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چند نكته به عنوان مقدمه
 -۱در سkkال  ۱۳۵۸در سkkازمkkان چkkريkkك هkkاى فkkدايkkى خkkلق انkkشعابkkى صkkورت گkkرفkkت كkkه خkkود را »چkkريkkك هkkاى فkkدايkkى
خلق ايران« ناميد.
 -۲بkنيانkگذاران سkازمkان ،مkسعود ،پkويkان و مkفتاحkى وهkیرمkند پkور در سkال  ،۱۳۵۰وحkدت خkود بkا گkروه جkنگل را
»چ kkري kkك ه kkاى ف kkداي kkى خ kkلق« ن kkام kkيدن kkد .و در س kkال ه kkاى ب kkعد در زم kkان ح kkميد اش kkرف پ kkيشون kkد س kkازم kkان ب kkه اي kkن ن kkام
اضافه كرد.
اين نامگذارى از آن رو بود كه به جنبش اعالم مى شد اين عده طرفداران خط بنيانگذاران سازمان اند.
-۳از ه kkمان اب kkتدا ت kkالش ش kkد اي kkن ان kkشعاب مح kkدود ب kkه اف kkراد م kkشخصى ش kkود .پ kkس اب kkتدا ،رب kkاب ع kkباس زاده
دهkقانkى )مkعروف بkه اشkرف دهkقانkى( از سkازمkان اخkراج شkد .و بkعد تkمامkى انkشعاب بkه نkام او وابسkته شkد ،گkروه
اشرف دهقانى.
ايkkن نkkام گkkذارى جkkدا از جkkنبه تkkحقير ،محkkدود كkkردن انkkشعاب بkkه يkkك نkkفر و جkkا زدن »بحkkران در روابkkط« بkkهجkkاى
بحkkران در ايkkدئkkولkkوژى بkkود .در انkkشعاب هkkاى بkkعدى از هkkمني شkkيوه نkkاكkkارگkkرى اسkkتفاده شkkد .انkkشعاب جkkناح چkkپ
مkوسkوم شkد بkه انkشعاب مkصطفى مkدنkى ،و انkشعاب پkيروان بkيانkيه ۱۶آذر مkوسkوم شkد بkه انkشعاب كشkتگر ـ هkليل
رودى.
 -۴در حkkني روايkkت تkkاريkkخ »چkkريkkك هkkاى فkkدايkkى خkkلق ایkkران« و انkkشعاب سkkال ۱۳۶۰آن هkkا كkkه بkkه »چkkريkkك هkkاى
فkدايkى خkلق ايkران )ارتkش رهkايkى بkخش ايkران(« مkوسkوم اسkت در بkعضى مkوارد نkاچkار شkده ام از خkط اشkرف يkا
خkط حkرمkتى پkور صkحبت كkنم .كkه مkرادم »چkريkك هkاى فkدايkى خkلق« و چkريkكهاى فkدايkى خkلق ـ ارتkش رهkايkى بkخش
ايkران اسkت .بkراى گkم نشkدن مkطلب و درك بهkتر تkاريkخ .و خkالkى از هkر نkگاه اپkورتkونيسkتى اسkت .كkه بkر ايkن بkاورم
كه اگر در ما شهامت عمل انقالبى نيست الاقل در ما شهامت احترام به عمل انقالبى باشد.
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ريشه هاى انشعاب
الف( گروه پيشتاز
گروه پيشتاز جزنى در سالهاى  ۱۳۴۲-۴۴شكل گرفت .گروه نتيجه وحدت سه محفل بود:
 -۱محفل جزنى
 -۲محفل سوركى
 -۳محفل ضياءظريفى
خkkاسkkتگاه ايkkن سkkه مkkحفل حkkزب تkkوده بkkود .آنkkان از مkkوضkkع نkkقد بkkى عkkملى و وابسkkتگى حkkزب تkkوده بkkه ديkkدگkkاهkkى
جkkديkkد در سkkياسkkت و تkkشكيالت رسkkيده بkkودنkkد .و بkkعد از بسkkته شkkدن كkkامkkل فkkضاى سkkياسkkى كkkشور بkkعد از سkkركkkوب
پانزدهم خرداد  ۱۳۴۲به اين نتيجه رسيد كه گروه پيشتاز بايد دست به سالح ببرد.
مراحل تداركاتى طى شد و در ورود گروه به فاز عملياتى ضربه خورد.
نkkاصkkر آقkkايkkان از اعkkضاى مkkحفل عkkباس سkkوركkkى بkkه خkkدمkkت سkkاواك درآمkkده بkkود و جkkزنkkى و سkkوركkkى را در حkkني
دادن سالح تحويل ساواك داد.
ب kkا ض kkرب kkه خ kkوردن س kkورك kkى و ج kkزن kkى ،ض kkياءظ kkري kkفى م kkخفى ش kkد .و ب kkا ت kkماس kkى ك kkه ب kkا ت kkشكيالت ح kkزب ت kkوده در
تهkران گkرفkت از آنkان خkواسkت تkا گkروه را كkه دارد وارد فkاز عkملياتkى مkى شkود حkمايkت تkبليغاتkى كkنند .و ايkن حkمايkت
خواندن اعالميه هاى گروه از راديوى حزب توده بود.
تkkشكيالت تهkkران بkkهتkkمامkkى سkkاخkkتهوپkkرداخkkته سkkاواك بkkود .بkkههkkمني خkkاطkkر رد ضkkياءظkkريkkفى را عkkباس شهkkريkkارى
رهبر تشكيالت تهران به ساواك داد و ظريفى دستگير شد.
بkازمkانkده گkروه تkصميم بkه خkروج گkرفkت و بkار ديkگر از تkشكيالت حkزب تkوده كkمك خkواسkتند .عkباس شهkريkارى در
ه kkماه kkنگى ب kkا س kkاواك ت kkصميم گ kkرف kkت دو ن kkفر را از م kkرز ع kkراق خ kkارج ك kkند و ب kkقيه را ت kkحوي kkل س kkاواك ده kkد .ص kkفاي kkى
فراهانى و صفارى آشتيانى رفتند و بقيه دستگير شدند.
سkاواك در پkى بkاز گkردانkدن فkراهkانkى و آشkتيانkى بkود كkه در عkراق كkودتkا شkد و ايkن دو مkوفkق شkدنkد خkود را بkه
جبهه آزادى بخش فلسطني برسانند.

ب( گروه جنگل
از گروه پيشتاز سه نفر در ايران ماندند كه براى ساواك ناشناخته بودند:
 -۱غفور حسن پور
 -۲حميد اشرف
 -۳مهدى سامع
غkkفور حkkسن پkkور بkkه هkkمراه اشkkرف و سkkامkkع تkkصميم گkkرفkkتند گkkروه را احkkيا كkkنند و درايkkن بkkازسkkازى نkkقش غkkفور
برجسته تر از دو نفر ديگر بود.
گ kkروه ت kkا س kkال۱۳۴۹م kkوف kkق ش kkد خ kkود را اح kkيا ك kkند و وق kkتى ف kkرم kkان kkده ف kkراه kkان kkى ب kkه اي kkران ب kkازگش kkت ت kkا اوض kkاع را
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بkkررسkkى كkkند .بkkا گkkروهkkى آمkkاده روبkkه رو شkkد .پkkس بkkه فلسkkطني بkkازگشkkت و بkkه هkkمراه آشkkتيانkkى و مkkقدارى سkkالح بkkه
ايران بازگشت .و كار شناسايى جنگل هاى شمال آغاز شد.

ج( گروه احمدزاده
از سkويkى ديkگر مkسعود احkمدزاده ،امkيرپkرويkز پkويkان و عkباس مkفتاحkى و بkيژن هkيرمkن پkور دربkررسkى هkاى خkود بkه
مkkبارزه مسkkلحانkkه رسkkيده بkkودنkkد .و بkkا سkkازمkkاندهkkى گkkروه درحkkال گkkذار بkkه فkkاز عkkملياتkkى بkkودنkkد در هkkمني دوران بkkا
گروه جنگل تماس گرفتند.
بkkعد از بkkحث هkkاى طkkوالنkkى ،دو گkkروه بkkه هkkم نkkزديkkك شkkدنkkد و قkkرار بkkر ايkkن شkkد كkkه گkkروه احkkمدزاده وارد عkkمليات
شود و گروه جنگل عمليات آن ها را ادامه دهد.

تولد چريكهاى فدايى خلق ايران
تkkيم هkkاى عkkملياتkkى گkkروه جkkنگل بkkه دنkkبال لkkو رفkkنت يkkك مkkحفل روشkkنفكرى ،در تkkيررس سkkاواك قkkرار گkkرفkkتند سkkاواك از
طريق اين تيم ها )غفور حسن پور و مهدى سامع( متوجه شمال ايران شد.
تkkيم عkkملياتkkى جkkنگل بkkه رهkkبرى فkkرمkkانkkده فkkراهkkانkkى از ضkkربkkه خkkوردن تkkيم هkkاى عkkملياتkkى مkkطلع شkkد و مkkجبور شkkد
على رغم فصل نامساعد دست به عمليات بزند و حماسه سياهكل آغاز شد.
بkعد از حkماسkه سkياهkكل و اعkدام گkروه جkنگ ،تkيم هkاى عkملياتkى گkروه جkنگل دادسkتان نkظامkى ارتkش ،سkرتkیپ
فkرسkيو را تkرور كkردنkد و بkا يkكى شkدن بkا گkروه احkمدزاده چkريkك هkاى فkدايkى خkلق ،طkى اطkالعkيه اى حkضور خkود را
به جامعه اعالم كرد.

خط مسعود
مkkبارزه مسkkلحانkkه ،تkkوسkkط بkkنيانkkگذاران چkkريkkك هkkا )مkkسعود ،پkkويkkان ،مkkفتاحkkى ،و هkkيرمkkن پkkور( تkkئوريkkزه شkkد و جkkمع
بkkندى بkkحث هkkاى آنkkان در دو جkkزوه ،مkkبارزه مسkkلحانkkه و در رد تkkئورى بkkقا ،و مkkبارزه هkkم اسkkتراتkkژى و هkkم تkkاكkkتيك
آمد.
جزوه اول به قلم پويان و جزوه دوم به قلم مسعود احمدزاده است.
و از آنجkkا كkkه در ايkkن جkkمع بkkندى احkkمدزاده ،نkkقشى بkkارز داشkkت ،گkkروه بkkه نkkام احkkمدزاده ،خkkط بkkنيانkkگذاران بkkه
خط مسعود معروف شد.
جزنى و بازماندگان گروه او نقشى درتدوين اصول اوليه مبارزه مسلحانه درسازمان ندارند.
حkkتى جkkزوه »آنkkچه كkkه يkkك انkkقالبkkى بkkايkkد بkkدانkkد« مkkنسوب بkkه عkkلى اكkkبر صkkفايkkىفkkراهkkانkkى ،آنچkkنان در تkkيم هkkاى
عملياتى سال  ۱۳۵۲مطرح نيست.1
كkارهkاى جkزنkى بkه واقkع از سkالkهاى  ۱۳۵۰-۵۴در زنkدان نkوشkته و بkه تkدريkج بkه بkيرون آمkد .بkه هkرروى عkلى رغkم
 .1بkkذرهkkاى مkkانkkدگkkار ـ اشkkرف دهkkقانkkى :اشkkرف مkkى گkkويkkد :در آن سkkال هkkا ايkkن جkkزوه بkkراى مkkا نkkاشkkناخkkته بkkود .عkkده اى بkkرايkkن بkkاورنkkد كkkه ايkkن جkkزوه كkkار
بيژن جزنى است كه به نام على اكبر صفايى فراهانى نوشته است.
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تkبليغاتkى كkه در سkالkهاى  ۱۳۵۷-۵۸شkد .جkزنkى نkه در تkأسkيس سkازمkان چkريkك هkا نkقشى داشkت و نkه جkزء رهkبران
آن بود.2

غلبه نظرات بيژن
بkرمkا بkه درسkتى مkعلوم نيسkت كkه آيkا بkيژن كkارهkاى مkسعود و پkويkان را از روى مkنت اصkلى خkوانkده اسkت يkا نkه .امkا
با نظرات اين دو توسط دستگيرشدگان آشنا بود.
بkkيژن در نkkبرد بkkا ديkkكتاتkkورى و چkkگونkkه مkkبارزه مسkkلحانkkه تkkوده اى مkkى شkkود بkkدون ذكkkر نkkام نkkظريkkات بkkنيانkkگذاران
سازمان را نقد مى كند.
عkلى رغkم آن كkه بkيژن ،مkبارزه مسkلحانkه را بkه عkنوان مkحور اصkلى مkبارزه مkى پkذيkرفkت امkادر وجkوهkى بkا مkسعود
اختالف داشت.
وجوه اختالف
 -۱بkkيژن حkkزب تkkوده را تkkا سkkال  ۱۳۳۲عkkلى رغkkم تkkمامkkى انحkkرافkkاتkkش حkkزب طkkبقه كkkارگkkر مkkى دانسkkت .و بkkا از بkkني
رفkkنت رابkkطه ارگkkانkkيك حkkزب بkkا طkkبقه كkkارگkkر ،ايkkن نkkشان را از حkkزب تkkوده مkkى گkkيرد .در حkkالkkى كkkه مkkسعود در هkkيچ
زمkانkى حkتى يkك لحkظه حkزب تkوده را حkزب طkبقه كkارگkر نkمى دانسkت .بkلكه آن را كkاريkكاتkورى از حkزب طkبقه كkارگkر
مى دانست.
 -۲بkkيژن شkkوروى را رژيkkمى سkkوسkkياليسkkتى بkkا انحkkرافkkاتkkى رويkkزيkkونيسkkتى مkkى دانسkkت .امkkا مkkسعود عkkمق ايkkن
انحkرافkات را تkا حkدى مkى دانسkت كkه بkراى شkوروى مkاهkيتى سkوسkياليسkتى قkائkل نkبود .مkسعود كkار را خkراب تkر از
آن مى دانست كه بيژن مى ديد.
 -۳بkkيژن شkkرايkkط عkkينى انkkقالب را آمkkاده نkkمى ديkkد .و دركkkى را كkkه شkkرايkkط عkkينى را آمkkاده مkkى ديkkد غkkلط و چkkپ
م kkى دي kkد .ام kkا م kkسعود ش kkراي kkط ع kkينى ان kkقالب را آم kkاده م kkى دي kkد .ام kkا م kkوق kkعيت ان kkقالب kkى را آم kkاده ن kkمى دي kkد .ب kkعده kkا
اش kkرف ده kkقان kkى و ح kkرم kkتى پ kkور در ك kkتاب »ش kkراي kkط ع kkينى ان kkقالب« ض kkمن ن kkقد ن kkظر ب kkيژن اع kkالم ك kkردن kkد ك kkه ب kkيژن
شkرايkط عkينى انkقالب و مkوقkعيت انkقالبkى را يkكى مkى دانkد .در حkالkى كkه ايkن گkونkه نيسkت .و مkسعود وقkتى مkى گkويkد
شkkرايkkط عkkينى انkkقالب آمkkاده اسkkت مkkرحkkله آغkkازيkkن تkkضاد را در نkkظر دارد و مkkوقkkعيت انkkقالبkkى دوران بkkرنkkايkkى تkkضاد
است.
-۴بkkيژن بkkراى مkkبارزه مسkkلحانkkه بيشkkتر نkkقشى تkkبليغى قkkائkkل بkkود .در حkkالkkى كkkه مkkسعود بkkراى مkkبارزه مسkkلحانkkه
عالوه بر نقش تبليغى و دفاع از خود نقش نظامى نيز قائل بود.
-۵بkيژن تkضاد عkمده را نkبرد بkا ديkكتاتkورى شkاه مkى دانسkت و شkعار مkى داد مkرگ بkرديkكتاتkورى شkاه و بkراى
شkاه يkك اسkتقالل نسkبى قkائkل بkود .در حkالkى كkه تkضاد عkمده در نkظر مkسعود تkضاد خkلق و امkپريkالkيسم بkود .شkاه
را سگ زنجيرى امپرياليست مى دانست .و شعار مى داد مرگ بر امپرياليسم و سگ هاى زنجيرى اش.

 .2فرج سركوهى در كتاب ياس و داس به درستى به اين امر اشاره مى كند .اما نقد او بر جزنى ،حرف درست او را تحت شعاع قرار داد.
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غلبه نظريات بيژن
در مورد غلبه نظريات بيژن بر مسعود دو روايت وجود دارد روايت بيژنى ها و روايت مسعودى ها.
روايت بيژنى ها
طkرفkداران خkط بkيژن »بkيژنkى هkا« بkر ايkن بkاورنkد كkه خkط مkسعود بkه خkاطkر كkم بkها دادن بkه امkر سkياسkى تkا سkال
 ۱۳۵۳بkاعkث رشkد و گسkترش سkازمkان شkد .امkا از سkال ۱۳۵۳ديkگر راهkگشا نkبود .پkس بkحث هkايkى درون سkازمkان
شروع شد كه عمدتا ً حول نظريات بيژن بود.
بkيژن ضkمن پkذيkرش مkحورى بkودن مkبارزه مسkلحانkه ،نkظريkه دو بkال را مkطرح كkرد بkال نkظامkى و بkال سkياسkى .و
ايkن نkظريkه بkه كkار سkياسkى اهkميت زيkادى مkى داد و مkى تkوانسkت راهkگشا بkاشkد ايkن بkحث هkا هkرچkند بkا شkهادت
رهkkبران سkkازمkkان مkkوقkkتا ً مkkتوقkkف شkkد .امkkا درسkkازمkkان جkkريkkان داشkkت و بkkاالخkkره بkkه خkkط غkkالkkب سkkازمkkان تkkبديkkل شkkد.
نمود بيرونى اين تحول درنبرد خلق شماره ۷و در اعالميه  ۱۶آذر ۱۳۵۶به شكل نهايى خود را نشان داد.
روايت مسعودى ها
مkسعودى هkا ضkمن انkكار بkحث روى خkط مkسعود يkا بkيژن در سkال  ۱۳۵۳و غkلبه نkظريkات بkيژن را بkه دوران از بkني
رفkkنت مkkركkkزيkkت دوم سkkازمkkان مkkربkkوط مkkى كkkنند .و دلkkيل آن را بkkهخkkاطkkر عkkدول از مkkواضkkع بkkينانkkگذاران بkkه حkkساب مkkى
آورند.
بkنيانkگذاران سkازمkان بkر ايkن بkاور بkودنkد كkه سkازمkان بkعد از پشkت سkر گkذاشkنت مkرحkله تkثبيت بkايkد بkراى تkوده اى
كردن مبارزه مسلحانه ،مبارزه را به روستا بكشاند.
امkkا رهkkبرى وقkkت سkkازمkkان از ايkkن خkkط عkkدول كkkرد و بkkا ادامkkه مkkبارزه در شهkkر ،جkkنبش را بkkا بkkن بسkkت و سkkركkkوب
هاى پى در پى روبه رو كرد .همني امر باعث رخنه بيژنى ها درسازمان شد.
روايت ديگر
هkkر دو روايkkت در يkkك نkkقطه مشkkترك انkkد و آن بkkن بسkkتى اسkkت كkkه در سkkال هkkاى  ۱۳۵۳-۵۵جkkنبش چkkريkkكى بkkه طkkور
كل ،فدايى و مجاهد با آن روبه رو بودند.
مkkبارزه مسkkلحانkkه از مkkرحkkله نخسkkت كkkه بkkراى آن پkkيش بkkينى كkkرده بkkودنkkد بkkه سkkالمkkت و بkkا سkkرفkkرازى عkkبور كkkرده
بود .ساواك نتوانسته بود ،مبارزه مسلحانه را در ايران قلع و قمع كند و اين به معناى مرحله تثبيت مبارزه بود.
نيروهاى زيادى آزاد شده بود و جنبش دو راه در پيش خود نداشت:
 -۱باز كردن جبهه جديد ،آن گونه كه مسعودى ها مى گويند و بينانگذاران سازمان روى آن تأكيد داشتند.
 -۲عقب نشينى تاكتيكی و خارج كردن نيروهاى كيفى از شهر تا باز شدن فضاهاى جديد.
امkا جkنبش چkريkكى كkه بيشkتر يkك جkنبش چkريkك شهkرى بkود راه خkطا رفkت .بkخش مkذهkبى جkنبش ،مkجاهkديkن ،بkه
ايkن نkتيجه رسkيدنkد كkه بkن بسkت مkاهkيت ايkدئkولkوژيkك دارد .پkس مkسألkه گkذار از مkذهkب بkه مkاركkسيسم آغkاز شkد .و
آن درگيرى ها پيش آمد.
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بkkخش چkkپ جkkنبش عkkلت بkkن بسkkت را در كkkم بkkها دادن بkkه كkkار سkkياسkkى و كkkم تkkوجkkهى بkkه كkkار درون طkkبقه كkkارگkkر
جسkتوجkو كkرد .پkس عkمليات نkمونkه خkلقى را در پkيش گkرفkت .و بkه كkار درون طkبقه تkمايkل پkيدا كkرد .درحkالkى كkه بkن
بس kkت ي kkك ب kkن بس kkت ام kkنيتى ب kkود .و راه خ kkروج از اي kkن گ kkذرگ kkاه ه kkا ن kkمى گ kkذش kkت .درس kkال  ۱۳۵۵ره kkبرى س kkازم kkان
فدايى در مهرآباد تقريبا ً از بني رفت.
م kkرك kkزي kkت ب kkعدى ب kkه م kkرك kkزي kkت اول م kkعروف ش kkد .ك kkه آن ه kkا ن kkيز م kkدت kkى ب kkعد ب kkه ش kkهادت رس kkيدن kkد .و م kkرك kkزي kkت دوم
تشكيل شد .كه آن ها نيز ضرباتى جدى خوردند.
تkمامkى ايkن حkوادث خkونkني و مkرگkبار در فkاصkله سkالkهاى ۱۳۵۵-۵۶اسkت .كkافkى بkود يkك سkال رهkبرى از مkنطقه
شهkرهkا خkارج مkى شkد .و در سkال  ۱۳۵۶بkه بkعد بkا شkروع بحkران هkاى رژيkم فkضا بkراى حkركkت گkشوده مkى شkد .و
جنبش از بن بست بيرون مى آمد.
روايت

اشرف3

در فkkرورديkkن۱۳۵۳در دومkkني شkkماره نkkبرد خkkلق ،ارگkkان سkkازمkkان ،از پkkايkkان يkkافkkنت مkkرحkkله اول جkkنبش )مkkرحkkله جkkلب
حkمايkت آگkاه تkريkن عkناصkر و تkثبيت سkازمkان در جkامkعه( صkحبت شkد .و در نkوشkته هkاى بkعدى مkسألkه ضkرورت تkوده
اى كردن مبارزه مسلحانه به ميان آمد.
حkل مkسائkل جkنبش طkبق نkظر مkسعود ،پkراكkنده كkردن نkيروهkاى دشkمن اسkت .درحkالkى كkه دشkمن بkا تkمام قkدرت
سعى درسركوب جنبش دارد بايد عرصه مبارزه را بهروستا كشاند.
در سkال  ۱۳۵۱اقkدامkاتkى شkد امkا مkشكالت تkكنيكى و فkقدان امkكانkات الزم در آن مkقطع امkكان ايkن كkار را بkه
سازمان نداد.
پkس بkه نkاچkار مkبارزه در شهkر عkمده شkد .و عkمليات نkمونkه خkلقى بkه مkنظور جkلب حkمايkت اقkشار مkختلف بkرنkامkه
ريزى شد .اين عمليات هرچند الزم بود اما كافى نبود.
درايkkن دوران نkkگاه ديkkگرى در سkkازمkkان شkkكل گkkرفkkت .كkkار بيشkkتر در مkkيان كkkارگkkران .پkkس رفkkنت بkkه روسkkتا مkkنتفى
شد و ماندن در شهر عمده شد.

شروع بحران
ضkرورت رشkد سkازمkان و عkدم امkكانkات الزم بkراى بkسيج و سkازمkاندهkى نkيروهkا خkود را بkهشkكل يkك بحkران نkشان
داد.
نkkيروهkkاى زيkkادى آزاد شkkده بkkود كkkه امkkكان مkkبارزه مسkkلحانkkه و غkkيرمسkkلحانkkه را بkkه سkkازمkkان مkkى داد .امkkا تkkمركkkز
سازمان در شهر امكان سازماندهى اين نيروها را نمى داد.
گ kkشاي kkش ج kkبهه ج kkدي kkد م kkى ت kkوانس kkت ض kkمن ك kkمك ب kkهرش kkد و گس kkترش س kkازم kkان ،اج kkازه ت kkقسيم ك kkار را ب kkهج kkنبش
بدهد .و نيروهايى براى پيشبرد مبارزات اقتصادى و سياسى آزاد شوند.
پيشبرد كارها به سبك و سياق سابق در شهر ديگر ممكن نبود.
 .3فرازهايى از تاريخ چريكهاى فدايى خلق ايران
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رسوخ انديشه هاى جزنى
درچ kkنني ش kkراي kkطى س kkازم kkان آم kkاده پ kkذي kkرش اي kkده ه kkاي kkى ب kkراى رف kkع م kkشكالت ع kkملى ب kkود .ن kkظرات ج kkزن kkى ب kkخصوص
دركتاب »چگونه مبارزه مسلحانه توده اى مى شود« مى توانست كارساز باشد.
جkkزنkkى درعkkني حkkالkkى كkkه بkkراى مkkبارزه مسkkلحانkkه نkkقش مkkحورى قkkائkkل بkkود .بkkراى مkkبارزه مسkkلحانkkه نkkقش صkkرف kاً
»آگkkاه سkkازنkkده« و تkkداركkkاتkkى قkkائkkل بkkود .و راه انkkقالب را هkkمانkkا راه بkkسيج و سkkازمkkاندهkkى سkkياسkkى تkkوده هkkا مkkى
دانست.
جkزنkى كkار صkنفى ـ سkياسkى را پkاى دوم جkنبش مkى دانسkت .و درواقkع نkظريkات او سkازشkى بkود بkني كkار آرام
سياسى و مبارزه مسلحانه
دوآل kkيسم ج kkزن kkى ب kkا م kkون kkيسم م kkسعود در ت kkضاد ب kkود .ج kkزن kkى درواق kkع ام kkر س kkياس kkى را از ام kkر ن kkظام kkى ج kkدا م kkى
دانست درحالى كه مسعود كار سياسى ـ نظامى را يك امر ارگانيك مى دانست.
ايkkده هkkاى جkkزنkkى يkkكباره در سkkازمkkان غkkالkkب نشkkد بkkلكه بkkه تkkدريkkج از آخkkريkkن مkkاه هkkاى سkkال  ۱۳۵۳ايkkن رسkkوخ
انجام شد.
در خ kkرداد  ۱۳۵۵در س kkرم kkقال kkه ن kkبرد ش kkماره ۷از »ع kkمليات ت kkبليغ مس kkلحان kkه« س kkخن ب kkه م kkيان آم kkد .و ع kkمليات
س kkازم kkان ت kkا آن زم kkان ت kkحت ه kkمني م kkقول kkه گ kkنجان kkده ش kkد .ه kkرچ kkند دره kkمني س kkرم kkقال kkه از م kkسعود و پ kkوي kkان و ض kkرورت
گسترش مبارزه مسلحانه ياد مى شود .اما به نظر مى رسد كه نگاهى جديد وارد سازمان شده است.
درن kkزد ب kkنيان kkگذاران س kkازم kkان ،ت kkبليغ مس kkلحان kkه ،دف kkاع از خ kkود مس kkلحان kkه و ت kkمام kkى اش kkكال م kkبارزه در خ kkدم kkت
استراتژى قابل قبول و ضرورى تلقى مى شدند .اما محدود كردن به تبليغ مسلحانه بحث ديگرى بود.
ع kkلى رغ kkم ره kkنمود م kkسعود ب kkرای ب kkاز ك kkردن ج kkبهه ج kkدي kkد ،در ان kkطباق ب kkا خ kkط »ت kkبليغ مس kkلحان kkه« ك kkار در شه kkر
متمركز شد و به ساواك فرصت ضربه هاى مرگبار داده شد.

ضربات مرگبار
از اواخkر سkال  ۱۳۵۴حkمله هkاى مkرگkبار سkاواك بkه پkايkگاه هkاى سkازمkان آغkاز شkد و بkاالخkره در تkابسkتان ۱۳۵۵
شوراى عالى سازمان به جز دو تن )اشرف و حرمتى پور كه در خارج بودند( از بني رفتند.

كاتاليزورهاى رسوخ انديشه هاى جزنى
عوامل ديگرى به رسوخ انديشه هاى جزنى كمك كرد:
 -۱هkرچkند مkسعود در كkتابkش بkدون آنkكه نkامkى از جkزنkى بkبرد بkه جkريkانkى اشkاره مkى كkند كkه تkحت تkأثkير حkركkت
كkوبkا »كkسانkى پkيدا شkدنkد كkه مkى خkواسkتند بkا اشkكالkى كkه بkراى مkا كkامkالً مkشخص نيسkت دسkت بkه عkمل مسkلحانkه
بkkزنkkند امkkا هkkنوز شkkروع نkkكرده در بkkند افkkتادنkkد .و بkkنابkkرايkkن نkkتوانسkkتند تجkkربkkه مkkثبت يkkا مkkنفى بkkراى جkkنبش فkkراهkkم
كنند«.
امkا بkراى بkخشى از سkازمkان كkه بkازمkانkدگkان گkروه جkنگل بkودنkد .و بkراى حkميد اشkرف بkه عkنوان رهkبر سkازمkان،
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بيژن جايگاهى ويژه داشت.
 -۲بkيژن از سkال  ۱۳۴۶بkه بkعد تkوانسkت بkخش زيkادى از زنkدانkيان را بkا ايkده هkاى خkود آشkنا كkند .هkمني افkراد
بkودنkد كkه بkعد از آزادى بkه سkازمkان مkلحق شkدنkد .هkرچkند ظkاهkرا ً چkريkك و فkدايkى بkودنkد .امkا چkريkك فkدايkى از جkنس
بيژن بودند .نه از جنس و سنخ مسعود.
 -۳گروه مهندسني و در رأس آنها بهروز ارمغانى نقش مهمى درجا انداخنت نظرات بيژن داشت.
ارمkkغانkkى در سkkال  ۱۳۵۰در رابkkطه بkkا »گkkروه مkkهندسkkني« كkkه جkkريkkانkkى تkkوده اى بkkود دسkkتگير شkkد .در زنkkدان بkkه
بkيژن نkزديkك شkد .و آثkار بkيژن تkوسkط او بkه بkيرون مkنتقل شkد .و هkمو بkود كkه بkعد از آزادى و پkيوسkنت بkه سkازمkان و
قرار گرفنت در رده باالى سازمان مبلغ خط بيژن بود.
 -۴بkيژن در نkقدهkاى خkود بkه صkراحkت نkامkى از مkسعود و پkويkان نkمى بkرد .بkرخkورد او بkهگkونkه اى بkود كkه پkندارى
آنچه او مى گويد در راستاى خط اصلى سازمان و بُعد تكاملی آن خط است.

قطع ارتباط سازمان با خارج
بkkا شkkهادت اشkkرف ،مkkركkkزيkkت اول و دوم سkkازمkkان بkkه وجkkود آمkkد و آنkkان نkkيز در هkkجوم هkkاى مkkرگkkبار سkkاواك از بkkني
رفتند .و مركزيت سوم تشكيل شد.
مkركkزيkت سkوم فkاقkد تkوان تkشكيالتkى و تkئوريkكى بkود كkه نسkل هkاى اول و دوم سkازمkان داشkتند .در هkمني دوران
انkشعابkى بkه راسkت صkورت گkرفkت و نُkه نkفر بkه حkزب تkوده پkيوسkتند .و در شkانkزدهkم آذر  ۱۳۵۶مkركkزيkت سkوم طkى
اطالعيه اى اعالم كرد ،خط سازمان تغيير كرده است.
درايkن مkدت ارتkباط سkازمkان بkا خkارج قkطع شkده بkود و مkحسن نkوربkخش مkأمkور شkد بkه ايkران بkرود و بkا رهkبرى
تkماس بkگيرد .مkحسن نkوربkخش و محkمدعkلى خسkروى اردبkيلى )داداشkى( پkيك هkاى سkازمkان بkودنkد .امkا در ايkران
توسط ساواك شناسايى شد و در يك درگيرى به شهادت رسيد.
بkkاالخkkره ارتkkباط بkkرقkkرار شkkد و مkkركkkزيkkت سkkوم مkkتوجkkه مkkخالkkفت دو عkkضو شkkوراى عkkالkkى سkkازمkkان بkkا نkkظرات ابkkراز
شده شد.
محkkمدرضkkا غkkبرايkkى بkkه عkkنوان نkkمايkkنده سkkازمkkان بkkراى در اخkkتيار گkkرفkkنت امkkكانkkات سkkازمkkان بkkهخkkارج رفkkت و ايkkن
نقلوانتقال آمدن اشرف و حرمتى پور بهايران را با تأخير مواجه كرد.

برگمارى هاى سال ۱۳۵۷
سkkازمkkان درحkkالkkى بkkه فkkاز قkkيام و سkkرنkkگونkkى رسkkيد كkkه سkkاواك رهkkبران اصkkلى آن را از پkkاى درآورده بkkود و تkkوش و
توان چندانى براى چريك ها باقى نمانده بود.
س kkاواك از س kkال  ۱۳۵۰ت kkا روز س kkرن kkگون kkى دچ kkار خ kkطاي kkى اس kkترات kkژي kkك ش kkد .و ب kkه اي kkن ب kkاور رس kkيد ك kkه خ kkطر
س kkرن kkگون kkى از س kkوى چ kkري kkك ه kkا اس kkت .پ kkس ت kkمام kkى ت kkوان خ kkود را در جه kkت ق kkلعوق kkمع ك kkردن آن ه kkا ب kkه ك kkار ب kkرد .و
روحkانkيت را از يkاد بkرد .ديkالkكتيك تkاريkخ را نkگر بkخشى كkه بkايkد چkشم و گkوش بkيدار رژيkم شkاه بkاشkد .خkود و شkاه
را با نگاهى غلط به منجالب تاريخ برد.
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در اي kkن زم kkان رف kkيق ه kkادى )اح kkمد غ kkالم kkيان ل kkنگرودى( در رأس س kkازم kkان ب kkود .و ب kkا پ kkاى م kkردى ه kkاى او ب kkود ك kkه
سازمان تا حدودى احيا شده بود.
شkرايkط جkديkد نkيازمkند بkرخkورد فkعال تkرى داشkت پkس عkده اى بkه عkنوان »كkادرهkاى ويkژه« عkضوگkيرى شkدنkد .تkا
در ب kkخش ن kkوش kkتارى ب kkه م kkرك kkزي kkت س kkازم kkان ك kkمك ك kkنند .اي kkن اف kkراد ك kkسان kkى ب kkودن kkد ك kkه ط kkبق اس kkناد س kkاواك در س kkال
 ۱۳۵۵4ن kkه چ kkري kkك ب kkودن kkد و ن kkه ف kkداي kkى .و ب kkه م kkواض kkع ح kkزب ت kkوده ن kkزدي kkك ش kkده ب kkودن kkد .ام kkا خ kkود را ت kkوده اى ن kkمى
دانستند .بلكه خود را »سياسى كار« خطاب مى كردند.

برگمارى هاى سال ۱۳۵۸
در بkkهار ۱۳۵۸بkkا سkkرنkkگونkkى رژيkkم پهkkلوى و عkkلنى شkkدن سkkازمkkان انkkتخاب رهkkبرى جkkديkkد دردسkkتور كkkار قkkرار گkkرفkkت.
امkا كkسانkى بkه ايkن انkتخابkات دعkوت شkدنkد كkه چkريkك نkبودنkد .فkدايkى هkم نkبودنkد بkا روايkت هkاى مkختلف بkني  ۷۰تkا
 ۹۰نفر به اين جلسه دعوت شدند.
مkسئول جkلسه فkرخ نگهkدار ،مهkدى فkتاح پkور و عkبدالkرحkيم پkور بkودنkد سkه سkياسkى كkار .و شkمارش آرا بkا حkيدر
)محمد دبيرى فرد( و منصور )رضا غبرايى( بود.
هشت نفر به عنوان كميته مركزى انتخاب شدند.
-۱ع kkبدال kkرح kkيم پ kkور-۲،مح kkمدرض kkا غ kkبراي kkى -۳ ،ف kkرجاهلل م kkمبينى ك kkاظ kkمى-۴،مه kkدى ف kkتاح پ kkور -۵ ،مح kkمد دب kkيرى
فرد-۶هادى ميرمؤيدى-۷،على رضا اكبرى شانديز و -۸فرخ نگهدار
كه اين عده چهار نفر ديگر را برگزيدند:
-۱على توسلى -۲،بهزاد كريمى -۳،انوشيروان لطفى و -۴نقى حميديان
و هفت نفر به عنوان مشاور انتخاب شدند:
 -۱جkkمشيد طkkاهkkرى پkkور-۲،اكkkبر دوسkkتدار صkkنايkkع-۳ ،اصkkغر سkkلطان آبkkادى -۴ ،بهkkروز سkkليمانkkى -۵،حkkشمت
رئيسى -۶ ،احمد غالميان لنگرودى و -۷اكبر كاميابى

شروع فروپاشى
طkkبق گkkزارش سkkاواك از يkkك عkkامkkل نkkفوذى تkkاريkkخ  ،۱۳۵۵/۳/۱۱هيجkkده نkkفر تkkصميم مkkى گkkيرنkkد در زنkkدان يkkك تkkشكل
سياسى به وجود آورند اين افراد عبارت بودند از:
 -۱فـkkرخ نگهـkkدار -۲ ،جkkمشـيد طkkاهkkرى پـkkور-۳،فـkkرزاد كkkريkkمى-۴،پkkرويkkز نkkويـkkدى -۵ ،اكkkبـر دوسـkkتدار -۶ ،عkkلى
ت kkوسـ kkلى -۷ ،مهـ kkدى ف kkتاح پـ kkور -۸،ع kkلـى اصـ kkغر ايـ kkزدى -۹ ،سه kkراب ش kkهاب ال kkدي kkن -۱۰ ،ن kkري kkمان رح kkيمى-۱۱،
ابkوالkقاسkم طkاهkرپkرور -۱۲،حkبيباهلل فkرزاد -۱۳،شkاهkرخ نkعمتى -۱۴ ،رضkا نkعمتى -۱۵ ،يkوسkف كkشى زاده و -۱۶
عبدالرحيم صبورى
ه kkفت ن kkفر از اي kkنان ب kkه ض kkرس ق kkاط kkع م kkى ت kkوان گ kkفت ك kkه دي kkگر ن kkه چ kkري kkك ب kkودن kkد و ن kkه ف kkداي kkى ،ول kkى در ره kkبرى

 .4جلد دوم تاريخ چريكها ،محمود نادرى
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سازمان قرار گرفته بودند.
از س kkال  ۱۳۵۷ب kkا ب kkاز ش kkدن در زن kkدان ه kkا ،ك kkسان kkى ب kkه س kkازم kkان ت kkوانس kkتند وارد ب kkشون kkد ك kkه درزن kkدان ب kkه ن kkفى
مkبارزه مسkلحانkه رسkيده بkودنkد .مkثل نگهkدار و جkمشيد طkاهkرى پkور يkا بkيژنkى بkودنkد و يkا حkتى از بkيژن هkم گkذشkته
بودند.
از ه kkمان زم kkان درس kkازم kkان ب kkه روى م kkسعودى ه kkا بس kkته ب kkود .و اف kkرادى م kkثل ع kkبدال kkرح kkيم ص kkبورى و ف kkري kkبرز
سنجرى نتوانستند وارد سازمان شوند.
درواق kkع ج kkمعى ك kkه در خ kkان kkه مس kkتوره اح kkمدزاده در س kkال ۱۳۵۸ج kkمع ش kkده ب kkودن kkد ك kkسان kkى ب kkودن kkد ك kkه خ kkود را
»سياسى كار« مى ناميدند.
پkس دعkوت بkه انkتخابkات گkزيkنشى بkود .امkا ايkن تkمامkى مkاجkرا نkبود مهkدى فkتاح پkور و قkربkانkعلى ،عkبدالkرحkيم پkور
م kkأم kkور ب kkودن kkد ت kkا ب kkا م kkراج kkعه ب kkه ه kkمني اف kkراد گ kkزي kkنشى زم kkينه ان kkتخاب ش kkدن اف kkراد م kkورد ن kkظر خ kkود را آم kkاده ك kkنند
گkkزيkkنشى بkkودن كkkم بkkود زمkkينه چkkينى بkkه آن اضkkافkkه شkkد .و آن هkkم بkkسنده نkkبود پkkس بkkايkkد در شkkمارش آرا هkkم دسkkت
برده مىشد تا بى اخالقى كامل شود.
نkkقى حkkميديkkان در تkkاشkkكند از فkkتاح پkkور مkkى شkkنود كkkه بkkراى حkkذف رفkkيق هkkادى )احkkمد غkkالمkkيان لkkنگرودى( يkkك
رأى او به نفع نگهدار مصادره مى

شود5.

فرخ نگهدار كه بود
فkرخ نگهkدار دانkشجوى فkنى بkود كkه در سkال  ۱۳۴۴بkه عkنوان هkوادار گkروه جkزنkى عkضوگkيرى شkد در سkال۱۳۴۶
دس kkتگير و ب kkه پ kkنج س kkال زن kkدان م kkحكوم ش kkد .در س kkال  ۱۳۴۹آزاد ش kkد و آزادى او ه kkمزم kkان ش kkد ب kkا غ kkرش پ kkلنگان
دي kkلمان و ط kkبرس kkتان .نگه kkدار اح kkساس ك kkرد ك kkه ب kkه زودى ت kkرك kkش ه kkاى ع kkمليات س kkياه kkكل او را ن kkيز ب kkرم kkى گ kkيرد .و
سkاواك بkه سkراغ او خkواهkد رفkت .پkس بkه افkغانسkتان گkريkخت تkا از تkيررس سkاواك در امkان بkاشkد .ايkن امkر سkاواك
را بيشتر كنجكاو كرد پس توسط قاچاقچى هاى رابط او را به تهران آورد.
نگهkدار تkا سkال  ۱۳۵۷زنkدان بkود و در ايkن دوران طkبق اسkناد سkاواك و روايkت تkوده اى هkاى زنkدانkى او بkه خkط
حزب نزديك مى شود.
تكذيب يا فعل وارونه
مهkدى فkتاح پkور بkعدهkا مkدعkى شkد كkه او بkه نkقى حkميديkان درمkورد جkابkهجkايkى آرا حkرفkى نkزده اسkت .6مkا در ایkنجkا
دو روايkت داريkم و يkك حkقيقت .روايkت نخسkت درمkورد جkابkهجkايkى آرا اسkت كkه نkقى حkميديkان راوى اسkت و شkهادت
قkkربkkانkkعلى عkkبدالkkرحkkيم پkkور را درپشkkت خkkود دارد و روايkkت دوم از آن مهkkدى فkkتاح پkkور اسkkت كkkه مkkتهم بkkه ايkkن جkkابkkه
جايى است.
و آن حقيقت بركنارى رفيق هادى ،رهبر سازمان است از رهبرى.
 .5نقى حميديان ،بر بالهاى آرزو
 .6سايت عصر نو ،پانزدهم شهريور 1389
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چkگونkه مkى شkود كkه فkردى كkه سkازمkان را از دل طkوفkان هkا نkجات داده اسkت نkاگkهان دريkك انkتخابkات نkه تkنها از
رهkبرى عkزل شkود كkه در تkركkيب هشkت نkفره كkميته مkركkزى هkم قkرار نkگيرد .و در بkرگkمارى بkعدى نkيز جkزء چkهار نkفر
انتصابى نباشد .آن هم توسط كسانى كه در رده هوادار و يا سمپات بوده اند .اين جز توطئه چه معنايى دارد.
فkتاح پkور در هkمني تkكذيkبيه اش مkى گkويkد :بkركkنارى رفkيق هkادى بkدون دلkيل بkوده اسkت و در تkاشkكند مkى گkويkد:
»درست نبود« بركنارى رفيق هادى.
امkkا رفkkيق هkkادى بkkا تkkوطkkئه و يkkا بkkدون تkkوطkkئه بkkايkkد حkkذف مkkى شkkد .چkkرا كkkه اكkkثريkkت آن جkkمع  ۷۰يkkا ۹۰نkkفره نkkه
چkريkك بkودنkد و نkه فkدايkى .پkس چkريkك فkدايkى را بkرنkمى تkافkتند بkههkمني خkاطkر چkريkك و هkوادار مkشى چkريkكى بkه ايkن
نشسkkت هkkم دعkkوت نشkkدنkkد .امkkا يkkك سkkؤال بkkدون جkkواب مkkى مkkانkkد .اگkkر ايkkن  ۷۰-۹۰نkkفر كkkه بkkه مkkشى چkkريkkكى بkkاور
نداشتند در يك سازمان چريكى چه مى كردند .اگر اينكار توطئه نبود پس چه بود.
سkkقوط و فkkروپkkاشkkى از هkkمنيجkkا آغkkاز شkkد .از بkkى اخkkالقkkى .از اخkkالق نkkاكkkارگkkرى و غkkيرانkkقالبkkى و ضkkدفkkدايkkى
اپورتونيسم سخنور بعدها اعالم كرد فروپاشى از بى دانشى آغاز شد .كه اين گونه نبود.
كkل كkار تkئوريkك چkريkك هkا از سkه جkزوه مkسعود و پkويkان و صkفايkى فkراتkر نkرفkت .امkا بkهخkاطkر تkك تkك واژه هkاى
آن چريك ها ايستادند .خون دادند شكنجه شدند دم برنياوردند.
كkل آن سkه جkزوه شkايkد بkه سkيصد صkفحه هkم نkمى رسkيد .امkا بkاد آن سkه جkزوه بkه هkر كkه خkورد آنkرا دگkرگkون
كرد .آيا اين ها اتفاقى بود .هرگز ،آن كس كه به دنبال حقيقت نيست .به حقيقت هم راه نمى يابد.

عرفان فدايى
از خkرداد  ۱۳۵۵تkا بkهمن ۱۳۵۷نkود درصkد از رهkبران سkازمkان بkه شkهادت رسkيدنkد دررأس ده درصkد بkاقkى مkانkده
رفيق هادى بود.
رفkkيق هkkادى هkkمان نkkقشى را داشkkت كkkه غkkفور حkkسن پkkور در احkkياى گkkروه جkkنگل داشkkت .بkkگذريkkم كkkه بkkه داليkkلى
غفور مورد بى مهرى قرار گرفت .و نقش او ناشناخته ماند.
در سkال  ۱۳۵۸اپkورتkونيسkت هkا كkه بkه سkازمkان رخkنه كkرده بkودنkد .در انkتخابkاتkى بkه سkبك و سkياق حkزب تkوده،
رفkيق هkادى را از رهkبرى كkنار گkذاشkتند بkهانkه رأى گkيرى بkود بkگذريkم كkه از ابkتدا تkا انkتها طkبق روايkت راويkان مkوثkق
توطئه بود.
بkگذريkم كkه امkروز فkتاح پkور از دزديkدن رأى هkادى تkن مkى زنkد چkرا كkه حkاصkل آن تkوطkئه جkز شكسkت و بkدنkامkى
براى عامل آن چيزى نبود و نيست.
ام kkا اگ kkر آن روز اي kkن رأى ج kkاب kkهج kkا ن kkمى ش kkد .و نگه kkدار ب kkه ره kkبرى س kkازم kkان راه ن kkمى ي kkاف kkت ش kkاي kkد س kkرن kkوش kkت
سازمان چريك ها چيز ديگرى بود.
عرفان را نگر
در انkkتخاب هشkkت نkkفر اول رفkkيق هkkادى در تkkركkkيب رهkkبرى نkkبود در بkkرگkkمارى چkkهار نkkفر بkkعدى بkkاز هkkم رفkkيق هkkادى
انتخاب نشد.
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ب kkهق kkول ع kkوام ب kkى ان kkصاف ه kkا ص kkاح kkب خ kkر را پش kkت خ kkر ه kkم س kkوار ن kkكردن kkد .و اي kkن درح kkال kkى ب kkود ك kkه او ره kkبر
بkkالمkkنازع سkkازمkkان بkkود .و مkkى تkkوانسkkت هkkمه آن رأى هkkا را بkkه سkkطل آشkkغال بkkريkkزد .امkkا نkkريkkخت اعkkتراض هkkم نkkكرد
چkگونkه مkى شkود صkاحkب خkانkه پشkت در خkانkه بkمانkد .و در را روى او بkاز نkكنند .مkى شkود اگkر صkاحkب خkانkه چkريkك
باشد آن هم از جنس فدايى ا ش.
تkنها اشkرف دهkقانkى اعkتراض كkرد .آن هkم نkه بkه بkاال و پkايkني بkودن آدم هkا بkه رخkنه اپkورتkونkيسم كkه ايkن رخkنه را
خوب ديده بود و در آن روزگار اين ديدن كار بزرگى بود.
بkkعدهkkا كkkه اپkkورتkkونيسkkت هkkا مkkفتضح شkkدنkkد در تkkاشkkكند فkkتاح پkkور از حkkذف رفkkيق هkkادى اظkkهار تkkأسkkف كkkرد .و
ديkkگر ديkkر شkkده بkkود .خkkيلى ديkkر و رفkkيق هkkادى بkkر بسkkتر خkkاكkkى غkkريkkب خkkفته بkkود .امkkا بkkا شkkرافkkت و بkkزرگkkى .تkkا در
سkال  ۱۳۹۰مkا بkه يkاد بkياوريkم مkى تkوان رهkبر بkود امkا مkدعkى رهkبرى نkبود .و مkى تkوان بkه سkادگkى خkوردن يkك لkيوان
آب صندلى را به ديگران واگذار كرد و مباركش باد كه مرد تمام بود.7

 .7ذوالنون مصرى مريدى به خدمت بايزيد فرستاد كه:
»اى بايزيد همه شب خسبى و به راحت مشغول مى باشى و قافله درگذشت.
مرد بيامد و پيغام برسانيد.
بايزيد جواب داد» :ذوالنون را بگوى كه مرد تمام آن باشد كه همه شب خفته بود .و بامداد پيش از نزول قافله به منزل فرود آمده باشد«.
ذوالkنون چkون ايkن بkشنيد .بkگريسkت و گkفت مkباركkش بkاد كkه احkوال مkا بkديkن درجkه نkرسkيده اسkت .بkديkن بkاديkه ،طkريkقت مkى خkواهkد و بkديkن روش سkلوك
باطن«
ذﮐﺮ بايزيد بسطامى
تذكره االوليا ،عطار
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انشعاب
در بيسkتم ارديبهشkت  ،۱۳۵۸مهkدى فkتاح پkور بkه عkنوان سkخنگوى سkازمkان چkريkك هkا در يkك مkتينگ سkازمkانkى در
دانkشگاه صkنعتى اعkالم كkرد اشkرف دهkقانkى از سkازمkان اخkراج شkده اسkت اخkراج مkعروف تkريkن چkريkك فkدايkى آن
هم توسط گمنام ترين سخنگوى چريك ها تعجب همگان را برانگيخت.

اشرف دهقانى كه بود
ربkkاب عkkباس زاده دهkkقانkkى )مkkعروف بkkه اشkkرف دهkkقانkkى( درسkkال  ۱۳۵۰حkkني يkkك قkkرار خkkيابkkانkkى دسkkتگير شkkد كkkمى
بعد برادرش بهروز دهقانى دستگير شد.
بkرادر و خkواهkر مkقاومkتى حkماسkى در زيkر شkكنجه كkردنkد .بهkروز در زيkر شkكنجه شkهيد شkد و اشkرف زنkده مkانkد
اما خبر مقاومت آن دو در سطح جامعه و جنبش انقالبى پخش شد.
در سkkال  ۱۳۵۲بkkا كkkمك هkkواداران سkkازمkkان مkkجاهkkديkkن خkkلق از زنkkدان قkkصر گkkريkkخت و بkkه سkkازمkkان چkkريkkك هkkا
پkkيوسkkت و خkkاطkkرات زنkkدانkkش را بkkا نkkام »حkkماسkkه مkkقاومkkت« و مkkقدمkkه حkkميد اشkkرف منتشkkر كkkرد .و نkkام پkkرآوازه او
پرآوازه تر شد.
تkا سkال  ۱۳۵۳در ايkران مkانkد .در سkال  ۱۳۵۳بkه عkنوان نkمايkنده سkازمkان بkه خkاور مkيانkه رفkت تkا بkخش خkارج
از كشور سازمان را به همراه حرمتى پور كه در سال  ۱۳۵۲به خارج رفته بود هدايت كند.
در ي kkك س kkفر ب kkه آمل kkان ك kkه ب kkراى س kkخنران kkى در ك kkنفدراس kkيون ب kkه آنج kkا رف kkته ب kkود پ kkليس ب kkهدن kkبال دس kkتگيرى ب kkادر
مkkايkkنوف بkkه او مkkشكوك شkkد و او را دسkkتگير كkkرد امkkا قkkبل از آن كkkه شkkناخkkته شkkود تkkوسkkط وكkkيل كkkنفدراسkkيون آزاد
شد و به ليبى بازگشت.
بkعد از شkهادت حkميد اشkرف ديkگر رهkبران شkوراى عkالkى سkازمkان مkدتkى ارتkباطkش بkا داخkل كkشور قkطع شkد و
چkون بkا سkازمkان مkرتkبط شkد فkهميد كkه خkط بkيژن بkر سkازمkان حkاكkم شkده اسkت .او بkه هkمراه حkرمkتى پkور بkه نkمايkنده
سازمان اعالم كردند كه رهبرى وقت حق رد خط گذشته سازمان را نداشته است .و توضيح خواستند.
در شkkرف آمkkدن بkkه ايkkران بkkودنkkد كkkه نkkمايkkنده سkkازمkkان رضkkا غkkبرايkkى بkkراى تkkحويkkل گkkرفkkنت امkkكانkkات سkkازمkkان بkkه
خkارج از كkشور آمkد و چkون آن هkا مkجبور بkودنkد شkخصا امkكانkات را تkحويkل دهkند آمkدن آن هkا ديkر شkد و زمkانkى
به ايران آمدند كه رژيم شاه درحال سقوط بود.
تkماس اشkرف و حkرمkتى پkور زمkانkى بkا رهkبرى سkازمkان بkرقkرار شkد كkه انkتخابkات بkرگkزار شkده بkود و بkانkد فkرخ
نگهدار به رهبرى سازمان چنگ انداخته بود.
دو راه در پkkيش پkkاى اشkkرف و حkkرمkkتى پkkور بkkود .پkkذيkkرش خkkط سkkازمkkان و رهkkبرى فkkعلى و بkkه ازاى ايkkن پkkذيkkرش
اشرف مسئول نشريه كار و حرمتى پور مسئول نظامى گيالن مى شد.
و اشkkرف و حkkرمkkتى پkkور نkkپذيkkرفkkتند و از رهkkبرى سkkازمkkان خkkواسkkتند ضkkمن ادامkkه خkkط مkkوجkkود بkkه آن هkkا فkkرصkkت
دهد تا نظرات خود را در سازمان به بحث بگذارند .اما پذيرفته نشده به دو دليل:
 -۱نخسkت آن كkه اعkالم نkظرى مkخالkف خkط غkالkب بkه مkعناى بkودن دو ديkد در سkازمkان بkود و رهkبرى حkاضkر نkبود
به عقب برگردد و نظر ديگرى را بپذيرد.
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 -۲دوم آن كه برخالف تصور اشرف و حرمتى پور رهبرى وقت بيژنى نبود بلكه از بيژن هم گذشته بودند.

شرايط عينى انقالب
اشkرف و حkرمkتى پkور كkه در سkال  ۱۳۵۶از تkغيير خkط سkازمkان از مkسعود بkه بkيژن آگkاه شkدنkد و در واقkع كkارهkاى
بkkيژن بkkه دسkkت آن هkkا رسkkيد .مkkتوجkkه شkkدنkkد جkkزنkkی بkkدون آن كkkه نkkامkkى از مkkسعود و پkkويkkان بkkبرد آن هkkا را بkkه عkkنوان
چپ رو مورد انتقاد قرار داده است .انتقاد بيژن به شرايط عينى انقالب بود.
بkيژن مkى گkفت :كkسانkى كkه مkى گkويkند شkرايkط عkينى انkقالب وجkود دارد دسkت بkهسkالح مkى بkرنkد و بkرايkن بkاورنkد
كkه تkوده آمkاده اسkت تkا از او حkمايkت مkادى و مkعنوى كkند .و چkون بkا ايkن واقkعيت روبkه رو نkمى شkود .يkا مkنفعل مkى
شوند و يا اينكه درستى مشى را زير سؤال مى برند.
شkرايkط عkينى انkقالب وجkود نkدارد امkا پkيشاهkنگ بkايkد بkا دسkت بkردن بkه سkالح مkرحkله تkدارك انkقالب را پشkت سkر
بگذارد تا شرايط آماده شود و توده و طبقه به ميدان بيايند.
اشkkرف و حkkرمkkتى پkkور ضkkمن دفkkاع از نkkظر مkkسعود بkkه تkkفصيل تkkوضkkيح دادنkkد كkkه شkkرايkkط عkkينى انkkقالب وجkkود
دارد ،ام kkا ب kkودن ش kkراي kkط ع kkينى ان kkقالب ب kkه م kkعناى ح kkماي kkت وال kkفور ت kkوده و ط kkبقه از پ kkيشاه kkنگ نيس kkت م kkسعود ب kkه
صراحت به اين امر اذعان دارد.
مkشكل بkيژن در آن اسkت كkه شkرايkط عkينى انkقالب را بkا مkوقkعيت انkقالبkى يkكى مkى گkيرد .كkه ايkن گkونkه نيسkت.
اشkرف مkى گkويkد شkرايkط عkينى انkقالب از سkال  ۱۳۵۷وجkود دارد ا ّkمkا از شهkريkور) ۱۳۵۷واقkعه مkيدان ژالkه( اسkت
كه موقعيت انقالبى فرا مى رسد.
در اي kkن دو م kkوق kkعيت وظ kkيفه پ kkيشاه kkنگ و ش kkعاره kkاي kkش م kkتفاوت اس kkت ب kkا آم kkاده ش kkدن ش kkراي kkط ع kkينى ان kkقالب
پ kkيشاه kkنگ ت kkالش م kkى ك kkند ت kkوده و ط kkبقه را م kkتقاع kkد ك kkند ك kkه رژي kkم ب kkاي kkد س kkرن kkگون ش kkود ام kkا در زم kkان kkى ك kkه م kkوق kkعيت
انقالبى آماده شد است پيشاهنگ از توده و طبقه مى خواهد رژيم را سرنگون كنند.
ايkن كkتاب در شهkريkور ۱۳۵۷منتشkر شkد ،رهkبرى سkازمkان از اشkرف و حkرمkتى پkور انkتقاد كkرد و اعkالم كkرد كkه
اين اقدام يك كار خالف تشكيالتى است.
آخرين نامه ها
اشkرف و حkرمkتى پkور بkرايkن بkاور بkودنkد كkه بkا حkضور درسkازمkان )بkه راه انkداخkنت مkبارزه ايkدئkولkوژيkك( خkط راسkت
را درسkkازمkkان مkkنفرد مkkى كkkنند .پkkس بkkعد از اعkkالم اخkkراج تkkوسkkط فkkتاح پkkور بkkه رهkkبرى نkkامkkه اى نkkوشkkتند و تkkوضkkيح
دادنkد كkه آن هkا خkواسkتار اعkالم دو خkط درسkازمkان نيسkتند .بkلكه خkواهkان حkضور درسkازمkان و اعkالم نkظراتkشان
در درون سازمان هستند.
امkkا رهkkبرى وقkkت كkkه نkkه مkkسعود را قkkبول داشkkت و نkkه بkkيژن را ،بkkا در دسkkت داشkkنت اهkkرم هkkاى تkkشكيالت نkkيازى
نkمى ديkد وقkت خkود را صkرف درسkتى مkسعود يkا بkيژن كkند .و از سkويkى ديkگر نkمى خkواسkت اعkالم كkند كkه اگkر آن
ها نه بيژنى هستند و نه مسعودى پس چه هستند.
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حق با كه بود
در فkاصkله سkالkهاى  ۱۳۵۴-۵۵فkشار سkاواك بkه حkد مkرگkبارى رسkيده بkود و جkنبش چkريkكى بkه تkمامkى در بkن بسkتى
امنيتى قرار گرفتار بود.
راه خالص يا باز كردن جبهه اى جديد بود يا عقب نشينى تاكتيكى.
امkkا رهkkبران جkkنبش بkkن بسkkت را ايkkدئkkولkkوژيkkك مkkى دانسkkتند .پkkس يkkك بkkخش جkkنبش بkkه مkkاركkkسيسم گkkرايkkش پkkيدا
كرد) .سازمان مجاهدين( و يك بخش ديگر سمت و سوى كار سياسى يافت.
ضkربkات  ۱۳۵۴-۵۵رهkبرى سkازمkان را از عkناصkر كkيفى تkهى كkرد .پkس بkازمkانkدگkان سkازمkان گkذار از مkسعود
به بيژن را ،راه نجات سازمان ديدند.
در روزهkاى مkرگ و زنkدگkى امkكان هkمه پkرسkى و امkكان بkحث هkاى ايkدئkولkوژيkك حkول مkسائkل نkبود پkس مkركkزيkت
سkوم سkازمkان راه نkجات سkازمkان را در خkط بkيژن ديkد .و در شkانkزدهkم آذر ۱۳۵۶اعkالم كkرد خkط بkيژن را پkذيkرفkته
است.
ايkkن گkkذار اصkkولkkى نkkبود امkkا قkkابkkل فkkهم بkkود .رهkkبرى وقkkت سkkازمkkان بkkيش از هkkر چkkيز بkkه فkkكر نkkجات سkkازمkkان بkkود.
پس خود را مجاز مى ديد در آن شرايط براى نجات سازمان هركارى را انجام بدهد.
از سkkويkkى ديkkگر دو عkkضو شkkوراى عkkالkkى سkkازمkkان ،اشkkرف و حkkرمkkتى پkkور ،بkkا اسkkتناد بkkه اسkkاسkkنامkkه سkkازمkkان
مkkعتقد بkkودنkkد كkkه هkkرگkkونkkه تkkغيير در سkkياسkkت كkkلى سkkازمkkان ،اسkkتراتkkژى سkkازمkkان و تkkغيير ايkkدئkkولkkوژى سkkازمkkان در
حيطه اختيارات شوراى عالى سازمان است .نه مركزيت وقت از اين زاويه اين دو نيز محق بودند.
اگkkر رژيkkم سkkقوط نkkكرده بkkود .ايkkن اخkkتالف بkkايkkد بkkه زمkkانkkى مkkوكkkول مkkى شkkد كkkه سkkازمkkان از زيkkر ضkkربkkات سkkاواك
خارج مى شد .و شوراى عالى در اين مورد تصميم مى گرفت.
اما با سقوط شاه و باز شدن فضا خواست اشرف و حرمتى پور خواستى درست و منطقى بود.
نkظريkات آن دو بkه سkازمkان آورده مkى شkد .و پkس از طkى يkك دوره مkشخص مkبارزه ايkدئkولkوژيkك كkنگره سkازمkان
نسkبت بkه گkذشkته سkازمkان ،و حkال و آيkنده سkازمkان تkصميم گkيرى مkى كkرد .اقkليت بkا حkفظ حkقوق اش در سkازمkان
مى ماند و اكثريت با در دست داشنت رهبرى سازمان خط خود را پيش مى برد.
و اگر اقليت به نظر اكثريت تن نمى داد مى توانست از سازمان جدا شود.
امkا رهkبرى وقkت سkازمkان بkا در دسkت داشkنت اهkرم هkاى تkشكيالتkى بkه اصkولkيت هkا نkمى انkديkشيد در فkكر حkفظ
يkkكپارچkkگى بkkزرگkkتريkkن سkkازمkkان چkkپ ايkkران نkkبود .آنkkان مkkى خkkواسkkتند بkkه هkkر شkkكلى كkkه شkkده اسkkت خkkود را از شkkر
مزاحم ها خالص كنند و خود را به حزب توده برسانند.
انkشعاب اجkتناب نkاپkذيkر نkبود و پkاى بkندى بkه دمkكراسkى تkشكيالتkى ،بkاور بkه اصkولkيت هkاى انkقالبkى مkى تkوانسkت
از انشعاب جلوگيرى كند.8

 .8فرخ نگهدار در مصاحبه با آرش ،اعالم كرد كه انشعاب ها اجتناب ناپذير نبود .اگر دمكراسى رعايت مى شد نيازى به
اين همه شقه شقه شدن نبود .و چه دير.
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مصاحبه اشرف :مانيفيست انشعاب
انشعاب به پيروان خط مسعود تحميل شد .و اين افراد خود را چريك هاى فدايى خلق ايران ناميدند.
بkنيانkگذاران سkازمkان در سkال  ۱۳۵۰خkود را چkريkكهاى فkدايkى خkلق نkامkيدنkد .و مkخصوصkا ً از سkازمkان نkامkيدن
خود اجتناب كردند تا هر كس خود را چريك و فدايى مى داند در زير اين پرچم مبارزه كند.
در سkال هkاى بkعد در اوج بkحث هkاى شkعاعkيان و حkميد اشkرف ،پkيشونkد سkازمkان بkه چkريkك هkا اضkافkه شkد تkا
ورود اعضاى جديد تحت ايدئولوژى مشخص انجام شود.
گkkزيkkدن ايkkن نkkام بkkراى آن بkkود كkkه ايkkنان خkkود را وفkkاداران خkkط مkkسعود مkkى دانسkkتند .و ايkkن نkkام سkkزاوار ايkkنان
بود.
در انتخاباتى كه انجام شد افراد زير به عنوان مركزيت برگزيده شدند:
-۱اشkkرف دهkkقانkkى )شkkيريkkن( -۲ ،محkkمد حkkرمkkتى پkkور )مkkسعود(-۳ ،عkkبدالkkكريkkم صkkبورى )بهkkروز( -۴ ،9فkkريkkبرز
سنجرى )حسن( و  -۵رحيم كريميان )عباس(
كkkمى بkkعد از اعkkالم اخkkراج اشkkرف تkkوسkkط فkkتاح پkkور ،اشkkرف در هشkkتم خkkرداد ۱۳۵۸مkkصاحkkبه اى انkkجام داد.
ايkن مkصاحkبه در واقkع پkاسkخ بkه اعkالم اخkراج بkود .امkا از آنجkا كkه نkام اشkرف پkرآوازه بkود .و انkشعاب نkيز بkه نkام
او ثkبت شkده بkود مkصاحkبه تkبديkل شkد بkه مkانيفيسkت چkريkك هkاى مkنشعب .و در واقkع هkم چkنني بkود .چkرا كkه بkعدهkا
نيز همني مصاحبه زمينه ساز انشعاب در چريك هاى فدايى شد.

