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 2013ن ئبازنویسی و اختصار ژو - 2012اوت  31                          مقدمه

 

متن اصلی کتاب حاضر به شرح تحلیلی پروسه تحوالت ایدئولوژیک و  اکثر صفحات

در فاصله میان سال تأسیس « سازمان مجاهدین خلق ایران»اسی درون سی

( اختصاص یافته است. چرا 1357در )« مجاهدین م. ل» ( تا روزهای تجزیه 1344)

به این کار پرداخته ام؟ موضوعی است که مناسبت های خاص آن را در پایان همین 

ر خواهم آورد. اما مقدمه و پیش از شروع محتوای واقعی کتاب، به صورت تیتروا

 پیش از آن باید نکات بسیار تعیین کننده تری را در میان گذارم.

سرمایه داری طبقه کارگر جهانی، قرن فتوحات  قرن بیستم برای جنبش ضد

فریبنده و واهی، اما شکستها، عقب نشینی ها و برهوت فرسائی های واقعی فاجعه 

کال مارکسی نگردیدند، درسی برای بار بود. شکست هائی که هیچ گاه آناتومی رادی

مبارزات بعدی نشدند، در بیشتر موارد پیروزی به حساب آمدند!! و به همین خاطر 

سنگ بنای شکست های فاحش تر بعدی گردیدند. فروپاشی انترناسیونال اول، از 

پای درآمدن جنبش سرمایه ستیز کموناردها و افول عمر امیدزای کمون پاریس، 

یال دموکراسی روایت بین الملل دوم، سقوط جنبش کارگری اروپا تاخت و تاز سوس

به باتالق رفرمیسم راست اتحادیه ای، استیالی راهبردها و دورنماهای سوسیال 

وسه پیکار توده های دموکراسی در قالب کمونیسم خلقی میلیتانت لنینی بر پر

سم ستیزی خلقی فاجعه شکست انقالب کارگری اکتبر، برآمد امپریالی کارگر روسیه،

الیه های تحتانی بورژوازی به ویژه در سه قاره آسیا، افریقا و امریکای التین، هم 

اردوگاه  ،کمینترن این اقشار با کمونیسم خلقی لنینیآمیزی رفرم طلبی میلیتانت 

شوروی سابق و تسلط این ائتالف گمراهساز، بر عظیم ترین بخش جنبش کارگری 

 ای متوالی زنجیره شکست بودند. جهانی، همه و همه حلقه ه
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ها به ویژه زمانی که حاصل گمراهه رفتن های مبتنی بر  پس نشینی ها و باخت

های پی در پی باال د. شکستتوهم و بی دانشی باشند، نواده های ناهنجار می زاین

. طوفان ز همه لحاظ موحش به بار آورده استبرای جنبش کارگری نیز عواقبی ا

، فجر لیبی، جبهة بوکوحرام را زائیده است. القاعده، طالبان، داعش،فاشیسم  ویرانگر

مجال تولد داده  انصارالشریعه و فراوان از این وحوش بشرستیز را النصره، الشباب،

به عنوان الگو، پیشقراول و هموارساز راه تولد این مافیاها،  است. پیش از همه،

جبهه »اروپا جریانهای راسیستی را وارد پهنه تاریخ کرد. در « میجمهوری اسال»

، «حزب مردم دانمارک»، «آزادی اتریش» ،«برای آلمانآلترناتیو »، «ملی فرانسه

توقف »، «های سوئد دموکرات»، «های واقعیفنالندی»، «زادی و دموکراسی هلندآ»

، «پیشرفت نروژ»، «طالئی یونان شفق»، «فیدسز مجارستان»، «یسئمهاجرت سو

های ها و ادبارستیزی و همانندان را بر سر راه چاره جوئی نایاوکر« راست سکتور»

 عاصیان دوزخ سرمایه قرار داده است. 

فقط  طبقه کارگر بین المللیهای پی در پی جنبش ضد سرمایه داری شکست 

است. دنباله روی و  نساختهفاشیسم نزائیده است، فقط مافیاهای فوق را متولد 

به هر جرثومه فریب و جنایت هر بخش بورژوازی  دخیل بندی توده های کارگر دنیا

ها  است. چرا چنین است، چرا شکست کردهرا کارنامه روز جنبش کارگری کشورها 

باردار چنین سرنوشت و عواقب دهشتناکی شده اند و می شوند؟ پاسخ را باید در 

قعر هستی سرمایه داری کنکاش کرد. سرمایه در نهاد خود سد حقیقی سر راه 

تری و بقای خویش است. نقطه آغاز و پایانش تولید سود، خودگستری بدون خودگس

هیچ مهار و تولید افراطی و سرطانی خود است. تولید، کار و وسائل تولید در اینجا 

نه در خدمت انسان ها، نه برای رفع نیازهای زندگی انسانی، نه ابزار بی نیازسازی 

سرمایه  محدودهو افزایش فاقد هیچ  بالعکس در خدمت تولید سود کامالا  که ،بشر

زیر فشار گرایشی ذاتی، به سوی  ،است. شیوه تولید سرمایه داری با همین بنمایه
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سهمگین ، به بهای بحران هابحران پیش می تازد. چالش تحمل کاهش نرخ سود و 

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

کوبنده بسیار یه داری را سرکش تر می سازد، پویه تولید اضافه ارزش را ذاتی سرما

تر زیر مهمیز رویکرد افت نرخ سود و ظهور بحران های بعدی قرار می دهد، 

اینده و بی انتهای این روند همزاد، همگن و گستری سرمایه تاریخاا با تشدید فزخود

حال و به حکم همین بنمایه همراه بوده است. رابطه تولید اضافه ارزش در همان 

رابطه جدانی انسان از کار، تبدیل محصول کار او به سرمایه، عروج سرمایه به عنوان 

قدرت قاهر مسلط بر هستی بشر و نقطه شروع و رجوع و ختم همه امور است. نظام 

باتالق شدت بی مهار استثمار کارگر،  ،سرمایه داری با این شاخص های ماهوی

نگی، بیکاری، جنگ افروزی، آوارگی، تعمیق بی امان شکاف های تولید فقر، گرس

نفرت بار جنسی و نژادی و قومی، دیکتاتوری، خفقان، عمیقاا طبقاتی، تبعیضات 

ساز و برگ های  همهکودتاگری، اعتیاد، فساد، فحشاء و تن فروشی، نبش قبر 

گارسازی سبعیت شکلهای تولیدی پیشین و به کارگیری همه آن ها در پویه ماند

قهری  به گونه ای مشخصات،با این  نظام بردگی مزدی .چرخه بازتولید خویش است

علیه استثمار، بی  توده کارگرعصیان و جنگ  و گریزناپذیر آماج اعتراض، مبارزه،

حقوقی ها و سیه روزی هائی است که بر این طبقه تحمیل می کند. همزمان کانون 

ار و بخش های مختلف بورژوازی جهانی بر کشمکش و جدال درونی طبقه سرمایه د

هر کشور و کل  کارگرانسر چگونگی تقسیم اضافه ارزش هائی است که توسط 

 این یا جواب واقعی سؤال باال نکته حیاتی در اینجاجهان تولید می گردد. 

است که توده های کارگر اگر نتوانند ریل واقعی پیکار علیه سرمایه داری و 

ن نظام  را بازیابند حتمًا به وادی گمراهه ها پرتاب می علیه اساس هستی ای

آنکه همواره و همه  تعیین کنندهو به همان اندازه  دیگر نکته مهم گردند.

های ارتجاعی درون طبقه سرمایه دار آماده اند تا این  ونیجا اپوزیس
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های ز و کارهای مناقشات و تسویه حساب مبارزات را به کجراه برند و سا

ود با هم سازند. جنگ کارگران با نظام بردگی مزدی گریزناپذیر درونی خ

است. تاریخ سرمایه داری به طور واقعی تاریخ همین جنگ است. این 

حلقه ها، تار و پودها و فراز و فرودهایش نمایش تعرض  همهکارزار اگر در 

آگاه، سازمان یافته، سراسری و طبقاتی توده کارگر برای تحمیل رادیکال 

عینی بر سرمایه داری و دارای افق شفاف خواسته های ممکن روز  ترین

امحاء رابطه خرید و فروش نیروی کار نباشد بدون شک کارزاری سترون، 

اضمحالل قدرت پیکار ضد  شکست آمیز و در خدمت تضعیف، فرسودگی و

. توده های کارگر در چنین وضعی و بر بام خواهد بودسرمایه داری این طبقه 

های حاصل این شکست ها و کجراهه رفتن ها اگر تمامی توان اعتراض ویرانه 

میدی و سرخوردگی و انصراف از مبارزه دفن نکنند، حتماا اخویش را در گورستان نا

راه بیعت به هر جناح درنده بورژوازی را در پیش می گیرند، سرمایه داری در یک 

، تا چشم ر توزیع سودهاسوی و در گستره مناقشات درونی طبقه سرمایه دار بر س

های فریبکار فاشیست، راسیست، لیبرال، سوسیال دموکرات، ونیکار می کند اپوزیس

محافظه کار، چپ، راست، مذهبی، الئیک، ناسیونالیست، دموکرات، سکوالر و از این 

قماش وارد بازار می کند و در سوی دیگر از همه مساماتش گند و خون و فقر و 

کارگران می سازد و آنها را آتشفشان عصیان و اعتراض و گرسنگی و ذلت نصیب 

پیکار می نماید. در دل این گندزار پلشت سالخی انسان، پیکار و قهر و انفجار امر 

اجتناب ناپذیر کارگران است و اگر این جمعیت چندین میلیاردی عاصی سنگر 

بر پای ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی خود را  و رادیکال جنگ واقعی

ندارند، اگر شورائی و ضد کار مزدی و سراسری متشکل نشوند و از درون شوراهای 

ها، راسیست ها، نازیست ها، خویش نخروشند حتماا طعمه فاشیست سرمایه ستیز

ون و مافیای دیگر سرمایه خواهند یلیبرال ها، پان اسالمیست ها یا هر اپوزیس
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می زایند. حادثه ای که از « موارفرزندان ناه»گردید. اینجاست که شکست ها 

دیرباز تا امروز جنبش کارگری جهانی را در خود بلعیده و هر روز بیشتر و وخیم تر 

می بلعد. کارگران اروپا وقتی از ادامه راه کمون پاریس و انترناسیونال اول، از 

سازمانیابی آگاه و شورائی قدرت ضد سرمایه داری خویش فروماندند، خیلی زود 

سوسیال دموکراسی و رفرمیسم راست اتحادیه ای شدند. خموشی مشعل  شکار

پیکار ضد کار مزدی در اروپای غربی و شمالی راه عروج کمونیسم خلقی در روسیه 

شروع قرن بیستم، بیعت جنبش کارگری روس به روایت میلیتانت و سرنگونی طلب 

د ساخت. رخدا سوسیال دموکراسی و وقوع فاجعه شکست انقالب اکتبر را هموار

راه کرد و سرنوشت طبقه کارگر و سفینه پیکار شوم اخیر، تاریخ را از راه، بی 

های بورژوازی ای مفاصا حسابرا به دار طوفانهای روئیده از تالطم فض اوطبقاتی 

آویخت. حاصل شکست انقالب اکتبر قابله چاالک والدت و دایه دلسوز پرورش 

جای شکی گردید،  دنیای بورژوازی در سطح امپریالیسم ستیزی الیه های پائین

شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری بازگستر پایه های مادی نیست که 

 این یک واقعیت مفروض و بدیهی است بوده است.این رخدادها غالب وقوع 

اما آنچه روی داد نه تقدیر تاریخ که حکایت فروماندگی جنبش ضد سرمایه داری 

ی همه جادر از ایفای نقش تاریخی خود بود. این جنبش  انجه کارگر توده های

ون مداری چپ نمایانه بخش هائی از بورژوازی گردید. یراهی مسلخ اپوزیس دنیا

 ون آرائی ها فتح خویش را ابزار تار و مار کمونیسم لغو کاریفاتحان این اپوزیس

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

طبقاتی توده های کارگر آوار کردند. جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر زمینگیر 

شد و میلیاردها کارگر سکنه زمین در شرائطی که شدت استثمار و فقر و بیکاری و 

سرمایه داری هر روز بیش نظام از سوی  و بی بهداشتی پمپاژ آبیبی خانمانی و بی 

ورطه هالکت می راند، به برهوت نومیدی و استیصال و بی  از روز پیش آنها را به
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افقی پرتاب گردیدند. سرمایه همزمان جنگ و ستیز باندها و بخش های مختلف 

بورژوازی بر سر چگونگی توزیع اضافه ارزش ها را شدیدتر و عمیق تر ساخت. بازار 

ی دهشت ون های درونی طبقه سرمایه دار به تمامی ساز و برگ هایتوسل اپوزیس

آفرین نبش قبر شده تاریخ را رونق بخشید. فاشیسم اسالمی، نازیسم هیتلری، 

راسیسم، هر الگوی پلشت تسویه حساب با رقبای طبقاتی و هر سناریوی وحشت 

آمیز فریب توده های عاصی را دستور کار روز بورژوازی کرد. کل این حوادث دست 

کارگری امروز در همه برهوت در دست هم وضعیت موجود را پدید آورد. جنبش 

ی ارتجاعی بورژوازی را قدرت می بخشد، تنها جائی که هاها، قشون کارزار مافیا

حضور ندارد سنگر جنگ راستین وی علیه سرمایه و میدان صف آرائی نیرومند 

و کمپین  راست اتحادیه ایمنحط ی اوست. رفرمیسم کمونیسم لغو کار مزد

به رغم کارنامه تمام عیار نفرت بارش، هنوز هم  !!«یانترناسیونالیست»سندیکاسازی 

تا چشم کار می کند، بر این جنبش مستولی است، ارتجاع فاشسیتی هولوکاست 

ساالر اسالمی از اصالح طلبان و اصولگرایان حکومتی یا حاشیه قدرت جمهوری 

لنصره و القاعده و دولت اسالمی ابوبکرالبغدادی، تا جبهة ا البان،اسالمی گرفته تا ط

انصار الشریعه و سایر همقطاران آنها هر کدام لشکرهای عظیم متشکل از توده های 

خانم « جبهه ملی»فقط چند متر آن طرف تر طبقه کارگر را پشت سر خود دارند، 

در نقطه ای از دنیا که روزی پرچم کمون پاریس بر فرازش در اهتزاز  «ماری لوپن» 

( رعشه بر 1848ران کارگران در انقالب ژوئیه )از رهب« وسپا»بود و رعد صدای 

 انکارگر جمعیت عظیماندام طبقه سرمایه دار می انداخت، در آستانه سان بینی از 

فرانسه به عنوان اردوی وفادار مانیفست بشرستیزانه خویش است!! بورژوازی 

نژادپرست سوئد فوج فوج کارگران را قوای جدال خود می سازد، سرمایه داران 

، آلمان و دانمارک هر روز جمعیت عظیم سوئیسیست و فاشیست اتریش، هلند، ناز

شفق » تری از طبقه کارگر اروپا را لشکر کارزار ضدبشری خود می کنند. در یونان 
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ین می کوشد تا با دادن کاسه ای آش به کارگران گرسنه ا میخالولیاکوس« طالئی

!! سازدزی و بازستانی استانبول های قومی بورژواکشور، آنها را ارتش ذخیره جنگ 

 در ممالک عربی خاورمیانه و شمال افریقا دهها میلیون جوان خانواده های کارگری

ی و عصیان خود علیه سیه روزی ها خشم عنان  «!!بهار عربی» بی معنای زیر لوای

 ، «مبارک» عقبه نرال های ژ، «اخوان المسلمین»مخلوق سرمایه داری را به دست 

ها  های ارتجاعی بورژوازی می سپارند و باالخره در ایران میلیون ونیپوزیسو سایر ا

نفر از همین جوانان کارگرزاده با شناعت زایدالوصفی راه رهائی خود از باتالق 

توحش و سبعیت سالیان دراز جمهوری اسالمی بورژوازی را در فشردن دست 

 یم حمام خون ساالرسازمان دهندگان و بانیان و سفینه بانان قدرت همین رژ

جستجو می کنند. واقعیت کریه این است که تاریخ جنبش کارگری دنیا از سالهای 

رطه انحالل در راهبردها و به و پیشآخر قرن نوزدهم تا امروز، هر گام بیشتر از گام 

های چپ نمایانه بورژوائی فرو رفته است. کارنامه نسل جوان این طبقه در راه حل

گان و درس خواندگان دانشگاهی آموختش هائی از آن که به دانش بخایران به ویژه 

و قبلی نسل به مراتب از نسل پیش، تیره تر و قابل سرزنش تر است.  بر می گردد،

به صورت دقیق تر، جمعیتی از آن نسل که برخاستگان شرائط کار و استثمار و 

برای تغییر وضعیت زندگی طبقه کارگر، پای بند آرمان رهائی انسان و اهل مبارزه 

، اشتباهات بزرگی مرتکب ندگمراهه های زیادی پیمود شکبدون  ندموجود بود

در اثرگذاری بدفرجام بر سرنوشت جنبش کارگری ایران نقش جدی ایفاء  ،ندشد

اعالم کرد که جمعیت مورد گفتگوی آن نسل  بسیار صریحها، باید با همه این ند،کرد

 باشتباهات و تأثیرگذاریهای زیانبارش، در قیاس رفتن ها، ا بی راهه به رغم همه

، فرسنگ ها جلوتر، جماعتی از درس خواندگان نسل حاضر طبقه کارگر

رادیکال تر و آرمانگراتر بودند. شاید اشاره من به این جماعت برای همگان به اندازه 

درصد جمعیتش را  70الزم روشن نباشد. مختصر بگویم. در جامعه ای که بیش از 
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فاق وس طبقه کارگر تشکیل می هد، بسیار روشن است که اکثریت قریب به اتنف

های خیابانی آن هم، افراد خانواده های این  جوانان معترض و فعال در شورش

انجام داد به تراژدی می مانست و آنچه اینان می نسل پیش طبقه هستند. آنچه 

شم به رویدادهای کنند، نمایشی کمیک و دردآور بیش نیست. ما در شرائطی چ

سیاسی دنیا باز کردیم که شیوه تولید سرمایه داری هنوز میدان های زیادی برای 

سنگرگیری، ساز و کارهای فراوانی برای فریبکاری و گریزگاههای زیادی برای 

در پیش روی داشت. با این وجود، ما از برج « نبرد آخرین»احتراز از تن دادن به 

ور خودپوی تیرباران شده خود، همه جا سرود همان شناخت آش و الش و شع

جنگ علیه استثمار و بشرستیزی سرمایه داری سر دادیم. اکثریت قریب به اتفاق 

نسل حاضر این کار را نمی کند. بالعکس به گونه ای بسیار رقت بار همه دار و ندار 

این زندگی، کل امیدها و آرمانهایش را به قدرت اعجاز این نظام گره بسته است. 

نسل در شرائطی این کار را می کند که سرمایه داری برای کشیدن هر نفس 

نیازمند لشکرکشی و جنگ افروزی سراسری علیه هست و نیست معیشتی و 

ران دنیا است. ما راه تحقق کمترین میزان امکانات اجتماعی و رفاهی کل کارگ

، در ز خویشهمان حد شناخت و قدرت تشخیص روهای بزرگ انسانی را در آرمان

، اصالح طلبی و هر شکل مماشات با نظام «لیبرالیسم»طی پروسه گسست از 

سرمایه داری دیدیم، همه رویکردهای آشتی طلب و لیبرال، حتی چپ ترین آنها را 

کارگر آماج انتقاد و  طبقهیر منافع و اهداف انسانی به عنوان دشمنان آشتی ناپذ

ستیزی دروغین و آزادی خواهی واهی  -تاتوریافشاء قرار دادیم. طومار ارتباط دیک

آنها با انتظارات استثمار شوندگان و زحمتکشان را یکراست پاره کردیم. افتادن در 

ورطه پارلمانتاریسم و مبارزه قانونی را غرق شدن در باتالق سازش با سرمایه و 

م و سرمایه داران و دولت سرمایه داری اعالم داشتیم و تا هر کجا که توانستی

کارگر به  بر طبل اتکاء طبقه، باز هم با همان شعور روز خود، فکرمان یاری داد
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جماعت مورد اشاره نسل حاضر راه معکوس می  کوبیدیم. دقدرت پیکار طبقاتی خو

رود. به هر جرثومه جنایت، جهل و فریب حتی دژخیم ترین آنها دخیل می بندد. 

ز درنده ترین رژیم های تاریخ سرمایه برای بنیانگذاران، خادمان و حافظان یکی ا

داری هویت آزادیخواهی و اصالح طلبی جعل می کند!! زندانبانان و شکنجه گران 

رژیم را لباس شکنجه ستیزی و زندان براندازی می پوشاند!! از مشتی همین دیروز 

والیتمدار، دین ساالر و عمله و اکره سرکوب شعور و اعتراض طبقه کارگر، صرفاا به 

قدرت سیاسی بورژوازی، تندیس  تر ساب مناقشات درونی آنها با بخش مسلطح

 ناجی و منجی می سازد!!         

ما وارد عصری گردیدیم که کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگر زیر فشار شبیخون 

های سرمایه زمینگیر و در گرد و خاک تاخت و تاز سالیان دراز سوسیال 

ی میلیتانت لنینی و کمونیسم اردوگاهی قبض روح دموکراسی، رفرمیسم چپ نما

های جامعه شناسی  شده بود. بارقه حرف های مارکس را باید در ال به الی درس

را در جستجو می کردیم!! نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی حسین آریانپور 

 بتلهایم، مندل و همانندان می کاویدیم!! ،یزیئ، سوگردآورده های نظری نیکیتین

، استالین و مائو می آموختیم!! و در کم انقالبی مارکس را باید از پلخانفماتریالیسم 

زیان ترین حالت آموزه های کمونیسم خلقی لنین را نظرات و پراکسیس مارکس 

می پنداشتیم!! ما برای حصول هستی آگاه طبقاتی با چنین کجراهه ها و 

دای فهم آناتومی مارکسی سرمایه دشواریهائی رو به رو بودیم. با همه اینها، شی

داری، شناخت سوسیالیسم مارکسی و لغو کار مزدی و آشنائی ژرف تر با پیچ و خم 

پیکار سوسیالیستی بودیم. نسل حاضر در چنین مسیری نیست. گروندریسه، 

کاپیتال، ایدئولوژی آلمانی و دستنوشته های مارکس را می گذارد و آثار 

ا فریدمن یا خرافه های عهد عتیق افرادی مانند ساموئلسون، کروگمن، چه بس

کاتوزیان و علمداری و مرتضی محیط را بر می دارد، فقر فلسفه و نقد هگل یا روایت 
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مارکسی مبارزه طبقاتی را به فراموشی می سپارد و دست به کار نبش قبر کانت و 

 الک و ماکس وبر و بدیل های بی مایه وطنی آن ها می گردد. 

رغم همه فدارکاری های حماسی بی مرز، زیر فشار مه آلودگیهای  نسل ما به

متراکم متصاعد از رابطه سرمایه، کمونیسم خلقی و اردوگاهی، قادر به شناخت ژرف 

طبقاتی و مارکسی سرمایه داری، سوسیالیسم و راه واقعی مبارزه طبقاتی نشد، در 

م ستیزی خلقی قرار همین راستا جنگ او علیه بردگی مزدی در خدمت امپریالیس

گرفت. مبارزه مستمر، شجاعانه و پرهزینه اش برای سوسیالیسم، نهال راه حل های 

جایگزینی شکلی از بردگی مزدی با شکلی دیگر و استقرار سرمایه داری دولتی نوع 

روسی و چینی را آبیاری کرد. کل از خودگذشتگی ها، آرمانگرائی ها و حماسه 

سم چپ و دستمایه تفوق راهبردهای یاب ناسیونالیهای شکوهمندش آب آسسازی 

این یا آن بخش ارتجاع بورژوازی شد. نسل پیشین زیر مهمیز دردناک این خطاها از 

هر گونه اثرگذاری رادیکال ضدسرمایه داری بر روند مبارزات جاری و بعدها خیزش 

 سراسری طبقه کارگر عاجز ماند و حاصل تمامی جنگیدن هایش در حساس ترین

بزنگاهها، پلکان عروج درنده ترین و پوسیده ترین بخش وحوش دینی بورژوازی به 

عرش قدرت سیاسی شد. انتظار واپسین آن نسل و طبقه کارگر این بود که نسل 

حاضر پرچمدار آهنین عزم نقد رادیکال بدفهمی ها، انگاره های غلط، گمراهه رفتن 

پیکار ضد سرمایه داری باشد. آنچه  ها، اشتباهات و معمار موفق حفاری راه واقعی

اینک در بستر تاریخ جریان دارد، به تمام و کمال خالف این است. قشر وسیعی از 

درس خواندگان برخاسته از شرائط کار و استثمار و زندگی طبقه کارگر به جای نقد 

رفتن ها و غلط اندیشی های گذشته، به جای جستجوی   خالق و طبقاتی کجراه

وسیالیستی ضد کار مزدی، بست نشین بارگاه بشرستیزترین راه حل پراکسیس س

های نئولیبرالی بورژوازی و خوشه چین علم و کتل مافیای متولی تعمیر دولت 

اسالمی سرمایه شده اند. آنچه این جمعیت به نمایش می گذارد حدیث سقوط 
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ای بزرگ سال پیش، به ذهن هیچ انسان وفادار به آرمانه 40دردناکی است که تا 

« سبز»بشری خطور نمی کرد. دمیدن در صور جنبش های ارتجاعی سرمایه ساالر 

یا «!! رأی مرا پس بده»، «یا حسین، میر حسین» ، راه اندازی کارناوال «بنفش» و 

ابداعات ارتجاعی زشتی است که  ،و نوع اینها« وای اگر موسوی حکم قیامم دهد» 

 . بر مغز هر کارگر آگاهی شالق می زند

یک چیز روشن است و باید بسیار صادقانه به آن اعتراف کرد. نسل حاضر که مراد 

من در این مقدمه، همه جا، جماعتی از درس خواندگان روز طبقه کارگر است، 

مرثیه سقوط روز خویش را از متن شکست های فاجعه بار و پی در پی نسل پیشین 

م شکست راههائی است که ما بر می دارد. سقوط آزاد این جماعت محصول مستقی

رفتیم، اما چه چیز شکست خورده است؟ با این شکست ها چه باید کرد؟ و آیا نفس 

ارجاع وضعیت رقت بار دامنگیر این نسل به اشتباهات و شکستهای نسل پیش، 

جماعت امروزی دانشجویان خانواده های کارگری را تبرئه می کند؟!! اگر چنین 

اشد آنگاه کل تاریخ زندگی انسان باید به جای آنکه تصوری می توانست درست ب

تاریخ مبارزه طبقاتی باشد، حدیث قهقرا رفتن ها و ابتذال پوئی ها می شد. 

بورژوازی می خواهد که طبقه کارگر و فعالین جنبش کارگری چنین کنند. 

نمایندگان فکری، سیاستمردان و دانشوران بورژازی تاریخاا برای سوق دادن این 

ش به عمق چنین ورطه ای همه کار کرده اند و علی العموم موفق نیز بوده اند. جنب

سقوط همین نسل حاضر طبقه کارگر  ندهآثار موفقیت آن ها را در سطر، سطر پرو

می توان مطالعه نمود. آنها همه شکست ها را به حساب کمونیسم، به حساب افق 

ای مارکس و به حساب جنبش ها و آرمان های رهائی پرولتاریا، به حساب حرف ه

ضد سرمایه داری کارگران دنیا نوشتند. با همه توان، با بهره گیری از زرادخانه های 

جعل و دروغ و مهندسی افکار، کل این وارونه نویسی ها را مالط ذهن و مغز توده 

کارگر به ویژه نسل درس خوانده این طبقه ساختند. شکست انقالب اکتبر، احزاب 
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اسیونال چپ مائوئیستی!!، شکست دموکراسی طلبی خلقی، امپریالیسم کمینترن، ن

ستیزی ناسیونالیستی، کمونیسم اردوگاهی، همه و همه را شکست کمونیسم 

 مارکسی و سوسیالیسم لغو کار مزدی پرولتاریا خواندند!! 

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

د آگاه اشتباهات فاجعه بار سلف خود گردد، درس آموز روایت نمایندگان منتق

فکری بورژوازی از شکستهای پیشین جنبش کارگری و حاصل اشتباهات نسل قبلی 

شد!! اینجاست که تراژدی های پیشین جای خود را به نوعی بازی کمیک اسف 

زار دهنده این واقعیت انگیز می سپارد. آنچه امروز در پیش روی ما قرار دارد چهره آ

است. نکته دیگری را هم باید گفت و بر آن تأکید نمود. بازماندگان جماعتی که در 

طول قرن بیستم هر چند ناخواسته و ناآگاه، دلباخته کمونیسم خلقی لنینی و 

اردوگاهی، به انفصال جنبش کارگری از ریل واقعی پیکار ضد سرمایه داری کمک 

ها را در نقد خطاها و گمراه پردازی های گذشته خویش  کردند، بیشترین مسؤلیت

بر دوش دارند. این عده نه فقط با اشتباهات دیروز خود بلکه با فرار امروزشان از 

 قبول این مهم به بیراهه رفتن نسل حاضر جنبش کارگری دامن می زنند. 

اصرار اینان بر تداوم خطاهای گذشته و قفل شدن به داربست، رژیم ستیزی 

فراطبقاتی یا روایت لنینی جنبش کارگری و تشکل این جنبش و سوسیالیسم و 

انقالب سوسیالیستی، همه و همه گواه فرار این جماعت از نقد مارکسی و ضد 

سرمایه داری اشتباهات خویش است. سماجت آنان به طور قطع هیچ گونه توجیهی 

اضر از راه حلهای نسل ح در هیچ زمینه ای برای هیچ سطح از دنباله روی های

های ارتجاعی بورژوازی فراهم نمی سازد، اما بدون شک، دست این  ونیاپوزیس

ون ها را در کجراه بردن جنبش کارگری و جمعیت مورد گفتگوی ما، هر یاپوزیس

 چه بیشتر، باز می گذارد. 
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کتاب حاضر دست به کار کالبدشکافی انتقادی رادیکال و مارکسی اشتباهات نسل 

لین مدعی تعلق به پروسه پیکار رهائی طبقه کارگر نیست. به عنوان یک پیش فعا

فعال سیاسی آن دوره، تا آنجا که توانسته ام و تشخیص داده ام، این کار را در 

سوسیالیسم، اقتصاد و » نوشته های دیگر دنبال کرده ام. کتاب هائی مانند 

جنبش لغو کار »، «ینیکمونیسم لغو کار مزدی و رفرمیسم میلیتانت لن»، «سیاست

و چندین « رفرمیسم راست اتحادیه ای» ، «نگاهها و نقدها»، «مزدی طبقه کارگر

) این نوشته کتاب یا مقاالت متعدد دیگر را با همین هدف، تهیه و تنظیم کرده ام. 

کتاب حاضر از نوع آن نوشته ها نیست، ها در سایت سیمای سوسیالیسم موجودند( 

نیز نمی باشد و با این منظور به رشته تحریر در نیامده است.  اما یک دفتر خاطرات

 محرک واقعی نگارش آن نه این، که مسائل یا ضرورت های زیر بوده است. 

زیر نام مبارزه مسلحانه چریکی توسط دو  50و  40. آنچه در طول دهه های 1

ق سازمان بزرگ مسلح روز، چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خل

ایران آغاز گردید و ادامه یافت، به هر حال و مستقل از خواست یا اراده هر انسانی، 

گوشه ای معین از تاریخ مبارزه طبقاتی درون جامعه ماست. فدائیان از آغاز و 

مجاهدین از دوره ای معین خود را با کمونیسم، طبقه کارگر، مبارزه علیه سرمایه 

تداعی کرده اند. کمونیسم خلقی در ایران فصل داری و امپریالیسم و نوع این ها 

هائی از تاریخش را در راهبردها، پراکسیس و افت و خیزهای ایدئولوژیک و سیاسی 

این تشکلها به نمایش نهاده است. در همین راستا نقد این روایت کمونیسم الجرم 

می  در گرو بررسی هستی اجتماعی، طبقاتی و پراتیک پیکار این نیروها نیز قرار

گیرد. نویسنده به عنوان یکی از اعضای سازمان مجاهدین و بعدها مجاهدین م. ل 

آن ایام، کالبدشکافی مارکسی و لغو کار مزدی پروسه تحوالت درونی این سازمان را 

جزئی از کار آگاهگرانه کمونیستی و تالشی در جهت استخراج درسهای آموزنده 
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جنبش کارگری می بینم. کتاب از این  مبارزه طبقاتی برای نسلهای آتی فعالین

 لحاظ متنی مکمل سایر نوشته هائی است که باالتر نام بردم.   

سال اخیر عمله و اکره فکری و سیاسی دولت هار اسالمی سرمایه،  35. در طول 2

یا محافل دیگر « ملی، مذهبی ها» ونهای مذهبی و الئیک بورژوازی از نوع یاپوزیس

ختلف چپ، پیرامون پروسه تحوالت داخلی سازمان مجاهدین و باالخره گروههای م

مسائل بسیار گوناگونی را مطرح نموده اند. تکلیف  50خلق در نیمه نخست دهه 

عوامل رژیم روشن است. هر چه گفته اند یا نوشته اند، مصداق شنیع ترین و 

سرمایه  رذیالنه ترین تهمت ها علیه کمونیسم وعلیه هر نوع آرمانخواهی انسانی ضد

داری یا ضد خرافه ساالری دینی است. رژیم برای ایفای این رسالت شوم نه فقط 

خیل کثیر مزدورانش را به کار گرفته است، نه فقط بنیادهای وارونه پردازی و جعل 

بافی متعدد دائر کرده است که به هر حشیشی توسل جسته است و از هیچ جنایتی 

ون های مختلف ینجا ختم نمی شود. اپوزیسدریغ نورزیده است. اما مشکل به ای

بورژوازی اعم از دینی و الئیک و طیف توده ای نیز هر چه به قلم آورده یا بر زبان 

رانده اند، کم یا بیش متأثر از افترائات و تهمت ها و کینه ورزی های زشت 

جمهوری اسالمی بوده است و باالخره محافل چپ نیز اگر در این زمینه چیزی 

ل گزارش، نقد، اند، مستقل از این که قصدشان چه بوده است، به طور مثاگفته 

در هر حال تصویری از رویدادهای واقعی به دست نداده  ،حتی تقدیس و ستایش

اند. نتیجه همه اینها روشن است. گوشه ای از تاریخ مبارزه طبقاتی نه فقط برای 

ریف ها و باژگونه سازی ها و کاو آموزشی نگردیده است بلکه آماج تح کارگران کند

قرار گرفته است. کتاب کوشش دارد تا ضمن نقد مارکسی کارنامه کمونیسم خلقی 

 سیر رویدادها را آنچنان که بوده است توضیح دهد.  ،در سازمان مجاهدین

به بورژوازی،  ای تحریک خشم ارتجاعی محافل رسمی. آنچه اینجا می آید سو3

برخی همراهان حتی ز احزاب و گروههای چپ موجود، احتمال زیاد، خوشایند خیلی ا
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گذشته های دور و نزدیک نیز نخواهد بود. این امر طبیعی است. کتاب با عزیمت از 

کمونیسم مارکسی و لغو کار مزدی به گوشه هر چند کوچکی از تاریخ گذشته چپ 

اد شده نظر می اندازد. چیزی که قرار نیست مورد قبول احزاب و گروهها یا افراد ی

باشد. مخاطب واقعی کتاب نه این دوستان که کارگران ایران و در همین راستا هر 

کارگری در هر گوشه دنیاست. همه بحث بر سر این است که نسل حاضر و آتی طبقه 

کارگر با سر بیدار طبقاتی و رجوع مارکسی به آنچه پشت سر نهاده است از تکرار 

با درایت الزم، راه پیکار واقعی  ضد سرمایه  اشتباهات عظیم پیشین اجتناب کند و

 داری را پیش گیرد.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی  /  22

 

  و دهقانان در دل مبارزات کارگران

 

دشتستان به دنیا آمدم. شهر باد از توابع آخورشیدی در بخش سعد 1323در سال 

چگونه به مبارزه سیاسی  یا می نویسند که در چه سنی، چرا و می گویندخیلی ها 

. من در این گذر هیچ فاصله زمانی خاصی را در ذهن ندارم و تنها هاده اندنروی 

چیزی که می توانم بر زبان آرم این است که در دامان یک جنبش عظیم اجتماعی 

و طبقاتی متولد گردیدم. چندین دهه، پیش از تولد من شیوه تولید سرمایه داری 

ه و با شتاب پیش برده بود. فرایند انکشاف و توسعه خود در ایران را آغاز کرد

را می گذراند. توده های وسیع تضار رباب و رعیتی مراحل احا یامناسبات فئودالی 

ید شدگان و ارتش ذخیره نیروی کارگر، الیه های فقیر دهقانی، جمعیت کثیر خلع 

زیر فشار سهمگین ترین شکل خانه خرابی و سیه روزی این روند قرار  همگی کار

 همه این اقشار اجتماعیکه من در آن زادم، فریاد اعتراض خونبار داشتند. جنبشی 

استثمار فئودالی می جنگیدند،  علیهدهقانان  بود. برای تغییر وضع روز خود

 سرمایه داریشروع مبارزه متحد علیه استثمار  هنوز آماده خطهاین کارگران 

  ار حضور داشتند.صفوف پیک ها دراز آنرادیکال تر  وهمدوش دهقانان اما  ،نبودند

داشت.  ساده ایاین جنبش بود. زندگی دهقانی پدرم از جمله فعالین و پیشگامان 

و  استثمارگران در سنین جوانی فشار سبعیت های . می دانستخواندن و نوشتن را 

عده ای دیگر دست به کار هموارسازی راه همراه و  کردهرا لمس دولت حامی آنها 

جنبش ضد پیشینه شروع  .شده بودعلیه وضع حاکم  ندهقانا کارگران، مبارزات

با افول  1332تا  1320. در سالهای باز می گشت 1317سال  بهفئودالی منطقه 

 خوانین فئودال با رجوع به. می گیرداوج  ، این جنبشاستبداد سیاه رضاخانی

در  .می گردنددهقان  تودهنهادهای باالی دولتی، خواستار صدور حکم سرکوب 

که برای مجبور  دادبه ژاندارمری کل کشور دستور « عال»کابینه سالها همین 
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اقدامات دست یازد. فرماندهی وقت  همهبه پرداخت بهره مالکانه به  دهقانانساختن 

خیلی ها مورد بازخواست و  .کردبساط سرکوب پهن  وقت بدون فوت ژاندارمری

. خانه محقر دهقانی ردیدمجبور به فرار و ترک محل گ پدرمو  گرفتندکنترل قرار 

کنترل گماشتگان خوانین شد. من در آن روزها شش سال داشتم و در آماج ما 

. نخلستان کوچکی کرده بودممهرماه همان سال کالس اول دبستان را شروع 

با حمایت  هاداشتیم که محصول خرمای آن تنها وسیله امرار معاش ما بود. فئودال

را مصادره کردند و به این ترتیب تنها لستان نخژاندارمری شاه محصول خرمای 

. وضعیت رقت باری پیدا کردیم. از گردیدمنبع خورد و خوراک ما از دستمان خارج 

. بودپدرم در معرض دستگیری و زندان  داشتیم.همه لحاظ در محاصره قرار 

 مادرم در مبارزه با زورگوئی فامیل حق تماس با ما را نداشتند،هیچکس، حتی افراد 

و استثمار هیچ دست کمی از پدرم نداشت. او زنی بیش از حد متکی به خود، توانا، 

چاره گر و مقاوم بود. در دل شرائطی که گفتم نه فقط دچار هیچ نوع احساس عجز 

به و ترس نشد که بسیار جسور و بی پروا آماده مقابله با مشکالت و مصائب گردید. 

می کردم،  موفقیتبود که در آن احساس   . تنها جائیمدرسه عالقه زیادی داشتم

. در آن سال ها برای می گفتمترک نیز مدرسه را اما با اجبار به خروج از روستا باید 

خانخانی فرار از یک دهستان و رفتن به دهستانی دیگر  نظامافراد تحت تعقیب 

 شروعسال بعد مدرسه را در روستای جدید  نوعی امنیت نسبی به دنبال می آورد.

 کالس های اول و دوم را در آنجا خواندم. نمودم و 

نخست وزیری مصدق عده ای از پیشروان جنبش دچار این توهم بودند که  رهدو در

ها پدید مبارزه و کوتاه کردن دست فئودالشاید صدارت وی فرصتی برای گسترش 

به بار  ا تحقق نیافت، بلکه نتیجه معکوسانتظاری ماالمال از توهم که نه تنه آرد!!

مستقیم دولت  ردستو بنا به ارتش و فرمانده سربازصدها  1331 سالآورد. در 

تا از طریق ایجاد رعب و وحشت و در صورت لزوم حمام  راهی جنوب شدند مصدق
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طول دو در به پرداخت بهره مالکانه مجبور سازند. خون، توده های فقیر دهقان را 

لتی به نفع کارگران و دهقانان و دخالت رسمی دو سال نخست وزیری مصدق هیچ

به زیان اربابان فئودال یا زمینداران سرمایه دار صورت نگرفت. جنبش کارگری، 

دهقانی کوشید تا به میزان توان و آگاهی خود از شرائط روز استفاده نماید، اما 

زمینه های واقعی این اغتنام فرصت نه وجود دولت مصدق، نه تمایل این دولت به 

که فقط شکاف سقف قدرت از مبارزات دهقانان و کارگران جانبداری  هیچ شکل

کاهش می  کمیرا  جنبش که ظرفیت نظام برای سرکوب . چیزیبود روزسیاسی 

، بر فشار حاکمیتتشتت موجود در سقف دهقانان با استفاده از کارگران و  داد.

ند. هیچ رابطه مبارزات خود افزودند، سطح شناخت و آگاهی سیاسی خود را باال برد

طبع  اش را بابتساوی طلبانه  های ظاهرااشعاراما با حزب توده نداشتند، تشکیالتی 

مصداق  ،مصدق شخص چیزی که در مورد احزاب جبهه ملی و ،دیدندخود می 

 داشت. ن

در سایر نواحی  مبارزات همزنجیران خوداخبار دهقانان و کارگران با شور و هیجان 

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

که بارقه هیچ رویکرد رادیکال  شرائطیدر  شعارهایشبورژوازی بود، اما برخی 

ایرانی متوهم به چشم نمی خورد برای کارگر و دهقان یالیستی ضد کار مزدی سوس

هر چه  ، ازکار و استثمار و سیه روزی خودجاذبه داشت. اینان با رجوع به شرائط 

در میان می کردند. تمایل به کمونیسم  دلخواهمی شنیدند، کم یا بیش تفسیرهای 

این . به کرات و شاید روزی چند بار استثمارشوندگان مستمراا در حال گسترش بود

جاری زبان کارگران و دهقانانی که حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند  سخن بر

نشود که در پشت همه  فراموش «انسانهاستکمونیسم تنها راه نجات »  می شد که

در سطح  ها و تأکیدها چیز عجیب و غریبی قرار نداشت. کمونیسم آناناین اشتیاق 

مسلماا کمونیسم مارکس، کمونیسم لغو کار مزدی،  گاهی روزشانآشناخت، شعور و 
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در همان حال که کمونیسم  باور داریم، نبود.من و امثال من  امروزکمونیسمی که 

های ها انتظارات و افقآن اردوگاهی هم نبود.ب توده یا سرمایه داری دولتی هار حز

کمونیسم تلقی می کردند. نوعی  مان سطح آگاهی و شناخت موجود،را با ه روزشان

یک دنیای آزاد، بدون  تاختن به سویها، هستی اجتماعی آن تلقی که با توجه به

 را دنبال می کرد.و زورمداری  فقر و جنایت و دزدی یا زندان و زور گرسنگی،

شرائط سیاسی روز جامعه، حضور وسیع طبقه کارگر ایران در میدان تالطمات 

کارگری و تظاهرات گسترده  شار اخبار مربوط به خیزش های بزرگاجتماعی، انت

بر موقعیت روز جنبش ای تعیین کننده بسیار خیابانی در شهرهای بزرگ تأثیرات 

به لحاظ ارتقاء دانش و استثمارشوندگان نهاد.  بر جای جنوب کارگری –دهقانی

ی بیشتری برای گسترش و آمادگبه طور چشمگیری رشد کردند آگاهی سیاسی 

 درون جدال شد. سیاسی جامعه هر روز بحرانی تر نشان دادند. اوضاع مبارزات

ان یافت. کمپین مصدق برای بازتقسیم اضافه ارزش های نفتی می حاکمیت شدت

این «  ملی شدن نفت »و بین المللی زیر نام  ی مختلف بورژازی داخلیبخش ها

وده های ت عقب نشینی شاه، و 1331 تیر 30رویداد با . نمودجدال را باز هم تشدید 

سود جستند خود  به نفعمشاجرات شدت از  همه جا منجمله جنوب دهقانکارگر و 

 سال همینبهشت اردیواخر ا و موج تهاجم آنان علیه استثمارگران نیرومندتر شد.

 ها در خانه مان مواجه گردیدم. با اجتماعی از آدموقتی از مدرسه به خانه برگشتم، 

با احساس شادی از  بودند. آنان همرزم پدرم ، کارگریفعالین جنبش دهقانی

  خود باز گردانند. ما را به خانه و کاشانه آمده بودند تا اندک روز های پیروزی

عصر ندگان به راه خود ادامه داد، اما عمر این پیشروی کوتاه بود. جنبش استثمارشو

فاز نخست سیاسی تر شد.  روزهای پیشچهره روستا از  1332 مرداد 25روز 

برق  کرد. رارفشاه  به شکست انجامید. تای امپریالیست ها و شرکای داخلی آنهاکود

هی در روستا پرشکومیتینگ  ی آن روزفردا. شادی در کومه های روستا جهید
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برگزار شد. همه اهالی شرکت کردند و غریو مرگ بر شاه که از گلوی کارگران، 

دهقانان خارج می شد همه جا را می لرزاند. گفتنی است که همه احزاب سیاسی 

روز از جمله حزب توده با این شعار مرزبندی جدی داشتند. اما استثمارشوندگان به 

غلغله عجیبی بود. تا آن روز هیچگاه چنین . طور خودجوش راه خود را می رفتند

جمعیتی را در یک نقطه مشاهده نکرده بودم. همه خوشحال بودند. فرار شاه برای 

آنان معنای بسیار صریح و ملموسی داشت. اینکه دیگر هیچ دانه خرمائی به عنوان 

 هره مالکانه پرداخت نخواهند کرد و سایه توحش و شقاوت فئودالهای دژخیم برب

ها را ولو در کوتاه مدت دچار زندگی آنکه  سرشان سنگین نخواهد بود. مسائلی

 تغییر می ساخت. 

ایام شادی به سرعت باد رخت بربست و جای خود را به دنیای وحشت و دهشت و 

بارقه های طالئی خود را از کانون  1332 مرداد 28بدبختی ها داد. هنوز آفتاب روز 

دیجور روستا جمع نکرده بود که آژیر شروع شب شور و شوق زندگی توده های 

از راه رسید.  قهر ضد انسانیشبیخون ها، برپائی چوبه های دار و سرکشی زبانه های 

خبر بسیار سهمگین و مرگ آور بود. لفظ کودتا زبان به زبان شد و در یک چشم به 

را نمی خانه های روستا پیچید. خیلی ها معنای این کلمه  تمامیهم زدن در عمق 

که شاه بر می گردد، سراسر  خوب در می یافتند. اینبسیار اما یک چیز را  ،دانستند

ها از  به حبس می افتد، زندان ها ها در سینهجامعه میدان های تیر می شود، نفس 

آزادیخواهان پر می گردد، جنبش های حق طلبانه سرکوب می شود. کارگران و 

زندگی  تسلیم جوخه اعدام می گردند. و ستم ردهقانان به جرم پیکار علیه استثما

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

خواهد داد. روستا یکسره در ماتم فرو شد. فردای آن روز همه کوچه و پس کوچه 

 حکومت نظامی نفری 4000ها زیر پای مزدوران منفور ژاندارم بود. در یک روستای 

از ده  در همان نخستین ساعاتعده زیادی را دستگیر نمودند. پدرم اعالم کردند. 
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ماههای زیادی اوضاع بر همین منوال بود.  خارج شد و به نقطه نامعلومی فرار کرد.

شرائط بسیار دشواری قرار گرفتیم، هیچ امنیتی  در من و مادرم به لحاظ معیشتی

اواخر سال  هیچ کجا به چشم نمی خورد. احساس نمی کردیم و هیچ پرتو امیدی از

. از فشار نیروهای به خود گرفتاوضاع به تدریج حالت عادی  دوم بعد از کودتا

رت یکه تازی تا حدودی کاسته شد و این امر قد ژاندارم و ماشین قهر نظامی رژیم

ها را هر چند اندک کاهش داد. پدرم به زندگی علنی بازگشت ها و مزدوران آن خان

پرس و جو و پرونده سازی، او را به حال خود رها  ارمری محل پس از مقداری اندو ژ

 کرد. 

دوره های  بدترینیکی از  1337تا سال  1332 مرداد 28 سیاه فاصله میان کودتای

بود.  1360سال ایران تا پیش از خرداد  میت دیکتاتوری هار سرمایه داریحاک

سد ساخت. محافل و احزاب سیاسی را و کشتار راه هر نوع فعالیت  فضای خفقان

های قادر به مهار جنبش همتوحش و اعمال فشار  این سطحمهم اینجاست که حتی 

کارگری و دهقانی روز نشد. کارگران و دهقانان بر خالف احزاب و جریانات سیاسی 

رخ داد که  جهانیسطح  به مبارزات خود ادامه دادند. در طول این مدت، حوادثی در

به ویژه نسلی که من به آن  به مبارزه و سیاست در جامعه ما، متمایل هایانسان

)ژوئن  گ کرهها حساسیت نشان می دادند. جنتعلق داشتم، کم و بیش نسبت به آن

و  (1958) های بعدتر، انقالب کوبا انقالب الجزایر و در سال (1953تا ژوئیه  1950

 ،ها بودند. فشار خفقاناز مهم ترین این رخداد( 1975 – 1955) جنگ ویتنام

دشوار می ساخت و بسیار دسترسی به اخبار و اطالعات مربوط به این جنبش ها را 

معضل زندگی در مناطق دورافتاده، فقر و فقدان امکان رادیو یا استطاعت خرید 

 . کردروزنامه و کتاب میزان این دشواری را چند برابر می 

متشتت به سر می  وضعیتید. رژیم شاه در اوضاع از پاره ای جهات در حال تغییر بو

برد. شیرازه اقتصاد جامعه زیر ضربات کوبنده بحران قرار داشت. فرایند توسعه و 
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تسلط سرمایه داری آستانه فرجام را می کوبید. بقایای نظام فئودال مفری برای 

 متعلق به سرمایه در طول سالیان دراز کوهسار عظیم دوام در پیش روی نمی دید.

سراسر جامعه را قلمرو  ،داخلی یا امپریالیستی و در واقع به صورت آمیخته الکانم

انباشت و دورپیمائی خود ساخته بود. روندی که در هر گام بر وسعت و قدرت خود 

سرمایه داری جهانی، در چهارچوب  قلمرواز  یبخشمی افزود. جامعه ایران به عنوان 

وان یک حوزه ممتاز استثمار نیروی کار شبه تقسیم کار بین المللی سرمایه و به عن

یک کانون عظیم پمپاژ اضافه ارزش ها به شریان ارزش افزائی و بازتولید  یارایگان 

، آغوش خود را بر روی انباشت حجم هر چه سهمگین تر سرمایه باز جهانیسرمایه 

ین تکلیف می کرد. این روند تا جائی پیش رفته بود که باید با بقایای فئودالیسم تعی

و بازار داخلی تا  شدکاال می  سطحترین گردید. نیروی کار باید در وسیعمی 

این  .گردید سرمایه جهانی می دورچرخی و روستاهای دوردست، حوزه پیش ریز

اقتصاد روز جامعه را به  فروپاشیش حکم سرمایه بود و هر اندازه تعلل در اجرای

و در سقف حاکمیت شکاف  می پیچیددر شیرازه تولید دنبال داشت. بحرانی که 

یا شرکای آنها  از سرنشینان ماشین دولتی روزمی انداخت. حکومت کنندگان اعم 

به ویژه بورژوازی امپریالیستی و های غربی در سطح جهانی بیش از همه امپریالیست

امریکا این وضع را بسیار خوب مشاهده می کردند و یافتن راه چاره برای غلبه بر 

دنبال می نمودند. بورژوازی برای یافتن گزینه واحد در این گذر دچار  معضل را

سردرگمی و تشتت بود. بخشی از طبقه سرمایه دار داخلی فقط سرمایه دار نبودند، 

میراث مالکیت، قدرت و شوکت فئودالی را هم کماکان حفظ می کردند، فقط 

ا هم مالک بودند، فقط کارخانه نداشتند، اراضی اربابی و امالک فئودالی زیادی ر

توده بردگان مزدی را استثمار نمی نمودند، از استثمار بی مهار دهقانان و رعایا هم 

سود می بردند و برای انباشت بیشتر سرمایه بهره می جستند. این عده برای نهادن 

نقطه پایان بر حیات بازمانده های اقتصاد ماقبل سرمایه داری اندکی تردید نشان 
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در حسرت از همتایان  مشتاق ترطیف دیگری از بورژوازی بیشتر و  می دادند.

، اما این به سر می برد! ! « ملیصنعت  » پایه هایاستقرار استیالی سرمایه داری و 

 طیف از سهم کمتر خود در مالکیت سرمایه اجتماعی، از قطاع محدودتر اضافه

، از حرص کارگر های حاصل استثمار طبقهارزش های خویش در کل اضافه ارزش 

و جوش انحصارات عظیم امپریالیستی برای اختصاص سهم غول آساتر سودها به 

 می برد. این طیف از وضع حاضر خویش داخلی خود رنج نیرومند شرکایبه خود و 

 ،نظام بردگی مزدی تام هر چه بیشتر تسلط تحققرضایت چندانی نداشت، برای 

این فرایند شریک همطراز سایر در درون اما می خواست که  ،ثانیه شماری می کرد

این  احرازهای بورژوازی و قطب قدرت مسلط سرمایه جهانی باشد، برای  بخش

مکان به هر تالشی دست می زد و زمانی که تحویل گرفته نمی شد ضمن سر دادن 

 شعار اصالحات، به مخاطرات فشار دیکتاتوری هشدار می داد. 

خارج و داخل بود، اینان برای برچیدن بازمانده  بخش سوم، بورژوازی امپریالیستی

های اشکال تولیدی پیشین از همه مصمم تر بودند. در این باره بعداا به مناسبت 

صحبت خواهم کرد اما عجالتاا تأکید بر این است که کوه معضل منبعث از تصادمات 

بی مهار میان بقایای اقتصاد فئودالی و ضرورت فرجام هر چه زودتر فرایند تسلط 

کشانده بود و در  خرد کننده سرمایه، عمالا ساختار قدرت سیاسی حاکم را به تشتت

فشار اختناق، سانسور و رعب و وحشت سال های پس از کودتا تا  چنین وضعی

حدودی رو به کاهش می رفت. احزاب طیف دوم بورژوازی که از زمان وقوع کودتا 

ها و عروج به ماشین دولتی را جمع و  علم و کتل سوارکاری بر موج نارضائی توده

پای به میدان می نهادند، تا بخت خود  یک بار دیگربه گوشه امن خزیده بودند، 

. جبهه ملی در بیازمایند باز همبرای تبدیل جنبش جاری به نردبان قدرت را 

سطحی وسیع دست به کار فعالیت شد و شیراز یکی از مهمترین کانون های توسعه 
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ش احزاب درون جبهه را تشکیل می داد. از ابراز حیات حزب توده در نفوذ و تال

 خبر چندانی به گوش نمی رسید.  از و کالا در استان فارسشیر
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 «دوم جبهه ملی» در 

 

انگاره آفرینی ها و احزاب جبهه ملی در  فعالیتبا توجه به  روزفضای سیاسی 

پ، حتی نوع اردوگاهی آن های ناسیونال لیبرالیستی غرق بود. چ سیاست پردازی

ترکیب این فضا را تا حدودی  و جنگ ویتنام در حاشیه قرار داشت. انقالب کوبا

راز، جبهه ملی بود که در متأثر ساخت. با این همه باز هم حداقل در محیط شی

بازار و محیط های کار میدان داری می کرد. از این لحاظ  ،ها، دبیرستان هادانشگاه

 28شاید درست رویه معکوس سال های پیش از وقوع کودتای  آنچه دیده می شد،

مرداد بود. در آن سالها همه جا حتی در دورافتاده ترین روستاها حزب توده حرف 

اول را می زد، اما اکنون به طور چشمگیر در انزوا قرار داشت. دلیل این تغییر توازن 

ریخت و پاش ها و  . احزاب جبهه ملی در جریان کودتا متحمل کمترینروشن بود

در حالی که آماج هیچ تهاجمی قرار نگرفتند،  ضایعات شدند، یا به بیان واقعی تر

خود را از دست داد و کوبنده ترین ضربات را تحمل نمود.  کارحزب توده شیرازه 

را حتی همان « چپ»کودتا در اساس برای آن برنامه ریزی شد و انجام گردید که 

یکی از مقاطع  در آن سال ها بورژوازی امریکا .کندابود چپ موجود اردوگاهی را ن

و  «ترومن»رئیس جمهوری  . دورهمی گذراندبسیار پرآشوب دوران جنگ سرد را 

آراستن قوا در مقابل هر جنب و جوش کمونیستی یا  که «مک کارتی»  نقش بازی

ند ب« شورویاردوگاه » اردوگاه سرمایه داری دولتی هر رویکرد متمایل بهحتی 

امپریالیسم امریکا به . می کردرا تعیین  ایاالت متحده نخست استراتژی سراسری

 احزاب جبهه ملی را شرکای طبقاتی، حتی و سازمان دهنده کودتا، مصدق عنوان

صرفاا برخی کسر و حکومتی خود می دید و ایرادش به این طیف ذخیره آلترناتیو 

الیستی ایاالت متحده و بیش از هر پیشبرد موفق استراتژی امپری آن در کمبودهای

را جبران  هاگرفت تا این کمبود قتل عام نیروهای چپ بود. کودتا صورت میچیز، 
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. قابل توجه است که به دنبال از میان برداردرا احزاب راست سرمایه کند، نه اینکه 

وقوع کودتا و سقوط مصدق، بسیاری از سران جبهه ملی حتی پست های دولتی 

اضافه نمود. خیانت های گسترده و  هم بایدظ کردند. عامل دیگری را خود را حف

ماوراء مرزهای وقاحت سران حزب توده بر روی منزوی شدن این حزب تأثیر 

چپ و جنبش کارگری ایران را در طیف فاحش داشت. تأثیری که دامنه آن کل 

 با نام داشت و« چپ»این دالیل آنچه آن روز  کالف خود می پیچید. به همه

در عرصه مبارزات سیاسی دست پائین داشت. همین  شد،تداعی می « کمونیسم»

وضعیت سبب می شد که به طور مثال انقالب الجزایر در فضای بسته سیاسی 

 ،«سوکارنواحمد » جامعه تا حدود زیادی بازتاب پیدا کند، در باره کسانی مانند 

شخصیت سازی شود، اما در  «لومومبا» یا ،«بن خده»  ،«بال بن» ،«قوام نکرومه»

 بسیار بازتاب. آیدباره حوادث مهمی مانند انقالب کوبا، بسیار کم گفتگو به میان 

 بود. فضا  ایناز  نمود روشنیلومومبا در شرائط آن روز  فجیع گسترده قتل

به دبیرستان ها توسعه  را هایشحوزه فعالیت  تاجبهه ملی می کوشید  در آن روزها

)عضو بعدی شورای انقالب و « ایزدی» شکیالت فارس جبهه با . مسؤلیت تدهد

ریاست مدرسه ما را به عهده  در آن زمان وزیر کشاورزی دولت بازرگان( بود. او

 بود که حوزه در شیراز مدرسه ای دانشسرا اولین نیز به همین خاطر داشت و شاید

 .گردیددر آن تأسیس  دانش آموزی جبهه

چرا به جبهه ملی اولیه تشکیل دهنده حوزه بودیم. من و عده ای دیگر جمع  

از آن سخن می گویم، راه مبارزه علیه شرائطی که در پیوستم؟ پاسخ ساده است. 

ها یا هر جنایت و  رابری، نبود آزادیناب وضع موجود، مبارزه علیه فقر، گرسنگی،

ار پیوستن هار شاه خالصه می کردم و برای این کرژیم  بربریتی را در مبارزه علیه

مانند مسائل اساسی مبارزه طبقاتی . بود« کاچی بهتر از هیچی»مصداق  ،به جبهه

، اینکه روز سرمایه داری بودن یا فئودالی بودن مناسبات مسلط اقتصادی و اجتماعی
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طبقات اساسی جامعه کدامند؟ ها کجاست، زیها و سیه روستمکشی ریشه واقعی

یان طبقات اساسی، جایگاه واقعی احزاب نقش پرولتاریا، چند و چون مبارزه م

چه  حرف ها و مبارزاتشاناینکه  مبارزات آنها،سیاسی روز، نقش و هدف و دورنمای 

 وضوعاتو توده دهقان دارد و نوع این م های روز طبقه کارگربا دردها و رنج ربطی 

 اشغال نمی کرد. هیچ کدام ما در وضعی نبودیم یا چنان را در ذهنم چندانیجای 

رژیم شاه را موجد متمرکز شویم و فکر کنیم. مسائل شناختی نداشتیم که روی این 

تصورمان  این رژیم مبارزه کنیم.می خواستیم علیه ها می دانستیم و همه سیه روزی

وحشیانه کارگران و  ، استثمارها نابرابریاین بود که با سرنگونی شاه تمامی 

و همه مصیبت ها دیکتاتوری  عی،زحمتکشان، تبعیضات سرکش طبقاتی و اجتما

فریاد  تاها راه نمی افتادند  است که احزاب مورد بحث در خیابانپید پایان می یابد!!

دیکتاتوری مبارزه می کنیم!! سر دهند که ما برای جاودانه کردن استثمار یا قوام 

روزم برای تأسیس حوزه زیاد و شور و شوق  ملی از عضویت در جبهه استقبال من

 ش آموزی از چنین توهم و پنداری ناشی می گردید. دان

اعتصاب  ، در دوره نخست وزیری جعفر شریف امامی 1340اردیبهشت  12روز  در

اجتماع عظیم معلمین در میدان  در همین روزسراسری معلمین آغاز گردید. 

و دانشجوی  دبیر دبیرستان ها «خانعلی نسابوالح»بهارستان به خون کشیده شد و 

با گلوله دژخیمان شاه به قتل رسید. موج نفرت و  دکترای دانشگاه تهران دوره

ادی از سوی معلمین، دانش خشم علیه رژیم همه جا را فرا گرفت. راهپیمائی زی

نهاد سندیکالیستی موسوم به . برگزار شد دانشجویان در شهرهای مختلف آموزان و

 ،و شرکا «درخشش»وت در دست داش اعتصاب راکامل کنترل « باشگاه مهرگان»

ضد سلطنتی در طول  برای خفه کردن هر جنب و جوش ،صدرنشینان باشگاه

همه تدابیر الزم را اتخاذ می کرد. اعتصاب با دسیسه پردازی همین نهاد ها راهپیمائی

به پایان ون یاپوزیس احزاب نفرت باربسیار و صدالبته سازش طلبی سندیکائی 
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دنبال استعفای شریف امامی و آغاز نخست  چند روز بعد، به ،رسید. درخشش

د و اعتصاب را در به چنگ آور جدید ی امینی پست وزارت فرهنگ را در کابینهزیرو

 ترین انتظارات مختومه اعالم کرد. قبال تحقق نازل 

، بیشتر از همه ملی بودمدر طول دو سالی که عضو تشکیالت دانش آموزی جبهه 

 در همه جلسات،. تالش می کردمها و انجام کارها پیشبرد فعالیت برای همراهان، 

 با اشتیاق ها زبی حاضر می شدم، از قبول مسؤلیتسمینارها و اجتماعات ح

آنچه انجام  همه بیشتر از دیگران نسبت به بسیاراما همزمان استقبال می کردم. 

به اهداف، خطوط  ،جبهه درون احزاب به واقعیت اجتماعی و طبقاتیمی دادیم، 

عناصری که در صفه تصمیم گیری ، به این احزابها و افق پیش روی  ، سیاستکار

مرامنامه ها، . می نمودم عمیق تنفر حتی و گاه احساس بیگانگی ،جای داشتند

 وسردمداران . بازتاب  منافع طبقات استثمارگر بودندبیخ و بن  از منشورها شعارها و

 درتشکیل می دادند. زرگ مالکان فئودال ب بعضاارا سرمایه داران و  و پیشروان نبانیا

 هیچ آن گونه که بعدها از مارکس آموختم، را رابطه سرمایهدرست  معنیآن روز 

، احساس خودانگیخته طبقاتی واقعیتی است که حائز با این وجود نمی دانستم.

ان امثال خودم به حساب آورد. می اهمیتش همهاست و باید آن را با  اهمیت اساسی

افراشته ترین مرزهای طبقاتی را حائل می دیدم. تناقضات  نشینان حزبیبا صدر

فاحشی در وجودم سرکشی می کرد. از یک سوی، شعور و شناخت خودپوی 

 جبهه ظرف تحرک سرمایه داران و عناصر باالیفریاد می زد که طبقاتی بر سرم 

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

فعال جبهه و در یک روابط سیاسی  طبقه اجتماعی من باشد و از سوی دیگر خود را

باژگونگی و  روابطی که شناخت خودپوی طبقاتیافراد می دیدم.  مشترک با همان

اما این داوری در آن روز، ره به جائی نمی برد،  ،دروغین بودن آن را داوری می کرد

رسته از  باژگونه فرای یا باورها با دنیائی سردرگمی کتیزیرا برای ابراز وجود پرا
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عمق نظام اجتماعی مسلط مواجه می گردید و مادام که قدرت کافی برای عبور 

طبقاتی باز  ره این شناخت خودجوشنمی یافت، در همان جا محصور می ماند. در با

ای میان توده انسان ه دربزرگ شدن زندگی کردن و هم کمی بیشتر صحبت کنم، 

و بی حقوقی، بالیدن در درون خانواده ای از همین توده وسیع  زیر فشار استثمار

حال معترض و آماج حمله مدام طبقه استثمارگر و قدرت عین در استثمارشونده و 

بود که با همه مظاهر استثمارگری،  پروردهسیاسی حاکم، این روحیه را در من 

بقات مسلط، احساس دشمنی و بیزاری زورگوئی، سیادت طبقاتی و افراد طبقه یا ط

نمایم. این احساس در من نیرومند بود، اما صرف نیرومند بودن و سرکشی آن، برای 

تشخیص ریشه واقعی دردها و برای یافتن راه واقعی مبارزه علیه آن ها کفایت نمی 

نمود. این احساس می گفت که باید مبارزه کرد، باید برای تغییر وضعیت موجود 

، باید برای غلبه بر دشواری به جان خریدنمود، باید مصائب و آالم مبارزه را  پیکار

گری ها را پراتیک نمود. این احساس بی های سر راه پیکار چاره اندیشید و چاره 

تفاوت بودن در مقابل سیه روزی های استثمارشوندگان و جنایات و درندگی های 

از . داشت بسیاری حرف های مهم دیگر استثمارگران را به هیچ وجه بر نمی تابید و

، برای تشخیص راه از نمودکنکاش چاه درست مبارزه را باید راه و  اینکهجمله 

زورمداران و  ،استثمارگران درست ، از شناختدادراهه هوشیاری و دقت نشان بی

 . ن در پوشش های رنگارنگ غافل نماندکل دشمنا یاها نمایندگان فکری آن

تا ها را می گفت و  اتی در مدار رشد روز خود همه اینقشناخت خودجوش طب

برخورد من با مسائل سیاسی و  بنمایه طبقاتی اش، همین همین جا یعنی به اعتبار

هستی اجتماعی با این خمیرمایه را از خیلی ها که فاقد این  مبارزهپراتیک جاری 

ساخت. برای و فاقد همین حد پروردگی شناخت مذکور بودند متفاوت می  طبقاتی

من روشن بود که اختالف میان صفه نشینان حزبی با ماشین دولتی حاکم فقط 

حول محور تقسیم بالمناصفه سهام قدرت و مالکیت سرمایه ها چرخ می خورد، در 
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چ و تاب حالی که غالب دوستان همراه خالف این فکر می کردند. مبارزه برای من پی

بر  ،استثمار طبقه ای که به آن تعلق داشتم وها رنج  ها،موجی بود که از عمق درد

می خاست و بدون هیچ انقطاع در وجودم می پیچید اما برای بسیاری اصالا چنین 

نبود و فقط نوعی ابراز وجود اجتماعی محسوب می شد. من بذل حداکثر تالش در 

دیدم، در حالی که عده خود می عرصه مبارزات اجتماعی را جزء الیتجزای زندگی 

. می یافتنددیگر  یمشغله ها خیلیدر کنار  این کار را نوعی عالقه و مشغله دیزیا

شت کار و تعمق در ارتباط میان آنچه زیر نام مبارزه انجام می گرفت، با سرنو

های استثمارشونده برای من بسیار مهم بود، اما خیلی ها چنین  زندگی انسان

تعیین کننده تر اینکه هیچ گاه و  احساسیتی از خود نشان نمی دادند. از همه این ه

آب و »، «ملیت»، «وطن»، «میهن»به کلماتی مانند  در هیچ دوره ای از زندگی

ها، کل صدر و ذیل  خیلیو نوع این ها فکر نمی کردم، حال آنکه برای « خاک

 تأکیدبیشتر خالصه می شد. این نکته را ناسیونالیستی مبارزه در حصار مسائل 

های  در غبار متراکم شعارپراکنی ، در دوره دبستان،ای کودکیکنم، حتی در روزه

مفاهیم یاد شده، جا و مکانی مرداد، باز هم  28ستی پیش از وقوع کودتای ناسیونالی

را می شنیدم یا می « دشمنان ملت»ز نکردند. همیشه و هر کجا کلمه در ذهنم با

ی نشانه می رفت و استثمارگران داخل حاکمان و خواندم، حواسم یکراست به سوی

جنس داخلی می دیدم. ملت برایم کلمه  جی این دشمن را شرکای طبقاتینوع خار

عمیق ترین دشمنی ها یا جنگ و ستیزهای واقعی و اصیل را ای بی معنا بود، زیرا 

می دیدم. در دوره مورد گفتگو، در دانشسرا و  «میهن» به اصطالح در درون همین 

ن کلمات بر سر زبانها بود. چیزی که آن روز قادر به در درون جبهه ملی مدام ای

استثمارشونده ودم اما بیشتر توهم میش به گرگ، طبقاتی آن نب تحلیلهیچ میزان 

. موضوعی کردتداعی می برایم به استثمارگر، محکوم به حاکم و مقهور به قاهر را 
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پدید واکنشی  و چنین همراه نبودروایتی  با چنیناز دوستان  زیادیکه برای شمار 

 آورد.  نمی

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

و بسیار کمک می کرد تا چشم و گوش بسته دنبال برد  مسائل باال پیش می

فتم اما از اینجا تا مبارزه آگاهانه طبقاتی هنوز شورها و فراخوان های حزبی راه نیمن

. راهی که طی آن نیازمند داشتمنی و پر پیچ و خمی در پیش راه بسیار طوال

آشنائی هر چه ژرف تر با ماتریالیسم انقالبی و پراتیک مارکس بود. بدون این 

، مارکسی نگاهات اساسی میان طبقات با جامعه و مناسب کالبدشکافیآشنائی، بدون 

ه ی ناسیونالیستی، نها فعال جنبش مقام، نه در و بیانیه ها ها آن هم نه توی کتاب

که در عمق کارزار توفانی و متالطم طبقه در سنگر امپریالیسم ستیزی خلقی، 

سرمایه داری، امکان فرار از اسارت کجراه ها و گمراهه ها وجود نداشت. رگر علیه کا

و فراوان ایزدی های دیگر « ایزدی»دوستان دیگر با چشم باز می دیدیم که  ومن 

خانواده حکمت و دربار پهلوی در  امی، علم، نظام السلطنه،ف امکمتر از شری ولو

می دیدیم که او صدها  استثمار مرگبار توده های کارگر و دهقان آن روز شریکند،

را در آتش  آن ها و کودکاناست دهقان دهات اطراف شیراز را به روز سیاه نشانده 

که او یک فئودال و  می دیدیم، می سوزاند بهداشتیو بی  ئیبی دارو گرسنگی،فقر، 

در تدارک پیش ریز سرمایه و استثمار نیروی کار شبه رایگان خلع ید  همزمان

ها، صالح ها، سنجابی ها و  او، کاظمیبسیار خوب می دیدیم که  شدگان است.

در ساختار قدرت سرمایه و سهمی بیشتر بازرگان ها سوای حصه ای بزرگ تر در 

اما باز ها را می دیدیم همه این نبال نمی کنند، مالکیت سرمایه ها چیز دیگری را د

بستیم که اینان  به امامزاده ای دخیل می علیه استثمار مبارزههم در جستجوی راه 

هائی می کردیم که  توان خود را صرف پیشبرد فعالیت! باز هم متولیان آن بودند!

 اسیر عالج درد توده های طراحی و برنامه ریزی می شد. باز همتوسط اینان 
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نسخه هائی سراغ می گرفتیم که در بازار کاسبکاری ال به الی را در  و ستم استثمار

 پیچیده می شد.  استثمارگر جماعتهای این 

. دولت امینی فرومانده تر پیمود فروپاشی می حیات فئودالیسم با شتاب راهشیرازه 

دولت  ز باشد. ایناز آن بود که قادر به انجام کاری برای غلبه بر وضعیت بحرانی رو

امپریالیستی برای حل « کندی»دوره زمامداری  در بورژوازی امریکا روز گزینه

 فراهم کردنشیوه تولید سرمایه داری،  کامل هموارسازی راه تسلطمسأله ارضی، 

سرمایه های خارجی و مقدم بر همه  الزم برای انباشت عظیم بیشتر شرائط هر چه

ن و باالخره تضمین ثبات کشور به عنوان یک حوزه سرمایه های امریکائی در ایرا

نیروی کار ارزان در سیطره تقسیم کار جهانی سرمایه بود. شاه و بخشی از بورژوازی 

ایران ضمن اشتراک منافع ارگانیک و همدلی با اجرای این طرح، دولت امینی را 

سران  مجری مناسب برنامه ریزی ها نمی دیدند و برای جلب توافق کندی و سایر

 ،توازنی هاکاخ سفید با گزینه دیگری تالش می کردند. امینی در چرخه این نام

موجود مفلوکی را می ماند که قادر به انجام هیچ کاری نبود. بخش مسلط تر 

را  یشه جایگزینی وی با بدیل مطلوب خوایدو نداشت  او همراهیبورژوازی با 

اب راست این طیف مانند جبهه ملی ون های بورژوازی و احزیدنبال می کرد. اپوزیس

نیز با او مخالف بودند. اینان به سیاق رقبای طبقاتی مسلط خود، خواب و خیال 

برای اجرای پروژه های باال را  یشلت کندی و شاه با میدان داری خوجلب توافق دو

در سر داشتند. در این میان و در دل چنین وضعی، مجرد حمایت بورژوازی امریکا 

به دست هم  دست همگیی گرهی از مشکالت او نمی گشود. این عوامل از امین

 شد.. بحران اقتصادی حادتر ندغرق کردفروماندگی گرداب را در  ویو دولت  دادند

تشتت درون قطب قدرت سیاسی ابعاد بیشتری پیدا کرد، موج نارضائی توده های 

مت پیمود. با کارگر و دهقان بر شدت طغیان خود افزود و همه چیز روند وخا

ای داخلی . بورژوازی امریکا و شرکرفترسیدن زمستان موج اعتراضات باز هم باالتر 
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سرمایه داری در جامع تی مسأله ارضی و تسلط برای اجرای سناریوی حل امپریالیس

راه اتخاذ تصمیم نهائی را  تمام جامعه، تأخیر بیشتر را جایز نمی دیدند و با شتاب

حزاب جبهه ملی با شم تیز طبقاتی خود اوضاع را درک پشت سر می نهادند. ا

ها، مثل همیشه آن بود که کوه توهم توده ها را کردند. یک محور مهم استراتژی این

برج قدرت خود کنند و بر بلندای این برج به امپریالیست های امریکائی هشدار 

سران  ها هستند.خود و آندهند که بدیل مطلوبی برای اجرای سناریوی مشترک 

کردند، اما این اعتراض علیه دولت امینی استقبال جبهه با این هدف از گسترش 

 کثیر دهقان و شمار و. رویه دیگر را توده وسیع کارگر ماجرا بود یک روی

دانشجویان و دانش آموزان ابوابجمعی این طبقات تشکیل می دادند. اینان عاصیان 

یز همان سناریوی همیشگی تاریخ تکرار واقعی وضعیت موجود بودند، اما در اینجا ن

شد. اینکه دومی ها به دنبال اولی ها راه افتادند و همان شعارهائی را سر می دادند 

 که جماعت نخست فرموله می کرد و خواستار طرح آن ها می گردید. 

 دریایدانشگاه های سراسر کشور، همزمان و یکپارچه، به  1340در ماه بهمن سال 

دانشجویان تبدیل شد. رژیم شاه سخت به وحشت افتاد زیرا وقوع  اعتراض و خشم

این رویداد را زمینه ای برای بی اعتمادی بورژوازی امریکا و دولت کندی در 

ارضی  رفرمستی یاحتساب نقش او و بورژوازی همراهش برای اجرای طرح امپریال

ی نخستین بار می دید. ماشین قهر رژیم با سراسیمگی تمام دست به کار شد و برا

»  قرار داد.دانشگاه تهران را از زمین و آسمان هدف یورش نیروهای هوابرد و پلیس 

. کردرئیس دانشگاه همان روز در اعتراض به این رویداد استعفاء « دکتر فرهاد

موزان تمامی دبیرستان ا تعطیل شدند و متعاقب آن، دانش آدانشگاه ها در همه ج

مدرسه ای  اولینها گردیدند. در شیراز، ما اهی خیاباندر کلیه شهرهای بزرگ رها 

. انجام این کار نیازمند تالش فراوان بود. اکثریت کردیمبودیم که اعالم اعتصاب 

محصلین فاقد آمادگی الزم بودند. مخاطراتی که ما را تهدید می کرد، در قیاس با 
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دام برخوردار از تضمین قطعی استخ محصالنمدارس دیگر بسیار بیشتر بود. همه 

را تهدید  همه غلیظی نیز داشتند. خطر اخراج بودند و در مقابل تعهدات شدید و

می کرد و وقوع چنین حادثه ای برای بسیاری از افراد، به بهای از دست دادن 

ان را به مسائل دانش آموز تمام می شد. همینامکان ادامه تحصیل و شانس اشتغال 

اید برای شروع اعتصاب سد این محاسبات را خرد و ما ب محافظه کاری وامی داشت

ها را تعطیل کردیم  و روز موعود نه فقط کالس دادیممی کردیم. کاری که انجام 

و گسیل دانش آموزان به خیابان ها نقش مؤثری  دیگر مدارسبرخی که در تعطیلی 

 ایفاء نمودیم. 

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

کابینه امینی  1340 دنبال می کرد، عمیق تر و فاحش تر می دیدم. در تیرماه سال

ماه زمامداری آکنده از سردرگمی و تشتت به نقطه سقوط خود رسید.  14پس از 

دولت کندی و بورژوازی امریکا با رژیم شاه و بخش مهم بورژوازی ایران بر سر 

أله ارضی، شکل مطلوب هموارسازی راه پیش ریز چگونگی حل امپریالیستی مس

سرمایه های خارجی، ادغام هر چه عمیق تر سرمایه اجتماعی ایران در سرمایه بین 

المللی و مسائل مختلف مربوط به مکان سرمایه داری ایران در تقسیم کار سرمایه 

شن تکلیف همه چیز روآماده اجرا شد.  . طرح مشترکیافتندجهانی به توافق دست 

بود. امینی و تیم او باید می رفتند. اینان نه اجماع بورژوازی را همراه داشتند و نه 

ون های لیبرال یتوهم توده های ناراضی را یدک می کشیدند. شایستگی اپوزیس

بورژوازی نیز در همان نگاه اول تصمیم گیران نکول شده بود. برای اداره حوزه 

جدال قطب  ترین مناطقحساس  یکی از درهم آن استثمار نیروی کار شبه رایگان، 

وجود داشت که سکانداران حیات سرمایه آن را های قدرت سرمایه جهانی ضوابطی 

کردند. آن ها خوب می دانستند  در این بخش طبقه خود به حد کافی رؤیت نمی

اینجا تا سرمایه داری هست باید قلمرو استیالی هارترین دیکتاتوری ها باشد.  که
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ون های بورژوازی یودند که توهم بافی ها و لیبرال نمائی های توخالی اپوزیسواقف ب

برای فریب توده های کارگر مفید و کارساز است، اما برای استقرار نظم سیاسی 

سرمایه ممکن است مشکل ساز شود. به همه این دالئل بخش دیگری از بورژوازی 

ند که مأموریت اجرای طرح را به بود داری ایران و تیم دیگری از دولتمردان سرمایه

دوش می گرفتند. طرحی که اگر چه رضایت همه الیه های  طبقه سرمایه دار ایران 

ت و را به صورت مطلوب تضمین نمی نمود، اما به لحاظ چشم انداز توسعه انباش

های حاصل استثمار نیروی کار شبه رایگان توده شنا در شط پرخروش اضافه ارزش

دل همه بورژوازی ایران و جهان قند آب می کرد. طرحی که پروسه های کارگر، در 

شیوه تولید سرمایه داری در  جامع االطرافخلع ید دهقانان و مولدین خرد و تسلط 

رفرم ارضی شاه و امریکا  1341 در بهمن سالکشور را به نقطه فرجام می رساند. 

ت آری! دیکتاتوری اصالحا» جبهه ملی و حزب توده با شعار جامه عمل پوشید. 

شتافتند. شعار مذکور آیینه تمام نمای  اصالحات امپریالیستیبه پیشواز « نه!

ها برای ود. اصالحات آری! رقص شادی آنواقعیت اجتماعی و طبقاتی این احزاب ب

رفع آخرین موانع سر راه انباشت سرمایه را بیان می کرد و دیکتاتوری نه! ابراز 

رمایه داری بود. با وقوع نی در ساختار قدرت سیاسی ستأسف آن ها از حاشیه نشی

، مشاجرات بخش های مختلف بورژوازی بر سر چگونگی پیشبرد پروسه اصالحات

تسلط سرمایه داری به نقطه فرجام رسید. آنچه باقی می ماند فقط جدال پیرامون 

در ماشین دولتی  مالکیت سرمایه ها، طول و عرض جاتعیین میزان سهم در 

یه و باالخره  شکل و شمایل برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی سرمایه داری سرما

 بود. 

که توسط روحانیت  دیگری هم داشت. این بخشبخشی از بورژوازی مجادالت 

سفاک هوادار خمینی، سرمایه داران بازار و برخی محافل دیگر نمایندگی می شد، 

قصاص، سنگسار، تعزیر، زن کشی خواستار به کارگیری حجاب،  ،و هار تر از همهتر 
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عصر بادیه نشینی، مردساالری ماقبل قرون وسطائی، خالفت اسالمی، قتل عام های 

لیبرال  ونی. اگر شعار اپوزیسبودفاشیستی و تمامی اشکال ممکن و محتمل سبعیت 

استثمار هر چه حادتر  ،بود، شعار این بخش بورژوازی اصالحات آری! دیکتاتوری نه

از طریق اعمال همه بی حقوقی ها، جنایت ها و بربریت های دوره روم نیروی کار 

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

ارضی به لحاظ قدرت میدان داری طبقه سرمایه دار در یک سوی و خالء کامل 

جنبش  .داشته بار بسیار فاجع وضعیتی صف آرائی استثمارشوندگان در سوی دیگر

 هیچدر پهنه رویدادهای سیاسی روز، در زمینگیری مطلق به سر می برد.  کارگری

 به چشم نمی آمد.پرتوی از دخالتگری و ابراز حیات مستقل در هیچ کجا 

طرح حل  نشان دخالتگری و ابراز وجود این جنبش باشد،آنچه آن روز می توانست  

جزء پیوسته یک به عنوان  حل امپریالیستیانقالبی مسأله ارضی در مقابل راه 

برچیدن بساط آخرین بقایای پیکار ضد سرمایه داری و سوسیالیستی بود.  منشور

ر و تولید، همه شکل های تولیدی پیشین، تشکیل شوراهای کارگری در مراکز کا

های سابق، زمینداران و کل صاحبان سرمایه، تبدیل اراضی سلب مالکیت از فئودال 

شده اربابان فئودال و زمینداران به مزارع کشاورزی و مراکز کار جمعی توده  مصادره

به شوراهای  های خلع ید شده، ارجاع برنامه ریزی کار و تولید در همه مراکز کار

الغاء  دورنمایگشایش پراتیک  دولت باالی سر توده های کارگر، برچیدنکارگری، 

ورائی متشکل از آحاد ش سوسیالیستی واداره جامعه توسط سازمان کار  و کار مزدی

شهروندان می توانست خطوط اساسی کیفرخواست و بستر پراتیک جاری ضد 

در آن روز  توده هایبحث بر سر این نیست که سرمایه داری طبقه کارگر باشد. 

است که نداشت، سخن از تدارک  معلومآمادگی چنین کار یا کارهائی را داشت، 

آن روز نیست. بحث بر سر مانیفست مبارزه طبقاتی این  بالفعل جنبش کارگری در

جنبش در دل آن شرائط و راهی بود که باید در پیش پای خود و توده در حال خلع 
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جنبش کارگری ایران در آن برهه  ید یا همزنجیران عاجل و آتی خود قرار می داد.

شت سر خود تاریخی کارنامه ای قطور و پرشور از پیکار طبقاتی و اجتماعی در پ

فرومانده تر از آن بود که صدور چنین مانیفستی به دالئل روشن باز هم  اما  داشت.

حزب »در قالب جریان موسوم به بورژوائی  کمونیسمسازد. را دستور کار روز خود 

 دیکتاتوری بعدی آن حزب توده در یک سوی و فاجعه بارو نماد  «کمونیست ایران

یا سایر عواملی که در اینجا جای  در سوی دیگر هسرمای درنده و قتل عام ساالر

چنان بالئی بر سر این جنبش آورده بود که رادیکال ترین پیشروانش  بحثش نیست

قط فهم به چنین منشور و مبارزه ای فکر نمی کردند. طبقه کارگر زمینگیر ماند و 

ز این بدتر برال نجوا کردند. اون های راست لییهائی را بر زبان آورد که اپوزیسحرف

دینی بورژوازی راه افتاد. در فاشیست  ونیدنبال اپوزیس در سطحی نسبتاا وسیع

تسلیم طرح امپریالیستی شاه و امریکا چنین وضعی توده دهقانان تهیدست نیز 

کوچکی که به بسیار در گام نخست این فرایند به خاطر قطعه زمین  ها شدند. آن

سرمایه را آتی و دولت  ه سرمایه داران حال وهی های بزرگ بهیچ نمی ارزید، بار بد

ها، یا سرمایه دار کان بزرگ ارضی با دریافت این پولها و مالبه دوش گرفتند. فئودال

شدند و یا سرمایه های روز خود را عظیم تر ساختند. قشر مرفه دهقانان به اندازه 

یر یا قطعه با خرید نسق زراعی دهقانان فق . این قشررسید منالکافی به نان و 

زمین اندک دهقانان دیگر، استفاده از همه امکانات و تالش برای مکانیزه کردن 

 گردید.سرمایه دار بسیار سریع سرمایه روی آورد و  وسیع به انباشت ،زمین ها

که درس  شهریدر  نه!رفراندوم شاها های هیاهو و خیمه شب بازیپردر روزهای 

ا گفتگو داشتم. با معلمان، کارگران روستا و دهات منطقه با خیلی هدر و می دادم 

و اشرافیت دهقانی از  می زدم. باغداران بزرگالیه های مختلف دهقانی حرف 

ها برای خوشرقصی در مقابل رژیم به نمی گنجیدند و بسیاری از آن شادی در پوست

هر خودفروختگی و سرسپردگی روی می نهادند. مسأله در مورد کارگران و الیه 
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و با رجوع به  قیر و میانی دهقانان بالعکس بود. اینان به گونه ای خودجوشهای ف

، به آنچه روی می داد، با تردید، بی اعتمادی و ابراز یأس، هر تجارب طبیعی زندگی

چند به طور منفعل، نگاه می کردند. این نکته برایم قابل تعمق بود که عده زیادی 

از اقشار تحصیل کرده طبقه یر کارگر شده، از  بی سوادترین کارگران و دهقانان فق

واقعی تر و هشیارتر حوادث را می دیدند! اولی ها هیچ خوشبینی نشان نمی  خود

دادند، اما دومی ها حتی آنان که با مسائل سیاسی مقداری آشنائی داشتند، دنیائی 

ن توهم تحویل دیگران می دادند. بی اعتمادی و نگاه واقعی تر کارگران و دهقانا

گرفتاری های آنان بیرون می آمد. این ها به  یافقیر از بطن شرائط کار و زندگی 

عمر خود سوای بی حقوقی و ستم و سبعیت هیچ چیز دیگری از دولت ها و رژیم 

، بدون نیاز به شاهنشاهی ندیده بودند. با شعور و شناخت خودجوش طبقاتی خود

به در می یافتند که دولت متعلق های مکتبی و مسلکی  فرمولبندی یاکبری  صغری،

ها ن یا حداقل برای بخش وسیعی از آنست. برای آناا هاطبقات باال و پاسدار منافع آن

مفروض بود که این رژیم قرار نیست کاری به نفع توده کارگر و زحمتکش انجام 

دهد. پیداست که این توده کثیر کارگر و زحمتکش هیچ بدیل و افقی پیش روی 

د و به همین دلیل به ورطه انفعال و تسلیم یا اقناع و رضایت می خود نداشتن

و استیصال در یک سوی  افتادند. اقناع و رضایتی که صرفاا با تازیانه های بی افقی

دیکتاتوری و قهر عریان سرمایه در سوی دیگر به شیارهای فکر و ذهن و شعور و

 آنان تزریق می شد. 

عده می داد، با خواست ها و انتظارات خود اینان میان آنچه شاه و دولت او و

تجانسی نمی دیدند، اما زیر فشار ناآگاهی و غرق در اقیانوس ضعف و بی قدرتی 

، بودند. بارها از زبان همین انسانهاقادر به پیش کشیدن خواسته های خود هم ن

، «ها ملی کردن جنگل»شنیدم که می گفتند بسیار ساده اما بسیار هم صریح 

ام کارخانه ها یا سهیم کردن کارگران در سود کارگاهها، گرهی از کوه فروش سه
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و استثمار و بدبختی ما  را بیشتر ، فقط سود سرمایه داراننمی کندمشکالت ما باز 

. گروه دوم یا شمار قابل توجهی از عناصر درس خوانده این شدیدتر خواهد کردرا 

توده ندگی و شعور خودجوش از معلمان نه تجارب زی برخطبقه و به طور مثال 

سرمایه داری رویدادها را و نه می توانستند با سر آگاه ضد داشتندطبقه خود را های 

مایه می آویختند و . آنان به جار و جنجال های نمایندگان فکری سرکنندکنکاش 

شاه می شدند. به گاه برگزاری مراسم نفرت بار  جنایتکار رژیم های اسیر عوافریبی

اولی ها یعنی کارگران و دهقانان در حال خلع ید، فقط از « رفراندوم» موسوم به 

بعضاا از مدافعان ا، سر فروماندگی و هراس، به پای صندوق ها می رفتند، اما دومی ه

عده ای حتی آتش پیداست که خیلی ها اصالا چنین نبودند، اما رأی دادن بودند. 

ردند. رژیم شاه از خالء کامل راهبرد بیار معرکه شدند و نقش پادو ماجرا را بازی ک

به نفع حداکثر بهره برداری را به عمل آورد، اوضاع را سوسیالیستی رادیکال 

معماری کرد و هر صدای مخالفی را با تازیانه  بورژوازی و شرکای امپریالیست

  خاموش ساخت.وحشت و قهر 
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 1342خرداد  15بعد از 

 

 اصالحات ارضیسی و طبقاتی در شرائط اجرای های سیافضای جامعه و صف آرائی 

پان اسالمیستی به  ه دیگری نیز رقت بار بود. ارتجاعم از جنبسوای آنچه گفت

!! اگر از دست داشت بهکه علم اعتراض  ت خمینی تنها دار و دسته ای بودزعام

پرولتاریا و صف مستقل ضد سرمایه داری و سوسیالیستی او هیچ خبری در هیچ 

ون نمایانه این یوش هیچ کس نمی رسید، در عوض عربده های اپوزیسکجا به گ

بورژوازی گوش فلک را کر می کرد. باید با خود و با توده کارگر دنیا ارتجاع بخش 

به اندازه کافی روراست بود و صادقانه اعتراف نمود که همین حادثه چندش بار، 

سال در زندگی من  سرآغاز نطفه بندی نوعی رویکرد سیاسی جدید برای چندین

این وضع  1342شد. تا آن زمان اسیر هیچ سطح تمایالت دینی نبودم. از سال 

کاو شناخت روز من یارای کندو به مذهب عالقه بیشتری پیدا کردم.تغییر کرد. 

مادی تاریخ، کالبدشکافی طبقاتی جامعه، تحلیل مناسبات اساسی طبقات یا 

له مذهب با شیوه تولید مادی عی از جمفراساختارهای اجتماتشخیص رابطه میان 

های مختلف تاریخ و منافع طبقات را نمی داد. دچار این توهم شدم که شاید  دوره

مذهب و به طور مشخص اسالم نیز راستی، راستی می تواند ظرف اعتراض و مایه 

را مستقیم یا  چیزهائیپیش تر  شود!!تحرک استثمارشوندگان علیه استثمارگران 

می ( 1) «های خداپرست سوسیالیست»زبان کسانی که خود را  م ازغیرمستقی

و دیگران در این گذر شنیده بودم. اکنون  «پیمان»، «نخشب»افرادی مانند نامیدند،

یا همپیوندی !! مذهبعلمی نمایاندن  در باره آنچه بازرگانها در کنار همان حرف

خود می پیچید.  هوش و حواسم را در پیش می کشیدمبارزه سیاسی با اسالم 

من بود. امثال جزء الیتجزای هستی و ستم بی حقوقی  ،نابرابریاستثمار،  مبارزه با

مبارزه یک پروسه تالش انفرادی نیست. امری طبقاتی و اجتماعی است، درست به 
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این دلیل که استثمار شدن، ستمکشی و تحمل بی حقوقی پدیده های مشترک 

علیه معضل و  که راه مبارزه را پیش می گیرد،طبقاتی و اجتماعی هستند. انسانی 

مصیبتی می شورد که نه امر خاص او بلکه مشکل کل طبقه وی یا بخش اعظم 

ساکنان جامعه و جهان است. مبارزه طبقاتی در هر کجای دنیا و در هر سطح با 

موانع عظیمی رو به رو است. دیکتاتوری هار طبقه مسلط، مهمترین این دشواریها و 

ت، اما کوهسار باورها، افکار، فرهنگ و ایدئولوژی فرارسته از دل نظام سدهاس

که بخواهد به مثابه . هر انسانی در سر راه آن استاجتماعی حاکم نیز سدی عظیم 

علیه استثمار،  برای تغییر وضعیت موجود و رگذار در جنبش همزنجیرانشفردی اث

جایگزینی باورهای خرافی با ج محتامبارزه کند،  سبعیت استثمارگراندیکتاتوری و 

م علیه استثمار طبقاتی و یخواست می است. ماآگاهی و شناخت رادیکال سیاسی 

دشواری های سر راه این مبارزه و بسیار  تمامم، اما یمبارزه کندیکتاتوری هار حاکم 

مهم تر از همه، فقدان بصیرت طبقاتی و مارکسی بر ذهن و فکرمان سنگینی می 

کمترین بارقه ماتریالیسم انقالبی و  در آن روزها افرادی چون من یامن  کرد. اگر

را مارکس در عرصه نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی  های ضعیف ترین جرقه آموزش

. با این مشعل کردیم جلو چشم می دیدیم، آن را مشعل راه زندگی و پیکار خود می

ها برای  آموزش می رفتیم، از این یشقشون جنگ توده های طبقه خوبه درون 

بهره می گرفتیم و  آنانمه آلودگی های مسلط فضای فکر  هر چه بیشتر پاالیش

یم. اما خود و طبقه خود می کرد جنگاین نوع نگاه و نقد و جهت یابی را سالح 

نمی دانستم. از  مارکس هیچ چیزاز ماتریالیسم انقالبی این امکان وجود نداشت. 

تصوری نداشتم. هر چه در این گذر شنیده یا  ازیبورژواقتصاد سیاسی  وی بر نقد

الئیک  یانمایندگان فکری دینی  مبتذلردیه های  درونخوانده بودم فقط از 

مطالعه همین این نیز گفتنی است که حتی بورژوازی بر حرف های مارکس بود. 

ردیه ها ما را به سوی نظرات مارکس و در جهت خالف خواست ردیه نویسان می 
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کار خود را می  بسیار جدی بود و مشکل دوری از شناخت واقعی مارکسی اما ،برد

آگاهی و شناخت  در شرائط مناسب و مساعدی برای یافتن راه دستیابی بهما  کرد.

 با همه اینها،. نداشتیم قرارنقد ریشه ای وضع موجود  یاضد کار مزدی طبقه کارگر 

مسلم زندگی ارسازی مسیرش امر ارزه و تالش برای همومبارزه، چالش موانع راه مب

فوق نهایتاا در پیچ و خم  ه ای که در سیطره تأثیر مؤلفه. مبارزما را تعیین می کرد

باید احتراز از  ،نوعی رژیم ستیزی فراطبقاتی چرخ می خورد. باید کاری می کردیم

و  نهادیمدر میان می  خاموشهای انسان وسیع مبرمیت مبارزه را با توده سکوت و

نوشته باز هم به سراغ که  ها بودو کشش و قوس این تضییقات، تنگناها ش در ک

 . رفتم« بازرگان» امثال های 

در طول دو سال آزمون عینی و پراتیک، ماهیت ارتجاعی و سرمایه ساالر آنچه 

بود، اما این آزموده ها در دل وضعی که  شده جبهه ملی می گفت، برایم روشن

نهضت » جتناب از آزمودن کفاف نمی داد. رغبتی به توضیح دادم باز هم برای ا

ا این وجود، شروع به نداشتم زیرا میان آن و جبهه ملی تفاوتی نمی دیدم. ب« آزادی

های بازرگان کردم، در حالی که کم یا بیش می دانستم که تمایل خواندن کتاب 

ارد. من به مطالعه این متون خاستگاهی متضاد با منظر نگارش آن نوشته ها د

بازرگان و همانندانش در تدارک خوانشی از ارتجاع منحط اسالمی به عنوان 

ایدئولوژی طبقه خویش بودند. خوانشی که سنگر مقاومت بورژوازی در مقابل 

کمونیسم باشد. اگر کمونیسم مانیفست رهائی توده های کارگر از استثمار سرمایه و 

اسالمی را مانیفست مناسب تداوم زنجیر بردگی مزدی است آن ها نیز ارتجاع هار 

از  شراستثمار کارگر و بقای بردگی مزدی می دیدند. اگر کمونیسم جنبش آزادی ب

را طاعون اسارت انسان در  روایت اسالم خودها  هر قید ماوراء خویش است، آن

زنجیر آهنین سرمایه می کردند و این زنجیر را به آسمان می آویختند. آنها دست 

خوانشی از مذهب بودند و برای این کار باید همه چیز را از جمله علم،  به کار چنین
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آزادی، حقوق، مدنیت، اقتصاد، مبارزه، افق رهائی انسان و همه چیز را مذهبی 

فریب گمراهی و ، وسیله در یک جاکنند، باید روایت دینی همه این پدیده ها را 

جنبش کارگری و کمونیسم توده های کارگر و در جای دیگر سالح جنگ خود علیه 

کارگران کنند. بازرگان و همانندانش برای این کار چاره ای نداشتند جز اینکه 

خرافه های اسالمی را لعاب علم زنند و لباس جنگ تن کنند و درست همین بخش 

کاربرد پیدا می کرد. من به همه دالئلی که  آنان بود که برای کسانی مانند ما کار

. در مدار مجادالت ضد رژیمی دور نبودمواقعی پیکار طبقه خود  قبالا گفتم، در صف

می زدم. همه چیز را در سرنگونی رژیم شاه خالصه می کردم، شرط حصول این 

هدف را قیام توده ها می دیدم، جایگزینی باورهای تمکین جویانه و سیاست گریز 

اب می آوردم. در روز انسان ها با شور اعتراض و مبارزه را نیاز قطعی قیام به حس

همین راستا نوشته های بازرگان را کمکی به طی این راه می یافتم و باالخره با 

 خواندن این متون با مذهب نیز بیش از پیش گره می خوردم. 

که روایتی از اسالم نیز می هر چه زمان می گذشت بیشتر اسیر این توهم می گردیدم 

کش علیه استثمار و دیکتاتوری و جنایات توده های کارگر و زحمتتواند ظرف مبارزه 

. سرشت این باور استفاده ابزاری از مذهب نبود مالکان سرمایه و صاحبان قدرت شود!!

مارکس در توصیف پرولتاریا می  توهم به کارائی آن برای پیشبرد مبارزه بود.بالعکس، 

بر او روا می نیروئی که هیچ حق ویژه ای را  طلب نمی کند، زیرا ناحقی که » گوید: 

شود نه ناحقی خاص بلکه یک ناحقی عام است. این طبقه دیگر نه مقامی تاریخی که 

مقامی انسانی را طلب می نماید، نه در تقابل یک سویه با رژیم سیاسی بلکه در مقابله 

ها کند مگر اینکه خود با کل مبانی این نظام قرار دارد. بخشی که نمی تواند خود را ر

ش های دیگر رها کند و الجرم کل جامعه را آزاد نماید. در یک کالم بخرا از همه 

طبقه ای که بیانگر ضایع شدن کامل انسان است و تنها می تواند با احیاء کامل 

 (مقدمه نقد فلسفه حق هگل )« انسانیت خود را احیاء کند 
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من به عنوان فردی از این طبقه و در جستجوی راه تحقق آرمان ها و اهداف 

، نمی توانستم دنبال کاربرد فرصت طلبانه این و آن سالح ریخی چنین طبقه ایتا

از جمله مذهب باشم. این نوع بهره گیری شایسته بازرگان ها، خمینی ها و  یا ابزار،

هر بخش ارتجاع بورژوازی بود. آویختن امثال من به اسالم صرفاا از آنجا ناشی می 

های سرمایه، یکه تازی دیکتاتوری هار سرمایه تاریکی زار وارونه پردازی شد که در 

داری و استیالی روایت اردوگاهی سوسیالیسم، راه واقعی پیکار طبقاتی خود را گم 

کرده بودیم. در کندوکاو یافتن این راه بودیم و در این گذر تا مدت ها هر گمراهه 

ن داشت ای را، راه می پنداشتیم. رویکرد من به خوانشی از دین سرچشمه ای چنی

گونه بود که در طول چند سال در چاه ویل روایت بافی رادیکال از اسالم  و بدین

  در غلطیدن به ورطه این توهمات تأثیر داشت.  42خرداد  15 حادثهفرو رفتم. 

در این روز جمعیت زیادی از مردم معترض به خیابان ریختند. فراخوان شورش 

اشت، خیزشی ارتجاعی در مقابل حل نشانی از هیچ خواست توده های زحمتکش ند

مسأله ارضی که سازمان دهندگانش ارتجاعی تر از بورژوازی  و ارتجاعی امپریالیستی

مسلط امپریالیستی، آماده کشیدن شمشیر بر روی ابتدائی ترین حقوق اجتماعی 

باعث  با شناخت ماتریالیستی و مارکسی مبارزه طبقاتی ناآشنائیانسان ها بودند. 

ای ببینم  از بیخ و بن وارونه تفسیر کنم و آن را به گونه خرداد را 15ویداد شد که ر

همخوانی داشت. نتیجه گیری من این بود که ریختن که با روند روز باورهایم 

ها انسان به خیابان در پاسخ به چنان فراخوانی نشان از کارائی باورهای دینی میلیون

ه و عاصی دارد!! استنتاج دوم این می برای بسیج سراسری توده های استثمارشوند

ها و حقوق اولیه  فراخوان دهندگان شورش، با آزادی شد که جنگ و ستیز

 ها ازدفاع آن و مدرنیسم گریزی و زن ستیزی و به طور مثالاجتماعی توده ها 

با روایت تساوی طلبانه و  آنان مالکیت خصوصی، همه و همه از ناآشنائی

 می گردد!!  آزادیخواهانه مذهب ناشی
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و  منها کفه مماشات با توهمات مذهبی را در جهتگیری سیاسی  رداشتاین ب

سنگین می نمود. اما آنچه از درون این فرایند بیرون می  مانند من آدم هایفراوان 

اما بسیار گمراه کننده و  آمد نوعی دوآلیسم عقیدتی شکننده و غیرقابل دوام

 و خودجوش طبقاتیش استثمارستیزی سرک بود. از یک سوی موج متافیزیکی

ه از زبان این و آن، در آنچ بعالوههائی که از جنبش توده ای در ذهن داشتم  درس

کمونیسم و چشم جدی های مارکس به گوشم رسیده بود، مرا دلباخته باره حرف

می کرد. از سوی دیگر دچار این  توده های کارگرانتظار عروج نیرومند کمونیستی 

روایتی از اسالم هم می تواند همزاد، همراه، همدل و همرزم شاید ه توهم بودم ک

تا چندین سال، تار و پود  تاریک فرساینده، همان کمونیسم باشد. این دوآلیسم

افکار، جهتگیری ها و فراز و نشیب های زندگی مرا در کالف خود پیچید. با 

سمپاتی را  کمونیسم و کمونیست بودن نه فقط مشکلی نمی دیدم که بیشترین

نیسم های کمو دن را در تناقض با اهداف و آرمانداشتم، در همان حال مذهبی بو

که استثمارشونده و ستمکشی زیر پرچم کمونیسم  واقعی نمی دیدم. در هر کجا

رزمانش را جنگ خود می می جنگید، جنگ او و هم گریعلیه استثمار و ستم

 یافتم.

اصفهان در دانشگاه اصفهان شدم.  ردواخورشیدی  40نیمه دوم دهه در اواسط 

، به لحاظ وسعت 1342و سپس دوره بعد از خرداد  1332تا  1320فاصله سالهای 

ها یا اجتماعات مختلف مذهبی و سیاسی فراز و جنب و جوش ها، وجود گروه

نشیب های زیادی را طی کرده بود. کانون ها و محافل زیادی تشکیل شده، دوام 

گردیده، از میان رفته یا در اشکال دیگر و با جهتگیری  یافته، دستخوش تعطیل

 کسانی که ،40نیمه دوم دهه  متفاوت به کار خود ادامه می دادند. در دوره اخیر،

با فعالیتشان جمعی، فردی، مخفی یا علنی باشد  فعالیتی داشتند مستقل از اینکه

و های اجتماعی  افراد اهل فعالیت. مرتبط بودندیکی از چند مؤسسه آشنای شهر 
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دولتی  بلندپایگاناز مرتجع تا رادیکال، سرمایه دار تا کارگر،  دارای باورهای مذهبی

به ها، همگی جود این مؤسسات یا مخالف بودن آنتا دانشجو و دانش آموز، موافق و

 شبکه سراسری اتصال یحلقه هااین نهادها . داشتندبا این مراکز سر و کار  نوعی

در سطح شهر بودند. غالب غیرسیاسی  تااز سیاسی مذهبی، فعالین  جنب و جوش

مانند انجمن  یهای متعددفهان انجمن اسالمی داشتند. کانونهای اصدبیرستان

 سازمان کمک به ایتام!!، حجتیهجمعیت  زنان، معلمان،پزشکان، اسالمی مهندسان، 

و دهها مافیای اسالمی سوء استفاده از زنان( ) انجمن سرپرستی از زنان آواره

در این شبکه جای می گرفتند. در اصفهان از  همگی مؤسسه کوچک و بزرگ دیگر

به بعد چیزی زیر نام انجمن اسالمی دانشجویان وجود نداشت اما فعالین  42خرداد 

از  برخی انجمن ها، .در تماس بودندو نهادهایش مذهبی دانشجو با همین شبکه 

دی و صارمیه از پیشینه فعالیت انجمن دانش آموزان مدارس هاتف، سع جمله

خاص  42های پس از خرداد وجود این شبکه ها در سالبودند. طوالنی برخوردار 

شهرهای  مخصوصاا تهران، شیراز، مشهد واصفهان نبود. بسیاری از جاهای دیگر، 

نوع ارتباطات و فعالیت های زنجیره ای این کوچک تر نیز شاهد گسترش سریع 

ند. ظاهر ماجرا به گونه ای بسیار مسخ آلود، دروغین و وارونه برنامه ریزی شده بود

تفسیر می  این قبیل حرف ها ودینی  نواندیشیدر رویکرد نسل جوان به مذهب، 

صف آرائی  بود که واقعیات مربوط به فقط پرده ساتر سیاهی!! اما این تعبیر شد

از بقه کارگر را ارتجاع دینی بورژوازی علیه کمونیسم و جنبش ضد سرمایه داری ط

آنسان تالش ها و باژگونه پردازیها  این می ساخت.مخفی  این طبقهانظار توده های 

که بعدها شاهد بودیم در سرنوشت طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران تأثیراتی 

فرایند مبارزه طبقاتی در ایران را عمیقاا آلود و اسیر بسیار فاجعه بار بر جای نهاد. 

و به همین  امروز می تازدتا سونامی وحشت و دهشتی که ساخت.  بهااگندسونامی 

 دلیل باید ولو ضمنی در باره آن کمی بحث کنیم. 
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کثریت اخورشیدی،  40آغاز دهه  و با فرجام پروسه تسلط سرمایه داری در ایران

له شدند و به فروشندگان تحوالت روز زیر چرخ  خلع ید شدگانق قریب به اتفا

، هیچ دشهزار روستا از نقشه جغرافیائی کشور محو  80گردیدند.  نیروی کار ملحق

دهقان و دهقان زاده کم زمینی دیگر برای ادامه حیات، راه تداوم کارهای قبل را 

فروش نیروی کار تنها چشم اندازی بود که جای راه سابق را پر کرد. پیش نگرفت، 

که نیروی کارش را راهی نیافت جز این هیچ پیشه ور جزء برای زندگیفرزند 

بفروشد. همه این ها مجبور شدند که راه بازار کار و کارگر شدن را پیش گیرند. این 

است که در سراسر جهان، در پروسه انکشاف و  بدیهی ترین جا به جائی و تغییری

استقرار شیوه تولید سرمایه داری در هر جامعه جداگانه روی می دهد، در جامعه ما 

م ارضی ن دراز پروسه وقوع خود را طی کرد و با اجرای رفرنیز در طول سالیا

به همین اندازه مفروض نیز رسید. رویه دیگر ماجرا  کاپیتالیستی به نقطه فرجام

امکان رشد و سرمایه اندوزی و  ای از دهقانان و بورژوازی کوچکالیه است. اینکه 

خشی که با حرص و ب. شراکت وسیع در استثمار توده های کارگر را به چنگ آوردند

 اشت و افزایشتوسعه قلمرو انب فکرولعی بیشتر از اقشار باالئی این طبقه در 

 چهارچوب . اینان مطابق روال کار سرمایه و درافتاد حجم سرمایه هایش روزافزون

تقسیم کار جامعه سرمایه داری با شکل و شمایل متنوع همه جا حضور داشتند. 

ی نمودند. شریک کارخانه بعد از کارخانه تأسیس م کارخانه دار بودند و با شتاب

و تجارتخانه پشت تجارتخانه دائر می  شدندمی اجتماعی  بخش تجاری سرمایه

بودند و مدیریت و مستشاری این و آن  یا مشاور کردند. مدیر، مستشار، تکنوکرات

گرفتند. تخصص راهسازی و ایجاد بنادر یا  دست میمرکز کار و تولید را به 

ش ریز سیسات آب و برق و فاضالب داشتند و سرمایه خود را در این حوزه ها پیتأ

ها  بساز و بفروشبه خیل مقاطعه کاری راه می انداختند.  می نمودند همراه شرکا

رژیم  و اعمال قهر سرکوبارتشی و پلیس و فرمانده نیروهای مختلف  ،می پیوستند
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سرمایه داری احراز می کردند، م می گردیدند، مقام دولتمرد و کارمند عالیمقا

تشکیل می « مهندسین مشاور» هایگروهپروفسور، آکادمیکر می شدند،  محقق،

دستگاه کانون نشر خرافه و مدارس خصوصی اسالمی،  دادند، حوزه علمیه،

یا  شت و صنعت بر پای می ساختند،کدائر می نمودند، ها  شستشوی مغزی انسان

در همه  هااینسرمایه می زدند.  پیش ریز دست به سودآور، و عرصه  در هر حوزه

تحمیل نظم سرمایه بر مسؤل ینده فکری، دولتمرد، این حاالت به مثابه مالک، نما

در یک کالم فردی از طبقه سرمایه دار در استثمار توده بردگان  طبقه کارگر یا

مزدی شریک می شدند. این بخش از طبقه سرمایه دار به لحاظ کثرت نفوس از 

رقبای نیرومندتر خود هیچ چیز کم نداشت. اما از پاره ای جهات، خود را فرومانده و 

زیر فشار می دید. قبل از هر چیز حجم سرمایه هائی که پیش ریز می کرد عظمت 

سرمایه های رقیبان را نداشت، تکنولوژی و ماشین آالت مراکز تولیدش اندکی نازل 

ای انباشتش پائین تر، هزینه تشکیل بخش تر، درجه بارآوری کار اجتماعی حوزه ه

ثابت سرمایه هایش چند ریالی بیشتر، قدرت رقابتش محدودتر و به همه این دالئل 

سهم هر واحد سرمایه اش از کل اضافه ارزش های تولید شده در مقایسه با سهم 

 برای مشارکت دلخواه با تراست های مساعدیرقبا مقداری کمتر بود. موقعیت 

آنگونه که نداشت و از امتیازات چنین مشارکتی  ی و صنعتی بین المللیعظیم مال

سود نمی برد. از این ها که بگذریم در ماشین دولتی، ساختار قدرت  حرص داشت

برنامه ریزی نظم تولیدی، سیاسی و اجتماعی سرمایه اجتماعی نیز از در سیاسی، 

الش او برای بهبود برخوردار نبود. معضلی که سد مهم سر راه تدلخواه  حصه

 و الجرم مدام به آن خیره می گردید.  می شدموقعیت سرمایه هایش 

 جتماعیبخش مورد بحث بورژوازی در حالی که طول و عرض مالکیتش در سرمایه ا

روز به روز بیشتر می شد، باید برای مشکل حاشیه نشینی خود در سیاستگذاری، 

تا این زمان فکر  می یافت.ه ای حاکمیت و برنامه ریزی نظم سرمایه راه چار
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را در سر نمی پرورد و چنین چیزی را یک بدعت  سیاسیسرنگونی رژیم 

های خزش به درون ماشین واسش راههوش و ح کلکمونیستی می پنداشت!! 

دولتی موجود را می کاوید و برای این کار همه جا سر می زد، به هر تاریکزاری ره 

کندوکاو می نمود و هر بیراهه ای را دازه کافی به انمی برد، هر بیغوله ای را 

آزمایش می کرد. احراز پست های حساس در ساختار قدرت از طریق عروج به 

و نظامی، ایجاد شبکه ها و  ، سیاستمدیریت ،مراتب باالی تخصص های فنی

جلب  یا ها به عنوان سکوی اقتدار اده از آننهادهای وسیع اجتماعی و استف

خطوط اصلی دستور  نوع این راهکارها یاوده های استثمارشونده بیشترین توهم ت

کارش را تعیین می کرد. تأسیس و توسعه سازمان ها یا شبکه های متنوع مذهبی 

جزئی از برنامه کار همین بخش بورژوازی یا  1342در سال های بعد از خرداد 

صف بندی رویکردهائی از آن را تشکیل می داد. مذهب برای اینها ظرف مناسب 

و اجتماعی، ابزار کارآمد شستشوی مغزی توده ها، نردبان صعود بر قله بی دانشی 

فرودستان و میدان نمایش قدرت بود. این ها، این بخش صاحبان کارخانه، توهم 

تجارخانه و مشاغل باالی اداری یا تکنوکرات و مدیر و روحانی، با ایجاد، گسترش و 

را در گوش  چند نکتهو متنوع مذهبی در آن ایام دادن رونق به کانون های متعدد 

 ،کارگران توسط سرمایه دند. اینکه هر میزان شدت استثمارپژواک می کر شاه رژیم

سرمایه علیه استثمارشوندگان مسلماا آری! هر چه طبقه سرمایه  سبعیتآری! هر 

روطها و انا به شرطها و ش»اما  می آورد، هزاران بار آری!!دار بر سر توده های کارگر 

 آری، اما توزیع معقول اضافه ارزشهمه این ها هر چه بیشتر و بیشتر « من شروطها

های بورژوازی با  مایه داران را هم باید رعایت کرد! شراکت همه بخشها میان سر

هر میزان کم و زیاد در قدرت سیاسی را هم باید مد نظر قرار داد. تقسیم بالمناصفه 

هم را سودآوری میان بخش های مختلف سرمایه اجتماعی شرائط ارزش افزائی و 

 باید توجه کرد. 
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ها، مجامع، انجمن کانون  ،در آن روزها با شتاب تمام این الیه از بورژوازی ایران

های رنگارنگ مذهبی را بر پای می ساخت تا از این طریق بر معضل حاشیه نشینی 

ه بودن دستش از تشکیل خویش در قدرت سیاسی سرمایه داری غلبه کند، کوتا

خیابانی را با حزب سیاسی را جبران نماید، ممنوعیت تظاهرات و اعتراضات آرام 

های رمزآمیز درون این محافل پاسخ گوید، تا بر بلندای بگومگوها و درد دل

موجودیت این مجامع و دراز کردن انگشت اشاره به سمت موج  هر چند کم رمق 

جود خود را و توان باج خواهی خویش را به اطالع استقبال اقشار عاصی از آن، و

در شرکای طبقاتی و صدرنشینان قله قدرت و حاکمیت طبقه اش برساند. آنان که 

آن ایام کانون پس از کانون، حسینیه بعد از حسینیه و شبکه پشت سر شبکه با 

و کل هزینه های این اماکن و مراکز را پرداخت می  می کردندبر پای  دینپرچم 

نمایندگان بورژوازی بودند. اما عده عموماا ها  چنین براتی بر دل داشتند. آن نمودند

در نقطه مقابل  ،ها و مؤسساتاکز یا روی نهادگان به این جمعیتای از فعالین این مر

را فریاد می  های دیگریدردها، رنج ها، انتظارات و حرفاین جماعت قرار داشتند، 

یا به طور همزمان در جاهای دیگر، در جبهه ملی،  که پیش تر زدند. همان حرفها

ون بر زبان رانده و بر زبان می راندند. در ینهضت آزادی یا هر حزب سیاسی اپوزیس

آنجا نیز سیاستگذاران همگی نمایندگان فکری بورژوازی و سیاست ها یکسر، نسخه 

نیز خیلی ها پیچی بخشی از طبقه سرمایه دار برای بقای بردگی مزدی بود، در آنجا 

از خاستگاهی دیگر و با انتظاراتی عمیقاا متفاوت راه چنان امامزاده هائی را پیش می 

 گرفتند. 

های ناخواسته پدیده همه جا جاری دنیای سرمایه داری است. این وقوع این ائتالف

مثل  آن دورهید سرمایه در متصاعد چرخه باز تول در هم رفتگی ناشی از تبخیرات

هیچ اثری از صف مستقل جامعه در باالتر گفتم که بود.  پرقوام بسیار  همین امروز 

همین راستا و در چنین طبقاتی و ضد کار مزدی طبقه کارگر وجود نداشت، در 
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ون نمای بورژوازی و جستجوی همزمان قرائت یآویختن به محافل اپوزیس وضعی

پدیده طبیعی زندگی  رادیکال مبارزه طبقاتی از لیبرالیسم، مذهب و ناسیونالیسم!!

چند نسل آدم هائی شد که در قعر مه گرفتگی مسلط بر فضای مبارزه طبقاتی از 

اجعه آمیز ف بسیار خود باز می ماندند. ائتالف های ناخواسته و یکار طبقهیافتن راه پ

لیل از دل این شرائط و از اعماق این سیاهی ها بیرون می آمد. درست به همین د

قیدتی، به طور مستمر کانون کشمکش، خواه ع خواه سیاسی،هر حزب و جمعیت، 

طیف های اجتماعی مختلف یا متضادی بود که  جدا شدنو  صف بندی، پیوستن

بنمایه ائتالف آن ها را تسلط افکار طبقه مسلط و توهم فرودستان به راهبردهای آن 

 طبقه تعیین می کرد. 

ایران احزاب سیاسی بودند که  در طول دهه های متوالی تاریخ مبارزه طبقاتی در

این هماویزی ها، جدال ها و انشعابات را در خود منعکس می ساختند، با حل 

امپریالیستی مسأله ارضی، و استقرار دیکتاتوری هار پلیسی و حمام خون ساالر 

از بین رفتند. از این به بعد نیروهای متضاد  عمالا ونیسرمایه، احزاب سیاسی اپوزیس

ن احزاب یاد شده، بعضاا مبارزه سیاسی را برای همیشه یا عجالتاا ترک درون و بیرو

گفتند. عده ای راه ایجاد جمعیت ها و شبکه های عقیدتی فاقد تابلوی مشخص 

سیاسی را پیش گرفتند و خیلی ها از بیرون یا درون همین محافل راه جدید ابراز 

ای عقیدتی، اجتماعی هستی و پیگیری پیکار را می جستند، شبکه ها و جمعیت ه

درون جامعه  ها و تضادهایصف آرائی و علنی نوپا در همان نقطه پیدایش، کانون 

و برای یافتن همراهان موافق خویش  ند. هر عده ای راه خود را می رفتمی شدند

 . ندتالش می کرد

خواه پیش تر یا بعدتر محیطی برای سیاسی شدن،  خواه در آن زمان، ،دانشگاه

در مورد این حکم به حساب می آمد. ها  اسی و ابراز حیات اجتماعی آدمسی فعالیت

تدارک مبارزه  دورهبرای ما دانشجوئی دوره . مصداق نداشت رفقای مشابه ومن 
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ریزه کاری  ایدنیپروسه تدارکی که دور از چشم همگان و با مسلحانه چریکی بود. 

می  پیشرا یودی حضور در این پروسه شروط و قجریان داشت. خاص امنیتی 

یکی از آنها دانشجوئی  های علنی فعالیتپاره ای  که اجتناب از شرکت در کشید

می و فصل پیچیدگی های یک زندگی دوگانه را با مهارت حل و ها باید دشواری بود.

برای شکل تازه پیکار آماده می شدیم و بیشترین توان را  کهم. در همان حال یکرد

  مبارزه مسلحانه می ساختیم.و قوام وقف استخوانبندی 
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 ایران  سازمان مجاهدین خلقدر 

 

کتاب حاضر به تشریح پروسه کار و سیر تحوالت درونی سازمان بیشترین بخش 

  1357در فاصله میان تشکیل تا پیش از وقوع قیام بهمن سال  مجاهدین خلق

باید هر چیز قبل از  اما گذر به مسائل زیادی خواهم پرداختدر این  ،اختصاص دارد

به سازمان افرادی نظیر من  من یا که چرا پرسشپاسخ گویم. این  یک پرسشبه 

در این زمینه قبالا نکاتی را طرح کردم اما نکات . می پیوستیممجاهدین آن روز 

باید ، واببرای یافتن جها را روشن ساخت.  بیشتری ناگفته مانده است که باید آن

های دین خلق و چریکفت که اساساا چرا دو سازمان مجاهسراغ این موضوع راول 

به وجود آمدند؟ بدون توضیح شرائطی که هر دو تشکیالت مسلح ایران فدائی خلق 

چریکی از دل آن متولد گردیدند، بدون تحلیل ساختار اجتماعی و طبقاتی این 

حث تاریخی مورد بکه دو سازمان در مقابل شرائط  جوابینیروها و بدون تشریح 

از شرائط  و فاقد درس آموزی خواهد بود. ناقص ،نادرست سؤال باالپاسخ به  داشتند

 . کنممی   آغازروز جامعه  آن سیاسی و اجتماعی

 تسلط تولید سرمایه داری در ایران را به فرایند 40دهه  اولاصالحات ارضی 

 روزون های یاین امر به نوبه خود مواضع و جهتگیری اپوزیسسرانجام رساند. 

اردوگاهى را تحت تأثیر قرار داد. جبهه  "توده اى"رژوازى اعم از لیبرالِ غربی یا بو

تحوالت روز تحقق  در ملی، نهضت آزادی، حزب توده و نیروهای مشابه از یک سوی

و از سوی دیگر تحمل هزینه های کشمکش، برای  می دیدندخود را  رؤیاهای بیشتر

صرفه نمی یافتند. سرریز انبوه اضافه ارزش  حصول مابقی انتظارات را مقرون به

 دلخواههای نفتى به مجارى انباشت صنعتی، فراهم شدن شرائط براى سودآورى 

می نامد، رشد نسبتاا « سرمایه اجتماعى»اى هر چه بیشترى از آنچه مارکس بخشه

ها و سرمایه ها از اضافه ارزش قابل توجهیپیش ریز بخش سریع صنعت و تجارت، 
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آنچه که نیاز سرمایه و  همه برق وآب و رو تأسیس راه و جاده و بنادر و در قلم

ارزش کل جامه عمل پوشیدند.  در سطحی وسیعؤیای دیرینه این احزاب بود، ر

میلیارد ریال آن زمان نمی رسید در سال  86به  1341تولیدات ساالنه کشور که تا 

میلیارد  510عد به سطح میلیارد را پشت سر نهاد و چهار سال ب 263رقم  1346

های ساالنه تولید شده  میزان اضافه ارزش ،همین فاصله طیریال نزدیک شد. 

میلیارد ریال رسید. حجم  164، به رقم میلیارد 36ایران، از  توسط توده های کارگر

 در سال میلیارد ریال 67میلیارد به  6برابر باالتر رفت و از  11سرمایه گذاری ها از 

 (1351گزارش ساالنه بانک مرکزی ) فوران کرد.

میلیارد ریال در نخستین سال دهه چهل به حدود  342تولید ناخالص داخلی از 

 10یک دوره زمانی جهش نمود و در طول  50یک تریلیون ریال در شروع دهه 

درصد را به نمایش گذاشت. همه این ها برای  11ساله رشد کم نظیر هر سال 

ب های طالئی داشت و از سوی طیف احزاب یاد شده، بورژوازی حکم تعبیر خوا

 هبه عنوان سوژدر این میان تنها چیزی که تحقق رؤیاهای دیرین تلقی می گردید. 

در ساختار حاکمیت و  دلخواه ماند، عدم حضور باقی می مذکور نارضائى جماعت

 ،از بورژوازی در قدرت سیاسی بود. معضلی که تحملش یدیگر یکه تاز جناح نقش

 . ارزیابی می شدآن زیان های ناشی از جدال با  معقول تر از قبول

ین ترتیب با تسلط همه سویه تولید سرمایه داری، احزاب و جریانات مذکور ا به

به جریانات  عمالا درون طبقاتی با رژیم سیاسی حاکم برخی مجادالت داشتنضمن 

درون و حاشیه حزب بورژوازی اردوگاهی اجتماعی تبدیل شدند. حتی  فاقد نقش

متفاوت با همتایان  وضعیبا اینکه به لحاظ احراز حصه مالکیت و قدرت در  توده

با مشاهده سهم کالن سرمایه داری روسیه و باز هم قرار داشت،  غیراردوگاهی

نمی توانست زبی در سیل اضافه ارزش ناشی از استثمار طبقه کارگر ایران شرکای ح

ها، تئوریسین های روسی در بسیار بیشتر از آند. سران حزب و خوشحال نباش



 61   /  تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی

 

امیدواری به شرائط بعد از اصالحات تا آنجا پیش رفتند که احتمال سوسیالیستی 

شدن جامعه ایران توسط شاه را هم در دائره محاسبات خود منظور نمودند!! در این 

ى رفرم اجتماع ارضى و رفرممیان فقط یک بخش از بورژوازی بود که در مقابل 

نشان داد.  "اردوگاهى" و "لیبرال"هاىونیمراهش واکنشى متفاوت با اپوزیسه

فقاهتى، والیتی با  آشنای این طبقه یا گرایش بخش و بشرستیزترین ارتجاعی ترین

اعالم جنگ علیه هر نوع سکوالریسم، مدرنیسم، حقوق اولیه زنان و پیش کشیدن 

 همهموضعى بسیار درنده تر از  ازیه و حکومت قصاص و دیه و سنگسار والیت فق

 -به مخالفت با برخى از وجوه اصالحات بورژواسرمایه دار  طبقهدیگر هاى  بخش

 امپریالیستی رژیم شاه پرداخت.  

