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  ارمغانی بهروز ام:نخستین رههم بزرگ آن یاد به 

 سهیال همسرم ام:زندگی همه گذارمایه از سپاس 

 

 )*( درآمدپیش

 آنست. تاریخ شناخت گرو در تاریخی، پدیده هر فهم

 فکری سیر از است طرحی آمده، کتاب این در آنچه
 هایتالطم بر متمرکز عمدتا   و خلق" فدایی "چریک جنبش

 من که "اکثریت" شاخه در سیاسی و ایبرنامه نظری، روشی،
 سوی و سمت به دارد نگاهی کتاب ام.داشته تعلق همین به خود

 مایهدرون تبیین در کوششی و تاریخی جریان این تحوالت
 است. سرنهاده پشت که مسیری طی آن فکری رخدادهای

 نیز کتاب این در و ندارد نویسیتاریخ ادعای نگارنده،
 است پرداخته معین تاریخی متن یک در تفکر تاریخ به صرفا  

 در اسناد نیامدن که داردمی اعالم خود و داندمی هم را این و
 طرح ارائه که دارد امید اما آنست. نواقص درزمره کتاب، این
 شناسانهشناخت کنکاشی خوانش، یک قالب در موضوع کلی
 تاریخ اسناد، بر مبتنی که شود مورخینی گریاری و شود تلقی
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 که دانست توانمی کسی تحلیلی بازخوانی را کتاب نویسند.می
  است. زیسته سیاسی - فکری بستر همین در خود

 رینانگیزتبحث از کتاب این بررسی مورد کارنامه
 بر هاعملکرد تنها نه است. ایران معاصر تاریخ هایکارنامه

 هایداوری با دیروقت از نیز نآ اساس حتی که تاریخ این متن
 هایجایگاه از البته هم قضاوت روبروست. رنگارنگ

 ،دو این میان در و محض، هایورزیخصومت تا دارانهجانب
 ایپدیده از سخن اینجا، متفاوت. هاینقادی از طیفی هم طبعا  
 هماره خود، حیات طول در سیاسی هایچرخیدن با که رودمی
 قرار گوناگون هایگرایش سوی از یگرپرسش معرض در

 یا این دربرگیرنده شانکدام هر گرچه که نقدهایی است. گرفته
 برخورد در آنها غالب ،اما حال همان در اندحقیقت از بخش آن
 نوشته این اند.شده انصافیکم دچار مه درجاتی به پدیده، این با

  بکاود. نقادانه دیدی با را جریان این درون است کوشیده

 این از رخداد هر بازنگاری نوشته، این که بگویم پیشاپیش
 هم تاریخ این اندرکاردست هر به و نداشته نظر در را تاریخ
 اشاره مشخص رخدادی به آن در که جایی هر پردازد.نمی
 ویژگی یا و فکری تحوالت بر انداختن پرتو برای رفا  ص ،رفته
 حوادث در فرورفتن نه و بس و است بوده مقطع آن در یمعین

 آمر آن یا این سهم تعیین مثال   و اندیشه حیطه از فرارفتن یا و
 به مشخص ارجاعات از قصد رخداد. خود در عامل و

 بر آنان کمابیش اثرگذاری دادن نشان برای هم، اشخاص
 نادیده معنای به دیگر، هاینام نیامدن ،اینرو از هم روندهاست.
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 سهم مسیر این شدن طی در که نیست رفیقی هیچ نقش گرفتن
  است. داشته

 است سیاست از نوعی خود ،تاریخ نگارش اینکه سرانجام
 لذا و ،دارجانب حال هر در سیاست با مرتبط نوشتار و

 اما دیگر سوی از نیست. بیش ایافسانه طرف،بی نویستاریخ
 برای الزم است شرطی تاریخی، موضوع از فاصله حفظ

 پرسش ،پس ممکن. حد در البته آن به انهدارجانبنا پرداختن
 خود درگیر انسان برای گیریفاصله چنین که باشد این تواندمی

 از اجتناب با بکوشد او خود که هم آنگاه و آنجا حتی متن،
 تا ،بپرهیزد جد به هاعملکرد توجیه زا هاروایت در شدن غرق

 خواننده با زمینه، این در البته قضاوت است؟ عملی میزان چه
 است.

 آگاهی تاریخی، تبیین هر نقد الزمه که بگویم باید پایان در
 نیز، الزام این است. کننده تبیین خود دیدگاه و جایگاه به داشتن

 سطور الی از استنتاج یا ،گیردمی پاسخ طریق دو از
 که نظراتی به مستقیم دسترسی که یا و پردازتاریخ هاینگاشته

 پی دومی، این است. کرده فرموله یا نوشته را آنها او خود
 کند.می ترآسان را پردازتاریخ این مواضع از شناخت به بردن

 اخیر هایسال طی متعددم هایمصاحبه و هانوشته میان از من
 باور چپ کدامین به اینکه و چپ به امامروزی نگاه زمینه در

 ضمایم عناوین تحت تا امکرده دستچین را آنها تای پنچ دارم،
 خواننده ها،نوشته این در شوند. کتاب این پیوست پنجم تا اول
 پی در او که را چپی نوع به نگارنده نگاه کلی خطوط تواندمی
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 به معطوف یمحورانهبرنامه نگاه با و بازیابد ،آنست
 ایران سیاسی دگرگونی برای او سیاسی راهبرد یگیرهتج

  شود. آشنا بیشتر امروز

 تعداد اختیار در انتشار از پیش را ما" گفتمانی "سیر
 و وقایع بازتاب در اگر تا دادم قرار دوستان از معدودی
 در الزم یخطا تصحیح موقعهب گرفته، صورت خطائی روندها

 و بردم زیادی بهره اهیاری این از من گیرد. صورت آن
 از اجتناب خاطربه عزیزان این همه از پوزش ضمن همینجا

 تقدیم را شانتک تک به نسبت خود سپاس نامشان، ذکر
  دارم.می

 در که هستم هم دیگر گرامی دوست سه مدیون و ممنون
 رساندند. یاری مرا آن، چاپ و متن گیریغلط

 را کتاب این مطالعه حوصله آرزوی گرامی خواننده برای
 انتقادی نظرات از هرگاه بود خواهم سپاسگزار بسیار و دارم

 برخوردار ایمالحظه و محدودیت هیچبی و دوستان سازنده
  شوم.

  کریمی بهزاد

---------------------- 

 آمده چاپی کتاب مقدمه در که فوق پیشگفتار توضیح: *(
 نشر این در داشت، خود بر را 1394 بهمن" 19" تاریخ و بود
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 قرار بازنویسی مورد ،مقدمه آن از مواردی حذف با اینترنتی
 است. گرفته

 ،آن مقدمه بالطبع و کتاب این که کنم تصریح باید همچنین
 فدائیان سازمان" وحدت روند که شد منتشر و تحریر زمانی در

 ،"ایران خلق فدائیان اتحاد سازمان" ،")اکثریت( ایران خلق
 جریان و "ایران چپ هایلیستسوسیا موقت شورای"
 طی را خود سخت و واپسین دوره "ایران چپ کنشگران"

 و هاتفکیک هنوز پروژه - پروسه این ندرو و کردمی
 که هاییتفکیک با بود. به پایان نرسیده بعدی هایدرآمیزی
 بخشی گرفت، صورت وحدت امر گیریشکل سر بر متاسفانه

 و وحدت اعالم بعد   حتی یا و آغاز همان از یا ما سازمان از
 حفظ بر اینکه اعالم با خلق(، )فدائیان ایران چپ حزب تشکیل

 پروژه – پروسه حاصل از دارد، اصرار "اکثریت" سازمان
 .کشیدند کنار و هماند کنار وحدت

 این در وحدت امر دارطرف نیروی زمره در که من
 سیر مهم نتایج از را خواهیوحدت همین و بودم سازمان
 سال پائیز وقتی دانستم،می "اکثریت" سازمان تکوینی و انتقادی
 رفقای از گرایشی اصرار متوجه آن 16 کنگره در 1397
 ایران چپ حزب تشکیل بعد   حتی سازمان حفظ سر بر مصمم
 آن در فعالیت به ،تشکل این از امخودتعلیقی اعالم با شدم،
 تاریخ این بعد   ههرآنچ قبال در که اینروست از هم دادم. پایان

 شده عمل و گفته )اکثریت( ایران خلق فدائیان سازمان نام به
 و داشته مسئولیتی بعا  ط که نه و خاطر تعلق گونههیچ نه است،
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 پیش تا ما گفتمانی" "سیر بر ناظر صرفا   کتاب، این مفاد دارم.
 است. حزبی وحدت امر از

 این طی سیاست امر با رابطه در اینکه نیز آخر نکته
 که است داده رخ ایران در مهمی تحوالت سال، ده به نزدیک
 آنکهبی را امروز گذاریسیاست نوع در هابازبینی پاره مسلما  

 دهدب زمان آن هاینوشته در شده آورده مبانی در تغییری
 ضمایم، این تاریخ به ماندن وفادار با ،اینهمه با کرد.می الزامی

 زمان آن که امآورده گونهمانه به یزن اینترنتی نشر در را آنها
  بودم. نوشته سیاست پیرامون

 

 بهزاد کریمی

 1401 اردیبهشت 28

روز جان باختن بهروز ارمغانی و چهار یار دیگر در )سال
1355) 
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 چهل دهه چپ محصول ،"خلق فدایی" خیزش
 جوان انقالبیون نهایی پاسخ ،خلق" فدایی "چریک زایش

 سراسر دهه کرد؟" باید "چه جوشان پرسش به بود ایرانی چپ
 این چپ همه آن   از نه اگرچه پاسخی .شمسی چهل کنکاش
 و بیشترینه سوی از و جریان این عصاره به متعلق که ،زمانه

 یدرک به بتوان اینکه برای .آن هایترینرسیده اقدام مرحله به
 بعدی تحوالت و رسید چپ ینا مشخص برآمد از ترروشن
 در بتوان تا گرفت پی را اشپنجاهی دهه زیست در آن برآمد
 دست یهایبرداشت به فدایی ترپسین سرنوشت از گشاییراز
  نشست. بررسی به را آن عمومی مسیر دارد ضرورت ،یافت

 سال هرچه که چهل دهه چپ بر غالب گفتمان نوع
 در ،گرفت خوده ب یرترادیکال وجه گذاشت سر پشت یبیشتر
 اقدام برای آمادگی و قهرآمیز نبرد برای آن یگیرجهت

 به معطوف گفتمانی .شد تبلورم گراییعمل و مسلحانه
 قابل بدینگونه و انقالبی اهداف بر ناظر و عملی هایرهجویی

 طرد و کودتا میراث دیکتاتوری رژیم سرنگونی :بندیفرمول
 با خلقی انقالب ارکتد محتوی با کشور از امپریالیسم

  .سوسیالیستی یگیرسمت
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 بر عینی نظر از انقالبی روشنفکرانه رویکرد این رشد
 این که گرفت صورت یاتوده اعتراضات نسبی فروکش بستر
 و .بود چهل دهه اوایل هایرفرم از ناشی مقطعی رکود

 تثبیت و تشدید به انقالبی چپ روشنفکر واکنش مولود چنینهم
 روزافزون تکوین شاه فردی استبداد سمت در هک دیکتاتوری

 شتابان رشد الزامات بین شکاف که، شرایطی در یافت.می
 ستارخوا چپ خواهآرمان جوانان مطالبه و قدرت دستگاه انهآمر

 .داشت تعمیق به رو ،کشور رنوشتس در مشارکت

 طرف یک از رادیکال چپ رویکرد ،نیز ذهنی لحاظ به
 از خواهتحول روشنفکری حافلم هایسرخوردگی محصول
 و ایران توده حزب روزی   آن و سی دهه عملکرد

 دیگر طرف از و بود حزب این رهبری به نسبت هااعتمادیبی
 .آنان میان ملی جبهه رسالت یابیپایان بر مبتنی ایده گسترش
 خوی از قطعی گسست عطف نقطه به خود ادامه در که روندی

 که یگسست .شد منجر سی دهه بر مسلط و در رایج خصال و
 چپ عمل و فکر جانبههمه و علمی نقد بیانگر آنکه از بیش

 از حاکی باشد، خود هزمان شرایط همه سنجیده بررسی و پیشین
  بود. کشور در نسلی ابین سیاسی گسیختگی

 فضای از بود لهمم قویا   حال همان در ،مسلحانه مبارزه
 با خوانهم ،جهان انزم آن بخشیرهای و ایتوده اتانقالب

 مسلحانه برآمدهای با خونهم ،دور خاور انقالبی تحوالت
 نیز و ،التین امریکای و ما میانهخاور منطقه رد انقالبی

 ،البته و .اروپا در دانشجویی گرایانهشورش شخیز با زمانهم
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 از تغذیه حال در ،متفاوت هایاندازه در و مختلف انحاء هب
  عه.مجمو این همه یامحتو

 نیدنرها از: بود عبارت رویکرد این اصلی هایمؤلفه
 قهر استراتژی اتخاذ ،رفرمیستی هایزنگار از انقالب ایده

 جهت در تالش الخرهاب و ،ضدانقالبی قهر برابر در انقالبی
 هم و ببیند تدارک را انقالب هم ،که یپیشاهنگ چنان تاسیس

 .رسد راه از مردمی خیز که شود ایلحظه در آن هدایت آماده
 معنی و زقهرآمی مبارزه در قباضان به رو مدام رویکردی

 .حاکم قهر با مقابله محدود و معین معنای در پراتیک کردن
 سنت در افتادهجا باور این کردن مصداقی برای رویکردی

 اهدایی فرصت منتظر انقالبی فرد ،آن مطابق که ،چپ انقالبی
 برخاسته عصیان به یدهتو دل از انفجاری حتی یا باال از

 بر سیاسی موقعیت گیپخت تسریع به راسا   خود بلکه ،نشیندنمی
 .دکن تضمین را آن پیروزی ،انقالب بازوی تثبیت با تا دخیزمی
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  فراگیر گرایش یک
 به متعلق اساسا   .بود هزمان مسلط رایشگ ،انقالبی قهر

 هایگروه و هاجریان توسط شدهدهانپرور عمدتا   و چپ
 چپ سنت از مستقیما   که هاییتبارچپ چه .مارکسیستی

 یا و رادیکال گراییملی منشاء با که آنانی چه و آمدندمی
 فلسفی، مواضع در تیتحوال طی با مذهبی خواهیآرمان

 تن بر مارکسیستی چپ جامه ،خویش اقتصادی و اجتماعی
 کردند.

 و ملی هنحل دو رویکردهای غیرمستقیم نحوه ب ،تفکر این
 رادیکال فعاالن ،که آنجا تا گرفت. خود تاثیر زیر را مذهبی

 انقالبی مضامین رشته یک ،افزوندم گونههب هانحله این
 غیرمارکسیستی ایبرنامه - نظری هایپالتفرم در را لنینیستی

 هک گرفته ایران آزادی نهضت چپ جناح از .نددنجانگ خود
 بخشی تا ،شد خود دل از بعدی خلق مجاهدین سازمان زاینده

 چه و یکشوردرون چه ،شده رادیکال ملی جبهه مدافعان از
 در شانهاییافتهتشکل ویژه هب و آن یهایمرزبرون میان عمدتا  

 و اقتصاد عرصه در هم ،تاثیرگذاری این .کنفدراسیون صفوف
 این با انقالبی. نبرد دراهبر در هم و بود انهشناسجامعه نگاه
 ،نیز فکری رویکرد همین خود که داشت نظر در باید ،اما همه
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 و نگرش تاثیر از فارغ ،روش و نگاه نظرنقطه از و متقابال  
  !است نبوده دینی فرهنگ

 رغم به و ایدئولوژیک همواره بود جریانی ،جریان این
 اند؛م ایدئولوژیک هم کماکان ،بسیار تحولی   فازهای از گذر

 چپ از برداشت تنوع با اما لنینیسم - مارکسیسم به وفادار
 معنی در سوسیالیستی نظام تحقق ،گرایش این کالسیک.
 بود برگزیده خود نهایی آرمان یا هدف انچون را کمونیستی

 و باشد هداشت یکسانی درک خود آرمانی نظام این از نه آنکهبی
 این در .آن به رسیدن فازبندی در نظر وحدت دارای نه

 آرمان تحقق هایراه به نسبت یمتفاوت هایخوانش جریان،
 مطلوب نظام به موجود نظام از گذار میانی مراحل و غائی

 جمهوری ،خلقی یا ایتوده ملی، دموکراتیک) سوسیالیستی
 هدف بین نسبت تنظیم در را خود که بود موجود (.و.. ییشورا

 هب که بود پررنگ چنان هابرداشت تنوع .دادمی نشان وسیله و
 نظری مباحث و شدمی منجر جدی وژیکئولدای هایتنش
  آورد.می پی در یداردامنه

 هایجریان انواع ،خود روند در قهرآمیز رویکرد این
 یک هر که گرفتمی دربر را فرعی و اصلی و درشت و ریز
 خودی و ندبرآورد یسر ،دهه این از بزنگاهی سر در آنان از

 از زودهنگام گونهبه ،راه این روندگان از شماری دند.دا ننشا
 جدا رود پرخروش بستر از و شدند بازداشت ساواک سوی
 پس افتاده راه به کاروان از خود اختیار به نیز برخی .افتادند
 ندکرد رشد و داده ادامه اما بقیه .دندز بیرون آن از که یا ماندند
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 هرم   ؛کوبیدند جاری سیاسی هایرویکرد بر را خویش هرم   و
 فکر مختلف. مقاطع در و متفاوت هایاندازه در ینشان و

 کشور از بیرون در قسما   و مقدمتا   گرچه ،قهرآمیز مبارزه
 برخاسته و کشوریدرون بود یخیزش عمدتا   ولی گرفت شکل

 به نیز جامفر در که مرزدرون ینوجو و جوان چپ دل از
 .شد تثبیت داخل مبارزان نام و همت
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 مبارزه ثرؤم چندان نه هایجلوه نخستین
  قهرآمیز

 منشعبین ییک ،انقالبی یگیرسمت این هاییمرزبرون از
 ،دیگری و توده" انقالبی "سازمان نام با ندبود توده حزب از

 حدودا   ؛سغایی( - فروتن – )قاسمی حزب از اخراجی گروه
 کرد کمک را ها"اخراجی" ،انقالبی سازمان هم. با زمانهم نیز
 غرب در استقرار و الیپزیگ از زدن بیرون با ،بعد اندکی تا
 به هم با جریان دو این که بود نگذشته چندی اما .بپیوندند آن به

 نام به اینشریه انتشار با نفر سه آن و رسیدند اختالف
 موجودیت ماعال توده حزب انقالبی احیای شعار زیر ،"طوفان"

 از دفاع موضع رب ایستا بود یگروه "طوفان"، دند.کر مستقل
 با همراه خروشچف رویزیونیسم علیه اشمبارزه در استالین،
 کمونیست حزب به توده حزب در هاوابستگی ناقد مائویسم،
 و چین در دهقانی جنگ الگوی سحورم سخت ،شوروی

 .نان("دهقا و )کارگران طبقه "دو حزب شگزین الخرهاب
 متوقف خود طلوع و یننخست هایجرقه همان در ،که یگروه

 در فداکار عناصری وجود از اشبرخورداری علیرغم و دمان
  نگذاشت. جوان چپ بر هم چندانی تاثیر ،خود صفوف
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 مائو" شیفته شدیدا   بود جریانی ،"توده انقالبی سازمان"
 قصد که کاستریسم تجربه در چشمی گوشه با "اندیشه دون تسه

 تز با توده حزب نفی در جوان انقالبیون از داشت یحزب ایجاد
 مبارزه کانون سیسأت و کشور اخلد سوی هب حرکت مرکزی
 گروه از: بودند عبارت اینها ذکرترین قابل .ایران در مسلحانه
 برای آزمون در کشکولی عموزادگان منصوری، - نیکخواه
 تک قشقایی، منطقه در مسلحانه مقاومت کانون برپایی
 که) راد - دامغانی محفل ،پارسانژاد ،الشایی چون هاییچهره

 آن جنس و رده در ارزیابی قابل اما بود داخلی گرچه ،یکی این
 یبخشرهای سازمان" ناشهایرفته ترجلو ازهمه و ها(دیگری

 یشخص همان .نهاوندی سیروس رهبری به "ایران هایخلق
 همان تا یافت ماموریت و شد ساواک عامل بعد اندکی که

 به و ایران" هایخلق آزادیبخش "سازمان نام با را سازمان
 به و گسترانده انقالبیون شکار برای خطرناک توری عنوان

 نظر از چه مجموعا   محافل و هاهگرو این ندازد.ا راه
 تحوالت و ایران اوضاع از تحلیل زمینه در گراییذهنی

 بدو همان در که هاییادنافتگیر چه و کشور در ساختاری
 عناصر اکثر پسین هایوادادگی خاطربه نیز و فعالیت

 این در نتوانستند رژیم، فشارهای برابر در شانشاخص
 چندانی اعتبار و نافذ پای جای کشوریدرون اساسا   رویکرد

 تقویت بر آنان معین تاثیرات که نباید و توانمین ،اگرچه ؛بیابند
 رعناص گرفت. نادیده را چپ در آمیزقهر مبارزه اندیشه
 ماندن در هابعد ،جریان این به متعلق پیگیر و صادق

 و مظلومانه بس یا ،مسلحانه مبارزه امر رب شانوفادارانه
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 زجر و حبس تحمل به محکوم که یا و باختند جان دیده خیانت
  .شدند

 در و داشت مرزیرونب جنبه قسما   که حرکتی تریناصیل
 ،یمرزدرون مبارزان بر متکی ارگانیک گونهبه حال عین

 به ایران کردستان دمکرات حزب از یجناح پارتیزانی تحرک
 47 و 46 هایسال در شلماشی - زادهشریف – معینی رهبری

 سازوکار با و ملی مبارزه پرچم زیر گروه، این .بود
 کار و سیاسی تبلیغ انجام منظورهب مسلح گردیوستار

 رژیم علیه قهرآمیز بارزهم به رد،ک   توده یانم انهگرسازمان
 از هاییرگه که گرایانهملی خیزش این ود.ب برخاسته

 شدت به ،داشت خود بطن در نیز گرایانهچپ خواهیآرمان
 در که یا ،هادرگیری طی شکادرهای بیشترین و شد سرکوب

 - ساواک مشترک هایتوطئه اثر بر هم بعضا   و ،اعدام میادین
 ایستادگی و برآمد اما باختند. جان ،عراق کردستان در یبارزان

 اثر که ،داشت ردک   گرایانملی بر بخشالهام تاثیری تنها نه آنها
 مبارزه رویکرد به معتقدان اراده و عزم بر نیز ماندگاری
 .گذاشت تبریز و تهران در بویژه مسلحانه
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 :مبارزه این یمرزدرون تولد

 ظریفی - جزنی گروه
 دهه نیمه آستانه در انقالبی گرایش این کشور، داخل در

 قلمست هایگروه تشکیل توسعه به رو واقعیت و ایده با ،چهل
 هایگروه" ایجاد عنوان زیر شده فرموله بعدا   و هم از
 خصلت ،آینده در انقالبی حزب یک به رسیدن برای "جوارهم

 گرفت. خود به تریعملی

 و زمینه این در پیشروترین و ترینمجرب ترین،سابقه با
 - جزنی به مشهور گروه ،قهرآمیز مبارزه به رویکرد متن بر

 درهم دیروز از گسست ایده از گذر تدارک بود. ظریفی
 مشخصه انقالبی، امروز ریزیپی به ورشکسته و شکسته
 زهمبار را کار اساس گروه، این .بود جریان این عمومی
 آن از مسلحانه مبارزه پشتیبانی پرتو در اما دانستمی سیاسی

 کردن کانالیزه هدف با صنفی مبارزات به زدن دامن نیز و
 و حاکمه طبقه علیه انقالبی سیاسی مبارزه روند به آنها حاصل
 .دربار مرکزیت به حاکمه هیئت یعنی آن سیاسی نماینده
 همه از بیشتر و) گروه این رسپیش بازداشت و دنخورضربه

 که گروه در گذشته روابط از ناشی بقایای ماندگاری دلیل به
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 پرورده ساواک شبکه با رابطه داشتننگه در را خود بویژه
 در افتادن وقفه به منجر (داد نشان ای"توده" شهریاری عباس
 و سیاسی آفرینینقش پی در ،که بازداشتی .شد آن گذاریتاثیر

 عظیم تظاهرات در گروه این دهندهسمت و کنندهتعیین سازمانی
 تصریح .افتاد اتفاق تختی پهلوان جهان با ملی وداع مناسبت هب

 در حتی مزبور گروه که دارد اهمیت دلیل این به موضوع این
 عمل تدارک آستانه در و زیرزمینی تشکیالت برپایی متن

 فرصت هر از گیریبهره اندیشه بر کماکان مسلحانه، مبارزه
 مبارزاتی امکان هر رب چشم سخن، دیگر به و بود یسیاس

 در اساسا   هم را خود وجودی علت و شتدا سیاسی و صنفی
  .خواستمی و ستدانمی ممکن سیاسی مبارزه هر پیشبرد

 را قهرآمیز مبارزه اندیشه بذر قسما   چهگر گروه، این
 بویژه چه و یسیاس گونهبه چه را خود پای رد و کاشت

 نشده دستگیر بقایای وجود در مشخصا   یکی این و - فیزیکی
 بازداشت با که اینست اما واقعیت ،گذاشت جای بر - خویش
 مغز دو دستگیری و 46 سال زمستان در گروه اعضای بیشتر
 چپ جنبش نظری هدایت نقش تداوم از گروه این آن، متفکر

 سیر در رهبری موقعیت مدتی برای و ماند باز رادیکال
 زمان، این تا داد. دست از را انقالبی رویکرد این کوینیت

 که گروهیدرون جزوه یک حد از گروه این سیاسی ادبیات
 فراتر نتوانست ،بود آنان ساله سه مباحثات از بندیجمع اساسا  
 آمیزقهر مبارزه فکری تحوالت بر ریانج این جدی تاثیر .رود

 هایلسا طی جزنی تولیدات به منحصر و گرددمیبر زندان به
  .53 تا 51 بعدی
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 سه فاصله طی و زندان بیرون در گروه این رشد تداوم
- 46 زمانی )بازه سیاسی پلیس توسط آن کشف از بعد سال
 هایگریخته تور از و گاننیفتاددام به پراتیک در عمدتا   ،(49

 بازسازی امر به ،46 سال ضربه پی در که شد متجلی گروه
 در متجلی بیشتر یتداوم .خاستندبر شدهآغاز کار ادامه و خود

 عمل تدارک خصیصه با تشکیالتی شکل به گروه بازسازی
 این در .کند گذر بیرونی اقدام به تواندب بعدا   تا نظامی

 مشخصا   و ضیاءظریفی از بازمانده هسته ویژه هب بازسازی،
 ،بدیلبی گرایانهسازمان نقش ایفای با توانست پورحسن غفور
 منطقه در مسلحانه مبارزه شروع برای ایتردهگس نسبتا   شبکه
 با بعدا   که دهد سامان را مازندران و گیالن هایجنگل تالقی

 و فلسطین از آشتیانی صفاری و فراهانی صفایی بازگشت
 اقدام مرحله وارد ،اشرف حمید مؤثر تشکیالتی هایفعالیت
 شد. نظامی

 تاکثری که یباالی مقاومت بر متکی گروه این اعضای
 در منطقا   را خود دادگاه ،داشتند بازجویی جریان در هاآن قاطع

 سامان شانپرونده از ساواک ناقص شناخت حد همان با تناسب
 تعرض از سیمایی را نظامی دادگاه فضای بخواهند که تا دادند
 و جزنی سیاسی و حقوقی دفاعیات .دهند رژیم به آمیزقهر

 حاکم دیکتاتوری نقد در بود استادانه سیاسی برآمد یک ظریفی،
 تا گروه این .کشور سیاسی حیات در آن منطقی پیامدهای و

 جوار"هم های"گروه و محافل محدوده در فقط و فقط 50 سال
 همه در نه و کلیات سطح در آنهم و شد شناخته دوره آن
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 کار اندردست و داشت تشخص آن به واقعا   که یزیچآن
  .بود تدارکش

 ندیبجمع از متاثر مستقیما   ،ظریفی - جزنی گروه ذهنیت
 دوره دو مبارزات در آن اصلی هایکادر مشارکتیخود تجارب
 از شانتاثیرپذیری نیز و بود 42 تا 39 و 32 تا 30 زمانی

 و دور خاور و ویتنام در جاری ایتوده انقالبی برآمدهای
 بندیاستخوان .دور باختر یکوبا تجربه گیریپی مخصوصا  

 تشکیل سی دهه ایتوده جوانان و نوجوانان را آن کادری
 توده حزب با پیوست مظهر هم ،اعتبار همینهب و دادندمی

 تجلی هم و ،بودند ایبرنامه و فکری خطوط بیشترین در ایران
 .انقالبی کاراکتر و مبارزاتی روش در مشخصا   آن از گسست

 در را بحز آن با ناینا همبسته اعتقاد باید و توانمی جمله از
 ،که همانی .کرد یادآوری دمکراتیک - ملی انقالب با رابطه

 هاینوشته در فقط و بود آمده حزب این ایبرنامه اسناد در
 داد خلقی انقالب به را خود جای که بود زندان در بیژن بعدی

 تاکید ،اما دیگر سوی از .احمدزاده نگاه از متاثر هم احتماال   و
 صالحیتیبی و بود توده حزب رهبری یلیاقتبی بر آنان مداوم

 عنوان اطالق از اجتناب با البته و جنبش رهبری برای بحز
  حزب. این به "خائن"

 قدرت دو از فکری استقالل سمت در هم ،آنها
 به رو زمینه این در و ندکرد حرکت جهانی ایدئولوژیک

 در هم و بارآمدند؛ اندیشمستقل و ندگذاشت مشخصی هایبلوغ
 از و رفتند پیش کالسیک هایسحر از معین هایهاییر جهت
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 و گوارا چه - کاسترو انقالبی اقدام تاثیر تحت جمله
 هایشکنیسنت گرفتند. قرار دست این از ییهاشکنیسنت

 کمونیست احزاب در افتاده جا هاییروش و نگاه نوع از مستقل
 اییراهپیم و روسیه اکتبر انقالبات تجارب چنبره در عموما   که

 یادآور تاکید به باید اگرچه بردند.می سر به سرخ چین بزرگ
 و جزنی شانراس در کمدست و گروه این اعضای اکثر که شد

 و بودند مارکسیستی متدولوژی به بندپای قویا   ،ضیاءظریفی
 رژی انقالب" در "انقالب لنینی فرا تزهای پذیرای نه مثال  
 در نه همه از یشپ آنها برای کوبا تجربه جذبه .دبره
 از دبریستی هایاستنباط رشته یک و (1)"مونکادا" گراییاراده
 نوع پیشاهنگ انقالبی رسالت احیای در بلکه "مسلحانه"، اقدام

 ایتوده نارضایتی پتانسیل زمینه بر و مائیسترا"یی "سیرا
 (2).بود

                                                           

نفر از  200میالدی، فیدل کاسترو با  1953بیست و ششم ژوئیه سال  1
کادا" فکر بودند مسلحانه به پادگان "مونروشنرزمان خود که اکثرا  هم

(Moncada)  تنها گونه نه در شهر سانتیاگوی کوبا حمله کردند تا بدین
زننده حس های آن کنند، بلکه دامنو هدفجهانیان را متوجه جنبش خود 

مقابله و مقاومت در مردم باشند. این حمله شکست خورد و در جریان آن 
 پنجاه تن از انقالبیون کشته شدند و فیدل کاسترو زخمی و دستگیر شد.

 2 (Sierra Maestra سیرا مائیسترا باالترین بخش کوهستانی در )
 ژوئیه 26از بازماندگان جنبش  جنوب شرقی کوبا هست که دوازده تن

توانستند در آنجا گرد آمده و با مقاومت و درگیری در برابر نیروهای 
سال آنها را شکست داده و وارد  نظامی باتیستا دیکتاتور کوبا، پس از دو

 هاوانا شوند. 
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 سیاهکل" "حماسه

 را جنبش در مسلحانه مبارزه شروع که بود "سیاهکل"
 کرد؟"، باید "چه زمانی آن هایگروه و محافل میان و زد کلید
 و ترویج ،تبلیغ حول متحدا   باید :که آورد در صدا به را ندا این

 "سیاهکل"، کرد. حرکت و افتاد راه مسلحانه مبارزه برای اقدام
 و کرد زآغا توانمی اینکه بر مبنی بود پیامی همه از بیش
 چنین برای جدیت بروز نیز و زد مسلحانه حمله به دست

 تاثیر شاه. سیاسی اپوزیسیون از وسیعی سطح در عزمی
 برای بود مسلحانه نبرد شروع اعالم در همانا ،آن اساسی
 عمل" :برای شخیز آماده انقالبی جوان جنبش از وسیعی طیف

 مسلحانه".

 بیژن ارسالی تهنوش ،"سیاهکل" حرکت به منتسب اثر تنها
 یک که آنچه" عنوان تحت بود زندان از 49 سال در جزنی

 مستعار نام که عباسابو امضای با و بداند" باید انقالبی
 جنبش صفوف در دیده آموزش فراهانی صفایی اکبرعلی

 هم عمدتا   و محدود نسخه چند در بدوا   که اثر این .بود فلسطین
 اگرچه شد، خوانده شده یبازساز گروه حاشیه و درون حلقه در

 گروه درون در مهمی فکری کنندهتجهیز و دهندهجهت نقش
 که بیژن از ینیت آن انتقال در بخشنتیجه ایرسانیپیام و داشت
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 سیاسی - نظری اتوریته هم ،جزوه همین اتکای به بود هخواست
 فراهم - سیاهکل در بعدی فرمانده - فراهانی صفایی برای
 گروه به نظری دنبخشی انسجام در طریق نای از هم و آورد
 بیشتر بردی هتوانستنمی نوشته این ،لیو همهاین با .فتدا مؤثر

 که جزنی رابتکا این هم. نداشت و باشد داشته محدوده ینهم از
 حرکت تداوم پیرامون زندان داخل از او هایپیگیری بیانگر
 جایگاه فهم نشانه نیز و 43 سال از شده آغاز یافتهسامان

 ،بود مسلحانه نبرد سیاسی و فکری رهبری مقام در دشخو
 و گروه بازماندگان تئوریک خالء کردنپر برای بیشتر

 ،مقطع آن در .بود آنان اقدام به رو هایتالش کردن پالتفرمیزه
  .فتگرن خود به کالن دهیجهت خصوصیت نوشته این

 از بعد مدتی اندک زمانی نظر از که "سیاهکل" حرکت
 ایستادگی و "فلسطین" به موسوم گروه نظامی دادگاه

 انقالبی گروه این اعضای قاطع اکثریت سیاسی و ایدئولوژیک
 شده پخش و - نژادپاک شکرهللا برانگیزاننده دفاعیات بویژه و

 سیاسی فضای ،گردید برگزار -کشور از یوسیع سطح در
 هم ا  فوق که همانگونه د.کر رادیکالیزه پیش از بیش را کشور

 رایشگ کردن اجرایی به بیشتر "سیاهکل" تاثیر شد گفته
 تئوریک تبیین تا بود پراکنده انقالبیون میان در مسلحانه مبارزه

 آفرینیشور به عمدتا   .آن نظری پروراندن که یا و مبارزه این
 مشی برای .آن بر ناظر شعور به دهیجهت تا بود زخی این

 بود مسلحانه مبارزه آغاز نوید "سیاهکل" ،خلق فدایی چریکی
 آن. نهایت و مسیر از کامل پردازیاندیشه و نظری تبیین نه و
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 و بهمن کشتار آن از گروه این گانبرد درهب جان حتی
 اسکندر آشتیانی، صفاری اشرف، حمید -نیز رژیم 49 اسفند

 بعد   مسلحانه، مبارزه به نگاه نوع لحاظ به - ...و نژادصادقی
 و پویان دهپرور که شدند نگاهی مستحیل عمال   کلسیاه حمله

 مسلحانه نبرد از خوانشی آن با خوانهم آنها .بود احمدزاده
 به سیاسی مبارزه تکوین چگونگی زمینه در کمدست که شدند

 گذارانبنیان قبلی باورهای با هاییتفاوت ،آمیزقهر مبارزه
 شدهولهفرم بعدا   - "سیاهکل" گروه تفاوت .داشت شانگروه
 احمدزاده – پویان گروه با - "اول گروه" نام تحت بیژن توسط

 و فرسیو سرلشکر ترور از پس که دوم"( )"گروه مفتاحی -
 ،عملی همکاری چند حتی و مباحثات ماه شش پی در البته

 نام با و دیگریک در دو این رسمی و کامل ادغام گونهبه
 اولی که نبود این در فقط شد، اعالم خلق" فدایی های"چریک

 و است هدانستمی متقدم گریالیی حرکت برای را جنگل و کوه
 دتوانمی آنان، هایتفاوت از یبرداشت چنین .را شهر ،دومی

 آنکه حال ی.پراتیک فنی نکات به شدبا موضوع فروکاهیدن
 و هم از جدا گروه دو این میان تاکید قابل یهاتفاوت ایپاره

 مسلحانه مشترک اقدام ضرورت حول هرسید همهب دیگر اکنون
 این .بودند متدیک و نظری اهمیت دارای که داشت وجود
 و فکری تحوالت مسیر در و بعد هایسال در ها،تفاوت
 دادند. نشان بیشتر هم باز را خود ،روشی

 سیاسی انتخاب در واحد - واحد اراده بر ناظر اندیشه در
 ردگیری قابل نگاه دو ابتدا همان از - مسلحانه مبارزه سر بر
 چندان نه و رآشکا کافی اندازه به نه آغاز در اگرچه که بود
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 مشترک عمل پوست زیر اما هرحالهب ،دیگریک از زیتم قابل
 بعد اندکی فقط نگاه تفاوت این .است هداشت جریان و حیات آنان
 به مشهور نظری و فکری مباحثه در توانست الخرهاب که بود

 هژمونی ،مقطع آن در .ابدی صراحت مسعود" و بیژن "اختالف
 شده مدون هایاندیشه با مشخصا   مسلحانه مبارزه در نظری
 که بود هم فهم همین در مسلحانه مشی و بود هادومی توسط

 لحظات آن در .یافت حاکمیت سازمان در و کرد پیدا گسترش
 عمل وحدت ،گروه دو هر برای معیار و اساس ،آغازین برآمد

 واقع در و توانستمی که بود مسلحانه مبارزه شروع سر بر
 ،بالفعل و بالقوه "فرعی" ظاهرا   اختالف هر خواستمی هم

  .دمانب پوشیده انقالبی تهور سایه زیر
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 "خلق فدایی هایچریک" اصلی هسته
 ترین،شفاف چهل دهه یفکر شط این در که یگروه

 - پویان به مشهور گروه ،شد هاتریندهندهجهت و تریننافذ
 سیاسی نقد جایه ب ابتدا همان از اینان بود. مفتاحی - احمدزاده

 بسیار نفس به اعتماد .ندکوبید آن نفی بر ،توده حزب عملی و
 یشاعضا در باور این القای و گروه این اصلی هسته در باال
 محرکه موتور چونان بایدمی که آنهایند خود همانا این :که بود

 چیزی ،عمل تشنه سرزمین این در و دهز باال آستین ،انقالبی
 مطلقا   کهانجام دهند  نوین آنسان کاری و کنند کشت تازه بکلی
 "تاسیس ایده از گذر با اینان .دهد معنی را "گذشته" کامل نفی

 و "پیشاهنگ" هسته تاسیس به هاسال آن جوار"هم هایگروه
 رسالت را مشعل کردن روشن جانبازانه و یدندرس "راهگشا"

  .دادند قرار و هدانست خود

 و پویان امیرپرویز روزی شبانه گرایانهسازمان هایتالش
 نقاط در که آنانی همه کردن جور و جمع برای مفتاحی عباس

 و گیالن و مازندران ،آذربایجان و تهران از کشور مختلف
 و - بودند کمونیستی" وینن "جنبش اندازیراه مستعد خراسان

 بسی و بود مؤثر بس - عباس مخصوصا   عرصه این در
 سازیکانون که بودند رسیده نتیجه این به آنها افتاد. تاثیرگذار



 سیرگفتمانی ما!

31 

 

 ینآخر نابودی تا حتی ،آنها با هم فقط و تاس آنان با جنبش در
 .نماند زنده کسی اشگران""آغاز از که ولو ،شبکه از نفر

 پر انقالبی جنبش ،آن آتش از که باور این با وارققنوس سوختن
 خواهد در انقالب پرواز تسخیر به ایران آسمان و دیکش خواهد

 آمد.

 کمونیست حزب دو بین مجادالت در آنکه با گروه این
 به و کردمی یدارجانب دومی از چین و شوروی

 کمونیست حزب بودن "اپورتونیست" و "رویزیونیست"
 ایران انقالبی هایمارکسیست وظیفه اما ،داشت اعتقاد شوروی

 به ،گروه دانست.می ایران انقالب خود بر تمام و تام تمرکز را
 و بود کمونیستی" نوین "جنبش ریزیپی اندیشه رد تمامی
 مشی و رفتار در بیشتر و مقدمتا   ،برایش هم بودن" "نوین

 و ایایده - فلسفی جهات در نه و داشت معنی مبارزاتی
 به شدمی مربوط نه آنها بودن "نوین" نوع !ایهبرنام

 با گرفتمی تماس نه و غربی نو چپ نظری هایکنکاش
 ترجمه کار ها.نئومارکسیست نام زیر جدید تئوریک نظریات

 مارکسیستی کالسیک اثر چند به محدود و متوجه ،اینان پیش
 بویژه انقالبی، ویتنام جیاپ ژنرال از هاییهنوشت گویا و بود

 شهری چریک جنگ تجارب و دبره رژی انقالب" در "انقالب
  .اروگوئه توپاماروهای و برزیل ماریگالی

 عنوان به را خود خاص سازیفرهنگ ،رویکرد این
 تماشا به بهرنگی صمد یکوچولو" سیاه "ماهی کتاب در نمونه

 خیل و مشهد هنری محافل هاینوشته و اشعار در .گذاردمی
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 هانابدل علیرضا چون آذربایجان و هرانت خلقی روشنفکران
 مخصوصا   و سیاسی و ادبی نوشته چندین در .دردامی عرضه

 و امپریالیسم از "خشمگین عنوان زیر احمدی آل نگاه نقد
 دنهمی نمایش به که است پویان امیرپرویز "انقالب از ترسان

 محافل در حساب هسویت و سیاسی تند هایکشیمرز در نیز و
 یمیراث هر و گذشته از یچیز هر با روشنفکری و یدانشگاه

 .ه"کهن" از

 انزجار ابراز ،هایارگیری در گروه یباال بسیار وسواس
 و ،یبختیار" چوخ آقای" روحیه به نسبت هنجار یک چونان
 عملی آمادگی و خودگذشتگی از ،ایستادگی دادنقرار معیار
 همین بر افراد انتخاب و عضوگیری و ،انقالبی مبارزه برای
 هر اینکه انداختنجا ویژه هب .بود آن هایشاخصه از ،مبنا
 نیز میزان همان به ،دارد شبکه در یترباال موقعیت که سکآن
 از شود ایبرجسته نمونه تا دهد خرج به فداکاری بیشتر بایدمی

 ههنگام ،که فکر این نافذیت اقدام. و رفتار و گفتار در یگانگی
 آمده. سره ب است وقتی دیر ،تئوری هدور و رسیده فرا عمل
 غالب تفکر به متعلق کمابیش اگرچه آنها به عمل و هاباور این
 مستقل هایگروه از بسیاری پیش معتبر و بود زمان آن

 مراتبه ب گروه این در آمده گرد نالفعا در ولی انقالبی،
 نافذتر.

 اعضای هرچه هک بود آن در گروه ینا ینماخصلت نکته
 اواسط تا 45 هایسال – خود گیریشکل ابتدای در بکهش اولیه
 پروسه در فعال مشارکت و فکری یخودساز درگیر - 48
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 ایران انقالب مرحله کهاین بر مبنی بودند یسئواالت به یابیپاسخ
 و آن اجتماعی - اقتصادی تحوالت مضمون چیست و کدامست

 تریعمل و ترمناسب ایران برای انقالبی مشی چه الخرهاب
 و دادندمی جواب و پرسیدندمی و خواندندمی هنوز یعنی ،است

 آن در .کردندمی هم اجتماعی تحقیقات خود وسع و سطح در
 به معطوف گروه چیز همه اما، "سیاهکل" تا بعدی سال یک

 که، همانی .شد مسلحانه عمل شروع و تدارک و پراتیسیسم
 تبیین زمان ضرورت ،اشنوشته در را آن احمدزاده مسعود

 همانی بکنیم! عمل است، کافی تفکر :که مضمون این با و کرد
 مبارزه .یبعد هسال چند دوره برای کمدست شد آئینی ،که

 تسخیر در را گروه این فضای چنان آن ،زیرزمینی و قهرآمیز
 تنها نه عموما   ،آن ییدانشجو عمدتا   اعضای که بود گرفته خود

 چنین حتی ،گرفتندمی ارهکن صنفی مبارزات در شرکت از
 .کردندمی تلقی صفر برای انرژی صرف و بیهوده را کارهایی

 - صنفی محدود ولو حرکات رد شرکت از آنها جوییکناره
 حال در انقالبی کار برای خود حفظ انگیزه از فقط سیاسی
 حالت بهترین در و باوریبی از بلکه ،خاستمیبرن تدارک

  .گرفتمی نشات حرکاتی چنین اهمیت به آنها باوریکم
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 پویان میرپرویزا
 عنوان با 1349 سال اوایل ایشبکهدرون "بهار جزوه"

 نوشته بقاء" تئوری رد و مسلحانه مبارزه "ضرورت
 و مباحث پی در کنندهتمام بستجمع یک ،پویان امیرپرویز
 آن گیریشکل از که شد یلسا چهار حدودا   طی گروه مطالعات

 شروع برای و درون در گربسیج فقط نه اینوشته .گذشتمی
 متعدد هایگروه انواع برای کنندهبسیج یپرورگفتمان که ،عمل

 ؟"کرد باید چه" متن همان بر چهل دهه دوم نیمه در که گریید
 روی زمان آن در نوشته این دهندهسمت تاثیر بودند. یافته رشد
 گلوله صفیر از بیشتر هم اگر جوار"هم هایروه"گ اکثر

 اثر هم آن از کمتر اما - بود من باور به که - بودن "سیاهکل"
  .نداشت

 گرفتهشکل شبکه خود که نبود این فقط ،جزوه این کارکرد
 برگ و شاخ و بخشید ایمان و توان و جان را دوم"( )"گروه

 نظری چتر یک که دنمان باقی حد این در هم فقط ،آن تاثیر .داد
 شد پرچمی ،بلکه .شود )سیاهکل(اول" "گروه رفقای سر باالی
 که آنانی از اعم .شبکه این از بیرون متعدد هایگروه برای
 چنین تدارک در و تهگذاش مسلحانه مبارزه در گام مستقال   خود

 برای قطعی تصمیم به هم هنوز که آنانی نیز و دنبود ایمبارزه
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 این همه توانست ،جزوه این د.بودن نرسیده نهمسلحا مشی اتخاذ
 مبارزه حول و خود بر ناظر فکر راستای در را هاگروه

 و هاجریان محافل، .وردآ هم گرد خلق فدایی چریک مسلحانه
 آرمان "پروسه"، از افرادی ،"ساکا" چپ جناح چون هاییگروه
 - شعاعیان جریان ،یاران و اعظمی دکتر سرخ، ستاره خلق،

 آهنگران روحی - ومنیم حمید گروه اسبی،شام گانشای
 ،رازلیق گروه قسما   ارمغانی، بهروز گروه ،اقتصاد( )دانشکده

 هایجریان دانشیان، - گلسرخی بارزاتیم و هنری محفل
 پلی ،آریامهر تبریز، تهران، دانشگاه در پراکنده دانشجویی

 نیز و هادانشگاه دیگر و مشهد ،شیراز صنعت، و علم تکنیک،
 شده شناخته کمتر و کوچک هسته و لفمح و گروه ده چندین
 با و پس و پیش اندک زمانی فواصل در جملگی که دیگر
 حول قهرآمیز، مبارزه به باور و حس از مختلفی هایاندازه
 به ناوندگشملحق همین .دشدن بسیج مسلحانه مبارزه محور

 هایچریک عملی و تبلیغی اتکای محل که بود مسلحانه مبارزه
 با آنها از بسیاری و گردید 50 سال همان در خلق داییف

 نیروی عمده کنندهتامین ،خود اعضای و کادرها از یشمار
 فدایی "چریک .شدند بعد هایسال در سازمان این کادری
 بلکه ،نبود چهل دهه انقالبی اندیشه نهایی محصول فقط ،خلق"
 با ،خلق" فدایی "چریک گروه .شد نیز آن محصوالت روبهره
 در خود پسا و خود حین و خود پیشا امکانات بیشترین از تغذیه
 .دنک رشد و ماندب توانست که بود چپ جنبش سطح

 در و بعدا   که شود جریانی به هم یااشاره همینجا دارد جا
 خود رب ایران خلق مجاهدین سازمان نام ،50 سال نیمه
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 محمد اصلی ریرهب به مذهبی انقالبی جریان این ت.گذاش
 نهضت دل از زادگانبدیع اصغر - محسن سعید - نژادحنیف
 بیرون طالقانی هللا آیت - سحابی دکتر - بازرگان مهندس آزادی

 یابیسازمان و یگیرشکل به رو 1344 سال حوالی از و آمد
 اندیشه در ،خود تاسیس آغاز همان از گروه این گذاشت.
 بطور ،چهل دهه پایانی یهاسال در و بود قهرآمیز مبارزه

 اواخر در اما جریان این مسلحانه. اقدام تدارک کار در جدی
 ساواک سوی از سنگین بسیار یورش مورد 50 سال تابستان

 کل خود، بعدی مسلحانه برآمد آغاز از پیش و گرفت قرار
 سازمانی شبکه از معدودی افراد تنها و شد متالشی تشکیالتش

 و دندمان امان در ساواک تور توی افتادن از که بودند آن
 گرفته شکل اجتماعی پایه و فکری هاله بر متکی توانستند

 ادامه را ارانذگبنیان راه ،انقالبی اسالمی جریان این حول
 که کردمی تصریح خود درون در خلق مجاهدین سازمان دهند.

 سیاسی عرصه در و است قران و اسالم بر اعتقادی زمینه در
 در سازمان این .مارکسیستی مبارزاتی دانش و فن بر متکی

 خلق فدایی هایچریک از ریتاث در ،مسلحانه مبارزه چگونگی
 هده آغازین هایسال در بطوریکه ؛گرفت قرار آنها ادبیات و

 هم مسلحانه "مبارزه جزوه مفاد روی آنان تعصب ،50
 خود از کمتر ،احمدزاده مسعود تاکتیک" هم و استراتژی

 و سازمان این پیدایی منشاء هم که است روشن بود!ن هاچریک
 با بنیادی هایتفاوت آن اجتماعی هایپیوند و ایدئولوژی هم

 اینجا، در سازمان نای به اشاره لذا و اشت،د خلق فدایی چریک
 آن در مسلحانه مبارزه تفکر سلطت حد دادن نشان برای صرفا  
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 فضای بر ییفدا چریک سیاسی عمل و ادبیات تاثیر و هاسال
 مبارزه که داد باید نیز را مهم ذکرت این .است مقطع آن سیاسی

 اعتقادی اصول جزو همواره ،خلق مجاهدین برای مسلحانه
 بر خون" و طلبیشهادت مبارزاتی. روش فقط نه و است بوده

 و اسالمی باور با مستقیما   آنان، پیش در "است پیروز شمشیر
  !است هم نهمچنا و بوده مرتبط آنها شیعی

 - مارکسیست انقالبی این - پویان نوشته شدن دستبهدست
 روشنفکران، بین حتی و چپ هایگروه میان 50 سال در

 برای مادهآ جملگی نه ولی معترض نویسندگان و هنرمندان
 ،آن به معتقد ا  تمام که یا و چریکی مبارزه سنگین دهیهزینه
 مقیاسی در ادبی - یسیاس اثر این افتادن بخشنتیجه بیانگر

 در پویان ."سیاهکل" عملی نماد پرتو در ،البته و بود گسترده
 از اجتماعی یشناسروان تصویر به که آنجا ،نوشته این

 نگاه از و پردازدمی انقالبی روشنفکران ایلحظه تمایالت
 چهل دهه محافل و هاگروه سرنوشت از یبستجمع تشکیالتی

 ،دهدمی دست به ساواک توسط نشاشدن متالشی با رابطه در
 و خود زمانه انقالبی گفتمان کادر در نافذ سب دآفرینمی یاثر

 و چهل دهه دو تالقی دوره انقالبی کنکاش بر مؤثر سخت
 .پنجاه

 تحت خود اندیشه کردن فرموله با اشنوشته در پویان
 اینست بر قدرت، و ترس معیوب سیکل از رفتبرون عنوان

 مطلق" "قدرت از "مطلق ترس" اسیر و اردچ زحمت توده که
 و استثمار علیه اعتراض برازا برای آن هایتوانایی و است
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 که گویدمی او .اختناق سد پشت در شده مهار ،سیاسی زور
 رنگ توده در ضعف احساس ،شود غلبه ترس مطلق بر اگر

 خواهد ییرها مجال ،آن در شدهخفه قدرت و باخت خواهد
 و ترس بر غلبه خود که است حالی در این اما و ؛یافت

 رخنه پس، دارد. را سدید سد در افتادن   ترک به نیاز ،ضعف
 هب که پیشاهنگ برای است ایوظیفه ،مانع این در انداختن
 ،قدرت کشیدن شلچا به با بتواند و بخواهد ادنشفتا راه اتکای
 د.آوردر حرکت به را توده

 پویان نهاشناسروان ارزیابی این که است مسلم
 اوایل هایرفرم از پس تماعیجا هایواقعیت معادل توانستهمین

 رابطه در او گراییذهنی هب توانمی حتی .باشد شاه چهل دهه
 خطا به او .کرد اشاره ایتوده خودیهخودب هاینبشج با

 کرده تشدید را طبقاتی تضادهای ،شاه یهارفرم که پنداشتمی
 همین از و باشد هآورد پدید طعیمق تخفیف آنها در که نه و

 بروز عدم بودنن طبیعی که رسیدمی استنتاج این به هم جایگاه
 مداریقدرت و دیکتاتوری در باید را اجتماعی اعتراضات

  تضادها. پختگی عدم در نه و دکر جستجو رژیم

 هایشکاف از پویان تبیین با رابطه در نکته یک بر اما
 و نویسندگی شم به ولو او که ذاشتگ انگشت توانمی اجتماعی

 بیگانگی داشت، خود در که باالیی اجتماعی یشناسروان
 اقتدار از سرمست دیکتاتور شاه به نسبت جامعه عمومی

 را این اگرچه، کرد.می حس وجود همه با را مدرنیزاسیون
 انقالب داد!می توضیح کارگر طبقه طبقاتی مبارزه با بیشتر
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 نظری تبیین اشتباه هم و داد نشان را او حس درستی هم ،57
 را! هاشکاف از وی

 و "سیاهکل" آوازه پشتوانه به او فراخوان ،اما اینهمه با
 روشنفکران به خطاب خلق فدایی هایچریک عملیات نخستین
 از و کرد را خود کار ،مسلحانه اقدام به برخاستن برای انقالبی

 رودخانه آن رگبز و کوچک پراکنده یجویبارها و رودها دل
 خود تحمیل با تا زد بیرون ایگونهنهر محوری جریان نامنظم،

 نحو به و کند رشد و ماندب باقی بتواند ،مطلق قدرت بر
 .گیرد خود تاثیر زیر را سیاسی فضای نیرومندی

 موضوع بر گذاشتن انگشت با پویان مقطع آن استدالل
 از مقطع آن مبارزاتی فضای کنندهنتبیی که ایانهشناسروان
 چپ حیات راهنمای ستاره ،بود انقالبی روشنفکری حیات

 همچون ،مقطع این شدگان""گم به راه نمایاندن در و دش انقالبی
 به اثرش همین در او که آنجایی د.افتا کارساز ،دریایی فانوس
 فضای بر را خود و ماندنباقی برای پیشاهنگ :گویدمی تاکید

 آنهم و کند مبارزه بایدمی فقط و فقط ،کردنتحمیل اختناق
 ؛باشد شاه دیکتاتوری روش جوابگوی که مبارزه از ینوع
 قهر به آوردنرو ،حاکم ضدانقالبی قهر برابر در :یعنی

 اقدام در را مبارز جریان یبقا شرط سخن، دیگر به !انقالبی
 بهاو  جوییتوسل در نیز را او عمل جنس و دیدن آن عملی

 قاطعانه گفتن ترک و ضدانقالبی قهر منبع علیه متقابل قهر
 نکردن مبارزه بر مبتنی کنندهفلج و "انهکارمحافظه" اندیشه
 تبیین نوترین ،پویان "بقاء برای تعرض" تز .ماندن باقی برای
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 ایپایه رکن که ،چهل دهه در یننو انقالبی گفتمان در بود
  .شد مسلحانه مبارزه موج مانیفست

 و مقطع مشخصا   پویان، لحانه"مس مبارزه "ضرورت
 پیشاهنگ نیاز توانست شدنفراخوان با و داد پاسخ را لحظه

 زمانه انقالبی اقدام حول گردآمدن و شدگی بسیج برای انقالبی
 بین ،تاریخی کالن دید از و اما حالهمان در سازد. هبرآورد را

 اندیشه انداخت! نیز فاصله مردم مبارزاتی روش و پیشاهنگ
 با ،بود پرورده خویش کالن نگاه در خود که آنچه فخال او

 هایخانه در شدن محصور به انقالبی روشنفکران دادن سوق
 با مسلح پیشاهنگ میان افتادن شکاف برای را راه عمال   تیمی،
 به ،کادری بزرگ تلفات همراههب واقعیت این و گشود مردم
 رب تجاعیار رادیکالیسم برای را نفوذ میدان ،ناخواسته گونه
 چنین که گفت باید تکرار به اما آورد. فراهم شوریده مردم توده

 بین بود فاصله پرکردن انقالبی نیت بر متکی عمل، در شکافی
 ایهگروه در کاریمحافظه از پویان تعبیر .مردم و پیشاهنگ

 ینهم در که چرا بود. اطیافر تعبیری زمان، آن کارسیاسی
 میان ،آن راه در دهیهزینه و سیسیا کار برای آمادگی زمان،
 سیستم به هاگفتن "نه!" .اشتد رشد به رو انقالبی چپ فعالین
 و گرفتمی نضج ملموس گونهبه ،آن پای هاایستادن و حاکم

 علیه اعتراضات و تبلیغی ابتکارات انواع و یافتمی توسعه
 دیده دیکتاتوری رژیم ضد بر و حاکمه طبقه اختناق و زور
 سیاسی هایگروه انواع ،50 آستانه هایسال همان رد شد.می

 رو متعرضانه سیاسی پراتیک به که داشتیم را گرفته شکل
 و سیاسی هایآگاهی اشاعه نظر نقطه از آنها قشن بودند. آورده
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 و استبداد اول شخص هایطلبیجاه و حاکم دیکتاتوری افشای
 رگ،بز صنعتی واحدهای روشنفکران - کارگران گریبسیج

 گسترش داشت تدریج به نوجوانان و آموزگاران ،دانشجویان
 حکومت محافل و هاگروه اکثریت بر ابهام این فقط .یافتمی
 کانون همدیگره ب پیوستن با ندتوانمی کجا و کی آنها که کردمی

 تشنگی این پویان، نافذ نوشته ؟دهند شکل را مفروض محوری
 جواب قاطع گونهبه ،را جوانانه صبریبی در غرق سیاسی

 باید "چه پاسخ که بپذیریم و بسازیم گلوله حول را حزب :داد
 !است تفنگ در نهفته کرد؟"

 هیچبی "،بقاء تئوری رد و مسلحانه مبارزه ضرورت"
 دژ دیوارهای بر پرطنین شد ایگلوله گارروز آن در تردیدی

 قلب تا انقالبی روشنفکر به وییگخوشامد یک و دیکتاتوری
 سخیرت را قهر عمالا   حول لعم وحدت تحقق برای او اقمشت
 غافل آن از ما که بود میان در هم سومی نیروی یک ولی .کند
 ریختن درهم برای پویان تز جاعی!ارت اپوزیسیون :یمماند

 یدراماتیک گونهبه و شد لحظه غرق تمامی به ،"معیوب سیکل"
 سود به دور یکم در را میدان حتی که ندید را هادورتر فقط نه

 حزبیت قفل گشودن کلید خواستمی پویان، نمود. خالی دیگری
 قهر و حاکم قهر تقابل در فقط را هرا عمال   او تز ولی بیابد، را

 فدا - ما همه طرف از واقع در او و – او کرد. صاف انقالبی
 مسحور خلق بلکه تا داد پیشنهاد را پیشاهنگ شجاعانه شدن
 برد گمان چنین وا .خیزدبر حرکت به و درآید سکون از ترس

 حرکت به صورت در خلق که - بردیم گمان ما همه و –
 صادقانه را خود که افتاد خواهد جریانی آن دنبال مدنشدرآ



 سیرگفتمانی ما!

42 

 

 از ناشی خالء در که ندانستیم ما و او .است کرده خلق فدای
 ایبرنامه رابطه نبود و وشنفکرانر کتاب و حساببی تلفات
 را او ابالغین که افتد راه آنی پی در تواندمی خلق آنان، با مردم

 رسالت در را پیشاهنگ ،پویان !کندمی نمایندگی
 بلکه نداد، انبساط - طبقاتی چه و مدنی چه - اششعورسازی

 آوانگارد تمام، و تام حماسی ازخودگذشتگی با و صمیمانه
  !فروبرد خود در ضانقبا به اشآفرینی شور در را انقالبی
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 احمدزاده مسعود
 حزبیت نفی جهت در البته و پویان نوشته یافته بسط شکل

 تحت بود ایجزوه ،حزب آنگاه و انقالب ابتدا مفهوم در و
 قلم به تاکتیک" هم و استراتژی هم مسلحانه مبارزه" عنوان
 وهگر اعضای میان پاییز فصل در چون که احمدزاده مسعود
 نوشته این شد. مشهور پاییز" "جزوه به بود هشد توزیع
 با و بهار" "جزوه حول گروه درون مباحث از بود یستبجمع
 به نداد پوست و گوشت و سازیمفصل ،بندیعضله هدف

 اینوشته .مسلحانه مبارزه ضرورت محوری یاندیشه
 بر را خود رهبری توانست که مقطع و لحظه در نافذ العادهفوق

برای  ،آن در صادره احکام و دنک اعمال جنبش این نیروی
 .گیرد خود به سحرکننده آئین شکلحرکت جاری 

 ریاضی استدالل به توسل با نوشته این در مسعود
 انقالب و چین انقالب اکتبر، انقالب الگوهای از استقرایی،

 استراتژی الگوی ،خطی گونه به کوشید ،کوبا الخرهاب و ویتنام
 از و آن بر مبتنی که کشد بیرون ایران در را بانقال خاص
 برای و است موجود ایران در انقالبی عینی شرایط ،او نظر

 خود .داریم کم را آن که است ذهنی شرایط کمبود تنها ،انقالب
 پیشاهنگ که هرگاه است یافتنی دست کامال   ،اما دومی این
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 کتاب هایتز از است متاثر عمیقا   گرچه نوشته این کند. اراده
 نسبت دبریستی نقد نوع بویژه و دبره یرژ انقالب" در "انقالب

 در نظر تجدید و انقالب بر حزب تقدم کالسیک نگاه به
 خالقانه تولیدباز را آن بایدمی اما ،جنبش و پیشاهنگ دیالکتیک

 دکوشی او .کرد تلقی سازجریان اندیشمند جوان این بومی و
 مبارزات تکاملی مراحل همه نداد جا با که دهد ارائه مدلی

 طی ،خود درون نظامی و سیاسی ایدئولوژیک، اقتصادی،
 مدل این نام زند. گره هم در را آنها ،دهندهپوشش یروند

  بود. تاکتیک" هم و استراتژی هم مسلحانه "مبارزه ،ارگانیک

 به - بود انقالبی ضدامپریالیست یک همه از پیش مسعود
 به نیز و - خود پرورشی ملی جبهه سیاسی محیط از برده ارث

 - مارکسیسم ایدئولوژی به دینی باور از شدهمتحول تازگی
 منشور از او پیش طبقاتی مبارزه ،رو همین از و ؛لنینیسم
 ایران در امپریالیسم حضور وا .شتگذمی بخشرهایی مبارزه

 مبارزه و دکرمی تبیین سیستمیدرون و ارگانیک حضوری را
 .ددامی توضیح زنجیری" "سگ علیه مبارزه را شاه رژیم با

 زنجیر کردن پاره خواهان عموما   خلق چون ،او باور در
 به باور با خلق" پیشاهنگ" است کافی لذا ،است وابستگی

 و عمل اهرم بر متکی و راهمان" پیروزی به ایمان "با شعار
 بساط آن تداوم در تا درآید حرکت به خود وارپیشاهنگ اقدام
 برچیده انرای در امپریالیستی سفره نیز و دیکتاتوری مرژی

 ناگزیر و الزامی روبنای ،او نظر از که یادیکتاتوری شود.
 .بود ایران وابسته یدارسرمایه
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 افتاده فاصله پیشاهنگ و توده بین که بود این بر احمدزاده
 نیست شدنی پر پیشاهنگ خون با جز نیز ایدره چنین و است

 سر خلقی آماده بالقوه ارتش دگرد پر گرا او بزعم که
 سگ ،انقالبیون خونین پای جای در گام نهادن با و آوردمیبر

 را امپریالیست ارباب و کشدمی کمند در را بومی زنجیری
 هر در و اندیشه ذره هذر در او .دکنمی رفتن بیرون از ناگزیر
 در قاطعیت از ،گریسازمان تا نوشتار از ،خود اقدام از لحظه
 انغر یشیر چون و ،حماسی بازجویی تا چریکی عمل نحوه

 وجودش همه با ،مرگ چوبه پای و نظامی دادگاه تا زندان از
 یک چونان مسلحانه مبارزه مشی تثبیت و ترویج و تبلیغ برای
 چریک "من سرود آنکه برای حتی او .کرد تالش آئینی اصل
 ،بنماید ترزمیر بیشتر چه هر خلقم" فدای من جان خلقم/ فدایی

 "شهرزاد" سمفونی موسیقی متن بر هک سرود این ریتم نوع در
 او ایهتالش جملگی .کرد دخالت ،بود هشد ساخته کورساکف

 اتلحظ تمامی در بود مسلحانه مبارزه رویکرد تثبیت معطوف
 او نظر از .تاکتیک در همو  استراتژی در هم اش؛مبارزه سیر

 تمامی به را آن بایستمی تنها و بود شده آغاز انقالبی جنگ
 جنگ از هم ایلحظه ،انقالب هدف به رسیدن تا و انداخت جا

 مسلحانه مبارزه هنوز ،او که است جالب .برنداشت دست
 سازش هرگونه هب نسبت پیشاپیش اشنوشته در نشده، شروع
 نوع هر یا و دست به مسلسل چریک سوی از مقطعی سیاسی

 د!ادمی هشدار ،مبارزه روند در تفنگ از چریک نشینیعقب
 بر یروح چونان ،شخوی حیات دم واپسین تا احمدزاده دومسع

 تاکتیک" هم و استراتژی هم مسلحانه "مبارزه رویکرد باالی
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 آن عملی و نظری تدوین در خود که، رویکردی .داشت قرار
 .بود هکرد ایفا محوری نقش

 و راتژیاست هم مسلحانه "مبارزه جزوه تز ترینمرکزی
 موتور و کوچک موتور دبره، رژی از اقتباس به ،تاکتیک" هم

 خواهد راه دیگری فتدبی راه اولی اگر گفتمی که بود بزرگ
 را خود هایگوییپیش و احکام ،مطلق ییقین اب چنان او افتاد.