نكات مهم

مصاحبه10

آنkkچه كkkه ايkkن مkkصاحkkبه را پkkراهkkميت مkkى كkkند .خkkود مkkصاحkkبه نيسkkت واكkkنش هkkايkkى اسkkت كkkه نسkkبت بkkه مkkصاحkkبه
ايجاد شد .اين واكنش ها است كه آنرا به مانيفيست گروه تبديل كرد:
-۱اپورتونيست ها در رهبرى سازمان رخنه كرده اند.
-۲رهبرى سازمان به مبارزه مسلحانه باور ندارد.
 -۳اينان بيژن را هم قبول ندارند.
 -۴برگمارى هاى سال  ۱۳۵۷گزينشى و از منتقدين مشى مسلحانه بوده است.
 -۵پايگاه طبقه حاكمه ،بورژوازى وابسته است.
 -۶مرحله مبارزه ضدامپرياليستى است.
 -۷بايد سازمان مسلح توده اى را به وجود بياوريم.
 -۸هرجا به خلق حمله شود بايد مقاومت نظامى خلق را سازمان داد.

 .9در ج kkلد دوم ك kkتاب چ kkري kkكها از مح kkمود ن kkادرى ك kkه ب kkا ت kkوج kkه ب kkه اس kkناد وزرات اط kkالع kkات ت kkنظيم ش kkده اس kkت از س kkه ص kkبورى ن kkام م kkى ب kkرد ع kkبدال kkكري kkم،
عkkبدالkkرحkkيم و عkkبدالkkعظيم .امkkا در نkkمايkkه انkkتهاى كkkتاب نkkام دو صkkبورى بيشkkتر نيسkkت .عkkبدالkkرحkkيم و عkkبدالkkعظيم .در كkkتاب اول نkkيز فkkقط نkkام عkkبدالkkرحkkيم
است به نظر مى رسد كريم و رحيم يكى باشند.
 .10در آغkاز نkقدى تkوسkط نگهkدار بkه مkصاحkبه نkوشkته شkد .كkه در واقkع رد مkشى گkذشkته سkازمkان بkود و بkه دنkبال آن دو حkاشkيه در دفkاع از مkصاحkبه
نوشته شد و بعدها نقدهاى چندى در رد و دفاع از مصاحبه قبل و بعد از انشعاب سال  ۱۳۶۰در چريكها فدايى.
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 -۹اپورتونيسم مدت زيادى نمى تواند خود را بر سازمان غالب كند.
 -۱۰كkار فkعلى مkا بkردن ايkدئkولkوژى مkيان طkبقه و شkركkت در پkروسkه سkازمkاندهkى طkبقه در سkازمkانkهاى صkنفى ـ
سياسى است.
 -۱۱مkkبارزه صkkنفى بkkدون دمkkكراسkkى مkkمكن نيسkkت .ايkkن مkkبارزه بkkا شkkروع بkkه مkkبارزه بkkراى دمkkكراسkkى و آزادى
تkبديkل مkى شkود .و مkبارزه سkياسkى درزمkان سkلطه بkورژوازى وابسkته مkعناى ايkن مkبارزه اعkمال قهkر انkقالبkى اسkت.
صنفى به سياسى و سياسى به نظامى تبديل مى شود.
 -۱۲نبرد نهايى به ما تحميل خواهد شد .و براى آن روز بايد آماده شد.
 -۱۳هرج و مرج فعلى به معناى دمكراسى نيست.
 -۱۴ت kkئورى م kkبارزه مس kkلحان kkه ه kkم اس kkترات kkژى و ه kkم ت kkاك kkتيك ،ت kkنها ش kkكل ان kkطباق خ kkالق م kkارك kkسيسم ـ ل kkنينيسم
درشرايط استقرار سلطه كامل بورژوازى وابسته بهامپرياليسم است.

جمع بندى كنيم
مkصاحkبه حkول دو مkحور حkركkت مkى كkند رخkنه اپkورتkونيسkت هkا در سkازمkان چkريkك هkا و رد گkذشkته سkازمkان تkوسkط
اين افراد و پايگاه طبقاتى حكومت.
يك يادآورى تاريخى
از س kkال  ۱۳۵۴ك kkه رخ kkنه ان kkدي kkشه ه kkاى ج kkزن kkى در س kkازم kkان چ kkري kkك ه kkا آغ kkاز ش kkد دو ن kkفر ب kkا ش kkمى ت kkاري kkخى و
هوشيارى سياسى اين خطر را احساس كردند و هشدار دادند.
-۱ن kkفر نخس kkت م kkصطفى ش kkعاع kkيان ب kkود ك kkه در ن kkام kkه س kkرگ kkشاده اش »الاق kkل ان kkتقاد م kkاركسيس kkتى را ن kkكشيم«
هشدار داد كه سازمان اگر به خود نيايد به زودى توده اى مى شود.
-۲نkkفر دوم تkkقى شهkkرام بkkود شهkkرام كkkه در سkkال  ۱۳۵۰دسkkتگير و چkkند سkkال بkkعد از زنkkدان سkkارى گkkريkkخته بkkود
در آن روزگkار در رهkبرى سkازمkان مkجاهkديkن قkرار گkرفkته بkود شهkرام در يkك بkحث شkانkزده سkاعkته بkا حkميد اشkرف
شkkركkkت داشkkت .و جkkريkkان تkkحول ايkkدئkkولkkوژيkkك سkkازمkkان مkkجاهkkديkkن را او رهkkبرى كkkرد .بkkعد از شkkهادت حkkميد اشkkرف،
شهرام هشدار داد كه چريك ها به زودى توده اى مى شوند.
اشkرف و حkرمkتى پkور از سkال ۱۳۵۵در جkريkان تkحول سkازمkان قkرار گkرفkتند و احkتماالً در سkال  ۱۳۵۶كkارهkاى
جزنى به دست آن ها رسيد .و آنان خط بيژن را خطى خطرناك براى سازمان ارزيابى كردند.
يك يادآورى ديگر
دو نkkفر ديkkگر در تkkاريkkخ چkkپ ايkkران حkkرف هkkاى مkkانkkدگkkارى زدنkkد .در روزگkkارى كkkه گkkفنت ايkkن حkkرف هkkا جkkسارت مkkى
خواست و هم تيزهوشى سياسى .بى انصافى است كه يادى نشود و كاله به احترام از سر نگيريم.
 .1يوسف افتخارى
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افتخارى كارگر نفت بود همو بود كه اعتصاب بزرگ پااليشگاه آبادان را در سال ۱۳۰۷سازمان داد.
افkkتخارى در زنkkدان رضkkاشkkاه كkkه تkkصفيه هkkاى دوران اسkkتالkkينى آغkkاز شkkد .دسkkتگاه آدمkkخوار اسkkتالkkني ،رهkkبران
درجkkه اول حkkزب را بkkا شkkكنجه بkkسيار بkkه دادگkkاه مkkى آورد و آن هkkا اعkkتراف مkkى كkkردنkkد جkkاسkkوس امkkپريkkالkkيسم بkkوده
اند.
افkk kتخارى در زنkk kدان زيkk kر بkk kار ايkk kن حkk kرف هkk kا نkk kرفkk kت او خkk kود اسkk kتالkk kني و ديkk kگر رهkk kبران بkk kلشويkk kك را در دوران
تحصيلش در كوتو ديده بود .افتخارى گفت :استالني مى خواهد تزار بشود .و اين تصفيه ها مورد تأييد نيست.
افتخارى با انگ تروتسكيسم سال ها چوب اين موضع هوشيارانه را خورد اما از حرف خود بازنگشت.
 -۲خليل ملكى
مkلكى در زمkانkى كkه حkزب تkوده و اسkتالkني در اوج قkدرت بkودنkد .اعkالم كkرد رابkطه حkزب تkوده و شkوروى ربkطى بkه
انkترنkاسkيونkالkيسم پkرولkترى نkدارد .آنkچه كkه در شkوروى بkرحkزب تkوده و ديkگر احkزاب تحkميل مkى شkود پkان اسkالويkسم
روسى است.
نkkه شkkوروى و نkkه حkkزب تkkوده ايkkن حkkرف درسkkت مkkلكى را نkkبخشيدنkkد .مkkلكى تkkا روز مkkرگ و حkkتى بkkعد از مkkرگ بkkه
خاطر اين حرف از سوى حزب توده چوب خورد.

تحليل حاكميت
در مkاه هkاى اول قkيام كkه حkكومkت اسkالمkى در حkال شkكل گkيرى بkود .تحkليل حkاكkميت بkا پkيچيدگkى هkايkى روبkه رو
بkkود .پkkيشاهkkنگ شkkناخkkت كkkافkkى از نkkيروهkkايkkى كkkه بkkه قkkدرت رسkkيده بkkودنkkد نkkداشkkت .و عkkلت هkkم آن بkkود كkkه ايkkن نkkيروهkkا
فاقد برنامه و حزب مشخص بودند .تنها نهضت آزادى بود كه تا حدودى معلوم بود چه مى خواهد.
بkه هkررو درآن روزگkار كkه دولkت مkوقkت بkه ريkاسkت مkهندس مهkدى بkازرگkان بkا وزنkه سkنگني رهkبران نkهضت آزادى
و بعضا ً جبهه ملى برسر كار بود سه تحليل در مورد حاكميت بود:
 -۱دولت موقت نماينده بورژوازى ملى است.
 -۲دولت موقت نماينده بورژوازى كمپرادور است.
 -۳حكومت در دست ارگان سازش است و اين ارگان شامل بورژواى ليبرال و خرده بورژوازى سنتى است.
مدتى بعد كه نهضت آزادى از حكومت رانده شد .تحليل ها اقتصادى و سياسى شدند:
 -۱عkده اى حkكومkت را از آن خkرده بkورژوازى بkا تkمامkى طkيف هkايkش مkى ديkدنkد كkه عkلى رغkم مkواضkع ارتkجاعkى
اش ضkدامkپريkاليسkت و ضkد سkرمkايkه دار و ضkدفkئودال اسkت .پkس بkه سkياسkت اتkحاد و انkتقاد بkا آن رسkيدنkد .حkزب
توده و اكثريت ،كارگران سوسياليست و حزب رنجبران
 -۲عkkده اى ديkkگر حkkكومkkت را ارگkkان سkkازش مkkى ديkkدنkkد كkkه سkkمت گkkيرى بkkه طkkرف احkkياى بkkورژوازى كkkمپرادور
دارد .عkkالوه بkkر آن گkkرايkkشات ارتkkجاعkkى هkkم دارد بkkه سkkمت تkkقابkkل بkkا آن رفkkتند .اقkkليت ،چkkريkkك هkkاى فkkدايkkى ،و گkkروه
هاى خط سه.
 -۳ع kkده اى دي kkگر ع kkلى رغ kkم پ kkاي kkگاه ط kkبقات kkى اش ،آن kkرا ارت kkجاع kkى م kkى دي kkدن kkد .و ب kkه س kkمت ت kkقاب kkل ب kkا گ kkراي kkشات
ارتجاعى اش رفتند .مجاهدين در اين گروه بودند.
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پاسخ به مصاحبه
ايkkن پkkاسkkخ كkkمى بkkعد از مkkصاحkkبه نkkوشkkته شkkد .نkkويkkسنده آن فkkرخ نگهkkدار )بkkا نkkام مسkkتعار صkkادق( بkkود .نگهkkدار از
آنجkا كkه از بkازمkانkدگkان گkروه جkزنkى بkود .خkود را منتسkب بkه جkزنkى مkى دانسkت و هkمچنني مkدعkى بkود از دوسkتان
نkkزديkkك حkkميد اشkkرف بkkوده اسkkت و هkkمو بkkوده اسkkت كkkه حkkميد را عkkضوگkkيرى كkkرده اسkkت .حkkميد اشkkرف در جkkريkkان
ضربه خوردن گروه جزنى شناخته نشد.
نگهkدار در پkرونkده خkود اعkتبار دو بkار زنkدان را نkيز داشkت يkك بkار سkال  ۱۳۴۶و بkار ديkگر در سkال  .۱۳۴۹بkعد
از رسkتاخkيز سkياهkكل نگهkدار بkه افkغانسkتان گkريkخت چkون مkى پkنداشkت كkه بkه واقkع هkم ايkنگونkه بkود سkاواك او را
دسkتگير خkواهkد كkرد .رفkنت او سkاواك را بيشkتر تحkريkك كkرد .پkس سkاواك تkوسkط قkاچkاقkچى هkاى افkغانkى او را ربkود
و بهايران آورد.
عkضوگkيرى مجkدد او در سkال  ۱۳۵۷بkه ايkن اعkتباراتkى بkود كkه نگهkدار در پkرونkده خkود داشkت .امkا جkز ايkن هkا
نقل و حديث هايى هم در مورد او بود .مى گفتند :او در زندان گرايشات توده اى پيدا كرده است.
بkkه هkkرروى چkkه بkkا تkkقلب فkkتاح پkkور و چkkه بkkا رأى ديkkگران او در رأس سkkازمkkان قkkرار گkkرفkkته بkkود .و بkkيش از هkkمه و
پ kkيش از ه kkمه گ kkذش kkته س kkازم kkان را غ kkلط م kkى دانس kkت .و اي kkن ن kkقد ت kkنها ش kkام kkل م kkسعود ن kkمى ش kkد .ب kkلكه ب kkيژن را ه kkم
شامل مى شد.
زيkركkى نگهkدار و هkمفكرانkش در آن بkود كkه از ایkنجkا بkه بkعد جkلوتkر نkمى رفkتند بkدنkه سkازمkان تkا ایkنجkا را مkى
توانست بپذيرد و اين پذيرش ناشى از دو مسأله بود:
 -۱نخسkت آنkكه انkقالب شkده بkود جkامkعه درك روشkنى از تkحوالت نkداشkت .رفkنت شkاه را بkه مkثابkه پkيروزى انkقالب
م kkى دانس kkت .ف kkكر م kkى ك kkرد ان kkقالب ي kkعنى رف kkنت ش kkاه و آن ه kkا ك kkه م kkى آي kkند پ kkول ن kkفت را در خ kkان kkه م kkردم م kkى ده kkند.
شkكنجه هkم كkه طkبق قkانkون اسkاسkى مkمنوع اسkت .آزادى هkم هسkت تkا جkايkى كkه مخkل بkه اسkالم نkباشkد .و كkسى
در پkkى تkkوهkkني بkkه مkkقدسkkات اسkkالمkkى نkkبود .پkkس هkkمه چkkيز آبkkى بkkود .و ديkkگر بkkحث اسkkلحه و سkkيانkkور و چkkريkkك بkkودن
جايى نداشت.
 -۲بkدنkه سkازمkان شkناخkت درسkتى از گkذشkته سkازمkان نkداشkت .نkمى دانسkت مkسعود چkه مkى گkويkد .و يkا حkرف
حساب بيژن چيست .و گذار از مسعود به بيژن چه تفاوتى دارد.
رهkبران فkعلى هkم كkه مkى گkويkند مkاركkس و لkنني .و بkه قkول مkعروف چkونكkه صkد آيkد نkود هkم پkيش مkاسkت مkهم تkر
از مسعود و بيژن ماركس و لنني است .كه اينان به آن وفادارند.
امkا ايkن گkونkه نkبود .سkير تkحوالت نkشان نkداد كkه ايkن رهkبرى از سkالمkت اخkالقkى بkرخkوردار نيسkت بkا شkيوه هkاى
ناكارگرى به همه چيز مى توان رسيد اال حقيقت.
به هررو نخست نكات مهم پاسخ را پژوهش كنيم و بعد ببينيم راستى و ناراستى ها كجا است.

نكات مهم پاسخ نگهدار
 -۱س kkازم kkان در آذر  ۱۳۵۶در پ kkيام دان kkشجوى ش kkماره  ۳اع kkالم ك kkرد :ت kkئورى ه kkاى ب kkيژن ب kkه ع kkنوان رك kkن اس kkاس kkى
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فعاليت هاى سازمان برگزيده شده است.
-۲ارتباط اشرف با سازمان به مدت هيجده ماه از  ۱۳۵۵-۵۶با سازمان قطع بوده است.
-۳اش kkرف و ح kkرم kkتى پ kkور ب kkه ت kkغيير خ kkط س kkازم kkان اع kkتراض م kkى ك kkنند .ام kkا ب kkنا ب kkه دس kkتور س kkازم kkان از آم kkدن ب kkه
ايkران خkوددارى كkردنkد .بkعد جkزوه »شkرايkط عkينى انkقالب« را بkدون آرم سkازمkان منتشkر كkردنkد .سkازمkان تkصميم
ب kkه اخ kkراج آن kkان گ kkرف kkت .آن ه kkا از اي kkن ك kkار خ kkود ان kkتقاد ك kkردن kkد و اخ kkراج آن kkها ب kkه ح kkال kkت ت kkعليق درآم kkد .و در اس kkفند
 ۱۳۵۷به ايران بازگشتند.
آن دو در ايkران از پkذيkرش مkسئولkيت سkربkاز زدنkد .و كkار در سkازمkان را مشkروط بkهبkحث گkذاشkنت نkظرات خkود
سازمان كردند كه سازمان نپذيرفت.
 -۴ايkن درك كkه در سkاخkت جkوامkع سkرمkايkه دارى وابسkته بkاالجkبار ديkكتاتkورى اسkت .و لkذا جkنبش هkاى خkودبkه
خkودى نkمى تkوانkد گسkترش يkابkند غkلط اسkت .اوج گkيرى قkيام نkشان داد كkه گسkترش حkركkات خkودبkه خkودى تkوده هkا
منوط به روساخت دمكراسى نيست.
-۵م kkسعود وض kkعيت م kkبارزات ط kkبقه ك kkارگ kkر را ب kkررس kkى ن kkمى ك kkند او ت kkنها آن چ kkه را ك kkه ان kkعكاس kkى ذه kkنى اي kkن
مبارزات مى نامد مالك مى گيرد.
-۶مسعود بني موقعيت انقالبى و اوضاع عادى تفاوتى نمى بيند.
 -۷مسعود تمام مراحل تداركات آغاز و پايان انقالب را درهم مى آميزد.
 -۸آن ها ؛ اشرف و مسعود ،توده را حذف و به جايش پيشرو را مى گذاشتند.
 -۹مسعود زندان و شكنجه و قتل روشنفكران را انعكاس ذهنى آماده بودن شرايط عينى انقالب مى گيرد.
 -۱۰جزنى نيز در عمل رهنمودهاى خود را با پذيرش نقش محورى مبارزه مسلحانه رد مى كند.
 -۱۱در مkورد گkذشkته سkازمkان بkحث اسkت و پkس از رسkيدن بkه نkتيجه اى قkطعى آنkرا بkه اطkالع هkمگان خkواهkيم
رساند.
 -۱۲شkكل سkازمkان و شkكل مkبارزاتkى را كkشف نkمى كkنيم بkلكه آنkرا مkحصول تkطبيق تkئورى انkقالبkى بkا شkرايkط
عينى مى دانيم.
 -۱۳تشكیل حزب وظيفه مرحله اى و اساسى ما است.
-۱۴چkرا مkى گkويkند مkا بkه اعkمال قهkر بkاور نkداريkم .داريkم .امkا قkبل از قهkر بkايkد بkه صkف مسkتقل و قkبل از آن بkه
داشنت استراتژى و تاكتيك درست فكر كرد.
 -۱۵حkkزب تkkوده و پkkيروان او رويkkزيkkونkkيسم مkkدرن بkkه گkkذار مkkساملkkت آمkkيز بkkه بkkند و بسkkت هkkاى سkkياسkkى بkkيش از
تس kkليح پ kkرول kkتاري kkا ب kkها م kkى ده kkند .آن kkان ن kkگران ت kkأخ kkير در گ kkشاي kkش پ kkارمل kkان ب kkورژوازى هس kkتند آن ه kkا در ف kkكر ب kkند و
بست با بورژوازى و خرده بورژوازى اند.
-۱۶روحkانkيت بkرخkالف نkظر اشkرف ،تسkليح تkوده هkا مkخالkف اسkت .چkرا كkه تسkليح خkلق يkعنى جkنگ زحkمتكشان
برعليه ستمگران روحانيت تسليح توده ها را برعليه خود مى داند.
 -۱۷سپاه پاسداران لزوما ً نقش نيروى سركوبگر را ايفا خواهد كرد.
-۱۸خرده بورژوازى اگر به حاكميت برسد در سركوب خلق فعال خواهد بود.
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 -۱۹اشkرف روحkانkيت را خkواهkان رهkايkى زحkمتكشان و بkرانkداخkنت جkامkعه طkبقاتkى مkى دانkد كkه از نkظر مkا چkنني
چيزى محال است.
 -۲۰عkده اى فkقط گkرايkشات ضkدامkپريkاليسkتى خkرده بkورژوازى را مkى بkيند .بkسيارى نسkبت بkه خkرده بkورژوازى
ديدگاهى ساده انگارانه دارد.
 -۲۱اشkkرف بkkا مخkkدوش كkkردن مkkرزهkkاى طkkبقاتkkى ،طkkبقه كkkارگkkر را در اسkkارت و دنkkبالkkه رو خkkرده بkkورژوازى نkkگاه
مى دارد.
 -۲۲اشkرف شkعارهkاى خkرده بkورژوازى را هkمان شkعار طkبقه كkارگkر مkى دانkد .مkبارزه خkرده بkورژوازى راهkمان
مبارزه پرولتاريا مى داند ،به متحدين ناپيگير پرولتاريا تا سرحد خود پرولتاريا اعتماد مى كند.
-۲۳ش kk kعار مس kk kتقل ط kk kبقه ك kk kارگ kk kر چ kk kكيده س kk kياس kk kت مس kk kتقل ط kk kبقه ك kk kارگ kk kر اس kk kت ب kk kا اش kk kاع kk kه آگ kk kاه kk kى ه kk kاى
سوسياليستى و افشاگرى هاى همهجانبه صف مستقل شكل مى گيرد.
-۲۴در ايkkران پkkيشاهkkنگ انkkقالب لkkزوم kا ً حkkزب طkkبقه كkkارگkkر اسkkت .ولkkى مkkسعود و بkkيژن بkkا بkkرداشkkتى كkkه از دبkkره
داشتند مى گفتند پيشاهنگ لزوما ً تشكل حزبى نخواهد داشت.
 -۲۵دبره احزاب كمونيست كالسيك را اداره هاى سياسى مى داند.
-۲۶دبره حزب را از جوهر اصلى ا ش كه همانا پيوند عميق با طبقه است تهى مى كند.
 -۲۷بدون ارتباط وسيع با طبقه از پيشاهنگ طبقه كارگر صبحت نمى توان كرد.
 -۲۸دبkره بkه بkهانkه شkرايkط كkنكرت تkاريkخى ،مkحتوا را از فkرم جkدا مkى كkند .و مkوتkور كkوچkك خkود را جkاى آن مkى
نشاند.
-۲۹حkزب تkوده كkه نkمونkه مkادى عkمالً مkوجkود از درك دبkره از حkزب اسkت )احkزابkى كkه حkتى كkاريkكاتkورى از حkزب
طkراز نkويkن طkبقه كkارگkر نkبودنkد( يkك شkبكه مkتشكل از مkدعkيان مkاركkسيسم ـ لkنينيسم كkه بkه نkحوى مkضحك خkود را
حزب طراز نوين طبقه كارگر معرفى مى كردند.
حkزب تkوده بkايkد مkى مkرد تkا بkا مkرگ خkويkش جkنبش نkويkن كkمونيسkتى را از يkك بkيمارى مkزمkن كkه سkال هkا اسkت
گرفتار آن است مى رهانيد.
وجkkود حkkزب تkkوده مkkثل وجkkود هkkمني احkkزاب در امkkريkkكاى التkkني بkkاعkkث اسkkتقبال از نkkظر دبkkره در مkkورد حkkزب طkkبقه
كارگر شد.
-۳۰با وجود داشنت پايگاه سياسى اقتصادى امپرياليسم نيازى به تهاجم نظامى ندارد.
-۳۱در ص kkورت ب kkه ق kkدرت رس kkيدن اق kkشار غ kkيرپ kkرول kkترى ي kkك راه بيش kkتر نيس kkت .س kkازش ب kkا ام kkپري kkال kkيسم و اح kkياى
سرمايه دارى وابسته.
-۳۲بkرخkالف نkظر اشkرف سkالح مkا را در بkرابkر اپkورتkونkيسم واكkسينه نkمى كkند بkلكه يkك مkبارزه ايkدئkولkوژيkك مkا را
واكسينه مى كند.
۳۳اشرف سالح را مقدم بر آگاهى مى گيرد.
-۳۴اشرف سالح را مقدم بر نقش توده ها مى گيرد.
-۳۵اشرف تمام قدرت جنبش را در سالح مى بيند.
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 -۳۶اشرف سالح را سازنده تاريخ مى داند.
 -۳۷اشرف نقش توده را به پيشرو مسلح مى دهد.
 -۳۸تئورى چريك خود حزب است .همان تئورى قهرمان است كه پلخانف آن را رد كرده است.
-۳۹چرا اشرف از ترس حاكميت بخشى از مصاحبه خود را سانسور كرده است.11
اپورتونيسم و لنني
اپkورتkونkيسم كkلمه بkهكkلمه لkنني را تkكرار مkى كkند بkر سkر نkقطه و ويkرگkول و عkالمkت تkعجب و عkالمkت سkؤال سkينه چkاك
مkى دهkد .مkدعkى اسkت كkه كkالم لkنني سkرسkوزنkى جkابkهجkا شkود .مkعنا تkغيير مkى يkابkد گkويkى لkنني دردهkان آن هkا تkف
كرده است .اما از چند نكته غافل مى ماند.
-۱چkه كkسى گkفته اسkت هkرچkه لkنني گkفته اسkت درسkت اسkت .ايkن درك چkقدر بkا مkاركkسيسم مkى خkوانkد آیkا ايkن
حكم در مورد ماركس و انگلس هم صادق است .هم چنان كه ماركس مدام خود بر اين امر پاى مى فشرد.
-۲گkيرم كkه درك لkنني از حkزب و پkيشاهkنگ درسkت بkاشkد .امkا بkايkد ديkد شkرايkط روسkيه در سkال هkاى پkايkانkى قkرن
 ۱۹و ابتداى قرن بيست در ايران در سال هاى  ۱۳۵۰وجود داشت يا نه.
گkروه احkمدزاده در گkزارشkى كkه در كkتاب هkم اسkتراتkژى و هkم تkاكkتيك مkى دهkند مkى گkويkند آن هkا ابkتدا دبkره را
رد كkردنkد چkون از حkزب مkى گkذشkت پkس آن هkا بkا پkذيkرش فkرمkول لkنني حkزب بkه دنkبال حkزب رفkتند امkا بkعد از مkدتkى
بkkه ايkkن درك رسkkيدنkkد كkkه شkkرايkkط تkkشكيل حkkزب آن گkkونkkه كkkه در روسkkيه بkkود در ايkkران نيسkkت پkkس بkkار ديkkگر بkkه دبkkره
بازگشتند.

دبره و حزب
مkشكل اپkورتkونkيسم بkا دبkره چيسkت .دبkره بkه راسkتى چkه مkى گkويkد .مخkلص كkالم دبkره چيسkت كkه ايkن هkمه آشkفتگى
ايجاد مى كند.
دبkkره مkkى گkkويkkد :احkkزاب لkkنينى كkkه خkkود را كkkمونيسkkت مkkى دانkkند هkkمانطkkور كkkه نگهkkدار بkkهدرسkkتى ذكkkر مkkى كkkند
ح kkزب نيس kkتند ي kkك اداره س kkياس kkى از مش kkتى پ kkيروپ kkات kkال ح kkرف م kkفت زن kkند ك kkه ب kkا روب kkل و ح kkماي kkت ج kkهان kkى اح kkزاب
كشورهاى سوسياليستى به حيات خود ادامه مى دهند.
اگkkر بkkه راسkkتى حkkزب كkkمونيسkkت پkkيشاهkkنگ طkkبقه كkkارگkkر اسkkت كkkه بkkه راسkkتى چkkنني اسkkت پkkس نkkبايkkد مkkحتوا را
فkداى شkكل كkرد .بkايkد ديkد مkحتوا چkگونkه بkه وظkايkف خkود عkمل مkى كkند و چkه شkكلى بkا تkوجkه بkه شkرايkط مkى تkوانkد
داشkته بkاشkد .حkاال اپkورتkونيسkت هkا فkريkاد مkى زنkند لkنني ايkن را نkگفته اسkت خkب نkگفته بkاشkد قkرار نيسkت هkمه چkيز
را لنني گفته باشد و يا حتى ماركس و انگلس ،بايد ديد حقيقت زاده كدام ديالكتيك است.

 .11بkخش هkايkى از مkصاحkبه اشkرف بkا نkقطه چkني سkانkسور شkده اسkت .بkعدهkا تkوضkيح داده شkد چkاپ آن قkسمت هkا مkى تkوانسkت بkراى گkروه مkشكل
امنيتى ايجاد كند.
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تقدم حزب و مبارزه
در سkالkهاى  ۱۳۴۰-۵۰پkيشاهkنگ بkايkد بkه يkك سkؤال اسkاسkى پkاسkخ مkى داد .شkروع مkبارزه بkا حkزب يkا بkدون حkزب،
وقتى شرايط تشكيل حزب نيست .چه بايد كرد .خب روشن است كه زندگى از ذهن جلو مى افتد.
هkم چkنان كkه تkوده و طkبقه مkنتظر حkزب نkمى شkونkد .زنkدگkى و در بkطن آن مkبارزه ادامkه دارد مkسعود مkى گkويkد:
ح kkزب الزم اس kkت .ام kkا ض kkرورت اي kkن لح kkظه از م kkبارزه نيس kkت چ kkرا ك kkه ش kkراي kkط ت kkشكيل آن وج kkود ن kkدارد .پ kkس ن kkباي kkد
مkبارزه را مkوكkول بkه زمkانkى نkامkعلوم كkرد .بkراى اپkورتkونkيسم بkى عkمل ايkن بkى عkملى خkوشkتر اسkت تkا آن جkنگ مkرگ
و زندگى.
زندگى در پشت سر لنني قايم شدن هم واقعا چه حالى دارد.

تشكيل حزب
نگهkkدار مkkدعkkى اسkkت كkkه درك اشkkرف از حkkزب يkkك درك فkkرمkkاليسkkتى اسkkت اشkkرف حkkزب را داشkkنت ضkkوابkkط و آيkkني
نkkامkkه تkkشكيالتkkى مkkى دانkkد در حkkالkkى كkkه آن هkkا حkkزب را تkkبديkkل طkkبقه كkkارگkkر از طkkبقه اى در خkkود بkkه طkkبقه اى بkkراى
خود می دانند.
مى گويد :اشرف شعار پيش به سوى حزب را مى دهد .اما ما مى گوييم كه پيش بهسوى حزب يعنى:
 -۱طبقه در خود براى خود
-۲تلفيق آگاهى سوسياليستى با جنبش هاى خود به خودى
 -۳صف مستقل
امkkا در عkkمل چkkه مkkى كkkند .هkkيچ .فkkرامkkوشkkكار اسkkت .يkkادش مkkى رود و چkkه گkkفته اسkkت .دچkkار آلkkزايkkمر سkkياسkkى
اسkت .هkر آنkچه را كkه گkفته اسkت فkرامkوش مkى كkند .و مkى گkويkد :حkزب كkه وجkود دارد چkرا ديkگر حkزب درسkت كkنيم
و خودمان را به زحمت بيندازيم .مى پرسيم :كدام حزب مى گويد :حزب توده
مالك حزبيت چيست
نگه kkدار درن kkقد دب kkره م kkى گ kkوي kkد :دب kkره اح kkزاب س kkنتى را اداره ه kkاى س kkياس kkى م kkى دان kkد .درح kkال kkى ك kkه م kkهم راب kkطه
ارگانيك با طبقه كارگر است.
مkالك حkزبkيت حkزب را جkزنkى هkم رابkطه ارگkانkيك حkزب بkا طkبقه كkارگkر مkى دانkد .بkههkمني خkاطkر حkزب تkوده را تkا
سال  ۱۳۳۲حزب طبقه كارگر مى داند.
ايkkن درك غkkلط از حkkزبkkيت حkkزب را شkkهيد گkkرانkkقدر مkkصطفى شkkعاعkkيان در نkkامkkه هkkاى سkkرگkkشاده اش در سkkال
 ۱۳۵۴به سازمان نشان مى دهد تا چه پايه غلط است.
امkkا در هkkمان مkkوقkkع هkkم ايkkن ادعkkا پشkkتوانkkه مkkادى نkkداشkkت .و وقkkتى گkkفته مkkى شkkد حkkزب تkkوده كkkه بkkا طkkبقه كkkارگkkر
رابkkطه اى نkkدارد پkkاسkkخ ايkkن بkkود كkkه امkkروز اردوگkkاه سkkوسkkياليسkkتى اعkkمال هkkژمkkونkkى غkkيرمسkkتقيم بkkر سkkراسkkر جkkنبش
ك kkارگ kkرى ج kkهان kkى دارد .اگ kkر ح kkزب ك kkمونيس kkت ش kkوروى م kkى گ kkوي kkد :ح kkزب ت kkوده ح kkزب ك kkمونيس kkت اس kkت ح kkتما هس kkت
وگرنه حزب كمونيست شوروى حيثيت خود را به خطر نمى انداخت.
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خرده بورژوازى
نگهkkدار از اشkkرف انkkتقاد مkkى كkkند كkkه چkkرا از روحkkانkkيت مkkى خkkواهkkد اجkkازه نkkدهkkد تkkوده هkkا خkkلع سkkالح شkkونkkد و در
ب kkنده kkاى م kkختلف ب kkه درس kkتى ن kkشان م kkى ده kkد ك kkه خ kkرده ب kkورژوازى پ kkى گ kkير نيس kkت .و اگ kkر ب kkه ح kkكوم kkت ب kkرس kkد ب kkا
بورژوازى سازش خواهد كرد .و طبقه كارگر را سركوب خواهد كرد) .بندهاى (۲۴-۲۸
اشkرف خkرداد  ۱۳۵۸ايkن حkرف را مkى زنkد حkدود سkه مkاه از قkيام بkهمن گkذشkته اسkت حkكومkت در دسkت دولkت
بkازرگkان اسkت خkطر حkمله امkريkكا و احkياى مجkدد سkاخkت سkياسkى ضkربkه خkورده بkورژوازى كkمپرادور وجkود دارد.
روحkانkيت در قkدرت نيسkت .و هkنوز جkوهkر انkقالبkى را كkه رهkبرى كkرده اسkت خkشك نشkده اسkت پkس ايkن درك در آن
روزها خيلى پُربيراه نبوده است.
ايkن درخkواسkت بkا تkوجkه بkه جkو آن روزگkار تkا حkدودى پkذيkرفkتنى اسkت .امkا بkه هkر حkال حkق بkا نگهkدار اسkت .امkا
با سقوط دولت موقت و روى كار آمدن روحانيت به تمامى آن درك درست از خرده بورژوازى كجا رفت.
و ي kkكباره خ kkط ام kkام ب kkا پ kkنج م kkشخصه ش kkد دم kkكرات ان kkقالب kkى ك kkه ق kkرار ب kkود »راه رش kkد غ kkيرس kkرم kkاي kkه دارى« رف kkيق
الkيانkفسكى را بkه سkوسkيالkيسم بkرسkانkد .و خkرده بkورژوازى شkد متحkد اسkتراتkژيkك يkك حkزب تkوده و اكkثريkت و جkبهه
متح kkد خ kkلق ح kkزب ت kkوده ك kkه از س kkوى ن kkيروه kkاى چ kkپ و م kkجاه kkدي kkن ج kkبهه متح kkد ارت kkجاع ن kkام kkيده م kkى ش kkد .ش kkد س kkپر
دفاعى توده و طبقه در برابر امپرياليسم.
و به يكباره تمامى حرف هاى درست در نقد اشرف از ياد رفت.

حزب توده
نگهkدار در فkصل دبkره و حkزب مkى گkويkد :دبkره شkكل را از مkحتوا جkدا مkى كkند .تkا مkحتوا را دور بkيندازد تkا مkوتkور
كkkوچkkك را جkkايkkگزيkkن آن كkkند .و عkkلت اسkkتقبال ايkkن نkkظر دبkkره را در امkkريkkكاى التkkني و ايkkران حkkضور احkkزابkkى نkkظير
ح kkزب ت kkوده را م kkى دان kkد .ك kkه ك kkاري kkكات kkورى از ح kkزب ط kkبقه ك kkارگ kkر ب kkودن kkد .ح kkزب kkى ك kkه ب kkاي kkد م kkى م kkرد ت kkا ج kkنبش ن kkوي kkن
كمونيستى ايران از يك بيمارى مزمن رها مى شود.
از امkريkكاى التkني مkى گkذريkم .و بkه خkانkه پkدرى مkى رويkم .بkعد از كkودتkاى ۲۸مkرداد و بkرچkيده شkدن بkساط حkزب
تkوده .مkبارزه هkمچنان بkا افkت و خkيزهkايkى ادامkه داشkت .هkميشه هkمني گkونkه اسkت مkبارزه ارث پkدرى لkنينی نيسkت
كه بدون حزب لنينى تعطيل شود.
در فkkاصkkله سkkالkkهاى  ۱۳۳۹-۴۲كkkه بkkه عkkلت بحkkران سkkاخkkتارى درون حkkاكkkميت فkkضايkkى بkkراى حkkركkkت جkkبهه مkkلى
سوم گشوده شد .حزب توده بيمارتر از آن بود كه از بستر نقاهت خود برخيزد.
پkس بkرنkخاسkت و فkضا دوبkاره بسkته شkد .و سkركkوب مkردم و روحkانkيت در ۱۵خkرداد  ۱۳۴۲آخkريkن قkفلى بkود كkه
بر در دكان سياست ايران خورد.
پkس مkبارزه ادامkه يkافkت در قkالkب مkحفل هkايkى كkه در پkى آن بkودنkد حkزب تkوده را احkيا كkنند امkا نkه آن حkزب تkوده
را ،حkزب تkوده انkقالبkى را .در خkارج از كkشور انkشعابkى بkههkمني نkام شkد .حkزبkى كkه بkعدهkا مkعروف شkد بkه سkازمkان
انقالبى و دست پختش نيكخواه و نهاوندى بود.
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امkkا در داخkkل كkkشور زمkkينه ايkkن احkkيا نkkبود .ديkkكتاتkkورى فkkضا را بkkه حkkدى بسkkته بkkود كkkه امkkكان ايkkن احkkيا وجkkود
نداشت.
پkس در فkاصkله سkالkهاى  ۱۳۴۲-۴۴از اتkحاد چkند مkحفل گkروه پيشkتاز جkزنkى بkه وجkود آمkد .امkا در فkاز عkملى
تkkوسkkط نkkاصkkر آقkkايkkان ،تkkوده اى سkkاواكkkى شkkده ضkkربkkه خkkورد .ايkkن انkkديkkشه در مkkحافkkل بkkه حkkيات خkkود ادامkkه داد تkkا
سال .۱۳۴۹
در آن س kkال ه kkا گ kkروه م kkسعود و گ kkروه غ kkفور ـ اش kkرف ب kkا ه kkمني ت kkصور ح kkرك kkت ك kkردن kkد .ام kkا ام kkكان ت kkشكيل ح kkزب
نبود.
ایkkنجkkا اسkkت كkkه دبkkره مkkى گkkويkkد :شkkرايkkط كkkنكرت تkkاريkkخى بkkه مkkا اجkkازه مkkى دهkkد مkkحتوا را فkkداى فkkرم نkkكنيم و
آن kkچه را ك kkه م kkهم اس kkت م kkحتواى ح kkزب اس kkت ك kkه پ kkيشاه kkنگ ان kkقالب kkى اس kkت .و ش kkكل اي kkن م kkحتوا در اي kkن روزگ kkار
سازمان گرياليى است.
ح kkزب ت kkوده و ب kkرادران ن kkات kkنى اش در ام kkري kkكاى الت kkني ب kkه واق kkع اح kkزاب kkى ب kkا م kkدل ه kkاى ل kkنينى ب kkودن kkد ب kkگذري kkم ك kkه
كاريكاتورى از آن مدل اصلى بودند.
امkا در آن روزگkار مkگر كkت و كkول حkزب تkوده را بسkته بkودنkد حkمايkت جkهانkى و روبkل هkاى روسkى كkه بkود .چkرا
ك kkارى ن kkكردن kkد و اگ kkر چ kkند ب kkارى ه kkم ت kkالش ك kkردن kkد .اف kkرادى م kkثل ح kkكمت ج kkو و دي kkگران ج kkان ب kkر س kkر اي kkن ت kkالش
گ kkذاش kkتند .ك kkار ب kkه ل kkجنزار ت kkشكيالت ته kkران رس kkيد .از ص kkدر ت kkا ذي kkل آن در دس kkت س kkاواك ب kkود .و ح kkزب ب kkه ت kkمام kkى
افkkزارى دردسkkت سkkاواك بkkود و آش آنkkقدر شkkور شkkد كkkه عkkامkkل سkkاواك از مkkرز شkkوروى گkkذشkkت تkkا بkkه ديkkدار رهkkبران
حزبى برود .و روس ها در شنود مرزى متوجه ساواكى بودن فرد شدند.
بkراى ايkنكه ديkالkكتيك زمkينى بkه مkا مkى گkفت ايkن شkكل سkازمkان ديkگر كkارآيkى نkدارد و بkايkد آنkرا دور ريkخت حkاال
لنني مبتكر اين شكل بوده است .براى زندگى تلخ زمينى چه فرقى دارد.
ف kkرض ك kkنيم ك kkه اس kkتقبال در اي kkران و ام kkري kkكاى الت kkني از ك kkنار گ kkذاش kkنت ش kkكل ح kkزب kkى ب kkهع kkلت ك kkاري kkكات kkور ب kkودن
احkkزاب سkkنتى بkkود .خkkب چkkه شkkد كkkه كkkمى بkkعد ايkkن كkkاريkkكاتkkور شkkد يkkكى از گkkردان هkkاى طkkبقه كkkارگkkر و بkkعدتkkر شkkد
حزب كمونيست ايران .دراين فاصله چه اتفاقى در حزب توده افتاد.
اگ kkر ف kkرض ب kkگيري kkم ف kkرض م kkحال ك kkه م kkحال نيس kkت ه kkمني ف kkرض غ kkلط ج kkزن kkى و نگه kkدار در ه kkمني ج kkزوه پ kkاس kkخ
»داش kkنت راب kkطه ارگ kkان kkيك ب kkا ط kkبقه ك kkارگ kkر« آي kkا ح kkزب ت kkوده ب kkخش وس kkيعى از ط kkبقه را زي kkر چ kkتر خ kkود درآورده ب kkود.
هرگز .آيا آت و آشغالهاى اپورتونيستى را بيرون ريخته بود هرگز .آيا از گذشته خود انتقاد كرده بود هرگز.
ام kkا اپ kkورت kkون kkيسم ك kkم ح kkاف kkظه اس kkت ب kkراى زدن اش kkرف ب kkاي kkد دو ت kkا ف kkحش ه kkم ب kkه ح kkزب ت kkوده داد ف kkرم kkول ۸۰-۲۰
فرمول لو رفته اى است  ۲۰درصد فحش به حزب توده  ۸۰درصد ناسزا به مبارزه چريكى.
ايkن فkرمkول بkعدهkا در جkاهkاى ديkگر اسkتفاده شkد .نkوعkى ايkز گkم كkردن سkياسkى بkراى ايkنكه انkگ تkوده اى نkخورد
چند فحش هم به حزب توده برای پذیرش حرف اصلى.
آنچه در اين جزوه به روشنى پاسخ داده نمى شود اجتناب پذير بودن يا اجتناب ناپذير بودن انشعاب بود.
اشkkرف و حkkرمkkتى پkkور اوايkkل اسkkفند بkkه ايkkران مkkى آيkkند .و چkkيزى حkkدود دو مkkاه بkkعد )از )ارديبهشkkت  (۵۸فkkتاح
پور اخراج اشرف را اعالم مى كند.
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بkkعد در پkkاى هkkمني جkkزوه شkkعار داده مkkى شkkود پkkيش بkkه سkkوى مkkبارزه ايkkدئkkولkkوژيkkك و گسkkترده تkkر وحkkدت جkkنبش
كمونيستى.
مگر اشرف چه مى خواست .به بحث گذاشنت نظر مسعود در برابر نظر بيژن .اين يعنى مبارزه ايدئولوژيك.
نگهkدار پkاسkخ نkمى دهkد كkه آيkا گkذار سkازمkان از خkط مkسعود بkه بkيژن مkبتنى بkر دمkكراسkى سkازمkانkى بkود .آيkا
ايkن كkار از قkدرت مkركkزيkت سkازمkان بkود يkا نkه .اگkر نkبود كkه بkه واقkع طkبق اسkاسkنامkه سkازمkان نkبود آيkا ايkن حkق بkراى
وفاداران به خط مسعود بود كه در شرايط برابر از حق خود دفاع كنند.
و در آخkkر اگkkر شkkعار وحkkدت يkkكى از شkkعارهkkاى مkkاسkkت .چkkگونkkه مkkى شkkود مkkا حkkداقkkل دو تkkن از شkkوراى عkkالkkى
سkازمkان را كkه يkكى از آن هkا پkرآوازه تkريkن چkريkك زنkده اسkت را از سkازمkان بkرانkيم و بkعد بkگويkيم وحkدت .وحkدت بkا
كه.
جمع بندى كنيم
 -۱نkقد مkسعود و بkيژن و يkكباره را گkويkم نkقد گkذشkته سkازمkان در هkوا رهkا مkى شkود حkرف هkايkى پkراكkنده از هkمان
حkرف هkاى حkزب تkوده و مkنشعبني سkال  ۱۳۵۵گkفته مkى شkود .امkا تحkليلى جkامkع و بkديkع داده نkمى شkود .كkه اگkر
مkبارزه مسkلحانkه پkاسkخ بkه يkك ضkرورت عkمل جkنبش نkبود .پkس ايkن پkاسkخ را چkه كkسى در سkال  ۱۳۵۰داده حkزب
توده ،جبهه ملى و يا نهضت آزادى.12
 -۲نkقد دبkره نkيز نkقدى بkى پkرنkسيب اسkت .هkمان حkرف هkاى لkقى بkود كkه تkوده اى هkا زده بkودنkد فkاقkد اصkولkيت
بود.
-۳حkرف هkايkى در مkورد خkرده بkورژوازى و سkپاه زده شkد كkه بkه طkول كkلى درسkت بkود .هkر چkند بkاالخkره تحkليل
حkkاكkkميت مkkعلوم نشkkد كkkه چيسkkت .آيkkا تحkkليل اشkkرف درسkkت اسkkت يkkا غkkلط .امkkا مkkعلوم نيسkkت از آن نkkاپkkيگيرى خkkرده
بkورژوازى چkگونkه در سkال  ۱۳۵۹هkمه چkيز بkه نkاگkاه عkوض مkى شkود .سkپاه را مkى خkواهkند بkه سkالح سkنگني مجهkز
شود .و خرده بورژوازى متحد استراتژيك طبقه كارگر مى شود.
 -۴در مkkورد حkkزب تkkوده نkkيز حkkرف هkkاى درسkkتى زده مkkى شkkود .از ايkkنكه حkkزب تkkوده مkkدعkkى مkkاركkkسيسم اسkkت و
كاريكاتورى از حزب طبقه كارگر است .و در پى بندوبست با حكومت است.
امkا چkرا در سkال بkعد تkمامkى ايkن حkرف هkاى درسkت پkس گkرفkته مkى شkود و حkزب تkوده بkه تkمامkى مkاركسيسkتى،
كارگرى و انقالبى مى شود.
چه بايد انجام مى شد
درآن روزگ kkار دو راه در پ kkيش پ kkاى ك kkسان kkى ب kkود ك kkه خ kkود را ره kkبران س kkازم kkان و ي kkا ب kkه ق kkول اش kkرف ك kkسان kkى ك kkه در
رهبرى سازمان رخنه كرده بودند قرار داشت .جد از آن كه آيا چريك بودند يا ديگر چريك نبودند:
 -۱راه كارگرى ،كمونيستى و انقالبى

 .12از سkال  ۱۳۶۰بkه بkعد بkه صkراحkت گkفته مkى شkد خkط درسkت خkط حkزب تkوده در آن سkال هkا بkود امkا در سkال  1۱۳۵۸جkرأت گkفنت ایkن حkرف هkا را
نداشتند.
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-۲راه ناكارگرى ،ناكمونيستى و يكباره بگويم ضدانقالبى.
مkkسألkkه تkkغيير خkkط در سkkازمkkان نkkه تkkنها حkkق اشkkرف بkkود .13بkkلكه حkkق جkkنبش كkkمونيسkkتى بkkود كkkه در يkkك مkkبارزه
ايدئولوژيك همهجانبه ،گذار از مسعود به بيژن را پژوهش كند.
و درنkهايkت كkنگره حkرف نkهايkى را مkى زد .و بkعد اقkليت هkركkه بkود يkا درسkازمkان مkى مkانkد و ضkمن حkفظ نkظريkات
خkkود از خkkط اكkkثريkkت تkkبعيت مkkى كkkرد تkkا در كkkنگره بkkعد راسkkتى يkkا نkkاراسkkتى ايkkن خkkطر را پkkراتkkيك و زنkkدگkkى نkkشان
دهد .و جز اين جدايى و انشعاب بود.
امkا فkاجkعه آنجkا بkود كkه مkسألkه بkيژن هkم نkبود .هkمان گkونkه كkه نگهkدار دريkكجkا از دسkتش درمkى رود و مkى گkويkد
بيژن به نوعى همان مسعود است.
امkا راه نkاكkارگkرى هkمان كkارى را بkايkد مkى كkرد كkه كkرد .بkا اسkتفاده از اهkرم هkاى تkشكيالت اشkرف و بkقيه را
اخراج كردند .و با دوز و كلك سازمان را گام به گام به نفى گذشته نزديك كردند.
اگkر در سkال  ۱۳۵۷-۵۸نگهkدار و دارودسkته اش اعkالم مkى كkردنkد كkه مkسعود و پkويkان و جkزنkى و حkميد اشkرف
كkمونيسkت نkبودنkد .امkا كkامkبخش و كkيانkورى و اسkكندرى و يkزدى و بهkرامkى و رادمkنش كkمونيسkت بkوده انkد درطkرفkه
العينى تمامى شان از سازمان جارو مى شدند.14
مسأله اصلى
امkk kا در سkk kال  ۱۳۵۸مkk kسألkk kه اصkk kلى جkk kنبش نkk kه مkk kبارزه مسkk kلحانkk kه بkk kود و نkk kه نkk kقش اصkk kلى يkk kا فkk kرعkk kى آن بkk kعدهkk kا
»چkريkكهاى فkدايkى« در بkحث هkاى درونkى شkان بkه ايkن نkتيجه رسkيدنkد كkه مkبارزه ايkدئkولkوژيkك اگkر بkا ضkرورت هkاى
جنبش پيوند نخورد راهى به خطا است.
شهkداى فkدايkى راه را بkاز كkرده بkودنkد .و نkيروهkايkى وسkيع درسkراسkر ايkران بkهنkفع سkازمkان چkريkك هkا آزاد شkده
بkودنkد .مkسألkه آن روز ايkن جkنبش و بkقيه مkردم كkار مkسكن و آزادى بkود .مkجاهkديkن خkلق هkم بkه عkنوان بkرادر دوقkلوى
سازمان فدايى در جناح مذهبى ،درهمني موقعيت بود.
تkkوده و طkkبقه انkkقالب كkkرده بkkود .و مkkى خkkواسkkت شkkعارهkkايkkش مkkتحقق شkkود .و در مkkقابkkلش يkkك حkkاكkkميت لkkيبرال و
روحkانkيتى بkود كkه داشkت خkود را بkراى قkبضه كkردن قkدرت آمkاده مkى كkرد .پkس تحkليل حkاكkميت در دسkتور كkار بkود.
و اين تحليل جدا از آن كه چه بود تا سوم خرداد  ۱۳۶۰به عنوان سرفصل تاريخى حاكميت زمان زيادى نبود.
در آن روزگار همه تحليل ها حول چند محور مى چرخيدند:
-۱مkkبارزه اصkkلى بkkراى دمkkكراسkkى اسkkت .پkkس بkkايkkد از بkkورژوازى لkkيبرال حkkمايkkت كkkرد .و هkkمه نkkيروهkkا بkkايkkد حkkول
دفkاع از آزادى هkاى دمkكراتkيك بkسيج شkونkد .جkبهه دمkكراتkيك خkلق ،مkجاهkديkن ،بkنى صkدر ،بkسيارى از شkخصيت
ها و گروه هاى چپ در اين جبهه بودند.
ايkkرج اسkkكندرى دبkkيركkkل مخkkلوع حkkزب تkkوده هkkمني خkkط را قkkبول داشkkت .مkkصاحkkبه او بkkا تهkkران مkkصور دسkkت او
 .13اگkkر مkkدام گkkفته مkkى شkkود اشkkرف بkkراى سkkهولkkت بkkحث اسkkت مkkنظور از اشkkرف ،يkkك جkkريkkان اسkkت .جkkريkkانkkى كkkه بkkه خkkط بkkنيانkkگذاران سkkازمkkان وفkkادار
بودند.
 .14بkkعدهkkا مkkوجkkوداتkkى مkkثل جkkمشيد طkkاهkkرى پkkور اعkkالم كkkردنkkد مkkسعود و پkkويkkان و بkkقيه دمkkكرات انkkقالبkkى بkkودنkkد .امkkا تkkوده اى هkkا بkkه يkkك بkkاره از مkkادر
كمونيست زاده شده اند.
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كار داد و محترمانه به آملان تبعيد شد.
-۲جkبهه دوم مkبارزه ضkدامkپريkاليسkتى را عkمده مkى ديkد .ايkن جkبهه شkامkل حkزب جkمهورى اسkالمkى و مسkلمانkان
مبارز )دكتر پيمان( حزب توده و فدايى جناح اكثريت بود.
كkمى بkعد بkورژوازى لkيبرال از حkكومkت طkرد شkد .روحkانkيت بkه تkمامkى قkدرت را قkبضه كkرد .و سkركkوب هkمه گkروه
ها در دستور كار قرار گرفت.
سkازمkان مkى تkوانسkت مkثل مkجاهkديkن بkا حkفظ افkتخارات بkنيانkگذاران سkازمkان هkمه نkيروى خkود را بkر سkر تحkليل
حاكميت و تشكيل حزب مى گذاشت.
امkkا اصkkرار عkkجيبى بkkود كkkه گkkذشkkته پkkرافkkتخار سkkازمkkان بkkه لkkجن كkkشيده شkkود .بkkه يkkك دلkkيل تkkا حkkزب تkkوده احkkيا
شود .نفى آن گذشته پرغرور به خاطر اثبات يك جريان بى آبرو وبى افتخار بود.
به همني خاطر اصرار بر آن بود كه گذشته سازمان بايد تعيني تكليف شود.
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نگاهى به مصاحبه
عبدالرحيم صبورى كه بود
ع kkبدال kkرح kkيم ص kkبورى ت kkوس kkط ح kkسن ج kkعفرى ع kkضوگ kkيرى ش kkد .و ب kkه اس kkداهلل م kkفتاح kkى وص kkل ش kkد .ص kkبورى ب kkا ف kkرخ
س kkپهرى ه kkمخان kkه ب kkود و ه kkمو ب kkود ك kkه س kkپهرى را ج kkذب و ب kkه اس kkداهلل م kkفتاح kkى وص kkل ك kkرد .در ه kkمني راب kkطه ف kkرخ
سkپهرى ،سkيروس سkپهرى و شkاهkرخ هkدايkتى بkهسkازمkان وصkل شkدنkد .درهشkتم مهkر  ۱۳۵۰خkانkه اى كkه درآن تkيم
چkkنگيز قkkبادى  ،حسkkني سkkيد نkkوزادى ،محkkمدعkkلى سkkاملkkى ،عkkبدالkkرحkkيم صkkبورى ،سkkكينه جkkعفرى بkkودنkkد مkkورد يkkورش
ساواك قرار گرفت .صبورى در خانه نبود اما فرداى آن روز دستگير شد.
صkkبورى بkkهدادگkkاه بkkرده شkkد .و درتkkاريkkخ بيسkkت و چkkهارم اسkkفند  ۱۳۵۰او بkkه هkkمراه نُkkه نkkفر ديkkگر بkkهحkkبس ابkkد
مkحكوم شkد .ايkن دادگkاه نُkه نkفر ديkگر را بkهاعkدام مkحكوم كkرد .مkحكومkني ايkن دادگkاه بيشkتر از شkاخkه تkبريkز بkودنkد.
عkليرضkا نkابkدل ،مkناف مkلكى ،اصkغر عkرب هkريkسى ،اكkبر مkؤيkد ،جkعفر اردبkيل چkى ،يkحيى امkني نkيا ،عkلينقى آرش
جزء اعدام شدگان بودند.
صkkبورى بkkعد از آزادى بkkه سkkازمkkان راه نkkيافkkت .و در انkkشعابkkى كkkه صkkورت گkkرفkkت جkkزء نkkفرات اصkkلى انkkشعاب
بود.15
اهkميت ايkن نkوشkته از آن روسkت كkه صkبورى در سkال  ۱۳۶۰بkه تkمامkى از ايkن نkقد مkثبت فkاصkله مkى گkيرد و از
منتقدين منفى مصاحبه اشرف مى شود .و در چهره اصلى تئوريسني انشعاب ظاهر مى شود.
امkkا در هkkمني نkkقد مkkثبت نkkطفه اعkkتراض هkkاى بkkعدى نkkهفته اسkkت .صkkبورى در تkkوضkkيح نkkوشkkته خkkود مkkى گkkويkkد:
جهkت پkاسkخ بkه اپkورتkونيسkت هkا و حkل پkاره اى از ابkهامkات ايkن نkوشkته ارائkه شkده ايkن ابkهامkات بkعدا ً بkه حkدى عkمده
مى شود كه يك انشعاب را در دل خود بهوجود مى آورد.