به وضعیت جنبش کارگری ایران در شرائط بعد از اجرای رفرم ارضی اشاره کنم. 

مرداد  28ودتای سیاه طبقه کارگر ایران مبارزات نسبتآا وسیع فاصله مشروطیت تا ک

. دادمی تشکیل را در کارنامه خود داشت. بعالوه، یکی از دو طبقه اساسی جامعه را 

ری ها در یک سوی و گمراهه با همه اینها به دلیل تحمل فشار هارترین دیکتاتو

و حزب توده ای در سوی  «کمینترنی»های شکست بار رفرمیسم چپ نمای پردازی

 . را تجربه می نمودسوده و ضعیف دیگر، موقعیتی بسیار فر

جنبش کارگری فاقد هر سطح سازمانیابى، صف مستقل طبقاتی، ناآشنا به دورنما و 

گونه ه آلترناتیو شفاف کمونیستى بود. با فرجام پروسه خلع ید، شمار کارگران ب

یافت. ارتش ذخیره نیروى کار در سرتاسر جامعه صف  افزایش یچشمگیر بسیار

مهمی از  مراکز کار و تولید قادر به جذب بخش 40تین سالهاى دهه کشید. در نخس

به  چهارگوشه کشوراز  نبود. بیکاری غوغا می کرد، سیل بیکاران شدگانخلع ید

طرف شهرهای بزرگ سرازیر بود. تغییرات پدید آمده در ترکیب طبقه کارگر، جوان 

وره های بودن جمعیت جدید، آثار شکست های پیشین، گسست از تجارب د

اری، رژیم شاه و کل نظام سرمایه د همه نوعیوسیع و  هاى گذشته، توهم پراکنی
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مجموع روند مبارزات توده هاى در  سرمایهپلیسى  فشار دیکتاتورى هار هبعالو

خورشیدی  40تا  37فاصله میان یا حتى  32تا  20با سال هاى  کارگر را در قیاس

همراه با پاره اى تغییرات  خورشیدی 40ه کندتر مى نمود. این وضع تا اواخر ده

کارگرى کم کم به یکى از دوره های  از این تاریخ بود که جنبش ادامه داشت و پس

 پاى نهاد.  روز گسترده متالطم  پیکار علیه شدت استثمار و بی حقوقی های

جنبش کارگری بین المللی در دوره مورد بحث است. این  نکته سوم موقعیت

ى از بدترین دوره هاى حیات تاریخى خود قرار داشت. جهنم گند و جنبش در یک

وحشت اردوگاه خود را مظهر کمونیسم و منزلگاه نهائی مبارزه طبقاتی کارگران دنیا 

در غرب از اتحادیه ای  راست می خواند. احزاب سوسیال دموکرات و رفرمیسم

در  خن می راندند!س سرمایه دارى شدن« انسانی»الگوی  به عنوان "جامعه رفاه"

وئیسم یا هر شکل ! در شکل مائضد امپریالیسم خلقیامریکاى التین  آسیا، افریقا،

پیکار سوسیالیستى را به کجراه کارگران آگاه براى تشکیل صف  شتالدیگر، همه 

عظیم ترین بخش جنبش  ،چپ کشورها ند. ائتالف اردوگاه و ناسیونالمى کشا

ج و در اردوگاههای جدال میان علیه سرمایه خار اررا از سنگر پیک جهانیکارگری 

 های مختلف بورژوازی اسیر ساخته بود. قطب سرمایه داری دولتى با پوششبخش 

یکپارچگى خود را از دست داده بود و متولیان آن هر  ها پیش از مدت "کمونیسم"

!! جعل "کمونیسم"جداگانه اى باز هم با مُهر و نشان  هتذکر یک براى معابد خود

دنیا و  ناسیونالیستیمى کردند. چین و شوروى براى یافتن متحد از میان گرایشات 

توده های  آکنده از توهم  براى بهره گیرى از موقعیت این نیروها در جلب حمایت

 کارگر کشورها، با هم رقابت می کردند. 

لقی خبورژوائی و نوع کمونیسم  گستردههای گمراه کننده طیف  پردازیوارونه 

آکادمی علوم شوروی، ناسیونال چپ  دست پخت متنوعهای  در قالب تئوریآن، 

 ،«!!راه رشد غیرسرمایه داری»نند مائوئیستی یا مارکسیست های دانشگاهی، ما
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 ،«صف بندی انقالب و ضد انقالب»  ،«!!دیکتاتوری انقالبی کارگران دهقانان»

بورژوازی ملی » ،«!!یالیستیضد امپردموکراتیک  بهژمونی پرولتاریا در انقال»

 ،«!!سرمایه داری کمپرادور» ،!!«داری وابستهسرمایه » ،«!!ستیز امپریالیسم

و فراوان «!! هجامعه نیمه فئودال نیمه مستعمر» ،«!!سرمایه داری مستقل ملی»

گمراهساز دیگر، سپهر فکر، راه حل جوئی و جهتگری فعالین جنبش  تئوریهای

همه این نظریه ها در راستای خارج ساختن رده بود. کارگری را در خود غرق ک

طبقه کارگر از ریل پیکار ضد سرمایه داری ایفای نقش می کردند. برخی از آنها 

برای بخش وسیعی از « جامعه نیمه فئودال، نیمه مستعمره»مانند تز موسوم به 

 نیروها و محافل چپ دنیا از جمله برخی گروههای چپ ایرانی اساس هر جنب و

گیری سیاسی را تعیین می کرد. معتقدان به این تز همه مسائل جهتجوش و 

تحریف می نمودند. سرمایه داری بودن جامعه  جامعه و مبارزه طبقاتی رامربوط به 

منکر می  در عملرا انکار می کردند. وجود طبقه کارگر و جنبش کارگری را 

ق و امپریالیسم قلمداد لشدند، جنگ و جدال جاری درون جامعه را مبارزه میان خ

مبارزه طبقاتی  جامعه حاضر و  مادیدر یک کالم بر کل واقعیت های  !!می کردند

 خط بطالن می کشیدند. پرولتاریا علیه سرمایه داری

نکات دیگری را هم  ،م، سوای آنچه گفتتصویر دقیق تر وضعیت مورد گفتگو برای

و معیشت  وضعدر  یبهبودهیچ  ،. حل امپریالیستی مسأله ارضیباید در نظر آورد

. در بسیاری نیاورد پدیدفرودست  های تودهسایر  حیات اجتماعى طبقه کارگر یا

کارگران رو به توسعه و فالکت قى حقو موارد حتی دامنه فقر، گرسنگی، تحقیر، بی

ها روستائى کنده شده از زمین در جستجوى جائی براى  رفت. میلیون و تعمیق

ود غرب تا شرق و شمال تا جنوب جامعه را زیر پا می نهادند و نیروى کار خ فروش

 بدهی بعد از اصالحات با پذیرشکه کاری پیدا نمی کردند. جمعیت قابل توجهی 

بانکى سنگین قطعه زمین محقری گرفته بودند، زیر فشار گرسنگی و بدبختی ها از 
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های  صفند. خیر آن چشم پوشیدند و همه جا خود را به گروه اول ملحق ساخت

بی سواد و کم سواد تا دیپلم و عاصی بیکار از ساده تا فنی و از طوالنی کارگران 

در شهرها به چشم می خورد. گسترش و استیالی مناسبات کار مزدی تا  لیسانس

بیکارى، انحالل شرائط کار  هدورافتاده ترین نواحى روستائى، همراه با رواج گسترد

شور در بازار سرمایه داری همه و همه مصداق این و معیشت و ارتزاق ساکنان ک

روئى پر از خون پیسه  با "قول اوژیه پول ه اگر ب »..بود که:  عبارت گویاى مارکس

سرمایه در جائى متولد مى شود که از سر تا پا و از  "هاى طبیعى به دنیا آمده است

» نقل قول از کاپیتال، جلد اول،  ) «.خون و گند بیرون مى زند همه مساماتش

  (نمایشنامه نویس و شاعر فرانسوی قرن نوزدهم میالدی« امیل اوژیه

ساعت کار  16تا  12در قبال  بسیاری از نواحی کشور، بهای نیروی کار کارگران در

مراکز استانها و کارخانه های در  ریال تجاوز نمی نمود 30تا  25شاق روزانه از 

 40با همان روزانه کار طوالنی حول محور  بزرگ صنعتی این شهرها، متوسط مزدها

غولهای صنعتی تا جائی که به کارگران ساده  درونریال می چرخید و در تهران و 

وضع آموزش و درمان توده کارگر به  ریال نمی رسید. 50مربوط می شد باز هم به 

فاجعه می مانست. دسترسی به دکتر و دارو برای اینان حکم کیمیا داشت و مطابق 

مارهای رسمی رژیم در آن سالها نسبت کارگران دارای سواد خواندن و نوشتن، به آ

از گرسنگی، بیکارى، محرومیت از درصد بود.  15کل فروشندگان نیروی کار زیر 

هار دیکتاتورى پلیسى نیز  آموزش، بهداشت، درمان و مسکن که بگذریم اختاپوس

ا بر هر نوع نجوا علیه شرائط همه جا حتى در خلوت ترین زوایاى زندگى انسانه

و طویل و  عریضبسیار حقوقى حاکم تازیانه مى زد. دستگاه  رقت بار معیشتى و بی

شد و کل فضاى مراودات  تر می هر روز طویل تر و عریض "ساواک"جهنمى 

 مى ساخت.  اجتماعى بین توده هاى ناراضى را غیرقابل تنفس
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با همان به ویژه در آسیا، افریقا و امریکاى التین بورژوازى  طبقه نازکی ازتاا بنسالیه 

به شرائط امپریالیستی تولید و فاز روز تکامل سرمایه  نگاه طبقاتی خودویژه اش

اقتصاد » ،«!صنعت مستقل ملی»منسوخ استقرار داری، همچنان در مارپیچ رؤیاهای 

ها چرخ  اینو مانند ! «رشد آزاد انباشت داخلی»  ،«!بازار ملی» ،«!ملیی خودکفا

و  بین المللیانحصارات صنعتى و مالـى  فزاینده می خورد. این قشر از فشار

نج می کشید. در همین راستا اتوپی ر یش،جناح مسلط طبقه خو عریاندیکتاتوری 

های نکول شده اجتماعی خود را تار و پود راه انداری امپریالیسم ستیزی 

اصی کارگر و دهقان زیر این بیرق را ناسیونالیستی می کرد و گردآوری توده های ع

می ساخت. ابوابجمعی این الیه بورژوازی در  خود روز دستور کار رویکرد سیاسی

یار غار  "کمینترن"انقالب اکتبر و رونق تزهاى  شکست از هاى پس سال

میالدی به بعد با  60از دهه  و بودند بورژوائی میراث شکست اکتبرسوسیالیسم 

روی خلقی  ضد امپریالیستی و استعماریضد  دهقانى، بارزاتاشکال میلیتانت م

 در جامعه ما با توجه به فشار دیکتاتورىطیف این نیروها  .موافق نشان می دادند

پارلـمانتاریستى به اشکال چریکى  های ون نمائىیاپوزیس و سترونی هار شاهنشاهی

 ابراز همدلی می کردند. مبارزه 

شرائط تاریخى دورة مورد بحث ماست. سازمان ویژگی های عام  موارد باال 

م هائی که گفت. مؤلفه زادنداز دامن این شرائط  مجاهدین خلق و فدائیان خلق ایران

مبارزات پهنه آورند که هر فعال سیاسی یا هر نیروی حاضر در  شرائطى را پدید

 اسبهمحبا می کوشید ون و اردوگاه، یاجتماعی و طبقاتی و معترض به احزاب اپوزیس

ها و بر اقتضای رویکرد طبقاتی خود راهی برای تداوم مبارزه دست و پا نماید.  آن

و  کمونیسم خلقیآمیخته با نوعی  ناسیونالیستیدر این میان امپریالیسم ستیزى 

جنگ چریکى پاسخی بود که طیف ناهمگونی از نیروهای سیاسی جامعه را به  هشیو

 خود جذب می نمود. 
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عناصر قابل طیف نامتجانس بود. تحتانی ترین الیه بورژوازی و ترکیب واقعی این 

هر دو در آن حضور داشتند. نیروهائی که در هستی  توجهی از طبقه کارگر،

، اما در دل شرائط تاریخی مذکور و زیر فشار مؤلفه های بودند متضاداجتماعی خود 

عجالتاا تأکید می . تند. به این موضوع باز خواهم گشتباال در کنار هم قرار می گرف

از دل چنین وضعی بیرون  40در پایان دهه  "فدائیان"و  "مجاهدین"کنم که 

به لحاظ خاستگاه طبقاتی و رویکرد سیاسی چنین ترکیبی داشتند  و آمدند

بودن « مارکسیست»عقیدتی آنها، ظاهر مذهبی اولی و ادعای های متفاوت پوشش

 کمتأثیری  و سازمان مربوط می شدقش پراتیک ددومی تا جائی که به ایفای ن

سازمان  ظهورفرایند راغ س این توضیحات بهداشت و شاید هم نداشت. به دنبال 

 ریشه واقعیکه ند می گوی و همچنانها گفته اند مجاهدین خلق می روم. خیلی

از نهضت آزادی در ترجیح پوسته مسلحانه مبارزه به  ،سازمانبنیانگذاران انشعاب 

. این حرف نیمی از حقیقت را با قرار داشته استت آمیز سیاسی جای شکل مسالم

همه حقیقت نیست. نفس حضور چند ساله این افراد در مسلماا خود دارد اما 

آنان،  ی نمی تواند و نباید دلیل همگنی هستی اجتماعییا جبهه مل «نهضت آزادی»

 کسانیهمه  ردد.احزاب مذکور تلقی گ با اساس رویکرد و انتظارات و اهداف طبقاتی

ند. که به این یا آن حزب بورژوائی می پیوندند لزوماا عناصر طبقه سرمایه دار نیست

باشند که به دلیل توهم، فقدان بصیرت  خیلی ها چه بسا کارگران و فرودستانی

در مورد  .می زننددست به چنین کاری  اتی و نبود صف مستقل طبقاتی خودطبق

با جبهه ملی و نهضت آزادی هم به  این وضع در رابطه حزب توده دقیقاا چنین بود و

اینجا این است که ادامه  در صدق می کرد. مسأله مهم متفاوت هر چنددرجاتی 

پیوند نیروهای اخیر با احزاب یاد شده موقتی و تابعی از تغییرات یا نوسانات همان 

ی اولیه ما از گسست بیشتر رفقاشرائطی است که آن ها را به این راه کشانده است. 
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نهضت آزادی و عزم جزم آنان برای شکل دیگری از مبارزه را باید در این راستا و از 

 سنخ این نوع جدا شدن ها دید. 

آن نیست که مثالا عده ای کارگر با رویکردی آگاهانه یا حتی باال اصالا معنای سخن 

مسلماا چنین  نیمه آگاه راه خود را از یک حزب رسمی بورژوازی جدا می ساختند.

نبود اما در این تردیدی نیست که حزب مذکور در دل شرائطی که تصویر کردیم 

از اعضای خود  شمار زیادیانتظارات  یچ ظرفیتی برای هیچ میزان پاسخ بهدیگر ه

 از جمله رفقای اولیه تشکیل دهند سازمان را نداشت. 

ود به شیوه ی خونیدر دل وضعیت روز حتی اهل ادامه نقش اپوزیس احزاب فوق

احزاب زمانی در مقابل نقش مسلط رقیبان دست به  نوع سابق هم نبودند. این

در حالت دچار شکاف و حاکم را  دیکتاتوری هار سقفاوالا مقاومت می زنند که 

نوع برنامه ریزی نظم تولیدی، سیاسی،  ،هاطبقه آنجناح حاکم بینند. ثانیاا فروریزی 

با باالخره بتوانند  و . ثالثاا ر معرض آسیب قرار دهدمدنی و اجتماعی سرمایه را د

تشکیل جبهه مخالف راه را برای سوار شدن بر موج توهم توده های ناراضی هموار 

نه از شرائط مساعد برای  مذکور احزاب می کنیمدر دوره ای که از آن گفتگو  کنند.

رد و نه چشم ها سنگینی می کر بودند، نه معضل دوم بر سینه آنفعالیت برخوردا

معلوم  چنین وضعیدر  خشم و قهر توده ها را می دیدند. انداز سوار شدن بر موج

 40ون نمائی آنها هم بی معنی می شد. اگر در نیمه نخست دهه یاست که اپوزیس

هنوز شاهد بگیر و ببند عده ای از سران نهضت آزادی توسط رژیم شاه هستیم این 

کل به این جریان در آن ایام ندارد. کافی است امر ربطی به مخالفت پردازی جدی 

ها نگاه شود تا  سال همیندر دادگاه نظامی رژیم در « بازرگان مهندس»دفاعیات 

 حوزه انتظارات فرسودهتهی بودن اختالف وی و حزبش با رژیم شاه حتی در 

منتقد قدرت مسلط سیاسی برای  گرایش بورژوازى هر لیبرالی روشن گردد.

تالش می کند تا هم که شده است، توهم توده هاى ناراضى  جلب عوامفریبی و



 تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی  /  68

 

کلمه ای از حق و حقوق اولیه این توده ها بر زبان راند. هیچ چشم مسلحی در هیچ 

دست ولو در کجای دفاعیات بازرگان و همانندانش قادر نیست یک کلمه از این 

زاى طبقه مسلط نمى توان جزء الیتجرایج بورژوازی پیدا کند. قالب ترفندبازی 

متفاوتی یا هیچ الگوی متمایز با رژیم حاکم اقتصادى و سیاسى بود، هیچ نسخه 

 نداشت، به عنوان بخشی از ارتجاع بورژوازیاجراى نظم سرمایه  برنامه ریزی و برای

در وجود دیکتاتورى هار پلیسى مجرى این نظم کامالا ذینفع بود، دشمن تا مغز 

ان بود، در شناخت حقوق اجتماعى و مدنى شهروندان استخوان کارگران و تهیدست

براى استحصال  "قانونیت"از رژیم حاکم بعضاا عقب تر بود و تنها به صرف مطالبه 

ون باز کرد و یتر در استثمار توده هاى کارگر دفتر و دستک اپوزیسسهم افزون 

 سوى خود جلب نمود!!. ه ناراضى را بهای توهم توده 

وای تشکیل سازمان زیرزمینی چریکی جدید از نهضت ازادی افرادی که دل در ه

نسبت به شدت  ر بودند که در این صورتمی گسستند، یا ابوابجمعی طبقه کارگ

گم یا اسیر دردها و رنجهای این طبقه حساسیت داشتند و ولو سردر استثمار،

در غیر را دنبال می نمودند.  روزعلیه وضعیت  مبارزهبه هر حال  ،بورژوائی توهمات

 صنعت مستقل ملی!!،اتوپیای  زندانی پائین بورژوازی،این صورت عناصری از الیه 

های این قشر اجتماعی بودند. این هر دو  رشد آزاد سرمایه داری!! و سایر خیالبافی

گروه در دل وضعیت روز، میثاق پیوند با همراهان پیشین را فاقد اعتبار می دیدند و 

می یافتند و انتخاب می  ه را تنها راه پیش روی خودمبارز شروع شکل دیگری از

سازمان مجاهدین با چنین ترکیبی تولد یافت و در همین جا دست به کار کردند. 

تدارک ایدئولوژیک، سیاسی، نظامی و به معماری موجودیت جدید خود شد. 

که با ضد امپریالیسم  . هویتیروی نهاد جدید هویتیک برای ابراز تشکیالتی 

همگن و همساز  خلقینه یانگراطلبی قهرآمیز و عدالت طلبی آرما، سرنگونی خلقی

به و  عبور کندفاقد این شاخص ها و ظرفیت ها نهضت آزادیِ،  بر آن شد تا از. باشد
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رویکردهای تازه اش را بازتاب  یاکه افق ها، انتظارات سازماندهی جنبشی پردازد 

ی مرامی تازه ای طلب می کرد و شیوه استخوانبند مسلماا این نفی و اثبات،دهد. 

 جدیدی از مبارزه را پیش روی قرار می داد. 

یک سؤال اساسی در اینجا قابل طرح و تعمق است. این سؤال که سازمانی با این 

رنگ ، چرا تا مدت ها و اهدافی که اشاره شد ترکیب طبقاتی و با رویکرد، خط مشی

و از اینها  ؟خود را مسلمان می خواندندچرا افرادش عموماا ، و لعاب مذهبی داشت

در پاسخ این مهم تر چرا سعی در آرایش و پیرایش انقالبی ارتجاع اسالمی داشت؟!! 

را پیش کشیده اند!!  «مذهبی بودن جامعه» پرسش ها، خیلی ها به غلط، بحث 

سته در اسالم را ریشه موضوع دان « تظلم خواهی» سنت  موهوم عده ای دیگر وجود

ولو  حاضر خارج است، اما اشاره ای کتابها از حوصله ! تشریح نادرستی این حرفاند!

جامعه » الفاظی مانند بهتر از هیچ نگفتن است. به هر حال به موضوع  کوتاه

هر نوع  - از بیخ و بن وهم آور هستند. مذهب «تظلم خواهی شیعی» یا « مذهبی

هستی اجتماعی باژگون  های جهان، حدیثتحریف آمیز واقعیت بیان  - مذهبی

فراد، ساز و کار شستشوی مغزی بشر، وسیله سالخی هر میزان آزادی و آزادگی ا

ها و ابزار قدرت طبقات استثمارگرعلیه توده های استثمار شونده و فرودست آدم

در دوره های مختلف تاریخ چنین نقشی  ، از جمله اسالم و تشیعاست. مذهب

انسان ها نه تاریخ تاریخ تحوالت اجتماعی زندگی از این که بگذریم  داشته است.

که تاریخ مبارزه طبقاتی، تاریخ جدال  و اندیشه ها، مذهب ها جنگ عقیده ها،

 متضاد است.  کامالا هستی طبقاتیدارای طبقات اجتماعی و انسان های 

 بسیاروارونه پردازی یک در هر کدام این دوره ها، « جامعه مذهبی » اما سخن از 

است. جامعه سطح کنکرتی از رشد، قوام و انکشاف یک شیوه تولید  ه کنندهگمرا

ود شیوه تولید وسائل نم تشریحاست. آنچه می توان جامعه را با آن توصیف یا 

ها در هر دوره خاص تاریخی است. مسائل اجتماعی، حقوقی، سیاسی، زندگی انسان
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در هر جامعه مذهب خره دولت، قانون، قراردادها، افکار، اخالق، فرهنگ و باال

اعصار پیش و  فراساختارهایفرارسته های اجتماعی شیوه تولید هر عصر یا بقایای 

یدارها و ، تجلی انتظارات و خواسته های طبقه مسلط است. این پددر هر حال

در خدمت توجیه استثمار، بی حقوقی،  جوامع طبقاتی فرارسته های اجتماعی در

انفصال هر چه کامل تقدیس کننده ناسبات حاکم و آزادی کشی و انسان ستیزی م

تر استثمارشوندگان و فرودستان از هستی آزاد انسانی خویش هستند. مذهب نیز 

همین پدیدارها و عهده دار ایفای همین نقش است. یک تفاوت مهم مذهب با  جزء

نهادها و تافته های اجتماعی دیگر این است که کل توجیه پردازی های باال یا 

ویزد. مذهب بر ها می آهای اجتماعی حاکم را به آسمانیتسالت باژگونه پردازی واقعر

سالح خودبیگانه سازی و ساقط نمودن بشر از  زهرآگین ترین همین اساس در زمره

نکته دیگری در همین جا قابل بحث است. . است یشهستی مستقل و آزاد خو

قوق، انتظارات و آرمانهایش در ح آزادی، اهداف، عصر، طبقه ای کهطبقه بالنده هر 

جاری  سکانداری سفینه پیکارگرو تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلط است 

را هم به دست می گیرد. این طبقه جنگ خود برای تغییر را به عصر  درون جامعه

عرصه های مختلف حیات اجتماعی انسان ها بسط می دهد، در همه این تمامی 

ط را به چالش می کشد و در همین راستا، افکار، باورها، افق قلمروها مناسبات مسل

 ها، امیدها، اخالق، سنن، فرهنگ و ایدئولوژی خود را نیز معماری می کند. 

در میان طبقات بالنده اعصار، پرولتاریا تنها طبقه ای است که گسست بند استثمار 

ینکه آزاد شود باید از دست و پای او در گرو محو استثمار در تاریخ است و برای ا

همه بشریت را آزاد سازد. پرولتاریا از همین روی یگانه طبقه ای است که بر طبل 

همه افکار، باورها، اخالق، ارزش  در تداوم و توسعه خود زوالانقالبی می کوبد که 

ها و اعتقادات متناظر با بقای استثمار، حکومت شوندگی، وجود طبقات و جامعه 

هر نوع در همین راستا الزاماً طرد و نفی و محو  می کند وطبقاتی را دنبال 
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 تاریخی حتی در دوره خاص بالندگی سایر طبقات را مطمح نظر دارد. مذهب

با در نقطه متضاد ایفای این نقش قرار داشته اند. اشرافیت فئودالی در چالش  خود

 ،ئودالف مناسبات علیه سرواژ وه داری و بورژوازی در کارزار خود نظام برد

جایگزینی شکلی از استثمار با شکل دیگر و حاکمیت سیاسی طبقه ای استثمارگر 

و ایدئولوژی این دنبال می کردند. افکار، باورها  به جای استثمارگران پیشین را

طبقات بیان اندیشوار موضوعیت و اعتبار تاریخی شکل استثمار و مناسبات 

، را پاس می داشتند حرمت مذهباین طبقات الجرم  استثمارگرانه جدید بود.

برای استقرار و بقای  برنده از وجودش دفاع می کردند، از آن به مثابه سالحی

ای خود شکلی از آن را به و متناسب با نیازه نمودندمی برداری بهره  حاکمیت خود

. بورژوازی سالها پیش از آنکه نقش مسلط اقتصادی قرار می دادندشکلی دیگر  جای

راز کند، زمانی که هنوز موقعیت نیروئی فرودست در جامعه کهن را و سیاسی اح

داشت، در متن جدال علیه سرواژ و فئودالیسم، باالجبار با کلیسای پاسدار مناسبات 

قرون وسطائی و سد راه نیازهای علمی و فرهنگی و اجتماعی انکشاف سرمایه داری 

دین به مثابه یک ساز و ائطی مبارزه می نمود. این طبقه اما هیچ کجا و در هیچ شر

ی بشر، ابزار عبودیت انسان و سالح استثمارکنندگان علیه گکار مهم از خودبیگان

مت جایگزینی مذهبی که دژ مقاواستثمارشوندگان را آماج مبارزه قرار نداد. 

و سکوالریسم آخرین برد مذهب گریزی او را تعیین  با پروتستانیسم فئودالیسم بود

ئیک خوانده اند یا امروز الئیک را الخود اتی از این طبقه در گذشته می کرد. گرایش

حتی در رادیکال ترین  بورژوازی دارد. الئیسیتهمی خوانند. این حرف جای بحث 

ها نیست.  حالت موافق الیروبی مذهب از فضای زندگی، فکر و اعتقادات انسان

پرورش، وجود، رسوخ و بالعکس با تأکید بر اصل جدائی دین از دولت یا آموزش و 

تاخت و تاز 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 این 
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از این اهرم علیه جنبش کارگری را  خودطریق راههای ممکن برای استفاده طبقه 

را پیش نمی خرافه های مذهبی  راه مبارزه بائیسیته بورژوازی الباز نگه می دارد. 

به این خرافه ها نیازمند است، مذهب را از موضع ماتریالیسم رادیکال  که ، زیراگیرد

زیرا خود با این روایت ماتریالیسم سر ستیز دارد. از آزادی  به چالش نمی کشد،

آسمان را ساز و کار ان به ادیان دفاع می کند زیرا که حلق آویزی استثمارشوندگ

ها به قدرت سرمایه می بیند. مخالفت الئیسیته با مذهب بخشی از حلق آویزی آن

صف آرائی بورژوازی در مقابل فئودالیسم بوده است و برد اجتماعی آن در همین 

الئیسیته  ربطی بهروایت رادیکال و وفادار به رهائی انسان  حد خالصه می گردد.

برای اولین بار بعد از استقرار و شکست کمون  روایت. این داردنتندنس بورژوازی 

ها افتاد. وقتی کموناردها فرمان انحالل کلیساها و در هم  پاریس بر سر زبان

بورژوازی فرانسه رکوب طبقه کارگر را صادر کردند، کوبیدن ابزار دینی اختناق و س

ت. کمون زیر توحش با تمامی سبعیت به حمایت از کلیسا و قدرت کشیشان برخاس

سرمایه از پای در آمد اما آرمان ها و آنچه توده های کارگر پاریس برایش جنگیدند 

به  نیز را فرانسه مهر خود را بر سطح انتظارات روز جنبش ها کوبید و بورژوازی

 جمهوری پنجم» عقب نشینی در مقابل این مطالبات مجبور ساخت. قانون اساسی 

یچ مذهبی را به رسمیت ه الئیک است و که جامعه فرانسهوقتی تصریح می نمود  «

مذهبی کمک مالی نمی کند، به هر حال شکلی از نوع به هیچ  نمی شناسد یا

ی چیزی نبود که  «بند» همین عقب نشینی را حکایت می کرد. تصویب چنین 

تعرض جنبش  نیرومند خواست بورژوازی باشد، بالعکس تمکین این طبقه به موج

این نیز روشن است که بورژوازی، با آنچه که فشار  فرانسه را نشان می داد.کارگری 

است چه می کند، به محض اینکه  نمودهقدرت پیکار طبقه کارگر بر او تحمیل 

اسیر ، باز هم به میزان توان خود در غیر این صورت نابود می نماید. همه را بتواند

 مسخ و تحریف می سازد. 
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ی بسیار دست و پا شکسته به موضوعیت مذهب در جوامع آنچه گفته شد اشاره ا

طبقاتی، نقش مذهب به عنوان ساز و کار قدرت طبقات استثمارگر و کاربرد آن 

علیه استثمارشوندگان در دوره های مختلف تاریخ بود. این نقش در جامعه ما در 

ه اعراب همه این دوره ها با ویژگیهائی همراه بوده است. جامعه ایران به گاه حمل

اقتصاد را پشت سر می نهاد. مناسبات فئودالی دوران انتقال از اقتصاد برده داری به 

نیرومندتر  شکوفاتر و هر چه زمان می گذشترشد می کرد و  تمام الئی با شتابکا

جزء مؤثری  در قالب خالفت امویان و عباسیان تئوکراسی تازه پای اسالمی می شد.

با طرح دهها  هار. این تئوکراسی بود جدیدمناسبات  روبنای حکومتیبرای تکمیل 

اه با اعمال هارترین همرگرفتن افراد، شکل مالیات، جزیه، خمس، عشریه، به بردگی 

پیشه وران خرد مناطق مختلف را سالخی دهقان و ، ، توده وسیع بردهدیکتاتوری

زود به می کرد. درندگی دستگاه فئودالی خالفت و امرای دست نشانده آن بسیار 

 ظهور جنبش ها، خیزش ها و مقاومت هائی در نواحی متفاوت جامعه منجر گردید.

های دهقانی و اشغال ستیزی  که از یک سو نارضائی های نیرومندی خیزش

ناسیونالیستی را انعکاس می دادند و از سوی دیگر مطابق معمول به روایتی از 

 آویزان بودند. مذهب 

ی سپید جامگان در ماوراء النهر، سرخ علمان در های دهقانی و پیشه ور جنبش

گرگان، خرمدینان در شمال و آذربایجان، خوارج در سیستان، قرمطیان و اسماعیلیه 

ان و قیام ردر نواحی مرکزی، زنگیان در خوزستان و بصره، شورش مازیار در مازند

 تگیآویخوسیع سربداران در خراسان از جمله این جنبش ها و خیزش ها بودند. 

. پدیده استهمه این شورش ها به شکلی از مذهب امر طبیعی این دوره تاریخی 

ای که در اروپای غربی و در رابطه با جنبش های دهقانی این قاره نیز مصداق 

داشته است. هیچ چیز خرافی تر و گمراه کننده تر از این نیست که این پوشش 

ج و به عنوان نیروی محرکه و دینی را از حالت فراساختاری و فرارستگی آن خار
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ان و فرودستان بودند که جنبش کنیم. این دهقان معرفیعامل جنبش های مذکور 

علیه استثمار و مظالم طبقاتی روز را رنگ و لعاب مذهبی می بخشیدند. عکس  خود

قضیه مصداق نداشت و مذهب نبود که جنبش خلق می کرد!!  در اینجا نکته قابل 

ینی آن هاست. اک همه این جنبش ها در نوع جهتگیری دتوجه شاید وجه اشتر

ه مذهب رسمی ها سمت و سوی سنی گری و رجوع بهیچ کدام از شورش 

 ریشه باور. می آویختند و روایتی از تشیع به شیعه گری نداشتند، بالعکس عموماا 

از همین جا نشأت  شاید «تظلم خواهی شیعی » بسیار واهی و دروغین

علیه « قیام حسین» است گفته شود که پیشینه این پندار به ممکن  .گرفته است

اما  دستگاه خالفت برمی گردد، ایستادگی امام اول شیعه در برابر یا حاکم روز اموی

دو مدعی حاکمیت و  خونین میان اوالا مناقشاتتاریخ خالف این را می گوید. 

هیچ الگوی  ،شوندسلطنت به صرف اینکه اطرافیان یکی توسط دیگری قتل عام 

ثانیاا فاصله تاریخی  عجیب و غریبی برای ظلم ستیزی در تاریخ خلق نمی کند.

هائی که در باال گفتیم شاهد رواج چنین پیام ها و میان عاشورا تا عروج جنبش

بشریت  مانیفست های عقیدتی و دینی نیست. ثالثاا و از همه اساسی تر، اینکه

هیچ نیازی به جستجوی استثمار و جنایت  استثمار شونده و ستمکش برای ستیز با

الگوی عقیدتی ندارد. بند بند زندگی آنان انگیزه و محرک و چاشنی انفجار پیکار 

 است.  

استثمارشوندگان بودند که با ظلم مبازه می کردند، اعتقادات دینی آن ها نبود این 

ا پوشش این جنبش ها روایتی از شیعه گری ر همهکه تظلم خواهی می کرد. چرا 

ساده است. سنی گری مذهب رسمی تی اعتراض خود می ساختند پاسخش عقید

اشراف فئودال، صاحبان اقطاع، تیولداران و بقایای در حال افول برده داری بود. یک 

فئودالی و استبداد فئودالیسم نمی  دهشتبار شورش معترض توده ای علیه استثمار

تشدید استثمار شورش کنندگان و توانست به همان مذهبی بیاویزد که ابزار 
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سرکوب شورش آنها بود. نکته دیگری در همین جا وجود دارد. ظرف اعتقادی هیچ 

ر رایج امروز نبوده است. توده وسیع کدام از خیزش های باال، شیعه گری به تعبی

تشکیل دهنده شورش ها سوای مواردی معدود از نوع سربداران، عموماا به تفسیری 

اوت با شیعه دوازده امامی به طور مثال هفت امامی، زیدی، آمیزه ای از از اسالم متف

 شیعه علوی با فلسفه مانوی و عقاید اشتراکی مزدک و مانند این ها باور داشته اند. 

و سپس حمله مغول  جنبش های باال با وقوع رویدادهای سهمگینی مانند

عدالت جوئی آنها  تیزی وگورکانیان کم و بیش افول کردند اما رویکرد استبداد س

در میان توده وسیع زحمتکش با بازتابی نسبتاا گسترده رو به رو گردید. بازتابی که 

نوعی  به گونه ای بسیار تحریف آمیز با توجه به پوشش عقیدتی جنبش های مزبور

ناراضی  استثمار شونده در ذهن توده هایپل را میان شیعه گری و ظلم ستیزی 

ئودالیسم منحط میلیتاریستی صفوی از رواج این باورها سود معماری می کرد. ف

جست و با توسل به همه ساز و کارها و عوامفریبی ها دست به کار برنامه ریزی 

وسیع برای تبدیل شیعه گری به سالح قدرت خود علیه توده های دهقان در یک 

سوی و حاکمان سنی مذهب عثمانی در سوی دیگر شد. باورهای شیعی در 

تبخیر اجتماعی استبداد ستیزی و عدالت طلبی  پیشین که باژگونه سیرهایتف

ی و علم و کتل عاشورا و اقشار دهقانی بود اینک با طیلسان تازه علوی و شور حسین

مهدویت به مذهب رسمی و مسلط درنده ترین شکل استبداد فئودالی مبدل حدیث 

الیسم شد و نقش سالح می گردید. شیعه از این تاریخ به بعد دین رسمی فئود

زند و قاجار را ودال و سلطنت فئودالی سلسله های فئ امرایسرکوب و اعمال قهر 

م را در مالکیت، قدرت و عظیم ترین سهعموماا مذهبی شیعه پیدا کرد. مراجع 

 سیاهترین در ند و برای حفظ این موقعیت و مکنتحاکمیت فئودالی به دست آورد

ریخی سالطین و حاکمان فئودال علیه زحمتکشان فاجعه بارترین جنایات تاو 

ودالیسم جنگ افروز صفوی، مذهب تشیع را ساز و کار فئنقش بازی کردند. دهقان، 
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 کاتولیسم قدرت و حاکمیت خود ساخت، همان گونه که نظام سرواژ اروپای غربی

فئودالیسم اموی و عباسی، سنی گری و  و را ارتدکس استبداد فئودالی تزار ،را

 ابزار کارساز حاکمیت خود می کردند. شیعه مذهب رسمی کشور شد. فت راخال

سالح سرکوب و قتل عام فکر، انتقاد، اعتراض یا هر جنب و جوش ضد استثماری و 

دیوانساالری سلطنت و حکومت با هیرارشی  گردید. طبقه فرودستنه هاآزادیخوا

فئودالی را به  الکیتترین حصه های مشریعت به هم آمیخت. روحانیت شیعه عظیم 

 شیعه آورد، سلسله مراتب دینی فئودالی همه جا را تسخیر کرد. مراجع اعالم چنگ

و امامزاده های غیرقابل  صفه نشین کاخ قدرت شدند، مساجد و تکایا و حسینیه ها

سایه شوم خود را همه جا گستردند. بازار شستشوی مغزی توده های دهقان و  شمار

جنبش . نی به صورت بی سابقه ای رونق گرفتانان و وعاظ دیپیشه ور توسط منبرب

دژخیم ارتش با روحانیت مرتجع شیعی سرکوب فکری و  توسطهای بزرگ دهقانی 

و  اندیشهکشتار  ابزاراین بشرستیزترین  ،والیت مرجعیت ودولتی قتل عام شدند. 

اری کاخ ب ریزی و در معمقال ،هر جهتگیری فکری آزاد انسانیسالخی  ساز و کار

هر فکر مخالف رأی فقیه جرم  د.بیشترین نقش را به دوش کشیدن فئودالی استبداد

به حساب آمد، هر رویکرد نقیض فتوای مرجع کفر اعالم شد، حق اندیشیدن 

 مستحقهنر و ادبیات فاقد جواز فقه  تیرباران گردید. سیاست،غیرمنطبق با شرع 

حاکمان دمت تحکیم پایه های قدرت تکفیر و تحریم شد و کل این سناریوها در خ

 کارو  و پیشه وران به حکم شرائط زندگی فئودال قرار گرفت. آنچه پیش تر دهقانان

ک توسط حکام خود بیرق مبارزه علیه استثمار فئودالی می کردند، این و استثمار

 همهها گردید. جنبش آن مرجع و روحانی ابزار سرکوب  فئودال و شرکای فقیه،

یا مفاهیمی از این « تظلم خواهی شیعی» چیز را فریاد می زند. اینکه اینها یک 

به خودی  ، هر نوع ایدئولوژی،ایدئولوژینوع، در زمره بدترین خرافه ها هستند. 

نمی باشد، این انسانهای متعلق  یاعتبار و حائز هیچ نقش هیچ چیز نیست و خود
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، شرائط مادی زندگی فرارسته های فکریکه  هستند به طبقات اجتماعی مختلف

حقانیت یا عدم حقانیت  خود را لباس ایدئولوژی می پوشانند.منافع نیازها و 

ه در هستی اجتماعی طبقه یا ها ک آن«!! وجود فی نفسه» ها نه در ایدئولوژی 

، «تریاک توده ها» نیز  مذهب، هر نوع مذهبآنهاست.  و حامل های صاحب انسان

و ساز و کار اعمال حاکمیت این طبقات بوده اریخ طبقات استثمارگر تایدئولوژی 

 ،مذهبآویختگی استثمارشوندگان و توده های استثمارستیز به  .و می باشد است

دوره . استهای برده داری و دهقانی  پدیده اعصار کهنه تاریخ و رسم جنبش اوالا

 دیگر، یاستثمار با شکل یک شکلتحوالت تاریخی در جایگزینی  پویهکه  هائی

نیروهای  واستثمار  شکل های متفاوتجائی شیوه های تولید حامل این جاب

درک مادی تاریخ در  است. لید خالصه می شدهاجتماعی مالزم این شیوه های تو

و سطح آگاهی  شرائط عینی زندگی طبقات بالنده سطحی نازل سیر می کرده است،

 این جنبش ثانیا ده است.نیز اجازه عبور از باورهای دینی را نمی دا آنهاو شناخت 

محدودیت های تاریخی تالش می کرده اند تا اهداف و انتظارات ها با توجه به 

فرارسته از شرائط مادی زندگی خود را به کلیشه های مذهبی تزریق کنند و در 

سرگذشت همین راستا روایتی از دین را پوشش عقیدتی اعتراضات خود سازند. 

در تاریخ مبارزه طبقاتی جاری در دوره های مختلف  مذهب شیعه در جامعه ایران و

ادامه بحث باال را دنبال هیچ چیز سوای این را منعکس نمی سازد. با این توضیح 

 می کنم. 

راه دفاع سرسختانه  روحانیت شیعه یا همسان شیخ فضل اهلل نوری ،در مشروطیت

گرفت و یا در از مناسبات قرون وسطائی و حاکمیت گند و خون فئودالی را پیش 

ی و زمیندار را ایفاء کرد. نقش اشرافیت مال و بهبهانی بهترین حالت مانند طباطبائی

ارتجاعی، بشرستیزانه و ضد هر میزان آزادی و  کامالا  دو حالت از پایگاهیهر در

ها از این روی به صفوف جنبش وارد میدان شدند. آن ،ه های مبارزحقوق انسانی تود
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ا، جنبش و سردار اسعده یپرم خان ها تنکابنی ها، پیوستند تا در کنار

باب  مشروطیتو  کنندستیزان و آزادیخواهان را سرکوب استثمارشوندگان، استبداد

ب توده های زحمتکش انقالتوفان طبع اشرافیت مالی و زمینداران فئودال را سد راه 

د جنبش های بعد از مشروطیت، به موازات توسعه اعتراضات و رشسازند. در سال 

یدتی رویکردهای سیاسی درون های اجتماعی، نقش مذهب به عنوان پوشش عق

این افت را تسریع کرد.  افت پیمود. پیروزی انقالب اکتبرروند جامعه به شکل بارزی 

اگر در طول سده های هشتم تا یازدهم میالدی روایتی از مذهب بود که پوسته 

نه دهقانان را تعیین می کرد اینک بیرونی خیزش های ضد فئودالی و آزادیخواها

دور شدن از مذهب و حمل بیرق سوسیالیسم راه واقعی پیکار طبقه کارگر و سایر 

. استقبال گسترده اقشار زحمتکش شدتوده های فرودست و مورد استثمار می 

اهلل  شیخ فضل»مشهوری مانند  مرتجع از اعدام روحانی تهرانشهر جامعه در 

یست حزب کمون»نفوذ نسبتاا وسیع ایه منحط پدیده اعدام( )مستقل از بنم« نوری

، موقعیت فرسوده و در میان کارگران شمال، آذربایجان یا سایر مناطق (2)«ایران

تقریباا مضمحل مراجع دینی در سیر حوادث دوران دیکتاتوری سیاه رضاخانی همه 

 و فرود خیزشو همه، پروسه زوال نقش مذهب و بی تأثیری باورهای دینی در فراز 

این بی نقشی در فاصله درون جامعه را حکایت می نماید.  های سیاسی و اجتماعی

مرداد تقریباا به نقطه اوج می  28و وقوع کودتای  1332 تا 1320سالهای میان 

گرفته  از حزب ساالر نوع کاشانی شکلها همهارتجاع اسالمی در ها رسد. در این سال

نه فقط موقعیتی منزوی دارند که آماج بیزاری و بی  (3) تا تروریسم فدائیان اسالم

، انکارگر. استقبال گسترده هستنداعتنائی توده های معترض کارگر و فرودست 

توهم عظیم در همان حال که کوه  ،حتی عظیم ترین بخش دهقانان از حزب توده

به سوسیال رفرمیسم ضد کمونیستی و ضد کارگری این حزب را پیش  این توده ها

مذهب گریزی این طبقه را نیز در معرض  سترگوی ما قرار می دهد، ظرفیت ر
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رویکردهای  نه فقط فرودستانانظار همگان می گذارد. در این دوره کارگران و 

 -را به هیچ می گیرند که کل احزاب راست لیبرال، ناسیونالیست و ملی  روز مذهبی

ها « کاشانی»ده بر می خیزند. پشتیبانی از حزب تومذهبی را هم دور می زنند و به 

توده های  غالباکثریت حمایتی کسب نمی کنند که سیل سب و لعن هیچ نه فقط 

پیروزی انقالب اکتبر نور امید به برپائی را به سوی خود سرازیر می سازند.   کارگر

یک زندگی فارغ از استثمار و سراسر آزاد را در دل جمعیت عظیم کارگر و 

سالهای پس از وقوع  اغراق نیست که در این حرف .فروختازحمتکش روز دنیا 

اکتبر، حتی کارگر و دهقان این یا آن روستای آذربایجان، گیالن و بوشهر با هم 

زحمتکشان » و یا « جهان روزی کمونیست خواهد شد» زمزمه می کردند که 

نین انقالب اکتبر و عروج کمونیسم در دنیا چ .«سوای کمونیسم راه دیگری ندارند

افقی را در پیش چشم انسانها باز کرد اما شکست اکتبر یا راهی که وارثان اکتبر 

پیمودند راه کور کردن و بمباران این افق گردید. راهی که سرمایه داری را با نگاه 

سران انترناسیونال دوم کاوید، سوسیالیسم را در سرمایه داری دولتی خالصه کرد، 

ماوراء کارگران را دیکتاتوری پرولتاریا نامید و نفری یک حزب  6حاکمیت بوروی 

جهنم گند و خون و دهشت سرمایه داری را قطب قدرت کمونیسم اعالم کرد. این 

. خط زدسمت و سو به تدریج دورنمای رهائی را در پیش روی کارگران دنیا 

کمینترن و احزاب اردوگاهی در پیشبرد اهداف قطب قدرت نوپای سرمایه داری 

امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی الیه ای از بورژوازی به همه کار دست  دولتی و

از جمله به زیب و زینت و تقدیس هارترین شکل ارتجاع دینی زدند، 

های ضد وده در ایران عالوه بر همه سیاستکاری که حزب ت بورژوازی پرداختند.

حزب در اشاعه ، به اندازه کافی انجام داد. این دیگرشکمونیستی و فرصت طلبانه 

روحانیت انقالبی »، «!!اسالم انقالبی»ه مجهولی به نام توهم و عوامفریبی حول پدید

طنز تلخ تاریخ اینکه  نکرد. فروگذار رفندیبیشرمی و ت از هیچ و نظائر اینها«!! شیعه
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این وارونه بافی و فریبکاری را در شرائطی انجام می داد که بخش وسیعی از توده 

حزب توده را  ،خودجوش خویششور کمونیسم جوئی طبقاتی های کارگر با 

داری از حزب مذکور دین گریزی خود را با هوا یا !!تلقی می کردند« مذهبضد»

، همه انجام دادندانقالب  خوارانمیراث آنچه  و با شکست اکتبر !همگن می دیدند

 انی بهقدرت سرمایه جه هایشد. پرچم کمونیسم بر سر در یکی از قطب وارونهچیز 

طب و طیف نیروهای لغو کار مزدی توسط این ق اهتزاز در آمد، کمونیسم مارکسی

عجالتا شکست خورد و افق پیروزی آن در برابر چشم شد،  وفادارش زمینگیر

گردید. احزاب اردوگاهی فاجعه آفریدند، هر کجا به قدرت رسیدند  کورکارگران 

گر اعمال کردند و هر کجا که در بربریت و سبعیت سرمایه را علیه توده های کار

کار ون ماندند سوای تقال برای تبدیل جنبش کارگری به نردبان قدرت خود یاپوزیس

  انجام ندادند. دیگری

تاریک شدن دورنمای رهائی کمونیستی در سپهر زندگی و وقوع این رویدادها و 

م دینی باز راه را برای پرواز شب پرگان دخمه های خرافه و اوها ،پیکار کارگران

هائی از بورژوازی دست به کار بهره گیری از اوضاع روز شدند. آرایش و تندنس کرد. 

اسالم به عنوان نوعی ایدئولوژی با  دروغین و فریبکارانهبسیار جعلی،  پیرایش

ها مشغله و بی عدالتی و مانند اینبسیج توده های ناراضی علیه دیکتاتوری  ظرفیت

شروع و همراهان « محمد نخشب»توسط کسانی مانند  . این کارشداین گرایشات 

وقتی کمونیسم به عنوان بیرق  .برخی دیگر دنبال شددر کارهای  و سپس گردید

یا « اسالم رادیکال» ، !!«سوسیالیسم تئیست»ن از اهتزاز باز ماند تئوری رهائی انسا

کمی آورد.  هر افق آفرینی ارتجاعی فریبکار زمینه های الزم بالیدن را به دست می

برون رفت از خالء افق و همانندان عقب نشینی کمونیسم و  بازرگانبعدتر، مهندس 

مکتب »ای فرموله کردن اسالم به عنوان بر خود را نقطه عروج سرمایه دارینظام 

کردند!! اینان در این گذر و برای حصول این هدف چند کار انجام « مبارز و مولد
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یاد گرفته بودند، با  ی دنیاز دانش روز بشر در دانشگاههادادند. اول اینکه هر چه را ا

اعاده حیثیت . برای نمودندبه درون این آیه و آن حدیث اسالمی تزریق  بالهت تمام

دینی به سراغ حقایق علمی رفتند و با هدف علمی کردن مذهب!!  از خرافه های

به اوهام  بسیاری دستاوردهای دانش بشری را لباس خرافه پوشاندند و تبدیل

یات سیاسی فراروئیده از بطن همین بال را به سر برخی نظرعین نمودند. ثانیاا 

اخیر اروپا آوردند و تا هر کجا که می قرون های اجتماعی و تحوالت سیاسی جنبش

که عموماا نگاه  نظریات و افکاریمی دادند. عمید اسالتوانستند این نظرات را غسل ت

اندیشه هائی که از بیخ و  ازگو می کرد،ان و تاریخ را ببورژوازی غرب به جامعه، جه

از مدت ها پیش طبقه کارگر اروپا و جنبش ضد سرمایه داری این  و ندکهنه بود بن

آن ها را فریاد می زد. با همه این  ارتجاعی بودن و سد راه رهائی بشر بودن، طبقه

کهنه تر دینی  اعیهای ارتجدستکاریبا هم  همین کهنه ها را جماعت مورد بحثها 

ثالثاا دست به کار آراستن و پیراستن احکام قرون وسطائی مذهب  می ساختند.

. رابعاا همه این ترفندها و تقالها را به آنچه زمانی جنبش های عدالت جویانه شدند

دهقانی در ستیز با استبداد فئودالی اسالمی پوشش عقیدتی خویش می کردند یا به 

ایران و به طور مشخص  ورا آویختند. یک بخش بورژوازیرویدادی چون قیام عاش

وارونه بافی ها  ها، مه این تحریفروایتی از اسالم متضمن ه «نهضت آزادی» سران 

و شیادی ها را ظرف ابراز حیات سیاسی و اجتماعی خود نمود. روایتی که شمار 

سایر توده قابل توجه انسان های برخاسته از شرائط کار و زندگی طبقه کارگر یا 

های فرودست نیز در خالا افق کمونیسم مارکسی و لغو کار مزدی به سوی آن جلب 

 نیز در پروسه گسست خلق سازمان مجاهدینو باالخره هسته اولیه شدند 

چپ  مبارزه جوی، آرمان خواهانه، خانه تکانینوعی از نهضت آزادی، 

ما کماکان حلق آویز ا ها« بازرگان»حاصل کار ، خلقی و میلیتانت به گرایانه

 کردند.خود  روز را پوشش عقیدتی رویکرد اجتماعی به مذهب
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مطرح شد باز گردم. سؤال این بود که  باال توضیحات در شروع همهبه پرسشی که 

و پای بند  خلقی« ضد سرمایه داری»و  «ضد امپریالیسم»یک سازمان پرچمدار 

هر چند پاره وار آنچه گفته شد، چرا باید به مذهب می آویخت.  ،های انسانی آرمان

. مجرد کلیشه های عقیدتی روشنگر پیشینه های این آویختن بودفقط اشاره ای به 

چیز زیادی نیستند. برای اینکه جنبش ها را بشناسیم باید به طبقات اجتماعی 

تشکیل دهنده آنها و به درجه آگاهی این طبقات در کار پراتیک کردن انتظارات و 

عکس قضیه صادق نیست. پوشش های عقیدتی مسلماا  جوع کنیم.اف خود راهد

تر و افق  مخرب خود را بر جای می نهند اما هر چه جنبش ها آگاهبسیار تأثیر 

در شروع کار به مذهب ما می کاهند.  سوء اتاین تأثیرفشار از  گردنددارتر 

 نهبا همین پیشی همین سازمان این بود کهطنز زیبای تاریخ  آویختیم اما

اریخ مبارزه در تتر برای نخستین بار در تاریخ ایران و سوچند گام این 

این  ، بی پروا، سرفراز و نیرومند،جامعه ایرانی بسیار رسا درون طبقاتی

مذهب، تمامی اشکال مذهب، ایدئولوژی » که  دادرا سر  خیلی زیبا سرود

ازی ژی ارتجاع هار بورژوطبقات استثمارگر و در عصر حاضر ایدئولو

  .«هستند

در اینجا باید تأکید کنم که نکات باال یا آنچه بعداا در این کتاب می آید همگی 

یا به طور واقعی تر، با نگاهی  که من با دید و دریافت امروز خویش مسائلی هستند

 حآن رسیده ام، داوری و طر و سال های بعد به 57که پس از شکست انقالب سال 

ئطی وقتی به سازمان پیوستم، به هیچ وجه در شرا 1350سال اوایل می نمایم. در 

  نبودم که مثل امروز فکر کنم.

یکی در ایران به طور عام تاریخی عروج جنبش چر زمینه هایبا این توضیح در باره 

به طور  های مربوط به پیدایش و شکل گیری سازمان مجاهدین خلقو ویژگی 

هنوز از اعالم  از می گردم.ب 50خاص، به رشته اصلی بحث، به همان سال 
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دوره تدارک را می هنوز موجودیت بیرونی سازمان هیچ خبری نبود. همه چیز 

بط پیش می مرتسیاسی، نظامی و تشکیالتی به طور  گذراند. تدارک ایدئولوژیک،

اقتصاد به زبان »، «تکامل» ،«راه انبیاء راه بشر» ،«شناخت»رفت. جزوه های 

متون حاصل تالش آن ها،  و مانند این« کنیممی چه »، «مبارزه چیست»، «ساده

روزها برای معماری بنای ایدئولوژی، هویت سیاسی و پراتیک اجتماعی سازمان بود. 

، ی. نفی نهضت آزادنداین متون از یک دوره فعال نفی و جایگزینی حکایت می کرد

انی و طبقه سرمایه دار جه و همکاسه همسفرهبخشی از بورژوازی ایران و  حزبِ

اثبات بدیلی که ظرفیت اجتماعی و طبقاتی الزم برای دیکتاتوری ستیزی و ضد 

متفاوت و تازه  امپریالیسم خلقی را دارا باشد. این نفی و اثبات، استخوانبندی مرامی

متونی پیش روی قرار می داد. نیز شیوه جدیدی از مبارزه را  ای را طلب می کرد.

 امثالهم، بى نهایت، اسالم مکتب مبارز و مولد و هترمودینامیک انسان، ذر مانند

 های دیگر پاسدار دوره عتیق بودند و می بایستی جای خود را به متون حاوی حرف

نبود جنگ و دعواهایش را به دار روز مبارزه می سپردند. سازمان در حال تولد قرار 

به هر  هبود ک بیاویزد. بلکه بنای کارش این( 4)« کومتسلطنت کند نه ح شاه »

و « بورژوازی کمپرادور» ، «امپریالیسم»که  با آنچه ،با همان نگاه خلقی روزحال 

نوع اینها می نامید، وارد مصاف شود. حتی همین حد جهتگیری نیاز به شناخت 

پای نست اقتصاد، تاریخ، مفهوم ابتدائی مبارزه طبقاتی داشت. برای این کار نمی توا

ویرانه  پیشینش باورهای. کاشانه باقی ماند خود بقسا متون اعتقادی و نظرات بند

وصله پینه ای چنان دل آزار و ریزان بود که هر لحظه ادامه ماندن در آن به صدها 

وارونه احتیاج پیدا می کرد. این  های مجعول و روایت هایتفسیرسازی فریبکارانه، 

ار و سنن پیشین ، افکعقایدگرفت. گسست از لماا یک روزه و ناگهانی صورت نکار مس

ی تها به عنوان مشغله های عقیدکه از آن راهی دراز می پیماید، همان متون و آثاری

زشی ما وجود در برنامه آمو بعضااو فکری دوره های پیش یاد شد تا این زمان 
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م نفی گذشته و لزو زمین و زمانبه چراغ دم باد می مانست. داشتند، اما وجودشان 

، و اقتصاد به "تکامل"، "شناخت"ا هشدار می دادند. جزوات ر تازههای اثبات بدیل 

برخی نوشته های زبان ساده در پاسخ به همین نیازها تهیه و تنظیم شده بود. 

« مزد، بها، سود»همه آثار مارکس، کتاب  و از میان ، چه گوارااستالینلنین، مائو، 

زمره متون آموزشی  در جمع ها و اعضاءشماری نیز اگر نه برای همه افراد اما برای 

نیز  نوع اینهار، اقتصاد نیکیتین و ستمانند فلسفه ژرژ پلیمتونی مطالعه . قرار داشت

 توصیه می شد. سازمان به همه اعضاء

و  تاریخی ،فلسفی سیاسی، هایلیست مفصلی از کتاب در کنار متون آموزشی باال،

گونه انسان غول شد، سرگذشت علم، چ .دستور کار مطالعه افراد بود هماقتصادی 

عقاید بزرگترین  کشورهای توسعه نیافته، اقتصاد پورهمایون، دوزخیان روی زمین،

مبارزات مردم الجزایر،  سردار جنگل،تاریخ مشروطیت کسروی،  علمای اقتصاد،

بشردوستان ژنده پوش، میراث خوار استعمار، چگونه فوالد آبدیده می شود، 

گ یک میلیون رین جهاد، خاطرات ایدن، هر ویتکنسازمانهای مقاومت فلسطین، برت

ها بودند. در زمره این کتاب ، دنیای ممکن،شنه آهنین، مادر، پادالر، سرگذشت ویتنام

در باره پروسه گسست از گذشته و سدها و تسهیالت سر راه آن طبیعتاا بحث بسیار 

 مفصلی الزم است که در جای دیگری به آن خواهم پرداخت. 
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 سه تدارک و آمادگی برای عملیات نظامیپرو

 

عاصی است اما یارای فروریختن کاخ  ؟«خلق»پیشفرض بنای سازمان این بود که 

قدرت رژیم را در خود نمی بیند. تشکیالتی باید ساخت تا احساس فروماندگی 

سست بنیاد و فروریختنی است.  ،را در هم کوبد و یاد دهد که این کاخ« خلق»

ورود به شتاب چندانی برای  هنوز ناظر بر مهندسی بنا تا اینجا، منظومه تئوریک

بحث جامعه، طبقات اساسی تشکیل دهنده اش، شیوه تولید و زیربنای مادی 

مسلطش، مبارزه طبقاتی جاری درونش، کدام مناسبات اقتصادی و اجتماعی باید 

ودی و محو گردد و با چه چیز جایگزین شود، راه و رسم پیکار برای این ناب

 یا ر این کار را انجام خواهد دادبا کدام ساز و کا جایگزینی چیست، کدام طبقه

حواشی کار را تا حدود زیادی هنوز این موضوعات  نداشت. از این دست دیگر مسائل

آنچه عمده و اساسی می شد خود سازمان بود.  تشکیل می دادند. به جای این ها

که از باد و باران و طوفان و زلزله گزند نبیند و بنای آهنین و با دوامی الزم می آمد 

مثل کوه استوار بر جای ماند. این بنا طبیعتاا بیش از هر چیز معماران و بنایانی 

دسی و معماری را خوب بدانند. تئوری ناحتیاج داشت که تمامی رسم و رسوم مه

ش بود و مادام برپائی چنین تشکیالتی این را نیز بانگ می زد که باید بسیار دوراندی

که همه ضرایب اطمینان به مقاومت بنا یکجا جمع نشده است به کار آب بندی و 

 نیروهای غالب نگاهی اینچنین به پدیده تشکل امراستحکام بخشی ادامه داد. 

جمعیت فاقد بنمایه سازمان برای هر  است. بورژوائی شیرازه کاراجتماعی دارای 

طبقه یا طبقات و نیروی  قائم مقام قدرت هادکارگری و رویکرد لغو کار مزدی، ن

و زندگی همه انسانها است. جدال ذیصالح و فعال مایشاء در تعیین سرنوشت کار و 

مستقل از اینکه  رویکردهای خارج از مدار مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی پرولتاریا،

یا فریاد د ندر میدان باش ند، با نشان رسمی بورژوازیکدام بیرق را با خود حمل کن
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با سازمانیابی  د، به هر حالنآسمان کوببر  زحمتکشان و طبقه کارگرکمونیسم و 

حزب یا  ند.دال دارجبیگانگی و آگاهانه رادیکال و سرمایه ستیز توده کارگر سر 

در برج نگاه این . این تشکل یابی می بیند جایگزینقدرت  سازمان خود را

تند که مبارزه جاری خود علیه استثمار و رویکردها، توده های استثمار شونده نیس

ارتقاء آگاهی  ،را ظرف پیکار دسازند، تشکل خومناسبات استثمارگر را متشکل می 

آدم های زمینی سنخ در ورای این منظر پیشروان نیز و اعمال قدرت می کنند، 

که در درون آن ها بجوشند، آگاهی بخشند، اثر  نمی باشندتوده های استثمارشونده 

ارند و چاره گری نمایند، بالعکس منجیانی هستند که باید در ورای زندگی و گذ

 ها نسخه رهائی بنویسند.  ها و در باالی سر آن مبارزه انسان

امام، ناجی و فرمانده قوا با امت، فروماندگان و رابطه میان آنها و توده ها رابطه 

به مسأله  ت یا چپهر رویکرد بورژوائی، اعم از راسنیروی پیاده نظام است. 

، با همه اینها طبیعی است که درجه قوام و این گونه نظر می اندازد تشکیالت

یک سازمان اسیر پاره ای باورهای  تشکلهای چریکی به ویژهدر  این نظرغلظت 

در مارپیچ این منظر نیز  بنیانگذاران سازمان مجاهدینمذهبی بسیار بیشتر باشد. 

ن دلواپسی ها را داشتند. اینکه عملیات نظامی زمانی بیشتری تاب می خوردند. آنها

آغاز شود که درجه صالبت و قدرت مقاومت سازمان تضمین الزم را احراز کرده 

برای شروع عملیات نظامی هم به  یک دلیل مهم طوالنی شدن پروسه تدارکباشد. 

ح و اعزام اعضاء برای آموزش نظامی به پادگانهای الفتهمین امر مربوط می شد. 

 40از همین جا مایه می گرفت. سالهای آخر دهه  ضروت و اهمیت این کارتأکید بر 

این سؤال اندک اندک در ذهنها این پروسه به تدریج باردار یک تناقض می گردد. 

می پیچد که تدارک، آماده سازی و کسب شایستگی تا کی و تا کجا؟ اگر این 

به سرنوشت محافل و جریاناتی که سوای فرایند همین گونه ادامه یابد، آیا ما نیز 

حرافی و کتاب خوانی و ادعابافی کار دیگری ندارند، دچار نشده ایم. مجاهدین سال 
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هر چه باید  وانستند خود را از فشار این سؤال راحت بینند وبه بعد نمی ت 48های 

از زودتر به آن پاسخ می گفتند. درست به همین دلیل در این دوره یا حتی پیش تر 

آن، شاهد شتاب بیشتر و چشمگیرتر تالش جمع مرکزی برای به فرجام رساندن فاز 

عده ای از نخست پروسه تدارک و کوبیدن آستان اقدامات مسلحانه چریکی هستیم. 

که  ه اندیا حتی افرادی از محافل چپ این شبهه را دامن زد اسالمی عوامل رژیم

از »  ی فدائیقابت با سازمان چریکهادر ر به دنبال رخداد سیاهکل گویا مجاهدین

پیش از احراز  ،چریکهابرای عقب نماندن از  فقط و «حول حلیم در دیگ افتاده اند

و  برنامه عملیات نظامی را آغاز کردند !!آمادگی الزم و بدون طی پروسه تدارک

قرار گرفتن آنان در زیر موج ضربات کوبنده  همین کار باعث لو رفتن تشکیالت و 

 اک گردید!! ساو

سازمان به وجود آمده بود تا  است. بی پایهناشیانه و  به میزان زیادیاین حرف 

راه  همان شروع کار،رفقای ما از دست به کار مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه شود و 

رهبری . آمادگی و احراز توان الزم برای شروع عملیات را طی می کردند حصول

چند رفیق تراب حقشناس و  حسین روحانی و سپس امبا اعز 1347سال  از سازمان

سران جلب موافقت  ،های مقاومت فلسطین به منطقه، تماس با سازمان نفر دیگر

برنامه آموزش نظامی  و سپس فراهم ساختن امکانات خروج عده ای از اعضاء، الفتح

را پشت مراحلی  پیش برده بود. رفقای ما در این گذر یتا حدود آغاز و را عضو افراد

نفر از اعضای تشکیالت در  6. اسارت کسب کرده بودندتجارب زیادی  سر نهاده و

دبی توسط پلیس امارات و پیش از رسیدن به اردوگاهها، تصمیم دولت امارات برای 

با مخاطرات سنگین ناشی از این سازمان تحویل این رفقا به ساواک شاه، مواجهه 

داخل و خارج در کار  اعضایتیم سه نفری فاجعه، ابتکار عمل شجاعانه و موفق 

مصادره هواپیمای حامل افراد زندانی، انتقال هواپیما به بغداد و خنثی  شدن توطئه 

) برای ها صورت گرفته بود.  و پلیس دبی در دل همین کوشش مشترک ساواک
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از « برفراز خلیج»اطالع بیشتر از زمینه ها و چگونگی اجرای این طرح به کتاب 

 بل توجهی از رفقا دوره های آموزشعده قامراجعه شود( « نجات حسینی محسن»

الفتح را با موفقیت پشت سر نهاده و اینک در  چریکی خود در اردوگاههای

تشکیالت داخل به ارتقاء آموزش نظامی رفقای دیگر کمک می کردند. از این ها 

و برگ های  گذشته سازمان در همه این سال ها دست به کار تهیه سالح و ساز

هر رفیقی که از منطقه  نظامی الزم با هدف شروع هر چه زودتر عملیات نظامی بود.

به داخل بر می گشت با قبول تمامی مخاطرات به هر میزانی که می توانست اسلحه 

  و مهمات به داخل می آورد تا در با شروع عملیات مسلحانه مورد استفاده قرار گیرد.

زمان بر ضرورت شروع زودتر فعالیت های چریکی را همه این نکات تمرکز سا

عملیات آغاز بر تسریع پروسه  شاید به لحاظی رویداد سیاهکل خاطرنشان می کنند.

نظامی سازمان مجاهدین تأثیر داشت اما این تأثیر نه از جنس آنچه عوامل 

جمهوری اسالمی یا این و آن محفل سیاسی گفته اند و نوشته اند، که بالعکس 

در راستای تشدید  به شرائط خاص روز حسابشدهکنشی حتی المقدور آگاهانه و وا

تشکیالت هنگام اتخاد تصمیم  رهبراناینکه  .ه استبود ها و اقدامات پیشینکوشش

، موضوعی اندرا مطمح نظر داشته  کدام مؤلفه ها ،برای شروع فاز مسلحانه مبارزه

برای همگان  ی آن روزهانفساواتشکل چریکی آن هم در شرائط در یک که نبود 

تا جائی که به ادعا یا اتهام مورد بحث مربوط است، خیلی ها عکس اما  ،تشریح شود

 فدائیانبا آغاز عملیات نظامی  این را بر زبان می راندند. رفقای زیادی می گفتند که

رویداد سیاهکل، رژیم شاه با تمامی ظرفیت پلیسی  وقوع های شمال ودر جنگل

کشف خانه های تیمی، شناسائی افراد و  به کار دستگیری لورفتگان، کن دستمم

. در چنین وضعی شد چریکها خواهدسازمان روابط و امکانات  وسیعقلع و قمع 

ظرفیت شاید بتواند ورود ما به میدان و انجام موفق یک سلسله عملیات چریکی 

را  ای فدائیرفقتهاجمی رژیم را تقلیل دهد، تمرکز یورش نیروهای رژیم روی 
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مختل نماید و از این طریق بر یکه تازی دستگاههای امنیتی و پلیسی علیه جنبش 

 زده شود.نوپای مسلحانه مهار 

این برآورد بر وضعیت جنینی جنبش چریکی انگشت می نهاد، تعرض سراسری 

به این جنبش در این موقعیت را فاجعه بار می دید. هر  سرکوبساواک و نیروهای 

یت رژیم را گامی در تضعیف مبارزه مسلحانه و تنزل اعتبار این مبارزه در گام موفق

انبوهی از  در همان حال رخداد سیاهکلاذهان عمومی به حساب می آورد. 

. مقدم بر هر ه بودما قرار دادروی پیش  نیز را تازه و درس های محاسبات معادالت،

ن یک اعتقاد راسخ و بسیار م. اییدیدمی مهر تأییدی بر صحت راه خود آن را چیز 

قوی خواه در میان رفقای اولیه بنیانگذار سازمان و خواه تمامی پیوستگان بعدی به 

مجاهدین بود که برگ های آتی تاریخ مبارزات اجتماعی درون جامعه را تا جائی که 

به پوسته تاکتیکی آن مربوط می شود، مبارزه مسلحانه ورق خواهد زد. حرف ما 

در آینده بسیار زود همه کسانی که واقعاا اهل مبارزه اند و ظرفیت ستیز این بود که 

با سرمایه داری و امپریالیسم و رژیم شاه را دارند حتماا به گزینه کار چریکی روی 

ن خود را برای و در غیر این صورت طومار سیاسی بودن و مبارز بود !!خواهند نهاد

  همیشه خواهند بست!!

همان  رویداد سیاهکلاز  دیگر د صحت این فرض بود. استنتاجسیاهکل برای ما مؤی

و  دادهر چه زودتر به دوران تدارک پایان باید که  این بود گونه که پیش تر گفتم

این نتیجه گیری البته از  نمود.عملیات مسلحانه در سطح شهرهای بزرگ را شروع 

مغایرت داشت. یک لحاظ و فقط از همین لحاظ با برنامه ریزی های قبلی کمی 

طرح اولیه تشکیالت این بود که پس از تدارک کافی و تا سرحد امکان گسترده، در 

شروع  جاهایک لحظه زمانی معین عملیات وسیع و تعیین کننده ای در بسیاری 

. گیرد. شمار هر چه کثیری از حساس ترین مراکز قدرت رژیم مورد حمله قرار شود

این عملیات در صورت امکان شخص شاه آماج افراد هر چه مؤثرتری از رژیم و 
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. طرح پیشین سازمان این هدف را دنبال می کرد که ما با احراز این سطح از باشند

آمادگی و انجام چنین عملیاتی کل ساختار قدرت رژیم و محاسبات سیستم 

را در برابر  شاه امپریالیستی را دچار شوک می سازیم. پرونده ضربه پذیری رژیم

این هیوالی  جنگ علیه  روشن وده ها باز می کنیم و آنان را به آیندهچشمان ت

، از حوادثاز  پاره ایامیدوار می نمائیم. طرح اولیه سازمان چنین بود اما  رعب آور

تصمیم رژیم به برگزاری جشن  رخداد سیاهکل با دالئلی که شرحش رفت، جمله

ضروری راتی در این طرح را وقوع تغیی ،ساله و بعدها لو رفتن سازمان 2500های 

ساخت. قرار شد از همان سطح موجود آمادگی ها عزیمت گردد و شروع  می

عملیات نظامی دستور کار روز سازمان شود. این موضوع که گویا مجاهدین در 

رقابت با چریک های فدائی و به خاطر عقب نماندن از آن ها به صورت شتابزده 

عافیت توخالی، افسانه ای است که فقط محافل دست به کار عملیات نظامی شدند، 

نشین و پرمدعای مذهبی آن روز و دست اندرکاران بعدی رژیم اسالمی به هم 

بافتند تا از این طریق بر احساس حقارت بیکران خود پرده اندازند و در همان حال 

قلب ماالمال از کینه و نفرت خویش را تشفی بخشند. معضل اقدامات آن روز 

مجاهدین این نبود که از پشتوانه آمادگی و تدارکاتی کافی برخوردار نیست.  سازمان

معضل در هستی اجتماعی و طبقاتی سازمان و کل جنبش چریکی روز ریشه 

دنیاها فاصله  ،داشت. چیزی که سازندگان افسانه باال با شعور و شناخت و فهم آن

 داشته و فاصله دارند. 

نه ها و سوژه ها برای آغاز عملیات چریکی در دوره بررسی زمی 50 اواخر بهار

مراحل اولیه کار مناسب ترین شروع سازمان آغاز گردید. تهران شهری بود که برای 

و شاید تنها محیط مناسب به حساب می آمد. رژیم از مدت ها پیش برای برگزاری 

ساله شاهنشاهی تدارک می دید و همین کار مساعدترین بستر  2500جشن های 

برای شروع عملیات در اختیار سازمان قرار می داد. تشریح یا تحلیل زمینه های را 
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انجام عملیات نیز از قبل مفروض و به بیان دقیق تر در بطن گزینه مشی چریکی و 

از « توده ها »مبارزه مسلحانه پیشتاز به اندازه کافی غلیان داشت. سخن این بود که 

ساد گسترده اداری و اجتماعی، انحطاط فشار استثمار، دیکتاتوری، سبعیت، ف

اخالقی و سایر مظالم رژیم شاه، از سرسپردگی این رژیم به امپریالیست ها و از 

ازه کافی عاصی طغیان موج فقر و گرسنگی و تبعیض طبقاتی در جامعه به اند

ها از رژیم نفرت دارند و برای قیام علیه آن سمپاتی نشان می دهند، سد هستند. آن

راه قیام آنان یک چیز است، تازیانه های سهمگین قهر، خفقان، سرکوب و واقعی 

افسانه قدر قدرتی ماشین دولتی که امید به پیروزی را در وجود آنها خفه کرده 

در چنین وضعی  انقالب را از آنان سلب نموده است!!قیام و است و جسارت پیکار و 

قتدار و شکست ناپذیری رژیم را که افسانه ا نیز آن می شد رسالت نیروهای پیشتاز

. !!ساطع سازند« توده ها»ید به پیروزی را در آسمان نگاه در هم بشکنند و نور ام

برای این کار باید دست به عملیاتی زد که پرده از آسیب پذیری ماشین دولتی 

بردارد، تا همگان متوجه گردند که توانائی مبارزه علیه رژیم درنده شاه و ظرفیت 

 ختن ضربات کاری بر این رژیم را دارند!! وارد سا

پیداست که با چنین تحلیلی، برنامه ریزی عملیات مسلحانه به منظور ایجاد اختالل 

ساله، آن هم در شرائطی که کل قوای قهر پلیسی  2500در مراسم  جشن های 

اقدامی از همه لحاظ جهت دار و أمین امنیت این مراسم بسیج بود، رژیم برای ت

ه به نظر می آمد!! انجام این عملیات یک هدف دیگر را هم دنبال می کرد. سنجید

در آن روزها خبرنگاران رسانه های مهم خبری دنیا، در خیابان های تهران و سایر 

مراکز برگزاری جشن ها، چرخ می خوردند و دوربین های همه جا حاضر آن ها می 

علیه رژیم را در مقابل انظار  توانست موج انفجارها و آغاز جنبش مسلحانه چریکی

جائی هیچ تحلیل ها، آنچه هد. در این میان و در پیچ و خم این جهانیان قرار د

 یسیونل اپوز، کبرای سازمان مجاهدین، سازمان چریکهای فدائی احراز نمی کرد و
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 اهمیتیهیچ « کمونیسم»اعم از دینی، الئیک یا مدعی  رادیکال نمای آن دوره

ی توده های کارگر علیه سرمایه و نظام با مبارزه  این کارها نداشت، بی ربطی

سرمایه داری بود. دنیای افکار مسلط بر تحلیل ها و باورهای ما، در تمامی تار و پود 

مطلوب قشری از بورژوازی میلیتانت یک رفرم طلبی هیجان زای  حول خود فقط

نمی خواستیم که  اا قطع ا مسلماا نمی خواستیم چنین باشد،. اکثریت ممی چرخید

رادیکالیسم و از آن همه ، هابه آرمان رهائی انسان همه شور، فداکاری، عشقآن 

خودگذشتگی در ورطه رفرمیسم میلیتانت قشری از بورژوازی گور و گم شود اما 

ها می پنداشتیم، تفاوتی واستیم و آنچه که راه تحقق خواستمی خما میان آنچه 

کمونیستی طبقه کارگر بر تن خویش نداشتیم. با  ما سر آگاهعمیق وجود داشت. 

  سر الیه های تحتانی بورژوازی پیش می رفتیم. 

، نارضائی خلق، وحشت و رعب دامنگیر خلق، «خلق»صدر و ذیل حرفهای ما، به 

هموارسازی راه قیام خلق گره می خورد. این خلق هر چه بود، ربطی به کارگران به 

جامعه، طبقه زیر بار کل استثمار، گرسنگی، فقر،  عنوان یکی از دو طبقه اساسی

حقارت و سیه روزی های ناشی از حاکمیت سرمایه داری نداشت. توده های کارگر 

هر چه می کشیدند از دست نظام سرمایه داری بود و هیچ یک از ما دو سازمان 

 علیه سرمایه نمی جنگیدیم. بالعکس، ناخواسته و بعضاا خواسته، درچریکی روز، 

گفته ها، نوشته ها و پراتیک اجتماعی و سیاسی خود برای موقعیت ضعیف تر 

شکوه می  جهانیهای مسلط تر سرمایه مایه اجتماعی ایران در مقابل بخشسر

باال و پائین حرف های ما را همه «  امپریالیسم» موجودی به نام کردیم!! ضدیت با

گوشه ای از مجادالت سوای تعیین می کرد و آنچه زیر این نام فریاد می زدیم، 

انحصارات عظیم صنعتی و  درونی میان بخش های مختلف بورژوازی جهانی، میان

را در درون خود رمایه دار داخلی چیز دیگری طبقه س الیه هائی از ودنیا  روز مالی

بحث بر سر نیت ها نیست. ما یا  اینکه یک نکته مهم را نباید از یاد برد. نداشت.
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دو سازمان چریکی روز به لحاظ پای بندی به آرمان های واالی  غالب اعضای هر

بشری چیزی کم نداشتیم. نیت ها از همه لحاظ پاک و انسانی بود. همه ما به 

برپائی جامعه ای با انسان های آزاد، برابر، غرق در رفاه و بی نیازی و رها شده از 

رار چنین جامعه ای مبارزه قید استثمار، زور و دیکتاتوری می اندیشیدیم. برای استق

از هر فداکاری، هر شکل تحقیر مرگ و از بذل  پیکارمی نمودیم و برای پیروزی این 

 استقبال می کردیم. سخن از نیت ها نیست. بحث بر سر هست و نیست خود تمامی

نجاست ای اساسی ها و پراتیک جنبشی آنهاست. معضل افکار و نیتبنمایه طبقاتی 

یم باال، مفهوم برابری، آزادی، رفاه، جامعه انسان های برابر، آزاد و ما تمامی مفاهکه 

مرفه، راه برپائی این جامعه و همه مسائل دیگر را نه با سر آگاه ضد سرمایه داری 

می خواستم با . ما انداختیمنظر می ه بالعکس از یک منظر خلقی طبقه کارگر ک

 آزاد، هایبورژوائی به جامعه انسانیک راهکار و پرات راهبرد، پردازی، افق نوعی تفکر،

 !! برابر و رها شده از استثمار و دیکتاتوری برسیم

هیچ  نه فقط رویکرد، زیر فشار این مشکل، این وضعیت ومشکل واقعی ما این بود و 

ها در مورد سنگین بی دانشی آنکمکی به مبارزات کارگران نمی کردیم که کوله بار 

می هم ، بدبختی، ستم و فقرشان را سنگین تر سرچشمه های واقعی استثمار

آماده انفجار، اما مرعوب است، برای شعله « خلق»ساختیم. استدالل می نمودیم که 

ورشدن نیازمند باروت است و ما با کارهای چریکی خویش باروت انفجار آنان 

اساسی مسلط بر فضای مبارزه طبقاتی را در  واقعیت هایخواهیم شد. سخنی که 

نه فقط بر سر راه جنبش کارگری گمراهه می آفرید که مبارزات می کشید.  پرده

در همان زمان که ما از خموشی و ن طبقه را تماماا انکار می کرد. ای توده های جاری

و هراس توده های کارگر سخن می راندیم، آنان در بطن شرائط کار و زندگی خود 

کردند و این ما بودیم که مبارزه آنان  ها مبارزه می در زیر فشار هارترین دیکتاتوری

را نمی دیدیم و به حساب نمی آوردیم. آنان نیازمند باروت تشجیع و درس جسارت 
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افق شفاف نابودی نظام  ی ضد سرمایه داری،نبودند، به آگاهی طبقاتی، سازمانیاب

صف و  بردگی مزدی، به شناخت راهکارهای مؤثر اعمال قدرت علیه سرمایه داران

قادر به  در آن زمانل طبقاتی ضد کار مزدی نیاز داشتند. نیازهائی که ما مستق

افشاء ما به  دیم. کل ابتدا تا انتهای گفته ها و نوشته هایها نمی ششناخت آن

ختم می شد اما دشمنی  امپریالیسم به اورژیم سرسپردگی  دیکتاتوری شاه یا

، به و خودانگیخته ه ولو خامکارگران با شاه و ماشین دولتی وی نه از این منظر ک

 بقاتی و ضد سرمایه داری داشت. هر حال خمیرمایه ط

ها از رژیم نفرت داشتند، به این دلیل که آن را ابزار اعمال قهر و سرکوب سرمایه آن

داران علیه زندگی و مبارزه و حقوق اولیه معیشتی خویش می دیدند. ما خود را 

» ی کردیم و همه آرزویمان این بود که آماده شروع عملیات مسلحانه چریکی م

از جمله کارگران به مبارزه ما بپیوندند!! معنای این سخن در « توده های خلق

دنیای واقعیت ها این بود که آنان از مبارزه روز خود علیه سرمایه داران و استثمار 

 برای ضد امپریالیسم خلقیسرمایه داری دست بردارند و سواران سرخپوش 

زی راه استقرار سرمایه داری دولتی به جای رژیم شاه و شکل روز نظم این هموارسا

 مناسبات گردند. 

انسان ها حتی صادق ترین عناصر طبقه استثمار شونده همواره در پیچ و تاب فشار 

سهمگین باورها، افکار و ایدئولوژی طبقه مسلط اجتماعی چرخ می خورند و برای 

اعتقادات نیازمند یک پیکار مستمر آگاهانه در عمق  فرار از مهمیز این اندیشه ها و

ما نیز در آن روزها اسیر همان  ی جاری توده های طبقه خود هستند.مبارزه طبقات

کارگران که با چشم  آگاه طبقاتی افکار و اعتقادات بودیم و مبارزه را نه با سر

ند آغاز عملیات بورژوازی نگاه می انداختیم. در همین جا و قبل از بازگشت به فرای

چریکی، موضوع دیگری را هم بسیار مختصر اشاره کنم. در همان ابتدای پیوستن 

این حقیقت را با گوشت و خود به جنبش چریکی و ورود به سازمان مجاهدین، 
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های روزش اعم وی آوردگان به این جنبش و سازماندرک کردم که ما ر پوست خود

به قول  یاهمپیوندی و همرزمی تنگاتنگ  ی،به رغم همصدائفدائیان یا  از مجاهدین

 ، در هستی طبقاتی و اجتماعی خود«های متعددیک روح در قالب» معروف 

طور  بهمان هر دو ساز افراداز  شمار کمتریهای متفاوت و متمایزی هستیم. انسان

از  نیز طبقه کارگر بودند. اینان واقعی برخاستگان شرائط زندگی و کار و درد و رنج

ها را آنچه آن  اما داشتندو تحصیالت عالی  بیرون می آمدند های دانشجوئی محیط

از جای می کند و به جنبش پیوند می زد، فشار استثمار، بی حقوقی، سیه روزی، 

، به حقارت و مصائب اجتماعی طبقه شان بود. برخی از این افراد خود کارگر بودند

کارگران غیرمولد در  صورتبه  صنعتی شاغل بودند و بیشتر ندرت در مراکز

یا در سایر مراکز فروش نیروی کار به  می کردند ها تدریسدبستان  و ها دبیرستان

مدال  مصرانهکارهای دیگر اشتغال داشتند و استثمار می شدند. عناصری که چپ 

تا  !! نمودمی ها نصب  بر سینه آن !!« طبقه متوسط» خرده بورژوا بودن یا تعلق به 

در میان  ز دامن کبریائی آن ها پاک سازد!!کارگر بودن را ا« ننگ » از این طریق

این بخش، افرادی تنها نان آور خانواده خویش بودند و با روی نهادن به زندگی 

مخفی چریکی حتی برای یک روز هم امکان ادامه معاش افراد خانواده خود را در 

 پیش روی نمی دیدند. 

ایزات مالی و معیشتی خود، بخشی از کل این جمعیت در مجموع و با همه تم

پیوستگان به دو سازمان چریکی را تشکیل می دادند. بخش دیگر کسانی بودند که 

چنین وضعی نداشتند و آنچه آنان را به تدارک مبارزه مسلحانه سوق می داد، نه 

که مسائل عدیده دیگری بود. از خودانگیختگی جنینی ضد سرمایه داری طبقه خود 

ایرانی و ناله داشتند. درهمرفتگی شماری از سرمایه داران حاکم یکتاتوری فشار د

ایر ملزومات و مغ !!را مخالف مصالح ملیامپریالیستی  رژیم شاه با قدرت های

کشور قلمداد می کردند و مبارزه با چنین پدیده ای را  !!«توسعه مستقل صنعتی»
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پیشرفته، احزاب سیاسی، دنبال می نمودند. به کشوری آباد، مدرن، با صنعت 

جامعه مبتنی یک ها در د، رفاه نسبی شهروندان و همه ایندموکراسی، مطبوعات آزا

 بر رابطه خرید و فروش نیروی کار فکر می کردند. 

و زندگی رقت بار دامنگیر توده وسیع بردگان گرسنگی، فقر این عده صد البته در باره 

د اما نگاه آن ها به توده های کارگر و نیز بیش از حد سخن می گفتن مزدی سرمایه

اصالح طلبانه « اومانیسم» استثمار شونده نگاهی ترحم آمیز، دلسوزانه و مشحون از 

هم اولی ها و هم دومی ها در سازمان حضور  جیان برخاسته از طبقات باال بود.من

 داشتند. همدلی، همپیوندی و همرزمی تنگاتنگ این دو عنصر متمایز طبقاتی جزء

الیتجزای واقعیت هر دو سازمان مجاهدین و فدائیان را تشکیل می داد و آنچه این 

توهماتی بود که فکر، باور و  لباس وحدت تن می کرد، دنیای یا نیدواقعیت را می پوشا

رویکرد برخاستگان شرائط کار و استثمار و زندگی توده های کارگر را در چنگال خود 

دم که شناخت روز ما از جامعه و جهان، استثمار، بی فشار می داد. قبالا توضیح دا

حقوقی، دیکتاتوری، مبارزه طبقاتی و تغییر دنیا مستقل از اینکه به کدام طبقه 

 چشمهائی از بورژوازی بود. ما با  شناخت و شعور بخشاجتماعی تعلق داشتیم، 

تی اجتماعی و همین نگاه ما را به رغم هس کردیمنظر می  و مبارزه سرمایه به جامعه

سرمایه داری ار هم قرار می داد. همگی شعار ضد متفاوت و اهداف متعارض یکجا کن

آن را با عقل و عینک  آتی می دادیم و همگی نظام سرمایه داری و بدیل اجتماعی

واحد بود، اما دردها و  ی مابورژوازی نظر می انداختیم. شعارها، تحلیل ها و راهبردها

یا اساساا متخاصمی را در پشت خود نهان داشتند، در این  رنج های طبقات متفاوت

، جامعه، طبقات، استثمار، محو استثمار، بیگانگی با روایت مارکسی سرمایه داری میان

همه حقوق، آزادی، برابری و عجز از کالبدشکافی طبقاتی این مفاهیم اجتماعی بود که 

یسم ستیزی خلقی و ستیز با برای امپریالرا در کنار هم، در درون سازمانی واحد 

   به صف می کرد.دیکتاتوری هار شاهنشاهی 
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 (50 ضربه شهریور)شبیخون رژیم به سازمان 

 

، با شتاب تازه خود پیش می شروع عملیات مسلحانه پروسه احراز آمادگی الزم برای

شمار قابل توجهی از رفقا دوره های آموزشی پادگان های الفتح را پشت سر رفت. 

. برای آموزش نظامی اعضاء کارهائی انجام می باز می گشتندو به ایران نهاده 

. با رعایت شدگرفت، در خانه های تیمی برای آشنائی بیشتر افراد با سالح تالش 

سالح ب، تمرین تیراندازی و استفاده از ها و جاهای مناسمسائل امنیتی در کوه

در  ستیبرخی بمب های دتهیه سیانور، ساختن نارنجک و . یدگرد برنامه ریزی

. رفقای مستقر در اردوگاهها، حین بازگشت گرفتبرنامه عمل خانه های تیمی قرار 

به داخل، برای رفع کمبودها و مشکالت تسلیحاتی سازمان، با قبول همه مخاطرات، 

. پیداست که نیاز ده و در اختیار تشکیالت قرار دادندمقداری مهمات و سالح را آور

یدی وجود نداشت که با شروع عملیات دوسیع تر از این ها بود. تر به سالح بسیار

 تشکیالت افرادی از می رفت و متعاقب آن معضل لو رفتنسازمان لو وجود چریکی، 

و در چنین وضعی برای  می شدندمجبور به زندگی مخفی  خیلی هاپیش می آمد. 

محاسبات بانگ می زد  . همه اینداشتنددفاع از خود به سالح و امکانات بیشتر نیاز 

که باید چاره اندیشی کرد و برای تأمین تدارکات الزم به ویژه سالح کمری، 

 م داد. مسلسل، سیانور، نارنجک و سایر مهمات کارهائی انجا

سازمان به لحاظ تجربه کار مخفی و فعالیت های این تالش ها در شرائطی که 

زل سیر می کرد، خطر وقوع زیرزمینی و شناخت از شگردهای ساواک در سطحی نا

بدترین فاجعه ها را همراه داشت. فاجعه ای که از بد حادثه بسیار سریع روی داد و 

سرآغازی برای بسیاری حوادث ویرانگر و شکست آفرین دیگر شد. منصور بازرگان از 

رفقای تشکیالت در زمره کسانی بود که برای تهیه سالح و مهمات، تالش می نمود. 

هائی را در زندان رژیم شاه گذرانده بود و با زندانیان سیاسی این تاریخ، سالاو قبل از 
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را می شناخت که  «لفانیاهلل مراد د» آن دوره آشنائی داشت. منصور فردی به نام 

لفانی در سال ر منطقه خرم آباد زندگی می کرد. دزندانی سابق بود و آن روزها د

رژیمی و ضمن استتار حساب شده و  های زندان با ندامت از فعالیت سیاسی ضد

. پلیس امنیتی همکاری می کرددستگاه اختاپوسی ساواک  باخائنانه این ندامت 

ار گرفته و برای بهره گیری از موقعیت این عنصر مزدور تمامی تدارک و تقال را به ک

در  الزم داشته،های سیاسی مخالف هر چه برای هموارسازی راه نفوذ او در گروه

قرار می داده است. منصور بدون اطالع از ماجرا و به صرف آشنائی ایام  اختیارش

رجوع می کند و برای تهیه سالح از وی کمک می خواهد. مراد  «لفانید»زندان به 

های منصور را جدی می گیرد حرف خیانترذالت و لفانی در منتهای سرسپردگی، د

اک شاه وارد عمل می و برای اجرای نقشه های بشرستیزانه پلیسی خویش و ساو

گردد. او قول می دهد که برای تهیه اسلحه اقدام کند اما پیش از این کار باید بداند 

که آیا واقعاا گفتگوی مبارزه در میان است و به راستی این سالح ها علیه رژیم شاه 

لفانی با تاکتیک پلیسی نفرت باری چنین وانمود می دبه کار گرفته خواهد شد!! 

گویا اگر هدف واقعاا مبارزه علیه رژیم است او از هیچ کمکی دریغ نخواهد نماید که 

کرد!! تا به این ترتیب اعتماد منصور را جلب نماید. این ارتباط ادامه می یابد و چند 

روز بعد، بازرگان، رفیق با تجربه دیگری از تشکیالت، ناصر صادق را به مراد معرفی 

 ی دهد. می کند و در مراوده با وی قرار م

فعال  برنامه ریزیلفانی به دگفتگوی میان ناصر و مراد بر اساس طرح سفاکانه 

همه رفقای مرتبط با ناصر تبدیل می در وهله اول شناسائی سازمان و  برایساواک 

شود. پلیس امنیتی رژیم زنجیره طوالنی و گسترده ای از تعقیب و مراقبت را آغاز 

و از ریزی شده، ناصر را تعقیب می نماید  نامهمی کند. به گونه ای پیچیده و بر

لفانی با د زیادی از سازمان دست می یابد. ورای این پیگیری به نشانی افراد نسبتاا

جلب اعتماد ناصر و منصور حتی از احتمال شروع عملیات چریکی در روزهای 
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ساله مطلع می گردد و این خبر را در اختیار  2500برگزاری مراسم جشن های 

واک قرار می دهد. رژیم با کسب این اطالعات، بسیار سراسیمه دست به کار سا

گردید و بر آن شد تا با آغاز هر چه زودتر حمالت تهاجمی، امکان شروع عملیات 

ژیم بر تشکیالت، توسط سازمان را خنثی سازد. در مورد ضربات ساواک و نیروهای ر

ا حدود زیادی صحبت شده به بعد در کتب و متون مختلف ت 50از شهریور سال

ت بیشتر نقل کرد، اما بازگوئی است. ابعاد این ضربات را می توان با دقت و سندی

درس سیاسی یا آموزش طبقاتی ویژه ای برای توده های کارگر  هیچ ها حاویآن

نیست و روال کار این کتاب هم پرداختن به این قبیل مسائل نمی باشد. بسیار 

ریور برای مدتی طوالنی شیرازه کار سازمان را متالشی مختصر بگویم که ضربه شه

عضو تشکیالت بعالوه عده ای از  75ساخت. در همان چند هفته نخست حدود 

نفر گذشت. بسیاری از  100هواداران دستگیر شدند و این رقم تا یک ماه بعد از مرز 

ر گرفتند یا پرتجربه ترین و چاره اندیش ترین کادرها در مقابل جوخه های اعدام قرا

به زندان های طوالنی محکوم گردیدند. مرکزیت سازمان با نخستین موج ضربات از 

عضوش، هفت نفر مشتمل بر سعید محسن، علی  چهاردههم پاشید و از مجموع 

باکری، بهمن بازرگانی، محمد بازرگانی، ناصر صادق، محمود عسکری زاده و مسعود 

 دند.   رجوی بسیار زود به اسارت دشمن در آم

هر نیروی مخفی زیر زمینی به طور مدام در خطر تحمل ضربات پلیس امنیتی 

است، اما فشار ضربه دشمن بر این نیروها منوط به درجه آبدیدگی، چگونگی 

استخوانبندی و قدرت دفاعی آن ها فرق می کند. نیروئی که به لحاظ کاردیدگی و 

ها را بسیار سهمگین تر تحمل می تجربه اندوزی در فاز نطفه بندی خود است، فشار

درس آموزی و به کارگیری پاره پختگی، به رغم  50کند. سازمان مجاهدین سال 

سال از  6چنین وضعی داشت. درست است که تا آن روز حدود  باز همای تجارب، 

تأسیس سازمان می گذشت اما ضریب کارائی تشکیالت برای مقابله با موج 
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کل زیرا  ،به نظر می رسیدعادی  بود. این امر شایدهنوز نازل تهاجمات ساواک 

ظ اطالعات مربوط به در این دوره از محدوده حف ماو تجربه اندوزی های  آموخته ها

، آشنائی دورادور با مسؤالنه اسراربسیار پای بندی افراد به نگهداری  وجود سازمان،

رفت. ساواک از  فراتر نمی و جاهای دیگر تجارب جنبشهای چریکی امریکای التین

دلیلی هم برای جستجو در هیچ اطالع نداشت، به نام مجاهدین چیزی موجودیت 

 به طور عملی . به بیان دیگر رفقای ماا تعقیب و  کنترل افراد نمی دیداین زمینه ی

با پلیس امنیتی و انواع شگردهای تجسسی، ردیابی و مراقبت های پیچیده آن 

برای دفع و رفع مخاطرات کارساز و مؤثر ای  تصادمی نداشتند و الجرم تجربه

احتمالی تصادمات نمی آموختند. ضرباتی که در گذشته بر جریاناتی مانند حزب 

سیاسی وارد آمده بود، پاشنه توده، حزب ملل اسالمی یا برخی گروههای کوچک 

ز این آسیب مجاری ضربه پذیری آن جریانات، درس های حاصل ا آشیلهای امنیتی،

اما کل این تجارب را که روی هم جمع ها گفتگو می شد.  ها تا حدودی درپذیری 

و به افزایش توان ما برای  از آن بیرون نمی آمدچیز مهمی هیچ می ریختیم باز هم 

ماجرای لو رفتن حزب ملل اسالمی هیچ تجربه نمی نمود.  یمقابله با ساواک کمک

یا طنز تلخ رقت بار می ماند. به یک شوخی بی مزه  ای نداشت داستان آنها بیشتر

همگی همدیگر را خوب می نفر دست به دست هم داده بودند.  130حدود 

! رهبر گروه حتی لیستی از را می دانستند!یکدیگر سیر تا پیاز زندگی  شناختند،

شغل و مسؤلیت گروهی و همه دار و ندار اطالعاتی اسامی، سلسله مراتب، آدرس، 

یک کلت کمری  بود!!ک کیف دستی آرشیو کرده یر تک تک اعضاء تهیه و د

مستعمل یا تنها اسلحه گرم تشکیالت را نیز به عنوان نماد قهر مسلحانه اسالمی 

در آن زمان ساواک نقش چندانی  !!گروه بر دیوار اطاقک تیمی خود آویزان داشت

شناسائی، مجبور به فرار  همه را نداشت و چند مأمور کالنتری در عرض چند ساعت

و سپس دستگیر می کنند. کارنامه گروههائی از این دست یا مثالا داستان لورفتن 
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با خود  آموزشیهیچ باز هم و باند نیکخواه « سازمان انقالبی حزب توده» افراد 

. با همه این ها به هر گرددنداشت که دستمایه کار مبارزه مخفی برای بعدی ها 

شنائی با تجارب سازمان های چریکی برای آ تجربه ای رجوع می کردیم، به ویژه

افراد برای به همه عمل آمد. به  مؤثریی مشابه کوششهاامریکای التین یا جاهای 

شنیدن »  به گفته معروف احساس مسؤلیت می کردند، اما الزم کارگیری تجارب

ها تا آمادگی واقعی عملی ئی کتابی و ذهنی با آموزش آشنا«. کی بود مانند دیدن

ه با کوبنده ترین تهاجمات یک نیروی اختاپوسی پلیسی مانند ساواک برای مقابل

 شاه دنیائی فرق می کرد. 

با ه حیات سازمان را در خود پیچید. ضربه شهریور طوفان سهمگینی بود که شیراز

دستگیری هر نفر مجموعه تازه ای از اطالعات مربوط به افراد در معرض لو رفتن 

لق رفقای اسیر باز هم جا به ورت مقاومت مطقرار گرفت. این امر حتی در ص

های زیادی را در ساختار روابط درون سازمان اجتناب ناپذیر می ساخت. چیزی جائی

که به نوبه خود رفقای دیگری را با خطر لو رفتن مواجه می کرد و ضریب امنیتی 

 کل تشکیالت را پائین می آورد. 

ریزی ها و استراتژی کار خود را از  سازمان تعادل متعارف تصمیم گیری ها، برنامه

دست می داد. تشکیالتی نوپا با انتظارات و رؤیاهای بزرگ، با جمع آوری 

و آرمانخواه ترین عناصر یک نسل جامعه، در شرائطی که  نپرشورترین، مبارزتری

هنوز هیچ کالمی از اهداف، هویت و موجودیت خود را در سطح علنی ابراز نکرده 

تی که هنوز یافتن این هویت و اهداف برای افرادش نیز مسأله ای بود و در موقعی

اساسی تلقی می شد، ناگهان خود را اسیر طوفان دید. در یک چشم به هم زدن، 

از دست داد. ضربات به طور پی در پی  را نیمی از بهترین و با تجربه ترین اعضایش

ل موج ضربات همه وارد شد. امکانات زیادی از کف رفت. نجات تشکیالت از تحم

 های دیگر را اشغال نمود.  ها و فعالیت همه برنامه ریزیچیز شد و جای 
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و روزها و هفته  50شهریور سال  اولیورش سراسری ساواک به سازمان در روز 

گیری جان کسانی که از خطر دست از میان. همه چیز را بر هم زد های متعاقب آن،

خیلی را عجالتاا از دست دادند.  ا و ارتباطات خودسالم به در برده بودند، بعضاا قراره

جمع ها موقتاا از هم پاشید، بسیاری از قرارها اجراء نشد و در مواردی که اجراء از 

گردید عموماا به گفتگوهای ضربتی برای چاره اندیشی در مقابل موج ضربات 

شت سر خبرهای بد و بدتر بود که یکی پ 50سراسر نیمه دوم سال  .اختصاص یافت

از جمع مرکزی تشکیالت در داخل کشور، افرادی بسیار  دیگری از راه می رسید.

ل مشکین فام از موج ، احمد رضائی، رسوبدیع زادگانمعدود از جمله حنیف نژاد، 

 ها برای چند صباحی جان سالم در بردند.  اول دستگیری 

یات مسلحانه عمل صمیمات پیشین و پروسه تدارک آغازشهریور آهنگ ت اولضربه 

را عمیقاا زیر فشار قرار داد. آنچه در آن وضعیت وانفسا دستور کار شد، اصالا چیزی 

نبود که در صورت فرار سازمان از حادثه سیاه مذکور، ممکن بود انجام گیرد. در 

شرائطی که اکثریت اعضای باتجربه تشکیالت در زندان بودند و خطر اعدام جان 

های نظامی نیز سمت  تمی تهدید می کرد، فعالیتح ورتصها را به  عده ای از آن

شهرام »ا دنبال نمود. طرح گروگان گیری و سوی تأثیرگذاری بر این وضعیت ر

به منظور مبادله وی با رفقای اسیر و سازماندهی اجرای طرح  )پهلوی نیا( «شفیق

توسط افراد کمیته مرکزی نشانه ای از همین جهتگیری بود. این طرح شکست 

ورد و طولی نکشید که رفقای باقی مانده مرکزیت سازمان با لو رفتن خانه تیمی خ

آن ها در خیابان غیاثی دستگیر شدند. احمد رضائی تنها کسی بود که هنگام 

یورش مزدوران رژیم در پایگاه حضور نداشت. او ساعت سه بعد از نیمه شب برای 

همین امر باعث شد که عجالتاا از انجام مأموریتی الزم از خانه بیرون رفته بود و 

 معرکه جان سالم به در برد. 
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تشدید یورش های ساواک، لو رفتن و دستگیری شمار بیشتر رفقا، اجبار جمعیت 

کثیرتری از اعضا به زندگی مخفی و ترک روابط علنی، باز هم بر شدت مشکالت 

نیروهای سازمان  %50ز به انتها نرسیده بود که بیش ا 50سال ماه آخر افزود. هنوز 

های رژیم شاه به سر می بردند و وحشیانه ترین شکنجه ها را تحمل در سیاهچال 

علی اصغر حنیف نژاد،  رفیق مؤثر تشکیالت محمد 3 می کردند. در همین فاصله

مشکین فام نیز به اسارت رژیم در آمدند و احمد رضائی تنها  رسول بدیع زادگان و

اطالعاتی که از در روزهای بعد بهرام آرام با توجه به  .بودعضو باقی مانده مرکزیت 

به عنوان عضو دوم این جمع برای سر و سامان  وضعیت سازمان و اعضاء داشت

 رویداد بسیار مهمی کهدادن به فروپاشی ها با احمد همراه شد. در دل این اوضاع 

و  مقاومت حماسی یر ترمیم می نمودآثار ضربات ویرانگر را در سطحی چشمگ

قهر اهریمنی  زیر فشار ها بود. آنانقای ما و همرزمان فدائی در زندانرفافسانه ای 

سرمایه و درنده  هار حماسه می آفریدند و بیدادگاههای دولترژیم ددمنش شاه 

می علیه رژیم تبدیل پرشور  بسیار کیفرخواست هایبه تریبون طرح داری را 

سازمان به ترتیب اهمیت اتهام: ناصر  عضو 11. در یکی از این بیدادگاه ها کردند

صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجوی، علی میهندوست، منصور بازرگان، مهدی 

فیروزان، حسن راهی، محمد تقی شهرام، محمد احمدی، مصطفی مالیری و محمد 

نفر اول با قاطعیت و رزمندگی کامل، شالوده  10غرضی مورد محاکمه قرار گرفتند. 

، توصیف جنایات این رژیم، ا بر محکوم ساختن رژیم ددمنش شاهیات خود ردفاع

تشریح ابعاد درهمرفتگی منافع دربار سلطنتی و قشری از بورژوازی ایران با طبقه 

سیه روزی ها، گرسنگی و فقر و  بی مرز سرمایه دار و دولت امریکا، توضیح وسعت

رزه طبقاتی قرار بیخانمانی توده های کارگر و زحمتکش و اجتناب ناپذیری مبا

تنها کسی بود که زبونانه راه تسلیم پیش  11دادند. در این میان متهم شماره 

به ستایش شاه  زایدالوصفی گرفت، از شرکت در مبارزه ابراز ندامت کرد. با بیشرمی
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عفو »و رژیم سلطنتی سرمایه پرداخت و از مزدوران حکومتی خواست تا مورد 

بعدها با استقرار دولت سرمایه داری اسالمی « غرضیمحمد » قرار گیرد. « ملوکانه

یکی از سرمایه داران  همزمان رژیم جدید و و بی شرم به یکی از کارگزاران دژخیم

هار روز تبدیل شد. او در این دوره مثل همه عوامل دولت اسالمی، نفرت سرشار 

عظیم  هایمولود حقارت فردیطبقاتی خود به طبقه کارگر را با کینه ورزی های 

ناشی از خودفروختگی های پیشین تکمیل کرد. همزمان با ضربات موج واری که بر 

ی خلق نیز متحمل ضربات مشابه می های فدائازمان وارد می گردید رفقای چریکس

. دیری نپائید که سیاهچال های دولت سرمایه داری شاه از دستگیرشدگان شدند

به ویژه افرادی از کادر مرکزی  مجاهد پر شد. عده ای از رفقای مافدائی و 

تشکیالت، دفاعیات خود در بیدادگاهها را بر روی چند محور مهم متمرکز ساختند. 

افشاء جنایات رژیم، دفاع سرسختانه از حقانیت مبارزه مسلحانه، توصیف همپیوندی 

تأکید بر  که آنان می شناسند!! «اسالمی» و « مارکسیسم » های سیاسی میان 

رزمی و مشترکات سیاسی مجاهدین با چریک های فدائی خلق در همسنگری، هم

شرائط روز مبارزه، از مهمترین این محورها بود. علی میهندوست بخش قابل توجهی 

از متن دفاعیات خویش را به تشریح راه مشترک انقالبیون اعم از مجاهد یا فدائی و 

توده ها اختصاص داد.  از سوی شاه اجتناب ناپذیری اعمال قهر مسلحانه علیه رژیم

دادگاه نظامی اعالم کرد که اگر تفنگ داشت، حتماا دادستان بیاو خطاب به رئیس 

و رفقای ما  وسیعهای  افشاگریمی کرد. انقالبی بیدادگاه را در همان جا اعدام 

کارنامه سیاه جنایات رژیم شاه را در برابر انظار ورق می زد ، گاههادر بیدادفدائیان 

سرمایه داری و کمونیستی با خود حمل نمی نمود. رژیم را به  ن بار ضداما کمتری

 اندازه کافی رسوا می کرد اما هیچ نقد مارکسی و کمونیستی سرمایه داری به همراه

ارتقاء آگاهی سوسیالیستی و ضد کار  کمکی بهنداشت و به همین خاطر هیچ 

 نمی نمود.  کارگر وسیع مزدی توده های
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ر برخی موارد حتی اثرات منفی نیز بر جای می نهاد. اصرار رفقای این افشاگریها د

در زمره این موارد «!! روایت رادیکال اسالم» و « مارکسیسم»ما بر همپیوندی میان 

ها همه چیز باژگونه القاء می شد. باورهای خرافی، عمیقاا  بود. در این بخش حرف

دیس می گردید و خلعت انسانی به گونه ای تق یضد کارگری و ماورا ارتجاعی اسالم

 کمونیسم مارکسی طبقه کارگر هم از محتوای انقالبی بودن می پوشید!!بودن و 

جهان بینی اساساا  نوع ضد سرمایه داری خود تهی می شد. دوو رادیکل  واقعی

که یکی در خدمت ماندگاری سرمایه داری و همه اشکال بربریت و توحش  متضاد

 طبقات، دولت ستم، هائی فرجامین بشر از هر نوع استثمار،این نظام بود و دیگری ر

ه هم وصله پینه و جامعه طبقاتی را دنبال می کرد، به گونه ای بسیار گمراه کننده ب

که شستشوی مغزی توده های کارگر به نفع بورژوازی  هائی می شدند، وارونه بافی

می زد و راه شناخت  را در پی می آورد. توهم کارگران به ارتجاع مذهبی را دامن

  ساخت.و دشوار می  ناهموارآنها را کار مزدی ضد  و مارکسی

ای شجاعانه های مستمر فدائیان و مجاهدین، مقاومت هاخبار مربوط به دستگیری 

های ضد سلطنتی وحشیانه ترین شکنجه ها، افشاگری ها و زیرانقالبیون در سیاهچال

قاطع از مبرمیت مبارزه مسلحانه موج آنها همراه با دفاع « ضد امپریالیستی»و 

. نوعی در میان اقشار مختلف اجتماعی پدید آوردوسیعی از حمایت و ستایش را 

کم یا  در سال های بعد، عملیات مسلحانه دو سازمان چریکیاستمرار حمایت که با 

الیه های نازک کارگری و جمعیت  وسیع تر هم شد. استقبال همزمان برخی بیش

از طبقه سرمایه دار، نسبت به این خیزش و سمت و سوی آن  قابل توجهی

موضوعی است که از پاره ای جهات نیازمند گفتگو است. از میان توده های کارگر 

فقط درصد بسیار اندکی از معلمان، برخی کارگران شاغل در ادارات دولتی و بیشتر 

دادند. عظیم  دانشجویان خانواده های کارگری واکنش موافق نشانتوده از همه، 

ترین بخش این طبقه، به ویژه کارگران صنعتی ظهور این رخداد و عملیات نظامی 
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و جنبش چریکی  دومبارزات روز خو میان  زمان را تقریباا به هیچ انگاشتنددو سا

 رابطه ای احساس نکردند. 

آمدن ون های روز بورژوازی، سوای حزب توده، علی العموم به میدان یاپوزیس

ای مسلح را به فال نیک گرفتند و زبان به مدح و منقبت انقالبیون چریک هسازمان

گشودند. در این میان عناصری از ارتجاعی ترین طیف دینی بورژوازی کوشیدند تا 

خود را همراه و همسوی مجاهدین  ،به هر شکل و توسل به هر نوع عوامفریبی

 ی بازار کار و کسب خودگرم وسیلهرا  کامالا دروغینوانمود کنند و این همراهی 

را چهارچوب « قانون اساسی»ون لیبرال که تا آن روزها یوزیسسازند. افرادی از اپ

مهر و موم شده هر انتقاد مسالمت جوی خود می خواندند، ناگهان مداح مبارزه 

مسلحانه شدند و کوشیدند تا در پهنه مجادالت سیاسی روز میان لیبرالیسم 

د و جنبش چریکی پل داد و ستدهای تجاری مماشات طلب قانونگرای خو

حبیب  عزت اهلل سحابی، عباس شیبانی،جویانه برقرار کنند. کسانی مانند سودجو

اهلل پیمان، برخی عناصر بازار یا چهره های دانشگاهی به این جماعت تعلق داشتند. 

حزب توده مطابق معمول برای دستیابی به سود حداکثر در بازار سیاست روز دست 

از خود گذشتگی  وصف قهرمانی و ه کار تأسیس تجارتخانه های چند نبش شد. درب

حماسه آفرینی انقالبیون هر دو سازمان چکامه ها تنظیم کرد. اهتمام فدائیان به  و

ستگی اقدامات چریکی را نقض مبانی مارکسیسم خواند و برای سازمان ما نامه همب

مو به مو از سوی حزب کمونیست شوروی اقداماتی که  و ابراز حمایت ارسال داشت!!

ها . از دید آنعین همین کارها را انجام داددیکته می شد و حزب مذکور خود نیز 

مورد انتقاد قرار می فدائیان مارکسیست بودند و باید به خاطر جهتگیری چریکی 

ها ساب می آمدند و اقدامات چریکی آنبه ح« رژواخرده بو» مجاهدین  اما، گرفتند

  تقدیس و حمایت واقع می شد!! ردمو
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چگونگی واکنش نیروها، اقشار و گرایشات باال در قبال ظهور جنبش چریکی و 

 یامی زد که آنچه ما اعم از مجاهد  عملیات مسلحانه دو سازمان از همه سو بانگ

فدائی انجام می دهیم، در دل بخش هائی از بورژوازی قند آب کرده است، حال 

رابطه ای میان این کارها با هیچ گر خیری در آن نمی بینند و آنکه توده های کار

مبارزات خود برقرار نمی کنند. قابل توجه است که حتی الیه نازکی از طبقه کارگر 

نیز که برای پیوستن به سازمان های چریکی یا حمایت از این سازمان ها نظر 

را نمی کردند، ار مساعد داشتند، به هیچ وجه با سر آگاه طبقاتی خود این ک

عاریتی بورژوازی دست به این جهتگیری می زدند. چرا چنین بود؟ بالعکس با شعور

، عملیات نظامی، دفاعیات رفقای آفرینی هاجوابش ساده است. نظرات، باورها، افق 

راهی پیش پای کارگران ما در بیدادگاه ها و کل پراتیک اجتماعی هر دو سازمان 

از نمی نمود. نها علیه سرمایه داران و نظام سرمایه داری ببرای اعمال قدرت مؤثرتر آ

آماج جنگ مبارزات روزشان نمی افروخت،  زندگی و در فضای تاریکچراغی هیچ 

خارجی در ما دیکتاتوری هار سلطنتی بود، به دخالت امریکا و حضور سرمایه های 

مله قرار می رژیم را مورد حو مزدورمنشی « مستقل نبودن»ایران اعتراض داشتیم، 

فقر و بی بهداشتی و بی داروئی و بی سوادی و همه  ،م و صد البته از گرسنگیدادی

محرومیت ها و سیه روزی های کارگران و زحمتکشان نیز حرف می زدیم. اما 

مشکل توده های کارگر بیان مرثیه گون فالکت ها، دردها و رنجهایشان نبود. آن ها 

داری و به شکل گیری، بالیدن، نیرومند شدن به سازمانیابی آگاه ضد سرمایه 

جنبش سوسیالیستی سرمایه ستیز طبقه خود نیاز داشتند، در این قلمرو بود که 

قاتل جان  زیاد،با گمراهه پردازی های  که ما نه فقط قاتق نانشان نبودکارهای 

دفاعیات آتشین رفقای ما و همرزمان . شدجهتگیری رادیکال طبقاتی آنان می 

روزنه ای هیچ  لی از آنها را بر می انگیخت اماتحسین خی ،هادر بیدادگاه  فدائی

همان رژیم موارد  همهعملیات نظامی نیز در پیش پای جنبش آنان نمی گشود. 
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عملیات و  امپریالیسم خلقی را پژواک می نمود. - ستیزی فراطبقاتی و ضد

 واقعی شتر از ریلکارگر گسست هر چه بیبرای توده های هائی که پیامش فعالیت

هیچ کدام این تالش ها، فداکاری ها و حماسه می شد.  کار مزدی خودپیکار ضد 

دردها و رنجهای آنان، بر  نداشت زیرا بر ریشهای جاذبه  پردازی ها برای کارگران

رابطه خرید و فروش نیروی کار، بر استثمار هولناکی که می شدند، بر رابطه میان 

نه و دنیای فقر و فالکت و بیماری و بدبختی های آنان انگشت این استثمار بربرمنشا

 نمی نهاد و راه رهائی از نظام بانی و باعث همه این سیه روزی ها را نشان نمی داد. 

 بخشاز بورژوازی جاذبه داشت و نمایندگان این  این مسائل بالعکس برای بخشی

باز کنند. خیزش ما برای ما  یهابه ستایش قهرمانیها و ایثارگری حق داشتند زبان

وهبت بود. به جای آنکه یک نیروی اثرگذار سرمایه ستیز درون م از چند لحاظآنان 

در یسم خلقی راه می انداختیم، های و هوی ضد امپریال ،جنبش کارگری باشیم

و باالخره اینکه  نیز راحت می شدندخوشحال بودند که از شر خود ما همان حال 

توده و طبقاتی کمکی به صف آرائی سوسیالیستی دون اینکه هر میزان موفقیت ما ب

نماید موقعیت جناح مسلط بورژوازی و رژیم شاه را به نفع آن ها های کارگر 

 تضعیف می کرد. 

در عکس ماجرا  ها دست می یافتند.این هدفه های ارتجاعی بورژوازی بونیاپوزیس

قشری از بورژوازی یا  نبود که آن اینانق می کرد. معضل صدکارگر مورد توده 

« حاکمیت ملی»کشور، « استقالل اقتصادی»م شرکای امپریالیست آنها حری

آب زالل چشمه های میهن » را نقض کرده اند!! یا « حریم ها» مملکت و این قبیل 

زیر فشار استثمار سرمایه در  انکارگر«!! به گنداب یائسگان پیر روان گردیده است

برای آنان سرمایه دار داخلی و خارجی تفاوتی نمی حال نفس نفس زدن بودند، 

تأثیری بر جای نمی نهاد. هیچ ها ور بودن و نبودن شاه در زندگی آن کرد، مزد

! می کرد تنفرض کنیم که به جای مزدوری، طیلسان جدال با سران واشنگتن 



 109   /  تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی

 

عظیم ترین بخش طبقه کارگر  می شد!!ی فرزندش کدام نان بیشتر وارد سفره خال

ما و رفقای فدائی را حرف دل « ضد امپریالیستی»غرای  های بسیار شعارپراکنینه 

می پاشید و نه  کاشانه آنهاخود می دیدند، نه رژیم ستیزی قهرمانانه ما آبی بر آتش 

اهتمام ما به انفجار دکل برق، ترور مستشاران امریکائی یا مزدوران ساواک را حلقه 

مخالف رژیم شاه بودند، اما  می آوردند. آنهاساب خود به ح روز ای از زنجیره پیکار

این مخالفت تنها به عنوان حلقه ای از جدال روزمره با سرمایه داران و دولت 

 سرمایه داری برایشان موضوعیت و معنی می یافت.

با تحمل ضربات مداوم سپری شد. تنها  50هفته ها و ماههای نیمه دوم سال 

فراهم ساختن  های پی در پی ن هم در قعر شکسترویداد موفقیت آمیز این مدت آ

. تلقی می شدمهم  رضائی از زندان بود. رویدادی که تا حدودی فرار رضا زمینه

ها بر موج ناکامی ها، ضربات و شکست ایستادگی و اراده مصصم سازمان را برای غلبه

ای تأثیر قابل توجهی بر ترمیم فروپاشی های روز تشکیالت بر ج نشان می داد و

می نهاد. طرح فرار رضائی از بیرون زندان توسط احمد رضائی تهیه شد و با اقدام 

 با فرار رضامستقیم خود وی و البته با هشیاری و جسارت رضا به اجراء در آمد. 

 شمار اعضای مرکزیت از دو نفر به سه نفر افزایش یافت اما عمر این مدت بسیار

در  احمد رضائی هنگام اجرای یک قرار 1350یازدهم بهمن  کوتاه بود. در روز

و ضمن یک درگیری نابرابر خیابان قزوین، در محاصره نیروهای ساواک قرار گرفت 

را از دست داد. فردی که بنا بود احمد او را دیدار کند، از تبریز به تهران  جان خود

، می آمد و باید نیم ساعت پیش تر، با زدن عالمت روی دیواری در آن نزدیکی ها

سالمتی خود را اطالع می داد، او این کار را نکرده بود زیرا از چند روز پیش در 

اسارت ساواک به سر می برد و با محاسبه اینکه احمد با ندیدن عالمت به سر قرار 

 نخواهد رفت پس از تحمل شکنجه های زیاد محل دیدار را لو داده بود. 
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انیه اعالم موجودیت سازمان منتشر شد. روز پس از مرگ احمد برای نخستین بار بی هنُ

عضو باقی مانده مرکزیت تشکیالت، حسین یک این بیانیه در خارج از ایران، توسط 

این )  محمود شامخی تهیه و انتشار یافت. رفقا تراب حقشناس و روحانی و با همفکری

  (سند در سایت اندیشه و پیکار موجود است.

الک همجوار به سر می بردند و امور مختلف این رفقا آن روزها در سوریه و مم

مربوط به ارتباط با الفتح یا کارهای دیگر را رتق و فتق می کردند. تا آن زمان 

سازمان هیچ اطالعیه ای در هیچ زمینه ای صادر نکرده و هیچ متنی در باره هویت، 

 خط مشی و اسم و رسم خود منتشر ننموده بود. دلیل واقعی این کار به پیشینه

تأکید مبرم تشکیالت بر مخفی نگه داشتن هویت خود تا زمان اجرای وسیع 

عملیات نظامی بر می گشت. تأکید و تصمیم درستی که با لو رفتن زودهنگام 

سازمان و موج پی در پی ضربات، تمامی موضوعیت خود را از دست داده بود. اینکه 

مسأله ای بود که به  ت،انتشار می یاف عیه ای در خارج از ایرانچرا چنین اطال

ها و  انات، توانائی. در اینجا کل فعالیت ها، امکشدشرائط ویژه آن ایام مربوط می 

ها، همه و همه حول چگونگی خارج نمودن تشکیالت از دستبرد  فرصت اندیشیدن

امواج بی امان ضربات ساواک چرخ می خورد. هیچ مجالی برای فکر کردن در باره 

له اعالم موجودیت سازمان و هیچ امکانی حتی برای انجام مسائل دیگر حتی مسأ

چنین کار مهمی وجود نداشت. در چنین وضعی درست آن بود که رفقای خارج 

وظیفه اعالم موجودیت سازمان را  منتشر شده کار اهتمام کنند. بیانیهاین کشور به 

و  تژی آن، اهداف و استراها به عهده می گرفت و از تاریخ تشکیل، آغاز فعالیت

« سازمان مجاهدین خلق ایران»مسلحانه و باالخره نام  مبارزهاجتناب ناپذیری 

 سخن می گفت. 

 

 



 111   /  تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی

 

 و گسترش عملیات چریکی ضربات شهریورترمیم  بازسازی سازمان،

 

شاهد استمرار وضعیت بسیار متالطم، آشفته و فروپاشیده  51روزهای شروع سال 

پیش . به دنیائی کار نیاز داشتجدد تشکیالت سازمان بود. ترمیم ضایعات و احیاء م

ما در شرائطی آماج ضربه شهریور قرار گرفتیم که از هیچ تجربه کار تر گفتم که 

همه چیز را  رزمینی مسلحانه برخوردار نبودیم.مخفی آن هم به صورت فعالیت زی

 ها، در زیراختاپوسی ترین دیکتاتوریباید می آموختیم، باید در سیطره حاکمیت 

نوعی راقبت و شبیخون این دیکتاتوری، چتر نظم و نظارت و تجسس و تعقیب و م

پوشش امنیتی برای سازمان، زندگی جمعی، زندگی فردی، قرارها، دیدارها، آموزش، 

برنامه ریزی اقدامات مسلحانه، فعالیت های تبلیغی و افشاگرانه، اشکال مختلف 

چیز ایجاد می کردیم. باید برای همه  اینها وارتباط گیری های اجتماعی، برای همه 

این کار را با همه پیچیدگی انجام می دادیم، در حالی که زیر ضربات کوبنده دشمن 

حتی قوام متعارف کار جمعی را هم از دست داده بودیم. از این هم بدتر، فشار 

یورش های بی انقطاع رژیم هیچ دقیقه ای ما را آرام نمی گذاشت. در این سال رضا 

وضعیت افراد و وسعت دامنه ضائی که به دلیل داشتن اطالعات بیشتر از ر

 امور ایفاء می کردهایش در سازمان، سهم بیشتری در سر و سامان دادن آشنائی

ضمن ارسال نامه ای برای رفقای خارج از آنان خواست تا از میان اعضای قدیمی 

ضرورت داشت زیرا اکثر یاران تشکیالت فرد یا افرادی را روانه داخل سازند. این کار 

باقی مانده در زمینه شناخت اعضاء، شرائط امنیتی آنها و آنچه بر سرشان رفته بود 

 اطالعات چندانی نداشتند. 

سازماندهی پیش از ضربه شهریور به همان شکل که فاقد ظرفیت الزم برای 

و توان  جلوگیری از فروپاشی سازمان به گاه حمله رژیم بود، از فقدان گنجایش

مناسب برای بازسازی فروپاشی ها هم رنج می برد. با استمداد رضا از حوزه خارج 
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کشور، طولی نکشید که محمود شامخی خود را به داخل رساند و با رسیدن وی 

هرام شمار اعضای مرکزیت عجالتاا و برای مدتی کوتاه به سه نفر مشتمل بر رضا، ب

به کار مشاهده وضع روز تشکیالت دست  مود بامحآرام و شامخی افزایش یافت. 

نوشت که در آن روزها به نوشته  هائی شد. پیش از هر چیز، مقاله ایپیشبرد فعالیت

موسوم گردید. مقاله می کوشید تا زوایای مختلف وضعیت موجود « بحران»

تشکیالت را بررسی کند. این وضعیت را وخیم، بی سر و سامان و شکننده توصیف 

بحران را در سطح نازل آموزش، فقدان کادرهای مجرب، ظرفیت  می کرد، ریشه

با  «بحران» نویسنده نازل تشکیالت برای غلبه بر مشکالت و مانند اینها می کاوید. 

را پیش می کشید.  وضع موجودطرح این نکات راه حلهای خود برای چالش 

ی که در اجتناب از عمل زدگی، خرده کاری یا شروع بی موقع فعالیت های نظام

بیشتر کوشش ها بر روی مسأله آموزش اعضاء، تربیت  چه توان ما نیست. تمرکز هر

های محمود تا جائی که به پیشنهاد می نمود. حرفکادرهای توانا و نوع این ها را 

توصیف اوضاع باز می گشت واقعیت عریانی بود که همگان آن را قبول داشتند، در 

صی مواجه نمی شد. آنچه باقی می ماند شیوه بخش راه حل ها نیز با مخالفت خا

های پیشبرد این امور و مهمتر از همه چیز، درستی و نادرستی تفکیک آن ها از 

 سایر وجوه فعالیت سیاسی، نظامی یا کل پراتیک اجتماعی سازمان بود. 