 شفاهی تبلیغ بر مرگ دم تا چنان خود و بود کرده نوشتاری
 خوانیناهم ترینکم به شدمین حاضر که ورزیدمی ارصرا آنها
 نیز دلیل همینهب درست .دهد میدان خود احکام مجموعه در

 او نظر از که آن از عنصر هر در تزلزل ترینکوچک
 اشپرورده و ساخته بنای این کل فروریزی موجب توانستمی

 از مسعود احکام شد.می طرد و نقد رحمانهبی بایستمی ،شود
 بودند درست تمامی به یا ؛نبودند تعبیریدچن و پذیرتفسیر جنس

 العادهفوق انرژی منبع آنها پنداریدرست نادرست! مطلقا   یا و
 ،آنها صحت در تردید کمترین و ،لحظه در عمل برای شدمی
  وی. هایگفته مبانی کردنرد مستعد حتی گاه

 تز و نداشت قبول را دبره رژی عقیده پویان، امیرپرویز
 در .کردمی رد ،را حزب به نسبت انقالب دمتق بر نیتمب او

 نیز حزب و بود حزب ساختن خدمت در سالح پویان، اندیشه
 خود بنیان در نگاه، این قهرآمیز. انقالب رهبری الزمه البته

 به آمیخته ولو سیاسی بالواسطه لذا و حزبیتی بود نگاهی
 لتشکی و داد تغییر را پویان معادله اما مسعود ذهنی؛ ارزیابی

 روش این با و کرد موکول انقالب فرجام و نتیجه به را حزب
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 آغاز به فرمان و دانست دستور در را انقالب عمال   دبریستی،
 تفسیر به مباحث ادامه در خود ،پویان اگرچه .داد انقالبی جنگ

 "پاییز" و "بهار" نوشته دو بین تفاوت ولی پیوست، احمدزاده
 سالح پویان نهایی، تحلیل رد ماند. باقی کماکان خود جایه ب

 )سیاست خواستمی پیشاهنگ تحزبی به گیریشکل برای را
 !انقالبی( جنگ) انقالب برای ،مسعود و (انقالبی

 را سالح یعنی "انقالبی قدرت" پویان، بقاء" تئوری رد"
 )پیشاهنگ( ماهی ،کهآن برای و ستخوامی حزب خدمت در
 گرفتن قرار و پیونددب دریا به جویبار از و آب به یکخش از
 قادر و مانده امان در سیاسی پلیس ضربات از تا توده میان در
 نه «مطلق دو» شکستن اینجا در .شود حزب یدهسازمان به

 فکری سیستم در ست.آن به رسیدن ضرورت که ،موضوع خود
 اصل به بدل خود "هامطلق" شکستن عکس،رب اما احمدزاده
 تمامی استراتژی جای ستننش با تاکتیک و دنشومی موضوع

 .گیردمی دربر پارچهیک گونهبه را استراتژی خصوصیات
 حزب برای را راه "سالح" با که بود آن بر بهار" "جزوه
 را آن ،سالح به حزب جای دادن با اما احمدزاده د،نک هموار

  د.شو آغاز انقالب ،سالح ضرب به تا گذاردمی جا

 اساسی هایواقعیت بر منطبق نه یهاارزیابی در جزمیت
 هایگراییذهنی به آلوده صادره احکام در قاطعیت و ،جامعه
 اولین در تا دکرمی مستعد را مسعود جزوه مفاد ،انقالبی
 سئوال زیرعالمت به رو ،ناهمخوان هایواقعیت با مواجهه

 هم و استراتژی هم مسلحانه "مبارزه پالتفرم .بگذارند رفتن
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 برای امر یابتدا در بودن ار  ب   نمیزا همانهب تاکتیک"
 راه ادامه در هتوانستمی هم اندازه همانبه ،انقالبی" "پیشاهنگ

 نقی .شد نیز چنین که باشد شکننده "پیشاهنگ" همین برای
 هسته جزو مفتاحی عباس از دارد موثق روایت حمیدیان
 واپسین تا مسلحانه مبارزه به باورمند سخت و جریان رهبری

 اولیه محصول به انقالبی خودانتقادی نگاه در که ،حیاتش دم
 در شرایط آمادگی از ما ارزیابی بود گفته خلق" فدایی "چریک

 موتور) مسلحانه مبارزه به هاروآوری شتاب و میزان زمینه
 خود، این و پنداشتیم!می که است هبود آنی از بیشتر کوچک(

  !بود مسعود نوشته های دگم از گیری فاصله نشانه اولین

 بر 52 سال آخر تا 49 سال آخر از احمدزاده جزوه
 عمل رهنمود و داشت مطلق تنافذی و حاکمیت سازمان
 از ابتدا در .بود مسلحانه جنبش مبارزان از بسیاری
 مسلحانه مبارزه به معتقد مبارزانی تا خلق فدایی هایچریک

 ،اما بعدتر ؛خلق مجاهدین حتی و... هاشعایان مصطفی چون
 فداییان صفوف در کاهش به رو مدام اقلیتی برای مرجعی طفق

 نفوذ خلق"، فدایی "چریک برآوردن سر هنگامه در خلق.
 نوشته از تربیش بسی احمدزاده مسعود پاییز" "جزوه عملی

 ،اما ایایده برد دامنه و زمانی نظر از ،بود پویان امیرپرویز
  !هار"ب "جزوه از کمتر بمراتب پائیز" "جزوه عمر دوام
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 زندان و سازمان درون زمانهم والتتح

 (1355 تیر تا 1352 اواخر از) 

  سازمان درون

 هب را چریکی مبارزه از اشرف حمید ساله سه ندیبجمع
 در .نداهشناخت چریکی مبارزه حیات از دوره یک پایان درستی

 این اهمیت که شده وجهت ترکم مهم این به ،ولی حال همان
 مرحله به خلق" فدایی "چریک ورود در بیشتر ،بندیجمع
 چیز ندیبجمع آن که ولو ؛است بوده خود حیات از ایتازه

 طهنق توانمی را ندیبجمع این !باشد نگفته باره این در زیادی
 عمال   سیاست از خلق" فدایی "چریک گذر در دانست عطفی

 خدمت در عمال   مسلحانه رویکرد به مسلحانه شیم خدمت در
 ،داردنمی بیان صراحت به را این گرچه جزوه !یسیاس مبارزه

  د.ایگشمی ییراستا ینچن در را سازمان بعدی حرکت اما

 خود آ( دارد: وجود ندیبجمع این در کلیدی نکته دو
 پیدا چپ جنبش در خلق" فدایی "چریک که موقعیتی به یباور
 توانسته مبارزاتی مرجع قطب یک هب ششدنبدل با و کرده
 گذر ب( و ؛بیابد انقالبی چپ در هژمونیک عمال   موقعیت است

 پراکنده افراد و هاگروه از سازمان کادری تغذیه دوره از
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 ینیرو تولید فاز به ،سازمان به آورده رو چهل دهه محصول
 ضرورت و خود تاثیرات پرتو در جنبش در نفس تازه

 تدریجی چرخش و تحول این در .وهانیر این گریسازمان
 چریک، سیاسی به سیاسی چریک از سازمان ایزدرون

 این .دنکنمی ایفا یمؤثر نقش مومنی حمید چون رفقایی پیوستن
 به شده رها زندان از تازگی به کادرهای پیوستن با یگیرسمت

 بهروز چون ایکارکشته قیرف همانند 53 سال طی سازمان
 .گرددمی تقویت ویژه گونهبه و یشپ از بیش ،ارمغانی

 ،انکشزحمت و کارگر طبقه با یابیپیوند ،دوره این در
 فرستادن د.شومی سازمان وقت رهبری مهم دغدغه به بدل

 هایمحیط و هاکارخانه به سازمان یعلن اعضای و هاچریک
 زدودن پیشین مضمون با نه دیگر ،دوره این در کارگری
 آنها شدنپرولتریزه و هاچریک از "ییبورژواخرده" خصایل

 مشخصا   بلکه - 52 و 51 هایسال طی - ایتوده هایمحیط در
 نفعاال ،کار هایمحیط با سازمان گیریتماس هدف با

 و انکشزحمت مشخص مشکالت و مسائل شناخت کارگری،
 توضیح قابل کارگران مبارزات از سازمان پذیریتاثیر واقع در

 انتشار .مبارزات همین بر اشگذاریتاثیر البته نیز و است
 "انکشزحمت ویژه خلق نبرد" عنوان با سیاسی - خبری نشریه

 و است هبود یگیرسمت چنین یک نتیجه هم 54 سال اواخر در
 در زحمت توده با طبقاتی پیوندیابی برای اراده تثبیت بیانگر

 .سازمان
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 ،نبشج در سازمان موقعیت به آگاهیخود دوره، این در
 به موقعیت این و است گسترش حال در سازمان اعضای میان

 که اشرف حمید خود در منعکس همه از بیش و روشنی
 بهروز و او گفتگوهای نوارهای در .دارد را سازمان رهبری
 و شهرام )تقی مجاهدین هاییافته ایدئولوژی تغییر با ارمغانی
 چریکی اندهفرم یک مقام در فقط دیگر را اشرف حمید ،قائدی(
 استراتژ یرهبر کسوت در را او بلکه بینیم.مین توانمند

 و متانت با ،وقت سیاسی اوضاع بر مشرف که یابیممی
 گفتگوها این در .گویدمی پخته انیسخن تحسینی قابل گریدورن
 هر صحت و دقت درجه از نظرصرف او که یمآن شاهد

 بالفعل اناتامک داشتنزیرنظر جایگاه از دارد سان چه حرفش،
 رسالت ،سازمان برای و کندمی حرکت عمومی جنبش بالقوه و

 این اینجا در .است قایل را جامعه در مبارزه کل یگرسازمان
 موقعیتی چنین با هنوز سازمان که بگوییم تا است مهم کمتر

 رهبری در سیاسی نفس به اتکا آن اما مهم ،داشت بسیار فاصله
 باید این و ؛خود برای رسالتی ینچن شدن قایل در بود سازمان

  .شود فهم کالن سطح در حزبی تفکر نشانه

 مسلحانه عمل از برداشت ،سازمان حیات از دوره این در
 نیروی تجزیه" یگیرسمت با یا و آن ایذایی خصلت در

 و گذاردمی رفتپس به رو گام به گام ،حکومتی" سرکوب
 گیریرتباطا به معطوف خلقی نمونه عملیات ،آن جایهب

 در متنوع اجتماعی هایگروه با سازمان عاطفی و سیاسی
 کار دستور در "انقالب حامی و محرکه یهانیرو" طیف

 با مقایسه در ،که عملیاتی گیرد.می قرار سازمان رهبری
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 تثبیت خدمت در صرفا   که پیشین مسلحانه هایتاکتیک
 جامعه با مشخص یابیپیوند امر با ،بودند مسلحانه استراتژی

 در .پیش به رو نداهبود گامی ،هم بابت همین از و پذیرندفهم
 نقد جای بالقوه خلقی" "نمونه عمالا   همین خود لبتها حال همان

 یباورخود تولید نه و دنبود برانگیزتوجه فقط زیرا ندشتدا
 از اینهمه، با .جامعه خود اجتماعی هایمؤلفه در مبارزاتی

 خود نوبه به عملیات همین ،روشی و فکری تکوین نظر نقطه
امر  که زیرا آمدندمی شمار هب حزبیت راستای در گامی

 خود در را اجتماعی پایه با گیریارتباطضرورت  حزبیت،
 از هاتیم سیاسی و نظری پتانسیل تقویت دوره، این طی .دارد

 تئوریک نشریه نتشارا ،مارکسیستی منابع مطالعات طریق
 توزیع و تحریر خدمت در سازمان بسیج و سازمانیدرون

 جزو ،انکشزحمت ویژه خلق نبرد و خلق نبرد رونییب نشریات
 .دنشومی تعیین سازمان فعالیت اصلی هایمحور

 سازمان در ایمسئله حل برای هاجوییره ،54 سال طی
 شود:می آن رهبری ذهنی مشغله بیشتر روز هر که بینیممی را

 با سیاسی مبارزه و سیاسی بارزهم با مسلحانه مبارزه تلفیق
 - پیوسته نفوذ دوره 54 و 53 هایسال صنفی! مبارزات

 در است جزنی بیژن هایرهنمود و نظرات - محتاطانه اگرچه
 رهبری .پیشین احکام با ناشده اعالم وداع تسریع و سازمان

 متکی مسلحانه" مبارزه بودن "محوری تز بر سازمان، وقت
 مسعود تاکتیک" هم و استراتژی "هم ینجایگز را آن و شودمی
 در دمکراتیک ترویج طریق از هنوز امر این آنکهبی ،کندمی

 است گذار حال در سازمان .باشد شده اعالم رسما   تشکیالت
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 این خود و شود علنی برازا رسما   گذاری چنین آنکهبی
 بدنه در منعکس کامال   و هنوز که نه ،نیز انتقالی خصوصیت

 .رهبری در نه حتی اشافتاده جا شکل در و سازمان

 حیات در تناقضات بروز و انباشت دوره دوره، این
 سئواالت ،آن در تناقض هر رفع و حل پی در که است سازمان

 پیش با همراه چرخش این .دنآورمی بر سر بزرگتری و نوین
 هاآن با برخورد نحوه که است مشکالت از کالفی شدن کشیده

 بویژه تناقض، این .زندمی رقم را مانساز بعدی سرنوشت
 و سیاسی گسترش میان که نمایاندمی یتضاد در را خود

 و محصور تیمی ساختار و سویک از سازمان تشکیالتی
 ترینسهمگین توسط شدهه محاصر شهری چریک محدود
 .ندکمی عمل دیگرسو از رژیم یورش

 ایدئولوژیک جنبه و حزبی خصوصیت ،دوره همین در
 و یابدمی بیشتری تقویت سازمان لنینیستی - سیستمارک

 .گیردمی قرار مبنا و اصل پیش از بیش ،آن برای ایدئولوژی
 بر مسلحانه" "مبارزه تقدم اندیشه چون یهایایده که، طوری

 مبنی شعاعیان مصطفی سوی از مطرح اجتماعی انتخاب نوع
 از ترپیش حتی "!شناسدمین علی یا مارکس ،"مبارزه اینکه بر
 رد قاطعانه سازمان توسط ،52 سال در یعنی زمانی برش این
 تئوریکی مباحثات تداوم در مخالفت این اگرچه .شودمی

 و نادرست برخورد با دگردمی توام متاسفانه ،طرفین فیمابین
 ،54 و 53 هایسال نهمی در .شعاعیان با سازمان جایزنا

 مبارزه بستر رب است سازمان تقویت ،وقت رهبری کار دستور
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 برای تالش و کارگر" طبقه سیاسی حزب" مقام در مسلحانه
 و هاسازمان از متشکل خلقی انقالبی جبهه به دهیشکل
 ایمشی با رژیم سرنگونی برای هدف در مشترک هایگروه
 روشنی به را دوگزاره این .باشد مسلحانه مشی همان که واحد
 رهبری با نسازما رهبری مذاکرات منشور از توانمی

 کرد. استنباط ،داده ایدئولوژی تغییر خلق   مجاهدین

 با است خود یابیپیوند اندیشه بر دوره این در مانساز
 باتسمنا از فراتر بسی واقع، در و جهانی کمونیستی" "نهضت

 و جهان در چریکی هایجنبش از برخی با که اشزمانی آن تا
 مبارزه پیشبرد .داشت منطقه در مسلحانه مبارزات مخصوصا  

 با لنینیستی - مارکسیستی سیستماتیک سیاسی و ایدئولوژیک
 قرار سازمان کار دستور در نیز ایدئولوژیک و سیاسی رقبای

 اعالمیه در را خود که ایران توده حزب با جمله از و گیردمی
 دهد.می نشان شهریاری" عباسعلی انقالبی "اعدام مناسبت هب

 مخالف این - شعاعیان مصطفی زندهگ نقد اما، حال همان در
 که داریم را اعالمیه نیهم مضمون درباره - توده حزب دیرینه

 گذاشتن انگشت د.بخشمی یبیشتر صراحت را موضوع یک
 اعالمیه این در توده حزب از سازمان انتقاد ،اینکه بر شعاعیان

 نه و فراتر چیزی نه و است حزب این عملیبی متوجه فقط
 ایراد این اعالمیه به او .حزب ایدئولوژیک تیهس به معطوف

 به تنها را توده حزب انرهبر از انتقاد که گیردمی را
 حزب به خطاب آن حرف تنها و کرده محدود هاآن ینینشخارج

 اظهار صالحیت که دبدان بایدمی آن رهبری :که است شده این
 در که باشد تواندمی هاییجریان با فقط ،جنبش مسایل در نظر
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 نشینانخارج آن نه و هستند گذاریمایه پای و اندصحنه
 خود نقد این با ،شعاعیان .زنندمی حرف فقط که یعملیب

 اشپیشین موضع از دیگر سازمان که دهد نشان خواستمی
 یعنی - ایران توده حزب ایبرنامه و فکری طرد بر مبتنی

 - شدمی فکر خلق" فدایی "چریک تاسیس مقطع در که نیهما
 چرخیده قبلی مواضع آن از رفتهگ فاصله و تازه یموضع به

 پرویز عکس نصب شرایط در ،البته او حرف این و .است
 دیوار بر ،ساواک شکنجه زیر باخته جان تازگی به ،جوحکمت
  .نبود واقعیغیر هم خیلی ،تیمی هایخانه از برخی

 

 زندان در یجزن شتنافراپرچم

 از پیش و بیش ،زندان در گفتمان این به مربوط تحوالت
 رو موقعیت هم که او است. خورده گره جزنی بیژن نام با همه

 را چپ جنبش در آن شدنمحور و سازمان عروج و تثبیت به
 بر تاثیرگذاری برای خود بدیلبی شرایط به هم و فهمیدمی

 تصمیم یک به 50 لسا دوم نیمه از ،داشت وقوف سازمان
 تصحیح، وقف تمامی به را خود باید رسد:می مهم بسیار
 این در و کند یگفتمان نوین موج این ترویج و تبلیغ تدقیق،
 او .ندهد دست از هم را لحظه یک حتی یگرتالش

 را جوانانی تشکیالتی و سیاسی نظری، آموزش یدهسازمان
 به یا و بودند آمده زندان به مبارزه از نوع این با رابطه در که
 به آنان شدن کانالیزه اندازچشم و هدف با و ؛داشتند سمپاتی آن

 در ،زندان از آزادی پی در سازمان تیمی هایخانه درون
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 این شخصا   مواردی در حتی و گذاشت خود کار دستور
 و نوشتاری تالش .آورد در اجرا مرحله به را هاگیریارتباط
 مقابل خلق فدایی چریک جنبش انیتحق از دفاع در او گفتاری
 مبارزه نیز و مائویست و ایتوده جریان دو دعاوی

 اتحاد خدمت و کادر در اما غیرچپ هایجریان با ایدئولوژیک
 "مشی از معرفتی" "انحرافات پاالیش برای همقابل و ،خلقی

 را زندان در او روزانه و شبانه زندگی ایقدق همه ،مسلحانه"
 رویکرد این رهبر و محور چونان وا کرد. پر و گرفت بر در

 مبارزه تفکر تا کوشید ،پرتالش سال سه آن طی ،یزنداندرون
 مارکسیستی سازمان وجود در دیگر اکنون که را یآمیزقهر

 ضرور مبانی به ،بود شده متجسد خلق" فدایی های"چریک
 ،تحلیلی ،نظری هایعرصه در کردن اندام عرض برای
 و گریسازمان و تاکتیک ،سیاسی راتژیاست شناسی،تاریخ
 کند. مجهز ایبرنامه قسما  

 و است ایستاده زارکار این کجای که دانستمیجزنی
 خوب هم رژیم امنیتی دستگاه اما چیست، شانقش و تاثیر
 او که بود دریافته ساواک ؟کیست او که دانستمی

 - فکری بدیلبی رهبر یک مقام در نشسته است پروریگفتمان
 به خود بیژن .خلق فدایی جنبش برای تشکیالتی - سیاسی
 و هکرد بینیپیش ،خود به هاتریننزدیک پیش بارهچند یحتصر
 پیش هامدت از نیز هاثابتی .گذشت نخواهند او از که بود گفته

 لحظه پی در تنها و گرفته تصمیم او برداشتن نایم از برای
 یتصمیم چنین کردن اجرایی برای فرصت مترصد و مناسب
 مشترک "کمیته رئیس زندی سرتیپ ترور واقعه دو .بودند
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 )"اعدام ترور و خلق مجاهدین توسط خرابکاری" با مبارزه
 دست به اواکس چهره" هزار "مرد شهریاری انقالبی"(

 سال فروردین پایانه در اوین هایتپه خلق، فدایی هایچریک
 حسن ،بیژن .درک ینطرف بینیپیش اجرای محل به بدل را 54

 مسلحانه مبارزه گفتمان نخستین کادر 5 و ضیاءظریفی
 شدند بسته رگبار به ،خلق مجاهدین از اصلی کادر دو همراههب
 باختند. جان و

 پویان نوشته دو کامل محتویات از زود بسیار جزنی بیژن
 پویان اصلی تز از آخرش به تا دفاع با و شد مطلع مسعود و

 فعال ورزیدخالت معنی در مسلح" هنگپیشا" تعرض بر مبنی
 سیاسی پیشاهنگ برسازی خدمت در و یشخو تثبیت برای آن
 یابیحدت بر مبنی او نظر غیرمستقیم رد ،البته حال همان در و

 رب اساسا   را خود تمرکز ،چهل دهه اول هایرفرم بعد   تضادها
 با ولی محتاطانه ابتدا گذاشت؛ مسعود اثر از احکامی نقد

 کار که بود این او لهمسئ همه تر.صریح چه هر زمان گذشت
 ببرد پیش یاگونهبه را مسلحانه مشی انحرافات تصحیح ظریف

 حال همان در و نشود منفرد گفتمان این درون وی خود که
 مباحث این از سازمان سیاسی رقبای برداریبهره اتموجب
 او ،اما هادغدغه این همه با .نیاید فراهم نیز آن گفتمانیدرون
 فدایی "چریک بر حاکم گفتمان در ظرد  نتجدی از یالحظه
 فرمول .داد ادامه خود کار این به انهپیگیر و نیایستاد باز خلق"
 "چپ" و راست از "اپورتونیسم" نوع هر با مبارزه ،او ثابت
 و نگرانهواقع یاصولیت ،را آن خود که آنچه از دفاع و بود

 نوشت، و گفت زیادی هایعرصه در وا دانست.می بینانهواقع
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 موضوع سه ،مسلحانه مبارزه گفتمان با شهایبرخورد در اما
 منعکس نیز عمدتا   و آنها ترویج برای که داشت گرهی اهمیت

 .داد خرج به بسیاری هایشکوش شاثر آخرین سه در

 برپا یاراد بطور که نه است شدنی تدارک ،انقالب آ(
 این خود که - انقالبی مبارزه ایبر عینی شرایط وجود .گردد

 برای انقالبی موقعیت همان - نیست آماده ایران در هنوز نیز
 سر به انقالبی موقعیت در هنوز نه ایران، .نیست انقالب بروز

 آن در انقالب عینی شرایط بلوغ از توانمی که نه و بردمی
 در ستتضادها شدنپخته هم مستلزم انقالب آغاز گفت. سخن

 .ناپذیرچاره سطح تا رژیم در ناتوانی بحران تشدید هم و جامعه
  !ندارد کوچک موتور اراده به بستگی چیز همه ،لذا و

 مسعود با شنظر اشتراک بر کیدتأ عیندر بیژن ب(
 بر نیز و ایران در وابسته یدارسرمایه دانستن مسلط پیرامون

 ریدیکتاتو ،وابسته یدارسرمایه قانونمند روبنای اینکه سر
 در او با خود اختالف وجود بر اما حال درعین ،است سیاسی

 یک از متفاوت سیاسی هایگیرینتیجه همچنین و هازمینه این
 واقعیتی البته این .داشت جدی اتتاکید نظری اشتراک چنین
 ،ایرانی چپ همه تقریبا   آنروزی نگاه در کلی بطور که است

 چه و مستقیم چه وابسته" یدارسرمایه" سیاسی اقتصاد
 ،آن در و گذشتمی نواستعماری نگاه منشور از غیرمستقیم

 هایپیوندیهم و هاقانونمندی با نومستعمره و استعمار بین مرز
 بود. خدشه دچار جهانی سرمایه با یمرزدرون سرمایه واقعی

 قابل هایتفاوت ،زمینه این در مشترک عام تعابیر همین اما
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 این احمدزاده مسعود بطوریکه .ندتداش همدیگر با هم تاکیدی
 را امپریالیستی سرمایه که دیدمی برجسته آنجا تا را رابطه
 بیژن ،شناختمی ایران یدارسرمایه سیستم درونی مطلقا   پدیده

 و داخلی سرمایه رابطه بودن ارگانیک بر تاکید حین اما
 قایل هم آنها بین نسبی استقالل از نوعی وجود به خارجی،

 یعنی آنها بین پیوندیهم ،نیز سیاسی روبنای مورد رد بود.
 یگیرنتیجه دو با ،وابسته یدارسرمایه با دیکتاتوری توضیح
 برای هدف تریناسبنم ،بیژن نظر از .شدمی همراه سیاسی
 به تعرض ،حاکم سیستم علیه شلیک جهت انقالب نیروی

 این به نافذ تعرض برای جنبش او زعم به .بود شاه دیکتاتوری
 سراغ ستبایمی مقدمتا   ،آن امپریالیست حامیان و سیستم

 و عمده تضاد مثابهبه هم فقط و رفتمی شاه فردی دیکتاتوری
 به شاه تحقیر جایهب که بود آن بر بیژن .حلقه ترینضعیف
 به تعرض با که است الزم ،امپریالیسم" زنجیری "سگ عنوان
 او فردی دکامگیخو و شاه سیاسی رفتار و هنجار در نخوت
 جنبش در یهژمون کسب امکان به بتوان تا درک چهره
 تواندب که ،سیستم از نمود آن به تعرض شد. نزدیک خلقیعموم
 .کند جمع خود سر پشت را جامعه همه

 و باشد سیاسی مبارزه خدمت در باید مسلحانه مبارزه پ(
 قطری از بایدمی فقط ،نیز خود "آتی" خصلت با سیاسی مبارزه
 توده ("آنی") صنفی مبارزات با متنوع و وسیع ارتباطی حلقات
 مسلح پیشاهنگ اگر که تصور این نه .شود بندیمفصل زحمت

 خودبخودی هایجنبش ،گذاشت گام خلقی ارتش ایجاد سمت در
 ارتش تا آورد برخواهند سر خودبخود هم موجود یبالقوه
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 یابیارتقا گیچگون به باید او دید از !شود ساخته انقالبی
 تحت بخواهد که ولو اندیشید مسلحانه مبارزه به ایتوده مبارزه
 .دگرد فرموله شود"می ایتوده مسلحانه مبارزه "چگونه عنوان

 خودتنظیمی مگر شودمین ممکن پیوندی چنین بیژن، اندیشه در
 نه و مردم سیاسی و صنفی مبارزات با خلق" فدایی "چریک

 !سازمان به مردم ننمود رو ،هوارون گونهبه

 سه آن در بود بیژن گفتمانی مایهجان گرهی، نکته سه این
 مسلحانه مبارزه "چگونه "،اجتماعی - اقتصادی "تحلیل جزوه
 آنها در جزنی ."شاه دیکتاتوری علیه "نبرد و ود؟"شمی یاتوده

 فوق احکام استوار، و محکم ولی رفیقانه بس یاگونهبه
 ردامو در نیز و کندمی رد را چریکی مبارزه گرایانهاراده
 را طبقاتی تضادهای رشد حد از خودخواسته هایبیینت یمعین

 مارکسیسم بین تفاوت را هاتفاوت این ،بیژن .کشدمی چالش به
 خود اطرافیان به صراحتا   وا .کردمی ارزیابی ایرانی دبریسم و

 چه بین است ظریف تفاوت همان تفاوت، این که بود گفته
 از فراتر ،تمایزات این که بود نوشته او دبره! رژی با واراگ

 مبارزه امر به نگاه نوع دو از اساسا   و است تاکتیکی اختالفات
 دو به ،ناپذیراجتناب گونهبه و لزوما   که گیردمی سرچشمه

 .دنرسمی مسلحانه مبارزه از راهبردی تبیین

 هوظیف و رویکرد تقویت و یدتأی در تمامی به بیژن
 و ،کوشیدمی انقالب تدارک برای انقالبی پیشاهنگ انهبازجان

 ،بود پویان انهشناسروان ایده همان م  و   ق  م   هم اعتبار این به
 بستر بر گرفته قرار هم مشخصا   و کالسیک بیانی در گرچه
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 در او، پختگی و سیاسی فراست .مردمی جنبش رفتنگنضج
 شکل عمال   سازمان مینه تا دیکوشمی قوا همه با که بود این

 رهبری به را جنبش سطح در یافته اعتبار چنین این و گرفته
 همه د.انبروی فرا خلقی جنبش و کارگر طبقه سیاسی مبارزه
 گفتمان تکمیل و حتصحی و تدقیق مبادا که بود این او دغدغه
  .گذردب سازمان تقسیم و انشعاب از خلق فدایی جنبش

 نظریات همه گویا که شود فکر اگر است یاشتباه تصور
 .افتاد جا و گردید جذب ،شد خوانده سازمان در بالفاصله بیژن

 رنج تناقضات سری یک وجود از البته بیژن هایسازیسیستم
 مبارزات با مسلحانه تاکتیک زدن گره در جمله از و بردمی

 در یکادرهای پیش بعدا   هم تناقض همین و - سیاسی و صنفی
 - گرفت قرار چالش مورد و شد یگررسشپ به منجر سازمان

 در که بود او لوژیومتد و مندیروش همانا ،این از ترمهم اما
 توجه مورد اصال   یا و ندشدن فهم کافی اندازه به یا امر ابتدای
 بیژن شاه" دیکتاتوری علیه "نبرد جزوه مثال   .نگرفتند قرار

 بایدمی منطقا   تاخیر بیشترین احتساب با و قطعا   که جزنی
 د،اشب دهرسی سازمان رهبری دست به 53 سال اواخر حداکثر
 وقت رهبران از پورعبدالرحیم مجید موثق روایت مطابق

 هم هنوز 55 سال اواخر تا تیر، 8 ضربات از پس سازمان
 جانحسن .بود نشده خوانده و پخش سازمان هایتیم همهدر

 میان ارتباط مسئول عنوان به "رحیم"( )رفیق فرجودی
 نهات که مشهد شاخه مسئول و - سازمان ماندهباقی مسئولین

 تیر ضربات بعد   مدتی اندک - بود سازمان ندیده آسیب شاخه
 برای دیگر رفیق چند و او از نظرخواهی پی در و 55
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 سطح در آن توزیع به تصمیم که است جزوه این نشرعلنی
 تا که ایجزوه .گیردمی نوشته بیرونی انتشار نیز و سازمان

 که هم کسانی حتی و شدمی حساب صفر" "دو جزو ،مقطع این
 و آموزشی بخش ایعضا زمره در و هاتیم مسئولین سطح در

 (3)بودند ندیده را آن ،رفتندمی شمار به سازمان وقت کارگری

 پیوندخوردن چگونگی با رابطه در که هم مکانیسمی حتی
 ایتوده و کارگری یجار مبارزات با انقالبی پیشاهنگ مبارزه

 تشریح شود"می ایتوده مسلحانه مبارزه "چگونه جزوه در
 دو طی زمینه این در سازمان رویکرد نحوه با بود، گردیده

 که هرچند تیر، 8 از قبل داشت. هاییتفاوت 55 و 54 سال
 فراتر بیژن جنبش" دوم "پای تز از سازمان کادرهای از برخی
 ولی ،ندگذاشتمی انگشت زمینه ینا در او تناقضات بر و رفته

 از ترعقب ،کل در متدیک و تئوریک لحاظهب سازمان رهبری
 نظرات جهت در سازمان پراتیکی تصحیحات .بود بیژن

 گردد.برمی هاتربعد و 56 سال دوم نیمه به بیشتر ،جزنی

                                                           

"دو صفر" در ادبیات چریکی آن دوره به اسناد فوق محرمانه  3
ر یک جعبه آماده انفجار چیده می شدند و اطالق می شد. چنین اسنادی د

هنگام مورد یورش قرار گرفتن خانه تیمی، هاولین وظیفه افراد پایگاه ب
منفجر کردن آن بود تا هیچ سند و نشان مهمی از سازمان دست ساواک 

بایست دست ساواک هیچوجه نمیهنیفتد. اسناد با کد "دو صفر" ب
  افتادند.می
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 مسلحانه مبارزه به نگاه دو اختالف ،52 سال اواخر از
 مشخص یبروز قجر قصر ندانز در مشخصا   و زندان در

 مدافعان میان در هاجناح آراییصف به 53 سال طی و یافت
 تعمیق مدام اگرچه بندیجناح این .شد منجر مسلحانه مشی

 از احتراز این .نیانجامید خصومت به هرگز اما یافت، بیشتری
 و بود بیژن مسئولیت حس از ناشی همه از بیشتر ،هم تخاصم

 حفظ در جزنی منتقدان همت نتیجه هالبت وی مرگ از بعد
 اقلیت در که بود بیژن ابتدا در .یاران و او باختگیجان حرمت

 و قصر زندان در بعد هب 52 اواخر از ولی داشت قرار
 ،هاشهرستان هایزندان هم قسما   و اوین در 55 و 54 هایسال

 قرار اقلیت در که بود مسعود نظریات حقانیت به معتقد جریان
 چرای و چونبی اشتدپاس را خود وظیفه ،طرف یک .گرفت

 قرار "تاکتیک هم و استراتژی هم مسلحانه "مبارزه نظریات
 چه هر مگر گفتنمی ایتازه چیز هم اعتبار این به و بود داده

 حال در اما دیگر طرف ،مسعود تزهای کردن صلب بیشتر
 انیمب و گذشته نظرات بازبینی کار در اممد و بود نظر تجدید
 مسلحانه. مشی

 ایهآراییصف در اما، 55 تیر 8 ضربات از بعد اندکی
 از بخشی .داد رخ یاتازه تغییرات مسلحانه" "مشی
 با ارگانیک مرتبطین از اعم مسلحانه مشی اندارطرف

 نفی به بیژن از گذر با ،آن حامی سیاسی زندانیان یا و سازمان
 در رسند.می نه"مسلحا مبارزه بودن "محوری بر مبنی او تز
 قرار هم کسانی جمله از ،مسلحانه مشی از عبور موج این
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 در مسعود دیدگاه از دفاع موضع در قبل چندی تا که داشتند
 .بودند ایستاده بیژن هاینوآوری و هانقادی برابر

 سه گیریشکل به منجر ،هازندان در فکری تحوالت این
 (1 د:شومی نآ اندارطرف و فدایی جنبش صفوف در جریان
 "رد از بلوکی (2 ؛احمدزاده مسعود نظرات اندارطرف

 چندان نه حتی و) فداییان بدنه خود از مرکب ،مشی" کنندگان
 سابقا   هایمارکسیست ،آن( داراستخوان کادرهای از اندک
 مجاهدین هایداده ایدئولوژیتغییر نیز و مشی این دارطرف
 آنان میان که بیژن نظرات مدافع خلق فداییان (3 و ؛خلق

 مسلحانه" مبارزه بودن "محوری از کرده گذر بودند هم کسانی
 یزیچ آن هر تقویت و سازمان با ماندن به معتقد همچنان ولی
 در گفتمانی تحول هر انجام و است خلق فدایی ثروت که

 ماه چند و انقالب بعد   هاولیا .آن برای و سازمان چارچوب
 قامت در را خود و شدند منشعب سازمان با همکاری از پس

 که هایدوم بلوک دادند. سامان و سر خلق" فدایی های"چریک
 یافته شیراز و قصر هایزندان در ویژه هب را خود اولیه رشد

 اصلی هسته طرف یک از بودند، گرفته قوام اوین در آنگاه و
 دیگر طرف از و دادند تشکیل را کارگر" "راه جریان عمده و
 نیز سوم گروه پیوستند. سه خط یهاجریان به خود، تقل   در و

 بیژن نظرات به باور با که شد مادر سازمان تشکیالت وارد
  .بودند شاخص جزنی
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 ایران از بیرون

 ،زایش و آغاز همان از کشور درون در خلق فدایی جنبش
 برای صالحیت ایدار است داخل فقط که بود استوار تز این بر

 در کشور از خارج نگاه، این در .آن پیشبرد و مشی تعیین
 جنبش از پشتیبانی برای وظیفه انجام در باید حالت بهترین

 هم قسما   و تبلیغاتی لجستیکی، خدمت در و شود تعریف داخل
 رویکرد این گیرد. قرار آن المللیبین و ایرانی عمومی روابط
 ارگانیک عضو هر حتی و خلق یفدای جنبش هوادار هر برای

 بود. معتبر ،نیز قدمت و تجربه از حد هر با و سطح هر در آن
 کشور خارج در سازمان هواداران و ارگانیک شبکه باور، این
 درون از نظر به وابسته آخر به تا ،گفتمانی مسایل نظر از را

 این به و داشت نگه مرکزیت از ایده رسیدن منتظر و کشور
 از خارج حمایتی نیروی در نوینی فکر و گفتمان ،هم اعتبار
 بخش از نتیجه در و نکرد پیدا نضج و نگرفت شکل ما کشور
 گفتمان متن بر نتوانست خاصی فکر جنبش این یمرزبرون
 عمل متوجه کشور خارج انرژی همه د.وش اضافه خلق فدایی

 صرف و آن حیات از مقطع هر در سازمان ایرهنموده به
 کشور داخل عملی نیازهای راستای در نیرو مهه فداکارانه

 بود.

 هاسال این همه در خارج و داخل گفتمانی رابطه
 ،یکی مورد. دو در مگر ماند هم طرفهیک و بود طرفهیک
 ملی جبهه چپ بخش از برخاسته جریانی حمایتی موضع قطع
 جریان این .54 سال در بود سازمان از کنفدراسیون در فعال
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 با لجستیکی هایوهمکاری تدارکاتی امور به طمربو بخش در
 خروج آنها طرف از جدایی، این داشت. یهمم نقش سازمان،

 در خشن "دیکتاتوری به نسبت اعتراض عنوان زیر ائتالف از
 اخراج مثابهبه ،سازمان طرف از و شد داده توضیح سازمان"

 این کادرهای برخی از سازمان اعتماد سلب دلیل به آنان
 این .رفتاری نیز و فکری مسایل رشته یک با رابطه در جریان
 حتی و برخاسته سازمان از مؤثر حمایت به 51 سال از جریان
 بروز با و ادامه در که بود هدش آن با تجانس روند وارد

 ،طرفین بین تشکیالتی و سیاسی و ایدئولوژیک عدیده اختالفات
 .کردند قطع را هم با رابطه

 خلق فدایی جنبش متن از یانیجر برآمد ولی دیگری
 رهبری ،که آنگاه بود سازمان اولیه کادرهای از نفر چند توسط

 به نسبت خود یدارجانب اعالم با رسما   56 زپایی در سازمان
 صدور طی ،مسلحانه مبارزه از جزنی بیژن تعبیر و نگاه

 هم مسلحانه "مبارزه بر مبتنی) پیشین دیدگاه با ایبیانیه
 این پی در کرد. مرزبندی تاکتیک"( هم و استراتژی

 هسته دو کشور خارج کمیته رهبری در که بود گیریموضع
 پر دهقانی اشرف و پورحرمتی طرف یک دیگر،هم مخالف
 فرددبیری محمد و کالنتری منوچهر دیگر طرف و آوازه

 به رو تدریج به آنها بین اختالفات و گرفت شکل )"حیدر"(
 رضا ،57 الس اواسط در سازمان وقت رهبری گذاشت. حدت

 در برآورده سر بحران بررسی برای را )"منصور"( غبرایی
 اختالفات تشدید مهار فقط ،آن نتیجه که فرستاد اروپا به خارج

 .ندنبود هم شدنیرفع البته که آن، کردن برطرف نه و دش
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 اقدام هر از کهاین به شدند متعهد نظر اختالف عین در طرفین
 آن مواضع به منتقد رفقای .کنند خودداری تیتشکیال خالف
 بر مشخصا   خود هایدیدگاه حفظ ضمن ،سازمان زمان
 مبتنی دیگر اکنون که سازمان رسمی خط به نسبت شانالتزام

 همین حال عین در .آوردند عمل هب تاکید ،بود بیژن نظرات بر
 مطلق اکثریت ،زمانی مقطع این در که کرد اضافه باید جا

 در چه و اروپا در چه - نیز کشور خارج تتشکیال
 تحوالت با را خود بیشتر چه هر - فلسطین هایاردوگاه
 انطباق کشور داخل انقالبی تغییرات نیز و سازمان در گفتمانی

  .نددادمی
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 ماهه 5 سهمگین ضربات پی در
 مدخل

 در و خود نظامی - سیاسی قدرت اوج در سازمان
 به فرارویی برای الزم تجربه انباشت از یحد به که شرایطی

 با بود، رسیده لنینیستی - ستیمارکس سیاسی حزب یک
 این در سازمان شد. مواجه خود تاریخ ضربات ترینسنگین
 تالقی محل در کننده،نابود و پی در پی هایدیدن اسیب از دوره
 قرار دنشایتوده پی در تییحزب به چریکی گروه یک از گذر

 و جامعه درون در گیریجا نظر از البته آنکهبی داشت
 کرده کسب هنوز را ایتوده امکانات از ارگانیک بریبهره
 شرایط در سازمان گسترش به رو تیمی جثه نتیجه، در .باشد

 در هتوانستمی سختی به آن، اجتماعی یافتگیپوشش ضعف
 بسیج .وردبیا تاب ساواک هایهجوم ترینگینهمس برابر

 به هاچریک کار قطعی کردن سرهیک برای امنیتی - نظامی
 امنیتی سیاست مبنای بر الزم هزینه هر با و شاه دستور
 .برد مرگ داس زیر را سازمان ،فداییان نابودی داشتن اولویت

 رهبری همه رفتندست از باعث مهلک، ضربات این
 و سازمان، صد در 60 حد در هاتیم از بسیاری ان،سازم

 سازمان لجستیکی و مالی امکانات صد در 90 از بیش نابودی
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 بیشترین و سازمان تشکیالتی - سیاسی – نظری مرکزیت .شد
 حمید مرگ با سازمان و رفت بین از ،آن مجرب هایکادر

 خصوصیت چه و او بدیلبی موقعیت نظر از چه - اشرف
 از چند رفقایی گرفت. قرار نیستی معرض در - وی نمادین

 به توانندمی که اندزنده خوشبختانه هم هنوز بارفاجعه مقطع این
 از و بنشینند سازمان حیات از دردناک بسیار مقطع این تشریح
 آن از پس زمانی فاصله اندک با که پورعبدالرحیم مجید جمله

 زاده،بیژن صبا و فرجودی شدن کشته بعدی ضربه و ضربات
 غبرائی رضا و (هادی) غالمیان احمد یادان زنده همراه

 و مشرف و دادند تشکیل را سازمان جدید مرکزیت ،()منصور
 .شدند سازمان ضربات از ماندهباقی واقعیت کیفیت بر مسلط

 یورش آن از دربردههب جان رفقای ارزشمند هاییادمانده
 تدابیر و تصمیمات ،زمان آن اوضاع جزییات پیرامون زامرگ
 آن کادرهای همه انهفداکار اجراییات و وقت مسئولین متخذه
 فدایی "چریک جنبش ارزنده و زنده اسناد از ،سازمان دوره
 .هستند خلق"

 به نزدیک حد تا سازمان در بحران ،ضربات از بعد
 ،امکانات نابودی رهبری، رفتن میان از شد. تشدید انفجار

 به اعتراضات و انتقادات انفور و ارتباطات گسیختگی
 بحران تشدید عوامل جمله از ضربات قبلما رهبری عملکرد

 در مخفی یتلفعا از نوع هر که دارد واقعیت گرچه .بودند
 و خوردن آسیب معرض در امانبی دیکتاتوری شرایط

 ارزیابی، این در صرف ماندن اما ،است موضعی ضربات
 انگاریسهل و نگریساده نشانه و بزرگ اشتباهی تواندمی
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 کار دستور ترینمقدم ضربات، بعد   که بود طبیعی !باشد
 نیز و خود کردن جور و جمع همانا ،مانده جاهب سازمان  

 گم بعضا   و گسیخته ارتباطات بازتنظیم و امکانات بازسازی
 این که رفقایی آن کردند بزرگی بس کار و گیرد. قرار شده

 و ستودنی هایفداکاری و رهافشا بیشترین تحمل با را وظیفه
 حداقل به را آن هم سرانجام و دادند انجام برانگیزاحترام

 نقش احترام به تا است الزم هم جاهمین ؛رساندند مطلوب
 خاست پاه ب دوره این در لنگرودی فرجودی جانحسن استثنایی

 را ساواک وحشیانه شکنجه زیر باختهجان مقاوم این خاطره و
 باخت،می شکنجه و اسارت در را خود اگر هک داشت گرامی

 از را اشیسازمان موجود شبکه همه قوی احتمال به سازمان
 کرد نشان خاطر باید نیز مضاعف تاکید با و اما .دادمی دست

 از ترعمیق مراتبهب ابعادی مقطع، آن در سازمان بحران که
 ،واقع در .داشت را هاگسیختگی و ضربات اثر بر هاآشوب

 پرسش این از برخاسته ،سازمان درون بحران اصلی جهو
 و فنی جدی اشتباهات در اساسا   ،ضربات دلیل آیا که بود کلیدی

 مبارزه اصل در ریشه یا است چریکی تحرکات در تاکتیکی
 ؟دارد چریکی

 مبارزه در بحران مثابهبه دیگر اکنون ،سازمان در بحران
 یگره پرسش اینک .بود تهشبرافرا قد آن هایبنیان و مسلحانه
 چه سازمان هواداران و مرتبطین یا و چریک هر پیش مزبور
 با همواجه نوع حتی و شد مطرح عمقی چه تا و زمانی

 چه زندگی و مرگ شرایط آن در ماندهباقی سازمان سرنوشت
 مسئله اصل ؛داشتند اهمیت خود جایبه یک هر گرچه بود،
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 در چریکی مشی در ودب گفتمانی بحران آمدن رو همانا ،اما
  .آن ابعاد ترینوسیع

 و امنیتی و فنی جهات متوجه اولیه سئواالت ضربات، بعد  
 به را جهت این بیشتر سازمان سراسر در ،اتضرب تشکیالتی

 ؟نیست بستبن دچار مسلحانه مشی خود آیا که ندگرفت خود
 افق ،مسلحانه مبارزه اندازچشم در توانمی آیا اصوال  

 این طرح کرد؟ ترگشوده را آن بتوان تا دید را شدنایتوده
 اتوریته رفتنبین از با که بود شرایطی در یاساس هایپرسش

 حمید چون کسی قامت در هم آن ،چریکی نوع مرکزیتیفوق
 ،برآورده سر اینک و شدهانباشت قبال   معضالت همه اشرف،
 !ندبود گرفته خود چنبره در را سازمان تمامی

 در البته و - تشکیالت در عمومی رضایتینا و خشم
 در دمکراتیک موازین جدی ضعف به نسبت - متفاوت درجات

 یا اعتقادیبی و غیرنمادین و جدید رهبری به هااعتمادیبی ،آن
 هایآگاهی نازل سطح ،مرکز متخذه تصمیمات به باوریکم

 از گذر برای هاتیم اعضای اکثر سیاسی گیتجرببی و تئوریک
 شکل به ولو ضربات تداوم ،حتی ادامه در و بحران، این

 رهبران از نفر دو شدنکشته جمله از و 56 سال طی منقطع
 صبا و یفرجود حسن - تیر 8 از پیش هبریر جایگزین

 تشکیالت از هاییبخش در روحیه افت به منجر که - زادهبیژن
 رد را سازمان ،امکانات و مالی شدید تنگناهای الخرهاب و ،شد

 همه فداکاری بود. داده قرار خود بقای شرایط ترینسخت
 فایق آنها بر و برخاستند شرایط این با مقابله به که رفقایی
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 فدایی جنبش تاریخ درخشان صفحات از خود نوبههب آمدند
  است.

 حال عین در ،آنها دل از برآمده سئواالت و هانارضایتی
 شرایط این طی د!شدن بعدی گفتمانی تحول از عناصری آبستن

 ،56 سال نخست هاینیمه تا 55 سال دوم نیمه از ،بحرانی
 و گرفت خود در بحران با مواجهه شکل سه را سازمان

 انشعابیون (1 .گردید آن در گفتمانی تحوالت ساززمینه
 مسلحانه "مبارزه تفکر به موردی هایبرگشت (2 کار،سیاسی

 بیژن نظرات ییاب رسمیت (3 و ،تاکتیک" هم و استراتژی هم
 مبارزه گفتمان از او خوانش گرفتنقرار عمل مالک و جزنی

 .مسلحانه

 

 "ای"توده انشعابیون

 قبل بد"، "سال آن از دهدربرهبجان رفقای روایات به بنا
 اذهان و سازمان هایتیم از برخی در نیز سنگین ضربات از

 بیشتر یجدیت با تعمیق به رو مدام االتسئو ،آن از اعضایی
 موضوع در مسلحانه مبارزه نیفتادن یا افتادن ثمرمثمر پیرامون

 بودن مضر و خطا حتی ادامه در و ،خلق با پیشاهنگ رابطه
 است. بوده مطرح ایتوده جنبش رشد برای مبارزه این

 و پیشاهنگ سازمان فتادناتوان از خاطربه چه ،اما ضربات
 وعموض اصل شدنآشکار چه و آن اتوریتر مرکزیت نابودی

 "ضد و "انقالب" بین برابرنا بسیار قوای توازن عدم یعنی



 سیرگفتمانی ما!

73 

 

 ارتباطیبی و مردمی جنبش یافتگینا نضج شرایط در انقالب"
 اثر گذاشتن برجای با و کرد خود کار مردم، با سازمان

 در را مسلحانه" "مشی با مخالف فکری جریان ،یشخو
 ضربات، از پیش د.کر پیگیرتر خود تفکر و االتسئو پیگیری
 وقت مسئولین نسبی مندیتوان بر مبتنی ،اتوریتر رهبری
 یهاپرسش به هاآن ییگوپاسخ و "توضیحی "کار در سازمان
 با مواجهه در کنندهکنترل تشکیالتی اهرم چونان - مطرح

 جریان - سازمان مشی به نسبت دار""مسئله و "مردد" عناصر
 رهبری ،بعالوه داشت. خود مدیریت زیر بیش و کم را قدمنت

 لزوم و هانارسایی به بردنپی با سازمان تیر 8 از پیش
 درون مناسبات چه و نظری جهات در چه خود نوسازی

 از نشان که بود کرده هاییورزیدن ابتکار به آغاز ،حزبی
 با اما داشت. سیاسی حزبیت به رهبری نگاه در جدی تحول
 نوین تحول یک به تدابیر این ،ضربه پی در ضربه آمدن فرود

 بحران رفت، بین از رهبری د.یروین فرا تشکیالتی و فکری
 ضربات پی در .گرفت هم شدت و ماند باقی خود جای بر اما
 قوا همه با "ایتوده "تفکر جریان سرانجام بحران، زمینه بر و

 کرد. بلند سر

 گسیختگیهم زا شرایط آن در که جریان این افراد
 چریکی تشکیالتی روابط از خارج حتی دتوانستنمی ،سازمانی
 تورج نوشته حول زود بسیار ،کنند تقویت و بیابند را همدیگر
 را مسلحانه مشی با مخالفت پرچم و آمدند هم گرد بیگوند

 و مارکسیستی دانش نظر از بیگوند اینکه در برافراشتند.
 آن سازمان قوی هایکادر زمره در ،زمینه این در زنیمقل
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 موج این که هست نیز این اما نیست. تردید جای ،بوده زمان
 سازمان با کوتاهی بسیار مدت طی که سازمانیدرون انتقادی
 پوشش زیر یمک فاصله به شد، جدا آن از و کرد تکلیف تعیین
 توسط تا گرفت قرار ایران توده حزب پیرو "نوید" گروه

  .گردد ذیهتغ مهرگان حیدر مشخصا  

 اولتیماتوم این به سرانجام سازمان، با جریان این مباحثات
 ترک را مسلحانه مبارزه سازمان یا که: رسدمی آنان سوی از

 خیلی فیمابین مباحثات کنیم!می ترک را سازمان ما یا و کند
 انشعاب سازمان از جریان این و رسدمی بستبن به سریع

 وداع هنوز خود از دفاع وسیله ثابهمبه اسلحه با آنکهبی کندمی
 به شانپیوستن و سازمان از آنان انشعاب زمانی فاصله د!بگوی

 این آنها حرف جوهراصلی بود. کوتاه بسیار ایران توده حزب
 ایران زمانه این هاینارودنیک خلق، فدایی چریک که: ودب

 لنینیسم! ایرانی نماد تنها "ای"توده تفکر عوض، در و هستند
 تمامی به ،خلق فدایی گفتمان با جریان این خوردبر

 از چیزی آنها نظرات در و بود نقاد اندیشه فاقد و ایدئولوژیک
 ،آنها انشعاب نداشت. وجود خالقانه نواندیشی و نوسازی
 آن مایهدرون و جوهر در تا بود مبارزه روش در انشعاب

  .ندداشت توده حزب و سازمان که یمشترک ایدئولوژی

 با خطی جدایی یک از سازمان، با تکلیف تعیین این
 اندیشه، و نگاه لحاظ به لذا و رفتمین فراتر چریکی تشکیالت

 و - ایران چپ مزمن درد فهم در نوآوری هیچگونه حاوی
 چون و چند بر نوشته این ادامه در که بودن - جهان چپ عمده
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 وفادار تشکیالت مسئله که همانگونه داشت. مخواه تمرکز آن
 همانا که چپ خود در غور نه واقع در نیز، سازمان به مانده
 دوباره دادنقرار و ضربات عوارض از بود ازمانس بردبرون

 اندیشه این بر انشعابیون رژیم. با مبارزه تداوم موقعیت در آن
 انحرافی بایدمی اول همان از را خلق" ی"فدای زایش که ندبود
 آنها مزعهب و - دانست ایدئولوژیک بحران از فارغ چپ از

 ندتوانستمی که هن و نددانستمی هن اما - توده حزب همان
 ینمب و چپ بحران عیار تمام تجلی ،حزب این خود که دندریاب

 هابعد که، خبطی همان !است چپ در خواهتمامیت نگاه بحران
  شد! مرتکب آن پنداشتن ناجی با سازمان "اکثریت"

 

 عملی برآمدبی اما گرایینظامی تفکر

 در بویژه - رفقا از معدودی در هم فقط و - دیگر تمایل
 در را بحران چاره ،منشعبین "بودن راهنیمه رفیق" به واکنش

 به برگشت در عمال   را چاره و دانسته گرینظامی از دفاع
 زا حکایت که هستند هانشانه برخی !جستندمی اولیه مواضع

 سازمان ازحیات مقطع آن در ضعیفی گرایش چنین موجودیت
 حاضر که انشعابیون برخالف ،گرایش نای بستگاندل اما !دارد

 گفتگوی و بحث ادامه حال عین در و سازمان در ماندن به
 عین در و سازمان موجودیت حفظ بر نبودند، سازمانیدرون
 گرایش زا که همانگونه داشتند. تأکید گفتگوها تداوم حال

 در نیز گرایش این از نبود، مرکزیت در کسی "ای"توده
 ایعضا .خوردمین چشم به شاخصی نماینده ،یتمرکز
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 عمق در متفاوت هاییدرک با طبعا   و - سازمان وقت مرکزیت
 بودند. جزنی بیژن نظرات بر جملگی - خود ذهن

 و رشد برای هم شانسی البته گرایی"می"نظا خط برای
 و امکان از نه خط این زیرا .بودن سازمان در ریدامیدان

 و ،بود برخوردار شپیشنهاد کردنعملی برای اجرایی شرایط
 از جدی پشتیبانی و حمایت شرایط ،امکانیبی از بیشتر حتی نه

 خود با را مهیب یورش آن از برده درهبجان اعضای سوی
 که شرایطی در آنهم سازمان، مجموعه بلوغ حد .داشت
 چنین یک ،بود نضج به رو جامعه در اعتراضی اتحرک

 پس به بازگشت آن، از و شناختمی ماجراجویی را رویکردی
 پیش از بیش ،زمان گذشت با گفتمانی نگاه این .کشیدمی بو را

 نظریات یافتنترسمی اعالم طعقم تا آنکه با و نشست عقب
 آن سوی از هاییمقاومت -1356 ماه آذر - سازمان در جزنی

 در برخورد این برخاست. میان از دیگر ،آن بعد   ولی شد دیده
 رجوع پیش هایسال شتجاتنو به توانستمی فقط نظر عرصه

 نداشت خود در نویی چیز هیچ و دهد ارجاع هاهمان به و دنک
 نو کارراه و اندیشه به سازمان تشنگی آن، بر یمتک بتواند تا
 !گوید پاسخ را

 

 گفتمانی رویکرد عمده

 هم و رهبری سکان هم که مسلحانه مبارزه از خوانش آن
 داشت، خود با را اعضا بیشترین پشتیبانی از یبرخوردار
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 فدایی ساله اندی و پنج جنبش از پاسداری که بود رویکردی
 در ثانیا   و تجسمی سازمان تداوم و حفظ در اوال   را خلق

 با سیاسی و فکری جنبه از سازمان دکارکر کردن منطبق
 با بود رویارویی ترینپخته رویکرد، این جزنی. بیژن نظرات
 ،سازمان حفظ :داشت تاکید که سازمان وقت گرهی مسئله
 بیشتر هرچه سمت در باید ولی است وظیفه ترینمقدم

 مبارزات با دنشز گره ترفزون چه هر و آن ترکردنسیاسی
 از ،مدافعانش همت به که بود یکردرو ینهم .کوشید مردم
 ادعای و داد سامان و نظم را گسیخته هم از سازمان سویک

 دیگر سوی از و کرد باطل را آن رفتن بین از بر مبنی رژیم
 را سازمان توانست پیوسته، و شیارهو اما آهسته و ندک   هرچند

 .ردبب پیش سیاسی یتحزب کارکرد سوی و سمت در

 خود بازیابی پی در سازمان ،56 الس تابستان سطاوا در
 منشعبین تکمیلی ضربه از عبور با ،اشتشکیالتی بازسازی و
 عمل ماجراجویانه گرایش به اشپخته و جسورانه تمکین عدم و

 ایاعالمیه نشینان""حاشیه مبارزات از حمایت در ،نظامی
 کشید رژیم رخ به را خود موجودیت هم ،آن در و کرد صادر

 جامعه به را خود پس   آن از ی  گیرسمت و وجودیتم نوع هم و
 در گیریتصمیم نحوه چه و تصمیم این خود چه !داد توضیح

 آینده برای سازمان یگیرسمت دهندهنشان و بیانگر ،رابطه این
 .بود

 یک انجام با که بود این بر نظر یک نفره سه مرکزیت در
 عالیتف تداوم ،بزرگ المقدورحتی و بزرگ نظامی عملیات
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 نظر و شود اعالم نیز جهان رایب که جامعه به فقط نه انسازم
 بحران پیرامون اعالمیه یک پخش با سازمان که بود این دیگر

 زندگی در آن تاثیرات شدننمایان و سربرآورده اقتصادی
 تهران، نشینحاشیه انکشزحمت مشخصا   و مردم از بخشی

 نمایش به کشور سیاسی جامعه برای را خود سیاسی موجودیت
 و بودند جزنی نظرات دارطرف نظر دو هر مدافعان بگذارد.

 که آنجایی هر در نظامی عملیات انجام به باورمند هم دو هر
 و نوع اما، آنها بین کنندهتعیین اختالف موضوع بیفتد. الزم

 :نماید رخ وجه کدام در اینکه سر بر بود سازمان برآمد کیفیت
 برخی دهنده توضیح ظریف نکته نهمی نظامی؟! یا سیاسی

 بود! سازمان در بعدی هاینکشافا

 در ،زمینه این در اقدام و تصمیم چگونگی پیرامون
 از نظرخواهی به کار و شودمین حاصل توافق مرکزیت
 سیاسی اعالمیه صدور به تشکیالت اکثریت .کشدمی تشکیالت

 اخذ در زمانسا اعضای که است درست این !دهدمی رای
 هایتوانایی ضعف به کمابیش ،موضوع پیرامون میمتص

 آن در بزرگ عملیات انجام برای سازمان تدارکاتی و نظامی
 گیریتصمیم در کنندهتعیین عنصر اما ،اندداشته وقوف زمان

 - سیاسی مشی به آنان که بود یترجیح همانا اعضا اکثریت
 ملیع پذیرش .نددادمی سیاسی - نظامی مشی برابر در نظامی

 که بود رویکرد همین در ،هم سازمان سطح در بیژن نظریات
  یافت. قطعیت
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 از متاثر اگرچه ،نیز جمع همه اراده به توسل این
 مرکزیت یناگزیر هم قسما   و بود مرکزیت در وضع مقتضیات

 رهبری به بدنه اعتماد در هادیدگیآسیب داشتنمرعی از وقت
 جایهب اما - !البته انسازم رهبری از ترکیب هر و - سازمان

 و سازمان بلوغ از سطح آن در دمکراتیک هبود تدبیری ،خود
 .آن صفوف در حزبیتی گفتمانی تحوالت از بخشنوید ایجلوه

 از بود عبارت عمل هنگام هب مطلق اصل چریکی، سازمان در
 فرمان اولی طریق هب و باالدستی مسئول از عضو تتبعی  

 پیش "طبیعی" کراسیودم نوعی سازمان در که ولو ،مرکزیت
 در کراسیودم ترینکم لیو .داشتیم را بحث حین و عمل از

 مرسوم دمکراتیک" "سانترالیسم همان ،سیاسی سازمان یک
 ،مرکزیت خواهی نظر آن خود. خاص هایقانونمندی با است

 فرماندهی یتابو شدن شکسته و برد نوینی سیاسی هنجار به ره
  !کرد عیقط را سازمان در نظامی

 تحول زمینه در سازمان دیگر برآمد ،مسیر این در
 همه ییدتأ مورد 1356 ماه آذر بیانیه پخش و نوشتن ،گفتمانی

 مبنای بر سازمان ،پس این از که مضمون این با بود هاتیم
 به را بیانیه این متن شود!می اداره جزنی رفیق نظرات

 کار بر کیدتأ ضمن آن در که نوشت هاشم ،مرکزیت درخواست
 بود آمده ایجمله جنبش"، دوم "پای مثابههب صنفی و سیاسی
 با رابطه در جدی درنگ جای دارای نیز و تحسین شایان

 این .سازمان گفتمانی تحوالت پیرامون ما بحث مورد موضوع
 چه و درون در چه گذشته{ در} ام هایروی چپ" :که جمله

 است بدیهی ذاشت.گ سوئی تاثیرات جنبش، هواداران میان در
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 یگوپاسخ تواندمین باشد، زیاد هم هرچقدر شوق و شور که
 ،ما جنبش که چرا .باشد شرایطی چنین در آنهم مبارزه نیاز
 طبق "!دارد نیاز اندیشمند مغزهای به دیگر هرزمان از بیش

 پراتیک شنق روی بر که هادی اقدام، این درباره مجید تعریف
 و نوشته این با داشت، بیشتری یدکأت مسلحانه عملیات بویژه

 را آن و داشت مشکل و لهئمس پارگراف ینهم با هم مخصوصا  
 ارزیابی خلق فدایی چریک اعتقادی هایارزش کردن دارخدشه

 نقش و سیاسی کار اهمیت بر ،منصور و او آنکه حال .کردمی
 نظر، تبادل و بحث از بعد اما ند.اهورزیدمی اصرار تئوری

 این و دوشمی بیانیه این انتشار به راضی نیز ادیه الخرهاب
 پیام" در سازمان، حیات در یعطف نقطه همچون رسما   بیانیه

  .یابدمی رانتشا 56 آذر 16 "دانشجو

 جنبش رشد متن بر البته و سازمان بیانیه این پیام
 تثبیت کشور، در گسترش به رو سیاسی و صنفی اعتراضی

 و روشنفکری جنبش سطح در سازمان "جدید" اصلی گفتمان
 توضیح در بیانیه این طی سازمان .بود جاری اعتراضی
 مبنای که کندمی اعالم رسما   ،خود اعتقادی گفتمان مختصات

 جزنی رفیق هایدیدگاه پس، این از سازمان پراتیک نظری
 بیان جز هنبود چیزی ،وجودی اعالم چنین عملی معنی است.

 هم و استراتژی هم مسلحانه ه"مبارز با سازمان وداع صریح
 مبارزات با یریگطارتبا در گام سازمان ،سانبدین تاکتیک"!

 توده مبارزات خدمت در فدایی چریک و داردمیبر مردمی
 مطابق و او اراده از مستقل که مبارزاتی .گیردمی قرار مردم

 !بود جریان در اجتماعی مبارزه هایقانونمندی با
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 سیاسی حزبیت راستای در تطورات

 (1357 پایانه تا 1355 نیمه )از

 مبارزات با گیریارتباط تجه در سازمان یگیرسمت
 از ،کوتاه مدتی طی آن تثبیت و افزوندم تقویت و مردمی

 و سربرآوردن و شاه رژیم بحران گیریسرعت مدیون سویک
 و روشنفکری سیاسی و اقتصادی اعتراض هایکانون گسترش

 داروام ،دیگر سوی از و بود 57 و 56 هایسال طی ایتوده
 )نه صنفی و سیاسی هایشبکه و هاهسته و افراد وجود

 و هاکارخانه و هاهدانشگا در سازمان هوادار وسیع (نظامی
 رابطه ،که اجتماعی ایهالی .ایران سراسر در مختلف هایشهر

 کار عمال که، وسیعی نیروی .تداش اجتماعی محیط با مستقیم
 .گرفتمی مستقیم تماس مردم با و کردمی صنفی و سیاسی

 هواداران سوی از مستقل هایگروه و هاهسته چنین یگیرشکل
 تدریجا   ایپدیده البته کشور، مختلف نقاط در نسازما

 سازمان رهبری در حتی .بود قبل سال چندین از سربرآورده
 که بود افتاده جریان به مسئوالنه یبحث تیر، 8 ضربات از قبل

 سازمان هوادار هایهسته همه که نیست این راه ،آن مطابق
 بایدمی که است سازمان این بلکه ،شوند یمخف شبکه وارد

 رشد به رو یسربرآورده پدیده سازدم را خود یدهسازمان
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 جوییراه در متاسفانه پی، در پی ضربات اما !کند هواداران
 خود خوشبختانه آنکهبی آورد وارد وقفه کلیدی امر این برای
 :گفتمی که بدارد منتفی را موضوع اصل و اصلی ایده

 با اما ،گسترش به رو مدام انهوادار یدهسازمان و دهیسامان
  !صنفی و سیاسی بیشتر هرچه یکارکرد مضمون

 اکثر ،دوره این یط که است پرمعنی خود نیز این
 و هاتیم سوی از چه سازمان با مجدد هایگیریارتباط
 یورش از ناشی عوارض اثر بر - آن با قطعمن هایهسته

 بیشتر در ،زندان از شدهآزاد رفقای توسط چه و - سهمناک
 پیرامون مقدماتی صحبت دور یک با شودمی همراه موارد
 با یابیپیوند در ار خود استراتژی و مشی سازمان آیا اینکه

 هم هنوز یا کندمی تعریف هاتوده سیاسی و مطالباتی مبارزات
 عنوان به یعنی 50 سال در اشتاسیس هنگامبه که است نیهما
 به شدهداده هایپاسخ اکثر !؟بود سیاسی - نظامی سازمان یک
 :که است هبود این هم سازمانی مسئولین سوی از پرسش این

 مبارزه بودن"محوری تز در بایدمی را کنونی سازمان
 بودنیمحور ینهم از تاکتیکی درک با بیشتر آنهم و مسلحانه"

 با سیاسی مبارزه حین در خود از چریک دفاع چونان نیز و
 !فهمید رژیم

 مبارزه بودنمحوری تز خود حتی ،57 سال اوایل در
 هنوز آنکهبی رودمی سئوال عالمت زیر تدریج به نیز مسلحانه

 مبارزه با چریک اسلحه رابطه توضیح در آن جایگزین تبیین
 تحول سخن، دیگر به !باشد هبرآورد سر چریک سیاسی
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 هم فقط و متفرق عناصر وجود در و گامهب گام ،تازه گفتمانی
 پیروزی آستانه در د.گذارمی دنمون رخ به رو عمل جریان در

 حزبیت حول سرانجام را خود گفتمان سازمان اما، انقالب
 و دهدمی انتشار و توضیح آن وظایف و کارگر طبقه سیاسی
 و روشن شکل به ،گفتمانی عرصه در شودمی موفق
 .بدارد عرضه خود از متفاوت یسیمای ای،یافتهقوام

 مدافع که سازمان از کمی چندان نه اعضای ،دوره این در
 شدند. صرف سیاسی کار مدافع تدریج به ،بودند جزنی نظر
 شیوه برخالف آنان جملگی رفقا، این از چند تنی بجز

 هایپرسش سر بر گفتگو و بحث تداوم رویکرد ،انشعابیون
 عضو عنوان به فعالیت و سازمان با ماندن عین در مطروحه
 وقت ولینئمس و اعضا برخورد کردند. انتخاب را سازمانی
 یرت 8 از سازمانیدرون سیاسی و نظری اختالفات با سازمان

 آن در کیدمکرات و مدبرانه هبود یریتدب انقالب، تا 55 سال
 و یگفتمان تحوالت از یاجلوه و سازمان بلوغ از سطح
 1356 سال اواسط از ،سازمان وقت مرکزیت !نآ در یرفتار

 و زندانی هوادران و اعضا ،افراد پیوستن پروسه در و بعدبه
 و اوتمتف و گوناگون سیاسی نظرات که سازمان به غیرزندانی

 و ولیتئمس پذیرش به را آنها داشتند، نیز یمتضاد گاه حتی
 نظری مسائل حول گفتگو تداوم و سویک از سازمانی فعالیت

  کرد.می دعوت دیگر سوی از موجود واقعا   اختالفات و

 و پراتیک با تقدم رویکرد با عموما   سازمان دوره، این در
 رویکرد این ات است روبرو تجربیات از نظری بستجمع سپس
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 آنگاه و عمل رب ناظر نظریه تدوین و بیینت ولا :که
 با متناسب اما و روشی گیوارونه این !پراتیک داشتعرضه

 ما زمانی آن واقعیت این بازتاب ،سازمان زندگی واقعی متن
 هاییتئوریسین وجود از خود صفوف در هم اگر که بود

 سازمان ندرو ،ولی عوض در ،یمیستن برخوردار برجسته
  !یمرندا کم حقیقت برابر در متواضع هایپراتیسین

 یکی، است: ردارب   دو یندبرآ ،دوره این یگفتمان تکوین
 سازمان درون کادرهای از بخشی متدیک و نظری بازنگری
 آزاد مجرب کادرهای پیوستن دیگری و ،ضربات از بازمانده

 این که بود آن همه از ترمهم اما .سازمان به زندان از شده
 ،فدایی چریک جاری پراتیک در منعکس و نظری تکوین
 ذهن در که بود جامعه در انقالبی شرایط اعتالی نتیجه

 در که معنیبدان نیز این شت.دا را خود بازتاب او جستجوگر
 جامعه انقالبی بلوغ به رو موقعیت و شرایط این اساس،

 انحرافات تصحیح کار به توفنده و محابابی چنین که باشدمی
 !است برآمده خود انقالبی فرزندان

 بر را خود تشکیالتی سیاست سازمان ،56 سال اوایل از
 آن سیاسی کیفیت بر افزودن و مادر سازمان حجم از کاستن

 در را ویژه" "عضوگیری سیاست اساس، این بر و گذاردمی
 با مرتبط فعاالن کردنمخفی از ،پایه برهمین گیرد.می پیش

 کوشدمی آن جایهب و هدرک اجتناب المقدورتیح سازمان
 چریک جنبش به متعلق زندان از شدهآزاد سیاسی کادرهای

 و فکری کیفیت افزایش هدف، کند. تشکیالت جذب را فدایی
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 کارکرد ثقل آوردن پایین عمل در و سازمان سیاسی چگالی
 اکثر که، شرایطی در این خود تازه آنست. در نظامی تیمی

 ارتباطات دارای تیمی، نظامی مقررات حفظ با سازمان هایتیم
 بطور و معلمان و شجویاندان پیشرو، کارگران با ایگسترده

 هر را خود کارکرد و بودند شده زندگی و کار هایمحیط کلی
 (4) .دادندمی سمت ایتوده کار جهت در ترفزون چه

 سیاسی هایاعالمیه صدور رویکرد ،56 سال اواخر از
 قبال   تفکر   این و افتدمی جا بیشتر هرچه مختلف هایاسبتمن هب

 پشتوانه به بایدمی منطقا   سیاسی اعالمیه که سازمان در رایج
 هایاعالمیه .بازدمی رنگ ،شود صادر نظامی اقدام آن یا این

 سیاسی کردن چهره در ،بعدبه 57 سال هاینیمه از سازمان
 ها،آن واسطه به و کنندمی ایفا بزرگی بس نقش سازمان
 .گیردیم شکل جامعه در سازمان از هم معینی سیاسی تصویر

                                                           

وارد  75آزادی از زندان قرار شد اواخر آذر ماه  من خود وقتی در پی 4
شبکه تیمی سازمان بشوم، توسط اکبر عسگرپور )"کاظم"( به یکی از 

ید ؤهای تیمی سازمان در تبریز رفتم که مسئولیت آن با هادی میرمخانه
)"بهمن"( بود. در همین خانه تیمی بود که با فضای داغ فعالیت کارگری 

تاثیر آن قرار گرفتم. در همانجا هم بود که  و تحتسازمان مواجه گردیدم 
داشتم و نیز  هایی در همین زمینهبسته با اصغر جیلو)"کریم"( بحثچشم

یاد گلی آبکناری خانه تیمی با زنده یصحبتی از پشت پرده اختفا
)"لیلی"(. بطور کلی از یک چیز در این خانه تیمی هم شگفت زده و هم 

های بزرگ تبریز و نیز عدد از کارخانهخوشحال شدم: گزارشات مت
  گفتگوی اعضای این تیم در مورد مسایل کارگری!
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 هواداران توسط علنی هایهسته تشکیل بر دوره این در
 و بیشتر رابطه سازمان ،آنها طریق از تا شودمی کیدتأ سازمان
 "دبه دوره ترینفعال یعنی، کند. برقرار جامعه با تریمستقیم
 که بود هم هاهسته همین تشکیل طریق از (5)سازمان! زنی"

 تعداد در و دش تقویت هادانشگاه در نماساز ارگانیک حضور
 برای هاییپایگاه ،کشور صنعتی بزرگ مراکز از یبیشتر

 بعد   که را موجی بویژه رویکرد، این آمد. پدید سازمان
 موقعیت نسبی تضعیف جهت در هادانشگاه در ضربات
 آن گفتمان به و کرد مهار حدودی تا ،ودب افتاده راه به سازمان

 خط و ایهتود سوی دو هر از و - خود پچ "رقبای" برابر در
  .داد تهاجمی موقعیت - ایسه

 با کنیم!" باور را "قیام معنادار بیانیه انتشار و تحریر
 17 واقعه بعد   دومی تحریر به و نگهدار فرخ و منصور توافق

 با سازمان رابطه نوع در شودمی عطف نقطه یک ،شهریور
 حمایت گرچه که ایاعالمیه جامعه. در جاری انقالبی روند

                                                           

دادن کتب، نشریات و  معنی قراره"دبه زنی" در ادبیات چریکی ب 5
پالستیکی و چال کردن آن در نقطه  های سازمان در درون دبهاعالمیه

ها بود تا معینی از مناطق معموال  خالی از سکنه حومه و اطراف شهر
 و درآوردن دریافت آدرس محل دبه از طریق مقتضی هوادار سازمان بعد  

ش را در محیط خود نشر دهد. گاه نیز متقابال  محتویات ،از زیر خاک آن
های خود را به همین شیوه به دست سازمان می رساند. به هوادار گزارش

مجامع و دیگر سخن، رساندن انتشارات سازمان بگونه غیرمستقیم به 
هواداران  هایسیاسی، و متقابال  دریافت گزارشعلنی افراد علنی و نیمه

 های زندگی به سازمان.از محیط
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 با را سازمان هایتیم اعضای بیشترینه و تمرکزی اکثریت
 البته .بود روبرو نیز آن از بخشی مقاومت با لیو شتدا خود

 این !ینینشعقب از ناگزیر هم سرانجام و شکننده مقاومتی
 خواندمی فرا دیگر بار را آن هواداران همه و سازمان بیانیه،

 فعال شرکت با و کنند شرکت مردم مبارزات در قوا همه با تا
 قویتت را پروسه این در سازمان موقعیت ،انقالبی روند در

 در ماهه ندچ تردیدهای بر بود پایانی اگرچه بیانیه این نمایند.
 عنیم اما انقالب، عینی شرایط آمدنفراهم به نسبت سازمان
 عینی شرایط آمدن پدید ،اینکه آن و رساندمی هم را دیگری
 فراهم قبل از که نه و است حال به مربوط کشور در انقالب

 بیانیه یک صرفا   نه بیانیه این ،اعتبار همین به باشد! هبود
 مبارزه از عینو بلکه روز، وضعیت به معطوف و سیاسی
  !بود نیز خود گذشته با سازمان صریحغیر گفتمانی

 که شود گفته است الزم ،نکته این بر کیدتأ ضمن اما
 در انقالب عینی شرایط آمدنفراهم به مربوط بحث زدنجرقه

 توسط و گشتمی بر 57 بهار اواخر به واقع در ،سازمان
 اینکه جالب موافقت. با مواجه هنوز نه ابتدا در اگرچه مجید،

 بوده زاویه این از بیشتر ،هم سیاسی ایده این برابر در مقاومت
 فکر توهم از را خود تا دکشی زحمت کلی سازمان که است

 دوباره حاال ولی ،کند رها قبل" از عینی شرایط بودن "آماده
 حالی در ،بحث این یداغ !گردیمبرمی همان جای اول بهداریم 

 صحنه در شانفعال روحض با سازمان هواداران که بود
 خویش گوشت و پوست با و وضوح به خود مردم، مبارزات

 الزامات نیز و کردندمی لمس را انقالب عینی شرایط بودنآماده
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 با !ندگذاشتمی اجرا به و پیاده خود تجربه در را آن ذهنی
 تازه بحث کور   هنوز گره   علیرغم که است گفتنی ،اینهمه

 در شدنشباز تا و سازمان در انقالب" عینی "شرایط پیرامون
 این موافق اییاستثن هیچبی رفقا همه ،سال انهم تابستان اواخر
 در ،شکل ترینوسیع به باید خود توان همه با سازمان که بودند

