
 

 1

 

 

  

  

  از خلق گرائی ميليتانت دينی 

  تا کمونيسم خلقی ميليتانت 

  )خلق (تحوالت درونی سازمان مجاهدين

  )1357(از آغاز تا 

  

 تا کمونيسم لغو کار مزدی ادامه راه

 ( ناصر پايدار) لفا. م  



 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3

 

 

 

 

 

  .کنمتقديم می  محمدباقر عباسیاين کتاب را به رفيق زنده ياد 

نخستين فرد از وجودی ماالمال از خشم و قهر عليه استثمارگران داشت،  او

سال پيش از صدور  3(  1351سازمان مجاهدين خلق ايران بود که در سال 

بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيک) در پشت ميله های شکنجه گاه، با صدای 

وش همگان رسا انفصال خود از مذهب و پيوند خويش با کمونيسم را به گ

در مقابل شکنجه های رژيم هار سلطنتی سرمايه و در دفاع از  رساند.

آرمانهای بزرگ انسانی خود به مقاومتی پرشکوه ايستاد و در ادامه اين 

در  37(ياد نامه رفيق در نشريه پيکار مقاومت تسليم جوخه اعدام گرديد. 

     )موجود است.» انديشه و پيکار«سايت 
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  تشکر:

مدت ها پيش از انتشار کتاب حاضر، آن را برای مطالعه و نظرخواهی در 

عده ای از آنها با دقت  رفقا در جاهای مختلف قرار دادم. اختيار شماری از

خواندند و مالحظاتی را که داشتند مطرح ساختند. پيشنهادات و مالحظات آنان 

ً در تکميل و بهبود متن کتاب تأث ير بارز داشته است. از تمامی اين رفقا قطعا

 بسيار صميمانه سپاسگزاری می نمايم. 

 

 

 



 

 5

 

  فهرست مطالب

  صفحه        عنوان

  7        مقدمه

  21      دهقانانکارگران و در دل مبارزه 

   29      »جبهه ملی دوم«در 

  43      1342خرداد 15بعد از 

  55      سازمان مجاهدين خلق در

  80    ت نظامیپروسه تدارک و آمادگی برای عمليا

  92    )50شبيخون رژيم به سازمان ( ضربه شهريور 

      ترميم ضربات شهريور بازسازی سازمان،

  105      و گسترش عمليات چريکی

  113    ( دوره نخست)   تحوالت ايدئولوژيک درون سازمان

  123      »شناخت«مقاله   

  127    »اقتصاد به زبان ساده«کتاب   

  143  1354تا 1352سياسی فاز دوم پروسه تحوالت ايدئولوژيک و

  147      کمونيسم خلقی ميليتانت

  149    عشق به مالکيت دولتی سرمايه ها  

  154  کمونيسم نمائی ايدئولوژيک و قدرت ساالری حزبی  

  158  امپرياليسم ستيزی خلقی و چپ نمائی ميليتانت ...  

  189    تصادمات فاجعه بار خونين درون سازمان

  202    !يشگامهای به پستاوردهای مثبت و د

  227    دو ساله نقد مشی چريکی و بازکاوی پروسه تحوالت

  240      عضو مرکزيت سازمان 3فرار 

  266  عليه رژيم شاه، عروج ارتجاع هار اسالمی و.....خيزش سراسری 



 

 6

  صفحه        عنوان

  276      رشهريو 17حمام خون 

  291  پويه مناقشات يک ساله و تجزيه سازمان مجاهدين م. ل

  313   رنوشت چپ خلقیو س قيام بهمن

   عروج فاشيسم درنده اسالمی، سرکشی تناقضات کمونيسم خلقی

  328    »3 خط«  طيف و فروپاشیبورژوازی 

  336      ...... تا کمونيسم لغو کار مزدی

  363      انتشار سيمای سوسياليسم

  369    رويکرد ضد کار مزدی و جنبش کارگری ايران

  

  377        توضيحات 

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 7

  همقدم

صفحه متن اصلی کتاب حاضر به شرح تحليلی  370صفحه از  270حدود 

» سازمان مجاهدين خلق ايران«پروسه تحوالت ايدئولوژيک و سياسی درون 

در » مجاهدين م. ل« ) تا روزهای تجزيه 1344در فاصله ميان سال تأسيس (

) اختصاص يافته است. چرا به اين کار پرداخته ام؟ موضوعی است 1357(

مناسبت های خاص آن را در پايان همين مقدمه و پيش از شروع محتوای  که

واقعی کتاب، به صورت تيتروار خواهم آورد. اما پيش از آن بايد نکات بسيار 

  تعيين کننده تری را در ميان گذارم.

قرن بيستم برای جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر جهانی، قرن فتوحات 

، عقب نشينی ها و برهوت فرسائی های واقعی فريبنده و واهی، اما شکستها

فاجعه بار بود. شکست هائی که هيچ گاه آناتومی راديکال مارکسی نگرديدند، 

درسی برای مبارزات بعدی نشدند، در بيشتر موارد پيروزی به حساب آمدند!! 

و به همين خاطر سنگ بنای شکست های فاحش تر بعدی گرديدند. فروپاشی 

، از پای درآمدن جنبش سرمايه ستيز کموناردها و افول عمر انترناسيونال اول

اميدزای کمون پاريس، تاخت و تاز سوسيال دموکراسی روايت بين الملل دوم، 

سقوط جنبش کارگری اروپا به باتالق رفرميسم راست اتحاديه ای، استيالی 

راهبردها و دورنماهای سوسيال دموکراسی در قالب کمونيسم خلقی ميليتانت 

فاجعه شکست انقالب کارگری  وسه پيکار توده های کارگر روسيه،نينی بر پرل

اکتبر، برآمد امپرياليسم ستيزی خلقی اليه های تحتانی بورژوازی به ويژه در 

اين سه قاره آسيا، افريقا و امريکای التين، هم آميزی رفرم طلبی ميليتانت 

وی سابق و تسلط اين اردوگاه شور ،کمينترن اقشار با کمونيسم خلقی لنينی

ائتالف گمراهساز، بر عظيم ترين بخش جنبش کارگری جهانی، همه و همه 

  حلقه های متوالی زنجيره شکست بودند. 

ها به ويژه زمانی که حاصل گمراهه رفتن های مبتنی  پس نشينی ها و باخت

های پی در پی د. شکستبر توهم و بی دانشی باشند، نواده های ناهنجار می زاين

. ز همه لحاظ موحش به بار آورده استاال برای جنبش کارگری نيز عواقبی اب
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، بوکوحرام فاشيسم را زائيده است. القاعده، طالبان، داعش، طوفان ويرانگر

انصارالشريعه و فراوان از اين وحوش  فجر ليبی، جبهة النصره، الشباب،

و، پيشقراول و به عنوان الگ مجال تولد داده است. پيش از همه، بشرستيز را

را وارد پهنه تاريخ کرد. » میجمهوری اسال«هموارساز راه تولد اين مافياها، 

 ،»برای آلمانآلترناتيو «، »جبهه ملی فرانسه«در اروپا جريانهای راسيستی 

، »زادی و دموکراسی هلندآ«، »حزب مردم دانمارک«، »آزادی اتريش«

، »وقف مهاجرت سويست«، »های سوئد دموکرات«، »های واقعیفنالندي«

راست «، »پيشرفت نروژ«، »طالئی يونان شفق«، »فيدسز مجارستان«

های ها و ادبارستيزي و همانندان را بر سر راه چاره جوئی اوکرائين» سکتور

  عاصيان دوزخ سرمايه قرار داده است. 

فقط  طبقه کارگر بين المللیهای پی در پی جنبش ضد سرمايه داری شکست 

است. دنباله روی و  نساختهده است، فقط مافياهای فوق را متولد فاشيسم نزائي

دخيل بندی توده های کارگر دنيا به هر جرثومه فريب و جنايت هر بخش 

است. چرا چنين  کردهبورژوازی را کارنامه روز جنبش کارگری کشورها 

ها باردار چنين سرنوشت و عواقب دهشتناکی شده اند و  است، چرا شکست

پاسخ را بايد در قعر هستی سرمايه داری کنکاش کرد. سرمايه در می شوند؟ 

نهاد خود سد حقيقی سر راه خودگستری و بقای خويش است. نقطه آغاز و 

پايانش توليد سود، خودگستری بدون هيچ مهار و توليد افراطی و سرطانی 

ی خود است. توليد، کار و وسائل توليد در اينجا نه در خدمت انسان ها، نه برا

بالعکس  کامالً  که ،رفع نيازهای زندگی انسانی، نه ابزار بی نيازسازی بشر

سرمايه است. شيوه توليد  محدودهدر خدمت توليد سود و افزايش فاقد هيچ 

زير فشار گرايشی ذاتی، به سوی کاهش نرخ  ،سرمايه داری با همين بنمايه

 سهمگين ترين، به بهای بحران هابحران پيش می تازد. چالش تحمل سود و 

خانه خرابی های توده های کارگر انجام می گيرد. وقوع هر بحران تناقضات 

بسيار ذاتی سرمايه داری را سرکش تر می سازد، پويه توليد اضافه ارزش را 

کوبنده تر زير مهميز رويکرد افت نرخ سود و ظهور بحران های بعدی قرار 
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ً با تشديد فر اينده و بی انتهای اين روند می دهد، خودگستری سرمايه تاريخا

همزاد، همگن و همراه بوده است. رابطه توليد اضافه ارزش در همان حال و 

به حکم همين بنمايه رابطه جدانی انسان از کار، تبديل محصول کار او به 

سرمايه، عروج سرمايه به عنوان قدرت قاهر مسلط بر هستی بشر و نقطه 

نظام سرمايه داری با اين شاخص های شروع و رجوع و ختم همه امور است. 

باتالق شدت بی مهار استثمار کارگر، توليد فقر، گرسنگی، بيکاری،  ،ماهوی

عميقاً جنگ افروزی، آوارگی، تعميق بی امان شکاف های طبقاتی، تبعيضات 

نفرت بار جنسی و نژادی و قومی، ديکتاتوری، خفقان، کودتاگری، اعتياد، 

ساز و برگ های سبعيت شکلهای  همهنبش قبر  فساد، فحشاء و تن فروشی،

توليدی پيشين و به کارگيری همه آن ها در پويه ماندگارسازی چرخه بازتوليد 

قهری و  به گونه ای مشخصات،با اين  نظام بردگی مزدی .خويش است

عليه استثمار، توده کارگرعصيان و جنگ  گريزناپذير آماج اعتراض، مبارزه،

وزی هائی است که بر اين طبقه تحميل می کند. بی حقوقی ها و سيه ر

همزمان کانون کشمکش و جدال درونی طبقه سرمايه دار و بخش های مختلف 

بورژوازی جهانی بر سر چگونگی تقسيم اضافه ارزش هائی است که توسط 

يا جواب  نکته حياتی در اينجاهر کشور و کل جهان توليد می گردد.  کارگران

است که توده های کارگر اگر نتوانند ريل واقعی پيکار  اين واقعی سؤال باال

عليه سرمايه داری و عليه اساس هستی اين نظام  را بازيابند حتماً به وادی 

 تعيين کنندهو به همان اندازه  ديگر نکته مهم گمراهه ها پرتاب می گردند.

های ارتجاعی درون طبقه سرمايه دار  ونيآنکه همواره و همه جا اپوزيس

ز و کارهای مناقشات و اده اند تا اين مبارزات را به کجراه برند و ساآم

های درونی خود با هم سازند. جنگ کارگران با نظام بردگی  تسويه حساب

مزدی گريزناپذير است. تاريخ سرمايه داری به طور واقعی تاريخ همين 

حلقه ها، تار و پودها و فراز و  همهجنگ است. اين کارزار اگر در 

دهايش نمايش تعرض آگاه، سازمان يافته، سراسری و طبقاتی توده فرو

بر سرمايه داری کارگر برای تحميل راديکال ترين خواسته های ممکن روز 
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عينی امحاء رابطه خريد و فروش نيروی کار نباشد و دارای افق شفاف 

بدون شک کارزاری سترون، شکست آميز و در خدمت تضعيف، فرسودگی 

. توده های خواهد بودپيکار ضد سرمايه داری اين طبقه  واضمحالل قدرت

کارگر در چنين وضعی و بر بام ويرانه های حاصل اين شکست ها و کجراهه 

ميدی و ارفتن ها اگر تمامی توان اعتراض خويش را در گورستان نا

ً راه بيعت به هر جناح  سرخوردگی و انصراف از مبارزه دفن نکنند، حتما

ا در پيش می گيرند، سرمايه داری در يک سوی و در درنده بورژوازی ر

، تا چشم کار گستره مناقشات درونی طبقه سرمايه دار بر سر توزيع سودها

های فريبکار فاشيست، راسيست، ليبرال، سوسيال دموکرات، ونيمی کند اپوزيس

محافظه کار، چپ، راست، مذهبی، الئيک، ناسيوناليست، دموکرات، سکوالر 

اش وارد بازار می کند و در سوی ديگر از همه مساماتش گند و و از اين قم

خون و فقر و گرسنگی و ذلت نصيب کارگران می سازد و آنها را آتشفشان 

عصيان و اعتراض و پيکار می نمايد. در دل اين گندزار پلشت سالخی انسان، 

پيکار و قهر و انفجار امر اجتناب ناپذير کارگران است و اگر اين جمعيت 

ضد سرمايه داری و  و راديکال ندين ميلياردی عاصی سنگر جنگ واقعیچ

برای لغو کار مزدی خود را بر پای ندارند، اگر شورائی و ضد کار مزدی و 

خويش نخروشند  سراسری متشکل نشوند و از درون شوراهای سرمايه ستيز

ها  ها، راسيست ها، نازيست ها، ليبرال ها، پان اسالميستحتماً طعمه فاشيست

گرديد. اينجاست که شکست ون و مافيای ديگر سرمايه خواهند ييا هر اپوزيس

می زايند. حادثه ای که از ديرباز تا امروز جنبش » فرزندان ناهموار«ها 

کارگری جهانی را در خود بلعيده و هر روز بيشتر و وخيم تر می بلعد. 

نال اول، از کارگران اروپا وقتی از ادامه راه کمون پاريس و انترناسيو

سازمانيابی آگاه و شورائی قدرت ضد سرمايه داری خويش فروماندند، خيلی 

زود شکار سوسيال دموکراسی و رفرميسم راست اتحاديه ای شدند. خموشی 

مشعل پيکار ضد کار مزدی در اروپای غربی و شمالی راه عروج کمونيسم 

ه روايت خلقی در روسيه شروع قرن بيستم، بيعت جنبش کارگری روس ب
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ميليتانت و سرنگونی طلب سوسيال دموکراسی و وقوع فاجعه شکست انقالب 

راه کرد و د شوم اخير، تاريخ را از راه، بی اکتبر را هموار ساخت. رخدا

را به دار طوفانهای روئيده از  اوسرنوشت طبقه کارگر و سفينه پيکار طبقاتی 

شکست انقالب اکتبر های بورژوازی آويخت. حاصل ای مفاصا حسابتالطم فض

قابله چاالک والدت و دايه دلسوز پرورش امپرياليسم ستيزی اليه های پائينی 

شرائط امپرياليستی جای شکی نيست که گرديد،  دنيابورژوازی در سطح 

بوده اين رخدادها غالب توليد سرمايه داری بازگستر پايه های مادی وقوع 

ا آنچه روی داد نه تقدير ام اين يک واقعيت مفروض و بديهی است است.

 جهان کارگر توده هایتاريخ که حکايت فروماندگی جنبش ضد سرمايه داری 

راهی مسلخ  ی دنياهمه جادر از ايفای نقش تاريخی خود بود. اين جنبش 

ون مداری چپ نمايانه بخش هائی از بورژوازی گرديد. فاتحان اين ياپوزيس

مزدی  تار و مار کمونيسم لغو کارون آرائی ها فتح خويش را ابزار ياپوزيس

ان آنها بار کل شکست ها را بر روند روز مبارزه طبقه کارگر ساختند و مغلوب

طبقاتی توده های کارگر آوار کردند. جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

زمينگير شد و ميلياردها کارگر سکنه زمين در شرائطی که شدت استثمار و 

نظام از سوی  و بی بهداشتی پمپاژ آبیی و بی فقر و بيکاری و بی خانمان

سرمايه داری هر روز بيش از روز پيش آنها را به ورطه هالکت می راند، 

به برهوت نوميدی و استيصال و بی افقی پرتاب گرديدند. سرمايه همزمان 

جنگ و ستيز باندها و بخش های مختلف بورژوازی بر سر چگونگی توزيع 

ون های ير و عميق تر ساخت. بازار توسل اپوزيساضافه ارزش ها را شديدت

درونی طبقه سرمايه دار به تمامی ساز و برگ های دهشت آفرين نبش قبر 

شده تاريخ را رونق بخشيد. فاشيسم اسالمی، نازيسم هيتلری، راسيسم، هر 

الگوی پلشت تسويه حساب با رقبای طبقاتی و هر سناريوی وحشت آميز فريب 

دستور کار روز بورژوازی کرد. کل اين حوادث دست توده های عاصی را 

در دست هم وضعيت موجود را پديد آورد. جنبش کارگری امروز در همه 

ی ارتجاعی بورژوازی را قدرت می بخشد، هابرهوت ها، قشون کارزار مافيا
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تنها جائی که حضور ندارد سنگر جنگ راستين وی عليه سرمايه و ميدان 

راست منحط ی اوست. رفرميسم سم لغو کار مزدصف آرائی نيرومند کموني

به رغم کارنامه تمام  !!»انترناسيوناليستی« و کمپين سنديکاسازی  اتحاديه ای

عيار نفرت بارش، هنوز هم تا چشم کار می کند، بر اين جنبش مستولی است، 

ارتجاع فاشسيتی هولوکاست ساالر اسالمی از اصالح طلبان و اصولگرايان 

القاعده و دولت  البان،شيه قدرت جمهوری اسالمی گرفته تا طحکومتی يا حا

اسالمی ابوبکرالبغدادی، تا جبهة النصره و انصار الشريعه و ساير همقطاران 

آنها هر کدام لشکرهای عظيم متشکل از توده های طبقه کارگر را پشت سر 

در  »ماری لوپن« خانم » جبهه ملی«فقط چند متر آن طرف تر خود دارند، 

قطه ای از دنيا که روزی پرچم کمون پاريس بر فرازش در اهتزاز بود و ن

) رعشه 1848(از رهبران کارگران در انقالب ژوئيه » وسپا«رعد صدای 

 جمعيت عظيمبر اندام طبقه سرمايه دار می انداخت، در آستانه سان بينی از 

است!! فرانسه به عنوان اردوی وفادار مانيفست بشرستيزانه خويش  انکارگر

بورژوازی نژادپرست سوئد فوج فوج کارگران را قوای جدال خود می سازد، 

سرمايه داران نازيست و فاشيست اتريش، هلند، سويس، آلمان و دانمارک هر 

روز جمعيت عظيم تری از طبقه کارگر اروپا را لشکر کارزار ضدبشری 

ا با دادن می کوشد ت ميخالولياکوس» شفق طالئی« خود می کنند. در يونان 

های ين کشور، آنها را ارتش ذخيره جنگ کاسه ای آش به کارگران گرسنه ا

!! در ممالک عربی خاورميانه سازدقومی بورژوازی و بازستانی استانبول 

 بی معنای زير لوای و شمال افريقا دهها ميليون جوان خانواده های کارگری

ی مخلوق ی هاو عصيان خود عليه سيه روز خشم عنان  »!!بهار عربی«

 ، »مبارک« عقبه نرال های ژ، »اخوان المسلمين«سرمايه داری را به دست 

های ارتجاعی بورژوازی می سپارند و باالخره در  ونيو ساير اپوزيس

ها نفر از همين جوانان کارگرزاده با شناعت زايدالوصفی راه  ايران ميليون

وری اسالمی رهائی خود از باتالق توحش و سبعيت ساليان دراز جمه
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بورژوازی را در فشردن دست سازمان دهندگان و بانيان و سفينه بانان 

جستجو می کنند. واقعيت کريه اين است  قدرت همين رژيم حمام خون ساالر

که تاريخ جنبش کارگری دنيا از سالهای آخر قرن نوزدهم تا امروز، هر گام 

های چپ نمايانه حل رطه انحالل در راهبردها و راهبه و پيشبيشتر از گام 

بورژوائی فرو رفته است. کارنامه نسل جوان اين طبقه در ايران به ويژه 

گان و درس خواندگان دانشگاهی بر می آموختبخش هائی از آن که به دانش 

و قبلی نسل به مراتب از نسل پيش، تيره تر و قابل سرزنش تر است.  گردد،

استگان شرائط کار و استثمار به صورت دقيق تر، جمعيتی از آن نسل که برخ

رزه برای تغيير و زندگی طبقه کارگر، پای بند آرمان رهائی انسان و اهل مبا

، اشتباهات ندگمراهه های زيادی پيمود شکبدون  ندوضعيت موجود بود

کارگری  در اثرگذاری بدفرجام بر سرنوشت جنبش ،ندبزرگی مرتکب شد

اعالم کرد که  بسيار صريحا، بايد هبا همه اين ند،ايران نقش جدی ايفاء کرد

رفتن ها، اشتباهات و  بی راهه به رغم همهجمعيت مورد گفتگوی آن نسل 

جماعتی از درس خواندگان نسل حاضر  باتأثيرگذاريهای زيانبارش، در قياس 

، فرسنگ ها جلوتر، راديکال تر و آرمانگراتر بودند. شايد اشاره طبقه کارگر

گان به اندازه الزم روشن نباشد. مختصر بگويم. من به اين جماعت برای هم

درصد جمعيتش را نفوس طبقه کارگر تشکيل  70در جامعه ای که بيش از 

فاق جوانان معترض و فعال می هد، بسيار روشن است که اکثريت قريب به ات

نسل های خيابانی آن هم، افراد خانواده های اين طبقه هستند. آنچه  در شورش

به تراژدی می مانست و آنچه اينان می کنند، نمايشی کميک و  انجام دادپيش 

دردآور بيش نيست. ما در شرائطی چشم به رويدادهای سياسی دنيا باز کرديم 

که شيوه توليد سرمايه داری هنوز ميدان های زيادی برای سنگرگيری، ساز و 

 کارهای فراوانی برای فريبکاری و گريزگاههای زيادی برای احتراز از تن

در پيش روی داشت. با اين وجود، ما از برج همان » نبرد آخرين«دادن به 

شناخت آش و الش و شعور خودپوی تيرباران شده خود، همه جا سرود جنگ 

عليه استثمار و بشرستيزی سرمايه داری سر داديم. اکثريت قريب به اتفاق 
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ر همه دار نسل حاضر اين کار را نمی کند. بالعکس به گونه ای بسيار رقت با

و ندار زندگی، کل اميدها و آرمانهايش را به قدرت اعجاز اين نظام گره بسته 

است. اين نسل در شرائطی اين کار را می کند که سرمايه داری برای کشيدن 

هر نفس نيازمند لشکرکشی و جنگ افروزی سراسری عليه هست و نيست 

ران دنيا است. کارگمعيشتی و کمترين ميزان امکانات اجتماعی و رفاهی کل 

همان حد شناخت و قدرت تشخيص های بزرگ انسانی را در ما راه تحقق آرمان

، اصالح طلبی و هر »ليبراليسم«، در طی پروسه گسست از روز خويش

شکل مماشات با نظام سرمايه داری ديديم، همه رويکردهای آشتی طلب و 

ير منافع و اهداف اپذليبرال، حتی چپ ترين آنها را به عنوان دشمنان آشتی ن

 -کارگر آماج انتقاد و افشاء قرار داديم. طومار ارتباط ديکتاتوری طبقهانسانی 

ستيزی دروغين و آزادی خواهی واهی آنها با انتظارات استثمار شوندگان و 

زحمتکشان را يکراست پاره کرديم. افتادن در ورطه پارلمانتاريسم و مبارزه 

ق سازش با سرمايه و سرمايه داران و دولت قانونی را غرق شدن در باتال

، باز سرمايه داری اعالم داشتيم و تا هر کجا که توانستيم و فکرمان ياری داد

کارگر به قدرت پيکار  بر طبل اتکاء طبقههم با همان شعور روز خود، 

جماعت مورد اشاره نسل حاضر راه معکوس می رود.  کوبيديم. دطبقاتی خو

، جهل و فريب حتی دژخيم ترين آنها دخيل می بندد. به هر جرثومه جنايت

برای بنيانگذاران، خادمان و حافظان يکی از درنده ترين رژيم های تاريخ 

سرمايه داری هويت آزاديخواهی و اصالح طلبی جعل می کند!! زندانبانان و 

رژيم را لباس شکنجه ستيزی و زندان براندازی همين شکنجه گران ديروز 

از مشتی واليتمدار، دين ساالر و عمله و اکره سرکوب شعور و  می پوشاند!!

 تر اعتراض طبقه کارگر، صرفاً به حساب مناقشات درونی آنها با بخش مسلط

  قدرت سياسی بورژوازی، تنديس ناجی و منجی می سازد!!         

ما وارد عصری گرديديم که کمونيسم لغو کار مزدی طبقه کارگر زير فشار 

ی سرمايه زمينگير و در گرد و خاک تاخت و تاز ساليان دراز شبيخون ها

سوسيال دموکراسی، رفرميسم چپ نمای ميليتانت لنينی و کمونيسم اردوگاهی 
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قبض روح شده بود. بارقه حرف های مارکس را بايد در ال به الی درس های 

جستجو می کرديم!! نقد مارکسی اقتصاد  )1(جامعه شناسی حسين آريانپور 

 )3(، سويزی )2(سی بورژوازی را در گردآورده های نظری نيکيتين سيا

و همانندان می کاويديم!! ماترياليسم انقالبی مارکس را  )5(مندل  )4(بتلهايم، 

، استالين و مائو می آموختيم!! و در کم زيان ترين حالت )6(بايد از پلخانف 

می پنداشتيم!!  آموزه های کمونيسم خلقی لنين را نظرات و پراکسيس مارکس

ما برای حصول هستی آگاه طبقاتی با چنين کجراهه ها و دشواريهائی رو به 

رو بوديم. با همه اينها، شيدای فهم آناتومی مارکسی سرمايه داری، شناخت 

سوسياليسم مارکسی و لغو کار مزدی و آشنائی ژرف تر با پيچ و خم پيکار 

نيست. گروندريسه، کاپيتال،  سوسياليستی بوديم. نسل حاضر در چنين مسيری

ايدئولوژی آلمانی و دستنوشته های مارکس را می گذارد و آثار ساموئلسون، 

کروگمن، چه بسا فريدمن يا خرافه های عهد عتيق افرادی مانند کاتوزيان و 

علمداری و مرتضی محيط را بر می دارد، فقر فلسفه و نقد هگل يا روايت 

راموشی می سپارد و دست به کار نبش قبر مارکسی مبارزه طبقاتی را به ف

  کانت و الک و ماکس وبر و بديل های بی مايه وطنی آن ها می گردد. 

نسل ما به رغم همه فدارکاری های حماسی بی مرز، زير فشار مه آلودگيهای 

متراکم متصاعد از رابطه سرمايه، کمونيسم خلقی و اردوگاهی، قادر به 

سرمايه داری، سوسياليسم و راه واقعی شناخت ژرف طبقاتی و مارکسی 

مبارزه طبقاتی نشد، در همين راستا جنگ او عليه بردگی مزدی در خدمت 

امپرياليسم ستيزی خلقی قرار گرفت. مبارزه مستمر، شجاعانه و پرهزينه اش 

برای سوسياليسم، نهال راه حل های جايگزينی شکلی از بردگی مزدی با 

داری دولتی نوع روسی و چينی را آبياری  شکلی ديگر و استقرار سرمايه

های شکوهمندش کرد. کل از خودگذشتگی ها، آرمانگرائی ها و حماسه سازی 

سم چپ و دستمايه تفوق راهبردهای اين يا آن بخش ارتجاع آب آسياب ناسيونالي

بورژوازی شد. نسل پيشين زير مهميز دردناک اين خطاها از هر گونه 

ايه داری بر روند مبارزات جاری و بعدها خيزش اثرگذاری راديکال ضدسرم
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سراسری طبقه کارگر عاجز ماند و حاصل تمامی جنگيدن هايش در حساس 

ترين بزنگاهها، پلکان عروج درنده ترين و پوسيده ترين بخش وحوش دينی 

بورژوازی به عرش قدرت سياسی شد. انتظار واپسين آن نسل و طبقه کارگر 

چمدار آهنين عزم نقد راديکال بدفهمی ها، انگاره اين بود که نسل حاضر پر

های غلط، گمراهه رفتن ها، اشتباهات و معمار موفق حفاری راه واقعی پيکار 

ضد سرمايه داری باشد. آنچه اينک در بستر تاريخ جريان دارد، به تمام و 

کمال خالف اين است. قشر وسيعی از درس خواندگان برخاسته از شرائط کار 

رفتن ها و   ر و زندگی طبقه کارگر به جای نقد خالق و طبقاتی کجراهو استثما

غلط انديشی های گذشته، به جای جستجوی پراکسيس سوسياليستی ضد کار 

مزدی، بست نشين بارگاه بشرستيزترين راه حل های نئوليبرالی بورژوازی و 

. خوشه چين علم و کتل مافيای متولی تعمير دولت اسالمی سرمايه شده اند

 40آنچه اين جمعيت به نمايش می گذارد حديث سقوط دردناکی است که تا 

سال پيش، به ذهن هيچ انسان وفادار به آرمانهای بزرگ بشری خطور نمی 

« و » سبز«کرد. دميدن در صور جنبش های ارتجاعی سرمايه ساالر 

»!! رأی مرا پس بده«، »يا حسين، مير حسين« ، راه اندازی کارناوال »بنفش

ابداعات ارتجاعی زشتی  ،و نوع اينها» وای اگر موسوی حکم قيامم دهد« يا 

  است که بر مغز هر کارگر آگاهی شالق می زند. 

يک چيز روشن است و بايد بسيار صادقانه به آن اعتراف کرد. نسل حاضر 

که مراد من در اين مقدمه، همه جا، جماعتی از درس خواندگان روز طبقه 

سقوط روز خويش را از متن شکست های فاجعه بار و پی  کارگر است، مرثيه

در پی نسل پيشين بر می دارد. سقوط آزاد اين جماعت محصول مستقيم 

شکست راههائی است که ما رفتيم، اما چه چيز شکست خورده است؟ با اين 

شکست ها چه بايد کرد؟ و آيا نفس ارجاع وضعيت رقت بار دامنگير اين نسل 

کستهای نسل پيش، جماعت امروزی دانشجويان خانواده های به اشتباهات و ش

کارگری را تبرئه می کند؟!! اگر چنين تصوری می توانست درست باشد آنگاه 

کل تاريخ زندگی انسان بايد به جای آنکه تاريخ مبارزه طبقاتی باشد، حديث 
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 قهقرا رفتن ها و ابتذال پوئی ها می شد. بورژوازی می خواهد که طبقه کارگر

و فعالين جنبش کارگری چنين کنند. نمايندگان فکری، سياستمردان و دانشوران 

بورژازی تاريخاً برای سوق دادن اين جنبش به عمق چنين ورطه ای همه کار 

کرده اند و علی العموم موفق نيز بوده اند. آثار موفقيت آن ها را در سطر، 

مطالعه نمود. آنها  سقوط همين نسل حاضر طبقه کارگر می توان ندهسطر پرو

همه شکست ها را به حساب کمونيسم، به حساب افق ها و آرمان های رهائی 

پرولتاريا، به حساب حرف های مارکس و به حساب جنبش ضد سرمايه داری 

کارگران دنيا نوشتند. با همه توان، با بهره گيری از زرادخانه های جعل و 

ها را مالط ذهن و مغز توده  دروغ و مهندسی افکار، کل اين وارونه نويسی

کارگر به ويژه نسل درس خوانده اين طبقه ساختند. شکست انقالب اکتبر، 

احزاب کمينترن، ناسيونال چپ مائوئيستی!!، شکست دموکراسی طلبی خلقی، 

امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی، کمونيسم اردوگاهی، همه و همه را شکست 

  ار مزدی پرولتاريا خواندند!! کمونيسم مارکسی و سوسياليسم لغو ک

جوان دانشگاهی برخاسته از شرائط درد و رنج و استثمار طبقه کارگر به 

جای اينکه منتقد آگاه اشتباهات فاجعه بار سلف خود گردد، درس آموز روايت 

نمايندگان فکری بورژوازی از شکستهای پيشين جنبش کارگری و حاصل 

تراژدی های پيشين جای خود را به  اشتباهات نسل قبلی شد!! اينجاست که

نوعی بازی کميک اسف انگيز می سپارد. آنچه امروز در پيش روی ما قرار 

دارد چهره آزار دهنده اين واقعيت است. نکته ديگری را هم بايد گفت و بر آن 

تأکيد نمود. بازماندگان جماعتی که در طول قرن بيستم هر چند ناخواسته و 

يسم خلقی لنينی و اردوگاهی، به انفصال جنبش کارگری از ناآگاه، دلباخته کمون

ريل واقعی پيکار ضد سرمايه داری کمک کردند، بيشترين مسؤليت ها را در 

نقد خطاها و گمراه پردازی های گذشته خويش بر دوش دارند. اين عده نه فقط 

 با اشتباهات ديروز خود بلکه با فرار امروزشان از قبول اين مهم به بيراهه

  رفتن نسل حاضر جنبش کارگری دامن می زنند. 
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اصرار اينان بر تداوم خطاهای گذشته و قفل شدن به داربست، رژيم ستيزی 

فراطبقاتی يا روايت لنينی جنبش کارگری و تشکل اين جنبش و سوسياليسم و 

انقالب سوسياليستی، همه و همه گواه فرار اين جماعت از نقد مارکسی و ضد 

شتباهات خويش است. سماجت آنان به طور قطع هيچ گونه سرمايه داری ا

نسل حاضر از  توجيهی در هيچ زمينه ای برای هيچ سطح از دنباله روی های

های ارتجاعی بورژوازی فراهم نمی سازد، اما بدون  ونيراه حلهای اپوزيس

ون ها را در کجراه بردن جنبش کارگری و جمعيت يشک، دست اين اپوزيس

  ا، هر چه بيشتر، باز می گذارد. مورد گفتگوی م

کتاب حاضر دست به کار کالبدشکافی انتقادی راديکال و مارکسی اشتباهات 

نسل پيش فعالين مدعی تعلق به پروسه پيکار رهائی طبقه کارگر نيست. به 

عنوان يک فعال سياسی آن دوره، تا آنجا که توانسته ام و تشخيص داده ام، اين 

سوسياليسم، « يگر دنبال کرده ام. کتاب هائی مانند کار را در نوشته های د

، »کمونيسم لغو کار مزدی و رفرميسم ميليتانت لنينی«، »اقتصاد و سياست

رفرميسم راست « ، »نگاهها و نقدها«، »جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر«

و چندين کتاب يا مقاالت متعدد ديگر را با همين هدف، تهيه و » اتحاديه ای

کتاب ( اين نوشته ها در سايت سيمای سوسياليسم موجودند) ده ام. تنظيم کر

حاضر از نوع آن نوشته ها نيست، اما يک دفتر خاطرات نيز نمی باشد و با 

اين منظور به رشته تحرير در نيامده است. محرک واقعی نگارش آن نه اين، 

  که مسائل يا ضرورت های زير بوده است. 

زير نام مبارزه مسلحانه چريکی توسط  50و  40. آنچه در طول دهه های 1

دو سازمان بزرگ مسلح روز، چريکهای فدائی خلق ايران و سازمان مجاهدين 

خلق ايران آغاز گرديد و ادامه يافت، به هر حال و مستقل از خواست يا اراده 

هر انسانی، گوشه ای معين از تاريخ مبارزه طبقاتی درون جامعه ماست. 

و مجاهدين از دوره ای معين خود را با کمونيسم، طبقه  فدائيان از آغاز

کارگر، مبارزه عليه سرمايه داری و امپرياليسم و نوع اين ها تداعی کرده اند. 

کمونيسم خلقی در ايران فصل هائی از تاريخش را در راهبردها، پراکسيس و 
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 افت و خيزهای ايدئولوژيک و سياسی اين تشکلها به نمايش نهاده است. در

همين راستا نقد اين روايت کمونيسم الجرم در گرو بررسی هستی اجتماعی، 

طبقاتی و پراتيک پيکار اين نيروها نيز قرار می گيرد. نويسنده به عنوان يکی 

از اعضای سازمان مجاهدين و بعدها مجاهدين م. ل آن ايام، کالبدشکافی 

را جزئی از مارکسی و لغو کار مزدی پروسه تحوالت درونی اين سازمان 

کار آگاهگرانه کمونيستی و تالشی در جهت استخراج درسهای آموزنده مبارزه 

طبقاتی برای نسلهای آتی فعالين جنبش کارگری می بينم. کتاب از اين لحاظ 

  متنی مکمل ساير نوشته هائی است که باالتر نام بردم.   

اسالمی سال اخير عمله و اکره فکری و سياسی دولت هار  35. در طول 2

ملی، مذهبی « ونهای مذهبی و الئيک بورژوازی از نوع يسرمايه، اپوزيس

يا محافل ديگر و باالخره گروههای مختلف چپ، پيرامون پروسه تحوالت » ها

مسائل بسيار گوناگونی  50داخلی سازمان مجاهدين خلق در نيمه نخست دهه 

گفته اند يا را مطرح نموده اند. تکليف عوامل رژيم روشن است. هر چه 

نوشته اند، مصداق شنيع ترين و رذيالنه ترين تهمت ها عليه کمونيسم وعليه 

هر نوع آرمانخواهی انسانی ضد سرمايه داری يا ضد خرافه ساالری دينی 

است. رژيم برای ايفای اين رسالت شوم نه فقط خيل کثير مزدورانش را به 

و جعل بافی متعدد دائر کار گرفته است، نه فقط بنيادهای وارونه پردازی 

کرده است که به هر حشيشی توسل جسته است و از هيچ جنايتی دريغ 

ون های مختلف ينورزيده است. اما مشکل به اينجا ختم نمی شود. اپوزيس

بورژوازی اعم از دينی و الئيک و طيف توده ای نيز هر چه به قلم آورده يا 

ائات و تهمت ها و کينه ورزی های بر زبان رانده اند، کم يا بيش متأثر از افتر

زشت جمهوری اسالمی بوده است و باالخره محافل چپ نيز اگر در اين زمينه 

ل چيزی گفته اند، مستقل از اين که قصدشان چه بوده است، به طور مثا

در هر حال تصويری از رويدادهای  ،گزارش، نقد، حتی تقديس و ستايش

اينها روشن است. گوشه ای از تاريخ واقعی به دست نداده اند. نتيجه همه 

مبارزه طبقاتی نه فقط برای کارگران کندو کاو آموزشی نگرديده است بلکه 
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آماج تحريف ها و باژگونه سازی ها قرار گرفته است. کتاب کوشش دارد تا 

سير رويدادها  ،ضمن نقد مارکسی کارنامه کمونيسم خلقی در سازمان مجاهدين

  توضيح دهد. را آنچنان که بوده است 

بورژوازی،   ای تحريک خشم ارتجاعی محافل رسمی. آنچه اينجا می آيد سو3

برخی حتی به احتمال زياد، خوشايند خيلی از احزاب و گروههای چپ موجود، 

همراهان گذشته های دور و نزديک نيز نخواهد بود. اين امر طبيعی است. کتاب 

به گوشه هر چند کوچکی از  با عزيمت از کمونيسم مارکسی و لغو کار مزدی

تاريخ گذشته چپ نظر می اندازد. چيزی که قرار نيست مورد قبول احزاب و 

گروهها يا افراد ياد شده باشد. مخاطب واقعی کتاب نه اين دوستان که کارگران 

ايران و در همين راستا هر کارگری در هر گوشه دنياست. همه بحث بر سر اين 

قه کارگر با سر بيدار طبقاتی و رجوع مارکسی به است که نسل حاضر و آتی طب

آنچه پشت سر نهاده است از تکرار اشتباهات عظيم پيشين اجتناب کند و با 

 درايت الزم، راه پيکار واقعی  ضد سرمايه داری را پيش گيرد.    
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   و دهقانان در دل مبارزات کارگران

دشتستان به دنيا شهر ابع خورشيدی در بخش سعداباد از تو 1323در سال 

چگونه به  يا می نويسند که در چه سنی، چرا و می گويندآمدم. خيلی ها 

. من در اين گذر هيچ فاصله زمانی خاصی را نهاده اندمبارزه سياسی روی 

در ذهن ندارم و تنها چيزی که می توانم بر زبان آرم اين است که در دامان 

چندين دهه، پيش از تولد  ولد گرديدم.يک جنبش عظيم اجتماعی و طبقاتی مت

من شيوه توليد سرمايه داری فرايند انکشاف و توسعه خود در ايران را آغاز 

رباب و رعيتی مراحل ا ياکرده و با شتاب پيش برده بود. مناسبات فئودالی 

را می گذراند. توده های وسيع کارگر، اليه های فقير دهقانی، تضار اح

زير فشار  همگی گان و ارتش ذخيره نيروی کاريد شدجمعيت کثير خلع 

سهمگين ترين شکل خانه خرابی و سيه روزی اين روند قرار داشتند. جنبشی 

برای  همه اين اقشار اجتماعیکه من در آن زادم، فرياد اعتراض خونبار 

استثمار فئودالی می جنگيدند،  عليهدهقانان  بود. تغيير وضع روز خود

 سرمايه داریشروع مبارزه متحد عليه استثمار  آماده هنوز خطهاين کارگران 

صفوف پيکار حضور  ها دراز آنراديکال تر  وهمدوش دهقانان اما  ،نبودند

   داشتند.

 ساده ایاين جنبش بود. زندگی دهقانی پدرم از جمله فعالين و پيشگامان 

 در سنين جوانی فشار سبعيت های . می دانستداشت. خواندن و نوشتن را 

عده ای ديگر دست به همراه و  کردهرا لمس و دولت حامی آنها  تثمارگراناس

 .شده بودعليه وضع حاکم  دهقانان کارگران، مبارزاتکار هموارسازی راه 

. در باز می گشت 1317سال  بهجنبش ضد فئودالی منطقه پيشينه شروع 

می اوج  ، اين جنبشبا افول استبداد سياه رضاخانی 1332تا  1320سالهای 

نهادهای باالی دولتی، خواستار صدور حکم  خوانين فئودال با رجوع به. گيرد

به ژاندارمری » عال«کابينه در همين سالها  .می گردنددهقان  تودهسرکوب 
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به پرداخت بهره مالکانه  دهقانانکه برای مجبور ساختن  دادکل کشور دستور 

بساط  وقت بدون فوت اقدامات دست يازد. فرماندهی وقت ژاندارمری همهبه 

 پدرمو  گرفتندخيلی ها مورد بازخواست و کنترل قرار  .کردسرکوب پهن 

کنترل آماج . خانه محقر دهقانی ما مجبور به فرار و ترک محل گرديد

گماشتگان خوانين شد. من در آن روزها شش سال داشتم و در مهرماه همان 

کوچکی داشتيم که . نخلستان کرده بودمسال کالس اول دبستان را شروع 

با حمايت  هامحصول خرمای آن تنها وسيله امرار معاش ما بود. فئودال

را مصادره کردند و به اين ترتيب نخلستان ژاندارمری شاه محصول خرمای 

. وضعيت رقت باری گرديدتنها منبع خورد و خوراک ما از دستمان خارج 

رم در معرض دستگيری پد داشتيم.پيدا کرديم. از همه لحاظ در محاصره قرار 

مادرم در  فاميل حق تماس با ما را نداشتند،. هيچکس، حتی افراد بودو زندان 

مبارزه با زورگوئی و استثمار هيچ دست کمی از پدرم نداشت. او زنی بيش 

از حد متکی به خود، توانا، چاره گر و مقاوم بود. در دل شرائطی که گفتم نه 

ترس نشد که بسيار جسور و بی پروا آماده فقط دچار هيچ نوع احساس عجز و 

. تنها جائی  به مدرسه عالقه زيادی داشتممقابله با مشکالت و مصائب گرديد. 

می کردم، اما با اجبار به خروج از روستا بايد  موفقيتبود که در آن احساس 

 نظام. در آن سال ها برای افراد تحت تعقيب می گفتمترک نيز مدرسه را 

نوعی امنيت نسبی به از يک دهستان و رفتن به دهستانی ديگر  خانخانی فرار

کالس نمودم و  شروعسال بعد مدرسه را در روستای جديد  دنبال می آورد.

  های اول و دوم را در آنجا خواندم. 

نخست وزيری مصدق عده ای از پيشروان جنبش دچار اين توهم  رهدو در

مبارزه و کوتاه کردن دست بودند که شايد صدارت وی فرصتی برای گسترش 

ا تحقق نيافت، بلکه انتظاری ماالمال از توهم که نه تنه ها پديد آرد!!فئودال

بنا  ارتش و فرمانده سربازصدها  1331 سال به بار آورد. در  نتيجه معکوس

تا از طريق ايجاد رعب و  راهی جنوب شدند مستقيم دولت مصدق ردستو به

به پرداخت ، توده های فقير دهقان را وحشت و در صورت لزوم حمام خون
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 طول دو سال نخست وزيری مصدق هيچدر بهره مالکانه مجبور سازند. 

دخالت رسمی دولتی به نفع کارگران و دهقانان و به زيان اربابان فئودال يا 

زمينداران سرمايه دار صورت نگرفت. جنبش کارگری، دهقانی کوشيد تا به 

شرائط روز استفاده نمايد، اما زمينه های واقعی ميزان توان و آگاهی خود از 

اين اغتنام فرصت نه وجود دولت مصدق، نه تمايل اين دولت به هيچ شکل 

که فقط شکاف سقف قدرت سياسی از مبارزات دهقانان و کارگران جانبداری 

 کاهش می داد. کمیرا  جنبش که ظرفيت نظام برای سرکوب . چيزیبود روز

، بر فشار حاکميتتشتت موجود در سقف با استفاده از دهقانان کارگران و 

مبارزات خود افزودند، سطح شناخت و آگاهی سياسی خود را باال بردند. هيچ 

اش تساوی طلبانه  های ظاهراً شعاراما با حزب توده نداشتند، رابطه تشکيالتی 

 شخص چيزی که در مورد احزاب جبهه ملی و ديدندطبع خود می  را باب

  داشت. نداق مص ،مصدق

در ساير  مبارزات همزنجيران خوداخبار دهقانان و کارگران با شور و هيجان 

خود تار و پود هستی نواحی کشور را بحث می کردند. حزب توده اگر در 

که بارقه  شرائطیدر  شعارهايشحزب ارتجاع بورژوازی بود، اما برخی 

می خورد برای به چشم نياليستی ضد کار مزدی هيچ رويکرد راديکال سوس

کار و ايرانی جاذبه داشت. اينان با رجوع به شرائط متوهم کارگر و دهقان 

 دلخواه، از هر چه می شنيدند، کم يا بيش تفسيرهای استثمار و سيه روزی خود

در ميان استثمارشوندگان مستمراً در حال می کردند. تمايل به کمونيسم 

زبان کارگران و  ين سخن برا. به کرات و شايد روزی چند بار گسترش بود

کمونيسم «  جاری می شد کهدهقانانی که حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند 

ها و نشود که در پشت همه اين اشتياق  فراموش »تنها راه نجات انسانهاست

در سطح شناخت،  تأکيدها چيز عجيب و غريبی قرار نداشت. کمونيسم آنان

ً کموني گاهی روزشانآشعور و  سم مارکس، کمونيسم لغو کار مزدی، مسلما

در همان حال که  باور داريم، نبود.من و امثال من  امروزکمونيسمی که 

ها آن اردوگاهی هم نبود.کمونيسم حزب توده يا سرمايه داری دولتی هار 
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 مان سطح آگاهی و شناخت موجود،را با ه های روزشانانتظارات و افق

تاختن ها، هستی اجتماعی آن که با توجه بهکمونيسم تلقی می کردند. نوعی تلقی 

فقر و جنايت و دزدی يا زندان و  يک دنيای آزاد، بدون گرسنگی، به سوی

شرائط سياسی روز جامعه، حضور  را دنبال می کرد.زور و زورمداری 

شار اخبار مربوط به وسيع طبقه کارگر ايران در ميدان تالطمات اجتماعی، انت

تظاهرات گسترده خيابانی در شهرهای بزرگ  کارگری و خيزش های بزرگ

 جنوبکارگری  –بر موقعيت روز جنبش دهقانیای تعيين کننده بسيار تأثيرات 

به طور به لحاظ ارتقاء دانش و آگاهی سياسی استثمارشوندگان نهاد.  بر جای

نشان دادند.  ی بيشتری برای گسترش مبارزاتو آمادگچشمگيری رشد کردند 

 حاکميت شدت درون جدال شد. عه هر روز بحرانی ترسياسی جام اوضاع

ان بخش های يافت. کمپين مصدق برای بازتقسيم اضافه ارزش های نفتی مي

اين جدال را »  ملی شدن نفت «و بين المللی زير نام  مختلف بورژازی داخلی

وده های ت عقب نشينی شاه، و 1331 تير 30رويداد با . نمودباز هم تشديد 

سود خود  به نفعمشاجرات شدت از  همه جا منجمله جنوب اندهقکارگر و 

بهشت اردياواخر  جستند و موج تهاجم آنان عليه استثمارگران نيرومندتر شد.

ها در خانه مان  با اجتماعی از آدموقتی از مدرسه به خانه برگشتم،  سال همين

با  بودند. آنان همرزم پدرم ، کارگریفعالين جنبش دهقانی مواجه گرديدم.

 ما را به خانه و کاشانه آمده بودند تا اندک روز های احساس شادی از پيروزی

   خود باز گردانند.

جنبش استثمارشوندگان به راه خود ادامه داد، اما عمر اين پيشروی کوتاه بود. 

سياسی تر شد.  روزهای پيشچهره روستا از  1332 مرداد 25عصر روز 

 به شکست انجاميد. شرکای داخلی آنها تای امپرياليست ها وکودفاز نخست 

ميتينگ  ی آن روزفردا. برق شادی در کومه های روستا جهيد کرد. رارفشاه 

پرشکوهی در روستا برگزار شد. همه اهالی شرکت کردند و غريو مرگ بر 

شاه که از گلوی کارگران، دهقانان خارج می شد همه جا را می لرزاند. گفتنی 

ی روز از جمله حزب توده با اين شعار مرزبندی است که همه احزاب سياس
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جدی داشتند. اما استثمارشوندگان به طور خودجوش راه خود را می رفتند. 

غلغله عجيبی بود. تا آن روز هيچگاه چنين جمعيتی را در يک نقطه مشاهده 

نکرده بودم. همه خوشحال بودند. فرار شاه برای آنان معنای بسيار صريح و 

هره مالکانه پرداخت اينکه ديگر هيچ دانه خرمائی به عنوان ب ملموسی داشت.

نخواهند کرد و سايه توحش و شقاوت فئودالهای دژخيم بر سرشان سنگين 

ها را ولو در کوتاه مدت دچار تغيير می زندگی آنکه  نخواهد بود. مسائلی

  ساخت. 

ايام شادی به سرعت باد رخت بربست و جای خود را به دنيای وحشت و 

بارقه های طالئی  1332 مرداد 28هشت و بدبختی ها داد. هنوز آفتاب روز د

خود را از کانون شور و شوق زندگی توده های روستا جمع نکرده بود که 

شبيخون ها، برپائی چوبه های دار و سرکشی زبانه ديجور آژير شروع شب 

لفظ  از راه رسيد. خبر بسيار سهمگين و مرگ آور بود. قهر ضد انسانیهای 

خانه های  تمامیکودتا زبان به زبان شد و در يک چشم به هم زدن در عمق 

بسيار اما يک چيز را  ،روستا پيچيد. خيلی ها معنای اين کلمه را نمی دانستند

جامعه ميدان های تير که شاه بر می گردد، سراسر  خوب در می يافتند. اين

ها از آزاديخواهان پر  نبه حبس می افتد، زندا ها ها در سينهمی شود، نفس 

می گردد، جنبش های حق طلبانه سرکوب می شود. کارگران و دهقانان به 

تسليم جوخه اعدام می گردند. زندگی  و ستم جرم پيکار عليه استثمار

خواهد شد و جغد شوم قتل عام همه جا نفير  خراب تراستثمارشوندگان باز هم 

د. فردای آن روز همه کوچه و سر خواهد داد. روستا يکسره در ماتم فرو ش

 4000پس کوچه ها زير پای مزدوران منفور ژاندارم بود. در يک روستای 

در عده زيادی را دستگير نمودند. پدرم حکومت نظامی اعالم کردند.  نفری

ماههای  از ده خارج شد و به نقطه نامعلومی فرار کرد. همان نخستين ساعات

شرائط  در من و مادرم به لحاظ معيشتیزيادی اوضاع بر همين منوال بود. 

بسيار دشواری قرار گرفتيم، هيچ امنيتی احساس نمی کرديم و هيچ پرتو اميدی 

اوضاع به تدريج  اواخر سال دوم بعد از کودتا از هيچ کجا به چشم نمی خورد.
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ژاندارم و ماشين قهر نظامی . از فشار نيروهای به خود گرفتحالت عادی 

ها ها و مزدوران آن رت يکه تازی خانسته شد و اين امر قدتا حدودی کا رژيم

ارمری محل را هر چند اندک کاهش داد. پدرم به زندگی علنی بازگشت و ژاند

  پرس و جو و پرونده سازی، او را به حال خود رها کرد.  پس از مقداری 

 بدترينيکی از  1337تا سال  1332 مرداد 28 سياه فاصله ميان کودتای

سال ايران تا پيش از خرداد  ميت ديکتاتوری هار سرمايه داریحاک دوره های

و کشتار راه هر نوع فعاليت محافل و احزاب  بود. فضای خفقان 1360

توحش و اعمال فشار  اين سطحمهم اينجاست که حتی سد ساخت. سياسی را 

های کارگری و دهقانی روز نشد. کارگران و دهقانان بر قادر به مهار جنبش هم

ف احزاب و جريانات سياسی به مبارزات خود ادامه دادند. در طول اين خال

به مبارزه و  های متمايلرخ داد که انسان جهانیسطح  مدت، حوادثی در

تعلق داشتم، کم و بيش نسبت به ويژه نسلی که من به آن  سياست در جامعه ما،

 )1953تا ژوئيه  1950(ژوئن  گ کرهها حساسيت نشان می دادند. جنبه آن

 و جنگ ويتنام )1958( های بعدتر، انقالب کوبا انقالب الجزاير و در سال

دسترسی به  ،از مهم ترين اين رخدادها بودند. فشار خفقان) 1975 – 1955(

دشوار می ساخت و بسيار اخبار و اطالعات مربوط به اين جنبش ها را 

يا استطاعت معضل زندگی در مناطق دورافتاده، فقر و فقدان امکان راديو 

  . کردخريد روزنامه و کتاب ميزان اين دشواری را چند برابر می 

متشتت به  وضعيتیاوضاع از پاره ای جهات در حال تغيير بود. رژيم شاه در 

سر می برد. شيرازه اقتصاد جامعه زير ضربات کوبنده بحران قرار داشت. 

بيد. بقايای نظام فرايند توسعه و تسلط سرمايه داری آستانه فرجام را می کو

در طول ساليان دراز کوهسار  فئودال مفری برای دوام در پيش روی نمی ديد.

داخلی يا امپرياليستی و در واقع به صورت  مالکان متعلق به سرمايه عظيم

سراسر جامعه را قلمرو انباشت و دورپيمائی خود ساخته بود. روندی  ،آميخته

افزود. جامعه ايران به عنوان که در هر گام بر وسعت و قدرت خود می 

سرمايه داری جهانی، در چهارچوب تقسيم کار بين المللی  قلمرواز  یبخش
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يک  ياسرمايه و به عنوان يک حوزه ممتاز استثمار نيروی کار شبه رايگان 

کانون عظيم پمپاژ اضافه ارزش ها به شريان ارزش افزائی و بازتوليد سرمايه 

انباشت حجم هر چه سهمگين تر سرمايه باز ، آغوش خود را بر روی جهانی

می کرد. اين روند تا جائی پيش رفته بود که بايد با بقايای فئوداليسم تعيين 

و بازار  شدکاال می  سطحترين گرديد. نيروی کار بايد در وسيعتکليف می 

سرمايه جهانی  دورچرخی و داخلی تا روستاهای دوردست، حوزه پيش ريز

 فروپاشیش سرمايه بود و هر اندازه تعلل در اجراياين حکم  .گرديد می

 در شيرازه توليد می پيچيداقتصاد روز جامعه را به دنبال داشت. بحرانی که 

از سرنشينان و در سقف حاکميت شکاف می انداخت. حکومت کنندگان اعم 

های يا شرکای آنها در سطح جهانی بيش از همه امپرياليست ماشين دولتی روز

ويژه بورژوازی امپرياليستی امريکا اين وضع را بسيار خوب به و غربی 

مشاهده می کردند و يافتن راه چاره برای غلبه بر معضل را دنبال می نمودند. 

بورژوازی برای يافتن گزينه واحد در اين گذر دچار سردرگمی و تشتت بود. 

ت، بخشی از طبقه سرمايه دار داخلی فقط سرمايه دار نبودند، ميراث مالکي

قدرت و شوکت فئودالی را هم کماکان حفظ می کردند، فقط کارخانه نداشتند، 

اراضی اربابی و امالک فئودالی زيادی را هم مالک بودند، فقط توده بردگان 

مزدی را استثمار نمی نمودند، از استثمار بی مهار دهقانان و رعايا هم سود 

تند. اين عده برای نهادن می بردند و برای انباشت بيشتر سرمايه بهره می جس

نقطه پايان بر حيات بازمانده های اقتصاد ماقبل سرمايه داری اندکی ترديد 

در از همتايان  مشتاق ترنشان می دادند. طيف ديگری از بورژوازی بيشتر و 

به سر ! ! » ملیصنعت  « پايه هایاستقرار حسرت استيالی سرمايه داری و 

تر خود در مالکيت سرمايه اجتماعی، از ، اما اين طيف از سهم کممی برد

های حاصل ارزش های خويش در کل اضافه ارزش  قطاع محدودتر اضافه

، از حرص و جوش انحصارات عظيم امپرياليستی برای استثمار طبقه کارگر

داخلی خود  نيرومند شرکایبه اختصاص سهم غول آساتر سودها به خود و 

رضايت چندانی نداشت، برای  يشمی برد. اين طيف از وضع حاضر خو رنج
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اما  ،ثانيه شماری می کرد ،نظام بردگی مزدی تام هر چه بيشتر تسلط تحقق

های  اين فرايند شريک همطراز ساير بخشمی خواست که در درون 

اين مکان  احرازبورژوازی و قطب قدرت مسلط سرمايه جهانی باشد، برای 

فته نمی شد ضمن سر دادن به هر تالشی دست می زد و زمانی که تحويل گر

  شعار اصالحات، به مخاطرات فشار ديکتاتوری هشدار می داد. 

بخش سوم، بورژوازی امپرياليستی خارج و داخل بود، اينان برای برچيدن 

بازمانده های اشکال توليدی پيشين از همه مصمم تر بودند. در اين باره بعداً 

ً تأکي د بر اين است که کوه معضل به مناسبت صحبت خواهم کرد اما عجالتا

منبعث از تصادمات ميان بقايای اقتصاد فئودالی و ضرورت فرجام هر چه 

زودتر فرايند تسلط بی مهار سرمايه، عمالً ساختار قدرت سياسی حاکم را به 

فشار اختناق، سانسور و رعب  کشانده بود و در چنين وضعی خرد کننده تشتت

دودی رو به کاهش می رفت. احزاب و وحشت سال های پس از کودتا تا ح

طيف دوم بورژوازی که از زمان وقوع کودتا علم و کتل سوارکاری بر موج 

نارضائی توده ها و عروج به ماشين دولتی را جمع و به گوشه امن خزيده 

پای به ميدان می نهادند، تا بخت خود برای تبديل جنبش  يک بار ديگربودند، 

. جبهه ملی در سطحی وسيع دست بيازمايند هم بازجاری به نردبان قدرت را 

به کار فعاليت شد و شيراز يکی از مهمترين کانون های توسعه نفوذ و تالش 

از و احزاب درون جبهه را تشکيل می داد. از ابراز حيات حزب توده در شير

  خبر چندانی به گوش نمی رسيد.  کالً در استان فارس
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  »دوم جبهه ملی« در 

انگاره آفرينی ها احزاب جبهه ملی در  فعاليتبا توجه به  روزاسی فضای سي

های ناسيونال ليبراليستی غرق بود. چپ، حتی نوع  و سياست پردازی

ترکيب اين  و جنگ ويتنام اردوگاهی آن در حاشيه قرار داشت. انقالب کوبا

راز، فضا را تا حدودی متأثر ساخت. با اين همه باز هم حداقل در محيط شي

ها، دبيرستان ها بازار و محيط های کار ميدان بهه ملی بود که در دانشگاهج

داری می کرد. از اين لحاظ آنچه ديده می شد، شايد درست رويه معکوس سال 

مرداد بود. در آن سالها همه جا حتی در  28های پيش از وقوع کودتای 

ن به طور دورافتاده ترين روستاها حزب توده حرف اول را می زد، اما اکنو

. احزاب جبهه روشن بودچشمگير در انزوا قرار داشت. دليل اين تغيير توازن 

ملی در جريان کودتا متحمل کمترين ريخت و پاش ها و ضايعات شدند، يا به 

در حالی که حزب توده آماج هيچ تهاجمی قرار نگرفتند،  بيان واقعی تر

ت را تحمل نمود. کودتا خود را از دست داد و کوبنده ترين ضربا کارشيرازه 

را حتی همان » چپ«در اساس برای آن برنامه ريزی شد و انجام گرديد که 

يکی از  در آن سال ها بورژوازی امريکا .کندچپ موجود اردوگاهی را نابود 

رئيس جمهوری  . دورهمی گذراندمقاطع بسيار پرآشوب دوران جنگ سرد را 

ستن قوا در مقابل هر جنب و آرا که »مک کارتی«  و نقش بازی »ترومن«

 اردوگاه سرمايه داری دولتی هر رويکرد متمايل بهحتی جوش کمونيستی يا 

می را تعيين  اياالت متحده بند نخست استراتژی سراسری» شورویاردوگاه «

احزاب جبهه  و سازمان دهنده کودتا، مصدق امپرياليسم امريکا به عنوان. کرد

حکومتی خود می ديد و ايرادش ذخيره رناتيو آلت ملی را شرکای طبقاتی، حتی

ً برخی کسر و کمبودهایبه اين طيف  پيشبرد موفق استراتژی  آن در صرفا

قتل عام نيروهای چپ بود. امپرياليستی اياالت متحده و بيش از هر چيز، 

احزاب راست را جبران کند، نه اينکه  هاگرفت تا اين کمبود کودتا صورت می
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. قابل توجه است که به دنبال وقوع کودتا و سقوط بردارداز ميان را سرمايه 

مصدق، بسياری از سران جبهه ملی حتی پست های دولتی خود را حفظ 

اضافه نمود. خيانت های گسترده و ماوراء  هم بايدکردند. عامل ديگری را 

مرزهای وقاحت سران حزب توده بر روی منزوی شدن اين حزب تأثير 

چپ و جنبش کارگری ايران را در طيف دامنه آن کل  فاحش داشت. تأثيری که

 بانام داشت و » چپ«اين داليل آنچه آن روز  کالف خود می پيچيد. به همه

در عرصه مبارزات سياسی دست پائين داشت.  شد،تداعی می » کمونيسم«

همين وضعيت سبب می شد که به طور مثال انقالب الجزاير در فضای بسته 

احمد « د زيادی بازتاب پيدا کند، در باره کسانی مانند سياسی جامعه تا حدو

 »لومومبا«يا  )10(،»بن خده« )9(،»بال بن«)8(،»قوام نکرومه«)7(،»سوکارنو

شخصيت سازی شود، اما در باره حوادث مهمی مانند انقالب کوبا، بسيار  )11(

ط آن لومومبا در شرائ فجيع گسترده قتل بسيار بازتاب. آيدکم گفتگو به ميان 

  بود. فضا  ايناز  نمود روشنیروز 

به دبيرستان ها  را هايشحوزه فعاليت  تاجبهه ملی می کوشيد  در آن روزها

(عضو بعدی شورای » ايزدی« . مسؤليت تشکيالت فارس جبهه با توسعه دهد

رياست مدرسه  در آن زمان انقالب و وزير کشاورزی دولت بازرگان) بود. او

در  مدرسه ای دانشسرا اولين نيز به همين خاطر شايد ما را به عهده داشت و

  .گرديددر آن تأسيس  دانش آموزی جبهه بود که حوزه شيراز

چرا به جبهه ملی من و عده ای ديگر جمع اوليه تشکيل دهنده حوزه بوديم.  

از آن سخن می گويم، راه مبارزه شرائطی که در پيوستم؟ پاسخ ساده است. 

ها يا  رابری، نبود آزادیناب زه عليه فقر، گرسنگی،عليه وضع موجود، مبار

هار شاه خالصه می کردم و رژيم  هر جنايت و بربريتی را در مبارزه عليه

مسائل . بود» کاچی بهتر از هيچی«مصداق  ،برای اين کار پيوستن به جبهه

مانند سرمايه داری بودن يا فئودالی بودن مناسبات اساسی مبارزه طبقاتی 

ها زيها و سيه روستمکشي ، اينکه ريشه واقعیروز ادی و اجتماعیمسلط اقتص

طبقات اساسی جامعه کدامند؟ نقش پرولتاريا، چند و چون مبارزه کجاست، 
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ميان طبقات اساسی، جايگاه واقعی احزاب سياسی روز، نقش و هدف و 

با دردها و ربطی چه  حرف ها و مبارزاتشاناينکه  مبارزات آنها،دورنمای 

جای  وضوعاتو توده دهقان دارد و نوع اين م ی روز طبقه کارگرهارنج 

اشغال نمی کرد. هيچ کدام ما در وضعی نبوديم يا چنان  را در ذهنم چندانی

رژيم شاه را متمرکز شويم و فکر کنيم. مسائل شناختی نداشتيم که روی اين 

 ه کنيم.اين رژيم مبارزمی خواستيم عليه ها می دانستيم و موجد همه سيه روزي

وحشيانه  ، استثمارها نابرابریتصورمان اين بود که با سرنگونی شاه تمامی 

و ديکتاتوری  کارگران و زحمتکشان، تبعيضات سرکش طبقاتی و اجتماعی،

ها  است که احزاب مورد بحث در خيابانپيد همه مصيبت ها پايان می يابد!!

نه کردن استثمار يا قوام فرياد سر دهند که ما برای جاودا تاراه نمی افتادند 

و شور و  ملی از عضويت در جبهه ديکتاتوری مبارزه می کنيم!! استقبال من

روزم برای تأسيس حوزه دانش آموزی از چنين توهم و پنداری زياد شوق 

  ناشی می گرديد. 

 ، در دوره نخست وزيری جعفر شريف امامی 1340ارديبهشت  12روز  در

اجتماع عظيم معلمين  در همين روزگرديد.  اعتصاب سراسری معلمين آغاز

دبير دبيرستان  »خانعلی نسابوالح«در ميدان بهارستان به خون کشيده شد و 

با گلوله دژخيمان شاه به قتل  و دانشجوی دوره دکترای دانشگاه تهران ها

ادی رسيد. موج نفرت و خشم عليه رژيم همه جا را فرا گرفت. راهپيمائی زي

. برگزار شد دانشجويان در شهرهای مختلف دانش آموزان واز سوی معلمين، 

در  اعتصاب راکامل کنترل » باشگاه مهرگان«نهاد سنديکاليستی موسوم به 

برای خفه کردن هر باشگاه  صدرنشينانو شرکا  )12(»درخشش«ودست داشت 

همه تدابير الزم را اتخاذ می ها ضد سلطنتی در طول راهپيمائي جنب و جوش

و صدالبته سازش طلبی اب با دسيسه پردازی همين نهاد سنديکائی کرد. اعتص

چند روز بعد، به  ،به پايان رسيد. درخششون ياپوزيس احزاب نفرت باربسيار 

دنبال استعفای شريف امامی و آغاز نخست ويزی امينی پست وزارت فرهنگ 



 

 32

ترين د و اعتصاب را در قبال تحقق نازل به چنگ آور جديد را در کابينه

  انتظارات مختومه اعالم کرد. 

، بيشتر از ملی بودمدر طول دو سالی که عضو تشکيالت دانش آموزی جبهه 

در همه . تالش می کردمپيشبرد فعاليت ها و انجام کارها برای همه همراهان، 

با  ها زبی حاضر می شدم، از قبول مسؤليتسمينارها و اجتماعات ح جلسات،

 همه بيشتر از ديگران نسبت به بسيارهمزمان  امااستقبال می کردم.  اشتياق

به  ،جبهه درون احزاب به واقعيت اجتماعی و طبقاتیآنچه انجام می داديم، 

عناصری که ، به اين احزابها و افق پيش روی  اهداف، خطوط کار، سياست

 عميق تنفر حتی و گاه احساس بيگانگی ،در صفه تصميم گيری جای داشتند

بازتاب  منافع طبقات بيخ و بن  از منشورها ها، شعارها و مرامنامه. می نمودم

ً را سرمايه داران و  و پيشروان نبانيا وسردمداران . استثمارگر بودند  بعضا

رابطه درست  معنیآن روز  درتشکيل می دادند. بزرگ مالکان فئودال 

با اين  نمی دانستم. هيچ آن گونه که بعدها از مارکس آموختم، را سرمايه

است  ، احساس خودانگيخته طبقاتی واقعيتی است که حائز اهميت اساسیوجود

ان امثال خودم با صدرنشينان به حساب آورد. مي اهميتش همهو بايد آن را با 

افراشته ترين مرزهای طبقاتی را حائل می ديدم. تناقضات فاحشی در  حزبی

بر وجودم سرکشی می کرد. از يک سوی، شعور و شناخت خودپوی طبقاتی 

 جبهه ظرف تحرک سرمايه داران و عناصر باالیفرياد می زد که سرم 

افراد طبقه استثمارگرند، طبقه ای که بايد آماج جنگ افرادی مانند من و  ،جبهه

فعال جبهه و در يک روابط  طبقه اجتماعی من باشد و از سوی ديگر خود را

 پوی طبقاتیروابطی که شناخت خودافراد می ديدم.  سياسی مشترک با همان

اما اين داوری در آن روز،  ،باژگونگی و دروغين بودن آن را داوری می کرد

يا  با دنيائی سردرگمی تيکره به جائی نمی برد، زيرا برای ابراز وجود پرا

باژگونه فرا رسته از عمق نظام اجتماعی مسلط مواجه می گرديد و ی باورها

همان جا محصور می ماند.  مادام که قدرت کافی برای عبور نمی يافت، در

زندگی طبقاتی باز هم کمی بيشتر صحبت کنم،  ره اين شناخت خودجوشدر با
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و بی حقوقی،  زير فشار استثمارميان توده انسان های  دربزرگ شدن کردن و 

حال عين در باليدن در درون خانواده ای از همين توده وسيع استثمارشونده و 

ستثمارگر و قدرت سياسی حاکم، اين روحيه معترض و آماج حمله مدام طبقه ا

بود که با همه مظاهر استثمارگری، زورگوئی، سيادت  پروردهرا در من 

طبقاتی و افراد طبقه يا طبقات مسلط، احساس دشمنی و بيزاری نمايم. اين 

احساس در من نيرومند بود، اما صرف نيرومند بودن و سرکشی آن، برای 

برای يافتن راه واقعی مبارزه عليه آن ها کفايت تشخيص ريشه واقعی دردها و 

نمی نمود. اين احساس می گفت که بايد مبارزه کرد، بايد برای تغيير وضعيت 

، بايد برای به جان خريدموجود پيکار نمود، بايد مصائب و آالم مبارزه را 

گری ها را پراتيک غلبه بر دشواری های سر راه پيکار چاره انديشيد و چاره 

. اين احساس بی تفاوت بودن در مقابل سيه روزی های استثمارشوندگان نمود

بسياری  و جنايات و درندگی های استثمارگران را به هيچ وجه بر نمی تابيد و

چاه درست مبارزه را بايد راه و  اينکهاز جمله . داشت حرف های مهم ديگر

، از دادراهه هوشياری و دقت نشان ، برای تشخيص راه از بينمودکنکاش 

ن کل دشمنا ياها زورمداران و نمايندگان فکری آن ،استثمارگران درست شناخت

  . در پوشش های رنگارنگ غافل نماند

ها را می گفت و  اتی در مدار رشد روز خود همه اينشناخت خودجوش طبق

برخورد من با مسائل  بنمايه طبقاتی اش، همين تا همين جا يعنی به اعتبار

هستی اجتماعی با را از خيلی ها که فاقد اين  مبارزهجاری سياسی و پراتيک 

و فاقد همين حد پروردگی شناخت مذکور بودند متفاوت  اين خميرمايه طبقاتی

می ساخت. برای من روشن بود که اختالف ميان صفه نشينان حزبی با ماشين 

 دولتی حاکم فقط حول محور تقسيم بالمناصفه سهام قدرت و مالکيت سرمايه ها

چرخ می خورد، در حالی که غالب دوستان همراه خالف اين فکر می کردند. 

و استثمار ها رنج  ها،چ و تاب موجی بود که از عمق دردمبارزه برای من پي

بر می خاست و بدون هيچ انقطاع در وجودم  ،طبقه ای که به آن تعلق داشتم

از وجود اجتماعی می پيچيد اما برای بسياری اصالً چنين نبود و فقط نوعی ابر
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محسوب می شد. من بذل حداکثر تالش در عرصه مبارزات اجتماعی را جزء 

اين کار را نوعی  ديدم، در حالی که عده زيادیخود می اليتجزای زندگی 

. تعمق در ارتباط می يافتندديگر  یمشغله ها خيلیدر کنار  عالقه و مشغله

 شت کار و زندگی انسانرنوميان آنچه زير نام مبارزه انجام می گرفت، با س

های استثمارشونده برای من بسيار مهم بود، اما خيلی ها چنين حساسيتی از 

ا تعيين کننده تر اينکه هيچ گاه و در هيچ خود نشان نمی دادند. از همه اين ه

آب و «، »مليت«، »وطن«، »ميهن«به کلماتی مانند  دوره ای از زندگی

ها، کل صدر و  خيلی، حال آنکه برای و نوع اين ها فکر نمی کردم» خاک

بيشتر خالصه می شد. اين نکته را ناسيوناليستی ذيل مبارزه در حصار مسائل 

در غبار متراکم  ، در دوره دبستان،کنم، حتی در روزهای کودکی تأکيد

مرداد، باز هم  28ستی پيش از وقوع کودتای های ناسيونالي شعارپراکنی

ز نکردند. هميشه و هر کجا کلمه در ذهنم با مفاهيم ياد شده، جا و مکانی

حاکمان  را می شنيدم يا می خواندم، حواسم يکراست به سوی» دشمنان ملت«

جی اين دشمن را شرکای استثمارگران داخلی نشانه می رفت و نوع خار و

عميق جنس داخلی می ديدم. ملت برايم کلمه ای بی معنا بود، زيرا  طبقاتی

به گ و ستيزهای واقعی و اصيل را در درون همين ترين دشمنی ها يا جن

می ديدم. در دوره مورد گفتگو، در دانشسرا و در درون  »ميهن« اصطالح 

هيچ جبهه ملی مدام اين کلمات بر سر زبانها بود. چيزی که آن روز قادر به 

استثمارشونده به ودم اما بيشتر توهم ميش به گرگ، طبقاتی آن نب تحليلميزان 

. کردتداعی می برايم گر، محکوم به حاکم و مقهور به قاهر را استثمار

و  همراه نبودروايتی  با چنيناز دوستان  زيادیموضوعی که برای شمار 

  آورد.  پديد نمیچنين واکنشی 

، مرا تا فاز فهم آن روزهاشناخت خودجوش طبقاتی و محدوده بلوغ آن، در 

می کرد تا چشم و گوش بسته  و بسيار کمکبرد  مسائل باال پيش میابتدائی 

دنبال منشورها و فراخوان های حزبی راه نيأفتم اما از اينجا تا مبارزه آگاهانه 

. راهی که داشتمطبقاتی هنوز راه بسيار طوالنی و پر پيچ و خمی در پيش 
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طی آن نيازمند آشنائی هر چه ژرف تر با ماترياليسم انقالبی و پراتيک 

ات اساسی جامعه و مناسب کالبدشکافیئی، بدون مارکس بود. بدون اين آشنا

 مقام، نه در و بيانيه ها ها آن هم نه توی کتاب، مارکسی نگاهميان طبقات با 

که در ه در سنگر امپرياليسم ستيزی خلقی، های ناسيوناليستی، ن فعال جنبش

سرمايه داری، امکان فرار از رگر عليه عمق کارزار توفانی و متالطم طبقه کا

دوستان ديگر با چشم باز  وت کجراه ها و گمراهه ها وجود نداشت. من اسار

ف امامی، کمتر از شري ولوو فراوان ايزدی های ديگر » ايزدی«می ديديم که 

خانواده حکمت و دربار پهلوی در استثمار مرگبار توده  علم، نظام السلطنه،

ان دهات می ديديم که او صدها دهق های کارگر و دهقان آن روز شريکند،

فقر، را در آتش  آن ها و کودکاناست اطراف شيراز را به روز سياه نشانده 

می ديديم که او يک فئودال ، می سوزاند بهداشتیو بی  ئیبی دارو گرسنگی،

در تدارک پيش ريز سرمايه و استثمار نيروی کار شبه رايگان خلع  و همزمان

ها، صالح ها، سنجابی  او، کاظمیبسيار خوب می ديديم که  يد شدگان است.

ساختار قدرت سرمايه و ها و بازرگان ها سوای حصه ای بزرگ تر در 

ها همه اين در مالکيت سرمايه ها چيز ديگری را دنبال نمی کنند، سهمی بيشتر 

به امامزاده ای  عليه استثمار مبارزهاما باز هم در جستجوی راه را می ديديم 

توان خود را صرف پيشبرد ! باز هم ن بودند!بستيم که اينان متوليان آ دخيل می

 طراحی و برنامه ريزی می شد. باز همهائی می کرديم که توسط اينان  فعاليت

نسخه هائی سراغ ال به الی را در  و ستم استثمار عالج درد توده های اسير

  پيچيده می شد.  استثمارگر جماعتمی گرفتيم که در بازار کاسبکاری های اين 

. دولت امينی فرومانده پيمود فروپاشی می ات فئوداليسم با شتاب راهحيشيرازه 

تر از آن بود که قادر به انجام کاری برای غلبه بر وضعيت بحرانی روز 

» کندی«دوره زمامداری  در بورژوازی امريکا روز دولت گزينه باشد. اين

ليد شيوه تو کامل هموارسازی راه تسلطامپرياليستی مسأله ارضی، برای حل 

 الزم برای انباشت عظيم بيشتر شرائط هر چه فراهم کردنسرمايه داری، 

سرمايه های خارجی و مقدم بر همه سرمايه های امريکائی در ايران و 
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باالخره تضمين ثبات کشور به عنوان يک حوزه نيروی کار ارزان در سيطره 

 تقسيم کار جهانی سرمايه بود. شاه و بخشی از بورژوازی ايران ضمن

اشتراک منافع ارگانيک و همدلی با اجرای اين طرح، دولت امينی را مجری 

مناسب برنامه ريزی ها نمی ديدند و برای جلب توافق کندی و ساير سران 

 ،توازنی هاکاخ سفيد با گزينه ديگری تالش می کردند. امينی در چرخه اين نام

د. بخش مسلط تر موجود مفلوکی را می ماند که قادر به انجام هيچ کاری نبو

 يشه جايگزينی وی با بديل مطلوب خوايدو نداشت  او همراهیبورژوازی با 

ون های بورژوازی و احزاب راست اين طيف مانند يرا دنبال می کرد. اپوزيس

جبهه ملی نيز با او مخالف بودند. اينان به سياق رقبای طبقاتی مسلط خود، 

برای  يشا ميدان داری خولت کندی و شاه بخواب و خيال جلب توافق دو

اجرای پروژه های باال را در سر داشتند. در اين ميان و در دل چنين وضعی، 

مجرد حمايت بورژوازی امريکا از امينی گرهی از مشکالت او نمی گشود. 

گرداب را در  ویو دولت  دادندبه دست هم  دست همگیاين عوامل 

تشتت درون قطب قدرت  .شد. بحران اقتصادی حادتر ندغرق کردفروماندگی 

سياسی ابعاد بيشتری پيدا کرد، موج نارضائی توده های کارگر و دهقان بر 

شدت طغيان خود افزود و همه چيز روند وخامت پيمود. با رسيدن زمستان 

برای ای داخلی . بورژوازی امريکا و شرکرفتموج اعتراضات باز هم باالتر 

سرمايه داری در جامع ضی و تسلط تی مسأله اراجرای سناريوی حل امپرياليس

راه اتخاذ تصميم نهائی  تمام جامعه، تأخير بيشتر را جايز نمی ديدند و با شتاب

را پشت سر می نهادند. احزاب جبهه ملی با شم تيز طبقاتی خود اوضاع را 

ها، مثل هميشه آن بود که کوه توهم کردند. يک محور مهم استراتژی ايندرک 

ت خود کنند و بر بلندای اين برج به امپرياليست های توده ها را برج قدر

خود و امريکائی هشدار دهند که بديل مطلوبی برای اجرای سناريوی مشترک 

اعتراض عليه دولت امينی ها هستند. سران جبهه با اين هدف از گسترش آن

. رويه ديگر را توده وسيع کارگر ماجرا بود يک رویکردند، اما اين استقبال 

دانشجويان و دانش آموزان ابوابجمعی اين طبقات  کثير ن و شماردهقا و
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تشکيل می دادند. اينان عاصيان واقعی وضعيت موجود بودند، اما در اينجا نيز 

همان سناريوی هميشگی تاريخ تکرار شد. اينکه دومی ها به دنبال اولی ها راه 

وله می کرد افتادند و همان شعارهائی را سر می دادند که جماعت نخست فرم

  و خواستار طرح آن ها می گرديد. 

دانشگاه های سراسر کشور، همزمان و يکپارچه، به  1340در ماه بهمن سال 

اعتراض و خشم دانشجويان تبديل شد. رژيم شاه سخت به وحشت افتاد  دريای

زيرا وقوع اين رويداد را زمينه ای برای بی اعتمادی بورژوازی امريکا و 

تساب نقش او و بورژوازی همراهش برای اجرای طرح دولت کندی در اح

ارضی می ديد. ماشين قهر رژيم با سراسيمگی تمام دست  رفرمستی يامپريال

به کار شد و برای نخستين بار دانشگاه تهران را از زمين و آسمان هدف 

رئيس دانشگاه » دکتر فرهاد«  قرار داد.يورش نيروهای هوابرد و پليس 

ا . دانشگاه ها در همه جکرداض به اين رويداد استعفاء همان روز در اعتر

در کليه شهرهای موزان تمامی دبيرستان ها تعطيل شدند و متعاقب آن، دانش آ

مدرسه ای بوديم که اعالم  اولينها گرديدند. در شيراز، ما بزرگ راهی خيابان

ن . انجام اين کار نيازمند تالش فراوان بود. اکثريت محصليکرديماعتصاب 

فاقد آمادگی الزم بودند. مخاطراتی که ما را تهديد می کرد، در قياس با 

از تضمين قطعی استخدام  محصالنمدارس ديگر بسيار بيشتر بود. همه 

 غليظی نيز داشتند. خطر اخراج برخوردار بودند و در مقابل تعهدات شديد و

راد، به بهای را تهديد می کرد و وقوع چنين حادثه ای برای بسياری از اف همه

مسائل  تمام می شد. هميناز دست دادن امکان ادامه تحصيل و شانس اشتغال 

و ما بايد برای شروع اعتصاب  ان را به محافظه کاری وامی داشتدانش آموز

و روز موعود نه  داديمسد اين محاسبات را خرد می کرديم. کاری که انجام 

و گسيل  ديگر مدارسخی برها را تعطيل کرديم که در تعطيلی  فقط کالس

  دانش آموزان به خيابان ها نقش مؤثری ايفاء نموديم. 

از مبارزه و آنچه را که جبهه ملی  می گذشت فاصله ميان انتظار خود هر چه

 1340 طرح و دنبال می کرد، عميق تر و فاحش تر می ديدم. در تيرماه سال
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و تشتت به نقطه  ماه زمامداری آکنده از سردرگمی 14کابينه امينی پس از 

سقوط خود رسيد. دولت کندی و بورژوازی امريکا با رژيم شاه و بخش مهم 

بورژوازی ايران بر سر چگونگی حل امپرياليستی مسأله ارضی، شکل 

مطلوب هموارسازی راه پيش ريز سرمايه های خارجی، ادغام هر چه عميق 

مختلف مربوط به تر سرمايه اجتماعی ايران در سرمايه بين المللی و مسائل 

. يافتندمکان سرمايه داری ايران در تقسيم کار سرمايه جهانی به توافق دست 

تکليف همه چيز روشن بود. امينی و تيم او بايد آماده اجرا شد.  طرح مشترک

می رفتند. اينان نه اجماع بورژوازی را همراه داشتند و نه توهم توده های 

ون های ليبرال بورژوازی نيز ياپوزيسناراضی را يدک می کشيدند. شايستگی 

در همان نگاه اول تصميم گيران نکول شده بود. برای اداره حوزه استثمار 

جدال قطب  ترين مناطقحساس  يکی از درآن هم نيروی کار شبه رايگان، 

وجود داشت که سکانداران حيات سرمايه های قدرت سرمايه جهانی ضوابطی 

حد کافی رؤيت نمی کردند. آن ها خوب می  در اين بخش طبقه خود بهآن را 

دانستند که اينجا تا سرمايه داری هست بايد قلمرو استيالی هارترين 

ديکتاتوری ها باشد. واقف بودند که توهم بافی ها و ليبرال نمائی های توخالی 

ون های بورژوازی برای فريب توده های کارگر مفيد و کارساز است، ياپوزيس

نظم سياسی سرمايه ممکن است مشکل ساز شود. به همه  اما برای استقرار

اين دالئل بخش ديگری از بورژوازی ايران و تيم ديگری از دولتمردان 

بودند که مأموريت اجرای طرح را به دوش می گرفتند. طرحی  داری سرمايه

که اگر چه رضايت همه اليه های  طبقه سرمايه دار ايران را به صورت 

ت و شنا در شط مود، اما به لحاظ چشم انداز توسعه انباشمطلوب تضمين نمی ن

های حاصل استثمار نيروی کار شبه رايگان توده های پرخروش اضافه ارزش

کارگر، در دل همه بورژوازی ايران و جهان قند آب می کرد. طرحی که 

شيوه توليد  جامع االطرافپروسه خلع يد دهقانان و مولدين خرد و تسلط 

 1341 در بهمن سالر کشور را به نقطه فرجام می رساند. سرمايه داری د

جبهه ملی و حزب توده با شعار رفرم ارضی شاه و امريکا جامه عمل پوشيد. 
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شتافتند.  اصالحات امپرياليستیبه پيشواز » اصالحات آری! ديکتاتوری نه!« 

ود. شعار مذکور آيينه تمام نمای واقعيت اجتماعی و طبقاتی اين احزاب ب

ها برای رفع آخرين موانع سر راه انباشت حات آری! رقص شادی آناصال

سرمايه را بيان می کرد و ديکتاتوری نه! ابراز تأسف آن ها از حاشيه نشينی 

، مشاجرات رمايه داری بود. با وقوع اصالحاتدر ساختار قدرت سياسی س

بخش های مختلف بورژوازی بر سر چگونگی پيشبرد پروسه تسلط سرمايه 

ی به نقطه فرجام رسيد. آنچه باقی می ماند فقط جدال پيرامون تعيين ميزان دار

در ماشين دولتی سرمايه و  مالکيت سرمايه ها، طول و عرض جاسهم در 

  باالخره  شکل و شمايل برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی سرمايه داری بود. 

 که توسط ديگری هم داشت. اين بخشبخشی از بورژوازی مجادالت 

روحانيت هوادار خمينی، سرمايه داران بازار و برخی محافل ديگر نمايندگی 

خواستار به کارگيری حجاب، قصاص،  ،و هار تر از همهسفاک تر می شد، 

سنگسار، تعزير، زن کشی عصر باديه نشينی، مردساالری ماقبل قرون 

وسطائی، خالفت اسالمی، قتل عام های فاشيستی و تمامی اشکال ممکن و 

ليبرال بورژوازی اصالحات آری!  وني. اگر شعار اپوزيسبودحتمل سبعيت م

استثمار هر چه حادتر نيروی کار از  ،بود، شعار اين بخش ديکتاتوری نه

طريق اعمال همه بی حقوقی ها، جنايت ها و بربريت های دوره روم باستان، 

 رفرم امپراطوری ساسانی و قوم هون بر توده های کارگر بود. فضای اجرای

ارضی به لحاظ قدرت ميدان داری طبقه سرمايه دار در يک سوی و خالء 

بسيار فاجعه بار  وضعيتی کامل صف آرائی استثمارشوندگان در سوی ديگر

در پهنه رويدادهای سياسی روز، در زمينگيری مطلق  جنبش کارگری .داشت

به چ کجا پرتوی از دخالتگری و ابراز حيات مستقل در هي هيچبه سر می برد. 

  چشم نمی آمد.

 نشان دخالتگری و ابراز وجود اين جنبش باشد،آنچه آن روز می توانست  

يک به عنوان  طرح حل انقالبی مسأله ارضی در مقابل راه حل امپرياليستی

برچيدن پيکار ضد سرمايه داری و سوسياليستی بود.  جزء پيوسته منشور
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ين، تشکيل شوراهای کارگری بساط آخرين بقايای همه شکل های توليدی پيش

های سابق، زمينداران و کل ر و توليد، سلب مالکيت از فئودال در مراکز کا

صاحبان سرمايه، تبديل اراضی مصادره شده اربابان فئودال و زمينداران به 

مزارع کشاورزی و مراکز کار جمعی توده های خلع يد شده، ارجاع برنامه 

دولت  برچيدنبه شوراهای کارگری،  کارريزی کار و توليد در همه مراکز 

اداره  و الغاء کار مزدی دورنمایگشايش پراتيک  باالی سر توده های کارگر،

ورائی متشکل از آحاد شهروندان جامعه توسط سازمان کار سوسياليستی وش

می توانست خطوط اساسی کيفرخواست و بستر پراتيک جاری ضد سرمايه 

در آن روز  توده هایر سر اين نيست که بحث ب داری طبقه کارگر باشد. 

است که نداشت، سخن از  معلومآمادگی چنين کار يا کارهائی را داشت، 

تدارک بالفعل جنبش کارگری در آن روز نيست. بحث بر سر مانيفست مبارزه 

طبقاتی اين جنبش در دل آن شرائط و راهی بود که بايد در پيش پای خود و 

جنبش  زنجيران عاجل و آتی خود قرار می داد.توده در حال خلع يد يا هم

کارگری ايران در آن برهه تاريخی کارنامه ای قطور و پرشور از پيکار 

به دالئل روشن باز هم  اما  طبقاتی و اجتماعی در پشت سر خود داشت.

فرومانده تر از آن بود که صدور چنين مانيفستی را دستور کار روز خود 

 »حزب کمونيست ايران«در قالب جريان موسوم به بورژوائی  کمونيسمسازد. 

درنده و قتل  ديکتاتوری بعدی آن حزب توده در يک سوی و فاجعه بارو نماد 

يا ساير عواملی که در اينجا جای بحثش  در سوی ديگر سرمايه عام ساالر

چنان بالئی بر سر اين جنبش آورده بود که راديکال ترين پيشروانش هم  نيست

ور و مبارزه ای فکر نمی کردند. طبقه کارگر زمينگير ماند و به چنين منش

برال نجوا کردند. ون های راست لييهائی را بر زبان آورد که اپوزيسحرفقط ف

دينی بورژوازی فاشيست  ونيدنبال اپوزيس از اين بدتر در سطحی نسبتاً وسيع

ياليستی تسليم طرح امپرراه افتاد. در چنين وضعی توده دهقانان تهيدست نيز 

در گام نخست اين فرايند به خاطر قطعه زمين  ها شاه و امريکا شدند. آن

هی های بزرگ به سرمايه داران کوچکی که به هيچ نمی ارزيد، بار بدبسيار 
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کان بزرگ ها و مالسرمايه را به دوش گرفتند. فئودالآتی و دولت  حال و

سرمايه های روز خود ها، يا سرمايه دار شدند و يا ارضی با دريافت اين پول

. رسيد منالرا عظيم تر ساختند. قشر مرفه دهقانان به اندازه کافی به نان و 

با خريد نسق زراعی دهقانان فقير يا قطعه زمين اندک دهقانان ديگر،  اين قشر

 به انباشت ،استفاده از همه امکانات و تالش برای مکانيزه کردن زمين ها

  گرديد.سرمايه دار سريع  بسيارسرمايه روی آورد و  وسيع

که  شهریدر  نه!رفراندوم شاها های هياهو و خيمه شب بازیپردر روزهای 

دهات منطقه با خيلی ها گفتگو داشتم. با معلمان، کارگران در و درس می دادم 

و اشرافيت  می زدم. باغداران بزرگروستا و اليه های مختلف دهقانی حرف 

ها برای خوشرقصی يدند و بسياری از آننمی گنج دهقانی از شادی در پوست

در مقابل رژيم به هر خودفروختگی و سرسپردگی روی می نهادند. مسأله در 

مورد کارگران و اليه های فقير و ميانی دهقانان بالعکس بود. اينان به گونه 

، به آنچه روی می داد، با و با رجوع به تجارب طبيعی زندگی ای خودجوش

ابراز يأس، هر چند به طور منفعل، نگاه می کردند. اين  ترديد، بی اعتمادی و

نکته برايم قابل تعمق بود که عده زيادی از  بی سوادترين کارگران و دهقانان 

واقعی تر و هشيارتر  از اقشار تحصيل کرده طبقه خودفقير کارگر شده، 

حوادث را می ديدند! اولی ها هيچ خوشبينی نشان نمی دادند، اما دومی ها 

تی آنان که با مسائل سياسی مقداری آشنائی داشتند، دنيائی توهم تحويل ح

ديگران می دادند. بی اعتمادی و نگاه واقعی تر کارگران و دهقانان فقير از 

گرفتاری های آنان بيرون می آمد. اين ها به عمر  يابطن شرائط کار و زندگی 

ولت ها و رژيم خود سوای بی حقوقی و ستم و سبعيت هيچ چيز ديگری از د

، بدون نياز شاهنشاهی نديده بودند. با شعور و شناخت خودجوش طبقاتی خود

های مکتبی و مسلکی  در می يافتند که دولت فرمولبندي ياکبری  به صغری،

ن يا حداقل برای بخش ست. برای آناا هابه طبقات باال و پاسدار منافع آنمتعلق 

قرار نيست کاری به نفع توده کارگر ها مفروض بود که اين رژيم وسيعی از آن

و زحمتکش انجام دهد. پيداست که اين توده کثير کارگر و زحمتکش هيچ بديل 
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و افقی پيش روی خود نداشتند و به همين دليل به ورطه انفعال و تسليم يا اقناع 

ً با تازيانه های بی افقی و  و رضايت می افتادند. اقناع و رضايتی که صرفا

ديکتاتوری و قهر عريان سرمايه در سوی ديگر به ک سوی واستيصال در ي

  شيارهای فکر و ذهن و شعور آنان تزريق می شد. 

اينان ميان آنچه شاه و دولت او وعده می داد، با خواست ها و انتظارات خود 

تجانسی نمی ديدند، اما زير فشار ناآگاهی و غرق در اقيانوس ضعف و بی 

بودند. بارها از زبان همين استه های خود هم نقدرتی قادر به پيش کشيدن خو

 ملی کردن جنگل«شنيدم که می گفتند ، بسيار ساده اما بسيار هم صريح انسانها

، فروش سهام کارخانه ها يا سهيم کردن کارگران در سود کارگاهها، »ها

و  را بيشتر ، فقط سود سرمايه داراننمی کندگرهی از کوه مشکالت ما باز 

. گروه دوم يا شمار قابل توجهی از شديدتر خواهد کرددبختی ما را استثمار و ب

از معلمان نه تجارب ی برخعناصر درس خوانده اين طبقه و به طور مثال 

و نه می توانستند با  داشتندطبقه خود را توده های زندگی و شعور خودجوش 

ال های . آنان به جار و جنجکنندسرمايه داری رويدادها را کنکاش سر آگاه ضد

شاه  جنايتکار رژيم های مايه می آويختند و اسير عوافريبینمايندگان فکری سر

اولی ها » رفراندوم« می شدند. به گاه برگزاری مراسم نفرت بار موسوم به 

يعنی کارگران و دهقانان در حال خلع يد، فقط از سر فروماندگی و هراس، به 

ً ا، پای صندوق ها می رفتند، اما دومی ه از مدافعان رأی دادن بودند.  بعضا

عده ای حتی آتش بيار معرکه شدند پيداست که خيلی ها اصالً چنين نبودند، اما 

و نقش پادو ماجرا را بازی کردند. رژيم شاه از خالء کامل راهبرد راديکال 

به نفع حداکثر بهره برداری را به عمل آورد، اوضاع را سوسياليستی 

معماری کرد و هر صدای مخالفی را با  ستبورژوازی و شرکای امپريالي

   خاموش ساخت.وحشت و قهر تازيانه 
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  1342خرداد  15بعد از 

های سياسی و طبقاتی در شرائط اجرای فضای جامعه و صف آرائی 

 ه ديگری نيز رقت بار بود. ارتجاعم از جنبسوای آنچه گفت اصالحات ارضی

 بهکه علم اعتراض  دسته ای بودت خمينی تنها دار و پان اسالميستی به زعام

!! اگر از پرولتاريا و صف مستقل ضد سرمايه داری و دست داشت

سوسياليستی او هيچ خبری در هيچ کجا به گوش هيچ کس نمی رسيد، در 

بورژوازی گوش فلک ارتجاع ون نمايانه اين بخش يعوض عربده های اپوزيس

به اندازه کافی روراست بود  را کر می کرد. بايد با خود و با توده کارگر دنيا

و صادقانه اعتراف نمود که همين حادثه چندش بار، سرآغاز نطفه بندی نوعی 

رويکرد سياسی جديد برای چندين سال در زندگی من شد. تا آن زمان اسير 

به مذهب اين وضع تغيير کرد.  1342هيچ سطح تمايالت دينی نبودم. از سال 

کاو مادی تاريخ، روز من يارای کندو شناخت عالقه بيشتری پيدا کردم.

کالبدشکافی طبقاتی جامعه، تحليل مناسبات اساسی طبقات يا تشخيص رابطه 

های  له مذهب با شيوه توليد مادی دورهفراساختارهای اجتماعی از جمميان 

مختلف تاريخ و منافع طبقات را نمی داد. دچار اين توهم شدم که شايد مذهب 

نيز راستی، راستی می تواند ظرف اعتراض و مايه و به طور مشخص اسالم 

را مستقيم  چيزهائیپيش تر  شود!!تحرک استثمارشوندگان عليه استثمارگران 

 )13( »های خداپرست سوسياليست«زبان کسانی که خود را  يا غيرمستقيم از

و ديگران در اين گذر  )15(»پيمان«)14(،»نخشب«افرادی مانند ناميدند،می 

علمی  در باره )16(آنچه بازرگانها در کنار اکنون همان حرف شنيده بودم.

هوش و  پيش می کشيدمبارزه سياسی با يا همپيوندی اسالم !! مذهبنماياندن 

و ستم بی حقوقی  ،نابرابریاستثمار،  مبارزه باحواسم را در خود می پيچيد. 

يست. من بود. مبارزه يک پروسه تالش انفرادی نامثال جزء اليتجزای هستی 

امری طبقاتی و اجتماعی است، درست به اين دليل که استثمار شدن، ستمکشی 



 

 44

و تحمل بی حقوقی پديده های مشترک طبقاتی و اجتماعی هستند. انسانی که 

راه مبارزه را پيش می گيرد،عليه معضل و مصيبتی می شورد که نه امر 

جهان است. خاص او بلکه مشکل کل طبقه وی يا بخش اعظم ساکنان جامعه و 

موانع عظيمی دشواريها و مبارزه طبقاتی در هر کجای دنيا و در هر سطح با 

رو به رو است. ديکتاتوری هار طبقه مسلط، مهمترين اين سدهاست، اما 

کوهسار باورها، افکار، فرهنگ و ايدئولوژی فرارسته از دل نظام اجتماعی 

بخواهد به مثابه  که. هر انسانی در سر راه آن استحاکم نيز سدی عظيم 

عليه  برای تغيير وضعيت موجود و رگذار در جنبش همزنجيرانشفردی اث

جايگزينی محتاج مبارزه کند،  سبعيت استثمارگراناستثمار، ديکتاتوری و 

م يخواست می است. ماباورهای خرافی با آگاهی و شناخت راديکال سياسی 

دشواری  تمامم، اما يکن مبارزهعليه استثمار طبقاتی و ديکتاتوری هار حاکم 

های سر راه اين مبارزه و بسيار مهم تر از همه، فقدان بصيرت طبقاتی و 

در  افرادی چون من من يا مارکسی بر ذهن و فکرمان سنگينی می کرد. اگر

 های کمترين بارقه ماترياليسم انقالبی و ضعيف ترين جرقه آموزش آن روزها

را جلو چشم می ديديم، آن ژوازی مارکس در عرصه نقد اقتصاد سياسی بور

قشون . با اين مشعل به درون کرديم را مشعل راه زندگی و پيکار خود می

هر چه  ها برای پااليش می رفتيم، از اين آموزش يشجنگ توده های طبقه خو

بهره می گرفتيم و اين نوع نگاه  آنانمه آلودگی های مسلط فضای فکر  بيشتر

يم. اما اين امکان خود و طبقه خود می کرد جنگو نقد و جهت يابی را سالح 

وی  نمی دانستم. از نقد مارکس هيچ چيزاز ماترياليسم انقالبی وجود نداشت. 

تصوری نداشتم. هر چه در اين گذر شنيده يا  بورژوازیاقتصاد سياسی  بر

الئيک  يانمايندگان فکری دينی  مبتذلرديه های  درونخوانده بودم فقط از 

مطالعه اين نيز گفتنی است که حتی ر حرف های مارکس بود. بورژوازی ب

همين رديه ها ما را به سوی نظرات مارکس و در جهت خالف خواست رديه 

بسيار جدی بود  مشکل دوری از شناخت واقعی مارکسیاما  ،نويسان می برد

در شرائط مناسب و مساعدی برای يافتن راه ما  کار خود را می کرد. و
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نقد ريشه ای وضع  ياگاهی و شناخت ضد کار مزدی طبقه کارگر آ دستيابی به

ارزه و تالش مبارزه، چالش موانع راه مب با همه اينها،. نداشتيم قرارموجود 

ه ای . مبارزمسلم زندگی ما را تعيين می کردبرای هموارسازی مسيرش امر 

ً در پيچ و خم نوعی رژيم ستيزی  که در سيطره تأثير مؤلفه فوق نهايتا

 بايد احتراز از سکوت و ،فراطبقاتی چرخ می خورد. بايد کاری می کرديم

و در  نهاديمدر ميان می  خاموشهای انسان وسيع مبرميت مبارزه را با توده

نوشته باز هم به سراغ که  ها بودو کشش و قوس اين تضييقات، تنگناها کش 

  . رفتم» بازرگان« امثال های 

راتيک، ماهيت ارتجاعی و سرمايه ساالر در طول دو سال آزمون عينی و پ

بود، اما اين آزموده ها در دل  شده آنچه جبهه ملی می گفت، برايم روشن

وضعی که توضيح دادم باز هم برای اجتناب از آزمودن کفاف نمی داد. 

نداشتم زيرا ميان آن و جبهه ملی تفاوتی نمی » نهضت آزادی« رغبتی به 

های بازرگان کردم، در حالی که خواندن کتاب ا اين وجود، شروع به ديدم. ب

کم يا بيش می دانستم که تمايل من به مطالعه اين متون خاستگاهی متضاد با 

منظر نگارش آن نوشته ها دارد. بازرگان و همانندانش در تدارک خوانشی از 

ارتجاع منحط اسالمی به عنوان ايدئولوژی طبقه خويش بودند. خوانشی که 

ورژوازی در مقابل کمونيسم باشد. اگر کمونيسم مانيفست سنگر مقاومت ب

رهائی توده های کارگر از استثمار سرمايه و زنجير بردگی مزدی است آن ها 

نيز ارتجاع هار اسالمی را مانيفست مناسب تداوم استثمار کارگر و بقای 

از هر قيد ماوراء  شربردگی مزدی می ديدند. اگر کمونيسم جنبش آزادی ب

را طاعون اسارت انسان در زنجير  روايت اسالم خودها  ست، آنخويش ا

آهنين سرمايه می کردند و اين زنجير را به آسمان می آويختند. آنها دست به 

کار چنين خوانشی از مذهب بودند و برای اين کار بايد همه چيز را از جمله 

ه چيز را علم، آزادی، حقوق، مدنيت، اقتصاد، مبارزه، افق رهائی انسان و هم

گمراهی ، وسيله در يک جامذهبی کنند، بايد روايت دينی همه اين پديده ها را 

فريب توده های کارگر و در جای ديگر سالح جنگ خود عليه جنبش و 
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کارگری و کمونيسم کارگران کنند. بازرگان و همانندانش برای اين کار چاره 

زنند و لباس جنگ تن  ای نداشتند جز اينکه خرافه های اسالمی را لعاب علم

کاربرد پيدا  آنان بود که برای کسانی مانند ما کنند و درست همين بخش کار

می کرد. من به همه دالئلی که قبالً گفتم، در صف واقعی پيکار طبقه خود 

. در مدار مجادالت ضد رژيمی دور می زدم. همه چيز را در سرنگونی نبودم

ين هدف را قيام توده ها می ديدم، رژيم شاه خالصه می کردم، شرط حصول ا

جايگزينی باورهای تمکين جويانه و سياست گريز روز انسان ها با شور 

اعتراض و مبارزه را نياز قطعی قيام به حساب می آوردم. در همين راستا 

نوشته های بازرگان را کمکی به طی اين راه می يافتم و باالخره با خواندن 

  ز پيش گره می خوردم. اين متون با مذهب نيز بيش ا

که روايتی از اسالم هر چه زمان می گذشت بيشتر اسير اين توهم می گرديدم 

توده های کارگر و زحمتکش عليه استثمار و نيز می تواند ظرف مبارزه 

سرشت اين باور  ديکتاتوری و جنايات مالکان سرمايه و صاحبان قدرت شود!!

توهم به کارائی آن برای پيشبرد . بالعکس، استفاده ابزاری از مذهب نبود

نيروئی که هيچ حق « مارکس در توصيف پرولتاريا می گويد:  مبارزه بود.

ويژه ای را  طلب نمی کند، زيرا ناحقی که بر او روا می شود نه ناحقی 

خاص بلکه يک ناحقی عام است. اين طبقه ديگر نه مقامی تاريخی که مقامی 

تقابل يک سويه با رژيم سياسی بلکه در انسانی را طلب می نمايد، نه در 

مقابله با کل مبانی اين نظام قرار دارد. بخشی که نمی تواند خود را رها کند 

مگر اينکه خود را از همه  بخش های ديگر رها کند و الجرم کل جامعه را 

آزاد نمايد. در يک کالم طبقه ای که بيانگر ضايع شدن کامل انسان است و 

  )17(» ا احياء کامل انسانيت خود را احياء کند تنها می تواند ب

من به عنوان فردی از اين طبقه و در جستجوی راه تحقق آرمان ها و اهداف 

، نمی توانستم دنبال کاربرد فرصت طلبانه اين و آن تاريخی چنين طبقه ای

از جمله مذهب باشم. اين نوع بهره گيری شايسته بازرگان ها،  سالح يا ابزار،

ها و هر بخش ارتجاع بورژوازی بود. آويختن امثال من به اسالم خمينی 
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های سرمايه، تاريکی زار وارونه پردازی صرفاً از آنجا ناشی می شد که در 

يکه تازی ديکتاتوری هار سرمايه داری و استيالی روايت اردوگاهی 

تن سوسياليسم، راه واقعی پيکار طبقاتی خود را گم کرده بوديم. در کندوکاو ياف

اين راه بوديم و در اين گذر تا مدت ها هر گمراهه ای را، راه می پنداشتيم. 

گونه بود که  رويکرد من به خوانشی از دين سرچشمه ای چنين داشت و بدين

 حادثهدر طول چند سال در چاه ويل روايت بافی راديکال از اسالم فرو رفتم. 

   داشت.  در غلطيدن به ورطه اين توهمات تأثير 42خرداد  15

در اين روز جمعيت زيادی از مردم معترض به خيابان ريختند. فراخوان 

شورش نشانی از هيچ خواست توده های زحمتکش نداشت، خيزشی ارتجاعی 

مسأله ارضی که سازمان دهندگانش  و ارتجاعی در مقابل حل امپرياليستی

بر روی ارتجاعی تر از بورژوازی مسلط امپرياليستی، آماده کشيدن شمشير 

با شناخت ماترياليستی و  ناآشنائیابتدائی ترين حقوق اجتماعی انسان ها بودند. 

از بيخ و بن  خرداد را 15باعث شد که رويداد  مارکسی مبارزه طبقاتی

همخوانی ای ببينم که با روند روز باورهايم  وارونه تفسير کنم و آن را به گونه

ها انسان به خيابان در پاسخ به يليونداشت. نتيجه گيری من اين بود که ريختن م

چنان فراخوانی نشان از کارائی باورهای دينی برای بسيج سراسری توده های 

 استثمارشونده و عاصی دارد!! استنتاج دوم اين می شد که جنگ و ستيز

و به ها و حقوق اوليه اجتماعی توده ها  فراخوان دهندگان شورش، با آزادی

مالکيت خصوصی،  ها ازدفاع آن و درنيسم گريزیم و زن ستيزی  طور مثال

با روايت تساوی طلبانه و آزاديخواهانه مذهب  آنان همه و همه از ناآشنائی

  ناشی می گردد!! 

و  منها کفه مماشات با توهمات مذهبی را در جهتگيری سياسی  رداشتاين ب

يند بيرون سنگين می نمود. اما آنچه از درون اين فرا مانند من آدم هایفراوان 

اما بسيار گمراه کننده و  می آمد نوعی دوآليسم عقيدتی شکننده و غيرقابل دوام

 و خودجوش طبقاتیسرکش استثمارستيزی  بود. از يک سوی موج متافيزيکی

ه از زبان اين و آن، آنچ بعالوههائی که از جنبش توده ای در ذهن داشتم  درس
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کمونيسم و جدی مرا دلباخته  های مارکس به گوشم رسيده بود،در باره حرف

می کرد. از سوی  توده های کارگرچشم انتظار عروج نيرومند کمونيستی 

روايتی از اسالم هم می تواند همزاد، شايد ديگر دچار اين توهم بودم که 

تا  تاريک فرساينده، همراه، همدل و همرزم همان کمونيسم باشد. اين دوآليسم

هتگيری ها و فراز و نشيب های زندگی مرا چندين سال، تار و پود افکار، ج

در کالف خود پيچيد. با کمونيسم و کمونيست بودن نه فقط مشکلی نمی ديدم 

دن را در تناقض با که بيشترين سمپاتی را داشتم، در همان حال مذهبی بو

که استثمارشونده و  نيسم واقعی نمی ديدم. در هر کجاهای کمو اهداف و آرمان

می جنگيد، جنگ او و  گریکمونيسم عليه استثمار و ستم ستمکشی زير پرچم

  رزمانش را جنگ خود می يافتم.هم

اصفهان دانشگاه اصفهان شدم.  واردخورشيدی  40نيمه دوم دهه در اواسط 

، به 1342و سپس دوره بعد از خرداد  1332تا  1320در فاصله سالهای 

ختلف مذهبی و ها يا اجتماعات ملحاظ وسعت جنب و جوش ها، وجود گروه

سياسی فراز و نشيب های زيادی را طی کرده بود. کانون ها و محافل زيادی 

تشکيل شده، دوام يافته، دستخوش تعطيل گرديده، از ميان رفته يا در اشکال 

نيمه  متفاوت به کار خود ادامه می دادند. در دوره اخير،ديگر و با جهتگيری 

فعاليتشان جمعی،  مستقل از اينکهفعاليتی داشتند  کسانی که ،40دوم دهه 

. مرتبط بودندبا يکی از چند مؤسسه آشنای شهر فردی، مخفی يا علنی باشد 

از مرتجع تا  و دارای باورهای مذهبیهای اجتماعی  افراد اهل فعاليت

دولتی تا دانشجو و دانش آموز،  بلندپايگانراديکال، سرمايه دار تا کارگر، 

با اين مراکز  به نوعیها، همگی مخالف بودن آنجود اين مؤسسات يا موافق و

 جنب و جوش شبکه سراسری اتصال یحلقه هااين نهادها . داشتندسر و کار 

در سطح شهر بودند. غالب غيرسياسی  تااز سياسی فعالين مذهبی، 

مانند انجمن  یهای متعددفهان انجمن اسالمی داشتند. کانونهای اصدبيرستان

سازمان کمک به ، حجتيهجمعيت  زنان، معلمان،، پزشکاناسالمی مهندسان، 

مافيای اسالمی سوء استفاده از زنان) ( انجمن سرپرستی از زنان آواره ايتام!!
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در اين شبکه جای می گرفتند.  همگی و دهها مؤسسه کوچک و بزرگ ديگر

به بعد چيزی زير نام انجمن اسالمی دانشجويان  42در اصفهان از خرداد 

در تماس و نهادهايش فعالين مذهبی دانشجو با همين شبکه  وجود نداشت اما

انجمن دانش آموزان مدارس هاتف، سعدی و  از جمله برخی انجمن ها، .بودند

وجود اين شبکه ها در بودند. صارميه از پيشينه فعاليت طوالنی برخوردار 

خاص اصفهان نبود. بسياری از جاهای ديگر،  42های پس از خرداد سال

شهرهای کوچک تر نيز شاهد گسترش  تهران، شيراز، مشهد ومخصوصاً 

نوع ارتباطات و فعاليت های زنجيره ای برنامه ريزی شده بودند. اين سريع 

ظاهر ماجرا به گونه ای بسيار مسخ آلود، دروغين و وارونه در رويکرد نسل 

!! اما اين تفسير می شد اين قبيل حرف ها ودينی  نوانديشیجوان به مذهب، 

صف آرائی ارتجاع  بود که واقعيات مربوط به فقط پرده ساتر سياهیعبير ت

از دينی بورژوازی عليه کمونيسم و جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر را 

تالش ها و باژگونه پردازيها  اين می ساخت.مخفی  اين طبقهانظار توده های 

رگری ايران آنسان که بعدها شاهد بوديم در سرنوشت طبقه کارگر و جنبش کا

فرايند مبارزه طبقاتی در ايران را تأثيراتی بسيار فاجعه بار بر جای نهاد. 

ً آلود و اسير سونامی  تا سونامی وحشت و دهشتی که ساخت.  بهااگندعميقا

  و به همين دليل بايد ولو ضمنی در باره آن کمی بحث کنيم.  امروز می تازد

خورشيدی،  40آغاز دهه  و نبا فرجام پروسه تسلط سرمايه داری در ايرا

له شدند و به تحوالت روز زير چرخ  خلع يد شدگانق کثريت قريب به اتفاا

هزار روستا از نقشه جغرافيائی  80فروشندگان نيروی کار ملحق گرديدند. 

، هيچ دهقان و دهقان زاده کم زمينی ديگر برای ادامه حيات، دشکشور محو 

فروش نيروی کار تنها چشم اندازی ت، راه تداوم کارهای قبل را پيش نگرف

 هيچ پيشه ور جزء برای زندگیبود که جای راه سابق را پر کرد. فرزند 

بفروشد. همه اين ها مجبور شدند که راهی نيافت جز اينکه نيروی کارش را 

بديهی ترين جا به جائی و راه بازار کار و کارگر شدن را پيش گيرند. اين 

جهان، در پروسه انکشاف و استقرار شيوه توليد است که در سراسر  تغييری
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سرمايه داری در هر جامعه جداگانه روی می دهد، در جامعه ما نيز در طول 

م ارضی ساليان دراز پروسه وقوع خود را طی کرد و با اجرای رفر

به همين اندازه نيز رسيد. رويه ديگر ماجرا  کاپيتاليستی به نقطه فرجام

امکان رشد و  ای از دهقانان و بورژوازی کوچک اليهمفروض است. اينکه 

سرمايه اندوزی و شراکت وسيع در استثمار توده های کارگر را به چنگ 

 فکر. بخشی که با حرص و ولعی بيشتر از اقشار باالئی اين طبقه در آوردند 

. اينان افتاد حجم سرمايه هايش روزافزون اشت و افزايشتوسعه قلمرو انب

تقسيم کار جامعه سرمايه داری با  چهارچوب سرمايه و درمطابق روال کار 

شکل و شمايل متنوع همه جا حضور داشتند. کارخانه دار بودند و با شتاب 

 ی نمودند. شريک بخش تجاری سرمايهکارخانه بعد از کارخانه تأسيس م

و تجارتخانه پشت تجارتخانه دائر می کردند. مدير،  شدندمی اجتماعی 

بودند و مديريت و مستشاری اين و آن مرکز  يا مشاور اتمستشار، تکنوکر

گرفتند. تخصص راهسازی و ايجاد بنادر يا  دست میکار و توليد را به 

ش تأسيسات آب و برق و فاضالب داشتند و سرمايه خود را در اين حوزه ها پي

بساز و به خيل مقاطعه کاری راه می انداختند.  ريز می نمودند همراه شرکا

و  سرکوبارتشی و پليس و فرمانده نيروهای مختلف  ،ها می پيوستند بفروش

سرمايه داری رژيم می گرديدند، مقام دولتمرد و کارمند عاليمقام  اعمال قهر

مهندسين « هایگروهپروفسور، آکادميکر می شدند،  احراز می کردند، محقق،

 کانونمدارس خصوصی اسالمی،  تشکيل می دادند، حوزه علميه،» مشاور

شت و کدائر می نمودند، ها  دستگاه شستشوی مغزی انساننشر خرافه و 

پيش  دست به سودآور، و عرصه  يا در هر حوزه صنعت بر پای می ساختند،

ينده فکری، در همه اين حاالت به مثابه مالک، نما هااينسرمايه می زدند.  ريز

م فردی از در يک کال تحميل نظم سرمايه بر طبقه کارگر يامسؤل دولتمرد، 

طبقه سرمايه دار در استثمار توده بردگان مزدی شريک می شدند. اين بخش 

از طبقه سرمايه دار به لحاظ کثرت نفوس از رقبای نيرومندتر خود هيچ چيز 

کم نداشت. اما از پاره ای جهات، خود را فرومانده و زير فشار می ديد. قبل 
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د عظمت سرمايه های از هر چيز حجم سرمايه هائی که پيش ريز می کر

رقيبان را نداشت، تکنولوژی و ماشين آالت مراکز توليدش اندکی نازل تر، 

درجه بارآوری کار اجتماعی حوزه های انباشتش پائين تر، هزينه تشکيل 

بخش ثابت سرمايه هايش چند ريالی بيشتر، قدرت رقابتش محدودتر و به همه 

افه ارزش های توليد شده در اين دالئل سهم هر واحد سرمايه اش از کل اض

برای مشارکت دلخواه  مساعدیمقايسه با سهم رقبا مقداری کمتر بود. موقعيت 

نداشت و از امتيازات چنين  عظيم مالی و صنعتی بين المللی با تراست های

سود نمی برد. از اين ها که بگذريم در  آنگونه که حرص داشتمشارکتی 

برنامه ريزی نظم توليدی، سياسی و در  ماشين دولتی، ساختار قدرت سياسی،

برخوردار نبود. معضلی که دلخواه  حصهاجتماعی سرمايه اجتماعی نيز از 

و الجرم  می شدسد مهم سر راه تالش او برای بهبود موقعيت سرمايه هايش 

  مدام به آن خيره می گرديد. 

بخش مورد بحث بورژوازی در حالی که طول و عرض مالکيتش در سرمايه 

روز به روز بيشتر می شد، بايد برای مشکل حاشيه نشينی خود در  جتماعیا

تا  می يافت.سياستگذاری، حاکميت و برنامه ريزی نظم سرمايه راه چاره ای 

را در سر نمی پرورد و چنين چيزی را  سياسیاين زمان فکر سرنگونی رژيم 

 های خزش بهواسش راههوش و ح کليک بدعت کمونيستی می پنداشت!! 

درون ماشين دولتی موجود را می کاويد و برای اين کار همه جا سر می زد، 

کندوکاو می به اندازه کافی به هر تاريکزاری ره می برد، هر بيغوله ای را 

نمود و هر بيراهه ای را آزمايش می کرد. احراز پست های حساس در 

، تمديري ،ساختار قدرت از طريق عروج به مراتب باالی تخصص های فنی

ها  اده از آنو نظامی، ايجاد شبکه ها و نهادهای وسيع اجتماعی و استف سياست

نوع  ياجلب بيشترين توهم توده های استثمارشونده  يا به عنوان سکوی اقتدار

خطوط اصلی دستور کارش را تعيين می کرد. تأسيس و توسعه  اين راهکارها

 1342د از خرداد سازمان ها يا شبکه های متنوع مذهبی در سال های بع

جزئی از برنامه کار همين بخش بورژوازی يا رويکردهائی از آن را تشکيل 
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می داد. مذهب برای اينها ظرف مناسب صف بندی اجتماعی، ابزار کارآمد 

فرودستان و و توهم شستشوی مغزی توده ها، نردبان صعود بر قله بی دانشی 

ن کارخانه، تجارخانه و ميدان نمايش قدرت بود. اين ها، اين بخش صاحبا

مشاغل باالی اداری يا تکنوکرات و مدير و روحانی، با ايجاد، گسترش و 

را در  چند نکتهدادن رونق به کانون های متعدد و متنوع مذهبی در آن ايام 

کارگران  دند. اينکه هر ميزان شدت استثمارپژواک می کر شاه گوش رژيم

يه استثمارشوندگان مسلماً آری! هر سرمايه عل سبعيتآری! هر  ،توسط سرمايه

اما  می آورد، هزاران بار آری!!چه طبقه سرمايه دار بر سر توده های کارگر 

همه اين ها هر چه بيشتر و بيشتر » به شرطها و شروطها و انا من شروطها«

مايه داران را هم بايد رعايت ها ميان سر آری، اما توزيع معقول اضافه ارزش

های بورژوازی با هر ميزان کم و زياد در قدرت  خشکرد! شراکت همه ب

سياسی را هم بايد مد نظر قرار داد. تقسيم بالمناصفه شرائط ارزش افزائی و 

  هم بايد توجه کرد. را سودآوری ميان بخش های مختلف سرمايه اجتماعی 

ها، مجامع، کانون  ،در آن روزها با شتاب تمام اين اليه از بورژوازی ايران

های رنگارنگ مذهبی را بر پای می ساخت تا از اين طريق بر معضل انجمن 

حاشيه نشينی خويش در قدرت سياسی سرمايه داری غلبه کند، کوتاه بودن 

دستش از تشکيل حزب سياسی را جبران نمايد، ممنوعيت تظاهرات و 

های رمزآميز درون اين خيابانی را با بگومگوها و درد دلاعتراضات آرام 

خ گويد، تا بر بلندای موجوديت اين مجامع و دراز کردن انگشت محافل پاس

اشاره به سمت موج  هر چند کم رمق استقبال اقشار عاصی از آن، وجود خود 

را و توان باج خواهی خويش را به اطالع شرکای طبقاتی و صدرنشينان قله 

، آن ايام کانون پس از کانوندر قدرت و حاکميت طبقه اش برساند. آنان که 

 می کردندبر پای  دينحسينيه بعد از حسينيه و شبکه پشت سر شبکه با پرچم 

چنين براتی بر دل  نمودندو کل هزينه های اين اماکن و مراکز را پرداخت می 

ً ها  داشتند. آن نمايندگان بورژوازی بودند. اما عده ای از فعالين اين عموما

در نقطه مقابل اين  ،ها و مؤسساتاکز يا روی نهادگان به اين جمعيتمر
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را فرياد  های ديگریدردها، رنج ها، انتظارات و حرفجماعت قرار داشتند، 

که پيش تر يا به طور همزمان در جاهای ديگر، در  می زدند. همان حرفها

ون بر زبان رانده و بر يجبهه ملی، نهضت آزادی يا هر حزب سياسی اپوزيس

ن همگی نمايندگان فکری بورژوازی زبان می راندند. در آنجا نيز سياستگذارا

و سياست ها يکسر، نسخه پيچی بخشی از طبقه سرمايه دار برای بقای بردگی 

مزدی بود، در آنجا نيز خيلی ها از خاستگاهی ديگر و با انتظاراتی عميقاً 

  متفاوت راه چنان امامزاده هائی را پيش می گرفتند. 

جاری دنيای سرمايه داری است.  های ناخواسته پديده همه جاوقوع اين ائتالف

آن يد سرمايه در متصاعد چرخه باز تول در هم رفتگی ناشی از تبخيراتاين 

هيچ اثری جامعه در باالتر گفتم که بود.  پرقوام بسيار  مثل همين امروز  دوره

همين از صف مستقل طبقاتی و ضد کار مزدی طبقه کارگر وجود نداشت، در 

ون نمای بورژوازی و ييختن به محافل اپوزيسآو راستا و در چنين وضعی

جستجوی همزمان قرائت راديکال مبارزه طبقاتی از ليبراليسم، مذهب و 

ناسيوناليسم!! پديده طبيعی زندگی چند نسل آدم هائی شد که در قعر مه گرفتگی 

خود باز می ماندند.  يکار طبقهمسلط بر فضای مبارزه طبقاتی از يافتن راه پ

فاجعه آميز  از دل اين شرائط و از اعماق اين  بسيار ناخواسته وائتالف های 

ليل هر حزب و جمعيت، خواه سياهی ها بيرون می آمد. درست به همين د

و  قيدتی، به طور مستمر کانون کشمکش، صف بندی، پيوستنخواه ع سياسی،

طيف های اجتماعی مختلف يا متضادی بود که بنمايه ائتالف آن ها  جدا شدن

تسلط افکار طبقه مسلط و توهم فرودستان به راهبردهای آن طبقه تعيين می را 

  کرد. 

در طول دهه های متوالی تاريخ مبارزه طبقاتی در ايران احزاب سياسی بودند 

که اين هماويزی ها، جدال ها و انشعابات را در خود منعکس می ساختند، با 

هار پليسی و حمام خون  حل امپرياليستی مسأله ارضی، و استقرار ديکتاتوری

از بين رفتند. از اين به بعد  عمالً  ونيساالر سرمايه، احزاب سياسی اپوزيس

ً مبارزه سياسی را  نيروهای متضاد درون و بيرون احزاب ياد شده، بعضا
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برای هميشه يا عجالتاً ترک گفتند. عده ای راه ايجاد جمعيت ها و شبکه های 

را پيش گرفتند و خيلی ها از بيرون يا عقيدتی فاقد تابلوی مشخص سياسی 

درون همين محافل راه جديد ابراز هستی و پيگيری پيکار را می جستند، 

شبکه ها و جمعيت های عقيدتی، اجتماعی و علنی نوپا در همان نقطه پيدايش، 

. هر عده ای راه خود می شدنددرون جامعه  ها و تضادهایصف آرائی کانون 

  . ندفتن همراهان موافق خويش تالش می کردو برای يا ندرا می رفت

خواه پيش تر يا بعدتر محيطی برای سياسی شدن،  دانشگاه خواه در آن زمان،

در اين حکم به حساب می آمد. ها  سياسی و ابراز حيات اجتماعی آدم فعاليت

 دورهبرای ما دانشجوئی دوره . مصداق نداشت رفقای مشابه ومورد من 

پروسه تدارکی که دور از چشم همگان و ه چريکی بود. تدارک مبارزه مسلحان

حضور در اين پروسه شروط جريان داشت. خاص امنيتی ريزه کاری  ایدنيبا 

 های علنی فعاليتپاره ای  که اجتناب از شرکت در می کشيد پيشرا و قيودی 

پيچيدگی های يک زندگی دوگانه و ها بايد دشواري يکی از آنها بود.دانشجوئی 

برای شکل تازه پيکار  کهم. در همان حال يمی کردو فصل مهارت حل  را با

و قوام مبارزه مسلحانه آماده می شديم و بيشترين توان را وقف استخوانبندی 

   می ساختيم.
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  ايران  سازمان مجاهدين خلقدر 

کتاب حاضر به تشريح پروسه کار و سير تحوالت درونی بيشترين بخش 

در فاصله ميان تشکيل تا پيش از وقوع قيام بهمن سال  لقمجاهدين خسازمان 

قبل  اما گذر به مسائل زيادی خواهم پرداختدر اين  ،اختصاص دارد  1357

افرادی  من يا که چرا پرسشپاسخ گويم. اين  يک پرسشبه بايد  هر چيز از 

در اين زمينه قبالً نکاتی . می پيوستيمبه سازمان مجاهدين آن روز نظير من 

ها را روشن  ا طرح کردم اما نکات بيشتری ناگفته مانده است که بايد آنر

سراغ اين موضوع رفت که اساساً چرا دو بايد اول ، واببرای يافتن جساخت. 

به وجود آمدند؟ بدون ايران های فدائی خلق دين خلق و چريکسازمان مجاه

رديدند، توضيح شرائطی که هر دو تشکيالت مسلح چريکی از دل آن متولد گ

که  جوابیبدون تحليل ساختار اجتماعی و طبقاتی اين نيروها و بدون تشريح 

 سؤال باالپاسخ به  تاريخی مورد بحث داشتنددو سازمان در مقابل شرائط 

 سياسی و از شرائط اجتماعی و فاقد درس آموزی خواهد بود. ناقص ،نادرست

  . کنممی   آغازروز جامعه  آن

 تسلط توليد سرمايه داری در ايران را به  فرايند 40 دهه اولاصالحات ارضی 

سرانجام رساند. اين امر به نوبه خود مواضع و جهتگيری سرانجام رساند. 