نكات اصلى »نگاهى به مصاحبه«
 -۱در پkس ايkده هkاى مkصاحkبه آتkش سkرخ روح مkاركkسيسم ـ لkنينيسم زبkانkه مkى كشkد .اشkرف تkنها نيسkت .اشkرف
جkزئkى از يkك جkريkان اسkت كkه نسkبت آن بkه سkاللkه پkرافkتخار رهkبران كkبير سkازمkان ،مkسعود و پkويkان ،مkفتاحkى مkى
رسد .اشرف فرد نيست .يك خط است.
 -۲اپkkورتkkونيسkkت هkkا ضkkمن پkkذيkkرش خkkطر اشkkرف از آگkkاه سkkازى تkkوده و طkkبقه و بkkسيج و سkkازمkkاندهkkى آن مkkى
گkkويkkند ايkkن وظkkيفه حkkزب اسkkت بkkدون حkkزب نkkمى تkkوان اسkkتراتkkژى و تkkاكkkتيك انkkقالب را تkkعيني كkkرد .ايkkنان بkkا ايkkن ديkkد
پkيشاهkنگ را دنkبال هرو تkوده مkى كkنند .و بkه اكkونkومkيسم مkى كkشانkند .ارائkه بkرنkامkه انkقالبkى ربkطى بkه وجkود حkزب
ندارد .ارائه برنامه با شرايط تحقق آن يكى نيست.
 -۳اپkkورتkkونkkيسم كkkار سkkياسkkى را ارتkkباط بkkا چkkند كkkارگkkر و تkkشكيل اتkkحاديkkه يkkا سkkنديkkكا مkkى دانkkد .بkkدون آن كkkه
روشن كند اين وسيله چه كارآيى هايى دارد .كار سياسى تشكيالتى يعنى:
ـ توده ها را تربيت سياسى كردن
 .15در جkلد دوم محkمود نkادرى ،تkاريkخ چkريkكها ،از عkبدالkكريkم نkام بkرده شkده اسkت .كkه بkايkد هkمني عkبدالkرحkيم بkاشkد .بkرادر ديkگر او عkبدالkعظيم نkيز جkزء
انشعاب بود.
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ـ مناسبات طبقه كارگر را با ديگر طبقات نشان دادن
ـ وحدت و تضاد طبقه را با طبقات ديگر نشان دادن
ـ اهداف مبارزه را تعيني كردن و تشريح كردن آن
ـ شيوه مبارزه را كشف كردن و به توده قبوالندن
ـ سازمان الزم را به وجود آوردن.
-۴امkپريkالkيسم شkاه را قkربkانkى كkرد تkا سيسkتم را حkفظ كkند .كkسانkى روى كkار آمkدنkد تkا جkنبش را مkهار كkنند.
م kkناس kkبات ط kkبقات kkى ت kkغيير ن kkكرده اس kkت .و ت kkضاد ع kkمده ب kkه ق kkوت خ kkود ب kkاق kkى اس kkت .دول kkت ك kkنون kkى وابس kkته اس kkت ام kkا
عناصر غيروابسته هم دارد.
 -۵پkkيشاهkkنگ تkkنها وظkkيفه مkkتشكل كkkردن تkkوده هkkا را نkkدارد حkkفظ ايkkن تkkشكل نkkيز بkkرعهkkده پkkيشاهkkنگ اسkkت وقkkتى
اشkرف مkى گkويkد :تkوده هkا را بkايkد مسkلح كkرد ايkن شkكل را نkيز تkعيني مkى كkند .ارتkش خkلق قkابkليت حkفظ بkسيج تkوده
ها را دارد.
مسkلح كkردن تkوده هkا بkه مkعناى جkنگ كkردن در هkمان لحkظه نيسkت .وقkتى ضkدخkلق خkود را مسkلح مkى كkند چkرا
خلق خود را مسلح نكند.
دو نكته :الف :نكته نخست
اشkرف از بkسيج تkوده هkا صkحبت مkى كkند و صkبورى آنkرا بkرابkر ارتkش خkلق مkى گkيرد .كkه ايkنگkونkه نيسkت .بkسيج
توده ها در روند خود مى تواند به ارتش خلق تبديل شود.
در سkال  ۱۳۶۰صkبورى خkود بkر هkمني مkسألkه انگشkت گkذاشkت و از طkرح اشkرف ،تسkليح تkوده هkا انkتقاد كkرد.
و طرح درست را ارتش خلق اعالم كرد.
نكته دوم
اشkرف مkى گkويkد :اگkر مkى خkواهkيم بkجنگيم بkايkد خkلق را مسkلح كkنيم و اگkر نkمى خkواهkيم بkجنگيم بkايkد بيشkتر مسkلح
شويم.
و صبورى مى گويد :حفظ تشكل توده ها برعهده پيشاهنگ است .ارتش خلق ضامن اين حفاظت است.
از رهkkبرى اپkkورتkkونيسkkت چkkريkkكها در سkkال  ۱۳۵۸مkkى گkkذريkkم .آنkkان اصkkرار عkkجيبى بkkر خkkلع سkkالح كkkردن چkkريkkك
هkا داشkتند .در طkرفkه الkعينى گkفتند مkا ديkگر چkريkك نيسkتيم .و نkام خkود را از چkريkك هkاى فkدايkى بkه فkدايkيان خkلق
تبديل كردند .و چريك ها را بهتمامى آنارشيست ،خرده بورژوا و دمكرات انقالبى ناميدند و فاصله گرفتند.
امkا بkه راسkتى در زمkانkى كkه ضkدخkلق خkود را مسkلح مkى كkرد ارگkان هkاى سkركkوب خkود را بkراى سkركkوب آمkاده
مى كرد پيشاهنگ چه بايد مى كرد.
بkkسيج تkkوده هkkا بkkدون پشkkتوانkkه عkkملى چkkه ثkkمرى دارد .وقkkتى دشkkمن در حkkال تسkkليح خkkود اسkkت پkkيشاهkkنگ چkkرا
نبايد خود را مسلح كند.
چkkگونkkه مkkى شkkود بkkا دسkkت خkkالkkى بkkه جkkنگ ارتkkش سkkراپkkا مسkkلح رفkkت .دسkkتگير شkkد و درزيkkر شkkكنجه حkkرف نkkزد.
32

مصاحبه نكرد و يكراست به پاى چوبه دار رفت .اين چه مبارزه مسخره و بى معنايى است.
-۶پkرولkتاريkا يkا مkجبور اسkت بkراى گkذار بkه سkوسkيالkيسم مkرحkله اى را بkگذرانkد كkه در آن مkالkكيت خkصوصkى يkا
ضkوابkط مkشخصى وجkود دارد .پkس پkرولkتاريkا پkرچkم مkبارزه ضkدامkپريkاليسkتى را پkيشاپkيش بkردوش مkى كشkد .بkراى
بkkيرون رانkkدن امkkپريkkالkkيسم طkkبقه كkkارگkkر بkkه تkkنهايkkى نkkمى تkkوانkkد پkkيروز شkkود .بkkايkkد از ديkkگر طkkبقات كkkمك بkkگيرد .پkkس
مkkجبور اسkkت مkkنافkkع آن هkkا را مkkحفوظ كkkند .پkkس پkkروسkkه تkkحول دمkkكراتkkيك نkkويkkن خkkواهkkد بkkود .پkkس وقkkتى اشkkرف مkkى
گويد :پرولتاريا شعار مستقل سياسى ندارد به اين معنا است.
مرحله انقالب ،زمينه اختالف بعدى
در اين دوران سه مرحله براى انقالب قائل بوده اند:
 -۱مرحله بورژوا ـ دمكراتيك
-۲مرحله دمكراتيك نوين
-۳مرحله سوسياليستى
در مkkرحkkله بkkورژوا ـ دمkkكراتkkيك رهkkبرى در دسkkت اقkkشار غkkيرپkkرولkkترى اسkkت .و اهkkداف انkkقالب مkkاهkkيت بkkورژوايkkى
دارد .در مkkرحkkله دمkkكراتkkيك نkkويkkن ،رهkkبرى در دسkkت طkkبقه كkkارگkkر اسkkت امkkا انkkقالب مkkحتواى بkkورژوايkkى دمkkكراتkkيك
دارد مkkرحkkله سkkوسkkياليسkkتى كkkه رهkkبرى دردسkkت پkkرولkkتاريkkا اسkkت و از آغkkاز سkkمت و سkkوى سkkوسkkياليسkkتى انkkقالب
مىگيرد.
در سkال  ۱۳۶۰قkائkل شkدن بkه مkرحkله دمkكراتkيك نkويkن از سkوى كkاظkم )وريkا( مkسئول شkاخkه كkردسkتان مkورد نkقد
قرار گرفت .و اين درك را منتسب به جزنى كرد .و آنرا غيرپرولترى ناميد.
 -۷وق kkتى اش kkرف م kkى گ kkوي kkد :پ kkرول kkتاري kkا در اي kkن م kkرح kkله ش kkعار مس kkتقل ن kkدارد ب kkني ش kkعار ت kkاري kkخى ط kkبقه و ش kkعار
سkياسkى طkبقه فkرق مkى گkذارد .شkعار تkاريkخى طkبقه مkنافkع تkاريkخى طkبقه را در نkظر دارد .مkثل شkعار ديkكتاتkورى
پkرولkتاريkا و اشkتراكkى كkردن وسkايkل تkولkيد .امkا شkعار سkياسkى بkه مkنافkع روز طkبقه نkظر دارد پkس پkرولkتاريkا در ايkن
مرحله شعار جمهورى دمكراتيك خلق را مى دهد .چون مى خواهد ديگر اقشار را در انقالب شركت دهد.
صkف مسkتقل كkارگkر ربkطى بkه مkسألkه فkوق نkدارد .صkف مسkتقل بkديkن مkعنا اسkت كkه پkرولkتاريkا بkا هkويkت تkاريkخى
خود ،با سازمان مستقل و برنامه مستقل خود وارد ميدان شود.
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نكاتى درباره مصاحبه
ايkkن اولkkني حkkاشkkيه بkkه نkkفع »مkkصاحkkبه« اشkkرف اسkkت .و درواقkkع پkkاسkkخى اسkkت بkkه نگهkkدار .تkkاريkkخ نkkگارش ايkkن
جزوه شهريور  ۱۳۵۸است اما در خرداد ۱۳۵۹منتشر مى شود .نويسنده آن نامعلوم است.16
ايkن دو حkاشkيه از آنkرو نkوشkته شkد كkه مkصاحkبه بkه طkبیعت خkاص خkود جkنبه تحkليلى نkداشkت .و نkمى تkوانسkت
هkم داشkته بkاشkد .امkا پkاسkخ نگهkدار ،مkصاحkبه را بkه مkانيفيسkت گkروه تkبديkل كkرد .پkس الزم بkود كkه بkخش هkايkى از
آن باز شود و ريشه هاى تئوريك آن توضيح داده شود.
نكات مهم
 -۱نگهدار تحليل مشخصی از حاكميت نمى دهد.
-۲نگهدار در مورد شعارهاى مستقل طبقه كارگر نمونه اى قابل ارائه ندارد.
 -۳نگهkدار مkى گkويkد سkازمkان نkظر قkطعى درمkورد گkذشkته سkازمkان نkدارد .امkا درهkمانحkال مkى گkويkد خkط مkسعود
غلط بوده است.
-۴وقkkتى از تkkبديkkل مkkبارزه صkkنفى بkkه سkkياسkkى و تkkبديkkل مkkبارزه سkkياسkkى بkkه قهkkرآمkkيز درزمkkان سkkلطه بkkورژوايkkى
وابسkته سkخن گkفته مkى شkود .از اسkتراتkژى قهkرآمkيز دركkل پkروسkه تkا نkابkودى بkورژوايkى حkرف مkى زنkيم .و تkكليف
شkيوه اصkلى مkبارزه روشkن شkود .نkبايkد از يkاد بkرد كkه از دهkه  ۴۰صkحبت مkى شkود .درحkالkى كkه نگهkدار نkقد خkود
را به سال  ۱۳۵۷-۵۸مى كشاند.
 -۵وقkتى صkحبت از مkرحkله جkديkد در انkقالب مkى شkود .مkراد از مkرحkله بkه مkعنايkى مkتداول و ادبkى آن اسkت نkه
تkكنيكى آن .مkنظور ايkن نيسkت كkه پkرولkتاريkا پkيروز شkده اسkت .و تkغييرى در دو سkوى رابkطه تkضاد بkه وجkود آمkده
است.
-۶كkار در طkبقه بkه شkكل شkورا و سkنديkكا پkذيkرفkتنى اسkت .امkا سkازمkان پيشkرو بkايkد سkازمkان زمkان جkنگ بkاشkد
نه صلح .نه جنگيدن به معناى پايان جنگ نيست .و اين بهمعناى عاشق سالح بودن يا تقدم قهر بر توده نيست.
-۷حذف پاره اى از مصاحبه دالئل قانونى و امنيتى داشته است.
-۸بkيژنkى شkدن سkازمkان بkرمkى گkردد بkه مkركkزيkت سkوم .در نkبرد خkلق شkماره ۷خkبرى از مkبارزه ايkدئkولkوژيkك دو
جريان از سال  ۱۳۵۳ندارند.
مkkركkkزيkkت سkkوم طkkبق اسkkاسkkنامkkه سkkازمkkان كkkه تkkصويkkب بkkرنkkامkkه ،تkkنظيم و تkkصويkkب خkkطوط كkkلى سkkازمkkان تkkنظيم و
تkصويkب خkط مkشى اسkتراتkژيkك سkازمkان و رسkيدگkى بkه اعkتراض كkادرهkا را در اخkتيار شkوراى عkالkى سkازمkان مkى
گذارد .حق تغيير خط سازمان را نداشت.
تkkير  ۱۳۵۵مkkركkkزيkkت اول بkkا خkkارج تkkماس گkkرفkkت .و نkkبرد خkkلق شkkماره۷و نشkkريkkه بkkحث هkkاى درونkkى بkkا سkkازمkkان
مجاهدين خلق به خارج فرستاده شد كه چاپ و منتشر شد.
قطع ارتباط از اين زمان بهبعد است .رخنه خط بيژن نيز از همني زمان شروع مى شود.
 .16نkkوشkkنت بkkى نkkام ،سkkنتى در سkkازمkkان چkkريkkك هkkا بkkوده اسkkت .چkkه بkkه حسkkب نkkاشkkناس بkkودن نkkويkkسنده از ديkkد سkkاواك و چkkه از آن رو كkkه چkkريkkك فkkدايkkى
برايش همني نام بسنده بود .هرچه بود متعلق به سازمان بود.
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علت اين رخنه نبود مبارزه ايدئولوژيك در سازمان بود.
در نkkبرد خkkلق شkkماره ۷هkkم كkkه مkkورد اسkkتناد اپkkورتkkونيسkkت هkkا اسkkت .چkkيزى دال بkkررد خkkط در سkkازمkkان نيسkkت و
در همني شماره به درستى مبارزه مسلحانه و محورى بودن آن تأكيد دارد.
در شkkانkkزدهkkم آذر  ۱۳۵۶رهkkبرى طkkى اطkkالعkkيه اى تkkغيير خkkط را اعkkالم كkkرد .كkkه بkkا مkkخالkkفت مkkسئولkkني خkkارج از
كشور )اشرف و حرمتى پور( مواجه شد.
سkازمkان رضkا غkبرايkى را بkراى تkحويkل گkرفkنت امkكانkات بkه خkارج فkرسkتاد اصkرار غkبرايkى بkراى تkحويkل حkضورى
رفقا آمدن را به ايران با تأخير مواجه كرد.
اش kkرف و ح kkرم kkتى پ kkور اس kkفند  ۱۳۵۷ب kkه اي kkران آم kkدن kkد .آن دو ب kkدون آن kkكه ب kkراى ق kkبول م kkسئول kkيت پ kkيش ش kkرط kkى
داشkته بkاشkند خkواسkتار طkرح نkظراتkشان در درون سkازمkان شkدنkد .حkتى بkعد از اعkالم اخkراج تkوسkط فkتاح پkور طkى
نامه اى به رهبرى به تحريف نظرياتشان اعتراض كردند.

35

متينگ مهاباد
ايkkن مkkتينگ در نkkوزدهkkم بkkهمن  ۱۳۵۸بkkه مkkناسkkبت بkkزرگkkداشkkت شهkkداى سkkياهkkكل در مkkهابkkاد بkkرگkkزار شkkد .بkkرگkkزارى
متينگ در ديگر شهرها به چند دليل براى چريك ها ممكن نبود.
نخسkkت آنkkكه حkkاكkkميت حkkضور چkkريkkك هkkا را تحkkمل نkkمى كkkرد .چkkريkkك هkkاى فkkدايkkى نخسkkتني جkkريkkانkkى بkkودنkkد كkkه
حkkاكkkميت را ضkkدانkkقالبkkى و وابسkkته ارزيkkابkkى كkkرده بkkودنkkد و بkkرمسkkلح بkkودن خkkود پkkافkkشارى مkkى كkkردنkkد .دوم آن كkkه
چkريkك هkا بيشkتريkن نkيروهkاى خkود را دركkردسkتان جkمع كkرده بkودنkد .و سkوم آنkكه حkضور اشkرف در تهkران و ديkگر
شهرستان ها با خطر دستگيرى و ترور همراه بود.
اشkkرف از روز نخسkkت عkkلنى نشkkد .بkkعد از آمkkدن بkkه ايkkران از آنجkkا كkkه در سkkازمkkان بkkهروى او بسkkته بkkود مkkدتkkى
درخانه سعيد سلطانپور زندگى كرد .و كار كه بهانشعاب كشيد .مجبور شد هم چنان مخفى زندگى كند.

نكات مهم سخنرانى
 -۱اشkرف در پkاسkخ بkه مهkر و شkور و عkالقkه هkواداران مkى گkويkد :مkن تkن و جkانkم را بkه تkمام خkلق هkاى مkبارز ايkران
تقديم مى كنم.
-۲شهkkداى سkkياهkkكل هkkيچ امkkيدى بkkه جkkز ايkkن نkkداشkkتند كkkه ادامkkه دهkkندگkkان راهkkشان آرزوهkkاى آن هkkا را تkkحقق
بخشند.
-۳شهداى سياهكل اعتقاد داشتند كه سلطه امپرياليسم را فقط با مبارزه مسلحانه مى توان برانداخت.
 -۴شهداى سياهكل توانستند بى اعتمادى مردم ناشى از خيانت حزب توده را جبران كنند.
 -۵سkازمkان اكkنون كkاشkانkه فkرصkت طkلبان شkده اسkت .آن هkا در هkمان راهkى قkدم مkى گkذارنkد كkه تkوده اى هkا
قبالً گذاشته اند.
 -۶آن هkا بkه عkمد از بkردن نkام »چkريkكهاى فkدايkى خkلق« بkه عkنوان يkك سkازمkان سkربkاز مkى زنkند .و نkام مkرا مkى
برند.
-۷آن ها آبروى فدايى را در كردستان بردند.
 -۸جkمهورى اسkالمkى هkمان رژيkم سkابkق اسkت بkا شkكل و شkمايkل ديkگر .ايkنها بkا تkوافkق امkريkكا روى كkار آمkدنkد.
نkه كkارگkران ،نkه دهkقانkان و نkه اقkليت هkا بkه حkقوقkشان نkرسkيده انkد و رژيkم نkمى تkوانkد بkه خkواسkته هkاى آنkان پkاسkخ
دهد.
 -۹اشغال سفارت مبارزه ضدامپرياليستى نيست.
 -۱۰جنگ كردستان را آیت اهلل خمينى فرمان داد.
 -۱۱شkkرايkkط فkkرق هkkايkkى كkkرده اسkkت .تkkاكkkتيك هkkاى مkkا نkkيز تkkغيير كkkرده اسkkت .درجkkايkkىكkkه مkkردم مسkkلحانkkه اقkkدام
كنند ما سازماندهى مى كنيم .درجايىكه فريب بخورند ما افشاگرى مى كنيم.
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اشرف بازمانده دوران كودكى
از آنجkايkى كkه مkركkز فkعالkيت چkريkك هkا در كkردسkتان بkود و خkط سkازمkان در كkردسkتان بkيرون آمkدن از درگkيرى هkا
بkkود ،تkkشكيالت سkkازمkkان بيشkkتريkkن فkkشارهkkا را تحkkمل مkkى كkkرد .پkkس بkkايkkد پkkاسkkخ مkkتينگ مkkهابkkاد داده مkkى شkkد ،ايkkن
وظيفه به دوش عليرضا اكبرى شانديز گذاشته شد.
عليرضا اكبرى كه بود
عليرضا اكبرى شاندير در ارديبهشت  ۱۳۵۸به مركزيت سازمان انتخاب شد جزء هشت نفر اول بود.
از گkذشkته او چkيز زيkادى در دسkت نيسkت .در جkريkان جkنگهاى كkردسkتان از سkوى مkركkزيkت بkه كkردسkتان رفkت
تkا بkا بkركkنارى بهkروز سkليمانkى خkط بkيرون آمkدن سkازمkان از كkردسkتان را پkيش بkبرد .در سkال  ۱۳۶۱هkنگام خkروج
از ايران دستگير شد.نام مستعار او جواد بود.
جزوه اشرف بازمانده دوران كودكى توسط عليرضا اكبرى شانديز نوشته شد.
نكات اصلى نقد
 -۱هواداران اشرف هم پوپوليست هستند و هم ساده لوح خود او هم ملقمه اى است از احساسات رمانتيك.
-۲خط حاكم بر سازمان از ۱۳۵۰-۵۷يك خط خرده بورژوايى و غلط بوده است.
 -۳بينش گذشته حاوى انحراف اصولى از ماركسيسم بوده است.
 -۴اشkkرف وقkkتى مkkى گkkويkkد مkkن جkkان خkkود را بkkه انkkقالب رهkkايkkى بkkخش ايkkران تkkقديkkم مkkى كkkنم دارد نkkيروى تkkاريkkخ
ساز توده را تحقير مى كند.
 -۵اشkkرف وقkkتى مkkى گkkويkkد :شهkkداى سkkياهkkكل هkkيچ امkkيدى نkkداشkkتند كkkه ادامkkه دهkkندگkkان راه شkkان آرزوهkkاى آن
ها را تحقق بخشند .به آنها توهني مى كند كه آن ها مأيوس بودند.
 -۶چريك ها فكر مى كردند شرايط عينى انقالب آماده است كه اين گونه نبود.
 -۷اشkkرف مkkى گkkويkkد عkkناصkkر فkkرصkkت طkkلب در رهkkبرى سkkازمkkان رخkkنه كkkرده انkkد .تkkوضkkيح نkkمى دهkkد چkkگونkkه مkkگر
همني عناصر را سازمان عضوگيرى نكرده است.
-۸تسخير سفارت آنارشيستى اما ضدامپرياليستى بود.
 -۹سازمان حركت شريعتمداى و خلق مسلمان را افشا و محكوم كرد.
 -۱۰سه تحليل در مورد حاكميت وجود دارد:
ال kkف( ض kkدام kkپري kkاليس kkت نيس kkت .راه ك kkارگ kkر ،خ kkط  ،۳اش kkرف ،ك kkوم kkله ،ج kkبهه دم kkكرات kkيك اي kkنان خ kkرده ب kkورژواه kkاى
دمكرات اند كه در كنار ليبرال ها قرار گرفته اند.
ب( حاكميت ضدامپرياليست است .پس بايد بدون قيد و شرط از آن حمايت كرد ،حزب توده و رنجبران
ج( ح kkاك kkميت ارگ kkان س kkازش اس kkت م kkيان خ kkرده ب kkورژواي kkى س kkنتى و ل kkيبرال ام kkا دس kkت ب kkاال ازآن خ kkرده ب kkورژواى
است باید ليبرال ها را افشا و از خرده بورژوازى حمايت كرد .مجاهد و سازمان.
 -۱۱م kkا ه kkمان kkند ح kkزب ت kkوده خ kkائ kkن آب ت kkطهير ب kkر ت kkمام kkيت ارت kkجاع kkى و س kkرك kkوب kkگران kkه خ kkرده ب kkورژوازى ن kkخواه kkيم
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ريخت.
جمع بندى كنيم
 -۱متدولوژى نقد
شkيوه عkلمى نkقد بkا هkوچkى گkرى شkروع نkمى شkود .بkا كkم و زيkاد كkردن مkنت بkهجkايkى نkمى رسkد .آنkچه كkه نkقد مkى
ش kkود ح kkقيقت م kkنت نيس kkت .ن kkقد م kkتنى ج kkدل kkى اس kkت اي kkن م kkتدول kkوژى خ kkيان kkت ب kkه ح kkقيقت و ب kkى اح kkترام kkى ب kkه ه kkوش و
حواس خواننده است.
در ي kkك ن kkقد اص kkول kkى اب kkتدا ب kkاي kkد خ kkوان kkنده ب kkه ت kkمام kkى در ج kkري kkان م kkوض kkوع ن kkقد ق kkرار ب kkگيرد .در رواي kkت م kkنت ب kkاي kkد
شkرافkت عkلمى رعkايkت شkود .بkدون غkرض و مkرض عkني مkنت آورده شkود .و يkا جkوهkر بkحث آورده شkود بkه گkونkه اى كkه
اگر اشرف مى خواست سخنرانى اش را خالصه كند .همني گونه خالصه مى كرد كه ناقد كرده است.
نkقد اصkولkى بkا احkترام بkه گkوش و هkوش خkوانkنده بkا امkانkتدارى نسkبت بkه روايkت مkنت شkروع مkى شkود از ایkنجkا
به بعد كار نقاد شروع مى شود .و خواننده و پراتيك زندگى در فرجام نهايى قضاوت خواهد كرد حق با كيست.
عkkليرضkkا اكkkبرى شkkانkkديkkز از آنجkkا كkkه مkkى دانkkد خkkوانkkنده در جkkريkkان شkkروع مkkتينگ نيسkkت .يkkك جkkمله را قkkلوه كkkن
م kkى ك kkند ك kkه اش kkرف گ kkفته اس kkت ت kkن و ج kkان م kkن ف kkداى ان kkقالب و خ kkلق .و اي kkن ي kkعنى ت kkحقير ت kkوده و ط kkبقه .و اي kkن ك kkه
قهرمانان تاريخ را مى سازند.
جkkمعيت بkkا ديkkدن اشkkرف بkkه وجkkد مkkى آيkkند و ابkkراز عkkالقkkه مkkى كkkنند و شkkعار مkkى دهkkند .و احkkتماالً مkkى گkkويkkند:
»فkدايkى ،فkدايkى ،تkو افkتخار مkايkى« .شkعارى كkه از سkال  ۱۳۵۷بkه بkعد در مkتينگهاى فkدايkى مkرسkوم بkود .اشkرف
بkه ايkن احkساسkات پkاسkخ مkى دهkد .و مkى گkويkد مkن جkانkم را بkه شkما تkقديkم مkى كkنم .بkه هkمني سkادگkى اگkر اكkبرى
و هkر كkدام از رفkقاى او در مkتينگى شkركkت مkى كkردنkد و جkمعيت هkمني شkعار را مkى داد او هkم بkه هkمني سkادگkى
بهاحساسات پاك هواداران پاسخ مى داد.
بkkعد اكkkبرى بkkا نkkقل نkkاقkkص سkkخنان اشkkرف سkkه كkkار مkkى كkkند .اشkkرف مkkى گkkويkkد :درآن روزگkkار رفkkقاى مkkا هkkيچ
ام kkيدى ن kkداش kkتند ب kkه ج kkز اي kkن ك kkه ادام kkه ده kkندگ kkان راه kkشان آرزوه kkاى آن ه kkا را م kkتحقق ك kkنند .و اك kkبرى م kkى گ kkوي kkد:
رف kkقاى م kkا ه kkيچ ام kkيدى ن kkداش kkتند ك kkه آروزه kkاى ش kkان را م kkتحقق ك kkنند .و ب kkا اع kkتراض م kkى گ kkوي kkد :چ kkرا ب kkه شه kkداى
سازمان توهني مى كنى .مى گويى آنها هيچ اميدى نداشتند .پس چرا جان خود را فدا كردند.
اشkkرف مkkى گkkويkkد :امkkيدى نkkداشkkتند بkkه جkkز ايkkنكه كkkسانkkى مkkى آيkkند و راه آنkkها را تkkا پkkيروزى ادامkkه مkkى دهkkند.
يkعنى امkيد داشkتند بkه فkردا .بkه هkمني خkاطkر جkان خkود را فkدا كkردنkد .امkا بkا حkذف »بkه جkز ايkن« كkل مkطلب واژگkونkه
مى شود.
ايkن مkتدولkوژى بkه قkول شkعاعkيان هkوچkى گkرى اسkت .راه بkهجkايkى نkمى بkرد .شkيوه كkسانkى اسkت كkه در پkى راه
بردن به حقيقت نيستند .آن كس كه در پى حقيقت نيست .حقيقت درهاى خود را به او نمى گشايد.
 -۲اما لب كالم اشرف چه بود:
الkkف( حkkاكkkميت در سkkازش بkkا امkkپريkkالkkيسم بkkه قkkدرت رسkkيده اسkkت .نkkه مkkى خkkواهkkند و نkkه مkkى تkkوانkkد بkkه خkkواسkkته
هاى زحمتكشان و اقليت هاى قومى پاسخ دهد.
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ب( كkار يkك رهkبرى انkقالبkى در كkردسkتان و ديkگر مkناطkق ،تkربkيت سkياسkى تkوده و طkبقه ،مkتشكل و سkازمkاندهkى
و مسلح كردن مردم است.
ج( رهبرى زمان در دست اپورتونيست ها است.
و اما پاسخ اكبرى شانديز چه بود:
الkف( حkاكkميت حkاصkل انkقالب مkردم اسkت .بkه دو جkناح لkيبرال و خkرده بkورژوازى ضkدامkپريkالkيسم تkقسيم مkى
شود.
ب( خط سازمان حمايت از جناح خرده بورژوازى و افشاى جناح ليبرال است.
ج( اشkرف مkتعلق بkه دوران كkودكkى سkازمkان اسkت و دچkار اپkورتkونkيسم چkپ اسkت .گkذشkته سkازمkان غkلط بkوده
است.
اين نقد در اسفند  ۱۳۵۸نوشته شده است.

پايان سخن
در ایkنجkا دفkتر مkبارزات ايkدئkولkوژيkك سkازمkان چkريkك هkا بkا »چkريkكهاى فkدايkى« بسkته مkى شkود چkريkك هkا بkر هkمني
خkط جkلو مkى رونkد و سkازمkان رفkته رفkته از مkواضkع خkود عkقب مkى نkشيند و بkه هkمان راهkى مkى رود كkه اشkرف پkيش
بينى مى كرد راه حزب توده.
طkkنز تkkاريkkخ را نkkگر كkkه حkkزب خkkائkkن تkkوده عkkليرضkkا اكkkبرى و حkkزب خkkائkkن تkkوده فkkرخ نگهkkدار كkkه بkkايkkد مkkى مkkرد تkkا
ج kkنبش ن kkوي kkن ك kkمونيس kkتى از ي kkك ب kkيمارى م kkزم kkن ره kkا ش kkود .و ك kkارش ح kkماي kkت ب kkى چ kkون و چ kkرا از ح kkاك kkميت خ kkرده
بkورژوازى بkود تkبديkل بkه حkزب بkرادر و بkعد حkزب پkدر شkد .و كkيانkورى مkوفkق شkد خkود و سkازمkان فkدايkى را كkه ديkگر
خود را سازمان فداييان خلق ايران اكثريت مى ناميد به اعماق دوزخ ببرد .ديالكتيك تاريخ را نگر.
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انشعاب در چریک های فدایی خلق
در سkkال » ۱۳۶۰چkkريkkكهاى فkkدايkkى خkkلق« طkkى يkkك پkkروسkkه اى حkkدودا دو سkkالkkه اخkkتالف بkkهدو قkkسمت تkkقسيم شkkدنkkد.
ع kkده اى ب kkه ره kkبرى ح kkرم kkتى پ kkور ـ ص kkبورى خ kkود را چ kkري kkك ه kkاى ف kkداي kkى خ kkلق ـ ارت kkش ره kkاي kkى ب kkخش خ kkلق اي kkران
ناميدند .و گروه ديگر به رهبرى اشرف دهقانى ـ سنجرى همچنان خود را چريكهاى فدايى خلق ايران ناميدند.

علل و زمينه ها
ان kkشعاب س kkال  ،۱۳۵۸اش kkرف و ي kkا درس kkت ت kkر ب kkگوي kkيم ب kkاورم kkندان ب kkه خ kkط ب kkنيان kkگذاران س kkازم kkان از ن kkظر ت kkاري kkخى
درست و از نظر سياسى ناموفق بود.
درسkت بkودن آن بkديkن خkاطkر بkود كkه اپkورتkونkيسم عkزم خkود را جkزم كkرده بkود سkازمkان را بkه لkجن زار حkزب تkوده
نkزديkك كkند .و بkه سkبك و سkياق تkوده ايkسم اجkازه نkمى داد دريkك پkروسkه آرام مkبارزه ايkدئkولkوژيkك خkط هkا مkشخص
شود.
نkگاه كkنيم بkه تkاريkخ حkزب تkوده از آغkاز تkا فkرجkام ،هkر كkس سkخن درسkتى داشkت يkا فkريkب خkورده امkپريkالkيسم
بود يا عامل يا از سيا پول گرفته بود يا يك انگليسى در گوش او وردى خوانده بود.
گkويkى حkزب طkيب و طkاهkر تkوده .حkصن حkصني دارد و هkيچ انkديkشه غkيرپkرولkترى بkهآن نkفوذ نkمى كkند .تkا نkيازى
به مبارزه ايدئولوژيك باشد.
اما انشعاب ناموفق بود به دو دليل:
-۱نخسkkت آنkkكه تkkوده هkkوادار اطkkالعkkى از چkkگونkkگى بkkحث هkkا در سkkازمkkان نkkداشkkت .هkkمه را چkkريkkك مkkى دانسkkت و
چريك يعنى آدم خوب و صادق.
و از سkال  ۱۳۵۶بkه بkعد آنچkنان جkزنkى را بkه عkنوان تkئوريسkني سkازمkان ایkنجkا انkداخkته بkودنkد كkه كkسى نkمى
دانسkkت جkkزنkkى از بkkيخ و بkkن چkkريkkك فkkدايkkى نkkبوده اسkkت .و گkkروه پيشkkتاز ربkkطى بkkه سkkازمkkان چkkريkkك هkkا نkkدارد .حkkتى
زمkkانkkى كkkه فkkرج سkkركkkوهkkى 17در دهkkه  ۱۳۷۰بkkه ايkkن امkkر اعkkتراض كkkرد .عkkده اى بkkرآشkkفتند كkkه نkkه جkkزنkkى از رهkkبران
فدايى بوده است .كه به واقع سركوهى درست مى گفت ،جزنى فدايى نبود.
و فkkرق مkkسعود و بkkيژن و بkkه طkkور كkkلى اصkkول پkkايkkه اى سkkازمkkان چيسkkت .در نkkزد تkkوده هkkوادار مkkهم آن بkkود كkkه
ارگkkان هkkاى رهkkبرى در دسkkت كيسkkت .دكkkان بkkا فkkروشkkنده اش شkkناخkkته مkkى شkkد .و كkkليه شkkعبات ايkkن فkkروشkkگاه در
دست ۷۰-۹۰نفرى بود كه در سال  ۱۳۵۷بهبعد در رهبرى سازمان رخنه كرده بودند.
نيروهاى سازمان درسال  ۱۳۵۶بهبعد دردرون و بيرون زندان از چندحالت بيرون نبودند:
-۱رهبرى سازمان كه در دست بيژنى ها بود.
 -۲درون زندان نيروها به چند قسمت تقسيم شده بودند:
الف( عده اى همچنان به مشى باور داشتند و مسعودى بودند.
ب( عده اى به مشى باور داشتند بيژنى بودند.
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ج( ع kkده اى ب kkه ط kkور ك kkلى م kkشى را غ kkلط م kkى دانس kkتند و »س kkياس kkى ك kkار« ش kkده ب kkودن kkد .ام kkا خ kkط م kkشخصى
نداشتند.
د( عده اى به طور كلى مشى را غلط مى دانستند و توده اى شده بودند.
ﻫ( و عده اى ديگر بالتكليف بودند .هم مشى را قبول داشتند و هم نداشتند هم چريك بودند و هم نبودند.
در س kkال ۱۳۵۷در س kkازم kkان ب kkه روى ب kkيژن kkى ه kkا ،س kkياس kkى ك kkاره kkا ،ب kkالت kkكليف ه kkا گ kkشوده ش kkد .ام kkا ب kkه روى
مسعودى ها بسته ماند.
پkس سkازمkان را بkيژنkى هkا ،سkياسkى كkارهkا و بkالتkكليف هkا گkرفkتند .شkرايkط بkه نkفع سkياسkى كkارهkا بkود .پkيروزى
ق kkيام ب kkهمن ف kkصل ج kkدي kkدى را گ kkشوده ب kkود .ف kkصلى ك kkه ك kkالم و ق kkلم ب kkه ك kkار م kkى آم kkد .و ت kkفنگ و خ kkان kkه ت kkيمى ج kkاي kkى
نداشت .پس سياسى كارها رهبرى را قبضه كردند.
 -۳دو ديkkگر آن كkkه رژيkkم سkkقوط كkkرده بkkود .تkkوده و طkkبقه و بkkخش بkkزرگkkى از تkkحصيلكرده هkkاى جkkامkkعه كkkه دركkkى
از انkkقالب و تkkحوالت اجkkتماعkkى نkkداشkkت .بkkاور داشkkت كkkه انkkقالب شkkده اسkkت .و هkkمه فkkكر مkkى كkkردنkkد سkkقوط شkkاه
يkعنى انkقالب و انkقالب يkعنى خkوشkبختى بkراى هkمه و پkايkان مkبارزه مسkلحانkه .پkس طkرح ايkن مkسألkه كkه اشkرف مkى
خواهد برگردد به سال  ،۱۳۵۰هرچند نوعى مغلطه بود اما زمينه اى براى بازگشت به سال۵۰نبود.
به همني خاطر انشعاب نتوانست نيروى زيادى را با خود ببرد.
آن ه kkاي kkى ه kkم ك kkه ب kkا ان kkشعاب رف kkتند .ه kkرچ kkند وف kkاداران ب kkه خ kkط م kkسعود ب kkودن kkد ام kkا از آنج kkاي kkى ك kkه ان kkشعاب
زودهkنگام بkود .روشkن نشkد كkه درك مkسعود در سkال  ۱۳۵۸بkه چkه مkعنا اسkت .آيkا هkمه مkسعود را بkه گkونkه اى مkى
فهمند كه اشرف مى فهميد يا نه.
اگkر دمkكراتkيسم تkشكيالتkى در سkازمkان چkريkكها تkوسkط رهkبرى وقkت رعkايkت مkى شkد بkا بkحث هkاى مkكفى روى
مkkسعود ،بkkيژن و حkkزب تkkوده كkkسانkkى بkkا اشkkرف مkkى رفkkتند كkkه درك واحkkدى از مkkسعود داشkkتند .ايkkن حkkرف در مkkورد
انشعاب اقليت ،اكثريت جناح چپ ،اكثريت ،و پيروان بيانيه شانزدهم آذر نيز صحيح است.
در انkشعاب اقkليت نkيز رهkبرى سkازمkان اجkازه نkداد بkا مkبارزه ايkدئkولkوژيkك خkط اقkليت و اكkثريkت بkهتkمامkى روشkن
ش kkود .ك kkسان kkى ب kkا اك kkثري kkت رف kkتند ك kkه درك واح kkدى نس kkبت ب kkه ح kkاك kkميت ،ح kkزب ت kkوده و ش kkوروى ن kkداش kkتند ،و ك kkار ب kkه
انشعابات بعدى كشيده شد.

مصاحبه اشرف ،محور وحدت و تضاد
اشرف در مصاحبه خرداد  ۱۳۵۸به دو نكته اشاره كرد كه با توجه به فضاى بهار۵۸قابل قبول بود:
-۱كار سياسى در آنجا كه مردم فريب خورده اند و متوهم اند.
 -۲سازماندهى مبارزات مردم در آناینجا كه مردم دست به سالح برده اند.
ايkن نkگاه بkه حkركkت درجkامkعه بkه عkنوان يkك سkازمkان سkياسkى ـ نkظامkى درابkتدا مkورد قkبول تkمامkى مkنشعبني بkود.
و تا آن حدود نيرو آزاد كرد كه امكان سازماندهى براى آنان نبود.18

 .18بحثهاى درونى سازمان
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پس در تأييد آن دو حاشيه نوشته شد:
 -۱نكاتى در مورد مصاحبه
-۲نگاهى به مصاحبه
جkزوه نخسkت نkامkى بkرپkيشانkى نkدارد پkس نkمى تkوان بkه ضkرس قkاطkع گkفت درتkحوالت بkعدى در كkدام جkبهه قkرار
گkرفkته اسkت .امkا نkويkسنده جkزوه نkگاهkى بkه مkصاحkبه عkبدالkرحkيم صkبورى اسkت كkسى كkه سkخت تkريkن انkتقادات را
به جزوه كرد و به واقع تئوريسني انشعاب بود.
انشعاب از ديد ارتش رهايى بخش
نخسkت بkبينيم حkرمkتى پkور چkرا انkشعاب كkرد و بkعد انkشعاب را از ديkد اشkرف پkژوهkش كkنيم .19گkروه حkرمkتى پkور
در مورد انشعاب دو گزارش مشخص دارند:
 -۱گزارش از رويدادها
 -۲جنگ خلق ،شهريور  ،۱۳۶۴نشريه تئوريك ،ارگان ارتش رهايى بخش خلقهاى ايران )آرخا(
گزارش از رويدادها
در زن kkدان ن kkيروه kkا ب kkه دو ق kkسمت ت kkقسيم ش kkدن kkد .ه kkواداران ب kkيژن و ه kkواداران م kkسعود .م kkسعودى ه kkا داراى ض kkعف
هايى بودند:
ـ سازمان نيافته نبودند.
ـ همهجانبه نبودند .و فقط روى يك بخش از كتاب مسعود بحث كرده بودند.
بkkعد از آزاد شkkدن از زنkkدان و آمkkدن اشkkرف و حkkرمkkتى پkkور بkkه ايkkران ،ايkkنان خkkود بkkه يkkك تkkشكل تkkبديkkل شkkدنkkد .و
وقkتى بkحث اخkراج اشkرف پkيش آمkد تkصميم گkرفkته شkد تkكذيkبيه اى نkوشkته شkود .كkه ايkن تkكذيkبيه تkبديkل بkه مkصاحkبه
اش kkرف ش kkد .ام kkا م kkصاح kkبه وس kkيع ت kkر از آن ب kkود ك kkه پ kkيش ب kkينى م kkى ش kkد ب kkا ب kkيرون آم kkدن م kkصاح kkبه ،ح kkرك kkت ح kkول
مصاحبه آغاز شد اما با ضعف هاى زير:
-۱بدون تئورى و چگونگى گسترش
 -۲بدون برنامه مشخص تشكيالتى
-۳بدون مبارزه ايدئولوژيك
مضمون كار در اين دوران جمع آورى نيرو و امكانات و ارتباط گيرى كه بيشتر دركردستان بود.

شروع بحران
امkkا رهkkبرى نkkتوانسkkت ضkkمن هkkم طkkراز كkkردن نkkظرات گkkونkkاگkkون .انkkتقادهkkاى گkkونkkاگkkون را جهkkت رفkkع نkkواقkkص بkkه كkkار
اندازد.
 .19يkkك نkkكته :ايkkنكه از حkkرمkkتى پkkور و اشkkرف نkkام مkkى بkkريkkم بkkراى پيشkkبرد راحkkت تkkر بkkحث اسkkت .امkkا اصkkولkkى نيسkkت درسkkت تkkر آن اسkkت كkkه انkkشعاب بkkا
همان نام جدا شده آورده شود .خالصه كردن انشعاب به آدم ها و يا تحقير انشعاب يك شيوه اپورتونيستى است.
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عkkدم پيشkkرفkkت در كkkارهkkا بkkاعkkث شkkد ،كkkادرهkkا فkkشار بkkياورنkkد .كkkه منجkkر بkkه نشسkkت فkkرورديkkن  ۱۳۵۹شkkد .قkkبل از
نشسkت مkركkزيkت بkعضى انkتقادات را پkذيkرفkت .امkا هkيچ كkوشkشى بkراى رفkع نkواقkص انkجام نkداد .اخkتالفkات بkر سkر
مصاحبه حادتر شد.
فkعالkيت در كkردسkتان هkم پيشkرفkت چkشمگيرى نkداشkت .سkؤالkى كkه بkراى كkادرهkا مkطرح بkود ايkن بkود كkه چkرا بkه
كردستان رفتيم و سازمان در كردستان چه چيزى را دنبال مى كرد.
پس مسأله گشودن جبهه شمالى مطرح شد.
در ايkkن زمkkان صkkف بkkندى نkkيروهkkا شkkكل گkkرفkkت .يkkك جkkناح بkkر ايkkن بkkاور بkkود كkkه مkkركkkزيkkت از خkkط مkkشى انkkقالبkkى
مkبارزه مسkلحانkه هkم اسkتراتkژى و هkم تkاكkتيك عkدول كkرده اسkت و عkده اى بkرعkكس مkعتقد بkودنkد مkصاحkبه بkرنkامkه و
استراتژى درست را مطرح كرده است.
عده اى هم بينابينى بودند.
نشسkتى بkرگkزار شkد نkظر غkالkب ايkن بkود كkه مkركkزيkت فkعلى قkابkليت هkدايkت سkازمkان را نkدارد .نشسkت راجkع بkه
جبهه شمالى هم تصميم گرفت.
دراين نشست شوراى عالى سازمان انتخاب شد؛ اشرف ،حرمتى پور ،صبورى ،سنجرى و كريميان.
و ايkن شkورا مkركkزيkت قkديkم را ابkقا كkرد )اشkرف ،حkرمkتى پkور ،سنجkرى ،صkبورى ،كkريkميان( نkظر بkر ايkن بkود كkه
نظارت شورا بر مركزيت ،مركزيت را اصالح كند.
در ايkkن جkkلسه شkkورا مkkسألkkه گkkشودن جkkبهه شkkمالkkى زيkkر سkkؤال رفkkت .مkkى پkkرسkkيدنkkد درحkkالkkى كkkه جkkبهه شkkمالkkى
تئوريزه نشده چگونه مى تواند حركت درست باشد.
يkكى از اعkضا مkركkزيkت 20حkركkت بkه سkمت روسkتا را غkلط مkى دانسkت .و مkى گkفت :شkرايkط روسkتا تkغيير كkرده
است و بايد در شهر ماند .21اما شورا مسأله جبهه شمالى را تصويب كرده بود.
پkس كkارشkكنى شkروع شkد .مkسئول گkروه جkنگل ،قkرار شkد بkراى شkش مkاه در كkردسkتان بkمانkد .دلkيل مkى آوردنkد
مسئول جديد با منطقه آشنا نيست .مسئول قبلى بايد بماند تا اوآشنا شود.
بkدون حkضور مkسئول جkنگ ،تkيم جkنگل بkالتkكليف مkى دانkد .مkعلوم بkود كkه مkى خkواهkند كkار در شkمال پkيش نkرود
دليل آن ها يكبار تئورى بود و يكبار امكانات و نيرو
تغيير مركزيت
پkkس جkkناحkkى از مkkركkkزيkkت 22بkkه ايkkن نkkتيجه رسkkيد كkkه مkkركkkزيkkت تkkوانkkايkkى رهkkبرى سkkازمkkان را نkkدارد .پkkس تkkصميم بkkه
اسkتعفا گkرفkتند .تkغيير مkركkزيkت مسkتلزم اسkتعفاى آن دو نkفر ديkگر بkود .پkس آن دو نkيز اسkتعفا دادنkد .23و مkركkزيkت

 .20احتماالً اشرف يا سنجرى
 .21منظور نسبت به دهه 50
 .22منظور حرمتى پور و صبورى است
 .23منظور اشرف و سنجرى

43

جديد شكل گرفت .كه جز يك نفر 24بقيه پيروان خط انقالبى هم استراتژى و هم تاكتيك بودند.
مبارزه ايدئولوژيك
درايkkن زمkkان شkkوراي عkkالkkى مkkبارزه ايkkدئkkولkkوژيkkك را بkkه عkkنوان مkkبرم تkkريkkن وظkkيفه سkkازمkkان تkkعيني كkkرد تkkا سkkازمkkان بkkه
وحدت كامل برسد.
شروع كارشكنى ها
-۱م kkسئول خ kkبرن kkام kkه اس kkتعفا داد و اع kkالم ك kkرد م kkا ي kkك س kkازم kkان نيس kkتيم ب kkلكه ي kkك م kkحفل اي kkم .پ kkس ه kkر ن kkوع ان kkتشار
بيرونى غلط است.
-۲مkkسئول جkkديkkد كkkردسkkتان اعkkالم كkkرد بkkه كkkردسkkتان نkkمى رود چkkون بkkرنkkامkkه و سkkياسkkت مkkشخصى نkkداريkkم .بkkعدا
اين فرد در شاخه تهران مسئول شعبه كارگرى شد .كه مركزيت مخالفت كرد.
 -۳فkردى كkه بkراى اعkالمkيه نkويkسى انkتخاب شkده بkود از هkمكارى بkا دو عkضو ديkگر خkوددارى كkرد بkعدهkا هkمني
فرد در شاخه تهران اعالميه مى نوشت.
 -۴ش kkاخ kkه ته kkران ب kkرخ kkورده kkاى غ kkيرت kkشكيالت kkى خ kkود را آغ kkاز ك kkرد .25در م kkورد س kkى ام خ kkرداد اع kkالم kkيه ن kkوش kkت و
رهkkنمودهkkايkkى داد كkkه مkkركkkزيkkت مkkخالkkفت كkkرد .هkkمني شkkاخkkه در سkkازمkkاندهkkى جkkديkkد سkkازمkkان از واگkkذارى تkkيم هkkاى
عملياتى خود به مركزيت خوددارى كرد و بر سرقرارهاى خود حاضر نشد.
 -۵در ت kkأم kkني م kkال kkى ك kkردس kkتان و ت kkيم ه kkاى ض kkرب kkه خ kkورده ك kkه ج kkانش kkان در خ kkطر ب kkود ت kkعلل ه kkاي kkى ص kkورت م kkى
گرفت.
پkس مkركkزيkت تkصميم گkرفkت ايkن دمkل چkركkني پkاره شkود .و عkناصkر فkرصkت طkلب اخkراج شkونkد .تkاريkخ انkتشار ايkن
گزارش شهريور  ۱۳۶۰است.
جنگ خلق ـ اركان ارتش
مkkدتkkى بkkعد از انkkشعاب از اپkkورتkkونيسkkت هkkا 26مkkعلوم شkkد كkkه از مkkشى انkkقالبkkى 27عkkدول شkkده اسkkت .و سkkازمkkان بkkه
اپورتونيسم در غلطيده است .خصلت اين اپورتونيسم عبارت بود از:
 -۱سياست پيش گرفنت سياست دفاع از خود

مسلحانه28

 .24منظور سنجرى است.
 .25مسئول اين شاخه فريبرز سنجرى بود كه اشرفى بود.
 .26منظور انشعاب بهار  ۱۳۵۸از سازمان است.
 .27منظور خط مسعود است .مبارزه مسلحانه هم استراتژى و هم تاكتيك
 .28مkkنظور مkkصاحkkبه اشkkرف اسkkت كkkه مkkى گkkفت بkkايkkد خkkلق را مسkkلح كkkرد و درجkkايkkى كkkه خkkلق دفkkاع مسkkلحانkkه مkkى كkkند بkkايkkد ايkkن دفkkاع را سkkازمkkاندهkkى
كرد.
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-۲كوشش در جهت ايجاد يك سازمان مسلح توده اى بى

شكل29

بkرسkر ايkن مkوارد مkبارزه ايkدئkولkوژيkك در سkازمkان آغkاز شkد .ايkن بkينش كkه در مkصاحkبه اشkرف انkعكاسkى يkافkته
بود در دو نكته اساسى خالصه مى شد:
-۱تشريح اوضاع براى مردم
-۲سازماندهى مسلح مردم در جهت مقابله با هجوم نظامى امپرياليسم
ب kkا ف kkرض اي kkن م kkسأل kkه ك kkه اي kkن ب kkينش )م kkصاح kkبه اش kkرف( م kkى پ kkذي kkرد ك kkه ح kkاك kkميت ج kkدي kkد م kkحصول س kkياس kkى
نkkواسkkتعمارى و امkkپريkkالkkيسم اسkkت .مسkkلح كkkردن خkkلق جهkkت حkkمله احkkتمالkkى امkkپريkkالkkيسم بkkى مkkعنا و فkkرار از عkkمل
انقالبى است پس وظيفه ما برپايى و گسترش جنگ انقالبى براى سرنگونى حاكميت امپرياليستى است.
چه بايد كرد
بkkا رد ايkkن بkkينش مkkسألkkه تkkشكيل ارتkkش خkkلق مkkطرح شkkد .و بkkحث هkkا بkkه ايkkن نkkتيجه رسkkيد كkkه ايkkن ارتkkش در مkkناطkkق
روستايى در پروسه جنگ هاى چريكى بايد به وجود آيد.
امkا ايkن امkر بkه مkعناى نkفى مkبارزات شهkرى و فkعالkيتهاى سkياسkى ـ نkظامkى در شهkر نkبود .بkدون حkمايkت فkعال
شهر از روستا جنگ چريكى در روستا ممكن نيست.
استراتژى منطقه اى و سراسرى
مبارزه چريكى در وهله نخست سه هدف داشت:
-۱حفظ و گسترش خود
-۲وارد كردن ضربات نظامى به دشمن
 -۳خطاب قرار دادن توده و طبقه و كشاندن آن ها به ميدان مبارزه
اسkkتراتkkژى ايkkن جkkنگ درهkkم كkkوبkkيدن ارتkkش سkkركkkوبkkگر و كسkkب قkkدرت سkkياسkkى اسkkت .امkkا بkkراى رسkkيدن بkkه آن
مرحله ،مبارزه چريكى همواره خود را بهشكل استراتژى منطقه اى نشان مى دهد آزاد كردن يك منطقه
يك سؤال
سkkؤالkkى كkkه مkkطرح بkkود ايkkن بkkود كkkه آيkkا ايkkن مkkنطقه مkkى تkkوانkkد كkkردسkkتان بkkاشkkد كkkردسkkتانkkى كkkه خkkود درگkkير مkkبارزه
مسkkلحانkkه بkkا رژيkkم بkkود .پkkاسkkخى كkkه گkkروه بkkه ايkkن سkkؤال داده مkkنفى بkkود .كkkردسkkتان ايkkن پkkتانkkسيل را نkkداشkkت كkkه از
آزادسازى منطقه به آزادسازى سراسرى گذار كند.
داليل چه بود
بkرجkنبش خkلق كkرد بkه عkلت خkيانkت سkازمkان اكkثريkت 30گkرايkشات نkاسkيونkاليسkتى )بkورژوايkى و خkرده بkورژوايkى( در
 .29همان
 .30سازمان فدایی-جناح نگهدار از آنجا كه حاكميت را انقالبى ارزيابى مى كرد جنگ را برعليه آن غلط مى دانست و از كردستان خارج شد.
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آن غkالkب شkده اسkت .و جkريkانkات سkياسkى كkرد حkاضkر نيسkتند رهkبرى غkيركkرد را بkپذيkرنkد و يkا بkا جkنبش هkاى ديkگر
ادغام شوند.
پس بايد براى سراسرى شدن جبهه اى ديگر دركشور گشود.
هkدف از گkشايkش يkك جkبهه چkريkكى روسkتايkى تkقدم بkرهkر چkيز بkرپkايkى و گسkترش جkنگ انkقالبkى بkود .كkردسkتان
به عنوان پشت جبهه اهميت خود را از نظر آموزش نيروها و لجستيك حفظ مى كرد.
چرا شمال برگزيده شد
م kkان kkدن در ك kkردس kkتان و ت kkبدي kkل آن از ي kkك ك kkان kkون م kkنطقه اى ب kkراى آزادس kkازى س kkراس kkرى مس kkتلزم اع kkمال ه kkژم kkون kkى
پرولترى بر اين جنبش بود و اين شدنى نبود.
كkومkله و دمkكرات بkه سkادگkى ايkن هkژمkونkى را نkمى پkذيkرفkتند .و تkوازن قkوا از نkظر تkوده اى و امkكانkات نkظامkى بkا
آن ها بود.
بkkراى وادار كkkردن اقkkشار دهkkقانkkى و خkkرده بkkورژوازى بkkه پkkذيkkرش رهkkبرى پkkرولkkترى تkkنها داشkkنت بkkرنkkامkkه درسkkت و
انقالبى كافى نيست .قدرت و امكانات نيز رل مهمى را دارند كه سازمان در لحظه كنونى فاقد آنست.
پس بايد جبهه ديگرى انتخاب مى شد و شد .هدف از ايجاد آن عبارت بود از:
 -۱ايجاد ارتش خلق و آزادسازى منطقه اى )هدف استراتژيك(
 -۲دعوت مردم منطقه به جنگى انقالبى
 -۳باال بردن جو سياسى در سراسر كشور
 -۴جلب نيروها و سازمان هاى ديگر به اين كانون
 -۵پراكندن نيروهاى دشمن و ضربه پذير شدن آن ها
 -۶باال رفنت موقعيت سازمان در كشور
ويژگى شمال
 -۱از نظر جغرافيا ،جنگل هاى انبوه بهواحد چريكى امكان حركت مداوم و درگيرى هاى مقطعى را مى داد.
 -۲از ن kkظر ن kkظام kkى ،ام kkكان kkات اس kkتفاده از ت kkان kkك و ه kkواي kkى رژي kkم را م kkى گ kkرف kkت .پ kkس م kkجبور ب kkود از ن kkيروى
ضدچريك استفاده كند كه جنگ سهل تر مى شد.
 -۳وسkعت مkنطقه و تkراكkم جkمعيت ،وسkعت مkنطقه و تkوريسkتى بkودن امkكان مkنفرد كkردن و نkابkود كkردن يkكباره را
به رژيم نمى داد.
 -۴اق kkتصاد م kkنطقه ،اق kkتصاد م kkنطقه م kkبتنى ب kkر ك kkشاورزى ب kkود .و ده kkقان kkان ب kkا س kkلطه ب kkورژوازى ب kkورك kkرات در
تضاد بودند.
 -۵از نkkظر سkkياسkkى ،دهkkقانkkان شkkمال نسkkبت بkkه مkkناطkkق ديkkگر از نkkظر آگkkاهkkى در وضkkعيت بهkkترى بkkودنkkد .اگkkر
جنبش گسترش مى يافت امكان جذب تركمن ها نيز بود.
 -۶امكانات و موقعيت
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ح kkرك kkت س kkياه kkكل در س kkال  ،۱۳۴۹ه kkم از ن kkظر ش kkناس kkاي kkى م kkنطقه و ه kkم از ن kkظر ه kkوادار ،گ kkروه را در م kkوق kkعيت
خوبى قرار مى داد پشت جبهه خوب بود.
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بر ما چه گذشت
»چkkريkkكهاى فkkدايkkى خkkلق« جkkناح اشkkرف ،كkkليه اسkkناد درون گkkروهkkى را كkkه منجkkر بkkه انkkشعاب سkkال  ۱۳۶۰شkkد در
سه جزوه بيرون دادند و چه خوب.
شkkعاعkkيان در بkkحث هkkايkkى كkkه بkkا چkkريkkكها در سkkال ۱۳۵۴دارد و بkkه خkkصوص در پkkلميك هkkايkkش بkkا حkkميد اشkkرف
اصkرار عkجيبى دارد كkه هkمه چkيز مkكتوب بkاشkد .مkتأسkفانkه حkميد از مkكتوب شkدن بkحث هkا تkن مkى زنkد .و اى كkاش
مى پذيرفت و ما اكنون با آن چه كه بني او شعاعيان رفته بود آگاه بوديم.
ي kkكى از م kkشكالت ب kkخش ن kkظام kkى ك kkار چ kkري kkك ه kkا ك kkم ك kkارى آن kkها در ن kkوش kkنت ب kkود .ب kkرخ kkالف اپ kkورت kkونيس kkت ه kkاى
سkkخنور كkkه مkkرض حkkرف زدن و پkkرگkkويkkى و پkkرنkkوشkkنت داشkkتند و دارنkkد .در ايkkن بkkخش مkkا بkkا كkkم كkkارى وحشkkتناكkkى
روبه روييم.
ايkن كkم كkارى عkلت هkاى چkندى دارد از فkرار آن هkا از پkرگkويkى ،از تkقدم عkمل بkر حkرف و نkظر ،و بkعضا ً سkطح
نازل تئوريك.