  کرد.می هم شرکت که کند شرکت مردم تظاهرات و مبارزات

 در ،بیانیه این با زمانهم که نماستخصلت ،نیز این
 رباو این یکدیگر، از مستقل هم کامال   و سیاسی زندان چندین

 در اکنون آنچه که یابدمی تبارز سازمان اندارطرف میان در
 نمونه) است. تازه کیفیت یک از اکیح دارد جریان کشور
 مبنی اوین در رفقا از تعدادی رسیدن بستجمع به آن: از هایی

 به پورطاهری جمشید نامه ایران؛ در ینوین اوضاع شروع بر
 بودنش بر کیدتأ و همسلحان مشی رد ینح در آن در که سازمان

 ؛گویدمی سخن کشور در سیاسی نوین اوضاع از سازمان با
 به زندان از حمیدیان نقی و مدنی طفیمص مشترک نامه

 در سازمان جایگاه اهمیت بر تاکید با ماه شهریور در سازمان
 عینی "شرایط ایده نهمی طرح نیز و ؛جاری مردمی جنبش

 بعد   حصار قزل یاسیس زندانیان ما از جمعی در انقالبی"
 به حواس شدنتیز این .(آبادان رکس سینما سوزیآتش واقعه

 گرددمیبر زمان این از ترقبل به حتی ،بیرون انقالبی تحوالت
 از و زندان در ما که تبریز 56 بهمن 29 واقعه بعد   جمله از و

 و چند پیرامون ،هاروزنامه شدهکنترل هم هنوز مندرجات روی
 تکوین با رابطه در ایتوده شورش این سمبلیک مپیا و آن چون

 نشستیم! تحلیل به ،انقالب عینی شرایط
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 زندان از بیرون در سازمان خود این اما، حال هر در 
 مستقیم گونهبه را جامعه در سیاسی جاری واقعیات که بود

 آن برابر در خود تازه وظایف طریق این از تا کردمی رصد
 وضعیت از برداشت که بود هم رابطه همین در کند. تبیین را

 هرچه ار تیمی هایخانه فضای ملتهب، جامعه غیرطبیعی
 برای که لوو دادمی شکل سیاسی حاد مباحث جهت در بیشتر
 در چریکی" "تفکر یهامقاومت ایپاره با مواجه یکوتاه مدت

 تحوالت از دوره این در ،سخن دیگر به !هم بود هاتیم برخی
 و روندها عینیت منشور از غالبا   سازمان هینتربیش گفتمانی،

 از تا یستنگرمی صحنه به که بود عینی تضادهای شدنهپخت
 بود جامعه التهابات این ،دیگر اکنون !پیشین ذهنی هایکلیشه

 تنظیم را تیمی هایخانه درون حرارت میزان مستقیما   که
 د!کرمی

 هایماه نآخری در سازمان نظامی عملیات فقره چند انجام
 انقالب به مارکسیستی کالسیک نگاه کادر در نیز قیام از پیش

 که هزمین این در هاییبرداشت همان با نه و کردمی پیدا معنی
 خصوصیت ،عملیات این بودند. حاکم سازمان بر هاترقبل

 رادیکالیزاسیون عملی خدمت در البته و داشتند تبلیغی کامال  
  انقالبی! روندهای

 ازمانس یک تاسیس ایده ،قیام به منتهی هایهفته در
 نسبتا   تا سرشناس هایچهره از مناسب نام با علنی سیاسی

 و گیردمی قرار کار دستور در سازمان هوادار سرشناس
 این در هاییگام فتاپور مهدی به آن مسئولیت احاله با مرکزیت
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 هچهر در سازمان خود شدنعلنی با البته که داردمی بر زمینه
 ،سلطنتی رژیم نهایی فروریزی و قیام اثر بر سیاسی مستقیم

 با واقع، در .خیزدمیبر میان از رویکرد این وجودی علت
 !دهدمی فکر خود تحقق به جا ،فکر نمود ،سازمان شدنعلنی
 یک بروز همانا گردد،می بر نوشته این بحث به که آنچه ولی

 تولد اعالم نظامی اقدام با که یسازمان دل در است فکری چنین
 برای علنی سیاسی سازمان ایجاد فکر !بود کرده موجودیت و

 دلیل که بود این بیانگر عمل، در آن گرفتنپی و مسلح سازمان
 پذیرفهم ما از بیرون در کهبل ما نگاه خود در نه ما بودنمخفی
 بیژن آن از پیش سال چهار که بود مانیه تجلی این، و است؛
 قصر از اعزام لحظات در و اعدامش به ندهما ماه یک جزنی

 بود! گذاشته میان در انشدارطرف با اوین، قتلگاه به قجر

 در فقط نه دوره، این طی سازمان در چیز همه واقع در
 مثابهبه سیاسی مبارزه بر مبنی است جزنی تز افتادنجا سمت
 در است پای این تثبیت ،آن از فراتر بلکه جنبش"، دوم "پای
 هم هنوز اگرچه جنبش پای تنها ،مسامحتا   حتی و اول پای مقام

 هب شدهچفت نارنجکی و جلیقه زیر نددار ایاسلحه ،آن پایداران
 ماندمی را نماد یک ،بیشتر و دیگر ،اسلحه !چریکی کمربند آن
  !مبارزه نوع ماهیت از نمودی تا

 - "ما وظایف درباره" زوهج که بود 57 زمستان اوایل در
 و مشترک بستیجمع به منجر جمعی بحث دور چند پایه بر

 اندکی و - (شاندیز اکبری )علیرضا "جواد" تحریر به نهایتا  
 و تهیه "ما وظایف درباره "بازهم عنوان با آن متمم نیز بعد
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 چیزی ،یکدیگر مکمل یدو این واقع در که دنشومی پخش
 به ظامین - سیاسی سازمان استحاله کردن مانیفست جز ندنبود

 را سالح سازمان که نبود معنی بدان البته این سیاسی! سازمان
 خیل سوی از که یا کردنمی استفاده آن از دیگر و گذاشته کنار

 / سیاهکل / سراسر / را "ایران شعار ،سازمان هواداران
 داده سر وفور به مسلحانه!" جنگ رهایی، ره "تنها و کنیم!"می
 ،گفتمانی جهت از که بود معنیاندب ،اصل در بلکه .شدنمی

 !است سیاسی سازمان یک اساسا   دیگر سازمان

 شورای یک به دهیشکل صدد در سازمان ،روزها آن در
 جهت این در هم هاییگام و رهبری جنب در بود سیاسی

 گیریتصمیم از نوعی موقتا   قیام، فرارسیدن با ولی برداشت.
 مرکز شکل در رتبعد اندکی تا سربرآورد ستادی سیاسی
 نخستین در نوین یدهسازمان مطابق سیاسی هایگیریتصمیم
 آن در سازمان هرحالهب د.ینشبن تثبیت به مرکزی کمیته

 ،هاخیابان در مردم میلیونی حضور و قیام به منتهی روزهای
 و - بردمی پیش را خیابان!" در چیز "همه سیاست سویک از
 با هاایسه خط ندیکالیسمس علیه بود فکری مبارزه حال در

 اما دیگر سوی از و - هاکارخانه در تمرکز "پرولتری" تفسیر
 بازوی تبیین با دادمی انجام نیز را نظامی اقدامات برخی

 که فکر این با همچنین و خلق انقالبی مبارزه برای شدنانقالبی
 که باید را انقالب علیه شاه رژیم قهر مردم، مبارزات ادامه در
 .ادد پاسخ ایتوده قهر یدهسازمان با
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 حزب قیام، آستانه در سازمان بر مسلط و حاکم گفتمان
 گذر ؛انقالب فرجام و انجام برای بود سیاسی مبارزه و سیاسی

 و دغدغه این با و مسلحانه" مبارزه بودن "محوری تز از کرده
 اگر و نه یا کرد حیسلت توانمی را ایتوده مبارزه آیا که تردید

 ذهن که بود ساله 7 تجارب این واقع، در چگونه؟ ری،آ
 را او و بود درآورده خود تسخیر به را شهری چریک اندیشیده
 از الخرهاب انقالب پیروزی :که پرسش این برابر در بنشانده

 از بود متاثر ،عموما   اما پاسخ ؟رفت خواهد شیپ طریق چه
 به مانتوجه و کشور در ساختاری تحوالت از ما هایتبیین

 در گرفته جا احتمال عمده ،لذا و ؛ایران در شهرهاکالن اهمیت
  !گرفت هم صورت که بود شهری" "قیام ،سازمان ذهن

 خلق یفدای هایچریک سازمان بر هیافت سلطت گفتمان این
 چند طی آن از پس ساله دو و انقالب بعد   یهاماه در ایران،
 نمود چندین در و یابدمی قطعیت ،درونی و بیرونی نوشتار
 "ایبرنامه "تزهای تحریر در .پذیردمی رسمیت نوشتاریبرون
 - سازمان مرکزیت سفارش پایه بر - پورطاهری جمشید توسط

 و 1360 سال مه ماه اول خونین یتینگم جریان طی بعدها که
 خلق یانفدای سازمان" ایبرنامه معرف ،یافته تکامل شکلی به

 نآ نام از چریک قید حذف با لبتها و شد ")اکثریت( ایران
 دهقانی" اشرف به "پاسخ جزوه در .بار نخستین برای ما زمان

 با جزا   و) نگهدار فرخ تحریر به 58 تابستان در منتشره
 "مبارزه مفاد به نسبت بیژن نقد از عمل در که ،من( همکاری
 در و رفت فراتر سعودم تاکتیک" هم و استراتژی هم مسلحانه

 نقد نیز را بیژن مسلحانه" مبارزه بودن"محوری تز خود ،واقع
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 زیر مومبینی امیر سازمانیدرون نوشته همچنین !کرد رد و
 نظری بیان که ایدئولوژیک" مشخص حدودا   "مرزهای عنوان

 حزبیت که بود سانبدین بود. وقت مسلط گفتمان از وجوهی
 تکوین و رفتگ خود به نهایی فرم ،سازمان حیات در سیاسی
 را خود فرجام ،است" حزب خود "چریک ایده از گذر فکری

 یافت! باز سیاسی سازمان به یچریک سازمان از گذار در

 شود تصریح دیگر بار تا دارد جا اما بخش همین پایان در
 فراگیر، و شفاف و کامل گذر یک نه "حزبیت" به گذر این که

 وگرنه، بس. و است بوده متخذه سمت بیانگر صرفا   بلکه
 نظریات انواع حامل و حاوی خود کلیت در هنوز سازمان

 از رنجور آنجا و اینجا نتیجه در و بود مسلحانه مبارزه مدافع
 رسوبات از رها تمامی به که نه چنینهم و نوسانات، برخی
 پیکان نوک در که ییکادرها آن پیش حتی گذشته مشی و تفکر
 بستر بر خود، مجموع در ما .داشتند قرار حزبیتی تحول

 این واقعیت حزبیتی. معین سمت در اما رفتیممی راه تناقضات
 بایدمی یتصویر ینچن یک در را، ما گفتمانی تحول از دوره

  کرد. تصور
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 انقالب بعد   چپ

 بحران از عمومی بستجمع یک

 صرف داشت توان در که را چه هر خلق فدایی چریک
 برای .بود هکرد جامعه در انقالبی فضای دنش یزهرادیکال
 روندهای طی و هگذاشت مایه وجودش همه از انقالب تدارک
 مبارزه در یشقوا همه با 57 و 56 هایسال عمومی انقالبی

 خود هستی همه او بود. جسته شرکت مستقر هنوز قدرت   علیه
 حس وقتی اما ،رود" بیرون "دیو ات بود گذاشته این سر بر را

 ذهن عمق در ،تنیس کار در "ای"فرشته ،دیو رفتن با که کرد
 و انقالب پیروزی و وقوع او گذاشت! شدن آچمز به رو خود

 یزیچ از متفاوت را آن ایدئولوژیکی و سیاسی کالن نتیجه
 رویایی با نطبقغیرم و داشت انقالب از خود ذهن در که یافت

 !بود دهش آن وقف اشنیجوا و جان که

 در اما بود افتاده اهر بولدوزروار ،)مردم( بزرگ موتور 
 ،الجرم و ؛خود مبارزات با مرتبط مترقی جبهه و حزب فقدان
 "امت" که یموجود سیاسی موتور ترینملموس با خورده گره
 موتور آن با بیگانه بکلی مردمی یعنی، !کشید خود دنبال به را

 !بود کرده تعریف نهمی با را خود ییفدا چریک که یکوچک
 در و حداکثر باشیم بوده ما که ی"کوچک موتور" ،سانبدین
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 ،)مردم( بزرگ موتور از هاییبخش برای حالت بهترین
 که تا ختانگیمیبر احترام بیشتر که کرد جلوه فداکاری چونان

 یبزرگتر بسیار بخش چشم در ما، !دینشنب آنها رهبری مقام در
 همان !"غیرخودی" یمنمودمی موجودی ،انقالبی ودهت این از

 از ،انقالب فرجام به منتهی هایهفته در که خالیقی و توده
 نگذارند تا ندگرفتمی خط و ندشنیدمی موعظه رهبرانشان
 !دنشو اسالمی انقالب ""آلودگی باعث هاکمونیست

 به منجر ساله یک تظاهرات آغاز از خلق فدایی چریک
 و ذهن عمق در میلیونی حرکات این بستر رب و بهمن 22

 فاعلیت تنها نه که دبو مواجه گزنده حقیقت این با خود وجدان
 با وی خود کهبل نیست، انقالبی" "پیشاهنگ یاو با انقالب در

 جزیی فقط ،انقالب روند در گذاریمایه و بودنفعال حداکثر
 فقط .پیوسته وقوع به قیام از سربازی نهایت در و آن از است

 قلب و مغز همه که قیامی قلب مسخر که نه و آن از جزیی
 که است پس این از !بود داده هدیه آن به رسیدن برای را خود
 تا که شودمی طرحم هاییپرسش سلسله فدایی چریک برای

 هیچگاه که نه هم و بوده سابقهبی یبس یو برای هم ،زمانآن
 کامال   بودند االتیسئو سربرآورده، هایپرسش !او ذهن دغدغه
 آن تا فدایی چریک انقالبی تفکر مشغولیات دایره از بیرون
 رفتهگ قرار مسیری آغاز در او گرپرسش ذهن .زمان از مقطع

 ،کار گیر کجاست براستی پرسدب خود از آن طریق طی تا دبو
 آنان؟! دو هر در نکند و ،خلق فدایی در یا است خلق خود در
 و فکری ابزار ینکدام با را عمام ،است دو هر در اگر و

 ؟برخاست تبیین و تحلیل به باید و توانمی نظری سیستم
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 گفتمانی بخش ترینمتکامل در ،انقالب فردای در سازمان
 حیرمت ،العنانمطلق دیکتاتور رفتن از یمانشاد عین در ،خود
 ایفداکارانه فوق ساله هفت انرژی آن فرجام در اینکه از بود
 اثباتی نظر از اکنون بود، هکرد دیکتاتور ینف مصروف که

 تازه وضع با مواجهه برای یبخشامید و اتکا قابل چندان چیز
 پی در اینکه از سفمتأ نیز خود خودآگاه در ندارد. دست در

 گفتمان به تجهیز نظر از دستش ،خونین یزحمت و تالش چنین
 که دیدمی سازمان !است خالی تازه اوضاع برای ایبرنامه

 از انقالبی چهره دادن نشان برای فراوانش هایکوشش علیرغم
ه ب که بزرگ جثه آن یاقتضا در بویژه و جامعه به خود
 ایبرنامه نظر از زیادی چیز بود، کرده پیدا خود در بارهیک

 به و خویش خویشتن به نگاه با او .ردندا کردنعرضه برای
 دانستمی گردی کس هر از بهتر ،اشویژهخود صداقت اتکای

 بغرنج وضعیت با مواجهه برای حداقل آمادگی از سانچه که
 .است محروم آمدهپیش

 بود شده شاه رفتن مطلقیت وقف خلق فدایی چریک هستی
 ،آن سرنگونی چگونگی موضوع در لیحمست بکلی وی خود و

 قدرت اصل به و باشد داشته قدرت موضوع بر مکثی آنکهبی
 فقط هاچریک اینکه بر مبنی دعیاتم برخی برخالف .بیندیشد

 فدایی هایچریک نسازما کردند،می فکر سیاسی قدرت به
 تدبیر را قدرت کسب مسئله یجد گونهبه هرگز نه ایران خلق
 جایگزین قدرت نوع بر داشت یچندان درنگ که نه و بود دیده

 و نوع ،انقالب تا مانتولد از دهه یک آن در .شاه رژیم
 و فکرکردن دستور در گاههیچ قدرت ایبرنامه مضمون
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 نگاه ،قدرت به سازمان نگاه !نگرفت قرار ماها ریزیبرنامه
 فرهنگی. و اقتصادی سیاسی، نگاه که نه بود؛ ایدئولوژیک

 مستقر قدرت حذف برای نمایهسویک یفداکار در شدهخالصه
 آن به این از قدرت انتقال به نسبت بودن تفاوتبی عمال   و

 بود هخواست انقالب برای را خود فدایی ریکچ دیگری!
 در و مسیر همه طی را انقالب نتیجه و انجام تدارک، آنکهبی
 بسنجد و کند رصد خود ایبرنامه اهداف با آن از یمقطع هر
 الهام با و محوریبرنامه بر متکی بتواند کردنیرصد چنین با تا
 ارجیخ وجود برایش متاسفانه که یچیز ،مشخص برنامه از

 هاییارگیری به و کرده تاکتیک و سیاست ینتعی ،نداشت
  د.برخیز اشایبرنامه هایسیاست و برنامه مقتضی سیاسی

 زمینه در جزنی بیژن هایرودیهو برخی استثنای به
 سطور میان منعکس و ایبرنامه متعین هاییگیرسمت
 و نداهبود ناقص هم اما ،بودنارزشمند عین در که هایشنوشته

 ،دیکتاتوری علیه نبرد اصلی موضوع الشعاعتحت همواره هم
 برای فدایی چریک انبان و اندوخته در گیریدندان چیز

 ،فدایی چریک نماییهنر .نداشت وجود انقالب فردای معماری
 در نیز آن که بود مستقر قدرت بر غلبه چگونگی معطوف

 نه و خلق از هاییبخش تحسین با شد مواجه حالت ترینیشب
 !یمبود کرده رسم و گفته و پنداشته ما که آنچه به خلق عمل

 تجربه فاقد فدایی چریک ایدئولوژیک تماما   ذهن در
 کشور معاصر تاریخ بر متکی ایتجربه نبود   و الزم سیاسی

 رهبری به انقالب شدن پیروز مقوله برای زیادی جای ،خود
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 آنهم و ایران در دینی حکومت استقرار و خمینی و روحانیت
 مردم همه کنندهفلج اعتصابات و تظاهرات سلسله یقطر از

 تاریخ جزوه در جزنی بیژن که است درست این نداشت! وجود
 توسط شاه علیه مبارزه در دستفرا موقعیت کسب ،ساله سی

 او خود ولی بود هکرد بینیپیش جدی احتمال یک را خمینی
 ینیع نقش کل در خمینی مبارزه برای فقط نه ،نیز

 به دادنتوجه ضمن البته - هدبو قایل ایخواهانهترقی
 در اشزیرکانه ارزیابی آن از بلکه - آن ارتجاعی خصوصیات

 و مؤثر سیاسی استنتاج سیاسی"، "رقیب بالقوه موقعیت مورد
 .بود هدکرن عرضه "خطر" این از گیریپیش جهت یمشخص

 فقط یگرد کادر چند ایضا   و بیژن که گذاشتمی ساواک اگر
 شدمی هم شاید ،دبماننزنده  او تجربه سطح از ترپایین اندکی
 یراه باریکه و درک حل را هاتناقض این از ایپاره کمدست
 و خمینی پیرو نشینان""حاشیه بولدوزر زیر کمتر ما تا گشود
 چنین حل در براستی جزنی .شویمب هل   روحانیت حامی بازار

 و ترباال فدایی چریک متوسط دح از گردن و سر چند ،مسایلی
 با باز و رفت بین از پتانسیلی چنین که دریغ اما .بود ماهرتر

 هایشاید پسا فقط هم هاگمان و حدس این خود که، یادآوری این
 آرزومند کماکان شکستگانی دل قلبی یآرزو و هستند تاریخی

 و قطعی باشند یامکان که نه و ،شده طی روزگار فراز از
 همه از پیش اگر اینکه، آن و است مسلم ولی نکته کی !مسجل
 به یهجامع 57 و 56 سال دو روندهای بازتاب این همانا
 نظریه رد سمت در را ما که بود سازمان در درآمده غلیان

 طریقهب راند، پیش به جزنی مسلحانه" مبارزه بودن "محوری
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 و حزبیت خدمت در برایش سالح که را اشنویسنده خود اولی
 ترعمیق مراتبهب توانستهمی ،بود مردم با پیوندیابی و سیاست

  !کند متحول ترپیشرفته و

 تماما   حزبیت به قهر در محصور سیاست از هم وقتی ما
 محبوس ایدئولوژی کادر در را سیاست باز رسیدیم، سیاسی
 و جهان پهنه در چپ بیشترینه خصلت که گونهبدان ؛کردیم

 این از ما بحران رو، این از هم !ودب ما کشور چپ مشخصا  
 بحران در شد نمارو اساس در و کرد گذر ما خود از ،پس

 بحران در .ما شمول به ایران چپ همه عام ایدئولوژیک
 در .بود لنینی کالسیک نگاه در منجمد که یچپ ؛چپ عمومی

 یمشد نمایان و یمکرد گذر چپ عام به خود خاص از ما واقع،
 برگشتیم همانی به !چپ عام بحران و پچ بحران عمومیت در
 با تمام صمیمیتی در بودیم خواسته فقط و بودیم آغاز در که

 عنوان را خود بودن چپ ،قهرآمیز مبارزاتی روش ارائه
 !یمده نوین""

 بود شده ایپدیده آچمز که بود ایران چپ همه واقع در این
 اهینگ فاقد نتیجه در و بینیپیش قابلغیر ناشناخته، بکلی
 پود و تار همه در کرده باز سر یبحران .آن پیرامون شدهفکر
 نیازمند ،چپ .داشت آن هایمؤلفه همه بر ظارتن که چپ
 ،عمل روش در فقط نه و بود فکر طرز در تکانیخانه

 فقط و یمپنداشت چریکی جنبش طلیعه در دالنهساده که گونهنبدا
 دیم!ش "نو" همان در هم
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 خودنمایی به شروع انقالب نشد میاسال با که بحران این
 در هاافتهیتحول اولین تا داشت الزم را سالی چند گذشت ،کرد
 به ،چپ در نبنیادی بحران منکر و مقاوم ذهن بر غلبه با آن

 چیزی به .دنبرس ایدئولوژیک اندازیپوست و اساسی تجدیدنظر
 یبس و ،سیاسی استراتژی و مشی کادر در تحوالت از متفاوت

 اگرچه چپ، بحران ابعادبزرگ پذیرش روند .آن از ترفرا
 به رو و گیریشکل حال در شصت دهه هاینیمه در قسما  
 نه هم هنوز و عنصریتک و طعمنق آنهم تازه بود جوییپاسخ

 روند گیریسرعت از پس اما ،گفتمانی یافته نظام شکل در که
 چپ یالمللبین بحران و موجود" عمال   "سوسیالیسم پاشیفرو

 این بعد   .شد تثبیت و تکمیل که بود تاریخی( و جهانی بعد در)
 یک وارد ،دگرگونی خواهان ایرانی چپ که بود هاعطفنقطه

 ادامه هم باید و اردد ادامه هم هنوز که شد فکری مهم رنسانس
 در و گردد تجهیز داریکشور اجتماعی دابعا به چپ تا بیابد

 برای جامعه اتیکدمکر شعور سوی از پذیرش موقعیت
 قرار دمکراسی کردن سوسیالیزه و جامعه کردن دمکراتیزه

 .گیرد

 .نیست جدا جهانی چپ بحران از ایران در چپ بحران
 ،نهاد تماشا به عیان بسیار گونهبه آن در را بحران که آنچه اما
 چپ دینی! استبداد با بود آن در سرشتیهم درآمدن نمایش به

 البته و - بود والیی استبداد بولدوزر زیر نرفت بعد   تنها ،یایران
 دریافتن و نشناخت به شروع که - ایگونهبه آن از مؤلفه هر

 از بخشی که نیست این فقط مسئله !است کرده خود واقعیت
 بالفاصله آن با اسالمی جمهموری استقرار فردای در چپ
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 و "ضداستکباری" به سالی چند ،آن از دیگر بخشی و درافتاد
 ،تراصلی مسئله .بست دل "امام" حضرت پروری"تضعف"مس

 شاه دیکتاتوری علیه خود برحق مبارزه در چپ همه که نستآ
 فقط و فقط ،انقالبی سال دو آن طول و انقالب پیشا هایسال در

 از ناشی ورزیسیاست نتوانست چپ .تازاند و تاخت یهسویک
 اما ادانستهن لذا و بدارد عرضه بنیاددمکراسی محوریبرنامه

 ماهیت با انقالبی قدرت استقرار خدمت در خواستهخود
 است ایآیینه آن درست این، گرفت! قرار ارتجاعی و استبدادی

 کانون در تا گیرد خود روی پیش بایدمی امروز ایرانی چپ که
 !بنگرد را اشبنیادین گیر ،آن

 دادن توضیح آن ستیلنینی نگاه با را ایرانی چپ گرفتاری
 چپ بحران ،باشد آن نقادی در اساسی غازآ یک تواندمی فقط

 اسطوره اسیر و استبدادزده انسان بنیادین نقد در را ایرانی
 را او اهریمنی - مزدا اهورا ثنویتی فرهنگ .جست باید ایرانی

 شیعی ناخودآگاه   عمق در کرده نشت باور   و رفتگ سراغ باید
 تا دکن فهم باید را مدرنیته ایران، چپ کاوید. را اشدینی و

 دمکراسی تعمیق دل از را انشهروند برای عدالت دبتوان
  اینجاست! رهایی، و آزادی دروازه کشد. بیرون

 

 چپ نوین گفتمان جوهره

 در و چپ جهانی هایناکامی و دستاوردها همه بر مبتنی
 است گفتمانی ،ننوی گفتمان نیز، ایران چپ برای ملی عرصه
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 عدالت برای مبارزه ،آن در که دمکراتیسم پایه بر شده بنا
 تالش و دمکراسی داومم تعمیق بایدمی ،سوسیالیسم و اجتماعی

 بستر بر مشارکتی دمکراسی به آن یارتقا جهت در
 چپ، نوین گفتمان .شود فهم پارلمانی دمکراسی هایدستاورد
 آزادی به وقفهبی باور به ستا چپ گونهمارپیچ تکامل بازگشت

 فکری تعهد این دادننشان و ،ارزش این از ریپاسدا و انسان
 آزادی نباید و تواننمی بهانه هیچ هب که او سوی از عملی و

 کرد. مشروط و محدود ،گراییاراده آن یا این با را انسان مدنی

 برای هم ،محوربرنامه اما بنیاددمکراسی چپ گفتمان
 فردا. افق شگشای برای هم و است انجری حال رد امروز همین

 و مارکسی "پراکسیس" بر مبتنی ولی ،گراییاراده از دورهب
 یاندیش گرامشی نوع سمت در طبقاتی نگاه تکوین و تصحیح

 بشریت دستاوردهای آخرین آن بر شده بنا ،محورمدنی معهجا
 به رو همچنان ،که گفتمانی .انسان سعادت پی در مترقی
 اسیر و بماند خود در نیست هم قرار و دارد تکوین و حتصحی

 این !گیرد پایان دیگر ایسمی در که یا و شود بسته سیستمی
 اگر و تابدببر را ولوژیکیایدئ تصلب هیچگونه نباید گفتمان،

 ماندن پابرجا در همانا باشد کردنیفرض برایش یمطلقیت هم
 "یکی :فروزان همیشه چراغ این افروختن بر برای ستوا

 یکی"! برای همگان و همگان برای
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 ما کدام هر در متجلی همگانی بحران

 همه متوجه و داشت عمومیت بود. چپ بحران بحران،
 پندار این بر خویش خیال در یک هر هازدهبحران اگرچه .ما

 گیردر دندیگران آن فقط یائگو و نداجسته را راه گویی کهبودند 
 آن به گذرا نگاهی !چاه بر غلتیده و راه مانده در و بحران
 ایران چپ از هاییمؤلفه همه ناگزیر عموما   سرنوشت و مقطع

 فردای و دیروز یا و خلق فدایی جنبش گفتمان با ایگونهبه که
 ما تواندمی - مختلف جهات از ارتباط و - دنیرگمی ارتباط آن
 چند پیرامون نهایی نتیجه و گفتمانی یتکوین مسیر هئارا در را
 از پس گذشته سال پنج و سی طی خلق فدایی سرنوشت چون و

 پی بعد فصول در آنرا تفصیل که باشد رسانکمک انقالب
 .گرفت خواهم

 

 ایران توده حزب

 جریان ترینمنسجم و ترینبرنامه با انقالب، فردای در
 سر پشت را سیاسی مبارزه نیمی و دهه سه جربهت که چپ

 و مجرب کادرهای تعداد یک از یبرخورداردر  نیز و داشت
 دنشمنفرد با حزب این .بود ایران توده حزب همانا ورزیده،
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 با ناهمخوان جریان تنها عنوان به اسکندری ایرج پراکنده جناح
 هب متشکل گروهبندی از بود عبارت که وقت بریره دیدگاه

 برای ،بزرگ" "برادر حمایت گرمپشت و کیانوری رهبری
 و خصلت با برخورد نوع و نوین اوضاع به یی"گوپاسخ"

 اصطالحهب در بهمن انفالب دل از مدهبرآ حکومت بندیجناح
 فریبندهخود ا  اساس که "آمادگی" این .داشت قرار کامل" "آمادگی

 طی بتواند ات داد امکان بحز این به ،بود دیگرفریب قسما   و
 به ایران چپ در هژمونیک فائقه موقعیت ،اندی و سال دو فقط

 جذب با حزب این ،مسیر ادامه در و میان این در .در  آو   دست
 که ما "ناآماده" سازمان تشکیالتی حدودا   و سیاسی تئوریک،

 انقالبی، جوانان "سازمان ،حزب وقت رهبر فرموالسیون در
 و یافت ویژه یتقویت ،داشت نام "حزب از افتاده جدا و عاصی

 وقت چپ یگوسخن عمده کیفا   و کما   باالتر، سطحی در آنگاه
 یک" "خط نام با ،چپ هایجریان تقسیمات در توده، حزب !شد

  بود. شاخص

 ،یناگزیر در و زودیهب و بود ظاهری ،توانمندی این اما
 شکل در نیز سرانجام که ،دراماتیک ختگیفروری به محکوم

 وحشیانه سرکوب ا  صرف اصل، در .درآمد تماشا به یانگیزغم
 از این بل درآورد، پای از را حزب این که نبود حکومت

 یسرکوب متن بر که بود آن خود نرسید بستبن به درون
 توده حزب بحران .یافت شدننمارو امکان ،امانبی و سهمگین

 که چپی ؛بود ایران چپ بزرگ بحران از یمهم بخش ،ایران
 اندازیپوست نیازمند ،ایبرنامه افتادن مؤثر و ماندنچپ رایب

 در را خود جایگاه بتواند تا بود یشمتدها و نگاه نوع در اساسی
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 جلوه جویانهعدالت مدرنیته نماد که بیابد آنگونه طبقاتی مبارزه
 آب از که ایبیگانه خود از "سیاسی "رئالیسم نماد آن نه و کند
 .دمدرآ

 چپ جریان تریندیرینه و ترینپایدار مقام در حزب این
 محصور کراسی،ودم مقوله به نگاه موضوع در درست ،ایران

 کردن محبوسبا  و بود کراتیکغیردم هنجارهای تمام و تام
 و خورد زمینبود که  هم مسلکی تنگ حصار در آزادی

 تحقیر و ،یستیضدامپریال مبارزه مطلقیت در ؛شد ورشکسته
 یهمان .سیاسی لیبرالیسم از نفرت قالب در یکراسودم و آزادی

 امام" "خط از حمایت مشی پرچم زیر ،برونی برخورد در که
 همانا واقع، در .دگردی متبلور حاکم ییگراواپس کشییدک و

 ،دمکراتیکغیر دیرینه مناسبات اب زمان طی حزب خوگیری
 بستر بر و بزرگ" "برادر حزب با چه و خود میان چه

 از را آن که بود کراسیودم به باوربی یستهب ایدئولوژی
 عدالت مدعی   مدرن   حزب یک یالزمه دینامیک   بودگی  خود

 فقد از ناشی هایعقده انواع انباشت .کرد دور اجتماعی
 افزون روز کاهش و حزب کادرهای بین دمکراتیک مناسبات

 در انتقادی بیان و جسارت روح دادن دست از و باوریخود
 هایشکنجه اعمال بزنگاه سر در سرانجام که بود آن رهبران

 و شریف هایانسان آنهمه نابجای اعترافات به ،فرساطاقت
 .دگردی منجر عام مالء در همدیگر آوردرد آنسان هایدنکوبی
 را حزب این ساختاری و گفتمانی بحران ،انگیزغم وضع این
 .داد قرار مردم دیدگان برابر در تراژیک بسیار شکل در

 بود کراسیودم ضعف و آزادی فقد بحران توده، حزب بحران
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 بحران ؛آن حزبی درون مناسبات در و حزب این نگاه در
 که مدرن حزبی سوی از اسیکرودم و مدرنیته از انحراف

 و مدرنیته در را گستریعدالت بستر یگانه بایستمی
  .بس و جستمی سمدمکراتی

 دوره دو رد خود تاریخی موقعیت خاطرهب حزب این
 و 1332-1320 دوره ایران، معاصر تاریخ از مهم بسیار
 ارتکاب در مسئولیت بیشترین دارای 1361-1357 دوره

 از بسیاری اگر است. بوده ایران چپ سوی از یرفتار خطای
 و فکری و اجتماعی حوزه در خواهانهترقی دستاوردهای

 تعلق بحز این به تاریخا   ،ایران چپ بویژه و ما کشور سیاسی
 به چه چپ سوی از زنیآسیب بیشترین حالهمان در اما ،دارد

 ینهم متوجه عمدتا   ،نیز خود درون به چه و خود از بیرون
 توده حزب بزرگ خطاهای قربانی بزرگترین .است حزب
 ترینفرهیخته از بزرگی جمع و بود آن خود ،هم ایران
 حزبشان برای وجود همه با که ،ما کشور هایانسان

 این پیروان از اما نهایت در تاریخ پرسش .کردند گذارییهما
 این درونی رابطه ،ندندامی چه را چپ بحران که ستآن حزب
 نهادینه بحران چاره و دنبینمی هگونچ حزب خود با را بحران

  جویند؟می چه در را آن در شده

 هم طبعا   ،نوشتن حزب این پای را چپ خطای همه
 ره توسط مسئولیت از فرار نوعی که مه و است غیرمنصفانه

 واقعیتی نیز این اما .بپندارد چنین این بخواهد که یچپ از مؤلفه
 به دیگر جریان هر از بیشتر ایران، در چپ بحران که است
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 ،یدیگر جای هر از ترسخت و دارد و هداشت تعلق توده حزب
 حزب این ،بسیار دالیل به گرچه .ستآن خود جان در سرشته

 از را ایران جامعه در خود از دیگری نیرومند نمود   سشان
 عنوان به چه کماکان که است واقعیتی ولی ،است داده دست
 آن، شناسنامه از قسمتی چونان چه و ایران چپ دیرینه بخش

 در رویکرد هر بنابراین .بود خواهد هم موجود و هست موجود
 آن. به متعلق هم و است حزب این وظیفه هم ،چپ بحران قبال
 در چپ بحران شناسیآسیب برای آزمایشگاه بهترین هم شاید

 باشد! حزب همین ایران،

 ،بحران از ناشی انشعابات بیشترین گذشته سال سی طی
 عانوا با انشعاباتی است. گرفته صورت حزب ینهم در

 انشعابات از بیشتر و ؛الجهتمختلف و فعال هایسوگیری
 از ،گسترده بسیار ینهمنفعال هایگیریکناره حتی،
 سخت و سفت تا چپ رادیکالیسم هرگونه با هاکردهتکلیفتعیین
 هم هنوز اینحال با حزب! پیشین کالسیک مواضع در هاترشده
 توانسته که نداریم سراغ را "یا"توده تبار از منتقد برآمد هیچ
 خود در ایگونهبه را بودن کراتودم چپ از نمادی باشد

 معتبر چپ سطح در ینافذ جریان چونان تواندب که کند ترسیم
 که هم و جوید دگردیسی دمکراتیسم در هم ،که جریانی .بیفتد
 .دهد نشان خود از چپ انتقادی روحیه ،عمل در و واقعا  

 هایزدهبحران انواع توسط حزب بحران از گیریفاصله
 ترآسان دیگر جای هر از گویا ،آن صفوف در منفرد و متشکل

 بحران حل ایرب آنان در پیشرفت اما، همانحال در و تاس بوده
 دیگری! جای هر از دشوارتر ،توده حزب درون بحران و چپ
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 این محصوالت که باشد داشته درنگ جای نکته این شاید
 در همه از بیش اش،بنیادی بحران با مواجهه نوع در حزب

 است! شده متجلی کراسیودم و آزادی با رویکرد نوع چند
 که آن از گرفته فاصله افرادی و شده جدا هاییگرایش یکی،
 ایدئولوژیک موضع به کراسیودم و آزادی گفتن با عمال  

 ؛اندکرده چپ جبهه ترک و رسیده سیاسی - اقتصادی ملیبرالیس
 نوستالوژی همان در مانده منجمد اصلی جریان دیگری

 حفظ برای ورزیسیاست از گرفته فاصله و پیشین ایدئولوژیک
 دچار پولیتیک رئال علمزیر سومی ؛حزب اعتقادات "پاکیزگی"

 این انقالب بعد   هایسال ستیزلیبرال ایدئولوژی بین نوسان
 چهارمی و ؛امروزین ستیزایدئولوژی هایلیبرال و حزب

 جمهوری در سیاسی یطلباصالح با خود عملی تعریف
 !اسالمی

 حزب از منشعب جریان پایدارترین و ترینهکرد چهره
 و اصلی عضو سه از گرفتهشکل بود یگرایش ایران، توده

 خسروی، امیر بابک آقایان) حزب این مرکزی کمیته مشاور
 از انباشته پتانسیلی با ،آنها .فرجاد( فرهاد و نور آذر فریدون

 بر که - حزب کمهل دنخور ضربه از بعد مخصوصا   و پیش
 بوده پذیرناناباجت نیز ایضربه چنین یک اینان تحلیل پایه

 و ،کیانوری گروهبندی میراث و عملکرد به انتقاد در - است
 کشور خارج در حزب مرکزی هسته رفتارهای با رویارویی

 تئوری در "اصل" و "مبداء" به برگشت شعار با که بود
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 بر کراسیودم اولویت نظر بر ادنتایس و مارکسیستی
 دمکراتیک "حزب نام با و جنبش سطح در ،"ضدامپریالیسم"

 نوع نماییچهره کالم، یک در .نمودند موجودیت اعالم ایران"
 مهوریج رژیم و یدارسرمایه علیه صریح یاپوزیسیون

 گذشت بعد   اما ارانی". "راه نشریه مندرجات طریق از اسالمی
 "راه یننماد تبدیل و "مبداء" همان با مرزکشی سال، چند

 در خود تاسیس وانا در حزب این .آزادی" "راه به ارانی"
 ،سنتی چپ در انحرافات رشته یک و جزمیت با فکری مبارزه

 سیاست در بیشتر عمال   ،ادامه در ولی نمود ایفا یمؤثر نقش
 برآمد "یایران ناسیونالیسم "در کردن چهره و طلبانهاصالح
 هب شمسی هشتاد دهه اوایل در هم یکوشش اناین .است داشته
 جریان یک درون را کراتودم چپ طیف که ندآورد عمل

 در عمال   را آن و ندنک مستحیل سیاسی خواهیجمهوری
 در اگر جریان این .ددهن هویت انهطلباصالح خواهیجمهوری

 هسته مقام در تا داشت امید و آرزو خورشیدی 60 دهه اواخر
 شود، تثبیت ایرانی کراسیودم سوسیال نمایندگی مرکزی

 سوسیال از جمعی جز چیزی آن از ،زمان طی اما اکنون
  .است نمانده جاه ب ایرانی یهاتکراودم

 

 سه خط

 شدمی اطالق هاییگروه همه به انقالب از پس سه، خط
 چین از یدارجانب به خود روز آن یا و دیروز سابقه در که
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 در و بودند شهره کمونیستی جهانی خانواده درون نزاع در
 و توده حزب علیه دشمنی زمانهم سیاسی، مشی و تفکر

 خط نظر از خط این .رقیب مثابه به خلق فداییان با مخالفت
 با آن معتقدین که هبود چپ نحله از یبخش ایدئولوژیک، کشی
 پاسداری عنوان تحت دیگر،هم ینب نظر تفاوت کمترین بروز

 دیگریک از انشعاب همیشه خود، در ایدئولوژیک "پاکیزگی" از
 با ناپذیرآشتی رقابت در فقط نه واقع، در ند.اهگرفت پیش در را

 خود انمی ایدئولوژیک جدال در دایما   که چپ هاینحله دیگر
  .نیز

 سه" "خط جریان ترینشده شناخته و ترینکشوری درون
 مجاهدین سازمان هایداده ایدئولوژی تغییر شاخه زمان، آن در

 کارگر" طبقه زادیآ راه در پیکار "سازمان جدید نام با خلق
 تفسیر مائو و لنین در شده تمام را مارکسیسم جریان، این .بود
 عموما   و مستقیما   انقالب بعد   در خود تاکتیک هر در و کردمی
 جهانی سه حزب جز .جستمی استناد آنان هاینوشته به

 به شنگاه نوع از متاثر و انقالب ابتدای در که "رنجبران"
 از حمایت به ساله دو دوره یک در ،جهان تئوریکی اتتقسیم

 بقیه برخاست، غربی" نه و شرقی "نه اسالمی جمهوری
 سرقت ار 1357 انقالبی حرکت خط، این محافل و هاگروه
 انقالبی موضع از و ندکرد تفسیر ضدانقالب توسط رفته

 ند.دشن قایل گرفته صورت انقالب   برای رسمیتی هیچگونه

 ابتدای همان از اصوال   ،سه خط به متعلقین هعمد نظر از
 57 اسالمی انقالب و است هنبود کار در انقالبی هم امر
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 ذهن در انقالب از اینان که یمدل با اشناهمخوانی خاطرهب
 باور در .بیش نه و بوده روبنایی ییجاجابه یک اند،داشته خود
 حکومت درون بعدی اختالفات لذا و بود نداده رخ انقالبی آنان،
 بر سرمایه درون یضدانقالب نزاع صرفا   بایستمی ،هم جدید
 فهم دارسرمایه طبقه پیشین بخش از آمده دست به غنائم سر
 در جدید حاکمیت سرنگونی ،آنها برای اینرو از هم .شدمی

 این .داشت قرار انقالبی نیروهای روز عاجل کار دستور
 اسالمی جمهوری ابلهمق و ایران به صدام عراق حمله جریان

 سرمایه جبهه درون منافع تضاد به تاویل را حمله این با
 یکدیگر برابر در ضدانقالبیونی را طرف دو هر و کردمی
 دو انقالبیون وظیفه سیاق همینبه .کردمی معرفی و دانستمی

 داخلی جنگ به ضدانقالبی جنگ تبدیل در نیز را کشور
 و صدام علیه مردم هایتوده توسط ایران و عراق در انقالبی
 .جستمی خمینی

 هدف ترینگسترده و ترینمقدم سه خط ها،چپ میان از
 به ینمتعلق .گرفت قرار اسالمی جمهوری رحمانهبی یورش

 تار فجیعی بس گونهبه ،حکومت سهمگین یورش زیر خط این
 جریان از جدا - نیز آنان هایماندهباقی اندک و شدند مار و

 زیست به - کومله اجتماعی پایگاه دارای و دارریشه
 و شد منجمد خودشان در آنان گفتمان آوردند. رو مرزیبرون
 .آمدند گرفتار یشخو جرگه تنگنای در پیش از بیش نیز خود
 نیز کماکان و گفته سخن چپ بحران از بارها اگرچه آنها
 را بحران عمق واقعیت آیا که هشدن معلوم هرگز اما گویند،می

 شدهن شنیده آنها از زمینه این در ایتازه سخن نه؟ یا نداهریافتد
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 افراد از بسیاری فردی هایانتخاب پسا به البته اینجا در .است
 کم انصافا آنان میان در که پردازممین خط این از شده جدا

 کراتودم چپ تکوینی مسیر در که گانیشدمتحول نیستند
 تامل قابل جهتی در ،خط این از اما جریان دو .نداهکرد حرکت

 یافتند. انکشاف

 منبع و سه خط جریان تریننیرومند مثابهبه "کومله" ،یکی
 از ،اشبیشترینه در تربعد که خط، این اصلی گاهتکیه و امید

 در تا گسیخت خط این از خود تشکیالتی و فکری جایگاه
 و کرد ملی جنبش بر تمرکز یعنی خویش هستی اصلی واقعیت

 جریان نیروی عمده کند. برآمد کرد ملی خواست یریپیگ
 اشیابیتناسب در را خود به مربوط چپ" بحران حل" ،کومله

 جنبش الزامات به فوعطم یعنی یشخو لیاص موجودیت با
 تعریفباز و جست خود مبداء به بازگشت و ردک   خلق ملی
 با تییحزب مقام در کومله اکثریت که بود هم پس آن از .کرد
 حفظ با اگرچه ،یافت تشخص گرایانهملی دمکراتیک لباتمطا

  برنامه. امر در اشخواهیعدالت به معطوف دیرینه هایآرمان

 "حزب جریان به است مربوط ،دیگر انکشاف و
 که هم از دسته چند به منشعب بعدا   و کارگری" کمونیست

 همه اینان، .نامندمی آن واقعی نماینده را خود نیز شانجملگی
 تئوری و اصول از منحرف را خود از پیش کمونیستی جنبش

 عدول از ناشی را ایران چپ بحران اصل و دانندمی کمونیستی
 بحران آنان، زعم به مارکسیسم! مارکس   از دیگران آن ههم

 کارگری کمونیست "حزب برآوردن سر و زایش با همانا چپ
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 باز را دخو تاریخی حل راه هتوانست سرانجام که هبود "ایران
 این تفکر قامت در فقط ایران در اصیل چپ ،آنان نظر از .یابد

 پیشین چپ "جنازه" از مانده جاهب "ویرانه"های بر و "حزب"
 اگرچه !یابد تعالی و بگذارد رشد به رو تواندمی که است

 معیار بویژه ،جریان این در هاشکنیسنت و رویکردها برخی
 مثبت و دارد درنگ جای هاآن نگاه در رنیتهمد قرارگرفتن

 ایران جامعه بافت و ساخت به نسبت آن برآمدهای اما است،
 خصلت بتواند مشکل ،نگاهی چنین لذا و است ذهنی بسیار
  کند. درک را ایران چپ بحران زایدرون

 خط به متعلقین در چه - چپ در بحران فهم نشانه اولین
 اینست - یرانا چپ در خطوط دیگر به هاشدهشناخته چه و سه
 بر نیز و شناسیمب بودن چپ به را همدیگر ما همه اوال   که

 نه و داردمی اعالم خودش ،ما از یک هر که یزیچ آن اساس
 همه به متعلق را بحران ثانیا   .دیگرهم از مانتفاسیر صرف به

 رفع و حل برای موفقیت کسب در سهولت زمینه تا بدانیم چپ
 برای چپ عزم جدیت بروز در جدی نشانه یک .آید فراهم آن

 همه بین است مناسبات تصحیح همانا ،بحران از آن رفتبرون
 به خودانتقادی و انتقاد جمله از و ایران چپ به متعلقین

 هم همچنان مواردی در متاسفانه که گذشته خصمانه مناسبات
 تاریخ طی یکدیگر با برخورد در هایاسه خط و ما .یندبرجا

 خاطره بدترین میان، این در و یمشد دور القاخ از ،شده سپری
 در که است 61 و 60 سال دو آن متوجه ،یخصومت چنین از
 به نسبت و رفت دورتر فکری جدال محدوده از ما سازمان ،آن

 از .گرفت پیش در گرانهستم سیاسی کالم ،سه خط هایجریان
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 به نسبت ما سازمان سوی از که سیاسی توهین هر من نظر
 و گیشرمند جای ،است گرفته صورت زمان آن سه خط فعالین
 از هم و خط این به متعلق یهاباخته جان از هم :دارد پوزش
 شرط ،این آن. به متعلق زمانییک  که یا آن یاکنون زندگان

 سالمت و ؛است ایران چپ در مباحثات فضای سازیمسال
 بر غلبه برای ما همه در ذهنی هایخالقیت کنندهتضمین ،فضا

 از مؤلفه هر در ایران چپ دمکراتیک نوزایی و چپ بحران
 .آن

 

 کارگر راه

 چپ جنبش کادرهای تریندادهپس آزمون از بخشی
 پس و پیش هایماه در شاه، رژیم هایزندان در رادیکال
 ،تربعد اندکی که شدند جریانی دهندگانتشکیل بهمن 22 انقالب

 کرد موجودیت اعالم ایران" کارگران انقالبی سازمان" اسم با
 بستر بر جریان این افتاد. جا کارگر" "راه اشنشریه نام با ولی
 قیام آستانه در و پذیرفت شکل هازندان در مسلحانه مبارزه نقد
 حفظ با کارگر" "راه یافت. گونهتتشکیال یقوام که بود

 چریکی، جنبش البیانق یجویمبارزه با خود تاریخی پیوستگی
 نگاه از گذر مبنای بر را حزبیت این و رسید سیاسی حزبیت به

 در ،اینکه و ؛کرد تبیین "پرولتری" نگاه به )پوپولیسم( "خلقی"
 خواهان   بورژوازی   رسالت که است وقتیدیر فقط نه ایران

 چون نیز بورژوازیخرده بلکه ،سرآمده دمکراتیک تحوالت
 بورژوازی به وابستگی و سنتی اعارتج بین نوسان حال در
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 در دمکراتیک دهنده سمت نقش ایفای از لذا ،است کمپرادور
 وظیفه ،اینکه نتیجه .است سترونی دچارعاجز و  انقالب

 انقالب و پرولتاریاست با ایران در دمکراتیسم استقرار
 سوسیالیستی انقالب با ارگانیک یپیوند در باید را دمکراتیک

  سوسیالیسم! استقرار سویب پیش پس، ؛فهمید

 در عمده گرایش ،کارگر" "راه موجودیت اعالم از قبل
 سازمان چارچوب در که بود آن بر هنوز جریان این

 کنیه اینکه به مشروط دبکن کار خلق فدایی هایچریک
 چریکی مشی خط با سازمان و برخیزد میان از بودنچریک

 سازمان دیدندمی شانخود که بود شرایطی در این گوید. وداع
 ینهم در عمال   ،اشتاریخی وضع مقتضی و خاص گونهبه

 گرفته سرعت یجهت چنین در هم کماکان و آمده پیش مسیر
 نفر چند توسط و بارها ،آنها نظر مد یگیرسمت این حتی .است

 شدهتضمین تعهد یک عنوان به رفقا این با سازمان کادرهای از
 انسان اب بار دو ،من خود طتوس جمله )از شد گذاشته میان در

 بار و انقالب از پیش اول بار ،شالگونی محمدرضا ارزشمند
 .نکرد فایده متاسفانه ولی (آنها موجودیت اعالم آستانه در دیگر

 تغییر مخصوصا   و آنها خود عمدتا   سویک زا واقع در
 بر که بود جریان این درون خلق مجاهدین هایداده ایدئولوژی

 مصر کارگر" "راه موجودیت زودتر چه ره رسمی اعالم
 و مقاومت از موجی نیز ما سازمان در ،دیگر سوی از و بودند

 آنها گذاری شرط هب نسبت هبویژ و اناین قبال در جدی مخالفت
 در نهاآ حضور که بود هبرخاست چریکی" مشی "رد بر مبنی
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 هم مخالف موج این هسته پیگیرترین .تابیدمین بر را سازمان
 مبارزه بودن"محوری نظریه بر جاپابر رفقای به ،سازمان رد

 سخت ،انقالب قبل   هایماه همان از که داشت تعلق مسلحانه"
 ،که رفقایی !بودند کاران""سیاسی توسط سازمان تسخیر نگران

 ،که "اقلیتی" و بود آنها با "اقلیت" بعدی جریان بندیاستخوان
 جبهههم ،اسالمی یجمهور با مواجهه نوع در بعد اندکی

 البته، این !شد سازمان "اکثریت" برابر در "کارگر راه" سیاسی
 رهبری از هاییبخش مسئولیت بر که نیست واقعیت این نافی
 برای تالش در شانناپیگیری در نیز سازمان اکثریت وقت  

 از شدندور به تصمیم از هاکارگر"ی "راه کردن منصرف
 عموما   اینان :گفتمی که بخشی .بگذاریم انگشت سازمان

 پراتیک در که دارد امکان لذا و سیاسی تا اندتئوریکهای تیپ
  ننده!رسا کمک تا باشند کنندهترمز بیشتر ،سازمان جاری

 را چریکی مشی بحران به پاسخ که کارگر" "راه جریان
 بود، داده تشخیص اصیل لنینیسم - مارکسیسم به "برگشت" در
 "خط به و کرد مستقیم موجودیت برازا 58 تابستان اوایل در

 با موجودیت اعالم از بعد اندکی خط این شد. مشهور چهار"
 بیرون اینوشته رسیده، قدرت به تازه حاکمیت از تحلیلی ارائه

 ،آن در و واقعیت؟" یا کابوس "فاشیسم، عنوان تحت داد
 اساسا   آن وظیفه که کرد معرفی فاشیسم مظهر را تازه حکومت

 بعد اندکی است. پیشین سیستم بازسازی و انقالب شکستن مهدر
 تز پرتو در را همین کوشید سیاسی، نماییچهره این از

 لویی برومر "هیجدهم کتاب از گرفته بر - مارکس "بناپارتیسم"
 حکومت که بود آن بر کارگر" "راه کند. تئوریزه - بناپارت"
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 تبیین قابل شیعه روحانیت سکت ارتجاعی حاکمیت با فقط ،تازه
 این که کنندمی فکر خطا به متعدد اجتماعی نیروهای و است

 نتیجه که است روشن است. نیز آنها منافع حامل حکومت
 حکومت، و انقالب از برداشتی طرز چنین سیاسی مستقیم

 باد زنده مرد، "انقالب رویکرد جز باشد چیزی توانستهمین
 گریچالش از را خود عمال   کارگر" "راه تبیین، این با !انقالب"
 ا  صرف رویکرد این .کرد معاف جاری هایواقعیت با مستقیم
 خود در ایبرنامه مواجهه داشتن به یچندان نیاز دیگر ،نظری
 "انقالب" تدارک در ،او برای ومسئله دیدمین اوضاع به نسبت
 هیچگونه نیز آن برای البته که شدمی خالصه دیگری و نوین

 .داشتن وجود یازمینه

 است ایران چپ اصیل هایشاخه از کارگر" "راه جریان
 بیشترین آن. هایترینایدئولوژیک زمره در حال همان در و

 اصولیت حفظ صرف شحیات طول در جریان این انرژی
 با ورهایشبا و هاتئوری زدنمحک تا شده لنینیسم - مارکسیسم

 و راتیکپ زنده آزمایشگاه با شدنشدرگیر تا و جاری، واقعیت
  .جاری سیاست در گریدخالت و پراتسیسم

 نه را کار عیب که باور این سر بر ایستادن با جریان، ینا
 خود رفتار و اعمال در بایدمی که لنینیسم - مارکسیسم خود در

 در تئوریک استعدادهای وجود علیرغم جست، گرایانچپ
 ،"مبانی" در نظر تجدید میدان به ورود از ،خود صفوف

 تئوریک نظری تجدید که نیست تصادفی است. هورزید راسه
 هاجدایی و نشد طرد جریان، این پیش نوخواهی و اصول در
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 قبال در گرچه ،جریان این .دارد و است داشته پی در را
 همه با بیش و کم و نیست غیرحساس جهان و ایران رویدادهای

 هر در آن گرانکنش حساسیت بیشترین اما گیرد،می تماس آنها
 ،موقعیت همین در و اکنون که اینست متوجه ایلحظه و مقطع

 را هاتئوری و اصول که است اپورتونیستی خطر کدام این
  د؟!کنمی تهدید

 از جزیی را خود هم هنوز جریان این که رودمین تصور
 از لفهؤم ره که شناسدب بحرانی ،را چپ بحران و بداند بحران

 در چیز هر از یشب را زاندیشیبا تا داردمی ملزم را چپ
 پراتیک و تاریخ بازخوانی به همه از پیش و جویدب بنیادها
 "راه نام زیر موجود جریان دو هر رویکردهای .بنشیند خویش

 و بازنگری هم هنوز آنان که رساندمی را معنی این کارگر"،
 چپ هایتئوری اعماق درهمه کنکاش متوجه را نوسازی
 به را خود و را چپ ،طریق این از دنبتوان ات دناندمین کالسیک

  ند.نک نو و دنساز باز ،ایران چپ ثروت از بخشی عنوان

 خلق" فدایی های"چریک خروج

 آزادی و ایران به کشور خارج از منتقد هسته آن آمدن با
 جمع ،زندان در احمدزاده نظر اندارطرف از گرفتهشکل هسته
 رهبری با عملی فراکسیون یک هیئت در ماه سه دو بعد   آنها

 در تا ستندخوا مرکزیت از و شدند گفتگو وارد سازمان وقت
 از .گیرد صورت سراسری ایدئولوژیک مبارزه یک سازمان

 سازمان مسئله ترینمهم بایستمی امر این انجام ،اناین نظر
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 را پذیرش هزمین کمترین درخواست این آنکه حال شد.می تلقی
 بعدا   که آنهایی هم ،مشترکا   ما همه و نداشت ما صفوف در

 را درخواست این شدند اقلیت که نانیآ هم و ماندند اکثریت
 سازمان عموم زمان آن که سئوالی واقع، در دانستیم. عملیغیر
 نه و بکنیم؟" چه اکنون" که بود این دیدمی خود روی پیش
 یم.رگردب شده سپری ارروزگ کرد؟" باید "چه به اینکه

 یک طی اما پرسش این به سازمان در عمومی جواب
 جزنی نظرات یابیرسمیت به منجر خون، و درد پراتیک دوره
 به جزنی نگاه نوع از حتی ،عمل و ادامه در آنگاه و بود شده

 خود که ما نه واقع، در .بود کرده عبور هم مسلحانه مبارزه
 ما از تاریخی به متعلق کرد؟" ایدب "چه آن تمام قدرت با انقالب

 سازمان از رفقا این حاال و بود سپرده تاریخ موزه به را
 نگاه همان بر و برگردد گذشته به باریگرد تا خواستندمی

 انقالب که بودند این بر آنها .بیایستد پیشین دادهپس آزمون
 و داده نشان را بزرگ" موتور و کوچک "موتور تز صحت

 بر اینبار و کوچک موتور چونان که بایدیم اینک سازمان
 .بیفتد راه اسالمی جمهوری علیه "هاتوده وسیع آمادگی" زمینه

 آخرین جریان، این انشعاب اعالم با ،58 بهار اواخر
 از تاکتیک هم و استراتژی هم لحانهمس مبارزه اندیشه بقایای
 در جریان این هواداران بست.بر رخت سازمان وقت گفتمان

 مازندران، نقطه سه در تا کوشیدند ابتدا نظراتشان ایراست
 بدهند سازمان را چریکی پراتیک ،کردستان و جنوب بنادر
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 و تندسش دست چریکی یاتعمل از ناچار به ،هاناکامی بعد   ولی
 .ماندند وفادار چریکی مبارزه به ،باور و فکر عرصه در فقط

 هاییدگاهد از حراست وظیفه امروز تا زمان آن از اینان،
 انمدافع ،محافل این .ندادهبر پیش را آن زایش هنگامبه سازمان
 خود اما ؛تاریخ به پیوسته دیروقت از هستند یگفتمان صمیمی

 یک اینکه بر مبتنی گفتمان ینهم یمرکز ایده قبال در
 تواندمی که است صحنه در مستقیم اقدام با فقط پیشاهنگ
 اناین از کسی .منفعل عمال   ،دبمان باقی پیشرو و شود پیشاهنگ

 انتحاری زیرا ،دباشن که هم امید و نیست مسلحانه عمل کار در
 تراژیک. و معنیبی بود خواهد

 حتی تاکنون خلق" فدایی های"چریک که رسدمین نظر به
 به که بماند چه باشند دریافته هم را چپ بحران مسئله صورت
 دارانمیراث این پیش بحران .بنشینند آن حل در شراکت
 و فکر در چپ گرفتاری و گیر نه ،خلق" فدایی "چریک

 رشته یک بر بنیادین مکث نه عمیق، دگرگونی نیازمند هایمتد
 بر ناظر نقاد خرد به توسل نه ،ایبرنامه و تئوریک سئواالت

 ایجامعه خردورزانه نقادی بستر رب آنهم و شدهطی راه همه
 در کماکان ،مدرنیزاسیون جهت در تالش سال صد یک بعد   که

 والیت حکومت قالب در گیرکرده آنهم و سنت حاکمیت حصار
 و سیاست در شوربختانه است هنوز که هم هنوز بلکه ،فقیه

  !شودمی جستجو غیرمسلحانه یا مسلحانهآیا  مشی
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 "اقلیت" و "اکثریت" به سازمان تقسیم

 تقسیم خلق، فدایی هایچریک مانساز در بزرگ انشعاب
 این پیشینه "اقلیت". و "اکثریت" بخش دو به بود سازمان
 بیشترینه آن در که گشتمیبر انقالب قبل ساله یک به تقسیم،

 سیاسی حزبیت سمت در ،مرکزیت اکثریت شمول به تشکیالت
 به قادر چندان سازمان اندک بخش لیو کردندمی حرکت
 را خود ،هنگیناهما این نبودند. یگیرتسم این با خود انطباق

 حالهمان در اگرچه دادمی نشان هامقاومت انواع شکل در
 در اینهمه با گرفت.مین خود به هم فکری فراکسیونی جنبه

 هایچهره میان تمایز زمینه در اتبروز برخی ،قیام مقطع
 .نماند و نبود دور سازمانیدرون تیز گاهن از ،سازمان شاخص
 آنجا و اینجا ،سازمان بر مسلط یگیرسمت با ناهمخوان رفقای

 سازمان در ان"کارسیاسی" وزن افزایش از را خود نگرانی
 .کردندمی بیان

 هر شدندرگیر و انقالب فردای در سازمان شدنعلنی
 بر مبتنی و کرد بیشتر را شکاف این ،سیاست امر با آن روزه

 تحوالت پیرامون زمانسا از بخشی در اعتمادیبی روند به آن،
 و سیاسی شکل در عموما   که تحوالتی ،ما گفتمانی شتابنده
 اما گرایش این .بخشید سرعت ند،دادمی نشان را خود روشی
 مشخص نظری جنبه را خود نارضایتی توانستمین هم هنوز
 و سیاسی یانگوسخنبا بازیابی  توانست که آنگاه مگر بدهد

 را خودنوپدید در سازمان، بر بستر اختالفات  خود نظری
 تحلیل نوع سر بر رشد به رو اختالفات .دهد گفتمانی سیمای
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 و حکومتی درون هایبندیدسته و رسیدهقدرت به تحاکمی از
 وضع برابر در متخذه سیاسی تاکتیک نوع ،اینها از متاثر نیز

 پاییز در اختالفات این بود. طرفین مباحث مرکز در ،جدید
 دو شکل در ،مقطع آن وسیع پلنوم در مشخصا   و 58 سال

 هایکشاکش و شد تثبیت شاخص هایچهره با و بارز گرایش
 سو و سمت و بو و رنگ را سازمان در بعدی هایماه گفتمانی

 .داد

 تبیین در را خودش ابتدا در سیاسی اختالفات این اگرچه
 هایلیبرال یکی ،حکومت عمده گرایش دو بندیخصلت و وزن

 با اما داد،می نشان ضدلیبرال هایاسالمی دیگری و اسالمی
 ،نهایت در امریکا، سفارت تسخیر بعد   بویژه و مباحث پیشرفت

 جمهوری کل قبال در سیاسی مشی خط نوع سر بر اختالفات
 و اتحاد سیاست بر کل در سیاست، یک شد. متمرکز اسالمی

 بر تمرکز و بود ایستاده یست"ضدامپریال حکومت" با انتقاد
 با مبارزه دیگری و ،حکومت لیبرال جناح علیه مبارزه وجه
 متوجه بایدمی تیز لبه که تاکید این با لیو حکومت کل

 .شود خمینی( )خط ارتجاعی و سنتی زیبورژواخرده

 ندگرفت خود به نظری جنبه تدریج به سیاسی اختالفات اما
 مانساز اکنون گیریفاصله حد و سازمان گذشته نقد نحوه در و
 رابطه در نظری اختالفات ند.یافت تبارز هم مسلحانه مبارزه با
 با سازمان برخورد نحوه جریان درالبته  مسلحانه مبارزه با

 .ه بودآمد روقسما   خلق" فدایی های"چریک منشعب جریان
 بودن"محوری تز رسما   دیگر ،هنگام این در سازمان اکثریت
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 که بود آن بر و کردیم رد را جزنی بیژن مسلحانه" مبارزه
 مبارزه استراتژی تئوریک رسوبات و زنگارها با باید

 اما .نمود گفتمانی و نظری تکلیف تعیین گذشته یمسلحانه
 ،گفتمی سخن گذشته در مسلحانه رویکرد حقانیت از که اقلیت
 .داشت دست در را جزنی بیژن دیدگاه از پیروی پرچم

 - بود گرفته شکل بحران رفع برای که وسیع پلنوم در
 آشفتگی و بحران در پلنوم   نام آن بر که اینست تردقیق ولی

 نبهج و تعمیق به عمال   موجود اختالفات - شود هگذاشت
 "موقتی" گیریکناره و شد منجر گرفتن خود به نهادینگی
 یهامسئولیت از اقلیت جریان سیاسی و فکری اصلی کادرهای
 تا شدند فرصت خواستار اآنه .آورد پی در را شانسازمانی

 خاطر فراغت با را خود نظرات متمرکز، کاری طی بتوانند
 مواضع همه تشکیالتی، گیریکناره این با کنند. تدوین بیشتری

 انحصار به سازمان سیاست اعالم و سیاست تدوین در کلیدی
 اکثریت گفتمان در بیشتری شتاب با سازمان و مدآدر اکثریت

 که بود لجستیکی و مالی امکانات عرصه در تنها نمود. چهره
 متمرکز خود دستان در را نهاآ اپیشپیش هااقلیتی از بخشی
  .بودند کرده

 تبیین با رابطه در گرفتهشکل نظری اتاختالف ،بعد اندکی
 اسالمی، جمهوری غربی" نه ،شرقی "نه سیاست تئوریک

 که سازمانی .تگرف خود به تریروشن سیمای و بیشتر عمقی
 ،پیشین هایتبیین اساس بر و بود شوریده امپریالیسم یهعل

 امپریالیسم سراغ مستقیما   شاه از بعد بایستمی دیگر اکنون
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 راهی دو سر بر حال ،("امریکاست! نوبت شاه از بعد") برود
 امپریالیسم با مبارزه آیا بود: گرفته قرار آن با مبارزه چگونگی

 را آن یا دهدب ادامه اسالمی امریکاستیز حکومت همراه را
 چون" که ببرد پیش اییدین قدرت آن با مبارزه موازاتبه

 اکثریت اولی، ؟"نیست هم یستضدامپریال پس ،نیست دمکرات
 اقلیت. دومی، و بود

 نحوه کردستان، در سازمان مبارزه با مواجهه نوع
 کلی بطور و حکومتی هللاحزب هایگرییورش با برخورد

 هایکانون مطالباتی مبارزات با سازمان اتمناسب تنظیم نحوه
 برابر در کشور نقاط از بسیاری در فعال صنفی و مدنی

 از بیشتر و ،گرسرکوب و انحصارطلب هللاحزب هایمدیریت
 اتموضوع جملگی ،حکومت از انتقاد سیاسی زبان نوع همه

 بیانیه چاپ سرانجام که ندبود طرف دو بین اختالف مورد
 شویم!"، متحد مریکاا امپریالیسم سرکردگی به یسمامپریال "علیه
 آن انتشار پی در رساند. قطعی گیریتصمیم لحظه به را اقلیت

 در ایدئولوژیک مبارزه عاجل درخواست با اقلیت اعالمیه،
 سازمان مرکزی کمیته .درک انشعاب اعالم به تهدید ،سازمان

 درخواست نای ایپختهنا و مسئوالنهغیر گونهبه زمان آن تا که
 لحظات آن در حتی و بود انداخته گوش پشت را اقلیت جناح
 اعالم و نشست عقب ،کردمی برخورد اعتمادشکنانه هم آخر
 سفت هسته آن اما .نمود درخواست این اجرای به نسبت تعهد

 اصرار جدایی بر بود، اکثریت با کار ادامه مخالف که اقلیت از
 تا قبال   و عمال   جدایی ،کار نشریه موازی انتشار با و دیورز
 .ددا رسمیت و کرد اعالم را سازمان در گرفتهشکل زیادی حد



 سیرگفتمانی ما!

125 

 

 هایچریک "سازمان بر بزرگی حیثیتی بهضر ،انشعاب این
  آورد. وارد جامعه سکوالر بخش ذهن در ایران" خلق فدایی

 رضامحمد نفر سه وقت مرکزی کمیته از که انشعاب، این
 غالمیان احمد ،اصلی عضو عنوان به )"حیدر"( فرد دبیری

 مشاور اعضای عنوان به )"توکل"( کامیابی اکبر و "(هادی)"
 !بود ناگزیر قسما   لیو بود عجوالنه حدی تا گرچه رفتند، آن با

 راستای در توانستمی سازمان در ماندن با اقلیت از بخشی
 هم و بیفتد مؤثر سازمان جاری نظرات در هم خود، انتقادات

 ،آن از دیگری بخش اما بیابد. نظری پاالیش عمل در خود
 با را خود بتواند مشهود اندازچشم در الاقل که بود بعید بسیار

 این دهد. انطباق سیاسی حزبیت بر ناظر گفتمانی تحوالت
 بین بارتاسف تخاصم فضای زمینه بر و شعابان بعد   که بخش

 ،شد اقلیت"" در اصلی دارمیدان سریعا   ،"اقلیت" و "اکثریت"
 از و گرفت پیش در را رزمی" هایجوخه "تشکیل تاکتیک

 با مسلحانه مشی به اسالمی جمهوری با سیاسی مخالفت مشی
 سه طی و خود ترکیب ترینعمده در بخش همین روئید! فرا آن

 صلب ایدئولوژیک جلد در پیش از بیش خود، حیات بعدی دهه
 گهگاه عوارض اب ماجراجویانه یهایسیاست غرق و رفت فرو

 عناصری بعضا   دردمندانه ،آن در و شد دراماتیک بسیار
 چریکی جنبش اولیه اصیل کرد؟" باید "چه که یافتند موقعیت

 ند!برخاست یگانگستر پاسخ به را

 خواستمی که انشعاب این از اندیشسیاسی بخش آن اما
 ،مدتدراز و پیچیده مسیری طی ند،ک حرکت جزنی سنت بر
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 چپ یگیرسمت به رو تدریجا   شمسی هفتاد ههد یلاوا از
 چه و منفرد شکل در چه آن از کادرهایی و گذاشت کراتودم

 کراتودم چپ گفتمانی تحول روند در کنندهشرکت ،جریانی
 با مقایسه در "اقلیت" انشعابیون از بخش این به متعلقین .شدند
 بر ندیدکوشمی که بودند برخوردار مزیت این از ،آنان بقیه

 مرکز در که بمانند وفادار جزنی متدیک و فکری الگوی
 از پرهیز و رامو با زنده سیاسی برخورد ،او هایآموزش

 گرایش این به متعلقان بیشترینه داشت. قرار نظری دگماتیسم
 را گفتمانی مسیر همان اساس در و کمابیش هاتربعد ،اقلیت از

 از تقادیخودان جریان در "اکثریت" بیشترینه که کردند طی
 گفتمانی تحول روند .بودند هگرفت پیش در اینسو به شصت دهه

 و چپ هایآرمان حفظ جهت در ان،این یدو هر بر ناظر
 ها،تئوری در هانظرتجدید با اما است خلق فدایی سوسیالیستی

 .دور گذشته یهاسیاست و ها،متد

 "اکثریت" رهبری الزامی، یتشتمام در نه انشعاب   این در
 کراسیودم آن به رابطه، این در سازمان .داشت ییالبا سهم

 بعد   رفتاری، نظر از نماند. وفادار هم چریکی دوره "طبیعی"
 مسئله دو بر درستی به اقلیت به موسوم رفقای وسیع، پلنوم
 عمده و نشود عمده ،"گذشته" با برخورد (1 داشتند: تاکید

 جنب در (2 و ؛گیرد قرار حاضر سیاسی حاد مسایل بر تمرکز
 مبارزه نخست، اولویت چونان سیاسی مبارزه پیشبرد

 آنکه حال .یابد جریان هشدمدیریت شکل در نیز ایدئولوژیک
 نگاه با تکلیف تعیین بر پلنوم همان در مرکزی کمیته اکثریت
 کردن روشن بدون که بود معتقد حتی و داشت تاکید گذشته
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 سیاست در زدن زیگزاگ به محکوم سازمان اصول، و مبانی
 شش آن طی که است زنده سیاست   روزگار هایبازی از است.