توده اى" اردوگاهى رژوازى اعم از ليبراِل غربی يا "بو ون های روزياپوزيس

را تحت تأثير قرار داد. جبهه ملی، نهضت آزادی، حزب توده و نيروهای 

و  می ديدندخود را  رؤياهای بيشترتحوالت روز تحقق  در ز يک سویمشابه ا

از سوی ديگر تحمل هزينه های کشمکش، برای حصول مابقی انتظارات را 

مقرون به صرفه نمی يافتند. سرريز انبوه اضافه ارزش های نفتى به مجارى 

اى هر چه بخشه دلخواهانباشت صنعتی، فراهم شدن شرائط براى سودآورى 

ً سريع » سرمايه اجتماعى«رى از آنچه مارکس بيشت می نامد، رشد نسبتا

ها و سرمايه ها از اضافه ارزش قابل توجهیپيش ريز بخش صنعت و تجارت، 
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آنچه که نياز سرمايه  همه برق وآب و در قلمرو تأسيس راه و جاده و بنادر و 

ارزش جامه عمل پوشيدند.  در سطحی وسيعؤيای ديرينه اين احزاب بود، و ر

ميليارد لایر آن زمان نمی رسيد  86به  1341کل توليدات ساالنه کشور که تا 

ميليارد را پشت سر نهاد و چهار سال بعد به سطح  263رقم  1346در سال 

های  ميزان اضافه ارزش ،همين فاصله طیميليارد لایر نزديک شد.  510

 164، به رقم ياردميل 36ايران، از  ساالنه توليد شده توسط توده های کارگر

 6برابر باالتر رفت و از  11ميليارد لایر رسيد. حجم سرمايه گذاری ها از 

    )18( فوران کرد. در سال ميليارد لایر 67ميليارد به 

ميليارد لایر در نخستين سال دهه چهل به حدود  342توليد ناخالص داخلی از 

يک دوره زمانی جهش نمود و در طول  50يک تريليون لایر در شروع دهه 

درصد را به نمايش گذاشت. همه اين ها  11ساله رشد کم نظير هر سال  10

برای بورژوازی حکم تعبير خواب های طالئی داشت و از سوی طيف احزاب 

به در اين ميان تنها چيزی که ياد شده، تحقق رؤياهای ديرين تلقی می گرديد. 

در  دلخواه ، عدم حضورماند باقی مي مذکور نارضائى جماعت هعنوان سوژ

از بورژوازی در قدرت سياسی  یديگر يکه تاز جناح نقشساختار حاکميت و 

آن زيان های ناشی از جدال با  معقول تر از قبول ،بود. معضلی که تحملش

  . ارزيابی می شد

ين ترتيب با تسلط همه سويه توليد سرمايه داری، احزاب و جريانات ه اب

 عمالً  درون طبقاتی با رژيم سياسی حاکم ادالتبرخی مج داشتنضمن مذکور 

بورژوازی اردوگاهی درون اجتماعی تبديل شدند. حتی  فاقد نقشبه جريانات 

 وضعیبا اينکه به لحاظ احراز حصه مالکيت و قدرت در  و حاشيه حزب توده

با مشاهده سهم کالن باز هم قرار داشت،  متفاوت با همتايان غيراردوگاهی

زبی در سيل اضافه ارزش ناشی از استثمار روسيه و شرکای حسرمايه داری 

د. سران حزب و بسيار بيشتر از نمی توانست خوشحال نباشطبقه کارگر ايران 

ها، تئوريسين های روسی در اميدواری به شرائط بعد از اصالحات تا آنجا آن

ئره پيش رفتند که احتمال سوسياليستی شدن جامعه ايران توسط شاه را هم در دا



 

 57

محاسبات خود منظور نمودند!! در اين ميان فقط يک بخش از بورژوازی بود 

مراهش واكنشى متفاوت با رفرم اجتماعى ه ارضى و رفرمکه در مقابل 

 و بشرستيزترين "اردوگاهى" نشان داد. ارتجاعی ترينوهاى"ليبرال"ونياپوزيس

نگ عليه هر نوع فقاهتى، واليتی با اعالم ج آشنای اين طبقه يا گرايش بخش

يه و حکومت سكوالريسم، مدرنيسم، حقوق اوليه زنان و پيش کشيدن واليت فق

ديگر هاى  بخش همهاز موضعى بسيار درنده تر از قصاص و ديه و سنگسار 

امپرياليستی  -به مخالفت با برخى از وجوه اصالحات بورژواسرمايه دار  طبقه

 رژيم شاه پرداخت.  

ايران در شرائط بعد از اجرای رفرم ارضی اشاره به وضعيت جنبش کارگری 

کنم. طبقه کارگر ايران مبارزات نسبتآً وسيع فاصله مشروطيت تا کودتای سياه 

مرداد را در کارنامه خود داشت. بعالوه، يکی از دو طبقه اساسی جامعه  28

ری ها در . با همه اينها به دليل تحمل فشار هارترين ديکتاتودادمی تشکيل را 

 »کمينترنی«های شکست بار رفرميسم چپ نمای ک سوی و گمراهه پردازيي

را تجربه و حزب توده ای در سوی ديگر، موقعيتی بسيار فرسوده و ضعيف 

  . می نمود

جنبش کارگری فاقد هر سطح سازمانيابى، صف مستقل طبقاتی، ناآشنا به 

د، شمار دورنما و آلترناتيو شفاف كمونيستى بود. با فرجام پروسه خلع ي

يافت. ارتش ذخيره نيروى كار در  افزايش یچشمگير بسيارگونه ه كارگران ب

مراکز کار و توليد  40سرتاسر جامعه صف كشيد. در نخستين سالهاى دهه 

نبود. بيکاری غوغا می کرد، سيل  شدگانخلع يدمهمی از  قادر به جذب بخش

ر بود. تغييرات به طرف شهرهای بزرگ سرازي چهارگوشه کشوراز  بيکاران

پديد آمده در تركيب طبقه كارگر، جوان بودن جمعيت جديد، آثار شکست های 

همه وسيع و  هاى پيشين، گسست از تجارب دوره های گذشته، توهم پراكني

پليسى  فشار ديكتاتورى هار هاری، بعالورژيم شاه و کل نظام سرمايه د نوعی

با سال هاى  گر را در قياسمجموع روند مبارزات توده هاى كاردر  سرمايه

كندتر مى نمود. اين خورشيدی  40تا  37فاصله ميان يا حتى  32تا  20
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همراه با پاره اى تغييرات ادامه داشت و  خورشيدی 40وضع تا اواخر دهه 

كارگرى کم کم به يكى از دوره های متالطم   از اين تاريخ بود كه جنبش پس

  پاى نهاد.  روز گسترده قی هایپيكار عليه شدت استثمار و بی حقو

جنبش کارگری بين المللی در دوره مورد بحث است. اين  نکته سوم موقعيت

جنبش در يكى از بدترين دوره هاى حيات تاريخى خود قرار داشت. جهنم گند 

و وحشت اردوگاه خود را مظهر کمونيسم و منزلگاه نهائی مبارزه طبقاتی 

اتحاديه  راست وسيال دموكرات و رفرميسمکارگران دنيا می خواند. احزاب س

 سرمايه دارى شدن» انسانی«الگوی  به عنوان"جامعه رفاه" در غرب از ای 

! در ضد امپرياليسم خلقیامريكاى التين  در آسيا، افريقا، سخن می راندند!

كارگران آگاه براى تشكيل صف  شتالوئيسم يا هر شکل ديگر، همه شکل مائ

چپ  ند. ائتالف اردوگاه و ناسيونالا به كجراه مى كشاپيكار سوسياليستى ر

عليه  را از سنگر پيکار جهانیعظيم ترين بخش جنبش کارگری  ،کشورها

های مختلف بورژوازی ج و در اردوگاههای جدال ميان بخش سرمايه خار

ها  "كمونيسم" از مدت اسير ساخته بود. قطب سرمايه داری دولتى با پوشش

د را از دست داده بود و متوليان آن هر يک براى معابد يكپارچگى خو پيش

جداگانه اى باز هم با ُمهر و نشان "كمونيسم"!! جعل مى كردند.  هتذكر خود

دنيا و براى  ناسيوناليستیچين و شوروى براى يافتن متحد از ميان گرايشات 

ی توده ها آکنده از توهم  بهره گيرى از موقعيت اين نيروها در جلب حمايت

  کارگر كشورها، با هم رقابت می کردند. 

بورژوائی و نوع کمونيسم  گستردههای گمراه کننده طيف  پردازیوارونه 

آکادمی علوم شوروی،  دست پخت متنوعهای  در قالب تئوریآن، خلقی 

راه رشد «نند ناسيونال چپ مائوئيستی يا مارکسيست های دانشگاهی، ما

صف بندی « ،»!!نقالبی کارگران دهقانانديکتاتوری ا«،»!!غيرسرمايه داری

ضد دموکراتيک  بهژمونی پرولتاريا در انقال«،»انقالب و ضد انقالب

داری سرمايه «،»!!ستيز بورژوازی ملی امپرياليسم«،»!!امپرياليستی

 ،»!!سرمايه داری مستقل ملی«،»!!سرمايه داری کمپرادور«!!،»وابسته
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گمراهساز ديگر،  تئوريهایفراوان  و»!! هجامعه نيمه فئودال نيمه مستعمر«

سپهر فکر، راه حل جوئی و جهتگری فعالين جنبش کارگری را در خود غرق 

همه اين نظريه ها در راستای خارج ساختن طبقه کارگر از ريل کرده بود. 

پيکار ضد سرمايه داری ايفای نقش می کردند. برخی از آنها مانند تز موسوم 

برای بخش وسيعی از نيروها و » مه مستعمرهجامعه نيمه فئودال، ني«به 

محافل چپ دنيا از جمله برخی گروههای چپ ايرانی اساس هر جنب و جوش 

گيری سياسی را تعيين می کرد. معتقدان به اين تز همه مسائل مربوط جهتو 

تحريف می نمودند. سرمايه داری بودن جامعه  جامعه و مبارزه طبقاتی رابه 

منکر  در عملوجود طبقه کارگر و جنبش کارگری را را انکار می کردند. 

ق و امپرياليسم می شدند، جنگ و جدال جاری درون جامعه را مبارزه ميان خل

جامعه حاضر و  مادیدر يک کالم بر کل واقعيت های  !!قلمداد می کردند

  خط بطالن می کشيدند. مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه سرمايه داری

نکات ديگری  ،م، سوای آنچه گفتوضعيت مورد گفتگو تصوير دقيق تر برای

در  یبهبودهيچ  ،. حل امپرياليستی مسأله ارضیرا هم بايد در نظر آورد

 پديدفرودست  های تودهساير  و حيات اجتماعى طبقه كارگر يامعيشت  وضع

و قى حقو موارد حتی دامنه فقر، گرسنگی، تحقير، بي. در بسياری نياورد

ها روستائى كنده شده از  رفت. ميليون و به توسعه و تعميقکارگران رفالکت 

نيروى كار خود غرب تا شرق و شمال  زمين در جستجوى جائی براى فروش

تا جنوب جامعه را زير پا می نهادند و کاری پيدا نمی کردند. جمعيت قابل 

بانكى سنگين قطعه زمين محقری  بدهي بعد از اصالحات با پذيرشکه توجهی 

ه بودند، زير فشار گرسنگی و بدبختی ها از خير آن چشم پوشيدند و همه گرفت

های طوالنی کارگران عاصی  صفجا خود را به گروه اول ملحق ساختند. 

در شهرها  بيکار از ساده تا فنی و از  بی سواد و کم سواد تا ديپلم و ليسانس

فتاده ترين به چشم می خورد. گسترش و استيالی مناسبات کار مزدی تا دورا

بيكارى، انحالل شرائط كار و  هنواحى روستائى، همراه با رواج گسترد

معيشت و ارتزاق ساكنان كشور در بازار سرمايه داری همه و همه مصداق 



 

 60

روئى پر  با قول اوژيه پول "ه اگر ب «..بود كه:  اين عبارت گوياى ماركس

جائى متولد مى شود  از خون پيسه هاى طبيعى به دنيا آمده است" سرمايه در

   )19( ».خون و گند بيرون مى زند كه از سر تا پا و از همه مساماتش

 16تا  12در قبال  بسياری از نواحی کشور، بهای نيروی کار کارگران در

مراکز استانها در  لایر تجاوز نمی نمود 30تا  25ساعت کار شاق روزانه از 

سط مزدها با همان روزانه کار و کارخانه های بزرگ صنعتی اين شهرها، متو

غولهای صنعتی  درونلایر می چرخيد و در تهران و  40طوالنی حول محور 

 لایر نمی رسيد. 50تا جائی که به کارگران ساده مربوط می شد باز هم به 

وضع آموزش و درمان توده کارگر به فاجعه می مانست. دسترسی به دکتر و 

مطابق آمارهای رسمی رژيم در آن سالها  دارو برای اينان حکم کيميا داشت و

نسبت کارگران دارای سواد خواندن و نوشتن، به کل فروشندگان نيروی کار 

از گرسنگی، بيكارى، محروميت از آموزش، بهداشت، درصد بود.  15زير 

هار ديكتاتورى پليسى نيز همه جا حتى  درمان و مسکن كه بگذريم اختاپوس

ى انسانها بر هر نوع نجوا عليه شرائط رقت بار در خلوت ترين زواياى زندگ

و طويل و  عريضبسيار حقوقى حاکم تازيانه مى زد. دستگاه  معيشتى و بي

شد و كل فضاى  تر مي جهنمى "ساواك" هر روز طويل تر و عريض

 مى ساخت.  مراودات اجتماعى بين توده هاى ناراضى را غيرقابل تنفس

ورژوازى به ويژه در آسيا، افريقا و امريكاى التين ب طبقه نازکی ازتاً بنساليه 

به شرائط امپرياليستی توليد و فاز روز  با همان نگاه طبقاتی خودويژه اش

صنعت «منسوخ استقرار تکامل سرمايه داری، همچنان در مارپيچ رؤياهای 

رشد آزاد انباشت «  ،»!بازار ملی« ،»!ملیی اقتصاد خودکفا« ،»!مستقل ملی

انحصارات  فزاينده ها چرخ می خورد. اين قشر از فشار و مانند اين! »داخلی

نج ر يش،جناح مسلط طبقه خو عريانو ديکتاتوری  بين المللیصنعتى و مالـى 

های نکول شده اجتماعی خود را تار و پود می کشيد. در همين راستا اتوپی 

ده های راه انداری امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی می کرد و گردآوری تو

 روز عاصی کارگر و دهقان زير اين بيرق را دستور کار رويکرد سياسی
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 شکست از هاى پس می ساخت. ابوابجمعی اين اليه بورژوازی در سال خود

بورژوائی ميراث انقالب اكتبر و رونق تزهاى "كمينترن" يار غار سوسياليسم 

 ليتانت مبارزاتاشکال ميميالدی به بعد با  60از دهه  و بودند شکست اکتبر

 .روی موافق نشان می دادندخلقی  ضد امپرياليستی و استعماریضد  دهقانى،

و  هار شاهنشاهی در جامعه ما با توجه به فشار ديكتاتورىطيف اين نيروها 

ابراز پارلـمانتاريستى به اشكال چريكى مبارزه  های ون نمائىياپوزيس سترونی

  همدلی می کردند. 

ای عام  شرائط تاريخى دورة مورد بحث ماست. سازمان ويژگی هموارد باال 

هائی که . مؤلفه زادنداز دامن اين شرائط  مجاهدين خلق و فدائيان خلق ايران

پهنه آورند كه هر فعال سياسی يا هر نيروی حاضر در  م شرائطى را پديدگفت

می ون و اردوگاه، يمبارزات اجتماعی و طبقاتی و معترض به احزاب اپوزيس

ها و بر اقتضای رويکرد طبقاتی خود راهی برای تداوم  آن محاسبهبا يد کوش

آميخته با  ناسيوناليستیمبارزه دست و پا نمايد. در اين ميان امپرياليسم ستيزى 

جنگ چريكى پاسخی بود که طيف ناهمگونی از  هو شيو کمونيسم خلقینوعی 

  نيروهای سياسی جامعه را به خود جذب می نمود. 

عناصر قعی اين طيف نامتجانس بود. تحتانی ترين اليه بورژوازی و ترکيب وا

هر دو در آن حضور داشتند. نيروهائی که در  قابل توجهی از طبقه کارگر،

، اما در دل شرائط تاريخی مذکور و زير بودند متضادهستی اجتماعی خود 

واهم تند. به اين موضوع باز خفشار مؤلفه های باال در کنار هم قرار می گرف

از دل  40عجالتاً تأکيد می کنم که "مجاهدين" و "فدائيان" در پايان دهه گشت. 

به لحاظ خاستگاه طبقاتی و رويکرد سياسی چنين  و چنين وضعی بيرون آمدند

عقيدتی آنها، ظاهر مذهبی اولی و ادعای های متفاوت پوششترکيبی داشتند 

پراتيک دو سازمان قش بودن دومی تا جائی که به ايفای ن» مارکسيست«

 اين توضيحات بهداشت و شايد هم نداشت. به دنبال  کمتأثيری  مربوط می شد

 و همچنانها گفته اند سازمان مجاهدين خلق می روم. خيلي ظهورفرايند راغ س

از نهضت آزادی در  ،سازمانبنيانگذاران انشعاب  ريشه واقعیکه ند می گوي



 

 62

قرار داشته کل مسالمت آميز سياسی ترجيح پوسته مسلحانه مبارزه به جای ش

همه حقيقت نيست. مسلماً . اين حرف نيمی از حقيقت را با خود دارد اما است

ی نمی تواند و يا جبهه مل »نهضت آزادی«نفس حضور چند ساله اين افراد در 

آنان، با اساس رويکرد و انتظارات و اهداف  نبايد دليل همگنی هستی اجتماعی

که به اين يا آن حزب بورژوائی  کسانیهمه  ر تلقی گردد.احزاب مذکو طبقاتی

ند. خيلی ها چه بسا کارگران می پيوندند لزوماً عناصر طبقه سرمايه دار نيست

اتی و نبود صف باشند که به دليل توهم، فقدان بصيرت طبق و فرودستانی

در مورد حزب توده دقيقاً  .می زننددست به چنين کاری  مستقل طبقاتی خود

درجاتی با جبهه ملی و نهضت آزادی هم به  ين بود و اين وضع در رابطهچن

اينجا اين است که ادامه پيوند  در صدق می کرد. مسأله مهم متفاوت هر چند

نيروهای اخير با احزاب ياد شده موقتی و تابعی از تغييرات يا نوسانات همان 

شتر رفقای اوليه گسست بيشرائطی است که آن ها را به اين راه کشانده است. 

ما از نهضت آزادی و عزم جزم آنان برای شکل ديگری از مبارزه را بايد در 

  اين راستا و از سنخ اين نوع جدا شدن ها ديد. 

آن نيست که مثالً عده ای کارگر با رويکردی آگاهانه يا باال اصالً معنای سخن 

ساختند.  حتی نيمه آگاه راه خود را از يک حزب رسمی بورژوازی جدا می

مسلماً چنين نبود اما در اين ترديدی نيست که حزب مذکور در دل شرائطی که 

شمار انتظارات  يچ ظرفيتی برای هيچ ميزان پاسخ بهتصوير کرديم ديگر ه

  از اعضای خود از جمله رفقای اوليه تشکيل دهند سازمان را نداشت.  زيادی

ود به ونی خيپوزيسدر دل وضعيت روز حتی اهل ادامه نقش ا احزاب فوق

احزاب زمانی در مقابل نقش مسلط رقيبان  نوع شيوه سابق هم نبودند. اين

دچار شکاف حاکم را  ديکتاتوری هار سقفاوالً دست به مقاومت می زنند که 

نوع برنامه ريزی نظم  ،هاطبقه آنجناح حاکم بينند. ثانياً در حالت فروريزی و 

ً ايه را در معرض آسيب قرار دهدتوليدی، سياسی، مدنی و اجتماعی سرم  . ثالثا

با تشکيل جبهه مخالف راه را برای سوار شدن بر موج توهم باالخره بتوانند و

 احزاب می کنيمدر دوره ای که از آن گفتگو  کنند.توده های ناراضی هموار 
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ر بودند، نه معضل دوم بر نه از شرائط مساعد برای فعاليت برخوردا مذکور

خشم و قهر  نی می کرد و نه چشم انداز سوار شدن بر موجها سنگيسينه آن

ون نمائی آنها هم يمعلوم است که اپوزيس چنين وضعیدر  توده ها را می ديدند.

هنوز شاهد بگير و ببند عده ای  40بی معنی می شد. اگر در نيمه نخست دهه 

از سران نهضت آزادی توسط رژيم شاه هستيم اين امر ربطی به مخالفت 

 مهندس«کل دفاعيات به زی جدی اين جريان در آن ايام ندارد. کافی است پردا

ها نگاه شود تا تهی بودن  سال هميندر دادگاه نظامی رژيم در » بازرگان

ليبرالی  حوزه انتظارات فرسودهاختالف وی و حزبش با رژيم شاه حتی در 

منتقد قدرت مسلط سياسی برای  گرايش بورژوازىهر  روشن گردد.

تالش می کند تا هم که شده است، توهم توده هاى ناراضى  جلبفريبی و عوام

کلمه ای از حق و حقوق اوليه اين توده ها بر زبان راند. هيچ چشم مسلحی در 

دست هيچ کجای دفاعيات بازرگان و همانندانش قادر نيست يک کلمه از اين 

ء اليتجزاى نمى توان جزرايج بورژوازی پيدا کند. ولو در قالب ترفندبازی 

متفاوتی يا هيچ الگوی متمايز طبقه مسلط اقتصادى و سياسى بود، هيچ نسخه 

نداشت، به عنوان اجراى نظم سرمايه  برنامه ريزی و با رژيم حاکم برای

در وجود ديكتاتورى هار پليسى مجرى اين نظم  بخشی از ارتجاع بورژوازی

تهيدستان بود، در شناخت  كامالً ذينفع بود، دشمن تا مغز استخوان كارگران و

حقوق اجتماعى و مدنى شهروندان از رژيم حاكم بعضاً عقب تر بود و تنها به 

تر در استثمار توده هاى قانونيت" براى استحصال سهم افزون صرف مطالبه "

ه ناراضى را بهای ون باز كرد و توهم توده يكارگر دفتر و دستك اپوزيس

  سوى خود جلب نمود!!. 

دل در هوای تشکيل سازمان زيرزمينی چريکی جديد از نهضت افرادی که 

نسبت  ر بودند که در اين صورتازادی می گسستند، يا ابوابجمعی طبقه کارگ

گم دردها و رنجهای اين طبقه حساسيت داشتند و ولو سردر به شدت استثمار،

را دنبال  روزعليه وضعيت  مبارزهبه هر حال  ،بورژوائی يا اسير توهمات

 زندانی پائين بورژوازی،مودند. در غير اين صورت عناصری از اليه می ن
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های  رشد آزاد سرمايه داری!! و ساير خيالبافی صنعت مستقل ملی!!،اتوپيای 

اين قشر اجتماعی بودند. اين هر دو گروه در دل وضعيت روز، ميثاق پيوند با 

مبارزه را  زهمراهان پيشين را فاقد اعتبار می ديدند و شروع شکل ديگری ا

سازمان مجاهدين با  می يافتند و انتخاب می کردند.  تنها راه پيش روی خود

چنين ترکيبی تولد يافت و در همين جا دست به کار معماری موجوديت جديد 

يک برای ابراز تدارک ايدئولوژيک، سياسی، نظامی و تشکيالتی به خود شد. 

طلبی يسم خلقی، سرنگونی که با ضد امپريال . هويتیروی نهاد جديد هويت

بر آن شد تا . همگن و همساز باشد خلقینه يانگراقهرآميز و عدالت طلبی آرما

به سازماندهی و  عبور کندفاقد اين شاخص ها و ظرفيت ها نهضت آزادِی،  از

رويکردهای تازه اش را بازتاب دهد.  ياکه افق ها، انتظارات جنبشی پردازد 

ً  اين نفی و اثبات، تخوانبندی مرامی تازه ای طلب می کرد و شيوه اس مسلما

  جديدی از مبارزه را پيش روی قرار می داد. 

يک سؤال اساسی در اينجا قابل طرح و تعمق است. اين سؤال که سازمانی با 

، چرا تا و اهدافی که اشاره شد اين ترکيب طبقاتی و با رويکرد، خط مشی

عموماً خود را مسلمان می  چرا افرادش، رنگ و لعاب مذهبی داشتمدت ها 

و از اينها مهم تر چرا سعی در آرايش و پيرايش انقالبی ارتجاع  ؟خواندند

مذهبی « در پاسخ اين پرسش ها، خيلی ها به غلط، بحث  اسالمی داشت؟!! 

تظلم « سنت  موهوم را پيش کشيده اند!! عده ای ديگر وجود »بودن جامعه

ها سته اند!! تشريح نادرستی اين حرفندر اسالم را ريشه موضوع دا » خواهی

به به موضوع  ولو کوتاه حاضر خارج است، اما اشاره ای کتاباز حوصله 

تظلم « يا » جامعه مذهبی« الفاظی مانند بهتر از هيچ نگفتن است. هر حال 

بيان  -هر نوع مذهبی – از بيخ و بن وهم آور هستند. مذهب »خواهی شيعی

هستی اجتماعی بشر، وسيله باژگون ان، حديث های جهتحريف آميز واقعيت 

ها و فراد، ساز و کار شستشوی مغزی آدمسالخی هر ميزان آزادی و آزادگی ا

ابزار قدرت طبقات استثمارگرعليه توده های استثمار شونده و فرودست است. 

در دوره های مختلف تاريخ چنين نقشی داشته  ، از جمله اسالم و تشيعمذهب
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انسان ها نه تاريخ بگذريم تاريخ تحوالت اجتماعی زندگی  از اين که است.

که تاريخ مبارزه طبقاتی، تاريخ جدال  و انديشه ها، مذهب ها جنگ عقيده ها،

  متضاد است.  کامالً  هستی طبقاتیدارای طبقات اجتماعی و انسان های 

وارونه پردازی يک در هر کدام اين دوره ها، » جامعه مذهبی « اما سخن از 

است. جامعه سطح کنکرتی از رشد، قوام و انکشاف يک  گمراه کننده ياربس

ود شيوه نم تشريحشيوه توليد است. آنچه می توان جامعه را با آن توصيف يا 

ها در هر دوره خاص تاريخی است. مسائل اجتماعی، توليد وسائل زندگی انسان

گ و باالخره حقوقی، سياسی، دولت، قانون، قراردادها، افکار، اخالق، فرهن

در هر جامعه فرارسته های اجتماعی شيوه توليد هر عصر يا بقايای مذهب 

، تجلی انتظارات و خواسته های در هر حالاعصار پيش و  فراساختارهای

در  جوامع طبقاتی يدارها و فرارسته های اجتماعی درطبقه مسلط است. اين پد

ستيزی مناسبات حاکم  خدمت توجيه استثمار، بی حقوقی، آزادی کشی و انسان

انفصال هر چه کامل تر استثمارشوندگان و فرودستان از هستی تقديس کننده و 

همين پديدارها و عهده دار ايفای  جزءآزاد انسانی خويش هستند. مذهب نيز 

همين نقش است. يک تفاوت مهم مذهب با نهادها و تافته های اجتماعی ديگر 

های يتاال يا رسالت باژگونه پردازی واقعاين است که کل توجيه پردازی های ب

 ويزد. مذهب بر همين اساس در زمرهها می آاجتماعی حاکم را به آسمان

سالح خودبيگانه سازی و ساقط نمودن بشر از هستی مستقل و  زهرآگين ترين

نکته ديگری در همين جا قابل بحث است. طبقه بالنده هر . است يشآزاد خو

حقوق، انتظارات و آرمانهايش در گرو  اهداف،آزادی،  عصر، طبقه ای که

جاری  سکانداری سفينه پيکارتغيير مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلط است 

را هم به دست می گيرد. اين طبقه جنگ خود برای تغيير عصر  درون جامعه

عرصه های مختلف حيات اجتماعی انسان ها بسط می دهد، در تمامی را به 

سبات مسلط را به چالش می کشد و در همين راستا، همه اين قلمروها منا

افکار، باورها، افق ها، اميدها، اخالق، سنن، فرهنگ و ايدئولوژی خود را 

  نيز معماری می کند. 
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در ميان طبقات بالنده اعصار، پرولتاريا تنها طبقه ای است که گسست بند 

و برای اينکه استثمار از دست و پای او در گرو محو استثمار در تاريخ است 

آزاد شود بايد همه بشريت را آزاد سازد. پرولتاريا از همين روی يگانه طبقه 

همه  در تداوم و توسعه خود زوالای است که بر طبل انقالبی می کوبد که 

افکار، باورها، اخالق، ارزش ها و اعتقادات متناظر با بقای استثمار، حکومت 

در همين راستا  ا دنبال می کند وشوندگی، وجود طبقات و جامعه طبقاتی ر

 ساير طبقات را مطمح نظر دارد. هر نوع مذهبالزاماً طرد و نفی و محو 

در نقطه متضاد ايفای اين نقش قرار  خود تاريخی حتی در دوره خاص بالندگی

ه داری و بورژوازی در نظام بردبا داشته اند. اشرافيت فئودالی در چالش 

جايگزينی شکلی از استثمار با  ،فئودال ناسباتم عليه سرواژ وکارزار خود 

شکل ديگر و حاکميت سياسی طبقه ای استثمارگر به جای استثمارگران پيشين 

و ايدئولوژی اين طبقات بيان انديشوار دنبال می کردند. افکار، باورها  را

 موضوعيت و اعتبار تاريخی شکل استثمار و مناسبات استثمارگرانه جديد بود.

، از وجودش دفاع می را پاس می داشتند حرمت مذهبت الجرم اين طبقا

بهره  برای استقرار و بقای حاکميت خود برنده کردند، از آن به مثابه سالحی

شکلی  ای خود شکلی از آن را به جایو متناسب با نيازه نمودندمی برداری 

. بورژوازی سالها پيش از آنکه نقش مسلط اقتصادی و قرار می دادندديگر 

سياسی احراز کند، زمانی که هنوز موقعيت نيروئی فرودست در جامعه کهن 

را داشت، در متن جدال عليه سرواژ و فئوداليسم، باالجبار با کليسای پاسدار 

مناسبات قرون وسطائی و سد راه نيازهای علمی و فرهنگی و اجتماعی 

ر هيچ انکشاف سرمايه داری مبارزه می نمود. اين طبقه اما هيچ کجا و د

ی بشر، ابزار عبوديت گدين به مثابه يک ساز و کار مهم از خودبيگانشرائطی 

انسان و سالح استثمارکنندگان عليه استثمارشوندگان را آماج مبارزه قرار نداد. 

و سکوالريسم  با پروتستانيسم مت فئوداليسم بودجايگزينی مذهبی که دژ مقاو

د. گرايشاتی از اين طبقه در آخرين برد مذهب گريزی او را تعيين می کر

ئيک خوانده اند يا امروز الئيک می خوانند. اين حرف جای را الخود گذشته 
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حتی در راديکال ترين حالت موافق اليروبی  بورژوازی دارد. الئيسيتهبحث 

ها نيست. بالعکس با تأکيد بر  مذهب از فضای زندگی، فکر و اعتقادات انسان

آموزش و پرورش، وجود، رسوخ و تاخت و تاز اصل جدائی دين از دولت يا 

مذهب در زندگی افراد را به حال خود رها می سازد. مذهب را به عنوان 

ابزار شستشوی مغزی و مهندسی افکار استثمارشوندگان باقی می گذارد و از 

از اين اهرم عليه جنبش  خوداين طريق راههای ممکن برای استفاده طبقه 

خرافه های  راه مبارزه با ئيسيته بورژوازی الدارد. کارگری را باز نگه می 

به اين خرافه ها نيازمند است، مذهب را از  که ، زيرارا پيش نمی گيردمذهبی 

زيرا خود با اين روايت  به چالش نمی کشد،موضع ماترياليسم راديکال 

ماترياليسم سر ستيز دارد. از آزادی اديان دفاع می کند زيرا که حلق آويزی 

ها به قدرت سرمايه می آسمان را ساز و کار حلق آويزی آنثمارشوندگان به است

بيند. مخالفت الئيسيته با مذهب بخشی از صف آرائی بورژوازی در مقابل 

روايت  فئوداليسم بوده است و برد اجتماعی آن در همين حد خالصه می گردد.

. نداردورژوازی الئيسيته تندنس ب ربطی بهراديکال و وفادار به رهائی انسان 

برای اولين بار بعد از استقرار و شکست کمون پاريس بر سر  روايتاين 

ها افتاد. وقتی کموناردها فرمان انحالل کليساها و در هم کوبيدن ابزار  زبان

بورژوازی فرانسه با رکوب طبقه کارگر را صادر کردند، دينی اختناق و س

شان برخاست. کمون زير تمامی سبعيت به حمايت از کليسا و قدرت کشي

توحش سرمايه از پای در آمد اما آرمان ها و آنچه توده های کارگر پاريس 

برايش جنگيدند مهر خود را بر سطح انتظارات روز جنبش ها کوبيد و 

به عقب نشينی در مقابل اين مطالبات مجبور  نيز را فرانسه بورژوازی

می نمود که جامعه  وقتی تصريح » جمهوری پنجم« ساخت. قانون اساسی 

نوع به هيچ  يچ مذهبی را به رسميت نمی شناسد ياه الئيک است و فرانسه

مذهبی کمک مالی نمی کند، به هر حال شکلی از همين عقب نشينی را حکايت 

ی چيزی نبود که خواست بورژوازی باشد،  »بند« می کرد. تصويب چنين 

ش کارگری فرانسه را تعرض جنب نيرومند بالعکس تمکين اين طبقه به موج
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اين نيز روشن است که بورژوازی، با آنچه که فشار قدرت  نشان می داد.

 است چه می کند، به محض اينکه بتواند نمودهپيکار طبقه کارگر بر او تحميل 

اسير ، باز هم به ميزان توان خود در غير اين صورت نابود می نمايد. همه را

  مسخ و تحريف می سازد. 

د اشاره ای بسيار دست و پا شکسته به موضوعيت مذهب در آنچه گفته ش

جوامع طبقاتی، نقش مذهب به عنوان ساز و کار قدرت طبقات استثمارگر و 

کاربرد آن عليه استثمارشوندگان در دوره های مختلف تاريخ بود. اين نقش در 

ه جامعه ما در همه اين دوره ها با ويژگيهائی همراه بوده است. جامعه ايران ب

را مناسبات فئودالی گاه حمله اعراب دوران انتقال از اقتصاد برده داری به 

هر چه زمان رشد می کرد و  تمام الئی با شتاباقتصاد کاپشت سر می نهاد. 

در قالب  تئوکراسی تازه پای اسالمی نيرومندتر می شد. شکوفاتر و می گذشت

مناسبات  ی حکومتیروبناجزء مؤثری برای تکميل  خالفت امويان و عباسيان

با طرح دهها شکل ماليات، جزيه، خمس،  هار. اين تئوکراسی بود جديد

، توده اه با اعمال هارترين ديکتاتوریهمرگرفتن افراد، عشريه، به بردگی 

پيشه وران خرد مناطق مختلف را سالخی می کرد. دهقان و ، وسيع برده

آن بسيار زود به ظهور درندگی دستگاه فئودالی خالفت و امرای دست نشانده 

 جنبش ها، خيزش ها و مقاومت هائی در نواحی متفاوت جامعه منجر گرديد.

های دهقانی و اشغال ستيزی  که از يک سو نارضائی های نيرومندی خيزش

ناسيوناليستی را انعکاس می دادند و از سوی ديگر مطابق معمول به روايتی 

  آويزان بودند. از مذهب 

و پيشه وری سپيد جامگان در ماوراء النهر، سرخ علمان های دهقانی  جنبش

در گرگان، خرمدينان در شمال و آذربايجان، خوارج در سيستان، قرمطيان و 

اسماعيليه در نواحی مرکزی، زنگيان در خوزستان و بصره، شورش مازيار 

ان و قيام وسيع سربداران در خراسان از جمله اين جنبش ها و ردر مازند

همه اين شورش ها به شکلی از مذهب امر طبيعی  آويختگیدند. خيزش ها بو

. پديده ای که در اروپای غربی و در رابطه با جنبش استاين دوره تاريخی 
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های دهقانی اين قاره نيز مصداق داشته است. هيچ چيز خرافی تر و گمراه 

کننده تر از اين نيست که اين پوشش دينی را از حالت فراساختاری و 

گی آن خارج و به عنوان نيروی محرکه و عامل جنبش های مذکور فرارست

عليه استثمار و  ان و فرودستان بودند که جنبش خودکنيم. اين دهقان معرفی

مظالم طبقاتی روز را رنگ و لعاب مذهبی می بخشيدند. عکس قضيه مصداق 

 نداشت و مذهب نبود که جنبش خلق می کرد!!  در اينجا نکته قابل توجه شايد

ينی آن هاست. هيچ کدام وجه اشتراک همه اين جنبش ها در نوع جهتگيری د

ه مذهب رسمی نداشتند، ها سمت و سوی سنی گری و رجوع باز شورش 

 ً  ريشه باور. می آويختند و روايتی از تشيع به شيعه گری بالعکس عموما

گرفته از همين جا نشأت  شايد »تظلم خواهی شيعی « بسيار واهی و دروغين

حاکم عليه » قيام حسين« ممکن است گفته شود که پيشينه اين پندار به  .ستا

 دستگاه خالفت برمی گردد، ايستادگی امام اول شيعه در برابر يا روز اموی

دو مدعی حاکميت  خونين ميان اوالً مناقشاتاما تاريخ خالف اين را می گويد. 

، هيچ شوندعام و سلطنت به صرف اينکه اطرافيان يکی توسط ديگری قتل 

ثانياً فاصله  الگوی عجيب و غريبی برای ظلم ستيزی در تاريخ خلق نمی کند.

هائی که در باال گفتيم شاهد رواج چنين تاريخی ميان عاشورا تا عروج جنبش

 پيام ها و مانيفست های عقيدتی و دينی نيست. ثالثاً و از همه اساسی تر، اينکه

هيچ نيازی ی ستيز با استثمار و جنايت بشريت استثمار شونده و ستمکش برا

به جستجوی الگوی عقيدتی ندارد. بند بند زندگی آنان انگيزه و محرک و 

  چاشنی انفجار پيکار است.  

استثمارشوندگان بودند که با ظلم مبازه می کردند، اعتقادات دينی آن ها اين 

يعه گری را اين جنبش ها روايتی از ش همهنبود که تظلم خواهی می کرد. چرا 

ساده است. سنی گری مذهب تی اعتراض خود می ساختند پاسخش پوشش عقيد

رسمی اشراف فئودال، صاحبان اقطاع، تيولداران و بقايای در حال افول برده 

فئودالی و  دهشتبار داری بود. يک شورش معترض توده ای عليه استثمار

که ابزار تشديد استثمار استبداد فئوداليسم نمی توانست به همان مذهبی بياويزد 
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شورش کنندگان و سرکوب شورش آنها بود. نکته ديگری در همين جا وجود 

ر رايج دارد. ظرف اعتقادی هيچ کدام از خيزش های باال، شيعه گری به تعبي

تشکيل دهنده شورش ها سوای مواردی معدود امروز نبوده است. توده وسيع 

ً به تفسيری از  اسالم متفاوت با شيعه دوازده امامی از نوع سربداران، عموما

به طور مثال هفت امامی، زيدی، آميزه ای از شيعه علوی با فلسفه مانوی و 

  عقايد اشتراکی مزدک و مانند اين ها باور داشته اند. 

و سپس حمله مغول  جنبش های باال با وقوع رويدادهای سهمگينی مانند

استبداد ستيزی وعدالت جوئی گورکانيان کم و بيش افول کردند اما رويکرد 

ً گسترده رو به رو گرديد.  آنها در ميان توده وسيع زحمتکش با بازتابی نسبتا

به گونه ای بسيار  بازتابی که با توجه به پوشش عقيدتی جنبش های مزبور

 در ذهن توده هاینوعی پل را ميان شيعه گری و ظلم ستيزی  تحريف آميز

ی کرد. فئوداليسم منحط ميليتاريستی صفوی معماری مناراضی  استثمار شونده

از رواج اين باورها سود جست و با توسل به همه ساز و کارها و عوامفريبی 

ها دست به کار برنامه ريزی وسيع برای تبديل شيعه گری به سالح قدرت 

خود عليه توده های دهقان در يک سوی و حاکمان سنی مذهب عثمانی در 

تبخير  پيشين که باژگونه عی در تفسيرهایسوی ديگر شد. باورهای شي

اجتماعی استبداد ستيزی و عدالت طلبی اقشار دهقانی بود اينک با طيلسان 

مهدويت به مذهب ی و علم و کتل عاشورا و حديث تازه علوی و شور حسين

رسمی و مسلط درنده ترين شکل استبداد فئودالی مبدل می گرديد. شيعه از اين 

سمی فئوداليسم شد و نقش سالح سرکوب و اعمال قهر تاريخ به بعد دين ر

زند و قاجار را پيدا کرد. مراجع ودال و سلطنت فئودالی سلسله های فئ امرای

م را در مالکيت، قدرت و حاکميت فئودالی عظيم ترين سهعموماً مذهبی شيعه 

فاجعه و  سياهترين در ند و برای حفظ اين موقعيت و مکنتبه دست آورد

نايات تاريخی سالطين و حاکمان فئودال عليه زحمتکشان دهقان، بارترين ج

وداليسم جنگ افروز صفوی، مذهب تشيع را ساز و کار فئنقش بازی کردند.  

 قدرت و حاکميت خود ساخت، همان گونه که نظام سرواژ اروپای غربی
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فئوداليسم اموی و عباسی،  و را ارتدکس استبداد فئودالی تزار ،را کاتوليسم

ابزار کارساز حاکميت خود می کردند. شيعه مذهب  گری و خالفت را سنی

سالح سرکوب و قتل عام فکر، انتقاد، اعتراض يا هر جنب  رسمی کشور شد.

ديوانساالری  گرديد. طبقه فرودستنه هاو جوش ضد استثماری و آزاديخوا

سلطنت و حکومت با هيرارشی شريعت به هم آميخت. روحانيت شيعه عظيم 

آورد، سلسله مراتب دينی  چنگفئودالی را به  حصه های مالکيتترين 

صفه نشين کاخ قدرت  شيعه فئودالی همه جا را تسخير کرد. مراجع اعالم

سايه شوم  و امامزاده های غيرقابل شمار شدند، مساجد و تکايا و حسينيه ها

خود را همه جا گستردند. بازار شستشوی مغزی توده های دهقان و پيشه ور 

جنبش . نی به صورت بی سابقه ای رونق گرفتوسط منبربانان و وعاظ ديت

ارتش با روحانيت مرتجع شيعی سرکوب فکری و  توسطهای بزرگ دهقانی 

 ابزاراين بشرستيزترين  ،واليت مرجعيت ودژخيم دولتی قتل عام شدند. 

ب قال ،هر جهتگيری فکری آزاد انسانیسالخی  ساز و کارو  انديشهکشتار 

 د.بيشترين نقش را به دوش کشيدن فئودالی و در معماری کاخ استبداد ريزی

هر فکر مخالف رأی فقيه جرم به حساب آمد، هر رويکرد نقيض فتوای مرجع 

هنر  تيرباران گرديد. سياست،کفر اعالم شد، حق انديشيدن غيرمنطبق با شرع 

يوها در تکفير و تحريم شد و کل اين سنار مستحقو ادبيات فاقد جواز فقه 

حاکمان فئودال قرار گرفت. آنچه پيش تر خدمت تحکيم پايه های قدرت 

خود بيرق  و استثمار کارو  و پيشه وران به حکم شرائط زندگی دهقانان

ک توسط حکام فئودال و شرکای مبارزه عليه استثمار فئودالی می کردند، اين

اينها يک چيز  همهها گرديد. جنبش آن مرجع و روحانی ابزار سرکوب  فقيه،

يا مفاهيمی از اين نوع، در » تظلم خواهی شيعی« را فرياد می زند. اينکه 

 به خودی خود ، هر نوع ايدئولوژی،ايدئولوژیزمره بدترين خرافه ها هستند. 

نمی باشد، اين انسانهای متعلق به  یاعتبار و حائز هيچ نقش هيچ چيز نيست و

، شرائط مادی زندگیهای فکری  فرارستهکه  هستند طبقات اجتماعی مختلف

حقانيت يا عدم حقانيت  خود را لباس ايدئولوژی می پوشانند.منافع نيازها و 
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ه در هستی اجتماعی طبقه يا ها ک آن»!! وجود فی نفسه« ها نه در ايدئولوژی 

ترياک توده « نيز  مذهب، هر نوع مذهبآنهاست.  و حامل های صاحب انسان

و ساز و کار اعمال حاکميت اين تثمارگر تاريخ طبقات اسايدئولوژی ، »ها

آويختگی استثمارشوندگان و توده های . و می باشد استطبقات بوده 

های برده  پديده اعصار کهنه تاريخ و رسم جنبش اوالً  ،مذهباستثمارستيز به 

يک تحوالت تاريخی در جايگزينی  پويهکه  دوره هائی. استداری و دهقانی 

شکل های جائی شيوه های توليد حامل اين جاب ديگر، یلاستثمار با شک شکل

ليد خالصه می نيروهای اجتماعی مالزم اين شيوه های تو واستثمار  متفاوت

شرائط  درک مادی تاريخ در سطحی نازل سير می کرده است، است. شده

نيز اجازه عبور از  آنهاو سطح آگاهی و شناخت  عينی زندگی طبقات بالنده

محدوديت های ها با توجه به  اين جنبش ثانيا را نمی داده است.باورهای دينی 

تاريخی تالش می کرده اند تا اهداف و انتظارات فرارسته از شرائط مادی 

زندگی خود را به کليشه های مذهبی تزريق کنند و در همين راستا روايتی از 

سرگذشت مذهب شيعه در دين را پوشش عقيدتی اعتراضات خود سازند. 

ه ايران و در تاريخ مبارزه طبقاتی جاری در دوره های مختلف هيچ چيز جامع

ادامه بحث باال را دنبال می سوای اين را منعکس نمی سازد. با اين توضيح 

  کنم. 

راه دفاع  )20( روحانيت شيعه يا همسان شيخ فضل هللا نوری ،در مشروطيت

ئودالی را پيش سرسختانه از مناسبات قرون وسطائی و حاکميت گند و خون ف

نقش اشرافيت  )22( و بهبهانی )21(گرفت و يا در بهترين حالت مانند طباطبائی

ارتجاعی،  کامالً  دو حالت از پايگاهیی و زميندار را ايفاء کرد. در هر مال

وارد  ،ه های مبارزبشرستيزانه و ضد هر ميزان آزادی و حقوق انسانی تود

جنبش پيوستند تا در کنار تنکابنی ها،  ها از اين روی به صفوفميدان شدند. آن

، جنبش استثمارشوندگان، )25( او سردار اسعده )24( يپرم خان ها )23(

باب طبع اشرافيت  مشروطيتو  کنندستيزان و آزاديخواهان را سرکوب استبداد

ب توده های زحمتکش سازند. انقالتوفان مالی و زمينداران فئودال را سد راه 
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مشروطيت، به موازات توسعه اعتراضات و رشد جنبش  های بعد ازدر سال 

يدتی رويکردهای سياسی های اجتماعی، نقش مذهب به عنوان پوشش عق

اين افت  افت پيمود. پيروزی انقالب اکتبرروند درون جامعه به شکل بارزی 

را تسريع کرد. اگر در طول سده های هشتم تا يازدهم ميالدی روايتی از 

بيرونی خيزش های ضد فئودالی و آزاديخواهانه دهقانان مذهب بود که پوسته 

را تعيين می کرد اينک دور شدن از مذهب و حمل بيرق سوسياليسم راه 

. شدواقعی پيکار طبقه کارگر و ساير توده های فرودست و مورد استثمار می 

 از اعدام روحانی تهرانشهر استقبال گسترده اقشار زحمتکش جامعه در 

(مستقل از بنمايه منحط پديده » هللا نوری شيخ فضل«مانند مشهوری  مرتجع

در ميان کارگران شمال،  )26(»يست ايرانحزب کمون«نفوذ نسبتاً وسيع اعدام) 

، موقعيت فرسوده و تقريباً مضمحل مراجع دينی در آذربايجان يا ساير مناطق

ش سير حوادث دوران ديکتاتوری سياه رضاخانی همه و همه، پروسه زوال نق

های سياسی و  مذهب و بی تأثيری باورهای دينی در فراز و فرود خيزش

ميان اين بی نقشی در فاصله درون جامعه را حکايت می نمايد.  اجتماعی

ً به نقطه اوج می  28و وقوع کودتای  1332 تا 1320سالهای  مرداد تقريبا

 کاشانیاز حزب ساالر نوع  شکلها همهارتجاع اسالمی در ها رسد. در اين سال

نه فقط موقعيتی منزوی دارند که آماج  )27( گرفته تا تروريسم فدائيان اسالم

. استقبال هستندبيزاری و بی اعتنائی توده های معترض کارگر و فرودست 

در همان حال  ،، حتی عظيم ترين بخش دهقانان از حزب تودهانکارگرگسترده 

ضد کمونيستی و ضد  به سوسيال رفرميسم توهم اين توده هاعظيم که کوه 

مذهب  سترگکارگری اين حزب را پيش روی ما قرار می دهد، ظرفيت 

گريزی اين طبقه را نيز در معرض انظار همگان می گذارد. در اين دوره 

را به هيچ می گيرند که  روز رويکردهای مذهبی نه فقط فرودستانکارگران و 

را هم دور می زنند و مذهبی  -کل احزاب راست ليبرال، ناسيوناليست و ملی 

حمايتی هيچ ها نه فقط » کاشانی «پشتيبانی از حزب توده بر می خيزند. به 

را به   توده های کارگر غالباکثريت کسب نمی کنند که سيل سب و لعن 
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پيروزی انقالب اکتبر نور اميد به برپائی يک  سوی خود سرازير می سازند. 

در دل جمعيت عظيم کارگر و  زندگی فارغ از استثمار و سراسر آزاد را

سالهای پس از  اغراق نيست که در اين حرف .افروختزحمتکش روز دنيا 

وقوع اکتبر، حتی کارگر و دهقان اين يا آن روستای آذربايجان، گيالن و 

و يا » جهان روزی کمونيست خواهد شد« بوشهر با هم زمزمه می کردند که 

انقالب اکتبر و عروج  .»رندزحمتکشان سوای کمونيسم راه ديگری ندا« 

کمونيسم در دنيا چنين افقی را در پيش چشم انسانها باز کرد اما شکست اکتبر 

يا راهی که وارثان اکتبر پيمودند راه کور کردن و بمباران اين افق گرديد. 

راهی که سرمايه داری را با نگاه سران انترناسيونال دوم کاويد، سوسياليسم را 

نفری يک حزب  6ولتی خالصه کرد، حاکميت بوروی در سرمايه داری د

ماوراء کارگران را ديکتاتوری پرولتاريا ناميد و جهنم گند و خون و دهشت 

سرمايه داری را قطب قدرت کمونيسم اعالم کرد. اين سمت و سو به تدريج 

. کمينترن و احزاب خط زددورنمای رهائی را در پيش روی کارگران دنيا 

رد اهداف قطب قدرت نوپای سرمايه داری دولتی و اردوگاهی در پيشب

امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی اليه ای از بورژوازی به همه کار دست زدند، 

از جمله به زيب و زينت و تقديس هارترين شکل ارتجاع دينی بورژوازی 

های ضد وده در ايران عالوه بر همه سياستکاری که حزب ت پرداختند.

، به اندازه کافی انجام داد. اين حزب در ديگرشلبانه کمونيستی و فرصت ط

، »!!اسالم انقالبی«ه مجهولی به نام اشاعه توهم و عوامفريبی حول پديد

 فروگذار رفندیبيشرمی و ت از هيچ و نظائر اينها»!! روحانيت انقالبی شيعه«

م طنز تلخ تاريخ اينکه اين وارونه بافی و فريبکاری را در شرائطی انجا نکرد.

می داد که بخش وسيعی از توده های کارگر با شور کمونيسم جوئی طبقاتی 

دين  يا !!تلقی می کردند» مذهبضد«حزب توده را  ،خودجوش خويش

 با شکست اکتبر !داری از حزب مذکور همگن می ديدندگريزی خود را با هوا

شد. پرچم  وارونه، همه چيز انجام دادندانقالب  خوارانميراث آنچه  و

اهتزاز در آمد،  قدرت سرمايه جهانی به هایونيسم بر سر در يکی از قطبکم
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طب و طيف نيروهای وفادارش لغو کار مزدی توسط اين ق کمونيسم مارکسی

عجالتا شکست خورد و افق پيروزی آن در برابر چشم کارگران شد،  زمينگير

 گرديد. احزاب اردوگاهی فاجعه آفريدند، هر کجا به قدرت رسيدند کور

بربريت و سبعيت سرمايه را عليه توده های کارگر اعمال کردند و هر کجا که 

ون ماندند سوای تقال برای تبديل جنبش کارگری به نردبان قدرت يدر اپوزيس

   انجام ندادند. کار ديگریخود 

تاريک شدن دورنمای رهائی کمونيستی در سپهر زندگی وقوع اين رويدادها و 

ا برای پرواز شب پرگان دخمه های خرافه و اوهام راه ر ،و پيکار کارگران

هائی از بورژوازی دست به کار بهره گيری از اوضاع تندنس دينی باز کرد. 

اسالم به  دروغين و فريبکارانهبسيار جعلی،  روز شدند. آرايش و پيرايش

و بسيج توده های ناراضی عليه ديکتاتوری  عنوان نوعی ايدئولوژی با ظرفيت

. اين کار توسط کسانی مانند شدها مشغله اين گرايشات و مانند اينبی عدالتی 

برخی ديگر در کارهای  و سپس گرديدشروع و همراهان » محمد نخشب«

ن از اهتزاز باز ماند وقتی کمونيسم به عنوان بيرق رهائی انسا .دنبال شد

 يا هر افق آفرينی ارتجاعی» اسالم راديکال« ، !!»سوسياليسم تئيست«تئوری 

کمی بعدتر، مهندس فريبکار زمينه های الزم باليدن را به دست می آورد. 

نظام برون رفت از خالء افق و همانندان عقب نشينی کمونيسم و  بازرگان

ای فرموله کردن اسالم به عنوان بر خود را نقطه عروج سرمايه داری

ف کردند!! اينان در اين گذر و برای حصول اين هد» مکتب مبارز و مولد«

ی چند کار انجام دادند. اول اينکه هر چه را از دانش روز بشر در دانشگاهها

به درون اين آيه و آن حديث اسالمی  بالهت تمامياد گرفته بودند، با  دنيا

دينی به سراغ حقايق علمی  اعاده حيثيت از خرافه های. برای نمودندتزريق 

ای دانش بشری را رفتند و با هدف علمی کردن مذهب!! بسياری دستاورده

 ً همين بال را به سر عين لباس خرافه پوشاندند و تبديل به اوهام نمودند. ثانيا

های اجتماعی و تحوالت سياسی يات سياسی فراروئيده از بطن جنبشبرخی نظر

اخير اروپا آوردند و تا هر کجا که می توانستند اين نظرات را غسل قرون 
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ً نگاه بورژوازی غرب به  رینظريات و افکامی دادند. عميد اسالت که عموما

کهنه  انديشه هائی که از بيخ و بن ازگو می کرد،جامعه، جهان و تاريخ را ب

از مدت ها پيش طبقه کارگر اروپا و جنبش ضد سرمايه داری اين  و ندبود

آن ها را فرياد می زد. با  ارتجاعی بودن و سد راه رهائی بشر بودن، طبقه

 های ارتجاعیدستکاريبا هم  همين کهنه ها را د بحثجماعت مورهمه اين ها 

ً دست به کار آراستن و پيراستن احکام قرون  کهنه تر می ساختند.دينی  ثالثا

. رابعاً همه اين ترفندها و تقالها را به آنچه زمانی جنبش شدندوسطائی مذهب 

تی های عدالت جويانه دهقانی در ستيز با استبداد فئودالی اسالمی پوشش عقيد

خويش می کردند يا به رويدادی چون قيام عاشورا آويختند. يک بخش 

روايتی از  »نهضت آزادی« ايران و به طور مشخص سران  بورژوازی

وارونه بافی ها و شيادی ها را ظرف  ها، مه اين تحريفاسالم متضمن ه

ابراز حيات سياسی و اجتماعی خود نمود. روايتی که شمار قابل توجه انسان 

برخاسته از شرائط کار و زندگی طبقه کارگر يا ساير توده های فرودست های 

و نيز در خالً افق کمونيسم مارکسی و لغو کار مزدی به سوی آن جلب شدند 

از نهضت  نيز در پروسه گسست خلق سازمان مجاهدينباالخره هسته اوليه 

خلقی  ،چپ گرايانه مبارزه جوی، آرمان خواهانه، خانه تکانینوعی آزادی، 

را  اما کماکان حلق آويز به مذهب ها» بازرگان«حاصل کار و ميليتانت به 

  کردند.خود  روز پوشش عقيدتی رويکرد اجتماعی

مطرح شد باز گردم. سؤال اين  باال توضيحات در شروع همهبه پرسشی که 

» ضد سرمايه داری« و  »ضد امپرياليسم«بود که يک سازمان پرچمدار 

چرا بايد به مذهب می آويخت. آنچه گفته  ،های انسانی رمانو پای بند آ خلقی

. مجرد پيشينه های اين آويختن بودفقط اشاره ای به هر چند پاره وار شد، 

کليشه های عقيدتی روشنگر چيز زيادی نيستند. برای اينکه جنبش ها را 

ات بشناسيم بايد به طبقات اجتماعی تشکيل دهنده آنها و به درجه آگاهی اين طبق

در کار پراتيک کردن انتظارات و اهداف خود رجوع کنيم. عکس قضيه 

ً تأثير  مخرب خود را بر جای بسيار صادق نيست. پوشش های عقيدتی مسلما
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 اتاين تأثيرفشار از  گردندتر و افق دارتر  می نهند اما هر چه جنبش ها آگاه

اين ای تاريخ طنز زيب در شروع کار به مذهب آويختيم اماما می کاهند.  سوء

تر برای نخستين بار در سوچند گام اين  با همين پيشينه همين سازمان بود که

، بی جامعه ايرانی بسيار رسا درون اريخ مبارزه طبقاتیدر تتاريخ ايران و 

مذهب، « که  دادرا سر  خيلی زيبا اين سرود پروا، سرفراز و نيرومند،

رگر و در عصر حاضر تمامی اشکال مذهب، ايدئولوژی طبقات استثما

   .»ژی ارتجاع هار بورژوازی هستندايدئولو

در اينجا بايد تأکيد کنم که نکات باال يا آنچه بعداً در اين کتاب می آيد همگی 

يا به طور واقعی تر، با  که من با ديد و دريافت امروز خويش مسائلی هستند

سيده ام، آن ر و سال های بعد به 57نگاهی که پس از شکست انقالب سال 

وقتی به سازمان پيوستم، به  1350سال اوايل می نمايم. در  حداوری و طر

   ئطی نبودم که مثل امروز فکر کنم.هيچ وجه در شرا

يکی در ايران به تاريخی عروج جنبش چر زمينه هایبا اين توضيح در باره 

های مربوط به پيدايش و شکل گيری سازمان مجاهدين طور عام و ويژگی 

 باز می گردم. 50طور خاص، به رشته اصلی بحث، به همان سال  به خلق

هنوز هنوز از اعالم موجوديت بيرونی سازمان هيچ خبری نبود. همه چيز 

سياسی، نظامی و تشکيالتی  دوره تدارک را می گذراند. تدارک ايدئولوژيک،

 ،»راه انبياء راه بشر« ،»شناخت«بط پيش می رفت. جزوه های مرتبه طور 

و » کنيممی چه «، »مبارزه چيست«، »اقتصاد به زبان ساده«، »ملتکا«

متون حاصل تالش آن روزها برای معماری بنای ايدئولوژی، ها،  مانند اين

هويت سياسی و پراتيک اجتماعی سازمان بود. اين متون از يک دوره فعال 

بخشی از  ، حزبِ ی. نفی نهضت آزادندنفی و جايگزينی حکايت می کرد

طبقه سرمايه دار جهانی و اثبات بديلی  و همکاسه همسفرهی ايران و بورژواز

که ظرفيت اجتماعی و طبقاتی الزم برای ديکتاتوری ستيزی و ضد امپرياليسم 

متفاوت و تازه ای  خلقی را دارا باشد. اين نفی و اثبات، استخوانبندی مرامی

می داد.  پيش روی قرارنيز شيوه جديدی از مبارزه را  را طلب می کرد.
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 بى نهايت، اسالم مكتب مبارز و مولد و هترموديناميك انسان، ذر متونی مانند

ديگر پاسدار دوره عتيق بودند و می بايستی جای خود را به متون  امثالهم،

نبود روز مبارزه می سپردند. سازمان در حال تولد قرار  های حاوی حرف

بياويزد.  )28(» کومتحسلطنت کند نه  شاه «جنگ و دعواهايش را به دار 

که  با آنچه ،با همان نگاه خلقی روزبه هر حال  بود که بلکه بنای کارش اين

و نوع اينها می ناميد، وارد مصاف » بورژوازی کمپرادور« ، »امپرياليسم«

شود. حتی همين حد جهتگيری نياز به شناخت اقتصاد، تاريخ، مفهوم ابتدائی 

متون  و نظرات پای بندنست ار نمی توامبارزه طبقاتی داشت. برای اين ک

ويرانه ای چنان دل  پيشينش باورهای. کاشانه باقی ماند خود سابق اعتقادی

وصله پينه سازی آزار و ريزان بود که هر لحظه ادامه ماندن در آن به صدها 

وارونه احتياج پيدا می کرد. اين  های مجعول و روايت هایتفسيرفريبکارانه، 

ً يک کار مس ، افکار و عقايدگرفت. گسست از روزه و ناگهانی صورت نلما

ها به عنوان که از آن سنن پيشين راهی دراز می پيمايد، همان متون و آثاری

ً ی و فکری دوره های پيش ياد شد تا اين زمان تمشغله های عقيد در  بعضا

به چراغ دم باد می مانست. زشی ما وجود داشتند، اما وجودشان برنامه آمو

را هشدار می دادند.  تازههای م نفی گذشته و اثبات بديل لزو و زمانزمين 

جزوات "شناخت"، "تكامل"، و اقتصاد به زبان ساده در پاسخ به همين نيازها 

و از  ، چه گوارااستالينبرخی نوشته های لنين، مائو، تهيه و تنظيم شده بود. 

برای همه افراد اما  نيز اگر نه» مزد، بها، سود«همه آثار مارکس، کتاب  ميان

مطالعه . زمره متون آموزشی قرار داشت جمع ها و اعضاء درشماری برای 

 نيز به همه اعضاء نوع اينهار، اقتصاد نيکيتين و ستمانند فلسفه ژرژ پليمتونی 

  توصيه می شد. سازمان

 تاريخی ،فلسفی سياسی، هایليست مفصلی از کتاب در کنار متون آموزشی باال،

سرگذشت علم، چگونه انسان  .دستور کار مطالعه افراد بود هم و اقتصادی

 کشورهای توسعه نيافته، اقتصاد پورهمايون، غول شد، دوزخيان روی زمين،

 سردار جنگل،تاريخ مشروطيت کسروی،  علمای اقتصاد،عقايد بزرگترين 
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مبارزات مردم الجزاير، بشردوستان ژنده پوش، ميراث خوار استعمار، چگونه 

د آبديده می شود، سازمانهای مقاومت فلسطين، برترين جهاد، خاطرات فوال

، شنه آهنينايدن، هر ويتکنگ يک ميليون دالر، سرگذشت ويتنام ، مادر، پا

در باره پروسه گسست از گذشته و ها بودند. در زمره اين کتاب دنيای ممکن،

ه در جای سدها و تسهيالت سر راه آن طبيعتاً بحث بسيار مفصلی الزم است ک

  ديگری به آن خواهم پرداخت. 
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  پروسه تدارک و آمادگی برای عمليات نظامی

عاصی است اما يارای فروريختن  ؟»خلق«پيشفرض بنای سازمان اين بود که 

کاخ قدرت رژيم را در خود نمی بيند. تشکيالتی بايد ساخت تا احساس 

سست بنياد و  ،هد که اين کاخرا در هم کوبد و ياد د» خلق«فروماندگی 

شتاب  هنوز فروريختنی است. منظومه تئوريک ناظر بر مهندسی بنا تا اينجا،

ورود به بحث جامعه، طبقات اساسی تشکيل دهنده اش، شيوه چندانی برای 

توليد و زيربنای مادی مسلطش، مبارزه طبقاتی جاری درونش، کدام مناسبات 

د و با چه چيز جايگزين شود، راه و رسم اقتصادی و اجتماعی بايد محو گرد

ر اين با کدام ساز و کا ودی و جايگزينی چيست، کدام طبقهپيکار برای اين ناب

اين موضوعات  نداشت. از اين دست ديگر مسائل يا کار را انجام خواهد داد

آنچه  تشکيل می دادند. به جای اين هاحواشی کار را تا حدود زيادی هنوز 

ی شد خود سازمان بود. بنای آهنين و با دوامی الزم می آمد عمده و اساسی م

که از باد و باران و طوفان و زلزله گزند نبيند و مثل کوه استوار بر جای 

ماند. اين بنا طبيعتاً بيش از هر چيز معماران و بنايانی احتياج داشت که تمامی 

ين دسی و معماری را خوب بدانند. تئوری برپائی چننرسم و رسوم مه

تشکيالتی اين را نيز بانگ می زد که بايد بسيار دورانديش بود و مادام که همه 

ضرايب اطمينان به مقاومت بنا يکجا جمع نشده است به کار آب بندی و 

 نيروهای غالب نگاهی اينچنين به پديده تشکل امراستحکام بخشی ادامه داد. 

جمعيت فاقد ای هر سازمان بر است. بورژوائی شيرازه کاراجتماعی دارای 

طبقه يا طبقات  قائم مقام قدرت بنمايه کارگری و رويکرد لغو کار مزدی، نهاد

و زندگی جدال و نيروی ذيصالح و فعال مايشاء در تعيين سرنوشت کار و 

همه انسانها است. رويکردهای خارج از مدار مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی 

ند، با نشان رسمی با خود حمل کن مستقل از اينکه کدام بيرق را پرولتاريا،

بر  زحمتکشان و طبقه کارگرد يا فرياد کمونيسم و ندر ميدان باش بورژوازی
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با سازمانيابی آگاهانه راديکال و سرمايه ستيز توده  د، به هر حالنآسمان کوب

 جايگزينقدرت  حزب يا سازمان خود را ند.دال دارجبيگانگی و کارگر سر 

در برج نگاه اين رويکردها، توده های استثمار شونده . داين تشکل يابی می بين

نيستند که مبارزه جاری خود عليه استثمار و مناسبات استثمارگر را متشکل 

ارتقاء آگاهی و اعمال قدرت می کنند،  ،را ظرف پيکار دسازند، تشکل خومی 

 آدم های زمينی سنخ توده های استثمارشوندهدر ورای اين منظر پيشروان نيز 

که در درون آن ها بجوشند، آگاهی بخشند، اثر گذارند و چاره گری  نمی باشند

ها و  نمايند، بالعکس منجيانی هستند که بايد در ورای زندگی و مبارزه انسان

  ها نسخه رهائی بنويسند.  در باالی سر آن

امام، ناجی و فرمانده قوا با امت، رابطه ميان آنها و توده ها رابطه 

هر رويکرد بورژوائی، اعم از راست و نيروی پياده نظام است.  فروماندگان

، با همه اينها طبيعی است اين گونه نظر می اندازد به مسأله تشکيالت يا چپ

يک سازمان  تشکلهای چريکی به ويژهدر  اين نظرکه درجه قوام و غلظت 

 اهدينبنيانگذاران سازمان مجاسير پاره ای باورهای مذهبی بسيار بيشتر باشد. 

بيشترين دلواپسی ها را داشتند.  در مارپيچ اين منظر تاب می خوردند. آنهانيز 

اينکه عمليات نظامی زمانی آغاز شود که درجه صالبت و قدرت مقاومت 

يک دليل مهم طوالنی شدن پروسه سازمان تضمين الزم را احراز کرده باشد. 

اعزام ط می شد. برای شروع عمليات نظامی هم به همين امر مربو تدارک

ضروت و اهميت اعضاء برای آموزش نظامی به پادگانهای الفتح و تأکيد بر 

اين پروسه به  40از همين جا مايه می گرفت. سالهای آخر دهه  اين کار

اين سؤال اندک اندک در ذهنها می پيچد تدريج باردار يک تناقض می گردد. 

ا کجا؟ اگر اين فرايند که تدارک، آماده سازی و کسب شايستگی تا کی و ت

همين گونه ادامه يابد، آيا ما نيز به سرنوشت محافل و جرياناتی که سوای 

حرافی و کتاب خوانی و ادعابافی کار ديگری ندارند، دچار نشده ايم. مجاهدين 

 وانستند خود را از فشار اين سؤال راحت بينند وبه بعد نمی ت 48سال های 

می گفتند. درست به همين دليل در اين دوره يا  هر چه زودتر به آن پاسخبايد 
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حتی پيش تر از آن، شاهد شتاب بيشتر و چشمگيرتر تالش جمع مرکزی برای 

به فرجام رساندن فاز نخست پروسه تدارک و کوبيدن آستان اقدامات مسلحانه 

يا حتی افرادی از محافل چپ  اسالمی عده ای از عوامل رژيمچريکی هستيم. 

در  )29(به دنبال رخداد سياهکل که گويا مجاهدين ه انددامن زداين شبهه را 

 فقط و »از حول حليم در ديگ افتاده اند«  ی فدائیرقابت با سازمان چريکها

پيش از احراز آمادگی الزم و بدون طی پروسه  ،چريکهابرای عقب نماندن از 

رفتن و همين کار باعث لو  برنامه عمليات نظامی را آغاز کردند !!تدارک

  قرار گرفتن آنان در زير موج ضربات کوبنده ساواک گرديد!!  تشکيالت و 

سازمان به وجود آمده بود  است. بی پايهناشيانه و  به ميزان زيادیاين حرف 

همان رفقای ما از تا دست به کار مبارزه مسلحانه عليه رژيم شاه شود و 

شروع عمليات را آمادگی و احراز توان الزم برای  حصولراه  شروع کار،

حسين روحانی و  با اعزام 1347سال  از سازمانرهبری . طی می کردند

های  به منطقه، تماس با سازمان چند نفر ديگررفيق تراب حقشناس و  سپس

و سپس فراهم ساختن امکانات  سران الفتحجلب موافقت  ،مقاومت فلسطين

تا  آغاز و ار عضو افرادبرنامه آموزش نظامی  خروج عده ای از اعضاء،

 مراحلی را پشت سر نهاده و پيش برده بود. رفقای ما در اين گذر یحدود

نفر از اعضای تشکيالت در دبی  6. اسارت کسب کرده بودندتجارب زيادی 

توسط پليس امارات و پيش از رسيدن به اردوگاهها، تصميم دولت امارات 

مخاطرات سنگين با سازمان برای تحويل اين رفقا به ساواک شاه، مواجهه 

داخل  اعضایناشی از اين فاجعه، ابتکار عمل شجاعانه و موفق تيم سه نفری 

و خارج در کار مصادره هواپيمای حامل افراد زندانی، انتقال هواپيما به بغداد 

ها  و پليس دبی در دل همين کوشش و خنثی  شدن توطئه مشترک ساواک

نه ها و چگونگی اجرای اين ( برای اطالع بيشتر از زميصورت گرفته بود. 

عده مراجعه شود) » محسن نجات حسينی«از » برفراز خليج«طرح به کتاب 

الفتح را  چريکی خود در اردوگاههای بل توجهی از رفقا دوره های آموزشقا

با موفقيت پشت سر نهاده و اينک در تشکيالت داخل به ارتقاء آموزش نظامی 
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ا گذشته سازمان در همه اين سال ها رفقای ديگر کمک می کردند. از اين ه

دست به کار تهيه سالح و ساز و برگ های نظامی الزم با هدف شروع هر 

هر رفيقی که از منطقه به داخل بر می گشت با  چه زودتر عمليات نظامی بود.

قبول تمامی مخاطرات به هر ميزانی که می توانست اسلحه و مهمات به داخل 

   ليات مسلحانه مورد استفاده قرار گيرد.می آورد تا در با شروع عم

همه اين نکات تمرکز سازمان بر ضرورت شروع زودتر فعاليت های چريکی 

آغاز بر تسريع پروسه  شايد به لحاظی رويداد سياهکل را خاطرنشان می کنند.

عمليات نظامی سازمان مجاهدين تأثير داشت اما اين تأثير نه از جنس آنچه 

ی يا اين و آن محفل سياسی گفته اند و نوشته اند، که عوامل جمهوری اسالم

در  به شرائط خاص روز حسابشدهبالعکس واکنشی حتی المقدور آگاهانه و 

تشکيالت  رهبراناينکه  .ه استبود ها و اقدامات پيشينراستای تشديد کوشش

را مطمح  کدام مؤلفه ها ،هنگام اتخاد تصميم برای شروع فاز مسلحانه مبارزه

تشکل چريکی آن هم در شرائط در يک که نبود ، موضوعی انداشته نظر د

تا جائی که به ادعا يا اتهام اما  ،برای همگان تشريح شود ی آن روزهاوانفسا

مورد بحث مربوط است، خيلی ها عکس اين را بر زبان می راندند. رفقای 

 وقوع های شمال ودر جنگل فدائيانبا آغاز عمليات نظامی  زيادی می گفتند که

رويداد سياهکل، رژيم شاه با تمامی ظرفيت پليسی ممکن دست به کار 

 وسيعدستگيری لورفتگان،، کشف خانه های تيمی، شناسائی افراد و قلع و قمع 

. در چنين وضعی ورود ما به شد چريکها خواهدسازمان روابط و امکانات 

يت تهاجمی ظرفشايد بتواند ميدان و انجام موفق يک سلسله عمليات چريکی 

را مختل  رفقای فدائیرژيم را تقليل دهد، تمرکز يورش نيروهای رژيم روی 

نمايد و از اين طريق بر يکه تازی دستگاههای امنيتی و پليسی عليه جنبش 

  زده شود.نوپای مسلحانه مهار 

اين برآورد بر وضعيت جنينی جنبش چريکی انگشت می نهاد، تعرض 

به اين جنبش در اين موقعيت را فاجعه  بسرکوسراسری ساواک و نيروهای 

بار می ديد. هر گام موفقيت رژيم را گامی در تضعيف مبارزه مسلحانه و 
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 رخداد سياهکلتنزل اعتبار اين مبارزه در اذهان عمومی به حساب می آورد. 

پيش  نيز را تازه و درس های محاسبات انبوهی از معادالت، در همان حال

مهر تأييدی بر صحت راه خود آن را مقدم بر هر چيز  .ه بودما قرار دادروی 

م. اين يک اعتقاد راسخ و بسيار قوی خواه در ميان رفقای اوليه يديدمی 

بنيانگذار سازمان و خواه تمامی پيوستگان بعدی به مجاهدين بود که برگ های 

آتی تاريخ مبارزات اجتماعی درون جامعه را تا جائی که به پوسته تاکتيکی آن 

ربوط می شود، مبارزه مسلحانه ورق خواهد زد. حرف ما اين بود که در م

آينده بسيار زود همه کسانی که واقعاً اهل مبارزه اند و ظرفيت ستيز با سرمايه 

ً به گزينه کار چريکی روی  داری و امپرياليسم و رژيم شاه را دارند حتما

ن خود بارز بودو در غير اين صورت طومار سياسی بودن و م !!خواهند نهاد

   را برای هميشه خواهند بست!!

 رويداد سياهکلاز  ديگر سياهکل برای ما مؤيد صحت اين فرض بود. استنتاج

هر چه زودتر به دوران تدارک بايد که  اين بود همان گونه که پيش تر گفتم

اين  نمود.و عمليات مسلحانه در سطح شهرهای بزرگ را شروع  دادپايان 

ه از يک لحاظ و فقط از همين لحاظ با برنامه ريزی های قبلی نتيجه گيری البت

کمی مغايرت داشت. طرح اوليه تشکيالت اين بود که پس از تدارک کافی و 

تا سرحد امکان گسترده، در يک لحظه زمانی معين عمليات وسيع و تعيين 

. شمار هر چه کثيری از حساس ترين شودشروع  جاهاکننده ای در بسياری 

. افراد هر چه مؤثرتری از رژيم و گيرددرت رژيم مورد حمله قرار مراکز ق

. طرح پيشين سازمان اين عمليات باشنددر صورت امکان شخص شاه آماج 

اين هدف را دنبال می کرد که ما با احراز اين سطح از آمادگی و انجام چنين 

عملياتی کل ساختار قدرت رژيم و محاسبات سيستم امپرياليستی را دچار 

را در برابر چشمان توده ها  شاه شوک می سازيم. پرونده ضربه پذيری رژيم

 اين هيوالی رعب آور جنگ عليه  روشن باز می کنيم و آنان را به آينده

، از حوادثاز  پاره ایاميدوار می نمائيم. طرح اوليه سازمان چنين بود اما 

برگزاری  تصميم رژيم به رخداد سياهکل با دالئلی که شرحش رفت، جمله
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وقوع تغييراتی در اين طرح  ،ساله و بعدها لو رفتن سازمان 2500جشن های 

ساخت. قرار شد از همان سطح موجود آمادگی ها عزيمت  ضروری میرا 

گردد و شروع عمليات نظامی دستور کار روز سازمان شود. اين موضوع که 

اندن از آن گويا مجاهدين در رقابت با چريک های فدائی و به خاطر عقب نم

ها به صورت شتابزده دست به کار عمليات نظامی شدند، افسانه ای است که 

عافيت نشين و پرمدعای مذهبی آن روز و دست توخالی، فقط محافل 

اندرکاران بعدی رژيم اسالمی به هم بافتند تا از اين طريق بر احساس حقارت 

ز کينه و نفرت خويش بيکران خود پرده اندازند و در همان حال قلب ماالمال ا

مجاهدين اين نبود که از سازمان را تشفی بخشند. معضل اقدامات آن روز 

پشتوانه آمادگی و تدارکاتی کافی برخوردار نيست. معضل در هستی اجتماعی 

و طبقاتی سازمان و کل جنبش چريکی روز ريشه داشت. چيزی که سازندگان 

  اها فاصله داشته و فاصله دارند. دني ،افسانه باال با شعور و شناخت و فهم آن

دوره بررسی زمينه ها و سوژه ها برای آغاز عمليات چريکی  50 اواخر بهار

مراحل اوليه کار شروع در سازمان آغاز گرديد. تهران شهری بود که برای 

مناسب ترين و شايد تنها محيط مناسب به حساب می آمد. رژيم از مدت ها 

ساله شاهنشاهی تدارک می ديد و  2500پيش برای برگزاری جشن های 

همين کار مساعدترين بستر را برای شروع عمليات در اختيار سازمان قرار 

می داد. تشريح يا تحليل زمينه های انجام عمليات نيز از قبل مفروض و به 

بيان دقيق تر در بطن گزينه مشی چريکی و مبارزه مسلحانه پيشتاز به اندازه 

از فشار استثمار، » توده ها «ن اين بود که کافی غليان داشت. سخ

ديکتاتوری، سبعيت، فساد گسترده اداری و اجتماعی، انحطاط اخالقی و ساير 

مظالم رژيم شاه، از سرسپردگی اين رژيم به امپرياليست ها و از طغيان موج 

ها ازه کافی عاصی هستند. آنفقر و گرسنگی و تبعيض طبقاتی در جامعه به اند

فرت دارند و برای قيام عليه آن سمپاتی نشان می دهند، سد واقعی از رژيم ن

راه قيام آنان يک چيز است، تازيانه های سهمگين قهر، خفقان، سرکوب و 

افسانه قدر قدرتی ماشين دولتی که اميد به پيروزی را در وجود آنها خفه کرده 
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در چنين  !انقالب را از آنان سلب نموده است!قيام و است و جسارت پيکار و 

که افسانه اقتدار و شکست  نيز آن می شد وضعی رسالت نيروهای پيشتاز

يد به پيروزی را در آسمان نگاه ناپذيری رژيم را در هم بشکنند و نور ام

. برای اين کار بايد دست به عملياتی زد که پرده از !!ساطع سازند» توده ها«

گردند که توانائی مبارزه  آسيب پذيری ماشين دولتی بردارد، تا همگان متوجه

عليه رژيم درنده شاه و ظرفيت وارد ساختن ضربات کاری بر اين رژيم را 

  دارند!! 

پيداست که با چنين تحليلی، برنامه ريزی عمليات مسلحانه به منظور ايجاد 

ساله، آن هم در شرائطی که کل قوای  2500اختالل در مراسم  جشن های 

اقدامی از همه لحاظ امنيت اين مراسم بسيج بود، أمين قهر پليسی رژيم برای ت

جهت دار و سنجيده به نظر می آمد!! انجام اين عمليات يک هدف ديگر را هم 

دنبال می کرد. در آن روزها خبرنگاران رسانه های مهم خبری دنيا، در 

خيابان های تهران و ساير مراکز برگزاری جشن ها، چرخ می خوردند و 

حاضر آن ها می توانست موج انفجارها و آغاز جنبش  دوربين های همه جا

هد. در اين ميان مسلحانه چريکی عليه رژيم را در مقابل انظار جهانيان قرار د

برای  جائی احراز نمی کرد وهيچ تحليل ها، آنچه  و در پيچ و خم اين 

راديکال نمای آن  يسيونل اپوز، کسازمان مجاهدين، سازمان چريکهای فدائی

نداشت، بی ربطی  اهميتیهيچ » کمونيسم«عم از دينی، الئيک يا مدعی ا دوره

ی توده های کارگر عليه سرمايه و نظام سرمايه داری با مبارزه  اين کارها

بود. دنيای افکار مسلط بر تحليل ها و باورهای ما، در تمامی تار و پود خود 

ورژوازی مطلوب قشری از بميليتانت يک رفرم طلبی هيجان زای  حول فقط

ً  ا مسلماً نمی خواستيم چنين باشد،. اکثريت ممی چرخيد نمی خواستيم که  قطعا

راديکاليسم و آن همه ، هابه آرمان رهائی انسان همه شور، فداکاری، عشقآن 

از خودگذشتگی در ورطه رفرميسم ميليتانت قشری از بورژوازی گور و گم 

ها می پنداشتيم، ه تحقق خواستواستيم و آنچه که رامی خما شود اما ميان آنچه 
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ما سر آگاه کمونيستی طبقه کارگر بر تن خويش تفاوتی عميق وجود داشت. 

   نداشتيم. با سر اليه های تحتانی بورژوازی پيش می رفتيم. 

، نارضائی خلق، وحشت و رعب دامنگير »خلق«صدر و ذيل حرفهای ما، به 

خلق هر چه بود، ربطی  خلق، هموارسازی راه قيام خلق گره می خورد. اين

به کارگران به عنوان يکی از دو طبقه اساسی جامعه، طبقه زير بار کل 

استثمار، گرسنگی، فقر، حقارت و سيه روزی های ناشی از حاکميت سرمايه 

داری نداشت. توده های کارگر هر چه می کشيدند از دست نظام سرمايه داری 

عليه سرمايه نمی جنگيديم.  بود و هيچ يک از ما دو سازمان چريکی روز،

گفته ها، نوشته ها و پراتيک اجتماعی بالعکس، ناخواسته و بعضاً خواسته، در 

مايه اجتماعی ايران در مقابل و سياسی خود برای موقعيت ضعيف تر سر

 موجودی به نام شکوه می کرديم!! ضديت با جهانیهای مسلط تر سرمايه بخش

حرف های ما را تعيين می کرد و آنچه زير باال و پائين همه »  امپرياليسم«

گوشه ای از مجادالت درونی ميان بخش های اين نام فرياد می زديم، سوای 

 ودنيا  روز انحصارات عظيم صنعتی و مالی مختلف بورژوازی جهانی، ميان

 را در درون خود نداشت.رمايه دار داخلی چيز ديگری طبقه س اليه هائی از

بحث بر سر نيت ها نيست. ما يا غالب  اينکه از ياد برد. يک نکته مهم را نبايد

اعضای هر دو سازمان چريکی روز به لحاظ پای بندی به آرمان های واالی 

بشری چيزی کم نداشتيم. نيت ها از همه لحاظ پاک و انسانی بود. همه ما به 

ا برپائی جامعه ای با انسان های آزاد، برابر، غرق در رفاه و بی نيازی و ره

شده از قيد استثمار، زور و ديکتاتوری می انديشيديم. برای استقرار چنين 

از هر فداکاری، هر  پيکارجامعه ای مبارزه می نموديم و برای پيروزی اين 

استقبال می کرديم.  هست و نيست خود شکل تحقير مرگ و از بذل تمامی

ها و پراتيک  افکار و نيتبنمايه طبقاتی  سخن از نيت ها نيست. بحث بر سر

ما تمامی مفاهيم باال، مفهوم نجاست که اي اساسی جنبشی آنهاست. معضل

برابری، آزادی، رفاه، جامعه انسان های برابر، آزاد و مرفه، راه برپائی اين 

ه جامعه و همه مسائل ديگر را نه با سر آگاه ضد سرمايه داری طبقه کارگر ک
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 می خواستم با نوعی تفکر،ما  .انداختيمنظر می بالعکس از يک منظر خلقی 

 آزاد، هایبورژوائی به جامعه انسانراهکار و پراتيک  راهبرد، پردازی، افق

  !! برابر و رها شده از استثمار و ديکتاتوری برسيم

نه  رويکرد، زير فشار اين مشکل، اين وضعيت ومشکل واقعی ما اين بود و 

سنگين بی کوله بار  کمکی به مبارزات کارگران نمی کرديم که هيچ  فقط

ها در مورد سرچشمه های واقعی استثمار، بدبختی، ستم و فقرشان را دانشی آن

آماده انفجار، اما » خلق«می ساختيم. استدالل می نموديم که هم سنگين تر 

مرعوب است، برای شعله ورشدن نيازمند باروت است و ما با کارهای 

اساسی  واقعيت هایسخنی که چريکی خويش باروت انفجار آنان خواهيم شد. 

نه فقط بر سر راه جنبش مسلط بر فضای مبارزه طبقاتی را در پرده می کشيد. 

ن طبقه را تماماً اي توده های کارگری گمراهه می آفريد که مبارزات جاری

در همان زمان که ما از خموشی و هراس توده های کارگر انکار می کرد. 

و در زير فشار ط کار و زندگی خود سخن می رانديم، آنان در بطن شرائ

ها مبارزه می کردند و اين ما بوديم که مبارزه آنان را  هارترين ديکتاتوری

نمی ديديم و به حساب نمی آورديم. آنان نيازمند باروت تشجيع و درس 

افق شفاف  ی ضد سرمايه داری،جسارت نبودند، به آگاهی طبقاتی، سازمانياب

به شناخت راهکارهای مؤثر اعمال قدرت عليه نابودی نظام بردگی مزدی، 

صف مستقل طبقاتی ضد کار مزدی نياز داشتند. نيازهائی که و  سرمايه داران

ديم. کل ابتدا تا انتهای گفته ها و ها نمی شقادر به شناخت آن در آن زمانما 

 امپرياليسم به اورژيم سرسپردگی  ديکتاتوری شاه ياافشاء ما به  نوشته های

شد اما دشمنی کارگران با شاه و ماشين دولتی وی نه از اين منظر که  ختم می

بقاتی و ضد سرمايه داری ، به هر حال خميرمايه طو خودانگيخته ولو خام

  داشت. 

ها از رژيم نفرت داشتند، به اين دليل که آن را ابزار اعمال قهر و سرکوب آن

شتی خويش می ديدند. سرمايه داران عليه زندگی و مبارزه و حقوق اوليه معي

ما خود را آماده شروع عمليات مسلحانه چريکی می کرديم و همه آرزويمان 
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از جمله کارگران به مبارزه ما بپيوندند!! معنای » توده های خلق« اين بود که 

اين سخن در دنيای واقعيت ها اين بود که آنان از مبارزه روز خود عليه 

ضد ری دست بردارند و سواران سرخپوش سرمايه داران و استثمار سرمايه دا

هموارسازی راه استقرار سرمايه داری دولتی به جای  برای امپرياليسم خلقی

  رژيم شاه و شکل روز نظم اين مناسبات گردند. 

انسان ها حتی صادق ترين عناصر طبقه استثمار شونده همواره در پيچ و تاب 

مسلط اجتماعی چرخ می فشار سهمگين باورها، افکار و ايدئولوژی طبقه 

خورند و برای فرار از مهميز اين انديشه ها و اعتقادات نيازمند يک پيکار 

ما  ی جاری توده های طبقه خود هستند.مستمر آگاهانه در عمق مبارزه طبقات

 نيز در آن روزها اسير همان افکار و اعتقادات بوديم و مبارزه را نه با سر

بورژوازی نگاه می انداختيم. در همين جا و  کارگران که با چشم آگاه طبقاتی

قبل از بازگشت به فرايند آغاز عمليات چريکی، موضوع ديگری را هم بسيار 

مختصر اشاره کنم. در همان ابتدای پيوستن خود به جنبش چريکی و ورود به 

درک کردم که ما  اين حقيقت را با گوشت و پوست خودسازمان مجاهدين، 

فدائيان يا  های روزش اعم از مجاهدينجنبش و سازمان وی آوردگان به اينر

يک « به قول معروف  ياهمپيوندی و همرزمی تنگاتنگ  به رغم همصدائی،

های متفاوت انسان ، در هستی طبقاتی و اجتماعی خود»های متعددروح در قالب

طور واقعی  بهمان هر دو ساز افراداز  شمار کمتریو متمايزی هستيم. 

از  نيز طبقه کارگر بودند. اينان ئط زندگی و کار و درد و رنجبرخاستگان شرا

ها آنچه آن  اما داشتندو تحصيالت عالی  بيرون می آمدند محيط های دانشجوئی

را از جای می کند و به جنبش پيوند می زد، فشار استثمار، بی حقوقی، سيه 

خود روزی، حقارت و مصائب اجتماعی طبقه شان بود. برخی از اين افراد 

 صورتبه  صنعتی شاغل بودند و بيشتر ، به ندرت در مراکزکارگر بودند

يا در ساير  می کردند ها تدريسدبستان  و ها کارگران غيرمولد در دبيرستان

مراکز فروش نيروی کار به کارهای ديگر اشتغال داشتند و استثمار می شدند. 

 طبقه متوسط« ه خرده بورژوا بودن يا تعلق بمدال  مصرانهعناصری که چپ 
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کارگر بودن » ننگ «تا از اين طريق  !! نمودمی ها نصب  بر سينه آن !!»

در ميان اين بخش، افرادی تنها نان آور  ز دامن کبريائی آن ها پاک سازد!!را ا

خانواده خويش بودند و با روی نهادن به زندگی مخفی چريکی حتی برای يک 

  ه خود را در پيش روی نمی ديدند. روز هم امکان ادامه معاش افراد خانواد

اين جمعيت در مجموع و با همه تمايزات مالی و معيشتی خود، بخشی از کل 

پيوستگان به دو سازمان چريکی را تشکيل می دادند. بخش ديگر کسانی بودند 

که چنين وضعی نداشتند و آنچه آنان را به تدارک مبارزه مسلحانه سوق می 

که مسائل عديده نی ضد سرمايه داری طبقه خود خودانگيختگی جنيداد، نه 

ناله داشتند. درهمرفتگی شماری از حاکم ديگری بود. از فشار ديکتاتوری 

را مخالف مصالح امپرياليستی  ايرانی و رژيم شاه با قدرت هایسرمايه داران 

کشور قلمداد می کردند و  !!»توسعه مستقل صنعتی«اير ملزومات و مغ !!ملی

نين پديده ای را دنبال می نمودند. به کشوری آباد، مدرن، با مبارزه با چ

د، رفاه نسبی صنعت پيشرفته، احزاب سياسی، دموکراسی، مطبوعات آزا

جامعه مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی يک ها در شهروندان و همه اين

  کار فکر می کردند. 

دامنگير توده وسيع و زندگی رقت بار گرسنگی، فقر اين عده صد البته در باره 

نيز بيش از حد سخن می گفتند اما نگاه آن ها به توده های  بردگان مزدی سرمايه

» اومانيسم« کارگر و استثمار شونده نگاهی ترحم آميز، دلسوزانه و مشحون از 

هم اولی ها و هم دومی ها در  جيان برخاسته از طبقات باال بود.اصالح طلبانه من

همدلی، همپيوندی و همرزمی تنگاتنگ اين دو عنصر سازمان حضور داشتند. 

متمايز طبقاتی جزء اليتجزای واقعيت هر دو سازمان مجاهدين و فدائيان را 

لباس وحدت تن می کرد،  يا نيدتشکيل می داد و آنچه اين واقعيت را می پوشا

توهماتی بود که فکر، باور و رويکرد برخاستگان شرائط کار و استثمار و  دنيای

دگی توده های کارگر را در چنگال خود فشار می داد. قبالً توضيح دادم که زن

شناخت روز ما از جامعه و جهان، استثمار، بی حقوقی، ديکتاتوری، مبارزه 

شناخت طبقاتی و تغيير دنيا مستقل از اينکه به کدام طبقه اجتماعی تعلق داشتيم، 
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 و مبارزه ايه به جامعهسرم چشمهائی از بورژوازی بود. ما با  و شعور بخش

و همين نگاه ما را به رغم هستی اجتماعی متفاوت و اهداف  کرديمنظر می 

سرمايه داری می داديم و ار هم قرار می داد. همگی شعار ضد متعارض يکجا کن

آن را با عقل و عينک  آتی همگی نظام سرمايه داری و بديل اجتماعی

واحد بود، اما  ی مال ها و راهبردهابورژوازی نظر می انداختيم. شعارها، تحلي

ً متخاصمی را در پشت خود نهان  دردها و رنج های طبقات متفاوت يا اساسا

، جامعه، طبقات، بيگانگی با روايت مارکسی سرمايه داری داشتند، در اين ميان

استثمار، محو استثمار، حقوق، آزادی، برابری و عجز از کالبدشکافی طبقاتی 

برای همه را در کنار هم، در درون سازمانی واحد عی بود که اين مفاهيم اجتما

    به صف می کرد.امپرياليسم ستيزی خلقی و ستيز با ديکتاتوری هار شاهنشاهی 
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  شبيخون رژيم به سازمان 

  )50 ضربه شهريور(

، با شتاب تازه خود شروع عمليات مسلحانه پروسه احراز آمادگی الزم برای

شمار قابل توجهی از رفقا دوره های آموزشی پادگان های  پيش می رفت.

. برای آموزش نظامی باز می گشتندالفتح را پشت سر نهاده و به ايران 

اعضاء کارهائی انجام می گرفت، در خانه های تيمی برای آشنائی بيشتر افراد 

ب، تمرين ها و جاهای مناس. با رعايت مسائل امنيتی در کوهشدبا سالح تالش 

تهيه سيانور، ساختن . يدگرد سالح برنامه ريزیيراندازی و استفاده از ت

در برنامه عمل خانه های تيمی قرار  ستینارنجک و برخی بمب های د

. رفقای مستقر در اردوگاهها، حين بازگشت به داخل، برای رفع گرفت

کمبودها و مشکالت تسليحاتی سازمان، با قبول همه مخاطرات، مقداری 

. پيداست که نياز به ده و در اختيار تشکيالت قرار دادندسالح را آورمهمات و 

يدی وجود نداشت که با شروع دسالح بسيار وسيع تر از اين ها بود. تر

 می رفت و متعاقب آن معضل لو رفتنسازمان لو وجود عمليات چريکی، 

و  می شدندمجبور به زندگی مخفی  خيلی هاپيش می آمد.  تشکيالت افرادی از

. داشتنددر چنين وضعی برای دفاع از خود به سالح و امکانات بيشتر نياز 

همه اين محاسبات بانگ می زد که بايد چاره انديشی کرد و برای تأمين 

تدارکات الزم به ويژه سالح کمری، مسلسل، سيانور، نارنجک و ساير مهمات 

  م داد. کارهائی انجا

ظ تجربه کار مخفی و فعاليت های سازمان به لحااين تالش ها در شرائطی که 

زيرزمينی و شناخت از شگردهای ساواک در سطحی نازل سير می کرد، 

خطر وقوع بدترين فاجعه ها را همراه داشت. فاجعه ای که از بد حادثه بسيار 

سريع روی داد و سرآغازی برای بسياری حوادث ويرانگر و شکست آفرين 

يالت در زمره کسانی بود که برای ديگر شد. منصور بازرگان از رفقای تشک
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هائی را در اين تاريخ، سالتهيه سالح و مهمات، تالش می نمود. او قبل از 

زندان رژيم شاه گذرانده بود و با زندانيان سياسی آن دوره آشنائی داشت. 

را می شناخت که زندانی سابق بود و  »لفانیهللا مراد د« منصور فردی به نام 

لفانی در سال های زندان با خرم آباد زندگی می کرد. در منطقه آن روزها د

ندامت از فعاليت سياسی ضد رژيمی و ضمن استتار حساب شده و خائنانه اين 

. پليس امنيتی برای بهره همکاری می کرددستگاه اختاپوسی ساواک  باندامت 

ار گرفته و گيری از موقعيت اين عنصر مزدور تمامی تدارک و تقال را به ک

الزم های سياسی مخالف هر چه هموارسازی راه نفوذ او در گروه برای

در اختيارش قرار می داده است. منصور بدون اطالع از ماجرا و به  داشته،

رجوع می کند و برای تهيه سالح از  »لفانید«صرف آشنائی ايام زندان به 

 خيانترذالت و لفانی در منتهای سرسپردگی، دوی کمک می خواهد. مراد 

های منصور را جدی می گيرد و برای اجرای نقشه های بشرستيزانه حرف

پليسی خويش و ساواک شاه وارد عمل می گردد. او قول می دهد که برای 

تهيه اسلحه اقدام کند اما پيش از اين کار بايد بداند که آيا واقعاً گفتگوی مبارزه 

گرفته خواهد در ميان است و به راستی اين سالح ها عليه رژيم شاه به کار 

لفانی با تاکتيک پليسی نفرت باری چنين وانمود می نمايد که گويا اگر دشد!! 

هدف واقعاً مبارزه عليه رژيم است او از هيچ کمکی دريغ نخواهد کرد!! تا به 

اين ترتيب اعتماد منصور را جلب نمايد. اين ارتباط ادامه می يابد و چند روز 

گری از تشکيالت، ناصر صادق را به مراد بعد، بازرگان، رفيق با تجربه دي

  معرفی می کند و در مراوده با وی قرار می دهد. 

 برنامه ريزیلفانی به دگفتگوی ميان ناصر و مراد بر اساس طرح سفاکانه 

همه رفقای مرتبط با در وهله اول شناسائی سازمان و  برایفعال ساواک 

والنی و گسترده ای از ناصر تبديل می شود. پليس امنيتی رژيم زنجيره ط

ريزی شده،  تعقيب و مراقبت را آغاز می کند. به گونه ای پيچيده و برنامه

ً ناصر را تعقيب می نمايد  زيادی  و از ورای اين پيگيری به نشانی افراد نسبتا

لفانی با جلب اعتماد ناصر و منصور حتی از داز سازمان دست می يابد. 
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های برگزاری مراسم جشن های احتمال شروع عمليات چريکی در روز

ساله مطلع می گردد و اين خبر را در اختيار ساواک قرار می دهد.  2500

رژيم با کسب اين اطالعات، بسيار سراسيمه دست به کار گرديد و بر آن شد 

تا با آغاز هر چه زودتر حمالت تهاجمی، امکان شروع عمليات توسط 

اک و نيروهای رژيم بر سازمان را خنثی سازد. در مورد ضربات ساو

به بعد در کتب و متون مختلف تا حدود زيادی  50تشکيالت، از شهريور سال 

ت بيشتر نقل صحبت شده است. ابعاد اين ضربات را می توان با دقت و سندي

درس سياسی يا آموزش طبقاتی ويژه ای  هيچ ها حاویکرد، اما بازگوئی آن

ين کتاب هم پرداختن به اين قبيل برای توده های کارگر نيست و روال کار ا

مسائل نمی باشد. بسيار مختصر بگويم که ضربه شهريور برای مدتی طوالنی 

 75شيرازه کار سازمان را متالشی ساخت. در همان چند هفته نخست حدود 

عضو تشکيالت بعالوه عده ای از هواداران دستگير شدند و اين رقم تا يک 

بسياری از پرتجربه ترين و چاره انديش نفر گذشت.  100ماه بعد از مرز 

ترين کادرها در مقابل جوخه های اعدام قرار گرفتند يا به زندان های طوالنی 

محکوم گرديدند. مرکزيت سازمان با نخستين موج ضربات از هم پاشيد و از 

عضوش، هفت نفر مشتمل بر سعيد محسن، علی باکری، بهمن  چهاردهمجموع 

انی، ناصر صادق، محمود عسکری زاده و مسعود بازرگانی، محمد بازرگ

  رجوی بسيار زود به اسارت دشمن در آمدند.   

هر نيروی مخفی زير زمينی به طور مدام در خطر تحمل ضربات پليس 

امنيتی است، اما فشار ضربه دشمن بر اين نيروها منوط به درجه آبديدگی، 

د. نيروئی که به لحاظ چگونگی استخوانبندی و قدرت دفاعی آن ها فرق می کن

کارديدگی و تجربه اندوزی در فاز نطفه بندی خود است، فشارها را بسيار 

درس پختگی، به رغم  50سهمگين تر تحمل می کند. سازمان مجاهدين سال 

چنين وضعی داشت. درست  باز همآموزی و به کارگيری پاره ای تجارب، 

می گذشت اما ضريب سال از تأسيس سازمان  6است که تا آن روز حدود 

هنوز نازل بود. اين کارائی تشکيالت برای مقابله با موج تهاجمات ساواک 
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و تجربه اندوزی های  کل آموخته هازيرا  ،به نظر می رسيدعادی  امر شايد

پای بندی  ظ اطالعات مربوط به وجود سازمان،در اين دوره از محدوده حف ما

آشنائی دورادور با تجارب جنبشهای  ،مسؤالنه اسراربسيار افراد به نگهداری 

فراتر نمی رفت. ساواک از موجوديت  و جاهای ديگر چريکی امريکای التين

دليلی هم برای جستجو در اين هيچ اطالع نداشت، به نام مجاهدين چيزی 

 به طور عملی . به بيان ديگر رفقای ماا تعقيب و  کنترل افراد نمی ديدزمينه ي

ع شگردهای تجسسی، رديابی و مراقبت های پيچيده آن با پليس امنيتی و انوا

برای دفع و رفع کارساز و مؤثر تصادمی نداشتند و الجرم تجربه ای 

مخاطرات احتمالی تصادمات نمی آموختند. ضرباتی که در گذشته بر جرياناتی 

سياسی وارد مانند حزب توده، حزب ملل اسالمی يا برخی گروههای کوچک 

مجاری ضربه پذيری آن جريانات، درس های  شيلهای امنيتی،آمده بود، پاشنه آ

اما کل جمع ها گفتگو می شد.  ز اين آسيب پذيری ها تا حدودی درحاصل ا

از آن بيرون چيز مهمی هيچ اين تجارب را که روی هم می ريختيم باز هم 

ماجرای نمی نمود.  یو به افزايش توان ما برای مقابله با ساواک کمک نمی آمد

به يک  رفتن حزب ملل اسالمی هيچ تجربه ای نداشت داستان آنها بيشترلو 

نفر دست به دست  130شوخی بی مزه يا طنز تلخ رقت بار می ماند. حدود 

سير تا پياز زندگی  همگی همديگر را خوب می شناختند،هم داده بودند. 

 ! رهبر گروه حتی ليستی از اسامی، سلسله مراتب،را می دانستند!يکديگر 

شغل و مسؤليت گروهی و همه دار و ندار اطالعاتی تک تک اعضاء آدرس، 

يک کلت کمری مستعمل يا تنها  بود!!يک کيف دستی آرشيو کرده ر تهيه و د

اسلحه گرم تشکيالت را نيز به عنوان نماد قهر مسلحانه اسالمی گروه بر 

نی در آن زمان ساواک نقش چندا !!ديوار اطاقک تيمی خود آويزان داشت

همه راشناسائی، مجبور  نداشت و چند مأمور کالنتری در عرض چند ساعت

به فرار و سپس دستگير می کنند. کارنامه گروههائی از اين دست يا مثالً 

باز هم و باند نيکخواه » سازمان انقالبی حزب توده« داستان لورفتن افراد 

ی بعدی ها با خود نداشت که دستمايه کار مبارزه مخفی برا آموزشیهيچ 
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برای آشنائی  . با همه اين ها به هر تجربه ای رجوع می کرديم، به ويژهگردد

ی مشابه کوششهابا تجارب سازمان های چريکی امريکای التين يا جاهای 

احساس  الزم افراد برای به کارگيری تجاربهمه عمل آمد. به  مؤثری

ئی آشنا». نند ديدنشنيدن کی بود ما«  به گفته معروف مسؤليت می کردند، اما

ها تا آمادگی واقعی عملی برای مقابله با کوبنده ترين کتابی و ذهنی با آموزش 

  تهاجمات يک نيروی اختاپوسی پليسی مانند ساواک شاه دنيائی فرق می کرد. 

ه حيات سازمان را در خود ضربه شهريور طوفان سهمگينی بود که شيراز

ه ای از اطالعات مربوط به افراد در با دستگيری هر نفر مجموعه تازپيچيد. 

لق رفقای معرض لو رفتن قرار گرفت. اين امر حتی در صورت مقاومت مط

های زيادی را در ساختار روابط درون سازمان اجتناب اسير باز هم جا به جائي

ناپذير می ساخت. چيزی که به نوبه خود رفقای ديگری را با خطر لو رفتن 

  تی کل تشکيالت را پائين می آورد. مواجه می کرد و ضريب امني

سازمان تعادل متعارف تصميم گيری ها، برنامه ريزی ها و استراتژی کار 

خود را از دست می داد. تشکيالتی نوپا با انتظارات و رؤياهای بزرگ، با 

و آرمانخواه ترين عناصر يک نسل  نجمع آوری پرشورترين، مبارزتري

می از اهداف، هويت و موجوديت خود جامعه، در شرائطی که هنوز هيچ کال

را در سطح علنی ابراز نکرده بود و در موقعيتی که هنوز يافتن اين هويت و 

اهداف برای افرادش نيز مسأله ای اساسی تلقی می شد، ناگهان خود را اسير 

طوفان ديد. در يک چشم به هم زدن، نيمی از بهترين و با تجربه ترين 

ربات به طور پی در پی وارد شد. امکانات از دست داد. ض را اعضايش

زيادی از کف رفت. نجات تشکيالت از تحمل موج ضربات همه چيز شد و 

  های ديگر را اشغال نمود.  ها و فعاليت همه برنامه ريزیجای 

و روزها  50شهريور سال  اوليورش سراسری ساواک به سازمان در روز 

کسانی که از خطر  از ميان. زدهمه چيز را بر هم  و هفته های متعاقب آن،

ً قرارها و ارتباطات خوددست را  گيری جان سالم به در برده بودند، بعضا

جمع ها موقتاً از هم پاشيد، بسياری از قرارها خيلی از عجالتاً از دست دادند. 
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اجراء نشد و در مواردی که اجراء گرديد عموماً به گفتگوهای ضربتی برای 

سراسر نيمه دوم سال  .موج ضربات اختصاص يافتچاره انديشی در مقابل 

از  خبرهای بد و بدتر بود که يکی پشت سر ديگری از راه می رسيد. 50

جمع مرکزی تشکيالت در داخل کشور، افرادی بسيار معدود از جمله حنيف 

ها ل مشکين فام از موج اول دستگيری ، احمد رضائی، رسوبديع زادگاننژاد، 

  سالم در بردند.  برای چند صباحی جان 

عمليات صميمات پيشين و پروسه تدارک آغازشهريور آهنگ ت اولضربه 

مسلحانه را عميقاً زير فشار قرار داد. آنچه در آن وضعيت وانفسا دستور کار 

شد، اصالً چيزی نبود که در صورت فرار سازمان از حادثه سياه مذکور، 

ای باتجربه تشکيالت در ممکن بود انجام گيرد. در شرائطی که اکثريت اعض

تمی تهديد ح صورتها را به  زندان بودند و خطر اعدام جان عده ای از آن

ا های نظامی نيز سمت و سوی تأثيرگذاری بر اين وضعيت ر می کرد، فعاليت

به منظور مبادله  (پهلوی نيا) »شهرام شفيق«دنبال نمود. طرح گروگان گيری 

کميته مرکزی افراد ی طرح توسط افراد وی با رفقای اسير و سازماندهی اجرا

نشانه ای از همين جهتگيری بود. اين طرح شکست خورد و طولی نکشيد که 

رفقای باقی مانده مرکزيت سازمان با لو رفتن خانه تيمی آن ها در خيابان 

غياثی دستگير شدند. احمد رضائی تنها کسی بود که هنگام يورش مزدوران 

ت. او ساعت سه بعد از نيمه شب برای انجام رژيم در پايگاه حضور نداش

ً از  مأموريتی الزم از خانه بيرون رفته بود و همين امر باعث شد که عجالتا

  معرکه جان سالم به در برد. 

تشديد يورش های ساواک، لو رفتن و دستگيری شمار بيشتر رفقا، اجبار 

ز هم بر جمعيت کثيرتری از اعضا به زندگی مخفی و ترک روابط علنی، با

ز به انتها نرسيده بود که بيش ا 50سال ماه آخر شدت مشکالت افزود. هنوز 

های رژيم شاه به سر می بردند و نيروهای سازمان در سياهچال  50%

رفيق مؤثر  3 وحشيانه ترين شکنجه ها را تحمل می کردند. در همين فاصله

کين فام نيز مش رسول بديع زادگان وعلی اصغر حنيف نژاد،  تشکيالت محمد
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. بودبه اسارت رژيم در آمدند و احمد رضائی تنها عضو باقی مانده مرکزيت 

اطالعاتی که از وضعيت سازمان و در روزهای بعد بهرام آرام با توجه به 

به عنوان عضو دوم اين جمع برای سر و سامان دادن به  اعضاء داشت

آثار  د بسيار مهمی کهرويدافروپاشی ها با احمد همراه شد. در دل اين اوضاع 

مقاومت حماسی و  ير ترميم می نمودضربات ويرانگر را در سطحی چشمگ

قهر  زير فشار ها بود. آنانقای ما و همرزمان فدائی در زندانرفافسانه ای 

و  هار حماسه می آفريدند و بيدادگاههای دولتاهريمنی رژيم ددمنش شاه 

عليه پرشور  بسيار واست هایکيفرخبه تريبون طرح سرمايه داری را درنده 

عضو سازمان به ترتيب  11. در يکی از اين بيدادگاه ها می کردندرژيم تبديل 

اهميت اتهام: ناصر صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجوی، علی ميهندوست، 

منصور بازرگان، مهدی فيروزان، حسن راهی، محمد تقی شهرام، محمد 

نفر  10د محاکمه قرار گرفتند. احمدی، مصطفی ماليری و محمد غرضی مور

يات خود را بر محکوم ساختن اول با قاطعيت و رزمندگی کامل، شالوده دفاع

، توصيف جنايات اين رژيم، تشريح ابعاد درهمرفتگی منافع رژيم ددمنش شاه

دربار سلطنتی و قشری از بورژوازی ايران با طبقه سرمايه دار و دولت 

روزی ها، گرسنگی و فقر و بيخانمانی  سيه بی مرز امريکا، توضيح وسعت

توده های کارگر و زحمتکش و اجتناب ناپذيری مبارزه طبقاتی قرار دادند. در 

تنها کسی بود که زبونانه راه تسليم پيش گرفت، از  11اين ميان متهم شماره 

به ستايش شاه و  زايدالوصفی شرکت در مبارزه ابراز ندامت کرد. با بيشرمی

عفو «رمايه پرداخت و از مزدوران حکومتی خواست تا مورد رژيم سلطنتی س

بعدها با استقرار دولت سرمايه داری » محمد غرضی« قرار گيرد. » ملوکانه

يکی از  همزمان رژيم جديد و و بی شرم اسالمی به يکی از کارگزاران دژخيم

سرمايه داران هار روز تبديل شد. او در اين دوره مثل همه عوامل دولت 

می، نفرت سرشار طبقاتی خود به طبقه کارگر را با کينه ورزی های اسال

های عظيم ناشی از خودفروختگی های پيشين تکميل کرد. مولود حقارت فردی

ازمان وارد می گرديد رفقای همزمان با ضربات موج واری که بر س
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. ديری نپائيد که ی خلق نيز متحمل ضربات مشابه می شدندهای فدائچريک

مجاهد پر ای دولت سرمايه داری شاه از دستگيرشدگان فدائی و سياهچال ه

به ويژه افرادی از کادر مرکزی تشکيالت، دفاعيات  شد. عده ای از رفقای ما

خود در بيدادگاهها را بر روی چند محور مهم متمرکز ساختند. افشاء جنايات 

ای رژيم، دفاع سرسختانه از حقانيت مبارزه مسلحانه، توصيف همپيوندی ه

تأکيد بر  که آنان می شناسند!! »اسالمی« و » مارکسيسم « سياسی ميان 

همسنگری، همرزمی و مشترکات سياسی مجاهدين با چريک های فدائی خلق 

در شرائط روز مبارزه، از مهمترين اين محورها بود. علی ميهندوست بخش 

ن اعم از قابل توجهی از متن دفاعيات خويش را به تشريح راه مشترک انقالبيو

از سوی  شاه مجاهد يا فدائی و اجتناب ناپذيری اعمال قهر مسلحانه عليه رژيم

دادگاه نظامی اعالم کرد که اگر بيتوده ها اختصاص داد. او خطاب به رئيس 

ً دادستان بيدادگاه را در همان جا اعدام  می کرد. انقالبی تفنگ داشت، حتما

کارنامه سياه جنايات ، گاههابيداد درو فدائيان رفقای ما  وسيعهای  افشاگری

سرمايه داری و  رژيم شاه را در برابر انظار ورق می زد اما کمترين بار ضد

کمونيستی با خود حمل نمی نمود. رژيم را به اندازه کافی رسوا می کرد اما 

نداشت و به همين خاطر  هيچ نقد مارکسی و کمونيستی سرمايه داری به همراه

 وسيع ء آگاهی سوسياليستی و ضد کار مزدی توده هایارتقا کمکی بههيچ 

  نمی نمود.  کارگر

اين افشاگريها در برخی موارد حتی اثرات منفی نيز بر جای می نهاد. اصرار 

در »!! روايت راديکال اسالم« و » مارکسيسم«رفقای ما بر همپيوندی ميان 

قاء می شد. ها همه چيز باژگونه ال زمره اين موارد بود. در اين بخش حرف

به گونه ای  یباورهای خرافی، عميقاً ضد کارگری و ماورا ارتجاعی اسالم

کمونيسم  انقالبی بودن می پوشيد!!تقديس می گرديد و خلعت انسانی بودن و 

ضد سرمايه داری خود و راديکل  واقعی مارکسی طبقه کارگر هم از محتوای

ً متضاد نوع تهی می شد. دو ی در خدمت ماندگاری که يک جهان بينی اساسا

سرمايه داری و همه اشکال بربريت و توحش اين نظام بود و ديگری رهائی 
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و جامعه طبقاتی را  طبقات، دولت ستم، فرجامين بشر از هر نوع استثمار،

ه هم وصله پينه می شدند، دنبال می کرد، به گونه ای بسيار گمراه کننده ب

ای کارگر به نفع بورژوازی را که شستشوی مغزی توده ه هائی وارونه بافی

در پی می آورد. توهم کارگران به ارتجاع مذهبی را دامن می زد و راه 

   ساخت.و دشوار می  ناهموارآنها را کار مزدی ضد  و شناخت مارکسی

ای های مستمر فدائيان و مجاهدين، مقاومت هاخبار مربوط به دستگيری 

های يانه ترين شکنجه ها، افشاگريوحش ها و زيرشجاعانه انقالبيون در سياهچال

آنها همراه با دفاع قاطع از مبرميت مبارزه » ضد امپرياليستی«ضد سلطنتی و 

در ميان اقشار مختلف اجتماعی مسلحانه موج وسيعی از حمايت و ستايش را 

 عمليات مسلحانه دو سازمان چريکیاستمرار . نوعی حمايت که با پديد آورد

اليه های  وسيع تر هم شد. استقبال همزمان برخی بيشکم يا  در سال های بعد،

از طبقه سرمايه دار، نسبت به اين  قابل توجهینازک کارگری و جمعيت 

خيزش و سمت و سوی آن موضوعی است که از پاره ای جهات نيازمند 

گفتگو است. از ميان توده های کارگر فقط درصد بسيار اندکی از معلمان، 

دانشجويان توده ادارات دولتی و بيشتر از همه، برخی کارگران شاغل در 

خانواده های کارگری واکنش موافق نشان دادند. عظيم ترين بخش اين طبقه، 

زمان را به ويژه کارگران صنعتی ظهور اين رخداد و عمليات نظامی دو سا

و جنبش چريکی رابطه ای  دومبارزات روز خو ميان  تقريباً به هيچ انگاشتند

  د. احساس نکردن

ون های روز بورژوازی، سوای حزب توده، علی العموم به ميدان ياپوزيس

های مسلح را به فال نيک گرفتند و زبان به مدح و منقبت آمدن سازمان

انقالبيون چريک گشودند. در اين ميان عناصری از ارتجاعی ترين طيف دينی 

ود را خ ،بورژوازی کوشيدند تا به هر شکل و توسل به هر نوع عوامفريبی

 وسيلهرا  کامالً دروغينهمراه و همسوی مجاهدين وانمود کنند و اين همراهی 

ون ليبرال که تا آن يوزيسسازند. افرادی از اپ گرمی بازار کار و کسب خود

را چهارچوب مهر و موم شده هر انتقاد مسالمت » قانون اساسی«روزها 
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د و کوشيدند تا در جوی خود می خواندند، ناگهان مداح مبارزه مسلحانه شدن

پهنه مجادالت سياسی روز ميان ليبراليسم مماشات طلب قانونگرای خود و 

جويانه برقرار کنند. کسانی جنبش چريکی پل داد و ستدهای تجاری سودجو

حبيب هللا پيمان، برخی عناصر بازار يا  عزت هللا سحابی، عباس شيبانی،مانند 

اشتند. حزب توده مطابق معمول چهره های دانشگاهی به اين جماعت تعلق د

برای دستيابی به سود حداکثر در بازار سياست روز دست به کار تأسيس 

حماسه  از خود گذشتگی و وصف قهرمانی و تجارتخانه های چند نبش شد. در

آفرينی انقالبيون هر دو سازمان چکامه ها تنظيم کرد. اهتمام فدائيان به 

يسم خواند و برای سازمان ما نامه اقدامات چريکی را نقض مبانی مارکس

اقداماتی که مو به مو از سوی حزب  ستگی و ابراز حمايت ارسال داشت!!همب

عين همين کارها را کمونيست شوروی ديکته می شد و حزب مذکور خود نيز 

ها فدائيان مارکسيست بودند و بايد به خاطر جهتگيری . از ديد آنانجام داد

ساب به ح» رژواخرده بو« مجاهدين  اما، ی گرفتندمورد انتقاد قرار مچريکی 

   رد تقديس و حمايت واقع می شد!!ها مومی آمدند و اقدامات چريکی آن

چگونگی واکنش نيروها، اقشار و گرايشات باال در قبال ظهور جنبش چريکی 

می زد که آنچه ما اعم از  و عمليات مسلحانه دو سازمان از همه سو بانگ

نجام می دهيم، در دل بخش هائی از بورژوازی قند آب کرده فدائی ا يامجاهد 

رابطه ای هيچ است، حال آنکه توده های کارگر خيری در آن نمی بينند و 

ميان اين کارها با مبارزات خود برقرار نمی کنند. قابل توجه است که حتی 

اليه نازکی از طبقه کارگر نيز که برای پيوستن به سازمان های چريکی يا 

يت از اين سازمان ها نظر مساعد داشتند، به هيچ وجه با سر آگاه طبقاتی حما

عاريتی بورژوازی دست به اين ار را نمی کردند، بالعکس با شعورخود اين ک

جهتگيری می زدند. چرا چنين بود؟ جوابش ساده است. نظرات، باورها، افق 

و کل پراتيک  ، عمليات نظامی، دفاعيات رفقای ما در بيدادگاه هاآفرينی ها

راهی پيش پای کارگران برای اعمال قدرت مؤثرتر اجتماعی هر دو سازمان 

در چراغی از نمی نمود. هيچ آنها عليه سرمايه داران و نظام سرمايه داری ب
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آماج جنگ ما مبارزات روزشان نمی افروخت،  زندگی و فضای تاريک

خارجی مايه های ديکتاتوری هار سلطنتی بود، به دخالت امريکا و حضور سر

رژيم را مورد و مزدورمنشی » مستقل نبودن«در ايران اعتراض داشتيم، 

فقر و بی بهداشتی و بی داروئی  ،م و صد البته از گرسنگیحمله قرار می دادي

و بی سوادی و همه محروميت ها و سيه روزی های کارگران و زحمتکشان 

مرثيه گون فالکت ها، نيز حرف می زديم. اما مشکل توده های کارگر بيان 

دردها و رنجهايشان نبود. آن ها به سازمانيابی آگاه ضد سرمايه داری و به 

شکل گيری، باليدن، نيرومند شدن جنبش سوسياليستی سرمايه ستيز طبقه خود 

با  که ما نه فقط قاتق نانشان نبودکارهای نياز داشتند، در اين قلمرو بود که 

. شدل جان جهتگيری راديکال طبقاتی آنان می قات زياد،گمراهه پردازی های 

لی از تحسين خي ،هافدائی در بيدادگاه دفاعيات آتشين رفقای ما و همرزمان 

روزنه ای پيش پای جنبش آنان نمی گشود. هيچ  آنها را بر می انگيخت اما

 -  همان رژيم ستيزی فراطبقاتی و ضدموارد  همهعمليات نظامی نيز در 

برای هائی که پيامش عمليات و فعاليت ا پژواک می نمود.امپرياليسم خلقی ر

کار مزدی پيکار ضد  واقعی کارگر گسست هر چه بيشتر از ريلتوده های 

هيچ کدام اين تالش ها، فداکاری ها و حماسه پردازی ها برای می شد.  خود

دردها و رنجهای آنان، بر رابطه  نداشت زيرا بر ريشهای جاذبه  کارگران

وش نيروی کار، بر استثمار هولناکی که می شدند، بر رابطه ميان خريد و فر

اين استثمار بربرمنشانه و دنيای فقر و فالکت و بيماری و بدبختی های آنان 

انگشت نمی نهاد و راه رهائی از نظام بانی و باعث همه اين سيه روزی ها را 

  نشان نمی داد. 

به داشت و نمايندگان اين از بورژوازی جاذ اين مسائل بالعکس برای بخشی

ما باز کنند. خيزش  یهابه ستايش قهرمانيها و ايثارگري حق داشتند زبان بخش

وهبت بود. به جای آنکه يک نيروی اثرگذار م از چند لحاظما برای آنان 

يسم خلقی های و هوی ضد امپريال ،سرمايه ستيز درون جنبش کارگری باشيم

نيز راحت حال بودند که از شر خود ما خوشدر همان حال راه می انداختيم، 
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کمکی به صف و باالخره اينکه هر ميزان موفقيت ما بدون اينکه  می شدند

نمايد موقعيت جناح مسلط توده های کارگر و طبقاتی آرائی سوسياليستی 

  بورژوازی و رژيم شاه را به نفع آن ها تضعيف می کرد. 

عکس ماجرا  ا دست می يافتند.هاين هدفه های ارتجاعی بورژوازی بونياپوزيس

نبود که قشری از  آن اينانق می کرد. معضل صدکارگر در مورد توده 

کشور، » استقالل اقتصادی«م بورژوازی يا شرکای امپرياليست آنها حري

آب « را نقض کرده اند!! يا » حريم ها« مملکت و اين قبيل » حاکميت ملی«

 انکارگر»!! ر روان گرديده استزالل چشمه های ميهن به گنداب يائسگان پي

زير فشار استثمار سرمايه در حال نفس نفس زدن بودند، برای آنان سرمايه 

ور بودن و نبودن شاه در زندگی دار داخلی و خارجی تفاوتی نمی کرد، مزد

تأثيری بر جای نمی نهاد. فرض کنيم که به جای مزدوری، طيلسان هيچ ها آن 

ی فرزندش ! کدام نان بيشتر وارد سفره خالکرد می تنجدال با سران واشنگتن 

غرای  های بسيار عظيم ترين بخش طبقه کارگر نه شعارپراکنی می شد!!

ما و رفقای فدائی را حرف دل خود می ديدند، نه رژيم » ضد امپرياليستی«

می پاشيد و نه اهتمام ما به انفجار  کاشانه آنهاستيزی قهرمانانه ما آبی بر آتش 

ترور مستشاران امريکائی يا مزدوران ساواک را حلقه ای از دکل برق، 

مخالف رژيم شاه بودند، اما  می آوردند. آنهاخود به حساب  روز زنجيره پيکار

اين مخالفت تنها به عنوان حلقه ای از جدال روزمره با سرمايه داران و دولت 

  سرمايه داری برايشان موضوعيت و معنی می يافت.

با تحمل ضربات مداوم سپری شد. تنها  50نيمه دوم سال  هفته ها و ماههای

فراهم  های پی در پی رويداد موفقيت آميز اين مدت آن هم در قعر شکست

مهم  رضائی از زندان بود. رويدادی که تا حدودی فرار رضا ساختن زمينه

بر موج ناکامی  . ايستادگی و اراده مصصم سازمان را برای غلبهتلقی می شد

تأثير قابل توجهی بر ترميم فروپاشی  ها نشان می داد وت و شکستها، ضربا

های روز تشکيالت بر جای می نهاد. طرح فرار رضائی از بيرون زندان 

توسط احمد رضائی تهيه شد و با اقدام مستقيم خود وی و البته با هشياری و 
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شمار اعضای مرکزيت از دو  با فرار رضاجسارت رضا به اجراء در آمد. 

 کوتاه بود. در روز به سه نفر افزايش يافت اما عمر اين مدت بسيار نفر

در خيابان قزوين،  احمد رضائی هنگام اجرای يک قرار 1350يازدهم بهمن 

و ضمن يک درگيری نابرابر جان در محاصره نيروهای ساواک قرار گرفت 

به را از دست داد. فردی که بنا بود احمد او را ديدار کند، از تبريز  خود

تهران می آمد و بايد نيم ساعت پيش تر، با زدن عالمت روی ديواری در آن 

نزديکی ها، سالمتی خود را اطالع می داد، او اين کار را نکرده بود زيرا از 

چند روز پيش در اسارت ساواک به سر می برد و با محاسبه اينکه احمد با 

ه های زياد محل نديدن عالمت به سر قرار نخواهد رفت پس از تحمل شکنج

  ديدار را لو داده بود. 

روز پس از مرگ احمد برای نخستين بار بيانيه اعالم موجوديت سازمان  هنُ 

عضو باقی مانده مرکزيت يک منتشر شد. اين بيانيه در خارج از ايران، توسط 

محمود شامخی  رفقا تراب حقشناس و تشکيالت، حسين روحانی و با همفکری

اين رفقا آن روزها در سوريه و ممالک همجوار به  )30( .تهيه و انتشار يافت

سر می بردند و امور مختلف مربوط به ارتباط با الفتح يا کارهای ديگر را 

رتق و فتق می کردند. تا آن زمان سازمان هيچ اطالعيه ای در هيچ زمينه ای 

صادر نکرده و هيچ متنی در باره هويت، خط مشی و اسم و رسم خود منتشر 

موده بود. دليل واقعی اين کار به پيشينه تأکيد مبرم تشکيالت بر مخفی نگه نن

داشتن هويت خود تا زمان اجرای وسيع عمليات نظامی بر می گشت. تأکيد و 

تصميم درستی که با لو رفتن زودهنگام سازمان و موج پی در پی ضربات، 

عيه ای در تمامی موضوعيت خود را از دست داده بود. اينکه چرا چنين اطال

مسأله ای بود که به شرائط ويژه آن ايام  انتشار می يافت، خارج از ايران

ها و فرصت  انات، توانائی. در اينجا کل فعاليت ها، امکشدمربوط می 

ها، همه و همه حول چگونگی خارج نمودن تشکيالت از دستبرد  انديشيدن

ای فکر کردن امواج بی امان ضربات ساواک چرخ می خورد. هيچ مجالی بر

در باره مسائل ديگر حتی مسأله اعالم موجوديت سازمان و هيچ امکانی حتی 
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برای انجام چنين کار مهمی وجود نداشت. در چنين وضعی درست آن بود که 

وظيفه اعالم  منتشر شده کار اهتمام کنند. بيانيهاين رفقای خارج کشور به 

، ها خ تشکيل، آغاز فعاليتموجوديت سازمان را به عهده می گرفت و از تاري

مسلحانه و باالخره نام  و اجتناب ناپذيری  مبارزه اهداف و استراتژی آن

  سخن می گفت. » سازمان مجاهدين خلق ايران«

  

  

  

  

   ضربات شهريورترميم  بازسازی سازمان،

  و گسترش عمليات چريکی

شاهد استمرار وضعيت بسيار متالطم، آشفته و  51روزهای شروع سال 

به دنيائی کار پاشيده سازمان بود. ترميم ضايعات و احياء مجدد تشکيالت فرو

ما در شرائطی آماج ضربه شهريور قرار گرفتيم پيش تر گفتم که . نياز داشت

رزمينی مسلحانه که از هيچ تجربه کار مخفی آن هم به صورت فعاليت زي

حاکميت  همه چيز را بايد می آموختيم، بايد در سيطره برخوردار نبوديم.

ها، در زير چتر نظم و نظارت و تجسس و تعقيب و اختاپوسی ترين ديکتاتوري

نوعی پوشش امنيتی برای سازمان، زندگی راقبت و شبيخون اين ديکتاتوری، م

جمعی، زندگی فردی، قرارها، ديدارها، آموزش، برنامه ريزی اقدامات 

ارتباط گيری های مسلحانه، فعاليت های تبليغی و افشاگرانه، اشکال مختلف 

چيز ايجاد می کرديم. بايد اين کار را با اينها و برای همه اجتماعی، برای همه 

همه پيچيدگی انجام می داديم، در حالی که زير ضربات کوبنده دشمن حتی 

قوام متعارف کار جمعی را هم از دست داده بوديم. از اين هم بدتر، فشار 

ای ما را آرام نمی گذاشت. در اين سال يورش های بی انقطاع رژيم هيچ دقيقه 

وضعيت افراد و وسعت رضا رضائی که به دليل داشتن اطالعات بيشتر از 
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امور ايفاء هايش در سازمان، سهم بيشتری در سر و سامان دادن دامنه آشنائي

ضمن ارسال نامه ای برای رفقای خارج از آنان خواست تا از ميان  می کرد

د يا افرادی را روانه داخل سازند. اين کار اعضای قديمی تشکيالت فر

ضرورت داشت زيرا اکثر ياران باقی مانده در زمينه شناخت اعضاء، شرائط 

  امنيتی آنها و آنچه بر سرشان رفته بود اطالعات چندانی نداشتند. 