كتاب اول
در بهمن  ۱۳۶۲نوشته شده است و به اسمر آذرى تقديم شده است.
اسمر آذرى كه بود
در سkkال  ۱۳۳۹در تkkوابkkع مkkرنkkد بkkه دنkkيا آمkkد .در سkkالkkهاى  ۵۷-۵۶در دبkkيرسkkتان درس مkkى خkkوانkkد كkkه سkkال هkkا قkkبل
اشرف دهقانى در آنجا تحصيل كرده بود.
در تkظاهkرات دانkش آمkوزان آن سkال هkا فkعال بkود .و هkمو بkود كkه دبkيرسkتان امkيرنkظام را بkه دبkيرسkتان اشkرف
دهقانى تغيير نام داد.
در سkkال ۱۳۵۸از هkkواداران چkkريkkك هkkاى فkkدايkkى شkkد .و دفkkتر چkkريkkك هkkا در دبkkيرسkkتان بkkههkkمت او دايkkر شkkد در
تkحصن هkا و اعkتراضkات خkانkواده هkاى زنkدانkيان سkياسkى در سkال  ۱۳۶۰فkعال بkود .در هkمني رابkطه شkناسkايkى و
دستگير شد و به حبس ابد محكوم شد .اما پس از خرداد  ۱۳۶۰اعدام شد.
ايkن جkزوه در واقkع پkاسkخى اسkت بkه بkازمkانkدگkان آرخkا كkه بkعد از شkهادت حkرمkتى پkور و صkبورى دو جkزوه زيkر
را نوشتند:
-۱برخورد با گذشته
-۲پاسخ به انحالل طلبان
انkkشعاب بkkه راسkkت و غkkيراصkkولkkى و بkkى مkkسما بkkود .نkkقطه نkkظرات انkkشعاب روشkkن نkkبود .درايkkن انkkشعاب اكkkثريkkت
شkاخkه كkردسkتان بkا انkشعاب رفkت .و امkكانkات مkالkى و تkشكيالتkى گkروه بkه حkد وحشkتناكkى كkم شkد .نkيروهkاى زيkادى
منفعل شدند و به اتوريته سازمان درجامعه ضربه بدى خورد.
در مkkرداد  ۱۳۶۱جkkزوه »شkkرايkkط كkkنونkkى و وظkkايkkف مkkا« جهkkت مkkرزبkkندى بkkا انkkشعاب نkkوشkkته شkkد ايkkن كkkار ديkkر و
جاى انتقاد داشت.
48

وجوه اشتراك
گروه با منشعبني وجوه اشتراكى اساسى داشت:
 -۱در مورد ساختار اقتصادى ـ اجتماعى جامعه
-۲مرحله انقالب و صف بندى ها
-۳در مورد استراتژى و تاكتيك مبارزه
 -۴در مورد ماهيت طبقاتى حاكميت
 -۵در مورد جبهه شمال
موارد اختالف
 -۱در سال  ۱۳۵۸دو نظر در سازمان بود:
الkف( بkا سkقوط شkاه در سkاخkت اقkتصادى ـ اجkتماعkى تkغييرى صkورت نkگرفkته حkكومkت درجهkت تkثبيت بkورژوازى
وابسته گام برمى دارد .انقالب به اهداف خود نرسيده پس مبارزه مسلحانه به قوت خود باقى است.
ب( نkگاه دوم :حkاكkميت را از آن بkورژوازى مkلى و خkرده بkورژوازى مkى دانسkت و مkى گkفت شkكل عkمده مkبارزه
سياسى است.31
-۲با پخش مصاحبه نظر دوم خاموش شد .و حتى جزوه نگاهى به مصاحبه رفيق اشرف را نوشت.
 -۳بkkعد از يkkك سkkال مkkطرح شkkد كkkه روح جkkزنkkى در پشkkت مkkصاحkkبه اسkkت و اشkkرف بkkرايkkن بkkاور اسkkت كkkه مkkبارزه
ضدامپرياليستى در مرحله كنار زدن شاه به پيروزى رسيده است.
-۴شعار پيش به سوى مسلح شدن توده ها غلط است بايد شعار پيش به سوى تشكيل ارتش خلق را داد.
چه ايراداتى وارد بود
اش kkكال اس kkاس kkى در ن kkبود اس kkاس kkنام kkه م kkدون ب kkود .رواب kkط ت kkشكيالت kkى م kkشخص ن kkبود .س kkان kkترال kkيسم و دم kkكرات kkيسم
روشن نبود.
بkkايkkد مkkبارزه ايkkدئkkولkkوژيkkك را بkkر سkkر تkkعيني وظkkايkkف مkkتمركkkز مkkى كkkرديkkم بkkايkkد بkkحث را روى مkkواضkkع گkkروه در جkkنگ
كردستان ،تركمن صحرا ،خلق مسلمان ،جنگ ايران و عراق و اشغال سفارت امريكا مى كشانديم.
تشكيل شوراى عالى
در رابkkطه بkkا مkkشكالت مkkوجkkود؛ شkkوراى عkkالkkى سkkازمkkان تkkشكيل شkkد .32تkkا بkkركkkار مkkركkkزيkkت نkkظارت كkkند در ايkkن زمkkان
مركزيت به سه جناح تقسيم مى شد:
 .31اين ديدگاه صبورى بوده است.
 .32شkkوراى عkkالkkى :سنجkkرى و حkkرمkkتى پkkور ،صkkبورى ،اشkkرف ،شkkاهkkرخ نkkعمتى ،محkkمدرضkkا خkkادمkkى ،رحkkيم كkkريkkميان ،مkkحسن فkkرزانkkيان ،عkkلى اصkkغر
نيكخواه و سهراب قاسمى
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-۱يك جناح خط سازمان را منطبق بر اصول مبارزه مسلحانه هم استراتژى و هم تاكتيك مى دانست.33
-۲يك جناح خط سازمان را عدول از اصول مى دانست.34
 -۳يك جناح هم سانتريست بود.
نشست سال۱۳۵۹
اخkkتالفkkات داخkkلى بkkاالخkkره منجkkر بkkه نشسkkت وسkkيع اعkkضاى و مkkسئولkkني سkkازمkkان در آذر  ۱۳۵۹شkkد .اشkkكال ايkkن
نشست آن بود كه تدارك قبلى براى آن صورت نگرفته بود .ا ّما محورهاى نشست روشن بود:
 -۱ارائه گزارش مسئولني به نشست
 -۲بررسى گزارشات و طرح انتقادات
 -۳اتخاذ تصميمات جديد براى پيشرفت كار
-۴تصويب اساسنامه موقت سازمان
 -۵انتخاب شوراى عالى و مركزيت سازمان
 -۶مسأله جبهه شمالى كه از سوى عده اى مطرح شده بود.
نشست نتوانست به يك جمع بندى همهجانبه برسد .پس گرايش عمومى به عنوان جمع بندى مطرح شد:
الف( جبهه اى در شمال باز شود.
ب( سازمان همچنان در كردستان بماند.
ج( براى تدوين برنامه اقدام شود.
اساسنامه موقت سازمان به تصويب رسيد و شوراى عالى و مركزيت انتخاب شد.
اختالف برسر جبهه شمالى
در مورد گشودن جبهه شمالى دو ديد بود:
 -۱ديkد نخسkت :جkبهه كkردسkتان را مkنطقه اى مkى ديkد كkه گkرايkشات قkومkى در آن قkدرتkمند اسkت و امkكان رشkد
و كس kkب ره kkبرى ب kkراى س kkازم kkان وج kkود ن kkدارد .پ kkس ب kkاي kkد ج kkبهه ش kkمال kkى را گ kkشود و رف kkت ب kkه ط kkرف ت kkشكيالت ارت kkش
خلق35

-۲ديkkد دوم بkkا گkkشودن جkkبهه شkkمالkkى مkkخالkkف نkkبود امkkا بkkراى آن مkkرحkkله شkkناسkkايkkى ،تkkدارك و بkkرنkkامkkه ريkkزى قkkائkkل
بود و مى گفت :بايد دقيقا ً روشن باشد براى چه ما به آنجا مى رويم.36
پkس اخkتالف بkر سkر تkلقى از يkك تkاكkتيك مkبارزاتkى بkود .بkايkد بkا بkحث روى آن گkرايkش عkمومkى بkه نkظر عkمومkى

 .33حرمتى پور ،صبورى
 .34اشرف ،سنجرى
 .35حرمتى پور
 .36اشرف
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تبديل مى شد.
امkا ديkد نخسkت ايkن نkگاه را چهkره ديkگر »سkياسkى كkاری« و مkخالkفت بkا خkط مkسعود مkى دانسkت ايkن ديkدگkاه
بkر ايkن بkاور بkود كkه رفkيق مkسعود مkسألkه جkبهه شkمال را در كkتابkش تkئوريkزه كkرده اسkت پkس اگkر كkسى مkى گkويkد
بايد مسأله جبهه شمالى تئوريزه شود درواقع كارشكنى مى كند.
انتخاب مركزيت جديد
يkكى از اعkضاى مkركkزيkت 37بkا مkنتقديkن هkمراه شkد .پkس مkسألkه تkعويkض مkركkزيkت مkطرح شkد .امkا طkبق اسkاسkنامkه
مركزيت تا يك سال قابل تغيير نبود .و فقط سه ماه از انتخاب مركزيت گذشته بود.
پkس مkسألkه اسkتعفاى مkركkزيkت و انkتخابkات مجkدد مkطرح شkد .ايkنكار انkجام شkد و مkركkزيkت جkز يkكى 38بkه دسkت
جناح منتقد افتاد.39
شوراى عالى در ضمن مبارزه ايدئولوژيك را در دستور كار سازمان قرار داد.
مشكل چه بود
 -۱نداشنت برنامه
 -۲روشن نبودن سياست ها
 -۳شركت در جنبش هاى خودبه خودى و برنامه اين شركت
 -۴جبهه شمال و رابطه آن با ديگر جبهه ها
مkkسألkkه پkkذيkkرش خkkط مkkسعود نkkبود .مkkسألkkه انkkطباق مkkسعود بkkر شkkرايkkط جkkديkkد بkkود .مkkهم تحkkليل جkkامkkعه ،طkkبقات و
اقkشار اجkتماعkى بkود .مkهم ايkن بkود كkه اسkتراتkژى و تkاكkتيك گkروه بkه كkدام سkو مkى رود .مkثالً در كkردسkتان چkه بkايkد
كرد و رابطه با كومله و حزب دمكرات چگونه بايد باشد.
ادامه بحران
بkه نkظر مkى رسkيد بkا انkتخاب مkركkزيkت جkديkد و در دسkتور كkار قkرار گkرفkنت مkبارزه ايkدئkولkوژيkك بحkران فkروكkش مkى
كند اما نكرد.
م kkسئول خ kkبرن kkام kkه اس kkتعفا داد م kkسئول ج kkدي kkد ك kkردس kkتان از رف kkنت ام kkتناع ك kkرد .و ش kkاخ kkه ته kkران ك kkه در رأس آن
فريبرز سنجرى وابسته به گروه اشرف بود با خط غالب مركزيت هماهنگى نداشت.
بkkا پkkيش آمkkدن سkkى ام خkkرداد  ۱۳۶۰و درگkkير شkkدن مkkجاهkkديkkن بkkا حkkكومkkت ،جkkامkkعه وارد فkkصل جkkديkkد شkkد .پkkس
مسأله شركت يا عدم شركت سازمان در درگيرى هاى مسلحانه مجاهدين پيش آمد در اینجا دو ديد بود:

 .37حرمتى پور
 .38فريبرز سنجرى
 .39شاهرخ نعمتى و نيكخواه ،جانشني اشرف و كريميان شدند.
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الkف( ديkد اكkثريkت مkركkزيkت كkه مkبارزه را بkني دو جkناح حkكومkت مkى ديkد .بkنى صkدر و خkمينى و مkعتقد بkه شkركkت
نبود.
ب( ديد دوم كه مربوط به شاخه تهران و گرايش اشرف بود به شركت فعال باور داشت.
تkkحت فkkشار از پkkايkkني خkkرداد ۱۳۶۰اطkkالعkkيه اى نkkوشkkته شkkد .الkkبته بkkدون رهkkنمود بkkا ايkkن امkkر بkkا مkkخالkkفت شkkاخkkه
تهkkران روبkkه رو شkkد .آن هkkا اطkkالعkkيه اى نkkوشkkتند بkkا رهkkنمود مkkشخص 40،مkkركkkزيkkت مkkخالkkفت كkkرد امkkا شkkاخkkه تهkkران
اطالعيه را منتشر كرد و مركزيت اعالم كرد صدور اطالعيه توسط شاخه تهران غيرقانونى است.
انشعاب يا تصفيه
چkkون درگkkيرى هkkاى درونkkى شkkدت گkkرفkkت .جkkناح اشkkرف تkkقاضkkاى تkkشكيل جkkلسه اضkkطرارى را داد .امkkا مkkركkkزيkkت
ن kkپذي kkرف kkت .و وج kkود ش kkوراى ع kkال kkى را ك kkه در دس kkت ج kkناح اش kkرف ب kkود دري kkك س kkازم kkان س kkياس kkى ـ ن kkظام kkى ب kkى م kkورد
دانسkت .و از مkالقkات بkا دو تkن از اعkضاى شkوراى عkالkى سkربkاز زد و مkعترضkني را اخkراج كkرد .جkناح اشkرف ايkن
عمل را يك كودتاى تشكيالتى ناميد.
جزوه اول در اینجا به پايان مى رسد.
مشكل ساختارى
بkه دنkبال اخkتالف اشkرف و حkرمkتى پkور و بkه بkيان درسkت تkر طkيف وسkيعى از هkواداران خkط مkسعود در بkرابkر خkط
بيژن مهدى فتاح پور در متينگ دانشگاه صنعتى اعالم كرد ،اشرف اخراج شده است.
تkkمامkkى ايkkن طkkيف خkkالصkkه شkkد در يkkك نkkفر و آن يkkك نkkفر هkkم جkkدا از آنكkkه مkkعروف تkkريkkن چkkريkkك فkkدايkkى خkkلق بkkود
اخراج شد .به همني سادگى.
در سkال  ۱۳۶۰بkني دو جkناح چkريkك هkا بkه رهkبرى محkمد حkرمkتى پkور و اشkرف بkر سkر درك از مkسعود اخkتالف
ايجاد مى شود .جناح غالب ،اشرف و ديگران را اخراج مى كند و آن ها را دمل چركني مى نامد.
در هkkمان سkkال اخkkراج مkkصطفى مkkدنkkى ،لkkيدر جkkناح چkkپ اكkkثريkkت را از سkkازمkkان فkkدايkkى داريkkم .و بkkعد اخkkراج
كشتگر ،هليل رودى را از فداييان اكثريت.
در تkkمامkkى ايkkن اخkkراج هkkا ،خkkط هkkاى فkkكرى بkkه افkkراد محkkدود مkkى شkkود .بحkkران ايkkدئkkولkkوژيkkك بkkه بحkkران در رابkkطه
خkالصkه مkى شkود .و افkراد بkا تخkلف تkشكيالتkى اخkراج مkى شkونkد .ايkن تkمامkى پkروسkه مkبارزه ايkدئkولkوژيkكى اسkت كkه
بايد در احزاب چپ مدام جريان داشته باشد و اين سازمان ها را پااليش كند.
و اي kkن درح kkال kkى ب kkود ك kkه ت kkمام kkى اي kkنان خ kkود را م kkاركسيس kkت م kkى ن kkام kkيدن kkد .و ب kkدون اس kkتثنا خ kkود را وف kkادار ب kkه
گرايشى كه به لنينيسم معروف بود.
امkkا مkkسألkkه چkkه بkkود تحkkليل حkkاكkkميت و شkkيوه مkkبارزه هkkمني .يkkك فkkراخkkوان ،يkkك كkkنگره و يkkك رأى گkkيرى .و اكkkثريkkت
فkرصkت مkى يkافkت درسkتى نkظرات خkود را در پkراتkيك انkقالب ثkابkت كkند .تkا سkيه رو شkود هkر كkه در اوغkش بkاشkد .و
كنگره بعدى و به زير كشيدن خط غلط و فراز برون خط درست.
 .40رهنمود يعنى در درگيرى ها شركت بكنيد.
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از س kkال  ۱۳۵۸ت kkا پ kkاي kkان س kkال ۱۳۶۱ك kkه ب kkساط م kkبارزه س kkياس kkى و س kkياس kkى ك kkاران ب kkرچ kkيده ش kkد و آن kkارش kkيسم
حkكومkت جkاى خkود را بkه یkک پkارچkگی آشkكار حkكومkتى داد كkمتر از سkه سkال بkود ايkن هkمه اخkراج و انkشعاب در
پى هيچ.
از همان آغاز تحليل حاكميت از سه ديدگاه بيرون نبود:
الف( حاكميت در دست بورژوازى ليبرال است.
ب( حاكميت در دست خرده بورژوازى سنتى است.
ج( حاكميت در دست ارگان سازش است.
و هر سه اين حاكميت ها در پى:
-۱بازسازى ساخت اقتصادى ـ اجتماعى آسيب ديده بورژوازى كمپرادوراند.
 -۲بkخش خkرده بkورژوازى حkكومkت ايkن پkتانkسيل را دارد كkه بkه هkمراه احkزاب كkمونيسkت داخkل و حkكومkت هkاى
مترقى و سوسياليستى خارج خود را به مرز سوسياليسم برساند يا الاقل بخشى از راه را بپيمايند.
در مورد شيوه مبارزه هم سه ديدگاه بيشتر نبود:
الف( كار آرام سياسى.
ب( كار آرام سياسى و دفاع مسلحانه
ج( كار سياسى ـ نظامى
و بkا بسkته شkدن فkضا در سkال  ۱۳۶۱يkك كkنگره و يkك جkمع بkندى كkافkى بkود تkا تkمامkى تحkليل هkا و شkيوه هkاى
ارائه شده تعیني و تكليف شوند و بعد كنگره تصميم مى گرفت با حاكميتى اين چنينى چه بايد كرد.
ك kkائ kkوت kkسكى در روزگ kkارى ك kkه ب kkلشوي kkك ه kkا ب kkه ق kkدرت رس kkيده ب kkودن kkد .و م kkسأل kkه دم kkكراس kkى پ kkرول kkترى و دم kkكراس kkى
بkkورژوازى مkkطرح بkkود حkkرف درسkkتى را بkkه لkkنني زد در مkkقابkkل لkkنني كkkه مkkى گkkفت :دمkkكراسkkى يkkعنى حkkقوق اكkkثريkkت.
كائوتسكى مى گفت :دمكراسى يعنى حفظ حقوق اقليت.

جزوه دوم» :بر ما چه گذشت«
در بهمن  ۱۳۶۲نوشته شده است و به خاطره شهيد حسني ركنى تقديم شده است.
حسني ركنى كه بود
در س kkال ۱۳۳۹در ب kkندرع kkباس ب kkه دن kkيا آم kkد در س kkال ه kkاى  ۱۳۵۶-۵۷ه kkوادار چ kkري kkك ه kkا ش kkد .و در ان kkشعاب س kkال
 ۱۳۵۸جkkانkkب اشkkرف را گkkرفkkت و بkkا نkkام تkkشكيالتkkى شkkاهkkرخ ،تkkشكيالت چkkريkkك هkkاى فkkدايkkى خkkلق را در بkkندرعkkباس
سازماندهى كرد به كردستان رفت و با خود امكاناتى به بندر آورد و در عمليات زير شركت داشت.
ـ بيستم فروردين ،۱۳۵۹مصادره پول از ماشني بانك صادرات
ـ در تير  ،۱۳۵۹مصادره پول از ماشني بانك صادرات
ـ دوم دى  ،۱۳۵۹مصادره پول از ماشني پول هاى نيروى دريايى و مصادره سالح نگهبان ها
ركنى در اين عمليات مجروح شد و به تهران آمد و تحت مداوا قرار گرفت.
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در انشعاب سال  ۱۳۶۰ماشني حامل پول هاى سپاه را مصادره كرد.
ـ دهم خرداد  ۱۳۶۰ماشني حامل پول هاى سپاه را مصادره كرد.
ـ بيستم ارديبهشت  ۱۳۶۰دو پاسدار به نام عبدالصمد شمشيرى و محمد نقابى
را ترور كرد اين دو در كشنت صنم قريشى هوادار مجاهد نقش داشتند.
ـ بيست و سوم مرداد  ،۱۳۶۰ترور يكى از فرماندهان سپاه را انجام داد.
ـ دربيست و هشتم آبان  ۱۳۶۰دريك درگيرى بههمراه هم تيمى اش احمد پيل افكن به شهادت رسيد.
ايkن جkزوه مkربkوط اسkت بkه قkبل از انkشعاب  .۱۳۶۰و درواقkع بkحث هkاى درون تkشكيالتkى اسkت در ايkن زمkان بkه
طور مشخص سازمان به دو جناح تقسيم شده است مدافعان و مخالفان »مصاحبه«41
نخست خالصه انتقادهاى انجام شده را مى آوريم و بعد پاسخ موافقان را.
انتقادهايى كه بر مصاحبه وارد شد
-۱از آنجkا كkه گkروه بkه وحkدت سkياسkى ـ تkشكيالتkى نkرسkيده بkود .مkصاحkبه چkه از نkظر شkكل و چkه از نkظر مkوضkع
غلط بود و نبايد نشر بيرونى مى يافت.
-۲توضيح مصاحبه در رابطه با ماهيت طبقاتى دولت ناقص است.
 -۳حkkاكkkميت بkkرخkkالف نkkظر مkkصاحkkبه سkkازش تkkمامkkى كkkمپرادور بkkا خkkرده بkkورژوازى وابسkkته نيسkkت .بkkلكه انkkقالب
تkحت رهkبرى روحkانkيون بkا گkرايkشات خkرده بkورژوازى تkا سkرنkگونkى رژيkم وابسkته امkپريkالkيسم پkيش رفkت ولkى مkتوقkف
شد.
 -۴درك اشkkرف از مkkبارزه مسkkلحانkkه و بkkسيج نkkظامkkى خkkلق سkkطحى اسkkت .مkkبارزه مسkkلحانkkه از نkkظر مkkسعود بkkه
عنوان عالى ترين شكل مبارزه طبقاتى نه به عنوان يك وسيله دفاعى يا صرفا ً تبليغى
 -۵شkركkت در قkيام هkاى محkلى بkه شkرط تkوسkعه آن مkجاز اسkت اگkر مkنظور دفkاع از خkود مسkلحانkه بkاشkد غkلط
است.
-۶درك اشkرف از سkازمkان سkياسkى ـ نkظامkى غkلط اسkت آمkوخkنت فkنون نkظامkى و جkمع آورى سkالح يkك سkازمkان
را سياسى ـ نظامى نمى كند .يك سازمان سياسى ـ نظامى از بيخ و بن سياسى ـ نظامى است.
 -۷تkبيني مkصاحkبه از ضkرورت مkبارزه مسkلحانkه نkارسkا اسkت .چkرا كkه مkبارزه مسkلحانkه را مkنوط بkه ديkكتاتkورى
مى كند و اين نظر جزنى است.
-۸از اقkkتصاد وابسkkته و سkkلطه امkkپريkkالkkيسم طkkوالنkkى بkkودن جkkنگ نkkتيجه مkkى شkkود .و طkkوالنkkى بkkودن جkkنگ مkkبارزه
مسkلحانkه را بkه عkنوان اسkتراتkژى در دسkتور كkار قkرار مkى دهkد .وضkعيت پkيشاهkنگ ،ركkود تkوده و سkوابkق مkبارزاتkى
مردم در انتخاب مبارزه مسلحانه نقش دارد ديكتاتورى يك عامل است از چند عامل.
-۹مصاحبه تضاد عمده را تضاد خلق و ديكتاتورى مى داند و اين از تزهاى جزنى است.
 -۱۰دربkkاره ايkkثار تkkاريkkخى پkkرولkkتاريkkا بkkاز هkkم نkkظر جkkزنkkى اسkkت كkkه بkkيان مkkى شkkود .پkkرولkkتاريkkا بkkورژوازى و خkkرده
بkورژوازى را از اسkارت مkى رهkانkد در حkالkى كkه خkود هkمچنان در اسkارت اسkت يkعنى شkرايkط تkاريkخى بkه گkونkه اى
 .41منظور مصاحبه سال  ۱۳۵۸اشرف دهقانى است.
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است كه پرولتاريا نمى تواند اعمال هژمونى كند.
 -۱۱نظر اشرف در مورد آيت اهلل خمينى همان نظر جزنى است.
-۱۲بkرخkورد مkصاحkبه بkا مkذهkب غkلط اسkت مkاركkسيسم نkه بkا مkذهkب اسkتثمارگkران ،بkلكه بkا كkل مkذهkب مkخالkف
است.
 -۱۳اسkkاسkkى تkkريkkن اشkkكال مkkصاحkkبه خkkط سkkياسkkى ـ ايkkدئkkولkkوژيkkك اسkkت روح بkkيژن در ايkkن مkkصاحkkبه زنkkده مkkى
شود ولى باز هم تحت نام مسعود.
 -۱۴ايkن كkه مkصاحkبه مkى گkويkد :مkبارزه صkنفى بkدون شkرايkط دمkكراتkيك تkقريkبا ً بkى مkعنا اسkت واقkعيت خkالف
آنkkرا گkkزارش مkkى دهkkد .مkkبارزه صkkنفى عkkلى رغkkم وجkkود ديkkكتاتkkورى ادامkkه دارد و خkkواهkkد داشkkت .امkkا مkkشخصه آن
خصلت انقالبى آن است راه بهجايى نمى برد.
 -۱۵در مkصاحkبه فkقط دو شkعار آن درسkت اسkت پkيش بkه سkوى سkازمkاندهkى مسkلح تkوده هkا و پkيش بkه سkوى
تشكيل هسته هاى مسلح كارگرى
 -۱۶م kkسعود م kkبارزه مس kkلحان kkه را ه kkمچون ي kkك ج kkنگ ت kkوده اى م kkى ب kkيند ام kkا م kkصاح kkبه آن را ب kkه دف kkاع از خ kkود
مسلحانه تقليل مى دهد.
-۱۷مkصاحkبه وقkتى مkى گkويkد مkن مkعتقد بkه تkعرض نkظامkى بkه حkاكkميت كkنونkى نيسkتم ولkى هkرجkا بkه خkلق حkمله
نظامى شود بايد مقاومت نظامى را سازمان داد .اين يعنى تبليغ مسلحانه
 -۱۸م kkصاح kkبه م kkبارزه مس kkلحان kkه را ب kkه ي kkك ام kkر ت kkاك kkتيكى ت kkنزل م kkى ده kkد .ج kkنگ را م kkنوط م kkى ك kkند ب kkه ش kkراي kkط و
تسليح توده ها را منوط مى كند به حمله نظامى امپرياليسم.
 -۱۹پkيش بkه سkوى سkازمkاندهkى مسkلح تkوده هkا ،بkه مkعناى گسkترش مkبارزه مسkلحانkه نيسkت .ايkن يkعنى دفkاع
مسلحانه و يك تاكتيك است .نه مبارزه مسلحانه به عنوان هم استراتژى و هم تاكتيك
 -۲۰شعار ما پيش بهسوى ايجاد ارتش خلق است و ارتش خلق مبرم ترين مسأله ما است.
پاسخ ها
مkصاحkبه زمkانkى انkجام شkد كkه مkنتقديkن امkروز آن در سkمت راسkت آن بkودنkد .و حkاكkميت را خkرده بkورژوازى مkى
دانستند.
مkصاحkبه بkه عkنوان اعkالم بkرنkامkه چkريkك هkا بkود .و طkرف صkحبت آن سkازمkان چkريkك هkا بkود نkه چkريkكهاى فkدايkى
خلق بعدى .قرار نبود در مصاحبه تحليل حاكميت داده شود.
اشkرف بkه تkضاد خkلق و امkپريkالkيسم بkاور نkدارد .جkزنkى بkراى ديkكتاتkورى اسkتقالل نسkبى قkائkل بkود .امkا اشkرف
ديkkكتاتkkورى را شkkكل حkkكومkkتى حkkاكkkميت امkkپريkkاليسkkتى مkkى دانkkد ونkkابkkودى ايkkن تkkشكل را بkkدون نkkابkkودى مkkحتواى آن
يعنى حاكميت امپرياليستى غيرممكن مى داند.
بحث مصاحبه برسر نبودن مبارزه صنفى نيست بلكه بحث برسر تبديل سريع آن ها است.
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جزوه سوم» :بر ما چه گذشت«
اين جزوه در سال  ۱۳۶۲منتشر شده است و به فريدون شافعى تقديم شده است.
فريدون شافعى كه بود
فkريkدون شkافkعى )كkاك رحkمان( در سkال  ۱۳۳۱در سkقز بkه دنkيا آمkد .در انkشعاب سkال  ۱۳۵۸جkانkب چkريkك هkا را
گرفت در جنگ اول و دوم كردستان شركت داشت.
شkافkعى هkمچنان در مkصادره پkول هkاى بkانkك سkپه سkقز ،تkرور رئkيس آمkوزش و پkرورش سkقز و پkرتkاب نkارنkجك بkه
سوى گشتى هاى سپاه شركت داشت.
در سkال  ۱۳۶۰شkناسkايkى شkد .و خkود را بkه مkنطقه آزاد شkده رسkانkد .و در جkريkان انkشعاب سkال  ۱۳۶۰جkانkب
اشرف را گرفت.
در ع kkمليات ت kkسخير پ kkاي kkگاه ك kkال kkه دره ش kkرك kkت داش kkت .و در ح kkمله ب kkه پ kkاي kkگاه ع kkام زم kkينه در  ۱۳۶۱/۶/۲۹در اث kkر
اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيد.
اي kkن ج kkزوه در واق kkع ش kkرح و چ kkگون kkگى ان kkشعاب اس kkت ك kkه از ت kkشكيل ش kkوراى ع kkال kkى در س kkال ۱۳۵۹ش kkروع م kkى
شود.
در نشسkت فkوق الkعاده شkوراى عkالkى بkراى مkركkزيkت جkديkد وظkايkفى را مkشخص كkرد تkا تkشكيالت را از بkن بسkت
خkkارج كkkند .مkkبارزه ايkkدئkkولkkوژيkkك در دسkkتور كkkار قkkرار گkkرفkkت .مkkركkkزيkkت هسkkته تkkئوريkkك را سkkازمkkان داد و در تkkاريkkخ
 ۱۳۶۰/۱/۲۳هسته تئوريك از سازمان خواست تا در اين مبارزه برخورد فعال كنند.
طرح بحث ها
الف( وضعيت كنونى
ب( ساخت اجتماعى و اقتصادى اینجامعه
ج( وضعيت كنونى سازمان
د( استراتژى كلى در اين مرحله
م( موقعيت ما
و( رابطه شهر و روستا
ﻫ( تطبيق آنچه گفتيم با اصول مورد قبول در مبارزه مسلحانه
امkا مkركkزيkت در پkى پيشkبرد ايkدئkولkوژيkك نkبود و بkه نkيابkت بkاور داشkت .و مkى خkواسkت بkا چkند مkقالkه سkروتkه قkضيه
را به هم بياورد.
مkركkزيkت مkدعkى بkود مkسائkل روشkن اسkت و نkيازى بkه بkحث بيشkتر نيسkت .و حkاضkر بkه دادن گkزارش بkه شkوراى
عالى نبود.
در ايkن گkيرودار مkسألkه عkزل بkنى صkدر و درگkيرى مسkلحانkه مkجاهkديkن پkيش آمkد .سkازمkان از سkوى هkواداران
تحت فشار بود كه موضع گيرى كند.
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شkاخkه تهkران بkا صkدور اعkالمkيه اى رهkنمود مسkلحانkه بkه تkشكيالت را داد امkا مkركkزيkت مkخالkفت كkرد .مkركkزيkت از
شkاخkه تهkران خkواسkت تkيم هkاى عkملياتkى را تkحويkل دهkد .كkه ايkن امkر مkغايkرت داشkت بkا اسkاسkنامkه سkازمkان پkس
مkركkزيkت مkسئول شkاخkه تهkران را از مkسئولkيت عkزل كkرد و ايkن امkر در حkيطه قkدرت شkوراى عkالkى سkازمkان بkود نkه
مركزيت.
شورا تصميم گرفت در نشستى با مركزيت مسائل را حل كند كه پذيرفته نشد.
مkسئول شkاخkه كkردسkتان )كkاظkم ـ وريkا( بkه تهkران آمkد امkا مkركkزيkت اجkازه تkماس شkوراى عkالkى را بkه او نkداد و
كار به انشعاب كشيد.
علل بحران در كليه سازمانهاى چپ
بحران داراى سه وجه بود:
 -۱بحران سياسى -۲ ،بحران در روابط 42و  -۳بحران در ساختار
بحkران در روابkط از اخkتالف آدم هkا بkا يkكديkگر پkيدا مkى شkد و رفkته رفkته ادامkه پkيدا مkى كkرد و بkراى تkوجkيه خkود
لباس ايدئولوژيك مى پوشيد و زمينه هاى طبقاتى مى يافت.
بحkkران سkkاخkkتارى ،نkkبود و نkkهاديkkنه نشkkدن دمkkكراسkkى بkkود درك غkkلط از اكkkثريkkت و در نkkظر نkkگرفkkنت حkkقوق اقkkليت
بود.
و اما بحران سياسى خود دو علت داشت:
الkkف( در يkkك بkkخش آن مkkعرفkkتى بkkود مkkا دانkkش الزم را بkkراى شkkناخkkت تkkمامkkى جkkامkkعه نkkداشkkتيم و ايkkن خkkود بkkرمkkى
گشkت بkه سkاخkت سkترون مkراكkز عkلمى ـ تkحقيقى و عkمر ديkرپkاى و اسkتخوان سkوز اسkتبداد كkه راه را بkر تkحقيق و
پژوهش مى بست و از نهادينه شدن حزب درجامعه جلوگيرى مى كرد.
ب( يك بخش ديگر آن به الگوبردارى از راه هاى رفته بود .و نگاه مذهبى به اين راه ها بود.
پس مدام اين بحران در سه وجهش ادامه مى يافت و خود را به شكل اخراج يا انشعاب نشان مى داد.

 .42نگاه كنيد به سخنى با رفقا از عبدالرحيم صبورى ،سال ۱۳۵۸
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»چريكهاى فدايى خلق ايران ـ ارتش رهايى بخش خلق هاى ايران« »آرخا«
پس از انشعاب مسئوليت ها به قرار زير تقسيم شد:
 -۱محمد حرمتى پور ،مسئول جبهه شمال )با نام مسعود(
 -۲على اصغر نيكخواه ،مسئول كردستان )نام مستعار كاظم(
 -۳عبدالرحيم صبورى ،مسئول پشت جبهه
 -۴م kkحسن ف kkرزان kkيان ،راب kkط ك kkوه و شه kkر )ن kkام مس kkتعار س kkيروس( ك kkه م kkدت kkى ب kkعد ج kkاى او راح kkسن رادم kkري kkخى
گرفت.

پايگاه نور
در اواي kkل شه kkري kkور  ۱۳۶۰گ kkروه ك kkوه در ج kkنگل ه kkاى ن kkور مس kkتقر ش kkد .و ك kkار ش kkناس kkاي kkى خ kkود را آغ kkاز ك kkرد اول kkني
عkمليات حkمله بkه مkركkز تkأسkيسات تkلويkزيkونkى مkازنkدران در ارتkفاعkات سkوردار از تkوابkع نkور بkود .فkرمkانkدهkى عkمليات
با على عماريان بود.
آرخا ضمن اطالعيه عملياتى خود خواستار پيوسنت مردم به ارتش خلق شد.
دومkني عkمليات حkمله بkه پkاسkگاه جkنگلبانkى هkراز ـ كkرسkنگ بkود .يkك تkيم مkسئول از بkني بkردن پkاسkگاه و تkيم دوم
م kkسئول مس kkدود ك kkردن ج kkاده ه kkراز ،پ kkياده ك kkردن م kkساف kkري kkن و ت kkبليغ و م kkعرف kkى گ kkروه ب kkود .اس kkد رف kkيعيان )ب kkا ن kkام
مستعار جليل( در اين عمليات از مسئولني بود .اما رهبرى با شاهرخ نعمتى بود.
سkومkني عkمليات حkمله بkه مkقر بkسيج شهkر شkيرگkاه بkود ايkن عkمليات در هkفتم اسkفند  ۱۳۶۰صkورت گkرفkت .عkده
اى از بسيجيان كشته و عده اى اسير شدند .از تيم عملياتى يك نفر به شهادت رسيد كه در جنگل دفن شد.
چ kkهارم kkني ع kkمليات بس kkنت ج kkاده س kkارى ـ ق kkائ kkم شه kkر ب kkود اي kkن ع kkمليات در چ kkهارم ف kkروردي kkن  ۱۳۶۱ان kkجام ش kkد.
عبدالعظيم به مردم حاضر گروه را معرفى كرد و هدف خود را از مسدود كردن جاده توضيح داد.
فرماندهى عمليات با على اصغر نيكخواه )كاظم( بود .در اين عمليات سه پاسدار كشته شدند.

شهادت حرمتى پور
در ه kkمني زم kkان م kkقر ف kkرم kkان kkده kkی م kkورد ح kkمله س kkپاه ق kkرار گ kkرف kkت و مح kkمد ح kkرم kkتى پ kkور و چ kkهار ت kkن دي kkگر ب kkهش kkهادت
رس kkيدن kkد .از ك kkم و ك kkيف اي kkن درگ kkيرى ه kkا اط kkالع kkات kkى در دس kkت نيس kkت .ك kkه در ب kkخش ت kkوض kkيحات 43ب kkه آن پ kkرداخ kkته
خواهد شد.
با شهادت حرمتى پور على اصغر نيكخواه فرماندهى جنگل را به عهده گرفت .و درگيرى ها ادامه يافت.
در تkkاريkkخ سkkى ام تkkير  ۱۳۶۱گkkروه عkkملياتkkى بkkه پkkاسkkگاه ژانkkدارمkkرى الويkkج از تkkوابkkع نkkور حkkمله كkkرد و بkkا هkkجوم

 .43مkتأسkفانkه اطkالعkيه هkا و خkبرنkامkه گkروه در دسkترس نيسkت .تkنها چkهار شkماره از نشkريkه تkئوريkك گkروه بkه نkام »جkنگ خkلق« در دسkترس هسkت كkه
براى بررسى كارنامه گروه كافى نيست .پس به ناچار استنادات اين بخش از روى كتابى است كه اطالعات چاپ كرده است .كتاب محمود نادرى
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سپاه به جنگل كه از مدت ها قبل شروع شده بود در جنگل هاى هراز درگيرى ها ادامه داشت.
در تاريخ بيستم مهر  ،۱۳۶۱سه پاسدار كشته شدند.

شهادت صبورى
مkسئولkيت شkاخkه شهkر بkا عkبدالkرحkيم صkبورى بkود .ايkن شkاخkه بkراى تkأمkني مkالkى گkروه مkجبور بkود حkمله بkه بkانkك هkا
را سازماندهى كند:
 -۱حمله به بانك تجارت واقع در خيابان جالل آل احمد
 -۲حمله به بانك ملى شعبه آبشار در خيابان ولى عصر
-۳حمله به بانك ملى حافظ در خيابان حافظ
حمله به ماشني سفير آملان
ايkن عkمليات در نkوزدهkم بkهمن  ۱۳۶۰در بkزرگkراه مkدرس روى داد .عkلت ايkن حkمله نkقش آملkان در كkمك بkه سkازمkان
اطالعاتى جمهورى اسالمى بود .آملان در اين ميان بزرگترين شريك تجارى ايران هم بود.
بعد از اين عمليات صبورى طى يك درگيرى به شهادت رسيد .از كم و كيف آن اطالعى در دست نيست.44
ضربه به گروه شهر
بkدون شkك اطkالعkات در پkىگيرى هkايkش سkرنkخ هkايkى بkه دسkت آورده بkود يkكى از ايkن سkرنkخ هkا دسkتگيرى يkكى از
ه kkواداران اق kkليت در  ۱۳۶۰/۶/۳۰ب kkود .از ط kkري kkق او ع kkليرض kkا ب kkام kkرى م kkسئول اق kkليت در سيس kkتان و ب kkلوچس kkتان
دس kkتگير ش kkد .ب kkام kkرى در ب kkازج kkوي kkى ه kkاي kkش گ kkفت ك kkه ح kkسن رادم kkري kkخى ب kkا آرخ kkا در ارت kkباط اس kkت .و در ت kkاري kkخ
 ،۱۳۶۲/۱۰/۱۷مkkريkkخى در الهkkيجان دسkkتگير شkkد .چkkهار روز بkkعد مkkريkkخى بkkه سkkرقkkرار جkkمال بkkابkkايkkى رفkkت .كkkار بkkه
درگيرى كشيد .بابايى دستگير و رفيق همراه او شهيد شد.
س kkه روز ب kkعد ب kkاب kkاي kkى س kkرق kkرار ف kkيروز رف kkت .ك kkار ب kkه درگ kkيرى ك kkشيد .غ kkير از او دو ه kkمراه kkش ي kkك م kkرد و ي kkك زن
شهيد شدند .و سه نفر ديگر گريختند.
نشست جنگل
پ kkس از ش kkهادت ح kkرم kkتى پ kkور ب kkه پ kkيشنهاد ع kkلى اص kkغر ن kkيكخواه ،ع kkده اى ب kkه اي kkن نشس kkت دع kkوت ش kkدن kkد ت kkا خ kkطوط
حركت آينده را ترسيم كنند افراد زير در اين نشست شركت داشتند:
 -۱على اصغر نيكخواه )كاظم(
 -۲على عماديان )يوسف(
 -۳محسن فرزانيان )سيروس(

 .44در  ۱۳۶۰/۱۲/۱۳صkkبورى بkkه هkkمراه عkkلى اصkkغر زنkkديkkه مkkورد شkkناسkkايkkى اطkkالعkkات سkkپاه قkkرار گkkرفkkت و هkkر دو بkkهشkkهادت رسkkيدنkkد زنkkديkkه مkkسئول
ارتباطات شهرستان ها و مسئول پشت جبهه كردستان بود.
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 -۴شاهرخ نعمتى )بهرام(
-۵جمال

بابايى45

 -۶نسرين نيك سرشت
 -۷زينت مهدى نيا
 -۸حسن

رادمريخى46

در اين نشست دو ديدگاه بود:
 -۱بازگشت به كردستان
 -۲ادامه حركت در جنگ
عkkلى عkkماديkkان مkkعتقد بkkه ادامkkه حkkركkkت در جkkنگل و اكkkثريkkت مkkوافkkق بkkازگشkkت بkkه كkkردسkkتان بkkودنkkد .ادامkkه حkkركkkت
مستلزم چند چيز بود:
-۱حمايت لجستيك از شهر ،كه با شهادت صبورى اين امكان آسيب ديده بود.
 -۲تأمني نيروهاى تازه نفس از كردستان و ديگر مناطق كه در اين زمينه امكانات سازمان اندك بود.47
 -۳حمايت مردم بومى و پيوسنت به ارتش .كه چشمگير نبود و علت داشت.
پس مسأله بازگشت به كردستان مورد تصويب قرار گرفت.

صف بندى در كردستان
نيروها كه به كردستان بازگشتند بر سر ادامه حركت در شمال يا تعطيلى موقت آن بهسه جناح تقسيم شدند:
 -۱يك ديدگاه به تعطيلى جبهه شمال رسيده بود .على اصغر نيكخواه
 -۲يkك ديkدگkاه بkه بkازسkازى پشkت جkبهه و شkروع مجkدد حkركkت در جkنگل بkاور داشkت .عkلى عkماديkان و شkاهkرخ
نعمتى
 -۳يك ديدگاه هم بينابني بود .عبدالعظيم صبورى )برادر عبدالرحيم با نام مستعار حميد(
بيانيه وحدت
در  ۱۳۶۱/۱۲/۱۱در گkkروه آرخkkا و چkkريkkكهاى فkkدايkkى خkkلق طkkى بkkيانkkيه اى مشkkترك خkkواسkkتار وحkkدت شkkدنkkد .در ايkkن
بkkيانkkيه آمkkده اسkkت كkkه وحkkدت در زمkkانkkى كkkه مkkبارزه مسkkلحانkkه شkkيوه اصkkلى مkkبارزه اسkkت وحkkدت اصkkولkkى در جkkريkkان
اين مبارزه امكانپذير است.

 .45رادمريخى توسط يك اقليتى لو رفت .و بابايى در سرقرار با مريخى دستگير شد.
 .46همان
 .47در نkامkه اى نkعمتى بkه حkرمkتى پkور مkى نkويسkد كkه در جkلسه اى بkا مkحسن فkرزانkيان و عkلى اصkغر نkيكخواه داشkته اسkت .كkاظkم فkقط تkوانسkته اسkت
ده نفر به او بدهد و اين از حد متوسط هم كمتر است.
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جمع بندى آرخا از جبهه شمال
آرخا به سه دليل به شمال رفت.
 -۱نخس kkت ب kkا ن kkقد اش kkرف ،ك kkه ب kkه ن kkظر آن kkها دي kkدى ت kkبليغى و دف kkاع kkى از م kkبارزه مس kkلحان kkه داش kkت .درح kkال kkى ك kkه
پيشاهنگ بايد با شروع مبارزه مسلحانه توده و طبقه را به جنگ انقالبى بكشاند.
 -۲جامعه آماده شروع حركت از سوى پيشاهنگ است.
-۳كردستان پتانسيل گذار از منطقه كانونى به منطقه سراسرى را ندارد.
و بعد از چهارده ماه بار ديگر به كردستان بازگشت و حركت خود را چنني جمع بندى كرد:48
 -۱تشديد جو سياسى در منطقه و سراسر ايران
 -۲افزايش حمايت از سازمان
-۳افزايش تمايل به قهر در سطح توده هاى سازمانى و ديگر گروه ها
 -۴وادار شدن رهبران ديگر گروه ها دربرابر فشار از پايني بهتاكتيك دفاع مسلحانه از خود
 -۵روشن شدن مرز اپورتونيسم و انقالب
 -۶باال رفنت روحيه خلق كرد
 -۷ضربات متحد نظامى به مراكز رژيم
 -۸توضيح گسترده مواضع سازمان به توده ها

توقف حركت
در مkاه هkايkى كkه سkازمkان مkى رفkت از وضkع بkه دسkت آمkده بهkره بkردارى كkند و حkمايkت هkاى مkعنوى را بkه حkمايkت
ه kkاى م kkادى ب kkدل ك kkند در شه kkر و ج kkنگل ض kkرب kkات kkى ب kkه گ kkروه وارد ش kkد .ك kkه ب kkرم kkى گش kkت ب kkه زم kkينه ض kkعف ه kkا و
انحرافاتى كه ريشه در سالهاى  ۱۳۵۸-۶۰داشت .و قرار بود در حني پيشبرد جنگ انقالبى ريشه كن شود.
ام kkا ع kkلت اص kkلى و م kkهمى ك kkه اث kkرات آن بيش kkتر از ض kkرب kkات رژي kkم ب kkود .س kkرب kkرآوردن اپ kkورت kkونيس kkتى ب kkا خ kkصلت
انحالل طلبى بود كه به گسيختگى كامل منجر شد.
دو نكته
 -۱نkكته نخسkت آنkكه ايkن جkمع بkندى روشkن نkمى كkند كkه ضkعف هkا و انحkرافkات بkازمkانkده از سkالkهاى ۱۳۵۸-۶۰
چه بود.
-۲اين جريان اپورتونيستى و انحالل طلبى كه بود و چه مى خواست و چه مى گفت.

نقد اشرف
ام kkا چ kkري kkك ه kkاى ف kkداي kkى خ kkلق ـ ج kkناح اش kkرف ك kkه از ه kkمان آغ kkاز گ kkشودن ج kkبهه ش kkمال را ش kkتاب kkزده م kkى دانس kkتند
 .48جنگ خلق ،شماره  1شهريور سال  ،1364ارگان جبهه
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انتقادات زير را به حركت جنگل وارد مى دانستند:
 -۱به بسيج نيروها در شهر اعتنا نشد.
 -۲شناسايى از منطقه و امكانات كامل نبود.
 -۳نسبت به توده ها بى اعتنا بودند.
-۴اين عمليات چشم انداز استراتژيك نداشت.
 -۵روى ديگر نيروها هيچ حسابى نشده بود.
 -۶رابطه آن با مبارزات ديگر مردم در ديگر مناطق روشن نبود.49

كارهاى تئوريك آرخا
مkتأسkفانkه بkه داليkلى چkند مkا از كkم و كkيف كkارهkاى تkبليغى و تkئوريkك آرخkا چkه در مkدت چkهارده مkاه جkبهه شkمالkى و
چه در كردستان اطالع چندانى نداريم.
سkركkوب وحشkتناك حkكومkت ،و مkبارزه مkخفى و چkريkكى ،نkبود امkكانkات و فkرصkت هkمه دسkت بkههkم مkى دهkند تkا
برای آینده چیز زیادی باقی نماند.
م kkتأس kkفان kkه ه kkميشه س kkرك kkوب ب kkعدى وحش kkتناك ب kkوده اس kkت ك kkه ج kkنبش در ن kkوزادى از ب kkني رف kkته اس kkت و ن kkتوانس kkته
اسkت پkروبkالkى بkگيرد تkا بkتوانkد سيسkتمى خkلق كkند كkه دسkتاوردهkاى جkنبش تkئوريkزيkه و مkكتوب شkود و بkراى ثkبت در
تاريخ و استفاده جنبش از دسترس پليس دور نگاه داشته شود.
جنبش انقالبى بايد از همان آغاز يك پايگاهى درخارج از كشور براى خود تدارك مى ديد.
در مجموع پنج شماره از نشريه خلق ،ارگان تئوريك ارتش در دسترس است:
 -۱جنگ خلق ـ سال اول ،شماره  ۴شهريور ۱۳۶۴
-۲جنگ خلق ـ سال دوم ،شماره  ،۶مرداد ۱۳۶۶
-۳جنگ خلق ـ سال سوم شماره  ،۹تير ۱۳۶۷
 -۴جنگ خلق ـ سال چهارم شماره  ،۱۰آبان ۱۳۶۷

جنگ خلق شماره ۱
ايkن شkماره بkا يkك سkرمkقالkه آغkاز مkى شkود و خkبر مkى دهkد از تشkتت در جkنبش مسkلحانkه و حkمالتkى كkه از سkوى
اپورتونيست ها به جنبش مى شود .و همني دو امر ضرورت انتشارنشريه را نشان مى دهد.
ت kkا اي kkن زم kkان س kkازم kkان ن kkظرات خ kkود را ب kkا ان kkتشار ج kkزوات ،اع kkالم kkيه و خ kkبرن kkام kkه م kkازن kkدران درج kkنبش اع kkالم م kkى
داشته است كه پاسخگوى نياز نبوده است:

 .49بر ما چه گذشت ،ج  ،1چريكهاى فدايى خلق
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دو مانع
ضkعف هkاى دورن سkازمkانkى و روشkن نkبودن جkايkگاه نشkريkه دو مkانkعى بkوده اسkت كkه گkروه نkتوانسkته اسkت تkا كkنون
نشريه اى به عنوان ارگان تئوريك داشته باشد.
بkه هkرروى انkتشار نشkريkه در ايkن مkقطع بkه مkعناى كkمال مkطلوب بkودن شkرايkط نيسkت .بkلكه تkالشkى اسkت بkراى
شكل دادن به پروسه اى است كه سمت دهنده به وحدت سياسى ـ ايدئولوژيك سازمان باشد.
مسأله ملى
از آنجkا كkه مkركkز فkعالkيت هkاى گkروه در كkردسkتان بkود بkايkد بkه مkسألkه مkلى بkه طkور كkلى و مkسألkه خkلق كkرد بkه طkور
مkkشخص پkkاسkkخ دهkkد .پkkس در وهkkله نخسkkت مkkى پkkذيkkرد كkkه مkkشكلى بkkه عkkنوان مkkسألkkه مkkلى پkkرولkkتاريkkا در بkkرابkkر خkkود
دارد .ام kkا م kkسائ kkل م kkلى ب kkاي kkد ب kkه ط kkور م kkشخص ه kkر ك kkدام تح kkليل و روش پ kkرول kkتاري kkا نس kkبت ب kkه آن ت kkعيني ش kkود و ي kkك
تkعريkف عkام از تkمامkى جkنبش هkا را رد مkى كkند .امkا جkنبش هkاى مkلى در دوران پkيدايkش سkرمkايkه دارى بkا جkنبش
هاى ملى در عصر امپرياليسم يكى نيست.
در دوران پkيدايkش و رشkد سkرمkايkه دارى جkنبش هkاى مkلى مkحتواى بkورژوايkى دارنkد .بkا ايkن حkال پkرولkتاريkا از
اين جبنش ها حمايت مى كند و حق تعيني سرنوشت تا جدايى كامل براى آن ها قائل است.
اما درعني حال از وحدت پرولترى حمايت مى كند.
ام kkا در دوران ام kkپري kkال kkيسم ه kkر م kkبارزه م kkلى ج kkبرا ً ي kkك م kkبارزه م kkلى و ره kkاي kkى ب kkخش اس kkت .چ kkون ي kkك م kkبارزه
ضدامپرياليستى است.
از آنجkا كkه مkبارزه عkليه سkلطه امkپريkالkيسم سkرمkايkه جkهانkى ،عkناصkرى از مkبارزه بkا خkود سkرمkايkه را نkيز دارد
پkkس عkkناصkkرى از يkkك انkkقالب سkkوسkkياليسkkتى در بkkطن ايkkن مkkبارزه ضkkدامkkپريkkاليسkkتى مkkتولkkد مkkى شkkود .امkkا از آنجkkا
ك kkه ب kkورژوازى در اي kkران ب kkعد از رف kkرم ارض kkى م kkوج kkودي kkت خ kkود را ب kkه ع kkنوان ي kkك ط kkبقه از دس kkت داده اس kkت و خ kkرده
ب kkورژوازى ت kkوان kkاي kkى ره kkبرى اي kkن ج kkنبش ه kkا را ن kkدارد .ت kkنها پ kkرول kkتاري kkا اس kkت ك kkه م kkى ت kkوان kkد ره kkبر اي kkن ج kkنبش ه kkا را
بهعهده بگيرد.
هkkدف ايkkن جkkنبش هkkا بkkرخkkالف جkkنبش هkkاى بkkورژوازى دمkkكراتkkيك كkkالسkkيك نkkه تkkوسkkعه سkkرمkkايkkه دارى بkkلكه قkkطع
سلطه امپرياليسم و حاكميت توده اى است.
ايkkن جkkنبش هkkا بkkعد از پkkيروزى بkkراى آنkkكه بkkه پkkيروزى قkkطعى بkkرسkkند نkkاگkkزيkkرنkkد بkkه انkkقالب سkkوسkkياليسkkتى مkkبدل
گ kkردن kkد ج kkنبش ه kkاى م kkلى در دوران ام kkپري kkال kkيسم دم kkكرات kkيك ط kkراز ن kkوي kkن ان kkد .ي kkعنى ب kkا ره kkبرى ط kkبقه ك kkارگ kkر ام kkكان
تحقق خواسته هاىشان هست.
مkkسألkkه مkkلى در ايkkران تkkنها بkkا قkkطع سkkلطه امkkپريkkالkkيسم و اسkkتقرار حkkاكkkميت مkkلى ـ تkkوده اى تkkحت رهkkبرى طkkبقه
كارگر حل مى گردد.
حkkكومkkت آيkkنده ايkkران بkkايkkد اتkkحادى از جkkمهورى هkkاى دمkkكراتkkيك خkkلق هkkاى ايkkران بkkاشkkد .ايkkن اتkkحاد ،اتkkحادى
داوطkkلبانkkه اسkkت و حkkق جkkدا شkkدن بkkراى آن هkkا مkkوجkkود اسkkت پkkرولkkتاريkkا مkkبلغ ايkkن جkkداشkkدگkkى نيسkkت و از آنجkkا كkkه
اي kkن ان kkقالب ل kkزوم kا ً ب kkاي kkد ب kkا ان kkقالب س kkوس kkياليس kkتى پ kkيون kkد ب kkخورد .م kkسأل kkه ج kkدا ش kkدن م kkوردى ن kkدارد .و در آي kkنده ب kkا
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اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى ايران را خواهيم داشت.
ملت ستمگر
اي kkن درك ك kkه اس kkاس س kkتمگرى را ب kkر ع kkلت س kkتمگرى ف kkارس ي kkا ب kkورژوازى ف kkارس م kkى گ kkذارد غ kkلط اس kkت .چ kkرا ك kkه
بkk kورژوازى حkk kاكkk kم بkk kر ايkk kران بkk kورژوازى فkk kارس نيسkk kت .بkk kورژوازى حkk kاكkk kم ،بkk kورژوازى بkk kوروكkk kراتkk kيك و وابسkk kته بkk kه
امپرياليسم است.
مkلت سkتمگر در واقkع مkلت هkاى امkپريkاليسkت هسkتند .امkپريkالkيسم بkراى بسkط و تkوسkعه اقkتصادى خkود نkياز بkه
يkkك دسkkتگاه دولkkتى مkkتمركkkز و در زمkkينه فkkرهkkنگى بkkا اشkkاعkkه فkkرهkkنگ اسkkتعمارى بkkه تkkعميق تkkوده هkkا دسkkت مkkى زنkkد.
زبان به عنوان ابزارى نگاه مى شود كه بايد به اين امر خدمت كند.
امپرياليسم به اين پيشبرد كارهاى خود در كشورهاى تحت سلطه نياز به يك زبان واحد دارد.
و از آنجkا كkه سkلطه امkپريkالkيسم بkه تkمامkى جkنبه هkاى زنkدگkى مkردم كkشيده مkى شkود تحkميل زبkان نkيز يkكى از
اين اهرم ها است تبديل كردن ستم ملى به اختالف بني فارس و كرد فريب توده ها است.
 -۳پاره اى از تجربيات جنگ چريكى در روستاهاى شمال
ايkkن مkkقالkkه در مkkورد انkkتخاب شkkمال و جkkمع بkkندى چkkهارده مkkاه مkkبارزات مسkkلحانkkه در شkkمال و چkkگونkkگى انkkشعاب
سال  ۱۳۶۰است كه در بخش انشعاب آمده است.

جنگ خلق شماره ۴
 -۱كومله و مسأله ملى
جkنبش هkاى انkقالبkى در ايkران بkه طkور گkريkزنkاپkذيkرى بkا جkنبش هkاى مkلى درآمkيخته اسkت .امkا بkايkد تkوجkه داشkت كkه
از نkظر تkاريkخى ايkن جkنبش هkا در يkك مkسألkه مkربkوط بkه جkنبش هkاى بkورژوا ـ دمkكراتkيك كkهن بkه مkسألkه مkربkوط بkه
جنبش هاى بورژوا ـ دمكراتيك نوين تبديل گرديده است.
وظkيفه كkمونيسkت هkا اسkت كkه كkليه خkلق هkاى ايkران را در مkبارزه بkرعkليه سkلطه امkپريkالkيسم متحkد کkند هkژمkونkى
پرولتاريا بسيج و حاكميت ها ملى ـ انقالبى برپا دارند .و با بسیج کلیه نیروها هژمونی پرولتاریا را اعمال کند.
از ن kkظر پ kkرول kkتاري kkا ح kkق ه kkر خ kkلقى اس kkت ب kkا س kkرن kkگون kkى س kkلطه ام kkپري kkال kkيسم ح kkاك kkميت م kkلى ـ ان kkقالب kkى خ kkوي kkش را
مستقر سازد .با پذيرش چنني حقى است كه اتحاد داوطلبانه خلق ممكن است.