تا بازسازی  با پیشنهاد تعطیل کارهااکثریت رفقا و از جمله دو عضو دیگر مرکزیت 

ت و حصول همه شرائط مطرح در مقاله بحران، نظر مساعدی نداشتند. تشکیال

گفتگوها در این گذر با روندی کامالا سازنده و تفاهم آمیز که شیوه همیشگی کار 

سازمان بود جریان یافت، اما قبل از آنکه به نتیجه نهائی برسد باز هم با ضربه 

مادر  (5) نه معصومه شادمانیساواک از هم پاشید. محمود عجالتاا و اضطراری در خا

رضا کبیری از اعضای سازمان زندگی می کرد. این خانه در همان روزها و علیحسن 

به سازمان « حزب اهلل»که به تازگی و از درون گروه  (6) توسط محمد مفیدی
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ملحق شده بود لو رفت. شامخی در محاصره نیروهای ساواک قرار گرفت و پیش از 

 پایان داد.  انور به زندگی خودری با خوردن سیدستگی

 شماریتوسط  40در اواخر دهه گروه چریکی کوچکی بود که یک نام « حزب اهلل»

شد. عده دیگر تشکیل  افرادیبا همراهی ( 7« )حزب ملل اسالمی» از اعضای سابق 

مدباقر عباسی، محمدرضا مح علیرضا سپاسی آشتیانی،شامل  اعضای گروهای از 

 (10) عباس پاک ایمان ،مهدی افتخاری (9) دعلی عالم زادهمحم( 8عالم زاده )

 ،ها گفتگو و تماس فعالبه دنبال مدت1351در سال  رضا مهدویمحمد مفیدی و 

اعالم  خلق سرانجام آمادگی خود را برای پیوستن به سازمان مجاهدین

همه این رفقا توسط رژیم های درنده شاه و جمهوری اسالمی کشته ).داشتند

به دنبال لو رفتن حزب ملل  1343سپاسی و عباسی در سال  از این میان( شدند.

اسالمی و به خاطر عضویت در آن گروه دستگیر و هر کدام چند سالی را در زندان 

و  نهادبه سر برده بودند. عباسی در همین مدت تعلقات مذهبی خود را کنار 

راحت و صدای بلند کمونیست شدن خود را در زندان با صبعدها . او شدکمونیست 

در  (11) زنده یاد مصطفی جوان خوشدل. دادبه همه یاران سیاسی سابق اطالع 

در  اعضای حزب اهلل طول دوره گفتگو نقش رابط گروه با سازمان را ایفاء می کرد.

اصرار داشتند که استقالل  بحث هاطول دوره مذاکرات به ویژه در روزهای شروع 

ر چهارچوب برنامه ریزی های مشترک همراه سازمان گروهی خود را حفظ کنند و د

فعالیت نمایند. رضا رضائی و بهرام آرام با این پیشنهاد مخالفت نمودند، آنان بر 

وحدت هر چه سازمان یافته تر و پرقوام تر نیروهای جانبدار جنبش مسلحانه 

ان چریکی تأکید داشتند و اهمیت کاهش هر چه بیشتر دامنه تشتت ها را به عنو

یک نیاز مبرم حفظ و ادامه کاری جنبش مطرح ساختند. گفتگوهای فیمابین با 

به پایان رسید و در آستانه « حزب اهلل»ات سازمان از سوی اعضای قبول پیشنهاد

و آماده اجرای خویش برای اعدام حصول توافق ها بود که افراد گروه از طرح قبلی 
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ضد کمیته مشترک »موسوم به  دستگاه اختاپوسیسابق رئیس « سرتیپ طاهری»

خبر دادند. آنها درست  شهربانی کل کشورسیاهچالهای و رئیس بعدی  «خرابکاری

این  مجاهدین با همدلی و مساعدت فکری رفقای سازماندر آستانه پیوستن به 

به نام ترور طاهری جالد بر همین مبنی اجرای طرح  جامه عمل پوشاندند.طرح را 

اعالم شد. محمد نظامی سازمان  -سیاسی ور اطالعیهن و از طریق صدمجاهدی

بهرام  مفیدی همراه با علیرضا سپاسی و باقر عباسی سه عضو تیم عملیات بودند.

اجرای طرح را ایفاء می کرد، مصطفی جوان نقش مشاور از سوی سازمان آرام 

باقر و محمد خوشدل و مهدی افتخاری در کارهای تدارکاتی همراهی می کردند. 

ر همان روز و ساعاتی پس از اجرای طرح در سر یک قرار خیابانی همدیگر را عص

. در محل دیدار ) خیابان پامنار( از سوی یک پاسبان گشت مورد سوء کردنددیدار 

. پاسبان ماجرا را گزارش می کند و دقایقی بعد منطقه در محاصره گرفتندظن قرار 

اما چند روز بعد دستگیر  شدفرار محمد موفق به . آمددر  امنیتی رژیمنیروهای 

اهالی در ناحیه درگیری،  فراواناما اجتماع شمار  زد،دست به مقاومت  د. باقریگرد

در نگرانی شدید و عمیقاا مسؤالنه از این که  او. نمودسلب  ویامکان مانور را از 

انجامد، از  به زخمی شدن ازدحام کنندگان استفاده از نارنجک همراهش نکند

. عباسی در این درگیری دو قبضه نارنجک همراه ورزیدد نارنجک خودداری کاربر

 او. ننموداز هیچ کدام استفاده  اما زیر فشار همین نگرانی های انسانیداشت، 

باقر  .گرفتقرار و مرگبارترین شکنجه ها  سبعانه ترین آماج یکراستو  شددستگیر 

 تا و زددست به مقاومت مطلق ، کردبرای روزهای متوالی همه شکنجه ها را تحمل 

. مفیدی نیز ابتدا نراندرد اطالعاتی بر زبان نوع  از هیچلحظه اعدام هیچ کالمی 

خانه  او کرد.اما باالخره شروع به لو دادن افراد و خانه های تیمی  نمودمقاومت 

      (12)لو داد. نیز  را محل اختفای محمود شامخی
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 یت افراد و تشکیالت بیشترالزم برای حفظ امندسترسی به تجارب  ،با گذشت روزها

شد. این تجارب به گونه ای فعال مورد گفتگو قرار گرفت، جمعبندی گردید و 

د و رعایت آن ها حالت اجباری و روتین احراز کرد. برای اجرای قرارها قواع

 دقتهای زیادی تعیین شد. شیوه های تعقیب و مراقبت ساواک با دستورالعمل 

ورد کنکاش قرار گرفت. تالش گسترده ای به عمل آمد تا شگردهای چشمگیری م

مقابله با آن شیوه ها کشف شود و پای بندی به اجرای آنها دستور کار حیاتی و 

حتمی همه افراد گردد. برای امنیت خانه های تیمی چاره اندیشی های فراوانی به 

را به عهده گرفت و از  عمل آمد. نشریه داخلی سازمان وظیفه انتقال تجارب امنیتی

همه افراد خواسته شد که با بیشترین حساسیت برای جمع آوری اطالعات تالش 

کنند. مرکزیت سازمان نیز یک بار دیگر ترمیم شد و کاظم ذواالنوار به جای محمود 

 شامخی وارد جمع سه نفره مرکزی گردید. 

ان ناشی از ضربه گفتم که در مورد پروسه بازسازی تشکیالت و چالش بحر قبالا

با سمت و سوهای نسبتاا متمایز وجود داشت. این گفتگوها بسیار  بحثهائیشهریور 

ها خرابیزود جای خود را به تالش همه جانبه و برنامه ریزی شده اعضاء برای ترمیم 

از این لحاظ سالی بسیار  51ها داد. سال وپاشی ها بدون تعطیل سایر فعالیتفرو 

ارتباطات پاشیده ترمیم گردید. ه بود. در این سال بخش اعظم وزندپردستاورد و آم

و شوری وصف نانشدنی برای غلبه بر مشکالت  ی باقی مانده با اراده ای آهنینرفقا

 به تکاپو افتادند. 

ها و مبانی استراتژیک کار  تشکیالت و در چهارچوب سیاستبا محاسبه توان 

قیت ها با موفقرار گرفت و غالب آن ر دستور کارسازمان، طرح های نظامی معینی د

ها می توان به مجموعه عملیات انفجاری سازمان در اجرا گردید. از جمله این طرح

به ایران در ایاالت متحده آستانه سفر نیکسون جنایتکار رئیس جمهور وقت 

گی اشاره کرد. رژیم شاه در ایفای نقش خوشرقصی و سرسپرد ،خردادماه این سال
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به تهران، طرح  ،ورود نیکسون ست در آستانهدر زی دژخیم امریکاخود به بورژوا

محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی  رفقا)، عضو کمیته مرکزی تشکیالت 5اعدام 

سپیده دمان در را محمود عسکری زاده(  رسول مشکین فام و اصغر بدیع زادگان،

ایت آمیخته با جنهمزمان و در پاسخ به این به اجراء نهاد.  1351چهارم خرداد 

 برنامه ریزی کرد ،حساب شده ای را رژیم، سازمان نیز عملیات نظامی مزدورمنشی 

 عبارت بودند از: این عملیاتاهم  و جامه عمل پوشاند.

( از 41)«ولد پرایسهار »مستشار نظامی امریکائی  اجرای ناموفق نقشه قتل -

اما  رهیدار از مرگ پرایس در جریان این انفج ،طریق انفجار خودرو حامل وی

  سخت زخمی گردید.  

  ریکاگذاشتن بمب در ساختمان انجمن ایران و ام -

 بمبگذاری در مقبره رضاخان محل بازدید نیکسون -

 انفجار دفتر هواپیمائی بریتانیا  -

به سازمان  عملیاتیدر همین سال طرح های نظامی دیگری نیز توسط واحدهای 

  اجرا گذاشته شد از جمله:

  «ن هفتهای» در دفتر مجله  کارگذاری بمب -

 نمایشگاه آسیائیانفجار  -

 انفجار پاسگاه پلیس راهنمائی میدان شاه -

 بمبگذاری در اداره اطالعات امریکا -

 انجمن ایران و امریکاانفجار  -

 انفجار انجمن روابط فرهنگی انگلستان -

 و بودجه سازمان برنامه انفجار -

 گاه فردوسیفروشبمبگذاری در  -

 اسالساختمان کمپانی کاالی تجارتی فیروز متعلق به ثابت پانفجار  -
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 آیکمپانی رادیو تلویزیونی آر. تی. کارگذاری بمب در   -

 انفجار کمپانی نفتی شل -

 هواپیمائی پان امریکنشرکت انفجار  -

 انفجار کالنتری میدان بهارستان -

 کنتینانتالنتریکافه تریای هتل ا تی وی، رادیوسورانفجار سینماهای پولید -

بیشتر این عملیات در سالهای بعد، در شرائطی که هنوز سازمان مبارزه مسلحانه 

چریکی را تاکتیک محوری همه اشکال مبارزه می پنداشت و تا زمان نفی و طرد 

ربطی  دوره فاصله زیادی داشت، مورد انتقاد واقع شدند. انتقادها در ایناین مشی 

تحوالت جاری  به پویهچریکی مبارزه نداشت بلکه  گسست از تاکتیک پروسهبه 

نقدها بیگانگی عملیات د. نقطه عزیمت شایدئولوژیک درون سازمان مربوط می 

کارگر و بی تأثیری آن ها در  توده های طبقهزندگی و مشغله های روز  مذکور به

      بود. سیاست تبلیغ مسلحانه  پیشبرد 

های مربوط به بازسازی تشکیالت و ابراز فعالیت 51ت سال سدر طول ماههای نخ

. در ادامه یافتحیات سیاسی و نظامی سازمان در سطح جامعه با موفقیتی نسبی 

تبریز سر و سامان پیدا کرد و تالش برای تشکیل حوزه اصفهان  همین سال حوزه

با  مسؤلیت ارتباط میان تشکیالت اصفهان (13) به فرجام رسید. جواد ربیعی

محمدرضا احمدی من و پیش از آمدن جواد، مرکزیت سازمان را به دوش گرفت. 

 . در گفتگوهای اولیه بنا بود که محمود طریق االسالمآنجا بودیم (14) آخوندی

اما او در روز  به ما پیونددنیز که تا آن وقت دانشجوی دانشگاه تهران بود،  (15)

برای یافتن وی بی ثمر ماند. این قطع  موعود به سر قرار نیامد. تالش های بعدی

 گفتبه درازا کشید. او بعدها، پس از برقراری تماس مجدد  53ارتباط تا بهار سال 

آمد و  ی اجرای قرارها مطمئن می شود کهدر روزها 51که در همان سال 

را می خواند  ساواکشیاری دست وشدهایش تحت کنترل پلیس است. محمود با ه
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که تا پیش از حصول اطمینان به پاک کردن همه ردهای و تصمیم می گیرد 

تشکیالت خود داری کند. او همه کارهای الزم را انجام مشکوک از گرفتن ارتباط با 

اما برای برقراری تماس مجدد دچار اشکال می شود. در چنین وضعی، به می دهد، 

ش می کند تا درستی راه کارخانه و زندگی با توده های کارگر را پیش می گیرد، تال

همراهانی برای خود دست و پا نماید و هر کاری از دستش ساخته است انجام دهد، 

محمود به دنبال همه این پیچ و خم ها سرانجام از طریق یکی از سمپات ها مجدداا 

 به سازمان وصل شد.  

کار مهم دیگری که در این سال با جدیت دنبال گردید، تهیه نشریه داخلی 

ن همراه با مطالب دیگر زیر نام نتشار بیرونی پاره ای از مطالب اصلی آتشکیالت و ا

جهتگیری پراتیک سیاسی، بود. این دو نشریه موقعیت روز سازمان، ( 16)« جنگل»

های اجتماعی و فعل و انفعاالت درونی آن را تا حدود زیادی منعکس می ساختند. 

تر در اختیار اعضاء و هواداران  اهاولی که چند ماه یک بار و گاه با فواصل زمانی کوت

قرار می گرفت در چند بخش تنظیم می شد. مهمترین بخش به رویدادهای جنبش 

کارگری و گزارشات تهیه شده از کارخانه ها و مراکز کار اختصاص داشت. بخش 

دوم حوادث درون روستاها و آثار تسلط سرمایه داری بر زندگی روستائیان را بررسی 

ن طیف ش جنبش دانشجوئی، وقایع درون رژیم، آنچه در بازار و درومی کرد. گزار

 های بعدی نشریه را تشکیل می دادند.  روحانیت رخ می داد نیز بخش

نشریه دوم همین محتوا را با برخی ضمائم و مطالب دیگر در سطح جامعه منتشر 

و روابط می ساخت. برنامه ریزی کار چنین بود که همه افراد با توجه به امکانات 

خود برای تهیه مصالح و تار و پود محتوای نشریات همکاری می  کردند. سوای 

در جمع آوری و انتشار نشریه  (17) هاشم وثیق پور افراد جمع مرکزی، رفیق

ائی تهیه می جنگل نقش بسیار مؤثری ایفاء می نمود. گزارشات کارگری توسط رفق

ت الزم را به دست می آوردند. از راههای ممکن اطالعا شد که خود مستقیماا
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 51جهتگیری برای دستیابی به ارتباطات کارگری مسأله خلق الساعه سال 

تقسیم  همان سازمان در 48تشکیالت یا روزهای بعد از ضربه شهریور نبود. در سال 

. ناصر صادق مسؤلیت آن را می دهدکار درونی خود شاخه ای برای این کار تشکیل 

 مذکور شاخه تالشاما دائره  آغاز می شودانجام پاره ای کارها و  می گیرد به عهده

چشمگیری صورت نمی گیرد. آنچه از سال  کارهیچ نمی رود و  تراز همین حد فرا

یک تحول تعیین کننده، ادامه دار و مهم را در این  روشن رخساره های ،به بعد 51

 کارگاهها، فراد بها شمار نسبتاا زیادی از جهتگیری به نمایش نهاد، طرح رفتن

بود. توده های کارگر در میان  رفقای ماو حضور مستقیم ی بزرگ کارخانه ها

  خواهیم پرداخت.آن صورت مشروح به بعدی به  های موضوعی که در بخش
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  نخست ( ) دوره سازماندرون تحوالت ایدئولوژیک 

 

ن گسست از باورهای مذهبی و مواضع سیاسی پیشین یکی از پرجنجال تری

ل تا وقوع قیام بهمن رویدادهای عمر سازمان مجاهدین در فاصله میان زمان تشکی

در این باره همه جریانات، همه چیز نوشته و گفته اند، اما هیچ کدام  است. 57

حقیقت رویدادها را بیان نکرده اند. بخش اعظم نوشته ها، ساخته و پرداخته 

همان ه داری ایران است. رژیم از دستگاه جعل و دروغپردازی دولت اسالمی سرمای

را پدید آورد. افراد و نیروهای مختلف از روحانی تا  یآغاز برای این کار، مؤسسات

متحجر خط امامی تا لیبرال نهضت آزادی، از اراذل قلم به دست حزب  مکال، از

اللهی تا درندگانی که بعدها خود را اصالح طلب نامیدند، از کسانی که مهر خیانت 

وده های کارگر و حقارت سازش با رژیم شاه بر پیشانی آنان حک بود، تا همه به ت

عوامل دیگر کوشیدند تا تار و پود این رویداد را جعل کنند. این محافل برای کار 

دریغ  بدون هیچهای فکری  های ساواک علیه ما، از کمکخود از همه دروغ پردازی

ک دیگر بهره برداری کردند. مضح حزب توده یا هر نیروی ضد کمونیست و ارتجاعی

زیر شکنجه  ،ا که رفقای اسیرها یا مطالبی رتر از همه آنکه برخی محمل سازی 

ساواک آگاهانه سر هم بندی کرده  عواملهای مرگبار رژیم، با هدف گمراه ساختن 

های بیشرمانه ای که ساواک با ترفند تمام یا از این هم بدتر دروغها و تهمت بودند،

به عنوان سند برای مسخ و  م اعترافات این رفقا جعل کرده بود، همه و همه رازیر نا

وارونه ساختن واقعیت این رخداد مورد سوء استفاده قرار دادند. دسته دوم نوشته ها 

را  های خویش ت. اینان نیز صدر و ذیل حرفمتعلق به عناصر و گروههای چپ اس

تقاد از ان یاها  های فیزیکی و اعدام به غیردموکراتیک بودن ماجرا، تقبیح تصفیه

، های مهم تر ائی که نادرست نبودند اما واقعیتهها اختصاص دادند. حرف چپ روی

ر مزدی این ریشه ای ماجرا و آنچه را که توده های کارگر و جنبش ضد کانقد 
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بیاموزد در پرده می کشید. سومین گروه نوشته ها، متون اندکی  طبقه باید بداند و

شده آن  «مارکسیست»که همان روزها، توسط سازمان یا در واقع بخش است 

پرچم مبارزه »  ،«جزوه سبز» اسناد درونی مانند  در این رابطه انتشار یافت.

از همه مهم تر بیاینه رو به بیرون موسوم به و  «ئولوژیک را برافراشته تر سازیماید

)این .را تشکیل می دادند هاجامع ترین سند« بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک»

 (18) «شهرام» توسط  نوشته اخیر متون در سایت اندیشه و پیکار موجود است.(

معتبرترین  ن سند با آنکهای وای آن اجماع همه را همراه داشت.تدوین شد اما محت

اما آنچنانکه  درون سازمان استاز پروسه تحوالت ایدئولوژیک و سیاسی گزارش 

است، فاقد درونمایه شناخت مارکسی و دارک آن دوره سرشت همه اسناد و م

ماتریالیستی است. بیانیه حتی از لحاظ تشریح سیر رخدادها بدون اشکال نیست. در 

آغاز تا زمان دادها را از رد اما قبل از آن باید واقعیت رویاین باره بعداا بحث خواهم ک

 داد. فرجام با نگاهی مارکسی، کارگری و ضد سرمایه داری توضیح

شاید حرف درست در باره فرایند تحوالت ایدئولوژیک مجاهدین این باشد که لحظه 

تشکیل سازمان را نقطه شروع این فرایند حساب کنیم. پیش تر گفتم که اعضای 

عده ارگر نبودند اما ها ک سازمان خاستگاه طبقاتی واحدی نداشتند. خیلی از آن

برخاستگان شرائط کار و آنها ، داشتند پیش زمینه های زندگی کارگری قابل توجهی

ه ابوابجمعی طبقه بورژوازی ب نیز . بخشیبودندطبقه کارگر و زندگی استثمار 

، اما همین جماعت در چهارچوب نظم اجتماعی و برنامه ریزی حساب می آمدند

خود نمی اجتماعی  الیهروشنی برای  دورنمای چندان مسلط روز سرمایه داری

متفاوت مثالا خواستار شکل به زعم نادرست خویش ین سطح تردیدند. در نازل

، مختلف سیاست، اقتصاد، مدنیتحوزه های از برنامه ریزی این نظام در  «بهتری»

شکل یا اشکالی که انتظارات و رؤیاهای  فرهنگ و مناسبات اجتماعی بودند!!

 حثبدر شرائط تاریخی مورد سرکوب شده آن ها را پاسخگو باشد. این دو طیف 
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بورژوازی به  از منظرخود پیدا کردند. هر دو  حرفهای بیانبرای  واحدیمفصلبندی 

سرمایه داری »و « امپریالیسم» مبارزه علیه آنچهانداختند. نظر می  جهان جامعه،

و پیکار برای سرنگونی رژیمی که اوالا مدافع تا مغز  !! نام می گرفت«وابسته

الیست آنها بود و ثانیاا برای این کار وحشیانه استخوان سرمایه داران و شرکای امپری

ترین دیکتاتوری ها را اعمال می کرد، تار و پود این مفصلبندی را تعیین کرد. 

همین مؤلفه ها اگر به درستی مورد تعمق قرار گیرند به گونه ای رسا بانگ می 

ها  وژیایدئولمهمی باشد. تعیین کننده فاکتور زدند که مذهب در اینجا قرار نبود 

های اجتماعی خالق جنبش  قرار نیست حتی در تکامل یافته ترین سطح

در بهترین حالت بیان اندیشوار زمینه های مادی و طبقاتی،  باشند،

د عتیق در حساب خرافه های دینی عه دورنماها و انتظارات جنبش ها هستند.

آویزد،  میبه مذهب  هنگامی کهاجتماعی  روشن است. یک نیرویبسیار این گذر 

مجاهدین چنین قراری مانیفست بشرستیزی خود را پیش روی همگان باز می کند. 

از سرمایه داری، امپریالیسم و رژیم حاکم که  با همان روایت وارونه روزنداشتند. ما 

می  ، به هر حالروایتی عاریتی از اردوگاه شوروی یا ناسیونال چپ مائوئیستی بود

دور هم جمع شده بودیم و به  ارزه کنیم. برای اینخواستیم علیه همه این ها مب

همین کار دست به سالح می بردیم. قدیمی ترین رفقای ما به گاه انجام برای 

همان تعابیر خلقی تشکیل هسته اولیه سازمان به این مبارزه فکر می کردند و با 

فاه و از ر سرشار، « دموکراتیک»، «پیشرفته»، « مدرن » ،«آزاد » ای جامعه  روز

گام و پیش  اولینها در همان ابر و بی نیاز آرزو می کردند. آنهای برمتشکل از انسان

تکلیف خود را با خیلی از باورهای مذهبی از آنکه سنگی بر روی سنگ گذارند 

روشن کرده بودند. با همه اینها طی پروسه گسست نه ساده به میزان زیادی پیشین 

 ند. که به سنگالخی صعب العبور می ما
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 در شروع کار و حتی سال های بعد، اوالًضروری است.  در اینجا طرح چند نکته

سردرگمی ها، اغتشاشات نظری، بی دانشی ها، کمبود تجربه، نداشتن هیچ 

ان فقد یا ساز و کارهای مبارزه،ها  کاستراتژی مشخص سیاسی، عدم شناخت تاکتی

آوار بود. سازمان دیگر بر سر  و کوه تنگناهاییک استخوانبندی اولیه ایدئولوژیک 

بنا به موقعیت طبقاتی و ساختار عقیدتی روز   شد،پروسه ای که طی می  ثانیاً 

نیروهای تشکیل دهنده سازمان، هیچ نقطه فرجام معین و از پیش مقدری نمی 

 ی به سر می بردیم،در وضعی سیال و برزخ به صورت مدام توانست داشته باشد. ما

ز این دوره تا کجا پیش می رفتیم، با کدام جهتگیری پیش می اینکه برای عبور ا

لنگر می انداختیم، همه  جدید تاختیم و بر ساحل کدام هستی اجتماعی و طبقاتی

هر گام گسست از گذشته و احراز هر  و همه در پرده ابهام قرار داشت. از این بدتر

آگاهانه و  ه عملموقعیت جدید به طور خود به خودی و بدون داشتن یک نقش

 . پخته طی می شد

رفقای بنیانگذار سازمان در پلکان نخست راه یا پیش از شروع آن شالوده کار را بر 

این نهاده بودند که درک عمیق تر، رادیکال تر و مدرن تری از اسالم راهگشای حل 

دوره های آتی پیکار خواهد بود!! ما  مشکالت نظری، استراتژیک و سیاسی ما در

علیه اساس استثمار  جنگه بودیم که میان آنچه خود اسالم می دانیم و یقین کرد

به همین سان تضادی  ات تعارض الینحلی موجود نیست!!وجود طبق طبقاتی یا

به خدا و دیالکتیک مادی مارکس یا درک مادی تاریخ نمی دیدیم!!  میان باور خود

قی می نمودیم!! حرف های مارکس و اعتقادات دینی روز خویش را قابل جمع تل

متون  کرد. از یک سوی راه آموختن شمشیر دو دم را بازی می این باورها نقش

به  ،شرائط روزدر  و از سوی دیگر می گشودروی ما  به را« مارکسیستی »موسوم به 

و  اغتشاش به را هایادگیری پروسه کمونیسم مارکسی لغو کار مزدی ویژه در خالا

مورد بحث، گروه ها و محافل متمایل به جنبش  در روزگار گمراهی می کشاند.
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سره می پنداشتند!!  «مارکسیستهای»خود را  که هاحتی آن ،کارگری و چپ

کمونیسم خود را از اردوگاه و ناسیونال چپ مائوئیستی، از چشمه گل آلود وارونه 

می آموختند. این معضل  ستیبافی های لنینی، مائوئیستی، تروتسکیستی و استالینی

مورد ما باز هم پیچیده تر و گمراه کننده تر می شد. ما باید همان کمونیسم در 

بورژوائی و خلقی روایت لنین و مائو و دیگران را از صافی باورهای دینی خود نیز 

عبور می دادیم. فرایندی که محصولش به هر چه شباهت داشت، به کمونیسم ضد 

های نخست سالا نمی نمود. سرمایه داری و مارکسی طبقه کارگر مشابهتی پید

غوطه  ظری سازمان شاهد وضعی از این هم سردرگم تر و بدتر بود.استخوانبندی ن

ساده لوحانه کامالا خوردن در ورطه توهم به ظرفیت استثمارستیزی اسالم!! تالش 

تقاء با هدف ار تای جعل بنمایه تاریخی خرافه های دینیماتریالیستی در راسغیر

و ضد  رادیکال ضد امپریالیستی!! ایدئولوژییک  ستون فقراتاین خرافه ها به 

یا کوشش هائی از این دست بخش غالب فضای فکر و پراتیک  سرمایه داری!!

سازمان را به خود مشغول می ساخت. محتوای آموزش و دستور کار فعالیت های 

انرژی و سردرگمی ها است. وقت و آن روزها گواه بارز این گمراهه رفتن ها تئوریک 

یه تفسیر سوره های توبه، انفال، تفسیر نهج البالغه و صرف تهقابل توجهی بسیار 

یا متونی از این « نامه علی به عثمان بن حنیف» مطالبی از سنخ  بازپردازی رادیکال

فشار تناقضات سنگین روی فکر  انجام هر کدام آن هادست می گردد. کارهائی که 

تازه ای را هم حداقل برای  گمراهه های ساخت و سنگین تر می باز هم ها را آدم

 چند صباحی جایگزین گمراهه های پیشین می نمود. 

به نوبه خود بیش از آنکه ساز و کاری  هم کتاب های مورد مطالعه این دورهبرخی 

سازمان در این  برای فرار از خرافه ها و تناقضات مرامی باشند نقش ماندگار ساختن

به طور نمونه می توان از باقی ماندن برخی آثار . ردندبازی می ک را دوگانگی و اوهام

لقانی در برنامه آموزش یاد کرد. طاسید محمود سحابی و یداهلل مهندس بازرگان، 
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در زمینه مطالعات اقتصادی وضع از این بهتر نبود، متونی مانند کشورهای توسعه 

رین علمای اقتصاد که در عقاید بزرگت ،یونپورهما نیای ممکن، اقتصادنیافته، د

بر زیادت خواهی انحصارات و بهترین حالت نقد بخشی از ارتجاع بورژوازی را 

های امپریالیستی منعکس می ساختند کل صدر و ذیل آموزش را تعیین می تراست

که  هیچ بهره ای نداشتندنه فقط کرد. متونی که از نقد مارکسی اقتصاد سیاسی 

در بحر جدال بخش های مختلف  هر چه بیشتر را و خواننده ضد آن نیز بودند

  .ندمی ساختو خفه غرق بورژوازی 

سرگیجه هائی به دنبال می آورد که بر  ،تاب خوردن با طناب این آموزش ها و افکار

ها برای انفصال ان سازمان و پیوستگان بعدی به آنروی کل پویه پیکار روز بنیانگذار

ر کامل بر جای می نهاد. در حال و هوای این از گذشته و یافتن سنگر جدید تأثی

سلوک و آموختن ها کارهای نظری و چاره پردازی های فکری خود رفقای ما نیز 

ماالمال از تناقض و وارونه بافی می گردید. در حالی که اساس کار بر استمداد از 

کار ماتریالیسم انقالبی و آموزش های مارکسی مبارزه طبقاتی استوار بود، دست به 

که راه این یادگیری ها را ناهموار و دشوار می کرد. جزواتی  می شدندتهیه متونی 

 در این زمنیه بسیار گویا هستند.  « چه می کنیم» و « مبارزه چیست» مانند 

و  مبارزه یک فن است» در تعریف مبارزه طبقاتی مطرح می کرد که مقاله اول 

»   سپسجزوه نقل به مضمون( )« ردصورت می گی سد راه تکامل انسان برای محو

نتیجه را مظهر عینی این سد معرفی می کرد و  با روایت خاص روز ما«  امپریالیسم

مبارزه عبارت است از جنگ علیه امپریالیسم و علم مبارزه همان »  می گرفت که

نه فقط در مورد اینکه امپریالیسم یا این مقاله، « علم جنگ با امپریالیسم است

چیست ساکت می ماند، بلکه اساساا راه گفتگو در « سد راه تکامل انسان هیوالی»

جنگ کدام طبقه علیه کدام  طبقاتی، باره مسائلی مانند جامعه، طبقات، مبارزه

پیش نمی گرفت.  خود راورد توصیه و تأکید مبارزه ممحتوای واقعی طبقه یا 
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اندیشه ها را از  !د!نموز می لید که از افکار آغارا نه از شیوه تو کالبدشکافی جامعه

و در عالم ماوراء ماده فرمانروای رویدادها و  کردهای مادی آنها جدا می  بنیان

 هاها را بر پایه قدرت تفکر آننساناسلسله جنبان پروسه تکامل تاریخ می ساخت. 

عمالا مورد نه در حرف و نظر اما  را وجود طبقاتدسته بندی می کرد و  تقسیم و

جنگ زمخت زمینی میان طبقات اجتماعی متضاد را در  قرار می داد. جدیانکار 

صاحبان افکار را لباس سازندگان واقعی  .نمودهاله جدال اندیشه ها گور و گم می 

 نصیبی از دانش یا تکش را به جرم بیتاریخ می پوشاند و توده های کارگر و زحم

در ل اتکاء نام می نهاد!! خنثی و غیرقاب ضعیف اندیشیدن موجودات بی تفاوت، توان

افیزیکی اسالمی ما اپسگرای بورژوائی را به عقاید متیک کالم نوعی راسیونالیسم و

 اضافه می نمود. 

جار و جنجال به آسمان می برد. همه چیز را از زمین  «مبارزه چیست»مقاله 

امپریالیسم ستیزی خود را به نوعی طاغوت گریزی گمراه کننده محافل دینی 

طبقه کارگر را به هیچ می گرفت و پائین ترین الیه طبقه  ازی تنزل می داد.بورژو

به شرط آنکه در معیت نخبگان دانشور خویش قرار سرمایه دار ) خرده بورژوازی( را 

 تکیه گاه واقعی انقالب می کرد!! گیرد 

 سایر در کنار «لپروفشون»یا  «چه می کنیم» مانند مقاالت دیگرو  جزوه باال

در برزخ میان  کامل سرگردانی سازمانای چند سال اول، یک دوره ه آموزش

مین سال ها با همین ه چنین بود، اماحکایت می کرد. وضع گذشته و آینده را 

 دارای جهتگیری چپاوصاف، باز هم کارنامه ای مشحون از نفی و اثبات های بالنده 

محتوای متن ها،  آنچه واقع به وقوع می پیوست بارا با خود داشت. آنچه در عالم 

رساله ها، فرمولبندی ها و خطوط عام آموزش را پر می کرد، نه لزوماا همسو که در 

دیگر  50 اول دههنیمه  شروع آستان مجاهدین راه افتراق می رفت. ،غالب موارد

ن و خطبه های نهج نبودند، تفسیر سوره های قرآ 45و  44 هایمجاهدین سال
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وع متون اگر نه چندش بار اما حداقل زدن گره بر باد تلقی البالغه یا خواندن این ن

می شد. هیچ رغبتی برای مطالعه هیچ کتاب بازرگان در هیچ کس مشاهده نمی 

گردید، بی حاصلی آویختن به این باورها و افکار در زمره مفروضات به حساب می 

الم که تا دمیدن در تنور استثمارستیزی و انسانی بودن و رادیکال بودن اس آمد.

ی مسارجایش را به شر، به تدریج یش نوعی مباهات تصنعی همراه داشتچندی پ

تثمارشوندگی، گرسنگی، علیه اس جستجوی راه درست جنگ می داد. پراتیک

حقوقی و فروماندگی انسان ها با اینکه در سطحی نازل پیش می رفت اما باز هم بی

سرزنش قرار می داد. تناقضات روز رجوع به خرافه های قرون وسطی را وسیعاا مورد 

به روز سرکش تر می شد و هر گام تالش سازمان برای غلبه بر این دوگانه پردازی 

 تر شدن به روایت مسلط روزگسست از اعتقادات مذهبی و نزدیک ها الجرم گامی در

با  ،ارتجاعی و بشرستیز بود واقعاا  بستن پل میان آنچه کمونیسم می گردید. ما از

که خود را به صورت نیاز روز مبارزه علیه استثمار و ستمکشی تحمیل می آنچه 

مستمراا  ،غلیان تناقضات. بودنش را فاش می ساختکرد، بیش از پیش بالهت آمیز 

مذهب متضاد با روایت ماتریالیستی تاریخ است و ما درک می شد. و بیشتر بیشتر 

. مذهب پاسدار بی قید بودیمکرده قبول  صوریبسیار  به صورت ولو مادی تاریخ را

. نمودیمو شرط مالکیت خصوصی است و ما اساس مالکیت خصوصی را نفی می 

ی آویزد و ما تاریخ زندگی مذهب انسان، تاریخ و تحوالت تاریخی را به آسمان م

تاریخ مبارزه طبقاتی می دیدیم. مذهب از خمس هر چند با نگاهی سطحی  بشر را

دوره  میراثها را ه و ایقاعات سخن می گوید و ما اینفقو زکوة و عقود و صدقه و ن

 باگذشته تاریخ می دانستیم، مذهب حکم به اجتهاد و تقلید می دهد و ما  های

. مذهب منادی قیمومت شروع کار خویش این حکم را راهی زباله دان نموده بودیم

غیرانسانی این تبعضیات را تمامی جنسی است و ما  نفرت بارمرد بر زن و تبعیضات 

مذهب از برده داری و بردگی انسان ها دفاع می کند و ما این کار را  می دیدیم.
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ها فاصله گیری سازمان مجاهدین از مذهب نایت و توحش می خواندیم. همه اینج

بود و چرا  حکایت می کرد. چرا چنین از آغازحتی و  40در سال های آخر دهه را 

ی را نفی می کردیم، پاسخش ساده است. اسالم واقع دضمن مسلمان خواندن خو

پا به میدان مبارزه نگذاشته  ارتجاع اسالمیبنیانگذاران مجاهدین برای حفظ کیان 

علیه استثمار، فقر، تبعیض، خود  با همان روایت خلقی روزبودند، آنان می خواستند 

 ، مالکیت خصوصی، دیکتاتوری و رژیم شاه«سرمایه داری»، «گرسنگی، امپریالیسم

مبارزه کنند. با چنین رویکردی  مسلطاجتماعی  مناسباتبه عنوان ابزار سرکوب 

کامالا پیداست که ایدئولوژی مدافع مالکیت خصوصی، استثمار، تبعیض، زن 

آرمان های حقوقی انسانها بود که باید به نفع عدیده بی ستیزی، بردگی و اشکال 

روز به روز و این عقب نشینی  نشینی می دادعقب تن به  روز مبارزهولو پرابهام 

 در چهارچوب همان باورهای حداقل . باید تاریخ رابیشتر و پرشتاب تر می شد

می نه ساخته و پرداخته رسالت انبیاء الهی که تاریخ مبارزه طبقاتی  روز خلقی

  دیدیم.

 آشنای همان معجون در بهترین حالتما از امپریالیسم ، روایت 50دهه  شروعدر 

، شاید هم کاریکاتوری تر بود، با اردوگاهی ،ناسیونال چپ مائوئیستی دست ساخت

ده کردن به و بسن« مبارزه چیست»این وجود دیگر کلی بافیهای مریخی مقاله 

تحلیل ما از  نیز غالب مجاهدین را اقناع نمی نمود. «انسان سد راه تکامل» عبارت 

بی  ود آزادیهای سیاسی یافقر، گرسنگی، تبعیض، دیکتاتوری، نب ریشه های واقعی

هیچ با ریشه یابی درست مارکسی این مصیبت ها  حقوقی های اجتماعی و انسانی

ها حساسیت بسیار آناما نسبت به کالبدشکافی طبقاتی و اجتماعی  نداشت، هتیشبا

که مبارزه علیه همان امپریالیسم  بیشتری وجود داشت. واقعیت این است

 ها بی حقوقی علیه سرمایه داری، یا جنگایه ذاتی کاریکاتوری جدا شده از خمیرم
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از مبانی  به ما هشدار می داد که باید باز هم در دائره همان پندارهای روز و مظالم

  یم. گیرایدئولوژی متحجر و بشرستیز اسالمی فاصله 

هر چه زمان می گذشت، فشار واقعیت ها برای تعیین تکلیف بر سر دو راهی ها 

اساساا متضاد، ولو بسیار کند یکی را نفی و دو رویکرد  باید میان بیشتر می شد. ما

قدرت  کار یکی بشرستیز و ساز و دیگری را اثبات می کردیم. دو رویکردی که

بود و دیگری رو به سوی استتمارستیزی و همپیوندی با مبارزه طبقاتی سرمایه 

 اجتماعیون معج ،50شروع دهه « مجاهدین ». توده های کارگر و ستمکش داشت

که با ترکیبی سوسیال خلقی راه مبارزه علیه  ندماالمال از تناقضی را می ماند

را می  بشریدیکتاتوری و خفقان، فقر و گرسنگی و تحقق پاره ای آرمان های 

آنچه از  باال روشن می کردند و هایها باید تکلیف خود را با جهتگیری آن .ندپیمود

تالش و بعدها رخ داد، بازگوی  1354یخ تا سال و از این تار 1352تا  1344سال 

. فرایند فاصله گیری سازمان از ایدئولوژی اسالمی در برای همین تعیین تکلیف بود

شکل های کامالا متمایز داشت. در دوره نخست همه کوشش ها  مختلفدو دوره 

حول شبه ماتریالیستی کردن و شبه مارکسی نمودن محتوای اسالمی باورها چرخ 

رد. در مرحله بعدی این روند تغییر کرد و جای خود را به نقد التقاط ها و خو

 داد. «!! اسالم انقالبی» از کلیشه های عقیدتی مجعولی به نام  جدی تر گسست

چند گویای واقعیتی است که  چیز( همه 1352تا  1344دوره نخست )  رابطه بادر 

دور در  هائیروز حیات سازمان ورههر داشاره شد. این واقعیت که به آن  سطر باالتر

شبه ماتریالیستی کردن و شبه کمونیستی در  دقایقیاز باورهای مذهبی و  شدن

پروسه این گسست بسیار بیشتر از آنکه در اسناد مکتوب،  ست.ا این باورهاساختن 

جزوه ها و کتابها انعکاس یابد در شک و تردیدها یا افت و خیز فکر و پراتیک و کل 

تماعی ما طی می گردید، با این وجود همین فرایند هر چند با تأخیر در هستی اج

در تهیه شده  اسنادگواه درستی این ادعا  ا و آموزشها نیز تبلور می یافت.نوشته ه
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درنگ می کنم. متون این دوتا از بر روی است و من در اینجا ها  سال همینطول 

 است.« به زبان ساده اقتصاد»و « شناخت »  موسوم به منظورم جزوه های
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 (19)« شناخت»مقاله 

 

نگارش و کارهای فردی و  ،اما زمان تنظیم شدمنتشر  1351سال  این متن در 

بازگوی کتاب  محتواید. یتهیه اش به چند سال پیش تر باز می گرد جمعی

در همان از اسالم و  و امپریستی چپ گرایانه برای گسستی پراگماتیستی یکنکاش

هگلی برای نیل به این مقصود است. سازمان  دیالکتیکچرخیدن در مارپیچ ل حا

یدگاهها، د مذهب برای ارزشیابی اعتبار ولو به صورت ضمنی و ناصریح در این متن

همزمان زیر سؤال می برد و  به را ها گروهافراد یا اجتماعی  فعالیت هایو رویکردها 

علیه ها با پراتیک ستیز ولوژی ایدئ تجانس و همپیوندیمی کوشد تا ظرفیت 

های سیاسی  و اجتماعی  را جایگزین آن سازد.  استثمار، ستمگری و بی حقوقی

گفتگو از ضرورت کشف مالک برای تشخیص اعتبار باورها آغاز می شود و در این 

 راستا بر سه نکته تأکید می گردد. 

. 2هن ما وجود دارد. خارج، مستقل از ذ جهان. 1ارکان اصلی شناخت عبارتند از: » 

 ...«  نظم واحدی در جهان حکمفرما است. 3 و جهان خارج قابل شناسائی است

به مذهب  ماتریالیستی رادیکال و مارکسی هیچ کدام این سه نکته نشانه ای از نقد

 » و زده « رنسانس »حتی اسالم  ،اما حلقه ای از پروسه چالش اسالم ،ندارند همراه

نظم نهضت آزادی و امثال بازرگان را انعکاس می دهند.  نوع !!نمای« مترقی 

واحدی که در اینجا از آن صحبت می شود و نقش جایگزین خدا را ایفاء می کند 

و مسجود اهل نماز و عبادت  یا مرجع اعتبار امامت و دیگر خدای فرستنده پیامبر

وقتی که از  در حوزه های مختلف آموزشی از پائین تا باال، این جور مسائل نیست.

قوانین سمت چند و چون واقعی این نظم سخن می رفت، انگشت ها علی العموم به 

ظروف مرتبطه،  حرکت اجسام، انکسار نور، انتشار صوت،ت، عید در طبمادی موجو

ها نظم جاری در فرایند تکامل  قانون جاذبه، گریز از مرکز و بسیار بیشتر از این
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هم باید تأکید کرد که این روایت جامعه باز  رفت. نشانه می انسان هاتاریخ زندگی 

روایت مارکسی این پدیده ها ندارد، اما در قیاس با فلسفه هیچ سنخیتی با  یا تاریخ

فاصله میان بافی های امثال بازرگان رنگ و لعاب ماتریالیستی بسیار بیشتری دارد. 

نکته سوم نیز بسیار از  دینینکته دوم یا قابل شناخت بودن جهان با مبانی شناخت 

بنمایه این رکن آن بود که جامعه و جهان و تاریخ و طبیعت و کل  بیشتر است.

هستی قابل کالبدشکافی است. در جریان این آناتومی است که می توان ریشه 

، راه درست مبارزه برای فقر، گرسنگی، ستم و سیه روزی ها را پیدا کردواقعی 

های  هرمزآمیز کردن پدیداینجا نیز اوالا شالوده  ها را کشف و پیمود. درامحاء آن

از هم  دینی کم و بیش اجتماعی و تاریخی از طریق قفل زدن آن ها به متافیزیسم

ختن خود به آسمان باقی نمی ماند و باالخره جای خاصی برای آوی می پاشید و ثانیاا

مورد قبول بر فکر اصل تقدم عین بر ذهن یا ماده  بسیار مهم بود. در اینجانکته اول 

  و تأکید واقع می شد و جزء ارکان اساسی شناخت قرار می گرفت.

را به میان می کشد. از دو متد مختلف  سپس بحث شیوه های شناخت مقاله

تأکید می نماید. از پای  اولییاد می کند. بر اعتبار علمی و مکانیستی دینامیک 

شیوه شناخت  همین یح اصولبه تشر سپس بندی سازمان به این متد می گوید و

 خطوط کلی ماحصل این فصل کتاب در واقع بازگوئی بسیار پاره وارمی پردازد. 

نکته قابل توجه در اینجا همگنی محتوای بحث با مقاله دیالکتیک هگلی است. 

های کادمیسین دیالکتیک است. آ پیرامون روایت رایج اردوگاه شوروی استالین و

در سخن از دانشوران احزاب برادر، از جمله حزب توده نیز  او به تبعیت از آنه روسی

کار آنها با ما البته سوای تکرار حرفهای هگل چیز دیگری نمی گفتند.  دیالکتیک

سیستماتیک بنمایه شناخت مارکسی را  آنان آگاه وتفاوت های اساسی داشت. 

پا  روی دو ،رنقد هگل به جای ایستادن بر س بای می کردند و آنچه را مارکس سالخ

ا همان ساز و کارهای خاص هگلی، اگر نه به آسمان باز گردانده بود، یک بار دیگر ب
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می آویختند. ما به چنین کاری دست  اما به نوعی دترمینیسم تاریخی خداصفت

نمی زدیم. انسان هائی در جستجوی شناخت راه درست مبارزه علیه وضعیت روز 

آفریده  یاردوگاه دل تاریکی زاری که کمونیسم ، در در پروسه این کنکاشبودیم و 

 چیز بهتری نمی یافتیم.  بود،

جزوه شناخت در تشریح اصل حرکت به عنوان رکن نخست متد شناخت دینامیک 

و سیال تا تشکیل ی کند، پروسه تکامل ماده بی شکل به انواع حرکت ماده اشاره م

ش کهکشان ها، انقباض توده ژن معلق، متراکم شدن آن ها، پیدایوذرات ابری هیدر

سیاره مواد گازی در کهکشان راه شیری، به وجود آمدن خورشید، جدائی زمین از 

ان و انسمادر، ادامه حرکت ماده در کره خاکی، تکامل موجودات زنده، پیدایش 

استفاده بشر از ابزار کار،  در همین راستا به سراغ فصول بعد را مرور می نماید.

در این دوره، افراد  ی اولیه و زندگی بدون استثمار و طبقاتشکل گیری کمونها

استثمار  ظهور طبقات وبرده داری،  آغازتوسعه اقتصاد کاالئی،  رشد ابزار تولید،

توسط برده داران، عبور از نظام بردگی به فئودالیسم و بعد سرمایه داری می  بردگان

یستی را به عنوان ریشه و رود. در همین جا مناسبات کار مزدی و سیستم امپریال

 بانی کلیه مصائب و بدبختی های توده کارگر و فرودست جهان معرفی می کند. 

یا تأثیر متقابل پدیده ها بر روی  ،در توضیح اصل دوم متد شناخت دینامیکمقاله 

به   «علمی تر»واقعی تر یا یک نتیجه مهم قبول این تأثیر دو جانبه را نوع نگاه  ،هم

خالق به صورت  ،یا خالق می بیند. می گوید که در طرز تفکر مکانیستیمقوله خدا 

کنترل کننده یک ماشین است، در حالی که اگر ارتباط پدیده ها و حوادث را 

طبیعت و و دست خدا از آستین  نخواهد بود ارگانیک ببینیم خالق جدا از اشیاء

ود که آنچه می تواند بحث با این نکات تکمیل می شید. اشیاء و انسان بیرون می آ

تأثیرات شناخت دقیق  کمک کند،فعالیت ها پروسه پیشبرد پیروزی ما در به 

  مالک درستی و نادرستی این تالش نیز فقط پراتیک است.متقابل پدیده هاست و 
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 تبدیل تغییرات کمی به تحوالت کیفی سپس و پدیده ها تمامی تضاد ذاتی درون

به عنوان مابقی ارکان اساسی شیوه  ها راآن هستند که مقالهدو موضوع دیگری 

شناخت دینامیک یاد می کند و مورد تشریح قرار می دهد. در مبحث تضاد بر این 

ند، اعمال اراده آگاه انسانها حل شوتضادها باید با » نکات انگشت تأکید می گذارد. 

د میان به حل تضاد میان خود و توده ها نیست، تضا قادر به هیچ وجه امپریالیسم

رژیم وابسته به امپریالیسم و ملت فقط با مبارزه مسلحانه قابل حل است. هیچ راهی 

مارشونده و استثمارگر وجود برای حل تضاد میان کارگر و سرمایه دار یا کالا استث

  نقل به مضمون()  « ندارد

کتاب شناخت به مسائل دیگری نیز می پردازد که نیازی به نقل و شرح آنها نیست. 

چهارچوب یک نگاه ساده به آنچه آورده شد محتوای تالش سازمان برای فرار از 

روشن می  تا حدودیه جهتگیری این فرار را ورهای اسالمی و در همان حال بنمایبا

اوالا با ساختار واقعی الهیات شیعی  دیالکتیک هگلی به آسمان آویزان است اماسازد. 

قرار می دهد که غلبه بر  ها انسان پایا پیش تناقضاتی ر تفاوت فاحش دارد و ثانیاا 

بدون قیچی کردن آویختگی مذکور مقدور نیست. نکته مهم در اینجا رویکرد ها آن

تالش برای جایگزینی این تناقضات است.  اما هر چه بیشتر سازمان به تعمیق نسبی

وسه و برجسته کردن بارز نقش انسانها، قبول پر !«خالق» خدا با انسان، حذف نقش 

تکامل مادی تاریخ و مبارزه طبقاتی به مثابه سلسله جنبان واقعی این فرایند، 

تصریح گریزناپذیری انقالبات اجتماعی در تاریخ، سخن از سرمایه داری و 

ریشه واقعی استثمار یا بانی و باعث همه سیه روزی های امپریالیسم به عنوان 

مسالمت آمیز تضاد میان طبقه  حلپافشاری بر عدم امکان  انسان معاصر و باالخره

کارگر و نظام سرمایه داری، همه و همه مسائلی هستند که با همه کسر و کمبودها، 

همگنی با داربست اندیشه های  یا اغتشاش در تعبیر به هر حالفقدان شفافیت 

به دستور خدا و دین اسالمی ندارند. در هیچ کجای این جزوه هیچ کالمی از اینکه 
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ی و طرد این ها حول نفکامالا بالعکس همه حرف .زه کرد!! در میان نیستاید مبارب

 درمقاله این  .ها می چرخد. یک نکته دیگر را باید اضافه کرد گونه خرافه بافی

اساس کار این . گردید نمیتلقی  چرخه آموزش تشکیالت یک متن مقدس مسلکی

د. مهم اینجاست که این بود که توسط اعضاء با دیدی انتقادی آموخته و تکمیل گرد

دید انتقادی و تکمیلی به نوبه خود علی العموم سمت و سوی فرار از مذهب داشت 

 و انسجام  مبتنی بر نقد عمیق تر باورهای دینی پیشین را خواستار می شد. 
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  (20)«اقتصاد به زبان ساده»کتاب 

 

از متن  .شدگری و بازنویسی بازن 1350و در سال تدوین  47در سال  کتاباین 

و جز  بسیار زیاد است و دارای اشکاالت اساسی منظر نقد مارکسی اقتصاد سیاسی،

 اصلیا قاعده  هیچ حکم،حال هیچ همگنی با  عیناما در  این هم نمی توانست باشد

مسلمان  فریب آمیز رنسانس طلبان های نوپردازی حتی هیچ تجانسی با ی،اسالم

 به ،مقوالت اقتصادی اسمیتیآدام نوع  نگرشتاب با معجونی از نداشت. بخش اول ک

بعدی  بحث هایتعریف مفاهیمی مانند تولید و مبادله و اقتصاد کاالئی می پردازد. 

اینکه اولی  صحبت سرمایه ثابت و متغیر وامه پیدا می کند. با نوعی تغییر ریل اد

ها و  شأ کل اضافه ارزشدومی مناما فقط ارزش خود را به محصول منتقل می کند 

سرمایه ثابت ارزش »بسیار آشکار مارکسی دارد.  سرمایه هاست سمت و سوی

جدیدی ایجاد نمی کند و فقط ارزش خود را به محصول منتقل می نماید، اما 

در باره شناخت ارزش  .«نیروی  کار یا سرمایه متغیر ارزش های جدید می آفریند

عبارات کامالا مناسبی از همین  رجوع می شود و اول کاپیتال مارکساضافی به جلد 

سرمایه داری صورت می گیرد . تعریفی که از ابزار کار در دگردکتاب نقل می 

ابزار تولید و مواد خام » سی اقتصاد سیاسی ندارد.مغایرت چندانی با مبانی نقد مارک

 اب بهکت .«دهند دی را مورد استثمار قرارزمانی سرمایه اند که نیروی کار مز

می پردازد  در قلمروهای مختلفسرمایه صاحبان چگونگی تقسیم اضافه ارزش بین 

 ار،بانکد درستی از سهیم بودن کارخانه دار، مالک زمین،با اینکه به و در این زمینه 

سرمایه داران داخلی و خارجی در اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقه کارگر 

خلقی همراه این داری ها و توهم انگاری های کژپنطبیعتاا اما  ،می کند گفتگو

 توضیح نیز کم نیست. 
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یک کارفرما وقتی سود به دست می آورد همه اش را خودش نمی خورد، بلکه » 

یک مقدار آن را به صورت نزول در ازاء پولی که از بانک قرض کرده است به بانک 

می دهد. بنا بر این  می دهد. یک مقدار دیگر را در شکل کرایه به مالکان مستغالت

خود صاحبان مستغالت هم مقداری از حاصل کار کارگران را می برند. بقیه را هم 

پولدار می شوند از حق ما  کسانی که در اجتماع کارفرما بر می دارد. پس تمامی

 آن آقای دکتر یا مهندسی که برای سرمایه داران کارکارگر و دهقان می خورند. 

ه او هم مقداری از این ارزش اضافی را به جیب می زند و باید بدانند ک می کند

دیگر نمی تواند ادعا کند پولی که به دست آورده است حالل است. اگر کارفرما 

و یا با  (های خارجیج گرفته باشد )استفاده از اعتبارات دولتخارممالک سرمایه را از 

ری خارجی( در این سرمایه گذااا کارخانه را تأسیس کرده باشد )خارجیان مشترک

صورت مقداری از ارزش اضافی ها نیز به جیب خارجیان خواهد رفت. به همین 

با سرمایه گذاری خارجی مخالفت می کنند و  جامعه علت است که قشرهای مترقی

   .«می گویند که سرمایه گذاری خارجی باعث غارت کارگران و دهقانان می شود

بورژوازی در  طبقه هیم بودن همه اقشارس همان گونه که گفتمدر این عبارات 

اما اشاره  قرار می گیرد،مورد تأکید  توده های کارگراضافه ارزش ناشی از استثمار 

یا کمبود  نگارشی عدم دقتاین چشم پوشی از نوع . نمی شودبازار  به صریحی

 یا« خرده بورژوازی »سازمان  در دید یانغالب بازار در آن ایامنیست. سواد سیاسی 

الیه اجتماعی زیر فشار سرمایه یک  !!ندبه حساب می آمد «بورژوازی ملی »

از  و همین محاسبات پوپولیستی ارزیابی می شدند!! و محکوم به زوال  امپریالیستی

در اضافه ارزش های ناشی از  سبب می شد که حتی سهم کالن آنها بیخ و بن غلط

 ورد اغماض قرار گیرد. استثمار پرولتاریا نیز انکار گردد یا حداقل م

به رغم انبوه اغتشاشات تئوریک سوسیال خلقی میراث « اقتصاد به زبان ساده» 

اردوگاه شوروی و ناسیونال چپ مائوئیستی، جا به جا رد پای حرفهای  رن،کمینت
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خاصی صورت نمی بحث  غیر مولد کار مولد ودر باره را بر جبین دارد. مارکس 

. ماند نمیدور از نظر  در فرایند ارزش افزائی سرمایه دکار غیرمول نقشاما  گیرد،

در  طبقه بورژوازیمتفکران  وسرمایه داران متنوع های فریبکاری ها و وارونه بافی 

یا نوع  !!باره اینکه گویا هدف انباشت سرمایه توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است

با روایتی نادرست و  همی مسائل زیاداین حرف ها آماج نقد و افشاء قرار می گیرد. 

قلم می کار  فروش نیروی کار و میان ریشه ای تفاوتغیرمارکسی نقل می گردد. 

نهاده می شود!! موضوعی که به  دومی به حساب بیع و شرای اولیفروش  و خورد

ی ساده نگری و بی توجهی به تمایز ماهوبلکه از  عامدانه و آگاهانهاحتمال زیاد، نه 

 تصادی سرمایه داری از منظری غلط،بحران اقورت گرفته است. میان این دوتا ص

مورد  و متمایل به نظریه های مصرف نامکفی و بی تناسبی غیرمارکسیکامالا 

و تولید . مالکیت سرمایه داری در شکل حقوقی تملک ابزار کار واقع می شودتحلیل 

گو به میان می ع در این نظام گفتهای مشروع  و نامشروخالصه می گردد. از رقابت

به گونه ای بارز مهر آموزش ها و مسخ و تحریف  در همه موارد فرمولبندی هاید!! آ

 د. ردوگاه شوروی را بر چهره خود دارهای رایج آن روز ا

سرمایه،  با عبور از این فصول به بررسی پروسه تاریخی تمرکز کتاب مورد بحث

انحصارات مالی و زاد و ظهور پایان دوره رقابت آها، تشکیل تراست ها و کارتل 

تا دوران امپریالیستی سرمایه داری را توضیح  کوشش داردصنعتی می پردازد و 

نخست بر ماهیت ارتجاعی و ضد کارگری نظام سرمایه داری تأکید می  دهد.

چیز بر دشمنی این سیستم با  سپس در توصیف امپریالیسم بیش از هر ،گردد

ی، جنگ افروزی و تاراج ثروت حصارات با کودتاگرانپیوند و های آزادیبخش جنبش 

از جمله موضوعات دیگری که در تحلیل امپریالیسم . شودپافشاری می  و.. هاخلق 

، انگلی شدن اقتصاد، بنجل شدن تولیدات، مورد تأکید قرار می گیردبه طور خاص 

مگی هنکاتی که باز هم  !صنعتی جهان است! مجاری انکشافبیشتر و بیشتر انسداد 
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» و البته رجوع به کتاب  ها مشهود آموزش های اردوگاهی آن سالمیراث 

بدون  های دیگردر بخشاست. کتاب  لنین« امپریالیسم باالترین مرحله سرمایه داری

را « هاعلم اقتصاد خلق»یادگیری  اهمیت هیچ اشاره به نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی،

لیست ها و سرمایه داران را در نقطه علم اقتصاد خاص امپریا !!یادآوری می کند

آموختن  قرار می دهد و یا زحمتکشان «خلق»مقابل دانش اقتصاد طبقه کارگر و 

  معرفی می نماید.امپریالیستی  ضد نیاز حتمی مبارزه را  دومی

تا اما  ،امری ضروری قلمداد می شود و کار کردن شرکت در فعالیت های تولیدی

درکی کامالا چریکی و ! معضالت مبارزه است! گشایشو آنجا که نیاز امرار معاش 

فعالین جنبش های کارگری آمیخته با ضد امپریالیسم خلقی که به طور ضمنی به 

نان بخور و یک توصیه می کند تا راه مبارزه طبقاتی را در قناعت به  اجتماعی روزو 

برای پیوند  در جاهائی از کتاب روی نهادن به سازمان های مسلح ببینند. نمیر و

غالباا اردوگاهی، با برخی انگاره  امازدن مفاهیم اقتصادی متناظر با روایت مارکسی 

قرینه سازی  کمرنگ قابل مشاهده است. به طور مثال نوعیولو های اسالمی تالشی 

می شود که  چنین القاء و گرفته استصورت «  ربا » مقوله میان اضافه ارزش و

ادف با محکوم نمودن استثمار کارگر توسط سرمایه متر گویا محکوم ساختن ربا

هیپی » !!شده استسرمایه داری قلمداد نظام فاسد مینی ژوپ پوشی از م است!!

نکاتی که اولی بوی تعلقات  !!به حساب آمده استمفاسد همین  در عداد هم «گری

رادیکال به عدم شناخت روز ما از این حرکت  مذهبی می دهد و دومی بیشتر

 .  ه استعی مربوط می شداجتما

 ستثمارگریزی و امپریالیسم ستیزیاکتاب را و مباحث  مفصلبندی واقعی مفاد

. نکاتی از قبیل دسته بندی تعیین می کند همراه با روایتی خلقی از سوسیالیسم

کشورها به ممالک دارای اقتصاد یک پایه و چند پایه، رؤیای توزیع برابر بدون امحاء 

باور به توسعه اقتصادی و رشد صنعتی کارگری از طریق استقرار  واقعی کار مزدی،
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تلقی لغو مالکیت کاپیتالیستی از وجود این  !!«دولت کارگری »پدیده ای به نام 

ا، چشمداشت اقتصاد بدون هرزروی رخانه هرؤیای ملی کردن کا !شکل دولت!

ر تولید، نیروی کار، همعرض دیدن مالکیت سرمایه با شکل حقوقی مالکیت ابزا

تعریف امپریالیسم با رجوع به مؤلفه هائی از  از رقابت مشروع سرمایه ها!!سخن 

تأکید بر  کودتاگری، و طلبی قبیل درهمرفتگی سرمایه داری با قدرت دولتی، جنگ

در  مشابهنادرست نکات ها و نهضت های آزادیبخش و خلقضدیت امپریالیسم با 

کمونیسم  رایج و سیستماتیک نوع نگاهنکاتی که زنجیروار متن برجسته است. 

سرمایه داری، به شرائط امپریالیستی تولید، به سوسیالیسم و به  یبورژوائی و خلق

 مسائل مختلف مبارزه طبقاتی توده های کارگر را منعکس می سازند. 

به ادامه سخن در مورد فاز اول تحوالت ایدئولوژیک و سیاسی درون سازمان باز می 

از  یتصویر داشتن ی که در اینجا بسیار اشاره وار مرور شد، برایدو متن .گردم

کفایت  50و آغاز دهه  40آخرین سال های دهه واقعیت جهتگیری مجاهدین در 

مقدمه ای که در همین دوره بر  . می توان اسناد دیگری مانند جزوه تکامل،کندمی 

 بازخوانی کردا چند مقاله دیگر ر نوشته شد و (21)«سیمای یک مسلمان» کتاب 

سؤال . نمی کنیممشاهده  دو متن باالتفاوت ماهوی با محتوای ، اما در هیچ کدام

روی ما تصویر می کنند. چه می گویند و چه چیز را پیش  اسناد این این است که

« شناخت» مطالب جزوه  رقیق و پاره وار مذهبی را از استخوانبندی پیرایه های اگر

ماتریالیسم » استالین وت فاحشی میان این متن و مقالهکنار زنیم، شاید با تفا

 ودمواجه نشویم. استالین هاله دین به دور خ «تاریخیدیالکتیک و ماتریالیسم 

ایت دیالکتیک و درک مادی تاریخ، از فاصله مارکس در رو وی بانداشت اما بیگانگی 

م در مورد این حکنظرات مارکس کمتر نیست.  ااخت آن زمان ما بشن میان مقاله

و « حزب توده » با برخی متون تهیه شده توسط « اقتصاد به زبان ساده» قیاس

همه این اسناد بانگ می زنند که متأثر از کمینترن یا اردوگاه نیز صدق می کند. 
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، حداقل از این ران یا حتی خودمان خیال می کردیمسازمان ما بر خالف آنچه دیگ

اما  ،داشتند المیویزان نبود، افرادش اعتقادات اسآبه روایتی از اسالم  تاریخ دیگر

ر راه را سدی س شاناعتقادات اسالمی روز خود از جمله ،اسالم را به طور کلی

مدام و می دیدند و در همین راستا  اجتماعی خویشهای و آرمانمبارزه برای اهداف 

ورهای با شتاب از آن فاصله می گرفتند. راه انفصال را در جایگزینی مستمر با

ور، افق، اهداف و راهبردهای جدید جستجو می اسالمی روزشان با شناخت، شع

دورنماها و راهبردهائی که مارکسی نبودند و با هستی آگاه طبقه  کردند. شناخت،

و ساز  ی فکریکارگر قرابت چندانی نداشتند، اما روایتی از اسالم هم نبودند. نیازها

شرائط به خلقی که  می دادند، جنبشیس و کارهای عقیدتی یک جنبش را انعکا

، با دیکتاتوری، خفقان، ستم و بربریت داشت انتقادامپریالیستی تولید سرمایه داری 

، به فقر، گرسنگی، فساد، فحشاء و مصیبت بودکشمکش در حاکم سرمایه داری 

کارگری . جنبشی که جنسیت اعتارض می کردهای اجتماعی ناشی از این نظام 

و  نمودکدام از این مسائل را با سر ضد سرمایه داری تحلیل نمی نداشت، هیچ 

نمی واقعی علیه رابطه خرید و فروش نیروی کار  جنگیک مبارزه علیه آن ها را در 

به داربست  باز هم کاوید. جنبشی که به جای اینها به رغم فرار از اردوگاه شوروی

الهیات خود را با ت. می آویخ یا مائوئیستی های سیاسی و عقیدتی اردوگاهی

دیالکتیک هگلی روایت استالین و آکادمی علوم شوروی داد و ستد می کرد، خمس، 

سنگواره  این قبیل وقف عام و خاص و زکوة، عقود، ایقاعات، مرابحه، مضاربه، تنزیل،

این راه را با معجونی از  و  نمودجاروب می  را از سر راه مبارزههای عهد عتیق 

اد سیاسی اردوگاهی آذین می بست. واقعیت این است که سازمان آموزش های اقتص

روز ها تا  این سالبارز و هویت پرداز خود در  جهتگیری را بسان یک شاخص اینما 

تلقی می « مارکسیسم»در آن زمان  امل از اسالم و پیوستن به آنچهاعالم گسست ک

 کردیم ادامه داد. 
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سؤاالت زیادی را پیش روی تشکیل تشکیل سازمان در همان حالت جنینی خود 

پیوستگان قرار می داد. بناست با امپریالیسم، استثمار، دیکتاتوری  همهدهندگان و 

و رژیم حاکم مبارزه شود. اما چگونه؟ با کدام راهبردها و ساز و کارها، با عبور از 

ن کدام راهها و با کدام نیروهای اجتماعی و کدام دانش سیاسی باید و می توان ای

چه می به ازاء واقعی و زمینی آن برد؟ اصالا امپریالیسم چیست و مامبارزه را پیش 

 یاسرمایه داری نظام عنوان ابزار سرکوب و اعمال قهر باشد؟ وقتی از رژیم شاه به 

نظر داریم و این ارتباط  مطمحچه مسائلی را  به میان می آوریم،سخن  امپریالیسم

اگر در سالهای اول،  این سؤاالت به ذهن افراد را چگونه توضیح می دهیم؟ خطور

را به دنبال می آورد، اما کمی آن سوتر ماندن در این « مبارزه چیست» محتوای 

پاسخ  حصار را نوعی خودفریبی می یافت. افراد دست به کار مبارزه ای بودند که

جو به ها جستجو می شدند و این جست. باید جوابدرست سؤاالت باال را نیاز داشتند

هائی دهی، بسیار مهم تر می گردید. سالدنبال چند سال آموزش و ارتباط و سازمان

 شکلاندک اندک  «تکامل » و «امام حسین» ، «شناخت»  نوشتن جزوه دیگرکه 

این می شد ، 40. یک سؤال مهم اواخر دهه پیدا می کرد خودفریبی و فریب دیگران

پاسخ سؤال در عالم صداقت و ؟ تهیه و تدوین چنان متونی چیست که هدف از

بی ریای زمینی و انسانی جز این نمی توانست باشد که می کوشیم معادالت ساده 

 عوامفریبانه است. واقعاا تا چیزی را ثابت کنیم که تالش برای اثباتش 

درک مادی تاریخ ضد متون مذکور نوشته می شد تا اثبات کند که اسالم هم 

در تعارض امپریالیسم  مبارزه با!! که نمی باشداستثمار  موافق!! که اسالم هم نیست

مبارزه طبقاتی روز کارگران و فرودستان  بان نیز !! که اسالم و قرآبا اسالم نیست

ها و کوشش هائی که اگر سخافت و عوامفریبانه  !! حرفسر ستیز ندارنددنیا 

وم می ماند، چند بودنشان در شروع کار زیر فشار افکار متافیزیکی بر رفقای ما مکت

ها، برای بیشتر، با کنکاش اضطراری واقعیت سال این سوتر با مقداری شناخت مادی
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. این سؤال پیش می آمد که چرا گردیدی آزار دهنده و غیرقابل تحمل می عده زیاد

باید برای اثبات حقانیت مبارزه طبقاتی این همه آسمان و ریسمان به هم بافیم؟!! 

مبارزه ای که جبر زندگی استثمارشوندگان کارگر در  لزوم چرا باید برای اثبات

دروغها، خرافه  همهدنیای روز و امر قهری همه استثمارشوندگان تاریخ بوده است، 

ها و وسائل شستشوی مغزی توده های کارگر را، لباس علم و انقالب بپوشانیم و به 

از صراحت یک  ها با این درجه تردیدی نیست که این پرسشخورد آنها دهیم!! 

شبه و ناگهانی، به ذهن همه افراد خطور نمی کرد و هوش و حواس همه را به یک 

ها در شیارهای  برای مدت بالعکس. چرخ نمی داداندازه در ال به الی موج خود 

ی قرار م تحت تأثیررا  ، پراتیک روز آنانندناخت افراد باال و پائین می رفتشعور و ش

له سال های موقعیت یک کیفرخواست را احراز کنند. فاص بدون اینکه نقش و ندداد

ها را به  حالتی برزخی که این پرسش .ین بودآخرش چن به ویژه سال 50 و 49

  .تدریج از عمق به سطح می آورد

نده تر دیگری باالتر گفتم که در طول همین دوره، سؤاالت مهم تر و تعیین کن

هائی که به همه  . پرسشغول می ساختبه خود مشهای سازمان را  روابط و فعالیت

فراز و فرودها، اهداف، جهتگیری، سیاست ها و همه چیز مبارزه روز و آتی 

تشکیالت مربوط می شدند و به صورت جدی پاسخ می خواستند. پاسخهائی که 

برای یافتن آنها به ناگزیر باید راه آموختن و فهمیدن نقد مارکسی اقتصاد سیاسی 

طبقات،  امپریالیسم،مناسبات سرمایه داری، شناخت برای  .دشطی می  بورژوازی

مبارزه طبقاتی و آنچه در این راستا قرار می گرفت، بنا نبود مسائل مختلف دولت، 

، پاسخگو باشد. هر سطح شناخت «عثمان بن حنیف»که نامه علی ابن ابیطالب به 

رکسی جامعه، های مارکس و کالبدشکافی ماین مسائل در گرو ره زدن به آموزشا

جهان و تاریخ بود. ما در آن روز اهل این کار نبودیم و نمی توانستیم باشیم. به این 

دلیل بسیار روشن که جنبش کارگری جهانی راه این کالبدشکافی ها را از مدت ها 
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 پیش گم نموده بود. آنچه زیر این نام وجود داشت نه نقد مارکسی اقتصاد سیاسی

رکسی تاریخ و مبارزه طبقاتی، نه روایت مارکسی سرمایه ، نه شناخت مابورژوازی

ره های رفرمیستی و سوسیال بورژوائی که مشتی تحلیل ها، نظریات و حرف داری

ما نیز به همین  اردوگاه شوروی یا ناسیونال چپ مائوئیستی و مانند این ها بود. آورد

ود تا ما را از پس ها می آویختیم، اما حتی همین ها هم کافی ب شکلیشه ها و آموز

را  مادیوار توهم بافی های متافیزیکی دینی اندکی بیرون آرد. در پائین ترین سطح 

ننده روزهای نخست گمراه ک های بافیها و تفسیرکه کتاب نویسی  کردمجبور می 

نه فقط سراغ تفسیر انقالبی هولناک ترین خرافه ها . کنار بگذاریماندک اندک را 

راه »  ،«تکامل» ، «شناخت»، «امام حسین» متونی مانند ناز نوشت نرویم!! که

همه این ها پروسه پرجوش تغییر . رداریمبنیز دست و مانند این ها « انبیاء، راه بشر

و نفی و اثبات، در وجوه مختلف هستی سیاسی و ایدئولوژیک سازمان، از جمله 

 فاصله گیری بیشتر و بیشتر ما از مذهب را حکایت می کرد. 

وقوع ضربه شهریور، تهاجم طوفانی ساواک و دستگیری خیل کثیر رفقای با 

کوشید تا به  ی های دیگرها و عوامفریب در کنار همه جنایترژیم شاه  ،تشکیالت

زعم خود پاشنه آشیلی برای سازمان دست و پا کند. رژیم زمین و زمان را از این 

خود را به اسالم  مارکسیست هائی هستند که« مجاهدین» تبلیغات آکند که 

ملبس ساخته اند!! پاسخ سازمان و رفقای دستگیر شده به این دسیسه ساواک 

توجهی از رفقای ما بخشی از بسیار کوبنده و دندان شکن بود. شمار قابل 

»  همدلی بالم واقع کیفرخواست های خود در بیدادگاهها را به او در ع« دفاعیات»

. آن ها با رساترین صدا اعالم داشتند که و کمونیسم اختصاص دادند« مارکسیسم

مسلمانند اما آموزش های مارکس را پرچم مبارزه طبقاتی و رهائی 

استثمارشوندگان می بینند. آنچه این رفقا در بیدادگاهها بر زبان راندند واقعیت فکر 

و پراتیک و تلقی روز همه ما بود. ما هنوز به کلیشه های عقیدتی اسالم آویزان 
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» اما برای برداشتن هر گام  مبارزه ای که در پیش داشتیم، به سراغ متون بودیم 

 می رفتیم. « مارکسیستی 

غلبه بر ویرانی ناشی از شبیخون  ممکن برایدر متن کوشش  50اواخر سال  در

با احساس مسؤلیت و عشق  در داخل و بیرون زندان سراسری ساواک، رفقائی

دند که مبانی کار سازمان در باره عضوگیری مورد سرشار به ادامه پیکار، پیشنهاد کر

های یا زمینه و زمینه  ساله تشکیالت 6 گیرد، همزمان کارنامه فعالیت بازنگری قرار

رسم سازمان قبالا این . واقع شودواقعی تحمل ضربات کوبنده ساواک مورد کندوکاو 

استقبال چندانی  هبیانگیزه مذپذیرش افراد آماده عضویت اما محصور در از  بود که

اری بر این باور در آن داری می گردید. پافشخود از قبول آنهاو چه بسا  می شدن

ها با اساس مذهبی بودن تشکیالت کمی متناقض به نظر می آمد اما واقعیت  سال

که آنچه شالوده متشکل شدن ما را تعیین می  به درستی استدالل می شدداشت. 

ری معین سیاسی و طبقاتی برای مبارزه علیه کند نه باورهای دینی، که جهتگی

انسانهاست. ما جمع نشده ایم  ه، سیستم امپریالیستی و بی حقوقیاستثمار، رژیم شا

علیه العکس خود را سازمان داده ایم تاب ع شریعت و کیان دین باشیم،تا مداف

فلسفه مبارزه نمائیم. چنین تبیینی از  ثمار طبقاتی، جنایات رژیم و امپریالیسماست

، انگیزه مذهبی حکم ی شد که در تعیین مالک عضوگیریوجود سازمان سبب م

به گاه بازنگری معیارهای عضویت، باز  51یک پارامتر منفی به خود گیرد. در سال 

هم بر بار منفی انگیزه مذهبی تأکید شد و این بار بسیار بیشتر از سابق منفی 

ارزان الئیک و کمونیست به درون قلمداد گردید. همزمان استقبال از ورود مب

تشکیالت بیش از پیش مطمح نظر قرار گرفت. در این مورد اساس کار سازمان، از 

پیش نیز همین بود. اما مشکالتی ویژه بر سر راه انجامش وجود داشت. سازمان به 

لحاظ استخوانبندی ایدئولوژیک موقعیتی بسیار سیال داشت. آنچه باورها و مبانی 

روند تغییر طی می کرد و در چنین وضعی این نگرانی  ،ی شدک تلقی مایدئولوژی
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حاکم بود که ورود همراهان کمونیست، فشار سؤاالت و انتقادات آنان به ایدئولوژی 

متزلزل دینی، مشکالتی را پدید آرد که روال متعارف فعالیت ها را مختل سازد. در 

ز کامالا رنگ باخت و جای نیپروسه بازسازی فروپاشی های سازمان، این نگرانی 

کمونیست سپرد. در آغاز همین  به  تأکید الزم  بر استقبال از ورود رفقای خود را

صریح اعالم داشت  به صورتبه گاه پیوستن به سازمان « محمد باقر عباسی » سال

استقبال  اوتشکیالت با آغوش باز از پذیرش  کمونیست است و از مدت ها پیشکه 

چه نخستین فردی بود که با تأکید بر کمونیست بودن خود، وارد  باقر اگر کرد.

عضویت سازمان در سازمان گردید،  اما از همین زمان به بعد رفقای دیگری نیز به 

حسن عباسی برادر باقر، تقی عباسی کمونیست بودند.  پیشهمگی از  که آمدند

    از جمله این رفقا بودند.و احمد بناساز نوری  وی برادر دیگر

 یا ها واقعی آسیب پذیری یکشف زمینه ها، تالش برای سازمان فرایند بازسازی

از همه مهمتر اصرار جمعی بر بازنگری آگاهانه  ،عوامل جستجوی راه چالش این

قابل توجهی به دستاوردهای  کند و با تأخیر، باالخره هر چند ساله، 6کارنامه تالش 

حدیث آشفته فکری ها و اجات به طور غالب ز نخستین استنتبار آورد. در اینجا نی

سردرگمی ها و کندوکاوهای فاقد بنمایه رادیکال ماتریالیستی بود، از میان هر سه 

تحلیل جداگانه ای که در شکنجه گاه ها و زندانهای رژیم توسط رفقای اسیر تنظیم 

غرق شدن در مباحث »، «غرور افراطی»ها را در  شد، همگی ریشه آسیب پذیری

» ، «خودخواهی رهبران» ، «بی تجربگی و بها ندادن به تجارب دیگران» ، «رینظ

و نوع این مسائل می دیدند. تحلیل « بی عملی و اجتناب از ورود به عرصه پراتیک 

راهی برای خروج از حتی به  مشکالت نمی دادند و  پاسخ روشن و درستیهائی که 

عمر . نمی گذاشتندی سازمان پیش پاهم برهوت ناشی از ضربات کوبنده ساواک 

 را به نوعی کاوشراز نبود و چند گام این سوتر جایش این نوع ریشه یابی ها البته د

آنچه روی  تمامی میانداد. اینجا و آنجا گفته شد که شبه ماتریالیستی و امپریستی 
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ا منظر به مبارزه ی ما نوع نگاه داده است یا همان ضربه پذیری ها و ضعف ها با

. در این راستا دو چیز بیشتر از دیدپیوندی بر ما باید اعی و طبقاتی حاکم اجتم

انگشت ریشه یابی ها به جدائی ما از شرائط کار در وهله نخست همه برجسته شد. 

ها به  مذهبی نشانه رفت. چشمایدآلیسم  و سپسکارگران  و زندگی و استثمار

شد، اما این نگاه خیره از داشتن اثرگذاری این دو عامل بر روی سیر رویدادها خیره 

به دور ماند. در مورد  سخت حداقل خمیرمایه مؤثر ماتریالیسم انقالبی مارکس

، عدم «روشنفکری» مؤلفه اول صدر و ذیل تلقی این بود که به دلیل زندگی

درگیری روزمره با واقعیت های زمخت امرار معاش، دوری از محیط های کار و 

عبور از سنگالخ های فرساینده سر راه زندگی کارگران و تولید یا فقدان تجربه 

هائی دقیق، عمیق و چاره ساز نیستیم. در رابطه با  زحمتکشان، در مجموع انسان

ها، از پاره ای کلی گوئی ها در باره ایدآلیسم مذهبی، نیز شعاع تحلیل پدیده دوم

عقیدتی و  عدم تعمق ماتریالیستی، نقش تأثیرات مخرب شهادت طلبی منفعالنه

نوع این ها  فراتر نرفت. کنکاش ها به این شکل در عین حال که می توانست گمراه 

به نوبه خود فشار تناقضات دامنگیر ما را باز هم سرکش تر و تحمل  کننده باشد، اما

 ناپذیرتر ساخت. 

چند سطر پیش توضیح دادم که آنچه از آغاز به عنوان ایدئولوژی تشکیالت اعالم 

ما به مقتضای خاستگاه طبقاتی و نگاه اجتماعی خود از رفقای رهائی بود که شد، باو

. به بیان دیگر ایدئولوژی اسالمی نبود که پراتیک نداسالم جمعبندی می کرد

اجتماعی ما را معماری می نمود، بالعکس هستی اجتماعی ما بود که تار و پود این 

نتیجه عملی ریشه یابی ها عجالتاا  اسالم را شکل می بخشید و باال و پائین می کرد.

و ثانیاا برای باز  از سنگینی کوله بار ایدآلیسم دینی خود بکاهیماین شد که اوالا 

کردن راه پیوند با شرائط کار و زندگی توده های کارگر فکری بکنیم. دستاورد نقدها 

ها به اما همین  ،حد محدود ماند ایندر و کندوکاوها تا مقطع زمانی مورد گفتگو 
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نوبه خود حلقه ای از زنجیره سراسری تحوالتی شد که ما طی کردیم. بعدها عمله و 

در کاغذ پاره های رسوای  ،اسالمی سرمایه داری درنده اکره قلم به دست دولت

تحت نام تحوالت ایدئولوژیک در درون  1354 خویش نوشتند که گویا آنچه در سال

تشکیالت از تداوم آموزش های  بلیهدین رخ داد، محصول گسست قسازمان مجا

که  و نفوذ عناصر چپ بوده است. یاوه هائی اسالمی در دوره تحمل ضربات ساواک

واقعیت  و بر زبان رانده اند، اما به هم بافته اند تا چشم کار می کند عوامل مذکور

ه، دولت سرمایبا خالف این بود. هر چه ما بیشتر راه پیکار با استثمار سرمایه داری، 

، بیشتر هم به آموزش میسیستم امپریالیستی و کالا مبارزه طبقاتی را می کاوید

های مارکس و به روایت مادی تاریخ نیازمند می شدیم و به همان اندازه از باورها و 

 اعتقادات متحجر متافیزیکی دور می گردیدیم. 

ت تأکید بر یکی از دو استنتاج اصلی حاصل از پروسه بازبینی گذشته، نهادن انگش

واقعیت جدائی غالب رفقای ما از شرائط کار و زندگی توده های کارگر و زحمتکش 

ها بود. این ری مبارزات و اعتراضات روز آنو انفصال چشمگیر همه ما از شط جا

مارکسی را همراه نداشت مالط یک نقد  در دل وضعی که ما داشتیمنتیجه گیری 

ا دامن زد. بدون اینکه هیچ برنامه ریزی ها و جنب و جوش هائی ر اما جهتگیری

تشکیالتی خاصی صورت گیرد برخی رفقا با تدارک پوشش های امنیتی الزم وارد 

محیط های کار شدند و هر چند خاموش و منفعل در میان کارگران قرار گرفتند. 

اطالع از مبارزات کارگران در کارخانه ها بیش از پیش مهم تلقی گردید و گزارشات 

را به « جنگل» شده از این مبارزات بیشترین صفحات نشریه داخلی و گاهنامه  تهیه

خود اختصاص داد. شروع موج تازه اعتصابات توده های کارگر در مراکز مختلف کار 

و تولید در همین سال، به تشدید این روند و تحکیم پایه های آن کمک نمود. در 

انه بزرگ مجتمع کفش ملی دست کارخ 24هزار کارگر در  8بیش از  51فروردین 

از کار کشیدند. رژیم شاه برای خاموش ساختن شعله اعتراض توده های کارگر 
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دست به کار شد اما کارگران مقاومت کردند. اعتصاب ادامه یافت و سه هفته تمام 

به درازا کشید. ایروانی سرمایه دار صاحب کارخانه و سرمایه داران ژاپنی شریک وی 

قابل موج پیکار چندین هزار کارگر خشمگین سر تسلیم فرود آوردند سرانجام در م

 تن دادند.  هر چند خواسته هائی اندک و به قبول برخی خواسته های آنان

ز جمله در کشور امختلف در ماههای بعد به تدریج اعتصابات مهم دیگری در صنایع 

ه این مبارزات که و جاهای دیگر رخ داد. گزارشات مربوط ب« آتا» ، «ایران یاسا»

در مواردی به وسیله افراد هوادار تهیه بعضاا توسط رفقای حاضر در میان کارگران و 

در گفتگوهای جاری درون تشکیالت جای قابل توجهی را اشغال کرد.  شده بود

نگاهها هر چند کم نفوذ و بی دقت بسیار بیش از پیش به سوی جنبش کارگری و 

بان سرمایه کارگران تنها طبقه ای بودند که با صاح رویدادهای روز آن چرخ خورد.

های درون  ستیز به سر می بردند. جنب و جوش سرمایه داری در جنگ و دولتو 

دانشگاهها و محیط های آموزشی نیز در تحلیل درست خود حاصل میدان داری 

زندگی توده های  طبقه و از دل شرائط کار ونیروهائی بود که از بطن همین 

و  سردرگم، متناقضهر چند  سازمانی که ر شونده سر بیرون می آوردند.استثما

خود را پرچمدار اعتراض و مبارزه استثمارشوندگان  با صداقتی اخالقیآشفته اما 

می کاوید و  و موجودش ممکن توانبا را  خواند باید مبارزات روز توده کارگرمی 

 در توان داشتتا جائی که  دبای. کردپاسخ به نیازهای آن را دستور کار خود می 

نباید کرد را ارتقاء می  یاچه باید  از جامعه، طبقات، مبارزه طبقاتی،شناخت خود 

از  داد. برای این کار سوای جهتگیری مؤثرتر به سوی کمونیسم و انفصال بیشتر

، «!یعلمونال اکثرهم». با نبودچاره ای  هبیخرافه های گمراه کننده مذ

نمی شد دست به کار شناخت علمی  ،«ِذلُ من تشاءشاء و تُن تَزُ مَتُعِ»،«!الیتفکرون»

و  سرمایه داری شد و به نیازهای روز پیشبرد مبارزه کارگران نظام و طبقاتی

 پاسخ گفت. زحمتکشان
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فقط باورهای خرافی مذهبی و متافیزیکی دامنگیر فشار واقعیت های مبارزه طبقاتی 

ن گونه که بعدها روی داد لزوم تعیین تکلیف با ما را به چالش نمی کشید، بلکه هما

اعتراضات و اعتصابات  وارد محاسبات ما می ساخت.مسائلی دیگر را نیز اندک اندک 

ها در این مبارزات، همه و نطوالنی مدت یا حتی کوتاه کارگران، موفقیت نسبی آ

سلح های مهای مسلط روز سازمانخالف تئوری همه در راستای خالف محاسبات ما و

چریکی سیر می کرد. ما اجتناب ناپذیری مبارزه مسلحانه پیشتاز را از ورای فراهم 

بودن زمینه های شورش توده ای ولی هراس و وحشت توده ها از آغاز شورش 

ساسی م که طبقه کارگر تنها طبقه ایتبیین و تئوریزه می کردیم اما اکنون می دید

در سطحی نسبتاا وسیع در حال مبارزه  ،سرمایه داری زیر فشار استثمار و جنایات

تئوری جنگ چریک شهری این بود که دیکتاتوری درنده در  استدالل ماپایه است. 

ها هیچ منفذی برای طغیان استثمار ا سرکوب هر نفس اعتراضی انسان شاه ب

شوندگان و فرودستان باقی نمی گذارد اما اکنون با چشم باز مشاهده می کردیم که 

و به رغم خطر همیشه حاضر کشتار  با تحقیر همین دیکتاتوری هار ارگرتوده های ک

به طور همزمان چرخ کار و تولید را  کارخانه کفش  ملی 24باز هم در  و قتل عام،

 اینها واقعیتروز تمام ادامه می دهند.  21از کار باز می دارند و این کار را برای 

کمترین تردیدی در  اختند. تا اینجاهائی بودند که فضای اندیشیدن ما را متأثر س

هر چه بیشتر ، اما راه ما دادیمنمی  به دل راه به درستی مبارزه چریکی  خود اعتقاد

 . شد میبه سوی جنبش کارگری کج 

بیشتر از مذهب را  آموزش های مارکسی و انفصالهمه این ها به نوبه خود مبرمیت 

؟ دیدمشی چریکی آسیب نمی ی ما به درستما گوشزد می نمود. چرا باور به 

دلیلش پیچیده نبود. درست است که ما حقانیت مشی مسلحانه پیشتاز را با فشار 

از  دیکتاتوری رژیم در یک سوی و ترس و رعب توده های کارگر و زحمتکش

در سوی دیگرتوضیح می دادیم اما این فقط پوشش صوری ماجرا یا در  سرکوب،
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می داد. آنچه در عمق جریان داشت، نه این،  واقع مستمسک گزینش راه را تشکیل

قعیت روز خود، آتشفشان شعله ور که مسأله مهم دیگری بود. جنبش چریکی در وا

نیروهای همپیوندش  یسم ستیزی خلقی اقشار تحتانی بورژوازی وزودگذر امپریال و

، شدتن میدان از دست این نیروها نمی بود. مادام که جنبش کارگری قادر به گرف

ق داشت، به نبش مذکور ولو سترون راهش را ادامه می داد. عکس قضیه نیز مصداج

، مشی چریکی نمایدها را تسخیر  میدان جنبش کارگری می توانستمیزانی که 

 زمین ها را می باخت. 

خورشیدی ) دهه هفتاد قرن بیستم میالدی(  50طبقه کارگر ایران در شروع دهه 

 28ب های گسترده همه جانبه بعد از کودتای به دنبال تحمل شکست ها و سرکو

مرداد دوران بسیار بدی را می گذراند و در موقعیت میدان داری وسیع اجتماعی 

روزه چندین هزار کارگر کفش ملی، ایران یاسا، گروه  21قرار نداشت. اعتصاب 

صنعتی شهریار در خوزستان، آتا، کوره پزخانه های اطراف ورامین و برخی مراکز 

کرد. صدای این مبارزات یا خ دوران دیرپای این سکوت را آب تی دیگر، یصنع

خیزش ها در این سطح نمی توانست قیل و قال حماسه سرائی ها و آوانتوریسم 

چریکی ما را میخکوب کند اما مسلماا فشارهای معینی را بر آن وارد می ساخت. 

که به طور قطع هیچ  رویکردی شد. ی رفتن به میان کارگران جدی ترجهتگیری برا

نشانه ای از حضور عناصر فعال کارگری در بطن مبارزات توده های طبقه خود 

 از روزمشغله های می کرد.  شدیدترنداشت اما حتی تناقضات روز سازمان را 

، برنامه ریزی ها، عملیات نظامیها،  گرفته تا ارتباط گیری متون و مطالعهآموزش 

ی بیش از پیش رنگ تأثیر جنبش جاری کارگران را کارهای آگاهگرانه و تبلیغات

. هر چه زمان می گذشت اهمیت شناخت جامعه، طبقات، مبارزه شدپذیرا می 

 باز هم د.شبیشتر می  لیستی آنچه پیش تر در ذهن داشتیمطبقاتی و بازبینی ماتریا

فهم درست تر شیوه تولید سرمایه داری، شناخت عمیق تر شرائط امپریالیستی 
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یم، نقد دد سرمایه داری، درک شفاف تر از دورنمای مبارزه ای که پیش می برتولی

لیسم مذهبی و مسائل دیگر مربوط به مبارزه طبقاتی، ضرورت خود را آژرف تر اید

نیاز به طی بیشتر و سخت تر بر ما تحمیل می نمود. این پروسه ای بود که بسیار 

شتابناک تر و گام به گام مین راستا، ما را در خود می پیچید و سازمان ما در هآن، 

 ایدئولوژی اسالمی فاصله می گرفت.  از پرقوام تر، از مذهب و
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 (1354تا  1352ولوژیک، سیاسی) ئفاز دوم پروسه تحوالت اید

 

خورشیدی تا  50که از دهه  روایت هائیها و  تأکید شد که تاریخ نگاریپیش تر 

ی دیگر در باره سیر رویدادها، تصادمات و تحوالت داخلی امروز در ایران یا هر جا

 ت و گاهانجام گرفته است، بسیار متشت 54تا  52سازمان مجاهدین در فاصله زمانی 

یا یکراست سراغ توطئه افراد خاص تحلیل ها  عمیقاا متضاد هستند. صاحبان این

« ابر انسان»کالم یک  ه، نفوذ اراده و اعجازرفته اند و یا همه چیز را به قدرت اندیش

اول روشن  یا باندهای مرتبط ساخته اند!! تکلیف باند« تاریخساز» یا چند عنصر 

رفیق  و توهم به هم بافته اند. آنها اند نوشته افسانهاست اما گروه دوم نیز بیشتر 

کرده اند. همگی پروسه رخدادها را به  را قهرمان داستان خویش« شهرام»مان 

ل و انفعاالت طراحی شده و سازمان یافته، در فاصله میان سال مجموعه ای از فع

یک نکته را نمی توان و نباید انکار کرد. اینکه های مذکور محدود دانسته اند. 

شخص شهرام و به تبعیت از وی کل سازمان هم در القاء روایت اخیر تا حدود 

جالتاا بر این تأکید زیادی نقش داشته است. در این رابطه بعداا توضیح خواهم داد. ع

عینیت ماجرا مغایر این تبیین ها اعم از خصمانه و نفرت انگیز یا می کنم که 

ها یا مصلحت  سازشکاری اما آمیخته با برخی اغراض شخصی، صادقانهصمیمانه و 

  سیاسی است.  اندیشی های

های نبات یا تحول در بنیابه اندازه کافی تصریح شد که نفی و اثدیدیم و تا اینجا 

مجاهدین » ک دوره مشخص حیات عقیدتی و مبانی سیاست ها پدیده خاص ی

شاهد نبود. این سازمان در هستی اجتماعی خود آبستن این تحوالت و  «خلق

ها، تا وقوع زایمان و در واقع زایمان های متوالی بود. این کامالا حقیقت استمرار آن

لوژیک و سیاسی روز خود بودیم و دارد که ما مدام دست به کار نقد باورهای ایدئو

یم. شددر این فرایند هنوز فازی از بازنگری ها را تمام نکرده وارد فازی دیگر می 
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نقد روایتی از  برای ما اقتصاد به زبان سادهناخت، تکامل و تهیه متونی مانند ش

های موج بازنگری ایدئولوژی اسالمی پیشین بود اما محتوای همین نقد خود فشار 

رخ داد تا جائی که به  54تا  52را پیش می کشید. آنچه در دوره دو ساله  بعدی

گسست از باورهای مذهبی یا پاره ای مواضع و دیدگاههای سیاسی مربوط می شد 

نه یک پروژه طراحی شده بالبداهه افراد خاص بلکه دقیقاا ادامه مستقیم، بالنده و 

ها، حوادث این داد. با همه اینپیش را نشان می  رادیکال سیر تحوالت دوره های

داشت. تمایزی که واجد اهمیت، نیازمند  قبلبا دوره های  مهمدوره یک تمایز 

 تشریح و قابل درس آموزی است. 

ها، نقدها و نفی و اثبات های ایدئولوژیک یا تعمیق شناخت و  پروسه دستکاری

مورد بحث، با  تدقیق راهبردهای سیاسی در درون مجاهدین از آغاز تا شروع دوره

نوعی ائتالف و همسوئی همه اعضای تشکیالت همراه بود. سازمان در طول این 

یا مدت نسبتاا طوالنی شاهد شکل گیری و ابراز وجود گرایشات مختلف سیاسی 

ها مقبولیت جمعی می یافت، گسست های عقیدتی در داخل خود نبود. نقد 

چه در مواضع سیاسی با استقبال تدریجی و الک پشتی چه در مبانی ایدئولوژیک و 

، آنچه جای گذشته را اشغال می کرد، برای همه گردیدمواجه می  اعضاء همگانی

و  اعضا طبقاتی وضعی که با توجه به ترکیب. شداعضاء گامی به جلو تلقی می 

اما  نمی توانست قابل دوام باشد.ایدئولوژی روز ساختار  موجود در تناقضات فاحش

کننده به قوام این همپیوندی و همراهی کمک نموده بود. این  چند عامل تعیین

 عوامل عبارت بودند از: 

شکلی از برابری  باور به و خلقی امپریالیسم ستیزی نوعی وحدت جمعی افراد در. 1

  بورژوائی لیسمسوسیاطلبی و 

  سازمان پیشتاز مبارزه مسلحانه مشی چریکی و درستیدر  کامل اشتراک نظر .2
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 بارزه طبقاتیمگوناگون  ق خاطر همگانی به روایت باژگونه و بورژوائی مسائلتعل .3

شناخت از سوسیالیسم، استنباط از سرمایه داری، درک از استثمار،  روایتمانند 

در ، دیگر همه مفاهیمتاریخ و ادی م درکطبقات، برابری، حقوق، آزادی، دولت، 

از منظری فراطبقاتی  ی و سیاسی،یک کالم نگاه تمامی ما به مسائل مختلف اجتماع

و فاصله ژرف همه ما با کالبدشکافی آگاه کارگری و مارکسی این مفاهیم نقش یک 

  زنجیر همدلی و همکوشی را در میان ما ایفاء می کرد. 

جمعی به بازمانده اعتقادات مذهبی به رغم کل استحاله ها یا  تداوم آویختگی. 4

رها صورت گرفته بود. مؤلفه ای که کماکان سهم نفی و اثبات هائی که در این باو

 مهمی در احساس وحدت ایدئولوژیک بازی می کرد. 

اخیر را باید بیشتر تشریح نمود. بخش زیادی از بحث های تا کنونی ما به موضوع 

 40بررسی فرایند گسست سازمان از تعلقات مذهبی در فاصله سال های آخر دهه 

تالش شد تا به صورت واقعی بیان رخدادی که . اختصاص یافت 50و شروع دهه 

انفصال از آنچه اسالم  فرایند . این کهاز یاد برد گردد، در این میان یک چیز را نباید

زنجیره باز هم  ،حتی در نقطه اوج خود 53و  52های تا پیش از سالمی خواندیم، 

د. تقریباا در درون ایدئولوژی اسالمی بواز نفی و اثبات های کند یا پرشتاب  ای

م تمامی گسست ها و پیچ و ما تا قبل از این تاریخ، به رغ اکثریت قریب به اتفاق

ها،  کماکان خود را مسلمان می دانستیم. هنوز به چیزی زیر نام خدا باور خم رفتن 

رایه فکر می نمودیم که هر چه نقد می کنیم و به دور می ریزیم، پیعموماا داشتیم. 

« طویله اوژیاس» بار شده است!! و این « اسالم»که بر های خرافی زشتی است 

تصورشان  پیوستندمی  ما وبی است!! رفقای جدیدی که بهراستی، راستی قابل الیر

اسالمی می پیوندند و ما «  رادیکال»رای ایدئولوژی این بود که به یک سازمان دا

 هم تر، تحلیل ها،ها م از این. شدیمبا آنان رو به رو می  شکلینیز از منظر چنین ت

از حرف  آکندههنوز هم  ،با سابق بسیارما با وجود تفاوت بیانیه ها و کل ادبیات 
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های ایدآلیستی و نظریه بافی هائی بود که تداوم حلق آویزی ما به مذهب را بانگ 

شدند که پروسه تحوالت عقیدتی و نظری باعث می در مجموع عوامل باال می زد. 

گفتگو با کشمکش چشمگیری در درون تشکیالت مواجه در فاصله زمانی مورد 

به گونه ای  در دوره بعد ضعیتاین ونشود و همه جا شاهد نوعی همسوئی باشد. 

 و ، عقیدتیکه در آن تناقضات طبقاتی گردیدفاحش تغییر کرد. شرائطی حاکم 

 از عمق به سطح سازمان هر چند ناقص، سردرگم و کامالا علیلته در سیاسی نهف

و رویکردهای اجتماعی مختلف حالت نطفه ای و کمونی خود را با صف  آمدندمی 

، کدام پیشین. اینکه گرایشات پنهان ساختندجایگزین  دست و پا شکسته ای آرائی

، پرسشی است که آرایش سیاسی و ساختار ایدئولوژیک را می توانستند، اتخاذ کنند

دهنده سازمان و ای تشکیل در ترکیب طبقاتی نیروه را بایدسخش به نظر من پا

. با رجوع به این ترکیب جستجو نمودآگاهی هر کدام این نیروها  درجه رشد و بلوغ

آگاهی و توان ابراز وجود مستقل  سطح رشد در نظر گرفتنصد البته با  اجتماعی و

درست ترین جواب این شاید  ،سازماندرون متشکله  مختلف نیروهاینمایندگان 

وجود روز ما  متضاد در تشکیالتمتفاوت و ویکرد هستی سه رکه نطفه های باشد 

از اتمسفر اجتماعی و  ،و ابراز هویت آگاه خود . این نطفه ها برای بالیدنداشت

اما همگی وجود داشتند. رویکردها عبارت بودند  ،برخوردار نبودندمشابهی امکانات 

 از:

     خلق گرائی میلیتانت مذهبی. 1

 یتانت . کمونیسم خلقی میل2

  ضد سرمایه داری. کمونیسم مارکسی و 3

ها از آغاز این نیست که آن منظور از موجودیت جنینی این سه تندنس در سازمان

یا اینکه  !!توسط افراد معینی دوره نطفه بندی نمایندگی خود را طی می کردند

 اند! بقاتیشان قابل پیش بینی بودهنمایندگان آتی آنها با توجه به خاستگاه معین ط
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بعالوه منظور من مطلقاا این نیست که لزوماا افراد برخاسته از خانواده های فقیر و 

گرایش سوم و عناصر دارای خاستگاه طبقاتی بورژوائی رویکرد اول و دوم  ،کارگری

در این مورد بعداا بیشتر توضیح خواهم داد. عجالتاا فقط را نمایندگی می نموده اند. 

بحث بر سر افراد نیست. منظور این است که سازمان که  به این اکتفاء می کنم

سازمان چریکهای فدائی خلق عناصر اجتماعی و  ،مجاهدین و به همان سیاق

طبقاتی الزم برای رشد صف آرائی این سه تندنس را در درون خود دارا بودند. آنچه 

یش به طور واقعی رخ داد. عروج گرا به بعد در سازمان مجاهدین 1352از سال 

دوم، ستیزه جوئی آنتاگونیستی آن با گرایش نخست و بستن تمامی راهها بر روی 

رشد، ابراز وجود و بالندگی رویکرد سوم بود. در باره اینکه سیر ماجرا چگونه پیش 

تاه اما قبل از آن باید رویکرد مورد بحث را ولو کو نیز بحث خواهم نمود رفت 

 تشریح کرد.
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  ی میلیتانت کمونیسم خلق

 

ایدئولوژیک  اجتماعی و های واکنش ازیکی و فقط یکی  کمونیسم خلقی میلیتانت

در  ،سرمایه داری تولید در شرائط امپریالیستی به ویژه بورژوازی،الیه تحتانی ترین 

یک سوی و احتمال  های مسلط سرمایه در رت بخشمقابل فشار حاکمیت و قد

ه کارگر در سوی دیگر است. این رویکرد در داری جنبش ضد کار مزدی طبقمیدان

شرائط تاریخی باال تالش می کند تا لباس کمونیسم و پرولتاریا تن کند. درفش 

مبارزه با امپریالیسم و سرمایه داری برافرازد، با ادعای نمایندگی رادیکال ترین 

 بخش طبقه کارگر وارد معادالت مبارزه طبقاتی جاری جامعه شود و در همان حال

مدرنیته و  دینی بورژوازی به سکوالریسم، و مرتجع یدهبر خالف تندنس های پوس

  الئیسم جانبداری جدی نشان دهد.

جعلی کمونیسم مساعدترین شکست انقالب اکتبر، تأسیس کمینترن، ظهور اردوگاه 

مخصوصاا در آسیا، افریقا و امریکای التین برای این  دنیاداری را در شرائط میدان

گرایش اصلی ترین بخش د، بورژوازی چپ نمای حامل این فراهم آوررویکرد 

فراموش نکنیم که برای یافتن افراد و استخوانبندی اردوگاه را تشکیل می داد. 

جامعه ایران یا هر چریکی آن روز  جنبش چهره های کارساز این رویکرد در

رفت. ها  رنامه و شناسنامه خانوادگی انساننباید دنبال تبا کجای دیگر

این تندنس می توانستند از بطن زندگی طبقه  سرسخت ترین نمایندگان

کارگر بیرون آیند. افکار مسلط در جامعه سرمایه داری بیان اندیشوار 

مایه دار است. اندیشه مستولی و تمناهای طبقه سر ، افق هامنافع، انتظارات

ادام که ون های سیاسی درون جامعه نیز میهای اجتماعی و اپوزیسبر جنبش

ت، رویکرد ضد کار مزدی طبقه کارگر به هر دلیل غیبت دارد یا ضعیف اس

های بورژوائی است. هیچ الزم نیست که ون یاندیشه ها و باورهای اپوزیس



 159   /  تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی

 

این یا آن سرمایه دار، این یا آن ایدئولوگ، فیلسوف، اقتصاددان یا جامعه 

جنبشی حاضر شناس دارای کارت رسمی تعلق به فالن قشر بورژوازی در 

باشد تا افکار، سیاست و راهبردهای الیه طبقاتی او نمایندگی گردد. این 

های طبقه سرمایه دار هم کارگر زیر فشار استثمار و سبعیت  کار را یک

های سنگین کارگری که در محاصره مه آلودگی  خوب می تواند انجام دهد.

ورژوازی همه تولید شده توسط ماشین های فکر و فرهنگ و ایدئولوژی ب

چیز را با چشم سرمایه می بیند بسیار ساده به چنین ورطه ای سقوط می 

کند. نکته مهم این است که فعالین این رویکرد یا جنبش از هر قشر و 

طبقه ای باشند، افکار حاکم بر آنها بیان اندیشوار منافع و انتظارات الیه 

  هائی از طبقه سرمایه دار است.

از  کالا و مستقل از جناح بندی های چپ یا راست درون خود، این بخش بورژوازی

ت و شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری ناراضی است. چشم انداز توسعه انباش

ازار رقابت را بر روی را تیره و تار می بیند. درهای ب خودگستری سرمایه های خرد

گر جامعه اش تولید های کار -عظیم سودهائی که توده . از کوهیابد میخود بسته 

به چنگ نمی آورد. فشار سرمایه های بزرگتر مثل شمشیر  دلخواه رامی کند حصه 

 وسیعدموکلس بر باالی مرزهای مالکیت خردش چرخ می خورد. با چشم باز رشد 

حوزه های پیش ریز سرمایه های بزرگ را می بیند و از فروماندگی خود در پیوستن 

 می ریزد. به هم طبقه ای ها اشک حسرت 

دامنه مشکالتش به همین حد، محدود نمی گردد. در قدرت سیاسی طبقه خود هم 

سهم چندانی ندارد. به ارگان های تعیین کننده برنامه ریزی نظم سیاسی سرمایه 

و حتی راه ورود به این نهادها را هم کم یا بیش بر روی او بسته  است دعوت نشده

ات خود شانس زیادی ندارد و بسیاری اوقات اند. از این بدتر برای طرح اعتراض
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کنند و به همین جرم او  را مخل نظم سیاسی سرمایه اعالم می کمترین اعتراضش

 اعم ازانی بورژوازی، به ویژه گروههائی از آن، بخش تحت .کنندمی را روانه زندان 

در شرائط  اهل قلم و فکر و درس خوانده هایش یاصاحبان کسب و کار 

. از وضعیت خود اری با این تنش ها دست به گریبانندی تولید سرمایه دامپریالیست

هایش از ریشه و اساس با بدبختی ها و نارضائی های بردگان  ندارد. نارضائیرضایت 

و صدر و ذیل آن در معضالت سرمایه،  استمتضاد  حتی  مزدی سرمایه متفاوت و

درت سیاسی خالصه می شرائط ارزش افزائی سرمایه ها و حد و حدود سهم در ق

و به عنوان شریک مالکیت و قدرت این طبقه شکایت  د. از دست طبقه خودگرد

د، اما به محض گرفتن اح مسلط طبقه اش علیه خود می نال. از دیکتاتوری جندارد

 بیند. در باره آزادیمی  مجاز قدرت، تحکیم بیشتر این دیکتاتوری علیه کارگران را

و هدفش از  هداما آزادی را برای خود می خوا ازداند های سیاسی جنجال راه می

کسب آزادی یافتن امکان تالش برای استیفای سهم بیشتر در مالکیت سرمایه 

را از جهان اسر ت. سراستاجتماعی و حصه ای در قدرت سیاسی نظام سرمایه داری 

فاا اما مالک حق و باطل وی صر و حقوق بشر پر می سازد ، آزادید حق، عدالتفریا

 رویکرد کمونیسم خلقی درون. زات دلخواه بورژوائی استحقوق مالکانه و امتیا

یه بورژوازی نبود اما مجاهدین، لزوماً متشکل از آحاد این ال سازمان

این قشر  اجتماعی فرهنگ و ارزش های ، اخالق، سنت ها،افکار ،ایدئولوژی

وازی به جامعه، را با خود حمل می کرد. این رویکرد با سر این الیه بورژ

نظر می  و در رأس تمامی این ها به انسان مبارزه طبقاتی ، تاریخ،جهان

را با خود حمل  اشنای مهمدر همین راستا چند مشخصه از همین روی و و  زداندا

   از:  نداین مشخصه ها عبارت .می نماید

   عشق به مالکیت دولتی سرمایه ها
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، از بارزترین جلوه های حیات اجتماعی گزینه مالکیت متمرکز دولتی سرمایه ها

عناصر یا  کمونیسم خلقی است. عشق به این فرم مالکیت بازتاب تحقیری است که

در مالکیت دلخواه  نداشتن حصه بر اثرالیه تحتانی بورژوازی  هائی ازبخش 

این شکل مالکیت مطلوب رفرمیسم  د.نتحمل می کن« سرمایه اجتماعی»خصوصی 

اولی ها  یا افراد الیه مرفه بسیار نازک طبقه کارگر نیز هست. درون جنبش کارگری

، حاضر به تقسیم بالمناصفه حال که اقارب زیادت جوی طبقهبا خود می گویند، 

تصاحب سرمایه ها و دارائی ها با شکل  نیستند، چه بهتر که شکل خصوصی مالکیت

الکیت نیز اهمیت دولتی آن جایگزین گردد. تهدید مستمر به خلع ید از هر نوع م

صد چندان می سازد و بیان اندیشوارش را مصالح و مالط برای اینان مسأله را 

دومی ها نیز همه دار و ندارشان به می کند. « کمونیسم» تئوری این روایت 

موقعیتی که در سازمان کار سرمایه داری دارند آویزان است و در همین راستا، 

 مایه اجتماعی عشق ورزند.  طبیعی است که به مالکیت دولتی سر

در شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری راه مقابله ی اجتماعی باال به ویژه گروهها

را در افراشتن پرچم مالکیت دولتی سرمایه ها می  بورژوازی حاکمبا ناروائی های 

بخش ر بستاند. تر و کهتدر زیر این بیرق، داد خود از مه ند تاند و تالش می کنبین

الیه تحتانی طبقه سرمایه دار مخصوصاا در جوامعی مانند ایران به لحاظ  خست یان

. دلیلش پویه آرام تر روند تمرکز پوئی سرمایه بسیار وسیع و پرشمار است جمعیتی

اجتماعی در قیاس با قطب های عظیم تر سرمایه جهانی است. هر چه سرعت 

های کوچک تر باشد، مالکیت انباشت سرمایه کمترادغام، تمرکز و انحصاری شدن 

سرمایه مقاوم تر به حیات خود ادامه می دهند. تفاوتی که به نوبه خود میان 

پیشرفته ترین ممالک صنعتی جهان نیز وجود دارد. بورژوازی کوچک فرانسه بسیار 

نفوس متشکله این قشر پرشمارتر از همتای طبقاتی خود در جامعه سوئد است. 

عناصر و اوالا تماعی دیگر پدیده ای یکدست نیست. همسان همه الیه های اج
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مربوط به موقعیت دیگر مؤلفه های  ون آن به اقتضای میزان مالکیت ونیروهای در

خود در سازمان کار سرمایه، به ویژه زیر مهمیز تقسیم کار درونی نظام سرمایه 

کل مالکیت داری با هم متفاوتند. تفاوت هائی که بر روی نوع نگاه این نیروها به ش

ثل هر الیه و نیروی ثانیاا گروههای مختلف آن مسرمایه نیز تأثیر جدی دارند. 

هستند. در داد و ستد های فکری  افکار، نظرات و تندنسسایر با  اجتماعی دیگر،

، تاجران و صاحبان سرمایه های کوچک پیشه وراناز این قشر را  قابل توجهیطیف 

« خدمات»و تجاری یا قلمروهای موسوم به  عتییا متوسط در بنگاه های متنوع صن

. به طور معمول سرمایه است انفرادیتشکیل می دهند. این طیف دلباخته مالکیت 

یا تندنس اجتماعی « کمونیسم خلقی» مالکیت متمرکز دولتی را بر نمی تابد و با 

 گروههای دیگرمتناظر با این فرم مالکیت سرمایه میانه بد و خصمانه ای دارد. 

جمعیت  ها در عین حال)بورژوازی کوچک( چنین نیستند. آن الیه مذکوردرون 

. اینان در سراسر جهان و بیشتر از هر جا در ممالکی تشکیل می دهندکثیرتری را 

شبیه جامعه ما راه سرمایه دار ماندن و بودن خود را از طریق احراز مناصب تعیین 

و  ، حقوقییزی نظم تولیدی، سیاسیکننده دولتی و کسب مکان معتبر در برنامه ر

اجتماعی سرمایه داری دنبال می کنند. در جستجوی موقعیت خاص در درون 

سازمان کار سرمایه هستند تا به یمن این موقعیت حصه مطلوب خویش را در 

 مالکیت مشاع سرمایه اجتماعی جامعه معین به دست آورند. 

اه متفاوت در پیش پای خود معموالا دو ر خویش این طیف ها برای حصول هدف

می بیند. یک طیف، کم هزینه ترین و در عین حال چندش بارترین راه را انتخاب 

تا از ورای کسب مقامات و پست های باال در قلمرو  تالش می نمایدمی کند. 

های موسوم م از دیکتاتوری درنده و عریان یا دیکتاتوری دیوانساالری دولت ها، اع

سهیم شدن خود در مالکیت سرمایه اجتماعی را تضمین نماید. ، «دموکراتیک» به 

تاریخ سرمایه داری از همان آغاز با این جهتگیری از سوی عناصر و الیه های 
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طبقه سرمایه دار لزوماا مالکان  تمامی افرادمختلف بورژوازی عجین بوده است. 

ها  از آنالئی خصوصی کارخانه، تجارتخانه یا بنگاههای اقتصادی نیستند. درصد با

را سرمایه داران دولتی تشکیل می دهند. گروه ها، افراد و اقشاری که به اعتبار 

مکان و موقعیت خویش در سازمان کار سرمایه، شرائط و امتیازات یک سرمایه دار 

را دارا هستند. در برنامه ریزی نظم سیاسی سرمایه شریکند و این نظم در راستای 

وهای آنان است. در اضافه ارزش های تولید شده توسط پاسخ به انتظارات و آرز

های کالن، پاداش  طبقه کارگر سهم درخور دارند و این سهم را به صورت حقوق

های نجومی و رفاه بیکران اجتماعی دریافت می کنند، در برنامه ریزی کار و تولید 

، اجتماعی شریک هستند و در سیاست گذاری های اقتصادی نقش کارساز دارند

سرنوشت کار و استثمار و محصول اجتماعی کار طبقه کارگر با دخالت آنها تعیین 

می گردد. در یک کالم آنچه خوبان همه دارند، اینها نیز به اندازه کافی دارا هستند. 

این طبقه برای  الیه تحتانیطیف قابل توجهی از بورژوازی و در آن میان بخشی از 

« سرمایه اجتماعی » شراکت خویش در مالکیت  سرمایه دار ماندن و برای تضمین

 این راه را انتخاب می کند. 

به سراغ طیف بعدی یا نیروی اصلی مورد گفتگوی خود برویم. این نیرو راه نخست 

را تقبیح می کند. تقسیم کار جهانی موجود سرمایه داری و کل نظم تولیدی و 

ل به حریم مالکیت، قدرت سیاسی مسلط سرمایه در جامعه را تعرضی غیرقابل تحم

عظیم را بر دوش بسیار در همین راستا بار حقارتی  و منافع خود تلقی می نماید.

ر می د. وجدانی عاصی و اندرونی خشمگین دارد. به هر کجا نظسنگین می بین دخو

با آنان  د. رابطه خوبیند ی سر خود مید سایه هجوم رقیبان چیره دست را باالانداز

غیرمعقول می پندارد. زیر فشار این مشکالت پیچیده، بیشتر از خیلی ها، را نابرابر و 

شیفته سیاست، شناخت جامعه و جهان، مطالعه اوضاع روز دنیا و پیگیری مبارزه 

سیاسی است. این آخری برایش امری کامالا حیاتی و افتخارآمیز است. ورود به 
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ی برای تشفی عصیان را راه شیزتیز سیاسی از جمله شکل قهرآمحوزه جنگ و س

اندرونی خود می بیند. شکست یا پیروزی در مبارزه، مسأله اصلی او نیست بلکه 

زی است، به امری ثانوی و تبعی است. نفس جنگیدن برایش همتای حصول پیرو

منافع خود را ، می بیندوادادگی خود را فاتح برج تسلیم، سکوت و  این دلیل که

فرودست تلقی می کند و در همین راستا مبارزه منافع  استثمارشوندگان و توده 

می « خلق»در راه تحقق آرمانهای  ی، ایثارگری و از جان گذشتگیکارفدااش را 

هم و ورود وی به حریم تو ی برایاسم رمزدر عین حال فرمولبندی هائی که . خواند

به عرش  ل قدرت آن ها به نردبان عروج خودتبدی وبی دانشی توده های کارگر 

سازش بر سر تقسیم کار موجود سرمایه داری، تن دادن به  است. رت سیاسی قد

کمترین سهم مالکیت سرمایه ها، تمکین به موقعیت پائین دست در ساختار نظم 

اجتماعی و مدنی نظام بردگی مزدی و باالخره اکتفاء به کوچکترین قطاع کیک 

و دستجاتی از قشر  نمی بیند. با گروهها یشاضافه ارزش ها را شایسته شأن خو

اجتماعی خود که راه تداوم سرمایه دار بودن و کسب سهم مالکیت در سرمایه 

اجتماعی را از ورای آویختن به دولت های منحل در قطب غربی سرمایه و سیستم 

قعیت دلیلی برای مو ند، رابطه چندان حسنه ای ندارد.امپریالیستی  دنبال می نمای

مؤسسات مالی امپریالیستی و شرکای داخلی آنها  ،کهابرتر تراست های صنعتی، بان

در ملکیت سرمایه ها نمی بیند و این موقعیت را حق محرز و عین المال مسلم 

  می داند.  دولت باب طبع خویش

این بخش بورژوازی با این مشخصات به همه دالئلی که گفتیم اوالا یگانه راه پیشِ 

منزلت از دست رفته را استقرار سرمایه روی خود، برای احیای مالکیت، قدرت و 

داری دولتی در جامعه می یابد و ثانیاا اگر نه همیشه اما در شرائطی خاص راه 

مبارزه  استقرار این شکل برنامه ریزی کاپیتالیستی کار و تولید را در روی نهادن به

انحصارات امپریالیستی، شرکای داخلی آنها و رژیم  قهرآمیز علیه زیادت طلبی
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عظیم ترین بخش نیروهای طیف سیاسی نماینده این طیف جستجو می نماید. 

 با سر همین الیه نیستند اما ی اجتماعی برخاستگان این الیه هاچپ، به طور قطع 

افکار، انتظارات، سیاست  به دنیا نظر می اندازند. یا همین بخش از طبقه بورژوازی

فکری و سیاسی این قشر به عاریت می ها، رؤیاها و ارزش های خود را از نمایندگان 

     لباس چپ می پوشانند.گیرند و همه این ها را 

 کمونیسم نمائی ایدئولوژیک و قدرت ساالری حزبی

د در مالکیت از سهم نازل خوفقط تحتانی ترین الیه بورژوازی  متعلق بهگروههای 

درت در ق یشموقعیت فرودست خو نسبت بهد، نبرنمی  سرمایه اجتماعی رنج

صرف  در همین راستا دامنه انتظاراتشان به. هستند نیز عاصی داری سیاسی سرمایه

تسخیر قدرت سیاسی و کنترل محدود نیست. دولتی شدن مالکیت سرمایه ها 

یز ن خودبالمنازع ساختار نظم سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی توسط 

یا  اصلدر تحقق همین دو بخش دیگر این انتظارات است. کمونیسم این جماعت 

به نوبه خود نیازمند داشتن  خواسته ها اینحصول  خالصه می گردد. هدفدو 

. سازمانی گیردسازمان نیرومندی است که بتواند زمام همه امور را در انحصار خود 

آهنین در باالی سر ساکنان جامعه که نظم تولیدی، سیاسی و همه اشکال نظم 

 د. بردگی مزدی را مستقر ساز

 یا این سازمان قرار است ماشین دولتی روز سرمایه را به این دلیل که توسط بخش

دیگر طبقه سرمایه دار رانندگی می شود ساقط نماید و قدرت سیاسی  بخش های

سرمایه را در شکلی دیگر و زیر نام و عنوانی کامالا متفاوت و مغایر، برنامه ریزی و 

رائطی که قشر بورژوازی مورد گفتگوی ما هنوز بازسازی کند. سازمان یاد شده در ش

ون قرار دارد و به اریکه قدرت عروج نکرده است باید بتواند طبقه کارگر یدر اپوزیس

را زیر چتر والیت و قیادت خود گرد آورد، باید در باالی سر جنبش کارگری قرار 

طبقاتی  گیرد و این جنبش را وثیقه میدان داری خود برای تسویه حساب با رقبای
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چیره دست سازد. حصول این هدف دشوار است اما شکار طبقه کارگر فاقد صف 

مستقل طبقاتی و ضد کار مزدی کار سختی نیست. وقتی که وضع جنبش کارگری 

برای نفوذ هر چه مؤثرتر  زیادیچنین باشد الیه اجتماعی مورد نظر تحرک سیاسی 

شان می دهد. برای این کار در این جنبش و جلب شمار هر چه بیشتر فعالینش ن

یا « انقالبیون حرفه ای» همان گونه که گفتم نیازمند حزب است. سازمانی از

قهر ضد و  ازمانی که بتواند امواج خشم، سگذاران قشر خودافاضل و سیاستنخبگان، 

عرش قدرت سیاسی سازد. الیه مزبور به عروج نردبان کارگر را طبقه سرمایه داری 

الیه تحتانی بورژوازی باید سازمان خود را ستاد فرماندهی درون  رویکرد میلیتانت

باید باالی سر توده های کارگر قرار  ری کارگران و زحمتکشان القاء کند!!جنبش جا

، باورها و افق پوشد و پشت شعارها، مطالباتیرد، برای این کار باید لباس چپ گ

یا چیزی از  «طبقه کارگرحزب »های کارگری پنهان گردد. باید تشکیالت خود را 

این نوع جار زند، کمونیسم نمائی کند، پرچم پرولتاریا، سوسیالیسم و انقالب 

  گزیند. مأوا «  کمونیسم »ایدئولوژی   پرولتری برافرازد و باالخره در حصن حصین

سوء تفاهم نشود، منظور این نیست که حزب سازی خاص الیه های تحتانی 

در شرائط ویژه است. قطعاا چنین نیست. کل این طبقه و بورژوازی به طور کلی یا 

د. نهر تندنس سیاسی یا اجتماعی درون آن خود را نیازمند داشتن حزب می بین

بورژوازی منافع خاص طبقاتی خود را منافع کل جامعه می پندارد!! افکار، باورها، 

و  ولید سوددورنماها، طرح ها و برنامه هایش را که همگی نیاز بازتولید چرخه ت

تضمین حاکمیت سرمایه اند، نسخه زندگی و راز بقای کل بشریت جار می زند!! 

رویکردهای مختلف بورژوازی هر کدام برای اعتقادات و سیاست ها و راهبردهای 

آنها خود چنین نقشی قائل هستند و حزب خویش را نیز از همین منظر می کاوند. 

مه ریزی نظم تولیدی، سیاسی، اجتماعی، می گویند آنچه نفع ماست، یا نوع برنا

حقوقی و مدنی ما برای جامعه سرمایه داری تضمین کننده منافع و کلید سعادت 
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همگان است!! حزب ما اطاق فکر و ظرف پیشبرد و اجرای این برنامه ریزیهاست. 

به پایش ریزید. در آن فنا و منحل گردید،  خود راحزب پیوندید، کل هستی  پس به

ید تا حزب هست شود. بورژوازی کالا حزبساز است زیرا طبقه ای نیست شو

استثمارگر است. زیرا برای تسلط بر استثمارشوندگان نیازمند عوامفریبی و ابزار 

خاص این تسلط است. زیرا از طریق حزب ملزومات بازتولید چرخه ارزش افزائی 

حمیل می کند. سرمایه را به عنوان مصالح زندگی همگان بر توده های کارگر ت

عکس موضوع در مورد پرولتاریا صدق می کند. جنبش آگاه ضد سرمایه داری توده 

در تدارک محو های کارگر از بیخ و بن علیه حزب سازی است. زیرا این جنبش 

استثمار است، برای امحاء کامل طبقات، دولت و جامعه طبقاتی پیکار می کند، این 

پیماید که در آن همه انسان ها در تعیین  جنبش راه استقرار جامعه ای را می

سرنوشت کار و محصول کار و زندگی اجتماعی خویش به طور مستقیم و آزاد، نافذ، 

آگاه و مختار دخالت دارند. جامعه ای که فقط از طریق دخالتگری مستقیم و 

شورائی همه انسان ها قابل برنامه ریزی و برپائی است. جنبش کارگری باید در گام، 

ام خود آمادگی و صالحیت و قدرت و ظرفیت این کار را در آحاد توده های خود گ

تعیین سرنوشت کار پدید آرد. چنین جنبشی نمی تواند به حزب آویزد، نمی تواند 

ما بهتران صدرنشین حزبی نخبه و از مشتی و زندگی اجتماعی انسان ها را به 

ل باز کرده ام و در ایجا ر به تفصیبسپارد. این بحث را من در کتاب ها و مقاالت دیگ

شرح بیشتر آن نمی باشد. این نکات را فقط به این خاطر آوردم که  مجالی برای

قدرت ساالری حزبی کار خاص کمونیسم خلقی نیست. سیره و سنت و نیاز بگویم 

هر رویکرد بورژوائی است. تفاوت معین سازمان پرستی و نوع تحزب کمونیسم 

سازی سایر تندنس های بورژوائی یا سوسیال دموکراسی و  خلقی لنینی با حزب

رفرمیسم راست درون جنبش کارگری این است که کمونیسم خلقی لنینی به طور 

معمول با دیکتاتوری هار و حمام خون ساالر سرمایه دست به گریبان است. 
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از همه اینها اساسی تر و مهم تر در جستجوی سرنگونی طلب و میلیتانت است و 

تقرار سرمایه داری دولتی انحصاری است و این شکل برنامه ریزی رابطه خرید و اس

فروش نیروی کار را سوسیالیسم تلقی می کند و مصمم است که آن را به عنوان 

افق رهائی پرولتاریا به توده های این طبقه بقبوالند و بر آنها تحمیل نماید. مجموعه 

را حتی بیشتر  لقی لنینی پدیده تحزباین داده ها سبب می گردد که کمونیسم خ

از رویکردهای رسمی بورژوازی در هاله متراکم تقدس فرو برد. همه چیزش را 

آهنین سازد. انحالل و فنا شدن آدم ها در آن را به اوج رساند. احراز پست ها و 

آدم ها را به عبور از سلسله مراتبش را هر چه پیچیده تر گرداند. حزب در اینجا 

ت می برد و به حضیض ذلت پرتاب می کند. قدرت می دهد و از قدرت عرش عز

ن آنها نیست. ل دیگر که نیازی به لیست کردساقط می سازد و خیلی مسائ

نام دارد اسیر سانترالیسم  «دموکراسی درون حزبی»آنچه را  خلقی لنینیکمونیسم 

مه کاره می . باالنشینان را فعال مایشاء می کند. بوروی سیاسی حزب همی سازد

حتی بدون سانترالیزه شدنش هم مستقل از اینکه « درون حزبیدموکراسی »شود. 