سازماندهی پيش از ضربه شهريور به همان شکل که فاقد ظرفيت الزم برای 

مان به گاه حمله رژيم بود، از فقدان گنجايش و جلوگيری از فروپاشی ساز

توان مناسب برای بازسازی فروپاشی ها هم رنج می برد. با استمداد رضا از 

حوزه خارج کشور، طولی نکشيد که محمود شامخی خود را به داخل رساند و 

ً و برای مدتی کوتاه به سه نفر  با رسيدن وی شمار اعضای مرکزيت عجالتا

مود با مشاهده وضع محهرام آرام و شامخی افزايش يافت. ب مشتمل بر رضا،

 هائی شد. پيش از هر چيز، مقاله ایبه کار پيشبرد فعاليتروز تشکيالت دست 

موسوم گرديد. مقاله می کوشيد تا » بحران«نوشت که در آن روزها به نوشته 

زوايای مختلف وضعيت موجود تشکيالت را بررسی کند. اين وضعيت را 

بی سر و سامان و شکننده توصيف می کرد، ريشه بحران را در سطح وخيم، 

نازل آموزش، فقدان کادرهای مجرب، ظرفيت نازل تشکيالت برای غلبه بر 

با طرح اين نکات راه  »بحران« نويسنده مشکالت و مانند اينها می کاويد. 

را پيش می کشيد. اجتناب از عمل  وضع موجودحلهای خود برای چالش 

خرده کاری يا شروع بی موقع فعاليت های نظامی که در توان ما زدگی، 

بيشتر کوشش ها بر روی مسأله آموزش اعضاء، تربيت  چه نيست. تمرکز هر

های محمود تا جائی که پيشنهاد می نمود. حرفکادرهای توانا و نوع اين ها را 

به توصيف اوضاع باز می گشت واقعيت عريانی بود که همگان آن را قبول 

داشتند، در بخش راه حل ها نيز با مخالفت خاصی مواجه نمی شد. آنچه باقی 

می ماند شيوه های پيشبرد اين امور و مهمتر از همه چيز، درستی و نادرستی 

تفکيک آن ها از ساير وجوه فعاليت سياسی، نظامی يا کل پراتيک اجتماعی 

  سازمان بود. 
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تا  با پيشنهاد تعطيل کارها اکثريت رفقا و از جمله دو عضو ديگر مرکزيت

بازسازی تشکيالت و حصول همه شرائط مطرح در مقاله بحران، نظر 

مساعدی نداشتند. گفتگوها در اين گذر با روندی کامالً سازنده و تفاهم آميز که 

شيوه هميشگی کار سازمان بود جريان يافت، اما قبل از آنکه به نتيجه نهائی 

ً و اضطراری در برسد باز هم با ضربه ساواک ا ز هم پاشيد. محمود عجالتا

رضا کبيری از اعضای سازمان و عليمادر حسن  )31( خانه معصومه شادمانی

که به  )32( زندگی می کرد. اين خانه در همان روزها توسط محمد مفيدی

به سازمان ملحق شده بود لو رفت. » حزب هللا«تازگی و از درون گروه 

ری با اواک قرار گرفت و پيش از دستگيشامخی در محاصره نيروهای س

  پايان داد.  خوردن سيانور به زندگی خود

توسط  40در اواخر دهه گروه چريکی کوچکی بود که يک نام » حزب هللا«

ديگر  افرادیبا همراهی  )33(» حزب ملل اسالمی« از اعضای سابق  شماری

مدباقر مح ی،عليرضا سپاسی آشتيانشامل  اعضای گروهشد. عده ای از تشکيل 

 ،مهدی افتخاری )35( محمدعلی عالم زاده )34(عباسی، محمدرضا عالم زاده 

به دنبال 1351در سال  رضا مهدویمحمد مفيدی و  )36( عباس پاک ايمان

سرانجام آمادگی خود را برای پيوستن به سازمان  ،ها گفتگو و تماس فعالمدت

 1343سی و عباسی در سال سپا از اين ميان )37(اعالم داشتند  خلق مجاهدين

به دنبال لو رفتن حزب ملل اسالمی و به خاطر عضويت در آن گروه دستگير 

و هر کدام چند سالی را در زندان به سر برده بودند. عباسی در همين مدت 

کمونيست شدن خود بعدها . او شدو کمونيست  نهادتعلقات مذهبی خود را کنار 

. دادد به همه ياران سياسی سابق اطالع را در زندان با صراحت و صدای بلن

در طول دوره گفتگو نقش رابط گروه با  )38( زنده ياد مصطفی جوان خوشدل

در طول دوره مذاکرات به ويژه  اعضای حزب هللا سازمان را ايفاء می کرد.

اصرار داشتند که استقالل گروهی خود را حفظ  بحث هادر روزهای شروع 

ه ريزی های مشترک همراه سازمان فعاليت نمايند. کنند و در چهارچوب برنام

رضا رضائی و بهرام آرام با اين پيشنهاد مخالفت نمودند، آنان بر وحدت هر 
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چه سازمان يافته تر و پرقوام تر نيروهای جانبدار جنبش مسلحانه چريکی 

تأکيد داشتند و اهميت کاهش هر چه بيشتر دامنه تشتت ها را به عنوان يک 

حفظ و ادامه کاری جنبش مطرح ساختند. گفتگوهای فيمابين با قبول  نياز مبرم

به پايان رسيد و در آستانه » حزب هللا«ات سازمان از سوی اعضای پيشنهاد

و آماده اجرای خويش برای حصول توافق ها بود که افراد گروه از طرح قبلی 

کميته «موسوم به دستگاه اختاپوسی سابق رئيس  )39(»سرتيپ طاهری«اعدام 

خبر  شهربانی کل کشورسياهچالهای و رئيس بعدی  »ضد خرابکاریمشترک 

مجاهدين با همدلی و مساعدت فکری دادند. آنها درست در آستانه پيوستن به 

بر همين مبنی اجرای طرح  جامه عمل پوشاندند.اين طرح را  رفقای سازمان

 - سياسی ن و از طريق صدور اطالعيهبه نام مجاهديترور طاهری جالد 

اعالم شد. محمد مفيدی همراه با عليرضا سپاسی و باقر عباسی نظامی سازمان 

اجرای نقش مشاور از سوی سازمان بهرام آرام  سه عضو تيم عمليات بودند.

طرح را ايفاء می کرد، مصطفی جوان خوشدل و مهدی افتخاری در کارهای 

و ساعاتی پس از باقر و محمد عصر همان روز تدارکاتی همراهی می کردند. 

. در محل ديدار کردنداجرای طرح در سر يک قرار خيابانی همديگر را ديدار 

. گرفتند( خيابان پامنار) از سوی يک پاسبان گشت مورد سوء ظن قرار 

پاسبان ماجرا را گزارش می کند و دقايقی بعد منطقه در محاصره نيروهای 

د. يچند روز بعد دستگير گرد اما شدمحمد موفق به فرار . آمددر  امنيتی رژيم

اهالی در ناحيه درگيری،  فراواناما اجتماع شمار  زد،دست به مقاومت  باقر

در نگرانی شديد و عميقاً مسؤالنه از  او. نمودسلب  ویامکان مانور را از 

 به زخمی شدن ازدحام کنندگان استفاده از نارنجک همراهش اين که نکند

. عباسی در اين درگيری دو ورزيددداری انجامد، از کاربرد نارنجک خو

از هيچ  اما زير فشار همين نگرانی های انسانیقبضه نارنجک همراه داشت، 

و مرگبارترين  سبعانه ترين آماج يکراستو  شددستگير  او. ننمودکدام استفاده 

باقر برای روزهای متوالی همه شکنجه ها را تحمل  .گرفتقرار شکنجه ها 

رد نوع  از هيچلحظه اعدام هيچ کالمی  تا و زدمت مطلق ، دست به مقاوکرد



 

 109

اما باالخره شروع به  نمود. مفيدی نيز ابتدا مقاومت نرانداطالعاتی بر زبان 

 را خانه محل اختفای محمود شامخی او کرد.لو دادن افراد و خانه های تيمی 

       )40(لو داد. نيز 

يت افراد و تشکيالت فظ امندسترسی به تجارب الزم برای ح ،با گذشت روزها

شد. اين تجارب به گونه ای فعال مورد گفتگو قرار گرفت، جمعبندی  بيشتر

گرديد و رعايت آن ها حالت اجباری و روتين احراز کرد. برای اجرای 

های زيادی تعيين شد. شيوه های تعقيب و د و دستورالعمل قرارها قواع

رار گرفت. تالش گسترده چشمگيری مورد کنکاش ق دقتمراقبت ساواک با 

ای به عمل آمد تا شگردهای مقابله با آن شيوه ها کشف شود و پای بندی به 

اجرای آنها دستور کار حياتی و حتمی همه افراد گردد. برای امنيت خانه های 

تيمی چاره انديشی های فراوانی به عمل آمد. نشريه داخلی سازمان وظيفه 

گرفت و از همه افراد خواسته شد که با  انتقال تجارب امنيتی را به عهده

بيشترين حساسيت برای جمع آوری اطالعات تالش کنند. مرکزيت سازمان 

نيز يک بار ديگر ترميم شد و کاظم ذواالنوار به جای محمود شامخی وارد 

  جمع سه نفره مرکزی گرديد. 

گفتم که در مورد پروسه بازسازی تشکيالت و چالش بحران ناشی از  قبالً 

ً متمايز وجود داشت. اين  بحثهائیضربه شهريور  با سمت و سوهای نسبتا

گفتگوها بسيار زود جای خود را به تالش همه جانبه و برنامه ريزی شده 

ها داد. سال وپاشی ها بدون تعطيل ساير فعاليتفرها و خرابياعضاء برای ترميم 

ين سال بخش وزنده بود. در ااز اين لحاظ سالی بسيار پردستاورد و آم 51

و  ی باقی مانده با اراده ای آهنينارتباطات پاشيده ترميم گرديد. رفقااعظم 

  شوری وصف نانشدنی برای غلبه بر مشکالت به تکاپو افتادند. 

ها و مبانی استراتژيک کار  تشکيالت و در چهارچوب سياستبا محاسبه توان 

ها با و غالب آنر دستور کار قرار گرفت سازمان، طرح های نظامی معينی د

ها می توان به مجموعه عمليات قيت اجرا گرديد. از جمله اين طرحموف

اياالت انفجاری سازمان در آستانه سفر نيکسون جنايتکار رئيس جمهور وقت 
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اشاره کرد. رژيم شاه در ايفای نقش  ،به ايران در خردادماه اين سالمتحده 

 ست در آستانهدر ريکاگی خود به بورژوازی دژخيم امخوشرقصی و سرسپرد

 رفقا(، عضو کميته مرکزی تشکيالت 5به تهران، طرح اعدام  ،ورود نيکسون

 رسول مشکين فام و محمد حنيف نژاد، سعيد محسن، علی اصغر بديع زادگان،

به اجراء نهاد.  1351چهارم خرداد سپيده دمان در را محمود عسکری زاده) 

رژيم، سازمان نيز  با مزدورمنشی جنايت آميخته همزمان و در پاسخ به اين 

اهم  و جامه عمل پوشاند. برنامه ريزی کرد ،حساب شده ای را عمليات نظامی

  عبارت بودند از: اين عمليات

از  )41(»ولد پرايسهار «مستشار نظامی امريکائی  اجرای ناموفق نقشه قتل -

 هيدرپرايس در جريان اين انفجار از مرگ  ،طريق انفجار خودرو حامل وی

   اما سخت زخمی گرديد.  

   ريکاگذاشتن بمب در ساختمان انجمن ايران و ام -

  بمبگذاری در مقبره رضاخان محل بازديد نيکسون -

  انفجار دفتر هواپيمائی بريتانيا  -

سازمان  عملياتیدر همين سال طرح های نظامی ديگری نيز توسط واحدهای 

   به اجرا گذاشته شد از جمله:

   »ن هفتهاي« در دفتر مجله  مبکارگذاری ب -

  نمايشگاه آسيائیانفجار  -

  انفجار پاسگاه پليس راهنمائی ميدان شاه -

  بمبگذاری در اداره اطالعات امريکا -

  انجمن ايران و امريکاانفجار  -

  انفجار انجمن روابط فرهنگی انگلستان -

  و بودجه سازمان برنامه انفجار -

  فروشگاه فردوسیبمبگذاری در  -

  اسالساختمان کمپانی کاالی تجارتی فيروز متعلق به ثابت پانفجار  -

  آیکمپانی راديو تلويزيونی آر. تی. کارگذاری بمب در   -
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  انفجار کمپانی نفتی شل -

  هواپيمائی پان امريکنشرکت انفجار  -

  انفجار کالنتری ميدان بهارستان -

  کنتينانتالنترياهتل  کافه تريای تی وي، راديوسورانفجار سينماهای پوليد -

بيشتر اين عمليات در سالهای بعد، در شرائطی که هنوز سازمان مبارزه 

مسلحانه چريکی را تاکتيک محوری همه اشکال مبارزه می پنداشت و تا زمان 

فاصله زيادی داشت، مورد انتقاد واقع شدند. انتقادها در نفی و طرد اين مشی 

به چريکی مبارزه نداشت بلکه  کتيکپروسه گسست از تاربطی به  دوره اين

د. نقطه عزيمت شتحوالت جاری ايدئولوژيک درون سازمان مربوط می  پويه

 توده های طبقهزندگی و مشغله های روز  نقدها بيگانگی عمليات مذکور به

       بود. سياست تبليغ مسلحانه  کارگر و بی تأثيری آن ها در پيشبرد 

های مربوط به بازسازی تشکيالت و اليتفع 51ست سال در طول ماههای نخ

ادامه ابراز حيات سياسی و نظامی سازمان در سطح جامعه با موفقيتی نسبی 

تبريز سر و سامان پيدا کرد و تالش برای تشکيل  . در همين سال حوزهيافت

مسؤليت ارتباط ميان  )42( حوزه اصفهان به فرجام رسيد. جواد ربيعی

پيش از آمدن جواد، سازمان را به دوش گرفت. تشکيالت اصفهان با مرکزيت 

. در گفتگوهای اوليه بنا بود آنجا بوديم )43( محمدرضا احمدی آخوندیمن و 

نيز که تا آن وقت دانشجوی دانشگاه تهران بود،  )44( که محمود طريق االسالم

اما او در روز موعود به سر قرار نيامد. تالش های بعدی برای  به ما پيوندد

به درازا کشيد. او  53وی بی ثمر ماند. اين قطع ارتباط تا بهار سال  يافتن

ی در روزها 51که در همان سال  گفتبعدها، پس از برقراری تماس مجدد 

آمد و شدهايش تحت کنترل پليس است.  اجرای قرارها مطمئن می شود که

را می خواند و تصميم می گيرد که تا پيش  ساواکشياری دست ومحمود با ه

ز حصول اطمينان به پاک کردن همه ردهای مشکوک از گرفتن ارتباط با ا

اما برای تشکيالت خود داری کند. او همه کارهای الزم را انجام می دهد، 

برقراری تماس مجدد دچار اشکال می شود. در چنين وضعی، به درستی راه 
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ا کارخانه و زندگی با توده های کارگر را پيش می گيرد، تالش می کند ت

همراهانی برای خود دست و پا نمايد و هر کاری از دستش ساخته است انجام 

دهد، محمود به دنبال همه اين پيچ و خم ها سرانجام از طريق يکی از سمپات 

  ها مجدداً به سازمان وصل شد.  

کار مهم ديگری که در اين سال با جديت دنبال گرديد، تهيه نشريه داخلی 

ن همراه با مطالب ديگر ی پاره ای از مطالب اصلی آتشکيالت و انتشار بيرون

پراتيک بود. اين دو نشريه موقعيت روز سازمان،  )45(» جنگل«زير نام 

جهتگيری های اجتماعی و فعل و انفعاالت درونی آن را تا حدود سياسی، 

زيادی منعکس می ساختند. اولی که چند ماه يک بار و گاه با فواصل زمانی 

تيار اعضاء و هواداران قرار می گرفت در چند بخش تنظيم تر در اخ کوتاه

می شد. مهمترين بخش به رويدادهای جنبش کارگری و گزارشات تهيه شده از 

کارخانه ها و مراکز کار اختصاص داشت. بخش دوم حوادث درون روستاها 

و آثار تسلط سرمايه داری بر زندگی روستائيان را بررسی می کرد. گزارش 

ن طيف روحانيت جوئی، وقايع درون رژيم، آنچه در بازار و دروجنبش دانش

  های بعدی نشريه را تشکيل می دادند.  رخ می داد نيز بخش

نشريه دوم همين محتوا را با برخی ضمائم و مطالب ديگر در سطح جامعه 

منتشر می ساخت. برنامه ريزی کار چنين بود که همه افراد با توجه به 

برای تهيه مصالح و تار و پود محتوای نشريات  امکانات و روابط خود

در  )46( هاشم وثيق پور همکاری می  کردند. سوای افراد جمع مرکزی، رفيق

جمع آوری و انتشار نشريه جنگل نقش بسيار مؤثری ايفاء می نمود. 

ً گزارشات کارگری توسط رفق از راههای  ائی تهيه می شد که خود مستقيما

ه دست می آوردند. جهتگيری برای دستيابی به ممکن اطالعات الزم را ب

تشکيالت يا روزهای بعد از  51ارتباطات کارگری مسأله خلق الساعه سال 

تقسيم کار درونی خود  همان سازمان در 48ضربه شهريور نبود. در سال 

 . ناصر صادق مسؤليت آن را به عهدهمی دهدشاخه ای برای اين کار تشکيل 

از  مذکور شاخه تالشاما دائره  آغاز می شودای کارها و انجام پاره  می گيرد
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چشمگيری صورت نمی گيرد. آنچه از  کارهيچ نمی رود و  ترهمين حد فرا

يک تحول تعيين کننده، ادامه دار و مهم  روشن رخساره های ،به بعد 51سال 

 افراد به شمار نسبتاً زيادی از را در اين جهتگيری به نمايش نهاد، طرح رفتن

توده های در ميان  رفقای ماو حضور مستقيم ی بزرگ کارخانه ها گاهها،کار

آن صورت مشروح به بعدی به  های بود. موضوعی که در بخشکارگر 

   خواهيم پرداخت.

  

  

  

  سازماندرون تحوالت ايدئولوژيک 

   نخست ) ( دوره

گسست از باورهای مذهبی و مواضع سياسی پيشين يکی از پرجنجال ترين 

ل تا وقوع قيام عمر سازمان مجاهدين در فاصله ميان زمان تشکي رويدادهای

در اين باره همه جريانات، همه چيز نوشته و گفته اند، اما  است. 57بهمن 

هيچ کدام حقيقت رويدادها را بيان نکرده اند. بخش اعظم نوشته ها، ساخته و 

ن است. پرداخته دستگاه جعل و دروغپردازی دولت اسالمی سرمايه داری ايرا

را پديد آورد. افراد و نيروهای  یآغاز برای اين کار، مؤسساتهمان رژيم از 

متحجر خط امامی تا ليبرال نهضت آزادی، از  مختلف از روحانی تا مکال، از

اراذل قلم به دست حزب اللهی تا درندگانی که بعدها خود را اصالح طلب 

گر و حقارت سازش با ناميدند، از کسانی که مهر خيانت به توده های کار

رژيم شاه بر پيشانی آنان حک بود، تا همه عوامل ديگر کوشيدند تا تار و پود 

های اين رويداد را جعل کنند. اين محافل برای کار خود از همه دروغ پردازي

دريغ حزب توده يا هر نيروی  بدون هيچهای فکری  ساواک عليه ما، از کمک

ک تر از همه برداری کردند. مضحضد کمونيست و ارتجاعی ديگر بهره 
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زير شکنجه های  ،ا که رفقای اسيرها يا مطالبی رآنکه برخی محمل سازی 

ساواک آگاهانه سر هم بندی کرده  عواملمرگبار رژيم، با هدف گمراه ساختن 

های بيشرمانه ای که ساواک با ترفند يا از اين هم بدتر دروغها و تهمت بودند،

به عنوان سند  اين رفقا جعل کرده بود، همه و همه راتمام زير نام اعترافات 

برای مسخ و وارونه ساختن واقعيت اين رخداد مورد سوء استفاده قرار دادند. 

ت. اينان نيز صدر و دسته دوم نوشته ها متعلق به عناصر و گروههای چپ اس

را به غيردموکراتيک بودن ماجرا، تقبيح تصفيه های  های خويش ذيل حرف

ائی که هها اختصاص دادند. حرف تقاد از چپ رویان ياها  و اعدام فيزيکی

ريشه ای ماجرا و آنچه را که ، نقد های مهم تر نادرست نبودند اما واقعيت

بياموزد در  ر مزدی اين طبقه بايد بداند وتوده های کارگر و جنبش ضد کا

ها، پرده می کشيد. سومين گروه نوشته ها، متون اندکی است که همان روز

در اين  شده آن انتشار يافت. »مارکسيست«توسط سازمان يا در واقع بخش 

ئولوژيک را پرچم مبارزه ايد«  )76(،»جزوه سبز« اسناد درونی مانند  رابطه

از همه مهم تر بياينه رو به بيرون موسوم به و  )48(»برافراشته تر سازيم

. را تشکيل می دادند اهجامع ترين سند )49(»بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيک«

وای آن اجماع همه را تدوين شد اما محت )50( »شهرام« توسط  نوشته اخير

از پروسه تحوالت معتبرترين گزارش  ن سند با آنکهاي همراه داشت.

اما آنچنانکه سرشت همه اسناد و  درون سازمان استايدئولوژيک و سياسی 

سی و ماترياليستی است. مدارک آن دوره  است، فاقد درونمايه شناخت مارک

بيانيه حتی از لحاظ تشريح سير رخدادها بدون اشکال نيست. در اين باره بعداً 

آغاز تا زمان دادها را از رد اما قبل از آن بايد واقعيت رويبحث خواهم ک

  فرجام با نگاهی مارکسی، کارگری و ضد سرمايه داری توضيح داد.

ايدئولوژيک مجاهدين اين باشد که شايد حرف درست در باره فرايند تحوالت 

لحظه تشکيل سازمان را نقطه شروع اين فرايند حساب کنيم. پيش تر گفتم که 

ارگر نبودند ها ک اعضای سازمان خاستگاه طبقاتی واحدی نداشتند. خيلی از آن

برخاستگان آنها ، پيش زمينه های زندگی کارگری داشتند عده قابل توجهیاما 
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ابوابجمعی طبقه  نيز . بخشیبودندطبقه کارگر و زندگی ر شرائط کار و استثما

، اما همين جماعت در چهارچوب نظم اجتماعی ه حساب می آمدندبورژوازی ب

 اليهروشنی برای  دورنمای چندان و برنامه ريزی مسلط روز سرمايه داری

خواستار به زعم نادرست خويش ترين سطح خود نمی ديدند. در نازلاجتماعی 

مختلف حوزه های از برنامه ريزی اين نظام در  »بهتری«وت مثالً متفاشکل 

شکل يا اشکالی  ، فرهنگ و مناسبات اجتماعی بودند!!سياست، اقتصاد، مدنيت

در که انتظارات و رؤياهای سرکوب شده آن ها را پاسخگو باشد. اين دو طيف 

ا خود پيد حرفهای بيانبرای  واحدیمفصلبندی  بحثشرائط تاريخی مورد 

مبارزه انداختند. نظر می  جهان بورژوازی به جامعه، از منظرکردند. هر دو 

و پيکار  !! نام می گرفت»سرمايه داری وابسته«و » امپرياليسم« عليه آنچه

برای سرنگونی رژيمی که اوالً مدافع تا مغز استخوان سرمايه داران و 

نه ترين ديکتاتوری ها شرکای امپرياليست آنها بود و ثانياً برای اين کار وحشيا

را اعمال می کرد، تار و پود اين مفصلبندی را تعيين کرد. همين مؤلفه ها اگر 

به درستی مورد تعمق قرار گيرند به گونه ای رسا بانگ می زدند که مذهب 

ها حتی در  ايدئولوژیمهمی باشد. تعيين کننده فاکتور در اينجا قرار نبود 

های اجتماعی باشند، در خالق جنبش  ستقرار ني تکامل يافته ترين سطح

بهترين حالت بيان انديشوار زمينه های مادی و طبقاتی، دورنماها و 

د عتيق در اين گذر حساب خرافه های دينی عه انتظارات جنبش ها هستند.

می آويزد، به مذهب  هنگامی کهاجتماعی  روشن است. يک نيرویبسيار 

مجاهدين چنين گان باز می کند. مانيفست بشرستيزی خود را پيش روی هم

سرمايه داری، امپرياليسم و  از با همان روايت وارونه روزقراری نداشتند. ما 

رژيم حاکم که روايتی عاريتی از اردوگاه شوروی يا ناسيونال چپ مائوئيستی 

دور به  می خواستيم عليه همه اين ها مبارزه کنيم. برای اين ، به هر حالبود

همين کار دست به سالح می برديم. قديمی انجام م و برای هم جمع شده بودي

ترين رفقای ما به گاه تشکيل هسته اوليه سازمان به اين مبارزه فکر می کردند 

، »پيشرفته«، » مدرن « ،»آزاد « ای جامعه  روزهمان تعابير خلقی و با 
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زو ابر و بی نياز آرهای براز رفاه و متشکل از انسان سرشار، » دموکراتيک«

گام و پيش از آنکه سنگی بر روی سنگ  اولينها در همان می کردند. آن

به ميزان زيادی تکليف خود را با خيلی از باورهای مذهبی پيشين گذارند 

روشن کرده بودند. با همه اينها طی پروسه گسست نه ساده که به سنگالخی 

  صعب العبور می ماند. 

در شروع کار و حتی سال های  اوالً ضروری است.  در اينجا طرح چند نکته

سردرگمی ها، اغتشاشات نظری، بی دانشی ها، کمبود تجربه، نداشتن  بعد،

يا ساز و کارهای ها  کهيچ استراتژی مشخص سياسی، عدم شناخت تاکتي

ديگر بر و کوه تنگناهای ان يک استخوانبندی اوليه ايدئولوژيک فقد مبارزه،

ً آوار بود. سازمان سر  بنا به موقعيت طبقاتی   شد،ای که طی می پروسه  ثانيا

و ساختار عقيدتی روز نيروهای تشکيل دهنده سازمان، هيچ نقطه فرجام معين 

در وضعی  به صورت مدام و از پيش مقدری نمی توانست داشته باشد. ما

اينکه برای عبور از اين دوره تا کجا پيش  ی به سر می برديم،سيال و برزخ

تگيری پيش می تاختيم و بر ساحل کدام هستی اجتماعی می رفتيم، با کدام جه

لنگر می انداختيم، همه و همه در پرده ابهام قرار داشت. از  جديد و طبقاتی

هر گام گسست از گذشته و احراز هر موقعيت جديد به طور خود به  اين بدتر

  . ه عمل آگاهانه و پخته طی می شدخودی و بدون داشتن يک نقش

سازمان در پلکان نخست راه يا پيش از شروع آن شالوده کار  رفقای بنيانگذار

را بر اين نهاده بودند که درک عميق تر، راديکال تر و مدرن تری از اسالم 

دوره های آتی  راهگشای حل مشکالت نظری، استراتژيک و سياسی ما در

پيکار خواهد بود!! ما يقين کرده بوديم که ميان آنچه خود اسالم می دانيم و 

ات تعارض الينحلی موجود وجود طبق طبقاتی ياعليه اساس استثمار  جنگ

به خدا و ديالکتيک مادی مارکس  به همين سان تضادی ميان باور خود نيست!!

يا درک مادی تاريخ نمی ديديم!! حرف های مارکس و اعتقادات دينی روز 

را بازی شمشير دو دم  قی می نموديم!! اين باورها نقشخويش را قابل جمع تل

 به را» مارکسيستی «متون موسوم به  کرد. از يک سوی راه آموختن می
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کمونيسم  به ويژه در خالً  ،شرائط روزدر  و از سوی ديگر می گشودروی ما 

 و گمراهی می کشاند. اغتشاش به را هايادگيري پروسه مارکسی لغو کار مزدی

 ،کارگری و چپدر روزگار مورد بحث، گروه ها و محافل متمايل به جنبش 

کمونيسم خود را از سره می پنداشتند!!  »مارکسيستهای«خود را  که هاحتی آن

اردوگاه و ناسيونال چپ مائوئيستی، از چشمه گل آلود وارونه بافی های لنينی، 

می آموختند. اين معضل در مورد ما  ستیمائوئيستی، تروتسکيستی و استاليني

می شد. ما بايد همان کمونيسم بورژوائی و باز هم پيچيده تر و گمراه کننده تر 

خلقی روايت لنين و مائو و ديگران را از صافی باورهای دينی خود نيز عبور 

می داديم. فرايندی که محصولش به هر چه شباهت داشت، به کمونيسم ضد 

های نخست سالسرمايه داری و مارکسی طبقه کارگر مشابهتی پيدا نمی نمود. 

 ازمان شاهد وضعی از اين هم سردرگم تر و بدتر بود.ظری ساستخوانبندی ن

کامالً غوطه خوردن در ورطه توهم به ظرفيت استثمارستيزی اسالم!! تالش 

 تای جعل بنمايه تاريخی خرافه های دينیماترياليستی در راسغيرساده لوحانه 

راديکال ضد  ايدئولوژیيک  تقاء اين خرافه ها به ستون فقراتبا هدف ار

يا کوشش هائی از اين دست بخش غالب  و ضد سرمايه داری!! يستی!!امپريال

سازمان را به خود مشغول می ساخت. محتوای آموزش فضای فکر و پراتيک 

آن روزها گواه بارز اين گمراهه رفتن ها و دستور کار فعاليت های تئوريک 

يه تفسير صرف تهقابل توجهی بسيار و سردرگمی ها است. وقت و انرژی 

مطالبی از  بازپردازی راديکالهای توبه، انفال، تفسير نهج البالغه و  سوره

يا متونی از اين دست می گردد. » نامه علی به عثمان بن حنيف« سنخ 

 ها را فشار تناقضات سنگين روی فکر آدم انجام هر کدام آن هاکارهائی که 

ی چند تازه ای را هم حداقل برا گمراهه های سنگين تر می ساخت و باز هم

  صباحی جايگزين گمراهه های پيشين می نمود. 

به نوبه خود بيش از آنکه ساز و  هم کتاب های مورد مطالعه اين دورهبرخی 

 کاری برای فرار از خرافه ها و تناقضات مرامی باشند نقش ماندگار ساختن

به طور نمونه می توان . ردندرا بازی می ک سازمان در اين دوگانگی و اوهام
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لقانی طاسيد محمود سحابی و يدهللا قی ماندن برخی آثار مهندس بازرگان، از با

در زمينه مطالعات اقتصادی وضع از اين بهتر در برنامه آموزش ياد کرد. 

 ،يونپورهما نيای ممکن، اقتصادنبود، متونی مانند کشورهای توسعه نيافته، د

ی از ارتجاع عقايد بزرگترين علمای اقتصاد که در بهترين حالت نقد بخش

های امپرياليستی منعکس بر زيادت خواهی انحصارات و تراستبورژوازی را 

می ساختند کل صدر و ذيل آموزش را تعيين می کرد. متونی که از نقد 

و  که ضد آن نيز بودند هيچ بهره ای نداشتندنه فقط مارکسی اقتصاد سياسی 

و غرق بورژوازی در بحر جدال بخش های مختلف  هر چه بيشتر خواننده را

   .ندمی ساختخفه 

سرگيجه هائی به دنبال می آورد  ،تاب خوردن با طناب اين آموزش ها و افکار

ها ان سازمان و پيوستگان بعدی به آنکه بر روی کل پويه پيکار روز بنيانگذار

برای انفصال از گذشته و يافتن سنگر جديد تأثير کامل بر جای می نهاد. در 

لوک و آموختن ها کارهای نظری و چاره پردازی های حال و هوای اين س

فکری خود رفقای ما نيز ماالمال از تناقض و وارونه بافی می گرديد. در 

حالی که اساس کار بر استمداد از ماترياليسم انقالبی و آموزش های مارکسی 

که راه اين  می شدندمبارزه طبقاتی استوار بود، دست به کار تهيه متونی 

و » مبارزه چيست« ها را ناهموار و دشوار می کرد. جزواتی مانند يادگيری 

  در اين زمنيه بسيار گويا هستند.  » چه می کنيم« 

مبارزه يک فن « در تعريف مبارزه طبقاتی مطرح می کرد که مقاله اول 

نقل به مضمون) » (صورت می گيرد سد راه تکامل انسان و برای محو است

را مظهر عينی اين سد  با روايت خاص روز ما»  امپرياليسم«   سپسجزوه 

مبارزه عبارت است از جنگ عليه «  نتيجه می گرفت کهمعرفی می کرد و 

نه فقط در مقاله، » امپرياليسم و علم مبارزه همان علم جنگ با امپرياليسم است

چيست ساکت » هيوالی سد راه تکامل انسان«مورد اينکه امپرياليسم يا اين 

 که اساساً راه گفتگو در باره مسائلی مانند جامعه، طبقات، مبارزهمی ماند، بل

ورد مبارزه ممحتوای واقعی جنگ کدام طبقه عليه کدام طبقه يا  طبقاتی،
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را نه از شيوه  کالبدشکافی جامعهپيش نمی گرفت.  خود راتوصيه و تأکيد 

آنها جدا  های مادی انديشه ها را از بنيان !د!نموليد که از افکار آغاز می تو

و در عالم ماوراء ماده فرمانروای رويدادها و سلسله جنبان پروسه  کردمی 

دسته بندی  تقسيم و هاها را بر پايه قدرت تفکر آننساناتکامل تاريخ می ساخت. 

جدی عمالً مورد انکار نه در حرف و نظر اما  را وجود طبقاتمی کرد و 

تماعی متضاد را در هاله جنگ زمخت زمينی ميان طبقات اج قرار می داد.

صاحبان افکار را لباس سازندگان واقعی  .نمودجدال انديشه ها گور و گم می 

نصيبی از  تکش را به جرم بیتاريخ می پوشاند و توده های کارگر و زحم

خنثی و غيرقابل اتکاء نام  ضعيف انديشيدن موجودات بی تفاوت، توان دانش يا

اپسگرای بورژوائی را به عقايد وناليسم ودر يک کالم نوعی راسيمی نهاد!! 

  افيزيکی اسالمی ما اضافه می نمود. مت

جار و جنجال به آسمان می برد. همه چيز را از زمين  »مبارزه چيست«مقاله 

امپرياليسم ستيزی خود را به نوعی طاغوت گريزی گمراه کننده محافل دينی 

رفت و پائين ترين اليه طبقه کارگر را به هيچ می گ بورژوازی تنزل می داد.

به شرط آنکه در معيت نخبگان طبقه سرمايه دار ( خرده بورژوازی) را 

  تکيه گاه واقعی انقالب می کرد!! دانشور خويش قرار گيرد 

 در کنار »لپروفشون« يا  »چه می کنيم« مانند مقاالت ديگرو  جزوه باال

در برزخ  ازمانکامل سرگردانی سای چند سال اول، يک دوره ه آموزش ساير

مين سال ها با ه چنين بود، اماحکايت می کرد. وضع ميان گذشته و آينده را 

دارای همين اوصاف، باز هم کارنامه ای مشحون از نفی و اثبات های بالنده 

واقع به وقوع می پيوست با را با خود داشت. آنچه در عالم  جهتگيری چپ

ها و خطوط عام آموزش را پر محتوای متن ها، رساله ها، فرمولبندی  آنچه

 مجاهدين راه افتراق می رفت. ،می کرد، نه لزوماً همسو که در غالب موارد

نبودند،  45و  44 هایديگر مجاهدين سال 50 اول دههنيمه  شروع آستان

ن و خطبه های نهج البالغه يا خواندن اين نوع متون اگر تفسير سوره های قرآ

بر باد تلقی می شد. هيچ رغبتی برای  نه چندش بار اما حداقل زدن گره
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مطالعه هيچ کتاب بازرگان در هيچ کس مشاهده نمی گرديد، بی حاصلی 

دميدن  آويختن به اين باورها و افکار در زمره مفروضات به حساب می آمد.

يش در تنور استثمارستيزی و انسانی بودن و راديکال بودن اسالم که تا چندی پ

ی می داد. مسارجايش را به شر، به تدريج ه داشتنوعی مباهات تصنعی همرا

حقوقی بيتثمارشوندگی، گرسنگی، عليه اس جستجوی راه درست جنگ پراتيک

و فروماندگی انسان ها با اينکه در سطحی نازل پيش می رفت اما باز هم 

ً مورد سرزنش قرار می داد.  رجوع به خرافه های قرون وسطی را وسيعا

ش تر می شد و هر گام تالش سازمان برای غلبه تناقضات روز به روز سرک

گسست از اعتقادات مذهبی و  بر اين دوگانه پردازی ها الجرم گامی در

بستن پل ميان  کمونيسم می گرديد. ما از تر شدن به روايت مسلط روزنزديک

ً  آنچه با آنچه که خود را به صورت نياز روز  ،ارتجاعی و بشرستيز بود واقعا

تثمار و ستمکشی تحميل می کرد، بيش از پيش بالهت آميز مبارزه عليه اس

می شد. و بيشتر مستمراً بيشتر  ،غليان تناقضات. بودنش را فاش می ساخت

 ولو مذهب متضاد با روايت ماترياليستی تاريخ است و ما درک مادی تاريخ را

. مذهب پاسدار بی قيد و شرط کرده بوديمقبول  صوریبسيار  به صورت

. نموديموصی است و ما اساس مالکيت خصوصی را نفی می مالکيت خص

ی آويزد و ما تاريخ مذهب انسان، تاريخ و تحوالت تاريخی را به آسمان م

تاريخ مبارزه طبقاتی می ديديم. هر چند با نگاهی سطحی  زندگی بشر را

ه و ايقاعات سخن می گويد و ما مذهب از خمس و زکوة و عقود و صدقه و نفق

گذشته تاريخ می دانستيم، مذهب حکم به اجتهاد و  دوره های يراثمها را اين

شروع کار خويش اين حکم را راهی زباله دان نموده  باتقليد می دهد و ما 

جنسی است و  نفرت بار. مذهب منادی قيمومت مرد بر زن و تبعيضات بوديم

ردگی مذهب از برده داری و ب غيرانسانی می ديديم.اين تبعضيات را تمامی ما 

ها نايت و توحش می خوانديم. همه اينانسان ها دفاع می کند و ما اين کار را ج

حتی و  40در سال های آخر دهه فاصله گيری سازمان مجاهدين از مذهب را 

 دبود و چرا ضمن مسلمان خواندن خو حکايت می کرد. چرا چنين از آغاز
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ذاران مجاهدين برای اسالم واقعی را نفی می کرديم، پاسخش ساده است. بنيانگ

پا به ميدان مبارزه نگذاشته بودند، آنان می خواستند  ارتجاع اسالمیحفظ کيان 

عليه استثمار، فقر، تبعيض، گرسنگی، خود  با همان روايت خلقی روز

، مالکيت خصوصی، ديکتاتوری و رژيم شاه به »سرمايه داری«، »امپرياليسم

مبارزه کنند. با چنين رويکردی  طمسلاجتماعی  مناسباتعنوان ابزار سرکوب 

کامالً پيداست که ايدئولوژی مدافع مالکيت خصوصی، استثمار، تبعيض، زن 

آرمان حقوقی انسانها بود که بايد به نفع عديده بی ستيزی، بردگی و اشکال 

و اين عقب نشينی  نشينی می دادعقب تن به  روز مبارزههای ولو پرابهام 

در چهارچوب  حداقل . بايد تاريخ راب تر می شدروز به روز بيشتر و پرشتا

نه ساخته و پرداخته رسالت انبياء الهی که تاريخ  روز خلقی همان باورهای

   می ديديم.مبارزه طبقاتی 

 همان معجون در بهترين حالتما از امپرياليسم ، روايت 50دهه  شروعدر 

کاريکاتوری  ، شايد هماردوگاهی ،ناسيونال چپ مائوئيستیدست ساخت  آشنای

و » مبارزه چيست«تر بود، با اين وجود ديگر کلی بافيهای مريخی مقاله 

نيز غالب مجاهدين را اقناع  »انسان سد راه تکامل« ده کردن به عبارت بسن

فقر، گرسنگی، تبعيض، ديکتاتوری،  تحليل ما از ريشه های واقعی نمی نمود.

با ريشه يابی  و انسانی بی حقوقی های اجتماعی نبود آزاديهای سياسی يا

اما نسبت به کالبدشکافی  نداشت، هتیشباهيچ درست مارکسی اين مصيبت ها 

 ها حساسيت بسيار بيشتری وجود داشت. واقعيت اين استآنطبقاتی و اجتماعی 

که مبارزه عليه همان امپرياليسم کاريکاتوری جدا شده از خميرمايه ذاتی 

در دائره همان پندارهای  و مظالم ها یبی حقوق عليه سرمايه داری، يا جنگ

از مبانی ايدئولوژی متحجر و  به ما هشدار می داد که بايد باز هم روز

   يم. گيربشرستيز اسالمی فاصله 

هر چه زمان می گذشت، فشار واقعيت ها برای تعيين تکليف بر سر دو راهی 

ً متضاد، ولو بسدو رويکرد  ها بيشتر می شد. ما بايد ميان يار کند يکی اساسا

يکی بشرستيز و ساز  را نفی و ديگری را اثبات می کرديم. دو رويکردی که
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بود و ديگری رو به سوی استتمارستيزی و همپيوندی با قدرت سرمايه  کار و

شروع دهه » مجاهدين «. مبارزه طبقاتی توده های کارگر و ستمکش داشت

که با ترکيبی سوسيال  ندماالمال از تناقضی را می ماند اجتماعیمعجون  ،50

خلقی راه مبارزه عليه ديکتاتوری و خفقان، فقر و گرسنگی و تحقق پاره ای 

 هایها بايد تکليف خود را با جهتگيری آن .ندرا می پيمود بشریآرمان های 

و از اين تاريخ تا سال  1352تا  1344آنچه از سال  باال روشن می کردند و

. فرايند ش برای همين تعيين تکليف بودتالو بعدها رخ داد، بازگوی  1354

شکل های  مختلففاصله گيری سازمان از ايدئولوژی اسالمی در دو دوره 

کامالً متمايز داشت. در دوره نخست همه کوشش ها حول شبه ماترياليستی 

کردن و شبه مارکسی نمودن محتوای اسالمی باورها چرخ خورد. در مرحله 

 جدی تر ی خود را به نقد التقاط ها و گسستبعدی اين روند تغيير کرد و جا

  داد. »!! اسالم انقالبی« از کليشه های عقيدتی مجعولی به نام 

گويای واقعيتی است  چيز) همه 1352تا  1344دوره نخست (  رابطه بادر 

 حيات سازمان هر دورهاشاره شد. اين واقعيت که به آن  چند سطر باالترکه 

شبه ماترياليستی در  دقايقیرهای مذهبی و از باو دور شدندر  هائیروز

پروسه اين گسست بسيار  ست.ا اين باورهاکردن و شبه کمونيستی ساختن 

بيشتر از آنکه در اسناد مکتوب، جزوه ها و کتابها انعکاس يابد در شک و 

ترديدها يا افت و خيز فکر و پراتيک و کل هستی اجتماعی ما طی می گرديد، 

ا و آموزشها نيز تبلور ايند هر چند با تأخير در نوشته هبا اين وجود همين فر

است و ها  سال هميندر طول تهيه شده  اسنادگواه درستی اين ادعا  می يافت.

 منظورم جزوه هایدرنگ می کنم. متون اين دوتا از بر روی من در اينجا 

  است.» اقتصاد به زبان ساده«و » شناخت «  موسوم به
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  )51( »شناخت «  مقاله 

نگارش و کارهای فردی  ،اما زمان تنظيم شدمنتشر  1351سال  اين متن در 

بازگوی کتاب  محتواید. يتهيه اش به چند سال پيش تر باز می گرد و جمعی

در از اسالم و  و امپريستی چپ گرايانه برای گسستی پراگماتيستی یکنکاش

ين مقصود است. هگلی برای نيل به ا ديالکتيکچرخيدن در مارپيچ همان حال 

مذهب برای  اعتبار ولو به صورت ضمنی و ناصريح سازمان در اين متن

 به را ها گروهافراد يا اجتماعی  فعاليت هایو يدگاهها، رويکردها د ارزشيابی

 تجانس و همپيوندیمی کوشد تا ظرفيت همزمان زير سؤال می برد و 

های  بی حقوقی عليه استثمار، ستمگری وها با پراتيک ستيز ايدئولوژی 

گفتگو از ضرورت کشف مالک سياسی  و اجتماعی  را جايگزين آن سازد. 

برای تشخيص اعتبار باورها آغاز می شود و در اين راستا بر سه نکته تأکيد 

  می گردد. 

خارج، مستقل از ذهن ما وجود  جهان. 1ارکان اصلی شناخت عبارتند از: « 

نظم واحدی در جهان حکمفرما . 3 و . جهان خارج قابل شناسائی است2دارد. 

ماترياليستی راديکال و  هيچ کدام اين سه نکته نشانه ای از نقد ...»  است

حتی  ،اما حلقه ای از پروسه چالش اسالم ،ندارند به همراهمذهب  مارکسی

نوع نهضت آزادی و امثال  !!نمای» مترقی  « و زده » رنسانس «اسالم 

نظم واحدی که در اينجا از آن صحبت می شود  بازرگان را انعکاس می دهند.

مرجع  و و نقش جايگزين خدا را ايفاء می کند ديگر خدای فرستنده پيامبر

در حوزه  و اين جور مسائل نيست.مسجود اهل نماز و عبادت  يا اعتبار امامت

های مختلف آموزشی از پائين تا باال، وقتی که از چند و چون واقعی اين نظم 

د در قوانين مادی موجوسمت ، انگشت ها علی العموم به سخن می رفت

ظروف مرتبطه، قانون  حرکت اجسام، انکسار نور، انتشار صوت،ت، عيطب

ها نظم جاری در فرايند تکامل  جاذبه، گريز از مرکز و بسيار بيشتر از اين
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هم بايد تأکيد کرد که اين روايت باز  نشانه می رفت. انسان هاتاريخ زندگی 

روايت مارکسی اين پديده ها ندارد، اما در هيچ سنخيتی با  يا تاريخ جامعه

قياس با فلسفه بافی های امثال بازرگان رنگ و لعاب ماترياليستی بسيار 

فاصله ميان نکته دوم يا قابل شناخت بودن جهان با مبانی بيشتری دارد. 

ن بود که بنمايه اين رکن آ از نکته سوم نيز بسيار بيشتر است. دينیشناخت 

جامعه و جهان و تاريخ و طبيعت و کل هستی قابل کالبدشکافی است. در 

فقر، گرسنگی، ستم و سيه جريان اين آناتومی است که می توان ريشه واقعی 

ها را کشف و پيمود. ، راه درست مبارزه برای امحاء آنروزی ها را پيدا کرد

اجتماعی و تاريخی از  های هرمزآميز کردن پديددر اينجا نيز اوالً شالوده 

 از هم می پاشيد و ثانياً  دينی کم و بيش طريق قفل زدن آن ها به متافيزيسم

ختن خود به آسمان باقی نمی ماند و باالخره نکته اول جای خاصی برای آوي

مورد قبول و اصل تقدم عين بر ذهن يا ماده بر فکر  بسيار مهم بود. در اينجا

   ن اساسی شناخت قرار می گرفت.تأکيد واقع می شد و جزء ارکا

را به ميان می کشد. از دو متد مختلف  سپس بحث شيوه های شناخت مقاله

تأکيد می نمايد. از پای  اولیياد می کند. بر اعتبار علمی و مکانيستی ديناميک 

شيوه شناخت  همين به تشريح اصول سپس بندی سازمان به اين متد می گويد و

خطوط  صل کتاب در واقع بازگوئی بسيار پاره وارماحصل اين فمی پردازد. 

نکته قابل توجه در اينجا همگنی محتوای بحث با ديالکتيک هگلی است.  کلی

ديالکتيک است.  پيرامون روايت رايج اردوگاه شوروی استالين ومقاله 

دانشوران احزاب برادر، از جمله  و به تبعيت از آنها های روسیکادميسين آ

سوای تکرار حرفهای هگل چيز ديگری  ر سخن از ديالکتيکدحزب توده نيز 

 آنان آگاه وکار آنها با ما البته تفاوت های اساسی داشت. نمی گفتند. 

 بای می کردند و آنچه را مارکس سيستماتيک بنمايه شناخت مارکسی را سالخ

پا باز گردانده بود، يک بار ديگر  روی دو ،نقد هگل به جای ايستادن بر سر

مان ساز و کارهای خاص هگلی، اگر نه به آسمان اما به نوعی دترمينيسم ا هب

می آويختند. ما به چنين کاری دست نمی زديم. انسان هائی  تاريخی خداصفت
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در پروسه در جستجوی شناخت راه درست مبارزه عليه وضعيت روز بوديم و 

چيز  ،آفريده بود یاردوگاه ، در دل تاريکی زاری که کمونيسم اين کنکاش

  بهتری نمی يافتيم. 

جزوه شناخت در تشريح اصل حرکت به عنوان رکن نخست متد شناخت 

و ی کند، پروسه تکامل ماده بی شکل ديناميک به انواع حرکت ماده اشاره م

ژن معلق، متراکم شدن آن ها، پيدايش وسيال تا تشکيل ذرات ابری هيدر

اه شيری، به وجود آمدن کهکشان ها، انقباض توده مواد گازی در کهکشان ر

مادر، ادامه حرکت ماده در کره خاکی، تکامل سياره خورشيد، جدائی زمين از 

در همين  ان و فصول بعد را مرور می نمايد.انسموجودات زنده، پيدايش 

استفاده بشر از ابزار کار، شکل گيری کمونهای اوليه و زندگی  راستا به سراغ

توسعه اقتصاد  رشد ابزار توليد،اين دوره، در افراد  بدون استثمار و طبقات

توسط برده داران،  بردگاناستثمار  ظهور طبقات وبرده داری،  آغازکاالئی، 

عبور از نظام بردگی به فئوداليسم و بعد سرمايه داری می رود. در همين جا 

مناسبات کار مزدی و سيستم امپرياليستی را به عنوان ريشه و بانی کليه 

  تی های توده کارگر و فرودست جهان معرفی می کند. مصائب و بدبخ

يا تأثير متقابل پديده ها بر  ،در توضيح اصل دوم متد شناخت ديناميکمقاله 

واقعی تر يا يک نتيجه مهم قبول اين تأثير دو جانبه را نوع نگاه  ،روی هم

به  مقوله خدا يا خالق می بيند. می گويد که در طرز تفکر  »علمی تر«

خالق به صورت کنترل کننده يک ماشين است، در حالی که اگر  ،تیمکانيس

و  نخواهد بود ارتباط پديده ها و حوادث را ارگانيک ببينيم خالق جدا از اشياء

بحث با اين نکات يد. طبيعت و اشياء و انسان بيرون می آدست خدا از آستين 

فعاليت ها رد پروسه پيشبپيروزی ما در به تکميل می شود که آنچه می تواند 

مالک درستی و تأثيرات متقابل پديده هاست و شناخت دقيق  کمک کند،

   نادرستی اين تالش نيز فقط پراتيک است.

 تبديل تغييرات کمی به تحوالت کيفی سپس و پديده ها تمامی تضاد ذاتی درون

به عنوان مابقی ارکان اساسی شيوه  ها راهستند که مقاله آندو موضوع ديگری 
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ديناميک ياد می کند و مورد تشريح قرار می دهد. در مبحث تضاد بر  شناخت

اعمال اراده آگاه انسانها تضادها بايد با « اين نکات انگشت تأکيد می گذارد. 

به حل تضاد ميان خود و توده ها  قادر به هيچ وجه ند، امپرياليسمحل شو

مبارزه مسلحانه نيست، تضاد ميان رژيم وابسته به امپرياليسم و ملت فقط با 

قابل حل است. هيچ راهی برای حل تضاد ميان کارگر و سرمايه دار يا کالً 

   ( نقل به مضمون) » مارشونده و استثمارگر وجود ندارداستث

کتاب شناخت به مسائل ديگری نيز می پردازد که نيازی به نقل و شرح آنها 

ان برای فرار از نيست. يک نگاه ساده به آنچه آورده شد محتوای تالش سازم

تا ه جهتگيری اين فرار را ورهای اسالمی و در همان حال بنمايچهارچوب با

اوالً با  ديالکتيک هگلی به آسمان آويزان است اماروشن می سازد.  حدودی

 ً  پایتناقضاتی را پيش  ساختار واقعی الهيات شيعی تفاوت فاحش دارد و ثانيا

بدون قيچی کردن آويختگی مذکور  هاآنقرار می دهد که غلبه بر  ها انسان

اما هر چه  مقدور نيست. نکته مهم در اينجا رويکرد سازمان به تعميق نسبی

« تالش برای جايگزينی خدا با انسان، حذف نقش اين تناقضات است.  بيشتر

و برجسته کردن بارز نقش انسانها، قبول پروسه تکامل مادی تاريخ و  !»خالق

سلسله جنبان واقعی اين فرايند، تصريح گريزناپذيری مبارزه طبقاتی به مثابه 

انقالبات اجتماعی در تاريخ، سخن از سرمايه داری و امپرياليسم به عنوان 

ريشه واقعی استثمار يا بانی و باعث همه سيه روزی های انسان معاصر و 

مسالمت آميز تضاد ميان طبقه کارگر و  حلپافشاری بر عدم امکان  باالخره

ايه داری، همه و همه مسائلی هستند که با همه کسر و کمبودها، نظام سرم

همگنی با داربست انديشه های  يا اغتشاش در تعبير به هر حالفقدان شفافيت 

به دستور خدا و اسالمی ندارند. در هيچ کجای اين جزوه هيچ کالمی از اينکه 

ی و حول نف هاکامالً بالعکس همه حرف .ايد مبارزه کرد!! در ميان نيستدين ب

 .ها می چرخد. يک نکته ديگر را بايد اضافه کرد طرد اين گونه خرافه بافی

. گرديد نمیتلقی  چرخه آموزش تشکيالت يک متن مقدس مسلکی درمقاله اين 

اساس کار اين بود که توسط اعضاء با ديدی انتقادی آموخته و تکميل گردد. 
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نوبه خود علی العموم سمت و مهم اينجاست که اين ديد انتقادی و تکميلی به 

سوی فرار از مذهب داشت و انسجام  مبتنی بر نقد عميق تر باورهای دينی 

  پيشين را خواستار می شد. 

  

   )51(»اقتصاد به زبان ساده«کتاب 

متن  .شدبازنگری و بازنويسی  1350و در سال تدوين  47در سال  کتاباين 

بسيار زياد  و شکاالت اساسیدارای ا از منظر نقد مارکسی اقتصاد سياسی،

هيچ حال هيچ همگنی با  عيناما در  و جز اين هم نمی توانست باشد است

فريب آميز  های نوپردازی حتی هيچ تجانسی با ی،اسالم اصليا قاعده  حکم،

آدام نوع  نگرشمسلمان نداشت. بخش اول کتاب با معجونی از  رنسانس طلبان

مفاهيمی مانند توليد و مبادله و اقتصاد تعريف  به ،مقوالت اقتصادی اسميتی

امه پيدا می کند. با نوعی تغيير ريل ادبعدی  بحث هایکاالئی می پردازد. 

اينکه اولی فقط ارزش خود را به محصول  صحبت سرمايه ثابت و متغير و

ها و سرمايه هاست سمت و  شأ کل اضافه ارزشدومی مناما منتقل می کند 

سرمايه ثابت ارزش جديدی ايجاد نمی کند «دارد. بسيار آشکار مارکسی  سوی

و فقط ارزش خود را به محصول منتقل می نمايد، اما نيروی  کار يا سرمايه 

در باره شناخت ارزش اضافی به جلد  .»متغير ارزش های جديد می آفريند

عبارات کامالً مناسبی از همين کتاب  اول کاپيتال مارکس رجوع می شود و

سرمايه داری صورت می گيرد عريفی که از ابزار کار در . تدگردنقل می 

ابزار توليد و « سی اقتصاد سياسی ندارد.مغايرت چندانی با مبانی نقد مارک

 دی را مورد استثمار قرارمواد خام زمانی سرمايه اند که نيروی کار مز

در سرمايه صاحبان چگونگی تقسيم اضافه ارزش بين  کتاب به .»دهند

درستی از سهيم بودن با اينکه به می پردازد و در اين زمينه  لفقلمروهای مخت

سرمايه داران داخلی و خارجی در اضافه  ار،بانکد کارخانه دار، مالک زمين،
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کژپنداری طبيعتاً اما  ،می کند ارزش های توليد شده توسط طبقه کارگر گفتگو

  خلقی همراه اين توضيح نيز کم نيست. ها و توهم انگاری های 

يک کارفرما وقتی سود به دست می آورد همه اش را خودش نمی خورد، « 

بلکه يک مقدار آن را به صورت نزول در ازاء پولی که از بانک قرض کرده 

است به بانک می دهد. يک مقدار ديگر را در شکل کرايه به مالکان مستغالت 

ن را می دهد. بنا بر اين صاحبان مستغالت هم مقداری از حاصل کار کارگرا

کسانی که در  خود کارفرما بر می دارد. پس تمامیمی برند. بقيه را هم 

آن آقای دکتر يا پولدار می شوند از حق کارگر و دهقان می خورند. ما  اجتماع

بايد بدانند که او هم مقداری از  می کند مهندسی که برای سرمايه داران کار

اند ادعا کند پولی که به اين ارزش اضافی را به جيب می زند و ديگر نمی تو

ج گرفته خارممالک دست آورده است حالل است. اگر کارفرما سرمايه را از 

اً کارخانه و يا با خارجيان مشترک )های خارجیباشد (استفاده از اعتبارات دولت

سرمايه گذاری خارجی) در اين صورت مقداری از را تأسيس کرده باشد (

ن خواهد رفت. به همين علت است که ارزش اضافی ها نيز به جيب خارجيا

با سرمايه گذاری خارجی مخالفت می کنند و می گويند  جامعه قشرهای مترقی

    .»که سرمايه گذاری خارجی باعث غارت کارگران و دهقانان می شود

بورژوازی در  طبقه سهيم بودن همه اقشار همان گونه که گفتمدر اين عبارات 

 قرار می گيرد،مورد تأکيد  توده های کارگراضافه ارزش ناشی از استثمار 

 عدم دقتاين چشم پوشی از نوع . نمی شودبازار  به صريحیاما اشاره 

 در ديد يانغالب بازار در آن ايامنيست. يا کمبود سواد سياسی  نگارشی

 !!ندبه حساب می آمد »بورژوازی ملی « يا» خرده بورژوازی «سازمان 

ارزيابی  و محکوم به زوال  مايه امپرياليستیاليه اجتماعی زير فشار سريک 

سبب می شد که  از بيخ و بن غلط و همين محاسبات پوپوليستی می شدند!!

در اضافه ارزش های ناشی از استثمار پرولتاريا نيز  حتی سهم کالن آنها

  انکار گردد يا حداقل مورد اغماض قرار گيرد. 
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شات تئوريک سوسيال خلقی به رغم انبوه اغتشا» اقتصاد به زبان ساده« 

اردوگاه شوروی و ناسيونال چپ مائوئيستی، جا به جا رد  رن،ميراث کمينت

بحث  غير مولد کار مولد ودر باره را بر جبين دارد. پای حرفهای مارکس 

در فرايند ارزش افزائی  کار غيرمولد نقشاما  خاصی صورت نمی گيرد،

متنوع های و وارونه بافی  فريبکاری ها. ماند نمیدور از نظر  سرمايه

در باره اينکه گويا هدف انباشت  طبقه بورژوازیمتفکران  وسرمايه داران 

يا نوع اين حرف ها آماج نقد و  !!سرمايه توسعه اقتصادی و ايجاد اشتغال است

با روايتی نادرست و غيرمارکسی نقل  هممسائل زيادی افشاء قرار می گيرد. 

 و قلم می خوردکار  فروش نيروی کار و انمي ريشه ای تفاوتمی گردد. 

نهاده می شود!! موضوعی که به  دومی به حساب بيع و شرای اولیفروش 

ساده نگری و بی توجهی به تمايز بلکه از  عامدانه و آگاهانهاحتمال زياد، نه 

تصادی سرمايه داری از بحران اقی ميان اين دوتا صورت گرفته است. ماهو

و متمايل به نظريه های مصرف نامکفی و  يرمارکسیغکامالً  منظری غلط،

. مالکيت سرمايه داری در شکل حقوقی واقع می شودمورد تحليل  بی تناسبی

ع های مشروع  و نامشروو توليد خالصه می گردد. از رقابتتملک ابزار کار 

به گونه ای  در همه موارد فرمولبندی هايد!! در اين نظام گفتگو به ميان می آ

ردوگاه شوروی را هر آموزش ها و مسخ و تحريف های رايج آن روز ابارز م

  د. بر چهره خود دار

 با عبور از اين فصول به بررسی پروسه تاريخی تمرکز کتاب مورد بحث

پايان دوره رقابت آزاد و ظهور ها، سرمايه، تشکيل تراست ها و کارتل 

امپرياليستی  تا دوران کوشش داردانحصارات مالی و صنعتی می پردازد و 

نخست بر ماهيت ارتجاعی و ضد کارگری نظام  سرمايه داری را توضيح دهد.

چيز  سپس در توصيف امپرياليسم بيش از هر ،گرددسرمايه داری تأکيد می 

انحصارات با پيوند و های آزاديبخش بر دشمنی اين سيستم با جنبش 

از . شودمی پافشاری  و.. های، جنگ افروزی و تاراج ثروت خلق کودتاگر

مورد تأکيد جمله موضوعات ديگری که در تحليل امپرياليسم به طور خاص 
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بيشتر و بيشتر ، انگلی شدن اقتصاد، بنجل شدن توليدات، انسداد قرار می گيرد

مشهود ميراث همگی نکاتی که باز هم  !صنعتی جهان است! مجاری انکشاف

امپرياليسم « اب و البته رجوع به کت ها آموزش های اردوگاهی آن سال

بدون هيچ  های ديگردر بخشاست. کتاب  لنين» باالترين مرحله سرمايه داری

» هاعلم اقتصاد خلق«يادگيری  اهميت اشاره به نقد اقتصاد سياسی بورژوازی،

علم اقتصاد خاص امپرياليست ها و سرمايه داران را در  !!يادآوری می کندرا 

 قرار می دهد و يا زحمتکشان »خلق«و نقطه مقابل دانش اقتصاد طبقه کارگر 

   معرفی می نمايد.امپرياليستی  ضد نياز حتمی مبارزه را  دومیآموختن 

 ،امری ضروری قلمداد می شود و کار کردن شرکت در فعاليت های توليدی

درکی ! معضالت مبارزه است! گشايشتا آنجا که نياز امرار معاش و اما 

فعالين پرياليسم خلقی که به طور ضمنی به کامالً چريکی و آميخته با ضد ام

توصيه می کند تا راه مبارزه طبقاتی را  اجتماعی روزو جنبش های کارگری 

 روی نهادن به سازمان های مسلح ببينند. نان بخور و نمير ويک در قناعت به 

در جاهائی از کتاب برای پيوند زدن مفاهيم اقتصادی متناظر با روايت 

ً  امامارکسی  کمرنگ ولو اردوگاهی، با برخی انگاره های اسالمی تالشی  غالبا

 قرينه سازی ميان اضافه ارزش و قابل مشاهده است. به طور مثال نوعی

می شود که گويا محکوم  چنين القاء و گرفته استصورت »  ربا « مقوله

 مترادف با محکوم نمودن استثمار کارگر توسط سرمايه است!! ساختن ربا

هيپی « !!شده استسرمايه داری قلمداد نظام فاسد ی از ممينی ژوپ پوش

نکاتی که اولی بوی  !!به حساب آمده استمفاسد همين  در عداد هم »گری

به عدم شناخت روز ما از اين حرکت  تعلقات مذهبی می دهد و دومی بيشتر

  .  ه استاجتماعی مربوط می شدراديکال 

 مارگريزی و امپرياليسم ستيزیستثاکتاب را و مباحث  مفصلبندی واقعی مفاد

. نکاتی از قبيل دسته بندی تعيين می کند همراه با روايتی خلقی از سوسياليسم

کشورها به ممالک دارای اقتصاد يک پايه و چند پايه، رؤيای توزيع برابر 

بدون امحاء واقعی کار مزدی، باور به توسعه اقتصادی و رشد صنعتی 
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تلقی لغو  !!»دولت کارگری «ای به نام  کارگری از طريق استقرار پديده

ا، رخانه هرؤيای ملی کردن کا !مالکيت کاپيتاليستی از وجود اين شکل دولت!

چشمداشت اقتصاد بدون هرزروی نيروی کار، همعرض ديدن مالکيت سرمايه 

 از رقابت مشروع سرمايه ها!!با شکل حقوقی مالکيت ابزار توليد، سخن 

ع به مؤلفه هائی از قبيل درهمرفتگی سرمايه داری تعريف امپرياليسم با رجو

ها خلقضديت امپرياليسم با تأکيد بر  کودتاگری، و طلبی با قدرت دولتی، جنگ

نکاتی متن برجسته است. در  مشابهنادرست نکات و نهضت های آزاديبخش و 

به  یکمونيسم بورژوائی و خلق رايج که زنجيروار و سيستماتيک نوع نگاه

ی، به شرائط امپرياليستی توليد، به سوسياليسم و مسائل مختلف سرمايه دار

  مبارزه طبقاتی توده های کارگر را منعکس می سازند. 

به ادامه سخن در مورد فاز اول تحوالت ايدئولوژيک و سياسی درون سازمان 

 داشتن دو متنی که در اينجا بسيار اشاره وار مرور شد، برای .باز می گردم

و آغاز  40آخرين سال های دهه عيت جهتگيری مجاهدين در واقاز  یتصوير

مقدمه ای  . می توان اسناد ديگری مانند جزوه تکامل،کندکفايت می  50دهه 

چند مقاله  نوشته شد و )53(»سيمای يک مسلمان« کتاب که در همين دوره بر 

 الدو متن باتفاوت ماهوی با محتوای ، اما در هيچ کدام بازخوانی کردديگر را 

چه می گويند و چه چيز را  اسناد اين سؤال اين است که. نمی کنيممشاهده 

رقيق و پاره وار مذهبی را از  پيرايه های روی ما تصوير می کنند. اگرپيش 

کنار زنيم، شايد با تفاوت فاحشی ميان » شناخت« مطالب جزوه  استخوانبندی

مواجه  »تاريخیترياليسم ماترياليسم ديالکتيک و ما« استالين اين متن و مقاله

مارکس در  وی بانداشت اما بيگانگی  ودنشويم. استالين هاله دين به دور خ

اخت آن زمان شن ايت ديالکتيک و درک مادی تاريخ، از فاصله ميان مقالهرو

اقتصاد به زبان « قياساين حکم در مورد نظرات مارکس کمتر نيست.  اما ب

و متأثر از کمينترن يا » حزب توده «  با برخی متون تهيه شده توسط» ساده

همه اين اسناد بانگ می زنند که سازمان ما بر اردوگاه نيز صدق می کند. 

، حداقل از اين تاريخ ران يا حتی خودمان خيال می کرديمخالف آنچه ديگ
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اما  ،داشتند المیآويزان نبود، افرادش اعتقادات اسبه روايتی از اسالم  ديگر

ر را سدی س شاناعتقادات اسالمی روز خود از جمله ،کلیاسالم را به طور 

می ديدند و در همين  اجتماعی خويشهای و آرمانراه مبارزه برای اهداف 

مدام و با شتاب از آن فاصله می گرفتند. راه انفصال را در جايگزينی راستا 

ور، افق، اهداف و مستمر باورهای اسالمی روزشان با شناخت، شع

دورنماها و راهبردهائی که  جستجو می کردند. شناخت، راهبردهای جديد

مارکسی نبودند و با هستی آگاه طبقه کارگر قرابت چندانی نداشتند، اما روايتی 

و ساز و کارهای عقيدتی يک جنبش را  ی فکریاز اسالم هم نبودند. نيازها

ی شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داربه خلقی که  می دادند، جنبشیانعکاس 

در ، با ديکتاتوری، خفقان، ستم و بربريت حاکم سرمايه داری داشت انتقاد

، به فقر، گرسنگی، فساد، فحشاء و مصيبت های اجتماعی ناشی بودکشمکش 

کارگری نداشت، هيچ کدام . جنبشی که جنسيت اعتارض می کرداز اين نظام 

زه عليه آن و مبار نموداز اين مسائل را با سر ضد سرمايه داری تحليل نمی 

نمی کاويد. واقعی عليه رابطه خريد و فروش نيروی کار  جنگيک ها را در 

به داربست  باز هم جنبشی که به جای اينها به رغم فرار از اردوگاه شوروی

الهيات خود را با می آويخت.  يا مائوئيستی های سياسی و عقيدتی اردوگاهی

وروی داد و ستد می کرد، ديالکتيک هگلی روايت استالين و آکادمی علوم ش

 وقف عام و خاص و خمس، زکوة، عقود، ايقاعات، مرابحه، مضاربه، تنزيل،

 و  نمودجاروب می  را از سر راه مبارزهسنگواره های عهد عتيق  اين قبيل

اين راه را با معجونی از آموزش های اقتصاد سياسی اردوگاهی آذين می 

 جهتگيری را بسان يک شاخص اينبست. واقعيت اين است که سازمان ما 

امل از اسالم روز اعالم گسست کها تا  اين سالبارز و هويت پرداز خود در 

  تلقی می کرديم ادامه داد. » مارکسيسم«در آن زمان  و پيوستن به آنچه

تشکيل سازمان در همان حالت جنينی خود سؤاالت زيادی را پيش روی 

د. بناست با امپرياليسم، استثمار، پيوستگان قرار می دا همهتشکيل دهندگان و 

ديکتاتوری و رژيم حاکم مبارزه شود. اما چگونه؟ با کدام راهبردها و ساز و 
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کارها، با عبور از کدام راهها و با کدام نيروهای اجتماعی و کدام دانش 

برد؟ اصالً امپرياليسم چيست و سياسی بايد و می توان اين مبارزه را پيش 

عنوان ابزار چه می باشد؟ وقتی از رژيم شاه به زمينی آن به ازاء واقعی و ما

به ميان می سخن  امپرياليسم ياسرمايه داری نظام سرکوب و اعمال قهر 

نظر داريم و اين ارتباط را چگونه توضيح می  مطمحچه مسائلی را  آوريم،

« اگر در سالهای اول، محتوای  دهيم؟ خطور اين سؤاالت به ذهن افراد

را به دنبال می آورد، اما کمی آن سوتر ماندن در اين حصار » تمبارزه چيس

پاسخ  را نوعی خودفريبی می يافت. افراد دست به کار مبارزه ای بودند که

ها جستجو می شدند و اين جستجو . بايد جوابدرست سؤاالت باال را نياز داشتند

گرديد.  دهی، بسيار مهم تر میبه دنبال چند سال آموزش و ارتباط و سازمان

 »تکامل « و »امام حسين« ، »شناخت«  نوشتن جزوه ديگرهائی که سال

. يک سؤال مهم پيدا می کرد خودفريبی و فريب ديگران شکلاندک اندک 

تهيه و تدوين چنان متونی چيست؟  اين می شد که هدف از، 40اواخر دهه 

جز  بی ريای زمينی و انسانیمعادالت ساده پاسخ سؤال در عالم صداقت و 

اين نمی توانست باشد که می کوشيم تا چيزی را ثابت کنيم که تالش برای 

  عوامفريبانه است. واقعاً اثباتش 

درک مادی تاريخ ضد متون مذکور نوشته می شد تا اثبات کند که اسالم هم 

در امپرياليسم  مبارزه با!! که نمی باشداستثمار  موافق!! که اسالم هم نيست

مبارزه طبقاتی روز کارگران  بان نيز !! که اسالم و قرآستتعارض با اسالم ني

ها و کوشش هائی که اگر سخافت و  !! حرفسر ستيز ندارندو فرودستان دنيا 

عوامفريبانه بودنشان در شروع کار زير فشار افکار متافيزيکی بر رفقای ما 

اش بيشتر، با کنک مکتوم می ماند، چند سال اين سوتر با مقداری شناخت مادی

. گرديدی آزار دهنده و غيرقابل تحمل می ها، برای عده زياداضطراری واقعيت

اين سؤال پيش می آمد که چرا بايد برای اثبات حقانيت مبارزه طبقاتی اين همه 

مبارزه ای که جبر  لزومآسمان و ريسمان به هم بافيم؟!! چرا بايد برای اثبات 

و امر قهری همه  شوندگان کارگر در دنيای روز زندگی استثمار
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دروغها، خرافه ها و وسائل شستشوی  همهاستثمارشوندگان تاريخ بوده است، 

مغزی توده های کارگر را، لباس علم و انقالب بپوشانيم و به خورد آنها دهيم!! 

ها با اين درجه از صراحت يک شبه و ناگهانی،  ترديدی نيست که اين پرسش

ش و حواس همه را به يک اندازه در به ذهن همه افراد خطور نمی کرد و هو

ها در شيارهای شعور  برای مدت بالعکس. چرخ نمی دادال به الی موج خود 

قرار  تحت تأثيررا  ، پراتيک روز آنانندناخت افراد باال و پائين می رفتو ش

له بدون اينکه نقش و موقعيت يک کيفرخواست را احراز کنند. فاص ندی دادم

حالتی برزخی که اين  .ين بودآخرش چن يژه سالبه و 50 و 49سال های 

   .ها را به تدريج از عمق به سطح می آورد پرسش

نده تر ديگری باالتر گفتم که در طول همين دوره، سؤاالت مهم تر و تعيين کن

هائی که  . پرسشبه خود مشغول می ساختهای سازمان را  روابط و فعاليت

، سياست ها و همه چيز مبارزه به همه فراز و فرودها، اهداف، جهتگيری

روز و آتی تشکيالت مربوط می شدند و به صورت جدی پاسخ می خواستند. 

پاسخهائی که برای يافتن آنها به ناگزير بايد راه آموختن و فهميدن نقد مارکسی 

مناسبات سرمايه داری، شناخت برای  .شدطی می  بورژوازیاقتصاد سياسی 

مبارزه طبقاتی و آنچه در اين راستا ائل مختلف مسطبقات، دولت،  امپرياليسم،

، »عثمان بن حنيف«قرار می گرفت، بنا نبود که نامه علی ابن ابيطالب به 

های ين مسائل در گرو ره زدن به آموزشپاسخگو باشد. هر سطح شناخت ا

مارکس و کالبدشکافی مارکسی جامعه، جهان و تاريخ بود. ما در آن روز اهل 

و نمی توانستيم باشيم. به اين دليل بسيار روشن که جنبش اين کار نبوديم 

کارگری جهانی راه اين کالبدشکافی ها را از مدت ها پيش گم نموده بود. آنچه 

، نه شناخت بورژوازی زير اين نام وجود داشت نه نقد مارکسی اقتصاد سياسی

ی که مشت مارکسی تاريخ و مبارزه طبقاتی، نه روايت مارکسی سرمايه داری

 ره آوردهای رفرميستی و سوسيال بورژوائی تحليل ها، نظريات و حرف

ما نيز به  اردوگاه شوروی يا ناسيونال چپ مائوئيستی و مانند اين ها بود.

ها می آويختيم، اما حتی همين ها هم کافی بود تا ما  شهمين کليشه ها و آموز
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ون آرد. در پائين را از پس ديوار توهم بافی های متافيزيکی دينی اندکی بير

گمراه  های بافیها و تفسيرکه کتاب نويسی  کردرا مجبور می  ماترين سطح 

نه فقط سراغ تفسير . کنار بگذاريماندک اندک ننده روزهای نخست را ک

امام « متونی مانند از نوشتن انقالبی هولناک ترين خرافه ها نرويم!! که

نيز و مانند اين ها » ه بشرراه انبياء، را«  ،»تکامل« ، »شناخت«، »حسين

همه اين ها پروسه پرجوش تغيير و نفی و اثبات، در وجوه . رداريمبدست 

مختلف هستی سياسی و ايدئولوژيک سازمان، از جمله فاصله گيری بيشتر و 

  بيشتر ما از مذهب را حکايت می کرد. 

با وقوع ضربه شهريور، تهاجم طوفانی ساواک و دستگيری خيل کثير رفقای 

کوشيد تا  ی های ديگرها و عوامفريب در کنار همه جنايترژيم شاه  ،تشکيالت

به زعم خود پاشنه آشيلی برای سازمان دست و پا کند. رژيم زمين و زمان را 

مارکسيست هائی هستند که خود را به » مجاهدين« از اين تبليغات آکند که 

ده به اين دسيسه اسالم ملبس ساخته اند!! پاسخ سازمان و رفقای دستگير ش

توجهی از رفقای ما بخشی ساواک بسيار کوبنده و دندان شکن بود. شمار قابل 

لم واقع کيفرخواست های خود در بيدادگاهها را به او در ع» دفاعيات«از 

و کمونيسم اختصاص دادند. آن ها با رساترين صدا » مارکسيسم«  همدلی با

مارکس را پرچم مبارزه طبقاتی و اعالم داشتند که مسلمانند اما آموزش های 

رهائی استثمارشوندگان می بينند. آنچه اين رفقا در بيدادگاهها بر زبان راندند 

واقعيت فکر و پراتيک و تلقی روز همه ما بود. ما هنوز به کليشه های 

عقيدتی اسالم آويزان بوديم اما برای برداشتن هر گام  مبارزه ای که در پيش 

  می رفتيم. » مارکسيستی « تون داشتيم، به سراغ م

غلبه بر ويرانی ناشی از  ممکن برایدر متن کوشش  50اواخر سال  در

با احساس  در داخل و بيرون زندان شبيخون سراسری ساواک، رفقائی

مسؤليت و عشق سرشار به ادامه پيکار، پيشنهاد کردند که مبانی کار سازمان 

 6 ، همزمان کارنامه فعاليتگيرد در باره عضوگيری مورد بازنگری قرار

های واقعی تحمل ضربات کوبنده ساواک يا زمينه و زمينه  ساله تشکيالت
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پذيرش افراد آماده از  رسم سازمان قبالً اين بود که. واقع شودمورد کندوکاو 

از و چه بسا  می شداستقبال چندانی ن هبیانگيزه مذعضويت اما محصور در 

ها با اساس  اری بر اين باور در آن سالپافشداری می گرديد. خود قبول آنها

به مذهبی بودن تشکيالت کمی متناقض به نظر می آمد اما واقعيت داشت. 

که آنچه شالوده متشکل شدن ما را تعيين می کند نه  درستی استدالل می شد

باورهای دينی، که جهتگيری معين سياسی و طبقاتی برای مبارزه عليه 

انسانهاست. ما جمع نشده  تم امپرياليستی و بی حقوقیه، سيساستثمار، رژيم شا

عليه العکس خود را سازمان داده ايم تاب ع شريعت و کيان دين باشيم،ايم تا مداف

مبارزه نمائيم. چنين تبيينی از  ثمار طبقاتی، جنايات رژيم و امپرياليسماست

، انگيزه ی شد که در تعيين مالک عضوگيریفلسفه وجود سازمان سبب م

به گاه بازنگری  51ذهبی حکم يک پارامتر منفی به خود گيرد. در سال م

معيارهای عضويت، باز هم بر بار منفی انگيزه مذهبی تأکيد شد و اين بار 

بسيار بيشتر از سابق منفی قلمداد گرديد. همزمان استقبال از ورود مبارزان 

گرفت.  الئيک و کمونيست به درون تشکيالت بيش از پيش مطمح نظر قرار

در اين مورد اساس کار سازمان، از پيش نيز همين بود. اما مشکالتی ويژه بر 

سر راه انجامش وجود داشت. سازمان به لحاظ استخوانبندی ايدئولوژيک 

 ،ی شدموقعيتی بسيار سيال داشت. آنچه باورها و مبانی ايدئولوژيک تلقی م

اکم بود که ورود روند تغيير طی می کرد و در چنين وضعی اين نگرانی ح

همراهان کمونيست، فشار سؤاالت و انتقادات آنان به ايدئولوژی متزلزل دينی، 

مشکالتی را پديد آرد که روال متعارف فعاليت ها را مختل سازد. در پروسه 

ز کامالً رنگ باخت و جای بازسازی فروپاشی های سازمان، اين نگرانی ني

کمونيست سپرد. در آغاز  ورود رفقای به  تأکيد الزم  بر استقبال از خود را

صريح  به صورتبه گاه پيوستن به سازمان » محمد باقر عباسی « همين سال

تشکيالت با آغوش باز از  کمونيست است و از مدت ها پيشاعالم داشت که 

باقر اگر چه نخستين فردی بود که با تأکيد بر  استقبال کرد. اوپذيرش 

ان گرديد،  اما از همين زمان به بعد رفقای کمونيست بودن خود، وارد سازم
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کمونيست بودند.  پيشهمگی از  که عضويت سازمان در آمدندديگری نيز به 

از و احمد بناساز نوری  وی حسن عباسی برادر باقر، تقی عباسی برادر ديگر

    جمله اين رفقا بودند. 

 ها پذيریواقعی آسيب  یکشف زمينه ها، تالش برای سازمان فرايند بازسازی

از همه مهمتر اصرار جمعی بر بازنگری  ،عوامل جستجوی راه چالش اين يا

دستاوردهای  کند و با تأخير، باالخره هر چند ساله، 6آگاهانه کارنامه تالش 

حديث ز نخستين استنتاجات به طور غالب قابل توجهی به بار آورد. در اينجا ني

فاقد بنمايه راديکال ماترياليستی آشفته فکری ها و سردرگمی ها و کندوکاوهای 

بود، از ميان هر سه تحليل جداگانه ای که در شکنجه گاه ها و زندانهای رژيم 

غرور «ها را در  توسط رفقای اسير تنظيم شد، همگی ريشه آسيب پذيری

بی تجربگی و بها ندادن به « ، »غرق شدن در مباحث نظری«، »افراطی

بی عملی و اجتناب از ورود به « ، »انخودخواهی رهبر« ، »تجارب ديگران

پاسخ روشن و و نوع اين مسائل می ديدند. تحليل هائی که » عرصه پراتيک 

راهی برای خروج از برهوت ناشی از حتی به  مشکالت نمی دادند و  درستی

عمر اين نوع ريشه . نمی گذاشتندپيش پای سازمان هم ضربات کوبنده ساواک 

شبه  را به نوعی کاوشو چند گام اين سوتر جايش  راز نبوديابی ها البته د

آنچه روی  تمامی ميانداد. اينجا و آنجا گفته شد که ماترياليستی و امپريستی 

ا به مبارزه ي ما نوع نگاه داده است يا همان ضربه پذيری ها و ضعف ها با

. در اين راستا دو چيز ديدپيوندی بر ما بايد منظر اجتماعی و طبقاتی حاکم 

انگشت ريشه يابی ها به جدائی ما در وهله نخست يشتر از همه برجسته شد. ب

مذهبی نشانه ايدآليسم  و سپسکارگران  و زندگی از شرائط کار و استثمار

ها به اثرگذاری اين دو عامل بر روی سير رويدادها خيره شد، اما  رفت. چشم

 انقالبی مارکساين نگاه خيره از داشتن حداقل خميرمايه مؤثر ماترياليسم 

به دور ماند. در مورد مؤلفه اول صدر و ذيل تلقی اين بود که به دليل  سخت

، عدم درگيری روزمره با واقعيت های زمخت امرار »روشنفکری« زندگی

معاش، دوری از محيط های کار و توليد يا فقدان تجربه عبور از سنگالخ های 
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هائی دقيق،  ر مجموع انسانفرساينده سر راه زندگی کارگران و زحمتکشان، د

ها، از پاره ای نيز شعاع تحليل عميق و چاره ساز نيستيم. در رابطه با پديده دوم

کلی گوئی ها در باره ايدآليسم مذهبی، عدم تعمق ماترياليستی، نقش تأثيرات 

مخرب شهادت طلبی منفعالنه عقيدتی و نوع اين ها  فراتر نرفت. کنکاش ها 

به نوبه خود  ال که می توانست گمراه کننده باشد، امابه اين شکل در عين ح

  فشار تناقضات دامنگير ما را باز هم سرکش تر و تحمل ناپذيرتر ساخت. 

چند سطر پيش توضيح دادم که آنچه از آغاز به عنوان ايدئولوژی تشکيالت 

ما به مقتضای خاستگاه طبقاتی و نگاه رفقای اعالم شد، باورهائی بود که 

. به بيان ديگر ايدئولوژی اسالمی ندخود از اسالم جمعبندی می کرداجتماعی 

نبود که پراتيک اجتماعی ما را معماری می نمود، بالعکس هستی اجتماعی ما 

بود که تار و پود اين اسالم را شکل می بخشيد و باال و پائين می کرد. نتيجه 

ه بار ايدآليسم دينی از سنگينی کولعملی ريشه يابی ها عجالتاً اين شد که اوالً 

و ثانياً برای باز کردن راه پيوند با شرائط کار و زندگی توده های  خود بکاهيم

کارگر فکری بکنيم. دستاورد نقدها و کندوکاوها تا مقطع زمانی مورد گفتگو 

اما همين ها به نوبه خود حلقه ای از زنجيره سراسری  ،حد محدود ماند ايندر 

 درنده ديم. بعدها عمله و اکره قلم به دست دولتتحوالتی شد که ما طی کر

در کاغذ پاره های رسوای خويش نوشتند که گويا آنچه  ،اسالمی سرمايه داری

هدين رخ تحت نام تحوالت ايدئولوژيک در درون سازمان مجا 1354 در سال

تشکيالت از تداوم آموزش های اسالمی در دوره  داد، محصول گسست قبلی

که عوامل  و نفوذ عناصر چپ بوده است. ياوه هائی تحمل ضربات ساواک

واقعيت  و بر زبان رانده اند، اما به هم بافته اند تا چشم کار می کند مذکور

دولت با خالف اين بود. هر چه ما بيشتر راه پيکار با استثمار سرمايه داری، 

هم به  ، بيشترميسرمايه، سيستم امپرياليستی و کالً مبارزه طبقاتی را می کاويد

های مارکس و به روايت مادی تاريخ نيازمند می شديم و به همان آموزش 

  اندازه از باورها و اعتقادات متحجر متافيزيکی دور می گرديديم. 



 

 139

يکی از دو استنتاج اصلی حاصل از پروسه بازبينی گذشته، نهادن انگشت 

ه های تأکيد بر واقعيت جدائی غالب رفقای ما از شرائط کار و زندگی تود

ری مبارزات و کارگر و زحمتکش و انفصال چشمگير همه ما از شط جا

مالط  در دل وضعی که ما داشتيمها بود. اين نتيجه گيری اعتراضات روز آن

ها و جنب و جوش هائی را  اما جهتگيریمارکسی را همراه نداشت يک نقد 

برخی دامن زد. بدون اينکه هيچ برنامه ريزی تشکيالتی خاصی صورت گيرد 

رفقا با تدارک پوشش های امنيتی الزم وارد محيط های کار شدند و هر چند 

خاموش و منفعل در ميان کارگران قرار گرفتند. اطالع از مبارزات کارگران 

در کارخانه ها بيش از پيش مهم تلقی گرديد و گزارشات تهيه شده از اين 

را به خود » جنگل« مبارزات بيشترين صفحات نشريه داخلی و گاهنامه 

اختصاص داد. شروع موج تازه اعتصابات توده های کارگر در مراکز مختلف 

کار و توليد در همين سال، به تشديد اين روند و تحکيم پايه های آن کمک 

کارخانه بزرگ مجتمع  24هزار کارگر در  8بيش از  51نمود. در فروردين 

ساختن شعله اعتراض کفش ملی دست از کار کشيدند. رژيم شاه برای خاموش 

توده های کارگر دست به کار شد اما کارگران مقاومت کردند. اعتصاب ادامه 

يافت و سه هفته تمام به درازا کشيد. ايروانی سرمايه دار صاحب کارخانه و 

سرمايه داران ژاپنی شريک وی سرانجام در مقابل موج پيکار چندين هزار 

هر  به قبول برخی خواسته های آنانکارگر خشمگين سر تسليم فرود آوردند و 

  تن دادند.  چند خواسته هائی اندک

ز کشور امختلف در ماههای بعد به تدريج اعتصابات مهم ديگری در صنايع 

و جاهای ديگر رخ داد. گزارشات مربوط به » آتا« ، »ايران ياسا«جمله در 

ً توسط رفقای حاضر در ميان کارگران و  اردی در مواين مبارزات که بعضا

در گفتگوهای جاری درون تشکيالت جای  به وسيله افراد هوادار تهيه شده بود

قابل توجهی را اشغال کرد. نگاهها هر چند کم نفوذ و بی دقت بسيار بيش از 

پيش به سوی جنبش کارگری و رويدادهای روز آن چرخ خورد. کارگران تنها 

ستيز  داری در جنگ وسرمايه  دولتبان سرمايه و طبقه ای بودند که با صاح
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های درون دانشگاهها و محيط های آموزشی  به سر می بردند. جنب و جوش

نيز در تحليل درست خود حاصل ميدان داری نيروهائی بود که از بطن همين 

زندگی توده های استثمار شونده سر بيرون می  طبقه و از دل شرائط کار و

 با صداقتی اخالقیآشفته اما  و سردرگم، متناقضهر چند  سازمانی که آوردند.

خواند بايد مبارزات خود را پرچمدار اعتراض و مبارزه استثمارشوندگان می 

می کاويد و پاسخ به نيازهای  و موجودش ممکن توانبا را  روز توده کارگر

شناخت خود  در توان داشتتا جائی که  بايد. کردآن را دستور کار خود می 

نبايد کرد را ارتقاء می داد.  ياچه بايد  قاتی،از جامعه، طبقات، مبارزه طب

از  برای اين کار سوای جهتگيری مؤثرتر به سوی کمونيسم و انفصال بيشتر

، »!يعلموناکثرهم ال«. با نبودچاره ای  هبیخرافه های گمراه کننده مذ

نمی شد دست به کار شناخت  ،»ِذُل من تشاءتُِعُز ّمن تّشاء و تُ «،»!اليتفکرون«

سرمايه داری شد و به نيازهای روز پيشبرد مبارزه  نظام طبقاتی علمی و

  پاسخ گفت. و زحمتکشان کارگران

فقط باورهای خرافی مذهبی و متافيزيکی فشار واقعيت های مبارزه طبقاتی 

دامنگير ما را به چالش نمی کشيد، بلکه همان گونه که بعدها روی داد لزوم 

 وارد محاسبات ما می ساخت.اندک اندک  تعيين تکليف با مسائلی ديگر را نيز

اعتراضات و اعتصابات طوالنی مدت يا حتی کوتاه کارگران، موفقيت نسبی 

خالف  ها در اين مبارزات، همه و همه در راستای خالف محاسبات ما ونآ

های مسلح چريکی سير می کرد. ما اجتناب های مسلط روز سازمانتئوري

را از ورای فراهم بودن زمينه های شورش ناپذيری مبارزه مسلحانه پيشتاز 

توده ای ولی هراس و وحشت توده ها از آغاز شورش تبيين و تئوريزه می 

ساسی زير فشار استثمار م که طبقه کارگر تنها طبقه ايکرديم اما اکنون می ديد

ً وسيع در حال مبارزه است.  ،سرمايه داری و جنايات پايه در سطحی نسبتا

ا ری جنگ چريک شهری اين بود که ديکتاتوری درنده شاه بتئودر  استدالل ما

ها هيچ منفذی برای طغيان استثمار سرکوب هر نفس اعتراضی انسان 

شوندگان و فرودستان باقی نمی گذارد اما اکنون با چشم باز مشاهده می کرديم 
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و به رغم خطر هميشه  با تحقير همين ديکتاتوری هار که توده های کارگر

به طور همزمان  کارخانه کفش  ملی 24باز هم در  و قتل عام، حاضر کشتار

روز تمام  21چرخ کار و توليد را از کار باز می دارند و اين کار را برای 

هائی بودند که فضای انديشيدن ما را متأثر  اينها واقعيتادامه می دهند. 

به يکی به درستی مبارزه چر خود کمترين ترديدی در اعتقاد ساختند. تا اينجا

 میهر چه بيشتر به سوی جنبش کارگری کج ، اما راه ما داديمنمی  دل راه 

  . شد

بيشتر از  آموزش های مارکسی و انفصالهمه اين ها به نوبه خود مبرميت 

ی مشی چريکی آسيب ما به درستما گوشزد می نمود. چرا باور مذهب را به 

يت مشی مسلحانه پيشتاز دليلش پيچيده نبود. درست است که ما حقان؟ ديدنمی 

را با فشار ديکتاتوری رژيم در يک سوی و ترس و رعب توده های کارگر و 

در سوی ديگرتوضيح می داديم اما اين فقط پوشش  از سرکوب، زحمتکش

صوری ماجرا يا در واقع مستمسک گزينش راه را تشکيل می داد. آنچه در 

د. جنبش چريکی در عمق جريان داشت، نه اين، که مسأله مهم ديگری بو

يسم ستيزی خلقی اقشار زودگذر امپريال وقعيت روز خود، آتشفشان شعله ور وا

نيروهای همپيوندش بود. مادام که جنبش کارگری قادر  تحتانی بورژوازی و

، جنبش مذکور ولو سترون راهش شدتن ميدان از دست اين نيروها نمی به گرف

جنبش اشت، به ميزانی که ق درا ادامه می داد. عکس قضيه نيز مصدا

، مشی چريکی زمين ها را می  نمايدها را تسخير  ميدان کارگری می توانست

  باخت. 

خورشيدی ( دهه هفتاد قرن بيستم  50طبقه کارگر ايران در شروع دهه 

ميالدی) به دنبال تحمل شکست ها و سرکوب های گسترده همه جانبه بعد از 

را می گذراند و در موقعيت ميدان داری  مرداد دوران بسيار بدی 28کودتای 

روزه چندين هزار کارگر کفش  21وسيع اجتماعی قرار نداشت. اعتصاب 

ملی، ايران ياسا، گروه صنعتی شهريار در خوزستان، آتا، کوره پزخانه های 

خ دوران ديرپای اين سکوت اطراف ورامين و برخی مراکز صنعتی ديگر، ي
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ت يا خيزش ها در اين سطح نمی توانست قيل کرد. صدای اين مبارزا را آب 

و قال حماسه سرائی ها و آوانتوريسم چريکی ما را ميخکوب کند اما مسلماً 

ی رفتن به ميان فشارهای معينی را بر آن وارد می ساخت. جهتگيری برا

رويکردی که به طور قطع هيچ نشانه ای از حضور  شد. کارگران جدی تر

مبارزات توده های طبقه خود نداشت اما حتی  عناصر فعال کارگری در بطن

و آموزش  از روزمشغله های می کرد.  شديدترتناقضات روز سازمان را 

، برنامه ريزی ها، عمليات نظامیها،  گرفته تا ارتباط گيری متون مطالعه

کارهای آگاهگرانه و تبليغاتی بيش از پيش رنگ تأثير جنبش جاری کارگران 

چه زمان می گذشت اهميت شناخت جامعه، طبقات، . هر شدرا پذيرا می 

بيشتر می  ليستی آنچه پيش تر در ذهن داشتيممبارزه طبقاتی و بازبينی ماتريا

فهم درست تر شيوه توليد سرمايه داری، شناخت عميق تر شرائط  باز هم د.ش

امپرياليستی توليد سرمايه داری، درک شفاف تر از دورنمای مبارزه ای که 

ليسم مذهبی و مسائل ديگر مربوط به مبارزه آيم، نقد ژرف تر ايددپيش می بر

بيشتر و سخت تر بر ما تحميل می نمود. اين بسيار طبقاتی، ضرورت خود را 

ما را در خود می پيچيد و سازمان ما در نياز به طی آن، پروسه ای بود که 

يدئولوژی ا از شتابناک تر و پرقوام تر، از مذهب وگام به گام همين راستا، 

  اسالمی فاصله می گرفت. 
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  ولوژيک، سياسیئفاز دوم پروسه تحوالت ايد

  )1354تا  1352( 

خورشيدی  50که از دهه  روايت هائیها و  تأکيد شد که تاريخ نگاریپيش تر 

تا امروز در ايران يا هر جای ديگر در باره سير رويدادها، تصادمات و 

انجام گرفته  54تا  52در فاصله زمانی تحوالت داخلی سازمان مجاهدين 

ً متضاد هستند. صاحبان اين ت و گاهاست، بسيار متشت يا تحليل ها  عميقا

يکراست سراغ توطئه افراد خاص رفته اند و يا همه چيز را به قدرت انديشه، 

» تاريخساز« يا چند عنصر » ابر انسان« نفوذ اراده و اعجاز کالم يک 

اول روشن است اما گروه دوم نيز  يا باندهای يف باندمرتبط ساخته اند!! تکل

را » شهرام«رفيق مان  و توهم به هم بافته اند. آنها اند نوشته افسانهبيشتر 

کرده اند. همگی پروسه رخدادها را به مجموعه ای از  قهرمان داستان خويش

 فعل و انفعاالت طراحی شده و سازمان يافته، در فاصله ميان سال های مذکور

يک نکته را نمی توان و نبايد انکار کرد. اينکه شخص محدود دانسته اند. 

شهرام و به تبعيت از وی کل سازمان هم در القاء روايت اخير تا حدود زيادی 

ً بر اين تأکيد  نقش داشته است. در اين رابطه بعداً توضيح خواهم داد. عجالتا

ز خصمانه و نفرت انگيز يا عينيت ماجرا مغاير اين تبيين ها اعم امی کنم که 

ها يا  سازشکاری اما آميخته با برخی اغراض شخصی، صادقانهصميمانه و 

   سياسی است.  مصلحت انديشی های

های بات يا تحول در بنيانبه اندازه کافی تصريح شد که نفی و اثديديم و تا اينجا 

 مجاهدين« ک دوره مشخص حيات عقيدتی و مبانی سياست ها پديده خاص ي

شاهد نبود. اين سازمان در هستی اجتماعی خود آبستن اين تحوالت و  »خلق

ها، تا وقوع زايمان و در واقع زايمان های متوالی بود. اين کامالً استمرار آن

حقيقت دارد که ما مدام دست به کار نقد باورهای ايدئولوژيک و سياسی روز 

ا را تمام نکرده وارد خود بوديم و در اين فرايند هنوز فازی از بازنگری ه
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 اقتصاد به زبان سادهناخت، تکامل و يم. تهيه متونی مانند ششدفازی ديگر می 

نقد روايتی از ايدئولوژی اسالمی پيشين بود اما محتوای همين نقد  برای ما

های بعدی را پيش می کشيد. آنچه در دوره دو ساله موج بازنگری خود فشار 

ه گسست از باورهای مذهبی يا پاره ای رخ داد تا جائی که ب 54تا  52

مواضع و ديدگاههای سياسی مربوط می شد نه يک پروژه طراحی شده 

ً ادامه مستقيم، بالنده و راديکال سير تحوالت  بالبداهه افراد خاص بلکه دقيقا

 مهمها، حوادث اين دوره يک تمايز پيش را نشان می داد. با همه اين دوره های

ت. تمايزی که واجد اهميت، نيازمند تشريح و قابل درس داش قبلبا دوره های 

  آموزی است. 

ها، نقدها و نفی و اثبات های ايدئولوژيک يا تعميق شناخت  پروسه دستکاری

و تدقيق راهبردهای سياسی در درون مجاهدين از آغاز تا شروع دوره مورد 

زمان بحث، با نوعی ائتالف و همسوئی همه اعضای تشکيالت همراه بود. سا

در طول اين مدت نسبتاً طوالنی شاهد شکل گيری و ابراز وجود گرايشات 

ها مقبوليت جمعی می يافت، يا عقيدتی در داخل خود نبود. نقد مختلف سياسی 

گسست های تدريجی و الک پشتی چه در مبانی ايدئولوژيک و چه در مواضع 

گذشته را  ، آنچه جایگرديدمواجه می  اعضاء سياسی با استقبال همگانی

وضعی که با . شداشغال می کرد، برای همه اعضاء گامی به جلو تلقی می 

ايدئولوژی ساختار  موجود در و تناقضات فاحش اعضا طبقاتی توجه به ترکيب

اما چند عامل تعيين کننده به قوام اين  نمی توانست قابل دوام باشد.روز 

  ت بودند از: همپيوندی و همراهی کمک نموده بود. اين عوامل عبار

شکلی از  باور به و خلقی امپرياليسم ستيزی نوعی وحدت جمعی افراد در. 1

   بورژوائی ليسمسوسيابرابری طلبی و 

سازمان  مبارزه مسلحانه مشی چريکی و درستیدر  کامل اشتراک نظر .2

   پيشتاز

گوناگون  تعلق خاطر همگانی به روايت باژگونه و بورژوائی مسائل .3

استنباط از سرمايه داری، درک از استثمار،  روايتمانند  اتیبارزه طبقم
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ادی م درکطبقات، برابری، حقوق، آزادی، دولت، شناخت از سوسياليسم، 

در يک کالم نگاه تمامی ما به مسائل مختلف ، ديگر همه مفاهيمتاريخ و 

و فاصله ژرف همه ما با از منظری فراطبقاتی  اجتماعی و سياسی،

ه کارگری و مارکسی اين مفاهيم نقش يک زنجير همدلی و کالبدشکافی آگا

   همکوشی را در ميان ما ايفاء می کرد. 

جمعی به بازمانده اعتقادات مذهبی به رغم کل استحاله ها يا  تداوم آويختگی. 4

نفی و اثبات هائی که در اين باورها صورت گرفته بود. مؤلفه ای که کماکان 

  ولوژيک بازی می کرد. سهم مهمی در احساس وحدت ايدئ

اخير را بايد بيشتر تشريح نمود. بخش زيادی از بحث های تا کنونی موضوع 

ما به بررسی فرايند گسست سازمان از تعلقات مذهبی در فاصله سال های 

تالش شد تا به . رخدادی که اختصاص يافت 50و شروع دهه  40آخر دهه 

 . اين کهاز ياد برد ا نبايدصورت واقعی بيان گردد، در اين ميان يک چيز ر

حتی  53و  52های تا پيش از سالانفصال از آنچه اسالم می خوانديم،  فرايند

در از نفی و اثبات های کند يا پرشتاب  زنجيره ایباز هم  ،در نقطه اوج خود

 ً ما تا قبل از اين  اکثريت قريب به اتفاقدرون ايدئولوژی اسالمی بود. تقريبا

ها،  کماکان خود را می گسست ها و پيچ و خم رفتن م تماتاريخ، به رغ

فکر می عموماً مسلمان می دانستيم. هنوز به چيزی زير نام خدا باور داشتيم. 

رايه های خرافی زشتی نموديم که هر چه نقد می کنيم و به دور می ريزيم، پي

راستی، راستی » طويله اوژياس« بار شده است!! و اين » اسالم«است که بر 

تصورشان اين بود که  پيوستندمی  ما وبی است!! رفقای جديدی که بهل اليرقاب

اسالمی می پيوندند و ما نيز از »  راديکال«رای ايدئولوژی به يک سازمان دا

 ها مهم تر، تحليل ها، از اين. شديمبا آنان رو به رو می  شکلیمنظر چنين ت

از  آکندههنوز هم  ،ابقبا س بسيارما با وجود تفاوت بيانيه ها و کل ادبيات 

حرف های ايدآليستی و نظريه بافی هائی بود که تداوم حلق آويزی ما به مذهب 

شدند که پروسه تحوالت باعث می در مجموع عوامل باال را بانگ می زد. 

عقيدتی و نظری در فاصله زمانی مورد گفتگو با کشمکش چشمگيری در 
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اين عی همسوئی باشد. درون تشکيالت مواجه نشود و همه جا شاهد نو

که  گرديدبه گونه ای فاحش تغيير کرد. شرائطی حاکم  در دوره بعد يتوضع

سازمان هر چند ناقص، ته در سياسی نهف و ، عقيدتیدر آن تناقضات طبقاتی

و رويکردهای اجتماعی  می آمدند از عمق به سطح سردرگم و کامالً عليل

 دست و پا شکسته ای آرائیمختلف حالت نطفه ای و کمونی خود را با صف 

، کدام آرايش سياسی و ساختار پيشين. اينکه گرايشات پنهان ساختندجايگزين 

سخش ، پرسشی است که به نظر من پاايدئولوژيک را می توانستند، اتخاذ کنند

 دهنده سازمان و درجه رشد و بلوغدر ترکيب طبقاتی نيروهای تشکيل  را بايد

 . با رجوع به اين ترکيب اجتماعی وستجو نمودجآگاهی هر کدام اين نيروها 

آگاهی و توان ابراز وجود مستقل  سطح رشد در نظر گرفتنصد البته با 

درست ترين جواب شايد  ،سازماندرون متشکله  مختلف نيروهاینمايندگان 

روز  متضاد در تشکيالتمتفاوت و ويکرد که نطفه های هستی سه راين باشد 

از اتمسفر  ،و ابراز هويت آگاه خود ه ها برای باليدن. اين نطفوجود داشتما 

اما همگی وجود داشتند.  ،برخوردار نبودندمشابهی اجتماعی و امکانات 

  رويکردها عبارت بودند از:

      خلق گرائی ميليتانت مذهبی. 1

  . کمونيسم خلقی ميليتانت 2

   ضد سرمايه داری. کمونيسم مارکسی و 3

ها از اين نيست که آن اين سه تندنس در سازمانمنظور از موجوديت جنينی 

يا  !!آغاز توسط افراد معينی دوره نطفه بندی نمايندگی خود را طی می کردند

بقاتيشان قابل پيش بينی اينکه نمايندگان آتی آنها با توجه به خاستگاه معين ط

ً افراد برخاسته از  بوده اند! ً اين نيست که لزوما بعالوه منظور من مطلقا

گرايش سوم و عناصر دارای خاستگاه طبقاتی  ،انواده های فقير و کارگریخ

در اين مورد بعداً بورژوائی رويکرد اول و دوم را نمايندگی می نموده اند. 

ً فقط به اين اکتفاء می کنم که  بحث بر سر بيشتر توضيح خواهم داد. عجالتا

سازمان  ،ن سياقافراد نيست. منظور اين است که سازمان مجاهدين و به هما
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چريکهای فدائی خلق عناصر اجتماعی و طبقاتی الزم برای رشد صف آرائی 

به بعد در  1352اين سه تندنس را در درون خود دارا بودند. آنچه از سال 

به طور واقعی رخ داد. عروج گرايش دوم، ستيزه جوئی  سازمان مجاهدين

بر روی رشد، ابراز  آنتاگونيستی آن با گرايش نخست و بستن تمامی راهها

 وجود و بالندگی رويکرد سوم بود. در باره اينکه سير ماجرا چگونه پيش رفت 

تاه اما قبل از آن بايد رويکرد مورد بحث را ولو کو نيز بحث خواهم نمود

  تشريح کرد.

  

  

  

   کمونيسم خلقی ميليتانت 

 اجتماعی و های واکنش يکی و فقط يکی از کمونيسم خلقی ميليتانت

 در شرائط امپرياليستی به ويژه بورژوازی،اليه تحتانی ترين ئولوژيک ايد

های مسلط سرمايه  رت بخشدر مقابل فشار حاکميت و قد ،سرمايه داری توليد

داری جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر در سوی يک سوی و احتمال ميدان در

کمونيسم  ديگر است. اين رويکرد در شرائط تاريخی باال تالش می کند تا لباس

و پرولتاريا تن کند. درفش مبارزه با امپرياليسم و سرمايه داری برافرازد، با 

ادعای نمايندگی راديکال ترين بخش طبقه کارگر وارد معادالت مبارزه طبقاتی 

 و مرتجع يدهجاری جامعه شود و در همان حال بر خالف تندنس های پوس

  سم جانبداری جدی نشان دهد. مدرنيته و الئي دينی بورژوازی به سکوالريسم،

جعلی کمونيسم شکست انقالب اکتبر، تأسيس کمينترن، ظهور اردوگاه 

مخصوصاً در آسيا، افريقا و امريکای  دنياداری را در مساعدترين شرائط ميدان

گرايش د، بورژوازی چپ نمای حامل اين التين برای اين رويکرد فراهم آور

فراموش نکنيم که ه را تشکيل می داد. اصلی ترين بخش استخوانبندی اردوگا

چريکی آن روز  جنبش برای يافتن افراد و چهره های کارساز اين رويکرد در

رنامه و شناسنامه خانوادگی نبايد دنبال تبا جامعه ايران يا هر کجای ديگر
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اين تندنس می توانستند از بطن  ها رفت. سرسخت ترين نمايندگان انسان

ن آيند. افکار مسلط در جامعه سرمايه داری بيان زندگی طبقه کارگر بيرو

مايه دار است. انديشه و تمناهای طبقه سر ، افق هاانديشوار منافع، انتظارات

ون های سياسی درون جامعه نيز يهای اجتماعی و اپوزيسمستولی بر جنبش

مادام که رويکرد ضد کار مزدی طبقه کارگر به هر دليل غيبت دارد يا ضعيف 

های بورژوائی است. هيچ الزم ون يشه ها و باورهای اپوزيست، اندياس

نيست که اين يا آن سرمايه دار، اين يا آن ايدئولوگ، فيلسوف، اقتصاددان يا 

جامعه شناس دارای کارت رسمی تعلق به فالن قشر بورژوازی در جنبشی 

حاضر باشد تا افکار، سياست و راهبردهای اليه طبقاتی او نمايندگی گردد. 

های طبقه سرمايه دار هم کارگر زير فشار استثمار و سبعيت  ن کار را يکاي

های سنگين کارگری که در محاصره مه آلودگی  خوب می تواند انجام دهد.

توليد شده توسط ماشين های فکر و فرهنگ و ايدئولوژی بورژوازی همه 

چيز را با چشم سرمايه می بيند بسيار ساده به چنين ورطه ای سقوط می 

کند. نکته مهم اين است که فعالين اين رويکرد يا جنبش از هر قشر و طبقه 

ای باشند، افکار حاکم بر آنها بيان انديشوار منافع و انتظارات اليه هائی از 

   طبقه سرمايه دار است.

کالً و مستقل از جناح بندی های چپ يا راست درون  اين بخش بورژوازی

د سرمايه داری ناراضی است. چشم انداز از شرائط امپرياليستی تولي خود،

را تيره و تار می بيند. درهای  ت و خودگستری سرمايه های خردتوسعه انباش

 - عظيم سودهائی که توده . از کوهی يابدازار رقابت را بر روی خود بسته مب

به چنگ نمی آورد. فشار  دلخواه راهای کارگر جامعه اش توليد می کند حصه 

تر مثل شمشير دموکلس بر باالی مرزهای مالکيت خردش سرمايه های بزرگ

حوزه های پيش ريز سرمايه های  وسيعچرخ می خورد. با چشم باز رشد 

بزرگ را می بيند و از فروماندگی خود در پيوستن به هم طبقه ای ها اشک 

  حسرت می ريزد. 
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دامنه مشکالتش به همين حد، محدود نمی گردد. در قدرت سياسی طبقه خود 

م سهم چندانی ندارد. به ارگان های تعيين کننده برنامه ريزی نظم سياسی ه

و حتی راه ورود به اين نهادها را هم کم يا بيش بر  است سرمايه دعوت نشده

روی او بسته اند. از اين بدتر برای طرح اعتراضات خود شانس زيادی ندارد 

 - ه اعالم میرا مخل نظم سياسی سرماي کمترين اعتراضشو بسياری اوقات 

انی بورژوازی، به بخش تحت .کنندمی کنند و به همين جرم او را روانه زندان 

اهل قلم و فکر و درس  ياصاحبان کسب و کار  اعم ازويژه گروههائی از آن، 

اری با اين تنش ها دست در شرائط امپرياليستی توليد سرمايه د خوانده هايش

هايش از ريشه و  . نارضائیندارد. از وضعيت خود رضايت به گريبانند

 حتی  اساس با بدبختی ها و نارضائی های بردگان مزدی سرمايه متفاوت و

و صدر و ذيل آن در معضالت سرمايه، شرائط ارزش افزائی  استمتضاد 

د. از دست گردسرمايه ها و حد و حدود سهم در قدرت سياسی خالصه می 

. از داردطبقه شکايت و به عنوان شريک مالکيت و قدرت اين  طبقه خود

د، اما به محض گرفتن اح مسلط طبقه اش عليه خود می نالديکتاتوری جن

بيند. در باره می  مجاز قدرت، تحکيم بيشتر اين ديکتاتوری عليه کارگران را

و  هداما آزادی را برای خود می خوا ازدهای سياسی جنجال راه می اند آزادی

برای استيفای سهم بيشتر در مالکيت  هدفش از کسب آزادی يافتن امکان تالش

. استسرمايه اجتماعی و حصه ای در قدرت سياسی نظام سرمايه داری 

اما  و حقوق بشر پر می سازد ، آزادید حق، عدالترا از فرياجهان اسر تسر

ً حقوق مالکانه و امتيا زات دلخواه بورژوائی مالک حق و باطل وی صرفا

مجاهدين، لزوماً متشکل از آحاد  ازمانس رويکرد کمونيسم خلقی درون. است

فرهنگ و  ، اخالق، سنت ها،افکار ،يه بورژوازی نبود اما ايدئولوژیاين ال

اين قشر را با خود حمل می کرد. اين رويکرد با سر  اجتماعی ارزش های

و در رأس  مبارزه طبقاتی ، تاريخ،اين اليه بورژوازی به جامعه، جهان

در همين راستا چند از همين روی و و  زدر می اندانظ تمامی اين ها به انسان

    از:  نداين مشخصه ها عبارت .را با خود حمل می نمايد اشنای مهممشخصه 
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    عشق به مالکيت دولتی سرمايه ها

گزينه مالکيت متمرکز دولتی سرمايه ها، از بارزترين جلوه های حيات 

بازتاب تحقيری است  اجتماعی کمونيسم خلقی است. عشق به اين فرم مالکيت

 نداشتن حصه بر اثراليه تحتانی بورژوازی  هائی ازبخش عناصر يا  که

اين شکل  د.نتحمل می کن» سرمايه اجتماعی«در مالکيت خصوصی دلخواه 

مالکيت مطلوب رفرميسم درون جنبش کارگری يا افراد اليه مرفه بسيار 

حال که اقارب  اولی ها با خود می گويند، نازک طبقه کارگر نيز هست.

نيستند، چه بهتر که  ، حاضر به تقسيم بالمناصفه مالکيتزيادت جوی طبقه

تصاحب سرمايه ها و دارائی ها با شکل دولتی آن جايگزين  شکل خصوصی

برای گردد. تهديد مستمر به خلع يد از هر نوع مالکيت نيز اهميت مسأله را 

الح و مالط تئوری اين صد چندان می سازد و بيان انديشوارش را مصاينان 

دومی ها نيز همه دار و ندارشان به موقعيتی که می کند. » کمونيسم« روايت 

در سازمان کار سرمايه داری دارند آويزان است و در همين راستا، طبيعی 

  است که به مالکيت دولتی سرمايه اجتماعی عشق ورزند.  

توليد سرمايه داری راه  در شرائط امپرياليستیی اجتماعی باال به ويژه گروهها

را در افراشتن پرچم مالکيت دولتی  بورژوازی حاکممقابله با ناروائی های 

تر و در زير اين بيرق، داد خود از مه ند تاند و تالش می کنسرمايه ها می بين

ً در  بخش نخست يار بستاند. کهت اليه تحتانی طبقه سرمايه دار مخصوصا

. دليلش پويه بسيار وسيع و پرشمار است عيتیجوامعی مانند ايران به لحاظ جم

آرام تر روند تمرکز پوئی سرمايه اجتماعی در قياس با قطب های عظيم تر 

انباشت سرمايه جهانی است. هر چه سرعت ادغام، تمرکز و انحصاری شدن 

های کوچک تر سرمايه مقاوم تر به حيات خود ادامه سرمايه کمتر باشد، مالکيت

که به نوبه خود ميان پيشرفته ترين ممالک صنعتی جهان نيز می دهند. تفاوتی 

وجود دارد. بورژوازی کوچک فرانسه بسيار پرشمارتر از همتای طبقاتی 

همسان همه اليه های نفوس متشکله اين قشر خود در جامعه سوئد است. 

ون آن به عناصر و نيروهای دراوالً اجتماعی ديگر پديده ای يکدست نيست. 
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مربوط به موقعيت خود در سازمان ديگر مؤلفه های  ان مالکيت واقتضای ميز

کار سرمايه، به ويژه زير مهميز تقسيم کار درونی نظام سرمايه داری با هم 

متفاوتند. تفاوت هائی که بر روی نوع نگاه اين نيروها به شکل مالکيت 

نيروی  ثل هر اليه وثانياً گروههای مختلف آن مسرمايه نيز تأثير جدی دارند. 

در داد و ستد های فکری  افکار، نظرات و تندنسساير با  اجتماعی ديگر،

، تاجران و صاحبان پيشه وراناز اين قشر را  قابل توجهیطيف هستند. 

و تجاری يا  سرمايه های کوچک يا متوسط در بنگاه های متنوع صنعتی

کيت تشکيل می دهند. اين طيف دلباخته مال» خدمات«قلمروهای موسوم به 

. به طور معمول مالکيت متمرکز دولتی را بر نمی تابد سرمايه است انفرادی

يا تندنس اجتماعی متناظر با اين فرم مالکيت سرمايه » کمونيسم خلقی« و با 

اليه مذکور(بورژوازی گروههای ديگر درون ميانه بد و خصمانه ای دارد. 

. تشکيل می دهندرا جمعيت کثيرتری  ها در عين حالکوچک) چنين نيستند. آن

اينان در سراسر جهان و بيشتر از هر جا در ممالکی شبيه جامعه ما راه 

سرمايه دار ماندن و بودن خود را از طريق احراز مناصب تعيين کننده دولتی 

و اجتماعی  ، حقوقیو کسب مکان معتبر در برنامه ريزی نظم توليدی، سياسی

موقعيت خاص در درون سازمان سرمايه داری دنبال می کنند. در جستجوی 

کار سرمايه هستند تا به يمن اين موقعيت حصه مطلوب خويش را در مالکيت 

  مشاع سرمايه اجتماعی جامعه معين به دست آورند. 

معموالً دو راه متفاوت در پيش پای  خويش اين طيف ها برای حصول هدف

رترين راه را خود می بيند. يک طيف، کم هزينه ترين و در عين حال چندش با

تا از ورای کسب مقامات و پست های باال در  تالش می نمايدانتخاب می کند. 

م از ديکتاتوری درنده و عريان يا ديکتاتوری قلمرو ديوانساالری دولت ها، اع

، سهيم شدن خود در مالکيت سرمايه اجتماعی »دموکراتيک« های موسوم به 

مان آغاز با اين جهتگيری از سوی را تضمين نمايد. تاريخ سرمايه داری از ه

طبقه  تمامی افرادعناصر و اليه های مختلف بورژوازی عجين بوده است. 

ً مالکان خصوصی کارخانه، تجارتخانه يا بنگاههای  سرمايه دار لزوما
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 -ها را سرمايه داران دولتی تشکيل می از آناقتصادی نيستند. درصد باالئی 

که به اعتبار مکان و موقعيت خويش در دهند. گروه ها، افراد و اقشاری 

سازمان کار سرمايه، شرائط و امتيازات يک سرمايه دار را دارا هستند. در 

برنامه ريزی نظم سياسی سرمايه شريکند و اين نظم در راستای پاسخ به 

انتظارات و آرزوهای آنان است. در اضافه ارزش های توليد شده توسط طبقه 

های کالن، پاداش  و اين سهم را به صورت حقوقکارگر سهم درخور دارند 

های نجومی و رفاه بيکران اجتماعی دريافت می کنند، در برنامه ريزی کار و 

توليد اجتماعی شريک هستند و در سياست گذاری های اقتصادی نقش کارساز 

دارند، سرنوشت کار و استثمار و محصول اجتماعی کار طبقه کارگر با 

ی گردد. در يک کالم آنچه خوبان همه دارند، اينها نيز به دخالت آنها تعيين م

اندازه کافی دارا هستند. طيف قابل توجهی از بورژوازی و در آن ميان بخشی 

اين طبقه برای سرمايه دار ماندن و برای تضمين شراکت  اليه تحتانیاز 

  اين راه را انتخاب می کند. » سرمايه اجتماعی « خويش در مالکيت 

طيف بعدی يا نيروی اصلی مورد گفتگوی خود برويم. اين نيرو راه  به سراغ

نخست را تقبيح می کند. تقسيم کار جهانی موجود سرمايه داری و کل نظم 

توليدی و سياسی مسلط سرمايه در جامعه را تعرضی غيرقابل تحمل به حريم 

بسيار در همين راستا بار حقارتی  مالکيت، قدرت و منافع خود تلقی می نمايد.

د. وجدانی عاصی و اندرونی خشمگين سنگين می بين دعظيم را بر دوش خو

ی سر د سايه هجوم رقيبان چيره دست را باالر می اندازدارد. به هر کجا نظ

با آنان را نابرابر و غيرمعقول می پندارد. زير فشار  د. رابطه خوبيند خود می

ست، شناخت جامعه و اين مشکالت پيچيده، بيشتر از خيلی ها، شيفته سيا

جهان، مطالعه اوضاع روز دنيا و پيگيری مبارزه سياسی است. اين آخری 

تيز برايش امری کامالً حياتی و افتخارآميز است. ورود به حوزه جنگ و س

را راهی برای تشفی عصيان اندرونی خود  شيزسياسی از جمله شکل قهرآم

او نيست بلکه امری  می بيند. شکست يا پيروزی در مبارزه، مسأله اصلی

زی است، به اين ثانوی و تبعی است. نفس جنگيدن برايش همتای حصول پيرو
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منافع خود را ، می بيندوادادگی خود را فاتح برج تسليم، سکوت و  دليل که

منافع  استثمارشوندگان و توده فرودست تلقی می کند و در همين راستا مبارزه 

» خلق«در راه تحقق آرمانهای  گذشتگیی، ايثارگری و از جان کارفدااش را 

ورود وی به  ی برایاسم رمزدر عين حال فرمولبندی هائی که . می خواند

ل قدرت آن ها به نردبان تبدي وهم و بی دانشی توده های کارگر حريم تو

سازش بر سر تقسيم کار موجود  است. به عرش قدرت سياسی  عروج خود

م مالکيت سرمايه ها، تمکين به موقعيت سرمايه داری، تن دادن به کمترين سه

پائين دست در ساختار نظم اجتماعی و مدنی نظام بردگی مزدی و باالخره 

 - نمی يشاکتفاء به کوچکترين قطاع کيک اضافه ارزش ها را شايسته شأن خو

بيند. با گروهها و دستجاتی از قشر اجتماعی خود که راه تداوم سرمايه دار 

ت در سرمايه اجتماعی را از ورای آويختن به دولت بودن و کسب سهم مالکي

ند، های منحل در قطب غربی سرمايه و سيستم امپرياليستی  دنبال می نماي

قعيت برتر تراست های صنعتی، دليلی برای مو رابطه چندان حسنه ای ندارد.

مؤسسات مالی امپرياليستی و شرکای داخلی آنها در ملکيت سرمايه ها  ،بانکها

دولت باب طبع د و اين موقعيت را حق محرز و عين المال مسلم نمی بين

   می داند.  خويش

اين بخش بورژوازی با اين مشخصات به همه دالئلی که گفتيم اوالً يگانه راه 

پيِش روی خود، برای احيای مالکيت، قدرت و منزلت از دست رفته را 

ً ا گر نه هميشه اما در استقرار سرمايه داری دولتی در جامعه می يابد و ثانيا

شرائطی خاص راه استقرار اين شکل برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد را 

انحصارات امپرياليستی،  مبارزه قهرآميز عليه زيادت طلبی در روی نهادن به

عظيم شرکای داخلی آنها و رژيم سياسی نماينده اين طيف جستجو می نمايد. 

ی برخاستگان اين اليه هاقطع  ترين بخش نيروهای طيف چپ، به طور

به  يا همين بخش از طبقه بورژوازی با سر همين اليه نيستند اما اجتماعی 

افکار، انتظارات، سياست ها، رؤياها و ارزش های خود  دنيا نظر می اندازند.
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را از نمايندگان فکری و سياسی اين قشر به عاريت می گيرند و همه اين ها 

      لباس چپ می پوشانند.را 

  

  

  کمونيسم نمائی ايدئولوژيک و قدرت ساالری حزبی

د در از سهم نازل خوفقط تحتانی ترين اليه بورژوازی  متعلق بهگروههای 

 يشموقعيت فرودست خو نسبت بهد، نبرنمی  مالکيت سرمايه اجتماعی رنج

در همين راستا دامنه . هستند نيز عاصی داری در قدرت سياسی سرمايه

تسخير محدود نيست. دولتی شدن مالکيت سرمايه ها صرف  انتظاراتشان به

قدرت سياسی و کنترل بالمنازع ساختار نظم سياسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی 

يز بخش ديگر اين انتظارات است. کمونيسم اين ن خودو اجتماعی توسط 

 اينحصول  خالصه می گردد. هدفيا دو  اصلجماعت در تحقق همين دو 

خود نيازمند داشتن سازمان نيرومندی است که بتواند زمام به نوبه  خواسته ها

. سازمانی آهنين در باالی سر ساکنان گيردهمه امور را در انحصار خود 

جامعه که نظم توليدی، سياسی و همه اشکال نظم بردگی مزدی را مستقر 

  سازد. 

اين سازمان قرار است ماشين دولتی روز سرمايه را به اين دليل که توسط 

ديگر طبقه سرمايه دار رانندگی می شود ساقط نمايد و  بخش های يا شبخ

قدرت سياسی سرمايه را در شکلی ديگر و زير نام و عنوانی کامالً متفاوت و 

مغاير، برنامه ريزی و بازسازی کند. سازمان ياد شده در شرائطی که قشر 

يکه قدرت ون قرار دارد و به اريبورژوازی مورد گفتگوی ما هنوز در اپوزيس

عروج نکرده است بايد بتواند طبقه کارگر را زير چتر واليت و قيادت خود 

گرد آورد، بايد در باالی سر جنبش کارگری قرار گيرد و اين جنبش را وثيقه 

ميدان داری خود برای تسويه حساب با رقبای طبقاتی چيره دست سازد. 

ف مستقل طبقاتی حصول اين هدف دشوار است اما شکار طبقه کارگر فاقد ص

و ضد کار مزدی کار سختی نيست. وقتی که وضع جنبش کارگری چنين باشد 
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برای نفوذ هر چه مؤثرتر در  زيادیاليه اجتماعی مورد نظر تحرک سياسی 

اين جنبش و جلب شمار هر چه بيشتر فعالينش نشان می دهد. برای اين کار 

يا » انقالبيون حرفه ای« همان گونه که گفتم نيازمند حزب است. سازمانی از

و  ازمانی که بتواند امواج خشم، سگذاران قشر خودافاضل و سياستنخبگان، 

عرش اليه مزبور به عروج نردبان کارگر را طبقه سرمايه داری قهر ضد 

اليه تحتانی بورژوازی بايد رويکرد ميليتانت درون قدرت سياسی سازد. 

رگران و زحمتکشان القاء ری کاسازمان خود را ستاد فرماندهی جنبش جا

يرد، برای اين کار بايد لباس چپ بايد باالی سر توده های کارگر قرار گ کند!!

های کارگری پنهان گردد. بايد ، باورها و افق پوشد و پشت شعارها، مطالبات

يا چيزی از اين نوع جار زند،  »حزب طبقه کارگر«تشکيالت خود را 

پرولتری برافرازد و ا، سوسياليسم و انقالب کمونيسم نمائی کند، پرچم پرولتاري

   گزيند. مأوا »  کمونيسم «ايدئولوژی   باالخره در حصن حصين

سوء تفاهم نشود، منظور اين نيست که حزب سازی خاص اليه های تحتانی 

ً چنين نيست. کل اين  بورژوازی به طور کلی يا در شرائط ويژه است. قطعا

اعی درون آن خود را نيازمند داشتن حزب طبقه و هر تندنس سياسی يا اجتم

د. بورژوازی منافع خاص طبقاتی خود را منافع کل جامعه می پندارد!! نمی بين

افکار، باورها، دورنماها، طرح ها و برنامه هايش را که همگی نياز بازتوليد 

و تضمين حاکميت سرمايه اند، نسخه زندگی و راز بقای کل  چرخه توليد سود

ی زند!! رويکردهای مختلف بورژوازی هر کدام برای اعتقادات بشريت جار م

و سياست ها و راهبردهای خود چنين نقشی قائل هستند و حزب خويش را نيز 

آنها می گويند آنچه نفع ماست، يا نوع برنامه ريزی از همين منظر می کاوند. 

ری نظم توليدی، سياسی، اجتماعی، حقوقی و مدنی ما برای جامعه سرمايه دا

تضمين کننده منافع و کليد سعادت همگان است!! حزب ما اطاق فکر و ظرف 

خود حزب پيونديد، کل هستی  پيشبرد و اجرای اين برنامه ريزيهاست. پس به

به پايش ريزيد. در آن فنا و منحل گرديد، نيست شويد تا حزب هست شود.  را

زيرا برای تسلط بورژوازی کالً حزبساز است زيرا طبقه ای استثمارگر است. 