 عمده اکثریت، کردند! عهد نقض طرف دو هر پلنوم، بعد   ماه
 و کتاب در سر اقلیت و گذاشت سیاست بر را خود انرژی
 رویکرد اوال   عمل در که بود معنی بدان نیز این برد! تئوری
 پیش یهسویک و هزدشتاب شکل به سازمان گذشته نقد درست
 سازمان اکثریت پیش زیادی حدود تا نفی و نقد مرز لذا و برود

 همراه الزم نظری تامالت با نیز سیاست ثانیا   و ،بریزد هم در
 انشعاب به سیاسی و فکری هایاغتشاش این متاسفانه !نشود
 شد، مدیریت بد بسیار پیشاانشعاب دوره اگر گفت باید که رسید

 البته دومی این و نرفت پیش خوب روندها اما هم انشعاب بعد  
 در سازمان وقت مرکزی کمیته آنکه حال .طرفین تقصیر به
 هم را نشعابا این هتوانستمی اشفکری مقدورات همان حد

 مطلقحق را ودخ ،اگر نهآیی هر کند دامنهکم هم و بیندازد عقب
  (6) پنداشت!مین

                                                           

برانگیزند و جا دارد نمایانه، تاملبرخی سخنان در عین سادگی و ساده 6
 مان بعد  که همین جا در رابطه با انشعابات دو سال نخست و دوم ساز

از آنها اشاره کنم. در اوج  ایبه نمونه ایانقالب، با نقل خاطره
های سازمانی آستانه آن انشعاب بزرگ و فقط هم چند روز قبل از کشاکش

اعالم جدایی از سوی "اقلیت" بود که سیامک اسدیان )"اسکندر"( و من، 
به تصادف همدیگر را در خیابان دیدیم و پس از احوالپرسی و روبوسی، 

آزاد است در باره وضع سازمان صحبتی  او از من خواست که اگر وقتم
های خانه یکی از دوستان قدیمی من با همدیگر داشته باشیم. نزدیکی

بود. رفتیم توی  گذاشته در اختیار من را شهمه امکاناتبودیم که خانه و 
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 اکثریت چپ جناح اخراج

 متوجه تمامی به آن مسئولیت و معنیبی بس انشعاب، این
 که تا شد اخراج چپ جناح واقع، در .بود "اکثریت" رهبری

 جریان این اعضای و کادرها اصلی حرف کند. انشعاب خود
 مصطفی سازمانی جایگاه نظر از فردشان ترینشاخص که

 عجله این با ""اکثریت که شدمی خالصه این در بود، مدنی
 در اکثریت" "جناح رفقای که نبود این البته ؟!درومی کجا

 مثال   ینوین گفتمان به خود ،سازمان گیرندهشتاب گفتمان برابر
 منصفانه اما ،بودند یافته دست "اقلیت" و "اکثریت" از متفاوت
 به پیوسته نهایت در که ولو آنها که شود گفته تا بود خواهد
 را چیز دو آن، از بیش نه البته و حس و مش به اما ،اقلیت

 آبستن تعجیل آن تشخیص ،اول بودند. داده تشخیص درست
 را ما که ایسیاسی و فکری گفتمان تحوالت متن در افراط

 نه و روزمره سیاست در متبلور بیشتر آنهم ؛بود گرفتهفرا
 برخی به ماندن اعتنابی لذا و تئوریک جدی رفتنتعمیق

 ،دوم و ،خلق فدایی جنبش پیشین فتمانیگ دستاوردهای
 سازمان مبارزه افزونروز توجهیکم به نسبت شانهشدار

                                                                                                                

منزل و به صحبت نشستیم. اسکندر، طبق معمول بیشتر سئوال کرد همین 
و در سکوت خاص خود، و نظر مرا در مورد اوضاع خواست 

رفتن از های مرا قسما  شنید و برخا  هم گوش داد. اما هنگام بیرونحرف
به حرف در آمد و چنین گفت: حقیقتش اینکه، دلم بیشتر از  ب خانهدر

دار بیژن های فدایی" است، از نظر تئوری رفقای طرفهمه با "چریک
 تر هستید! ه سیاسیرا قبول دارم، و از نظر سیاسی شماها را که از بقی
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 مبارزه در آن حد از بیش شدنغرق و کراسیودم امر برای
 .یستیضدامپریال

 بر "که مبارزه آن در واقع در بود. بجا آنها دوهشدار هر
 جامعه کل در اساسا   و ،انقالب بعد   حاکمیت در جاری که"

 قرار کراسیودم بر بایستمی سازمان انتخاب ،متالطم
 گزینش این با تا ،مسیر همین در کردن طریق طی و گرفتمی
 هم و کند نمایندگی را جامعه آینده بتواند روز سیاست در هم

 نوع دیسیدگر ،کراسیودم آموزش و فهم با بستر این در خود
 نام که یدرسمی این به چپ" "جناح کاش یرد.بپذ دمکراتیک

 در و بگذارد اکثریت" در کراسیودم مدافع جناح" را خود
 گفت باید اما کیدتأ به !دبرو پیش انتخاب همین به اشیوفادار

 آنها خود بلوغ معنی به هم هنوز ،آنان درست هشدار دو این که
 کراسیودم از نوینی گفتمان به شانرسیدن و یسمت نچنی در

 اکثر فعالیت و انتخاب نوع کیفیت همانا نیز، این دلیل و نبود
  "اکثریت". از شانانشعاب پسا دوره در بود آن به متعلقین

 تعداد و انشعاب این شاخص هایچهره اخیر، دهه دو در
 مسیر در را خود تکاملی گفتمان ،جناح این از توجهی قابل
 قطعات آنها دل از که، تحوالتی اند.کرده طی خواهتحول چپ
 باز را همدیگر و دهآوربر سر ایرانی اتکرودم چپ پازل
 رهبری مقطعی اعتناییبی به زمانآن اگر اینان .یابندمی

 ماندندمی اعتنابی شاندرست دعاوی برخی به نسبت "اکثریت"
 بر را سازمان در ماندن ردشوا   راه و کردندنمی تمکین آن به و

 که دریغ .تاثیرپذیر هم و شدندمی اثرگذار هم ،گزیدندمی
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 چنین به کراسی،ودم زمینه در مقطع آن چپ ما همه بالغینا
  داد!نمی بروز مجال یهایصدر سعه

 

 آذر 61 انشعاب

 "اقلیت" انشعابپسا لوژیکایدئو مبارزه از کوتاه دوره آن
 جریان برای شد مناسبی فرصت ،یافت جریان سازمان در که

 سمت رییگشتاب به نسبت که کثریت""ا میان در دیگری
 شد موفق جریان این .بود کرده پیدا یتحساس سازمان گفتمانی
 و ،کند تدوین ا  حدود مباحث این بستر بر را خود مواضع

 را خود یهاشدهمدون توانستند همدیگر یافتن با مدافعانش
 آذر 16 روز .دبدهن قرار سازمان در بعدی انشعاب پالتفرم

 تغییر حال در هایترکیب از شاخص چهره سه با ارفق این ،60
 وندچاغر معینی هللاهبت ،انقالب بعد   هایمرکزی کمیته

 و کشتگر"()" جهرمی فرخنده علی ،اصلی عضو )"همایون"(
 تحریر قبال   بیانیه طریق از ،مشاور اعضای سلیمانی بهروز

 ایی،جد این با و کردند انشعاب اعالم انتشار، برای آماده و شده
  شد. تقسیم دچار دیگر بار انگیزیغم گونهبه سازمان

 از ،ایدئولوژیک مبارزه دل از معین فکر یک گیریشکل
 نشان دمکراتیک طریق به را سازمان از یواقعیت که آنجا
 مخفی گریسازمان به فکر آن تبدیل اما ،بود مثبت طبعا   دادمی
 دیگر یجمع برابر در جمعی قصد یک نگهداشتن پوشیده و
 فکری یمبارزه تداوم برحق مطالبه گیریپی جایهب
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 نوع اینکه در .آمدمی شمار به منفی اقدامی ،سازمانیدرون
 از برخی صدای و سربی گذاشتن کنار مانند معینی رفتارهای

 تجربه و سویک از تشکیالتی مسئولین ایپاره توسط رفقا این
 از اکثریت" چپ اح"جن اخراج بویژه و پیشین انشعاب دو تلخ

 آماده و کاریپنهان به رفقا این دادن سوق در دیگر، سوی
 به انشعاب این اما اینهمه با ؛بود مؤثر جدایی برای شانشدن
 این نبود. پذیرتوجیه سیاسی و یابرنامه مضمون لحاظ

 و نظری لحاظ به و توضیح غیرقابل سیاسی نظر از انشعاب،
 از جدا طرف دو هر .بود بیهوده و زودرس ،ایبرنامه
 انتخاب موضع یک در مجموعا   ،تاکتیکی و یاسلیقه هایتفاوت
 میسر هنوز نیز یابرنامه مسایل سر بر و داشتند قرار سیاسی

 انشعاب این اگر .فشرد پای مذاکره و مباحثه روی که بود
 را سازمان در شانماندن شرط منشعبین، و گرفتنمی صورت

 علیرغم که - دادندمی قرار سازمان رد مباحث یابیسامان
 مرکزی کمیته در بینیپیش قابل هایمقاومت و هاکارشکنی

 ،بود نیز عملی - حزب رهبری توسط پذیرتقویت البته و وقت
 سازمان در هاهمراهی بعضی از آنها یانتقاد موارد هم

 وجود نیز مستندی دالیل همین برای که - دشمی برخوردار
 به توانستمی نزدیک آینده در شانانتقادهای هم و - دارد
 نازل حد اما .بروید فرا سازمان در اثباتی فکر از یبخش

 زمان آن در ،طرف دو هر در یعنی ما، همه در دمکراتیسم
  د.شو اتخاذ دوربینانه هایگیری تصمیم که بود این از مانع

 ،انشعاب از پیش اگر آذر، 16 انشعاب جریان در
 روش و سویک از "اکثریت" مرکزی کمیته ثریتاک تازییکه
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 دیگر سوی از "اکثریت" مرکزی کمیته اقلیت طلبانهجدایی
 بطور و آنان دو هر گفتمان و تفکر در دمکراتیسم عدم نشانه
 از یبخش زشت روش بود، خوسانترالیسم چپ ویژگی کلی

 در - آن همه نام به شده تمام و - "اکثریت" مرکزی کمیته
 بایدمی را منشعب جریان این از شاخص عنصر ندچ تخریب
 رفتار در فکری مخالف حذف روحیه از بارزی نمود و بیانگر

 هایمسئولیت منصفانه توزین از نظرصرف اما .کرد تلقی چپ
 اتهامات علیرغم که کرد کیدتأ باید ،انشعاب این طرف دو هر

 دو هر ،نبودن کراتودم بر مبنی مدیگره هب ما دو هر وارده
 و داشتیم فاصله بسی کراسیودم رویه و فکر ژرف فهم از

 هنوز ماها از هیچیک گفتمان در کراسی،ودم .بودیم دور
 کراسی،ودم و آزادی مقوالت نبود. بنیادی ارزش و مقام دارای

 دنیآ حساب به بایدمی گفتمانی تحول نآ مایهدرون و مایهجان
 فهم هنوز نه ،زماننآ در و داشت تعلق ایرانی چپ آینده به که

  !روز

 و سیاسی لحاظ هب ،"اکثریت" از فکری جریان این
 داشت قرار جایی همان در جامعه، در سیاسی کالن آراییصف

 رشد "راه نظریه به نسبت آن نظر اما .بود سازمان کل که
 در سازمان کل سیاست بر ناظر تئوری که داری"غیرسرمایه

 سازمان مرکزی کمیته اصلی هسته نگاه با بود، حکومت قبال
 در عمومی بندیصف نظر نقطه از جریان این .کردمی فرق

 زمینه در ییهاتفاوت با ولو ،نیز المللیبین جهانی جنبش
 با اساسا   ،آن به انتقادی موضع داشتن و شوروی با برخورد

 شوروی رودنباله را توده حزب آنها بود. صفهم سازمان بقیه
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بخش دیگر  مواجهه نحوه و کردندمی معرفی مستقلغیر و
 .دانستندمی گرایانه""انحالل ،را حزب این با سازمان

 جمله از .داشت وجود واقعی عناصر منتقد، دیدگاه این در
 توده حزب به نسبت سازمان در شیفتگی رشد از هانگرانی

 از ایبرنامه هایرونویسی به سازمان در نیرومند تمایل ،ایران
 در افزونروز هایبیگانگیازخود بروز   و حزب برنامه روی

 سازمان استقالل حفظ موضوع به نسبت تشکیالت و رهبری
 راه در فدایی جنبش مبارزه سال ده دستاورد ترینمهم مثابهبه

 در دیدگاه این اما قل.مست چپ مثابهبه خود تثبیت و احداث
 ضد هیستری دچار قسما   ،انشعاب از پیش هایماه آخرین

 شکل مقاطعی در که شد "گرایی"ملی موضع از "ایودهت"
 آنجا جمله از گرفت. خود به را سیاسی رویسترا یک بروز

 به گرسرکوب رژیم یورش اصلی دلیل ،حکومت با صدا هم که
 شوروی به حزب این "وابستگی" ،را ایران توده حزب

 نواییهم جز نبود چیزی آن سیاسی ترجمه که نمود ارزیابی
 !اسالمی جمهوری با ستهناخوا

 ،داریسرمایه ورای از گذر تئوری از رفقا این برداشت
 چه پرولتاریا هژمونی مینتأ ضرورت بر مبنی لنین تفسیر با

 داشت. انطباق گذار از نوع این در غیرمستقیم چه و مستقیم
 نظرات از الیانفسکی و سوسولفی هفتادی دهه تعبیرهای با آنها
 از زودتر را آنها ،مهاجرت بعد   ،هم همین و بودند مخالف لنین

 با اسالمی جمهوری قبال در خود سیاسی راهبرد انطباق به ما
 وارد شصت دهه اواخر از جریان، این .داد سوق لنینی اصول
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 و خلق فدایی گسیختههم از بشجن در وحدت و اتحادها سیکل
 در غور مسیر در گذاشتن گام با و شد ایران دیدهزخم چپ
 کتئوری بازنگری و بازبینی معرض در را دوخ ،چپ نبحرا
 .داد قرار

 چون که نکته این طرح با آن از گرایش یک ،بعد اندکی
 شرط و است بنیادی و ساختاری و تاریخی بحران دچار چپ

 است موجود هایتشکل انحالل همانا ،نوگفتمان چپ به رسیدن
 هب رو برآورد، سر کراتودم نو چپ آنها ویرانه از تا

 تولید در نقش ایفای از دیگر پس، آن از و گذاشت اسیوناتمیز
 ماند. باز جریانی شکل به کراتودم چپ گفتمان تقویت و

 بستر بر ،را چپ در تحول ،اما آن از دیگر گرایش
 چپ از که آنچه با پیوست در و موجود عمال   هایواقعیت
 و - گرایش این افراد اگرچه .زدمی گره دارد وجود متشکل

 فکری مواضع در هابازنگری و هابازبینی - آنها همه نه باز
 که چه هر ادامه در ولی ندکرد آغاز تردید و احتیاط با را

 تعریف چپ گفتمانی تحول با را خود ندکوشید ،دنآمد ترپیش
 تحول جهت در بیشتر چه هر ،متشکل یامؤلفه چونان و دنکن

 سمت ورزسیاست و محوربرنامه ات،کرودم چپ به چپ
 آن به مربوط هایکشاکش و گرایش این در تحوالت د.نبگیر
 .دارد ادامه کماکان ،خودش از بیرون هایمشابه مانند
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 انقالب بعد   سال   چهار طی سازمان تحوالت
 رابطه در گذرا و کلی بطور پیشین هایبخش در که آنچه

 اشاره مورد چپ هایجریان دیگر و رتبافدایی چپ جریانات با
 چپ، بحران با آنان رابطه به معطوف هم عمدتا   و گرفت قرار

 آنها. موقعیت به آنها از بیرون بود نگاهی منظر از کمابیش
 گفتمانی تحوالت بر کنممی متمرکز را بحث ادامه ،اما اکنون

 و آن به درون از نگاه با )اکثریت( ایران خلق فداییان سازمان
 توجه عطف با البته .ترتفصیلی و ترمشخص طبعا   شرحی در
 و جهان و ایران جامعه توفنده تحوالت بستر بر آن پراتیک به

 پذیر.تغییر مدام یذهنیت در هادگرگونی این نظری بازتاب

 

  حکومت به تند انتقاد - انقالب از دفاع

 انجام بدانگونه دیکتاتور، شاه کنندهسرنگون انقالب   آنکه با
 پنداشتمی رفتارانقالبی و اندیشانقالبی خلق فدایی که گرفتن
 و بود دویده اشپی در هاسال او که نرسید فرجامی آن به و

 شمار به انقالب باز او برای اینهمه با داشت، را یشآرزو
 رب و انقالب چون و چند در البته ما .بود مندارزش و رفتمی
 با هم دلیل همینبه و داشتیم هاییمکث آن رفتنعمق میزان سر
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 ،انقالب" تداوم" و "قیام" چون قیودی به کردنش متصف
 بکنیم. سازگار خود هایذهنیت با را آن واقعیت که خواستیممی
 را خود هم هیچگاه نه و یموش منکرش خواستیممی نه اما

 در و - 57 بهمن 22 همان از ما .یمستدان آن از جدا چیزی
 خود - 56 سال در جامعه انقالبی جوشش شروع آغاز از واقع

 هم، دفاع این و کردیم تعریف انقالب از دفاع موضع در را
 هم بردنتعمیق برای .داشت معنی آن بردنتعمیق در برایمان

 روحانیت) انقالب هژمون جریان با برخورد در که بودیم عتقدم
 یارتقا زمینه در صالحیتی تنها نه ما باور به که بازار( -

 سه در بایستمی ،بود نیز آن جلوگیرنده بلکه نداشت انقالب
  .کرد حرکت عمده وجه

 ما، برای انقالب بردنتعمیق در اول و اصلی وجه
 هر در بود سازمان فعال مشارکت و گرایانهسازمان حضور

 در یا که انقالبی خلقی حرکت هر و ایتوده مطالباتی اعتراض
 مقابله در حتی یا و ندداشت قرار تازه حکومت کنترل از بیرون

 فردای از یگیرسمت چنین گرفتن پیشدر با سازمان آن. با
 نتیجه از ناراضی هایکردهانقالب برای شد گاهیتکیه انقالب،
 که جامعه سکوالرهای از بخش آن هم سخن، دیگر به انقالب.

 آورده رو انقالب به اهش دیکتاتوری از دانتقا و ضاعترا در
 هایخواست شدن برآورده را انقالب که هاییتوده هم و بودند

 عاید آن از چیزی ولی دانستندمی خود حق بر و عادالنه
 پیکرخونین هایچریک جامعه، از بخش این .دیدندمین

 خود، ذهن و قلب در و هیافت خود امید نقطه را چپ و سکوالر
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 خواهعدالت و خواهترقی مردمی، وزیسیوناپ مقام در را ما
 ند.بود هنشاند حکومت

 بود سیاست تبیین انقالب، بردنتعمیق این در دوم وجه
 به توجه با سازمان زمینه، این در جدید. تحکوم به نسبت

 یشهاناپختگی و هاتجربگیکم و حکومت ترکیب در هاپیچیدگی
 گاه ایهتاکتیک در که بردمی رنج اتیتناقض از ،سیاست در

 زودی به ما ،اما اینهمه با .یافتندمی بازتاب متفاوت کلیهب
 دارند وجود حکومت در عمده جریان دو اوال   که یمداد تشخیص

 گرایاناسالم یکی - هم با رقابت در سخت هستند شرکایی که
 و حضور ثانیا   و - مسلمان هایلیبرال دیگری و ضدلیبرال

 حکومت ترکیب در انقالبی انمسلمان از افرادی و محافل جودو
 رادیکال اقدامات رشته یک انجام خواهان که ،اسالمی

 موضع از سازمان سیاست .یندهاتوده سود به اجتماعی
 هایاسالمی با که شد این ،حکومت مجموعه منتقد اپوزیسیون

 کند، برخورد شانهایگراییماسال و هاطلبیانحصار در تندرو
 در شانیها"طلبیتسلیم" و هاگریازشس خاطرهب هالیبرال با
 انقالبی گرایش با شبرخورد نوع و ،دربیفتد امپریالیسم رابرب

 ترویج و تبلیغ طریق از که دباش این هم حکومت در اسالمی
 انقالبی رادیکالیسمپیگیری  در را آنان ،خود هایسیاست
 لزوم چون هاییسیاست در متجلی آخری، واین .ندک تشویق

 شاه، رژیم بقایای سرکوب در بیشتر هچهر قاطعیت
 تزلزلبی مصادره امپریالیسم، علیه ترفزون هایگریافشا

 تکمیل قبلی، منظا وابستگان بزرگ و دارانهسرمای کالن اموال
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 و مالکیت سپردن و کشور در ارضی اصالحات انقالبی
 .کارگری شوراهای به بزرگ یهاکارخانه مدیریت

 از دفاع بر بود مبتنی زمانسا سیاست سوم وجه و
 مورد در خود بنیادین نگاه و گفتمان از ناشی هم ؛انقالب
 و یشناسروان از متاثر هم و ضدانقالب و انقالب بندیجبهه

 بود پایه ینهم بر .مرداد 28 کودتای پیرامون تاریخی حافظه
 حکومت، در چه ،خود در چه سیاسی هشیاری حفظ راه در که
 نیز و خارجی هایتوطئه به نسبت قالبیان جامعه در چه و

 به شانمجدد برگشت برای انقالب هایشدهطرد و سرنگون
 .گرفتمی صورت مداوم تالش ،بهمن انقالب سرکوب و قدرت

 عمومی سیاست از سوم وجه این ،سازمان انقالبی گفتمان در
  داشت. مهمی جایگاه سازمان

 سیاسی مناسبات نوع اما، سیاسی برآمد و واقعه سه
 و قوی حضور داد. ملی ابعادی را تازه حکومت و سازمان

 - ملی شبجن در خلق فدایی هایچریک گرایانهسازمان نقش
 سازمان شدن تبدیل ؛صحرا ترکمن مردم پارچهیک اجتماعی

 قامت در دبو جنبشی که کرد خلق ملی جنبش پای یک به
 تازه حکومت تحمیالت علیه مسلحانه مقاومت کانون بزرگترین

 در شرکت از سازمان معترضانه امتناع ،الخرهاب و ؛کشور در
 معلومنا خاطربه چه نه؟" یا آری اسالمی، ری"جمهو رفراندوم

 روش بودن غیردمکراتیک چه و آن ایبرنامه محتوی بودن
 در هم و صحرا ترکمن در هم هاکردن افراط برخی از جدا .آن

 و بیشتر تنش زا هیزپر عموما   سازمان سیاست کردستان،
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 از قاطعانه دفاع و سویک از مسلحانه هایدرگیری کنترل
 مقابل، در بود. دیگر سوی از خلق دو این برحق هایخواست
 از را سازمان با خود برخورد که داشت سعی اگرچه حکومت

 اساس در ولی ،کند توجیه آن "جنگیدن" و بودن" "مسلح زاویه
 مشکل ما هایسیاست مضمون و ایدئولوژی و موجودیت با

 خلق فدایی ،آخوندی خدعه به توسل با "امام" که آنجا تا ؛داشت
 که گفت باید و حکومت کرد! خرمن ندز آتش به متهم را

 گفته "نه!" آن رفراندوم به عمال   که را ما حکومت، همه تقریبا  
 انقالبی گفتمان و فهمیدمی خود برانداز اپوزیسیون یمبود

 خود. ایبرنامه وسیاسی  قشهن رقیب ،را سازمان

 تداوم دوره ما برای گفتمانی، نظر از کلی بطور دوره این
 جامعه در ایتوده مبارزات بستر بر است حزبیت تثبیت و

 که کندمی پیدا کاربرد آنجایی سازمان برای هم سالح انقالبی.
 توجیه و تعریف هاتوده انقالب دستاوردهای از دفاع برای

 رفتن ،دوره این در .چریک نفوذ و بقا درخدمت نه و پذیردمی
 با مکانیکی گیریتماس یک نه ،دیرینه یآرزو نه مردم میان به

 از حدی حتی نه ها،توده و انکشزحمت کار هایمحیط
 به انقالب از قبل سال چند در سازمان که ایتوده ارتباطات

 سیاسی مبارزه ارگانیک خوردنجوش کهبل بود، آورده دست
 .جامعه در جوشان صنفی و مطالباتی مبارزات با ستا آن

 در خود متخذه سیاست هر بازتاب با واقعی بطور سازمان
 و سود و بازخورد قانون ،عمل در و روبروست جامعه سطح
 نشیند.می تجربه به را پردازیسیاست در هزینه
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 مستقیم ورود و جامعه با ارگانیک و زنده وابطر نوع این
 از آن گذر در مهم یفراز کالن، سطح در ستسیا به سازمان

 بود. برنامه و سیاست درگیر سازمانی به گراآرمان سازمانی
 انقالبی سازمان واقع در ،ما دوره آن برای نام ترینمناسب
 "سازمان که نه و بود خلقی و ایتوده مبارزات برای

  !ایران" خلق فدایی هایچریک

  

 - ادنتقا مشی به اپوزیسیونی سیاست از چرخش پروسه
  ادتحا

 "دانشجویان توسط 58 ماه آبان در امریکا سفارت الاشغ
 به نسبت سازمان سیاست در شد عطفی نقطه امام"، خط

 تمام شگفتی با سازمان آن. گفتمان در تغییراتی نیز و حکومت
 با البته ما جید!گننمی هم اشمخیله در که دش روبرو ایپدیده با

 ناآشنا غرب و تجدد به نسبت خمینی نوع روحانیت نفرت پدیده
 و آن" "خاک در امریکا با بزرگی این به چالشی اما ،نبودیم
 مخصوصا   و امام" "خط دانشجویان هایافشاگری نیز بعدش
 نه و شرقی "نه سیاست به "امام" شخص بعدی دهیجهت

 گیتاز ما چون یاریبس و ما برای دومی، سمت در غربی"
 .داشت

 آنچه پایه بر "(پیشگام دانشجویان)" ما دانشجویی سازمان
 مناسبتهب فهمید،می روز آن تا سازمان هایسیاست از که

 مضمون با کرد صادر اییهاعالم بالفاصله سفارت اشغال



 سیرگفتمانی ما!

141 

 

 از ما سیاسی فاصله بر کیدتأ و اقدام این بودنپوشالی
 مرکزی کمیته از ترکیبی در .اامریک سفارت گرایاناشغال

 که گرفت در حاد موضوع این سر جدی بحثی اما، سازمان
 مناسبتبه شد اینوشته توزیع و تحریر به منجر سرانجام
 و یستیضدامپریال مضمون با امریکا" جاسوسی النه "اشغال
 برای تشکیالتی دستور نیز آن متعاقب مرکزی. کمیته امضای

 تا که شد داده پیشگام سوی از صادره اعالمیه همان آوریجمع
 را مرکزی کمیته از پیشگامی دانشجویان نارضایتی حدی
 این با سوییهم از نوعی ،سازمان بیانیه در .آورد فراهم

 یستیضدامپریال اراده همچون ،برآمد این و داشت وجود حرکت
 نوبت شاه، از "بعد شعار صحت نشانه و ایران مردم

 .شد معرفی ملی فراگیر خواست یک عنوان به امریکاست!"
 چنین که بود آن در اما بیانیه این گفتمانی اهمیت دارای جنبه

 روحانیت قشریت شدن سابیده بر ناظر تز با ،اقدامی
  !یافتمی توضیح زی(بورژواخرده) یستضدامپریال

 ماجرای از پیش سازمان که اینست تاکید قابل نکته
 غرب جبهه علیه ومتحک برآمدهای برخی از نیز سفارت

 58 سال ماه مرداد 25 در جمله از و آورده عمل به پشتیبانی
 .بود هکرد حمایت "قدس" روز نخستین میلیونی راهپیمایی از
 "از تیتر با ایاطالعیه صدور طی سازمان ،روز این در

 قدس روز پیماییراه ضدصهیونیستی و یستیضدامپریال اهداف
 ،اما اینهمه با .ایستاد حرکت این پشت "کنیممی حمایت قاطعانه

 جلو ضدامریکایی روزه هر تظاهرات شروع از پس مدتی تا
 و درکمی تاحرک این از سیاسی حمایت فقط سازمان ،سفارت
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 حساس یستضدامپریال حکومت از خود استقالل حفظ به نسبت
 از انتقاد موضع در کماکان و هم هنوز نیز سفارت بعد   و بود

 یگیرسمت همان ،اما اصلی موضوع .تداش قرار حکومت
 که همانی ؛بود نشسته بیانیه قلب در که بود قشریت" "سایش

 د!ز رقم را سازمان "اکثریت" سیاسی سرنوشت واقع در

 قدرت ساختار در آن سیاسی پیامدهای و سفارت واقعه
 برخی و - "سازشکار" هایلیبرال طرد جمله از - حاکم

 با مبارزه همچون انگیزبر بهجذ یمحتو با یحکومت هایبرنامه
 میلیونی هایپیماییراه با اسرائیل، هایاشغالگری

 فشار این .بود همراه قلخ ضدصهیونیستی" و ضدامپریالیستی"
 چون امریکایی عملیات بستر بر آنهم و پوپولیستی عینی

 و سویک از "نوژه" کودتای کشف نیز بعدتر و طبس" "طوفان
 رو توده حزب تئوریکی و سیاسی نهزرادخا آتش شدن گشوده

 در را سازمان سیاست گام به گام ،دیگر سوی از سازمان به
 که داد قرار ضدامریکایی حکومت با عملی همبستگی سمت

 آن قبال در اتحاد و انتقاد سیاست به رسما   ،ماه چند بعد  
 فراروئید.

 وجه رب محسوسی نحوهب انتقاد وجه البته سیاست این در
 و احتیاط با هم هنوز حکومت با اتحاد و چربیدیم اتحاد

 خصوصیت به نسبت سازمان انتقاد زبان و بود همراه هابدبینی
 آن همچنان ،گرانحکومت ایانهگرسرکوب و طلبانهانحصار

 در صحرا ترکمن در طوریکه، داشت خود با را تیز شکل
 موضع از کردستان در و بودیم اسالمی جمهوری مقابل جبهه



 سیرگفتمانی ما!

143 

 

 هیئت از عضوی حکومت برابر در کرد خلق متمقاو
 که سال همین ماه دی در .رفتیممی شمار به کرد خلق نمایندگی

 پهن را رفراندوم بساط خمینی بود، داغ ستیزیامریکا فضای
 مجلس پختدست فقیه والیت بر مبتنی اساسی نقانو تا کرد

 آستانه در که سازمان .دانبرس امت ییدتأ به را خبرگان
 مزبور مجلس مصوبه نقد در امضا بدون ایجزوه ،ندومرفرا
 آن ارتجاعی مفاد بر یابیانیه صدور با بود، داده تشاران و تهیه

 آن در شرکت به حاضر ،مخالف موضع از و گذاشت انگشت
 برآمد راه در یگیرجهت بر مبتنی زمان همان در اگرچه نشد.

 تخاباتان دو در شرکت به تصمیم هوشمندانه ،کالن سیاسی
 گونهبه تا گرفت شورا مجلس و جمهوری ریاست
 دهد. کشوری دابعا را خود سیاسی هچهر ورزانهسیاست

 یسم"ضدامپریال" با اتحاد بر مبتنی اما، حال این با
 خلق "حزب اعتراضی موضع با نخواست تنها نه حکومت،
 مفاد به نسبت تبریز در شریعتمداری هللاآیت با مرتبط مسلمان"

 مربوط مواد مشخصا   و خبرگان مجلس مصوبه کراتیکضددم
 یازمینه پس خاطربه بلکه کند، همراهی آن فقیه" "والیت به
 را حرکت این داشت دینی مرجع این به نسبت خود ذهن در که

 اندارسرمایه کالن نمایندگان ،ضدانقالب هایتوطئه از نمادی
 شیخ از زمان همان در اما .نامید سازشکار هایلیبرال و

 سوی از نیز او که - سرخ" "روحانی – حسینی عزالدین
 قاطعانه بود، ضدانقالب حتی و سازشکاری به متهم حکومت

  کرد. تحمای
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 دچار اساسا   ،خود گفتمان در و روزانه عمل در سازمان
 و کراسی"و"دم و یسم"ضدامپریال" گزینه دو بین تعادل عدم

 که رفتمی و بود هشد آنها مصادیق مورد در رفتاری تناقض
 در "ناهمخوانی" این با ،جاری هایواقعیت با رویارویی در

  کند! تکلیف تعیین خود فکر

 عمر طول در نوساناتی علیرغم اتحاد - انتقاد سیاست
 چهره 59 شهریور در جنگ شروع مقطع تا اما خود، کوتاه
 بین مناسبات از نوینی نوع رویکرد، این .بود سازمان ثابت

 دیروز تا اگر که یمناسبات .طلبیدمی را حکومت با سازمان
 در ولی اکنون اشتد را پوزیسیون - اپوزیسیون معادله جنس
 امپریالیسم" علیه "مبارزه در یکدیگر با صفیهم سمت

 سازمان نظرتجدید نیازمند ین،هم !رفتمی پیش و چرخیدمی
 ستسیا تغییر .اشزمانیآن تا هایسیاست از رشته یک در بود

 قرار سیاسی چرخش این مرکز در ،کردستان در سازمان
 تماما   کردستانی چهره از سازمان گیریفاصله گرفت.

 قوا توازن دیدگاه از ،مسلحانه تقریبا   شکل به آنهم اپوزیسیونی
 سنگین فشار زیر و کشور سطح در بتواند سازمان اینکه و
 و داشت یمعین منطق البته ،بیابد ندیکش نفس امکان هللازبح

 سنگر از مقابل نقطه به سیاسی چرخش اما .نمودمی فهم قابل
 به ،چرخش همین ناسنجیده مدیریت نوع نیز و خود پیشین
 فقط طی سازمان شد. تمام دمکراتیسم از سازمان عدول بهای
 حزب چهارم کنگره دارطرف "جناح همراههب و ماه چند

 در عضویت موقعیت با تنها نه ایران"، کردستان دمکرات
 برابر در بلکه گفت وداع کرد خلق نمایندگی هیئت
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 موقعیت آن از سازمان گشود! جبهه نیز خود قبلی سنگرهایهم
 خدمت در خود سهم به توانستمی و داشت که ایخودویژه

 ،زمانهم و کردستان ملی مطالبات حقانیت از دفاع برای تالش
 محروم ،ردگی قرار آنجا در تشنج و جنگ فضای از کاستن

 در سازمان اجتماعی پایه به جدی سیاسی آسیب نخستین .شد
 ایمقدمه نیز و دمآ وارد جا همین در ،ستیزتبعیض یچپ مقام
 دمکراتیک مواضع رشته یک واگذاری ادامه برای شد

 .سازمان

 از حتی شدمی را حکومت به سالح تحویل اگر واقع در
 سیاسی مبارزه به معتقد که جریانی برای اپوزیسیونی موضع

 اگر و - بود هم چنین که - دانست منطقی بود غیرمسلحانه
 شرایط آن در سازمان علنی ستادهای و دفاتر ناگزیر ترک

 داشت، سیاسی عقل از نشان ،نابرابر شدتهب قوای توازن
 رساند.می را دیگری معنی اما اصولی مواضع از نشینیعقب
 کردستان در سلحانهم مبارزه که بود یواقعیت البته این

 علیه کردستان مردم فراگیر مبارزه ولی ،اشتند اندازیچشم
 برای اساسی سیاسی پایگاه یک ،ملی ضددمکراتیک تبعیض

 چرخش تندپیچ آن در سازمان و بود ایران در کراسیودم
 برید. پایگاه این از ،خود یستیضدامپریال

 صلهفا این در تحوالت پیرامون گفتمانی نظر از که آنچه
 قابل - 60بهار پایان تا 58 زمستان شروع حدودا   - زمانی

 رسمی موضع در بود سازمان گرفتنقرار است، بستجمع
 بعد   ."کارگری و کمونیستی احزاب مشاوره جلسات "اسناد
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 به متعلق سیاسی "سازمان به چریکی سازمان از عملی گذار
 که بود شده این سازمان در مسلط کامال   گرایش کارگر"، طبقه
 و وضع و داد قطعیت را "جهانی کمونیزم" با خود رابطه باید

 پراتیک واقع در د.رک تئوریک تبیین را خود تازه جایگاه
 این .دنمومی ایجاب را تئوریک اندازیپوست ،متخذه سیاسی

 سازمان عمل و اندیشه در چندانی جایگاه زمان، آن تا موضوع
 انرژی انحراف ،اتیموضوع نچنی سراغ رفتن و نداشت
 در انقالب تدارک مرکزی وظیفه از سازمان عملی و فکری
 بود نیاز کیتئوری نوین دیدگاه به اکنون اما .شدمی تلقی ایران

 در سازمان نوین سیاسی یگیرسمت ،آن رب اتکا با بتوان تا
 را اتحاد - انتقاد سیاست مشخصا   و انقالب بعد   تحوالت قبال
  د.رک تبیین

 احزاب مشاوره جلسات "اسناد در که ما" اندور نظریه"
 تبیین به نیاز یگوپاسخ ،بود یافته تدوین کارگری" و کمونیستی

 تضاد نظریه، این مطابق شد. فهم سازمان مشخص جایگاه
 بر و است سوسیالیسم و داریسرمایه بین تضاد ،جهان صلیا

 بندیدسته این که امپریالیسم؛ با ارزهمب عمدگی نیز آن بستر
 ارزاتمب سوسیالیستی، کشورهای عاجل اتحاد تضادها

 یکدیگر با ملی بخشرهایی هایجنبش و کارگری، و کمونیستی
 دژ قدرتمندترین و تریننفس تازه سرکردگی به امپریالیسم علیه

 این .خوار"جهان یمریکا"ا مگر بودن که داشتمی الزام را آن
 سازمان مشهور 59 تابستان اوایل بیانیه در همانا که نظریه
 امپریالیسم سرکردگی به جهانی امپریالیسم "علیه عنوان تحت

 از گذشته و نگهدار فرخ تحریر با - شویم" متحد امریکا
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 پایه بود، یافته سیاسی ترجمان - مرکزی کمیته تصویب
 کادر در شجایگاه ترسیم در چه شد سازمان برای تئوریک
 نظری دهندهپوشش چه و رسمی" جهانی کمونیستی "جنبش

 از گذر سازمان، ستیز.امریکا اسالمی جمهوری با نشسوشدهم
 "رسمی" گفتمان به لنینیستی - مارکسیستی کالسیک گفتمان

 بود! گرفته پیش در را لنینیستی - مارکسیستی

 جلسات "اسناد مفاد به وفاداری اعالم و گذر از نوع این
 بر ودب بستنچشم کارگری"، و کمونیستی احزاب مشاوره

 در و نظر عرصه در خلق فدایی یبوم دستاوردهای از ایپاره
 که پیشینی عملی و نظری استقالل آن تحقیرنشستن به عمل

 اندب ،جهانی چپ جنبش به شخاطر تعلق عین در سازمان
 بعضی خود، هاییافته تازه"" در اشتیاق فرط از ما بود. شهره

 تزهایی در کمتدس که را ایران خود و جهانی معین تجارب از
 بجای ورعب .کردیم فراموش ،بودند شده فرموله جزنی توسط

 با رابطه در جزنی تزهای و هانوشته رشته یک از سازمان
 در جزنی اینکه از تاسف حتی و مسلحانه" مبارزه "محوریت

 چیزی نتوانست اما دیکتاتوری" علیه "نبرد درست شعار طرح
 توام نابجا بس گونهبه د،نک عرضه ارزهمب این اثباتی وجه از
 خردمند انقالبی آن هایاستنتاج ایپاره بر ما بستن چشم با دش

 - "مارکسیسم به ما گذر .گذشته ذیقیمت تجارب از مندبهره
 پاره انگارانهسهل دادن برباد بهای به ،رسمی" لنینیسم

 چه به دانیممی که شد تمام ماندیروزی معتبر دستاوردهای
  !بودند مدهآ دسته ب گرانی بهای
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 متعارضغیر تضادهای با رابطه در جزنی تبیین
 نیز گاه البته و - همدیگر با سوسیالیستی کشورهای

 موضوع در ناگزیر واقعیت یک عنوان به - "متعارض"!
 و متفاوت، هایملت - دولت چارچوب در سوسیالیسم نساخت

 رد انقالبی تحول الگوهای بودن ویژهخود اولی طریقهب
 کشور در مارکسیستی نجریا هر خاص مندیوظیفه و کشورها

 بر درنگ با جزنی بود. بیژن یگاندیش دستاوردهای از ،خود
 مشخصا   و مشروطیت انقالب هایلرزهپس در ما بومی رباتج

 و جنبش همین با جوان بلشویسم مناسبات و یجنگل خانکوچک
 دمکراتیک شجنب انگیزغم تجربه بر ملتأ بعدتر آن، چپ جناح

 تناقضاتی سربرآوردن نوجوانانه شاهد الخرهاب و آذربایجان،
 ملی مصالح با شوروی اتحاد اقتصادی و سیاسی منافع بین

 بروز و ما کشور ملی جنبش جریان در آن چپ و ایران
 و نظری استقالل حفظ زمینه، این بر توده حزب جدی خطاهای

 .ورزیدمی اصرار شیاهختهآمو این بر و بود آموخته را عملی
 داشتن ضرورت بر بلکه ،نبود ستیزشوروی تنها نه جزنی
 و جهانی" کمونیستی "جنبش از رکن هر با انقالبی رابطه

 از فقط و فقط را اینهمه او اما ؛داشت کیدتأ شوروی مشخصا  
 !کردمی تجویز عملی و نظری استقالل حفظ موضع

 نیست این معنی هب یچوجهههب آمد باال در که آنچه بر تاکید
 برابر در جزنی مشخصا   و خلق فدایی جنبش شود تصور که
 بزرگی تئوریکی گنجینه دارای خود گویا ،"رسمی "اسناد آن

 در ساختاری بحران از خارج مثال   که یا و خود انبان در بودند
 نیز این حتی آن! فراز بر ایستاده و داشتند قرار لنینی گفتمان
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 "احزاب اسناد آن به نگارنده منفی ضعمو که شود تصور نباید
 و بوده لنینی اصول از آنها "غلط تفسیر" خاطربه گویا ،برادر"

 تنهانه .هستند ایراد و عیببی خود ذات به لنینی اصول مثال  
 از پیش رسمی اسناد آن من، امروزین اعتقاد به که نیست چنین

 میان یتواقع پوشپرده و نداهبود دروغ رسمی تبیین ،چیز هر
 بگویم که اینست قصد موجود". واقعا   "سوسیالیسم بودن تهی
 نظری استنتاجات برخی بر ما ،ایدئولوژی همان کادر در

 رفتیم و پوشیدیم چشم معاصر تاریخ از خودمان تجربه حاصل
 و درآمدیم نظری چاله از .گذاشتیم امضا رسمی" "اسناد زیر و
  افتادیم! رسمی نظرات چاه به

 در نظری تحوالت موازاته ب سازمان دوره، این طی
 مناسبات برقراری کمونیستی"، جهانی "جنبش به ورود سمت

 دهدمی تشخیص الزم هم را شوروی کمونیست حزب با مستقیم
 به تمایل از هایینشانه اگرچه کند.می اقدام نیز آن جهت در و

 و شوروی کمونیست حزب سوی از هم ،مناسباتی چنین وجود
 است، بوده میان در انقالب از پیش سالی سه دو از مانساز هم
 یابد.می رسمیت مناسباتی چنین که است مقطع این در تنها اما
 خشب و رهبری مهاجرت پایهسنگ مناسبات، برقراری این
 شرایط در شوروی به سازمان کادرهای از توجهی قابل

 این در آورد. فراهم را آن از پس و 62 سال طی مقتضی
 به سازمان ایدئولوژیک ادماعت بر مبتنی و داوطلبانه باتمناس

 شدهنهادینه تربیت آن خوشبختانه اما، شوروی کمونیست حزب
 و کرد عمل ماندنمستقل برای سازمان کادرهای بیشترینه پیش  
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 هایوابستگی به سازمان درنغلتیدن برای شد مهمی بس عامل
 رفت. خواهد سخن پیرامونش ادامه در که عملی

 

 !انتقاد - اتحاد به اتحاد - انتقاد از گردش

 و سفارت ماجرای از پس سیاسی چرخش آغاز با
 به ینزدیک سمت در پیوسته ولی آهسته سازمان ،گیریگروگان
 حرکت امام" "خط از توده زبح عیار تمام پشتیبانی سیاست

 رفتمی پیش سیاست ینا در بیشتر که اندازه هر چه،اگر .کرد
 این به نسبت اشایدئولوژیکی تعرضات بر نیز میزان همان هب

 اولی .بود واقعیت دو بازتاب ،دوگانگی این افزود!می حزب
 گذشته به نسبت هم هنوز خود اکثریت در مرکزی کمیته اینکه،
 دوم داشت. مسئله حزب امامی" خط "سیاست قسما   و حزب

 از بخشی در زاسیونسمپاتی موج اب بود آن شدن روبرو اما،
 و توده حزب هایسیاست به نسبت سازمان اعضای و کادرها

 در اختالفات یابیحدت بابت! این از گرفتنش قرار فشار تحت
 و شد منجر سازمان از اقلیت انشعاب به سرانجام که ،سازمان

 به ،نیز اکثریت" چپ "جناح خراجا داشتن درپی بعدتر ماه چند
 "انسجام تامین پایه بر و متخذه مسیر در انسازم حرکت
 .داد بیشتری هم باز شتاب ،اشخودپنداشته "صفوف

 شهریور 31 در ایران علیه عراق رژیم جنگ شروع
 و امریکا جمعی توطئه از بخشی سازمان تحلیل در که 1359
 )از شد ارزیابی ایران انقالب علیه منطقه ارتجاع و یلاسرائ
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 گرفتنجان همچون واقعی یهانهنشا در متبارز جمله
 نسازما (،خداداد فرصت این اثر بر شدهسرنگون ضدانقالب

 همه با سازمان .کرد ترپابرجا اشتازه یسیاس تصمیم در را
 یورش مورد که کشور از دفاع سنگر در صمیمانه شامکانات
 و برخاست ایران از دفاع به ،بود هگرفت قرار خارجی متجاوز
 با همکاری و جبهه پشت و جبهه از حمایت ،داد هاقربانی
 تمامی به را حکومت فرمان تحت هایبسیجی و سپاه ارتش،
 همین در و داشت اعالم خود اعضای مبارزاتی کار محور
 در سنگین هایسالح به پاسداران سپاه تسلیح هانخوا هم رابطه
 زمان آن تا ،که پاسدارانی سپاه همان .گردید یورش این برابر

 در حکومت یهایگرسرکوب مظهر ،ما سیاسی بیاتاد در
 ایتوده اعتراض هر برابر در نیز و صحرا ترکمن ،کردستان

 انتقاد مشی خط ،جنگ شروع بعد   .بود کشور از جایی هر در
 انتقاد - اتحاد سمت در شگرفی سرعت با سازمان اتحاد -

 چرخید.

 هایآراییصف و رسیدیم 59 سال آخرهای به چههر
 - لیبرال" و یسم"ضدامپریال" قطب دو بین کشور در سیاسی

 سیاست انتقادی وجه گردید، پوالریزه بیشتر کراسی"ودم
 با .باخت رنگ بیشتر خمینی هللاآیت حکومت به نسبت انسازم
 و خرداد در نزاع طرفین خون به هاآراییصف این شدن آلوده
 ازمانس هایسیاست در انتقادی برخورد سطح از ،60 سال تیر
 باقی چیزی کمتر آن اپوزیسیونی چهره از که شد کاسته آنجا تا

 بین یافتهتمرکز دعوای در سازمان 59 سال اواخر تا اگر ماند.
 اسالمی جمهوری حزب و سویک از صدربنی جمهور رئیس
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 این کنار ایستادن مورد در تردیدهایی هم هنوز ،دیگر سوی از
 سمت در ما ،اما صدرنیب برکناری بعد   ،داشت حکومتی حزب
 رب خمینی رهبری و گرفتیم قرار اسالمی جمهوری حزب

 ارج را آن قد تمام که دیمکر ییدتأ کامل بطور تنها نه را انقالب
 در 60 تیر 7 انفجار فردای در سازمان اعالمیه نهادیم! هم

  شد. سیاستی چنین شفاف آیینه اسالمی، جمهوری حزب دفتر

 با حکومت مسلط جناح بین خصمانه مناسبات تشدید
 هبرانیر تدبیربینی زمینه این بر و ،خلق مجاهدین و صدربنی
 در براندازانه رویکردهای کردن منزوی جهت جناح این از

 تا دورآ پیش استثنایی فرصت یک سازمان برای ،اپوزیسیون
 بزرگترین بتواند 60 سال مه ماه اول میتینگ جریان در

 کند. برگزار تهران آزادی میدان در را خود علنی گردهمایی
 آن تا انقالب بعد   گفتمانی تحوالت سازمان تینگ،یم این در

 همانجا و گذاشت نمایش به اشایبرنامه برآمد در را خود روز
 فدایی چریک و نیست چریک دیگر که داشت اعالم رسما  
 تیزی ،اما عظیم میتینگ این اوست! تاریخ و گذشته فقط ،خلق
 کار به روز همان خود   در را حکومت دستانهبچاقو تیغ

 این شد. سازمان علیه خونین کشیلشکر به منجر و انداخت
 رهبری از زیادی بخش در رشد به رو یرویا ،وحشیانه حمله

 از و علنی فعالیت شرایط آمدنفراهم امکان بر مبنی سازمان
 فلسفی، تلویزیونی مناظره چند برگزاری به مستند جمله

 منتقدان و حکومت بین سیاسی و (ایبرنامه تر)دقیق اقتصادی
 از بکلی اگرچه برد سئوال زیر زیادی حدود تا ،را متحدش

 توسط کار نشریه راشتنا تداوم یفاکتو دو تحمل !برنداشت میان
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 محصوالت جزو بینانهخوش که ،60 سال اواخر تا حکومت
 هم هنوز ،یافتمی تعبیر حکومت در که؟" بر "که روند
 بیشترین در یرویای آرزوی آن تحقق احتمال از اینشانه

 !شدتلقی می وقت مرکزی کمیته اعضای

 اول میتینگ این در سازمان شده اعالم یابرنامه خطوط
 توازن چگونگی پیرامون ما فهم از ناشی مقدمتا   اگرچه مه، ماه

 اساس در اما تئوریک نظر از بود، کشور در موجود قوای
 بنا بورژواخرده روحانیت در قشریت سایش زت همان بر خود
 رشد راه تئوری پذیرش به ما گذار از نشان و بود شده

 شصت دهه تفسیر اساسا   تئوری، این !داشت داریغیرسرمایه
 از "جهش تز از بود شوروی هایتئوریسین یمیالد هفتاد و

 با رابطه در میالدی بیست دهه طی - لنین داری"سرمایه ورای
 بخش عنوانهب و - وسطایی قرون مغولستان و میانه آسیای

 مطابق ناد"."اس آن در مندرج "دوران" گفتمانی مدل یلیکمت
 از رهایی خواهان بورژوازیخرده ماندنپابرجا تئوری، این

 را آن عمل در ،یخواست و باور ینچن بر امپریالیستی قیودات
 به ارتقا و ییبورژواخرده توهمات ناگزیر سایش مسیر در

 قاطعانه حمایت اینرو، از هم .دهدمی قرار انقالبی دمکراتیسم
 تقویت دارد وظیفه که تپرولتاریاس وظیفه یگیرسمت چنین از

 در را غیرپرولتری انقالبی دمکراتیسم این غیرمستقیم یا مستقیم
 .بداند خود کار دستور ،روش و مضمون

 سازمان بر ناظر گفتمان که است دوره این پایان در
 قرار تئوری این نگین زیر بکلی ()اکثریت ایران خلق یانئفدا
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 - بود آن صفوف در زمینه این در اگر هم یاختالفات و گیردمی
 تئوری همین از برداشت نوع با شودمی مرتبط بیشتر - بود که
 پرولتاریا هژمونی تامین چون و چند پیرامون هم مشخصا   و

  رشد"! راه" این در

  

  !"شکوفایی" آرزوی به تمکین زمانه

 و خلق مجاهدین سازمان 60 سال خرداد سی مسلحانه قیام
 به آن پی در و ،گانکنندقیام با اسالمی جمهوری ترخشن مقابله

 حکومت سوی از وحشتناک ابعاد در هااعدام ماشین فتادنا راه
 به مجاهدین، توسط عاداببزرگ انفجارهای و ترورها متقابال   و

 آراییصف و شد منجر کشور رد امنیتیفوق فضای حاکمیت
 چنین پدیدآیی با کرد. قطبی دو شدتهب آن در را سیاسی

 سیاست در انتقاد و اتحاد وجوه بین باالنس حفظ شرایطی،
 در وقایع سیر موازاته ب و شد دشوارتر پیش از بیش سازمان

 تررنگپر مدام حکومت از یدارجانب جنبه جنگی، فضای این
 به نامه نوشتن با سازمان خرداد، سی از پیش اگر گردید.
 خط از دفاع جایگاه از مجاهدین سازمان رهبری

 گذشته یادآوری با و حکومت در موجود یستیضدامپریال
 کرد،می داریخویشتن به دعوت آنها از سازمان این انقالبی
 سیاسی جنون به نمجاهدی سیاست که شرایطی در اما اینک

 جمهوری قضای دستگاه و زندان دیگر سوی از و فراروییده
 برای حکومت هایفناتیک ترینآشامخون اختیار در اسالمی
 در یمداشت ما ،بود گرفته قرار حکومت هایسیاست اجرای
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 تابستان اواخر از .یمتاختمی مجاهدین از انتقاد تند سرازیری
 ،گرانحکومت تصمیم بر تنیمب نیز برانداز چپ سال، همین
 ما انتقادهای و گرفت قرار امانبی هاییگرسرکوب تیغ زیر

 سیاسی پراتیک بر سازمان انتقادهای اما .شد هم آنها متوجه
 ،آنها و ما بین آمدهپدید متدرجا   شکاف و یافت تمرکز مجاهدین

  گردید. ترعمیق و عمیق ،ژرفا به رو سیاسی تعارضات گوه با

 حکومت هاییگرسرکوب از سازمان که نبود این البته
 شبه یک و جمعیهدست هایاعدام به نسبت بویژه و نکند انتقاد

 این بعالوه نوشت. هم زمینه این در بارها که نگوید چیزی
 گرفتمی هم را سازمان خود دامن آنجا و اینجا هایگرسرکوب
 رهاییکاد و اعضا اعدام مواردی در و هادستگیری به ومنجر

 دادستانی" که بود هم انتقادها همین ادامه در شد.می آن از
 علیه انتقادی مقاله نویسنده معرفی خواهان مصرانه انقالب"

 نیز دبیران هیئت و شد کار نشریه شماره آخرین در هااعدام
 غبرایی رضا که گرفت تصمیم حکومت فشار تحت

 متیازا صاحب مقام در را سازمان رهبری عضو )"منصور"(
 اوین در مستقر دادستانی به توضیحات ارائه برای کار نشریه

 آخر به تا حکومت اشکاالت و هاتندروی از انتقاد بفرستد.
 کادر در شدهبندیخصلت ولی ماند، سازمان سیاست جزو
 یستی"ضدامپریال و مردمی "خط از آن بیشتر مدام یدارجانب

 از تیزتر مدام انتقادهای سایه در و اسالمی جمهوری
 در جالد ایموتلفه الجوردی درخواست به ینتمک براندازان!

 یک گذراندنسر از برای فقط ،اوین به عزیز یرضا اعزام
 امکان رویای در ریشه بلکه نبود سازمان از مقطعی مزاحمت
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 پایهبی آرزوی در ریشه ؛داشت سازمان فعالیت شدن علنی
 دعوای متن رد ضدانقالبی" "خط بر "انقالبی "خط یپیروز

  !هایحکومت که؟" بر "که

 با خود بین خونین تخاصم روند این در حکومت
 خود میان قطعی انتخاب به سازمان واداشتن سیاست براندازان،

 ما تا کوشیدمی مختلف یانحا به و بردمی پیش را براندازان و
 .ندراب جویستیزه انقالبیون با بیشتر چه هر تقابل به را

 اجتماعی انتخاب در گرچه شان،بیشترینه با ما که نیجویاستیزه
 در لیو یمرفتمی شمار هب دیگریک موضعهم سوسیالیستی

 این در سازمان !یمبود هگرفت قرار هم مقابل جاری، سیاست
 هم واقعا   ،حکومت سیستماتیک فشار زیر و متناقض موقعیت

 فشار منگنه این الی که دبگیر پیش رد رفتاری تا کردمی تالش
 آراییصف آن در سیاسی انتخاب الزامات ولی ،نشود خرد

 نمود.می ابتر را چنینی این هایتالش نوع هر عمال   کالن،
 مصاف ینچن در ما تجربگیکم و سویک از فشارهایی چنین
 برخی در را خود که - دیگر سوی از ناشناخته و بغرنج بس

 ایارهپ نیز و یهسویک و زمخت اسیسی هایگیریموضع
 سازمانی مسئولین از بعضی توسط تشکیالتی برخوردهای

 ایچهره سازمان از کشور سیاسی جامعه در - دادمی نشان
 دینی! حکومت کنار در ایستاده دنمو ترسیم

 هم و اشگیریشکل مسیر در هم که سیاسی موقعیت این
 نیروی در گیرچشم یتغییرات به منجر اشبارآورده محصول در

 سکوالر از بخشی گیریفاصله ویژه هب و شده سازمان حمایتی
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 تئوریک نتبیی به بود، آورده درپی را آن حامی هایکراتودم
 از توجهی قابل گروه شدن دور مخصوصا   داشت. نیاز

 پناهگاه را آن که یسازمان از هنرمندان و منفرد روشنفکران
 .شتدا نیاز خوداقناعی وضیحت یک به ،بودند یافته خود سیاسی

 قرار تبیین این خدمت در اجتماعی" تعلیق از رهایی" تز
 تثبیت بیانگر باید را ییجاجابه چنین تز، این مطابق گرفت!

 تلقی کارگر طبقه نمایندگی مقام در سازمان اجتماعی موقعیت
 از است رهایی نشانه که زیرا ،دش هم خرسند آن از و کرد

 و ییبورژواردهخ "روشنفکرانه" تمایالت بین تعلیق حالت
 تعبیر را ما !کشزحمت هایتوده سویه ب یگیرسمت

 همان از تز این البته !بود احتیاج دومی نفع به خودخواسته
 هم هاییءازامابه از و داشت زمینه 57 انقالب فردای

 در سازمان تظاهرات نخستین چند همان در .بود برخوردار
 متوسط اقشار طیف از توجهی قابل حضور با ما انقالب، بعد  

 موجب سازمان کادرهای از بخشی در که بودیم مواجه شهری
 این شد!می سازمان در مرفه قشر نفوذ از هراس یشناسروان
 سری یک پایه بر ،59 سال از بعد اما یشناسروان

 در انکشزحمت کاری و زیستی مراکز از که هاییگزارش
 در و یدرسمی رهبری به سازمان هایسیاست تایید جهت
 نسبتا   اقشار در نارضایی روحیه بروز مشاهده نیز حالهمان
 جهت مشخصی کامال   سمت در سازمان، هایسیاست از مرفه

 با سازمان که شد تقویت ما صفوف در ذهنیت این و گرفت
 کراوات افراد تعلقات برابر در بسته پینه دستان مصالح انتخاب
  !کند غلبه دخو "اجتماعی "تعلیق بر توانسته بسته،
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 در سازمان انتقاد - اتحاد سیاست بیشتر هرچه پیشرفت با
 "راه و "دوران" گفتمان نشد پذیرفته و اسالمی جمهوری برابر
 انطباق به منجر که ما صفوف در داری"غیرسرمایه رشد

 مناسبات بود، شده ایران توده حزب با سازمان سیاسی و فکری
 منطق و شد رقرارب حزب این و ما بین نزدیکی بسیار

 مرکزی موضوع به بدل و آمد پیش دو این وحدت ضرورت
 رشد به رو سازمان در گرایشی مقطع، این در گردید. سازمان
 تابیبی حزب و سازمان شدنیکی برای وارشیفته که گذاشت

  .بود جهت این در یعجیب تعجیل دچار و کردمی

 یبرا منطقی که رفت سمت این به سازمان در مباحث
 نماینده حزب دو و ندارد وجود دو این بین وحدت از اجتناب

 و معنیبی است رفتاری کشور، یک در کارگر طبقه
 هاییچالش با سازمان صفوف در اما فکر این خواهانه!خود

 سازمان، در فکر این مخالفان از بزرگی بخش بود. روبرو
 هایتئوری سر بر یافتهسازمان مباحث پیشبرد از ناامید

 با داری"سرمایهغیر رشد راه" و "دوران" چون شدهذیرفتهپ
 تشکل به رو مخفیانه توده، حزب مخالف یرویکرد و نگاه

 منشعب 60 سال آذر 16 در الخرهاب و گذاشتند فراکسیونی
 سازمان مرکزی کمیته از نفری چند انشعاب، این پی در شدند.

 بر و ندداشت مشکل حزب با وحدت روند شتابناک نوع با که هم
 به نسبت التیسئوا مورد در یابیپاسخ نیز و ایبرنامه مباحث

 بهروز لطفی، )انوشیروان ندکردمی کیدتأ حزب گذشته عملکرد
 برسر سازمان شدن پوالریزه از ناشی فشار زیر ،من( و خلیق

 همراه موج با خطا به و ندنشست عقب و نیاوردند تاب وحدت
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 منشعبین با انشعاب آستانه ات حتی که ممبینی امیر به شدند.
 آمد وارد فشار اشنشینیعقب برای ،داشت سوییهم و فکریهم
 چه هر وحدت انشعاب، بعد   داد. تن نشینیعقب به هم او و

 هگرفت خود تسخیر در را سازمان همه دیگر ،حزب با سریع
  .بود

 چرخش یک با و شد قطع سازمان در نویسیبرنامه روند
 تفاوت و فروکاهید حزب برنامه از رونویسی به عمل در ،قلم
 شد ما برنامه عنوان شد: منعکس تیتر در فقط برنامه ود این
 حاضر حزب آنکه حال اسالمی" جمهوری شکوفایی راه "در
 بندیشرط چنین یک پای و بورزد افراط اندازه ینا تا بود نشده

 کیدتأ که بود شده کامل دارمیدان فکر این سازمان در برود!
 شکل قبل از کارگر طبقه نوین طراز حزب وقتی دکرمی

 نوشته خودش در هم را حزبی چنین برنامه و است گرفته
 ،پس این از ؟!مکررات تکرار به نیاز چه را ما دیگر ،دارد

 شد نظر همین تبیین صرف سازمان در نظری استعداد حداقل
 وحدت" "بسوی تئوریکی - تحلیلی مقاله تحریر آن، حاصل که

 وقت مرکزی کمیته توسط آن تصویب و نگهدار فرخ توسط
 چندین نافذ نقش خاطربه او که بود هماین از بعد اندکی بود.
 اول دبیر عنوان هب ،نقطه این به سازمان یدنرس در اشساله

 د.ش انتخاب سازمان مرکزی کمیته

 نظر زیر سازمان برای نویسیاساسنامه روی کار اما
 ادامه مستقال   ،خلیق بهروز و کیومرث"()" آبادی سلطان اصغر
 مفاد از مفید روشی لحاظ به هایگرفتنکمک با اگرچه یافت
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 سازمان در سیاسی حزبیت سازینهاد ادامه حزب. اساسنامه
 مبارزه دوران اریثوم بعضی پایه بر و انقالب اوان از که نیز

 تنگاتنگ مشورت در داشت، جریان روند یک شکل به چریکی
 هایارگان که شد گرفته تصمیم بعالوه گرفت. قرار حزب با

 مسئولین طریق از و ارگانیک گونهبه حزب و سازمان متناظر
 هماهنگی و همکاری همدیگر با سطوح همه در آنها مربوطه

 موارد در که مگر ،هاارگان در متقابل حضور این البته بکنند.
 نه و نسازما در بود حزب طرفه یک حضور عموما   استثنایی،

 با شدنیکی ریل در 61 سال اوایل از زمانسا !همدیگر مکمل
 هم حزب رهبری در اگر که گفت باید و گرفت قرار حزب

 موقتی حفظ بر مبنی طلبانهمصلحت دورنگری آن جایهب
 - کیانوری خود در مخصوصا   و - سازمان و حزب زمانهم

 فرا را سازمان وجود که شدمی حاکم اشتیاقی و تمایل همان
 تماما به نیز تاخت دو نعله وحدت کار مسلما   ،بود گرفته

 جمهوری امانبی سرکوب ماشین افتادنراه به با !رسیدمی
 که بود "سازمان شبعد و حزب "اول زدن بر مبنی میاسال
 موضوع خود خوشبختانه حتی ،عاجل وحدت فقط نه دیگر

 آن به وشتهن این ادامه در که ددرآم قیعلت حالت به نیز وحدت
  شد. خواهد اشاره

 بودن خطا یا درست از نظرصرف سازمان اینکه
 ایبرنامه مواضع عمده با خویش یابیانطباق دلیل به انتخابش،

 ،دیدمی آن با وحدت مسیر در را خود ،حزب روز سیاسی و
 فقط کشور یک در اینکه بر اصرار اما .نبود منطق از دور
 که بود ییهاسازیتئوری آن از باشد، باید کمونیست حزب یک
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 ینکه،ا ترمهم آن از شمول!همه حتی نه و داشت واقعی پایه نه
 درباره هاییپرسش با شدنش مواجه خاطربه ما نخستین نسل

 همین از را خود راه که بود هاسربزنگاه آن در حزب رفتار
 سازمان یک سیسات بر و کرد جدا توده حزب رهبری ترکیب
 و ایستاد. ایران انکشزحمت و کارگران برای رزمنده سیاسی
 تاریخی سئواالت پاسخ ما آیا که بودمی بایستمی این سئوال

 خود پیشینیان انتخاب بتوانیم تا ایمگرفته را زمینه این در خود
 و برگردیم عقب به اندکی شدیمن حاضر ما چرا ؟!کنیم نفی را
 توده حزب رهبری روی اولیه یاران و جزنی تاریخی مکث بر

 از دور هایآن که بپرسیم خود از و باشیم داشته دوباره درنگی
 ندگفت وداع حزب به اعتماد امر با چرا ستیزی،ایتوده هیستری

 برای که شتابی آن با سازمان متاسفانه ؟!ندکرد گذر حزب از و
 میراث آخرین برداشتن میان از خدمت در داشت، وحدت
 بود! گرفته قرار خود مستقل موجودیت یعنی خلق فدایی جنبش

 آموزش رشته یک بر میبخواه که نیست معنیبدان اما این
 و حزبیت عرصه در چه حزب از سازمان ارزشمند هایدیدن

 هایتشکل و انکشزحمت با ایتوده کار شیوه چه ی،دهسازمان
 حزب مجرب رهبری هایمهارت عرصه در چه و مدنی،

 استراتژی از سیاسی هایکتیکتا استنتاج و استخراج پیرامون
 مشی که است درست .ببندیم چشم استراتژی پیشبرد برای و

 و خطا اساسا   اسالمی جمهوری قبال در حزب متخذه سیاسی
 مشی همین کادر در آن وقت رهبری اما بود، انحرافی
 و گیرد کار به را سیاسی ظرایف که بود بلد خوب ،انحرافی

 و بوده آموزدرس همیشه سیاسی متدولوژی نظر از این،
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 در تجربه محصول ورزیسیاست که، زیرا د.مان خواهد
 محصل ،تجربه پشتوانهبی سیاسی کار و است کردن تسیاس
 بود جوانی اما نبود، کودک البته ما سازمان د!مان  را بودن

 چنین برای وسیله یک همیشه که تجربه به تجهیز نیازمند
 این در اکنون سازمان هاست.مجرب از آموختن تجهیزهایی

 ایران توده حزب به خود دین این نباید و تواندمین پختگی، سن
  بدارد. یاد از را

 بر حزب مهاربی هایگذاریتاثیر اما، دیگر سوی از
 هم اشاولی نداشت! کم خود در نیز منفی جهات ،سازمان روی

 دادنیله از نوعی !است حزب با رهبری اینکه خودالقایی و القا
 از رهبری در آمریت رشد اشبعدی حزب! به سازمان رهبری

 با که ،دیگر سوی از تشکیالت در تملق و اطاعت و سویک
 به بازیجان برای بودن آماده عین در که - خلق فداییان رفتار

 را خود مسئول شهامت و صراحت اب اما مسئول رفیق دستور
 با ،دوره این در !نداشت خوانایی - گرفتندمی انتقاد زیر
 مشدی روبرو بوروکراتیسم نفع به دمکراتیسم در هاییرفتپس

 در موجود انقالبی بدوی "کراسیودم" آن مسخ نیز و
 در ایتوده کار قذو و شوق گسترش ما !نماپیشین هنجارهای

 ،یمیافت را زمینه این در حزب تجارب از مندیبهره و سازمان
 کل در کالن ایهیگرپرسش روحیه رشد افت زمانهم اما

 گسترش مرکزی کمیته ،دوره این در !دیدیم نیز را تشکیالت
 دمکراتیسم تعمیق و توسعه خدمت در نه اساس در اما ،یافت

 واقعی دمکراتیسم آنکه حال موجود! وضع تحکیم برای که
 داد،می نشان تشکیالت اراده عمالا   در را خود بایدمی مقدمتا  
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 در مرکزی، کمیته جمعی ردخ افتادنمؤثر بیشتر هرچه در
 از دبیران هیئت و مرکزی کمیته توسط سیاسی هیئت مهار
 !سیاسی هیئت سوی

 روند از ناشی الجهتمختلف هایگذاریتاثیر این همه با
 شخود متوجه را سازمان نقد اما حزب، و سازمان یابیوحدت

 نیز و یمبود گرفته پیش در که دانست باید یهایسیاست آن و
 دغدغه یشناسروان دوره، این در .هاسیاست آن بر ظرنا نگاه

 و فقیه والیت حکومت اپوزیسیون جایگاه رد ایستادن و ماندن
 کل در جدی افت با ،معترض اپوزیسیونی جایگاه از عمل

 چریک از کرده گذر سازمان آن واقع، در .شد روبرو سازمان
 مبارزه دیگر اکنون که ایتوده ابعاد در یسازمان به ایحرفه

 تولید نیز را خود خاص روحیه برد،می پیش زندگی حین را
 خانواده تشکیل و کردندمی ازدواج آن جوانان بود. کرده
 پدیده این !شتدا را خود خاص الزامات طبعا   این و دادندمی

 روحیه مقطعی سایش با را سازمان ناگهانی، اما طبیعی
 و هاکاریمحافظه تقویت و خود صفوف در رزمندگی

 و آرامش به نیاز از نوعی و ساخت مواجه هاطلبیعافیت
 داشتیم که یانتقاد روحیه آن آورد. پدید آن در خواهی"امنیت"
 پوست زیر هایورزیجسارت و نشست پس آشکارا
 سر برای رسد سر روزگارش کی که تا دنما پنهان ،گریفدایی

 از ،فمختل شرایط در هاآدم که راستی به دیگر؟! برآوردنی
  دهند!می نشان متفاوت هایروحیه خود
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 یا برای است شرایط بدترین ه،نیم و سال یک این
 یهاشکار برخا   یا و سازمان اعضای تصادفی شدگاندستگیر
 هابازداشتی زیرا .ما از زمان" امام گمنام "سربازان شدهحساب
 و خورندمی شالق و شوندمی دستگیر حکومتی همان توسط
 ایدقیقه چند محاکمه یک پی در اعدام حتی یا زندان حکم
 کنندمی مبارزه آن "شکوفایی" برای وجود همه با که گیرندمی
 هایجریان به متعلق زندانیان مطرود هم همین خاطربه و

 و مانده آنجا از و رانده اینجا از مصداق د!شونمی برانداز
 اشهمشاب که همانی حیرت! و بهت ژرفای در هاییماندهفرو
 پی در سازمان ستانیکرد هواداران و اعضا هاترپیش ،را

 خود گوشت و پوست با ما، سیاست ایدرجه 180 چرخش
 البته و بودیم کرده پیدا دراماتیکی وضع بودند. کرده تجربه
 تردراماتیک بودیم. برگزیده خود ،که یزیچ آن منطقی بازتاب

 عموضو یداغ در را عمر هم هنوز که بود این اما
 فاجعه" "خبر و دیدیممین "در آستانه بر "خون گذراندیم؛می

 یک در دوره، این برشت(! برتولت از نقل به) شنیدیممین
 این بود. نسازما بیگانگیخود و مسخ دوره عمومی، بستجمع
 رفتتیپس مجموع در گفتمانی، تحوالت با رابطه در زمان
 در ما !یمشتنداپمی باال طراز به تکامل را آن ،خود که است

 و ایدئولوژیکی درآمدن خود از جایهب مان،جوانانه شادابی
 کمونیست حزب یک پیرانه لباس چپ، دمکراتیسم به یفراروی