کدام اسم و رسم را بر آن بار کنند، یا هزاران پیرایه کارگری بر آن آویزان سازند، به 

هر حال متضمن قیمومت عده ای توسط عده دیگر، حق تصمیم گیری ارگان باالتر 

سانترالیسم » اری یک عده برای همگان است.استگذبرای پائین تر و حق سی

اشکال انحالل اراده آزاد انسان ها در  حتی همیننسخه پیچی لنین « دموکراتیک

  باز هم وخیم تر و سهمگین تر می سازد. تشکیالت را 

رویکرد میلیتانت درون الیه امکانات موجود به موضوع اصلی بحث باز گردیم. از 

ج، اشاعه و مسلط ساختن الگوی سازمان انقالبیون حرفه برای ترویتحتانی بورژوازی 

عروج کمینترن و پیدایش  اکتبر، شکست انقالبای در جنبش کارگری می گفتیم. 

را  و همه کارهای دیگر کارانجام این « شورویاردوگاه »طب سرمایه داری دولتی ق

م نسخه پیچی بلشویس« تحزب کمونیستی» ای این قشر بورژوازی آسان کرد.بر
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به صف  «کمونیسم»همان سازمانی بود که او احتیاج داشت. حزبی که زیر بیرق 

« سوسیالیسم»را دنبال می کرد.  خلقیکارگر برای امپریالیسم ستیزی  طبقهکردن 

ی «سوسیالیسم»یاهایش طلوع می کرد. اردوگاه نیز ستاره امیدی بود که در افق رؤ

با دیکتاتوری هار سرمایه داری یکجا  که استثمار شدید نیروی کار توسط سرمایه را

ارمغان بعدی « انقالب دموکراتیک کارگران، زحمتکشان» به هم می آویخت. 

پوست و خون کارگران به  رای او بود. انقالبی که با گوشت،کمینترن و اردوگاه ب

گاهی سرمایه داری خالصه پیروزی می رسید اما کل رسالتش در انکشاف نوع اردو

دیگری بود که اردوگاه و منشعبین بعدی  هدیه« ری دموکراتیک جمهو»می شد. 

آن به وی ارزانی می داشت. نوعی رژیم سیاسی که نقش مسلط بورژوازی انحصاری 

 در قدرت را به اقشار تحتانی این طبقه واگذار می نمود. 

کل نگاه مارکسی  یانقد اقتصاد سیاسی  تحجرآمیز از ماتریالیسم انقالبی و روایت

ای سترگ لیست ارمغان ه«!! دئولوژی مارکسیسمای»برچسب  رزه طبقاتی بامبا

که نقد پراتیک،  هائیرا تکمیل می کرد. روایت مورد بحثاردوگاه برای رویکرد 

رادیکال و ضد کار مزدی مارکس بر سرمایه داری را به شریعتی برای اسارت 

ب اکتبر و عروج پرولتاریا در چنگال رفرمیسم چپ تبدیل می نمود. شکست انقال

های ایدئولوژیک، سیاسی، سازمانی، تاکتیکی  اردوگاه شوروی همه این ساز و برگ

ژوازی خرد عاصی بورنمایندگان فکری را به اندازه کافی تولید کرده بود. آنسان که 

 ها!! ها بسیار راحت، در یک چشم به هم زدن چپ ترین چپکشورها به کمک آن

البی ترین نیروها و کمونیست ترین شهروندان می شد!! ، انق!!ها کارگرترین انسان

 همهرویکرد سرمایه داری دولتی یا کمونیسم خلقی الیه تحتانی بورژوازی، 

را نوشداروی به هنگام عالج درد خود  دستاوردهای اردوگاه را از هوا می قاپید و آنها

تظاراتش را از می دید. آنچه اردوگاه به وی ارزانی می داشت همان چیزی بود که ان

مالکیت دولتی سرمایه اجتماعی گرفته تا احراز نقش انحصاری در قدرت سیاسی 
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سرمایه، یکجا لباس کمونیسم و چپ می پوشاند و راه را برای نفوذ هر چه مؤثرتر 

وی در جنبش کارگری و تبدیل این جنبش به مرکب راهوار قدرت هموار می 

 ساخت.  

 ناسیونالیستی  میلیتانت  مائی امپریالیسم ستیزی خلقی و چپ ن

بخش عاصی بورژوازی کوچک، رویکرد خود به مالکیت دولتی، قدرت ساالری حزبی 

. کنددیگری کامل می  وضوعاتمؤلفه ها و مو کمونیسم نمائی ایدئولوژیک را با 

ستیزی خلقی از جمله این چپ نمائی میلیتانت ناسیونالیستی و امپریالیسم 

اوالا یک محور مهم کارزار روز  در دوره مورد بحث ما ی کههائاخص. شفاکتورهاست

ها را برای متوهم  این قشر بورژوازی را تصویر می نمود و ثانیاا بیشترین ساز و برگ

وسیع  کارگر، انحراف کارگران از ریل ضد سرمایه داری و جلب حمایت ساختن توده

یت خلقی امپریالیسم روادر اختیار وی قرار می داد.  طبقه کارگرتوهم آمیز  و

و عمیقاا بورژوائی و  تبیینی متضاد با بنمایه نقد مارکسی اقتصاد سیاسی

داری است. نقطه عزیمت این  ناسیونالیستی از شرائط امپریالیستی تولید سرمایه

سرمایه داری  درونمایه واقعی های ظاهری مکتبی خود، فرمولبندیروایت به رغم 

تکامل عالی ر حرف بر امپریالیسم به عنوان مرحله رابطه کار مزدی نیست. دیعنی 

اقتصادی یا  حول این سیستم اعم ازتحلیل یشگفتگوهااما  داردسرمایه داری تأکید 

و از شناخت مارکسی سرمایه  گریزبر  ،این تحلیلمتناظر با  استنتاجات سیاسی

ظهور . به جای آنکه اصرار می ورزدانکار درونمایه واقعی تولید سرمایه داری 

سرمایه، تقسیم اقتصادی و ارضی دنیا یا  ، صدورانحصارات، سیادت سرمایه مالی

 یند عینیفرا روند تولید اضافه ارزش، ،رابطه کار مزدی در پرتو را مؤلفه های مشابه

عواملی به  آناتومی کند این شیوه تولید غیرقابل حلتوسعه تاریخی و تناقضات 

 به حاشیهیادت مشتی دولت رباخوار، غارتگری، س طفیلی گری، تنزیل بگیری، مانند

سرمایه داری جدا شده از مناسبات » یا  میان سرمایه های انفرادی رفتن رقابت آزاد
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تصویر می  موجودی. امپریالیسم را می آویزدها و مانند این!! « خودخواص اساسی 

بلکه  سرمایه داری را از دست داده استتولید های ماهوی ویژگیکند که نه فقط 

دنیا هم سر ستیز دارد!! از استثمار بخش هائی از الیستی تحتی با انکشاف کاپی

و به فئودالیسم و  !!نیروی کار و اضافه ارزش حاصل استثمار کارگران بیزار است

  مناسبات قرون وسطائی عشق می ورزد!!

در تحلیل اقتصاد سیاسی بورژوائی حلق آویزی به روایت خلقی امپریالیسم با 

عمالا به ساز و کار تئوریک الیه های  ،فاز توسعه امپریالیستی سرمایه داریرمایه و س

تحتانی بورژوازی در کشمکش با بخش مسلط تر انحصاری طبقه خود تبدیل می 

گردد. این روایت در همین راستا نقش گمراهه ای عظیم را بر سر راه کمونیسم 

توده های کارگر دنیا ایفاء می مارکسی لغو کار مزدی و جنبش ضد سرمایه داری 

اقشار پائینی بورژوازی با آویختن به تبیین نمایندگان فکری گروههائی از  کند.

ارتجاعی خود را عین منافع و دورنمای تاریخاا قی امپریالیسم هدفها و انتظارات خل

ارگر جار می زنند. آن ها کاهش تسلط رهائی کل جامعه، از جمله طبقه ک

وسه انباشت و ارزش افزائی سرمایه اجتماعی و تقلیل نقش انحصارات در پر

نمایندگان سرمایه انحصاری در ساختار قدرت سیاسی به نفع بهبود موقعیت قشر 

 ها مارکنامند!! و بر روی این بسته بندی می« استقالل اقتصادی و سیاسی» خود را 

ونیسم لغو کار افق کم حک می کنند!! آرزوها و دورنمای رهائی پرولتاریا دروغین

کارگر خط می کشند و طبقه مزدی و راه پیکار منتهی به این افق را از پیش پای 

رمایه داری دولتی را در سشکلی از گمراهه مبارزه علیه امپریالیسم و نهایتاا استقرار 

 ها قرار می دهند.مقابل آن

باره به گفتگوی خود در  شاخص ها و مؤلفه های معرف کمونیسم خلقی،با توضیح 

به بعد باز  52 تحوالت ایدئولوژیک، سیاسی درون سازمان مجاهدین از شروع سال

م که آنچه در این دوره رخ می داد، را به یاد آر تهاین نکقبل از هر چیز می گردم. 
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ادامه مستقیم اما جهش وار و کیفی رخدادهای پیشین بود. تا شروع این دوره، 

نبودیم و کاروان نفی و اثبات ها با توافق  شاهد جدال ویژه ای در داخل تشکیالت

می شکست و باید جمعی همگان راه خود را طی می کرد. وضعی که دیر یا زود 

از میان سه گرایش خفته درون سازمان، رویکرد کمونیسم باالخره شکست. 

رویکردی که  به بعد یکه تاز واقعی ماجرا گردید. 52خلقی بود که از سال 

 صر توضیح دادم. مخت به طورمشخصات سیاسی آن را خاستگاه طبقاتی و 

از جمله کمونیسم خلقی  یک بار دیگر تصریح کنم که وقتی از گرایشات مختلف،

میلیتانت صحبت می شود، منظور این نیست که افراد هر گرایش در درون 

طبقه یا همان دقیقاا پرورش یافتگان متن زندگی و هستی اجتماعی  ،تشکیالت

که توسط این گرایشات نمایندگی می گردند. این افراد ممکن است قشری هستند 

برخاستگان الیه های اجتماعی مورد گفتگو باشند و ممکن است نباشند. مسأله 

رها و اساسی این است که اقشار مذکور در جامعه حضور دارند، افکار، انتظارات، باو

ثیرگذارند و این تأثیر های جاری اجتماعی و طبقاتی تأاعتراضات آنان در سیر جدال

ون، حتی بر یاپوزیسمواضع  ، افکار وهاجهتگیری گیری یا تکوینروند شکل را بر 

وارد می سازند. در رابطه با سازمان مجاهدین نیز بحث این  همکارگری  نیروهای

نیست که افراد رویکرد کمونیسم خلقی میلیتانت حتماا عناصر قشر تحتانی 

بودند، آنچه مهم است این است که افکار  توکراسی کارگرییا احیاناا آریس بورژوازی

در فضای روز جامعه گشت و گذار فعال داشت و  نخست و ایدئولوژی الیه اجتماعی

 طبعاا عناصر و نیروهای درون تشکیالت ما نیز به اندازه کافی از این فضا متأثر بودند.

ویکرد می توان به چند در باره زمینه های اجتماعی و درون تشکیالتی عروج این ر

خورشیدی کار  40مؤلفه اشاره نمود. روایتی از اسالم که رفقای ما در نیمه اول دهه 

کل رسالت خود را به  50بنیانگذاری سازمان را با آن معماری کردند تا شروع سال 

پایان رساند و از این تاریخ به بعد فقط کالف سردرگم آزار دهنده ای را می مانست 
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ه سو دست و پای سازمان را می بست. کوه تناقضاتی بود که در پشت آن که از هم

احساس واماندگی و حقارت می کردیم و لحظه به لحظه با بیشترین سنگینی بر سر 

ما خراب می شد. نه فقط هیچ پاسخی به هیچ سؤال مبارزه نداشت که باید زمین و 

. اش سر هم بندی می کردیمن ستیزانه برای استتار ماهیت ارتجاعی و انسارا زمان 

سال پیش میثاق خروج از یک بن بست طوالنی مدت سیاسی  6در یک کالم آنچه 

خیزش یا یک « امپریالیسم»ی برای شروع مبارزه با رژیم و جمعو پایه همراهی 

اینک به صورت دنیائی مملو از تناقض و انسانی بود،  متحد آرمانگرایانه انقالبی،

 باید از سر راه کنار می رفت.   خرافه و جهل و گمراهه

در بخش عوامل اجتماعی، شروع مبارزات وسیع کارگران بیشترین تأثیر را داشت. 

ها با بعد و ابعاد گسترش روز به روز آنبه  1351مبارزات کارگری سال های 

حساسیت در سازمان دنبال شد و جای مهمی را در گفتگوهای مربوط به چگونه 

تر  که گره خوردن فعالمسلحانه اشغال نمود. موضوعی  توده ای کردن مبارزه

حیات تشکیالت به مسائل جاری جنبش کارگری را به دنبال آورد. شناخت بیشتر 

کارگر، سطح مبارزات و درجه آگاهی آن ها، چشم  طبقهاز شرائط کار و استثمار 

تر مشغله ما انداز تأثیرگذاری بر روند مبارزه روزشان و نوع این مسائل  بیشتر و بیش

شد. در همین راستا مطالعه افزون تر کتاب های لنین، آثار مائوتسه دون، رجوع به 

تجارب جنبش های انقالبی امریکای التین، ویتنام و موارد مشابه تا حدود زیادی 

اجتناب ناپذیر گردید. همه این ها با هم در همان حال که وقوع تحوالت درونی 

کمونیسم  کار و مصالح مورد نیاز عروج رویکردز و . سادادسازمان را شتاب می 

 خلقی میلیتانت را نیز فراهم می ساخت. 

بسیار باز هم چرا فقط این رویکرد و نه گرایش مارکسی ضد سرمایه داری؟ پاسخ 

روشن است. گرایش اخیر نه فقط در سازمان ما، نه تنها در ایران که در کل جهان، 

گم و فاقد استخوانبندی آگاه سیاسی به سر می در موقعیتی ضعیف، منهزم، سردر
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برد. گرایش لغو کار مزدی همه جا طوق تبعیت از رویکرد اول را بر گردن داشت. به 

همین دلیل تا جائی که به تشکیالت ما در دل شرائط باال مربوط می شد، گرایش 

دو کمونیسم خلقی میلیتانت بود که میدان دار می شد. محتوای تحول و نیروهای 

با ایدئولوژی  مذهبی خلق گرائیسوی جبهه ستیز نیز بسیار مشخص بودند. 

از سر راه کنار می رفت هر چه زودتر بود که باید  ی تا آن روز سازماناسالم

  و مشمول تصفیه می گردید.

بحثی کوتاه الزم است. نیز در شرائط روز تشکیالت  اخیر در مورد موقعیت گرایش

جامعه به عنوان یک جریان مذهبی، انقالبی و ضد  سازمان مجاهدین در سطح

ون های یرژیمی شناخته می شد و به اعتبار چنین هویتی، مورد توجه اپوزیس

مذهبی درون جامعه مانند گروههائی از دانشجویان، دانش آموزان، بورژوازی بازار و 

از  حتی الیه ای از کارگران، به طور مثال معلمان قرار داشت. بخش قابل توجهی

رادیکالیسم  همانمه چیز سازمان را تحت الشعاع افکار عمومی و نیروهای هوادار، ه

اسالمی رژیم ستیز آن می دیدند. این تلقی همان گونه که قبالا گفته شد، به یک 

پیشینه تاریخی بازگشت می نمود. مذهب به عنوان سنگر ارتجاع و ساز و کار قدرت 

یروهای رادیکال چپ و کارگری بود. موضوعی که طبقات مسلط همواره آماج انتقاد ن

ون را به دنبال یبه طور معمول احساس حقارت افراد و محافل مذهبی اپوزیس

داشت. اعالم موجودیت سازمان مجاهدین با روایت ویژه ای از اسالم که هم پرچم 

و هم تمامی وجوه انسان داشت مبارزه ضد امپریالیستی و ضد رژیمی بر دوش 

مذهب را به تفسیرهای سوء دینداران یا شرائط معین تاریخی و ارتجاعی ستیزانه 

می آویخت، عمالا آب تسکینی بود که بر شعله سرکش حقارت محافل مذهبی 

که خود ما نیز در دامن زدن آن کاری متمایل به مبارزه سیاسی فرو می ریخت. 

ا مذهبی بودن بعموماا سازمان  اسم و رسمسهیم بودیم. این امر سبب می شد که 

های  و تحلیلسیاسی  تندنسچنین نبود.  ن تداعی گردد، در حالی که واقعیتآ
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کذائی از اسالم نیز رجوع نمی به اصطالح رادیکال همان روایت  بهسازمان حتی 

نمود. برعکس روایت خاص از مذهب بود که به سیاست ها، اهداف، رویکردها و 

 . کردحتی راهکارهای ما تمکین می 

به روایت  بیشتریکه وابستگی های  وجود داشتندمعدودی نسبتاا افراد مه اینها با ه

، کارگری تر و تر ن عده اندک با جهتگیری رادیکالاز اسالم داشتند. ایآن زمان ما 

 ،شتندندا لفتیمخا با همان تعبیرات خلقی متعارف ،تشکیالت !!تر «وسیالیستیس»

ستند که این جهتگیری ها هر چند با آن همراهی می کردند اما می خوا حتی

حساب  در کلیشه های دینی ریخته شود!! به هر حال !!«سوسیالیستی» و  «چپ»

 این تندنس از یک رویکرد دینی کمونیسم ستیز و ضد کارگری تا حدود زیادی جدا

با ارتجاع  شدو حضور آن به ویژه تا این حد کمرنگ، ضعیف و بی رمق را نمی  بود

ها ی یا حتی نهضت آزادی و مانند اینخمین هار نوع دار و دستهی اسالمی بورژواز

متکی به روایت سوسیال خلقی از اسالم در درون  یک کاسه نمود. پوپولیسم دینی

انتقاد و تشکیالت چنین وضعی داشت و در همین سطح موجودیت بود که آماج 

ز از مدت قرار گرفت. کیفرخواست تصفیه نی کمونیسم خلقیرویکرد  تصفیه سازی

اعضای سازمان چرخ می ها پیش در پراتیک جاری تشکیالت و در ذهن غالب 

راه افتاد  این زمینهدر « شهرام »  رفیق مان هائی که پیرامون نقش خورد. جنجال

بسیار بیشتر از آنکه قرین واقعیت باشد، ساخته و پرداخته ارتجاع مذهبی بورژوازی 

اشت اما تا جائی که از فرایند طرد باورهای د مؤثر نقشی. شهرام بدون تردید است

 افسانه ایجنبه ویژه و به هیچ وجه ارتجاعی اسالمی صحبت می کنیم، این نقش 

 نداشت. 

طوفان ضربات و و در دل  50به سازمان پیوسته بود. در سال  48شهرام در سال 

 ریهای این سال به اسارت رژیم در آمد. در بیدادگاه دولت سرمایه دادستگیری

همسان اکثریت قریب به اتفاق رفقای دیگر، با شجاعت زایدالوصفی به دفاع از 
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پس به سال و س 3مبارزه مسلحانه و افشاء وسیع جنایات رژیم پرداخت. او ابتدا به 

سال زندان محکوم  10به اش های سرکش رژیم ستیزانه خاطر جسارتها و بی پروائی

نظم جهنمی زندان از در به جرم اخالل گردید. ساواک شاه پس از مدتی شهرام را 

» روانه زندان ساری ساخت. تقی در آنجا خیلی زود با رفیق  اوین سیاهچال

 مسؤلیت هنوز افسر شهربانی بود و آن زمان درکه  (22)« امیرحسین احمدیان

زندان را به عهده داشت آشنا، دوست و وارد گفتگو گردید. احمدیان از جمله 

های درش تا سالکارگر بود. پ توده هایندگی، کار و استثمار برخاستگان شرائط ز

او خود در اوان جوانی و پس از  می کرد.آخر عمر در نساجی های شمال کارگری 

ار با هستی اما میان این ک پیش گرفت ، راه دانشکده افسری راپایان دبیرستان

 در شهربانی، بدو استخدامدید. احمدیان از همان قرابتی ن طبقاتی خود اجتماعی،

رای راستا تالش می کند تا خود را بدر همین  گیرد، این شغل می ترکتصمیم به 

، هستی اجتماعی وی .نمایددانشگاهی آماده  ادامه تحصیل در یک رشته مناسب

تمایالت مبارزه جویانه و رژیم ستیزانه  ،فرار از شغل افسریاو برای  جنب و جوش

خاص شهرام به زندان ساری وهوشیاری  شدن نیازش به درس خواندن، تبعیداش، 

، همه و همه دست به حسیندر شناخت تالطمات درونی و طبقاتی امیر این رفیق

می ها برای فرار از زندان را ای نقشه مشترک آن دست هم می دهند و سنگ بن

 و آمادگیدر درس ریاضی  برای تقویت خوداحمدیان  ابراز عالقه. ماجرا از سازند

 تدارک و اجرای روع می شود و خیلی زود تا تنظیم،ش تدریسرام برای شه همزمان

شهرام بعدها و به دنبال اسارت در نقشه فرار پیش می رود. بسیار سنجیده 

بیدادگاههای دولت اسالمی بورژوازی نیز، دنیای پایداری در مقابل آزارهای جسمی 

تا روز تیرباران را در قعر  نمایش نهاد. تمامی ماههای زندانبه  را و روانی این رژیم

سلول های انفرادی سیاهچال اوین، در شرائط محرومیت از هر گونه دیدار، با روحیه 

، در از مقاومت و تحقیر مرگ، با استفاده از هر امکان اندک و ناچیز آکندهای 
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غور و به گستره همان باورها و شناخت کمونیسم خلقی مسلط بر نیروهای چپ، 

مبارزه استثمارشوندگان تدبیر راههای بهتر  و جامعه جاریوادث ح دریایدر  غوص

کارگر و توده های ناراضی علیه رژیم گذراند. به هیچ شکل یا هیچ میزان مماشات 

حداکثر فشار را بر او وارد ساختند تا شاید کالمی علیه سازمان مجاهدین تن نداد. 

تصریح کرد که اگر این کار . قدوسی جنایتکار دادستان وقت رژیم خلق بر زبان آرد

را انجام دهد از مجازات مرگ خواهد رست، اما او استوار و مصمم تمامی ترفندهای 

رژیم را بر سر سرانش آوار ساخت. به رغم تمامی تضاد ژرف خویش با مجاهدین 

خلق حاضر به گفتن هیچ نکته ای علیه آنان و به نفع دولت درنده بورژوازی اسالمی 

او بود که علیه عوامل  همه جاطول ماههای زندان، زیر همه فشارها،  نشد. در تمامی

دولت اسالمی سرمایه می شورید و در ادامه همین مقاومت و تازش ها بود که 

 سرانجام تسلیم جوخه اعدام گردید. 

، 1352شت سال هدر اردیب ساری فرار شهرام از زندانبا  از گذشته دورتر می گفتم،

 شهرام رضا، بهرام،رکزی توسط بهرام آرام پیشنهاد می شود. پیوستن وی به جمع م

واکاوی  افراداین جمع تازه مرکزیت جدید را تشکیل می دهند.  و شریف واقفی

 را یک موضوع حیاتیروز  خطوط کار تشکیالت در شرائط تبیین دقایقو مشکالت 

آنها  تشخیص می دهد و تصمیم به پیگیری و پیشبرد این مهم می گیرد. سازمان

مسؤل خارج از جمع در این رفقای برخی ضرورت مشارکت  همان شروع کار،در 

باز هم اما  شودجلسات آغاز می برگزاری گفتگوها را هم توافق و تأکید می کنند. 

ئی در جریان لورفتن خانه یکی رضا رضاد. یشوم از راه رس بسیار ای جدید و حادثه

 3با  و مرکزیت تشکیالت اثی جان باختخیابان غیمعروف و درگیری هواداران  از

زمام کارها را به دست گرفت. برگزاری شهرام و شریف  ،بهرام عضو باقی مانده، 

با حضور چه افرادی برگزار می  ،چگونه گردهمائی هااینکه . ادامه یافتجلسات باال 

شده است، موضوعی است که با توجه به شرائط روز سازمان و کل قید و بندهای 
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تی حاکم، اوالا از دید غالب رفقا پنهان بوده است و ثانیاا اساس کار برای همگان امنی

لکه بالعکس بی اطالع ماندن هر چه شدن از تشکیل این یا آن اجالس، بنه مطلع 

امه های تنفرنبعدها در  «لطف اهلل میثمی» بیشتر از این جور مسائل بوده است. 

شهرام، بهرام یاد کرده است. « لسات کرجج»به عنوان  نشستهابازاری خود از این 

آرام، مجید شریف واقفی، علیرضا سپاسی، ابراهیم جوهری، محمد یزدانیان، وحید 

در این ان افراد سه جمع سرشاخه آن ایام افراخته و احیاناا یکی، دو نفر دیگر به عنو

شهرام به عنوان نماینده  مهم آنست کهبسیار نکته جلسات شرکت داشته اند، 

با درایت و تیزهوشی الزم،  در همین نشست ها ،مصمم رویکرد کمونیسم خلقی

تالش خویش برای سوق دادن بحث ها به مسیری متفاوت با شروع کار را جامه 

عمل می پوشاند. در چهارچوب توافق نخستین، کندوکاوها و نظرجوئی ها حول 

می شود، اما  بررسی تنگناها، بن بست ها و معضالت دامنگیر تشکیالت دنبال

مصمم بود که نهادن انگشت روی ریشه های مهم تر را جایگزین نقد و شهرام 

که همه شرائط الزم  زمانیدر  . اوبنمایدانتقادهای رایج بی دستاورد و گمراه کننده 

فراهم بود،  تعلقات مذهبی سازمانبرای طرد ایدئولوژی اسالمی و پایان دادن به 

به درستی و آنچنان که رسم است با نزدیک شد.  هپروژدست به کار اجرای این 

 ترین و در عین حال مستعدترین کسان شروع به نجوا کرد. بر روی تناقضات

انگشت نهاد. تناقضات مورد اشاره  دامنگیر هستی اجتماعی و سیاسی روز سازمان

 را تشکیل درون سازمانشهرام این بار، با آنچه تا آن روز، موضوع واکاوی انتقادی 

قرائت  کل فروماندگی حولها  همه بحث این بارداشت.  نسبتاا زیادی فرق ،می داد

 ودر پاسخ به مسائل مبارزه طبقاتی های رایج از اسالم حتی رادیکال ترین آنها!! 

. بر تضاد فاحش چرخ خورد انسان واقعی با هدف رهائی هاهمه این روایتتعارض 

ونیسم متمرکز گردید. ضدیت اسالم با با کم از هر سنخ، میان اعتقادات اسالمی

ا مورد بررسی ، دفاع مذهب از مناسبات قرون وسطائی رکاویددرک مادی تاریخ را 
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مسائل  ،آن زمانشروع کار سازمان تا  از پیشین، انتقادی دور. در انتقادی قرار داد

چاره گری و پویه تالش برای دادن پاسخ به  ،اندیشه این گونه بود که فضای 

بود که  ش نیز آنویژگی مهم دیگر اشغال می نمود.های مبارزه طبقاتی را نیاز

تعابیر جدید برای ادامه نقدها و جستجوها عموماا راه کشف تفسیرها و  این فرایند

انتقادات هر چند با . باز می گذاشتی به همان اعتقادات مخرب اسالمی را پای بند

دوآلیسم عقیدتی لنگر می  به هر حال بر ساحل نوعی !سمت و سوی رادیکال

روایتی با بار ماتریالیستی بیشتر و چگالی دینی کمتر از این یا آن مسأله  انداخت.

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جنبشی جای روایت قبلی را می گرفت و در این مهم 

میان باالخره مذهب باقی ماند و از مهلکه جان سالم به در می برد. رفقائی از این 

پاره می کردند و دور می  یکسره می رفتند، طوق باورهای مذهبی را حد فراتر

انجام می دادند و آن را وارد جریان حیات سازمان  انفرادیانداختند اما این کار را 

که  شد آناندک بود. ویژگی کار شهرام  بسیار نمی ساختند. شمار این افراد البته

بر پمپاژ مستمر  آنکهرا به جای  او پویه گسست از دینریل ماجرا را تغییر داد. 

متمرکز باشد، به  های اعتقادی اسالمی قالب بههای مارکسی  ماتریالیسم و آموزش

سمت تسویه حساب قطعی با مذهب سوق داد. رخدادی که همه شرائطش فراهم و 

به درستی در این زمان  زه کافی بر هم تلنبار بود. شهراماسباب و ملزوماتش به اندا

، در این گذر جمله که ما داریم خود را گول می زنیمد می کشا پیش این بحث ر

خود به کار می برد. جمله اش این بود که ما تمامی دانسته های بعدها جالبی را هم 

تزریق کرده اسالمی  متحجر ایئولوژی ارتجاعیرا به کلیشه های « مارکسیسم»از 

تریالیستی سازیم!! کلیشه هائی که ایم تا شاید این کلیشه ها را انسانی، انقالبی و ما

هیچ سنخیتی ندارند و به جای انسانی شدن، مادی شدن  ریختیمبا آنچه درونشان 

تزریق شده از سوی ما را می « مارکسیستی» کل دانسته های  ،و انقالبی شدن

نمی باشد. او  دوامو قابل  خودفریبی استاین  که می دهدپوسانند. شهرام ادامه 
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 و از این طریقکند  را متقاعد آنهاکوشید تا زمزمه کرد، با افرادی  این موضوع را

مخاطبان شهرام آماده نماید.  بود آنچه ضروری و حیاتیوسیع تر فضا را برای طرح 

دل خویش  سخنآن را  بیشترشان علی العموم نه فقط موافق این حرف بودند که

را به گفتمانی جدی زمزمه ها خیلی سریع جای خود  به همین دلیل .دیدندمی 

، از قبل مذهب را کنار گذاشته بودسپاسی علی رضا این عده، بعضاا مانند  ازداد. 

مسأله دوآلیسم عقیدتی حاکم و تأثیرات مخرب آن بر رویکرد عملی و همگی بعالوه 

اندک، اندک چگونگی برخورد با . نشست ها را جدی می گیرند فعالیت های سازمان

بر اساس پردازد. می کند و به جستجوی راه چاره می کار موضوع را دستور این 

اولین نتیجه حاصل از مذاکرات درون حرفهائی که آن روزها در سازمان نقل شد 

که برخی آموزش های دارای غلظت مذهبی از می شود این  یاد شده  جلسات

» ر متون ماتریالیستی و حتی المقدو باها آنجای و  ها خارج گردد برنامه کار جمع

پر شود. این تصمیم راه را برای کارهای هر چه بیشتر در زمینه غلبه « مارکسیستی

هموار می کم و بیش بر آشفته فکری های دوآلیستی و تعیین تکلیف با مذهب 

  ساخت.

به این نام  نوشته هائی که به خاطر رنگ کاغذشدست)  «جزوه سبز» انتشار 

 ،در میان همه اعضاءبعدها  و سازمان ازجمع های معینی  توزیع آن در ،معروف شد(

کارهای دیگری بود که شهرام به عنوان محور آموزش درون تشکیالتی،  تبدیل آن

 پاره ای د. برنمووضعیت حال و گذشته سازمان آغاز  از در جزوه سبز او. دنبال کرد

 ها و ناتوانی ها انگشت نهاد و به درستیبالتکلیفی ها، سردرگمی ها، آشفته نظری

 ها، تناقضات و گمگشتگی به بر ضعفخواستار آناتومی این وضعیت و تالش برای غل

او این پیشنهاد از همه لحاظ درست بود و با هیچ مخالفتی رو به رو نشد. ها گردید. 

های زمختی را بر زبان می آورد که دیگران نجا حرف دل همه را می زد. واقعیتتا ای

بود که باید  در همین نوشته ها آنی شهرام نیز آن را لمس می کردند. حرف بعد
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را بر  نقد بنایهائی کرد. به دادن آدرس و در این راستا شروع  ریشه اصلی را کاوید

از  رفقای اولیه ما دامن نهضت آزادی تولد یافته است،از  ما که سازمان این نهاد

این انتقاد  بوده اند، اما« نهضت» آن ها منتقدین  منشعبین نهضت آزادی بوده اند.

آنجا که حتی چند تا  با دنیائی توهم و ابهام در زمینه های مختلف توأم بوده است.

مطالعه نوشته های مهندس بازرگان به صورت متون آموزشی به  سال پس از جدائی

اعضاء و حوزه های مختلف سازمان توصیه می شده است. او سپس به بررسی 

ماحصل حرفهایش این بود که بازرگان و  برخی از این کتاب ها پرداخت. محتوای

« خرده بورژوازی»  یا«!! بورژوازی ملی»  بخش ضعیف تر نهضت آزادی نمایندگان

،  «!!بورژوازی کمپرادور»  قدرت ی و توسعهخورشید 40دهه  رفرم ارضیهستند!! 

موقعیت اقتصادی آنها را به خطر انداخته است. برای الیه ای از این جماعت هم که 

انداز رشد و انباشت سرمایه فراهم شده است در قیاس با سرمایه های  چشم

 ،انحصاری و امپریالیستی وضعیت فرودست و نازل تری دارند. همین تغییرات

نمایندگان فکری آنها را به جنب و جوش واداشته است و بازرگان نماینده آگاه این 

گان در مقابل شرائط جنب وجوش ها است. شهرام در این بررسی، واکنش های بازر

باال را با رجوع به آثارش به سه دوره تقسیم نمود. دوره اول که می کوشد تا مذهب 

 مدرن بودندو پدیده را به چالش بکشد و  جامعه آن روز ایران گریزی نسل جوان

در دوره دوم  را قابل اجماع خواند. در سوی دیگر و مذهبی بودن در یک سوی

ورد تا مذهب را نه علم ستیز، که سرچشمه دانش های تالش وسیعی به عمل می آ

اسالم و شیعه حیثیت سیاسی  برایسعی دارد و دوره سوم که  !!روز معرفی نماید

  نماید.  و مبارزه جوئی دست و پا  معترض بودن

بازرگان خاطرنشان می ساخت که ریشه و  40جزوه سبز با کالبدشکافی آثار دهه 

ی الیه اجتماعی حامل آن ها قابل جنب و جوش هاها و حرف تبار ما نیز در همین 

ن یتعی انشعاب رفقای اولیه ما به رغم همه رادیکال بودن و اهمیت جستجو است.
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نبوده است. ما نیز  هاو خاستگاه طبقاتی آن باورها آنکننده اش گسست اساسی از 

ی می را نمایندگها ئط آن سالبه شرا اجتماعی کماکان واکنش های همان اقشار

، باز که در آن به عمل آورده ایمهائی ژی روزمان با همه دستکاری ولوکنیم و ایدئ

از این  شهرام پسورها و جنب و جوش ها خارج نشده است. هم از داربست همان با

رفت و در این گذر چند متن را به طور سراغ متون آموزشی سازمان  بازبینی ها

را از ال به الی «  ؟چه می کنیم»و « ؟  مبارزه چیست» خاص هدف گرفت. مقاالت 

بیگانگی و تعارض عمیق کمونیسم خلقی،  با همان منظرمتن ها بیرون آورد و 

نگاه ماتریالیستی به جامعه، جهان، طبقات و  ها با درک مادی تاریخ،حتوای آنم

 مبارزه طبقاتی را در برابر انظار رفقای تشکیالت قرار داد. 

فاحشی کل حیات سازمان را در خود می پیچد. از یک نوشت که تناقضات شهرام 

برای تعمیق شناخت خود و غلبه بر « مارکسیستی» طرف می کوشد تا از متون 

معضالت تلنبار راه مبارزه سود جوید، اما از سوی دیگر همچنان به دار اسالم و 

ایدآلیسم گمراه کننده مذهبی آویزان است. جزوه سبز در تداوم بحث ها تصریح 

عمالا « مارکسیستی» های نیست. رویکرد ما به آموزش کرد که این روند قابل دوام 

ها و تهی ساختن آنها از بار واقعی طبقاتی خود منتهی  با مسخ و جعل این آموزش

ما اصرار داشته ایم هر چه را یاد می گیریم به صورت بی ربط و گردیده است. 

تی خود تزریق کنیم و در این راستا تناقض آمیزی، به درون قالب های کهنه عقید

همه چیز را دستخوش جعل و تحریف سازیم. شهرام در باره هر بخش این بیراهه 

به و  ، برنامه آموزشنظراتساختار ایدئولوژی، سیاست ها،  رفتن ها، گوشه هائی از

ایدئولوژی و آموزش و  قلمرو درپراتیک چند ساله سازمان را شاهد آورد. ویژه 

، ابراز «مارکسیسم» اسی برخورد پاره وار، متناقض و محافظه کارانه با نظرات سی

قبول ماتریالیسم تاریخی و همزمان باور به خدا! یا جدا کردن درک مادی تاریخ از 

جامعه و تحلیل طبقاتی « مارکسیستی» بنیان ماتریالیستی خود، فرار از تشریح 
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قتصادی، آویختن به صاحبان افکار رخدادها، عزیمت از اندیشه ها به جای زیربنای ا

ع به قدرت توده های استثمارشونده و بسیاری موارد دیگر را به عنوان به جای رجو

نمونه ذکر نمود و مورد انتقاد قرار داد. بر ضعف عمیق سازمان در ریشه یابی آسیب 

انگشت نهاد و هر سه تحلیل ارائه شده از  50پذیری ها و تحمل ضربات شهریور 

از بررسی درست سابق هبری یا کل افراد را به نقد کشید. فروماندگی رهبری سوی ر

خواندن رخدادها را نشان  «ضد انگیزه ای» را یاداور شد و  40تحوالت دهه 

« مارکسیستی» از تحلیل  سازمان جدی ایدآلیسم مذهبی و عجز کامل استیالی

ائل دیگری نیز اشاره ز به مسشهرام در جزوه سب مسائل اجتماعی و تاریخی دانست.

  :هایش در شرائط روز سازمان این شد که جمعبست حرف نمود.

ما به یک تحلیل عمیق ماتریالیستی و رادیکال از جامعه متکی نیستیم، طبقات  »

 پایهاجتماعی را نه با رجوع به شیوه تولید و مناسبات اقتصادی مسلط بلکه بر 

تضاد عینی رویکرد اقشار به مبارزه را نه  لدالی ،معیارهای روبنائی ورانداز می کنیم

آنها با رژیم، بلکه ناشی از اعتقاداتشان می دانیم. از خلق سخن می رانیم و این خلق 

قادر به  را به قشری از خرده بورژوازی دارای معتقدات دینی محدود می سازیم.

 زیربنائی صفبندی انقالب و ضد انقالب نمی باشیم.، تضادهای درست تشخیص

های خود به  ون با رژیم را نمی فهمیم، اهمیت جنبشیاقشار و طبقات اپوزیس میان

خودی توده های کارگر و دهقان را درک نمی کنیم، از مسأله شعور و شناخت و 

آگاهی تلقی ایدآلیستی داریم، برای یافتن استراتژی انقالب راه شناخت قوانین 

را  اندیشه ها و عقاید گیریم،جامعه را پیش نمی  علمی و تحلیل شرائط عینی

غول آسا افکار ساختن  بارخدادها می بینیم و می خواهیم  تمامیسلسله جنبان 

این گمراهه  همهها اینکه ریشه حرفالخره و به عنوان نتیجه نهائی انقالب کنیم و با

در ایدآلیسم مذهبی و عدم گسست و آسیب پذیری ها  ها کژپنداری ،رفتن ها

   نقل به مضمون ( ) «های اسالمی قرار داردما از باور قطعی
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و رفقای جمع  مرکزیت پیراموندر اختیار کادرهای  چنین رویکردیجزوه سبز با 

حوزه ها سایر ا دستور کار آموزش هاز طریق آنبه تدریج  و قرار گرفت های سرشاخه

پرنسیپ های درست و رعایت صداقت  ،این کار اما با شفافیت. گردیدها  و جمع

کاسبکارانه،  غلط، دنیائی محاسبات خود، پیشبرد پروسهو در  نشدانجام ونیستی کم

 مورددر این . ی به دنبال آوردبورژوائ های بخشیعزت و ذلت  دیپلومات منشانه و

 طبقاتی ، اما پیش از آن باید بنمایهدهمخواهم توضیح  ، به اختصارپائین ترکمی 

 کندوکاو کنیم.  محتوای جزوه سبز را مقدارینقد شهرام و 

سازمان مربوط  و تا حدودی وضع روز تمامی انتقادات شهرام تا جائی که به گذشته

می شد، نه فقط درست بود که حکم قطره ای از دریا را داشت. نفی و اثبات ها و 

گسست های چند ساله ما از ایدآلیسم مذهبی هنوز شالوده نگاه ایدئولوژیک و 

طبقات، مناسبات اساسی میان طبقات اجتماعی، دولت، به جامعه، به  را طبقاتی ما

نداده بود. او کامالا  ریشه ایتغییر  اتی یا هیچ پدیده اجتماعی دیگرمبارزه طبق

ت مهم و تعیین درست می گفت و با طرح این حرف ها راه را برای پاره ای تحوال

اعالم می  کننده باز می کرد و در واقع باز کرد. جزوه سبز بسیار صریح و عریان

داشت که اسالم مثل هر دین و شریعت دیگر قابل غسل تعمید ماتریالیستی و 

 هیچباز هم  ،انقالبی نیست و این شستشو حتی اگر با آب هفت دریا صورت گیرد

تغییری در خونمایه ارتجاعی و ضد انسانی مذهب پدید نمی آورد. جزوه با قاطعیت 

الم هزاران بار رادیکالیزه شده و الزم بانگ می زد که اسالم حتی همین اس

سد آهنینی بر سر راه شناخت مارکسی جامعه و واقعیت های  ،ماتریالیستی شده ما

اجتماعی و در همین راستا سدی محکم بر سر راه مبارزه طبقاتی توده های کارگر 

برش نهائی در مؤثری ، نقش مسأله باالاست. شهرام با تهیه جزوه سبز و طرح قاطع 

 اما در این شکی نیست از باورهای اسالمی و ایدآلیسم مذهبی ایفاء کرد، سازمان
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مهم دیگر تمامی واقعیت ماجرا و سیر  نکتهتأکید بر این نقش، بدون تصریح دو 

  این نکات عبارتند از: رمزآمیز و اسیر تحریف می سازد. رویدادها را 

دعوت  زد. او هیچشهرام حرف دل اکثریت قریب به اتفاق اعضای سازمان را . 1

عین حرف های  چم جدیدی را به اهتزار در نیاورد!!هیچ پر نوینی را آغاز نکرد!!

پروسه گسست تدریجی چند ساله سازمان از مذهب را فرمولبندی کرد و مطرح 

نقش وی تصریح و تدوین و اعالم پیام این فرایند و نه هیچ چیز دیگر بود. ساخت. 

فشار آنها شدند؟ چرا پیشگام ن دیگرانچرا  چنین بودته خواهد شد که اگر حتماا گف

؟ ندنمودنفرساینده تناتقضات را تحمل کردند و فراخوان خالصی از وضعیت را صادر 

 تاریخی است. حوادثفاقد بنمایه نگاه مارکسی و ماتریالیستی به سیر این سؤال 

یژه ای نیستند. ها را ایفاء می کنند موجودات وسانها حتی زمانی که مؤثرترین نقشان

در رخشنده ترین حالت نیست. «! نبوغ»جلوه های  نظر آنهاو  تأثیرفکر، اراده، توان 

یا  خود و رخدادهای جاری درون شرائط زندگی طبقه، انتظار، پراتیک اندیشهفقط 

های انباشته در پشت زبان افراد نمایندگی می کنند. حرفرویکردی از این طبقه را 

فریاد می  همراهان راهای  مخالفت ها و موافقتبیان می کنند، را  قشر و طبقه خود

خالق فکر، انسان نخبه، دارای هوش ویژه این نیست که ها با سایر افراد آنزنند. فرق 

نمایندگی جریان فکر و  برای بیشتری نسبتاا یا قدرت اعجازند!! بلکه از توانائی 

اوقات عوارض منفی آن پاره ای  توانائی که گونه ایبرخوردارند.  یک رویکردپراتیک 

شهرام چنین وضعی هیچ کمتر از آثار مثبتش نیست. و شاید هم بیشتر باشد. 

 داشت. 

فقط یک کار را انجام داد. به عنوان نماینده  با کل این اثرگذاری ها . شهرام2

 تا یک تشکل ظرف امپریالیسم ستیزی خلقینمود تیزبین کمونیسم خلقی کمک 

را به ظرفی برای ابراز حیات  جای خود آویزان به مذهب بورژوازی و الیه های پائین

بر ایدئولوژی روز  که نقد همه ما نقد شهرام بسپارد. اقشار همانکمونیسم خلقی 
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، هیچ تغییر بنیادی در نوع نگاه و رویکرد سازمان به مبارزه طبقاتی یا بود مجاهدین

معه پدید نمی آورد. مسائل مهم و جایگاه ما در پهنه تقابل میان طبقات اساسی جا

سرنوشت ساز به همان صورت سابق باقی می ماند. تحلیل ما از جامعه کماکان بر 

سرمایه » روز در باره تسلط چیزی به نام  مریخی های مرسوم ساحل شعاربافی

مبارزه طبقاتی درون لنگر می انداخت. «!! داری کمپرادور وابسته به امپریالیسم

، 40جنگ میان خلق و امپریالیسم قلمداد می شد!! تحوالت دهه جامعه همچنان 

وازی در قرار گرفتن بورژ در جامعه و نظام سرمایه داری استیالی کامل پویهنه 

سیاسی و ظهور طبقه کارگر به مثابه یکی از دو طبقه  مکان طبقه مسلط اقتصادی،

تسویه  و «ستهبورژوازی واب»اساسی جامعه که بالعکس ساز و کار تسلط یافتن 

های مشروطه به بعد، تا گردید. کل سال ارزیابی می « بورژوازی ملی»حسابش با 

، دوره حاکمیت فئودالیسم نام گرفت، وجود جنبش کارگری تحوالت باالپیش از 

این فاصله « کمونیستی »این دوران انکار  شد. جنب و جوش های موسوم به 

ادی و طبقاتی درون جامعه به حساب نحله های فکری فاقد پایه های م ،تاریخی

مشی چریکی و مبارزه مسلحانه پیشتاز تنها طریق هموارسازی راه خروج خلق آمد!! 

رژیم دست »ن به صف جنگ علیه امپریالیسم و از برهوت سکوت و پیوستن آنا

 توسعه درک از سرمایه، نظام سرمایه داری، فاز امریکا برآورد شد!!« نشانده

ایه داری، جامعه، شیوه تولید، طبقه اجتماعی، دولت، کارگر و امپریالیستی سرم

درک از ری، سازمانیابی این جنبش، انقالب، طبقه کارگر، سوسیالیسم، جنبش کارگ

در یک کالم روایت ما از همه مسائل و  ها ها و سلب آزادی حقوقی بی های ریشه

زمان و همامیز در خود را از دست داد اما هم اسالمیمبارزه طبقاتی پیرایه های 

رفرمیسم چپ میلیتانت بسته بندی گردید و مهر  وآشنای کمونیسم خلقی  قالب

  خورد!!« مارکسیستی» ار کمونیستی و اعتب
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یک د. شدیگر نیز به همین سرنوشت دچار  امور برخیو همه ما در نقد شهرام 

صه اتوریته پردازی رهبری پیشین و تنگ بودن عر مهم انتقادات وی رامحور 

 به عنوان . آنچه او در این گذرتعیین می کرددخالتگری توده تشکیالت در آن زمان 

نوع مناسباتی بود که نه  پیشنهاد می کرد و حاکم می ساخت،جایگزین گذشته 

زمینه های الزم برای  کمکی نمی نمود، کههیچ  افراد بیشتر دخالتگریبه فقط 

از هم می پاشید و می صورت دردناکی به احراز توان اثرگذاری و دخالت آن ها را 

برای و رفیقانه نقشه مند  جمعی، آنچه جریان یافت نه یک کار آگاهگرانهسوزاند. 

جایگزینی ارتجاع اسالمی با شناخت مارکسی مبارزه طبقاتی، نه در جهت گسست 

سرمایه و پیوستن به جنبش آگاه ضد و ناسیونالیستی از امپریالیسم ستیزی خلقی 

های احساس فروشانه و نفی و اثبات  لتاریا که بالعکس رواج چپ نمائیوپرداری 

های متعارف کمونیسم خلقی میلیتانت بود. آنچه می توانست صمیمانه، سازنده، 

طبقاتی، انقالبی و مارکسی پیش رود، به یک تراژدی بسیار فرساینده، سخت 

  بیش از حد مسلکی تبدیل شد.  وپرهزینه، کامالا سطحی 

اینکه موضوع روشن شود باید دید که اگر به طور مثال رویکرد آگاه ضد کار برای 

می توانست میدان دار تحوالت باشد، چه  در صحنه حاضر بود ومزدی طبقه کارگر 

این فرض نادرست و اتوپیک است. به این دلیل روشن که  راهی را پیش می گرفت.

تی حضور داشت هیچگاه به اگر چنین رویکردی در جامعه و در پهنه مبارزه طبقا

درون یک سازمان چریکی غرق در امپریالیسم ستیزی خلقی و آویزان به مذهب 

نمی خزید. در این شکی نیست. اما من این فرض نادرست را به دو دلیل پیش می 

کشم. اول از این روی که می خواهم تفاوت کار رویکردهای مختلف در عرصه نقد 

بقاتی را روشن تر بیان کنم و دوم به این خاطر که کجراهه های سر راه مبارزه ط

رویکرد واقعی ضد سرمایه  استقبال از مستعد برای به لحاظ طبقاتی وجود عناصر

را حتی در دل سازمانهای چریکی آن روز منتفی نمی دانم. این عناصر حضور  داری
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ونیسم کم زیرا، کردندنمی با سر آگاه طبقاتی خود به مبارزه نظر ، اما داشتند

 پیش چشم آنها می دزدید. دیگر راه این مبارزه را از  راهبردهایبورژوائی و 

و راه واقعی پیکار طبقاتی را  داشت حضور مارکسی اگر رویکرد ضد سرمایه داری

کمبود کلیشه ، نه اساس معضل را نه روبنای عقیدتی سازمان می کاوید و می یافت

مانند  شیدن الفاظ کلی شعارگونهپیش ک یاچپ نمایانه  توخالی های مکتبی

که بنمایه نگاه ما به جامعه،  «تحلیل زیربنائی»  و «دیالکتیک»  ،«ماتریالیسم»

جهان، تاریخ، طبقات، مبارزه طبقاتی و راه واقعی رهائی بشر می دید. برای 

جمع شدن عده ای انسان زیر لوای رژیم ستیزی، ضد  لغو کار مزدیسوسیالیسم 

و و دست بردن آنها به سالح نه حکایت مبارزه کارگران  امپریالیسم خلقی

حفاری بدترین گمراهه ها بر سر راه علیه مناسبات اجتماعی حاکم که  فرودستان

با  در این منظر قبل از هر چیز باید تکلیف خوداین مبارزه به نفع بورژوازی است. 

یه داری و برای روزمان با راه و رسم پیکار ضد سرما تناقضات فاحش میان رویکرد

 تحلیلسرمایه، شناخت مارکسی  ساختیم.ا روشن می لغو کار مزدی طبقه کارگر ر

، جامعه ساالری سوسیالیستی شورائی سرمایه داریمارکسی شرائط امپریالیستی 

سرمایه ستیز کارگران، سوسیالیستی واقعی لغو کار مزدی طبقه کارگر، جنبش 

 کار مزدی، مفصلبندی مبارزات روز سازمانیابی این جنبش، رژیم ستیزی ضد

ی، راهکارها و تاکتیک های پیشبرد این مبارزه و کارگران با جنبش الغاء کار مزد

انتقادی ما برای طی پروسه  یگر بود که باید لیست آناتومیدنیائی مسائل مهم د

د سیاسی قتصاا. باید روایت مارکسی ماتریالیسم، نقد مارکسی را پر می کردتحوالت 

ایه داری و تبیین شفاف دورنمای مبارزه پرولتاریا علیه سرمایه را تعمق می سرم

زمینه تمامی کردیم. از درون چنین فرایند انتقادی رادیکال و ضد کار مزدی بود که 

می  فراهمسیاسی سازمان نیز به مفهوم واقعی طبقاتی آن ایدئولوژیک و های تحول 

 اریخ می رفت. و پوشش عقیدتی تشکیالت به بایگانی ت شد
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گام بعدی طبیعتاا استحاله سازمان از یک سکت چریکی به هسته اولیه یک ظرف 

شورائی متشکل از فعالین کمونیست جنبش کارگری بود که آحادش دست در 

دست هم برای تبدیل شدن به فعالین عملی جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر، 

این  سوسیالیستیی سراسری کارگران و سازمانیابی شورائ همهجلب همراهی 

پشت سر  رامسأله جدید  صدهاجنبش تالش نمایند. پیداست که طی این پروسه 

حل مشکالت امنیتی، چگونگی انطباق زندگی مخفی افراد با  .هم ردیف می کرد

ملزومات حضور در مراکز کار و تولید، راههای تأثیرگذاری و دخالتگری هر چه فعال 

ه های کارگر، محتوای روز فعالیت های آگاهگرانه و دنیائی تر در مبارزات جاری تود

کارهای دیگر، همگی موضوعیت می یافتند و مبرمیت حل و فصل خود را تحمیل 

 می کردند. 

ها بود. منظر  ضد این جهتگیری از همه لحاظ به وقوع پیوست ما آنچه در سازمان

، هیچ کدام هیچ سنخیتی ، هدف، رویاروئی ها، ساز و کارهاطبقاتی برنامه ریزی ها

نداشت. سیر تحوالت،  سوسیالیستی ضد کار مزدی رد رویکردبا راه و راهب

جایگزینی سازمان سوسیال خلقی مذهبی با هسته رشد یابنده یک روابط شورائی 

در دنیای تیره و . نکردمتشکل از فعاالن جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر را دنبال 

مجاهدین که در سراسر جهان راه ابراز وجود این تار روز نه فقط در تشکیالت 

کسانی که چنین سمت و سوئی داشتند، به لحاظ آگاهی طبقاتی و رویکرد سد بود. 

اعتماد به نفس عاجزتر از آن بودند که قادر به میدانداری باشند. در چنین وضعی و 

مربوط می ما روز در غیاب نقش بازی رویکرد ضد کار مزدی، تا جائی که به سازمان 

شد، گرایش کمونیسم خلقی، تنها نیروئی بود که زمام کار و فرمان چرخ تحوالت را 

به دست می گرفت. صدر و ذیل انتظار این رویکرد را قبالا توضیح دادم. اینکه تشکل 

م سوسیال خلقی روز مجاهدین را با تشکلی از همین سنخ، اما ظاهراا الئیک و زیر نا

را در تشکیالت « شهرام » عاملی که رفیق ما زد. جایگزین سا« مارکسیست»
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مجاهدین، در چپ ایران و در افکار عمومی سر زبان ها انداخت، بیش از هر 

چیز نقش وی به عنوان مصمم ترین و جسورترین نماینده رویکرد 

این گرایش، اشتباهات  «شهرام » م خلقی میلیتانت بود. اشتباهات کمونیس

ای این رویکرد در قیاس با سوسیالیسم خلقی هنقاط قوت وی نقطه قوت 

وج این رویکرد در مقابل مذهب مدار، تأثیرگذاری او کمک به عر

 ر زیانبار کارهایشهای مذهبی مرتجع بورژوازی و باالخره آثاونیاپوزیس

توده سنگینی بود که بر رویکرد مارکسی ضد کار مزدی بسیار زیان های 

  طبقه کارگر وارد شد.های 

می شود.  استنباطوارونه  همه مسائل محاسبات این گرایش ر دیدگاهدر حصا

کمونیست بودن انسان ها نه از ورای فعالیت های آگاهانه و چاره پرداز آنان در 

درون جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر، که به صورت گسست از یک آئین و 

به  نیست شدنو کمو پیوستن به آئین دیگر جامه عمل می پوشد!! کمونیست بودن

زعم ما این معنی را نمی یافت که باید در جنبش کارگری نقش یک فعال آگاه ضد 

« مذهب »دیگر  قط باید مذهب روز را با شکلسرمایه داری را ایفاء کنیم. بالعکس ف

نیروی آگاه اما نه با این منظور که  رویمبه میان کارگران باید  کردیم.جایگزین می 

خودمان بلکه به این خاطر که  ه داری آن ها باشیمجنبش خودپوی ضد سرمای

برای طی  ما برنامه ریزی درون تشکیالتی ،تربد هاغسل تعمید کارگری گردیم. از این

و سایر  محتوای جزوه سبز انتقال باالتر گفتم کهلوژیک بود. پروسه تحول ایدئو

به  ه هادرون حوز بهمباحث معطوف به پویه تغییر دیدگاههای سیاسی و عقیدتی 

 همه ، همراه با فراهمسازینکه مسیر یک کار جمعی، آموزشی، آگاهگرانهجای آ

مشتی زمینه های الزم برای یک گزینش آزاد و خودجوش را پیش گیرد با 

شهرام به نوع این رفتارها همراه شد. ، حقارت پردازی و دیپلومات بازی، قیم ساالری

از یک سوی و تنگ  بورژوائی کمونیسمزیر فشار روایت  ،پاره ای تیزبینی هارغم 
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فرهنگ، عادت، اخالق و افکار زائیده مناسبات های جاری در و جاه طلبی  هانظری 

تشکیالت چشم فرو بست. ترکیب واقعیت روز  بر سرمایه داری و جامعه طبقاتی،

و در  بعضاا به اشتباهرا آنها و جهتگیری اجتماعی  نیروهای تشکیل دهنده سازمان

را مشتی اصول اعتقادی می « مارکسیسم» او  نادیده گرفت. وارد آگاهانهبیشتر م

 هایانساندید و از زیج نگاه خویش می پنداشت که بیشترین شمار اعضاء سازمان 

باید با صدها شگرد  دگمی هستند که قادر به فهم حقانیت این اصول نمی باشند و

بول تغییر ایدئولوژی عبور چ قاز مارپی« نمایندگان پرولتاریا» توسط عجیب و غریب 

وارونه بینی های دیگر رویکرد کمونیسم خلقی میلیتانت  کلتصوری که با  کنند!!

در همان زمان که شهرام توده های عضو تشکیالت را با همخوان و همخون بود. 

باال رصد می کرد، اکثریت غالب این توده به صورت مدام کوه تناقضات ناشی از نگاه 

آنها اگر زمانی با خواندن  سنگین می دیدند. به مذهب را بر سینه خودآویختگی  از

متونی از نوع جزوه شناخت یا تکامل توجیهی برای تعویق مواجهه آگاه و جدی 

خویش با واقعیت های زمخت طبقاتی می یافتند اما هیچ منافعی در این کار 

ت تازه یا فشار نداشتند، بر همین اساس، به طور مستمر خود را با هجوم سؤاال

های انسانی مبارزه روز رو به رو می دیدند. ی  میان باورهای دینی و آرمان ناهمگن

تناقض میان تقدس مالکیت خصوصی در اسالم و باور از خود سؤال می کردند که 

 چگونه می توان به حقوق برابر انسانها یا برابری طلبی انسانی سوسیالیستی را

ن بر بی اعتباری آراء اکثریت یا متهم ساختن و مکرر قرآ تأکید افراطی توضیح داد؟!

مردم به بی فکری، بی عقلی، بی شعوری، جهل و سطحی نگری را های وسیع توده 

چگونه می شود توجیه کرد؟!  تناقض سرکش میان این شکل تحقیر توده ها و اصل 

کلی می ارجگذاری به نظر اکثریت و مبانی حقوق و کرامت انسانی افراد را چه ش

!  قبول ؟!توجیه کرد را چرا بایداسالم به زن  انسان ستیز توان نادیده گرفت؟! نگاه

ن نشان چیست؟، آنچه زیر نام قصاص و سنگسار و نوع بردگی و برده داری در قرآ
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این ها در اسالم هست فاجعه است، آیا می توان از حقوق اولیه انسانی حرف زد و 

احکام سکوت نمود؟ ضدیت ریشه ای باورهای دینی  نسبت به بربرمنشانه بودن این

 الت نه با ایناو فصل کرد؟ این سؤبا ماتریالیسم تاریخی را چگونه می توان حل 

مشغله مدام فکر و ذهن خیلی ها بود. رویکرد فرمولبندی ها اما با همین مضمون 

ه ها در ذهن اکثریت اعضا و پروسقض کاویگشت و گذار این تنا ،کمونیسم خلقی

مشکل این دیدن  می دید اما را کم یا بیش هاانقراض باورهای دینی در زندگی آن

شالوده کار برای شهرام این نبود و نمی توانست باشد که در  را حل نمی نمود. وی 

درد دل با همراهان بگشاید، آنچه را می داند با  مکان یک کمونیست کارگر درِ

همرزمان گوش دهد. پروسه ای از نقد و  هاید و به تمامی حرفدیگران در میان نه

رادیکال و ضد سرمایه  انتقاد جمعی خالق علیه هستی روز تشکیالت را بستر تحول

هر فرد و جمعیت و گرایشی راه نهایتاا از درون این پروسه  داری این وضعیت سازد،

زه او می دید که اکثریت غالب اعضای سازمان به انداگیرد. را پیدا کند و پیش خود 

خود وی منتقد ارتجاع مذهبی هستند، می دید و می شنید که از میان رفقای اسیر 

شدن « مارکسیست» ما در زندان افرادی زنجیر تعلقات دینی خود را دور انداخته و 

خویش را اعالم داشته اند اما با همه این ها، کل سازمان را امت گمراه در ضالل 

 می پنداشت.  « مارکسیسم» نده به دین و خود را یگانه بشیر و دعوت کن

این رویکرد بیرق همگن نیست.  که گفتم رویکرد کمونیسم خلقی با محاسباتی

و ضدیت با سرمایه داری در دست دارد، اما خود بانی نوعی برنامه ریزی اقتصادی 

از نقد مذهب سخن می راند اما در همه تار و اجتماعی نظام بردگی مزدی است. 

طبقه کارگر پهن می کند اما  و ثنای ر است. همه جا بساط مدحپودش مذهب ساال

سرنوشت زندگی  راه مبارزه و سد راه هر میزان دخالتگری آزاد کارگران در تعیین

سرمایه داری طبقه  جنبش ضد و مسائل خود، حتی سد راه آنان در تدبیر امور

شمندان را خویش است. آویزان سازی تاریخ به نقش حاکمان و قهرمانان و اندی
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ر شایسته ساالری اسی قرار می دهد اما خود در همه وجود و وجوه، مورد انتقاد

برای حاکمیت سرمایه و  رمزیبورژوائی است. حکومت کارگران در تلقی وی اسم 

نخبگان برنامه ریز و سیاست پرداز بورژوازی است. شهرام به عنوان نماینده هشیار 

تشکیالت را در پروسه  اعضایعیت واقعی این گرایش نمی توانست مکان و موق

درک کند و به حساب آرد. او فکر می کرد که باید حتماا نقش منجیان  تحوالت روز

و رهبران را بازی کند و تنها در این صورت و به شرط کنترل همه امور توسط 

شایستگان حول اوست که همه چیز کمونیستی و درست و موفقیت آمیز پیش 

که فراز و فرود تحوالت مورد بحث، آن گونه که بعدها  ی استگفتن خواهد رفت.

با برخی از اعضای  ،54، شاید هم اوایل سال 53سال  واسطحتی تا امعلوم شد 

سازمان طرح نشد، در همین گذر همه رفقای تشکیالت خارج کشور از جمله 

اشت میان ما جریان دن در این بخش تا مدت ها از آنچه قدیمی ترین افراد سازما

   بی اطالع بودند.

 ایجاددست به کار تدارک نوعی اتوریته قوی و  همین نگاه، قبل از هر چیز،با  شهرام

ختناق آلود در درون سازمان شد. فضائی که در دل آن یک الیت تشکیالتی افضائی 

مرکب از عناصر انگشت شمار، خود را نماد فکر و ایدئولوژی پرولتاریا تلقی کنند!! 

خود را خرده بورژواهائی به حساب آرند که از طبقه کارگر و دردها و  مابقی نیز

رنجهایش چیزی نمی دانند!! برای درک این دردها و رنجها، باید به میان کارگران 

بروند، باید خلقیات کارگری کسب کنند، استحاله شوند، از طبیعت زشت خرده 

گرفته ای که مرکز جوالن  بورژوائی خود بمیرند و پرولتاریا شوند!! در دنیای مه

نوع افکار بورژوازی بود و مرغان سرخپوش صحراهایش با سمفونی اردوگاه یا نقد 

چینی اردوگاه می خواندند راه و رسم جهتگیری پرولتری و کمونیستی بهتر از این 

 نسخه پیچی نمی گردید.
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ی مطابق آنچه رویکرد کمونیسم خلقی تشخیص داد، همه افراد به خاطر باورها

مذهبی پیشین خرده بورژوا بودند!! باید پرولتاریا می شدند و برای تحقق این هدف 

را با مارکسیسم عوض می  خویش سه کار باید انجام می دادند. اعتقادات دینی

 درونو در مبارزه ایدئولوژیک  می آموختندکردند، از کارگران خوی کارگری 

. پاالیش می کردندشان از وجود خرده بورژوائی رافرهنگی  آلودگی هایتشکیالت 

محتوای جزوه سبز با چنین برداشتی دستور کار آموزشی سازمان شد و بر همین 

در اختیار عده ای معین قرار گرفت. عناصری که بنا به  ،اساس در فاز نخست

تشخیص جمع مرکزی قدرت فهم و ظرفیت پذیرش حرفها را دارا بودند. مابقی 

کسب صداقت  زم، عروج به مرتبه درک این کشفیات یااحراز صالحیت الاعضا برای 

طنز تلخ تاریخ کارخانه ها می شدند.  راهی، «مارکسیسم»طبقاتی مورد نیاز قبول 

شوند و آماده  اینکه برخی اعضای سازمان که قرار بود با طی این فرایند پرولتریزه

ستثمار طبقه زندگی و ا و برخاستگان شرائط کار اوالا !! گردند پذیرش مارکسیسم

داشتند، ثانیاا تعلقات  حتی بعضاا خود پیشینه سالها کارگر بودنکارگر بودند. 

عکس ماجرا هم  ها از خیلی ها ضعیف تر و کمرنگ تر یا بیرنگ تر بود.مذهبی آن

منافع طبقاتی  سرراست و بدون شائبه . عناصر مفتخر به نمایندگیصدق می کرد

د که فاصله چندان نزدیکی با زندگی و مبارزه هائی بودن پرولتاریا معموالا آدم

 بازاری تر بود.   شایدنیز  برخی از آن هاجنس دیانت  کارگران نداشتند.

اتوریته آهنینی که رویکرد کمونیسم چرا چنین می شد. پاسخ زیاد دشوار نیست 

خلقی برای پیشبرد پروسه تحوالت ایدئولوژیک درون سازمان الزم می دید در گرو 

ساختن و به تمکین کشاندن هر منتقد احتمالی از هر جنس و رویکرد بود.  مرعوب

نه فقط سد راه  (23) مانند علیرضا سپاسی آشتیانی و محسن فاضل کسانی

نبودند که   -در روایت روز سازمان -«کمونیستی» و « مارکسیستی»یری جهتگ

« سپاسی»  .ودهم ب پیشتاز « علیرضا سپاسی»کامالا همسو و حداقل یکی از آنها 
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دینی خود را دور ریخته بود و  حتی پیش از فرار شهرام از زندان، باورهای

م به هر کدا «فاضل» جهتگیری عریان کمونیستی داشت. با این وجود هم او و هم 

 !!کسب کردند تحول ایدئولوژیکمقاومت در مقابل  ی نوعیدالئلی عنوان پرچمدار

مکین به اتوریته مستحکم تشکیالتی کمونیسم اوالا راه و رسم تچرا؟ برای اینکه 

ثانیاا حمله به آنان درس عبرتی برای هر منتقدی از هر گرایشی  خلقی را بیاموزند،

ثالثاا و از همه مهم تر پروسه تحوالت ایدئولوژیک سازمان مجاهدین به نام باشد. 

به ویژه شهرام و به عنوان دستاورد انحصاری نقش بازی وی ثبت گردد. نکته اخیر 

شهرام رل مهمی بازی می کرد. او در همین  های ها و جهتگیریریزی در برنامه 

به جرم طرح یک  را اولی تا جائی که به دو رفیق یاد شده مربوط می شد،راستا 

چگونگی هزینه شدن امکانات مالی تشکیالت توسط  در موردانتقاد بسیار ابتدائی 

دومی برای و  خواند« نمای برتری طلباپوتورنیسم چپ » جمع مرکزی، پرچمدار 

ها در دل شرائط خاص است شخصی که طبیعی انسانهای برخی گرفتاری به خاطر 

  جعل نمود. « پاسیفیسم تشکیالتی»اتهام رهبری 

، مارپیچ ها پروسه تحوالت ایدئولوژیک و سیاسی با این شاخص ها و جهتگیری

عضاء روانه کارخانه ها شدند. فضای تحقق خود را دنبال کرد. شمار قابل توجهی از ا

گردید. بار گناه « انتقاد و انتقاد از خود» داخل تشکیالت فضای بسیار پرتالطم 

و هر چه بروز این  ها را تا مرز زمینگیری پیش راند خرده بورژوا بودن خیلی

زمینگیری بیشتر می شد، تاریخ احراز صالحیت آن ها برای قرار گرفتن در پروسه 

 شدن بیشتر به تأخیر می افتاد!! « مارکسیست»ایدئولوژیک و پویه تحوالت 

آدمهائی که از زندگی، کار، عالئق، خانواده و همه چیز خود دست شسته بودند تا 

مبارزه کنند، اینک آرزوی خالصی از  و استثمارشوندگان برای زندگی بهتر کارگران

ر خود می ساخت. سوای شر طاعون خرده بورژوا بودن همه فکر و ذکرشان را اسی

نقش مسلط کمونیسم بورژوائی در جنبش کارگری بخشی از دنیا و طیف نیروهای 
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چپ، دو عامل دیگر به تحکم این روند در درون تشکیالت کمک کرد. اول اینکه 

همه ما به لحاظ آشنائی با جوهر آموزش های مارکسی مبارزه طبقاتی در سطحی 

ما در خواندن چند نوشته « مارکسیستی»اصطالح ار داشتیم. کل شناخت به نازل قر

در بهترین حالت برخی مقاالت لنین، از کسانی مانند استالین، مائوتسه دون، 

خالصه  نوع این هاو ترجمه نوشته های رهبران جنبش های چریکی امریکای التین 

می شد، متونی که عموماا بیش از آنکه مایه شناخت مارکسی مسائل مبارزه طبقاتی 

 رژیم ستیزی و می کردند. دوم آنکه و دورتر شوند خواننده را از این شناخت دور

های انسانی تنها چیزی بود که غالب ن ال در مبارزه برای تحقق آرماایفای نقش فع

افراد به آن می اندیشیدند. رویکرد کمونیسم خلقی وجود این عوامل را مغتنم 

»  ر پای بندی به مبارزه علیه رژیم،اطمواجه دید که به خ کسانیشمرد، خود را با 

ا تحمل و برای زندگی بهتر توده ها، حاضرند به هر گونه انتقاد از خود ی« امپریالیسم

هائی که در همان حال راه درست مبارزه ضد سرمایه هر شرائطی تن دهند. انسان

د. داری را نمی دانستند و کوله بار توهم به هر بی راهه ای را بر دوش می کشیدن

فضای داخل تشکیالت با همه این عناصر و مؤلفه ها در هم آمیخت. پروسه ای که 

زیر نام کمونیستی شدن و کارگری شدن سازمان پیش رفت عمالا ساز و کار انفعال، 

که تا  کسانیفرصت طلبی و ضایع شدن بخش قابل توجهی از توانائی ها گردید. 

کی در محیط درس و کار و زندگی چند سال پیش و قبل از آغاز زندگی مخفی چری

می توانستند با توده اهالی از جمله کارگران در ارتباط باشند، با آنان آمد و رفت 

کنند، پیرامون شرائط کار و استثمار و مصائب روز زندگی کارگران یا ریشه های این 

مصائب با آنان حرف بزنند، در میان توده ها گوش شنوائی برای گفته های خویش 

جو کنند، عده ای کارگر را در این خانه و آن خانه یا محیط کار به دور هم جست

جمع نمایند و به اشکال مختلف بر آنان تأثیر بگذارند، اینک به دنبال سال ها 

زندگی چریکی تمام روز را برای بورژوازی حمالی می کردند، بدون اینکه قادر به 
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 هائی که قبالا چنانباشند. انسان درگر کنار دست خوگذاشتن هیچ تأثیری بر هیچ کا

داشتند اینک در بدترین شرائط برای صاحبان سرمایه  و برد تأثیری ظرفیت توان و

 -خردهضخیم جان می کندند، فقط با این تحلیل و توجیه که قرار است غالف 

 زیب شخصیت سازند!! را بورژوا بودن فرو اندازند و ساز و برگ پرولتاریا شدن

ما که باید خود را در ایفای نقش به صورت فعالین آگاه، دخالتگر و کمونیست شدن 

 شکلبه شیوه ای معکوس  ،نشان می داد یچاره پرداز ضد کار مزدی جنبش کارگر

همه چیز بانگ می  !!پیدا می کردفنا در مقام کارگری سیر و سلوک عرفانی برای 

لغو کار مزدی پرولتاریا آنچه می کنیم نه راه پیوستن به کمونیسم مارکسی و  زد که

روایتی از  کمونیسم خلقی و بورژوائی است. شکلیبلکه صرفاا تاختن به سوی 

کمونیسم که سالح دست قشری از طبقه بورژوازی برای سوار شدن بر موج نارضائی 

 و قهر و خشم توده های کارگر با هدف تسویه حساب با رقبای طبقاتی خود بود. 

ط گوشه ای از وارونه بینی ها بود، فضای سازمان از تمامی آنچه اینجا آمد فق

شدن پر شد و در « مارکسیست » ، نقد مذهب و «مبارزه ایدئولوژیک» گفتگوی 

تنها چیزی که هیچ کس به هیچ میزان، در هیچ سطح به آن  ها دل این جنجال

ره این بود که راستی راستی این مارکس، این آدمی که ما و دنیا در با فکر نمی کرد

روایت وی از تاریخ یا شناخت او از سرمایه، جامعه سرمایه داری، طبقات و مبارزه 

طبقاتی حرف می زنیم، چه گفته است، چه راهی رفته است، چه کارهائی را انجام 

داده یا انجام دادن آنها را به کارگران توصیه نموده است. هیچ کدام ما از خود نمی 

یدیم که چرا هیچ سطری از هیچ کتاب مارکس پرسیدیم یا به طور جدی نمی پرس

؟ چرا هیچ صحبتی از خواندن هیچ کدام از نوشته های مارکس در نمی خوانیمرا 

میان ما نیست؟ اشتباه نشود، به طور قطع هیچ توطئه ای در میان نبود، افرادی از 

دادن آنها در لیست آموزش سیاسی خواندن این متون یا قرار  ،سر دسیسه پردازی

عضاء تشکیالت را قدغن نکرده بودند. اساساا نیازی به توطئه وجود نداشت. رویکرد ا
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کمونیسم خلقی در سیره متعارف شناخت، سیاست و پراتیک اجتماعی خود احتیاج 

چندانی به خواندن آثار مارکس احساس نمی نمود و مطالعه آن ها در تشکیالت را 

ر باشد اگر بگویم که پیش از ضربه زائد و بی مورد تلقی می کرد. شاید تعجب آو

و در شرائطی که هنوز قوام ایدئولوژی اسالمی تا حدود زیادی باقی بود،  50شهریور 

مارکس به عنوان متن آموزشی در جمع ها مطالعه و مورد « مزد، بها، سود» کتاب 

گفتگو قرار می گرفت، اما در پروسه تحول ایدئولوژیک حتی همین کتاب نیز از 

افراد خارج گردید. شاید سؤال شود که با این تفصیل، محتوای آموزش یا دسترس 

مطالعات خاص این دوره مهم حیات سازمان، در زیر پرچم عبور از مذهب و 

جائی است و پاسخش نیز ساده چه بود؟ پرسش بسیار ب« مارکسیسم» پیوستن به 

استالین، از « نیسمدر باره مسائل لنی»و کتاب « ماتریالیسم دیالکتیک» است. جزوه 

اقتصاد » ب توده، ، ترجمه حز«تاریخ حزب کمونیست شوروی»هائی از کتاب  بخش

از لنین، « پیش و دو گام به پس یک گام به»، «چه باید کرد» نیکیتین، « سیاسی

این  ریباا همه صدر و ذیل متون آموزشیمائوتسه دون، تق« چهار مقاله فلسفی»

ئی که می دانم حتی خواندن همین متون نیز از عده را تشکیل می داد. تا جادوره 

دریغ شد. برای شمار قابل توجهی از اعضاء مطالعه هر متن آموزشی غیرضروری،  ای

بی مناسبت، فاقد سازندگی و دارای عوارض منفی ارزیابی گردید!! استدالل رویکرد 

 فکریغلظت روشنان فعالش این بود که عده اخیر از کمونیسم خلقی و نمایندگ

روشنفکر که زیرا  سودمند نیست،زیادی برخوردارند!! مطالعه برای آنان  بسیار

بودنشان را قوام می بخشد!! باید فقط در کارخانه ها کار کنند و در پروسه انتقاد از 

خود هر چه بی رحمانه تر زیر فشار قرار گیرند!! تنها از این طریق است که می توان 

 مید داشت!! به پرولتریزه شدن آن ها ا

برخوردهای دگماتیک از این حد نیز فراتر رفت. عده ای به اتهام داشتن مسائل حاد 

ایدئولوژیک، به انجام کارهای سخت در شرائط دشوار و قطع ارتباط متعارف روزمره 
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تشکیالتی محکوم شدند. از آنان خواسته شد که در معادن دوردست یا مراکز مشابه 

ته یک بار یا حتی طوالنی تر به شکلی سالمتی خود را به مشغول کار گردند. هر هف

اطالع سازمان برسانند یا حتی از دادن سالمتی هم صرفنظر کنند و به جای آن هر 

چند ماه یک بار، سری به قرارهای خیابانی خویش بزنند و از این طریق تماس خود 

رار گرفتند، برخی را با سازمان ادامه دهند!!. از میان کسانی که در چنین وضعی ق

به دنبال نقد  56برای مدت ها ناپدید شدند. تعدادی از این رفقا را ما بعدها در سال 

و رد مشی چریکی توانستیم پیدا کنیم یا خود آنان به دنبال تالش طوالنی موفق به 

برقراری ارتباط گردیدند. جالب اینکه شماری از همین افراد در طول مدت مذکور 

ط مذهب که حتی مشی چریکی را کنار نهاده قاط با تشکیالت، نه فبدون هیچ ارتب

و در جاهای مختلف در درون کارخانه ها، تشکیل محافل کارگری و شرکت در 

 مبارزات کارگران و نوع این فعالیت ها را پی گرفته بودند. 

به این  کمونیسم خلقی می خواستفرایند تحوالت ایدئولوژیک آنسان که رویکرد 

پیچ و خم های خود را  54تا اوایل  52با این ویژگی ها در فاصله سالهای شکل و 

انتقال ما از یک سازمان چریکی متکی به روایتی از  بسترپیمود. پروسه ای که 

و در عالم واقع کمونیسم خلقی بود.  ا«!! مارکسیستی» اسالم به یک تشکل چریکی 

هزینه های کامالا قابل اجتناب ها و  ها، فرسایش پروسه ای آکنده از ریخت و پاش

که در چهارچوب نسخه پیچی راهبردها و برنامه ریزی های رویکرد باال سرنوشتی 

بیان باز هم نمی توانست داشته باشد. نکاتی که گفتم مصیبت ها این  سوای تحمل

همه اجزاء این فرایند نیست. مسائل زیاد دیگری هست که باید آن ها را به اختصار 

 . توضیح داد

های سازمان روی داد واکنش آنچه این دو سال زیر نام مبارزه ایدئولوژیک در 

دند که توصیف شد. در متفاوتی پدید آورد. عده نسبتاا کثیری متحمل وضعی ش

کسان معدودی بودند که تا مرز سرخوردگی و حتی تردید در مبارزه  میان این عده،
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ل تشکیالت مسؤلیت هائی در پیش رفتند. به ویژه افرادی که پیش تر در داخ

مدارهای باالتر را به دوش می کشیدند، در سطح جامعه و در میان دوستان یا 

آشنایان دور و نزدیک برای خود اسم و رسمی داشتند. اینان از قبول مشکالت 

مبارزه و پاره ای فداکاری ها استقبال کرده بودند، برای ادامه راه شاید معضل 

دار شدن  د نمی یافتند. اما ظرفیت تحمل انتقاد، خدشهچندانی در پیش پای خو

ها یا مقاومت در مقابل موج نظرات نادرست را نداشتند، موقعیت سیاسی، قبول ضعف

به اینجا که می رسیدند از عهده تصفیه حساب با انتظارات و تمنیات شخصی بر 

با خود می گفتند می دیدند، « از اینجا مانده و از آنجا رانده » نمی آمدند، خود را 

که از همه چیز گذشته اند تا مبارزه کنند و اکنون کل صداقت و صالحیت و اعتبار 

مبارز بودنشان به زیر سؤال رفته است. این عده در گرداب همین محاسبات توان 

قرارهای  دست می دادند، بعضاا از اجرای به کلی ازشناگری در طوفان حوادث را 

اینکه آیا دریغ می کردند و ارتباطشان قطع می شد.  تعیین شده تشکیالتی خود

همه قطع ارتباط شدگان از این سنخ بودند، مسلماا چنین نبود. افرادی نیز وجود 

داشتند که آگاهانه و از موضعی کمونیسم ستیز دست به این کار می زدند و راه 

 دند.  جدا می کربرای همیشه خود را از هر چه نام چپ و ضد سرمایه داری داشت 

، دواقعی و در هستی اجتماعی خوجمعیت قابل توجهی از اعضای سازمان، به طور 

و  ، مؤثراز جنس گرایش کمونیسم خلقی نبودند. توانائی ایفای نقش چاره اندیش

رویکرد ضد سرمایه داری طبقه کارگر را هم نداشتند، با راهبرد مسلط روز آگاه 

ن همگن بودند، بلکه بیشتر به این خاطر همسو می شدند، نه از این لحاظ که با آ

 خلق گرائیکه قادر به نقد راستین مارکسی و کمونیستی آن نمی شدند. باید میان 

داری می کرد، یکی را انتخاب  میدان «کمونیسم» دینی با آنچه زیر نام پرولتاریا و 

کنند و پیداست که دومی گزینه آنان می شد. این رفقا به سهم خود سیر 

تا جائی که توان خودجوش ضد  .دهای جاری را تحت تأثیر قرار می دادندرویدا
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سرمایه داری آن ها یاری می داد مهر سمت و سوی خود را بر روند رخدادها می 

کوبیدند. عموماا در تیررس انتقادات حاد و حتی زهرآلود گرایش مسلط بودند و در 

 عوارض زیانبارتعدیل  عده در ایناین راستا فشارهای زیادی را به جان می خریدند، 

مؤثری سیاست ها، برخوردها و تصمیم گیری های گروه نخست به هر حال نقش 

 ایفاء نمی کردند.

سازمان تا جائی که به داخل کشور  درون تحوالت ایدئولوژیک و سیاسی پروسه

بخش غالب خود را پشت سر تقریباا  ،1353سال  تابستانحدود  ،مربوط می شد

یت رفقای ما با پروسه گسست از باورهای مذهبی و پیوستن به روایت روز . اکثرنهاد

خویش از مارکسیسم همراه بودند و همه شواهد نشان می داد که فرایند جاری با 

سازمان به موازات این بحثها و رخدادها، مطابق معمول  موفقیت پیش خواهد رفت.

یکی  1353اسفند  26رد. در برنامه ریزی و اجرای عملیات نظامی را نیز پیش می ب

از جالدان و آدمکشان منفور رژیم شاه، سرتیپ رضا زندی پور رئیس کمیته 

مشترک ساواک و شهربانی همراه با محافظش توسط یک تیم عملیاتی رفقای ما 

جنایتکار به دلیل مزدور هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. طرح اعدام این 

به « محمدرضا میرمحمد صادق» زنده یاد رفیق  همزمانی با سالگرد کشته شدن

طرح اعدام  نیز 1354اردیبشت  31ر. دگردیدموسوم  «میرمحمدصادق» عملیات 

توسط « سرهنگ ترنر»و « سرهنگ شفر»دو مستشار نظامی  امریکا با نامهای 

 سازمان به اجرا نهاده شد. شاخه نظامی 

مسؤلیت  واصل زمانی مختلفدر ف سال رفیقی که تا آن روز همیندر تابستان  

بر  علیرضا سپاسی آشتیانی() ارتباط حوزه های مشهد و اصفهان را به عهده داشت

شد تا چگونگی پیشبرد این تحوالت در  منطقهراهی  ،اساس تصمیم جمع مرکزی

. قبل از این تاریخ کسانی از برد پیشو بخش خارج کشور را برنامه ریزی کند 

هائی در طریق برخی مراودات به حدس و گماناروپا از  رفقای مستقر در منطقه یا
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مورد آنچه روی می داد دست یافته بودند. در همین رابطه واکنشهای مخالفت 

آمیزی به گوش می رسید. مسؤلیت رفیق اعزامی این بود که با کاردانی مسائل را 

برای ا رفیق مخالف ر جه گردد،و هر کجا که با مقاومت ویژه ای موا کندپیگیری 

 .بحث بیشتر راهی داخل سازد
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 درون سازمانتصادمات فاجعه بار خونین 

 

به  54ل کسانی که از نخستین روزهای پیدایش سازمان تا ساکل در میان 

معدودی تشکیالت مجاهدین پیوستند، یا برای مدتی با آن ارتباط داشتند افراد 

و  نقد مذهببا  آنان راه همسوئی ،بودند که دگماتیسم مذهبی مسلط بر باورهایشان

طیفی از عناصر  کمچپ را سد می ساخت. این افراد با همین شمار جهتگیری 

در درون این طیف آدمهائی دیده می شدند که روی  آوردند.می  پدیدمتفاوت را 

شنیدن نام کمونیسم  به محضها به سازمان فاجعه بود. موجوداتی که  نهادن آن

طوق  بسیار سراسیمه حاضر بودند ،ی مقابله با خطر چپوحشت می کردند و برا

ا گردن بگذارند. اولترا ر های بشرستیز سرمایه داری دیکتاتوریمزدوری هارترین 

وزیر نفت بعدی جمهوری اسالمی(، احمد هائی مانند محمد غرضی ) دگماتیست

زهائی ها برای رومله این جماعت بودند. هر کدام آنو دیگران از ج عزتشاهیاحمد، 

زیر نام هوادار یا بعضاا عضو با سازمان تماس داشتند و در طول دوره تماس با 

های تشکیالت ارتباط ن معتقدات ارتجاعی خود و جهتگیری احساس تضاد حاد میا

  .را قطع کردند خود

سنگواره های مسخ مرتجعی بودند که خود را مخالف  آنهاتکلیف اینان روشن است، 

د و صدر و ذیل مخالفتشان در مدرنیسم ستیزی، ضدیت با رژیم شاه می خواندن

ابتدائی ترین حقوق زنان و پای بندی به احکام قرون وسطائی اسالم خالصه می 

شاه را مدافع حقوق زنان!! و مخالف قوانین قصاص  ید. از شاه ناراضی بودند، زیراگرد

از سر استیصال و  و سنگسار و نوع این ها می دانستند!! روی آوری آنها به سازمان

نوعی گم کردن راه بود. با تظاهر به سیاسی بودن و مخالفت با رژیم برای خود 

اعتبارفروشی می کردند. قادر  دساختند و در روابط پیرامونی خو حیثیت کاذب می

تحقیر شده ای را می ماندند که کامالا به انجام هیچ کاری نبودند، موجودات 
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وسیله ای برای فروکشی عقده های حقارتشان بود. با  هواداری و ارتباط با سازمان

گرفتند و زمانی که اسالم راه تماس را پیش می نوعی تمایل روز مجاهدین به  تصور

میان پندارهای ارتجاعی خود و اهداف سازمان را مشاهده می کردند، به تعارض 

که با  همه افرادی ها زیاد نبود، شمار این آدمدشمنان خونی تبدیل می شدند. 

شدن سازمان همسوئی نداشتند از این قماش نبودند.  جهتگیری چپ و کمونیست

به اندازه دیگران و به سرعت داشتند که  وجودهم های مبارزی طیف آدماین در 

آماده تسویه حساب با باورهای مذهبی نبودند اما میان کمونیست ها رفقای خویش 

ها با تحوالت همسوئی آن ل عدمدلیو رژیم شاه دومی را انتخاب نمی کردند. 

 که متوهم بودن طبقاتی تشکیالت نه کمونیسم ستیزی آگاهانهدرون ایدئولوژیک 

، فقدان حداقل پیشبرد مبارزه علیه استثمار!!بر سر راه  اسالم عدم مزاحمتبه 

شناخت از کمونیسم طبقه کارگر و عقب ماندگی ناشی از فشار افکار و باورهای 

د. برخی از اینان به گاه رویاروئی با فراز و فرودهای مبارزه بو بورژوائیمسلط 

ایدئولوژیک جاری بدون اینکه دست به هیچ کارشکنی بزنند راه خود را جدا نمودند 

و با پشتکار و جدیت کافی مبارزه خود علیه رژیم شاه را تداوم بخشیدند. عده ای 

ی دینی، همدوش با ارتباطشان را حفظ نمودند و ضمن باقی ماندن بر باورها

، جنگیدند و جان دادند. در درون طیف واکنش ها ایستادندتا آخرین نفس  دیگران

و سعید  مرتضی صمدیه لباف ،، آنچه در مورد مجید شریف واقفیو گزینش ها

 رخ داد ماجرای دیگری است که توضیح خاص خود را دارد.  شاهسوندی

 شدن« مارکسیست» واقع اعالم شدن یا در « کمونیست»در مقابل  مقاومت شریف

می توانست و کامالا . شریف واقفی ناشی نمی شد وی مذهبیاز تعلقات  سازمان

د. در همان حال با جهتگیری روز تشکیالت همراه شو سایرینمثل که  ممکن بود

و مسلم وی بود. آنچه راه این همسوئی را بست، به ویژه  محرزحق  که همراه نشدن

 نخست سطح پائینیچیز بود. در وهله  دول رویکرد چپ قرار داد را در مقابآنچه او 
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بشریت  واقعی رهائی افقمیان او و  ،به کمونیسم وی تردید اسالمی بعالوه عالئقاز 

 یکرد کمونیسم خلقیمطلق بینی و قدرت ساالری رو در وهله دوم دیوار می کشید.

رفیع تر و ضخیم تر ن را فاع این دیوار نمی کاست که آنه فقط از ضخامت و ارت نیز

 یف واقفی دو سال بعد از شروع بحث. در نظر بیاوریم که حادثه ترور شرمی ساخت

های ایدئولوژیک روی داد. او در زمان آغاز این روند عضوی از مرکزیت تشکیالت 

توطئه علیه پروسه  دست به 54بود. در طول این مدت یا حداقل تا اوایل سال 

در حدی همراهی نشان داد. ولو لنگان هم تر با سیر رویدادها تحوالت نزد. از این م

ولو فرصت طلبانه و مصلحت انتقادات را مواردی در  قرار گرفت. آماج انتقاد وسیع

کارهائی کرد که نقیض عرف و  ،مرکزیت از خودتصفیه  در مقابل پذیرفت.جویانه 

. با پذیرش انتقادات دنشمرتکب واکنش انتقام جویانه  موازین روز سازمان بود اما

و در پروسه  می پردازدهای خود  ضعف بررسیبه  یا وانمود کرد که نمودتالش 

رفت و میان  دهد. در همین راستا به کارخانهمی انتقاد از خود کارهائی انجام 

اعالم با دیگران نشد، هر چند « مارکسیست شدن» او سد راه  کارگران کار کرد.

در سطح جامعه ابراز « مارکسیسم»پیوستن آن به شکیالت از مذهب و تجدائی 

پایه استداللش ظاهراا این بود که توده ها اسیر توهمات دینی هستند  مخالفت نمود.

ما را از حمایت آنان بی نصیب سازد!! چه بسا و انتشار مواضع جدید سازمان 

و چندش باری که حدیث فرصت طلبی و عوامفریبی ارتجاع  استدالل کریه

همه را نباید از یاد برد.  مهم یک نکته مورداما در این  است، زی دینمدارورژواب

لزوماا بورژواهای مرتجع نیستند، کل  کسانی که حرف ارتجاع بورژوازی را می زنند،

الزاماا سرمایه  نظر می اندازند،انسان  که با سر سرمایه به جامعه و جهان وافرادی 

ر می گفت فحوای صریح و زمخت حرف دار نمی باشند. آنچه شریف در این گذ

ی نیز سرمایه دار حمام خون ساالر کثیف و متعفنی مانند اکبر هاشمی رفسنجان

باشد « مارکسیست»کرد که سازمان و التماس آمیز ندبه می  بود. او نیز متضرعانه
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کالم هر دو نفر ظاهری مشابه داشت !! پنهان دارد از انظاراما کمونیست شدنش را 

 با هم نداشتند.  چندانی شباهتدگان آن ها اما گوین

شدن سازمان تأثیری « مارکسیست»شریف این تصور را داشت که مذهبی ماندن یا 

بر پراتیک سیاسی و مبارزه ای که پیش می برد نخواهد داشت!! افراد می توانند 

کمونیست شوند یا مذهبی بمانند و دست در دست هم به مبارزه خود ادامه دهند!! 

این صورت، اعالم تغییر مواضع ایدئولوژیک تشکیالت در سطح جامعه نیز در 

ضرورتی پیدا نمی کند!! اعتقادی سخت ارتجاعی که به طور قطع از سرچشمه 

مصالح و منافع استثمارگران بر می خیزد و بیان اندیشوار خواست ها، انتظارات و 

 یارتجاعی و کارگرستیزیه تصریح مؤکد بر بنما تمایالت بورژوازی است. اما در کنار

خش ب حال راههر . کمونیسم خلقی نیز به باید دیداین پندار، یک نکته دیگر را هم 

هائی از بورژوازی را می رفت و مجرد تغییر کلیشه های اعتقادی هیچ تحول خاصی 

. ما پیش از اعالم در استراتژی، سیاست و پراتیک جنبشی سازمان پدید نمی آورد

 را فراطبقاتیامپریالیسم خلقی و رژیم ستیزی میلیتانت رچم ضد پ کمونیست شدن

پیش تر به کارخانه می رفتیم دوش می کشیدیم، بعدش هم همین کار را کردیم. 

نیز همین وضع را بعدها  بگذاریم،آنکه هیچ اثری بر مبارزه جاری کارگران بدون 

انندی های دیگر که همو  ، قبالا چریک بودیم. بعداا هم چریک ماندیمادامه دادیم

 ها نیست. نیازی به لیست کردن آن

، راه کمونیسم واقعی مارکسی ضد کار مزدی طبقه کارگر را ایدئولوژیما با تغییر 

فردایمان بازتاب هجوم برای گذاشتن سنگی بر روی سنگ در  ،گرفتیمنپیش 

توده های راستای کمک به رشد جنبش سازمانیافته شورائی ضد سرمایه داری 

جایگزینی رژیم ستیزی خلقی با سرنگونی طلبی با اعالم مواضع جدید ، نبود رگرکا

کنار نهادن روایت بورژوائی امپریالیسم و روی نهادن  یا سوسیالیستی لغو کار مزدی

ها نکردیم. به جای اینرا دستور کار  به جنگ واقعی علیه اساس سرمایه داری
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 همینژوائی را به جای آن قرار دادیم. مذهبی را دور انداختیم و نوعی کمونیسم بور

حلقه ای تعیین کننده در نقش  پرارج بود، بسیار سطح جا به جائی صد البته که

 می کرد. بازیرا  زنجیره تالش ما برای همپیوندی ژرف تر به آرمان رهائی انسان

با و  شجدائی ما از مذهب به ویژه با توجه به پیشینه معتبر و درس آموز

قاطعی که علیه اسالم و هر نوع دین، به عنوان ایدئولوژی ارتجاعی کیفرخواست 

رخدادی سترگ، تاریخی و اثرگذار در جامعه  ،طبقات استثمارگر صادر می نمودیم

این تأثیرات و دستاوردها را ما همه  رخداد تغییر ایدئولوژیبه حساب می آمد. 

پراتیک گذشته و  داشت اما در چهارچوب وقوع روز خود، هیچ مرز ماهوی میان

این سؤال  جایآینده ما نمی کشید. همین امر برای آدم مرددی مثل شریف واقفی، 

!! یا اینکه مبارزه نکنیمکه چرا کمونیست و مذهبی در کنار هم  نهادرا باقی می 

پراتیک سیاسی پیکار روزمان چه تأثیری خواهد  بر تغییر ایدئولوژیاعالم و کتمان 

   داشت؟! 

بود. در این  به طور قطع یک معضل بر این باور دگماتیستی واقفی ریفپافشاری ش

تردیدی نیست اما رویکرد کمونیسم خلقی با برخوردهایش، نه فقط کمکی به 

ها مقاومتشکستن این دگماتیسم نکرد که آن را تشدید نمود و به سمت بدترین 

ه سرمایه داری سازمان را به ماکتی از جامع ی اردوگاهیسوق داد. شهرام با روش

، فرصت طلبی و لت و پار شدن خودسانسوری شمبدل ساخت که از در و دیوار

های رفیقانه می بارید. در چهارچوب این سیاست ها، هر گونه تردید نسبت به ارزش

تشکیالت، سند درستی نظرات یا تصمیمات اتخاذ شده از ناحیه الیت مسلط 

د. عکس آن نیز صدق می کرد، اجرای خرده بورژوائی تلقی ش لیبرالیسم و آلودگی

الیت می گفت مالک خلوص پرولتری و کمونیستی  همینچشم و گوش بسته آنچه 

 کمونیست»  مدعیسیره و سنتی که از آغاز تا امروز در احزاب  به حساب می آمد.

 یا در واقع سازمانها و محافل عمیقاا بورژوائی متعلق به طیف رفرمیسم چپ بودن!! «
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بیداد کرده و بیداد می کند. در همین جا با تأکید اضافه کنم  بورژوائی و کمونیسم

که آنچه از این دست در سازمان مجاهدین آن ایام و زیر نام جهتگیری 

قیام بهمن وجود داشت یا رخ داد در قیاس با آنچه سال های بعد از « کمونیستی»

 هاو نوع این« گریکارکمونیست »  ،«کمونیست» ایرانی زیر نام در احزاب  1357

انسانی تر  تا حدود زیادیاز همه جهات منعطف تر، کم زیان تر و  بودیمشاهدش 

بود. به اصل بحث باز گردیم. هیچ طول نکشید که در درون همان الیت تشکیالتی 

سایر افراد تا جائی که به  و گردید « شهرام» مسائل همه نیز نقطه شروع و رجوع  

 و تعیین کننده نقش اثرگذار هیچ یک  شدمربوط می  تصمیماخذ گذاری و سیاست

  ایفا نمی نمودند. 

ی الزم بالندگی و رشد که در قعر چنین فضائی زمینه ها این استنکته مورد تأکید 

ها از میان می رفت، بدبینی ها رشد می کرد، اعتمادها سست می شد و  آزاد انسان

و اعضایش بیش از هر وقت  همه این ها درست زمانی روی می داد که تشکیالت

دیگر و به طور بسیار ویژه به آزاداندیشی، دخالتگری، اعتماد، صداقت، همپیوندی و 

کنار هم با دنیائی یکرنگی، هائی که سالهای زیاد در فتار رفیقانه نیاز داشتند. انسانر

و  بودندها جنگیده ک بشری علیه یکی از هارترین رژیم ، اعتماد و خصال پاایثار

نون در راستای همین جنگ یک پروسه حیاتی تحول باورها و محتوای پیکار را اک

نیازمند صمیمت و کمک فکری هم  بیشتر از همیشهاین افراد ، نهادندپشت سر می 

ها و ایجاد بی  اندیشه ها، زیر پا نهادن ارزش . بستن مجاری رشد آزادبودند

است اما ابعاد این  اعتمادی ها در هر شرائط و با هر دستاویزی وحشتناک

د. چنین یوحشتناکی در دل شرائط مورد بحث ما به مراتب عظیم تر می گرد

ن ضربات را به سیر درست رویدادها، به یرفتاری در متن چنین اوضاعی سهمگین تر

ها را رد می ساخت. در بسیاری موارد آدمپروسه تحوالت و به روال رویاروئی افراد وا

داشت که شکل متعارف زندگی آنان نبود. راهی را پیش  به اتخاذ تصمیماتی وا می
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به آن ها رویشان قرار می داد که در وضعیت دیگری و در غیاب مؤلفه هائی که 

رفتار و اقداماتی که شریف واقفی و همراهانش نیز به پیش نمی گرفتند.  اشاره شد،

دید سازمان دام آن غلطیدند. بنیاد ستیز شریف با کمونیست شدن و اعالم مواضع ج

تعصبات کور و دگماتیسم افراطی دینی نبود اما برخورد نادرست شهرام و رویکرد 

کمونیسم خلقی، او را به سمت برپائی خاکریزهای پرفریب باورهای ارتجاعی 

مخالفتی با پویه  ابتدااسالمی و تقال برای مقاومت در این سنگرها سوق داد. او که 

سازمان نداشت، او که پیش تر فشار  دن افرادتحوالت ایدئولوژیک و کمونیست ش

انتقاد خویش را بر مسأله علنی نمودن این تحوالت متمرکز می نمود، خیلی سریع 

به ورطه دفاع از گنجایش مذهب برای پاسخ به همه نیازهای جنبش 

استثمارستیزی و مبارزه طبقاتی استثمارشوندگان روی آورد!! شروع به نوشتن و 

ابق کرد، به فکر افتاد که همه عناصر مردد متمایل به دینمداری گفتن حرف های س

زنده  که سازمان را با پوشش اسالمی خود را به دور خود جمع کند، تصمیم گرفت

 این هدف به کارهای زیادی روی نهاد. نگاه دارد و برای حصول 

 خلقیبرای رویکرد کمونیسم  باالی سر انسان هاسازمان، حزب و قدرت متشکل 

موجودیت و قدرت خود را  ،ترین رکن هستی، حاکمیت و بقاست. این جریانهمم

ون است این قلعه یمدیون داشتن و معمور بودن این بنا می بیند. وقتی در اپوزیس

حصارهایش سان بیند و سایه توده ها را می خواهد تا کارگران را در  فوققدرت 

گری را از استخوانبندی این پیاده نظام قوای ستیز خود سازد. فعالین جنبش کار

جنبش جراحی کند و به اهرم های نفوذ خود در کارگران مبدل گرداند. رویکرد 

کمونیسم خلقی با تسخیر قدرت سیاسی، حزبش را جایگزین ماشین دولتی پیشین 

سرمایه می کند و همه امور برنامه ریزی نظم اقتصادی و سیاسی سرمایه و سرکوب 

اشتباه نشود فقط سازمان های ه اش محول می سازد. جنبش کارگری را به عهد

چریکی داعیه دار دروغین کمونیسم چنین نمی کنند، کمونیست نماهای مخالف 
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مشی چریکی اما پای بند تحزب و تشکل باالی سر توده های کارگر نیز عین همین 

رائی ماوراء اراده آزاد و دخالتگری شودر یک کالم، سازمان کار را انجام می دهند. 

نقشی حیاتی دارد.  مورد گفتگوی ما، برای رویکرد ضد سرمایه داری کارگران

کمونیسم خلقی یا راهبرد مسلط بر سمت و سوی تحول ایدئولوژیک سازمان نه 

فقط از دائره شمول این حکم بیرون نبود که سخت بدان پای بندی داشت. حفظ 

 روز بر موقعیت و اعتبار مهمیخدشه هیچ  از مذهب گسستمان و اینکه فرایند ساز

مشغله ای جدی به حساب می آمد. این  «شهرام» برای  نسازدتشکیالت وارد 

دلمشغولی در کنار مابقی معیارها، افکار، نظرات و نوع نگاه کمونیسم خلقی، نطفه 

شریف واقفی بر زیاد اصرار  رشد داد. خودهای وقوع آنچه بعداا روی داد را در درون 

تحوالت درونی سازمان کنشی بیش از حد ارتجاعی بود و از عمق  علنی نشدن پویه

این کنش اکنون با خزیدن به درون  عوامفریبی کریه بورژوائی بر می خاست.

سنگرهای ویران پاسداری از حریم ارتجاع دینی، خطر اختالل نظم تشکیالت را نیز 

ونیسم خلقی به دنبال آورده بود و این درست همان خط قرمز مین گذاری شده کم

پس از گذشت روزها، خبر ترور  تشکیالتاکثریت قریب به اتفاق رفقای . است

 سازمانشریف واقفی و صمدیه را در روزنامه ها خواندند. از کشتار چند عضو دیگر 

هم بسیار دورتر، در دل موج جدیدی از تحوالت داخلی سازمان حول نقد مشی 

، اما به هر حال شالوده تصمیم همه چریکی و مسائل مرتبط به آن با خبر شدند

از گزند آفات مصون ماند!! تفکری  چریکی روز ترورها یک چیز بود. اینکه سازمان

 های زیادی همراه دارد. تی آن برای توده های کارگر آموزشکه آناتومی و نقد طبقا

حاصل پروسه مبارزه ایدئولوژیک دو تشکل روزمجاهدین م.ل، تشکیالت  شهرام

ستی پرولتاریای ایران می دانست!! پرولتاریائی که در منظر این دژ کمونیساله را 

رویکرد، به قدرت رسیدنش اسم رمزی برای استیالی سرمایه داری دولتی نوع 

اردوگاهی یا مشابه آن است و سازمان و بعداا حزب نیز ابزار ضروری تسخیر این 
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خلق حساب می نمود. چریک های فدائی سازمان بر روی وحدت با قدرت است. او 

تصور می کرد که این وحدت اتوریته هر چه بیشتر او و مجاهدین م. ل را همراه 

» چپ رادیکال و سنگ بنای  رجوعخواهد داشت، تشکیالت حاصل ادغام، کانون 

 آتی طبقه کارگر می گردد. « حزب

خورشیدی برای شهرام چنین مکانی  54تشکیالت مجاهدین م. ل در شروع سال 

. او با نگاهی که در همه تار و پودش نگاه کمونیسم خلقی بود این تشکل داشت

تلقی « خلق»و « پرولتاریا» کان سفینه نجات چریکی را سکوچک سوسیال خلقی 

مجید می کرد و محاسبات افسانه ای زیادی برایش باز می نمود. تصمیم به ترور 

ست به کار اجرای صمدیه هنگامی اتخاذ شد که آن دو دمرتضی شریف واقفی و 

سازمان بودند. کاری که از نظر شهرام اعالم  به خطر اندازی سرنوشتنقشه ای برای 

الجرم باید با عظیم ترین  جنگ علیه پرولتاریا و کمونیسم به حساب می آمد!! و

د. برای رویکردی که کل کمونیسم وی نهایتاا سرمایه داری گردها مواجه  مجازات

یسم در گرو ایفای نقش عده ای از انقالبیون حرفه ای دولتی و تحقق این کمون

چنین تلقی  وچنین روایتی از سازمان  ست!! افتادن به ورطه چنین افکاری،چریک ا

امری  طبیعی بود. ریشه وقوع ماجرای ترورها و  !!جنگ علیه سازمان پرولتاریااز 

ی دوره ا به دنبالواقفی همین جا قرار داشت. شریف  تا حدود زیادی اعدامها

با مشاهده پاره ای قدرت جوئی  درون تشکیالت« مبارزه ایدئولوژیک»همراهی با 

 باورهایغیررفیقانه در یک سوی و زیر فشار  رفتارها، تمایالت اپورتونیستی، 

در گردآوری عده چاره کار را  ،کمونیسم گریزانه در سوی دیگر مذهبی و تمایالت

ر آن روزها با د اودید.  ن پوشش اسالمیبا هما سازمان حفظ ای از همنظران و

افراد دیگر، به ویژه کسانی از و شماری از  سعید شاهسوندی مرتضی صمدیه لباف،

از زندان ها  توحش رژیم شاهاعضای سازمان که به دنبال چند سال اسارت و تحمل 

که خارج از مدار متعارف قرارهای  ارتباطاتی آزاد می شدند، ارتباط مستقیم داشت.
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به وجود و تداومش را  نداشت و ها خبرآنرفت. سازمان از می گ صورتتشکیالتی 

« انقالبی»عهدات اخالقی و ت تمامی غیرمجاز، ناصادقانه و پشت پا زدن بهطور جدی 

 می شمرد. 

زمانی در چهارچوب موازین کار چریکی  ) صمدیه و شاهسوندی( هر دو نفر اخیر

این مسؤلیت از مدت ها قبل سلب شده بود  بودند، اماواقفی تحت مسؤلیت شریف 

. گردیدو الجرم ارتباط فیمابین آن ها نیز مطابق عرف سازمان باید قطع می 

صمدیه و شاهسوندی هر کدام جداگانه زیر فشار موج انتقاداتی بودند که آن روزها 

حول محور مبارزه ایدئولوژیک در فضای تشکیالت تاب می خورد. آنها نیز از آنچه 

ی می داد رضایت نداشتند و از طرح نارضائیها و سرخوردگی های خود پیش رو

دیگران ابا نمی کردند. تأکید مجدد این نکته الزم است که سلسله جنبان واقعی 

نبود، رمیدگی ها و احساس تضادها، مجرد مقاومت افراطی تعلقات مذهبی افراد 

از تحلیل رویدادها، های شخصی، سردرگمی، عجز جریحه دار شدن حریم موقعیت 

قدرت جوئی ها و فرصت طلبی ها، افتادن به ورطه انتقام کشی و نوع این مسائل 

ها شاید یا رفتاری که جلوگیری از بروز آننقش جدی بازی می کرد. واکنش ها 

غیرممکن نبود، اما روایت روز ما از تحوالت ایدئولوژیک و منظر ارتجاعی تقابل این 

و شاهسوندی در لباف عت را در تار و پود خود نداشت. صمدیه افراد یارای این ممان

برای جدائی نقش تعیین کننده داشتند و یقین  واقفی شریفمجید تصمیم گیری 

شهرام به وقوع این جدائی با توجه به نقشی که او برای تشکیالت روز مجاهدین 

ولناک ترین قائل بود، تمامی پیش زمینه های الزم جهت روی نهادن وی به اتخاذ ه

 رفتن این افراد نفسشهرام  تصمیمات را فراهم ساخت. مشکل کار در محاسبات

نبود. او می خواست که اینان بدون هیچ اقدام سازمان شکنانه، راه خود را پیش 

در کنار  گیرند. برای خود محفلی ایجاد کنند. به عنوان یک گروه مذهبی

ادامه دهند. در عملیات نظامی با  به فعالیت خویش علیه رژیم« مجاهدین م . ل»
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سازمان همکاری نمایند، عضوگیری کنند، خود را توسعه دهند و این قبیل کارها را 

 انجام دهند. 

آنچه از دید شهرام خط قرمز تلقی می شد، این بود که آن ها، خارج از مدار 

تصمیمات و مصوبات جمع مرکزی یا در واقع شخص خودش هیچ تماسی با هیچ 

یا هوادار نگیرند و هیچ چیزی از امکانات سازمان را تحت هیچ شرائطی جا به عضو 

 تکلیفتا تعیین  و همراهان احتمالی آنها جا نکنند. به بیان دیگر جمع سه نفره

تحت کنترل باشند. در چهارچوب این کنترل با کسان  کامالانهائی روابطشان 

ماس بگیرند. در همین راستا و دیگری که به ایدئولوژی مذهبی وفادار می مانند ت

پروسه تشکل جمع جدید خویش را طی کنند. به  ،زیر همین نظارت متمرکز

موجودی سالح، ساز و برگ و امکانات نظامی سازمان هیچ کاری نداشته باشند. 

اینکه مهمات اولیه مورد نیازخود را ببرند یا نبرند توسط سازمان و در گستره 

رکزی تعیین گردد. پس از پایان پروسه جدائی به گفتگوهای تحت کنترل جمع م

تبلیغ علیه تشکیالت روی نیاورند. وابستگی خود به مجاهدین م .ل را حفظ کنند و 

به همه این تعهدات وفادار بمانند. این ها شروط نانوشته ای بود که برای شهرام 

و خیانت  حداکثر اهمیت را داشت و هر گونه تخطی از آنها اقدامی سازمان شکنانه

شروطی که فضای حاکم  تلقی می گردید!!« پرولتاریا» ق یا های انقالبی خلآرمانبه 

المثل  ها باقی نگذاشته بود. ضربت و مشاجرات، جای اجماعی برای آنبر مراودا

مه  سپهردر « در میان دعوا، حلوا تقسیم نمی کنند»معروفی است که می گویند 

جوئی و برخوردهای نارفیقانه پر شده بود، رسیدن  آلودی که از بی اعتمادی، اتوریته

به توافق بر سر شروط، کار آسانی نمی توانست باشد. به ویژه شروطی که به طور 

غیرمنصفانه از ناحیه یک طرف بر دیگری تحمیل می شد. شریف، صمدیه و نابرابر و 

نمودند. شاهسوندی در مراودات مخفیانه میان خود شروع به انجام پاره ای کارها 

تالش کردند تا با افرادی تماس گیرند. این افراد را در صورت تردید و بدبینی نسبت 
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به روند رویدادها، حتی االمکان به سمت خود جذب کنند. در غیر این صورت شک 

و تزلزل آنها برای همراهی با رویکرد مسلط را تشدید نمایند. هواداران مؤثر سازمان 

اعتمادی سازند و از دگماتیسم مذهبی آن ها برای ایجاد را هر چه بیشتر دچار بی 

این همه در کنار و گرایش چپ بهره جویند. فضای بدبینی و تنفر علیه کمونیسم 

دست به کار تخلیه یکی از مهم ترین انبارهای ذخیره سالح سازمان شدند.  ،اقدامات

دهند و پیش از ها این بود که سازمان را در مقابل عمل انجام شده قرار الش آنت

آنکه جمع مرکزی یا عناصری از رویکرد غالب در جریان ماجرا قرار گیرند، نقشه 

های خود را جامه عمل پوشند. اینکه در صورت موفقیت زیر چه نام و نشانی اعالم 

هویت می نمودند، دقیقاا نمی دانم، اما روشن است که آنها خود را وارثان و صاحبان 

تند. کوشش می کردند تا شمار هر چه بیشتری از افراد را اصلی تشکیالت می دانس

 گردانند.با خود همراه کنند و سهم افزون تری از امکانات سازمان را نصیب خود 

می شود که شهرام از این بخش تصمیم به ترور شریف و صمدیه وقتی اتخاذ 

ور کار افراد جمع مرکزی دست همهطرح ترور با موافقت  می گردد.مطلع  کارهایشان

. اعضای گرددو اجرای آن به عهده دو تیم نظامی مجزا محول می  می شودسازمان 

و به این  می شوندهر دو تیم بدون هیچ انتقاد یا اعتراضی عهده دار انجام عملیات 

 خورد. می ترتیب برگی بسیار سیاه در کارنامه حیات سیاسی تشکیالت رقم 

جرای طرح شرکت داشتند افرادی هم بودند از میان کسانی که در دو تیم عملیاتی ا

کشی آدم ها یا تن دادن به این نوع سنخیت چندانی با قبول این مسؤلیتکه 

چنین رفیقی بود. اینکه او در لحظه خاص  (24) محمد طاهر رحیمینداشتند. 

درون  انجام مأموریت چه می اندیشیده است دقیقاا نمی دانم اما مدتی طوالنی در

و  صادقعمیقاا می شناختم، انسان فداکار، دلسوز،  بودیم، او را سازمان با هم

های کاردر دو مورد جداگانه، هنگام اجرای  مانخواهی بود. در طول مدت ارتباط،آر

 یزی که اصالا نمی اندیشیدها چدر آن شرائط به تن حوادثی روی داد و وی مشترک
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ود، حفظ جان دیگری وجودش را تسخیر می نم بود و یگانه موضوعی که جان خود

شت. انسانی که بود. او چنین رفتاری دا کارهاو تضمین اجرای هر چه درست تر 

در مه آلودگی های فکری مسلط سوسیال خلقی خطر افتادن  مثل خیلی های دیگر

خود حمل می نمود. مضافاا اینکه در دل اوضاع روز  بابه ورطه قبول چنان اقدامی را 

ک سازمان چریکی تخطی از اجرای مصوبات جمع مرکزی و زیر فشار موازین کار ی

قرار می معضالت فراوانی به دنبال داشت. باید برای مدت ها هدف سرریز انتقادات 

، تمامی انواع برچسب ها از بورژوا و لیبرال و دهقان بودن!! تا آلودگی به گرفتی

خود نصب می عواطف کاذب خرده بورژوائی و تعلقات ایدآلیسم دینی را بر پیشانی 

به  شدی، ارتباطاتتها پرتاب می ، از دائره فعالیتهای تشکیالتی به دور دستیدید

. شدتحمل می  گرورطه انفعال می افتاد و خیلی تنبیهات و مجازات های مشابه دی

هائی که خیلی ها با عزمی راسخ تحمل می کردند تا مبارزه خود را ادامه مجازات

 دهند. 

 (25) ه شریف واقفی و صمدیه محدود نماند. محمد یقینیفاجعه ترورها البته ب

مأموریت های تشکیالتی  رخیها مبارزه و انجام بکه پس از سال ررفیق همرزم دیگ

در کشورهای منطقه و جاهای دیگر، با روند تحوالت داخلی سازمان همسوئی 

با هدف نداشت قربانی توطئه ترور شد. او ابتدا به داخل احضار گردید، گفتگوهائی 

متمایل نمودن وی به همسوئی با پروسه تحول ایدئولوژیک صورت گرفت. گفتگوها 

در عرف روز سازمان نقض جریان داشت و او در همین دوره کارهائی انجام داد که 

ود که جمع برخوردها ب نوع این بهانهبه . مبانی کار تشکیالتی قلمداد می شد

واقعیت آن است که ان دیگر در اینجا نیز به بی می گیرد. وی مرکزی تصمیم به ترور

عدول از قبول نفس مذهبی ماندن دلیل واقعی ترور و تسویه حساب نبود. باز هم 

در یکی از خانه های  یقینی .دستمایه صدور حکم اعدام می گردیدسازمان  اتوریته

با برنامه ریزی قبلی و در حالی که « خاوران» تیمی نزدیک مسگرآباد تهران 
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انجام یک کار تشکیالتی بود به گونه ای نارفیقانه به قتل رسید. در همین  مشغول

جا اضافه کنم که سوای محمد یقینی دو نفر دیگر نیز در سازمان کشته شدند که 

ترور آن ها در عین فاجعه آور بودن و جنایت آمیز بودن به هر حال ربطی به فرایند 

میرزا جعفر عالف هر دوتا به اتهام تحول ایدئولوژیک نداشت. جواد سعیدی و علی 

تصمیم به ترک تشکیالت و تسلیم خویش به ساواک آماج طرح ترور واقع شدند. 

به درستی توسط مجاهدین م.ل محکوم گردید.  57حادثه ای که بعدها و در سال 

نه فقط باندها و پیش از پایان این قسمت باید نکته دیگری را هم اضافه کنم. 

اندرونی دولت اسالمی بورژوازی از نوع اصالح طلبان، دار و دسته مافیاهای دژخیم 

لطف هائی مانند  گروه مؤتلفه که اولترا دگماتیکرفسنجانی، حجتیه ای ها، افراد 

تالش کرده اند تا از شریف واقفی چهره ای قدیس، فدائی نیز  (26) میثمیاهلل 

های رژیم اعم از اندرونیعت اسالم و منزه از عیب و نقص تصویر کنند. اینکه این جما

 ،و می دهند م هدف این کار را انجام دادهکدا نیل بهچرا و برای یا امثال میثمی 

ین را همگان می دانند، آنچه باید توضیح نیست که نیازمند توضیح باشد. ا چیزی

خورشیدی درون سازمان  50و  40شریف واقفی سالهای دهه داد این است که 

باورهای دینی و چه در زمینه شخصیت و رفتار فردی هیچ  مجاهدین چه از لحاظ

ورد و او نه اهل تشابهی با خزعبالت و جعلیات این دار و دسته ها نداشته است. 

 بود، نه در و فریبکاری های بازاری چندش بار دینی تهجد و نماز شبتسبیح و 

مخالفتش با هیچ چیز فراتر از هیچ کدام همراهان داشت. در منش و اخالق  رفتار،

اباطیلی به  هم آنچه کمترین مکان را احراز می نمود، پویه تحوالت درونی سازمان

هیچ کدام از اوصاف جعلی  او!! مربوط می شددفاع از اسالم و سنگر دین مانند 

می نمود. شریف به همان نحمل  جالدان و همصدایان آن ها را با خویش جماعت

بیشتر  همار باورهای اسالمی بود به همان اندازه اندازه که بیشتر از دیگران زیر فش

رجوع به در این زمینه ها  انسانی فاصله داشت. شایسته صادقانه و خلقیات با رفتار
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همسر وی در باره اش نوشته است می تواند کم یا  (27)آنچه رفیق لیال زمردیان

   (متن این سند در سایت اندیشه و پیکار موجود است. )بیش روشنگر باشد.
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 های رو به پیش! دستاوردهای مثبت یا گام

 

سخت است بگوئیم که فرایند مبارزه «! بگو ش نیزعیب هایش همه گفتی هنر»

ینه های ها و هزبرد کمونیسم خلقی در کنار فرسایشایدئولوژیک با روایت راه

وم ؟ دلیلش معلخت استداشت. چرا س مهمیبسیار  سنگینش، دستاوردهای مثبت

« مانیفست کمونیسم»هم یک قرن و نیم پس از انتشار  آن ،. کمونیسم خلقیاست

باشد. این و جنبش کارگری  مثبتی برای طبقه کارگر دستاوردهایقرار نبود موجد 

روی  یا رویدادهای اجتماعی، بر وموتیو تحوالت تاریخیککامالا درست است اما ل

از  عبورگردیده، پیش نمی روند.  طرح و نصباز پیش های مین گذاری شده و  ریل

انقالب ارضی،  با وقوع در بیشتر مناطق دنیاکهنه فئودالی به سرمایه داری،  نظام

همراه نشد. از این مهم تر، آنچه فروپاشی استبداد و میدانداری نیروهای مترقی روز 

جای مناسبات پیشین را اشغال می کرد نیز مستقل از شکل خاص جا به جائی ها ) 

قالب یا رفرم، از پائین یا از باال( به هر حال جهنم جدید استثمار و ستمکشی و بی ان

با همه اینها طی این فرایند تأثیرات تاریخی ها بود، لب انسانحقوقی اکثریت غا

خاص خود را داشته است. این حکم در مورد بسیاری از رخدادهای اجتماعی صدق 

ولوژیک درون سازمان مربوط است نیز ئمی کند. تا جائی که به پویه تحوالت اید

آنها را مهم ترین  مذهبیدستاوردها پرارج بودند. گسست نهائی از باورهای ارتجاع 

 تعیین می کرد. در باره سایر نتایج نیز باید گفت. 

الزم است به نکته مهمی اشاره کنم. در  و پیش از پیگیری موضوع همین جادر 

جبر شرائط روز را باید در نظر اصرار می شود که  بررسی رویدادهای آن دوره، بعضاا

موارد حالت  خیلینه در همه وجوه اما در فت! آنچه آن زمان روی داده است، رگ

ها یا به طور قطع وقایعی از نوع اعدام صاحبان این نظر گریزناپذیر داشته است!!

اما  می دانند مشی چریکی را گمراهه مجادالت غیررفیقانه را محکوم می کنند،
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جبر  ت ایدئولوژیک آن دوره سازمان رایا اشتباهات فاحش تحوال گزینش آن

تنگناهای تاریخی و فشار غیرقابل گریز شرائط اجتماعی حاکم می بینند. این حرف 

 پیش تر من هان دارد.نهگلی را پ سازش جویانهخود نوعی تقدیرگرائی  دلدر 

ظهور جنبش چریکی دهه  ی درتاریخی و اجتماعی مهم مؤلفه هایکه  توضیح دادم

در جامعه ما نقش اساسی داشتند. این مؤلفه ها اما به هیچ وجه نمی  50و  40های 

گویند که روی نهادن به ضد امپریالیسم خلقی، سرنگونی طلبی فراطبقاتی، آویختن 

های ین کجراهه ها تقدیر زندگی انسانچریکی یا نوع امشی به سوسیالیسم بورژوائی، 

. این حوادث در ه استز شرائط کار و استثمار و پیکار طبقه کارگر بودبرخاسته ا

مبارزه علیه دادند که جنبش کارگری دنیا و ایران یک تاریخ طوالنی  رویزمانی 

این فتوحات و ها شکستماالمال از  کارنامه را پشت سر خود داشتند. بورژوازی

عظیم  حاصل از نبهایو تجارب گراها با خود حمل می نمودند. درسرا  مبارزات

 چراغ راهمی توانست  های تاریخی مانند کمون پاریس و انقالب اکتبرترین خیزش 

در دل چنین دوره تاریخی وقتی که ما زیر پرچم استثمارستیزی و باشد.  ما پیکار

مبارزه برای رهائی انسان به دار ضد امپریالیسم خلقی، جنبش چریکی، سوسیالیسم 

از دو حالت خارج نیست.  می آویختیمها و مانند این«!! انقالبی اسالم» اردوگاهی یا 

یا نمایندگان آگاه بخشی از بورژوازی هستیم که در هستی اجتماعی و طبقاتی خود 

با این رویکردها همگن می باشیم و در غیر این صورت عناصری از طبقه کارگر و 

هی و فروماندگی و توده استثمار شونده را تشکیل می دهیم که زیر فشار ناآگا

فقدان شناخت به تمامی تجارب تاریخی جنبش طبقه خود پشت کرده ایم و از آن 

 فاصله گرفته ایم. 

آنچه آن سال ها در سازمان ما روی داد، از جمله میدان داری کمونیسم خلقی در 

کمونیسم خلقی پویه تحوالت ایدئولوژیک نیز به همین حالت ها قابل ارجاع است. 

پرچمدار تحوالت سیاسی و ایدئولوژیک درون سازمان مجاهدین می شد زیرا 
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ضعیف،  در صحنه حضور نداشت یا بسیار رویکرد کمونیسم لغو کار مزدی پرولتاریا

بود. و حتی ابراز وجود  نقش میدان داری و ایفای  فاقد هر میزان تواننامحسوس و 

قیقت است که آنچه انجام گرفت نه در راستای بیانگر این ح در عین حال امر این

و تثبیت رگر که در جهت تحکیم تقویت صف مستقل ضد سرمایه داری طبقه کا

های بورژوائی این صف آرائی پیش رفت. تا اینجا و با رجوع به این  موقعیت بدیل

 رای پرولتاریا به وقوع نمی پیوست اما با همه اینها واقعیتاصل، هیچ اتفاق مثبتی ب

ها را باید مطمح نظر داشت. رویکرد کمونیسم خلقی پدیده ای مجرد، ناب و 

ت مبارزه طبقاتی و زیر آسمانی نبود. مثل هر گرایش اجتماعی دیگر در قعر معادال

را بر جای می  ابراز هستی می کرد و تأثیراتش ها و محاسبات این مبارزهفشار اهرم 

دنیای  رویکرد را اعمال می کردند ضع اینها و موا وهائی که سیاستنهاد. نیر

و روایت بورژوائی کمونیسم را نیز با خود  نمایندگی پرولتاریاتناقضات میان دعوی 

 ،از این مهم تر، شمار زیادی از کسانی که در داربست این تندنس حمل می نمودند.