 

 156

بر استثمارشوندگان نيازمند عوامفريبی و ابزار خاص اين تسلط است. زيرا از 

طريق حزب ملزومات بازتوليد چرخه ارزش افزائی سرمايه را به عنوان 

مصالح زندگی همگان بر توده های کارگر تحميل می کند. عکس موضوع در 

داری توده های کارگر  مورد پرولتاريا صدق می کند. جنبش آگاه ضد سرمايه

در تدارک محو استثمار از بيخ و بن عليه حزب سازی است. زيرا اين جنبش 

است، برای امحاء کامل طبقات، دولت و جامعه طبقاتی پيکار می کند، اين 

جنبش راه استقرار جامعه ای را می پيمايد که در آن همه انسان ها در تعيين 

تماعی خويش به طور مستقيم و سرنوشت کار و محصول کار و زندگی اج

آزاد، نافذ، آگاه و مختار دخالت دارند. جامعه ای که فقط از طريق دخالتگری 

مستقيم و شورائی همه انسان ها قابل برنامه ريزی و برپائی است. جنبش 

کارگری بايد در گام، گام خود آمادگی و صالحيت و قدرت و ظرفيت اين کار 

يد آرد. چنين جنبشی نمی تواند به حزب آويزد، را در آحاد توده های خود پد

نخبه و مشتی تعيين سرنوشت کار و زندگی اجتماعی انسان ها را به نمی تواند 

بسپارد. اين بحث را من در کتاب ها و مقاالت ما بهتران صدرنشين حزبی از 

شرح بيشتر آن نمی باشد.  ل باز کرده ام و در ايجا مجالی برایديگر به تفصي

قدرت ساالری حزبی کار کات را فقط به اين خاطر آوردم که بگويم اين ن

هر رويکرد بورژوائی است. خاص کمونيسم خلقی نيست. سيره و سنت و نياز 

تفاوت معين سازمان پرستی و نوع تحزب کمونيسم خلقی لنينی با حزب سازی 

ساير تندنس های بورژوائی يا سوسيال دموکراسی و رفرميسم راست درون 

ش کارگری اين است که کمونيسم خلقی لنينی به طور معمول با ديکتاتوری جنب

هار و حمام خون ساالر سرمايه دست به گريبان است. سرنگونی طلب و 

از همه اينها اساسی تر و مهم تر در جستجوی استقرار ميليتانت است و 

سرمايه داری دولتی انحصاری است و اين شکل برنامه ريزی رابطه خريد و 

روش نيروی کار را سوسياليسم تلقی می کند و مصمم است که آن را به ف

عنوان افق رهائی پرولتاريا به توده های اين طبقه بقبوالند و بر آنها تحميل 

 نمايد. مجموعه اين داده ها سبب می گردد که کمونيسم خلقی لنينی پديده تحزب
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اکم تقدس فرو را حتی بيشتر از رويکردهای رسمی بورژوازی در هاله متر

برد. همه چيزش را آهنين سازد. انحالل و فنا شدن آدم ها در آن را به اوج 

رساند. احراز پست ها و عبور از سلسله مراتبش را هر چه پيچيده تر گرداند. 

آدم ها را به عرش عزت می برد و به حضيض ذلت پرتاب حزب در اينجا 

ل ديگر که و خيلی مسائمی کند. قدرت می دهد و از قدرت ساقط می سازد 

دموکراسی «آنچه را  خلقی لنينین آنها نيست. کمونيسم نيازی به ليست کرد

. باالنشينان را فعال مايشاء نام دارد اسير سانتراليسم می سازد »درون حزبی

» درون حزبیدموکراسی «می کند. بوروی سياسی حزب همه کاره می شود. 

ز اينکه کدام اسم و رسم را بر آن بار حتی بدون سانتراليزه شدنش هم مستقل ا

کنند، يا هزاران پيرايه کارگری بر آن آويزان سازند، به هر حال متضمن 

قيمومت عده ای توسط عده ديگر، حق تصميم گيری ارگان باالتر برای پائين 

» سانتراليسم دموکراتيک« استگذاری يک عده برای همگان است.تر و حق سي

اشکال انحالل اراده آزاد انسان ها در تشکيالت را  نحتی همينسخه پيچی لنين 

   باز هم وخيم تر و سهمگين تر می سازد. 

رويکرد ميليتانت امکانات موجود به موضوع اصلی بحث باز گرديم. از 

برای ترويج، اشاعه و مسلط ساختن الگوی درون اليه تحتانی بورژوازی 

 شکست انقالبفتيم. سازمان انقالبيون حرفه ای در جنبش کارگری می گ

اردوگاه «طب سرمايه داری دولتی عروج کمينترن و پيدايش ق اکتبر،

ای اين قشر بورژوازی را بر و همه کارهای ديگر کارانجام اين » شوروی

نسخه پيچی بلشويسم همان سازمانی بود که او » تحزب کمونيستی« آسان کرد.

کارگر  طبقهردن به صف ک »کمونيسم«احتياج داشت. حزبی که زير بيرق 

اردوگاه نيز » سوسياليسم«را دنبال می کرد.  خلقیبرای امپرياليسم ستيزی 

ی که »سوسياليسم«ياهايش طلوع می کرد. ستاره اميدی بود که در افق رؤ

استثمار شديد نيروی کار توسط سرمايه را با ديکتاتوری هار سرمايه داری 

ارمغان » رگران، زحمتکشانانقالب دموکراتيک کا« يکجا به هم می آويخت. 

پوست و خون  رای او بود. انقالبی که با گوشت،بعدی کمينترن و اردوگاه ب
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گاهی کارگران به پيروزی می رسيد اما کل رسالتش در انکشاف نوع اردو

ديگری بود که  هديه» جمهوری دموکراتيک «سرمايه داری خالصه می شد. 

می داشت. نوعی رژيم سياسی که اردوگاه و منشعبين بعدی آن به وی ارزانی 

نقش مسلط بورژوازی انحصاری در قدرت را به اقشار تحتانی اين طبقه 

  واگذار می نمود. 

کل نگاه  يانقد اقتصاد سياسی  تحجرآميز از ماترياليسم انقالبی و روايت

ليست ارمغان »!! دئولوژی مارکسيسماي«برچسب  مارکسی مبارزه طبقاتی با

 هائیرا تکميل می کرد. روايت مورد بحثبرای رويکرد ای سترگ اردوگاه ه

که نقد پراتيک، راديکال و ضد کار مزدی مارکس بر سرمايه داری را به 

شريعتی برای اسارت پرولتاريا در چنگال رفرميسم چپ تبديل می نمود. 

های  اردوگاه شوروی همه اين ساز و برگشکست انقالب اکتبر و عروج 

ازمانی، تاکتيکی را به اندازه کافی توليد کرده بود. ايدئولوژيک، سياسی، س

ها ژوازی خرد عاصی کشورها به کمک آنبورنمايندگان فکری آنسان که 

 کارگرترين انسان ها!! بسيار راحت، در يک چشم به هم زدن چپ ترين چپ

، انقالبی ترين نيروها و کمونيست ترين شهروندان می شد!! رويکرد !!ها

 همهی يا کمونيسم خلقی اليه تحتانی بورژوازی، سرمايه داری دولت

را نوشداروی به هنگام عالج  دستاوردهای اردوگاه را از هوا می قاپيد و آنها

درد خود می ديد. آنچه اردوگاه به وی ارزانی می داشت همان چيزی بود که 

انتظاراتش را از مالکيت دولتی سرمايه اجتماعی گرفته تا احراز نقش 

قدرت سياسی سرمايه، يکجا لباس کمونيسم و چپ می پوشاند و انحصاری در 

راه را برای نفوذ هر چه مؤثرتر وی در جنبش کارگری و تبديل اين جنبش به 

  مرکب راهوار قدرت هموار می ساخت.  

  ناسيوناليستی  ميليتانت  امپرياليسم ستيزی خلقی و چپ نمائی 

يت دولتی، قدرت بخش عاصی بورژوازی کوچک، رويکرد خود به مالک

 وضوعاتمؤلفه ها و مساالری حزبی و کمونيسم نمائی ايدئولوژيک را با 

ستيزی . چپ نمائی ميليتانت ناسيوناليستی و امپرياليسم کندديگری کامل می 
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اوالً  در دوره مورد بحث ما هائی کهاخص. شخلقی از جمله اين فاکتورهاست

ا تصوير می نمود و ثانياً يک محور مهم کارزار روز اين قشر بورژوازی ر

کارگر، انحراف کارگران  ها را برای متوهم ساختن توده بيشترين ساز و برگ

در  طبقه کارگرتوهم آميز  وسيع و از ريل ضد سرمايه داری و جلب حمايت

روايت خلقی امپرياليسم تبيينی متضاد با بنمايه نقد اختيار وی قرار می داد. 

ً بورژوائی و ناسيوناليستی از شرائط و عميق مارکسی اقتصاد سياسی ا

داری است. نقطه عزيمت اين روايت به رغم  امپرياليستی توليد سرمايه

سرمايه داری يعنی  درونمايه واقعی های ظاهری مکتبی خود، فرمولبندی

تکامل عالی رابطه کار مزدی نيست. در حرف بر امپرياليسم به عنوان مرحله 

اقتصادی  حول اين سيستم اعم ازتحليل يشگفتگوها اما داردسرمايه داری تأکيد 

از شناخت مارکسی  گريزبر  ،اين تحليلمتناظر با  يا استنتاجات سياسی

. به اصرار می ورزدو انکار درونمايه واقعی توليد سرمايه داری سرمايه 

سرمايه، تقسيم  ، صدورجای آنکه ظهور انحصارات، سيادت سرمايه مالی

 ،رابطه کار مزدی در پرتو را يا مؤلفه های مشابه اقتصادی و ارضی دنيا

 غيرقابل حلتوسعه تاريخی و تناقضات  يند عينیفرا روند توليد اضافه ارزش،

 طفيلی گری، تنزيل بگيری، عواملی مانندبه  آناتومی کند اين شيوه توليد

ميان  رفتن رقابت آزاد به حاشيهسيادت مشتی دولت رباخوار، غارتگری، 

سرمايه داری جدا شده از خواص اساسی مناسبات « يا  ی انفرادیسرمايه ها

تصوير می کند که نه  موجودی. امپرياليسم را می آويزدها !! و مانند اين» خود

بلکه حتی با  سرمايه داری را از دست داده استتوليد های ماهوی ويژگيفقط 

تثمار نيروی دنيا هم سر ستيز دارد!! از اسبخش هائی از اليستی تانکشاف کاپي

و به فئوداليسم و  !!کار و اضافه ارزش حاصل استثمار کارگران بيزار است

   مناسبات قرون وسطائی عشق می ورزد!!

در تحليل اقتصاد سياسی بورژوائی حلق آويزی به روايت خلقی امپرياليسم با 

عمالً به ساز و کار تئوريک  ،فاز توسعه امپرياليستی سرمايه داریسرمايه و 

ه های تحتانی بورژوازی در کشمکش با بخش مسلط تر انحصاری طبقه الي
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خود تبديل می گردد. اين روايت در همين راستا نقش گمراهه ای عظيم را بر 

سر راه کمونيسم مارکسی لغو کار مزدی و جنبش ضد سرمايه داری توده های 

ی اقشار پائيننمايندگان فکری گروههائی از  کارگر دنيا ايفاء می کند.

تاريخاً قی امپرياليسم هدفها و انتظارات بورژوازی با آويختن به تبيين خل

ارتجاعی خود را عين منافع و دورنمای رهائی کل جامعه، از جمله طبقه 

ارگر جار می زنند. آن ها کاهش تسلط انحصارات در پروسه انباشت و ک

صاری در ارزش افزائی سرمايه اجتماعی و تقليل نقش نمايندگان سرمايه انح

استقالل اقتصادی و « ساختار قدرت سياسی به نفع بهبود موقعيت قشر خود را 

آرزوها و  دروغين ها مارکنامند!! و بر روی اين بسته بندي می» سياسی

افق کمونيسم لغو کار مزدی و راه  حک می کنند!! دورنمای رهائی پرولتاريا

خط می کشند و گمراهه  کارگرطبقه پيکار منتهی به اين افق را از پيش پای 

رمايه داری دولتی را در سشکلی از مبارزه عليه امپرياليسم و نهايتاً استقرار 

  ها قرار می دهند.مقابل آن

به گفتگوی خود در  شاخص ها و مؤلفه های معرف کمونيسم خلقی،با توضيح 

 52 باره تحوالت ايدئولوژيک، سياسی درون سازمان مجاهدين از شروع سال

م که آنچه در اين را به ياد آر تهاين نکقبل از هر چيز باز می گردم. به بعد 

دوره رخ می داد، ادامه مستقيم اما جهش وار و کيفی رخدادهای پيشين بود. تا 

شروع اين دوره، شاهد جدال ويژه ای در داخل تشکيالت نبوديم و کاروان نفی 

. وضعی که دير يا و اثبات ها با توافق جمعی همگان راه خود را طی می کرد

از ميان سه گرايش خفته درون می شکست و باالخره شکست. بايد زود 

به بعد يکه تاز واقعی  52سازمان، رويکرد کمونيسم خلقی بود که از سال 

به رويکردی که خاستگاه طبقاتی و مشخصات سياسی آن را  ماجرا گرديد.

  صر توضيح دادم. مخت طور

از جمله کمونيسم  تی از گرايشات مختلف،يک بار ديگر تصريح کنم که وق

خلقی ميليتانت صحبت می شود، منظور اين نيست که افراد هر گرايش در 

ً پرورش يافتگان متن زندگی و هستی اجتماعی  ،درون تشکيالت همان دقيقا
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طبقه يا قشری هستند که توسط اين گرايشات نمايندگی می گردند. اين افراد 

های اجتماعی مورد گفتگو باشند و ممکن است  ممکن است برخاستگان اليه

نباشند. مسأله اساسی اين است که اقشار مذکور در جامعه حضور دارند، 

های جاری اجتماعی رها و اعتراضات آنان در سير جدالافکار، انتظارات، باو

، هاجهتگيري گيری يا تکوينروند شکل و طبقاتی تأثيرگذارند و اين تأثير را بر 

وارد می سازند.  همکارگری  ون، حتی بر نيروهایياپوزيساضع مو افکار و

در رابطه با سازمان مجاهدين نيز بحث اين نيست که افراد رويکرد کمونيسم 

ً عناصر قشر تحتانی بورژوازی ً آريستوکراسی  خلقی ميليتانت حتما يا احيانا

 ماعیبودند، آنچه مهم است اين است که افکار و ايدئولوژی اليه اجت کارگری

ً عناصر و  نخست در فضای روز جامعه گشت و گذار فعال داشت و طبعا

  نيروهای درون تشکيالت ما نيز به اندازه کافی از اين فضا متأثر بودند.

در باره زمينه های اجتماعی و درون تشکيالتی عروج اين رويکرد می توان 

 40مه اول دهه به چند مؤلفه اشاره نمود. روايتی از اسالم که رفقای ما در ني

 50خورشيدی کار بنيانگذاری سازمان را با آن معماری کردند تا شروع سال 

کل رسالت خود را به پايان رساند و از اين تاريخ به بعد فقط کالف سردرگم 

آزار دهنده ای را می مانست که از همه سو دست و پای سازمان را می بست. 

اندگی و حقارت می کرديم و کوه تناقضاتی بود که در پشت آن احساس وام

لحظه به لحظه با بيشترين سنگينی بر سر ما خراب می شد. نه فقط هيچ 

برای استتار را پاسخی به هيچ سؤال مبارزه نداشت که بايد زمين و زمان 

. در يک کالم ن ستيزانه اش سر هم بندی می کرديمماهيت ارتجاعی و انسا

ت طوالنی مدت سياسی و پايه سال پيش ميثاق خروج از يک بن بس 6آنچه 

خيزش يا يک » امپرياليسم«ی برای شروع مبارزه با رژيم و جمعهمراهی 

اينک به صورت دنيائی مملو از انسانی بود،  متحد آرمانگرايانه انقالبی،

  تناقض و خرافه و جهل و گمراهه  بايد از سر راه کنار می رفت. 

ارگران بيشترين تأثير را در بخش عوامل اجتماعی، شروع مبارزات وسيع ک

بعد و ابعاد گسترش روز به به  1351داشت. مبارزات کارگری سال های 



 

 162

ها با حساسيت در سازمان دنبال شد و جای مهمی را در گفتگوهای روز آن

که مربوط به چگونه توده ای کردن مبارزه مسلحانه اشغال نمود. موضوعی 

اری جنبش کارگری را به تر حيات تشکيالت به مسائل ج گره خوردن فعال

کارگر، سطح  طبقهدنبال آورد. شناخت بيشتر از شرائط کار و استثمار 

مبارزات و درجه آگاهی آن ها، چشم انداز تأثيرگذاری بر روند مبارزه 

روزشان و نوع اين مسائل  بيشتر و بيشتر مشغله ما شد. در همين راستا 

ه دون، رجوع به تجارب جنبش مطالعه افزون تر کتاب های لنين، آثار مائوتس

های انقالبی امريکای التين، ويتنام و موارد مشابه تا حدود زيادی اجتناب 

ناپذير گرديد. همه اين ها با هم در همان حال که وقوع تحوالت درونی 

 کار و مصالح مورد نياز عروج رويکرد. ساز و دادسازمان را شتاب می 

  می ساخت.  کمونيسم خلقی ميليتانت را نيز فراهم

باز هم چرا فقط اين رويکرد و نه گرايش مارکسی ضد سرمايه داری؟ پاسخ 

بسيار روشن است. گرايش اخير نه فقط در سازمان ما، نه تنها در ايران که 

در کل جهان، در موقعيتی ضعيف، منهزم، سردرگم و فاقد استخوانبندی آگاه 

طوق تبعيت از رويکرد  سياسی به سر می برد. گرايش لغو کار مزدی همه جا

اول را بر گردن داشت. به همين دليل تا جائی که به تشکيالت ما در دل 

شرائط باال مربوط می شد، گرايش کمونيسم خلقی ميليتانت بود که ميدان دار 

می شد. محتوای تحول و نيروهای دو سوی جبهه ستيز نيز بسيار مشخص 

بود که  ی تا آن روز سازمانمبا ايدئولوژی اسال مذهبی خلق گرائیبودند. 

   از سر راه کنار می رفت و مشمول تصفيه می گرديد.هر چه زودتر بايد 

بحثی کوتاه الزم نيز در شرائط روز تشکيالت  اخير در مورد موقعيت گرايش

است. سازمان مجاهدين در سطح جامعه به عنوان يک جريان مذهبی، انقالبی 

ون يبار چنين هويتی، مورد توجه اپوزيسو ضد رژيمی شناخته می شد و به اعت

های مذهبی درون جامعه مانند گروههائی از دانشجويان، دانش آموزان، 

بورژوازی بازار و حتی اليه ای از کارگران، به طور مثال معلمان قرار 

مه چيز داشت. بخش قابل توجهی از افکار عمومی و نيروهای هوادار، ه
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کاليسم اسالمی رژيم ستيز آن می ديدند. اين رادي همانسازمان را تحت الشعاع 

تلقی همان گونه که قبالً گفته شد، به يک پيشينه تاريخی بازگشت می نمود. 

مذهب به عنوان سنگر ارتجاع و ساز و کار قدرت طبقات مسلط همواره آماج 

انتقاد نيروهای راديکال چپ و کارگری بود. موضوعی که به طور معمول 

ون را به دنبال داشت. اعالم يو محافل مذهبی اپوزيس احساس حقارت افراد

موجوديت سازمان مجاهدين با روايت ويژه ای از اسالم که هم پرچم مبارزه 

و هم تمامی وجوه انسان داشت ضد امپرياليستی و ضد رژيمی بر دوش 

مذهب را به تفسيرهای سوء دينداران يا شرائط معين و ارتجاعی ستيزانه 

، عمالً آب تسکينی بود که بر شعله سرکش حقارت محافل تاريخی می آويخت

که خود ما نيز در کاری مذهبی متمايل به مبارزه سياسی فرو می ريخت. 

عموماً سازمان  اسم و رسمدامن زدن آن سهيم بوديم. اين امر سبب می شد که 

سياسی  تندنسچنين نبود.  ن تداعی گردد، در حالی که واقعيتبا مذهبی بودن آ

کذائی از به اصطالح راديکال همان روايت  بههای سازمان حتی  حليلو ت

اسالم نيز رجوع نمی نمود. برعکس روايت خاص از مذهب بود که به 

  . کردسياست ها، اهداف، رويکردها و حتی راهکارهای ما تمکين می 

ً افراد با همه اينها  به  بيشتریکه وابستگی های  وجود داشتندمعدودی نسبتا

، تر ن عده اندک با جهتگيری راديکالاز اسالم داشتند. ايآن زمان ما روايت 

 با همان تعبيرات خلقی متعارف ،تشکيالت !!تر »وسياليستیس«کارگری تر و 

با آن همراهی می کردند اما می خواستند که اين  حتی ،شتندندا لفتیمخا

های در کليشه  به هر حال !!»سوسياليستی« و  »چپ«جهتگيری ها هر چند 

حساب اين تندنس از يک رويکرد دينی کمونيسم ستيز و  دينی ريخته شود!!

و حضور آن به ويژه تا اين حد کمرنگ،  بود ضد کارگری تا حدود زيادی جدا

 نوع دار و دستهبا ارتجاع اسالمی بورژوازی  شدضعيف و بی رمق را نمی 

 پوپوليسم دينی ها يک کاسه نمود.ی يا حتی نهضت آزادی و مانند اينخمين هار

متکی به روايت سوسيال خلقی از اسالم در درون تشکيالت چنين وضعی 

رويکرد  انتقاد و تصفيه سازیداشت و در همين سطح موجوديت بود که آماج 
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قرار گرفت. کيفرخواست تصفيه نيز از مدت ها پيش در  کمونيسم خلقی

خورد.  اعضای سازمان چرخ میپراتيک جاری تشکيالت و در ذهن غالب 

راه افتاد  اين زمينهدر » شهرام «  رفيق مان هائی که پيرامون نقش جنجال

بسيار بيشتر از آنکه قرين واقعيت باشد، ساخته و پرداخته ارتجاع مذهبی 

داشت اما تا جائی که از  مؤثر نقشی. شهرام بدون ترديد استبورژوازی 

به هيچ وجه ن نقش فرايند طرد باورهای ارتجاعی اسالمی صحبت می کنيم، اي

  نداشت.  افسانه ایجنبه ويژه و 

طوفان و در دل  50به سازمان پيوسته بود. در سال  48شهرام در سال 

های اين سال به اسارت رژيم در آمد. در بيدادگاه دولت ضربات و دستگيري

همسان اکثريت قريب به اتفاق رفقای ديگر، با شجاعت  سرمايه داری

مبارزه مسلحانه و افشاء وسيع جنايات رژيم پرداخت.  زايدالوصفی به دفاع از

های سرکش رژيم پس به خاطر جسارتها و بی پروائيسال و س 3او ابتدا به 

سال زندان محکوم گرديد. ساواک شاه پس از مدتی شهرام  10به اش ستيزانه 

روانه زندان ساری  اوين سياهچالنظم جهنمی زندان از در را به جرم اخالل 

 درکه  )54(» اميرحسين احمديان« قی در آنجا خيلی زود با رفيق ساخت. ت

زندان را به عهده داشت آشنا،  مسؤليت هنوز افسر شهربانی بود و آن زمان

دوست و وارد گفتگو گرديد. احمديان از جمله برخاستگان شرائط زندگی، کار 

های های آخر عمر در نساجی درش تا سالکارگر بود. پ توده هایو استثمار 

، راه او خود در اوان جوانی و پس از پايان دبيرستان می کرد.شمال کارگری 

طبقاتی  ار با هستی اجتماعی،اما ميان اين ک پيش گرفت دانشکده افسری را

 ترکتصميم به  بدو استخدام در شهربانی،ديد. احمديان از همان قرابتی ن خود

رای ادامه خود را براستا تالش می کند تا در همين  گيرد، اين شغل می

، هستی اجتماعی وی .نمايددانشگاهی آماده  تحصيل در يک رشته مناسب

تمايالت مبارزه جويانه و رژيم  ،فرار از شغل افسریاو برای  جنب و جوش

شهرام به زندان ساری  شدن نيازش به درس خواندن، تبعيدستيزانه اش، 

، حسينطبقاتی اميردر شناخت تالطمات درونی و  خاص اين رفيقوهوشياری 
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ها برای ای نقشه مشترک آن همه و همه دست به دست هم می دهند و سنگ بن

 برای تقويت خوداحمديان  ابراز عالقه. ماجرا از می سازندفرار از زندان را 

روع می شود و ش تدريسشهرام برای  همزمان و آمادگیدر درس رياضی 

نقشه فرار پيش می رود. ده بسيار سنجي تدارک و اجرای خيلی زود تا تنظيم،

شهرام بعدها و به دنبال اسارت در بيدادگاههای دولت اسالمی بورژوازی نيز، 

نمايش نهاد. به  را دنيای پايداری در مقابل آزارهای جسمی و روانی اين رژيم

تمامی ماههای زندان تا روز تيرباران را در قعر سلول های انفرادی سياهچال 

از مقاومت  آکندهيت از هر گونه ديدار، با روحيه ای اوين، در شرائط محروم

، در گستره همان باورها و تحقير مرگ، با استفاده از هر امکان اندک و ناچيز

 دريایدر  غور و غوصبه و شناخت کمونيسم خلقی مسلط بر نيروهای چپ، 

مبارزه استثمارشوندگان کارگر و تدبير راههای بهتر  و جامعه جاریحوادث 

ای ناراضی عليه رژيم گذراند. به هيچ شکل يا هيچ ميزان مماشات تن توده ه

حداکثر فشار را بر او وارد ساختند تا شايد کالمی عليه سازمان مجاهدين نداد. 

. قدوسی جنايتکار دادستان وقت رژيم تصريح کرد که اگر خلق بر زبان آرد

توار و مصمم اين کار را انجام دهد از مجازات مرگ خواهد رست، اما او اس

تمامی ترفندهای رژيم را بر سر سرانش آوار ساخت. به رغم تمامی تضاد 

ژرف خويش با مجاهدين خلق حاضر به گفتن هيچ نکته ای عليه آنان و به نفع 

دولت درنده بورژوازی اسالمی نشد. در تمامی طول ماههای زندان، زير همه 

می سرمايه می شوريد و در او بود که عليه عوامل دولت اسال همه جافشارها، 

  ادامه همين مقاومت و تازش ها بود که سرانجام تسليم جوخه اعدام گرديد. 

شت سال هدر ارديب ساری فرار شهرام از زندانبا  از گذشته دورتر می گفتم،

، پيوستن وی به جمع مرکزی توسط بهرام آرام پيشنهاد می شود. 1352

جمع يت جديد را تشکيل می دهند. مرکز و شريف واقفی شهرام رضا، بهرام،

 خطوط کار تشکيالت در شرائط تبيين دقايقو واکاوی مشکالت  افراداين تازه 

تشخيص می دهد و تصميم به پيگيری و  سازمان را يک موضوع حياتیروز 

برخی ضرورت مشارکت  همان شروع کار،در آنها پيشبرد اين مهم می گيرد. 
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گفتگوها را هم توافق و تأکيد می کنند. مسؤل خارج از جمع در اين رفقای 

شوم از راه  بسيار ای جديد و حادثهباز هم اما  شودجلسات آغاز می برگزاری 

و درگيری هواداران  ئی در جريان لورفتن خانه يکی ازرضا رضاد. يرس

 عضو باقی مانده،  3با  و مرکزيت تشکيالت خيابان غياثی جان باختمعروف 

زمام کارها را به دست گرفت. برگزاری جلسات باال شهرام و شريف  ،بهرام

با حضور چه افرادی برگزار می شده  ،چگونه گردهمائی هااينکه . ادامه يافت

است، موضوعی است که با توجه به شرائط روز سازمان و کل قيد و بندهای 

ً اساس کار برای  امنيتی حاکم، اوالً از ديد غالب رفقا پنهان بوده است و ثانيا

لکه بالعکس بی اطالع شدن از تشکيل اين يا آن اجالس، بگان نه مطلع هم

بعدها  »لطف هللا ميثمی« ماندن هر چه بيشتر از اين جور مسائل بوده است. 

ياد » جلسات کرج«به عنوان  نشستهاامه های بازاری خود از اين تنفرندر 

، ابراهيم شهرام، بهرام آرام، مجيد شريف واقفی، عليرضا سپاسیکرده است. 

ان جوهری، محمد يزدانيان، وحيد افراخته و احياناً يکی، دو نفر ديگر به عنو

بسيار نکته در اين جلسات شرکت داشته اند، افراد سه جمع سرشاخه آن ايام 

در همين  ،شهرام به عنوان نماينده مصمم رويکرد کمونيسم خلقی مهم آنست که

خويش برای سوق دادن بحث ها با درايت و تيزهوشی الزم، تالش  نشست ها

به مسيری متفاوت با شروع کار را جامه عمل می پوشاند. در چهارچوب 

توافق نخستين، کندوکاوها و نظرجوئی ها حول بررسی تنگناها، بن بست ها و 

مصمم بود که نهادن معضالت دامنگير تشکيالت دنبال می شود، اما شهرام 

ن نقد و انتقادهای رايج بی دستاورد انگشت روی ريشه های مهم تر را جايگزي

که همه شرائط الزم برای طرد ايدئولوژی  زمانیدر  . اوبنمايدو گمراه کننده 

فراهم بود، دست به کار اجرای  تعلقات مذهبی سازماناسالمی و پايان دادن به 

به درستی و آنچنان که رسم است با نزديک ترين و در عين شد.  پروژهاين 

دامنگير هستی  کسان شروع به نجوا کرد. بر روی تناقضاتحال مستعدترين 

انگشت نهاد. تناقضات مورد اشاره شهرام  اجتماعی و سياسی روز سازمان

را تشکيل  درون سازماناين بار، با آنچه تا آن روز، موضوع واکاوی انتقادی 
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ً زيادی فرق ،می داد  کل فروماندگی حولها  همه بحث اين بارداشت.  نسبتا

در پاسخ به مسائل مبارزه ت های رايج از اسالم حتی راديکال ترين آنها!! قرائ

. چرخ خورد انسان واقعی با هدف رهائی هاهمه اين روايتتعارض  وطبقاتی 

با کمونيسم متمرکز گرديد.  از هر سنخ، بر تضاد فاحش ميان اعتقادات اسالمی

مناسبات قرون ، دفاع مذهب از کاويدضديت اسالم با درک مادی تاريخ را 

شروع  از پيشين، انتقادی دور. در ا مورد بررسی انتقادی قرار دادوسطائی ر

چاره گری و  ،انديشه مسائل اين گونه بود که فضای  ،آن زمانکار سازمان تا 

 اشغال می نمود.پويه تالش برای دادن پاسخ به نيازهای مبارزه طبقاتی را 

ً راه  اين بود که فرايند ش نيز آنويژگی مهم ديگر نقدها و جستجوها عموما

ی به همان اعتقادات مخرب تعابير جديد برای ادامه پای بندکشف تفسيرها و 

به هر  !انتقادات هر چند با سمت و سوی راديکال. باز می گذاشتاسالمی را 

روايتی با بار  حال بر ساحل نوعی دوآليسم عقيدتی لنگر می انداخت.

اجتماعی، مهم دينی کمتر از اين يا آن مسأله ماترياليستی بيشتر و چگالی 

اقتصادی، سياسی و جنبشی جای روايت قبلی را می گرفت و در اين ميان 

باالخره مذهب باقی ماند و از مهلکه جان سالم به در می برد. رفقائی از اين 

پاره می کردند و دور  يکسره حد فراتر می رفتند، طوق باورهای مذهبی را

انجام می دادند و آن را وارد جريان حيات  انفرادیا اين کار را می انداختند ام

اندک بود. ويژگی کار شهرام  بسيار سازمان نمی ساختند. شمار اين افراد البته

بر  آنکهاو پويه گسست از دين را به جای که ريل ماجرا را تغيير داد.  شد آن

 اعتقادی اسالمی های قالب بههای مارکسی  پمپاژ مستمر ماترياليسم و آموزش

متمرکز باشد، به سمت تسويه حساب قطعی با مذهب سوق داد. رخدادی که 

زه کافی بر هم تلنبار بود. همه شرائطش فراهم و اسباب و ملزوماتش به اندا

که ما داريم خود را د می کشبه درستی اين بحث را پيش در اين زمان  شهرام

به کار می برد. جمله اش بعدها  ، در اين گذر جمله جالبی را همگول می زنيم

را به کليشه های » مارکسيسم«خود از اين بود که ما تمامی دانسته های 

تزريق کرده ايم تا شايد اين کليشه ها را اسالمی  متحجر ايئولوژی ارتجاعی
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 ريختيمانسانی، انقالبی و ماترياليستی سازيم!! کليشه هائی که با آنچه درونشان 

کل  ،و به جای انسانی شدن، مادی شدن و انقالبی شدن هيچ سنخيتی ندارند

تزريق شده از سوی ما را می پوسانند. شهرام » مارکسيستی« دانسته های 

اين موضوع نمی باشد. او  دوامو قابل  خودفريبی استاين  که می دهدادامه 

فضا را  و از اين طريقکند  را متقاعد آنهاکوشيد تا زمزمه کرد، را با افرادی 

مخاطبان شهرام آماده نمايد.  بود آنچه ضروری و حياتیوسيع تر رای طرح ب

دل  سخنآن را  بيشترشان علی العموم نه فقط موافق اين حرف بودند که

زمزمه ها خيلی سريع جای خود را به گفتمانی  به همين دليل .ديدندمی خويش 

ً مانند  ازجدی داد.  را کنار  از قبل مذهبسپاسی علی رضا اين عده، بعضا

مسأله دوآليسم عقيدتی حاکم و تأثيرات مخرب آن بر همگی بعالوه ، گذاشته بود

اندک، . نشست ها را جدی می گيرند رويکرد عملی و فعاليت های سازمان

کند و به جستجوی می موضوع را دستور کار اين اندک چگونگی برخورد با 

ر سازمان نقل شد بر اساس حرفهائی که آن روزها دپردازد. می راه چاره 

که برخی می شود اين  ياد شده  اولين نتيجه حاصل از مذاکرات درون جلسات

جای و  ها خارج گردد از برنامه کار جمعآموزش های دارای غلظت مذهبی 

پر شود. اين تصميم » مارکسيستی« متون ماترياليستی و حتی المقدور  باها آن

غلبه بر آشفته فکری های  راه را برای کارهای هر چه بيشتر در زمينه

   ساخت.هموار می کم و بيش دوآليستی و تعيين تکليف با مذهب 

به اين نام  نوشته هائی که به خاطر رنگ کاغذش( دست »جزوه سبز« انتشار 

در ميان همه بعدها  و سازمان جمع های معينی از توزيع آن در ،معروف شد)

کارهای ديگری شکيالتی، به عنوان محور آموزش درون ت تبديل آن ،اعضاء

وضعيت حال و گذشته سازمان  از در جزوه سبز او. بود که شهرام دنبال کرد

ها و ناتوانی ها بالتکليفی ها، سردرگمی ها، آشفته نظري پاره ای د. برنموآغاز 

به بر انگشت نهاد و به درستی خواستار آناتومی اين وضعيت و تالش برای غل

اين پيشنهاد از همه لحاظ درست ها گرديد.  ها، تناقضات و گمگشتگی ضعف

نجا حرف دل همه را می زد. او تا ايبود و با هيچ مخالفتی رو به رو نشد. 
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های زمختی را بر زبان می آورد که ديگران نيز آن را لمس می کردند. واقعيت

و  بود که بايد ريشه اصلی را کاويد در همين نوشته ها آنحرف بعدی شهرام 

که  را بر اين نهاد نقد بنایهائی کرد. به دادن آدرس ا شروع در اين راست

از منشعبين  رفقای اوليه ما دامن نهضت آزادی تولد يافته است،از  ما سازمان

بوده اند، اما اين انتقاد با » نهضت« آن ها منتقدين  نهضت آزادی بوده اند.

آنجا که حتی چند تا  دنيائی توهم و ابهام در زمينه های مختلف توأم بوده است.

مطالعه نوشته های مهندس بازرگان به صورت متون  سال پس از جدائی

آموزشی به اعضاء و حوزه های مختلف سازمان توصيه می شده است. او 

برخی از اين کتاب ها پرداخت. ماحصل حرفهايش  سپس به بررسی محتوای

ورژوازی ب«  بخش ضعيف تر اين بود که بازرگان و نهضت آزادی نمايندگان

ی و خورشيد 40دهه  رفرم ارضیهستند!! » خرده بورژوازی«  يا»!! ملی

موقعيت اقتصادی آنها را به خطر ،  »!!بورژوازی کمپرادور«  قدرت توسعه

انداخته است. برای اليه ای از اين جماعت هم که چشم انداز رشد و انباشت 

امپرياليستی  سرمايه فراهم شده است در قياس با سرمايه های انحصاری و

نمايندگان فکری آنها را  ،وضعيت فرودست و نازل تری دارند. همين تغييرات

به جنب و جوش واداشته است و بازرگان نماينده آگاه اين جنب وجوش ها 

است. شهرام در اين بررسی، واکنش های بازرگان در مقابل شرائط باال را با 

اول که می کوشد تا مذهب رجوع به آثارش به سه دوره تقسيم نمود. دوره 

مدرن دو پديده را به چالش بکشد و  جامعه آن روز ايران گريزی نسل جوان

در  را قابل اجماع خواند. در سوی ديگر و مذهبی بودن در يک سوی بودن

دوره دوم تالش وسيعی به عمل می آورد تا مذهب را نه علم ستيز، که 

 برایسعی دارد سوم که و دوره  !!سرچشمه دانش های روز معرفی نمايد

   نمايد.  و مبارزه جوئی دست و پا  اسالم و شيعه حيثيت سياسی معترض بودن

بازرگان خاطرنشان می ساخت که  40جزوه سبز با کالبدشکافی آثار دهه 

ی اليه اجتماعی جنب و جوش هاحرف ها و ريشه و تبار ما نيز در همين 

اوليه ما به رغم همه راديکال انشعاب رفقای  حامل آن ها قابل جستجو است.
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و خاستگاه طبقاتی  باورها آنن کننده اش گسست اساسی از يتعي بودن و اهميت

ئط آن به شرا اجتماعی نبوده است. ما نيز کماکان واکنش های همان اقشار هاآن

که در هائی ژی روزمان با همه دستکاری ولورا نمايندگی می کنيم و ايدئها سال

ورها و جنب و جوش ها ، باز هم از داربست همان بايمآن به عمل آورده ا

سراغ متون آموزشی سازمان  از اين بازبينی ها شهرام پسخارج نشده است. 

مبارزه « رفت و در اين گذر چند متن را به طور خاص هدف گرفت. مقاالت 

با همان را از ال به الی متن ها بيرون آورد و »  ؟چه می کنيم«و » ؟  چيست

ها با درک مادی حتوای آنبيگانگی و تعارض عميق مونيسم خلقی، کم منظر

نگاه ماترياليستی به جامعه، جهان، طبقات و مبارزه طبقاتی را در  تاريخ،

  برابر انظار رفقای تشکيالت قرار داد. 

نوشت که تناقضات فاحشی کل حيات سازمان را در خود می پيچد. از شهرام 

برای تعميق شناخت خود و » ارکسيستیم« يک طرف می کوشد تا از متون 

غلبه بر معضالت تلنبار راه مبارزه سود جويد، اما از سوی ديگر همچنان به 

دار اسالم و ايدآليسم گمراه کننده مذهبی آويزان است. جزوه سبز در تداوم 

های نيست. رويکرد ما به آموزش بحث ها تصريح کرد که اين روند قابل دوام 

ها و تهی ساختن آنها از بار  با مسخ و جعل اين آموزش عمالً » مارکسيستی« 

ما اصرار داشته ايم هر چه را ياد می واقعی طبقاتی خود منتهی گرديده است. 

گيريم به صورت بی ربط و تناقض آميزی، به درون قالب های کهنه عقيدتی 

خود تزريق کنيم و در اين راستا همه چيز را دستخوش جعل و تحريف سازيم. 

ساختار  رام در باره هر بخش اين بيراهه رفتن ها، گوشه هائی ازشه

پراتيک چند ساله به ويژه و  ، برنامه آموزشنظراتايدئولوژی، سياست ها، 

ايدئولوژی و آموزش و نظرات سياسی  قلمرو درسازمان را شاهد آورد. 

، ابراز قبول »مارکسيسم« برخورد پاره وار، متناقض و محافظه کارانه با 

اترياليسم تاريخی و همزمان باور به خدا! يا جدا کردن درک مادی تاريخ از م

جامعه و تحليل » مارکسيستی« بنيان ماترياليستی خود، فرار از تشريح 

طبقاتی رخدادها، عزيمت از انديشه ها به جای زيربنای اقتصادی، آويختن به 
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و بسياری  ع به قدرت توده های استثمارشوندهصاحبان افکار به جای رجو

موارد ديگر را به عنوان نمونه ذکر نمود و مورد انتقاد قرار داد. بر ضعف 

 50عميق سازمان در ريشه يابی آسيب پذيری ها و تحمل ضربات شهريور 

انگشت نهاد و هر سه تحليل ارائه شده از سوی رهبری يا کل افراد را به نقد 

را ياداور  40ت دهه از بررسی درست تحوالسابق کشيد. فروماندگی رهبری 

ايدآليسم  کامل خواندن رخدادها را نشان استيالی »ضد انگيزه ای« شد و 

مسائل اجتماعی و » مارکسيستی« از تحليل  سازمان جدی مذهبی و عجز

 ز به مسائل ديگری نيز اشاره نمود.شهرام در جزوه سب تاريخی دانست.

   :هايش در شرائط روز سازمان اين شد که جمعبست حرف

ما به يک تحليل عميق ماترياليستی و راديکال از جامعه متکی نيستيم،  «

طبقات اجتماعی را نه با رجوع به شيوه توليد و مناسبات اقتصادی مسلط بلکه 

رويکرد اقشار به مبارزه  داليل ،معيارهای روبنائی ورانداز می کنيم پايهبر 

اداتشان می دانيم. از خلق تضاد عينی آنها با رژيم، بلکه ناشی از اعتقرا نه 

سخن می رانيم و اين خلق را به قشری از خرده بورژوازی دارای معتقدات 

صفبندی انقالب و ضد انقالب  درست قادر به تشخيص دينی محدود می سازيم.

ون با رژيم را ياقشار و طبقات اپوزيس ميان زيربنائی  نمی باشيم.، تضادهای

به خودی توده های کارگر و دهقان را های خود  نمی فهميم، اهميت جنبش

درک نمی کنيم، از مسأله شعور و شناخت و آگاهی تلقی ايدآليستی داريم، 

 برای يافتن استراتژی انقالب راه شناخت قوانين علمی و تحليل شرائط عينی

رخدادها  تمامیرا سلسله جنبان  انديشه ها و عقايد جامعه را پيش نمی گيريم،

الخره و به غول آسا انقالب کنيم و باافکار ساختن  باهيم می بينيم و می خوا

 ها کژپنداری ،اين گمراهه رفتن ها همهها اينکه ريشه حرفعنوان نتيجه نهائی 

ما از باورهای  در ايدآليسم مذهبی و عدم گسست قطعیو آسيب پذيری ها 

    نقل به مضمون ) ( »اسالمی قرار دارد

و رفقای  مرکزيت پيرامونتيار کادرهای در اخ چنين رويکردیجزوه سبز با 

ا دستور کار آموزش هاز طريق آنبه تدريج  و قرار گرفت جمع های سرشاخه
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و رعايت صداقت  ،اين کار اما با شفافيت. گرديدها  حوزه ها و جمعساير 

دنيائی  خود، پيشبرد پروسهو در  نشدانجام پرنسيپ های درست کمونيستی 

 های بخشیعزت و ذلت  ديپلومات منشانه و کاسبکارانه، غلط، محاسبات

توضيح  ، به اختصارپائين ترکمی  مورددر اين . ی به دنبال آوردبورژوائ

محتوای جزوه سبز نقد شهرام و  طبقاتی ، اما پيش از آن بايد بنمايهدهمخواهم 

  را مقداری کندوکاو کنيم. 

سازمان  روز و تا حدودی وضع تمامی انتقادات شهرام تا جائی که به گذشته

مربوط می شد، نه فقط درست بود که حکم قطره ای از دريا را داشت. نفی و 

اثبات ها و گسست های چند ساله ما از ايدآليسم مذهبی هنوز شالوده نگاه 

به جامعه، به طبقات، مناسبات اساسی ميان  را ايدئولوژيک و طبقاتی ما

تغيير  ده اجتماعی ديگراتی يا هيچ پديطبقات اجتماعی، دولت، مبارزه طبق

نداده بود. او کامالً درست می گفت و با طرح اين حرف ها راه را  ريشه ای

ت مهم و تعيين کننده باز می کرد و در واقع باز کرد. برای پاره ای تحوال

جزوه سبز بسيار صريح و عريان اعالم می داشت که اسالم مثل هر دين و 

ستی و انقالبی نيست و اين شستشو حتی شريعت ديگر قابل غسل تعميد ماتريالي

تغييری در خونمايه ارتجاعی  هيچباز هم  ،اگر با آب هفت دريا صورت گيرد

و ضد انسانی مذهب پديد نمی آورد. جزوه با قاطعيت الزم بانگ می زد که 

سد  ،اسالم حتی همين اسالم هزاران بار راديکاليزه شده و ماترياليستی شده ما

شناخت مارکسی جامعه و واقعيت های اجتماعی و در همين  آهنينی بر سر راه

راستا سدی محکم بر سر راه مبارزه طبقاتی توده های کارگر است. شهرام با 

برش نهائی سازمان در مؤثری ، نقش مسأله باالتهيه جزوه سبز و طرح قاطع 

د تأکي اما در اين شکی نيست از باورهای اسالمی و ايدآليسم مذهبی ايفاء کرد،

مهم ديگر تمامی واقعيت ماجرا و سير  نکتهبر اين نقش، بدون تصريح دو 

   اين نکات عبارتند از: رمزآميز و اسير تحريف می سازد. رويدادها را 

 شهرام حرف دل اکثريت قريب به اتفاق اعضای سازمان را زد. او هيچ. 1

عين  ورد!!چم جديدی را به اهتزار در نياهيچ پر دعوت نوينی را آغاز نکرد!!
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حرف های پروسه گسست تدريجی چند ساله سازمان از مذهب را فرمولبندی 

نقش وی تصريح و تدوين و اعالم پيام اين فرايند و نه کرد و مطرح ساخت. 

پيشگام  ديگرانچرا  ته خواهد شد که اگر چنين بودحتماً گفهيچ چيز ديگر بود. 

مل کردند و فراخوان خالصی فشار فرساينده تناتقضات را تحآنها شدند؟ چرا ن

فاقد بنمايه نگاه مارکسی و ؟ اين سؤال ندنمودناز وضعيت را صادر 

سانها حتی زمانی که مؤثرترين ان تاريخی است. حوادثماترياليستی به سير 

و  تأثيرها را ايفاء می کنند موجودات ويژه ای نيستند. فکر، اراده، توان نقش

، انديشهدر رخشنده ترين حالت فقط  نيست.»! نبوغ«جلوه های  نظر آنها

يا  خود و رخدادهای جاری درون شرائط زندگی طبقهانتظار، پراتيک 

های انباشته در پشت زبان نمايندگی می کنند. حرفرويکردی از اين طبقه را 

همراهان های  مخالفت ها و موافقترا بيان می کنند،  قشر و طبقه خودافراد 

خالق فکر، انسان اين نيست که با ساير افراد  هاآنفرياد می زنند. فرق  را

ً نخبه، دارای هوش ويژه يا قدرت اعجازند!! بلکه از توانائی   بيشتری نسبتا

 گونه ایبرخوردارند.  يک رويکردنمايندگی جريان فکر و پراتيک  برای

اوقات عوارض منفی آن هيچ کمتر از آثار مثبتش نيست. و پاره ای  توانائی که

  شهرام چنين وضعی داشت. تر باشد. شايد هم بيش

فقط يک کار را انجام داد. به عنوان نماينده  با کل اين اثرگذاری ها . شهرام2

 تا يک تشکل ظرف امپرياليسم ستيزی خلقینمود تيزبين کمونيسم خلقی کمک 

را به ظرفی برای  جای خود آويزان به مذهب اليه های پائين بورژوازی و

بر  که نقد همه ما نقد شهرام بسپارد. اقشار همانلقی ابراز حيات کمونيسم خ

، هيچ تغيير بنيادی در نوع نگاه و رويکرد بود ايدئولوژی روز مجاهدين

سازمان به مبارزه طبقاتی يا جايگاه ما در پهنه تقابل ميان طبقات اساسی 

جامعه پديد نمی آورد. مسائل مهم و سرنوشت ساز به همان صورت سابق 

 های مرسوم د. تحليل ما از جامعه کماکان بر ساحل شعاربافیباقی می مان

سرمايه داری کمپرادور وابسته به « روز در باره تسلط چيزی به نام  مريخی

مبارزه طبقاتی درون جامعه همچنان جنگ لنگر می انداخت. »!! امپرياليسم
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 استيالی پويه، نه 40ميان خلق و امپرياليسم قلمداد می شد!! تحوالت دهه 

وازی در مکان طبقه قرار گرفتن بورژ در جامعه و نظام سرمايه داری کامل

سياسی و ظهور طبقه کارگر به مثابه يکی از دو طبقه اساسی  مسلط اقتصادی،

تسويه  و »بورژوازی وابسته«جامعه که بالعکس ساز و کار تسلط يافتن 

ه به های مشروطگرديد. کل سال ارزيابی می » بورژوازی ملی«حسابش با 

، دوره حاکميت فئوداليسم نام گرفت، وجود جنبش تحوالت باالبعد، تا پيش از 

» کمونيستی «کارگری اين دوران انکار  شد. جنب و جوش های موسوم به 

نحله های فکری فاقد پايه های مادی و طبقاتی درون  ،اين فاصله تاريخی

تنها طريق  مشی چريکی و مبارزه مسلحانه پيشتازجامعه به حساب آمد!! 

ن به صف جنگ هموارسازی راه خروج خلق از برهوت سکوت و پيوستن آنا

درک از سرمايه،  امريکا برآورد شد!!» رژيم دست نشانده«عليه امپرياليسم و 

امپرياليستی سرمايه داری، جامعه، شيوه توليد،  توسعه نظام سرمايه داری، فاز

ری، سياليسم، جنبش کارگطبقه اجتماعی، دولت، کارگر و طبقه کارگر، سو

ها و سلب  حقوقی بی های ريشهدرک از سازمانيابی اين جنبش، انقالب، 

مبارزه طبقاتی پيرايه های در يک کالم روايت ما از همه مسائل و  ها آزادی

آشنای کمونيسم  خود را از دست داد اما همزمان و هماميز در قالب اسالمی

« ار کمونيستی و ی گرديد و مهر اعتبرفرميسم چپ ميليتانت بسته بند وخلقی 

   خورد!!» مارکسيستی

د. شديگر نيز به همين سرنوشت دچار  امور برخیو همه ما در نقد شهرام 

اتوريته پردازی رهبری پيشين و تنگ بودن  مهم انتقادات وی رايک محور 

. آنچه او در اين تعيين می کردعرصه دخالتگری توده تشکيالت در آن زمان 

نوع  پيشنهاد می کرد و حاکم می ساخت،جايگزين گذشته  عنوان به گذر

 کمکی نمی نمود، کههيچ  افراد بيشتر دخالتگریبه مناسباتی بود که نه فقط 

به صورت زمينه های الزم برای احراز توان اثرگذاری و دخالت آن ها را 

آنچه جريان يافت نه يک کار از هم می پاشيد و می سوزاند. دردناکی 

برای جايگزينی ارتجاع اسالمی با و رفيقانه نقشه مند  جمعی، گرانهآگاه
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شناخت مارکسی مبارزه طبقاتی، نه در جهت گسست از امپرياليسم ستيزی 

ولتاريا که پرسرمايه داری و پيوستن به جنبش آگاه ضد و ناسيوناليستی خلقی 

رف های احساس فروشانه و نفی و اثبات های متعا بالعکس رواج چپ نمائی

کمونيسم خلقی ميليتانت بود. آنچه می توانست صميمانه، سازنده، طبقاتی، 

انقالبی و مارکسی پيش رود، به يک تراژدی بسيار فرساينده، سخت پرهزينه، 

   بيش از حد مسلکی تبديل شد.  وکامالً سطحی 

برای اينکه موضوع روشن شود بايد ديد که اگر به طور مثال رويکرد آگاه 

می توانست ميدان دار  در صحنه حاضر بود وی طبقه کارگر ضد کار مزد

اين فرض نادرست و اتوپيک  تحوالت باشد، چه راهی را پيش می گرفت.

است. به اين دليل روشن که اگر چنين رويکردی در جامعه و در پهنه مبارزه 

طبقاتی حضور داشت هيچگاه به درون يک سازمان چريکی غرق در 

ی و آويزان به مذهب نمی خزيد. در اين شکی نيست. امپرياليسم ستيزی خلق

اما من اين فرض نادرست را به دو دليل پيش می کشم. اول از اين روی که 

می خواهم تفاوت کار رويکردهای مختلف در عرصه نقد کجراهه های سر 

 راه مبارزه طبقاتی را روشن تر بيان کنم و دوم به اين خاطر که وجود عناصر

را  رويکرد واقعی ضد سرمايه داری استقبال از مستعد برای یبه لحاظ طبقات

حتی در دل سازمانهای چريکی آن روز منتفی نمی دانم. اين عناصر حضور 

کمونيسم  زيرا، کردندنمی با سر آگاه طبقاتی خود به مبارزه نظر ، اما داشتند

  ديد. پيش چشم آنها می دزديگر راه اين مبارزه را از  راهبردهایبورژوائی و 

و راه واقعی پيکار  داشت حضور مارکسی اگر رويکرد ضد سرمايه داری

، اساس معضل را نه روبنای عقيدتی سازمان طبقاتی را می کاويد و می يافت

پيش کشيدن الفاظ کلی  ياچپ نمايانه  توخالی کمبود کليشه های مکتبینه 

که بنمايه  »یتحليل زيربنائ« و »ديالکتيک« ،»ماترياليسم«مانند  شعارگونه

نگاه ما به جامعه، جهان، تاريخ، طبقات، مبارزه طبقاتی و راه واقعی رهائی 

جمع شدن عده ای انسان زير  لغو کار مزدیبشر می ديد. برای سوسياليسم 

لوای رژيم ستيزی، ضد امپرياليسم خلقی و دست بردن آنها به سالح نه 



 

 176

حفاری اجتماعی حاکم که عليه مناسبات  و فرودستانحکايت مبارزه کارگران 

در اين بدترين گمراهه ها بر سر راه اين مبارزه به نفع بورژوازی است. 

 با تناقضات فاحش ميان رويکرد منظر قبل از هر چيز بايد تکليف خود

روزمان با راه و رسم پيکار ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه 

مارکسی شرائط  تحليلمايه، سرشناخت مارکسی  ساختيم.ا روشن می کارگر ر

، جامعه ساالری سوسياليستی شورائی لغو کار سرمايه داریامپرياليستی 

سرمايه ستيز کارگران، سوسياليستی واقعی مزدی طبقه کارگر، جنبش 

سازمانيابی اين جنبش، رژيم ستيزی ضد کار مزدی، مفصلبندی مبارزات 

و تاکتيک های پيشبرد اين ی، راهکارها کارگران با جنبش الغاء کار مزد روز

انتقادی ما برای  يگر بود که بايد ليست آناتومیمبارزه و دنيائی مسائل مهم د

. بايد روايت مارکسی ماترياليسم، نقد را پر می کردطی پروسه تحوالت 

د سياسی سرمايه داری و تبيين شفاف دورنمای مبارزه قتصاامارکسی 

يم. از درون چنين فرايند انتقادی پرولتاريا عليه سرمايه را تعمق می کرد

ايدئولوژيک و زمينه های تحول تمامی راديکال و ضد کار مزدی بود که 

و پوشش عقيدتی  شدمی  فراهمسياسی سازمان نيز به مفهوم واقعی طبقاتی آن 

  تشکيالت به بايگانی تاريخ می رفت. 

ً استحاله سازمان از يک سکت چريکی به هسته اول يه يک گام بعدی طبيعتا

ظرف شورائی متشکل از فعالين کمونيست جنبش کارگری بود که آحادش 

دست در دست هم برای تبديل شدن به فعالين عملی جنبش ضد سرمايه داری 

کارگران و سازمانيابی شورائی سراسری  همهطبقه کارگر، جلب همراهی 

له مسأ صدهااين جنبش تالش نمايند. پيداست که طی اين پروسه  سوسياليستی

حل مشکالت امنيتی، چگونگی انطباق  .پشت سر هم رديف می کرد راجديد 

زندگی مخفی افراد با ملزومات حضور در مراکز کار و توليد، راههای 

تأثيرگذاری و دخالتگری هر چه فعال تر در مبارزات جاری توده های کارگر، 

محتوای روز فعاليت های آگاهگرانه و دنيائی کارهای ديگر، همگی 

  وضوعيت می يافتند و مبرميت حل و فصل خود را تحميل می کردند. م
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ها بود.  ضد اين جهتگيری از همه لحاظ به وقوع پيوست ما آنچه در سازمان

، هدف، روياروئی ها، ساز و کارها، هيچ کدام منظر طبقاتی برنامه ريزی ها

. نداشت سوسياليستی ضد کار مزدی رد رويکردهيچ سنخيتی با راه و راهب

جايگزينی سازمان سوسيال خلقی مذهبی با هسته رشد يابنده يک سير تحوالت، 

روابط شورائی متشکل از فعاالن جنبش سوسياليستی طبقه کارگر را دنبال 

در دنيای تيره و تار روز نه فقط در تشکيالت مجاهدين که در سراسر . نکرد

سمت و سوئی کسانی که چنين جهان راه ابراز وجود اين رويکرد سد بود. 

داشتند، به لحاظ آگاهی طبقاتی و اعتماد به نفس عاجزتر از آن بودند که قادر 

به ميدانداری باشند. در چنين وضعی و در غياب نقش بازی رويکرد ضد کار 

ما مربوط می شد، گرايش کمونيسم خلقی، روز مزدی، تا جائی که به سازمان 

تحوالت را به دست می گرفت. تنها نيروئی بود که زمام کار و فرمان چرخ 

صدر و ذيل انتظار اين رويکرد را قبالً توضيح دادم. اينکه تشکل سوسيال 

م خلقی روز مجاهدين را با تشکلی از همين سنخ، اما ظاهراً الئيک و زير نا

را در » شهرام « عاملی که رفيق ما جايگزين سازد. » مارکسيست«

کار عمومی سر زبان ها انداخت، تشکيالت مجاهدين، در چپ ايران و در اف

بيش از هر چيز نقش وی به عنوان مصمم ترين و جسورترين نماينده 

اين اشتباهات  »شهرام « م خلقی ميليتانت بود. اشتباهات رويکرد کمونيس

های اين رويکرد در قياس با سوسياليسم گرايش، نقاط قوت وی نقطه قوت 

وج اين رويکرد در مقابل رخلقی مذهب مدار، تأثيرگذاری او کمک به ع

 ر زيانبار کارهايشهای مذهبی مرتجع بورژوازی و باالخره آثاونياپوزيس

توده سنگينی بود که بر رويکرد مارکسی ضد کار مزدی بسيار زيان های 

   طبقه کارگر وارد شد.های 

می شود.  استنباطوارونه  همه مسائل محاسبات اين گرايش ر ديدگاهدر حصا

انسان ها نه از ورای فعاليت های آگاهانه و چاره پرداز آنان کمونيست بودن 

در درون جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر، که به صورت گسست از 

و  يک آئين و پيوستن به آئين ديگر جامه عمل می پوشد!! کمونيست بودن
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به زعم ما اين معنی را نمی يافت که بايد در جنبش کارگری  کمونيست شدن

قط بايد مذهب ل آگاه ضد سرمايه داری را ايفاء کنيم. بالعکس فنقش يک فعا

به ميان کارگران بايد  کرديم.جايگزين می » مذهب «ديگر  روز را با شکل

نيروی آگاه جنبش خودپوی ضد سرمايه داری آن اما نه با اين منظور که  رويم

 هااينغسل تعميد کارگری گرديم. از خودمان بلکه به اين خاطر که  ها باشيم

لوژيک برای طی پروسه تحول ايدئو ما برنامه ريزی درون تشکيالتی ،تربد

و ساير مباحث معطوف به پويه  محتوای جزوه سبز انتقال باالتر گفتم کهبود. 

نکه مسير يک به جای آ درون حوزه ها بهتغيير ديدگاههای سياسی و عقيدتی 

زمينه های الزم  همه ، همراه با فراهمسازیکار جمعی، آموزشی، آگاهگرانه

ديپلومات بازی، قيم مشتی برای يک گزينش آزاد و خودجوش را پيش گيرد با 

پاره شهرام به رغم نوع اين رفتارها همراه شد. ، حقارت پردازی و ساالری

از يک سوی و تنگ  زير فشار روايت بورژوائی کمونيسم ،ای تيزبينی ها

دت، اخالق و افکار زائيده فرهنگ، عاهای جاری در و جاه طلبی  هانظری 

تشکيالت چشم فرو واقعيت روز  بر مناسبات سرمايه داری و جامعه طبقاتی،

را آنها و جهتگيری اجتماعی  بست. ترکيب نيروهای تشکيل دهنده سازمان

ً به اشتباه را » مارکسيسم« او  ناديده گرفت. و در بيشتر موارد آگاهانه بعضا

زيج نگاه خويش می پنداشت که بيشترين  مشتی اصول اعتقادی می ديد و از

دگمی هستند که قادر به فهم حقانيت اين اصول  هایانسانشمار اعضاء سازمان 

نمايندگان « توسط بايد با صدها شگرد عجيب و غريب  نمی باشند و

 کلتصوری که با  بول تغيير ايدئولوژی عبور کنند!!از مارپيچ ق» پرولتاريا

يکرد کمونيسم خلقی ميليتانت همخوان و همخون وارونه بينی های ديگر رو

باال از در همان زمان که شهرام توده های عضو تشکيالت را با نگاه بود. 

 رصد می کرد، اکثريت غالب اين توده به صورت مدام کوه تناقضات ناشی از

آنها اگر زمانی با  سنگين می ديدند. آويختگی به مذهب را بر سينه خود

نوع جزوه شناخت يا تکامل توجيهی برای تعويق مواجهه خواندن متونی از 

آگاه و جدی خويش با واقعيت های زمخت طبقاتی می يافتند اما هيچ منافعی در 



 

 179

اين کار نداشتند، بر همين اساس، به طور مستمر خود را با هجوم سؤاالت 

های انسانی مبارزه روز ی  ميان باورهای دينی و آرمان تازه يا فشار ناهمگن

تناقض ميان تقدس مالکيت و به رو می ديدند. از خود سؤال می کردند که ر

خصوصی در اسالم و باور به حقوق برابر انسانها يا برابری طلبی انسانی 

ن بر و مکرر قرآتأکيد افراطی  توضيح داد؟! چگونه می توان سوسياليستی را

ه بی فکری، مردم بهای وسيع بی اعتباری آراء اکثريت يا متهم ساختن توده 

بی عقلی، بی شعوری، جهل و سطحی نگری را چگونه می شود توجيه کرد؟!  

تناقض سرکش ميان اين شکل تحقير توده ها و اصل ارجگذاری به نظر 

اکثريت و مبانی حقوق و کرامت انسانی افراد را چه شکلی می توان ناديده 

!  قبول بردگی ؟!ردتوجيه ک را چرا بايداسالم به زن  انسان ستيز گرفت؟! نگاه

ن نشان چيست؟، آنچه زير نام قصاص و سنگسار و نوع و برده داری در قرآ

اين ها در اسالم هست فاجعه است، آيا می توان از حقوق اوليه انسانی حرف 

زد و نسبت به بربرمنشانه بودن اين احکام سکوت نمود؟ ضديت ريشه ای 

و فصل کرد؟ اين می توان حل  باورهای دينی با ماترياليسم تاريخی را چگونه

مشغله مدام فکر و ذهن فرمولبندی ها اما با همين مضمون  سؤآالت نه با اين

ها در ذهن قض کاويگشت و گذار اين تنا ،خيلی ها بود. رويکرد کمونيسم خلقی

 را کم يا بيش هاانقراض باورهای دينی در زندگی آناکثريت اعضا و پروسه 

شالوده کار برای شهرام  را حل نمی نمود. وی  مشکلاين ديدن  می ديد اما

درد دل با  اين نبود و نمی توانست باشد که در مکان يک کمونيست کارگر درِ 

های د و به تمامی حرفهمراهان بگشايد، آنچه را می داند با ديگران در ميان نه

همرزمان گوش دهد. پروسه ای از نقد و انتقاد جمعی خالق عليه هستی روز 

از  راديکال و ضد سرمايه داری اين وضعيت سازد، ت را بستر تحولتشکيال

ً درون اين پروسه  را پيدا کند و هر فرد و جمعيت و گرايشی راه خود نهايتا

او می ديد که اکثريت غالب اعضای سازمان به اندازه خود وی گيرد. پيش 

ر ما در منتقد ارتجاع مذهبی هستند، می ديد و می شنيد که از ميان رفقای اسي

شدن » مارکسيست« زندان افرادی زنجير تعلقات دينی خود را دور انداخته و 
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خويش را اعالم داشته اند اما با همه اين ها، کل سازمان را امت گمراه در 

  می پنداشت.  » مارکسيسم« ضالل دين و خود را يگانه بشير و دعوت کننده به 

اين رويکرد بيرق مگن نيست. ه که گفتم رويکرد کمونيسم خلقی با محاسباتی

ضديت با سرمايه داری در دست دارد، اما خود بانی نوعی برنامه ريزی 

از نقد مذهب سخن می راند اما و اجتماعی نظام بردگی مزدی است. اقتصادی 

طبقه  و ثنای در همه تار و پودش مذهب ساالر است. همه جا بساط مدح

 خالتگری آزاد کارگران در تعيينکارگر پهن می کند اما سد راه هر ميزان د

 و مسائل سرنوشت زندگی خود، حتی سد راه آنان در تدبير امور راه مبارزه و

سرمايه داری طبقه خويش است. آويزان سازی تاريخ به نقش  جنبش ضد

قرار می دهد اما خود در همه  حاکمان و قهرمانان و انديشمندان را مورد انتقاد

ساالری بورژوائی است. حکومت کارگران در  ر شايستهاسي وجود و وجوه،

برای حاکميت سرمايه و نخبگان برنامه ريز و سياست  رمزیتلقی وی اسم 

پرداز بورژوازی است. شهرام به عنوان نماينده هشيار اين گرايش نمی 

تشکيالت را در پروسه تحوالت   اعضایتوانست مکان و موقعيت واقعی 

فکر می کرد که بايد حتماً نقش منجيان و  درک کند و به حساب آرد. او روز

رهبران را بازی کند و تنها در اين صورت و به شرط کنترل همه امور توسط 

شايستگان حول اوست که همه چيز کمونيستی و درست و موفقيت آميز پيش 

که فراز و فرود تحوالت مورد بحث، آن گونه که  گفتنی است خواهد رفت.

با برخی از  ،54، شايد هم اوايل سال 53سال  واسطحتی تا ابعدها معلوم شد 

اعضای سازمان طرح نشد، در همين گذر همه رفقای تشکيالت خارج کشور 

از جمله قديمی ترين افراد سازمان در اين بخش تا مدت ها از آنچه  ميان ما 

    جريان داشت بی اطالع بودند.

رک نوعی اتوريته قوی دست به کار تدا همين نگاه، قبل از هر چيز،با  شهرام

فضائی آختناق آلود در درون سازمان شد. فضائی که در دل آن يک  ايجادو 

اليت تشکيالتی مرکب از عناصر انگشت شمار، خود را نماد فکر و 

ايدئولوژی پرولتاريا تلقی کنند!! مابقی نيز خود را خرده بورژواهائی به 
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چيزی نمی دانند!! برای  حساب آرند که از طبقه کارگر و دردها و رنجهايش

درک اين دردها و رنجها، بايد به ميان کارگران بروند، بايد خلقيات کارگری 

کسب کنند، استحاله شوند، از طبيعت زشت خرده بورژوائی خود بميرند و 

پرولتاريا شوند!! در دنيای مه گرفته ای که مرکز جوالن افکار بورژوازی بود 

چينی اردوگاه نوع مفونی اردوگاه يا نقد و مرغان سرخپوش صحراهايش با س

می خواندند راه و رسم جهتگيری پرولتری و کمونيستی بهتر از اين نسخه 

  پيچی نمی گرديد.

مطابق آنچه رويکرد کمونيسم خلقی تشخيص داد، همه افراد به خاطر باورهای 

ن مذهبی پيشين خرده بورژوا بودند!! بايد پرولتاريا می شدند و برای تحقق اي

را با مارکسيسم  خويش هدف سه کار بايد انجام می دادند. اعتقادات دينی

و در مبارزه  می آموختندعوض می کردند، از کارگران خوی کارگری 

خرده بورژوائی را از فرهنگی  آلودگی هایتشکيالت  درونايدئولوژيک 

محتوای جزوه سبز با چنين برداشتی دستور کار . پااليش می کردندشان وجود

در اختيار عده ای معين  ،آموزشی سازمان شد و بر همين اساس در فاز نخست

قرار گرفت. عناصری که بنا به تشخيص جمع مرکزی قدرت فهم و ظرفيت 

احراز صالحيت الزم، عروج پذيرش حرفها را دارا بودند. مابقی اعضا برای 

کسب صداقت طبقاتی مورد نياز قبول  به مرتبه درک اين کشفيات يا

طنز تلخ تاريخ اينکه برخی کارخانه ها می شدند.  راهی، »ارکسيسمم«

شوند و آماده پذيرش  اعضای سازمان که قرار بود با طی اين فرايند پرولتريزه

زندگی و استثمار طبقه  و برخاستگان شرائط کار اوالً !! گردند مارکسيسم

ً خود پيشينه سالها کارگر بودنکارگر بودند.  ً تعلقات داشتند،  حتی بعضا ثانيا

عکس  ها از خيلی ها ضعيف تر و کمرنگ تر يا بيرنگ تر بود.مذهبی آن

 سرراست و بدون شائبه . عناصر مفتخر به نمايندگیصدق می کردماجرا هم 

هائی بودند که فاصله چندان نزديکی با  منافع طبقاتی پرولتاريا معموالً آدم

 شايدنيز  خی از آن هابرجنس ديانت  زندگی و مبارزه کارگران نداشتند.

  بازاری تر بود.  
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اتوريته آهنينی که رويکرد کمونيسم چرا چنين می شد. پاسخ زياد دشوار نيست 

خلقی برای پيشبرد پروسه تحوالت ايدئولوژيک درون سازمان الزم می ديد 

در گرو مرعوب ساختن و به تمکين کشاندن هر منتقد احتمالی از هر جنس و 

نه فقط  )55( مانند عليرضا سپاسی آشتيانی و محسن فاضل کسانیرويکرد بود. 

  - در روايت روز سازمان -»کمونيستی« و » مارکسيستی«يری سد راه جهتگ

هم  پيشتاز » عليرضا سپاسی«کامالً همسو و حداقل يکی از آنها نبودند که 

دينی خود را  حتی پيش از فرار شهرام از زندان، باورهای» سپاسی«  .بود

خته بود و جهتگيری عريان کمونيستی داشت. با اين وجود هم او و هم دور ري

تحول مقاومت در مقابل  ی نوعیم به دالئلی عنوان پرچمدارهر کدا »فاضل« 

اوالً راه و رسم تمکين به اتوريته چرا؟ برای اينکه  !!کسب کردند ايدئولوژيک

ه آنان درس عبرتی ثانياً حمله ب خلقی را بياموزند،مستحکم تشکيالتی کمونيسم 

ثالثاً و از همه مهم تر پروسه تحوالت برای هر منتقدی از هر گرايشی باشد. 

ايدئولوژيک سازمان مجاهدين به نام شهرام و به عنوان دستاورد انحصاری 

 ها و جهتگيریريزی نقش بازی وی ثبت گردد. نکته اخير به ويژه در برنامه 

تا جائی که به دو راستا ر همين شهرام رل مهمی بازی می کرد. او د های

به جرم طرح يک انتقاد بسيار ابتدائی  را اولی رفيق ياد شده مربوط می شد،

چگونگی هزينه شدن امکانات مالی تشکيالت توسط جمع مرکزی،  در مورد

دومی به خاطر برای و  خواند» اپوتورنيسم چپ نمای برتری طلب« پرچمدار 

ها در دل شرائط خاص است ی انسانشخصی که طبيعهای برخی گرفتاری 

   جعل نمود. » پاسيفيسم تشکيالتی«اتهام رهبری 

، ها پروسه تحوالت ايدئولوژيک و سياسی با اين شاخص ها و جهتگيری

مارپيچ تحقق خود را دنبال کرد. شمار قابل توجهی از اعضاء روانه کارخانه 

اد و انتقاد از انتق« ها شدند. فضای داخل تشکيالت فضای بسيار پرتالطم 

ها را تا مرز زمينگيری پيش  گرديد. بار گناه خرده بورژوا بودن خيلی» خود

و هر چه بروز اين زمينگيری بيشتر می شد، تاريخ احراز صالحيت آن  راند

» مارکسيست«ها برای قرار گرفتن در پروسه تحوالت ايدئولوژيک و پويه 
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از زندگی، کار، عالئق، خانواده و آدمهائی که  شدن بيشتر به تأخير می افتاد!! 

و  همه چيز خود دست شسته بودند تا برای زندگی بهتر کارگران

مبارزه کنند، اينک آرزوی خالصی از شر طاعون خرده  استثمارشوندگان

بورژوا بودن همه فکر و ذکرشان را اسير خود می ساخت. سوای نقش مسلط 

يا و طيف نيروهای چپ، کمونيسم بورژوائی در جنبش کارگری بخشی از دن

دو عامل ديگر به تحکم اين روند در درون تشکيالت کمک کرد. اول اينکه 

همه ما به لحاظ آشنائی با جوهر آموزش های مارکسی مبارزه طبقاتی در 

ما در » مارکسيستی«ار داشتيم. کل شناخت به اصطالح سطحی نازل قر

در بهترين حالت سه دون، خواندن چند نوشته از کسانی مانند استالين، مائوت

برخی مقاالت لنين، ترجمه نوشته های رهبران جنبش های چريکی امريکای 

ً بيش از آنکه مايه  نوع اين هاو التين  خالصه می شد، متونی که عموما

و  شناخت مارکسی مسائل مبارزه طبقاتی شوند خواننده را از اين شناخت دور

ال در مبارزه برای ايفای نقش فع ورژيم ستيزی  می کردند. دوم آنکه دورتر

های انسانی تنها چيزی بود که غالب افراد به آن می انديشيدند. ن تحقق آرما

 کسانیشمرد، خود را با رويکرد کمونيسم خلقی وجود اين عوامل را مغتنم 

و برای » امپرياليسم«  ر پای بندی به مبارزه عليه رژيم،مواجه ديد که به خاط

ا تحمل هر شرائطی ها، حاضرند به هر گونه انتقاد از خود يزندگی بهتر توده 

هائی که در همان حال راه درست مبارزه ضد سرمايه داری را تن دهند. انسان

نمی دانستند و کوله بار توهم به هر بی راهه ای را بر دوش می کشيدند. 

فضای داخل تشکيالت با همه اين عناصر و مؤلفه ها در هم آميخت. پروسه 

که زير نام کمونيستی شدن و کارگری شدن سازمان پيش رفت عمالً ساز و ای 

کار انفعال، فرصت طلبی و ضايع شدن بخش قابل توجهی از توانائی ها 

که تا چند سال پيش و قبل از آغاز زندگی مخفی چريکی در  کسانیگرديد. 

در محيط درس و کار و زندگی می توانستند با توده اهالی از جمله کارگران 

ارتباط باشند، با آنان آمد و رفت کنند، پيرامون شرائط کار و استثمار و 

مصائب روز زندگی کارگران يا ريشه های اين مصائب با آنان حرف بزنند، 
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در ميان توده ها گوش شنوائی برای گفته های خويش جستجو کنند، عده ای 

ع نمايند و به کارگر را در اين خانه و آن خانه يا محيط کار به دور هم جم

اشکال مختلف بر آنان تأثير بگذارند، اينک به دنبال سال ها زندگی چريکی 

تمام روز را برای بورژوازی حمالی می کردند، بدون اينکه قادر به گذاشتن 

توان  هائی که قبالً چنانباشند. انسان درگر کنار دست خوهيچ تأثيری بر هيچ کا

در بدترين شرائط برای صاحبان سرمايه داشتند اينک  و برد تأثيری ظرفيت و

 - خردهضخيم جان می کندند، فقط با اين تحليل و توجيه که قرار است غالف 

زيب شخصيت  را بورژوا بودن فرو اندازند و ساز و برگ پرولتاريا شدن

کمونيست شدن ما که بايد خود را در ايفای نقش به صورت فعالين  سازند!!

به  ،نشان می داد یز ضد کار مزدی جنبش کارگرآگاه، دخالتگر و چاره پردا

پيدا فنا در مقام کارگری سير و سلوک عرفانی برای  شکلشيوه ای معکوس 

آنچه می کنيم نه راه پيوستن به کمونيسم  همه چيز بانگ می زد که !!می کرد

کمونيسم  شکلیمارکسی و لغو کار مزدی پرولتاريا بلکه صرفاً تاختن به سوی 

روايتی از کمونيسم که سالح دست قشری از طبقه  وائی است.خلقی و بورژ

بورژوازی برای سوار شدن بر موج نارضائی و قهر و خشم توده های کارگر 

  با هدف تسويه حساب با رقبای طبقاتی خود بود. 

تمامی آنچه اينجا آمد فقط گوشه ای از وارونه بينی ها بود، فضای سازمان از 

شدن پر شد و » مارکسيست « ، نقد مذهب و »ژيکمبارزه ايدئولو« گفتگوی 

تنها چيزی که هيچ کس به هيچ ميزان، در هيچ سطح به  ها در دل اين جنجال

اين بود که راستی راستی اين مارکس، اين آدمی که ما و دنيا  فکر نمی کردآن 

در باره روايت وی از تاريخ يا شناخت او از سرمايه، جامعه سرمايه داری، 

مبارزه طبقاتی حرف می زنيم، چه گفته است، چه راهی رفته است، طبقات و 

چه کارهائی را انجام داده يا انجام دادن آنها را به کارگران توصيه نموده 

است. هيچ کدام ما از خود نمی پرسيديم يا به طور جدی نمی پرسيديم که چرا 

؟ چرا هيچ صحبتی از نمی خوانيمهيچ سطری از هيچ کتاب مارکس را 

خواندن هيچ کدام از نوشته های مارکس در ميان ما نيست؟ اشتباه نشود، به 
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 ،طور قطع هيچ توطئه ای در ميان نبود، افرادی از سر دسيسه پردازی

دادن آنها در ليست آموزش سياسی اعضاء تشکيالت خواندن اين متون يا قرار 

کرد کمونيسم را قدغن نکرده بودند. اساساً نيازی به توطئه وجود نداشت. روي

خلقی در سيره متعارف شناخت، سياست و پراتيک اجتماعی خود احتياج 

چندانی به خواندن آثار مارکس احساس نمی نمود و مطالعه آن ها در تشکيالت 

را زائد و بی مورد تلقی می کرد. شايد تعجب آور باشد اگر بگويم که پيش از 

ولوژی اسالمی تا حدود و در شرائطی که هنوز قوام ايدئ 50ضربه شهريور 

مارکس به عنوان متن آموزشی در » مزد، بها، سود« زيادی باقی بود، کتاب 

جمع ها مطالعه و مورد گفتگو قرار می گرفت، اما در پروسه تحول 

ايدئولوژيک حتی همين کتاب نيز از دسترس افراد خارج گرديد. شايد سؤال 

ت خاص اين دوره مهم حيات شود که با اين تفصيل، محتوای آموزش يا مطالعا

چه بود؟ » مارکسيسم« سازمان، در زير پرچم عبور از مذهب و پيوستن به 

ماترياليسم « جائی است و پاسخش نيز ساده است. جزوه پرسش بسيار ب

هائی از کتاب  استالين، بخشاز » در باره مسائل لنينيسم«و کتاب » ديالکتيک

» اقتصاد سياسی« توده،  ب، ترجمه حز»تاريخ حزب کمونيست شوروی«

از لنين، » پيش و دو گام به پس يک گام به«، »چه بايد کرد« نيکيتين، 

اين  ريباً همه صدر و ذيل متون آموزشیمائوتسه دون، تق» چهار مقاله فلسفی«

را تشکيل می داد. تا جائی که می دانم حتی خواندن همين متون نيز از دوره 

ل توجهی از اعضاء مطالعه هر متن آموزشی دريغ شد. برای شمار قاب ایعده 

غيرضروری، بی مناسبت، فاقد سازندگی و دارای عوارض منفی ارزيابی 

ان فعالش اين بود که عده گرديد!! استدالل رويکرد کمونيسم خلقی و نمايندگ

زيادی برخوردارند!! مطالعه برای آنان  بسيار غلظت روشنفکریاخير از 

نفکر بودنشان را قوام می بخشد!! بايد فقط در روشکه زيرا  سودمند نيست،

کارخانه ها کار کنند و در پروسه انتقاد از خود هر چه بی رحمانه تر زير 

فشار قرار گيرند!! تنها از اين طريق است که می توان به پرولتريزه شدن آن 

  ها اميد داشت!! 
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داشتن برخوردهای دگماتيک از اين حد نيز فراتر رفت. عده ای به اتهام 

مسائل حاد ايدئولوژيک، به انجام کارهای سخت در شرائط دشوار و قطع 

ارتباط متعارف روزمره تشکيالتی محکوم شدند. از آنان خواسته شد که در 

معادن دوردست يا مراکز مشابه مشغول کار گردند. هر هفته يک بار يا حتی 

د يا حتی از طوالنی تر به شکلی سالمتی خود را به اطالع سازمان برسانن

دادن سالمتی هم صرفنظر کنند و به جای آن هر چند ماه يک بار، سری به 

قرارهای خيابانی خويش بزنند و از اين طريق تماس خود را با سازمان ادامه 

دهند!!. از ميان کسانی که در چنين وضعی قرار گرفتند، برخی برای مدت ها 

به دنبال نقد و رد  56ا در سال ناپديد شدند. تعدادی از اين رفقا را ما بعده

مشی چريکی توانستيم پيدا کنيم يا خود آنان به دنبال تالش طوالنی موفق به 

برقراری ارتباط گرديدند. جالب اينکه شماری از همين افراد در طول مدت 

ط مذهب که حتی مشی چريکی را قمذکور بدون هيچ ارتباط با تشکيالت، نه ف

تلف در درون کارخانه ها، تشکيل محافل کارگری کنار نهاده و در جاهای مخ

  و شرکت در مبارزات کارگران و نوع اين فعاليت ها را پی گرفته بودند. 

به  کمونيسم خلقی می خواستفرايند تحوالت ايدئولوژيک آنسان که رويکرد 

پيچ و خم  54تا اوايل  52اين شکل و با اين ويژگی ها در فاصله سالهای 

انتقال ما از يک سازمان چريکی  بسترد. پروسه ای که های خود را پيمو

و در  ا»!! مارکسيستی« متکی به روايتی از اسالم به يک تشکل چريکی 

 ها، فرسايش پروسه ای آکنده از ريخت و پاشعالم واقع کمونيسم خلقی بود. 

ها و هزينه های کامالً قابل اجتناب که در چهارچوب نسخه پيچی راهبردها و 

نمی مصيبت ها اين  سوای تحملريزی های رويکرد باال سرنوشتی برنامه 

بيان همه اجزاء اين فرايند نيست. باز هم توانست داشته باشد. نکاتی که گفتم 

  مسائل زياد ديگری هست که بايد آن ها را به اختصار توضيح داد. 

سازمان روی داد واکنش آنچه اين دو سال زير نام مبارزه ايدئولوژيک در 

دند که توصيف شد. ی متفاوتی پديد آورد. عده نسبتاً کثيری متحمل وضعی شها

کسان معدودی بودند که تا مرز سرخوردگی و حتی ترديد  در ميان اين عده،
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در مبارزه پيش رفتند. به ويژه افرادی که پيش تر در داخل تشکيالت مسؤليت 

عه و در ميان هائی در مدارهای باالتر را به دوش می کشيدند، در سطح جام

دوستان يا آشنايان دور و نزديک برای خود اسم و رسمی داشتند. اينان از 

قبول مشکالت مبارزه و پاره ای فداکاری ها استقبال کرده بودند، برای ادامه 

راه شايد معضل چندانی در پيش پای خود نمی يافتند. اما ظرفيت تحمل انتقاد، 

ها يا مقاومت در مقابل موج فدار شدن موقعيت سياسی، قبول ضع خدشه

نظرات نادرست را نداشتند، به اينجا که می رسيدند از عهده تصفيه حساب با 

از اينجا مانده و از آنجا « انتظارات و تمنيات شخصی بر نمی آمدند، خود را 

می ديدند، با خود می گفتند که از همه چيز گذشته اند تا مبارزه کنند و » رانده 

و صالحيت و اعتبار مبارز بودنشان به زير سؤال رفته  اکنون کل صداقت

است. اين عده در گرداب همين محاسبات توان شناگری در طوفان حوادث را 

 قرارهای تعيين شده تشکيالتی خود دست می دادند، بعضاً از اجرای به کلی از

اينکه آيا همه قطع ارتباط شدگان از دريغ می کردند و ارتباطشان قطع می شد. 

ً چنين نبود. افرادی نيز وجود داشتند که آگاهانه و از  اين سنخ بودند، مسلما

موضعی کمونيسم ستيز دست به اين کار می زدند و راه خود را از هر چه نام 

  جدا می کردند.  برای هميشه چپ و ضد سرمايه داری داشت 

 واقعی و در هستی اجتماعیجمعيت قابل توجهی از اعضای سازمان، به طور 

، ، از جنس گرايش کمونيسم خلقی نبودند. توانائی ايفای نقش چاره انديشدخو

رويکرد ضد سرمايه داری طبقه کارگر را هم نداشتند، با راهبرد و آگاه  مؤثر

مسلط روز همسو می شدند، نه از اين لحاظ که با آن همگن بودند، بلکه بيشتر 

نيستی آن نمی شدند. بايد به اين خاطر که قادر به نقد راستين مارکسی و کمو

داری  ميدان »کمونيسم« دينی با آنچه زير نام پرولتاريا و  خلق گرائیميان 

می کرد، يکی را انتخاب کنند و پيداست که دومی گزينه آنان می شد. اين رفقا 

تا جائی که  .به سهم خود سير رويدادهای جاری را تحت تأثير قرار می دادند

داری آن ها ياری می داد مهر سمت و سوی خود توان خودجوش ضد سرمايه 

ً در تيررس انتقادات حاد و حتی  را بر روند رخدادها می کوبيدند. عموما
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زهرآلود گرايش مسلط بودند و در اين راستا فشارهای زيادی را به جان می 

سياست ها، برخوردها و تصميم  عوارض زيانبارتعديل  اين عده درخريدند، 

  مؤثری ايفاء نمی کردند.ست به هر حال نقش گيری های گروه نخ

سازمان تا جائی که به داخل  درون تحوالت ايدئولوژيک و سياسی پروسه

ً  ،1353سال  تابستانحدود  ،کشور مربوط می شد بخش غالب خود را تقريبا

. اکثريت رفقای ما با پروسه گسست از باورهای مذهبی و پشت سر نهاد

ز مارکسيسم همراه بودند و همه شواهد نشان پيوستن به روايت روز خويش ا

سازمان به موازات اين  می داد که فرايند جاری با موفقيت پيش خواهد رفت.

بحثها و رخدادها، مطابق معمول برنامه ريزی و اجرای عمليات نظامی را نيز 

يکی از جالدان و آدمکشان منفور رژيم  1353اسفند  26پيش می برد. در 

زندی پور رئيس کميته مشترک ساواک و شهربانی همراه شاه، سرتيپ رضا 

با محافظش توسط يک تيم عملياتی رفقای ما هدف گلوله قرار گرفت و به قتل 

جنايتکار به دليل همزمانی با سالگرد کشته شدن مزدور رسيد. طرح اعدام اين 

 »ميرمحمدصادق« به عمليات » محمدرضا ميرمحمد صادق« زنده ياد رفيق 

طرح اعدام دو مستشار نظامی   نيز 1354ارديبشت  31ر. درديدگموسوم 

شاخه نظامی توسط » سرهنگ ترنر«و » سرهنگ شفر«امريکا با نامهای 

  سازمان به اجرا نهاده شد. 

مسؤليت  در فواصل زمانی مختلف سال رفيقی که تا آن روز هميندر تابستان  

عليرضا سپاسی ( ارتباط حوزه های مشهد و اصفهان را به عهده داشت

شد تا چگونگی پيشبرد  منطقهراهی  ،بر اساس تصميم جمع مرکزی آشتيانی)

. قبل از برد پيشو اين تحوالت در بخش خارج کشور را برنامه ريزی کند 

طريق برخی مراودات اين تاريخ کسانی از رفقای مستقر در منطقه يا اروپا از 

ست يافته بودند. در همين هائی در مورد آنچه روی می داد دبه حدس و گمان

رابطه واکنشهای مخالفت آميزی به گوش می رسيد. مسؤليت رفيق اعزامی 

و هر کجا که با مقاومت ويژه ای  کنداين بود که با کاردانی مسائل را پيگيری 

 .ا برای بحث بيشتر راهی داخل سازدرفيق مخالف ر جه گردد،موا
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  درون سازمانتصادمات فاجعه بار خونين 

به  54ل کسانی که از نخستين روزهای پيدايش سازمان تا ساکل ميان در 

معدودی تشکيالت مجاهدين پيوستند، يا برای مدتی با آن ارتباط داشتند افراد 

 نقد مذهببا  آنان راه همسوئی ،بودند که دگماتيسم مذهبی مسلط بر باورهايشان

طيفی از  مکچپ را سد می ساخت. اين افراد با همين شمار جهتگيری و 

در درون اين طيف آدمهائی ديده می شدند  آوردند.می  پديدعناصر متفاوت را 

شنيدن نام  به محضها به سازمان فاجعه بود. موجوداتی که  که روی نهادن آن

بسيار  حاضر بودند ،کمونيسم وحشت می کردند و برای مقابله با خطر چپ

ا ر ستيز سرمايه داریهای بشر ديکتاتوریطوق مزدوری هارترين  سراسيمه

وزير نفت بعدی هائی مانند محمد غرضی ( گردن بگذارند. اولترا دگماتيست

مله اين جماعت و ديگران از ج عزتشاهیجمهوری اسالمی)، احمد احمد، 

ها برای روزهائی زير نام هوادار يا بعضاً عضو با سازمان بودند. هر کدام آن

ن معتقدات اس تضاد حاد مياتماس داشتند و در طول دوره تماس با احس

   .را قطع کردند های تشکيالت ارتباط خودارتجاعی خود و جهتگيری 

سنگواره های مسخ مرتجعی بودند که خود را  آنهاتکليف اينان روشن است، 

مخالف رژيم شاه می خواندند و صدر و ذيل مخالفتشان در مدرنيسم ستيزی، 

دی به احکام قرون وسطائی اسالم ضديت با ابتدائی ترين حقوق زنان و پای بن

شاه را مدافع حقوق زنان!! و  يد. از شاه ناراضی بودند، زيراخالصه می گرد

مخالف قوانين قصاص و سنگسار و نوع اين ها می دانستند!! روی آوری آنها 

به سازمان از سر استيصال و نوعی گم کردن راه بود. با تظاهر به سياسی 

ساختند و در روابط  ای خود حيثيت کاذب میبودن و مخالفت با رژيم بر

اعتبارفروشی می کردند. قادر به انجام هيچ کاری نبودند،  دپيرامونی خو

تحقير شده ای را می ماندند که هواداری و ارتباط با سازمان کامالً موجودات 

تمايل روز  تصوروسيله ای برای فروکشی عقده های حقارتشان بود. با 
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گرفتند و زمانی که تعارض الم راه تماس را پيش می اسنوعی مجاهدين به 

ميان پندارهای ارتجاعی خود و اهداف سازمان را مشاهده می کردند، به 

همه افرادی که با  ها زياد نبود، شمار اين آدمدشمنان خونی تبديل می شدند. 

شدن سازمان همسوئی نداشتند از اين قماش نبودند.  جهتگيری چپ و کمونيست

به اندازه ديگران و به داشتند که  وجودهم های مبارزی طيف آدماين در 

آماده تسويه حساب با باورهای مذهبی نبودند اما ميان سرعت رفقای خويش 

ها همسوئی آن دليل عدمکمونيست ها و رژيم شاه دومی را انتخاب نمی کردند. 

که  تیطبقا تشکيالت نه کمونيسم ستيزی آگاهانهدرون با تحوالت ايدئولوژيک 

، پيشبرد مبارزه عليه استثمار!!بر سر راه  اسالم عدم مزاحمتبه  متوهم بودن

فقدان حداقل شناخت از کمونيسم طبقه کارگر و عقب ماندگی ناشی از فشار 

بود. برخی از اينان به گاه روياروئی با  بورژوائیافکار و باورهای مسلط 

نکه دست به هيچ فراز و فرودهای مبارزه ايدئولوژيک جاری بدون اي

کارشکنی بزنند راه خود را جدا نمودند و با پشتکار و جديت کافی مبارزه خود 

عليه رژيم شاه را تداوم بخشيدند. عده ای ارتباطشان را حفظ نمودند و ضمن 

، ايستادندتا آخرين نفس  ديگرانباقی ماندن بر باورهای دينی، همدوش با 

، آنچه در مورد اکنش ها و گزينش هاجنگيدند و جان دادند. در درون طيف و

رخ داد ماجرای  و سعيد شاهسوندی مرتضی صمديه لباف ،مجيد شريف واقفی

  ديگری است که توضيح خاص خود را دارد. 

» مارکسيست« شدن يا در واقع اعالم » کمونيست«در مقابل  مقاومت شريف

وانست می تشريف واقفی  .ناشی نمی شد وی مذهبیاز تعلقات  سازمان شدن

د. در با جهتگيری روز تشکيالت همراه شو سايرينمثل که  ممکن بودو کامالً 

و مسلم وی بود. آنچه راه اين همسوئی  محرزحق  همان حال که همراه نشدن

چيز بود. در  دورا در مقابل رويکرد چپ قرار داد را بست، به ويژه آنچه او 

ميان  ،به کمونيسم وی رديدت اسالمی بعالوه عالئقاز  نخست سطح پائينیوهله 

مطلق بينی و  در وهله دوم بشريت ديوار می کشيد. واقعی رهائی افقاو و 

فاع اين نه فقط از ضخامت و ارت نيز يکرد کمونيسم خلقیقدرت ساالری رو
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. در نظر بياوريم رفيع تر و ضخيم تر می ساختديوار نمی کاست که آن را 

های ايدئولوژيک  د از شروع بحثيف واقفی دو سال بعکه حادثه ترور شر

روی داد. او در زمان آغاز اين روند عضوی از مرکزيت تشکيالت بود. در 

توطئه عليه پروسه تحوالت  دست به 54طول اين مدت يا حداقل تا اوايل سال 

در حدی همراهی نشان داد. ولو لنگان نزد. از اين مهم تر با سير رويدادها 

ولو فرصت طلبانه و انتقادات را مواردی در  ت.قرار گرف آماج انتقاد وسيع

کارهائی کرد که  ،مرکزيت از خودتصفيه  در مقابل پذيرفت.مصلحت جويانه 

د. نشمرتکب واکنش انتقام جويانه  نقيض عرف و موازين روز سازمان بود اما

های خود  ضعف بررسیبه  يا وانمود کرد که نمودبا پذيرش انتقادات تالش 

دهد. در همين راستا می ر پروسه انتقاد از خود کارهائی انجام و د می پردازد

» مارکسيست شدن« او سد راه  رفت و ميان کارگران کار کرد. به کارخانه

شکيالت از مذهب و پيوستن آن به تاعالم جدائی با ديگران نشد، هر چند 

پايه استداللش ظاهراً اين  در سطح جامعه ابراز مخالفت نمود.» مارکسيسم«

چه بود که توده ها اسير توهمات دينی هستند و انتشار مواضع جديد سازمان 

و چندش باری که  ما را از حمايت آنان بی نصيب سازد!! استدالل کريهبسا 

اما در  است، ورژوازی دينمداربحديث فرصت طلبی و عوامفريبی ارتجاع 

ارتجاع  همه کسانی که حرفرا نبايد از ياد برد.  مهم يک نکته مورداين 

ً بورژواهای مرتجع نيستند، کل افرادی  بورژوازی را می زنند، که با لزوما

ً سرمايه دار  نظر می اندازند،انسان  سر سرمايه به جامعه و جهان و الزاما

نمی باشند. آنچه شريف در اين گذر می گفت فحوای صريح و زمخت حرف 

ی نيز هاشمی رفسنجان سرمايه دار حمام خون ساالر کثيف و متعفنی مانند اکبر

» مارکسيست«کرد که سازمان و التماس آميز ندبه می  بود. او نيز متضرعانه

کالم هر دو نفر ظاهری !! پنهان دارد از انظارباشد اما کمونيست شدنش را 

  با هم نداشتند.  چندانی شباهتمشابه داشت اما گويندگان آن ها 

شدن سازمان » مارکسيست«شريف اين تصور را داشت که مذهبی ماندن يا 

تأثيری بر پراتيک سياسی و مبارزه ای که پيش می برد نخواهد داشت!! افراد 
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می توانند کمونيست شوند يا مذهبی بمانند و دست در دست هم به مبارزه خود 

ادامه دهند!! در اين صورت، اعالم تغيير مواضع ايدئولوژيک تشکيالت در 

ند!! اعتقادی سخت ارتجاعی که به طور سطح جامعه نيز ضرورتی پيدا نمی ک

مصالح و منافع استثمارگران بر می خيزد و بيان انديشوار قطع از سرچشمه 

تصريح مؤکد  خواست ها، انتظارات و تمايالت بورژوازی است. اما در کنار

. بايد ديداين پندار، يک نکته ديگر را هم  یارتجاعی و کارگرستيزبر بنمايه 

هائی از بورژوازی را می رفت و خش ب حال راههر به کمونيسم خلقی نيز 

مجرد تغيير کليشه های اعتقادی هيچ تحول خاصی در استراتژی، سياست و 

پرچم  . ما پيش از اعالم کمونيست شدنپراتيک جنبشی سازمان پديد نمی آورد

دوش می کشيديم،  را فراطبقاتیامپرياليسم خلقی و رژيم ستيزی ميليتانت ضد 

آنکه هيچ پيش تر به کارخانه می رفتيم بدون همين کار را کرديم. بعدش هم 

نيز همين وضع را ادامه بعدها  بگذاريم،اثری بر مبارزه جاری کارگران 

همانندی های ديگر که و  ، قبالً چريک بوديم. بعداً هم چريک مانديمداديم

  ها نيست. نيازی به ليست کردن آن

سم واقعی مارکسی ضد کار مزدی طبقه ، راه کمونيايدئولوژیما با تغيير 

فردايمان بازتاب هجوم برای گذاشتن سنگی بر روی  ،گرفتيمنکارگر را پيش 

سنگ در راستای کمک به رشد جنبش سازمانيافته شورائی ضد سرمايه داری 

جايگزينی رژيم ستيزی خلقی با با اعالم مواضع جديد ، نبود کارگرتوده های 

کنار نهادن روايت بورژوائی  يا لغو کار مزدی سرنگونی طلبی سوسياليستی

را دستور  امپرياليسم و روی نهادن به جنگ واقعی عليه اساس سرمايه داری

ها مذهبی را دور انداختيم و نوعی کمونيسم بورژوائی نکرديم. به جای اينکار 

پرارج  بسيار سطح جا به جائی صد البته که همينرا به جای آن قرار داديم. 

حلقه ای تعيين کننده در زنجيره تالش ما برای همپيوندی ژرف تر قش ن بود،

جدائی ما از مذهب به ويژه با توجه  می کرد. بازیرا  به آرمان رهائی انسان

کيفرخواست قاطعی که عليه اسالم و هر با و  شبه پيشينه معتبر و درس آموز

 ،می نموديم نوع دين، به عنوان ايدئولوژی ارتجاعی طبقات استثمارگر صادر
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رخداد تغيير رخدادی سترگ، تاريخی و اثرگذار در جامعه به حساب می آمد. 

اين تأثيرات و دستاوردها را داشت اما در چهارچوب وقوع ما همه  ايدئولوژی

روز خود، هيچ مرز ماهوی ميان پراتيک گذشته و آينده ما نمی کشيد. همين 

که  نهادن سؤال را باقی می اي جایامر برای آدم مرددی مثل شريف واقفی، 

!! يا اينکه اعالم و کتمان مبارزه نکنيمچرا کمونيست و مذهبی در کنار هم 

    پراتيک سياسی پيکار روزمان چه تأثيری خواهد داشت؟!  بر تغيير ايدئولوژی

بود.  به طور قطع يک معضل بر اين باور دگماتيستی واقفی پافشاری شريف

يکرد کمونيسم خلقی با برخوردهايش، نه فقط در اين ترديدی نيست اما رو

کمکی به شکستن اين دگماتيسم نکرد که آن را تشديد نمود و به سمت بدترين 

سازمان را به ماکتی از جامعه  ی اردوگاهیها سوق داد. شهرام با روشمقاومت

، فرصت طلبی خودسانسوری شسرمايه داری مبدل ساخت که از در و ديوار

های رفيقانه می باريد. در چهارچوب اين سياست ها، زشو لت و پار شدن ار

هر گونه ترديد نسبت به درستی نظرات يا تصميمات اتخاذ شده از ناحيه اليت 

خرده بورژوائی تلقی شد. عکس آن  تشکيالت، سند ليبراليسم و آلودگیمسلط 

اليت می گفت مالک  هميننيز صدق می کرد، اجرای چشم و گوش بسته آنچه 

سيره و سنتی که از آغاز تا  ولتری و کمونيستی به حساب می آمد.خلوص پر

يا در واقع سازمانها و محافل  بودن!! » کمونيست«  مدعیامروز در احزاب 

ً بورژوائی متعلق به طيف رفرميسم چپ بيداد  و کمونيسم بورژوائی عميقا

دست در  کرده و بيداد می کند. در همين جا با تأکيد اضافه کنم که آنچه از اين

وجود داشت يا » کمونيستی«سازمان مجاهدين آن ايام و زير نام جهتگيری 

ايرانی در احزاب  1357قيام بهمن رخ داد در قياس با آنچه سال های بعد از 

از  بوديمشاهدش  هاو نوع اين» کارگریکمونيست «  ،»کمونيست« زير نام 

انی تر بود. به اصل انس تا حدود زيادیهمه جهات منعطف تر، کم زيان تر و 

بحث باز گرديم. هيچ طول نکشيد که در درون همان اليت تشکيالتی نيز نقطه 

ساير افراد تا جائی که به  و گرديد » شهرام« مسائل همه شروع و رجوع  
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 و تعيين کننده نقش اثرگذار هيچ يک  شدتصميم مربوط می اخذ گذاری و سياست

   ايفا نمی نمودند. 

ی الزم بالندگی و که در قعر چنين فضائی زمينه ها اين است نکته مورد تأکيد

ها از ميان می رفت، بدبينی ها رشد می کرد، اعتمادها سست  رشد آزاد انسان

می شد و همه اين ها درست زمانی روی می داد که تشکيالت و اعضايش 

بيش از هر وقت ديگر و به طور بسيار ويژه به آزادانديشی، دخالتگری، 

هائی که سالهای فتار رفيقانه نياز داشتند. انسانصداقت، همپيوندی و ر اعتماد،

ک بشری عليه ، اعتماد و خصال پاايثارکنار هم با دنيائی يکرنگی، زياد در 

و اکنون در راستای همين جنگ يک  بودندها جنگيده يکی از هارترين رژيم 

اين افراد ، دندنهاپروسه حياتی تحول باورها و محتوای پيکار را پشت سر می 

. بستن مجاری رشد بودندنيازمند صميمت و کمک فکری هم  بيشتر از هميشه

ها و ايجاد بی اعتمادی ها در هر شرائط  انديشه ها، زير پا نهادن ارزش آزاد

و با هر دستاويزی وحشتناک است اما ابعاد اين وحشتناکی در دل شرائط 

ين رفتاری در متن چنين د. چنيمورد بحث ما به مراتب عظيم تر می گرد

ن ضربات را به سير درست رويدادها، به پروسه ياوضاعی سهمگين تر

ها رد می ساخت. در بسياری موارد آدمتحوالت و به روال روياروئی افراد وا

را به اتخاذ تصميماتی وا می داشت که شکل متعارف زندگی آنان نبود. راهی 

يگری و در غياب مؤلفه هائی را پيش رويشان قرار می داد که در وضعيت د

رفتار و اقداماتی که شريف واقفی و پيش نمی گرفتند.  به آن ها اشاره شد،که 

همراهانش نيز به دام آن غلطيدند. بنياد ستيز شريف با کمونيست شدن و اعالم 

مواضع جديد سازمان تعصبات کور و دگماتيسم افراطی دينی نبود اما برخورد 

د کمونيسم خلقی، او را به سمت برپائی خاکريزهای نادرست شهرام و رويکر

پرفريب باورهای ارتجاعی اسالمی و تقال برای مقاومت در اين سنگرها سوق 

 مخالفتی با پويه تحوالت ايدئولوژيک و کمونيست شدن افراد ابتداداد. او که 

سازمان نداشت، او که پيش تر فشار انتقاد خويش را بر مسأله علنی نمودن اين 

حوالت متمرکز می نمود، خيلی سريع به ورطه دفاع از گنجايش مذهب برای ت
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پاسخ به همه نيازهای جنبش استثمارستيزی و مبارزه طبقاتی استثمارشوندگان 

روی آورد!! شروع به نوشتن و گفتن حرف های سابق کرد، به فکر افتاد که 

 تصميم گرفت همه عناصر مردد متمايل به دينمداری را به دور خود جمع کند،

اين هدف زنده نگاه دارد و برای حصول  که سازمان را با پوشش اسالمی خود

  به کارهای زيادی روی نهاد. 

برای رويکرد کمونيسم  باالی سر انسان هاسازمان، حزب و قدرت متشکل 

موجوديت و قدرت  ،ترين رکن هستی، حاکميت و بقاست. اين جريانمهم خلقی

ون يعمور بودن اين بنا می بيند. وقتی در اپوزيسخود را مديون داشتن و م

سايه توده ها را می خواهد تا کارگران را در  فوقاست اين قلعه قدرت 

حصارهايش سان بيند و پياده نظام قوای ستيز خود سازد. فعالين جنبش 

کارگری را از استخوانبندی اين جنبش جراحی کند و به اهرم های نفوذ خود 

رداند. رويکرد کمونيسم خلقی با تسخير قدرت سياسی، در کارگران مبدل گ

حزبش را جايگزين ماشين دولتی پيشين سرمايه می کند و همه امور برنامه 

ريزی نظم اقتصادی و سياسی سرمايه و سرکوب جنبش کارگری را به عهده 

اشتباه نشود فقط سازمان های چريکی داعيه دار دروغين اش محول می سازد. 

نمی کنند، کمونيست نماهای مخالف مشی چريکی اما پای بند  کمونيسم چنين

تحزب و تشکل باالی سر توده های کارگر نيز عين همين کار را انجام می 

ماوراء اراده آزاد و دخالتگری شورائی ضد در يک کالم، سازمان دهند. 

نقشی حياتی دارد.  مورد گفتگوی ما، برای رويکرد سرمايه داری کارگران

خلقی يا راهبرد مسلط بر سمت و سوی تحول ايدئولوژيک سازمان نه کمونيسم 

فقط از دائره شمول اين حکم بيرون نبود که سخت بدان پای بندی داشت. حفظ 

بر موقعيت و  مهمیخدشه هيچ  از مذهب گسستمان و اينکه فرايند ساز

مشغله ای جدی به حساب  »شهرام« برای  نسازدتشکيالت وارد  روز اعتبار

آمد. اين دلمشغولی در کنار مابقی معيارها، افکار، نظرات و نوع نگاه می 

رشد  خودکمونيسم خلقی، نطفه های وقوع آنچه بعداً روی داد را در درون 

شريف واقفی بر علنی نشدن پويه تحوالت درونی سازمان زياد اصرار  داد.
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بر می کنشی بيش از حد ارتجاعی بود و از عمق عوامفريبی کريه بورژوائی 

اين کنش اکنون با خزيدن به درون سنگرهای ويران پاسداری از حريم  خاست.

ارتجاع دينی، خطر اختالل نظم تشکيالت را نيز به دنبال آورده بود و اين 

اکثريت قريب به . استدرست همان خط قرمز مين گذاری شده کمونيسم خلقی 

ف واقفی و پس از گذشت روزها، خبر ترور شري تشکيالتاتفاق رفقای 

هم  سازمانصمديه را در روزنامه ها خواندند. از کشتار چند عضو ديگر 

بسيار دورتر، در دل موج جديدی از تحوالت داخلی سازمان حول نقد مشی 

چريکی و مسائل مرتبط به آن با خبر شدند، اما به هر حال شالوده تصميم همه 

د آفات مصون ماند!! از گزن چريکی روز ترورها يک چيز بود. اينکه سازمان

های زيادی تی آن برای توده های کارگر آموزشتفکری که آناتومی و نقد طبقا

  همراه دارد. 

حاصل پروسه مبارزه ايدئولوژيک تشکل روزمجاهدين م.ل، تشکيالت  شهرام

ستی پرولتاريای ايران می دانست!! پرولتاريائی که در دو ساله را دژ کموني

ت رسيدنش اسم رمزی برای استيالی سرمايه داری منظر اين رويکرد، به قدر

دولتی نوع اردوگاهی يا مشابه آن است و سازمان و بعداً حزب نيز ابزار 

چريک های سازمان بر روی وحدت با ضروری تسخير اين قدرت است. او 

فدائی خلق حساب می نمود. تصور می کرد که اين وحدت اتوريته هر چه 

ا همراه خواهد داشت، تشکيالت حاصل ادغام، بيشتر او و مجاهدين م. ل ر

  آتی طبقه کارگر می گردد. » حزب« چپ راديکال و سنگ بنای  رجوعکانون 

خورشيدی برای شهرام چنين  54تشکيالت مجاهدين م. ل در شروع سال 

مکانی داشت. او با نگاهی که در همه تار و پودش نگاه کمونيسم خلقی بود اين 

و » پرولتاريا« کان سفينه نجات چريکی را سک کوچتشکل سوسيال خلقی 

تلقی می کرد و محاسبات افسانه ای زيادی برايش باز می نمود. » خلق«

صمديه هنگامی اتخاذ شد که آن مرتضی شريف واقفی و مجيد تصميم به ترور 

سازمان  به خطر اندازی سرنوشتدو دست به کار اجرای نقشه ای برای 

رام اعالم جنگ عليه پرولتاريا و کمونيسم به بودند. کاری که از نظر شه
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د. برای گردها مواجه  الجرم بايد با عظيم ترين مجازات حساب می آمد!! و

رويکردی که کل کمونيسم وی نهايتاً سرمايه داری دولتی و تحقق اين کمونيسم 

ست!! افتادن به در گرو ايفای نقش عده ای از انقالبيون حرفه ای چريک ا

جنگ عليه چنين تلقی از  وچنين روايتی از سازمان  فکاری،ورطه چنين ا

 امری  طبيعی بود. ريشه وقوع ماجرای ترورها و اعدامها !!سازمان پرولتاريا

ی همراهی به دنبال دوره اواقفی همين جا قرار داشت. شريف  تا حدود زيادی

ا، با مشاهده پاره ای قدرت جوئی ه درون تشکيالت» مبارزه ايدئولوژيک«با 

 باورهایغيررفيقانه در يک سوی و زير فشار  رفتارتمايالت اپورتونيستی، 

در گردآوری چاره کار را  ،کمونيسم گريزانه در سوی ديگر مذهبی و تمايالت

ر آن د اوديد.  با همان پوشش اسالمی سازمان حفظ عده ای از همنظران و

فراد ديگر، به او شماری از  سعيد شاهسوندی روزها با مرتضی صمديه لباف،

توحش ويژه کسانی از اعضای سازمان که به دنبال چند سال اسارت و تحمل 

که خارج  ارتباطاتیاز زندان ها آزاد می شدند، ارتباط مستقيم داشت. رژيم شاه

 ها خبرآنرفت. سازمان از می گ صورتاز مدار متعارف قرارهای تشکيالتی 

جاز، ناصادقانه و پشت پا غيرمبه طور جدی وجود و تداومش را  نداشت و

  می شمرد. » انقالبی«عهدات اخالقی و ت تمامی زدن به

زمانی در چهارچوب موازين کار  ( صمديه و شاهسوندی) هر دو نفر اخير

بودند، اما اين مسؤليت از مدت ها قبل واقفی چريکی تحت مسؤليت شريف 

ازمان بايد سلب شده بود و الجرم ارتباط فيمابين آن ها نيز مطابق عرف س

. صمديه و شاهسوندی هر کدام جداگانه زير فشار موج گرديدقطع می 

انتقاداتی بودند که آن روزها حول محور مبارزه ايدئولوژيک در فضای 

تشکيالت تاب می خورد. آنها نيز از آنچه روی می داد رضايت نداشتند و از 

دند. تأکيد طرح نارضائيها و سرخوردگی های خود پيش ديگران ابا نمی کر

مجدد اين نکته الزم است که سلسله جنبان واقعی رميدگی ها و احساس 

نبود، جريحه دار شدن تضادها، مجرد مقاومت افراطی تعلقات مذهبی افراد 

های شخصی، سردرگمی، عجز از تحليل رويدادها، قدرت حريم موقعيت 
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ن مسائل جوئی ها و فرصت طلبی ها، افتادن به ورطه انتقام کشی و نوع اي

ها يا رفتاری که جلوگيری از بروز آننقش جدی بازی می کرد. واکنش ها 

شايد غيرممکن نبود، اما روايت روز ما از تحوالت ايدئولوژيک و منظر 

ارتجاعی تقابل اين افراد يارای اين ممانعت را در تار و پود خود نداشت. 

برای جدائی  واقفی شريفمجيد و شاهسوندی در تصميم گيری لباف صمديه 

نقش تعيين کننده داشتند و يقين شهرام به وقوع اين جدائی با توجه به نقشی که 

او برای تشکيالت روز مجاهدين قائل بود، تمامی پيش زمينه های الزم جهت 

روی نهادن وی به اتخاذ هولناک ترين تصميمات را فراهم ساخت. مشکل کار 

د. او می خواست که اينان بدون نبو رفتن اين افراد نفسشهرام  در محاسبات

هيچ اقدام سازمان شکنانه، راه خود را پيش گيرند. برای خود محفلی ايجاد 

به فعاليت خويش » مجاهدين م . ل«در کنار  کنند. به عنوان يک گروه مذهبی

عليه رژيم ادامه دهند. در عمليات نظامی با سازمان همکاری نمايند، 

  هند و اين قبيل کارها را انجام دهند. عضوگيری کنند، خود را توسعه د

آنچه از ديد شهرام خط قرمز تلقی می شد، اين بود که آن ها، خارج از مدار 

تصميمات و مصوبات جمع مرکزی يا در واقع شخص خودش هيچ تماسی با 

هيچ عضو يا هوادار نگيرند و هيچ چيزی از امکانات سازمان را تحت هيچ 

 و همراهان احتمالی آنها بيان ديگر جمع سه نفره شرائطی جا به جا نکنند. به

تحت کنترل باشند. در چهارچوب اين  کامالً نهائی روابطشان  تکليفتا تعيين 

کنترل با کسان ديگری که به ايدئولوژی مذهبی وفادار می مانند تماس بگيرند. 

پروسه تشکل جمع جديد خويش  ،در همين راستا و زير همين نظارت متمرکز

کنند. به موجودی سالح، ساز و برگ و امکانات نظامی سازمان هيچ را طی 

کاری نداشته باشند. اينکه مهمات اوليه مورد نيازخود را ببرند يا نبرند توسط 

سازمان و در گستره گفتگوهای تحت کنترل جمع مرکزی تعيين گردد. پس از 

ی خود به پايان پروسه جدائی به تبليغ عليه تشکيالت روی نياورند. وابستگ

مجاهدين م .ل را حفظ کنند و به همه اين تعهدات وفادار بمانند. اين ها شروط 

نانوشته ای بود که برای شهرام حداکثر اهميت را داشت و هر گونه تخطی از 
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» پرولتاريا« ق يا های انقالبی خلآرمانآنها اقدامی سازمان شکنانه و خيانت به 

ت و مشاجرات، جای م بر مراوداشروطی که فضای حاک تلقی می گرديد!!

المثل معروفی است که می گويند  ها باقی نگذاشته بود. ضرباجماعی برای آن

مه آلودی که از بی اعتمادی،  سپهردر » در ميان دعوا، حلوا تقسيم نمی کنند«

اتوريته جوئی و برخوردهای نارفيقانه پر شده بود، رسيدن به توافق بر سر 

نابرابر و وانست باشد. به ويژه شروطی که به طور شروط، کار آسانی نمی ت

غيرمنصفانه از ناحيه يک طرف بر ديگری تحميل می شد. شريف، صمديه و 

شاهسوندی در مراودات مخفيانه ميان خود شروع به انجام پاره ای کارها 

نمودند. تالش کردند تا با افرادی تماس گيرند. اين افراد را در صورت ترديد 

بت به روند رويدادها، حتی االمکان به سمت خود جذب کنند. در و بدبينی نس

غير اين صورت شک و تزلزل آنها برای همراهی با رويکرد مسلط را تشديد 

نمايند. هواداران مؤثر سازمان را هر چه بيشتر دچار بی اعتمادی سازند و از 

و  دگماتيسم مذهبی آن ها برای ايجاد فضای بدبينی و تنفر عليه کمونيسم

دست به کار تخليه يکی از  ،اين اقداماتهمه در کنار گرايش چپ بهره جويند. 

ها اين بود که سازمان الش آنمهم ترين انبارهای ذخيره سالح سازمان شدند. ت

را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و پيش از آنکه جمع مرکزی يا 

قشه های خود را عناصری از رويکرد غالب در جريان ماجرا قرار گيرند، ن

جامه عمل پوشند. اينکه در صورت موفقيت زير چه نام و نشانی اعالم هويت 

می نمودند، دقيقاً نمی دانم، اما روشن است که آنها خود را وارثان و صاحبان 

اصلی تشکيالت می دانستند. کوشش می کردند تا شمار هر چه بيشتری از 

تری از امکانات سازمان را نصيب افراد را با خود همراه کنند و سهم افزون 

می شود که شهرام تصميم به ترور شريف و صمديه وقتی اتخاذ  گردانند.خود 

افراد جمع  همهطرح ترور با موافقت  می گردد.مطلع  از اين بخش کارهايشان

و اجرای آن به عهده دو تيم نظامی مجزا  می شودمرکزی دستور کار سازمان 

و تيم بدون هيچ انتقاد يا اعتراضی عهده دار . اعضای هر دگرددمحول می 
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و به اين ترتيب برگی بسيار سياه در کارنامه حيات  می شوندانجام عمليات 

  خورد. می سياسی تشکيالت رقم 

از ميان کسانی که در دو تيم عملياتی اجرای طرح شرکت داشتند افرادی هم 

کشی آدم دن به اين نوع ها يا تن داسنخيت چندانی با قبول اين مسؤليتبودند که 

چنين رفيقی بود. اينکه او در لحظه خاص  )56( محمد طاهر رحيمینداشتند. 

ً نمی دانم اما مدتی طوالنی در  انجام مأموريت چه می انديشيده است دقيقا

ً می شناختم، انسان فداکار، دلسوز،  درون سازمان با هم بوديم، او را عميقا

در دو مورد جداگانه، هنگام  مدت ارتباط، مانخواهی بود. در طولو آر صادق

يزی ها چدر آن شرائط به تن حوادثی روی داد و وی های مشترککاراجرای 

وجودش را تسخير  بود و يگانه موضوعی که جان خود که اصالً نمی انديشيد

بود. او  کارهامی نمود، حفظ جان ديگری و تضمين اجرای هر چه درست تر 

در مه آلودگی های  نی که مثل خيلی های ديگرشت. انساچنين رفتاری دا

خود  بافکری مسلط سوسيال خلقی خطر افتادن به ورطه قبول چنان اقدامی را 

حمل می نمود. مضافاً اينکه در دل اوضاع روز و زير فشار موازين کار يک 

سازمان چريکی تخطی از اجرای مصوبات جمع مرکزی معضالت فراوانی 

، قرار می گرفتیرای مدت ها هدف سرريز انتقادات به دنبال داشت. بايد ب

تمامی انواع برچسب ها از بورژوا و ليبرال و دهقان بودن!! تا آلودگی به 

عواطف کاذب خرده بورژوائی و تعلقات ايدآليسم دينی را بر پيشانی خود 

شدی، ها پرتاب می ، از دائره فعاليتهای تشکيالتی به دور دستینصب می ديد

به ورطه انفعال می افتاد و خيلی تنبيهات و مجازات های مشابه  ارتباطاتت

هائی که خيلی ها با عزمی راسخ تحمل می کردند . مجازاتشدتحمل می  گردي

  تا مبارزه خود را ادامه دهند. 

 )57( فاجعه ترورها البته به شريف واقفی و صمديه محدود نماند. محمد يقينی

مأموريت های  رخیبارزه و انجام بها مکه پس از سال ررفيق همرزم ديگ

تشکيالتی در کشورهای منطقه و جاهای ديگر، با روند تحوالت داخلی 

سازمان همسوئی نداشت قربانی توطئه ترور شد. او ابتدا به داخل احضار 
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گرديد، گفتگوهائی با هدف متمايل نمودن وی به همسوئی با پروسه تحول 

داشت و او در همين دوره  جريانايدئولوژيک صورت گرفت. گفتگوها 

در عرف روز سازمان نقض مبانی کار تشکيالتی قلمداد کارهائی انجام داد که 

 وی ود که جمع مرکزی تصميم به تروربرخوردها ب نوع اين بهانهبه . دمی ش

نفس مذهبی ماندن واقعيت آن است که به بيان ديگر در اينجا نيز  می گيرد.

سازمان  عدول از قبول اتوريتهنبود. باز هم  دليل واقعی ترور و تسويه حساب

در يکی از خانه های تيمی  يقينی .ددستمايه صدور حکم اعدام می گردي

با برنامه ريزی قبلی و در حالی که » خاوران« نزديک مسگرآباد تهران 

مشغول انجام يک کار تشکيالتی بود به گونه ای نارفيقانه به قتل رسيد. در 

که سوای محمد يقينی دو نفر ديگر نيز در سازمان کشته همين جا اضافه کنم 

شدند که ترور آن ها در عين فاجعه آور بودن و جنايت آميز بودن به هر حال 

ربطی به فرايند تحول ايدئولوژيک نداشت. جواد سعيدی و علی ميرزا جعفر 

عالف هر دوتا به اتهام تصميم به ترک تشکيالت و تسليم خويش به ساواک 

به درستی  57رح ترور واقع شدند. حادثه ای که بعدها و در سال آماج ط

پيش از پايان اين قسمت بايد نکته ديگری توسط مجاهدين م.ل محکوم گرديد. 

نه فقط باندها و مافياهای دژخيم اندرونی دولت اسالمی را هم اضافه کنم. 

افراد  بورژوازی از نوع اصالح طلبان، دار و دسته رفسنجانی، حجتيه ای ها،

تالش نيز  )58( ميثمیلطف هللا هائی مانند  گروه مؤتلفه که اولترا دگماتيک

کرده اند تا از شريف واقفی چهره ای قديس، فدائی اسالم و منزه از عيب و 

های رژيم يا امثال ميثمی اعم از اندرونينقص تصوير کنند. اينکه اين جماعت 

نيست  چيزی ،و می دهند ام دادهم هدف اين کار را انجکدا نيل بهچرا و برای 

ين را همگان می دانند، آنچه بايد توضيح داد اين که نيازمند توضيح باشد. ا

خورشيدی درون سازمان  50و  40شريف واقفی سالهای دهه است که 

مجاهدين چه از لحاظ باورهای دينی و چه در زمينه شخصيت و رفتار فردی 

او نه اهل دار و دسته ها نداشته است. هيچ تشابهی با خزعبالت و جعليات اين 

 و فريبکاری های بازاری چندش بار دينی تهجد و نماز شبورد و تسبيح و 
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هيچ چيز فراتر از هيچ کدام همراهان داشت. منش و اخالق  رفتار، بود، نه در

هم آنچه کمترين مکان را احراز  در مخالفتش با پويه تحوالت درونی سازمان

هيچ  او!! مربوط می شددفاع از اسالم و سنگر دين لی مانند اباطيبه  می نمود،

حمل  جالدان و همصدايان آن ها را با خويش کدام از اوصاف جعلی جماعت

می نمود. شريف به همان اندازه که بيشتر از ديگران زير فشار باورهای ن

 شايسته صادقانه و خلقيات بيشتر با رفتار هماسالمی بود به همان اندازه 

 )59(رجوع به آنچه رفيق ليال زمردياندر اين زمينه ها  انی فاصله داشت.انس

    )60(.همسر وی در باره اش نوشته است می تواند کم يا بيش روشنگر باشد

 

  

  

  

  های رو به پيش! دستاوردهای مثبت يا گام

سخت است بگوئيم که فرايند مبارزه »! بگو ش نيزعيب هايش همه گفتی هنر«

ينه های ها و هزبرد کمونيسم خلقی در کنار فرسايشروايت راهايدئولوژيک با 

؟ دليلش خت استداشت. چرا س مهمیبسيار  سنگينش، دستاوردهای مثبت

مانيفست «هم يک قرن و نيم پس از انتشار  آن ،. کمونيسم خلقیاستمعلوم 

و جنبش  مثبتی برای طبقه کارگر دستاوردهایقرار نبود موجد » کمونيسم

يا  وموتيو تحوالت تاريخیک. اين کامالً درست است اما لباشدکارگری 

طرح و از پيش های مين گذاری شده و  روی ريل رويدادهای اجتماعی، بر

کهنه فئودالی به سرمايه داری،  نظاماز  عبورنصب گرديده، پيش نمی روند. 

انقالب ارضی، فروپاشی استبداد و ميدانداری  با وقوع در بيشتر مناطق دنيا

همراه نشد. از اين مهم تر، آنچه جای مناسبات پيشين را های مترقی روز نيرو

اشغال می کرد نيز مستقل از شکل خاص جا به جائی ها ( انقالب يا رفرم، از 
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پائين يا از باال) به هر حال جهنم جديد استثمار و ستمکشی و بی حقوقی 

يرات تاريخی خاص با همه اينها طی اين فرايند تأثها بود، لب انساناکثريت غا

خود را داشته است. اين حکم در مورد بسياری از رخدادهای اجتماعی صدق 

ولوژيک درون سازمان مربوط است ئمی کند. تا جائی که به پويه تحوالت ايد

مهم  مذهبینيز دستاوردها پرارج بودند. گسست نهائی از باورهای ارتجاع 

  ايج نيز بايد گفت. آنها را تعيين می کرد. در باره ساير نتترين 

الزم است به نکته مهمی اشاره کنم.  و پيش از پيگيری موضوع همين جادر 

جبر شرائط روز در بررسی رويدادهای آن دوره، بعضاً اصرار می شود که 

نه در همه وجوه اما در فت! آنچه آن زمان روی داده است، ررا بايد در نظر گ

به طور قطع  صاحبان اين نظر !موارد حالت گريزناپذير داشته است! خيلی

مشی  ها يا مجادالت غيررفيقانه را محکوم می کنند،وقايعی از نوع اعدام

ت يا اشتباهات فاحش تحوال گزينش آناما می دانند  چريکی را گمراهه

جبر تنگناهای تاريخی و فشار غيرقابل گريز  ايدئولوژيک آن دوره سازمان را

خود نوعی تقديرگرائی  دلن حرف در شرائط اجتماعی حاکم می بينند. اي

 مؤلفه هایکه  توضيح دادم پيش تر من هان دارد.نهگلی را پ سازش جويانه

در  50و  40ظهور جنبش چريکی دهه های  تاريخی و اجتماعی مهمی در

جامعه ما نقش اساسی داشتند. اين مؤلفه ها اما به هيچ وجه نمی گويند که روی 

ی، سرنگونی طلبی فراطبقاتی، آويختن به نهادن به ضد امپرياليسم خلق

ين کجراهه ها تقدير زندگی چريکی يا نوع امشی سوسياليسم بورژوائی، 

. ه استهای برخاسته از شرائط کار و استثمار و پيکار طبقه کارگر بودانسان

دادند که جنبش کارگری دنيا و ايران يک تاريخ  رویاين حوادث در زمانی 

ماالمال از  کارنامه را پشت سر خود داشتند. رژوازیمبارزه عليه بوطوالنی 

و تجارب ها با خود حمل می نمودند. درسرا  اين مبارزاتفتوحات و ها شکست

های تاريخی مانند کمون پاريس و عظيم ترين خيزش  حاصل از گرانبهای

در دل چنين دوره تاريخی باشد.  ما پيکار چراغ راهمی توانست  انقالب اکتبر

ا زير پرچم استثمارستيزی و مبارزه برای رهائی انسان به دار ضد وقتی که م
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»!! اسالم انقالبی« امپرياليسم خلقی، جنبش چريکی، سوسياليسم اردوگاهی يا 

از دو حالت خارج نيست. يا نمايندگان آگاه بخشی از  می آويختيمها و مانند اين

رويکردها  بورژوازی هستيم که در هستی اجتماعی و طبقاتی خود با اين

همگن می باشيم و در غير اين صورت عناصری از طبقه کارگر و توده 

استثمار شونده را تشکيل می دهيم که زير فشار ناآگاهی و فروماندگی و فقدان 

شناخت به تمامی تجارب تاريخی جنبش طبقه خود پشت کرده ايم و از آن 

  فاصله گرفته ايم. 

د، از جمله ميدان داری کمونيسم خلقی آنچه آن سال ها در سازمان ما روی دا

کمونيسم در پويه تحوالت ايدئولوژيک نيز به همين حالت ها قابل ارجاع است. 

خلقی پرچمدار تحوالت سياسی و ايدئولوژيک درون سازمان مجاهدين می شد 

در صحنه حضور نداشت يا  زيرا رويکرد کمونيسم لغو کار مزدی پرولتاريا

و  نقش ميدان داری و ايفای  فاقد هر ميزان توان ضعيف، نامحسوس و بسيار

بيانگر اين حقيقت است که آنچه  در عين حال امر اينبود. حتی ابراز وجود 

رگر انجام گرفت نه در راستای تقويت صف مستقل ضد سرمايه داری طبقه کا

های بورژوائی اين صف آرائی پيش  موقعيت بديلو تثبيت که در جهت تحکيم 

رای پرولتاريا به جا و با رجوع به اين اصل، هيچ اتفاق مثبتی برفت. تا اين

ها را بايد مطمح نظر داشت.  وقوع نمی پيوست اما با همه اينها واقعيت

رويکرد کمونيسم خلقی پديده ای مجرد، ناب و آسمانی نبود. مثل هر گرايش 

ها و ت مبارزه طبقاتی و زير فشار اهرم اجتماعی ديگر در قعر معادال

را بر جای می نهاد.  ابراز هستی می کرد و تأثيراتش اسبات اين مبارزهمح

دنيای  ضع اين رويکرد را اعمال می کردندها و موا وهائی که سياستنير

و روايت بورژوائی کمونيسم را نيز  نمايندگی پرولتارياتناقضات ميان دعوی 

ه در داربست از اين مهم تر، شمار زيادی از کسانی ک با خود حمل می نمودند.