دو گرايش انحرافى
 -۱گkkرايkkش اول :ايkkن گkkرايkkش مkkى گkkويkkد ،جkkامkkعه ايkkران ،جkkامkkعه اى اسkkت سkkرمkkايkkه دارى و تkkضاد اسkkاسkkى ،تkkضاد
كار و سرمايه است .در اين مبارزه جنبش هاى ملى نقش فرعى دارند.
هkkدف اصkkلى كسkkب قkkدرت سkkياسkkى در يkkك جkkنبش سkkراسkkرى اسkkت .و حkkل مkkسألkkه مkkلى مkkنوط اسkkت بkkه كسkkب
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قدرت سياسى.
 -۲گkkرايkkش دوم :اسkkاس كkkارش پkkاسkkخ بkkه مkkسألkkه مkkلى اسkkت و كkkارى بkkه اتkkحاد خkkلق هkkا و اعkkمال هkkژمkkونkkى طkkبقه
كارگر بر كل جنبش ندارد.
ايkن نkگاه ،جkنبش هkا را مجkزا از هkم مkى نkگرد .بkه همبسkتگى مkلى بkاور نkدارد .و نkمى دانkد كkه بkدون يkك اتkحاد
سkkراسkkرى پkkيروزى مkkمكن نيسkkت .و بkkه طkkور كkkل حkkل مkkسألkkه مkkلى را جkkدا از حkkل مkkسألkkه انkkقالب دمkkكراتkkيك نkkويkkن در
كل كشور مى داند.
شوينيسم فارس
شkkويkkنيسم فkkارس ـ آريkkايkkى ربkkطى بkkه نkkژاد فkkارس نkkدارد .بkkلكه يkkك تkkاكkkتيك امkkپريkkاليسkkتى اسkkت .درخkkدمkkت تkkداوم و
اسkتمرار سkلطه امkپريkالkيسم ،و امkروز ايkن تkاكkتيك تkبديkل شkده اسkت بkه پkان اسkالمkيسم .درمkقابkل آن نkاسkيونkالkيسم
حقيرانه قومى است .كه يك واكنش دفاعى است.

حزب كمونيست ايران و شاخه كردى آن
كkومkله خkود را شkاخkه كkردى حkزب كkمونيسkت ايkران مkى دانkد .در بkررسkى بkرنkامkه كkومkله بkراى خkودمkختارى كkردسkتان
چند نكته قابل بررسى است:
 -۱جز خلق كرد ديگر خلقها را نديده مى گيرد در حالى كه ايران كشورى است كثيراملله
 -۲بkراى شkاخkه كkردى حkزب كkمونيسkت ايkران )كkومkله( حkقوقkى قkائkل اسkت كkه در يkك شkاخkه حkزب نيسkت .گkفتوگkو
با حكومت مركزى ،صلح يا جنگ و داشنت مناسبات بي ناملللى ،كميته مركزى و كنگره جداگانه
 -۳كkkارگkkران در مkkسألkkه مkkلى فkkعاالنkkه شkkركkkت مkkى كkkنند امkkا ايkkن بkkرايkkن مkkعنا نيسkkت كkkه آنkkان خkkواهkkان دولkkت مkkلى
انkد .آنkان مkى خkواهkند مkسألkه مkربkوط بkه تkشكيل دولkت مkلى را حkل كkنند تkا شkرايkط مkساعkدتkرى بkراى نkابkودى هkمني
دولت هاى ملى و ايجاد ساختمان سوسياليسم پيش آيد.
 -۴نابرابرى ملى ربطى به نابرابرى ميان خلقها وجود ندارد .مربوط است بهستمگرى بورژوا ـ امپرياليستى
 -۵كومله مسأله ملى كردستان را نه در دوران امپرياليسم كه در دوران رشد و پيدايش بورژوازى مى داند.
 -۶س kkلطه ام kkپري kkال kkيسم كk kالً ع kkناص kkر ب kkورژوازى ـ ان kkقالب دم kkكرات kkيك م kkلى را از ب kkني ن kkمى ب kkرد .پ kkس ن kkيروه kkاى
بورژوايى و خرده بورژوايى آرزوهاى سياسى خود را در قالب احزاب ارائه مى دهند.
 -۷از نkkظر پkkرولkkتاريkkا سkkتمگرى مkkلى ريkkشه در سkkلطه امkkپريkkالkkيسم دارد .بkkههkkمني خkkاطkkر جkkنبش هkkاى مkkلى چkkون
جkنبشهاى ضkدامkپريkاليسkتى ،مkلى انkد ايkنان بkا هkژمkونkى پkرولkتاريkا مkى تkوانkند بkه سkلطه امkپريkالkيسم پkايkان دهkند و
بkا اسkتقرار حkاكkميت مkلى ـ تkوده اى و بسkط مkبارزه طkبقاتkى ،انkقالب دمkكراتkيك نkويkن را بkه انkقالب سkوسkياليسkتى
تبديل كنند.
-۸ك kkوم kkله ب kkراي kkن ب kkاور اس kkت اگ kkر ش kkراي kkطى ای kkجاد ش kkود ك kkه خ kkلق ك kkرد ب kkهح kkق ت kkعيني س kkرن kkوش kkت دس kkت ي kkاب kkد و در
بيش kkتر اي kkران ارت kkجاع ح kkاك kkم ب kkاش kkد .در آن ص kkورت ك kkردس kkتان ح kkساب خ kkود را از اي kkران ج kkدا م kkى ك kkند و آن م kkوق kkع
پkkرولkkتاريkkاى كkkردسkkتان حkkزب كkkمونيسkkت را درسkkت مkkى كkkند .ايkkن بkkينش نkkاسkkيونkkالkkيسم كkkرد و اپkkورتkkونkkيسم در جkkنبش
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كمونيستى است.
 -۹حkزب كkمونيسkت سkراسkرى مkنافkاتkى بkا حkقوق مkليت هkا نkدارد بkلكه ابkزار مkؤثkرى اسkت بkراى سkازمkان دادن
حاكميت انقالبى خلق ها و اتحاد داوطلبانه آن ها.
 -۱۰پkرولkتاريkا خkواسkتار جkدايkى خkلق هkا نيسkت امkا اگkر شkرايkط آمkاده شkود و خkلقى مسkتقل شkود را مkى پkذيkرد
اما راه نجات را در وحدت كارگران و خلق هاى تحت سلطه جهت درهم شكسنت امپرياليسم مى داند.

نقد برنامه ارضى حزب كمونيست ايران
-۱درك ح kkزب ك kkمونيس kkت از رف kkرم ارض kkى اي kkران ،رف kkرم ك kkالس kkيك اس kkت .ت kkبدي kkل م kkناس kkبات ف kkئودال kkى ب kkه م kkناس kkبات
بورژوايى به همني خاطر مى گويد پايه اقتصادى جنبش هاى دهقانى بسط و توسعه سرمايه دارى است.
 -۲رفkرم ارضkى در واقkع در ايkران بkرهkم خkوردن هkمزيسkتى مkوقkتى مkيان امkپريkالkيسم و فkئودالkيسم و حkل آن در
جهkت بسkط و گسkترش سkرمkايkه دارى بkروكkراتkيك وابسkته و تkحول كkيفى سkلطه امkپريkالkيسم از شkكل نkيمه مسkتعمره
به نومستعمره
 -۳ح kkزب رف kkرم ارض kkى را در پ kkروس kkه ان kkباش kkت ن kkقطه اس kkاس kkى و ك kkيفى م kkى دان kkد .ام kkا ج kkام kkعه از ف kkئودال kkيسم ب kkه
سkرمkايkه دارى گkذر مkى كkند .امkا در جkامkعه تkحت سkلطه امkپريkالkيسم ايkران درآن زمkان مkسألkه را نkبايkد از نkظر بسkط
و تkوسkعه سkرمkايkه دارى نkگاه كkرد هkدف امkپريkالkيسم از رفkرم ارضkى تحkليل بkيش از پkيش ايkران در سيسkتم جkهانkى
سرمايه دارى بود.
-۴خkkبط هkkا و خkkطا هkkا .روسkkتايkkيان هkkم اكkkنون تkkحت سkkتم اسkkتثمار سkkرمkkايkkه دارى وابسkkته بkkوركkkراتkkيك اسkkت كkkه
ش kkام kkل ك kkارگ kkران ك kkشاورزى ن kkيمه پ kkرول kkتاري kkا و ده kkقان kkان خ kkرده م kkال kkك ان kkد .ب kkخش دي kkگرى ت kkحت س kkتم و اس kkتثمار
مناسبات نيمه فئودالى اند.
 -۵ج kkنبش ه kkاى ده kkقان kkى در اي kkران در زم kkينه بس kkط و گس kkترش س kkلطه ام kkپري kkال kkيسم ظ kkهور ي kkاف kkته و ت kkكام kkل م kkى
يkkابkkند .عkkملكرد سkkرمkkايkkه جkkهانkkى در كkkشورهkkاى تkkحت سkkلطه از هkkم گkkسيخنت مkkناسkkبات سkkنتى بkkراى دسkkتيابkkى بkkه
نkيروى كkار ارزان ،گسkترش بkازار و الkخ اسkت .از ايkنرو كkليه رفkرم هkايkى كkه بkه راه مkى انkدازد در هkمني راسkتاسkت.
و اين رفرم ها همواره ناقص ،ناموزون و بوركراتيك است.
رهkايkى از سkلطه امkپريkالkيسم بkه بkسيج وسkيع مkردم و تkأمkني هkژمkونkى پkرولkتاريkا دريkك جkنبش ضkدامkپريkاليسkتى ـ
دمkkكراتkkيك اسkkت .ايkkن رهkkايkkى يkkك رهkkايkkى مkkلى اسkkت .و درچkkارچkkوب مkkناسkkبات بkkورژوايkkى اسkkت .رهkkايkkى ،رهkkايkkى از
سkرمkايkه دارى نيسkت .وظkايkف پkرولkتاريkا درمkرحkله دمkكراتkيك قkطع سkلطه امkپريkالkيسم اسkت نkه رهkايkى از قkيود و بkند
فئوداليسم.
اي kkن م kkبارزه ب kkعده kkا درون خ kkود ن kkيز ادام kkه دارد .م kkبارزه ب kkني س kkرم kkاي kkه دارى و س kkوس kkيال kkيسم و كس kkب ه kkژم kkون kkى
پرولتاريا ضمن شركت دراين جنبشها بايد:
-۱هژمونى اش را اعمال كند و
 -۲اين مبارزه را بعد از قطع سلطه امپرياليستى به سمت انقالب سوسياليستى سوق دهد.
 -۳در مسأله ارضى پرولتاريا اهدافش روشن است:
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الف( قطع سلطه امپرياليستى
ب( نفى استثمار امپرياليستى و سلب مالكيت امپرياليستى
ج( نفى استثمار نيمه فئودالى
 -۴نيروهاى اين مرحله كارگران كشاورز ،نيمه پرولتاريا ،خرده مالكني ميانه حاالن
 -۵جkkنبش هkkايkkى كkkه بkkا مkkضمون نkkفى سkkلطه امkkپريkkاليسkkتى و اسkkتثمار نkkيمه فkkئودالkkى حkkركkkت مkkى كkkنند انkkقالبkkى
اند.
 -۶جنبش هايى غير از اين رفرميستى اند.
 -۷بkرنkامkه ارضkى مkا بkايkد از يkكسو دربkرگkيرنkده خkصلت ضkدامkپريkاليسkتى ايkن مkبارزه و از سkوى ديkگر عkامkل
مح kkدودك kkننده غ kkراي kkز م kkال kkكيت ده kkقان kkان ب kkاش kkد .ب kkه ط kkورى ك kkه پ kkرول kkتاري kkا ض kkمن اع kkمال ه kkژم kkون kkى اش در اي kkن ج kkنگ
انقالبى راه ورود بر ديكتاتورى پرولتاريا را نيز داشته باشد.
 -۸شkkعار ارضkkى مkkا درايkkن مkkرحkkله :زمkkني بkkه كkkسانkkى كkkه روى آن كkkار مkkى كkkنند بkkايkkد بkkه طkkور رايkkگان تkkعلق گkkيرد
لغو هرگونه باج دولتى است.
 -۹زمني هاى مصادره شده ،مى شود و به شيوه جمعى كشت خواهد شد.
 -۱۰براى محدود كردن غرايز مالكيت دهقانان ،كار روى زمني مالك مالكيت مى شود.
-۱۱تkولkيد اشkتراكkى نkطفه سkوسkيالkيسم را در خkود پkرورش مkى دهkد .و راه را بkراى سkلب مkالkكيت سkوسkياليسkتى
فراهم مى كند.

جنگ خلق شماره  ۶ـ مرداد ۱۳۶۶
شوراى ملى مقاومت :يك آلترناتيو امپرياليستى
 -۱روى كار آمدن آیت اهلل خمينى نتيجه سازش بخشى از سرمايه مالى ايران با سرمايه امپرياليستى بود.
-۲توافق كنفرانس امپرياليستى گوادلوپ خمينى را در رأس جنبش قرار داد.
 -۳دو پkkروسkkه دوشkkادوش هkkم از سkkال  ۱۳۵۶حkkركkkت كkkردنkkد مkkبارزه تkkوده هkkا بkkرعkkليه رژيkkم و مkkبارزه بkkخش هkkاى
گوناگون سرمايه وابسته براى كسب هژمونى.
 -۴جمهورى اسالمى نتيجه سازش امپرياليست ها و خاموش كردن اعتراضات مردم بود.
 -۵روى كار آمدن بازرگان پايان مخاصمات درون كمپ امپرياليستى نبود.
-۶اشغال سفارت تاكتيكى براى حذف رقباى سياسى توسط آیت اهلل خمينى بود.
-۷درگيرى بنى صدر و حزب جمهورى درگيرى ميان دو جناح از طرفداران سرمايه انحصارى بود.
 -۸تkkشكيل شkkوراى مkkلى مkkقاومkkت ،وحkkدت خkkرده بkkورژوازى )مkkجاهkkديkkن( و بkkورژوازى لkkيبرال )بkkنى صkkدر( نkkبود.
بلكه پيوسنت مجاهدين به يك كمپ امپرياليستى بود.
-۹مجاهدين از بطن جبهه ملى و نضهت آزادى به وجود آمد .با يك برنامه بورژوايى ـ خرده بورژوايى
 -۱۰رادي kkكال kkيسم م kkجاه kkدي kkن ب kkا اي kkدئ kkول kkوژى م kkذه kkبى در ت kkناق kkض اف kkتاد و در س kkال  ۱۳۵۴منج kkر ب kkه چ kkپ ش kkدن
سازمان شد.
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 -۱۱اي kkدئ kkول kkوژى م kkجاه kkدي kkن ،اي kkدئ kkول kkوژى دوران پ kkاش kkيدگ kkى ب kkورژوازى م kkلى ،س kkلطه وس kkيع س kkرم kkاي kkه وابس kkته و
گسkترش طkبقه كkارگkر بkود ايkن ايkدئkولkوژى ،ايkدئkولkوژى دوران مkقاومkت سkرمkايkه مkلى عkليه سkرمkايkه امkپريkاليسkتى بkود.
مkضمون عkينى ايkدئkولkوژى هkا مkجاهkديkن مkعني كkرد درحkيطه واقkعيت يkك مkرحkله بkازسkازى دراشkكال نkويkن درمkرحkله
ديگر و اميد بهمبارزه براى زندگى دوباره بود.
 -۱۲تحول در مجاهدين به چپ درست بود .اما رهبرى اين حركت آنارشيستى غلط بود.
 -۱۳مkجاهkديkن بkاقkى مkانkده ،راديkكالkيسم آنkها كkم شkد و از چkپ فkاصkله گkرفkتند و راديkكالkيسم آنkها در چkارچkوب
انkقالب بkورژوا ـ دمkكراتkيك محkدود شkد .و بkه جkناح راسkت خkرده بkورژوازى رفkتند .و تkبديkل شkد بkه سkخنگويkان جkناح
راست بورژوازى نه جناح چپ آن.
 -۱۴انقالب ايدئولژيك متحول كردن تمامى سازمان با خط نزديكى به جريانات راست جهانى بود.
-۱۵شkوراى مkلى مkقاومkت يkك آلkترنkاتkيو امkپريkاليسkتى اسkت پkس هkر نkوع هkمكارى بkا آن مkجاز نيسkت كkار مkا در
اين مرحله افشاى اين جريان است .و در صورت به قدرت رسيدن سرنگونى قهرآميز آنست.
اسماعيل حبشى
در سkال ۱۳۲۶در آمkل بkه دنkيا آمkد در سkال  ۱۳۵۲بkه خkاطkر هkوادارى از سkازمkان دسkتگير و بkه چkهار سkال حkبس
محكوم شد .درسال  ۱۳۵۶آزاد و درجريان قيام فعاالنه شركت داشت.
در ان kkشعاب ۱۳۵۸ب kkه ن kkفع چ kkري kkك ه kkا م kkوض kkع گ kkرف kkت و ت kkشكل ه kkاى ه kkوادار را در آم kkل س kkازم kkان داد .در س kkال
 ۱۳۵۹به كردستان رفت تا آموزش نظامى ببيند.
در سال۱۳۶۰به نفع حرمتى پور حركت كرد جزء اولني دسته هايى بود كه در جبهه شمال شركت كرد.
ب kkعد از ش kkهادت ح kkرم kkتى پ kkور س kkعى در ب kkازس kkازى گ kkروه ك kkوه ك kkرد ب kkعد ب kkه ك kkردس kkتان رف kkت و در م kkقاب kkل ج kkري kkان
انkkحالل طkkلبى كkkه در حkkال شkkكل گkkيرى بkkود مkkوضkkع گkkرفkkت .بkkعد از خkkروج جkkريkkان انkkحالل طkkلب در راه مkkأمkkوريkkت بkkه
تهران شناسايى و دستگير شد در سال ۱۳۶۴اعدام شد.
يك نكته
جkريkان انkحالل طkلب بkايkد جkريkانkى بkاشkد كkه بkعد از شكسkت جkبهه شkمال در آرخkا شkكل گkرفkت و خkواسkتار پkيوسkنت
به حزب كمونيست ايران )كومله( بود .بعدها همني افراد از آرخا جدا شدند و به حزب كمونيست ايران پيوستند.

نقد ،تحليل اقليت از تحوالت مجاهدين
-۱عkkده اى مkkجاهkkديkkن را بkkعد از ائkkتالف بkkا بkkنى صkkدر يkkك جkkريkkان بkkورژوا ـ لkkيبرال ارزيkkابkkى مkkى كkkنند كkkه غkkلط اسkkت
بلكه امروز مجاهدين به عنوان ابزارى در دست بخشى از سرمايه انحصارى امپرياليستى درآمده است.
-۲خkرده بkورژوازى مkيانkى و تkحتانkى در ايkن مkرحkله از انkقالب از متحkديkن طkبقه كkارگkرنkد پkس انkقالبkى انkد امkا
بايد ديد نمايندگان سياسى آن ها چه مواضعى دارند.
-۳اقkkليت بkkر ايkkن بkkاور اسkkت كkkه حkkركkkت مkkجاهkkديkkن از راديkkكالkkيسم بkkه لkkيبرالkkيسم را بkkايkkد در تkkحوالتkkى در دهkkه ۵۰
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جسkkتوجkkو كkkرد كkkه خkkرده بkkورژوازى وضkkعيت اقkkتصادى اش تkkغيير كkkرده اسkkت ديkkگر راديkkكال نيسkkت .رشkkد اجkkتناب
نkاپkذيkر جkامkعه بkخشى مkجاهkديkن را بkه سkوى بkورژوازى و بkخشى ديkگر را بkه سkوى پkرولkتاريkا پkرتkاب مkى كkند .پkس
راديكاليسم او به نفع ليبراليسم تغيير جهت داد.
-۴ده kkه  ،۴۰ده kkه گ kkذار از ف kkئودال kkيسم ب kkه س kkرم kkاي kkه دارى ،ف kkشار س kkرم kkاي kkه ام kkپري kkاليس kkتى اق kkشار م kkيان kkى را ب kkه
ورشكستگى كشاند .راديكاليسم ريشه در اين ورشكستگى دانست.
-۵رفkرم ارضkى  ۱۳۴۱نkاشkى از حkل تkضاد سkلطه امkپريkالkيسم بkا مkنافkع فkئودالkيسم بkود .در ايkن تkحول سkرمkايkه
مkلى از مkيان رفkت و احkزاب جkبهه مkلى پkايkه طkبقاتkى خkود را از دسkت دادنkد و ضkرورت وجkوديkشان نkفى شkد .امkا
تkوده هkاى وسkيع خkرده بkورژوازى شهkر و ده و نkمايkندگkان سkياسkى آن هkا درچkارچkوب هkمان اهkداف جkبهه مkلى بkا
شكلى ديگر فعال شدند) .مجاهدين(
 -۶مkعيار تkعيني مkوقkعيت طkبقاتkى احkزاب بkورژوايkى و خkرده بkورژوايkى رابkطه اى اسkت كkه ايkن احkزاب بkا سkلطه
امپرياليستى و امر سرنگونى آن دارند.
ايkن سkرنkگونkى مkعناى ضkدسkرمkايkه دارى نkدارد و بkه مkعناى الkغاء مkالkكيت خkصوصkى نيسkت پkس مkالك انkقالبkى
بودن يا نبودن خرده بورژوازى )مجاهدين( مواضع آن ها نسبت به حفظ مالكيت خصوصى نيست.
 -۷وحkدت خkرده بkورژوازى بkا نkيروهkاى انkقالبkى تkا سkرنkگونkى سkلطه امkپريkاليسkتى در انkقالب بkورژوا ـ دمkكراتkيك
نوين ادامه دارد .به جز شروع مرحله گذر به سوسياليسم اين وحدت از بني مى رود.
 -۸دمkkكرات انkkقالبkkى واقkkعى از تkkعميق انkkقالب ضkkدامkkپريkkاليسkkتى نkkمى هkkراسkkد و دوش بkkهدوش پkkرولkkتاريkkا در راه
تحقق دمكراسى توده اى گام بردارد.
در جريان انقالب آنان هرچه بيشتر به سمت كمونيست ها كشيده مى شوند.
جز اين راه رفرم ناپيگير است و به خدمت در آمدن امپرياليسم آنچه كه در مورد مجاهدين روى داد.
 -۹نزديكى مجاهدين در دهه ۵۰با چريك ها نتيجه جبرى مبارزه بود نه شيفتگى آن ها به كمونيسم
-۱۰در ج kkري kkان ع kkمل آن ب kkخش از م kkجاه kkدي kkن ك kkه م kkى خ kkواس kkتند رادي kkكال kkيسم خ kkود را ح kkفظ ك kkند اي kkدئ kkول kkوژى
بورژوايى )مذهبى( خود را رها كرده و ماركسيست شدند.
امkkا بkkخش نkkاپkkيگير آن مkkانkkدنkkد .و بkkعدهkkا از كkkمونيسkkت هkkا فkkاصkkله گkkرفkkتند و رفkkته رفkkته جkkذب امkkپريkkالkkيسم شkkدنkkد
ايkن كkه اقkليت مkى گkويkد مkجاهkديkن بkني بkورژوازى و پkرولkتاريkا ،بkورژوازى را انkتخاب كkرد بkايkد گkفت بkني دمkكراسkى
نوين و تداوم سلطه امپرياليستى ،سلطه را برگزيد.

جنگ خلق شماره  ۹ـ تير ۱۳۶۷
مبارزه سياسى و مبارزه مسلحانه
درايkن مkقالkه آرخkا ضkمن انkتقاد از اتkحاديkه كkمونيسkت هkا بkهنkقد مkواضkع حkزب كkمونيسkت ايkران مkى نkشيند و درك
خود را نسبت به مرحله انقالب و سازماندهى طبقه كارگر نشان مى دهد:
-۱اتkحاديkه مkى گkويkد ايkن درك مkنصور حkكمت كkه مkى گkويkد :مkبارزه اقkتصادى نkقطه عkزيkمت كkمونيسkت هkا بkراى
بkkه حkkركkkت در آوردن طkkبقه كkkارگkkر و زمkkينه كسkkب آگkkاهkkى تkkوده هkkاى وسkkيع طkkبقه بkkه هkkويkkت طkkبقاتkkى شkkان اسkkت يkkك
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درك اكونوميستى است.
 -۲اتحاديه قرينه سازى مى كند اين درك مشابه اكونوميست هاى روسى است ،اما اكونوميستى نيست.
 -۳وقkتى اتkحاديkه مkى گkويkد :كسkب آگkاهkى سkياسkى و كkمونيسkتى ،تkربkيت و تkشكل طkبقه كkارگkر جkز از طkريkق
مkبارزه فkعال و هkمه جkانkبه سkياسkى امkكانkپذيkر نيسkت و سkازمkاندهkى طkبقه كkارگkر بkا حkل مkسألkه انkقالب و تkصرف
قدرت سياسى رابطه ارگانيك دارد ،حرف دستى مى زند.
 -۴حكمت مبارزه سياسى را دست كم مى گيرد.
-۵اكkونkوميسkت هkاى روسkى گkذار از جkنبش هkاى خkودبkه خkودى طkبقه كkارگkر را بkهمkبارزات سkياسkى و آگkاهkانkه
را خkودبkه خkودى مkى ديkدنkد و مkى گkفتند تkولkيد سkرمkايkه دارى نkهتkنها شkرايkط تkولkيد سkوسkياليسkتى بkلكه مkعرفkت مkلزوم
آنرا هم به وجود مى آورد و مى گفتند طبقه بايد مبارزه اقتصادى كند.
امkا لkنني مkى گkفت :سkوسkيالkيسم و مkبارزه طkبقاتkى زايkيده يkك ديkگر نيسkت ايkن وظkيفه پيشkرو انkقالبkى اسkت كkه
طkبقه را از بkند تkفكرات بkورژوايkى خkالص كkند و بkا دادن آگkاهkى سkياسkى ـ سkوسkياليسkتى آنkرا بkهيkك نkيروى مkادى
قادر بهدگرگونى نظام اجتماعى تبديل مى كند.
 -۶دادن آگkاهkى بkه طkبقه يkك عkمل آمkوزشkى نيسkت .بkلكه يkك فkعالkيت سkياسkى و افkشاگkرانkه اسkت در ايkن پkروسkه
است كه طبقه آگاه مى شود و اينكار يك حزب سياسى است.
 -۷جkنبش هkاى اقkتصادى طkبقه نkطفه مkبارزه طkبقاتkى را دارد امkا يkك مkبارزه طkبقاتkى نيسkت وظkيفه پkيشاهkنگ
تkمكني بkه ايkن جkنبش هkا نيسkت .بkلكه پkيشاهkنگ بkايkد مkبارزات طkبقه را بkه يkك مkبارزه سkوسkيال دمkكراتkيك تkبديkل كkند
و آن را در جهت اهداف فورى سياسى و نهايى هدايت كند.
 -۸پkيشاهkنگ از طkريkق ايkجاد سkازمkان كkار و افkشاگkرى هkاى هkمهجkانkبه سkياسkى و اسkتفاده از تkمامkى اشkكال
مبارزه مى تواند مبارزات خودبه خودى طبقه را به مبارزات سوسياليستى تبديل كند.
 -۹اكkkونkkوميسkkت هkkا بkkه ايkkجاد يkkك سkkازمkkان پkkيكارجkkوى و تkkبليغات سkkياسkkى هkkمه جkkانkkبه بkkاور نkkداشkkتند آن هkkا در
پى ايجاد سنديكا و اتحاديه بودند.
 -۱۰مkبارزه اقkتصادى در كkنار مkبارزه سkياسkى يkك ركkن اسkاسkى مkبارزه طkبقاتkى اسkت و ربkطى بkه اكkونkومkيسم
ندارد.
-۱۱ايkkران بkkرخkkالف نkkظر حkkزب كkkمونيسkkت يkkك كkkشور سkkرمkkايkkه دارى نيسkkت كkkه قkkدرت دولkkتى دردسkkت بkkورژوازى
باشد و تضاد اصلى كار و سرمايه باشد و مرحله انقالب سوسياليستى.
ايkران كkشورى اسkت وابسkته بkا سkلطه امkپريkاليسkتى و تkضاد اصkلى تkضاد خkلق بkا سkلطه امkپريkاليسkتى اسkت
و مرحله انقالب دمكراتيك است.
 -۱۲حkkزب بkkه انkkقالب دمkkكراتkkيك مkkى رسkkد آن هkkم از زاويkkه آمkkاده نkkبودن طkkبقه كkkارگkkر نkkه سkkاخkkت اقkkتصادى تkkا
زمينه بسيج طبقه آماده شود .اين برداشت ،كمونيست ها را از بسيج تمامى خلق دور مى كند.
 -۱۳ايkران يkك كkشور نkومسkتعمره امkپريkاليسkتى اسkت و انkقالب درآغkاز خkصلت دمkكراتkيك و مkلى دارد پkيروزى
اين انقالب در گرو گذار به انقالب سوسياليستى است.
 -۱۴از آنجkkا كkkه پkkيروزى انkkقالب دمkkكراتkkيك در گkkرو گkkذار بkkه انkkقالب سkkوسkkياليسkkتى اسkkت .و ايkkن گkkذار مkkنوط
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است به سازماندهى طبقه كارگر و تشكيل حزب براى هژمونى طبقه برانقالب.
و اما اين سازماندهى در درون همني انقالب دمكراتيك صورت مى گيرد.
-۱۵هkkدف حkkزب كkkمونيسkkت از انkkقالب دمkkكراتkkيك ،تkkصرف قkkدرت سkkياسkkى و انkkجام وظkkايkkف ايkkن انkkقالب نيسkkت.
بkراى او محkملى اسkت بkراى بkسيج و تkشكل طkبقه كkارگkر .حkزب در ايkن مkرحkله آلkترنkاتkيو حkكومkتى نkدارد و رفkرمkيسم
او آشكار مى شود.
يك نكته مهم :بورژوازى وابسته
جkامkعه ايkران طkى قkرن اخkير بkه تkدريkج تkحت سkلطه سkرمkايkه جkهانkى قkرار گkرفkت .پkس تkضاد اسkاسkى جkامkعه تkضاد
خلق با امپرياليسم است.
امkkا سkkرمkkايkkه دارى وابسkkته كkkه نkkتيجه طkkبيعى گسkkترش سkkلطه امkkپريkkاليسkkتى اسkkت قkkبل از رفkkرم  ۴۰بkkود بkkعد از
رفkرم گسkترش يkافkت بkنابkرايkن مkعرفkى ايkران بkه عkنوان يkك كkشور سkرمkايkه دارى وابسkته خkصلت اسkاسkى و مkاهkيت
آنرا روشن نمى كند .پس دو ديد به وجود آمد:
 -۱كشور ايران يك كشور سرمايه دارى است كه وابستگى ويژگى سرمايه دارى آن است.
 -۲ايkkران كkkشورى اسkkت نkkومسkkتعمره امkkپريkkاليسkkتى ،قkkبل از رفkkرم نkkيمه فkkئودالkkى ،نkkيمه مسkkتعمره بkkوده اسkkت امkkا
بعد از رفرم از يك كشور نيمه مستعمره به يك كشور نومستعمره امپرياليستى تكامل يافت.
شهادت حسن عطاريان
در  ۱۳۶۱/۱/۴در جkنگل هkاى خkى پkوسkت او و چkهار نkفر ديkگر در مkحاصkره قkرار گkرفkتند و شkهيد شkدنkد در سkال
 ۱۳۳۵در بابل به دنيا آمد.
بعد از اتمام تحصيالت به دانشگاه رفت و به علت فعاليت دانشجويى اخراج شد.
در س kkال  ۱۳۵۸از پ kkيشگام ج kkدا ش kkد و ب kkه چ kkري kkك ه kkا پ kkيوس kkت و در س kkال  ۱۳۶۰ب kkه ج kkناح ارت kkش .و در س kkال
 ۱۳۵۹به كردستان رفت ،در سال ۱۳۶۰در نخستني گروه به جنگل هاى شمال رفت و هفت ماه در جنگل بود.

جنگ خلق شماره ۱۰ـ آبان ۱۳۶۷
مبارزه سياسى و مبارزه مسلحانه
-۱بkk kه دنkk kبال بkk kحث بkk kا اتkk kحاديkk kه كkk kمونيسkk kت هkk kا و نkk kقد نkk kظرات حkk kزب كkk kمونيسkk kت؛ آرخkk kا مkk kى گkk kويkk kد بkk kني نkk kظرات
آكkkونkkوميسkkت هkkاى روسkkيه و »حkkكا «50تkkشابkkهاتkkى وجkkود دارد ا ّمkkا يkkكى نيسkkت »حkkكا« بkkه اهkkميت وظkkيفه پkkيشاهkkنگ
در بkkردن آگkkاهkkى هkkاى سkkياسkkى بkkه مkkيان طkkبقه واقkkف اسkkت امkkا بkkه خkkاطkkر بkkرداشkkت رويkkزيkkونيسkkتى اش از سkkرمkkايkkه
دارى ،دموكراسى و سوسياليسم ،ميان بردن آگاهى و عمل انقالبى فاصله مى اندازد.
 -۲كس kkب ق kkدرت س kkياس kkى ه kkدف ع kkاج kkل و ف kkورى ط kkبقه ك kkارگ kkر اس kkت و ب kkدون آن ن kkه ق kkادر خ kkواه kkيم ب kkود س kkلطه

 .50حكا = حزب كمونيست ايران
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ام kkپري kkال kkيسم را ق kkطع ك kkنيم و ن kkه ح kkاك kkميت خ kkلق را ب kkرق kkرار ك kkنيم و گ kkذار از ان kkقالب دم kkكرات kkيك در آن ب kkه ان kkقالب
سوسياليستى غيرممكن است.
 -۳اتkkحاديkkه كسkkب قkkدرت سkkياسkkى را از طkkريkkق جkkنگ درازمkkدت و فkkتح مkkناطkkق سkkرخ مkkمكن مkkى دانkkد و بkkه عkkلت
نkkامkkوزونkkى سkkاخkkتار اقkkتصادى صkkرف kا ً از طkkريkkق قkkيام شهkkرى پkkيروزى مkkمكن نيسkkت امkkا شkkكل تkkعرض اسkkتراتkkژيkkك
حkkمله بkkه شهkkرهkkا و گkkرفkkنت آن هkkا از طkkريkkق روسkkتا نيسkkت تkkعيني و تkkكليف نkkهايkkى از طkkريkkق سkkازمkkان دادن قkkيام در
شهرها است پروسه تدارك طوالنى جنگ خلق در خدمت قيام در شهرها قرار مى گيرد.
 -۴تkعرض اسkتراتkژيkك اولkيه مkنطقى دوره تkدارك اسkت .جkنگ خkلق بkه عkنوان تkدارك بkراى قkيام مسkلحانkه شهkرى
م kkعنا ن kkدارد اگ kkر اس kkترات kkژى ق kkيام شه kkره kkا اس kkت دوره ت kkدارك آن م kkى ت kkوان kkد م kkبارزه مس kkلحان kkه ط kkوالن kkى و ج kkنگ خ kkلق
باشد.
 -۵دوره تدارك براى قيام مسلحانه شهرى ،دوره سازماندهى نيروها است ،از طريق غيرقهرآميز
 -۶وقkتى سkخن از كسkب قkدرت سkياسkى بkا تkوسkل بkه جkنگ انkقالبkى طkوالنkى مkدت اسkت ديkگر آمkاده كkردن تkوده
براى قيام شهرى چه معنايى دارد.
در استراتژى جنگ خلق ،تدارك قيام مسلحانه شهرى جزئى از اين استراتژى است .نه جدا از آن
 -۷مkدل روسkى انkقالب )قkيام شهkرى( مkخصوص كkشورهkاى سkرمkايkه دارى اسkت .و مkدل چkينى )جkنگ طkوالنkى
مدت( مخصوص كشورهاى تحت سلطه امپرياليسم است.
 -۸درك اتkkحاديkkه از راه انkkقالب ايkkران ،دركkkى اكkkونkkوميسkkتى اسkkت اتkkحاديkkه از نkkامkkوزونkkى اقkkتصاد ايkkران شkkروع
م kkى ك kkند ك kkه زاده ن kkفوذ ام kkپري kkال kkيسم در اق kkتصاد اي kkران اس kkت .درح kkال kkى ك kkه پ kkرول kkتاري kkا از م kkواض kkع م kkبارزه ط kkبقات kkى
مسائل را مى بیند و همه چيز را دراين راستا تحليل مى كند.
 -۹مطالعه ساخت اقتصادى جامعه براى شناخت دقيق طبقات و محتواى مبارزه طبقاتى است.
 -۱۰كkkار مkkا تkkعيني خkkصلت اسkkاسkkى جkkامkkعه و تkkعيني تkkضاد اسkkاسkkى اسkkت .كkkه هkkرگkkونkkه تkkحول انkkقالبkkى در گkkرو
حل آن تضاد است.
-۱۱مkkا بkkايkkد مkkبارزه طkkبقاتkkى مkkوجkkود را مkkبناى حkkركkkت بkkگيريkkم و بkkا در نkkظر گkkرفkkنت مجkkموعkkه شkkرايkkط اقkkتصادى ـ
اجتماعى ـ محتواى تاريخى مشخص مبارزه طبقات را معلوم كنيم.
 -۱۲ت kkعيني خ kkصلت اس kkاس kkى ج kkام kkعه و رون kkد ت kkحوالت از ك kkان kkال م kkبارزه ط kkبقات kkى راه kkنماى م kkا اس kkت در ت kkعيني
استراتژى و تاكتيك مبارزه
 -۱۳شناخت خصلت اساسى جامعه و پيدا كردن تضاد اصلى كار پيشاهنگ است.
امkkا اتkkحاديkkه از وضkkعيت اقkkتصادى مkkى خkkواهkkد خkkصلت اسkkاسkkى جkkامkkعه را پkkيدا كkkند و از آنجkkا كkkه اقkkتصاد
ايkk kران را كkk kمپرادور مkk kى بkk kيند پkk kس هkk kدف انkk kقالب را گسسkk kت از وابسkk kتگى مkk kى بkk kيند درك اكkk kونkk kوميسkk kتى راه حkk kل
اكونوميستى دارد.
 -۱۴اتkkحاديkkه ديkkكتاتkkورى خkkلق تkkحت رهkkبرى پkkرولkkتاريkkا را يkkك شkkكل ديkkكتاتkkورى پkkرولkkتاريkkا مkkى دانkkد كkkه ايkkن گkkونkkه
نيست .هر كدام مربوط به يك مرحله انقالب است .دمكراتيك نوين و سوسياليستى
-۱۵رفkرم ارضkى بkه وحkدت تkاكkتيكى و مkوقkتى مkيان امkپريkالkيسم و فkئودالkيسم پkايkان داد .و بkورژوازى كkمپرادور
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و بوروكرات به جاى فئوداليسم پايگاه امپرياليسم شد.
رف kkرم اس kkتثمار ف kkئودال kkى را پ kkاي kkان داد ام kkا اس kkتثمار ام kkپري kkاليس kkتى را ج kkاي kkگزي kkن آن ك kkرد ت kkضاد م kkيان ده kkقان و
فئودال به تضاد ميان دهقان و ماشني دولتى تبديل شد.
رف kkرم ج kkام kkعه ن kkيمه مس kkتعمره ـ ن kkيمه ف kkئودال را ب kkه ن kkومس kkتعمره ت kkبدي kkل ك kkرد .ت kkضاد از ب kkني ن kkرف kkت و ب kkر ش kkدت آن
افزوده شد .و زمينه هاى عينى انقالب در روستا از بني نرفت.
بkه اسkتقرار سkلطه امkپريkاليسkتى تkمامkى تkضادهkاى جkامkعه تkحت الkشعاع تkضاد خkلق بkا امkپريkالkيسم قkرار گkرفkت
پس هرگونه تحولى از كانال حل اين تضاد مى گويند.
رفkرم هkمراه بkا فkئودالkيسم بkورژوازى مkلى را نkيز از بkني بkرد .و تkضاد بkني خkرده بkورژوازى شهkر و پkرولkتاريkا را
تحت الشعاع تضاد آنها با سرمايه دارى وابسته و بوركراتيك و سلطه امپرياليستى قرار داد.
و تنها آلترناتيو با انقالب دمكراتيك نوين است كه مى تواند به ستم و استثمار امپرياليستى پايان دهد.

جنگ ايران و عراق
جنگى است ماهيتا ً امپرياليستى كه منافع امپرياليست ها را در منطقه دنبال مى كند.
ريkkشه هkkاى بkkروز آن بkkرمkkى گkkردد بkkه بkkرهkkم خkkوردن تkkوازن قkkدرت مkkيان جkkناح بkkندى هkkاى امkkپريkkاليسkkتى در مkkنطقه
در اواخر دوران شاه كه به تعويض رژيم شاه منجر شد.
ت kkواف kkق ب kkرس kkر ج kkمهورى اس kkالم kkى ك kkه ائ kkتالف kkى م kkيان ج kkناج ب kkندى ه kkاى ام kkپري kkاليس kkتى ب kkود ن kkمى ت kkوانس kkت ت kkواف kkق
نسkkبتا پkkايkkدارى مkkيان امkkپريkkاليسkkت هkkا بkkر سkkر اعkkمال هkkژمkkونkkى چkkه در ايkkران و چkkه در كkkل مkkنطقه بkkاشkkد ايkkن تkkوافkkق
براى مقابله با اوجگيرى جنبش انقالبى ايران بود.
جkkنگ بkkرپkkايkkه ضkkرورت تkkقسيمات جkkديkkد اقkkتصادى ،سkkياسkkى ،جkkغرافkkيايkkى مkkنطقه مkkيان امkkپريkkاليسkkت هkkا بkkرپkkا
گرديد.
مرتضى دربني
در س kkال ۱۳۳۶در ب kkاب kkل ب kkه دن kkيا آم kkد در س kkال  ۱۳۵۸ب kkه چ kkري kkك ه kkا پ kkيوس kkت در س kkال ۱۳۵۹ب kkه ك kkمپ ه kkاى آم kkوزش
كkkردسkkتان رفkkت در سkkال  ۱۳۶۰دسkkتگير و بkkه شkkدت شkkكنجه شkkد قkkبل از اعkkدام از زنkkدان گkkريkkخت و بkkه كkkردسkkتان
رفت.
با باز شدن جبهه شمال جزء اولني دسته ها بود كه به شمال رفت.
بعد از شهادت حرمتى پور در احياى گروه كوه نقش چشمگيرى داشت.
در سال  ۱۳۶۱به عضويت سازمان درآمد.
بkkرعkkليه جkkريkkان انkkحالل طkkلبى در سkkازمkkان ايسkkتاد .و در سkkال  ۱۳۶۳۱در مkkأمkkوريkkتى در تهkkران دسkkتگير و در
همان سال اعدام شد.
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جمع بندى
ش kkورب kkختان kkه ت kkمام kkى ك kkاره kkاى ت kkئوري kkك آرخ kkا در دس kkترس نيس kkت ت kkا ت kkمام kkى ان kkدي kkشه ه kkاى آن kkان را ب kkازخ kkوان kkى ك kkنيم
وضkعیت سkیاسkی ايkن سkال هkا بkه شkهادت رسkيدن عkناصkر كkليدى ايkن جkريkان رشkته نkزديkكى مkا را بkا آن هkا بkريkده
است .پس قضاوت تام و تمام ممكن نيست .و جمع بندى از آنچه كه در دسترس بوده است به قرار زير است:
 -۱در سkkال  ۱۳۵۸از درون و بkkيرون زنkkدان جkkريkkانkkى شkkكل گkkرفkkت بkkه نkkام »چkkريkkكهاى فkkدايkkى خkkلق ايkkران« كkkه
ادامkه دهkنده راسkتني بkنيانkگذاران سkازمkان چkريkك هkا بkودنkد ،ايkن جkريkان بkعدهkا بkر سkر قkرائkت از مkسعود احkمدزاده
بkه دو گkروه تkقسيم شkدنkد .يkك جkريkان خkود را ارتkش رهkايkى بkخش خkلق هkاى ايkران نkامkيد و جkريkان دوم بkه هkمان نkام
باقى ماند .حرمتى پور در رأس )آرخا( و اشرف دهقانى در رأس چريك ها بود.
-۲آرخ kkا ،ج kkام kkعه اي kkران را ج kkام kkعه اى ن kkومس kkتعمره م kkى دانس kkت و اي kkن م kkناف kkات kkى ب kkا ب kkورژوا ـ ك kkمپرادور ب kkودن
اقتصاد نداشت .اما اين ترم را ناكافى و شبهه برانگيز مى دانست.
 -۳تضاد اساسى را تضاد خلق و امپرياليسم مى دانست.
 -۴و مرحله انقالب را بورژوا ـ دمكراتيك نوين كه به معناى هژمونى طبقه كارگر درانقالب دمكراتيك بود.
 -۵شkيوه مkبارزه را مسkلحانkه مkى دانسkت كkه تkمامkى شkيوه هkاى ديkگر بkرايkن بسkتر كkارآيkى خkود را بkه دسkت مkى
آوردنkد و راه انkقالب را جkنگ تkوده اى طkوالنkى مkدت بkه حkساب مkى آورد .كkه در نkهايkت بkا قkيام مسkلحانkه شهkرى بkه
پيروزى مى رسيد.
 -۶ج kkمهورى اس kkالم kkى را رژي kkمى ب kkرآم kkده از زدوب kkنده kkاى ام kkپري kkاليس kkتى م kkى دانس kkت ك kkه ب kkراى ع kkقيم گ kkذاش kkنت
جنبش انقالبى در جلو پاى مردم قرار داده بودند.
 -۷اش kk kغال س kk kفارت را ت kk kاك kk kتيكى در جه kk kت ك kk kنار زدن دول kk kت ب kk kازرگ kk kان م kk kى دانس kk kت و آن kk kرا ن kk kوع kk kى ف kk kري kk kب
ضدامپرياليستى به حساب مى آورد.
 -۸ج kkنگ اي kkران و ع kkراق را ي kkك ج kkنگ ام kkپري kkاليس kkتى م kkى دانس kkت .ك kkه در پش kkت آن م kkناف kkع ق kkدرت ه kkاى ج kkهان kkى
خوابيده است.
 -۹بkركkنارى بkنى صkدر را درگkيرى در بkلوك ضkدانkقالب ارزيkابkى مkى كkرد .و پkيوسkنت مkجاهkديkن بkه بkنى صkدر و
تشكيل شوراى ملى مقاومت را يك آلترناتيو امپرياليستى مى دانست كه همكارى با آن مجاز نبود.
-۱۰حkقوق اقkليت هkاى قkومkى را تkا حkد جkدايkى مkى پkذيkرفkت .و راه حkل اقkليت هkاى قkومkى را انkقالبkى ـ دمkكراتkيك
نkويkن مkى دانسkت كkه بkا رهkبرى طkبقه كkارگkر و قkطع سkلطه امkپريkاليسkت امkكان تkحقق حkكومkت هkاى مkلى و اتkحاد
داوطلبانه اين حكومتها در جمهورى هاى شورايى سوسياليستى وجود دارد.
 -۱۱آرخkا بkرايkن بkاور بkود كkه كkردسkتان امkكان تkحقق اسkتراتkژى سkراسkرى را نkدارد .پkس جkبهه شkمال را گkشود
تkkا تkkوده و طkkبقه را دريkkك جkkنگ انkkقالبkkى بkkه مkkيدان بkkكشانkkد .و بkkعد از چkkهارده مkkاه جkkبهه شkkمالkkى بسkkته شkkد .درايkkن
دوران حرمتى پور و صبورى بهشهادت رسيدند.
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يك قضاوت تاريخى
آرخا به عنوان نقيض اكثريت در كلى ترين خطوط چه مى گفت:51
 -۱گذشته سازمان درست بوده است.
 -۲جمهورى اسالمى رژيمى است ضدانقالبى
 -۳اشغال سفارت يك فريب ضدامپرياليستى است.
-۴شركت در جنگ كردستان صحيح است.
 -۵جنگ ايران و عراق يك جنگ ضدخلقى است.
-۶حزب توده كاريكاتورى از يك حزب كارگرى است و شوروى يك رژيم كاپيتاليستى است.
و اما اكثريت چه مى گفت:52
 -۱گذشته سازمان غلط بوده است.
 -۲جمهورى اسالمى برآمده از انقالب و انقالبى است.
 -۳اشغال سفارت يك اقدام ضدامپرياليستى بود.
-۴جنگ ايران و عراق يك جنگ ميهنى بود الاقل تا فتح خرمشهر
 -۵شركت در جنگ كردستان غلط بود.
-۶حزب توده ،حزب طبقه كارگر است و شوروى يك رژيم سوسياليستى است.
بkه راسkتى قkضاوت تkاريkخ و حkقيقت زنkدگkى بkه نkفع كkدام اسkت محkمد حkرمkتى پkور يkا فkرخ نگهkدار ،صkبورى يkا
طبرى.
تkمامkى كkارهkاى تkئوريkك صkبورى بkه عkنوان تkئوريسkني آرخkا شkايkد بkه يkك كkتاب طkبرى هkم نkرسkد شkايkد صkبورى بkه
انkدازه يkك در هkزار نسkبت بkه طkبرى كkتاب لkنني و مkاركkس نkخوانkده بkاشkد .هkمچنان كkه صkبورى بkه انkدازه كkيانkورى
مkkاركkkس و لkkنني نkkخوانkkده بkkود .امkkا چkkرا درس خkkوانkkده هkkاى بkkه مkkكتب رفkkته در بkkرابkkر درس نkkخوانkkده هkkاى مkkكتب نkkرفkkته
خkkوار و سkkرافkkكنده از مkkيدان تkkاريkkخ بkkه در رفkkتند .چkkقدر اپkkورتkkونيسkkت هkkاى سkkخنور بkkرسkkر چkkريkkك هkkا زدنkkد كkkه بkkى
سواد بودند .ماركس و لنني را نخوانده اند.
امkا حkقيقت زنkدگkى چkگونkه قkضاوت كkرد .آنkكه از عkقب قkافkله مkى آيkد چkگونkه حkرف هkا را غkربkال كkرد و سkره را از
ناسره تشخيص داد .انصاف تاريخ نويس ها كجا است.

 .51همني قضاوت در مورد جناح ديگر چريكها گروه اشرف هم صادق است.
 .52همني قضاوت در مورد حزب توده هم صادق است.
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آراء و نظریات چريكهاى فدايى خلق ايران ـ اشرف
از گ kkروه اش kkرف ه kkم ش kkورب kkختان kkه ك kkارن kkام kkه روش kkنى در دس kkت ن kkداري kkم .ب kkه ت kkقري kkب م kkى دان kkيم ك kkه چ kkري kkك ه kkا ب kkعد از
انkkشعاب كkkمپ هkkاى آمkkوزشkkى خkkود را در كkkردسkkتان دايkkر كkkردنkkد امkkا بيشkkتريkkن نkkيروهkkاي شkkان در تهkkران ،شkkمال و
بندرعباس بودند.
بkى تkرديkد در جkنگ هkاى سkال  ۱۳۵۸در كkردسkتان شkركkت فkعالkى داشkتند .امkا از آنجkا كkه چkون حkزب دمkكرات
و كومله بومى نبودند وزنه سنگني آن نبردها به حساب نمى آمدند.
در خkالل زنkدگkي نkامkه شهkداي شkان مkى فkهميم كkه در بkندرعkباس فkعال بkوده انkد و عkملياتkى داشkته انkد امkا بkراى
پ kkژوه kkش بيش kkتر ب kkاي kkد آث kkار م kkكتوب آن kkان را ب kkازخ kkوان kkى ك kkنيم .س kkه ج kkزوه »ب kkر م kkا چ kkه گ kkذش kkت« ك kkه ش kkرح ان kkشعاب و
مبارزه ايدئولوژيكشان با آرخا بود ،قبالً بازخوانى شد و از اینجا به بعد ديگر آثار آنان بازخوانى خواهد شد.

 -۱ماهيت

حاكميت53

 .1حkkاكkkميت بkkورژوازى وابسkkته در ايkkران از بkkني نkkرفkkته اسkkت و ايkkن ربkkطى بkkه حkkضور عkkناصkkر مkkردمkkى در حkkكومkkت
ندارد.
 -۲مبارزه با امپرياليسم يعنى مبارزه با بورژوازى وابسته و ربطى به مبارزه با بيگانه و اجنبى ندارد.
 -۳براى استعمار نوين نيروى سركوبگر بومى مورد نياز است.
 -۴سkقوط شkاه گkام كkوچkكى در پkيروزى بkود امkا اپkورتkونkيسم حkاكkم بkر سkازمkان آنkرا يkك مkرحkله كkامkل اسkتراتkژيkك
اعkkالم كkkرد .ايkkن بkkود كkkه آثkkار وخkkيم يkkك بkkيمارى مهkkلك خkkود را نkkشان داد و آن كkkم بkkها دادن بkkه مkkبارزه ايkkدئkkولkkوژيkkك
درون سازمان بود.
 -۵جkkايkkگزيkkن شkkدن درك بkkيژن )مkkبارزه بkkا ديkkكتاتkkورى شkkاه( بkkه جkkاى درك مkkسعود )مkkرحkkله ضkkدامkkپريkkاليسkkتى و
ضدبورژوازى وابسته انقالب( زمينه را براى خطاهاى بعدى آماده كرد.
 -۶رهkkايkkى از وابسkkتگى در جkkامkkعه اى كkkه مkkالkkكيت ابkkزار تkkولkkيد در دسkkت بkkورژوازى وابسkkته اسkkت بkkا خkkلع يkkد از
مالكني آن ميسر نيست يك انقالب عميق الزم است.
 -۷سkيماى سkياسkى بkورژوازى وابسkته سkركkوب اسkت .ابkزار آن ارتkش اسkت تkا زمkانkى كkه ارتkش بkه هkمان شkكل
باقى است كارى صورت نگرفته است.
 -۸قkيام خkلق امkپريkالkيسم را واداشkت تkا شkاه را قkربkانkى كkنند و بkه ارتkش دسkتور هkمكارى بkا حkاكkمان جkديkد را
دارد
 -۹بkا اوج گkرفkنت قkيام بkخش هkايkى از بkورژوازى وابسkته و خkرده بkورژوازى وابسkته بkهقkيام پkيوسkتند تkا حkكومkت
 .53پيام چريكها ۱۳۸۹/۱۰.۱۵
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آيkنده را از آن خkود كkنند بkهايkن دسkته عkناصkرى از جkبهه مkلى نkيز پkيوسkتند .عkناصkرى از مkردم نkيز بkه ايkن تkرتkيب
ملحق شدند كسانى كه در قيام شركت داشتند.
-۱۰وظيفه ما اين بود كه خلق را از ماهيت واقعى دولت آگاه كنيم.
 -۱۱تkkقسيم بkkندى حkkاكkkميت بkkه بkkورژوازى لkkيبرال ،خkkرده بkkورژوازى سkkنتى و خkkرده بkkورژوازى مkkرفkkه گkkمراه كkkردن
توده ها و كاسنت حدت مبارزه طبقاتى بود كه از سوى اپورتونيسم ها به كمك حاكميت آمد.
 -۱۲تشkkبيه ايkkن حkkكومkkت تkkوسkkط نشkkريkkه كkkار )ارگkkان سkkازمkkان ـ شkkماره  (۳۳بkkه حkkكومkkت مkkصدق و بkkاالتkkر از آن
توسط اپورتونيست ها كارى به غايت غلط بود.
 -۱۳سركوب خلق و فدايى تحت پوشش مبارزه با امريكا بود.
-۱۴اپورتونيست ها با توجه سركوب چپ تحت عنوان »چپ روى« به كمك حاكميت برخاستند.
 -۱۵تصويب واليت فقيه عني خواست بورژوازى كمپرادور بود.
 -۱۶انkkقالب بkkراى آن كkkه پkkيروز شkkود بkkايkkد بkkهانkkدازه ضkkدانkkقالب بkkسيج شkkود و مسkkلح شkkود و مkkتشكل شkkود .ايkkن
است ماهيت تعليمات تئورى مبارزه مسلحانه هم استراتژى و هم تاكتيك
جمع بندى كنيم
چkkريkkك هkkا بkkعد از يkkك سkkال از قkkيام ديkkگر شkkك و شkkبهه اى نkkدارنkkد كkkه حkkاكkkميت نkkمايkkنده بkkورژوازى كkkمپرادور اسkkت
سقوط شاه و آمدن خمينى يك تاكتيك از سوى استعمار نو است براى جلوگيرى از رشد و گسترش قيام.
حkاكkميت هkدفkى جkز سkركkوب جkنبش نkدارد .و اپkورتkونيسkت هkا بkا تحkليل هkاى غkلط خkود از حkاكkميت تkوده و طkبقه
را گkمراه مkى كkنند .و كkمك مkى كkنند بkه حkاكkميت تkا چkپ انkقالبkى را تkحت عkنوان »چkپ رو« و عkامkل امkريkكا سkركkوب
كند.
راه خروج از اين بن بست را آگاه كردن توده و طبقه ،متشكل كردن و مسلح كردن آن مى داند.

 -۲تسخير سفارت

امريكا54

 -۱آينده نشان خواهد داد آقاى خمينى و يارانش بازى را بهچه منظورى بهراه انداخته اند.55
 -۲اشغال سفارت و پُز ضدامپرياليستى همراه است با سركوب مردم
 -۳اشغال سفارت توطئه اى است براى فريب مردم و سركوب انقالب
 -۴بايد اين توطئه حكومت را نزد توده ها افشا كرد.56
 -۵اشkkغال سkkفارت هkkدفkkى جkkز منحkkرف كkkردن مkkبارزه ضkkدامkkپريkkاليسkkتى تkkوده هkkا ،شkkركkkت در مkkبارزه بkkني جkkناح
هاى امپرياليستى ،تسويه حسابهاى درون حاكميت هدفى نداشت.

 .54مقاله تسخير سفارت و مجاهدين ۱۳۵۸/۵/۱۷
 .55اعالميه شماره ۱۳۵۸/۹.۱ ،۱۴
 .56اعالميه شماره ۱۵
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 -۶دانشجويان خط امام برخالف ادعاهاىشان از عوامل حزب جمهورى بودند.
 -۷حمايت مجاهدين و سازمان چريكها از عمل ضدامپرياليستى خط امام غلط بود.
-۸حزب توده و اكثريت آزادسازى گروگان ها را هم تأييد كردند.57
 -۹مجاهدين بعد از يك سال مدعى مى شود از روز نخست بهاين فريب آگاه بوده است.58
 -۱۰ما چهار روز بعد از اشغال سفارت در اعالميه اى نوشتيم كه اين يك جريان برنامه ريزى شده است.
 -۱۱مkkا در جkkزوه »سkkازش طkkبقاتkkى زيkkر پkkوشkkش مkkبارزه ضkkدامkkپريkkاليسkkتى« بkkرعkkليه سkkازمkkان چkkريkkك هkkا بkkه نkkقد
مواضع آن ها پرداختيم.
 -۱۲سعادتى از زندان دو نامه در تأييد خط امام نوشت )مجاهد شماره۱۳ـ (۵۸ /۹ /۱۲
 -۱۳مkا در اعkالمkيه » ۱۳۵۹/۹/۲۰دردسkر پkايkان نkمايkش« اعkالم كkرديkم كkه خkط امkام وابسkته بkه حkزب جkمهورى
اسالمى بود.
 -۱۴مkkجاهkkد مkkدعkkى اسkkت نسkkبت بkkه سkkفارت دو مkkؤلkkفه حkkركkkتى داشkkته اسkkت الkkف( عkkمق دادن بkkه حkkركkkت و ب(
نشان دادن عمق و اصالت ادعاهاى ديگر جريانات به مردم
-۱۵كنسولگرى اصفهان و تبريز امريكا توسط مجاهدين اشغال شد كه سركوب شد.
 -۱۶در آن جkو مkوضkع انkقالبkى گkرفkنت مkشكل بkود و مkجاهkديkن تkرسkيدنkد مkوضkع بkگيرد و بkخشى از هkوادارانkش
را از دست بدهد.
تسخير سفارت
در آبkان  ۱۳۵۸سkفارت امkريkكا تkوسkط عkده اى اشkغال شkد كkه آنkان خkود را »دانkشجويkان خkط امkام« نkامkيدنkد .ايkن
افراد با يك حلقه ؛به نام موسوى خوئينى ها ،به آیت اهلل خمينى وصل مى شد.
در آن زمان دو موضع نسبت به اين حركت گرفته شد:
 -۱تأييد
-۲تكذيب
حkساب حkزب تkوده كkه از آغkاز جkدا بkود .حkزب بkرنkامkه خkود را بkراى نkزديkكى بkا حkكومkت بسkته بkود .پkس از هkمان
آغkاز بkه تkأيkيد تkام و تkمام حkركkت پkرداخkت و حkتى كkانkون نkويkسندگkان جkناح تkوده اى اش درخkواسkت كkرد كkه بkه بkه
آذين اجازه دهند از بلندگوى سفارت براى مردم سخنرانى كند كه پذيرفته نشد.
سkازمkان چkريkك هkا دو نkظر داشkت يkك جkريkان ايkن حkركkت را آنkارشيسkتى و غkلط مkى دانسkتند .و جkناح راسkت
آن ،آن را يkkك حkkركkkت ضkkدامkkپريkkاليسkkتى مkkى دانسkkت .آیkkت اهلل خkkمينى در تkkعللى كkkه سkkازمkkان بkkراى مkkوضkkع گkkيرى
داشkت و در واقkع درگkيرى بkني دو جkناح بkود گkفت :شkما اگkر روسkى بkاشkيد بkايkد ايkن حkركkت را تkأيkيد كkنيد اگkر مkلى
هم باشيد بايد تأييد كنيد پس امريكايى هستيد.