 اهداف و افق های دیگری ،مبارزه روز خود را پیش بردند در هستی اجتماعی خود

پویه این  عمیق درون پراکسیس پیکار اینان تناقضاتدنبال می کردند.  را

 پراکسیس را مدام زیر فشار قرار می داد و به جمعبست های جدید ره می برد.

ماهیت و بنمایه نقد مارکسی سرمایه داری احراز  و جمعبست هائی که دستاوردها

 بودند.امهائی به جلو اما در راستای رسیدن به چنین نقدی، گام یا گ ندنمی نمود

جریان یافت « مبارزه ایدئولوژیک»ین مدت در درون سازمان زیر نام آنچه در طول ا

خارج حول محور گسست  واگر چه از نگاه نیروهای سیاسی یا افکار عمومی داخل 

پاره ای جا به از مذهب چرخ می خورد اما به طور واقعی چنین نبود. در این دوره 

ت و در اندیشه و پراتیک همه ما صورت گرفت که تحقق آنها در تشکیال جائی ها

می توانست پیش زمینه های مؤثری برای یک جهتگیری کمونیستی و کارگری در 

با  ،گاهانه و ضد کار مزدی روی می دادآ. تحوالتی که باید دوره های بعد باشد
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به  میدان داری کمونیسم لغو کار مزدی پیش می رفت و دستاوردهای کمونیستی

. با این وجود نبودبار می آورد ولی چنین نشد و شرائط انجام این چنینی آن فراهم 

عبارت آنچه حاصل شد در جای خود اهمیت داشت. این دستاوردها به اختصار 

 بودند از: 

دست یافتیم که  ین فرایند ما به پاره ای مواضع سیاسی و جهتگیری ها. در دل ا1

و لغو کار مزدی را از فاصله میان چپ روز ایران با  فاصله ما با کمونیسم مارکسی

این روایت کمونیسم به طور بسیار مشهود کمتر ساخت. در پایان این پروسه همان 

تا  و نوشته های بعدی « ایدئولوژیک... اعالم مواضعبیانیه » گونه که از مفاد 

همان روایت  ) با، گردیدپیداست بر سرمایه داری بودن جامعه ایران تأکید  حدودی

طبقه بورژوازی ایران در تمامیت خود یک طبقه ارتجاعی و ضد هر نوع آزادی روز( 

. اعالم نمودیم که مذهب، هر نوع مذهبی شدو حقوق اولیه توده های کارگر ارزیابی 

ی رفرمیستی در باره مسائلی ها اع بورژوازی است. با توهم پراکنیایدئولوژی ارتج

ها از بورژوازی با انقالب و نوع این، همسوئی بخشی «ک خلقانقالب دموکراتی» مانند

بر سوسیالیستی بودن )در سطح همان روایت مخدوش روز( کردیم.  مرزبندی

انقالب ایران اصرار ورزیدیم. نظام اجتماعی حاکم بر شوروی را امپریالیسم یا به 

 روایت آن روز، سوسیال امپریالیسم خواندیم. 

اما  آوردحصول این مواضع، نظرات و تحلیل ها را همراه  ،سالهمبارزه ایدئولوژیک دو 

و ضد کار مزدی  شناخت مارکسی تاروایت ما از این مفاهیم و فرمولبندی ها باز هم 

تأکید بر سرمایه داری بودن مجرد . تصور می کردیم که آن ها فاصله طوالنی داشت

نیمه فئودال، نیمه » از تئوری های مائوئیستی و اردوگاهی مانند ،جامعه گسست

هیچ  است، اما شناخت ما از سرمایه« سرمایه داری کمپرادور» یا « مستعمره

نظرمان . سوسیالیسم مورد نداشتبورژوازی نقد مارکسی اقتصاد سیاسی  شباهتی به

همچنان بر ساحل سرمایه داری دولتی نوع روسی لنگر می انداخت. روایتی که از 
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سوسیال بورژوائی بود. از همه لحاظ غیرمارکسی و  تشکل کارگری داشتیم کماکان

رژیم ستیزی ما به رغم تالش برای تبیین ضد سرمایه داری بودنش باز هم نه از 

سنگر ضد کار مزدی که سرنگونی طلبی سوسیال خلقی را منعکس می ساخت. در 

یک کالم هنوز هیچ بخش از پراکسیس اجتماعی و طبقاتی ما با راهبردها، اهداف و 

 جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر روی انطباق نداشت.  واقعی  ساز و کارهای

از سرچشمه کمونیسم خلقی و امپریالیسم  هنوزهمه مواضع، تحلیل ها و تبیین ها 

ستیزی ناسیونالیستی سیراب می شدند. اما چرا باز هم از چپ تر بودن یا حتی 

یاس با نیروهای دیگر چپ آن قرابت بیشتر خود به کمونیسم لغو کار مزدی در ق

ایام صحبت کردم موضوعی است که به وضعیت فاجعه بار چپ به ویژه در شرائط 

حتی از بیشترین بخش چپ آن روز مربوط می شد. دیدگاهها و پراتیک اجتماعی 

آنچه ما به دنبال مبارزه ایدئولوژیک دو ساله به دست آوردیم آشفته تر، راست تر و 

همه جا . جنبش های خلقی آویزان به مائوئیسم و اردوگاه سرمایه مدارتر بود

رزه ها، اهداف یا نگاهشان به مباها در تار و پود حرفند و همه آنداری می کردمیدان

زی نداشتند. ناسیونالیسم سره های لیبرال بورژواون یطبقاتی هیچ مرزی با اپوزیس

ها در لیسم ستیزی آنی پوشاندند. امپریام« مارکسیسم» را لباس کمونیسم و  خود

 همه وجوه خلقی بود و هیچ بار واقعی ضد سرمایه داری با خود حمل نمی کرد. 

نصف بیشتر دنیای سرمایه داری را نیمه مستعمره، نیمه فئودال می نامیدند، ها آن

و از همین طریق نظام بردگی  را انکار می کردندسرمایه داری بودن این جوامع 

. از ساختندتیررس مبارزه توده های کارگر دور می  را از کشورهامزدی مسلط 

کارگران و فرودستان می خواستند که در معیت بخش هائی از بورژوازی برای 

و دست به انقالب بزنند!!  نمایند، قیام کنندمبارزه  جوامع مذکورسرمایه داری شدن 

را نه با چپ روز ایران و جهان چنین وضعی داشت و ما همه این مواضع و نظرگاهها 
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های مارکس مورد منظری کم یا بیش متأثر از آموزش  نگاهی واقعاا مارکسی اما از

 انتقاد قرار می دادیم. 

هائی که در مواضع سیاسی و نظرگاههای اثبات جا به جائیها یا نفی و . در میان 2

سازمان صورت گرفت، نقد مذهب جایگاهی خاص داشت. آنچه ما انجام دادیم به 

داشت اما در  تفاوت فاحشکسی مذهب نبود. با چنین نقدی قد مارطور قطع ن

تعیین کننده و مهمی بر جای می گذاشت.  بسیار همین حد نیز تأثیرات اجتماعی

برد این تأثیر صرفاا در این خالصه نمی شد که یک جریان سیاسی مذهبی از 

« ئیکال»روی نهاده است. « مارکسیسم» به اعتقادات دینی خود دست شسته و 

شدن آدم های مسلمان و معتقد به مبانی « مارکسیست» شدن یا به اصطالح 

مذهب در جامعه ما و در جاهای دیگر دنیا اصالا حادثه جدیدی نبود. در همین دوره 

تاریخی مورد گفتگو افراد زیادی با اعتقادات اسالمی دست به مبارزه زدند، دستگیر 

اورهای دینی خویش را به دور انداختند و خود شدند، به زندان افتادند و در زندان ب

را کمونیست خواندند. گسست سازمان ما از مذهب در این چهارچوب قرار نمی 

گرفت و بازتاب وسیع آن در جامعه و حتی خارج از ایران نیز این تفاوت را با وزنی 

فاحش حکایت می کرد. چرا؟ پاسخش را باید در تاریخ مبارزه طبقاتی و جنبش 

اجتماعی درون جامعه ایران از مشروطیت تا آن روز کاوید. در طول این دوران،  های

در عین حال  ه می خواستند بدان وفادار باشند وهائی ک مذهب برای انسان

و بی حقوقی توده های زحمتکش را پرچم مبارزه علیه استثمار، نابرابری  ،صادقانه

وبال گردن تلقی می شد. دوش کشند، پدیده ای مزاحم، اسباب درد سر و  به

مذهب زیر فشار این کیفرخواست قرار داشت که اوالا سیاست گریز، سازشکار و اهل 

است. ثانیاا اگر هم به سیاست و مبارزه روی می نهد رویکردی « قعود» و « تقیه»

ضد انسانی و ارتجاعی دارد و انتظارات و افق های طبقات استثمارگر را دنبال می 

هائی بود که کم یا بیش بر سینه افکار عمومی چرخ می خورد و  ریکند. اینها داو
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واقعیت های تاریخی و سیر حوادث نیز همه جا آن را تأیید می کرد. طنز ماجرا 

شاید این بود که در دل این وانفسا، بیش از همه اردوگاه، احزاب اردوگاهی، از جمله 

آن می شد. سوار شدن حزب توده بود که به جان مذهب می رسید و عصای پیری 

بر موج توهم توده ها امر ذاتی بورژوازی است. هر چه پرولتاریا و کمونیسم این 

محتاج بقای آنهاست. محافل ورژوازی هاست بزیعلیه وارونه پردایازمند پیکارطبقه ن

اردوگاهی نیز باورهای خرافی و توهمات دینی توده های ناراضی کشورها را ساز و 

ها با هدف تقویت قطب قدرت سوار شدن بر موج اعتراض آنبرای  کار مساعدی

می دیدند. همزیستی  داری دولتی و استحکام موقعیت خود در برابر رقباسرمایه 

اردوگاه با ارتجاع مذهبی پیشینه طوالنی داشت و به زمان تأسیس کمینترن باز می 

روحانیت »، «اسالم انقالبی» گشت. در ایران نیز حزب توده از همان آغاز بساط 

و مانند این ها را دکه کسب و کار خود « اسالم ظلم ستیز حسینی»، «مترقی

، «بورژوازی ملی»، «خلق ضد امپریالیست» ساخت و در کنار مفاهیم دیگر از جمله 

افسران » ، «اسالم ضد امپریالیست» ، «خرده بورژوازی انقالبی ضد امپریالیست» 

ها انداخت. تجلیل و ا همه جا بر سر زبانهمانند این  و« ملی ضد امپریالیست

تولد مهدی و قیام حسین یا جعل  ،میالد علید عاشورا، تقدیس مراسم مذهبی مانن

هر روحانی مرتجع مخالف رژیم  تذکره کمونیستی و ضد امپریالیستی برای هر آروغ

ا از کارهای دیگری بود که این حزب به وفور انجام می داد. اشاعه این خرافه ه شاه

و توهمات توسط حزب توده بدون شک تأثیرات بسیار مخرب خود را در گمراهی 

افکار عمومی کارگران و توده های دهقانی آن روز بر جای می گذاشت اما این وضع 

مرداد به طور جدی تغییر کرد. کارنامه سیاه و رسوای حزب  28پس از کودتای 

هایش  ستحکام نفوذ خرافه بافیتوده حداقل در این مورد جای چندان زیادی برای ا

به در میان محافل سیاسی چپ و کارگری باقی ننهاد. نوع حرفهای حزب بعدها 
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« گلسرخی»  و« شعاعیان» مانند انقالبیونی جسته و گریخته در گفته های صورت 

  نمی کاست. هیچ مذهب متهم بودنتکرار شد اما این ها از بار 

پیکار علیه  ، زیر پرچممیاسال وصله هایبا  خلق موجودیت سازمان مجاهدیناعالم 

و سنگردار مبارزه « مارکسیسم» خواهان همپیوندی با ، استثمار سرمایه داری

برای کل نیروی مذهبی آماج کیفرخواست باال و جریحه دار به طور قطع  مسحانه،

. فرشته ای که شده زیر فشار این حقارت ها نقش یک فرشته نجات را ایفاء می کرد

 ها، کیفرخواست ها و تحقیرهارزنشمذهب را از کام موج س سپیده دم ظهور در

رهائی می بخشید، اما فقط به این خاطر که چند گام آن طرف تر غریق نیمه جان 

 خود را با حداکثر بیرحمی به گور بسپارد و از امکان هر گونه دفاعی ساقط سازد. 

تجاع اسالمی آبرو دادیم. با که از اسالم مطرح کردیم، به ار تعبیراتیما با 

مارکسی مبارزه طبقاتی به  شبه آموزش های محتوای تحلیل ها وتزریق 

سنگواره های اعتقادی مذهب برای شکلی از اسالم شرافت و حیثیت 

متهم بودنها  ورطهکارگری، انقالبی، علمی جعل نمودیم، مسلمان بودن را از 

رفتیم که جنگ برای  بیرون آوردیم، تا آنجا پیش شدن هاو مطرود 

سوسیالیسم و محو سرمایه داری را با مرکب باورهای اسالمی میسر اعالم 

کردیم. ما همه این کارها را انجام دادیم و درست در آخرین نقطه ستیغ این 

شرف بخشیدن ها، نثار کرامت ها، تبرئه ساختن ها با رساترین صداها 

ایدئولوژی  ر عصر حاضرمذهب، هر نوع مذهبی، د» فریاد سر دادیم که 

گوش های شنوا، به  تمامیما به همگان، به « ارتجاع هار بورژوازی است

انسان های آزاده اسیر اعتقادات متحجر دینی پیام دادیم که بار رسالتی را 

به سرمنزل مقصود رسانده ایم. گفتیم که تمامی زوایای اسالم را چراغ 

مقام مدافعان، نه در هیأت الئیک  انداخته ایم. نه در لباس مخالفان، که در
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ها، که در مکان انسان های آشنا با تار و پود مذهب و اسالم و قرآن، نه در 

سلک فیلسوفان و محققان دانشگاهی که در سنگر پیکار مسلحانه، نه در 

موقعیت کسانی که عزیمت انکار و نفی دین نموده اند، بلکه در جایگاه 

ات نوعی اسالم داشته اند و باالخره نه در افرادی که احساس نیاز به اثب

می توده های کارگر وضعیت آدمهائی که مذهب را سد راه مبارزه طبقاتی 

دانستند، بلکه در اردوی انقالبیونی که عزم جزم نمودند تا روایتی از دین را 

کارگر علیه استثمار سرمایه داری سازند، آری ما اعالم  طبقهظرف پیکار 

نین وضعی، با چنین رویکردی در قعر چنین جنگی و با داشتیم که در چ

را « کتاب وحی » یه داشتن چنان دورنمائی کل زوایای اسالم و آیه به آ

بیشتر این تعمیق شعور و شناخت خود را برای  ایم، همهکنکاش کرده 

هر چه یافتیم نقیض محض چیزی بود باالخره کاوش به کار انداخته ایم اما 

 و انتظار داشتیم. که می پنداشتیم 

ما در پیام خویش برای همگان تشریح کردیم که آخرین تقالهای ممکن و 

در جستجوی راه رهائی بشریت را برای  و صادقانه یک انقالبی آرمانخواه

کارگرستیزی، انسان  ،جات باورهای اسالمی از چنگ ارتجاعی بودنن

ه کار ب ستیزی، آزادی ستیزی، زن کشی، تحجر و گندیدگی تاریخی

گرفتیم، در این راستا هر چه علم و آرمان انسانی و نظریه انقالبی بود به 

هر چه کردیم نتیجه ها و ین همه ااما  ،جسم و جان بیمارش تزریق کردیم

سرکنگبین صفرا عاقبت » ، «دود شد آن همه نور تجلی» معکوس داد. 

، داری هاعقب ماندگی ها و جنایت م مشتی فسیل یادبود توحش ها،«. فزود

گنجایش چنین کارهائی را نداشت و اتفاقًا به دلیل فقدان هر به هیچ وجه 

، های ما فقط عمق فساد، گندیدگی هر گوشه تالش ،این گنجایشمیزان 
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ی را آشکار این سنگواره های اعتقاد و شناعت تباهی انسانی بشرستیزی، 

. بر دامنه ها را رسوا و رسواتر می کردمی ساخت و همزمان مدافعان آن 

چنین فرایندی وقتی که ما این بانگ را سر می دادیم که هر نوع مذهبی و 

از جمله روایت ما از اسالم در عصر حاضر ایدئولوژی ارتجاع هار بورژوازی 

وقوع حادثه ای مهم را حکایت می کرد. پیامی بود به توده مسلمًا است 

ست سالح دست و های کارگر و ستمکش که هر چه زیر نام مذهب موجود ا

ساز و کار قدرت سرمایه داری علیه زندگی و حقوق و آزادی و هر گام 

 مبارزه و جنبش رهائی آنهاست.  

ظهور سازمان مجاهدین با مشخصات و کاراکتر اجتماعی ویژه ای که گفته شد فقط 

توده های  و زندگی استثمار مهای صادق برخاسته از شرائط کار،تکلیف نسلی از آد

یا افراد مبارز آزاده و آرمانخواه با مذهب را روشن ننمود. در فاصله میان سال کارگر 

خورشیدی خیل کرکسان سودجوی  50تا پایان نیمه اول دهه  40های آخر دهه 

جیفه خوار نیز که از درون مجاهدین و سیر تحوالت اندرونی آن چیز زیادی نمی 

ارهای افتخار این جریان برای خود دانستند، از همه سو راه افتادند تا در کنار دیو

خواهی دست و پا کنند. از دار و « مردم»شرف سیاسی، آبروی مبارز بودن و اعتبار 

دسته رفسنجانی و روحانیت پیرامون خمینی گرفته تا جماعت بازار، نهضت آزادی 

مذهبی در این کار از هم سبقت جستند و  -ملی اپوزیسیونداخل یا خارج و طیف 

وشیدند تا سهمی بیشتر نصیب خود سازند. اخبار گسست سازمان از هر کدام ک

که هفته ها قبل از صدور « کمونیسم»و « مارکسیسم» و پیوستن آن به  مذهب

بیانیه اعالم مواضع به گوش این محافل و باندها می رسید، زمین زیرپایشان را 

  ساخت. ان و دار و ندار حیات اجتماعی آنان را طعمه طوف کرد دستخوش زلزله

حتماا گفته خواهد شد که این حرف اغراق آمیز است. این گروهها و محافل نه فقط 

یکی از درنده ترین دولتهای تاریخ تر زله و طوفان نشدند که سه سال بعددچار زل
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ون ینیروهای چپ را قتل عام نمودند، هر اپوزیس ،را بر پای کردندسرمایه داری 

سال است که زمین و زمان  34و با همین کارها  نمودندمخالف خویش را سالخی 

را اسیر توحش خود ساخته اند. این حرف درست و همه این وقایع روی داده است 

آن روز ما و  ام آنچه رخ داده است تأیید گفتهاما یک چیز را نباید فراموش کرد. تم

وژیک ... ایدئول شاهد بسیار زنده و حی و حاضر درستی محتوای بیانیه اعالم مواضع 

این نبود که مشتی آدم  زمانها در آن ان بوده است. مایه واقعی وحشت آنسازم

می پیوندد. « مارکسیسم»سازمانی که مذهبی بوده است به  کمونیست می شوند یا

آنها دچار زلزله می شدند زیرا تنها جریانی که تا دیروز برای مذهب، آبروی سیاسی، 

بودن دست و پا می کرد اینک بر ستیغ کل  شرف انقالبی و برائت از ارتجاعی

سال تمام در متن  10که داشت می ها فریاد بر دستاوردهایش با رساترین صدا

و رژیم شاه چراغ به دست همه «! سرمایه داری» و «! امپریالیسم» مبارزه علیه 

زوایای مذهب را کاویده است و هر چه در آن یافته است چماق و توپ و بمب و 

ارتجاع بورژوازی بوده حریم مالکیت و قدرت های خرافه و جهل پاسدار زرادخانه 

 است. 

سال به وقوع پیوسته است دقیقاا  34بیانیه این را می گفت و آنچه در طول این 

م تا مکال، از لیبرال تا ون نما از معمیرا اثبات کرد. ارتجاع مذهبی اپوزیس همین

مین می ترسیدند و زیر فشار این ترس و از داخل تا خارج کشوری نیز از ه فقاهتی

زبان به سب و لعن گشودند. کمپین ضد کمونیستی بشرستیزانه  ،بود که همه با هم

ای علیه مجاهدین کمونیست شده راه انداختند. دار و دسته مؤتلفه و روحانیونی 

مانند کروبی در زندان یکراست از رژیم شاه تقاضای عفو و قبول توبه نمودند، آنان 

الم داشتند که خطر اصلی کمونیست ها هستند و باید دست رژیم شاه را برای اع

» رفع این خطر مهلک فشار داد، در مراسمی که از سوی ساواک ترتیب یافت فریاد 

ل بجنگند و  سر دادند، از زندان خارج شدند تا علیه مجاهدین م.« شاها سپاس
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نجانی در روزهای صدور به جا آرند. اکبر هاشمی رفسرا  خدائی خویش رسالت

 در دیداری با رفیق تراب حقشناس در منطقه و عجزآمیز بیانیه بسیار ملتمسانه

فقط آیه قران را از آرم اعالم نکنید!!  آن را اظهار داشت که مارکسیست باشید، فقط

سازمان پاک ننمائید!! تقاضای ارتجاعی زشتی که با پاسخی بسیار قاطع، دندان 

 مواجه می گردد. تراب ز سوی رفیق شکن و کمونیستی ا

ها در محافل دانشجوئی، معلمان و نیروهای مذهبی هوادار تشکیالت واکنش 

متفاوت بود. جمعیت قابل توجهی استقبال کردند و همدلی نشان دادند، عده ای 

توصیف نمودند. برخی نیز عکس این عمل می  الزم موضوع را مهم و شایسته تعمق

فقط آب پاکی روی دست کرکسان « الم مواضع ایدئولوژیکاعبیانیه  »کردند. 

نمی ریخت. طومار جعل بافی ها، مسخ سازی ها  زیر مذهب ساالر بورژوامردارخوا

و عوافریبی های دیرباز حزب توده و جریانات اردوگاهی را نیز در هم می پیچید. به 

عتقادات دینی توده های کارگر بسیار شفاف و جدی هشدار می داد که رابطه میان ا

و سوسیالیسم ضد سرمایه داری جزء الیتجزائی از رابطه میان طبقه بورژوازی و 

پرولتاریاست. میان این دو طبقه در هیچ زمینه ای هیچ پلی قابل بستن نیست. 

پیوند میان » ، «!!دیکتاتوری ستیزی شیعی» ،«!!استثمارستیزی اسالمی »سخن از 

ها که از جانب چپ های پروروس و مانند این !!«دالت طلبی اسالمی و سوسیالیسمع

و پروچینی یا همانندانشان به وفور تکرار شده و تکرار می شود، بخشی از توهم 

هر چند نه ژرف و  پراکنی ها و کارگرفریبی های زشت بورژوازی است. بیاینه

اعالم می کرد که آنچه این جریانات به خورد  مارکسی و طبقاتی اما به هر حال 

ر بشرستیز رگران داده اند نه سخن کمونیسم طبقه کارگر که جزئی از کارزاکا

 ست. ا سرمایه داری پرولتاریابورژوازی علیه جنبش ضد 

سه سال پس از انتشار بیانیه و چند ماهی پیش از وقوع قیام بهمن، اطالعیه ای 

انی در سطح جامعه توزیع گردید. نام و عنو« مجاهدین خلق»چند سطری با امضای 
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که تا آن روز فقط توسط ما به کار می رفت و ما کاربردش را به رغم وقوع تحوالت 

ایدئولوژیک و سیاسی در سازمان نادرست نمی دیدیم. دلیلش نیز این بود که اوالا 

 رژیمهای  اعضای تشکیالت در خارج از زندان اکثریت قریب به اتفاق

نشده تشکیالت مدعی « یستمارکس» شده بودند. ثانیاا هیچ عضو« سیستمارک»

حقوقی استفاده از این نام و نشان برای ادامه فعالیت های سیاسی خویش نبود. 

اطالعیه فوق از جنب و جوش مجاهدین مذهبی آزاد شده از زندانها، برای بازسازی 

تشکیالت در چهارچوب مواضع و ایدئولوژی سابق خبر می داد. نویسندگان متن 

وقوع پیوسته بود آمادگی خود برای از سرگیری فعالیت زیر  ضمن انتقاد از آنچه به

را اعالم می کردند. لحظه به لحظه حیات سیاسی « مجاهدین خلق» نام و نشان 

این جمعیت از همان روز تا امروز سندی گویا بر درستی نکاتی بود که بیانیه اعالم 

نیروهای متشکل در  سازمان بر آنها تأکید می ورزید. اینکه افراد و 54مواضع سال 

سازمان مجاهدین یا باید دست به کار یافتن راه کمونیسم و رهائی طبقه کارگر می 

شدند و یا در غیر این صورت به نمایندگان این و آن بخش ارتجاع هار بورژوازی 

های  مذهب در عصر ما ایدئولوژی هارترین بخش »تبدیل می گردیدند و اینکه 

 «. بورژوازی است

از زمان اعالم موجودیت مجدد این  اهدین خلق با جمهوری اسالمیکشمکش مج

سازمان در روزهای وقوع قیام بهمن تا حال در همه تار و پودش، بازتاب جدال 

طبیعی میان بخش های مختلف ارتجاع وحشی بورژوازی بر سر احراز یا داشتن 

ریزی هر نقش مسلط و مسلط تر در قدرت سیاسی نظام سرمایه داری، در برنامه 

چه جنایتکارانه تر نظم تولیدی، سیاسی و اجتماعی سرمایه، در چگونگی اعمال این 

برنامه ریزی ها و حاکمیت بر طبقه کارگر بوده است. کارنامه حیات سیاسی این 

دوره مجاهدین سند گویای این حقیقت بود که اعضای این سازمان از همان آغاز دو 

یا اینکه به پرولتاریا و کمونیسم و جنبش ضد راه بیشتر در پیش روی نداشتند، 
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سرمایه داری طبقه کارگر روی کنند، کاری که ما ولو با دنیائی کسر و کمبود و 

 سرنشینان بشرستیز سفینه قدرتوارونه بینی ها انجام دادیم. در غیر این صورت 

. راهی که مسعود رجوی و ضد کارگری این قدرت باشندون یاپوزیسسرمایه و یا 

در همین جا تأکید بر این نکته نیز بسیار ضروری است. مانندان پیش گرفتند. ه

تا امروز زیر نام مجاهدین خلق ابراز حیات و فعالیت  57اینکه آنچه از مقطع انقالب 

تا  50و شروع دهه  40کرده است، هیچ سنخیت و همخونی با مجاهدین دهه 

دار و دسته رجوی در طول ارد. روزهای وقوع تحوالت ایدئولوژیک درون سازمان ند

این مدت در هیچ یک از وجوه هستی اجتماعی خویش نیروی ادامه دهنده 

پراکسیس پیشین مجاهدین نبوده اند. بالعکس نقش بانیان یک انشعاب راست 

  افراطی با رویکردی انسان ستیزانه و فاشیستی را بازی نموده اند.  

رون سازمان بنمایه جهتگیری خود را به پروسه تحوالت ایدئولوژیک و سیاسی د .3

آمیختگی هر چه بیشتر با جنبش کارگری پیوند زد. این درست است که رفتن به 

کارخانه ها و همجوشی با توده های کارگر ربطی به کار آگاهگرانه سیاسی و شرکت 

مان حضور صوری در بطن شرائط کار، فعال در جنبش کارگری نداشت اما حتی ه

زه کارگران تأثیرات تعیین کننده ای بر رویکرد سیاسی و دریافت های مبار زندگی،

طبقاتی ما به جای گذاشت. عده ای از رفقای ما قبل از این تاریخ هم با محیط های 

مختلف کار تماس داشتند. خیلی ها تا پیش از واقعه شهریور و شروع زندگی مخفی 

ریور نیز شمار معدودی با همان اینجا و آنجا کار می کردند. پس از وقوع حادثه شه

اسم و رسم جعلی، به صورت مخفی در جاهائی مشغول کار شدند. همه این ها از 

پیش وجود داشت، اما رفتن به کارخانه در ارتباط ارگانیک با پروسه تحوالت 

آغاز گردید. شمار کسانی که راهی مراکز کار  52ایدئولوژیک و سیاسی از سال 

به تدریج بیشتر و بیشتر شد. به گونه  تعدادن زیاد نبود اما این شدند، در ابتدا چندا

همه رفقای داخل کشور در  %65حدود  50ای که در روزهای اواخر نیمه اول دهه 
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جدی با ابعاد هولناک . کارخانه ها برای ما محیط تماس میان کارگران بودند

و در همان حال استثمار، دنیای بیحقوقی ها و سیه روزی های توده های کارگر 

سطح آگاهی، شناخت و مبارزه روز آنان شد. در این راستا البته سوای نگاه نادرست 

شکل  بودها مبارزه طبقاتی که اساس کج انگاریها و کژراهه بافیسوسیال خلقی به 

زندگی چریکی نیز در تنزل دستاوردهای کار میان کارگران تأثیر بسیار جدی 

شتیم باید تمامی معیارها و ضوابط کار چریکی را در داشت. ما به حکم وضعی که دا

می  محیط کار، در میان همزنجیران کارگر و برای رفتن به این محیط ها رعایت

صبح از خانه تیمی یا احیاناا اطاق تک نفری نمودیم. روزها عموماا ساعت چهار و نیم 

با گرفتن  شهر در سه محله مختلف پنج و نیم، تا پیش از ساعتخارج می شدیم. 

، کار چک هر کدام این محالت دور از همحداقل دو بار تاکسی و چرخش پیاده در 

و تصفیه امنیتی را انجام می دادیم. درست همان کاری که هر روز پیش از رفتن 

و نیم صبح پس از حصول یقین نسبت به  پنجسر قرارها انجام می گرفت. ساعت 

تعقیب قرار نگرفته ایم، خود را به یکی از وضعیت امنیتی و اطمینان به اینکه تحت 

در محیط کار حاضر شویم.  6ایستگاههای سرویس کارخانه می رساندیم تا ساعت 

عین همین کار را عصر به دنبال خروج از کارخانه و رفتن سر هر قرار تکرار می 

به صورت باز هم همین چک و تصفیه ها را  ،کردیم و باالخره پس از اجرای قرارها

 انجام می دادیم و راهی خانه تیمی می گردیدیم. ظم من

در کارخانه امکان تماس فعال با کارگران را نداشتیم زیرا باید همه چیز خود را هر 

چه بیشتر از انظار قایم می کردیم. هیچ اطالعاتی در باره محل زندگی، پیشینه کار 

ات و اعتراضات آنان یا هیچ نشانی دیگر نمی توانستیم بر زبان آوریم. در اعتصاب

به امکان دخالت مؤثر برایمان نبود زیرا همه این ها می توانست منجر به لو رفتن ما 

یک تشکیالت مسلح زیرزمینی گردد. موضوعی که سوای مشکل عنوان عضو مخفی 
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هر رفیق، تهدید امنیت تشکیالت را هم به همه مخاطرات دیگر برای دستگیری و 

 دنبال داشت. 

ترین کارگران محشور می  با ناآگاه ها،در همه جا بگذریم، باید همواره واز این که 

شدیم و از تماس با کارگران آگاه تر محروم می ماندیم. سوء تفاهم نشود منظور 

مطلقاا تحقیر کار با کارگران ناآگاه یا کمتر آگاه نیست. سخن بر سر وضعیتی است 

فعال تر و مبارزتر طبقه کارگر را  که ما داشتیم. مشکالتی که امکان تماس با بخش

نمی توانستیم هیچ  تا حدود زیادی از ما سلب می نمود. به گاه رجوع به کارخانه ها

 معموالا تحصیل یا احیاناا تخصصی که داشتیم ارائه نمائیم، روال کار مدرکی در باره

را  جعه می کردیم و شناسنامه جعلی خویشاین بود که به کارگزینی مؤسسه مرا

میزان سواد، مهارت  در بارهتحویل می دادیم. کارکنان آنجا لیستی از سؤاالت 

ها را پیش می کشیدند. پاسخ ما به همه سؤاالت کاری، پیشینه اشتغال و مانند این

معموالا فقط سرهم بندی و رد گم کردن بود. در مورد سواد جوابمان غیرواقعی و 

، می گفتیمرا از این  باالترم، زیرا اگر این بود که سه کالس بیشتر درس نخوانده ای

که امکان ارائه آن وجود  مدرک تحصیلی می خواستند. پیشینه اشتغال هم چه بسا

تخصص مورد نیاز آن ها نیز در جوشکاری، فرزکاری، صافکاری، فلزکاری و نداشت. 

 موم چیزی نمی دانستیم. حتی رفقایامثال این ها خالصه می شد که ما علی الع

وضعی بهتر از درس خوانده های رشته های  هم التحصیل رشته های فنی فارغ

دیگر نداشتند. در رابطه با عدم سوء پیشینه، گواهی صحت مزاج و برگ پایان 

به بعد امکان جعل همه  53خدمت امروز و فردا می کردیم، البته بعدها و به ویژه از 

ت فوق کارکنان کارگزینی این ها را فراهم ساختیم، در هر حال با توجه به نکا

مؤسسه پس از شنیدن پاسخها، یکراست آدرس بدترین نقطه کارخانه را می دادند. 

محل بارگیری کاالها یا جاهای مشابه که ویژه کارگران بی تجربه بود. بر همین 

اساس احتمال گفتگو یا دوست شدن و برقراری ارتباط با کارگران با تجربه و آگاه 
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 امکانفراهم می شد. بعالوه سختی شرائط کار در این قسمت ها،  کارخانه بسیار کم

گفت و شنود با کارگران را تنزل می داد. در یک کالم از زمین و آسمان در تنگنا 

ها گاه کم وجود داشت. با همه این این مشکالت، گاه زیاد و همهقرار می گرفتیم. 

از جنبش کارگری را  یشوانجام می دادیم و دامنه شتاخت خکارهای نسبتاا مؤثری 

 وسیع تر می ساختیم. 

با اینکه آن روزها دانش مارکسی نقد اقتصاد سیاسی ما محدود بود اما حضور در 

واحدهای صنعتی و مراکز استثمار توده های کارگر حقایق زیادی را برایمان روشن 

ساخت و یا حداقل مبرمیت تالش برای آگاهی الزم به این حقایق را در پیش 

های مختلف بورژوازی، جدا تئوریهای تفکیک بخشیمان قرار داد. پیش از هر چیز رو

درک ناسیونالیستی کالا یا «! بورژوازی ملی»کردن بخشی از این طبقه زیر نام 

عریان بر ما ، ابتذال و ورشکستگی خود را شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری

ده ای از سرمایه داران، از جمله چپ آن روز ع رایج های نظریه بافی . درساخت

« سرمایه داران ملی » صاحبان مراکز بزرگ صنعتی و تجاریشمار قابل توجهی از 

نام می گرفتند!! حضور در شرائط کار و استثمار کارگران ما را به گونه ای جدی با 

ار خون آشام با همتایان این سؤال رو به رو نمود که فرق این جماعت سرمایه د

ها، صاحبان تراست های صنعتی و مالی امپریالیستی یا شرکای داخلی نخارجی آ

چرا باید میان سرمایه داران مختلف فرق قائل  ها چیست؟!این انحصارات و تراست

شد؟ مگر نه این است که همه آنها صاحبان سرمایه اند. برای کارگران چه فرق می 

چیزی از  تولدر محل کند که محل تولد مالک کارخانه کجای دنیا باشد؟!! مگ

را جا به جا می کند؟!! سؤاالت به این جا محدود نمی و سرمایه دار ماهیت سرمایه 

مورد « سرمایه داران ملی» ماند. ما با چشم باز می دیدیم که این به اصطالح 

محبت نیروهای چپ پروروس و پروچینی، در تشدید بی مهار استثمار کارگران و در 

ناچیز نیروی کار آنان دست شرکای خارجی و تراست های سالخی معیشت و بهای 
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عظیم امپریالیستی را از پشت بسته اند. دستمزدی که همدانیان، انصاری، حاجی 

بابا، عالی نسب، مهدی بازرگان، فاتح یزدی و همانندان به کارگران می دادند، حتی 

سبعیت و  ها کمتر بود. در قیاس با سرمایه داران خارجی مالک برخی کارخانه

ها در تحمیل مرگبارترین شرائط کاری بر توده های کارگر اگر بیشتر درندگی آن

 نبود، هیچ نشانی از کمتری نداشت. 

همین عین یک نکته قابل تعمق در همین جا این بود که کارگران خود نیز دقیقاا 

حرف ها را می زدند و موضوع را درست از همین منظر نگاه می کردند. اصطالح 

سرمایه » های دنیا()با پوزش از همه سگ« سیاه و سفید ندارد سگ» روف مع

و مانند این ها « سودش را می خواهد، صاحبش چه کسی باشد اصالا فرق نمی کند

را بارها از زبان آنان شنیدم. کارگرانی که این حرف ها را می زدند لزوماا آدم های 

اد مدرسه ای هم نبودند. معلومات دارای تجربه و پیشینه زیاد کارگری یا حداقل سو

 خواندن و نوشتن آنها از سطح سواد مکتبی فراتر نمی رفت. 

در همان روزها این مسأله مرا به خود مشغول ساخت که خیلی از کارگران به رغم 

بی دانشی های عمیق اجتماعی و سیاسی و اینکه غالباا نام مارکس را هم نشنیده 

واقعیت زندگی و شرائط کار و استثمارشان را بسیار  اند، پاره ای مسائل مربوط به

ل خوانده های دانشگاهی می بهتر از آکادمیکرهای آشنا با متون مارکسی یا کاپیتا

بحث می کردیم. ا مرتباا در خانه های تیمی با همدیگر این موضوع را مفهمند. 

با توده چیزی که واقعاا آموخته های مشترک همه ما از محیط های کار و گفتگو 

های کارگر، آن را تأیید می نمود. دلیلش نیز برایمان روشن بود. درست است که 

فکر و ذهن و فهم عظیم ترین بخش کارگران با فرارسته های فکری و فرهنگی و 

ایدئولوژیک رابطه سرمایه مسخ و معماری می گردد، اما اوال عناصر اولیه خود را از 

اک و درد و رنجهای هالکت بار طبقاتیشان می واقعیت های زندگی، استثمار هولن

گیرد و ثانیا فشار همین واقعیتها و درد و رنجها سیمان آن توهمات را کم یا بیش 
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احسان » های امثالزیر بمباران فلسفه بافی شکاف می دهد. آنان اگر به طور مثال 

دین ، درس های اقتصاد سیاسی فرج اهلل میزانی، آموزش های سیاسی نورال«طبری

های خلقی و وئیست آنها و تئوریسین های جنبشکیانوری یا حریفان و رقیبان مائ

سلَّمنا و »ر می گرفتند، به طور قطع سوای امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی قرا

کالمی برای گفتن نداشتند. وارونه پردازی های جماعت باال را زیر فشار « انآمَّ

کم و کسر تأیید می کردند، اما در همان  ، بدون هیچناتوانی و فروماندگی نظری

زمزمه می نمودند.  هائی متناقض با شنوده های خودحال در ژرفنای وجود خود حرف

همه چیز نشان می داد که هستی اجتماعی آن ها کشتزار واقعی آموزش های 

مارکس است. اینانند که با شنیدن این یا آن نکته از نقد اقتصاد سیاسی مارکس 

رویه تا آخرش را در ضمیر طبقاتی خود راست و ریس کنند. چیزی که  می توانند

مصداق حال صفه نشینان و لیدران احزاب، دانشوران چپ نمای طبقات  معکوسش

نمایان دانشگاهی است. آناتومی مارکسی تولید سرمایه داری « مارکسیست» باال و 

کار ضد کار مزدی برای اولی ها کبریت اشتعال شناخت و شعله ورسازی پراتیک پی

است اما برای دومی ها صرفاا شریعتی که تنها کاربردش فریب توده های کارگر به 

  نفع بورژوازی و ماندگارسازی نظام بردگی مزدی است.

دیگر  سایر نوشته هاییا  «کاپیتال»، «گروندریسه»حداقل آشنائی با متونی مانند 

مفاهیمی از نوع بورژوازی ملی!!، کافی است تا در زمینه نقد اقتصاد سیاسی مارکس 

استقالل سرمایه داری کشورها از هم!! یا خوب و بد کردن بخش های مختلف طبقه 

سرمایه دار کل ابتذال، بی اعتباری و خرافه بودنش را بر ذهن خواننده تحمیل کند 

حتوای همین متون را اما آکادمیکرهای حزبی و دانشگاهی در همان حال که م

زمین و زمان را از خرافه ها و ترهات باال پر می کنند، می سازند  یشآرشیو مغز خو

 همه چیزوارونه پردازی های سرمایه مدار خود را به مارکس هم نسبت می دهند و 

     را دستمایه شستشوی مغزی طبقه کارگر به نفع بورژوازی می سازند. 
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ئط کار و زندگی و رفتن به میان توده های وسیع طبقه کارگر و غرق شدن در شرا 

استثمار آنان ولو بدون هیچ برنامه ریزی برای هیچ سطح شرکت در جنبش جاری 

سرمایه داری  نظامطبقه کارگر به هر حال ما را به سمت تالش برای شناخت بیشتر 

و سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی سوق داد. این برای همه ما گامی به پیش 

عمیق تر با کالبدشکافی مارکسی سرمایه داری را در بود و همزمان نیاز آشنائی 

وجودمان تقویت می کرد. نیازی که ارضای تمایالت تصنعی فاضل نمائی آکادمیک 

را دنبال نمی کرد بلکه فقط عطشی برای بهتر مبارزه کردن و پاسخ شایسته تر به 

ی کارگر ط کار توده هامسائل روز جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی بود. در دل شرائ

تا چه حد عوامفریبانه و « خلق خلق»آموختیم که جار و جنجال های اندک، اندک 

، «پرولتاریا»ها بود که  ها و لفظ بازی فقط در فرمولبندی توخالی است. پیش تر

پرولتاریا، می کردیم اما االن با چشم خود می دیدیم که چرا به راستی مرکز واقعی 

روی  کشیدنی اینجاست. منظور از این حرف پرده تمامی فعل و انفعاالت کره خاک

ها یا وارونه بینی های سرکش توده کارگر در آن  ندگی ها، توهم زدگیانبوه عقب ما

ناآگاهی ها و ضعف ها مرزی نداشت، اما آنچه مورد توجه دنیای روز یا امروز نیست. 

جام می ان فعالین کارگری آگاهی وجود داشتنداست شناخت وظائفی بود که اگر 

دادند و می توانستند انجام دهند. چیزی که ما در همان سال نخست رفتن به 

طول کشید تا دریابیم که چه باید کرد. یا بسیار کارخانه ها و مراکز کار  دیدیم اما 

به بیان درست تر چه باید می کردیم و نکردیم. هر کدام ما در هر کارخانه یا 

رش جامعی از تمامی مسائل مربوط به مؤسسه و ، باید گزاکردیممؤسسه که کار می 

کارگران آنجا می نوشتیم. این گزارشات به هیچ وجه جنبه آکامیک نداشت و باید 

برخورد هر چه فعال تر و آگاهانه تر ما به رابطه کار و سرمایه و تقابل میان دو طبقه 

ساخت. اساسی جامعه سرمایه داری در محیط کار و در سطح جامعه را منعکس می 

در تهیه گزارش اساس کار این بود که از پروسه شکل گیری و توسعه کارخانه، 
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های درونی بورژوازی، کل تعلق صاحبان شرکت به گروهبندیسرمایه اولیه اش، ش

درجه همپیوندی و ادغام سرمایه بنگاه در سرمایه جهانی، تراست ها و انحصارات 

سه فعال بوده اند یا نقش کلیدی در عظیم بین المللی که در پیش ریز سرمایه مؤس

چرخه بازتولیدش دارند، تغییرات میزان و حجم سرمایه شرکت در طول سال های 

بعد از تأسیس، همه و همه شناخت حتی االمکان جامعی به دست آید. محاسبه 

نسبی نرخ استثمار کارگران و نرخ سود سرمایه بخش بعدی گزارش را تشکیل می 

در محدوده یک کارخانه بیشتر نمادین و کمتر واقعی بود، اما داد. کاری که گرچه 

به آشنائی ما با ابعاد هولناک شدت استثمار توده های کارگر در جهنم گند و خون 

سرمایه داری ایران کمک می کرد. الیه بندی کارگران شاغل در مؤسسه، با توجه به 

ان در سازماندهی میزان آگاهی سیاسی، تجارب، پیشینه مبارزه و نقش روز آن

اعتصابات فصل مهم دیگری از گزارشات را به خود اختصاص می داد. تنظیم این 

قسمت نیازمند تماس فعال با شمار هر چه کثیرتری از کارگران بود. رفیق تهیه 

کننده گزارش باید تاریخچه اعتصابات و مبارزات کارگران شرکت را نیز به تفصیل و 

 با دقت توضیح می داد. 

در واقع حدیث جنب و جوش ما برای  ی که به این ترتیب تهیه می گردیدمتن

سطحی از جوشیدن با توده های کارگر و مبارزات آنان بود، آمیختگی و جوششی 

که بدبختانه چریکی بود و ساز و کار مفصلبندی مشترک ما و همزنجیران کارگر در 

کارگران می جوشیدیم اما پراتیک پیکار طبقاتی علیه سرمایه داری نمی گردید. با 

نه به مثابه فردی از آنان، نه در موقعیت یک همزنجیر استثمار شونده، نه برای 

شرکت در مبارزه روزشان و نه با هدف ایفای نقش یک فعال کمونیست ضد کار 

طبقه یک چریک که راه رهائی مزدی در جنبش کارگری، بلکه فقط در وضعیت 

ی این طبقه رصد می کرد. با همه این ها و با کارگر را در چریک شدن توده ها

تمامی دیوار حائلی که نوع زندگی و مبارزه چریکی میان ما و کارگران می کشید باز 
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هم در پاره ای موارد روابط صمیمانه و رفیقانه ای با آنان برقرار می نمودیم. هر 

بودیم که  کدام ما در هر یک از کارخانه هائی که کار می کردیم دوستانی یافته

و رفت داشتیم و این آمد  ی روزمره محیط کار به خانه آنانسوای گفت و شنودها

پس از ترک کارخانه ادامه می دادیم. گزارشات تهیه شده توسط ارتباط را معموالا 

جمع های تشکیالتی مورد بررسی و نقد و گفتگو واقع می شد. برخی هر رفیق در 

د و انتقادات خود را همراه با مالحظات اصالحی مطالعه می کردن افراد این جمع ها

و تکمیلی می نوشتند. این کار جزئی از مبارزه ایدئولوژیک جاری درون سازمان 

تلقی می شد. گزارش نشان می داد که رفیق تهیه کننده اش تا چه اندازه مسائل 

مربوط زندگی و کار و استثمار توده های کارگر و جنبش کارگری را جدی گرفته 

است و تا کجا ظرفیت و کارائی این جدی گرفتن را دارا بوده است. محتوای 

ها و مالط کارهای آگاهگرانه در  می توانست جزئی از بهترین آموزش گزارشات

اما نگاه سوسیال خلقی و چریکی روز ما به این سمت  ،میان توده های کارگر باشد

 گذر نمی نمود.

رؤیاپردازی ها و آرمان بافی های دوره  برخی هت دو سال. با عبور از پروسه تحوال4

شروع مبارزه چریکی نه فقط بی اعتبار شدند که هدف بیشترین نقدها و نکوهش ها 

قرار گرفتند. مهمالتی از قبیل اینکه گویا ما جنبندگان خورشید آزادی توده ها 

 هستیم، صفیر مسلسل ها و سرخی گلوله های ماست که رهائی خلق ها را رقم می

زند و نوع این ها مورد تقبیح واقع شد و به عنوان انگاره های زشت متافیزیکی 

اقشاری از بورژوازی به زیر ذره بین سرزنش و احساس انزجار رفت. تصفیه حساب با 

این خیالبافی های کودکانه مالیخولیائی بر روی تعبیر ما از نقش مبارزه مسلحانه 

مبارزه » نام  زیر« احمدزاده»های ش تر در حرف چه پینیز کامالا تأثیر گذاشت. از آن

در اذهان جاری بود فاصله گرفتیم. مبارزه « ی و هم تاکتیکژمسلحانه هم استرات
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چریکی برای ما هیچ بعد استراتژیک نداشت. اصالا تلقی استراتژی از آن برای 

 جنبش کارگری را امری مردود می دیدیم. 

تحت عنوان تبلیغ مسلحانه  گردیدتأکید چیزی که از این دوره به بعد بر آن 

فرمولبندی شد که اگر چه باز هم نوعی انگاره پردازی رمانتیسیستی گمراه کننده 

اما قوام آوانتوریسم چریکی سابق را نداشت. مطابق تلقی جدید، به هیچ گرفتن  بود

توده های کارگر و رسالت مداری قهرمانان منجی، تئوری راه اندازی موتور بزرگ 

دیگر نه  پیشتازشد. مبارزه مسلحانه  کوچک و نوع این ها مطرود اعالمتوسط موتور 

ساز و کار سرنگونی رژیم یا تغییر وضعیت موجود که صرفاا وسیله ای برای تبلیغ 

 رگر و توده های فرودست به حساباجتناب ناپذیری قهر مسلحانه در میان طبقه کا

نه خود به طبقه کارگر هشدار می دادیم که آمد. به بیان دیگر ما با عملیات مسلحا

خطر غلطیدن به ورطه مماشات جوئی و سازش با بورژوازی یا رژیم شاه را جدی 

بگیرند. یقین بدانند که روی نهادن به جنگ مسلحانه سراسری و توده ای علیه 

قدرت سیاسی حاکم، نظام سرمایه داری و سیستم امپریالیستی تنها راه درستی 

ش رویشان قرار دارد. اینکه همه این پدیده ها را با نگاهی غیرمارکسی است که پی

می دیدیم بحث دیگری است که به کرات آن را تصریح کرده ام، اما روایت روز ما از 

 کارگر باید آگاه و متحد گردند، مبارزه  چریکی رساندن این پیام بود که توده های

ویه حساب نهائی با بورژوازی را در به شوند و راه تس دست به کار سازمانیابی خویش

برد موضوعیت و اعتبار مبارزه مسلحانه پیشتاز برای ما  کارگیری قهر جستجو کنند.

تبلیغ اجتناب تبلیغ و ترویج از طریق توسل به عمل مسلحانه!! و ، به به همین جا

ختم می شد و فراتر از آن نقشی به دوش نمی  ناپذیری قهر در جنبش کارگری

ی درستی و غلطی عملیات نظامی . در همین راستا بود که نقد گذشته بر روکشید

بمبگذاری ها و انفجارهائی در سطح شناخت روز،  مرکز گردید.های پیش نیز متسال

که جهتگیری تبلیغ مسلحانه نداشت مورد انتقاد قرار گرفت. صحبت از این شد که 
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و  !طبقه کارگر باشد! ریجاهر عمل نظامی باید انعکاس گوشه ای از مبارزات 

! عملیات !سازمان چریکی روز ما نقش بازوی مسلح جنبش کارگری را ایفاء نماید

انفجار پاسگاه کاروانسراسنگی، مرکز برق جیپ لندرور و نوع این ها در اوایل 

بر پایه چنین تبیینی برنامه ریزی شدند و به اجراء در آمدند. رژیم شاه  53تابستان 

جهان چیت را با  کارگر 2000راهپیمائی اعتراضی  1350ال سدر اردیبهشت 

از کارگران را به قتل رساند.  زیادیسبعیت و بربریت تمام گلوله باران کرد و شمار 

این جنایت، پاسگاه ژاندارمری عامل حمام خون کارگران  سه سال پس از وقوع

ازی درنده ایران از توسط رفقای ما منفجر گردید. پیام عملیات این بود که اگر بورژو

طریق ارتش و پلیس و نیروهای ژاندارم خود همزنجیران طبقاتی ما را می کشد و 

به  مسلح طبقه خویش ون می کشد ما نیز در مکان نیرویمبارزات آنان را به خ

چگونگی ارزیابی از نقش  رژیم حمله می کنیم! این مراکز قدرت نظامی و پلیسی

های بعد به یکی از محورهای اختالف میان ما و  لمبارزه مسلحانه پیشتاز در سا

 تئوری رفقای سازمان چریکهای فدائی خلق تبدیل شد. آنها همچنان بر طبل

می کوبیدند و پاسخ ما این بود که از « مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک»

و  عملیات نظامی صرفاا به صورت یک تاکتیک برای تبلیغ مبارزه مسلحانه توده ای

 استفاده می کنیم.   تبلیغ قهر در جنبش کارگری 

. گفتگوی انتقاد و انتقاد به خود اگر چه سرشار از دگماتیسم افراطی و نگاه 5

امپریستی به رابطه عین و ذهن، ایدئولوژی و هستی اجتماعی یا آگاهی و رفتار 

ت به آنچه مهم را هم داشت که ما را نسب راتیک انسان ها بود، اما این وجه مثبتپ

انجام می دادیم و مبارزه ای که پیش می بردیم بیش از حد حساس، مسؤل و آماده 

انتقاد می ساخت. با شروع این روند خطاب مستمر ما به خودمان این شد که به 

مبارزه روی نهادن، تحمل تمامی شرائط زندگی مخفی، استقبال لحظه به لحظه از 

و باالخره از  را تحمل کردند خانواده خود مرگ، همه سبعیت های رژیم علیه افرا
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همه چیز گذشتن، هنوز هیچ چیزی را روشن نمی کند. همه این ها فقط نخستین 

گام است و آمادگی ما برای مبارزه را نشان می دهد، اما مبارزه طبقاتی در بند بند 

ه ها، پیچیدگی ها و فراز و فرودهای پر تالطم همراهست. کو وقوع خود با دشواری

معضالتی در مقابل دارد که باید با شعور، شناخت، توانائی و خالقیت مبارزه 

کنندگان حل و فصل شود. آنچه اساسی و تعیین کننده است این است که در این 

میدان چه می کنیم و چه نقشی به دوش می گیریم. انسان های زیادی در بخش 

رند اما چه بسا در اول هیچ کم و کسری ندارند و راحت از همه چیز می گذ

 پهندشت رویدادهای پیکار، هیچ شاخ ملخی را هم جا به جا ننمایند. 

ما در کوره تفتان مبارزه روز مستمراا می دیدیم که افرادی علی الظاهر بر بسیاری 

می زنند اما بود و نبود آن ها در سیر رویدادها « چهارتکبیر»تعلقات شخصی خود 

باز نمی کنند، هیچ خالقیتی از خود نشان نمی  علی السویه است. هیچ گرهی را

دهند. از هیچ توانی برای چالش مشکالت برخوردار نیستند و هیچ کوششی برای 

احراز این توانائی به عمل نمی آورند. پروسه تحوالت دو ساله شمع این هشدار را در 

وجود شمار زیادی از ما افروخت که اگر بناست فعال کمونیست جنبش کارگری 

باشیم باید راه و چاه تأثیرگذاری کمونیستی بر جنبش همزنجیران خود، باال رفتن 

از کوه معضالت  این جنبش و شناگری ماهرانه در دریای آشفته رویدادهایش را یاد 

بگیریم. باید برای این یادگیری خود را به هر آب و آتشی بزنیم. در این گذر و برای 

تمامی کاستی د کنیم. از رفقای همرزم خود انتقا نیل به این مقصود مدام از خود و

ها را که در پراتیک انقالبی، در شناخت و شعور سیاسی، در قدرت چاره گری و 

ظرفیت تأثیرگذاری همدیگر می بینیم بسیار صریح و آزاد و بدون هیچ مالحظه ای 

وجود با هم در میان نهیم. توانائی کشف و کالبدشکافی درست این کاستی ها را در 

خود پدید آوریم و رشد دهیم و باالخره باید همه این کارها را در نهایت صمیمت، 

 رفاقت و به صورت سازنده دنبال کنیم. 
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در طول این دو سال و همه سال های بعد مهمترین بخش دست نوشته های خانه 

 تیمی ما را همین انتقاد نویسی ها و انتقاد از خودها تشکیل می داد. در داخل هر

خانه سبدی داشتیم که بر اساس موازین امنیتی پایگاهها، باید به محض احساس 

به خارج حمل می حتماا شک نسبت به مخاطرات امنیتی تکلیف آن روشن می شد. 

گردید و یا در همان جا نابود می شد. بخش قابل توجهی از این مدارک و اسناد 

س مسؤلیت و به گونه ای نوشته هائی بودند که هر کدام ما با بیشترین احسا

و سایر همرزمان نوشته بودیم و  تقاد از اشتباهات یا ضعف های خودصادقانه در ان

باید در جلسات هفتگی تیم بررسی می گردید. پای بندی سیستماتیک به انتقاد 

افرادی تبدیل فعال و جمعی از پراکسیس سیاسی و طبقاتی، خیلی زود ما را به 

ها و گزافه گوئی های شعارپردازی یبسیاررق داشتیم. از ف کرد که با گذشته خود

فریبکارانه که در تمامی جمعیت ها و محافل سیاسی از جمله سازمان ها و 

گروههای چپ به شکل رقت باری وجود داشت فاصله گرفتیم. آموختیم که حتی 

االمکان و تا آنجا که توانمان یاری می دهد، بدون تحلیل و شناخت و کندوکاو 

اسی الزم حرف نزنیم. فروتن باشیم و خود را محور عالم ندانیم، قهرمانسازی سی

نکنیم و دفتر و دستک اسطوره پردازی در میان توده ها راه نیاندازیم. کارهائی که 

به بعد در سطحی آزار دهنده  52رفقای چریک های فدائی به ویژه از سال های 

 د.انجام می دادند و همواره مورد انتقاد ما بو
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 بازکاوی پروسه تحوالت دو ساله  نقد مشی چریکی و

 

امپریالیسم  ظهور»تی مانند با صدور بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک و انتشار مقاال

آنچه از سوی شهرام و جمع مرکزی دستور کار روز شد، بیش از  «ایران در منطقه...

حانه پیشتاز و تبلیغ آن به هر چیز تأکید و باز هم تأکید بر حقانیت مبارزه مسل

تا  رفتن به کارخانه بود.« توده های خلق»عنوان محور اساسی کلیه اشکال اعتراض 

به ایفای نقش  بود هر هدفی را دنبال می کردجائی که نسخه پیچی مرکزیت 

را دنبال نمی نمود. در  این هدفکمونیستی در جنبش کارگری نگاهی نداشت و 

دی برای باالبردن امکانات نظامی و ظرفیت بیشتر انجام برنامه ریزی زیا 54سال 

عملیات مسلحانه صورت گرفت. تیم تکنیکی بسیار پرکاری متشکل از قاسم 

عابدینی، رفیق زنده یاد محمد علی عالم زاده و دو رفیق دیگر با مسؤلیت محمد 

 قاسم عبداهلل زاده ) مصطفی( از جمع مرکزی به وجود آمد. چنین تیم هائی در

د و ناما این بار قرار بود کارهای مهم تری به دوش گیر ندگذشته هم وجود داشت

د. این تیم وظیفه طراحی و تولید سالحها، مهمات و نانتظارات بیشتری را پاسخ گوی

مواد شیمیائی ممکن و مورد نیاز را به عهده گرفت و در مدت نسبتاا کوتاهی 

وعی خمپاره انداز موسوم به پرتابی از ابتکارات مؤثری در زمینه ساختن مسلسل و ن

خود ظاهر ساخت. تولید انواع فشنگ های الزم، نارنجک، بمب های دستی مختلف، 

مواد انفجاری از قبیل چدیت، دینامیت، باروت، تی ان تی و نیترات آمونیوم به طور 

روتین و با هدف داشتن ذخیره کافی توسط افراد تیم دنبال شد. تا آن زمان سوای 

الح های کمری مصادره شده هنگام فرار رفیق احمدیان از زندان ساری در سال س

نیازهای تسلیحاتی تشکیالت با  54و سپس سرگرد محبی از ارتش در سال  52

کمک رفقای بخش خارج کشور سازمان تهیه می گردید. در طرح جدید شهرام 

شود و ثانیاا از  اساس کار این بود که اوالاسازمان به لحاظ توان نظامی خودکفا
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بیشترین ذخائر الزم برخوردار باشد. به همین خاطر در کنار فعالیت وسیع تیم 

منظم تر تکنیکی برنامه ای نیز برای واردات سالح بیشتر از خارج و ارتباط تنگاتنگ 

. استقرار دو پایگاه، یکی در شدمیان بخش های داخل و خارج تشکیالت دستور کار 

، «لنج» کویت یا امارات، در آن سوی خلیج، تهیه قایق موتوری آبادان و دیگری در 

طریق دالالن حرفه از به دست آوردن گواهینامه های ملوانی و ناخدائی برای افراد 

ای این نوع کارها، فراهم ساختن امکان رفت و آمد میان دو پایگاه و سپس انتقال 

ین می کرد. طرحی که در خطوط کلی این پروژه را تعی ،افراد و محموله های الزم

 کارهای اولیه آن انجام شد.  54پائیز 

همه چیز در راستای تدارک بیشترین میزان نظامی گری و آماده شدن برای 

عملیات مسلحانه بزرگ و بزرگ تر پیش رفت و این در حالی بود که جار و جنجال 

را  کمونیست شدن ما و اینکه قرار است جنبش کمونیستی طبقه کارگر ایران

کمتر هفته ای بود  همین مدتسازمان دهیم گوش فلک را کر می کرد. در طول 

به خاک و خون در جریان درگیری های خیابانی در تهران  رفیق یا رفقائیکه 

کامالا جزم بود. اما سیر  هاعزم سازمان برای ادامه طرح  54اواخر سال  تا .نغلطند

می آوانتوریسم چریکی را در برابر رویدادها همه جا رخساره های شکست و بدفرجا

ضربات کوبنده ساواک یکی پس از دیگری  55چشمان کنجکاو قرار می داد. سال 

بسیار ما را در خود پیچید. شمار رفقائی که در این سال کشته یا دستگیر شدند 

بسیار مؤثر تشکیالت در شاخه های مختلف بودند.  افرادها . عده ای از آنزیاد بود

هم صدق می کرد.  54جانباخته یا دستگیر شده سال  رفقایدر مورد همین حکم 

 سید. وضع رفقای فدائی از مابه سطحی غیرقابل تحمل ر 55فشار ضربات در اواسط 

بدتر بود. مقاومت دستگیرشدگان و تالش آنان برای حفظ اسرار جنبش یا امنیت 

محل های قرار و جان همرزمان مرزی نمی شناخت. با این وجود ساواک در یافتن 

خانه های تیمی و پایگاههای استقرار نیروهای هر دو سازمان موفقیت های بسیار 
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. ضربات موج وار فرود می آمد و پیچ و تاب آن به غرق کردن ما داشتچشمگیری 

دو سازمان نیز  شماری از محافل سیاسی مرتبط بابسنده نمی نمود.  رفقای فدائیو 

تر می گردید. در دل این بداوضاع هر روز از روز پیش  رفتند.یکی پس از دیگری لو 

و ضربه خوردن های روزافزون ما، انجام  شبیخون های موج وار ساواک دیجور، شب

یک عملیات نظامی پر سر و صدا در دستور کار سازمان قرار گرفت. هدف از اجرای 

تبلیغات این طرح بیشتر از هر چیز نشان دادن واکنشی مؤثر در مقابل موج شوم 

سازمان های چریکی و فتوحات ماشین هار « پایان کار» رژیم دائر بر قلع و قمع یا 

امنیتی و پلیسی رژیم بود. این عملیات به طور بسیار حسابشده و با موفقیت در 

انجام گرفت و در جریان آن سه مستشار نظامی امریکا به « تهران پارس» منطقه 

گارد و ویلیام کاترل به قتل رسیدند. سوژه  اسامی دونالد اسمیت، روبرت کرون

از  که داشت که به لحاظ اهمیت نقش پلیسی منظور بودچهارمی نیز در این طرح 

شناسائی شدگان بود اما از سر یکی از تر به حساب می آمد. او  سه نفر دیگر مهم

 اتفاق در زمان وقوع حادثه حضور نداشت. 

لماا در خنثی کردن تبلیغات بی مهار رژیم طرح ترور سه مستشار نظامی امریکا مس

شاه و جار و جنجال های ساواک پیرامون زمینگیر شدن یا فروپاشی دو سازمان 

اما تا جائی که به معضالت واقعی دامنگیر ما مربوط می شد  تأثیر نبود بیچریکی 

هیچ گرهی از کالف کور این مشکالت باز نمی نمود. ما همچنان اسیر سنگالخ 

در اواسط این سال به تدریج برخی از کارها تعطیل شد و  و پیش نمی رفتیم.بودیم 

 را گرفت.  همهنوعی بهت و سرگردانی دامن 

مهم کارهای آموزشی  یک دستاورد 50ویرانی های شهریور بعد از ترمیم آثار ضربات و 

ی و چاره گری های امنیتی ما این بود که گاه حتی خود را از ساواک جلوتر احساس م

کردیم. پیش از آنکه ماشین جهنمی پلیس امنیتی تور تازه ای پیش پای ما پهن کند، 

آن را می دیدیم، راههای مقابله با پروژه های آنها را کشف می نمودیم و حتی االمکان 
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 ،در رابطه با طرح خانه گردی رژیم 53خطرها را منتفی می ساختیم. در زمستان 

در سایت  موجود ) «تحلیل هاوکینز»رام زیر نام شهمقاله  چنین موفقیتی داشتیم.

 از پیش احتمال توسل رژیم به این نوع کارها را پیش بینی کرده بود. (اندیشه و پیکار

به رغم همه  ما وفرود می آمد  یکی بعد از دیگری  ما اکنون امواج متوالی ضربه هاا

به جائی رسید که اندک اندک کار بودیم. ماجرا عاجز ریشه های ها از کشف  تالش

کردیم و از گفتن می حتی قرارهای روزمره درون کوچه ها را به صورت صامت اجرا 

لفظ یا عبارتی که می توانست حساسیت برانگیز باشد خودداری می نمودیم. ضرورت 

ناشی نمی گردید. در دل اوضاع مورد گفتگو  عجیب و غریبیاین کار از هیچ استدالل 

ریب نازل به هر حال  قابل اعتنا می دانستیم. از جمله این هر احتمالی را با هر ض

ساواک به کمک گیرنده های بسیار پیچیده با تکنیک های کامالا ویژه  احتمال که

الفاظ خاص مورد استفاده ما را ردیابی و ضبط می کند و از این طریق محل اجرای 

اما چند روزی حتی این  قرارها را کشف می نماید. برآوردی که به خیالبافی می ماند،

 کردیم.  را رعایت

در همان روزها تصمیمات دیگری نیز برای مقابله با ضربات و یورش های ساواک 

اتخاذ شد. از جمله اینکه در دو نوبت مختلف، در دو روز معین، به طور همزمان، با 

را  ای تیمی و تکیرعایت کامل موازین امنیتی و با همه توجیهات الزم، کلیه خانه ه

در طول مدتی که برای یافتن  م.یبه دنبال خانه های جدید راه افتادرها نمودیم و 

خانه تالش می کردیم، شب ها را با پوشش سنجیده و حتی االمکان مطمئن در 

های صورت با تهیه بلیط آخر شب اتوبوس ی به روز می رساندیم. در غیر این هائجا

و جاهای نه چندان دور می شدیم، شب  راهی شهرهائی مانند قم، اراک ،مسافربری

دنبال یافتن خانه های به تهران باز گشته و و روزها  می گذراندیمرا در اتوبوس 

. هدف از این کار آن بود که شاید تمامی می رفتیم خود جدید تیمی و فردی

ردهای مشکوک را پاک سازیم. این کار در عین حال که با کاربرد همه تجارب سال 
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ی و با بیشترین ضریب های امنیتی انجام می شد اما باز هم به نوبه خود های طوالن

یا جا  کردن مخاطرات تازه ای را به همراه می آورد. به ویژه که مشکل فقط تخلیه

در  نهادن خانه های تیمی نبود، انبارهای اسلحه و کارگاههای تکنیکی تهیه شده

تا سرحد امکان تخلیه می  با هزاران محمل و پوشش امنیتی هم باید این مدت

شدند. نمونه این مخاطرات درگیری دو تن از رفقا با پلیس گشت یکی از محله های 

غرب شهر تهران و زخمی شدن یکی از آن ها بود. این دو، یک انبار سالح را تخلیه 

نموده و به خاطر نداشتن هیچ مکانی برای حمل مهمات و هیچ جائی برای 

ر محموله ها در درون یک وانت بار اجاره ای می خوابند. شب را در کنا ،خوابیدن

نیمه شب ماشین پلیس به آن ها مشکوک می شود و تصمیم به بازرسی وانت بار 

می گیرد. تمامی تالش ها برای محمل سازی و انصراف پلیس بی نتیجه ماند و 

نیز آماج . یکی از پاسبانان مجروح و یکی از رفقای ما کشیدباالخره کار به درگیری 

نگهداری رفیق مجروح برای  تنها جائی کهفردای آن روز  گردید.اصابت گلوله واقع 

 پر از سوسک متر سهدر  و نیم یک متر محقر اطاقکو دو رفیق دیگر جستجو شد، 

تهران، در درون خانه ای شهر  دروازه غارمحله  نقطه ای از با سقفی از پوشال در

دیگری وجود نداشت.  امکان هیچ اجاره نشین بود.خانوار پرجمعیت  8چند متری با 

نمونه این حوادث در جریان این تدبیراندیشی ها و راه حل جوئی ها مرتباا اتفاق می 

 افتاد و به نوبه خود بر پیچیدگی مشکالت می افزود. 

این وضع همچنان ادامه داشت و کوشش ها برای یافتن ریشه های آسیب پذیری 

ی نمی رسید. با شروع نیمه دوم سال، تصمیم جدیدی اتخاذ ها و ضربه ها به جان

گردید. حضور حداقل در تهران و رفتن برخی جمع های تشکیالتی به شهرهای 

پرجمعیت و حتی االمکان صنعتی مانند تبریز، اصفهان، اهواز و مشهد تنها چاره کار 

در جریان  «بهرام آرام»دیگری وارد شد.  . در همین روزها بود که ضربهشد تلقی

فاتحانه و با  روزنامه های رژیمیک درگیری خیابانی جان خود را از دست داد و 
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در چهارچوب « شهرام» ایامدرج کردند. در آن کشته شدن وی را طمطراق خبر 

امنیتی در مشهد به سر می برد و بهرام به عنوان عنصر اصلی جمع برنامه ریزی 

قاسم عبداهلل  ،«سیاه کاله حسین» ،«طریقت محسن»در تهران همراه با  ،مرکزی

 رتق و فتق کارها را به عهده داشتند.  و جواد قائدی زاده

و کل  مشی چریکیبرای جمع مرکزی سازمان و شهرام اساس  باز همتا اینجا 

مسائلی از همه لحاظ معتبر و غیرقابل  ،استخوانبندی ضد امپریالیسم خلقی روز

ت، در میان افرادی که بیشترین تماس با مراکز تردید بودند. اما در داخل تشکیال

 ماجرا شکل دیگریکار و بیشترین آشنائی را با رویدادهای روز کارگری داشتند، 

های چریکی به جنبش کارگری را این بخش رفقا بی ربطی سازمان  رقم می خورد.

با چشم باز می دیدند اما این مشاهدات را به جای آنکه ساز و کار کالبدشکافی 

 نگیر خویشدرست هستی اجتماعی سازمان کنند در پیچ و خم سرگردانی های دام

بی  صحبت می شد. از این بی ربطی ،کم یا بیش هایله می ساختند. در جمع 

ظامی ما مورد گفتگو قرار می گرفت. نیاز به یک نسبت به عملیات ن کارگرانتفاوتی 

 می کرد و درست در همین بازنگری اساسی در همه کارها ذهن خیلی ها را مشغول

در یکی از شماره های نشریه داخلی سازمان « یسمدوآل»گیر و دارها بود که مقاله 

 به چاپ رسید. 

بر مطالب نشریه داخلی  نام تهیه کننده مقاالت، تحلیل ها یامطابق عرف تشکیالت 

آنچه رو به بیرون منتشر می شد مواضع رسمی سازمان . می ماند مخفی همگان

ت یا احیاناا نام مستعاری در زیر مطالب نشریه داخلی نیز اسمی به همراه نداش بود.

بدون نام بود و یک سال بعد معلوم گردید که  «دوآلیسم» وشته می شد. مقاله ن آن

قالب  ود در سایت اندیشه و پیکار()موجتوسط حسین روحانی تهیه شده است.

کیل حزب و تئوری مبارزه روسه تشنوشته روحانی تلفیقی از فرمولبندی استالینی پ

بود. او از چنین آمیزه ای عزیمت می کرد و به توضیح تناقضات « پیشتاز»  مسلحانه
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 به بعد، 54به ویژه از سال  سازمان می پرداخت. در آن زمان و درون رویکرد روز

ر بخش غالب خود سیاسی، معطوف به باید د ما همه تأکید بر این بود که فعالیتهای

باشد. در همین راستا  آنانو آمیختن با مبارزات توده های کارگر در میان  حضور

بر روحانی حسین . را تاکتیکی برای پیشبرد این هدف می دیدیم عملیات نظامی

 رسمی سازمان انگشت می نهاد. هایبا راهبردما پراتیک سالهای اخیر میان تناقض 

لطیده ایم. از کار در میان تصریح می نمود که به ورطه نوعی دوآلیسم سیاسی غ

او کارگران حرف می زنیم اما بود و بقای سازمان را به ادامه کار چریکی آویخته ایم. 

 ایرادات اساسی وارد بر کارکرد جاری تشکیالت را این گونه جمعبندی می کرد.

و انجام عملیات مسلحانه می  ، تجهیزبیشترین توان ما صرف برنامه ریزی، تدارک -

 یاهای سیاسی، کار در میان کارگران خش بسیار کمتری به فعالیت و ب شود

 .تأثیرگذاری بر جنبش کارگری اختصاص می یابد

و ضد رژیمی است و راه پیوند با « ضد امپریالیستی» عملیات نظامی ما بیشتر  -

 مبارزات کارگران و جلب همدلی توده های کارگر را دنبال نمی نماید.

ضعیف ترین بخش را در قیاس با شاخه نظامی یا سایر  شاخه کارگری سازمان -

 حوزه های کار تعیین می کند. 

 رفقای عضو این شاخه هیچ حضور برنامه ریزی شده فعال در مبارزات جاری توده -

ها به این خاطر راهی مراکز کار شده اند که آماج های کارگر ندارند. عده ای از آن

 بازسازی ایدئولوژیک را می گذرانند.  انتقاد بوده اند و به اصطالح دوره

دستاورهای تا کنونی ما در رابطه با توده ای شدن و کسب پایه های اجتماعی و  -

  .کارگری بسیار ناچیز است

مجموعه عوامل باال تضعیف بیش و بیشتر ما را در پی داشته است. در حالی که  -

جربه تر سازمانهای چریکی را رژیم روز به روز نیرومندتر و سازمان یافته تر و با ت
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آماج حمله خود گرفته است و ضربات سنگینی را بر جنبش وارد ساخته است. 

 ریشه آسیب پذیری ها و معضالت حاد امنیتی دامنگیر ما در همین جا قرار دارد.

همه این مؤلفه ها بر حدت تناقض میان پراتیک روز ما با اصل تفوق فعالیتهای  -

ا جنبش کارگری داللت دارند. اگر در گذشته، تا پیش از فرجام سیاسی برای پیوند ب

پروسه تحوالت ایدئولوژیک اسیر یک دوآلیسم فلسفی بودیم امروز زیر فشار یک 

دوآلیسم سیاسی هستیم. نوعی دوآلیسم که باید به نفع جهتگیری کار سیاسی در 

 میان کارگران شکسته شود. 

پایان دادن به تسلط دوآلیسم سیاسی موجود، تالش برای غلبه بر این تناقضات و  -

نمی باشد. متضمن کمترین تقلیلی در اهمیت و مبرمیت مبارزه مسلحانه پیشتاز 

 کارگری واستراتژیک  برای پیشبرد اهداف مؤثر عمل نظامی در سطح یک تاکتیک

مسأله مهم استفاده درست از این تاکتیک و  باید همچنان در دستور کار ما باشد.

       بند ماندن به اصل کار سیاسی در درون جنبش کارگری است. پای 

وضعیت روز سازمان را از لحاظ روحانی با پیش کشیدن نکات باال و موارد مشابه 

و غلبه دوآلیسم فلسفی  52استیالی دوآلیسم سیاسی با شرائط پیش از سال 

باال غلبه کند و  پیشنهاد می نمود که سازمان باید بر تناقضاتمقایسه می کرد. او 

به دوآلیسم سیاسی حاکم پایان بخشد. برای این کار از شمار علملیات مسلحانه 

بکاهد، اهداف نظامی را با جهتگیری الزم برای آمیختن با مبارزات کارگران 

هماهنگ کند. شاخه کارگری را تقویت نماید، رفقای دارای تجربه و کارائی بیشتر را 

رکزیت سازمان در خارج از کشور مستقر گردد تا از خطر راهی کارخانه ها سازد. م

های سیاسی الزم برای آمیختن با  تحمل ضربات پلیسی رژیم در امان ماند. فعالیت

مبارزات کارگران و جلب فعالین جنبش کارگری به سازمان تشدید و برنامه ریزی 

 شود.   
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در وهله نخست  لحاظ واجد اهمیت بود. چندمقاله دوآلیسم سیاسی روحانی از 

غالب مالحظات، نظرات، انتقادات و نارضائی های شمار زیادی از اعضای اینکه 

بر درستی این انتقادات و  کرد و به سهم خودتشکیالت را در خود منعکس می 

کارخانه ها و میان  روحانی از مدت ها پیش در . دوم آنکهاستنباطات صحه می نهاد

چه می گفت جمعبستی از تجارب مستقیم فعالیت توده های کارگر کار می کرد و آن

 هایش به عنوان یک عضو شاخه کارگری بود. 

 افرادمقاله روحانی با مقدمه کوتاهی از سوی سازمان در نشریه داخلی به دست 

ها به طور معمول دشوار بود. زیرا دائره محدود  اطالع از کم و کیف واکنش رسید.

خل یک تشکل چریکی اساساا اجازه این کار را نمی ها با یک دیگر، در دا ارتباط آدم

داد. مضافاا اینکه شرائط وانفسای امنیتی، ضربات سهمگین ساواک در آن روزها و 

قطع ارتباط های اضطراری حوزه ها و آحاد رفقا نیز این کار را بیش از پیش دشوار 

م آلیسنوشته دو می ساخت. با همه این ها یک چیز مسلم به نظر می رسید.

رفقائی که تجربه . آورددنبال تشکیالت به  درونمتفاوت در  بازتاب سیاسی، دو

مستمر یا حتی پراکنده حضور در مراکز کارگری داشتند به بیشتر نکات آن 

سمپاتی نشان می دادند. واکنش دوم از جانب رفقائی بود که از این تجارب به دور 

حل و فصل مسائل تشکیالتی یا اداره را امور تدارکاتی،  کرشانبودند و همه فکر و ذ

داشتند، واکنشی  حوزه ها تعیین می کرد. گروه اخیر به طور معمول چشم به باال

اگر می دادند همه حرص و جوششان این بود که مطابق میل یا  نشان نمی دادند،

در یک فاصله زمانی . کنندجمع اظهار نظر  آندر واقع فرد مسلط  و جمع مرکزی

ه پس از انتشار مقاله، در چهارچوب تغییر سازماندهی ها و پیدا شدن نسبتاا کوتا

وقتی نظرشان را پرسیدم همگی قاطع و بدون  از این رفقا امکان تماس با چندتا

تردید علیه نکته، نکته حرف های روحانی موضع داشتند و سوای بد و بیراه چیز 

 دیگری نثار وی نمی کردند.



 253   /  تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی

 

نشریه داخلی بیرون آمد. در این شماره مقاله ای گذشت و شماره بعدی  چند ماه

چند سطر اول  وجود داشت که زمین و زمان را بر سر روحانی آوار می ساخت.

اوتی نیاز م نویسنده اش را شناختم. این کار هیچ هوش و ذکمطلب را که خواند

در داخل تشکیالت با همدیگر، در ارتباط مستقیم و  نداشت. چند سال متوالی

ای کالم و محتوای فکرش، ، لحن گفتار، نوع نگاه، شیوه نگارش، فحوبودیمگ تنگاتن

چیزی نمی  نکه او مسؤل تشکیالتی روحانی استاز ایبرایم روشن بود.  مو به مو،

   دانستم اما موضع خصمانه اش علیه محتوای مقاله دوآلیسم را از پیش متوجه بودم.

خود معلوم شد، نوشته  هانه که بعد، آن گومطلبنویسنده  (28)«علی اکبر قائمی»

و توصیه غیرمستقیم،  ودخمسؤل سازمانی  (29)«جواد قائدی»را با کمک مستقیم 

 اطالقبه هر چیزی شباهت داشت اما  مقاله تنظیم کرده بود.« شهرام» اما مؤکد 

آسان به نظر نمی آمد. به ویژه که مخاطب این نقد فردی از  بر آن نقد سیاسی

. بودسرازیر  نویسنده دوآلیسم. از ابتدا تا انتها سیل ناسزاها به سوی همراهان باشد

رفرمیست، پشت فرصت طلب، لیبرال، اپورتونیست، رویزیونیست، بورژوا  عبارات

کردن به مبارزه مسلحانه و ضدیت با منافع پرولتاریا، در سراسر متن موج می زد. 

از و محوری بودن مشی شعارهای همیشگی پیرامون تقدس تبلیغ مسلحانه پیشت

مقاله  ،در این شماره نشریه داخلیرار می گردید. چریکی نیز پشت سر هم تک

« انتقادات» در پاسخ به حسین روحانی  ای کهمقاله دیگری نیز به چشم می خورد. 

« نقد» نیز نه کمتر از  نوشته اخیر قائمی نوشته و برای سازمان ارسال داشته بود.

هر دو نوشته بانگ  د وضعیتی فاجعه بار را حکایت می کرد.در بند بند خو نخست،

کمترین انتقاد به آنچه که فردی از مرکزیت تشکیالت نمی پسندد  که اوال می زدند

 همههائی است و چگونه و پرهزینه است، مستوجب چه عقوبت  تا چه حد دشوار

هائی که زمین ن د روان می سازد. ثانیاا ما انسابه سوی منتقیکجا تیرهای مالمت را 

و زمان را از جنجال مبارزه برای رهائی بشر پر می سازیم در طول و عرض سازمان 
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همراه را به بند می کشیم، ثالثاا هر رفیق خود چگونه هر نفس کشیدن انتقادی 

همین ما که بر گرده هر نشان مماشات با هر رژیم و هر قطب قدرت امپریالیستی و 

ق می زنیم چگونه خود در فضائی که پدید آورده ایم به ون سازشکار شالیهر اپوزیس

ها  که از مدت ضعیت اسفباریو ها تن می دهیم.بدترین تمکین ها و تسلیم طلبی 

همه این بار روحانی پیش ما را در خود می پیچید و با آن مماشات می نمودیم. 

له دوآلیسم نقدهای خود در مقاو  ها، تحلیل نظرات و کل حرفهای قائمی را پذیرفته

در  خود پیشین گفته های همه. ی کرداو به این اکتفاء نم را یکجا  پس گرفته بود!!

انواع ضعفهای طبقاتی و و  !!می کردریشه یابی مفصل ایدئولوژیک  آن نوشته را

ورطه طرح آن باورها به  سقوطه بورژوائی را به عنوان زمینه های های خردآلودگی

 لیست می نمود!!

ادیکال نمای قائمی، عقب نشینی فرصت طلبانه روحانی و نقش شهرام ردگماتیسم 

حیات هیچ کدام در پهنه  مخالف،و قائدی در برنامه ریزی هجوم علیه حرفهای 

سازمان ما پدیده های  از جمله دراحزاب و محافل سیاسی طیف کمونیسم خلقی 

 ،قبلسال حسین روحانی نیز دو  تازگی نداشت. برخورد قائمیجدیدی نبودند. 

انجام داده  تغییر ایدئولوژیپروسه  در رابطه با ،مغایربا مصداقی  ،کار را اینشبیه 

به دنبال اطالع از آنچه در  سر می برد، بود. در آن زمان وی در خارج کشور به

به داخل احضار شد و به  . ویداخل روی داده است، کل ماجرا را به باد انتقاد گرفت

را  ها و مخالفت هایشای حرف ، به شکل غیرمنتظرهورود از پسچند روز  فاصله

به رغم اما آشنا بودند،  به اندازه کافی رفتارها سلوک ها و این به هر حال. کنار نهاد

کالبدشکافی ارتباط  این فکر که شان انسان را به فکر فرو می برد.همه آشنا بودن

تی و اجتماعی او با هستی طبقا یک انسانمیان سمتگیری های پراتیک روزمره 

که در  اکثریت قریب به اتفاق رفقای ما. نیازمند یک دقت ژرف مارکسی است

 ندهای خیابانی یا هر رابطه دیگر به دست دژخیمان رژیم می افتاد جریان درگیری
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، افشاء جنایات سرمایه داران انسانیهای ها، دفاع از آرمانبه لحاظ پافشاری روی باور

در همپیوندی با مبارزات مایش اراده استوار و عزم راسخ ن و دولت سرمایه داری،

 ندمهابتش تحقیر می کرد تمامی. مرگ را با ندتوده های کارگر حماسه ها می آفرید

و تا جائی که به فداکاری و ترجیح آرمان های انسانی بر زندگی و زنده بودن خود 

ی ضعف های خود د. این رفقا در کالبدشکافنمربوط می شد هیچ چیز کم نمی آورد

 گام های صادقانه و پرارج بر می داشتند.ها به نفع جنبش نیز با هدف غلبه بر آن

 ،این رسالت ها را به دوش می کشیدیمو بار  راهها را می رفتیم این ما همه آنان و

اریخ طبقات ارتجاعی ت خاص انبوهی از تعلقات فرهنگی و رفتار اخالقی همزمان اما

درست و ریشه  ،ها معموالادر تحلیل این دو گانگی .ممی نمودیرا نیز با خود حمل 

فرارسته های فرهنگی و خلقی رابطه سرمایه و بر ای بر جامعه سرمایه داری، 

تحلیلی که در  ماهیت غیرانسانی و تباه این فرارسته ها انگشت نهاده می شود.

اینکه احزاب  را کم دارد. مهمدرستی خود به توضیح واضحات می ماند اما یک چیز 

طبقه کارگر نیز  ضدسرمایه داریو سازمان های چپ خارج از مدار جنبش شورائی 

ها، سنن، فرهنگ، اخالقیات و مناسبات سیاه فرارسته  به طور مستمر همان ارزش

ین و بازگستری می کنند. این تشکل ها از رابطه سرمایه را در درون خود بازآفر

ف در نوشته های گوناگون و از جمله کتاب های مختلهمان گونه که به مناسبت

ماکت جامعه موجود را به خود می گیرند و یک حاضر گفته ام خیلی زود نقش 

ند. اساس کار برای چپ خلقی برای چرخش امور از همان ساز و کارها سود می جوی

و استقرار جامعه انسان های آزاد از نابودی بردگی مزدی  ،و کالا چپ بورژوائیلنینی 

ن نیست. اینان به همی جامعهنوع قید و قدرت و قانون و شروط و نهاد باالی سر  هر

فراهمسازی پیش طبقه کارگر و سرمایه ستیز  دلیل در تدارک سازمانیابی جنبش

های الزم برای دخالتگری آزاد و خالق و آگاه همه آحاد توده های کارگر نمی شرط 

است.  این هایش می گیرند دقیقاا عکس ها در پشند. راهی که این احزاب و سازمانبا
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الیسم اینها به رغم همه شعارپردازی ها نهایتاا شکلی از برنامه ریزی سرمایه یسوس

داری است که مالکیت دولتی کل سرمایه اجتماعی و قدرت سیاسی حزب را زیر نام 

مالکیت اجتماعی و دولت کارگری جایگزین شکل موجود مالکیت و سازمان کار 

 مایه داری می سازد. حاضر سر

رائی سراسری ضد این جریانات برای رسیدن به چنین هدفی نیازمند سازمانیابی شو

ی خالق و آگاه و نافذ و اثرگذار الزم برای کارگر و ایجاد زمینه های کار مزدی توده

بالعکس سازمانی می خواهند که توهم طبقه کامالا آزاد آحاد کارگران نمی باشند. 

سوی خود جلب کند و سوار بر موج این توهم به سمت تسخیر قدرت کارگر را به 

 سازمان کاری با همان ارزش ،سیاسی پیش تازد. نوعی تشکل که در درون خود نیز

ها و اخالقیات و فرهنگ متعارف بورژوازی راه می اندازد. جمعی بر مسند تصمیم 

یمات و سیاست می نشینند، عده ای مجری تصم و تعیین راه گیری و سیاستگذاری

های گوناگون احراز می کنند، هر کدام این  لف موقعیتها می گردند. افراد مخت

. این سازدخود متبلور می  فع و انتظارات فردی آدم ها را درها سطحی از مناوقعیتم

 به ظرفی سازمان ها با این ماهیت طبقاتی و خصلت اجتماعی عمالا و بسیار سریع

اعضاء تبدیل می شوند و در همین گذر تعارضات  سازیبرای مسخ و از خودبیگانه 

 رفتار و هویت اجتماعی آنان پرورش می دهند.مورد بحث را در  اخالقی

و تربیتی از اخالقی  خصلت ها یا رفتار زشت و انسان ستیزانه فرهنگی،برای اینکه 

هی ماعی انسان ها پیرایش گردد باید سرمایه داری و جامعه طبقاتی را راهستی اجت

گورستان تاریخ کرد. در همین راستا، مادام که سرمایه داری باقی است تنها طبقه و 

ها پیش تازد و فشار این فرهنگ، معینی می تواند علیه این آالیش جنبش طبقاتی 

خلقیات و رفتار را بر هستی خود بکاهد که به دور از حزب بازی و سندیکالیسم و 

کار مزدی پیش گیرد. در چنین جنبشی و بر فرقه پردازی راه پیکار شورائی ضد 

ارزش های  است که نوع دیگری از زندگی، فکر، فرهنگ،متن چنین مبارزه ای 
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 های واقعی، سنن و باورهای انسان محور می بالد و انسانسیاست اخالقی، رفتار،

  کمونیست با رفتار و خلقیات نوین پرورش می یابند. 

تمامی روحانی  م.می گرداز حاشیه به متن باز اال، ب «معترضه» با عبارت یا عبارات 

از  طبیعتاابه سرزنش خود پرداخت. جمع مرکزی نیز  حرف هایش را پس گرفت و

راه  وادث در جوار همه این بگومگوهااین پسگرد ابراز رضایت کرد، اما فرایند ح

 عبور از مشی چریکی اجتناب ناپذیر بود. پروسه تحوالت سالدیگری می رفت. 

. اینکه یک جریان سیاسی ه بودراه را برای تحوالت دیگر باز کرد 54تا  52های 

ناشی از نقد  و تحمل مخاطرات ش مستمر سیاست ها و راهبردهایشپاالی نسبت به

، کار مهمی سمپاتی نشان دهد این راهبردها با هدف جهتگیری رادیکال تر کارگری

کارزار اجتماعی است. راهی که پشتوانه مؤثری برای آن جریان در عرصه  و است

به  طی کرد« بیانیه اعالم مواضع » از بدو تشکیل تا زمان صدور  مجاهدین سازمان

راه نقد انحراف ها،  رغم تمامی کمبودهای اساسی و حتی فاجعه بار، باز هم

آمیختن با کارگران و حضور در ، بود. ادامه این راه باورهای مخرباشتباهات و 

تالش برای  ا تناقضات فاحش و سرکش مشی چریکی،ویاروئی ب، رجنبش کارگری

به سمت یک خانه تکانی ما را  ،همه و همه، بن بست این شکل مبارزهغلبه بر 

 پیشین نزدیک می ساختند.جدید هر چند در همان سرای سیاسی و طبقاتی 

 55. ضربات سهمگین سال دق الباب می شدآستانه عبور از آوانتوریسم چریکی 

جانباختن شمار کثیر رفقای ما را به دنبال نداشت، فقط ما را از وجود این رفقا فقط 

محروم نساخت. فقط فروماندگی و عجز فاحش ما در کار غلبه بر شرائط ایجاد شده 

توسط رژیم سلطنتی بورژوازی را به نمایش ننهاد. این ضربات افراد و رویکردهای 

چاره گری و نقد و نیز به فکر و زه روز درون سازمان را نسبت به نوع مبار مختلف

  تکاپوی جدید انداخت. 
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 سازمان تعضو مرکزی 3فرار 

 

سه نفر از جمع مرکزی تشکیالت به شکل فضاحت آمیزی برای  56در بهار سال 

این حادثه با اینکه در عالم واقع و  همیشه از هر نوع مبارزه سیاسی دست شستند.

بود اما در  بدون هیچ اهمیتحادثه ای گردید، می  نفر مربوط 3تا جائی که به این 

مطابق موضوع می داد. خبر  را جدیدی واقعیتظهور  سازمان پهنه حیات سیاسی

در جمع ها پیچید و تحلیل زمینه های اجتماعی و طبقاتی  معمول با مقداری تأخیر

ز ها سخنی ان نفر به ویژه دوتای آ 3این  آن دستور کار کل تشکیالت شد. وقوع

هر دو و نوع  این حرف ها نداشتند، کناره گیری، استعفا، انتقاد، توجیه کار خویش 

جمع ر خود از تشکیالت را به اطالع سایر اعضای فرا با گذاشتن یادداشتی فقط نفر

 عضو دیگر 3، ختم نمی شد. متعاقب فرار اینانجا . مسأله به همین مرکزی رساندند

آوردند. ماجرا  تعلیق درتی خود را به حالت ات روتین تشکیالسازمان هم ارتباط

تالش و هوشیاری  تمامیابعاد مختلف و پیچیده ای داشت. شهرام مثل همیشه 

شاید حادثه را مو به مو در چهارچوب حفظ تشکیالت، خود را به کار گرفت تا 

تحکیم موقعیت خود، خلل ناپذیری تئوری قهر چریکی، اعتبار آهنین همه آنچه او 

، ضرورت مبارزه ایدئولوژیک باز هم بیشتر در درون تشکیالت و بودروز گفته تا آن 

موازین و معیارهای موجود حاکم در سازمان تفسیر و بازپردازی  قداست قیود،

عامه و چیز تحلیل قابل توجیه  قبل از هرانجام داد.  او همزمان چند کارنماید. 

ین کار در شرائط آن روز چندان ا ی این رویداد تدوین و تنظیم نمود!!پسندی برا

دشوار به نظر نمی رسید زیرا مالط و ماتریال مورد نیازش از مدت ها پیش در 

سرمایه داری ایران به دنبال یک دوره رونق چند ساله و سطح جامعه پخش بود. 

حران اقتصادی یک ب انباشت در قلمروهای مختلف، آستانسابقه  بسیار بیتوسعه 

نیز با شتاب و  جهانیکرد. موج بحران سراسری سرمایه  البابعمیق را دق بسیار 
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خطر بحران  را کوبید.چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران  دیواره های قدرت

ها دولتمردان در صدر آن ،ایهبسیار جدی بود. نمایندگان قطب قدرت غربی سرم

متزلزل رژیم  امریکائی این وضع را با چشم باز مشاهده می کردند. همزمان موقعیت

ارگران با ستیزهای روزمره ک و، جنگ شاه را شاهد بودند. طوفان مبارزات کارگری

وجود دو  در مناطق خارج محدوده تهران و شهرهای بزرگ، نیروهای سرکوب رژیم

خطر بهره احتمال اوجگیری یک جنبش سراسری در کشور، سازمان چریکی چپ، 

حال گسترش روز، همه و همه به اندازه  رویدادهای دربرداری اردوگاه شوروی از 

سرمایه داری ایران غربی سرمایه جهانی را نسبت به آینده کافی سفینه بانان قطب 

در محاسبات بین المللی و نگرانی عمیقی که رژیم شاه بیمناک می ساخت. بیم و 

 مهمی را احراز می کرد. بسیار این قطب جایگاه 

 همه حوزه های صدور و انباشت سرمایه دترینو پرسو گسترده ترین یکی ازایران 

اضافه ارزش  کوه و این کشورها و از همه بیشتر امریکا بود. سرمایه اجتماعی ایران

در پروسه ارزش  مهمی راهای انبوه حاصل استثمار میلیون ها کارگر ایرانی حلقه 

ه ان بز این که بگذریم موقعیت ایرا .تعیین می کردقطب این افزائی سرمایه های 

، آن کشورلومتر مرز مشترک با کی 1400 همجوار شوروی و دارایعنوان کشوری 

یکی از حساس ترین  کنار آبی در ساحل خلیج و دریای عمان، همین اندازه مرز

تولید  مناطق ژئوپلیتیکی جهان، مستقر در قلب طوفانی ترین آبراههای بین المللی،

در  امریکا امپریالیسمی نقش ژاندارم نفت دنیا و مجر بزرگننده و صادر کننده ک

امریکا و متحدانش بیش از اندازه مهم و سرنوشت ساز  بورژوازی برای منطقه خلیج

 می شد. تلقی 

ه ای که ثبات متزلزل دولت روز سرمایه در جامع هجوم موج بحران اقتصادی و وضع

ه نشینان های غربی در اوج اهمیت بود، کل دولتمردان و صف آن برای امپریالیست

داشت. فشارها از همه سو بر ت سرمایه را به تکاپو و چاره اندیشی وااین قطب قدر
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رژیم سنگین گردید تا در این چاره پردازی ها نقشی به دوش گیرد، از جمله اینکه 

با بازگشائی تاکتیکی برخی مجاری تنفسی در فضای دم کرده و مرگبار دیکتاتوری 

مادی برای جلوگیری از خطر انفجار مبارزات هار شاهنشاهی شاید سوپاپ اعت

توافقی نداشت شاه اگر چه با این نسخه پیچی ها گسترده توده ای دست و پا کند. 

لتمردان امریکائی و به دلیل اطمینان خاطر واما به دلیل وجود این فشار از سوی د

این نیروهای  قتل عامبزرگ چریکی، به دنبال  تشکلنسبی که از رفع خطر دو 

آزمون توصیه ها در  نازل ترین سطح ممکن تن  به به دست آورده بود، ها تشکل

در  شاه همین اوضاع با همین مؤلفه ها شماری از منتقدین لیبرال رژیمداد. 

تا را  نهادها احزاب کفن و دفن شده قدیمی یا کانون نویسندگان و نوع این

خویش را با  جان می داد و بر آن می داشت تا خلوت امن سازش حدودی

این بحث را در هیجان سازند.  مقدارینامه نگاری به شاه و دولت هویدا دچار 

کار   در بهره گیری شهرام از این رخدادجای خود دنبال خواهم نمود، اما عجالتاا به 

 باز گردم.  تشکیالت فرار سه عضو مرکزی سازمان و حل و فصل معضالت روز

و نامه نویسی های لیبرال نمایان روز را با  هابر آن شد تا جنب و جوش  شهرام

و اطالعاتی که از لنین،  «انحالل طلبی» از مقاله  الگوبرداری نه چندان مربوطی

مفصلبندی، اوضاع  در دل ایند و نز پیوندوضعیت خانوادگی فراریان داشت به هم 

را  جمع مرکزی سازمان اعضای فراری روز جامعه را فضای عروج لیبرالیسم و

برای عامه پسند او در جنبش چپ ایران معرفی کند.  بورژوازی لیبرال مایندگانن

سراغ وضعیت اقتصادی روز برود و در همین  تن این تئوری خود را مجبور دیدساخ

شرائطی در ها شد.  تناقض گوئی شکل و بدترین جا بود که اسیر گمراه کننده ترین

رخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران چ ،موج بحران سرمایه داری ،ماهها پیشاز که 

به  سال آتی 20برای  دی دیرپاتصااو سخن از یک اعتالی اق بسته بود، شالقبه  ،را

نتاج کرد!! !! به جای کاوش بحران اقتصادی سرمایه، بحران جنبش را استمیان آورد
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 ها را هم به رونق عظیم اقتصادی، موقعیت مستحکم بورژوازیعروج و تکاپوی لیبرال

همه چیز به اندازه  ایران و باج خواهی بورژوازی لیبرال از رژیم شاه مرتبط دانست!!

شیوه در  هسال 20پیش بینی رونق اقتصادی . شدو ماالمال از تناقض  کافی معکوس

 بی دانشی ،مستقل از اینکه کدام نقطه دنیا باشدبه طور کلی و تولید سرمایه داری 

که طوفان بحران  حالیطرح مسأله در  داد.نمایش  را رقت بار ما و از جمله شهرام

اقتصادی ارکان چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران را می لرزاند، بیگانگی 

این سخن که با حداقل شناخت مارکسی سرمایه داری را فریاد می زد.  فاجعه بار

یگان ن طالو نه دید اقتصادی سرمایه داری رونقبا منجنیق  لیبرال نماهاگویا 

بیمایگی تحلیل را به اوج برد. نامه نگاری اعتراضی پرتاب شده اند،  به عرصه بحران،

در حالی که طوفان جنبش اعتراضات اجتماعی  ساله 20پیش بینی رکود دیرپای 

، ابعاد بی مایگی ها را باز هم سراسری توده های عاصی همه جا در حال وزیدن بود

توده ای  مبارزات وسیعکی به وجود برآمد بیشتر ساخت. ارجاع عروج جنبش چری

تناقضات  تأثیراستتار  و تأکید بر مشروعیت کمونیستی این جنبش، 50دهه  آغازدر 

ونه بیشترین واربه نوبه خود  ،کمونیسم خلقی در سرکشی بن بست روز سازمان

 تحلیل غلط بینی ها این اما نه کمترین ،آخرین پردازی ها را منعکس می ساخت.

برآمد بورژوازی لیبرال و انحالل طلبی  بر پایهاعضای مرکزیت سازمان فرار 

بارها در این نوشته تصریح نموده ام که  !!بودنمایندگان لیبرالیسم در جنبش چپ  

نمایندگان هر دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا بر پایه میثاق نانوشته ای از باورهای 

سازمان حضور داشتند. بحث سر این  در بورژوائیسوسیال خلقی و ضد امپریالیسم 

بورژوازی را نمایندگی نمی یک بخش نبود که فراریان مرکزیت اهداف و منافع 

در و پیکری  بیبا معجون  ،درست حرفاین کردند. مشکل در اینجا قرار داشت که 

 پینه می گردید.  وصله،از انگاره های واهی و گمراه کننده 
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همعرض های گمراه کننده به بار می آورد. نتیجه گیری  های بی پایه تحلیل

سیاهکاله حسین خواندن فرار آدم هائی مانند محسن طریقت، قاسم عبداهلل زاده یا 

از یک تشکیالت چریکی با گریز بورژوازی لیبرال از سازمان کمونیستی پرولتاریا!! 

های سازمان بهنمایندگی جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر  تفویض اعتبارنامه

کی حلق آویز به کمونیسم بورژوائی، پیام به فعالین کارگری و کارگران چری

مبارزات گسترده کارگری  سال آتی خود را با مالک رکود 20ت کمونیست که فعالی

شکلی از وارونه بافی برای استتار  ستنتاجات هر کدامهمساز کنند و نوع این ا

 ان مرکزیت سازمانراریفواقعیت دردناک روز را تصویر می کرد. آنچه در مورد 

ر سال دبود.  این ها مغایر مسائلی از بیخ و بنها که حقیقت داشت نه این حرف 

 رژیمهای چریکی، با افراشتن پرچم سازماندر بطن آوازه ای که  50های شروع دهه 

سطح از  ادی بدون اینکه حتی اهل همینستیزی به دست آورده بودند، افر

شهرت  شخصییر فشار انگیزه های ز بیشتراشند و اعتراضات سیاسی و اجتماعی ب

، حداقل دو سه نفر یاد شده ازها را پیش گرفتند. طلبانه راه پیوستن به این سازمان

 گروههای چریکی طیفدر در زمره این جماعت بودند. این گونه افراد  نفرشان

سب می بیشترین مجال را برای فرصت طلبی و معامله گری ککمونیسم خلقی 

ی . سه نفر مورد بحث به لحاظ شعور سیاسی، تعلقات کارگری یا حتی آشنائدکردن

وجوه  ترین سطح قرار داشتند. حقوقی توده های کارگر در نازلبا ابعاد استثمار و بی

بود اما هر  از شهرامکافی اطاعت پذیری  ،در یک دوره معین نفری آنها 3مشترک 

زمینه کارهای تکنیکی داشت  رمهارت خوبی دداشتند، یکی  هائی کدام ویژگی

چابکی میلیتاریستی و چریکی زیادی از خود نشان سیاهکاله( )عبداهلل زاده( دومی )

نداشت اما در  امور هیچ کدام اینلیاقت چندانی در طریقت( می داد. نفر سوم )

از دوتای دیگر گوی برخی کارها شارالتانیسم، لومپنیسم و حل و فصل بازاری 

  سبقت می ربود.



 263   /  تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی

 

وارد  خصوصیاتشهرام پس از کشته شدن بهرام آرام، این سه نفر را به خاطر همین 

جمع مرکزی سازمان نمود و این کار از بد حادثه در شرائطی روی می داد که 

دنیای بن بست ها و مشکالت از همه سو بر سر تشکیالت خراب شده و هر روز 

مجموعه با توجه به  اوضاع روز جنبش چریکیبیش از روز پیش خراب می شد. 

، نه چندانی نداشت چیزبرای ارضاء تمنیات اینان حوادثی که مستمراا روی می داد، 

جار و جنجال استقبال چند سال پیش الیه نه  می داد، ها ماجراجوئی بهفرصتی 

نه نیروهای داوطلب مورد نیاز  های ناراضی و تحتانی بورژوازی را همراه داشت و

کرد. دورنمای کار از همه سو تیره به نظر می آمد و در چنین خود را بازتولید می 

با و  در هر حال راه فرار پیش گیرند. این قبیل افراد کامالا طبیعی بود کهوضعی 

 روز برآمد سه تن بااین این نکات وصله و پینه کردن ماجرای فرار  همه توجه به

بر  کرد تا از این طریق شهرام سرهم بندی میکه  بودافسانه ای  ،بورژوازی لیبرال

در یک طرف و بن بست های فاحش  یشخو ژرف و کژانگاری هایروی اشتباهات 

سیاهکاله در داخل  حسین فراریاناز میان  .مشی چریکی در طرف دیگر پرده اندازد

به صورت غیررسمی از طریق  تا روزهای انقالب، باقی ماند و حتی ارتباط خود را

 حفظ کرد. با تشکیالت یکی از رفقا 

تصمیم « رکود جنبش» و « رونق اقتصادی» نتیجه گیری دوم شهرام از تئوری 

بخش انتقال  تشکیالت به دو بخش استراتژیک و اجرائی و تتقسیم مرکزی برای

در ایران با  50شروع دهه  تئوری می گفت:از داخل به خارج کشور بود.  نخست

این اعتالء  جنبش چریکی را محصولو  !!اعتالی مبارزات توده ای همراه بوده است

به بعد دوران این اعتالء به سر  54سپس ادامه می داد که در سال های می دید!! 

!! سخن بعدی این بود که جنبش چریکی هم دچار رکود شده استرسیده است و 

های  فعالیتمی کشد!! به همین خاطر طول  برای مدتی نامعلومرکود جنبش 

نخواهد ه عجالتاا و تا اطالع ثانوی موضوعیت چندانی عملیلت مسلحانچریکی و 
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نه برای کار آگاهگرانه در میان توده . باید هر چه بیشتر به کارخانه ها رفت، داشت

های کارگر و حضور در مبارزات آنان، کاری که از عهده یک سازمان چریکی  بر 

 شود.  ترمحدودحتی االمکان  ،به این خاطر که دامنه خطرپذیری هانمی آمد، بلکه 

ها!! نتیجه می گرفت که این توصیه ها و چاره پردازی تمامی تئوری رکود به دنبال

با  د،نندار در داخل کشور کار زیادی در دل چنین شرائطی عناصر استراتژ مرکزیت

دیگر با مخاطرات امنیتی  و از سوی ندوظائف سنگین دوران اعتال مواجه نیست

همین دلیل درست تر آن است که راهی خارج کشور . به هستندرو به رو  زیادی 

مسائل استراتژیک دوره اعتالی آتی را با آرامش خیال بیشتری اوالا د تا در آنجا نگرد

از  ،تحلیلد. نناز خطر یورش پلیسی رژیم مصون ماد!! و ثانیاا نحل و فصل نمای

سرمایه رونق و بحران اقتصادی ، های چریکیمنحنی ظهور و افول سازمان بررسی

استخراج  رافرایند اعتالء و رکود جنبش کارگری یا کل توده های فرودست داری و 

در همان حال ریشه درستی و نادرستی جنبش چریکی را در همین اعتال  می کرد!!

همه چیز را افراطی ماالمال از تناقضی که  های آشفته بافی و رکود می کاوید!!

  نائل گردد. دلخواه تا باالخره به نتایج وارونه می نمود

انسانی اهل مقاومت و آماده قبول  و به صورت غیرقابل انکاروضوح  بهشهرام 

پس از دستگیری و تحمل پاره ای شکنجه ها، ایستادگی  50. در سال بودخطرات 

یک عضو  در آن زمان پرشوری را در بیدادگاههای رژیم از خود ظاهر ساخت. او

 ،پیشینه شرکت در هیچ عملیات مشخص اشتنساده تشکیالت بود و به دلیل ند

سال زندان  10مجازات چندانی تهدیدش نمی نمود. آنچه باعث محکومیت وی به 

تهور باالی سیاسی و روحیه سرشار از اعتراض و تهاجم وی بیش از هر چیز شد، 

بردن در باالزندان به همین دلیل و به جرم تأثیرگذاری درون بود. در  رژیم شاهعلیه 

چاره گردید و باالخره یه مقاومت و پیکارجوئی زندانیان به زندان ساری تبعید روح

کشیدن نقشه فرار و وارد توآم با بیباکی ها و جسارت وی بود که منتهی به پردازی 
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پیش تر در جائی  ،در این باره شاه گردید.ساواک ساختن ضربه ای کوبنده بر پیکر 

نقشه فرار  جا این نیز گفته شد کهدر همان  از همین کتاب صحبت شده است.

 «امیرحسین احمدیان»عزم استوار رفیق ، همدلی خودپو و آمادگی قبلی قطعاا

. او بود که با گذشت از همه را پشتوانه اصلی خود داشتمعاون وقت رئیس زندان 

چیز و به جان خریدن تمامی مخاطرات ممکن برای خود و خانواده اش، نقشه فرار 

پایان همراهی و اجراء کرد. به هر حال تا جائی که به شهرام بر می  را از آغاز تا

انسانی تیزبین، خالق، با  ،او به عنوان فردی از رویکرد کمونیسم خلقیگردد، 

  و دارای قدرت زیادی در تحلیل و شناخت مسائل اجتماعی و سیاسی بود. بصیرت 

چنین مورد بحث به ورطه  در شرائط هارغم این توانائیها و شایستگی به شهرامچرا 

افتاد؟ پاسخش روشن است. او کمونیسم می ها آشفته نظری ها و تناقض گوئی

لغو کار مزدی طبقه کارگر را نمایندگی می کرد. نه با  مارکسی خلقی و نه کمونیسم

امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی چریکی و پرولتاریای کمونیست که با سر  آگاهسر 

شهرام با این نگاه و از منظر این  ارزه طبقاتی نظر می انداخت.کمونیسم خلقی به مب

رویکرد می خواست یک تشکل چریکی ضد امپریالیست سوسیال خلقی را به هر 

حال و در دل طوفان تناقضات سر پا نگه دارد. برای این کار به هر ریسمانی چنگ 

قصد  فتاد.می انداخت و در جریان این تقال الجرم به ورطه تناقض گوئی می ا

مقایسه شهرام با هیچ شخصیت خاصی را ندارم. اما الزم به تأکید می بینم که 

بگویم حتی سرشناس ترین، تیزبین ترین، محبوب القلوب ترین و ذینفوذترین 

کش کمونیسم خلقی قرار چهره های تاریخی نیز وقتی که زیر فشار تناقضات سر

ازهای میدان داری این روایت گیرند، وقتی که رسالت خود را در پاسخ به نی

کمونیسم در جنبش کارگری بدانند و باالخره زمانی که دریچه انتقال به کمونیسم 

مارکسی ضد سرمایه داری را در پیش روی خود باز نبینند و باز نکنند به سرنوشت 

شهرام دچار می گردند. نظریات، راه حل ها و راهبردهای متعددی که انسانی مانند 
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 1918مامی خالقیت، شناخت و قدرت ابتکار خویش در فاصله سال های لنین با ت

در مقابل جنبش کارگری روسیه قرار داد عموماا بار سنگین همین نوع  1924تا 

تناقض پردازی ها را بر سینه خود حمل می کردند. لنین نیز می خواست با سالح 

از سر راه را  کمونیسم خلقی کوه معضالت یک انقالب کارگری ضد سرمایه داری

. رویکردی که مطلقاا چنین ظرفیتی نداشت. مشکالت جنبش کارگری ضد بردارد

ست و را کمونیسم لغو کار مزدی پاسخگو اسرمایه داری و برای لغو کار مزدی 

، هر چه پیشنهاد اشغال می کندزمانی که کمونیسم خلقی جای این رویکرد را 

ای است که پیش پای توده های د و هر راه حلی پیش کشد فقط گمراهه نمای

  گردد.کارگر باز می 

ما در آن روزها را  فقط بی دانشی سیاسی همه«  انبحر» تحلیل مقاله شهرام در 

آوانتوریسم چریکی که در . برمال می کردحقایق تلخ دیگری را هم نشان نمی داد. 

همان لحظه نطفه بندی خود محکوم به شکست بود، اینک بدترین شکل این 

این  قادر به فهم نه فقط باز هم، کمونیسم خلقیاما ، کست را بانگ می زدش

شک و تردید انتقادآمیز توده های تشکیالت نسبت به  بانه فقط ، نمی شدشکست 

تئوری با پیش کشیدن که نمی گردید همراه ماهیت غیرکارگری و خلقی این مشی 

. ثانیاا می کوشید تا خود کرد راه پیمودن این نقد را سد می اوالا  بی مایه های بافی

و بیشتر از هر چیز مخاطرات امنیتی را از فشار تحمل عوارض سنگین این شکست 

رکود  سرمایه داری!! رونق اقتصادی تئوری خالص کند. سرهم بندی متراکم روز

منفعالنه و تدافعی توده عقب نشینی توصیه  کارگری!! لزوم برنامه ریزی بقا!! جنبش

آگاهانه یا  همگیبه میان کارگران و رفتن مرکزیت به خارج کشور، های تشکیالت 

 .حکایت می کردندچنین رویکردی را ناآگاهانه، 

جواد با انتقاد مؤثری در سازمان رو به رو نشد.  در روزهای نخست تحلیل شهرام

لیستی از  پیش به تصمیم شهرام وارد جمع مرکزی شده بود،  مدتهاکه از  قائدی
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اما این پرسشها بیش از آنکه  ،کنده حول نکات مختلف بحث تهیه کردسؤاالت پرا

 راهگشای یک گفتگوی انتقادی گردد در خدمت تأیید کل موضوع قرار گرفت.

جای خود را به  سریع تغییر کرد وچند صباحی دیرتر، به گونه ای  روندی که

وشن مثل روز ر خیزشی نیرومند برای یک خانه تکانی کم یا بیش جدی سپرد.

، رویکرد ضد کار مزدی و مارکسی ماجرا است که در اینجا نیز میدان دار واقعی

هیچ کجای  آن زمان مثل همین روزهای حاضر در طبقه کارگر نبود، این رویکرد در

ها، کار ساز نداشت، با همه ایناثرگذاری دنیا ظهور و بروز مؤثری برای هیچ میزان 

نه فقط جنبش  57بهار تا  56در فاصله اوایل آنچه روی می داد گامی به جلو بود. 

مسلحانه چریکی که بسیاری مسائل گذشته، از شیوه تصادمات گرفته تا نوع نگاهها 

و تلقی های مربوط به چگونگی پیشبرد تحوالت سال های قبل همگی آماج انتقاد 

آن به عنوان  طبقاتیقرار گرفتند. جنگ چریک شهری و همه اجزاء مفصلبندی 

 ی درون تشکیالتهاوال جامعه مطرود اعالم شد. اعداماز مبارزه اقشار رو به زشکلی 

حضور صوری مجرد قویاا محکوم گردید، روایت امپریستی استحاله طبقاتی از طریق 

و چریکی میان کارگران، فرصت طلبی ها، اتوریته جوئی های اپورتونیستی، کاربرد 

ری و خیلی چیزهای دیگر همه و شیوه های سرکوبگرانه در تصادمات نظری و فک

همه در ظاهر شالق انتقاد خوردند. تئوری ها و تحلیل هائی که یک دهه قبل 

سخت زیر  ت و قدرت اعتبار مشی چریکی بودنددرستی، قداس« حصن حصین»

پراتیک ها، مهر  این باورها، نظرات، همهر گرفتند. سؤال رفتند و مورد تحقیر قرا

در به اندازه کافی سب و لعن شدند. ما  خوردند و« بورژوائی خرده» بورژوائی و البته 

نقد و انتقاد و نفی و جایگزینی ها را  پرجوش و خروش دوره یک فاصله زمانی باال 

پشت سر نهادیم. اما همچنان به صورت یک تشکیالت خلقی دارای دورنمای 

 کمونیسم بورژوائی باقی ماندیم. 
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یکی به همان اندازه فاقد بنمایه لغو کار مزدی بود انتقاد ما به مبارزه مسلحانه چر

مشی چریکی از چنین بیگانگی  در باره ده سال پیش ما افراطی که مدح و ستایش

و بی ربطی رنج می برد. وقتی که پیکار مسلحانه را محور همه اشکال مبارزه 

خواندیم، از شناخت مارکسی سرمایه داری، از نقد مارکسی اقتصاد سیاسی 

وازی، از کمونیسم لغو کار مزدی و مارکسی، از آناتومی ماتریالیستی مارکسی بورژ

تاریخ، جامعه و مبارزه طبقاتی، از ساز و کارهای واقعی سازمانیابی و پیکار جاری 

طبقه کارگر علیه سرمایه داری، از آگاهی و شعور و شناخت ضد کار مزدی طبقه 

ه طبقاتی پرولتاریا چیز درستی نمی کارگر و از هیچ موضوع دیگر مربوط به مبارز

 هم نقددانستیم. زمانی که مشی چریکی و تبعات سیاسی این نوع مبارزه را 

تجارب  یاتر ول ها، دانش بیشتر و آگاهی افزون تغییر و تح تمامینمودیم، به رغم 

نگاه می کردیم. باز هم  یک پرسپکتیو فراطبقاتیمسائل را با  باز همسرشارتر، 

زه طبقه کارگر علیه سرمایه ، سوسیالیسم را، جنبش کارگری را، مبارسرمایه را

نقد  یابا عینک اردوگاه  ،، همه اینها راراراهکارها و راهبردهای این مبارزه  ،را داری

کاری که  ،بورژوازی نگاه می انداختیمبا چشم  مائوئیستی اردوگاه و در یک کالم 

ی دیگر زیر نام کمونیسم، در لباس در دنیا به شکلها مختلفامروز نیز احزاب 

وقتی راه ناب انجام می دهند.  «مارکسیسم»نتقدین اردوگاه و با دعوی غلیظ م

مبارزه مسلحانه را پیش گرفتیم مرزبندی با رفرمیسم سرمایه ساالر را در گرفتن 

سالح دیدیم!!! و روزگاری که به نقد جنگ چریکی رسیدیم باز هم مجرد کنار 

راه عبور از منجالب رفرمیسم چپ نمای بورژوازی به جنبش واقعی  نهادن سالح را

محاسبات ما همه جا بر محور شناخت و  سرمایه داری طبقه کارگر انگاشتیم!!ضد 

دریافت این یا آن بخش بورژوازی از تاریخ، جهان، جامعه، سرمایه داری، 

ها،  مارپیچ تا اینجا با همه تغییرات،سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی چرخ خورد. 

می  الت و نگاهها به دور خویشتجارب و آموخته های خود در عمق همان معاد



 269   /  تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی

 

وجود داشتند اما حتی همین سطح از نقد چرخیدیم. همه این ایرادات ریشه ای 

مؤثرتر به  و بود و راه را برای برداشتن گامهای بعدی در انتقادگذشته گامی به جل

هداف این مبارزه هموارتر می ساخت. در سال روایت بورژوائی مبارزه طبقاتی و ا

در های بعد اگر نه همه اما حداقل بخشی از ما خوب دریافتیم که معضل آن روز نه 

کل پراتیک موجودیت سوسیال بورژوائی و خلقی در قبول و رد مشی چریکی که 

 .ه استما قرار داشتاجتماعی و سیاسی 

نقطه عزیمت متفاوت و مجزا  فرایند انتقاد از مشی چریکی در سازمان، دو

ها بنمایه  هیچ کدام عزیمتگاه داشت. اما به لحاظ طبقاتی همگن از هم

نقش پرولتاریا و مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری این  از شناخت مارکسی

و نقد امپریستی تناقضات مبارزه  تجربه گرائی اسیریکی نداشتند، طبقه 

لیبرال بورژوائی از این  امالًک مسلحانه پیشتاز بود و دیگری به نقدی

درون سال در  ینبرای شمار قابل توجه رفقائی که چند. تناقضات می آویخت

کارخانه ها و میان کارگران کار می کردند، بی ربطی جنبش چریکی با مبارزه 

طبقاتی توده های کارگر یک تجربه عینی، ملموس و پراتیک بود. این جمعیت با 

د که کارگران هیچ رابطه ای میان زندگی، مبارزه و درد چشم باز مشاهده می کردن

و عملیاتی که با سازمان های چریکی، حرف های انقالبیون چریک و رنجهای خود 

قائل نیستند. آنها سرمایه را نمی شناختند اما زیر فشار استثمار  ،انجام می دهند

ا سیاه و خرمن سرمایه داری بودند و شدت فشار این استثمار بود که روزگارشان ر

عمرشان را آتش می زد. سواد الزم برای تشریح دیکتاتوری را نداشتند اما 

زندگیشان آن را دیکتاتوری هار سرمایه معنی می کرد، زیرا که سایه وحشت و 

مشاهده می  خود علیه استثمار و شدت استثمار  دهشت آن را بر سر هر اعتراض

 کردند. 
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ستمکشی زل آگاهی برای کاهش فشار استثمار و توده های کارگر در همان سطح نا

بی حقوقی های خود می جنگیدند. از همین سنگر بود که با دیکتاتوری هار و 

. نمودندسرمایه رو به رو می گردیدند و آتش سالح آن را روی سینه خود لمس می 

جار و جنجال امپریالیسم ستیزی چریکی، بمبگذاری در فالن مؤسسه امریکائی یا 

و نوع اینها مسائلی « سرسپردگی شاه به امپریالیسم» های پرطمطراق علیه شعار

ها موجی پدید آرد. بخشی از رفقای ما ر دریای زندگی و کار و مبارزه آننبودند که د

این واقعیت ها را می دیدند، اگر فعال جنبش کارگری نبودند اما به عنوان چریک 

ها در عین کردند آنپوست لمس می در میان کارگران این مسائل را با گوشت و 

حال آدم های خودفریب و عوامفریبی هم نبودند. شباهت زیادی به خیل وسیع 

چپ های عضو احزاب امروزی نداشتند که کارگر و جنبش کارگری و همه چیز 

همه چیز باشد. وقتی که در بر زبان رانند برایشان هیچ باشد و آنچه ساربانان حزبی 

ز خود تناقض میان تئوری مبارزه مسلحانه چریکی در یک همان سطح آگاهی رو

کارگر را مشاهده  توده هایبر جنبش جاری  کمونیستی سوی و الزامات تأثیرگذاری

می کردند، با همه تعلق خاطر خویش به اولی، حاضر نبودند به سادگی از کنار این 

اقضات را تناقض عبور کنند. بسیار کنجکاو و نگران به آن خیره می شدند. تن

منعکس می ساختند و با رفقای دیگر خود در میان می نهادند. یک نقطه عزیمت 

انتقاد از مشی چریکی در اینجا، در تجارب سیستماتیک حاصل از کار میان کارگران 

شاخه کارگری تشکیالت عضو قرار داشت. این نکته نیز گفتنی است که همه رفقای 

د در این استنتاج ها سهیم نبودند. دارندگان یا کسانی که به کارخانه ها می رفتن

این برداشت ها حتی شمارشان زیاد هم نبود، اما به هر حال تدارک طرح حرف 

 های خود را می دیدند. 

از گروههای پروچینی و نقد  ثیرپذیری برخی رفقای خارج و داخلتأ ،عزیمتگاه دوم

 رضا سپاسی آشتیانی، علیمیان این عدهدر  مائوئیستی مبارزه مسلحانه چریکی بود.



 271   /  تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی

 

سال اواسط از  علیرضا .ندنقشی فعال تر از همه رفقای دیگر داشت و حسین روحانی

خارج کشور سازمان به دوش می بیشترین مسؤلیت را در تشکیالت  به بعد 53

بیشتر از هر جهتگیری های سیاسی ایرانی در اروپا و امریکا  ونیاپوزیس کشید.

» و « اسیسپ»پذیری اثر ائوئیستی بودند.یالت مفکری دیگر تحت تأثیر تما

رضا پس از بازگشت به علی از آنها واقعیتی غیرقابل انکار به نظر می آمد. «روحانی

را در  مسؤلیت، اهرم های اصلی داخل به ویژه بعد از رفتن جمع مرکزی به خارج

در تشکیالت داخل از یک سوی روند نقد مشی چریکی را  دست داشت. حضور او

این  شتاب بخشید و از سوی دیگر محتوای نقد را هر چه بیشتر بار مائوئیستی داد.

 از همان آغاز واحدی سیر می کردند امادو جریان هر چند که در داربست 

استخوانبندی  درون را در دومی هیچ تغییر اساسیهم داشتند.  با یاختالفات

با مشی چریکی، عزل مرزبندی مکتبی  ینوعپراکسیس سازمان دنبال نمی کرد. 

ید، تالش برای عضوگیری های تازه، رهبری سابق و جایگزینی آن با چند عنصر جد

با هدف تبدیل  کارگری جستجوی راه نفوذ سازمان در جنبشرونق بازار تشکیالت، 

تاختن به سوی  و باالخره قدرت پیکار توده های کارگر به ساز و کار اقتدار سازمان

دیکتاتوری  ستقرار سرمایه داری دولتی زیر اسم و رسمو ا تسخیر قدرت سیاسی

 همه آن چیزی بود که این رویکرد دنبال می نمود. سوسیالیسم پرولتاریا و

رویکرد نخست معنی گسست از مشی چریکی را در تحوالت بسیار وسیع تر و پایه 

طبقه  ماوراء به صورت یک تشکیالت سازمانای تری جستجو می کرد. ادامه حیات 

فاقد اعتبار و هویت کارگری، کمونیستی  قبول نداشت و چنین ظرفی را ارگر راک

بستن  و ، آن را اپورتونیستیکردمی رد را  نسخه پیچی های گرایش دوم. می دید

. بر ضرورت جایگزینی تشکیالت می دانسترات اساسی سازمان سد سر راه تغیی

حاضر به فعالین جنبش موجود با تشکلی مرکب از کارگران، تبدیل شدن اعضای 

کارگری و ابراز حیات جدید سازمان به عنوان ظرف پیکار طبقه کارگر علیه سرمایه 
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خواستار پایان دادن به صفه نشینی نخبگان، در همان حال داری اصرار می ورزید. 

دخالتگری همه آحاد در تصمیم گیری ها و تشکیل شورائی مرکب از نمایندگان 

ها در  کشمکش. شدزه ها برای رهبری تشکیالت می منتخب همه جمع ها و حو

آغاز بسیار نهفته و ناپیدا بود، اما هر چه زمان می گذشت بارزتر و عریان تر می شد. 

 به این مسأله که ممکن است هاهیچ یک از دو رویکرد در شروع فرایند نقد و انتقاد

تاا چنین شد. ما نهایفکر نمی نمودند ا شودراهشان از هم جدا  اندکی آن سوتر

چگونگی موضوع را باید از دل آنچه این دوره در درون سازمان روی داد کنکاش 

 کرد. 