اهداف و  ،مبارزه روز خود را پيش بردند در هستی اجتماعی خود ،اين تندنس

عميق درون پراکسيس پيکار  تناقضاتدنبال می کردند.  را افق های ديگری

پويه اين پراکسيس را مدام زير فشار قرار می داد و به جمعبست های  اينان
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ماهيت و بنمايه نقد مارکسی  و جمعبست هائی که دستاوردها جديد ره می برد.

اما در راستای رسيدن به چنين نقدی، گام يا  ندسرمايه داری احراز نمی نمود

ين مدت در درون سازمان زير نام آنچه در طول ا بودند.گامهائی به جلو 

جريان يافت اگر چه از نگاه نيروهای سياسی يا افکار » مبارزه ايدئولوژيک«

گسست از مذهب چرخ می خورد اما به  خارج حول محور وعمومی داخل 

در تشکيالت و  پاره ای جا به جائی هاطور واقعی چنين نبود. در اين دوره 

در انديشه و پراتيک همه ما صورت گرفت که تحقق آنها می توانست پيش 

زمينه های مؤثری برای يک جهتگيری کمونيستی و کارگری در دوره های 

با ميدان  ،انه و ضد کار مزدی روی می دادگاهآ. تحوالتی که بايد بعد باشد

داری کمونيسم لغو کار مزدی پيش می رفت و دستاوردهای کمونيستی به بار 

. با اين وجود نبودمی آورد ولی چنين نشد و شرائط انجام اين چنينی آن فراهم 

آنچه حاصل شد در جای خود اهميت داشت. اين دستاوردها به اختصار 

  عبارت بودند از: 

دست يافتيم  ين فرايند ما به پاره ای مواضع سياسی و جهتگيری هادر دل ا .1

که فاصله ما با کمونيسم مارکسی و لغو کار مزدی را از فاصله ميان چپ 

روز ايران با اين روايت کمونيسم به طور بسيار مشهود کمتر ساخت. در پايان 

و  » يدئولوژيک...ا اعالم مواضعبيانيه « اين پروسه همان گونه که از مفاد 

پيداست بر سرمايه داری بودن جامعه ايران تأکيد  تا حدودی نوشته های بعدی

طبقه بورژوازی ايران در تماميت خود يک ( با همان روايت روز) ، گرديد

طبقه ارتجاعی و ضد هر نوع آزادی و حقوق اوليه توده های کارگر ارزيابی 

اع بورژوازی ايدئولوژی ارتج . اعالم نموديم که مذهب، هر نوع مذهبیشد

انقالب « های رفرميستی در باره مسائلی مانند  است. با توهم پراکنی

ها از بورژوازی با انقالب و نوع اين، همسوئی بخشی »دموکراتيک خلق

بر سوسياليستی بودن (در سطح همان روايت مخدوش روز) کرديم.  مرزبندی

حاکم بر شوروی را امپرياليسم  انقالب ايران اصرار ورزيديم. نظام اجتماعی

  يا به روايت آن روز، سوسيال امپرياليسم خوانديم. 
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حصول اين مواضع، نظرات و تحليل ها را  ،مبارزه ايدئولوژيک دو ساله

شناخت  تااما روايت ما از اين مفاهيم و فرمولبندی ها باز هم  آوردهمراه 

صور می کرديم که . تو ضد کار مزدی آن ها فاصله طوالنی داشت مارکسی

از تئوری های مائوئيستی و  ،جامعه گسستتأکيد بر سرمايه داری بودن مجرد 

» سرمايه داری کمپرادور« يا » نيمه فئودال، نيمه مستعمره«اردوگاهی مانند 

نقد مارکسی اقتصاد سياسی  شباهتی بههيچ  است، اما شناخت ما از سرمايه

همچنان بر ساحل سرمايه داری ن نظرما. سوسياليسم مورد نداشتبورژوازی 

دولتی نوع روسی لنگر می انداخت. روايتی که از تشکل کارگری داشتيم 

سوسيال بورژوائی بود. رژيم ستيزی ما از همه لحاظ کماکان غيرمارکسی و 

به رغم تالش برای تبيين ضد سرمايه داری بودنش باز هم نه از سنگر ضد 

کار مزدی که سرنگونی طلبی سوسيال خلقی را منعکس می ساخت. در يک 

کالم هنوز هيچ بخش از پراکسيس اجتماعی و طبقاتی ما با راهبردها، اهداف 

ضد سرمايه داری طبقه کارگر روی انطباق جنبش  واقعی  و ساز و کارهای

  نداشت. 

از سرچشمه کمونيسم خلقی و  هنوزهمه مواضع، تحليل ها و تبيين ها 

امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی سيراب می شدند. اما چرا باز هم از چپ تر 

بودن يا حتی قرابت بيشتر خود به کمونيسم لغو کار مزدی در قياس با 

ايام صحبت کردم موضوعی است که به وضعيت  نيروهای ديگر چپ آن

فاجعه بار چپ به ويژه در شرائط آن روز مربوط می شد. ديدگاهها و پراتيک 

حتی از آنچه ما به دنبال مبارزه ايدئولوژيک دو بيشترين بخش چپ اجتماعی 

ساله به دست آورديم آشفته تر، راست تر و سرمايه مدارتر بود. جنبش های 

ها ند و همه آنداری می کردهمه جا ميدانمائوئيسم و اردوگاه  خلقی آويزان به

رزه طبقاتی هيچ مرزی با ها، اهداف يا نگاهشان به مبادر تار و پود حرف

را لباس  زی نداشتند. ناسيوناليسم سره خودهای ليبرال بورژواون ياپوزيس

وه ها در همه وجی پوشاندند. امپرياليسم ستيزی آنم» مارکسيسم« کمونيسم و 

  خلقی بود و هيچ بار واقعی ضد سرمايه داری با خود حمل نمی کرد. 
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نصف بيشتر دنيای سرمايه داری را نيمه مستعمره، نيمه فئودال می ها آن

و از همين طريق  را انکار می کردندناميدند، سرمايه داری بودن اين جوامع 

رگر دور را از تيررس مبارزه توده های کا کشورهانظام بردگی مزدی مسلط 

. از کارگران و فرودستان می خواستند که در معيت بخش هائی از ساختندمی 

و  نمايند، قيام کنندمبارزه  جوامع مذکوربورژوازی برای سرمايه داری شدن 

دست به انقالب بزنند!! چپ روز ايران و جهان چنين وضعی داشت و ما همه 

ً مار منظری کم يا  کسی اما ازاين مواضع و نظرگاهها را نه با نگاهی واقعا

  های مارکس مورد انتقاد قرار می داديم. بيش متأثر از آموزش 

هائی که در مواضع سياسی و اثبات جا به جائيها يا نفی و . در ميان 2

نظرگاههای سازمان صورت گرفت، نقد مذهب جايگاهی خاص داشت. آنچه 

تفاوت نين نقدی کسی مذهب نبود. با چما انجام داديم به طور قطع نقد مار

تعيين کننده و مهمی  بسيار داشت اما در همين حد نيز تأثيرات اجتماعی فاحش

ً در اين خالصه نمی شد که يک  بر جای می گذاشت. برد اين تأثير صرفا

» مارکسيسم« به جريان سياسی مذهبی از اعتقادات دينی خود دست شسته و 

شدن آدم های » ارکسيستم« شدن يا به اصطالح » الئيک«روی نهاده است. 

مسلمان و معتقد به مبانی مذهب در جامعه ما و در جاهای ديگر دنيا اصالً 

حادثه جديدی نبود. در همين دوره تاريخی مورد گفتگو افراد زيادی با 

اعتقادات اسالمی دست به مبارزه زدند، دستگير شدند، به زندان افتادند و در 

ر انداختند و خود را کمونيست خواندند. زندان باورهای دينی خويش را به دو

گسست سازمان ما از مذهب در اين چهارچوب قرار نمی گرفت و بازتاب 

وسيع آن در جامعه و حتی خارج از ايران نيز اين تفاوت را با وزنی فاحش 

حکايت می کرد. چرا؟ پاسخش را بايد در تاريخ مبارزه طبقاتی و جنبش های 

از مشروطيت تا آن روز کاويد. در طول اين  اجتماعی درون جامعه ايران

در عين  ه می خواستند بدان وفادار باشند وهائی ک دوران، مذهب برای انسان

و بی حقوقی توده های پرچم مبارزه عليه استثمار، نابرابری  ،حال صادقانه

دوش کشند، پديده ای مزاحم، اسباب درد سر و وبال گردن  زحمتکش را به
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ب زير فشار اين کيفرخواست قرار داشت که اوالً سياست تلقی می شد. مذه

ً اگر هم به سياست و » قعود« و » تقيه«گريز، سازشکار و اهل  است. ثانيا

مبارزه روی می نهد رويکردی ضد انسانی و ارتجاعی دارد و انتظارات و 

هائی بود که کم يا  افق های طبقات استثمارگر را دنبال می کند. اينها داوری

بر سينه افکار عمومی چرخ می خورد و واقعيت های تاريخی و سير بيش 

حوادث نيز همه جا آن را تأييد می کرد. طنز ماجرا شايد اين بود که در دل 

اين وانفسا، بيش از همه اردوگاه، احزاب اردوگاهی، از جمله حزب توده بود 

 که به جان مذهب می رسيد و عصای پيری آن می شد. سوار شدن بر موج

توهم توده ها امر ذاتی بورژوازی است. هر چه پرولتاريا و کمونيسم اين طبقه 

محتاج بقای آنهاست. محافل ورژوازی هاست بزيعليه وارونه پردايازمند پيکارن

اردوگاهی نيز باورهای خرافی و توهمات دينی توده های ناراضی کشورها را 

ها با هدف تقويت برای سوار شدن بر موج اعتراض آن ساز و کار مساعدی

می  داری دولتی و استحکام موقعيت خود در برابر رقباقطب قدرت سرمايه 

ديدند. همزيستی اردوگاه با ارتجاع مذهبی پيشينه طوالنی داشت و به زمان 

« تأسيس کمينترن باز می گشت. در ايران نيز حزب توده از همان آغاز بساط 

و مانند اين » ظلم ستيز حسينی اسالم«، »روحانيت مترقی«، »اسالم انقالبی

خلق « ها را دکه کسب و کار خود ساخت و در کنار مفاهيم ديگر از جمله 

خرده بورژوازی انقالبی ضد « ، »بورژوازی ملی«، »ضد امپرياليست

 و» افسران ملی ضد امپرياليست« ، »اسالم ضد امپرياليست« ، »امپرياليست

د اخت. تجليل و تقديس مراسم مذهبی ماننها اندها همه جا بر سر زبانمانند اين 

 - تولد مهدی و قيام حسين يا جعل تذکره کمونيستی و ضد ،ميالد علیعاشورا، 

از کارهای  هر روحانی مرتجع مخالف رژيم شاه امپرياليستی برای هر آروغ

ديگری بود که اين حزب به وفور انجام می داد. اشاعه اين خرافه ها و 

بدون شک تأثيرات بسيار مخرب خود را در  توهمات توسط حزب توده

گمراهی افکار عمومی کارگران و توده های دهقانی آن روز بر جای می 

مرداد به طور جدی تغيير کرد.  28گذاشت اما اين وضع پس از کودتای 
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کارنامه سياه و رسوای حزب توده حداقل در اين مورد جای چندان زيادی 

ايش در ميان محافل سياسی چپ و کارگری ه برای استحکام نفوذ خرافه بافی

جسته و گريخته در گفته های به صورت باقی ننهاد. نوع حرفهای حزب بعدها 

متهم تکرار شد اما اين ها از بار » گلسرخی«  و» شعاعيان« مانند انقالبيونی 

   نمی کاست. هيچ مذهب بودن

 پرچم ، زيرمیاسال وصله هایبا  خلق موجوديت سازمان مجاهديناعالم 

و » مارکسيسم« خواهان همپيوندی با ، پيکار عليه استثمار سرمايه داری

برای کل نيروی مذهبی آماج به طور قطع  سنگردار مبارزه مسحانه،

کيفرخواست باال و جريحه دار شده زير فشار اين حقارت ها نقش يک فرشته 

ز کام مذهب را ا . فرشته ای که در سپيده دم ظهورنجات را ايفاء می کرد

رهائی می بخشيد، اما فقط به اين  ها، کيفرخواست ها و تحقيرهارزنشموج س

خاطر که چند گام آن طرف تر غريق نيمه جان خود را با حداکثر بيرحمی به 

  گور بسپارد و از امکان هر گونه دفاعی ساقط سازد. 

با که از اسالم مطرح کرديم، به ارتجاع اسالمی آبرو داديم.  تعبيراتیما با 

مارکسی مبارزه طبقاتی به  شبه آموزش های محتوای تحليل ها وتزريق 

سنگواره های اعتقادی مذهب برای شکلی از اسالم شرافت و حيثيت 

متهم بودنها  ورطهکارگری، انقالبی، علمی جعل نموديم، مسلمان بودن را از 

بيرون آورديم، تا آنجا پيش رفتيم که جنگ برای  شدن هاو مطرود 

ليسم و محو سرمايه داری را با مرکب باورهای اسالمی ميسر اعالم سوسيا

کرديم. ما همه اين کارها را انجام داديم و درست در آخرين نقطه ستيغ اين 

شرف بخشيدن ها، نثار کرامت ها، تبرئه ساختن ها با رساترين صداها فرياد 

جاع ايدئولوژی ارت مذهب، هر نوع مذهبی، در عصر حاضر« سر داديم که 

گوش های شنوا، به انسان  تمامیما به همگان، به » هار بورژوازی است

های آزاده اسير اعتقادات متحجر دينی پيام داديم که بار رسالتی را به 

سرمنزل مقصود رسانده ايم. گفتيم که تمامی زوايای اسالم را چراغ انداخته 

ت الئيک ها، که در ايم. نه در لباس مخالفان، که در مقام مدافعان، نه در هيأ
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مکان انسان های آشنا با تار و پود مذهب و اسالم و قرآن، نه در سلک 

فيلسوفان و محققان دانشگاهی که در سنگر پيکار مسلحانه، نه در موقعيت 

کسانی که عزيمت انکار و نفی دين نموده اند، بلکه در جايگاه افرادی که 

و باالخره نه در وضعيت احساس نياز به اثبات نوعی اسالم داشته اند 

می دانستند، توده های کارگر آدمهائی که مذهب را سد راه مبارزه طبقاتی 

بلکه در اردوی انقالبيونی که عزم جزم نمودند تا روايتی از دين را ظرف 

کارگر عليه استثمار سرمايه داری سازند، آری ما اعالم داشتيم  طبقهپيکار 

ی در قعر چنين جنگی و با داشتن چنان که در چنين وضعی، با چنين رويکرد

ايم، کنکاش کرده را » کتاب وحی « يه دورنمائی کل زوايای اسالم و آيه به آ

بيشتر اين کاوش به کار انداخته تعميق شعور و شناخت خود را برای  همه

هر چه يافتيم نقيض محض چيزی بود که می پنداشتيم و باالخره ايم اما 

  انتظار داشتيم. 

پيام خويش برای همگان تشريح کرديم که آخرين تقالهای ممکن و ما در 

در جستجوی راه رهائی بشريت را برای  و صادقانه يک انقالبی آرمانخواه

کارگرستيزی، انسان  ،جات باورهای اسالمی از چنگ ارتجاعی بودنن

به کار گرفتيم،  ستيزی، آزادی ستيزی، زن کشی، تحجر و گنديدگی تاريخی

تا هر چه علم و آرمان انسانی و نظريه انقالبی بود به جسم و در اين راس

هر چه کرديم نتيجه معکوس ها و ين همه ااما  ،جان بيمارش تزريق کرديم

». سرکنگبين صفرا فزودعاقبت « ، »دود شد آن همه نور تجلی« داد. 

، به هيچ عقب ماندگی ها و جنايت مداری ها مشتی فسيل يادبود توحش ها،

ً به دليل فقدان هر ميزان گنجاوجه  اين يش چنين کارهائی را نداشت و اتفاقا

 ، بشرستيزی، های ما فقط عمق فساد، گنديدگی هر گوشه تالش ،گنجايش

ی را آشکار می ساخت و اين سنگواره های اعتقاد و شناعت تباهی انسانی

ها را رسوا و رسواتر می کرد. بر دامنه چنين فرايندی همزمان مدافعان آن 

وقتی که ما اين بانگ را سر می داديم که هر نوع مذهبی و از جمله روايت 

مسلماً ما از اسالم در عصر حاضر ايدئولوژی ارتجاع هار بورژوازی است 
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وقوع حادثه ای مهم را حکايت می کرد. پيامی بود به توده های کارگر و 

ستمکش که هر چه زير نام مذهب موجود است سالح دست و ساز و کار 

قدرت سرمايه داری عليه زندگی و حقوق و آزادی و هر گام مبارزه و جنبش 

  رهائی آنهاست.  

ظهور سازمان مجاهدين با مشخصات و کاراکتر اجتماعی ويژه ای که گفته شد 

 و زندگی استثمار مهای صادق برخاسته از شرائط کار،فقط تکليف نسلی از آد

رمانخواه با مذهب را روشن ننمود. توده های کارگر يا افراد مبارز آزاده و آ

خورشيدی  50تا پايان نيمه اول دهه  40در فاصله ميان سال های آخر دهه 

خيل کرکسان سودجوی جيفه خوار نيز که از درون مجاهدين و سير تحوالت 

اندرونی آن چيز زيادی نمی دانستند، از همه سو راه افتادند تا در کنار 

رای خود شرف سياسی، آبروی مبارز بودن و ديوارهای افتخار اين جريان ب

خواهی دست و پا کنند. از دار و دسته رفسنجانی و روحانيت » مردم«اعتبار 

پيرامون خمينی گرفته تا جماعت بازار، نهضت آزادی داخل يا خارج و طيف 

مذهبی در اين کار از هم سبقت جستند و هر کدام کوشيدند تا  -اپوزيسون ملی

و پيوستن آن  خود سازند. اخبار گسست سازمان از مذهب سهمی بيشتر نصيب

که هفته ها قبل از صدور بيانيه اعالم مواضع » کمونيسم«و » مارکسيسم« به 

 به گوش اين محافل و باندها می رسيد، زمين زيرپايشان را دستخوش زلزله

   ساخت. و دار و ندار حيات اجتماعی آنان را طعمه طوفان  کرد

هد شد که اين حرف اغراق آميز است. اين گروهها و محافل نه حتماً گفته خوا

يکی از درنده ترين تر زله و طوفان نشدند که سه سال بعدفقط دچار زل

نيروهای چپ را قتل عام  ، را بر پای کردنددولتهای تاريخ سرمايه داری 

 34و با همين کارها  نمودندون مخالف خويش را سالخی ينمودند، هر اپوزيس

ست که زمين و زمان را اسير توحش خود ساخته اند. اين حرف درست سال ا

ام آنچه و همه اين وقايع روی داده است اما يک چيز را نبايد فراموش کرد. تم

آن روز ما و شاهد بسيار زنده و حی و حاضر درستی  رخ داده است تأييد گفته

. مايه واقعی ان بوده استسازمايدئولوژيک ...  محتوای بيانيه اعالم مواضع 
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سازمانی  اين نبود که مشتی آدم کمونيست می شوند يا زمانها در آن وحشت آن

می پيوندد. آنها دچار زلزله می شدند » مارکسيسم«که مذهبی بوده است به 

زيرا تنها جريانی که تا ديروز برای مذهب، آبروی سياسی، شرف انقالبی و 

نک بر ستيغ کل دستاوردهايش برائت از ارتجاعی بودن دست و پا می کرد اي

سال تمام در متن مبارزه عليه  10که داشت می ها فرياد بر با رساترين صدا

و رژيم شاه چراغ به دست همه زوايای »! سرمايه داری« و »! امپرياليسم« 

مذهب را کاويده است و هر چه در آن يافته است چماق و توپ و بمب و 

ارتجاع بورژوازی ريم مالکيت و قدرت حزرادخانه های خرافه و جهل پاسدار 

  بوده است. 

سال به وقوع پيوسته است دقيقاً  34بيانيه اين را می گفت و آنچه در طول اين 

م تا مکال، از ليبرال ون نما از معميرا اثبات کرد. ارتجاع مذهبی اپوزيس همين

ر و از داخل تا خارج کشوری نيز از همين می ترسيدند و زير فشا تا فقاهتی

زبان به سب و لعن گشودند. کمپين ضد کمونيستی  ،اين ترس بود که همه با هم

بشرستيزانه ای عليه مجاهدين کمونيست شده راه انداختند. دار و دسته مؤتلفه و 

روحانيونی مانند کروبی در زندان يکراست از رژيم شاه تقاضای عفو و قبول 

مونيست ها هستند و بايد دست توبه نمودند، آنان اعالم داشتند که خطر اصلی ک

رژيم شاه را برای رفع اين خطر مهلک فشار داد، در مراسمی که از سوی 

سر دادند، از زندان خارج شدند تا » شاها سپاس« ساواک ترتيب يافت فرياد 

به جا آرند. اکبر را  خدائی خويش ل بجنگند و رسالت عليه مجاهدين م.

در  و عجزآميز نيه بسيار ملتمسانههاشمی رفسنجانی در روزهای صدور بيا

اظهار داشت که مارکسيست باشيد،  ديداری با رفيق تراب حقشناس در منطقه

فقط آيه قران را از آرم سازمان پاک ننمائيد!! تقاضای اعالم نکنيد!!  آن را فقط

ارتجاعی زشتی که با پاسخی بسيار قاطع، دندان شکن و کمونيستی از سوی 

  گردد.  مواجه میتراب رفيق 

ها در محافل دانشجوئی، معلمان و نيروهای مذهبی هوادار تشکيالت واکنش 

متفاوت بود. جمعيت قابل توجهی استقبال کردند و همدلی نشان دادند، عده ای 
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توصيف نمودند. برخی نيز عکس اين  الزم موضوع را مهم و شايسته تعمق

ط آب پاکی روی فق» اعالم مواضع ايدئولوژيکبيانيه  «عمل می کردند. 

نمی ريخت. طومار جعل  زیر مذهب ساالر بورژوادست کرکسان مردارخوا

بافی ها، مسخ سازی ها و عوافريبی های ديرباز حزب توده و جريانات 

اردوگاهی را نيز در هم می پيچيد. به توده های کارگر بسيار شفاف و جدی 

ضد سرمايه داری  هشدار می داد که رابطه ميان اعتقادات دينی و سوسياليسم

جزء اليتجزائی از رابطه ميان طبقه بورژوازی و پرولتارياست. ميان اين دو 

استثمارستيزی  «طبقه در هيچ زمينه ای هيچ پلی قابل بستن نيست. سخن از 

دالت طلبی اسالمی پيوند ميان ع« !!،»ديکتاتوری ستيزی شيعی!! «،»اسالمی

نب چپ های پروروس و پروچينی يا ها که از جاو مانند اين »!!و سوسياليسم

همانندانشان به وفور تکرار شده و تکرار می شود، بخشی از توهم پراکنی ها 

هر چند نه ژرف و  و کارگرفريبی های زشت بورژوازی است. بياينه

اعالم می کرد که آنچه اين جريانات به  مارکسی و طبقاتی اما به هر حال 

ر نيسم طبقه کارگر که جزئی از کارزاخورد کارگران داده اند نه سخن کمو

  ست. ا سرمايه داری پرولتاريابشرستيز بورژوازی عليه جنبش ضد 

سه سال پس از انتشار بيانيه و چند ماهی پيش از وقوع قيام بهمن، اطالعيه ای 

در سطح جامعه توزيع گرديد. نام و » مجاهدين خلق«چند سطری با امضای 

ما به کار می رفت و ما کاربردش را به رغم  عنوانی که تا آن روز فقط توسط

وقوع تحوالت ايدئولوژيک و سياسی در سازمان نادرست نمی ديديم. دليلش 

اعضای تشکيالت در خارج از  نيز اين بود که اوالً اکثريت قريب به اتفاق

ً هيچ عضو» سيستمارک« رژيمهای  زندان » مارکسيست« شده بودند. ثانيا

وقی استفاده از اين نام و نشان برای ادامه فعاليت های نشده تشکيالت مدعی حق

سياسی خويش نبود. اطالعيه فوق از جنب و جوش مجاهدين مذهبی آزاد شده 

از زندانها، برای بازسازی تشکيالت در چهارچوب مواضع و ايدئولوژی 

سابق خبر می داد. نويسندگان متن ضمن انتقاد از آنچه به وقوع پيوسته بود 

را » مجاهدين خلق« ود برای از سرگيری فعاليت زير نام و نشان آمادگی خ
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اعالم می کردند. لحظه به لحظه حيات سياسی اين جمعيت از همان روز تا 

 54امروز سندی گويا بر درستی نکاتی بود که بيانيه اعالم مواضع سال 

سازمان بر آنها تأکيد می ورزيد. اينکه افراد و نيروهای متشکل در سازمان 

مجاهدين يا بايد دست به کار يافتن راه کمونيسم و رهائی طبقه کارگر می شدند 

و يا در غير اين صورت به نمايندگان اين و آن بخش ارتجاع هار بورژوازی 

 مذهب در عصر ما ايدئولوژی هارترين بخش «تبديل می گرديدند و اينکه 

  ». های بورژوازی است

از زمان اعالم موجوديت مجدد  یکشمکش مجاهدين خلق با جمهوری اسالم

اين سازمان در روزهای وقوع قيام بهمن تا حال در همه تار و پودش، بازتاب 

جدال طبيعی ميان بخش های مختلف ارتجاع وحشی بورژوازی بر سر احراز 

يا داشتن نقش مسلط و مسلط تر در قدرت سياسی نظام سرمايه داری، در 

نظم توليدی، سياسی و اجتماعی سرمايه،  برنامه ريزی هر چه جنايتکارانه تر

در چگونگی اعمال اين برنامه ريزی ها و حاکميت بر طبقه کارگر بوده است. 

کارنامه حيات سياسی اين دوره مجاهدين سند گويای اين حقيقت بود که 

اعضای اين سازمان از همان آغاز دو راه بيشتر در پيش روی نداشتند، يا 

مونيسم و جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر روی اينکه به پرولتاريا و ک

کنند، کاری که ما ولو با دنيائی کسر و کمبود و وارونه بينی ها انجام داديم. 

ون ياپوزيسسرمايه و يا  سرنشينان بشرستيز سفينه قدرتدر غير اين صورت 

. راهی که مسعود رجوی و همانندان پيش ضد کارگری اين قدرت باشند

ين جا تأکيد بر اين نکته نيز بسيار ضروری است. اينکه آنچه از در همگرفتند. 

تا امروز زير نام مجاهدين خلق ابراز حيات و فعاليت کرده  57مقطع انقالب 

تا  50و شروع دهه  40است، هيچ سنخيت و همخونی با مجاهدين دهه 

دار و دسته رجوی روزهای وقوع تحوالت ايدئولوژيک درون سازمان ندارد. 

ول اين مدت در هيچ يک از وجوه هستی اجتماعی خويش نيروی ادامه در ط

دهنده پراکسيس پيشين مجاهدين نبوده اند. بالعکس نقش بانيان يک انشعاب 

   راست افراطی با رويکردی انسان ستيزانه و فاشيستی را بازی نموده اند.  
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خود  پروسه تحوالت ايدئولوژيک و سياسی درون سازمان بنمايه جهتگيری .3

را به آميختگی هر چه بيشتر با جنبش کارگری پيوند زد. اين درست است که 

رفتن به کارخانه ها و همجوشی با توده های کارگر ربطی به کار آگاهگرانه 

مان حضور سياسی و شرکت فعال در جنبش کارگری نداشت اما حتی ه

کننده ای مبارزه کارگران تأثيرات تعيين  صوری در بطن شرائط کار، زندگی،

بر رويکرد سياسی و دريافت های طبقاتی ما به جای گذاشت. عده ای از 

رفقای ما قبل از اين تاريخ هم با محيط های مختلف کار تماس داشتند. خيلی ها 

تا پيش از واقعه شهريور و شروع زندگی مخفی اينجا و آنجا کار می کردند. 

مان اسم و رسم جعلی، به پس از وقوع حادثه شهريور نيز شمار معدودی با ه

صورت مخفی در جاهائی مشغول کار شدند. همه اين ها از پيش وجود داشت، 

اما رفتن به کارخانه در ارتباط ارگانيک با پروسه تحوالت ايدئولوژيک و 

آغاز گرديد. شمار کسانی که راهی مراکز کار شدند، در  52سياسی از سال 

به تدريج بيشتر و بيشتر شد. به گونه ای که  تعدادابتدا چندان زياد نبود اما اين 

همه رفقای داخل کشور در  %65حدود  50در روزهای اواخر نيمه اول دهه 

جدی با ابعاد هولناک . کارخانه ها برای ما محيط تماس ميان کارگران بودند

استثمار، دنيای بيحقوقی ها و سيه روزی های توده های کارگر و در همان 

شناخت و مبارزه روز آنان شد. در اين راستا البته سوای حال سطح آگاهی، 

مبارزه طبقاتی که اساس کج انگاريها و نگاه نادرست سوسيال خلقی به 

شکل زندگی چريکی نيز در تنزل دستاوردهای کار ميان  بودها کژراهه بافي

کارگران تأثير بسيار جدی داشت. ما به حکم وضعی که داشتيم بايد تمامی 

ضوابط کار چريکی را در محيط کار، در ميان همزنجيران کارگر  معيارها و

می نموديم. روزها عموماً ساعت چهار  و برای رفتن به اين محيط ها رعايت

تا پيش از صبح از خانه تيمی يا احياناً اطاق تک نفری خارج می شديم. و نيم 

کسی و با گرفتن حداقل دو بار تا شهر در سه محله مختلف پنج و نيم، ساعت

، کار چک و تصفيه امنيتی را هر کدام اين محالت دور از همچرخش پياده در 

انجام می داديم. درست همان کاری که هر روز پيش از رفتن سر قرارها 
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و نيم صبح پس از حصول يقين نسبت به وضعيت  پنجانجام می گرفت. ساعت 

د را به يکی از امنيتی و اطمينان به اينکه تحت تعقيب قرار نگرفته ايم، خو

در محيط کار حاضر  6ايستگاههای سرويس کارخانه می رسانديم تا ساعت 

شويم. عين همين کار را عصر به دنبال خروج از کارخانه و رفتن سر هر 

باز هم همين چک و  ،قرار تکرار می کرديم و باالخره پس از اجرای قرارها

  خانه تيمی می گرديديم. انجام می داديم و راهی به صورت منظم تصفيه ها را 

در کارخانه امکان تماس فعال با کارگران را نداشتيم زيرا بايد همه چيز خود 

را هر چه بيشتر از انظار قايم می کرديم. هيچ اطالعاتی در باره محل زندگی، 

پيشينه کار يا هيچ نشانی ديگر نمی توانستيم بر زبان آوريم. در اعتصابات و 

دخالت مؤثر برايمان نبود زيرا همه اين ها می توانست اعتراضات آنان امکان 

يک تشکيالت مسلح زيرزمينی به عنوان عضو مخفی منجر به لو رفتن ما 

هر همه مخاطرات ديگر برای گردد. موضوعی که سوای مشکل دستگيری و 

  رفيق، تهديد امنيت تشکيالت را هم به دنبال داشت. 

ترين کارگران  با ناآگاه ها،همه جادر  از اين که بگذريم، بايد همواره و

محشور می شديم و از تماس با کارگران آگاه تر محروم می مانديم. سوء تفاهم 

ً تحقير کار با کارگران ناآگاه يا کمتر آگاه نيست. سخن بر  نشود منظور مطلقا

سر وضعيتی است که ما داشتيم. مشکالتی که امکان تماس با بخش فعال تر و 

ارگر را تا حدود زيادی از ما سلب می نمود. به گاه رجوع به مبارزتر طبقه ک

ً تخصصی که  نمی توانستيم هيچ مدرکی در باره کارخانه ها تحصيل يا احيانا

جعه اين بود که به کارگزينی مؤسسه مرا معموالً  داشتيم ارائه نمائيم، روال کار

نجا ليستی را تحويل می داديم. کارکنان آ می کرديم و شناسنامه جعلی خويش

ها را کاری، پيشينه اشتغال و مانند اينميزان سواد، مهارت  در بارهاز سؤاالت 

فقط سرهم بندی و رد غيرواقعی و پيش می کشيدند. پاسخ ما به همه سؤاالت 

اين بود که سه کالس بيشتر معموالً گم کردن بود. در مورد سواد جوابمان 

مدرک  ، چه بسامی گفتيمرا  از اين باالتردرس نخوانده ايم، زيرا اگر 

تحصيلی می خواستند. پيشينه اشتغال هم که امکان ارائه آن وجود نداشت.  
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تخصص مورد نياز آن ها نيز در جوشکاری، فرزکاری، صافکاری، فلزکاری 

موم چيزی نمی دانستيم. حتی و امثال اين ها خالصه می شد که ما علی الع

وضعی بهتر از درس خوانده های  هم فارغ التحصيل رشته های فنی رفقای

رشته های ديگر نداشتند. در رابطه با عدم سوء پيشينه، گواهی صحت مزاج و 

به  53برگ پايان خدمت امروز و فردا می کرديم، البته بعدها و به ويژه از 

بعد امکان جعل همه اين ها را فراهم ساختيم، در هر حال با توجه به نکات 

ؤسسه پس از شنيدن پاسخها، يکراست آدرس بدترين فوق کارکنان کارگزينی م

نقطه کارخانه را می دادند. محل بارگيری کاالها يا جاهای مشابه که ويژه 

کارگران بی تجربه بود. بر همين اساس احتمال گفتگو يا دوست شدن و 

برقراری ارتباط با کارگران با تجربه و آگاه کارخانه بسيار کم فراهم می شد. 

گفت و شنود با کارگران را  امکانی شرائط کار در اين قسمت ها، بعالوه سخت

 همهتنزل می داد. در يک کالم از زمين و آسمان در تنگنا قرار می گرفتيم. 

ها کارهای نسبتاً گاه کم وجود داشت. با همه اين اين مشکالت، گاه زياد و

يع تر از جنبش کارگری را وس يشانجام می داديم و دامنه شتاخت خومؤثری 

  می ساختيم. 

با اينکه آن روزها دانش مارکسی نقد اقتصاد سياسی ما محدود بود اما حضور 

در واحدهای صنعتی و مراکز استثمار توده های کارگر حقايق زيادی را 

برايمان روشن ساخت و يا حداقل مبرميت تالش برای آگاهی الزم به اين 

تئوريهای تفکيک چيز  حقايق را در پيش رويمان قرار داد. پيش از هر

های مختلف بورژوازی، جدا کردن بخشی از اين طبقه زير نام بخش

شرائط امپرياليستی توليد درک ناسيوناليستی کالً يا »! بورژوازی ملی«

نظريه  . درعريان ساختبر ما ، ابتذال و ورشکستگی خود را سرمايه داری

ز جمله شمار قابل چپ آن روز عده ای از سرمايه داران، ا رايج های بافی

نام » سرمايه داران ملی « صاحبان مراکز بزرگ صنعتی و تجاریتوجهی از 

می گرفتند!! حضور در شرائط کار و استثمار کارگران ما را به گونه ای 

ار خون آشام جدی با اين سؤال رو به رو نمود که فرق اين جماعت سرمايه د
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عتی و مالی امپرياليستی يا ها، صاحبان تراست های صنبا همتايان خارجی آن

چرا بايد ميان سرمايه داران  ها چيست؟!شرکای داخلی اين انحصارات و تراست

مختلف فرق قائل شد؟ مگر نه اين است که همه آنها صاحبان سرمايه اند. 

برای کارگران چه فرق می کند که محل تولد مالک کارخانه کجای دنيا 

را جا به جا و سرمايه دار سرمايه  چيزی از ماهيت تولدباشد؟!! مگر محل 

می کند؟!! سؤاالت به اين جا محدود نمی ماند. ما با چشم باز می ديديم که اين 

مورد محبت نيروهای چپ پروروس و » سرمايه داران ملی« به اصطالح 

پروچينی، در تشديد بی مهار استثمار کارگران و در سالخی معيشت و بهای 

شرکای خارجی و تراست های عظيم امپرياليستی  ناچيز نيروی کار آنان دست

را از پشت بسته اند. دستمزدی که همدانيان، انصاری، حاجی بابا، عالی نسب، 

مهدی بازرگان، فاتح يزدی و همانندان به کارگران می دادند، حتی در قياس با 

ها کمتر بود. سبعيت و درندگی  سرمايه داران خارجی مالک برخی کارخانه

تحميل مرگبارترين شرائط کاری بر توده های کارگر اگر بيشتر نبود، ها در آن

  هيچ نشانی از کمتری نداشت. 

همين عين يک نکته قابل تعمق در همين جا اين بود که کارگران خود نيز دقيقاً 

حرف ها را می زدند و موضوع را درست از همين منظر نگاه می کردند. 

 های دنيا)(با پوزش از همه سگ» ردسياه و سفيد ندا سگ« اصطالح معروف 

» سرمايه سودش را می خواهد، صاحبش چه کسی باشد اصالً فرق نمی کند«

و مانند اين ها را بارها از زبان آنان شنيدم. کارگرانی که اين حرف ها را می 

ً آدم های دارای تجربه و پيشينه زياد کارگری يا حداقل سواد  زدند لزوما

علومات خواندن و نوشتن آنها از سطح سواد مکتبی مدرسه ای هم نبودند. م

  فراتر نمی رفت. 

در همان روزها اين مسأله مرا به خود مشغول ساخت که خيلی از کارگران 

به رغم بی دانشی های عميق اجتماعی و سياسی و اينکه غالباً نام مارکس را 

ر و هم نشنيده اند، پاره ای مسائل مربوط به واقعيت زندگی و شرائط کا

ل استثمارشان را بسيار بهتر از آکادميکرهای آشنا با متون مارکسی يا کاپيتا
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ا مرتباً در خانه های تيمی اين موضوع را مخوانده های دانشگاهی می فهمند. 

ً آموخته های مشترک همه ما از با همديگر  بحث می کرديم. چيزی که واقعا

تأييد می نمود. دليلش نيز  محيط های کار و گفتگو با توده های کارگر، آن را

برايمان روشن بود. درست است که فکر و ذهن و فهم عظيم ترين بخش 

کارگران با فرارسته های فکری و فرهنگی و ايدئولوژيک رابطه سرمايه 

مسخ و معماری می گردد، اما اوال عناصر اوليه خود را از واقعيت های 

بار طبقاتيشان می گيرد و زندگی، استثمار هولناک و درد و رنجهای هالکت 

ثانيا فشار همين واقعيتها و درد و رنجها سيمان آن توهمات را کم يا بيش 

 های امثالزير بمباران فلسفه بافی شکاف می دهد. آنان اگر به طور مثال 

، درس های اقتصاد سياسی فرج هللا ميزانی، آموزش های »احسان طبری«

وئيست آنها و تئوريسين های رقيبان مائسياسی نورالدين کيانوری يا حريفان و 

های خلقی و امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی قرار می گرفتند، به طور جنبش

کالمی برای گفتن نداشتند. وارونه پردازی های » ّسلَّمنا و آّمنَا«قطع سوای 

کم و کسر  ، بدون هيچجماعت باال را زير فشار ناتوانی و فروماندگی نظری

هائی متناقض با حال در ژرفنای وجود خود حرفد، اما در همان تأييد می کردن

زمزمه می نمودند. همه چيز نشان می داد که هستی اجتماعی  شنوده های خود

آن ها کشتزار واقعی آموزش های مارکس است. اينانند که با شنيدن اين يا آن 

اتی نکته از نقد اقتصاد سياسی مارکس می توانند تا آخرش را در ضمير طبق

مصداق حال صفه نشينان  رويه معکوسشخود راست و ريس کنند. چيزی که 

نمايان » مارکسيست« و ليدران احزاب، دانشوران چپ نمای طبقات باال و 

دانشگاهی است. آناتومی مارکسی توليد سرمايه داری برای اولی ها کبريت 

برای  اشتعال شناخت و شعله ورسازی پراتيک پيکار ضد کار مزدی است اما

ً شريعتی که تنها کاربردش فريب توده های کارگر به نفع  دومی ها صرفا

   بورژوازی و ماندگارسازی نظام بردگی مزدی است.

 ساير نوشته هایيا  »کاپيتال«، »گروندريسه«حداقل آشنائی با متونی مانند 

کافی است تا مفاهيمی از نوع در زمينه نقد اقتصاد سياسی ديگر مارکس 
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ملی!!، استقالل سرمايه داری کشورها از هم!! يا خوب و بد کردن  بورژوازی

بخش های مختلف طبقه سرمايه دار کل ابتذال، بی اعتباری و خرافه بودنش 

را بر ذهن خواننده تحميل کند اما آکادميکرهای حزبی و دانشگاهی در همان 

را  زمين و زمانمی سازند  يشحتوای همين متون را آرشيو مغز خوحال که م

از خرافه ها و ترهات باال پر می کنند، وارونه پردازی های سرمايه مدار خود 

را دستمايه شستشوی مغزی طبقه  همه چيزرا به مارکس هم نسبت می دهند و 

      کارگر به نفع بورژوازی می سازند. 

رفتن به ميان توده های وسيع طبقه کارگر و غرق شدن در شرائط کار و  

ر آنان ولو بدون هيچ برنامه ريزی برای هيچ سطح شرکت در زندگی و استثما

جنبش جاری طبقه کارگر به هر حال ما را به سمت تالش برای شناخت بيشتر 

سرمايه داری و سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی سوق داد. اين  نظام

برای همه ما گامی به پيش بود و همزمان نياز آشنائی عميق تر با کالبدشکافی 

ارکسی سرمايه داری را در وجودمان تقويت می کرد. نيازی که ارضای م

تمايالت تصنعی فاضل نمائی آکادميک را دنبال نمی کرد بلکه فقط عطشی 

برای بهتر مبارزه کردن و پاسخ شايسته تر به مسائل روز جنبش کارگری و 

تيم آموخط کار توده های کارگر اندک، اندک مبارزه طبقاتی بود. در دل شرائ

تا چه حد عوامفريبانه و توخالی است. » خلق خلق«که جار و جنجال های 

، پرولتاريا، »پرولتاريا«ها بود که  ها و لفظ بازی فقط در فرمولبندی پيش تر

می کرديم اما االن با چشم خود می ديديم که چرا به راستی مرکز واقعی 

 کشيدنحرف پرده  تمامی فعل و انفعاالت کره خاکی اينجاست. منظور از اين

ها يا وارونه بينی های سرکش توده  ندگی ها، توهم زدگیروی انبوه عقب ما

ناآگاهی ها و ضعف ها مرزی دنيای کارگر در آن روز يا امروز نيست. 

فعالين کارگری نداشت، اما آنچه مورد توجه است شناخت وظائفی بود که اگر 

تند انجام دهند. چيزی که ما در انجام می دادند و می توانس آگاهی وجود داشتند

طول بسيار همان سال نخست رفتن به کارخانه ها و مراکز کار  ديديم اما 

کشيد تا دريابيم که چه بايد کرد. يا به بيان درست تر چه بايد می کرديم و 
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، بايد گزارش کرديمنکرديم. هر کدام ما در هر کارخانه يا مؤسسه که کار می 

مربوط به مؤسسه و کارگران آنجا می نوشتيم. اين  جامعی از تمامی مسائل

گزارشات به هيچ وجه جنبه آکاميک نداشت و بايد برخورد هر چه فعال تر و 

آگاهانه تر ما به رابطه کار و سرمايه و تقابل ميان دو طبقه اساسی جامعه 

سرمايه داری در محيط کار و در سطح جامعه را منعکس می ساخت. در تهيه 

س کار اين بود که از پروسه شکل گيری و توسعه کارخانه، گزارش اسا

های درونی کل تعلق صاحبان شرکت به گروهبنديسرمايه اوليه اش، ش

بورژوازی، درجه همپيوندی و ادغام سرمايه بنگاه در سرمايه جهانی، تراست 

ها و انحصارات عظيم بين المللی که در پيش ريز سرمايه مؤسسه فعال بوده 

کليدی در چرخه بازتوليدش دارند، تغييرات ميزان و حجم سرمايه  اند يا نقش

شرکت در طول سال های بعد از تأسيس، همه و همه شناخت حتی االمکان 

جامعی به دست آيد. محاسبه نسبی نرخ استثمار کارگران و نرخ سود سرمايه 

بخش بعدی گزارش را تشکيل می داد. کاری که گرچه در محدوده يک 

شتر نمادين و کمتر واقعی بود، اما به آشنائی ما با ابعاد هولناک کارخانه بي

شدت استثمار توده های کارگر در جهنم گند و خون سرمايه داری ايران کمک 

می کرد. اليه بندی کارگران شاغل در مؤسسه، با توجه به ميزان آگاهی 

ت سياسی، تجارب، پيشينه مبارزه و نقش روز آنان در سازماندهی اعتصابا

فصل مهم ديگری از گزارشات را به خود اختصاص می داد. تنظيم اين قسمت 

نيازمند تماس فعال با شمار هر چه کثيرتری از کارگران بود. رفيق تهيه کننده 

گزارش بايد تاريخچه اعتصابات و مبارزات کارگران شرکت را نيز به تفصيل 

  و با دقت توضيح می داد. 

می گرديد در واقع حديث جنب و جوش ما برای متنی که به اين ترتيب تهيه 

سطحی از جوشيدن با توده های کارگر و مبارزات آنان بود، آميختگی و 

جوششی که بدبختانه چريکی بود و ساز و کار مفصلبندی مشترک ما و 

همزنجيران کارگر در پراتيک پيکار طبقاتی عليه سرمايه داری نمی گرديد. با 

نه به مثابه فردی از آنان، نه در موقعيت يک کارگران می جوشيديم اما 
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همزنجير استثمار شونده، نه برای شرکت در مبارزه روزشان و نه با هدف 

ايفای نقش يک فعال کمونيست ضد کار مزدی در جنبش کارگری، بلکه فقط 

 - طبقه کارگر را در چريک شدن تودهيک چريک که راه رهائی در وضعيت 

با همه اين ها و با تمامی ديوار حائلی که نوع  های اين طبقه رصد می کرد.

زندگی و مبارزه چريکی ميان ما و کارگران می کشيد باز هم در پاره ای 

موارد روابط صميمانه و رفيقانه ای با آنان برقرار می نموديم. هر کدام ما در 

هر يک از کارخانه هائی که کار می کرديم دوستانی يافته بوديم که سوای 

و رفت داشتيم و اين آمد  ی روزمره محيط کار به خانه آناننودهاگفت و ش

پس از ترک کارخانه ادامه می داديم. گزارشات تهيه شده ارتباط را معموالً 

جمع های تشکيالتی مورد بررسی و نقد و گفتگو برخی توسط هر رفيق در 

راه با مطالعه می کردند و انتقادات خود را هم افراد اين جمع هاواقع می شد. 

مالحظات اصالحی و تکميلی می نوشتند. اين کار جزئی از مبارزه 

ايدئولوژيک جاری درون سازمان تلقی می شد. گزارش نشان می داد که رفيق 

تهيه کننده اش تا چه اندازه مسائل مربوط زندگی و کار و استثمار توده های 

ارائی اين کارگر و جنبش کارگری را جدی گرفته است و تا کجا ظرفيت و ک

می توانست جزئی از  جدی گرفتن را دارا بوده است. محتوای گزارشات

 ،ها و مالط کارهای آگاهگرانه در ميان توده های کارگر باشد بهترين آموزش

  اما نگاه سوسيال خلقی و چريکی روز ما به اين سمت گذر نمی نمود.

آرمان بافی  رؤياپردازی ها و برخی ت دو ساله. با عبور از پروسه تحوال4

های دوره شروع مبارزه چريکی نه فقط بی اعتبار شدند که هدف بيشترين 

نقدها و نکوهش ها قرار گرفتند. مهمالتی از قبيل اينکه گويا ما جنبندگان 

خورشيد آزادی توده ها هستيم، صفير مسلسل ها و سرخی گلوله های ماست 

تقبيح واقع شد و به  که رهائی خلق ها را رقم می زند و نوع اين ها مورد

عنوان انگاره های زشت متافيزيکی اقشاری از بورژوازی به زير ذره بين 

سرزنش و احساس انزجار رفت. تصفيه حساب با اين خيالبافی های کودکانه 

ماليخوليائی بر روی تعبير ما از نقش مبارزه مسلحانه نيز کامالً تأثير گذاشت. 
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مبارزه مسلحانه هم « زير نام » ادهاحمدز«های چه پيش تر در حرف از آن

در اذهان جاری بود فاصله گرفتيم. مبارزه چريکی » استراتزی و هم تاکتيک

برای ما هيچ بعد استراتژيک نداشت. اصالً تلقی استراتژی از آن برای جنبش 

  کارگری را امری مردود می ديديم. 

تبليغ مسلحانه تحت عنوان  گرديدچيزی که از اين دوره به بعد بر آن تأکيد 

 - فرمولبندی شد که اگر چه باز هم نوعی انگاره پردازی رمانتيسيستی گمراه

اما قوام آوانتوريسم چريکی سابق را نداشت. مطابق تلقی جديد، به  بودکننده 

 - هيچ گرفتن توده های کارگر و رسالت مداری قهرمانان منجی، تئوری راه

شد.  ع اين ها مطرود اعالمکوچک و نواندازی موتور بزرگ توسط موتور 

ديگر نه ساز و کار سرنگونی رژيم يا تغيير وضعيت  پيشتازمبارزه مسلحانه 

موجود که صرفاً وسيله ای برای تبليغ اجتناب ناپذيری قهر مسلحانه در ميان 

آمد. به بيان ديگر ما با عمليات  رگر و توده های فرودست به حسابطبقه کا

هشدار می داديم که خطر غلطيدن به ورطه  مسلحانه خود به طبقه کارگر

مماشات جوئی و سازش با بورژوازی يا رژيم شاه را جدی بگيرند. يقين بدانند 

که روی نهادن به جنگ مسلحانه سراسری و توده ای عليه قدرت سياسی 

حاکم، نظام سرمايه داری و سيستم امپرياليستی تنها راه درستی است که پيش 

اينکه همه اين پديده ها را با نگاهی غيرمارکسی می ديديم رويشان قرار دارد. 

بحث ديگری است که به کرات آن را تصريح کرده ام، اما روايت روز ما از 

کارگر بايد آگاه و متحد  مبارزه  چريکی رساندن اين پيام بود که توده های

شوند و راه تسويه حساب نهائی با  دست به کار سازمانيابی خويش گردند،

برد موضوعيت و اعتبار  رژوازی را در به کارگيری قهر جستجو کنند.بو

تبليغ و ترويج از طريق توسل ، به مبارزه مسلحانه پيشتاز برای ما به همين جا

ختم می شد  تبليغ اجتناب ناپذيری قهر در جنبش کارگریبه عمل مسلحانه!! و 

که نقد گذشته بر و فراتر از آن نقشی به دوش نمی کشيد. در همين راستا بود 

در  مرکز گرديد.های پيش نيز متی درستی و غلطی عمليات نظامی سالرو

بمبگذاری ها و انفجارهائی که جهتگيری تبليغ مسلحانه سطح شناخت روز، 
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نداشت مورد انتقاد قرار گرفت. صحبت از اين شد که هر عمل نظامی بايد 

و سازمان چريکی  !طبقه کارگر باشد! جاریانعکاس گوشه ای از مبارزات 

! عمليات انفجار !روز ما نقش بازوی مسلح جنبش کارگری را ايفاء نمايد

پاسگاه کاروانسراسنگی، مرکز برق جيپ لندرور و نوع اين ها در اوايل 

بر پايه چنين تبيينی برنامه ريزی شدند و به اجراء در آمدند. رژيم  53تابستان 

جهان  کارگر 2000تراضی راهپيمائی اع 1350سال شاه در ارديبهشت 

از کارگران  زيادیچيت را با سبعيت و بربريت تمام گلوله باران کرد و شمار 

اين جنايت، پاسگاه ژاندارمری عامل  سه سال پس از وقوعرا به قتل رساند. 

حمام خون کارگران توسط رفقای ما منفجر گرديد. پيام عمليات اين بود که اگر 

ريق ارتش و پليس و نيروهای ژاندارم خود بورژوازی درنده ايران از ط

ون می کشد ما نيز همزنجيران طبقاتی ما را می کشد و مبارزات آنان را به خ

رژيم  اين به مراکز قدرت نظامی و پليسی مسلح طبقه خويش در مکان نيروی

های  چگونگی ارزيابی از نقش مبارزه مسلحانه پيشتاز در سال حمله می کنيم!

محورهای اختالف ميان ما و رفقای سازمان چريکهای فدائی بعد به يکی از 

مبارزه مسلحانه هم استراتژی، « تئوری خلق تبديل شد. آنها همچنان بر طبل

ً به » هم تاکتيک می کوبيدند و پاسخ ما اين بود که از عمليات نظامی صرفا

و تبليغ قهر در  صورت يک تاکتيک برای تبليغ مبارزه مسلحانه توده ای

  استفاده می کنيم.   کارگری  جنبش

. گفتگوی انتقاد و انتقاد به خود اگر چه سرشار از دگماتيسم افراطی و نگاه 5

امپريستی به رابطه عين و ذهن، ايدئولوژی و هستی اجتماعی يا آگاهی و 

مهم را هم داشت که ما را  راتيک انسان ها بود، اما اين وجه مثبترفتار پ

اديم و مبارزه ای که پيش می برديم بيش از حد نسبت به آنچه انجام می د

حساس، مسؤل و آماده انتقاد می ساخت. با شروع اين روند خطاب مستمر ما 

به خودمان اين شد که به مبارزه روی نهادن، تحمل تمامی شرائط زندگی 

مخفی، استقبال لحظه به لحظه از مرگ، همه سبعيت های رژيم عليه افراد 

و باالخره از همه چيز گذشتن، هنوز هيچ چيزی  ل کردنرا تحمخانواده خود 
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را روشن نمی کند. همه اين ها فقط نخستين گام است و آمادگی ما برای 

 مبارزه را نشان می دهد، اما مبارزه طبقاتی در بند بند وقوع خود با دشواری

ها، پيچيدگی ها و فراز و فرودهای پر تالطم همراهست. کوه معضالتی در 

ارد که بايد با شعور، شناخت، توانائی و خالقيت مبارزه کنندگان حل و مقابل د

فصل شود. آنچه اساسی و تعيين کننده است اين است که در اين ميدان چه می 

کنيم و چه نقشی به دوش می گيريم. انسان های زيادی در بخش اول هيچ کم و 

ندشت کسری ندارند و راحت از همه چيز می گذرند اما چه بسا در په

  رويدادهای پيکار، هيچ شاخ ملخی را هم جا به جا ننمايند. 

ما در کوره تفتان مبارزه روز مستمراً می ديديم که افرادی علی الظاهر بر 

می زنند اما بود و نبود آن ها در » چهارتکبير«بسياری تعلقات شخصی خود 

القيتی از سير رويدادها علی السويه است. هيچ گرهی را باز نمی کنند، هيچ خ

خود نشان نمی دهند. از هيچ توانی برای چالش مشکالت برخوردار نيستند و 

هيچ کوششی برای احراز اين توانائی به عمل نمی آورند. پروسه تحوالت دو 

ساله شمع اين هشدار را در وجود شمار زيادی از ما افروخت که اگر بناست 

تأثيرگذاری کمونيستی بر  فعال کمونيست جنبش کارگری باشيم بايد راه و چاه

جنبش همزنجيران خود، باال رفتن از کوه معضالت  اين جنبش و شناگری 

ماهرانه در دريای آشفته رويدادهايش را ياد بگيريم. بايد برای اين يادگيری 

خود را به هر آب و آتشی بزنيم. در اين گذر و برای نيل به اين مقصود مدام 

تمامی کاستی ها را که در پراتيک د کنيم. انتقااز خود و از رفقای همرزم خود 

انقالبی، در شناخت و شعور سياسی، در قدرت چاره گری و ظرفيت 

تأثيرگذاری همديگر می بينيم بسيار صريح و آزاد و بدون هيچ مالحظه ای با 

هم در ميان نهيم. توانائی کشف و کالبدشکافی درست اين کاستی ها را در 

و رشد دهيم و باالخره بايد همه اين کارها را در نهايت خود پديد آوريم وجود 

  صميمت، رفاقت و به صورت سازنده دنبال کنيم. 

در طول اين دو سال و همه سال های بعد مهمترين بخش دست نوشته های 

خانه تيمی ما را همين انتقاد نويسی ها و انتقاد از خودها تشکيل می داد. در 
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بر اساس موازين امنيتی پايگاهها، بايد به  داخل هر خانه سبدی داشتيم که

حتماً محض احساس شک نسبت به مخاطرات امنيتی تکليف آن روشن می شد. 

به خارج حمل می گرديد و يا در همان جا نابود می شد. بخش قابل توجهی از 

اين مدارک و اسناد نوشته هائی بودند که هر کدام ما با بيشترين احساس 

و  تقاد از اشتباهات يا ضعف های خودی صادقانه در انمسؤليت و به گونه ا

ساير همرزمان نوشته بوديم و بايد در جلسات هفتگی تيم بررسی می گرديد. 

پای بندی سيستماتيک به انتقاد فعال و جمعی از پراکسيس سياسی و طبقاتی، 

فرق داشتيم. از  افرادی تبديل کرد که با گذشته خودخيلی زود ما را به 

ها و گزافه گوئی های فريبکارانه که در تمامی جمعيت ها شعارپردازي یبسيار

و محافل سياسی از جمله سازمان ها و گروههای چپ به شکل رقت باری 

وجود داشت فاصله گرفتيم. آموختيم که حتی االمکان و تا آنجا که توانمان 

ياری می دهد، بدون تحليل و شناخت و کندوکاو سياسی الزم حرف نزنيم. 

فروتن باشيم و خود را محور عالم ندانيم، قهرمانسازی نکنيم و دفتر و دستک 

اسطوره پردازی در ميان توده ها راه نياندازيم. کارهائی که رفقای چريک 

به بعد در سطحی آزار دهنده انجام می  52های فدائی به ويژه از سال های 

 دادند و همواره مورد انتقاد ما بود.
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  مشی چريکی وبازکاوی پروسه تحوالت دو ساله نقد 

 ظهور«تی مانند با صدور بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيک و انتشار مقاال

آنچه از سوی شهرام و جمع مرکزی دستور  »امپرياليسم ايران در منطقه...

کار روز شد، بيش از هر چيز تأکيد و باز هم تأکيد بر حقانيت مبارزه مسلحانه 

توده های «بليغ آن به عنوان محور اساسی کليه اشکال اعتراض پيشتاز و ت

بود هر هدفی را تا جائی که نسخه پيچی مرکزيت  رفتن به کارخانه بود.» خلق

اين به ايفای نقش کمونيستی در جنبش کارگری نگاهی نداشت و  دنبال می کرد

ن برنامه ريزی زيادی برای باالبرد 54را دنبال نمی نمود. در سال  هدف

امکانات نظامی و ظرفيت بيشتر انجام عمليات مسلحانه صورت گرفت. تيم 

تکنيکی بسيار پرکاری متشکل از قاسم عابدينی، رفيق زنده ياد محمد علی 

عالم زاده و دو رفيق ديگر با مسؤليت محمد قاسم عبدهللا زاده ( مصطفی) از 

اما اين  ندداشتجمع مرکزی به وجود آمد. چنين تيم هائی در گذشته هم وجود 

د و انتظارات بيشتری را پاسخ نبار قرار بود کارهای مهم تری به دوش گير

د. اين تيم وظيفه طراحی و توليد سالحها، مهمات و مواد شيميائی ممکن و نگوي

ً کوتاهی ابتکارات مؤثری در  مورد نياز را به عهده گرفت و در مدت نسبتا

ز موسوم به پرتابی از خود ظاهر زمينه ساختن مسلسل و نوعی خمپاره اندا

ساخت. توليد انواع فشنگ های الزم، نارنجک، بمب های دستی مختلف، مواد 

انفجاری از قبيل چديت، ديناميت، باروت، تی ان تی و نيترات آمونيوم به طور 

روتين و با هدف داشتن ذخيره کافی توسط افراد تيم دنبال شد. تا آن زمان 

ادره شده هنگام فرار رفيق احمديان از زندان سوای سالح های کمری مص

نيازهای  54و سپس سرگرد محبی از ارتش در سال  52ساری در سال 

تسليحاتی تشکيالت با کمک رفقای بخش خارج کشور سازمان تهيه می گرديد. 
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در طرح جديد شهرام اساس کار اين بود که اوالًسازمان به لحاظ توان نظامی 

ً ا ز بيشترين ذخائر الزم برخوردار باشد. به همين خاطر خودکفا شود و ثانيا

در کنار فعاليت وسيع تيم تکنيکی برنامه ای نيز برای واردات سالح بيشتر از 

ميان بخش های داخل و خارج تشکيالت منظم تر خارج و ارتباط تنگاتنگ 

. استقرار دو پايگاه، يکی در آبادان و ديگری در کويت يا شددستور کار 

، به دست آوردن »لنج« در آن سوی خليج، تهيه قايق موتوری  امارات،

طريق دالالن حرفه ای اين از گواهينامه های ملوانی و ناخدائی برای افراد 

نوع کارها، فراهم ساختن امکان رفت و آمد ميان دو پايگاه و سپس انتقال 

 خطوط کلی اين پروژه را تعيين می کرد. طرحی ،افراد و محموله های الزم

  کارهای اوليه آن انجام شد.  54که در پائيز 

همه چيز در راستای تدارک بيشترين ميزان نظامی گری و آماده شدن برای 

عمليات مسلحانه بزرگ و بزرگ تر پيش رفت و اين در حالی بود که جار و 

جنجال کمونيست شدن ما و اينکه قرار است جنبش کمونيستی طبقه کارگر 

کمتر  همين مدتگوش فلک را کر می کرد. در طول  ايران را سازمان دهيم

به در جريان درگيری های خيابانی در تهران  رفيق يا رفقائیهفته ای بود که 

 هاعزم سازمان برای ادامه طرح  54اواخر سال  تا .خاک و خون نغلطند

کامالً جزم بود. اما سير رويدادها همه جا رخساره های شکست و بدفرجامی 

 55ريکی را در برابر چشمان کنجکاو قرار می داد. سال آوانتوريسم چ

ضربات کوبنده ساواک يکی پس از ديگری ما را در خود پيچيد. شمار رفقائی 

 افرادها . عده ای از آنبسيار زياد بودکه در اين سال کشته يا دستگير شدند 

 رفقایبسيار مؤثر تشکيالت در شاخه های مختلف بودند. همين حکم در مورد 

هم صدق می کرد. فشار ضربات در اواسط  54انباخته يا دستگير شده سال ج

بدتر بود.  سيد. وضع رفقای فدائی از مابه سطحی غيرقابل تحمل ر 55

مقاومت دستگيرشدگان و تالش آنان برای حفظ اسرار جنبش يا امنيت جان 

همرزمان مرزی نمی شناخت. با اين وجود ساواک در يافتن محل های قرار و 

خانه های تيمی و پايگاههای استقرار نيروهای هر دو سازمان موفقيت های 
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. ضربات موج وار فرود می آمد و پيچ و تاب آن به داشتبسيار چشمگيری 

شماری از محافل سياسی بسنده نمی نمود.  رفقای فدائیغرق کردن ما و 

ز اوضاع هر روز ا رفتند.دو سازمان نيز يکی پس از ديگری لو  مرتبط با

شبيخون های موج وار  ديجور، تر می گرديد. در دل اين شببدروز پيش 

و ضربه خوردن های روزافزون ما، انجام يک عمليات نظامی پر سر  ساواک

و صدا در دستور کار سازمان قرار گرفت. هدف از اجرای اين طرح بيشتر 

ئر بر از هر چيز نشان دادن واکنشی مؤثر در مقابل موج شوم تبليغات رژيم دا

سازمان های چريکی و فتوحات ماشين هار امنيتی » پايان کار« قلع و قمع يا 

و پليسی رژيم بود. اين عمليات به طور بسيار حسابشده و با موفقيت در منطقه 

انجام گرفت و در جريان آن سه مستشار نظامی امريکا به » تهران پارس« 

کاترل به قتل رسيدند. اسامی دونالد اسميت، روبرت کرون گارد و ويليام 

که  که به لحاظ اهميت نقش پليسی منظور بودسوژه چهارمی نيز در اين طرح 

شناسائی شدگان يکی از تر به حساب می آمد. او  از سه نفر ديگر مهم داشت

  بود اما از سر اتفاق در زمان وقوع حادثه حضور نداشت. 

دن تبليغات بی مهار طرح ترور سه مستشار نظامی امريکا مسلماً در خنثی کر

رژيم شاه و جار و جنجال های ساواک پيرامون زمينگير شدن يا فروپاشی دو 

اما تا جائی که به معضالت واقعی دامنگير ما  تأثير نبود بیسازمان چريکی 

مربوط می شد هيچ گرهی از کالف کور اين مشکالت باز نمی نمود. ما 

در اواسط اين سال به تدريج  .همچنان اسير سنگالخ بوديم و پيش نمی رفتيم

  را گرفت.  همهبرخی از کارها تعطيل شد و نوعی بهت و سرگردانی دامن 

مهم  يک دستاورد 50ويرانی های شهريور بعد از ترميم آثار ضربات و 

کارهای آموزشی و چاره گری های امنيتی ما اين بود که گاه حتی خود را از 

آنکه ماشين جهنمی پليس امنيتی تور  ساواک جلوتر احساس می کرديم. پيش از

تازه ای پيش پای ما پهن کند، آن را می ديديم، راههای مقابله با پروژه های 

آنها را کشف می نموديم و حتی االمکان خطرها را منتفی می ساختيم. در 

مقاله  چنين موفقيتی داشتيم. ،در رابطه با طرح خانه گردی رژيم 53زمستان 
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از پيش احتمال توسل رژيم به اين نوع  )61(»ليل هاوکينزتح«شهرام زير نام 

يکی بعد از  ما اکنون امواج متوالی ضربه هاا کارها را پيش بينی کرده بود.

ماجرا ريشه های ها از کشف  به رغم همه تالش ما وفرود می آمد  ديگری 

اندک اندک کار به جائی رسيد که حتی قرارهای روزمره درون بوديم. عاجز 

کرديم و از گفتن لفظ يا عبارتی که می ه ها را به صورت صامت اجرا کوچ

می توانست حساسيت برانگيز باشد خودداری می نموديم. ضرورت اين کار 

ناشی نمی گرديد. در دل اوضاع مورد گفتگو  عجيب و غريبیاز هيچ استدالل 

از جمله هر احتمالی را با هر ضريب نازل به هر حال  قابل اعتنا می دانستيم. 

ساواک به کمک گيرنده های بسيار پيچيده با تکنيک های کامالً  احتمال کهاين 

ويژه الفاظ خاص مورد استفاده ما را رديابی و ضبط می کند و از اين طريق 

اما  محل اجرای قرارها را کشف می نمايد. برآوردی که به خيالبافی می ماند،

  کرديم.  چند روزی حتی اين را رعايت

ان روزها تصميمات ديگری نيز برای مقابله با ضربات و يورش های در هم

ساواک اتخاذ شد. از جمله اينکه در دو نوبت مختلف، در دو روز معين، به 

طور همزمان، با رعايت کامل موازين امنيتی و با همه توجيهات الزم، کليه 

 م.يافتاد به دنبال خانه های جديد راهای تيمی و تکی را رها نموديم و خانه ه

در طول مدتی که برای يافتن خانه تالش می کرديم، شب ها را با پوشش 

ی به روز می رسانديم. در غير اين هائسنجيده و حتی االمکان مطمئن در جا

راهی شهرهائی مانند  ،های مسافربریصورت با تهيه بليط آخر شب اتوبوس 

 می گذرانديمبوس قم، اراک و جاهای نه چندان دور می شديم، شب را در اتو

 خود دنبال يافتن خانه های جديد تيمی و فردیبه تهران باز گشته و و روزها 

. هدف از اين کار آن بود که شايد تمامی ردهای مشکوک را پاک می رفتيم

سازيم. اين کار در عين حال که با کاربرد همه تجارب سال های طوالنی و با 

اما باز هم به نوبه خود مخاطرات بيشترين ضريب های امنيتی انجام می شد 

يا جا نهادن  کردن تازه ای را به همراه می آورد. به ويژه که مشکل فقط تخليه

در اين  خانه های تيمی نبود، انبارهای اسلحه و کارگاههای تکنيکی تهيه شده
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با هزاران محمل و پوشش امنيتی هم بايد تا سرحد امکان تخليه می شدند.  مدت

طرات درگيری دو تن از رفقا با پليس گشت يکی از محله های نمونه اين مخا

غرب شهر تهران و زخمی شدن يکی از آن ها بود. اين دو، يک انبار سالح 

را تخليه نموده و به خاطر نداشتن هيچ مکانی برای حمل مهمات و هيچ جائی 

شب را در کنار محموله ها در درون يک وانت بار اجاره ای  ،برای خوابيدن

خوابند. نيمه شب ماشين پليس به آن ها مشکوک می شود و تصميم به  می

بازرسی وانت بار می گيرد. تمامی تالش ها برای محمل سازی و انصراف 

. يکی از پاسبانان مجروح کشيدپليس بی نتيجه ماند و باالخره کار به درگيری 

تنها وز فردای آن ر گرديد.و يکی از رفقای ما نيز آماج اصابت گلوله واقع 

 اطاقکنگهداری رفيق مجروح و دو رفيق ديگر جستجو شد، برای  جائی که

نقطه ای  با سقفی از پوشال در پر از سوسک متر سهدر  و نيم يک متر محقر

خانوار  8تهران، در درون خانه ای چند متری با شهر  دروازه غارمحله  از

نمونه اين  ديگری وجود نداشت. امکان هيچ پرجمعيت اجاره نشين بود.

حوادث در جريان اين تدبيرانديشی ها و راه حل جوئی ها مرتباً اتفاق می افتاد 

  و به نوبه خود بر پيچيدگی مشکالت می افزود. 

اين وضع همچنان ادامه داشت و کوشش ها برای يافتن ريشه های آسيب 

پذيری ها و ضربه ها به جانی نمی رسيد. با شروع نيمه دوم سال، تصميم 

دی اتخاذ گرديد. حضور حداقل در تهران و رفتن برخی جمع های جدي

تشکيالتی به شهرهای پرجمعيت و حتی االمکان صنعتی مانند تبريز، 

. در همين روزها بود که شد تلقیاصفهان، اهواز و مشهد تنها چاره کار 

در جريان يک درگيری خيابانی جان » بهرام آرام«ديگری وارد شد.  ضربه

کشته فاتحانه و با طمطراق خبر  روزنامه های رژيمست داد و خود را از د

در چهارچوب برنامه ريزی » شهرام« ايامدرج کردند. در آن شدن وی را 

 ،امنيتی در مشهد به سر می برد و بهرام به عنوان عنصر اصلی جمع مرکزی

و  قاسم عبدهللا زاده ،»سياه کاله حسين« ،»طريقت محسن«در تهران همراه با 

  رتق و فتق کارها را به عهده داشتند.  اد قائدیجو
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و کل  مشی چريکیبرای جمع مرکزی سازمان و شهرام اساس  باز همتا اينجا 

مسائلی از همه لحاظ معتبر و  ،استخوانبندی ضد امپرياليسم خلقی روز

غيرقابل ترديد بودند. اما در داخل تشکيالت، در ميان افرادی که بيشترين 

کار و بيشترين آشنائی را با رويدادهای روز کارگری داشتند، تماس با مراکز 

های اين بخش رفقا بی ربطی سازمان  رقم می خورد. ماجرا شکل ديگری

چريکی به جنبش کارگری را با چشم باز می ديدند اما اين مشاهدات را به 

جای آنکه ساز و کار کالبدشکافی درست هستی اجتماعی سازمان کنند در پيچ 

 ،کم يا بيش هايله می ساختند. در جمع  نگير خويشرگردانی های دامو خم س

ظامی نسبت به عمليات ن کارگرانبی تفاوتی  صحبت می شد. از اين بی ربطی

ما مورد گفتگو قرار می گرفت. نياز به يک بازنگری اساسی در همه کارها 

قاله گير و دارها بود که م ذهن خيلی ها را مشغول می کرد و درست در همين

  در يکی از شماره های نشريه داخلی سازمان به چاپ رسيد.  )62(»يسمدوآل«

مطالب نشريه داخلی  نام تهيه کننده مقاالت، تحليل ها يامطابق عرف تشکيالت 

آنچه رو به بيرون منتشر می شد مواضع رسمی . می ماند مخفی بر همگان

ً نام اشسازمان بود. مطالب نشريه داخلی نيز اسمی به همراه ند ت يا احيانا

بدون نام بود و يک  »دوآليسم« وشته می شد. مقاله ن مستعاری در زير آن

قالب نوشته سال بعد معلوم گرديد که توسط حسين روحانی تهيه شده است. 

کيل حزب و تئوری مبارزه روحانی تلفيقی از فرمولبندی استالينی پروسه تش

ای عزيمت می کرد و به توضيح  بود. او از چنين آميزه» پيشتاز«  مسلحانه

به ويژه از  سازمان می پرداخت. در آن زمان و تناقضات درون رويکرد روز

ر بخش غالب خود بايد د ما همه تأکيد بر اين بود که فعاليتهای به بعد، 54سال 

و آميختن با مبارزات توده های کارگر در ميان سياسی، معطوف به حضور 

را تاکتيکی برای پيشبرد اين هدف  عمليات نظامیباشد. در همين راستا  آنان

با ما پراتيک سالهای اخير ميان بر تناقض روحانی حسين . می ديديم

تصريح می نمود که به ورطه  رسمی سازمان انگشت می نهاد. هایراهبرد

نوعی دوآليسم سياسی غلطيده ايم. از کار در ميان کارگران حرف می زنيم اما 



 

 233

او ايرادات اساسی ا به ادامه کار چريکی آويخته ايم. بود و بقای سازمان ر

  وارد بر کارکرد جاری تشکيالت را اين گونه جمعبندی می کرد.

و انجام عمليات  ، تجهيزبيشترين توان ما صرف برنامه ريزی، تدارک -

های سياسی، کار در ميان و بخش بسيار کمتری به فعاليت  شودمسلحانه می 

  .بر جنبش کارگری اختصاص می يابد تأثيرگذاری ياکارگران 

و ضد رژيمی است و راه » ضد امپرياليستی« عمليات نظامی ما بيشتر   -

  پيوند با مبارزات کارگران و جلب همدلی توده های کارگر را دنبال نمی نمايد.

شاخه کارگری سازمان ضعيف ترين بخش را در قياس با شاخه نظامی يا  -

  ی کند. ساير حوزه های کار تعيين م

رفقای عضو اين شاخه هيچ حضور برنامه ريزی شده فعال در مبارزات  -

ها به اين خاطر راهی مراکز کار های کارگر ندارند. عده ای از آن جاری توده

شده اند که آماج انتقاد بوده اند و به اصطالح دوره بازسازی ايدئولوژيک را 

  می گذرانند. 

با توده ای شدن و کسب پايه های  دستاورهای تا کنونی ما در رابطه -

   .اجتماعی و کارگری بسيار ناچيز است

مجموعه عوامل باال تضعيف بيش و بيشتر ما را در پی داشته است. در  -

حالی که رژيم روز به روز نيرومندتر و سازمان يافته تر و با تجربه تر 

بر  سازمانهای چريکی را آماج حمله خود گرفته است و ضربات سنگينی را

ريشه آسيب پذيری ها و معضالت حاد امنيتی جنبش وارد ساخته است. 

  دامنگير ما در همين جا قرار دارد.

همه اين مؤلفه ها بر حدت تناقض ميان پراتيک روز ما با اصل تفوق  -

فعاليتهای سياسی برای پيوند با جنبش کارگری داللت دارند. اگر در گذشته، تا 

ت ايدئولوژيک اسير يک دوآليسم فلسفی بوديم پيش از فرجام پروسه تحوال

امروز زير فشار يک دوآليسم سياسی هستيم. نوعی دوآليسم که بايد به نفع 

  جهتگيری کار سياسی در ميان کارگران شکسته شود. 
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تالش برای غلبه بر اين تناقضات و پايان دادن به تسلط دوآليسم سياسی  -

و مبرميت مبارزه مسلحانه پيشتاز  موجود، متضمن کمترين تقليلی در اهميت

 برای پيشبرد اهداف مؤثر عمل نظامی در سطح يک تاکتيکنمی باشد. 

مسأله مهم استفاده  بايد همچنان در دستور کار ما باشد. کارگری واستراتژيک 

درست از اين تاکتيک و پای بند ماندن به اصل کار سياسی در درون جنبش 

        کارگری است. 

وضعيت روز سازمان را از پيش کشيدن نکات باال و موارد مشابه  روحانی با

و غلبه دوآليسم  52لحاظ استيالی دوآليسم سياسی با شرائط پيش از سال 

باال پيشنهاد می نمود که سازمان بايد بر تناقضات فلسفی مقايسه می کرد. او 

مار غلبه کند و به دوآليسم سياسی حاکم پايان بخشد. برای اين کار از ش

علمليات مسلحانه بکاهد، اهداف نظامی را با جهتگيری الزم برای آميختن با 

مبارزات کارگران هماهنگ کند. شاخه کارگری را تقويت نمايد، رفقای دارای 

تجربه و کارائی بيشتر را راهی کارخانه ها سازد. مرکزيت سازمان در خارج 

ژيم در امان ماند. از کشور مستقر گردد تا از خطر تحمل ضربات پليسی ر

های سياسی الزم برای آميختن با مبارزات کارگران و جلب فعالين  فعاليت

  جنبش کارگری به سازمان تشديد و برنامه ريزی شود.   

لحاظ واجد اهميت بود. در وهله نخست  چندمقاله دوآليسم سياسی روحانی از 

زيادی از  غالب مالحظات، نظرات، انتقادات و نارضائی های شماراينکه 

بر درستی اين  کرد و به سهم خوداعضای تشکيالت را در خود منعکس می 

 روحانی از مدت ها پيش در . دوم آنکهانتقادات و استنباطات صحه می نهاد

کارخانه ها و ميان توده های کارگر کار می کرد و آنچه می گفت جمعبستی از 

  ارگری بود. تجارب مستقيم فعاليت هايش به عنوان يک عضو شاخه ک

مقاله روحانی با مقدمه کوتاهی از سوی سازمان در نشريه داخلی به دست 

ها به طور معمول دشوار بود. زيرا  اطالع از کم و کيف واکنش رسيد. افراد

ها با يک ديگر، در داخل يک تشکل چريکی اساساً  دائره محدود ارتباط آدم

ً اينکه شرائط وانفسای امنيتی، ضربات  اجازه اين کار را نمی داد. مضافا
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سهمگين ساواک در آن روزها و قطع ارتباط های اضطراری حوزه ها و آحاد 

رفقا نيز اين کار را بيش از پيش دشوار می ساخت. با همه اين ها يک چيز 

 درونمتفاوت در  بازتاب آليسم سياسی، دونوشته دو مسلم به نظر می رسيد.

جربه مستمر يا حتی پراکنده حضور در رفقائی که ت. آورددنبال تشکيالت به 

مراکز کارگری داشتند به بيشتر نکات آن سمپاتی نشان می دادند. واکنش دوم 

را  کرشاناز جانب رفقائی بود که از اين تجارب به دور بودند و همه فکر و ذ

امور تدارکاتی، حل و فصل مسائل تشکيالتی يا اداره حوزه ها تعيين می کرد. 

يا  داشتند، واکنشی نشان نمی دادند، طور معمول چشم به باالگروه اخير به 

 و جمع مرکزیاگر می دادند همه حرص و جوششان اين بود که مطابق ميل 

در يک فاصله زمانی نسبتاً کوتاه . کنندجمع اظهار نظر  آندر واقع فرد مسلط 

 پس از انتشار مقاله، در چهارچوب تغيير سازماندهی ها و پيدا شدن امکان

وقتی نظرشان را پرسيدم همگی قاطع و بدون ترديد  از اين رفقا تماس با چندتا

عليه نکته، نکته حرف های روحانی موضع داشتند و سوای بد و بيراه چيز 

  ديگری نثار وی نمی کردند.

گذشت و شماره بعدی نشريه داخلی بيرون آمد. در اين شماره مقاله ای  چند ماه

چند سطر  ن را بر سر روحانی آوار می ساخت.وجود داشت که زمين و زما

اوتی م نويسنده اش را شناختم. اين کار هيچ هوش و ذکاول مطلب را که خواند

در داخل تشکيالت با همديگر، در ارتباط مستقيم  نياز نداشت. چند سال متوالی

ای کالم و محتوای ، لحن گفتار، نوع نگاه، شيوه نگارش، فحوبوديمو تنگاتنگ 

نکه او مسؤل تشکيالتی روحانی از ايبرايم روشن بود.  مو به مو،فکرش، 

چيزی نمی دانستم اما موضع خصمانه اش عليه محتوای مقاله دوآليسم را  است

    از پيش متوجه بودم.

معلوم شد، نوشته  ها، آن گونه که بعدمطلبنويسنده  )63(»علی اکبر قائمی«

و توصيه  ودخؤل سازمانی مس )64(»جواد قائدی«خود را با کمک مستقيم 

به هر چيزی شباهت  مقاله تنظيم کرده بود.» شهرام« غيرمستقيم، اما مؤکد 

آسان به نظر نمی آمد. به ويژه که مخاطب  بر آن نقد سياسی اطالقداشت اما 
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نويسنده . از ابتدا تا انتها سيل ناسزاها به سوی اين نقد فردی از همراهان باشد

ليبرال، اپورتونيست، رويزيونيست، بورژوا  باراتع. بودسرازير  دوآليسم

رفرميست، پشت کردن به مبارزه مسلحانه و ضديت با منافع فرصت طلب، 

پرولتاريا، در سراسر متن موج می زد. شعارهای هميشگی پيرامون تقدس 

رار تبليغ مسلحانه پيشتاز و محوری بودن مشی چريکی نيز پشت سر هم تک

مقاله ديگری نيز به چشم می خورد.  ،نشريه داخلی در اين شمارهمی گرديد. 

قائمی نوشته و برای » انتقادات« در پاسخ به حسين روحانی  ای کهمقاله 

در بند  نخست،» نقد« نيز نه کمتر از  نوشته اخير سازمان ارسال داشته بود.

 هر دو نوشته بانگ می زدند بند خود وضعيتی فاجعه بار را حکايت می کرد.

کمترين انتقاد به آنچه که فردی از مرکزيت تشکيالت نمی پسندد تا چه  که اوال

 همههائی است و چگونه و پرهزينه است، مستوجب چه عقوبت  حد دشوار

هائی که د روان می سازد. ثانياً ما انسان به سوی منتقيکجا تيرهای مالمت را 

در طول و زمين و زمان را از جنجال مبارزه برای رهائی بشر پر می سازيم 

همراه را به بند هر رفيق عرض سازمان خود چگونه هر نفس کشيدن انتقادی 

همين ما که بر گرده هر نشان مماشات با هر رژيم و هر قطب می کشيم، ثالثاً 

ون سازشکار شالق می زنيم چگونه خود در يقدرت امپرياليستی و هر اپوزيس

 ها تن می دهيم.تسليم طلبی بدترين تمکين ها و فضائی که پديد آورده ايم به 

ها پيش ما را در خود می پيچيد و با آن مماشات  که از مدت ضعيت اسفباریو

، نظرات و کل حرفهای قائمی را پذيرفتههمه اين بار روحانی می نموديم. 

او به اين  نقدهای خود در مقاله دوآليسم را يکجا  پس گرفته بود!!و  هاتحليل 

ريشه يابی مفصل  در آن نوشته را خود پيشين ه هایگفت همه. ی کرداکتفاء نم

ه بورژوائی های خردانواع ضعفهای طبقاتی و آلودگيو  !!می کردايدئولوژيک 

  ورطه طرح آن باورها ليست می نمود!!به  سقوطرا به عنوان زمينه های 

راديکال نمای قائمی، عقب نشينی فرصت طلبانه روحانی و نقش دگماتيسم 

هيچ کدام در  مخالف،در برنامه ريزی هجوم عليه حرفهای شهرام و قائدی 

سازمان  از جمله درحيات احزاب و محافل سياسی طيف کمونيسم خلقی پهنه 
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حسين روحانی نيز  تازگی نداشت. برخورد قائمیما پديده های جديدی نبودند. 

تغيير پروسه  در رابطه با ،مغايربا مصداقی  ،کار را اينشبيه  ،قبلدو سال 

 سر می برد، انجام داده بود. در آن زمان وی در خارج کشور به يدئولوژیا

به دنبال اطالع از آنچه در داخل روی داده است، کل ماجرا را به باد انتقاد 

، به شکل ورود از پسچند روز  به داخل احضار شد و به فاصله . ویگرفت

سلوک ها  اين لبه هر حا. را کنار نهاد ها و مخالفت هايشای حرف غيرمنتظره

شان انسان را به همه آشنا بودنبه رغم اما آشنا بودند،  به اندازه کافی رفتارها و

کالبدشکافی ارتباط ميان سمتگيری های پراتيک  اين فکر که فکر فرو می برد.

با هستی طبقاتی و اجتماعی او نيازمند يک دقت ژرف  يک انسانروزمره 

های  که در جريان درگيری رفقای مااکثريت قريب به اتفاق . مارکسی است

به لحاظ  ندخيابانی يا هر رابطه ديگر به دست دژخيمان رژيم می افتاد

، افشاء جنايات سرمايه داران انسانیهای ها، دفاع از آرمانپافشاری روی باور

در همپيوندی با نمايش اراده استوار و عزم راسخ  و دولت سرمايه داری،

مهابتش  تمامی. مرگ را با ندماسه ها می آفريدمبارزات توده های کارگر ح

و تا جائی که به فداکاری و ترجيح آرمان های انسانی بر  ندتحقير می کرد

د. اين رفقا در نمربوط می شد هيچ چيز کم نمی آوردزندگی و زنده بودن خود 

گام های ها به نفع جنبش نيز ی ضعف های خود با هدف غلبه بر آنکالبدشکاف

و بار  راهها را می رفتيم اين ما همه آنان و پرارج بر می داشتند.صادقانه و 

انبوهی از تعلقات فرهنگی  همزمان اما ،اين رسالت ها را به دوش می کشيديم

 .ماريخ را نيز با خود حمل می نموديطبقات ارتجاعی ت خاص و رفتار اخالقی

سرمايه داری، درست و ريشه ای بر جامعه  ،ها معموالً در تحليل اين دو گانگي

فرارسته های فرهنگی و خلقی رابطه سرمايه و ماهيت غيرانسانی و تباه بر 

تحليلی که در درستی خود به توضيح  اين فرارسته ها انگشت نهاده می شود.

را کم دارد. اينکه احزاب و سازمان های  مهمواضحات می ماند اما يک چيز 

طبقه کارگر نيز به طور  ضدسرمايه داریچپ خارج از مدار جنبش شورائی 

ها، سنن، فرهنگ، اخالقيات و مناسبات سياه فرارسته از  مستمر همان ارزش
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ين و بازگستری می کنند. اين تشکل ها رابطه سرمايه را در درون خود بازآفر

های مختلف در نوشته های گوناگون و از جمله کتاب همان گونه که به مناسبت

اکت جامعه موجود را به خود می گيرند ميک حاضر گفته ام خيلی زود نقش 

ند. اساس کار برای و برای چرخش امور از همان ساز و کارها سود می جوي

و استقرار جامعه نابودی بردگی مزدی  ،و کالً چپ بورژوائیچپ خلقی لنينی 

انسان های آزاد از هر نوع قيد و قدرت و قانون و شروط و نهاد باالی سر 

سرمايه ستيز  ن دليل در تدارک سازمانيابی جنبشهمينيست. اينان به  جامعه

های الزم برای دخالتگری آزاد و خالق فراهمسازی پيش شرط طبقه کارگر و 

ها شند. راهی که اين احزاب و سازمانو آگاه همه آحاد توده های کارگر نمی با

اليسم اينها به رغم همه ياست. سوس اين هادر پيش می گيرند دقيقاً عکس 

دازی ها نهايتاً شکلی از برنامه ريزی سرمايه داری است که مالکيت شعارپر

دولتی کل سرمايه اجتماعی و قدرت سياسی حزب را زير نام مالکيت 

اجتماعی و دولت کارگری جايگزين شکل موجود مالکيت و سازمان کار 

  حاضر سرمايه داری می سازد. 

رائی انيابی شواين جريانات برای رسيدن به چنين هدفی نيازمند سازم

ی اثرگذار الزم برای کارگر و ايجاد زمينه های سراسری ضد کار مزدی توده

بالعکس سازمانی کامالً خالق و آگاه و نافذ و آزاد آحاد کارگران نمی باشند. 

می خواهند که توهم طبقه کارگر را به سوی خود جلب کند و سوار بر موج 

ازد. نوعی تشکل که در درون اين توهم به سمت تسخير قدرت سياسی پيش ت

ها و اخالقيات و فرهنگ متعارف  سازمان کاری با همان ارزش ،خود نيز

و  بورژوازی راه می اندازد. جمعی بر مسند تصميم گيری و سياستگذاری

می نشينند، عده ای مجری تصميمات و سياست ها می گردند. افراد  تعيين راه

ها سطحی وقعيتند، هر کدام اين مهای گوناگون احراز می کن لف موقعيتمخت

. اين سازمان ها سازدخود متبلور می  فع و انتظارات فردی آدم ها را دراز منا

برای  به ظرفی با اين ماهيت طبقاتی و خصلت اجتماعی عمالً و بسيار سريع
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اعضاء تبديل می شوند و در همين گذر تعارضات  مسخ و از خودبيگانه سازی

  رفتار و هويت اجتماعی آنان پرورش می دهند. مورد بحث را در اخالقی

و اخالقی  خصلت ها يا رفتار زشت و انسان ستيزانه فرهنگی،برای اينکه 

ماعی انسان ها پيرايش گردد بايد سرمايه داری و جامعه تربيتی از هستی اجت

طبقاتی را راهی گورستان تاريخ کرد. در همين راستا، مادام که سرمايه داری 

ها پيش معينی می تواند عليه اين آاليش نها طبقه و جنبش طبقاتی باقی است ت

تازد و فشار اين فرهنگ، خلقيات و رفتار را بر هستی خود بکاهد که به دور 

از حزب بازی و سنديکاليسم و فرقه پردازی راه پيکار شورائی ضد کار 

است که نوع مزدی پيش گيرد. در چنين جنبشی و بر متن چنين مبارزه ای 

، سنن و سياست ارزش های اخالقی، رفتار، ديگری از زندگی، فکر، فرهنگ،

کمونيست با رفتار و خلقيات  های واقعیباورهای انسان محور می بالد و انسان

   نوين پرورش می يابند. 

 م.می گرداز حاشيه به متن باز باال،  »معترضه« با عبارت يا عبارات 

به سرزنش خود پرداخت. جمع  حرف هايش را پس گرفت وتمامی روحانی 

ً مرکزی نيز  وادث در از اين پسگرد ابراز رضايت کرد، اما فرايند ح طبيعتا

عبور از مشی چريکی اجتناب راه ديگری می رفت.  جوار همه اين بگومگوها

راه را برای تحوالت ديگر  54تا  52های  ناپذير بود. پروسه تحوالت سال

ش مستمر سياست ها و پاالي نسبت بهاسی . اينکه يک جريان سيه بودباز کرد

اين راهبردها با هدف جهتگيری ناشی از نقد  و تحمل مخاطرات راهبردهايش

پشتوانه مؤثری  و ، کار مهمی استسمپاتی نشان دهد راديکال تر کارگری

 مجاهدين برای آن جريان در عرصه کارزار اجتماعی است. راهی که سازمان

به رغم  طی کرد» بيانيه اعالم مواضع «  از بدو تشکيل تا زمان صدور

راه نقد انحراف ها،  تمامی کمبودهای اساسی و حتی فاجعه بار، باز هم

آميختن با کارگران و حضور ، بود. ادامه اين راه باورهای مخرباشتباهات و 

 ا تناقضات فاحش و سرکش مشی چريکی،، روياروئی بدر جنبش کارگری

به سمت ما را  ،همه و همه، ين شکل مبارزهبن بست اتالش برای غلبه بر 
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پيشين نزديک يک خانه تکانی جديد هر چند در همان سرای سياسی و طبقاتی 

. ضربات دق الباب می شدآستانه عبور از آوانتوريسم چريکی  می ساختند.

فقط جانباختن شمار کثير رفقای ما را به دنبال نداشت، فقط  55سهمگين سال 

رفقا محروم نساخت. فقط فروماندگی و عجز فاحش ما در  ما را از وجود اين

کار غلبه بر شرائط ايجاد شده توسط رژيم سلطنتی بورژوازی را به نمايش 

درون سازمان را نسبت به  ننهاد. اين ضربات افراد و رويکردهای مختلف

   چاره گری و نقد و تکاپوی جديد انداخت. نيز به فکر و نوع مبارزه روز 

  

 

  

  

  سازمان تعضو مرکزي 3فرار 

سه نفر از جمع مرکزی تشکيالت به شکل فضاحت آميزی  56در بهار سال 

اين حادثه با اينکه در  برای هميشه از هر نوع مبارزه سياسی دست شستند.

بدون هيچ حادثه ای گرديد، نفر مربوط می  3عالم واقع و تا جائی که به اين 

خبر  را جديدی واقعيتظهور  انسازم بود اما در پهنه حيات سياسی اهميت

در جمع ها پيچيد و تحليل  مطابق معمول با مقداری تأخيرموضوع می داد. 

 3اين  آن دستور کار کل تشکيالت شد. وقوعزمينه های اجتماعی و طبقاتی 

ها سخنی از کناره گيری، استعفا، انتقاد، توجيه کار ن نفر به ويژه دوتای آ

ر فرا با گذاشتن يادداشتی فقط هر دو نفرشتند، و نوع  اين حرف ها نداخويش 

. مسأله به مرکزی رساندندجمع خود از تشکيالت را به اطالع ساير اعضای 

سازمان هم  عضو ديگر 3، ختم نمی شد. متعاقب فرار اينانجا همين 

آوردند. ماجرا ابعاد  تعليق درات روتين تشکيالتی خود را به حالت ارتباط

تالش و هوشياری خود  تمامیداشت. شهرام مثل هميشه مختلف و پيچيده ای 
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شايد حادثه را مو به مو در چهارچوب حفظ تشکيالت، را به کار گرفت تا 

تحکيم موقعيت خود، خلل ناپذيری تئوری قهر چريکی، اعتبار آهنين همه آنچه 

، ضرورت مبارزه ايدئولوژيک باز هم بيشتر در درون بوداو تا آن روز گفته 

موازين و معيارهای موجود حاکم در سازمان تفسير  قداست قيود،و  تشکيالت

چيز تحليل قابل  قبل از هرانجام داد.  او همزمان چند کارو بازپردازی نمايد. 

اين کار در  ی اين رويداد تدوين و تنظيم نمود!!عامه پسندی براو توجيه 

لایر مورد شرائط آن روز چندان دشوار به نظر نمی رسيد زيرا مالط و مات

سرمايه داری ايران به نيازش از مدت ها پيش در سطح جامعه پخش بود. 

انباشت در قلمروهای سابقه  بسيار بیدنبال يک دوره رونق چند ساله و توسعه 

کرد. موج  عميق را دق الباببسيار حران اقتصادی يک ب مختلف، آستان

چرخه  های ديواره قدرتنيز با شتاب و  جهانیبحران سراسری سرمايه 

خطر بحران بسيار جدی بود.  را کوبيد.بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران 

ها دولتمردان امريکائی اين در صدر آن ،ايهنمايندگان قطب قدرت غربی سرم

وضع را با چشم باز مشاهده می کردند. همزمان موقعيت متزلزل رژيم شاه را 

ارگران با ی روزمره کستيزها و، جنگ شاهد بودند. طوفان مبارزات کارگری

 در مناطق خارج محدوده تهران و شهرهای بزرگ، نيروهای سرکوب رژيم

احتمال اوجگيری يک جنبش سراسری در وجود دو سازمان چريکی چپ، 

رويدادهای در حال گسترش خطر بهره برداری اردوگاه شوروی از کشور، 

يه جهانی را غربی سرماروز، همه و همه به اندازه کافی سفينه بانان قطب 

و رژيم شاه بيمناک می ساخت. بيم سرمايه داری ايران و نسبت به آينده 

مهمی را بسيار در محاسبات بين المللی اين قطب جايگاه نگرانی عميقی که 

  احراز می کرد. 

 حوزه های صدور و انباشت سرمايه و پرسودترين گسترده ترين يکی ازايران 

 کوه و امريکا بود. سرمايه اجتماعی ايراناين کشورها و از همه بيشتر  همه

مهمی های انبوه حاصل استثمار ميليون ها کارگر ايرانی حلقه اضافه ارزش 

ز اين که ا .تعيين می کردقطب اين در پروسه ارزش افزائی سرمايه های  را
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 1400 همجوار شوروی و دارایعنوان کشوری ه بگذريم موقعيت ايران ب

آبی در ساحل خليج و  همين اندازه مرز، ن کشورآلومتر مرز مشترک با کي

مستقر در قلب  يکی از حساس ترين آبراههای بين المللی، کنار دريای عمان،

نفت  بزرگننده و صادر کننده توليد ک مناطق ژئوپليتيکی جهان، طوفانی ترين

 بورژوازی برای در منطقه خليج امريکا امپرياليسمدنيا و مجری نقش ژاندارم 

  می شد. و متحدانش بيش از اندازه مهم و سرنوشت ساز تلقی  امريکا

ه ای متزلزل دولت روز سرمايه در جامع هجوم موج بحران اقتصادی و وضع

های غربی در اوج اهميت بود، کل دولتمردان و  که ثبات آن برای امپرياليست

داشت. ت سرمايه را به تکاپو و چاره انديشی واصفه نشينان اين قطب قدر

رها از همه سو بر رژيم سنگين گرديد تا در اين چاره پردازی ها نقشی به فشا

با بازگشائی تاکتيکی برخی مجاری تنفسی در دوش گيرد، از جمله اينکه 

فضای دم کرده و مرگبار ديکتاتوری هار شاهنشاهی شايد سوپاپ اعتمادی 

شاه د. برای جلوگيری از خطر انفجار مبارزات گسترده توده ای دست و پا کن

توافقی نداشت اما به دليل وجود اين فشار از اگر چه با اين نسخه پيچی ها 

لتمردان امريکائی و به دليل اطمينان خاطر نسبی که از رفع خطر دو وسوی د

به دست آورده  ها اين تشکلنيروهای  قتل عامبزرگ چريکی، به دنبال  تشکل

همين اوضاع با تن داد.  آزمون توصيه ها در  نازل ترين سطح ممکن به بود،

در احزاب کفن و دفن  شاه همين مؤلفه ها شماری از منتقدين ليبرال رژيم

جان می داد  تا حدودیرا  نهادها شده قديمی يا کانون نويسندگان و نوع اين

و بر آن می داشت تا خلوت امن سازش خويش را با نامه نگاری به شاه و 

اين بحث را در جای خود دنبال . هيجان سازند مقداریدولت هويدا دچار 

ً به  کار  حل و  در بهره گيری شهرام از اين رخدادخواهم نمود، اما عجالتا

  باز گردم.  تشکيالت فرار سه عضو مرکزی سازمان و فصل معضالت روز

ها و نامه نويسی های ليبرال نمايان روز را بر آن شد تا جنب و جوش  شهرام

و اطالعاتی لنين،  »انحالل طلبی« از مقاله  طیبا الگوبرداری نه چندان مربو

 در دل ايند و نز پيوندکه از وضعيت خانوادگی فراريان داشت به هم 
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 اعضای فراری مفصلبندی، اوضاع روز جامعه را فضای عروج ليبراليسم و

در جنبش چپ ايران  بورژوازی ليبرال نمايندگانرا  جمع مرکزی سازمان

سراغ  تن اين تئوری خود را مجبور ديدپسند ساخبرای عامه او معرفی کند. 

و  وضعيت اقتصادی روز برود و در همين جا بود که اسير گمراه کننده ترين

موج بحران  ،ماهها پيشاز شرائطی که در ها شد.  تناقض گوئی شکل بدترين

 بسته بود، شالقبه  ،چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران را ،سرمايه داری

!! به به ميان آورد سال آتی 20برای  دی ديرپاتصايک اعتالی اقاو سخن از 

نتاج کرد!! عروج و جای کاوش بحران اقتصادی سرمايه، بحران جنبش را است

ها را هم به رونق عظيم اقتصادی، موقعيت مستحکم بورژوازی تکاپوی ليبرال

يز همه چ ايران و باج خواهی بورژوازی ليبرال از رژيم شاه مرتبط دانست!!

پيش بينی رونق اقتصادی . شدو ماالمال از تناقض  به اندازه کافی معکوس

مستقل از اينکه کدام به طور کلی و توليد سرمايه داری شيوه در  هسال 20

طرح  داد.نمايش  را رقت بار ما و از جمله شهرام بی دانشی ،نقطه دنيا باشد

زش افزائی سرمايه که طوفان بحران اقتصادی ارکان چرخه ار حالیمسأله در 

با حداقل شناخت مارکسی  فاجعه باراجتماعی ايران را می لرزاند، بيگانگی 

 رونقبا منجنيق  ليبرال نماهااين سخن که گويا سرمايه داری را فرياد می زد. 

نامه نگاری  به عرصه ن طاليگان بحران،و نه ديد اقتصادی سرمايه داری

ل را به اوج برد. پيش بينی رکود بيمايگی تحلياعتراضی پرتاب شده اند، 

در حالی که طوفان جنبش سراسری اعتراضات اجتماعی  ساله 20ديرپای 

، ابعاد بی مايگی ها را باز هم توده های عاصی همه جا در حال وزيدن بود

 مبارزات وسيعبيشتر ساخت. ارجاع عروج جنبش چريکی به وجود برآمد 

استتار  و وعيت کمونيستی اين جنبشتأکيد بر مشر، 50دهه  آغازتوده ای در 

به نوبه خود  ،کمونيسم خلقی در سرکشی بن بست روز سازمانتناقضات  تأثير

 اين اما نه کمترين ،آخرين ونه پردازی ها را منعکس می ساخت.بيشترين وار

برآمد بورژوازی  بر پايهفرار اعضای مرکزيت سازمان  تحليل غلط بينی ها

بارها در اين  !!بودايندگان ليبراليسم در جنبش چپ  ليبرال و انحالل طلبی نم
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نمايندگان هر دو طبقه بورژوازی و پرولتاريا بر نوشته تصريح نموده ام که 

 بورژوائیپايه ميثاق نانوشته ای از باورهای سوسيال خلقی و ضد امپرياليسم 

در سازمان حضور داشتند. بحث سر اين نبود که فراريان مرکزيت اهداف و 

بورژوازی را نمايندگی نمی کردند. مشکل در اينجا قرار يک بخش فع منا

در و پيکری از انگاره های واهی  بیبا معجون  ،درست حرفاين داشت که 

  پينه می گرديد.  وصله،و گمراه کننده 

همعرض نتيجه گيری های گمراه کننده به بار می آورد.  های بی پايه تحليل

حسين حسن طريقت، قاسم عبدهللا زاده يا خواندن فرار آدم هائی مانند م

سياهکاله از يک تشکيالت چريکی با گريز بورژوازی ليبرال از سازمان 

نمايندگی جنبش سوسياليستی طبقه  تفويض اعتبارنامهکمونيستی پرولتاريا!! 

های چريکی حلق آويز به کمونيسم بورژوائی، پيام به فعالين سازمان بهکارگر 

 سال آتی خود را با مالک رکود 20ت مونيست که فعاليکارگری و کارگران ک

شکلی  ستنتاجات هر کداممبارزات گسترده کارگری همساز کنند و نوع اين ا

از وارونه بافی برای استتار واقعيت دردناک روز را تصوير می کرد. آنچه 

مسائلی ها که حقيقت داشت نه اين حرف  ان مرکزيت سازمانفراريدر مورد 

در بطن آوازه ای  50های شروع دهه ر سال دبود.  اين ها مغاير ناز بيخ و ب

ستيزی به دست آورده بودند،  رژيمهای چريکی، با افراشتن پرچم سازمانکه 

سطح از اعتراضات سياسی و اجتماعی  ادی بدون اينکه حتی اهل همينافر

ن طلبانه راه پيوستن به ايشهرت  شخصیير فشار انگيزه های ز بيشترباشند و 

در زمره اين  ، حداقل دو نفرشانسه نفر ياد شده ازها را پيش گرفتند. سازمان

کمونيسم خلقی  گروههای چريکی طيفدر جماعت بودند. اين گونه افراد 

. سه نفر سب می کردندبيشترين مجال را برای فرصت طلبی و معامله گری ک

با ابعاد  یمورد بحث به لحاظ شعور سياسی، تعلقات کارگری يا حتی آشنائ

وجوه  ترين سطح قرار داشتند. حقوقی توده های کارگر در نازلاستثمار و بي

بود  از شهرامکافی اطاعت پذيری  ،در يک دوره معين نفری آنها 3مشترک 

زمينه کارهای  مهارت خوبی درداشتند، يکی  هائی اما هر کدام ويژگی
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ليتاريستی و چريکی چابکی ميسياهکاله) (عبدهللا زاده) دومی تکنيکی داشت (

 هيچ کدام اينلياقت چندانی در طريقت) زيادی از خود نشان می داد. نفر سوم (

برخی کارها نداشت اما در شارالتانيسم، لومپنيسم و حل و فصل بازاری  امور

   از دوتای ديگر گوی سبقت می ربود.

شهرام پس از کشته شدن بهرام آرام، اين سه نفر را به خاطر همين 

وارد جمع مرکزی سازمان نمود و اين کار از بد حادثه در  اتخصوصي

شرائطی روی می داد که دنيای بن بست ها و مشکالت از همه سو بر سر 

اوضاع تشکيالت خراب شده و هر روز بيش از روز پيش خراب می شد. 

حوادثی که مستمراً روی می داد، مجموعه با توجه به روز جنبش چريکی 

 ها ماجراجوئی به، نه فرصتی چندانی نداشت چيزاينان  برای ارضاء تمنيات

جار و جنجال استقبال چند سال پيش اليه های ناراضی و تحتانی نه  می داد،

نه نيروهای داوطلب مورد نياز خود را بازتوليد  بورژوازی را همراه داشت و

می کرد. دورنمای کار از همه سو تيره به نظر می آمد و در چنين وضعی 

با و  در هر حال راه فرار پيش گيرند. اين قبيل افراد طبيعی بود که کامالً 

 برآمد سه تن بااين اين نکات وصله و پينه کردن ماجرای فرار  همه توجه به

شهرام سرهم بندی می کرد تا از که  بودافسانه ای  ،بورژوازی ليبرال روز

طرف و در يک  يشخو ژرف و کژانگاری هایبر روی اشتباهات  اين طريق

از ميان  .بن بست های فاحش مشی چريکی در طرف ديگر پرده اندازد

تا روزهای  سياهکاله در داخل باقی ماند و حتی ارتباط خود را حسين فراريان

  با تشکيالت حفظ کرد. به صورت غيررسمی از طريق يکی از رفقا  انقالب،

» نبشرکود ج« و » رونق اقتصادی« نتيجه گيری دوم شهرام از تئوری 

 تشکيالت به دو بخش استراتژيک و اجرائی و تتقسيم مرکزي برایتصميم 

شروع دهه  تئوری می گفت:از داخل به خارج کشور بود.  بخش نخستانتقال 

و جنبش چريکی  !!در ايران با اعتالی مبارزات توده ای همراه بوده است 50

به  54های  سپس ادامه می داد که در سالاين اعتالء می ديد!!  را محصول

جنبش چريکی هم دچار رکود شده بعد دوران اين اعتالء به سر رسيده است و 



 

 246

می کشد!! طول  برای مدتی نامعلوم!! سخن بعدی اين بود که رکود جنبش است

ً و تا اطالع های چريکی و  فعاليتبه همين خاطر  عمليلت مسلحانه عجالتا

بيشتر به کارخانه ها . بايد هر چه نخواهد داشتثانوی موضوعيت چندانی 

نه برای کار آگاهگرانه در ميان توده های کارگر و حضور در رفت، 

به مبارزات آنان، کاری که از عهده يک سازمان چريکی  بر نمی آمد، بلکه 

  شود.  ترحتی االمکان محدود ،اين خاطر که دامنه خطرپذيری ها

ها!! نتيجه می گرفت اين توصيه ها و چاره پردازي تمامی تئوری رکود به دنبال

 در داخل کشور کار زيادی در دل چنين شرائطی عناصر استراتژ مرکزيتکه 

ديگر با  و از سوی ندبا وظائف سنگين دوران اعتال مواجه نيست د،نندار

. به همين دليل درست تر آن است هستندرو به رو  مخاطرات امنيتی زيادی 

مسائل با آرامش خيال بيشتری اوالً د تا در آنجا نکه راهی خارج کشور گرد

ً نحل و فصل نماياستراتژيک دوره اعتالی آتی را  از خطر يورش د!! و ثانيا

های منحنی ظهور و افول سازمان از بررسی ،تحليلد. ننپليسی رژيم مصون ما

فرايند اعتالء و رکود رونق و بحران اقتصادی سرمايه داری و ، چريکی

در همان حال  استخراج می کرد!! راست جنبش کارگری يا کل توده های فرود

 ريشه درستی و نادرستی جنبش چريکی را در همين اعتال و رکود می کاويد!!

 همه چيز را وارونه می نمودافراطی ماالمال از تناقضی که  های آشفته بافی

   نائل گردد. دلخواهتا باالخره به نتايج 

هل مقاومت و آماده انسانی ا و به صورت غيرقابل انکاروضوح  بهشهرام 

پس از دستگيری و تحمل پاره ای شکنجه ها،  50. در سال بودقبول خطرات 

در آن  ايستادگی پرشوری را در بيدادگاههای رژيم از خود ظاهر ساخت. او

پيشينه شرکت در هيچ  يک عضو ساده تشکيالت بود و به دليل نداشتن زمان

. آنچه باعث محکوميت مجازات چندانی تهديدش نمی نمود ،عمليات مشخص

تهور باالی سياسی و روحيه بيش از هر چيز سال زندان شد،  10وی به 

زندان به همين درون بود. در  رژيم شاهعليه سرشار از اعتراض و تهاجم وی 

بردن روحيه مقاومت و پيکارجوئی زندانيان در باالدليل و به جرم تأثيرگذاری 
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توآم با بيباکی ها و چاره پردازی  گرديد و باالخرهبه زندان ساری تبعيد 

کشيدن نقشه فرار و وارد ساختن ضربه ای جسارت وی بود که منتهی به 

پيش تر در جائی از همين  ،در اين باره شاه گرديد.ساواک کوبنده بر پيکر 

ً نقشه فرار  در همان جا اين نيز گفته شد که کتاب صحبت شده است.  قطعا

معاون  »اميرحسين احمديان«زم استوار رفيق ع، همدلی خودپو و آمادگی قبلی

. او بود که با گذشت از همه را پشتوانه اصلی خود داشتوقت رئيس زندان 

چيز و به جان خريدن تمامی مخاطرات ممکن برای خود و خانواده اش، نقشه 

فرار را از آغاز تا پايان همراهی و اجراء کرد. به هر حال تا جائی که به 

انسانی  ،او به عنوان فردی از رويکرد کمونيسم خلقید، شهرام بر می گرد

و دارای قدرت زيادی در تحليل و شناخت مسائل بصيرت تيزبين، خالق، با 

   اجتماعی و سياسی بود. 

در شرائط مورد بحث به ورطه  هارغم اين توانائيها و شايستگي به شهرامچرا 

ش روشن است. او افتاد؟ پاسخمی ها چنين آشفته نظری ها و تناقض گوئي

لغو کار مزدی طبقه کارگر را نمايندگی  مارکسی کمونيسم خلقی و نه کمونيسم

امپرياليسم ستيزی پرولتاريای کمونيست که با سر  آگاهمی کرد. نه با سر 

 ناسيوناليستی چريکی و کمونيسم خلقی به مبارزه طبقاتی نظر می انداخت.

می خواست يک تشکل چريکی ضد شهرام با اين نگاه و از منظر اين رويکرد 

امپرياليست سوسيال خلقی را به هر حال و در دل طوفان تناقضات سر پا نگه 

دارد. برای اين کار به هر ريسمانی چنگ می انداخت و در جريان اين تقال 

قصد مقايسه شهرام با هيچ شخصيت  الجرم به ورطه تناقض گوئی می افتاد.

يد می بينم که بگويم حتی سرشناس ترين، خاصی را ندارم. اما الزم به تأک

تيزبين ترين، محبوب القلوب ترين و ذينفوذترين چهره های تاريخی نيز وقتی 

کش کمونيسم خلقی قرار گيرند، وقتی که رسالت که زير فشار تناقضات سر

خود را در پاسخ به نيازهای ميدان داری اين روايت کمونيسم در جنبش 

زمانی که دريچه انتقال به کمونيسم مارکسی ضد  کارگری بدانند و باالخره

سرمايه داری را در پيش روی خود باز نبينند و باز نکنند به سرنوشت شهرام 
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دچار می گردند. نظريات، راه حل ها و راهبردهای متعددی که انسانی مانند 

لنين با تمامی خالقيت، شناخت و قدرت ابتکار خويش در فاصله سال های 

در مقابل جنبش کارگری روسيه قرار داد عموماً بار سنگين  1924تا  1918

 - همين نوع تناقض پردازی ها را بر سينه خود حمل می کردند. لنين نيز می

خواست با سالح کمونيسم خلقی کوه معضالت يک انقالب کارگری ضد 

ً چنين ظرفيتی از سر راه برداردسرمايه داری را  . رويکردی که مطلقا

را جنبش کارگری ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی  نداشت. مشکالت

ست و زمانی که کمونيسم خلقی جای اين کمونيسم لغو کار مزدی پاسخگو ا

د و هر راه حلی پيش کشد فقط نماي، هر چه پيشنهاد اشغال می کندرويکرد را 

   گردد.گمراهه ای است که پيش پای توده های کارگر باز می 

ما در آن روزها  فقط بی دانشی سياسی همه»  انبحر« يل تحلمقاله شهرام در 

آوانتوريسم چريکی . برمال می کردحقايق تلخ ديگری را هم را نشان نمی داد. 

که در همان لحظه نطفه بندی خود محکوم به شکست بود، اينک بدترين شکل 

 قادر به فهم نه فقط باز هم، کمونيسم خلقیاما ، اين شکست را بانگ می زد

شک و ترديد انتقادآميز توده های تشکيالت  بانه فقط ، نمی شدن شکست اي

با پيش که نمی گرديد همراه نسبت به ماهيت غيرکارگری و خلقی اين مشی 

. ثانياً کردراه پيمودن اين نقد را سد می  اوالً  بی مايه های بافیتئوری کشيدن 

و بيشتر از  می کوشيد تا خود را از فشار تحمل عوارض سنگين اين شکست

رونق  تئوری خالص کند. سرهم بندی هر چيز مخاطرات امنيتی متراکم روز

 کارگری!! لزوم برنامه ريزی بقا!! رکود جنبش سرمايه داری!! اقتصادی

منفعالنه و تدافعی توده های تشکيالت به ميان کارگران و عقب نشينی توصيه 

چنين رويکردی را هانه، آگاهانه يا ناآگا همگیرفتن مرکزيت به خارج کشور، 

  .حکايت می کردند

با انتقاد مؤثری در سازمان رو به رو نشد.  در روزهای نخست تحليل شهرام

 پيش به تصميم شهرام وارد جمع مرکزی شده بود،  مدتهاکه از  جواد قائدی

اما اين پرسشها  ،ليستی از سؤاالت پراکنده حول نکات مختلف بحث تهيه کرد
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شای يک گفتگوی انتقادی گردد در خدمت تأييد کل موضوع بيش از آنکه راهگ

 سريع تغيير کرد وچند صباحی ديرتر، به گونه ای  روندی که قرار گرفت.

 جای خود را به خيزشی نيرومند برای يک خانه تکانی کم يا بيش جدی سپرد.

، رويکرد ضد ماجرا مثل روز روشن است که در اينجا نيز ميدان دار واقعی

آن زمان مثل همين  و مارکسی طبقه کارگر نبود، اين رويکرد در کار مزدی

هيچ کجای دنيا ظهور و بروز مؤثری برای هيچ ميزان  روزهای حاضر در

ها، آنچه روی می داد گامی به جلو بود. کار ساز نداشت، با همه ايناثرگذاری 

نه فقط جنبش مسلحانه چريکی که بسياری  57بهار تا  56در فاصله اوايل 

مسائل گذشته، از شيوه تصادمات گرفته تا نوع نگاهها و تلقی های مربوط به 

چگونگی پيشبرد تحوالت سال های قبل همگی آماج انتقاد قرار گرفتند. جنگ 

آن به عنوان شکلی از مبارزه  طبقاتیچريک شهری و همه اجزاء مفصلبندی 

قوياً  کيالتی درون تشهاوال جامعه مطرود اعالم شد. اعداماقشار رو به ز

حضور مجرد محکوم گرديد، روايت امپريستی استحاله طبقاتی از طريق 

صوری و چريکی ميان کارگران، فرصت طلبی ها، اتوريته جوئی های 

اپورتونيستی، کاربرد شيوه های سرکوبگرانه در تصادمات نظری و فکری و 

ها و  خيلی چيزهای ديگر همه و همه در ظاهر شالق انتقاد خوردند. تئوری

ت و قدرت اعتبار درستی، قداس» حصن حصين«تحليل هائی که يک دهه قبل 

 همهر گرفتند. سخت زير سؤال رفتند و مورد تحقير قرا مشی چريکی بودند

» خرده بورژوائی« پراتيک ها، مهر بورژوائی و البته  اين باورها، نظرات،

 دوره يک نی باال در فاصله زمابه اندازه کافی سب و لعن شدند. ما  خوردند و

نقد و انتقاد و نفی و جايگزينی ها را پشت سر نهاديم. اما  پرجوش و خروش

همچنان به صورت يک تشکيالت خلقی دارای دورنمای کمونيسم بورژوائی 

  باقی مانديم. 

انتقاد ما به مبارزه مسلحانه چريکی به همان اندازه فاقد بنمايه لغو کار مزدی 

مشی چريکی از چنين  در باره ده سال پيش ما راطیاف بود که مدح و ستايش

بيگانگی و بی ربطی رنج می برد. وقتی که پيکار مسلحانه را محور همه 
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اشکال مبارزه خوانديم، از شناخت مارکسی سرمايه داری، از نقد مارکسی 

اقتصاد سياسی بورژوازی، از کمونيسم لغو کار مزدی و مارکسی، از آناتومی 

رکسی تاريخ، جامعه و مبارزه طبقاتی، از ساز و کارهای ماترياليستی ما

واقعی سازمانيابی و پيکار جاری طبقه کارگر عليه سرمايه داری، از آگاهی و 

شعور و شناخت ضد کار مزدی طبقه کارگر و از هيچ موضوع ديگر مربوط 

به مبارزه طبقاتی پرولتاريا چيز درستی نمی دانستيم. زمانی که مشی چريکی 

تغيير و  تمامینموديم، به رغم  هم نقدعات سياسی اين نوع مبارزه را و تب

مسائل  باز همتجارب سرشارتر،  ياتر ول ها، دانش بيشتر و آگاهی افزون تح

نگاه می کرديم. باز هم سرمايه را، سوسياليسم  يک پرسپکتيو فراطبقاتیرا با 

راهکارها  ،را یزه طبقه کارگر عليه سرمايه داررا، جنبش کارگری را، مبار

نقد مائوئيستی  يابا عينک اردوگاه  ،، همه اينها راراو راهبردهای اين مبارزه 

کاری که امروز  ،بورژوازی نگاه می انداختيمبا چشم  اردوگاه و در يک کالم 

در دنيا به شکلهای ديگر زير نام کمونيسم، در لباس  مختلفنيز احزاب 

وقتی راه ناب انجام می دهند.  »ارکسيسمم«نتقدين اردوگاه و با دعوی غليظ م

مبارزه مسلحانه را پيش گرفتيم مرزبندی با رفرميسم سرمايه ساالر را در 

گرفتن سالح ديديم!!! و روزگاری که به نقد جنگ چريکی رسيديم باز هم 

مجرد کنار نهادن سالح را راه عبور از منجالب رفرميسم چپ نمای 

 ايه داری طبقه کارگر انگاشتيم!!سرمبورژوازی به جنبش واقعی ضد 

محاسبات ما همه جا بر محور شناخت و دريافت اين يا آن بخش بورژوازی از 

تاريخ، جهان، جامعه، سرمايه داری، سوسياليسم و مبارزه طبقاتی چرخ 

ها، تجارب و آموخته های خود در  تا اينجا با همه تغييرات، مارپيچخورد. 

می چرخيديم. همه اين ايرادات  ه دور خويشالت و نگاهها بعمق همان معاد

و بود و وجود داشتند اما حتی همين سطح از نقد گذشته گامی به جلريشه ای 

مؤثرتر به روايت بورژوائی  راه را برای برداشتن گامهای بعدی در انتقاد

مبارزه طبقاتی و اهداف اين مبارزه هموارتر می ساخت. در سال های بعد 

در اقل بخشی از ما خوب دريافتيم که معضل آن روز نه اگر نه همه اما حد
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کل موجوديت سوسيال بورژوائی و خلقی در قبول و رد مشی چريکی که 

  .ه استما قرار داشتپراتيک اجتماعی و سياسی 

فرايند انتقاد از مشی چريکی در سازمان، دو نقطه عزيمت متفاوت و مجزا 

ها بنمايه  کدام عزيمتگاه هيچ داشت. اما به لحاظ طبقاتی همگن از هم

نقش پرولتاريا و مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری اين  از شناخت مارکسی

و نقد امپريستی تناقضات مبارزه  تجربه گرائی اسيريکی نداشتند، طبقه 

ليبرال بورژوائی از اين  کامالً  مسلحانه پيشتاز بود و ديگری به نقدی

درون سال در  ينه رفقائی که چندبرای شمار قابل توج. تناقضات می آويخت

کارخانه ها و ميان کارگران کار می کردند، بی ربطی جنبش چريکی با 

مبارزه طبقاتی توده های کارگر يک تجربه عينی، ملموس و پراتيک بود. اين 

جمعيت با چشم باز مشاهده می کردند که کارگران هيچ رابطه ای ميان 

ا سازمان های چريکی، حرف های بزندگی، مبارزه و درد و رنجهای خود 

قائل نيستند. آنها سرمايه را  ،و عملياتی که انجام می دهندانقالبيون چريک 

نمی شناختند اما زير فشار استثمار سرمايه داری بودند و شدت فشار اين 

استثمار بود که روزگارشان را سياه و خرمن عمرشان را آتش می زد. سواد 

را نداشتند اما زندگيشان آن را ديکتاتوری هار  الزم برای تشريح ديکتاتوری

سرمايه معنی می کرد، زيرا که سايه وحشت و دهشت آن را بر سر هر 

  مشاهده می کردند.  خود عليه استثمار و شدت استثمار  اعتراض

توده های کارگر در همان سطح نازل آگاهی برای کاهش فشار استثمار و 

گيدند. از همين سنگر بود که با بی حقوقی های خود می جنستمکشی و 

ديکتاتوری هار سرمايه رو به رو می گرديدند و آتش سالح آن را روی سينه 

. جار و جنجال امپرياليسم ستيزی چريکی، بمبگذاری در نمودندخود لمس می 

سرسپردگی شاه به « فالن مؤسسه امريکائی يا شعارهای پرطمطراق عليه 

ر دريای زندگی و کار و مبارزه ی نبودند که دو نوع اينها مسائل» امپرياليسم

ها موجی پديد آرد. بخشی از رفقای ما اين واقعيت ها را می ديدند، اگر فعال آن

جنبش کارگری نبودند اما به عنوان چريک در ميان کارگران اين مسائل را با 
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ها در عين حال آدم های خودفريب و کردند آنگوشت و پوست لمس می 

نبودند. شباهت زيادی به خيل وسيع چپ های عضو احزاب عوامفريبی هم 

امروزی نداشتند که کارگر و جنبش کارگری و همه چيز برايشان هيچ باشد و 

همه چيز باشد. وقتی که در همان سطح بر زبان رانند آنچه ساربانان حزبی 

آگاهی روز خود تناقض ميان تئوری مبارزه مسلحانه چريکی در يک سوی و 

کارگر را مشاهده  توده هایبر جنبش جاری  کمونيستی أثيرگذاریالزامات ت

می کردند، با همه تعلق خاطر خويش به اولی، حاضر نبودند به سادگی از 

کنار اين تناقض عبور کنند. بسيار کنجکاو و نگران به آن خيره می شدند. 

تناقضات را منعکس می ساختند و با رفقای ديگر خود در ميان می نهادند. 

ک نقطه عزيمت انتقاد از مشی چريکی در اينجا، در تجارب سيستماتيک ي

حاصل از کار ميان کارگران قرار داشت. اين نکته نيز گفتنی است که همه 

شاخه کارگری تشکيالت يا کسانی که به کارخانه ها می رفتند در عضو رفقای 

ان زياد هم اين استنتاج ها سهيم نبودند. دارندگان اين برداشت ها حتی شمارش

  نبود، اما به هر حال تدارک طرح حرف های خود را می ديدند. 

از گروههای پروچينی  ثيرپذيری برخی رفقای خارج و داخلتأ ،عزيمتگاه دوم

رضا ميان اين عده، عليدر  و نقد مائوئيستی مبارزه مسلحانه چريکی بود.

 .ندگر داشتنقشی فعال تر از همه رفقای دي و حسين روحانی سپاسی آشتيانی

خارج بيشترين مسؤليت را در تشکيالت  به بعد 53سال اواسط از  عليرضا

های سياسی ايرانی در اروپا و  ونياپوزيس کشور سازمان به دوش می کشيد.

ائوئيستی بيشتر از هر جهتگيری فکری ديگر تحت تأثير تمايالت مامريکا 

ی غيرقابل انکار به از آنها واقعيت »روحانی« و » اسیسپ«پذيری اثر بودند.

رضا پس از بازگشت به داخل به ويژه بعد از رفتن جمع علي نظر می آمد.

 را در دست داشت. حضور او مسؤليت، اهرم های اصلی مرکزی به خارج

در تشکيالت داخل از يک سوی روند نقد مشی چريکی را شتاب بخشيد و از 

اين دو جريان هر  داد.سوی ديگر محتوای نقد را هر چه بيشتر بار مائوئيستی 

هم  با یاختالفات از همان آغاز واحدی سير می کردند اماچند که در داربست 



 

 253

استخوانبندی پراکسيس سازمان  درون را در دومی هيچ تغيير اساسیداشتند. 

مرزبندی مکتبی با مشی چريکی، عزل رهبری سابق و  ینوعدنبال نمی کرد. 

برای عضوگيری های تازه، رونق  يد، تالشجايگزينی آن با چند عنصر جد

با هدف تبديل  کارگری جستجوی راه نفوذ سازمان در جنبشبازار تشکيالت، 

تاختن به  و باالخره قدرت پيکار توده های کارگر به ساز و کار اقتدار سازمان

 و استقرار سرمايه داری دولتی زير اسم و رسم سوی تسخير قدرت سياسی

همه آن چيزی بود که اين رويکرد دنبال  اليسمسوسي ديکتاتوری پرولتاريا و

  می نمود.

رويکرد نخست معنی گسست از مشی چريکی را در تحوالت بسيار وسيع تر 

 به صورت يک تشکيالت سازمانو پايه ای تری جستجو می کرد. ادامه حيات 

فاقد اعتبار و هويت  قبول نداشت و چنين ظرفی را طبقه کارگر را ماوراء

، آن کردمی رد را  نسخه پيچی های گرايش دوم. می ديديستی کارگری، کمون

. بر می دانسترات اساسی سازمان بستن سد سر راه تغيي و را اپورتونيستی

ضرورت جايگزينی تشکيالت موجود با تشکلی مرکب از کارگران، تبديل 

شدن اعضای حاضر به فعالين جنبش کارگری و ابراز حيات جديد سازمان به 

در پيکار طبقه کارگر عليه سرمايه داری اصرار می ورزيد. عنوان ظرف 

خواستار پايان دادن به صفه نشينی نخبگان، دخالتگری همه آحاد در همان حال 

تصميم گيری ها و تشکيل شورائی مرکب از نمايندگان منتخب همه جمع ها و 

ها در آغاز بسيار نهفته و  کشمکش. شدحوزه ها برای رهبری تشکيالت می 

پيدا بود، اما هر چه زمان می گذشت بارزتر و عريان تر می شد. هيچ يک نا

 به اين مسأله که ممکن است هااز دو رويکرد در شروع فرايند نقد و انتقاد

ً چنين شد. فکر نمی نمودند ا شودراهشان از هم جدا  اندکی آن سوتر ما نهايتا

مان روی داد چگونگی موضوع را بايد از دل آنچه اين دوره در درون ساز

  کنکاش کرد. 

از ايران خارج گرديد و متعاقب خروج وی ام شهربود که  56تيرماه در 

عليرضا سپاسی راهی داخل شد. قرار بر اين بود که شهرام با فرصت مناسبی 
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که در اروپا پيدا می کرد پيرامون خطوط استراتژيک کار سازمان و کالً 

می گرديد. در به وی ملحق  بايد چندی بعد جنبش کار کند. جواد قائدی نيز

تحليل ها و مباحث دوره اخير هر چه بيشتر همان حال پيش بينی شده بود که 

اين کار مدتی ادامه يابد و سپس  مورد گفتگو واقع شود،تشکيالت  دروندر 

در جواد توسط و  گرددگفت و شنودها و نقد و انتقادات جمعبندی  صل همهحا

نوعی سازماندهی موقت برای پيشبرد اين بحث ها اختيار شهرام قرار گيرد. 

گفتگو پديد آمد.  اين کاردستور کار شد و جمع های مشورتی و اجرائی برای 

های شهرام و مقدم بر همه نظريه آخرين نوشته در جمع ها از بازنگری 

راه  به فاصله ای بسيار کماما . گرديدآغاز » اعتالی اقتصادی رکود جنبش و«

 مستقل از» سپاسی«  را پيش گرفت. ترمهم و ترشت سازسرنو هایبحث 

در اين  ،شچپ بودن نقطه عزيمتو  راستيا  و اجتماعی ماهيت طبقاتی

تعيين کننده داشت. نشريه داخلی ظرف بازتاب نظرات و  بسيار نقشجهتگيری 

شروع به طرح ديدگاههای به صورت جمعی يا جداگانه  افرادو  شدانتقادات 

  خود کردند.

بسيار عه و چه در درون تشکيالت با شتابی د اوضاع چه در داخل جامرون

منه نامه نويسی های در سطح جامعه دا خيره کننده به سمت تغيير می رفت.