 .57اعالميه شماره ،۵۷

۱۳۵۹/۹/۴

 .58مجاهد شماره ۱۱-۱۲
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گ kkوي kkا اع kkالم kkيه اى ن kkوش kkته ش kkد و ك kkمى پ kkخش ش kkد ام kkا ج kkلوگ kkيرى ك kkردن kkد .و خ kkط راس kkت غ kkلبه ك kkرد و ح kkرك kkت را
ضدامپرياليستى دانست.
سازمان مجاهدين خلق هم حركت را تأييد كرد و ضدامپرياليستى ديد.
امkا »چkريkكهاى فkدايkى خkلق« در اعkالمkيه اى كkه چkهار روز بkعد از اشkغال سkفارت دادنkد اعkالم كkردنkد .رژيkمى
كkkه خkkلق هkkا را سkkركkkوب مkkى كkkند .و نkkيروهkkاى انkkقالبkkى را دسkkتگير و اعkkدام مkkى كkkند نkkمى تkkوانkkد ضkkدامkkپريkkاليسkkت
بkkاشkkد و ايkkن حkkركkkت را در راسkkتاى فkkريkkب مkkردم ،انحkkراف مkkبارزات ضkkدامkkپريkkاليسkkتى مkkردم و تkkسويkkه حkkساب هkkاى
درونى دانستند.

اصل ماجرا چه بود
اشkkغال سkkفارت يkkك حkkركkkت سkkازمkkان يkkافkkته بkkود كkkه پkkايkkگاه اصkkلى آن انجkkمن هkkاى دانkkشجويkkى بkkود .ايkkن انجkkمن هkkا
بkعدهkا كkانkون اشkغال دانkشگاه هkا شkدنkد و »انkقالب فkرهkنگى« را راه انkداخkتند ايkن جkريkان بkعدهkا از عkناصkر مkهم
وزارت اط kkالع kkات و دادس kkتان kkى ش kkدن kkد .و درب kkازج kkوي kkى ه kkا خ kkشون kkت ه kkاى ب kkسيارى ب kkر م kkخال kkفني ن kkظام ك kkه ع kkمدت kاً
روشنفكران بودند روا داشتند.
ايkن افkراد بيشkتر از روسkتاهkا بkرخkاسkته بkودنkد .بkا هkمان عkقده هkا و بkاورهkا و تkنگ نkظرى هkاى روسkتايkى كkه بkا
بkkاورهkkاى مkkذهkkبى عkkجني شkkده بkkود .و در دانkkشگاه هkkا بkkه روى دخkkتران كkkم حkkجاب رنkkگ و اسkkيد مkkى پkkاشkkيدنkkد حkkلقه
راب kkط اي kkن گ kkروه م kkوس kkوى خ kkوئ kkينى ه kkا ب kkود آخ kkون kkدى ك kkه ح kkرف و ح kkدي kkث در م kkورد او ف kkراوان ب kkود و ب kkا ب kkيت آی kkت اهلل
خمينى مرتبط بود.
اشغال سفارت در آغاز به دو منظور بود:
 -۱سkوار شkدن بkر مkوج حkركkت هkاى انkقالبkى مkردم و خkارج كkردن جkو جkامkعه از دسkت نkيروهkاى انkقالبkى كkه بkا
مصادره هتل هاى بزرگ شروع شده بود.
 -۲به استعفا كشاندن دولت بازرگان
آمkkدن آیkkت اهلل خkkمينى پشkkت ايkkن جkkريkkان و حkkمايkkت مkkجاهkkديkkن و سkkازمkkان چkkريkkك هkkا بkkه ايkkن جkkريkkان آن چkkنان
نيرويى داد كه در مخيله آن ها نمى گنجيد .پس اهداف بعدى از موج هاى ايجاد شده سرچشمه گرفت.
يك اگر تاريخى
اگkر در هkمان روز نخسkت سkازمkان فkدايkى و سkازمkان مkجاهkديkن بkه عkنوان دو نkيروى عkمده درمkقابkل ايkن حkركkت مkى
ايسkتادنkد و دسkت بkه افkشاگkرى بkرعkليه ايkن حkركkت مkى زدنkد .جkناح مkقابkل فkرصkت نkمى يkافkت بkه سkادگkى بkازرگkان
را كkنار بkگذارد و بkا يkك كkاسkه كkردن حkكومkت بkراى بسkنت فkضاى سkياسkى جkامkعه خkيز بkردارد .سkؤالkى كkه »چkريkك
هkاى فkدايkى خkلق« در جkلو مkجاهkديkن مkى گkذارنkد .سkؤال درسkتى اسkت مkجاهkديkن ،سkازمkان فkدايkى ،حkزب تkوده و
نkkهضت مسkkلمان مkkبارز )دكkkتر پkkيمان( در ايkkن فkkريkkب بkkزرگ نkkقش داشkkتند و مkkى بkkايkkد در اولkkني فkkرصkkت كkkه نkkمايkkش
ضkدامkپريkاليسkتى بkه آخkر خkود رسkيده بkود از خkود انkتقاد مkى كkردنkد .امkا مkجاهkديkن در پشkت تkز »دو مkؤلkفه« پkنهان
شدند .و از انتقاد سرباز زدند .و نشان دادند كه آن ها اشتباهى نكرده اند.
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مkkجاهkkديkkن مkkى گkkفت» :سkkياسkkت سkkازمkkان بkkر ايkkن اسkkت كkkه بkkا دو مkkؤلkkفه وارد تkkمامkkى حkkركkkت هkkا مkkى شkkود مkkؤلkkفه
نخسkت تkعميق حkركkت ،و مkؤلkفه دوم شkناسkانkدن جkريkانkات بkهمkردم« .پkس سkازمkان وارد جkريkان اشkغال سkفارت شkد
تkا ايkن حkركkت را بسkط و عkمق دهkد و در عkمل نkشان دهkد كkه كkجا ايkن جkريkان بkه مkبارزه ضkدامkپريkاليسkتى وفkادار
است.
حkساب حkزب تkوده و سkازمkان فkدايkى )اكkثريkت( و امkتى هkاى دكkتر پkيمان از ايkن مkسائkل جkدا بkود .آن هkا سkمت
و سوى حمايت همه جانبه را گرفته بودند .جريان حاكم را ضدامپرياليست و انقالبى مى دانستند.
اشكال كار كجا بود
از رهkبرى خkنگ و خkرفkت حkزب تkوده و اكkثريkت و امkت مkى گkذريkم در ايkن كkه خkط امkامkی هkا مkوفkق شkدنkد جkريkانkات
سkياسkى را خkلع سkالح كkنند و پkرچkم مkبارزه بkا امkريkكا را خkود بkردوش گkيرنkد شkكى نيسkت .اگkر سkازمkان چkريkك هkا
مkkى گkkويkkند حkkاكkkميتى كkkه خkkلق هkkا را سkkركkkوب مkkى كkkند جkkريkkانkkات انkkقالبkkى را دسkkتگير و اعkkدام مkkى كkkند و دسkkت بkkه
تkkركkkيب بkkورژوازى وابسkkته نkkمى زنkkد نkkمى تkkوانkkد ضkkدامkkپريkkاليسkkت بkkاشkkد .حkkرف درسkkتى اسkkت كkkه بkkهراسkkتى درسkkت
اسkkت .پkkس چkkرا خkkط امkkامkkی هkkا مkkوفkkق شkkدنkkد .مkkدت هkkاى زيkkادى مkkردم و هkkواداران گkkروهkkهاى سkkياسkkى و چkkپ را
بفريبند.
اسالم سياسى
اشkكال گkروه هkاى چkپ از آنجkا آغkاز شkد كkه حkاكkميت را بkا تkرم هkاى كkالسkيك تحkليل مkى كkردنkد .درواقkع درك آن
هkا از مkاركkسيسم يkك درك مkكانkيكى بkود .مkاتkريkالkيسم تkاريkخى بkه سkاده تkريkن وجkهى سkاده شkده بkود و جkامkعه بkه
سه گروه و طبقه تقسيم شده بود بورژوازى ،خرده بورژوازى و پرولتاريا
و در ايkن قkالkب هkاى آمkاده آدم هkا فkله اى ريkخته مkى شkدنkد و بkعد سkراغ كkالسkيك هkاى مkاركkسيسم مkى رفkتند
تا ببيند بورژوازى ،خرده بورژوازى و پرولتاريا چه ويژگى دارد و چگونه مى انديشد.
چkkپ بkkايkkد از هkkمانجkkا شkkروع مkkى كkkرد كkkه حkkكومkkت خkkود شkkروع كkkرده بkkود ،اسkkالم .روبkkنا ضkkمن اسkkتقالل نسkkبى
خkkود آن قkkدر عkkمده شkkده بkkود كkkه قkkادر بkkود زيkkر بkkنا را تkkحت تkkأثkkير قkkرار دهkkد هkkمان چkkيزى كkkه انkkگلس بkkر آن انگشkkت
گذاشته بود.
اسkkالم سkkياسkkى بkkه عkkنوان ايkkدئkkولkkوژى خkkرده بkkورژوازى سkkنتى و جkkديkkد ،پkkرچkkمى بkkود كkkه بkkورژوازى كkkمپرادور را
نkيز مkى تkوانسkت زيkر لkواى خkود بkگيرد .و ايkن ايkدئkولkوژى نkگاهkش بkه دنkياى بkيرون از خkود نkگاهkى تkوسkعه طkلبانkه و
بيگانه ترس بود.
م kkبارزه آی kkت اهلل خ kkمينى ب kkا غ kkرب ،ي kkك وج kkه آن م kkبارزه س kkنت ب kkا م kkدرن kkيته ب kkود م kkبارزه kkاى ك kkه ج kkالل آل اح kkمد در
غربزدگى اش به عنوان نماينده سنت آنرا تئوريزه مى كند.
وجkه ديkگر مkخالkفت آیkت اهلل خkمينى بkا غkرب ،وجkه ايkدئkولkوژيkك داشkت .آیkت اهلل خkمينى بkا غkرب مkسيحى هkمان
نگاهى را داشت كه حضرت محمد پيامبر مسلمني با مسيحى ها و يهودى ها داشت .ابتدا رقيب و بعد دشمن.
وقkkتى مkkسعود احkkمدزاده در كkkتاب نkkامkkبر دارش مkkى گkkويkkد :تkkضاد اسkkاسkkى جkkامkkعه ،تkkضاد خkkلق و امkkپريkkالkkيسم
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اسkت .و تkنها انkقالبkى هkمه جkانkبه اسkت كkه مkى تkوانkد ايkن مkبارزه را بkهپkايkان بkرسkانkد .وجkه اقkتصادى ،سkياسkى و
فرهنگى را در نظر دارد قطع دست هاى امپرياليسم يعنى بنه كن كردن بورژوازى كمپرادور.
حkزب تkوده و اكkثريkت غkرب سkتيزى حkكومkت را كkه وجkه اقkتصادى نkداشkت بkا مkبارزه ضkدامkپريkاليسkتى تkا بkه آخkر
يكى گرفتند.
آیkkت اهللخkkمينى ضkkد غkkرب بkkود .و ايkkن ضkkدغkkرب بkkودن بkkن مkkايkkه اى ايkkدئkkولkkوژيkkك داشkkت .از يkkك سkkو سkkنت بkkرج و
بkkاروى خkkود را در خkkطر هkkجوم مkkدرنkkيته مkkى ديkkد .59و از سkkوى ديkkگر غkkرب مkkسيحى رقkkيب اسkkالم سkkياسkkى بkkود .و
اسالم سياسى در ريشه هايش يك ايدئولوژى توسعه طلب بود.
اسkالم از هkمان آغkاز يkك ايkدئkولkوژى حkكومkتى بkود .كسkب قkدرت سkياسkى در دسkتور كkار بkود .عkربسkتان كkه فkتح
شد .مسأله فتح ديگر سرزمني ها مطرح شد .اسالم يك ايدئولوژى براى جنگ بود.
چ kkپ ب kkراى تح kkليل ح kkكوم kkت اس kkالم kkى ب kkاي kkد از اي kkدئ kkول kkوژى اس kkالم س kkياس kkى ش kkروع م kkى ك kkرد و ب kkعد ب kkه پ kkاي kkه ه kkاى
اقتصادى مى رسيد .اين همانجايى بود كه به قول شهيد شعاعيان سياست از اقتصاد جلو افتاده بود.

 -۳مبارزه مسلحانه و اپورتونيست ها
 -۱امkkپريkkالkkيسم و بkkورژوازى وابسkkته تkkحت پkkوشkkش نkkام و قkkوانkkني اسkkالمkkى اقkkدام بkkه بkkازسkkازى خkkود در عkkرصkkه هkkاى
فkkرهkkنگى ،اقkkتصادى و اجkkتماعkkى نkkموده اسkkت .و اسkkتبداد و سkkركkkوب و تkkعميقى بkkه مkkراتkkب بيشkkتر از زمkkان گkkذشkkته
داير شده است.
-۲مkkنتقديkkن مkkشى چkkريkkكى سkkه دسkkته انkkد :گkkروه مkkنشعبني كkkه بkkه حkkزب تkkوده پkkيوسkkتند .گkkروه پkkيكار و سkkازمkkان
چريك ها.
سkkازمkkان چkkريkkك هkkا كkkه تحkkليل از حkkاكkkميت نkkدارد .پkkيكار كkkه مkkى گkkويkkد :حkkاكkkميت امkkپريkkالkkيسم وابسkkته اسkkت امkkا
حاكميت بورژوازى ليبرال و حاكميت خرده بورژوازى هم وجود دارد.
 -۳ت kkئورى م kkبارزه مس kkلحان kkه ح kkاص kkل درك خ kkالق kkان kkه گ kkروه اح kkمدزاده از م kkارك kkسيسم ـ ل kkنينيسم ب kkود و ت kkوانس kkت
جنبش را از بن بست سياسى خارج كند.
 -۴گروه مسعود كار روى تجربه كوبا را آغاز كرد و به جمع بندى تئوريك رسيد.
-۵حkمله بkه تkئورى مkبارزه مسkلحانkه بkا تkوجkه بkه اصkول عkام مkاركkسيسم از سkوى كkميته مkركkزى حkزب تkوده آزاد
شد.
 -۶ح kkزب ت kkوده از م kkحفلى از روش kkنفكران ط kkبقات نس kkبتا م kkرف kkه ت kkشكيل ش kkد و از م kkارك kkسيسم ـ ل kkنينيسم ب kkراى
توجيه عملكردهاى خود استفاده مى كرد.
 -۷احkمدزاده حkزب تkوده را در تkمامkى دوران عkمرش كkاريkكاتkورى از يkك حkزب كkارگkرى مkى دانkد در حkالkى كkه
جkزنkى حkزب را تkا سkال  ۱۳۳۲حkزبkى مkاركسيسkتى و حkزب طkبقه كkارگkر مkى دانkد .امkا در تkاريkخ سkى سkالkه اش بkه
كرات حزب را به دو جناح خرده بورژوازى و كارگرى تقسيم مى كند .كه با نظر نخست تناقض دارد.
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 -۸حزب طبقه كارگر در ايدئولوژى ،سازمان و برنامه بايد كارگرى باشد نه خود ادعا كند.
 -۹دو انشعاب طوفان و سازمان انقالبى راه به جايى نبردند.
 -۱۰از سkال  ۱۳۵۱تkبليغات مkسموم حkزب در راديkو پkيك بkر عkليه چkريkك هkا پkابkه پkاى سkركkوب سkاواك پkيش رفkت.
چkkرا كkkه مkkبارزه مسkkلحانkkه نkkقد عkkملى حkkزب تkkوده بkkود .ايkkن نkkوشkkته هkkا احkkتماالً تkkوسkkط جkkوانkkشير نkkوشkkته شkkده اسkkت.
»ف .جوان«
 -۱۱نkقد حkزب تkوده ايkن بkود كkه شkرايkط عkينى انkقالب وجkود نkدارد ،ضkرورت وجkود حkزب را انkكار مkى كkنند ايkنان
بkkه تkkوده اهkkميت نkkمى دهkkند ،بkkه يkkك شkkكل مkkبارزه بkkاور داشkkتند و بkkقيه را قkkبول نkkداشkkتند كkkار تkkوده اى را نkkفى مkkى
ك kkنند .ف kkرد ان kkقالب kkى را از ت kkوده ج kkدا م kkى ك kkنند ،اي kkن م kkشى م kkيان روش kkنفكران و اي kkدئ kkول kkوژى خ kkرده ب kkورژوازى ب kkود.
ت kkقليدى ب kkود از دب kkره ،اي kkنان ب kkا تش kkدي kkد ت kkرور در ق kkدرت پ kkليس غ kkلو م kkى ك kkنند ،ن kkاب kkود ك kkردن ان kkقالب kkيون و در آخ kkر دل
سوزاندن بر مرگ بيهوده اين افراد صادق.
يك نكته
نkويkسنده ايkن يkادداشkت هkا احkتماالً فkرجاهلل مkيزانkى مkعروف بkه جkوانkشير اسkت كkه درآن روزگkار مkسئول راديkو پkيك
بkkوده اسkkت .بkkعد از قkkيام  ۱۳۵۷او بkkه ايkkران آمkkد و فkkرد شkkماره دوحkkزب تkkوده شkkد مkkسئول كkkل تkkشكيالت حkkزب تkkوده
كل آثار مكتوبى كه از او باقى است بدين قرار است:
 -۱حاشيه اى بر شاهنامه به نام حماسه داد
 -۲حزب توده و بيست و هشتم مرداد
 -۳درسنامه هايى بر اقتصاد سياسى
از كkkتاب حkkاشkkيه اى بkkر شkkاهkkنامkkه مkkى گkkذريkkم .كkkتاب حkkزب تkkوده و بيسkkت و هشkkتم مkkرداد كkkه بkkه تkkمامkkى جkkعل
تاريخ و تحريف واقعيات است .و ارزش تاريخ نگارى ندارد .درسنامه هايش كه در زندان نوشته شده است.
داسkتان ايkن درسkنامkه هkا هkم خkود داسkتانkى اسkت شkنيدنkى .دادسkتانkى انkقالب از كkيانkورى مkى خkواهkد كkسى
را مkعرفkى كkند تkا بkه طkلبه هkا مkاركkسيسم را آمkوزش دهkد .و كkيانkورى جkوانkشير را مkعرفkى مkى كkند .و ايkن امkر بkه
مه kkدى ك kkيهان گ kkران ت kkمام م kkى ش kkود .ك kkه در ب kkودن او ج kkوان kkشير م kkعرف kkى ش kkده اس kkت و ك kkار ب kkه ك kkدورت م kkى كش kkد .و
جkوانkشير طkالب مkدرسkه حkقانkى را مسkلح بkه مkاركسيسkت ـ لنينيسkت و الkبته از نkوع تkوده اى اش مkى كkند تkا بkتوانkد
دربرابر ماركسيستها نقدهاى حاضر به جواب داشته باشند.
در سkال  ۱۳۶۱در نخسkتني ضkربkه بkه حkزب تkوده جkوانkشير رفkته بkود تkا دخkترش را از مkرز بkه شkوروى خkراج كkند
و در تهkران نkبود .پkس جkان بkه سkالمkت بkرد .از بkهمن  ۱۳۶۱تkا ارديبهشkت  ۱۳۶۲رهkبرى حkزب بkه تkمامkى بkا او بkود.
او كkه مkعتقد بkود چkريkك هkا مشkتى خkرده بkورژوازى كkم حkوصkله بkودنkد كkه مkى خkواسkتند بkه جkاى تkوده انkقالب كkنند.
از مkkاركkkسيسم هkkم اطkkالعkkى نkkدارنkkد .خkkود را بkkه كشkkنت مkkى دهkkند و تkkوده را هkkم از انkkقالب مkkى تkkرسkkانkkند .بkkايkkد كkkار
تkوده اى كkرد بkايkد در دريkاى تkوده هkا پkنهان شkد .و بkايkد مسkلح بkه اصkول جkهان شkمول مkاركkسيسم و لkنينيسم و بkا
اتكا به حزب پرولترى انقالب را به پيروزى رساند.
درفkاصkله سkه مkاه ،جkوانkشير بkه عkنوان فkرد شkماره يkك حkزب چkه كkرد .چkند اعkالمkيه بkههkمان سkبك و سkياق قkبل از
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ضkkربkkه بkkهمن  ،۱۳۶۱چkkند جkkلسه بkkى حkkاصkkل بkkا چkkند مkkوجkkود نkkادان تkkر از خkkود مچkkل كkkردن خkkود و ديkkگران تkkوسkkط
مهدى پرتوى و بعد در هفتم ارديبهشت  ۱۳۶۲دستگيرى در نشست با بازماندگان كميته مركزى.
ت kkمام kkى ه kkنر اي kkن آم kkوزگ kkار ب kkزرگ م kkارك kkسيسم ك kkه در ت kkمام kkى ط kkول اي kkن س kkال ه kkا چ kkه از رادي kkوى پ kkيك و چ kkه در
مkطبوعkات حkزبkى ،بkر سkر چkريkك هkا مkى كkوبkيد كkه بkى سkوادنkد .كkتاب نkخوانkده انkد مkاركسيسkت را بkلد نيسkتند .ايkن
بkود كkه كkليه تkشكيالت مkخفى و نkظامkى حkزب و بkه يkك بkاره را گkويkم سkپردن كkليد دسkت عkنصر ی كkه بkه قkول خkود او
از سال  ۱۳۵۹به خدمت جمهورى اسالمى درآمده بود .و به قول كيانورى از شب .۱۳۶۲/۲/۷
نقد عملى
اپkورتkونkيسم سkخنور را در حkرف نkمى تkوان شكسkت داد .اسkتاد بkحث هkاى خkيابkانkىانkد .مkتخصص مkغلطهانkد از
ه kkر س kkوراخ kkى ب kkيرون kkش ك kkنى م kkثل م kkوش kkى از س kkوراخ دي kkگرى ب kkيرون م kkى آي kkد .م kkثل گ kkرب kkه م kkرت kkضى ع kkلى اس kkت .ه kkر
جkkورى كkkه بkkه هkkوا پkkرتkkابkkش كkkنى بkkا پkkنجه پkkايkkني مkkى آيkkد .هkkمه چkkيز را بkkلد اسkkت از هkkمه عkkلوم سkkررشkkته دارد .عkkمق
اش مkkهم نيسkkت گسkkتردگkkى اش مkkهم اسkkت .هkkرجkkا الزم شkkود .ايkkده آليسkkت اسkkت .درجkkاى ديkkگر فkkرويkkديkkسم اسkkت
درجkkايkkى ديkkگر مkkذهkkبى اسkkت .درمkkكانkkى ديkkگر آتkkه ائيسkkت اسkkت .بkkراى مkkاركkkسيسم ـ لkkنينيسم سkkينه چkkاك مkkى دهkkد
حkkاضkkر نيسkkت سkkرسkkوزنkkى از لkkنينيسم كkkوتkkاه بkkيايkkد .امkkا وقkkت عkkمل كkkه پkkيش بkkيايkkد در كkkنار تkkمامkkى آن هkkا جkkاخkkوش
مى كند و مى خوابد.
نkگاه كkنيم بkه راه تkوده و جkريkان انkشعاب نُkه نkفر از چkريkك هkا .دارودسkته بkيگونkد در نkقدهkاى شkان مkدعkى بkودنkد
كkه چkريkك هkا آن هkا را در خkانkه هkاى تkيمى از تkوده هkا جkدا كkرده بkودنkد .و اجkازه نkمى دادنkد آن هkا در دريkاى تkوده
غkkوطkkه ور شkkونkkد و تkkوده و طkkبقه را يkkكباره در حkkزب طkkبقه كkkارگkkر سkkازمkkاندهkkى مkkى كkkنند .جkkدا كkkه شkkدنkkد احkkمدامkkير
مkعزز مkدت يkك سkال در زيkرزمkني خkانkه پkرتkوى خkورد و خkوابkيد و بkيرون نkيامkد تkا انkقالب شkد .نkويkسندگkان راه تkوده
كkه خkيلى خkيلى هkنوز هkم تkوده اى هسkتند .ايkن روايkت را در دهkه  ۸۰در خkارج از كkشور مkى نkويkسند .و هkنوز كkه
هkنوز اسkت يkك سkرسkوزنkى بkه حkزب تkوده انkتقاد وارد نkمى دانkند .و از نسkل جkوان مkى خkواهkند كkه كkتاب بkيگونkد را
بخوانند و به راه درست حزب ايمان بياورند.
بگذريم كه همني حضرت در سال  ۱۳۶۲چه ها که نکرد.
اگر دنبال حقيقت نباشيم حقيقت هم دنبال ما نخواهد بود .اما دير يا زود با سر به زمني خواهيم خورد.
اپkkورتkkونkkيسم تkkنها در عkkمل ،در خkkود زنkkدگkkى ،در پkkراتkkيك انkkقالبkkى اسkkت كkkه نkkقد مkkى شkkود مkkچ اش بkkاز مkkى شkkود
رشته هايش پنبه مى شود و معلوم مى شود كه كنار گود نشسنت و گفنت اينكه »لنگش كن« يعنى چه.
نkمى شkود در بkلغارسkتان نشسkت و نkقد كkسانkى را كkرد كkه در دريkاى خkون و شkكنجه بkهجkلو مkى رونkد .و شkعار
ل kkنني و ت kkوده و ط kkبقه و ح kkزب و س kkازم kkانده kkى داد ام kkا وق kkتى خ kkود ب kkه م kkيدان م kkى آي kkند تش kkت رس kkواي kkى از چ kkارس kkوى
جهان مى افتد.
منتقدين مشى
-۱حزب توده
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 -۲منتقدين منفرد و بىعمل
 -۳جزنى
حkزب تkوده آبkرو بkاخkته تkر از آن بkود كkه حkرفkش خkريkدارى داشkته بkاشkد هkرچkند درآن روزگkار كkه چkريkك هkا نkياز
معنوى به حمايت مردم داشتند حزب سمپاشى مى كرد.
م kkنتقدي kkن م kkنفرد و ب kkى ع kkمل ،آل kkترن kkات kkيوى ن kkداش kkتند ف kkقط ان kkتقاد م kkى ك kkردن kkد و وق kkتى س kkؤال م kkى ك kkنند راه درس kkت
چيست مى گفتند نمى دانند .ما فقط مى توانيم بگوييم چه چيزى غلط است.
امkا جkزنkى بkا بkقيه فkرق داشkت .گkروه او در سkال  ۱۳۴۴بkه مkبارزه مسkلحانkه رسkيده بkود .در فkاز عkملى دسkتگير
شkده بkود و در زنkدان مkقاومkت خkوبkى كkرده بkود بkا شkروع سkياهkكل درزنkدان بkه دفkاع از حkركkت بkرخkاسkته بkود و آنkچه
را كkkه مkkى نkkوشkkت درضkkديkkت بkkا مkkشى نkkبود امkkا بkkا نkkظر بkkنيانkkگذاران اخkkتالف داشkkت و ايkkن خkkود بسkkترى بkkود بkkراى
رشد اپورتونيسم.

تحليل حاكميت و اختالف با جزنى
بkk kا كkk kودتkk kاى  ۱۲۹۹رضkk kاخkk kان ،ايkk kران كkk kام k kالً بkk kهاسkk kارت انkk kگليس درآمkk kد .فkk kئودالkk kيسم قkk kدرت سkk kياسkk kى خkk kود را بkk kه
ام kkپري kkال kkيسم ت kkفوي kkض ك kkرد و وابس kkته ش kkد .و ه kkرج kkا ك kkه از اي kkن وابس kkتگى س kkرزد س kkرك kkوب ش kkد ن kkگاه ك kkنيم ب kkه اع kkدام
فئودال ها در زمان رضاشاه.
از ايkkن مkkرحkkله بkkه بkkعد تkkبيني شkkكل حkkكومkkت مkkنبعث از حkkاكkkميت طkkبقات مسkkلط بkkه تkkولkkيد كkkافkkى نيسkkت در مkkورد
دوران نخسkت رضkاشkاه ،حkزب كkمونيسkت دچkار هkمني اشkتباه و سkردرگkمى شkد .و او را مkلى دانسkت قkبل از ايkن
دوران حkاكkميت از آن فkئودالkيسم بkود .و او بkه اسkتعمار امkتياز مkى داد امkا حkاكkميت اكkنون ديkگر از امkپريkالkيسم
اس kkت و او ب kkه ف kkئودال kkيسم ام kkتياز م kkى ده kkد .ق kkدرت س kkياس kkى دي kkگر از ط kkبقه اى ن kkبود ك kkه در ت kkول kkيد ن kkقش مس kkلط را
داشت بلكه قدرت سياسى از حاكميت امپرياليستى ناشى مى شد.
قkدرت سkياسkى پkيشاپkيش قkدرت اقkتصادى و سkركkوب سkياسkى پkيشاپkيش تkحوالت اقkتصادى حkركkت مkى كkند .و
ارتش به عنوان ابزار سركوب اهميت خاصى پيدا مى كند.
اين امر تضاد خلق با امپرياليسم را به تضاد اصلى بدل مى كند.
در جkريkان انkقالب سkفيد ،فkئودالkيسم بkه گkور سkپرده شkد و بkا سkركkوب شkديkد خkلق زمkينه بسkط و نkفوذ بkورژوازى
كمپرادور كه با امپرياليسم رابطه ارگانيك داشت فراهم شد.
قkدرت بkى سkابkقه ديkكتاتkورى شkاه از تkمايkالت وى نkاشkى نkمى شkد بkلكه مسkتقيما ً مkنعكس كkننده آن شkيوه سkياه
ديkكتاتkورى اسkت كkه حkاكkميت امkپريkالkيسم در شkرايkط اسkتقرار كkامkل بkورژوازى وابسkته در سkراسkر اقkتصاد جkامkعه
نيازمند آن است.

اختالف با جزنى
اخkkتالف از هkkمنيجkkا آغkkاز مkkى شkkود جkkزنkkى مkkى گkkويkkد :بkkعد از كkkودتkkا تkkضاد بkkني فkkئودالkkيسم و بkkورژوازى كkkمپرادور
ع kkمده ش kkد .و رف kkرم ارض kkى اي kkن ت kkضاد را ب kkه س kkود ك kkمپرادور ح kkل ك kkرد .در دوره ق kkبل ه kkم ت kkضاد ب kkني ف kkئودال kkيسم و
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بورژوازى ملى و كارگران و دهقانان بود كه با كودتاى بيست و هشتم مرداد حل شد.
جkزنkى نkقش امkپريkالkيسم را فkرعkى مkى گkيرد جkزنkى رفkرم ارضkى را نkه تkعرض جkديkد امkپريkالkيسم بkراى بسkت نkفوذ
طبقه اى كه با او رابطه ارگانيك دارد بلكه حاصل تالش مستقيم موجود براى بقاى خودش مى داند.
اين دو درك در تعيني مرحله و صف بندى نيروها به دو درك جدا مى رسند.
م kkسعود ت kkضاد اص kkلى را ت kkضاد خ kkلق و ام kkپري kkال kkيسم م kkى دان kkد .پ kkس م kkرح kkله ان kkقالب دم kkكرات kkيك ن kkوي kkن اس kkت و
رهبرى با طبقه كارگر.
ام kkا ب kkيژن ت kkضاد خ kkلق را ب kkا دي kkكتات kkورى ش kkاه م kkى دان kkد پ kkس م kkرح kkله ان kkقالب دم kkكرات kkيك م kkلى اس kkت و ره kkبرى
ضkرورتkى نkدارد در دسkت طkبقه كkارگkر بkاشkد .پkس شkعار اسkتراتkژيkك سkرنkگونkى ديkكتاتkورى شkاه اسkت .نkه مkرگ بkر
امپرياليسم و سگ هاى زنجيرى اش.
آشكار شدن اشكال
بkا درك جkزنkى و عkمده بkودن ديkكتاتkورى ،شkاه رفkت .امkا مkرحkله جkديkدى آغkاز نشkد امkپريkالkيسم و طkبقه مkرتkبط بkا او،
بورژوازى كمپرادور ،دست نخورده باقى ماندند.
جkkزنkkى بkkراى ايkkن مkkرحkkله بkkه بkkعد حkkرف تkkازه اى نkkدارد امkkا بkkراى مkkسعود نkkه .نkkقش مkkحورى مkkبارزه مسkkلحانkkه تkkا
پايان قطع سلطه امپرياليسم به قوت خود باقى است .هم استراتژى و هم تاكتيك.
جمع بندى كنيم
مkنتقديkن مkبارزه مسkلحانkه از حkزب تkوده در سkال  ۱۳۵۰گkرفkته تkا سkازمkان پkيكار و راه كkارگkر و دارودسkته نگهkدار
ت kkا س kkال  ۱۳۶۰و س kkال ه kkاى ب kkعد چ kkه م kkى گ kkفتند .مش kkتى ج kkوان دان kkشجو ب kkا پ kkاي kkگاه kkى خ kkرده ب kkورژوازى ك kkه دان kkش
سkkياسkkى الزم را نkkداشkkتند .كkkم حkkوصkkله و پkkرخkkاشkkگر بkkودنkkد از ديkkكتاتkkورى بkkه تkkنگ آمkkدنkkد و خkkواسkkتند بkkه نkkيابkkت از
تkوده و طkبقه انkقالب كkنند يkا تkوده و طkبقه را بkه انkقالب بkكشانkند .امkا راه بkه جkايkى نkبردنkد .فشkرده تkمامkى انkتقادات
هkمني اسkت .تkا صkد سkال ديkگر هkم حkرف تkازه اى نkخواهkند داشkت .كkافkى اسkت چkه بkايkد كkرد لkنني را از دسkت آن
هkا بkگيرى و بkگويkى خkب بkه قkول حkضرت اخkوان »تkو چkه مkى گkويkى« .امkا ايkن نkقد هkميشه در وجkه سkلبى اش بkه
پيش برده مى شود وجه اثباتى ندارد.
اگkر از حkزب تkوده شkروع كkنيم كkه پkيشقراول و پkدر نkاتkنى تkمامkى ايkن مkنتقديkن بkود و بkگويkيم تkمامkى حkرف هkاى
شkkما مkkتني نخسkkت بkkايkkد حkkزب درسkkت كkkرد و بkkعد هkkم مkkبارزه سkkياسkkى كkkرد و بkkا سkkازمkkاندهkkى تkkوده و طkkبقه در يkkك
لحظه اهواريى كه قيام لنينی باشد حكومت را به زير كشيد.
ايkن گkوى و ايkن مkيدان بkفرمkايkيد .مkگر جkز ايkن اسkت كkه از سkال  ۱۳۳۳تkا سkال  ۱۳۵۷هkرجkا كkه حkركkت كkرديkد
نفوذ ساواك بود و دستگيرى و خفت و سرافكندگى.
مkگر جkز ايkن نيسkت كkه سkاواك تkا خkانkه دبkيركkل حkزب درآملkان شkرقkى نkفوذ كkرد و اسkناد و نkامkه هkاى حkزبkى يkك
نسخه اش درگاوصندوق حزب و يك نسخه اش نزد ساواك .داستان پسران يزدى مگر جز اين بود.
مkkگر جkkز ايkkن اسkkت كkkه سkkاواك تkkوسkkط عkkباس شهkkريkkارى بkkراى شkkما تkkشكيالت درسkkت كkkرد بkkراى شkkما عkkمليات
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چkريkكى كkرد .و بkعد تkوسkط هkمني تkشكيالت گkروه جkزنkى را كkت بسkته تkحويkل سkاواك داد مkگر جkز ايkن اسkت كkه دبkير
كل حزب را ساواك آورد و در خرمشهر سوار قايق كرد و ايران را به او نشان داد.
به راستى آدمى كه در پى حقيقت نيست .حقيقت هم هرگز در خانه او را نمى زند.
مkkدام گkkفته مkkى شkkود لkkنني گkkفته اسkkت حkkزب بkkايkkد درسkkت كkkرد .خkkب بkkفرمkkايkkيد شkkما كkkه خkkود حkkزبkkيد رهkkبرى كkkنيد
توده و طبقه را.
ب kkعد از ق kkيام  ،۱۳۵۷دارودس kkته نگه kkدار ،پ kkيكار ،راه ك kkارگ kkر و گ kkروه ه kkاى ري kkزودرش kkت دي kkگر آم kkدن kkد و گ kkفتند ك kkه
احkمدزاده بkه تkبعيت از دبkره نkقش حkزب را نkفى كkرده اسkت بkايkد حkزب طkبقه كkارگkر را درسkت كkرد پkس شkعار هkمه
اين بود پيش به سوى تشكيل حزب.
بkkگذريkkم كkkه نkkه دبkkره نkkقش حkkزب را نkkفى مkkى كkkرد ونkkه احkkمدزاده .بkkحث دبkkره و احkkمدزاده نkkفى احkkزاب سkkنتى و
اپkورتkونيسkتى نkظير حkزب تkوده بkود .و بkعد سkازمkان پkيشاهkنگى كkه درزيkر فkشار سkركkوب تkاب بkياورد در پkروسkه خkود
به حزب تبديل مى شود.
پkژوهkش كkنيم بkبينم پkيش بkه سkوى حkزب بkه كkجا رسkيد .ديkگر احkمدزاده نkبود كkه كkتوكkول طkرفkداران حkزب لkنينى
را ببندد و دبره هم كه رفته بود در حزب سوسياليست پى كار خود.
پkيكار كkه زيkر ضkربkات جkمهورى اسkالمkى درهkم شكسkت و منحkل شkد .سkازمkان چkريkك هkا شkد سkازمkان فkدايkيان
خ kkلق اك kkثري kkت ب kkعد ش kkد گ kkردان kkى از گ kkردان kkهاى ح kkزب ط kkبقه ك kkارگ kkر و ب kkعد ش kkد دن kkبال kkچه ح kkزب ت kkوده و دس kkت آخ kkر از
ماركسيسم دست كشيد و اصالح طلب و طرفدار حكومت شد.
راه كkارگkر هkم چkند پkاره و هkيچ .و كkسى پkيدا نشkد كkه چkه شkد حkزب طkبقه كkارگkرى كkه قkرار بkود تkشكيل شkود و
تkوده و طkبقه را يkكباره نkجات دهkد و اگkر شkرايkط اجkازه تkشكيل حkزب را نkمى داد كkه نkداد پkس چkرا مkدام ايkن حkرف
حkزب را لkقلقه زبkانkتان كkرديkد كkه مkسعود بkه تkقليد از دبkره حkزب را رد كkرد و ايkن يkعنى نkفى لkنينيسم چkرا دربkني ايkن
لشكر بزرگ اجنه و شياطني يك نفر پيدا نشد كه برخيزد و بگويد حق با احمدزاده و دبره بود.
راز تkkكرار بkkيهوده مkkا در هkkمنيجkkا اسkkت چkkپ هkkنوز نkkيامkkوخkkته اسkkت كkkه بkkه انkkصاف بkkاشkkد درهkkر مkkقطعى خkkود را
جkkمع بkkندى كkkند و بkkا صkkداى بkkلند و بkkا گkkردنkkى كkkشيده بkkه تkkوده و طkkبقه بkkه آشkkكار اعkkالم كkkند نسkkبت بkkه احkkمدزاده و
دبره بى انصاف بوده است.
امkا هkنوز پkيكارى كkه ديkگر اثkرى از آثkار آن نيسkت .دارودسkته نگهkدارى كkه امkروز نkه جkزنkى را قkبول دارد و نkه
كkيانkورى را و نkه لkنني را هkنوز مkى گkويkد :سkياهkكل دوران نkاپkختگى مkا بkوده اسkت .اپkورتkونkيسم درس نkمى گkيرد نkه
از تkاريkخ و نkه از زنkدگkى حkتى در هkنگام مkردن هkم بkا تkاريkخ رو راسkت نيسkت .نkگاه كkنيم بkه آخkريkن مkصاحkبه هkاى
كkيانkورى و بkه وصkيت نkامkه بkه آذيkن ،نkگاه كkنيم بkه آخkريkن يkادداشkت هkاى بkه آذيkن نkگاه كkنيم بkه كkتاب »دادوبkيداد«
ويدا حاجبى تبريزى.

 -۴درباره بورژوازى ليبرال
در مورد دولت بازرگان سه تحليل بود:
 -۱عده اى دولت بازرگان را نماينده بورژوازى ملى مى دانستند.
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 -۲عده اى دولت بازرگان را نماينده بورژوازى ليبرال مى دانستند.
 -۳عده اى دولت بازرگان را نماينده بورژوازى كمپرادور مى دانستند.
در مورد آیت اهلل خمينى نيز چند درك بود:
-۱عده اى او را نماينده خرده بورژوازى سنتى مى دانستند با گرايشات فئودالى
 -۲عده اى او را نماينده خرده بورژوازى مرفه سنتى مى دانستند.
 -۳عده اى او را نماينده بورژوازى كمپرادور مى دانستند.
چkريkك هkا بkورژوازى لkيبرال را مkقولkه اى سkاخkته و پkرداخkته اپkورتkونيسkت هkا مkى دانسkتند .بkراى آن وجkه مkادى
قkائkل نkبودنkد .و تkنها قkائkل بkه وجkود بkورژوازى ـ كkمپرادور بkودنkد .درمkورد آیkت اهلل خkمينى نkيز آن هkا بkر هkمني بkاور
بودند كه آیت اهلل خمينى نماينده بورژوازى ـ كمپرداور است نگاه كنيم:
 -۱تحkkليل حkkاكkkميت بkkايkkد بkkراسkkاس واقkkعيات عkkينى بkkاشkkد .پkkايkkگاه طkkبقاتkkى افkkراد و گkkذشkkته مkkبارزاتkkى آنkkها مkkالك
دقيقى نيست.
 -۲عkده اى بkورژوازى لkيبرال را بkورژوازى مkتوسkط غkيروابسkته مkى دانkند) .پkيكار ،حkزب تkوده( تkفاوت بkورژوازى
مkلى بkا بkورژوازى لkيبرال چيسkت مkگر نkه ايkن اسkت كkه درانkقالب ضkدامkپريkاليسkتى بkورژوازى مkلى دووجkه دارد وجkه
دمكراتيك و وجه سازشكارى و خيانت
-۳بkkعد از قkkيام بkkورژوازى كkkمپرادور از بkkني رفkkت بkkخش هkkايkkى از بkkورژوازى بkkوركkkرات و نkkمايkkندگkkان سkkياسkkى آن
ها ضربه خوردند پس كار دولت بازرگان و خمينى بازسازى اين نمايندگان بود نه چيزى بيشتر يا كمتر
 -۴سkركkوب خkلق را حkوالkه دادن بkه انkحصارطkلبى خkرده بkورژوازى سkنتى ،سkياسkت هkاى نkواسkتعمارى را حkوالkه
دادن به بورژوازى ليبرال كارى بود به غايت خطا
-۵آيkkا ايkkن بkkورژوازى لkkيبرال كkkه وابسkkته بkkه سkkرمkkايkkه مkkتوسkkط و غkkيروابسkkته اسkkت آيkkا انkkقالبkkى اسkkت يkkا نkkه آيkkا در
صف خلق است يا ضدخلق.
 -۶از روى كkkتاب واليkkت فkkقيه آیkkت اهلل خkkمينى نkkمى تkkوان رابkkطه او را بkkا خkkرده بkkورژوازى سkkنتى درآورد خkkمينى
تا قيام  ۱۳۵۷برنامه مشخصى ارائه نداد تا بتوان او را تحليل كرد.
 -۷آیت اهلل خمينى بعد از قيام هرچه كرد در جهت تقويت موضع بورژوازى كمپرادور بود.
-۸در جkkهان خkkارج قشkkربkkندى بkkهنام خkkرده بkkورژوازى سkkنتى مkkرفkkه نkkداريkkم آیkkت اهلل خkkمينى هkkم نkkمايkkنده آن هkkا
نبود.
-۹جkنبش پkانkزده خkرداد جkنبش خkرده بkورژوازى شهkرى و تkجارى بkود كkه درنkبود جkبهه مkلى و حkزب تkوده بkه زيkر
پرچم خمينى رفت.
 -۱۰پkkس از رفkkرم و از بkkني رفkkنت سيسkkتم تkkولkkيد فkkئودالkkى ،مسkkتمرى روحkkانkkيون از تkkولkkيد فkkئودالkkى از بkkني رفkkت و
زنkدگkى روحkانkيون مkنوط شkد بkه مkيزان رابkطه آنkها بkا اقkشار مkختلف و كkارآيkى فkردى آنkها پkس قشkربkندى روحkانkيون
از اين به بعد تحت تأثير رابطه آنها با اقشار مختلف به وجود آمد.
 -۱۱پ kkاي kkگاه ط kkبقات kkى آی kkت اهلل خ kkمينى را از روى م kkردم kkى ك kkه در س kkال  ۱۳۴۲پش kkت او ق kkرار گ kkرف kkتند ن kkمى ت kkوان
تعيني كرد بورژوازى ملى و خرده بورژوازى .بايد ديد خمينى با چه انگيزه اى مقابل شاه قرار گرفت.
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 -۱۲آیkت اهلل خkمينى بkا هkوشkيارى بkسيار در پkاريkس بkرنkامkه اى اعkالم نkكرد تkا هkمه مkردم را درپشkت سkر خkود
داشته باشد.
 -۱۳در پ kkروس kkه ق kkيام ارت kkش و دس kkتگاه ادارى ب kkورژوازى ك kkمپرادور ب kkا آی kkت اهلل خ kkمينى س kkازش ك kkرد .و ب kkعد از
قkkيام بkkخش هkkايkkى از بkkورژوازى كkkمپرادور بkkه دور آیkkت اهلل خkkمينى جkkمع شkkد تkkا بkkا كkkمك او جkkنبش خkkلق را سkkركkkوب
كند.
جمع بندى كنيم
بkkعد از قkkيام  ۱۳۵۷و بkkه قkkدرت رسkkيدن آیkkت اهلل خkkمينى بkkر سkkر تحkkليل حkkاكkkميت مkkناقkkشه بkkزرگkkى درگkkرفkkت نخسkkت
دول kkت ب kkازرگ kkان م kkطرح ش kkد ب kkازرگ kkان ك kkاب kkينه خ kkود را از ره kkبران ن kkهضت آزادى ت kkشكيل داد ت kkرم ب kkورژوازى ل kkيبرال
حاصل اين دوران كوتاه دولت بازرگان است.
جkنبش نخسkت بkايkد بkه ايkن سkؤال پkاسkخ مkى داد كkه آيkا در سkاخkت اقkتصادى ايkران بkورژوازى مkلى وجkود دارد
يkا نkه .اگkر وجkود نkدارد نkمايkندگkان سkياسkى اش كkه درواقkع بkازمkانkدگkان جkبهه مkلى بkودنkد از دكkتر سkنجابkى گkرفkته
تا بازرگان از فرداى قيام چه جناحى از بورژوازى را مى خواهند نمايندگى كنند.
مسأله دوم پايگاه آیت اهلل خمينى و روحانيت حاكم بود.
آیkت اهلل خkمينى بkا زيkركkى تkمام در طkول ايkن سkال هkا از ارائkه بkرنkامkه مkشخصى خkوددارى كkرد او تkالش كkرد بkا
موضع ضدديكتاتورى و ضدخارجى همه نيروها را درپشت سرخود متشكل كند.
جkنبش انkقالبkى و جkنبش چkپ از مkواضkع ارتkجاعkى او در سkال  ۱۳۴۲بkه نkفع مkواضkع ضkدديkكتاتkورى او چkشم
پوشيد و اين خطاى بزرگى براى دهه بعد بود .چپ دير متوجه اين امر شد.
اشkkتباه دوم چkkپ در آن بkkود كkkه پkkايkkگاه طkkبقاتkkى آیkkت اهلل خkkمينى را از نkkيروهkkايkkى كkkه در سkkال  ۱۳۴۲بkkه خkkيابkkان
آمkدنkد اخkذ كkرد .كkه ايkن گkونkه نkبود .جkنبش اعkتراضkى سkالkهاى  ۱۳۴۲زمkانkى بkه خkيابkان آمkد كkه جkبهه مkلى در حkال
مرگ بود و حزب توده در بستر بيمارى مرگبار در كما بود.
اشkتباه سkوم چkپ آن بkود كkه بkايkد بkازرگkان و آیkت اهلل خkمينى در قkدرت تحkليل مkى شkدنkد ايkنكه بkازرگkان دريkك
ساخت كمپرادور و خمينى برباالى يك حكومت كمپرادور نماينده كيست.

 -۵اقليت در تدارك قيام
خالصه بحث
اقkليت بkعد از سkى ام خkرداد  ۱۳۶۰و ورود مkجاهkديkن بkه فkاز مkبارزه مسkلحانkه ،شkعار تkدارك قkيام را داد و جkوخkه
هاى رزمى را در دستور كار خود قرار داد.
اقkkليت در گkkذار سkkازمkkان از مkkسعود بkkه بkkيژن ،بkkيژنkkى شkkد .و مkkبارزه مسkkلحانkkه را بkkه عkkنوان يkkك تkkاكkkتيك تkkبليغى
پذيرفت .و آن را به عنوان محور مبارزات رد كرد.
انkkشعاب اقkkليت از اكkkثريkkت دو وجkkه داشkkت يkkك وجkkه آن تحkkليل حkkاكkkميت بkkود كkkه اقkkليت تحkkليل ارگkkان سkkازش را
داشkkت .سkkازش خkkرده بkkورژوازى بkkا بkkورژوازى لkkيبرال بkkراى حkkكومkkت .و وجkkه ديkkگر آن پkkذيkkرش خkkط بkkيژن در گkkذشkkته
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سازمان .اما اكثريت هم از بيژن گذشته بود و به حزب توده رسيده بود .و هم حاكميت را انقالبى مى دانست.
انkتقاد چkريkك هkا بkر اقkليت ايkن بkود كkه اقkليت خkود تحkليلى از شkرايkط نkداشkت .بkلكه بkه دنkبال مkجاهkديkن بkه كkار
سرنگونى وارد شد .و بدون آمادگى شعار جوخه هاى رزمى را داد .و در تحقق آن نيز گامى برنداشت.
يك نكته
در ايkن بkحث »چkريkك هkا« بkه نkكته درسkتى اشkاره مkى كkنند مkسألkه اى كkه اگkر چkپ بkه درسkتى فkهميده بkود سkمت و
سوى حركت آن ها چيزى سواى آنچه كه اتفاق افتاده بود.
چپ مبارزه ضدامپرياليستى را به سه وجه تقسيم مى كرد:
 -۱وجه دمكراتيك
 -۲وجه ضدسرمايه دارى
 -۳وجه ضدامپرياليستى
و م kkى گ kkفت :م kkمكن اس kkت در ه kkر م kkقطع ي kkك وج kkه آن ع kkمده ش kkود .ح kkزب ت kkوده و اك kkثري kkت بيش kkتر و اق kkليت و راه
كkارگkر و ديkگران كkمتر درايkن چkاه افkتادنkد .اقkدامkات ضkددمkكرات حkاكkميت را بkا تحkليل تkنگ نkظرى و انkحصارطkلبى
خ kkرده ب kkورژوازى ن kkادي kkده م kkى گ kkرف kkتند و دل خ kkوش م kkى ك kkردن kkد ب kkه ض kkدام kkپري kkال kkيسم ب kkودن kkد ح kkاك kkميت و آن kkرا ان kkقالب kkى
تkk kصور مkk kى كkk kردنkk kد .درحkk kالkk kى كkk kه حkk kاكkk kميت ضkk kدغkk kرب و ضkk kدبkk kيگانkk kه بkk kود .و بkk kا آن چkk kه كkk kه چkk kپ هkk kا از مkk kبارزه
ضدامپرياليستى تصور مى كردند تفاوت داشت.
حkكومkت اسkالمkى از وجkه مkبارزه سkنت بkا مkدرنkيته ،از وجkه اسkالم و مkسيحيت ،و از وجkه تkوطkئه بkراى سkرنkگونkى،
از غkkرب هkkم مkkى تkkرسkkيد و هkkم بkkه عkkنوان رقkkيب خkkود بkkا آن مkkبارزه داشkkت .و ايkkن آن چkkيزى نkkبود كkkه چkkپ از مkkبارزه
ضدامپرياليستى مى فهميد.
بkه هkرروى چkپ غkافkل شkد كkه سkه وجkه مkبارزه ضkدامkپريkاليسkتى از هkم جkدايkى نkاپkذيkرانkد و بkرعkكس تkصور آن هkا
وج kkه دم kkكرات kkيك م kkبارزه ،وج kkه ع kkمده م kkبارزه اس kkت و دو وج kkه دي kkگر از ك kkان kkال ح kkل اي kkن وج kkه م kkى گ kkذرد ب kkا گس kkترش
دمkكراسkى اسkت كkه تkوده و طkبقه سkازمkان مkى يkابkند .بkه آگkاهkى مkى رسkند و خkود را بkراى تkحقق شkعارهkاى انkقالب
دمكراتيك و گذار به سوسياليسم آماده مى كنند.
چkkپ اگkkر ايkkن نkkكته را مkkى فkkهميد .60بkkه مkkجاهkkديkkن ،جkkبهه دمkkكراتkkيك خkkلق ،حkkزب دمkkكرات نkkهضت آزادى و حkkتى
بنى صدر نزديك مى شد .و خمينى فرصت نمى يافت همه را سركوب كند.
انتخاب

خاتمى61

در ان kkتخاب kkات ري kkاس kkت ج kkمهورى مح kkمد خ kkات kkمى گ kkروه ه kkاى چ kkپ ع kkلى رغ kkم تح kkري kkم ب kkعد از ان kkتخاب kkات دو م kkوض kkع

 .60در حزب توده ايرج اسكندرى اين را فهميده بود اما باند كيانورى او را به تبعيد فرستاد.
 .61اشرف دهقانى ،خاتمى سمبل فريب و ريا ،مجموعه مقاالت
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گرفتند:62
-۱عkده اى چkون راه كkارگkر ،حkزب تkوده ،و اكkثريkت تkعداد ۲۹مkيليون رأى را واقkعى اعkالم كkردنkد و ايkن را يkك نkه
بزرگ به كانديداى واليت فقيه دانستند.
-۲عده اى ديگر چون چريك ها روى كار آمدن خاتمى را يك پروژه دانستند.
پروژه خاتمى
بkعد از قkضيه مkيكونkوس) ،قkتل سkران حkزب دمkكرات تkوسkط تkروريسkتهاى اعkزامkى جkمهورى اسkالمkى در رسkتوران
مkkيكونkkوس مkkتعلق بkkه طkkيب غkkفارى از اعkkضاى اكkkثريkkت( رژيkkم در سkkطح جkkهان نkkياز بkkه پkkروژه اى داشkkت كkkه ضkkمن
خkkنثى كkkردن ايkkن فkkضا خkkود را مkkدرن جkkا بkkزنkkد .و در سkkطح داخkkل نkkيز مkkردم مkkعترض و مkkنتظر را فkkريkkب دهkkد .پkkس
پkkروژه خkkاتkkمى تkkوسkkط دفkkتر مkkطالkkعات اسkkتراتkkژيkkك كkkه مkkسئول آن سkkعيد حkkجاريkkان از گkkردانkkندگkkان وزارت اطkkالعkkات
بود كليد خورد.
تkkنور انkkتخابkkات تkkوسkkط رژيkkم و جkkناح خkkاتkkمى نkkيز داغ شkkد .بkkخش هkkايkkى از اقkkشار مkkتوسkkط جkkامkkعه نkkيز شkkركkkت
كkردنkد و حkتى بkعد از اعkالم نkتايkج رژيkم خkود را بkازنkده و مkات شkده نkشان داد تkا پkروژه لkو نkرود .امkا اگkر كkسى بkه
سيستم گمارش ها در نظام اسالمى آگاه باشد مى داند كه صندوق ها براى حكومت پشيزى ارزش ندارد.
نمايش انتخابات
انkتخابkات ابkزار دمkكراسkى اسkت امkا دمkكراسkى نيسkت رژيkم هkاى اسkتبداد از هkمان آغkاز فkهميدنkد كkه مkى تkوان از
ايkن ابkزار سkود جسkت و آنkرا بkه عkنوان دمkكراسkى نkمايkش داد .پkس انkتخابkات از روح خkود جkدا شkد و كkالkبد مkرده
اش پرچم ديكتاتورها شد.
ح kkكوم kkت ه kkاى ت kkوت kkال kkيتر ع kkوام kkلى از ع kkناص kkر خ kkود را ب kkه ص kkحنه م kkى ف kkرس kkتند و ب kkا ي kkك ن kkماي kkش اف kkراد خ kkود را از
صkندوق هkا بkيرون مkى آورنkد در حkالkى كkه نkه آزادى مkطبوعkاتkى وجkود دارد نkه آزادى احkزاب و نkه شkعور و آگkاهkى
نسبت به منافع طبقاتى.
شركت در انتخابات از سه وجه در اين دوران بيرون نيست:
-۱آگاهى به منافع طبقاتى
 -۲بالهت
 -۳ترس
هkkر حkkكومkkتى پkkايkkگاهkkى اجkkتماعkkى دارد ايkkن پkkايkkگاه بkkا آگkkاهkkى بkkه مkkنافkkع طkkبقاتkkى خkkود در انkkتخابkkات شkkركkkت مkkى
كند تا كانديداى مورد نظرش از حقوق او در مجلس يا قوه اجرايى دفاع كند.
شkركkت بkخشى ديkگر نkاشkى از بkالهkت اسkت .تkبليغات رژيkم ،تkبليغات جkناح راسkت اپkوزيkسيون بkه او مkى قkبوالنkد
كه انتخاب بني بد و بدتر مى تواند گامى در جهت تغيير اوضاع باشد.
و عkده اى ديkگر از تkرس در انkتخابkات شkركkت مkى كkنند تkا عkدم شkركkتشان از سkوى حkكومkت بkه مkعناى ضkديkت
 .62در اين مقاله چريكها موضع راه كارگر را نقد مى كنند.
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تkلقى نkشود .و مkمهور نkبودن شkناسkنامkه هkايkشان مkشكالت قkانkونkى و سkياسkى بkراى آن هkا ايkجاد نkكند .بkه هkرروى
انتخاب خاتمى يك پروژه حكومتى بود كه مصرف داخلى و نياز خارجى داشت.63

مسأله

تروريسم64

در م kkورد واق kkعه ي kkازده kkم س kkپتام kkبر ،ح kkمله ب kkه ب kkرج ه kkاى دوق kkلو در ام kkري kkكا دو تح kkليل درب kkني چ kkپ ه kkاى اي kkران kkى وج kkود
دارد:
-۱حمله القاعده ،زنجير پاره كردن سگ هاى زنجيرى بود.
 -۲حمله القاعده ،با همكارى جناح هايى از سرمايه نظامى امريكا صورت گرفت.
چkريkك هkا بkر ايkن بkاورانkد كkه امkريkكا دچkار بحkران مkالkى اسkت و از آنجkا كkه امkريkكا بحkران هkاى خkود را هkميشه
با جنگ حل كرده است پس نيازمند جنگى بود تا براين بحران فايق بيايد.
گkkروه هkkاى بkkنيادگkkراى اسkkالمkkى از سkkال هkkاى قkkبل تkkوسkkط سkkيا ،سkkازمkkان امkkنيت عkkربسkkتان ،و سkkازمkkان امkkنيت
پاكستان به وجود آمده بود و جنگ برعليه شوروى يا بالد كفر را پيش مى برد.
پ kkس ب kkه اش kkاره ب kkخش ه kkاى ن kkظام kkى ،ال kkقاع kkده ط kkراح kkى ع kkمليات ي kkازده kkم س kkپتام kkبر را چ kkيد ت kkا زم kkينه س kkاز ح kkمله
گسترده امريكا به افغانستان و بعد عراق و ديگر كشورها شود.

نگاه به تروريسم از زاويه ديگر
تkkروريkkسم ريkkشه در بkkى عkkدالkkتى جkkهان دارد جkkهانkkى سkkاخkkته و پkkرداخkkته امkkپريkkالkkيسم .ايkkن يkkك وجkkه داسkkتان اسkkت.
وجkه ديkگر آن رشkد و گسkترش بkنيادگkرايkى اسkت تkوسkط سkازمkان هkاى اطkالعkاتkى غkرب بkراى مkقابkله بkا جkنبش هkاى
كمونيستى و كشورهاى كمونيسم از دهه  ۱۹۶۰به بعد.
ام kkا از ده kkه  ۹۰ب kkه ب kkعد ك kkه رژي kkم ه kkاى ب kkه اص kkطالح ك kkمون kkيسم ب kkا پ kkرچ kkم واق kkعى خ kkود درع kkرص kkه س kkياس kkت ظ kkاه kkر
شkدنkد و نkشان دادنkد كkه سkرمkايkه دارتkر از رقkباى غkربkى خkود هسkتند .گkروه هkاى بkنيادگkرا مkانkدنkد و دريkايkى از بkى
عkkدالkkتى پkkس سkkمت و سkkوى حkkركkkت از مkkبارزه بkkرعkkليه كkkفار كkkمونيسkkت بkkه سkkوى كkkفار امkkپريkkالkkيسم تkkغيير جهkkت داد.
ايkkن كkkه در جkkريkkان يkkازدهkkم سkkپتامkkبر مkkمكن اسkkت شkkيطنت هkkايkkى از سkkوى مkkحافkkل نkkظامkkى ـ مkkالkkى امkkريkkكا صkkورت
گkرفkته بkاشkد بkعيد نيسkت امkا داسkتان تkروريkسم بkه تkمامkى تkوطkئه نيسkت .اقkشار فkرودسkت و سkركkوب شkده بkا دنkيايkى
تkحقير و عkقده هkاى روانkى خkوراك گkروه هkاى بkنيادگkرا اسkت .افkراد عkقب مkانkده اى كkه بkا يkك شسkتوشkوى مkغزى و
وعده بهشت هاى پر از حور و پرى آماده مى شوند با بسنت بمب به سرو و يا بدن خود ديگران را بكشند.
ايkن دو تحkليل مkى تkوانkند هkر دو بkه عkنوان وجkوهkى از يkك تحkليل درسkت بkاشkند .ايkن كkه بkگويkيم تkروريkسم تkمامkى
ساخته و پرداخته امريكاست غلط است تروريسم ريشه درجهان نابرابر دارد.