از ایران خارج گردید و متعاقب خروج وی علیرضا ام شهربود که  56تیرماه در 

سپاسی راهی داخل شد. قرار بر این بود که شهرام با فرصت مناسبی که در اروپا 

استراتژیک کار سازمان و کالا جنبش کار کند. جواد پیدا می کرد پیرامون خطوط 

می گردید. در همان حال پیش بینی شده به وی ملحق  باید چندی بعد قائدی نیز

مورد گفتگو تشکیالت  درونتحلیل ها و مباحث دوره اخیر هر چه بیشتر در بود که 

د و گفت و شنودها و نق صل همهاین کار مدتی ادامه یابد و سپس حا واقع شود،

برای پیشبرد در اختیار شهرام قرار گیرد. جواد توسط و  گرددانتقادات جمعبندی 

نوعی سازماندهی موقت دستور کار شد و جمع های مشورتی و اجرائی این بحث ها 

های شهرام و آخرین نوشته گفتگو در جمع ها از بازنگری پدید آمد.  این کاربرای 

به فاصله ای اما . گردیدآغاز « ی اقتصادیاعتال رکود جنبش و»مقدم بر همه نظریه 

« سپاسی»  را پیش گرفت. ترمهم و ترسرنوشت ساز هایراه بحث  بسیار کم

در این  ،شچپ بودن نقطه عزیمتو  راستیا  و اجتماعی ماهیت طبقاتی مستقل از

تعیین کننده داشت. نشریه داخلی ظرف بازتاب نظرات و  بسیار نقشجهتگیری 

شروع به طرح دیدگاههای خود به صورت جمعی یا جداگانه  فراداو  شدانتقادات 

 کردند.
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خیره بسیار عه و چه در درون تشکیالت با شتابی روند اوضاع چه در داخل جام

و  ها منه نامه نویسی های لیبرالدر سطح جامعه دا کننده به سمت تغییر می رفت.

داخل  تر می شد. در هر روز وسیع« گوته انجمن»برگزاری مراسمی مانند شب شعر 

های جدید شهرام پیرامون وضعیت شروع بررسی حرفاز  چند هفتهنیز تشکیالت 

 جدی مورد انتقاد« اعتالی اقتصادی و رکود جنبش» نمی گذشت که نوشته روز 

شهرام در باره  مقالهاین چرخش سرآغاز شروع انتقادات بعدی بود.  .قرار گرفت

 ،این بار همه اعضای تشکیالت داخل نهاده شد. به بحث بازنگریانحالل طلبی برای 

بدون استثناء، نوشته را به باد انتقاد گرفتند و محتوای آن را فرصت طلبی و وارونه 

شهرام  روزپردازی قلمداد کردند. خانه تکانی شروع شده بود، موج انتقاد به نظرات 

 ها پیچیدجمع ه همدر همراه با تندباد بدبینی نسبت به کارنامه مرکزیت تشکیالت 

 در باره موضوعاتیشهرام  های حرفو گام به گام نیرومندتر شد. زیر سؤال رفتن 

اعتالی اقتصادی و  و اصرار او بر ربط حادثه باانحالل طلبی و انحالل طلبان  مانند

رکود جنبش، بالضروره این موضوع را پیش آورد که باید ریشه معضالت روز 

« رکود جنبش» مقاله . جستجو نمودجای دیگری در که ها اینتشکیالت را نه در 

به بعد چنان رونق گسترده  53می گفت که درآمدهای سرشار نفتی دولت از سال 

ناراضی اجتماعی و بیش از همه  الیه هایاقتصادی پدید آورده است که همه 

راضی ساخته است. به  می نامید را« خرده بورژوازی»ها را اقشاری که مقاله آن

خاطر استقبال از مبارزه مسلحانه پیشتاز فروکش کرده است و جنبش همین 

 ات اکنون مردود اعالم می شد،چریکی قادر به جبران ضایعات خود نیست. این نظر

به همین دلیل باید برای وضعیت رقت بار دامنگیر سازمان دالئل دیگری جستجو 

ن چیزی بود که می گردید. رسیدن همه رفقای تشکیالت به این نقطه درست هما

تکانی ها را بارور می  نطفه های الزم برای توسعه و تعمیق بیش از پیش خانه

همین جا بود که هر  ست درو در شد ساخت. همه چشم ها به مشی چریکی خیره 
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برمال کنند تا هر کدام راز دل  وارد میدان می گردیدنددو رویکرد منتقد اول و دوم 

 یگران در میان نهند. را با د و نوع نگاه و نقد خود

سپاسی مطلبی نوشت که در یکی از شماره های نشریه داخلی درج علی رضا رفیق 

دوره جدید کار درون  ،گردید. او ضمن طرح نکاتی پیرامون تناقضات مشی چریکی

 مود. متونی هم برای مطالعه افرادجمع ها را پرداختن به همین موضوع پیشنهاد ن

ته به میان آمد، در باره مشی چریکی همه چیز گف حرف های زیادیتوصیه شد. 

ها از آنچه خود پیش تر طرح نموده بودیم، تا نوشته شد، تمامی استدالل ها و تئوری

های احمدزاده و پویان، تا انقالبیون امریکای التین همه و همه زیر مهمیز انتقاد 

یسم خلقی را از رفت اما همه این انتقادها به راهی رفتند که دامن کبریائی کمون

 مارکسی و ضد سرمایه داری در امان دارند. رادیکالتیررس هر انتقاد 

سیرحوادث در سطح جامعه شتابی تند داشت. در همان روزهائی که ما لنگان لنگان 

مقاله اعتالی اقتصادی شهرام را نقد می کردیم. اقتصاددانان و نمایندگان فکری 

همه شواهد بانگ به رژیم هشدار می دادند. هم وخامت اوضاع را ، پشت سر سرمایه

اوالا با شعور مائوئیستی و اردوگاهی خود  می زد که ما و بدتر از ما، رفقای فدائی

قادر به شناخت ماتریالیستی و مارکسی واقعیت های جاری جامعه و جهان نبوده 

 ،مرهغرق در جنگ و ستیز با ساواک و تعقیب و مراقبت های چریکی روزایم و ثانیاا 

غافل  هم روزی و سیاسی حداقل بررسی اوضاع جاری و نگاه به شرائط اقتصاد از

 52به دنبال یک دوره طالئی رونق در فاصله سالهای  سرمایه داری ایران مانده ایم.

و  بورژوازی امریکارا می پیمود. به ورطه بحران  روند سریع غلطیدن اینک ،55تا 

ز جهات مختلف زیر نظر پیش وخامت اوضاع را ااستراتژهای درون رژیم از یک سال 

ما تبخاله ها و . کردندآماده می  جدی خود را برای مقابله با مخاطراتو  داشتند

که سر  بودیم مانده عاجز آناز آناتومی  نه فقط امارا می دیدیم  روندارض بالینی عو

آینده . آوردیمدر می  جنبش!! و بحران سرمایه داری وارونه رونقبسیار از تئوریهای 
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قطب قدرت غربی سرمایه و فرجام کار رژیم بحث داغ درون  اقتصاد سرمایه داری

ولید سرمایه سرریز بحران سرمایه جهانی به چرخه بازت پروسهآنها بود. شده جهانی 

ال قریب الوقوع بودن بحران در اینجا، موج عظیم دیرپا و در ح اجتماعی ایران،

فروماندگی سرمایه داری و رژیم شاه از دادن رگر، گسترش مبارزات توده های کا

و عصیان توده های  ها نارضائیتوسعه مستمر ، کارگرانحداقل پاسخ به مطالبات 

ه تر های گستردریکی چپ در جامعه، خطر بروز شورشوجود دو سازمان چ ،کارگر

ی ها ن بلوک بندیمیا، چشم انداز سقوط رژیم شاه و تأثیراتش بر معادالت کارگری

می دیدند. خود  بشرستیز با همان سر طبقاتیرا ، همه و همه امپریالیستی روز

رژیم احساس خطر می نمودند.  از همه لحاظ نسبت به آینده سرمایه داری ایران

. می دادندبرای چاره گری های مقدور در قبال این وضع زیر فشار قرار  راشاه 

سرکوب برای حفظ شرائط ارزش می داد که مجرد  اندرزساواک به سرمایه داران 

سران این کفاف نمی دهد، سیاسی سرمایه داری افزائی سرمایه ها و تضمین ثبات 

 های یکه تازیهمه باید در کنار  اضافه می کردند که ،نهاد وحشت و دهشت

قهرآمیز ماشین دولتی دست به کار ساختن سندیکاهای کارگری با هدف مهار 

که  ندمی خواست رژیم شاهکاخ سفید از نشینان صفه مبارزات کارگران گردید. 

های راست و مشتاق سازش بورژوازی فراهم سازد تا  ونیمجال تنفسی برای اپوزیس

 شاید این کار از وخامت اوضاع بکاهد. 

ها و تحجر  عقب ماندگی همههای دینی بورژوازی نیز با  ونیارتجاعی ترین اپوزیس

کرکس مطابق معمول، را دنبال می کردند و قرون وسطائی خود عالئم تغییر شرائط 

مردارخواری را تدارک می دیدند. همه این حوادث در  وار پهن کردن بساط برای

عضای هر دو سازمان چریکی در شناخت ما ا در این میان و حال روی دادن بودند

سازمان سیر رویدادها از همه عقب تر و مهجورتر مانده بودیم. قابل تعمق است که 

چند تحلیل سیاسی ظاهراا  شرائط را می ساخت همینروندی که  ژرفنایر د ما
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تشر ساخته نجهان و منطقه خلیج م پیرامون اوضاع سیاسی روز جامعه، استخواندار

سیاست و پراتیک  سبت به مسائلی که پایه های اصلیندر همان حال بود، اما 

  به طور کامل غافل بودیم. مبارزه طبقاتی را تعیین می کرد

استعفاء  بهال صدارات سرمایه داری وادار س 13، هویدا پس از 1356مرداد  15در 

و پیشینه دار رژیم جای وی را اشغال کرد. تکنوکرات  مهرهو جمشید آموزگار شد 

مهمی داشت. دولت دوران رونق معنای این عزل و نصب در شرائط روز جامعه 

ت تا جای خود را به دولتی اقتصادی و استحکام حاکمیت سیاسی سرمایه می رف

 یرترینو مهارناپذ بسپارد که کارش چاره اندیشی برای مهار یکی از کوبنده ترین

آموزگار و  می شد.بحران های اقتصادی و اجتماعی تاریخ ایران در دوره معاصر 

دولت او برای غلبه بر معضالت صنایع و تنگناهای مختلف اقتصادی دست به برنامه 

ها از بحران و ابعاد نابسامانی ها ماالمال از توهمات زد، اما ارزیابی آنهای زیادی زیری

های  بحث 56و خیالپردازی های رایج همه محافل بورژوازی بود. در طول زمستان 

زیادی راه انداختند که عموماا بر محور رفع نواقص مدیریت ها، ضرورت بهبود خط 

چرخ می  مسائلورم و امثال این مبارزه با ت« اصالحات اداری»تولید در صنایع، 

می  از همه سو شیرازه اقتصاد سرمایه داری را ،خورد. در حالی که زلزله بحران

وزیدن آغاز کرده بود سرنشینان سفینه  طرفاز همه  کارگرانلرزاند و طوفان قهر 

قدرت سرمایه در جستجوی بهبود خط تولید و رفع مشکل سوء مدیریت بودند. 

فشار خشم  ماهد یک سال به این بگومگوها ادامه داد اما هر دولت آموزگار حدو

بر سینه حیات خود لمس نمود. از یا سایر اقشار ناراضی را کوبنده تر  انکارگر

عریضه نگاری محافل به بعد، دیگر دامنه اعتراضات به  57ماههای نخست سال 

شهرها یا ستیزهای قهرآمیز بردگان مزدی در مناطق حاشیه و لیبرال نما، جنگ 

اعتصابات وسیع کارگران در کارخانه ها محدود نماند. تظاهرات خیابانی توده های 

                 کشید. کارگر، به ویژه جوانان خانواده های کارگری در همه شهرهای بزرگ زبانه 
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نقد مشی چریکی زمان زیادی به طول نیانجامید. به داخل سازمان باز گردیم. 

ما چیزی را نقد می کردیم که عمالا زیر فشار بن بست های  دلیلش ساده است.

هیچ کس هیچ دلیلی برای دفاع از آن دیگر ناگشودنی خود شکست خورده بود و 

دقیق تر بگویم، جنبش چریکی در ایران تا جائی که به پوسته ظاهری آن نمی دید. 

ی افت و مربوط می شد، از همان سالهای نخست ابراز موجودیت علنی خود، منحن

افولش را آغاز کرد. پیش از آنکه ما گفتگوی نقد این شیوه جنگ و ستیز را شروع 

کنیم عمالا شرائط اجتماعی، موقعیت تقابل طبقات اساسی و همه عوامل اجتماعی 

ها پیش شاهد البود. جامعه ای که از س نموده دیگر طومار مشروعیت آن را باطل

همه وجوه هستی ساکنانش بود و بورژوازی و تسلط جامع االطراف سرمایه داری بر 

 ها برایمجال زیادی به آدم، ندپرولتاریا طبقات اساسی آن را تشکیل می داد

هر حادثه ای می  در چنین جامعه ای نمی داد. چریکی هیجان آورهای  عصیانگری

ابراز حیات  شانس برای چند صباحی جنبش چریکی هماز جمله ، رخ دهدتوانست 

 دوام آرد. برای مدتی دراز نمی توانست  اما د،پیدا می کر

بورژوازی  عناصر ناراضیتوده های کارگر آن را با جنبش خود بی ربط می دیدند و 

به بعد روند روی نهادن افراد به هر  53قادر به تحمل هزینه اش نبودند. از سال  نیز

ژیم شاه که ود شد. ردو سازمان مجاهدین و فدائیان به گونه ای چشمگیر دچار رک

خود را در  ،های مسلح زیرزمینیسازمان ، با اعالم موجودیت 50هدر شروع ده

ها برای مقابله با خطر توسعه  وحشت می دید، به عظیم ترین سرمایه گذاری

دست زد. دولت سرمایه داری و شرکای امریکائی رژیم برای چالش  جنبش مسلحانه

و  54های گذار نکردند. سال فرینی فرورنامه ریزی و جنایت آبنوع این خطر از هیچ 

دوران سازماندهی وحشیانه ترین تهاجمات ساواک علیه هر دو سازمان مسلح  55

زیر زمینی بود. شدت، وسعت و کوبندگی ضربات به ویژه در سال اخیر از یک سوی 

و پسرفت موج استقبال درون جامعه از روی آوری به جنبش چریکی در سوی 
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ه را بر ادامه کار هر دو سازمان سد ساخت. در همان لحظاتی که دیگر، به تدریج را

ما شعار پر سر و صدای آمادگی صدها رفیق تازه نفس برای گرفتن سالح افتاده از 

زیادی کشته می شدند که هیچ تازه  افراددست رفقای جان باخته را فریاد می زدیم 

با توجه به این نکات تمایلی نشان نمی داد.  هیچ نفسی برای برداشتن سالحشان

بسیار زود به  ،مخالفت مؤثربسیار طبیعی بود که گفتگوی نقد مشی چریکی بدون 

سرانجام رسد. شاید بتوان گفت که موضوع از پاره ای جهات، پروسه نقد مذهب و 

 ها وحرف تحوالت ایدئولوژیک سه سال قبل را تداعی می کرد. در آنجا نیز ما

که پیش تر در پروسه پراتیک از آنها گسست کرده  اعتقاداتی را نقد می کردیم

  بودیم.

مشی چریکی کنار رفت، اما دامنه انتقاد از گذشته روز به روز وسیع تر شد. محتوای 

آنچه در این مدت نام مبارزه ایدئولوژیک به خود گرفته بود موضوع بعدی بازبینی 

حیرت فراوانی از پاره  بهت وخیلی ها دل پرخون داشتند.  ن قلمروها گردید. در ای

تا  52ای رفتارها، فرصت طلبی ها و بدرفاقتی ها در وجود افراد موج می زد. از سال 

غرق کرده بود.  ما را در خویش« اد و انتقاد از خودانتق» آن روز مشغله ای به اسم 

را  یسنگالخ پرفرسایشدر عین حال اما  مثبتی داشت دستاوردهای مشغله ای که

ها را ا می خورد و توان پیکار آنها ر شور و شوق آدم همه بسان خورهمی ماند که 

می فرسود. رشته های فوالدین رفاقت ها را زنگار می زد و به تردیدها و بدبینی ها 

مبارزه  از این روایتنقد آوانتوریسم چریکی، انتقاد می داد.  جدی مجال رشد

 ،مسأله اعدام هابررسی و نقد که بود  آنبه دنبال آورد و متعاقب هم ایدئولوژیک را 

 شد. رفقای تشکیالت دستور کار 

شریف مجید  کسان دیگری سوای ترورتا آن روز هنوز بیشترین شمار رفقا از طرح 

خبر نداشتند. به عالوه جزئیات ماجرا برای خیلی ها  لباف صمدیهمرتضی وافقی و 

بود که پرده ها بیش از  وزهاروشن نبود. در جریان مباحثات این ر اندازه الزمبه 
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همه غیرانسانی  پرونده قتل چند عضو دیگر تشکیالت و ماهیترفت و  پیش باال

از مباحث فوق که بگذریم پای پاره ای نظریات و مواضع  اعدام ها روشن شد.

ی مانند ارزیابی از نقش نکات به میان آمد. همبه بعد سازمان  52سیاسی سال های 

برخورد به گروهها و جریانات مذهبی، ، در ایران رژوائیبو مختلف هایون یاپوزیس

هر کدام جای معینی را در  و مسائل دیگر ه ما با رفقای چریکهای فدائی خلقرابط

پیرامون همه این موارد صورت گرفت، گفتگوهائی . د گذشته احراز کردندکارزار نق

یا جمعبست  بدون اینکه هیچ کار آموزشی عمیق و سازمان یافته ای انجام گیرد

 روشنی، مبتنی بر همنظری و توافق جمعی اعالم گردد. 

پروسه انتقاد از مشی چریکی و کارنامه رویدادهای چند ساله، در اواسط زمستان 

تاریخ به بعد بود که تصادم میان دو  اینبه سرانجام خود نزدیک شد و از  56

سؤال انگیز  کمی ،روع به بالیدن کرد. ظاهر ماجرارویکرد داخل تشکیالت نیز ش

و کنکاش ها خود را  واکاوی ها ها،علی االصول باید در متن نقد ،است. اختالفات

سیر وقایع خالف این را منعکس می ساخت. در همه نشان می داد، در حالی که 

حداقل در  تلفاین مدت، در تمامی حوزه های گفتگو، تفاهم نسبی میان رفقای مخ

شت و حال در انتهای لی و عمده سازمان وجود دابخش اصیا  تشکیالت داخل کشور

چرا؟ خود را ظاهر می ساخت.  موجود و بررسی ها بود که مناقشاتدوره بحث 

 این دالیل عبارت بودند از: شاید سه دلیل اصلی داشت. 

که داشتند کماکان در بسیاری مسائل اساسی و به  دو جریان به رغم تمایزاتی. 1

سرمایه داری، نظام ضد کار مزدی  شناخت مارکسی و با بیگانگیطور مشخص، در 

سوسیالیسم و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر عمیقاا با هم همپیوند و همگن 

خوشخیال می پنداشتند که گویا به راستی دیوار حائل میان آنها و  ، هر دوبودند

کمونیسم مارکسی فقط همین پوشش چریکی پراکسیس روز آنهاست!! تصور می 

راستی راستی فعالین کمونیست جنبش ضد سرمایه  ،که با نقد مشی چریکیکردند 
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خانه از پای »داری طبقه کارگر می شوند!! هیچ کدام به این نمی اندیشیدند که 

و با دستکاری نقش ایوان هیچ تغییری در این بنای ویران محقق « بست ویران است

کسی و کارگری نمی اندیشیدند یا الاقل با سر مارنمی گردد. به این فکر نمی کردند 

می کنند به همان اندازه و در پاره  روز که آنچه گروههای سیاسی کار و غیرچریک

ای موارد بسیار بیشتر و عمیق تر با کمونیسم طبقه کارگر بیگانه است که پراتیک 

  . بود و از آن دور چریکی ما با آن بیگانه

تغییرات  ،منسجم بوداز آغاز ( عزیمتگاه مائوئیستی)گرایش با رویکرد دوم .2

خواستار جایگزینی تشکیالت سوسیال خلقی چریکی با ل نمی نمود. نی را دنباچندا

دید و دریافت های سیاسی سابق  دارای همان وسازمانی گسسته از نظامی گری 

تغییراتی را می  ، هر چند سطحیبه هر حالبرای اولی فرق می کرد. اما مسأله بود. 

. کشف و جستجو می کرد هر چه بیشتر ای این تغییرات را بایدو محتو خواست

تندنس  ،فاقد انسجام بودندافرادش در شروع کار با هم تماس فعالی نداشتند. 

ها شاید در عدم همسوئی با و وجه اشتراک اولیه آن واحدی را تشکیل نمی دادند

 .خالصه می گردید دومگرایش 

دی فکر می کردند که پروسه انتقادی در ادامه با خوشبینی زیا اول. افراد رویکرد 3

خود به همان دستاوردهائی منتهی خواهد شد که آنان انتظار دارند. از همین روی 

دلیل زیادی برای برجسته کردن تمایزات و پافشاری بر اختالفات خویش نمی 

د دیدند. بالعکس اصرار داشتند که این روند هر چه زودتر به سرانجام رسد تا شاه

 پراتیک جدید سازمان باشند. 

و در شرائطی که تمامی رفقای داخل کشور پروسه نقد و  56در اواخر زمستان 

در سازماندهی روز  بیش پشت سر نهاده بودند، تغییرات تازه ایانتقادات را کم یا 

ها به و مسؤلیت آن شدتشکیل  جدید هرشاختشکیالت صورت گرفت. سه جمع س

همزمان گرفت. و محمد نمازی قرار  د فیروزکوهیعهده حسین روحانی، مسعو
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رضا علیکه  بعالوه قاسم عابدینی پدید آمدمرکب از مسؤلین این سه جمع  جمعی

که بود این تشکیل جمع اخیر . حکمت را به عهده داشتآن سپاسی مسؤلیت 

تشکیالت داخل راهی خارج سخنگویان  به عنوان در پایان پروسه انتقادیاعضایش 

را با جمع مرکزی و همزمان با همه و کل انتقادات تا سیر رویدادها  دکشور شون

 5 جمعاین رفقای عضو تشکیالت خارج کشور در میان نهند. بخش بعدی مأموریت 

همراه عده  ها و نقد و انتقادها که پس از طی پروسه بحثتعیین شد  چنین نفری

مع مرکزی تصمیم عیین تکلیف جبرای اعالم مواضع جدید سازمان و ت ای دیگر

همه چیز از پیش مشخص بود. قبل از این که محتوای واقعی  به این ترتیب د.نبگیر

، گذشته سازمان و فرجام پروسه تحلیل و کالبدشکافی نظرات، سیاست هانقد 

نمایندگان  شودروشن  آنچه در طول چند سال حاکم بوده استکارکرد گرایشات و 

!! گردیدندتعیین می  از باال ه صورت انتصابیب و روشن سازی انتقادی این پروسه

هند از امور را هر گونه که خود بخوا همه اختیارات الزم برای انجام آنان همزمان

بود. درست همان  قابل بحثدریافت می کردند!! مسأله به اندازه کافی  پیش خود

ع رقت بار جم هایی کشی ها و آزادقدرت طلبی  که فضای سازمان از نقد لحظاتی

زیر پرچم نمایندگی این فضای ماالمال بود، این رفقا  و شخص شهرام مرکزی سابق

 کردندنمی سؤال  نفر از خود 5. این می دادندکارهای شهرام را ادامه  انتقادی همان

است. در این میان وجود  پوشانده نقد گذشته لباس نمایندگیکه چه کسی آنها را 

بود. او بی معنی تر  مسائل دیگرری از همه قاسم عابدینی در ترکیب هیأت پنج نف

 نمود.نمی را نمایندگی  و هیچ فردی جمعیهیچ 

برای دست به کار آماده سازی امکانات هر چه زودتر قرار گذاشت که  نفری 5 هیأت

و در غیاب آنان سه جمع سرشاخه کار رتق و  روج از مرز و رفتن به اروپا شودخ

از  ما به عنوان یکی آن روز نفری 4از جمع  د.مور تشکیالت را به دوش گیرفتق ا

 شتیمدانها  زیبرنامه ری این با توافق اساسیهیچ  سه نفر ،این سه جمع سرشاخه
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 در حالی که به همان دالئل باال وارد گفتگوی انتقادی بسیار جدی نیز نگردیدیم.

خطاب  مطلب کوتاهی من ،نفری 5 چند هفته پیش از تدارک مسافرت افراد جمع

مختصر بسیار  نوشتم. در این نامه نخست به بررسی به آنان و همه رفقای تشکیالت

اوجگیری مستمر مبارزات کارگران در مناطق  ارهدر ب اوضاع روز جامعه پرداختم.

، مراکز کار ابات داخلخارج از محدوده، شتاب بحران اقتصادی، بیکارسازی ها، اعتص

روز  بورژوازی برای بهره گیری از وضعیت ونهای ارتجاعییتدارک اپوزیس ،حادثه قم

نکاتی را مطرح نمودم. پس از آن بر ضرورت و به گمراهی کشاندن مبارزات توده ها، 

اصرار کردم. نکته اخیر موضوعی بود که آن خروج تشکیالت از حالت انفعالی روز 

روزها ذهن خیلی از رفقای سازمان را به خود مشغول می نمود. جامعه با سرعت 

رخساره های فروپاشی ساختار شمگیری به سمت موقعیتی انفجارآمیز می رفت. چ

قدرت رژیم و تزلزل در ارکان حاکمیت سیاسی روز بورژوازی از همه سو پیدا بود. 

کمتر از محافل اردوگاهی یا همان گونه که قبالا گفتم،  ما و رفقای چریکهای فدائی،

چشم ما به  واقعیت این است کهبودیم.  احزاب به اصطالح لیبرال متوجه روند اوضاع

دوخته بود و در غیاب  درون کارخانه ها و فقط کارخانه ها های کارگریخیزش 

 باور به دلیل چندانی برای در عمق مراکز کار و تولید طالیگان قیام این طبقه

!!. گوئی که کارگران نمی دیدیم توده ایاوجگیری جنبش گسترده سرنگونی طلبانه 

با همه اینها شرائط !! اندازی شورش ها و خیزشهای وسیع خیابانی نیستند اهاهل ر

و  مشاهده می کردیم.آن را  زیادی تا حد بحران خیز جامعه چیزی بود که همگی

 نیز بر مورد اشارهنوشته کوتاه . داشتیمنسبت به روند آن کم یا بیش حساسیت 

سازمان برای اثرگذاری  ؤثرو م فعالانگشت می نهاد و خواستار تدارک همین روند 

 . و از این طریق تأثیر بر سیر حوادث می شددر جنبش کارگری 

چند روزی نگذشته بود که یادداشت کوتاهی از سوی رفیق سپاسی برای تمامی 

به نکاتی بدون هیچ اشاره در این یادداشت سپاسی جمع های تشکیالت ارسال شد. 
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گرانی های جدی برای سرنوشت آتی از وجود نمطرح شده بود، من در نامه که 

او نوشته بود که سازمان ما قبالا مجال طرح هر نظر یا  می گفت.تشکیالت سخن 

سلب می کرده است. با تحوالت ماههای اخیر و گسست از وضعیت  افرادانتقاد را از 

رفع شده است اما بیم آن می رود که شاهد موجی از هرج و  مشکلپیشین این 

پا نهادن اصول کار تشکیالتی باشیم. او اضافه می کرد که برخی  مرج طلبی و زیر

سراسیمه خواستار برداشتن گام هائی هستند که با شرائط روز سازمان هیچ رفقا 

خوانائی ندارد. منظور یادداشت علیرضا روشن بود. او همان چیزی را تذکر می داد 

به صورت مدام شنیده می جمع عازم خارج کشور  افرادکه در آن روزها از زبان همه 

این بود که باید اول تکلیف مرکزیت تشکیالت را مشخص  آنان ترجیع بند کالم شد.

سازماندهی تازه ای  به دنبال این مهم، ،تعیین کردرهبری جدید را  و ساخت

و پس از حل و فصل همه این مسائل  نمودجایگزین ساختار تشکیالتی پیشین 

یک روز و برنامه کار عملی سازمان در سطح جامعه است که می توان در باره پرات

سخن گفت. نطفه واقعی اختالفات هر چند بسیار ضعیف در همین جا شروع به 

برای یک طرف، تشکیالت، نظم آهنین تشکیالتی، رهبری دارای  کرد. بالیدن

حداکثر اتوریته و سازمان انقالبیون حرفه ای همه چیز بود و طرف دیگر بالعکس 

در و سرمایه ستیزتر گسترده تر  زاویه حضور حتی المقدور فعال تر،را از  همه چیز

عمق جنبش کارگری می دید. اولی اصرار داشت که بدون داشتن یک سازمان 

کار حرفه ای هیچ نیرومند قائم به رهبری با اتوریته و متکی به ضوابط و معیارهای 

ر در جنبش کارگری نمی میان کارگران و حضو مؤثر و با نتیجه  سخنی از رفتن

توان داشت و دومی مصر بود که در بطن زندگی و پیکار توده های کارگر بودن و 

شناگری در سیل مبارزات آنان شاخص واقعی کمونیست بودن و نبودن هر انسانی 

اولی همه چیز را برای سازمان می خواست و الجرم به سازمان آهنینی می است. 

ها را به زیر اتوریته خود کشد. دومی را و جنبش آن که بتواند کارگران یشیداند
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به تشکیالتی فکر می کرد که با همان شناخت ناقص و پاره وار روز خود، بالعکس 

 باشد.  توده های کارگرمرکب از کمونیست های کارگر فعال در قعر جنبش روز 

، گفتگوهائی در جمع خودمان صورت ر پاسخ یادداشت باال چیزی نوشته نشدد

در همان  چند دلیل داشت. اول اینکه. این مسأله ماند رفت اما عجالتاا متوقفگ

معروف « شکوائیه»که بعدها به جمع روزها دو نفر دیگر از اعضای سازمان هم 

اختیار تشکیالت قرار  در از طریق مسؤل جمع خودنامه اعتراض آمیزی شدند، 

مرکزیت سازمان راهی خارج نامه آنان این بود که چرا هر دو عضو  فحوایدادند. 

شده اند و سازمان را بدون رهبری گذاشته اند. احتمال تداعی یادداشت شکایت 

 پینه کردن انتقادات مختلف بدون توجه به وصله، و مذکوربا نوشته  دو نفرآمیز این 

به راحتی انجام می نقاط عزیمت و محتوای آن ها، در آن شرائط کاری بود که 

گرفته می  برداشت هالیل بایستی حتی االمکان جلو این سوء و به همین د گرفت

انتقال بحث های نفری برای رفتن به خارج و  5دلیل دوم عزم جزم جمع شد. 

سر و های زیادی مانند بود. کاری که گرفتاریبخش خارج کشور تشکیالت  داخل به

و باالخره  داخترا بر شانه آنها می انسامان دادن امور امنیتی خروج و مانند این ها 

سومین دلیل نیز این بود که صرف پیگیری مسأله در آن شرائط و با آن وضع خاص 

صبر و انتظار پیشه می شد تا برزخی سازمان هیچ مشکلی را حل نمی نمود. باید 

دیری نپائید که رفقا  ید.آفضای الزم برای طرح وسیع تر و فعال تر حرف ها پیش 

عاصی  زمانی بود که موج جنبش اعتراضی توده هایعازم خارج شدند و این درست 

فضای جامعه را در خود غرق می ساخت. پایه  ، کلهر روز بیش از روز پیش کارگر

 28بعد از کودتای سیاه  سال دیکتاتوری هار یکه تاز 25های قدرت رژیم پس از 

 شعله های انفجار زبانه میبه طور واقعی به سمت فروریزی می رفت. ، 32مرداد 

ها نبود اما یک چیز را  قادر به برآورد دورنمای آتی خیزش هنوز کشید. هیچ کس

خیلی ها به چشم می دیدند. اینکه سقف قدرت سیاسی سرمایه ترک برداشته 
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بحث فقط بر به شیوه سابق را نداشت. ده ها رژیم توان سرکوب مبارزات تو است.

کل ابوابجمعی ساختار د. سر ساواک، پلیس، ارتش و ماشین قهر نظامی رژیم نبو

قدرت سیاسی و نظم سرمایه از سلطنت شاه و دولت و تمامی نهادهای یاد شده 

گرفته تا شرکای بین المللی بورژوازی و حامیان امپریالیست رژیم همه آسیمه سر 

 راه چاره می جستند. 
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عروج ارتجاع هار اسالمی و انفعال ،سراسری علیه رژیم شاهخیزش 

 سم خلقیکمونی

 

 و های واقعی اخبارن، از کانونداشتیماوضاع  هنوز ارزیابی روشنی از سرنوشتما 

نیز هیچ چیز مهمی به گوش درون بلوک قدرت سرمایه  محافل مطلع از رویدادهای

شواهد نشان می داد که دولتمردان امریکائی بیشتر از آنکه ها . با همه ایننمی رسید

نظام  رناتیوی برای آن می اندیشند.لتبه آ ،اشندرژیم شاه ب نگهداریدر تدارک 

 بقایهر لحظه  تضمینپلشتی است که برای بسیار سرمایه داری گنداب عفونی 

هیچ بدون  ،سرمایه ها بسیار راحت امروز و فردایخود یا تضمین هر ریال سود 

 قربانی می سازد.  چکمه پوشانش را هم جان نثارترین کمان وحا عزیزترین دغدغه

های همپیوند با  اشتراک نظر و برنامه ریزی درشاه  ،طول سالیان دراز در

داری میدانماندگاری و راههای الزم را برای  همههای امریکائی  امپریالیست

شاه طرح . کردو حتی معماری  ع هار اسالمی در جامعه باز گذاشتارتجا استخواندار

. تقویت هر چه داشت یا متفاوت اما همگن و پیوسته هایجهتگیریمدت در این 

زمینه های همه  گشایشمذهبی حامی رژیم در جامعه، بیشتر یک قطب نیرومند 

 تنظیم محاسباتالزم برای شکل گیری و پیدایش گروههای مذهبی غیرمعترض، 

قابل هبی ذینفوذ اما کنترل پذیر و مذ هایونیاپوزیس ویژه برای چگونگی مواجهه با

ه عقب شاه به رغم هم. ندتشکیل می داد را شمختلف طرح حوزه های ،مهار

حفظ و  برای برنامه ریزیاین نکته را دریافته بود که  و تحجر فکری خودماندگی 

اشاعه خرافه پرستی های دینی و تقویت مجامع و نهادهای متنوع مذهبی خواه در 

یکی از مؤثرترین کمربندهای امنیتی ون یاپوزیسحتی شکل حامی رژیم و خواه 

مبارزه علیه کمونیسم و  مؤثر حریم نظام بردگی مزدی و یکی از سنگرهایدفاع از 

بسیار و منابع  ، مالکیتاز حریم قدرت شاه وسیعحمایت  کارگری است.جنبش 
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تان قدس مانند آس روحانیتسرشار مالی حوزه های علمیه یا اماکن دینی زیر نفوذ 

با مراجعی از قبیل  باردر، روابط تنگاتنگ و هزاران امامزاده ساختگی و دروغین

شرکت پرجنجال و هیاهوآمیز وی در مراسم سایرین،  یابروجردی و شریعتمداری 

گوناگون دینی و برگزاری هر ساله این مراسم در دربار سلطنتی، اصرار بر تداوم 

آمیختگی مذهب و آموزش و پرورش، کمک به توسعه مدارس اسالمی و تحمیل 

ر توده های کارگر و زحمتکش، باز گذاشتن دست تمامی هزینه های این مؤسسات ب

سرمایه در استثمار بربرمنشانه طبقه صاحبان روحانیت برای شراکت مستقیم با 

برنامه ریزی ت و صدقات گوشه هائی از این اخمس و زک زیر نام دریافتکارگر ایران 

ای ه زمنیه سازی های مستقیم و غیرمستقیم برای برپائی انواع جمعیت بودند. ها

ای اسالمی، ه، انجمن هیای سراسری دینی از نوع انجمن حجتمذهبی و شبکه ه

های  سالمی، حسینیه های ارشاد و کانونهای تبلیغات ا گروههای خیریه، جمعیت

 . تشکیل می دادرا  ها برنامهاین  اجزاء دیگر نیز مشابهمعارف مذهبی و کارهای 

گشایش  و تقویت نهادهای مذهبیباال از  اقداماتها و طرحواقعیت این است که 

کمک همه نوعی به  تا گرفته فعالیت گروههای متنوع غیرمعترض اسالمی میدان

خرافه های دینی به رغم تأثیرات فاحشی که در ماندگارسازی مذهب داشتند  اشاعه

حل نمی قدرت دین و روحانیت را  ل واقعی رژیم برای تحکیم پایه هایباز هم مشک

ونهای بورژواژی گره خورده یدادن مجال مانور به برخی اپوزیس حفظ مذهب به. کرد

فرار تدریجی توده های  ،به این سوی خواهی های مشروطه بود. جامعه از همان سال

آنچه می توانست  . در چنین وضعیبا دیدگان باز می دیدرا  عقاید دینیاز  مردم

بخشی از ارتجاع  الشت سرمایه داری سر پا نگاه دارد سوء استفادهمذهب را برای 

ظرف ابراز حیات اجتماعی  بهاسالم  برای تبدیلغیرروحانی بورژوازی اعم از روحانی و

ون می یهای دیگر خود ژست اپوزیس مذهب باید همسان همه عوافریبی بود. این طبقه

و با صدها  گردیدرژیم شاه نیز دقیقاا از همین مجرا وارد ماجرا  گرفت تا مقبولیت یابد.
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و هم  کند هم کنترلرا بورژوازی ارتجاع  یک بخشون نمائی یکوشید تا اپوزیس ترفند

  سازد. کاذب در عین حال دارای وقار و ابهت و جاذبه 

صمد بهرنگی ماهها « لوماهی سیاه کوچو» در جامعه ای که خواندن چند سطر کتاب 

، یداهلل عتیشریعلی ، کتابهای همه آثار مهدی بازرگانها زندان داشت!! و شاید سال

مخالف رژیم در بیشترین  معمم و بی عمامه آخوندهای متنوعنوشته های  یا سحابی

 تیراژها چاپ و در اقصی نقاط روستائی کشور بدون هیچ مانع و رادع توزیع می گردید.

کنترل می کرد و در هر شهر و دیار ساواک هر واژه انشاء هر دانش آموز دبیرستانی را 

معلم، پدر،  که بوی مخالفت می داد نه فقط دانش آموز که مله اییا جبرای هر کلمه 

هر کوی تا در  اما روحانیون آزاد بودند ،را هم دستگیر می نمود مادر و گاه خویشانش

شاید گفته ون نمائی کنند. یاپوزیسعلیه رژیم حرف بزنند و  و برزن در هر نقطه کشور،

نی شده اند، این حرف درست است اما شود که عده ای از آخوندها در آن سالها زندا

ارتجاع هار بورژوازی را منعکس  دروندستگیری این جماعت در همان حال که جدال 

دستگیرشدگان را نیز دنبال  برایو نفوذ اجتماعی می ساخت سیاست کسب وجهه 

دستگیری و بازداشت اینان با پیگرد و زندانی نمودن کمونیست ها نه فقط می نمود. 

شیوه های برخورد ساواک از زمین تا آسمان با هم فرق داشت که در به لحاظ 

استخوانبندی سیاست ها و استراتژی رژیم سلطنتی سرمایه نیز دو هدف کامالا 

متعارض و متضاد را دنبال می کرد. کمونیست ها زندانی می شدند تا نابود گردند و 

راضی درون جامعه رابطه آنها با جنبش توده های کارگر و هر جنب و جوش اعت

دینی از معمم تا غیرروحانی، در بازداشتگاههای غیرممکن شود اما بورژوازی مرتجع 

ونی یکنترل شوند، ثانیاا وجاهت اپوزیسبه میزان نیاز رژیم پذیرائی می گردیدند تا اوالا 

، توهم توده های ناراضی را به سوی خویش جلب نمایند و از این طریق به دست آرند

درست به همین دلیل و در لیه کمونیسم و جنبش کارگری به کار آیند. در جنگ ع

روحانیونی که سر و کارشان به زندان می افتاد، به طور معمول فقط  ،همین چهارچوب
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جای تسبیح و آسایش و تهجدشان تعویض می گردید، در حالی که اعضای سازمان 

ه ای موارد اعدام بر های چریکی کل فشار قهر و شکنجه و سبعیت رژیم و در پار

روحانیون حتی سرشناس ترین آنها مورد احترام، تفقد، تکریم و . شدسرشان آوار می 

طبیعتاا آماده مماشات بودند، به این دلیل بسیار روشن که یار غار طبقاتی و جزء 

رژیم  اهل گاه قدرت رژیم را تشکیل می دادند.الیتجزای طبقه سرمایه دار، طبقه پای

اختالفات آنان اگر  .بودندن حتی در همان داربست بورژوائی آن نیز میزستیزی قهرآ

با  در مورد چگونگی مواجهه رژیم در زندان هاوجود هم داشت اندرونی و فامیلی بود، 

اشاره  حادثه ایدار و دسته روحانی در یک سوی و کمونیست ها در سوی دیگر به 

آستانه رویاروئی با موج قهر سراسری زمانی که رژیم شاه  1356سال  تابستانکنم. در 

جهانی وارد  هیأتی از صلیب سرخو سایر ناراضیان را می کوبید  توده های کارگر ایران

تهران شد تا در چهارچوب رایج فریبکاری های بین المللی سرمایه داری، مثالا به 

شه به وضعیت زندان ها و زندانیان پردازد. سران ساواک و شکنجه گران رژیم مثل همی

مورد رضایت نشان و  !تقال افتادند تا فضای شکنجه گاهها را حتی االمکان مناسب

دهند!! در همین راستا افرادی را که از خطر افشاگری های جسورانه و رادیکال آنها 

سخت مورد تهدید و ارعاب قرار دادند. با توپ و تشر افراطی به آنها گفتند نگران بودند 

 مزدورانر دست به افشاگری زنند، چنین و چنان خواهند شد. که اگر چنین کنند، اگ

نمایندگان صلیب با  دیدارتا در افرادی خواستند  از شکنجه گر رژیم در همان حال

زندانها گویند. در مورد نخست یعنی کسانی که  بودن فضای« انسانی» از امن و سرخ 

از جمله سراغ رفیق زنده  از آن ها وحشت داشتند و خواستار آرام نمودن آنها بودند،

عضو سازمان مجاهدین )م.ل( رفتند و در مورد دوم « محمدرضا احمدی آخوندی» یاد 

« حسینعلی منتظری» راه گفتگو با قائم مقام بعدی خمینی جالد و هولوکاست پرداز، 

و افتخار تمام  اتبان خود در کتاب خاطراتش با مباهرا پیش گرفتند. منتظری با ز

در زندانهای شاه بر زبان  است که هیچ کالمی از شکنجه و بدرفتاری توضیح داده
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. در آن سوی ماجرا محمدرضا آخوندی به نیاورد و به خواست ساواک عمل کرده است

رغم همه تهدیدهای جدی و با علم به عملی شدن حتمی تمامی آن تهدیدها، با لخت 

بر بند بند اندامش  شدن و نشان دادن آثار شکنجه های وحشیانه عوامل ساواک

خراب کرد. منتظری چند صباحی بعد شاه سراسر فضای دیدار را بر سر مزدوران رژیم 

ینه قدرت یکی سکانداران سف جزء عاصیتوده های  روز آزاد شد و سوار موج مبارزات

رضا آخوندی چند روز محمد. رفیق گردیدهای تاریخ سرمایه داری  رژیم از هارترین

د سوسیالیسم را بر طاق آسمان سرمایه داری می کوبید عار زنده باحالی که شبعد در 

 و حامیان امپریالیستش شاه. به رشته اصلی بحث باز گردیم. شدتسلیم جوخه اعدام 

کارگر و ستمکش را به جای آنکه سمت های توده خشم و قهر تالش داشتند تا  بسیار

پروروس  نیستی یا حتیکمو ی ضد سرمایه داری گیرد یا مایه تقویت محافلو سو

خطر جنبش  از این طریق کنند وهای قدرت دینی کانالیزه شود به سوی کانون

 نارضائیو موج راه رشد کمونیسم را سد سازند  رفع نمایند. از سر سرمایه ی راکارگر

به بن  دینی های فسیل شده بورژوازی ونیرفرمیسم اپوزیسمجاری  را درتوده ها 

 دنبال کردند،های طوالنی این سیاست را  ای امریکائی سالشاه و شرک کشانند.بست 

در  مدهبی محافل ارتجاعیها در محاسبات خود از یک چیز غافل ماندند. اینکه آن 

خوب پاسخ می گویند و  آنها کمونیسم ستیزیحرص و ولع هار به  همان حال که

بخش دیگر بسان هر ما ا خطر جنبش کارگری را از سر سرمایه داری رفع می کنند،

مالکیت تصرف قدرت سیاسی و گذر  و در همین هستندبورژوازی دنبال سهم خود 

در ماههای آخر رژیم این مسأله را جبراا  بینند.حق خود می  همرا سرمایه اجتماعی 

آنها در  تا حدودی فرق می کرد. دولتمردان امریکائیمسأله برای  .درک کرد 57سال 

انش نقاط ضعف کارنامه محاسبات خود پیرامون همان روزهائی که شاه و اطرافی

چگونگی آلترناتیوسازی از همین  ،ونهای ارتجاعی دینی را ورق می زدند، تازهیاپوزیس

هنوز  57در شروع سال ونها برای رژیم شاه را روی میز مذاکرات خود آوردند. یاپوزیس
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سازی را از ال به پرونده این بدیل را ورق زد و زود بود که دفتر محاسبات کاخ سفید 

می دیدیم که  نگاه می کردیم،دنیا را کمونیستی هشیار اما اگر با سر  خواند، الی آن

از ارتجاع هار دینی  امریکا دست به کار گستردن فرش قرمز برای استقبال دولت

مسلماا مطلوب رژیم شاه  بورژوازی در باالنشین کشتی حیات سرمایه داری ایران است.

قدرت سیاسی سرمایه برای حاکمان کاخ سفید بود، اما  شکلترین  حتی ایدآل ترین

توده های کارگر مجال ماندگاری آن رژیم را انقالبی قهر  طوفاندر شرائطی که 

 ،می راهی بود که امپریالیست های امریکائیمنقضی می کرد جستجوی یک بدیل اسال

 مرداد 28میان کودتای  فاصلهدادند. آلترناتیوی که رژیم شاه در  پیش روی خود قرار

تا آن روز، در شور و شوق وافر کمونیسم ستیزی و تدارک جنگ با جنبش ضد سرمایه 

 اجالس آنچه در ساخته بود. یپرورش داده و آماده میراث دارخوب  داری طبقه کارگر

تصمیمات اتخاذ شده در همگان می دانند. اما  ،روی داد را به احتمال« گوادولوپ» 

ظه ای از پویه تقالهای کاخ سفید و شرکا برای تعیین تکلیف قدرت آنجا فقط لح

سیاسی سرمایه داری ایران پس از سقوط رژیم شاه را تعیین می کرد. ژیسکاردستن 

در جائی گفته است است که « گوادولوپ»رئیس جمهور وقت فرانسه و میزبان اجالس 

با هم را ا اوضاع روز ایران هم جمع شدند تکاالهان و اشمیت به دور  ،وقتی او، کارتر

تنها کسی که پایان عمر رژیم شاه و ضرورت جایگزین سازی آن را بدون گفتگو کنند، 

بود، مابقی هنوز صراحت و قاطعیت کافی نداشتند. « کارترجیمی »، اگر و اما می دید

در باره اینکه کارتر و تیم وی به کدام جایگزین فکر می کردند. بهتر است از زبان 

می گوید که قبل از ینعلی منتظری قائم مقام ناکام خمینی بشنویم. منتظری حس

رئیس وقت ساواک شاه با وی تماس می « مقدم» رفتن به پاریس و دیدار خمینی 

اصرار می کند که این مالقات پیش از  و خواستار دیدن او می شود، همزمان گیرد

دیگر را دیدار می کنند. هم «ریرتضی مطهم» آن دو در منزل . باشدسفر پاریس 

در رأس همه  می خواهد که چند پیام را به خمینی برساند.تیمسار رئیس ساواک 
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نکات دیگری را هم پیش می کشد، « مقدم»پیامها اینکه کمونیست ها را طرد کند، 

؟ «آنها» که آن است  و با زبان بی زبانی نه صریح اما به صورت ضمنیحرفها، فحوای 

. مقدم اضافه می کند که در استقبال می کنندبعد از سقوط شاه  اسالمیدولت  از

روزهای اخیر وقتی خبر تجاوز یکی از مراجع مشهور دینی به یک زن شوهردار در 

شهر خرم آباد را شنیده است مخصوصاا دستور داده است تا خبر را سانسور کنند، زیرا 

 دار گردد.قدرت لکه  نه تسخیرروحانیت در آستا« اعتبار» نگران بوده است که 

 مصاحبه حسینعلی منتظری با روزنامه رسالت()

کدام « مقدم»در گفته « آنها»تا اینجا را از زبان منتظری شنیدیم اما اینکه ضمیر 

موضوعی است که نیازمند کمی توضیح است. در ماههای نظر دارد  موردمرجع را 

 رژیم را غیرممکن دیدند ری امریکائی ادامه عمآخر سلطنت شاه وقتی امپریالیستها

آنها ترکیبی از پان اسالمیست ی کامل به جستجوی بدیل پرداختند.با سراسیمگ

های مؤمن به خمینی همراه با عناصری از نهضت آزادی و جبهه ملی را مناسب 

 ترین آلترناتیو یافتند. عناصر درون این ترکیب از منظر آنها مکمل همدیگر بودند و

سرمایه داری را پاسخ می گفتند. فاشیسم  وز ماندگاریدر مجموع نیازهای ر

اسالمی بورژوازی جنبش کارگری و نیروهای چپ از هر سنخ و متعلق به هر رویکرد 

های جبهه و نهضت بر بلندای تپه می کرد و لیبرال را تسلیم کوره های آدم سوزی 

ماعی سیاسی و اجت یروها بساط بازسازی نظم اقتصادی،خاکستر این جنبش و ن

پروسه این محاسبات و تصمیم گیری کاخ سفید سرمایه داری را پهن می ساخت. 

ها را در حصار رایزنی ها و چاره اندیشی های درون محافل کلیدی قدرت امریکا 

محصور نساخت. مسأله مربوط به جامعه ای این سوی اقیانوس می شد و تحقق 

ن ها و نیروهای تعیین کننده همه تصمیمات در گرو جلب توافق برخی افراد و ارگا

. عناصر، نهادها و قدرت هائی که آماده بوددر ساختار قدرت سیاسی روز ایران 

شکستن بیعت خود با شاه و استقبال از آلترناتیو حکومتی جدید باشند. در راستای 
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به بعد شاهد دو دستگی بسیار فاحشی  57اوایل پائیز انجام این کارها بود که ما از 

مراکز کلیدی قدرت رژیم، از ساواک گرفته، تا ارتش، پلیس و جاهای دیگر در همه 

بودیم. هیچ گروهی حرف گروه دیگر را نمی خواند عده ای خط کاخ سفید را دنبال 

می کردند و عده ای دیگر ساز وفاداری به شاه می نواختند. با این توضیح، بسیار 

کدام قدرت و دار و دسته « مقدم»ی ادر حرفه« آنها»روشن است که مرجع ضمیر 

 شریک است. 

تعمیق بیشتر بحران اقتصادی، تشدید فروماندگی قدرت سیاسی روز  به موازات

های امریکائی نسبت به بحران، افزایش تردید امپریالیست  بورژوازی در چالش

زمینه اوجگیری جنبش اعتراضی توده های  گسترشکارائی رژیم شاه و باالخره 

شروع به  وسیعدر سطحی  سرمایهارتجاع هار اسالمی  کارگر و زحمتکش،

سازماندهی نیرو کرد. اگر ما و کل چپ رادیکال در دریای سردرگمی، بی افقی، 

ندانم کاری و توهمات شکست آفرین بورژوائی غوطه می خوردیم روحانیت فسیل 

نبش قبر شده از گورستانها بسیار بیدار و مصمم راه عروج به قله قدرت سیاسی 

سرمایه داری را می کوبید و با سرعت طی می کرد. فاجعه از این هم سهمگین تر 

ارک بود. مشکل فقط در این خالصه نمی شد که وحوش جانی سرمایه فعاالنه در تد

روی دست، انفعال، بی عملی و تسلیم طلبی را  تسخیر قدرت بودند و ما دست

ی قادر به رؤیت بسیاری از تجویز می کردیم. مشکل دردناک تر این بود که ما حت

چاره رنجبران »جنب و جوش های استخواندار پنهانی آنها نیز نمی شدیم. فریاد 

چپ به عرش اعال می رفت اما هارترین نیروهای از سوی « وحدت و تشکیالت است

محافل دینی بورژوازی بودند که با بیشترین شتاب ممکن، کارگران و زحمتکشان را 

ستون متشکل قدرت خود و ابزار قتل عام آتی چپ و جنبش  سازمان می دادند تا

کارگری سازند. جامعه فقط آبستن قیام، سرنگونی دولت روز بورژوازی و تغییر 

قدرت سیاسی نبود. به گونه بسیار دردناکی باردار طغیان وسیع ترین امواج فاشیسم 
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ل خیلی دینی سرمایه داری هم بود. دورنمای شومی که بدبختانه آن زمان مث

 پروسه شکل گیری و زایش آن نبودیم.  دیدنچیزهای دیگر قادر به 

عناصر اجتماعی الزم برای ظهور این فاجعه و تولد این هیوالی وحشت و دهشت از 

، ه در آن فشار استثمار، محرومیت، ستمکشیهمه لحاظ فراهم بود. جامعه ای ک

خانواده های کارگری به  جوانان عظیم شمار حقارت انسانها در اوج سیر می کرد،

هیچ مدرسه و کتاب و معلمی دسترسی نداشتند، از هیچ تضمین معاش و هیچ 

میزان امنیت اجتماعی برخوردار نبودند و در عوض از زمین و آسمان زیر بمباران 

در قعر ین جامعه ای، شستشوی مغزی رژیم و روحانیون قرار می گرفتند، در چن

یک جنبش آگاه زلزله مهیب سیاسی، در غیاب  عسرمایه و وقوبحران اقتصادی 

 روی عروج فاشیسم باز می شود. به  همه راهها،کارگری

سوی هارترین بخش ارتجاع اسالمی بورژوازی، سوار بر موج جنبش توده ای به 

را کارگران و زحمتکشان تشکیل می  قدرت می رفت. جنبشی که نیروی مادی آن

هیچ تشکل، هیچ افق، آگاهی و هیچ صف  دادند، کارگران و فرودستانی بدون

ین و سهمگین تمامی مصیبت ها را با خود حمل می مستقل طبقاتی که بار سنگ

. ارتجاع اسالمی سرمایه با همه توان ممکن و موجودش دست به کار کردند

سازماندهی عقب مانده ترین، شرورترین، بی فرهنگ ترین، تحقیرشده ترین و بی 

توده وسیع لومپن پرولتاریای جامعه  یرو یا به طور مشخص،ن بخش این نمایه تری

علیه جنبش کارگری، علیه جنبش ضد سرمایه داری توده های کارگر، علیه 

کمونیسم و چپ و علیه هر گونه ندای آزادیخواهی و حق طلبانه می گردید و همین 

ل سازماندهی بود که استخوانبندی فاشیسم در حال زایش را تعیین می کرد. غو

دهشتی که در همان مراحل اولیه جنینی خود به هر چه انسانی و انسانیت بود 

ضرب و  آماج ، تا سرحد مرگتمام یورش می برد. هر کارگر آگاهی را با قساوت

شتم می گرفت. آتش سنگسار، قصاص، زن کشی، پاشیدن اسید به صورت زنان می 
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خود تلقی می کرد، شی را لذت بخش ترین تفریحات روز کُ تافروخت. کمونیس

جان انسانها را بی ارزش ترین کاالها به حساب می آورد. ارتجاع هار اسالمی 

بورژوازی، ماهها پیش از قیام بهمن در حال سازماندهی این فاشیسم و پیشبرد این 

را  با ابعادی موحش تر و گسترده تر خود روز به روزپروژه ها بودند و آثار بیرونی آن 

 خیابانی توده های عاصی ظاهر می ساخت. در راهپیمائی های در سطح شهرها و 

اشرار دست پرورد این محافل روزها در درون راهپیمائیهای خیابانی هر صدای چپ 

و هر نفس کشیدن افراد غیرمذهبی را در گلو خفه می کردند. هنوز تا سرنگونی 

کس نمی  رژیم شاه فاصله ای طوالنی وجود داشت و فرجام کار جنبش برای هیچ

توانست روشن باشد اما اشرار سازمان یافته دینی سرمایه با سبعیت و بربریتی بدتر 

از ساواک در دل تظاهرات خیابانی به جان افراد چپ و نیروهای غیرمذهبی می 

افتادند. آنها با هر شعار آزادیخواهانه افراد مخالفت می کردند. با عربده های مستانه 

به جان دیگران می افتادند. تا مدت « بر فقط روح اهلل حزب فقط حزب اهلل، ره» 

شهریور از طرح هر نوع شعار  17های طوالنی و حتی تا نزدیکی های واقعه کشتار 

سرنگونی رژیم شاه، به شدت و با همه وحشیگری جلوگیری به عمل می آوردند. 

دیدند و چیز آن بود که سرچشمه این شعار را در چپ می هر دلیل این کار بیش از 

از چپ تلقی می  آنها استقبال راهپیمایان و معترضان خیابانی از آن را گواه استقبال

 کردند.   

در روز چهارم شهریور دولت آموزگار که یک سال پیش تر وارد میدان شده بود تا 

راه توسعه و تعمیق بحران اقتصادی سرمایه داری را سد سازد، اینک دست از پا 

ل پرخروش بحران اقتصادی و اجتماعی و ناتوان از چالش موج درازتر، غرق در سی

قهر میلیون ها انسان کارگر و زحمتکش تن به استعفا داد. شاه او را کنار نهاد و 

 سرکوبین دولتی سرمایه را با هدف تدارک جعفر شریف امامی، مهره کهنه کار ماش

ضات اما هر لحظه های گسترده معترضان مأمور تشکیل کابینه نمود. طوفان اعترا
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تندتر شد. رژیم به طور بسیار سریع به ورطه فروپاشی می رفت. شماری از مزدوران 

بیب و دیگران خانه زاد سرمایه مانند محسن پزشکپور، محمود بنی احمد، حسین ط

ون نمائی پهن کردند و یبساط اپوزیس« مجلس شورای ملی»در نهاد موسوم به 

ی مبتذل و استهزاء زات توده ها جا اندازند. نمایشکوشیدند تا خود را همسوی مبار

که برای همه مردم مایه چندش شد. دولت شریف امامی بسیار زود برنامه  آمیز

سرکوب های خونین را آغاز کرد و همزمان به تکاپو افتاد تا شاید از طریق قبول 

کاهد. برخی مطالبات جنبش توده ای، از وسعت بیشتر راه پیمائی ها و اعتراضات ب

سرکوب در یک سوی و عقب نشینی در مقابل  موحش رژیم به سیاست تشدید

انتظارات معترضان در سوی دیگر روی نهاد. شاه روز دوم ماه مهر دستور انحالل 

حزب رستاخیز را صادر کرد و شریف امامی از آزادی تدریجی زندانیان سیاسی 

به خون کشیده شد. سخن گفت. همزمان تظاهرات خیابانی یکی پس از دیگری 

روزنامه ها زیر فشار موج جنبش شروع به انتشار اخبار مبارزات توده ها کردند و 

 ساواک توان کنترل خود بر امور را از دست داد. 
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 شهریور 17حمام خون 

 

سیزدهم شهریور، نهاد موسوم به مجمع روحانیت مبارز، توده اهالی تهران را به روز 

ید فطر در قیطریه دعوت کرد. فاشیسم نوظهور اسالمی برای کنترل برگزاری نماز ع

تام و تمام جنبش و خارج ساختن آن از ریل مطالبات و انتظارات کارگران و 

هدف بسیار کثیف ریزی مراسم این روز زحمتکشان، به هر کاری دست زد. برنامه 

را دنبال  سالمیبورژوا ااعتراض توده های عاصی به زیر بیرق فاشیسم  کشاندن موج

می نمود. حدود چند صد هزار نفر که اکثریت قریب به اتفاق آنها اهل نماز و 

ه به این خاطر کاز سر مبارزه با رژیم شاه و شریعت و باورهای دینی نبودند، صرفاا 

های معترض به فقر و گرسنگی و دیکتاتوری و بربریت نظام جنبش جاری انسان

در این مراسم شرکت نمودند. در همین روز برنامه  اجتماعی حاکم را تقویت کنند،

برای  سه روز بعداعالم گردید و  اسالمیبعدی باز هم توسط سخنگویان فاشیسم 

شهریور نخستین راهپیمائی بزرگ با شرکت  16روز  برگزاری تظاهرات تعیین شد.

ه چیز برگزار شد. هم شهیاد -فوزیه ، در مسیر بیش از دو میلیون نفر در شهر تهران

دار و دسته قرار داشت.  بورژوازیدینی سازمان یافته هار و در کنترل فاشیسم 

جمع حسن آیت  حزب زحمتکشان مظفر بقائی که اینک دورتبهکار  مؤتلفه، باند

 70که بعدها در دهه  جماعت دژخیمانی ،مافیای بازار ، فدائیان اسالم،بودند

در همگی با هم،  هرت یافتند،ها و جنبش اصالحات ش خورشیدی به دوم خردادی

این  والیت فقیه پیکره منحوس منادیگرد اشرار روحانی  ،واحددرون منظومه ای 

شعارها را اینان بود،  مهارهمه چیز در . تشکیل می دادندرا  بورژوا اسالمیفاشیسم 

چند نفری خارج مسیرها توسط آنها مشخص می شد. هر اجتماع تعیین می کردند، 

در پایان  می گردید.قمه کش تار و مار توسط باندهای  زی آناناز برنامه ری

هائی توزیع شد که همگان را برای شرکت در تظاهرات فردای آن راهپیمائی تراکت 
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را برای شروع راهپیمائی تعیین  بعدی( شهدای)  روز دعوت می کرد و میدان ژاله

ریباا همه شهرهای در طول ماهها و هفته های اخیر سوای شهر تهران تق می نمود.

بزرگ و کوچک دیگر نیز به کانون خیزش ها و تظاهرات گسترده مردمی تبدیل 

حادتر می شد  روزشده بود. هجوم سبعانه ارتش و پلیس و ساواک به معترضان هر 

دولت شریف امامی و آمار کشتگان و زخمی شدگان راهپیمائی ها افزایش می یافت. 

صبح روز  6تظاهرات روز شانزدهم شهریور، در ساعت با مشاهده روند اوضاع به ویژه 

کرد. پیش اعالم ماه حکومت نظامی  6شهر دیگر برای مدت  12هفدهم در تهران و 

تر در برخی شهرها مانند اصفهان، مشهد و جاهای دیگر رژیم طرح حکومت نظامی 

در غالب مراکز ماه  6را برای دوره زمانی کوتاه به اجرا نهاده بود، اما این بار سخن از 

ساعت هفت صبح به دنبال عالوه شهری مانند کازرون به میان می آمد.  بهها  استان

در  راهی میدان ژاله شدیم. من و رفیق عالم زاده ،شنیدن خبر اعالم حکومت نظامی

کیالت نیز هر کدام به طور روزهای بعد معلوم شد که عده ای دیگر از رفقای تش

برای اولین بار تصمیم ای همین کار را انجام داده اند. بدون هیچ برنامه منفرد،

گرفتیم که بدون سالح و نارنجک در تظاهرات شرکت کنیم. این کار را از این لحاظ 

قبضه سالح کمری و نارنجک در دل شط پرخروش  یکانجام دادیم که داشتن 

ماهای ها، زرهپوش ها و هواپیتانک ها،با دستان خالی، در مصاف با توپ انسانهای

ما در می دیدیم. سالحهای  و بچه گانه کاری بیهودهرا رژیم دژخیم شاه  جنگی

یا لو رفتن خانه  نیپلیس به گاه درگیری های خیابا بهترین حالت به درد مقابله با

ود. به هر حال ما هم مثل همه های تیمی می خورد و بیش از آن حالل مشکلی نب

با جمعیتی حدود صد  میدان خراساندر  ادیم.با دستان خالی راه افت دیگرهای آدم 

فوزیه  -نفر مواجه گردیدیم. ضمن صحبت با آنان متوجه شدیم که مسیر شهباز 

ها و زرهپوش ها در سراسر طول هر دو خیابان شهناز و مسدود است. تانککامالا 

دیواری از آهن برپای کرده بودند و تا چشم کار می کرد چکمه پوشان  زشهبا



 299   /  تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی

 

زمین و زمان را زیر کنترل خود داشتند. ماشین های گشت دست رژیم  مسلسل به

ساواک مدام در منطقه باال و پائین می رفتند. جمعیت می خواست خود را به 

. چند جوان شده بود دیوار آهنی آتشبار اسیر یکمیدان ژاله رساند اما در پشت 

رسید از ایادی فعال در میان اجتماع کنندگان چرخ می خوردند که به نظر می 

دیم با آنان صحبت کنیم یکی از فاشیسم اسالمی نیستند. در حالی که می کوشی

این شعار را  با صدای رسا دورنسبتاا از فاصله ای  شاه ها خطاب به مزدوران رژیمآن

ظن ما دائر بر مذهبی نبودن  ،شعار «!دروازه تمدن، با قتل عام مردم» سر داد. 

غیر از حزب اهلل و خمینی و  ،دار و دسته فاشیستیآنها را تقویت کرد زیرا 

پیشنهاد  ،خزعبالت این نوعی چیز دیگری بلد نبودند. بعد از کمی گفتگو با آنها

خود را به میدان ژاله برسانیم و برای این کار در دستجات پراکنده، در نمودیم که 

آنجا دور  موافقت کردند و با سرعت از همهکوچه های های اطراف راه افتادیم. 

 که گلوله باران جمعیت شروع گردید. بعد کنار میدان ژاله بودیم کمیشدیم. 

شمار کثیری زن و مرد و کودک به خون غلتیدند. جمعیت  سیالب خون راه افتاد،

سراسیمه به تکاپو افتاد، نجات مجروحین بیشترین تالشی بود که همه را مشغول 

روحیه فداکاری و ایثار  بازی می کردند.ن بیشترین نقش را می ساخت. موتورسوارا

ها وصف ناپذیر به نظر می آمد و هیچ زبان یا قلمی قادر به توصیف آن نبود. انسان

د و هر نفری با همه یهمه مرگ را تحقیر می کردند، هیچ کس به خود نمی اندیش

ی . عده ای مقوا برای نجات دیگران تالش می کرد. باران گلوله از همه سو می بارید

تالش ها به جائی نمی اما  تیررس گلوله ها دور سازندکوشیدند تا سایرین را از 

که زبانه می کشید تا رژیم شاه را در شعله رسید. وجودها سراسر آتش بود. آتشی 

عاصی به عرش می تاخت  های به پا خاسته هایش خاکستر سازد. شور پیکار توده

بورژوازی و اعوان  زشت دینیارخواران اما زمام کارها همه جا در دست بدترین مرد

این ها بودند که بر شط خون . و انصار فاشیسم رو به رشد اسالمی قرار داشت
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کارگران و فرودستان سفینه می راندند، تپه بلند اجساد کشتگان کارگر و زحمتکش 

را نردبان عروج به صفه قدرت سرمایه و سکوی سازماندهی هارترین تعرضات علیه 

گر، جنبش کارگری و کمونیسم می کردند. میدان ژاله دشت خون شد و طبقه کار

ز اشهبخیابان در امتداد طول  این میداناز  رژیم سلطنتی سرمایه های تانک ستون

معترض را باز هم بیشتر کشتار  تا در بین راه توده های به سمت جنوب راه افتاد

از میدان دور می  جمعیت در دستجات مختلف به سوی مسیرهای گوناگون د.کن

ها در کوچه  همراه با شمار زیادی آدمهای دیگر به موازات مسیر تانک ما نیزشدند. 

 های سمت غرب خیابان حرکت کردیم. تا به جنگ و گریز رایج روزمره با نیروهای

پلیسی رژیم کاری بود  سرکوب ادامه دهیم. حمله به بانکها، مراکز اقتصادی، اداری،

. ارتش همه کوچه های منتهی به خیابان را به می کردند تالشکه همه برایش 

ها قرار گرفتیم.  چندین بار در محاصره گلوله بارانرگبار می بست و ما آن روز 

فراریان را باز گذاشته بودند تا در صورتی که  بیشتر ساکنان محالت درب خانه خود

نجات و از مهلکه  گردندوارد خانه  نیازمند پناهگاه شوند رژیم از یورش مزدوران

از  بعدما  بردند و حمله جمعیتبه نیروهای مسلح  ،کوچه هاهمین . در یکی از یابند

گریز دور از چشم آنان وارد خانه ای شدیم. صاحبخانه انگار که مقداری جنگ و 

استقبال کرد. ساعتی ماندیم و مجدداا راه  همگانمنتظر عزیزترین مهمانان باشد از 

در حال فرار  که می شدیمرو مرتباا با اجساد کسانی رو به ها،  در کوچهافتادیم. 

ها طول  هدف گلوله قرار گرفته و جان خویش را از دست داده بودند. آن روز ساعت

کوچه ها و  با پشت سر نهادن مختلف را دور بزنیم،کشید تا توانستیم مسیرهای 

م با چک و تصفیه های شدیم و سرانجابیابان های اطراف مسگراباد  خیابانها وارد

 رساندیم. خانه تیمیبه  خود را امنیتی الزم 

شهریور به نقطه عطفی در سراسری شدن هر چه بیشتر طغیان توده ای تبدیل  17

شد. میلیون ها انسان استثمارشونده و ناراضی در این روز با پیامی نامکتوب اعالم 
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 جنایتکار تا سقوط رژیم لحداق کرده اند وآغاز داشتند که شورشی بی بازگشت را 

شاخص این نقطه عطف در جامعه ای که اکثریت  یکشاه پیش خواهند تاخت. 

این بود که شرکت توده های  دادبردگان مزدی تشکیل می  را جمعیت آنغالب 

مراکز کار و تولید، بسیار وسیع تر و کفه تأثیر  اعتصاباتکارگر در اعتراضات روزانه و 

سراسری بسیار سنگین تر خواهد گردید. آنچه در عمل به وقوع انفجار  وقوعآنها بر 

اکثریت شرکت کنندگان در تظاهرات  شهریور 17تا پیش از همین بود. نیز پیوست 

به ویژه جوانان خانواده های کارگری تشکیل  انی یا راهپیمائی ها را کارگران،خیاب

نبود، از این مهمتر زیاد کارخانه ها هنوز  داخلمی دادند، اما شمار اعتصابات 

مبارزات کارگری درون مراکز کار و تولید با خیزش های خیابانی روز ارتباط واقعی 

 کارگران. تغییر کردشهریور این وضع  17. با وقوع حمام خون خود را بروز نمی داد

طرح  باها زدند. آن صنایع کلیدی دست به اعتصاب به ویژهبسیاری از کارخانه ها 

خواستار آزادی زندانیان سیاسی، برچیدن  ،ت معوقه سالیان دراز خودی مطالباپاره ا

ها و نشریات و پایان حیات تشکل و ر و خفقان، آزادی اجتماعاتبساط سانسو

دیکتاتوری سیاه سرمایه داری گردیدند. در طول مدتی کوتاه تقریباا همه کارخانه 

دست از کار  همه جادر کارگران  .به طور کامل تعطیل شدهای بزرگ کشور 

به این بسنده و چرخ تولید سود را از کار انداختند. توده های کارگر  کشیدند

به بازی ایستادند و دست به ابتکارات ها تأثیرگذارترین نقش ها را نکردند. آن 

ر طوفان اعتصاب بزرگی زدند. سراسر مناطق نفتی کشور و همه پاالیشگاهها را د

 و فت را بر روی بازار جهانی سرمایه بستندشیر صادرات ن خویش غرق نمودند،

های کوه پیکر نفتی را مختل و مسدود ساختند.  شریان تولید و تحقق اضافه ارزش

بسیاری از  ها، صدا و سیما و کارگران آب و برق در خروشی ابتکارآمیز، پادگان 

 توده های کارگر با. در خاموشی فرو بردندقدرت رژیم را دیگر مراکز نهادها و 

اختالل و انسداد  بازتولید سرمایه را به آشوب،پروسه اعتصابات سراسری و زنجیروار 
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. کارخانه ها کانون نددر همه این قلمروها قدرت خود را ظاهر ساخت آن هاکشیدند. 

شد، همه این ها روی داد اما همه چیز سایه شوم و نفرت بار خشم و قهر و اعتراض 

زمستان ازی را بر سر خود سنگین می دید. بختک کثیف فاشیسم اسالمی بورژو

با خروش خشم و قهر توده های کارگر داغ شد. کارگران به جنبش  57سال 

. در همین روزها دانشجویان دادندسراسری شور و گرما و توان پایداری و پیروزی 

چپ خانواده های کارگری دست به ابتکاری سترگ زدند. آنان بر پایه یک 

گونه ای موفقیت آمیز میان دانشگاهها و کارخانه ب ت و سنجیده،با درایسازماندهی 

در یکی از  و گاه بیشتر نفری صدهر روز با جمعیت کثیر چند  ها پل بستند.

یا در نقطه ای از شهر اجتماع کردند و سپس سیل وار به سمت این یا دانشگاهها 

مراکز کار از همان  ها به. حرکت دانشجویان و روی نهادن آنآن کارخانه راه افتادند

این حرکت . گردیدروز نخست با استقبال پرشور و گسترده توده های کارگر مواجه 

دار و دسته وحشت انداخت.  سخت بهرا  اسالمیدر همان حال ارتجاع هار 

همراه با خودفروختگان مؤتلفه و همه نیروهای هوادار خمینی  رفسنجانی، بهشتی،

ن فوت وقت شروع به برنامه ریزی متقابل برای ای و لیبرال ها بدو« حزب توده»

. آنان برای این کار جماعت اوباش فاشیست کردندابتکار دانشجویان چپ  قلع و قمع

راه انداختند. از همه سو را که به اندازه کافی در اختیار داشتند سازمان دادند و 

سیاسی و و خروش بحثهای  خانه ها و مراکز کار کانون پرجوشکارطولی نکشید که 

 میدان جدال رویکردهای چپ و راست شد. 

شاید باور این موضوع برای نسلی که آن روزها را ندیده است تا حدودی سخت باشد 

که توده کارگر در خیلی جاها میان دانشجویان چپ رادیکال در یک سوی و عمله و 

ردند. را انتخاب می ک ها اکره دینی بورژوازی طرفدار خمینی در سوی دیگر، اولی

ر یکی از کارخانه های نساجی تهران وسعت استقبال کارگران از دانشجویان چنان د

ون هار اسالمی برای مقابله با آن یکی از روحانیون اسم و رسم دار را یبود که اپوزیس
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راهی آنجا ساخت. با این وجود دانشجویان توانستند حرفهایشان را با کارگران در 

را به  بورژوازیاعی و ضد کارگری خدم و حشم دینی میان گذارند و ماهیت ارتج

در همین کارخانه هنگامی که روحانی مذکور شروع به میزان زیادی افشاء کنند. 

وعظ و اندرز سیاسی کمونیسم ستیزانه نمود، یکی از کارگران با صدای بلند فریاد 

فحوای کالم زد که ما برای گوش دادن به روضه در اینجا جمع نشده ایم. 

ها و در دل اجتماعات کارگری درون کارخانه ها را دعوت  دانشجویان در سخنرانی

طبقاتی سیاسی و  کل و طرح مطالبات واقعی اقتصادی،توده های کارگر به تش

تعیین می کرد. آن ها همچنین بر لزوم تدارک کارگران برای سرنگونی  شانخود

 رژیم شاه تأکید می نمودند.

، راه خود را به متناقض و سردرگمو مواج، باردار حوادثی  شط تاریخ بسیار کف آلود

جلو باز می کرد. رخساره های شکست از همان دقایق نخست بر جبین جنبش موج 

سراسر جامعه زیر پای خشم و اعتراض توده های کارگر بود اما کشتی پیکار می زد. 

سخ به توضیح ا؟ پاو  قهر کارگران را ارتجاع هار اسالمی سکانداری می کرد. چر

کارگر در طوفان  . نفس حضور خشمگین و انفجارآمیز طبقهواضحات می ماند

آگاه پیروزمندانه  هیچ تضمینی برای هیچ میزان جهتگیرینه فقط شورش ها، 

ایجاد نمی کند که هیچ پشتوانه ای برای تحقق هیچ سطح از اهداف و انتظارات 

برای تاختن به  در آن روز یجنبش کارگرعاجل این طبقه هم پدید نمی آورد. 

سوی کمترین پیروزی به یک استخوانبندی آگاه ضد سرمایه داری و ضد کار مزدی 

چنین رویکرد و چنین استخوانبندی، فقط ارتجاع بورژوازی  نیاز داشت. در غیاب

بود که بر کمیت مراد سوار می شد و قدرت پیکار کارگران را مرکب راهوار پیروزی 

قعه سیاهی که پیش زمینه های تحقق آن هر روز بیش از روز وا خود می ساخت.

پیش مانند خار در چشمان خیره هر فعال آگاه و کمونیست جنبش کارگری فرو 
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رفت. هیچ حرف درستی از جانب هیچ جریان مدعی نمایندگی پرولتاریا و می 

 کمونیسم تحویل هیچ کارگری داده نمی شد. 

نبود حزب طبقه » ل زیادی انگشت نهاده اند. بر عوام 57در تحلیل شکست انقالب 

کارگر به ارتجاع پان اسالمیستی، ناآگاهی سیاسی  وسیع تودهتوهم «!! کارگر

کارگران، نفوذ وسیع روحانیت در جامعه و مسائلی از این قبیل بیش از حد مورد 

 تأکید قرار گرفته است. در میان این عوامل برخی مانند نبود حزب، باورهای مذهبی

د. سطح باشخرافه پردازی و جعل حقایق می  ،نفوذ اجتماعی روحانیتتوده ها یا 

ه کارنامه آنچ .پائین شناخت و دانش طبقاتی توده های کارگر مسلماا حقیقت دارد

، فقدان یک رویکرد سازمان یافته شکست انقالب را رقم زد، نه عوامل باال که فقط

بود. اگر چنین جنبش کارگری اندرون در مزدی  کارضد  آگاه، نافذ، چاره گر و

رویکردی حتی با شعاع نفوذ محدود وجود داشت، حتی اگر این رویکرد از اوایل 

می  ،می شد طبقه کارگرزندگی و پیکار ت فعال و آگاه وارد فضای به صور 57سال 

تحت تأثیر  یتوانست معادالت روز جنبش را به گونه تعیین کننده و سرنوشت ساز

این حرف که کارگران آمادگی سازمانیابی ضد سرمایه داری یا پیوستن به قرار دهد. 

نیاز کمونیسم لغو کار مزدی را نداشتند سخنی از همه لحاظ دروغ و بی پایه است. 

 ها ، بی افقیها به گفتن نیست که طبقه کارگر به گونه ای رقت بار دچار سردرگمی

ها و  پاشنه آشیل اینبا  این طبقه بود. در این نیز تردیدی نیست که ها و ناآگاهی

در معرض حداکثر آسیب پذیری، از جمله تبدیل شدن به  ،نقاط ضعف مرگ آلود

سر به راه ارتجاع اسالمی بورژوازی قرار داشت. همه این ها واقعیت پیاده نظام 

رویه دیگرش ظرفیت عظیم سکه اند.  ارند، اما همه این ها فقط یک روید

ر هستی طبقاتی و اجتماعی جمعیت چندین میلیونی کارگر خودانگیختگی نهفته د

به ویژه در دل  ،ضد سرمایه داری درست برای استقبال از راهبردها و مطالبات

این ظرفیت و این آمادگی به طور قطع وجود  آتشفشان اعتالی سیاسی روز بود.
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 به گفتن چند ، امادارمزیادی  عینی شواهد داشت. این یک حکم مکتبی نیست.

 مورد بسنده می کنم. 

باالتر گفتم که در جریان برنامه ریزی بسیار مبتکرانه دانشجویان چپ برای رفتن . 1

ورود  به کارخانه ها، ما همه جا شاهد استقبال نسبتاا پرشور توده های کارگر از

از های خود، همه جا در سخنرانی. دانشجویان فرزندان کمونیست خویش بودیم

اسی علیه رژیم فراتر می رفتند، بر استثمار وحشیانه نیروی افشاگری سیمحدوده 

 لزومکار توسط سرمایه داران و جنایات نظام بردگی مزدی انگشت می نهادند و 

مبارزه با سرمایه داری را پیش می کشیدند. این حرفها در جنب و جوش جاری 

 جتماعی وآنان برای طرح مطالبات ا کارگران پژواک خاصی پیدا می کرد و بر عزم

حدی بود که آنان در  ، حداقلمی نهاد. میزان این اثرگذاری تأثیر اقتصادی بیشتر

 کمتری به شنیدن حرف نسبتاا ان چپ و رغبتبه دانشجوی قابل توجهیسمپاتی 

نشان می  بورژوازی مان یافته اسالمیهای کمونیسم ستیزانه فاشیست های ساز

 دادند.

واقع در  ارگران کارخانه صنایع الکترونیکیک 57. در یکی از روزهای زمستان 2

یکی از جاده قدیم کرج به حمایت از جنبش اعتراضی جاری اعالم اعتصاب کردند. 

در همین کارخانه کار می کرد. تا چند روز پیش تر در  عالم زاده(محمدعلی رفقا ) 

صبح روز اول اعتصاب تصمیم گرفتیم اطالعیه ای بنویسیم و در میان کارگران 

وزیع کنیم. خیلی سریع اعالمیه را آماده کردیم. بعد از مقداری افشاگری پیرامون ت

سرمایه داری طبقه کارگر و توضیح رابطه میان رژیم شاه و ابعاد شدت استثمار 

خواست  اقتصادی، رفاهی، سیاسی و اجتماعی را به عنوان لیستی از مطالبات

هسته های مقاومت کارگری به اعالمیه ضرورت تشکیل اعتصاب پیشنهاد نمودیم. 

علیه سرمایه مبارزه سازمانیابی سراسری کارگران برای پویای  زنده و عنوان سلول
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و رژیم شاه را مطرح می ساخت و باالخره با شعار زنده باد کارگران به پایان داری 

 می رسید. 

م. های الزم در محیط کارخانه توزیع کردیپوششاعالمیه را همان روز دو نفری با 

روند بر  تأتیر یا عدم تأثیرشجمع آوری اطالعات مربوط به  دست به کار همزمان

و چگونگی واکنش آنها به پیشنهادات و مفاد متن شدیم. این کار اعتصاب کارگران 

. بر شتیمآسان بود زیرا با برخی افراد که آنجا کار می کردند، آشنائی و ارتباط دا

ز با اشتیاق اعالمیه را م اوالا کارگران همان رواساس همه اخباری که به دست آوردی

ثانیاا یکی خوانده، به یکدیگر رد و بدل نموده و محتوایش را با هم بحث کرده بودند. 

 خوانده بودمتن را در اجتماع چند صد نفری اعتصاب کنندگان با صدای بلند ها از آن

ارگران کارخانه به روال از ک چند نفرو ثالثآا فردای آن روز خود ما شاهد بودیم که 

به دانشگاه تهران آمده و یک کارگر به نمایندگی از اعتصاب متعارف آن روزها 

عین ضمن اعالم حمایت از مبارزات سراسری آزادیخواهانه جاری درون کارخانه 

اعالمیه را از پشت میکروفن برای جمعیت انبوهی که آنجا حضور داشتند قرائت 

ند کارگر چپ در آن کارخانه همه این کارها را انجام می شاید گفته شود که چکرد. 

داده اند. این حرف درست نیست اما فرض کنیم چنین باشد. بحث اصلی این است 

بوده ن مورد تأیید توده وسیع کارگران که حتی در این صورت نیز، همه کارهایشا

 است.  

، روزی از در بحبوحه گسترش تظاهرات خیابانی 57. در همان زمستان سال 3

نقطه کارگر بودند در یک  زیادی مرکب از چند صد  نفر که همگیروزها جمعیت 

به دور هم جمع شدند. محل دقیق اجتماع  « خزانه»جنوبی شهر تهران موسوم به 

کارگران قطعه زمین بزرگی بود که مثل خیلی زمین های دیگر کشور در مالکیت 

چگونه و از چه طریقی برای تجمع برنامه  اینکه کارگرانغالمرضا پهلوی قرار داشت. 

ها نقش داشتند هیچ چیز هی در گردهمائی آن ریزی کرده بودند یا چه افراد آگا
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کارگران  زیادی برایمان روشن شد.ارد ماجرا شدیم مسائل وقتی که ونمی دانم اما 

می خواستند زمین را تصرف کنند. آنان مصمم بودند که زمین  با  تدارک و آمادگی

 بر پا سازند. قطعات مختلف آن سرپناهی برای سکونت خویشرا تقسیم نموده و در 

قوای سرکوب رژیم شاه جرأت حمله به اجتماع کارگران را نداشت و اثری از پلیس 

ها را فاشیسم سازمان یافته اسالمی پر می ا ارتش دیده نمی شد. جای همه اینی

 نداشت و جرأت گرفتن سالح نیزکرد. فاشیسم عریان هیستریکی که هنوز اسلحه 

چوب و  اهلعربده کش و و عمامه به سر و  واعظ  به خود نمی داد، اما روضه خوان،

یک نفر روحانی با جماعتی از این خدم  به اندازه کافی داشت. ،قمه و چماقکتک و 

» و « حرمت مالکیت خصوصی»ن کارگران آمده بود تا در مورد و حشم به میا

برای آنها موعظه کند!! روحانی مذکور « دیگرانرف عدوانی امالک معاصی کبیره تص

نمی توانست و نمی خواست از حق  ی عاصیالبته در دل طوفان مبارزات توده ها

مالکیت  اوالا پوزه جنبش ضد او می خواست دفاع نماید.مالکیت غالمرضا پهلوی 

رای حق انحصار اختصاص بدون چون و چ کارگران را بر زمین مالد، ثانیااخصوصی 

به حاکمان دینی آتی و فقهای شرع را گوشزد کند و باالخره  دربارمصادره امالک 

. توده های کارگر گرداندکارگران را از تصمیم خود منصرف و اجتماع آنان را متفرق 

روحانی هیچ توجهی نکردند که اجرای این نه فقط به حرفهای مفت و چندش بار 

روض و بدون هیچ قید و شرط خود اعالم نمودند. مفحق مسلم، نقشه خویش را 

شروع به خط  بورژوازی چشم روحانی اعزامی فاشیست های اسالمیها در مقابل آن

کشی زمین و برنامه ریزی برای کارهای بعدی کردند. کارگران موفق به انجام 

امی آمادگی الزم برای خواسته و پیشبرد طرخ خویش نگردیدند اما آن ها از تم

 هداف مشابه برخوردار بودند.  ادر راستای پیگیری این هدف یا انیابی سازم

جنبش شورائی روزهای پیش و پس قیام بهمن اگر چه فاقد ویژگی ها و ظرفیت . 4

این امید که ظرفی  ضد سرمایه داری بود اما توده های کارگر در سطحی وسیع به
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کارگران در شرائطی این  .آوردندروی به سوی آن  باشد سرمایهبرای مبارزه علیه 

حاصل کار را انجام می دادند که اوالا برپائی شوراها را پروژه نیروهای چپ و 

ها می دیدند و ثانیاا شمشیر آخته قهر فاشیسم « کمونیست»دخالتگری فعال 

بود. آنان در کارخانه ها و در حال چرخش  اسالمی بورژوازی همه جا باالی سرشان

خود در  کارگر و کمونیستل هزینه های زیاد از همزنجیران سایر مراکز کار با تحم

در برابر فاشیسم سازمان یافته  نوپای سرمایه و پیش از قیام بهمنمقابل رژیم هار 

اض به در اعترچند روز پس از قیام،  کارگر برق ژاله 1800دینی دفاع کردند. 

« کمونیست» ا دستگیری نماینده خود که عضو قدیمی حزب توده بود و آنان او ر

دست به اعتراض و اعتصاب زدند و خواستار آزادی فوری وی شدند.  !!دپنداشتنمی 

در کارخانه شوفاژ کار اکثریت قریب به اتفاق کارگران در اعتراض به اخراج یکی از 

نمایندگان کمونیست خود دست از کار کشیدند و اعالم داشتند که تا زمان 

از کار خواهند انداخت. نمونه این گونه رخدادها  بازگشت وی به کار چرخ تولید را

 . جامعه به وفور قابل رؤیت بوددر کارخانه ها و مراکز کار در سراسر 

کارگران همه جا مصمم و استوار از طرح تصرف واحدهای مسکونی تحت . 5

مالکیت سرمایه داران و بعدها دولت اسالمی سرمایه داری استقبال نمودند و برای 

 ین طرح حاضر به مقاومت و تحمل هزینه های الزم بودند. موفقیت ا

. مبارزات توده های کارگر در روزهای قبل و بعد قیام بهمن حول محور خارج 6

اکز کار و تولید، جنگ و اداره شورائی مر کارخانه ها از دست سرمایه داران،ساختن 

از همه های چپ از نیرو و حمایت گسترده سرمایه اسالمی نوظهور علیه دولت ستیز

» گروگان گرفتن  درلحاظ چشمگیر و قابل توجه بود. اقدام کارگران کارخانه مینو 

مدیرعامل شرکت یا انبوه اقدامات سرمایه ستیز دیگری که توده های « خسروشاهی

را  جنبش کارگریکارگر در سایر مراکز کار به نمایش نهادند، همگی ظرفیت بالفعل 

 ی حکایت می کرد.سرمایه دارنظام ارزه فراگیر ضد یک مب برای درگیر شدن در
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شهرهای در  چشمگیری از جوانان خانواده های کارگریجمعیت  ،قیام بعد از. 7

به « یکارپسازمان » روزآن دو سازمان بزرگ چپ بزرگ، کوچک و حتی روستاها به 

روی « چریکهای فدائی»و « مجاهدین م. ل» ش حاصل تجزیه عنوان بزرگترین بخ

ادند. افراد زیادی هم به سازمانها و گروههای دیگر چپ پیوستند. تیراژ نشریه نه

کمتر بیشتر بود.  باز همباالتر رفت و این رقم در مورد نشریه کار  80000پیکار از 

عده ای خود را با طیف چپ تداعی نکنند و  جاروستائی وجود داشت که در آن

در راهپیمائی اول ماه مه سال دهند. ی نشان نگروه چپ هوادارنسبت به این یا آن 

ماه و نیم پس از وقوع قیام بهمن که توسط نیروهای چپ سازماندهی  سه ،1358

بود که  هنگامیهزار نفر فقط در شهر تهران شرکت کردند و این  500بیش از  شد

رژیم، حزب توده و سازمان مجاهدین هر کدام برای کشاندن هر چه بیشتر سکنه 

می کردند و قدرت سیاسی نوظهور بورژوازی را خود حداکثر تالش شهرها به سوی 

 و توطئه ای ز هیچ تاکتیک و تقالبرای جلوگیری از پیوستن کارگران به چپ ا

 نمی نمود. داری خود

همه این شواهد و نشانه های باال را می توان باز هم کامل تر کرد.  نمونه هالیست 

 قابل توجهی آمادگی  57در زمستان سال  رکه توده های کارگ دارندحکایت از این 

یک جنبش رادیکال ضد سرمایه داری داشتند. اما چنین جنبشی  پیوستن به برای

که بالیدن و میدانداری آن در گرو تالش فعالین شکل نگرفت و سازمان نیافت زیرا 

اوالا به اعتبار پیشینه  :آگاهی بود که کارگری کمونیست و کمونیست های کارگر

جنبش کارگری مورد اعتماد توده های کارگر و در  درونهای خود در لیت فعا

این افراد در میان کارگران باشند. ثانیاا  همین راستا دارای سطحی از نفوذ نسبی

بتوانند با سر آگاه مارکسی و ضد کار مزدی دورنمای روشنی برای  برنامه ریزی کار 

واقعی و شفاف الغاء کار مزدی در و تولید و زندگی اجتماعی انسان ها با شاخص 

پیش روی طبقه کارگر باز نمایند. دورنمائی که به لحاظ زمینی و عینی بودن قادر 
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ثالثاا مسیر پر پیچ و خم میان  به جلب اعتماد جمعیت هر چه کثیرتر کارگران باشد.

وضعیت روز جنبش کارگری و رسیدن به آن دورنما را باز هم زمینی، روشن و ضد 

رابعاا ماهیت و ه داری به کارگران نشان دهد و برایشان کالبدشکافی کند. سرمای

 اسی از جمله ارتجاع فاشیستیچهره واقعی بورژوازی در حال عروج به قدرت سی

بسیار  را ، واقعیت ارتجاعی و بشرستیزی اسالم یا هر نوع مذهباسالمی بورژوازی

 درون شرائط زندگی، کار، آگاهفعالین برای کارگران توضیح دهند.  پخته و سنجیده

تر رویکرد ضد کار مزدی درون جنبش  ن دقیقاستثمار طبقه کارگر یا به بیا

می توانستند  ده ای که قبالا گفتمداشتن برگهای برن وجود و در صورتکارگری 

اساس علیه با ریل مبارزه علیه رژیم شاه برای پیوند زدن مبارزه جاری کارگران 

کوشش برای کشاندن جنبش کارگری  زیادی انجام دهند.کارهای بردگی مزدی 

چرخه بازتولید کامل متضمن اختالل  سیاسی و اجتماعی رفاهی، مطالبات حول

بورژوازی برای بازسازی سرمایه داری  طبقه توان هر چه ممکن فروپاشیو  سرمایه

اختن یکی از این کارها بود. تشویق عملی، آگاهانه و هدفمند توده های کارگر به س

 شوراهای خویش، تالش برای جهت دادن شوراها در راستای تبدیل شدن به ظرف

قرار گرفتن  ارتقاء دانش طبقاتی و اهرم اعمال قدرت طبقه کارگر، چاره گری برای

 آماده مبارزه ضد سرمایه داری وواقعی بر ریل  کارگران وموتیو قدرت شورائیکل

بخش دیگر کار این فعالین کار مزدی تاختن به سوی دورنمای سوسیالیستی الغاء 

نیاز به گفتن نیست که مراد از را با فرض موجودیت و توانائی تعیین می کرد. 

اثرگذاری سرنوشت ساز این رویکرد در دل شرائط مذکور به هیچ وجه این نیست 

به که کارگران یکراست کار را با بورژوازی یکسره می کردند یا اینکه حتی مانع از 

. ممکن نبودچنین چیزی حاکمان نوظهور سرمایه داری می شدند.  یدنقدرت رس

به این دلیل روشن که سوسیالیسم یا جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی طبقه 

د که سال ها در درون وسیع کارگری می توانند محقق سازکارگر را تنها توده 
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کسب توان  اعمال قدرت و سرمایه داری خود مشق مبارزه، آگاهی،شوراهای ضد 

د. سوسیالیسم را جنبش شورائی آگاه م برای ایفای چنان نقشی کرده باشالز

. بحث ما اینجا کندسراسری ضد سرمایه داری توده وسیع طبقه کارگر مستقر می 

بر سر چنین رخدادی در چنان شرائطی نیست. همه حرف این است که وجود و 

ها و راهبردهائی که گفته شد می یی رویکرد لغو کار مزدی با شرائط، ویژگمیداندار

توانست توده های کارگر را در موقعیتی از آرایش قوای طبقاتی قرار دهد که سد راه 

و بازسازی  ، یکه تازی فاشیستیموفقیت بورژوازی برای تثبیت قدرت سیاسی جدید

سرمایه داری باشد. اگر پرولتاریا با یک جنبش سازمان یافته شورائی ضد نظام 

های بعد نه فقط حاکمان جدید سرمایه ا این حد به جلو می شتافت در گامتسرمایه 

را راهی گورستان می کرد که کار خود با بورژوازی و نظام بردگی مزدی را هم 

و کار مزدی به طور کامل کمونیسم لغ. روی نداد رویدادی کهیکسره می ساخت. 

رویکرد ضد  ر آگاهعناص روز غائب و نامحسوس بود. فعالین کارگری زمینگیر،

آنچه زیر نام چپ رادیکال در جامعه وجود داشت با همه تار و سرمایه داری نبودند. 

این پود خود در ورطه توهمات رفرمیستی چپ نمایانه میلیتانت غوطه می خورد. 

چپ هیچ راهبرد معین ضد سرمایه داری برای کارگران نداشت. شعارها، تحلیل ها 

موارد همان چیزی بود که ارتجاع بورژوازی جنجال می  و راه حلهایش در بسیاری

نمود. مشغله این چپ اساساا جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر نبود. محتوای 

نشریاتش از شرح کشاف مجادالت بخش های مختلف بورژوازی حاکم فراتر نمی 

توده نبودند حتماا زیر  رسوای رفت. فعالین کارگری چپ اگر حلق آویز به حزب

ضد سرمایه داری به سر می بردند. در واقعی شار توهم به چپ خارج از مدار پیکار ف

به جای  به جای ایفای نقش باال، یک کالم ما به عنوان نیروهای مدعی کمونیسم

حول کمک به ظهور و شکل گیری استخواندار یک جنبش ضد کار مزدی، 

 در حساسچرخ خوردیم. نوع اینها و  انقالب دموکراتیک امپریالیسم ستیزی خلقی،
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ها را پس دادیم، آنچه تا آن روز انجام داده بودیم ترین شرائط تاریخی بدترین آزمون

 عیتدارک و آماده سازی پرولتاریا برای میدان داری آگاه طبقاتی که نو کمکی بهنه 

 پهنه پیکار واقعی ضد سرمایه داری بود. این طبقه درکمک ناخواسته به خلع سالح 
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 و تجزیه سازمان مجاهدین م. ل یک ساله پویه مناقشات

 

همه حوادث باال در شرائطی روی می دادند که سازمان ما در گمراهه باورها و انگاره 

با شناخت کارگری و مارکسی مبارزه  عمیقهای خاص کمونیسم خلقی و بیگانگی 

همه مراکز کار و  در ورطه انفعال کامل غوطه می خورد. توده های کارگر ،طبقاتی

تولید و نقطه نقطه کشور را میدان کارزار کرده بودند و طول و عرض کل حیات 

سیاسی ما را بررسی کارنامه گذشته تشکیالت، کیفرخواست علیه رهبری سلف و 

ها نقش خود و مبارزه سالهموارسازی راه عروج رهبران خلف پر می ساخت. 

، قیام و مبارزهکردیم که ستاره وار راه مسلحانه پیشتاز را این گونه تعریف می 

توده های کارگر در حالی که ما را و اکنون  !!می دهیمانقالب را به کارگران نشان 

هستی سیاسی ما را به هیچ  می گرفتند،  ،نمی شناختند، از وجودمان خبر نداشتند

یستی شیفته شنود یاوه های فاش ،ها ناآگاهیبحر غرق در  با کوله بار عظیم توهم،

که ارتجاع هار بورژوازی  خشک بی فرجامیدر برهوت  ،مافیای پان اسالمیستی

این انقالب می کوبیدند. در جوار  و بر طبل قیاماسالمی پیش پایشان پهن می کرد، 

به عنوان  نیز ما ،توده عظیم ره گم کرده و دلباخته ارتجاع فاشیستی بورژوازی

کل هوش و حواس  نظاره گر سیر رویدادها ، اسیر انفعال وبی تأثیر مشتی آدم های

هیچ و پوچ  عروج رهبریسازمان و افول و  داخلی را در حل و فصل مسائل خویش

  !!می ساختیم

ی فدائی وضع ویژه ما را نداشتند اما به لحاظ ابراز حیات اجتماعی و رفقا

 55ال تأثیرگذاری بر روند رویدادهای روز، عین ما بودند. آنان به دنبال ضربات س

بیشتر توان تحرک خود را از دست داده بودند و اگر هم دست به انجام کاری می 

زدند هیچ سنخیتی با هیچ شکل اثرگذاری کمونیستی و ضد سرمایه داری بر 

، تکلیف «چپ»جنبش توده های کارگر نداشت. در میان سایر نیروهای موسوم به 
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ین ها مقلدین آهنین عزم حزب توده و هر جریان پروروس کامالا روشن بود. ا

امپریالیسم ستیزی خمینیستی بودند!! و از همان زمان در رکاب ارتجاع اسالمی 

بورژوازی شمشیر می زدند. مائوئیست های خارج کشوری راهی داخل یا محافل 

اوالا هیچ شانسی برای ایفای هیچ نقشی نداشتند نیز بدون نام و نشان درون جامعه 

از دستشان بر می آمد جز گمراهه بافیهای راست رفرمیستی   و ثانیاا اگر هم کاری

  انجام نمی دادند. نمی دانستند و دیگری کار 

تشکیالت داخل مرکب « نمایندگان» نفری  5جمع  توضیح دادم که آنجاپیش تر تا 

خیلی  راهی خارج گردیدند. آنان از سپاسی، روحانی، فیروزکوهی، نمازی و عابدینی

 نمودند.گوی خود با جمع مرکزی و سایر رفقای خارج کشور را آغاز زود برنامه گفت

ارتباط با آن ها هر چند وقت یک بار به طور تلفنی توسط احمدعلی روحانی در این 

سوی و مسعود فیروزکوهی در آن سوی از درون باجه های تلفنی کنار خیابانها 

، چیز چندانی را روشن برقرار می شد. ارتباطاتی که به دلیل مشکالت زیاد امنیتی

ماجرای گفتگوها، پیش آنجا مطلع نمی نمود.  وقایعنمی ساخت و ما را از سیر 

زمینه هایش در بخش خارج کشور و بارآوردهایش از پاره ای جهات نیازمند توضیح 

 قائدی عضو دوم مرکزیت سازمان است. چند ماه قبل از خروج اعضای اعزامی، جواد

در زمان ام راهی خارج شده و در آنجا به سر می برد. پیشین شهر طرحبر اساس 

مشی چریکی و مسائل گذشته  مرحله مقدماتی پروسه انتقاد بهخروج جواد 

شده بود. بر همین مبنی او از سوی بخش داخل مأموریت یافت که  طیتشکیالت 

را در اختیار شهرام قرار دهد. قائدی  گفتگوهای انتقادیدستاوردهای تا آن روز 

ها می داشت و حتی خود را فعال روند حصول آنسمپاتی  این دستاوردها بت بهنس

در جریان نقل رویدادها و بازگوئی اما  داد،انجام دانست. وی مأموریت محوله را 

 .شدنارضائی شهرام مواجه  با ،مشی چریکی در پویه انتقادی جاریکامل  احتمال رد

تعطیل موقت  لزومی دانست و شهرام تا آن وقت اساس کار چریکی را درست م
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موج بلند رونق اقتصادی سرمایه داری و افت جنبش توده » صرفاا عملیات نظامی را 

شهرام با فحوای نقد بخش داخل کشور مخالفت با مشاهده  جواد می دید!!« ای

با شهرام . گرفت. در صف مخالف منتقدین مشی چریکی قرار داد، تغییر ریل سازمان

در تشکیالت داخل را  و پروسه بازنگری انتقادی جاری دادهمدلی نشان 

با نگرانی زایدالوصفی سیر  شهرام به دنبال این وقایع، اپورتونیستی خواند!!

منظر و چشم انداز تحوالت درون تشکیالت را با  .کردرویدادهای داخل را دنبال 

موج  خاصی برای متوقف کردن چاره گریاما  یافتسیاسی خود ناموافق  معیارهای

نقد مشی چریکی و کالبدشکافی نقادانه گذشته  .نرسیدانتقادی نیز به نظرش 

بود. هیچ اراده ای نمی  تشکیالت سازمان امر گریزناپدیر اکثریت غالب رفقای

برای بیشتر  هر چه را ماجراابعاد  این روند شود. رخدادهای بعدیتوانست سد راه 

از خروج قائدی، شماره ای از نشریه  . به فاصله نه چندان دیریساختشهرام روشن 

که شتاب رخدادها و  شدمتوجه  . شهرام این باروی رسیدداخلی سازمان به دست 

عمق انتقادات بسیار بیشتر از حدی است که به ذهن وی خطور کرده است. با مرور 

نوع بحث های روز و  مشی چریکی توجیهکه طومار دریافت  ، خوبوای نشریهمحت

موج انتقادات  بعالوه .است شدهمنطوی  در سازمان برای همیشه ر،وی در این گذ

زیر ضربات خود گرفته و کارکرد رهبری را  تکل کارنامه چند ساله حیات تشکیال

به فکر ابراز همنظری و همسوئی . چاره جدیدی اندیشید با دیدن این وضعاو . است

استا تشکیل یک جمع . در این رافتادکامل با تحوالت جاری درون تشکیالت داخل 

این جمع  .کردرا دستور کار  کشور رفقای خارجوسیع آموزشی متشکل از بیشترین 

به پروسه جاری چندین ماهه  بدون هیچ اشاره اش در جلسات اولیه داد ورا تشکیل 

از ضرورت شروع چنین  سازمان در داخلنقد مشی چریکی و کل کارنامه گذشته 

از درستی مبارزه مسلحانه چریکی  وقتاو که تا آن  !!راندسخن  تشکیالتدر  کاری

خود را نه فقط خواستار نقد این مشی که حتی پرچمدار واقعی  ددفاع می کر
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. شهرام فرجام پویه ادعائی که واقعیت نداشتخواند.  آن بررسی انتقادی

او این نقد را خوب درک کرده بود. بسیار کالبدشکافی نقادانه جاری در تشکیالت را 

گذشته را درست می دانست. به خیلی از زمینه ها قبول نداشت. غالب کارهای  در

 کوهخوب می دانست که  ،همدل نبودنیز  با روایت رفقای داخل نقد مشی مسلحانه

. اطالع کامل داشت که جمع پنج نفری اعزامی استانتقادات بر سر وی آوار 

این بار همه چیز با گذشته بود که  تشکیالت داخل در راهند. مثل روز برایش روشن

فرق دارد. دیگر او نیست که معیار و مالک و مبانی همه امور را تعیین خواهد کرد. 

او نیست که برای ایدئولوژی و سیاست و راهبرد و راهکار و همه چیز، تعیین تکلیف 

، صادر کننده کیفرخواست بورژوا بودن برای همگانمطاع دیگر او اراده خواهد نمود. 

انتقادی  هرمعاف و مبرا از تحمل قدرت و  مدال کمونیسم بر سینه خویشنصب 

. وضعیتی که پیش تر یافترا علیه انتظارات خود  سیر حوادثنیست. شهرام 

. در این وانفسا تنها چاره پیش رویش بوداینک با زمختی تمام  نمی نمودتصورش را 

سرچشمه واقعی  خود را به این صورت کهکه تسلیم موج شود اما کار را این یافت 

چنین القاء کند که پیشگام شروع پروسه انتقادی است. او . خواندهمه خیزاب ها 

این کار را مطلقاا برای فریب تشکیالت داخل یا عناصر اعزامی انجام نمی داد. چنین 

چیزی موضوعیت نداشت و بیش از حد بی معنا بود. کل رفقای داخل و هیأت راهی 

که او منتقد کارنامه گذشته سازمان نیست و نسبت به نقد مشی خارج می دانستند 

به عمل می آورد تا پیش از چریکی نیز سمپانی ندارد. شهرام همه این تقالها را 

در میان رفقای جمع اعزامی و انتشار گزارش پروسه تحوالت چندین ماهه، ورود 

کند که عنصر سد راه  تا به این عده القاءخارج برای خود همدالن و همراهانی یابد. 

دوش کشیده  است، پرچم این نقد را هم بهنقد مشی چریکی نبوده است. سهل 

تا او این کارها را می کرد جمع های آموزشی راه انداخته است.  ،است و از پیش

مدعیان داشتن چنین  و بگوید که دعوی پیشگامی دیگران در این گذر دروغ است
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شهرام به نادرست این راه را پیش گرفت هستند. نقشی طراحان توطئه ای علیه وی 

د. همه اعضاء از می رسجمع اعزامی از راه اما تالش وی از همه لحاظ عبث بود. 

تا  می کندتالش د. شهرام می شونهمه جاها سوای چند رفیق، به نشست دعوت 

مثل همیشه زمام کار را به دست گیرد. اجالس را ادامه کار پیشین خویش منتهی 

خنرانی و توضیح حضور عناصری از تشکیالت داخل تصویر نماید!! روز اول را به سبا 

. روز دوم افراد جمع نمی دهدورد اما این کوشش ثمر اهمیت کار به شب می آ

و  می کنندتشکیالت داخل  ماجرای کار جمعی چندین ماههاعزامی شروع به شرح  

می روشن  حاضرانبرای  .دمی گویننتایج این پروسه طوالنی دستجمعی را باز 

که بحث فقط بر سر نقد مشی چریکی نیست بلکه کل کارنامه گذشته  سازند

 فاجعه .می گرددسازمان زیر سؤال است. حوزه های مختلف نقد توسط جمع باز 

، و نقد و انتقادهای درونی اعدام های درون تشکیالتی، روایت مبارزه ایئولوژیک

روایت برای تحکیم موقعیت خود، آثار مخرب آن در استفاده ابزاری مرکزیت از این 

برخورد سلطه طلبانه با گروههای  ها آمده است، بالهائی که بر سر خیلیسازمان و 

 همگاندر پیش روی  سیاسی و مبارز دیگر مانند چریک های فدائی، همه و همه

هر  . شهرام چاره ای ندید سوای اینکه همه چیز را گردن گیرد. او بهمی شودپهن 

دلیل و با هر هدفی موضعی موجه اتخاذ نمود. اعالم داشت که منتقدین حق دارند 

و او آماده است تا به عنوان فردی از تشکیالت هر کاری از دستش ساخته است در 

راه پیشبرد پیکار علیه رژیم و سرمایه داری انجام دهد. موضع قائدی با شهرام فرق 

تا همه بار انتقادات را بر گرده شهرام اندازد و جدی داشت. او بسیار نادرست کوشید 

خود را مبری سازد. تالشی که هیچ نتیجه ای نداشت و در کنار کارهای سابقش به 

شهرام با  مواجههنوع در باره نکته ای را باید بیشتر او تعبیر گردید.  فرصت طلبی

ب کسب و حتماا اسباگفتم، جنبش انتقادی جاری درون سازمان توضیح دهم. آنچه 

، آنها که فرصت طلبی و عوامفریبی جزء الیجزای سودجو خواهد شدکار مشتی 
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ببینید مدعیان رهانی بشر »هستی طبقاتیشان است جنجال راه خواهند انداخت که 

چگونه مالک های مهم صداقت و راستی را نقض می کرده اند، ببینید کمونیست 

فردی حاضر به چشم پوشی از منادی پاکسازی جهان از هر نوع نفع طلبی  های

کسانی نیز نه از سر فریب که بی ریا و ساده اندیشانه  ... و« مطامع شخصی نبوده اند

رابطه میان جهان فداکاریها و از خودگذشتگی های  ازدچار شگفتی خواهند شد و 

 قطعااتوضیح من  .واهند پرسیدخها با برخی منفعت طلبی های شخصی آنها  آدم

ت نیست. آنها همان را پی می گیرند که مقتضای هستی اجتماعی برای گروه نخس

و قرار نیست جز این کنند. اما خطاب به دومی ها حرفم این  شان استو طبقاتی

است. ما در جهنم فساد، گند و توحش سرمایه داری زندگی می کنیم، حتی شریف 

 توشهار خود را ترین، مبارزترین، استثمارستیزترین ما، حتی کسانی که کل دار و ند

ازند، باز هم کوله بار سراه رهائی بشر از بندهای اسارت نظام اجتماعی مسلط می 

 این نظام را همراه دارند. فشار افکار، باورها منبعث از عادات و رفتار اخالق، فرهنگ،

های مختلف، در بسته بندی های نظری متنوع، با مسلط بر ما به شکلسنن نظام  و

های گوناگون و با درجات مختلف غلظت خود را ظاهر می سازد. توجیهات و آرایش

برای رهائی از تأثیر این خلقیات و روحیات و  رفتار باید سرچشمه واقعی تولید آنها 

باید به جنبش واقعی، آگاه و شفاف را خشکاند. باید نظام بردگی مزدی را نابود کرد. 

نبش های سترون مدعی حصول این هدف پیوست، باید راه حل پردازی ها و ج

ایفای این نقش را نقد رادیکال مارکسی و ضد کار مزدی کرد. باید وارد پهنه 

پیکاری گردید که در تمامی وجوه هستی خود تجلی جنگ واقعی ضد سرمایه داری 

دلیل همین کتاب در باره در تر  پیشو کارزار شفاف کمونیستی رهائی انسان باشد. 

زی تصفیه حساب های خونین داخل تشکیالت توضیح اقدام شهرام به برنامه ری

دادم که او درست در همان لحظه اتخاذ تصمیم فکر می کرد که با کار خویش دژ 

می  پرولتاریا را از چنگ نمایندگان سخت جان ارتجاع بورژوازی خارج پیکار آهنین



 319   /  تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی

 

ی وی نه او مسلماا غلط و بسیار غلط می اندیشید. اما اشتباه و غلط اندیش گرداند!!

یک مسأله محقر فردی که کژپنداری و گمراهه بافی یک رویکرد اجتماعی بود. در 

اینجا و در رابطه با چگونگی برخورد وی با جنبش انتقادی جاری درون سازمان نیز 

موضوع  همین گونه است. او به نادرست خود را آگاه تر از همه و تنها کمونیست 

ت و کل جنبش کارگری و کمونیستی می چاره گر قادر به حل معضالت تشکیال

پنداشت، افتادن زمام کارها به دست دیگران را مایه نگرانی می دید و در همین 

راستا نوع مواجهه خود با روند انتقادات را توجیه می کرد. شهرام به گاه برنامه ریزی 

نوع شناخت و این مقاومت و مواجهه نه مجرد مطامع و امیال شخصی که باز هم 

اره پردازی رویکرد اجتماعی خود را دنبال می نمود. یک نکته بس مهم باقی می چ

ماند که بحث باال بدون گفتن آن نه فقط ناکافی بلکه حتی گمراه کننده است. 

تأکید شدید من بر نقش رویکردهای طبقاتی و اجتماعی در تصمیم گیری ها و 

فعال رائم و مسؤلیت های عناصر رفتار افراد مطلقاا هیچ سر سوزنی از بار خطاها و ج

ذی نقش این رویکردها نمی کاهد. بالعکس این بار را چند برابر می سازد. اشتباه و 

را متضمن تبرئه  «کمونیسم خلقی»گمراه رفتن ها به ارجاع  فاحشی است اگر

افراد نه فقط بار  زین آویزان به این رویکرد دانیم.سازی پیشقراوان و رهروان و مبار

ت استباهات خویش را بر دوش می کشند که کل بار تعلق به پویه خارج مسؤلی

سازی جنبش کارگری از ریل واقعی پیکار ضد کار مزدی را هم بر دوش خود 

  سنگین دارند. 

های خیابانی دامنه شورش  ،ها در فاصله میان خروج این جمع تا زمان بازگشت آن

شد. سیر رو به اوج ع تر از روز پیش در مراکز کار هر روز وسی کارگرانو اعتصابات 

را سخت به خود مشغول ما  های شاخه اما الاقل جمع سازماناگر نه همه  مبارزات

( احمد 30از رفقا تقی ) کهنفری وجود داشت  3یک جمع  این شاخهدر درون . کرد

تر در میان  پیش محمدعلی عالم زاده ( عضو آن بودند.32و محمد صادق ) (31)
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نیز به روند موجود  وم شد که رفقای آن جمعمعلعالم زاده از حرف های آنها بود. 

  .دارندجدی  انتقادات ،کارها

و  روز سازمانفاجعه بار منتقد انفعال  (مهدی عالم زاده ) ، من وما حوزهدر درون 

تها و شگردهائی بودیم که رفقای اعزامی به خارج و موافقان آنها برای  همه سیاس

کارها توصیه می کردند و  پیش می بردند. طولی نکشید که این تعیین سرانجام 

ر گردید که د ها، گفت و شنودها، توافق ها و اختالفاتی مرکز جنب و جوشجمع 

پیش  مادیده نمی شد. یکی از مسائلی که  زیادی های سازمان از آن اثرسایر بخش

رای ارتباط کشیدیم و بر آن پافشاری کردیم همان مسأله فعال شدن تشکیالت ب

گذاری بر جنبش جاری بود. سخنی که با هیچ استقبالی رو به اثرگیری کارگری و 

ترجیع بند  هاحوزه های رأس آنافراد به ویژه  رو نشد. رفقای دو شاخه دیگر سازمان

. نداعزامی به اروپا از پیش فرمولبندی کرده بود رفقایحرفهایشان همان بود که 

ین تکلیف امور تشکیالت  می گذرد و مادام که سازمان اینکه همه چیز از مسیر تعی

 هیچ کسرهبری جدید را تعیین نکرده و مواضع جدید خود را اعالم نداشته است، 

  نیست!!به انجام هیچ کاری  مجاز

زمان می گذشت. از بازگشت هیأت اعزامی خبری نبود و تظاهرات خیابانی هر روز 

برای پایان دادن به وضعیت منفعل سازمان و  وسعت تازه ای پیدا می کرد. اصرار ما

 ما دربیشتر و مؤکدتر شد. رفقای درون شاخه  ،انجام پاره ای فعالیت های ممکن

حتی سیاست های رسمی روز سازمان، اما  یاتصمیم گیری ها  خارج از حیطه

تشکیالتی،  پایه اینقض معیارها و موازین عبور از خط قرمزها، بدون بدون االمکان 

می . در تظاهرات خیابانی مناطق جنوب شهر شرکت شروع نمودندرهائی را کا

، ماهیت ارتجاعی شعارها و می شدند، با افراد درون راهپیمائی ها وارد گفتگو کردند

. شعارها و مطالبات رادیکال می گذاشتنداهداف محافل مذهبی را با افراد در میان 

سطح  و در ت کارگران را در محل کار، اخبار روز مبارزامی کردندکارگری را طرح 
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نفری اعضای  4همزمان با توافق ما . می نمودندشهر و درون محله ها جمع آوری 

جمع، وسائل الزم برای داشتن یک مرکز چاپ و انتشارات خاص شاخه خودمان را 

خریداری و آماده استفاده نمودیم. سیاست رسمی حاکم در تشکیالت انتشار هر 

ا نوشته ای با نام سازمان را تا زمان تعیین رهبری جدید و فرجام اطالعیه، سند ی

نفری ما  4جمع  به همین دلیلپروسه تحوالت به طور مطلق ممنوع می ساخت، 

تصمیم گرفت که متناسب با شرائط روز و روند گسترش مبارزات کارگری بدون 

ی بزند. امکانات استفاده از نام سازمان دست به کار فعالیت های تبلیغی و انتشارات

مرتبط با  جمع چند نفریچاپ را در همان خانه تیمی خود مستقر ساختیم. یک 

نیز کار تایپ نوشته ها را به عهده گرفت. این  و در حال پیوستن به سازمان شاخه

با نام  هانفرشان کارگر بودند. یکی از آن 3رفیق تشکیل می شد.  چهاراز  جمع

ه رفیقی بسیار اثرگذار، دخالتگر و صاحب نقش تبدیل که بعداا ب (33مستعار داود )

قابل توجهی داشت. تنها جمعی بودند که بسیار در محل کار خود محبوبیت شد 

افرادش لو نرفته و علنی زندگی می کردند. با روابط پیرامونی خود ارتباط نسبتاا 

لی را در فعالی داشتند. از تماس آنها با تشکیالت زمان زیادی نمی گذشت. چند سا

جستجوی برقراری ارتباط گذرانده بودند تا اینکه یکی از آنها همان کارگر دارای 

که چند صباحی « عالم زاده»محبوبیت وسیع کارگری در کارخانه محل کارش با 

آنجا کار می کرد آشنا می شود. این آشنائی سرآغاز گفتگوهای بعدی می گردد، 

سازمان  آماده پیوستن بهنفر  4و سرانجام هر  شودباز می آنها  میانباب رفت و آمد 

 گردند. می

با فراهم ساختن امکانات چاپ مستقل، کار تهیه و انتشار برخی اعالمیه ها را شروع 

« سینمارکس»کردیم. نخستین اطالعیه ای که نوشتیم به حادثه آتش سوزی 

ار را روانه آن ادیکی از رفقای هو، بسیار سریع، اجعهآبادان اختصاص یافت. با وقوع ف

اعالمیه ای در چند حادثه، ا جمع آوری کند. فردای روز اخبار الزم ر شهر نمودیم تا
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. اعالمیه در سطحی نسبتاا نمودیمالزم منتشر  های صفحه با تحلیل و افشاگری

وسیع توزیع شد و این اولین و تنها نوشته ای بود که پس از گذشت حدود یک 

 نشان اما به هر حال از سوی یک جمع درون سازمانسال هر چند بدون هیچ نام و 

جامعه به دست توده های کارگر رسید. در آن  در رابطه با رویدادهای اجتماعی روز

بسیار زمان فعالیتهای رسانه ای محافل و گروههای سیاسی اندک بود و دامنه 

محدودی داشت. جریانات ارتجاعی مذهبی به لحاظ حضور در تظاهرات و آکسیون 

های خیابانی فعال بودند اما کار تبلیغی رسانه ای خیلی زیادی نمی کردند. توزیع 

بسیار تهوع آور خمینی شاید تنها تالش رسانه  خزعبالت و اوراد چند وقت یک بار

 بود که توسط آنان صورت می گرفت. حزب توده به تدریج وارد میدان ای

می کرد. در میان محافل لیبرال،  را آغاز« نوید» می شد و انتشار نشریه  کاسبکاری

جبهه ملی به ندرت اطالعیه ای می داد و حاج سیدجوادی به همراه برخی 

را آغاز کرده بود. رفقای فدائی به دنبال « جنبش» نزدیکانش کار انتشار نشریه 

قرار داشتند و سازمان ما اسیر وضعیت  ی فرسودهدر موقعیت 55ضربات کوبنده سال 

رکس را با شعار سرنگون باد رژیم شاه  توصیف شد. اعالمیه سینمااسفباری بود که 

تمامی و برقرار باد جمهوری کارگران و زحمتکشان به پایان بردیم. شعار نخست در 

، اما شعار دوم را ما خود با توجه به سازمان بود یکی از شعارهای محوری  آن سالها

نفری صورت  4ی در جمع اوضاع روز طرح کردیم. در این رابطه گفتگوی کوتاه

ی کارگری در که باید حتماا یک آلترناتیو اثباتگرفت، همگی متفق القول بودیم 

جامعه تبلیغ شود. این نکته نیز گفتنی است که تا این زمان هیچ یک از جریانات 

لیبرال یا اولترا ارتجاعی اسالمی از نوع دار و دسته خمینی یا حتی حزب توده هیچ 

ی طلبی و طرح بدیل برای رژیم شاه به میان نمی کشیدند. رفقای سخنی از سرنگون

را به کار می « حاکمیت خلقبرقراری  »عبارت  ه دنبال شعار سرنگونیفدائی ب

بردند. فردای روز توزیع اعالمیه از راههای ممکن تالش کردیم تا واکنش توده های 
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نیم. نتیجه کار تا کارگر نسبت به محتوا و شعار زیرش را گردآوری و جمعبندی ک

رضایت بخش به نظر می رسید. به ویژه  جائی که ما توانستیم در یابیم کم یا بیش

 خوبی مواجه شده بود. نسبتاا با استقبال « جمهوری کارگران و زحمتکشان»شعار 

درصد نیروی بخش داخل را تشکیل  70 بیش ازافراد هر دو شاخه دیگر سازمان که 

آکسیون های خیابانی شرکت می کردند  در، به طور متفرق، اینجا و آنجامی دادند، 

ما نیز با این کارها به طور واقعی فقط خود را اما دست به کار دیگری نمی زدند. 

زیرا با این نیروی محقر سردرگم قادر به هیچ تأثیرگذاری جدی  کردیمراضی می 

از شروع  سال 13در هیچ کجای سیر رویدادها نمی شدیم. سازمانی که تا آن روز 

زیر فشار درنده ترین  طوالنی هایش می گذشت، در طول این مدت فعالیت

را برای بقای خود به نمایش  جنگ و ستیزهاخونبارترین  ،دیکتاتوری های سرمایه

سرمایه داری، رژیم شاه و نظام خود را پرچمدار پیکار طبقه کارگر علیه  ،نهاده بود

مانی که در منتهی الیه رادیکالیسم چپ روز شرکای امپریالیستش می دانست، ساز

، حداقل در حرف و « دموکراسی خلق»رار داشت و برخالف چپ سینه چاک قایران 

از جنگ مستقیم علیه سرمایه داری و استقرار  های روزش، بر پایه همان روایت

سوسیالیسم سخن می راند، آری این سازمان اینک در شرائطی که آتشفشان خشم 

دست روی دست، منفعل و سردرگم،  ،کارگر همه جا در حال انفجار بودتوده های 

منشور نوین این رهبری را انتظار می کشید. در دل  صدورظهور رهبری جدید و 

این وضع، ما همه سعی خود را به کار گرفتیم تا شاید کاری انجام دهیم و در دریای 

شرائط برای  د می کنم کهباز هم تأکی شنا کنیم.خویش حوادث روز به میزان توان 

در جنبش کارگری و خیزش های خیابانی کم یا بیش وجود و اثرگذاری  دخالتگری

برنامه ریزی، تدارک و کار جمعی بود.  نیازمند یک داشت اما حصول این هدف 

  .از آن دوری می جست سازمان در دام وضعیت اسفبار روزش  چیزی که
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اعالمیه هائی تهیه  ددر وسعت توان خوما . مشکالت سر راه به این حد محدود نبود

، هر کجای شهر که تظاهراتی بود می نمودیمع می ، اعالمیه ها را توزیمی کردیم

رفتیم با تظاهر کنندگان حرف می زدیم اما همچنان مجبور بودیم همه این کارها را 

اشت. به عنوان افراد یک سازمان مسلح زیرزمینی انجام دهیم. چاره دیگری وجود ند

نمی توانستیم مثل افراد معمولی در راهپیمائی های خیابانی حاضر گردیم. باید 

هزینه ای سهمگین تر از مسلماا حتماا سالح همراه می بردیم. دستگیری ما 

دستگیری افراد عادی داشت. راه دستگیرشدن را باید سد می کردیم و برای همین 

ا هم همان معضالتی را با خود حمل می رفتیم. در یک کالم، اینج با سالحبود که 

ها ن با آن مواجه بودیم. با همه اینمی نمودیم که در سال های پیش در میان کارگرا

هر چه می توانستیم انجام می دادیم. به موازات این کارها به طور مستمر از مجاری 

بر ضرورت  ،با رفقای حوزه های دیگر تشکیالتی، ضمن اجرای برخی قرارها

 یتو خروج سازمان از وضع توده های کارگری جمعی در مبارزات روز دخالتگر

پای می فشردیم. پاره ای اوقات به طور جدی فرو رفتن تشکیالت در  ،اسفبار حاکم

الک خود را سرزنش می کردیم. هر روز بیش از روز پیش بر سماجت و اصرار خود 

زبانها باز شد و صدای می افزودیم و دامنه فشار را توسعه می دادیم. اندک اندک 

تازه ای به گوش رسید. صدائی انفعال آمیز و تسلیم طلبانه که حتی در قیاس با 

سکوت، یک سیر قهقرائی را حکایت می کرد. هنوز از بازگشت رفقای اعزامی خبری 

» نبود اما در جمعهای سرشاخه سوای جمع ما این حرف بر سر زبانها افتاد که 

رژوازی است، ربطی به کارگران ندارد و ما نیز نباید جنبش جاری جنبش خرده بو

همه  عده ایتأسف آور بود.  ماشنیدن این جمالت برای «!! در آن شرکت جوئیم 

چیز را وارونه می دیدند و به جای ایفای نقش فعال کارگری و کمونیستی و ضد 

سطح و  ها ، در کارخانه ها و خیابانطبقه کارگر روز سرمایه داری در مبارزات

راه مسخ و وارونه پردازی حقایق مبارزه طبقاتی را پیش  و هر کجای دیگر، هاشهر
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. اما ماجرا سرگردان می ساختندمی گرفتند. آنها با این کار، خود را و دیگران را 

 چگونه بود؟ 

که چپ ایران از آغاز ربطی به کمونیسم لغو کار  این نوشته به کرات تصریح شد در

داری طبقه کارگر نداشت. کمااینکه تا همین امروز هم اکثریت مزدی و ضد سرمایه 

قریب به اتفاق افراد، احزاب و نیروهایش اهل این رویکرد نیستند. چپ در طول دو 

میان کارگران میدانداری کرد اما  (1332تا  1320و  1308تا  1300)  دوره کوتاه

یزی ناسیونالیستی، حاصل کارش ره بردن جنبش کارگری به بیراهه امپریالیسم ست

دیکتاتوری ستیزی خلقی، سندیکالیسم و به هر حال تبدیل این جنبش به تکیه گاه 

شناخت این چپ از همه چیز، از جمله ون بورژوازی بود. یقدرت این یا آن اپوزیس

شناختش از کارگر و طبقه کارگر و اینکه چه کسی کارگر هست یا نیست، شناختی 

کارگر را با مؤلفه های واقعی خود، با فروشنده نیروی کار تمام عیار بورژوائی بود. 