هر روز  )65(»گوته انجمن«و برگزاری مراسمی مانند شب شعر  ها ليبرال

های شروع بررسی حرفاز  چند هفتهنيز داخل تشکيالت  وسيع تر می شد. در

اعتالی اقتصادی « نمی گذشت که نوشته جديد شهرام پيرامون وضعيت روز 

اين چرخش سرآغاز شروع  .قرار گرفت جدی مورد انتقاد» و رکود جنبش

به بحث  بازنگریشهرام در باره انحالل طلبی برای  مقالهانتقادات بعدی بود. 

ه را به باد بدون استثناء، نوشت ،اين بار همه اعضای تشکيالت داخل نهاده شد.

انتقاد گرفتند و محتوای آن را فرصت طلبی و وارونه پردازی قلمداد کردند. 

شهرام همراه با تندباد  روزخانه تکانی شروع شده بود، موج انتقاد به نظرات 

و گام به گام  ها پيچيدجمع همه در بدبينی نسبت به کارنامه مرکزيت تشکيالت 

 مانند در باره موضوعاتیشهرام  ایه حرفنيرومندتر شد. زير سؤال رفتن 
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اعتالی اقتصادی  و اصرار او بر ربط حادثه باانحالل طلبی و انحالل طلبان 

و رکود جنبش، بالضروره اين موضوع را پيش آورد که بايد ريشه معضالت 

رکود « مقاله . جستجو نمودجای ديگری در که ها اينروز تشکيالت را نه در 

به بعد چنان  53ی سرشار نفتی دولت از سال می گفت که درآمدها» جنبش

ناراضی اجتماعی و  اليه هایرونق گسترده اقتصادی پديد آورده است که همه 

راضی  می ناميد را» خرده بورژوازی«ها را اقشاری که مقاله آنبيش از همه 

ساخته است. به همين خاطر استقبال از مبارزه مسلحانه پيشتاز فروکش کرده 

ات اکنون ريکی قادر به جبران ضايعات خود نيست. اين نظراست و جنبش چ

به همين دليل بايد برای وضعيت رقت بار دامنگير  مردود اعالم می شد،

سازمان دالئل ديگری جستجو می گرديد. رسيدن همه رفقای تشکيالت به اين 

نطفه های الزم برای توسعه و تعميق بيش از نقطه درست همان چيزی بود که 

 تکانی ها را بارور می ساخت. همه چشم ها به مشی چريکی خيره  هپيش خان

وارد ميدان همين جا بود که هر دو رويکرد منتقد اول و دوم  ست درو در شد

را با ديگران  برمال کنند و نوع نگاه و نقد خودتا هر کدام راز دل  می گرديدند

  در ميان نهند. 

از شماره های نشريه داخلی سپاسی مطلبی نوشت که در يکی علی رضا رفيق 

دوره  ،درج گرديد. او ضمن طرح نکاتی پيرامون تناقضات مشی چريکی

مود. متونی هم جديد کار درون جمع ها را پرداختن به همين موضوع پيشنهاد ن

حرف های زيادی به ميان آمد، در باره مشی توصيه شد.  برای مطالعه افراد

ها از آنچه خود پيش تر ل ها و تئوريته شد، تمامی استدالچريکی همه چيز گف

طرح نموده بوديم، تا نوشته های احمدزاده و پويان، تا انقالبيون امريکای 

التين همه و همه زير مهميز انتقاد رفت اما همه اين انتقادها به راهی رفتند که 

مارکسی و ضد  راديکالدامن کبريائی کمونيسم خلقی را از تيررس هر انتقاد 

  ی در امان دارند.سرمايه دار

سيرحوادث در سطح جامعه شتابی تند داشت. در همان روزهائی که ما لنگان 

لنگان مقاله اعتالی اقتصادی شهرام را نقد می کرديم. اقتصاددانان و نمايندگان 
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همه هم وخامت اوضاع را به رژيم هشدار می دادند. ، پشت سر سرمايهفکری 

اوالً با شعور مائوئيستی  ما، رفقای فدائیشواهد بانگ می زد که ما و بدتر از 

و اردوگاهی خود قادر به شناخت ماترياليستی و مارکسی واقعيت های جاری 

 ً غرق در جنگ و ستيز با ساواک و تعقيب و جامعه و جهان نبوده ايم و ثانيا

حداقل بررسی اوضاع جاری و نگاه به  از ،مراقبت های چريکی روزمره

به  سرمايه داری ايران غافل مانده ايم. هم روزی ی و سياسشرائط اقتصاد

روند سريع  اينک ،55تا  52دنبال يک دوره طالئی رونق در فاصله سالهای 

و استراتژهای  بورژوازی امريکارا می پيمود. به ورطه بحران  غلطيدن

ز جهات مختلف زير نظر درون رژيم از يک سال پيش وخامت اوضاع را ا

ما تبخاله ها . کردندآماده می  جدی مقابله با مخاطرات خود را برایو  داشتند

 مانده عاجز آناز آناتومی  نه فقط امارا می ديديم  روندارض بالينی و عو

 جنبش!! و بحران سرمايه داری وارونه رونقبسيار که سر از تئوريهای  بوديم

ون  آينده اقتصاد سرمايه داری و فرجام کار رژيم بحث داغ در. در می آورديم 

سرريز بحران سرمايه  پروسهآنها بود. شده قطب قدرت غربی سرمايه جهانی 

قريب الوقوع بودن بحران  وليد سرمايه اجتماعی ايران،جهانی به چرخه بازت

ال گسترش مبارزات توده های کارگر، در اينجا، موج عظيم ديرپا و در ح

مطالبات  فروماندگی سرمايه داری و رژيم شاه از دادن حداقل پاسخ به

وجود دو  ،و عصيان توده های کارگر ها نارضائیتوسعه مستمر ، کارگران

، ه تر کارگریهای گستردريکی چپ در جامعه، خطر بروز شورشسازمان چ

های  ن بلوک بندیمياچشم انداز سقوط رژيم شاه و تأثيراتش بر معادالت 

می ديدند. ود خ بشرستيز با همان سر طبقاتیرا ، همه و همه امپرياليستی روز

احساس خطر می نمودند.  از همه لحاظ نسبت به آينده سرمايه داری ايران

برای چاره گری های مقدور در قبال اين وضع زير فشار قرار  راشاه رژيم 

می داد که مجرد سرکوب برای حفظ  اندرز. ساواک به سرمايه داران می دادند

کفاف سی سرمايه داری سياشرائط ارزش افزائی سرمايه ها و تضمين ثبات 

بايد در کنار  اضافه می کردند که ،سران اين نهاد وحشت و دهشتنمی دهد، 
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قهرآميز ماشين دولتی دست به کار ساختن سنديکاهای  های يکه تازیهمه 

کاخ سفيد از صفه نشينان کارگری با هدف مهار مبارزات کارگران گرديد. 

های راست و مشتاق  ونيپوزيسکه مجال تنفسی برای ا ندمی خواست رژيم شاه

  سازش بورژوازی فراهم سازد تا شايد اين کار از وخامت اوضاع بکاهد. 

ها و  عقب ماندگی همههای دينی بورژوازی نيز با  ونيارتجاعی ترين اپوزيس

مطابق تحجر قرون وسطائی خود عالئم تغيير شرائط را دنبال می کردند و 

مردارخواری را تدارک می ديدند.  یکرکس وار پهن کردن بساط برامعمول، 

عضای هر دو ما ا در اين ميان و همه اين حوادث در حال روی دادن بودند

سازمان چريکی در شناخت سير رويدادها از همه عقب تر و مهجورتر مانده 

شرائط را  همينروندی که  ژرفنایدر  سازمان مابوديم. قابل تعمق است که 

پيرامون اوضاع سياسی روز  راً استخواندارچند تحليل سياسی ظاه می ساخت

سبت به ندر همان حال تشر ساخته بود، اما نجهان و منطقه خليج م جامعه،

 سياست و پراتيک مبارزه طبقاتی را تعيين می کرد مسائلی که پايه های اصلی

   به طور کامل غافل بوديم.

 بهادار ال صدارات سرمايه داری وس 13، هويدا پس از 1356مرداد  15در 

و پيشينه دار رژيم جای وی را تکنوکرات  مهرهو جمشيد آموزگار استعفاء شد 

مهمی داشت. معنای اشغال کرد. اين عزل و نصب در شرائط روز جامعه 

دولت دوران رونق اقتصادی و استحکام حاکميت سياسی سرمايه می رفت تا 

ار يکی از جای خود را به دولتی بسپارد که کارش چاره انديشی برای مه

بحران های اقتصادی و اجتماعی تاريخ ايران  يرترينو مهارناپذ کوبنده ترين

آموزگار و دولت او برای غلبه بر معضالت صنايع  می شد.در دوره معاصر 

های زيادی زد، اما ارزيابی زيو تنگناهای مختلف اقتصادی دست به برنامه ري

از توهمات و خيالپردازی های ها از بحران و ابعاد نابسامانی ها ماالمال آن

های زيادی راه  بحث 56رايج همه محافل بورژوازی بود. در طول زمستان 

ً بر محور رفع نواقص مديريت ها، ضرورت بهبود خط  انداختند که عموما

چرخ  مسائلمبارزه با تورم و امثال اين » اصالحات اداری«توليد در صنايع، 
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از همه  شيرازه اقتصاد سرمايه داری را ،می خورد. در حالی که زلزله بحران

وزيدن آغاز کرده بود  طرفاز همه  کارگرانمی لرزاند و طوفان قهر  سو

سرنشينان سفينه قدرت سرمايه در جستجوی بهبود خط توليد و رفع مشکل 

سوء مديريت بودند. دولت آموزگار حدود يک سال به اين بگومگوها ادامه داد 

بر سينه يا ساير اقشار ناراضی را کوبنده تر  انرفشار خشم کارگ ماهاما هر 

به بعد، ديگر دامنه  57حيات خود لمس نمود. از ماههای نخست سال 

ستيزهای قهرآميز و عريضه نگاری محافل ليبرال نما، جنگ اعتراضات به 

بردگان مزدی در مناطق حاشيه شهرها يا اعتصابات وسيع کارگران در 

ظاهرات خيابانی توده های کارگر، به ويژه جوانان کارخانه ها محدود نماند. ت

                  کشيد. خانواده های کارگری در همه شهرهای بزرگ زبانه 

نقد مشی چريکی زمان زيادی به طول نيانجاميد. به داخل سازمان باز گرديم. 

دليلش ساده است. ما چيزی را نقد می کرديم که عمالً زير فشار بن بست های 

هيچ کس هيچ دليلی برای دفاع از ديگر دنی خود شکست خورده بود و ناگشو

دقيق تر بگويم، جنبش چريکی در ايران تا جائی که به پوسته آن نمی ديد. 

ظاهری آن مربوط می شد، از همان سالهای نخست ابراز موجوديت علنی 

وه خود، منحنی افت و افولش را آغاز کرد. پيش از آنکه ما گفتگوی نقد اين شي

جنگ و ستيز را شروع کنيم عمالً شرائط اجتماعی، موقعيت تقابل طبقات 

 نموده اساسی و همه عوامل اجتماعی ديگر طومار مشروعيت آن را باطل

ها پيش شاهد تسلط جامع االطراف سرمايه داری بر البود. جامعه ای که از س

ی آن را همه وجوه هستی ساکنانش بود و بورژوازی و پرولتاريا طبقات اساس

 هيجان آورهای  عصيانگری ها برایمجال زيادی به آدم، ندتشکيل می داد

از ، رخ دهدهر حادثه ای می توانست  در چنين جامعه ای نمی داد. چريکی

 اما پيدا می کرد،ابراز حيات  شانس برای چند صباحی جنبش چريکی همجمله 

  دوام آرد. برای مدتی دراز نمی توانست 

 عناصر ناراضیآن را با جنبش خود بی ربط می ديدند و توده های کارگر 

به بعد روند روی  53قادر به تحمل هزينه اش نبودند. از سال  بورژوازی نيز
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نهادن افراد به هر دو سازمان مجاهدين و فدائيان به گونه ای چشمگير دچار 

های سازمان ، با اعالم موجوديت 50رکود شد. رژيم شاه که در شروع دهه 

ها  خود را در وحشت می ديد، به عظيم ترين سرمايه گذاری ،زيرزمينی مسلح

دست زد. دولت سرمايه داری و  جنبش مسلحانهبرای مقابله با خطر توسعه 

رنامه ريزی و بنوع شرکای امريکائی رژيم برای چالش اين خطر از هيچ 

دوران سازماندهی  55و  54های گذار نکردند. سال جنايت آفرينی فرو

انه ترين تهاجمات ساواک عليه هر دو سازمان مسلح زير زمينی بود. وحشي

شدت، وسعت و کوبندگی ضربات به ويژه در سال اخير از يک سوی و 

پسرفت موج استقبال درون جامعه از روی آوری به جنبش چريکی در سوی 

ديگر، به تدريج راه را بر ادامه کار هر دو سازمان سد ساخت. در همان 

ما شعار پر سر و صدای آمادگی صدها رفيق تازه نفس برای لحظاتی که 

زيادی  افرادگرفتن سالح افتاده از دست رفقای جان باخته را فرياد می زديم 

تمايلی نشان  هيچ کشته می شدند که هيچ تازه نفسی برای برداشتن سالحشان

ی با توجه به اين نکات بسيار طبيعی بود که گفتگوی نقد مشی چريکنمی داد. 

بسيار زود به سرانجام رسد. شايد بتوان گفت که موضوع  ،مخالفت مؤثربدون 

از پاره ای جهات، پروسه نقد مذهب و تحوالت ايدئولوژيک سه سال قبل را 

اعتقاداتی را نقد می کرديم که پيش تر  ها وحرف تداعی می کرد. در آنجا نيز ما

   در پروسه پراتيک از آنها گسست کرده بوديم.

ريکی کنار رفت، اما دامنه انتقاد از گذشته روز به روز وسيع تر شد. مشی چ

محتوای آنچه در اين مدت نام مبارزه ايدئولوژيک به خود گرفته بود موضوع 

بهت و خيلی ها دل پرخون داشتند.  ن قلمروبعدی بازبينی ها گرديد. در اي

ها در وجود حيرت فراوانی از پاره ای رفتارها، فرصت طلبی ها و بدرفاقتی 

اد و انتقاد از انتق« تا آن روز مشغله ای به اسم  52افراد موج می زد. از سال 

مثبتی  دستاوردهای غرق کرده بود. مشغله ای که ما را در خويش» خود

 همه را می ماند که بسان خوره یسنگالخ پرفرسايشدر عين حال اما  داشت

ا را می فرسود. رشته های ها می خورد و توان پيکار آنها ر شور و شوق آدم
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 جدی فوالدين رفاقت ها را زنگار می زد و به ترديدها و بدبينی ها مجال رشد

مبارزه ايدئولوژيک را  از اين روايتنقد آوانتوريسم چريکی، انتقاد می داد. 

دستور  ،مسأله اعدام هابررسی و نقد بود که  آنبه دنبال آورد و متعاقب هم 

   شد.رفقای تشکيالت کار 

مجيد  کسان ديگری سوای ترورتا آن روز هنوز بيشترين شمار رفقا از طرح 

خبر نداشتند. به عالوه جزئيات ماجرا  لباف صمديهمرتضی شريف وافقی و 

وزها بود روشن نبود. در جريان مباحثات اين ر اندازه الزمبرای خيلی ها به 

يگر تشکيالت و پرونده قتل چند عضو درفت و  که پرده ها بيش از پيش باال

از مباحث فوق که بگذريم پای  همه اعدام ها روشن شد.غيرانسانی  ماهيت

به ميان  همبه بعد سازمان  52پاره ای نظريات و مواضع سياسی سال های 

، در ايران بورژوائی مختلف هایون يی مانند ارزيابی از نقش اپوزيسنکات آمد.

ا با رفقای چريکهای فدائی ه مبرخورد به گروهها و جريانات مذهبی، رابط

د گذشته احراز هر کدام جای معينی را در کارزار نق و مسائل ديگر خلق

پيرامون همه اين موارد صورت گرفت، بدون اينکه هيچ گفتگوهائی . کردند

کار آموزشی عميق و سازمان يافته ای انجام گيرد يا جمعبست روشنی، مبتنی 

   بر همنظری و توافق جمعی اعالم گردد.

پروسه انتقاد از مشی چريکی و کارنامه رويدادهای چند ساله، در اواسط 

تاريخ به بعد بود که تصادم  اينبه سرانجام خود نزديک شد و از  56زمستان 

 کمی روع به باليدن کرد. ظاهر ماجرا،ميان دو رويکرد داخل تشکيالت نيز ش

و  واکاوی ها ها،علی االصول بايد در متن نقد ،سؤال انگيز است. اختالفات

سير وقايع خالف اين را منعکس کنکاش ها خود را نشان می داد، در حالی که 

می ساخت. در همه اين مدت، در تمامی حوزه های گفتگو، تفاهم نسبی ميان 

بخش اصلی و عمده سازمان يا  حداقل در تشکيالت داخل کشور تلفرفقای مخ

 ی ها بود که مناقشاتو بررسشت و حال در انتهای دوره بحث وجود دا

اين داليل چرا؟ شايد سه دليل اصلی داشت. خود را ظاهر می ساخت.  موجود

  عبارت بودند از: 
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که داشتند کماکان در بسياری مسائل اساسی و  دو جريان به رغم تمايزاتی. 1

نظام ضد کار مزدی  شناخت مارکسی وبا  بيگانگیبه طور مشخص، در 

ً با هم سرمايه داری، سوسياليسم و  جنبش سوسياليستی طبقه کارگر عميقا

خوشخيال می پنداشتند که گويا به راستی ديوار  ، هر دوهمپيوند و همگن بودند

حائل ميان آنها و کمونيسم مارکسی فقط همين پوشش چريکی پراکسيس روز 

راستی راستی فعالين  ،آنهاست!! تصور می کردند که با نقد مشی چريکی

مايه داری طبقه کارگر می شوند!! هيچ کدام به اين کمونيست جنبش ضد سر

و با دستکاری نقش ايوان » خانه از پای بست ويران است«نمی انديشيدند که 

يا هيچ تغييری در اين بنای ويران محقق نمی گردد. به اين فکر نمی کردند 

که آنچه گروههای سياسی کار الاقل با سر مارکسی و کارگری نمی انديشيدند 

می کنند به همان اندازه و در پاره ای موارد بسيار بيشتر و  روز چريکو غير

عميق تر با کمونيسم طبقه کارگر بيگانه است که پراتيک چريکی ما با آن 

   . بود و از آن دور بيگانه

تغييرات  ،منسجم بوداز آغاز ) عزيمتگاه مائوئيستی(گرايش با رويکرد دوم .2

ستار جايگزينی تشکيالت سوسيال خلقی خوال نمی نمود. نی را دنباچندا

ديد و دريافت های  دارای همان وچريکی با سازمانی گسسته از نظامی گری 

، هر چند به هر حالبرای اولی فرق می کرد. اما مسأله سياسی سابق بود. 

 هر چه بيشتر و محتوای اين تغييرات را بايد تغييراتی را می خواست سطحی

ادش در شروع کار با هم تماس فعالی نداشتند. افر. کشف و جستجو می کرد

و وجه اشتراک اوليه  تندنس واحدی را تشکيل نمی دادند ،فاقد انسجام بودند

  .خالصه می گرديد دومگرايش ها شايد در عدم همسوئی با آن

با خوشبينی زيادی فکر می کردند که پروسه انتقادی در  اول. افراد رويکرد 3

وردهائی منتهی خواهد شد که آنان انتظار دارند. از ادامه خود به همان دستا

همين روی دليل زيادی برای برجسته کردن تمايزات و پافشاری بر اختالفات 

خويش نمی ديدند. بالعکس اصرار داشتند که اين روند هر چه زودتر به 

  د پراتيک جديد سازمان باشند. سرانجام رسد تا شاه
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که تمامی رفقای داخل کشور پروسه نقد و در شرائطی  56در اواخر زمستان 

در سازماندهی  بيش پشت سر نهاده بودند، تغييرات تازه ایو انتقادات را کم يا 

و مسؤليت  شدتشکيل  جديد هرشاخروز تشکيالت صورت گرفت. سه جمع س

گرفت. و محمد نمازی قرار  ها به عهده حسين روحانی، مسعود فيروزکوهیآن

 بعالوه قاسم عابدينی پديد آمدؤلين اين سه جمع مرکب از مس جمعیهمزمان 

تشکيل جمع اخير . حکمت را به عهده داشتآن رضا سپاسی مسؤليت عليکه 

تشکيالت سخنگويان  به عنوان در پايان پروسه انتقادیاعضايش که بود اين 

را با جمع و کل انتقادات تا سير رويدادها  داخل راهی خارج کشور شوند

ا همه رفقای عضو تشکيالت خارج کشور در ميان نهند. مرکزی و همزمان ب

که پس از طی پروسه تعيين شد  چنين نفری 5 جمعاين بخش بعدی مأموريت 

برای اعالم مواضع جديد سازمان  همراه عده ای ديگر ها و نقد و انتقادها بحث

همه چيز از پيش  به اين ترتيب د.نعيين تکليف جمع مرکزی تصميم بگيرو ت

گذشته سازمان و فرجام پروسه د. قبل از اين که محتوای واقعی نقد مشخص بو

آنچه در طول ، کارکرد گرايشات و تحليل و کالبدشکافی نظرات، سياست ها

و روشن  انتقادی اين پروسهنمايندگان  شودروشن  چند سال حاکم بوده است

ارات اختي آنان همزمان!! گرديدندتعيين می  از باال به صورت انتصابی سازی

دريافت  هند از پيش خودامور را هر گونه که خود بخوا همه الزم برای انجام

که  لحظاتیبود. درست همان  قابل بحثمی کردند!! مسأله به اندازه کافی 

رقت بار جمع  هایی کشی ها و آزادقدرت طلبی  فضای سازمان از نقد

ايندگی اين زير پرچم نمماالمال بود، اين رفقا  و شخص شهرام مرکزی سابق

 نفر از خود 5. اين می دادندکارهای شهرام را ادامه  فضای انتقادی همان

است.  پوشانده نقد گذشته لباس نمايندگیکه چه کسی آنها را  کردندنمی سؤال 

مسائل در اين ميان وجود قاسم عابدينی در ترکيب هيأت پنج نفری از همه 

  نمود.نمی را نمايندگی  یو هيچ فرد جمعیبود. او هيچ بی معنی تر  ديگر

دست به کار آماده سازی هر چه زودتر قرار گذاشت که  نفری 5 هيأت

و در غياب آنان سه جمع  روج از مرز و رفتن به اروپا شودبرای خامکانات 
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آن  نفری 4از جمع  د.مور تشکيالت را به دوش گيرسرشاخه کار رتق و فتق ا

 با توافق اساسیهيچ  سه نفر ،خهاز اين سه جمع سرشا ما به عنوان يکی روز

در حالی که به همان دالئل باال وارد گفتگوی  شتيمدانها  زیبرنامه ري اين

 چند هفته پيش از تدارک مسافرت افراد جمع انتقادی بسيار جدی نيز نگرديديم.

نوشتم. در  خطاب به آنان و همه رفقای تشکيالت مطلب کوتاهی من ،نفری 5

در  مختصر اوضاع روز جامعه پرداختم.بسيار  سیاين نامه نخست به برر

اوجگيری مستمر مبارزات کارگران در مناطق خارج از محدوده، شتاب  ارهب

 ،، حادثه قممراکز کار ابات داخلبحران اقتصادی، بيکارسازی ها، اعتص

روز  ونهای ارتجاعی بورژوازی برای بهره گيری از وضعيتيتدارک اپوزيس

نکاتی را مطرح نمودم. پس از آن بر بارزات توده ها، و به گمراهی کشاندن م

اصرار کردم. نکته اخير خروج تشکيالت از حالت انفعالی روز ضرورت 

موضوعی بود که آن روزها ذهن خيلی از رفقای سازمان را به خود مشغول 

می نمود. جامعه با سرعت چشمگيری به سمت موقعيتی انفجارآميز می رفت. 

ی ساختار قدرت رژيم و تزلزل در ارکان حاکميت رخساره های فروپاش

 ما و رفقای چريکهای فدائی،سياسی روز بورژوازی از همه سو پيدا بود. 

کمتر از محافل اردوگاهی يا احزاب به اصطالح همان گونه که قبالً گفتم، 

های خيزش چشم ما به  واقعيت اين است کهليبرال متوجه روند اوضاع بوديم. 

دوخته بود و در غياب طاليگان  ارخانه ها و فقط کارخانه هادرون ک کارگری

اوجگيری  باور به دليل چندانی برای در عمق مراکز کار و توليد قيام اين طبقه

!!. گوئی که کارگران اهل نمی ديديم توده ایجنبش گسترده سرنگونی طلبانه 

ها شرائط با همه اين!! اه اندازی شورش ها و خيزشهای وسيع خيابانی نيستندر

 مشاهده می کرديم.آن را  زيادی تا حد بحران خيز جامعه چيزی بود که همگی

نيز  مورد اشارهنوشته کوتاه . داشتيمو نسبت به روند آن کم يا بيش حساسيت 

سازمان برای  و مؤثر فعالانگشت می نهاد و خواستار تدارک همين روند  بر

  . ر بر سير حوادث می شدو از اين طريق تأثياثرگذاری در جنبش کارگری 
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چند روزی نگذشته بود که يادداشت کوتاهی از سوی رفيق سپاسی برای 

بدون هيچ اشاره در اين يادداشت سپاسی تمامی جمع های تشکيالت ارسال شد. 

از وجود نگرانی های جدی برای مطرح شده بود، من در نامه به نکاتی که 

بود که سازمان ما قبالً مجال  او نوشته می گفت.سرنوشت آتی تشکيالت سخن 

سلب می کرده است. با تحوالت ماههای  افرادطرح هر نظر يا انتقاد را از 

رفع شده است اما بيم آن می رود  مشکلاخير و گسست از وضعيت پيشين اين 

که شاهد موجی از هرج و مرج طلبی و زير پا نهادن اصول کار تشکيالتی 

سراسيمه خواستار برداشتن گام هائی رفقا  باشيم. او اضافه می کرد که برخی

هستند که با شرائط روز سازمان هيچ خوانائی ندارد. منظور يادداشت عليرضا 

روشن بود. او همان چيزی را تذکر می داد که در آن روزها از زبان همه 

 ترجيع بند کالم جمع عازم خارج کشور به صورت مدام شنيده می شد. افراد

 و ايد اول تکليف مرکزيت تشکيالت را مشخص ساختاين بود که ب آنان

سازماندهی تازه ای جايگزين  به دنبال اين مهم، ،تعيين کردرهبری جديد را 

و پس از حل و فصل همه اين مسائل است که  نمودساختار تشکيالتی پيشين 

می توان در باره پراتيک روز و برنامه کار عملی سازمان در سطح جامعه 

واقعی اختالفات هر چند بسيار ضعيف در همين جا شروع  سخن گفت. نطفه

برای يک طرف، تشکيالت، نظم آهنين تشکيالتی، رهبری  کرد. باليدنبه 

دارای حداکثر اتوريته و سازمان انقالبيون حرفه ای همه چيز بود و طرف 

گسترده تر  زاويه حضور حتی المقدور فعال تر،ديگر بالعکس همه چيز را از 

در عمق جنبش کارگری می ديد. اولی اصرار داشت که ستيزتر و سرمايه 

بدون داشتن يک سازمان نيرومند قائم به رهبری با اتوريته و متکی به ضوابط 

ميان کارگران  مؤثر و با نتيجه  کار حرفه ای هيچ سخنی از رفتنو معيارهای 

و حضور در جنبش کارگری نمی توان داشت و دومی مصر بود که در بطن 

دگی و پيکار توده های کارگر بودن و شناگری در سيل مبارزات آنان زن

اولی همه چيز را شاخص واقعی کمونيست بودن و نبودن هر انسانی است. 

که بتواند  يشيدبرای سازمان می خواست و الجرم به سازمان آهنينی می اند
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همان با ها را به زير اتوريته خود کشد. دومی بالعکس کارگران را و جنبش آن

به تشکيالتی فکر می کرد که مرکب از شناخت ناقص و پاره وار روز خود، 

  باشد.  توده های کارگرکمونيست های کارگر فعال در قعر جنبش روز 

، گفتگوهائی در جمع خودمان صورت ر پاسخ يادداشت باال چيزی نوشته نشدد

در همان  ينکهچند دليل داشت. اول ا. اين مسأله ماند گرفت اما عجالتاً متوقف

» شکوائيه«که بعدها به جمع روزها دو نفر ديگر از اعضای سازمان هم 

اختيار  در از طريق مسؤل جمع خودنامه اعتراض آميزی معروف شدند، 

نامه آنان اين بود که چرا هر دو عضو مرکزيت  فحوایتشکيالت قرار دادند. 

شته اند. احتمال سازمان راهی خارج شده اند و سازمان را بدون رهبری گذا

پينه کردن  وصله، و مذکوربا نوشته  دو نفرتداعی يادداشت شکايت آميز اين 

نقاط عزيمت و محتوای آن ها، در آن شرائط  انتقادات مختلف بدون توجه به

و به همين دليل بايستی حتی االمکان  گرفتبه راحتی انجام می کاری بود که 

نفری  5دليل دوم عزم جزم جمع گرفته می شد.  برداشت هاجلو اين سوء 

بخش خارج کشور تشکيالت  انتقال بحث های داخل بهبرای رفتن به خارج و 

سر و سامان دادن امور امنيتی خروج های زيادی مانند بود. کاری که گرفتاري

و باالخره سومين دليل نيز اين بود  را بر شانه آنها می انداختو مانند اين ها 

در آن شرائط و با آن وضع خاص برزخی سازمان که صرف پيگيری مسأله 

صبر و انتظار پيشه می شد تا فضای الزم هيچ مشکلی را حل نمی نمود. بايد 

ديری نپائيد که رفقا عازم  يد.آبرای طرح وسيع تر و فعال تر حرف ها پيش 

 خارج شدند و اين درست زمانی بود که موج جنبش اعتراضی توده های

فضای جامعه را در خود غرق  ، کليش از روز پيشهر روز ب عاصی کارگر

بعد  سال ديکتاتوری هار يکه تاز 25می ساخت. پايه های قدرت رژيم پس از 

به طور واقعی به سمت فروريزی می رفت. ، 32مرداد  28از کودتای سياه 

قادر به برآورد دورنمای آتی  هنوز شعله های انفجار زبانه می کشيد. هيچ کس

اما يک چيز را خيلی ها به چشم می ديدند. اينکه سقف قدرت  ها نبود خيزش

به ده ها رژيم توان سرکوب مبارزات تو سياسی سرمايه ترک برداشته است.
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بحث فقط بر سر ساواک، پليس، ارتش و ماشين قهر شيوه سابق را نداشت. 

کل ابوابجمعی ساختار قدرت سياسی و نظم سرمايه از نظامی رژيم نبود. 

ه و دولت و تمامی نهادهای ياد شده گرفته تا شرکای بين المللی سلطنت شا

  بورژوازی و حاميان امپرياليست رژيم همه آسيمه سر راه چاره می جستند. 

  

  

  

  ،سراسری عليه رژيم شاهخيزش 

  کمونيسم خلقیعروج ارتجاع هار اسالمی و انفعال 

های واقعی ن، از کانونداشتيماوضاع  هنوز ارزيابی روشنی از سرنوشتما 

نيز هيچ چيز درون بلوک قدرت سرمايه  محافل مطلع از رويدادهای و اخبار

شواهد نشان می داد که دولتمردان ها . با همه اينمهمی به گوش نمی رسيد

رناتيوی لتبه آ ،رژيم شاه باشند نگهداریامريکائی بيشتر از آنکه در تدارک 

پلشتی است که بسيار فونی نظام سرمايه داری گنداب ع برای آن می انديشند.

 امروز و فردایخود يا تضمين هر لایر سود  بقایهر لحظه  تضمينبرای 

 جان نثارترين کمان وحا عزيزترين دغدغههيچ بدون  ،سرمايه ها بسيار راحت

  قربانی می سازد.  چکمه پوشانش را هم

 های همپيوند با اشتراک نظر و برنامه ريزی درشاه  ،طول ساليان درازدر 

داری ميدانماندگاری و راههای الزم را برای  همههای امريکائی  امپرياليست

. کردو حتی معماری  ع هار اسالمی در جامعه باز گذاشتارتجا استخواندار

. داشت ای متفاوت اما همگن و پيوسته هایجهتگيريمدت شاه در اين طرح 

 گشايشه، مذهبی حامی رژيم در جامعتقويت هر چه بيشتر يک قطب نيرومند 

زمينه های الزم برای شکل گيری و پيدايش گروههای مذهبی همه 

 هایونياپوزيس ويژه برای چگونگی مواجهه با تنظيم محاسباتغيرمعترض، 

را  شمختلف طرح حوزه های ،قابل مهارهبی ذينفوذ اما کنترل پذير و مذ
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کته اين ن و تحجر فکری خوده عقب ماندگی شاه به رغم هم. ندتشکيل می داد

حفظ و اشاعه خرافه پرستی های دينی و  برای برنامه ريزیرا دريافته بود که 

حتی تقويت مجامع و نهادهای متنوع مذهبی خواه در شکل حامی رژيم و خواه 

يکی از مؤثرترين کمربندهای امنيتی دفاع از حريم نظام بردگی ون ياپوزيس

کارگری جنبش  مبارزه عليه کمونيسم و مؤثر مزدی و يکی از سنگرهای

سرشار مالی بسيار و منابع  ، مالکيتاز حريم قدرت شاه وسيعحمايت  است.

تان قدس و هزاران مانند آس روحانيتحوزه های علميه يا اماکن دينی زير نفوذ 

با مراجعی از قبيل  دربار، روابط تنگاتنگ امامزاده ساختگی و دروغين

ال و هياهوآميز وی در شرکت پرجنجسايرين،  يابروجردی و شريعتمداری 

مراسم گوناگون دينی و برگزاری هر ساله اين مراسم در دربار سلطنتی، 

اصرار بر تداوم آميختگی مذهب و آموزش و پرورش، کمک به توسعه 

مدارس اسالمی و تحميل تمامی هزينه های اين مؤسسات بر توده های کارگر 

صاحبان قيم با و زحمتکش، باز گذاشتن دست روحانيت برای شراکت مست

خمس و  زير نام دريافتسرمايه در استثمار بربرمنشانه طبقه کارگر ايران 

زمنيه سازی های  بودند. برنامه ريزی هازکوت و صدقات گوشه هائی از اين 

ای های مذهبی و شبکه ه مستقيم و غيرمستقيم برای برپائی انواع جمعيت

المی، گروههای خيريه، ای اسه، انجمن هيسراسری دينی از نوع انجمن حجت

های معارف مذهبی  سالمی، حسينيه های ارشاد و کانونهای تبليغات ا جمعيت

  . تشکيل می دادرا  ها برنامهاين  اجزاء ديگر نيز مشابهو کارهای 

 و تقويت نهادهای مذهبیباال از  اقداماتها و طرحواقعيت اين است که 

کمک  تا گرفته اسالمیفعاليت گروههای متنوع غيرمعترض  گشايش ميدان

خرافه های دينی به رغم تأثيرات فاحشی که در  همه نوعی به اشاعه

 ل واقعی رژيم برای تحکيم پايه هایماندگارسازی مذهب داشتند باز هم مشک

حفظ مذهب به دادن مجال مانور به . حل نمی کردقدرت دين و روحانيت را 

های  معه از همان سالونهای بورژواژی گره خورده بود. جايبرخی اپوزيس

را  عقايد دينیاز  فرار تدريجی توده های مردم ،به اين سوی خواهی مشروطه
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سوء آنچه می توانست مذهب را برای  . در چنين وضعیبا ديدگان باز می ديد

بورژوازی اعم بخشی از ارتجاع  تالش سرمايه داری سر پا نگاه دارد استفاده

اين ظرف ابراز حيات اجتماعی  بهاسالم  برای تبديلغيرروحانی از روحانی و

ون يهای ديگر خود ژست اپوزيس مذهب بايد همسان همه عوافريبی بود. طبقه

ً از همين مجرا وارد ماجرا  می گرفت تا مقبوليت يابد. رژيم شاه نيز دقيقا

ارتجاع  يک بخشون نمائی يو با صدها ترفند کوشيد تا اپوزيس گرديد

و هم در عين حال دارای وقار و ابهت و جاذبه  کند هم کنترلرا بورژوازی 

   سازد. کاذب 

صمد » لوماهی سياه کوچو« در جامعه ای که خواندن چند سطر کتاب 

، کتابهای همه آثار مهدی بازرگانها زندان داشت!! بهرنگی ماهها و شايد سال

 معمم و بی عمامه آخوندهای متنوعنوشته های  يا ، يدهللا سحابیشريعتیعلی 

الف رژيم در بيشترين تيراژها چاپ و در اقصی نقاط روستائی کشور بدون مخ

ساواک هر واژه انشاء هر دانش آموز  هيچ مانع و رادع توزيع می گرديد.

 يا جمله ایکنترل می کرد و برای هر کلمه در هر شهر و ديار دبيرستانی را 

و گاه معلم، پدر، مادر  که بوی مخالفت می داد نه فقط دانش آموز که

هر کوی و تا در  اما روحانيون آزاد بودند ،را هم دستگير می نمود خويشانش

ون نمائی کنند. ياپوزيسعليه رژيم حرف بزنند و برزن در هر نقطه کشور،

شايد گفته شود که عده ای از آخوندها در آن سالها زندانی شده اند، اين حرف 

ارتجاع  درونجدال  درست است اما دستگيری اين جماعت در همان حال که

و نفوذ اجتماعی هار بورژوازی را منعکس می ساخت سياست کسب وجهه 

دستگيری و بازداشت اينان با دستگيرشدگان را نيز دنبال می نمود.  برای

پيگرد و زندانی نمودن کمونيست ها نه فقط به لحاظ شيوه های برخورد 

انبندی سياست ها و ساواک از زمين تا آسمان با هم فرق داشت که در استخو

استراتژی رژيم سلطنتی سرمايه نيز دو هدف کامالً متعارض و متضاد را 

دنبال می کرد. کمونيست ها زندانی می شدند تا نابود گردند و رابطه آنها با 

جنبش توده های کارگر و هر جنب و جوش اعتراضی درون جامعه غيرممکن 
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رروحانی، در بازداشتگاههای دينی از معمم تا غيشود اما بورژوازی مرتجع 

ً وجاهت به ميزان نياز رژيم پذيرائی می گرديدند تا اوالً  کنترل شوند، ثانيا

، توهم توده های ناراضی را به سوی خويش جلب ونی به دست آرندياپوزيس

در جنگ عليه کمونيسم و جنبش کارگری به کار آيند. نمايند و از اين طريق 

روحانيونی که سر و کارشان به  ،ن چهارچوبدرست به همين دليل و در همي

زندان می افتاد، به طور معمول فقط جای تسبيح و آسايش و تهجدشان تعويض 

می گرديد، در حالی که اعضای سازمان های چريکی کل فشار قهر و شکنجه 

روحانيون . شدو سبعيت رژيم و در پاره ای موارد اعدام بر سرشان آوار می 

ً آماده مماشات حتی سرشناس ترين آن ها مورد احترام، تفقد، تکريم و طبيعتا

بودند، به اين دليل بسيار روشن که يار غار طبقاتی و جزء اليتجزای طبقه 

رژيم ستيزی  اهل گاه قدرت رژيم را تشکيل می دادند.سرمايه دار، طبقه پاي

اختالفات آنان اگر  .بودندن حتی در همان داربست بورژوائی آن نيز قهرآميز

در مورد چگونگی مواجهه رژيم در وجود هم داشت اندرونی و فاميلی بود، 

با دار و دسته روحانی در يک سوی و کمونيست ها در سوی ديگر  زندان ها

زمانی که رژيم شاه آستانه  1356سال  تابستاناشاره کنم. در  حادثه ایبه 

اضيان را و ساير نار توده های کارگر ايرانروياروئی با موج قهر سراسری 

جهانی وارد تهران شد تا در چهارچوب رايج  هيأتی از صليب سرخمی کوبيد 

فريبکاری های بين المللی سرمايه داری، مثالً به وضعيت زندان ها و زندانيان 

پردازد. سران ساواک و شکنجه گران رژيم مثل هميشه به تقال افتادند تا 

رد رضايت نشان دهند!! موو  !فضای شکنجه گاهها را حتی االمکان مناسب

در همين راستا افرادی را که از خطر افشاگری های جسورانه و راديکال آنها 

سخت مورد تهديد و ارعاب قرار دادند. با توپ و تشر افراطی به نگران بودند 

آنها گفتند که اگر چنين کنند، اگر دست به افشاگری زنند، چنين و چنان خواهند 

 ديدارتا در افرادی خواستند  از يم در همان حالشکنجه گر رژ مزدورانشد. 

زندانها گويند. در  بودن فضای» انسانی« از امن و نمايندگان صليب سرخ با 

مورد نخست يعنی کسانی که از آن ها وحشت داشتند و خواستار آرام نمودن 
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عضو  »محمدرضا احمدی آخوندی« آنها بودند، از جمله سراغ رفيق زنده ياد 

اهدين (م.ل) رفتند و در مورد دوم راه گفتگو با قائم مقام بعدی سازمان مج

را پيش گرفتند. » حسينعلی منتظری« خمينی جالد و هولوکاست پرداز، 

و افتخار تمام توضيح داده  اتبان خود در کتاب خاطراتش با مباهمنتظری با ز

ورد و در زندانهای شاه بر زبان نيا است که هيچ کالمی از شکنجه و بدرفتاری

. در آن سوی ماجرا محمدرضا آخوندی به به خواست ساواک عمل کرده است

رغم همه تهديدهای جدی و با علم به عملی شدن حتمی تمامی آن تهديدها، با 

لخت شدن و نشان دادن آثار شکنجه های وحشيانه عوامل ساواک بر بند بند 

ب کرد. خراشاه اندامش سراسر فضای ديدار را بر سر مزدوران رژيم 

توده های  روز منتظری چند صباحی بعد آزاد شد و سوار موج مبارزات

های تاريخ  رژيم ينه قدرت يکی از هارترينسکانداران سف جزء عاصی

حالی که شعار رضا آخوندی چند روز بعد در محمد. رفيق گرديدسرمايه داری 

جوخه  د سوسياليسم را بر طاق آسمان سرمايه داری می کوبيد تسليمزنده با

 بسيار و حاميان امپرياليستش شاه. به رشته اصلی بحث باز گرديم. شداعدام 

کارگر و ستمکش را به جای آنکه سمت های توده خشم و قهر تالش داشتند تا 

 کمونيستی يا حتی ی ضد سرمايه داری گيرد يا مايه تقويت محافلو سو

 از اين طريق کنند وهای قدرت دينی کاناليزه شود به سوی کانونپروروس 

راه رشد کمونيسم را سد  رفع نمايند. از سر سرمايه ی راکارگرخطر جنبش 

های فسيل  ونيرفرميسم اپوزيسمجاری  را درتوده ها  نارضائیو موج سازند 

های  شاه و شرکای امريکائی سال کشانند.به بن بست  دينی شده بورژوازی

سبات خود از يک چيز ها در محاآن  دنبال کردند،طوالنی اين سياست را 

حرص و ولع به  در همان حال که مدهبی محافل ارتجاعیغافل ماندند. اينکه 

خوب پاسخ می گويند و خطر جنبش کارگری را از  آنها کمونيسم ستيزیهار 

بسان هر بخش ديگر بورژوازی دنبال ما ا سر سرمايه داری رفع می کنند،

مالکيت سرمايه سی و تصرف قدرت سياگذر  و در همين هستندسهم خود 

ً  بينند.حق خود می  همرا اجتماعی  در ماههای آخر رژيم اين مسأله را جبرا
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 تا حدودی فرق می کرد. دولتمردان امريکائیمسأله برای  .درک کرد 57سال 

آنها در همان روزهائی که شاه و اطرافيانش نقاط ضعف کارنامه محاسبات 

چگونگی  ،ی را ورق می زدند، تازهونهای ارتجاعی دينيخود پيرامون اپوزيس

ونها برای رژيم شاه را روی ميز مذاکرات يآلترناتيوسازی از همين اپوزيس

را هنوز زود بود که دفتر محاسبات کاخ سفيد  57در شروع سال خود آوردند. 

اما اگر با سر  خواند، پرونده اين بديل سازی را از ال به الی آنورق زد و 

امريکا دست به  دولتمی ديديم که  نگاه می کرديم،را دنيا کمونيستی هشيار 

از ارتجاع هار دينی بورژوازی در  کار گستردن فرش قرمز برای استقبال

 مسلماً مطلوب ترينرژيم شاه  باالنشين کشتی حيات سرمايه داری ايران است.

قدرت سياسی سرمايه برای حاکمان کاخ سفيد بود، اما  شکلحتی ايدآل ترين 

توده های کارگر مجال ماندگاری آن رژيم انقالبی قهر  طوفانطی که در شرائ

می راهی بود که امپرياليست های را منقضی می کرد جستجوی يک بديل اسال

فاصله ميان دادند. آلترناتيوی که رژيم شاه در  پيش روی خود قرار ،امريکائی

و تا آن روز، در شور و شوق وافر کمونيسم ستيزی  مرداد 28کودتای 

پرورش داده و خوب  تدارک جنگ با جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر

روی داد را به » گوادولوپ«  اجالس آنچه در ساخته بود. یآماده ميراث دار

تصميمات اتخاذ شده در آنجا فقط لحظه ای از همگان می دانند. اما  ،احتمال

سرمايه داری  پويه تقالهای کاخ سفيد و شرکا برای تعيين تکليف قدرت سياسی

ايران پس از سقوط رژيم شاه را تعيين می کرد. ژيسکاردستن رئيس جمهور 

در جائی گفته است است که وقتی » گوادولوپ«وقت فرانسه و ميزبان اجالس 

هم جمع شدند تا اوضاع به دور  )68( و اشميت )67(کاالهان )66(،او، کارتر

ايان عمر رژيم شاه و تنها کسی که پبا هم گفتگو کنند، را روز ايران 

بود، » کارترجيمی «، ضرورت جايگزين سازی آن را بدون اگر و اما می ديد

مابقی هنوز صراحت و قاطعيت کافی نداشتند. در باره اينکه کارتر و تيم وی 

به کدام جايگزين فکر می کردند. بهتر است از زبان حسينعلی منتظری قائم 

گويد که قبل از رفتن به پاريس و ديدار  میمقام ناکام خمينی بشنويم. منتظری 
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و خواستار  رئيس وقت ساواک شاه با وی تماس می گيرد» مقدم« خمينی 

اصرار می کند که اين مالقات پيش از سفر پاريس  ديدن او می شود، همزمان

تيمسار همديگر را ديدار می کنند.  »ریرتضی مطهم« آن دو در منزل . باشد

در رأس همه پيامها  چند پيام را به خمينی برساند. می خواهد کهرئيس ساواک 

نکات ديگری را هم پيش می کشد، » مقدم«اينکه کمونيست ها را طرد کند، 

آن است  و با زبان بی زبانی نه صريح اما به صورت ضمنیحرفها، فحوای 

. مقدم اضافه استقبال می کنندبعد از سقوط شاه  اسالمیدولت  از؟ »آنها« که 

ه در روزهای اخير وقتی خبر تجاوز يکی از مراجع مشهور دينی به می کند ک

يک زن شوهردار در شهر خرم آباد را شنيده است مخصوصاً دستور داده 

روحانيت » اعتبار« است تا خبر را سانسور کنند، زيرا نگران بوده است که 

     )69( در آستانه تسخير قدرت لکه دار گردد.

» مقدم«در گفته » آنها«ری شنيديم اما اينکه ضمير تا اينجا را از زبان منتظ

موضوعی است که نيازمند کمی توضيح است. نظر دارد  موردکدام مرجع را 

رژيم را  ی امريکائی ادامه عمرآخر سلطنت شاه وقتی امپرياليستهادر ماههای 

آنها ترکيبی از ی کامل به جستجوی بديل پرداختند.با سراسيمگ غيرممکن ديدند

سالميست های مؤمن به خمينی همراه با عناصری از نهضت آزادی و پان ا

جبهه ملی را مناسب ترين آلترناتيو يافتند. عناصر درون اين ترکيب از منظر 

سرمايه داری  در مجموع نيازهای روز ماندگاری آنها مکمل همديگر بودند و

ی چپ را پاسخ می گفتند. فاشيسم اسالمی بورژوازی جنبش کارگری و نيروها

می کرد و از هر سنخ و متعلق به هر رويکرد را تسليم کوره های آدم سوزی 

يروها بساط های جبهه و نهضت بر بلندای تپه خاکستر اين جنبش و نليبرال 

سياسی و اجتماعی سرمايه داری را پهن می ساخت.  بازسازی نظم اقتصادی،

ر رايزنی ها و پروسه اين محاسبات و تصميم گيری ها را در حصاکاخ سفيد 

چاره انديشی های درون محافل کليدی قدرت امريکا محصور نساخت. مسأله 

مربوط به جامعه ای اين سوی اقيانوس می شد و تحقق همه تصميمات در گرو 

جلب توافق برخی افراد و ارگان ها و نيروهای تعيين کننده در ساختار قدرت 
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ائی که آماده شکستن بيعت . عناصر، نهادها و قدرت هبودسياسی روز ايران 

خود با شاه و استقبال از آلترناتيو حکومتی جديد باشند. در راستای انجام اين 

به بعد شاهد دو دستگی بسيار فاحشی در  57اوايل پائيز کارها بود که ما از 

همه مراکز کليدی قدرت رژيم، از ساواک گرفته، تا ارتش، پليس و جاهای 

ف گروه ديگر را نمی خواند عده ای خط کاخ ديگر بوديم. هيچ گروهی حر

سفيد را دنبال می کردند و عده ای ديگر ساز وفاداری به شاه می نواختند. با 

» مقدم«ی ادر حرفه» آنها«اين توضيح، بسيار روشن است که مرجع ضمير 

  کدام قدرت و دار و دسته شريک است. 

دگی قدرت سياسی تعميق بيشتر بحران اقتصادی، تشديد فرومان به موازات

های امريکائی بحران، افزايش ترديد امپرياليست  روز بورژوازی در چالش

زمينه اوجگيری جنبش  گسترشنسبت به کارائی رژيم شاه و باالخره 

در  سرمايهارتجاع هار اسالمی اعتراضی توده های کارگر و زحمتکش، 

يکال در شروع به سازماندهی نيرو کرد. اگر ما و کل چپ راد وسيعسطحی 

دريای سردرگمی، بی افقی، ندانم کاری و توهمات شکست آفرين بورژوائی 

غوطه می خورديم روحانيت فسيل نبش قبر شده از گورستانها بسيار بيدار و 

مصمم راه عروج به قله قدرت سياسی سرمايه داری را می کوبيد و با سرعت 

در اين خالصه طی می کرد. فاجعه از اين هم سهمگين تر بود. مشکل فقط 

ارک تسخير قدرت بودند و ما نمی شد که وحوش جانی سرمايه فعاالنه در تد

روی دست، انفعال، بی عملی و تسليم طلبی را تجويز می کرديم. مشکل  دست

دردناک تر اين بود که ما حتی قادر به رؤيت بسياری از جنب و جوش های 

ره رنجبران وحدت و چا«استخواندار پنهانی آنها نيز نمی شديم. فرياد 

چپ به عرش اعال می رفت اما هارترين نيروهای از سوی » تشکيالت است

محافل دينی بورژوازی بودند که با بيشترين شتاب ممکن، کارگران و 

زحمتکشان را سازمان می دادند تا ستون متشکل قدرت خود و ابزار قتل عام 

، سرنگونی دولت آتی چپ و جنبش کارگری سازند. جامعه فقط آبستن قيام

روز بورژوازی و تغيير قدرت سياسی نبود. به گونه بسيار دردناکی باردار 
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طغيان وسيع ترين امواج فاشيسم دينی سرمايه داری هم بود. دورنمای شومی 

پروسه شکل گيری  ديدنکه بدبختانه آن زمان مثل خيلی چيزهای ديگر قادر به 

  و زايش آن نبوديم. 

برای ظهور اين فاجعه و تولد اين هيوالی وحشت و عناصر اجتماعی الزم 

ه در آن فشار استثمار، دهشت از همه لحاظ فراهم بود. جامعه ای ک

 عظيم شمار حقارت انسانها در اوج سير می کرد،، محروميت، ستمکشی

جوانان خانواده های کارگری به هيچ مدرسه و کتاب و معلمی دسترسی 

يچ ميزان امنيت اجتماعی برخوردار نبودند نداشتند، از هيچ تضمين معاش و ه

و در عوض از زمين و آسمان زير بمباران شستشوی مغزی رژيم و 

در قعر بحران اقتصادی ين جامعه ای، روحانيون قرار می گرفتند، در چن

همه ،يک جنبش آگاه کارگریزلزله مهيب سياسی، در غياب  سرمايه و وقوع

  ود. روی عروج فاشيسم باز می شبه  راهها

هارترين بخش ارتجاع اسالمی بورژوازی، سوار بر موج جنبش توده ای به 

را کارگران و زحمتکشان  سوی قدرت می رفت. جنبشی که نيروی مادی آن

تشکيل می دادند، کارگران و فرودستانی بدون هيچ تشکل، هيچ افق، آگاهی و 

را با ين و سهمگين تمامی مصيبت ها هيچ صف مستقل طبقاتی که بار سنگ

. ارتجاع اسالمی سرمايه با همه توان ممکن و موجودش خود حمل می کردند

دست به کار سازماندهی عقب مانده ترين، شرورترين، بی فرهنگ ترين، 

توده وسيع  ن بخش اين نيرو يا به طور مشخص،تحقيرشده ترين و بی مايه تري

رمايه داری لومپن پرولتاريای جامعه عليه جنبش کارگری، عليه جنبش ضد س

توده های کارگر، عليه کمونيسم و چپ و عليه هر گونه ندای آزاديخواهی و 

حق طلبانه می گرديد و همين سازماندهی بود که استخوانبندی فاشيسم در حال 

زايش را تعيين می کرد. غول دهشتی که در همان مراحل اوليه جنينی خود به 

 ر کارگر آگاهی را با قساوتهر چه انسانی و انسانيت بود يورش می برد. ه

ضرب و شتم می گرفت. آتش سنگسار، قصاص،  آماج ، تا سرحد مرگتمام

زن کشی، پاشيدن اسيد به صورت زنان می افروخت. کمونيسم کشی را لذت 
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بخش ترين تفريحات روز خود تلقی می کرد، جان انسانها را بی ارزش ترين 

بورژوازی، ماهها پيش از قيام  کاالها به حساب می آورد. ارتجاع هار اسالمی

بهمن در حال سازماندهی اين فاشيسم و پيشبرد اين پروژه ها بودند و آثار 

را در سطح  با ابعادی موحش تر و گسترده تر خود روز به روزبيرونی آن 

  خيابانی توده های عاصی ظاهر می ساخت. شهرها و در راهپيمائی های 

در درون راهپيمائيهای خيابانی هر اشرار دست پرورد اين محافل روزها 

صدای چپ و هر نفس کشيدن افراد غيرمذهبی را در گلو خفه می کردند. 

هنوز تا سرنگونی رژيم شاه فاصله ای طوالنی وجود داشت و فرجام کار 

جنبش برای هيچ کس نمی توانست روشن باشد اما اشرار سازمان يافته دينی 

ساواک در دل تظاهرات خيابانی به جان  سرمايه با سبعيت و بربريتی بدتر از

افراد چپ و نيروهای غيرمذهبی می افتادند. آنها با هر شعار آزاديخواهانه 

حزب فقط حزب هللا، رهبر « افراد مخالفت می کردند. با عربده های مستانه 

به جان ديگران می افتادند. تا مدت های طوالنی و حتی تا » فقط روح هللا 

شهريور از طرح هر نوع شعار سرنگونی  17ه کشتار نزديکی های واقع

رژيم شاه، به شدت و با همه وحشيگری جلوگيری به عمل می آوردند. دليل 

چيز آن بود که سرچشمه اين شعار را در چپ می ديدند و هر اين کار بيش از 

از چپ  آنها استقبال راهپيمايان و معترضان خيابانی از آن را گواه استقبال

  کردند.   تلقی می 

در روز چهارم شهريور دولت آموزگار که يک سال پيش تر وارد ميدان شده 

بود تا راه توسعه و تعميق بحران اقتصادی سرمايه داری را سد سازد، اينک 

دست از پا درازتر، غرق در سيل پرخروش بحران اقتصادی و اجتماعی و 

کش تن به استعفا ناتوان از چالش موج قهر ميليون ها انسان کارگر و زحمت

ين دولتی داد. شاه او را کنار نهاد و جعفر شريف امامی، مهره کهنه کار ماش

های گسترده معترضان مأمور تشکيل  سرکوبسرمايه را با هدف تدارک 

کابينه نمود. طوفان اعتراضات اما هر لحظه تندتر شد. رژيم به طور بسيار 

ران خانه زاد سرمايه سريع به ورطه فروپاشی می رفت. شماری از مزدو
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بيب و ديگران در نهاد مانند محسن پزشکپور، محمود بنی احمد، حسين ط

ون نمائی پهن کردند و يبساط اپوزيس» مجلس شورای ملی«موسوم به 

ی مبتذل و کوشيدند تا خود را همسوی مبارزات توده ها جا اندازند. نمايش

ت شريف امامی بسيار که برای همه مردم مايه چندش شد. دول استهزاء آميز

زود برنامه سرکوب های خونين را آغاز کرد و همزمان به تکاپو افتاد تا شايد 

از طريق قبول برخی مطالبات جنبش توده ای، از وسعت بيشتر راه پيمائی ها 

سرکوب در يک سوی و  موحش و اعتراضات بکاهد. رژيم به سياست تشديد

ر سوی ديگر روی نهاد. شاه روز عقب نشينی در مقابل انتظارات معترضان د

دوم ماه مهر دستور انحالل حزب رستاخيز را صادر کرد و شريف امامی از 

آزادی تدريجی زندانيان سياسی سخن گفت. همزمان تظاهرات خيابانی يکی 

پس از ديگری به خون کشيده شد. روزنامه ها زير فشار موج جنبش شروع به 

ند و ساواک توان کنترل خود بر امور را انتشار اخبار مبارزات توده ها کرد

  از دست داد. 

  

  

  

  

  شهريور 17حمام خون 

سيزدهم شهريور، نهاد موسوم به مجمع روحانيت مبارز، توده اهالی روز 

تهران را به برگزاری نماز عيد فطر در قيطريه دعوت کرد. فاشيسم نوظهور 

ريل مطالبات و  اسالمی برای کنترل تام و تمام جنبش و خارج ساختن آن از

ريزی مراسم انتظارات کارگران و زحمتکشان، به هر کاری دست زد. برنامه 

اعتراض توده های عاصی به زير  هدف بسيار کثيف کشاندن موجاين روز 

را دنبال می نمود. حدود چند صد هزار نفر که  بورژوا اسالمیبيرق فاشيسم 

باورهای دينی نبودند، اکثريت قريب به اتفاق آنها اهل نماز و شريعت و 
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 ً های ه جنبش جاری انسانبه اين خاطر کاز سر مبارزه با رژيم شاه و صرفا

معترض به فقر و گرسنگی و ديکتاتوری و بربريت نظام اجتماعی حاکم را 

تقويت کنند، در اين مراسم شرکت نمودند. در همين روز برنامه بعدی باز هم 

برای برگزاری  سه روز بعدرديد و اعالم گ اسالمیتوسط سخنگويان فاشيسم 

شهريور نخستين راهپيمائی بزرگ با شرکت  16روز  تظاهرات تعيين شد.

برگزار شد.  شهياد -فوزيه ، در مسير بيش از دو ميليون نفر در شهر تهران

قرار داشت.  بورژوازیدينی سازمان يافته هار و همه چيز در کنترل فاشيسم 

 حزب زحمتکشان مظفر بقائی که اينک دورکار تبه دار و دسته مؤتلفه، باند

که  جماعت دژخيمانی ،مافيای بازار ، فدائيان اسالم،جمع بودندحسن آيت 

ها و جنبش اصالحات شهرت  خورشيدی به دوم خردادی 70بعدها در دهه 

 منادیگرد اشرار روحانی  ،واحددرون منظومه ای در همگی با هم،  يافتند،

. تشکيل می دادندرا  بورژوا اسالمیاين فاشيسم  واليت فقيه پيکره منحوس

مسيرها توسط آنها تعيين می کردند، شعارها را اينان بود،  مهارهمه چيز در 

توسط  چند نفری خارج از برنامه ريزی آنانمشخص می شد. هر اجتماع 

هائی توزيع در پايان راهپيمائی تراکت  می گرديد.قمه کش تار و مار باندهای 

ان را برای شرکت در تظاهرات فردای آن روز دعوت می کرد و شد که همگ

در  را برای شروع راهپيمائی تعيين می نمود. بعدی) شهدای(  ميدان ژاله

طول ماهها و هفته های اخير سوای شهر تهران تقريباً همه شهرهای بزرگ و 

کوچک ديگر نيز به کانون خيزش ها و تظاهرات گسترده مردمی تبديل شده 

حادتر می  روزهجوم سبعانه ارتش و پليس و ساواک به معترضان هر بود. 

دولت شد و آمار کشتگان و زخمی شدگان راهپيمائی ها افزايش می يافت. 

شريف امامی با مشاهده روند اوضاع به ويژه تظاهرات روز شانزدهم 

شهر ديگر برای  12صبح روز هفدهم در تهران و  6شهريور، در ساعت 

کرد. پيش تر در برخی شهرها مانند اعالم مت نظامی ماه حکو 6مدت 

اصفهان، مشهد و جاهای ديگر رژيم طرح حکومت نظامی را برای دوره 

ماه در غالب مراکز  6زمانی کوتاه به اجرا نهاده بود، اما اين بار سخن از 
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ساعت هفت صبح به عالوه شهری مانند کازرون به ميان می آمد.  بهها  استان

راهی ميدان  من و رفيق عالم زاده ،خبر اعالم حکومت نظامی دنبال شنيدن

کيالت نيز در روزهای بعد معلوم شد که عده ای ديگر از رفقای تش ژاله شديم.

برای ای همين کار را انجام داده اند. بدون هيچ برنامه هر کدام به طور منفرد،

کت کنيم. اولين بار تصميم گرفتيم که بدون سالح و نارنجک در تظاهرات شر

قبضه سالح کمری و  يکاين کار را از اين لحاظ انجام داديم که داشتن 

 ها،با دستان خالی، در مصاف با توپ نارنجک در دل شط پرخروش انسانهای

و  کاری بيهودهرا رژيم دژخيم شاه  ها، زرهپوش ها و هواپيماهای جنگیتانک

پليس به گاه  د مقابله باما در بهترين حالت به درمی ديديم. سالحهای  بچه گانه

يا لو رفتن خانه های تيمی می خورد و بيش از آن حالل  نیدرگيری های خيابا

با دستان خالی راه  ديگرهای ود. به هر حال ما هم مثل همه آدم مشکلی نب

با جمعيتی حدود صد نفر مواجه گرديديم. ضمن  ميدان خراساندر  افتاديم.

ها مسدود است. تانککامالً فوزيه  -ر شهباز صحبت با آنان متوجه شديم که مسي

ديواری از آهن  زشهباو زرهپوش ها در سراسر طول هر دو خيابان شهناز و 

برپای کرده بودند و تا چشم کار می کرد چکمه پوشان مسلسل به دست رژيم 

زمين و زمان را زير کنترل خود داشتند. ماشين های گشت ساواک مدام در 

می رفتند. جمعيت می خواست خود را به ميدان ژاله رساند  منطقه باال و پائين

. چند جوان فعال در ميان شده بود ديوار آهنی آتشبار اسير يکاما در پشت 

اجتماع کنندگان چرخ می خوردند که به نظر می رسيد از ايادی فاشيسم 

ها ديم با آنان صحبت کنيم يکی از آناسالمی نيستند. در حالی که می کوشي

اين شعار  با صدای رسا دورنسبتاً از فاصله ای  شاه به مزدوران رژيمخطاب 

ظن ما دائر بر مذهبی  ،شعار »!دروازه تمدن، با قتل عام مردم« را سر داد. 

غير از حزب هللا و  ،نبودن آنها را تقويت کرد زيرا دار و دسته فاشيستی

می گفتگو با خمينی و خزعبالت اين نوعی چيز ديگری بلد نبودند. بعد از ک

خود را به ميدان ژاله برسانيم و برای اين کار در پيشنهاد نموديم که  ،آنها

موافقت کردند و  همهدستجات پراکنده، در کوچه های های اطراف راه افتاديم. 
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که گلوله باران  بعد کنار ميدان ژاله بوديم کمیبا سرعت از آنجا دور شديم. 

شمار کثيری زن و مرد و کودک  افتاد،سيالب خون راه  جمعيت شروع گرديد.

به خون غلتيدند. جمعيت سراسيمه به تکاپو افتاد، نجات مجروحين بيشترين 

ن بيشترين نقش را تالشی بود که همه را مشغول می ساخت. موتورسوارا

ها وصف ناپذير به نظر می آمد روحيه فداکاری و ايثار انسان بازی می کردند.

به توصيف آن نبود. همه مرگ را تحقير می کردند،  و هيچ زبان يا قلمی قادر

د و هر نفری با همه قوا برای نجات ديگران تالش يهيچ کس به خود نمی انديش

. عده ای می کوشيدند تا سايرين را می کرد. باران گلوله از همه سو می باريد

تالش ها به جائی نمی رسيد. وجودها اما  تيررس گلوله ها دور سازنداز 

که زبانه می کشيد تا رژيم شاه را در شعله هايش آتش بود. آتشی  سراسر

عاصی به عرش می تاخت  های به پا خاسته خاکستر سازد. شور پيکار توده

بورژوازی  زشت دينیاما زمام کارها همه جا در دست بدترين مردارخواران 

بر  اين ها بودند که. و اعوان و انصار فاشيسم رو به رشد اسالمی قرار داشت

شط خون کارگران و فرودستان سفينه می راندند، تپه بلند اجساد کشتگان 

کارگر و زحمتکش را نردبان عروج به صفه قدرت سرمايه و سکوی 

سازماندهی هارترين تعرضات عليه طبقه کارگر، جنبش کارگری و کمونيسم 

رژيم سلطنتی  های تانک ستونمی کردند. ميدان ژاله دشت خون شد و 

تا  ز به سمت جنوب راه افتاداشهبخيابان در امتداد طول  اين ميداناز  سرمايه

جمعيت در  د.معترض را باز هم بيشتر کشتار کن در بين راه توده های

 ما نيزاز ميدان دور می شدند.  دستجات مختلف به سوی مسيرهای گوناگون

ای ها در کوچه ه همراه با شمار زيادی آدمهای ديگر به موازات مسير تانک

سمت غرب خيابان حرکت کرديم. تا به جنگ و گريز رايج روزمره با 

پليسی  سرکوب ادامه دهيم. حمله به بانکها، مراکز اقتصادی، اداری، نيروهای

. ارتش همه کوچه های منتهی تالش می کردندرژيم کاری بود که همه برايش 

ره گلوله چندين بار در محاصبه خيابان را به رگبار می بست و ما آن روز 

را باز گذاشته  ها قرار گرفتيم. بيشتر ساکنان محالت درب خانه خود باران
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نيازمند پناهگاه  رژيم فراريان از يورش مزدورانبودند تا در صورتی که 

 ،کوچه هاهمين . در يکی از نجات يابندو از مهلکه  گردندوارد خانه  شوند

گريز دور مقداری جنگ و از  بعدما  بردند و حمله جمعيتبه نيروهای مسلح 

از چشم آنان وارد خانه ای شديم. صاحبخانه انگار که منتظر عزيزترين 

در استقبال کرد. ساعتی مانديم و مجدداً راه افتاديم.  همگانمهمانان باشد از 

ً با اجساد کسانی رو به کوچه ها،  در حال فرار هدف  که می شديمرو مرتبا

ها  از دست داده بودند. آن روز ساعت گلوله قرار گرفته و جان خويش را

 با پشت سر نهادن مختلف را دور بزنيم،طول کشيد تا توانستيم مسيرهای 

شديم و سرانجام با بيابان های اطراف مسگراباد  کوچه ها و خيابانها وارد

  رسانديم. خانه تيمیبه  خود را چک و تصفيه های امنيتی الزم 

ی شدن هر چه بيشتر طغيان توده ای شهريور به نقطه عطفی در سراسر 17

تبديل شد. ميليون ها انسان استثمارشونده و ناراضی در اين روز با پيامی 

تا  حداقل کرده اند وآغاز نامکتوب اعالم داشتند که شورشی بی بازگشت را 

شاخص اين نقطه عطف در  يکشاه پيش خواهند تاخت.  جنايتکار سقوط رژيم

اين  دادبردگان مزدی تشکيل می  را جمعيت آنجامعه ای که اکثريت غالب 

مراکز  اعتصاباتبود که شرکت توده های کارگر در اعتراضات روزانه و 

انفجار سراسری بسيار  وقوعکار و توليد، بسيار وسيع تر و کفه تأثير آنها بر 

تا پيش همين بود. نيز سنگين تر خواهد گرديد. آنچه در عمل به وقوع پيوست 

انی يا راهپيمائی ها اکثريت شرکت کنندگان در تظاهرات خياب رشهريو 17از 

به ويژه جوانان خانواده های کارگری تشکيل می دادند، اما شمار  را کارگران،

زياد نبود، از اين مهمتر مبارزات کارگری کارخانه ها هنوز  داخلاعتصابات 

خود را  درون مراکز کار و توليد با خيزش های خيابانی روز ارتباط واقعی

. تغيير کردشهريور اين وضع  17. با وقوع حمام خون بروز نمی داد

زدند.  صنايع کليدی دست به اعتصاب به ويژهبسياری از کارخانه ها  کارگران

خواستار آزادی  ،ی مطالبات معوقه ساليان دراز خودطرح پاره ا باها آن

ها تشکل و اعاتر و خفقان، آزادی اجتمزندانيان سياسی، برچيدن بساط سانسو
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و نشريات و پايان حيات ديکتاتوری سياه سرمايه داری گرديدند. در طول 

ً همه کارخانه های بزرگ کشور   .به طور کامل تعطيل شدمدتی کوتاه تقريبا

و چرخ توليد سود را از کار  همه جا دست از کار کشيدنددر کارگران 

ها تأثيرگذارترين نقش ها  به اين بسنده نکردند. آنانداختند. توده های کارگر 

به بازی ايستادند و دست به ابتکارات بزرگی زدند. سراسر مناطق نفتی را 

شير  ر طوفان اعتصاب خويش غرق نمودند،کشور و همه پااليشگاهها را د

شريان توليد و تحقق  و صادرات نفت را بر روی بازار جهانی سرمايه بستند

کارگران آب و تل و مسدود ساختند. های کوه پيکر نفتی را مخ اضافه ارزش

بسياری از  نهادها و ها، صدا و سيما و برق در خروشی ابتکارآميز، پادگان 

توده های کارگر با . در خاموشی فرو بردندقدرت رژيم را ديگر مراکز 

اختالل  بازتوليد سرمايه را به آشوب،پروسه اعتصابات سراسری و زنجيروار 

. ندر همه اين قلمروها قدرت خود را ظاهر ساختد آن هاو انسداد کشيدند. 

شد، همه اين ها روی داد اما همه کارخانه ها کانون خشم و قهر و اعتراض 

ازی را بر سر چيز سايه شوم و نفرت بار بختک کثيف فاشيسم اسالمی بورژو

با خروش خشم و قهر توده های کارگر  57زمستان سال خود سنگين می ديد. 

به جنبش سراسری شور و گرما و توان پايداری و پيروزی  داغ شد. کارگران

. در همين روزها دانشجويان چپ خانواده های کارگری دست به ابتکاری دادند

به گونه ای  با درايت و سنجيده،سترگ زدند. آنان بر پايه يک سازماندهی 

 هر روز با جمعيت کثير موفقيت آميز ميان دانشگاهها و کارخانه ها پل بستند.

يا در نقطه ای از شهر دانشگاهها در يکی از  و گاه بيشتر نفری صدچند 

. حرکت اجتماع کردند و سپس سيل وار به سمت اين يا آن کارخانه راه افتادند

ها به مراکز کار از همان روز نخست با استقبال دانشجويان و روی نهادن آن

در همان حال اين حرکت . گرديدپرشور و گسترده توده های کارگر مواجه 

دار و دسته رفسنجانی، وحشت انداخت.  سخت بهرا  اسالمیارتجاع هار 

حزب «همراه با خودفروختگان مؤتلفه و همه نيروهای هوادار خمينی  بهشتی،

قلع ای و ليبرال ها بدون فوت وقت شروع به برنامه ريزی متقابل برای » توده
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ن کار جماعت اوباش . آنان برای ايکردندابتکار دانشجويان چپ  و قمع

راه از همه سو فاشيست را که به اندازه کافی در اختيار داشتند سازمان دادند و 

و خروش  خانه ها و مراکز کار کانون پرجوشکارانداختند. طولی نکشيد که 

  بحثهای سياسی و ميدان جدال رويکردهای چپ و راست شد. 

يده است تا حدودی شايد باور اين موضوع برای نسلی که آن روزها را ند

سخت باشد که توده کارگر در خيلی جاها ميان دانشجويان چپ راديکال در 

يک سوی و عمله و اکره دينی بورژوازی طرفدار خمينی در سوی ديگر، 

ر يکی از کارخانه های نساجی تهران وسعت را انتخاب می کردند. د ها اولی

ون هار اسالمی برای يساستقبال کارگران از دانشجويان چنان بود که اپوزي

مقابله با آن يکی از روحانيون اسم و رسم دار را راهی آنجا ساخت. با اين 

وجود دانشجويان توانستند حرفهايشان را با کارگران در ميان گذارند و ماهيت 

را به ميزان زيادی  بورژوازیارتجاعی و ضد کارگری خدم و حشم دينی 

ی که روحانی مذکور شروع به وعظ و در همين کارخانه هنگامافشاء کنند. 

اندرز سياسی کمونيسم ستيزانه نمود، يکی از کارگران با صدای بلند فرياد زد 

فحوای کالم که ما برای گوش دادن به روضه در اينجا جمع نشده ايم. 

ها و در دل اجتماعات کارگری درون کارخانه ها را  دانشجويان در سخنرانی

سياسی و  کل و طرح مطالبات واقعی اقتصادی،شدعوت توده های کارگر به ت

تعيين می کرد. آن ها همچنين بر لزوم تدارک کارگران برای  شانخودطبقاتی 

  سرنگونی رژيم شاه تأکيد می نمودند.

، راه متناقض و سردرگمشط تاريخ بسيار کف آلود و مواج، باردار حوادثی 

ان دقايق نخست بر خود را به جلو باز می کرد. رخساره های شکست از هم

سراسر جامعه زير پای خشم و اعتراض توده های جبين جنبش موج می زد. 

کارگر بود اما کشتی پيکار و  قهر کارگران را ارتجاع هار اسالمی سکانداری 

. نفس حضور خشمگين و ا؟ پاسخ به توضيح واضحات می ماندمی کرد. چر

هيچ تضمينی برای هيچ ط نه فقکارگر در طوفان شورش ها،  انفجارآميز طبقه

آگاه پيروزمندانه ايجاد نمی کند که هيچ پشتوانه ای برای  ميزان جهتگيری
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تحقق هيچ سطح از اهداف و انتظارات عاجل اين طبقه هم پديد نمی آورد. 

برای تاختن به سوی کمترين پيروزی به يک  در آن روز جنبش کارگری

 مزدی نياز داشت. در غياباستخوانبندی آگاه ضد سرمايه داری و ضد کار 

چنين رويکرد و چنين استخوانبندی، فقط ارتجاع بورژوازی بود که بر کميت 

مراد سوار می شد و قدرت پيکار کارگران را مرکب راهوار پيروزی خود 

واقعه سياهی که پيش زمينه های تحقق آن هر روز بيش از روز  می ساخت.

اه و کمونيست جنبش کارگری فرو پيش مانند خار در چشمان خيره هر فعال آگ

رفت. هيچ حرف درستی از جانب هيچ جريان مدعی نمايندگی پرولتاريا و می 

  کمونيسم تحويل هيچ کارگری داده نمی شد. 

نبود حزب « بر عوامل زيادی انگشت نهاده اند.  57در تحليل شکست انقالب 

ستی، ناآگاهی کارگر به ارتجاع پان اسالمي وسيع تودهتوهم »!! طبقه کارگر

سياسی کارگران، نفوذ وسيع روحانيت در جامعه و مسائلی از اين قبيل بيش 

از حد مورد تأکيد قرار گرفته است. در ميان اين عوامل برخی مانند نبود 

خرافه پردازی و  ،نفوذ اجتماعی روحانيتحزب، باورهای مذهبی توده ها يا 

طبقاتی توده های کارگر د. سطح پائين شناخت و دانش باشجعل حقايق می 

ه کارنامه شکست انقالب را رقم زد، نه عوامل باال که آنچ .مسلماً حقيقت دارد

مزدی  کارضد  ، آگاه، نافذ، چاره گر وفقدان يک رويکرد سازمان يافته فقط

بود. اگر چنين رويکردی حتی با شعاع نفوذ محدود جنبش کارگری اندرون در 

ت فعال و آگاه به صور 57رد از اوايل سال وجود داشت، حتی اگر اين رويک

می توانست معادالت روز  ،می شد طبقه کارگرزندگی و پيکار وارد فضای 

اين تحت تأثير قرار دهد.  یجنبش را به گونه تعيين کننده و سرنوشت ساز

حرف که کارگران آمادگی سازمانيابی ضد سرمايه داری يا پيوستن به 

اشتند سخنی از همه لحاظ دروغ و بی پايه است. کمونيسم لغو کار مزدی را ند

، ها نياز به گفتن نيست که طبقه کارگر به گونه ای رقت بار دچار سردرگمی

 اينبا  اين طبقهبود. در اين نيز ترديدی نيست که  ها و ناآگاهی ها بی افقی

در معرض حداکثر آسيب پذيری، از  ،ها و نقاط ضعف مرگ آلود پاشنه آشيل
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سر به راه ارتجاع اسالمی بورژوازی قرار ل شدن به پياده نظام جمله تبدي

سکه اند.  ارند، اما همه اين ها فقط يک رویداشت. همه اين ها واقعيت د

رويه ديگرش ظرفيت عظيم خودانگيختگی نهفته در هستی طبقاتی و اجتماعی 

 درست جمعيت چندين ميليونی کارگر برای استقبال از راهبردها و مطالبات

اين  به ويژه در دل آتشفشان اعتالی سياسی روز بود. ،د سرمايه داریض

 ظرفيت و اين آمادگی به طور قطع وجود داشت. اين يک حکم مکتبی نيست.

  به گفتن چند مورد بسنده می کنم.  ، امادارمزيادی  عينی شواهد

باالتر گفتم که در جريان برنامه ريزی بسيار مبتکرانه دانشجويان چپ . 1

ً پرشور توده های برا ی رفتن به کارخانه ها، ما همه جا شاهد استقبال نسبتا

های در سخنراني. دانشجويان ورود فرزندان کمونيست خويش بوديم کارگر از

افشاگری سياسی عليه رژيم فراتر می رفتند، بر از محدوده خود، همه جا 

بردگی استثمار وحشيانه نيروی کار توسط سرمايه داران و جنايات نظام 

مبارزه با سرمايه داری را پيش می کشيدند.  لزوممزدی انگشت می نهادند و 

اين حرفها در جنب و جوش جاری کارگران پژواک خاصی پيدا می کرد و بر 

می نهاد.  تأثير اقتصادی بيشتر آنان برای طرح مطالبات اجتماعی و عزم

به  ابل توجهیقسمپاتی حدی بود که آنان در  ، حداقلميزان اين اثرگذاری

ً  ان چپ و رغبتدانشجوي های کمونيسم ستيزانه  کمتری به شنيدن حرف نسبتا

  نشان می دادند. بورژوازی مان يافته اسالمیفاشيست های ساز

 کارگران کارخانه صنايع الکترونيکی 57. در يکی از روزهای زمستان 2

عتصاب واقع در جاده قديم کرج به حمايت از جنبش اعتراضی جاری اعالم ا

همين تا چند روز پيش تر در  عالم زاده)محمدعلی يکی از رفقا ( کردند. 

در صبح روز اول اعتصاب تصميم گرفتيم اطالعيه ای کارخانه کار می کرد. 

بنويسيم و در ميان کارگران توزيع کنيم. خيلی سريع اعالميه را آماده کرديم. 

طبقه کارگر و توضيح ر بعد از مقداری افشاگری پيرامون ابعاد شدت استثما

اقتصادی، رفاهی،  سرمايه داری ليستی از مطالباترابطه ميان رژيم شاه و 

اعالميه خواست اعتصاب پيشنهاد نموديم.  سياسی و اجتماعی را به عنوان
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پويای  زنده و ضرورت تشکيل هسته های مقاومت کارگری به عنوان سلول

و رژيم شاه را ه سرمايه داری عليمبارزه سازمانيابی سراسری کارگران برای 

  مطرح می ساخت و باالخره با شعار زنده باد کارگران به پايان می رسيد. 

های الزم در محيط کارخانه توزيع پوششاعالميه را همان روز دو نفری با 

تأتير يا عدم جمع آوری اطالعات مربوط به  دست به کار کرديم. همزمان

چگونگی واکنش آنها به پيشنهادات و  واعتصاب کارگران روند بر  تأثيرش

مفاد متن شديم. اين کار آسان بود زيرا با برخی افراد که آنجا کار می کردند، 

. بر اساس همه اخباری که به دست آورديم اوالً شتيمآشنائی و ارتباط دا

ز با اشتياق اعالميه را خوانده، به يکديگر رد و بدل نموده کارگران همان رو

متن را در اجتماع چند ها ثانياً يکی از آنبا هم بحث کرده بودند.  و محتوايش را

ً فردای آن روز  خوانده بودصد نفری اعتصاب کنندگان با صدای بلند  و ثالثآ

از کارگران کارخانه به روال متعارف آن  چند نفرخود ما شاهد بوديم که 

اب جاری به دانشگاه تهران آمده و يک کارگر به نمايندگی از اعتصروزها 

عين ضمن اعالم حمايت از مبارزات سراسری آزاديخواهانه درون کارخانه 

اعالميه را از پشت ميکروفن برای جمعيت انبوهی که آنجا حضور داشتند 

شايد گفته شود که چند کارگر چپ در آن کارخانه همه اين کارها قرائت کرد. 

م چنين باشد. بحث را انجام می داده اند. اين حرف درست نيست اما فرض کني

اصلی اين است که حتی در اين صورت نيز، همه کارهايشان مورد تأييد توده 

  وسيع کارگران  بوده است.  

در بحبوحه گسترش تظاهرات خيابانی، روزی  57. در همان زمستان سال 3

کارگر بودند در  زيادی مرکب از چند صد  نفر که همگیاز روزها جمعيت 

به دور هم جمع شدند. محل » خزانه«هران موسوم به نقطه جنوبی شهر تيک 

دقيق اجتماع  کارگران قطعه زمين بزرگی بود که مثل خيلی زمين های ديگر 

اينکه کارگران چگونه و از کشور در مالکيت غالمرضا پهلوی قرار داشت. 

هی در چه طريقی برای تجمع برنامه ريزی کرده بودند يا چه افراد آگا

ارد ماجرا شديم وقتی که ونقش داشتند هيچ چيز نمی دانم اما ها گردهمائی آن 
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می خواستند  کارگران با  تدارک و آمادگی زيادی برايمان روشن شد.مسائل 

قطعات زمين را تصرف کنند. آنان مصمم بودند که زمين را تقسيم نموده و در 

قوای سرکوب رژيم  بر پا سازند. مختلف آن سرپناهی برای سکونت خويش

ا ارتش ديده ه جرأت حمله به اجتماع کارگران را نداشت و اثری از پليس يشا

ها را فاشيسم سازمان يافته اسالمی پر می کرد. فاشيسم نمی شد. جای همه اين

به خود  عريان هيستريکی که هنوز اسلحه نداشت و جرأت گرفتن سالح نيز

چوب  اهلو عربده کش و عمامه به سر و  واعظ  نمی داد، اما روضه خوان،

يک نفر روحانی با جماعتی از  به اندازه کافی داشت. ،قمه و چماقو کتک و 

حرمت مالکيت «ن کارگران آمده بود تا در مورد اين خدم و حشم به ميا

برای آنها » ديگرانمعاصی کبيره تصرف عدوانی امالک « و » خصوصی

 ی عاصیهاموعظه کند!! روحانی مذکور البته در دل طوفان مبارزات توده 

او  دفاع نمايد.نمی توانست و نمی خواست از حق مالکيت غالمرضا پهلوی 

کارگران را بر زمين مالکيت خصوصی  اوالً پوزه جنبش ضد می خواست

 ً  درباراختصاص بدون چون و چرای حق انحصار مصادره امالک  مالد، ثانيا

گران را از به حاکمان دينی آتی و فقهای شرع را گوشزد کند و باالخره کار

. توده های کارگر نه فقط گرداندتصميم خود منصرف و اجتماع آنان را متفرق 

روحانی هيچ توجهی نکردند که اجرای نقشه اين به حرفهای مفت و چندش بار 

ها آنمفروض و بدون هيچ قيد و شرط خود اعالم نمودند. حق مسلم، خويش را 

شروع به  بورژوازی میچشم روحانی اعزامی فاشيست های اسالدر مقابل 

خط کشی زمين و برنامه ريزی برای کارهای بعدی کردند. کارگران موفق به 

امی آمادگی الزم انجام خواسته و پيشبرد طرخ خويش نگرديدند اما آن ها از تم

هداف مشابه برخوردار ادر راستای پيگيری اين هدف يا برای سازمانيابی 

  بودند.  

و پس قيام بهمن اگر چه فاقد ويژگی ها و  جنبش شورائی روزهای پيش. 4

اين  ظرفيت ضد سرمايه داری بود اما توده های کارگر در سطحی وسيع به

. آوردندروی به سوی آن  باشد سرمايهاميد که ظرفی برای مبارزه عليه 
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کارگران در شرائطی اين کار را انجام می دادند که اوالً برپائی شوراها را 

ها می ديدند و » کمونيست«دخالتگری فعال حاصل  پروژه نيروهای چپ و 

ً شمشير آخته قهر فاشيسم  در  اسالمی بورژوازی همه جا باالی سرشانثانيا

ل هزينه های بود. آنان در کارخانه ها و ساير مراکز کار با تحمحال چرخش 

نوپای سرمايه خود در مقابل رژيم هار  کارگر و کمونيستزياد از همزنجيران 

 1800در برابر فاشيسم سازمان يافته دينی دفاع کردند.  قيام بهمن و پيش از

اض به دستگيری نماينده خود در اعترچند روز پس از قيام،  کارگر برق ژاله

 !!دپنداشتنمی » کمونيست« که عضو قديمی حزب توده بود و آنان او را 

دست به اعتراض و اعتصاب زدند و خواستار آزادی فوری وی شدند. در 

ارخانه شوفاژ کار اکثريت قريب به اتفاق کارگران در اعتراض به اخراج ک

يکی از نمايندگان کمونيست خود دست از کار کشيدند و اعالم داشتند که تا 

زمان بازگشت وی به کار چرخ توليد را از کار خواهند انداخت. نمونه اين 

وفور قابل  جامعه بهگونه رخدادها در کارخانه ها و مراکز کار در سراسر 

  . رؤيت بود

کارگران همه جا مصمم و استوار از طرح تصرف واحدهای مسکونی . 5

تحت مالکيت سرمايه داران و بعدها دولت اسالمی سرمايه داری استقبال 

نمودند و برای موفقيت اين طرح حاضر به مقاومت و تحمل هزينه های الزم 

  بودند. 

بل و بعد قيام بهمن حول محور . مبارزات توده های کارگر در روزهای ق6

اکز کار و اداره شورائی مر کارخانه ها از دست سرمايه داران،خارج ساختن 

از  و حمايت گسترده سرمايه اسالمی نوظهور عليه دولت توليد، جنگ و ستيز

از همه لحاظ چشمگير و قابل توجه بود. اقدام کارگران کارخانه نيروهای چپ 

مديرعامل شرکت يا انبوه اقدامات » سروشاهیخ« گروگان گرفتن  درمينو 

سرمايه ستيز ديگری که توده های کارگر در ساير مراکز کار به نمايش 

يک  را برای درگير شدن در جنبش کارگرینهادند، همگی ظرفيت بالفعل 

  ی حکايت می کرد.سرمايه دارنظام مبارزه فراگير ضد 
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در  واده های کارگریچشمگيری از جوانان خانجمعيت  ،قيام بعد از. 7

 روزآن دو سازمان بزرگ چپ شهرهای بزرگ، کوچک و حتی روستاها به 

» مجاهدين م. ل« ش حاصل تجزيه به عنوان بزرگترين بخ» يکارپسازمان «

روی نهادند. افراد زيادی هم به سازمانها و گروههای » چريکهای فدائی«و 

التر رفت و اين رقم در با 80000ديگر چپ پيوستند. تيراژ نشريه پيکار از 

 جاکمتر روستائی وجود داشت که در آنبيشتر بود.  باز هممورد نشريه کار 

گروه چپ عده ای خود را با طيف چپ تداعی نکنند و نسبت به اين يا آن 

ماه و نيم پس  سه ،1358در راهپيمائی اول ماه مه سال ی نشان ندهند. هوادار

هزار  500بيش از  چپ سازماندهی شد از وقوع قيام بهمن که توسط نيروهای

بود که رژيم، حزب توده  هنگامینفر فقط در شهر تهران شرکت کردند و اين 

و سازمان مجاهدين هر کدام برای کشاندن هر چه بيشتر سکنه شهرها به سوی 

می کردند و قدرت سياسی نوظهور بورژوازی برای را خود حداکثر تالش 

 و توطئه ای ز هيچ تاکتيک و تقاله چپ اجلوگيری از پيوستن کارگران ب

  نمی نمود. داری خود

همه اين و نشانه های باال را می توان باز هم کامل تر کرد.  نمونه هاليست 

آمادگی  57در زمستان سال  که توده های کارگر دارندشواهد حکايت از اين 

د. يک جنبش راديکال ضد سرمايه داری داشتن پيوستن به برای قابل توجهی 

که باليدن و ميدانداری آن اما چنين جنبشی شکل نگرفت و سازمان نيافت زيرا 

آگاهی بود  در گرو تالش فعالين کارگری کمونيست و کمونيست های کارگر

جنبش کارگری مورد  درونهای خود در اوالً به اعتبار پيشينه فعاليت  :که

در  نفوذ نسبیاعتماد توده های کارگر و در همين راستا دارای سطحی از 

 ً اين افراد بتوانند با سر آگاه مارکسی و ضد کار ميان کارگران باشند. ثانيا

مزدی دورنمای روشنی برای  برنامه ريزی کار و توليد و زندگی اجتماعی 

انسان ها با شاخص واقعی و شفاف الغاء کار مزدی در پيش روی طبقه 

عينی بودن قادر به جلب  کارگر باز نمايند. دورنمائی که به لحاظ زمينی و

ً مسير پر پيچ و خم ميان  اعتماد جمعيت هر چه کثيرتر کارگران باشد. ثالثا



 

 289

وضعيت روز جنبش کارگری و رسيدن به آن دورنما را باز هم زمينی، 

روشن و ضد سرمايه داری به کارگران نشان دهد و برايشان کالبدشکافی کند. 

ً ماهيت و چهره واقعی بورژوازی د اسی از ر حال عروج به قدرت سيرابعا

، واقعيت ارتجاعی و بشرستيزی اسالمی بورژوازی جمله ارتجاع فاشيستی

برای کارگران توضيح دهند.  بسيار پخته و سنجيده را اسالم يا هر نوع مذهب

تر  ن دقيقاستثمار طبقه کارگر يا به بيا درون شرائط زندگی، کار، فعالين آگاه

داشتن  وجود و در صورتجنبش کارگری  رويکرد ضد کار مزدی درون

برای پيوند زدن مبارزه جاری می توانستند  ده ای که قبالً گفتمبرگهای برن

کارهای بردگی مزدی اساس عليه با ريل مبارزه عليه رژيم شاه کارگران 

 رفاهی، مطالبات کوشش برای کشاندن جنبش کارگری حول زيادی انجام دهند.

 فروپاشیو  چرخه بازتوليد سرمايهکامل ختالل متضمن ا سياسی و اجتماعی

يکی از اين بورژوازی برای بازسازی سرمايه داری  طبقه توان هر چه ممکن

کارها بود. تشويق عملی، آگاهانه و هدفمند توده های کارگر به ساختن 

شوراهای خويش، تالش برای جهت دادن شوراها در راستای تبديل شدن به 

 ی و اهرم اعمال قدرت طبقه کارگر، چاره گری برایارتقاء دانش طبقات ظرف

مبارزه ضد واقعی بر ريل  کارگران وموتيو قدرت شورائیکقرار گرفتن ل

تاختن به سوی دورنمای سوسياليستی الغاء کار مزدی  آماده سرمايه داری و

بخش ديگر کار اين فعالين را با فرض موجوديت و توانائی تعيين می کرد. 

يست که مراد از اثرگذاری سرنوشت ساز اين رويکرد در دل نياز به گفتن ن

شرائط مذکور به هيچ وجه اين نيست که کارگران يکراست کار را با 

حاکمان  به قدرت رسيدنبورژوازی يکسره می کردند يا اينکه حتی مانع از 

. به اين دليل روشن ممکن نبودچنين چيزی نوظهور سرمايه داری می شدند. 

يا جامعه گردانی شورائی سوسياليستی طبقه کارگر را تنها توده  که سوسياليسم

د که سال ها در درون شوراهای ضد وسيع کارگری می توانند محقق ساز

م برای اعمال قدرت و کسب توان الز سرمايه داری خود مشق مبارزه، آگاهی،

د. سوسياليسم را جنبش شورائی آگاه سراسری ضد ايفای چنان نقشی کرده باش
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. بحث ما اينجا بر سر کندمايه داری توده وسيع طبقه کارگر مستقر می سر

چنين رخدادی در چنان شرائطی نيست. همه حرف اين است که وجود و 

ها و راهبردهائی که گفته ی رويکرد لغو کار مزدی با شرائط، ويژگيميداندار

رار شد می توانست توده های کارگر را در موقعيتی از آرايش قوای طبقاتی ق

، يکه تازی دهد که سد راه موفقيت بورژوازی برای تثبيت قدرت سياسی جديد

سرمايه داری باشد. اگر پرولتاريا با يک جنبش و بازسازی نظام  فاشيستی

های بعد ا اين حد به جلو می شتافت در گامسازمان يافته شورائی ضد سرمايه ت

که کار خود با نه فقط حاکمان جديد سرمايه را راهی گورستان می کرد 

روی  رويدادی کهبورژوازی و نظام بردگی مزدی را هم يکسره می ساخت. 

غائب و نامحسوس بود.  و کار مزدی به طور کامل زمينگير،کمونيسم لغ. نداد

آنچه زير سرمايه داری نبودند. رويکرد ضد  عناصر آگاه روز فعالين کارگری

ر و پود خود در ورطه نام چپ راديکال در جامعه وجود داشت با همه تا

اين چپ هيچ توهمات رفرميستی چپ نمايانه ميليتانت غوطه می خورد. 

راهبرد معين ضد سرمايه داری برای کارگران نداشت. شعارها، تحليل ها و 

راه حلهايش در بسياری موارد همان چيزی بود که ارتجاع بورژوازی جنجال 

داری طبقه کارگر نبود.  می نمود. مشغله اين چپ اساساً جنبش ضد سرمايه

محتوای نشرياتش از شرح کشاف مجادالت بخش های مختلف بورژوازی 

 رسوای حاکم فراتر نمی رفت. فعالين کارگری چپ اگر حلق آويز به حزب

ً زير فشار توهم به چپ خارج از مدار پيکار  ضد واقعی توده نبودند حتما

نوان نيروهای مدعی سرمايه داری به سر می بردند. در يک کالم ما به ع

به جای کمک به ظهور و شکل گيری  به جای ايفای نقش باال، کمونيسم

انقالب  امپرياليسم ستيزی خلقی،حول استخواندار يک جنبش ضد کار مزدی، 

ترين شرائط تاريخی بدترين  در حساسنوع اينها چرخ خورديم. و  دموکراتيک

تدارک و  کمکی بهده بوديم نه ها را پس داديم، آنچه تا آن روز انجام داآزمون

کمک ناخواسته  عیآماده سازی پرولتاريا برای ميدان داری آگاه طبقاتی که نو

  پهنه پيکار واقعی ضد سرمايه داری بود. اين طبقه دربه خلع سالح 
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   يک ساله پويه مناقشات

  و تجزيه سازمان مجاهدين م. ل

مان ما در گمراهه باورها همه حوادث باال در شرائطی روی می دادند که ساز

با شناخت کارگری و  عميقو انگاره های خاص کمونيسم خلقی و بيگانگی 

در ورطه انفعال کامل غوطه می خورد. توده های  ،مارکسی مبارزه طبقاتی

کارگر همه مراکز کار و توليد و نقطه نقطه کشور را ميدان کارزار کرده 

بررسی کارنامه گذشته بودند و طول و عرض کل حيات سياسی ما را 

تشکيالت، کيفرخواست عليه رهبری سلف و هموارسازی راه عروج رهبران 

ها نقش خود و مبارزه مسلحانه پيشتاز را اين گونه سالخلف پر می ساخت. 

، قيام و انقالب را به کارگران مبارزهتعريف می کرديم که ستاره وار راه 

حالی که ما را نمی شناختند، از  توده های کارگر درو اکنون  !!می دهيمنشان 

هستی سياسی ما را به هيچ  می گرفتند، با کوله بار  ،وجودمان خبر نداشتند

شيفته شنود ياوه های فاشيستی مافيای  ،ها ناآگاهیبحر غرق در  عظيم توهم،

که ارتجاع هار بورژوازی  خشک بی فرجامیدر برهوت  ،پان اسالميستی

انقالب می کوبيدند. در جوار  و بر طبل قيامرد، اسالمی پيش پايشان پهن می ک

به  نيز ما ،اين توده عظيم ره گم کرده و دلباخته ارتجاع فاشيستی بورژوازی

کل  ، اسير انفعال و نظاره گر سير رويدادهابی تأثير عنوان مشتی آدم های

سازمان و افول و  داخلی را در حل و فصل مسائل هوش و حواس خويش

   !!و پوچ می ساختيم هيچ عروج رهبری

ی فدائی وضع ويژه ما را نداشتند اما به لحاظ ابراز حيات اجتماعی و رفقا

تأثيرگذاری بر روند رويدادهای روز، عين ما بودند. آنان به دنبال ضربات 
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بيشتر توان تحرک خود را از دست داده بودند و اگر هم دست به  55سال 

شکل اثرگذاری کمونيستی و ضد  انجام کاری می زدند هيچ سنخيتی با هيچ

سرمايه داری بر جنبش توده های کارگر نداشت. در ميان ساير نيروهای 

، تکليف حزب توده و هر جريان پروروس کامالً روشن »چپ«موسوم به 

بود. اين ها مقلدين آهنين عزم امپرياليسم ستيزی خمينيستی بودند!! و از همان 

ازی شمشير می زدند. مائوئيست های زمان در رکاب ارتجاع اسالمی بورژو

اوالً نيز خارج کشوری راهی داخل يا محافل بدون نام و نشان درون جامعه 

هيچ شانسی برای ايفای هيچ نقشی نداشتند و ثانياً اگر هم کاری از دستشان بر 

 نمی دانستند و ديگری کار می آمد جز گمراهه بافيهای راست رفرميستی  

   انجام نمی دادند.

تشکيالت داخل » نمايندگان« نفری  5جمع  توضيح دادم که آنجاش تر تا پي

راهی خارج  مرکب از سپاسی، روحانی، فيروزکوهی، نمازی و عابدينی

خيلی زود برنامه گفتگوی خود با جمع مرکزی و ساير رفقای  گرديدند. آنان

ر ارتباط با آن ها هر چند وقت يک بار به طو نمودند.خارج کشور را آغاز 

تلفنی توسط احمدعلی روحانی در اين سوی و مسعود فيروزکوهی در آن سوی 

از درون باجه های تلفنی کنار خيابانها برقرار می شد. ارتباطاتی که به دليل 

 وقايعمشکالت زياد امنيتی، چيز چندانی را روشن نمی ساخت و ما را از سير 

يش در بخش خارج ماجرای گفتگوها، پيش زمينه هاآنجا مطلع نمی نمود. 

کشور و بارآوردهايش از پاره ای جهات نيازمند توضيح است. چند ماه قبل از 

بر اساس  قائدی عضو دوم مرکزيت سازمان خروج اعضای اعزامی، جواد

در زمان پيشين شهرام راهی خارج شده و در آنجا به سر می برد.  طرح

و مسائل گذشته مشی چريکی  مرحله مقدماتی پروسه انتقاد بهخروج جواد 

شده بود. بر همين مبنی او از سوی بخش داخل مأموريت يافت  طیتشکيالت 

را در اختيار شهرام قرار دهد.  گفتگوهای انتقادیکه دستاوردهای تا آن روز 

داشت و حتی خود را فعال روند سمپاتی  اين دستاوردها نسبت بهقائدی 

در جريان نقل اما  داد،م انجاها می دانست. وی مأموريت محوله را حصول آن
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 با ،مشی چريکی در پويه انتقادی جاریکامل  احتمال ردرويدادها و بازگوئی 

شهرام تا آن وقت اساس کار چريکی را درست  .شدنارضائی شهرام مواجه 

ً تعطيل موقت عمليات نظامی را  لزوممی دانست و  موج بلند رونق « صرفا

با مشاهده  جواد  می ديد!!» ای اقتصادی سرمايه داری و افت جنبش توده

. در داد، تغيير ريل سازمانشهرام با فحوای نقد بخش داخل کشور مخالفت 

و  دادبا شهرام همدلی نشان . گرفتصف مخالف منتقدين مشی چريکی قرار 

به  در تشکيالت داخل را اپورتونيستی خواند!! پروسه بازنگری انتقادی جاری

گرانی زايدالوصفی سير رويدادهای داخل را دنبال با ن شهرام دنبال اين وقايع،

سياسی خود  منظر و معيارهایچشم انداز تحوالت درون تشکيالت را با  .کرد

موج انتقادی نيز به خاصی برای متوقف کردن  چاره گریاما  يافتناموافق 

نقد مشی چريکی و کالبدشکافی نقادانه گذشته سازمان امر  .نرسيدنظرش 

بود. هيچ اراده ای نمی توانست سد  تشکيالت ريت غالب رفقایگريزناپدير اکث

برای شهرام بيشتر  هر چه را ماجراابعاد  اين روند شود. رخدادهای بعدیراه 

. به فاصله نه چندان ديری از خروج قائدی، شماره ای از نشريه ساختروشن 

دها که شتاب رخدا شدمتوجه  . شهرام اين باروی رسيدداخلی سازمان به دست 

و عمق انتقادات بسيار بيشتر از حدی است که به ذهن وی خطور کرده است. 

نوع و  مشی چريکی توجيهکه طومار دريافت  ، خوبوای نشريهبا مرور محت

 .است شدهمنطوی  در سازمان برای هميشه بحث های روز وی در اين گذر،

رد رهبری و کارک تموج انتقادات کل کارنامه چند ساله حيات تشکيال بعالوه

. چاره جديدی انديشيد با ديدن اين وضعاو . زير ضربات خود گرفته استرا 

به فکر ابراز همنظری و همسوئی کامل با تحوالت جاری درون تشکيالت 

. در اين راستا تشکيل يک جمع وسيع آموزشی متشکل از بيشترين افتادداخل 

در جلسات  داد واين جمع را تشکيل  .کردرا دستور کار  کشور رفقای خارج

به پروسه جاری چندين ماهه نقد مشی چريکی و کل  بدون هيچ اشاره اش اوليه

 تشکيالتدر  کاریاز ضرورت شروع چنين  سازمان در داخلکارنامه گذشته 

 داز درستی مبارزه مسلحانه چريکی دفاع می کر وقتاو که تا آن  !!راندسخن 
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 پرچمدار واقعی بررسی انتقادی خود را نه فقط خواستار نقد اين مشی که حتی

. شهرام فرجام پويه کالبدشکافی نقادانه ادعائی که واقعيت نداشتخواند.  آن

او اين نقد را در خيلی از خوب درک کرده بود. بسيار جاری در تشکيالت را 

گذشته را درست می دانست. به نقد مشی زمينه ها قبول نداشت. غالب کارهای 

 کوهخوب می دانست که  ،همدل نبودنيز  ی داخلبا روايت رفقا مسلحانه

. اطالع کامل داشت که جمع پنج نفری اعزامی استانتقادات بر سر وی آوار 

بود که اين بار همه چيز با  تشکيالت داخل در راهند. مثل روز برايش روشن

گذشته فرق دارد. ديگر او نيست که معيار و مالک و مبانی همه امور را 

د. او نيست که برای ايدئولوژی و سياست و راهبرد و راهکار تعيين خواهد کر

صادر کننده مطاع ديگر او اراده و همه چيز، تعيين تکليف خواهد نمود. 

 ، نصب مدال کمونيسم بر سينه خويشکيفرخواست بورژوا بودن برای همگان

را عليه  سير حوادثانتقادی نيست. شهرام  هرمعاف و مبرا از تحمل قدرت و 

اينک با  نمی نمود. وضعيتی که پيش تر تصورش را يافتارات خود انتظ

که . در اين وانفسا تنها چاره کار را اين يافت پيش رويش بودزمختی تمام 

سرچشمه واقعی همه خيزاب ها  خود را به اين صورت کهتسليم موج شود اما 

ار را چنين القاء کند که پيشگام شروع پروسه انتقادی است. او اين ک. خواند

ً برای فريب تشکيالت داخل يا عناصر اعزامی انجام نمی داد. چنين  مطلقا

چيزی موضوعيت نداشت و بيش از حد بی معنا بود. کل رفقای داخل و هيأت 

راهی خارج می دانستند که او منتقد کارنامه گذشته سازمان نيست و نسبت به 

به عمل می آورد ها را نقد مشی چريکی نيز سمپانی ندارد. شهرام همه اين تقال

جمع اعزامی و انتشار گزارش پروسه تحوالت چندين ماهه، ورود تا پيش از 

تا به اين عده القاء در ميان رفقای خارج برای خود همدالن و همراهانی يابد. 

است، پرچم اين نقد کند که عنصر سد راه نقد مشی چريکی نبوده است. سهل 

او جمع های آموزشی راه انداخته است.  ،دوش کشيده است و از پيش را هم به

تا بگويد که دعوی پيشگامی ديگران در اين گذر دروغ اين کارها را می کرد 

شهرام مدعيان داشتن چنين نقشی طراحان توطئه ای عليه وی هستند.  و است
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جمع به نادرست اين راه را پيش گرفت اما تالش وی از همه لحاظ عبث بود. 

د. همه اعضاء از همه جاها سوای چند رفيق، به نشست سمی راعزامی از راه 

تا مثل هميشه زمام کار را به دست  می کندتالش د. شهرام می شوندعوت 

گيرد. اجالس را ادامه کار پيشين خويش منتهی با حضور عناصری از 

خنرانی و توضيح اهميت کار تشکيالت داخل تصوير نمايد!! روز اول را به س

. روز دوم افراد جمع اعزامی نمی دهدا اين کوشش ثمر ورد امبه شب می آ

و  می کنندتشکيالت داخل  ماجرای کار جمعی چندين ماههشروع به شرح  

روشن  حاضرانبرای  د.می گويننتايج اين پروسه طوالنی دستجمعی را باز 

که بحث فقط بر سر نقد مشی چريکی نيست بلکه کل کارنامه گذشته  می سازند

 .می گرددؤال است. حوزه های مختلف نقد توسط جمع باز سازمان زير س

و نقد و  اعدام های درون تشکيالتی، روايت مبارزه ايئولوژيک فاجعه

، استفاده ابزاری مرکزيت از اين روايت برای تحکيم موقعيت انتقادهای درونی

 ها آمده است، بالهائی که بر سر خيلیخود، آثار مخرب آن در سازمان و 

طه طلبانه با گروههای سياسی و مبارز ديگر مانند چريک های برخورد سل

. شهرام چاره ای نديد می شودپهن  همگاندر پيش روی  فدائی، همه و همه

سوای اينکه همه چيز را گردن گيرد. او به هر دليل و با هر هدفی موضعی 

موجه اتخاذ نمود. اعالم داشت که منتقدين حق دارند و او آماده است تا به 

نوان فردی از تشکيالت هر کاری از دستش ساخته است در راه پيشبرد ع

پيکار عليه رژيم و سرمايه داری انجام دهد. موضع قائدی با شهرام فرق جدی 

داشت. او بسيار نادرست کوشيد تا همه بار انتقادات را بر گرده شهرام اندازد 

نار کارهای و خود را مبری سازد. تالشی که هيچ نتيجه ای نداشت و در ک

نوع در باره نکته ای را بايد بيشتر او تعبير گرديد.  فرصت طلبیسابقش به 

گفتم، شهرام با جنبش انتقادی جاری درون سازمان توضيح دهم. آنچه  مواجهه

ً اسباب کسب و کار مشتی  ، آنها که فرصت طلبی و سودجو خواهد شدحتما

ل راه خواهند انداخت که عوامفريبی جزء اليجزای هستی طبقاتيشان است جنجا

ببينيد مدعيان رهانی بشر چگونه مالک های مهم صداقت و راستی را نقض «
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منادی پاکسازی جهان از هر نوع نفع طلبی  می کرده اند، ببينيد کمونيست های

کسانی نيز نه  ... و» فردی حاضر به چشم پوشی از مطامع شخصی نبوده اند

رابطه  ازشانه دچار شگفتی خواهند شد و از سر فريب که بی ريا و ساده اندي

ها با برخی منفعت طلبی های  ميان جهان فداکاريها و از خودگذشتگی های آدم

ً توضيح من  .واهند پرسيدخشخصی آنها  برای گروه نخست نيست. آنها  قطعا

و قرار  شان استهمان را پی می گيرند که مقتضای هستی اجتماعی و طبقاتي

ما خطاب به دومی ها حرفم اين است. ما در جهنم فساد، نيست جز اين کنند. ا

گند و توحش سرمايه داری زندگی می کنيم، حتی شريف ترين، مبارزترين، 

راه رهائی  توشهاستثمارستيزترين ما، حتی کسانی که کل دار و ندار خود را 

ازند، باز هم کوله بار سبشر از بندهای اسارت نظام اجتماعی مسلط می 

اين نظام را همراه دارند. فشار  منبعث از عادات و رفتار هنگ،اخالق، فر

های مختلف، در بسته بندی های مسلط بر ما به شکلسنن نظام  و افکار، باورها

نظری متنوع، با توجيهات و آرايشهای گوناگون و با درجات مختلف غلظت 

خود را ظاهر می سازد. برای رهائی از تأثير اين خلقيات و روحيات و  

رفتار بايد سرچشمه واقعی توليد آنها را خشکاند. بايد نظام بردگی مزدی را 

بايد به جنبش واقعی، آگاه و شفاف حصول اين هدف پيوست، بايد نابود کرد. 

راه حل پردازی ها و جنبش های سترون مدعی ايفای اين نقش را نقد راديکال 

ديد که در تمامی مارکسی و ضد کار مزدی کرد. بايد وارد پهنه پيکاری گر

وجوه هستی خود تجلی جنگ واقعی ضد سرمايه داری و کارزار شفاف 

دليل اقدام شهرام همين کتاب در باره در تر  پيشکمونيستی رهائی انسان باشد. 

به برنامه ريزی تصفيه حساب های خونين داخل تشکيالت توضيح دادم که او 

 با کار خويش دژ آهنيندرست در همان لحظه اتخاذ تصميم فکر می کرد که 

 پرولتاريا را از چنگ نمايندگان سخت جان ارتجاع بورژوازی خارج پيکار

او مسلماً غلط و بسيار غلط می انديشيد. اما اشتباه و غلط انديشی  می گرداند!!

وی نه يک مسأله محقر فردی که کژپنداری و گمراهه بافی يک رويکرد 

چگونگی برخورد وی با جنبش انتقادی  اجتماعی بود. در اينجا و در رابطه با



 

 297

جاری درون سازمان نيز موضوع  همين گونه است. او به نادرست خود را 

آگاه تر از همه و تنها کمونيست چاره گر قادر به حل معضالت تشکيالت و 

کل جنبش کارگری و کمونيستی می پنداشت، افتادن زمام کارها به دست 

در همين راستا نوع مواجهه خود با روند ديگران را مايه نگرانی می ديد و 

انتقادات را توجيه می کرد. شهرام به گاه برنامه ريزی اين مقاومت و مواجهه 

نوع شناخت و چاره پردازی نه مجرد مطامع و اميال شخصی که باز هم 

رويکرد اجتماعی خود را دنبال می نمود. يک نکته بس مهم باقی می ماند که 

آن نه فقط ناکافی بلکه حتی گمراه کننده است. تأکيد شديد بحث باال بدون گفتن 

من بر نقش رويکردهای طبقاتی و اجتماعی در تصميم گيری ها و رفتار افراد 

فعال و مطلقاً هيچ سر سوزنی از بار خطاها و جرائم و مسؤليت های عناصر 

ذی نقش اين رويکردها نمی کاهد. بالعکس اين بار را چند برابر می سازد. 

را متضمن  »کمونيسم خلقی«گمراه رفتن ها به ارجاع  اشتباه فاحشی است اگر

 زين آويزان به اين رويکرد دانيم.تبرئه سازی پيشقراوان و رهروان و مبار

افراد نه فقط بار مسؤليت استباهات خويش را بر دوش می کشند که کل بار 

ضد کار مزدی تعلق به پويه خارج سازی جنبش کارگری از ريل واقعی پيکار 

   را هم بر دوش خود سنگين دارند. 

های دامنه شورش  ،ها در فاصله ميان خروج اين جمع تا زمان بازگشت آن

در مراکز کار هر روز وسيع تر از روز پيش  کارگرانخيابانی و اعتصابات 

ما  های شاخه اما الاقل جمع سازماناگر نه همه  شد. سير رو به اوج مبارزات

نفری وجود  3يک جمع  اين شاخهدر درون . د مشغول کردرا سخت به خو

 عضو آن بودند. )72(و محمد صادق  )71(احمد  )70(از رفقا تقی  کهداشت 

وم معلعالم زاده از حرف های تر در ميان آنها بود.  پيش محمدعلی عالم زاده

   .دارندجدی  انتقادات ،نيز به روند موجود کارها شد که رفقای آن جمع

روز فاجعه بار منتقد انفعال  )مهدی عالم زاده ( ، من وما حوزهن در درو

تها و شگردهائی بوديم که رفقای اعزامی به خارج و  و همه سياس سازمان

موافقان آنها برای تعيين سرانجام کارها توصيه می کردند و  پيش می بردند. 
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ها و  ها، گفت و شنودها، توافق مرکز جنب و جوشطولی نکشيد که اين جمع 

ديده نمی شد.  زيادی های سازمان از آن اثرر ساير بخشگرديد که د اختالفاتی

پيش کشيديم و بر آن پافشاری کرديم همان مسأله فعال  مايکی از مسائلی که 

گذاری بر جنبش جاری بود. اثرشدن تشکيالت برای ارتباط گيری کارگری و 

به  شاخه ديگر سازمان سخنی که با هيچ استقبالی رو به رو نشد. رفقای دو

 رفقایترجيع بند حرفهايشان همان بود که  هاحوزه های رأس آنافراد ويژه 

. اينکه همه چيز از مسير نداعزامی به اروپا از پيش فرمولبندی کرده بود

تعيين تکليف امور تشکيالت  می گذرد و مادام که سازمان رهبری جديد را 

به  مجاز هيچ کسم نداشته است، تعيين نکرده و مواضع جديد خود را اعال

   نيست!!انجام هيچ کاری 

زمان می گذشت. از بازگشت هيأت اعزامی خبری نبود و تظاهرات خيابانی 

هر روز وسعت تازه ای پيدا می کرد. اصرار ما برای پايان دادن به وضعيت 

بيشتر و مؤکدتر شد.  ،منفعل سازمان و انجام پاره ای فعاليت های ممکن

سياست های  ياتصميم گيری ها  خارج از حيطه ما دررون شاخه رفقای د

عبور از خط قرمزها، بدون بدون حتی االمکان رسمی روز سازمان، اما 

. در شروع نمودندتشکيالتی، کارهائی را  پايه اینقض معيارها و موازين 

، با افراد درون می کردندتظاهرات خيابانی مناطق جنوب شهر شرکت 

، ماهيت ارتجاعی شعارها و اهداف محافل می شدندوارد گفتگو راهپيمائی ها 

. شعارها و مطالبات راديکال کارگری می گذاشتندمذهبی را با افراد در ميان 

 و در ، اخبار روز مبارزات کارگران را در محل کارمی کردندرا طرح 

 4همزمان با توافق ما . می نمودندسطح شهر و درون محله ها جمع آوری 

اعضای جمع، وسائل الزم برای داشتن يک مرکز چاپ و انتشارات نفری 

خاص شاخه خودمان را خريداری و آماده استفاده نموديم. سياست رسمی حاکم 

در تشکيالت انتشار هر اطالعيه، سند يا نوشته ای با نام سازمان را تا زمان 

ت، تعيين رهبری جديد و فرجام پروسه تحوالت به طور مطلق ممنوع می ساخ

نفری ما تصميم گرفت که متناسب با شرائط روز و روند  4جمع  به همين دليل
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گسترش مبارزات کارگری بدون استفاده از نام سازمان دست به کار فعاليت 

های تبليغی و انتشاراتی بزند. امکانات چاپ را در همان خانه تيمی خود 

پيوستن به و در حال  مرتبط با شاخه جمع چند نفریمستقر ساختيم. يک 

رفيق  چهاراز  جمعنيز کار تايپ نوشته ها را به عهده گرفت. اين  سازمان

 )73(با نام مستعار داود  هانفرشان کارگر بودند. يکی از آن 3تشکيل می شد. 

در محل که بعداً به رفيقی بسيار اثرگذار، دخالتگر و صاحب نقش تبديل شد 

نها جمعی بودند که افرادش لو قابل توجهی داشت. تبسيار کار خود محبوبيت 

ً فعالی  نرفته و علنی زندگی می کردند. با روابط پيرامونی خود ارتباط نسبتا

داشتند. از تماس آنها با تشکيالت زمان زيادی نمی گذشت. چند سالی را در 

جستجوی برقراری ارتباط گذرانده بودند تا اينکه يکی از آنها همان کارگر 

که » عالم زاده«رگری در کارخانه محل کارش با دارای محبوبيت وسيع کا

چند صباحی آنجا کار می کرد آشنا می شود. اين آشنائی سرآغاز گفتگوهای 

نفر  4و سرانجام هر  شودباز می آنها  ميانبعدی می گردد، باب رفت و آمد 

  گردند. میسازمان  آماده پيوستن به

نتشار برخی اعالميه ها را با فراهم ساختن امکانات چاپ مستقل، کار تهيه و ا

شروع کرديم. نخستين اطالعيه ای که نوشتيم به حادثه آتش سوزی 

يکی از ، بسيار سريع، اجعهآبادان اختصاص يافت. با وقوع ف» سينمارکس«

ا جمع آوری کند. اخبار الزم ر ادار را روانه آن شهر نموديم تارفقای هو

الزم  های ا تحليل و افشاگریاعالميه ای در چند صفحه بحادثه، فردای روز 

ً وسيع توزيع شد و اين اولين و تنها نموديممنتشر  . اعالميه در سطحی نسبتا

نوشته ای بود که پس از گذشت حدود يک سال هر چند بدون هيچ نام و نشان 

در رابطه با رويدادهای  اما به هر حال از سوی يک جمع درون سازمان

ای کارگر رسيد. در آن زمان فعاليتهای جامعه به دست توده ه اجتماعی روز

محدودی داشت. بسيار رسانه ای محافل و گروههای سياسی اندک بود و دامنه 

جريانات ارتجاعی مذهبی به لحاظ حضور در تظاهرات و آکسيون های 

خيابانی فعال بودند اما کار تبليغی رسانه ای خيلی زيادی نمی کردند. توزيع 



 

 300

بسيار تهوع آور خمينی شايد تنها تالش  و اورادخزعبالت  چند وقت يک بار

بود که توسط آنان صورت می گرفت. حزب توده به تدريج وارد  رسانه ای

را آغاز می کرد. در ميان » نويد« می شد و انتشار نشريه  کاسبکاری ميدان

محافل ليبرال، جبهه ملی به ندرت اطالعيه ای می داد و حاج سيدجوادی به 

را آغاز کرده بود. رفقای » جنبش« يکانش کار انتشار نشريه همراه برخی نزد

قرار داشتند و  ی فرسودهدر موقعيت 55فدائی به دنبال ضربات کوبنده سال 

سازمان ما اسير وضعيت اسفباری بود که توصيف شد. اعالميه سينمارکس را 

با شعار سرنگون باد رژيم شاه و برقرار باد جمهوری کارگران و زحمتکشان 

 يکی از شعارهای محوری  تمامی آن سالهاه پايان برديم. شعار نخست در ب

، اما شعار دوم را ما خود با توجه به اوضاع روز طرح کرديم. سازمان بود

نفری صورت گرفت، همگی متفق  4در اين رابطه گفتگوی کوتاهی در جمع 

تبليغ شود. اين ی کارگری در جامعه که بايد حتماً يک آلترناتيو اثباتالقول بوديم 

نکته نيز گفتنی است که تا اين زمان هيچ يک از جريانات ليبرال يا اولترا 

ارتجاعی اسالمی از نوع دار و دسته خمينی يا حتی حزب توده هيچ سخنی از 

سرنگونی طلبی و طرح بديل برای رژيم شاه به ميان نمی کشيدند. رفقای 

را به کار » حاکميت خلقری برقرا «عبارت  ه دنبال شعار سرنگونیفدائی ب

می بردند. فردای روز توزيع اعالميه از راههای ممکن تالش کرديم تا واکنش 

توده های کارگر نسبت به محتوا و شعار زيرش را گردآوری و جمعبندی 

رضايت بخش به  جائی که ما توانستيم در يابيم کم يا بيشکنيم. نتيجه کار تا 

با استقبال » هوری کارگران و زحمتکشانجم«نظر می رسيد. به ويژه شعار 

  خوبی مواجه شده بود. نسبتاً 

درصد نيروی بخش داخل را  70 بيش ازافراد هر دو شاخه ديگر سازمان که 

آکسيون های خيابانی  دراينجا و آنجا، به طور متفرق، تشکيل می دادند، 

رها به ما نيز با اين کاشرکت می کردند اما دست به کار ديگری نمی زدند. 

زيرا با اين نيروی محقر سردرگم  کرديمطور واقعی فقط خود را راضی می 

قادر به هيچ تأثيرگذاری جدی در هيچ کجای سير رويدادها نمی شديم. 
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هايش می گذشت، در طول  از شروع فعاليت سال 13سازمانی که تا آن روز 

ونبارترين خ ،زير فشار درنده ترين ديکتاتوری های سرمايه طوالنی اين مدت

خود را پرچمدار  ،را برای بقای خود به نمايش نهاده بود جنگ و ستيزها

سرمايه داری، رژيم شاه و شرکای امپرياليستش نظام پيکار طبقه کارگر عليه 

رار داشت قايران می دانست، سازمانی که در منتهی اليه راديکاليسم چپ روز 

در حرف و بر پايه  ، حداقل» دموکراسی خلق«و برخالف چپ سينه چاک 

از جنگ مستقيم عليه سرمايه داری و استقرار  های روزش، همان روايت

سوسياليسم سخن می راند، آری اين سازمان اينک در شرائطی که آتشفشان 

دست روی دست، منفعل و  ،خشم توده های کارگر همه جا در حال انفجار بود

رهبری را انتظار منشور نوين اين  صدورسردرگم، ظهور رهبری جديد و 

می کشيد. در دل اين وضع، ما همه سعی خود را به کار گرفتيم تا شايد کاری 

باز هم  شنا کنيم.خويش انجام دهيم و در دريای حوادث روز به ميزان توان 

در جنبش کارگری و و اثرگذاری  شرائط برای دخالتگری تأکيد می کنم که

 نيازمند يک ا حصول اين هدف خيزش های خيابانی کم يا بيش وجود داشت ام

سازمان در دام وضعيت  برنامه ريزی، تدارک و کار جمعی بود. چيزی که

  از آن دوری می جست  اسفبار روزش 

اعالميه هائی  ددر وسعت توان خوما مشکالت سر راه به اين حد محدود نبود. 

راتی ، هر کجای شهر که تظاهنموديمع می ، اعالميه ها را توزيتهيه می کرديم

بود می رفتيم با تظاهر کنندگان حرف می زديم اما همچنان مجبور بوديم همه 

اين کارها را به عنوان افراد يک سازمان مسلح زيرزمينی انجام دهيم. چاره 

ديگری وجود نداشت. نمی توانستيم مثل افراد معمولی در راهپيمائی های 

مسلماً يم. دستگيری ما خيابانی حاضر گرديم. بايد حتماً سالح همراه می برد

هزينه ای سهمگين تر از دستگيری افراد عادی داشت. راه دستگيرشدن را بايد 

می رفتيم. در يک کالم، اينجا هم  با سالحسد می کرديم و برای همين بود که 

همان معضالتی را با خود حمل می نموديم که در سال های پيش در ميان 

ها هر چه می توانستيم انجام می داديم. ه اينن با آن مواجه بوديم. با همکارگرا
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تشکيالتی، ضمن اجرای به موازات اين کارها به طور مستمر از مجاری 

بر ضرورت دخالتگری جمعی در  ،با رفقای حوزه های ديگر برخی قرارها

 ،اسفبار حاکم يتو خروج سازمان از وضع توده های کارگرمبارزات روز 

ت به طور جدی فرو رفتن تشکيالت در الک پای می فشرديم. پاره ای اوقا

خود را سرزنش می کرديم. هر روز بيش از روز پيش بر سماجت و اصرار 

خود می افزوديم و دامنه فشار را توسعه می داديم. اندک اندک زبانها باز شد 

و صدای تازه ای به گوش رسيد. صدائی انفعال آميز و تسليم طلبانه که حتی 

ک سير قهقرائی را حکايت می کرد. هنوز از بازگشت در قياس با سکوت، ي

رفقای اعزامی خبری نبود اما در جمعهای سرشاخه سوای جمع ما اين حرف 

جنبش جاری جنبش خرده بورژوازی است، ربطی به « بر سر زبانها افتاد که 

شنيدن اين جمالت برای »!! کارگران ندارد و ما نيز نبايد در آن شرکت جوئيم 

همه چيز را وارونه می ديدند و به جای ايفای نقش  عده ایور بود. تأسف آ ما

طبقه  روز فعال کارگری و کمونيستی و ضد سرمايه داری در مبارزات

راه  و هر کجای ديگر، هاو سطح شهر ها ، در کارخانه ها و خيابانکارگر

مسخ و وارونه پردازی حقايق مبارزه طبقاتی را پيش می گرفتند. آنها با اين 

  . اما ماجرا چگونه بود؟ سرگردان می ساختندکار، خود را و ديگران را 

که چپ ايران از آغاز ربطی به کمونيسم  اين نوشته به کرات تصريح شد در

لغو کار مزدی و ضد سرمايه داری طبقه کارگر نداشت. کمااينکه تا همين 

ن رويکرد امروز هم اکثريت قريب به اتفاق افراد، احزاب و نيروهايش اهل اي

 )1332تا  1320و  1308تا  1300(  نيستند. چپ در طول دو دوره کوتاه

ميان کارگران ميدانداری کرد اما حاصل کارش ره بردن جنبش کارگری به 

بيراهه امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی، ديکتاتوری ستيزی خلقی، سنديکاليسم 

ون يا آن اپوزيسو به هر حال تبديل اين جنبش به تکيه گاه قدرت اين ي

شناخت اين چپ از همه چيز، از جمله شناختش از کارگر و بورژوازی بود. 

طبقه کارگر و اينکه چه کسی کارگر هست يا نيست، شناختی تمام عيار 

کارگر را با مؤلفه های واقعی خود، با فروشنده نيروی کار بورژوائی بود. 
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بودن از هر نوع دخالت  خود از کار و پروسه کار، با ساقطبودن، با جدائی 

آزاد در سرنوشت کار، با انفصال کامل از فرايند تعيين سرنوشت زندگی خود 

بودن را فقط کار با داس، کارگر مالک مشابه نمی شناخت.  شاخص هایو 

، آن هم در شاق ترين شرائط و با نيروی عضالنی توليدچرخ  چکش، بيل،

کارگر حساب نمی نمود، برای  . کارگر غيرمولد را اصالً تفرساينده می دانس

و خبرنگار و نوع  معلم و پرستار و نويسنده و مترجم و اپراتور و تکنيسين

ً شناسنامه  اينها جعل می کرد و لباس خرده بورژوا » طبقه متوسط« حتما

هم به  بودن می دوخت. چپ با اين پرسپکتيو، حتی اگر کارگران کارخانه ها

کارگر بودنشان را تأييد ر از بورژواها پروانه گيرتخيابان ها می ريختند، سخت

اينکه سرريز شدگان به سوی تظاهرات خيابانی  به تا چه رسد ،نمی نمود

دانشجويان خانواده های کارگری باشند. صدور برگ هويت خرده بورژوائی 

. ناشی می شدجا روز درون شهرها و روستاها از ايناعتراضی  برای جنبش

رهبری اين جنبش در دست ارتجاع هار بورژوازی  حرف رفقا اين نبود که

است. چيزی که بدبختانه صد در صد واقعيت داشت. حرفشان اين بود که 

      جنبش متشکل از خرده بورژوزای ناراضی است!! اما واقعيت ماجرا چه بود؟ 

بودند.  57توده های کارگر ايران شروع کنندگان واقعی جنبش همگانی سال 

 53اعتصابات طوفانی، عظيم و گسترده کارگری سال های  اين جنبش از دل

های انفجارآميز و قهرآلود کارگران د درون کارخانه ها و از بطن خيزش به بع

مناطق حاشيه شهرها جوانه زد. اعتصابات و خيزش های کارگری مذکور بود 

که به تدريج روئيد و راه يک انفجار گسترده اجتماعی را هموار ساخت. 