 .63انتخابات دوم خرداد :سنجرى) ،ژانويه (1997
 .64سنجرى ،تروريسم دكترين سلطه امپرياليسم
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مسأله ملى
مkسألkه مkلى را بkايkد در يkك چkارچkوب مkشخص تkاريkخى طkرح و مkراحkل مkختلف تkكويkنى آنkرا در نkظر گkرفkت دو وجkه
در اين بررسى وجود دارد:
الف( جنبش هاى ملى در دوران زمان فئوداليسم و ظهور سرمايه دارى
درايkن دوران دولkت هkاى مkلى بkه وجkود مkى آيkند بkازار ـ مkلى شkكل مkى گkيرد و زبkان بkه عkنوان مkهم تkريkن وسkيله
ارتkkباط و گسkkترش بkkازرگkkانkkى نkkقش بkkازى مkkى كkkند .مkkلت و دولkkت هkkاى خkkودى از اهkkداف ايkkن جkkنبش هسkkت در ايkkن
مرحله جنبش ها عاملى از لحاظ خواسته و مضمون تاريخى بخشى از انقالب بورژوا ـ دمكراتيك است.
ب( امkا وضkعيت جkنبش هkا در عkصر امkپريkالkيسم بkه گkونkه اى ديkگر اسkت و مkسألkه مkلى از محkدوده يkك جkنبش
دمكراتيك به رهبرى بورژوازى به يك مسأله مهم انقالب پرولترى و سوسياليسم بدل شده است.
ديkگر مkسألkه مkلى ،مkسألkه بkني مkلت سkتمگر و سkتمكش نيسkت بkلكه مkسألkه صkدهkا مkيليون كkارگkرى اسkت كkه زيkر
سلطه اقتصادى و سياسى ،فرهنگى ،نظامى كشورهاى بزرگ اند.
دراي kkن دوران ج kkنبش ه kkاى م kkلل ت kkحت س kkتم ج kkزئ kkى از ان kkقالب س kkوس kkياليس kkتى ش kkده ان kkد پ kkس ش kkعار ح kkق م kkلل در
تعيني سرنوشت خويش يكى از شعارهاى پرولتاريا براى برقرارى سوسياليسم شده است.
اي kkن ح kkق ت kkا م kkرز ج kkداي kkى ن kkيز گس kkترش م kkى ي kkاب kkد .ام kkا از ن kkظر پ kkرول kkتاري kkا س kkتم م kkلى ب kkا ب kkراف kkكندن ق kkطعى ن kkظام
بورژوايى و برقرارى يك جامعه دمكراتيك و آزاد به رهبرى طبقه كارگر قابل حل است.
پ kkرول kkتاري kkا ب kkاي kkد ب kkا ش kkرك kkت در اي kkن ج kkنبش ه kkا ،ه kkژم kkون kkى خ kkود را ب kkر آن ه kkا اع kkمال ك kkند و آن ه kkا را ب kkا ان kkقالب
سوسياليستى پيوند بزند.

طرح برنامه
ايkkن طkkرح در آذر  ۱۳۶۱نkkوشkkته شkkده اسkkت و بkkه سkkيما دريkkايkkى تkkقديkkم شkkده اسkkت كkkه در سkkال۱۳۶۰دسkkتگير و در
 ۱۳۶۰/۹/۸تيرباران شد.
ض kkرورت ب kkرن kkام kkه در ده kkه  ۵۰اح kkساس م kkى ش kkد و م kkبارزه مس kkلحان kkه در پ kkروس kkه رش kkد خ kkود ب kkاي kkد ب kkرن kkام kkه ج kkنبش
انkقالبkى را ارائkه مkى داد و ايkن بkه عkنوان يkك نkقص بkاقkى مkانkد و هkمني خkود بkاعkث رشkد نkظرات انحkرافkى و حkاكkم
شدن خط بيژن بر سازمان شد.
بkرنkامkه هkدف نkهايkى جkنبش و وظkايkف آنkى جkنبش را روشkن مkى سkازد و بkه تkوده و طkبقه كkمك مkى كkند ايkده هkاى
خود را به طور روشن دنبال كنند:
-۱نظام اقتصادى اجتماعى ايران سرمايه دارى وابسته به امپرياليسم است.
 -۲بورژوازى ملى وجود ندارد.
 -۳پول نفت بوركراسى دولتى را بر زندگى مردم مسلط كرده است.
 -۴عامل بقاى اين نظام سركوب قهرآميز است.
 -۵شكل دولت مادام كه سلطه امپرياليستى باقى است ديكتاتورى است.
-۶تكيه حكومت بر ارتش و ديگر دستجات سركوب است.
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 -۷تضاد اصلى تضاد خلق و امپرياليسم است.
 -۸س kkلطه ام kkپري kkاليس kkتى بس kkط ه kkرگ kkون kkه م kkبارزه س kkياس kkى ـ اق kkتصادى را م kkنوط ب kkه وج kkود و گس kkترش م kkبارزه
مسلحانه كرده است.
-۹حل نهايى تضاد به شكل قهرآميز مبارزه بستگى دارد.
 -۱۰شكل اصلى مبارزه جنگ توده اى طوالنى مدتى است كه با تشكيل ارتش خلق ادامه مى يابد.
 -۱۱قkيام شهkرى مkمكن اسkت امkا بkه تkنهايkى كkافkى نيسkت و بkايkد از آن هkا در جهkت مkبارزه مسkلحانkه تkوده اى
سود برد.
 -۱۲در اين مبارزه تمام طبقات شركت دارند اما رهبرى با طبقه كارگر است.
 -۱۳تأمني هژمونى پرولتاريا مستلزم وجود حزب است.
 -۱۴حزب درپروسه مبارزه مسلحانه و درجريان پيوند يافنت با طبقه كارگر بهوجود مى آيد.
 -۱۵پايگاه طبقاتى حكومت آينده كارگران ،دهقانان ،خرده بورژوازى شهر و ده است با رهبرى طبقه كارگر
 -۱۶بkkازسkkازى اقkkتصاد مkkلى ،از بkkني بkkردن آثkkار وابسkkتگى ،سkkركkkوب ضkkدانkkقالب و آمkkاده كkkردن شkkرايkkط گkkذار بkkه
سوسياليسم از وظايف دولت آينده است.

تشكيل جبهه دمكراتيك

ضدامپرياليستى65

 -۱از آنجkايkى كkه تkمامkى اقkشار و طkبقات تkحت سkتم امkپريkاليسkتى و سkرمkايkه دارى مkى بkاشkند و از آنجkا كkه تkك
تك اين اقشار و طبقات قادر به سرنگونى حكومت نيستند ،تشكيل جبهه به عنوان ضرورتى مبرم مطرح است.
-۲ع kkده اى ب kkر اي kkن ب kkاورن kkد ك kkه ت kkشكيل ح kkزب ط kkبقه ك kkارگ kkر ب kkر ت kkشكيل ج kkبهه ت kkقدم دارد .و اي kkن درك ك kkه ح kkزب از
درون اين جبهه مى تواند به وجود آيد دركى پوپوليستى است.
 -۳طkبقه كkارگkر بkراى رشkد و تkشكل و تحkزب خkود نkيازمkند ايkجاد شkرايkط دمkكراتkيكى اسkت پkس بkه نkفع اوسkت
كه با ديگر نيروها متحد شود و با سرنگونى حاكميت وظايف دمكراتيك انقالب را به پايان برساند.
-۴جkنبش عkلى رغkم ايkنكه تkمامkى شkيوه هkاى مkبارزه را بkه خkدمkت مkى گkيرد يkك شkيوه اصkلى اسkت و آن مkبارزه
مسلحانه است.
 -۵گ kkرف kkنت ق kkدرت س kkياس kkى ب kkا ق kkيام ه kkاى شه kkرى ن kkيازم kkند ت kkشكل ط kkبقه ك kkارگ kkر و دي kkگر ط kkبقات اس kkت .ام kkا قه kkر
ضkدانkقالبkى اجkازه شkكل گkيرى ايkن تkشكل هkا را نkمى دهkد .تkنها در پkروسkه جkنگ تkوده اى طkوالنkى مkدت اسkت كkه
اين تشكل ها به وجود مى آيند و قدرت سياسى از دست ضدانقالب بيرون مى آيد.
-۶ت kkشكيل ح kkزب ن kkيازم kkند وح kkدت م kkحاف kkل ك kkمونيس kkتى ب kkا ج kkنبش ه kkاى خ kkودب kkه خ kkودى ط kkبقه ك kkارگ kkر اس kkت ك kkه
دي kkكتات kkورى ب kkه ه kkر دو ام kkكان ب kkقا را ن kkمى ده kkد .ت kkنها در پ kkروس kkه م kkبارزه مس kkلحان kkه و آزادس kkازى م kkناط kkق اس kkت ك kkه
س kkازم kkان ه kkاى ك kkمونيس kkتى م kkى ت kkوان kkند ب kkا ك kkارگ kkران ت kkماس پ kkيدا ك kkنند و ب kkا س kkازم kkانده kkى آن kkها ح kkزب را ب kkه وج kkود
بياورند.

 .65اين مقاله نقدى است به طرح جبهه از سوى راه كارگر و به قلم اشرف دهقانى است.
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 -۷در مورد تشكيل جبهه سه شرط الزم است:
الف( تركيب طبقاتى جبهه ،ب( پالتفرم جبهه و ج( شيوه اصلى مبارزه
 -۸تركيب جبهه عبارتند از طبقه كارگر ،دهقانان و خرده بورژوازى
 -۹اهداف جبهه قطع سلطه امپرياليسم و استقاللى ملى و استقرار آزادى است.
ام kkا در ك kkشور م kkا دم kkكراس kkى مس kkتقر ن kkخواه kkد ش kkد م kkگر آن kkكه س kkرم kkاي kkه دارى وابس kkته از ب kkني ب kkرود چ kkرا ك kkه
ديkkكتاتkkورى ذاتkkى نkkظام سkkرمkkايkkه دارى وابسkkته اسkkت .پkkس كسkkب قkkدرت سkkياسkkى و بkkرقkkرارى جkkمهورى دمkkكراتkkيك
خلق به رهبرى طبقه كارگر پالتفرم جبهه است.
شيوه اصلى مبارزه نيز سياسى ـ نظامى است جز اين امكان پيروزى نيست.
-۱۰تشكيل جبهه ملزوماتى دارد:
الف( مبارزه بايد به حد معينى از رشد رسيده باشد.
ب( نيروهاى شركت كننده در جبهه قادر به ايفاى نقش فعال در مبارزات توده باشد.
ج( بخشى از توده ها را متشكل كرده باشند.
د( به ضرورت اتحاد رسيده باشد.
-۱۱ب kkراى ت kkشكيل ج kkبهه ش kkراي kkط ع kkينى و ذه kkنى الزم اس kkت .در اي kkران ش kkراي kkط ع kkينى آم kkاده اس kkت ام kkا ش kkراي kkط
ذهنى آماده نيست.
 -۱۲رژيkkم جkkمهورى اسkkالمkkى ،رژيkkمى اسkkت وابسkkته بkkه امkkپريkkالkkيسم و جkkنگ ايkkران و عkkراق جkkزئkkى از سkkياسkkت
كلى امپرياليسم است.
 -۱۳ما بايد درمبارزات مسلحانه كه جريان دارد شركت كنيم و نواقص آنرا رفع كنيم.
-۱۴تkkشكيل دسkkته هkkاى پkkارتkkيزانkkى در روسkkتا و هسkkته هkkاى سkkياسkkى و نkkظامkkى در شهkkرهkkا و شkkركkkت در جkkنگ
كردستان از وظايف كنونى ماست.
 -۱۵ب kkاي kkد آن kkقدر م kkنعطف ب kkاش kkيم ك kkه ب kkه م kkحض ب kkه ه kkم خ kkوردن اوض kkاع از ن kkظر س kkازم kkانده kkى و ع kkمليات ق kkادر
باشيم وارد عمل شويم.
-۱۶بايد نيروهاى غيركمونيست را كه آمادگى شركت در مبارزه مسلحانه را دارند سازمان داد.
 -۱۷بايد آماده شركت در قيام هاى مردم و رهبرى آنرا داشته باشيم.
 -۱۸بايد در پى يافنت راهى براى اتحاد با ديگر نيروهاى غيركمونيست باشيم.
 -۱۹شkkعار تkkشكيل جkkبهه واحkkد ضkkدامkkپريkkالkkيسم مkkى تkkوانkkد شkkعار تkkشكيل ارتkkش خkkلق را مkkتحقق كkkند و بkkايkkد بkkه
اين سمت برويم.
-۲۰سازماندهى مسلح توده ها در اين مرحله كمك به سازماندهى توده ها مى كند.
 -۲۱مkkبارزه مسkkلحانkkه بkkه عkkنوان شkkكل اصkkلى مkkبارزه ،مkkنافkkاتkkى بkkا شkkركkkت و رهkkبرى عkkرصkkه هkkاى سkkياسkkى و
اقتصادى مبارزه ندارد .بلكه جزء وظايف ماست.
 -۲۲استراتژى و تاكتيك ما براساس منافع طبقه كارگر است.
 -۲۳در قبال طبقه كارگر و اعمال هژمونى آن بر مبارزه ،بايد از نظر سازمانى و تشكيالتى اقدام بكنيم.
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 -۲۴ما در مبارزات اقتصادى طبقه كارگر شركت آنرا سازماندهى و رهبرى مى كنيم.
 -۲۵ما از خواست زمني براى دهقانان دفاع مى كنيم.
 -۲۶شkkعار مkkا در روسkkتا ،زمkkني از آن كkkسانkkى اسkkت كkkه روى آن كkkار مkkى كkkنند و »لkkغو هkkرگkkونkkه بkkاج دولkkتى«
است.
 -۲۷مkا بkا تkكيه بkه اصkل حkق تkعيني سkرنkوشkت مkلل بkراى كkردسkتان ،خkودمkختارى درچkارچkوب ايkران قkايkل هسkتيم
و اين خودمختارى بدون جمهورى دمكراتيك نوين قابل تحقق نيست.
جمع بندى كنيم
ت kkشكيل ج kkبهه ض kkرورت ع kkينى و م kkبرم ج kkنبش اس kkت چ kkرا ك kkه ت kkمام kkى اق kkشار ت kkحت س kkتم و س kkلطه ام kkپري kkال kkيسم و
سرمايهدارى وابسته اند و هيچ كدام به تنهايى قادر نيستند ،حكومت را سرنگون كنند.
در تشكيل جبهه به سه عنصر بايد توجه كرد :تركيب طبقاتى جبهه ،پالتفرم و شيوه اصلى مبارزه
ت kkرك kkيب ط kkبقات kkى ج kkبهه ع kkبارت اس kkت از ط kkبقه ك kkارگ kkر ،ده kkقان kkان و خ kkرده ب kkورژوازى ،پ kkالت kkفرم ج kkبهه س kkرن kkگون kkى
حkkاكkkميت و تkkشكيل جkkبهه دمkkكراتkkيك خkkلق بkkه رهkkبرى طkkبقه كkkارگkkر اسkkت .و شkkيوه اصkkلى مkkبارزه ،مkkبارزه مسkkلحانkkه
است.
در پkkروسkkه مkkبارزه ،حkkزب طkkبقه كkkارگkkر تkkشكيل خkkواهkkد شkkد .و در بسkkتر يkkك جkkنگ تkkوده اى طkkوالنkkى مkkدت امkkكان
بهره گيرى از قيام هاى شهرى خواهد بود.

حزب و تشكيل

آن66

اين جزوه به فرجاهلل نيك نژاد تقديم شده است.
نkkيكنژاد در سkkال  ۱۳۴۱در نkkور مkkازنkkدران بkkه دنkkيا آمkkد در سkkالkkهاى  ۵۳ـ ۱۳۵۱بkkهسkkازمkkان چkkريkkك هkkا پkkيوسkkت و
درسال  ۱۳۵۸از سازمان جدا شد و بهچريك هاى فدايى ملحق شد.
در انkشعاب سkال ۱۳۶۰بkا حkرمkتى پkور رفkت .در حkمله بkه پkاسkگاه الويkج شkركkت داشkت امkا بkعد از چkند مkاه از
حرمتى پور )آرخا( جدا شد و به چريك ها پيوست.
در سال  ۱۳۶۱به كردستان رفت و درآنجا به »كاك دريا« معروف شد .و در عمليات زير شركت داشت:
 -۱عkkمليات كkkالـkkه دره -۲ ،عـkkمليات سـkkام زيkkنـه ـ خـkkولkkيان -۳ ،عـkkمليات پـkkايkkگاه عkkامـkkد -۴ ،عkkمليات خkkليفان-۵ ،
عkkمليات بkkناويkkلـه -۶ ،عkkمليات سـkkوم خـkkرداد در پkkايkkگاه زمـkkزبـkkران -۷ ،عkkمليات تهkkران -۸ ،عkkمليات تkkكالوه-۹،عkkمليات
سنداد و  -۱۰عمليات مني گذارى پايگاه صبرند
درايkkن دوران پسkkرعkkمويkkش مkkختار نkkيك نkkژاد بkkه شkkهادت رسkkيد .در تkkاريkkخ اول آبkkان  ۱۳۶۲در حkkمله حkkكومkkت بkkه
منطقه آالن در عملياتى كه مجاهدين ،كومله و چريك ها شركت داشتند به شهادت رسيد.

 .66اين جزوبه پلميكى است بني چريكها و حزب كمونيست ايران ،فروردين .۱۳۶۳
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نكات اساسى اين جزوه
-۱هدف استراتژيك ،درهم شكسنت قدرت دولتى و برقرارى جمهورى دمكراتيك نوين است.
 -۲حزب در پروسه بسط مبارزه مسلحانه به وجود مى آيد .مبارزه مسلحانه در خدمت تحقق حزب نيست.
-۳اول جبهه بعد حزب .شرايط عينى اين تقدم را به ما اجازه مى دهد نه اول حزب بعد جبهه را
 -۴تkشكيل حkزب مسkتلزم پkيونkد روشkنفكران انkقالبkى و مkحافkل كkارگkرى اسkت .امkرى كkه در زمkان مkاركkس و لkنني
انkkجام شkkد .امkkا از دهkkه  ۴۰بkkه بkkعد روشkkنفكران انkkقالبkkى بkkه مkkحافkkل كkkارگkkرى راه نkkدارنkkد و در مkkحافkkل روشkkنفكرى،
كارگرى وجود ندارد.
 -۵در مورد تشكيل حزب سه نظر وجود دارد:
الف( ابتدا پيوند با طبقه كارگر بعد تدوين برنامه و بعد حزب
ب( تدوين برنامه بر پيوند با طبقه مقدم است .بعد از تشكيل حزب ،پيوند با طبقه آغاز مى شود.
-۶شkkرايkkط تkkشكيل حkkزب در ايkkران آمkkاده نيسkkت .و چkkهار حkkزب كkkمونيسkkت مkkوجkkود صkkورتkkك هkkايkkى از يkkك حkkزب
واقعى اند.
جمع بندى كنيم
ضkرورت تkشكيل حkزب كkمونيسkت ايkران از دهkه  ۴۰مkطرح شkد .حkساب حkزب تkوده جkداسkت كkه خkود را حkزب طkراز
نوين طبقه كارگر مى دانست .و دلخوش به حمايت و تأييد حزب كمونيست شوروى بود.
امkkا حkkزبkkيت حkkزب مkkورد قkkبول هkkيچ كkkس جkkز خkkود او نkkبود .مkkنشعبني حkkزبkkى از خkkليل مkkلكى گkkرفkkته تkkا قkkاسkkمى و
فkروتkن و سkغايkى و بkعد سkازمkان انkقالبkى حkزب تkوده را حkزب طkبقه نkمى دانسkتند .قkاسkمى و فkروتkن در پkى احkياى
حزب طبقه كارگر بودند و سازمان انقالبى درپى تشكيل آن.
مkنشعبني بkعدى كkه خkاسkتگاه سkازمkانkى چkون حkزب را داشkتند )جkزنkى ،سkوركkى و ضkياءظkريkفى( حkزبkيت حkزب
را تkا سkال  ۱۳۳۲مkى پkذيkرفkتند و از  ۱۳۳۲بkه بkعد آنkرا حkزب طkبقه كkارگkر بkه حkساب نkمى آوردنkد و در پkى تkشكيل
حزب بودند.
گkروه احkمدزاده كkه حkزب تkوده را در هkيچ زمkانkى حkتى لحkظه اى ،حkزب طkبقه كkارگkر نkمى دانسkتند .و بkه تkشكيل
حkزب بkاور داشkتند .امkا در بkررسkى هkايkشان بkه ايkن نkتيجه رسkيدنkد كkه شkرايkط ايkران شkبيه روسkيه نيسkت .و امkكان
پkkيونkkد خkkوردن مkkحافkkل كkkمونيسkkتى بkkا جkkنبش هkkاى خkkودبkkه خkkودى و تkkشكل هkkاى كkkارگkkرى مkkثل روسkkيه نيسkkت .پkkس
تkشكيل حkزب از دسkتور كkار خkارج شkد و گkروه بkه ايkن نkتيجه رسkيد در پkروسkه مkبارزه مسkلحانkه ،شkرايkطى فkراهkم
مkى شkود كkه پkيشاهkنگ مkى تkوانkد بkا طkبقه پkيونkد بkخورد و حkزب را تkشكيل بkدهkد .مkسعود مkى گkويkد :پkروسkه تkشكيل
حkkزب مkkتناظkkر شkkكل گkkيرى ارتkkش تkkوده اى اسkkت نkkه مkkتعاقkkب آن بkkه هkkمني خkkاطkkر چkkريkkك هkkا تkkشكيل حkkزب كkkمونيسkkت
ايران را از سوى كومله و اتحاد مبارزان كمونيست جدى نمى گيرد.

96

شركت در مجلس

خبرگان67

حkكومkت اسkالمkى مجkلس خkبرگkان را بkه جkاى مجkلس مkؤسkسان نkشانkد تkا قkانkون اسkاسkى را بkنويkسند امkا بkيش از
آن بkا نkمايkش رفkرانkدم مkردم را بkه سkر يkك دوراهkى قkرار دارد يkا شkاه يkا جkمهورى اسkالمkى و بkديkن شkكل مkخالkفني
خود را در صف طرفداران شاه قرار داد.
رأى نه چندان واقعى  ۲۱ميليون به رفراندم چماقى براى سركوب شد.
بkkا ايkkن هkkمه حkkكومkkت از هkkمه خkkواسkkت در انkkتخابkkات خkkبرگkkان كkkه  ۵۰۰نkkمايkkنده مkkؤسkkسان را بkkه ۷۳خkkبره تkkقليل
داده بود شركت كنند در بلوك چپ دو نظر ايجاد شد:
 -۱ي kkك ن kkظر م kkواف kkق ش kkرك kkت ب kkود ه kkرچ kkند ش kkان kkس ب kkراى ان kkتخاب ن kkمى دي kkدن kkد ام kkا م kkى ت kkوانس kkت ت kkري kkبون kkى ب kkراى
افشاگرى و همراهى با توده ها باشد.
-۲نظر دوم تحريم و افشاگرى بود.
طkرفkداران تحkريkم بkر ايkن بkاور بkودنkد كkه بkايkد ديkد تحkريkم آيkا شkركkت سkطح مkبارزات تkوده هkا را ارتkقاء مkى دهkد
يا نه اما داليل تحريم:
الف( جنبش درحال اعتال است.
ب( نيرويى رشد مى كند كه در مقابل حاكميت موضع قاطع داشته باشد.
 -۳حkاكkميت نkمى تkوانkد نkمايkندگkان واقkعى مkردم را روانkه مجkلس كkند .در بkني خkود نkيز اخkتالفkاتkى دارد ايkن دو
به عدم انسجام حاكميت مى افزايد.
-۴مردم تاريخا ً نظر خوشى به اين مجالس فرمايشى ندارند.
-۵حkاكkميت ايkن مجkلس را پkراز آخkونkد خkواهkد كkرد و آنkچه تkصويkب خkواهkد شkد بkهتkمامkى ارتkجاعkى خkواهkد بkود
پس بايد نتايج آن بهتمامى درحساب خودش واريز شود.
 -۶چkkپ تkkوان مkkقابkkله تkkبليغاتkkى بkkا حkkكومkkت را نkkدارد .شkkركkkت در انkkتخابkkات يkkك طkkرفkkه سkkودى نkkدارد امkkا تحkkريkkم و
توضيح علل آن به رشد آگاهى مردم كمك مى كند.
 -۷شركت كنندگان در اين نمايش شكست خواهند خورد و اين شكست تأثير منفى در روحيه مردم دارد.
 -۸شركت چپ در اين نمايش به ديكتاتورى وجه دمكراتيك مى دهد.
 -۹به فرض شركت تعدادى اندك ماهيت اين مجلس اجازه افشاگرى را نمى دهد.
 -۱۰مkبارزه مkا نkه در چkارچkوب نkمايkش هkاى حkاكkميت كkه در مkيان خkلق هkا اسkت .مkا نkبايkد بkه اسkتحكام حkكومkت
كمك كنيم.
اين مجلس ارتجاعى است و مصوبات آن در جهت سركوب خلق خواهد بود پس بايد آنرا تحريم كرد.
جمع بندى كنيم
بkا سkرنkگونkى شkاه ،حkاكkمان جkديkد بkايkد شkرايkط تkشكيل مجkلس مkؤسkسان را فkراهkم مkى كkردنkد تkا نkمايkندگkان تkمامkى

 .67مرداد  ،۱۳۵۸چرا شركت در مجلس فرمايشى خبرگان فريب توده ها است.
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اقشار در تدوين قانون اساسى شركت داشته باشند.
دو ديد در حاكميت بود:
 -۱ادامkkه كkkار شkkوراى انkkقالب و بkkه تkkعويkkق انkkداخkkنت تkkشكيل مجkkلس مkkؤسkkسان تkkا روزگkkارى كkkه مkkوقkkعيت مkkناسkkب
پيش بيايد.
-۲تصويب قانون اساسى
ن kkظر دوم م kkورد ق kkبول ق kkرار گ kkرف kkت ام kkا پ kkيشاپ kkيش ب kkاي kkد ح kkضور م kkخال kkفني دراي kkن مج kkلس م kkنتفى م kkى ش kkد .پ kkس
رفkkرانkkدم شkkكل حkkكومkkت بkkرگkkزار شkkد و مkkردم در سkkريkkك دوراهkkى قkkرار گkkرفkkتند .جkkمهورى اسkkالمkkى آرى يkkا نkkه .نkkه آن
يعنى قبول نظام سلطنت نظامى كه همني مردم آنرا سرنگون كرده بودند.
پ kkس ن kkظر م kkخال kkفني در ش kkكل ح kkكوم kkت ب kkا اي kkن ش kkگرد از ب kkني رف kkت .گ kkام دوم مج kkلس م kkؤس kkسان ب kkود ب kkراى ح kkذف
مkخالkفني مجkلس مkؤسkسان را بkه مجkلس خkبرگkان تkبديkل شkد۵۰۰ .نkفر تkبديkل شkد بkه  ۷۳نkفر .و خkبره بkراى نkوشkنت
يك قانون اساسى اسالمى پيشاپيش معلوم بود كه يعنى آخوند.
سه ديد در اين زمان در بلوك چپ بود:
-۱شركت درانتخابات و ورود بهمجلس ،اين نظر حزب توده و رنجبر و بابك زهرايى بود.
 -۲شركت در انتخابات و همراهى با مردم و افشاگرى اين نظر سازمان چريك ها و مجاهدين بود.
 -۳تحريم انتخابات و افشاگرى .اين نظر چريك هاى فدايى خلق و گروه هاى خط  ۳بود.
از نkظر حkزب تkوده مkى گkذريkم آن هkا سkمت و سkوى خkود را بkر مkبارزه پkارملkانkى گkرفkته بkودنkد امkا مkوافkقني شkركkت
و تkبليغ بkر ايkن بkاور بkودنkد كkه هkرچkند شkانkس انkتخاب شkدن آنkها كkم اسkت امkا مkوقkعيت مkناسkبى اسkت كkه نkظر خkود
را در مkkيان مkkردم بkkبرنkkد .و تkkوده هkkا را آگkkاه كkkنند و اگkkر شkkانkkس بkkود و بkkه مجkkلس هkkم راه يkkافkkتند از تkkريkkبون مجkkلس
براى افشاگرى استفاده كنند.
امkا طkرفkداران تحkريkم ،مkى گkفتند درايkن شkرايkط كkه جkنبش درحkال اعkتال اسkت شkركkت دريkن انkتخابkات كkه هkيچ
ش kkان kkسى ب kkراى م kkا وج kkود ن kkدارد .مش kkروع kkيت ب kkخشيدن ب kkه رژي kkم ،گ kkمراه ك kkردن ت kkوده ه kkا و ش kkري kkك ش kkدن در ت kkدوي kkن
قkوانkينی اسkت كkه پkيشاپkيش مkعلوم اسkت ارتkجاعkى اسkت .پkس بkايkد فkعاالنkه خkط تحkريkم و افkشاى حkكومkت را پkيش
برد.

تحليل طبقاتى

جامعه68

اين جزوه به كارگر شهيد نوروز قاسمى تقديم شده است.
نوروز قاسمى كه بود
در س kkال  ۱۳۳۷در روس kkتاي kkى از ت kkواب kkع م kkيان kkدوآب ب kkه دن kkيا آم kkد او ب kkراى گ kkذران زن kkدگ kkى خ kkود و خ kkان kkواده اش در
مياندوآب به كارگرى پرداخت.

 .68تحليل طبقاتى اینجامعه يا مخدوش كردن صف خلق اسفند ۱۳۶۲
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در سkال ۱۳۵۶در اعkتراضkات ضkدسkلطنتى فkعال بkود و يkكى از پkايkه گkذاران شkوراى كkارگkرى قkند مkيانkدوآب و
يكى از اعضاى مخفى هيأت مؤسسني كارگران بيكار بود.
در سال  ۱۳۵۸به چريك ها پيوست.
در اع kkتصاب ك kkارگ kkران ق kkند م kkيان kkدوآب ف kkعال ب kkود و در راه پ kkيماي kkى و ت kkحصن از ح kkماي kkت از ك kkارگ kkران ب kkيكار
مياندوآب از سازماندهندگان اين حركت بود.
او م kkسئول هس kkته ه kkاى ك kkارگ kkرى و دان kkش آم kkوزى چ kkري kkك ه kkا در م kkيان kkدوآب ب kkود و در ض kkمن راب kkط س kkازم kkان ب kkا
تشكيالت مياندوآب هم بود.
درحkني مkسافkرت بkه مkهابkاد دسkتگير شkد امkا پkس از پkنج مkاه از زنkدان آزاد و شkناخkته نشkد .پkس بkه كkردسkتان
رفkkت و در دوره آمkkوزشkkى »رفkkيق شkkهيد عkkباس دانkkش بهkkزادى« شkkركkkت كkkرد پkkس بkkا نkkام امkkير در عkkملياتkkى چkkند در
كردستان شركت كرد.
در زمس kkتان  ۱۳۵۹دس kkتگير و درم kkهاب kkاد در هش kkتم ت kkير  ۱۳۶۰ه kkمراه ب kkه روح ان kkگيز ده kkقان kkى و به kkزاد م kkسيحا
اعدام شد.
يك نكته
ايkن جkزوه در پkاسkخ بkه نkوشkته اى از اعkضاى )آرخkاسkت( كkه گkويkا در سkال  ۱۳۶۱نkوشkته شkده اسkت و امkا نkكات
مهم و نقدهاى اين جزوه:
 -۱اي kkنكه گ kkفته م kkى ش kkود خ kkصلت ع kkمده ج kkنبش ك kkارگ kkرى م kkا اك kkون kkوميس kkتى اس kkت و ع kkام kkل آن آريس kkتوك kkراس kkى
كارگرى است كه يا با حكومت است و يا با سازمان خائن اكثريت درست نيست.
 -۲آريستوكراسى حلقه واسط كارگرى با سازمانهاى چپ هستند درست نيست.
-۳گسترش صنايع امپرياليستى درايران باعث به وجود آمدن اشرافيت كارگرى نيست.
 -۴ايkن كkه در پkروسkه جkنگ پkيشاهkنگ بkا حkكومkت كkارگkران آگkاه و بkيدار مkى شkونkد و سkازمkان مسkتقل خkود را
مkى سkازنkد و پkيشاهkنگ بkا تkقويkت سkازمkان خkود و گسkترش جkنگ انkقالبkى بkركkل بkخش كkارگkرى اثkر مkى گkذارد و بkه
تدريج در آن نفوذ مى كند غلط است.
 -۵س kkطح ن kkازل ج kkنبش ك kkارگ kkرى رب kkطى ب kkه آريس kkتوك kkراس kkى ك kkارگ kkرى ن kkدارد ن kkاش kkى از س kkرك kkوب س kkياه و ب kkى
اعتمادى كارگران به پيشاهنگ است.
 -۶جkنبش هkاى خkودبkه خkودى كkارگkرى بkه اكkونkومkيسم مkنتهى مkى شkود .آگkاهkى و تkشكل و سkياسkت از خkارج و
از سوى پيشاهنگ وارد طبقه مى شود.
 -۷تkقسيم بkندى دهkقانkان بkه پkايkني و مkيانkه و بkاال كkافkى نيسkت .بkايkد تkوضkيح داد كkه تkولkيد چkگونkه بkه كkل سيسkتم
بورژوازى وابسته مربوط مى شود مهم تعيني وابستگى است.
اصالحات ارضى روستا را به بخشى ارگانيك از نظام سرمايه دارى تبديل كرد.
 -۸روستايى با شبكه وسيعى به نظام سرمايه دارى وابسته است.
 -۹در نkظام فkئودالkى بkا قkرار دادن زمkني ،دهkقان از پkيشاهkنگ حkمايkت مkى كkند امkا در ايkران ايkن گkونkه نيسkت.
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شرايط توليد وابسته به دولت است .و اگر پيشاهنگ اين شرايط را آماده نكند ،دهقان از او حمايت نمى كند.
 -۱۰مkسألkه كkردسkتان يkك اسkتثنا اسkت چkه هkم مkرزى بkا عkراق و چkه تkولkيد طkبيعى آن .امkا در شkمال ايkن گkونkه
نيست.
-۱۱در مkkناطkkق آزاد شkkده اگkkر مkkسألkkه تkkولkkيد حkkل نkkشود دهkkقان حkkمايkkت نkkمى كkkند اگkkر درتkkركkkمن صحkkرا دهkkقانkkان
حمايت كردند چون شورا امكانات توليد را فراهم كرد.
جمع بندى كنيم
دراين جزوه چريك ها به دو مسأله مهم اشاره مى كنند ،كارگران و دهقانان
در مkkورد كkkارگkkران ،نkkازل بkkودن سkkطح مkkبارزات كkkارگkkرى را بkkرخkkالف نkkويkkسنده )آرخkkا( بkkه اشkkرافkkيت كkkارگkkرى و
خيانت اكثريت مربوط نمى كند .بلكه سركوب سياه و بىاعتمادى طبقه را به روشنفكران عامل اصلى مى داند.
نkكته دوم آنkكه بkر ايkن بkاور نيسkت ،پkيشاهkنگ بkا دامkن زدن بkه جkنگ انkقالبkى ،فkضايkى ايkجاد مkى كkند .تkا طkبقه
كارگر ،سازمان هاى مستقل خود را درست كنند و در آينده با پيشاهنگ مرتبط شوند.
آگkاهkى و تkشكل سkوسkياليسkتى بkايkد تkوسkط پkيشاهkنگ وارد طkبقه شkود .و ايkن حkلقه واسkط ربkطى بkه اشkرافkيت
كارگرى ندارد.
در م kkورد ده kkقان kkان ن kkيز چ kkري kkك ه kkا ب kkر اي kkن ب kkاورن kkد ك kkه ت kkقسيم ده kkقان kkان ب kkه س kkه الي kkه ،پ kkاي kkينى ،م kkيان kkى و ب kkاالي kkى و
وابسته كردن آنها به ميزان زمني تعريف دقيقى نيست.
آن چkه كkه بkعد از رفkرم در ايkران اتkفاق افkتاد ،روسkتا بkه شkكل ارگkانkيك بkه سkرمkايkه دارى وابسkته مkرتkبط شkد .و
پkيشاهkنگ نkمى تkوانkد تkنها شkعار زمkني را مkطرح كkند .زمkني در دوران فkئودالkى انkگيزهkاى كkافkى بkراى دهkقانkان بkود.
اما در دوران جديد مسأله ابزار و لوازم براى توليد مطرح است.
اگkر در مkناطkق آزاد شkده پkيشاهkنگ نkتوانkد امkكانkات الزم را بkراى تkولkيد ،از كkود گkرفkته تkا ابkزار و وسkايkل و دام
براى دهقان آماده كند دهقانان از او حمايت نخواهند كرد.

مبارزه مسلحانه و اپورتونيست ها ـ كارنامه سه سال كار آرام سياسى
در ج kkلد اول م kkبان kkى ن kkظرى ن kkقده kkاي kkى ك kkه ب kkر م kkبارزه مس kkلحان kkه ش kkده اس kkت ت kkوض kkيح داده م kkى ش kkود و در ج kkلد دوم
كارنامه سه ساله آنها بازگشايى مى شود .اين كتاب به روح انگيز دهقانى تقديم شده است.
روح انگيز دهقانى كه بود
روح انگيز خواهر بهروز و اشرف دهقانى بود شغل او چون برادر و خواهرش معلمى بود.
در سال  ۱۳۴۶با كاظم سعادتى ازدواج كرد كه دوست صمد و بهروز بود.
در ارديبهشkت ۱۳۵۰بkه دنkبال مkخفى شkدن بهkروز او و همسkرش و محkمد بkرادرش دسkتگير شkدنkد كkاظkم بkعد از
آزادى خkودكkشى كkرد و شkهيد شkد .در حkالkى كkه مkدت كkمى بkود فkرزنkد دومkش بkه دنkيا آمkده بkود و كkمى بkعد بهkروز
زير شكنجه به شهادت رسيد.
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در سkال  ۱۳۵۲بkعد از فkرار اشkرف او و مkادرش را سkاواك زنkدانkى كkرد و سkه مkاه بkعد آن هkا را آزاد كkرد بkعد
از قkيام بkهمن او از چkريkك هkاى فkدايkى هkوادارى مkى كkرد .و رژيkم او را از كkار اخkراج كkرد و كkمى بkعد دسkتگير و
اعدام شد.
كارنامه اپورتونيست ها
 -۱تطهير حكومت با سهيم كردن خرده بورژوازى در قدرت
-۲بkرخkالف نkظر اپkورتkونيسkت هkا چkريkك هkا كkارى كkه بkا اعkالمkيه مkى تkوان انkجام داد بkا بkمب انkجام نkمى دهkند.
در انتخابات خبرگان شركت نكردند و آنرا افشا كردند و اپورتونيست ها كنف شدند.
 -۳اپ kkورت kkونيس kkت ه kkا ب kkا ش kkعار ت kkشكيل ح kkزب ط kkبقه ك kkارگ kkر ،ص kkف مس kkتقل س kkياس kkى ،ك kkار س kkياس kkى ـ ت kkوده اى
پرولتاريا را به آستان بوسى بورژوازى بردند.
 -۴اپ kkورت kkونيس kkت ه kkا ب kkا ش kkعار »پ kkيش ب kkه س kkوى م kkبارزه اي kkدئ kkول kkوژي kkك« ت kkهمت ،ش kkاي kkعه پ kkراك kkنى و ت kkصفيه ه kkاى
سازمانى را در پيش گرفتند.
 -۵اپورتونيست ها مدتى پشت سر جزنى پنهان شدند ،و بعد با رد جزنى پشت سر كيانورى پنهان شدند.
-۶اپورتونيست ها به آستانبوسى بورژوازى در حاكميت رفته اند.
-۷اكثريت بدون كمك اقليت نمى توانست برعيله چريك ها موفق باشد.
 -۸پيكار ،راه كارگر ،مركزيت چريك ها ،حزب توده همه از منتقدين مبارزه مسلحانه بودند.
 -۹راه ك kkارگ kkر ه kkمان چ kkيزى را گ kkفت ك kkه ح kkزب ت kkوده م kkى گ kkفت و م kkرك kkزي kkت چ kkري kkك ه kkا از روى آن رون kkوي kkسى م kkى
كردند در مورد تحليل حاكميت
 -۱۰خkطر فkاشkيم راه كkارگkر رونkويkسى از تحkليلگران اروپkايkى بkود .كkه مkتعلق بkه سkاخkت اقkتصادى ـ اجkتماعkى
آنان بود.
 -۱۱راه كارگر گذشته سازمان را رويزيونيسم چپ در ماركسيسم مى داند.
 -۱۲مبارزه ايدئولوژيك حول مسائل مبرم جامعه پيش نرفت و اپورتونيسم در اغلب سازمان ها غلبه كرد.
 -۱۳دو اثkkر لkkنني ،چkkه بkkايkkد كkkرد و بkkيمارى كkkودكkkى چkkپ روى پkkيش از آثkkار لkkنني مkkورد اسkkتفاده اپkkورتkkونkkيسم قkkرار
گرفت آن ها روح لنني را كشتند تا از جسم او سنگرى بسازند.
 -۱۴اپورتونيسم ها با استفاده از كتاب چپ روى ،سازش با يك جناح هيأت حاكمه را توجيه مى كنند.
 -۱۵م kkخاط kkب ل kkنني در چ kkپ روى ك kkودك kkى ،چ kkپ ه kkاى آمل kkان اس kkت ك kkه درم kkقاب kkل اپ kkورت kkونيس kkت ه kkاى راس kkت ك kkه ب kkر
احkزاب و سkنديkكاهkاى كkارگkرى چkنگ انkداخkته انkد .خkواسkتار خkروج از احkزاب و اتkحاديkه هkا بkودنkد و مkى خkواسkتند
خود بهتنهايى جهت سرنگونى حكومت قيام كنند و اين ربطى به مبارزه مسلحانه ما نداشت.
 -۱۶بkkرخkkورد دوم لkkنني بkkا چkkپ هkkاى آملkkانkkى ،مkkخالkkفت آن هkkا بkkا حkkزب و انkkضباط حkkزبkkى بkkود چkkپ هkkاى آملkkانkkى از
آنج kkا ك kkه اح kkزاب ك kkمونيس kkت را در دس kkت اپ kkورت kkون kkيسم م kkى دي kkدن kkد ت kkصور م kkى ك kkردن kkد ع kkلت آن ان kkضباط آه kkنني اي kkن
احزاب بوده است كه لنني به آنها مى گفت اينگونه نيست.
 -۱۷لنني به چپ هاى آملانى مى گويد بايد شيوه كار علنى در ارتجاعى ترين پارملان ها را آموخت.
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امkا آيkا چkريkك هkا چkون ايkن راه را بkلد نkبودنkد بkه مkبارزه مسkلحانkه دسkت زنkد .يkا ايkن كkه اصkالً چkنني مkسألkه اى
در ايkران مkطرح نkبود آيkا چkنني سkازمkان هkايkى در ايkران بkود كkه بkه آنجkا رفkت و بkه خkاطkر حkضور پkرولkترهkا و نkيمه
پرولترها در آنجا كار كرد.
 -۱۸آن هkايkى كkه بkا شkعار كkار سkياسkى ،تkشكيالتkى بkه نkقد مkبارزه مسkلحانkه مkى نشسkتند جkز نkقد چkه كkردنkد
هيچ .راه كار آن ها براى نفوذ در طبقه چيست در اتحاديه ها در پارملان و تشكيل حزب چگونه است.
 -۱۹لkنني در چkپ روى چkپ آملkانkى را بkه مkصالkحه فkرا مkى خkوانkد امkا سkازش كkارى را كkار اپkورتkونيسkت هkا مkى
داند معيار درستى كار ،ارتقاى سطح مبارزه است.
-۲۰لkنني مkى گkويkد :اگkر طkرز تkعرض را آمkوخkتيد ،طkرز عkقب نkشينى را هkم يkاد بkگيريkد .ايkن نkصيحت بkه كkسانkى
است كه تعرض در استراتژى آن ها است نه اپورتونيست ها .عقب نشينى بايد با تحليل مشخص باشد.
 -۲۱ايkkن نkkكته كkkه لkkنني مkkى گkkويkkد و اپkkورتkkونيسkkتها تkkكرار مkkى كkkنند فkkرسkkتادن پkkيشاهkkنگ بkkراى نkkبرد قkkطعى بkkدون
ح kkضور و ح kkماي kkت ت kkوده و ط kkبقه ج kkناي kkت اس kkت .دو ن kkكته را ف kkرام kkوش م kkى ك kkنند .نخس kkت آن ك kkه ق kkبل از اي kkن ن kkبرد
پkيشاهkنگى وجkود نkداشkته اسkت .و پkيشاهkنگ خkود حkاصkل ايkن مkبارزه اسkت .دوم آن كkه مkبارزه مسkلحانkه بkه نkبردى
ط kkوالن kkى و ت kkوده اى ف kkكر م kkى ك kkند و ن kkبرد ق kkطعى ب kkراى او ش kkروع ك kkار نيس kkت .وج kkه ت kkبليغى در اب kkتدا ب kkراى او ع kkمده
است.
 -۲۲شيوه مبارزه از دل تحليل شرايط بيرون آمد.
 -۲۳وقkتى لkنني مkى گkويkد :قkيام كkار تkوده هkا اسkت قkيام شهkرى را مkدنkظر دارد امkا احkمدزاده بkه جkنگ تkوده اى
طkوالنkى فkكر مkى كkند و مkى گkويkد عkصر لkنني نkمى تkوانسkت تkصورى از آغkاز قkيام داشkته بkاشkد چkرا كkه تkصورى از
جنگ چريكى طوالنى نداشت ،قيام كار توده ها است درست است اما آغاز قيام كار پيشاهنگ است.
 -۲۴در سkkال ۱۳۵۶بkkه بkkعد پيشkkرو مkkى تkkوانسkkت كkkار تkkبليغ و تkkرويkkج و سkkازمkkاندهkkى خkkود را بkkدون احkkتياج بkkه
سالح انجام دهند.
 -۲۵بkعد از قkيام بkهمن ديkگر تkوسkل بkه مkبارزه مسkلحانkه پيشkرو سkودى نkداشkت بkايkد تkاكkتيك هkاى جkديkدى اتkخاذ
مى شد.
 -۲۶بkنيانkگذاران چkريkك هkا خkود بkهجkدا بkودن ايkن مkشى از تkوده مkعترف بkودنkد .و بkرايkن بkاور بkودنkد كkه اگkر راه
بkهدرون تkوده پkيدا نkكنند نkابkود خkواهkند شkد امkا ايkن جkدايkى زايkيده شkرايkط بkود و ربkطى بkهتkئورى آن هkا نkداشkت و
اولني گام خود را نزديكى با توده مى دانستند.
جمع بندى كنيم
»كkارنkامkه سkه سkال كkار سkياسkى« كkه دنkبالkه »مkبارزه مسkلحانkه و اپkورتkونيسkت هkا« اسkت درواقkع جkمع بkندى كkرده
هkا و نkاكkرده هkاى سkازمkان چkريkك هkاى فkدايkى ،و سkازمkان پkيكار اسkت .دو سkازمkانkى كkه هkر دو از مkنتقدان مkشى
چkريkكى بkودنkد و بkهكkار سkياسkى ـ تkشكيالتkى بkاور داشkتند در ايkن بkررسkى حkزب تkوده جkايkى نkدارد چkريkك هkا بkه دو
دليل به مواضع حزب توده نزديك نشدند:
 -۱نخست آنكه آنان حزب توده را كاريكاتورى از يك حزب مى دانستند.
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 -۲و دوم آن كه اين حزب را آبرو باخته تر از آن مى دانستند كه مواضع آن نياز به نقد داشته باشد.
امkا بkبينيم مkنتقديkن مkبارزه مسkلحانkه )كkميته مkركkزى سkازمkان ،پkيكار و راه كkارگkر( چkه مkى گkفتند :مkنابkع اصkلى
آن هkkا در نkkقد چkkريkkك هkkا ،در كkkتاب چkkه بkkايkkد كkkرد و بkkيمارى كkkودكkkى چkkپروى لkkنني بkkود در ايkkن دو كkkتاب لkkنني بkkه نkkقد
مkواضkع چkپ هkاى آملkانkى مkى نkشيند كkه مkخالkف شkركkت در پkارملkان ،سkنديkكاهkا و احkزاب كkارگkرى انkد كkه بkه نkوعkى
تحت سيطره اپورتونيست ها و بورژوازى است.
در حkالkى كkه در دهkه  ۴۰مkشكالت چkپ ايkران از سkنخ مkشكالت آملkان يkا روسkيه نkبود بkه طkور كkل نkه اتkحاديkه اى
وجkود داشkت ،نkه سkنديkكايkى ،نkه پkارملkانkى و نkه حkزبkى كkه مkسألkه شkركkت در آن هkا مkطرح بkاشkد .عkالوه بkر آن مkسألkه
جkنگ مسkلحانkه تkوده اى طkوالنkى مkدت درزمkان لkنني مkطرح نkبود كkه لkنني نسkبت بkه آن مkوضkع گkيرى كkند و ايkن شkيوه
مبارزه با انقالب چني ،ويتنام ،كوبا و الجزاير باب شد .و وارد ادبيات جنبش كمونيستى شد.
امkا بkعد از قkيام مkنتقديkن مkبارزه مسkلحانkه ،ايkن شkيوه مkبارزه را مkشى جkدا از تkوده اعkالم كkردنkد و شkعار پkيش
بkkه سkkوى تkkشكيل حkkزب و كkkار سkkياسkkى ـ تkkشكيالتkkى را در طkkبقه كkkارگkkر دارنkkد در مkkورد جkkدايkkى ايkkن مkkشى از تkkوده
ها ،بنيانگذاران چريك ها خود بدان معترف اند .و اين مشى براى غلبه بر همني نبود رابطه مطرح مى شود.
بkk kنيانkk kگذاران چkk kريkk kك هkk kا گkk kفتند بkk kني پkk kيشاهkk kنگ و تkk kوده رابkk kطه قkk kطع شkk kده اسkk kت .و عkk kلت آن سkk kركkk kوب سkk kياه
ديكتاتورى ،خيانت رهبران حزب توده و شكست جنبش بوده است.
پس بايد بربستر قهر انقالبى فضايى آفريد كه پيشاهنگ بتواند با توده ارتباط پيدا كند.
ام kkا در راب kkطه ب kkا ت kkشكيل ح kkزب و ك kkار س kkياس kkى ـ ت kkشكيالت kkى در ت kkوده و ط kkبقه ،چ kkري kkك ه kkا خ kkود ن kkيز ب kkه آن ب kkاور
داشkتند .و مkى پkرسkيدنkد خkب چkگونkه بkايkد حkزب را تkشكيل داد و دربkررسkى كkارنkامkه سkه سkالkه مkنتقديkن چkيز زيkادى
پيدا نمى شد.
از دهkkه ۴۰بkkه بkkعد پkkيشاهkkنگان جkkنبش كkkمونيسkkتى در پkkى آن بkkودنkkد كkkه راهkkى بkkيابkkند تkkا بkkا تkkوده و طkkبقه مkkرتkkبط
شوند اما عوامل بسيارى سد اين راه بود.
مkبارزه مسkلحانkه از دل تحkليل شkرايkط بkيرون آمkد .سkركkوب وحشkتناك حkكومkت كkودتkا و شكسkت خkفت بkار حkزب
توده ،تز دو مطلق پويان را مطرح كرد قدرت مطلق حكومت و ضعف مطلق توده و طبقه.
چkريkك هkا بkر ايkن بkاور بkودنkد كkه بkا شكسkنت ايkن دو مkطلق راه بkراى كkار سkياسkى ـ تkشكيالتkى در تkوده و طkبقه
باز مى شود و در همني پروسه حزب بايد تشكيل شود.
مkنتقديkن آن هkا در آن سkال هkا) ،حkزب تkوده( و در سkال هkاى بkعد )پkيكار ،سkازمkان فkدايkيان خkلق و راه كkارگkر(
ضkkمن پkkذيkkرش سkkركkkوب سkkياه مkkى گkkفتند نkkيازى نيسkkت تkkا بkkا مkkبارزه مسkkلحانkkه زمkkينه كkkار آمkkاده شkkود امkkا در وجkkه
اثباتى آن راه روشنى ارائه نمى دادند.
پkيكار وقkتى در سkال ۱۳۵۸مkى گkويkد بkايkد كkار سkياسkى ـ تkوده اى كkرد بkايkد در دل تkوده و طkبقه جkاى گkرفkت و
آن ها را متشكل كرد و حزب خود را به وجود آورد.
اين حرف قابل رد يا اثبات نيست .بايد منتظر شد تا عملى بودن اين ادعا ثابت شود.
سkkركkkوب سkkياه نkkه بkkه پkkيشاهkkنگ اجkkازه مkkى دهkkد تkkا در دل تkkوده و طkkبقه رخkkنه كkkند نkkه بkkهتkkوده و طkkبقه فkkرصkkت مkkى
دهد تا پيشاهنگ خود را بيابد.
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شركت در انتخابات
انتخابات رئيس جمهورى محمد

خاتمى69

انkkتخابkkات سkkال  ۱۳۷۶كkkه رقkkابkkتى بkkود بkkني نkkاطkkق نkkورى ،نkkمايkkنده جkkناح اصkkولkkگرا و محkkمد خkkاتkkمى نkkمايkkنده جkkناح
اصkkالح طkkلب حkkاكkkميت .طkkبق ادعkkاى حkkكومkkت حkkدود  ۳۰مkkيليون نkkفر درايkkن انkkتخابkkات شkkركkkت كkkردنkkد و بkkيش از۲۰
ميليون به خاتمى رأى دادند.
رژيم همچنني مدعى شد كه شوكه شده است .و اين برنده شدن على رغم ميل باطنى او بوده است.
قkkبل از انkkتخابkkات اپkkوزيkkسيون عkkمدت kا ً بkkر ايkkن بkkاور بkkود كkkه نkkاطkkق نkkورى نkkمايkkنده بkkيت خkkامkkنه اى بkkرنkkده مkkسابkkقه
امkkروز حkkكومkkت اسkkت .ايkkن ارزيkkابkkى پُkkر بkkى راه نkkبود .حkkكومkkت بkkا سkkازوكkkارهkkايkkى كkkه داشkkت مkkى تkkوانسkkت هkkر كkkه را
اراده كند از صندوق بيرون بياورد.
ام kkا م kkعضالت داخ kkلى و خ kkارج kkى ح kkكوم kkت ن kkيازم kkند چه kkره اى م kkدرن ب kkود .ت kkا ه kkم ق kkضيه م kkيكون kkوس و ص kkندوق
ج kkهان kkى پ kkول ح kkل ش kkود و ه kkم ت kkوده ه kkاى ن kkاراض kkى را ام kkيدوار ك kkند ك kkه رف kkرم درون ح kkكوم kkت م kkمكن اس kkت .پ kkيروزى
خاتمى براى مصرف داخلى و خارجى كليد خورد.
از ابتدا بلوك اپوزيسيون دو برخورد داشت:
 -۱تحريم
 -۲شركت به نفع اصالح طلبان
جkkريkkانkkات بkkرانkkداز در جkkناح تحkkريkkم بkkودنkkد از مkkجاهkkديkkن گkkرفkkته تkkا چkkريkkك هkkاى فkkدايkkى خkkلق و راه كkkارگkkر و حkkزب
كمونيست كارگر و الخ
و جkريkانkاتkى چkون حkزب تkوده ،اكkثريkت ،حkزب دمkكرات مkردم ايkران و مkلى مkذهkبى هkا در جkناح شkركkت .هkر دو
بkراى خkود داليkلى داشkتند .جkناح تحkريkم هkرگkونkه شkركkت را درايkن نkمايkش مشkروعkيت دادن بkه رژيkم مkى دانسkتند و
رژيم على رغم تنوع رأى آنچه كه برايش مهم بود شركت بود تا مشروعيت خود را به رخ غرب بكشد.
و جkkناح شkkركkkت كkkه بkkرانkkداز نkkبود خkkود را مkkخالkkف انkkقالب مkkى دانسkkت بkkه رفkkرم بkkاور داشkkت و ايkkن رفkkرم عkkمدت kاً
رفرمى درون حكومت بود.
پkkيروز شkkدن خkkاتkkمى در انkkتخابkkات در جkkناح شkkركkkت كkkه بkkاعkkث شkkور و شkkعف بkkود .ايkkن پkkيروزى را دلkkيل درسkkتى
راه و ممكن بودن اصالحات از درون رژيم تلقى كردند و پابه پاى رژيم آمار ارائه شده را تكرار كردند.
در جناح تحريم دو واكنش ايجاد شد:
الkkف( عkkده اى شkkركkkت مkkردم در ايkkن حkkد را نkkمايkkش ديkkگر از سkkوى رژيkkم اعkkالم كkkردنkkد و بkkيرون آوردن خkkاتkkمى را
از صندوق رأى يك پروژه دانستند؛ مجاهدين و چريك ها
ب( عkده اى ديkگر چkون راه كkارگkر ،دچkار بهkت و نkابkاورى شkدنkد و ايkن انkتخاب را پkيروزى مkردم و اپkوزيkسيون
دانس kkتند و آن ه kkا را دل kkيل ن kkه پ kkررن kkگ م kkردم ب kkه رژي kkم اع kkالم ك kkردن kkد و گ kkفتند :به kkتر ب kkود ه kkمراه ب kkا م kkردم و ان kkتخاب kkات
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شkkركkkت مkkى كkkردنkkد و تkkودهkkنى بkkزرگkkى بkkه رژيkkم مkkى زدنkkد .و شkkركkkت مkkردم در انkkتخابkkات را بkkه واقkkع آن سkkوى چهkkره
تحريم خود مى دانستند.
چkريkك هkا ضkمن دروغ داشkنت آمkارهkاى رژيkم ،قkبول داشkتند بkخش هkايkى از مkردم چkه از تkرس و چkه بkه خkاطkر
تkبليغ و تkوهkم بkه اصkالحkات درونkى رژيkم در انkتخابkات شkركkت كkرده انkد .امkا پkيروزى خkاتkمى ،نkه پkيروزى مkردم كkه
برآيند منافع استراتژيك نظام بوده است و اين انتخاب ربطى به رأى مردم ندارد.