 کردیم! تن بر را قامه متوسط و "رسمی"

 در که خطی به سازمان نبود! مسئله تمامی اینهمه، اما
 و ایبرنامه تئوریکی، نظر نقطه سه هر از ،بود گرفته پیش
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 شروع زمان همان از اعتقاد داشت. داعتقا صمیمانه سیاسی
 مورد چند از نظرصرف - 59 سال در هاسالح دادن تحویل

 رسمی تصمیم پشتوانه بدون آنهم و خودسرانه خودداری
 "مغیالن خار بیابان" داشت وجود همه با که آنگاه تا - ارگانی

 هر که است درست این تاخت!می "شکوفایی" شوق در را
 جهت در بینانهخوش گونهبه حکومت سوی از "فرصت"دهی

 ایماده چند پیام آن جمله از و شد هدید "شکوفایی" خط پیشرفت
 احزاب فعالیت آزادی برای ایمقدمه 61 سال پاییز در امام""

 ما از بزرگی بخش ذهن عمق در اما گردید، تلقی غیربرانداز
 فعال بیش و کم نیز ی""شکوفای همین به اعتمادیبی احساس

 ناهمخوان خاطربه و اعتقاد صدق روی از که یسازمان !بود
 هوادار داراندرجه و افسران از مخفی تشکلی حفظ یافتن

 بر مبتنی رابطه به را آن ،خود سیاسی مشیخط با سازمان
 عسل" ماه یابی"پایان فکر ،اما همانحال در ،بود داده تقلیل تفرد
  !داشت ذهن در هم را حکومت با اتمناسب زود   یا دیر

 کشور خارج به سازمان از ایهسته اولیه اعزام به تصمیم
 داخل با خارج رابطه دادننظم هم جهت 61 تابستان اوایل در
 از ،مرکزی کمیته از نفر چند بعدی اعزام برای تدارک هم و

 فرجامی و رفت لو طرح این که ولو ؛بود اقداماتی چنین زمره
 اکبری )علیرضا هسته این رفیق سه هر .یافت شوم

 ابراهیم و مینه" یرخانی"کاکش محمدامین شاندیز"جواد"،
 نفرشان سه هر و شدند دستگیر فلسطین"( "سعید زادهالهفطل

 تصمیم باختند. جان کشانآدم دست به اسارت سال چند بعد   هم
 انتقال برای 61 سال طی بود کشور مرزهای شناسایی دیگر
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 و اضطراری شرایط در کشور خارج به سازمان از یکادرهای
 از سازمان اعضای برخی مخفی و محدود گذاشتن" "کنار نیز

 تداوم برای 61 سال اواخر در سازمان علنینیمه تشکیالت
 برخی به رسیدن همچنین و بعدی اختفای شرایط در فعالیت

 و سپاه تحرکات از سال همین زمستان در هابستجمع
 .شد داده اطالع حزب به البته که حزب علیه خصا  مش اطالعات

 هیئت داهیانه تصمیمات رشته یک اتخاذ ،ترمهم همه از ولی
 از اول گروه بازداشت پی در - بود سازمان وقت دبیران

 وضع با اکنون که ارزیابی این بر مبنی - حزب رهبران
 از جنبید. زودتر چه هر باید لذا و مواجهیم یاتازه سیاسی

 ترکیب از تیمی عاجل اعزام برای شد گرفته تصمیماتی ،لهجم
 کشور خارج به مرکزی کمیته و سیاسی هیئت و دبیران هیئت
 کردنتوقفم رهبری، ذخیره جبهه پشت تاسیس جهت

 .ضرور امنیتی هایاحتیاط برخی یریارگکب و ها،عضوگیری
 در ما برای عمال   توده حزب به یورش تقدم که است درست

 ،یافت خاکریزجنبه یک  و بود فرصت یک مانجنبیدن و حفظ
 دادن مجال با گرسرکوب حکومت که دارد واقعیت نیز این و

 برخورد اما گردید، محاسبه اشتباه دچار ما به محدودش
 به بزرگی خدمت ما وقت دبیران هیئت سنجیده و هوشمندانه

 عنوان هب باید ،ما گفتمانی تحوالت در این و .بود سازمان آینده
 شود! گرفته نظر در سیاسی بلوغ از اینشانه
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 مهاجرت پی در آمدن خود به

 با ،ما سازمان مرکزی کمیته از مهاجر حلقه اولین
 از جایی در ا  موقت ،مرز آنسوی در 62 سال نوروز گذراندن

 چند آن در .یافت استقرار شوروی آذربایجان لنکران حومه
 یک بار نخستین را ما روزانه، سنگین فعالیت از فارغ هفته

 قبل چندی از هایپرسش برخی تا داد دست ناییثاست فرصت
 وترخ و نهیم میان در همدیگر با را خود ذهن در زدههجوان
 آرام آرام را نماجان در کردهنشت "شکوفایی" بیماری از ناشی

 هاینیمه اما اصلی شوک .یمده بروز یمانهاسرفه تک در
 از شوروی ازبکستان تاشکند در که آنگاه .آمد وارد اردیبهشت

 اکثر حضور با اسالمی جمهوری سیمای در "تلویزیونی یشو"
 داردوام نیز و اولیه سئوال .شدیم خبر با توده حزب انرهبر
 طبعا   و خود جایهب وحشیانه شکنجه د:بو چنین ،آن بعد   برای

 مشی ابطال نشانه حال عین در آیا این اما همه، از اول هم
 آیا ؟ستنی ماها ""شکوفایی سیاست شکست و حزب امام" "خط
 تلقی حزب رفتاری و ساختاری بستبن نباید را رویداد این
 ؟اینان دو هر از ترکیبی هم شاید و ؟دکر

 جانکم یتردیدها ایپاره بروز 61 سال هاینیمه از البته
 هم هنوز اما داشتیم را متخذه مشیخط آن به نسبت سازمان در
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 یمبود شنیده یمانهابرخی حتی مطرح. گرایش یک مثابهبه نه
 هم ایران مسایل روی متمرکز تئوریسین الیانفسکی خود که

 "جمهوری در روندها سمت از اینوشته طی که است چندی
 ما حلقه از اما !کندمی نگرانی ابراز یست"ضدامپریال اسالمی

 از یکی همت به سرانجام تا بود ندیده را نوشته این کسی
 نوشته این ترجمه ،بود تاشکند مقیم که ما ترکمن مهاجر رفقای

 این مضامین رسید. ما دست به رود؟"می کجا به "ایران تیتر با
 تعمیق ما در را هایگرپرسش هم آن، پیرامون مباحث و نوشته

 لیانفسکیا نگاه خود اساس به نسبت تردیدهایی باعث هم و برد
 تک در تازه وضعیت این بازخورد نخستین !شد موضوع به

 مبتنی ایده بودیم، داده شکل خود میان که یاحلقه آن و ما تک
 و مضمون بیشتر ،مطلب اصل اما .دش داریم!" رسالت "ما بر

 تبیین و فهم به ما سوی از بایستمی که بود رسالت این نوع
 .دآممی در

 به و آمدنخود به این از فتهگرشکل هسته نخستین در
 ،پیشامهاجرت سال چند آن در شدهطی روند گیریچالش

 عنوان به را خود که بود گذشته مشی نقادانه بازبینی موضوع
 به سال آن بهار هنوز ،سانبدین کرد. تثبیت ما مسئله نخستین

 اواخر و خورد کلید ما میان گذشته مشی نقد نرسیده، پایان
 این در .نمود تثبیت گرفتهشکل گرایشی در را خود تابستان
 و سازمان مرکزی کمیته از -بزرگتر و - دیگری گروه فاصله،
 از اول دبیر شمول به دبیران هیئت و سیاسی هیئت اکثریت

 ازبکستان به آذربایجان در کوتاه یاقامت بعد   که زد بیرون ایران
 دیگرهمه ب تاشکند در ،بزرگتر حلقه این و اول حلقه شد. منتقل
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 سطح در که دگردی معلوم هم ابتدا همان در .نددش وصل
 ،یکی رایب .مواجهیم رویکرد نوع دو با سازمان رهبری
 و داد؟" ادامه باید چطور اکنون را گذشته " کهاین در اولویت

 ما بر که یزیآنچ فهم به ییگوپاسخ" ،اما دیگری برای
 همفکران و اول دبیر برای ،گفتمانی بیان به واقع، در !"گذشت

 راست به "حکومت چون که ودب این موضوع شاندارطرف و
 با را درست" "اساسا   سیاست همان است کافی پس ،"چرخیده
 از خارج که یعین تغییرات برخی مقتضی   اصالحات بعضی

 موضوع ،ما برای آنکه حال !دکر اصالح نداهبود ما اراده
 بازنگری و بود گذشته سیاسی کردار در بازبینی ،اصلی
 "شکوفایی". سیاسی مشی در اساسی

 را سیاسی استراتژیک شکست یکی دو، این از
 همان کردنروز به یاندیشه در حالت بهترین در و پذیرفتمین

 در تاکتیکی اصالحات برخی انجام هم صرفا   و پیشین سیاست
که  تشکیالتی امور در تغییراتیانجام  نیز و بود جاری مشی

 شکست که بود معتقد اما دیگری .دادمی نهادپیش راها آن
 بازنگری ضرور وظیفه بتوان تا پذیرفت باید را راهبردی

 و سیاسی درست برآمد برای "شکوفایی" سیاست در نقادانه
 سازمان و حزب وحدت بر اولی .گفت پاسخ را تشکیالتی

 هم از تازه شرایط در را آن ایمرحله مضمون و بود مصر
 در ،حزب بازداشتی رهبری نامعلوم تسرنوش و پاشیدن
 الگوی با مطابق عمال   و دیدمی حزب به تازه خون تزریق
 تعقیب را سازمان سوی از حزب تسخیر ،ترکیه کوتلوی حیدر
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 خون پاالیش و سازمان استقالل بازیابی اما دومی (7.)کردمی
 - جزنی الگوی به برگشت ،عمل در یعنی خواست؛می خود

 مرکزی کمیته کار سیستم تداوم بر اولی .رانیا و ضیاءظریفی
 سال یک شیوه به اول دبیر - دبیران هیئت - سیاسی هیئت -

 این در کردن عمل "چابک" برای آن تشدید حتی و گذشته
 واقعی جمعی خرد احیای دیگری آن و ،را حساس" "وضعیت

  .را رهبری در

 نیز ایتازه مورد شوروی، به سیاسی رتمهاج دوره در
 خود اینکه، گرفت. قرار سازمان مباحثات مرکز در

 پیش   کمدست البته چیست؟! واقعا   ،موجود" واقعا   "سوسیالیسم
 شوروی که نبود چنین این ،مرکزی کمیته اعضای از خشیب

 ،اما اینهمه با .دوش تلقی عیببی و برین بهشت ما ناذها در
 دید از ناشی ییهاسوییمک ،حاد هایواقعیت مشاهدات

 روز جدی بطور را ما در هاواقعیت دیدن برای ایدئولوژیک
 نبودیم ایشیفته کور آنسان ما واقع، در کرد!می کمتر روزهب

 اما نبینیم، را خود چشمان پیش روزانه هایواقعیت نتوانیم که
                                                           

حیدر کوتلو و چند نفر از همراهانش که جزو جوانان حزب  7
و در واقع  -کمونیست ترکیه و منتقد رهبری وقت حزب خودشان بودند 

میالدی از اروپا علیرغم تحت  70در دهه  - اعتماد به صالحیت آنانبی
و وارد کشور شدند  ،تعقیب بودنشان از سوی نظامیان حاکم بر ترکیه

ند. انها بعد از آزادی از زندان توانستند به هدف عملی دبازداشت گردی
 خود که جایگزین کردن رهبری قدیمی حزب با خودشان بود دست یابند. 
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 عینک با را هاواقعیت خواستیممی قسما   که بود هم این
 جهت در را تلخ مشاهدات و گریمبن چشمبر ایدئولوژیک

 در که آنچه !نیمک تفسیر و تعبیر خود ایدئولوژیکی اعتقادات
 ما صفوف در تمایز موجب نخست همان از و عرصه همین
 تقابل نقطه تا ادامه در که بود عینک شیشه ضخامت حد شد،
 پیش عینک شکستن و عینک شدن تریمضخ رویکرد دو بین

 نقیدت یا توجیه با انبتو شاید را، رشد به رو اختالف این رفت.
 !کرد فرموله موجود وضع

 هم آن "بزرگ ادربر "حزب با مناسبات نوع که نیز این
 تمایزات منشاء عمال   باشد باید چه ،ها"شورا "سرزمین خود در
 ومیعم رویکرد که دارد واقعیت این شد.می ماها درون در

 برادر" حزب برابر در استقالل حفظ بر سازمان رهبری
 تک تک در "انترناسیونالیستی" هایرفتار بین اما ود،ب بزرگ"

 هایهنجار در را خود هرحالهب که کردمی عمل هاتفاوت ماها
 با خود دادنانطباق سخن، دیگر به داد!می نشان افراد عملی

 آن؟! به تمکین عدم که یا شوروی بوروکراتیسم

 رهبری آ( بود. عمومی توافق مورد هم موضوع دو اما -
 همینبر و اوست خود عهده رب تمامی به ،پس این از مانساز

 قطعی وداع توده حزب به اتکا از حد هر با باید هم اساس
 تداوم حکومت، اپوزیسیون جایگاه از عمل ب( ؛گفت

 از دعوت و یموضع چنین از مخفی تشکیالت یدهسازمان
 راست به ش"چرخ برابر در ایستادگی به هواداران و اعضا

 داشت پایان به رو حالی در مهاجرت، نخست الس ".حکومت
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 تغییر و گفتمان اصالح گرایش دو سازمان رهبری در که
 گرایش دو این بین فکری مبارزه و بود گرفته شکل گفتمان

 خود امتداد در که سازمان مرکزی کمیته در فقط نه تا رفتمی
 بتواند و کند تکلیف تعیین پیشین گفتمان با تشکیالت، کل تا
 زند. رقم را سازمان در نوین یگفتمان سازیبر
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 مبداء به برگشت و گفتمانی امانبی نقد
 سه در توانمی گفتمانی، بندیزمان نظر از را دوره این

 سال فروردین وسیع پلنوم بعد   چندماه تا 62 تابستان اوایل ساله
 شد، شروع سیاست نقد زا دوره، این تحوالت .کرد تقویمی 56
 و رسید آن بر ناظر کتئوری جهات و سازمان برنامه نقد به

 امتداد سازمانی درون کراسیودم سر بر چالش تا سرانجام
 هر در شود گفته که نیست این نافی البته بندیتقسیم این .یافت
 کنار در موضوع چهار این از عناصری ،دوره این از برهه

 درونی منطق مبین بیشتر ،بندیبرهه این .ندابوده مطرح هم
  است. دوره آن نقد پروسه

  

 سیاست نقد

 جمهوری از اشصادقانه حمایت سیاست با سازمان
 انیبار فقط نه کار فرجام در ،61 تا 59 سال سه طی اسالمی

 پیش کهبل گرفت پاسخ خود روی و سر بر کلوخ و سنگ از
 این در را آن ضد که استبدادی "قشریت سایش" نه ،خود چشم

 دیگر که بود شده مواجه فرجامی با سازمان .یافتباز ساختار
 انتقاد کند. دفاع پیشین مشیخط از آشکارا توانستمین کسی
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 نگاه، یک رویکرد. دو در متجلی اما بود شده شروع فراگیر
 از ما بینانهخوش ارزیابی در را سیاسی خطاهای منشاء

 نگاه و جستمی خمینی هللاآیت خواهانه""ترقی هایظرفیت
 و ظرف سترون واقعیت فهم عدم در اساسا   را مشکل دیگر،

 از پیش را حکومت این و دیدمی اسالمی جمهوری مظروف
 در گفتمی اولی .دانستمی پذیرتعریف بودنشوالیی در ،همه
 و ماند بها کم انتقاد هجنب و شد اغراق حکومت با اتحاد وجه

 و ؛ایستاد حکومت" در راست سیاست "طرد بر بایدمی اکنون
 و هبود خطا بنیان از حکومت این با اتحاد که بود آن بر دیگری
 برای دومی این کرد. کیدتأ حکومت طرد رب بایدمی بنابراین

 در ("سرنگونی" معنی در) حکومت برکناری یمضمون ایده
 بود ییراستا چنین در یسیاس یهاتاکتیک کردن برجسته پی
 در راست" "سیاست علیه بارزهم سودای فقط که اولی لیو

 با درافتادن بوی که تاکتیکی هر اتخاذ از داشت، را حکومت
  !کردمی اجتناب بدهد را حکومت هستی

 نخستین در ،سازمان یمش پیرامون برآوردهرس اختالف
 نگاه رفشا اعمال زمینه بر - 1363 ماه مهر - مهاجرت پلنوم
 "طرد بندیفرمول در سرانجام ،اول نگاه مقاومت و دوم

 رهبری که بود بعد ماه چند فقط .درسی تصویب به حکومت"
 کراتیکودم "حزب با مقابله نیاز به شرایط در توده حزب
 حزب، درونی منتقدین روزافزون فشارهای و ایران" مردم

 فرم و مضمون در سازمان با مشترکی بیانیه ارائه خواستار
 نگاه افراد اکثریت که بود آنگاه و شد "سرنگونی" صریح
 با وحدت "اهمیت بر مبتنی استدالل اب ،سازمان در نخست
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 )!(ندارگذب امضا سرنگونی شعار زیر شدند حاضر حزب"
 اسالمی جمهوری قبال در سازمان ستسیا که بود هم سانبدین

 گرچها تصمیم، این ید.یرو فرا سرنگونی سیاست به رسما  
 "وحدت موجب و راند عقب سازمان در را "راست" رویکرد

 مناسبات در خود نوبه به اما شد ما صفوف در سیاسی کلمه"
 جای بر نیز معینی منفی عوارض ،ما مرکزی کمیته درون

 پرنسیپال غیر رفتار مشاهده اثر بر هااعتماد تضعیف :گذاشت
 مقطعی تنی و مصلحت با استراتژیک مشی تنظیم با رابطه در
 !"وحدت"

 اساس بودنخطا به معتقد نگرش 62 سال اواخر از
 بود مصر اسالمی، جمهوری از سازمان پیشین حمایتی سیاست

 و برخیزد خود از انتقاد به سیاست این با رابطه در سازمان که
 رویکرد اما .ورزد مبادرت انحرافی مشی آن امانبی نقد به

 و کردمی رد و دانستمی زنی""خود را این رهبری، در دیگر
 فکر منتقدین که نیستند حدی آن در انتقادها اوال   که بود معتقد

 و تدریجا   انتقادها این که بود خواهد این درست ثانیا   و کنندمی
 جاری پراتیک وظیفه تا دنبرو پیش اثباتی سیاست متن بر

 هایکشاکش با توام البته و برد وقت یمدت !نبیند آسیب سازمان
 درخواست این به سرانجام ،ماند نیروی تا تشکیالتی، و ریفک

 جهت گذشته از صریح انتقاد یک ارائه ضرورت بر مبتنی
 انجامسر گذشته نقد .دهدب تن سازمان از دیگر یتصویر ارائه

 ،پس نآ از هم اختالفات و گرفت قرار سازمان دستور در
 بود 64 سال بهار در یافت. تمرکز نقد مضامین حول مستقیما  

 هر مرکزی، کمیته درون در نوشته دو ارائه با مجید و من که
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 اولین برای نقد، ضرورت برابر در ها"مقاومت" نقد ضمن یک
 ارائه را انتقادی مضامین حاوی گذشته مشی نقد از طرحی بار

 دادیم.

 طبقاتی" "مبارزه بر اصل ،"شکوفایی" استراتژی در
 بایستمی هم آن نتیجه که بود حکومتی اسالم درون در جاری

 جامعه آینده طریق این از و اسالمی حکومت نهایی سرنوشت
 را جهت خالف ،اما استراتژی این بر ما نقد بزند. رقم را

 که؟" بر "که حکومت سرنوشت این که کرد کیدتأ و برگزید
 برعکس، بلکه بزند رقم را جامعه پیشرفت یبایستمی که نبوده
 شر رفع شرایط بایستمی هک بوده جامعه مقاومت این

 فراهم را جامعه از فقیه والیت بر مبتنی حکومت ساختاری
 خط این نقد منظور به که یکمیسیون در مسلط فکر .آوردمی

 خطای ارائه داد،" را A"و سند موسوم به  شد تشکیل مشی
 مطابق .کرد ارزیابی راهبردی انحراف را سازمان ارتکابی

 برای یبستر فقط روحانیت و فقه حکومت ،ارزیابی این
 این خود بلکه ،است نبوده هم با مسلمانان اجتماعی" "مبارزه
 مقدم یهدف نیز و مشترک هدف یک بایستمی فقهی ساختار

 که ایستاد حقیقت این بر مزبور نقد .شدمی فهم آنها همه برای
 که است فقیه والیت شکل در دینی حکومت مقدمتا   این،

 لذا و شودمی جامعه در سیاسی تقسیم خط اصلی کنندهترسیم
 تازه وضع قبال در سیاسی مشی خط هر اصلی خصوصیت

 و رکن ینا با مواجهه در بدوا   بایستمی ،نیز انقالب بعد   ایران  
 مورد و خوردمی رقم گرهگاه همین به نسبت موضع اتخاذ

  .فتگرمی قرار سنجش
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 که بود هگرفت قرار این بر باور ،گذشته به نقاد نگاه در
 هم مردم اکثریت حمایت پشتوانه اعتبار به حتی دینی حکومت

 ونقان در هم زیرا شود، تعبیر کراتودم حکومتی هتوانستمین
 اساسا   که داده نشان اشساله چند پراتیک در هم و خود اساسی

 بر و است شده بنا قدرت انحصار و تبعیض حذف، پایه بر
 این در که بود نیز یاساس ینچن بر .کندمی عمل هم امبن همین
 آن با متعارض و مردم حقوق نقیض فقیه والیت حکومت نقد،

 بدو همان از کشور در رشد به رو تضاد و شد ارزیابی
 آزادی خواهان جامعه بین تضاد ،اسالمی جمهوری گیریشکل

 ارزیابی این .گردید تبیین فقیه والیت حکومت با ضدتبعیض و
 جمهوری قبال در سازمان انتقاد – اداتح مشی خط آن نقادانه،
 بر و کرد ارزیابی توهم بر مبتنی و گراییذهنی را اسالمی
 .کشید بطالن خط آنروی 

 از البته اسالمی جمهوری با سازمان پیشین برخورد
 در هاییواقعیت حامل و حاوی ،که؟" بر "که سیاسی زاویه
 یخوردبر ،شناسیساختار نگاه از ولی حالعین در .بود خود
 اکنون حکومت. همین خصیصه تریناصلی بر شد افکنسایه
 ارزیابی ارائه و گذشته نگاه بنیادی تصحیح پی در سازمان اما

 در را حکومت این در که؟" بر "که واقعیت بایستمی نوین
 همان یعنی - اسالمی جمهوری پایدار یتخصوص تبیین پرتو

 به نسبت تازه یاهمواجه این، و .دادمی توضیح - بودنش والیی
 در رادیکال امامی"های "خط و سویک از اسالمی هایلیبرال
 ظاهرا   این .کردمی ایجاب را دیگر سوی از سکوالرها برابر

 هاراهکار عرصه به مربوط موضوع یک تنخس وهله در
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 و سیاسی استراتژیک اهمیت ،زود بسی ولی ،شدمی فهمیده
 در داد. نشان ما برای ار خود نظری و ایبرنامه ،بعد اندکی

 متوجه ستبایمی حتما   حمله تیز نوک اینکه سر بر نقد، این
 حاصل رفقا اکثر میان نظر توافق باشد فقیه والیت و فقیه ولی
 جدی ابهامات هالیبرال به نسبت تاکتیک مبانی درباره اما ،بود
 نسبت ما نگاه در اساسی شکالا   در ریشه که خوردمی چشم به
 با سازمان مواجهه نوع مقطع این در .داشت کراسیودم امر به

 یدارسرمایهضد و یستیضدامپریال کادر در هم هنوز هالیبرال
  زد!می پا و دست

 استنتاج زمینه در ما برای سیاسی نظریه تریندست دم   
 هم خودمان سیاسی تحوالت تاریخ در را آن که تاکتیکی
 صحت که بود جزنی "شاه دیکتاتوری علیه "نبرد تز داشتیم،
 که تکمله این با اما بود. داده نشان بهمن انقالب در ار خودش
 و درست شاه دیکتاتوری با مخالفت در جزنی تمرکز هرچه

 وی رویکرد جدی ضعف نیز اندازه همانبه ،است بوده بجا
 کراسیودم و آزادی اثباتی هووج بر شاتتصریح کمرنگی یعنی
 علیه بسیج در جزنی درست تمرکز میوه افتاد. بارزیان

 که بچیند هتوانستمی هم دیگری استبداد ،را فردی دیکتاتوری
 ابتدا در نیز، "شکوفایی" مشی خط به نسبت ما نقد در هم! چید

 تمرکز نه و بود فقیه والیت علیه مخالفت با اصلی سنگینی
 جای آنگاه ،مقوله دو این کراسی.ودم و آزادی بر مانمحوری

 سمت این در ما اذهان که یافتند ما اسناد در ار خود واقعی
 دگردیسی مقوله دو ینهم با رابطه در و پذیرفت یدگرگون
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 این ادامه در که گرددبرمی بعدتر سال چند به البته این و !یمیافت
 .رسید میخواه آن به نوشته

 اینگونه را گذشته مشی خط نقد آن مایهجان حال، هر در
 اسالمی حکومت برابر در مانساز کرد: تصویر توانمی
 از دفاع جایگاه از و یونیاپوزیس صریح چهره با بایستمی

 هم را حکومت در اختالفات ؛نمودمی عمل انکشزحمت منافع
 متن بر هم فقط ولی گرفتمی تماس آنها با و کردمی رصد

 این در .فقیه والیت آن مرکز در و سیستم اساس با مخالفت
 عمدتا   و اساسا   سازمان در هابندیصف که آنجا از ،دوره

 رب ما هم هنوز که گفت توانمی بود، استراتژی به معطوف
 اندازه به روز هایتاکتیک و استراتژی هدف بین الزم تناسب

 نوع هایبدگمانی آثار از ،این و یماشتند تمرکز الزم
 !بود حکومت قبال در رفتارنرم رفقای به نسبت ما استراتژیک

 برابر در سازمان وندر منتقد نیروی برحق واکنش واقع، در
 گذشته، مشی رادیکال نقد سر بر رفقا از بخشی مقاومت
 زیادی حد تا را راهکارها با برخورد ضرور موضوع

 ،گذشته مشی منتقدین نظر از داد.می قرار خود الشعاعتحت
 استراتژی ندانستن خطا بر ناظر هایمقاومت کردنخنثی

 یاولویت تاکتیکی مباحث سر بر بحث هر به بتنس "شکوفایی"،
 .داشت کنندهتعیین

 برنامه و سیاست بر ناظر تئوری و برنامه نقد

 نقد به منطقی طورب مشی، خط و سیاست به انتقادی نگاه
 نگاه برابر در جدی هایمخالفت که داشت نیاز ایبرنامه جهات
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 عقب را ضرورت این به سازمان دهیپاسخ ،گذشته به نقادانه
 به دوباره ما تا بود افتاده الزم کامال   این آنکه حال .انداختمی

 آنها تاریخی وظیفه و ظرفیت اجتماعی، نیروهای مجدد تبیین
 بهمن انقالب بندیتخصل سرانجام مسیر، این در بپردازیم.

 همرحل موضوع در نگریباز بحث و شد سازمان ذهنی مشغله
 تا هابازنگری این همه اما .گرفت باال ما میان ،ایران انقالب

 یجملگ ما که یافتمی جریان پارادایمی کادر در ،زمان این
 لنینیسم -مارکسیسم ایدئولوژی" :کردیممی تعریف آن با را خود

 پرولتری". انترناسیونالیسم و

 آنکهبی ،انقالب بعد   اندی و ساله سه آن مشی خط در
 ایران انقالب مرحله سر بر سازمان در روشنی دانچن بحث

 - سازمان قبلی اعتقاد مورد خلقی انقالب باشد، گرفته صورت
 ملی انقالب به را خود جای عمال   - انقالب پیروزی تا یعنی

 شکوفا به شدمی منوط بتهال آن پیروزی که بود داده دمکراتیک
 به نسازما دیدگاه که اما اکنون خلقی. جهت در شدنش

 انجام سرنگونی این الزمه ما ذهنیت در و چرخیده سرنگونی
 مرکزی مباحث زمره در نیز انقالب مرحله ،بود دیگر یانقالب

 دمکراتیک لیم همان بر کماکان اول نگاه گرفت. رارق ما
 و خلقی یگیرجهت با ولی داشت کیدتأ انقالب مرحله بودن
 دمکراتیک خلقی بانقال از خود حاملین اکثر در اما دوم نگاه
 هژمونی اعمال نوع که بود هم رابطه همین در کرد.می دفاع

 در مکمل بحث به دمکراتیک خلقی انقالب در کارگر" "طبقه
 هژمونی اعمال چنین آیا ،اینکه واقع در د.ش مبدل زمینه این
 تکامل و مینتأ را قالبان پیروزی تواندمی مستقیم گونهبه فقط
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 را گذاری چنین تواندمی هم مستقیمغیر که یا کند تضمین را آن
 شد. مقطع آن در محوری موضوع این ؟دساز محقق

 ایران سنتی زیبورژواخرده در سازمان انقالب، از قبل
 ظرفیت بود، فشار تحت شدیدا   وابسته" یدارسرمایه" توسط که

 با مبارزه در آن برای عینی گونهبه و دیدمی باالیی یاعتراض
 قایل انقالبی نقش ،مستقر سیاسی روبنای و یدارهسرمای سیستم

 بسیار حتی و داد نشان را پتانسیل این 57 سال انقالب بود.
 یبزرگتر سئوال اما ،بگنجد کسی مخیله در که آنی از بیشتر

 این بودنانقالبی سوی و سمت آن و کشید میان به نیز را
 تراکمم و باال بسیار ظرفیت وجود بود! سنتی زیبورژواخرده

 به میلیونی نشینانحاشیه بر اتکا در بویژه و انقالبی هم خیلی و
 همگان برای بود ایمسئله دیگر ،شهر درآورنده محاصره

همانا سمت  طلبیدمی پاسخ زمینه این در هنوز که آنچه .شدهحل
 سکوالر یگیرجهت متقابال   نیز و بود پتانسیل این و سوی
 و مدرنیته مواجهه نوع مسئله، آن! برابر در کراتودم مدرنیته

 و پیشرفت از سنتی ینیرو این کشیانتقام با بود کراسیودم
 به کشور زگشتبا نهضت این با برخورد چگونگی و ،متجددین

 سال چند آن در ما !"مشروعه" رفتپس و نوری هللافضل شیخ
 که بدانگونه را مسئله صورت بودیمه ستنواتن هم هنوز نخست
 و نقد مسیر در اما اینک کنیم. حل و طرح خود برای هست

 با بودیم جدی مواجهه از ناگزیر ،"گذشته" مشی بازبینی
  ارتجاعی! ی  انقالب خصوصیت
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 عبور یک سنتی، زیبورژواخرده به نگاه نوع این
 و آن به نسبت خلق یفدای پیشین هاینگاه همه از بود گفتمانی

 رابطه این در جزنی بیژن که تناقضی گذاشتنسرپشت حتی
 کلی بطور و هالیبرال با رابطه تنظیم ،گذار این بود! آن دچار

 و کشید پیش را نگاه این منطقی تالی چونان ،تجدد موضوع با
 ما برنامه و مشی خط در برانگیزچالش موضوعات زمره در
 گذاشت، تعدیل به رو ما اسناد در هالیبرال با برخورد .شد

 این لنینی. ایدئولوژیک انگفتم چارچوب در هنوز اگرچه
 چند گفتمانی نگاه ،حال عین در اما سیاسی و فکری تغییرات

 هم واقعیت .کردمی ریزیپی نیز را سازمان بعدتر سال
 چه و وابستگی در چه بورژوازی بیشترینه معین هایپیوندی

 که انکار غیرقابل بود امری ،مدرنیته با اشگراییملی در
 باشد. نداشته جایی ما نوین برنامه و سیاست در توانستمین

 ،ایبرنامه دگرسازی لزوم هم و سیاست در دگرگونی هم
 هایدگردیسی و کشیدمی پیش معینی نظری هایپرسش

 رشد "راه که بود راستا همین در شد.می موجب را تئوریک
 زیبورژواخرده با پرولتاریا ابطهر نوع و ی"دارسرمایهغیر

 "راه هایتئوریسین گرفت. قرار چالش این کزمر در مجددا  
 معرفی لنین را خود تئوری منشاء ی"،دارسرمایهغیر رشد
 از انقالبی جوامع گذر موضوع در او رویکردهای و کردندمی

 را قطبی دو جهان مختصات در البته و داریسرمایه ورای
 ،اش""بالنده قطب و نآ قطب یک در که کشیدندمی پیش

 .یمداشت را بخشرهایی هایجنبش با موجود" واقعا   سوسیالیسم"
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 باید بود، گرفته قرار ما چالش مورد تئوری این که حاال
  لنین! خود یعنی اصلی نسخه سراغ رفتیممی

 پیروزی شرایط در (1بود: گفته اصلی نکته دو لنین
 جوامع که ندارد لزومی دیگر جهان، از بخشی در سوسیالیسم

 آنها کنند. تجربه را یدارسرمایه ا  حتم ،آن با مرتبط انقالبی
 با و اهاشور کشور ظفرمند پرولتاریای اتکای به توانندمی

 طی را سوسیالیسم مادی هایبنیان ،کاپیتالیسم ورای از جهش
 یعنی: سوسیالیسم (2 نهند. بنا یدارسرمایهغیر گذار دوره یک

 که بود اساس همین بر الکتریفیکاسیون! + شوراها
 دیگر اکنون گفتندمی میالدی 70 و 60 هایدهه ایهتئوریسین

 کمتر رهبری با حتی جهان، در سوسیالیسم گسترش و تثبیت با
 را داریسرمایه توانمی هم بخشرهایی هایجنبش در انقالبی

 منتقدین ما اما گرفت. پیش در را آن غیر رشد راه و زد دور
 در ایران بانقال از پیش تجارب بر متکی گذشته مشی رادیکال

 رهبری به معطوف مشخصا   و افریقا و آسیا کشور چندین
 تفسیر این ،ایران انقالب در خمینی ارتجاعی" "انقالبی  
 رب و گشتیمازب او خود به کردیم، رد را لنین تز از هاشوروی

 ما بین ریکتئو دعوای .ایستادیم بیست قرن آغاز مارکسیسم
 تمرکز این بر اساس رد ،65 اواخر تا 63 هایسال فاصله در

 نقد لنین؟ از سیراتف که یا لنین خود کیست: معیار که یافت
 به ما رجوع ،خودمان نزدیک سیاسی "گذشته" از ما رادیکال
 نیمبا در ما جناح شدنترسفت و دور گذشته اصول

 کلیت گفتمانی بندیصف .را همراه داشت ایدئولوژیک
 یک شد:می صورت و تصویر چنین مقطع این در ما سازمانی
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 و سیاست و برنامه در هم و ایدئولوژی در هم چپ ،طرف
  آنها! سه هر در راست ،دیگر طرف

 هایگرفتاری و گیر و هانارسایی به ما میان نقادانه نگاه
 در ما حضور بدو همان از ،نیز موجود" واقعا   "سوسیالیسم

 .بود رشد به رو ،آن در انهمندتجربه زیست و شوروی اتحاد
 هایگرپرسش و داشت فزونی به رو زمینه این در هاکنجکاوی

 اما، حدت از درجه هر با انتقادات این .گرفتمی یبیشتر دامنه
 بردن سئوال عالمت زیر به منجر هنوز نه امر ابتدای در
 همبستگی لزوم در شک نه و موجود" واقعا   سوسیالیسم"

 گسترده و جدی مباحث اگر شوروی! با انترناسیونالیستی
 و 1365 سال به بیشتر موجود" واقعا   سوسیالیسم" به مربوط

 کمونیست حزب با ما رابطه نوع گرفت،می ارتباط آن از بعد
 موضوع یک ،کشور این به ما ورود همان از تقریبا   شوروی

 در که بود این تنهای در هم موضوع بود. رهبری برای عملی
 "حزب با که یا ما با کیست؟ با آخر حرف طرفین، مناسبات

 این به پاسخ نوع ؟!شوروی خاک در شوروی" کمونیست
 نظری. نتیجه و خصلت هم و داشت عملی جنبه هم پرسش،

 کامال   آراییصف با رابطه، این در بگویم که نیستم این بر
 میان در را کسی یا و بودیم روبرو مرکزی کمیته در هم برابر
 - است بزرگ" "برادر با آخر حرف بگوید علنا   که داشتیم خود

 را دست نای از هاییواقعیت ایران توده حزب در که آنگونه
 نوع در ارزب هایتفاوت حال همان در اما - داشتیم سراغ

 بعدا   و بعضا   که دید شدمی را هاروحیه و برخوردها
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 شدمی هم رابطه، همین در یافتند. هم هاییانکشاف
 در چه و باال در چه رویشو بوروکراتیسم به هاکردنتمکین

 زیادی   رعایت شاهد قسما   که هم و دید را سازمان بدنه
 را. سازمان مسئولین از برخی در شوروی رهبری مالحظات

 پراگماتیک برخورد نقش و افراد در کاراکتریستیک وجه از
 این موضوع که گذرممی مالحظات این با گرانه()مصلحت

 ما ،گرددمی بر گفتمانی نبهج به که آنجا ولی نیستند، نوشته
 مواجه رفقا از بخشی در ایدئولوژیک تعصب تقویت با آشکارا

 انترناسیونالیسم از سازمان شدن دور خطر عنوان تحت بودیم
 سویتیسم" نتیآ" دام به آن افتادن بابت از نگرانی و پرولتری
 گفتمانی لحاظ به که آنچه ،مجموع در اما !ستیزی()شوروی

 سازمان، کل در یگیروسعت به رو و داشت داومم رشد به رو
 و مستقل سیاست داشتن نظر، عرصه در آزاداندیشی همانا
 جمله از و برادر" "حزب هر به نسبت عمل استقالل حفظ

 نه سازمان بود! - بزرگ" برادر "حزب - ما میزبان حزب
 برادر" "حزب به تعهدی هیچگونه شوروی به خود ورود برای

 سازمان مقام در بود شوروی در که هم زمانی هن و دبو سپرده
 از برخی در انحرافی و خطا عملکرد گرفت. عهده بر تعهدی

 سازمان حساب به توانمین را زمینه این در افراد و مسئولین
  گذاشت. آن حقوقی معنی در

 رهبری سطح در همگی کمابیش که بود حالی در اینهمه
 اجرایی هایارگان با سازمان عملی مناسبات از حدی لزوم به

 از که زیرا داشتیم آگاهی افغانستان دولت نیز و شوروی دولت
 رهبه ایران با ارگانیک گیریرابطه برای آنان رزهایم
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 کشور دو این امنیتی نهادهای عهده بر آنها کنترل که بردیممی
 از برخی غرضانهخود نیات با عمل در البته سازمان بود.

 خصوصیت که ک.گ.ب پایینی و میانی سطح کادرهای
 داشت را ما بدنه از "عضوگیری" و ما امور در ورزانهدخالت
 در شوروی باالی مقامات با ،هانهمی نیز بارها و بود مواجه
 توسط سازمان استقالل رعایت لزوم بر و شد هگذاشت میان

 هم اما .آمد عمل هب کیدتأ ما سوی از بزرگ" برادر "حزب
 رهبری سر فراز از یتینام "آقایان" توسط مراجعات اخبار

 به هواداران و اعضا از بعضی به سازمان اطالعبی و سازمان
 از هایینمونه هم و رسیدمی سازمان رهبری گوش

 با رهبری اعضای معدود سوی از غیراصولی هایهمراهی
 و انتقادها موجبات که داشتیم را کارکنانش و نهاد این

 نقطه از حال این با شد.می بریره دستگاه در حاد اعتراضات
 هایدننمو دخالت همین نوشته، این بحث مورد گفتمانی نظر

 این به هاما از بعضی استثنایی هایکردن تمکین نیز و "آقایان"
 در آن تبیین و برادر احزاب بین مواجهه روش نوع ،مداخالت
 ما فکری موضوعات و مباحثات جزو ،پرنسیپ و نظر عرصه

 فقط ،را ما مصالح :اینکه نیز آن نتیجه عمده و ودب آمده در
  کنیم!می تعیین که هستیم ما خود

 موضوع نقادی، و ینیبازب مسیر این در هم الخرهاب
 "سانترالیسم مصداقی فهم و سازمانیدرون کراسیودم

 در .شد کشیده پیش ما سازمانی زندگی در که بود دمکراتیک"
 از داشت! تقدم نظری میقتع بر عملی وجه البته عرصه، این

 هیئت گذاریتاثیر احیای و دبیران هیئت توسط اول دبیر کنترل
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 اخذ در آن جدی مشارکت و دبیران تصمیمات بر سیاسی
 مرکزی کمیته به بهادادن با جتدریهب و شد شروع تصمیمات

 جنبه ابتدا در اعضا قوقح به توجه رفت. پیش
 برای جدی یجای هم هنوز و داشت موضعی هایدهیکنفرانس

 انتقادی موج اما نبود! سازمان رهبری ذهنیت در انآن حقوق
 موج این آغاز با 62 سال اواخر از رهبری در گسترش به رو
 یافتهسازمان مشارکت لزوم و شد همراه سازمان بدنه در

 عنوان به هاوبازنگری هابازبینی نقادانه روند در را تشکیالت
 کرد. رونما واقعیت یک

 سازمان، شدن دمکراتیزه علیه مقاومت که ستجااین هنکت
 گذشته مشی خط نقد برابر در مقاومت ازتر سنگین مراتبهب

 ولی بود همراه تنش و تشنج با تحولی هر زمینه، این در !بود
 ابتدای در حتی !گشودمی دیگر تحولی به راه ،هم تحولی هر

 رلکنت زیر و سیاسی هیئت جلسات منظم تشکیل مهاجرت،
 اصرار بدون هیئت، این توسط دبیران و اول دبیر گرفتن قرار

 رهبری از یعضو هیچ مدتی تا نشد. میسر هاایستادگی و
 خود حرف مرکزی هایارگان از بیرون در که نبود مجاز
 مه"به این، جز و بس و بود "سازمان" حرف حرف، ؛بگوید
 طی 63 سال تابستان که مجید !شدمی فهم سازمان" ریختن

 سیاست دانستن اشتباه بر مبنی خود نظر باکو، در کنفرانسی
 برای 63 سال ماه مهر پلنوم در کرد، اعالم را "شکوفایی"

  !نیاورد رای دبیران هیئت
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 عادت برابر در دمکراتیک" "سانترالیسم کردندمکراتیزه
 مهمی عنصر به دمکراتیک"، "سانترالیسم از فرماندهی فهم به
 از برداشت دو این تقابل د.فراروئی سازمان نیگفتما تحوالت از

 عملی عوارض و آثار سویک از ،دمکراتیک" "سانترالیسم
 زمینه دیگر سوی از و شد موجب سازمان حیات در را زیادی
 .آورد فراهم را کراسیودم مقوله به ما گفتمانی ورود عینی

 سیاسی مشی اتخاذ در چه و گذشته سیاست نقد در چه سازمان
 زندگی و برگزید کراسیودم را خود یگیرسمت ،رنامهب و

 توازی این و نهاد کراسیودم بر مبتنی نیز را خود درونی
 سمت در سازمان آینده گفتمانی تحول و تعمیق در جانبه،همه

 گذاشت. جای بر قدرگران یثیرتأ دمکراسی
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 1365 فروردین پلنوم
 

 پلنوم در گفتمانی هایآراییصف و مضامین

 به جایی بایستمی 64 تا 62 لسا سه طی مباحث انباشت
 اعتبار و برسد تشکیالتی و رسمی اسناد شکل در بندیجمع

 65 سال ماه فروردین پلنوم موقعیت، و مکان این بیابد. قانونی
 و مقدورات حد در را آن گرفت تصمیم مرکزی کمیته که بود

 تشکیل کادرها از وسیعی گروه مشارکت و حضور با امکانات
 مرزدرون مخفی تشکیالت اول رده مسئوالن همه تقریبا   دهد.

 پلنوم این در کشور از خارج به مهاجر کادرهای از گروهی و
 ؛یرا حق بدون اما اظهارنظر حق با ریحضو یافتند. حضور

 دادمی نشان خود ینهم ؛بود گرفته تصمیم سیاسی هیئت را این
 حفظ متر با هنوز دمکراسی به احترام سازمان، سانترال در که

 از تعدادی ،پلنوم نخست روز در د!وشمی عیار "سانترالیسم"
 رای با درخواست این ولی ،شدند رای حق خواهان کادرها
 کمیته در نفری چند شد. رد مرکزی کمیته قاطع اکثریت
 استدالل اما داشتند موافقت درخواست این با البته ،مرکزی
 چیزی چنین که بود این درخواست این رد در عمومی

 اما اکنون ،گرفتمی نجاما مدعوین تعیین از پیش بایستمی
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 مرکزی کمیته در کشی""لشکر جنبه شود عملی بخواهد اگر
 اصل احتماال   هم و است غیراخالقی هم ،این و کرد خواهد پیدا

 اینهمه با .داد خواهد قرار خود الشعاعتحت را گفتمانی مباحث
 که ولو ،پلنوم در سازمان یکادرها از وسیعی گروه حضور

 پلنوم صحن در امنیتیفوق جهات رعایت خاطربه طبعا  
 د،نبگذار تاثیر همایش روند بر بود الزم که آنگونه ندتوانستمین

 سویهب سازمان حیات در بود یبزرگ گام خود نفس در
  سازمانی. درون دمکراتیسم راستقرا

 که بود گذشته مشی خط نقد وسیع، پلنوم مرکزی موضوع
 بینیپیش قابل حدودی تا هم قبل از ،آن در هاآرایی صف گرچه

 اکثریت با انتظار، از بیشتر بسی و عمال   پلنوم ولی بود
 قرار گذشته مشی خط از رادیکال انتقاد موضع پشت تریقاطع

 درون از مخالف و متمایز نقد دو هرابط این در گرفت.
 64 با پلنوم که بود درآمده گذشته مشی خط بررسی کمیسیون

 اندکی با و خود اصلی یآرا از درصد 36 برابر در درصد
 همه تمایل رای از درصد 30 برابر در درصد 70 از بیش

 در متخذه مشی خط که داد رای سندی آن به ،کنندگانش شرکت
 اما دانست.می انحرافی و خطا خود اساس در را 59-61 دوره
 موضوع در گذشته، مشی خط نقد به دهندهرای اکثریت همین

 و شد اختالف دچار ایرنامهب کلی خطوط سند و برنامه
 هژمونی نیروی تبیین چگونگی موضوع سر بر هم مشخصا  

 تهیه سند روی نهایی گیریتصمیم پلنوم ایران. آینده انقالب در
 دادمی نشان این و سپرد خود منتخب سیاسی یئته به را شده
 تا ودرمی ،آن بر ناظر هایتئوری و ایبرنامه مباحث که
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 تغییرات دستخوش آینده در را ما گفتمانی تحول مایهدرون
  کند. جدی

 با کشور داخل کادرهای کارآمدترین از گروهی ،پلنوم در
 در که داشتند شرکت گذشته مشی خط به قاطع انتقادی گرایش

 بازتاب را کشور داخل تشکیالت یعموم روحیه و تمایل واقع
 و تعقیب سال سه آن در سازمان رفقای از گروه این داد.می

 وظایف فقط نه جانی خطرات انواع خریدن با ها،بازداشت
 برابر در صلح برای مبارزه تشکیالت، حفظ در سازمانی
 هایگربسرکو علیه افشاگری و حکومت، جنگ ادامه سیاست

 نحوهب بلکه ،ندبود هبرد پیش را حکومتی هایزورگفتن و
 سازمان سیاسی دیدهآسیب حیثیت از دفاع در برانگیزیستایش

 قاطع اکثریت .بودند گذاشته تمام سنگ خود اطراف محیط در
 مشی خط از تند انتقاد موضع پلنوم، در کنندهشرکت رفقای این

 دخالت روحیه ،تئوریک حثمبا در آنکهبی داشتند را گذشته
 بودندرگیر دلیل به قسما   البته این و دهند. نشان خود از فعال
 پرداختن فرصت که بود روزانه سنگین بسیار پراتیک با آنان

 در آنان سخن و رای .کردمی سلب آنها از را نظری مسایل به
 تا بود تشکیالت عمومی حس و دل ته از برخاسته بیشتر ،پلنوم
 .آنها پیش در گفتمانی مسایل تئوریک بررسی و غور نتیجه

 چرخش "شکوفایی"، مشی خط منفی بسیار عوارض از
 قبال در بود آن ناسنجیده و افراطی چرخش و سازمان سیاسی
 زمین را اسلحه فقط کردستان در سازمان کردستان. ملی جنبش
 گفته ترک را جنبش این نیز سیاسی لحاظ به بلکه ،بود هنگذاشت
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 داده قرار خود سابق متحدین برابر در را خود حتی قسما   و
 حتی و بود قاطع و تند ،زمینه این در پلنوم انتقادی واکنش بود.

 پلنوم از باالیی ربسیا اکثریت تمایل اعالم به منجر که واکنشی
 نیروی مسلحانه دفاع در سازمان شرکت گیریسر از برای

 هوریجم سیستماتیک یورش برابر در کرد خلق سیاسی
 هیئت از قراری، صدور با پلنوم !شد کردستان به اسالمی
 را یطرح فرصت اولین در که خواست خود منتخب سیاسی
 طرحی چنین البته کند. تهیه "ضرورت" این کردنعملی برای

 اخذ نیز را منتخب سیاسی هیئت تمایل رای و شد تهیه بعدا   هم
 تمایل و دادمین نشان را شدنعملی امکان چون اما ،کرد

 دچار ،نداشت وجود آن تحقق برای دبیران هیئت در هم یچندان
 بطور را آن سرانجام نوین گفتمانی تحوالت که تا دگردی تعویق
 تعقیب در که آنچه اما د.کر خارج کار دستور از کامل

 مشخص موضوع این به و مقطع این به ما اصلی موضوع
 قرار این ضمونم و روح که ستا نکته این همانا گردد،برمی

 از ،کردستان در سازمان سیاسی خبط آن جبران معطوف
  .خاستمیبر کمونیستی و انقالبی گفتمان

 و سازمان وحدت شدهمنتفی تقریبا   موضوع با رابطه در
 مواجه آن به نسبت منفی رویکرد بیشترین با پلنوم توده، حزب

 در منعکس رقیقی گونهبه و سخنرانان گفتارهای اکثر .بود
 صحت مدافع اقلیت باالی حساسیت و مخالفت علیرغم - اسناد

 به چه سازمان که داشت این از نشان - وحدت این ضرورت و
 توده حزب از خود استقالل بر گفتمانی چه و تشکیالتی لحاظ

  دارد. کیدتأ
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 آن از دیگر گذشت،می مهاجرت از که سالی سه این در
 نبود خبری فدایی و یادهتو نیروی دو بین پیشین گرم مناسبات

 و کابل در "ایران انزحمتکش رادیو" جز که گفت شودمی و
 ،کشور داخل در حزب و ما از هاییهگرو و محافل در هم قسما  

 دیده سازمان و حزب بین صمیمانه رابطه جایی کمتر در
 و تنگاتنگ و نزدیک همکاری دو این بین که جایی تنها .شدمی

 حقوقیبرابر و طلبی،وحدت که نه و اتحاد ساسا بر عمال   البته
 رادیو" داشت، جریان رسمی یابیبرتری علیرغم عملی

 تماما   اساسا   ،رادیو در کاری محتوی .بود "ایران انزحمتکش
 با شکارکنان همکاری و یمرزدرون خصلت با بود سیاسی

 در حقوقی.برابر رعایت عمل در و شدهتعریف نیز، همدیگر
 و انتقادات آن، مصوبات و ما وسیع پلنوم لتشکی حال، هر

 داد. سرعت و زد دامن نیز را حزب صفوف در هانارضایتی
 بود کوشیده بسیار سال سه این در حزب رهبری دیگر سوی از
 نگه را سازمان و حزب بین وحدت برای اراده "دستاورد" که

 برنده کارت این ،سنگین تشکس شرایط آن در که چرا بدارد
 همینبه .باشد حزب موجود رهبری برای توانستیم نافذی
 کمیته در قوا توازن تغییر هرگونه به نسبت آنها هم دلیل

 و ندبود نگران شدت هب وحدت این ضرر به سازمان مرکزی
 شانرایهم و همفکر افراد تا ندکوشیدمی ممکن طریق هر به
 دو با سال سه این در !بمانند خود جایبه سازمان رهبری در

 و روزافزون پیوندیهم و چسبیدن بودیم: روبرو زمانهم پدیده
 سازمان رهبری از بخشی با توده حزب رهبری بیشتر چه هر
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 چپ" "جناح به حزب این هایناراضی افزایدم شدن نزدیک و
  سازمان!

 آخرین در سازمان 1365 ماه فروردین وسیع پلنوم
 رسیده،پایان هب قسما   گفتمانی تحوالت بایستمی خود ساعات
 موضوع در را خود شدهشروع تازه نیز گاه و تمام،نیمه بعضا  

 این در .بدهد نشان مرکزی هایارگان نوسازی و هابرگماری
 گراییراست ایدئولوژیک، یکارمحافظه بلوک موقعیت پلنوم،

 آسیب سخت تشکیالتی عرصه در بوروکراسی و تسیاس در
 مرکزی هایارگان در دیانتقا نیروی حضور و سهم و دید

 اح"جن خود در اختالفاتی بروز ،ولی یافت. افزایش جدی بطور
 سویک از سازمانی وحدت حفظ نیرومند قوه عملکرد و چپ"

 شوروی خاک در شدهبرگزار وسیع پلنوم بر محیط شرایط و
 مشی خط نقد جهت در تشکیالتی تغییرات دیگر، سوی از

 از ترپایین اینقطه در را توده حزب با وحدت رد و گذشته
 مرکزی کمیته !داد قرار مقطع آن گفتمانی تهاجم" "موج انتظار
 ،شد تقویت و ترمیم "گذشته" به منتقدین از کادرهایی با عمدتا  

 بین قوا توازن سیاسی هیئت بویژه و دبیران هیئت در
 لیو ،خورد همهب گذشته مشی خط منتقدین سود به دوگرایش

 گردید. ابقا خود جایگاه در کماکان اول دبیر

 نخستین تشکیل برای دمکراتیک تصمیم اخذ با پلنوم 
 هیئت جدی کار دستور عنوان هب آن تعیین و سازمان، کنگره
 موجود رهبری بسته سیکل به دادن پایان ،پلنوم منتخب سیاسی

 .داد قرار اندازچشم در را
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 داخل در تشکیالتی سیاست به گذرا ینگاه

 ،پلنوم به کشور داخل مخفی تشکیالت مسئولین آوردن
 نشانه و سازمان در بود کراسیودم رشد و نضج بیانگر
 تصمیمات در داخل تشکیالت نقش ایفای به رهبری دادناهمیت

 حساسیت نظرداشتدر با تصمیمی، چنین اخذ اما سازمان.
 و اپوزیسیون تیتشکیال اقدامات به نسبت حکومت باالی بسیار
 پذیریآسیب میزان تا داشت وظیفه سازمان رهبری اینکه

 و علنی تشکیالت دل از آمدهبر هرحالهب "مخفی" تشکیالت
 اساس در بگیرد، نظر در را انقالب اول سال چند علنینیمه
 "بالنکیستی" نگاه نوع و رهبری بزرگ خطای بایدمی

 تحت مخفی یدهسازمان امر به ما همه گرایانه()توطئه
 یدهسازمان نوع واقع، در .شود هدانست لنینیستی هایآموزش

 و سیاسی وضعیت از ارزیابی بر مبتنی بایستمی داخل در ما
 پرسش این از متاثر ،کمدست و دشمی سیاسی مختصات تابع

 پیشروی موقعیت در حکومت علیه امعهج آیا که مرکزی
 ذهن در ،اما ابیارزی چنین و نشینی؟عقب یا است سیاسی

 نگاه سویک از که چرا .نداشت چندانی جای سازمانی مسئولین
 رهبری سو دیگر از و بود بنیادی گیر دچار ما تشکیالتی

 منجر سیاسی وضعیت منسجم و مشخص تعریف از ،سازمان
 من که آنجا تا !نبود برخوردار آن از گرایانهسازمان استنتاج به
 ،را سیاسی موقعیت مختصات هب مربوط سئوال دارم خاطربه

 کشور داخل تشکیالت مسئولین از پورمندی احمد بار اولین
 از وسیع پلنوم تشکیل آستانه در و تازگی به که کشید پیش

 برای بود ایهوشمندانه اولیه پرسش این، بود. شده خارج ایران
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 در سازمان مخفی شبکه آنکه برای و سنجیده گریسازمان
 از زیادی بخش و بیابد آرایش کیفیت حداکثر با و تعداد کمترین
 در تا شود خارج هابندیگروه قیودات از تشکیالتی نیروی
 هنوز نیز رویکرد همین حتی ،اینهمه با ؛کند خود کار جامعه

 نه و بود بندیطبقه قابل مخفی سازیتشکیالت نگاه کادر در
  چارچوب! این از فراتر چیزی

 حکومت اشراف به زمان،سا تشکیالتی و سیاسی رهبری
 که را میئعال و داد بها کم کشور داخل تشکیالت مورد در

 تور به تشکیالت از بخش آن یا این دنافتا از حکایت
 داده نشان که حکومت این نگرفت. جدی ،داشت "اطالعات"

 حتی سوی از تشکیالتی تحرکات کمترین به نسبت بود
 نداشت امکان ،دارد اندازهبی حساسیتی خود منتقدین تریننرم
 شدنگسیل وضوعم به خود وقوف مسئله کنار از سهولت به که

 به سازمان مستقل و مرکزی هایگروه مسئولین از نفر 10-12
 تداوم برای کشور به آنان از تعدادی دوباره برگشت و شوروی

 تصمیمات به ربطی رژیم یورش بگذرد. انهیاگرسازمان کار
 سال خراوا همان از سازمان اشت.ند پلنوم در سازمان سیاسی

 نیمه از و بود حکومت با صریح مخالفت موضع در عمال   62
 وزارت برای .دادمی را آن برکناری شعار رسما   نیز 63 دوم

 نوع هر واقع در و یسیاست چنین که بود این مهم اما العاتطا
 بهش   شکل و سطح در ولو حکومت با سازناهم سیاست

 در این واقع، در نگیرد. خود به تشکیالتی جنبه ،اپوزیسیونی
 در را سازمان تشکیالت کل بتواند که بود حکومت کار دستور

به اصطالح  را مخفی شبکه همه موقعهب و بیندازد تور
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 از قبل سال سه آن همه اطالعات وزارت کند. جمعخودشان 
 گاه و موفقیت با توام گاه را 64 سال سراسر بویژه و 65 پلنوم
 سازمان کادرهای .است هبود برنامه نهمی مشغول هایناکام
 عمل مجرب حکومت هم اما ،کردندمی کار فداکارانه واقعا  
 بود معرکه پس سازمان رهبری کاله که هم و دنمومی

 چپ هایگروه دیگر ،ما ضربه جمعی به از پیش که همانگونه
  !نیز

 بود! زمان مسئله فقط سازمان، تشکیالتی دنخورضربه
 بایستمی که شرایطی در نفره هزار چند مخفی تشکیالت دنز

 گرگ دهان به پیشاپیش رفتن ،شدمی اتخاذ نشینیعقب سیاست
 دریغ هنگامه در آن از بیشتر و ،65 یورش بعد   فقط ما بود.
 شوک این ادامه در و ،67 سال در مانشدگاناعدام از پایانبی
 که رسیدیم این به که دبو نوین گفتمانی هایاستنتاج پرتو در و

 هدایت و گستردگی بدان نیز و مخفی تشکیالت انداختنراه نفس
 سد با دیوار آهنین شوروی آنهم و) کشور خارج از تشکیالتی

 نگاه .خطا اساس از بوده رویکردی ،!(بوروکراتیک سنگین
 و کرد؟" باید "چه گفتمان سیطره زیر ما، همه و ما تشکیالتی

 که بود "بلشویسم" و لنین پس" به گام دو و پیش به گام "یک
 هر در یافتهسازمان و تشکیالتی "گری"توطئه آنها، در

 شده تعریف اصل یک چونان و انقالبی فعالیت الزمه ،یشرایط
 این داشت قرار معرکه پس که نبود کاله فقط ،رو همین از !بود

 اندیشید!می بردارانه( )الگو شماتیک که بود کاله درون
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 سازمان گفتمانی تحوالت در پلنوم این جایگاه

 نقطه .بود سازمان در نقد از دوره یک محصول پلنوم
 از انتقاد یک نه و کلمه درست مفهوم در نقد روند در عطفی

 به نسبت سازمان اکثریت خشم بازتاب که یا گذرا سیاسی خود
 و بازاندیشی شروع با همراه بود نقدی .آن عملکرد از ایبرهه

 در یروزشبانه هایکوشیسخت و اندیشیدن رنج از استقبال
 ،نقادانه نگریستن خود در این و انحراف؛ و خطا فهم

 و نقد شروع روند آن در ما برای بود عنصر ترینحوریم
 1365 فروردین پلنوم اصل، در .گذشته عمل و فکر بازبینی

  یارتقا برای ایمقدمه و ازمانس در بود نقد روح احیای تجلی
 چند دوره گفتمان خاکسپاری پلنوم، این .در آن ادنق   د  ر  خ   سطح
 یابیپایان برای شد آغازی و داد رسمیت را انقالب بعد   ساله
 رسمیت را چیزیآن واقع در ،پلنوم گفتمان! همان هایبنیان

 تکوین به رو مهاجرت اوایل از و پیش سال سه از که بخشید
 نگاه و برنامه سیاسی، مشی بر ،پلنوم این مصوبات .اشتد

 هایسال طی سازمان انحراف و کوبید ابطال مهر "شکوفایی"
 انقالبی چپ حزب یک هایاصولیت از ما دوری را 61 تا 59

 در ،ایستاد اپوزیسیونی موضع رب سیاست در .دکر ارزیابی
 تئوری در و چرخید انقالبی چپ برنامه سمت به عموما   برنامه

 سیطره از سازمان اساس، این بر !بازگشت مبداء و اصل به
 اکثریت در و شد خارج لنینیستی - مارکسیستی "رسمی" تفسیر
 تا گرفت قرار لنینی خالص انقالبی گفتمان نگین زیر ،خود
  !باشد اصل خود بر ناگزیر به ،ما پس   آن از مکث   سانبدین
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 مبنای 65 سال طی آن هایلرزهپس تا را پلنوم اگر اما
 تفکر هاینطفه برخی گیریشکل نیز و دهیم قرار محاسبه

 نظر در را آن از بعد بالفاصله و پلنوم حین و پیشا در نوین
 برای محلی فقط تواننمی را پلنوم این آنگاه باشیم، داشته

 را آن ،بلکه .دانست سازمان در لنینی انقالبی گفتمان افتادنجا
 لنینی نگاه آن، در که دکر تلقی گفتمانی برش یک بایدمی

 آمدن پایین به رو ایفواره همچون خود اوج به رسیده
 یک بر پایانی :بود لحظه دو یزمانهم وسیع، پلنوم !گذاردمی

 "برگشت گفتمان اگر واقع در پایان! یک برای آغازی و آغاز
 رسمی ایدئولوژی رد و نقد در هبود کارایی سالح ،اصل" به

 در "اسناد" این بعدی هایتتمه نیز و مشاوره" جلسات د"اسنا
 بسی "اصل به برگشت" همین خود اما ،ما برنامه و سیاست

 جمع در ربسیا هایپرسش طرح برای شد سکویی به بدل زود
 هرگونه زمان آن تا که یاصول و احکام رشته یک پیرامون ما

 خوردن مارک به محکوم آنها درباره چرا و چون
 کهنه ایدئولوژیک عینک بود! ی(طلب)تجدیدنظر یستیرویزیون

 با تا اشتگذ هایشدرشیشه برداشتن کر  ت   به رو ،ما چشمان بر
 دیگری گفتمانی چرخش ما، دید افق در "تازه" نگاه آمدن پدید
 دهد. رخ و شود آغاز سازمان در
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 نوین دگردیسی و اصول بر بینق
 ضرورت ،آن بعد   و حین و پلنوم پیشا در باحثاتم تدح
 سطح در نوشتاری شکل به ایدئولوژیک مباحثات دهیسامان

 ینچن نشر چگونگی بر ،موضوع و کشید پیش را سازمان
 هیئت در نشریه این پیرامون بحث .یافت تمرکز یانشریه

 ارگان توسط آن شدگیکنترل ضرورت نقطه در عمدتا   سیاسی،
 ،وسیع پلنوم بعد   که آنجا از !شد کانونی که بود سیاسی هیئت
 تشکیالت، و سازمان رهبری در هاچالش همه اتصال نقطه
 اراده باالترین تاسیس با تا بود کنگره برگزاری همانا

 عمده هایگرهگاه همه به نسبت دبتوان سازمان همه ،سازمانی
 مانساز در تشکیالتی و سیاسی ای،برنامه نظری، امور در

 و گرفت خود به "کنگره بولتن" نام نشریه این ،دنک اراده ابراز
 راه به سیاسی هیئت منتخب سردبیری هیئت یک نظر زیر

 ،60 و 59 هایسال برخالف ،بار این که تفاوت این با افتاد.
 کل در یمباحث چنین تداوم تضمین و درونی نشریه پابرجایی
 مرکزی هکمیت در قوی بسیار اکثریت حمایت از سازمان

 سوی از یباالی بسیار حساسیت با مواجه نیز و بود برخوردار
 آن. نشر ادامه به نسبت تشکیالت
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 عرصه به بدل بولتن، همین بر ناظر ضوابط موضوع
 از شد. سازمان سیاسی ئتیه در حاد مجادالت و مباحثات

 گرسازمان نباید بولتن این که ،باال بسیار حساسیت این جمله
 کارگر طبقه نوین طراز زبح زیرا ،باشد حزب در فراکسیون

 در آنکه حال پذیرد!ب فراکسیون خود درون در تواندمین لنینی
 که گفتندمی "شفافیت" و "علنیت" مدافعان استدالل، این برابر

 تشکیالتی حربه هیچ با و است اندیشه از ناشی ،فراکسیون
 بر رنظ یک حالیکه در اینجا، رفت.گ را فکر جلوی تواننمی
 اما برابر در د،نشو پرسونالیزه نباید فکری مسایل که بود آن
 در صاحببی فکر تجربه، به بنا که داشت وجود واقعیت این
 در را هافکربی توسط سازمان شدن صاحب خطر ،حزب یک
 بولتن" ضوابط سر بر حاد اختالفات واقع، در !دارد پی

 حزبیت تفکر آراییصف بیانگر وقت، سیاسی هیئت در کنگره"
 از حزب در دمکراتیک علنیت یگیرسمت و سویک از آهنین
  بود. دیگر سوی

 از سرانجام "،کنگره بولتن" در مطلب درج برای ضوابط
 داشتن و تمقاال در یکدیگر به توهین از همگانی اجتناب

 خود که نرفت فراتر نوشتجات در ایایده مضمون و بار اقلحد
 در دمکراتیک روش و فکر گیریتقدر نشانه و بیانگر ،نهمی

 با بایدمی همه اینکه بر اصرار اما، همانحال در .بود سازمان
 امنیتی ازینمو حفظ خاطربه ظاهر در که بنویسند مستعار نام

 و فکر ننشد پرسونالیزه نگاه ازهمان متاثر شدیدا   واقع در ولی
 ،ضابطه این شد! تصویب سیاسی هیئت در باالخره ،بود عقیده
 ،اینوشته هر انتشار با که زیرا بود کارایی هرگونه فاقد البته
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 ضوابط .کیست آن نویسنده که شدمی معلوم بالفاصله و عموما  
 هم برای کرد تلقی توانمی مناسبی دماسنج ،را بولتن برای
 حدت هم و ما زمان آن در کراسیودم پیشرفت حد تعیین

  !علنیت به نسبت دوره آن سازمان در مقاومت

 نقد" و "شکوفایی" دوره عمل و فکر در بازنگری نهضت
 هاینیمه از اما شد شروع "باال" از 62 سال در اگر ،"گذشته

 کرد. متاثر هم را تشکیالت سراسر تدریج به بعدبه 63
 ترکمنستان، ،باکو تاشکند، مهاجر هایتشکیالت بدوا   مباحث،

 در اگر رفت.برگ در را امریکا و اروپا بعدتر اندکی و کابل
 - نظری مسایل با رابطه در و مهاجرت از پیش سازمان
 و مرکزی کمیته توسط تشکیالت "آموزش" امر عموما   سیاسی،
 واحدهای در رهبری کادرهای از چند تنی هایدهیکنفرانس

 شد،می سیاسی و تئوریک "انسجام" به منجر که بود تشکیالتی
 خواهیمشارکت و انهورزدخالت مطالبه شاهد اما اینک

 خود که بودیم سیاسی و نظری امورات در سازمان کادرهای
 این .دادمی نشان نیز تشکیالتی سطوح ترینپائین در حتی را

 سازمانیدرون مناسبات شدن دمکراتیزه برای مهمی گام خود،
 اعضا مشارکتیخود خواست با افتاده راه به نهضت این .دبو
 سلسله کراسیودم استقرار متوجه فقط سازمان، سرنوشت در

 جنبه عیان آنگاه و پنهان ابتدا بلکه ؛نبود سازمان در مراتبی
 دو محصولی با شد مواجه نتیجه در و گرفت خود به شورش

 در و سازمانی اتوریته هرگونه رد و نفی سویک از ؛سویه
 کناره و هاانفعال در قسما   بعدها که - تفرد به رسیده نهایت
 دیگر سوی از و - ندارس ظهور منصه به را خود هاگیری
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 "سانترالیسم اجرای درخواست از فتنرفرا خوشبختانه
 نشد هکشیدپیش بعدا   و عمال   و سازمان در دمکراتیک"

 مناسبات آینده که آن جایگزین مشارکتی خواهیکراسیودم
 نوع این حاکمیت ریخت. پی رفتار همین البته نیز را ما یدرون

 در بود دمکراتیسم جدی پیشرفت نشانه ان،سازم در کراسیودم
  سازمان. اندیشه

 که آن اول دوره داشت. مضمونی دوره دو "کنگره "بولتن
 بود دلج دوره ،شدمی آن نخست اندی و سال یک برگیرنده در
 بر داشت تمرکز عموما   مباحث ،آن در که یسملنین فهم سر بر

 دوره این .خلقی انقالبات در کارگر" طبقه "هژمونی چگونگی
 پارادایم در -نیز سو دو هر از و - آن مباحثات و نشریه این از

 و فهمیبد زمینه در را همدیگر طرفین و داشت ارقر لنینیسم
 اما، دوم دوره کردند.می نقد لنینیسم - مارکسیسم از انحراف

 ،لنین از گذر دوره به ما راگذ واقع در و بود "نواندیشی" دوره
 به صراحت همین هب اوایل در فکری عبور ینچن البته آنکهبی

 دو یندآبر خود، کلیت در "کنگره بولتن" دوم دوره !درآید بیان
 تفحص و یسملنین تدریجی کشیدن پرسش به بردار   بود. بردار

 جامعه مشاهدات انباشت و سویک از اصل" به "برگشت در
 البته نیز کشاکش این و ،سو دیگر از جهات جمیع در شوروی

 و "گالسنوست فعال و شده پهن مختصات صفحه بر
  .گارباچف (اقتصادی سازیباز و سیاسی )علنیتیپروستریکا"

 به 1364 سال زمستان در گارباچف آنکه از پیش
 نوین مباحث و شود انتخاب شوروی کمونیست حزب دبیرکلی
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 در موجود" واقعا   "سوسیالیسم یرامونپ ایسابقهبی بکلی و
 میان پراکنده هایبحث ،درآید غلیان به شرق بلوک و ورویش

 تشکیالت چه و رهبری سطح در چه زمینه همین در ما خود
 و نجواوار گونهبه هنوز ،اما اگرچه بود! شده شروع مهاجرین

 صدور تا تردید ابراز فرم در هم بیشتر و سئوالی شکل در
 انتقادات که آنجاست از نکته این تصریح اهمیت یقینی. ماحکا

 .شدن شروع گارباچف با هیچوجههب شوروی، اوضاع هب ما
در  .گشتمیبر آن از پیش به ما انتقادی یگرپرسش برآمد
 که بود او آمدن کار سر با تنها تردید روند این ولیحال همان

 نمودهای ابتدا همان از ما گرفت! اوج و یافت خاص تقویت
 در رکود دولتی، - حزبی سمبوروکراتی رواج از زیادی
 کادرهای در ترس - تملق عملکرد ،اجتماعی فساد ،اقتصاد
 حاکم، حزبی دولت به شهروندان پنهان اعتقادیبی ،حزبی

 "کشور شهروندان در محسوس بسیار فروخورده رست
 هر در - دولتی واقع در و – عمومی اموال دزدی ،شوراها"

 را اداری صبامن پرتو در ارتشا گستردگی و ممکن اندازه
 به را هانارسایی این ،البته اوایل در .شنیدیممی و دیدیممی

 نیازهای به نسبت شوروی هداتتع از ناشی سنگین بار حساب
 در واریز و گذاشتیممی جهان سطح در بخشرهایی هایجنبش
 !کردیممی سوسیالیسم نساخت نبودنآسان و بودنطوالنی حساب

 ،یعین مشاهدات فشار م،آمدیمی جلوتر که هرچه اما
 دوم سال از راند.می ترعقب را ما ذهنی هایمقاومت

 و گیر از متعدد مسایل انباشت با دیگر ما ،مهاجرت
  بودیم. روبرو "مفقود عمال   "سوسیالیسم هایگرفتاری
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 ،مهاجرین تشکیالت بدنه در هاشدنتناقض دچار این
 کادرهای با مقایسه در آنها زیرا، بود. هم بیشتر بمراتب

 (ای)حرفه سازمانی وقت تمام کار جملگی که مرکزیت
 با ،داشتند ارتباط اجتماعی هایمحیط با کمتر لذا و کردندمی

 ها،کارخانه در بیشتری بمراتب برانگیزپرسش هایواقعیت
 بودند. مواجه هابیمارستان و هافروشگاه و خدماتی واحدهای

 در رهبری دستگاه اعضای که بود نیز این دیگر سوی از
 عینک عموما   ،مهاجرین تشکیالت بدنه عمده با مقایسه

 حزب به ترفزون عالیقی و چشم بر یترکلفت ایدئولوژیکی
 اینهمه با !داشتند موجود" واقعا   و"سوسیالیسم بزرگ" "برادر

 مشاهدات از حد هر گستر.دامن و گیرهمه بود روندی این اما،
 خلق مشکالت و شوروی جامعه از جایی هر در خلق" "فدایی

 کرد.می پرسش تولید او برای شوروی،

 ،رابطه این در مرکزی دوموضوع نظری، لحاظ از
 عوارض مستقیم لمس یاول بود. شده ما ذهنی اصلی مشغله

 بعد   - شوروی جامعه یشناسروان در بود یناستالی حکومت
 توسط او شخصیت کیش لعن از پس حتی و سال سی

 "استالین بر مبنی تئوریک وجیهت اندازه هر با که - خروشچف
 جای همه و سطوح همه در قویا   باز کشور و حزب از زدایی"

 نتیجه این به ما واقع، در .شدمی حس آن ردپای ،شوروی
 نه نهایت در شوروی مردم بودن مرعوب که شدیممی نزدیک

 حاکمیت به گرددمیبر اساس در که ،استالینی کیش به فقط
 چالش با هم هنوز البته ما .جامعه بر کمونیست حزب مطلق
 بحث و داشتیم فاصله پرولتاریا" "دیکتاتوری به نسبت نظری
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 و نوع سر بر کماکان ،"کنگره "بولتن نشریه در مرکزی
 در !آن خود نه و بود پرولتاریا" "دیکتاتوری اعمال مکانیسم

 ایدئولوژیک تز ینهم عینی مصداق مشاهده ،اما حال عین
 ناذها ،افغانستان و شرق بلوک و شوروی در کمونیسم ایپایه
 به برای را شرایط و ردخومی موریانه چون را ما

 کرد!می مهیا بنیادآئین گزاره این بردنزیرسئوال

 که بود شوروی اقتصاد در شدهنهادینه رکود اما یدیگر
 ریزی)برنامه پالنی اقتصاد به نسبت روزافزون تردید

 نظر نقطه از انگیخت.می بر ما در را ضدبازار و متمرکز(
 لنین "نپ طرح" صحت به ما در اتتوجه ابتدا گفتمانی، نگاه

 میان در پرسش این و یافت سوق بازار( اقتصاد از گیری)بهره
 ساختمان اوایل لنینی طرح آن که گذاشت نضج به رو ما

 ایچاره فقط نه یبایستمین اساسا   آیا موجود" واقعا   "سوسیالیسم
 کهبل ،داخلی جنگ از ناشی قحطی رفع برای شدمی فهمیده
 تاکتیکی جوییچاره جایهب استراتژیک گردیدمی تلقی تدبیری

 باز ؟انقالبی روسیه در داخلی جنگ عوارض به نسبت گذرا
 استراتژیک "نپ" چون نکند که داشتیم را خود از پرسش این
 و "سالخوزی" انقالب بولدوزر آیااینکه  هم بعدش و نشد فهم

 زیر با و آمد که بودن بیست دهه اواخر )دولتی( "اشتراکی"
 شد باعث بزرگ روسیه اجتماعی – اقتصادی ساختار گرفتن
 ماند؟ب باز خودش طبیعی رشد از چنین این شوروی جامعه

 بنیادین نظری یهاشک بعضی ،زمان طی ما مشاهدات
 در را آن بخواهد کسی هم هنوز آنکهبی نشاندمی ما دل در را
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 به ،اینکه جمله از ورد!آ زبان بر صراحت به تئوریک قالب
 خلیدمی ما جان عمق در داشت خاری چون سئوال این تدریج

 و شدمی گفته شوروی رد جدید" "طبقه درباره آنچه هر آیا که
 ستیزی()شوروی سویتیسمآنتی حساب به را آنها متعصبانه ام

 اینک هم که یستن یمشخص واقعیت همین ،خود ،گذاشتیممی
 اینست جز آیا که پرسیدیممی خود از ؟!داریم چشم پیش را آن
 و است کمونیست حزب ،امور کاره همه اینجا در که

 اقسام از برخوردار اداری( )کادرهای تچی"ا"آپار یهاحزبی
 روز به روز ما صفوف در ،هاپرسش این ؟هارانت و امتیازات

 اینست واقعیت اما اینهمه با .گرفتندمی بیشتری ژرفای و دامنه
 که بود پروستریکا" و "گالسنوست شروع این همانا که

 خالقیت هم و بدهد ترنظری جنبه هم سئواالت این به توانست
 ینب ولی .بردب باال را آنها گیریپاسخ برای ما در ذهنی

 ،شوروی در شده شروع تحوالت با ما فتمانیگ یگرپرسش
 این گارباچف، هایسیاست در اگر :بود بارز بسیار تفاوت یک

 تقدم که بود شوروی اقتصاد عاجل نیاز مقتضی یپروستریکا
 این ،اما ما نیازهای با متناسب تئوریک هایتفحص در داشت؛

  !یافتمی ویژه اهمیتی که بود گالسنوست

 کمک ما درونی مباحث به هم پدیده یک روند، این در
 از گروهی یستماتیکس حضور آن، و دادمی جهت و کردمی

 هایکالس در بود سازمان مرکزیت زیر و مرکزی کادرهای
 .خورشیدی 62 سال خراوا از لنینیسم - مارکسیسم آموزشی

 گریچالش نسیم و آزاد بحث فضای ،که عیمقط در درست
 داشت ،پفآندره مرگ از پیش هایماه آخرین طی آکادمیک
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 را قرنینیم از یشب قدمت با دستوری و "مرده" هایکالس این
 ما رفقای کنجکاو ناذها ها،کالس این در کرد.می متحول
 ،تندیافتمی را تئوریک سئواالت طرح فرصت
 هاییپاسخ هم بعضا   و شدمی تقویت شانهاییگرپرسش

 تا اصول و احکام از آنها گذر برای بود ایمقدمه که ندگرفتمی
  ناپذیر!تغییر آنزمان

 که گردید برگزار مرکزی کمیته پلنوم 1366 پاییز اواخر
 بیشترین موضوع دو آن، در و تشکیالتی بود پلنومی اساسا  
 بود ضوابط تعیین یکی داد. اختصاص خود به را پلنوم وقت
 یهاکشاکش پی در سرانجام که کنگره گاندنماین انتخاب برای
 قرار پلنوم توافق مورد و شد بندیفرمول و تنظیم فرساطاقت
 .آن علل و 65 ضربات با داشت ارتباط ،هم دیگری و گرفت

 به پایین تا باال از سازمان که شد برگزار شرایطی در پلنوم این
 خصلت ،روز هر گذشت با و بود شده تقسیم عمده جناح دو

 یکی سیاسی نظر از جناح، دو این .گرفتمی خود به ترقطبی
 و اسالمی جمهوری به نسبت بود تریقاطع موضع دارای

 در استراتژی تا تاکتیک از هایینرمش به معتقد طیفی دیگری
 از راست. تا میانه از ما روزی آن الحطاص در و زمینه این

 دمکراتیک جمهوری از دفاع در چپ جناح ما ،ایبرنامه نظر
 موضع در مضمونا   و کلی بطور آنها لیو بودیم ایستاده خلق

 به رو متدرجا   ما تئوریک، نظر از ملی. دمکراتیک جمهوری
 هم هنوز عموما   آنان و ،پیشین اصول در داشتیم نظر تجدید
 ما کیدتأ نیز تشکیالتی نظر از .بودند اصول" "پاکیزگی مدافع

 "سانترالیسم به موسوم "آئین" در بود سیکراودم جنبه بر
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 متهم و سانترالیسم زوال نگران برعکس، آنان و دمکراتیک"
 .تشکیالتی گری""ویران به مقابل طرف کردن

 به رو تشکیالتی آراییصف عرصه در اگر بندیجناح این
 نظری عرصه در ،بود گذاشته بیشتر فشردگی و شدن سفت
 در اگر نیز، نیرو تعادل لحاظ به !داشت شدنباز به رو ولی

 بار را رفقا آن جناح سود به اکثریت تثبیت مرکزی کمیته سطح
 توازن خوردن همهب یاقو ،ولی تشکیالت سطح در بود آورده

 در ،اما بندیجناح این !داشت پی در را ما جناح سود به قوا
 یک است نوشته این وضوعم که گفتمانی تحوالت با رابطه
 یک عنوان به و خود نوبه به هم همین و بود ناپایدار بندیجناح

 واقع در !کردمی منطقبی را سازمان در انشعاب امر ،پارامتر
 یک بیشتر "راست"( به موسوم تشکیالت )در رفقا آن جناح
 نظر از ؛سیاسی - نظری یجناح که تا بود ائتالف و بلوک
 و برنامه در معتدل بود: مشاهده قابل آن در گرایش سه فکری

 ما جناح پراگماتیست. و گرا"،"اصول )"سانتر"(، سیاست
 حدودا   تجزیه به رو 67 سال اواخر از نیز "چپ"( به )مشهور

 بر پافشاری (1 :هامشخصه این با خود درون در یایشگر سه
 در نظر تجدید (3 و اصول، در تعدیل (2 ،"لنینی" اصول
 بود یگیرسمت یک خود زیست،هم بندیصف این اصول!