ای مختلف بورژوازی در داخل و در سطح جهانی با مشاهده رويکرده

طاليگان نيرومند موج خشم و قهر کارگران بود که از نقطه عزيمت های 

ً برای اينکه بختک وار بر سينه  مختلف اما همسو به تکاپو افتادند، بعضا

خيزاب بنشينند و قدرت پيکار کارگران را سکوی پرتاب خود به عرش 

برخی ديگر يا به طور مشخص تر شرکای امپرياليست رژيم حاکميت سازند و 

شاه، برای آنکه بديل اين رژيم را معماری کنند و ميزان باخت خود را به 
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حداقل برسانند. نقش توده های کارگر در راه اندازی جنبش سراسری چنان 

بود و بورژوازی ايران و جهان چنين می کرد. کارگران نيروی سلسله جنبان 

داشتند، در دريای توهم به دادها بودند اما هيچ صف مستقل طبقاتی نسير روي

های بورژوازی غوطه می خوردند، اهداف، انتظارات و دورنمای راه حل 

ون های ارتجاعی و ينگاه می کردند. اپوزيس سر بورژوازیمبارزاتشان را با 

اين هار سرمايه دست به کار تمامی تدارک الزم برای پريدن بر کوه توهمات 

هايش بودند و  طبقه و بهره گيری از سردرگمی ها، فروماندگی ها و بی افقی

چپ نيز به شکلهای مختلف اين وضعيت را به زيان توده های کارگر و به 

سود بورژوازی دامن می زد. يکی از شکل های اين اثرگذاری سوء همين 

کت روايت رفقای ما از ترکيب نيروهای جنبش جاری و سراسری بود. شر

کنندگان در راهپيمائيهای خيابانی در همه جای ايران عموماً توده کارگر بودند. 

مشکل جنبشی که هر روز نيرومندتر می شد ترکيب غيرکارگری آن نبود. 

فاجعه جای ديگری قرار داشت. کارگران در درون کارخانه ها اعتصاب و در 

می راندند نه سطح خيابان ها تظاهرات می کردند اما آنچه بر سر زبان 

ونهای هار و فسيل يخواست آگاهانه طبقاتی خود که بالعکس حرفهای اپوزيس

، يتشده بورژوازی بود. رفقای ما به جای چاره انديشی برای تغيير اين وضع

، به جای تقال برای جلوگيری کارگرانکاستن کوه توهمات  تالش برایبه جای 

وسيده ترين و هارترين بخش از تبديل جنبش کارگری به تسمه نقاله قدرت پ

، حضور سراسری توده های کارگر در جنبش همه اينهابورژوازی، به جای 

اين نفی نتيجه می گرفتند که بايد نشست و نظاره گر  بارا نفی می کردند و 

 فرصت طلب هایونيارگر و فتوحات ددمنشانه اپوزيسموقعيت مستأصل طبقه ک

گزارشات نيروهای چپ علی العموم بورژوازی بود. تاريخنگاری رايج حتی 

بهمن را به بدترين  22و قيام  57نقش طبقه کارگر در جنبش سراسری سال 

چنين کند اما تا جائی که به  است کهبورژوازی رسم شکلی تحريف کرده اند. 

روايت غلط غيرمارکسی از مسائل مبارزه طبقاتی  ،گرددنيروهای چپ بر می 

چپ معلم را کارگر نمی دانست، پرستار،  دليل اصلی اين کار بوده است.
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بهيار،  خبرنگار و جمعيت عظيم انسانهائی که زير عناوين مختلف، در اين يا 

آن مرکز کار خصوصی يا دولتی، نيروی کار خود را به ثمن بخس به سرمايه 

داران و دولت سرمايه داری می فروختند کارگر به حساب نمی آورد. همچنان 

  ها را کارگر نمی داند. که امروز نيز آن 

طبقه کارگر در محاسبات چپ فقط به افرادی با دستان پينه بسته اطالق می شد 

که ابزار کار به دست در عمق اين کارگاه و آن کارخانه صنعتی در 

مرگبارترين شرائط کار می کردند. کسانی که چنين نبودند و به طور مثال در 

ئی شاغل بودند يا در هزاران جای مدرسه ای درس می دادند، در بيمارستا

 رمايه و دولت آنها استثمار می شدديگر نيروی کارشان توسط صاحبان س

 مختلفهمگی خرده بورژوا قلمداد می گرديدند!! درست همان تبيينی که اقشار 

مولدی که با  انفقط کارگر ،نيز اينانبورژوازی از کارگر دارند. در منظر 

کار و معيشت  و تحمل دشوارترين شرائطترين بهای نيروی کار  نازل

. مابقی ندد کارگرنند و تحويل می دهنها را توليد می ک بيشترين اضافه ارزش

   !!هستند» طبقه متوسط« همه 

اين نوع روايت از وجود کارگر سبب می شد که صفوف طوالنی تظاهرات 

 خيابانی مرکب از توده وسيع کارگران، تظاهرات خرده بورژوازی و جنبش

عظيم اجتماعی روز هم جنبش خرده بورژواها ارزيابی شود!! به هر حال 

رفقای ما در سازمان از زمان معينی به بعد سفت و سخت به اين تئوری 

آويختند و به اين ترتيب استدالل پيشين خود دائر بر مشخص نبودن وضعيت 

 نظريه نوين تکميل کردند تا هيچ جائی رهبری و خط مشی تشکيالت را با

برای اعتراض عليه نقش منفعل، منزوی و بی تأثير سازمان باقی نماند!! اين 

 يااين غلط انديشی ها  تمامیآن روزها در  نيز را نيز اضافه و تأکيد کنم که ما

از ين شريک بوديم. ما نيز در شناخت با ساير به اندازه کافی وارونه پردازيها،

ت و دورنمای جنبش کارگری و سرمايه داری، سوسياليسم، اهداف و انتظارا

همه مسائل مبارزه طبقاتی از جمله ابعاد هستی طبقه کارگر مثل رفقای ديگر 

فکر می کرديم و تفاوتی با آنان نداشتيم. تنها فرق ميان ما در آن زمان اين بود 
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که مخالف جدی نفی حضور کارگران در جنبش سراسری روز بوديم. اطالق 

 ،فان گسترده مبارزاتی که توده های کارگرجنبش خرده بورژواها بر طو

نيروی واقعی سلسله جنبانش را تشکيل می دادند بسيار نادرست می دانستيم. 

بر ضرورت شرکت در اين مبارزات به ويژه بر مبرميت اثرگذاری روی 

جنبش کارگری و از اين طريق گشايش راه تأثير بر جنبش سراسری روز 

م نظر ما امکان داشت و به ميزانی که انجا اصرار می نموديم.  کاری که از

می توانست بر سير رويدادها و فرجام کار مبارزات جاری درون  می شد،

  جامعه تأثير بگذارد. 

از خارج باز  اندک، اندک اعزامی سازمان رفقایدر همين روزها بود که 

بود نشست آن اين  در ما پرسش مؤکدگشتند. جلسه ای چند نفری تشکيل شد و 

و غيرقابل  ه باالخره تکليف تشکيالت به لحاظ خروج از وضعيت رقت بارک

تعيين رهبری جديد بايد تا « فعلی چه خواهد شد و پاسخ اين بود که  توجيه

    »صبر کنيم!!

 روشن می ساخت. مابرای روحانی يک مسأله ديگر را هم  حسين حرف های

جمع های سرشاخه موافق  با علم به اينکه اکثر افراد سپاسیرفيق اينکه او و 

همه تصميمات را از پيش برای چگونگی ادامه کار سازمان آنها خواهند بود، 

اگر چه زمانی عضو جمع مرکزی سازمان بود، اما روحانی  اتخاذ کرده اند.

و در حيطه مسؤليت های تشکيالتی  زير تيغ انتقاد قرار داشت او مدت ها

های پيشين را با خود حمل  غلط انديشی که بار نادرستی ها و انتقاداتی نبود.

و فرصت طلبی  . متلون بودنشدنمی وی جواز برائت  اين امراما  ردکمی 

 در کنار سوابقروحانی های اخير  صحبت مشهودی بودند. های تواقعي وی

آينده کار سازمان را بيش از  به وی وجود داشت نسبت و بی اعتمادی که او

با روحانی  بسياری جهاتسپاسی از نده ياد زپيش در چشم ما مبهم ساخت. 

. فرصت طلبانه شخصی نبود سازشکاری تلون و اهلداشت.  جدی تفاوت

ها ز سالدر پيگيری و پشتکار کم مانند بود. اصادقانه و صريح رفتار می کرد، 

داشتم. با همه  و به صداقتش اطمينانمی شناختم خوب و از نزديک پيش او را 
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در تشکيالتی که بر شالوده کمونيسم خلقی داشت.  زيادیی اه اينها پاشنه آشيل

 بدون پراگماتيستی جهتگيریاز اسير خلق گرائی بود.  نيزمی چرخيد او 

رنج می برد. اتوريته پردازی، تشکيالت گرائی و  الزم کارگری بنمايه های

 در پراتيک سياسی ویها انسانبی اعتمادی به دخالتگری خالق شورائی 

. همدلی ميان او و حسين روحانی، رويکرد راست روانه ردسرکشی می ک

 سياسی انفعال، اتوريته آنان بر روی شماری از کادرها، دو هرمشترک 

حساس ترين يکی از ائطی که سازمان بسياری از توده های تشکيالت، در شر

احتمال وقوع حوادث ناخوشايند های تعيين تکليف را می گذراند، همگی تندپيچ 

  الی که خيلی زود جامه عمل پوشيد. . احتمندمی دادرا خبر 

گفتگوها برای تعيين  ویچند روز بعد سپاسی از راه رسيد و با ورود 

بيانيه ای توسط عليرضا و روحانی تنظيم شد سرنوشت سازمان آغاز گرديد. 

که محتوايش در رابطه با مواضع سياسی پيشين تشکيالت بيش از حد راست و 

در توصيف اين  می آمداز اروپا در همان روزها  شهرام که. بودفاجعه بار 

» ئيد، آن هم چه موش بی هوش و گوشیکوه موش زا« نوشتمتن، به درستی 

بيانيه بر روی نکات درستی مانند نقد مشی چريکی و محکوم کردن اعدام ها 

های درست مورد توافق همگان، انبوهی گشت می نهاد اما در کنار اين حرفان

مدال افتخار را ع نادرست را هم پيش می کشيد. بخشی از بورژوازی از مواض

!! درنده ترين بخش ارتجاع تبرئه می نمود انقالبی بودن و از اتهام ضد می داد

 حتیو  می بخشيد خلقی ، ضد امپرياليستی،قداست انقالبیرا دينی بورژوازی 

را » راتيکانقالب دموک« چيزی به نام !!را می بستپرونده بورژوا بودنش 

شاخص ترين بخش  !!دادقرار می کارگران و زحمتکشان  مبارزه هدف روز

وجوه  ،بودنش سوسيال خلقی همهکه با را خطوط سياسی يا مواضع گذشته ما 

می کرد به دور می انداخت و مهر تمايز ما با ساير نيروهای چپ را تعيين 

ورژوازی را کل بما  ،پيش تر می کوبيد!!» تروتسکيسم« يا » چپ روی«

بر وجود  ،يمآماج ستيز جنبش کارگری می خواند طبقه ای ارتجاعی و

، نابودی اصرار داشتيم جامعه پرولتاريا و بورژوازی به مثابه طبقات اساسی
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سوسياليسم را دستور کار روز طبقه کارگر  برقراریسرمايه داری و نظام 

طبقات استثمارگر  مذهب را در هر شکل و با هر پرچم ابزار قدرت .می ديديم

نه فقط بر همه اين  ،کرديم. بيانيه جديد تنظيم شده توسط رفقاارزيابی می 

مواضع و ديدگاهها چوب حراج می زد که به خاطر پای بندی پيشين سازمان 

 چپ روی«جرم اين  بيانيه در همان حال. به آنها ابراز ندامت می کرد!!

رهبری سابق سازمان به وبه مشی چريکی يکراست هم  را !!»یتروتسکيست

کارنامه ابراز می کردند، بيانيه  آنچه نويسندگان!! مطابق داد میحوالت 

و بی حرمتی به » چپ روی«  حاویبه بعد  54سياسی تشکيالت از سال 

است که  سابقتقصير کار هم گردن رهبری  زی آزاديخواه بوده است!!بورژوا

 اتا شاهد تکرار اين اشتباهو تاريخ آتی م به سزای اعمال خود رسيده است

ها و آشتی جوئيهای اين راست روی ها، فرصت طلبي همهبيانيه !! نخواهد بود

   .سازمان می کرد و هويت روز را خطوط کار صريح طبقاتی

بود. هيچ کدام  ، با تاريخ و با خود صادقايران و دنيا با توده های کارگربايد 

با  ت راست بيانيه و نويسندگانشبه غاي يا کل رويکرد ی باالموضعگيری ها

موجود تشکيالت  يتوضع ينمنتقد ماانتقاد شفاف و صريح ما مواجه نگرديد. 

ً به صورت پاره وار انتقاداتی داشتيم اما  حساسيت خاصی نشان نداديم. مسلما

روز ايران در دريای توهمات خلقی و سوسيال بورژوائی شنا  آن مثل کل چپ

نه  شدما  ناراحتیتنظيم اين متن موجب آشفتگی و  می کرديم. آنچه به دنبال

های پراتيک جهتگيريهای عملی و که سياست اشمواضع راست و سازشکارانه 

بود. طرحی توسط سپاسی و روحانی تهيه شد که به در حال اتخاذ و اجراء 

اداره امور تشکيالت برای مدتی نامعلوم به عهده تعدادی  رهبری يا موجب آن

قرار می گرفت. در » شورای مسؤلين«سازمان زير نام  بقاز مسؤلين سا

مشی عملی نيز انتشار يک روزنامه به عنوان ارگان سياسی  مورد خط

سازمان، تعيين هيأت تحريريه برای اين نشريه، سازماندهی جمعيت های 

دموکراتيک متمايل به تشکيالت، عضوگيری جديد، تالش برای جذب محافل و 

ً ه گروههای سياسی چپ ک فعالين  ارتباط گيری بااز خارج می آمدند، عموما
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کارگری و کشاندن آنان به درون سازمان و در يک کالم تبديل تشکل موجود 

تر کل چشم انداز با امکانات بيشتر و اعضای افزون به يک سازمان بزرگتر،

   آتی را تشکيل می داد. برنامه کارکار و 

ز نقد مشی چريکی و کارکرد گذشته رفقای ما روايت زمينی و طبقاتی خود ا

جايگزينی عزل رهبری سابق، را بسيار عريان به معرض نمايش می نهادند. 

ميل تصميم گيری ها و با افرادی که تا ديروز باالترين نقش را در تح آن

تشکيالت داشته اند، ادامه  بدنههای همان جمع رهبری سابق بر برنامه ريزی 

جتماعی و در چريکی اما با همان محتوای ا منهای کارفعاليت های سابق 

قوا به  همهاده از امکانات روز، اختصاص سطحی وسيع تر به خاطر استف

توده های فرودست، فرار از هر ايجاد يک سازمان باالی سر کارگران و 

تالش برای سازمانيابی ضد سرمايه داری توده های کارگر و باالخره ميزان 

اسی کل روايت رفقا از نقد مشی چريکی را تاختن برای تسخير قدرت سي

    تعيين می نمود.

برای ما داشت،  همراهرا  ين تصميمات که توافق اکثريت اعضاااعالم 

همه تير خالصی به  ه پاره ای تغييرات اساسی بوديم،منتقدينی که چشم به را

چشمداشت ها و انتظارات سياسی تلقی می گرديد. ما که چند ماه را به رغم 

پشت سر يک جهتگيری جمعی راديکال و کارگری بدبينی ها به اميد  همه

بايد دست بوديم اينک همه چيز را معکوس می يافتيم و بر همين اساس  نهاده

خطاب به همه رفقای سازمان  در اولين فرصت مطلبی به کار می شديم.

مورد انتقاد قرار گرفت.  جديد . در اين متن کل رويکرد پيشنهادیشتيمنو

و انتظارات پشت کردن آشکار به تمامی اهداف  را رفقا ميمات جديدتص

روحانی  حسين برداشت .کرديماعالم  سازماندرون  پروسه يک ساله تحوالت

 سازمان های جنبش چريکی و گذشتهنقد  معنی ديگران ازرفيق سپاسی و و 

 داديم،مورد سرزنش قرار روزشان  پيشنهادیپراتيک نظرات و به  با توجهرا 

بسيار صريح اين پراکسيس را نادرست و اپورتونيستی خوانديم، نسبت به آينده 
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 خود راها و راه حلهای اثباتی  طرح نيز در پاياناين کارکرد هشدار داديم و 

  نموديم. پيشنهاد 

در اين نوشته بيش از هر چيز بر دو موضوع تأکيد گرديد. اول اينکه رهبری 

ً توسط کليه آحاد اعض  ترکيبی از افرادای سازمان تعيين شود و جديد حتما

زير نام شورای نمايندگان وظيفه هماهنگی و پيشبرد امور را به دوش گيرد. 

بساط تشکل باالی سر کارگری شود.  دوم اينکه ساختار تشکيالت کامالً 

کارگران برای هميشه جمع گردد. با تمامی قوا و امکانات ممکن به ميان 

ا رعايت همه مسائل امنيتی راه مشارکت فعال در توده های کارگر رويم، ب

مبارزات روز طبقه کارگر را فراهم سازيم و فعاليت های تبليغی، ترويجی و 

آگاهگرانه ما در اين راستا و در جهت تشکيل صف مستقل ضد سرمايه داری 

نوشته با هشدار در باره ماهيت عميقاً  توده های کارگر به کار گرفته شود.

به  گيری ناميمون اين نوع جهت بسيار ويکرد جديد و فرجامبورژوائی ر

پايان می رسيد و از رفقا می خواست که فعاالنه به اين مسائل فکر نمايند و 

  بر سير رويدادها تأثير بگذارند. 

بالفاصله آن را به اندازه کافی  ،امضاء کرديممن و عالم زاده اين مطلب را 

به دست  از مجاری رسمی و غيررسمیآن روز  تکثير نموديم و تا فردای

ی ديگری نيز تهيه نامه ها ،متعاقب اين کارغالب اعضای سازمان رسانديم. 

 نوشته هاهيچ کس هيچ پاسخ کتبی به . گرفتو در اختيار ديگران قرار  شد

هائی که به عمل آمد سوای رفقائی که جمعيت منتقدين را  اما در تماس ،نداد

ً  تشکيل می دادند ، عده ای ديگر هم اعضای همان شاخه ما بودند و عموما

هيچ کدامشان حاضر به با اين وجود کردند. می را تأييد  ها حرفحقانيت 

ً ادامهجا سياست صبر و انتظار را  بردباری و نبداری عملی نبودند و عموما

می ديدند. برخورد رفقائی که قرار بود جمع رهبران جديد را تشکيل  مرجح

اين بود که مرکزيت انتخابی  حرف هاماحصل خوب نبود،  دهند علی االصول

در شرائط فشار ديکتاتوری برای سازمانی متشکل از انقالبيون مخفی و سالها 

يعنی کارگری تحت تعقيب ساواک کاری غيرممکن است. در مورد محور دوم 
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به تمايالت يکجا گفته های ما را کل انتقادات و نيز شدن ساختار تشکيالت، 

 ،واقعيت اين بود که هر دو پاسخ بسيار نادرست تعبير کردند!!» وميستیاکون«

 بر ادامه راه کمونيسم خلقی افرادنشان سخت جانی بورژوارفرميستی و عميقاً 

  بود.  و غيرکارگری

که ما طرح تشکيل شورای نمايندگان را پيش کشيديم. رژيم شاه  زمانیدر 

يرازه ديکتاتوری روز بورژوازی روزهای پايان حيات خود را می گذراند و ش

به طور کامل رو به فروپاشی می رفت. غالب اعضای سازمان احتراز از 

که از ما  قابل توجهیعده شرکت در تظاهرات خيابانی را کنار نهاده و 

يکديگر را می شناختيم روزها در درون اجتماعات يا در مسير اجرای 

انتخابی ه رو می شديم. بعالوه با هم رو ب قرارها، چه بسا به صورت تصادفی

شدن جمع مرکزی هيچ ساز و برگ عجيب و غريبی نمی خواست. هر کدام 

از جمع ها می توانستند با شور و مشورت کامل نماينده ای را برگزينند و اين 

نمايندگان می توانستند از درون همان ارتباطات متعارف تشکيالتی يک جمع 

نيز در مورد دوم موقت کارها انتخاب کنند. وسيع مناسب را برای رتق و فتق 

 رژيم ستيزی ماوراء طبقاتی و های آشنای حرف رفقا عين همان فرمولبندی

چپ خلقی سنتاً، بدون اينکه حتی  خلقی بود که تحويل می دادند. کمونيسم

خودش هم بداند که چه می گويد هر گفتگو در باره مبارزه برای تشکيل صف 

از می کوبيده است. » اکونوميسم« ای کارگر را مهر مستقل طبقاتی توده ه

 خارج از مدار مبارزه ضد سرمايه داریرژيم ستيزی  ،ديد فعالين اين چپ

آنان  سوسياليستیهمه چيز است و مبارزه طبقاتی کارگران يا سرنگونی طلبی 

   اکونوميستی است!! بسيار مهلک يک بيماری

منصرف  با هدفد نشست در تشکيالت چن مذکوربا چرخش نوشته های 

ما از ادامه پيگيری مسائل و قبول تصميمات اتخاذ شده جديد سازمان  ساختن

سپاسی  رفيق جلساتی که نتيجه ای به بار نياورد. تمام حرف ترتيب داده شد.

ها اين بود که تغيير ريل سازمان مطابق الگوی پيشنهادی ما  در اين نشست

در  م و اين تغييرات را به آينده محول سازيم.مقدور نيست بايد به هم اعتماد کني
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فرش شده اما راه جهنم نيز با نيات حسنه  منداشتشکی  علی رضا هيچصداقت 

  است.

 کثريت اعضای سازمان بابه روزهای قيام بهمن نزديک می شد. ا عقربه زمان

توافق داشتند. تشکيالت روحانی حسين سپاسی و عليرضا طرح پيشنهادی 

آستان اعالم در » سازمان پيکار برای آزادی طبقه کارگر«  جديد زير نام

رفقای همان  از کوچکتر متشکلبه صورت يک جمع  ما نيز موجوديت بود.

» گروه نبرد برای رهائی طبقه کارگر« خود را با گزينش نام جدائی  ،شاخه

 در طول پروسه انجام کارها برای اعالم و توضيح خطوط کار تدارک ديديم.

يران باز به ا به تدريج يکی پس از ديگریخارج کشور نيز  عضایا گروه،

و چند  )74( ، کريم روغنیاميرحسين احمديان رفقا ،گشتند. در ميان اين عده

 سازمان ديگرمنتقد رفيق  5 ن رخدادهاايبه موازات  نفر ديگر به ما پيوستند.

» کارگر آرمان رهائی طبقه «گروهی خود را زير نام  موجوديت جداگانه نيز

» شهرام«مرکزيت پيکار در همان روزهای تجزيه تشکيالت،  اعالم نمودند.

با وقوع اين  !!ل از قبول دستورات اخراج کردرا به جرم نافرمانی و عدو

سازمان  »مارکسيستی«موسوم به بخش  ،حوادث و صدور اين اطالعيه ها

سازمان هر حاصل تجزيه  سه جريان ان راه خود رسيد ومجاهدين خلق به پاي

  فعاليت های سياسی خود ادامه دادند.مجزا به  کدام به طور
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  و سرنوشت چپ خلقی  قيام بهمن

انسان ها خود سازندگان تاريخ خويشند ولی نه طبق دلخواه خود و نه در « 

اوضاع و احوالی که خود انتخاب کرده اند، بلکه در اوضاع و احوال موجودی 

ً با آن رو به که از گذشته به ارث ر رو هستند. شعائر و سنن سيده و مستقيما

   )75(» .کوهی بر مغز زندگان فشار می آوردهای مرده چون همه نسل

در طول مجادالتی که بر سر چگونگی فعاليت آينده سازمان يا رويکرد 

کمونيستی بديل مشی چريکی، ميان ما و اکثريت رفقای سازمان جريان داشت، 

خلقی و زه کافی زير آوار باورهای وارونه کمونيسم هر دو طرف به اندا

بورژوائی قرار داشتيم. بار تمامی گمراهه پردازی ها و راست روی های 

شکست آميز صد ساله جنبش کارگری و چپ بين المللی از سال های بعد از 

پايان کار انترناسيونال اول تا آن روز يکجا بر سر ما خراب بود. در زير اين 

در به درک درست راه و چاه مبارزه طبقاتی نبوديم، فشار عوارض قا هاآوار

هر فرد يا  حس می کرديم. محدود طحیدر ساشتباهات و کجراهه رفتن ها را 

طبقاتی يا تجارب و آموخته های  روز خودانگيختهمتناسب با شعور  عده

نظری خود واکنش نشان می داديم. در همين سطح با هم به گفتگو و کشمکش 

سيديم. از هم جدا می شديم يا به هم ملحق می گرديديم. تجزيه بخش م ل می ر

ا گروه آرمان را بنا نهادند رفقائی که سازمان پيکار ي ازمجاهدين و جدائی ما 

از همين دست بود. آنچه شالوده اين جدائی را تشکيل داد همان اختالفاتی نيز 

ً مهم بود ند، ما به تشکيالت سازی بود که پيش تر گفتم. اين اختالفات مسلما

باالی سر توده های کارگر انتقاد داشتيم و خواستار تالش برای سازمانيابی 

ورطه سرنوشت  بهبوديم. فرجام رويکرد رفقای ديگر را افتادن  کارگران
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احزاب پروروس و پروچينی و تبديل شدن به ساز و برگ قدرت سرمايه داری 

شديم. اما نر به ادامه همراهی با آنها اردوگاهی می ديديم. بر همين اساس حاض

نکته اساسی اين بود که خود ما اوالً به رغم اين انتقادات و باورها، در دنيائی 

 – 14از سردرگمی و ضعف شناخت به سر می برديم. ثانيا در همين ترکيب 

نفری که جدا شديم انسجام، وحدت نظر و نقطه عزيمت مشترکی نداشتيم.  15

نظراتی را پيش کشيد که  ( محمد صادق) قيام، يکی از رفقاچند روز پس از 

از ترديدهای جدی او برای همراهی خبر می داد. گفتگوی ميان من و او 

ادامه يافت. حرفهائی را مطرح کرد که کل  مدتیپيرامون نظراتی که داشت 

مواضع مشترک پيشين را به زير سؤال می برد. جهتگيری بسيار راست 

دولت » ليبرال« ح سرحد اکتفاء به افشاء بخش به اصطال روانه ای که تا

و تمرکز قوا عليه مافيای اسالمی بورژوازی يا به روايت آن روز اسالمی 

 ،، رفيقی بسيار صميمی، مبارزپيش می رفت. محمد »!!خرده بورژوازی«

صريح و در همان حال زير فشار تندنس های بسيار راست روانه و عميقاً 

متعاقب آن يکی ديگر از  به تدريج ارتباط خود را قطع کرد.او ليبرالی بود. 

همسوئی ها و  همهکه باز هم شالوده  نيز مباحثی را مطرح ساختافراد 

توافقات فيمابين را بر هم می ريخت. رويداد سومی که در همين فاصله اتفاق 

در  40نداشتيم. او تا اواخر دهه  افتاد کناره گيری رفيقی بود که انتظارش را

با شروع مبارزه  .صف کارگران سياسی فعال راه آهن تهران مبارزه می کرد

در جريان تحوالت ايدئولوژيک  روی نهاد.به سازمان مجاهدين  چريکی

در پروسه تجزيه اين بخش همه جا باالخره تشکيالت به بخش م. ل پيوست و 

ساس با ما همراهی داشت. رفيقی بسيار قابل اطمينان، صميمی و با اح

مسؤليت بود. چگونگی جدا شدن وی نيز با ديگران فرق می کرد. بسيار 

خسته به نظر می رسيد و زير فشار همين خستگی بعالوه سرخوردگی از 

ت ها و رفاقت ها به يصميم همهشرائط  بعد از قيام و وضعيت چپ با حفظ 

سراغ زندگی شخصی خود رفت. ماههای نخست جدائی ما با اين مشغله ها 

و بسيار زود از ميان کل رفقای دوره سازمان مجاهدين و بخش  گرديدری سپ
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باقی مانديم. با همه اينها در طول همين مدت با کمک چند نفری م. ل فقط 

رفقائی که در سال آخر به سازمان  پيوسته و در پروسه تجزيه تشکيالت با ما 

م. افراد، محافل و ش برديهمراه شده بودند، پاره ای کارها را آغاز کرديم و پي

خواهان تماس شدند و ما به طور فعال برخورد کرديم. غالب  گروههای زيادی

ين م . ل بودند و مجاهد حاصل تجزيهآن ها آماده پيوستن به يکی از سه بخش 

ريان را از نزديک بشنوند. گروهها يا های هر سه جمی خواستند حرف 

التی می شدند. در ميان آنها هائی خواستار پيگيری پروسه وحدت تشکيسازمان

بيش از همه برای رسيدن به چنين وحدتی » رزمندگان آزادی طبقه کارگر« 

همکاری های مشخص عملی  برخی نيز خواهانهائی  . تشکلداشتکوشش 

ها بود. فعاليت جديد ما با برنامه ريزی  کومله از جمله اين سازمان می شدند.

قابل توجهی از وقت و انرژی روز  همين ارتباطات آغاز شد. کاری که بخش

دست به کار  روزها گروه را به خود اختصاص داد. همزمان و در همان

تدارک انتشار يک نشريه هفتگی شديم. اين کار برنامه ريزی و سازماندهی 

تصميم گرفتيم تا حصول شرائط الزم، به نياز داشت و به همين دليل  خاص

. بسيار بسنده کنيمگزارشات کارگری  بيانيه ها و انتشار پاره ای جزوات،

سريع چندين گزارش مشروح از شرائط کار و استثمار و مبارزه توده های 

 تهيه و» ليبرال« در کارخانه های تحت مالکيت سرمايه داران  به ويژه کارگر

ها به اين دليل در اولويت قرار گرفت که منتشر ساختيم. انتشار اين گزارش 

. درت سياسی جديد بودندمذکور عموماً صفه نشينان قصاحبان کارخانه های 

ونی خود بر يسرمايه دارانی که تالش داشتند تا با رجوع به پيشينه اپوزيس

روی نقش خويش به عنوان استثمارکنندگان هار توده های کارگر در يک 

سوی و دولتمردان روز سرمايه داری در سوی ديگر پرده اندازند. در ميان 

» صافياد« از گزارشات کارخانه هائی مانند  ها می توان ریاين بخش افشاگ

» شوفاژکار« بازرگان و ساير سران نهضت آزادی،  مهدی متعلق به مهندس

متعلق به فردی با همين نام و چند » عالی نسب « متعلق به حاجی بابا، 

تالش برای برپائی نوعی کانون گفتگو ميان همه  کرد.گزارش ديگر ياد 
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گروههای پراکنده چپ نيز از جمله فعاليت های ديگر ما در همين  ها وازمانس

نام » کنفرانس وحدت « بود. هسته اوليه اين گردهمائی که بعدها  روزها

ه نخست پس از قيام بهمن، توسط رفقای آرمان، رزمندگان گرفت، در هفت

وهائی را با شکل گرفت. به موازات اين کارها گفتگ آزادی طبقه کارگر و ما

پيرامون فرايند تحوالت اجتماعی و اوضاع جاری، قدرت دف تدقيق نظرات ه

های  مهم فعاليتمحورهای  خطوط کلی کارهای تبليغی، سياسی بعد از قيام،

. بارزترين شددر درون گروه برنامه ريزی و نوع اين ها  سياسی روز

شاخص اين دوره کار ما، افتادن به ورطه نوعی راست روی در قياس با 

فاجعه بار حاکم بر کل  چپ نمایته و به تبعيت از موج نيرومند رفرميسم گذش

نيروهای چپ در شرائط روز جامعه بود. يک سال پيش از اين تاريخ  وقتی 

که نطفه های اختالف ميان ما و اکثريت رفقای سازمان منعقد می شد، مسائلی 

ری در از نوع ترکيب نيروهای درون قدرت سياسی حاکم، چگونگی موضعگي

و مانند اينها » تئوری سه جهان« ، »سوسيال امپرياليسم« پديده ای با نام مقابل

اين  اصالً  . نقطه عزيمت مابه حساب نمی آمدند مسائل خاصیهيچ 

های ديگری همه وجودمان را مشغول  موضوعات نبود. در عوض واقعيت

م، می ساخت. اين واقعيت که در يک جامعه سرمايه داری زندگی می کني

ها برده مزدی و کانون ستمکشی، بی ی که جهنم استثمار مرگبار ميليونجامعه ا

حقوقی، تحقير، گرسنگی و زندگی رقت بار دهها ميليون نفوس توده های 

کارگر است. جامعه ای که در آن سرمايه نيروی قاهر مسلط بر همه وجوه 

ض و زندان و هستی انسانهاست. هر چه استثمار و ديکتاتوری و خفقان و تبعي

از سرمايه داری بودن جامعه بر می و درندگی است از همين جا يعنی شکنجه 

س بايد عليه اين نظام پيکار کرد و برای سازمانيابی خيزد. بر همين اسا

تالش و رابطه خريد و فروش نيروی کار بردگی مزدی کارگران عليه اساس 

  نمود.

ه سمت جدائی سوق نمی داد. در آن زمان هيچ بحث عقيدتی و مرامی ما را ب

، با همان روايت غيرمارکسی آنچه دنبال می کرديم مبارزه عليه سرمايه داری
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بود. همه تقال و حرص و جوش ها در اين خالصه  و بسيار مغشوش روزمان

می شد که سازمان در اين راستا گام بردارد و سازمانيابی سوسياليستی طبقه 

محور همه در آن روز کار خود کند. کارگرعليه بردگی مزدی را دستور 

کشمکش ها در اينجا قرار داشت، اما اکنون با گذشت چند ماه پس از جدائی، 

به همه کارها روی می نهاديم و تنها کاری که به آن نمی پرداختيم همان مسأله 

اصلی يعنی تالش مؤثر برای سازمانيابی ضد سرمايه داری توده های کارگر 

عزيزترين ای تحققش حتی به تجزيه سازمان و جدائی از بود. آنچه را که بر

  می برديم!!رضايت داده بوديم،عمالً از ياد  خويش رفقای ديرين

جستجو نمود.  از جمله خود ما چرا؟ پاسخش را بايد در وضعيت چپ آن روز

 پيرامونشها و مقاالت مختلف به صورت مشروح  موضوعی که من در کتاب

کتاب حاضر نيز در جاهای مختلف بر حسب بحث کرده ام و در همين 

جزئی از  وچپ ايران ما به عنوان آحادی از مناسبت به آن اشاره نموده ام. 

. نه يمچپ روز دنيا هيچ ربطی به جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر نداشت

برخاستگان شرائط ما يا جمعيت قابل توجهی از اين چپ به اين معنی که 

دنيای در ، بلکه به اين خاطر که طبقه کارگر نبوديم کار و استثمار زندگی،

مسائل مختلف مبارزه طبقاتی  و تحريف بافی ها ، توهمپردازی هاوارونه 

و غوطه می خورديم. با سر اقشاری از بورژوازی به مبارزه نظر می کرديم 

ما  . يمرا به دوش می کشيد اين اقشار با رقبای طبقاتی مسلط آن هاجدال بيرق 

وايتی از کمونيسم آويزان بوديم که نه کمونيسم لغو کار مزدی پرولتاريا به ر

از ديرباز نوعی کمونيسم که بلکه ظرفی برای پيشبرد مناقشات اين اقشار بود. 

به جای متشکل نمودن توده های کارگر در ايران  خودو از همان زمان زايش 

را پيش » ستقل و ملیسرمايه داری م«قرارعليه سرمايه، گمراهه ناکجاآباد است

پايشان پهن می کرد. به جای مبارزه ضد سرمايه داری، امپرياليسم ستيزی 

خلقی را دستور کار مبارزه کارگران می ساخت. به جای آنکه ريشه فقر و 

 بهها را در سرمايه جستجو کند و ديکتاتوری و خفقان و سلب آزاديگرسنگی 

از  ايران . چپها خيره می شد ستا آن ديکتاتور به امپرياليسرسپردگی اين ي
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چنين وضعی داشت و چنين باورهای باژگونه ای را به خورد توده های آغاز 

انتظارات و افقهای  بيش از هر چيز کارگر می داد. صفه نشينان و جلودارانش

اين پيشينه نمايندگی می کردند. چپ ما با بورژوازی را هائی از بخشاجتماعی 

همين مدار طی می کرد، در روزهای پس از قيام و فراز و فرودی که در 

بهمن نيز از حداقل جهتگيری الزم برای پرداختن به مسائل جنبش کارگری و 

مبارزه ضد سرمايه داری طبقه کارگر باز ماند. بخش قابل توجهی از احزاب 

و گروههايش نه فقط هيچ نقش اثرگذاری در مبارزه طبقاتی توده های کارگر 

فرومايه ترين سفلگان مزدور سرمايه سقوط کردند و  سطحکه تا  ايفاء ننمودند

به خدم و حشم دولت هار اسالمی سرمايه داری عليه جنبش کارگری تبديل 

مثل همه دوره های ديگر حيات ننگينش به چنين ورطه » حزب توده«شدند.

فرو غلطيد. اکثريت چريکهای فدائی خلق نيز ايفای همين نقش را  نفرت باری

  گرفتند. پيش 

اين هر دو تشکل حلق آويز به اردوگاه شوروی يا قطب شرقی سرمايه جهانی 

در همکاری جنايت آميز پليسی و جاسوسی با رژيم سنگ تمام گذاشتند، در 

کشتار فعالين کارگری و کمونيست ها با نيروهای امنيتی دولت اسالمی شريک 

گری از چپ مانند شدند و جنايات ديگری که مرتکب گرديدند. گروههای دي

حزب رنجبران و نيروهای پروچينی اگر هم تا اين حد پيش نرفتند اما به هر 

حال در کنار قدرت سياسی روز سرمايه جای گرفتند. در يک تقسيم بندی کلی 

در اين دوره به سه طيف متمايز تقسيم گرديد.  ايران می توان گفت که چپ

قدرت سياسی بورژوازی  پروروس ها به حمايت از بخش پان اسالميستی

رژيم قرار  درون ليبرال احزاب موسوم بهبرخاستند. پروچينی ها در کنار 

گرفتند. سومين طيف که به نوبه خود نيروی وسيعی را تشکيل می داد، بيرق 

مخالفت با هر دو جناح حاکميت افراشت اما در بهترين حالت فقط به نوعی 

   نهاد. روی کمونيسم خلقی در چهارچوب همان رژيم ستيزی فراطبقاتی

» 3خط «زمانهای اين طيف موسوم به شمار قابل توجهی از گروهها و سا

دور هم جمع شدند  )76(»کنفرانس وحدت« همان گونه که قبالً اشاره شد، در 
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و با هم به گفتگو پرداختند. هدف گفتگوها که حدود يک سال و نيم طول کشيد، 

گر و تشکيل يک سازمان دغام در همديجستجوی نقاط مشترک عقيدتی برای ا

نيروهای طيف اول و دوم در اينجا مورد بحث نيستند. آنها در  بزرگتر بود!!

 جهانیبنمايه طبقاتی رويکرد و استراتژی خود چه در ايران و چه در سطح 

بخشهای معينی از بورژوازی جهانی و اشکال معينی از برنامه ريزی کار و 

نظم سرمايه داری را نمايندگی می کنند. تفاوت اين توليد، سياست و ساختار 

ً آن بود که اولی به شوروی يا اردوگاه سرمايه داری دولتی  دو طيف عمدتا

حلق آويز بود و الگوهای خود را از آنجا اخذ می نمود، در حالی که دومی با 

بورژوازی  »ليبرال« ظاهراً مائوئيستی همراه بخش باورهای بستن دخيل به 

  تقال می کرد. »!! سرمايه داری مستقل ملی«  ومدرنيسم  ،»دموکراسی«برای 

طيف سوم را جرياناتی تشکيل می دادند که اصل و نسب سياسی آنها به طيف 

خورشيدی به اين  40نخست می رسيد، اما در طول زمان، به ويژه از دهه 

سوی با رجوع به پويه تحوالت درون چپ جهانی، کوشش داشتند تا هويت 

تماعی متمايزی دست و پا نمايند. اين کوشش هنوز در نيمه راه و به طور اج

در بنمايه خود هيچ رويکرد  سوای اين، اما واقعی تر در گام های نخست بود

. در روزهای پيش و پس انقالب بهمن آنچه اين چپ راديکال مارکسی نداشت

يشتر از آنکه را از حزب توده يا جريانات پروچينی متمايز می ساخت، بسيار ب

خميرمايه مارکسی و ضد کار مزدی نظرات يا استراتژی مبارزه طبقاتی 

راديکال بود. شالوده ها ولو دستکاری شده، بدون  ظاهراً سياسی  مواضعباشد، 

از »  3خط«تغيير ماهوی بر سر جای خود باقی بودند. روايت هر گونه 

. سوسياليسم را به سرمايه داری شباهتی به آناتومی مارکسی سرمايه نداشت

ً  مرزبندی با اردوگاه، غليظ رغم دعوی چيزی سوای سرمايه داری  نهايتا

سلسله جنبان امحاء دولتی نمی ديد. جنبش کارگری را به جای آنکه نيروی 

به عرش قدرت  »انقالبيون حرفه ایحزب «تسمه نقاله عروج  کار مزدی بيند

نجال برپائی شوراهای سياسی می پنداشت. زمين و زمان را از جار و ج

کارگری می آکند اما شوراها را برای اين می خواست که مايه اعتبار و 
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ضد سرمايه داری  اشند. به سازمانيابی سوسياليستیشوکت حزب يا سازمان ب

توده های کارگر وقعی نمی گذاشت و ظرفيت کارگران برای اين کار را انکار 

غيرمارکسی بود. به جای اينکه  می نمود. تحليلش از دولت به تمام و کمال

دولت را نهاد قدرت سرمايه و سازمان برنامه ريزی نظم اقتصادی، سياسی، 

سرمايه داری بيند، بلوکی متشکل از نمايندگان طبقات نظام اجتماعی امنيتی و 

و اليه های مختلف اجتماعی می ديد!! در همين راستا دولت دينی بورژوازی 

و دست به کار بازسازی فاشيستی نظم سرمايه حاصل شکست انقالب را که 

   و خرده بورژوازی ارزيابی می کرد!!ليبرال بورژوازی بود، ظرف ائتالف 

با چنين نظرات و تحليل هائی نه فقط قادر به ايفای هيچ نقشی در » 3خط « 

ی شد، که تأثيراتی حوزه متشکل ساختن ضد سرمايه داری طبقه کارگر نم

جوانه های احتمالی اين  راست روی و از هم پاشیمخرب در گمراهسازی، 

سازمانيابی بازی می کرد. يک جمعيت عظيم چند ده هزار نفری از جوانان 

درس خوانده ابوابجمعی طبقه کارگر را به جای ترغيب به اثرگذاری فعال در 

جنبش جاری خود، در درون ويترين های تشکيالتی جاسازی کرد. اين 

از بدنه جنبش خود جراحی نمود و سطل رنگ به دست جمعيت کثير ذينقش را 

مأمور نوشتن اسم و رسم سازمان ها بر در و ديوار شهرها يا سنگفرش 

خيابان ها ساخت. در کارخانه ها و مراکز کار به شکار فعالين کارگری روی 

آورد و هر گروه کوشيد تا شماری از اين فعالين را جذب خود نمايد و از 

جدا گرداند. حدود نيمی از توده های کارگر را از هويت  مابقی همزنجيران

نشجويان، طبقاتی خود خلع نمود و لباس طبقات ديگر پوشاند. برای معلمان، دا

و اين نوع نفوس کارگری، پروانه خرده بورژوا دانش آموزان، پرستاران 

بودن و جواز تعلق به جنبش های ديگر جعل کرد، فعالين اين حوزه ها را در 

ادهای دموکراتيک و رژيم ستيزی خلقی سازمان داد. حوزه های مختلف نه

ز هم گسست و برای هر کدام پيکار ضد سرمايه داری طبقه کارگر را ا

ه دموکراتيک ويژه ای صادر نمود. به جای تبديل آناتومی مارکسی مشناسنا

عينيت روز نظام سرمايه داری به شعور و شناخت و آگاهی طبقاتی کارگران 
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ترين خرافه ها را در شيار مغز آنان پاشيد. به توده های کارگر القاء کرد که بد

گويا ريشه واقعی بی حقوقی زنان، کار کودکان، ديکتاتوری هار حاکم، خفقان، 

آزادی های سياسی، سنگسار، قصاص و سبعيت های شرم آور  تمامی کشتار

وجود سرمايه بلکه  دينی، تبعيضات کشنده جنسی و قومی و مانند اين ها نه در

است!! گويا مبارزه عليه  در مناسبات ماقبل سرمايه داری و قرون وسطائی

ها نه حوزه های پيوسته جنگ ضد سرمايه داری بلکه هر يک قلمرو همه اين

خاصی برای دموکراسی طلبی بورژوائی است!! و باالخره اينکه گويا بدون 

سرمايه می توان به کمترين ضد تبديل هر کدام اين قلمروها به سنگر نيرومند 

  يافت!!  ها دست موفقيت

را » 3خط«موتور محرک موجوديت  »ضد امپرياليستی«به اصطالح مبارزه 

 ،تعيين می نمود و روايتش از امپرياليسم به اندازه تحليليش از سرمايه داری

 اعتقاداتشدر فرمولبندی صوری خالی از شناخت مارکسی بود. بورژوائی و 

ضد امپرياليستی انگشت  از پيکارناپذيری مبارزه ضد سرمايه داری  بر جدائی

می نهاد اما روايت وی از هر دو باژگونه و فقط سنگ بنائی برای گريز هر 

چه بيشتر از کمونيسم مارکسی و ضد کار مزدی طبقه کارگر می شد. تمامی 

ن دو سال اول بعد از قيام را به جر و بحث در باره ترکيب نيروهای درو

ساختار قدرت سياسی گذراند. از وحدت گروههای چپ سخن راند، برای 

منزوی و غيرکارگری توسعه طول و عرض گروه يا سازمانش کوشيد. محافل 

اجتماعی و روز چپ را در سازمان هائی بزرگتر، اما به همان اندازه غير

منزوی ادغام کرد. برگزاری آکسيون و افراشتن بيرق تشکيالت در جوار 

شگاهها را شالوده تالش و ابراز حيات خود ساخت. زمين و زمان را از دان

روزنامه و اطالعيه و بيانيه آکند و در اين نشريات همه چيز گفت فقط از 

هيچ مسائل مربوط به جنبش سوسياليستی و  ضد کار مزدی توده های کارگر 

چنين وضعی داشت و با اين وضع همه  »3خط «حرفی به ميان نياورد. 

رصت ها را از دست داد. قادر به برداشتن هيچ گامی در راه سازمانيابی ضد ف

سرمايه داری و شورائی طبقه کارگر نشد. کل تبليغاتش در درون جامعه و در 
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ميان کارگران از دائره گزارش مناقشات ميان بخش های مختلف بورژوازی و 

اهگرانه روايتی افشاء اين يا آن عنصر رژيم فراتر نرفت. روايتش از کار آگ

ً سرمايه محور و فاقد هر ميزان درونمايه مارکسی و ضد کار مزدی  عميقا

بود. نه فقط به شعور سوسياليستی کارگران هيچ پشيزی نيافزود که تا توانست 

  ذهن آنان را از باژگونه پردازی های مسموم و گمراه کننده پر کرد. 

يم. شکی نيست که بر ما جزء ناچيزی از همين چپ يا همين طيف چپ بود

شرکت فعال، آگاه و کمونيستی در مبارزات روز توده های کارگر و 

با  جنبش کارگری اصرار داشتيم. در شروع کار »شورائی«سازمانيابی 

اما با همه اينها هيچ  را ايفاء کنيم نقشاين حرص و جوش زياد می خواستيم 

می داشتيم شمع آجينی خود در هر گام که بر م. نبوديتافته جدابافته ای از چپ 

تا اسير  داشتيمکوشش  راه حلهايش را لمس می کرديم.به راهبردها، نگاهها و 

به جستجوی هر چه  !!موج نگرديم، به جای تقال برای بزرگتر کردن گروه

بيشتر ارتباطات کارگری پرداختيم. با گروههائی تماس گرفتيم که زمينی تر 

وجه نشان می دادند. در زمينه تحليل ها و بودند و به مسائل جنبش کارگری ت

موضع گيری ها کمتر از خيلی ها به دام راست روی افتاديم. بر خالف همه 

گروههای ديگر که برای مدتی طوالنی ارتجاع هار پان اسالميستی را زير 

لوای خرده بورژوازی بودن!! تطهير می کردند، از همان روز نخست بر 

سياسی پای فشرديم. برای هيچ روزی گول ماهيت ضد کارگری کل قدرت 

اين » ضد امپرياليستی«امفريبانه و شيادانه به اصطالح جار و جنجالهای عو

بکاريها بخش از حاکميت درنده بورژوازی را نخورديم و در افشاء اين فري

جهتگيری ضد سرمايه داری ما در غلظت ها مهم تر دريغ نکرديم. از همه اين

ها بود. اين وجه از رين آنچپ حتی راديکال ت هایمانسازپاره ای قياس با 

که برخی گروهها در  رنگ و رخساری داشتهای ما  فعاليت يا مواضع 

چپ به عنوان چهارچوب همان باورها و کليشه پردازی های رايج روز آن را 

روی، ناديده گرفتن مرحله دموکراتيک انقالب!! و تبليغ مستقيم انقالب 

 .نتقاد قرار می دادند. در اين رابطه به حادثه ای اشاره کنمسوسياليستی مورد ا
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ل تشکيل گروه نبرد در ميان افرادی که در روزهای پس از قيام بهمن و به دنبا

زندگی می کردند  جنوبنقطه ای از بودند که در تن از رفقا چند  به ما پيوستند

ستند به تصميم به متشکل ساختن خويش گرفتند. وقتی خوا ،و پس از تماس

 عنوان حوزه ای از گروه ابراز موجوديت کنند برای تهيه بيانيه از ما نظر

در اين متن بر پايه اطالعاتی که متنی تهيه کرديم. توافق آنان  با ما. خواستند

م، ابتدا وضعيت اقتصادی و کل پويه کار و توليد اجتماعی منطقه يداشتآنجا از 

تمامی ای کارگری، سلب مالکيت از . سپس بر امکان تشکيل شوراهتشريح شد

اهها يا اراضی و برنامه ريزی همه خصوصی کارگ سرمايه داران و مالکان

 تحقق. بخش آخر را به پروسه گرديدمراکز کار و توليد توسط شوراها تأکيد 

اين هدف و سازمانيابی جنبشی که بايد در اين راستا پيش تازد اختصاص 

م که اوالً پيشبرد اين فرايند با يتصريح نمودنيز م. در همان جا اين را يداد

ً حتی با فرض  يورش فاشيستی دولت روز سرمايه مواجه خواهد شد، ثانيا

 نداردتحول سوسياليستی اقتصاد هيچ سطح   هيچ ربطی بهپيروزی معنايش 

اسری ضد بلکه همه اينها را بايد به مثابه حلقه های پيوسته يک پيکار سر

اين پيکار به حساب آورد. در آن روزها طرح  نيابیسرمايه داری و سازما

می شد و آن را گواه ر قاموس نيروهای چپ کفر تلقی چنين راه حل هائی د

افراط در چپ روی می دانستند. در يک کالم ما در همان حال که همه 

کار فروماندگی های ناشی از کمبود دانش مارکسی و شناخت واقعی ضد 

ها داشتيم.  برخیاين گونه تفاوتها را هم با  رديم،مزدی را با خود حمل می ک

به انفصال ما از واقعيت  به هر حال کمکی انتفاوتهائی که با همه مهم بودنش

  غيرکارگری و سوسيال خلقی چپ روز نمی نمود. 

با يورش نيروهای رژيم به يکی از مراکز استقرار  58در اوايل تابستان 

شديم و چند ماهی را در زندان به سر  رفقای گروه، عده ای از ما دستگير

برديم. اين ضربه در کنار مشکالت ديگری که پيش تر و در شروع اين فصل 

به آنها اشاره شد شرائط انجام همان امور رايج را نيز برای گروه دشوارتر 

اولين شماره نشريه هفتگی گروه را زير نام کشيد تا  ساخت. مدتی  طول
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ط کلی کار نشريه مشخص بود. نقد رفرميسم منتشر کرديم. خطو» نبرد«

، نقد ناسيوناليسم رد پروروس درون جنبش کارگریحزب توده ای و رويک

 چپ پروچينی و مائوئيستی، کار آگاهگرانه طبقاتی در ميان کارگران، تبليغ

ای هبخش ،تشريح اوضاع سياسی جاری، اسالمی عليه جمهوری همه جانبه

 را به انتشار . در همين راستا، چند شماره اولمختلف نشريه را تشکيل می داد

اختصاص » هااتحاديه کمونيست«و » راه کارگر« در نقد مبانی نظراتمقاالتی 

مقابله با نفوذ دو رويکرد راست و سرمايه ساالر آشنای  داديم. هدف نوشته ها

سوسياليسم تا مغز استخوان » راه کارگر.«بود ايران در جنبش کارگری جهانی

رفرميستی و  کامالً و بر پايه نقدی  نمودعی اردوگاهی را نمايندگی می ارتجا

بورژوائی از برخی کارکردهای حزب توده يا حزب کمونيست شوروی برای 

 می ساخت. سوسياليسم بورژوائی ضد کارگری و ضد مارکسی اردوگاه حيثيت

و  »سوسيال امپرياليسم«خود را از نقد تز رايج های بحث جريانرهبران اين 

در شوروی حاکم اجتماعی  دفاع از سوسياليستی بودن مناسبات اقتصادی،

ً بنمايه  جوامعسابق يا  اردوگاه آغاز کردند و مقاالت نشريه نبرد نيز دقيقا

  طبقاتی همين مباحث را محور تمرکز انتقاد خود قرار داد. 

درستی  يا » شوروی« فشرده حرف ما اين بود که نکته گرهی در باره 

سرمايه داری بودن شيوه اساس نيست. » سوسيال امپرياليسم«ستی تز نادر

احزاب توليد و مناسبات اجتماعی مسلط در جامعه روسيه و روايت بورژوائی 

 اردوگاهی از سوسياليسم است که مورد تأکيد، تصريح و نقد کمونيستی ماست.

ئيستی رايج اين مؤلفه قابل تعمقی بود که نقد ما به شوروی را از نقدهای مائو

له حزب رنجبران، ها، از جمردوگاه متمايز می ساخت. مائوئيستدر باره ا

که بعداً جريان موسوم به  ی ديگریههاها و همه گرو اتحاديه کمونيست

همه  3گروههای موسوم به خط  غالبحتی را تشکيل دادند، » وحدت انقالبی«

بدون اينکه کالمی در  پر می کردند» سوسيال امپرياليسم «جا را از داد و قال 

شناخت  بهمورد سرمايه داری بودن شوروی بر زبان رانند، بدون اينکه 

آنان در » امپرياليسم « ، بدون اينکه نظريه اتکاء کنندمارکسی سرمايه داری 
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سرچشمه خود سنخيتی با کالبدشکافی مارکسی سرمايه و امپرياليستی شدن 

نيست و پيش تر به کرات گفته ام که  داشته باشد. نياز به توضيح سرمايه داری

تافته جدابافته ای از چپ روز نبوديم، ميزان آشنائی ما با متون  هيچ ما

ً نسبت به افرادی از اين جريانات به ويژه برخی  مارکسی هم مسلما

بر  ،هارهای کنفدراسيونی تئوری پرداز آن ها کمتر بود، با همه اين آکادميک

 تا هر کجا که می خوانديم م، حرفهای مارکس رامی تنيدي طبقاتی خويشهستی 

به گونه ديگری می فهميديم و رويکرد معين خود را داشتيم. آنچه شالوده نگاه 

عليه سرمايه داری ه کارگرما به سياست و مبارزه را تعيين می کرد جنگ طبق

اين راه را می رفتيم و پديده ها و  روز خويششعور  و در سطح شناخت بود،

ا را از اين منظر می کاويديم. به همين دليل نقد ما بر اردوگاه با کل رويداده

ولو رقيق و  مهمی که داشت به هر حال يک جهتگيری بسيار کاستی های

ی يا اردوگاه چپ ضد سرمايه داری را دنبال می نمود و نوع نگاه فرسوده

د. حمله قرار می دا موردداری و سوسياليسم را و سرمايه به سرمايه  چينی

ها از موضعی مائوئيستی صدق می کرد. آن محافلعکس اين قضيه در مورد 

ت بخشی از بورژوازی ناسيوناليستی عزيمت می کردند، پاسدار حريم و حرم

بورژوائی  خلقی و ديگر همين طبقه بودند. امپرياليسم ستيزی در مقابل بخش

شوروی سابق از  دار و ندار سياسی آنها را تعيين می نمود و انتقادشان به همه

  همين جا بر می خاست. 

محافل يا گروههائی به ما ملحق شدند. شماری از  59و  58در طول سال 

دانشجويان و روشنفکران کمونيست)، » ( درک«اعضای جريان موسوم به 

ل در اين زمره قرار .همه پرجمعيت تر گروه رزمندگان م گروه آذرخش و از

از اين گروهها به اين خاطر شيفته وحدت  بسياریدر کنفرانس وحدت داشتند. 

بودند که می خواستند انفعال، سردرگمی و انزوای مهلک خود را با ديگران 

تقسيم کنند. ما نيز هيچ وضع متفاوتی با اين محافل نداشتيم اما حداقل از اين 

منظر به موضوع نگاه نمی کرديم. هر چه زمان می گذشت بی نتيجه بودن 

می خواستند  شن تر گشت، در حالی که عده ایرای برخی روادامه گفتگوها ب
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سکتی خود چاره ای بيابند. درونی ناشی از انزوای  مشکلبه هر حال برای 

پيکار و  ی سرانجام چهار گروه مرکب از ما، رفقای آرمان،در دل چنين فضائ

بر باقی مانده گروه  9رزمندگان تصميم به ترک کنفرانس گرفتيم. مابقی يعنی 

با هم يکی شدند و  خود و سوسيال خلقی ، ناسيوناليستیايه تفاهمات مائوئيستیپ

خيلی که بسيار راست را پديد آوردند. جريانی » وحدت انقالبی« جريان 

تضار افتاد، تکه پاره شد و پيش از آنکه زاده شود به ورطه اح شايد  سريع و

  از هم پاشيد. 

برای تکميل ماشين دولتی  ،زیبورژوا اسالمی رژيم 1358در زمستان سال 

تصميم به  سرمايه داری و بازپردازی مفصلبندی قدرت سياسی سرمايه

گرفت. » پارلمان« و تشکيل »  انتخابات« برگزاری سناريوی موسوم به 

های مکتبی همات ديرپای خود و با الگوپردازينيروهای چپ غرق در تو

را به ت نمايند و افرادی شرکاين سناريو سوسيال خلقی تصميم گرفتند که در 

ما نيز به عنوان جزئی از چپ با همان کوله بار  عنوان کانديدا معرفی کنند.

 ،»مشارکت برای افشاء«توهمات و زير عناوين خودفريبانه و مردم فريبانه 

  معرفی نموديم.  3های خط برای ليست سازمان احمديان را  امير حسين رفيق

افراد هر چه  تاش خود را به کار گرفتيم با پيوستن رفقای جديد همه تال

های و شهرکزندگی در محالت بيشتری در مراکز کار و توليد مستقر شوند و 

کارگری اطراف تهران را بستر همپيوندی و آميختگی فعال با توده های طبقه 

رفقای زيادی در اين زمينه فعال بودند، رفيقی با نام مستعار خود سازيم. 

جنبش جاری در رابطه با کمک به اکارترين اين فعالين بود. از فد )77(محمود 

. سياست ما در اين رابطه از به بحث نهاديمهائی را  طرح ستان،کرد درون

زی استوار بود. فراهم سا» کومله« با  ممکن آغاز بر شالوده همکاری

عيين می کرد، برای تحقق اين همکاری را ت امکانات مالی يکی از محورهای

هائی را اجراء کرديم. ملياتی مشترکی تشکيل داديم و طرح عتيم هدف 

مصادره دارائی شعبه ای از بانک ملی تهران يکی از اين طرح ها بود که با 

زنده تيمی از رفقای تشکيالت با مسؤليت  1359در سال  .موفقيت انجام گرديد
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ای تجارب ، عازم کردستان گرديد. دستور کار اين تيم انتقال پاره عالم زادهياد 

تکنيکی بعالوه مقاديری سالح دست ساخت دوره چريکی بود که در عمليات 

داشت. پيشينه توليد اين سالح ها به سالهای  کاربرد نظامی نيروهای پيشمرگ

را رفيق محسن  باز می گشت. کار طراحی اوليه اش و پس از آن 1351

 مانفاضل به عهده داشت. مصرف مقدماتی آن پخش اعالميه های ساز

اين دستگاه بعدها توسط  .از طريق نصب در نقاط مختلف شهر بود (مجاهدين)

کارهای زيادی روی آن صورت  تر شد، تکنيکی سازمان کاملبخش رفقای 

گرفت و سرانجام به صورت وسيله مؤثری برای سازماندهی کمين ها، پرتاب 

سه تکميل خمپاره و حمله به تانک های دشمن در آمد. عالم زاده خود در پرو

  فعال داشت.  بسيار  اين سالح نقش
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  فاشيسمعروج  ،سرکشی تناقضات کمونيسم خلقی

  »3خط « طيف فروپاشی  اسالمی بورژوازی ودرنده  

در تاريخ جامعه ايران فصلی ويژه  59فاصله ميان قيام بهمن تا اواسط سال 

انهايش در زير است. بن بست بی گشايش کمونيسم خلقی و فروپاشی سازم

را تعيين می کند.  بارزترين ويژگی اين دورهفشار تناقضات حاد درونی، 

ترديدی نيست که چنين رويدادی خاص جامعه ما نبوده است اما وقوع آن به 

اين صورت و در دل شرائطی با اين مختصات شايد تا حدودی متمايز از 

اعالم جامعه ما جاهای ديگر باشد. آنچه از آغاز زير نام کمونيسم در 

اين توانائی را داشت که برای مدتی  حاد خود تناقضات همهبا موجوديت کرد 

موضوعيت  و با بهره گيری از شرائط و سير حوادث روز به شکلهای مختلف

حفظ کند. در چند سال نخست پس تا حدود زيادی خود را   و اعتبار اجتماعی

 در سطح جامعه رخ می داد، ، با توجه به آنچه در جهان و57از قيام بهمن 

تفاوت ميان  را بايد در ماجرادليل اين اعتبار دستخوش تزلزل جدی گرديد. 

  واکاوی کرد. دو دوره شرائط اين 

ظرفيت باالئی برای ايجاد توهم در  خلقی ، امپرياليسم ستيزیدر دوره اول

به روايت  بورژوازی ذينفع ايننمايندگان فکری ذهن توده های کارگر داشت. 

روز خود را دروازه آرمان رهائی  آنيخت. انقالبی که انقالب اکتبر می آو

اعتبار  بورژوازی اليه مورد بحثآويختن بدان به  ،بشريت تعريف می کرد

. می بخشيد و دستش را در متوهم ساختن توده های کارگر باز می گذاشت

 ه توليدشيو ،طی می کردرا  خود نطفه بندی نخست جنبش کارگری ايران فاز

 مناسباتبه  و تا زمان تبديل بودپروسه انکشاف در نيمه راه سرمايه داری 
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ً راه  ،مسلط در شراکت با  ژوازی انحصاریدرازی در پيش داشت. بورنسبتا

های امپرياليستی سفينه قدرت سياسی روز را تراستهای بين المللی و دولت 

يا در خطر  رژوازیبو و متوسط اليه های اجتماعی خرد .کردسکانداری می 

 آينده ،در مالکيت سرمايه اجتماعی مناسبسهم داشتن يا برای بودند، زوال 

هيچ نيز  روز قدرت سياسی شريک شدن دربرای . اين اليه ها نداشتندروشنی 

آويختن به  با بخش بورژوازیهمين در چنين وضعی چشم اندازی نمی ديدند. 

جامعه «،!!»صنعت ملی«شعار  ی،کمونيسم اردوگاه ،خلقیامپرياليسم ستيزی 

در  آن هم ،کارگران رفاهیمطالبه  آن و پيش کشيدن اين يا» دموکراتيک

توده های کارگر و غيبت کامل يک جنبش نيرومند آگاه کارگری می توانست 

   را با خود همراه سازد.   آناننوپا و نوظهور  جنبش

عموماً لفه های باال مؤ) 60( فاصله ميان انقالب تا سی خرداد  دومدوره در 

می کنند. سرمايه داری ايران پروسه انکشاف خود را مدت ها پيش به  تغيير

و از دو دهه قبل به شيوه توليد مسلط تبديل شده بود. طبقه کارگر  بردهفرجام 

ايران در موقعيت يکی از دو طبقه اساسی جامعه قرار داشت و هر نوع بهبود 

با سرمايه داری  مستقيم ياسی وی به مبارزهمعيشتی يا هر مقدار آزاديهای س

سراسر دنيا به صدا در آمده و سقف در د. طبل رسوائی اردوگاه گره می خور

پرولتاريا به اين امامزاده در حال فروريزی بود. امپرياليسم ستيزی  بنای توهم

های جديد گند و خون و  رجام کار خود را در ظهور کانونناسيوناليستی ف

يه داری به نمايش می نهاد و باالخره کمونيسم خلقی به عنوان بربريت سرما

بخش هائی از  !!»ضد امپرياليسم« زنجير حلق آويزی توده های کارگر به 

  بورژوازی ظرفيت خود برای اين کار را از دست می هشت. 

حلقه ای از سير تطورات کمونيسم خلقی و در  60چپ فاصله قيام تا سال 

کست يا نسل رو به انقراض آن بود. هيچ حرفی برای حقيقت حلقه در حال ش

ه های نخست قرن بيستم در ده پيش از آن، گفتن نداشت. اگر شصت سال

يک داشت در اين دوره فقط يک سناريوی کميک را می مانست. ظهوری تراژ

، به ويژه که بود بی معنیبرای کارگران های و هوی ضد امپرياليستی اش 
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نوع جنجال ها را بر پای ی نيز به اندازه کافی اين بورژوازدينی دولت هار 

صدای سقوط امتحان تاريخی خود را داده و  اشسوسياليستی  افق می کرد.

. طشت کارگرکشی و بشرستيزی آن در گوش کارگران دنيا غوغا می کرد

طبقه کارگر چيزی بود که کارگران نيمی از دنيا فرجام  برایخواست هايش 

دن از جهنمی به جهنم ديگر تجربه کرده بودند. کمونيسم آن را در افتا تحقق

خلقی اين سالها با توجه به اين نکات هيچ شانسی برای تبديل شدن به يک 

ا صرف توجيه موجوديت توان خود رتمامی جنبش اجتماعی نداشت و بايد 

 سکت هایمی کرد. از کارگران می خواست تا خدم و حشم  فرقه ای خويش

دموکراسی طلبی خلقی باشند. فعالين کارگری را از بدنه  خود برای ماوراء

جاسازی می کرد.  های محقر حزبی نجدا و در ويتري شانجنبش طبقاتی 

های آگاهگرانه اش راه انحالل جنبش کارگری در ورطه راه حلها و  فعاليت

چاره پردازی های رفرميستی بورژوازی را دنبال می نمود. حرفهايش در 

استراتژی و  اع روز، سازمانيابی کارگران، سوسياليسم،مورد دولت، اوض

نمايندگان فکری  تاکتيک جنبش کارگری تکرار مالل انگيز وارونه بافی های

  سرمايه داری بود. 

ً ها  کمونيسم خلقی اين دوره با اين پراکسيس و ويژگی  آستانه انقراض لزوما

رژوازی برای بوبخش هائی از چيزی متفاوت با  را می کوبيد. اوالً  خود

 آن ظرفيتکارگران نداشت، سازمانيابی توده های کارگر عليه سرمايه در 

نبود، افقی پيش روی جنبش کارگری قرار نمی داد و به همه اين دالئل قادر به 

ً بورژوازی نيز حاضر به تحمل  ب پشتوانه کارگری نيز نمی گرديد.کس ثانيا

سرمايه داری می ديد. ثالثاً آن نمی شد زيرا وجودش را مخل امنيت و ثبات 

در هستی اجتماعی خود اسير تناقضات سرکش درونی بود. از يک سوی زير 

بيرق دروغين کمونيسم، جمعيت قابل توجهی از جوانان خانواده های کارگری 

و از سوی ديگر به دليل تجانس ذاتی با افق  می کردهمراه با خود را 

ع عناصر فکری اين بخش بود. انتظارات بخشی از بورژوازی، کانون رجو

کمونيسم خلقی با اين همه پاشنه آشيل و تناقضات اگر هم در روزهای نخست 
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 کمی اين طرف تر،بعد از قيام می توانست گليم خود را از آب بيرون بکشد، 

  به بعد قادر به ادامه اين کار نمی شد.  58 به ويژه از اواسط سال

در  59و  58های  اً حادثه زای سالشرائط سياسی بسيار پرتالطم و مستمر

لحظه لحظه خود هر دو طبقه اساسی جامعه را برای تعيين تکليف زير فشار 

قرار داد. ارتجاع دينی بورژوازی با شتابی توصيف ناپذير و با تمامی ظرفيت 

ممکن در حال بازسازی ماشين اختاپوسی اعمال قهر و جنايت سرمايه داری 

ها و  ق خواستالب کرده بودند و خواستار تحقبود، توده های کارگر انق

پاسخ به هيچ کدام  بورژوازی بر سردولت . می شدندخويش  نانتظارات ديري

نبود و سرکوب و حمام خون جنبش کارگری را تنها طريق اين مطالبات 

خالصی خود و نظام بردگی مزدی می ديد. شايد گفته شود که مبارزات روز 

از آن بود که بورژوازی را به تدارک سرکوب توده های کارگر نازل تر 

سراسری و قهرآميز وادارد. اين حرف تا جائی که به موقعيت فرومانده، 

سردرگم و متشتت جنبش کارگری مربوط می شود درست است اما استنتاج 

بورژوازی از سرکوب اين جنبش به هيچ وجه درست دولت حکم بی نيازی 

 و به قدرت سياسی در حال تکوين سرمايه نيست. طبقه کارگر زير آوار توهم

 اين آوار باز همحمل  در عينفاقد توان ميدانداری و اعمال قدرت بود اما 

خواست های روز خود را ليست می کرد و برای حصول آن ها دست به 

مبارزه می زد. مبارزه ای که اگر ادامه می يافت، هر روز شاخ و برگ تازه 

بيشتری  بيش و تری پيدا می کرد، با آگاهی می کشيد، استخوانبندی محکم

همراه می شد، سرمايه ستيزتر می گرديد و خطرش برای نظام بردگی مزدی 

  و حاکمان جديد اين نظام افزون تر می گشت. 

به همه اين دالئل عزم ارتجاع دينی بورژوازی برای سرکوب جنبش کارگری 

. حاکمان ی خواستمبسيار جزم بود. اين سرکوب اما پيش شرط هائی را 

 جديد سرمايه برای اين کار نيازمند هموارسازی راه بودند و کمونيسم خلقی با

با اينکه هيچ پشتوانه کارگری نداشت اما  اينکه اسير انزوای اجتماعی بود،

بدون شک راه تاخت و تاز قهرآميز ارتجاع بورژوازی عليه کارگران را 
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ونهای ارتجاعی يحتی اپوزيسسنگالخی می کرد. نه فقط کمونيسم خلقی، 

ز نوع جمهوری اسالمی ا اختاپوسی بورژوازی درون و بيرون ساختار قدرت

صدر و مخصوصاً بنی  دار و دستهه ملی، جبه ،های نهضت آزادی» ليبرال«

سنگالخ راه اين سرکوب به هر کدام به شکلی هم » سازمان مجاهدين خلق«

مخالف قتل عام کارگران نبودند به هيچ وجه حساب می آمدند. نيروهای اخير 

خود در قدرت دولتی سرمايه با جناح دلخواه برای احراز سهم  ،ها اما همه اين

همه آن ها استفاده از ساز و  داشتند. نزاعپان اسالميستی بورژوازی سر 

کارهای ممکن رقابت را دستور کار می کردند و در اين ميان سوار شدن بر 

يکی از ساز و کارها بود. چيزی که ارتجاع هار موج نارضائی کارگران نيز 

   اسالمی حاکم از آن واهمه داشت. 

تا جائی که به طبقه کارگر و کمونيسم خلقی مربوط می شد  57انقالب بهمن 

شکست خورده بود، اما بورژوازی برای بازسازی  بهمن 22در همان روز 

روسه شکست کامل نظم سياسی، اقتصادی و اجتماعی سرمايه داری بايد پ

رسالت انجام اين کار  سرمايه داریانقالب را تا نقطه فرجام به پيش می برد. 

های حکومتی » ليبرال«نه از در اين برهه زمانی خاص يا تحقق اين پويه را 

سياسی روز  عمؤلفه های اوضا تمامیکه از ارتجاع هار اسالمی می خواست. 

 مانده از مخاطرات باقی مزدینظام بردگی را بانگ می زد. نجات  مسأله اين

تی بدون تاخت و تاز بی عنان فاشيس ،انقالب کارگران و توده های عاصی

نظام بخشی از بورژوازی می توانست  ماشين دولتی امکان نداشت. فقط

سرمايه داری را نجات دهد و نظم اقتصادی و سياسی آن را بازسازی کند که 

کاری که از دست ارتجاع درنده قدرت بسيج جامع االطراف فاشيستی داشت. 

اسالمی بورژوازی بر می آمد و برای انجامش نه آن روزها که از ماهها پيش 

  پيش گرفته بود. بسيار جدی قوا را  الزم از وقوع انقالب راه تدارک

های عظيم  يسم خلقی نقش خاکريز سر راه يورشکمون ،در دل اين اوضاع

و سد راه بازسازی نظم  روز به جنبش کارگری ارتجاع هار بورژوازی

سرمايه داری را بازی می کرد. بورژوازی پان اسالميستی اين گونه بدان نظر 
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می انداخت و اين در حالی بود که طيف نيروهای چپ تشکيل دهنده اين به 

از درون پوسيده و از بيرون فرسوده، برای »!! جنبش کمونيستی« اصطالح 

وقتی که موج  59ت. در نيمه دوم سال فروپاشی به کمترين تلنگر نياز داش

ون شروع به تشديد کرد، چپ از درون تا نيمه راه يضربات رژيم عليه اپوزيس

فروپاشی کامل پيش رفته بود. توده وسيع جوانان درس خوانده خانواده های 

ها، و ندار ديدگاهها، افقها، تحليل کارگری درون اين طيف از مدت ها پيش دار

تژی طبقاتی اين چپ را زير سؤال برده و ماهيت مواضع و کل استرا

  ها می خواندند. رفرميستی ميليتانت نمای آن را باعث و بانی تحمل شکست

رهبران هيچ جوابی برای پرسش ها نداشتند و صادق ترينشان فقط به اين 

جنبش کمونيستی اسير « که  ،»بايد کار تئوريک کرد« اکتفاء می کردند که 

 بحران« ی از بحران را پيدا کرد!! همه ازبايد راه خالص که»!! بحران است

و هيچ کس نمی گفت که کمونيسم خلقی به  !!می گفتند» جنبش کمونيستی

از » رزمندگان« سازمان ها شروع به پاشيدن کردند،  انتهای خط رسيده است.

وحدت « گروهی که  9همه زودتر پاشيد زيرا که از همه بحرانی تر بود. 

  را تشکيل داده بودند با شتاب به سوی فروپاشی رفتند. » انقالبی

رژيم در متن پروسه طوالنی تدارک حمام خون جنبش کارگری و نيروهای 

حمله تعيين سرنوشت را آغاز کرد. برای  60چپ، سرانجام در بهار سال 

بر تشتت درونی خود غلبه می نمود و  پيش تر از هر چيزشروع اين کار بايد 

صدر از رياست جمهوری محور مناسب اين تالش به حساب طرح عزل بنی 

می آمد. در نگارش تاريخ اين روزها خيلی ها بر نقش سازمان مجاهدين خلق 

به عنوان فراهم ساز شرائط تهاجم ارتجاع پان اسالميستی انگشت نهاده اند. 

اين نوع نگاه به ماجرا خام انديشی است. حمايت مجاهدين خلق از بنی صدر 

الم آمادگی آنها برای هماوردی با جناح مسلط دولت اسالمی تأثير چندانی يا اع

در عزم مصمم حاکمان روز برای شروع قتل عام ها نداشت. اين جناح از 

نقطه  60خرداد  30بهمن تدارک انجام اين کار را می ديد و  22فردای 

  فرجام اين تدارک بود. 
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فير مرگ و دهشت زمين و خرداد ن 30با مستولی شدن شرائط خاص بعد از 

زمان جامعه را در خود پيچيد. باالتر گفتم که نيروهای چپ طيف کمونيسم 

خلقی ميليتانت پيش از اين تاريخ به اندازه کافی دچار فرسايش بودند و اينک 

با آغاز طوفان همه چيز به سرعت درو می شد. وقوع انقالب يک جمعيت 

ا جهتگيريهای مختلف به حوزه مناقشات کثير چند ميليونی از سکنه جامعه را ب

طبقات،  که به حالیسياسی و مبارزه طبقاتی سوق داده بود. اين نيروها در 

صف بندی های سياسی متضاد و متخاصم تعلق داشتند اما علی العموم  طيفها و

در بطن شرائط زندگی و کار و اوضاع سياسی روز برای هم آشنا بودند. 

ر عوامل رژيم، با فعال سياسی عضو اين يا آن گروه پاسدار، کميته چی و ساي

در محالت مشترکی زندگی می کردند و بسياری از  ،چپ، با فعال مجاهد

واقعيت های زندگی هم را می دانستند. هواداران حزب توده و اکثريت فدائی 

با  نمودندکه همگی نقش عمله و اکره نهادهای جاسوسی رژيم را ايفاء می 

های چپ ميليتانت و رژيم ستيز هم مدرسه ای، همکالس و  اعضای سازمان

هم محله ای بودند. همه اين عوامل دست در دست هم کار حمام خون نيروهای 

خرداد  30بعد از روزهای ون را برای رژيم آسان می ساختند. آنچه ياپوزيس

روی می داد به طور واقعی طوفان فاشيسم اسالمی سرمايه داری بود و اين 

تا جائی که به چپ مربوط می شد در شرائطی راه می افتاد که هيچ طوفان 

همه چيز از درون به سوی فروپاشی می رفت.     ،روی سنگ بند نبودسنگی 

با تشديد وخامت اوضاع و فشار شبيخون های رژيم پويه فروپاشی چپ نيز 

هم روند انقراض خود را آغاز  »سازمان پيکار« بيش از پيش تسريع گرديد. 

دچار همين سرنوشت شدند. به اين ترتيب  مابقی گروهها و سازمان هارد. ک

زمانی که ارتجاع هار اسالمی بورژوازی دست به کار رفت و روب کامل 

آثار انقالب بهمن می شد، هيچ آشيان غيرويرانی را در هيچ کجای قلمرو 

. يا کمونيسم خلقی ميليتانت بر سر راه خود نيافت» چپ راديکال « حيات 

 سيالبهمه جا فقط خرابه بود که موج سونامی فاشيستی سرمايه آن را به زير 

پيش از آنکه با طوفان تهاجم رژيم از پای در آيد در  گروه ما نيزمی برد. 
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خيزاب تعارض درونی غرق شد. گروه به سرعت از هم پاشيد. نخست رفقای 

شدند، آنان در  م. ل با همان ترکيبی که وحدت کرده بودند جدا» رزمندگان«

و  !!تئوريک پردازندمهم جريان جدائی ادعا کردند که می خواهند به کارهای 

 اما طولی نکشيد که خودشان !ريشه های بحران دامنگير چپ را کشف کنند!

هر کدام به راهی رفتند و تا جائی که به جنبش  از هم پاشيدند، به طور کامل

 ادند.ی شد، هيچ کاری انجام ندکارگری و دعاوی عظيم آن روزشان مربوط م

، حتی کسانی که از افراداختالف افتاد.  مابقی ما نيزکمی اين سوتر در ميان 

در اين و  يمگزينه های متفاوتی پيش روی قرار می داد ديرباز با هم بوديم،

  اين شد که: چند تن از ماگزينه ميان 

 گفتگو گرديد.وارد  دارای مواضع نزديک افراد و محافلطيف . بايد با 1

و خارج از حيطه فرقه بازی  نهادمرزهای بی اعتبار سکتاريستی را کنار 

  . شد و انداختن طرحی نو دست به کار چاره انديشی

از سر ضديت با استثمار و  های زيادی انسان در روزهای انقالب و بعد،. 2

قه کارگر به طيف چپ پيوسته اند، حش سرمايه داری و عشق به رهائی طبتو

بدون تجربه زندگی مخفی و بی هيچ آشنائی به راههای حفظ جان  اينان اکنون

بايد با در معرض از بين رفتن هستند.  رژيمخويش در طوفان تهاجم فاشيستی 

  همه توان برای مصون ماندن اين جمعيت از تحمل ضربات رژيم تالش کرد. 

نيتی موجود، با رعايت همه موازين و شروط مبارزه در شرائط سهمگين ام. 3

های آگاهگرانه و  يفه خويش را در قلمرو فعاليتم وظتا هر کجا که می تواني

  سازمانيابی کارگران ايفاء کنيم. 

همراه با همه اين کارها حداکثر توان جمعی خود را برای يک خانه تکانی . 4

اساسی طبقاتی و يک نقد ريشه ای و مارکسی از کل ديدگاهها، سياست ها، 

  به کار گيريم.  کمونيسم خلقیالوده نظرات حال و گذشته مواضع و ش
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  .......  تا کمونيسم لغو کار مزدی

سازمانها و گروهها پاشيدند، گروه ما نيز از هم پاشيد، اما شماری از ما بسيار 

استوارتر، مسؤالنه تر و هشيارتر از سابق مبارزه خويش را ادامه مصمم تر، 

دو رفيق قديمی سازمان مجاهدين م. ل  با گفتگو داديم. بدون هيچ درنگ باب

آغاز  سازمان پيکار فعاليت می کردند با، اين تشکيالتتجزيه  که در جريان

نفری و يک شبکه ارتباطی  4کوچک  به تشکيل يک جمع نموديم. گفتگوی ما

فضائی تصميم به انجام  چناندر  ما نفری 4جمع  چندين نفری منتهی گرديد.

تا سرحد گرفت. نشستيم و برنامه ريزی کرديم. بازخوانی  پاره ای کارها

دقيق تر آثار مارکس و در صدر آنها جلدهای مختلف گروندريسه،  امکان

کاپيتال و دستنوشته های اقتصادی و فلسفی دستور کار شد. مطالعه تاريخ 

مبارزه طبقاتی در ايران، تاريخ جنبش کارگری جهانی، آنچه بر سر انقالب 

ته بود و نوع اين مباحث، بخش های بعدی يا در واقع موازی اين اکتبر رف

برنامه ريزی را تعيين کردند. هدف اين مطالعات را نيز تعريف و مشخص 

ساختيم. شناخت مارکسی سرمايه داری، شرائط امپرياليستی سرمايه داری، 

مايه جهانی با هم، مکان هر کدام اين بخش ها در رهای مختلف س رابطه بخش

سرمايه داری  مارکسی تحليل راستادر همين  ،سيم کار جهانی سرمايه داریتق

دولت و بازشناسی رابطه ارگانيک ساختار نظم سياسی و  شناختايران، 

اجتماعی حاکم با شيوه توليد مسلط، استراتژی مبارزه طبقاتی پرولتاريا در 

ارگری جامعه معاصر، چگونگی سازمانيابی اين مبارزه، روايت مارکسی و ک

کمونيسم، بررسی کارنامه احزاب و رويکردهای موسوم به کمونيستی در 

 چه در ايران به عنوان کمونيسم در، کالبدشکافی آنبين المللیجنبش کارگری 

، سرنوشت انقالب اکتبر، تشريح بودمختلف ابراز حيات کرده  دوره های
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ه است، واقعيت جنبشی که زير نام مبارزه ضد امپرياليستی جريان داشت

نوع اينها خطوط عام سوسياليستی و مسائلی مانند انقالب دموکراتيک و 

انتظارات اين برنامه ريزی بود. روال کار نيز اين گونه تعيين شد که متونی 

را مطالعه کنيم. هر هفته دو شبانه روز و در صورت لزوم سه شبانه روز 

ظر کنيم. حاصل تمام دور هم جمع شويم و به طور متمرکز بحث و تبادل ن

گفت و شنودها را جمع بندی و تدوين نمائيم. جلسات حدود يک سال ادامه 

يافت. هر گام که پيش می رفتيم عميق تر از گذشته فاصله می گرفتيم. رفقا هر 

 ميمی کردند. بسيار زود دريافت و تالش که می توانستند مطالعه کدام به ميزانی

شباهت چندانی به برداشت  م يمی فهم ساين بار از نوشته های مارک که آنچه

  های پيشين ندارد. 

کسی مجلدات مختلف کاپيتال، همراه با گروندريسه و متون ديگر نقد مار

ها اهی را پيدا کرد که هدف نگارش آنهمان جايگ اقتصاد سياسی اين بار برايم

علمی سرمايه داری، شناخت دنيای اسرار ی کالبدشکاف توسط مارکس بود.

، آگاهی عميق به مفصلبندی ميان بنمايه هستی سرمايه يا رابطه خريد سرمايه

و فروش نيروی کار با کل پويه ارزش افزائی و سامان پذيری و بازتوليد 

 عی، سياسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی،سرمايه، با تمامی فراساختارهای اجتما

ونه ايدئولوژيک سرمايه، با قدرت ساحره اليناسيون، مسخ پردازی و باژگ

در جريان سازی سرمايه و همه مسائل ديگر مربوط به نظام بردگی مزدی 

دفعه . اين شد جريان فکر و هوش و حواس و ذهن ما اين متون مجددمطالعه 

خود به محتوای اثر معروف لنين خواندم بيشترين بخش باور وقتی کاپيتال را 

در خواندن کاپيتال  امپرياليسم باالترين مرحله سرمايه داری را از دست دادم.«

فقط کليد شناخت سرمايه داری نبود، کليد فهم واقعی  انمبراي اين روز

رپيچ مبارزه پراکسيس انکشاف تاريخ و ما و سوسياليسم، طريق درک درست

نيز بود. کاپيتال اين بار تصوير ديگری از مکان،  طبقاتی در طول تاريخ

داد، هر چه  قرار  ماموضوعيت و بار رسالت جنبش کارگری را پيش چشم 

م. برای يق کردنگيری روز اين جنبش را بيشتر تعمم راز زمييخواند عميق تر
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طول قرن بيستم را به کجراه  همهم که جنبش کارگری ياولين بار متوجه شد

آن را به کجراه برده » کمونيسم« بورژوازی زير نام و پرچم  ورفته است 

درون چپ موجود دنيا فقط يک م که جنگ و جدلهای جاری تياست. در ياف

بردگی  نزاع فرقه ای است، هيچ ربطی به مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه

ها حرف جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر را مزدی ندارد و هيچ کدام آن 

و چاره » خانه از پای بست ويران است« روشن شد که  اننمی زنند. برايم

واقعی مارکسی، سرمايه ستيز و ضد  کار را بايد در انداختن طرحی به طور

، حداقل چند اياماين پای توده های کارگر جستجو نمود. کار مزدی در پيش 

متون نقد مارکسی اقتصاد سياسی را به صورت اسنادی برای افزودن  نفر ما

م که دچار يک يديد آدم هائیم. خود را در وضعيت يسواد سياسی مطالعه ننمود

تالش کنند. برخی و بايد برای يافتن راه درمان  دهستنبيماری صعب العالج 

ها را بيش از چندين بار مرور می نمودم. جلد سوم به ويژه فصل های بخش 

با دقت خواندم. همين کار را در مورد ساير آثار  بارهامعينی از آن را شايد 

همه مسائل را بحث می کرديم.  ،در جمع ترجمه شده مارکس نيز انجام دادم.

نمودند طرح می نظرات انتقادی، تکميلی يا اصالحی خود را   افرادتک تک 

پربار بود. افراد با نشست ها . و سرانجام نتيجه گفتگوها جمعبندی می شد

و من  نماينددخالتگری فعال می کوشيدند تا به تکميل بيشتر جمعبست ها کمک 

 ن کاملالحظات مورد توافق جمع، متدر پايان اين پروسه با رجوع به همه م

خواهی و برای نظر را متن مدون ايندر گام بعدی  را تنظيم و آماده می کردم.

طی پروسه مشابه در اختيار هر رفيق مرتبط ديگر قرار می داديم، کل 

مالحظات را هم به دقت جمع آوری می نموديم و باالخره متن نهائی را بر 

  م.يپايه دستاوردهای کل پروسه تنظيم می کرد

توليد  شيوه ته ای که تدوين شد به تشريح شرائط امپرياليستینخستين نوش

به نقد روايت لنينی امپرياليسم  در آن روز سرمايه داری مربوط بود. اين مقاله

موضوع را مورد  با نگاه رايج چپ نمی پرداخت اما با نگاهی کامالً متفاوت

رابطه توليد بررسی قرار می داد. نقطه عزيمت آناتومی سيستم امپرياليستی را 
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اضافه ارزش يا بنمايه واقعی شيوه توليد سرمايه داری قرار می داد. پويه ذاتی 

کنکاش می نمود،  سرمايه را می کاويد، فعل و انفعاالت درونی اين پويه را

پروسه توليد سرمايه داری زير فشار مکانيسم های درونی تمرکزگرائی 

توليد حداکثر اضافه ارزش به  و سرمايه برای افزايش بارآوری اجتماعی کار

شيوه نسبی، تأثير اين روند بر ترکيب ارگانيک سرمايه، سير رو به افت نرخ 

سود و وقوع بحران ها، مکانيسم های چالش روند تنزل نرخ سود و ستيز با 

بحران، پويه قهری پيدايش و ظهور سرمايه مالی، تشکيل انحصارات، اشباع 

سرمايه، جبر گشايش حوزه های نوين انباشت  بازار داخلی جوامع پيشرفته از

  می کرد.  ئل مرتبط ديگر را کنکاشو صدور سرمايه و پاره ای مسا

شرائط امپرياليستی توليد زمينه های پيدايش مقاله بر پايه چنين کالبدشکافی از 

در عرصه سياسی و مبارزه طبقاتی نيز به نتايجی متفاوت با  ،سرمايه داری

ياليسم می رسيد. شالوده ای مارکسی و ضد کار مزدی برای روايت لنينی امپر

نقد امپرياليسم ستيزی خلقی و ناسيوناليستی پديد می آورد. تصريح می کرد که 

ست سوای در دنيا صورت گرفته ا »مبارزه ضد امپرياليستی« آنچه زير نام 

از بورژوازی برای تسويه حساب با رقبای طبقاتی مسلط ميدان داری بخشی 

نبوده است. هشدار می داد که جنبش کارگری از همان شروع ز ديگری چي

قرن بيستم ابزار دست بورژوازی در اين تسويه حساب ها شده است. بر اين 

واقعيت پای می فشرد که امپرياليسم ستيزی سوسياليستی تنها در فرايند پيکار 

ن نوشته ضد سرمايه داری طبقه کارگر می تواند متجلی و متحقق گردد. دومي

به بررسی موقعيت سرمايه داری ايران در تقسيم کار جهانی سرمايه 

ن مارکسی روابط اندرونی اختصاص يافت. اين متن مقدم بر هر چيز به تبيي

چپ نمای  ن المللی می پرداخت. تئوريهایهای مختلف سرمايه بيميان بخش

پروسه  ناسيوناليستی در باره سرمايه داری ايران را نقد می کرد و سپس

مورد خورشيدی  40انکشاف و تسلط اين شيوه توليد را از آغاز تا شروع دهه 

مقاله سوم رويدادهای بعد از انقالب اکتبر، بحث های بررسی قرار می داد. 

درون کمينترن و سپس فرايند شکل گيری، ميدان داری، مبانی استراتژيک، 
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» کمونيستی« و  ديدگاهها و مواضع رويکرد يا رويکردهای موسوم به چپ

را کنکاش می نمود.  57در ايران از زمان تشکيل حزب عدالت تا قيام بهمن 

اين مقاله تاريخ حيات کمونيسم در ايران را تاريخ عروج و ايفای نقش 

کمونيسم خلقی در اشکال متفاوت ميليتانت يا مسالمت جو ارزيابی می نمود و 

ائی را روی نهادن به کمونيسم راه فرار جنبش کارگری از اين کمونيسم بورژو

  مارکسی سرمايه ستيز اعالم می کرد. 

پختگی و  تهيه و تکميل سه متن باال حدود يک سال طول کشيد. نظرات هنوز

، نکات بسيار زيادی خام و ابتدائی بودند تا حدودیچندانی نداشتند. انسجام 

ن به بدون توضيح باقی می ماندند. همه چيز حالت شروع داشت. تا رسيد

کارگری راه درازی در  اوليه يک رويکرد واقعی کمونيستی،استخوانبندی 

ها دستاورد تالش يک ساله، بازگشای افقی تازه در بستر مه اينپيش بود. با ه

مبارزه، سنگ بنای مناسبی برای ادامه کار و مهمتر از همه شالوده ای برای 

سيال خلقی حاکم بر نقد مارکسی و ضد سرمايه داری داربست های پوسيده سو

چپ بود. وقتی اين سه مقاله آماده شد تصميم گرفتيم که انتشار يک نشريه را 

ی نياز در سطحی بسيار محدود شروع کنيم. برای اين کار به حداقل امکانات

بسيار دشوار به نظر می رسيد.  ها در وضعيت روزداشتيم که فراهم ساختن آن

و دست به کار تالش برای فراهم سازی  نهاديم» راه کمونيسم«نام نشريه را 

شرائط انتشار آن شديم. درست بر سر همين بزنگاه بود که ضربه تازه ای از 

دستگيری مسعود دستگير شد.  )78( پورکريم مسعوديکی از رفقا راه رسيد. 

شيرازه امور امنيتی ما را يک بار ديگر از هم گسيخت. بايد چند ماهی تالش 

ه سر و سامان گيريم اما در دل همين کوشش ها، ضربات می کرديم تا دو بار

. افرادی به اسارت رژيم در می آمدند که ما را در خود پيچيدديگری نيز 

لزوماً از جمع يا حتی شبکه ارتباطات ما نبودند اما پيوند اجتناب ناپذير آنها با 

يک  رفيق يا رفقائی از جمع، کل شرائط امنيتی ما را بر هم می ريخت. حدود

سال به همين وضع ادامه داديم. هر روز از روز پيش بدتر می شد. ارتباطات 

باز هم محدودتر می گرديد، راه ادامه فعاليت از همه جهات مسدودتر می شد. 
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هيچ دريچه ای به سوی زنده  زندگی از پيش وجود نداشت و اينک امکان

چاره کار را اين  ماندن نيز در پيش روی نبود. بايد فکری می کرديم و آخرين

  از کشور خارج گرديم.ديديم که 

باب گفتگو با رفقای سابق را شروع کردم. آنچه را که در  اروپابا ورود به 

ايران انجام داده بوديم و دستاوردهای کار اين دوره را با آنان در ميان نهادم. 

گفتگوها نتيجه ای به دنبال نداشت و هر چه بيشتر تالش کردم کمتر پاسخ 

پس از  چند روزدريافت نمودم. يکی،  برای همراهی و کار مشترک مثبتی

م. در گفتگوئی تماس گرفت. او را نديده بود )79(» غالم کشاورز«ورود، 

در سمپاتی داشته است.  مجاهدين م . ل پيش تر بهکه کوتاه توضيح داد 

ی برا می پيموده استتجزيه  راه روزهای پيش از قيام و زمانی که سازمان

ی ما نامه ها و نوشته های انتقاد وقت. همان می گيردارتباط  چند صباحی

داد  ادامه» غالم«پيرامون مسائل روز دامنگير تشکيالت را می خوانده است. 

رابطه اش را با مجاهدين م . ل قطع و به محفل  پاره ای اختالفاتکه به خاطر 

 وحدت محفل مذکور با اتحاد مبارزان کمونيست (سهند) می پيوندد. در جريان

به عضويت حزب در می آيد و » حزب کمونيست ايران«و تشکيل کومله 

. او پس از صحبت های دوستانه ره وارد کميته مرکزی حزب شده استباالخ

پيشنهاد نمود که در فرصتی مناسب با هم حرف بزنيم و در ادامه همين قرارها 

ز شد و ادامه يافت. اين بحثها و ديدارها بود که گفتگوئی طوالنی ميان ما آغا

 هاو با آنسراغ رفقای سابق می رفتم مرتباً در همان روزهائی دنبال شد که من 

  بايد و طبقاتی را چه بايد کرد، چه راهی بايد رفت و چگونه مبارزه در باره

کسانی  نمی رسيديم. ایاما به هيچ نتيجه  می کردم می توان ادامه داد، صحبت

کندوکاو واقعی ارزه باور داشتند، آماده نقد راديکال گذشته و که به ادامه مب

پويه پيکار ضد سرمايه داری نبودند. عده ای نيز اگر نه در حرف اما عمالً  

  خود را در پايان راه فعاليت سياسی می ديدند و آماده همراهی نبودند. 

ی هاو بحث» حزب کمونيست ايران«در جلسات بعدی نظر مرا در مورد غالم 

درون محفل سهند پرسيد و پاسخ من اين بود که هيچ ديد مثبتی در مورد آنها 
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 بحثهای منصور حکمتاو ندارم. اين حرف تا حدودی برايش غيرمنتظره بود. 

خود را آدمی  !!تلقی می کرد» وليسمپوپ«و محفل سهند را نقد مارکسی 

ش از می ديد، کم و بي مباحثصاحبنظر و شريک در تنظيم و تکميل آن 

و مسائل مربوط فحوای انتقاد من به روايت چپ از سرمايه داری، سوسياليسم 

که برداشت ها و نظرات  انتظار داشت، مطالبی شنيده بودبه جنبش کارگری 

ما همسو باشد و به همين دليل پاسخ من برايش نه زياد مورد انتظار و نه هم 

ر قياس با امروز که حتی در خوشايند بود. بايد تأکيد کنم که آن زمان نه فقط د

از مسائل  يخ هم هنوز به لحاظ تکميل شناختسال بعد از آن تار 5مقايسه با 

نيمه راه قرار داشتم. متنوع مربوط به کمونيسم مارکسی و لغو کار مزدی در 

به رغم انتقاد به روايت لنينی امپرياليسم کماکان نظريات، تحليل ها در آن روز 

ا ادامه پراکسيس مارکسی و کمونيستی مبارزه طبقاتی و راهبردهای لنين ر

به طور ريشه ای نقد  پرولتاريا تصور می کردم. چيزی که بعدها آن را

از سازمانيابی جنبش  لنينم. هنوز به حزب لنينی باور داشتم و روايت ينمود

کارگری را روايتی مارکسی و کمونيستی تلقی می کردم. در باره هستی 

ارگری حرف لنين را غلط نمی ديدم و تعارض ماهوی اجتماعی جنبش ک

برداشت وی با نظرات مارکس را تعمق نمی نمودم. اشتباه نشود بحث مطلقاً 

نيست. منظور فقط  گريزیبر سر مارکس، لنين يا مارکسيسم سازی و لنين 

نی در پيش روی اين است که تا گسست دقيق از کمونيسم خلقی فاصله طوال

و با وجود اينکه هنوز در نيمه راه شناخت واقعی مارکسی  اه. با همه اينبود

و مباحث مطرح شده محفل » حکمت«نظرات مبارزه طبقاتی بودم، اما کل 

در جهت نقد کمونيسم  یهيچ گامنه فقط را  »حزب کمونيست« سهند يا بعدها 

در  ، نه فقطموجود نمی ديدم موجود خلقی و رفرميسم ميليتانت مسلط بر چپ

ينی کامل اين نظرات به  شکل خاصی از همان کمونيسم خلقی ترديد شمع آج

، که کل آن حرف ها و نظرمداری ها را ساز و کار بازگشائی يک نمی کردم

در صحبت با غالم به ر در پيش پای کارگران می يافتم. برهوت مهلک ديگ

وی گفتم که کل صدر و ذيل حرف های منصور حکمت در اعالم غيرمارکسی 
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يا برخی روايت های ناسيوناليستی شرائط » سرمايه داری وابسته« ز بودن ت

خالصه می شود.  و حرف هائی از اين قبيل امپرياليستی توليد سرمايه داری

سرمايه داری و از نظام توضيح واضحات است که بايد روايت پوپوليستی 

ر مزدی امپرياليسم را نقد کرد اما اوالً اين نقد بايد بنياد مارکسی و ضد کا

داشته باشد، به اين معنی که چراغ راه شکل گيری و عروج جنبش راستين 

ً مشکل جنبش کارگری ايران و  ضد سرمايه داری طبقه کارگر شود، ثانيا

ويران است، بايد همه چيز را  بستبه اينجا ختم نمی شود. خانه از پای  جهان

ار و سازمانيابی و واقعی پيک نقد ريشه ای کرد و اين نقد بايد بتواند سالح

به او گفتم که رائی آگاه طبقه کارگر عليه اساس سرمايه داری گردد. صف آ

ادامه مستقيم کمونيسم  که ،نه اين جريان دارد »حزب کمونيست«آنچه در 

تازه ای برای استتار واقعيت اين  پرفريب های همراه با باژگونه پردازیخلقی 

   کمونيسم است. روايت

 ،اه ادامه يافت. غالم در جريان گفت و شنودهای مشروحهای ما چند مبحث

ع و مواض ،ها ه او خود نيز به بسياری از تحليلاين بود ک حرفشمحور 

در  جهتگيری های حزب انتقاد دارد و کمبودهای بنيادی را هم قبول می کند.

اين رابطه بر مباحث جاری درون حزب پيرامون مسأله شوروی انگشت نهاد 

ه خود با منصور حکمت را شاهد آورد. او ادامه می داد که و تفاوت نگا

به گونه  زياد است و در همين جااختالفاتش با ديدگاهها و رويکردهای حزب، 

پيشنهاد نمود که روی مسأله ورود به حزب و طرح موضوعات رفيقانه ای 

در درون حزب فکر کنم. او اصرار می کرد که در داخل تشکيالت  مورد نظر

و نبايد اين اثرگذاری بر روی تحليل ها و کل رويکرد حزب وجود دارد امکان 

هيچ منفی بود. ها تا مدت به پيشنهاد غالم جواب من  !!فرصت را ناديده گرفت

جنبش کارگری و کمونيسم  مربوط بهاساسی مسائل  غالبدر شکی نداشتم که 

ياليسم، نقد سوسری، در روايت سرمايه دا .دارماساسی  بسيار اختالف با آنها

و طبقه کارگر، راهبردهای استراتژيک شوروی، جنبش ضد سرمايه داری 

. با اين وجود وجود داشتبنيادی تفاوت  ميان ما ،راهکارهای روز اين جنبش
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و همه اين گفتگوها در شرائطی  کرد يشنهادش را بعدها به دفعات تکرارپ غالم

در وضعيت ، و هم رويکردنااميد از يافتن افراد همراه من  پيش می رفت که

واستم به می خاز يک سوی . نمودمروی موضوع فکر بدی قرار داشتم. مدتی 

کاری انجام دهم. تا اينجا گامهائی به جلو  ميزان وسع و توان ناچيز خود

تر می شد، يافته ها بايد  کاملاين بنای بی قوام بايد  برداشته شده بود، اما

، راه حلها بايد به پراتيک اه حل می گرديدندو تبديل به رمنسجم، استخواندار 

، پيدا کردن همراه آسان نبود. روزها در ندجنبش کارگری تسری می يافت

درون اين واقعيت ها چرخ خوردم و افکارم را باال و پائين کردم، تا سرانجام 

تصميم گرفتم پيشنهاد غالم را با شرط و شروطی که فقط با خودش در ميان 

  نمايم.  می نهادم قبول

مشروط به اينکه همراه هم برای وارد حزب می شوم گفتم که  غالمبه 

 !!کوشش کنيم غيير ديدگاهها و جهتگيری های روز حزباثرگذاری فعال در ت

مرا  خام انديشیو  یساده لوح و پنداری حداکثر غلطدر عالم واقع سخنی که 

نوعی چندش وردم دچار حکايت می کرد و بعدها هر گاه آن را به ياد آ

ها تجربه و عبور از پر می پرسيدم که چرا بايد پس از سال . از خودگرديدم

پيچ و خم ترين گذرگاههای کار سياسی تا اين حد ساده انديش باشم!! پيداست 

او  که غالم اين تصميم را می پسنديد و در دادن قول موافق نيز درنگ نداشت.

شايد  ق فعالين طيف رفرميسم چپخالف اکثريت قريب به اتفادر اين رابطه بر

 خويش از روی مقاصد فرقه ای و افزودن بر طول و عرض تشکيالت که فقط

در جستجوی يافتن همراهان بيشتر  ظاهر ماجرا اين بود کهحرکت نمی نمود. 

او اصرار داشت  با هدف اثرگذاری راديکالتر بر رويکرد روز حزب است.

با اين مندتری از فعالين قديمی چپ که ترکيب هر چه استخواندارتر و نيرو

را در حزب جمع کند و به کمک آنها بر روند جاری جهتگيری و ظرفيت 

تأکيد کنم که سياست ها و جهتگيری های مسلط تأثير بگذارد. اين نکته را بايد 

از سنخ همقطاران و هم مسلکان داشت که  زيادی او به رغم نقاط ضعف

به غلط و با محاسباتی کامالً بود که  1987در هر حال سال حزبی خود نبود. 
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برخی همکاری ها را با تشکيالت شروع نمودم. در نادرست و بی پايه، 

انتشار نشريه خارج کشور حزب که هر دو هفته يک بار منتشر می شد 

  . کردممسؤليت هائی را تقبل 

بسيار بسيار سريع مرا با کوهی از شگفتی های  »کمونيست حزب«ورود به 

ش بار که پيش تر به اندازه کافی تصورش را نداشتم، مواجه ساخت. هنوز چند

چند ماهی نگذشته بود، خود را در جهنمی يافتم که به همه چيز شباهت داشت 

سنخيتی نداشت رويکرد متشکل کمونيستی  ياو به تنها چيزی که هيچ تشابه 

اده بود و بر خالف تصويری که غالم دفعالين جنبش کارگری بود. در اينجا 

نه فقط هيچ  ،تا جائی که به پراتيک جاری مربوط می شدبر آن تأکيد می کرد، 

به در هيچ نقطه ای برای سازمانيابی ضد کار مزدی طبقه کارگر  کورسوئی

که هر چه می ديدی مالط و مصالح سدبندی بر سر راه تحقق چشم نمی خورد 

جنبش ناسيوناليستی چنين کاری بود. کل صدر و ذيل موجوديت حزب در يک 

خالصه می گرديد و توده های کارگر کرد در چنبره اين جنبش، در کردستان 

ی سازماندهی مبارزات روزمره با هر نوع جنب و جوش و جهتگيری برا

حزب  و تريبون های رسانه ها و ادبيات می شدند.عليه سرمايه، بيگانه خود 

شيدند و زمين و زمان را را به دوش می ک ها رسالت باژگونه نمائی واقعيت

از اين دروغ می آکندند که گويا تنها چيزی که برای حزب و سرانش محلی از 

و آنچه برای آنان همه چيز است فقط کمونيسم  است اعراب نيست مسأله ملی

طبقه کارگر است!! درست ضد آنچه که هستی حزب را تعيين می کرد. 

د که جمعيت قابل توجهی از تصوير دقيق عينيت چيزی زير نام حزب اين بو

کارگران کرد به جای مبارزه عليه استثمار طبقاتی و نظام بردگی مزدی در 

به بيان » حق تعيين سرنوشت ملی« مقرهای نظامی کومله و حزب برای 

 »کمونيست حزب«و سران برای شريک ساختن بورژوازی کرد  تر، زمينی

جمهوری اسالمی مصاف م رژيبا  ،در ساختار قدرت و حاکميت سرمايه داری

نظامی می دادند. حزب سوای همين پيشمرگه های جنبش ملی با هيچ کارگری 

نظام مبارزه هيچ کارگری عليه  دنيا ارتباط نداشت. در هيچدر هيچ کجای 
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سرمايه شرکت نمی نمود. کميته مرکزی حزب کارش رتق و فتق امور جنبش 

 د و راديوهايشدرون جراي نوشت ملی بود و در همان حال ازحق تعيين سر

را بر دوش  جهانیدنيا را پر می کرد که بار رسالت رهائی کل طبقه کارگر 

نماد عالی کمونيسم کارگری و پرچمدار بی بديل مارکسيسم انقالبی  يامی کشد 

  و اين جور کارهاست!!! 

پيشمرگ جنبش ملی شده بودند  ،جمعيت انبوهی از کارگرانی که توسط حزب

دگی و تحمل صدمات بدنی فراوان در اروپا به سر می بردند و پس از فرسو

جنبش حق تعيين  وفادارانتنها کارشان اين بود که خود را عضو حزب و 

معضل به همين جا ختم نمی شد. بت پرستی، کيش شخصيت سرنوشت بدانند. 

د. در هيچ کجای طول و و نعت و ستايش رهبران در هيچ مقياسی نمی گنجي

مه حلق آويزی به نخبگان نمونه ای برای اين ه هم موجود ن چپعرض همي

انفعال، سردرگمی و احساس  عزيز بالجهت شده نمی شد پيدا کرد.باالنشين 

را مثل خوره  »حزب«ال تا پائين استيصال ناشی از بالتکليفی عملی تمامی با

ويد و در همان حال همه از بی بديل بودن و ايفای نقش کارساز تاريخی می ج

جرم ورشکستگی  صدرنشينان کل کارشان اين بود که !!زب سخن می گفتندح

توده تشکيالت  و دکان حزبی خود را به گردن اعضاء و حتی هواداران اندازند

 خودهای بی ايمان فاقد توان درک رهنمودها و راهبردهای را مشتی آدم 

دنبال رد پای دانستند که  پائين نشينان نيز تمامی مشغله خود را اين می نامند.

هر چه  چيزی که ،ها و نسخه های پيچيده اسوه های حزبی بچرخندراه حل

بيشتر می جستند کمتر می يافتند و در واقع هيچ چيز نمی يافتند. عده ای نيز 

قدرت اعجاز و  خود را به ذکر اوراد و سرودن چکامه در وصف و نعت و

 ران، به ويژه حکمتهمان نسخه پيچی های توخالی مجعول رهبحيات آفرينی 

 عاليمقام تعيين سياست کار سياستگذاران صفه نشين!! سرگرم می ساختند

در قالب  که بودندسياست هائی  سر به زير ستايشگران ،و مابقی اعالم می شد

حزب می گرديد.  و آن نشريه  فرمولبندی های مريخی زينت بخش اين بيانيه

ای هر کسی که می خواست بر ،با اين مشخصات، استخوانبندی و رويکرد
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فعال کمونيست جنبش ضد سرمايه داری کارگران دنيا باشد جهنمی را می ماند 

که چيزی  که جای تنفسی در آن وجود نداشت. تا آن روز تصور نمی کردم 

، منتقد اردوگاه و مائوئيسم و پوپوليسم و کل چپ کارگر ،زير نام کمونيسم

تا اين اندازه از هر نوع درون آن  درها انسان  وجود داشته باشد کهروز 

واقعی  ، از هر شکل تأثيرگذاری و ايفای نقشفعال سرمايه ستيزدخالتگری 

از ساختار  یرد. آنچه می ديدم صرفاً ماکت محقساقط باشن ضد سرمايه داری

به لحاظ نظم، سياست، فرهنگ، ارزشها و اخالقيات مسلط سرمايه داری بود. 

ويختن آنها به نيروهای ماوراء آ يااجتماعی  هایذارياثرگساقط کردن افراد از 

توده های کارگر  بر سر بردگی مزدی که نظام  ،درست همان می کرد يشخو

سهمگين کامالً می آورد. انتقاد در اينجا جرم بسيار سنگينی بود و تاوان های 

داشت. زمان ماندن من در حزب ديری نپائيد. قبل از هر چيز گفتگوی انتقادی 

يار تندی را رفيقانه و خصوصی با غالم شروع کردم. به او به خاطر بس

تصوير وارونه ای که از اين جريان داده بود انتقاد نمودم. برايش توضيح دادم 

وسيال خلقی سهای که ارزش و اعتبار و برد دخالتگری افراد حتی در سازمان

اين ز بار بيش ا دههام. ل  نمجاهدي و به طور مشخص سازمانچريکی 

کرده ايد.  بر آن بارپيرايه کمونيستی برهوت آسائی است که يک دنيا خرابه 

به غالم در مقابل اين انتقادها مقاومت زيادی نمی نمود، در حالی که زنده ياد 

های موسوم به همان اندازه که در بحث شهيچ وجه همسوئی نيز نداشت. او خود

، مستقل از درست يا غلط رپاره وابه طور » مارکسيسم و مسأله شوروی«به 

نکاتی متفاوت با تحليل ها و نظرات منصور حکمت بر زبان می راند،  بودن،

نزد باالئی ها، موجودی نيمه مرتد به حساب می آمد و به همين دليل هم در 

  راه نيافت.  حزب سال بعد به کميته مرکزی

أثيرگذاری در به رغم اينکه بعد از مشاهده اين واقعيت ها، اميد به هر نوع ت

حزب را خيالبافی محض می ديدم اما فکر کردم که بايد پيش از بيرون آمدن، 

تشکيالت در ميان نهاد. مجالی برای پيش  از توده  با عناصری مسائلی را

کشيدن موضوعات اساسی وجود نداشت. هيچ نوشته ای که بوی انتقاد به 
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د در هيچ رسانه نظرات و راهبردپردازيهای حکمت و اطرافيانش را بده

حزبی امکان درج پيدا نمی نمود. در مواردی که خالف اين عمل می شد نه 

فقط ربطی به قبول حق انتقاد ديگران نداشت که به طور واقعی عکس آن بود. 

به اين معنی که برخی انتقادات منحط آکنده از پاشنه آشيلهای راست روانه 

عکس می ساختند تا از طريق من تعمداً ناسيوناليستی يا سوسيال بورژوائی را 

ها پايه های مشروعيت نظرات خود را محکم سازند. در رابطه با  نقد آن

انتقادات راديکال مارکسی کامالً خالف اين عمل می شد و همه مجاری درج 

با هر متن استخوانداز تحليلی تهيه شده توسط افراد  .آنها مسدود می گرديد

عريان انتقادی نداشت همين شيوه برخورد غيرخودی نيز حتی اگر جهتگيری 

ط مراجع عظام صدرنشين و حواريون اعمال می شد. شالوده کار آن بود که فق

نظريه پردازی و صدور فتوی دارند. بر اين تحليل و مطمئن حزبی آنها حق 

اساس خيال تأثيرگذاری از طريق تنظيم انتقادات و نظرات و درج آنها در 

ظر می رسيد. اين کار را در چند مورد دنبال کردم و نشريات حزبی عبث به ن

   همه جا با سد نيرومند سانسور مواجه شد.

 شايد برای خيلی هابه شرحی که در باال رفت » حزب«توصيف مسائل درون 

پيوستگان به  عباتش،از جمله برای افراد زيادی از اعضای امروز حزب و ش

يگران عجيب، غيرقابل و د» حزب کمونيست کارگری«شاخه های مختلف 

ست که وضعيت يک دليل اين امر آنکند.  باور، حتی معادل کفر و الحاد جلوه

بعدها  استها در درون حزب مربوط ا جائی که به مناسبات ميان انسانمذکور ت

های مشعشع بی مايگی آنچه زير نام تئوريتحت تأثير عواملی مانند برمال شدن 

های جعلی تشکيالتی، فروريزی ه شدن بتشکستجنجال می شد، » کمونيستی« 

نوع اينها به اتوريته های پوشالی صدرنشينان، آگاهی بيشتر توده های حزب و 

که  چنان بودگرديد، اما وضع آن روز حزب دقيقاً دچار تغيير طور محسوس 

  تشريح شد. 

مانند  مسائلی چنان بود که توده های تشکيالت فضای داخلی حزب بگذريم،

از سوسياليسم، سرمايه داری، استراتژی مبارزه طبقاتی  ئی هاباالروايت 
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پرولتاريا عليه سرمايه داری يا مفصلبندی ميان اين موضوعات با پراتيک 

و موارد مشابه را بدون عيب و نقص می ديدند، احتمال نادرستی  خودجاری 

ر اين موضوعات را نمی دادند و اساساً چنين حقی برای خود قائل نبودند. فک

 ً قبائی است که بر مسلط اين بود که گفتگو پيرامون اين موضوعات صرفا

قامت رسای رهبران ساز است و هر دخالت آنان در اين گذر پای از گليم خود 

ی دانستند، را فعال حزب م دکه خو کسانی برای اکثريتبيرون نهادن است. 

تحزب شدن جنبش خلق کرد همه چيز بود. اين جمعيت م رتق و فتق امور روز

 جائیحزب را  مؤثر در اين قلمرو تداعی می کرد.خويش را با ايفای نقش 

هدف می خواست. چند سال در لباس پيشمرگ و زير پرچم  اينبرای پيشبرد 

می پنداشت مبارزه کرده بود. اين مبارزه در پشت  »کمونيسم متحزب«آنچه 

هی از اين يک بن بست عظيم ناشکستنی راه پيشروی نداشت. جمعيت انبو

نيروی پيشمرگ اينک در کشورهای اروپائی به سر می برد و نقش يک 

نيروی سردرگم از آنجا رانده و از اينجا مانده را بازی می نمود. رهبران 

تالش می کردند که جمعيت پيشمرگ مهاجر را تحت نظم و نسقی در آورند تا 

نصور حکمت نقش ابزاری برای بقا و حفظ قدرت تشکيالت را بازی کند. م

گفته ها  همهبرای تأمين اين هدف هر روز نسخه تازه ای می پيچيد. محتوای 

و نوشته هايش هم در چند جمله خالصه می گرديد. اينکه پيشمرگان پناهنده در 

رابطه با جنبش کارگری اروپا فعال باشند، برای جنبش خلق کرد حمايت جمع 

پرچم حزب به مبارزه عليه آوری کنند، جمعيت مهاجر ايرانی را نيز زير 

اسالمی سوق دهند. آنچه او می گفت نه فقط هيچ گرهی از سردرگمی،  رژيم

انفعال و ريزش شتاب آلود توده حزبی نمی کاست که بالعکس تکرار هر چه 

می بخشيد.  شتابرا  افراد فروماندگی و پاسفيسم سياسی، انیبيشترش سرگرد

» راه حل«ح است. واقعيت اين بود که توضي دليل اين امر روشن و بی نياز از

پردازيهای مذکور نه فقط هيچ روزنه ای به سوی هيچ پراتيک کمونيستی 

برای هيچ عضو حزب باز نمی کرد که برای خود حکمت و نزديکانش نيز 

جايگاه ديگری نداشت. هيچ بيش از يک خودفريبی ناشی از استيصال 
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 اعتبارخود و حزب جواز  برای های حکمتحزب با تکرار حرف صدرنشينان

می خريدند و توده حزبی را به بی ايمانی، مسؤليت ناپذيری، مبارزه گريزی و 

 عجز از فهم راهبردهای رهبران متهم می نمودند. حکمت و دار و دسته اش

ها و سرکشی تناقضات درونی  عبارت پردازی به دنبال مشاهده ورشکستگی

ها که پيش تر زمين و . آنز کردنداندک اندک سمفونی تازه ای سا تشکيالت

زمان را از نعت و ستايش جنبش خلق کرد پر ساخته بودند و کردستان را به 

ام القرای  ناسيوناليستی اعتبار زعامت حزب در گوشه ای از اين جنبش

راه ادامه حيات را آويختن به مدار ديگری از کمونيسم می خواندند اينک 

جا بانگ زدند که با قدرت اعجاز تئوری های همه  وارونه بافی ها می ديدند.

ساخته اند اما آه گرم  »مارکسيسم انقالبی«خود کردستان را ميدان تاخت و تاز 

 !!آنها در آهن سرد کومله يا همان دار و ندار واقعی حزبشان تأثير نکرده است

در اينجا نيز صدر و  ل زحمت آن ها را بر باد داده است!!و ناسيوناليسم کرد ک

ذيل سناريو روشن بود. حکمت و اعوانش در شروع دهه شصت خورشيدی 

غرق در توهم خيال می کردند که با سوار شدن بر موج رژيم ستيزی 

تعيين ناسيوناليستی کومله و بخشی از توده های کارگر کرد به يک قدرت 

اوضاع جامعه  آنها می پنداشتند که می شوند. کننده حزبی در کردستان تبديل

مت خيزش انقالبی سراسری پيش می رود، حزب آنان به اتکاء نيروی به س

 باالخره و گرددشريک می  بعدیدر تعيين سرنوشت قدرت سياسی  ،پيشمرگ

بر محور مراد می چرخد!! ماجرا اکنون به طور کامل ريل عوض  امورهمه 

زير موج ضربات مرگبار دولت هار اسالمی  »جنبش خلق کرد« کرده بود. 

آخر را می کشيد. رژيم بر دريای خون توده های کارگر کرد سفينه  نفس های

نکول شده بود و با نکول اين » حکمت« رؤياهای همه پيروزی می راند. 

به خورد عده ای می داد » مارکسيسم انقالبی «عمر آنچه او زير نام رؤياها 

به  جای خود رااينک حکمت  !!»مارکسيسم انقالبی «نيز به پايان می رسيد. 

می سپرد. اصطالح اخير اسم رمزی برای ورود به  !!»کمونيسم کارگری« 
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ً  دورجديدی از معرکه گيری های چپ نمايانه رفرميستی و در عين حال  عميقا

  مت در اروپای امن بود.کردستان ناامن و افکندن رحل اقافرار از 

آن روزها چنين وضعی داشت. بن بست رژيم ستيزی » حزب کمونيست«

، بن بست کمونيسم »خلق کرد«بن بست جنبش حق تعيين سرنوشت  خلقی،

بورژوائی و قرائت نوع حکمتی آن ( مارکسيسم انقالبی)، بن بست رفرميسم 

چپ ميليتانت، مجموعه ای از بن بست ها که جمعيتی متشتت با بنيان های 

طبقاتی متفاوت در پشت آنها به سر و کله هم می زدند. کارگران پيشمرگ شده 

ستقر در اردوگاههای نظامی کومله بار تلفات را به دوش می کشيدند بدون م

اينکه هيچ دريچه ای به احتمال هيچ دستاوردی در پيش روی باز بينند. خيل 

وسيعی از همين پيشمرگان به دليل مصدوم بودن و نياز به مداوا يا زير فشار 

دند و هيچ شکست و سردرگمی، مطابق تصميم حزب در اروپا به سر می بر

نقشی در هيچ مبارزه سياسی ايفاء نمی کردند. حزب حتی در بهترين شرائط 

هيچ تعداد کارگر ايرانی خارج از قلمرو کردستان را به سمت خود جلب 

سرمايه داری در هيچ کجای  نظام نکرده بود و در مبارزه هيچ کارگری عليه

های  و فرمولبندیها  همه راه حل پردازیجهان هيچ نقشی ايفاء نمی کرد. 

در هوا چرخ می خورد  ،قرائت حکمت» مارکسيسم انقالبی«حزب و مطنطن 

  دليلی برای جدی گرفتنش نمی ديد.  و هيچ استثمارشونده کارگر روی زمين

تنها راه تداوم حزب داری » حکمت« در دل اين برهوت تناقض و سردرگمی 

ت گمنام درون محفل سهند را قربانی کردن آدم هائی می ديد که او را از موقعي

ارتقاء داده بودند. اين » حزب کمونيست«به بت مورد پرستش درون بتکده 

را توده کارگر  اکثريت آنهاقربانيان بعضاً شرکای صفه نشين حزبی بودند اما 

پيشمرگ شده تشکيل می دادند. تا وقتی که جنبش حق تعيين سرنوشت در 

د همه اين ها تسخير قدرت می پاشي سراچه ذهن حکمت نور اميد به پيروزی و

به » مارکسيسم انقالبی« يا ارتش پيکار » کمونيسم«اسوه های ورجاوند 

ارتجاع ناسيوناليستی و « مهر ، اما با نکول رؤياهای مذکور حساب می آمدند

بود که مثل نقل و نبات بر سر و رويشان فرو می باريد. » ضد کمونيستی کرد
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 !!معرفی می شدند »مارکسيسم انقالبی«شکست  دو متعم عامد عامالنهمگی 

   !!به حساب می آمدند» کمونيسم کارگری« و سد راه عروج و ميدان داری 

خانه « در اين ميان آنچه زير انبوه وارونه بافی ها پنهان می ماند اين بود که 

و پروژه ها زير عناوين باال اينکه آنچه اين سال». ويران است از پای بست

حزبی جريان داشته است سوای تقالی کور زب يا ابراز وجود تشکيل ح

درون خاکريزهای ديگر هيچ بورژوائی برای تداوم حيات خود در کمونيسم 

آنچه آنجا جريان داشت زمينه های مناسبی  با همه اين هاچيز نبوده است. 

ها قرار می داد. مهم ترين اين درس رای تعمق و درس آموزی در پيش رویب

سرنوشت کمونيسم خلقی و رفرميسم چپ نمای ميليتانت لنينی در شکل مشاهده 

 بود. شکلی که طوماری از دعاویحزبی تازه ای از ابراز وجود و ميدانداری 

اری، سوسياليسم، مارکسی سرمايه د شناخت دروغين و بی پايه پيرامون

سم نقد سوسياليطبقاتی پرولتاريا،  مبارزهساز و کارهای  و دولت، راهبردها

خود  جواز کسب و کارديگر را  همه نقدهایو  اردوگاهی، نقد ناسيونال چپ

 »3 خط«حتی از رفرميسم چپ نمای  ،خود زمينی می کرد اما در پراتيک

      روزهای بعد از قيام بهمن نيز سترون تر، فرسوده تر و بی خاصيت تر بود.   

ايجاد شد. خورشيدی در کردستان  1362در سال  »ايران حزب کمونيست«

موسوم  »سهند« دست اندرکاران تأسيس حزب سران کومله و عناصر محفل 

بودند. محفل اخير پيشينه فعاليت سياسی نداشت » اتحاد مبارزان کمونيست«به 

از دانشجويان ايرانی مقيم انگليس تشکيل می دادند که  یرا شمار و افرادش

ع می شوند و با وقوع به دور هم جم 57چند صباحی قبل از قيام بهمن سال 

امريکا راهی ايران می گردند.  قيام همسان خيل دانشجويان پراکنده در اروپا و

آرمان رهائی طبقه  «از اعضای گروه  قائیرفها نخست بر پايه آشنائی با آن

بخش حاصل تجزيه سازمان مجاهدين م .ل ) زير نام  3يکی از » ( کارگر

اتحاد مبارزان « بعدتر نام  کمیو  ردندکهواداران اين گروه اعالم موجوديت 

. تشکيل دهندگان محفل در قياس با نمودندرا برای خود انتخاب » کمونيست

برخی از بيشتری با  آشنائی آکادميکمحصالن ايرانی خارج نشين آن روزها 
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در حکمت مؤسس و بانی اصلی محفل منصور  داشتند. مارکس نوشته های

در مورد مقوالتی مانند  روز، چپيج راتالش کرد تا روايت  59سال 

و مانند اين ها را مورد انتقاد » بورژوازی ملی« يا » سرمايه داری وابسته«

قرار دهد. اين انتقادات در شرائطی که کل تشکل های طيف چپ زير مهميز 

روپاشی ديدگاهها، سياست ها، تحليل ها و مواضع به ورطه ف فاحشتناقضات 

جاذبه ها ران يا حتی برخی اعضای اين تشکلاز هوادا یمی رفتتند برای شمار

 در »پادشاه استدر شهر کوران آدم يک چشم  «داشت. ضرب المثل معروف 

ها  نروی نهاده به سازما افرادکرد. اکثريت قريب به اتفاق  اينجا مصداق پيدا

و راست روی های فاجعه بار مسلط بر اين و گروههای چپ از سردرگمی ها 

بی را آب می پنداشتند. اضعی هر سری بودند و در دل چنين وجريانات عاص

با استفاده از اين » اتحاد مبارزان کمونيست« ادبيات انتقادی حکمت و محفل 

، »رزمندگان«از جمله ها ت خيلی سريع در درون برخی سازمانموقعي

هوادارانی دست و پا نمود. هوادارانی که محفل » وحدت انقالبی«و » يکارپ«

از وجودشان برای دامن زدن تناقضات داخلی و تشديد پروسه فروپاشی  مذکور

ها به سمت خود بهره برد. اين و جذب عناصر بيشتری از فعالين آنتشکل ها 

دوره به سرعت طی شد، رژيم هار اسالمی بورژوازی از بيرون و فرسودگی 

فرايند  ،و پوسيدگی درونی چپ سوسيال خلقی به صورت عوامل مکمل هم

نيز حکمت و محفل وی . ال و خموشی سازمانهای چپ را شتاب بخشيدندزو

  حزب سازی به چنگ آوردند.  برایفروريزی اين ويرانه مالط و مصالحی از 

بر چپ » مبارزان کمونيست اتحاد« کمی پائين تر به مسأله نقدها و نظرات 

(سازمان »  کومله« چند نکته ای در باره  پيش از آن،می پردازم اما  آن دوره

انقالبی زحمتکشان کردستان) بگويم. کومله در فاصله ميان تأسيس تا زمان 

نيروئی برای بازتاب نارضائی ها و اعتراضات  »حزب کمونيست«تشکيل 

در قالبی کامالً ناسيوناليستی اما آويزان به مبانی  ،درون جامعه کردستان

کارنامه قيام بهمن، با وقوع . بوداعتقادی و مسلکی چپ با روايت مائوئيستی 

عليه اشغال نظامی  ،کومله در مبارزه مسلحانه عليه جمهوری اسالمی
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سرنوشت برای  کردستان و با شعار نادقيق گاه خودمختاری و گاه حق تعيين

د. آنچه در اين زمان کومله را به طور خلق کرد و نوع اينها مشخص می ش

، تعلقات اجتماعی و متمايز می ساخت »کردستان حزب دموکرات« ال از مث

درهمرفتگی های وسيع طبقاتی با توده های زحمتکش و ضعيف ترين و 

و باالخره  ستان، مواضع راديکال تر ضد رژيمیفقيرترين بخش جامعه کرد

اجازه  »کومله« . اين تمايزات در همين حد به بودمائوئيستی  مسلکیباورهای 

عنوان وزنه ای مؤثر و  می داد که در جنبش حق تعيين سرنوشت خلق کرد به

سنگين ظاهر شود، آنسان که کل اين جنبش را به دو بخش کامالً متفاوت چپ 

و راست تجزيه نمايد. اگر سرمايه داران زمين دار و صاحب کارخانه يا 

اشرافيت مالی و فئودال کرد تکيه گاه واقعی قدرت حزب دموکرات کردستان 

جنبشی خود را از توده های  ، کومله بيشترين بخش قدرت اجتماعی وبود

استثمار شونده کارگر و نيمه کارگر و دهقانان فقير کرد اتخاذ می نمود. اين 

درهمرفتگی و تعلق طبقاتی برای کومله يک سناريوی مکتبی يا نمايش 

بلکه در روزهای پس از قيام در  ،متعارف منشورنويسانه و برنامه ای نبود

نمايش می نهاد. حمايت از دهقانان فقير  خود را به ،پراتيک جاری جنبشی آن

در مقابل مظالم و جنايات برخی اربابان فئودال، پشتيبانی از همين دهقانان در 

جنبش الغاء بهره مالکانه، مبارزه برای سلب مالکيت از زمين داران بزرگ به 

نفع توده های فقير و زحمتکش، همدلی با کارگران در اعتراض به فشار 

ان سرمايه و مانند اينها خطوطی از کارنامه کومله را در استثمار صاحب

روزهای بعد از انقالب تعيين می کرد و همين کارکردها و مواضع بود که 

  کارگران و توده زحمتکش را به سمت اين جريان سوق می داد. 