ارتش آزادى بخش
 -۱ارتkش خkلق يkكى از مkهمتريkن و مkسائkل ضkرورى بkراى پيشkبرد پkيروزمkند انkقالب اسkت و تkشكيل آن كkارى اسkت
به سوى پيروزى.
 -۲در تئورى راهنماى چريك ها ايجاد ارتش خلق از اهميتى تعيني كننده برخوردار است.
-۳در شkرايkط سkلطه امkپريkالkيسم عkامkل ايkن بkقا سkركkوب قهkرآمkيز اسkت .شkكل عkريkان حkرفkش ديkكتاتkورى و تkكيه
اين ديكتاتورى بر ارتش است.
 -۴مkسألkه اصkلى هkر انkقالب كسkب قkدرت سkياسkى اسkت .ايkن امkر بkدون درهkم شكسkنت قkدرت سkياسkى حkاكkم
امkkكان پkkذيkkر نيسkkت .و از آنجkkا كkkه قkkدرت دولkkتى يkkعنى زور سkkازمkkان يkkافkkته و زور سkkازمkkان يkkافkkته يkkعنى ارتkkش پkkس
براى پيروزى انقالب مسأله نابودى اين ارتش در دستور كار انقالب است.
-۵ارتش ضدخلقى را جز با ارتش خلق نمى توان درهم شكست.
 -۶از طkريkق اعkتصاب عkمومkى سkياسkى و قkيام مسkلحانkه شهkرى كkوتkاه مkدت ارتkش را نkمى تkوان نkابkود كkرد تkنها
راه جنگ توده اى طوالنى مدت است در اين پروسه است كه ارتش خلق به وجود مى آيد.
 -۷از آنجkا كkه انkرژى تkوده هkا بkه تkدريkج آزاد مkى شkود و مkاشkني سkركkوب بkه تkدريkج مkتالشkى مkى شkود از آنجkا
كkه نkيروى انkقالب در ابkتدا ضkعيف و پkراكkنده اسkت و انkقالب از ضkعف شkروع مkى كkند و بkه تkدريkج قkدرت مkى گkيرد
پ kkس ج kkنگ ط kkوالن kkى م kkدت و ت kkوده اى اس kkت ت kkوده اى اس kkت از آن روس kkت ك kkه ج kkز ب kkا ك kkمك ت kkوده اي kkن پ kkيروزى م kkمكن
نيست.
 -۸ايkن تkصور كkه مkى تkوان در شkرايkط ديkكتاتkورى امkپريkاليسkتى تkوده هkا را در جkريkان مkبارزات مkساملkت آمkيز
چkkنان مkkتشكل كkkرد كkkه تkkوانkkايkkى نkkابkkودى مkkاشkkني دولkkتى را از طkkريkkق تkkوسkkل بkkه قkkيام شهkkرى داشkkته بkkاشkkد تkkصورى
است غلط.
 -۹ب kkراى آگ kkاه س kkازى ،ب kkسيج و م kkتشكل ك kkردن ت kkوده ه kkا ،ب kkراى تش kkدي kkد ت kkضاد درون kkى دش kkمن ،اي kkزول kkه ن kkمودن
اپورتونيست ها اتحاد كارگران و دهقانان استراتژى انقالب مبارزه مسلحانه توده اى است.
 -۱۰اگkر هkدف مkبارزه مسkلحانkه نkابkودى ارتkش بkاشkد نkه تkبليغات ،افkشاگkرى و يkا دفkاع از خkود ،تkشكيل ارتkش
خلق ضرورى است.
 -۱۱براى تشكيل خلق چند شرط الزم است:
الف( آزادسازى يك منطقه يا ضعيف شدن سلطه دشمن در آن منطقه
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ب( تشكيل يك جبهه براى وحدت فرماندهى
 -۱۲يك ارتش خلق بيشتر نمى توان داشت.
 -۱۳از آنجkا كkه نkيروهkاى بkسيارى دسkت بkه سkالح بkرده انkد تkشكيل ارتkش خkلق بkدون تkشكيل جkبهه اى از هkمه
نيروها توسط يك گروه )مجاهدين( شدنى نيست.
 -۱۴از آنجkا كkه در ايkن ارتkش نkه تkوده هkا و نkه ديkگر گkروه هkا بkلكه كkادرهkاى مkجاهkديkن تkشكيل شkده پkس بهkتر
است نام آنرا ارتش مجاهدين گذاشت.
 -۱۵مkجاهkديkن اسkتراتkژى ارتkش را چkنني تkئوريkزه مkى كkند كkه آنkها درپkى آزادسkازى مkنطقه اى نيسkتند .چkرا كkه
هدف روستاها نيستند هدف باملال شهرها است شعار اصلى هم حول زمني نيست حول صلح و آزادى است.
 -۱۶خط مجاهدين آزادسازى منطقه و سرنگونى از طريق محاصره شهرها از طريق روستا نيست.
 -۱۷زمkان بkندى مkجاهkديkن عkبارت بkود از بkى آيkنده كkردن رژيkم سkلب ثkبات ،تkثبيت نkظامkى سkازمkان و مkعرفkى و
تثبيت آلترناتيو مرحله اول تا سال  ۱۳۶۱ادامه دارد.
مkk kرحkk kله دوم از سkk kال  ۱۳۶۱شkk kروع مkk kى شkk kود .هkk kدف شكسkk kنت طkk kلسم اخkk kتناق بkk kراى بkk kهمkk kيدان آوردن عkk kنصر
اجتماعى است.
مرحله سوم :قيام مسلحانه شهرى است.
در م kkرح kkله اول ش kkاه مه kkره ه kkاى رژي kkم ه kkدف ب kkود در م kkرح kkله دوم ،ت kkنه س kkرك kkوب kkگر رژي kkم و م kkرح kkله س kkوم :شكس kkنت
طلسم اختناق است .و مرحله چهارم :جنگ آزادى بخش و رهنمود خروج نيروها و پيوسنت به ارتش.
 -۱۸ب kkني ج kkنگ در م kkرزه kkا و ج kkنگ در شه kkره kkا ت kkفاوت ك kkيفى در ج kkام kkعه دارد م kkجاه kkدي kkن ن kkباي kkد در ج kkبهه ج kkنگ
امپرياليستى وارد شود.
جمع بندى كنيم
اي kkن ج kkزوه ك kkه ب kkهان kkه آن ت kkشكيل ارت kkش ره kkاي kkى ب kkخش ت kkوس kkط م kkجاه kkدي kkن خ kkلق ن kkوش kkته ش kkده اس kkت اب kkتدا ب kkه اص kkول
تئوريك ارتش خلق پرداخته مى شود.
رژيkم هkاى وابسkته بkه امkپريkالkيسم عkامkل بkقاى شkاه سkركkوب قهkرآمkيز اسkت تkكيه ايkن ديkكتاتkورى بkر ارتkش اسkت
از سkويkى ديkگر مkسألkه اسkاسkى هkر جkنش انkقالبkى كسkب قkدرت سkياسkى اسkت .ايkن امkر شkدنkى نيسkت اال بkا درهkم
شكسنت قدرت سياسى حاكم.
و از آنجkا كkه قkدرت دولkتى يkعنى زور سkازمkان يkافkته يkعنى ارتkش پkس بkراى پkيروزى انkقالب ارتkش ضkدانkقالب
بايد نابود شود.
ايkن ارتkش بkا اعkتصاب عkمومkى و قkيام شهkرى درهkم شكسkته نkمى شkود .تkنها راه جkنگ بkا ايkن ارتkش اسkت ،امkا
چkkگونkkه جkkنگى؟ از آنجkkا كkkه نkkيروى تkkوده بkkه تkkدريkkج آزاد مkkى شkkود پkkس مkkاشkkني سkkركkkوب را بkkايkkد بkkه تkkدريkkج مkkتالشkkى
كرد .و از آنجا كه انقالب از كم به انبوه و از ضعف به قدرت آغاز مى شود پس اين جنگى است طوالنى مدت.
و ن kkيروى اي kkن ج kkنگ ك kkسى نيس kkت ج kkز ت kkوده و ط kkبقه .پ kkس اي kkن ج kkنگ ج kkنگى اس kkت ط kkوالن kkىم kkدت و ت kkوده اى در
پkروسkه ايkن جkنگ انkقالبkى در مkناطkق آزاد شkده يkا مkناطkقى كkه تسkلط رژيkم ضkعيف شkده اسkت ارتkش خkلق بkه وجkود
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مى آيد.
ارتkkش خkkلق مkkتشكل از تkkمامkkى نkkيروهkkايkkى اسkkت كkkه وابسkkته بkkه خkkلق انkkد پkkس مkkسألkkه جkkبهه و مkkسألkkه فkkرمkkانkkدهkkى
واحkد بkايkد حkل شkود .و از آنجkا كkه يkك انkقالب و يkك خkلق مkطرح اسkت پkس يkك ارتkش خkلق بيشkتر نkمى تkوانkد وجkود
داشته باشد.
نقد قيام شهرى
كسkب قkدرت سkياسkى ،بkرنkامkه هkرجkنبش سkياسkى اسkت و اگkر جkز ايkن بkاشkد مkا بkا يkك كkلوب روبkه رو هسkتيم تkا يkك
جنبش انقالبى ،اما براى رسيدن بهقدرت دو راه حل ارائه مى شود:
 -۱راه حل مساملت آميز
 -۲راه حل قهرآميز
راه حkل مkساملkت آمkيز بkه سkازمkاندهkى مkساملkت آمkيز تkوده هkاى شهkرى مkتكى اسkت .و بkرايkن بkاور اسkت كkه بkا
سkازمkاندهkى مkبارزات مkساملkت آمkيز ،تkوده و طkبقه را بkه يkك اعkتصاب عkمومkى در نkهايkت مkى كkشانkد و ضkربkت آخkر
را ق kkيام مس kkلحان kkه شه kkرى ب kkه ح kkكوم kkت وارد م kkى ك kkند .و چ kkماق ف kkرم kkان kkرواي kkى را از دس kkت ق kkدرت وابس kkته خ kkارج م kkى
كشد.
امkا ديkدگkاه دوم بkرايkن بkاور اسkت كkه حkكومkت هkاى سkركkوبkگر وابسkته بkه امkپريkالkيسم بkه تkوده و طkبقه و بkاملkال بkه
پkيشاهkنگان آنkها اجkازه ايkن سkازمkاندهkى و بkسيج را نkمى دهkد .و آنkها را سkركkوب مkى كkند .پkس مkبارزه مسkلحانkه
بkه عkنوان بسkترى بkه پkيشاهkنگ اجkازه مkى دهkد تkوده و طkبقه را بkسيج كkند .و بkا اسkتفاده از اشkكال مkختلف مkبارزه
باعث تضعيف و فروپاشى حكومت مى شود.
آزادسازى منطقه اى و محاصره شهرها از طريق روستا ضربه نهايى را وارد مى كند.
استفاده از قيام هاى شهرى بر اين بستر نيز قابل قبول مى باشد.
نقد مجاهدين
مجاهدين از سال  ۱۳۶۰وارد فاز نظامى شد .رهبرى به خارج رفت و شوراى ملى مقاومت را درست كرد.
مجاهدين از همان آغاز استراتژى خود را در سه مرحله تنظيم كردند:
 -۱مkرحkله نخسkت كkه از خkرداد  ۱۳۶۰آغkاز مkىشود و تkا سkال ۱۳۶۱ادامkه مkى يkابkد .درايkن مkرحkله مkجاهkديkن در
پى بى آينده كردن رژيم ،سلب ثبات و تثبيت نظامى سازمان و تثبيت و معرفى آلترناتيو انقالبى بود.
 -۲مkرحkله دوم كkه از سkال ۱۳۶۱شkروع مkى شkد ،مkرحkله زدن بkدنkه رژيkم بkود .مkرحkله اول بkا زدن شkاه مهkره هkاى
رژيم شروع مى شد و مرحله دوم قطع كردن سرانگشتان رژيم بود.
در اين مرحله طلسم اختناق شكسته مى شد و عنصر اجتماعى آزاد مى گشت.
 -۳و بعد مرحله سوم آغاز مىشود كه قيام مسلحانه شهرى بود.
امkkا سkkير حkkوادث ايkkن گkkونkkه نkkبود كkkه مkkجاهkkديkkن پkkيش بkkينى مkkى كkkنند سkkركkkوب وحشkkتناك ایkkنجkkازه نkkداد طkkلسم
اختناق پاره شود و عنصر اجتماعى به ميدان آيد.
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پkس مkجاهkديkن بkا آمkدن بkه عkراق و سkازمkاندهkى ارتkش خkلق ،تkاكkتيك جkنگ در مkرزهkا رومkى آورنkد مkجاهkديkن از
اين مرحله با ديگر گروه هايى كه در مبارزه مسلحانه با رژيم بودن فاصله گرفت.
 -۱نخسkkت آن كkkه مkkجاهkkديkkن بkkر ايkkن بkkاور بkkود شkkعار مkkحورى ،شkkعار صkkلح و آزادى اسkkت نkkه زمkkني و چkkيزهkkاى
ديگر.
 -۲پkس وقkتى پkتانkسيل انkقالبkى در شهkرهkا بkاشkد ديkگر آزادسkازى مkنطقه اى و مkحاصkره شهkرهkا را از طkريkق
روستاها در دستور كار نيست .هدف باملال مجاهدين شهرها بود.
 -۳قيام مسلحانه شهرها هم در خدمت استراتژى ارتش رهايى بخش بود.
اين استراتژى مورد اعتراض و نقد چريك ها بود:
 -۱نخست آنكه تشكيل ارتش خلق نيازمند آزادسازى يك منطقه است.
 -۲دوم آنكه تشكيل ارتش نيازمند تشكيل جبهه و فرماندهى واحد است.
 -۳سوم آنكه نيروى اصلى ارتش خلق روستا است.
 -۴اگر شعار حركت زمني و قس علي هذه نيست پس تكليف انقالب ،دمكراتيك چه مى شود.
 -۵خkالkى كkردن شهkرهkا از نkيروهkاى مkجاهkد و بkردن آنkها بkه عkراق در ارتkش و جkنگ در مkرزهkا ،اثkرى كkه مkبارزه
در شهرها را دارد ندارد.

مسأله ملى
 -۱ايران كشورى تحت سلطه امپرياليسم و مركب از مليت هاى گوناگون است.
-۲مبارزه در ايران دو وجه دارد و وجه ضدامپرياليستى و وجه رهايى از ستم ملى
-۳امپرياليسم ستم ملى را وسيله اى براى سركوب ملت ها و استثمار آن ها قرار داد.
-۴مبارزه براى رهايى از ستم ملى جزء جدايى ناپذير از مبارزه عليه امپرياليسم است.
 -۵براى ما حق تعيني سرنوشت و حق جدايى نقطه عزيمت را تشكيل مى دهد.
 -۶با حفظ ارتش وجود دمكراسى امپرياليستى حق تعيني سرنوشت شدنى نيست.
 -۷حل مسأله ملى استقرار حل مسأله انقالب دمكراتيك است.
-۸ب kkراى ت kkعيني ح kkق س kkرن kkوش kkت ،ن kkيازم kkند دم kkكراس kkى هس kkتيم و دم kkكراس kkى زم kkان kkى م kkحقق م kkى ش kkود ك kkه م kkاش kkني
سركوب از بني رفته باشد و ستون فقراتش كه ارتش باشد.
 -۹م kkا ه kkمچنان ك kkه ب kkا ال kkحاق ط kkلبى ام kkپري kkاليس kkتى م kkخال kkف اي kkم ب kkا ج kkداي kkى ط kkلبهاي kkى ك kkه در ب kkقاء م kkناس kkبات
امپرياليسم جدايى طلباند مخالف ايم.
 -۱۰مkا ضkمن شkعار خkودمkختارى بkراى مkليت هkا ،تkصميم نkهايkى را مkوكkول بkه اراده آزاد تkوده هkا مkى كkنيم .امkا
درعنيحال خواهان اتحاد آزادانه ملت ها هستيم و با تجزيه طلبى بورژوازى هم مخالف ايم.
پس حق جدايى با قوائد الحاق داوطلبانه همراه است.
-۱۱اما رئوس برنامه ما:
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 براى تحقق اين حقوق دمكراسى الزم است. براى تحقق دمكراسى ،درهم شكسنت قدرت ديكتاتورى امپرياليستى الزم است. براى اين درهم شكسنت جنگ توده اى طوالنى مدت الزم است. در صkورت آزاد شkدن كkردسkتان ،حkكومkت خkودمkختار كkردسkتان بkا ديkكتاتkورى دمkكراتkيك كkارگkران و دهkقانkانبايد برقرار شود.
 درچ kkارچ kkوب ج kkمهورى دم kkكرات kkيك خ kkلق اي kkران ج kkز س kkياس kkت و اق kkتصاد خ kkارج kkى و ام kkور دف kkاع kkى ،و پ kkول وطرحهاى اقتصادى ،اجتماعى سراسرى ايران و با حكومت خودمختار است.
 حفظ انتظامات و مرز با نيروهاى خودمختار است.زبkkان كkkردى در مkkدارس و ادارات در ارگkkانkkها رايkkج اسkkت زبkkان فkkارسkkى بkkني دولkkت مkkركkkزى و دولkkت خkkودمkkختارجارى است زبان فارسى زبان دوم مدارس خواهد بود.
جمع بندى كنيم
ايkkن مkkقالkkه در اسkkفند  ۱۳۶۲نkkوشkkته شkkده اسkkت و ضkkمن مkkرزبkkندى بkkا دو نkkگاه نسkkبت بkkهخkkودمkkختارى نkkظر خkkود را
ابراز مى دارد.
بkه طkور كkل سkه ديkدگkاه در مkورد خkودمkختارى خkلق هkا وجkود دارد .از ديkدگkاه پkرونkاسkيونkاليسkت هkا مkى گkذريkم.
آن هkا بkه مkقولkه اى بkه عkنوان خkلق هkاى مkختلف در ايkران بkاور نkدارنkد و هkر نkوع خkودمkختارى را رد مkى كkنند و آن
را توطئه خارجى مى دانند .اين همان چيزى است كه در بني خلق ها به عنوان شوونيسم فارس معروف است.
 -۱ديkدگkاه نخسkت خkودمkختارى را درچkارچkوب هkمني مkناسkبات ،مkناسkبات بkورژوايkى ،مkى پkذيkرد و آنkرا شkدنkى
مى داند.
 -۲ديkkدگkkاه دوم ،ديkkدگkkاهkkى اسkkت كkkه بkkه خkkودمkkختارى در چkkارچkkوب ايkkران بkkاور نkkدارنkkد و بkkه كkkردسkkتان بkkزرگ يkkا
آذربایجان بزرگ مى انديشد و تجزيه طلب اند.
 -۳ديkدگkاه سkوم كkه ديkدگkاه چkريkك هkاى فkدايkى اسkت حkق تkعيني سkرنkوشkت را تkا جkدايkى مkى پkذيkرنkد امkا بkر ايkن
بkkاورنkkد كkkه الkkحاق داوطkkلبانkkه خkkلق هkkا بkkه جkkمهورى دمkkكراتkkيك خkkلق ايkkران ،مkkنافkkع هkkمه آنkkها را تkkضمني مkkى كkkند .امkkا
بkkراى رسkkيدن بkkه خkkودمkkختارى و حkkتى رفkkرانkkدم بkkراى جkkدايkkى يkkا الkkحاق داوطkkلبانkkه بkkه ديkkگر خkkلق هkkا شkkرايkkطى قkkايkkل
است.
اي kkران ك kkشورى اس kkت س kkرم kkاي kkه دارى و ت kkحت س kkلطه ام kkپري kkال kkيسم پ kkس م kkبارزه خ kkلق ه kkا دو وج kkه دارد ي kkك وج kkه
ضkkدامkkپريkkاليسkkتى و يkkك وجkkه سkkتم مkkلى .پkkس مkkبارزه بkkراى رفkkع سkkتم مkkلى بkkا مkkبارزه ضkkدامkkپريkkاليسkkتى گkkره خkkورده
است و جدايى ناشدنى است.
پkس هkر راه حkل ديkگرى اگkر در جهkت رفkع سkلطه امkپريkاليسkتى و بkرهkم زدن سkرمkايkه دارى وابسkته نkباشkد ،راه
بkkهجkkايkkى نkkمى بkkرد .چkkه راه حkkل هkkاى بkkورژوايkkى )حkkزب دمkkكرات و مkkجاهkkديkkن( و چkkه راه حkkل هkkاى خkkرده بkkورژوايkkى
تجزيه طلبانه .كه هر دو مى خواهند با حفظ نظام سلطه و استثمار به رهايى ملى برسند كه اين شدنى نيست.
چ kkري kkك ه kkا ض kkمن پ kkذي kkرش ح kkق ت kkعيني س kkرن kkوش kkت ت kkا م kkرز ج kkدا ش kkدن ،خ kkواه kkان ال kkحاق داوط kkلبان kkه م kkليت ه kkا در
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جمهورى دمكراتيك خلق ايران اند.
چkارچkوب ايkن خkودمkختارى ،از زبkان مkلى گkرفkته تkا مkدارس و اداره هkاى بkومkى ،حkكومkت خkودمkختارى مkلى ،در
چ kk kارچ kk kوب دف kk kاع م kk kلى ،پ kk kول م kk kلى ،اق kk kتصاد م kk kلى و س kk kراس kk kرى .دف kk kاع از ام kk kنيت داخ kk kلى در راه ب kk kه عه kk kد دول kk kت
خودمختارى است اما دفاع كلى كشور برعهده دولت مركزى است.

نقش سپاه و ارتش
حkكومkت اسkالمkى از فkرداى شkكل گkيرى اش بkه ارتkش و شهkربkانkى و ژانkدارمkرى بkه عkنوان اهkرم هkاى سkركkوب خkود
اعkتماد نkداشkت .پkس از هkمان آغkاز در بkرابkر نkيروهkاى انkقالبkى كkه شkعار انkحالل ارتkش را مkطرح مkى كkردنkد دو كkار
انجام داد:
 -۱نخست ارگان هاى سركوب خود را مستقالً به وجود آورد.
 -۲سعى كرد ارتش ،شهربانى و ژاندارمرى را با فرستادن كادرهاى مذهبى اسالميزه كند.
چkپ از هkمان آغkاز )بkخشى از آن ،چkون حkزب تkوده و اكkثريkت( دچkار يkك خkطاى اسkتراتkژيkك شkد .تkصور آن هkا
بkر ايkن بkود كkه ارتkش بkه خkاطkر پkيونkدهkايkش بkا امkريkكا و غkرب مkمكن اسkت دسkت بkه كkودتkا بkزنkد .و ايkن ريkشه در ايkن
تحليل داشت كه حكومت اسالمى انقالبى و ضدامپرياليست است.
پس شعار مسلح كردن سپاه به سالح سنگني را مطرح كرد.
بkخش ديkگرى از چkپ كkه حkاكkميت را انkقالبkى نkمى ديkد ،هkرچkند شkعار تkقويkت سkپاه را نkداد ،امkا خkطر عkمده را
از سوى ارتش مى ديد.
حkكومkت اسkالمkى بkه سkپاه نkگاهkى ايkدئkولkوژيkك ـ نkظامkى داشkت چkماق اصkلى سkركkوب اش چkه در داخkل و چkه
در مرزها سپاه بود نه ارتش.
چ kkري kkك ه kkا در ن kkقد م kkواض kkع اق kkليت و راه ك kkارگ kkر ك kkه ارت kkش را وابس kkته ب kkه ج kkناح ب kkورژوازى و س kkپاه را ب kkه ج kkناح
م kkذه kkبى ح kkكوم kkت و ارگ kkان ب kkناپ kkارت kkيسم ح kkكوم kkتى ح kkوال kkه م kkى دادن kkد م kkى گ kkوي kkند اي kkن گ kkون kkه نيس kkت .ه kkر دو ج kkري kkان
ضدخلق و هر دو جريان عاملني سركوب توده و طبقه مى باشند.
رژيkم اسkالمkى ارتkش را بkه عkنوان بkازوى نkظامkى در مkرزهkا و سkپاه را بkه عkنوان بkازوى سkركkوب در داخkل بkه كkار
گرفت اما تكيه گاه اصلى خود را بر سر سپاه گذاشت.

مجلس ششم
ب kkا ان kkتخاب ش kkدن خ kkات kkمى ب kkه ع kkنوان ري kkاس kkت ج kkمهورى اس kkالم kkى م kkسأل kkه مج kkلس ش kkشم پ kkيش آم kkد اص kkالح ط kkلبان
حكومتى مصر بودند عالوه برقوه مجريه بهقوه مقننه را نيز دردست بگيرند.
اپوزيسيون طبق معمول دو موضع داشت:
 -۱تحريم
 -۲شركت
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شركت خود دو وجه داشت:
الف( وجه مثبت
ب( وجه منفى
وجkه مkثبت بkه خkاتkمى بkه عkنوان گkامkى بkه جkلو در رونkد دمkوكkراتkيزه كkردن جkامkعه نkگاه مkى كkرد و شkعار شkركkت را
مى داد) .حزب توده و اكثريت(
وجه منفى ،مى گفت رأى به خاتمى ،رأى به بد در مقابل بدتر است.
پروژه خاتمى نياز داخلى و خارجى رژيم بود .و ادامه آن در مجلس ششم نياز رژيم بود براى مشروعيت.
جناح راست اپوزيسيون از انقالب نااميد و ترسان ،چشم بهتحوالت درون رژيم داشت.
رژيم كه در كليت اش بايد سرنگون مى شد.
تحريم و سمت و سو دادن توده و طبقه براى سرنگونى راه درست كار بود.

خرده بورژوازى و نقش آن در

انقالب70

 -۱ب kkرخ kkورد ب kkا خ kkرده ب kkورژوازى از درون تح kkليل م kkرح kkله ان kkقالب و ن kkيروه kkاى درگ kkير آن ب kkيرون م kkى آي kkد و ب kkا ات kkكاى
صرف به ادبيات كالسيك ماركسيستى دچار گمراهى مى شويم.
 -۲وسkkيع تkkريkkن قشkkر خkkرده بkkورژوازى روسkkتا اسkkت اصkkالحkkات ارضkkى ،دهkkقان را بkkه خkkرده مkkالkkك تkkبديkkل نkkكرد.
بلكه دهقان را به شكل ديگر اسير دست بورژوازى وابسته كرد و ضد امپرياليست است.
 -۳ف kkروش kkندگ kkان خ kkرده پ kkاى روس kkتا ،ب kkارب kkران و ران kkندگ kkان ،اي kkن ب kkخش ن kkيز از س kkوى ت kkعاون kkى ه kkا و ش kkرك kkت ه kkاى
دولتى تحت فشار است.
 -۴كارگران كارگاه هاى روستايى كه ورشكسته شده اند و تحت انقياد بورژوازى درآمده اند.
 -۵خkرده بkورژوازى وابسkته بkه روسkتا عkناصkرى كkه حkكومkت تkوسkط آن هkا روسkتايkيان را كkنترل مkى كkند كkسانkى
كه در روستا يا بقال اند يا عطار بنا و راننده و سهميه مردم روستا را دولت در دست آن ها مى گذارد.
 -۶خرده بورژوازى شهرى
يك بخش آن خرده بورژوازى وابسته است كه دالل توزيع كاالهاى خارجى است.
يك بخش آن پايني ترين قشر خرده بورژوازى تجارى است دستفروشان دوره گرد.
خرده بورژوازى ادارى ،اين بخش زودتر از بقيه قسمت ها با بورژوازى وابسته درگير مى شود.
خرده بورژوازى تجارى و توليدى كه تحت فشار مقامات و اخاذى مداوم دولت است.
-۷خkرده بkورژوازى شهkر از يkكسkو خkواهkان دمkكراسkى اسkت وحkذف اجkحافkات دولkت ،امkا خkواسkتار بkر افkتادن
روابط بورژوايى نيست.

 .70ايkن جkزوه بkه شkهيد مkهناز نkجارى تkقديkم شkده اسkت ،تkير مkاه  ۱۳۶۳چkاپ بkيرونkى داشkته اسkت امkا در خkرداد  ۱۳۶۱بkراى مkطالkعه داخkل سkازمkان
نوشته شده است.
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 -۸خkkرده بkkورژوازى كkkه بkkراى دمkkكراسkkى مkkى جkkنگد تkkا پkkايkkان مkkرحkkله مkkبارزه ضkkدامkkپريkkاليسkkتى در صkkف انkkقالب
است.
-۹خkkرده بkkورژوازى وابسkkته رابkkط بkkني بkkورژوازى وابسkkته و بkkقيه جkkامkkعه اسkkت وظkkايkkفى كkkه بkkرعهkkده مkkى گkkيرد هkkم
اقkتصادى اسkت و هkم سkياسkى و هkم نkظامkى اسkت .او را از وضkعيت كkارش نkمى شkود شkناخkت بkايkد بkه رابkطه اش
بkا حkكومkت نkگاه كkرد او هkمچنان كkه دالل مkعامkالت اسkت هkمكار پkليس مkخفى اسkت ريkاسkت عkربkده كkش هkا هkم را
دارد .عناصرحزب الهى و لومپن جزء اين بخش اند.
جمع بندى كنيم
درك غ kkلط از خ kkرده ب kkورژوازى ب kkعد از ق kkيام  ۱۳۵۷س kkرآغ kkاز انح kkراف kkات kkى ج kkدى در ب kkلوك چ kkپ ش kkد .ن kkكته اى ك kkه در
تح kkليل خ kkرده ب kkورژوازى م kkهم ب kkود .تح kkليل خ kkرده ب kkورژوازى ب kkا در ن kkظر گ kkرف kkنت م kkرح kkله ان kkقالب و ن kkيروه kkاى درگ kkير در
انقالب بود.
ارزيkابkى بkخشى از بkلوك چkپ از جkريkانkى كkه در سkال  ۱۳۵۸آیkت اهلل خkمينى آنkها را رهkبرى مkى كkرد دركkى بkود
كه از حركت  ۱۳۴۰در درگيرى هاى پانزدهم خرداد بود.
درحkالkى كkه در ايkن فkاصkله ايkن بkخش از خkرده بkورژوازى يkا بkه صkف پkرولkتاريkا پkيوسkته بkود و يkا تkبديkل بkه خkرده
بورژوازى وابسته شده بود و اين بخش ،بخشى ضدانقالب بود.
ايkkن خkkرده بkkورژوازى هkkم در شهkkر بkkود و هkkم در روسkkتا .و وظkkيفه آن اقkkتصادى ،سkkياسkkى و نkkظامkkى و امkkنيتى
بود.
شkkاخkkك هkkاى اقkkتصادى ،سkkياسkkى و ايkkدئkkولkkوژيkkك حkkكومkkت در روسkkتا و شهkkر بkkود .كkkه درهkkمان حkkال كkkه مkkسئول
تkkوزيkkع تkkولkkيدات اقkkتصادى بkkود .مkkسئول نkkفوذ ايkkدئkkولkkوژيkkك حkkكومkkت هkkم بkkود مkkسئول سkkركkkوب و سkkازمkkاندهkkى »امkkت
حزب اهلل« هم بود.

جنگ ايران و عراق
در مورد اين جنگ سه تحليل داده مى شود:
 -۱جنگ از سوى عراق شروع شد براى مقابله با بحران هاى داخلى اش
 -۲جنگ از سوى جمهورى اسالمى شروع شد براى سركوب مخالفني و يكى كردن حكومت
-۳در پشت اين جنگ منافع امپرياليست ها خوابيده است.
نظر اول
شروع جنگ از سوى عراق به خاطر داليل زير است:
-۱فايق آمدن به نهضت رو به اعتالى داخل عراق
 -۲جلوگيرى از نفوذ انقالب ايران
 -۳به عهده گرفنت ژاندارمرى منطقه
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نظر دوم
جنگ از سوى ايران به دو دليل زير دامن زده شد:
-۱توجيه مشكالت داخلى به بهانه جنگ
 -۲بسيج مردم و سركوب مخالفني
داليل بر رد اين دو نظريه
 -۱دولkت هkاى وابسkته امkكانkات آنkرا نkدارنkد تkا بkا شkعله ور كkردن جkنگ بkيكارى و بحkران را خkامkوش كkنند بkلكه دامkن
زده مى شود.
-۲عراق برخالف تبليغات حكومتى ايران تصور جنگ يك روزه را نداشت.
 -۳مسأله ژاندارمرى امرى است كه توسط امپرياليسم داده مى شود .و عراق امكان اين پست را نداشت.
 -۴جنگ به امريكا و متحدين اش كمك كرد تا ناوگان هاى خود را به منطقه بياورند.
 -۵در مورد ايران نيز داليل علت جنگ را توضيح نمى دهد.
ايkن جkنگى بkود كkه بkورژوازى وابسkته هkر دو كkشور هkماهkنگ بkا مkنافkع كkل امkپريkاليسkت هkا خkواهkان آن بkودنkد.
نkkبايkkد فkkرامkkوش كkkرد كkkه سkkياسkkت داخkkلى كkkشورهkkاى تkkحت سkkلطه درعkkنيحkkال انkkعكاس و دنkkبالkkه سkkياسkkت خkkارجkkى
كشورهاى امپرياليستى است.
جمع بندى كنيم
جنگ ايران و عراق در بلوك چپ دو واكنش برانگيخت:
-۱عده اى جنگ را دفاعى دانستند و شركت در آن را تأييد كردند حزب توده و اكثريت
 -۲عkkده اى جkkنگ را بkkني دو دولkkت ارتkkجاعkkى دانسkkتند و شkkعار تkkبديkkل جkkنگ خkkارجkkى بkkه جkkنگ داخkkلى را دادنkkد
جريان خط  ۳و پيكار و اقليت.

تروريسم
بkه دنkبال انkفجارهkاى بkرج هkاى دوقkلو مkسألkه مkبارزه امkريkكا بkا تkروريkسم آغkاز شkد .بkدون آنkكه تkعريkف مkشخصى
از تروريسم شود.
در مورد اين حمله دو تحليل از همان روز نخست داده شد:
 -۱بkنيادگkراهkاى اسkالمkى كkه سkاخkته و پkرداخkته امkريkكا بkودنkد .سkر بkه شkورش بkرداشkته انkد و سkازنkدگkان خkود را
مورد تعرض قرار داده اند.
 -۲حkمله بkنيادگkراهkاى اسkالمkى بkا حkمايkت يkك جkناح از حkاكkميت امkريkكا بkوده اسkت كkه در جkنگى شkدن شkرايkط
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سود دارد.
س kkرم kkاي kkه دارى دچ kkار بح kkران اس kkت .و اي kkن بح kkران ب kkا ي kkك اق kkتصاد ج kkنگى ق kkاب kkل درم kkان اس kkت .پ kkس اي kkن ح kkمله
سازماندهى شده است.
زمينه ها
تkروريkسم ريkشه در بkى عkدالkتى جkهانkى دارد مkادر تkروريkسم امkپريkالkيسم اسkت .غkارت كkشورهkاى فkقير بkراى رنkگني
كردن سفره هاى بورژوازى غرب.
ن kkود درص kkد م kkردم ج kkهان س kkوم ب kkدون ام kkيد ب kkه آي kkنده در ف kkقر و ف kkاق kkه دس kkت و پ kkا م kkى زن kkند و خ kkوراك خ kkوب kkى ب kkراى
راديكاليسم كورند .بنيادگرايى اسالمى واكنش ناآگاهانه كشورهاى اسالمى است به غارت امپرياليستى.
بkkه واقkkع هkkمان تkkصويkkر بkkاژگkkونkkه از جkkهان در ايkkدئkkولkkوژى مkkذهkkبى بkkازتkkاب آن تkkصويkkرى بkkاژگkkونkkه ديkkگر اسkkت در
سياست.
نkجات تkمامkى انkسان هkا بkا سkوسkيالkيسم و گkذار از سkرمkايkه دارى اسkت نkه بkازگشkت بkهدوران قkبيله اى و بkدويkت
زندگى.

جمهورى و
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بkkا طkkرح مkkسألkkه جkkمهورى تkkوسkkط اپkkوزيkkسيون كkkه عkkمدت kا ً يkkك جkkمهورى سkkكوالر اسkkت و پkkاى بkkندى ايkkن جkkمهورى بkkه
مkنشور آزادى و حkقوق بشkر كkه درواقkع بkرابkر اسkت بkا سkرنkگونkى جkمهورى اسkالمkى عkده اى فkكر مkى كkنند كkه در
ص kkورت وق kkوع چ kkنني ح kkادث kkه اى در آس kkمان س kkياس kkت اي kkران بهش kkت م kkوع kkود م kkتحقق م kkى ش kkود ام kkا ي kkك ج kkمهورى ب kkه
معناى عام چه معنايى دارد حكومت بورژوازى بر مردم آن هم در يك ساخت وابسته به امپرياليسم.
مهم آن است كه جمهورى چگونه جمهورى باشد شيوه توليد چيست و چه كسى حكومت مىكند.
يك جمهورى سكوالر دريك ساخت وابسته تا كجا مى تواند بهحقوق بشر پاى بند باشد.
در بلوك چپ دو پاسخ به اين سؤال داده مى شود.
-۱چkريkك هkا طkبق تحkليل مkسعود روبkناى سkياسkى بkورژوازى كkمپرادور را ديkكتاتkورى مkى دانkند .جkدا از آن كkه
شكل اين روبنا چه باشد .از فروردين  ۱۳۵۸با همني نگاه به جمهورى اسالمى برخورد كردند.
 -۲بkخشى ديkگر از بkلوك چkپ بkه ايkن رابkطه بkاور نkدارنkد و روبkناى يkك جkمهورى دمkكراتkيك بkا مkاهkيت بkورژوايkى
را ممكن مى دانند.
تا اينجا حق با چريك ها و مسعود بوده است بايد ديد فردا آيا شكل ديگرى ممكن است يا نه.
در مkسألkه رفkرانkدم هkم ،چkريkك هkا بkر ايkن بkاورانkد كkه ايkن شkعار يkك شkعار رفkرميسkتى اسkت .جkمهورى اسkالمkى
بkه رأى مkردم پkشيزى ارزش قkايkل نيسkت .و زمkانkى تkن بkه ايkن كkار مkى دهkد كkه مkردم پkاى سkرنkگونkى رفkته انkد و آن
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زمان اين شعار يك شعار ضدانقالبى است .و براى ُكند كردن آهنگ انقالب است.
طkرح مkسألkه رفkرانkدم زيkرنkظر مkجامkع جkهانkى نkيز مkغلطه ديkگرى اسkت كkدام مkجامkع بkا مkجامkعى كkه درپkى مkنافkع
خودند و حاضرند هر انقالبى را دربندوبست هاى خود قربانى كنند.

انقالب ايدئولوژيك مجاهدين
 -۱ازدواج رجkوى بkا مkريkم قجkر عkضدانkلو يkك امkر شkخصى و خkصوصkى اسkت .امkا از آنجkا كkه مkجاهkديkن آنkرا يkك
انقالب ايدئولوژيك اعالم مى كند به عنوان امرى سياسى مى شود.
 -۲اين جنجال جهت پوشاندن شكست هاى سازمانى است.
 -۳انتخاب يك زن به عنوان رهبرى در جامعه اى كه سال ها است زنان درحال پيكارند امرى عجيب نيست.
 -۴مجاهدين درپى تثبيت موقعيت رجوى است.
-۵ج kkو اي kkجاد ش kkده دو ه kkدف را دن kkبال م kkى ك kkند ،ت kkبعيت ب kkى چ kkون و چ kkرا از م kkسعود و دوم ع kkظمت اي kkن ازدواج
خارج از فهم آن ها است.
 -۶ازدواج پوششى است براى خاموش كردن هر انتقادى.
 -۷سال  ،۱۳۶۳سال شكست استراتژى سرنگونى برق آساى خمينى هم بود.
-۸بkkا شkkروع انkkتقاد در درون سkkازمkkان بkkايkkد ضkkدحkkمله اى بkkراى جkkلوگkkيرى از حkkركkkت مkkعترضkkني زده مkkى شkkد و
ازدواج اين ضدحمله است.
-۹با انقالب ايدئولوژيك ،خواست رهبرى بايد به ايدئولوژى افراد تبديل شود.
 -۱۰انقالب معيار تصفيه و پاكسازى مجاهدين شد .و امكان انشعاب را از ديگران گرفت.
جمع بندى كنيم
ازدواج مkسعود رجkوى بkا مkريkم قجkر عkضدانkلو اگkر از سkوى مkجاهkديkن بkه عkنوان يkك امkر بkيرونkى و سkياسkى اعkالم
نشkkده بkkود جkkدا از هkkر انkkگيزه اى كkkه داشkkت امkkرى خkkصوصkkى تkkلقى مkkى شkkد .و جkkدا از حkkكومkkت كkkه ايkkن مkkسألkkه را
پيراهن عثمان كرد و اگر انتقادى به مجاهدين وارد بود از اين زاويه بود.
نkبايkد بkهانkه اى بkه دسkت حkكومkت داد كkه كkل اپkوزيkسيون را بkه زيkر سkؤال بkبرد .امkا از سkوى مkجاهkديkن ايkن امkر
ن kkه ي kkك ام kkر خ kkصوص kkى ب kkلكه ب kkه ع kkنوان م kkسأل kkه ك kkل س kkازم kkان م kkطرح ش kkد .ب kkه ح kkد ره kkبرى رس kkان kkدن ي kkك زن و زدودن
زنkkگارهkkاى مkkردسkkاالرانkkه و از آن بkkاالتkkر انkkقالبkkى ايkkدئkkولkkوژيkkك كkkه كkkل نkkيروهkkاى سkkازمkkان و بkkه تkkبع آن جkkنبش را مkkى
توانست آزاد كند.

ضرورت چه بود
امkا چkه نkيازى بkه ايkن داسkتان بkود .عkده اى از آن آغkاز بkه خkطا رفkتند و از زاويkه رمkانkتيك بkه داسkتان نkگاه كkردنkد
كkه دل مkسعود سkر خkورده اسkت بkه طkرف مkريkم و سkازمkان بkراى مkاسkتمالkى ايkن جkريkان عkشقى فkيل هkوا كkرده اسkت
اين يك نگاه بود.
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نkگاه ديkگر بkه ضkرورتkى فkكر مkى كkرد كkه در مkجاهkديkن بkاعkث شkده بkود دسkت بkه چkنني ريkسك بkزرگkى بkزنkند ايkن
نkkگاه مkkسألkkه ارتkkقاى زن در سkkازمkkان را امkkرى فkkرعkkى قkkلمداد مkkى كkkرد ثkkقل سkkنگني مkkبارزه زنkkان در سkkازمkkان ديkkر يkkا
زود باعث مى شد كه وزنه زنها در رهبرى سازمان سنگني تر شود.
سkازمkان بkايkد ديkر يkا زود بkه ايkن ضkرورت پkاسkخ مkى داد امkا نkيازى بkه انkقالب نkبود .زنkان در سkازمkان مkجاهkديkن
و چkريkكها از دهkه  ۴۰دوشkادوش مkردان دسkت بkه سkالح بkرده بkودنkد و در عkرصkه هkايkى حkتى از مkردان سkرسkختى
بيشkترى نkشان داده بkودنkد پkس بkه سkادگkى مkى شkد ايkن انkتقال رهkبرى بkه زنkان را انkجام داد پkس مkسألkه مkهمترى
بايد عمل مى كرد.
سkkازمkkان مkkجاهkkديkkن از سkkال  ۱۳۶۰كkkه وارد فkkاز مسkkلحانkkه شkkد .تkkهاجkkم ضkkربkkتى و سkkرنkkگونkkى نkkاگkkهانkkى رژيkkم را
پkيش بkينى مkى كkرد .ايkن پkيش بkينى بkه يkك سkال و دو سkال و سkه سkال كkشيده شkد آمkار تkلفات وحشkتناك بkود .امkا
رژيkم سkرنkگون نشkد .پkس زمkينه هkاى اعkتراض بkه رهkبرى در سkازمkان بkه وجkود آمkده بkود بkايkد ايkن زمkينه هkا فkرصkت
نمى يافت تا به اعتراض جدى و در صورت لزوم به انشعاب منجر شود.
انkقالب ايkدئkولkوژيkك تkأسkى بkهايkن ضkرورت بkود .ايkن انkقالب رهkبرى را از هkر اعkتراض مkصون مkى داشkت و خkود
ابزارى بود تا در صورت هر اعتراضى تحت عنوان پاكسازى سازمان آنرا خاموش كند.
پس انقالب مرز سرخى شد بني سره و ناسره در سازمان و حتى در جنبش انقالبى.

سازمان مجاهدين در فاز

جديد72

 -۱از خkkرداد  ۱۳۶۰۱مkkجاهkkديkkن وارد فkkاز مسkkلحانkkه شkkد .آن هkkا بkkه ايkkن شkkكل از مkkبارزه بkkهشkkكل يkkك تkkاكkkتيك و در
خدمت سياست معينى نگاه مى كردند.
 -۲مkجاهkديkن در پkى بkرانkداخkنت جkمهورى اسkالمkى بkودنkد نkه بkورژوازى وابسkته پkس چkارچkوب كkار غkيرانkقالبkى
بود.
 -۳مجاهدين براى شكسنت طلسم اختناق دو مرحله قايل شدند:
الف( زدن شاه مهره ها
ب( قطع سرانگشتان ارتجاع
 -۴مkجاهkديkن دركkى درسkت از مkبارزه در شهkر و روسkتا نkداشkتند بkايkد بkخشى از نkيروهkا را در روسkتا و بkراى
آزادسازى مناطق اختصاص مى دادند.
 -۵درك مkجاهkديkن از بkرقkرارى دمkكراسkى در ايkران نkاقkص اسkت بkدون از بkني بkردن ارتkش ،بkوروكkراسkى فkاسkد و
بورژوازى وابسته برقرارى دمكراسى در ايران ممكن نيست.
-۶مخدوش شدن صف انقالب و ضدانقالب و سنگ اندازى در راه اتحاد خلق ها است.
 -۷مkkجاهkkديkkن بkkه غkkلط بkkه سkkقوط ضkkربkkه اى فkkكر كkkرد .و بkkعد وارد خkkط قkkيام مسkkلحانkkه شهkkرى شkkدنkkد آن هkkا بkkه
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جkاى درس گkيرى از مkاركسيسkت ـ لنينيسkت هkا راه اپkورتkونيسkت هkا )حkزب تkوده و اكkثريkت( را رفkتند ايkن مkرحkله را
نيز كوتاه تصور كردند.
 -۸مkرحkله كkوتkاه مkدت مkجاهkديkن  ۱-۳سkال مkيان مkدت  ۳-۵سkال و درازمkدت آنkها۵سkال بkه بkاال بkود پkس راه بkه
سوى حمايت هاى امپرياليستى باز شد.
 -۹آيا حذف خمينى با كمك امپرياليست ها چه عاقبتى خواهد داشت.
-۱۰راه درست مبارزه مسلحانه طوالنى مدت است.

جمع بندى كنيم
م kkجاه kkدي kkن از خ kkرداد  ۱۳۶۰وارد ف kkاز مس kkلحان kkه ب kkا رژي kkم ش kkد ام kkا درك او ب kkا درك چ kkري kkك ه kkا از م kkبارزه مس kkلحان kkه
متفاوت بود.
-۱نخست آنكه مجاهدين به عنوان تاكتيك به آن نگاه مى كردند.
 -۲دوم آنكه مجاهدين اين فاز را كوتاه مدت تصور مى كردند.
اين فاز شامل دو مرحله بود:
الف( زدن شاه مهره هاى رژيم
ب( قطع سرانگشتان ارتجاع
تkا طkلسم اخkتناق شكسkته شkود عkنصر اجkتماعkى آزاد شkود .امkا ايkن گkونkه نشkد پkس مkجاهkديkن قkيام مسkلحانkه
شهkkرى را در پkkيش گkkرفkkت .امkkا قkkيام مسkkلحانkkه شهkkرى بkkا تkkئورى مkkبارزه مسkkلحانkkه هkkم خkkوانkkى نkkدارد در واقkkع قkkيام
مسلحانه شهرى درك لنينى انقالب است.
اعkkتصاب هkkاى سkkراسkkرى اقkkتصادى ،تkkبديkkل آن بkkه اعkkتصاب هkkاى سkkياسkkى ،و در آخkkر قkkيام مسkkلحانkkه شهkkرى
بعد از نافرجام ماندن اين فاز مجاهدين راه نزديكى با جناح هاى سرمايه دارى را برگزيد.
تkkئورى مkkبارزه مسkkلحانkkه بkkه جkkنگ تkkوده اى و طkkوالنkkى مkkدت مkkى انkkديشkkد ايkkن جkkنگ درشهkkر و روسkkتا ادامkkه مkkى
ي kkاب kkد .م kkناط kkقى را آزاد م kkى ك kkند .در ق kkيام ه kkاى مس kkلحان kkه شه kkره kkا ش kkرك kkت م kkى ك kkند .ام kkا اي kkن ق kkيام ه kkا در خ kkدم kkت
استراتژى آزادسازى مناطق است.

دو نكته مهم
نكته نخست
اسkkتراتkkژى مkkجاهkkديkkن از خkkرداد  ۱۳۶۰بkkر تkkعيني و تkkكليف قkkدرت در شهkkرهkkا بkkود .از مشkkروطkkه بkkه بkkعد خkkيابkkان هkkاى
تهkkران حkkرف اول و آخkkر را زده اسkkت پkkس بkkايkkد در هkkمني تهkkران تkkكليف حkkكومkkت را روشkkن كkkرد حkkكومkkت هkkا نkkيز بkkر
اين امر واقف اند و تمامى نيروهاى سركوب قدرت را در تهران جمع مى كنند.
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نكته دوم
از مشkروطkه بkه بkعد در صkف بkندى انkقالب و ضkدانkقالب يkك فkاكkتور اصkلى هkميشه فkرامkوش شkده اسkت .اسkتعمار
از آغkاز قkرن نkوزده در ايkران هkميشه در تkحوالت سkياسkى نkقش پkررنkگى داشkته اسkت .و هkميشه طkرف ضkدانkقالب
قرار گرفته است.
آن چ kkه م kkجاه kkدي kkن در ط kkرح ض kkرب kkتى خ kkود ب kkه ح kkساب ن kkياورده ب kkود .ج kkاي kkگاه اي kkران دراس kkترات kkژى م kkنطقه اى و
جهانى امپرياليسم است.
نخسkت بkايkد ايkن مkسألkه تحkليل مkى شkد كkه سkرمkايkه دارى غkرب از بkودن يkا نkبودن جkمهورى اسkالمkى چkه سkودى
مkى بkرد .مkجاهkديkن بkر ايkن بkاور بkودنkد كkه جkمهورى اسkالمkى رژيkمى مkطلوب غkرب نيسkت پkس سkعى كkرد بkا نkزديkك
شدن به غرب خود را كانديداى مناسبى نشان دهد.
آنkkچه بkkاعkkث اشkkتباه مkkحاسkkبه مkkجاهkkديkkن شkkد دعkkواى هkkميشگى غkkرب و جkkمهورى بkkود .دعkkوايkkى كkkه در رويkkه كkkار
بود اما در بطن رابطه ها تأمني منافع غرب منظور مى شد.

تجربيات سياهكل و ۲۲بهمن
تبعات كودتاى ۲۸مرداد به قرار زير بود:
 -۱شكست نهضت ملى و سازمان هاى سياسى
 -۲ضعف و خيانت رهبران
 -۳سلطه يأس و نااميدى بر مردم
-۴به بن بست رسيدن حركت هاى جديد
 -۵بى اعتمادى توده به پيشاهنگ
چه بايد كرد
پيشاهنگ برآن بود كه به جدايى توده با خود پايان دهد راه اين بود.
چگونه
پيشاهنگ به اين نتيجه رسيد كه راه پيوند با توده اعمال قهر انقالبى است.
رستاخيز سياهكل
حkركkت بkا شkش نkفر آغkاز شkد و در روز عkمليات بkه نُkه نkفر رسkيد .از پkانkزدهkم شهkريkور تkا نkوزدهkم بkهمن  ۱۳۴۹و از
نوزدهم بهمن تا ششم اسفند ،بيست روز درگيرى ادامه داشت و همه دستگير و كشته شدند.
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دستاورد چه بود
طلسم اختناق شكست و توده نسبت به پيشاهنگ همدردى معنوى نشان داد.
منتقدين كه بودند و چه گفتند
مkنتقديkن حkزب تkوده و اپkورتkونيسkت هkاى بkى عkمل بkودنkد ،انkتقاد آن هkا ايkن بkود كkه مkبارزه مسkلحانkه و مkبارزه جkدا
از ت kkوده اس kkت .ام kkا ف kkرام kkوش م kkى ك kkردن kkد ك kkه پ kkاس kkخ ب kkده kkند آي kkا ق kkبل از س kkياه kkكل ت kkوده ب kkا پ kkيشاه kkنگ ارت kkباط داش kkته
اسkت .آيkا خkود آن هkا از آملkان شkرقkى ارتkباطkى بkا تkوده و طkبقه دارنkد .و مkگر جkز ايkن بkود كkه چkريkك هkا خkود اعkالم
كkkرده بkkودنkkد .تkkوده بkkا پkkيشاهkkنگ ارتkkباط نkkدارد .و بkkه پkkيشاهkkنگ بkkى اعkkتماد اسkkت .و راه وصkkل بkkه تkkوده اعkkمال قهkkر
انقالبى است .و به واقع قهر انقالبى براى پايان دادن به اين جدايى به وجود آمد.

بحث تشكل يابى كارگران
دراين بحث الزم است به چند نكته اشاره شود:
 -۱ت kkشكل ه kkاى ك kkارگ kkرى ج kkمهورى اس kkالم kkى م kkثل خ kkان kkه ك kkارگ kkر و ش kkوراه kkاى اس kkالم kkى ك kkارگ kkر ،ت kkشكل ه kkاى
كkارگkرى نيسkتند .بkلكه نkهادهkاى امkنيتى و سkركkوبkگر جkمهورى در مkحيط هkاى كkارگkرى انkد .و ايkن رهkنمود كkه لkنني
مkى گkويkد بkايkد بkه اتkحاديkه هkاى زرد رفkت و روى كkارگkران نkاآگkاه كkار كkرد شkامkل ايkن تkشكل هkا نkمى شkود .رفkنت بkه
اين محافل جز بدنامى براى كارگران پيشرو حاصلى ندارد.
 -۲تkمامkى بkخش هkاى جkمهورى اسkالمkى در سkركkوب كkارگkران مkتفق الkقولkند .و ايkن امkر كkه جkنبش اصkالحkات
دوم خkkرداد )جkkريkkان محkkمد خkkاتkkمى( ،يkkك جkkريkkان بkkورژوايkkى بkkراى شkkركkkت در كسkkب قkkدرت اسkkت .يkkك نkkگاه انحkkرافkkى
اس kkت و اي kkن ج kkري kkان ب kkراى ب kkارآورى ص kkنعت ن kkيازى ب kkه ت kkشكل ه kkاى مس kkتقل ك kkارگ kkرى ن kkدارن kkد .و اج kkازه اي kkن ك kkار را
نخواهند داد.
 -۳در بkحث تkقدم شkوراى كkارگkرى ،اتkحاديkه يkا سkنديkكا ،بkايkد ديkد از دل ضkرورت چkه بkيرون مkى آيkد نkمى شkود
پيشاپيش شكل آنرا تعيني كرد.
 -۴تkkا زمkkانkkى كkkه سkkلطه قهkkرآمkkيز ديkkكتاتkkورى حkkاضkkر و آمkkاده اسkkت .هkkيچ تkkشكل كkkارگkkرى شkkكل نkkمى گkkيرد از
مش kkروط kkه ب kkه ب kkعد ج kkاي kkى ت kkشكل ه kkاى ك kkارگ kkرى ب kkه وج kkود آم kkده ان kkد ك kkه درسيس kkتم دي kkكتات kkورى ش kkكاف kkى اي kkجاد ش kkده
است .پس بايد رفت به طرف زدن اين سلطه.
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جمع بندى كنيم
وفkkاداران بkkه گkkذشkkته بkkنيانkkگذاران سkkازمkkان در سkkال  ۱۳۵۸انkkشعاب كkkردنkkد هسkkته اصkkلى آنkkها اشkkرف دهkkقانkkى و
محkمد حkرمkتى پkور بkود از اعkضاى شkوراى عkالkى سkازمkان و نkمايkندگkان خkارج از كkشور سkازمkان بkودنkد و از داخkل
زندانيان آزاد شده كه نامدارترين آن ها عبدالرحيم صبورى و فريبرز سنجرى بودند.
اينان درشرايطى مجبور بهخروج از سازمان شدند كه دو اتفاق مهم درسازمان افتاده بود.
نخسkت آنkكه در ضkربkه سkال  ۱۳۵۵مهkرآبkاد تkمامkى رهkبرى سkازمkان بkه شkهادت رسkيده بkود و دوم آنkكه مkركkزيkت
سوم سازمان به خط بيژن گذار كرده بود.
در آن سkال هkا دو نkفر بkا تkيزهkوشkى تkاريkخى خkود ،ايkن گkذار را سkرآغkاز شkومkى بkراى سkازمkان چkريkك هkا اعkالم
ك kkردن kkد .م kkصطفى ش kkعاع kkيان و ت kkقى شه kkرام هش kkدار دادن kkد ك kkه س kkازم kkان ب kkه س kkمت ح kkزب ت kkوده ح kkرك kkت م kkى ك kkند.
برگمارى سال  ۱۳۵۷آخرين پله اين سمت گيرى بود.
كkkسانkkى بkkه رهkkبرى سkkازمkkان رسkkيدنkkد كkkه يkkا تkkوده اى بkkودنkkد و يkkا هkkيچ چkkيزى ديkkگر نkkبودنkkد ،هkkمه چkkيز بkkودنkkد اال
چريك.
ب kkزرگ kkى اش kkرف و ح kkرم kkتى پ kkور از س kkال  ۱۳۵۶خ kkود را ن kkشان داد آن ه kkا نخس kkت گ kkذار ب kkه خ kkط ب kkيژن را در ح kkد
اخkتيارات مkركkزيkت سkوم نkديkدنkد و ضkمن بkرخkورد بkا بkيژن در كkتاب »شkرايkط عkينى انkقالب« اعkالم كkردنkد خkط بkيژن
با خط مسعود تفاوت هاى بنيادى دارد و خط بيژن حاوى انحرافاتى اساسى است.
ت kkيزه kkوش kkى ب kkزرگ اي kkن دو ب kkار دي kkگر در س kkال  ۱۳۵۷خ kkود را ن kkشان داد اي kkن دو اع kkالم ك kkردن kkد ك kkه در م kkرك kkزي kkت
سازمان اپورتونيست ها رخنه كرده اند و از آن ها به عنوان غاصبني نام سازمان ياد كردند.
وفkاداران بkه خkط مkسعود تkالش كkردنkد كkه در سkازمkان بkمانkند و طkى يkك مkبارزه ايkدئkولkوژيkك سkازمkان را از دسkت
اپورتونيست ها خارج كنند اما شدنى نبود آن ها اخراج شدند و انشعاب به آن ها تحميل شد.
ف kkراس kkت ج kkري kkان ج kkدي kkد و در رأس آن kkها اش kkرف در تح kkليل ح kkاك kkميت خ kkود را ن kkشان داد در ارديبهش kkت ۱۳۵۸
اشkرف اعkالم كkرد حkاكkميت در حkال بkازسkازى رهkبرى ضkربkه خkورده بkورژوازى كkمپرادور اسkت .و آیkت اهلل خkمينى
بkkه عkkنوان نkkمايkkنده خkkرده بkkورژوازى سkkنتی اكkkنون رسkkالkkت ديkkگرى دارد و ُمهkkر بkkاطkkلى بkkر خkkرده بkkورژوازى انkkقالبkkى
ضدامپرياليست حزب توده و كميته مركزى سازمان زد.
جkkريkkان جkkديkkد كkkه خkkود را بkkه سkkنت بkkنيان گkkذاران فkkدايkkى ،چkkريkkك هkkاى فkkدايkkى خkkلق مkkى نkkامkkيدنkkد .شkkعار مسkkلح
كردن توده ها ،تسليح هسته هاى كارگرى ،و شركت همه جانبه درمبارزات مردم را داد.
و اعالم كرد خط سازمان بر دو محور خواهد چرخيد:
 -۱افشاگرى در جايى كه توده و طبقه فريب حاكميت را خورده اند.
 -۲سازماندهى توده و طبقه در جايى كه دست به سالح برده اند.
در سkkال ۱۳۶۰چkkريkkك هkkا دچkkار انkkشعاب شkkدنkkد .اخkkتالف بkkرسkkر درك از تkkئورى مkkبارزه مسkkلحانkkه بkkود .حkkرمkkتى
پ kkور و ص kkبورى ارت kkش خ kkلق را درس kkت ك kkردن kkد و رف kkتند ب kkه ط kkرف ب kkرپ kkاي kkى ج kkبهه ش kkمال و ج kkنگ در ج kkنگل ه kkاى ن kkور
مازندران و اشرف و سنجرى بر همان خط ماندند و در كردستان و بندرعباس و ديگر مناطق فعاليت كردند.
حkkرمkkتى پkkور و صkkبورى بkkعد از چkkهارده مkkاه مkkبارزه مسkkلحانkkه در شهkkر و جkkنگل بkkه شkkهادت رسkkيدنkkد .و فkkعالkkيت
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گروه آنها خاموش شد.
چkkريkkكهاى فkkدايkkى )اشkkرف( در مkkناطkkق كkkردسkkتان و بkkندرعkkباس فkkعال بkkودنkkد و رفkkته رفkkته بkkا فkkشار حkkاكkkميت بkkه
كردستان عراق و بعد اروپا مهاجرت كردند.
بkا نkگاهkى بkه كkارنkامkه ايkن دو جkريkان ،بkا تkوجkه بkه اسkناد و مkداركkى كkه در دسkترس بkود ،73تkا حkدودزیkادی مkی
تkوان قkضاوت کkرد کkه تkمامkی طkیف هkای فkدایkی چkه مkی گkفتند و کkدام خkط بkه واقkعیت آن روز و بkعد نkزدیkک تkر بkوده
اند .
آنان به درستى حزب توده را كاريكاتورى از ماركسيسم مى دانستند.
رهkkبرى سkkازمkkان را اپkkورتkkونيسkkت و حkkاكkkميت را سkkمت گkkرفkkته بkkه طkkرف احkkیاء بkkورژازی کkkمپرادور ارزیkkابkkی مkkی
کردند.و تا آنجا كه در توان آن ها بود در زمينه هاى تئوريك تالش كردند راهگشايى كنند.
بkkا نkkگاهkkى بkkه آثkkار تkkئوريkkك چkkريkkك هkkا و مkkقايkkسه آن هkkا بkkا آثkkار نkkوشkkتارى حkkزب تkkوده و فkkدايkkيان اكkkثريkkت بkkه عkkينه
مkى تkوان ديkد كkه در تkمامkى زمkينه هkا نkظرات چkريkك هkا بkه طkور نسkبی بkه واقkعيات زنkدگkى نkزديkك تkر بkوده اسkت تkا
آن هkkا .طkkرفkkه آنسkkت كkkه هkkنوز كkkه هkkنوز اسkkت آنkkان مkkدعkkى انkkد چkkريkkك هkkا كkkم سkkواد و بkkى سkkواد بkkوده انkkد و آن هkkا
استادان مسلم ماركسيسم بوده و هستند.
بkه واقkع چkريkك هkا بkرخkالف اپkورتkونيسkت هkاى پkرگkو بkه كkفايkت نkوشkتند .ايkن كkم گkويkى و اهkميت بkه پkراتkيك يkادگkار
مkسعود اسkت .امkا در هkمني كkم گkويkى بkر مkهمتريkن مkقوالت انگشkت گkذاشkتند و نkظريkات خkودرا در قkضاوت هkمگان
قرار دادند.
۱۳۹۰/۸/۱۳
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