 پذیرش که چرا ؛سازمان در دمکراتیسم گفتمان تحول سویهب
 نوین حزبیت برای است رکینی رکن ،فکری )تکثر( پلورالیسم

 !دمکراتیسم بر راستوا
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 اختالفات عین در سازمان در اصلی جناح دو همزیستی
 درون در پلورالیسم پذیرش نیز و ،داشتند یکدیگر با که یحاد
 - باندیسم دام در سازمان سقوط از مانع بودند موجباتی دو، آن
 انفقد و ضعف دلیل به درست و کوتاهی مدت گرچها

 رسان کمک و - دیمدی خود در را آن از بروزاتی کراسیودم
 پیرامون تنوع و کثرت در را خود تا سازمان به بسیار

 ما آینده برای ،این و .کند تثبیت سیاسی و نظری باورهای
 ایران توده حزب زمان، همین در بود. کنندهتعیین اهمیت دارای

 ما عکس جهت در تمامی به دیگر چپ اتجریان از برخی و
 را خود درون در خالفتم و انتقاد هر و ندکرد طریق طی

 و هاگذاشتن کنار با و دانسته ایدئولوژیک یبیمار نشانه
 تنخویش در را "ایدئولوژیک "پاکیزگی ندخواست هاکردناخراج
 در سیاسی و نظری تکثر افتادنجا اما ند!نک تضمین خویش

 چپ که دهد نشان بارنخستین برای تا رفتمی سازمان،
 درون پلورالیسم در که ،انشعاب در نه را نظر تنوع تواندمی

 دیگر اکنون را شدگیتثبیت چنین و کند! تثبیت سازمانی
  شاهدیم. ایران چپ بیشترینه در خوشبختانه

 بود. شده آغاز فتمانیگ شکاف سازمان چپ" "جناح در
 لنینیسم - مارکسیسم)تز جدال از حاصل سنتز چونان اندیشینو
 به رو اولیه(، ینیسملن - سیسم)مارکتزآنتی و ("رسمی"

 امیر از ایمقاله در را خود بار نخستین که بود برآوردنسر
 دامنه و سرعت با .داد بازتاب "کنگره بولتن" در ممبینی

 "دیکتاتوری اصل سمت، همین در ما جناح تفکر تنگرف
 آن رد به کار ،حتی اشادامه در و رفت یرسئوالز پرولتاریا"
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 سازمان چپ جناح ترکیب در بود شکاف آغاز این، !شد کشیده
 بدنه در گیریتصمیم به شروع آن، از بیشتر واقع در و

 در رادگمان و دمانب چپ کماکان (1 :تا سازمان معترض
 که چپ به گرایش از ینوع پرچم زیر و فدایی سازمان
با  معین سیاسی - یابرنامه انتخاب با (2 ،ستاو خود برگزیده

 با که هن دیگر اما منفرد دشو یچپ (3 و ،وداع گوید چپ
  !سازمان

 تعمیق به ،67 ماه اسفند پلنوم و 66 پلنوم زمانی فاصله
 دارد. اختصاص گفتهپیش مضمون همان با سازمان در شکاف

 دچار سازمان رهبری ،رفقا آن گفتههب زمانی، برش این در
 حال و بود شده تشکیالتی هایگیریتصمیم در "توقف بحران"

 بیشتر هم باز تشدید با بود مواجه سازمان ما، نظر از آنکه
 ما  رس شد تشکیل 67 پلنوم .خود در نظری هایآراییصف
 از رفتبرون برای عمال   ولی کنگره تدارک کردن نهایی برای
 روی نهایی تکلیف عیینت خاطربه ما نظر از .موجود وضع

 تعیین مقدمتا   رفقا آن نظر از و ،کنگره به رفتن چگونگی
 هیئت ترکیب در 5 به 5 پات" "حالت از خروج برای یفتکل

 مشخصا   و رهبری اتوریته که شرایطی در آنهم ،سیاسی
 و ویروش در مهاجرین تشکیالت در چه ،آن "راست"
 سطح ترینپایین به غرب در مستقر تشکیالت چه و افغانستان

 که"آن انهشناسروان فضای زیر پلنوم .بود یافته تنزل ممکنه
 برگزار "گیرد قرار ریبره جایگاه در نباید کندیمن کار

 تصمیم همان در ،تشکیالتی مطلقا   پلنوم این سرنوشت د!گردی
 از استفاده با مرکزی کمیته اکثریت خورد. رقم اشتشکیالتی
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 گرفت تصمیمی مرکزی، کمیته رکاد در خود دمکراتیک حق
 عضو دو !بود دمکراتیکضد مطلقا   سازمان مقیاس در که

 مشاور عضو یک و ید(ؤمیرم هادی و حمیدیان )نقیصلیا
 نیز نفر سه هر و - رودباری( جمشیدی )فردوس سیاسی هیئت

 توازن خوردن همهب برای ندشد هگذاشت کنار - "چپ جناح" از
 از تا "راست" به معروف جناح سود به سیاسی هیئت در قوا
  .شود آرا اکثریت حائز راست جناح ،طریق این

 به دادنپایان تئوری با گفتمانی نظر از که متصمی این
 سازمان در غیرپرولتری بلبشوی و تشکیالتی طلبیانحالل

 رهبری دو به تقسیم کامال   را سازمان رهبری ،شدمی تبیین
 تصمیمات علیه را تشکیالت مطلق اکثریت اما، پلنوم خبر .کرد
 رشگزا دو ارائه منطقا   و شوراند آن "راست" رهبری و پلنوم

 آستانه در سازمان .آورد پی در را تشکیالت به پلنوم از مستقل
 خوشبختانه بار این که تفاوت این با گرفت قرار انشعاب
 و اصولی جوییتوافق ،دمکراتیسم مضمون با گفتمانی تحوالت

 خاصی لحظه کرد!می توصیه گزینیانشعاب جایهب را عملی
 در و تشکیالت در کامل بندیجبهه سازمان: حیات در بود

 بروز حال همان در و ،غنایم" "تقسیم سطح تا سفانهمتأ مواردی
 برای رهبری در گرفتهشکل نظری پتانسیل آن یعمل نتایج
 دید گیریوسعت نشانه که کمونیستی" انشعاب" از ابناجت

 دوران روندهای برعکس درست یعنی، !ما در بود نظری
 میان حزبی رهبری تا ،هاآن در که ایدئولوژی مطلق حاکمیت

 تقسیم به منجر درنگبی دشمی جدی اختالف دچار خود
 سریعا   تشکل قالب در انشعاب امر و گردیدمی تشکیالت
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 بحران اوج در سازمان که بود سانبدین یافت!می رسمیت
 یک ،انشعاب از احتراز برای تدبیربینی با ،خود تشکیالتی

 !گذاشت نمایش به را دیگر گفتمانی تحول

 خود اکثریت در که بود چپ" "جناح این ،اساس رد
 واکنش شکل مقطع آن در که را انشعاب فکر تا کوشید

 از آنرا ،البته هم همین .بزند پس ،بود گرفته خود هب ینیرومند
 ماندن با ما ،اما اینهمه با د!کر جدی هایتنش دچار خود درون

 توافق داومت روی تاکید و انشعاب، جایهب پلورالیسم به باور بر
 را یشخو کوشش همه کنگره، به رفتن سر بر سازمان کل در

 نخستین برگزاری بتواند باالخره سازمان کلیت تا یمبرد کار هب
 در و مسئوالنه رویکرد این پی در .باشد شاهد را اشکنگره

 نیز راست" "جناح در ،که بود گفتمانی تحوالت از ناشی واقع
 تشکیالتی تصمیم که بپذیرد ملع در تا آمد رو بینیواقع یک

 حزبیت ورشکسته نگاه بر بوده مبتنی ،پلنوم آن ماجراجویانه
 آن عملی آثار تا شود دیده تدبیری است الزم اکنون و پیشین

  .برسد خود حداقل به تشکیالتی اقدام و نیت

 کادر در (1 که: گرفت قرار این بر طرفین بین توافق
 هیچ فعال   ،آن منتخب یاسیس هیئت در پلنوم، تصمیمات همین

 (2 ؛باشد شتهدا جناحی خصلت که شود اتخاذ نباید تصمیمی
اما  ،خود جایبه محفوظ سیاسی هایتفاوت و نظرهااختالف

 تشکیل برای توافق فرمول زیر متقابل همکاری از مانع نباید
 در باید که بعدی پلنوم طی (3 و ؛شوند سازمان واحد کنگره

 در مضمونی اتتغییر ،دگرد برگزار مکنم زمان تریننزدیک
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 خود به حقوقی جنبه 67 اسفند پلنوم تشکیالتی تصمیمات
 فراهم سازمان بدنه در حداقل اعتماد طریق این از تا دنبگیر

 .آید

 تشکیل مضمون همین با رستد 68 تابستان اوایل پلنوم
 کنگره برگزاری سازمان عاجل و مقدم وظیفه ،آن در و یافت
 در را خود غم و هم همه که یمگرفت تصمیم یعنی، .دش اعالم

 به را خود یجا سیاسی هیئت سنتی فرم .یمده قرار آن خدمت
 اعزام ،نیز آن تصمیم نخستین و داد فرهن 7 اجرایی هیئت یک

 عمال   شورشی تشکیالت اقناع برای شد اروپا به توافقی هیئت
 نظورمهب و ؛شهری و کشوری واحدهای همه در دو به منقسم
 برگزاری و سازمان با ماندن برای رفقا ههم کردن متقاعد
 سرنوشت پیرامون اعضا خود ،آن در تا واحد ایکنگره

 تصمیم خویش سازمانی حیات ادامه چگونگی و سازمان
 د.نگیرب

 که - 67 سال زمستان اواخر پلنوم زمانی فاصله در اما
 تشکیل زمان تا - گرفت خود به کودتا" "پلنوم نام تشکیالت در

 در نظری تحوالت ،69 سال تابستان در کنگره نخستین
 از بخشی برای .رفتگ شتاب لنینیسم با وداع سمت در سازمان
 فقط آن از هاییبخش برای و آگاهانه کمابیش البته سازمان

 سه در جدی نظرتجدید بویژه ،فکری وداع این در !پذیرفتنیپسا
 گزاره ب( وسیالیسم،س به گذار چگونگی آ( مرکزی: موضوع

 از ارزیابی پ( و ،دمکراسی موضوع و پرولتاریا دیکتاتوری
  .جهانی یدارسرمایه تاریخی ظرفیت
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 بود. ما از ایعمده بخش حال وصف چون بگویم خود از
 بعد   - شوروی آسیایی هایجمهوری از عینی مشاهدات بازتاب

 راتیکدمک جمهوری نیز و - ساله هفتاد "سوسیالیسم" استقرار
 برای سال چند آن طی نظری تحوالت آیینه در افغانستان خلق
 رشته یک شودمین ،کردنی اراده هیچ با که بود شده این من

 تصنع به را آنها یا و زد دور را تاریخی تکامل ضروریات
 ورای از "جهش تز خود در گیر ،کهایننتیجه  کرد. ایجاد

 فراتر آن! بعدی رتفاسی در فقط نه و است لنین ی"دارسرمایه
 به است ممکن چطور که مبپرس خود از تا مدرسی این به حتی،

 ،1917 اکتبر در بلشویک حزب سوی از تقدر تسخیر صرف
 مرحله به دمکراتیک بورژوا مرحله از انقالب بارهیکهب

 بنیادی تز آن که مدکر تامل این در نیز ؟!بجهد سوسیالیستی
 خود کارکردی پایان به سیستمی هیچ گفتمی که مارکس

 چگونه ،کند خرج را خود هایظرفیت همه آنکه مگر رسدمین
  !؟نیفتد تناقض در لنین "اکتبریستی" گراییاراده با تواندمی

 به دمکراتیک سانترالیسم نقد در که اینوشته نخستین
 از قبل در کمونیست لوکزامبورگ رزا نوشته رسید، ما دست

 بینیپیش او !لنین تشکیالتی ظریهن نقد در بود اکتبر انقالب
 دیکتاتوری تز پایه بر لنین تشکیالتی بندیفرمول که بود کرده

 در و رسید خواهد پیشاهنگ"" حزب دیکتاتوری به ،پرولتاریا
 رهبر و حزب رهبری غیردمکراتیک آمریت خود، تداوم
 را آن صحت ما که ایپیشگویی !داشت خواهد پی در را حزب

 نتیجتا   و دیدیممی چشم به خود چون یگرانید و خود عمل در
 یم!اندیشیدمی اولیه" "اصول خود ذات در هاگرفتاری و گیر به
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 شودمی چطور آخر که بود تهگرف قرار ما برابر در پرسش این
 به راهی هر که کند کیدتأ این بر اکتبر انقالب از پیش لنین

 وی خود لیو است محض بالهت ،دمکراسی جز سوسیالیسم
 از نظر در آنگاه و عمل در بدوا   را دمکراسی اکتبر، از پس

 تماما   را آن و کند تهی اشمدنی و ساختاری خصلت هرگونه
 رسد؟!ب بورژوایی دمکراسی تحقیر به و بیندب طبقاتی

 لنین اثر شدن نوشته از بعد سال هفتاد به نزدیک ما
 رشد لهمرح باالترین را آن کتابش در او که امپریالیسم درباره
 هداد توضیح سیستم این احتضار و گندیدگی و یدارسرمایه

 سیستم این دینامیک واقعیت با مواجه را خود هم هنوز ،بود
 در آن کماکان نفوذ شاهد نیز و دیدیممی ظالمانه و استثماری

 این به نسبت جدی تردید دچار بویژه ما !خاکی کره پهنای
 آن، مطابق که بودیم دهش اثر آن تزهای از سیاسی گیرینتیجه

 یک در وسیالیسمس پیروزی ،بزرگ رهبر و تئوریسین این
 یامکان را یدارسرمایه حلقه ترینضعیف در هم آن و کشور
 نباید آیا که شدمی مطرح سئوال این .بود داشته اعالم واقعی
 در حتی و برژنف دوران رکود در نه را شوروی مشکل ریشه
 ولونتاریسم در بایستمی اصل در کهبل ،استالینیسم تحکم
 هایانحراف در نه را کار گیر و جست لنین خود گرایی()اراده

 و کاوید باید نخستین کج خشت همان خود در که مسیر طی
 که شدمی مطرح ایندست از هاییپرسش حتی، ادامه در ؟دید
 شناساننده ترینبرجسته و تاریخ مادی تفسیر فرزانه آن آیا

 برخورد در خود ،)مارکس( یدارسرمایه نظام درونی قوانین
 شدهن نوسانات و تناقضات برخی دچار ،پاریس کمون تجربه با
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 داریسرمایه نوین نظام آهنین منطق بین تناقض جمله از ؟است
 شر از رهایی برای مارکس انسانی آرزوی و رشد به رو هنوز

 در تا رفتمی که بودیم گرفته قرار مسیری در ما !؟آن
 برخیزد بازنگری به هم تاریخی" "جبر خود در حتی اشامهاد
 به ،استالین توسط شده پرداخته تیماتریالیس دترمینیسم از و

  رسد!ب کهنسالی دوره مارکس پراکسیسم رویکرد

 ولونتاریسم ویژه هب و لنینی "اصول" رشته یک در تردید
 ما. از بسیاری برای بود گفتمانی اساسی عطف نقطه یک ،آن
 این در ریشه آن، بعد   و بعدی دهه نظری تحوالت ههم

 ما برگشت به منجر اصول، به ما برگشت داشت. هانظرتجدید
 در ما گام به گام شدن ذوب باعث و دش اصول رشته یک از

 حیات در فکری تکانه بزرگترین ،این .مانایدئولوژیک جمود
 تحوالت همه از فراتر بسی و آن زایش زمان از بود سازمان

 ایدئولوژی قالب در جملگی که یمتدیک و استراتژیک
 تتحوال این به دادنتن .داشتند تشخص لنینیسم - مارکسیسم

 ،چپ انسانی موضع بر کماکان ماندن حالهمان در و اندیشیده
 زمانی فاصله اندک با ما مجموعه که بود آزمونی بزرگترین

  یم.شد آن وارد ،پروسه یک طی و همدیگر از

 سوسیالیسم انطباق و آشتی تحوالت، این اثباتی ایهمدرون
 و بنیادین بود یساختزیر این، !بود ما ذهن در کراسیودم و

 ذهنی سئلهم پس، آن از .ما اندیشه در اساسی سازیزیر یک
 همدیگر با دو این خوردگیگره و حد عموما   ما صفوف در

 نظری، بعدی هایتکوین همه .همین نیز اکنون و است بوده
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 فهم تعمیق پرتو در سازمان، تشکیالتی و سیاسی ی،ابرنامه
 معنی که ستا دو این بین رابطه نوع بستر بر و مقوله دو این
 نهایی، تحلیل در سازمان بعدی نظری پلورالیسم یابند.می

 دو این بین مختلف هاینسبت نمایش جز نیست و نبوده چیزی
 هایالیستسوسی :سازمان در مختلف هایگرایش وجود در

 دمکرات! هایکمونیست و هادمکرات سوسیال دمکرات،

 اولین برگزاری با که دوره این فرجام گفتمانی، نظر از
 فروریزی جز نبود چیزی واقع در ،خورد رقم سازمان کنگره

 سازمان ذهنیت در لنینیستی - مارکسیستی ایدئولوژیک زهسا
 فروپاشی از زودتر تنها نه و )اکثریت(. ایران خلق فداییان

 بلوک و شوروی در موجود" عمال   "سوسیالیسم ساختمان
 کودتای خبر !برلین دیوار ریزش از ترپیش حتی که ،شرق

 سال در دوم کنگره برگزاری حین روزهای در ما را، "سرخ"
 چرا یم؛وش شوکه هم خیلی آن وقوع از آنکهبی شنیدیم 1370

 اشکال در را "سیستم" به مربوط یرویدادها هم اگر که
 قطعی شدن هپوسید سمت اما کردیمنمی بینیپیش آنها مشخص

 دهه پایانه در بودیم! فهمیده اشفروپاشی از پیش را آن مرگ و
 منفردهایی و سازمان رهبری در ایهسته تنها ،شمسی شصت

 خلوص" از دفاع موضع در هم هنوز که بودند آن بدنه از
 با عموما   نیز اینان دخو تازه و زدندمی درجا ایدئولوژیک"

 غسل با را مرگ آن سوگ توانستند ما، از یافاصله اندک
  د.نوش همراه سوسیالیستی فکر نوسازی تعمید
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 حال در نوسازی و سازمان کنگره نخستین
 جریان

 تابستان اواخر توانست انجامسر سازمان، کنگره نخستین
 موفقیت نشانه به و آلمان دارمشتاد هرش در شمسی 69 سال

 برگزار دمکراتیک، رفتار و ایده حاکمیت و پلورالیستی توافق
 به سازمان در یهمگان برابر رای بار، نخستین برای تا ودش

 ،کنگره این ماقبل هایسال آخرین آن در آنکه با د.درآی نمایش
 هآمد پیش ایدئولوژیک هایدگردیسی مسیر در همانا سازمان

 مرکزی موضوع ،زدمی رقم را سازمان آینده هم همین و بود
 گذشته برنامه و مشی شبح با بود تکلیفتعیین کماکان اما

 خشم !کردمی سنگینی سازمان سر بر همچنان که "شکوفایی"
 تکلیف تعیین به معطوف کنگره، این در عمومی اعتراض و

 مبارزاتی یشناسروان با که شد ایبرنامه و سیاست با رسمی
  !خواندنمی خلق فدایی

 طی سازمان رهبری عملکرد از گزارش خواهان کنگره،
 رهبری مسئولیت بارهدر بتواند تا بود آن حاکمیت ساله ده

 بگیرد. تصمیم سازمان فردای برای و کند قضاوت دیروزین
 وجود متفرق عمال   مرکزی   کمیته سوی از جمعی گزارش هیچ

 وقت تخصیص به کار لذا، شود. هئارا کنگره به که نداشت
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 از پیش اجرایی هیئت و اسبق سیاسی هیئت اعضای برای
 شودمی گذاشته اختیارشان در که وقتی در تا رسید کنگره
 کمیته ساله ده و جمعی کارنامه درباره خود نظرات چکیده

 طی البته من نهند. میان در کنگره با را انقالب بعد   مرکزی
 شدهطی مسیر با رابطه در خود نظر ،یلیتفص نسبتا   نوشته یک

 میان در حضار با را مهاجرت سال چند آن طول در کنگره تا
  .بودم گذاشته

 فاصله در بود سازمان "گذشته" حول کنگره، بحث عمده
 و انتقاد" - "اتحاد مشی اخذ واقع در و 61 تا 59 ساله سه آن

 و "شکوفایی"؛ سیاست و برنامه به آن تکوین سپس
 گذشته"! مشی "نقد کمیسیون نیز، آن کمیسیون ترینسحسا

 یافت خود کار دستور در را نویسیپیش زمینه، این در کنگره
 65 سال وسیع پلنوم مصوبه شده روزبه همان ،اساس در که
 ناظر رویکرد .بیشتر صراحتی با و تکمیلی شکل در البته بود
 - سازمان دعملکر از انتقاد مگر نبود چیزی نویس،پیش این بر
 هچ - وقت مرکزی کمیته نخست درجه مسئولیت به هم طبعا   و

 مجموعا   که ییهاروش اتخاذ در چه و یشهاکردنسیاست در
 تشکیالتی و سیاسی نظری، استقالل رفتندست از موجب

 اپوزیسیون در اشآفرینینقش فروگذاری به منجرو  سازمان
 "وحدت "بسوی مشی قطعنامه، .شده بود سکوالر و دمکرات
 خطای همین از بخشی و ناشی را ایران توده حزب با سازمان
 سازمان گیریرابطه نوع در و کرد ارزیابی متدیک و سیاسی

 از هاکردنعدول بر ،نیز پرولتری" یونالیسمس"انترنا با
  نمود. کیدأت خلق فدایی مستقل شخصیت



 سیرگفتمانی ما!

221 

 

 تنرف اصل بود! نیز ترینآنارشیک ،اما ما کنگره نخستین
 مضمونی تدارک منطق - کراسیودم به احترام - کنگره به

 خود الشعاعتحت تمامی به را - دمکراتیک مدیریت - کنگره
 در بایستمی کنگره مصوبات نویسپیش که،طوری بود؛ گرفته
 مدیریتی و سیاسی سرنوشت مورد در شد!می تهیه کنگره خود

 و البته که پیشیپیشا مدبرانه تدارک از نیز، کنگره بعد   سازمان
 محک کنگره دمکراتیسم با بایستمی نهایت در مسلما  

 تحوالت از برآوردهسر دینامیسم فقط نبود! خبری ،خوردمی
 همگانی پیمانیهم آن و کنگره از پیش سال چند آن کراتیکمد

 شدهشلیک گلوله نخستین بعد   رفاقت دهه ود طی گرفته شکل
 جدی بحران آن فرارویی از مانع توانست که بود "سیاهکل" در
 تحوالت یکی ،پشتوانه دو همین .شود سازمان گیدپاشیهماز به

 انقالبی نظمیبی میان از توانست ،تاریخی دیگری ونظری 
 کشد! بیرون را دمکراتیک نظم از حدیاو نوع ،کنگره

 قبل از سند   آن یا این به مستند نه که ولو گرهی نکته یک
 همانا آن، و تداش کنگره مباحث در خاصی جای ،شده تهیه

 کنگره، در موضوع این طرح بود. سازمان" "هویت موضوع
 یک در و داد اختصاص خود به را همایش وقت از بخشی که
 نظرنقطه از ت،یاف ایویژه برجستگی هاسخنرانی شتهر

 اهمیت سازمان، گفتمانی تحوالت یعنی کتاب این بحث موضوع
 دیدگاهی و نظری تحول که شرایطی در واقع، در .دارد بسیار

 بلکه بود گرفته خود به ایالعادهفوق شتاب تنها نه سازمان در
 نقطه بزرگترین از داشت سازمان که بود این ،آن از فراتر
 ترینطبیعی توانستهمی ،ینهم .کردمی عبور خود تاریخ عطف
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 و کیستیم ،خود اکنون در ما که کنیم معلوم تا باشد دغدغه
 ؟کدام نمااجتماعی بانتخا

 رمانآ درباره که بود آن هم رابطه این در مشخص سئوال
 اجتماعی تحول کدامین پی در گوییم،می چه خود سوسیالیستی

 که بود روشن این چیست؟ ما اصلی یگیرسمت و هستیم کالن
 در نظری انسجام میزان نیز و سازمان در نظری تکوین حد

 این در سازمان روز آن تا دادنمی اجازه هنوز آن صفوف
 همان جوف در اما، اینهمه با .نشست دقیق تعریف به را زمینه

 آرمان به نسبت سازمان وفاداری بر ،کنگره مصوبه چند
 نظام علیه مبارزه بر آمد، عمل هب تاکید سوسیالیسم

 از دفاع سازمان اجتماعی دغدغه و شد تاکید یدارسرمایه
 در که آنچه گردید. اعالم انکشزحمت طیف ترینوسیع منافع

 برجستگی مانسوسیالیستی هویت بر ما کماکان   ابرام با رابطه
 پیوندیهم بر بود کنگره بنیادین و اساسی تاکید ،داشت

  !کراسیودم با سوسیالیسم

 مشی "بررسی برای کنگره منتخب کمیسیون نویسپیش
 آن قاطع اکثریت تصویب از کنگره تدقیقات برخی با گذشته"

 باالترین در ،"شکوفایی" سیاست و نظر با وداع و ذشتگ
 هدف درباره یافت. رسمیت سازمانی رادها از سطح

 بندیفرمول این به فقط کنگره سازمان، سیاسی - استراتژیک
 جمهوری یک استقرار راه در" ما سازمان :بگوید که کرد اکتفا

 کنگره، کند.می مبارزه ان"ایر در فدرال دمکرات سکوالر
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 به را آن (سندی )طراحی کردنزهپالتفرمی و تشریح و دقیقت
 کرد. واگذار خود منتخب ارگان

 هدایت ارگان انتخاب ،اما کنگره تصمیم ترینحساس
 باید کیدتأ به و هیچگونه .بود کنگره از بعد دوره برای سازمان

 هیچ و کسهیچ توسط قبل از تمهیدی هیچگونه که گفت
 کنگره به سازمان آتی یریتمد چون و چند برای جریانی
 رابطه این در عالیقی و تمایالت مسلما   بود! نشده عرضه
 تنها مشخص. پیشنهاد شکل در که نه کمدست اما داشت وجود

 نیز و هم از جدا مطلقا   لیو مشترک مضمونا   پیشنهاد
 امیر توسط ،همدیگر با قبل از شده هئارا هماهنگی هیچگونهبی

 همه داوطلبانه گیریکناره واستارخ که بود من و ممبینی
 نظر از .یمبود شده رهبری از سابق رهبری دستگاه اعضای

 در ابتکاری الگوی یک عنوان به بایستمی این ما، یدو هر
 در اعتمادها بازسازی به کمک برای و ایران چپ جنبش

 طرح این گرفت.می قرار کنگره تثبیت و ییدتأ مورد سازمان
 تجربه در گسست و آنارشیک اقدامی ی،رفقای سوی از البته
 مسلط ولی نشدهماعال گرایش آن در انجامسر لیو گردید تلقی

 اعضای ماندن کنار بر ناظر که رسید تعادل نقطه به کنگره بر
 سانبدین تا بود منتخب مدیریت از اسبق سیاسی هیئت اصلی

 !سلدگب خود العمرمادام رهبری از نماساز

 در بندیجناح که است اهمیت رایدا نیز نکته این ذکر
 بین کراسیودم چالش پایه رب و افقی گونهبه نه عمدتا   ،سازمان

 اساس بر بود عمودی شکل در عمدتا   کهبل ،سازمان بدنه و باال
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 و اتانتقاد اینکه دراما  !شده تفکیک هم از یهادیدگاه
 و رهبری مجموعه به نسبت تشکیالت سطح در هانارضایتی

 به رو مرکزی کمیته راست" "جناح علیه یطغیان گونهبه بویژه
 حتی ،اواخر آن در .نیست تردیدی کمترین ،بود گسترش
 کردندمی خود کار فقط که بود گرفته شکل تشکیالت در حلقاتی

 جا همین !سازمان کردن متالشی صرفا فونکسیون با هم گاه و
 بدنه و رس بین باقی قسما   هم هنوز پیوند   آن اگر که گفت باید

 تشکیالت از بزرگی بسیار بخش ،داشتمین وجود چپ" "جناح
 اینها همه با رفت.می سازمان از حتی یا و آمدمین کنگره به
 و سیاسی ،اساس در بود بحرانی ،سازمان در بحران ،اما

 و نظر پایه بر نیز سازمان در بندیتقسیم عمده و نظری
 در .بود سازمان سالمت حفظ کنندهتامین هم همین سیاست؛

 تنبیه مورد در رهبری جمعیهدست گیریتصمیم آن واقع،
 کهاین خاطربه 1366 سال در مهاجر تشکیالت از گروهی

 اقامت و شوروی از خروج به تصمیم سرانه""خود اصطالحا  
 تعیین برای خود طبیعی حق همچون) بودند گرفته اروپا در

 بود ما در لیسمسانترا رسوبات خرینآ از (یشخو زندگی محل
 !داشت بسیار سفتأ جای هم واقعا   که

 چه و سابق رهبری اعضای سخنان در چه اما، کنگره
 شکاف در را یسازمان شکاف ،خود نمایندگان هایسخنرانی
 جریان در و آخر روز در ویژه هب و کرد منعکس عمودی

 .داد قرار خویش نظر مد را شکاف ینهم بر غلبه ،انتخابات
 حفظ لزوم بر مبتنی که رهبری قدیمی اعضای از رفیق دو جز

 نام ثبت نامزد عنوان به ،نفس تازه نیروی با تجربه یرابطه
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 یکاندیدا اسبق سیاسی هیئت اعضای از دیگر هیچکس   ،کردند
 مدبرانه نیز کنگره نشدند. آینده مرکزی شورای در عضویت

 آتی ورد مسئولین عنوان به نفر ده ،کاندیداها میان از داد. رای
 کمیته اعضای از نفرشان پنج که شدند هبرگزید سازمان
 مجرب کادرهای از دیگر نفر پنج و بودند سابق مرکزی
 تجربه آمدجمع بر بود مبتنی ،شدهبرگزین ترکیب نوع سازمان.

 هیئت که یاگونهبه افراد چینش نیز و رهبری نوسازی و
 خارج و داخل تشکیالت از ینماد و ترکیب بتواند منتخب

  بود. سازمان در دمکراتیک خردمندی نشانه این، .باشد

 با رابطه در آن بر حاکم فضای و روحیه کنگره، این در
 اساسا   موجود" واقعا   "سوسیالیسم نظام به مربوط روندهای

 نه هنوز ولی عمومی باور !بود آن با جمعی انفصال نوعی
 این نجات کار که داشت قرار این بر ،سازمان در شده مدون
 اینکه اما .است گذشته اصالح و رفرم از ،فرسوده سیستم
 شکل کدام در ساله اندی و هفتاد کتاب این برگ آخرین

 در نبود. روشن ما برای هنوز ،خورد خواهد ورق مشخص
 این که بود آلمان مونیخ در شده برگزار و سازمان دوم کنگره
 مسکو در سرخ" یکودتا" وقوع با کنگره آن شد! بسته کتاب

 سازمان سوی از اعالمیه یبالفاصله صدور که یافت یزمانهم
 .داشت پی در را - کنگره – آن ارگان باالترین امضای به

 دهندهنشان و بود دارمعنی ،زمینه این در کنگره آن یگیرجهت
 یگیرسمت این .سازمان در گفتمانی تحول همین تداوم

 فرماندهی کودتای ه،کنگر قاطع اکثریت حمایت از برخوردار
 علیه واقع در که را سوسیالیسم نجات نام به شوروی ارتش
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 مبادا کهاین از ،اعالمیه کرد. محکوم ،بود علنیت و کراسیودم
 ابراز دشو موجب را عقب به برگشت شدنشپیروز با کودتا این

 به نسبت تلویحا   همانحال، در و نمود صریح نگرانی
 واقعه مورد در یگیرجهت این !داد هشدار راست داریمیدان

 یک جهان، سوسیالیستی" دژ "بزرگترین سازسرنوشت
 حکایت بل .نبود تاکتیکی و برانگیختگی جنس از گیریموضع

 ینچند نظری طوراتت به استظهار با ما گفتمانی تحوالت از
  !داشت هسال

 با بود سازمان وداع رسمی لحظه ،سازمان کنگره نخستین
 و نواندیشی تعمیق عرصه به دورو و گفتمانی گذشته یک

 جاری تشکیالتی و سیاسی زندگی در آن به بخشیمصداق
 یابیرسمیت هم یکی کنگره، این اصلی هایپیام از .سازمان

 به "دمکراتیک سانترالیسم" از قطعی گذر و پلورالیسم
 رهکنگ آخر ساعت آن یشناسروان بود. سازمانی دمکراتیسم

 بود گفتمانی گزینش انعکاس شد، شتهنو عاطفه و اشک در که
 که پیشین شکل در نه ولی کردمی جمع دوباره را سازمان که

 و سیاسی گفتمانی، بحران که است درست .در فضایی متحول
 که بود سنگین چنان سازمان ینهاده سر پشت تشکیالتی  

 اما اینهمه با باشد، نداشته همراههب سهمگین تلفاتی توانستمین
 آغازی را ما که بود رسیده فرا نو گفتمان از داشتبر موسم
 و – را سازمان که است تلخی واقعیت این .دادمی نوید دیگر
 بود؛ گرفته فرا ریزش کنگره این بعد   و قبل از - را چپ همه

 با گروهی راست، به پیوستن و چپ از کندن نیت با کسانی
 موضع از فردی صفت به عمل و حزبی فعالیت ترک
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 اما چپ موضع بر استوار کماکان نیز گروهی و اسی،کرودم
 دمکرات چپ برای خانه نوسازی یا و بازسازی پی در متجلی
 سالی پنج و بیست این طی سازمان، در ماندگان ما برای .بودن

 با "منظم نا" کنگره آن گذرد،می سازمان کنگره نخستین از که
 مانساز زمانیآن تا تحوالت محصول که یمصوبات همان
  د!ش راه ندهگشای ،بودند
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 پسگفتار

 تبیین است. نیاز نظری دانش و تئوری به تجهیز را ما
 پیش که را یآن و هستیم مانامروز در که چیزی آن تئوریک

 و تئوریک تحوالت تاریخ شرح دهیم.می اشادامه داریم و آمده
 کندمی کمک ما از بیرون برای هم و ما برای هم ما، گفتمانی

 التوتح از بخشی ما، در دیگران و خویش تنخویش در خود تا
 یرسالت احساس ینچن بیابند. را ایرانی چپ و ایرانی جامعه

 انداختن پرتو بدون ؛نداریم تاریخبی پدیده که ،دلیل این به نیز
 شناخت. و خواند را پدیده خود توانمین ،پدیده تاریخ بر

 – پراتیک سیکل گاه جدی، سیاسی حزب یک فعالیت
 - پراتیک - تئوری تناوب گاه و پیمایدمی را پراتیک - تئوری
 این بروز از شکل هر و شرایط هر در اما مهم را، تئوری
 !یکدیگر با است عمل و نظر پایدار خوردگیگره همانا ،سیکل

 تاجاستن تا بنماید ترآسان شاید نظر یک کردنعملی که دانیممی
 که داریم وقوف نیز این بر و ،گرفته انجام اقدامات از تئوریک

 یهاالگو روی از چیز همه که نیست چنین زندگی جریان در
 بدون آرمان و آرمانبی حزب اما بگیرد، صورت آماده پیشاز

 بود نخواهد چیزی ،نیز زمانه دانش بر مبتنی تئوریک تبیین
  !رودمی برباد وزشی با که باد حزب مگر
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 در و بستر بر و گذشته سال پنج و بیست این طی ما
 باشد دمکرات چپ گفتمان که خود نبرگزی گفتمان راستای

 ایمکوشیده که است اواخر این در بیشتر ولی ایمآمده پیش
 نوشتارهای در چه را خود گفتمانی هایبرداشت و هاداشته
 رچنده دهیم. نظری تبیین سازمانی کالن اسناد در چه و فردی

 برای که یستن آن ما قصد ،کردن تبیین این در که
 !وریمبیا رو گریید صلب به ،پیشین صلب کردنجایگزین

 - هنجار یک به مبدل دیگر اکنون و - عزم و نگاه همین خود
 متدولوژی به دیگر بار اینجا ما. در است نو گفتمان نشانگر
 ،نافذ کردن عمل شرط بگوییم: تا گردیممی بر مارکس

  دهد! توضیح را اشعمل که ینظر به است آدمی خودآگاهی

 آکادمیک کار از حزبی کار ممیزه پراتیک، حین در غییرت
 .فهمید باید همین در هم را تحزبی حین تحول پیچیدگی ؛است

 ،که جمعی .داریم کار و سر جمع با ،حزبیتی نوع تحوالت در
 و یذهن خالقیت و فکر از دنیایی آن اعضای از یک هر

 که باید ،اشتراکاتش عین در را حزبی جمع هر ،لذا و اندسلیقه
 نوسانات منشاء .فهمید هم نظرهااختالف و هاهماهنگینا مولد
 در آن شدنگرجلوه در نیز و حزب یک در جمعی تکوین حین

 کار .آن در است زندگی داشتنجریان همین ،یشهاتناقض
 و است شفاف معموال   ،آن دل از آمده بیرون تز و آکادمیک

 حزب .ختانگینمیبر هم توجه دبون چنین اگر که تناقضبی
 هاییانسان عمل هنگامه در است مشترک کردناراده جای اما،
 را هاتفاوت ها،دادنخرجبه ابتکار و اندیشیدن لحظه هر با که
 بری حزب یعنی شفاف، خیلی حزب گذارند.می نمایش به نیز
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 در و عمل در ریسک فقد یعنی اشتباه،بی حزب و اشتباه از
 عین در لتحو بودن!موجود عین در نداشتن وجود ،نتیجه
 ؛است همین به دقیقا   ،آن ارزش لیو درومی پیش کند ،یتحزب
 حزب .یابدمی نشدنهادینه ادستعدا و آوردمی یپایدار زیرا
 مشاوره و کند فکری تغذیه منفرد متفکرین از باید و تواندمی

توانسته  یروشنفکر تفرد که نیست صادق اما آن عکس یرد،گ
  د.بنشین حزبت جایباشد 

 ایمرسیده یروش و نگاه به خود، فکری نوسازی طی ما
 را مانتاریخ توضیح در ما سوی از اساسی نظرتجدید که

 پیش ،ما جامعه تحوالت به دمکرات چپ نگاه .داردمی ایجاب
 و آزادی و مدرنیته هایارزش زاویه از است الزم همه از
 اجتماعی، اقتصادی، مختصات در آن برای کراسیودم

 ،ییهاارزش ینچن بدون که باشد موجود سیاسی و فرهنگی
 ادامه ما برای پاید.مین ،گیردب شکل هم اگر اجتماعی عدالت
 در آن هایارزش از پاسداری در مقدمتا   ،مشروطیت انقالب
 ملی جنبش ؛است یشهروند حقوق و حقوقی دولت عرصه

 شهروندی حقوق یفایتاس جنبش خود اساس در هم نفت شدن
 بهمن انقالب ؛ملی مشاع ثروت از شهروند برخورداری و بود
 آمادگی جهت ایران جامعه تاریخی نقد درشد  کالن ایآیینه نیز
 سکوالر. دمکرات جمهوریت تحقق برای هزینه پر تمرینی و

 یک گیرد.پی بایدمی و بایستمی را هاهمین تداوم و حفظ ،چپ
 با که چرا زندمی پیوند جامعه با هم را چپ ی،گیرجهت چنین

 دهدمی فرصت او به هم و است خورده گره آن فراگیر خواست



 سیرگفتمانی ما!

231 

 

 همه برای عادالنه زیست حق با را شهروندی حق بتواند تا
 آمیزد. در شهروندان

 از ما حرکت سیر در بوده ما بزرگ دستاورد پلورالیسم،
 !ما امروز به لنینیستی - مارکسیست چپ و انقالبی چریک
 تمرین و همدیگر از کراسیودم و سوسیالیسم ناپذیریجدایی

 رفتار نمونه ،آن اتکای به بتوان که آنجا تا خود در کراسیودم
 ما برای . اینداشت عرضه را کراسیودم بر مبتنی بیرونی

 آنیم بر که سیرم راهنمای چراغ همچون افتاده جا است یباور
 از فارغ ،جهان به نگریستن .بتابد سرمان فراز بر نیز همچنان

 علمی هایآموزه از گیرییاری حال همان در و هاداوریپیش
 از انسان رهایی آرمان ،که هاییدانش آن از رفتنبرگ بویژه و

 با آدمی ازخودبیگانگی تولید منبع نوع هر و تبعیض نوع هر
 تا برآنیم ما دارند.می پیشنهاد و ددهنمی نشان را خود

 و مداوم یگرپرسش نقاد، خرد بر ایستادن و اندیشیمستقل
 الگوی را جزمیت و قدسیت گونه هر شکستن در جسارت

  .سازیم خود یرفتار

 است گرفته ما از را مرسوم "شفافیت" ما، در پلورالیسم
 شتهگذ معنی به شفاف خواهیمنمی دیگر ما بگیرد. هم باید که
 نافی که نه و مرزبی یمباش حزبی که معنیبدین نه اما !شویم آن
 به خود بین در نتوانند ما درون هایگرایش اگر که واقعیت این

 طبعا   رسندب فیمابین اساسی اختالفات سر بر هاییتعادل نقطه
 دهند. توضیح را خود بودنحزبیهم تداوم توانست هم نخواهند

 معیار هیچ به خود بین روابط تنظیم در که برآنیم ما
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 هم را اختالف از حد هر که نه اما ،ندهیم تن دمکراتیکغیر
 یهاارزش ،ما یتحزب در مرز بدانیم. حزب یک مظروف

 در که آگاهیم نیک ما است. راهبردی هایبرنامه و بنیادی
 سوسیالیسم بین نسبت و رابطه و هستیم دمکراسی به گذر مسیر

 چه که باز است بحثی هم هنوز ،ام صفوف در دمکراسی و
 د.وش خود در نیز یهایاستحاله و هاتفکیک آبستن ،آینده در بسا
 صفوف درون هایورزیسیاست در که دانیممی و بینیممی ما
 فراتر تاکتیک از که کندمی بروز هم بزرگی هایتفاوت ما
 نیز اجتماعی جایگاه به حتی گاه و استراتژی به و فتهر

 و است حرکت در دمکرات چپ که داریم اذعان ما .رسندمی
 یهاتفاوت حامل نیز ما سازمان و ،تحول حال در هم هنوز
 فقط خود. میان در تازه یهاتفاوت زایش آماده و درشت و ریز
 تصمیم را نیهما ؛ردنک عجله هاگیریتصمیم در که دکوشی باید

  .بیاید پایین ممکن حد تا آن در خطا احتمال که گرفت

 به خود امروزین رویکرد ما که باشد قرار اگر آیینه هر
 آن سرفصل در ،دهیم توضیح تزگونه را حکومت و جامعه
 رشته یک به مجهزبودن !محوریبرنامه نوشت: خواهیم چنین

 اهمیت دارای و ستما اعمال دهندهتوضیح مسلما   ،نظرات
 اما ؛نماپایداری و ثبات برای هم و ما خود برای هم بسیار
 محک که است هایمانبرنامه با را ما اساسا   و مقدمتا   ،مردم

 همین برای چه ،مشخص هایبرنامه با را ما جامعه، ند.نزمی
 است مقتضی و معین مورد هر در نیز و فردا، چه و امروز

 مانرد که یا را ما پذیردمی آیا دهد نشان تا سنجدمی که
 تا گذردمی منشور همین از هم حکومت با مناسبات ؟کندمی
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 مخالفت و قدرت تسخیر مجرد امر نه موضوع، که بداند جامعه
 برای است مشخص رفتنگقدرت بلکه ،قدرت خاطربه قدرت با

 اپوزیسیون .داریم را اشداعیه که یمعین برنامه آن اجرای
 قدرت رویکردهای با ماست انهمحوربرنامه مخالفت ما بودن
 در پذیریمسئولیت و ؛است ذیریپمسئولیت نفس این، !حاکم
 جامعه! در هم و خود در هم شعور ارتقای عین ،امر این قبال
 تاثیرکالن و ملی چپ به که است محوریبرنامه در فقط چپ
 اندازه هر ،نظری هایارزش در ماندن با وگرنه روید،می فرا
 است محکوم ،باشند دلربا و دلفریب و زیباهایی ارزش که هم
  .خود در ماندن به

 را پلشتی هر تا است موظف دمکرات، چپ سیاسی حزب
 خواهی،ترقی جایگاه از جامعه در چه و قدرت در چه

 خود ،هم نباید و تواندنمی اما کند، افشا طلبانهحق و دمکراتیک
 رسانه یک را، گریافشا .نماید محدود افشاگری رفتار در را

 حزب نیز! ترنافذ بسا چه و ببرد پیش تواندمی هم جمعی
 مطالباتی حرکت هر از تا است موظف دمکرات چپ سیاسی

 طلبانهحق و دمکراتیک و خواهانهترقی خصلت که جامعه در
 نوع این برخیزد. آن از حمایت به و کند دفاع قویا باشد داشته

 مدنی هایتشکل و دارند الزم را خود خاص نهادیابی مطالبات،
 است مطالبات حامی ،سیاسی حزب طلبند.می را ویژه صنفی و

 و است محوربرنامه سیاسی، حزب نیست! محورمطالبه ولی
 هر با مواجهه در و سنجدمی خود برنامه با هم را مورد هر

 دارد. نظر مد را خود برنامه پیشبرد نیز یمورد و ایواقعه
 در ما مبارزاتی هایروش همه چکیده محوری،برنامه به عمل
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عصاره  و ؛ایمنهاده سر پشت که است یدراز مسیر این طول
 دمکرات چپ برنامه به ما تجهیزتمامی تحوالت گفتمانی ما، 

 چه ما .ما گفتمانی تحوالت تمامی عصاره ،امروز ایران برای
 طوالنی دوره این در چه و انقالب بعد   نخستین هایسال آن در

 که ایمکرده کسب بودن محوربرنامه از هاییدرس مهاجرت،
خود را  تا کنیم طرح اتیکسیستم گونهبه را آنها بایدمی نکای
  برویانیم. فراتر رفتاری به

 که است دمکرات چپ هایمشخصه از نیز ورزی سیاست
 و دارد تفاوت آرمان با مساوی سیاست و کاریسیاسی با

 است، محوربرنامه چون دمکرات چپ !بسیارهم  هاییتفاوت
 از اری،ج سیاست با شدنیردرگ بدون .است هم ورزسیاست
 فردایی هیچ ،لحظه در مداخلهبی و زد نتوان سخنی دخالت
 به عملی نیاز که است ورزیسیاست این شد. نخواهد ساخته

 سیاست بستر همانا ،این و ؛کشدمی پیش را هاائتالف و اتحادها
 شانتضمین و دهدمی شکل اتحادها واقعیت به که است عملی

 تحوالت کنیم! سیاست بعدا   تا شویم متحد اول اینکه نه کند.می
 همه از پیش ،را سیاسی - ایبرنامه نجریا یک گفتمانی

 سیاسی اتحادهای برای تالش در آن صمیمیت حد با توانمی
 خطا مانمتخذه سیاست که ایدوره آن در حتی ما گرفت. اندازه

 ،سیاست با ملموس گرفتنرابطه از باز انحرافی، و بود
 و ایمانباشته خود انبان در را آنها و اندوخته زیادی هایشآموز

 کادر در را دستاوردها این که یمباش آن بر باید اکنون
 سیاسی پراتیک پشتوانه درست، یسیاست استراتژی

  .دهیم قرار جاری واقعیت در ورزانهدخالت
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 که را آنچه هر من شد گفته درآمدپیش در که همانگونه
 و ایبرنامه خطوط ها،ارزش در منعکس و امروزمان درباره

 پایان در ضمیمه چند قالب در فهمم،می ورزی سیاست به نگاه
 در که کنممی دعوت محترم خواننده از و امآورده کتاب این

 فقط اینجا باشد. داشته آنها مفاد به نگاهی عالقه صورت
  که: رسانمب پایان به نکته دو این با را پسگفتار خواهممی

 ؛ایمکرده تغییر ما است! ندگیز واقعیت زمان، طی تغییر
 از و جهان نقاط از بسیاری در خودمان هایمشابهمانند   درست

 امروزین چپ احزاب برآمدن و التین مریکایآ کجا! به تا کجا
 چپ آری، است. واقعیت این از برجسته نمونه یک ،آن در

 هایروش و مدنی جنبش به اتکا استراتژی با محوربرنامه
 چریک انقالبی هایجنبش دل از برآمده اما پرهیزخشونت
 نیز ما !میالدی هفتاد و شصت هایدهه کوهستانی و شهری

 بسیاری در ایمیافته تحول آنها مثل و ایمشده متحول آنان مانند
 ی،ابرنامه فکری، تکوین ادامه در آنان اگر ها.زمینه از

 در مطرح سیاسی زاباح موقعیت به خود روشی و سیاسی
 رسیدن نیز شانبعضی و اندرسیده المللیبین گاه و ملی مقیاس

 را همین کشوری، سطح در پذیریمسئولیت از باالیی درجه به
 ما شرایط کنیم فکر هم اندازههر حتی ؟دنتوان ایرانی چپ چرا
 تازه که ؛آنان با متفاوت هایمانموقعیت و است ترسخت گویا
 .محرز باشد یحکم کهاین نه و است زنیگمانه حد در ،این خود

 از فرار درد به بیشتر دست،این از هاییسختی به توسل
 جهانی جنبه چپ، گفتمانی تحوالت !بس و خوردمی مسئولیت

 اشتاریخی ماراتن در ،چپ جهان. چپ همه در مشهود و دارد
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 یک و خود از آمدنبرون آستانه در اکنون امروز، به تا
 این از جزیی نیز ایرانی چپ دارد. قرار کالن دازیانپوست

 حال همان در و بیاموزد باید جهان تجربه از که است چپ
 شخود تاریخ در اشایرانی خویشتن بر درنگ با ،بیشتر بسی

  شود. دگرگون

 ما .گفت باید وداع "(اکثریت) ایران خلق "فداییان نام با
 .نمودیم آغاز خود کردنفدا با که معنی آن به ستیمنی فدایی دیگر

 از اگر که اندیشیممین رمانتیک ینگونها دیگر که است دیروقتی
 کماکان را مردم افتد.می راه به خلق ،شود جاری شط ما خون

 اما کوشیم،می خالیق خوشبختی و آزادی برای و داریم دوست
 نقد هایشجهالت در حتی را آن یم؛بیننمی قدسم دیگر را خلق
 برون در استبداد از هم بتواند که تا و رسد زادیآ به تا کنیممی
 نیز "اکثریت" قید !یابد رهایی یشخو درون در نهفته هم و دخو
 دوران از ایدوره به متعلق باطل سیاسی انتخاب یک فقط که

 اولی طریقهب ،کندمی تداعی را پیش سال سی در شدهسپری
 تاریخ نقد ضمعر در رفتنگقرار و است تاریخ کتاب در جایش

 مشخصه با ما، سیاست. امروز با باشد مرتبط که نه و
 و ایمگفته اما .باشیم صحنه در بایدمی که است امروزمان

 خلق فدایی جنبش تاریخ به مفتخر که گفت خواهیم و گوییممی
 است. داشته که هایینشیب و فراز از مانگیری ههرب با هستیم

 یشپ ،است زده درجا نه و شده نابود نه که تاریخی، جنبشی
 خود در تاریخی اصالت زیرا رفت، خواهد هم پیش و هآمد

  دارد!
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 و خلق فدایی جنبش اولیه هایارزش حفظ ما، برای
 بر ایستادن ش:بی نه و است چیز دو در تبارمان به وفاداری

 زدنبیرون و ،مبارزه غازآ هنگامبه انسانی هایآرمان همان
 مبارزه. شروع در الگوها آن از سیاسی و فکری جسورانه

 و اتحادجویی پی در رفتن و ،درآمدن خود از به باور
 ما گفتمانی سیر !نهمسئوال و انهشجاع ،انهصمیم خواهیوحدت

 ایمبارزه شیوه گزینش در را خود بودن "نوین" ،آغاز در که
 که ایادامه - اما ادامه در بود، کرده تعریف قبل از متفاوت
هم  بیشتر بسیحتی  و ستا آن بر - دارد جریان همچنان

 رفتارینو و نواندیشی در را گرایینو ،که باشد آن بر بایدمی
  گیرد.ب پی
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 یک ضمیمه
 بود نویسیپیش زیر نوشته آمد، پیشگفتار در که همانگونه

 جهت اینک که سازمان کالن اسناد مقدمه برای من تحریر به
 دهه دو تمانیگف خصوصیت و موقعیت به کلی بسیار یااشاره

 شود.می آورده اینجا در سازمان، اخیر نیم و

 

 خلق فدائیان سازمان سرگذشت در سیری
 آن امروزین کیستی و ایران)اکثریت(

 وارثان از تعداد بیشترین که خلق فدایی جنبش از بخش آن
 پی از ،داشت دربر را "ایران خلق فدایی هایچریک" نهضت
 نام اب 1357 انقالب از پس نیم و سال دو نخستین هایرخداد

 ادامه را خود فعالیت ("اکثریت) ایران خلق فداییان سازمان"
 سازمان، ینا نام در "خلق فدایی" تشخص حفظ . است داده

 آن، در "اکثریت" قید و ،است اشتاریخی خاستگاه از اینشانه
 هایسال سیاسی – نظری تحوالت طی که یجایگاه یادواره
 را، خود امروز سازمان، این بود. کرده اشغال انقالب آغازین
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 چپ سمت در "خلق فدایی" تاریخی جریان تحول حاصل
  داند.می اتیکدمکر سوسیالیسم خواهیآرمان با دمکرات،

 مسلحانه مبارزه هایسال

 خیزشی ایران"، خلق فدایی های"چریک انقالبی جریان
 برپایی به رسیدن راه در که کمونیستی جوانان سوی از بود

 ایران، در سوسیالیسم به نیل اندازچشم با خلقی" "حکومت
 رژیم براندازی برای برگزیدند را مسلحانه پیکار استراتژی

 مبارزه اصلی بخش که رادیکال جنبش این شاه. دیکتاتوری
 دهه یک محصول ،دادمی تشکیل را ایران در پدیدنو مسلحانه
 از برخاسته عمدتا   و چپ جوانان عملی و فکری هایرهجویی

 خطاها، جبران داعیه با که، جوانانی بود. دانشگاهی محیط
 هم از عزیمت با و خود، از پیش نسل هایناکامی و هاسستی

 ملی نهضت و چپ مؤلفه دو هایناکرده و هاکرده نفی هم و نقد
 درانداختن با که بودند آن بر شمسی، سی و بیست هایدهه

 پرورش و زیست شود. گشوده هاتوده مبارزه راه نو، طرحی
 از آنان تاثیرپذیری فضای در سویک از جنبش این آغازگران
 انقالبات ندورا خویش، دوران جهان مبارزاتی رادیکالیسم

 و التین آمریکای در چریکی مبارزات قهرآمیز، ایتوده
 طی ما منطقه در بویژه ملی بخشیرهای مسلحانه هاینهضت

 چپ عمل در هاآورینو برخی از متاثر دیگر، سوی از و شد
 از گذر در ،اما شاننهایی گیریشکل .روز آن جهان در

 اتمبارز قالب رد آنان خود تشکیالتی - عملی تجارب ایپاره
 به رو وریدیکتات با خورشیدی چهل دهه طی گروهی - محفلی
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 هاانقالب زمانه فرزند فدایی"، "چریک .خورد رقم شاه تشدید
 نیز و بود جهان گستره در انقالبی طغیان رویکردهای و

 انقالبی رویکرد این ایران. در حاکم قهر   به قهرآلود واکنش
 پیشتازانه حمله پی در سرانجام ،شاه دیکتاتوری با درمقابله
 به 1349 سال ماه بهمن 19 روز در آن باورمندان از گروهی
 سیاسی بروز که توانست ،گیالن "سیاهکل" ژاندارمری پاسگاه

 مدت از پس و بیابد کشوری سطح در آشکار عملیاتی –
 بر کیدتأ .برآورد سر خلق" فدایی "چریک قامت در کوتاهی
 همبستگی اعالم درعین کمونیستی اقطاب قبال در رای استقالل

 در رادیکال روش اتخاذ انقالبی، هایجنبش با المللیبین
 به پایبندی ابراز حالهمان در و مبارزاتی تاکتیک و استراتژی

 اشتراک و تمایز خطوط بیانگر لنینیسم، – مارکسیسم موازین
 خود. از قبل چپ نسل با بود خلق" فدایی های"چریک زمانهم

 از پیش چپ از دیکالرا عملی گسست مظهر فدایی"، "چریک
 با نظر عرصه در هاییپیوستگی تداوم حال نهمادر و بود خود

 نوین "جنبش مصداق هم را همین و آن؛ کلیت در چپ همان
 داد. قرار ایران" کمونیستی

 پشتوانه به ایران"، خلق فدایی های"چریک
 توانستند شاه، دیکتاتوری رژیم با مبارزه در شانهایجانفشانی

 چپ جنبش در محوری موقعیت احراز با کوتاهی زمان در
 چپ جنبش نیروی بیشترین جذب برای کانونی به بدل ایران،
 مسلحانه مبارزه این جریان در توانست اگرچه شاه رژیم شوند.

 هر و چریکی سازمان این اعضای از نفر دویست به نزدیک
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 بین از را شتموجودی از رهدو این در رهبری ترکیب چهار
 .دارد باز فعالیت و حیات ادامه از را آن نتوانست اما ببرد،
 بود شده موفق خود برآمد فردای همان از که چریکی جنبش
 خود ثیرتأ زیر را ایران دانشجویی جنبش و روشنفکری فضای
 جای بر آن، بر وارده سنگین ضربات علیرغم توانست گیرد،
 مستقل   چپ چونان آن، بعد   و انقالب آستانه رد و دمان  باقی خود

 ایفاگر و دیکتاتوری علیه سرسختانه مبارزه در دادهپس آزمون
 بس اخالقی و سیاسی اعتبار انقالب، پیروزی در نقش
 گسترده محبوبیتی و بیابد کشور سیاسی فضای در گیریچشم

 جامعه فرودستان از هاییبخش نیز و میانی هایالیه سطح در
 "سازمان انقالب، از پس نوین سیاسی شرایط در آورد. دستهب

 سکوالر بخش عمومی حمایت مورد خلق" فدایی هایچریک
 هایخیزش برای گاهیتکیه و امید نقطه به گرفت، قرار انقالب

 نتیجه، در و شد بدل نوین مطالباتی حرکات و دمکراتیک
 عیتموق جدید، دینی حکومت اپوزیسیون بزرگترین مثابهبه

 که بود حالی در این، یافت. یاگسترده سیاسی - اجتماعی عمل
 بسیار تقابل هاسال طی ایران" خلق فدایی هایچریک "سازمان

 تشدید در خود که - یکدیگر با انقالبی و حکومتی قهر دو خشن
 از را خود مجرب کادرهای از بزرگی گروه - داشت سهم آن

 آستانه در سازمان این تموقعی و موجودیت اگر بود. داده دست
 پیگیرانه و فداکارانه مبارزه هاسال دستاورد انقالب، فردای و

 قربانی از شد ثرامت خود ،اما آن کیفیت شاه، رژیم علیه بود
 مسلحانه. مشی از ناشی سنگین هایدادن
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 اسالمی جمهوری استقرار پی در

 بزرگترین مثابه به انقالب از پس سال اولین در سازمان
 را نوینی گرایانهسازمان و سیاسی فعالیت ایران چپ یالتتشک
 سیاسی نظام سیستأ برای مشارکت مسیر در گرفت. پیش در

 ولی برداشت، گام جدید اساسی قانون و کشور در نوین
 و اسالمی جمهوری محتوی بودن روشننا خاطربه

 آری ،اسالمی جمهوری" گیریرای روش دنبو دمکراتیکضد
 قانون تدوین روند بودن غیردمکراتیک دلیل به نیز و ؟"نه یا

 و اسالمی جمهوری به آن، ضددمکراتیک حاصل و اساسی
 مشی به جایگاهی چنین از سازمان نداد. رای اساسی قانون

 قدرت موقت دولت در متجلی لیبرالیسم علیه هم ،تند انتقادی
 سیاسی، هایتحمیل با مخالفت به هم و مستقر جدیدا  

 اجتماعی و فرهنگی ماندگیواپس و مستبدانه ایهانحصارطلبی
 تقصیر به عمدتا   که برخاست قدرت اصلی درهسته متبلور

 به منجر ،سازمان هایتجربگیبی قسما   و حاکم قدرتمداران
 مناطق برخی در و شد طرف دو بین سیاسی تند هایتنش

 سال اولین این اما رفت. پیش قهرآمیز مقابله حد تا حتی کشور،
 ابعادبزرگ اجتماعی مبارزات در سازمان ارگانیک رحضو

 بالمنازع حاکمیت از ناشی بغرنج بسیار شرایط در آنهم
 با ،قدرت درون در که" بر "که نبرد و کشور بر دینی پوپولیسم

 پرمخاطره و حساس هایآزمون چنبره در سازمان گرفتارآمدن
 ،ایهبرنام ایدئولوژیکی، هویت بحران در را آن و شد همراه

 آن هایزمینه که، بحرانی فروبرد. عمیقی روشی و سیاسی
 قبل هایسال طی فدائیان هایروش و سیاست و فکر در البته
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 مضاعف شتابی فقط تازه، اوضاع در و داشت وجود انقالب از
  یافت.می

 صفوف در جدی نظری و حاد سیاسی اختالفات بروز
 دوران از اندهمجاهب نظری ایهچالش از ناشی چه سازمان،

 از برخاسته بزرگتر و بیشتر هایتنش چه و چریکی مبارزه
 رفتار و اندیشه مختصات در آنهم انقالب، بعد   بحرانی شرایط

 هاجدایی به را زمان آن سازمان سرانجام غیردمکراتیک،
 بود خلق" فدایی های"چریک جریان جدایی ،اشاولی که کشاند

 بندیصف ترینعمده پیامد نیز و ،سازمان از 58 بهار در
 گیشدتقسیم در 58 پائیز پلنوم طی سازمان در گرفته شکل

 .59 بهار اواخر اقلیت و اکثریت بخش دو به "چریک"ها

 جنبش وارثان اکثریت بخش ،61 تا 59 هایسال طی
 سازمان یک سیمای و شکل در کامال   را خود تا کوشید چریکی
 فعال نقش کشور سیاسی معادالت در دهد، سامان سیاسی
 مبارزات گرسازمان نیروی به و باشد داشته گرایانهمداخله
 نخست درجه در و کشور صحنه در سیاسی - اجتماعی متنوع
 که سیاسی، رویکرد این شود. بدل انکشزحمت و کارگر طبقه

 در خلق" فدایی "چریک انقالب از پیش تکاملی هایتالش بر
 سازمان به چریکی گروه یک از آن مرحله به مرحله تبدیل

 برآمد با نظامی - سیاسی حزبیت به سپس و سیاسی - نظامی
 کردنیاراده خود کلیت در ،بود متکی لنینی ایدئولوژیکی

 تاثیر زیر اما، منطقی اراده این یگیرجهت بود. مسئوالنه
 سیاسی - فکری توانمندی عدم و سویک از پیچیده عینی شرایط
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 تئوری فقدان و روندها صحیح تبیین در سازمان رهبری
 دیگر، سوی از آن دل از برآمده حکومت و انقالب کنندهتبیین

 بحران، از رفتبرون راه و بازماند خالقانه هاینوجوئی از
 مطابق شد. فهم چپ جهانی جنبش بر غالب هایفرمول به عمل
 رفتنتحلیل بر مبتنی رویکرد نظری درعرصه انتخاب، این
 در شدنذوب و لنینیسم - مارکسیسم رسمی مکتب در مندانهآئین

 موجود" عمال   "سوسیالیسم قرائت با پرولتری انترناسیونالیسم
 و شد؛ گرفته پیش در سوسیالیستی( شوروی با هماهنگی )یعنی

 برابر در انتقاد - اتحاد سیاست کردنپیشه سیاسی، درعرصه
 همتو بر ناظر ارزیابی بر مبتنی سیاستی اسالمی. جمهوری
 یاتحاد و پیشرفت، راستای در آن "شکوفایی" امکان پیرامون

 آنروزین دید در که بنیادگرا، و ستیزآزادی حکومتی با راههکژ
 و ارتجاعی هایدیدگاه که شدمی تلقی نیرویی سازمان
 زمینه در شاقدامات بر است فرع گویا آن در طلبانهانحصار

 هایتر"قد با ستیز و "مستضعفان" منافع از دفاع
 سیاسی، – نظری هایتبیین این در ماندنمسحور امپریالیستی".