خود از کار و پروسه کار، با ساقط بودن از هر نوع دخالت آزاد در بودن، با جدائی 

 شاخص هایسرنوشت کار، با انفصال کامل از فرایند تعیین سرنوشت زندگی خود و 

چرخ  چکش، ،بودن را فقط کار با داس، بیلکارگر مالک مشابه نمی شناخت. 

. کارگر ت، آن هم در شاق ترین شرائط و با نیروی عضالنی فرساینده می دانستولید

کارگر حساب نمی نمود، برای معلم و پرستار و نویسنده و مترجم و غیرمولد را اصالا 

جعل « طبقه متوسط» حتماا شناسنامه  و خبرنگار و نوع اینها اپراتور و تکنیسین

رژوا بودن می دوخت. چپ با این پرسپکتیو، حتی اگر می کرد و لباس خرده بو

گیرتر از بورژواها پروانه هم به خیابان ها می ریختند، سخت کارگران کارخانه ها

اینکه سرریز شدگان به سوی  به تا چه رسد ،کارگر بودنشان را تأیید نمی نمود

ت خرده تظاهرات خیابانی دانشجویان خانواده های کارگری باشند. صدور برگ هوی

. ناشی می شدجا روز درون شهرها و روستاها از ایناعتراضی  بورژوائی برای جنبش

حرف رفقا این نبود که رهبری این جنبش در دست ارتجاع هار بورژوازی است. 



 تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی  /  326

 

چیزی که بدبختانه صد در صد واقعیت داشت. حرفشان این بود که جنبش متشکل 

     ماجرا چه بود؟  از خرده بورژوزای ناراضی است!! اما واقعیت

بودند. این  57توده های کارگر ایران شروع کنندگان واقعی جنبش همگانی سال 

د به بع 53جنبش از دل اعتصابات طوفانی، عظیم و گسترده کارگری سال های 

های انفجارآمیز و قهرآلود کارگران مناطق درون کارخانه ها و از بطن خیزش 

و خیزش های کارگری مذکور بود که به تدریج  حاشیه شهرها جوانه زد. اعتصابات

روئید و راه یک انفجار گسترده اجتماعی را هموار ساخت. رویکردهای مختلف 

بورژوازی در داخل و در سطح جهانی با مشاهده طالیگان نیرومند موج خشم و قهر 

ی کارگران بود که از نقطه عزیمت های مختلف اما همسو به تکاپو افتادند، بعضاا برا

اینکه بختک وار بر سینه خیزاب بنشینند و قدرت پیکار کارگران را سکوی پرتاب 

خود به عرش حاکمیت سازند و برخی دیگر یا به طور مشخص تر شرکای 

امپریالیست رژیم شاه، برای آنکه بدیل این رژیم را معماری کنند و میزان باخت 

ه اندازی جنبش سراسری خود را به حداقل برسانند. نقش توده های کارگر در را

چنان بود و بورژوازی ایران و جهان چنین می کرد. کارگران نیروی سلسله جنبان 

داشتند، در دریای توهم به راه سیر رویدادها بودند اما هیچ صف مستقل طبقاتی ن

های بورژوازی غوطه می خوردند، اهداف، انتظارات و دورنمای مبارزاتشان را با حل 

ون های ارتجاعی و هار سرمایه دست به کار یه می کردند. اپوزیسنگا سر بورژوازی

تمامی تدارک الزم برای پریدن بر کوه توهمات این طبقه و بهره گیری از 

هایش بودند و چپ نیز به شکلهای مختلف  سردرگمی ها، فروماندگی ها و بی افقی

زد. یکی از  این وضعیت را به زیان توده های کارگر و به سود بورژوازی دامن می

شکل های این اثرگذاری سوء همین روایت رفقای ما از ترکیب نیروهای جنبش 

جاری و سراسری بود. شرکت کنندگان در راهپیمائیهای خیابانی در همه جای 

ایران عموماا توده کارگر بودند. مشکل جنبشی که هر روز نیرومندتر می شد ترکیب 
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رار داشت. کارگران در درون کارخانه ها غیرکارگری آن نبود. فاجعه جای دیگری ق

اعتصاب و در سطح خیابان ها تظاهرات می کردند اما آنچه بر سر زبان می راندند نه 

ونهای هار و فسیل شده یخواست آگاهانه طبقاتی خود که بالعکس حرفهای اپوزیس

، به جای یتبورژوازی بود. رفقای ما به جای چاره اندیشی برای تغییر این وضع

، به جای تقال برای جلوگیری از تبدیل کارگرانکاستن کوه توهمات  ش برایتال

جنبش کارگری به تسمه نقاله قدرت پوسیده ترین و هارترین بخش بورژوازی، به 

 با، حضور سراسری توده های کارگر در جنبش را نفی می کردند و همه اینهاجای 

موقعیت مستأصل طبقه  این نفی نتیجه می گرفتند که باید نشست و نظاره گر

بورژوازی بود. تاریخنگاری  فرصت طلب هایونیارگر و فتوحات ددمنشانه اپوزیسک

رایج حتی گزارشات نیروهای چپ علی العموم نقش طبقه کارگر در جنبش 

رسم بهمن را به بدترین شکلی تحریف کرده اند.  22و قیام  57سراسری سال 

روایت  ،گرددکه به نیروهای چپ بر می  چنین کند اما تا جائی است کهبورژوازی 

غلط غیرمارکسی از مسائل مبارزه طبقاتی دلیل اصلی این کار بوده است. چپ معلم 

خبرنگار و جمعیت عظیم انسانهائی که زیر ارگر نمی دانست، پرستار، بهیار، را ک

عناوین مختلف، در این یا آن مرکز کار خصوصی یا دولتی، نیروی کار خود را به 

ن بخس به سرمایه داران و دولت سرمایه داری می فروختند کارگر به حساب ثم

 نمی آورد. همچنان که امروز نیز آن ها را کارگر نمی داند. 

طبقه کارگر در محاسبات چپ فقط به افرادی با دستان پینه بسته اطالق می شد 

ارترین که ابزار کار به دست در عمق این کارگاه و آن کارخانه صنعتی در مرگب

شرائط کار می کردند. کسانی که چنین نبودند و به طور مثال در مدرسه ای درس 

می دادند، در بیمارستائی شاغل بودند یا در هزاران جای دیگر نیروی کارشان 

همگی خرده بورژوا قلمداد می  رمایه و دولت آنها استثمار می شدتوسط صاحبان س

بورژوازی از کارگر دارند. در منظر  مختلفگردیدند!! درست همان تبیینی که اقشار 
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ترین بهای نیروی کار و تحمل  مولدی که با نازل انفقط کارگر ،نیز اینان

ند و نها را تولید می ک کار و معیشت بیشترین اضافه ارزش دشوارترین شرائط

  !!هستند« طبقه متوسط» . مابقی همه ندد کارگرنتحویل می ده

گر سبب می شد که صفوف طوالنی تظاهرات خیابانی این نوع روایت از وجود کار

مرکب از توده وسیع کارگران، تظاهرات خرده بورژوازی و جنبش عظیم اجتماعی 

روز هم جنبش خرده بورژواها ارزیابی شود!! به هر حال رفقای ما در سازمان از زمان 

 معینی به بعد سفت و سخت به این تئوری آویختند و به این ترتیب استدالل

 رهبری و خط مشی تشکیالت را باپیشین خود دائر بر مشخص نبودن وضعیت 

نظریه نوین تکمیل کردند تا هیچ جائی برای اعتراض علیه نقش منفعل، منزوی و 

آن روزها در  نیز بی تأثیر سازمان باقی نماند!! این را نیز اضافه و تأکید کنم که ما

ین شریک با سایر به اندازه کافی ها،وارونه پردازی یااین غلط اندیشی ها  تمامی

از سرمایه داری، سوسیالیسم، اهداف و انتظارات و بودیم. ما نیز در شناخت 

دورنمای جنبش کارگری و همه مسائل مبارزه طبقاتی از جمله ابعاد هستی طبقه 

کارگر مثل رفقای دیگر فکر می کردیم و تفاوتی با آنان نداشتیم. تنها فرق میان ما 

زمان این بود که مخالف جدی نفی حضور کارگران در جنبش سراسری روز در آن 

بودیم. اطالق جنبش خرده بورژواها بر طوفان گسترده مبارزاتی که توده های 

نیروی واقعی سلسله جنبانش را تشکیل می دادند بسیار نادرست می  ،کارگر

گذاری روی دانستیم. بر ضرورت شرکت در این مبارزات به ویژه بر مبرمیت اثر

جنبش کارگری و از این طریق گشایش راه تأثیر بر جنبش سراسری روز اصرار می 

می توانست  م می شد،نمودیم.  کاری که از نظر ما امکان داشت و به میزانی که انجا

 بر سیر رویدادها و فرجام کار مبارزات جاری درون جامعه تأثیر بگذارد. 

از خارج باز گشتند.  اندک، اندک سازمان اعزامی رفقایدر همین روزها بود که 

بود که نشست آن این  در ما پرسش مؤکدجلسه ای چند نفری تشکیل شد و 
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فعلی  و غیرقابل توجیه باالخره تکلیف تشکیالت به لحاظ خروج از وضعیت رقت بار

   «تعیین رهبری جدید صبر کنیم!!باید تا » چه خواهد شد و پاسخ این بود که 

اینکه  روشن می ساخت. مابرای روحانی یک مسأله دیگر را هم  نحسی حرف های

با علم به اینکه اکثر افراد جمع های سرشاخه موافق آنها خواهند  سپاسیرفیق او و 

 اتخاذ کرده اند.همه تصمیمات را از پیش برای چگونگی ادامه کار سازمان بود، 

زیر تیغ انتقاد  و مدت هااگر چه زمانی عضو جمع مرکزی سازمان بود، اما اروحانی 

که بار نادرستی ها و  انتقاداتی و در حیطه مسؤلیت های تشکیالتی نبود. قرار داشت

نمی وی جواز برائت  این امراما  ردکهای پیشین را با خود حمل می  غلط اندیشی

های  صحبت مشهودی بودند. های تواقعی ویو فرصت طلبی  . متلون بودنشد

آینده  به وی وجود داشت نسبت و بی اعتمادی که او سوابقدر کنار روحانی اخیر 

بسیاری سپاسی از زنده یاد کار سازمان را بیش از پیش در چشم ما مبهم ساخت. 

فرصت طلبانه شخصی  سازشکاری تلون و اهلداشت.  جدی با روحانی تفاوت جهات

ها ز سالد. ادر پیگیری و پشتکار کم مانند بوصادقانه و صریح رفتار می کرد، . نبود

داشتم. با همه  و به صداقتش اطمینانمی شناختم خوب و از نزدیک پیش او را 

در تشکیالتی که بر شالوده کمونیسم خلقی داشت.  زیادیی ها اینها پاشنه آشیل

بنمایه  بدون پراگماتیستی جهتگیریاز اسیر خلق گرائی بود.  نیزمی چرخید او 

ته پردازی، تشکیالت گرائی و بی اعتمادی به رنج می برد. اتوری الزم کارگری های

. همدلی سرکشی می کرد در پراتیک سیاسی ویها انساندخالتگری خالق شورائی 

، اتوریته آنان بر روی دو هرمشترک میان او و حسین روحانی، رویکرد راست روانه 

ائطی که بسیاری از توده های تشکیالت، در شر سیاسی انفعالشماری از کادرها، 

های تعیین تکلیف را می گذراند، همگی حساس ترین تندپیچ یکی از زمان سا

الی که خیلی زود جامه . احتمنداحتمال وقوع حوادث ناخوشایند را خبر می داد

 عمل پوشید. 
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گفتگوها برای تعیین سرنوشت  ویچند روز بعد سپاسی از راه رسید و با ورود 

و روحانی تنظیم شد که محتوایش در بیانیه ای توسط علیرضا سازمان آغاز گردید. 

. شهرام بودرابطه با مواضع سیاسی پیشین تشکیالت بیش از حد راست و فاجعه بار 

کوه » نوشتدر توصیف این متن، به درستی  می آمداز اروپا در همان روزها  که

بیانیه بر روی نکات درستی مانند « ئید، آن هم چه موش بی هوش و گوشیموش زا

های گشت می نهاد اما در کنار این حرفکی و محکوم کردن اعدام ها اننقد مشی چری

درست مورد توافق همگان، انبوهی از مواضع نادرست را هم پیش می کشید. بخشی 

!! تبرئه می نمود انقالبی بودن و از اتهام ضد می دادمدال افتخار را از بورژوازی 

 ، ضد امپریالیستی،قالبیقداست انرا درنده ترین بخش ارتجاع دینی بورژوازی 

انقالب » چیزی به نام !!را می بستپرونده بورژوا بودنش  حتیو  می بخشید خلقی

شاخص ترین  !!دادقرار می کارگران و زحمتکشان  مبارزه هدف روزرا « دموکراتیک

 ،بودنش سوسیال خلقی همهکه با را بخش خطوط سیاسی یا مواضع گذشته ما 

می کرد به دور می انداخت و مهر روهای چپ را تعیین وجوه تمایز ما با سایر نی

کل بورژوازی را طبقه ای ما  ،پیش تر می کوبید!!« تروتسکیسم» یا « چپ روی»

بر وجود پرولتاریا و بورژوازی به  ،یمآماج ستیز جنبش کارگری می خواند ارتجاعی و

 برقراریو سرمایه داری نظام ، نابودی اصرار داشتیم جامعه مثابه طبقات اساسی

مذهب را در هر شکل و با هر  .می دیدیمسوسیالیسم را دستور کار روز طبقه کارگر 

کردیم. بیانیه جدید تنظیم شده پرچم ابزار قدرت طبقات استثمارگر ارزیابی می 

نه فقط بر همه این مواضع و دیدگاهها چوب حراج می زد که به خاطر  ،توسط رفقا

جرم  بیانیه در همان حال. ا ابراز ندامت می کرد!!پای بندی پیشین سازمان به آنه

رهبری سابق به به مشی چریکی ویکراست هم  را !!«یتروتسکیست چپ روی»این 

کارنامه ابراز می کردند، بیانیه  آنچه نویسندگان!! مطابق داد میحوالت سازمان 

 زیو بی حرمتی به بورژوا« چپ روی»  حاویبه بعد  54سیاسی تشکیالت از سال 
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است که به سزای اعمال  سابقتقصیر کار هم گردن رهبری  آزادیخواه بوده است!!

 همهبیانیه !! نخواهد بود اتو تاریخ آتی ما شاهد تکرار این اشتباه خود رسیده است

و  را خطوط کار ها و آشتی جوئیهای صریح طبقاتیاین راست روی ها، فرصت طلبی

  .سازمان می کرد هویت روز

بود. هیچ کدام  ، با تاریخ و با خود صادقایران و دنیا های کارگر با تودهباید 

با انتقاد  به غایت راست بیانیه و نویسندگانش یا کل رویکرد ی باالموضعگیری ها

موجود تشکیالت حساسیت  یتوضع ینمنتقد ماشفاف و صریح ما مواجه نگردید. 

 آن اشتیم اما مثل کل چپخاصی نشان ندادیم. مسلماا به صورت پاره وار انتقاداتی د

روز ایران در دریای توهمات خلقی و سوسیال بورژوائی شنا می کردیم. آنچه به 

نه مواضع راست و  شدما  ناراحتیدنبال تنظیم این متن موجب آشفتگی و 

های پراتیک در حال اتخاذ و اجراء جهتگیریهای عملی و که سیاست اشسازشکارانه 

اداره امور  رهبری یا انی تهیه شد که به موجب آنبود. طرحی توسط سپاسی و روح

سازمان زیر نام  تشکیالت برای مدتی نامعلوم به عهده تعدادی از مسؤلین سابق

مشی عملی نیز انتشار یک روزنامه  قرار می گرفت. در مورد خط« شورای مسؤلین»

اندهی به عنوان ارگان سیاسی سازمان، تعیین هیأت تحریریه برای این نشریه، سازم

جمعیت های دموکراتیک متمایل به تشکیالت، عضوگیری جدید، تالش برای جذب 

 ارتباط گیری بااز خارج می آمدند، عموماا محافل و گروههای سیاسی چپ که 

فعالین کارگری و کشاندن آنان به درون سازمان و در یک کالم تبدیل تشکل 

تر کل چشم انداز کار ضای افزونبا امکانات بیشتر و اع موجود به یک سازمان بزرگتر،

  آتی را تشکیل می داد. برنامه کارو 

رفقای ما روایت زمینی و طبقاتی خود از نقد مشی چریکی و کارکرد گذشته را 

با  جایگزینی آنعزل رهبری سابق، بسیار عریان به معرض نمایش می نهادند. 

های ها و برنامه ریزی میل تصمیم گیری افرادی که تا دیروز باالترین نقش را در تح
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تشکیالت داشته اند، ادامه فعالیت های سابق  بدنههمان جمع رهبری سابق بر 

جتماعی و در سطحی وسیع تر به خاطر منهای کار چریکی اما با همان محتوای ا

قوا به ایجاد یک سازمان باالی سر کارگران و  همهاده از امکانات روز، اختصاص استف

تالش برای سازمانیابی ضد سرمایه داری توده ر از هر میزان توده های فرودست، فرا

های کارگر و باالخره تاختن برای تسخیر قدرت سیاسی کل روایت رفقا از نقد مشی 

   چریکی را تعیین می نمود.

برای ما منتقدینی که داشت،  همراهرا  ین تصمیمات که توافق اکثریت اعضاااعالم 

چشمداشت ها و همه تیر خالصی به  ساسی بودیم،ه پاره ای تغییرات اچشم به را

انتظارات سیاسی تلقی می گردید. ما که چند ماه را به رغم همه بدبینی ها به امید 

بودیم اینک همه چیز را  پشت سر نهادهیک جهتگیری جمعی رادیکال و کارگری 

در اولین فرصت  باید دست به کار می شدیم.معکوس می یافتیم و بر همین اساس 

 . در این متن کل رویکرد پیشنهادیشتیمخطاب به همه رفقای سازمان نو مطلبی

پشت کردن آشکار به تمامی  را رفقا مورد انتقاد قرار گرفت. تصمیمات جدید جدید

 برداشت .کردیماعالم  سازماندرون  و انتظارات پروسه یک ساله تحوالتاهداف 

 جنبش چریکی و گذشتهد نق معنی دیگران ازرفیق سپاسی و روحانی و  حسین

مورد سرزنش قرار روزشان  پیشنهادیپراتیک نظرات و به  با توجهرا  سازمان های

بسیار صریح این پراکسیس را نادرست و اپورتونیستی خواندیم، نسبت به دادیم، 

 خود راها و راه حلهای اثباتی  طرح نیز در پایانآینده این کارکرد هشدار دادیم و 

  نمودیم.پیشنهاد 

در این نوشته بیش از هر چیز بر دو موضوع تأکید گردید. اول اینکه رهبری 

 ترکیبی از افرادجدید حتماً توسط کلیه آحاد اعضای سازمان تعیین شود و 

زیر نام شورای نمایندگان وظیفه هماهنگی و پیشبرد امور را به دوش گیرد. 

کل باالی سر بساط تشکارگری شود.  دوم اینکه ساختار تشکیالت کامالً
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کارگران برای همیشه جمع گردد. با تمامی قوا و امکانات ممکن به میان 

توده های کارگر رویم، با رعایت همه مسائل امنیتی راه مشارکت فعال در 

مبارزات روز طبقه کارگر را فراهم سازیم و فعالیت های تبلیغی، ترویجی و 

ستقل ضد سرمایه آگاهگرانه ما در این راستا و در جهت تشکیل صف م

نوشته با هشدار در باره ماهیت  داری توده های کارگر به کار گرفته شود.

 گیری نامیمون این نوع جهت بسیار عمیقًا بورژوائی رویکرد جدید و فرجام

به پایان می رسید و از رفقا می خواست که فعاالنه به این مسائل فکر 

 نمایند و بر سیر رویدادها تأثیر بگذارند. 

بالفاصله آن را به اندازه کافی تکثیر  ،امضاء کردیممن و عالم زاده ن مطلب را ای

به دست غالب اعضای  آن روز از مجاری رسمی و غیررسمی نمودیم و تا فردای

و در اختیار  شدی دیگری نیز تهیه نامه ها ،متعاقب این کارسازمان رساندیم. 

هائی  اما در تماس ،نداد شته هانوهیچ کس هیچ پاسخ کتبی به . گرفتدیگران قرار 

و عموماا  که به عمل آمد سوای رفقائی که جمعیت منتقدین را تشکیل می دادند

کردند. می را تأیید  ها حرف، عده ای دیگر هم حقانیت اعضای همان شاخه ما بودند

بردباری  نبداری عملی نبودند و عموماا ادامههیچ کدامشان حاضر به جابا این وجود 

می دیدند. برخورد رفقائی که قرار بود جمع  مرجحت صبر و انتظار را سیاس و

این بود که  حرف هاماحصل رهبران جدید را تشکیل دهند علی االصول خوب نبود، 

مرکزیت انتخابی در شرائط فشار دیکتاتوری برای سازمانی متشکل از انقالبیون 

یعنی ورد محور دوم مخفی و سالها تحت تعقیب ساواک کاری غیرممکن است. در م

به یکجا گفته های ما را کل انتقادات و نیز کارگری شدن ساختار تشکیالت، 

واقعیت این بود که هر دو پاسخ بسیار  تعبیر کردند!!« اکونومیستی»تمایالت 

بر ادامه راه کمونیسم  افرادنشان سخت جانی بورژوارفرمیستی و عمیقاا  ،نادرست

 بود.  و غیرکارگری خلقی
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که ما طرح تشکیل شورای نمایندگان را پیش کشیدیم. رژیم شاه روزهای  مانیزدر 

پایان حیات خود را می گذراند و شیرازه دیکتاتوری روز بورژوازی به طور کامل رو 

به فروپاشی می رفت. غالب اعضای سازمان احتراز از شرکت در تظاهرات خیابانی را 

دیگر را می شناختیم روزها در درون که یکاز ما  قابل توجهیعده کنار نهاده و 

با هم رو به رو می  اجتماعات یا در مسیر اجرای قرارها، چه بسا به صورت تصادفی

انتخابی شدن جمع مرکزی هیچ ساز و برگ عجیب و غریبی نمی شدیم. بعالوه 

خواست. هر کدام از جمع ها می توانستند با شور و مشورت کامل نماینده ای را 

ین نمایندگان می توانستند از درون همان ارتباطات متعارف تشکیالتی برگزینند و ا

در مورد دوم یک جمع وسیع مناسب را برای رتق و فتق موقت کارها انتخاب کنند. 

 رژیم ستیزی ماوراء طبقاتی و های آشنای نیز حرف رفقا عین همان فرمولبندی

دون اینکه حتی چپ خلقی سنتاا، ب خلقی بود که تحویل می دادند. کمونیسم

خودش هم بداند که چه می گوید هر گفتگو در باره مبارزه برای تشکیل صف 

از دید می کوبیده است. « اکونومیسم» مستقل طبقاتی توده های کارگر را مهر 

همه چیز  خارج از مدار مبارزه ضد سرمایه داریرژیم ستیزی  ،فعالین این چپ

 یک بیماریآنان  سوسیالیستیی طلبی است و مبارزه طبقاتی کارگران یا سرنگون

  اکونومیستی است!! بسیار مهلک

ما  منصرف ساختن با هدفدر تشکیالت چند نشست  مذکوربا چرخش نوشته های 

از ادامه پیگیری مسائل و قبول تصمیمات اتخاذ شده جدید سازمان ترتیب داده 

ها  در این نشستسپاسی  رفیق جلساتی که نتیجه ای به بار نیاورد. تمام حرف شد.

این بود که تغییر ریل سازمان مطابق الگوی پیشنهادی ما مقدور نیست باید به هم 

 علی رضا هیچدر صداقت  اعتماد کنیم و این تغییرات را به آینده محول سازیم.

 فرش شده است.اما راه جهنم نیز با نیات حسنه  منداشتشکی 
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طرح  کثریت اعضای سازمان با. ابه روزهای قیام بهمن نزدیک می شد عقربه زمان

توافق داشتند. تشکیالت جدید زیر نام روحانی حسین سپاسی و علیرضا پیشنهادی 

به  ما نیز آستان اعالم موجودیت بود.در « سازمان پیکار برای آزادی طبقه کارگر» 

خود را با گزینش جدائی  ،رفقای همان شاخه از کوچکتر متشکلصورت یک جمع 

در طول پروسه انجام  تدارک دیدیم.« رد برای رهائی طبقه کارگرگروه نب» نام 

به تدریج یکی خارج کشور نیز  اعضای گروه، کارها برای اعالم و توضیح خطوط کار

، امیرحسین احمدیان رفقا ،یران باز گشتند. در میان این عدهبه ا پس از دیگری

رفیق  5 ن رخدادهاایات به مواز و چند نفر دیگر به ما پیوستند. (34) کریم روغنی

آرمان رهائی  »گروهی خود را زیر نام  موجودیت جداگانه نیز سازمان دیگرمنتقد 

مرکزیت پیکار در همان روزهای تجزیه تشکیالت،  اعالم نمودند.« طبقه کارگر

با وقوع این  !!ل از قبول دستورات اخراج کردرا به جرم نافرمانی و عدو« شهرام»

سازمان مجاهدین  «مارکسیستی»موسوم به بخش  ،طالعیه هاحوادث و صدور این ا

 حاصل تجزیه سازمان هر کدام به طور سه جریان ان راه خود رسید وخلق به پای

 فعالیت های سیاسی خود ادامه دادند.مجزا به 
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 و سرنوشت چپ خلقی  قیام بهمن

 

خود و نه در اوضاع و انسان ها خود سازندگان تاریخ خویشند ولی نه طبق دلخواه » 

احوالی که خود انتخاب کرده اند، بلکه در اوضاع و احوال موجودی که از گذشته به 

های مرده رو هستند. شعائر و سنن همه نسلارث رسیده و مستقیماا با آن رو به 

  (مارکس، هجدهم برومر)« .کوهی بر مغز زندگان فشار می آوردچون 

ی فعالیت آینده سازمان یا رویکرد کمونیستی در طول مجادالتی که بر سر چگونگ

بدیل مشی چریکی، میان ما و اکثریت رفقای سازمان جریان داشت، هر دو طرف به 

بورژوائی قرار داشتیم. بار خلقی و اندازه کافی زیر آوار باورهای وارونه کمونیسم 

 تمامی گمراهه پردازی ها و راست روی های شکست آمیز صد ساله جنبش کارگری

و چپ بین المللی از سال های بعد از پایان کار انترناسیونال اول تا آن روز یکجا بر 

قادر به درک درست راه و چاه مبارزه طبقاتی  هاسر ما خراب بود. در زیر این آوار

حس می  محدود طحیدر سنبودیم، فشار عوارض اشتباهات و کجراهه رفتن ها را 

طبقاتی یا تجارب و  روز خودانگیختهور متناسب با شع هر فرد یا عده کردیم.

آموخته های نظری خود واکنش نشان می دادیم. در همین سطح با هم به گفتگو و 

کشمکش می رسیدیم. از هم جدا می شدیم یا به هم ملحق می گردیدیم. تجزیه 

ا گروه آرمان را بنا رفقائی که سازمان پیکار ی ازبخش م ل مجاهدین و جدائی ما 

از همین دست بود. آنچه شالوده این جدائی را تشکیل داد همان ز نهادند نی

اختالفاتی بود که پیش تر گفتم. این اختالفات مسلماا مهم بودند، ما به تشکیالت 

سازی باالی سر توده های کارگر انتقاد داشتیم و خواستار تالش برای سازمانیابی 

ورطه سرنوشت احزاب  به بودیم. فرجام رویکرد رفقای دیگر را افتادن کارگران

پروروس و پروچینی و تبدیل شدن به ساز و برگ قدرت سرمایه داری اردوگاهی 

شدیم. اما نکته اساسی نمی دیدیم. بر همین اساس حاضر به ادامه همراهی با آنها 



 337   /  تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی

 

این بود که خود ما اوالا به رغم این انتقادات و باورها، در دنیائی از سردرگمی و 

 جدا که نفری 15 – 14می بردیم. ثانیا در همین ترکیب  ضعف شناخت به سر

 قیام، از پس روز چند. نداشتیم مشترکی عزیمت نقطه و نظر وحدت انسجام، شدیم

نظراتی را پیش کشید که از تردیدهای جدی او برای  ) محمد صادق( رفقا از یکی

ادامه  دتیمهمراهی خبر می داد. گفتگوی میان من و او پیرامون نظراتی که داشت 

یافت. حرفهائی را مطرح کرد که کل مواضع مشترک پیشین را به زیر سؤال می 

ح برد. جهتگیری بسیار راست روانه ای که تا سرحد اکتفاء به افشاء بخش به اصطال

و تمرکز قوا علیه مافیای اسالمی بورژوازی یا به روایت آن دولت اسالمی « لیبرال» 

صریح  ،، رفیقی بسیار صمیمی، مبارزی رفت. محمدپیش م «!!خرده بورژوازی»روز 

به و در همان حال زیر فشار تندنس های بسیار راست روانه و عمیقاا لیبرالی بود. او 

نیز مباحثی را مطرح متعاقب آن یکی دیگر از افراد  تدریج ارتباط خود را قطع کرد.

ر هم می ریخت. همسوئی ها و توافقات فیمابین را ب همهکه باز هم شالوده  ساخت

 رویداد سومی که در همین فاصله اتفاق افتاد کناره گیری رفیقی بود که انتظارش را

در صف کارگران سیاسی فعال راه آهن تهران مبارزه  40نداشتیم. او تا اواخر دهه 

در جریان تحوالت  روی نهاد.به سازمان مجاهدین  با شروع مبارزه چریکی .می کرد

در پروسه تجزیه این بخش باالخره به بخش م. ل پیوست و ایدئولوژیک تشکیالت 

همه جا با ما همراهی داشت. رفیقی بسیار قابل اطمینان، صمیمی و با احساس 

مسؤلیت بود. چگونگی جدا شدن وی نیز با دیگران فرق می کرد. بسیار خسته به 

قیام  نظر می رسید و زیر فشار همین خستگی بعالوه سرخوردگی از شرائط  بعد از

ت ها و رفاقت ها به سراغ زندگی شخصی خود یصمیم همهو وضعیت چپ با حفظ 

و بسیار زود از میان  گردیدرفت. ماههای نخست جدائی ما با این مشغله ها سپری 

باقی ماندیم. با چند نفری کل رفقای دوره سازمان مجاهدین و بخش م. ل فقط 

در سال آخر به سازمان  پیوسته  همه اینها در طول همین مدت با کمک رفقائی که
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و در پروسه تجزیه تشکیالت با ما همراه شده بودند، پاره ای کارها را آغاز کردیم و 

خواهان تماس شدند و ما به طور فعال  ش بردیم. افراد، محافل و گروههای زیادیپی

 حاصل تجزیهبرخورد کردیم. غالب آن ها آماده پیوستن به یکی از سه بخش 

ریان را از نزدیک های هر سه جم . ل بودند و می خواستند حرف ین مجاهد

هائی خواستار پیگیری پروسه وحدت تشکیالتی می شدند. بشنوند. گروهها یا سازمان

بیش از همه برای رسیدن به چنین « رزمندگان آزادی طبقه کارگر» در میان آنها 

مشخص عملی همکاری های  برخی نیز خواهانهائی  . تشکلداشتوحدتی کوشش 

ها بود. فعالیت جدید ما با برنامه ریزی همین  کومله از جمله این سازمان می شدند.

ارتباطات آغاز شد. کاری که بخش قابل توجهی از وقت و انرژی روز گروه را به خود 

دست به کار تدارک انتشار یک نشریه  روزها اختصاص داد. همزمان و در همان

نیاز داشت و به همین دلیل  خاصریزی و سازماندهی  هفتگی شدیم. این کار برنامه

بیانیه ها و  تصمیم گرفتیم تا حصول شرائط الزم، به انتشار پاره ای جزوات،

. بسیار سریع چندین گزارش مشروح از شرائط کار و بسنده کنیمگزارشات کارگری 

مایه در کارخانه های تحت مالکیت سر به ویژه استثمار و مبارزه توده های کارگر

ها به این دلیل در منتشر ساختیم. انتشار این گزارش  تهیه و« لیبرال» داران 

درت اولویت قرار گرفت که صاحبان کارخانه های مذکور عموماا صفه نشینان ق

. سرمایه دارانی که تالش داشتند تا با رجوع به پیشینه سیاسی جدید بودند

ثمارکنندگان هار توده های ونی خود بر روی نقش خویش به عنوان استیاپوزیس

کارگر در یک سوی و دولتمردان روز سرمایه داری در سوی دیگر پرده اندازند. در 

« صافیاد» از گزارشات کارخانه هائی مانند  ها می توان میان این بخش افشاگری

متعلق « شوفاژکار» بازرگان و سایر سران نهضت آزادی،  مهدی متعلق به مهندس

متعلق به فردی با همین نام و چند گزارش دیگر یاد « عالی نسب » به حاجی بابا، 

ها و گروههای پراکنده ازمانتالش برای برپائی نوعی کانون گفتگو میان همه س کرد.
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بود. هسته اولیه این  روزهاچپ نیز از جمله فعالیت های دیگر ما در همین 

ست پس از قیام ه نخنام گرفت، در هفت« کنفرانس وحدت » گردهمائی که بعدها 

شکل گرفت. به  بهمن، توسط رفقای آرمان، رزمندگان آزادی طبقه کارگر و ما

پیرامون فرایند تحوالت وهائی را با هدف تدقیق نظرات موازات این کارها گفتگ

 خطوط کلی کارهای تبلیغی، اجتماعی و اوضاع جاری، قدرت سیاسی بعد از قیام،

در درون گروه برنامه ریزی و نوع این ها  های سیاسی روز مهم فعالیتمحورهای 

. بارزترین شاخص این دوره کار ما، افتادن به ورطه نوعی راست روی در قیاس با شد

فاجعه بار حاکم بر کل  چپ نمایگذشته و به تبعیت از موج نیرومند رفرمیسم 

نیروهای چپ در شرائط روز جامعه بود. یک سال پیش از این تاریخ  وقتی که نطفه 

ای اختالف میان ما و اکثریت رفقای سازمان منعقد می شد، مسائلی از نوع ه

پدیده  ترکیب نیروهای درون قدرت سیاسی حاکم، چگونگی موضعگیری در مقابل

مسائل هیچ و مانند اینها « تئوری سه جهان» ، «سوسیال امپریالیسم» ای با نام

ضوعات نبود. در عوض این مو اصالا . نقطه عزیمت مابه حساب نمی آمدند خاصی

های دیگری همه وجودمان را مشغول می ساخت. این واقعیت که در یک  واقعیت

ها ی که جهنم استثمار مرگبار میلیونجامعه سرمایه داری زندگی می کنیم، جامعه ا

برده مزدی و کانون ستمکشی، بی حقوقی، تحقیر، گرسنگی و زندگی رقت بار دهها 

ر است. جامعه ای که در آن سرمایه نیروی قاهر میلیون نفوس توده های کارگ

مسلط بر همه وجوه هستی انسانهاست. هر چه استثمار و دیکتاتوری و خفقان و 

از سرمایه داری بودن و درندگی است از همین جا یعنی تبعیض و زندان و شکنجه 

س باید علیه این نظام پیکار کرد و برای جامعه بر می خیزد. بر همین اسا

و رابطه خرید و فروش نیروی کار بردگی مزدی یابی کارگران علیه اساس سازمان

 تالش نمود.
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در آن زمان هیچ بحث عقیدتی و مرامی ما را به سمت جدائی سوق نمی داد. آنچه 

، با همان روایت غیرمارکسی و بسیار دنبال می کردیم مبارزه علیه سرمایه داری

ها در این خالصه می شد که  بود. همه تقال و حرص و جوش مغشوش روزمان

سازمان در این راستا گام بردارد و سازمانیابی سوسیالیستی طبقه کارگرعلیه بردگی 

محور همه کشمکش ها در اینجا قرار در آن روز مزدی را دستور کار خود کند. 

داشت، اما اکنون با گذشت چند ماه پس از جدائی، به همه کارها روی می نهادیم و 

ه به آن نمی پرداختیم همان مسأله اصلی یعنی تالش مؤثر برای تنها کاری ک

سازمانیابی ضد سرمایه داری توده های کارگر بود. آنچه را که برای تحققش حتی 

 رضایت داده بودیم، خویش رفقای دیرینعزیزترین به تجزیه سازمان و جدائی از 

 می بردیم!!عمالا از یاد 

جستجو نمود.  از جمله خود ما ن روزچرا؟ پاسخش را باید در وضعیت چپ آ

بحث  پیرامونشها و مقاالت مختلف به صورت مشروح  موضوعی که من در کتاب

کرده ام و در همین کتاب حاضر نیز در جاهای مختلف بر حسب مناسبت به آن 

جزئی از چپ روز دنیا هیچ ربطی  وچپ ایران ما به عنوان آحادی از اشاره نموده ام. 

ما یا جمعیت . نه به این معنی که یممایه داری طبقه کارگر نداشتبه جنبش ضد سر

کار و استثمار طبقه کارگر  برخاستگان شرائط زندگی،قابل توجهی از این چپ 

 و تحریف بافی ها ، توهمپردازی هادنیای وارونه در ، بلکه به این خاطر که نبودیم

اری از بورژوازی به مسائل مختلف مبارزه طبقاتی غوطه می خوردیم. با سر اقش

را به  این اقشار با رقبای طبقاتی مسلط آن هاجدال بیرق و مبارزه نظر می کردیم 

ما  به روایتی از کمونیسم آویزان بودیم که نه کمونیسم لغو کار . یمدوش می کشید

نوعی کمونیسم مزدی پرولتاریا بلکه ظرفی برای پیشبرد مناقشات این اقشار بود. 

به جای متشکل نمودن توده های در ایران  خوداز همان زمان زایش  از دیرباز وکه 

را « سرمایه داری مستقل و ملی»قرارکارگر علیه سرمایه، گمراهه ناکجاآباد است
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پیش پایشان پهن می کرد. به جای مبارزه ضد سرمایه داری، امپریالیسم ستیزی 

ریشه فقر و گرسنگی خلقی را دستور کار مبارزه کارگران می ساخت. به جای آنکه 

سرسپردگی این  بهها را در سرمایه جستجو کند و دیکتاتوری و خفقان و سلب آزادی

چنین وضعی از آغاز  ایران . چپها خیره می شد ا آن دیکتاتور به امپریالیستی

داشت و چنین باورهای باژگونه ای را به خورد توده های کارگر می داد. صفه 

هائی از بخشانتظارات و افقهای اجتماعی  هر چیز بیش از نشینان و جلودارانش

این پیشینه و فراز و فرودی که در نمایندگی می کردند. چپ ما با بورژوازی را 

همین مدار طی می کرد، در روزهای پس از قیام بهمن نیز از حداقل جهتگیری 

الزم برای پرداختن به مسائل جنبش کارگری و مبارزه ضد سرمایه داری طبقه 

گر باز ماند. بخش قابل توجهی از احزاب و گروههایش نه فقط هیچ نقش کار

فرومایه  سطحاثرگذاری در مبارزه طبقاتی توده های کارگر ایفاء ننمودند که تا 

ترین سفلگان مزدور سرمایه سقوط کردند و به خدم و حشم دولت هار اسالمی 

ل همه دوره های مث« حزب توده»سرمایه داری علیه جنبش کارگری تبدیل شدند.

فرو غلطید. اکثریت چریکهای  نفرت باریدیگر حیات ننگینش به چنین ورطه 

 فدائی خلق نیز ایفای همین نقش را پیش گرفتند. 

این هر دو تشکل حلق آویز به اردوگاه شوروی یا قطب شرقی سرمایه جهانی در 

کشتار  همکاری جنایت آمیز پلیسی و جاسوسی با رژیم سنگ تمام گذاشتند، در

فعالین کارگری و کمونیست ها با نیروهای امنیتی دولت اسالمی شریک شدند و 

جنایات دیگری که مرتکب گردیدند. گروههای دیگری از چپ مانند حزب رنجبران 

و نیروهای پروچینی اگر هم تا این حد پیش نرفتند اما به هر حال در کنار قدرت 

 یم بندی کلی می توان گفت که چپسیاسی روز سرمایه جای گرفتند. در یک تقس

در این دوره به سه طیف متمایز تقسیم گردید. پروروس ها به حمایت از  ایران

بخش پان اسالمیستی قدرت سیاسی بورژوازی برخاستند. پروچینی ها در کنار 
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رژیم قرار گرفتند. سومین طیف که به نوبه خود  درون لیبرال احزاب موسوم به

ل می داد، بیرق مخالفت با هر دو جناح حاکمیت افراشت اما نیروی وسیعی را تشکی

در چهارچوب همان  در بهترین حالت فقط به نوعی رژیم ستیزی فراطبقاتی

  نهاد. روی کمونیسم خلقی

ان گونه هم« 3خط »زمانهای این طیف موسوم به شمار قابل توجهی از گروهها و سا

ور هم جمع شدند و با هم به د (35)«کنفرانس وحدت»که قبالا اشاره شد، در 

گفتگو پرداختند. هدف گفتگوها که حدود یک سال و نیم طول کشید، جستجوی 

 گر و تشکیل یک سازمان بزرگتر بود!!نقاط مشترک عقیدتی برای ادغام در همدی

نیروهای طیف اول و دوم در اینجا مورد بحث نیستند. آنها در بنمایه طبقاتی 

بخشهای معینی از  جهانیدر ایران و چه در سطح  رویکرد و استراتژی خود چه

بورژوازی جهانی و اشکال معینی از برنامه ریزی کار و تولید، سیاست و ساختار نظم 

سرمایه داری را نمایندگی می کنند. تفاوت این دو طیف عمدتاا آن بود که اولی به 

را از آنجا اخذ  شوروی یا اردوگاه سرمایه داری دولتی حلق آویز بود و الگوهای خود

مائوئیستی همراه بخش باورهای می نمود، در حالی که دومی با بستن دخیل به 

سرمایه داری مستقل »  ومدرنیسم  ،«دموکراسی»بورژوازی برای  «لیبرال» ظاهراا

 تقال می کرد. «!! ملی

طیف سوم را جریاناتی تشکیل می دادند که اصل و نسب سیاسی آنها به طیف 

خورشیدی به این سوی با  40، اما در طول زمان، به ویژه از دهه نخست می رسید

رجوع به پویه تحوالت درون چپ جهانی، کوشش داشتند تا هویت اجتماعی 

متمایزی دست و پا نمایند. این کوشش هنوز در نیمه راه و به طور واقعی تر در گام 

ل مارکسی در بنمایه خود هیچ رویکرد رادیکا سوای این، اما های نخست بود

. در روزهای پیش و پس انقالب بهمن آنچه این چپ را از حزب توده یا نداشت

جریانات پروچینی متمایز می ساخت، بسیار بیشتر از آنکه خمیرمایه مارکسی و ضد 
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رادیکال  ظاهراًسیاسی  مواضعکار مزدی نظرات یا استراتژی مبارزه طبقاتی باشد، 

تغییر ماهوی بر سر جای خود هر گونه بدون بود. شالوده ها ولو دستکاری شده، 

از سرمایه داری شباهتی به آناتومی مارکسی سرمایه « 3خط»باقی بودند. روایت 

چیزی سوای  نهایتاا مرزبندی با اردوگاه، غلیظ نداشت. سوسیالیسم را به رغم دعوی

 سلسله جنبانسرمایه داری دولتی نمی دید. جنبش کارگری را به جای آنکه نیروی 

به عرش قدرت  «انقالبیون حرفه ایحزب »تسمه نقاله عروج  امحاء کار مزدی بیند

سیاسی می پنداشت. زمین و زمان را از جار و جنجال برپائی شوراهای کارگری می 

آکند اما شوراها را برای این می خواست که مایه اعتبار و شوکت حزب یا سازمان 

ایه داری توده های کارگر وقعی نمی ضد سرم اشند. به سازمانیابی سوسیالیستیب

گذاشت و ظرفیت کارگران برای این کار را انکار می نمود. تحلیلش از دولت به تمام 

و کمال غیرمارکسی بود. به جای اینکه دولت را نهاد قدرت سرمایه و سازمان برنامه 

سرمایه داری بیند، بلوکی نظام اجتماعی امنیتی و ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، 

متشکل از نمایندگان طبقات و الیه های مختلف اجتماعی می دید!! در همین راستا 

حاصل شکست انقالب و دست به کار بازسازی را که دولت دینی بورژوازی 

و خرده بورژوازی ارزیابی لیبرال بورژوازی فاشیستی نظم سرمایه بود، ظرف ائتالف 

  می کرد!!

نه فقط قادر به ایفای هیچ نقشی در حوزه با چنین نظرات و تحلیل هائی « 3خط » 

ی شد، که تأثیراتی مخرب در متشکل ساختن ضد سرمایه داری طبقه کارگر نم

جوانه های احتمالی این سازمانیابی بازی  گمراهسازی، راست روی و از هم پاشی

می کرد. یک جمعیت عظیم چند ده هزار نفری از جوانان درس خوانده ابوابجمعی 

را به جای ترغیب به اثرگذاری فعال در جنبش جاری خود، در درون طبقه کارگر 

ویترین های تشکیالتی جاسازی کرد. این جمعیت کثیر ذینقش را از بدنه جنبش 

خود جراحی نمود و سطل رنگ به دست مأمور نوشتن اسم و رسم سازمان ها بر در 
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اکز کار به شکار و دیوار شهرها یا سنگفرش خیابان ها ساخت. در کارخانه ها و مر

فعالین کارگری روی آورد و هر گروه کوشید تا شماری از این فعالین را جذب خود 

نماید و از مابقی همزنجیران جدا گرداند. حدود نیمی از توده های کارگر را از هویت 

نشجویان، طبقاتی خود خلع نمود و لباس طبقات دیگر پوشاند. برای معلمان، دا

و این نوع نفوس کارگری، پروانه خرده بورژوا بودن و جواز ان دانش آموزان، پرستار

تعلق به جنبش های دیگر جعل کرد، فعالین این حوزه ها را در نهادهای 

دموکراتیک و رژیم ستیزی خلقی سازمان داد. حوزه های مختلف پیکار ضد سرمایه 

ویژه ای ه دموکراتیک مز هم گسست و برای هر کدام شناسناداری طبقه کارگر را ا

صادر نمود. به جای تبدیل آناتومی مارکسی عینیت روز نظام سرمایه داری به شعور 

و شناخت و آگاهی طبقاتی کارگران بدترین خرافه ها را در شیار مغز آنان پاشید. به 

توده های کارگر القاء کرد که گویا ریشه واقعی بی حقوقی زنان، کار کودکان، 

آزادی های سیاسی، سنگسار، قصاص و  تمامی کشتار دیکتاتوری هار حاکم، خفقان،

سبعیت های شرم آور دینی، تبعیضات کشنده جنسی و قومی و مانند این ها نه در 

است!! گویا  وجود سرمایه بلکه در مناسبات ماقبل سرمایه داری و قرون وسطائی

ک ها نه حوزه های پیوسته جنگ ضد سرمایه داری بلکه هر یمبارزه علیه همه این

قلمرو خاصی برای دموکراسی طلبی بورژوائی است!! و باالخره اینکه گویا بدون 

سرمایه می توان به کمترین تبدیل هر کدام این قلمروها به سنگر نیرومند ضد 

 یافت!!  ها دست موفقیت

را تعیین « 3خط»موتور محرک موجودیت  «ضد امپریالیستی»به اصطالح مبارزه 

بورژوائی و  ،ریالیسم به اندازه تحلیلیش از سرمایه داریمی نمود و روایتش از امپ

بر جدائی ناپذیری  اعتقاداتشدر فرمولبندی صوری خالی از شناخت مارکسی بود. 

ضد امپریالیستی انگشت می نهاد اما روایت وی از  از پیکارمبارزه ضد سرمایه داری 

مونیسم مارکسی و هر دو باژگونه و فقط سنگ بنائی برای گریز هر چه بیشتر از ک
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ضد کار مزدی طبقه کارگر می شد. تمامی دو سال اول بعد از قیام را به جر و بحث 

در باره ترکیب نیروهای درون ساختار قدرت سیاسی گذراند. از وحدت گروههای 

منزوی چپ سخن راند، برای توسعه طول و عرض گروه یا سازمانش کوشید. محافل 

اجتماعی و مان هائی بزرگتر، اما به همان اندازه غیرو غیرکارگری روز چپ را در ساز

منزوی ادغام کرد. برگزاری آکسیون و افراشتن بیرق تشکیالت در جوار دانشگاهها 

را شالوده تالش و ابراز حیات خود ساخت. زمین و زمان را از روزنامه و اطالعیه و 

به جنبش  بیانیه آکند و در این نشریات همه چیز گفت فقط از مسائل مربوط

خط »حرفی به میان نیاورد. هیچ سوسیالیستی و  ضد کار مزدی توده های کارگر 

چنین وضعی داشت و با این وضع همه فرصت ها را از دست داد. قادر به  «3

برداشتن هیچ گامی در راه سازمانیابی ضد سرمایه داری و شورائی طبقه کارگر نشد. 

کارگران از دائره گزارش مناقشات میان کل تبلیغاتش در درون جامعه و در میان 

بخش های مختلف بورژوازی و افشاء این یا آن عنصر رژیم فراتر نرفت. روایتش از 

کار آگاهگرانه روایتی عمیقاا سرمایه محور و فاقد هر میزان درونمایه مارکسی و ضد 

ا کار مزدی بود. نه فقط به شعور سوسیالیستی کارگران هیچ پشیزی نیافزود که ت

 توانست ذهن آنان را از باژگونه پردازی های مسموم و گمراه کننده پر کرد. 

ما جزء ناچیزی از همین چپ یا همین طیف چپ بودیم. شکی نیست که بر شرکت 

 «شورائی»فعال، آگاه و کمونیستی در مبارزات روز توده های کارگر و سازمانیابی 

ص و جوش زیاد می خواستیم با حر جنبش کارگری اصرار داشتیم. در شروع کار

در هر م. نبودیاما با همه اینها هیچ تافته جدابافته ای از چپ  را ایفاء کنیم نقشاین 

راه حلهایش را لمس به راهبردها، نگاهها و گام که بر می داشتیم شمع آجینی خود 

تا اسیر موج نگردیم، به جای تقال برای بزرگتر کردن  داشتیمکوشش  می کردیم.

به جستجوی هر چه بیشتر ارتباطات کارگری پرداختیم. با گروههائی تماس  !!گروه

گرفتیم که زمینی تر بودند و به مسائل جنبش کارگری توجه نشان می دادند. در 
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زمینه تحلیل ها و موضع گیری ها کمتر از خیلی ها به دام راست روی افتادیم. بر 

جاع هار پان اسالمیستی را خالف همه گروههای دیگر که برای مدتی طوالنی ارت

زیر لوای خرده بورژوازی بودن!! تطهیر می کردند، از همان روز نخست بر ماهیت 

ضد کارگری کل قدرت سیاسی پای فشردیم. برای هیچ روزی گول جار و 

این بخش از « ضد امپریالیستی»امفریبانه و شیادانه به اصطالح جنجالهای عو

بکاریها دریغ نکردیم. از یم و در افشاء این فریحاکمیت درنده بورژوازی را نخورد

پاره ای جهتگیری ضد سرمایه داری ما در قیاس با غلظت ها مهم تر همه این

های ما  فعالیت یا ها بود. این وجه از مواضع رین آنچپ حتی رادیکال ت هایسازمان

که برخی گروهها در چهارچوب همان باورها و کلیشه  رنگ و رخساری داشت

چپ روی، نادیده گرفتن مرحله دموکراتیک به عنوان ی های رایج روز آن را پرداز

انقالب!! و تبلیغ مستقیم انقالب سوسیالیستی مورد انتقاد قرار می دادند. در این 

در میان افرادی که در روزهای پس از قیام بهمن و  .رابطه به حادثه ای اشاره کنم

نقطه ای از بودند که در تن از رفقا چند  ل تشکیل گروه نبرد به ما پیوستندبه دنبا

تصمیم به متشکل ساختن خویش  ،زندگی می کردند و پس از تماس جنوب

گرفتند. وقتی خواستند به عنوان حوزه ای از گروه ابراز موجودیت کنند برای تهیه 

در این متن بر پایه متنی تهیه کردیم. توافق آنان  با ما. خواستند بیانیه از ما نظر

م، ابتدا وضعیت اقتصادی و کل پویه کار و تولید یداشتآنجا عاتی که از اطال

. سپس بر امکان تشکیل شوراهای کارگری، سلب تشریح شداجتماعی منطقه 

اهها یا اراضی و برنامه ریزی خصوصی کارگ سرمایه داران و مالکانتمامی مالکیت از 

 تحققآخر را به پروسه  . بخشگردیدهمه مراکز کار و تولید توسط شوراها تأکید 

م. در یاین هدف و سازمانیابی جنبشی که باید در این راستا پیش تازد اختصاص داد

م که اوالا پیشبرد این فرایند با یورش فاشیستی یتصریح نمودنیز همان جا این را 

هیچ ربطی دولت روز سرمایه مواجه خواهد شد، ثانیاا حتی با فرض پیروزی معنایش 
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بلکه همه اینها را باید به مثابه حلقه  نداردحول سوسیالیستی اقتصاد تهیچ سطح  به

این پیکار به  اسری ضد سرمایه داری و سازمانیابیهای پیوسته یک پیکار سر

ر قاموس نیروهای چپ کفر حساب آورد. در آن روزها طرح چنین راه حل هائی د

یک کالم ما در می شد و آن را گواه افراط در چپ روی می دانستند. در تلقی 

همان حال که همه فروماندگی های ناشی از کمبود دانش مارکسی و شناخت 

ها  برخیاین گونه تفاوتها را هم با  کار مزدی را با خود حمل می کردیم،واقعی ضد 

به انفصال ما از  به هر حال کمکی انداشتیم. تفاوتهائی که با همه مهم بودنش

 چپ روز نمی نمود. واقعیت غیرکارگری و سوسیال خلقی 

با یورش نیروهای رژیم به یکی از مراکز استقرار رفقای گروه،  58در اوایل تابستان 

عده ای از ما دستگیر شدیم و چند ماهی را در زندان به سر بردیم. این ضربه در 

کنار مشکالت دیگری که پیش تر و در شروع این فصل به آنها اشاره شد شرائط 

اولین کشید تا  ج را نیز برای گروه دشوارتر ساخت. مدتی  طولانجام همان امور رای

منتشر کردیم. خطوط کلی کار نشریه « نبرد»شماره نشریه هفتگی گروه را زیر نام 

، رد پروروس درون جنبش کارگریمشخص بود. نقد رفرمیسم حزب توده ای و رویک

تی در میان نقد ناسیونالیسم چپ پروچینی و مائوئیستی، کار آگاهگرانه طبقا

 ،تشریح اوضاع سیاسی جاری، اسالمی علیه جمهوری همه جانبه کارگران، تبلیغ

را به  . در همین راستا، چند شماره اولای مختلف نشریه را تشکیل می دادهبخش

اختصاص « هااتحادیه کمونیست»و « راه کارگر» در نقد مبانی نظراتمقاالتی  انتشار

نفوذ دو رویکرد راست و سرمایه ساالر آشنای مقابله با  دادیم. هدف نوشته ها

سوسیالیسم تا مغز استخوان « راه کارگر» .بود ایران در جنبش کارگری جهانی

رفرمیستی و  کامالاو بر پایه نقدی  نمودارتجاعی اردوگاهی را نمایندگی می 

بورژوائی از برخی کارکردهای حزب توده یا حزب کمونیست شوروی برای 

 می ساخت. وائی ضد کارگری و ضد مارکسی اردوگاه حیثیتسوسیالیسم بورژ
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و دفاع از « سوسیال امپریالیسم»خود را از نقد تز رایج های بحث جریانرهبران این 

 جوامعدر شوروی سابق یا حاکم اجتماعی  سوسیالیستی بودن مناسبات اقتصادی،

تی همین مباحث را اردوگاه آغاز کردند و مقاالت نشریه نبرد نیز دقیقاا بنمایه طبقا

 محور تمرکز انتقاد خود قرار داد. 

یا نادرستی تز درستی « شوروی» فشرده حرف ما این بود که نکته گرهی در باره 

سرمایه داری بودن شیوه تولید و مناسبات اساس نیست. « سوسیال امپریالیسم»

یالیسم احزاب اردوگاهی از سوساجتماعی مسلط در جامعه روسیه و روایت بورژوائی 

این مؤلفه قابل تعمقی بود که  است که مورد تأکید، تصریح و نقد کمونیستی ماست.

ردوگاه متمایز می ساخت. نقد ما به شوروی را از نقدهای مائوئیستی رایج در باره ا

 ی دیگریههاها و همه گرو له حزب رنجبران، اتحادیه کمونیستها، از جممائوئیست

گروههای  غالبحتی را تشکیل دادند، « دت انقالبیوح»که بعداا جریان موسوم به 

پر می کردند « سوسیال امپریالیسم »همه جا را از داد و قال  3موسوم به خط 

 بهبدون اینکه کالمی در مورد سرمایه داری بودن شوروی بر زبان رانند، بدون اینکه 

آنان « سم امپریالی» ، بدون اینکه نظریه اتکاء کنندشناخت مارکسی سرمایه داری 

در سرچشمه خود سنخیتی با کالبدشکافی مارکسی سرمایه و امپریالیستی شدن 

 داشته باشد. نیاز به توضیح نیست و پیش تر به کرات گفته ام که ما سرمایه داری

تافته جدابافته ای از چپ روز نبودیم، میزان آشنائی ما با متون مارکسی هم  هیچ

رهای کنفدراسیونی یانات به ویژه برخی آکادمیکمسلماا نسبت به افرادی از این جر

می تنیدیم،  طبقاتی خویشبر هستی  ،هاتئوری پرداز آن ها کمتر بود، با همه این 

به گونه دیگری می فهمیدیم و  تا هر کجا که می خواندیم حرفهای مارکس را

ن می رویکرد معین خود را داشتیم. آنچه شالوده نگاه ما به سیاست و مبارزه را تعیی

 روز خویششعور  و در سطح شناخت علیه سرمایه داری بود،ه کارگرکرد جنگ طبق

این راه را می رفتیم و پدیده ها و رویدادها را از این منظر می کاویدیم. به همین 
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مهمی که داشت به هر حال یک  بسیار دلیل نقد ما بر اردوگاه با کل کاستی های

 چپ ه داری را دنبال می نمود و نوع نگاهضد سرمای ولو رقیق و فرسوده جهتگیری

حمله قرار می  موردداری و سوسیالیسم را و سرمایه به سرمایه  ی یا چینیاردوگاه

ها از موضعی مائوئیستی صدق می کرد. آن محافلداد. عکس این قضیه در مورد 

ت بخشی از بورژوازی در ناسیونالیستی عزیمت می کردند، پاسدار حریم و حرم

دار  همهبورژوائی  خلقی و دیگر همین طبقه بودند. امپریالیسم ستیزی شمقابل بخ

و ندار سیاسی آنها را تعیین می نمود و انتقادشان به شوروی سابق از همین جا بر 

 می خاست. 

محافل یا گروههائی به ما ملحق شدند. شماری از اعضای  59و  58در طول سال 

شنفکران کمونیست(، گروه آذرخش و دانشجویان و رو« ) درک»جریان موسوم به 

در کنفرانس ل در این زمره قرار داشتند. .همه پرجمعیت تر گروه رزمندگان م از

بسیاری از این گروهها به این خاطر شیفته وحدت بودند که می خواستند وحدت 

انفعال، سردرگمی و انزوای مهلک خود را با دیگران تقسیم کنند. ما نیز هیچ وضع 

این محافل نداشتیم اما حداقل از این منظر به موضوع نگاه نمی کردیم.  متفاوتی با

شن تر گشت، هر چه زمان می گذشت بی نتیجه بودن ادامه گفتگوها برای برخی رو

درونی ناشی از انزوای  مشکلمی خواستند به هر حال برای  در حالی که عده ای

چهار گروه مرکب از ما، ی سرانجام سکتی خود چاره ای بیابند. در دل چنین فضائ

 9پیکار و رزمندگان تصمیم به ترک کنفرانس گرفتیم. مابقی یعنی  رفقای آرمان،

با  خود و سوسیال خلقی ، ناسیونالیستیپایه تفاهمات مائوئیستیبر باقی مانده گروه 

که بسیار راست را پدید آوردند. جریانی « وحدت انقالبی» هم یکی شدند و جریان 

تضار افتاد، تکه پاره شد و از پیش از آنکه زاده شود به ورطه اح شاید  سریع وخیلی 

 هم پاشید. 
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برای تکمیل ماشین دولتی سرمایه  ،بورژوازی اسالمی رژیم 1358در زمستان سال 

تصمیم به برگزاری سناریوی  داری و بازپردازی مفصلبندی قدرت سیاسی سرمایه

همات گرفت. نیروهای چپ غرق در تو« پارلمان» و تشکیل «  انتخابات» موسوم به 

این های مکتبی سوسیال خلقی تصمیم گرفتند که در دیرپای خود و با الگوپردازی

ما نیز به عنوان  را به عنوان کاندیدا معرفی کنند.شرکت نمایند و افرادی سناریو 

جزئی از چپ با همان کوله بار توهمات و زیر عناوین خودفریبانه و مردم فریبانه 

های برای لیست سازمان احمدیان را  امیر حسین رفیق ،«شارکت برای افشاءم»

 معرفی نمودیم.  3خط 

افراد هر چه بیشتری  تابا پیوستن رفقای جدید همه تالش خود را به کار گرفتیم 

های کارگری اطراف و شهرکزندگی در محالت در مراکز کار و تولید مستقر شوند و 

رفقای آمیختگی فعال با توده های طبقه خود سازیم. تهران را بستر همپیوندی و 

( از فداکارترین 36)زیادی در این زمینه فعال بودند، رفیقی با نام مستعار محمود 

به هائی را  طرح ستان،کرد جنبش جاری دروندر رابطه با کمک به این فعالین بود. 

« کومله» با  ممکن . سیاست ما در این رابطه از آغاز بر شالوده همکاریبحث نهادیم

عیین می کرد، همکاری را ت زی امکانات مالی یکی از محورهایاستوار بود. فراهم سا

هائی را اجراء ملیاتی مشترکی تشکیل دادیم و طرح تیم عبرای تحقق این هدف 

کردیم. مصادره دارائی شعبه ای از بانک ملی تهران یکی از این طرح ها بود که با 

زنده یاد تیمی از رفقای تشکیالت با مسؤلیت  1359در سال  .موفقیت انجام گردید

، عازم کردستان گردید. دستور کار این تیم انتقال پاره ای تجارب تکنیکی عالم زاده

بعالوه مقادیری سالح دست ساخت دوره چریکی بود که در عملیات نظامی 

و  1351داشت. پیشینه تولید این سالح ها به سالهای  کاربرد نیروهای پیشمرگ

را رفیق محسن فاضل به عهده  باز می گشت. کار طراحی اولیه اش پس از آن

از طریق نصب  )مجاهدین( داشت. مصرف مقدماتی آن پخش اعالمیه های سازمان
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تکنیکی سازمان بخش رفقای این دستگاه بعدها توسط  .در نقاط مختلف شهر بود

نجام به صورت وسیله کارهای زیادی روی آن صورت گرفت و سرا تر شد، کامل

مؤثری برای سازماندهی کمین ها، پرتاب خمپاره و حمله به تانک های دشمن در 

 فعال داشت.  بسیار  آمد. عالم زاده خود در پروسه تکمیل این سالح نقش
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اسالمی درنده فاشیسم عروج  ،سرکشی تناقضات کمونیسم خلقی

 «3خط » طیف فروپاشی  بورژوازی و

 

در تاریخ جامعه ایران فصلی ویژه است.  59اصله میان قیام بهمن تا اواسط سال ف

بن بست بی گشایش کمونیسم خلقی و فروپاشی سازمانهایش در زیر فشار تناقضات 

را تعیین می کند. تردیدی نیست که چنین  بارزترین ویژگی این دورهحاد درونی، 

به این صورت و در دل شرائطی با  رویدادی خاص جامعه ما نبوده است اما وقوع آن

این مختصات شاید تا حدودی متمایز از جاهای دیگر باشد. آنچه از آغاز زیر نام 

این توانائی را  حاد خود تناقضات همهبا موجودیت کرد اعالم کمونیسم در جامعه ما 

و با بهره گیری از شرائط و سیر حوادث  داشت که برای مدتی به شکلهای مختلف

حفظ کند. در چند سال تا حدود زیادی خود را   ضوعیت و اعتبار اجتماعیمو روز

، با توجه به آنچه در جهان و در سطح جامعه رخ می 57نخست پس از قیام بهمن 

تفاوت میان  را باید در ماجرادلیل این اعتبار دستخوش تزلزل جدی گردید.  داد،

 واکاوی کرد. دو دوره شرائط این 

ظرفیت باالئی برای ایجاد توهم در ذهن  خلقی یالیسم ستیزی، امپردر دوره اول

به انقالب روایت  بورژوازی ذینفع ایننمایندگان فکری توده های کارگر داشت. 

روز خود را دروازه آرمان رهائی بشریت تعریف می  آنیخت. انقالبی که اکتبر می آو

ید و دستش را در اعتبار می بخش بورژوازی الیه مورد بحثآویختن بدان به  ،کرد

 نخست . جنبش کارگری ایران فازمتوهم ساختن توده های کارگر باز می گذاشت

پروسه در نیمه راه سرمایه داری  شیوه تولید ،طی می کردرا  خود نطفه بندی

درازی در پیش داشت. نسبتاا راه  ،مسلط مناسباتبه  و تا زمان تبدیل بودانکشاف 

های امپریالیستی تراستهای بین المللی و دولت در شراکت با  ژوازی انحصاریبور

 و متوسط الیه های اجتماعی خرد .کردسفینه قدرت سیاسی روز را سکانداری می 



 353   /  تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی

 

در مالکیت سرمایه  مناسبسهم داشتن یا برای بودند، یا در خطر زوال  بورژوازی

 قدرت سیاسی شریک شدن دربرای . این الیه ها نداشتندروشنی  آینده ،اجتماعی

 با بخش بورژوازیهمین در چنین وضعی چشم اندازی نمی دیدند. هیچ نیز  وزر

 ،!!«صنعت ملی»شعار  کمونیسم اردوگاهی، ،خلقیآویختن به امپریالیسم ستیزی 

در  آن هم ،کارگران رفاهیمطالبه  آن و پیش کشیدن این یا« جامعه دموکراتیک»

توده های کارگر و غیبت کامل یک جنبش نیرومند آگاه کارگری می توانست 

  را با خود همراه سازد.   آناننوپا و نوظهور  جنبش

 عموماا تغییرمؤلفه های باال ( 60) فاصله میان انقالب تا سی خرداد  دومدوره در 

و  بردهمی کنند. سرمایه داری ایران پروسه انکشاف خود را مدت ها پیش به فرجام 

ده بود. طبقه کارگر ایران در موقعیت از دو دهه قبل به شیوه تولید مسلط تبدیل ش

یکی از دو طبقه اساسی جامعه قرار داشت و هر نوع بهبود معیشتی یا هر مقدار 

د. طبل با سرمایه داری گره می خور مستقیم آزادیهای سیاسی وی به مبارزه

پرولتاریا به این  سراسر دنیا به صدا در آمده و سقف بنای توهمدر رسوائی اردوگاه 

رجام کار خود را ده در حال فروریزی بود. امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی فامامزا

های جدید گند و خون و بربریت سرمایه داری به نمایش می نهاد و  در ظهور کانون

ضد » باالخره کمونیسم خلقی به عنوان زنجیر حلق آویزی توده های کارگر به 

برای این کار را از دست می  بخش هائی از بورژوازی ظرفیت خود !!«امپریالیسم

 هشت. 

حلقه ای از سیر تطورات کمونیسم خلقی و در حقیقت  60چپ فاصله قیام تا سال 

حلقه در حال شکست یا نسل رو به انقراض آن بود. هیچ حرفی برای گفتن نداشت. 

یک داشت ه های نخست قرن بیستم ظهوری تراژدر ده پیش از آن، اگر شصت سال

های و هوی ضد امپریالیستی یک سناریوی کمیک را می مانست.  در این دوره فقط

بورژوازی نیز به اندازه دینی ، به ویژه که دولت هار بود بی معنیبرای کارگران اش 
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امتحان تاریخی  اشسوسیالیستی  افق نوع جنجال ها را بر پای می کرد.کافی این 

ر گوش کارگران صدای سقوط طشت کارگرکشی و بشرستیزی آن دخود را داده و 

طبقه کارگر چیزی بود که کارگران نیمی از  برای. خواست هایش دنیا غوغا می کرد

آن را در افتادن از جهنمی به جهنم دیگر تجربه کرده بودند.  تحققدنیا فرجام 

کمونیسم خلقی این سالها با توجه به این نکات هیچ شانسی برای تبدیل شدن به 

ا صرف توجیه موجودیت توان خود رتمامی ید یک جنبش اجتماعی نداشت و با

 ماوراء سکت هایمی کرد. از کارگران می خواست تا خدم و حشم  فرقه ای خویش

خود برای دموکراسی طلبی خلقی باشند. فعالین کارگری را از بدنه جنبش طبقاتی 

های آگاهگرانه  جاسازی می کرد. فعالیت های محقر حزبی نجدا و در ویتری شان

انحالل جنبش کارگری در ورطه راه حلها و چاره پردازی های رفرمیستی  اش راه

بورژوازی را دنبال می نمود. حرفهایش در مورد دولت، اوضاع روز، سازمانیابی 

تاکتیک جنبش کارگری تکرار مالل انگیز وارونه استراتژی و  کارگران، سوسیالیسم،

 نمایندگان فکری سرمایه داری بود.  بافی های

را  خود آستانه انقراض لزوماا ها  سم خلقی این دوره با این پراکسیس و ویژگیکمونی

بورژوازی برای کارگران نداشت، بخش هائی از چیزی متفاوت با  می کوبید. اوالا

نبود، افقی پیش روی  آن ظرفیتسازمانیابی توده های کارگر علیه سرمایه در 

ب پشتوانه کارگری قادر به کسجنبش کارگری قرار نمی داد و به همه این دالئل 

ثانیاا بورژوازی نیز حاضر به تحمل آن نمی شد زیرا وجودش را  نیز نمی گردید.

مخل امنیت و ثبات سرمایه داری می دید. ثالثاا در هستی اجتماعی خود اسیر 

تناقضات سرکش درونی بود. از یک سوی زیر بیرق دروغین کمونیسم، جمعیت قابل 

و از سوی دیگر به  می کردهمراه با خود نواده های کارگری را توجهی از جوانان خا

دلیل تجانس ذاتی با افق انتظارات بخشی از بورژوازی، کانون رجوع عناصر فکری 

این بخش بود. کمونیسم خلقی با این همه پاشنه آشیل و تناقضات اگر هم در 
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کمی این کشد، روزهای نخست بعد از قیام می توانست گلیم خود را از آب بیرون ب

 به بعد قادر به ادامه این کار نمی شد.  58 به ویژه از اواسط سال طرف تر،

در لحظه  59و  58های  شرائط سیاسی بسیار پرتالطم و مستمراا حادثه زای سال

لحظه خود هر دو طبقه اساسی جامعه را برای تعیین تکلیف زیر فشار قرار داد. 

صیف ناپذیر و با تمامی ظرفیت ممکن در حال ارتجاع دینی بورژوازی با شتابی تو

بازسازی ماشین اختاپوسی اعمال قهر و جنایت سرمایه داری بود، توده های کارگر 

می خویش  نها و انتظارات دیری ق خواستانقالب کرده بودند و خواستار تحق

نبود و سرکوب و پاسخ به هیچ کدام این مطالبات  بورژوازی بر سردولت . شدند

ون جنبش کارگری را تنها طریق خالصی خود و نظام بردگی مزدی می حمام خ

دید. شاید گفته شود که مبارزات روز توده های کارگر نازل تر از آن بود که 

بورژوازی را به تدارک سرکوب سراسری و قهرآمیز وادارد. این حرف تا جائی که به 

شود درست است موقعیت فرومانده، سردرگم و متشتت جنبش کارگری مربوط می 

بورژوازی از سرکوب این جنبش به هیچ وجه دولت اما استنتاج حکم بی نیازی 

 و درست نیست. طبقه کارگر زیر آوار توهم به قدرت سیاسی در حال تکوین سرمایه

خواست  این آوار باز همحمل  در عینفاقد توان میدانداری و اعمال قدرت بود اما 

برای حصول آن ها دست به مبارزه می زد. مبارزه های روز خود را لیست می کرد و 

ای که اگر ادامه می یافت، هر روز شاخ و برگ تازه می کشید، استخوانبندی محکم 

بیشتری همراه می شد، سرمایه ستیزتر می  بیش و تری پیدا می کرد، با آگاهی

گردید و خطرش برای نظام بردگی مزدی و حاکمان جدید این نظام افزون تر می 

 شت. گ

به همه این دالئل عزم ارتجاع دینی بورژوازی برای سرکوب جنبش کارگری بسیار 

. حاکمان جدید سرمایه می خواستجزم بود. این سرکوب اما پیش شرط هائی را 

اینکه اسیر انزوای  برای این کار نیازمند هموارسازی راه بودند و کمونیسم خلقی با
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ارگری نداشت اما بدون شک راه تاخت و تاز با اینکه هیچ پشتوانه ک اجتماعی بود،

قهرآمیز ارتجاع بورژوازی علیه کارگران را سنگالخی می کرد. نه فقط کمونیسم 

 ونهای ارتجاعی بورژوازی درون و بیرون ساختار قدرتیخلقی، حتی اپوزیس

دار و ه ملی، جبه ،های نهضت آزادی« لیبرال»ز نوع جمهوری اسالمی ا اختاپوسی

هر کدام به شکلی هم « سازمان مجاهدین خلق»در و مخصوصاا صبنی  دسته

مخالف به هیچ وجه سنگالخ راه این سرکوب به حساب می آمدند. نیروهای اخیر 

خود در قدرت دلخواه برای احراز سهم  ،ها قتل عام کارگران نبودند اما همه این

مه آن ها ه داشتند. نزاعدولتی سرمایه با جناح پان اسالمیستی بورژوازی سر 

استفاده از ساز و کارهای ممکن رقابت را دستور کار می کردند و در این میان سوار 

شدن بر موج نارضائی کارگران نیز یکی از ساز و کارها بود. چیزی که ارتجاع هار 

  اسالمی حاکم از آن واهمه داشت. 

د در تا جائی که به طبقه کارگر و کمونیسم خلقی مربوط می ش 57انقالب بهمن 

شکست خورده بود، اما بورژوازی برای بازسازی کامل نظم  بهمن 22همان روز 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری باید پروسه شکست انقالب را تا نقطه 

در رسالت انجام این کار یا تحقق این پویه را  سرمایه داریفرجام به پیش می برد. 

ی حکومتی که از ارتجاع هار اسالمی می ها« لیبرال»نه از این برهه زمانی خاص 

را بانگ می زد. نجات  مسأله سیاسی روز این عمؤلفه های اوضا تمامیخواست. 

 ،انقالب کارگران و توده های عاصی مانده از مخاطرات باقی نظام بردگی مزدی

بخشی از  تی ماشین دولتی امکان نداشت. فقطبدون تاخت و تاز بی عنان فاشیس

سرمایه داری را نجات دهد و نظم اقتصادی و سیاسی نظام توانست بورژوازی می 

آن را بازسازی کند که قدرت بسیج جامع االطراف فاشیستی داشت. کاری که از 

دست ارتجاع درنده اسالمی بورژوازی بر می آمد و برای انجامش نه آن روزها که از 

 پیش گرفته بود. دی بسیار جقوا را  الزم ماهها پیش از وقوع انقالب راه تدارک
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ارتجاع های عظیم  یسم خلقی نقش خاکریز سر راه یورشکمون ،در دل این اوضاع

و سد راه بازسازی نظم سرمایه داری را بازی  روز به جنبش کارگری هار بورژوازی

می کرد. بورژوازی پان اسالمیستی این گونه بدان نظر می انداخت و این در حالی 

«!! جنبش کمونیستی» تشکیل دهنده این به اصطالح بود که طیف نیروهای چپ 

از درون پوسیده و از بیرون فرسوده، برای فروپاشی به کمترین تلنگر نیاز داشت. در 

ون شروع به تشدید یوقتی که موج ضربات رژیم علیه اپوزیس 59نیمه دوم سال 

وانان کرد، چپ از درون تا نیمه راه فروپاشی کامل پیش رفته بود. توده وسیع ج

و ندار  درس خوانده خانواده های کارگری درون این طیف از مدت ها پیش دار

ها، مواضع و کل استراتژی طبقاتی این چپ را زیر سؤال برده دیدگاهها، افقها، تحلیل

ها می  و ماهیت رفرمیستی میلیتانت نمای آن را باعث و بانی تحمل شکست

نداشتند و صادق ترینشان فقط به رهبران هیچ جوابی برای پرسش ها   خواندند.

جنبش کمونیستی اسیر » که  ،«باید کار تئوریک کرد» این اکتفاء می کردند که 

جنبش  بحران» ی از بحران را پیدا کرد!! همه ازباید راه خالصکه «!! بحران است

و هیچ کس نمی گفت که کمونیسم خلقی به انتهای خط  !!می گفتند« کمونیستی

از همه زودتر پاشید « رزمندگان» ان ها شروع به پاشیدن کردند، سازم رسیده است.

را تشکیل داده بودند « وحدت انقالبی» گروهی که  9زیرا که از همه بحرانی تر بود. 

 با شتاب به سوی فروپاشی رفتند. 

رژیم در متن پروسه طوالنی تدارک حمام خون جنبش کارگری و نیروهای چپ، 

حمله تعیین سرنوشت را آغاز کرد. برای شروع این کار  60سرانجام در بهار سال 

بر تشتت درونی خود غلبه می نمود و طرح عزل بنی صدر  پیش تر از هر چیزباید 

از ریاست جمهوری محور مناسب این تالش به حساب می آمد. در نگارش تاریخ 

این روزها خیلی ها بر نقش سازمان مجاهدین خلق به عنوان فراهم ساز شرائط 

تهاجم ارتجاع پان اسالمیستی انگشت نهاده اند. این نوع نگاه به ماجرا خام اندیشی 
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است. حمایت مجاهدین خلق از بنی صدر یا اعالم آمادگی آنها برای هماوردی با 

جناح مسلط دولت اسالمی تأثیر چندانی در عزم مصمم حاکمان روز برای شروع 

همن تدارک انجام این کار را می دید و ب 22قتل عام ها نداشت. این جناح از فردای 

 نقطه فرجام این تدارک بود.  60خرداد  30

خرداد نفیر مرگ و دهشت زمین و زمان  30با مستولی شدن شرائط خاص بعد از 

جامعه را در خود پیچید. باالتر گفتم که نیروهای چپ طیف کمونیسم خلقی 

رسایش بودند و اینک با آغاز میلیتانت پیش از این تاریخ به اندازه کافی دچار ف

طوفان همه چیز به سرعت درو می شد. وقوع انقالب یک جمعیت کثیر چند 

میلیونی از سکنه جامعه را با جهتگیریهای مختلف به حوزه مناقشات سیاسی و 

صف  طبقات، طیفها و که به حالیمبارزه طبقاتی سوق داده بود. این نیروها در 

اصم تعلق داشتند اما علی العموم در بطن شرائط بندی های سیاسی متضاد و متخ

زندگی و کار و اوضاع سیاسی روز برای هم آشنا بودند. پاسدار، کمیته چی و سایر 

در محالت  ،عوامل رژیم، با فعال سیاسی عضو این یا آن گروه چپ، با فعال مجاهد

ند. مشترکی زندگی می کردند و بسیاری از واقعیت های زندگی هم را می دانست

هواداران حزب توده و اکثریت فدائی که همگی نقش عمله و اکره نهادهای 

های چپ میلیتانت و رژیم  با اعضای سازمان نمودندجاسوسی رژیم را ایفاء می 

ستیز هم مدرسه ای، همکالس و هم محله ای بودند. همه این عوامل دست در 

آسان می ساختند. آنچه ون را برای رژیم یدست هم کار حمام خون نیروهای اپوزیس

خرداد روی می داد به طور واقعی طوفان فاشیسم اسالمی  30بعد از روزهای 

سرمایه داری بود و این طوفان تا جائی که به چپ مربوط می شد در شرائطی راه 

درون به سوی فروپاشی  همه چیز از ،روی سنگ بند نبودسنگی می افتاد که هیچ 

ع و فشار شبیخون های رژیم پویه فروپاشی چپ با تشدید وخامت اوضامی رفت. 

هم روند انقراض خود را آغاز کرد.  «سازمان پیکار» نیز بیش از پیش تسریع گردید. 
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دچار همین سرنوشت شدند. به این ترتیب زمانی که  مابقی گروهها و سازمان ها

می  ارتجاع هار اسالمی بورژوازی دست به کار رفت و روب کامل آثار انقالب بهمن

یا « چپ رادیکال » شد، هیچ آشیان غیرویرانی را در هیچ کجای قلمرو حیات 

کمونیسم خلقی میلیتانت بر سر راه خود نیافت. همه جا فقط خرابه بود که موج 

پیش از آنکه با  گروه ما نیزمی برد.  سیالبسونامی فاشیستی سرمایه آن را به زیر 

اب تعارض درونی غرق شد. گروه به طوفان تهاجم رژیم از پای در آید در خیز

م. ل با همان ترکیبی که وحدت « رزمندگان»سرعت از هم پاشید. نخست رفقای 

کرده بودند جدا شدند، آنان در جریان جدائی ادعا کردند که می خواهند به کارهای 

اما طولی  !و ریشه های بحران دامنگیر چپ را کشف کنند! !!تئوریک پردازندمهم 

هر کدام به راهی رفتند و تا جائی  از هم پاشیدند، به طور کامل ودشاننکشید که خ

که به جنبش کارگری و دعاوی عظیم آن روزشان مربوط می شد، هیچ کاری انجام 

، حتی کسانی که از افراداختالف افتاد.  مابقی ما نیزکمی این سوتر در میان  ادند.ند

در این میان و  یموی قرار می دادگزینه های متفاوتی پیش ر دیرباز با هم بودیم،

 این شد که: چند تن از ماگزینه 

مرزهای بی  وارد گفتگو گردید. دارای مواضع نزدیک افراد و محافلطیف . باید با 1

و خارج از حیطه فرقه بازی دست به کار چاره  نهاداعتبار سکتاریستی را کنار 

 . شد و انداختن طرحی نو اندیشی

حش از سر ضدیت با استثمار و تو های زیادی انسان و بعد، در روزهای انقالب. 2

 اینان اکنونقه کارگر به طیف چپ پیوسته اند، سرمایه داری و عشق به رهائی طب

بدون تجربه زندگی مخفی و بی هیچ آشنائی به راههای حفظ جان خویش در 

ن برای باید با همه توادر معرض از بین رفتن هستند.  رژیمطوفان تهاجم فاشیستی 

 مصون ماندن این جمعیت از تحمل ضربات رژیم تالش کرد. 
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با رعایت همه موازین و شروط مبارزه در شرائط سهمگین امنیتی موجود، تا هر . 3

های آگاهگرانه و سازمانیابی  یفه خویش را در قلمرو فعالیتم وظکجا که می توانی

 کارگران ایفاء کنیم. 

ثر توان جمعی خود را برای یک خانه تکانی همراه با همه این کارها حداک. 4

اساسی طبقاتی و یک نقد ریشه ای و مارکسی از کل دیدگاهها، سیاست 

 به کار گیریم.  کمونیسم خلقیها، مواضع و شالوده نظرات حال و گذشته 
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 .......  تا کمونیسم لغو کار مزدی

 

اما شماری از ما بسیار مصمم  سازمانها و گروهها پاشیدند، گروه ما نیز از هم پاشید،

استوارتر، مسؤالنه تر و هشیارتر از سابق مبارزه خویش را ادامه دادیم. بدون هیچ تر، 

تجزیه  که در جریاندو رفیق قدیمی سازمان مجاهدین م. ل  با گفتگودرنگ باب 

به  آغاز نمودیم. گفتگوی ما سازمان پیکار فعالیت می کردند با، این تشکیالت

چندین نفری منتهی نفری و یک شبکه ارتباطی  4کوچک  ک جمعتشکیل ی

فضائی تصمیم به انجام پاره ای کارها گرفت.  چناندر  ما نفری 4جمع  گردید.

دقیق تر آثار مارکس و در  تا سرحد امکاننشستیم و برنامه ریزی کردیم. بازخوانی 

تصادی و صدر آنها جلدهای مختلف گروندریسه، کاپیتال و دستنوشته های اق

فلسفی دستور کار شد. مطالعه تاریخ مبارزه طبقاتی در ایران، تاریخ جنبش کارگری 

جهانی، آنچه بر سر انقالب اکتبر رفته بود و نوع این مباحث، بخش های بعدی یا 

در واقع موازی این برنامه ریزی را تعیین کردند. هدف این مطالعات را نیز تعریف و 

سی سرمایه داری، شرائط امپریالیستی سرمایه مشخص ساختیم. شناخت مارک

مایه جهانی با هم، مکان هر کدام این بخش ها رهای مختلف س داری، رابطه بخش

سرمایه داری  مارکسی تحلیل راستادر همین  ،تقسیم کار جهانی سرمایه داریدر 

دولت و بازشناسی رابطه ارگانیک ساختار نظم سیاسی و اجتماعی  شناختایران، 

با شیوه تولید مسلط، استراتژی مبارزه طبقاتی پرولتاریا در جامعه معاصر،  حاکم

چگونگی سازمانیابی این مبارزه، روایت مارکسی و کارگری کمونیسم، بررسی 

، بین المللیکارنامه احزاب و رویکردهای موسوم به کمونیستی در جنبش کارگری 

مختلف ابراز حیات  ه هایدور چه در ایران به عنوان کمونیسم درکالبدشکافی آن

، سرنوشت انقالب اکتبر، تشریح واقعیت جنبشی که زیر نام مبارزه ضد بودکرده 

سوسیالیستی و امپریالیستی جریان داشته است، مسائلی مانند انقالب دموکراتیک و 
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نوع اینها خطوط عام انتظارات این برنامه ریزی بود. روال کار نیز این گونه تعیین 

را مطالعه کنیم. هر هفته دو شبانه روز و در صورت لزوم سه شبانه  شد که متونی

روز تمام دور هم جمع شویم و به طور متمرکز بحث و تبادل نظر کنیم. حاصل 

گفت و شنودها را جمع بندی و تدوین نمائیم. جلسات حدود یک سال ادامه یافت. 

. رفقا هر کدام به هر گام که پیش می رفتیم عمیق تر از گذشته فاصله می گرفتیم

 که آنچه میمی کردند. بسیار زود دریافت و تالش که می توانستند مطالعه میزانی

شباهت چندانی به برداشت های پیشین  م یمی فهم این بار از نوشته های مارکس

 ندارد. 

کسی اقتصاد مجلدات مختلف کاپیتال، همراه با گروندریسه و متون دیگر نقد مار

ها توسط اهی را پیدا کرد که هدف نگارش آنهمان جایگ ایمسیاسی این بار بر

علمی سرمایه داری، شناخت دنیای اسرار سرمایه، آگاهی ی کالبدشکاف مارکس بود.

عمیق به مفصلبندی میان بنمایه هستی سرمایه یا رابطه خرید و فروش نیروی کار 

مامی فراساختارهای با کل پویه ارزش افزائی و سامان پذیری و بازتولید سرمایه، با ت

ایدئولوژیک سرمایه، با قدرت ساحره  عی، سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی،اجتما

الیناسیون، مسخ پردازی و باژگونه سازی سرمایه و همه مسائل دیگر مربوط به نظام 

جریان فکر و هوش و حواس و  این متون مجدددر جریان مطالعه بردگی مزدی 

خود به محتوای خواندم بیشترین بخش باور پیتال را دفعه وقتی کا. این شد ذهن ما

امپریالیسم باالترین مرحله سرمایه داری را از دست دادم. خواندن »اثر معروف لنین 

فقط کلید شناخت سرمایه داری نبود، کلید فهم واقعی  انمبرای در این روزکاپیتال 

مبارزه رپیچ پراکسیس انکشاف تاریخ و ما و سوسیالیسم، طریق درک درست

نیز بود. کاپیتال این بار تصویر دیگری از مکان، موضوعیت و  طبقاتی در طول تاریخ

م راز یخواند داد، هر چه عمیق تر قرار  مابار رسالت جنبش کارگری را پیش چشم 

م که یم. برای اولین بار متوجه شدیق کردنگیری روز این جنبش را بیشتر تعمزمی
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بورژوازی زیر نام و  وم را به کجراه رفته است طول قرن بیست همهجنبش کارگری 

م که جنگ و جدلهای جاری تیآن را به کجراه برده است. در یاف« کمونیسم» پرچم 

درون چپ موجود دنیا فقط یک نزاع فرقه ای است، هیچ ربطی به مبارزه طبقاتی 

ها حرف جنبش ضد سرمایه بردگی مزدی ندارد و هیچ کدام آن  پرولتاریا علیه

خانه از پای بست ویران » روشن شد که  انری طبقه کارگر را نمی زنند. برایمدا

و چاره کار را باید در انداختن طرحی به طور واقعی مارکسی، سرمایه ستیز و « است

، حداقل چند ایاماین پای توده های کارگر جستجو نمود. ضد کار مزدی در پیش 

صورت اسنادی برای افزودن سواد  متون نقد مارکسی اقتصاد سیاسی را به نفر ما

م که دچار یک بیماری یدید آدم هائیم. خود را در وضعیت یسیاسی مطالعه ننمود

ها را تالش کنند. برخی بخش و باید برای یافتن راه درمان  هستندصعب العالج 

بیش از چندین بار مرور می نمودم. جلد سوم به ویژه فصل های معینی از آن را 

دقت خواندم. همین کار را در مورد سایر آثار ترجمه شده مارکس نیز  با بارهاشاید 

نظرات انتقادی،  افرادتک تک همه مسائل را بحث می کردیم.  ،در جمع انجام دادم.

نمودند و سرانجام نتیجه گفتگوها جمعبندی طرح می تکمیلی یا اصالحی خود را  

می کوشیدند تا به تکمیل  پربار بود. افراد با دخالتگری فعالنشست ها . می شد

و من در پایان این پروسه با رجوع به همه  نمایندبیشتر جمعبست ها کمک 

در گام بعدی  را تنظیم و آماده می کردم. الحظات مورد توافق جمع، متن کاملم

خواهی و طی پروسه مشابه در اختیار هر رفیق مرتبط برای نظر را متن مدون این

الحظات را هم به دقت جمع آوری می نمودیم و باالخره دیگر قرار می دادیم، کل م

 م.یمتن نهائی را بر پایه دستاوردهای کل پروسه تنظیم می کرد

تولید سرمایه  شیوه نخستین نوشته ای که تدوین شد به تشریح شرائط امپریالیستی

به نقد روایت لنینی امپریالیسم نمی پرداخت  در آن روز داری مربوط بود. این مقاله

موضوع را مورد بررسی قرار می داد.  با نگاه رایج چپ اما با نگاهی کامالا متفاوت
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نقطه عزیمت آناتومی سیستم امپریالیستی را رابطه تولید اضافه ارزش یا بنمایه 

واقعی شیوه تولید سرمایه داری قرار می داد. پویه ذاتی سرمایه را می کاوید، فعل و 

پروسه تولید سرمایه کاش می نمود، تمرکزگرائی کن انفعاالت درونی این پویه را

 و داری زیر فشار مکانیسم های درونی سرمایه برای افزایش بارآوری اجتماعی کار

تولید حداکثر اضافه ارزش به شیوه نسبی، تأثیر این روند بر ترکیب ارگانیک 

نزل سرمایه، سیر رو به افت نرخ سود و وقوع بحران ها، مکانیسم های چالش روند ت

نرخ سود و ستیز با بحران، پویه قهری پیدایش و ظهور سرمایه مالی، تشکیل 

انحصارات، اشباع بازار داخلی جوامع پیشرفته از سرمایه، جبر گشایش حوزه های 

 می کرد.  ئل مرتبط دیگر را کنکاشنوین انباشت و صدور سرمایه و پاره ای مسا

شرائط امپریالیستی تولید ی پیدایش زمینه هامقاله بر پایه چنین کالبدشکافی از 

در عرصه سیاسی و مبارزه طبقاتی نیز به نتایجی متفاوت با روایت  ،سرمایه داری

لنینی امپریالیسم می رسید. شالوده ای مارکسی و ضد کار مزدی برای نقد 

امپریالیسم ستیزی خلقی و ناسیونالیستی پدید می آورد. تصریح می کرد که آنچه 

ست سوای میدان داری در دنیا صورت گرفته ا «ارزه ضد امپریالیستیمب» زیر نام 

نبوده چیز دیگری از بورژوازی برای تسویه حساب با رقبای طبقاتی مسلط بخشی 

است. هشدار می داد که جنبش کارگری از همان شروع قرن بیستم ابزار دست 

فشرد که بورژوازی در این تسویه حساب ها شده است. بر این واقعیت پای می 

امپریالیسم ستیزی سوسیالیستی تنها در فرایند پیکار ضد سرمایه داری طبقه 

کارگر می تواند متجلی و متحقق گردد. دومین نوشته به بررسی موقعیت سرمایه 

داری ایران در تقسیم کار جهانی سرمایه اختصاص یافت. این متن مقدم بر هر چیز 

ن المللی می های مختلف سرمایه بیخشن مارکسی روابط اندرونی میان ببه تبیی

چپ نمای ناسیونالیستی در باره سرمایه داری ایران را نقد می  پرداخت. تئوریهای

 40کرد و سپس پروسه انکشاف و تسلط این شیوه تولید را از آغاز تا شروع دهه 
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مقاله سوم رویدادهای بعد از انقالب اکتبر، مورد بررسی قرار می داد. خورشیدی 

ای درون کمینترن و سپس فرایند شکل گیری، میدان داری، مبانی بحث ه

» استراتژیک، دیدگاهها و مواضع رویکرد یا رویکردهای موسوم به چپ و 

را کنکاش می  57در ایران از زمان تشکیل حزب عدالت تا قیام بهمن « کمونیستی

ی نقش نمود. این مقاله تاریخ حیات کمونیسم در ایران را تاریخ عروج و ایفا

کمونیسم خلقی در اشکال متفاوت میلیتانت یا مسالمت جو ارزیابی می نمود و راه 

فرار جنبش کارگری از این کمونیسم بورژوائی را روی نهادن به کمونیسم مارکسی 

 سرمایه ستیز اعالم می کرد. 

پختگی و  تهیه و تکمیل سه متن باال حدود یک سال طول کشید. نظرات هنوز

، نکات بسیار زیادی بدون خام و ابتدائی بودند تا حدودیی نداشتند. چندانانسجام 

توضیح باقی می ماندند. همه چیز حالت شروع داشت. تا رسیدن به استخوانبندی 

ها مه اینکارگری راه درازی در پیش بود. با ه اولیه یک رویکرد واقعی کمونیستی،

بارزه، سنگ بنای مناسبی دستاورد تالش یک ساله، بازگشای افقی تازه در بستر م

برای ادامه کار و مهمتر از همه شالوده ای برای نقد مارکسی و ضد سرمایه داری 

داربست های پوسیده سوسیال خلقی حاکم بر چپ بود. وقتی این سه مقاله آماده 

شد تصمیم گرفتیم که انتشار یک نشریه را در سطحی بسیار محدود شروع کنیم. 

 ها در وضعیت روزی نیاز داشتیم که فراهم ساختن آنامکانات برای این کار به حداقل

نهادیم و دست به کار « راه کمونیسم»بسیار دشوار به نظر می رسید. نام نشریه را 

تالش برای فراهم سازی شرائط انتشار آن شدیم. درست بر سر همین بزنگاه بود که 

دستگیر شد.  (37) پورکریم مسعودیکی از رفقا ضربه تازه ای از راه رسید. 

دستگیری مسعود شیرازه امور امنیتی ما را یک بار دیگر از هم گسیخت. باید چند 

ماهی تالش می کردیم تا دو باره سر و سامان گیریم اما در دل همین کوشش ها، 

. افرادی به اسارت رژیم در می آمدند که ما را در خود پیچیدضربات دیگری نیز 
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ارتباطات ما نبودند اما پیوند اجتناب ناپذیر آنها با رفیق  لزوماا از جمع یا حتی شبکه

یا رفقائی از جمع، کل شرائط امنیتی ما را بر هم می ریخت. حدود یک سال به 

همین وضع ادامه دادیم. هر روز از روز پیش بدتر می شد. ارتباطات باز هم 

 امکان محدودتر می گردید، راه ادامه فعالیت از همه جهات مسدودتر می شد.

هیچ دریچه ای به سوی زنده ماندن نیز در  زندگی از پیش وجود نداشت و اینک

از کشور پیش روی نبود. باید فکری می کردیم و آخرین چاره کار را این دیدیم که 

 خارج گردیم.

باب گفتگو با رفقای سابق را شروع کردم. آنچه را که در ایران انجام  اروپابا ورود به 

گفتگوها نتیجه ای دستاوردهای کار این دوره را با آنان در میان نهادم. داده بودیم و 

برای همراهی و کار  به دنبال نداشت و هر چه بیشتر تالش کردم کمتر پاسخ مثبتی

تماس  (38« )غالم کشاورز»پس از ورود،  چند روزدریافت نمودم. یکی،  مشترک

مجاهدین م .  پیش تر بهکه داد م. در گفتگوئی کوتاه توضیح گرفت. او را ندیده بود

می تجزیه  راه در روزهای پیش از قیام و زمانی که سازمانسمپاتی داشته است.  ل

نامه ها و نوشته های  وقت. همان می گیردارتباط  چند صباحیبرای  پیموده است

 ادامه« غالم»پیرامون مسائل روز دامنگیر تشکیالت را می خوانده است. ی ما انتقاد

رابطه اش را با مجاهدین م . ل قطع و به محفل  پاره ای اختالفاتبه خاطر داد که 

 اتحاد مبارزان کمونیست )سهند( می پیوندد. در جریان وحدت محفل مذکور با

ره به عضویت حزب در می آید و باالخ« حزب کمونیست ایران»و تشکیل کومله 

نه پیشنهاد نمود . او پس از صحبت های دوستاوارد کمیته مرکزی حزب شده است

که در فرصتی مناسب با هم حرف بزنیم و در ادامه همین قرارها و دیدارها بود که 

گفتگوئی طوالنی میان ما آغاز شد و ادامه یافت. این بحثها در همان روزهائی دنبال 

چه باید کرد، چه  در باره هاو با آنسراغ رفقای سابق می رفتم مرتباا شد که من 

می  می توان ادامه داد، صحبت باید و طبقاتی را چگونه مبارزه راهی باید رفت و



 367   /  تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی

 

کسانی که به ادامه مبارزه باور داشتند،  نمی رسیدیم. ایاما به هیچ نتیجه  کردم

کندوکاو واقعی پویه پیکار ضد سرمایه داری نبودند. آماده نقد رادیکال گذشته و 

ان راه فعالیت سیاسی می دیدند عده ای نیز اگر نه در حرف اما عمالا  خود را در پای

 و آماده همراهی نبودند. 

های درون و بحث« حزب کمونیست ایران»در جلسات بعدی نظر مرا در مورد غالم 

محفل سهند پرسید و پاسخ من این بود که هیچ دید مثبتی در مورد آنها ندارم. این 

فل سهند را و مح بحثهای منصور حکمتاو حرف تا حدودی برایش غیرمنتظره بود. 

خود را آدمی صاحبنظر و شریک در  !!تلقی می کرد« ولیسمپوپ»نقد مارکسی 

می دید، کم و بیش از فحوای انتقاد من به روایت چپ  مباحثتنظیم و تکمیل آن 

مطالبی شنیده و مسائل مربوط به جنبش کارگری از سرمایه داری، سوسیالیسم 

همسو باشد و به همین دلیل پاسخ من  که برداشت ها و نظرات ما انتظار داشت، بود

برایش نه زیاد مورد انتظار و نه هم خوشایند بود. باید تأکید کنم که آن زمان نه 

یخ هم هنوز به سال بعد از آن تار 5فقط در قیاس با امروز که حتی در مقایسه با 

از مسائل متنوع مربوط به کمونیسم مارکسی و لغو کار مزدی  لحاظ تکمیل شناخت

به رغم انتقاد به روایت لنینی امپریالیسم کماکان نیمه راه قرار داشتم. در آن روز ر د

نظریات، تحلیل ها و راهبردهای لنین را ادامه پراکسیس مارکسی و کمونیستی 

به طور ریشه ای  مبارزه طبقاتی پرولتاریا تصور می کردم. چیزی که بعدها آن را

از سازمانیابی جنبش  لنینداشتم و روایت  م. هنوز به حزب لنینی باورینقد نمود

کارگری را روایتی مارکسی و کمونیستی تلقی می کردم. در باره هستی اجتماعی 

جنبش کارگری حرف لنین را غلط نمی دیدم و تعارض ماهوی برداشت وی با 

نظرات مارکس را تعمق نمی نمودم. اشتباه نشود بحث مطلقاا بر سر مارکس، لنین 

نیست. منظور فقط این است که تا گسست  گریزیسازی و لنین  یا مارکسیسم

و با وجود  ها. با همه اینبودنی در پیش روی دقیق از کمونیسم خلقی فاصله طوال
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نظرات اینکه هنوز در نیمه راه شناخت واقعی مارکسی مبارزه طبقاتی بودم، اما کل 

نه را  «ستحزب کمونی» و مباحث مطرح شده محفل سهند یا بعدها « حکمت»

 در جهت نقد کمونیسم خلقی و رفرمیسم میلیتانت مسلط بر چپ یهیچ گامفقط 

در شمع آجینی کامل این نظرات به  شکل  ، نه فقطموجود نمی دیدم موجود

، که کل آن حرف ها و نظرمداری خاصی از همان کمونیسم خلقی تردید نمی کردم

ر پیش پای کارگران می یافتم. ر دها را ساز و کار بازگشائی یک برهوت مهلک دیگ

در صحبت با غالم به وی گفتم که کل صدر و ذیل حرف های منصور حکمت در 

یا برخی روایت های « سرمایه داری وابسته» اعالم غیرمارکسی بودن تز 

 و حرف هائی از این قبیل ناسیونالیستی شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری

سرمایه از نظام است که باید روایت پوپولیستی خالصه می شود. توضیح واضحات 

داری و امپریالیسم را نقد کرد اما اوالا این نقد باید بنیاد مارکسی و ضد کار مزدی 

داشته باشد، به این معنی که چراغ راه شکل گیری و عروج جنبش راستین ضد 

اینجا  به ایران و جهان سرمایه داری طبقه کارگر شود، ثانیاا مشکل جنبش کارگری

ویران است، باید همه چیز را نقد ریشه ای کرد و  بستختم نمی شود. خانه از پای 

رائی آگاه طبقه کارگر واقعی پیکار و سازمانیابی و صف آ این نقد باید بتواند سالح

جریان  «حزب کمونیست»آنچه در به او گفتم که علیه اساس سرمایه داری گردد. 

 های همراه با باژگونه پردازیکمونیسم خلقی  ادامه مستقیم که ،نه این دارد

  کمونیسم است. تازه ای برای استتار واقعیت این روایت پرفریب

محور  ،های ما چند ماه ادامه یافت. غالم در جریان گفت و شنودهای مشروحبحث

ع و جهتگیری های مواض ،ها ه او خود نیز به بسیاری از تحلیلاین بود ک حرفش

در این رابطه بر مباحث  و کمبودهای بنیادی را هم قبول می کند.حزب انتقاد دارد 

جاری درون حزب پیرامون مسأله شوروی انگشت نهاد و تفاوت نگاه خود با منصور 

حکمت را شاهد آورد. او ادامه می داد که اختالفاتش با دیدگاهها و رویکردهای 
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نمود که روی مسأله پیشنهاد رفیقانه ای به گونه  زیاد است و در همین جاحزب، 

در درون حزب فکر کنم. او اصرار می کرد  مورد نظرورود به حزب و طرح موضوعات 

که در داخل تشکیالت امکان اثرگذاری بر روی تحلیل ها و کل رویکرد حزب وجود 

ها تا مدت به پیشنهاد غالم جواب من  !!و نباید این فرصت را نادیده گرفتدارد 

جنبش کارگری  مربوط بهاساسی مسائل  غالبدر تم که هیچ شکی نداشمنفی بود. 

سوسیالیسم، ری، در روایت سرمایه دا .دارماساسی  بسیار اختالف و کمونیسم با آنها

و طبقه کارگر، راهبردهای استراتژیک نقد شوروی، جنبش ضد سرمایه داری 

 غالم. با این وجود وجود داشتبنیادی تفاوت  میان ما ،راهکارهای روز این جنبش

و همه این گفتگوها در شرائطی پیش می  کرد یشنهادش را بعدها به دفعات تکرارپ

در وضعیت بدی قرار داشتم. ، ناامید از یافتن افراد همراه و هم رویکردمن  رفت که

واستم به میزان وسع و توان می خاز یک سوی . نمودمروی موضوع فکر مدتی 

این بنای  مهائی به جلو برداشته شده بود، اماکاری انجام دهم. تا اینجا گا ناچیز خود

و تبدیل به راه حل منسجم، استخواندار تر می شد، یافته ها باید  کاملبی قوام باید 

، پیدا کردن ند، راه حلها باید به پراتیک جنبش کارگری تسری می یافتمی گردیدند

رم را باال و همراه آسان نبود. روزها در درون این واقعیت ها چرخ خوردم و افکا

پائین کردم، تا سرانجام تصمیم گرفتم پیشنهاد غالم را با شرط و شروطی که فقط 

 با خودش در میان می نهادم قبول نمایم. 

مشروط به اینکه همراه هم برای اثرگذاری وارد حزب می شوم گفتم که  غالمبه 

در که سخنی  !!کوشش کنیم غییر دیدگاهها و جهتگیری های روز حزبفعال در ت

مرا حکایت می کرد و  خام اندیشیو  یساده لوح و پنداری حداکثر غلطعالم واقع 

می پرسیدم  . از خودگردیدموردم دچار نوعی چندش بعدها هر گاه آن را به یاد آ

ها تجربه و عبور از پر پیچ و خم ترین گذرگاههای کار که چرا باید پس از سال

یداست که غالم این تصمیم را می پسندید سیاسی تا این حد ساده اندیش باشم!! پ
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خالف اکثریت قریب به او در این رابطه بر و در دادن قول موافق نیز درنگ نداشت.

از روی مقاصد فرقه ای و افزودن بر  شاید که فقط اتفاق فعالین طیف رفرمیسم چپ

در  ظاهر ماجرا این بود کهحرکت نمی نمود.  خویش طول و عرض تشکیالت

با هدف اثرگذاری رادیکالتر بر رویکرد روز حزب فتن همراهان بیشتر جستجوی یا

که ترکیب هر چه استخواندارتر و نیرومندتری از فعالین او اصرار داشت  است.

را در حزب جمع کند و به کمک آنها بر با این جهتگیری و ظرفیت قدیمی چپ 

تأکید کته را باید روند جاری سیاست ها و جهتگیری های مسلط تأثیر بگذارد. این ن

از سنخ همقطاران و هم مسلکان داشت که  زیادی کنم که او به رغم نقاط ضعف

به غلط و با محاسباتی کامالا بود که  1987در هر حال سال حزبی خود نبود. 

برخی همکاری ها را با تشکیالت شروع نمودم. در انتشار نشریه نادرست و بی پایه، 

ه یک بار منتشر می شد مسؤلیت هائی را تقبل خارج کشور حزب که هر دو هفت

 . کردم

چندش بسیار بسیار سریع مرا با کوهی از شگفتی های  «کمونیست حزب»ورود به 

بار که پیش تر به اندازه کافی تصورش را نداشتم، مواجه ساخت. هنوز چند ماهی 

ا نگذشته بود، خود را در جهنمی یافتم که به همه چیز شباهت داشت و به تنه

سنخیتی نداشت رویکرد متشکل کمونیستی فعالین جنبش  یاچیزی که هیچ تشابه 

تا بر خالف تصویری که غالم داده بود و بر آن تأکید می کرد، کارگری بود. در اینجا 

در هیچ نقطه ای  نه فقط هیچ کورسوئی ،جائی که به پراتیک جاری مربوط می شد

که هر چه می به چشم نمی خورد  برای سازمانیابی ضد کار مزدی طبقه کارگر

دیدی مالط و مصالح سدبندی بر سر راه تحقق چنین کاری بود. کل صدر و ذیل 

خالصه می گردید و در کردستان موجودیت حزب در یک جنبش ناسیونالیستی 

توده های کارگر کرد در چنبره این جنبش، با هر نوع جنب و جوش و جهتگیری 

رسانه ها و  می شدند.علیه سرمایه، بیگانه ره خود ی سازماندهی مبارزات روزمبرا
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را به دوش می  ها حزب رسالت باژگونه نمائی واقعیت و تریبون های ادبیات

کشیدند و زمین و زمان را از این دروغ می آکندند که گویا تنها چیزی که برای 

و آنچه برای آنان همه چیز  است حزب و سرانش محلی از اعراب نیست مسأله ملی

است فقط کمونیسم طبقه کارگر است!! درست ضد آنچه که هستی حزب را تعیین 

می کرد. تصویر دقیق عینیت چیزی زیر نام حزب این بود که جمعیت قابل توجهی 

از کارگران کرد به جای مبارزه علیه استثمار طبقاتی و نظام بردگی مزدی در 

 تر، به بیان زمینی« لیحق تعیین سرنوشت م» مقرهای نظامی کومله و حزب برای 

در ساختار قدرت و  «کمونیست حزب»و سران برای شریک ساختن بورژوازی کرد 

جمهوری اسالمی مصاف نظامی می دادند. حزب رژیم با  ،حاکمیت سرمایه داری

دنیا ارتباط سوای همین پیشمرگه های جنبش ملی با هیچ کارگری در هیچ کجای 

سرمایه شرکت نمی نمود. کمیته نظام علیه  مبارزه هیچ کارگری نداشت. در هیچ

نوشت ملی بود و در مرکزی حزب کارش رتق و فتق امور جنبش حق تعیین سر

دنیا را پر می کرد که بار رسالت رهائی کل  د و رادیوهایشدرون جرای همان حال از

نماد عالی کمونیسم کارگری و پرچمدار  یارا بر دوش می کشد  جهانیطبقه کارگر 

 ل مارکسیسم انقالبی و این جور کارهاست!!! بی بدی

پیشمرگ جنبش ملی شده بودند پس  ،جمعیت انبوهی از کارگرانی که توسط حزب

از فرسودگی و تحمل صدمات بدنی فراوان در اروپا به سر می بردند و تنها کارشان 

جنبش حق تعیین سرنوشت بدانند.  وفاداراناین بود که خود را عضو حزب و 

همین جا ختم نمی شد. بت پرستی، کیش شخصیت و نعت و معضل به 

د. در هیچ کجای طول و عرض ستایش رهبران در هیچ مقیاسی نمی گنجی

مه حلق آویزی به نخبگان نمونه ای برای این ه هم ن چپ موجودهمی

انفعال، سردرگمی و احساس  عزیز بالجهت شده نمی شد پیدا کرد.باالنشین 

را مثل خوره می  «حزب»ال تا پائین فی عملی تمامی بااستیصال ناشی از بالتکلی
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وید و در همان حال همه از بی بدیل بودن و ایفای نقش کارساز تاریخی حزب ج

جرم ورشکستگی دکان  صدرنشینان کل کارشان این بود که !!سخن می گفتند

م توده تشکیالت را مشتی آد و حزبی خود را به گردن اعضاء و حتی هواداران اندازند

پائین نشینان نیز  نامند. خودهای بی ایمان فاقد توان درک رهنمودها و راهبردهای 

ها و نسخه های دانستند که دنبال رد پای راه حل تمامی مشغله خود را این می

هر چه بیشتر می جستند کمتر می  چیزی که ،پیچیده اسوه های حزبی بچرخند

ی نیز خود را به ذکر اوراد و سرودن یافتند و در واقع هیچ چیز نمی یافتند. عده ا

همان نسخه پیچی های قدرت اعجاز و حیات آفرینی  چکامه در وصف و نعت و

تعیین سیاست کار !! سرگرم می ساختند توخالی مجعول رهبران، به ویژه حکمت

 سر به زیر ستایشگران ،و مابقی اعالم می شد عالیمقام سیاستگذاران صفه نشین

و  در قالب فرمولبندی های مریخی زینت بخش این بیانیه هک بودندسیاست هائی 

برای هر  ،حزب با این مشخصات، استخوانبندی و رویکردمی گردید.  آن نشریه 

کسی که می خواست فعال کمونیست جنبش ضد سرمایه داری کارگران دنیا باشد 

ردم جهنمی را می ماند که جای تنفسی در آن وجود نداشت. تا آن روز تصور نمی ک

، منتقد اردوگاه و مائوئیسم و پوپولیسم و کل کارگر ،زیر نام کمونیسمکه چیزی  

تا این اندازه از هر نوع در درون آن ها انسان  وجود داشته باشد کهچپ روز 

واقعی ضد  ، از هر شکل تأثیرگذاری و ایفای نقشفعال سرمایه ستیزدخالتگری 

نظم، از ساختار  یرفاا ماکت محقد. آنچه می دیدم صرساقط باشن سرمایه داری

به لحاظ ساقط کردن سیاست، فرهنگ، ارزشها و اخالقیات مسلط سرمایه داری بود. 

درست  یشویختن آنها به نیروهای ماوراء خوآ یااجتماعی  هایاثرگذاریافراد از 

می آورد. انتقاد در توده های کارگر  بر سر بردگی مزدی که نظام  ،همان می کرد

سهمگین داشت. زمان ماندن من کامالا بسیار سنگینی بود و تاوان های  اینجا جرم

در حزب دیری نپائید. قبل از هر چیز گفتگوی انتقادی بسیار تندی را رفیقانه و 
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خصوصی با غالم شروع کردم. به او به خاطر تصویر وارونه ای که از این جریان داده 

و اعتبار و برد دخالتگری افراد حتی بود انتقاد نمودم. برایش توضیح دادم که ارزش 

م. ل  نمجاهدی و به طور مشخص سازمانچریکی وسیال خلقی سهای در سازمان

بر آن پیرایه کمونیستی برهوت آسائی است که یک دنیا خرابه ز این بار بیش ا دهها

غالم در مقابل این انتقادها مقاومت زیادی نمی نمود، در زنده یاد کرده اید.  بار

به همان اندازه که در  شبه هیچ وجه همسوئی نیز نداشت. او خوده حالی ک

، مستقل از درست پاره واربه طور « مارکسیسم و مسأله شوروی»های موسوم به بحث

نکاتی متفاوت با تحلیل ها و نظرات منصور حکمت بر زبان می راند،  یا غلط بودن،

ه همین دلیل هم در سال نزد باالئی ها، موجودی نیمه مرتد به حساب می آمد و ب

 راه نیافت.  حزب بعد به کمیته مرکزی

به رغم اینکه بعد از مشاهده این واقعیت ها، امید به هر نوع تأثیرگذاری در حزب را 

با  خیالبافی محض می دیدم اما فکر کردم که باید پیش از بیرون آمدن، مسائلی را

ی پیش کشیدن موضوعات تشکیالت در میان نهاد. مجالی برا از توده  عناصری

اساسی وجود نداشت. هیچ نوشته ای که بوی انتقاد به نظرات و راهبردپردازیهای 

حکمت و اطرافیانش را بدهد در هیچ رسانه حزبی امکان درج پیدا نمی نمود. در 

مواردی که خالف این عمل می شد نه فقط ربطی به قبول حق انتقاد دیگران 

ن بود. به این معنی که برخی انتقادات منحط نداشت که به طور واقعی عکس آ

تعمداا آکنده از پاشنه آشیلهای راست روانه ناسیونالیستی یا سوسیال بورژوائی را 

ها پایه های مشروعیت نظرات خود را  عکس می ساختند تا از طریق نقد آنمن

د و محکم سازند. در رابطه با انتقادات رادیکال مارکسی کامالا خالف این عمل می ش

با هر متن استخوانداز تحلیلی تهیه شده  .همه مجاری درج آنها مسدود می گردید

توسط افراد غیرخودی نیز حتی اگر جهتگیری عریان انتقادی نداشت همین شیوه 

ط مراجع عظام صدرنشین و برخورد اعمال می شد. شالوده کار آن بود که فق
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زی و صدور فتوی دارند. بر این نظریه پرداتحلیل و مطمئن حزبی آنها حق حواریون 

اساس خیال تأثیرگذاری از طریق تنظیم انتقادات و نظرات و درج آنها در نشریات 

حزبی عبث به نظر می رسید. این کار را در چند مورد دنبال کردم و همه جا با سد 

  نیرومند سانسور مواجه شد.

از  ی خیلی هاشاید برابه شرحی که در باال رفت « حزب»توصیف مسائل درون 

پیوستگان به شاخه های  عباتش،جمله برای افراد زیادی از اعضای امروز حزب و ش

و دیگران عجیب، غیرقابل باور، حتی معادل « حزب کمونیست کارگری»مختلف 

ا جائی که به ست که وضعیت مذکور تیک دلیل این امر آنکند.  کفر و الحاد جلوه

بعدها تحت تأثیر عواملی مانند  استمربوط ها در درون حزب مناسبات میان انسان

جنجال می « کمونیستی» های مشعشع بی مایگی آنچه زیر نام تئوریبرمال شدن 

های جعلی تشکیالتی، فروریزی اتوریته های پوشالی شکسته شدن بتشد، 

دچار تغییر نوع اینها به طور محسوس صدرنشینان، آگاهی بیشتر توده های حزب و 

 آن روز حزب دقیقاا چنان بود که تشریح شد. گردید، اما وضع 

روایت مانند  مسائلی چنان بود که توده های تشکیالت فضای داخلی حزب بگذریم،

از سوسیالیسم، سرمایه داری، استراتژی مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه  باالئی ها

و موارد  خودسرمایه داری یا مفصلبندی میان این موضوعات با پراتیک جاری 

شابه را بدون عیب و نقص می دیدند، احتمال نادرستی این موضوعات را نمی م

دادند و اساساا چنین حقی برای خود قائل نبودند. فکر مسلط این بود که گفتگو 

قبائی است که بر قامت رسای رهبران ساز است و هر پیرامون این موضوعات صرفاا 

 کسانی برای اکثریتهادن است. دخالت آنان در این گذر پای از گلیم خود بیرون ن

جنبش خلق کرد همه چیز  ی دانستند، رتق و فتق امور روزرا فعال حزب م دکه خو

مؤثر در این قلمرو تداعی بود. این جمعیت متحزب شدن خویش را با ایفای نقش 

هدف می خواست. چند سال در لباس  اینبرای پیشبرد  جائیحزب را  می کرد.
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می پنداشت مبارزه کرده بود. این  «کمونیسم متحزب»ه پیشمرگ و زیر پرچم آنچ

مبارزه در پشت یک بن بست عظیم ناشکستنی راه پیشروی نداشت. جمعیت 

انبوهی از این نیروی پیشمرگ اینک در کشورهای اروپائی به سر می برد و نقش 

 یک نیروی سردرگم از آنجا رانده و از اینجا مانده را بازی می نمود. رهبران تالش

می کردند که جمعیت پیشمرگ مهاجر را تحت نظم و نسقی در آورند تا نقش 

ابزاری برای بقا و حفظ قدرت تشکیالت را بازی کند. منصور حکمت برای تأمین 

گفته ها و نوشته هایش  همهاین هدف هر روز نسخه تازه ای می پیچید. محتوای 

نده در رابطه با جنبش هم در چند جمله خالصه می گردید. اینکه پیشمرگان پناه

کارگری اروپا فعال باشند، برای جنبش خلق کرد حمایت جمع آوری کنند، 

اسالمی سوق  رژیمجمعیت مهاجر ایرانی را نیز زیر پرچم حزب به مبارزه علیه 

دهند. آنچه او می گفت نه فقط هیچ گرهی از سردرگمی، انفعال و ریزش شتاب 

، انیتکرار هر چه بیشترش سرگرد آلود توده حزبی نمی کاست که بالعکس

می بخشید. دلیل این امر روشن و بی  شتابرا  افراد فروماندگی و پاسفیسم سیاسی

پردازیهای مذکور نه فقط هیچ « راه حل»توضیح است. واقعیت این بود که  نیاز از

روزنه ای به سوی هیچ پراتیک کمونیستی برای هیچ عضو حزب باز نمی کرد که 

هیچ ت و نزدیکانش نیز بیش از یک خودفریبی ناشی از استیصال برای خود حکم

برای خود و  های حکمتحزب با تکرار حرف جایگاه دیگری نداشت. صدرنشینان

می خریدند و توده حزبی را به بی ایمانی، مسؤلیت ناپذیری،  اعتبارحزب جواز 

و دار و  مبارزه گریزی و عجز از فهم راهبردهای رهبران متهم می نمودند. حکمت

ها و سرکشی تناقضات  عبارت پردازی به دنبال مشاهده ورشکستگی دسته اش

ها که پیش تر زمین و . آناندک اندک سمفونی تازه ای ساز کردند درونی تشکیالت

زمان را از نعت و ستایش جنبش خلق کرد پر ساخته بودند و کردستان را به اعتبار 

ام القرای کمونیسم می  یونالیستیناس زعامت حزب در گوشه ای از این جنبش
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راه ادامه حیات را آویختن به مدار دیگری از وارونه بافی ها می خواندند اینک 

همه جا بانگ زدند که با قدرت اعجاز تئوری های خود کردستان را میدان  دیدند.

ساخته اند اما آه گرم آنها در آهن سرد کومله یا  «مارکسیسم انقالبی»تاخت و تاز 

ل زحمت و ناسیونالیسم کرد ک !!دار و ندار واقعی حزبشان تأثیر نکرده است همان

در اینجا نیز صدر و ذیل سناریو روشن بود. حکمت و  آن ها را بر باد داده است!!

اعوانش در شروع دهه شصت خورشیدی غرق در توهم خیال می کردند که با سوار 

شی از توده های کارگر کرد به شدن بر موج رژیم ستیزی ناسیونالیستی کومله و بخ

 آنها می پنداشتند که می شوند. تعیین کننده حزبی در کردستان تبدیلیک قدرت 

اوضاع جامعه به سمت خیزش انقالبی سراسری پیش می رود، حزب آنان به اتکاء 

 و گرددشریک می  بعدیدر تعیین سرنوشت قدرت سیاسی  ،نیروی پیشمرگ

اد می چرخد!! ماجرا اکنون به طور کامل ریل عوض بر محور مر امورهمه  باالخره

زیر موج ضربات مرگبار دولت هار اسالمی نفس  «جنبش خلق کرد» کرده بود. 

های آخر را می کشید. رژیم بر دریای خون توده های کارگر کرد سفینه پیروزی 

 عمر آنچه اونکول شده بود و با نکول این رؤیاها « حکمت» رؤیاهای همه می راند. 

به خورد عده ای می داد نیز به پایان می رسید. « مارکسیسم انقالبی »زیر نام 

 !!«کمونیسم کارگری» جای خود را به اینک حکمت  !!«مارکسیسم انقالبی »

می سپرد. اصطالح اخیر اسم رمزی برای ورود به دورجدیدی از معرکه 

کردستان  رفرمیستی و در عین حال فرار از عمیقاً گیری های چپ نمایانه

 مت در اروپای امن بود.ناامن و افکندن رحل اقا

آن روزها چنین وضعی داشت. بن بست رژیم ستیزی خلقی، بن « حزب کمونیست»

، بن بست کمونیسم بورژوائی و «خلق کرد»بست جنبش حق تعیین سرنوشت 

قرائت نوع حکمتی آن ) مارکسیسم انقالبی(، بن بست رفرمیسم چپ میلیتانت، 

ای از بن بست ها که جمعیتی متشتت با بنیان های طبقاتی متفاوت در مجموعه 
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پشت آنها به سر و کله هم می زدند. کارگران پیشمرگ شده مستقر در اردوگاههای 

نظامی کومله بار تلفات را به دوش می کشیدند بدون اینکه هیچ دریچه ای به 

ز همین پیشمرگان احتمال هیچ دستاوردی در پیش روی باز بینند. خیل وسیعی ا

به دلیل مصدوم بودن و نیاز به مداوا یا زیر فشار شکست و سردرگمی، مطابق 

تصمیم حزب در اروپا به سر می بردند و هیچ نقشی در هیچ مبارزه سیاسی ایفاء 

نمی کردند. حزب حتی در بهترین شرائط هیچ تعداد کارگر ایرانی خارج از قلمرو 

 نظام رده بود و در مبارزه هیچ کارگری علیهکردستان را به سمت خود جلب نک

 همه راه حل پردازیسرمایه داری در هیچ کجای جهان هیچ نقشی ایفاء نمی کرد. 

در هوا  ،قرائت حکمت« مارکسیسم انقالبی»حزب و های مطنطن  ها و فرمولبندی

دلیلی برای جدی گرفتنش  چرخ می خورد و هیچ استثمارشونده کارگر روی زمین

 . نمی دید

تنها راه تداوم حزب داری را « حکمت» در دل این برهوت تناقض و سردرگمی 

قربانی کردن آدم هائی می دید که او را از موقعیت گمنام درون محفل سهند به بت 

ارتقاء داده بودند. این قربانیان بعضاا « حزب کمونیست»مورد پرستش درون بتکده 

را توده کارگر پیشمرگ شده  نهااکثریت آشرکای صفه نشین حزبی بودند اما 

تشکیل می دادند. تا وقتی که جنبش حق تعیین سرنوشت در سراچه ذهن حکمت 

د همه این ها اسوه های ورجاوند نور امید به پیروزی و تسخیر قدرت می پاشی

، اما با نکول به حساب می آمدند« مارکسیسم انقالبی» یا ارتش پیکار « کمونیسم»

بود که مثل « ارتجاع ناسیونالیستی و ضد کمونیستی کرد» مهر رؤیاهای مذکور 

شکست  و متعمد عامد عامالننقل و نبات بر سر و رویشان فرو می بارید. همگی 

کمونیسم » و سد راه عروج و میدان داری  !!معرفی می شدند «مارکسیسم انقالبی»

  !!به حساب می آمدند« کارگری
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خانه از پای » بافی ها پنهان می ماند این بود که در این میان آنچه زیر انبوه وارونه 

و پروژه تشکیل حزب یا ها زیر عناوین باال اینکه آنچه این سال«. ویران است بست

بورژوائی برای حزبی جریان داشته است سوای تقالی کور کمونیسم ابراز وجود 

 ن هابا همه ایدرون خاکریزهای دیگر هیچ چیز نبوده است. تداوم حیات خود در 

رای تعمق و درس آموزی در پیش آنچه آنجا جریان داشت زمینه های مناسبی ب

مشاهده سرنوشت کمونیسم خلقی و ها قرار می داد. مهم ترین این درس روی

رفرمیسم چپ نمای میلیتانت لنینی در شکل تازه ای از ابراز وجود و میدانداری 

 شناخت ایه پیراموندروغین و بی پ بود. شکلی که طوماری از دعاویحزبی 

 مبارزهساز و کارهای  و اری، سوسیالیسم، دولت، راهبردهامارکسی سرمایه د

 همه نقدهایو  نقد سوسیالیسم اردوگاهی، نقد ناسیونال چپطبقاتی پرولتاریا، 

حتی از  ،خود زمینی خود می کرد اما در پراتیک جواز کسب و کاردیگر را 

از قیام بهمن نیز سترون تر، فرسوده تر  روزهای بعد «3 خط»رفرمیسم چپ نمای 

     و بی خاصیت تر بود.   