و بعد آن، کومله مثل همه نيروهای ديگر طيف  60در فاصله ميان قيام تا سال 

سطحی کمتر يک پروسه فرسايش درونی و بيرونی را از سر  چپ و البته در

گذراند. هر چه زمان گذشت فشار ارتش و نيروهای متجاوز رژيم اسالمی بر 

مسلحانه و شانس پيروزی  تر شد و اين امر امکان ادامه مبارزهبيشکردستان 

های مقاومت کرد را کاهش داد. همزمان مشکالت درونی کومله در سازمان
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گمی ها و نداشتن راه حل های کارساز بسيج توده ای برای ادامه شکل سردر

پيکار هم شديدتر گرديد. دستيازی رژيم به برقراری شرائط جنگی عليه 

به بعد، هر چند کومله را  60نيروهای چپ و سازمان مجاهدين از خرداد سال 

با توجه به ويژگی های اوضاع روز کردستان کمتر از ساير نيروها به 

ه انداخت اما به هر حال فشارهای بيرونی و درونی وارد بر آن را مخاطر

شدت بخشيد. در اين ميان بی افقی و فقدان يک دورنمای روشن برای تداوم 

مبارزه، مشکل تضمين استمرار حمايت توده ها از جنبش مسلحانه يا خطر 

سرخوردگی و فروکشی استقبال آنان از پيوستن به نيروهای پيشمرگ بيش از 

هر چيز ديگری فکر و ذهن رهبران وقت کومله را به خود مشغول ساخت. به 

اين عوامل يک عامل تعيين کننده ديگر را اضافه کنيم، اينکه دستگاه رهبری و 

های  عناصر رده باالی کومله به لحاظ دانش سياسی و آشنائی با راه حل

 مند کمکنامساعد و نيازکامالً خود را در موقعيتی  ،پيشبرد جنبش روز

می ديدند. نگرشی که خاص آنان نبود، در چهارگوشه  »!!دانشور نخبگان«

 .از قعر وضعيت روز نيروهای اين طيف زبانه می کشيد و چپ  موج می زد

در همان حال تار و پود طبقاتی ويژه و آشنای خود را دارد.  نگرشی که

خصيت های ش آفرينیو نظر ورزیانديشه  مخلوقتاريخ را  اساساً زی بورژوا

اسطوره ای و برتر، فيلسوفان صاحب جاه، پرومته ها، پيام آوران، قهرمانان 

راهبران و دانشوران عالی مقام می بيند. اين بنمايه جهان بينی و تفکر 

 و سياسی بخشی از اين طبقه که تحت بورژوازی است و نمايندگان فکری

، همين نوع نگاه و تاريخی معين لباس چپ می پوشنديا فشار عوامل اجتماعی 

تلقی را به درون جنبش کارگری، جنبش های اجتماعی معترض به اين يا آن 

شکل توحش سرمايه داری و به شريان جدال جاری طبقه کارگر با نظام 

نشأت گيری تئوری « بردگی مزدی هم منتقل می کنند. گقتگوی بسيار آشنای 

» آن ميان توده های کارگر سوسياليستی از مغز دانشوران طبقات دارا و انتقال

دقيقاً پرتوی از همين نگاه بورژوازی به انديشه، رابطه اش با طبقات، مبارزه 

زندگی انسان است. های اجتماعی، سوسياليسم و تاريخ طبقاتی، جنبش 
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جهتگيری ضد  ،مروجان اين حکم از کائوتسکی و لنين تا کل کمونيسم خلقی

معجزه گری انديشه ساطع از مغز  سرمايه داری جنبش کارگری را در گرو

ست که من نخبگان، افاضل و دانشوران غيرکارگر می دانند. اين موضوعی ا

کمونيسم لغو کار مزدی و رفرميسم « و بيشتر از همه در کتاب  مقاله در چند

به آن پرداخته ام. آنچه اينجا مورد بحث است فقط اشاره به  »ميليتانت لنينی

برای چالش معضالت  60دوره بعد از خرداد سال رويکرد سران کومله در 

درونی تشکيالت خويش است. آن ها وضعيت روز خود و جنبش ناسيوناليستی 

حلق آويز به کمونيسم خلقی را سردرگم و بی فرجام می ديدند و راه غلبه بر 

انديشمند  افاضل و آن ها را کسانی می دانستند کهاين سردرگمی را آويختن به 

  د.پنداشتنمی 

به اين ترتيب عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا زمينه های الزم برای 

را فراهم سازند. » حزب کمونيست ايران« به وجود آمدن پديده ای به نام 

هايش، بی فرجامی پاشی و خموشی سازمانو فرايند فروبحران کمونيسم خلقی 

فزاينده جنبش خودمختاری طلبی و حق تعيين سرنوشت خلق کرد، فشار 

ون از جمله جنبش کارگری و يسرکوب و حمام خون بخش های مختلف اپوزيس

نيروهای چپ توسط رژيم اسالمی، فروماندگی سران کومله از پاسخ به 

و  نيازهای جنبش ناسيوناليستی درون جامعه کردستان و باالخره نقد پاره وار

برخی بر » ستاتحاد مبارزان کموني«فاقد مايه های راديکال مارکسی محفل 

ً متناقض چپ خلقی،  اين عوامل را تشکيل  مهم تريننظرات و مواضع عميقا

يک واقعيت را  ی مختلفمی دادند. اندکی دقت در ترکيب اين مؤلفه ها

ايجاد  »حزب کمونيست ايران« زير نام آن ايام تصريح می کند. اينکه آنچه 

ربطی می شد،  ختهمی شد پاسخگوی هر چه بود يا برای پيشبرد هر کاری سا

. تلفيق نداشتبه ايجاد ظرفی برای مبارزه ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

بسيار مشوشی از نمايندگان مائوئيست ناسيوناليسم کرد، منصور حکمت و 

و باالخره انسانهای منتقد اما سردرگم سازمانهای  »پوپوليسم« مدعيان نقدجمع 

سنگ بنای اين  ،وجود خودچپ با احساس نياز به برون رفت از وضعيت م
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فقط می توانست پاسخگوی نيازهای همين  یحزب را می گذاشتند. چنين حزب

جماعت باشد و در اين راستا پيش رود. نيروی مادی تکيه گاه موجوديتش 

جنبش حق تعيين سرنوشت ملی بود که طبقات متضاد و متخاصم از 

پرچم جمع می آورد.  نايبورژوازی کرد گرفته تا دهقانان و کارگران را زير 

از کارگران را در خدمت اهداف يک بخش مطابق معمول  ديگربه بيان 

  بورژوازی به صف می کرد. 

يا به روايت  بر سوسياليسم خلقی» اتحاد مبارزان....« نقد و راهبرد محفل 

در حال انقراض که توسط حکمت و يارانش بر سر هر  »پوپوليسم« خود آنها 

می شد، نه فقط هيچ ظرفيتی برای هيچ تأثيرگذاری به  کوی و برزنی جنجال

نفع جنبش ضد سرمايه داری توده های کارگر نداشت که تداوم آويختگی 

کارگران به ناسيوناليسم کرد را قوت می بخشيد. نقد حکمت يا آنچه او آن را 

آرايش و پيرايش و ماندگاری  در خدمت نقدی می خواند »مارکسيسم انقالبی«

بود و به همين دليل هيچ دريچه ای  بورژوائی سوسياليسمرايج يت روا همان

  در پيش روی هيچ کارگری باز نمی نمود. 

منصور حکمت خود را منتقد نظريه ضد مارکسی، پوپوليستی و ناسيوناليستی 

از بازگوئی  گذرمی دانست اما کل بحث وی در اين » سرمايه داری وابسته«

نقد اقتصاد سياسی بورژوازی  حوزهر های مارکس دبرخی حرف آکادميک 

کاری که همه نظريه پردازان چپ نمای بورژوازی در طول  فراتر نمی رفت.

آنها از نقل گفته های مارکس و  تمامیقرن بيستم به اندازه کافی انجام داده اند. 

به نقد مارکسی اقتصاد سياسی آغاز کرده اند اما در توضيح  وفاداری خويش

های مختلف آن بخش ميان رابطه وليد روز سرمايه جهانی وکنکرت چرخه بازت

روايت های عميقاً ضد مارکسی و سرمايه ساالر سر در فقط به ناکجاآباد 

در اين  ،او اهل کالبدشکافی مارکسی عينيت روز سرمايه داری نبود آورده اند.

. در حالی که ادعای نقد پوپوليستی شيوه نداشتزمينه هيچ حرفی برای گفتن 

ا دستمايه کسب اعتبار خود می کرد، کل پويه تحول وليد سرمايه داری رت

امپرياليستی سرمايه داری را در شکل حقوقی مالکيت چند تراست بين المللی 
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بر حجم اندکی از سرمايه اجتماعی کشورهای حوزه صدور سرمايه خالصه 

 مالیصنعتی و  عظيممشارکت انحصارات  به چگونگیوی  نگاهمی نمود. 

جهانی در استثمار موحش نيروی کار شبه رايگان ميلياردها کارگر  ول پيکرغ

جهان، نه روايت مارکسی چگونگی توزيع اضافه ارزش ها ميان بخشهای 

ً همان روايت لنينی و اردوگاهی امپرياليسم  مختلف سرمايه جهانی که نهايتا

به ای رفتن دعوت پرولتاريای بين المللی بر هنظري سنگ بنایبود. روايتی که 

 می شد.اليه هائی از بورژوازی  امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی زير بيرق

حکمت اينجا و آنجا از پای بندی به عزيمت از رابطه خريد و فروش نيروی 

اما کليه نظرات، تحليل ها،  می زدکار در آناتومی سرمايه داری حرف 

بقاتی پرولتاريا بر زبان ه طمبارزمختلف مسائل راهبردها و آنچه در رابطه با 

لنين از  درک او .بودنقيض محض اين پای بندی  آورد، می يا بر قلم راندمی 

درست می انگاشت و اين در حالی است که به تمام و کمال سرمايه داری را 

رجوع مارکسی،  هيچ حاصل نه ،سرمايه و نظام بردگی مزدیشناخت لنين از 

مبين درس آموزی بالعکس  کهژوازی بوراقتصاد سياسی  به نقد مارکس از

روال کار  يک ويژگی بارزکائوتسکی و سران انترناسيونال دوم است.  وی از

امتناع حسابشده، بازاری و کاسبکارانه وی از ورود  در همه جا، »حکمت«

به حوزه بحث های مشخص در رابطه با سرمايه داری، سوسياليسم، جنبش 

مسائل مبارزه طبقاتی در يک سوی و  کارگری، روايت رژيم ستيزی و ساير

اصرار وی بر عام گوئی های به ظاهر انتقادی فريبکارانه در اين زمينه ها 

چند هدف را با يک تير می زد. خود را  در اين گذر. او بود در سوی ديگر

منتقد تمامی تحليل ها و نظرات نادرست چپ روز معرفی می کرد و از اين 

ده از سردرگمی محافل چپ برای خويش حيثيت طريق در فضای مه آلود آکن

هاد و داربست عام گوئی ها پا بيرون نمی نجعل می نمود. در همان حال از 

و توجيه و فرصت طلبی را بر روی خود  در اين گذر، راه هر نوع زيگزاگ

، داشتانتقاد از سوسياليسم اردوگاهی  دعویبه دروغ  حکمتباز می گذاشت. 

شکل گيری، بالندگی، بلوغ، هيچ ميزان چ نيازی به هياما سوسياليسم وی 
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ضد کار مزدی توده های کارگر  داری و پيروزی جنبش شورائی آگاهميدان

نداشت!! در تئوری سوسياليسم وی يک حزب سياسی متشکل از جماعتی نخبه 

می توانست  کار مزدیسوار بر موج نارضائی کارگران فاقد پراتيک آگاه ضد 

اسی خود را دولت کارگری را سرنگون کند، قدرت سيدولت روز سرمايه 

برنامه ريزی تحول سوسياليستی اقتصاد را به دوش کشد!! او و  اعالم نمايد!!

 1929اکتبر تا سال ها در فاصله ميان انقالب  در همين رابطه دولت بلشويک

سوسياليسم  !ناميد!می کمونيسم به  کاپيتاليسمدوران گذار از کارگری  را دولت

کمت از بيخ و بن همان سرمايه داری دولتی اردوگاهی بود و نقد وی بر ح

هيچ بارقه نقد مارکسی و ضد کارمزدی طبقه کارگر نداشت.  کمونيسم اردوگاه

اسير نظريه لنينی حزب باالی سر توده های کارگر در همه وجوه،  حرفهايش

قه کارگر بود و در اين زمينه تا فراسوی باور محض به حلق آويزی مطلق طب

کارگر در تعيين  دخالتگری تودههر نوع حزبی و سلب امکان نخبگان به 

 ها، راه حلها، راهبردها و سرنوشت جنبش جاری خود پيش می رفت. سياست

را در  1917تا  1902در فاصله سال های حکمت کارنامه لنين و بلشويسم 

 کلاست که  همه قلمروها، مشعشع و بدون نقص اعالم می کرد و اين در حالی

پراتيک در قعر  ،شکست فاجعه بار انقالب اکتبر در همين جا رمز و راز

لنينی قرار داشت. بلشويسم و لنين  بلشويستی و متأثر از نظرات و راهبردهای

در فاصله زمانی مورد بحث مروج رژيم ستيزی خارج از مدار پيکار ضد 

وارسازی راه سرمايه داری، مدافع سرسخت انقالب دموکراتيک برای هم

توسعه نوع اروپائی سرمايه داری، بانی و باعث آهنين عزم حزب سازی 

ً بورژوائی باالی سر کارگران، طرفدار دو آتشه جايگزينی پويه ارتقاء  عميقا

شناخت و آگاهی ضد کار مزدی طبقه کارگر با افشاء جامع االطراف رژيم 

های کارگر روسيه به بيعت محض توده سياسی حاکم و باالخره منادی استوار 

قدرت آگاه  سراسری سازمانيابی شورائیسرنگونی طلبی فراطبقاتی به جای 

خويش بودند. مسائلی که هر کدام حلقه تعيين کننده ای در ضد سرمايه داری 

شکست طبقه  پيش زمينه هایزنجيره حيات جنبش کارگری اين دوران و 
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يل می دادند. حکمت مؤيد کارگر در روزهای پيش و پس انقالب اکتبر را تشک

شکست آميز بود. روايت لنين از تاريک بدون چون و چرای همه اين کارنامه 

سوسياليسم، از انقالب سوسياليستی و از قدرت سياسی پرولتاريا در بند بند 

خود روايتی بيگانه با شعور و شناخت مارکسی است و منصور حکمت در 

لنين برنامه ريزی . گرديده است ه هااين نظري مقلد و مدافع مريدوارهمه جا 

الی سر کارگران را سوسياليسم بانظم توليدی سرمايه اجتماعی توسط حزب 

ناب می خواند و حکمت عين همين باور را داشت. او تسخير قدرت سياسی 

ام بودن را استقرار حاکميت ت» کمونيست«توسط يک حزب چند نفری مدعی 

   ياررا تبليغ می کرد و بيعت شوم و بس »هاحزب شخصيت«پرولتاريا می ديد، 

رسوای توده های ناآگاه طبقه کارگر به اين شخصيتها را کل ساز و کار الزم 

  انقالب سوسياليستی و نابودی سرمايه داری جار می زد!! 

سوسياليسم طبقه کارگر را فقط و فقط آن جنبش نيرومند کارگری می تواند 

نظام پيکار هميشه جاری طبقاتی عليه  مستقر سازد که از پيش و در پروسه

خود را شورائی و سراسری سازمان دهد. شوراهايش را بستر  سرمايه داری

آگاهی و شناخت و شعور و انديشيدن و چاره گری و راه حل جوئی ضد کار 

مزدی و سوسياليستی سازد. بيشترين شمار آحاد توده های کارگر را در درون 

ق و اثرگذاری آگاه راه برد و در اين گذر توفيق اين شوراها به دخالتگری خال

ان يابد. شوراها و مبارزه روز به روزش را ميدان مشق قدرت و احراز تو

برنامه ريزی الغاء  مادگی الزم برایده بردگان مزدی در راستای احراز آتو

و هر گام اين پيکار را حلقه ای از زنجير سراسری جنگ  سازدکار مزدی 

استقرار سازمان کار شورائی سوسياليستی نمايد. جنبشی  عليه سرمايه و

افق امحاء سرمايه داری همگن شورائی، سراسری و ضد کار مزدی که با 

 تدارک توان برایمبارزه برای تحقق مطالبات و انتظارات عاجل را با  باشد.

م آميزد، پيکار به ه کار جامعه گردانی فارغ ار رابطه خريد و فروش نيروی

بی حقوقی و سيه روزی منبعث از وجود سرمايه را به  ر شکل ستم،عليه ه

محور اساسی جنگ ضد سرمايه داری طبقه کارگر پيوند زند و در يک کالم 
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تجسم قدرت سازمان يافته شورائی آگاه ضد کار مزدی کارگران با دورنمای 

ن متشکل ساختن خود روشن محو نظام بردگی مزدی باشد. طبقه کارگر بدو

اگر هزاران بار دولت بورژوازی را سرنگون کند باز  ين جنبشی حتیدر چن

بشکند و بساط کار مزدی را برچيند. نمی تواند شالوده نظام سرمايه داری را 

انی جدائی ميان کارگر و کار اوست. تا زمهر نوع پويه پايان قطعی  کمونيسم

هر تخب يا ، حزب، دولت کارگری، نماينده منکه عده ای زير هر نام و نشان

برای وی تصميم می گيرند، برای او کار و  کارگر اسم ديگر، در باالی سر

زندگی را برنامه ريزی می کنند، برای وی قرار و قانون و نظم  نوع توليد و

توليدی و سياسی و مدنی تقرير می نمايند، تا زمانی که چنين باشد او برده 

ی کار و برده مزدی بودن مزدی است. برای اينکه از مصيبت فروشنده نيرو

تگر و خالصی يابد بايد از هر قيد باالی سر خود آزاد شود، بايد آگاه و دخال

، کل در درون شوراهای سراسریها  آزاد دست در دست همه آحاد انسان

پروسه کار و توليد و زندگی اجتماعی را سياست گذاری و برنامه ريزی نمايد 

ه در شوراهايش را به اجراء گذارد. طبقه و سياست ها و برنامه های تنظيم شد

ی يا کارگر با آويختن به حزب و تن دادن به اوامر و نواهی نهادهای حزب

دولتی باالی سرش از کار خود، از خويشتن آگاه و آزاد و مختار انسانی خود 

و اين جدائی  و از فرايند رشد و آگاهی و بالندگی و بلوغ اين خويشتن جداست

ه سرمايه داری پا برجاست و رابطه خريد و فروش نيروی بانگ می زند ک

  کار بر سرنوشت زندگی کارگران حاکم است. 

هيچ نشانی از نقد آنچه منصور حکمت زير نام نقد پوپوليسم جنجال می کرد 

بر روی همه  ، اوداشتمارکسی پوپوليسم و رفرميسم ميليتانت به همراه ن

در ميان هر  اخت. هر ميزان نفوذشمی اندحقايقی که اشاره شد پرده ضخيم 

شمار کارگران متضمن بيگانه ساختن آنها از پروسه پيکار ضد سرمايه داری، 

برای  مأمور کردن آنهاشمع آجين نمودن آنها در ويترين های حزبی و عمله و 

کل نظريات حکمت در مورد ه کارگر به حزب نخبگان بود. حلق آويزی تود

سی کارگری، انقالب ضد سرمايه داری، دولت دوران گذار، قدرت سيا
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راهبردها و  بی جنبش کارگری، حزب، سوسياليسم،سرنگونی طلبی، سازمانيا

 همگیراهکارهای عبور از پيچ و خم مبارزه طبقاتی و استقرار سوسياليسم، 

شورائی ضد کار مزدی را دنبال  پرولتاريا از متشکل شدن آگاهدور ساختن 

يا نقد پاره وار  »کمونيسم کارگری«و » بیمارکسيسم انقال« می نمود. 

نقد مارکسی و ضد نه فقط  و پوپوليسم سوسياليسم اردوگاهیاو بر  رفرميستی

اين نقد و بر سر راه که بسان يک گمراهه  نبود خلقیکمونيسم کار مزدی 

  )80(پراتيک جنبشی و طبقاتی آن قرار می گرفت. 

دآليسم و ماترياليسم امپريستی اگر فلسفه کالسيک آلمان در قرائت هگلی اي

تسليم ماترياليسم  فويرباخ آخرين تير توانش را از چله خارج می ساخت و

در وجود حزب کمونيست، به نيز  گرديد، کمونيسم خلقیانقالبی مارکس می 

انحطاط و پوسيدگی خود را  ، کلمنصور حکمت» کمونيسم کارگری«ويژه 

تالش برای هموارسازی راه  می ساخت و مبرميتهر چه شفاف تر عيان 

ی ضد کار مزدی را پيش پای هر فعال کمونيست سعروج کمونيسم مارک

  جنبش کارگری قرار می داد.
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  انتشار سيمای سوسياليسم

ارگری و آنچه بايد در رابطه با جنبش ک خطوط کلی وقتی از حزب جدا شدم،

روشن بود. با خالصی از  برايمتا حدود زيادی  گيردکمونيسم اين طبقه انجام 

مخمصه ارتباط حزب، بدون هيچ درنگ شروع به نوشتن نظرات روز خود 

ماحصل شناخت و نقد  1990تا اواخر سال  1989کردم. در فاصله زمستان 

دم اما از انتشار بيرونی و استنتاجات آن روزم  را در سه کتاب جمع آوری نمو

رکسی سرمايه داری معاصر ها خودداری کردم. کتاب اول به روايت ماآن

اختصاص داشت. در کتاب دوم کارنامه سوسيال دموکراسی روس، بلشويسم و 

های لنين در باره جنبش کارگری روسيه از شروع قرن بيستم تا چند  آموزش

سال اول بعد از پيروزی انقالب اکتبر بررسی و نقد می شد و باالخره کتاب 

وسياليسم می پرداخت. تمرکز کار سوم به روايت مارکسی و ضد کار مزدی س

بر روی اين سه حوزه برای من بسيار مهم بود. شناخت مارکسی سرمايه و 

شناخت مارکسی سوسياليسم يا آنچه بايد جايگزين اين  ،نظام سرمايه داری

جنبشی که ظرفيت و راه درست و ساز و کارهای واقعی نظام شود و شناخت 

شناخت های ای درستی برای پيگيری سنگ بن داردتوان اين جايگزينی را 

  مسائل ديگر مبارزه طبقاتی پرولتاريا بود.  الزم بعدی يا شناخت

به تدريج با کسانی آشنا شدم که همگی نسل جوان زندانيان سياسی  1374در 

دولت  1367و جان به در بردگان کشتار وسيع سال  60پس از خرداد سال 

قالب به اين يا آن سازمان چپ روی اسالمی بورژوازی بودند. در روزهای ان

های چپ را در حافظه خود داشتند، با  نهاده و سردرگمی ها و تناقض بافی

تهاجم هار رژيم و فروپاشی تشکلهايشان به زندان می افتند، به دنبال قتل عام 

های و آزادی زندانيان باقی مانده راهی خارج شده و اينک در اروپا يا جا 67

ها در فاصله ای کوتاه به تشکيل يک جمع  می بردند. آشنائیبه سر  دنيا ديگر
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در نخستين جلسات اين جمع پيشنهاد انتشار يک نشريه  انجاميد. نفری 4

 در دست بود،مطالب منتشر نشده زيادی  شد و از آنجا که تا آن روزمطرح 

منتشر و در شمار اندک » سيمای سوسياليسم«اش زير نام نخستين شماره 

قرار توجه اگر نه وسيع اما تا حدی مورد  ای توزيع گرديد. نشريهميان عده 

راه مؤثر مبارزه کنندگان معموالً منتقدين چپ موجود بودند و توجه گرفت. 

رفقای برخی  انتشار سيما پيوستند. ضد سرمايه داری را جستجو می کردن

  ديگر به جمع را در پی آورد. 

نيان های فکری و پراکسيس چپ نقد ريشه ای مبانی راهبرد و ب» سيما« 

. در آن زمان ساختخارج از مدار پيکار ضد کار مزدی را دستور کار خود 

را نقد نکرده حزب و متحزب شدن کارگران کمونيست  روايت لنينیهنوز 

تهيه می نمودم باور به » سيما «  مطالبی که برای اما خميرمايه تمامی  ميبود

. اجتماع عده ای آدم به را طی می کرد و راه نقد آن را نقض چنين تحزبی

دور چيزی به نام برنامه و مشتی عقايد مسلکی برای ساختن يک نهاد باالی 

ها فعالين اندرونی جنبش کارگری ده های کارگر را حتی اگر اين آدمسر تو

و آن را سدی محکم بر  يمباشند، ساز و کار الزامی کمونيسم بورژوائی خواند

سوسياليستی و ضد کار مزدی طبقه کارگر قلمداد سر راه هر جهتگيری 

   نموديم. 

از جمله روايت روز منصور حکمت و  رايج سازمان های چپسيما روايت 

داد و آن را رويه  ای کارگری را مورد انتقاد قراردر مورد شوراه حزبش

بررسی  کرد. به معرفی سرمايه ساالر ديگر سنديکاليسم و سنديکاسازی

پرداخت و به طور مفصل در مورد راهبردها و  ار مزدیسوسياليسم لغو ک

راهکارهای روز جنبش کارگری برای مبارزه عليه سرمايه داری و تاختن به 

سوی اين دورنما بحث نمود. جنبش اتحاديه ای را گورستان و ابزار کفن و 

آماج انتقاد گرفت.  و دانست دفن واقعی رويکرد ضد سرمايه داری کارگران

داد  نمود. توضيح را تشريح  پرولتاريا مارکسی آگاهی طبقاتی روايت شفاف

 کالبدشکافی مارکسی و ضد کار مزدیاز که اين آگاهی تار و پود خود را 
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عينيت روز جامعه در همه  سرمايه داری و از بسط پراکسيس اين آناتومی به

احراز می کند و همين نوع آگاهی است آن وجوه اقتصادی، سياسی و اجتماعی 

صف آرائی آنان در مقابل سرمايه داری  کارای که قدرت کارگران و سالح

  می گردد. 

ر باره سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری توده های وسيع طبقه د» سيما« 

نظام کارگر به عنوان ظرف تدارک و تجهيز پرولتاريا برای سرنگونی 

و هر تشکل  دنموسرمايه داری و استقرار سوسياليسم، به طور مستمر بحث 

ها زير هر نام در ماوراء جنبش شورائی را رويکردی بورژوائی و  کمونيست

های طبقه کارگر و بخش  ،افی از کارگر. تعريف مارکسی شفخواندرفرميستی 

راست و چپ در اين  رميست هایداد و روايت رف مختلف اين طبقه به دست

مار طبقه کارگر ايران، . بررسی شرائط کار و استثنمودزمينه را نقد ريشه ای 

بحران جاری سرکش سرمايه جهانی و مسائل فراوان ديگر از اين دست ساير 

سيما به ويژه بر روی ضرورت طرح . ندبخش های نشريه را تشکيل می داد

بديل کنکرت سوسياليستی عينيت حاضر سرمايه داری اصرار نمود و تشريح 

گاهی ضد کار مزدی جنبشی و پراکسيس اين عينيت را بخش مهمی از آ

  پرولتاريا به حساب می آورد.

کوشيديم تا شايد راهی برای ارتباط با فعالين کارگری » سيما«همراه با انتشار 

داخل ايران و توزيع نشريه در ميان آنها پيدا کنيم اما حصول اين هدف در 

جوامع محل زندگی خود در محيط های همه ما در  مدت مقدور نبود، کوتاه

کار می کرديم، اما برای ايفای نقش فعال در راستای پيشبرد اهداف کارگری 

در مبارزات کارگران  خود با مشکالت مهمی رو به رو بوديم. می خواستيم

شرکت کنيم. با آنها تماس فعال برقرار نمائيم، در مراکز کار و توليد و در 

ه فضای زندگی اجتماعی توده های کارگر دست به فعاليت های آگاهگران

بزنيم. برای تشکيل شوراهای ضد سرمايه داری کارگران هر چه از دستمان 

آگاهانه تر  ،هر چه مؤثرتر شرکتار برای ما ساخته است انجام دهيم. اساس ک

و برنامه ريزی شده تر در مبارزات جاری توده های کارگر و کمک به 
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کجا و در  کار را درسازمانيابی ضد کار مزدی اين مبارزات بود. اينکه اين 

ل می کنيم برايمان فرق نمی کرد. خود را کمونيست های چه ابعادی دنبا

ابراز  ش کارگری بين المللی ميدان حضور،انترناسيوناليستی می ديديم که جنب

ست. در اين زمينه ها اسير سردرگمی، آنهاحيات و جنب و جوش طبقاتی 

ل سر راهمان چپ موجود نبوديم. معض مسلط درابهام يا باورهای مخرب 

چيزهای ديگر بود. برای يافتن کار در مراکز بزرگ کارگری مشکل جدی 

سخت جان حاکم بر فضای زندگی و مبارزه رفرميسم سنديکاليستی . داشتيم

کارگران نيز از امکان تأثيرگذاری ها می کاست. با همه اينها تالش می کرديم 

   و کارهائی انجام می داديم.

عمر مبارزه سياسی و طی تمامی پيچ و خمها و فراز و وقتی که به دنبال يک 

به عنوان فعالين رويکرد لغو کار مزدی طبقه کارگر دور هم جمع  ،فرودها

مهمی از گفتگوهای فيمابين ما حول يک مسأله معين چرخ خورد.  بخششديم 

پردازی جدا از محفل آفرينی و تشکيالت  ما نه فقط قصد حزب سازی، اينکه

نداريم که با همه وجود عليه اين کار هستيم. از سوسياليسم  قه خودتوده های طب

روايت مشخصی داريم و سمتگيری جنبش کارگری به سوی اين افق در گرو 

متشکل شدن شورائی، آگاه و ضد کار مزدی هر چه وسيع تر آحاد کارگران 

در هر مرکز کار و توليد، هر محل زندگی و کل جهان سرمايه داری است. 

 درمتن مشارکت مؤثر  برد کار برای هر فعال اين جنبش آن است که بنيا

 و شعور طبقاتی، مبارزات روز توده همزنجير، برای تعميق شناخت مارکسی

چاره پردازی خود و همه کارگران ديگر آگاهی و  افزايش توان دخالتگری و 

ی بر که سوسياليسم با دست توده های کارگر بر اين پای فشرديمتالش نمايد. 

پای می گردد که آحاد آنان خود را از قيد سياست نويسی و برنامه ريزی و 

امر و نهی و زعامت و مديريت نخبگان باالی سر خود نجات داده باشند. بر 

کوشش را به عمل آوريم  همين اساس هر کدام ما بايد از همين امروز حداکثر

دهيم، تا افرادی  و دانش و آگاهی خود را تا سرحد ممکن ارتقاءکه شعور 

ديگر سياست پذير نباشند، کسی نظريه پرداز و سايرين  یسياستگذار و افراد
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پيروان نظر او نباشند. کار آگاهگرانه، تعيين سياست، نقد نظرات، چاره گری، 

راه حل يابی، تحليل، کالبدشکافی واقعيت ها، استنتاجات نظری، تدوين 

، فعاليت سازمانيابی، امور تکنيکی تئوری، نوشتن مقاالت، کار ارتباط گيری

ايد دستور کار همه آحاد ما باشد. بايد و همه مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی ب

 به اندازهچپ بين المللی بورژوائی که بدبختانه نوع تقسيم کار هر  با

ريح شد که ما هميشه تص ميان جمع. در آن است مقابله کنيم اسيربورژوازی 

ن نفر شويم و يا آحاد مؤثر و فعال يک جنبش نيرومند هزارا حتی زمانی که

قوا عليه ظهور اين و آن نيروی  همهسراسری کارگری باشيم باز هم با 

شدن عده ای  مرادماوراء جنبش تحت هر نام و نشان و عنوان، عليه هر نوع 

شدن ديگران، صفه نشينی فکری يک عده و اطاعت پذير شدن مابقی  مريدو 

  نمود. پيکار خواهيم 

م، يزمانی که شماره هشتم سيمای سوسياليسم را تهيه می کرد 1378در بهار 

، حزبی که منصور حکمت به »حزب کمونيست کارگری« جريان موسوم به 

دنبال مأيوس شدن از پيروزی ناسيوناليسم چپ در کردستان و از دست دادن 

بعد » مونيسمک«رؤيای تسخير قدرت، با جدائی از حزب قبلی و با علم و کتل 

پاشيد. از فروپاشی اردوگاه!! بر پای داشته بود به صورت گسترده ای از هم 

گروه، زير بيرق اعتراض به آنچه حکمت  جمعيت قابل توجهی از اعضای

پيرامون نقش حزب ابراز کرده بود، به ادامه همراهی پايان دادند. واقعيت اين 

ب و نکاتی که حکمت در است که او هيچ حرف تازه ای نمی گفت. کل مطال

آخرين کنگره تشکيالتش در باره مکان، موضوعيت و نقش چيزی به نام 

حزب بيان داشته و در اسناد حزبی منتشر شد، مو به مو عين همان چيزی بود 

تا آن روز پراتيک می کرد.  1362که دفتر و دستک حزبی وی از سال 

بد و بيراه و سزا و کسانی که از حزب خارج شدند، شايد چند هزار صفحه 

نقد مارکسی و ضد سرمايه داری  به هانثار حکمت کردند اما هيچ کدام آنناسزا 

. چند ماهی پس از اين پرداختندن خودشانگذشته مشترک کل حرف های وی و 

رويداد برخی از اعضای مستعفی حزب همراه با يدهللا خسروشاهی و شماری 
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هدف تشکيل يک کنفرانس وسيع در ديگر از فعالين چپ دعوت نامه هائی با 

م. از همان ينيز جزء دعوت شدگان بود اند. ملندن برای عده ای ارسال کرد

در آنجا به شدت مورد  کنفرانس متوجه شدم که آمدن مالحظه ورود به 

 »سيمای سوسياليسم«که از انتشار  چند سالیطول . در ها استخيلياعتراض 

اليسم و جنبش اتحاديه ای در يک عليه سنديک نشريهمی گذشت جهتگيری 

سوی و رفرميسم چپ ميليتانت نمای حزب ساالر از سوی ديگر موجی از 

 نمی نوشتندمخالفت را پديد آورده بود. مخالفان چيزی  کينه ورزی، عداوت و

 نوشته های ها و محتوای آنجا از ابراز خصومت با جهتگيری اما اينجا و

بهترين راه تقابل  توطئه سکوت را آنان. ابا نمی کردند »سيمای سوسياليسم«

 هایبحث موضوعيت و اعتبارو می کوشيدند تا از اين طريق روی  می ديدند

 از پيش مخالفت خود را با حضور ما مطرح شده خط بکشند. خيلی از مدعوين

در کنفرانس اعالم کرده بودند. از ميان کميته اداره کننده نيز چند نفری در 

اين مخالفت ها باز هم دعوتنامه  همه. دليل اينکه به رغم بودندصف مخالفان 

تأکيد عده ای ديگر از دعوت شدگان بود. اينان بر خالف دسته  ميگرفته بود

مطرح سيمای سوسياليسم در کنفرانس  می خواستند که ديدگاههاینخست 

تا بيگانگی ماهوی کل چپ  . وقتی نوبت سخن به ما رسيد کوشش شدگردد

و اين بيگانگی و تشريح شود  ونيسم مارکسی و لغو کار مزدیموجود با کم

ستيز در همه وجوه از روايت سوسياليسم گرفته تا نگاه به جنبش کارگری و 

  . بارزه طبقاتی پرولتاريا توضيح داده شودمسائل مختلف م

به چه بايد کرد و چگونگی پايه گذاری و تقويت و تحکيم  بخش بعدی بحث

کار مزدی در جنبش  لغواری همگن با دورنمای رويکرد ضد سرمايه د

سبب  رايج. نقد مارکسی سنديکاليسم و حزب ساالری يافتکارگری اختصاص 

سخنرانان مخالف يا حتی مدعوين غيرسخنران اما مخالف در  بيشترگرديد که 

 هاآن حرفدشمنی و ستيز خود را با طول ادامه کار کنفرانس به اشکال مختلف 

ناقص  ، يک معجونتوزانه ابراز کنند. حاصل اين کنفرانس به گونه ای کينه

  )81(.بود» بنياد کار«  نام الخلقه راست سنديکاليستی به
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  رويکرد ضد کار مزدی و جنبش کارگری ايران

سيمای «جمع اوليه در طول اين مدت، به تدريج رفقای ديگری به 

در اينجا  خودنام  پيوستند. رفقائی که شايد راضی به آوردن »سوسياليسم

وجه نباشند و فقط به همين دليل من از گفتن نامشان خودداری می کنم. 

آنان وحدت بنيادی در تقويت و تحکيم رويکرد لغو کار مزدی و  همهاشتراک 

تالش فعال برای اجتماعی شدن اين رويکرد در جنبش کارگری و در هر نقطه 

در پراتيک سياسی ممکن و  به لحاظ مناسبات ميان افراد و اين جمعدنيا بود. 

ش نمونه کم يا بيش خوبی از نوع گردائی و تالش مشترک فعالين مقدور

کارگری برای تأثيرگذاری بر مبارزات جاری و پيشبرد اهداف طبقه خويش 

در اينجا هر کسی هر چه از دستش بر می آمد بود و تا امروز نيز هست. 

همکوشی کل افراد صورت انجام می داد، همه چيز با همنظری و همدلی و 

می گرفت. همه چيز شورائی و مبتنی بر بيشترين دخالتگری ممکن همه آحاد 

بود. در طول اين مدت هر چه زير نام اين رويکرد انجام شده است حاصل 

مساعی همگان بوده است. آنچه واجد هيچ اهميتی نيست اين است که کوشش و 

مهم اين است که ما هيچ نوع  فالن مطلب يا کتاب را چه کسی نگاشته است.

تقسيم کاری در هيچ زمينه ای نداشته ايم. هر کسی هر چه می توانسته است 

در اين گذر به کار می گرفته است. را  نجام می داده است و همه توان خودا

در پرتو اين تالش متحد جمعی بوده است که هر نفر موفق به ايفای نقش 

ها، مقاالت، هر فعاليت ديگر يا هر نوع خويش می شده است و انتشار کتاب 

  اثرگذاری ما در هر زمينه ای مقدور می گرديده است.  

اجتماعی، انتشار کاغذی و چاپی  با پيدايش اينترنت و توسعه شبکه های

کرديم. از اين تاريخ  را تأسيسسايت سيمای سوسياليسم  تعطيل ورا » سيما«

ديگر تهيه می کرديم بدون احتياج به به بعد هر مقاله ای را که من يا رفقای 
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زمان بندی يا ساير قيود متعارف انتشار گاهنامه در سايت درج می شد. 

مطالبی که برای نگاه يا نشريات ديگر تهيه می کردم از اين قاعده مستثنی 

بود. تالش زيادی به عمل آورديم تا سايت سيما به يک مرکز رجوع واقعی 

کارگر تبديل گردد. از همين زمان به بعد  یتوده هاجنبش لغو کار مزدی 

اطالعيه ها، بيانيه ها، منشورها و پاره ای مطالب آگاهگرانه را نيز با امضاء 

منتشر ساختيم  و از طريق سايت سيما در » فعالين جنبش لغو کار مزدی« 

  معرض مطالعه فعالين جنبش کارگری قرار داديم. 

خورشيدی جنب و جوش تازه ای در  80در اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه 

درون جنبش کارگری ايران و در محافل چپ مرتبط با کارگران شروع 

ها ها و جنب و جوش  اخبار اين فعاليتاينترنت کمک نمود تا  توسعهگرديد. 

در سطحی وسيع منعکس شود و از ديد فعالين چپ و کارگری خارج کشور 

ليت ها دامنه بيشتری پيدا کرد. در اين فعا 80نيز پنهان نماند. در شروع دهه 

) مراسمی در کرج برگزار شد  2003( اول ماه مه  1382ارديبهشت  11

که يکی از فعالين چپ و کارگری در آن مطالبی پيرامون متشکل شدن 

شباهت های  کارگران و نوع اين سازمانيابی ايراد کرد. محتوای سخنرانی وی

ايت های . اين سخنرانی در ساشتدسيمای سوسياليسم  با بحث های زيادی

با توان اندک خود دست به کار شديم تا به تقويت  اينترنتی مطرح گرديد و ما

 از آن تاريخ به بعد کمک کنيم. در ايران هر چه بيشتر اين صدا و رويکرد

های ما هر چه ارگانيک تر به پراتيک روزمره افرادی که خود پروسه فعاليت

ه داری طبقه کارگر می خواندند گره خورد. تحليل را فعالين جنبش ضد سرماي

ما اين بود که شرائط مساعدی برای گذاشتن سنگی بر روی سنگ در راستای 

شکل گيری، قوام و بالندگی يک رويکرد واقعی ضد سرمايه داری و با 

دورنمای لغو کار مزدی در درون جنبش کارگری ايران فراهم آمده است و ما 

و نيست خويش دست به کار تقويت و تحکيم و پيشروی بايد با تمامی هست 

  اين رويکرد شويم.  
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جمعی از فعالين کارگری  2004در روزهای پيش از اول ماه مه سال 

سنديکاليست و ابوابجمعی تندنس رفرميسم چپ ميليتانت در کردستان، از 

سخنران روز کارگر سال پيش شهر کرج دعوت کردند تا راهی سقز گردد و 

مطابق معمول مورد  ،پيش از تشکيل مراسماسم اين روز سخن گويد. در مر

به زندان  از جمله سخنران فعال کارگری  9 و شدتهاجم قوای قهر رژيم واقع 

در اين مدت، فعاليت های  کشيد.طول  افتادند. مدت اسارت آنها چند روز

زيادی در خارج کشور به حمايت از آن ها صورت گرفت. محافل و 

سياسی مختلف از احزاب گرفته تا سنديکاليست ها هر کدام از  گروههای

انجام . ما نيز هر چه می توانستيم زدند کاریدست به موضع و منظر خود 

ها شدند، ما اين کارها را نقد  ن دست به دامن اتحاديه ها و دولت. ديگراداديم

  کارگرتوده های  کرديم و برای جلب حمايت تا جائی که امکان داشت به سراغ

رفتيم. دستگيری و سپس آزاد شدن و فعالين واقعی جنبش روز آنها کشورها 

فعالين کارگری در سقز اوالً سرآغاز نشست و برخاست های مدام آن ها برای 

ً در خارج کشور جنب و جوش محافل  کارزار سازمانيابی کارگران شد. ثانيا

روغين خود به حزبی و سنديکاليست برای وصله و پينه کردن تصنعی و د

درست همين روزها بود که ناگهان جمعی  اليت های داخل را به دنبال آورد.فع

کميته زير يک و بعضاً چپ با تشکيل  انهبا تعلقات سنديکاليستی، اصالح طلب

جلب حمايت حدود  ، با» کميته پيگيری برای ايجاد تشکلهای کارگری« نام 

جمهوری اسالمی خواستار  کارگر و ارسال عريضه برای وزارت کار 3000

ها و  رسميت قانونی و صدور پروانه آزادی فعاليت خود شدند. سنديکاليست

بالدرنگ از اينان حمايت کردند و تالش آنها را پاره ای احزاب خارج کشور 

با امضای چهار  ديگریستودند. چند هفته بعد از اين تاريخ بود که اطالعيه 

ضميمه  فراد رويکرد ضد سرمايه داری بهاز جمله دو تن از ا فعال کارگری

 از تأسيس منتشر گرديد. امضاء کنندگان کارگرهزار  4امضای  ليستی با

بر خالف  سخن راندند. آنان کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

هاست تشکل توده های کارگر حق مسلم آن کميته اول اعالم کردند که مؤسسين



 

 372

ه دولت سرمايه و گرفتن مجوز رجوع ب چهي و کارگران هيچ نيازی برای

  نی نمی بينند. قانو

ها و سنديکاليستدر شرائطی که غالب  اول،پس از اعالم موجوديت کميته 

محافل چپ خارج کشور با شور و هيجانی کاسبکارانه برای خريد سهام 

مقاله مشروحی در نقد رويکرد مسلط  من ،سر و دست می شکستند مشارکتش

ر اين مقاله بر ماهيت سنديکاليستی، حزب ساالر، نقش مخرب بر آن نوشتم. د

بر سر راه رويکرد راديکال ضد کار آن در گمراه سازی کارگران و بستن سد 

طبقه کارگر و باالخره سترونی و محکوم به شکست بودنش انگشت مزدی 

سنديکاليست ها و محافل کمونيسم مخالفت اين مقاله موجی از  )82(نهادم.

را دامن زد و پالتاک های اين گروهها به جائی برای سب و لعن  بورژوائی

عضو مؤسس کميته هماهنگی با نوشتن  4يکی از همزمان تبديل شد.  نويسنده

) 83(قد راديکال کميته پيگيری برخاست.و ن ما هایحرف مقاله ای به دفاع از

د و کميته شروع فعاليت خود را اعالم داشت و همزمان افرا طولی نکشيد که

نفس اين کار يعنی گروههای زيادی از اقدام تشکيل دهندگان حمايت کردند. 

زير نام تالش ندازی دفتر و دستک باالی سر کارگران کميته سازی و راه ا

برای متشکل ساختن اين جنبش با آنچه ما به عنوان فعالين رويکرد جنبش لغو 

کارگران آگاه و فعال کار مزدی باور داشتيم خوانائی نداشت. از ديد ما نقش 

ها و در باالی ارزات جاری آناين نيست که جدا از توده های طبقه خود و مب

سر آنان دست به کار برپائی تشکيالت شوند. اينکه نام اين سازمان آفرينی 

ماوراء کارگران چه باشد، حزب، گروه، کميته يا هر چيز ديگر هم تفاوتی 

سعی کرديم بر جنبه های  اماقاد داشت نمی کند. برای ما اين موضوع جای انت

تکيه کنيم و ضمن حمايت فعالين ضد سرمايه داری درون کميته  مثبت کار

هر چه به نظرمان می رسد طرح نمائيم و هر اقدامی که از جدی از کارشان 

برای ايفای نقش آنان  تالش دستمان ساخته است برای موفقيت آنها انجام دهيم.

دولت و نهادهای  ه های کارگر بدون رجوع به قانون،دسازمانيابی تو در کار

دولتی و اعالم اينکه فقط به قدرت پيکار طبقه خود متکی خواهند بود جنبه 
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کوشيديم تا  حلقه درست همينگرفتن  باهم مثبت تالش را تعيين می کرد و ما 

  ولو از راه دور به سهم خود برای رفع کاستی ها کاری بکنيم.  

 همه رفرميسم چپ ی»اسب تروا«دامه داشت که سرنشينان تدارک ا دوران

عليه رويکرد ضد سرمايه داری درون کميته را  تخته ها را باز و شبيخون

با شرکت در يک جلسه ، . آنان که به دنبال آزادی از زندان سقزکردندآغاز 

وسيع پالتاکی بسيار رسا فرياد می زدند که دوران فعاليت سنديکائی تمام شده 

شمشير از ناگهان و از اين تاريخ فعال جنبش ضد سرمايه داری هستند  است

کميته بايد کلمه ضد سرمايه داری را از هويت  و اعالم داشتند کهنيام کشيدند 

همه چيز ن پا تا موی سر مدافع سنديکاسازی گردد!! خود پاک کند و از ناخ

و کمونيسم و  روشن بود. کثيف ترين و رذيالنه ترين توطئه ها زير نام چپ

ها گسترده حزب ساالران و سنديکاليستکارگر از پرده بيرون می افتاد و طيف 

يح از حمايت آکندند. همه فرياد زمين و زمان را برای پيروزی اين توطئه وق

سر دادند و شبيخون سنديکاليستی حلق آويز به » جاء الحق و ذهق الباطل«

مارکسی و رويکرد ضد کار  فرقه های کمونيسم بورژوائی عليه کمونيسم

را تقديس و تحسين نمودند!!  قابل توجه است که اجزاء متشتت اين مزدی 

همديگر به هر کاری دست می زدند اما برای چالش  دريدنطيف خود برای 

رويکرد ضد کار مزدی روح واحد حلول کرده در کالبدهای کثير می شدند. 

شرکا خود را فاتحان واقعی  و ( حزب کمونيست ايران) در اين ميان حزبيون

تصرف کميته به معنای اين بود که اوال راستی مصاف می ديدند. از ديد اينان 

ً جرقه  شانراستی حزب تشکل کمونيستی طبقه کارگر ايران شده است!! ثانيا

و يک  شودجنب و جوش ضد سرمايه داری در جنبش کارگری خاموش می 

 د که توده هایائی اثبات می گردی کمونيسم بورژوبار ديگر اين اصل هويت

در هيچ شرائطی مشعل افروز پيکار  ،کارگر فقط مشتی ترديونيون هستند!!

نقش آنها صرفاً حمل کجاوه اربابان حزبی  ،نيستند!!ضد کار مزدی طبقه خود 

مال  که کمونيسم مدلل می شود باالخرهبه عرش قدرت سرمايه است!! ثالثاً و 

وازی است!! از شيارهای مغز دانشوران طبقات کارگران نيست!! مال بورژ
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و اين دانشوران را بايد حتماً در کميته مرکزی احزاب  !!باال ترشح شده است

حزبيون و سنديکاليست ها موفقيت شبيخون را کسب همه اين پيدا کرد!! 

با اسم رمز حمايت کميته از برپائی هر فتوحات می ديدند. آن ها حمله را 

 کردند.ر اساس فقط تشکل های حزبی و سنديکاليستی آغاز تشکل کارگری و د

که قداست  را آماج يورش گرفتندرويکرد ضد سرمايه داری درون کميته 

يا همان امامزاده آشنای دست ساخت بورژوازی » تحزب کمونيستی« تاريخی 

و الجرم محکوم به اخراج است.  ی سر کارگران را زير سؤال بردهدر باال

خون بند دومی هم داشت. اين بند که نقد سنديکاليسم يا کيفرخواست شبي

سنديکاسازی بايد جای خود را به دفاع قاطع از هر جنب و جوش سنديکائی 

  بسپارد. 

کل کميته و همه تکاپوهای  ،جدال ميان دو رويکرد بر سر اين موضوعات

حول و حوش موجوديت آن را در خود غرق کرد. حقيقت اين بود که وجود 

ای از رويکرد ضد کار مزدی يا کمونيسم مارکسی و لغو کار مزدی در بارقه 

کميته شرائطی را پديد آورد تا کل احزاب و سازمان ها و گروههای متشتت و 

متخاصم طيف کمونيسم بورژوائی بعالوه متحدان سنديکاليست آنها يک جبهه 

. سراسری مشترک بسيار مشتعل و تهاجمی عليه اين رويکرد سازمان دهند

به  ايران وجود کميته يا هر فعاليتی برای کمک به سازمانيابی جنبش کارگری

مسأله ای کامالً حاشيه ای و شايد فراموش شده تبديل شد و هر کسی هر چه 

در چنته داشت يا هر فحش و فضيحت و اتهامی که به فکرش خطور می کرد 

های بر سر هر چه نام و رنگ ضد کار مزدی داشت آوار نمود. سايت 

اينترنتی اعم از حزبی و متعلق به سنديکاليست ها يا غير حزبی و فاقد تعلقات 

گروهی از فحشنامه های اين جماعت به رويکرد لغو کار مزدی پر شد و در 

هدف مستقيم تمامی اين شبيخون ها و  افرادی از ما به طور خاصاين ميان 

  هجوم ها قرار گرفتيم. 

ف نانوشته حزبيون و سنديکاليست ها لبه تيز آنچه باعث می شد تا کل ائتال

نشانه روند فقط يک چيز بود. اينکه از سالها پيش  ماخود را به سوی  تهاجم
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 مقاالت زيادی در باره جنبش شورائی ضد ،تا آن روز به ويژه آن اواخر

، نوع سازمانيابیاين جنبش مانند گوناگون سرمايه داری طبقه کارگر، مسائل 

ستيزی ضد سرمايه داری، دورنمای لغو کار مزدی، روايت  مطالبات، رژيم

مارکسی آگاهی طبقاتی، نقد حزب سازی باالی سر کارگران، نقد جنبش 

ونيسم مارکسی کم آناتومیاتحاديه ای، نقد سرنگونی طلبی فراطبقاتی، 

سرمايه داری و سوسياليسم و تحزب و آگاهی بورژوائی، نقد روايت لنينی 

ب کمونيسم بورژوائی و م. طيف احزايند اينها نوشته بودسوسياليستی و مان

کميته هماهنگی برای ايجاد « ها تا پيش از آن روزها و تشکيل سنديکاليست

نسبت به اين مباحث به اندازه کافی خشمگين بودند اما طرح » تشکل کارگری 

 آنها را خطر بالفعلی برای خود نمی ديدند. تشکيل کميته و ابراز حيات بارقه

ضد کار مزدی در آن يک باره بساط معادالت را بر هم زد، همه احساس 

 و حتمی فوری ،خطر جدی !خطر کردند و فرياد کشيدند که چه نشسته ايد!

است!! در طول مدت کوتاهی حجم مقاالت و حتی کتاب هائی که عليه رويکرد 

جائی ديد. کار به ها منتشر شد از خروارها افزون گردر سايتلغو کار مزدی 

جستجوی اين فحش نامه ها، تهمت ها و  کارمانهر صبح اولين  که ما رسيد

ليست کردن و آرشيو نمودن آن ها بود. پاسخ اين نوشته ها را ما در بيشتر 

موارد با سکوت برگزار کرديم. زيرا محتوايشان بسيار ابتذال آميز تر از آن 

شد. اساس را بر اين دستاوردی برای جنبش کارگری داشته با نقدشانبود که 

قرار داديم که فقط به مقاالت و متونی جواب دهيم که حوزه ای برای باز 

کردن و انکشاف مسائل اساسی جنبش کارگری و کمونيسم لغو کار مزدی 

روش فرصتی پديد آورد تا  اينم و اتخاذ يم اين کار را پی گيريکوشيد ماباشد. 

ی مختلف پراکسيس مبارزه طبقاتی آناتومی کمونيسم بورژوائی را در حوزه ها

از هم پاشيد.  ....» کميته هماهنگی« بيشتر عمق دهيم. ديری نپائيد که  باز هم

لشکرکشی احزاب، اتحادها و سنديکاليست اهداف تعيين شده را محقق ساخت 

و پيشمرگان سالم به پايگاههای خود باز گشتند!! چرا کميته از هم پاشيد؟ به 

ری ائتالف رفرميسم چپ و سنديکاليسم نقش اساسی طور قطع هجوم سراس
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داشت اما مهم تر از آن موقعيت بسيار ضعيف رويکرد لغو کار مزدی بود. 

جمعيت وسيعی از کارگران کارخانه های مختلف که از تشکيل کميته استقبال 

گامی  زمانيابی ضد سرمايه داری توده همزنجيرکرده و می خواستند برای سا

با کشاکش درون کميته رو به رو شدند بسيار دلسرد گرديدند. بردارند وقتی 

الری و ائتالف ناميمون آنان با ديدن بساط هميشگی فرقه بازی ها، حزب سا

ها با رفرميست های راست به اين نتيجه رسيدند که آدرس عوضی گرفته اند آن

 و خيلی زود صحنه را ترک نمودند. عده ای از فعالين ضد سرمايه داری نيز

و کج پنداريهای  اشتباهات ،خره کاستی هاله رژيم قلع و قمع شدند و باالبه وسي

به فروپاشی کميته و  نيزرويکرد ضد سرمايه داری پااليش نشده موجود در 

   کمک رساند. موفقيت لشکرکشی احزاب

  

 2012اوت  31

  2013ن ئبازنويسی و اختصار ژو
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پارلمان اندونزی سوکارنو را به عنوان رئيس جمهور مادام العمر کشور 
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 سرکردگی ژنرال سوهارتو سرنگون گرديد. 
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رويکرد ليبرال راسيوناليستی، آويزان به نمايندگان فکری بورژوازی با 
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جبهه ملی محسوب می شد و کسانی مانند راضی، علی محمد ايزدی، 

 شريعتمداری و حبيب هللا پيمان از فعالينش بودند. 

از پايه گذاران جمعيت سوسياليست های  ،1355تا  1302 ،محمد نخشب .14

 خداپرست

م ايران و از بنيانگذاران از فعالين جبهه ملی و حزب مردحبيب هللا پيمان،  .15

او در  ،(جاما) در رژيم شاه» جبهه آزادی مردم ايران« جريان موسوم به 

دوره جمهوری اسالمی نيز به طور معمول نقش يک ليبرال منتقد 

 خواستار اصالح اين رژيم را بازی می کرده است!!

و اولين نخست وزير » نهضت ازادی ايران« از رهبران مهدی بازرگان  .16

 وری اسالمی سرمايه داری جمه

 کارل مارکس. مقدمه نقد فلسفه حق هگل .17

 1351گزارش ساالنه بانک مرکزی  .18

کارل مارکس. کاپيتال، جلد اول، بخش هشتم، فصل سی و يکم، نقل قول  .19

  شاعر فرانسوی قرن نوزدهم ميالدی نمايشنامه نويس و» اميل اوژيه« از 

لی که از توان فريبکاری فضل هللا نوری، روحانی اولترا مرتجع فئودا .20

دينی برای دفاع از نظام فئودال استفاده می نمود. در پاسداری از مناسبات 

قرون وسطائی، با هر شکل تغيير در شرائط روز جامعه از جمله با رفرم 

مخالفت می کرد و  بورژوازی موسوم به جنبش مشروطه طلبی بی رمق

 بر مشروعه جوئی زینمايندگان فکری بورژوا در مقابل مشروطه طلبی

فئودالی پای می فشرد. شيخ فضل هللا به دليل سرسختی افراطی  اسالمی

توسط بورژوازی پيروز کارزار ضديت با مشروطه خواهان سرانجام  در

 تيرباران گرديد.  توپخانهدستگير شد و در ميدان 
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روحانی مرتجعی که خواستار آميختگی هر چه فاحش تر دولت  ،طباطبائی .21

و احکام جنايتکارانه اسالمی بود. با همين هدف در نهضت  با قيود

مشروطه خواهی بورژوازی شرکت می کرد و برای حک هر چه 

 سهمگين تر مهر مذهب بر قانون اساسی سرمايه تقال می نمود. 

مجتهد همدست و همراه طباطبائی، او نيز منادی سرسخت بهبهانی،  .22

در قوانين حکومتی  تزريق احکام قرون وسطائی و ضد بشری اسالم

بورژوازی و تضمين موقعيت مسلط روحانيون در مجلس قانونگذاری 

سرمايه بود. بهبهانی و طباطبائی به عنوان عوامل ذينفوذ دستگاه سرکوب 

فکری و شستشوی مغزی استثمارشوندگان، نقش بسيار مؤثری در تحميل 

يين مجتهد اعلم در مجلس سرمايه و نظارت ارتجاعی تع 5 حضور اصل

 کننده اين مراجع بر مصوبات مجلس داشتند.

محمدولی خان تنکابنی، از زمينداران و مالکان بزرگ دوره قاجار و از  .23

اشرافيت مالی صاحب نفوذ که همواره پستهای مهم دولتی را در اختيار 

داشت. سالها اجاره دار گمرک شمال از پردرآمدترين حوزه های گمرکی 

باد و گيالن از مناصب ديگر دولتی وی بودند. ايران بود. حکمرانی استرا

تنکابنی به باالترين اليه طبقه سرمايه دار داخلی شريک تراست ها و 

انحصارات عظيم امپرياليستی تعلق داشت و حضور وی و همانندان در 

جنبش مشروطه طلبی، انتظارات و اهداف همين بخش ارتجاع بورژوازی 

 را دنبال می نمود.

از فرماندهان نظامی و رئيس پليس تهران در اولين  ،یيپرم خان ارمن .24

 دولت بعد از استقرار سلطنت مشروطه 

ايل بختياری و اشرافيت مالی عليقلی خان سردار اسعد، از رؤسای  .25

دار که برای جايگزينی سلطنت مطلقه فئودالی با ديکتاتوری باالترين زمين

رد. با شرکت در قشر بورژوازی ايران و شرکای انگليسی آن تالش می ک

جنبش مشروطه اين هدف را دنبال می نمود. در نخستين دولت مشروطه 

سلطنتی، پست نخست وزيری را احراز کرد. در سال های بعد برای مدتی 

 وزير جنگ بود. 
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حزب « زير نام  1920اين حزب در سال،  ،حزب کمونيست ايران .26

باکو تأسيس توسط کارگران کمونيست فراری از ايران و مقيم » عدالت

گرديد. نخستين کنگره حزب در آوريل همين سال در تاشکند برگزار شد. 

اسدهللا غفارزاده، بهرام آقايف، رستم کريم زاده، حسين صمدزاده، فتح هللا 

محرم آقايف، از جمله بنيانگذاران بودند. اين  و اوغلی، حسين طالب زاده

وسيه بودند و همزمان افراد عموماً از فعالين جنبش سوسيال دموکراسی ر

برای سازمانيابی توده های کارگر ايران در شهرهای ايران به ويژه 

مناطق شمالی تالش می نمودند. حزب چند ماه بعدتر حوزه فعاليت خود را 

به داخل ايران منتقل نمود و نام خود را از عدالت به حزب کمونيست 

در بندر  1920وئن ايران تغيير داد. اولين کنگره حزب با اين نام در ژ

انزلی تشکيل گرديد. آوتيس سلطان زاده (ميکائيليان)، حيدر عمواوغلو و 

عبدالکريم شرقی از جمله رهبران حزب در اين دوره بودند. حزب خيلی 

زود تحت تأثير مناقشات جاری در کمينترن و روسيه سال های بعد از 

بری  حيدرخان انقالب اکتبر دچار جناح بندی گرديد. جناح راست به ره

بل عمواوغلو، رويکرد راست مسلط در کمينترن را دنبال می نمود و بر ط

و انقالب خلقی ضد »!! های ليبرال فئودال«، »!!بورژوازی ملی«اتحاد با 

امپرياليستی می کوبيد. جناح ديگر که توسط سلطان زاده و شرقی 

و احتراز  نمايندگی می شد بر مسائلی مانند ضد انقالبی بودن بورژوازی

 از ائتالف با سرمايه داران و فئودال ها تأکيد می کردند. 

 جمعيت اولترا ارتجاعی تروريستی که توسط نواب صفوی ،فدائيان اسالم .27

تأسيس شد. اعضای جمعيت خواستار و همراهان در دهه بيست خورشيدی 

جايگزينی رژيم شاهنشاهی با حکومت دينی ارتجاع بورژوازی بودند. 

اسالم در طول دوره فعاليت چند نقشه ترور را به اجراء نهادند. فدائيان 

 قتل هژير و رزم آراء دو نخست وزير رژيم شاه از جمله اين ترورها بود. 

شاه «که به صورت شعار احزاب جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب توده  .28

به شکل  ت ارضیاصالحا آستانه اجرایو در » سلطنت کند، نه حکومت

 فرمولبندی و تبليغ می گرديد. » ی، ديکتاتوری نهاصالحات آر« 
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رفقای عده ای از که  م روستائی در جنگلهای شمال ايراننا ،سياهکل .29

سازمان چريکهای فدائی خلق، با حمله به پاسگاه ژاندارمری آنجا مبارزه 

 مسلحانه چريکی خويش را آغاز نمودند. 

 اين سند در سايت انديشه و پيکار موجود است.  .30

مه شادمانی، مادر حسن و عليرضا کبيری دو عضو سازمان معصو .31

. او بود دوران رژيم شاه و بسيار جسور  مجاهدين خلق و از زنان مبارز

توسط جالدان جمهوری اسالمی زندانی و سپس تسليم  1360در سال 

 جوخه اعدام گرديد. 

اين  پيوستنمحمد مفيدی، از اعضای گروه حزب هللا بود که در جريان  .32

مجاهدين خلق به عضويت اين سازمان در آمد. او در زمستان  بهه گرو

 در بيدادگاههای رژيم شاه به اعدام محکوم گرديد.   51سال 

تشکيل گرديد.  1343حزب ملل اسالمی، گروهی مذهبی که در سال  .33

 ،کاظم موسوی بجنوردی، عباس مظاهری، عباس آقازمانی ( ابوشريف)

رحدی زاده، عباس دوزدوزانی، حسن محمد صادق عباسی، ابوالقاسم س

عزيزی، احمد احمد، عليرضا سپاسی آشتيانی، محمدباقر عباسی، جواد 

منصوری،  محمد جواد حجتی کرمانی و عده ای ديگر از جمله تشکيل 

دهندگانش بودند. گروه خود را، پرچمدار برقراری حکومت اسالمی در 

راطی دينی آويزان بود، ايران و جهان می دانست، به باورهای ارتجاعی اف

توسل به ترور شخصيت ها و عناصر رژيم را راه رسيدن به هدف اعالم 

پيوستگان به گروه انسانهائی با خاستگاههای طبقاتی و اجتماعی می نمود. 

نايات متفاوت بودند، عده قابل توجهی از آنها صرفاً با هدف اعتراض به ج

به اين تشکل روی نهاده بودند.  رژيم و دنيای نابرابری ها و بی حقوقی ها 

افراد گروه به لحاظ آگاهی و شناخت سياسی حتی در سطح شرائط روز 

جامعه، وضعيت نسبتاً نازلی قرار داشتند. از نظر تجارب کار مخفی نيز 

کسر و کمبودهای بسيار فاحشی را با خود حمل می کردند. حزب در سال 

، در جريان يک حادثه بسيار بعد بدون اينکه هيچ کاری انجام داده باشد

معمولی و به دليل شک يک پاسبان گشت به يکی از اعضاء لو رفت. در 
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عرض چند روز همه افراد دستگير شدند يا اينکه شخصاً خود را به پليس 

معرفی نمودند. دستگيرشدگان بعضاً مانند بجنوردی، مظاهری، عزيزی و 

هر کدام به چند سال  سرحدی زاده به زندان های طويل المدت و مابقی

 زندان محکوم شدند. 

دانشجوی  ،محمدعلی عالم زادهرفيق برادر بزرگتر  محمدرضا عالم زاده، .34

يک در جريان  1350دانشگاه علم و صنعت نارمک بود. او در سال 

 تهران خيابان ايرانمهر نابرابر با چکمه پوشان آدمکش رژيم در درگيری

برادر و خواهر بودند. از اين  6ل از کشته شد. خانواده عالم زاده متشک

توسط  1357تعداد سوای محمدرضا، کوچکترين برادر نيز در سال 

در را دستگاه اختاپوسی ساواک شاه دزديده شد و چند روز بعد جسد وی 

در همسرش طاهره آقاجانی  در مورد محمدعلی وجلوی خانه انداختند. 

نيز اين رفقا و همسرانشان دو خواهر همين پاورقی ها توضيح خواهم داد. 

 تيرباران شدند. جمهوری اسالمی توسط رژيم جنايتکار  1360در سال 

محمدعلی عالم زاده در زمره انقالبيون کمونيستی بود که در سپيده دمان   .35

همراه محسن فاضل همرزم ديرينه ديگر، همسر  60خرداد سال  30روز 

يم جوخه اعدام شدند. خويش طاهره آقاجانی و کودک متولد نشده اش تسل

باز می گشت. در نيمه دوم  40پيشينه شروع مبارزه سياسی وی به دهه 

اين دهه دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. در همين ايام همراه 

رفقا عليرضا سپاسی آشتيانی، محمد باقر عباسی، عباس پاک ايمان، 

يدی، مصطفی مبارزينی مانند برادرش محمدرضا عالم زاده، محمد مف

جوان خوشدل و عده ای ديگر، يک گروه چريکی تشکيل دادند، گروه آنان 

تحوالت به سازمان مجاهدين خلق ملحق شد. عالم زاده در  51در سال 

ل پيوست. در طول سالهای .به بخش م» مجاهدين«سياسی و ايدئولوژيک 

م زندگی مخفی، در همان حال که نقشی بسيار کارساز و مبتکر در انجا

کارهای تکنيکی داشت برای تماس و همجوشی با توده های کارگر هر چه 

را در  57و  56. او به طور خاص سراسر سال نجام می دادمی توانست ا

کارخانه ها و در ارتباط تنگاتنگ با کارگران به سر آورد. به خانه شمار 
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ره زيادی از آن ها آمد و شد می کرد. با شروع موج مبارزات خيابانی دائ

اين ارتباطات را وسيع تر ساخت. کمتر تجمع و تظاهراتی  روی می داد 

که در آن حضور مؤثر پيدا نکند و اين کار را در عين رعايت تمامی 

قرارها و شروط و موارين پيچيده کار يک تشکل مخفی انجام می داد. 

عالم زاده در قعر همين همجوشی ها با توده های کارگر و در متن کوشش 

ها بود که شالق رگذاری بر روند جاری اعتراضات آنکار برای تأثيو پي

شرارت فاشيسم نوپای اسالمی سرمايه را بر گرده خود درد کشيد. او در 

ماههای پيش از سقوط رژيم شاه، در دل سيل راهپيمايان مورد هجوم عمله 

و اکره فاشيسم دينی بورژوازی قرار گرفت. با وقوع قيام و ماههای بعد 

تا زمان دستگيری از هيچ کوششی برای برپائی شوراهای کارگری  آن،

در مراکز مختلف کار، شهرک های اطراف تهران و هر کجای ديگر 

همراه عده  59فروگذار نکرد. در متن اين کوشش ها در نيمه دوم سال 

ای از همرزمان به اسارت قوای سرکوب دولت اسالمی در آمد. دژخيمان 

از سياهچالهای ويژه سپاه پاسداران در نقطه ای از  رژيم آنها را به يکی

تهران بردند. عالم زاده در روز سوم دستگيری و پيش از انتقال به اوين با 

شکستن قفل سلول انفرادی و چاالکی خاصی که داشت موفق به فرار شد. 

رژيم برای يافتن مجددش بيشترين نيرو را بسيج کرد و سرانجام چند 

دوباره دستگير کردند. او و همسرش طاهره در طول صباحی بعد وی را 

مدت دستگيری تا روز تيرباران وحشيانه ترين شکنجه ها را تحمل کردند. 

هر دو پای وی زير ضربات اين شکنجه ها به حالت فلج در آمد، در 

تمامی مدت اسارت حتی يک بار هم اجازه مالقات به هيچ يک از افراد 

  د. خانواده وی يا همسرش ندادن

عباس پاک ايمان از افراد گروه موسوم به حزب هللا که به عضويت  .36

سازمان مجاهدين در آمد. در پويه تحوالت درونی تشکيالت با گسست از 

باورهای مذهبی به بخش مارکسيستی لنينيستی سازمان پيوست. از فعالين 

ل زيه سازمان مجاهدين م.بخش خارج کشور تشکيالت بود، به دنبال تج

اتحاد، مبارزه برای « همراه عده ای از رفقای ديگر گروه  1357در 
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توسط  61را بنا نهادند. عباس در سال » آرمان رهائی طبقه کارگر

جالدان رژيم اسالمی دستگير شد، ماهها وحشيانه ترين شکنجه ها را 

تحمل کرد، بدون اينکه کمترين اطالعاتی در اختيار دشمن گذارد. او 

 اعدام گرديد.  سرانجام تسليم جوخه

 همه اين رفقا توسط رژيم های درنده شاه و جمهوری اسالمی کشته شدند. .37

مصطفی جوان خوشدل از اعضای قديمی سازمان مجاهدين که در پائيز  .38

 تمامی به اسارت نيروهای درنده ساواک در آمد. در مقابل 1351سال 

ار هشکنجه های هولناک رژيم مقاومت نمود و در بيدادگاههای دولت 

سرمايه داری به حبس ابد محکوم گرديد. خوشدل، همراه کاظم ذواالنوار 

و شش تن از رفقای چريکهای فدائی خلق از جمله بيژن جزنی بر اساس 

توطئه برنامه ريزی شده ساواک در تپه های اوين به دست دژخيمان رژيم 

 به قتل رسيدند. 

ميته مشترک ک« سرتيپ سعيد طاهری رئيس نهاد اختاپوسی موسوم به  .39

های شهربانی کل کشور که بعدها به سمت رياست زندان» ی ضد خرابکار

 15منصوب شد. او از جمله دژخيمان پيشينه دار رژيم شاه بود که از 

به بعد در رأس قوای سرکوب قرار داشت و در  52خرداد سال 

 دستگيری، شکنجه و کشتار فعالين سياسی نقش مهمی بازی می نمود. 

مذهبی شديد مفيدی در کارنامه ای که پس از دستگيری و به گاه  دگماتيسم  .40

تحمل شکنجه ها از خود بر جای نهاد نقش مؤثر داشت. او به گونه ای 

اتوپيک و متافيزيکی، ايمان دينی خود را سالح کارسازی برای مقاومت 

در برابر همه آزارها، شکنجه ها و سبعيت های رژيم تلقی می کرد. همين 

می شد که نسبت به اهميت رعايت شيوه ها و راهکارهای  امر باعث

امنيتی اضطراری يک تشکل چريکی در يک سوی و چگونگی برخورد 

به پديده هائی مانند بازجوئی، شکنجه و سبعيت رژيم در سوی ديگر توجه 

الزم را ننمايد. مفيدی آدرس خانه معصومه شادمانی را نمی دانست. يک 

مکان آمد و شد کرده بود، اساس کار در تنظيم  بار با چشم بسته به اين

آدرس را ياد برنامه اين آمد و رفت آن بود که کامالً مواظب باشد و 
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اما او نگيرد. کاری که رويه روتين کار چريکی در موارد ضروری بود، 

در اين خيال که با ايمان نيرومند اسالمی، مقاوم تر از آن است که نيازمند 

را ياد  خانه اشد!! چشم خود را باز می کند و  آدرسرعايت اين مسائل ب

می گيرد. محمد در زير شکنجه نيز به جای تالش برای کجراه بردن و 

يا تالش های متعارف دستور کار رفقای دستگير شده، نجه گران فريب شک

اين وضع طول ابتدا شروع به حماسه سرائی و شعار پردازی می کند، 

د، اطالعات بسيار زيادی را در اختيار خيلی زود می شکن نمی کشد،

ساواک قرار می دهد. شمار رفقای عضو و سمپات سازمان که توسط وی 

 لو رفتند سر به دهها نفر می زد!

 ژنرال هارولد پرايس از مستشاران نظامی امريکا در ايران .41

جواد ربيعی از اعضای قديمی سازمان که برای مدتی کار رتق و فتق  .42

را بر دوش داشت. او به لحاظ آرمانخواهی، فداکاری  امور حوزه اصفهان

ز روزهای شکيالتی شهره بود. جواد در يکی او احساس مسؤليت عميق ت

بر سر قرار خويش حاضر نشد. حادثه ای که به ويژه در  1352سال 

عمر فعاليت سياسی وی در سازمان سابقه نداشت. شواهد بانگ می زد که 

سرنوشت وی پس از آن روز تا مدتی در پرده  فاجعه ای اتفاق افتاده است.

ابهام باقی ماند. به رغم تالش های فراوان برای کشف آنچه روی داده 

بود، هيچ کس هيچ سرنخی از ماجرا به دست نياورد. سرانجام رفقای 

حوزه اصفهان بر اساس جمعبست کل اطالعات کسب شده به اين نتيجه 

شهر با موتور به داخل کانال در رسيدند که وی در يکی از خيابان های 

دست حفاری سازمان آب و فاضالب سقوط کرده است و احتماالً همين 

حدس رفقا در مورد چگونگی مسأله مرگ وی را به دنبال آورده است. 

وقوع مرگ اين شد که در اثر جراحات زياد و خطر دستگيری با سيانور 

 همراهش دست به خودکشی زده است. 

در تهران متولد شد. تحصيالت  1331آخوندی در سال محمدرضا احمدی  .43

 1350متوسطه خويش را در دبيرستان علوی به اتمام رساند. در سال 

وارد رشته پزشکی دانشگاه اصفهان گرديد. در فعاليت های دانشجوئی اين 
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سال بعد به سازمان مجاهدين خلق  رل نقش مؤثری ايفاء کرد. آخوندی دسا

به زندگی مخفی روی نهاد. در زمره رفقای  53 پيوست و در اواخر سال

بسيار جسور، بی باک، مبتکر و سرشار از احساس مسؤليت پاک انقالبی 

و انسانی بود. صداقت و فداکاری صميمت هايش تحسين هر رفيقی را به 

در پروسه تحوالت درونی سازمان با  اندازه کافی بر می انگيخت.

ال در حوزه اصفهان و درون شاخه مجاهدين کمونيست همراه شد و چند س

کارگری تشکيالت فعاليت نمود. در همجوشی و همپيوندی با توده های 

کارگر و برقراری ارتباط تنگاتنگ صميمانه و رفيقانه با آن ها بسيار 

در اصفهان در محاصره جانيان مسلح  1355موفق بود. در آبان ماه سال 

ر تمامی طول مدت زندان ساواک قرار گرفت و دستگير شد. محمدرضا د

حماسی ترين و پرشورين مقاومت ها را به نمايش گذاشت. او آماج 

بربرمنشانه ترين شکنجه های ساواک قرار گرفت. عزم استوار وی در 

پايداری و تحمل شکنجه ها چنان بود که مزدوران ساواک و عناصر 

می  آدمکشی مانند عضدی معروف را عميقاً به ورطه ستوه و فروماندگی

جنايتکار شاه به دو بار اعدام زد. آخوندی در بيدادگاههای رژيم اندا

محکوم شد. او هنگامی حکم دو بار اعدام دريافت می کرد که سفينه 

حاکميت رژيم آستانه سقوط در کام توفان اعتراض سراسری توده های 

کارگر و عاصی را دق الباب می کرد. دستگاه اختاپوسی ساواک و 

يه در آن روزها در حال عقب نشينی و تالش برای حاکمان سرما

ماندگاری خود از طريق برخی پسگردها بودند اما شدت کينه ارتجاعی و 

قهر ضدبشری آن ها عليه کمونيست ها و به طور خاص عليه رفيق 

آخوندی در سطحی بود که به صدور يک بار حکم اعدام رضايت نمی 

تا روز تيرباران آخوندی چندين ماه  دادند. فاصله ميان ابالغ حکم بيدادگاه

طول کشيد. عوامل رژيم می کوشيدند تا از اين طريق او را زير فشار 

روحی هر چه بيشتر قرار دهند. بسيار زيبا و گفتنی است که رفيق حتی 

اين ترفند جنايت و سبعيت مزدوران رژيم را هم يکراست بر قلب آکنده از 

خت. به شهادت همه کسانی که در آن توحش و درندگی خود آنها سنگين سا
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روزها همراه و همبند آخوندی بودند، او کل اين توطئه را به سخره 

گرفت. کابوس مرگ را در شکوه قدرت و عظمت باور کمونيستی خود به 

آرمان بلند رهائی بشر و نابودی نظام بشرستيز سرمايه داری دستخوش 

ه ابرو نياورد و چهره در حداکثر تحقير نمود. حتی برای  لحظه ای خم ب

هم نکشيد. با همان جسارت و استواری هميشگی بر ادامه پيکار عليه 

استثمار و توحش نظام بردگی مزدی اصرار ورزيد و تداوم هر چه 

پرشورتر اين راه را به همه همراهان توصيه نمود. رفيق محمدرضا 

ه شعار در حالی ک1356ماه مهر سال  25احمدی آخوندی در سپيده دمان 

 سرخ زنده باد سوسياليسم بر لب داشت تسليم جوخه اعدام شد. 

به سازمان  1350محمود طريق االسالم دانشجوی دانشگاه تهران در سال  .44

پيوست. در پروسه تحوالت درونی تشکيالت بسان اکثريت رفقای همراه، 

کمونيست شد. او از همان اوان شروع زندگی مخفی سياسی با عالقه و 

دی به ميان کارگران رفت. چهار سال بعد دستگير شد و در شور زيا

به دنبال آزادی از  طريق االسالم. روزهای قيام بهمن از زندان آزاد گرديد

به اين جريان » راه کارگر« های رژيم شاه و با تشکيل سازمان  زندان

دستگير شد و توسط  60خرداد  30پيوست. وی در روزهای پس از 

 المی اعدام گرديد. دژخيمان جمهوری اس

منتشر شد. از شماره دوم  1352اولين شماره نشريه جنگل در بهمن  .45

تغيير يافت و پس از شماره سوم جای خود را به » مجاهد« نامش به 

 نشريات ديگر سازمان داد. 

هاشم وثيق پور ( نخودبريز) در يک خانواده فقير کارگری در شهر  .46

به سازمان  1350از شهريور قزوين به دنيا آمد. در سال های قبل 

پيوست. از جمله رفقای پيشرو با جهتگيری راديکال کارگری و کمونيستی 

بود. در پروسه تحوالت ايدئولوژيک درون تشکيالت، نقش يک رفيق 

مؤثر و پيشگام را ايفاء نمود. توان چاره گری، دورانديشی سياسی و 

ديگر حالت  ژرف نگری وی در رتق و فتق امور امنيتی برای رفقای

 1354سرمشق داشت. به دنبال بازسازی شاخه کارگری سازمان در سال 
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 توده های کارگردر جمع مسؤلين اين شاخه قرار گرفت. او خود در ميان 

کار می کرد و در انتشار اولين شماره نشريه قيام کارگر مؤثرترين رل را 

 در جريان يک درگيری 54به عهده داشت. هاشم در زمستان سال 

خيابانی دستگير شد. در طول مدت زندان موحش ترين شکنجه ها را 

تحمل نمود و سرانجام تسليم جوخه اعدام گرديد. شرح بيشتر سال های 

در سايت انديشه و پيکار  19زندگی و مبارزه اش در نشريه پيکار شماره 

 در دسترس است. 

ل دسترسی نسخه ای از اين متن در سايت انديشه و پيکار قاب جزوه سبز، .47

 است. 

 موجود است. انديشه و پيکار اين متن نيز در سايت  .48

ن در سايت انديشه و پيکار درج شده نسخه ای از آن به صورت اسک .49

 است. 

در اينجا از آوردن هر مقدار اطالعات مربوط به بيوگرافی رفيق تقی  .50

اين کار به مناسبت های  دليلش اين است که شهرام خودداری شده است.

توسط افراد زيادی صورت گرفته است. عالقه مندان می توانند به مختلف 

 آن متون رجوع نمايند. 

مثل هر نوشته ديگر سازمان مجاهدين، در پروسه کار » شناخت«مقاله  .51

جمعی و شور و مشورت های رفقای عضو شاخه عهده دار فراهمسازی 

در  حسين روحانیمحمد حنيف نژاد و متون ايدئولوژيک تهيه شده است. 

 .    ندتنظيم و نگارش آن سهم مؤثر داشته ا

اين کتاب نيز حاصل کار جمعی بوده است. محمود عسکری زاده در  .52

 گزينش محتوا و کار تهيه و تدوين مقاله نقش مؤثر ايفاء کرده است.

مسعود  به وسيلهتهيه و » ولوژیئگروه ايد« سيمای يک مسلمان توسط  .53

 رجوی تنظيم و تدوين شده است. 

» قائم شهر« ،يرحسين احمديان در يک خانواده کارگری در شهر شاهیام .54

امروز به دنيا آمد. پدرش تا آخر عمر در همين شهر کارگر کارخانه های 

نساجی بود. احمديان در جوانی عالقه زيادی به ورزش داشت. رفتار توأم 
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سبب می شد که همواره دوستان خوبی کاری و همجوشی انسانی وی ابا فد

يرامونش باشند. پس از پايان دوره دبيرستان با هدف اشتغال و امرار در پ

معاش وارد دانشکده افسری شهربانی شد و سه سال بعد به عنوان افسر 

پليس شروع به کار کرد. محل کار اميرحسين زندان ساری تعيين گرديد و 

او در آنجا ضمن آشنائی با زندانيان مختلف و دردهايشان بسيار بيشتر از 

 گرفت.را به دل  ايران گذشته کينه رژيم شاه و حاکمان روز سرمايه داری

و  گرديداحمديان در همين رابطه گام به گام از شغل روز خويش متنفرتر 

شدت ناراحتی وی از  شد.دست به کار تالش برای يافتن کاری ديگر 

کارش به گونه ای بوده است که مدام خود را دستخوش تالطمات عصبی 

د. او تصميم می گيرد که به هر شکل ممکن اين شغل را رها کند و می بين

در همين راستا شروع به خواندن دروس کنکور برای ورود به رشته 

تحصيلی ديگر می کند تا شايد به اين طريق از مخمصه عميق دامنگيرش 

رفقا محمدتقی شهرام و حسين عزتی کمره ای از  1351رهائی يابد. سال 

به زندان ساری منتقل شدند. طولی نمی کشد که ميان او  شکنجه گاه اوين

و دو رفيق ديگر رابطه صميمانه ای پديد می آيد. اميرحسين در ابتدا 

وجود شهرام را برای تقويت درس رياضی خود مغتنم می شمارد. اما 

يادگيری رياضی در سريع ترين زمان تبديل به وسيله ای برای بحث 

ن موقع نفرت و خشم فراوانی نسبت به رژيم و سياسی می شود. او که تا آ

طبقه حاکم در وجود خود پرورده و انباشته بود با کنجکاوی خاصی به 

کندوکاو دالئل روی نهادن اين رفقا و ساير همراهانشان به مبارزه سياسی، 

دست کشيدن از همه تعلقات زندگی شخصی و استقبال از همه نوع خطر 

توضيحات شهرام و عزتی او را به اندازه و شکنجه و مرگ می پردازد. 

کافی ميخکوب می کند و موج تنفر از استثمارگران و دستگاه اختاپوسی 

رژيم را که از پيش در وجودش می پيچيد باز هم سرکش تر می سازد. 

احمديان با شور و احساس مسؤليت انسانی و انقالبی وافر، خود را آماده 

» ضدامپرياليستی«نه ضد رژيمی و همرزمی و همصدائی با جنبش مسلحا

روز می بيند و همين آمادگی بستر گفتگوی نقشه فرار و انجام کارهای 
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الزم در اين گذر می گردد. در غالب نوشته های منتشره از سوی دوست 

و دشمن تأثيرگذاری شهرام بر اتخاذ تصميم احمديان بيش از حد بزرگ و 

داشت اما نياز به توضيح رتوش گرديده است. شهرام بدون شک تأثير 

نيست که نفرت عميق اميرحسين از آنچه سرمايه داری و رژيم شاه بر سر 

، خودجوشی فعال و عزم راسخ او می آوردستمکش های کارگران و توده 

برای مبارزه عليه اين وضعيت، نيروی اصلی محرک و کليدی ترين 

کرات می گفت  مبارزه را تعيين می کرد. او خود بهبه عامل پيوستن وی 

تنها دريچه ای بود که بر  شاه که فرار از ننگ تعلق به سيستم پليسی رژيم

روی زندگی باز می ديد و با هموارسازی راه فرار خويش و دو رفيق 

ديگر از زندان ساری، اين دريچه را به روی خود باز می ساخت. طرح 

يد. در اين فرار توسط هر سه رفيق، به ويژه احمديان و شهرام تهيه گرد

طرح همه دقايق امور و تمامی تار و پودهای کار به گونه بسيار سنجيده و 

حساب شده در کنار هم پيش بينی شده بود. در پروسه منتهی به اجرای 

نقشه، رفيق احمديان بسياری از کارهای الزم مانند تهيه اتوموبيل های 

بوط به محمل فرار، چگونگی تعويض و جا به جائی آنها، انجام امور مر

سازی ها و نوع اين ها را با همفکری رفقا با دقت انجام داده بود. مجاری 

تماس با سازمان و برقراری ارتباط در کوتاهترين زمان ممکن بعد از 

فرار نيز گفتگو می شود و مراودات الزم توسط رفيق برقرار می گردد . 

پوشد.  در شب اجرای طرح همه پيش بينی ها با دقت جامه عمل می

احمديان با چاالکی الزم و انجام مکالمات تلفنی ساختگی همه کارکنان 

زندان و مسؤالن کشيک را متقاعد می کند که يک خطر بسيار جدی و 

حتمی زندان را تهديد می کند، زندانيان قصد شورش دارند و با همکاری 

 عناصر بيرونی در حال تدارک فرار می باشند. او از اين طريق همه را

آماده کامل و مطيع مصمم اجرای دستورات خود می نمايد. در گام بعدی 

تمامی زندانبانان را با سازماندهی در پست های جداگانه و با توجيه بسيار 

مقبول تطابق اين سازماندهيها با نياز مقابله با خطر شورش، از سر راه 

ندانی را اجرای طرح خودشان دور می کند. به دنبال همه اينها دو رفيق ز
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از سلولها خارج و در تاريکی شب همراه هم در جاده نمناک و لغزنده  

شاهی با آخرين سرعت ممکن به سوی تهران حرکت می کنند. او در اين 

نوشته کوتاه دو در دستشب وداع با پدر و مادر را نيز از ياد نمی برد. 

اه سطری که صبح روز بعد از روی ميز کارش به دست دژخيمان رژيم ش

من می روم تا همراه با « افتاد اين کلمات چشم ها را خيره می نمود. 

 » کاری کنيم که هيچ انسانی گرسنه نماند مهمرزمان

از جمله رفقائی بود که پيش از ضربه  1326محسن فاضل متولد  .55

 50در سال  در آمد. مجاهدين خلق به عضويت سازمان 50شهريور سال 

ايس مستشار مزدور بورژوازی امريکا در اجرای طرح اعدام ژنرال پر

شرکت کرد. اين عمليات در اعتراض به ورود نيکسون جنايتکار به ايران 

برنامه ريزی  تن از رهبران و بنيانگذاران سازمان 5و اعدام همزمان 

 ود.به بعد در بخش خارج کشور فعاليت می نم 53از سال  گرديد. فاضل

و با مبارزان فلسطينی در جنگ  سر برد الفتح به در اردوگاههایدتی م

موريت يل همکاری کرد. سپس در چهارچوب ماعليه ارتش اشغالگر اسرائ

تشکيالتی به لبنان رفت و در جنگ داخلی اين کشورهمرزم توده های 

در پويه تحوالت ايدئولوژيک  شد.کارگر و ستمکش عليه فاالنژيست ها 

مثل همه يسم پيوست. درون سازمان با گسست از باورهای مذهبی به کمون

رفقای ديگر از مشی چريکی فاصله گرفت و در انتقاد از گذشته سازمان 

در زمان تجزيه مجاهدين کمونيست با رفقای سازمان مشارکت جست. او 

به گاه خروج از ايران در  1359در سال محسن پيکار همراه گرديد. 

در  اوشد. جمهوری اسالمی دستگير  دژخيم فرودگاه مهرآباد توسط عمال

در بيدادگاههای دولت اسالمی جنايتکار  60خرداد  30روزهای پيش از 

مين روز تسليم و در سپيده دمان ه گرديدبورژوازی به اعدام محکوم 

دست نوشته هائی از رفيق به عنوان يادداشت های پيش  .شدجوخه اعدام 

 از تيرباران وی در سايت پيکار و انديشه موجود است. 

به عضويت سازمان مجاهدين  50حيمی، پيش از شروع دهه محمدطاهر ر .56

خلق در آمد. در پروسه تحول ايدئولوژيک به مجاهدين م. ل پيوست. در 
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عضو حوزه اصفهان سازمان بود. در همين زمان وارد  53و  52سالهای 

بر سر قرار با يکی از افراد  54شاخه نظامی تشکيالت گرديد. در سال 

و در همين سال همراه ای دژخيم رژيم شاه در آمد به اسارت نيروهسمپات 

محسن خاموشی و ، از جمله منيژه اشرف زاده کرمانی، شماری از رفقابا 

 ديگران تسليم جوخه اعدام شد.

محمد يقينی، از اعضای قديمی سازمان و عضو فعال بخش خارج کشور  .57

 او در پايان پروسه تحوالت درونی سازمان به داخل احضار ،تشکيالت

شد. با فرايند تغيير ايدئولوژی همراهی نداشت. در طول مدت اقامت در 

داخل، دست به کارهائی زد که از نظر رهبری روز سازمان نقض مبانی 

سازمان چريکی و  در يک امنيتی و زير پا نهادن معيارهای کار تشکيالتی

ر قراشديد مسلح زيرزمينی تلقی می شد. يقينی به همين خاطر مورد انتقاد 

بدبينی ها نسبت به وی افزون تر گرديد و  ،گرفت، در پويه نقد و انتقادات

سرانجام در محکمه مرکزيت وقت سازمان به جرم واهی و ابتذال آميز 

 تخطی از ضوابط امنيتی و تشکيالتی محکوم به اعدام شد.

که  و فارغ التحصيل رشته مهندسی نفت 1319لطف هللا ميثمی، متولد  .58

و اسالمی دانشگاه  های خود را با عضويت در انجمنفعاليت سياسی 

بر  .آغاز کرد. او بعدها به سازمان مجاهدين خلق پيوستنهضت آزادی 

پايه همه شواهد دليل واقعی رويکردش به مجاهدين بر خالف بسياری از 

نه هيچ ميزان استثمارستيزی، نه حتی ضديت با ديکتاتوری افراد ديگر، 

امپرياليسم ستيزی متحجر و راطی مذهبی، ات افبيش از هر چيز تعصبکه 

سياسی اسالم به عنوان  کمک به آراستن، دروغين پان اسالميستی

بود. ميثمی در  و نوع اينها ايدئولوژی روز بورژوازی، مقابله با کمونيسم

مرداد سال  28در شب » خانه خيابان شيخ هادی«حادثه موسوم به 

 را ز زخمی شد و بينائی خودمب دست سابه گاه آزمايش يک ب 1353

از دست داد. او در جريان اين رويداد به اسارت جالدان  برای هميشه

، به اسارت ماند. در سالهای در زندان 57و تا قيام بهمن  در آمد شاه رژيم

دنبال اطالع از تحوالت ايدئولوژيک درون سازمان مجاهدين با خشم و 
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در زندان  صری مانند خويشدمدار سازماندهی عناقهر ضد کمونيستی سر

با سقوط رژيم شاه به حمايت از جمهوری اسالمی، دفاع از واليت شد. 

فقيه و جانبداری ارتجاعی و جنايتکارانه از فاشيسم اسالمی بورژوازی 

. از پرداخت. ميثمی از آن روز تا امروز در همين راستا تالش کرده است

بوده » چشم انداز ايران« جمله کارهايش در اين مدت انتشار گاهنامه 

 است.

آمد، يک  به عضويت سازمان مجاهدين در 1351در سال ليال زمرديان،  .59

را آغاز کرد. در پروسه تحوالت درونی  سال بعد زندگی مخفی خويش

در شاخه  .پيوستصف مجاهدين کمونيست به  1354سال  در ،سازمان

های قرقره کارگری تشکيالت فعاليت می کرد و برای مدتی در کارخانه 

ديماه سال  14زيبا، کفش ملی و داروسازی دکترعبيدی کار می نمود. در 

 توسط دژخيمان رژيم شاه به قتل رسيد.  1355

 متن اين سند در سايت انديشه و پيکار موجود است.  .60

از اسناد درونی سازمان که توسط محمدتقی شهرام تهيه شد. متن تحليل در  .61

 است.  سايت انديشه و پيکار در دسترس

می توان به » دوآليسم«برای اطالع بيشتر از محتوای اين نوشته روحانی  .62

 همان منبع باال (سايت پيکار و انديشه) رجوع نمود.

علی اکبر قائمی، دانشجوی دانشگاه صنعتی ( شريف) که پس از ضربه  .63

به اسارت  51، به سازمان مجاهدين پيوست. در سال 50شهريور سال 

آمد، او به رغم تحمل شکنجه های زياد،  حاضر به نيروهای ساواک در 

دادن هيچ اطالعاتی نشد، حتی هر نوع تماس خود با سازمان را به کلی 

انکار کرد. قائمی به همين دليل پس از چند ماه اسارت آزاد گرديد. وی به 

دنبال خروج از زندان بالفاصله در ارتباط با تشکيالت قرار گرفت و 

در شاخه کارگری سازمان فعاليت داشت و به طور  متعاقب آن مخفی شد.

جنرال موتورز و برخی پراکنده در کارخانه های کشميران، قرقره زيبا، 

به گاه  1355اسفند سال  21کار کرد. در روز  کارگاههای ريخته گری

عبور از خيابان های اطراف سرچشمه تهران توسط مزدوران ساواک 
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رژيم شاه قرار گرفت. رفيق قائمی با شناسائی شد و در محاصره جالدان 

مهارت و چاالکی ويژه ای که داشت دست به مقاومت و جنگ و گريز 

زد، بر حسب پاره ای اطالعات در جريان درگيری او با مزدوران، يکی 

از عوامل ساواک کشته می شود اما خود وی نيز پس از مدت کوتاهی از 

 د. پای در می آيد و جان خويش را از دست می ده

در رشته برق  1349در رشت به دنيا آمد، در  1331در جواد قائدی،  .64

دستگير شد. مدت زندان  1351داشگاه صنعتی به تحصيل پرداخت. سال 

وی چند ماه بيشتر طول نکشيد. با خروج از زندان به سازمان مجاهدين 

پيوست. در پروسه تحوالت درونی تشکيالت در صف مجاهدين کمونيست 

به عضويت جمع مرکزی سازمان در آمد.  55جواد در سال  قرار گرفت.

مسؤليت شاخه کارگری سازمان را به عهده گرفت و در تنظيم و انتشار 

در ادامه نقد مشی چريکی و سهم زيادی داشت. » قيام کارگر« نشريه 

همراه محمدتقی شهرام عضو ديگر  56انتقاد از گذشته تشکيالت، در سال 

مرکزی ن انتقادها واقع شد و از عضويت در کميته مرکزيت، آماج بيشتري

در جريان تجزيه تشکل مجاهدين  طرف تر عزل گرديد. کمی اينسازمان 

گروه ، خويش همراه چند تن ديگر از رفقای همنظر، 1357در سال ل م. 

. قائدی پس از را بنيان نهاد» مبارزه برای آرمان طبقه کارگر حاد،ات«

يا » سهند« به محفل موسوم به  ،قای اين گروهمدتی کوتاه همکاری با رف

به همين خاطر از جمع و  تمايل پيدا کرد اتحاد مبارزان کمونيست) بعدی(

به گاه  1361خرداد سال  19اخراج شد. در روز » آرمان« رفقای 

 بورژوازی اسالمی دولتخروج از خانه در محاصره نيروهای جالد 

منيرالسادات هاشمی، برادرش  قرار می گيرد. دقايقی بعد او، همسرش

( هر دوی اين رفقا نيز از اعضای پيشين سازمان مجاهدين صادق قائدی 

ل ند، صادق پس از تجزيه مجاهدين م.و سپس مجاهدين کمونيست بود

و فعاليت خويش را در سازمان پيکار برای آزادی طبقه کارگر ادامه داد) 

در می آيند. جواد  رژيم خواهرش همگی دستگير و به اسارت دژخيمان

در طول دوره زندان آماج وحشيانه ترين و بربرمنشانه ترين شکنجه ها 
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و گاه در هر روز چند بار او را شکنجه  ،. ماهها هر روزواقع می شود

در شکنجه ها از وی می خواهند که به مصاحبه تلويزيونی با می کنند، 

نيستی خويش کمو خاصعوامل رژيم تن دهد اما او با شجاعت و جسارت 

رژيم را نقش بر آب می سازد. مزدروران تمامی نقشه های جنايتکارانه 

جواد تا آخرين نفس مقاومت می کند و سرانجام او، صادق و منيرالسادات 

تاريخ تيرباران جواد و همسرش روز همگی تسليم جوخه اعدام می شوند. 

  اعالم گرديده است. 1362مرداد  22

به محلی برای گردائی نويسندگان و هنرمندان و  56انجمن گوته در سال   .65

فعالين ليبرال و حتی عناصری از چپ برای بهره گيری از پسگردهای 

روز رژيم شاه و طرح مطالبات تاريخاً نکول شده خود مانند آزادی تشکيل 

 کانون و انتشار کتاب و روزنامه و نوع اين ها گرديد. 

 جيمی کارتر، رئيس جمهور وقت امريکا .66

 1979مز کاالهان، نخست وزير انگليس در سال جي .67

 ت اشميت، صدراعظم آن زمان آلمان غربی موهل .68

 مصاحبه حسينعلی منتظری با روزنامه رسالت .69

تقی، اسم مستعار رفيقی که هنوز زنده است و به همين دليل از آوردن نام   .70

به  از محيط درس و دانشجوئی. او می نمايمواقعی وی خودداری 

ن مجاهدين خلق در آمد، در پويه تحوالت ايدئولوژيک عضويت سازما

درون تشکيالت با مجاهدين کمونيست همراه شد. با همين رفقا به نقد مشی 

چريکی و کارنامه سال های پيش سازمان پرداخت. در جريان تجزيه 

نبرد برای « مجاهدين م.ل دست در دست عده ای از رفقا به برپائی گروه 

در همه اين سال ها در  تقی. کرد بسيار مؤثر مکک» رهائی طبقه کارگر

ً شاخه کارگری تشکيالت فعاليت داشت در کارخانه های  زيادی با نسبتا

با اصرار زياد بر  1359و با آنان جوشيد. در سال  نمودکارگران کار 

گروه نبرد جدا شد و از  ،ضرورت يکی شدن سازمانهای مختلف چپ

سازمان « آرمان طبقه کارگر وارد  همراه رفقای اتحاد، مبارزه برای

، اين سازمان زير فشار د ویشد. چند ماه پس از ورو...» گان رزمند
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از  مرکزی تشکيالت دو عضوتناقضات درونی، تأثيرپذيری شديد 

سياست حمايت  در همه وجوه از جملهب توده، زهای اردوگاهی حدراهبر

. گرديد روپاشیدچار چند دستگی و ف ،از جنگ ارتجاعی ايران و عراق

در اين وضع، تقی باز هم همراه رفقای آرمان، از رزمندگان جدا و اين 

وارد  . او سالهای بعدروی نهاد» حزب کمونيست ايران«و  بار به کومله

شد و به رتق و فتق امور » حزب کمونيست«تشکيالت خارج کشور 

علم  بامهاجرت پيشمرگان کومله يا کارهای ديگر اين حزب پرداخت. تقی 

منصور حکمت، برای حزب سازی جديد، مثل خيلی های ديگر و کتل 

، اما زمان همراهی او در اين گرديدوارد حزب کمونيست کارگری 

تشکيالت دوام زيادی نياورد. يک سال بعد از حزب کناره گيری نمود و 

 نگرديد.   ه بعد وارد هيچ گروه و تشکل جديد ايرانیتاريخ ب آناز 

از کارگران راه آهن تهران در  (اسم مستعار) ه استاد احمداحمد، موسوم ب .71

 خلق به سازمان مجاهدين 50اوايل دهه  هایکه در سال بود 40دهه 

پيوست. او رفيقی با تجربه و دارای پيشينه فعاليت سياسی در ميان 

کارگران بود. احمد در پروسه تحوالت داخلی تشکيالت با کمونيسم همراه 

در شاخه کارگری فعاليت می نمود و در کارخانه های شد. در همه سالها 

زيادی کار کرد. در پويه نقد مشی چريکی و انتقاد از مسائل گذشته نقشی 

ل با رفقائی که گروه نبرد را ل داشت. به گاه تجزيه مجاهدين م.راديکا

انجام  ساخته بودپديد آوردند همسو شد و در اين گذر هر چه از دستش 

گرفتاری های شخصی و  ل بعد از اين تاريخ به دليلسادر احمد داد. 

فعاليت سياسی ادامه از  ای بسيار صادقانه و رفيقانه خانوادگی به گونه

وی ارتباط هر چند وقت يک بار خود را تا مدتی با رفقای کنار گرفت. 

پيشين ادامه داد، بر سر قرارها حاضر می شد و اگر می توانست گرهی 

يغ نمی نمود. اجرای اين قرارها تا روزهای خرداد از مشکالت بگشايد در

ادامه يافت. بعد از اين تاريخ و به دنبال طوفان دستگيری ها،  60سال 

کشتارها و فروپاشی ها بود که رابطه وی نيز مثل خيلی ارتباطات ديگر 

 قطع گرديد. 



 

 398

وارد دانشگاه  1348 سال در ،خورشيدی 1330متولد  ،محمد صادق .72

رشته برق اين دانشگاه مشغول تحصيل گرديد. در همين  صنعتی شد و در

سال به عضويت سازمان مجاهدين خلق در آمد. او برادر ناصر صادق از 

با توجه به تمرکز ويژه ساواک بر تعقيب اعضای مرکزی سازمان بود و 

خانه پدری وی در فراگير ناصر برای کشف و به تله انداختن سازمان، 

در روز اول رژيم، نخستين دقايق شبيخون  که درزمره چند خانه ای بود 

محمد در همين سال دستگير  قرار گرفت. مورد يورش 1350شهريور 

در شکنجه گاههای رژيم به سر برد. او پس از پايان  1353شد و تا سال 

با کندوکاو الزم و  54در تحوالت سال دوره زندان به سازمان بازگشت. 

، دست در دست مجاهدين کمونيست بر اساس پيش زمينه های موجودش

 ینهاد. در پروسه نقد مشی چريکی نقشی نسبتاً فعال داشت. از ويژگی ها

پيش از اعالم توافق يا مخالفت با هر  الزمبارز او پای بندی به تجسس 

ر مستقل که اگظاهراً برخورد تصميم و تغييری بود. نوعی تالش برای 

ردش قهراً تابعی از بنمايه طبقاتی چه فی نفسه بسيار مثبت است اما دستاو

رويکرد آدمهاست. صادق به لحاظ رفتار و روحيات، عمالً و اجتماعی 

را ارج می نهاد و از اين لحاظ  و اخالقی ارزش های متعارف انسانی

مورد وثوق و اعتماد همراهان بود. در جريان نقد گذشته تشکيالت در 

ه خواستار تعميق هر در صف کسانی قرار گرفت ک 57و  56سال های 

وه نبرد را چه بيشتر اين نقد بودند. او در اين گذر با رفقائی که بعدها گر

ريشه يابی های و به ويژه تأسيس نمودند همراه شد، اما آنجا که سخن از 

راه بسط انتقادها به قلمرو تعيين بديل ها و راه برون رفت پيش می آمد، 

. همه اصرار ما بر مبرميت و دچار اختالف می شدخويش را می رفت 

سمتگيری فعال و بدون فوت وقت کارگری تشکيالت، تبديل شدن سازمان 

ی به يک تشکل واقعی کارگری و در همان حال هموارسازی راه دخالتگر

را ها  فعال افراد در اتخاذ سياست ها و تصميم گيريها بود، صادق اين

 به گونه ای دگماتيک ورد نمی نمود اما در عمل به هيچ می شمرد ظاهراً 

تمرکز انتقاداتش را بر مجرد چگونگی حل و فصل مسائل درونی سازمان 
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قرار می داد، در اين راستا حرفهای بسيار نادرستی را هم طرح می کرد. 

 از جمله اينکه سازمان بايد توسط ائتالفی از گرايشات مختلف اداره شود!!

تالش برای شرکت در  ، (شب قيام) در جريان57 سال بهمن 22در شب 

به دليل سقوط از  ،خيزش های خيابانی و حمله به مراکز قدرت رژيم

ً از حيطه دچار شکستگی پا شد و به ه سيکلتموتور مين خاطر عجالتا

های سياسی مهجور ماند. صادق در روزهای پس از وقوع انقالب، فعاليت

و  اهمان باورهبه ورطه تغيير  از موضعی کامالً راست اندک اندک

بحث حمايت از  افتاد. در يک کالم کمونيسم خلقی پيشينها و جهتگيري

رژيم در مقابل فاشيسم پان اسالميستی را پيش کشيد و در » ليبرال« جناح 

اين زمينه تا آنجا جلو می رفت که حتی افشاگری ما عليه دار و دسته 

نهضت آزادی و جبهه ملی يا حتی گزارش استثمار موحش کارگران 

را هم سرزنش می کرد. او » ليبرال« سرمايه داران به اصطالح  توسط

 »نبرد« سرانجام در جريان همين نقد و انتقادها از ما جدا گرديد و گروه 

نظرات نادرست همه  تشريحضمن نوشتن يک نامه انتقادی به وی و 

دانست. اين نامه  نادرستادامه همراهی او با جمع را  ،اش بورژوائی

شد که صادق خود نيز ديگر هيچ تمايلی به تداوم همراهی با زمانی نوشته 

 همرزمان سابق خويش يا اساساً چپ بودن و چپ ماندن نشان نمی داد. 

از جمله رفقای کارگری که سالها پيش از پيوستن به  ،(اسم مستعار)داود،  .73

مجاهدين م. ل و بعدها گروه نبرد برای رهائی طبقه کارگر در کارخانه ها 

بود و محبوبيت  50کرد. از فعالين با نفوذ جنبش کارگری دهه  کار می

قابل توجهی در ميان کارگران کارخانه محل کار خود داشت. او در سال 

رفيق ديگر از جمله همسرش به مجاهدين م. ل روی  3همراه با  1356

نهادند. در جريان تجزيه سازمان همگی با رفقای تشکيل دهنده گروه نبرد 

. داود در فعاليت های کارگری پس از قيام بهمن، در برپائی همراه شدند

شورای متحده شرق تهران، خانه کارگر آن روز و مانند اين ها نقش مؤثر 

داشت. در اعتصابات کارگری اين سال ها فعال بود و به همين خاطر از 

محل کار خود اخراج شد. اقدام سرمايه دار صاحب کارخانه با اعتراض 
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. صدها کارگر شاغل شرکت به گرديده کارگران مواجه بسيار گسترد

ند و پايان اعتصاب را به بازگشت او بر حمايت از وی دست از کار کشيد

سر کار موکول نمودند. داود از نسل کارگرانی بود که بيشترين آمادگی و 

ظرفيت الزم برای جهتگری راديکال کمونيستی و ضد سرمايه داری را 

ران در آن ود به نمايش می نهاد. شمار اين کارگدر پراتيک اجتماعی خ

چپ خلقی ايران  روزها اگر چه خيلی زياد نبود اما باز هم چشمگير بود.

زاد راهی برای کمک به اين جمعيت راديکال و سرمايه ستيز نه فقط هيچ 

کارگر نداشت که با تمامی وجود برای کندن آن ها از جنبش جاری طبقه 

ود دا ويترين های بازاری تشکيالت می کوشيد. خود و جاسازی آنان در

با اراده ای مصمم  ،خورشيدی به دنبال فروپاشی گروه نبرد 61در سال 

دست به کار ادامه فعاليت های ممکن شد. او در جمعی که ما آن روزها با 

و چپ رفته است و  هدف بازکاوی انتقادی آنچه بر سر جنبش کارگری

رمايه داری طبقه کارگر و کمونيسم لغو يافتن راه درست مبارزه ضد س

 شرکت جست. و فداکارانه فعاالنه  تشکيل داديم، کار مزدی

زندگی سياسی  در شهر اصفهان متولد شد. 1328در سال کريم روغنی،  .74

بند مبارزه مسلحانه عليه رژيم  خود را از شرکت در محافل مذهبی پای

روغنی برای مدتی ه در همين شهر آغاز کرد. او و برادرش منصور شا

همکاری می کردند و در سازماندهی » مهدويون« با گروه موسوم به 

اوليه اين تشکل نقش فعال داشتند. هر دو رفيق همراه با برخی همراهان 

ديگر پس از چند سال، تصميم به برقراری ارتباط با سازمان مجاهدين 

د. ايتدا تحقق اين هدف راهی خارج کشور می شون خلق می گيرند و برای

منصور و سپس کريم خود را به فرانسه می رسانند و سرانجام به 

عضويت کميته خارج کشور مجاهدين در می آيند. کريم و منصور در 

 به صورت فعال به قيام بهمن، در تشکيالت خارج،طول چند سال منتهی 

و بر پايه تصميم  مطابق معمول بهمن می کنند. پس از قيام تالش و فداکار

همراه همه رفقای ديگر به داخل باز می گردند. در روند تجزيه  يالت،تشک

منصور به سازمان پيکار رفيق کريم به گروه نبرد و  رفيق  مجاهدين م. ل
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محلق شدند. کريم در شکل گيری گروه و پيشبرد فعاليت هايش نقش بسيار 

د. مهم ايفاء نمود. رفقای فعال متعددی را به همکاری با گروه ترغيب کر

در . ايفاء کرددر حل و فصل مشکالت تکنيکی و تدارکاتی سهم مؤثر 

مسؤليت تمامی کارهای چاپ و انتشارات و به  60تا  58سالهای فاصله 

را » به سوی کمونيسم« و » نبرد« طور خاص چاپ و توزيع دو نشريه 

اين کار را با احساس مسؤليت تمام و بدون هيچ تأخير و  تقبل نمود. او

 پيش می برد.  اختالل

 هجدهم برومر .مارکس .75

اجتماع نمايندگانی از گروههای مختلف چپ، موسوم به کنفرانس وحدت،  .76

 با هدف  59تا اواسط سال  57 که در فاصله ميان قيام بهمنبود » 3 خط«

طرح . برگزار می شدادغام همه سازمان ها و محافل اين طيف در هم 

کوهی از رفقای گروه اتحاد، زنده ياد مسعود فيروز تأسيس آن از سوی

اول چند  روزهای همان شد. در پيشنهادمبارزه برای آرمان طبقه کارگر، 

» پيکار« ،.».آزادی. رزمندگان« ،»برای رهائی...نبرد «گروه از جمله 

 8به تدريج  بعد زادی طبقه کارگر به آن پيوستند. کمیآو مبارزين 

مبارزين  ها،کمونيست اتحاديهزحمت، سازمان و گروه ديگر مرکب از 

گروه کار  و »پيوند« کارگران مبارز،کميته نبرد، مبارزان، آزادی خلق، 

در  3دو نماينده از جمعيت دانشجويان هوادار خط  د.ملحق شدنبه آن نيز 

شرکت می کردند و در کمک به  جلسات هفته ای يک بار کنفرانش

ين کنفرانس، تشکيل ا. کمک فراوان می نمودند اين نشست هابرگزاری 

، گمراهه رفتن و وای همه بحث هايش حديث سردرگمیدستور کار و محت

 بيگانگی محض کل چپ ايران با الفبای مبارزه طبقاتی و جنبش ضد

همان  کنفرانسهای شرکت کننده در رمايه داری طبقه کارگر بود. تشکلس

هر  ،از نامهايشان پيداست غرق در توهمات پوسيده بورژوائیکه گونه 

خود را منجی طبقه کارگر و پرچمدار رهای بشر تلقی می کردند، در ک ي

حالی که هيچ ربطی به جنبش کارگری نداشتند، از کمونيسم پرولتاريا و 

خود را  ،نمی دانستند چيز چندانیسرمايه داری اين طبقه مبارزه ضداز 
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های کارگر می ديدند. شناخت همه  نمايندگان برحق و صاحب رسالت توده

طبقه کارگر و جنبش کارگری،  سرمايه داری، سوسياليسم، کارگر، ا ازآنه

درک آنها از مبارزه طبقاتی و همه چيز نمايش کامل جريان شعور و 

بورژوازی بود و در بيگانگی عميق با شناخت بخش هائی از شناخت 

مارکسی اين مسائل قرار داشت. گروهها از سر استيصال و برای بقای 

بزرگتر بودند. تشتت خود را  سازمانديل شدن به يک خود در تدارک تب

تشتت جنبش کارگری و وحدت فرقه های پراکنده خويش را وحدت 

يا به روايت خود  پرولتاريا و راهگشای سازمانيابی سراسری طبقه کارگر

می دانستند. راه وحدت با  آن ها در آن روز تحزب کمونيستی طبقه کارگر

در ها و مواضع مکتبی جستجو می کردند. همديگر را در يکی شدن باور

اينان در بند نقش ايوان بودند و » خانه از پای بست ويران بود« حالی که 

برای نزديک شدن مواضع مريخی و مکتبی خود در مقابل جمهوری 

سترون و بی ثمر  ،اسالمی جر و بحث می نمودند. کنفرانس از همان آغاز

طوالنی به درازا کشيد و سرانجام و اسير برهوت بود. گفتگوها ماههای 

پيکار و ما (نبرد) از آن خارج گرديديم. رزمندگان نيز همين کار را کرد 

گروه باقی مانده  9منحل ساخت.  اخير و گروه آرمان خود را در سازمان

با هم وحدت نمودند و  3بعدها به صورت بخش منتهی اليه راست خط 

ديد آوردند. تشکلی که به وجود را پ» وحدت انقالبی«سازمان موسوم به 

 نيامده دچار تشتت شد و از هم پاشيد. 

رفيقی بسيار فداکار، پرشور، جسور و آماده هر  ،محمود، ( اسم مستعار) .77

هميشه بيشترين  شبرد کار مبارزه بود.يگونه از خودگذشتگی برای پ

داشت و در انجام آنچه  آمادگی را برای پذيرش سخت ترين مسؤليت ها

انسانی اشتياق و از خودگذشتگی نشان می داد.  نيائی شور،می کرد دتقبل 

از همه لحاظ بی آاليش و صميمی بود و با جوشش بی ريای خاص خود 

اصرار داشت تا همواره با تحمل بيشترين مخاطرات، احتمال وقوع هر 

با سازمان به بعد  55اواخر سال خطری را از سر ديگران رفع کند. از 

يست فعاالنه همکاری می کرد. در روزهای قيام بهمن و مجاهدين کمون
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هجوم پرشور توده های عاصی کارگر و زحمتکش به مراکز قدرت 

در جريان تجزيه سازمان با رفقای نظامی و پليسی رژيم بسيار فعال بود. 

همراه گرديد. او و عده ای ديگر از رفقا در تالش برای گروه نبرد 

» يافت آباد« ت حاشيه شهر تهران به ويژه سازمانيابی کارگران، در محال

به اين کار صميمانه  محمودو شهرک های همجوار گام هائی برداشتند. 

برای چند ماهی به اسارت نيروهای  58در بهار سال عشق می ورزيد. 

رژيم در آمد و پس از بيرون آمدن بالدرنگ فعاليت خود در گروه را از 

 سر گرفت. 

ازمان مجاهدين خلق و سپس مجاهدين کمونيست عضو س مسعود پورکريم، .78

بود. در پروسه تحوالت درونی تشکيالت در زمره کسانی بود که خيلی 

روی نهاد. » کمونيسم « زود طوق باورهای مذهبی را دور انداخت  و به 

در جريان نقد مشی چريکی و انتقاد از گذشته سازمان نقشی کم يا بيش 

ن شرائط کار، استثمار و زندگی توده های  فعال داشت. مسعود از برخاستگا

بر  سيه روزی های استثمارشوندگان و زحمتکشان راداغ  کارگر بود. او

در بندر انزلی ديده به دنيا  1326سينه فکر و احساس خود داشت. در سال 

گشود. در ميان توده های کارگر شيالت و چايکار و بارانداز باليد، به 

نان آويخت. اعتراض آنها را اعتراض خويش زنجيره دردها و رنجهای آ

يافت. با دشمنان آن ها احساس دشمنی کرد. موج نفرت از رژيم شاه و 

را در وجود خود پرورد.  کارگرانقدرت سياسی سرکوب کننده مبارزات 

وقتی دبيرستان را پايان برد مجبور به تحمل دوره سربازی گرديد. به 

ن ديار فشار ابعاد گسترده تر مناطق کردنشين غرب اعزام شد. در آ

گرسنگی و فقر و ستمکشی توده های کارگر و فرودست را باز هم بيشتر 

در وجود خود لمس نمود. وقتی به شمال بازگشت راه کارخانه را پيش 

گرفت. همسان همه آحاد همزنجيرانش بايد برای زنده ماندن و تأمين معاش 

می فروخت. در کارخانه  خويش و کمک به معيشت فاميل نيروی کارش را

فيليپس گيالن مشغول کار شد، همزمان دست به کار تشکيل محفلی برای 

 50مبارزه عليه رژيم شاه گرديد و در همين راستا بود که در شروع دهه 
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های مبارزه چريکی در درون در سالبه سازمان مجاهدين خلق پيوست. 

ی گرفته تا عمليات سازمان ضمن قبول بيشترين مسؤليت ها از امور تکنيک

ز حيات سياسی وی را نظامی، آنچه شاخص اصلی تأثيرگذاری ها و ابرا

با کارگران و حضور در بطن زندگی، مبارزه و  تعيين می کرد آميختنش

شرائط کار همزنجيرانش بود. مسعود در همه اين مدت و به طور دقيق تر 

در عداد عناصر  به بعد بخش غالب ايام را در کارخانه ها گذراند. 52از 

شاخه کارگری تشکيالت بود. در کارخانه های پالستی ران، صنايع فعال 

 کار کرد. از فلزی، ايران سويچ، توليدی پارس متال، کفش وين و کفش بّال 

شرائط کار و زندگی و اعتصابات و مبارزات و سطح آگاهی و ميزان 

در کارخانه ها شناخت طبقاتی کارگران گزارش تهيه نمود، در سالهای کار 

اخبار و گزارشات روز کارگری، با نشريه قيام کارگر همين از طريق تهيه 

ارگان کارگری سازمان به طور فعال همکاری نمود. او در جنبش وسيع 

برای اثرگذاری راديکال بر موج خيزش ها و گفتگو با  57توده ای سال 

من حاضر بود. . در حمله به پادگان های نظامی دشتالش می نمودکارگران 

در شب قيام  بهمن چاقوکشان حزب اللهی او را محاصره کردند و دست به 

کار خلع سالح وی شدند. سالحی که در آن شب از دست مسعود ربوده شد، 

درست همان سالحی بود که سال ها با آن عليه رژيم هار شاهنشاهی 

که ها سرمايه جنگ می کرد. چند بار با همين سالح از مرگبارترين مهل

با زخمی کردن عنصری از مزدوران  هم يک بار .جان سالم به در برد

ساواک توانست از مرگ حتمی نجات يابد. مسعود به قداره بندان نوپای 

» توسلی«دولت دينی سرمايه اعتراض کرد، راهی کميته خمينی شد و 

عضو قديمی نهضت آزادی، مسؤل نهاد جديد قهر سرمايه را بسيار جسور 

در روزهای پس از قيام بهمن در نخستين  به باد سرزنش گرفت.و جدی 

به عضويت جمع مرکزی سازمان در آمد. پس از آن » پيکار« کنگره 

همواره با بهره گيری از تجارب خويش مسؤليت های دشواری را به دوش 

تشکيالت و سرانجام بر با ضربات مکرر وارد  60می کشيد. در سال 

دست رفقائی نهاد که کوشيدند تا نقد کمونيسم فروپاشی سازمان دست در 
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خلقی مسلط بر چپ و يافتن راه واقعی پيکار کمونيستی ضد کار مزدی را 

 د و راهی که نيازمند سال ها کار و پيکار بوبازکاوی کنند و پی گيرند. 

به اسارت باندهای که مسعود  گام های نخست را بر می داشتجمع هنوز 

در يکی از روزهای در آمد. سرمايه داری می وحشت و دهشت رژيم اسال

ضلع جنوبی  اوستا،بود، بايد من و او در خيابان  62و تار اواسط سال تيره 

و نيم  همديگر را می ديديم. اين ديدار صورت گرفت» آزادی«  خيابان

صحبت کرديم. او گفت که با رفيقی قرار دارد و يکراست با هم ساعتی 

ار مسعود با اين رفيق هيچ گاه اجرا نشد. برای ديدن وی می رود. قر

که بايد مسعود را می ديد در  فردیساعت چهار و نيم از هم جدا شديم و 

در  مسعودرا نمی بيند.  اوچندين بار قرار را تکرار می کند، اما  5ساعت 

اسارت وحوش دينی دژخيم سرمايه به سر می برد و فشار بسيار سهمگين 

روزهای پيش  در آنچه رفيقبر اساس می کرد.  شکنجه های آنان را تحمل

 »قاسم عابدينی«  کرده استتعريف  برای يکی از همبندانشاز تيربارانش 

که به دنبال » پيکار« از اعضای سابق مجاهدين م. ل و » شمس احمد« و 

دستگيری، به ورطه کثيف ترين و بی شرمانه ترين سرسپردگی ها سقوط 

به دژخيمان سرنشين ماشين گشت می کنند و  کرده بودند، او را شناسائی

مسعود ماهها شکنجه شد و سرانجام در مقابل سپاه، معرفی می نمايند. 

جوخه اعدام قرار گرفت. عوامل رژيم برای شکستن وی از هيچ سبعيت و 

جنايتی فروگذار نکردند اما او بسان کوه ايستاد و سرانجام او بود که 

حصول آرزويش به شکست کشاند. در  سرفراز و قدرتمند دشمن را در

طول مدت اسارت و ماههای طوالنی شکنجه شدنش امکان هيچ نوع 

مالقات با وی برای هيچ آشنائی پديد نيامد. يکی از رفقای شجاع و با تدبير 

دختر، با فراهم سازی پوشش های امنيتی الزم و بهره گيری درست از 

داشت و تحت پيگرد تجارب پيشين، در حالی که خود زندگی مخفی 

نيروهای رژيم بود، راهی اوين شد تا زير نام خواهر مسعود با وی ديدار 

کند. رفيق دختر تمامی کارها را با بصيرت و هشياری انجام داد، آنسان که 

هايش برای هيچ مزدور زندانبان پيش ای در صحت حرف هيچ نوع شائبه 
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اشک ريزان خواستار ديدار نيامد. او ساعتها در آنجا ماند و گريه کنان و 

چند لحظه ای مسعود شد. اما جواب جانيان زندانبان اين بود که پرونده 

 مالقات دهيم! در يکی از» حق«مسعود سنگين تر از آن است که به او 

بنا به « آمده است » سازمان حقوق بشر«متون تنظيم شده نهاد موسوم به 

که در مهر ماه » اگزيزگريز ن «گزارش آقای عباس کيقبادی در کتاب 

آقای پورکريم همبند بود، وی بسيار الغر شده بود و بر اثر  با ١٣٦٢

ای بسيار قوی  شد. روحيهافتاده و دياليز می هايش از کارشکنجه، کليه

به ديگران  ،زداما وقتی حرف می .بود آدم بسيار ساکت و کم حرف داشت.

را در دايره  شخود . هيچ وقتداد. اميد و نويدی در کالمش بود روحيه می

آنچه کيقبادی در باره » دکر تنگ مسايل گروهی وسازمانی محدود نمی

 شخصيت مسعود گفته است، کلمه به کلمه عين واقعيت است. 

در يکی از دهات  1334در سال  جوادی با نام مستعار غالم کشاورزبهمن  .79

کرج گرديد.  وارد دانشکده کشاورزی 1354دوگنبدان متولد شد. در سال 

های دانشجوئی اين سالها شرکت جست. يک سال بعد توسط عوامل در فعاليت

ساواک دستگير شد و برای مدتی به زندان افتاد. در ماههای پيش از قيام 

بيرون  با خروش اعتراض توده های کارگر و ستمکش از زندان 57بهمن 

ر گرفت. غالم آمد و در همان زمان با سازمان مجاهدين م. ل در تماس قرا

مدتی به گفتگوی خويش با سازمان ادامه داد، اما به دليل برخی اختالفات 

از تداوم همراهی منصرف گرديد. او بعدها به محفل سهند پيوست و از آن 

»  حزب کمونيست«طريق وارد پروسه وحدت با کومله شد. به گاه تشکيل 

يت کميته حزب به عضو1364. در کنگره سال گرديد وارد اين جريان

 1368درآمد و در کنگره بعدی اين سمت را از دست داد. در سال  مرکزی

با هدف ديدار مادر و برخی افراد خانواده خويش به قبرس رفت و در همان 

جا، در شهر الرناکا، توسط مافيای جنايتکار جمهوری اسالمی ترور 

 گرديد. 
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سم کارگری و کموني« ، برای اطالع دقيق تر به مقاالت زير رجوع شود .80

 ،»نگاهها و نقدها«و کتاب  2سيمای سوسياليسم  »نقد سوسياليسم اردوگاهی

  7سيمای سوسياليسم شماره  »حکمت و نظريه حزب« 

حزب «از اعضای  عده زيادیبه دنبال استعفای  1999 در پائيزبنياد کار،  .81

تصميم » يدهللا خسروشاهی«کسانی از جمله زنده ياد  ،»کمونيست کارگری

مقيم  خارج از از فعالين سياسی چپ و کارگری  نفر 100حدود فتند که گر

کشور را دور هم گرد کنند. اتخاذ کنندگان تصميم افرادی با باورهای کم و 

از پيش » خسروشاهی« بيش متفاوت و مقاصد مختلف بودند. در ميان آنها 

ا طرحی حسابشده داشت و برای تحقق آن بيش از سايرين، چم و خم کار ر

در نظر گرفته بود. او مصمم بود تا به کمک عده ای از همفکرانش يک 

از دفتر و دستک تمام عيار سنديکاليستی دارای اسم و آوازه بر پا سازد. 

طريق آنچه تأسيس می کند با اتحاديه های کارگری اروپا و جاهای ديگر 

ر وارد بده و بستان شود، برای سنديکاسازی و مبارزات سنديکاليستی د

ايران حمايت جلب کند و به اين نوع کارها پردازد. چرا در اين ميان عده 

کثيری را دعوت کرده بود، به اين خاطر که او اين انتظار داشت شمار قابل 

توجهی از آن صد نفر يا بيشتر با توجه به کارائی هائی که دارند، دست 

وظيفه ای به بيعت به سويش دراز کنند و برای رونق بازار اين امامزاده 

عهده گيرند. کنفرانس در طول دو روز بحث و گفتگو دچار تشتت و چند 

جلسات ديگری را دستگی شد. با اين وجود عده ای با انتخاب نام بنياد کار 

هم برگزار نمودند. اما اين تالش باالخره به بن بست رسيد و بنياد کار به 

 ورطه تعطيل افتاد. 

 .مای سوسياليسم موجود بوده استاين مقاله در سايت قديمی سي .82

     ی ايجاد تشکل کارگری کميته هماهنگی برا سايت سابق .83
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