 بسته نگاه در محبوس حزب یک حد تا را "اکثریت" سازمان
 را آن سیاسی، جایگاه لحاظ به و داشت نگه ایدئولوژیک

 جبهه در عمال   اشیاستراتژیک هدف و هاآرمان برخالف
 ستیزانهغرب عملی سیاست داد. قرار دینی حکومت پوزیسیون

 امریکا"، سرگردگی به جهانی امپریالیسم بر "مرگ شعار زیر
 پیرامون غرب در بشریت مثبت هایدستاورد به دادنبها کم

 د،ش متجلی لیبرالیسم با عناد در جمله از که دمکراسی
 در دگراندیشان آزادی و دمکراسی رعایت لزوم به باوریبی
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 و فکر عمومی ترکمش نقاط اجتماعی، عدالت برای مبارزه
 و زد رقم را دینی مستبد حکومت با زمان آن سازمان عمل
 چنین بستر بر هم "اسالمی جمهوری "شکوفائی مشی اتخاذ

  یافت. عملی جنبه اشتراکاتی

 ایخدشه سازمان مبارزاتی براعتبار ،یگیرجهت این
 از ریدیگ بخش انشعاب باعث قسما   طوریکه ؛آورد وارد جدی

 به پاسخ تر،مهم همه از و شد 1360 ماه رآذ در سازمان
 صحنه در گذارتاثیر دموکرات چپ یک دایجا ضرورت

  انداخت. عقب به مدتی برای را ایران اجتماعی – سیاسی

 

 مکراتیک! تحوالت شصت: دهه طول در سازمان نوزایی

 خلق" "فدایی پویائی و ماندگاری پیدایی، راز   نقد، روحیه
 در سازمان حمایتی رویکرد که بود مه اعتبار همینبه است.
 هیچوجههب ،آن کنندهتوجیه هاینظریه و اسالمی جمهوری قبال

 ارزشی و اخالقی خصلت این طغیان ضربات از توانستمین
 را سازمان روح دیگربار نقد، نماند. هم مصون بماند. مصون
 کرد. تسخیر

 حمایتی سیاست به انتقادی نگاه موج 1362 سال اوایل از
 به اشادامه در بعد اندکی و اسالمی جمهوری از سازمان
 در هابازبینی این تعمیم سرانجام و آن بر ناظر هایتئوری

 حزبی،برون و درون مناسبات و حزبیت امر با برخورد
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 درنوردید. را )اکثریت(" ایران خلق فداییان "سازمان اسرسرت
 هاختیسجان آن جریان در و نشد طی آسان اگرچه مسیر این
 نیز و تحوالت به نسبت دیروزین رفتارهای و باورها در

 روندهای با همراهی در هانابردباری و هاناهمخوانی ایپاره
 به خود مجموع در اما ،برافراشتند سر یمانع و سد چونان نو

 اصالحات)بازسازی(" و "علنیت سیاست آمدنرو رسید. مقصد
 و کرد کمک وانعم این بر غلبه به ،گارباچف شوروی در

 در گرفتهصورت تالش حاصل و شدهطی مسیر فرجام سرانجام
 ،ینگرش بنیادین هایدگرگونی در توانست ،آن جریان
 وداع سمت در حزبی مناسبات نوع و یرفتار ،ایبرنامه

 .بنشیند بار به آمریت و دیکتاتوری نوع هر با سازمان
 وزیندیر عمل و فکر در بازنگری روند این مایهدرون

 تقید از خود آزادسازی از: بود عبارت خود جوهر در سازمان،
 در نواندیشی و بازنگری لنینیستی، – مارکسیستی ایدئولوژیک

 باور از خود سازیآزاد و آزادی، ژرف فهم ،کراسیودم مقوله
 چشم شدنباز سخن، دیگر به .ایدئولوژیک دولت نوع هر به

 دستاوردهای ثابهم به آزادی و کراسیودم جوهر بر سازمان
 این به سازمان خالق و عمیق روآوردن و بشریت همه تاریخی

 و طبقاتی نگرش به اشپایبندی ضمن اما جهات همه در و دو
  .سوسیالیستی اجتماعی انتخاب

 انواع از توانستنمی طبعا   که بغرنج فرایند این در
 بماند، برکنار بکلی پیشین هاینگاه رسوبات و هاتناقض
 "دیکتاتوری پارادایم در نه دیگر را سوسیالیسم نسازما
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 دادگستر ارزشی نظام و گفتمان از نوع آن در بلکه پرولتاریا"،
 فرایند یک مثابه به که فهمید آزادی بر مبتنی و دادخواهانه و

 مهندسی با بلکه سوسیالیستی، انقالب طریق از نه ،آگاهانه
 فراهم تاریخا   ورضر هایزمینه بر تدریجی و سنجیده اجتماعی

 و ایجاد با فقط و فقط که سوسیالیسمی است. یافتنی تحقق آمده
 و دمکراتیک مشارکت ،سوسیالیستی هایارزش گسترش
 سایه در و سوسیالیستی تحول در ذینفع نیروهای آزادانه

 گیرد.ب شکل تواندمی که است پیشرفته تکنولوژی و فرهنگ
 حکم اشمنطق که سیاسی، و یابرنامه ترکیبی پارادایم آنسان

 همه در ،دمکراسی هدفمند و پیوسته ایابیژرف روند تا کندمی
 در یابد. قوام و آید پدید آن اجتماعی و اقتصادی سیاسی، جهات

 علیه استوار مبارزه در ،ملی سیاست محوری یامحتو آن،
 و کراسیودم توسط آن جایگزینی هدف با مذهبی استبداد
 همه با مناسبات ایمبن .شود یدهبرگز همگان برای آزادی
 موجودیت پذیرش پایه بر ،کشور سیاسی هایجریان و احزاب

 قرار پیشنهادی هایبرنامه بین دمکراتیک رقابت و دیگرهم
 با حاکمیت نیز، حزبی زندگی و حزبیت امر در و گیرد

 را حزبیبرون و درون عملکرد همخوانی که باشد یپرنسیپ
 را سازمانیدرون دمکراتیک سباتمنا و رفتار و خواهدمی

 تنیدگیدرهم درک .دفهممی حزبی سالم مدیریت شرط
 بودگیباهم اجتماعی؛ عدالت و مدرنیته ،آزادی دمکراسی،

 و کراسیودم با سوسیالیسم نیز ،آزادی و اجتماعی عدالت
 است توسعه و رشد تداوم پایه بر تنها سوسیالیسم اینکه پذیرش
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 شود فهمیده تحولی آن همه عصاره بایدمی ،ودش بنا تواندمی که
 و هگذراند سر از نوزایی هایسال این بستر در سازمان که

 مسیر این از گام هر تبلور .است هانداخت پوست آن با مطابق
 توانمی را، کشاکش و تنش با همراه تالش و کنکاش سراسر

 از دهه این طی سازمان عملکرد لحظه به لحظه و مصادیق در
 بر مبتنی زندگی ،هاهمین مجموعه از و یافت باز شختاری

  کرد. معنی را ما شصت دهه حیات تجدید

 نشدنیفراموش درد تاریخ ،سازمان شصت دهه تاریخ
 این تاریخ است. نیز عزیزان از بسیاری هایجان دادن دستاز

 نوشته خون با آن، از پیش دهه همچون که دریغا و دردا دهه،
 به یاران از نفر صدها نام با شصت، یتجنا و خون دهه شد.

 است مدون )اکثریت( ایران خلق فداییان اعضای نشستهخون
 و انسانی هایآرمان تا نهادند پیمان سر بر جان سرفرازانه که

 آن در کشتارها این اوج بدارند. پاس را خلق فدایی شرافتمندانه
 سال هر که اسالمی جمهوری رسیدن قدرت به نخست   یدهه

 خود در را مردم فرزندان قتل از مواردی شمار پر آن یاهس
 جنایت و خشم سال پاییز و تابستان ملی فاجعه به دارد، ثبت

 سازمان اعضای از بزرگی گروه آن، در که گرددمیبر 1367
 - خمینی هللاآیت دستور به ایران مردم فرزند هزاران همراههب

 همچون – دهه این داغ شدند. عام قتل اسالمی، جمهوری رهبر
 تاریخ سینه بر جاودانه است ایشده حک - آن از پیش دهه

  خلق. فداییان
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  سازمان در دمکراسی شدن نهادینه دهه ،سوم دهه

 تاریخی ویژگی به خود پویای وجه در خلق فدایی جنبش
 نهادینه به اقدام در بالواسطه کردناراده و باورهایش به عمل

 نیز جدید افکار پس، است. هشهر هایشنواندیشیده کردن
 نیز چنین یافتند.می مادیت سازمان نوین زندگی در بایستمی
 تطبیق قبال در و دگردیسی فرایند آن در مسئولیت احساس شد.
 درآمد. نمایش به سازمان حیات دهه سومین در عمل، با فکر
 نقد از ناشی هایخالء تا آمد عمل به کوشش دهه، این طی در
 و یاسیس رفتارهای نیز و نظریات و افکار ایپاره نفی و

 در متجلی شود پر ینوین هایاندیشه با ،پیشین تشکیالتی
 ی.دهسازمان و سیاست امر در تازه یرویکردهای

 با سازمان کنگره نخستین برگزاری با که دهه این
 نحوه از طوالنی دوره یک از آن گسست اعالم پیام و مضمون

 در تازه زندگی به ورود وعده و اشگذشته کردار و زیست
 کردننهادینه با شد، آغاز دهیسامان امر و روش و نگاه

 تجلی در را سازمان در حزبیت حق نوبتی، هایکنگره تشکیل
 گشایش در را حق این و کرد ثبت حزب هرعضو اراده واقعی
 هم عمومی، فرایند این در نمود. تثبیت آزاد عمل و فکر میدان
 دیگر با سازمان بین شدهتخریب عتمادهایا بازسازی روند
 اعضای هم و گرفت شتاب ایران دمکراتیک جنبش هایبخش

 سازمانی زیست درونی، مناسبات در که شدند متعهد سازمان
 استوار چپ چارچوب در سیاسی و فکری پلورالیسم پایه بر را

 ایستادن تا کوشید نیز، سیاسی عمل عرصه در سازمان کنند.



 سیرگفتمانی ما!

251 

 

 سیاست با را دیکتاتوری و استبداد با مبارزه پرنسیپ بر
 روندهای بر هاتاثیرگذاری و مقصود متضمن هایدنورزی
 بس تجارب که توانست راستا، همین در و درآمیزد جاری

 پیشین کمونیستی اعتقاد موازین از گذر آورد. دستهب درخور
 و دمکراتیک سیمای و مضمون در چپ باورمندی موقعیت به

 دیکتاتوری جایبه دمکراتیک سوسیالیسم هنگا نشاندن
 سازمان یابرنامه تحوالت مضمون دهنده ضیحتو پرولتاریا،

 بود. دهه این در

 

  سازمان کردن روزبه و دستاوردها تعمیق

 بردن اژرف به یدهه سازمان، حیات چهارم دهه
 تقویت برای تالش بستر بر آنست روشی و فکری دستاوردهای

 ورود ایران. جامعه سیاسی و اجتماعی التتحو با پیوندهایش
 تحقق منظورهب سیاسی بتکاراتا میدان به است سازمان

 بنیادگرایی و استبداد با لهمقاب در ضرور هایائتالف و هااتحاد
 و کراسیودم گفتمان اشاعه راه در ستهاکوشش دینی.

 جبهه تقویت و ملی وفاق محور مثابه به آن اهمیت شناساندن
 در عمده سیاسی هاییگیرجهت میان در سکوالر جمهوریت

 برآمد راه در ستهاتالش .دینی استبداد اپوزیسیون صفوف
 از ایران اجتماعی مبارزات میدان در دمکرات چپ نیرومند
 ،فراگیر و دمکرات چپ حزب تشکیل برای هاهمسویی طریق

 بر ناظر هایپروژه و اتحادها راستای در اشسوگیری و
 سازمان ضرور حضور .ایران چپ دمکراتیک لسوسیا وحدت
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 فرهنگی و سیاسی حیات در تبعیض ضد هایکمپین در است
 تقویت و ایجاد فرایند در آن هواداران مشارکت کشور،

 در کراسیودم حفظ و برقراری پایه مثابهبه مدنی نهادهای
 با سازمان مناسبات سازیباز و ختنرساب ،سرانجام و کشور

 و ملی منافع راستای در ایرانی غیر ینهادها و هاونیر
 ها،یگیرسمت و هاتالش این مجموعه .کشور مردم دمکراتیک

 در )اکثریت( ایران خلق فدائیان سازمان زیست نوع زننده رقم
 .است بوده آن سیاسی زندگی از دهه این

 

 اکنون! و

 هانوجویی تداوم آمده، دستهب تاکنون هایدستاورد تعمیق
 برای راه کاوش عمل، و اندیشه در پویائی ا،هنوگرایی و

 به وفاداری متن در اینها همه و - آن صفوف کردنجوان
 خلق" "فدایی جنبش معتبر همچنان و نخستین انسانی هایآرمان

 هایسال همه در آن کوشندگان محوری آرزوی و مضمون که
 است. سازمان جاری کار دستور - است بوده جنبش این حیات

 و توان است توانسته موجودیت، دهه چهار از بیش با سازمان
 و فکری تحوالت و زندگی با همراهی برای خود ظرفیت
 واقعیت، ینهم بر متکی و هددب نشان را جامعه سیاسی

 دمکرات چپ خدمت در را اشاندوخته تجربه همه تا برآنست
 سر برای سازمانی و سیاسی ی،ابرنامه تالش .بگذارد ایران

 - اجتماعی صحنه در متحد ایچهره با دمکرات چپی برآوردن
 سازمان کیستی فرایند همه جوهر دهندهتوضیح ایران، سیاسی
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 به آن ورود دروازه و شفعالیت دهه پنج به نزدیک طول در
 است. بهتر فردای

  خورشیدی 1392 سال اردیبهشت 
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 دو ضمیمه
 در ،چپ" "وحدت اول کنفرانس آستانه در ،تهنوش این 
 شد. تنظیم ابتکاری سئوال چند به پاسخ

  

 چپ؟ کدام

 نیاز پیرامون عصاره" "نادر که هاییپرسش مجموعه
 و چپ عمومی چیستی نیز و آن، نیرومندی و چپ به ما جامعه

 در اجتماعی بانتخا این عالقمندان با آن مشخص هاینحله
 همراه ایروشنگرانه هایپاسخ جاهمین تا است، گذاشته میان

 خواهد مفیدتر اما هاتالش این دارد. خرسندی جای که داشته
 گیرد صورت مباحث تکمیل پایه بر بحث ادامه که، هرگاه افتاد

 تازه نکات بر و بپردازد هاناگفته به بیشتر تازه، نوشته هر و
 شود. متمرکز

 نوشته به استناد با که کرد خوبی کار ابان"ت "ف.
 موضوع به پرداختن از نیازبی را خود مبشری" "سهراب

 که چرا دانست؛ ما جامعه در چپ نیرومند حضور ضرورت
 ادا خوب را زمینه این در مطلب حق بود توانسته نوشته آن
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 در کلیدی نکته یک به پرداختن از مرا البته نیز او خود کند.
 هر چپ :گویدمی درستیهب که آنجا است؛ کرده معاف بحث

 تکمیلی باور در البته و داندمی چپ را خود که است آنکسی
 هر او، نوشته نویسانزیر از بعضی جایبه تدقیق هب بنا من

 هر اما کند. عمل چپ عمومی هاییگیرسمت در که، آنکسی
 یرنگارنگ این ناگزیری چپ، در تنوع واقعیت از که هم اندازه

 جبهه به تعلق محوری اصل رعایت لزوم نیز و آن میان در
 بگوئیم، سخن اجتماعی راست جبهه برابر در چپ اجتماعی

 چپ از گرایش کدام به خود ،نهایت در که کرد روشن باید باز
 است. جهت همین در نیز نوشته این داریم. تعلق

 یا نقد بستر در که اندکرده جسارت و تالش چند، دوستانی
 شانامروزین درک کلیات خود، گذشته باورهای ضمنی ییدأت

 کمک هابحث شکوفایی به این، خود که کنند بیان را چپ از
 و توانندمی آن مخالفان البته را نظریاتی چنین کند.می و کرده
 به اما رود. ترباال اینهم از هابحث سطح تا کنند نقد هم باید

 عرصه این در نهادهگام نمدعیا علیه تخریب که گفت باید کیدأت
 داشت نخواهد دیگری حاصل آنان، هاینوشته تحریف یا و

 راست! حیات سود به چپ بحث کردن خاموش مگر

 پیرامون گذرا است سخنی نوشتار، این در من حرف و
 آنها با خود تاریخ سراسر در چپ که کلیدی و ایپایه نکته چند

 هایپاسخ فشرده که، سخنانی است؛ هم همچنانو بوده همواج
 به اندیشیدن حال در هم همچنان و خودم تجارب بر مبتنی
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 چپ کدام پی در من که کندمی روشن نکات، این آنهاست.
 هستم.

 اجتماعی! رفاه فردی، شکوفایی .1

 و فردی آز بین نبرد درازنای در پرسش ترینگرهی
 هم توانمی چگونه که است بوده این اجتماعی تعاون

 گیریبهره هم و داشت را افراد در متفاوت هایخالقیت
 لیبرالیسم دئولوژیای پایهسنگ را؟ جامعه روتث از همگانی

 چیزی - است آن افراطی وجه که – لیبرالیسمنئو و اقتصادی
 پی در منطقا   که انسان برهوشمندی کیدأت جز نیست و نبوده

 این لذا و است شخود شخص برای هابیشترین و هابهترین
 طبیعی"، "ذات این بر بند و قید هر نهادن که: گیریهنتیج

 .او هایخالقیت کشنده و بود خواهد انسان آزادی محدودکننده
 موجود واقعیت در که اینست اما، داعیه این آلترناتیو پاسخ

 و تنها انسان وهوشمندی ندارد وجود منفرد انسان نام به چیزی
 عمل امکان که است اجتماعی مناسبات چارچوب در تنها
 اجتماعی خصلت با که باید او هایآزادی اینکه، نتیجه و یابدمی
 حیات از ایعرصه هر در البته و دنشو محدود و مشروط وی

 نکته همین بر ایستادن چیز، هر از قبل سوسیالیسم، نیز. بشری
 انجام خالء در ثروتی انباشت و تولید هیچ است. ایپایه
 و است جمع محصول ،ایهافزود ارزش هر و گیردنمی
 لذا، و جامعه معنوی و مادی هاییدارای زمینه بر آمدهپدید
 سوسیالیسم، گیرد. قرار اجتماعی توزیع قانون زیر که بایدمی

 و آزادی تواندمی که است ثروت توزیع موضوع در اساسا  
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 هاهوشمندی تا بزند گره اجتماعی رفاه با را فردی شکوفایی
 توزیع در فقط کند. همگان خوشبختی صرف را، هاانسان در

 به هم بلکه سوزدنمی فردی خالقیت تنها نه که است عادالنه
 این حاصل از جامعه هم و شودمی منجر خالق فرد بیشتر رفاه

 زیر که اگر اما، ثروت پیوسته توزیع برد.می بهره هاخالقیت
 منطق بگیرد، صورت مردم اکثریت نظارت و کنترل

 حتی نهایت، در و داشت خواهد همراهبه را الکیتم محدودیت
 توامان مسیر در سیستماتیک بازتوزیع و توزیع این را. آن نفی

 برود پیش تواندمی بدانجا تا عمومی رفاه و بشری زاییثروت
 روند، این د!افت الزمنا و معنیبی دیگر ،فردی مالکیت که

 تولید مرا با فردی مالکیت تضاد حل است. سوسیالیسم همان
 زمان مسئله اما ،است بشری تعاون یتاریخ نیاز اگر اجتماعی

 تواندمی زمان طی در فقط نیاز این ،که معنیبدین ؛است نیز
 که نه و دارد قرار ما اندازچشم در نه زمانی، چنین و شود حل
 هایچالش جایگزین تا دارد ضرورت و تواندمی تا  نتیج

  گردد. امروزین

 است! اجتماعی انتخاب تالی تماعی،اج پراکسیس .2

 یرز البته - اجتماعی دترمینیسم هم که هاستشگفتی آن از
 مبتنی است مارکس یآرا از برگرفته - تاریخی ماتریالیسم نام
 عینی هایتضاد اساس بر یالیسمسوس بودنمقدر بر

 سوسیالیستی پراکسیس اجتماعی نظریه هم و ،یدارسرمایه
 نشان تجربه او! یادگار و داندمی مارکس اندیشه را خود منشاء

 عموما   سوسیالیسم، تاریخ طول در قدرگرایی باور که دهدمی
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 نام که است خورده چیزی آن موجودیت توجیه ردد به
 نچنا دادنجلوه ناپذیربرگشت برای و هداشت خود بر سوسیالیسم

 در قدرگرایی ساخت. بنده را او عمال   انسان نام به ،که نظامی
 از آنان اطاعت و هاانسان عبودیت توجیه برای اش،شکل ره

 تولید دگم، این نتیجه ترینمنطقی است. حاکم سیستم و فرمانروا
 است ایفاضله مدینه به نسبت هاانسان ذهن در فعالنهمن قدسیت

 زاده تاریخ دل از ناگزیر به بایدمی باوری چنین مطابق که
 معهود "مدینه" که آنگاه ،اشبعدی پنداشتن مقدس نیز و .شود
 ،سوسیالیستی پراکسیس آنکه حال د!یابمی روظه زمین روی
 نظریه، این مطابق است. اجتماعی انتخاب منطقی نتیجه

 بر گام به گام ساختنی نوع و گرایجاد ستا روندی سوسیالیسم
 و موجود، هایبزارا با و گرفته شکل تاریخا   هایسازه زمینه

 کردنویران دل از جهیدهبر و خود ذات به آمدنی پدید که نه
 آزادانه است انتخابی پس، است. کرده عرضه تاریخ که آنچه

 تصحیح با که، آزمونی است؛ استوار اجتماعی آزمون بر که
 بایدمی شد ناکارآمد که هم کجا هر و خوردمی صیقل آزادانه

 به باید را سوسیالیسم .شود هگذاشت کنار تحمیلی و زور هیچبی
 در و یدارسرمایه دستاوردهای از برخوردار روندی نوانع

 آن سوسیالیستی نقد و هاناهنجاری رفع به مصمم حال همان
 آلترناتیو سطح به انتخابی چنین تا کوشید آگاهانه و کرد انتخاب
 سوسیالیست سوسیالیست، یک شود. برکشیده یدارسرمایه
 تمسیس برداشتن ازمیان بر مبنی خود قصد اگر نیست

 از خواهدمی که نگوید و کند پنهان را یدارسرمایه
 تواندمین هم سوسیالیسم سازنده اما برود؛ فرا یدارسرمایه
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 آگاهی بر لزوما   که نباشد پراکسیس نظریه پایبند که اگر ،باشد
 دانش شاهکارهای از تاریخ، مادی تبیین است. استوار آزادی و

 هاانسان اراده نقش کردن فراموش لیو ،است بشریت اجتماعی
 وسیله یک به دش خواهد انسان کردنبدل تاریخ، ساختن در

  تاریخی. تحوالت در صرف مکانیکی

 طبقاتی! مبارزه اجتماعی، همبستگی .3

 محصول بیشتر طبقاتی، آنتاگونیسم نظریه که گویندمی
 در البته خود من و ستا مارکسیسم از شرقی عامیانه درک
 در و ما چون جوامعی به ورود با ارکسم که امدیده تجربه

 به محکوم نهچگو ماها فرهنگی – فکری سطح از ثرأت
 این "مدرنیته" قواره و قد در شودمی ایکوتوله به شدنتبدیل

 را تاریخ توضیح که زیرا نیست؛ واقعیت همه این اما، جوامع!
 هانگاه واالترین آنکه حال کند!می خالصه جغرافیا در بیشتر

 این بر مارکس، خود آنها همه راس در و مارکسیسم تاریخ در
 و است یدارسرمایه ذاتی نتاگونیسم،آ اساسا   که اندبوده باور
 پرولتاریا محرکه عامل که است ناپذیرآشتی تعارض همین
 این مطابق شود.می دارسرمایه طبقه برداشتن میان از برای
 فقط و فقط نیز، راستثما از هاییر برای انسان نجات راه نظر،

 سراپا تاریخ نظریه، این در گذرد.می بنیادگرایی چنین یک از
 نبود همبا واقعیت آن، در و شودمی همیدهف طبقات مبارزه

 و بازدمی رنگ عموما   متعارض، طبقات همان موجود عمال  
 این در رود!می هم بین از که بسا چه اندیشساده ناذها در

 اجتماع طبقات همه در هاتگیهمبس وجه تواقعی نظریه،
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 مبادالت و تولید پیوستگی نتیجه، در و دمانمی نادیده موجود
 تاریخ اینکه البته شوند.می مبنابی اصوال   معنوی، و مادی
 ستیزنده طبقات میان این در و طبقات وجود تاریخ تمدن،

 در تاریخ این اما است؛ محرز تاریخی واقعیت یک باشدمی
 وجود توانستهنمی اصال   طبقات همین همزیستی بدون حال،عین

 رفع و سازندگی نگاه تضادمحور، نگاه اینرو، از !بیابد خارجی
 همیشگی و مداوم گریز و جنگ نگاه نیست؛ سازندگی موانع
 که را سازندگی امر نخواهی خواهی نگاهی، چنین است.

 به است، خردورز و اجتماعی حیوانی مثابهبه انسان مشخصه
 طبع با هم این، و کندمی موکول جنگ از پس صلح ندورا

 پیوستگی واقعیت با مغایر هم و است ناهمخوان بشری پایدار
 هم فقط اما است بوده منافع مبارزه سراسر تاریخ، آری! تمدن.

 که، طبقاتی یکدیگر؛ با قاتطب هایگیودهمب زمینه بر
 هم ،ااینه همبستگی جامعه. درکلیت ندیگرهمد مکمل ایهمؤلفه

 الزامات خود با رابطه در هم و طبیعت نیروهای برابر در
 این مرز در آنکه جایبه تضادمحور، نگاه جامعه. حیات

 به تا آنندبر متضاد منافع طبقاتی، عهجام در که بیایستد واقعیت
 تا است مصر بدهند، جهت خود خدمت در جامعه سازوکارهای

 و مادی دارایی تمام و ببیند طبقاتی تضاد آئینه در را چیز همه
 را، تقسیمی چنین یک کند! تقسیم طبقات بین را جامعه معنوی

 هایهمبستگی حاصل بیشتر که بشریعموم دستاوردهای
  تابند.مین بر طبقاتی، تضاد تا ندااجتماعی
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 است! دمکراسی مداوم تعمیق سوسیالیسم، .4

 از گسست دمکراسی، و سوسیالیسم دانستن الینفک الزمه
 روند تعریف برای اما .پرولتاریاست دیکتاتوری
 نیست! کافی هیچوجهبه گسستی چنین جامعه، کردنسوسیالیزه
 عمومی شراکت با و است همگان و مردم برای اگر سوسیالیسم

 مرحله کهاست  اجتماعی کالن مقیاس در آگاهی به یاتکا در و
 حاکمیت شرایط در هم فقط پس شد، خواهد ساخته مرحله به

 در تنها و کند پیدا شدنساخته امکان تواندمی ساالریمردم
 یابد.ب عینیت توانست خواهد دمکراسی مداوم تعمیق جریان

 و هاآزادی قوام و وجود در را خود ضمانت نیز، کراسیودم
 همان واقع در سوسیالیسم، کند.می پیدا آزاد شهروندان حاکمیت

 - اقتصادی هایلفهمؤ با مرتبط و همزاد وجوه در کراسیودم
 کراسیودم حاکمیت شرایط در فقط، و فقط که است اجتماعی

 ایکاش بیابد. برآوردن سر و تجلی امکان تواندمی سیاسی
 :فشردمی پای این بر قدرت کسب آستانه در کمونیستی" "جنبش

 است راهی کراسی،ودم طریق از جز سوسیالیسم به راهی هر
 به همه از بیش کراسیودم ه:ک کردمی اعالم نیز و ابلهانه؛

 در مستمر گونهبه و اول همان از است؛ جامعه اکثریت سود
 بالهت آن دچار و ایستادمی هایشگفته همین بر راه تداوم

 و شدیم(نمی )و شدنمی دیکتاتوری کراهت آن و اقتدارگرایی
 اکثریت کراسیودم را خود دمکراتیکغیر رفتار نام

 ،حماقتی چنین وقوع اما م(!گذاشتیمین )و گذاشتمین
 یا و اعتنابی کراسی"و"دم نوع این که زیرا ؛بود پذیرنااجتناب

 فقط را سیاست ،هاتوده فرهنگی بلوغ امر به اعتناکم کمدست
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 ایطبقه کراسی"،و"دم نوع این !نگریستمی اقتصاد دریچه از
 هم، را طبقه" از "بخشی و دانستمی برتر حق صاحب را

 پیشین تبعیض جایگزینی ،نیز آن منطقی نتیجه طبقه. کل سرور
 وجود در دیکتاتوری تولیدباز ادامه، در و بود دیگر تبعیضی با

 ویلأت که نداشت امکان هیچوجهبه آنکه حال قدرتمدار. یاقلیت
 ،غیربورژوایی و بورژوایی کراسیودم تقابل به کراسیودم

 همان این، و باشد؛ نداشته پی در را کراسیودم خود تحقیر
 با که بود سوسیالیسم ساختن برای گراییاراده در بزرگ فاجعه

 استقرار آنکه حال .شد همراه سیاسی کراسیودم نفی
 حقوق به جامعه اکثریت یابیآگاهی گرو در کراسیودم

 یک طی کراسیودم تعمیق و تداوم و است خویش شهروندی
 به است منوط لزوما   ،زاسیونسوسیالی مضمون اب طوالنی روند
 خودآگاهی و آگاهی شرایط بیشتر چه هر شدن ترفراهم

 است. سوسیالیستی کاروان راهنمای چراغ آگاهی، شهروندان.
 در اجتماعی شناخت توانایی رفتنباال و بیشتر آگاهی و آگاهی
 هر تشخیص که است شهروندان از بیشتری چه هر تعداد

 .کندمی مینتض را جامعه در نهیاگراواپس ساختاری ناهنجاری
 کردنجایگزین که است جامعه در آگاهی مداوم رشد همانا این

 بیشتری سود که را خواهانهترقی کارهایسازو با هاکهنگی
 .دهدمی ضمانت ،وردآمی فراهم بزرگتری جمع برای

 و کراسیودم بستر بر که است کراسیودم فرزند سوسیالیسم،
 سوسیالیستی هایارزش تک تک .کرد خواهد رشد آن قتعمی
 اکثریت طریق از آورند،می بر سر جامعه تکامل مسیر در که

  .شد خواهد ساخته جامعه آگاه
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 سازنده! هم و منتقد هم .5

 نقد روحیه مدیون چیز هر از پیش را خود هویت چپ،
 از گونه هر و اجتماعی هایناهنجاری از نوع هر نقد است.

 به اشاعتراض در چپ ساختاری. هاینابسامانی
 عرصه هر در پیشرفت مانع و کارانهمحافظه هایسختیجان

 هرگاه چپ شود.می معنی دارای که است اجتماعی حیات از
 این از هم و کندمی گم را خود هویت بماند، باز نقادی از

 چپ .گیردمی قرار راست خدمت در ،ناآگاهانه که ولو طریق
 حتی بفشرد، پای رفتن هکژراه بر بخواهد گشتگیگم در اگر
 نیز شخوی اجتماعی جبهه تعویض و هویت تغییر به تواندمی

 در خود آوانگاردیسم خصوصیت که نیست مجاز چپ رسد.ب
 جامعه از بخش هر به نسبت و اجحاف از نوع هر به اعتراض

 در را چپ کند. معامله آنها سر بر که یا نهد زمین بر را
 و اندشناخته دبودنمنتق به تبعیض، از نوع هر بر مبتنی جامعه

 شناسنامه همین بر و کند عمل شناسه همین در کماکان هم باید
 نخستین که بایدمی هم قدرت موضع در حتی چپ بماند. باقی
 اشمحرکه نیروی از تا شود هایهنجاربهنا و هانارسایی منتقد
 برای فقط کندنمی انتقاد اما چپ .نکاهد فرو چیزی تغییر، برای
 باید چپ هاست.دگرگونی انجام برای پچ نقاد حیهرو ،انتقاد

 بماند. نقد امر پیشرو جامعه، دید از ات باشد سازندگی نیروی
 مشخص تدبیری نارسایی، هر رفع برای لحظه هر در یعنی،
 همان محض، آرمان باشد. داشته برنامه آن برای و دهد ارائه

 ازآغ انسان از اگر چپ ماند.می باقی هم محض و است محض



 سیرگفتمانی ما!

264 

 

 را خود موجودیت که است مردم سعادت خاطربه و کندمی
 شود. نیرو به بدل تغییر، انجام برای باید پس دهد،می توضیح

 طریق از را خود کهآن گرم آمد، نخواهد دست به نیز این
 چپ زند.ب گره تغییرات خواهان مردم با مشخص عمل برنامه

 خود هایامهبرن به عمل موقعیت از شدنربرخوردا برای باید
 چپ ت.اس مسئولیت پذیرش آماده که دهد نشان و کند تالش
 برنامه یک ارائه حتی و صرف گریانتقاد اتکای به تواندنمی
 "انقالب وقوع به شودمی مشروط که دور آینده برای کلی

 سیاسی"، فائقه "قدرت در "چپ" قرارگرفتن و سوسیالیستی"
 ندارد، را مردم که هم کسی آن کند! خود همراه را مردم
 خود عرضه فرصت از و بیابد سازندگی مجال تواندنمی

 محکوم رویکردی، چنین .جوید بهره دارداعیه نیرویی مثابهبه
 در نقشی ،نشینانحاشیه و است همیشگی ماندن حاشیهدر به

 شدن مدعی سطح تا را خود بودن منتقد باید چپ ندارند. جامعه
 سرنوشت در مداخله برای درست را اشآمادگی و ببرد باال

 مندنیاز چپی چنین به ما ایران بدارد. اعالم جامعه امروز همین
 میدان در را سازندگی و انتقاد توازن بتواند که، چپی است؛
 تشخیص با که سازنده، و منتقد چپی کند. برقرار عمل

  نپوشد. چشم نارسایی برهیچ لحظه، هر در هااولویت

  ست!گس هم پیوست، هم .6

 پیوست و گسست نماینده زمانهم باید عرصه هر در چپ
 نو ساختن و ،هاتازگی آفرینش برای کهنگی از گسست باشد.
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 نه نو آنیم. با ستپیو در ناگزیر ما که ایکهنه همان بستر بر
 رویکرد، این آنست. دیالکتیکی نفی که گیکهنه مطلق نفی

 برخورد در هم معتبر ؛است راعتبا دارای ایعرصه هر برای
 به نسبت امروزینش رویکرد در هم و خویش گذشته با چپ
 این باید نخستین معیار گذشته، با برخورد در سازندگی. امر
 درازنای در بدانیم چپ تاریخ همه وارث را خود که باشد

 چپ، از معین یگرایش نفع به گیریسو هر بر مقدم و ؛تاریخ
 تعریف اجتماعی راست علیه عمومی گیریجبهه با را خود

 که بوده هاییآنجا چپ تاریخ در هاکنش زیانبارترین بکنیم!
 در را خود که است خواسته آن از گرایشی یا و آن از نسلی
 آنکه حال کند، تعریف موجود چپ یا و پیشین چپ مطلق انکار
 که است اجتماعی راست از گسست در نخست وهله در چپ
 هر رویکرد کیفیت با باید چپ درون هایتفاوت کند. برآمد باید
 به برعکس. نه و شود تبیین خود معاصر راست با آنها از یک
 تاریخی پیوست در ،گسستی هر اصالت شرط اعتبار، این

 جبهه در مختلف رویکردهای و متفاوت هایخوانش و آنست؛
 سر بر آنها همه عمومی اشتراک زمینه بر فقط که بایدمی چپ

 چپ اما د.نشو تبیین اجتماعی راست معمطا و منافع با مخالفت
 را گیکهنه از گسست مدام بطور که بایدمی حال،عین در

 اعتبار این به رونده؛پیش و باشد فراروینده یعنی، کند! نمایندگی
 بر ،اما نفی برای اراده این !کهنه نفی کار در همواره هم،

 را چپ تاریخ همه ها.ییگرااراده که نه و هاواقعیت بستر
 حد و گسست برای انقالبی کردناراده حد بین جدال در توانمی

 در کرد. خالصه کاریمحافظه از رفرمیستی گیریفاصله
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 از وجوهی سیمای در را چپ ییگرااراده بیست، قرن اوایل
 رناسیونالانت رویکرد در را چپ کاریمحافظه و داشتیم لنینیسم

 داد امتداد سیاسی فاجعه سطح تا را گراییاراده این استالین دو.
 بشریت که هم بعدش و کرد بدل سیاسی مصیبت به مائو و

 در گراییاراده بزرگان این بعدی هایکوتوله ماجراهای شاهد
 امروزین تاریخ در ،نیز دمکراسی سوسیال شد. آنجا و اینجا
 نبوده شبیه که چیزی تنها به که کسانی گیریقدرت شاهد خود،

 هم که دارد نیاز چپی به ما جهان است! مسوسیالیس نیستند و
 گام به گام سازنده هم و باشد اجتماعی راست آلترناتیو

 چپ واقعی نوگرایی موجود. هایواقعیت زمینه بر سوسیالیسم
  یابد.می معنی ایگزینه چنین در نیز

 جهت؟ کدام از فرودستان بر تمرکز .7

 ،را اجتماعی تغییرات عرصه در خود بودنجدی چپ،
 که دهدمی نشان اجتماعی نیروی آن بر اتکایش در همانا
 اجتماعی مناسبات دگرگونی برای است طبقات ترینذینفع

 بر مارکس نیست. بیش حرفی نیرو، به اتکابی تغییر موجود.
 طبقه که گرفت نتیجه ی،دارسرمایه ذاتی هایروند تحلیل زمینه
 برای است یاجتماع طبقات پیشروترین و ترینذینفع کارگر

 اجحاف، و تبعیض بر مبتنی اجتماعی مناسبات شدندگرگون
 و نعم عادالنه توزیع اجتماعی، عدالت سود به تحول

 مطابق .عمومی ثروت قبال در همگان برابر برخورداری
 میسر بیانقال طبقه دست به اجتماعی انقالب او، دکترین

 تولید پشت در گرفته قرار ایطبقه .ستپرولتاریا آن، و شودمی
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 پدیده از طبقات ترینمتضرر حال،همان در ولی اجتماعی
 بر"رسالت کیدأت این اما تولید. ابزار بر یفرد مالکیت حاکمیت
 تا چپ داماق تاریخ طی در ،انکشزحمت و کارگران تاریخی"

 و کارگر طبقه تقدیس به شد، کشیدهبر طبقه این پرستش حد
 زمانهم یا تناوب به و گردید منجر طبقات دیگر تحقیر

 در را بوروکراتیک و پوپولیستی و سکتاریستی رویکردهای
 هم و اندبوده شاهد را هاشکست انواع هم که آورد پی

 طلبیتحول رابطه که اینست اما سئوال را. نهایی ورشکستگی
 که - جامعه فرودستان بر تمرکز باشد؟ باید چه تحول نیروی و

 موقعیت خاطر به تحول واهانخ هم و هستند جامعه اکثریت هم
 یک فقط - دارند موجود اجتماعی مناسبات در که اندنازلی
 یک بلکه ،نیست چپ اجتماعی جنبش برای انسانی وظیفه

 آمدن، میدان به بدون است. نیز ناگزیر اجتماعی رویکرد
 وضع در جدی تحول نیرو، این شدنمتشکل و یابیآگاهی
 آمدنگرد معنی به نه ز،تمرک این اما نیست. ممکن موجود
 محرومان این آوردنگرد بایدمی که آن، فرودستان حول جامعه
 شود. فهمیده یستیسوسیال و دمکراتیک هایارزش حول

 خود که نه و غریزی است امری نه ها،ارزش این تشخیص
 به آگاهانه و - آگاهانه است فرایندی این، آید؛می دست به بخود
 یارتقا محصول بایدمی که - عهجام اکثریت آگاهی معنی

 فقر رفع و فرهنگی فقر رفع شود. تلقی جامعه فرهنگی
 در نظرتجدید زیانبارترین یکدیگرند. زوممل و الزم اقتصادی،

 تئوری که گرفت صورت آنجایی در مارکس علمی میراث
 جانشین ،ی"دارسرمایه ضعیف "حلقه تک در سوسیالیسم ایجاد



 سیرگفتمانی ما!

268 

 

 یافتهرشد "حلقه چند در یستیسوسیال مندقانون ساختمان
 این بردنپرسشزیر که دیدیم هم بعد و شد ی"دارسرمایه

 در "رویزیونیسم انگ دهه چندین مدت هب چگونه گرایی،اراده
 است آن پایداری بودن،چپ معیار آنکه حال خورد! مارکسیسم"

 رشد از مرحله هر در سوسیالیستی هایارزش کردنمعرفی بر
 ها.ارزش این ذینفع اجتماعی نیروی تریندهگستر به اجتماعی

 و انکشزحمت منافع مدافع فقط چپ ،هم اعتبار همین به
 همه برای است بهتر زندگی کوشنده نیست، جامعه فرودستان

  آن. رشد از مرحله هر در جامعه

 ایدئولوژیکغیر دولت ایدئولوژیک، حزب .8

 اجرا به را خود هایبرنامه آنکه برای چپ نیروی
 وارد باید یابد قدرت اینکه برای و بگیرد قدرت باید بگذارد،
 هیچ دولتی، یافتهسازمان قدرت بدون شود. قدرت چرخه
 برنامه انجام برای دولت شد. نخواهد متحقق اجتماعی برنامه
 به چپ تاریخ ایدئولوژیک. ادنه به شدنبدل نه و است

 دولت تاریخ ،آن بخش بیشترین در سفانهأمت رسیده،قدرت
 در شومی، رویکرد چنین از گیریفاصله است. ایدئولوژیک

 دولت دارد. قرار معاصر متحول چپ تحوالت مرکز
 ضد و غیر است دولتی ،ایبرنامه و نام هر تحت ایدئولوژیک
 و تبعیض با سوسیالیسم، و گر.تبعیض است دولتی دمکراتیک.

 که چپی که است معنیبدان این آیا اما بیگانه. کراسی،وضددم
 جامه را خود هایداعیه تا شود قدرت چرخه وارد اهدخومی
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 من کند؟ ایدئولوژیکغیر حزبی را خود باید بپوشاند، عمل
 مدتی از ولی درگیرم تناقض این با که است سال ازبیست بیش
 سیاسی – اجتماعی جریان هیچ که امرسیده نتیجه این به پیش

 باورها، از ایمجموعه با که تگرف سراغ تواننمی را پایدار
 باد حزب این، غیر د.نباش متشخص هاآرمان و ها،ارزش
 ،ترمنولوژیک لحاظ به را ایدئولوژی که است درست است!
 در اما نامند،می ینیآ معادل نراآ و کنندمی معنی کاذب آگاهی
 هاباور رشته مبین بیشتر ایدئولوژی ما، سیاسی ادبیات
 هر که هاستارزش و هستی( هب نگاه نوع یا و بینی)جهان
 و هادهیبرنامه در سیاسی – اجتماعی جریان
 گرفتنیالهام چنین گیرد.می الهام آنها از خود هایگذاریسیاست

 اینست مسئله تمام !است ارزش عین که نیست دگماتیسم فقط نه
 قوانین ظرف در دمکراتیک شیوه به را خود یهاباور ما که

 که یا ریزیممی مردم منتخب هایرگانا توسط شدهوضع زمینی
 البته کنیم؟می ایدئولوژی تابع آنرا سازوکارهای و قدرت نهاد
 خواهدمی چه هر ؛باشد ایدئولوژی نوع چه که کندمین هم فرق
 درعمل، پراگماتیسم سیاسی، - اجتماعی حزب یک برای !باشد

  باشد. نباید و نیست نظری منشور داشتن نافی هیچوجهبه

 تدریجی و روشمند انقالبی سوسیالیسم، .9

 و باشد کسی مقاطعه در که نیست ساختمانی سوسیالیسم،
 بردنباال و موجود وضع خوردنکلنگ طریق از بخواهد

 سوسیالیسم، شود. رونمایی آن از "تازه"، اسکلت یکبارههب
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 به منطقا   خود، تکوینی روند در که است هاییارزش مجموعه
 خود به ساختار حالت و روئید خواهد فرا دیگرگونه سیستمی

 که آن، یکبارگی از نه ،سوسیالیسم بودنانقالبی گرفت. خواهد
 تأنش آن همیشگی بودنروز به و مداوم بودننوین از بایدمی

 اینرو، از هم .شماهیت در نهفته مدرنیته تداوم از بگیرد؛
 تجربه یغن تاریخ تدریجی. و روشمند است انقالبی
 با است رویکرد دو مقایسه نهایی تحلیل در هم، یستیسوسیال
 سوسیالیسم آیا اینکه، آنها! سنتز ،حالهمان در نیز و یکدیگر

 "سلب از مالکیت سلب طریق از است ناگهانی کردنبپا یک
 و تدریجی مهار اعمال راه از که یا کنندگان"، مالکیت

 سرانجام مالکان این که تا مالکان خواهیفزون علیه روزافزون
 ساختمان !؟بیابند و بجویند جامعه نفع در را خود سود

 هر خود، گام هر در که گام به گام است ایسازه ،مسوسیالیس
 مردم اکثریت تشخیص به که یدارسرمایه شیوه از تبارز
 کنار به ،جامعه رفاه و رشد بازدارنده و باشد یانهگراواپس

 همگان سود به و اعیاجتم تعاون بر مبتنی شیوه با و درومی
 بر متکی دست، این از جایگزینی هر د.شومی جایگزین

 پیروی جنس از نه اما است منافع نبرد متن در طبقاتی مبارزه
 تدریجی انقالب نوع از که تاریخ" مامای همچون "انقالب از

 توانمی هم که اینجاست از گسسته! – پیوسته تاریخی همچون
 ترینناگشوده تا معاصر یدارهسرمای وتازتاخت واقعیت بر

 آمدنپدیدار هم و گذاشت انگشت ما خاکی کره پهنه در منافذ
 دلیلی را تاریخی مقیاس در آن نفی و نقد نیروی ترینگسترده
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 ساختن در تاریخی بینیخوش برای بودنمحقبر دانست
 سوسیالیسم.

*** 

 مدرن؟ کمونیسم چیست؟ مشخصات این با چپی نام
 دیگر"؟ "جهانی دمکرات؟ چپ نو؟ چپ کرات؟دم الیستسوسی

 همانم! من باشد، که چه هر اما دانم!مین

 هم باز است؟ ثبت جهان کجای در ،اما چپی چنین
 چنین با کمابیش چپی هاینشانه میبینمی اما دانم.مین

 زمانه نیاز به پاسخ در و چپ تاریخ همه بر مبتنی یرویکردها
 کشیدنقد و شدن درحال و تسا برآوردن سر به رو که را ما
 .باشم آن از جزیی که برانم من، و .جهان جای همه در

  1391 ماه آذر سوم
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 هس ضمیمه
 بر متمرکز و بود پیشین مقاله تکمله ،نوشته این

 .مردم و حکومت قبال در محوربرنامه بحز متدولوژی

 

 چپ اتحاد و وحدت درباره و چپ درباره هم باز

 حاصل ،"؟چپ "کدام تیتر با مطلبی در پیش چندی (1
 در اکنون که گفتم را چپ کدامین درباره خودم تجربه و فهم

 در اما .شوممی یادآور را مواردی باز ،آن تکمیل و ادامه
 همین که بود شده کیدأت اینکته روی بر ابتدا قبلی نوشته مقدمه

 صورت آن بر بیشتری درنگ دیگر بار برای بینممی زمال جا
 و سویک از چپ وحدت برای هاتالش شدنترجدی :گیرد

  .سو دیگر از آن هدف و اندازچشم شدنتربرانگیز پرسش

 وحدت برای کنندگاناراده این میان در خوشبختانه (2
 صورت در را وحدتی چنین که ندارم سراغ را کسی چپ،

 یعنی کند. تلقی ایران بزرگ چپ حزب اساس شدنش،امیابک
 به "مادر" نبهج تواندمی حاصله وحدت که باشد تصور این بر

 هایجریان دیگر دادنجا با که خواهدمی گویا و بگیرد خود
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 را، کردهاراده جمع این شود! منبسط خود دل در موجود چپ
 ایران، چپ نیکنو موقعیت رد بداند که هست تجربه اندازه آن

 چنین تواندمین جریان چند از وحدتی هیچ یا و جریانتک هیچ
 متکثر نیز چپ اینکه فهم اصوال   کند. ایفا را رسالتی و نقش
 در جدی تکامل یک خود بماند، و باشد متکثر هم باید و است
 "نماینده را خود ،آن شاخه هر شوربختانه که است بوده چپی
 به خویش یشتنخو دانستن با که یا و دانستمی کارگر" طبقه

 را دیگران ،"پیشاهنگ" یا و نوین" "طراز حزب عنوان
 آن، از هاییبخش که دریغا و ؛نامیدمی بدآهنگ و آهنگپس

 نیستند! هاپنداریخود چنین از رها هم هنوز

 در وحدت، برای کردناراده این که اینست پرسش پس (3
 اتحاد که یا است تربزرگ چپ وحدت خدمت در چیست؟ خدمت
 در چپ مقدم مسئله هستم. و امبوده دومی این بر من چپ؟

 در است اجتماعی راست تازییکه و یورش با مقابله ایران،
 تاج لوای در چه دین، حاکمیت پرچم زیر در چه ها:لباس انواع

 به دهیشکل اصلی، مسئله دیگر. عنوان هر تحت چه و شاهی،
 گسترده، چپ اتحاد یک قامت در تا است اجتماعی چپ جبهه
 یعنی، کند. نمایندگی هارقابت سیاسی درعرصه را آن بتواند
 حد و نوع سر بر خود در هاتفاوت همه با بتواند چپ همه

 متحد نیروی ،اجتماعی راست با مبارزه امر در چپ، تحوالت
 در را چپ نجات که چپی آن واقع، در بیاورد. صحنه به

 چپ درون هایطلبینظرتجدید و نیسم""اپورتو با مبارزه
 اگر من، برای .است دور چپ مبارزه عمده میدان از ید،جومی
 ثقلی آن برسد نتیجه به کنیممی تالش برایش که وحدتی این
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 اتحاد گیریشکل به امید خود سهم به تواندمی که شد خواهد
 فقط و است اولیه ثقل یک ایجاد موضوع، دهد. افزایش را چپ
 این همگان. و دیگران رهبری داعیه هیچبی و ثقل حد در هم
 نشد، هم اگر که شود مینأت وحدت طریق از است بهتر ثقل

 و شدنواقع مفید هاافتادنتعویق به و یافتنکش با که هرگاه یعنی
 از باید باز بدهد، دست ازدیگر  را خویش زمانی بودننافذ

 رسیدن برای ییسکو همچون کوچکتر چپ اتحاد به نیل طریق
 هاشدنهمراه و شدننزدیک برای تالش بزرگتر، چپ داتحا به
 وحدت، برای تالش این نفس رو، این از دهد. ادامه کماکان را

 مسئوالنه. و است مفید

 پدید توانندمی هاییجریان ،همه از بیش را ثقلی چنین (4
 .کنندمی نقد را کالسیک چپ هم و اندمانده چپ هم که آورند
 در که است گذاشته این بر را خود انرژی همه که یآن وگرنه
 و تار از کند داریمیراث فقط اجتماعی راست تعرض برابر

 هراس در و ،پنداردب راست را خودغیر هر و سنتی چپ پود
 الزم استعداد ،هاابطال در کردنتجدیدنظر هرگونه از است
 که هم یآن ندارد. را هاآزمون نوین میدان به ورود برای

 را چپ ستادگیای هر و زندمی ریشه از را چپ رادیکالیسم
 اجتماعی راست برابر در تواندنمی ،کندمی تلقی رویچپ

 خواهد هاییهمراهی چپ طیف با چپی، چنین بگشاید؛ جبهه
 بسیاری در چشمش لذا و نیست پیگیر ماندنشچپ در اما داشت

 وسوسه درگیر دلش در و است یسویکور دچار اوقات از
 نماید ایفا باید چپی ،را چپ از ثقلی ایجاد در نقش فایای راست!

 کوبدمی اجتماعی عدالت بر هم و کراسیودم بر هم توامان که
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 جایگزین را سوسیالیستی هایارزش اجتماعی مهندسی و
 از چپ حضور که، ثقلی کند.می سوسیالیستی سزارین
 در کراسیودم وسیالس راست تا آن هایشاخه ترینرادیکال

 و درومی استقبال به را اجتماعی راست علیه چپ بزرگ اتحاد
 دارد. کیدأت آن بر

 و است باز هاچپ همه روی به چپ اتحاد درب (5
 و کرد تعریف باید کلی وجوه در را چپ آزاد. ،آن از خروج

 خویشتن خاص تعریف این، از بیش چپ. اتحاد برای هم فقط
 خود "راست"و "چپ" همسایه آن یا این به نسبت بود خواهد

 بودنخود برای هم اگر تعریفی چنین که ؛چپ طیف در
 رماننده و مضر بس ،چپ اتحاد به ورود برای اما الزمست

 در عموما   موردی، مواجهه هر قبال در چپ اتحاد !بود خواهد
 بتواند سانبدین تا باشد داشته قوی برآمد تواندمی هایشحداقل

 از اتحاد، این دهد. قرار بعدی تعرض پایه را موفق تعرض هر
 یعنی گیرد،می بر در را هاکمونیست تا هادمکرات سوسیال

 همه نیز و را اولی در چپ تا راست هایجناح همه
 ،نیز اشاجتماعی یارگیری در را؛ دومی در هابندیگروه

 داندمی خود یمبنا را چپ ایبرنامه و اجتماعی رویکرد
 از نوع کدامین به آن از حامل هر یابیتعلق از نظرصرف

 دینی. و عقیدتی باور

 تا ندنشیمی تعریف به را بودنچپ که کلیاتی آن اما (6
 د:نناینا من گمانه ب کند، پهن را چپ اتحاد در عضویت فرش
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 معنی ثروت توزیع در تنها چپ که زیرا خواه.جمهوری -
 است. چپ جدی هایخصهمش از هم قدرت در توزیع شود،نمی

 جمهوری، ابزار. هم و است هدف هم قدرت، توزیع
 و قدرت توزیع موضوع در سیاسی ساختار ترینمنعطف
 است. قدرت امر در مردم دخالت برای روش ترینمناسب

 دین، نهاد از قدرت نهاد کردنجدا با یعنی سکوالر. -
 به رباو که کندمی رعایت جدا   را شهروندی برابرحقوقی اصل
 است. نیز اشسوسیالیستی انتخاب در او وفاداری الزمه آن،
 آزاد تکامل شرط ،فرد هر آزاد تکامل " بر مبنی مارکس گفته

 پایه بر اساس، در ولی دارد ایگسترده معنای است" همگان
 یک استقرار به باور پایه، این بر است. متکی شهروندی حقوق

 جمهوری جایبه ایران در سکوالر و دمکرات جمهوری
 ایران، چپ شود. تلقی باید ایران در بودنچپ الزمه اسالمی،

 امر و گذار نوع البته باشد. فقیه والیت صریح انکار بایدمی
 که باشند چپ در بحث موضوع همچنان توانندمی هاتاکتیک

  ذار!گ جهت شرطی نه و الزمند نه ،آنها سر بر توافق تامین

 عدالت بر و است انسان رهایی برای چپ ستیز.تبعیض -
 در را انسان رهایی رو، این از هم و دارد کیدأت اجتماعی

 ییرها داند.می تبعیض نوع هر از بودنشرها و او بودنآزاد
 در اگر چپ ملی. و مذهبی جنسیتی، تبعیض نوع هر از

 تبعیضاتی جبران در تنها کند،می دفاع مثبت تبعیض از جاهایی
 به و گرفته خود به ساختاری و نهادینه جنبه تاریخا   که است

 پراتیک جریان در اگر چپ اند.شده بدل سختسر فرهنگ
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 آن یا این قوا، توازن از ناشی هایظرفیت بر مبتنی و اجتماعی
 از ناگزیر و ردبردا بین از تواندنمی یکبارهبه را تبعیض
 بارزهم در بایدمی همواره اما ،است هابندیاولویت رعایت

 برداشتن میان از منظورهب معنوی و مادی سازیزمینه برای
 رویکرد، این از خارج چپ کند. چهره تبعیض هرگونه

 این که رودمی تحلیل کاریمحافظه در و شودمی چهرهبی
 و تغییر نیروی عنوان به چپ علیه هاستآفت بزرگترین ،یکی

  دایمی. تحول

 قدرت ساختار امر رد دمکرات خواه.آزادی و دمکرات -
 همه در خواهآزادی و اجتماعی، نهادهای همه و سیاسی
 تعمیق و ایجاد در چپ رسالت اجتماعی. حیات هایعرصه

 ترفزون هرچه شکوفایی و کراسیودم ناپذیرپایان و وقفهبی
 در ایران چپ جمع. نفع به و او خود سود به است فرد آزادی

 نیازمند خویش عمل و ندیشها در تکانه بیشترین به عرصه این
 و ملی سطح در مستمر سیاسی پراتیک یک با باید چپ است.
 و دهد نشان کراسیودم و آزادی در خود یپیشاهنگ ،زمان طی

 در خود رقیب که بود خواهد آن در چپ موفقیت .کند تثبیت
 سر بر تا بیابد دمکراسی لیبرال جامه در را، راست جبهه

 آن با رقابت به بتواند کراسیودم بیشترین و آزادی بیشترین
  .برخیزد

 و طبیعت دوستدار صلح. دارطرف و جنگ مخالف -
 برابر در ایستادگی سوسیالیسم. اکو طبیعت. با دشمنی علیه

 مچنانه .یجهان همبستگی مدافع و المللیبین سیادت
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 نظرصرف قابلرغی جایگاه از و بینواقع اما انترناسیونالیست،
  ملی.

 مکانات.ا و هافرصت برابر توزیع و خواهیتعدال - 
 برای مقدمتا   اصال   چپ است. چپ ویژگیخود پایدارترین این،

 است. یافته تاریخی تشخص و آمده پدید که است عدالت تحقق
 چپ جبهه و اجتماعی راست جبهه که نیست اینگونه البته

 نیست هم چنین و باشند ستیز حال در موردی هر در اجتماعی
 صحنه در اقتصادی راست نابودی پرچم با اجتماعی چپ که
 و استثمار و گوییزور علیه چپ که است ینا اما ت،اس

 که است هم ویژگی عمده همین با و خیزدبرمی راست اجحاف
 برای دارد رسالت چپ ماند.می چپ و شودمی چپ
 تفوق و تولید مادی امکانات زمینه تا راست پیوسته نشاندنعقب

 منشاء این - فردی آز و حرص بر اجتماعی اونتع فرهنگ
 در شدهنهادینه اقتصادی نابرابری و آید فراهم - یاستثمار تولید

 - اجتماعی – اقتصادی سامانه به را خود جای ،جامعه
 دهد. سوسیالیستی فرهنگی

 هامتشکل اتحاد باید ساختاری، لحاظ به چپ اتحاد (7
 هم و زیادند هم که را منفرد هایچپ باید هامتشکل باشد.
 در یا آنان تا کنند کمک ،نظرصرف غیرقابل کیفی بار دارای
 وجود در که یا و بگیرند یجا موجود هایتشکل از یکی

 که است جمعی گونهبه تنها منفردین، نمایند.ب رخ تازه تشکلی
 هم یطریق چنین از و کنند ایفا نقش اتحاد این در توانندمی

 سهم ایران چپ سرنوشت زدنرقم در وانستت خواهند که است



 سیرگفتمانی ما!

279 

 

 چپ، اصوال   و است اجتماعی نقش فاقد آزاد، اتم چپ .بگیرند
 و ذاتی ثروت این است. یدهسازمان و یابیسازمان در قدرتش

 کرد. بهابی منشیانفراد هیچگونه با نباید را ریخیتا

 

 "چپ وحدت" رویکرد با رابطه در و 

 اکنون ام،کرده کیدأت لیقب نوشته در که آنچه هر بر
 از گمانم به که بیفزایم هم را محوری نکته دو این خواهممی

 در که موضوعی دو .دارند یساختزیر نبهج ،متدیک نظر
  .امداشته آنها به اشاراتیاگرچه  نیز قبلی نوشته

 قدرت امر با برخورد نوع (1

 چپ صفوف در را قدرت موضوع با کلی مواجهه چهار
 چپی قدرت. دناق همواره و ستیزقدرت چپ ول(ا داریم. سراغ

 همیشه و قدرت های"پلشتی" از ماندن برکنار خاطر تعلق با
 اثربی و عملبی خویانتقاد را چپ این بودن. پوزیسیونا

 هم فقط و بسازد گفتمان فقط خواهدمی که انقالبی( )نقاد نامممی
 دوم( .است عمل برای گفتمان، آنکه حال بماند؛ گفتمان در

 تحقق شرط و است قدرت تسخیر اشمسئله همه که چپی
 ندزمی گره قدرت با تکلیف تعیین به تماما   را چپ هایبرنامه

 و گراقدرت چپ را، چپ این .نقاد( انقالبی نام با )مسامحتا  
 نوع این رسیدن قدرت به دوره خوانم.می قدرت در انحصار

 اصال   چپ، نوع ینا است. آمده سر به که است دیروقتی چپ
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 بستر بر غنودن و قدرت به شنگاه طرز همین خاطربه درست
 پوشالی قدرت چنین فروپاشی خورد. زمین که بود قدرتی چنین

 و سوخت اما باشد داشته اگر هم زود یا دیر که است ناگزیر
 ما، زمانه در کراسیودم گسترش به رو اندیشه ندارد. سوز

 عطوفم هم موفقیتش در حتی که را چپی چنین موفقیت شانس
 خود که چپی سوم( کند.می صفر به نزدیک است شکست به
 آن بویژه و نمایدمی میزان حاکم قدرت قامت و قد در را

 را چپ این باشد. داشته رومیانه چهره هک راست از حکومتی
 در انداختنسپر .محض( )رفرمیست نامممی قدرت در مستحیل

 عرصه در چه و اشجهانی وعن از چه قدرت، قدرت: برابر
 حاصل چپ، نوع این برای .آنها دو هر که یا و اشکشوری
 مقداری قدرت، به نزدیکی و آرمان از ی جستندور ضرب

 دارند! معکوس رابطه هم با دو این او، پیش در !ثابت است
 بر است متکی قدرت، با برخوردش که چپی چهارم(
 تحقق میلتح به مشروط هم چپ، این محوری.برنامه
 هاآن پذیراندن و موجود قدرت به خود برنامه از هاییبخش

 یک در که هم و برخیزد قدرت با ایبرنامه تعامل به تواندمی
 این زخی تد.افدر رقیب چونان آن با ،مستمر ایبرنامه مبارزه

 در دمکراتیک شیوه به حضورش از اندازه هر برای چپ
 این گذرد.می برنامه مبنای بر آن مبارزه از ،قدرت عرصه

 برنامه طریق از را مقیاس هر در قدرت با خود معادله چپ،
 پایگاه با سازد برقرار رابطه این، وساطت هب تا کندمی برقرار

 .خود اجتماعی
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 هدف را چپ اتحاد به رسیدن چون ،مدنظر چپ وحدت
 بر که خواهدمی متحد آن برای را چپ و است، کرده اعالم
 مطالبات و کراتیکدم حقوق از دفاع در جاری هایروند
 هر با لذا بگذارد، ثیرأت زحمت نیروی عادالنه و خواهانهترقی

 بر ،چپی وحدت چنین است. بیگانه قدرت امر به اول نگاه سه
 آمادگی اعالم بدون راست، برنامه نقد که بماند و باشد باید نای

 ایهزمین هر در خود بدیل چپ نامهبر گذاشتن اجرا به برای
 چون و انگیزدبرنمی را کسی اعتماد راست، علیه

 چنین نوشتسر کند.نمی تقویت هم را چپ ،انگیزدبرنمی
 و صحنه از است همیشگی ماندنکنار قدرت، با برخوردی

 را برنامه که یرویکرد راست. اختیار در عرصه همه وانهادن
 خود زنده رابطه دادن دست از به محکوم کند، قدرت نوع تابع

 چپ، از نوع این .است شانحقوق تحقق برای هاتوده مبارزه با
 گسیختن بر مبتنی رویکرد و ؛است انفراد و انزوا به جبورم

 در استحاله به محکوم ،نیز برنامه نوع با قدرت نوع رابطه
 مبارزات با پیوند در خواهدمی اما، ما چپ" "وحدت قدرت.
 برای و ردگی قرار انکشزحمت و کارگران جاری عمال  

 آید.می صحنه به که است راست برابر در چپ جبهه گشودن
 معرفی این با جامعه، با رابطه در را خود رو این از هم
 آن هایبرنامه با چون است راست قدرت علیه که کندمی

 پی در چون خواهدمی را قدرت و است؛ مخالف
 همین در خود مشخص برنامه تحقق برای پذیریمسئولیت

 برنامه که نیست آینده برای تنها چپ، این .است امروز
 و بهبود برای پیشنهاد که است امروز همین برای بلکه دهد،می
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 است جاری و موجود واقعا   مناسبات بستر بر وا .دارد تغییر
 رد فقط نه و کوبد، خود نشان و مهر روندها بر خواهدمی که

 بر چپ، وحدت این .نیز مشخص مورد هر در بلکه کلیت
 محض، رفرمیست و نقاد انقالبی انقالبی، نقاد گزینه سه خالف
 را خود انقالبی. رفرمیست و رفرمیست انقالبی است ایگزینه

 از انقالب رویای در که نه و کندمی زندانی رفرم در نه
 در چپ، وحدت این .ماندمی غافل صحنه در مستمر حضور

 مسئله که ونقالبیان با هم و هارفرمیست با هم است اتحاد پی
 با افتادن در و بیندمی اجتماعی راست با مبارزه را خود اصلی

 سیستم یاجزا رد چه و سیستم کل و هابنیان در چه راست،
 راست از جریان آن یا این با که هم آنجا هر چپ موجود.

 جنگ، علیه مثال   آن با که یا و بیابد موضع انطباق اجتماعی
 حقوق و مدنیت و زیست محیط حفظ برای یا و بنیادگرایی
 چپ موضع از اما حال هر در ،شود سوهم غیره و شهروندی

 در با هم همواره ؛نماید رخ باید چپ چهره با و دارد برآمد
  سوسیالیستی. اندازچشم داشت نظر

 با بیگانه فرمول این با همیشه برای ورزسیاست چپ
 چنین این رت،قد با مواجهه هنگام که گیرد فاصله باید مردم

 قدرت رفتن کنار مقدم، شرط :که ندک چهره و بدارد مشروط
 با را مردم باید برعکس ورز،سیاست چپ !است حاکم
 که کند قانع هاتوده خود تجربه بر اتکا در خویش هایگفتار
 و ضرور برنامه فالن نیست و نبوده حاضر حاکم قدرت چون

 مشروعیت فاقد لذا کند، عملی را مفید هایبرنامه بهمان یا
 کنار سزاوار اینرو از و است جامعه روز مقتضی کشورداری
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 پیش در شدهوارونه متاسفانه فرمول درست بیان برای .فتنر
 این، !کرد هچار را وارونگی این خود باید اول ،چپ بیشترینه
  است. دمکرات چپ رسالت

 مردم با برخورد نوع (2

 درست و نیز یاجتماع پایگاه و مردم با برخورد در
 برخورد چهار شاهد قدرت، امر با هابرخورد همان با متناظر
 به رفتاری، الگوی چهار این از ییک با منطبق چپ هر هستیم.
 تو خدمتگزار اولی( گوید:می چنین خود اجتماعی نیروی

 حاکم؛ قدرت برابر در کردنتهشیار خاطربه صرفا   اما مانممی
 قدرت خدمت در تو که اگر تمهس )مردم( تو خدمت در دومی(

 برای خودت)مردم( خدمت در است قدرتی که باشی من
 تو خدمت در سومی( موجود؛ قدرت انقالبی نوع جایگزینی

 مستقر قدرت چارچوب در ممکن تغییرات کادر در فقط هستم
 فردای و امروز وضع بهبود برای چهارمی( و آن؛ با معامله و
 همین برای هم خواهممی را تو رهایی و رفاه و هستم وت

 بستر بر محوربرنامه ایرابطه ؛فردا برای هم و امروز
 سوسیالیستی. اندازچشم با ولی موجود یدارسرمایه مناسبات

 ممکن ظاهرا   که بندیتقسیم این به اولیه نگاه برخالف
 در موضوع ترینگرهی شود، تعبیر سازیساده به است

 در دقیقا   نه، یا بکند رینیآفنقش خواهدمی چپ اینکه تشخیص
 که است اجتماعی پایگاه و جامعه و مردم با برخورد نوع همین

 پایگاه با اشییابپیوند جهت چپ برای .شودمی متجلی
 باز فضای و کراسیودم که است واقعیتی این ،خود اجتماعی
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 در اما آن. کردن زندگی و ماندن زنده خاطربه هواست چونان
 باز فضای و آزادی به موکول را باتمطال طرح حال عین

 چپ و کلی بطور چپ که بزرگ است یخطای خود ،کردن
 از اجتماعی پیوند ضعف خاطربه هم هنوز ،قسما   دمکرات
 است واقعیتی این د.نبرمی رنج یتوهم چنین به بودن گرفتار

 هایسال زنندهآسیب و روانهدنباله پوپولیسم آن ضرور نقد که
 به باوریبی و گریزیمردم از نوعی به بعضا   انقالب، اول

 - بدانیم باید که یا و - دانیممی که است شده منجر توده نیروی
 که است مسلم این نیست. ممکن تحولی هیچ ،توده همین بدون
 نه اما ،کرد تجدیدنظر جدی بطور بارزیان افراط آن در بایدمی
 سنتز به ،ینهزم این در .مردم از خود سازیجدا بهای به که

 مردم برای چپ است. نیاز نوین کردن سیاست برای نظری
 خود همانا ،نیز میزان و سطح هر در آن تحقق نیروی و است
 و خالء در کراسیودم طرح با تواندمین دمکرات چپ .مردم
 جامعه روز، مطالبات و ایبرنامه حورهایم با آن پیوند نبدو
 متحد و گسیل و دهد هشیاری هایشانخواسته تحقق برای را

 شکل کراسیودم نیروی بسیج بدون کراسیودم خود اصال   کند.
 که است زحمت نیروی این کس، هر از بیش و گرفت نخواهد
 همین در درست چپ، .آن در ذینفع و است کراسیودم نیازمند
 بایدمی که است تیفقاه حاکمیت و والیت و دیکتاتوری فضای

 ارائه موضوع در فقط نه آری، .کند پیشه ایبرنامه برخورد
 برابر در هابدیل طرح در کهبل آینده، برای آلترناتیو نظام

 نیز و روز سیاسی و فکری یانهگراواپس هایسیاست
 حول هالباس انواع در اجتماعی راست جاری هایسیاست
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 اپوزیسیون باید سویک از دمکرات چپ مقتضی. موضوعات
 از و بدارد پاس را یدین تبداداس نظام این قبال در خود بودن
 و یحکومت طرح و سیاست هر با مواجهه به بتواند دیگر سوی

 .برخیزد بدیل طرح و سیاست ارائه طریق از غیرحکومتی
 و غیرچپ قدرت هر و قدرت در شدنحل از اجتناب یعنی:

 که چند هر چپ راست. رویکردهای با ایبرنامه درگیرشدن
 و کند افشاگری فقط که چپی اما است؛ راست افشاگر درستیهب

 که نه و شودمی بدل نیرو به نه بماند، باز بدیل طرح ارائه از
  آورد.می بار ایهبرنام نیروی را خود نیروی

 در حاکم، قدرت با برخورد نوع و مردم با برخورد نوع
 خود بودنچپ هم دمکرات، چپ و همدیگرند با تنگاتنگ پیوند

 به باید که است جاری مبارزه در را بودنش دمکرات هم و
 برای و مردم با رابطه در هم مشخصا   و رساند ظهور منصه
  مردم.