خورشیدی در کردستان ایجاد شد. دست  1362در سال  «ایران حزب کمونیست»

اتحاد »موسوم به  «سهند» اندرکاران تأسیس حزب سران کومله و عناصر محفل 

را  و افرادش بودند. محفل اخیر پیشینه فعالیت سیاسی نداشت« مبارزان کمونیست

از دانشجویان ایرانی مقیم انگلیس تشکیل می دادند که چند صباحی قبل  یشمار

به دور هم جمع می شوند و با وقوع قیام همسان خیل  57از قیام بهمن سال 

ها نخست بر پایه امریکا راهی ایران می گردند. آن دانشجویان پراکنده در اروپا و

بخش  3یکی از « ) آرمان رهائی طبقه کارگر »از اعضای گروه  قائیرفآشنائی با 

حاصل تجزیه سازمان مجاهدین م .ل ( زیر نام هواداران این گروه اعالم موجودیت 

. نمودندرا برای خود انتخاب « اتحاد مبارزان کمونیست» بعدتر نام  کمیو  کردند

ی آشنائتشکیل دهندگان محفل در قیاس با محصالن ایرانی خارج نشین آن روزها 
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حکمت مؤسس و منصور  داشتند. مارکس برخی از نوشته هایبیشتری با  آکادمیک

در مورد مقوالتی  روز، چپرایج تالش کرد تا روایت  59در سال بانی اصلی محفل 

و مانند این ها را مورد انتقاد قرار « بورژوازی ملی» یا « سرمایه داری وابسته»مانند 

تشکل های طیف چپ زیر مهمیز تناقضات  دهد. این انتقادات در شرائطی که کل

روپاشی می رفتتند دیدگاهها، سیاست ها، تحلیل ها و مواضع به ورطه ف فاحش

جاذبه داشت. ضرب ها ران یا حتی برخی اعضای این تشکلااز هواد یبرای شمار

 اینجا مصداق پیدا در «پادشاه استدر شهر کوران آدم یک چشم  »المثل معروف 

ها و گروههای چپ از  نروی نهاده به سازما افرادب به اتفاق کرد. اکثریت قری

و راست روی های فاجعه بار مسلط بر این جریانات عاصی بودند و در سردرگمی ها 

» بی را آب می پنداشتند. ادبیات انتقادی حکمت و محفل اضعی هر سردل چنین و

در درون برخی ت خیلی سریع با استفاده از این موقعی« اتحاد مبارزان کمونیست

هوادارانی دست و پا « وحدت انقالبی»و « یکارپ»، «رزمندگان»از جمله ها سازمان

نمود. هوادارانی که محفل مذکور از وجودشان برای دامن زدن تناقضات داخلی و 

ها به سمت و جذب عناصر بیشتری از فعالین آنتشدید پروسه فروپاشی تشکل ها 

طی شد، رژیم هار اسالمی بورژوازی از بیرون و  خود بهره برد. این دوره به سرعت

 ،فرسودگی و پوسیدگی درونی چپ سوسیال خلقی به صورت عوامل مکمل هم

نیز حکمت و محفل وی . فرایند زوال و خموشی سازمانهای چپ را شتاب بخشیدند

 حزب سازی به چنگ آوردند.  برایفروریزی این ویرانه مالط و مصالحی از 

بر چپ آن « مبارزان کمونیست اتحاد» مسأله نقدها و نظرات  کمی پائین تر به

)سازمان انقالبی «  کومله» چند نکته ای در باره  پیش از آن،می پردازم اما  دوره

حزب »زحمتکشان کردستان( بگویم. کومله در فاصله میان تأسیس تا زمان تشکیل 

در  ،جامعه کردستاننیروئی برای بازتاب نارضائی ها و اعتراضات درون  «کمونیست

قالبی کامالا ناسیونالیستی اما آویزان به مبانی اعتقادی و مسلکی چپ با روایت 
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کارنامه کومله در مبارزه مسلحانه علیه جمهوری با وقوع قیام بهمن، . بودمائوئیستی 

علیه اشغال نظامی کردستان و با شعار نادقیق گاه خودمختاری و گاه حق  ،اسالمی

د. آنچه در این زمان برای خلق کرد و نوع اینها مشخص می شسرنوشت  تعیین

، تعلقات متمایز می ساخت «کردستان حزب دموکرات» ال از کومله را به طور مث

اجتماعی و درهمرفتگی های وسیع طبقاتی با توده های زحمتکش و ضعیف ترین و 

باورهای  و باالخره ستان، مواضع رادیکال تر ضد رژیمیفقیرترین بخش جامعه کرد

اجازه می داد که در  «کومله» . این تمایزات در همین حد به بودمائوئیستی  مسلکی

جنبش حق تعیین سرنوشت خلق کرد به عنوان وزنه ای مؤثر و سنگین ظاهر شود، 

آنسان که کل این جنبش را به دو بخش کامالا متفاوت چپ و راست تجزیه نماید. 

کارخانه یا اشرافیت مالی و فئودال کرد تکیه  اگر سرمایه داران زمین دار و صاحب

، کومله بیشترین بخش قدرت بودگاه واقعی قدرت حزب دموکرات کردستان 

اجتماعی و جنبشی خود را از توده های استثمار شونده کارگر و نیمه کارگر و 

دهقانان فقیر کرد اتخاذ می نمود. این درهمرفتگی و تعلق طبقاتی برای کومله یک 

بلکه در روزهای  ،ی مکتبی یا نمایش متعارف منشورنویسانه و برنامه ای نبودسناریو

خود را به نمایش می نهاد. حمایت از  ،پس از قیام در پراتیک جاری جنبشی آن

دهقانان فقیر در مقابل مظالم و جنایات برخی اربابان فئودال، پشتیبانی از همین 

ه برای سلب مالکیت از زمین داران دهقانان در جنبش الغاء بهره مالکانه، مبارز

بزرگ به نفع توده های فقیر و زحمتکش، همدلی با کارگران در اعتراض به فشار 

استثمار صاحبان سرمایه و مانند اینها خطوطی از کارنامه کومله را در روزهای بعد 

از انقالب تعیین می کرد و همین کارکردها و مواضع بود که کارگران و توده 

 ا به سمت این جریان سوق می داد. زحمتکش ر

و بعد آن، کومله مثل همه نیروهای دیگر طیف چپ  60در فاصله میان قیام تا سال 

و البته در سطحی کمتر یک پروسه فرسایش درونی و بیرونی را از سر گذراند. هر 
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تر بیشچه زمان گذشت فشار ارتش و نیروهای متجاوز رژیم اسالمی بر کردستان 

های مقاومت کرد مسلحانه و شانس پیروزی سازمان مر امکان ادامه مبارزهشد و این ا

را کاهش داد. همزمان مشکالت درونی کومله در شکل سردرگمی ها و نداشتن راه 

حل های کارساز بسیج توده ای برای ادامه پیکار هم شدیدتر گردید. دستیازی رژیم 

 60مجاهدین از خرداد سال به برقراری شرائط جنگی علیه نیروهای چپ و سازمان 

به بعد، هر چند کومله را با توجه به ویژگی های اوضاع روز کردستان کمتر از سایر 

نیروها به مخاطره انداخت اما به هر حال فشارهای بیرونی و درونی وارد بر آن را 

شدت بخشید. در این میان بی افقی و فقدان یک دورنمای روشن برای تداوم 

مین استمرار حمایت توده ها از جنبش مسلحانه یا خطر مبارزه، مشکل تض

سرخوردگی و فروکشی استقبال آنان از پیوستن به نیروهای پیشمرگ بیش از هر 

چیز دیگری فکر و ذهن رهبران وقت کومله را به خود مشغول ساخت. به این 

 عوامل یک عامل تعیین کننده دیگر را اضافه کنیم، اینکه دستگاه رهبری و عناصر

های پیشبرد جنبش  رده باالی کومله به لحاظ دانش سیاسی و آشنائی با راه حل

می  «!!دانشور نخبگان» نامساعد و نیازمند کمککامالا خود را در موقعیتی  ،روز

از قعر  و دیدند. نگرشی که خاص آنان نبود، در چهارگوشه چپ  موج می زد

در همان حال تار و پود  که نگرشی .وضعیت روز نیروهای این طیف زبانه می کشید

و  ورزیاندیشه  مخلوقتاریخ را  اساساازی طبقاتی ویژه و آشنای خود را دارد. بورژوا

شخصیت های اسطوره ای و برتر، فیلسوفان صاحب جاه، پرومته ها، پیام  آفرینینظر

آوران، قهرمانان راهبران و دانشوران عالی مقام می بیند. این بنمایه جهان بینی و 

 و سیاسی بخشی از این طبقه که تحت کر بورژوازی است و نمایندگان فکریتف

تاریخی معین لباس چپ می پوشند، همین نوع نگاه و یا فشار عوامل اجتماعی 

تلقی را به درون جنبش کارگری، جنبش های اجتماعی معترض به این یا آن شکل 

ام بردگی مزدی هم توحش سرمایه داری و به شریان جدال جاری طبقه کارگر با نظ
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نشأت گیری تئوری سوسیالیستی از مغز » منتقل می کنند. گقتگوی بسیار آشنای 

دقیقاا پرتوی از همین نگاه « دانشوران طبقات دارا و انتقال آن میان توده های کارگر

های اجتماعی، بورژوازی به اندیشه، رابطه اش با طبقات، مبارزه طبقاتی، جنبش 

زندگی انسان است. مروجان این حکم از کائوتسکی و لنین تا سوسیالیسم و تاریخ 

جهتگیری ضد سرمایه داری جنبش کارگری را در گرو معجزه  ،کل کمونیسم خلقی

گری اندیشه ساطع از مغز نخبگان، افاضل و دانشوران غیرکارگر می دانند. این 

لغو کار کمونیسم » و بیشتر از همه در کتاب  مقاله ست که من در چندموضوعی ا

به آن پرداخته ام. آنچه اینجا مورد بحث است  «مزدی و رفرمیسم میلیتانت لنینی

برای چالش  60فقط اشاره به رویکرد سران کومله در دوره بعد از خرداد سال 

معضالت درونی تشکیالت خویش است. آن ها وضعیت روز خود و جنبش 

و بی فرجام می دیدند و راه ناسیونالیستی حلق آویز به کمونیسم خلقی را سردرگم 

 افاضل و آن ها را کسانی می دانستند کهغلبه بر این سردرگمی را آویختن به 

 پنداشتند.می اندیشمند 

به این ترتیب عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا زمینه های الزم برای به 

ان را فراهم سازند. بحر« حزب کمونیست ایران» وجود آمدن پدیده ای به نام 

هایش، بی فرجامی جنبش پاشی و خموشی سازمانو فرایند فروکمونیسم خلقی 

خودمختاری طلبی و حق تعیین سرنوشت خلق کرد، فشار فزاینده سرکوب و حمام 

ون از جمله جنبش کارگری و نیروهای چپ توسط یخون بخش های مختلف اپوزیس

نبش ناسیونالیستی رژیم اسالمی، فروماندگی سران کومله از پاسخ به نیازهای ج

و فاقد مایه های رادیکال مارکسی  درون جامعه کردستان و باالخره نقد پاره وار

نظرات و مواضع عمیقاا متناقض چپ برخی بر « اتحاد مبارزان کمونیست»محفل 

این عوامل را تشکیل می دادند. اندکی دقت در ترکیب این مؤلفه  مهم ترینخلقی، 

حزب » زیر نام آن ایام ریح می کند. اینکه آنچه یک واقعیت را تص ی مختلفها
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ایجاد می شد پاسخگوی هر چه بود یا برای پیشبرد هر کاری  «کمونیست ایران

ربطی به ایجاد ظرفی برای مبارزه ضد سرمایه داری طبقه کارگر می شد،  ساخته

. تلفیق بسیار مشوشی از نمایندگان مائوئیست ناسیونالیسم کرد، منصور نداشت

و باالخره انسانهای منتقد اما سردرگم  «پوپولیسم» مدعیان نقدت و جمع حکم

سنگ بنای  ،سازمانهای چپ با احساس نیاز به برون رفت از وضعیت موجود خود

فقط می توانست پاسخگوی نیازهای همین  یاین حزب را می گذاشتند. چنین حزب

موجودیتش جنبش  جماعت باشد و در این راستا پیش رود. نیروی مادی تکیه گاه

حق تعیین سرنوشت ملی بود که طبقات متضاد و متخاصم از بورژوازی کرد گرفته 

مطابق معمول  دیگرپرچم جمع می آورد. به بیان  اینتا دهقانان و کارگران را زیر 

 بورژوازی به صف می کرد. از کارگران را در خدمت اهداف یک بخش 

یا به روایت خود آنها  بر سوسیالیسم خلقی« اتحاد مبارزان....» نقد و راهبرد محفل 

در حال انقراض که توسط حکمت و یارانش بر سر هر کوی و برزنی  «پوپولیسم» 

جنجال می شد، نه فقط هیچ ظرفیتی برای هیچ تأثیرگذاری به نفع جنبش ضد 

سرمایه داری توده های کارگر نداشت که تداوم آویختگی کارگران به ناسیونالیسم 

می  «مارکسیسم انقالبی»قوت می بخشید. نقد حکمت یا آنچه او آن را کرد را 

 سوسیالیسمرایج روایت  همانآرایش و پیرایش و ماندگاری  در خدمت نقدی خواند

بود و به همین دلیل هیچ دریچه ای در پیش روی هیچ کارگری باز نمی  بورژوائی

 نمود. 

لیستی و ناسیونالیستی منصور حکمت خود را منتقد نظریه ضد مارکسی، پوپو

از بازگوئی  گذرمی دانست اما کل بحث وی در این « سرمایه داری وابسته»

نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی فراتر  حوزههای مارکس در برخی حرف آکادمیک 

کاری که همه نظریه پردازان چپ نمای بورژوازی در طول قرن بیستم به  نمی رفت.

 وفاداری خویشآنها از نقل گفته های مارکس و  امیتماندازه کافی انجام داده اند. 
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به نقد مارکسی اقتصاد سیاسی آغاز کرده اند اما در توضیح کنکرت چرخه بازتولید 

روایت های های مختلف آن فقط به ناکجاآباد بخش میان رابطه روز سرمایه جهانی و

افی مارکسی او اهل کالبدشک عمیقاا ضد مارکسی و سرمایه ساالر سر در آورده اند.

. در نداشتدر این زمینه هیچ حرفی برای گفتن  ،عینیت روز سرمایه داری نبود

ا دستمایه کسب اعتبار حالی که ادعای نقد پوپولیستی شیوه تولید سرمایه داری ر

خود می کرد، کل پویه تحول امپریالیستی سرمایه داری را در شکل حقوقی مالکیت 

دکی از سرمایه اجتماعی کشورهای حوزه صدور چند تراست بین المللی بر حجم ان

صنعتی و  عظیممشارکت انحصارات  به چگونگیوی  نگاهسرمایه خالصه می نمود. 

جهانی در استثمار موحش نیروی کار شبه رایگان میلیاردها کارگر  غول پیکر مالی

جهان، نه روایت مارکسی چگونگی توزیع اضافه ارزش ها میان بخشهای مختلف 

جهانی که نهایتاا همان روایت لنینی و اردوگاهی امپریالیسم بود. روایتی که سرمایه 

امپریالیسم  به زیر بیرقدعوت پرولتاریای بین المللی برای رفتن  هنظری سنگ بنای

حکمت اینجا و آنجا از پای  می شد.الیه هائی از بورژوازی  ستیزی ناسیونالیستی

روی کار در آناتومی سرمایه داری حرف بندی به عزیمت از رابطه خرید و فروش نی

مختلف مسائل اما کلیه نظرات، تحلیل ها، راهبردها و آنچه در رابطه با  می زد

نقیض محض این پای  آورد، می یا بر قلم راندمی ه طبقاتی پرولتاریا بر زبان مبارز

درست می انگاشت و به تمام و کمال لنین از سرمایه داری را  درک او .بودبندی 

 هیچ حاصل نه ،سرمایه و نظام بردگی مزدیین در حالی است که شناخت لنین از ا

مبین درس بالعکس  کهبورژوازی اقتصاد سیاسی  رجوع مارکسی، به نقد مارکس از

روال کار  یک ویژگی بارزکائوتسکی و سران انترناسیونال دوم است.  آموزی وی از

کاسبکارانه وی از ورود به حوزه امتناع حسابشده، بازاری و  در همه جا، «حکمت»

بحث های مشخص در رابطه با سرمایه داری، سوسیالیسم، جنبش کارگری، روایت 

رژیم ستیزی و سایر مسائل مبارزه طبقاتی در یک سوی و اصرار وی بر عام گوئی 
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 در این گذر. او بود های به ظاهر انتقادی فریبکارانه در این زمینه ها در سوی دیگر

ا با یک تیر می زد. خود را منتقد تمامی تحلیل ها و نظرات نادرست چند هدف ر

چپ روز معرفی می کرد و از این طریق در فضای مه آلود آکنده از سردرگمی 

داربست عام محافل چپ برای خویش حیثیت جعل می نمود. در همان حال از 

یه و فرصت و توج هاد و در این گذر، راه هر نوع زیگزاگگوئی ها پا بیرون نمی ن

انتقاد از سوسیالیسم  دعویبه دروغ  حکمتطلبی را بر روی خود باز می گذاشت. 

شکل گیری، هیچ میزان هیچ نیازی به ، اما سوسیالیسم وی داشتاردوگاهی 

ضد کار مزدی توده های  داری و پیروزی جنبش شورائی آگاهبالندگی، بلوغ، میدان

حزب سیاسی متشکل از جماعتی  کارگر نداشت!! در تئوری سوسیالیسم وی یک

می توانست  کار مزدینخبه سوار بر موج نارضائی کارگران فاقد پراتیک آگاه ضد 

اسی خود را دولت کارگری اعالم دولت روز سرمایه را سرنگون کند، قدرت سی

برنامه ریزی تحول سوسیالیستی اقتصاد را به دوش کشد!! او در همین و  نماید!!

 را دولت 1929اکتبر تا سال ها در فاصله میان انقالب  رابطه دولت بلشویک

سوسیالیسم حکمت از  !نامید!می کمونیسم به  کاپیتالیسمدوران گذار از کارگری 

 بیخ و بن همان سرمایه داری دولتی اردوگاهی بود و نقد وی بر کمونیسم اردوگاه

ر همه د حرفهایشهیچ بارقه نقد مارکسی و ضد کارمزدی طبقه کارگر نداشت. 

اسیر نظریه لنینی حزب باالی سر توده های کارگر بود و در این زمینه تا وجوه، 

حزبی و سلب نخبگان فراسوی باور محض به حلق آویزی مطلق طبقه کارگر به 

ها، راه حلها، راهبردها و  کارگر در تعیین سیاست دخالتگری تودههر نوع امکان 

در کارنامه لنین و بلشویسم حکمت  سرنوشت جنبش جاری خود پیش می رفت.

را در همه قلمروها، مشعشع و بدون نقص اعالم  1917تا  1902فاصله سال های 

شکست فاجعه بار انقالب اکتبر در  رمز و راز کلمی کرد و این در حالی است که 

لنینی قرار  بلشویستی و پراتیک متأثر از نظرات و راهبردهایدر قعر  ،همین جا
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نین در فاصله زمانی مورد بحث مروج رژیم ستیزی خارج از داشت. بلشویسم و ل

مدار پیکار ضد سرمایه داری، مدافع سرسخت انقالب دموکراتیک برای هموارسازی 

راه توسعه نوع اروپائی سرمایه داری، بانی و باعث آهنین عزم حزب سازی عمیقاا 

اء شناخت و آگاهی بورژوائی باالی سر کارگران، طرفدار دو آتشه جایگزینی پویه ارتق

ضد کار مزدی طبقه کارگر با افشاء جامع االطراف رژیم سیاسی حاکم و باالخره 

بیعت محض توده های کارگر روسیه به سرنگونی طلبی فراطبقاتی به منادی استوار 

خویش بودند. قدرت آگاه ضد سرمایه داری  سراسری سازمانیابی شورائیجای 

ننده ای در زنجیره حیات جنبش کارگری این مسائلی که هر کدام حلقه تعیین ک

شکست طبقه کارگر در روزهای پیش و پس انقالب اکتبر  پیش زمینه هایدوران و 

تاریک را تشکیل می دادند. حکمت مؤید بدون چون و چرای همه این کارنامه 

شکست آمیز بود. روایت لنین از سوسیالیسم، از انقالب سوسیالیستی و از قدرت 

لتاریا در بند بند خود روایتی بیگانه با شعور و شناخت مارکسی است و سیاسی پرو

لنین . گردیده است این نظریه ها مقلد و مدافع مریدوارمنصور حکمت در همه جا 

الی سر کارگران را بابرنامه ریزی نظم تولیدی سرمایه اجتماعی توسط حزب 

او تسخیر قدرت  سوسیالیسم ناب می خواند و حکمت عین همین باور را داشت.

بودن را استقرار حاکمیت « کمونیست»سیاسی توسط یک حزب چند نفری مدعی 

   یاررا تبلیغ می کرد و بیعت شوم و بس« هاحزب شخصیت»ام پرولتاریا می دید، ت

رسوای توده های ناآگاه طبقه کارگر به این شخصیتها را کل ساز و کار الزم انقالب 

 داری جار می زد!! سوسیالیستی و نابودی سرمایه 

سوسیالیسم طبقه کارگر را فقط و فقط آن جنبش نیرومند کارگری می تواند 

سرمایه نظام مستقر سازد که از پیش و در پروسه پیکار همیشه جاری طبقاتی علیه 

خود را شورائی و سراسری سازمان دهد. شوراهایش را بستر آگاهی و شناخت  داری

و راه حل جوئی ضد کار مزدی و سوسیالیستی  و شعور و اندیشیدن و چاره گری
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سازد. بیشترین شمار آحاد توده های کارگر را در درون این شوراها به دخالتگری 

خالق و اثرگذاری آگاه راه برد و در این گذر توفیق یابد. شوراها و مبارزه روز به 

از ده بردگان مزدی در راستای احران توروزش را میدان مشق قدرت و احراز تو

و هر گام این پیکار را حلقه ای  سازدبرنامه ریزی الغاء کار مزدی  مادگی الزم برایآ

از زنجیر سراسری جنگ علیه سرمایه و استقرار سازمان کار شورائی سوسیالیستی 

افق امحاء سرمایه داری نماید. جنبشی شورائی، سراسری و ضد کار مزدی که با 

 تدارک توان برایات و انتظارات عاجل را با مبارزه برای تحقق مطالب همگن باشد.

م آمیزد، پیکار علیه هر به ه کار جامعه گردانی فارغ ار رابطه خرید و فروش نیروی

بی حقوقی و سیه روزی منبعث از وجود سرمایه را به محور اساسی  شکل ستم،

جنگ ضد سرمایه داری طبقه کارگر پیوند زند و در یک کالم تجسم قدرت سازمان 

فته شورائی آگاه ضد کار مزدی کارگران با دورنمای روشن محو نظام بردگی یا

اگر  ن متشکل ساختن خود در چنین جنبشی حتیمزدی باشد. طبقه کارگر بدو

هزاران بار دولت بورژوازی را سرنگون کند باز نمی تواند شالوده نظام سرمایه داری 

جدائی هر نوع ه پایان قطعی پوی بشکند و بساط کار مزدی را برچیند. کمونیسمرا 

، حزب، دولت انی که عده ای زیر هر نام و نشانمیان کارگر و کار اوست. تا زم

برای وی تصمیم می  کارگر هر اسم دیگر، در باالی سرکارگری، نماینده منتخب یا 

زندگی را برنامه ریزی می کنند، برای وی قرار و  نوع گیرند، برای او کار و تولید و

نظم تولیدی و سیاسی و مدنی تقریر می نمایند، تا زمانی که چنین باشد او قانون و 

برده مزدی است. برای اینکه از مصیبت فروشنده نیروی کار و برده مزدی بودن 

تگر و آزاد خالصی یابد باید از هر قید باالی سر خود آزاد شود، باید آگاه و دخال

، کل پروسه کار و ای سراسریدر درون شوراهها  دست در دست همه آحاد انسان

تولید و زندگی اجتماعی را سیاست گذاری و برنامه ریزی نماید و سیاست ها و 

برنامه های تنظیم شده در شوراهایش را به اجراء گذارد. طبقه کارگر با آویختن به 
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ی یا دولتی باالی سرش از کار خود، حزب و تن دادن به اوامر و نواهی نهادهای حزب

آگاه و آزاد و مختار انسانی خود و از فرایند رشد و آگاهی و بالندگی و  از خویشتن

و این جدائی بانگ می زند که سرمایه داری پا برجاست  بلوغ این خویشتن جداست

 و رابطه خرید و فروش نیروی کار بر سرنوشت زندگی کارگران حاکم است. 

چ نشانی از نقد هیآنچه منصور حکمت زیر نام نقد پوپولیسم جنجال می کرد 

بر روی همه حقایقی  ، اوداشتمارکسی پوپولیسم و رفرمیسم میلیتانت به همراه ن

در میان هر شمار کارگران  می انداخت. هر میزان نفوذشکه اشاره شد پرده ضخیم 

متضمن بیگانه ساختن آنها از پروسه پیکار ضد سرمایه داری، شمع آجین نمودن 

ه کارگر برای حلق آویزی تود مأمور کردن آنهامله و آنها در ویترین های حزبی و ع

کل نظریات حکمت در مورد دولت دوران گذار، قدرت سیاسی به حزب نخبگان بود. 

بی جنبش کارگری، کارگری، انقالب ضد سرمایه داری، سرنگونی طلبی، سازمانیا

 راهبردها و راهکارهای عبور از پیچ و خم مبارزه طبقاتی و حزب، سوسیالیسم،

شورائی ضد  پرولتاریا از متشکل شدن آگاهدور ساختن  همگیاستقرار سوسیالیسم، 

یا نقد  «کمونیسم کارگری»و « مارکسیسم انقالبی» کار مزدی را دنبال می نمود. 

نقد مارکسی و نه فقط  و پوپولیسم سوسیالیسم اردوگاهیاو بر  پاره وار رفرمیستی

این نقد و بر سر راه ن یک گمراهه که بسا نبود خلقیکمونیسم ضد کار مزدی 

 (39)پراتیک جنبشی و طبقاتی آن قرار می گرفت. 

اگر فلسفه کالسیک آلمان در قرائت هگلی ایدآلیسم و ماتریالیسم امپریستی 

تسلیم ماتریالیسم انقالبی  فویرباخ آخرین تیر توانش را از چله خارج می ساخت و

ود حزب کمونیست، به ویژه در وجنیز  گردید، کمونیسم خلقیمارکس می 

انحطاط و پوسیدگی خود را هر چه شفاف  ، کلمنصور حکمت« کمونیسم کارگری»

ی سمی ساخت و مبرمیت تالش برای هموارسازی راه عروج کمونیسم مارکتر عیان 

 ضد کار مزدی را پیش پای هر فعال کمونیست جنبش کارگری قرار می داد.
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 انتشار سیمای سوسیالیسم

 

ارگری و آنچه باید در رابطه با جنبش ک خطوط کلی حزب جدا شدم،وقتی از 

روشن بود. با خالصی از برایم تا حدود زیادی  گیردکمونیسم این طبقه انجام 

مخمصه ارتباط حزب، بدون هیچ درنگ شروع به نوشتن نظرات روز خود کردم. در 

نتاجات آن ماحصل شناخت و نقد و است 1990تا اواخر سال  1989فاصله زمستان 

ها خودداری کردم. دم اما از انتشار بیرونی آنروزم  را در سه کتاب جمع آوری نمو

کتاب اول به روایت مارکسی سرمایه داری معاصر اختصاص داشت. در کتاب دوم 

های لنین در باره جنبش  کارنامه سوسیال دموکراسی روس، بلشویسم و آموزش

د سال اول بعد از پیروزی انقالب اکتبر کارگری روسیه از شروع قرن بیستم تا چن

بررسی و نقد می شد و باالخره کتاب سوم به روایت مارکسی و ضد کار مزدی 

سوسیالیسم می پرداخت. تمرکز کار بر روی این سه حوزه برای من بسیار مهم بود. 

شناخت مارکسی سوسیالیسم یا  ،شناخت مارکسی سرمایه و نظام سرمایه داری

راه درست و ساز و کارهای واقعی گزین این نظام شود و شناخت آنچه باید جای

سنگ بنای درستی برای پیگیری  داردجنبشی که ظرفیت و توان این جایگزینی را 

 مسائل دیگر مبارزه طبقاتی پرولتاریا بود.  شناخت های الزم بعدی یا شناخت

سیاسی پس  به تدریج با کسانی آشنا شدم که همگی نسل جوان زندانیان 1374در 

دولت اسالمی  1367و جان به در بردگان کشتار وسیع سال  60از خرداد سال 

نهاده و بورژوازی بودند. در روزهای انقالب به این یا آن سازمان چپ روی 

های چپ را در حافظه خود داشتند، با تهاجم هار رژیم  سردرگمی ها و تناقض بافی

و آزادی زندانیان  67، به دنبال قتل عام و فروپاشی تشکلهایشان به زندان می افتند

به سر می بردند.  دنیا های دیگرباقی مانده راهی خارج شده و اینک در اروپا یا جا

در نخستین  انجامید. نفری 4ها در فاصله ای کوتاه به تشکیل یک جمع  آشنائی
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 شد و از آنجا که تا آن روزجلسات این جمع پیشنهاد انتشار یک نشریه مطرح 

سیمای »اش زیر نام نخستین شماره  در دست بود،الب منتشر نشده زیادی مط

اگر نه  میان عده ای توزیع گردید. نشریهمنتشر و در شمار اندک « سوسیالیسم

کنندگان معموالا منتقدین چپ توجه قرار گرفت. توجه وسیع اما تا حدی مورد 

انتشار سیما د. می کردن راه مؤثر مبارزه ضد سرمایه داری را جستجوموجود بودند و 

 رفقای دیگر به جمع را در پی آورد. برخی  پیوستن

نقد ریشه ای مبانی راهبرد و بنیان های فکری و پراکسیس چپ خارج از « سیما» 

روایت . در آن زمان هنوز ساختمدار پیکار ضد کار مزدی را دستور کار خود 

اما خمیرمایه  میده بودرا نقد نکرحزب و متحزب شدن کارگران کمونیست  لنینی

و  را نقض تهیه می نمودم باور به چنین تحزبی« سیما »  مطالبی که برای تمامی 

. اجتماع عده ای آدم به دور چیزی به نام برنامه و مشتی راه نقد آن را طی می کرد

ده های کارگر را حتی اگر این عقاید مسلکی برای ساختن یک نهاد باالی سر تو

درونی جنبش کارگری باشند، ساز و کار الزامی کمونیسم بورژوائی ها فعالین انآدم

و آن را سدی محکم بر سر راه هر جهتگیری سوسیالیستی و ضد کار  یمخواند

  نمودیم. مزدی طبقه کارگر قلمداد 

در  از جمله روایت روز منصور حکمت و حزبش رایج سازمان های چپسیما روایت 

داد و آن را رویه دیگر سندیکالیسم و  نتقاد قرارای کارگری را مورد امورد شوراه

 بررسی سوسیالیسم لغو کار مزدی کرد. به معرفی سرمایه ساالر سندیکاسازی

پرداخت و به طور مفصل در مورد راهبردها و راهکارهای روز جنبش کارگری برای 

 مبارزه علیه سرمایه داری و تاختن به سوی این دورنما بحث نمود. جنبش اتحادیه

 دانست ای را گورستان و ابزار کفن و دفن واقعی رویکرد ضد سرمایه داری کارگران

نمود. را تشریح  پرولتاریا آماج انتقاد گرفت. روایت شفاف مارکسی آگاهی طبقاتی و

کالبدشکافی مارکسی و ضد کار از داد که این آگاهی تار و پود خود را  توضیح 
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عینیت روز جامعه در همه  این آناتومی بهسرمایه داری و از بسط پراکسیس  مزدی

احراز می کند و همین نوع آگاهی است که آن وجوه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

 صف آرائی آنان در مقابل سرمایه داری می گردد.  کارای قدرت کارگران و سالح

در باره سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری توده های وسیع طبقه کارگر « سیما» 

سرمایه داری و نظام عنوان ظرف تدارک و تجهیز پرولتاریا برای سرنگونی به 

ها زیر هر  و هر تشکل کمونیست نموداستقرار سوسیالیسم، به طور مستمر بحث 

. تعریف خواندنام در ماوراء جنبش شورائی را رویکردی بورژوائی و رفرمیستی 

داد  ین طبقه به دستهای مختلف اطبقه کارگر و بخش  ،افی از کارگرمارکسی شف

. بررسی نمودراست و چپ در این زمینه را نقد ریشه ای  رمیست هایو روایت رف

شرائط کار و استثمار طبقه کارگر ایران، بحران جاری سرکش سرمایه جهانی و 

سیما . ندمسائل فراوان دیگر از این دست سایر بخش های نشریه را تشکیل می داد

دیل کنکرت سوسیالیستی عینیت حاضر سرمایه به ویژه بر روی ضرورت طرح ب

داری اصرار نمود و تشریح جنبشی و پراکسیس این عینیت را بخش مهمی از 

 آگاهی ضد کار مزدی پرولتاریا به حساب می آورد.

کوشیدیم تا شاید راهی برای ارتباط با فعالین کارگری « سیما»همراه با انتشار 

 نها پیدا کنیم اما حصول این هدف در کوتاهداخل ایران و توزیع نشریه در میان آ

جوامع محل زندگی خود در محیط های کارگری کار همه ما در  مدت مقدور نبود،

می کردیم، اما برای ایفای نقش فعال در راستای پیشبرد اهداف خود با مشکالت 

در مبارزات کارگران شرکت کنیم. با آنها تماس  مهمی رو به رو بودیم. می خواستیم

عال برقرار نمائیم، در مراکز کار و تولید و در فضای زندگی اجتماعی توده های ف

کارگر دست به فعالیت های آگاهگرانه بزنیم. برای تشکیل شوراهای ضد سرمایه 

ار برای ما داری کارگران هر چه از دستمان ساخته است انجام دهیم. اساس ک

ده تر در مبارزات جاری توده آگاهانه تر و برنامه ریزی ش ،هر چه مؤثرتر شرکت



 تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی  /  392

 

کار را های کارگر و کمک به سازمانیابی ضد کار مزدی این مبارزات بود. اینکه این 

ل می کنیم برایمان فرق نمی کرد. خود را کمونیست در کجا و در چه ابعادی دنبا

ابراز  ش کارگری بین المللی میدان حضور،های انترناسیونالیستی می دیدیم که جنب

ست. در این زمینه ها اسیر سردرگمی، ابهام یا آنهاجنب و جوش طبقاتی حیات و 

چپ موجود نبودیم. معضل سر راهمان چیزهای دیگر  مسلط درباورهای مخرب 

رفرمیسم . بود. برای یافتن کار در مراکز بزرگ کارگری مشکل جدی داشتیم

ز امکان سخت جان حاکم بر فضای زندگی و مبارزه کارگران نیز اسندیکالیستی 

  تأثیرگذاری ها می کاست. با همه اینها تالش می کردیم و کارهائی انجام می دادیم.

وقتی که به دنبال یک عمر مبارزه سیاسی و طی تمامی پیچ و خمها و فراز و 

به عنوان فعالین رویکرد لغو کار مزدی طبقه کارگر دور هم جمع شدیم  ،فرودها

ما  اینکهحول یک مسأله معین چرخ خورد. مهمی از گفتگوهای فیمابین ما  بخش

پردازی جدا از توده های محفل آفرینی و تشکیالت  نه فقط قصد حزب سازی،

نداریم که با همه وجود علیه این کار هستیم. از سوسیالیسم روایت  طبقه خود

مشخصی داریم و سمتگیری جنبش کارگری به سوی این افق در گرو متشکل 

کار مزدی هر چه وسیع تر آحاد کارگران در هر مرکز کار  شدن شورائی، آگاه و ضد

و تولید، هر محل زندگی و کل جهان سرمایه داری است. بنیاد کار برای هر فعال 

مبارزات روز توده همزنجیر، برای  درمتن مشارکت مؤثر  براین جنبش آن است که 

چاره اهی و آگ افزایش توان دخالتگری و  و شعور طبقاتی، تعمیق شناخت مارکسی

که سوسیالیسم  بر این پای فشردیمپردازی خود و همه کارگران دیگر تالش نماید. 

با دست توده های کارگری بر پای می گردد که آحاد آنان خود را از قید سیاست 

نویسی و برنامه ریزی و امر و نهی و زعامت و مدیریت نخبگان باالی سر خود نجات 

کوشش را به  کدام ما باید از همین امروز حداکثر داده باشند. بر همین اساس هر

و دانش و آگاهی خود را تا سرحد ممکن ارتقاء دهیم، تا عمل آوریم که شعور 
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دیگر سیاست پذیر نباشند، کسی نظریه پرداز و  یافرادی سیاستگذار و افراد

سایرین پیروان نظر او نباشند. کار آگاهگرانه، تعیین سیاست، نقد نظرات، چاره 

گری، راه حل یابی، تحلیل، کالبدشکافی واقعیت ها، استنتاجات نظری، تدوین 

تئوری، نوشتن مقاالت، کار ارتباط گیری، فعالیت سازمانیابی، امور تکنیکی و همه 

نوع هر  اید دستور کار همه آحاد ما باشد. باید بامسائل مربوط به مبارزه طبقاتی ب

آن است  اسیربورژوازی  به اندازهین المللی چپ ببورژوائی که بدبختانه تقسیم کار 

هزاران نفر  ریح شد که ما همیشه حتی زمانی کهتص میان جمع. در مقابله کنیم

شویم و یا آحاد مؤثر و فعال یک جنبش نیرومند سراسری کارگری باشیم باز هم با 

قوا علیه ظهور این و آن نیروی ماوراء جنبش تحت هر نام و نشان و عنوان،  همه

شدن دیگران، صفه نشینی فکری یک عده و  مریدشدن عده ای و  مرادعلیه هر نوع 

 اطاعت پذیر شدن مابقی پیکار خواهیم نمود. 

م، یزمانی که شماره هشتم سیمای سوسیالیسم را تهیه می کرد 1378در بهار 

، حزبی که منصور حکمت به دنبال «حزب کمونیست کارگری» جریان موسوم به 

ز پیروزی ناسیونالیسم چپ در کردستان و از دست دادن رؤیای مأیوس شدن ا

بعد از فروپاشی « کمونیسم»تسخیر قدرت، با جدائی از حزب قبلی و با علم و کتل 

پاشید. جمعیت قابل توجهی اردوگاه!! بر پای داشته بود به صورت گسترده ای از هم 

قش حزب ابراز کرده گروه، زیر بیرق اعتراض به آنچه حکمت پیرامون ن از اعضای

بود، به ادامه همراهی پایان دادند. واقعیت این است که او هیچ حرف تازه ای نمی 

گفت. کل مطالب و نکاتی که حکمت در آخرین کنگره تشکیالتش در باره مکان، 

موضوعیت و نقش چیزی به نام حزب بیان داشته و در اسناد حزبی منتشر شد، مو 

تا آن روز  1362ه دفتر و دستک حزبی وی از سال به مو عین همان چیزی بود ک

پراتیک می کرد. کسانی که از حزب خارج شدند، شاید چند هزار صفحه بد و بیراه 

نقد مارکسی و ضد سرمایه  به هانثار حکمت کردند اما هیچ کدام آنو سزا و ناسزا 
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. چند ماهی پس از پرداختندن خودشانگذشته مشترک کل داری حرف های وی و 

این رویداد برخی از اعضای مستعفی حزب همراه با یداهلل خسروشاهی و شماری 

دیگر از فعالین چپ دعوت نامه هائی با هدف تشکیل یک کنفرانس وسیع در لندن 

م. از همان لحظه ورود به ینیز جزء دعوت شدگان بود اند. مبرای عده ای ارسال کرد

. در ها استخیلیت مورد اعتراض در آنجا به شد کنفرانس متوجه شدم که آمدن ما

 نشریهمی گذشت جهتگیری  «سیمای سوسیالیسم»که از انتشار  چند سالیطول 

علیه سندیکالیسم و جنبش اتحادیه ای در یک سوی و رفرمیسم چپ میلیتانت 

مخالفت را پدید  کینه ورزی، عداوت ونمای حزب ساالر از سوی دیگر موجی از 

آنجا از ابراز خصومت با  اما اینجا و ی نوشتندنمآورده بود. مخالفان چیزی 

 آنانابا نمی کردند.  «سیمای سوسیالیسم» نوشته های ها و محتوای جهتگیری

و می کوشیدند تا از این طریق روی  بهترین راه تقابل می دیدند توطئه سکوت را

از پیش  مطرح شده خط بکشند. خیلی از مدعوین هایبحث موضوعیت و اعتبار

در کنفرانس اعالم کرده بودند. از میان کمیته اداره  خود را با حضور مامخالفت 

این مخالفت  همه. دلیل اینکه به رغم بودندکننده نیز چند نفری در صف مخالفان 

تأکید عده ای دیگر از دعوت شدگان بود. اینان بر  میگرفته بودها باز هم دعوتنامه 

سیمای سوسیالیسم در کنفرانس  می خواستند که دیدگاههایخالف دسته نخست 

تا بیگانگی ماهوی کل چپ  . وقتی نوبت سخن به ما رسید کوشش شدمطرح گردد

و این بیگانگی و ستیز در تشریح شود  موجود با کمونیسم مارکسی و لغو کار مزدی

همه وجوه از روایت سوسیالیسم گرفته تا نگاه به جنبش کارگری و مسائل مختلف 

 . تاریا توضیح داده شودبارزه طبقاتی پرولم

به چه باید کرد و چگونگی پایه گذاری و تقویت و تحکیم رویکرد  بخش بعدی بحث

کار مزدی در جنبش کارگری اختصاص  لغوضد سرمایه داری همگن با دورنمای 

 بیشترسبب گردید که  رایج. نقد مارکسی سندیکالیسم و حزب ساالری یافت
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رسخنران اما مخالف در طول ادامه کار سخنرانان مخالف یا حتی مدعوین غی

به گونه ای کینه  هاآن حرفدشمنی و ستیز خود را با کنفرانس به اشکال مختلف 

ناقص الخلقه راست  ، یک معجونتوزانه ابراز کنند. حاصل این کنفرانس

 (40).بود« بنیاد کار»  نام سندیکالیستی به
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 رویکرد ضد کار مزدی و جنبش کارگری ایران

 

 «سیمای سوسیالیسم»جمع اولیه طول این مدت، به تدریج رفقای دیگری به در 

در اینجا نباشند و فقط به همین  نام خود پیوستند. رفقائی که شاید راضی به آوردن

آنان وحدت  همهوجه اشتراک دلیل من از گفتن نامشان خودداری می کنم. 

فعال برای اجتماعی بنیادی در تقویت و تحکیم رویکرد لغو کار مزدی و تالش 

به لحاظ  این جمعشدن این رویکرد در جنبش کارگری و در هر نقطه دنیا بود. 

ش نمونه کم یا بیش مناسبات میان افراد و در پراتیک سیاسی ممکن و مقدور

خوبی از نوع گردائی و تالش مشترک فعالین کارگری برای تأثیرگذاری بر مبارزات 

در اینجا هر کسی هر بود و تا امروز نیز هست.  جاری و پیشبرد اهداف طبقه خویش

چه از دستش بر می آمد انجام می داد، همه چیز با همنظری و همدلی و همکوشی 

کل افراد صورت می گرفت. همه چیز شورائی و مبتنی بر بیشترین دخالتگری 

ممکن همه آحاد بود. در طول این مدت هر چه زیر نام این رویکرد انجام شده است 

مساعی همگان بوده است. آنچه واجد هیچ اهمیتی نیست این ل کوشش و حاص

است که فالن مطلب یا کتاب را چه کسی نگاشته است. مهم این است که ما هیچ 

نوع تقسیم کاری در هیچ زمینه ای نداشته ایم. هر کسی هر چه می توانسته است 

ی گرفته است. در پرتو در این گذر به کار مرا  نجام می داده است و همه توان خودا

این تالش متحد جمعی بوده است که هر نفر موفق به ایفای نقش خویش می شده 

است و انتشار کتاب ها، مقاالت، هر فعالیت دیگر یا هر نوع اثرگذاری ما در هر 

 زمینه ای مقدور می گردیده است.  

را « سیما»ی اجتماعی، انتشار کاغذی و چاپ با پیدایش اینترنت و توسعه شبکه های

کردیم. از این تاریخ به بعد هر مقاله  را تأسیسسایت سیمای سوسیالیسم  تعطیل و

ای را که من یا رفقای دیگر تهیه می کردیم بدون احتیاج به زمان بندی یا سایر 
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قیود متعارف انتشار گاهنامه در سایت درج می شد. مطالبی که برای نگاه یا 

این قاعده مستثنی بود. تالش زیادی به عمل نشریات دیگر تهیه می کردم از 

 توده هایآوردیم تا سایت سیما به یک مرکز رجوع واقعی جنبش لغو کار مزدی 

کارگر تبدیل گردد. از همین زمان به بعد اطالعیه ها، بیانیه ها، منشورها و پاره ای 

و ختیم منتشر سا« دیفعالین جنبش لغو کار مز» مطالب آگاهگرانه را نیز با امضاء 

 از طریق سایت سیما در معرض مطالعه فعالین جنبش کارگری قرار دادیم. 

خورشیدی جنب و جوش تازه ای در درون  80در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه 

 توسعهجنبش کارگری ایران و در محافل چپ مرتبط با کارگران شروع گردید. 

ها در سطحی وسیع وش ها و جنب و ج اخبار این فعالیتاینترنت کمک نمود تا 

منعکس شود و از دید فعالین چپ و کارگری خارج کشور نیز پنهان نماند. در شروع 

) اول ماه  1382اردیبهشت  11این فعالیت ها دامنه بیشتری پیدا کرد. در  80دهه 

( مراسمی در کرج برگزار شد که یکی از فعالین چپ و کارگری در آن  2003مه 

شدن کارگران و نوع این سازمانیابی ایراد کرد. محتوای مطالبی پیرامون متشکل 

. این داشتسیمای سوسیالیسم  با بحث های شباهت های زیادی سخنرانی وی

با توان اندک خود دست به کار  ایت های اینترنتی مطرح گردید و ماسخنرانی در س

آن از  کمک کنیم. در ایران شدیم تا به تقویت هر چه بیشتر این صدا و رویکرد

های ما هر چه ارگانیک تر به پراتیک روزمره افرادی که پروسه فعالیت تاریخ به بعد

خود را فعالین جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر می خواندند گره خورد. تحلیل 

ما این بود که شرائط مساعدی برای گذاشتن سنگی بر روی سنگ در راستای شکل 

ضد سرمایه داری و با دورنمای لغو کار  گیری، قوام و بالندگی یک رویکرد واقعی

مزدی در درون جنبش کارگری ایران فراهم آمده است و ما باید با تمامی هست و 

 نیست خویش دست به کار تقویت و تحکیم و پیشروی این رویکرد شویم.  
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جمعی از فعالین کارگری سندیکالیست  2004در روزهای پیش از اول ماه مه سال 

نس رفرمیسم چپ میلیتانت در کردستان، از سخنران روز کارگر و ابوابجمعی تند

سال پیش شهر کرج دعوت کردند تا راهی سقز گردد و در مراسم این روز سخن 

 و شدمطابق معمول مورد تهاجم قوای قهر رژیم واقع  ،پیش از تشکیل مراسمگوید. 

طول  ا چند روزبه زندان افتادند. مدت اسارت آنه از جمله سخنران فعال کارگری  9

در این مدت، فعالیت های زیادی در خارج کشور به حمایت از آن ها صورت  کشید.

گرفت. محافل و گروههای سیاسی مختلف از احزاب گرفته تا سندیکالیست ها هر 

انجام . ما نیز هر چه می توانستیم زدند کاریدست به کدام از موضع و منظر خود 

ها شدند، ما این کارها را نقد  ادیه ها و دولتن دست به دامن اتح. دیگرادادیم

  توده های کارگر کردیم و برای جلب حمایت تا جائی که امکان داشت به سراغ

رفتیم. دستگیری و سپس آزاد شدن و فعالین واقعی جنبش روز آنها کشورها 

فعالین کارگری در سقز اوالا سرآغاز نشست و برخاست های مدام آن ها برای کارزار 

زمانیابی کارگران شد. ثانیاا در خارج کشور جنب و جوش محافل حزبی و سا

الیت های داخل سندیکالیست برای وصله و پینه کردن تصنعی و دروغین خود به فع

درست همین روزها بود که ناگهان جمعی با تعلقات  را به دنبال آورد.

کمیته » نام  کمیته زیریک و بعضاا چپ با تشکیل  انهسندیکالیستی، اصالح طلب

کارگر و  3000جلب حمایت حدود  ، با« پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری

ارسال عریضه برای وزارت کار جمهوری اسالمی خواستار رسمیت قانونی و صدور 

ها و پاره ای احزاب خارج کشور  پروانه آزادی فعالیت خود شدند. سندیکالیست

نها را ستودند. چند هفته بعد از این تاریخ بالدرنگ از اینان حمایت کردند و تالش آ

از جمله دو تن از افراد رویکرد  فعال کارگریبا امضای چهار  دیگریبود که اطالعیه 

منتشر گردید. امضاء  کارگرهزار  4امضای  لیستی باضمیمه  ضد سرمایه داری به

 نانسخن راندند. آ کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری از تأسیس کنندگان
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تشکل توده های کارگر حق مسلم  کمیته اول اعالم کردند که مؤسسینبر خالف 

ه دولت سرمایه و گرفتن مجوز رجوع ب هیچ هاست و کارگران هیچ نیازی برایآن

 نی نمی بینند. قانو

محافل چپ ها و سندیکالیستدر شرائطی که غالب  اول،پس از اعالم موجودیت کمیته 

سر و دست می  مشارکتشنی کاسبکارانه برای خرید سهام خارج کشور با شور و هیجا

مقاله مشروحی در نقد رویکرد مسلط بر آن نوشتم. در این مقاله بر  من ،شکستند

ماهیت سندیکالیستی، حزب ساالر، نقش مخرب آن در گمراه سازی کارگران و بستن 

ونی و محکوم طبقه کارگر و باالخره ستربر سر راه رویکرد رادیکال ضد کار مزدی سد 

این  (موجود در سایت قدیمی سیمای سوسیالیسم) به شکست بودنش انگشت نهادم.

سندیکالیست ها و محافل کمونیسم بورژوائی را دامن زد و مخالفت مقاله موجی از 

یکی همزمان تبدیل شد.  نویسندهپالتاک های این گروهها به جائی برای سب و لعن 

قد و ن ما هایحرف ا نوشتن مقاله ای به دفاع ازعضو مؤسس کمیته هماهنگی ب 4از 

سایت سابق کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل  ) رادیکال کمیته پیگیری برخاست.

 کارگری(    

کمیته شروع فعالیت خود را اعالم داشت و همزمان افراد و  طولی نکشید که

یعنی گروههای زیادی از اقدام تشکیل دهندگان حمایت کردند. نفس این کار 

زیر نام تالش برای ندازی دفتر و دستک باالی سر کارگران کمیته سازی و راه ا

متشکل ساختن این جنبش با آنچه ما به عنوان فعالین رویکرد جنبش لغو کار 

مزدی باور داشتیم خوانائی نداشت. از دید ما نقش کارگران آگاه و فعال این نیست 

ها و در باالی سر آنان دست به جاری آن ارزاتکه جدا از توده های طبقه خود و مب

کار برپائی تشکیالت شوند. اینکه نام این سازمان آفرینی ماوراء کارگران چه باشد، 

حزب، گروه، کمیته یا هر چیز دیگر هم تفاوتی نمی کند. برای ما این موضوع جای 

فعالین ضد سرمایه داری  سعی کردیم بر جنبه های مثبت کار انتقاد داشت اما
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هر چه به نظرمان می تکیه کنیم و ضمن حمایت جدی از کارشان درون کمیته 

رسد طرح نمائیم و هر اقدامی که از دستمان ساخته است برای موفقیت آنها انجام 

ه های کارگر بدون رجوع سازمانیابی تود برای ایفای نقش در کارآنان  تالش دهیم.

ه فقط به قدرت پیکار طبقه خود دولت و نهادهای دولتی و اعالم اینک به قانون،

 همینگرفتن  باهم متکی خواهند بود جنبه مثبت تالش را تعیین می کرد و ما 

کوشیدیم تا ولو از راه دور به سهم خود برای رفع کاستی ها کاری  حلقه درست

 بکنیم.  

تخته  همه رفرمیسم چپ ی«اسب تروا»تدارک ادامه داشت که سرنشینان  دوران

. آنان کردندعلیه رویکرد ضد سرمایه داری درون کمیته آغاز را  شبیخونها را باز و 

با شرکت در یک جلسه وسیع پالتاکی بسیار رسا ، که به دنبال آزادی از زندان سقز

فریاد می زدند که دوران فعالیت سندیکائی تمام شده است و از این تاریخ فعال 

 و اعالم داشتند کهم کشیدند شمشیر از نیاناگهان جنبش ضد سرمایه داری هستند 

ن پا تا موی کمیته باید کلمه ضد سرمایه داری را از هویت خود پاک کند و از ناخ

همه چیز روشن بود. کثیف ترین و رذیالنه ترین سر مدافع سندیکاسازی گردد!! 

گسترده توطئه ها زیر نام چپ و کمونیسم و کارگر از پرده بیرون می افتاد و طیف 

یح از ها زمین و زمان را برای پیروزی این توطئه وقو سندیکالیست حزب ساالران

سر دادند و شبیخون « جاء الحق و ذهق الباطل»حمایت آکندند. همه فریاد 

مارکسی و  سندیکالیستی حلق آویز به فرقه های کمونیسم بورژوائی علیه کمونیسم

ست که اجزاء را تقدیس و تحسین نمودند!!  قابل توجه ارویکرد ضد کار مزدی 

همدیگر به هر کاری دست می زدند اما برای  دریدنمتشتت این طیف خود برای 

چالش رویکرد ضد کار مزدی روح واحد حلول کرده در کالبدهای کثیر می شدند. 

و شرکا خود را فاتحان واقعی مصاف  ) حزب کمونیست ایران( در این میان حزبیون

ه معنای این بود که اوال راستی راستی تصرف کمیته بمی دیدند. از دید اینان 
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تشکل کمونیستی طبقه کارگر ایران شده است!! ثانیاا جرقه جنب و جوش  شانحزب

و یک بار دیگر این اصل  شودضد سرمایه داری در جنبش کارگری خاموش می 

کارگر فقط مشتی  د که توده هایی کمونیسم بورژوائی اثبات می گردهویت

هیچ شرائطی مشعل افروز پیکار ضد کار مزدی طبقه خود  در ،تردیونیون هستند!!

نقش آنها صرفاا حمل کجاوه اربابان حزبی به عرش قدرت سرمایه است!!  ،نیستند!!

مال کارگران نیست!! مال بورژوازی  که کمونیسم مدلل می شود باالخرهثالثاا و 

دانشوران را  و این !!است!! از شیارهای مغز دانشوران طبقات باال ترشح شده است

حزبیون و سندیکالیست ها موفقیت باید حتماا در کمیته مرکزی احزاب پیدا کرد!! 

با اسم رمز حمایت شبیخون را کسب همه این فتوحات می دیدند. آن ها حمله را 

کمیته از برپائی هر تشکل کارگری و در اساس فقط تشکل های حزبی و 

را آماج یورش ه داری درون کمیته رویکرد ضد سرمای کردند.سندیکالیستی آغاز 

یا همان امامزاده آشنای دست « تحزب کمونیستی» که قداست تاریخی  گرفتند

و الجرم محکوم به اخراج  ی سر کارگران را زیر سؤال بردهساخت بورژوازی در باال

است. کیفرخواست شبیخون بند دومی هم داشت. این بند که نقد سندیکالیسم یا 

جای خود را به دفاع قاطع از هر جنب و جوش سندیکائی  سندیکاسازی باید

 بسپارد. 

کل کمیته و همه تکاپوهای حول و  ،جدال میان دو رویکرد بر سر این موضوعات

حوش موجودیت آن را در خود غرق کرد. حقیقت این بود که وجود بارقه ای از 

شرائطی را  رویکرد ضد کار مزدی یا کمونیسم مارکسی و لغو کار مزدی در کمیته

پدید آورد تا کل احزاب و سازمان ها و گروههای متشتت و متخاصم طیف 

کمونیسم بورژوائی بعالوه متحدان سندیکالیست آنها یک جبهه سراسری مشترک 

بسیار مشتعل و تهاجمی علیه این رویکرد سازمان دهند. وجود کمیته یا هر 

به مسأله ای کامالا حاشیه  نایرا فعالیتی برای کمک به سازمانیابی جنبش کارگری
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ای و شاید فراموش شده تبدیل شد و هر کسی هر چه در چنته داشت یا هر فحش 

و فضیحت و اتهامی که به فکرش خطور می کرد بر سر هر چه نام و رنگ ضد کار 

مزدی داشت آوار نمود. سایت های اینترنتی اعم از حزبی و متعلق به سندیکالیست 

قد تعلقات گروهی از فحشنامه های این جماعت به رویکرد لغو ها یا غیر حزبی و فا

هدف مستقیم تمامی  افرادی از ما به طور خاصکار مزدی پر شد و در این میان 

 این شبیخون ها و هجوم ها قرار گرفتیم. 

 تهاجمآنچه باعث می شد تا کل ائتالف نانوشته حزبیون و سندیکالیست ها لبه تیز 

انه روند فقط یک چیز بود. اینکه از سالها پیش تا آن روز به نش ماخود را به سوی 

سرمایه داری طبقه کارگر،  مقاالت زیادی در باره جنبش شورائی ضد ،ویژه آن اواخر

، مطالبات، رژیم ستیزی ضد نوع سازمانیابیاین جنبش مانند گوناگون مسائل 

قاتی، نقد حزب سرمایه داری، دورنمای لغو کار مزدی، روایت مارکسی آگاهی طب

سازی باالی سر کارگران، نقد جنبش اتحادیه ای، نقد سرنگونی طلبی فراطبقاتی، 

سرمایه داری و سوسیالیسم ونیسم بورژوائی، نقد روایت لنینی مارکسی کم آناتومی

ب کمونیسم م. طیف احزایو تحزب و آگاهی سوسیالیستی و مانند اینها نوشته بود

کمیته هماهنگی برای » پیش از آن روزها و تشکیل  ها تابورژوائی و سندیکالیست

نسبت به این مباحث به اندازه کافی خشمگین بودند اما « ایجاد تشکل کارگری 

طرح آنها را خطر بالفعلی برای خود نمی دیدند. تشکیل کمیته و ابراز حیات بارقه 

 ضد کار مزدی در آن یک باره بساط معادالت را بر هم زد، همه احساس خطر

است!! در  و حتمی فوری ،خطر جدی !کردند و فریاد کشیدند که چه نشسته اید!

طول مدت کوتاهی حجم مقاالت و حتی کتاب هائی که علیه رویکرد لغو کار مزدی 

هر صبح  که ما دید. کار به جائی رسیدها منتشر شد از خروارها افزون گردر سایت

ا و لیست کردن و آرشیو جستجوی این فحش نامه ها، تهمت ه کارماناولین 

نمودن آن ها بود. پاسخ این نوشته ها را ما در بیشتر موارد با سکوت برگزار کردیم. 
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دستاوردی برای جنبش  نقدشانزیرا محتوایشان بسیار ابتذال آمیز تر از آن بود که 

کارگری داشته باشد. اساس را بر این قرار دادیم که فقط به مقاالت و متونی جواب 

ه حوزه ای برای باز کردن و انکشاف مسائل اساسی جنبش کارگری و دهیم ک

روش  اینم و اتخاذ یم این کار را پی گیریکوشید ماکمونیسم لغو کار مزدی باشد. 

فرصتی پدید آورد تا آناتومی کمونیسم بورژوائی را در حوزه های مختلف پراکسیس 

از  ....« کمیته هماهنگی» ه بیشتر عمق دهیم. دیری نپائید ک باز هممبارزه طبقاتی 

هم پاشید. لشکرکشی احزاب، اتحادها و سندیکالیست اهداف تعیین شده را محقق 

ساخت و پیشمرگان سالم به پایگاههای خود باز گشتند!! چرا کمیته از هم پاشید؟ 

به طور قطع هجوم سراسری ائتالف رفرمیسم چپ و سندیکالیسم نقش اساسی 

موقعیت بسیار ضعیف رویکرد لغو کار مزدی بود. جمعیت داشت اما مهم تر از آن 

وسیعی از کارگران کارخانه های مختلف که از تشکیل کمیته استقبال کرده و می 

گامی بردارند وقتی با  زمانیابی ضد سرمایه داری توده همزنجیرخواستند برای سا

ن بساط کشاکش درون کمیته رو به رو شدند بسیار دلسرد گردیدند. آنان با دید

ها با رفرمیست های الری و ائتالف نامیمون آنهمیشگی فرقه بازی ها، حزب سا

راست به این نتیجه رسیدند که آدرس عوضی گرفته اند و خیلی زود صحنه را ترک 

له رژیم قلع و قمع شدند و نمودند. عده ای از فعالین ضد سرمایه داری نیز به وسی

رویکرد ضد داریهای پاالیش نشده موجود در و کج پن اشتباهات ،خره کاستی هاباال

  کمک رساند. به فروپاشی کمیته و موفقیت لشکرکشی احزاب نیزسرمایه داری 
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 توضیحات 

توسط عناصری از نمایندگان  1322در سال گروه سوسیالیست های خداپرست،  .1

، فکری بورژوازی با رویکرد لیبرال راسیونالیستی، آویزان به روایتی از اسالم

متمایل به دموکراسی و قانونساالری سرمایه داری و مخالف دیکتاتوری هار 

سلطنتی تشکیل شد. محمد نخشب، حسین راضی و جالل آشتیانی از مؤسسین 

راز، آن بودند. بعدها افرادی مانند علی شریعتمداری دانشیار سابق دانشگاه شی

سالمی، شکیب نیا و وزیر علوم جمهوری ااولین  و استاد بعدی دانشگاه اصفهان

های در توضیح یا در واقع توجیه بنیاندیگران به آن پیوستند. این عده کتابهائی 

عقیدتی خویش و رابطه این باورها با مطالبات و انتظارات و مبارزه سیاسی روز 

، )نوشته شکیب نیا( «مکتب واسطه» خود تهیه و منتشر کردند. متونی مانند 

از « بشر مادی و نزاع کلیسا و ماتریالیسم»  ،(آشتیانی ، )جالل الدین«ایدآل بشر»

خورشیدی  30جمله این کتاب ها بودند. خداپرستان سوسیالیست در اوایل دهه 

« حزب مردم ایران» آن روز و سپس به جریان موسوم به « حزب ایران» ابتدا به 

می روی نهادند. حزب اخیر در طول این دهه از احزاب فعال جبهه ملی محسوب 

شد و کسانی مانند راضی، علی محمد ایزدی، شریعتمداری و حبیب اهلل پیمان از 

 فعالینش بودند. 

توسط « حزب عدالت» زیر نام  1920این حزب در سال،  ،حزب کمونیست ایران .2

کارگران کمونیست فراری از ایران و مقیم باکو تأسیس گردید. نخستین کنگره 

برگزار شد. اسداهلل غفارزاده، بهرام آقایف،  حزب در آوریل همین سال در تاشکند

محرم  و رستم کریم زاده، حسین صمدزاده، فتح اهلل اوغلی، حسین طالب زاده

آقایف، از جمله بنیانگذاران بودند. این افراد عموماا از فعالین جنبش سوسیال 

دموکراسی روسیه بودند و همزمان برای سازمانیابی توده های کارگر ایران در 

رهای ایران به ویژه مناطق شمالی تالش می نمودند. حزب چند ماه بعدتر شه
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حوزه فعالیت خود را به داخل ایران منتقل نمود و نام خود را از عدالت به حزب 

در بندر  1920کمونیست ایران تغییر داد. اولین کنگره حزب با این نام در ژوئن 

ان(، حیدر عمواوغلو و انزلی تشکیل گردید. آوتیس سلطان زاده )میکائیلی

عبدالکریم شرقی از جمله رهبران حزب در این دوره بودند. حزب خیلی زود تحت 

تأثیر مناقشات جاری در کمینترن و روسیه سال های بعد از انقالب اکتبر دچار 

جناح بندی گردید. جناح راست به رهبری  حیدرخان عمواوغلو، رویکرد راست 

، «!!بورژوازی ملی»بل اتحاد با نمود و بر ط مسلط در کمینترن را دنبال می

و انقالب خلقی ضد امپریالیستی می کوبید. جناح دیگر «!! های لیبرال فئودال»

که توسط سلطان زاده و شرقی نمایندگی می شد بر مسائلی مانند ضد انقالبی 

 . بودن بورژوازی و احتراز از ائتالف با سرمایه داران و فئودال ها تأکید می کردند

و  جمعیت اولترا ارتجاعی تروریستی که توسط نواب صفوی ،فدائیان اسالم .3

تأسیس شد. اعضای جمعیت خواستار همراهان در دهه بیست خورشیدی 

جایگزینی رژیم شاهنشاهی با حکومت دینی ارتجاع بورژوازی بودند. فدائیان 

هژیر و رزم  اسالم در طول دوره فعالیت چند نقشه ترور را به اجراء نهادند. قتل

 آراء دو نخست وزیر رژیم شاه از جمله این ترورها بود. 

شاه سلطنت »که به صورت شعار احزاب جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب توده  .4

اصالحات آری، » به شکل  ت ارضیاصالحا آستانه اجرایو در « کند، نه حکومت

 فرمولبندی و تبلیغ می گردید. « دیکتاتوری نه

مادر حسن و علیرضا کبیری دو عضو سازمان مجاهدین خلق و معصومه شادمانی،  .5

توسط  1360. او در سال بود دوران رژیم شاه و بسیار جسور  از زنان مبارز

 جالدان جمهوری اسالمی زندانی و سپس تسلیم جوخه اعدام گردید. 
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 بهاین گروه  پیوستنمحمد مفیدی، از اعضای گروه حزب اهلل بود که در جریان  .6

در  51خلق به عضویت این سازمان در آمد. او در زمستان سال  مجاهدین

 بیدادگاههای رژیم شاه به اعدام محکوم گردید.  

تشکیل گردید. کاظم  1343حزب ملل اسالمی، گروهی مذهبی که در سال  .7

محمد صادق  ،موسوی بجنوردی، عباس مظاهری، عباس آقازمانی ) ابوشریف(

باس دوزدوزانی، حسن عزیزی، احمد احمد، عباسی، ابوالقاسم سرحدی زاده، ع

محمد جواد حجتی ، محمدباقر عباسی، جواد منصوری، علیرضا سپاسی آشتیانی

کرمانی و عده ای دیگر از جمله تشکیل دهندگانش بودند. گروه خود را، پرچمدار 

برقراری حکومت اسالمی در ایران و جهان می دانست، به باورهای ارتجاعی 

زان بود، توسل به ترور شخصیت ها و عناصر رژیم را راه رسیدن افراطی دینی آوی

پیوستگان به گروه انسانهائی با خاستگاههای طبقاتی و به هدف اعالم می نمود. 

نایات اجتماعی متفاوت بودند، عده قابل توجهی از آنها صرفاا با هدف اعتراض به ج

افراد وی نهاده بودند. ه این تشکل ررژیم و دنیای نابرابری ها و بی حقوقی ها ب

گروه به لحاظ آگاهی و شناخت سیاسی حتی در سطح شرائط روز جامعه، 

وضعیت نسبتاا نازلی قرار داشتند. از نظر تجارب کار مخفی نیز کسر و کمبودهای 

بسیار فاحشی را با خود حمل می کردند. حزب در سال بعد بدون اینکه هیچ 

حادثه بسیار معمولی و به دلیل شک یک کاری انجام داده باشد، در جریان یک 

پاسبان گشت به یکی از اعضاء لو رفت. در عرض چند روز همه افراد دستگیر 

شدند یا اینکه شخصاا خود را به پلیس معرفی نمودند. دستگیرشدگان بعضاا مانند 

بجنوردی، مظاهری، عزیزی و سرحدی زاده به زندان های طویل المدت و مابقی 

 د سال زندان محکوم شدند. هر کدام به چن

دانشجوی دانشگاه  ،محمدعلی عالم زادهرفیق برادر بزرگتر  محمدرضا عالم زاده، .8

نابرابر با چکمه  درگیرییک در جریان  1350علم و صنعت نارمک بود. او در سال 
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کشته شد. خانواده عالم زاده  تهران خیابان ایرانمهر پوشان آدمکش رژیم در

خواهر بودند. از این تعداد سوای محمدرضا، کوچکترین برادر  برادر و 6متشکل از 

توسط دستگاه اختاپوسی ساواک شاه دزدیده شد و چند روز  1357نیز در سال 

همسرش طاهره  در مورد محمدعلی ودر جلوی خانه انداختند. را بعد جسد وی 

رانشان دو خواهر این رفقا و همسدر همین پاورقی ها توضیح خواهم داد. آقاجانی 

 تیرباران شدند. جمهوری اسالمی توسط رژیم جنایتکار  1360نیز در سال 

محمدعلی عالم زاده در زمره انقالبیون کمونیستی بود که در سپیده دمان روز   .9

همراه محسن فاضل همرزم دیرینه دیگر، همسر خویش  60خرداد سال  30

شدند. پیشینه شروع طاهره آقاجانی و کودک متولد نشده اش تسلیم جوخه اعدام 

باز می گشت. در نیمه دوم این دهه دانشجوی  40مبارزه سیاسی وی به دهه 

دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. در همین ایام همراه رفقا علیرضا سپاسی 

آشتیانی، محمد باقر عباسی، عباس پاک ایمان، مبارزینی مانند برادرش محمدرضا 

ن خوشدل و عده ای دیگر، یک گروه عالم زاده، محمد مفیدی، مصطفی جوا

به سازمان مجاهدین خلق ملحق  51چریکی تشکیل دادند، گروه آنان در سال 

ل .به بخش م« مجاهدین»تحوالت سیاسی و ایدئولوژیک شد. عالم زاده در 

پیوست. در طول سالهای زندگی مخفی، در همان حال که نقشی بسیار کارساز و 

ی داشت برای تماس و همجوشی با توده های مبتکر در انجام کارهای تکنیک

را  57و  56. او به طور خاص سراسر سال نجام می دادکارگر هر چه می توانست ا

در کارخانه ها و در ارتباط تنگاتنگ با کارگران به سر آورد. به خانه شمار زیادی 

ت را از آن ها آمد و شد می کرد. با شروع موج مبارزات خیابانی دائره این ارتباطا

وسیع تر ساخت. کمتر تجمع و تظاهراتی  روی می داد که در آن حضور مؤثر 

پیدا نکند و این کار را در عین رعایت تمامی قرارها و شروط و موارین پیچیده کار 

یک تشکل مخفی انجام می داد. عالم زاده در قعر همین همجوشی ها با توده های 
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ها گذاری بر روند جاری اعتراضات آنرکارگر و در متن کوشش و پیکار برای تأثی

بود که شالق شرارت فاشیسم نوپای اسالمی سرمایه را بر گرده خود درد کشید. 

او در ماههای پیش از سقوط رژیم شاه، در دل سیل راهپیمایان مورد هجوم عمله 

و اکره فاشیسم دینی بورژوازی قرار گرفت. با وقوع قیام و ماههای بعد آن، تا زمان 

ری از هیچ کوششی برای برپائی شوراهای کارگری در مراکز مختلف کار، دستگی

شهرک های اطراف تهران و هر کجای دیگر فروگذار نکرد. در متن این کوشش ها 

همراه عده ای از همرزمان به اسارت قوای سرکوب دولت  59در نیمه دوم سال 

ویژه سپاه پاسداران  اسالمی در آمد. دژخیمان رژیم آنها را به یکی از سیاهچالهای

در نقطه ای از تهران بردند. عالم زاده در روز سوم دستگیری و پیش از انتقال به 

اوین با شکستن قفل سلول انفرادی و چاالکی خاصی که داشت موفق به فرار شد. 

رژیم برای یافتن مجددش بیشترین نیرو را بسیج کرد و سرانجام چند صباحی 

کردند. او و همسرش طاهره در طول مدت دستگیری تا بعد وی را دوباره دستگیر 

روز تیرباران وحشیانه ترین شکنجه ها را تحمل کردند. هر دو پای وی زیر ضربات 

این شکنجه ها به حالت فلج در آمد، در تمامی مدت اسارت حتی یک بار هم 

 اجازه مالقات به هیچ یک از افراد خانواده وی یا همسرش ندادند. 

یمان از افراد گروه موسوم به حزب اهلل که به عضویت سازمان عباس پاک ا .10

مجاهدین در آمد. در پویه تحوالت درونی تشکیالت با گسست از باورهای 

مذهبی به بخش مارکسیستی لنینیستی سازمان پیوست. از فعالین بخش خارج 

همراه  1357ل در زیه سازمان مجاهدین م.کشور تشکیالت بود، به دنبال تج

را « اتحاد، مبارزه برای آرمان رهائی طبقه کارگر» ی از رفقای دیگر گروه عده ا

توسط جالدان رژیم اسالمی دستگیر شد، ماهها  61بنا نهادند. عباس در سال 

وحشیانه ترین شکنجه ها را تحمل کرد، بدون اینکه کمترین اطالعاتی در 

 اختیار دشمن گذارد. او سرانجام تسلیم جوخه اعدام گردید. 



 409   /  تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی

 

مصطفی جوان خوشدل از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین که در پائیز سال  .11

شکنجه های  تمامی به اسارت نیروهای درنده ساواک در آمد. در مقابل 1351

سرمایه داری به حبس هار هولناک رژیم مقاومت نمود و در بیدادگاههای دولت 

رفقای ابد محکوم گردید. خوشدل، همراه کاظم ذواالنوار و شش تن از 

چریکهای فدائی خلق از جمله بیژن جزنی بر اساس توطئه برنامه ریزی شده 

 ساواک در تپه های اوین به دست دژخیمان رژیم به قتل رسیدند. 

دگماتیسم مذهبی شدید مفیدی در کارنامه ای که پس از دستگیری و به گاه  .12

ی اتوپیک تحمل شکنجه ها از خود بر جای نهاد نقش مؤثر داشت. او به گونه ا

و متافیزیکی، ایمان دینی خود را سالح کارسازی برای مقاومت در برابر همه 

آزارها، شکنجه ها و سبعیت های رژیم تلقی می کرد. همین امر باعث می شد 

که نسبت به اهمیت رعایت شیوه ها و راهکارهای امنیتی اضطراری یک تشکل 

مانند بازجوئی، شکنجه  چریکی در یک سوی و چگونگی برخورد به پدیده هائی

و سبعیت رژیم در سوی دیگر توجه الزم را ننماید. مفیدی آدرس خانه معصومه 

شادمانی را نمی دانست. یک بار با چشم بسته به این مکان آمد و شد کرده بود، 

اساس کار در تنظیم برنامه این آمد و رفت آن بود که کامالا مواظب باشد و 

اما که رویه روتین کار چریکی در موارد ضروری بود، آدرس را یاد نگیرد. کاری 

او در این خیال که با ایمان نیرومند اسالمی، مقاوم تر از آن است که نیازمند 

را یاد می  خانه رعایت این مسائل باشد!! چشم خود را باز می کند و  آدرس

گیرد. محمد در زیر شکنجه نیز به جای تالش برای کجراه بردن و فریب 

یا تالش های متعارف دستور کار رفقای دستگیر شده، ابتدا شروع ه گران نجشک

خیلی زود  این وضع طول نمی کشد،به حماسه سرائی و شعار پردازی می کند، 

می شکند، اطالعات بسیار زیادی را در اختیار ساواک قرار می دهد. شمار 

 ر می زد!رفقای عضو و سمپات سازمان که توسط وی لو رفتند سر به دهها نف
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جواد ربیعی از اعضای قدیمی سازمان که برای مدتی کار رتق و فتق امور حوزه  .13

اصفهان را بر دوش داشت. او به لحاظ آرمانخواهی، فداکاری و احساس مسؤلیت 

بر سر قرار  1352ز روزهای سال شکیالتی شهره بود. جواد در یکی اعمیق ت

فعالیت سیاسی وی در سازمان خویش حاضر نشد. حادثه ای که به ویژه در عمر 

سابقه نداشت. شواهد بانگ می زد که فاجعه ای اتفاق افتاده است. سرنوشت 

وی پس از آن روز تا مدتی در پرده ابهام باقی ماند. به رغم تالش های فراوان 

برای کشف آنچه روی داده بود، هیچ کس هیچ سرنخی از ماجرا به دست 

هان بر اساس جمعبست کل اطالعات کسب نیاورد. سرانجام رفقای حوزه اصف

شده به این نتیجه رسیدند که وی در یکی از خیابان های شهر با موتور به 

داخل کانال در دست حفاری سازمان آب و فاضالب سقوط کرده است و احتماالا 

حدس رفقا در مورد چگونگی همین مسأله مرگ وی را به دنبال آورده است. 

اثر جراحات زیاد و خطر دستگیری با سیانور وقوع مرگ این شد که در 

 همراهش دست به خودکشی زده است. 

در تهران متولد شد. تحصیالت  1331محمدرضا احمدی آخوندی در سال  .14

وارد  1350متوسطه خویش را در دبیرستان علوی به اتمام رساند. در سال 

سال نقش رشته پزشکی دانشگاه اصفهان گردید. در فعالیت های دانشجوئی این 

سال بعد به سازمان مجاهدین خلق پیوست و در  رمؤثری ایفاء کرد. آخوندی د

به زندگی مخفی روی نهاد. در زمره رفقای بسیار جسور، بی  53اواخر سال 

باک، مبتکر و سرشار از احساس مسؤلیت پاک انقالبی و انسانی بود. صداقت و 

در  ه کافی بر می انگیخت.فداکاری صمیمت هایش تحسین هر رفیقی را به انداز

پروسه تحوالت درونی سازمان با مجاهدین کمونیست همراه شد و چند سال در 

حوزه اصفهان و درون شاخه کارگری تشکیالت فعالیت نمود. در همجوشی و 

همپیوندی با توده های کارگر و برقراری ارتباط تنگاتنگ صمیمانه و رفیقانه با 
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در اصفهان در محاصره جانیان  1355ن ماه سال آن ها بسیار موفق بود. در آبا

مسلح ساواک قرار گرفت و دستگیر شد. محمدرضا در تمامی طول مدت زندان 

حماسی ترین و پرشورین مقاومت ها را به نمایش گذاشت. او آماج بربرمنشانه 

ترین شکنجه های ساواک قرار گرفت. عزم استوار وی در پایداری و تحمل 

و عناصر آدمکشی مانند عضدی د که مزدوران ساواک شکنجه ها چنان بو

را عمیقاا به ورطه ستوه و فروماندگی می اندازد. آخوندی در  معروف

بیدادگاههای رژیم جنایتکار شاه به دو بار اعدام محکوم شد. او هنگامی حکم دو 

بار اعدام دریافت می کرد که سفینه حاکمیت رژیم آستانه سقوط در کام توفان 

سراسری توده های کارگر و عاصی را دق الباب می کرد. دستگاه  اعتراض

اختاپوسی ساواک و حاکمان سرمایه در آن روزها در حال عقب نشینی و تالش 

برای ماندگاری خود از طریق برخی پسگردها بودند اما شدت کینه ارتجاعی و 

ر قهر ضدبشری آن ها علیه کمونیست ها و به طور خاص علیه رفیق آخوندی د

سطحی بود که به صدور یک بار حکم اعدام رضایت نمی دادند. فاصله میان 

ابالغ حکم بیدادگاه تا روز تیرباران آخوندی چندین ماه طول کشید. عوامل 

رژیم می کوشیدند تا از این طریق او را زیر فشار روحی هر چه بیشتر قرار 

ایت و سبعیت دهند. بسیار زیبا و گفتنی است که رفیق حتی این ترفند جن

مزدوران رژیم را هم یکراست بر قلب آکنده از توحش و درندگی خود آنها 

سنگین ساخت. به شهادت همه کسانی که در آن روزها همراه و همبند 

آخوندی بودند، او کل این توطئه را به سخره گرفت. کابوس مرگ را در شکوه 

شر و نابودی نظام قدرت و عظمت باور کمونیستی خود به آرمان بلند رهائی ب

بشرستیز سرمایه داری دستخوش حداکثر تحقیر نمود. حتی برای  لحظه ای 

خم به ابرو نیاورد و چهره در هم نکشید. با همان جسارت و استواری همیشگی 

بر ادامه پیکار علیه استثمار و توحش نظام بردگی مزدی اصرار ورزید و تداوم هر 
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اهان توصیه نمود. رفیق محمدرضا احمدی چه پرشورتر این راه را به همه همر

در حالی که شعار سرخ زنده 1356ماه مهر سال  25آخوندی در سپیده دمان 

 باد سوسیالیسم بر لب داشت تسلیم جوخه اعدام شد. 

به سازمان  1350محمود طریق االسالم دانشجوی دانشگاه تهران در سال  .15

ریت رفقای همراه، پیوست. در پروسه تحوالت درونی تشکیالت بسان اکث

کمونیست شد. او از همان اوان شروع زندگی مخفی سیاسی با عالقه و شور 

زیادی به میان کارگران رفت. چهار سال بعد دستگیر شد و در روزهای قیام 

های رژیم  به دنبال آزادی از زندان طریق االسالم. بهمن از زندان آزاد گردید

به این جریان پیوست. وی در روزهای « راه کارگر» شاه و با تشکیل سازمان 

دستگیر شد و توسط دژخیمان جمهوری اسالمی اعدام  60خرداد  30پس از 

 گردید. 

منتشر شد. از شماره دوم نامش به  1352اولین شماره نشریه جنگل در بهمن  .16

تغییر یافت و پس از شماره سوم جای خود را به نشریات دیگر « مجاهد» 

 سازمان داد. 

نخودبریز( در یک خانواده فقیر کارگری در شهر قزوین به دنیا ق پور)هاشم وثی .17

به سازمان پیوست. از جمله رفقای  1350آمد. در سال های قبل از شهریور 

پیشرو با جهتگیری رادیکال کارگری و کمونیستی بود. در پروسه تحوالت 

د. توان ایدئولوژیک درون تشکیالت، نقش یک رفیق مؤثر و پیشگام را ایفاء نمو

چاره گری، دوراندیشی سیاسی و ژرف نگری وی در رتق و فتق امور امنیتی 

برای رفقای دیگر حالت سرمشق داشت. به دنبال بازسازی شاخه کارگری 

در جمع مسؤلین این شاخه قرار گرفت. او خود در میان  1354سازمان در سال 

یه قیام کارگر کار می کرد و در انتشار اولین شماره نشر توده های کارگر

در جریان یک  54مؤثرترین رل را به عهده داشت. هاشم در زمستان سال 
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درگیری خیابانی دستگیر شد. در طول مدت زندان موحش ترین شکنجه ها را 

تحمل نمود و سرانجام تسلیم جوخه اعدام گردید. شرح بیشتر سال های زندگی 

دیشه و پیکار در دسترس در سایت ان 19و مبارزه اش در نشریه پیکار شماره 

 است. 

در اینجا از آوردن هر مقدار اطالعات مربوط به بیوگرافی رفیق تقی شهرام  .18

این کار به مناسبت های مختلف  دلیلش این است که خودداری شده است.

توسط افراد زیادی صورت گرفته است. عالقه مندان می توانند به آن متون 

 رجوع نمایند. 

هر نوشته دیگر سازمان مجاهدین، در پروسه کار جمعی و مثل « شناخت»مقاله  .19

شور و مشورت های رفقای عضو شاخه عهده دار فراهمسازی متون ایدئولوژیک 

حسین روحانی در تنظیم و نگارش آن محمد حنیف نژاد و تهیه شده است. 

 .    ندسهم مؤثر داشته ا

در گزینش  این کتاب نیز حاصل کار جمعی بوده است. محمود عسکری زاده .20

 محتوا و کار تهیه و تدوین مقاله نقش مؤثر ایفاء کرده است.

مسعود رجوی  به وسیلهتهیه و « ولوژیئگروه اید» سیمای یک مسلمان توسط  .21

 تنظیم و تدوین شده است. 

امروز « قائم شهر» ،امیرحسین احمدیان در یک خانواده کارگری در شهر شاهی .22

همین شهر کارگر کارخانه های نساجی بود. به دنیا آمد. پدرش تا آخر عمر در 

کاری و ااحمدیان در جوانی عالقه زیادی به ورزش داشت. رفتار توأم با فد

همجوشی انسانی وی سبب می شد که همواره دوستان خوبی در پیرامونش 

باشند. پس از پایان دوره دبیرستان با هدف اشتغال و امرار معاش وارد دانشکده 

و سه سال بعد به عنوان افسر پلیس شروع به کار کرد. افسری شهربانی شد 

محل کار امیرحسین زندان ساری تعیین گردید و او در آنجا ضمن آشنائی با 
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زندانیان مختلف و دردهایشان بسیار بیشتر از گذشته کینه رژیم شاه و حاکمان 

از  احمدیان در همین رابطه گام به گام گرفت.را به دل  ایران روز سرمایه داری

و دست به کار تالش برای یافتن کاری دیگر  گردیدشغل روز خویش متنفرتر 

شدت ناراحتی وی از کارش به گونه ای بوده است که مدام خود را  شد.

دستخوش تالطمات عصبی می بیند. او تصمیم می گیرد که به هر شکل ممکن 

برای  این شغل را رها کند و در همین راستا شروع به خواندن دروس کنکور

ورود به رشته تحصیلی دیگر می کند تا شاید به این طریق از مخمصه عمیق 

رفقا محمدتقی شهرام و حسین عزتی کمره  1351دامنگیرش رهائی یابد. سال 

ای از شکنجه گاه اوین به زندان ساری منتقل شدند. طولی نمی کشد که میان 

یرحسین در ابتدا وجود او و دو رفیق دیگر رابطه صمیمانه ای پدید می آید. ام

شهرام را برای تقویت درس ریاضی خود مغتنم می شمارد. اما یادگیری ریاضی 

در سریع ترین زمان تبدیل به وسیله ای برای بحث سیاسی می شود. او که تا 

آن موقع نفرت و خشم فراوانی نسبت به رژیم و طبقه حاکم در وجود خود 

ی به کندوکاو دالئل روی نهادن این رفقا پرورده و انباشته بود با کنجکاوی خاص

و سایر همراهانشان به مبارزه سیاسی، دست کشیدن از همه تعلقات زندگی 

شخصی و استقبال از همه نوع خطر و شکنجه و مرگ می پردازد. توضیحات 

شهرام و عزتی او را به اندازه کافی میخکوب می کند و موج تنفر از استثمارگران 

ی رژیم را که از پیش در وجودش می پیچید باز هم سرکش و دستگاه اختاپوس

تر می سازد. احمدیان با شور و احساس مسؤلیت انسانی و انقالبی وافر، خود را 

« ضدامپریالیستی»رژیمی و می و همصدائی با جنبش مسلحانه ضدآماده همرز

ر روز می بیند و همین آمادگی بستر گفتگوی نقشه فرار و انجام کارهای الزم د

این گذر می گردد. در غالب نوشته های منتشره از سوی دوست و دشمن 

تأثیرگذاری شهرام بر اتخاذ تصمیم احمدیان بیش از حد بزرگ و رتوش گردیده 
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است. شهرام بدون شک تأثیر داشت اما نیاز به توضیح نیست که نفرت عمیق 

های ده امیرحسین از آنچه سرمایه داری و رژیم شاه بر سر کارگران و تو

، خودجوشی فعال و عزم راسخ او برای مبارزه علیه این می آوردستمکش 

مبارزه را به وضعیت، نیروی اصلی محرک و کلیدی ترین عامل پیوستن وی 

تعیین می کرد. او خود به کرات می گفت که فرار از ننگ تعلق به سیستم 

ید و با تنها دریچه ای بود که بر روی زندگی باز می د شاه پلیسی رژیم

هموارسازی راه فرار خویش و دو رفیق دیگر از زندان ساری، این دریچه را به 

روی خود باز می ساخت. طرح فرار توسط هر سه رفیق، به ویژه احمدیان و 

شهرام تهیه گردید. در این طرح همه دقایق امور و تمامی تار و پودهای کار به 

یش بینی شده بود. در پروسه گونه بسیار سنجیده و حساب شده در کنار هم پ

منتهی به اجرای نقشه، رفیق احمدیان بسیاری از کارهای الزم مانند تهیه 

اتوموبیل های فرار، چگونگی تعویض و جا به جائی آنها، انجام امور مربوط به 

محمل سازی ها و نوع این ها را با همفکری رفقا با دقت انجام داده بود. مجاری 

قراری ارتباط در کوتاهترین زمان ممکن بعد از فرار نیز تماس با سازمان و بر

گفتگو می شود و مراودات الزم توسط رفیق برقرار می گردد . در شب اجرای 

طرح همه پیش بینی ها با دقت جامه عمل می پوشد. احمدیان با چاالکی الزم 

و انجام مکالمات تلفنی ساختگی همه کارکنان زندان و مسؤالن کشیک را 

د می کند که یک خطر بسیار جدی و حتمی زندان را تهدید می کند، متقاع

زندانیان قصد شورش دارند و با همکاری عناصر بیرونی در حال تدارک فرار می 

باشند. او از این طریق همه را آماده کامل و مطیع مصمم اجرای دستورات خود 

پست های  می نماید. در گام بعدی تمامی زندانبانان را با سازماندهی در

جداگانه و با توجیه بسیار مقبول تطابق این سازماندهیها با نیاز مقابله با خطر 

شورش، از سر راه اجرای طرح خودشان دور می کند. به دنبال همه اینها دو 
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رفیق زندانی را از سلولها خارج و در تاریکی شب همراه هم در جاده نمناک و 

سوی تهران حرکت می کنند. او در لغزنده  شاهی با آخرین سرعت ممکن به 

این شب وداع با پدر و مادر را نیز از یاد نمی برد. در دستنوشته کوتاه دو 

سطری که صبح روز بعد از روی میز کارش به دست دژخیمان رژیم شاه افتاد 

 ممن می روم تا همراه با همرزمان» این کلمات چشم ها را خیره می نمود. 

 « گرسنه نماند کاری کنیم که هیچ انسانی

از جمله رفقائی بود که پیش از ضربه شهریور سال  1326محسن فاضل متولد  .23

در اجرای طرح  50در سال  در آمد. مجاهدین خلق به عضویت سازمان 50

اعدام ژنرال پرایس مستشار مزدور بورژوازی امریکا شرکت کرد. این عملیات در 

تن از رهبران و  5اعدام همزمان اعتراض به ورود نیکسون جنایتکار به ایران و 

به بعد در بخش خارج  53از سال  برنامه ریزی گردید. فاضل بنیانگذاران سازمان

سر برد و با مبارزان  الفتح به در اردوگاههایدتی م ود.کشور فعالیت می نم

یل همکاری کرد. سپس در فلسطینی در جنگ علیه ارتش اشغالگر اسرائ

به لبنان رفت و در جنگ داخلی این موریت تشکیالتی چهارچوب ما

در پویه  شد.کشورهمرزم توده های کارگر و ستمکش علیه فاالنژیست ها 

تحوالت ایدئولوژیک درون سازمان با گسست از باورهای مذهبی به کمونیسم 

مثل همه رفقای دیگر از مشی چریکی فاصله گرفت و در انتقاد از پیوست. 

زمان تجزیه مجاهدین کمونیست با  درگذشته سازمان مشارکت جست. او 

به گاه خروج از ایران  1359در سال محسن رفقای سازمان پیکار همراه گردید. 

در  اوجمهوری اسالمی دستگیر شد.  دژخیم در فرودگاه مهرآباد توسط عمال

در بیدادگاههای دولت اسالمی جنایتکار  60خرداد  30روزهای پیش از 

مین روز تسلیم جوخه و در سپیده دمان ه یدگردبورژوازی به اعدام محکوم 
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دست نوشته هائی از رفیق به عنوان یادداشت های پیش از تیرباران  .شداعدام 

 وی در سایت پیکار و اندیشه موجود است. 

به عضویت سازمان مجاهدین خلق  50محمدطاهر رحیمی، پیش از شروع دهه  .24

 52ل پیوست. در سالهای  در آمد. در پروسه تحول ایدئولوژیک به مجاهدین م.

عضو حوزه اصفهان سازمان بود. در همین زمان وارد شاخه نظامی  53و 

به اسارت بر سر قرار با یکی از افراد سمپات  54تشکیالت گردید. در سال 

، از شماری از رفقاو در همین سال همراه با نیروهای دژخیم رژیم شاه در آمد 

خاموشی و دیگران تسلیم جوخه اعدام  محسنجمله منیژه اشرف زاده کرمانی، 

 شد.

محمد یقینی، از اعضای قدیمی سازمان و عضو فعال بخش خارج کشور  .25

او در پایان پروسه تحوالت درونی سازمان به داخل احضار شد. با  ،تشکیالت

فرایند تغییر ایدئولوژی همراهی نداشت. در طول مدت اقامت در داخل، دست 

رهبری روز سازمان نقض مبانی امنیتی و زیر پا نهادن به کارهائی زد که از نظر 

سازمان چریکی و مسلح زیرزمینی تلقی می  در یک معیارهای کار تشکیالتی

قرار گرفت، در پویه نقد و شدید شد. یقینی به همین خاطر مورد انتقاد 

بدبینی ها نسبت به وی افزون تر گردید و سرانجام در محکمه  ،انتقادات

ازمان به جرم واهی و ابتذال آمیز تخطی از ضوابط امنیتی و مرکزیت وقت س

 تشکیالتی محکوم به اعدام شد.

که فعالیت  و فارغ التحصیل رشته مهندسی نفت 1319لطف اهلل میثمی، متولد  .26

آغاز و نهضت آزادی اسالمی دانشگاه  های سیاسی خود را با عضویت در انجمن

بر پایه همه شواهد دلیل  .یوستکرد. او بعدها به سازمان مجاهدین خلق پ

نه هیچ میزان واقعی رویکردش به مجاهدین بر خالف بسیاری از افراد دیگر، 

بیش از هر چیز تعصبات استثمارستیزی، نه حتی ضدیت با دیکتاتوری که 
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کمک ، امپریالیسم ستیزی متحجر و دروغین پان اسالمیستیراطی مذهبی، اف

و  ایدئولوژی روز بورژوازی، مقابله با کمونیسمسیاسی اسالم به عنوان  به آراستن

در شب « خانه خیابان شیخ هادی»بود. میثمی در حادثه موسوم به  نوع اینها

مب دست ساز زخمی شد و بینائی به گاه آزمایش یک ب 1353مرداد سال  28

از دست داد. او در جریان این رویداد به اسارت جالدان  برای همیشه را خود

، به دنبال اسارت ماند. در سالهای در زندان 57و تا قیام بهمن  آمد در شاه رژیم

اطالع از تحوالت ایدئولوژیک درون سازمان مجاهدین با خشم و قهر ضد 

با سقوط شد. در زندان  دمدار سازماندهی عناصری مانند خویشکمونیستی سر

ری رژیم شاه به حمایت از جمهوری اسالمی، دفاع از والیت فقیه و جانبدا

ارتجاعی و جنایتکارانه از فاشیسم اسالمی بورژوازی پرداخت. میثمی از آن روز 

. از جمله کارهایش در این مدت تا امروز در همین راستا تالش کرده است

 بوده است.« چشم انداز ایران» انتشار گاهنامه 

آمد، یک سال  به عضویت سازمان مجاهدین در 1351در سال لیال زمردیان،  .27

 در ،را آغاز کرد. در پروسه تحوالت درونی سازمان گی مخفی خویشبعد زند

در شاخه کارگری تشکیالت  .پیوستصف مجاهدین کمونیست به  1354سال 

فعالیت می کرد و برای مدتی در کارخانه های قرقره زیبا، کفش ملی و 

توسط دژخیمان  1355دیماه سال  14داروسازی دکترعبیدی کار می نمود. در 

 ه به قتل رسید. رژیم شا

علی اکبر قائمی، دانشجوی دانشگاه صنعتی ) شریف( که پس از ضربه شهریور  .28

به اسارت نیروهای ساواک  51، به سازمان مجاهدین پیوست. در سال 50سال 

در آمد، او به رغم تحمل شکنجه های زیاد،  حاضر به دادن هیچ اطالعاتی نشد، 

کلی انکار کرد. قائمی به همین دلیل حتی هر نوع تماس خود با سازمان را به 

پس از چند ماه اسارت آزاد گردید. وی به دنبال خروج از زندان بالفاصله در 
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ارتباط با تشکیالت قرار گرفت و متعاقب آن مخفی شد. در شاخه کارگری 

سازمان فعالیت داشت و به طور پراکنده در کارخانه های کشمیران، قرقره زیبا، 

اسفند سال  21کار کرد. در روز  کارگاههای ریخته گریرخی جنرال موتورز و ب

به گاه عبور از خیابان های اطراف سرچشمه تهران توسط مزدوران  1355

ساواک شناسائی شد و در محاصره جالدان رژیم شاه قرار گرفت. رفیق قائمی با 

مهارت و چاالکی ویژه ای که داشت دست به مقاومت و جنگ و گریز زد، بر 

اره ای اطالعات در جریان درگیری او با مزدوران، یکی از عوامل ساواک حسب پ

کشته می شود اما خود وی نیز پس از مدت کوتاهی از پای در می آید و جان 

 خویش را از دست می دهد. 

در رشته برق داشگاه  1349در رشت به دنیا آمد، در  1331در جواد قائدی،  .29

ستگیر شد. مدت زندان وی چند ماه د 1351صنعتی به تحصیل پرداخت. سال 

بیشتر طول نکشید. با خروج از زندان به سازمان مجاهدین پیوست. در پروسه 

جواد در تحوالت درونی تشکیالت در صف مجاهدین کمونیست قرار گرفت. 

مسؤلیت شاخه کارگری به عضویت جمع مرکزی سازمان در آمد.  55سال 

سهم « قیام کارگر» انتشار نشریه  سازمان را به عهده گرفت و در تنظیم و

در ادامه نقد مشی چریکی و انتقاد از گذشته تشکیالت، در سال زیادی داشت. 

همراه محمدتقی شهرام عضو دیگر مرکزیت، آماج بیشترین انتقادها واقع  56

در  طرف تر عزل گردید. کمی اینمرکزی سازمان شد و از عضویت در کمیته 

همراه چند تن دیگر از ، 1357در سال ل ن م. جریان تجزیه تشکل مجاهدی

را بنیان « مبارزه برای آرمان طبقه کارگر حاد،ات»گروه ، خویش رفقای همنظر

به محفل موسوم به  ،. قائدی پس از مدتی کوتاه همکاری با رفقای این گروهنهاد

به همین خاطر و  تمایل پیدا کرد اتحاد مبارزان کمونیست( بعدییا )« سهند» 

به گاه خروج  1361خرداد سال  19اخراج شد. در روز « آرمان» جمع رفقای از 
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قرار می گیرد.  بورژوازی اسالمی دولتاز خانه در محاصره نیروهای جالد 

) هر دوی دقایقی بعد او، همسرش منیرالسادات هاشمی، برادرش صادق قائدی 

کمونیست این رفقا نیز از اعضای پیشین سازمان مجاهدین و سپس مجاهدین 

ل فعالیت خویش را در سازمان پیکار ند، صادق پس از تجزیه مجاهدین م.بود

و خواهرش همگی دستگیر و به اسارت برای آزادی طبقه کارگر ادامه داد( 

در می آیند. جواد در طول دوره زندان آماج وحشیانه ترین و  رژیم دژخیمان

و گاه در هر روز چند  ،وز. ماهها هر رواقع می شودبربرمنشانه ترین شکنجه ها 

در شکنجه ها از وی می خواهند که به مصاحبه بار او را شکنجه می کنند، 

کمونیستی  خاصتلویزیونی با عوامل رژیم تن دهد اما او با شجاعت و جسارت 

رژیم را نقش بر آب می سازد. مزدروران خویش تمامی نقشه های جنایتکارانه 

د و سرانجام او، صادق و منیرالسادات جواد تا آخرین نفس مقاومت می کن

 22تاریخ تیرباران جواد و همسرش روز همگی تسلیم جوخه اعدام می شوند. 

 اعالم گردیده است. 1362مرداد 

تقی، اسم مستعار رفیقی که هنوز زنده است و به همین دلیل از آوردن نام  .30

یت به عضو از محیط درس و دانشجوئی. او می نمایمواقعی وی خودداری 

سازمان مجاهدین خلق در آمد، در پویه تحوالت ایدئولوژیک درون تشکیالت با 

مجاهدین کمونیست همراه شد. با همین رفقا به نقد مشی چریکی و کارنامه 

سال های پیش سازمان پرداخت. در جریان تجزیه مجاهدین م.ل دست در 

 کمک« کارگرنبرد برای رهائی طبقه » دست عده ای از رفقا به برپائی گروه 

در همه این سال ها در شاخه کارگری تشکیالت فعالیت  تقی. کرد بسیار مؤثر

و با آنان جوشید. در  نمودزیادی با کارگران کار نسبتاا داشت در کارخانه های 

گروه از  ،با اصرار زیاد بر ضرورت یکی شدن سازمانهای مختلف چپ 1359سال 

» رزه برای آرمان طبقه کارگر وارد نبرد جدا شد و همراه رفقای اتحاد، مبا
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، این سازمان زیر فشار د ویشد. چند ماه پس از ورو...« گان سازمان رزمند

های داز راهبر مرکزی تشکیالت دو عضوتناقضات درونی، تأثیرپذیری شدید 

سیاست حمایت از جنگ ارتجاعی  در همه وجوه از جملهب توده، زاردوگاهی ح

. در این وضع، تقی باز هم گردید ستگی و فروپاشیدچار چند د ،ایران و عراق

حزب کمونیست »و  همراه رفقای آرمان، از رزمندگان جدا و این بار به کومله

« حزب کمونیست»وارد تشکیالت خارج کشور  . او سالهای بعدروی نهاد« ایران

شد و به رتق و فتق امور مهاجرت پیشمرگان کومله یا کارهای دیگر این حزب 

منصور حکمت، برای حزب سازی جدید، مثل خیلی علم و کتل  با. تقی پرداخت

، اما زمان همراهی او در این گردیدهای دیگر وارد حزب کمونیست کارگری 

 آنتشکیالت دوام زیادی نیاورد. یک سال بعد از حزب کناره گیری نمود و از 

 نگردید.   ه بعد وارد هیچ گروه و تشکل جدید ایرانیتاریخ ب

از کارگران راه آهن تهران در دهه  )اسم مستعار( موسوم به استاد احمد احمد، .31

پیوست. او  خلق به سازمان مجاهدین 50اوایل دهه  هایکه در سال بود 40

رفیقی با تجربه و دارای پیشینه فعالیت سیاسی در میان کارگران بود. احمد در 

ه سالها در شاخه پروسه تحوالت داخلی تشکیالت با کمونیسم همراه شد. در هم

کارگری فعالیت می نمود و در کارخانه های زیادی کار کرد. در پویه نقد مشی 

ل داشت. به گاه تجزیه مجاهدین چریکی و انتقاد از مسائل گذشته نقشی رادیکا

ل با رفقائی که گروه نبرد را پدید آوردند همسو شد و در این گذر هر چه از م.

گرفتاری  سال بعد از این تاریخ به دلیلدر مد احانجام داد.  ساخته بوددستش 

فعالیت ادامه از  ای بسیار صادقانه و رفیقانه های شخصی و خانوادگی به گونه

وی ارتباط هر چند وقت یک بار خود را تا مدتی با رفقای سیاسی کنار گرفت. 

پیشین ادامه داد، بر سر قرارها حاضر می شد و اگر می توانست گرهی از 

 60گشاید دریغ نمی نمود. اجرای این قرارها تا روزهای خرداد سال مشکالت ب
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ادامه یافت. بعد از این تاریخ و به دنبال طوفان دستگیری ها، کشتارها و 

 فروپاشی ها بود که رابطه وی نیز مثل خیلی ارتباطات دیگر قطع گردید. 

 وارد دانشگاه صنعتی 1348 سال در ،خورشیدی 1330متولد  ،محمد صادق .32

شد و در رشته برق این دانشگاه مشغول تحصیل گردید. در همین سال به 

عضویت سازمان مجاهدین خلق در آمد. او برادر ناصر صادق از اعضای مرکزی 

با توجه به تمرکز ویژه ساواک بر تعقیب فراگیر ناصر برای کشف و سازمان بود و 

 ای بود که در خانه پدری وی در زمره چند خانهبه تله انداختن سازمان، 

قرار  مورد یورش 1350در روز اول شهریور رژیم، نخستین دقایق شبیخون 

در شکنجه گاههای  1353محمد در همین سال دستگیر شد و تا سال  گرفت.

در تحوالت رژیم به سر برد. او پس از پایان دوره زندان به سازمان بازگشت. 

ی موجودش، دست در با کندوکاو الزم و بر اساس پیش زمینه ها 54سال 

دست مجاهدین کمونیست نهاد. در پروسه نقد مشی چریکی نقشی نسبتاا فعال 

پیش از اعالم توافق یا  الزمبارز او پای بندی به تجسس  یداشت. از ویژگی ها

مستقل که ظاهراا برخورد مخالفت با هر تصمیم و تغییری بود. نوعی تالش برای 

ما دستاوردش قهراا تابعی از بنمایه طبقاتی ر چه فی نفسه بسیار مثبت است ااگ

رویکرد آدمهاست. صادق به لحاظ رفتار و روحیات، عمالا ارزش های و اجتماعی 

را ارج می نهاد و از این لحاظ مورد وثوق و اعتماد  و اخالقی متعارف انسانی

در صف  57و  56همراهان بود. در جریان نقد گذشته تشکیالت در سال های 

ر گرفت که خواستار تعمیق هر چه بیشتر این نقد بودند. او در این کسانی قرا

وه نبرد را تأسیس نمودند همراه شد، اما آنجا که گذر با رفقائی که بعدها گر

بسط انتقادها به قلمرو تعیین بدیل ها و راه ریشه یابی های و به ویژه سخن از 

. همه ف می شدو دچار اختالراه خویش را می رفت برون رفت پیش می آمد، 

اصرار ما بر مبرمیت سمتگیری فعال و بدون فوت وقت کارگری تشکیالت، 
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تبدیل شدن سازمان به یک تشکل واقعی کارگری و در همان حال هموارسازی 

 ی فعال افراد در اتخاذ سیاست ها و تصمیم گیریها بود، صادق اینراه دخالتگر

 به گونه ای دگماتیک می شمرد ورد نمی نمود اما در عمل به هیچ را ظاهراا ها 

تمرکز انتقاداتش را بر مجرد چگونگی حل و فصل مسائل درونی سازمان قرار 

می داد، در این راستا حرفهای بسیار نادرستی را هم طرح می کرد. از جمله 

 22در شب  اینکه سازمان باید توسط ائتالفی از گرایشات مختلف اداره شود!!

در جریان تالش برای شرکت در خیزش های ، )شب قیام( 57 سال بهمن

دچار  سیکلتبه دلیل سقوط از موتور ،خیابانی و حمله به مراکز قدرت رژیم

های سیاسی مهجور مین خاطر عجالتاا از حیطه فعالیتشکستگی پا شد و به ه

 از موضعی کامالا راست ماند. صادق در روزهای پس از وقوع انقالب، اندک اندک

 در یک کالم کمونیسم خلقی پیشینها و و جهتگیری ان باورهاهمبه ورطه تغییر 

رژیم در مقابل فاشیسم پان اسالمیستی « لیبرال» بحث حمایت از جناح  افتاد.

را پیش کشید و در این زمینه تا آنجا جلو می رفت که حتی افشاگری ما علیه 

ران دار و دسته نهضت آزادی و جبهه ملی یا حتی گزارش استثمار موحش کارگ

را هم سرزنش می کرد. او سرانجام « لیبرال» توسط سرمایه داران به اصطالح 

ضمن نوشتن  «نبرد» در جریان همین نقد و انتقادها از ما جدا گردید و گروه 

ادامه  ،اش نظرات نادرست بورژوائیهمه  تشریحیک نامه انتقادی به وی و 

ی نوشته شد که صادق خود دانست. این نامه زمان نادرستهمراهی او با جمع را 

نیز دیگر هیچ تمایلی به تداوم همراهی با همرزمان سابق خویش یا اساساا چپ 

 بودن و چپ ماندن نشان نمی داد. 

از جمله رفقای کارگری که سالها پیش از پیوستن به  ،)اسم مستعار(داود،  .33

ا کار مجاهدین م. ل و بعدها گروه نبرد برای رهائی طبقه کارگر در کارخانه ه

بود و محبوبیت قابل توجهی  50می کرد. از فعالین با نفوذ جنبش کارگری دهه 
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 3همراه با  1356در میان کارگران کارخانه محل کار خود داشت. او در سال 

رفیق دیگر از جمله همسرش به مجاهدین م. ل روی نهادند. در جریان تجزیه 

راه شدند. داود در فعالیت سازمان همگی با رفقای تشکیل دهنده گروه نبرد هم

های کارگری پس از قیام بهمن، در برپائی شورای متحده شرق تهران، خانه 

کارگر آن روز و مانند این ها نقش مؤثر داشت. در اعتصابات کارگری این سال 

ها فعال بود و به همین خاطر از محل کار خود اخراج شد. اقدام سرمایه دار 

. صدها کارگر گردیدار گسترده کارگران مواجه صاحب کارخانه با اعتراض بسی

ند و پایان اعتصاب را به شاغل شرکت به حمایت از وی دست از کار کشید

بازگشت او بر سر کار موکول نمودند. داود از نسل کارگرانی بود که بیشترین 

آمادگی و ظرفیت الزم برای جهتگری رادیکال کمونیستی و ضد سرمایه داری را 

ران در آن روزها جتماعی خود به نمایش می نهاد. شمار این کارگدر پراتیک ا

چپ خلقی ایران نه فقط هیچ  اگر چه خیلی زیاد نبود اما باز هم چشمگیر بود.

زاد راهی برای کمک به این جمعیت رادیکال و سرمایه ستیز کارگر نداشت که 

آنان  با تمامی وجود برای کندن آن ها از جنبش جاری طبقه خود و جاسازی

خورشیدی به  61ود در سال دا در ویترین های بازاری تشکیالت می کوشید.

با اراده ای مصمم دست به کار ادامه فعالیت های  ،دنبال فروپاشی گروه نبرد

ممکن شد. او در جمعی که ما آن روزها با هدف بازکاوی انتقادی آنچه بر سر 

رزه ضد سرمایه داری و چپ رفته است و یافتن راه درست مبا جنبش کارگری

شرکت و فداکارانه فعاالنه  تشکیل دادیم، طبقه کارگر و کمونیسم لغو کار مزدی

 جست. 

زندگی سیاسی خود را  در شهر اصفهان متولد شد. 1328در سال کریم روغنی،  .34

ه در همین بند مبارزه مسلحانه علیه رژیم شا از شرکت در محافل مذهبی پای

» ش منصور روغنی برای مدتی با گروه موسوم به شهر آغاز کرد. او و برادر
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همکاری می کردند و در سازماندهی اولیه این تشکل نقش فعال « مهدویون

داشتند. هر دو رفیق همراه با برخی همراهان دیگر پس از چند سال، تصمیم به 

تحقق این هدف  برقراری ارتباط با سازمان مجاهدین خلق می گیرند و برای

ر می شوند. ایتدا منصور و سپس کریم خود را به فرانسه می راهی خارج کشو

رسانند و سرانجام به عضویت کمیته خارج کشور مجاهدین در می آیند. کریم و 

به صورت  به قیام بهمن، در تشکیالت خارج،منصور در طول چند سال منتهی 

و بر پایه  مطابق معمول بهمن می کنند. پس از قیام تالش و فداکار فعال

همراه همه رفقای دیگر به داخل باز می گردند. در روند  صمیم تشکیالت،ت

منصور به سازمان پیکار رفیق کریم به گروه نبرد و  رفیق  تجزیه مجاهدین م. ل

محلق شدند. کریم در شکل گیری گروه و پیشبرد فعالیت هایش نقش بسیار 

در حل ترغیب کرد. مهم ایفاء نمود. رفقای فعال متعددی را به همکاری با گروه 

 58سالهای در فاصله . ایفاء کردو فصل مشکالت تکنیکی و تدارکاتی سهم مؤثر 

مسؤلیت تمامی کارهای چاپ و انتشارات و به طور خاص چاپ و توزیع  60تا 

این کار را با  را تقبل نمود. او« به سوی کمونیسم» و « نبرد» دو نشریه 

 و اختالل پیش می برد. احساس مسؤلیت تمام و بدون هیچ تأخیر 

 خط»اجتماع نمایندگانی از گروههای مختلف چپ، موسوم به کنفرانس وحدت،  .35

ادغام همه  با هدف  59تا اواسط سال  57 که در فاصله میان قیام بهمنبود « 3

 طرح تأسیس آن از سوی. برگزار می شدسازمان ها و محافل این طیف در هم 

ای گروه اتحاد، مبارزه برای آرمان طبقه زنده یاد مسعود فیروزکوهی از رفق

برای نبرد »اول چند گروه از جمله  روزهای همان شد. در پیشنهادکارگر، 

به آن  «زادی طبقه کارگرآمبارزین »و « پیکار» ،«..آزادی. رزمندگان» ،«رهائی...

اتحادیه زحمت، سازمان و گروه دیگر مرکب از  8به تدریج  بعد پیوستند. کمی

 «پیوند» کارگران مبارز،کمیته نبرد، مبارزان، مبارزین آزادی خلق،  ا،هکمونیست
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دو نماینده از جمعیت دانشجویان هوادار خط  د.ملحق شدنبه آن نیز گروه کار  و

شرکت می کردند و در کمک به  جلسات هفته ای یک بار کنفرانشدر  3

س، دستور تشکیل این کنفران. کمک فراوان می نمودند این نشست هابرگزاری 

، گمراهه رفتن و بیگانگی وای همه بحث هایش حدیث سردرگمیکار و محت

رمایه داری طبقه س محض کل چپ ایران با الفبای مبارزه طبقاتی و جنبش ضد

از نامهایشان که همان گونه  کنفرانسهای شرکت کننده در کارگر بود. تشکل

منجی طبقه کارگر خود را یک هر  ،پیداست غرق در توهمات پوسیده بورژوائی

و پرچمدار رهای بشر تلقی می کردند، در حالی که هیچ ربطی به جنبش 

سرمایه داری این طبقه مبارزه ضداز کارگری نداشتند، از کمونیسم پرولتاریا و 

های  خود را نمایندگان برحق و صاحب رسالت توده ،نمی دانستند چیز چندانی

طبقه  یه داری، سوسیالیسم، کارگر،سرما کارگر می دیدند. شناخت همه آنها از

کارگر و جنبش کارگری، درک آنها از مبارزه طبقاتی و همه چیز نمایش کامل 

بورژوازی بود و در بیگانگی عمیق با بخش هائی از جریان شعور و شناخت 

شناخت مارکسی این مسائل قرار داشت. گروهها از سر استیصال و برای بقای 

بزرگتر بودند. تشتت خود را تشتت  سازمانه یک خود در تدارک تبدیل شدن ب

جنبش کارگری و وحدت فرقه های پراکنده خویش را وحدت پرولتاریا و 

یا به روایت خود آن ها در آن روز  راهگشای سازمانیابی سراسری طبقه کارگر

می دانستند. راه وحدت با همدیگر را در یکی  تحزب کمونیستی طبقه کارگر

خانه از پای » در حالی که ع مکتبی جستجو می کردند. شدن باورها و مواض

اینان در بند نقش ایوان بودند و برای نزدیک شدن مواضع « بست ویران بود

مریخی و مکتبی خود در مقابل جمهوری اسالمی جر و بحث می نمودند. 

سترون و بی ثمر و اسیر برهوت بود. گفتگوها ماههای  ،کنفرانس از همان آغاز

درازا کشید و سرانجام پیکار و ما )نبرد( از آن خارج گردیدیم.  طوالنی به
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منحل  اخیر رزمندگان نیز همین کار را کرد و گروه آرمان خود را در سازمان

با  3بعدها به صورت بخش منتهی الیه راست خط گروه باقی مانده  9ساخت. 

د. را پدید آوردن« وحدت انقالبی»هم وحدت نمودند و سازمان موسوم به 

 تشکلی که به وجود نیامده دچار تشتت شد و از هم پاشید. 

رفیقی بسیار فداکار، پرشور، جسور و آماده هر گونه از  ،محمود، ) اسم مستعار( .36

همیشه بیشترین آمادگی را برای  شبرد کار مبارزه بود.یخودگذشتگی برای پ

یائی نداشت و در انجام آنچه تقبل می کرد د پذیرش سخت ترین مسؤلیت ها

انسانی از همه لحاظ بی آالیش و اشتیاق و از خودگذشتگی نشان می داد.  شور،

صمیمی بود و با جوشش بی ریای خاص خود اصرار داشت تا همواره با تحمل 

اواخر بیشترین مخاطرات، احتمال وقوع هر خطری را از سر دیگران رفع کند. از 

نه همکاری می کرد. در با سازمان مجاهدین کمونیست فعاالبه بعد  55سال 

روزهای قیام بهمن و هجوم پرشور توده های عاصی کارگر و زحمتکش به مراکز 

در جریان تجزیه سازمان با رفقای قدرت نظامی و پلیسی رژیم بسیار فعال بود. 

همراه گردید. او و عده ای دیگر از رفقا در تالش برای سازمانیابی گروه نبرد 

و شهرک های « یافت آباد» شهر تهران به ویژه کارگران، در محالت حاشیه 

در به این کار صمیمانه عشق می ورزید.  محمودهمجوار گام هائی برداشتند. 

برای چند ماهی به اسارت نیروهای رژیم در آمد و پس از بیرون  58بهار سال 

 آمدن بالدرنگ فعالیت خود در گروه را از سر گرفت. 

هدین خلق و سپس مجاهدین کمونیست عضو سازمان مجا مسعود پورکریم، .37

بود. در پروسه تحوالت درونی تشکیالت در زمره کسانی بود که خیلی زود طوق 

روی نهاد. در جریان نقد « کمونیسم » باورهای مذهبی را دور انداخت  و به 

مشی چریکی و انتقاد از گذشته سازمان نقشی کم یا بیش فعال داشت. مسعود 

سیه داغ  ار، استثمار و زندگی توده های  کارگر بود. اواز برخاستگان شرائط ک
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بر سینه فکر و احساس خود  روزی های استثمارشوندگان و زحمتکشان را

در بندر انزلی دیده به دنیا گشود. در میان توده های  1326داشت. در سال 

. کارگر شیالت و چایکار و بارانداز بالید، به زنجیره دردها و رنجهای آنان آویخت

اعتراض آنها را اعتراض خویش یافت. با دشمنان آن ها احساس دشمنی کرد. 

را در  کارگرانموج نفرت از رژیم شاه و قدرت سیاسی سرکوب کننده مبارزات 

وجود خود پرورد. وقتی دبیرستان را پایان برد مجبور به تحمل دوره سربازی 

ار ابعاد گسترده تر گردید. به مناطق کردنشین غرب اعزام شد. در آن دیار فش

گرسنگی و فقر و ستمکشی توده های کارگر و فرودست را باز هم بیشتر در 

وجود خود لمس نمود. وقتی به شمال بازگشت راه کارخانه را پیش گرفت. 

همسان همه آحاد همزنجیرانش باید برای زنده ماندن و تأمین معاش خویش و 

. در کارخانه فیلیپس کمک به معیشت فامیل نیروی کارش را می فروخت

گیالن مشغول کار شد، همزمان دست به کار تشکیل محفلی برای مبارزه علیه 

به سازمان  50رژیم شاه گردید و در همین راستا بود که در شروع دهه 

های مبارزه چریکی در درون سازمان ضمن قبول در سالمجاهدین خلق پیوست. 

ا عملیات نظامی، آنچه شاخص بیشترین مسؤلیت ها از امور تکنیکی گرفته ت

با  ز حیات سیاسی وی را تعیین می کرد آمیختنشاصلی تأثیرگذاری ها و ابرا

کارگران و حضور در بطن زندگی، مبارزه و شرائط کار همزنجیرانش بود. مسعود 

به بعد بخش غالب ایام را در کارخانه  52در همه این مدت و به طور دقیق تر از 

شاخه کارگری تشکیالت بود. در کارخانه های فعال عناصر ها گذراند. در عداد 

پالستی ران، صنایع فلزی، ایران سویچ، تولیدی پارس متال، کفش وین و کفش 

ا کار کرد. از شرائط کار و زندگی و اعتصابات و مبارزات و سطح آگاهی و بلّ

ه میزان شناخت طبقاتی کارگران گزارش تهیه نمود، در سالهای کار در کارخان

اخبار و گزارشات روز کارگری، با نشریه قیام کارگر همین ها از طریق تهیه 
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ارگان کارگری سازمان به طور فعال همکاری نمود. او در جنبش وسیع توده ای 

تالش برای اثرگذاری رادیکال بر موج خیزش ها و گفتگو با کارگران  57سال 

ود. در شب قیام  . در حمله به پادگان های نظامی دشمن حاضر بمی نمود

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 علیه رژیم هار شاهنشاهی سرمایه جنگ می کرد. چند بار 

با  هم یک بار .سالم به در برد با همین سالح از مرگبارترین مهلکه ها جان

زخمی کردن عنصری از مزدوران ساواک توانست از مرگ حتمی نجات یابد. 

مسعود به قداره بندان نوپای دولت دینی سرمایه اعتراض کرد، راهی کمیته 

عضو قدیمی نهضت آزادی، مسؤل نهاد جدید قهر « توسلی»خمینی شد و 

در روزهای پس از قیام  زنش گرفت.سرمایه را بسیار جسور و جدی به باد سر

به عضویت جمع مرکزی سازمان در آمد. « پیکار» بهمن در نخستین کنگره 

پس از آن همواره با بهره گیری از تجارب خویش مسؤلیت های دشواری را به 

تشکیالت و سرانجام بر با ضربات مکرر وارد  60دوش می کشید. در سال 

ی نهاد که کوشیدند تا نقد کمونیسم فروپاشی سازمان دست در دست رفقائ

خلقی مسلط بر چپ و یافتن راه واقعی پیکار کمونیستی ضد کار مزدی را 

جمع د و راهی که نیازمند سال ها کار و پیکار بوبازکاوی کنند و پی گیرند. 

به اسارت باندهای وحشت و که مسعود  گام های نخست را بر می داشتهنوز 

و تار اواسط در یکی از روزهای تیره در آمد. داری سرمایه دهشت رژیم اسالمی 

« آزادی» خیابان ضلع جنوبی  اوستا،بود، باید من و او در خیابان  62سال 

صحبت با هم و نیم ساعتی  همدیگر را می دیدیم. این دیدار صورت گرفت

کردیم. او گفت که با رفیقی قرار دارد و یکراست برای دیدن وی می رود. قرار 

ا این رفیق هیچ گاه اجرا نشد. ساعت چهار و نیم از هم جدا شدیم و مسعود ب
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چندین بار قرار را تکرار می کند،  5که باید مسعود را می دید در ساعت  فردی

در اسارت وحوش دینی دژخیم سرمایه به سر می برد  مسعودرا نمی بیند.  اواما 

آنچه ر اساس بو فشار بسیار سهمگین شکنجه های آنان را تحمل می کرد. 

 کرده استتعریف  برای یکی از همبندانشروزهای پیش از تیربارانش  در رفیق

« پیکار» از اعضای سابق مجاهدین م. ل و « شمس احمد» و  «قاسم عابدینی» 

که به دنبال دستگیری، به ورطه کثیف ترین و بی شرمانه ترین سرسپردگی ها 

به دژخیمان سرنشین ماشین  سقوط کرده بودند، او را شناسائی می کنند و

مسعود ماهها شکنجه شد و سرانجام در مقابل گشت سپاه، معرفی می نمایند. 

جوخه اعدام قرار گرفت. عوامل رژیم برای شکستن وی از هیچ سبعیت و 

جنایتی فروگذار نکردند اما او بسان کوه ایستاد و سرانجام او بود که سرفراز و 

یش به شکست کشاند. در طول مدت اسارت قدرتمند دشمن را در حصول آرزو

و ماههای طوالنی شکنجه شدنش امکان هیچ نوع مالقات با وی برای هیچ 

آشنائی پدید نیامد. یکی از رفقای شجاع و با تدبیر دختر، با فراهم سازی 

پوشش های امنیتی الزم و بهره گیری درست از تجارب پیشین، در حالی که 

پیگرد نیروهای رژیم بود، راهی اوین شد تا  خود زندگی مخفی داشت و تحت

زیر نام خواهر مسعود با وی دیدار کند. رفیق دختر تمامی کارها را با بصیرت و 

هایش برای ای در صحت حرف هشیاری انجام داد، آنسان که هیچ نوع شائبه 

هیچ مزدور زندانبان پیش نیامد. او ساعتها در آنجا ماند و گریه کنان و اشک 

خواستار دیدار چند لحظه ای مسعود شد. اما جواب جانیان زندانبان این ریزان 

مالقات دهیم! در « حق»بود که پرونده مسعود سنگین تر از آن است که به او 

بنا » آمده است « سازمان حقوق بشر»متون تنظیم شده نهاد موسوم به  یکی از

 1362در مهر ماه که « گریز ناگزیز »به گزارش آقای عباس کیقبادی در کتاب 

آقای پورکریم همبند بود، وی بسیار الغر شده بود و بر اثر شکنجه،  با
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آدم بسیار  ای بسیار قوی داشت. شد. روحیهافتاده و دیالیز می هایش از کارکلیه

داد. امید و  به دیگران روحیه می ،زداما وقتی حرف می .بود ساکت و کم حرف

را در دایره تنگ مسایل گروهی  شخود نویدی در کالمش بود. هیچ وقت

آنچه کیقبادی در باره شخصیت مسعود گفته « دکر وسازمانی محدود نمی

 است، کلمه به کلمه عین واقعیت است. 

در یکی از دهات  1334در سال  جوادی با نام مستعار غالم کشاورزبهمن  .38

در . وارد دانشکده کشاورزی کرج گردید 1354دوگنبدان متولد شد. در سال 

های دانشجوئی این سالها شرکت جست. یک سال بعد توسط عوامل فعالیت

ساواک دستگیر شد و برای مدتی به زندان افتاد. در ماههای پیش از قیام بهمن 

بیرون آمد و در  با خروش اعتراض توده های کارگر و ستمکش از زندان 57

م مدتی به همان زمان با سازمان مجاهدین م. ل در تماس قرار گرفت. غال

گفتگوی خویش با سازمان ادامه داد، اما به دلیل برخی اختالفات از تداوم 

همراهی منصرف گردید. او بعدها به محفل سهند پیوست و از آن طریق وارد 

 وارد این جریان«  حزب کمونیست»پروسه وحدت با کومله شد. به گاه تشکیل 

درآمد و در کنگره  رکزیحزب به عضویت کمیته م1364. در کنگره سال گردید

با هدف دیدار مادر و برخی  1368بعدی این سمت را از دست داد. در سال 

افراد خانواده خویش به قبرس رفت و در همان جا، در شهر الرناکا، توسط 

 مافیای جنایتکار جمهوری اسالمی ترور گردید. 

و نقد کمونیسم کارگری » ، برای اطالع دقیق تر به مقاالت زیر رجوع شود .39

»  ،«نگاهها و نقدها»و کتاب  2سیمای سوسیالیسم  «سوسیالیسم اردوگاهی

  7سیمای سوسیالیسم شماره  «حکمت و نظریه حزب

حزب »از اعضای  عده زیادیبه دنبال استعفای  1999 در پائیزبنیاد کار،  .40

تصمیم « یداهلل خسروشاهی»کسانی از جمله زنده یاد  ،«کمونیست کارگری



 تا کمونیسم خلقی میلیتانت از خلق گرائی میلیتانت دینی  /  432

 

خارج از مقیم از فعالین سیاسی چپ و کارگری  نفر 100ود حدگرفتند که 

کشور را دور هم گرد کنند. اتخاذ کنندگان تصمیم افرادی با باورهای کم و 

از پیش « خسروشاهی» بیش متفاوت و مقاصد مختلف بودند. در میان آنها 

طرحی حسابشده داشت و برای تحقق آن بیش از سایرین، چم و خم کار را در 

فته بود. او مصمم بود تا به کمک عده ای از همفکرانش یک دفتر و نظر گر

از طریق آنچه دستک تمام عیار سندیکالیستی دارای اسم و آوازه بر پا سازد. 

تأسیس می کند با اتحادیه های کارگری اروپا و جاهای دیگر وارد بده و بستان 

یت جلب کند و شود، برای سندیکاسازی و مبارزات سندیکالیستی در ایران حما

به این نوع کارها پردازد. چرا در این میان عده کثیری را دعوت کرده بود، به 

این خاطر که او این انتظار داشت شمار قابل توجهی از آن صد نفر یا بیشتر با 

توجه به کارائی هائی که دارند، دست بیعت به سویش دراز کنند و برای رونق 

عهده گیرند. کنفرانس در طول دو روز بحث و  بازار این امامزاده وظیفه ای به

گفتگو دچار تشتت و چند دستگی شد. با این وجود عده ای با انتخاب نام بنیاد 

جلسات دیگری را هم برگزار نمودند. اما این تالش باالخره به بن بست کار 

 رسید و بنیاد کار به ورطه تعطیل افتاد. 

 

 

 



  