  1392 ماه آبان 10
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 چهار ضمیمه
 و نگاه ترجمان هدف با صرفا   هم را سیاسی نوشته این و 

 در سیاسی استراتژی موضوع در محوربرنامه حزب مهبرنا
 .آورممی اسالمی جمهوری قبال

 چپ سیاسی استراتژی بحث رب مدخلی
 دمکرات!

 سخنپیشا نکته چند

 در سیاست امر شگفت هایویژگی از توانمی هم را این
 را سیاسی حیطه بدیهیات ترینبدیهی که دانست ما کشور

 چیزی، چنین دونب !کرد تعریفباز و تعریف پیوسته که بایدمی
 در کردنسیاست هایبغرنجی از ناشی بازارآشفته بتوان مشکل
 نهاد! سر پشت سالم گونهبه را جمهوری"شبه – والیی "نظام

 آنهاست! از یکی ،اپوزیسیون معنی (1

 صورت کراسیودم شیوه به امور اداره که کشورهایی در
 چه اپوزیسیون مفهوم از بپرسی که را کس هر گیرد،می
 هرگاه و کنونی. پوزیسیون با تمخالف شنویمی پاسخ ،فهمیمی
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 جریان یک گفت خواهد دهد، توضیح بیشتر کمی که بخواهی
 برنامه از که گیردمی خود به اپوزیسیون خصلت خاطر این به
 برای را آن ،ندارد رضایت حاکم قدرت عملکرد و سیاست و

 خود مستقر، رتقد برابر در و داندنمی صالح قدرت در ماندن
 مالحظه و مردم منافع مینتأ برای است آلترناتیو برنامه رایدا

 نام آن برای سیاسی جریان کلمه، یک در .کشور منافع
 برای مردم از است وکالت کسب پی در که یابدمی اپوزیسیون

 که یعنی ؛کشور در کالن هایگذاریسیاست کرسی بر نشستن
 کشورهای در اما رت.قد تغییر پی در و است قدرت مدعی
 کل اپوزیسیون هم ما ایران، همچون استبداد سلطه گرفتار
 دولت اپوزیسیون هم داریم، را "نظام" یعنی حکومتی سیستم
 کل از هاییسیاست اپوزیسیون هم و را، سیستم این از معین
 از ،واقعیت این را! وقت دولت به متعلق فقط حتی یا نظام
 از برخاسته حکومت   این یاسیس گونگونه ترکیب در سویک
 نظام الزام به بنا البته که دارد ریشه همگانی انقالب یک دل

 رانتیر، انحصار یک جهت در هم مدام کنونی، ایدئولوژیک
 اما، دیگر سوی از .کندمی و کرده حرکت توتالیتر و اتوریتر

 مقتضی و ناگزیر نتیجه عنوان به باید را رنگارنگی همین
 بر مبتنی قدرت انحصار و استبدادی قدرت حاکمیت اعمال
 و فقهی تبعیض اعمال آنها مرکز و راس در و تبعیضات انواع

 حال هر در پذیرفت. و دید شهروندان حق در شیعه شرعی
 رفتارهای این در اشتراکات وجود که بود باید هشیار ولی،

 مرز تشخیص در خدشه آمدن وارد موجب ،اپوزیسیونی متنوع
 دارد فرق اپوزیسیوننیمه با اپوزیسیون نشود. نهاآ حامالن بین
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 آنهایی شامل اپوزیسیون، اپوزیسیون.شبه با آنها، دو هر و
 نیز و ایبرنامه هایتضاد حتی و هااختالف علیرغم که است

 اعالم حاکم رژیمان تغییر را خود هدف متفاوت، ایهاستراتژی
 آنانی همه رگیرندهب در باید اما را اپوزیسیوننیمه دارند.می

 و بندندمی دل پوزیسیون تسیاس و رفتار اصالح به که دانست
 که آنگاه هستند واقعی اپوزیسیون به پیوستن مستعد حالعین در

 نیز، اپوزیسیونشبه شود. برمال برایشان آرزویشان سترونی
 که گرددمی شامل را سیستم حاشیه و درون از ناراضیانی فقط

 دسته نای .ندیرگمیقرار پوزیسیون عیمقط مهریبی مورد
 رسانده مرگ به تب از ناگزیر به که یزمان تا کمدست -آخر

 شودمی شانسردی غوره یک با که هستند هاییهمان – شوند
 فقط ابتدا سه، این از یک ره رسند!می تب به مویز یک از و
 سر بر بتوانند که تا شوند تعریف شانهدف با باید فقط و

 با مبارزه در هم نیروی از تاکتیکی، اهداف در تمشترکا
  کنند. استفاده حاکم استبداد

 است هدف به رسیدن نقشه استراتژی، (2

 ایران سیاسی سپهر درکه  هم را دیگر بدیهی یک ،باز
 اینقشه استراتژی، !است استراتژی تعریف کرد؛ تعریف باید

 شود.می طراحی معین هدف به رسیدن برای که است
 و راه و است هدف به معطوف نیست، هدف خود تراتژیاس

 متضاد اهداف بدیهی، این بر مبتنی هدف. به رسیدن نقشه
 برای استراتژی یک باشند. استراتژیهم دیگرهم با توانندمین

 تواندمی هدف یک ،اگرچه است؛ معنیبی متباین اهداف
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 یک برای شود. محقق متفاوت هایاستراتژی طریق از کمابیش
 این در اما کرد، تصور را موازی هایاستراتژی توانمی هدف
 تواندنمی سیاسی اراده یک که داشت نظر در بایدمی هم حالت
 نافذیت انتظار زمانهم و باشد موازی هایاستراتژی حامل

 و مشخصه سرگردانی، بکشد؛ یدک نیز را جامعه در سیاسی
 برخی بین تاشتراکا بود. خواهد کردنیاراده چنین سرنوشت
 حتی و ممکن البته مقطعی، جنبش یک قالب در هااستراتژی

 بر دتوانمی هااستراتژی توازی جااین در که چرا است؛ الزم
 نمونه سبز، جنبش د.بیفت هم مفید و بیابد معنی مشترکات بستر

 دارای هایجنبش کلی، بطور داد. نشان را آن از ایبرجسته
 عمومی مبارزه همین در ند.اچنین جملگی ،فراگیر و ملی ابعاد

 در اصالح به معطوف هایاستراتژی شاهد ،ایران در جاری
 متفاوت درجات به که یمانظام رهبر رفتار تغییر که یا قدرت

 استراتژی با صریح مرزبندی در ندخود تعریف از ناگزیر
 قدرت به را خود طلبیتعامل بتوانند آن اتکای به تا قدرت تغییر
 کنند. جلب را آن اعتماد یمختلف درجات در و دهاد نشان

 شود چفت خود اجتماعی پایه با آنکه برای نیز تغییر استراتژی
 خود فاصله بر روشنی به که باید کند، جمع خود حول را آن و
 بلوک یک برآمد ورزد. دکیتأ فاسد قدرت اصالح توهم از

 است. هفرسایند بس که بیهوده فقط نه استراتژی، چند با سیاسی
 مشخص استراتژی یک در نماییچهره با تنها سیاسی برآمد هر

 اما شود.می پایدار سیاسی هویت و شناسنامه صاحب که است
 هیبدی یک شد، اشاره نیز باال در که همانگونه دیگر سوی از

 قدرت با برخورد در بودن دفههم اینکه، آن و داریم هم دیگر
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 اینجا، در شود.نمی منجر ژیاسترات یک اتخاذ به الزاما   حاکم
 خواهدمی که دپذیرمی ریثات قدرتی عنو و خصلت از راه نقشه

 جنس و نوع از متاثر یعنی د؛شو موجود قدرت جایگزین
 استبدادی قدرت جایگزین اینکه به بسته اجتماعی. ییجاجابه

 آلترناتیو نتیجتا   و اشدب کراسیودم کارسازو نتیجه بخواهد
 دربرگیرنده و شود دمکراتیک نوع از تالفیائ حاکم استبداد
 نشاندن نیت به که یا ،خود در کراسیودم نیروی ترینوسیع

 انحصارطلب قدرت جای به باشد دیگری قدرت انحصار
 داشت. خواهیم را متفاوت هایاستراتژی طبعا   و آنگاه ،موجود

 مشخص صریحا   اثباتی هدف کدامین برای تغییر این بنابراین،
 و شکل ،راه نقشه ساختار به که است موجود وضع جایبه

 زیادی حدود تا و بخشد،می بو و رنگ را آن دهد،می شمایل
  .شودمی کار حاصل زنندهرقم

 

 نه و ؛پیروزی و است اقدام برای سیاسی استراتژی (3
 آرمانی! طلبیتنزه ابراز برای ابزاری

 عرصه وارد جدی گونهبه هم هنوز که زمانی تا چپ
 تدوین و نظری سازیگفتمان به تواندمی باشد، نشده یاستس

 همین اما کند، جلوه سیاسی خطاهای از منزه و بپردازد برنامه
 نیازمند شود جامعه پهنه در سیاسی مبارزه وارد بخواهد که

 تنظیم و تعیین که اینجاست در کامیابی. برای است راه نقشه
 و هاآرمان و اهداف از مستقل سیاسی هایواقعیت نسبت
 میان به ناپذیریاجتناب گونهبه ،هویتی ارکان با هابرنامه
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 چپ نبایدها! و هاباید پایه بر استراتژی تعیین یعنی، آید.می
 اهداف که تحولی آنسان پی در طبعا   و است تغییر نیروی
 هک برگزیند مسیری باید بنابراین ؛آورد پی در را او مدنظر
 حذف در را خود نه چپ، باشد. او هدافا راه کنندههموار
 اشطلبیتنزه در نه و کند، مستحیل باید بها هر به سیاسی موانع

 .بپرهیزد سیاسی هایبازی به ورود از ،اهداف خاطربه
 را خود مرز متدیک، نظر نقطه از دمکرات چپ که اینجاست

 را صرف سیاسی پراگماتیسم که کندمی روشن کسانی با هم
 استقالل که آنانی با هم و دهندمی قرار راه نقشه ینتعی مبنای
 را هاآرمان از ورزیسیاست مشخص صریحا   ولی نسبی

 و اهداف بین معادله که همینجاست در کنند.نمی رعایت
 بسته قوا توازن یعنی سیاست مرکزی موضوع با هاآرمان

 راه نقشه و هدف بین ارگانیک رابطه طریق، این از و شودمی
 ابزار آوردن دست به برای دمکرات چپ گردد.می راربرق

 چیزی که کندمی مبارزه خود هایبرنامه تحقق جهت الزم
 و شده قدرت درگیر پس دولتی؛ قدرت به دستیابی جز نیست
 خواهدمی .شودمی گوناگون سیاسی نیروهای با تعامل وارد
 ضیبع با بکشد، پائین قدرت انحصار اریکه از را مستبدین که:

 دیگر یهابرخی با و شود، سوهم یگیرجهت این در هانیرو
 یا مدتکوتاه اتحاد و ائتالف به ستد راه مسیر در نیز

 چه میدان: دو هر در هم هاواکنش و کنش این .بزند مدتدراز
 نیروهای با مواجهه در چه و داخلی نیروهای با برخورد در

 عمل مبنای را ساده فرمول این بتوان مسامحتا   شاید خارجی.
 اهداف از را هاخواستن :داد قرار استراتژی تدوین در خود
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 از پیروی در را هانخواستن و برگیریم خود برنامه و اثباتی
  !بفهمیم سیاسی قوای توازن مشخصا   و صحنه هایواقعیت

 چپ شدهطی مسیر نظری نقد عصاره دمکرات، چپ (4
 ایران چپ تجربه از دخو ریفک هضم و فهم نیز و امروز به تا

 تدوین در مقدمتا   و همانا بایدمی را، پراتیک عرصه در
 در توانمین دهد. نشان روز امروزه برای سیاسی استراتژی

 کشیمرز در حداکثر و گذشته هایکلیشه و هاچارچوب همان
 روز دیروزه در پچ سوی از متنوع سیاسی تجلیات با سطحی

 سیاسی استراتژی داد. قرار مروزینا ورزیسیاست مبنای را،
 شدهزمینی تجلی نیز و واقعی ترجمان باید دمکرات، چپ

 خواهد این بدآموزی بدترین باشد. دمکرات چپ فکری تحوالت
 آن از بزنیم! حرف کهنه گونهبه اندیشی"، "نو لوای در که بود

 سوی دو به چپ نوع از ولو نفرین دو با اینکه، هم ترمضر
 که بخواهیم چپ، صفوف در دیروزین طایخ سیاست تیز

 عمق به رفتن از و بیندازیم جا تازه هایواژه در را هاکهنه
 ما استراتژیک هدف کراسیودم که بگوئیم بمانیم! باز خطا

 شیپ چندی تا که ممیفهب همانگونه باز را آن ولی است،
 حیطه در ولی کنیم نظری ییدتأ را پلورالیسم بودیم. گرفتارش

 و گیریآسان توافق، از سازیم. بهایشبی و ردهنک ترعای عمل
 آنها از خبری مانسیاسی استراتژی در ولی یم،بگوئ مدارا
 تربیت عالما شهامت اما کنیم، رد را توده از رویدنباله نباشد.
 را اشاستبدادخویی و جهالت از رفتبرون برای توده سیاسی
 نکنیم. منعکس خود ژیاسترات در را وظیفه این و باشیم نداشته

 نقد بستر بر خود هایآموزه که دهد نشان باید دمکرات چپ
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 دهد.می بازتاب تازه هایارزش و نوین مفاهیم در را دیروز
 و است ایده نیست، اصطالح و واژه یک تنها کراسیودم

 برنامه. و است سیاست و روش، و است فرهنگ ساختار،
 رتمسخ و ،ورزیسیاست واقعی فهم بدون دمکراسی بر کیدتأ

 نیندیشیدن از نشان ورزی"،"سیاست تحقیر به تمسک با سیاست
 امتحان است دیروقتی که هاییداشته از کماکان دفاع و دارد
 چپ فکری تحوالت که آن اند.شده رفوزه و داده پس را خود
 و روشننا فردای به هم هنوز را برنامه و نظر عرصه در

 در تنها و دهدمی حواله پچ بحران جهانی گستره
 پندارد،می باور قابل و نقد امری را آن که هاستگذاریسیاست

 !است فکری تنبلی دچار سخت و بردمی رنج تناقض از قطعا  
 و اندیشیدن رنج از گریز و دارد سطح در ماندن به عادت او

 و ناپذیرندتفکیک هم از سیاست و برنامه آنکه حال اندیشی! باز
 با رابطه در تاخر و تقدم است؛ برقرار منطقی رابطه ها،این بین
 این اینهمه، با یابد.می معنی که نمودهاست در تنها ،آنان

 است سیاست عرصه در مقدمتا   را تحوالت حد که دارد واقعیت
 تجلی محل سیاسی، پراتیک زد! محک باید و توانمی که

 درستی سنجش مالک تنها و ایبرنامه واقعیت و نظری حقیقت
 از هم !است جاری زندگی عرصه در دو این نادرستی و

 سیاست در را خود بایدمی ،ایبرنامه و نظری تحول اینرو،
  سیاست! در هم مقدمتا   و دهد نشان

* * * 
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 بطور سیاسی استراتژی که گفت باید بدیهیات، این پی در
 پرداختن موظف خاص بطور دمکرات چپ استراتژی و عام
 است: دموار این به

 هدف کردن عینم واقع، در چیست؟ اثباتی هدف .1
 جریان. هر برنامه و دیدگاهی منشور از سیاسی

 یا اندساختاری هدف، این تحقق راه سر بر موانع آیا .2
 مانع. مشخص تشخیص ،یعنی جاری؟ سیاست از ناشی

 دیگر به کدامند؟ مانع نیروی ضعف و قوت نقاط .3
 در ما منفی و مثبت مکاناتا سنجش طریق این از سخن،

  .مانع با برخورد

 استراتژی این سویهم و راههم اجتماعی نیروهای .4
 همان این، کدام؟ آنها سازمانی و سیاسی امکانات و کیستند

 و ،مورد هر در است مشترکین با اشتراکات حد محاسبه
 و حد همین تعیین و تشخیص مقتضی سیاسی هایریزیبرنامه
  .حدود

 چه استراتژی این بخشتحقق هایتاکتیک مدهع .5
 ضرورت پس، آنان؟ خواستن گیچگون طبعا   و نداراهکارهایی

 این واصل حلقات تبیین و الزم هایتاکتیک تشخیص
 استراتژی.

* * * 
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  دمکرات چپ سیاسی استراتژی کلی خطوط

 باال: موارد بر مبتنی

 و اهدخومی را جامعه نکرددمکراتیزه دمکرات، چپ *(
 در باید زمانی تنها دومی را. کراسیودم کردنسوسیالیزه

 آید، پدید معینی حد تا اولی که گیرد قرار تحقق دستور
 اعتبار به دموکراسی است پس، یابد. قوام و شود ساختاری

 حکومت و قانونیت دارد، خود دل در را تجدد منطقا   اینکه
 نیز موزون وسعهت و گیرد، ثبات آن با باید و تواندمی قانون

 کراسیودم هدف .دپذیرمی تجلی امکان که ستآن بستر بر تنها
 به تا پسامشروطه و مشروطیت دوره همان از که بایستمی

 اهداف همه و گردیدمی قلمداد چپ راهبردی هدف ،امروز
 در نیز اجتماعی عدالت و استقالل چون دیگر راهبردی
 است نبوده چنین که نیمبیمی اگر شد.می گرفته پی آن پارادایم

 به آمدن دچار با راه وسط در ولی بوده مقاطعی در که یا
 بایدمی را این است، شده جایگزین دیگری هدف توسط عاقطان

 بس. و دکر تلقی تاریخی مسیر از انحراف و غفلت صرفا  
 همین فهم گذشته، دهه سه طی چپ تحول در نقد ترینجوهری

 در کراسیودم زمان، هر از بیش که اکنون اما است. نکته
 جامعه سیاسی نیروهای نبی ملی تقسیم خط به ذهن و عین
 خصلت دیگر زمان هر از ترروشن امر این ،است شده تبدیل
 در است. گرفته خود به را دمکرات چپ استراتژیک هدف

 و ترمشخص و همچنان ما راهبردی هدف کنونی، مرحله
 در ایران جامعه سیوندمکراتیزا ،یدیگر وقت هر از ترنافذ
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 کراسیودم برقراری میان، این در و ؛آنست جهات همه
 دیگر در است کراسیودم تحکیم و ایجاد شرطپیش ،سیاسی
 و فرهنگی اقتصادی، جهت سه هر در و جامعه شئونات

 استقرار الزمه :اینکه بر روزه هر و مکرر کیدتأ .آن اجتماعی
 و سیاسی هایآزادی برقراری جز نیست چیزی ،کراسیودم

 که است شرایطی چنین در تنها شهروندی. حقوقیبرابر تأمین
 یهارقابت عرصه در تا یابدمی امکان دمکرات چپ

 شعور به را جامعه به خود پیشنهادی هایبرنامه ،ایبرنامه
 کند. بدل خویش اجتماعی پایگاه از سطح ترینوسیع سیاسی

 و هاآزادی عمداف پیگیرترین چهره در باید دمکرات چپ
 تضییقات و تبعیضات زنندهپس عنوان به و راسیکودم

 داشته مستمر سیاسی برآمد ،کشور شهروندان علیه گوناگون
 با بایدمی دمکرات چپ سیاسی استراتژی هایمؤلفه باشد.
 با مغایر رویکرد هیچ نیز و بیابند تشخص هاییخصلت چنین

 شوند. گیرجا وا استراتژی در نباید سیاسی هایارزش این
 ژرفش از برخاسته و است مدرنیته تنی فرزند سوسیالیسم،

 طبقاتی، مبارزه هایواقعیت جهات. همه در کراسیودم پیوسته
 بیشتر هرچه و بیشتر که است کراسیودم بستر بر فقط
 امان در - جعل یعنی ،حتی بدتر و - بودنآلودمه از توانندمی
  د.نیاب جریان خود اصالت در و هدنما

 مسیر همه در که باید ،کراسیودم استراتژیک هدف
 آن هایتاکتیک مجموعه در واقع در و دمکرات چپ راهبردی

 تنها استراتژی این ،که معنیبدین باشد. متجلی و متحقق بتواند
 کنندهتربیت همچنین بلکه نیست کراسیودم نیروی کنندهبسیج
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 نیز کراسیودم هایارهنج و روحیه با کراسیودم خواهان توده
 تفهیم و تعریف در استراتژی، این سیاسی فلسفه مایهجان است.
 دمکراتیک مطالبه هر تحقق و طرح بین است ارگانیک رابطه

 استراتژ هنر همه کراسی.ودم روند کل و اندازچشم با موردی
 پای رد بتواند که آنست در یراهبرد ینچن یک تاکتیسین و

 یک هر در را کراسیودم مسیر تسم و انداز()چشم پرسپکتیو
 و کند گذاریعالمت کشزحمت توده دمکراتیک مطالبات از

 و دهد؛ نشان مطالبات این حامل توده خود به هم را همان
 هدف با پیوند در نیز مردم آنی مطالبه هر به ،متقابآل

 هدف و امر با مردم، .بخشد سو و سمت خود استراتژیک
 شانمعیشتی و جاری هایستخوا طریق از فقط ،کراسیودم

 راه این از تنها کراسی،ودم نیروی خورند.می گره که است
 مصاف به دیکتاتوری لیسمپوپو انواع با تواندمی هم که است

 و سازیکراسیودم بستر دل از که هم و برخیزد
 کردن سوسیالیزه برای الزم نیروی جاری، پروریدمکرات

 دهد. برآمد را دمکراسی

 گزاره اعالم به لذا نیست، تحلیل و تبیین جای اینجا *(
 است قدرتی ساختار نوع اسالمی جمهوری نظام کنم:می اکتفا

 آن از مشخص خوانش با خاص دینی - دین حاکمیت بر مبتنی
 ناقض ناگزیر به رو، این از و - معین نهادی و نیرو توسط و

 مانعی و سد رژیمان، این شهروندی. حقوق نافی و کراسیودم
 هایبنیاد در است نظامی جامعه؛ دمکراتیزاسیون برای است
 اصالح که است معنیبدان این و دمکراتیک،ضد خود
 گیردمی صورت زندگی و بقا برای اصالح امر اگر پذیرد.نمی
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 نظام این هایبنیاد اصالح نیستی؛ و مرگ که نه و
 باید دیگر این و بود خواهد آن مرگ معنی به محورتبعیض

 را خویش خویشتن مرگ ،آن صاحبان که باشد طبیعی ربسیا
 مشمول تواندمی تنها نظام، این در اصالح برنتابند!
 ساختار اساس متوجه که نه و شود آن مشی از هاییسیاست
 که نیست مطلوبنا تنها نه است،سی رد تعدیل و اصالح .سیستم

 هیچوجهبه که نه آن قبال در نیز ما و خوبست بسا چه
 اصل اساسا ، ما اینهاست. از رفتن فراتر ولی، مسئله ؛اوتتفبی

 و گیریممی نشانه را اسالمی جمهوری دمکراتیک ضد ساختار
 هستیم. کشور در قدرت ساختار بنیادی تغییر خواهان

 که نظام این اصالح به معطوف نه دمکرات، چپ استراتژی
 مقوله در ما استراتژی نظر،نقطه این از و آنست؛ تغییر متوجه
 در استراتژی، این گیرد.می جا ساختار تغییر و طلبیتحول

 جمهوری اصلی شاخصه مثابه به - فقیه والیت با ضدیت
 اقدام و مطالبه در و شودمی تعریف که ستآن لغو و - اسالمی

 نهاد بر دین نهاد حاکمیت بر مبتنی اساسی قانون تغییر برای
 استراتژی اب ما هم اگر ،واقع در .ندک چهره باید که است دولت

 مطلقا   آن با اما هستیم، هدفهم ایگونهبه سرنگونی
 هدف با را خود اساسا   ما، استراتژی نیستیم. استراتژیهم

 باورمندی بر ناظر هایهنجار با همانا که کندمی تعریف اثباتی
 با مخالفت در و قدرت چرخه و جامعه در سیاسی پلورالیسم به

 یابد.می آدرس که است سیاسی حذف

 فرهنگ کرد، خالصه موجود قدرت در نباید را چیز همه
 جدی موانع از نیز جامعه در ارتجاعی و استبدادی
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 دوره به ما هم، نظر این از است. جامعه دمکراتیزاسیون
 اقتضای در البته گردیممی بر مشروطیت انقالب تدارک

 که یسیاس و فکری تدارک تاریخی، تحول آن به آن. امروزین
 و جهالت هم و بود گرفته هدف را سیاسی استبداد هم زمانهم
 بودناتمیزه را! مردم و جامعه خود در استبدادی خصال و خو

 در نیز مدنی هاینهاد و سیاسی یابیتشکل ضعف و جامعه
 ند.مؤثر آن یابیدوام عدم در همچنین و کراسیودم پانگرفتن

 پرور.تحزب و شدبا محورتشکل باید ما سیاسی استراتژی
 موانع این به توجه عین در دمکرات چپ سیاسی استراتژی
 امر با خود سیاسی رویکرد تکمیل ضمن اجتماعی،

 و تبلیغ مدنی، هاینهاد قالب در گستریمدنیت و سازیفرهنگ
 در الزامات این همه رعایت و جامعه، در تحزب اصل ترویج

 بخشتحقق هایتاکتیک و خود استراتژی پیشبرد چگونگی
 با سیاسی مبارزه بر هرحال در را اصل اما راهبرد، همین
 و تساهلبی مسلما   کراسی،ودم داد. خواهد قرار مستقر قدرت

 حق و موجودیت پذیرش و مدارا فرهنگ بدون و تسامح،
 که پنداشت چنین تواننمی ممکن.نا است امری همگانی، رقابت

 کراسیودم استقرار از پس و بعدا   ات ستیزید، باید فقط اول
 اصل چونان رامدا - مبارزه یزمانهم گرفت! سراغ را مدارا

 مسیر همه در باید دمکرات چپ استراتژی ایپایه و پرنسیپال
 با رابطه در طبعا   و دو این نسبت تنها شود. گرفته نظر در

 طول در تواندمی که است محکوم و حاکم از اعم نیروها دیگر
 برداشت حتی د.باش هم باید و باشد متفاوت بارزهم مسیر

 این ما، سیاسی استراتژی وساطت به و ما از استبداد نیروی
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 و قاطع استبداد با زهمبار در که اندازه هر ،اینان که: شودب باید
 ما  لزو ،نیز استبداد به گرفتاران با حتی اما هستند گذشتبی
  !نیستند مدارابی

 تا که است رخوردارب امکاناتی و ذخایر از نظام این *(
 قدرت از و وردخینم زمین بر نشود، تهی آنها از باالیی درجه
 خود درون در پذیریآسیب نقاط نیز متقابال   بندد!مین بر رخت
 برد! نخواهد جایی به ره آنها به توجه بدون اپوزیسیون که دارد

 هایتوده با آنست تاریخی پیوند یکی آن، ذخایر از
 در سواین به انقالب از اگرچه که یوندیپ مذهبی. باورمند
 بیشتر هرچه آن در و کرده طی را نزولی روندی مجموع
 هنوز اما ،اندگرفته را معنوی یقعال جای که اندمادی مزایای

 ایتوده پایه فروپاشی .دارد فاصله کارساز گسست فرجام اب هم
 فروریزی برای ایپایه شرط خود، غالب وجه در ساختار این
 عوارض و رثاآ میان از عمدتا   فروپاشی، این است. نظام نای

 تشدید و مردم معیشت سختی نیز و اقتصادی هایبحران
 گذشت خواهد هاتوده به حکومتیان فرهنگی و اجتماعی تعدیات

 دینی بنیادگرایی به نسبت اعتقادی هایشدندور از نیز قسما   و
 اما نیست فهوظیبی اگرچه دوم وجه در دمکرات چپ حاکم.

 ابزار از محروم و مدت کوتاه در او که است واقعیتی این
 این در تواندنمی جامعه فرهنگی آموزش عرصه در یتیترب

 چپ ولی، اول عرصه در دهد. انجام زیادی چندان کار زمینه
 قبال در حساس گیرد: دست در را عمل ابتکار کامال   که باید
 در مشخص حل راه هارائ و هاتوده مشکالت از مشکل هر
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 درآمیختن و مردم میان به رفتن با فقط ،نیز دو این و ؛آنها قبال
 دو در اسالمی جمهوری که گفتمی قاسملو یاد زنده آنان. با

 از در رعتس و ایتوده پایگاه در وسعت است: داردرکور چیز
 دریابیم را رکورد دو هر این باید ما !مردمی پایگاه دهیدست

 با نه البته فقط بگیریم؛ نظر در خویش سیاسی تمحاسبا در و
 انجری واقعیت درکه  آنچه بر مبتنی که خود خواستهدل آهنگ
  !دارد

 باوردین دستجات وجود نظام، این دیگر قدرت ذخیره 
 است متنافر حتی گاه اقتصادی و اجتماعی هایبرنامه با متنوع

 انقالب از اعدف در جملگی اینان .آن حاشیههم در  و دل درهم 
 ههجب اسالمی جمهوری قالب در بعدتر و آمدند هم گرد اسالمی

 از نیز تجمع این گسیختگیهم از روند ساختند. را حکومتی
 پنج و سی طول در که است والیی نظام این هایقانونمندی

 انحصار سمت در مجموعا   ،هایینشیب و فراز با و گذشته سال
 هایجناح علیه و کارمحافظه و رانتیر راست دست به قدرت
 چپ است. کرده طریق طی میانه راست هم و چپ هم مذهبی

 و است روند این تسریع و واقعیت این فهم به موظف دمکرات
 سیاست میانه، راست هم و مذهبی چپ برابرهم در که بایدمی

 این ببرد. پیش را هم از متفاوت البته و مقتضی انتقاد و اتحاد
 هاییاستعداد حاوی محور،دین حتی قسما   و اوربدین نیروهای

 نداکراسیودم برنامه و سیاست و فرهنگ به نپیوست جهت در
 چنین خودمان سیاسی استراتژی سمت در باید ما که

 و توانمی را آنها از بزرگی بخش کنیم. تقویت را هاییظرفیت
 الرئ و بومی تفسیر این با خودشان تجربیات پایه بر ایگونهبه
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 به بنا که کرد خود همراه ایران در الئیسیته و سکوالریسم از
 معنی به نه و دولت نهاد از دین نهاد جدایی ،فقط :آن

 چیزی گزاره این عملی ترجمه دولت. در داراندین حضورعدم
 و معیار ،اینکه سر بر همگانی توافق به حصول مگر: نیست
 منتخب آزادانه نمایندگان مصوبات همانا ،کشور اداره مالک
 داریم قبول ما .متشکل مردمی هاینهاد پذیرش و است مردم

 منطقا   که هستند یینیروها هم هادمکراسی ترینپیشرفته در که
 و گیرندمی الهام خویش معنوی هایباور از را خود سیاست
 معنیهب سکوالریسم تعبیر و تفسیر هرگونه با هم ما بنابراین

 .مخالفیم دولت و سیاست به راندادین ورود حق ممنوعیت
 رویکرد نافی نه و است دین ضد نه ،ما مدنظر سکوالریسم

 را سیاست که دارانیدین یافتهوغیرسازمان یافتهسازمان مداخله
 همه بر مبتنی دهند.می توضیح دینی هایارزش از الهام در
 سیاسی هایمؤلفه تجزیه روند بردبار ناظر ما ،هم هااین

 از که یا و انفعالی گونهبه نه اما ؛هستیم سالمیا جمهوری
 ،خود ما !یروند چنین "طبیعی" سیر از رویدنباله جایگاه
 ذهن. و عین در هستیم: تحوالت امر فاعل

 در و ابتر که ولو اما، نظام این در تیجمهوری عملکرد
 است! نظام این پذیرآسیب نقاط از مغلوب، حاضر حال

 که بگوید حکومتیان و جامعه به یدبا دمکرات چپ استراتژی
 بلکه ندارد، مشکل نظام این بودن "جمهوری" با تنها نه

 قرارگرفتن الشعاعتحت خاطربه درست ،آن با شامشکل
 ،تحمیلی چنین محصول که "اسالمی" پسوند در است جمهوری

 همه ما، استراتژی فقیه! یتوال همان جز نیست چیزی عمال  
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 جمهوریت به معتقد محوراندین و ورانبادین شمول به جامعه
 بر همگی خواهیممی که بگوید و داده قرار مخاطب باید را

 از یکی البته! پسوندی هیچبی نیز و بیایستیم جمهوریت
 هایحکومت سقوط موضوع در شدهاثبات تاریخا   امکانات

 نتیجه در و آنها درونی هایبستبن معموال   ایدئولوژیک،
 چنین هم اسالمی جمهوری در ؛خود داخل از تآنهاس فروپاشی
 و نام وجود همانا نیز احتمالی چنین منفذ و دارد وجود احتمالی

 که بایدمی ،دمکرات چپ !آن الزامات و است جمهوری سایه
 در را آن و بگیرد نظر در تمام وسواس با را اتامکان این

 ،رو این از بدهد! نشان هم نظام این اساسی قانون با برخوردش
 خواهان که باید و توانمی دیگر، وقت هر چه و اکنون چه

 والیت حذف مبنای بر هم تماما   و شد اساسی قانون این تغییر
 تبعیض نوع هر به مربوط یا و والیت با مرتبط بند هر و فقیه
 انتخابات امر با برخوردش دمکرات چپ آن! در یفقه و یدین
 سیاسی محاسبات مبنای بر بایدمی هم را اسالمی جمهوری در

 نجوید. غفلت آن از خود ورزیسیاست در و بریزد پی تاکتیکی
 تعلق مدرنیته نیروهای ما به انتخابات امر که برد نباید یاد از

 و انتخابات کجا؟! انتخابات ذات و کجا والیت وگرنه دارد؛
 در هاستجناح بین قدرت توزیع وسیله م،نظا این در جمهوری

 جامعه همه نفع به و والیت از باید را دو این و والیت؛ ظرف
  کرد. مصادره

 جمهوری نظام در دینی ویژه هب و اتتبعیض انواع *(
 است. نظام این از جامعه عظیم بخش طبیعی رماننده اسالمی،

 عظیم منبع را ستیزیتبعیض باید دمکرات، چپ استراتژی
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 تیعقید و ملیتی جنسیتی، دینی، تبعیضات علیه خود نیروی
 در را نفر هامیلیون بالفعل، گونهبه تبعیضات این .بدهد قرار
 .است نشانده اسالمی جمهوری تبعیض بر مبتنی نظام برابر

 شتهدا کیدتأ کراسیودم بر درجاتی به که یرویین هر *(
 و سویانهم محور سه از یکی زمره در درجاتی به ،باشد

 رود.می رشما به دمکرات چپ استراتژی متحدین و همراهان
 نسبت واقع در و نیروها این از یک هر قبال در سیاست تنظیم

 تریناصلی از آنها به متعلق سیاسی خاصاش و هاسازمان به
 چپ است. استراتژی این تحقق و تدوین در ما وظایف

 کند پیشه رفتاری الگوی یک بتواند باید رابطه این در دمکرات
 طلبیمنزه و کتاریسمس از سویک از خود کلیت در را چپ و

 و رویدنباله از دیگر ازسوی و حالهمان در و سیاسی
 که است معنیبدان نیز این و دانهبر دیگران در استحاله
 که اینست هم استراتژی این اقتصادی پایه کند. ورزیسیاست

 طبقات مجموعه و فکری کارورزان و یدی کارگران فقط این
 کهبل ،اندکراسیودم اهانخو و نیازمند که نیستند کشزحمت
 هم زحمت و کار از کشبهره نیروی از توجهی قابل هایبخش

 هایآمریت از رهایی خواهان اقتصادی، توسعه خاطربه
 دمکرات چپ .ندتهس کنونی تبعیض و رانت بر مبتنی حکومت

 سوسیال نیروی دو که دهد نشان عمل منصه در و بگوید باید
 بستر بر که شناسدمی رقبایی را دمکراسی لیبرال و دمکراتیک

 رقابت و پایدارند کمابیش اشتراکات دارای خواهی،کراسیودم
 بستر ینهم در که بایدمی نیز همدیگر با اینان اجتماعی
 این بر بایدمی دمکرات چپ استراتژی د.برو پیش مشترک
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 خصلت بالذاته والیی، نظام علیه مبارزه که باشد استوار حقیقت
 دارد. یرفراگ و ملی

 این همانا که بگوئیم تا است الزم و است خوب این *(
 تعیین را گذار نوع اساسا   که است حکومت خود برخورد نحوه
 بر ما که شود گفته تا است مهم و دارد ضرورت نیز کند.می
 اعمال کردنخنثی برای خشونت و قهر با مقابله در مردم حق

 شرایطی، هر در نیز خود و داریم کیدتأ سرکوب نیروی
 این بعالوه کرد. خواهیم اتخاذ را موقعیت آن مقتضی تاکتیک

 اسالمی، جمهوری از گذار راه نوع هیچ که دارد واقعیت نیز
 طبعا   و است ممکن چیز همه نیست. مقرر و شدهتعیین قبل از

 بمراتب ،آنها یهابعضی از تلفیقی که یا ناآن از برخی
 شقوق از یک کدام که بگوید اپیشپیش تواندنمی کسی تر.محتمل

 سیاسی، انقالب داشت: خواهیم را آنها از ترکیبی چه یا و زیر
 و کودتا خارجی، بحران اثر بر سقوط درون، از فروپاشی

 انتخاب نوع که اینست موضوع اما و... داخلی جنگ
 گاه و است مؤثر گذار روند بر خود نوبههب نیز اپوزیسیون

 حال عین در که باشد باید همانی ما ابانتخ .مؤثر بسیار حتی
 قاطعیت و قدرت همه با را آن و هستیم جدی سرش بر
 یا و جنگ مسلحانه، مبارزه با ما ببریم. پیش خواهیممی

 سیاسی مبارزه مشی ما، مخالفیم. بیرون از تکلیفتعیین
 را قدرت تغییر و ساختاری تحوالت هدف با آمیزمسالمت
 هیچ دچار و ایستاد بایدمی هم هاینهم بر کنیم.می انتخاب
 هم باید ،را پرهیزخشونت مبارزه نشد. انآن درستی در تزلزلی
 این مغایر که اقدامی هر از برد. پیش ایپروسه هم و ایپروژه
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 چنین دهندگان پیشنهاد با و کرد اجتناب بایدمی باشد استراتژی
 به ودور استراتژی، انتخاب برخاست. مباحثه به اقداماتی
 آن، در طرفیبی است؛ نیز هااستراتژی بین سیاسی رقابت
 باید هم آمیز،مسالمت سیاسی مبارزه انتخاب با ما ندارد. معنی

 را آن یدهسازمان نوع که هم و بکنیم تولید را آن ادبیات
 یم.دارب عرضه

 بر باید ما سیاسی استراتژی فوق، موارد همه پایه بر *(
 یعنی حاکم، تبعیض و استبداد علیه جامعه مدنی مقابله و مبارزه

 در سیاسی توافق اندازچشم با البته باشد اسالمی جمهوری علیه
 برایباشد  مبارزه آزاد. انتخابات انجام برای کشور سطح

 هم فعال   ملی. مقیاس در دمکراتیک سیاسی توافق به رسیدن
 قوا، توازن - زدنهمهب تا تردقیق و - خوردنهمهب تا البته،

 بر آن شمردن مقدم و باشد مبارزه وجه بر یدبا تمامی به تمرکز
 خصلتا   ایمحاصره قدرت. با محتمل تاکتیکی سیاسی تعامل هر

 در آزاد انتخابات تحقق خدمت در و گام به گام ولی تهاجمی
 هایششرط پیش مینتأ با تنها که، آزادی انتخابات ر.کشو

 گذاردنمی کنار را کسهیچ که، آزادی انتخابات و ؛است کنمم
 انتخابات کشد!ب کنار را خود یش،خو اختیار به که آنی مگر
 است. سیاسی انقالب یک آمیزمسالمت حامل ما، نظرمد آزاد

 برای مبارزه بر ناظر پراتیک استراتژی، این اصلی جوهر
 ست.ا فقیه والیت مدنی محاصره

 در اما مردم. و است جامعه استراتژی، این نیروی *(
 اسالمی جمهوری تراشیدشمن شرایط در و ما همبسته جهان
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 - نظام ینا در ماهوی هنجار یک همچون - جهان سطح در
 که دارد جهان سطح در متعددی امکانات کراسیودم نیروی
 جمهوری با دمکراسی مبارزه بپوشد. چشم آنها بر نیست مجاز

 سوی از نیست؛ ملی محدود صرفا   مبارزه یک اسالمی،
 ما سوی از بنابراین و دارد خارجی امتداد اسالمی هوریجم
 نداریم حق ما حیاتی، مبارزه این در باشد. چنین که بایدمی نیز
 ذخایر از را خود سیاسی، "پاکیزگی" و طلبیتنزه خاطربه

 و نشویم گرفته بازی به که اینست اما مهم کنیم. محروم خویش
 طبعا   و ایبرنامه و نظری استحکام به اردد بستگی یکی، این

 کردن.سیاست در ما هایفراست

 و خود سیاسی استراتژی کل در چه اینکه، سرانجام و *(
 از که باید آن، بخشتحقق هایتاکتیک از یتاکتیک هر در چه

 حکومت – مردم مؤلفه سه بین شدهبسته کرد حرکت ایمعادله
 آتی. و آنی و کالن، و ریز از ایبرنامه مواجهه پایه بر و ما -

 را خواهمطالبه مردم با پیوستن راه است الزم دمکرات چپ
 هایحلراه دادننشان با فقط او که بپذیرد فروتنانه و بجوید

 معضالت و مشکالت درگیر مردمان به مشخص و ملموس
 نه کند. جلب خود استراتژی سوی به را آنان تواندمی که است

 ؟(شنوندمی مگر اصال   و) شنیدن طریق از مردم بخواهد که
 نچنی با طبعا   که بپیوندند؛ وی به او رادیکال و کلی هایحرف

 پیوست! نخواهند همدیگر سال صد سکتاریستی، پیشگیالانفع
 اساسی تکانی خانه یک به نیز، رابطه این در دمکرات چپ ما

  .نیازمندیم
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 ستد به گام به گام هم را قدرت و نشویم قدرت تا ما
 برنامه به جامعه از هاییشدهجذب در همانا را آن و نیاوریم

 توانست نخواهیم هم کوچک ولو کاری هیچ نکنیم، معنی خود
 که دکر خواهد یاد کسانی عنوان به ما از تنها تاریخ، و بکنیم
 ردوخ هم یچندان چیز ،خود روز عمل در ولی گفتند کالن

 هایصمیمیت به آیندگان که کرد رفتار ایگونهبه نباید نکردند!
 د!فتنا هخند هب هایمانلجاجت از و بگریند ما

 

  شمسی)یلدا( 1392 ماه آذر امسی
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 پنج ضمیمه
 و - زیر پیشنهادی طرح آمد پیشگفتار در که همانگونه

 روحیه بر مبتنی - آن در حذفیات از حدی با اینجا البته
 شده تهیه چپ" وحدت "پروژه به ادپیشنه برای خواهیوحدت

 ادامه از "حدتو نیروی" از بخشی گیریکناره با که بود
 اما اینک کردم. خودداری آن انتشار از موقتا   نیز من "پروژه"،

 و ایبرنامه نظری، نگاه از تریکامل تصویر ارائه برای
 پایان به همین با را حاضر کتاب نگارنده، سیاسی استراتژی

  .برممی

 چپ وحدت سیسأت برای پیشنهادی منشور
 نایرا دمکرات

 توافق که یمدار توافق طلبی،وحدت روحیه پشتوانه به ما
 آن یا این با یگانگی از کنیم: معنی زیر گونهبه را خود میان
 با مخالفتعدم صرفا   تا مشترک منشور در مطروحه تز و ایده

 توافق مینأت ما منشور. همین در مورد آن یا نای شدنطرح
 مشترک کار جریان در را اختالفات حول تفاهم تعمیق و بیشتر

 برای وحدت ما، قصد دانیم.می ممکن آن بستر بر گفتگوها و
  .است مشترک عمل انجام
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 ما نگاه و ما

 با وحدت در تا داریم عزم منشور، این به متعلقین ما (1
 فراگیر دمکرات چپ سازمان یک یریگشکل در همدیگر،

 مؤثر راستا این در و کرده وظیفه ادای امروز ایران برای
 با سوسیالیستی، یهاارزش و آرمان بر استوار تشکلی بیفتیم؛

 کردنیسیاست جهت گرکنش ایاراده و محوربرنامه رویکردی
 نافذ.

 حضور، ضرورت دل از ما را، برآمدی چنین به نیاز (2
 راست تعرضات برابر در متشکل چپ یک اقدام و ایستادگی

 برآمدی این، کشیم.می ونریب انکشزحمت علیه استثمارگر
 ما، و داد؛ و آزادی جایگاه از خواهانهدگرگون است
 امروز. همین از امروز وضع تغییر برای انیگرتالش

 نظام پیگیر منتقد است سوسیالیسمی به ما باور (3
 با نظام این جایگزینی آرمان رب استوار و یدارسرمایه
 و هاارزش این زمینهپیش ما، دید از سوسیالیستی. هایارزش
 در است تبعیض و کشیبهره علیه پیکار آنها، یابیبرآمد الزمه
  بیگانگی.ازخود آبستن دایما   کاپیتالیستی نظام

 هم و مرانهآ سوسیالیسم نافی هم ستیما سوسیالیستی ما (4
 این در رویکرد از نوع آن به پایبندیم گرا؛تقلیل یسمسوسیال ناقد

 و زحمت نیروی با پایدارش پیوند در که اجتماعی انتخاب
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 پذیرنده طلب،برابری و خواهعدالت شهروندان مدنی هایجنبش
 است. خود هایوعده قبال در بالواسطه مسئولیت

 و مسلکی نوع   هر در دیکتاتوری مخالف ما (5
 )الئیسیته(، سکوالریسم برقراری مدافع آن، غیرمسلکی

 کوشنده و پلورالیسم بر تنیمب پارلمانی کراسیودم دارطرف
 دانزن شکنجه، ستیم.ا مشارکتی ساالریمردم به آن ییفرارو
 و مینأت و دانیممی انسان نأش با دشمنی را اعدام و سیاسی
 شناسیم.می آزاد جامعه پایه سنگ را هاآزادی تضمین

 را آدمی حرمت از پاسداری که چپی جایگاه از ما (6
 شناساند،می و شناسدمی مدنی انسان عمل راهنمای اصل

 مبنای ارزش، خود برای را بشر حقوق یجهان منشور
 از ما پیگیر دفاع دهیم.می قرار سیاست راهنمای و ایبرنامه

 بیشتر هرچه برای تالش در شرکت با منشور، این
  است. راههم آن ردنکترعادالنه

 اجتماعی، هایبرنامه بین رقابت و طبقاتی مبارزه در (7
 اجتماعی عدالت سود به بوده همیشگی یدارجانب ما انتخاب

 باالی چتر ملی؛ روحیه با هم همواره و بشریعموم بستر بر
 ما المللیبین و ایرانی خواهیهمبستگی ما، خواهیعدالت سر

  است.

 روند گیتا از بخشی و یممتعلق سوسیالیسم تاریخ به ما (8
 اما ،ستیما یدارسرمایه برابر در سوسیالیستی متنوع و متکثر
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 به پاسخ در را ایران برای خویش ایبرنامه اقدامات و هاطرح
 کنیم.می تنظیم مانایرانی اجتماعی پایگاه مصالح و مطالبات

 کشورمان چپ ساله صد نهضت وارثان زمره در ما (9
 آموزیدرس با و بالیممی جنبش این تاریخی خدمات به یم؛ستا

 و نقاد باشیم چپی کوشیممی آن، کالن و خرد خطاهای از
 چپ که اهدافی راه در کامیاب یگرتالش و پیش، از متمایز
 دارد. خود روی پیش ایران امروز

 هم کراسی،ودم به باورمند مآئیمی شمار به چپی ما (10
 خویش. درونی مناسبات در هم و خود از برون کنشگری در

 فکری، مشترکات پایه بر هاهمگرایی حاصل ما، وحدت
 ماناشتراکات ،ما بودگیهم ضامن و است سیاسی و ایبرنامه

 تنوع و تکثر لزوم سر بر توافق کراسی.ودم الزامات رعایت و
  ما. همه برای پذیرفته و پایدار است اصلی واحد، سازمان در

 

 یدارسرمایه به یستیسوسیال "نه!"

 و برپاست تعارض بنیاد بر یدارسرمایه نظام (11
 عمده هایشاخصه ساختاری؛ و ادواری هایبحران آن، سرشت

 بومزیست ویرانی کار، نیروی از سرمایه استثمار اند:چنین آن
  فزاینده. گرینظامی و

 قابلیت با هنوز است سیستمی اگرچه یدارسرمایه (12
 اما زمین، کره پهنه در گسترش به رو کماکان و جوشیدرون
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 با که سیستم این .همیشگی بقای اندازچشم دارای نه ینظام
 کمابیش و همچنان ،هابحران ییجاجابه و تعدیل به توسل

 در دهد،می نشان شدناصالح برای خود از هاییظرفیت
 برای خویش ذاتی هایتناقض رفع از ناتوان ،ولی همانحال

  .است دخو کردن ماندگارشههمی

 که است نئولیبرالیسم معاصر، یدارسرمایه معرف (13
 اعمال ،خود سود به شدنجهانی روند نمودن مصادره با

 بیشتر چه هر انباشت آزمندانه مشی تعقیب و آن بر هژمونی
 لیبرالیسم ها،صد"ی در "یک دست در قدرت و ثروت

 فقرافزایی، ند.کمی مسخ خود منافع جهت در نیز را کالسیک
 ،ایسرمایه هایدرآمیزی عین در جوییانحصار و زورگویی
  است. یدارسرمایه این هایمشخصه

 بر منطقا   که است سوسیالیسم ی،دارسرمایه بدیل (14
 و گیردمی شکل عادالنه توزیع و انبوه تولید هماهنگی شالوده
 تمالکی و اجتماعی تولید بین تعارض حل سمت در لزوما  
 با یدارسرمایه نظام دل در ایهپرورد پذیرد؛می تکامل فردی

 نظام این هایناکارآمدی و هایهنجاربهنا مداوم نفی رسالت
 .روند طی

 از و آگاهانه است انتخابی ما باور به سوسیالیسم، (15
 با که ریزیبرنامه بر مبتنی و سنجیده فرایندی اراده؛ روی

 تحول در ذینفع نیروهای هآزادان و دمکراتیک مشارکت
 تکنولوژی بر مبتنی و فرهنگ سایه در و سوسیالیستی
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 در پای تا یابدمی قوام و گرفته شکل تدریجی گونهبه پیشرفته،
 بگذارد. یابیسیستم

 و کراسیودم بستر بر تنها سوسیالیسم، ما، باور به (16
 در و دینماب محورانسان دتوانمی هاآزادی با ناگسستنی پیوند در

 خواهدمی ما، نظرمد سوسیالیسم بماند. باقی بودن سوسیالیست
 گسترش و رفتن اژرف به حاصل و باشد کراسیودم محصول

 در را آزادی ما جامعه. شئونات و هازمینه همه در آن پیوسته
 حق در را، سیاسی کراسیودم و سنجیممی مخالف حق آزادی

 شدگی انتخاب از اشین معین دوره کردنمدیریت برای اکثریت
 برای آلترناتیو ارائه و انتقاد آزادی بودنقایل و مردم سوی از

 اقلیت.

 بر فزاینده مدام اجتماعی عدالت تحقق سوسیالیسم، (17
 آن، در که مشارکتی کراسیودم همزاد و هاستآزادی بستر

 هستند. ایپایه ارزش دو ،سلطه از رهایی و برابری
 در که است ایبستههم جامعه چنان یتجل ما، ایبر سوسیالیسم

 آزاد تکامل شرط چونان فرد هر آزاد تکامل" زیبای رویای آن،
 کردندمکراتیزه شود. نهادینه و آید پدیدار بتواند همگان"
 چراغ و آرمانی هدف کراسی،ودم کردنسوسیالیزه و جامعه

  ماست. ایبرنامه راهنمای

 ایستاده و یمادنشجهانی گسترجهان روند همراه ما (18
 در یمانئولیبرالیسم علیه ساالرانه؛سرمایه سازیجهانی برابر در
 جنبش هر با گامهم ؛بهتر" جهانی دیگر، "جهانی به نیل راه

 منأم بسازیم جهانی تا خواهترقی نهاد هر و پیشرو اجتماعی
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 و خواستار و ایمطبیعت با یمهربان پیگیر ؛آزادی و صلح
  .انسان رفاه برای سبز ایپهنه در نسانا زیست کوشنده

 

 امروز ایران برای ما ایبرنامه کلی جهات

 - طرح که دانیممی متعهد را خود محوریمبرنامه چون ما
 هایچالش با مواجهه برای کنیم عرضه مشخص هایبرنامه
 هر نیز و کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، یاسی،س عمده

 جوییچاره مستلزم که ایران معهجا حیات به مربوط موضوع
 کارشناسانه و کارشده گونهبه تا کرد خواهیم کوشش ما است.

 ،منشور این کادر در و ولی اینجا نماییم؛ عمل وظیفه این به
 ایبرنامه کلی جهات ذکر به محدود صرفا   را خود فعال  
  یم.کنمی

 هاآزادی تحقق برای فعلی ایران ظرفیت ما باور به (19
 وقت هر از بیشتر استبداد، نوع هر از گذر و کراسیودم و

 تحوالت به ما نگاه ست.ا ما کشور تاریخ از دیگری
 انیمب است. ارزیابی همین از متاثر ،ماننمیه در دمکراتیک

 هایدگرگونی از: عبارتند جامعه کنونی وضع از ارزیابی این
 و رفتار نیز و اندیشه عرصه ،اجتماعی ساختار در عمده

 ناشی ا  اساس اینها خود که دمکراتیسم سود به سیاسی فرهنگ
 نفوذ سواد، افزایش و شهرنشینی گسترش :از شوندمی

 هایالیه بیشترین در فزاینده یگرایانهواقع بینیروشن
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 بویژه و شهروندان در جوییمشارکت حس توسعه اجتماعی،
 .عمومی آگاهی در اطالعاتی انقالب نقش و زنان

 دنیای در حضور و سویههمه نوگرایی نیازمند ایران (20
 حکومت این خالف ما خروج.بی حضوری است؛ معاصر

 در شده سدی هاکهنگی از حراست رسالت با که ساالردین
 و مشروطه هایدستاورد همه بر هستیم متکی مدرنیته، برابر

 ،کشور در مدنیت تثبیت راه در کنیممی مبارزه و پسامشروطه،
 و ،آموزشی نظام و قدرت ساختار در اسیونسکوالریز

  .پیشرفته جهان با ایران سازیروزگارهم

 و هاآزادی محتاج دنیا، جای هر مانند ایران (21
 است؛ خود هستی در دمکراتیک مناسبات از شدنرداربرخو

 در که حکومتی عناد با روبروست ملت طبیعی حق این اما
 ایرانی ما، دارد. رارق کراسیودم و آزادی با بنیادی ستیز
 حقوق حاوی و هاآزادی حامل دمکراتیک، خواهیممی

  شهروندی.

 ایران، در توسعه پیشبرد و ملی پیشرفت پشتوانه (22
 امور همه در دانشهرون ورزیمشارکت برای شرایط تحقق
 و حقوقی ساختار که حکومت این عکسبر ما است. کشور
 است، خودی"غیر و "خودی نگاه بر مبتنی اشسیسیا رفتار

 برابری از و خواهانیم را پلورالیسم پایه بر کراسیودم حاکمیت
 .کنیممی دفاع همگان برای هافرصت
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، موریانه جامعه تبعیض اعمال چون رفتاری هیچ (23
 و بستگیهم نیروی دهندههدر و شهروند قیرتح موجب نیست و

 درست اسالمی، جمهوری و شودنمی کشور در سازندگی
 دگرباوران، حق منکر زن، ضد ها:ستمگری ینچن به هرهش

 برچیده برای ما کشور. هایملیت سرکوب و ستیزیفرهنگ
 بر غلبه راه در و کرده مبارزه کشور در تبعیض نوع هر شدن

 ید.کوش خواهیم اعتقادی و ملی جنسیتی، هاینابرابری

 بودن از هم اسالمی، جمهوری حاکمیت تحت ایران (24
 از گرفتهتأنش نه شانوجودی علت که بردمی جرن هایینارگا
 و سیاسی منتقدان و مخالفان سرکوب برای صرفا   بل ملی نیاز

 ،که نهادهایی و بنیادها از هم و است حکومت عقیدتی
 و کنترل برای والیی قدرت الزامات از ناشی سربرآوردنشان

 و هاگانار چنین استحاله و انحالل .است مدنی جامعه سرکوب
 کشور اداری دستگاه در بازی توازی به دادنپایان و هایینهاد

 از ملی رفته غارت به هایدارایی گیریبازپس همچنین و
 پایه بر طبعا   و - حکومتی امتیازات از مندبهره اندوزانثروت
 الزمه - مردم منتخب نهادهای توسط صادره قانونی حکم

 و رهایی فضای به ورود و چپاول و رعب از کشور رهایی
  .است سازندگی

 ایران، جامعه هنجاربه رشد راه گشودن کلید (25
 زندگی مینأت عمومی، رفاه به معطوف تدابیر نگرفتپیشدر

 موقعیت یارتقا و زحمت عظیم نیروی برای بهتر و انسانی
 .است کشور سیاسی حیات در ثروت سازنده اکثریت اجتماعی
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 مهار موجود هایعدالتیبی و هاگریغارت که آنیم پی در ما
 ند.نه پایان به رو و شوند

 استثنایی فرصت هم نفت، دریای از برخورداری (26
 برای مالی پشتوانه هم و بوده گذشته قرن طی ایران رشد برای

 با اسالمی جمهوری ملت. بر دولت دیکتاتورمابانه سیطره
 گونهبه دینی، استبداد تحکیم سود به نفت ثروت تخصیص

 تاریخ دارای ملی فرصت این از مندیبهره مانع باریفاجعه
 از زمینه، این در ما ایبرنامه یگیرجهت است. شده معین
 از و ملی توسعه برای طفق نفت رویکرد بر است مبتنی سویک

 از ایویژه ادنه غیردولتی نظارت تحقق بر کیدأت سو دیگر
  ملی. درآمد این بر مردم منتخبان

 بویژه و مدنی هاینهاد در شهروندان یابیتشکل (27
 مستقل شوراهای و سندیکاها در انکشزحمت و کارگر طبقه
 فکری و یدی کار نیروی برای حیاتی است ضرورتی هم خود،

 پیشبرد جهت الزم اهرمی هم و خویش منافع از دفاع در
 هایتشکل اما، اسالمی جمهوری کشور؛ در ملی توسعه پروژه
 تشکل امر بر ما تابد.مین بر را خود غیر در تحزب و مستقل

  داریم. تاکید تحزب و

 ارکان از ،محوریتولید کنار در محوریدانش (28
 از بهینه گیریبهره کنار در ما و است ایران در توسعه
 استعداد از شایان استفاده بر اصرار کشور، مادی هایثروت

 اعمال با اما، المیاس جمهوری داریم؛ اندوزدانش جوانان
 فرهنگی جامعه بر مسلکی و اجتماعی سیاسی، تضییقات انواع
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 فرار زمینه در برجسته است نمادی تخصص، و دانش اهل و
 فقط نه ایران در پایدار توسعه که برآنیم ما کشور. از مغزها

هم  را مغزها فرار روند بلکه باشد استوار وریحمدانش بر باید
  کند. معکوس

 دستگاه بودنسالم مستلزم کشور، هنجاربه عهتوس (29
 تضمین و عمل شفافیت به دستگاه این التزام اداری،
 ولی است؛ مدنی هاینهاد و قانون توسط آن شدگیکنترل

 فساد مظهر ارتشا، و دزدی مکرر تولید منبع اسالمی جمهوری
 با پیوسته ستیز در و است بوروکراتیک چپاول و اداری
  است. گرویران آفت این کنیریشه ما، برنامه .ساالریشایسته

 امور بر شهروندان دمکراتیک نظارت الزمه (30
 و آنها از مردم فزاینده هایقرارگرفتن درجریان مملکت،

 بیان حق آزادی ،خود این که است عمومی آگاهی سطح یارتقا
 و قدرت از سیما و صدا استقالل آزاد، مطبوعات وجود و
 است؛ کشور در اطالعات گردش امر در دودیتمح عدم مینأت

 از گذر لزمتمس شانمطالبه امروز، ایران در که هاییخواسته
  است. والیت ممنوعه مرز

 هر توانمندی نشانه قدرت، از مستقل قضائیه قوه (31
 ستارخوا ما و است خود موجودیت از داشتپاس در ملتی

 در مردمی و لیم پایدار نهاد یک وجود از ایران برخورداری
 احکام اسیر اما، اسالمی جمهوری در قضا دستگاه .عرصه این

 خدمت در است افزاریدست و شریعت خشن و متحجر
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 و والیت بیت صدارت به حکومتی انیتحرو هایبیدادگری
  اینان. رانتی حمایت مورد هایگروهبندی

 از را زیست محیط شادابی راه در تالش ما (32
 حد و نگریآینده میزان فهم در دهعم هایشاخصه
 کارنامه ؛دانیممی سیاسی نیروی هر پیش ملی پذیریمسئولیت

 آلودگی کشور، اکوسیستم تخریب اما، ستیزسبز حکومت این
 ،دریاچه چندین شدنخشک فاجعه شهرها،کالن در هوا مهلک

 حتی .هاسترودخانه بستر تخریب و هاتاالب ابترشدن
 ایران سازیپاک گرو در هم ایران در زیست طمحی سازیپاک

  است. نظام این از

 جمهوری ایدئولوژیک طلبیجاه از ناشی خیاالت (33
 کارشناسانه مطالعات ضعف یا نبود مضاعف دلیل به اسالمی،

 باعث یا که است ایران ضد هایپروژه انواع مولد راهبردی،
 با رفتپس ملعا مواردی در یا و اندشده کشور رشد ایستایی

 این از اینمونه ای،هسته پروژه ناپذیر؛جبران هایزیان
 بر باید ها،خسارت این کنار در هاست.سوزیهستی

 شرایط از گیریبهره در حکومت این هایسوزیفرصت
 آنها، جمله از که داشت درنگ ایران ژئواکونومیک مانندکم

 جنوبی، هایآب در گاز عظیم منابع از کشور ماندنمحروم
 نامناسب بریسهم و منطقه بزرگ بازار در ضعیف حضوری

 و ملی هایباخت به دادنپایان است. خزر دریای ذخایر از
  ماست. برنامه متن در ضدملی، پروژه هر تعطیلی
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 محور بر که ستیما ایخارجی سیاست آن پی در ما (34
 تقویت را اهملت دیگر با همبستگی و بچرخد ایران ملی منافع
 سیاست یک ادامه تواندمی فقط بشری و ملی سیاست چنین کند.

 اسالمی جمهوری در آنکه حال باشد، دمکراتیک داخلی
 حکومت مسلکی مصالح گرو در کشور دیپلماسی سرنوشت

 ترک ست.ا آن هایآفرینیماجرا و هاخواهیفزون نماد و والیی
 فلسسطین یک سیسأت به کمک یل،اسرائ نابودی سیاست

 اجتناب و امریکا، دولت با عادی رابطه برقراری ،غیرمسلکی
 فرقوی رقابت ده برباد ایران و ماجراجویانه فوق مشی از

 هایهمکاری گرفتنپیش در آن جای به و منطقه در مذهبی
 خارجی سیاست در چرخش آغازین شرط سازنده، و دوستانه
  است. کشور

 ایران در دگرگونی نجاما برای ما بستجمع فشرده (35
 استبداد سد با ما، کشور در دمکراتیک تحوالت که اینست

 خاطربه که، حکومتی روبروست. ساالردین اسالمی جمهوری
 ستمگر. و است بنیادتبعیض دولت، نهاد با دین نهاد آمیختن در

 و مدنی هایآزادی با دارد قرار مدام مخالفت در که حکومتی
 دولتی وارث هم که، حکومتی .ایرانی انشهروند برای سیاسی
 ملی. ستم بر دینی تبعیض بار فزاینده هم و است آمر و متمرکز

 عرفی استقالل و انسان طبیعی حقوق با اسالمی، جمهوری
 برابرحقوقی با است ستیز در و ندارد سازگاری سر جامعه،

 مستقل سیاسی و صنفی هایتشکل و مدنی هاینهاد جنسیتی،
 هایسیاست با است حکومتی اسالمی، جمهوری قدرت. از

 حاوی و حامل است نظامی سوز.هستی خارجی و داخلی
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 و مستغالتی و داللی نوع از یدارسرمایه اشکال ترینانگلی
 فساد پایانبی منبع درنتیجه، و نظامی - دولتی ساالریسرمایه

 هر شرطپیش رو، این از خواران.رانت برای امن ایخانه و
 برنامه بر مبتنی هایسازندگی اجرای و ایران در بنیادین حولت

 و سکوالریسم کراسی،ودم برقراری آن، در پایدارتوسعه 
 با مگر آمد نخواهند دست به که است کشور در تمرکزعدم
  اسالمی. جمهوری یابیپایان

 

 ما سیاسی راهبرد

 در کانونی امری چونان اسالمی جمهوری از عبور (36
 مشی خط در محوری وظیفه یک کشور، عمومی سیاست
 از یکی در تواندمی چهاگر گذار روند این است. ما سیاسی
 و پذیرد صورت متفاوت شق چند از ترکیبی یا و مختلف شقوق
 نظام این از عبور راه انتخاب در مردم حق عنوان به هم لزوما  

 گذار، نوع به دهیشکل ما دید از اما شود، شناخته رسمیت به
 است. ایبرنامه اهداف از ثرأمت و سیاسی پیشاگزینی یک

 آمیزمسالمت گونه به است اسالمی جمهوری از رگذ ما انتخاب
 به مبارزه گریسازمان و ترویج تبلیغ، طریق از کوشیممی و

 انتخاب این تثبیت و تقویت در خود سهم به علنی، و مدنی شیوه
 گذار از نوع هیچ قبال در آنکه با ما بیفتیم. مؤثر سیاسی

 منفعل مانپیشنهادی گذار با ناهمخوان و خواستهنا ولو احتمالی
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 ستیما ایمبارزه گرسازمان و کنشگر ود،خ اما ماند، نخواهیم
 به قدرت انتقال هدف تا ایتوده پرهیزخشونت شکل در

 به رسیآسیب کمترین و دمکراتیک اییوهش با مردم منتخبین
 توسط مبارزه از شیوه این انتخاب رد.گی سامان مردم هستی

 سیاست آیینه در ما ایبرنامه دمکراتیک نگاه بازتاب فقط ما،
 نقادی این انعکاس و 1357 انقالب نتایج نقد حاصل بل نیست،

 منطبق ورزیسیاست الزمه نیز و است انقالبپسا ملی خرد در
 ما، ددی در کنونی. ایران در ساختاری تحوالت همه بر

 شهروندان، هوشمندانه شعور یابیقوام برای بستر ترینمناسب
– وارتوده غیر - یافتهسازمان و ورزانهمشارکت مبارزه همانا
 در پرهیزخشونت رویکرد گفتمان یابیحاکمیت یاتکا به آنها

  .است جامعه

 است پالتفرمی نیازمند آمیز،مسالمت سیاسی مبارزه (37
 چونان - پلورالیسم بر ظرنا و کشور در همگان دهنده پوشش

 همه و اجتماعی نیروهای تمام برای که - کراسیودم پایه
 آورندهفراهم و شودمی قایل موجودیت حق سیاسی هایجریان
 چهره و پرچم .آنان میان است ایبرنامه و سیاسی رقابت شرط

 چنین تحقق الزمه و است آزاد انتخابات ملی، پالتفرم این
 برقراری و شهروندان علیه تبعیض رگونهه ابطال انتخاباتی،

 تواندمی فراگیر خواست این عموم. برای سیاسی هایآزادی
 نظری داعیه داشتن عین در که باشد حکومتی اسفندیار چشم

 محصور مطلقا   ولو انتخابات به لیعم توسل و جمهوری
 ایگونهبه را آزاد انتخاب حق و یرتحق را جمهوریت انتصاب،
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 در آزاد انتخابات کند.می سلب شهروندان از سیستماتیک
 هب و موجود بنیادتبعیض اساسی قانون زدن دور با تنها ایران،
 واقعی معنی و شد خواهد پذیرامکان آن ستیزآزادی مفاد ویژه
 یک سیسأت هدف با سسانؤم مجلس قامت در نیز را خود

 سیاسی ساختار استقرار و دمکراتیک نوین اساسی قانون
 یافت. خواهد حکومت این جایگزینی برای سیراکودم

 گذار سیاسی پالتفرم تحقق برای اجرایی پشتوانه (38
 و ملی نیرومند سیاسی جنبش یک وجود دمکراتیک،

 نیروی محاصره با تواندمی و بایدمی که است محورمطالبه
 ما، دید در بشکند. هم در را مستبد حکومت مقاومت ،یاستبداد
 جنبش گیریشکل تدارک و آزاد انتخابات محوری شعار طرح
 ورزیسیاست یکدیگرند. مستلزم حکومت، رهمحاص برای ملی

 را حکومت مدنی محاصره برای ملی جنبش تدارک ما، جاری
 خود پایداری و فراگیری برای جنبشی، ینچن دارد. نظر مد

 مردم حق بر مطالباتی جاری مبارزات مسیر از است الزم
 شناختن رسمیت هب در را خود ابیکامی شرط و بگذرد
 ما بجوید. آنها دادنپوشش و ستیزتبعیض اجتماعی هایجنبش

 جامعه، انکشزحمت و کارگری هاینهضت نقش اهمیت بر
 فرهنگی تحرکات بشری، حقوق مبارزات قومی، و ملی ،زنان

 محیط پاکیزگی حفظ برای خیزش هنرپرورانه، و ورزانهاندیشه
 امر در دانشجویان و جوانان خواهانهترقی ایهپویش و زیست،

 جنبش گیریقدرت ،را آنها یابیتوان و داریم کیدأت سیاسی گذار
 و همیشگی حضور رو، این از کنیم.می تلقی سراسری سیاسی
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 این زدن گره برای تالش با مبارزات، این در ما ایبرنامه
 راههم استبداد علیه عمومی جنبش با دمکراتیک هایمؤلفه
 است.

 و هاآزادی برای پیکار بین زادرون یابیپیوند ما (39
 هایتوده ترینوسیع خواهانهعدالت مطالبات با کراسیودم

 دمکرات چپ اجتماعی برآمد برای ضرور شرط را، زحمت
 هدف تحقق خاطربه مبارزه طوالنی راه سراسر در

 دراهبر مسیر همه در ما دانیم.می کراسیودم استراتژیک
 ممکن اندازه هر در اجتماعی عدالت از دفاع بر خود، سیاسی

 تالش با نان برای چالش خوردنگره که آنیمبر و فشاریممی پای
 چنین پیشروی و گسترش اصلی زمینه آزادی، خاطربه

 در هاتن سوسیالیسم خواهان نیروی ما، باور به است. ایمبارزه
 حضور و شرکت با و ساالریمردم برای عمومی نبرد بستر
 برای درخور موقعیتی توانست خواهد که آنست در فعال
 به آن یارتقا و کراسیودم مداوم تعمیق سمت در آفرینینقش

 هایارزش تحقق سوی هب جامعه یابیسمت و مشارکتی سطح
 .کند کسب سوسیالیستی

 و ضددمکراتیک حکومت علیه راهبردی مبارزه در (40
 فقیه والیت علیه قوا تمرکز بر ما اسالمی، جمهوری ساالردین

 بر راستا، همین در و داریم کیدأت - نظام اصلی رکن این -
 متمرکزیم. استبدادی قدرت اریکه از فقیه ولی برکناری شعار

 را نظام این در جمهوری و والیت بین تناقض از گیریبهره ما
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 و دانسته کشور در خواهیجمهوریت تقویت خدمت در
 با آن مواجهه در حکومتیدرون هایفشکا بردنتعمیق

 حاکمیت علیه مردم مبارزه سود به را، جامعه مطالبات
 نفوذ ما، باور به خواهیم.می سکوالر ضد و استبدادی
 و امتداد عموما   ستیز،مدنیت حکومت این در طلبیاصالح
 بر تحمیل شکل در است مدنی جامعه مقاومت بازتاب

 از میزان هر که برآنیم ما ؛مثبت نتیجه در و گرانحکومت
 برای جلو به است گامی اقتدارگرایان و فقیه والیت نشاندنپس
 از ما اینرو، از هم ساالر.دین استبداد علیه مبارزه در امعهج

 کنیم؛می استقبال حکومت در مردم حال به مفید اصالح هر
 تمرکز جامعه در آن انقالبی نوع از اصالح انجام بر خود ولی
 جدایی یت،وال ساختار گذاشتنکنار جز نیست چیزی که میدار
 سکوالریسم و کراسیودم استقرار و حکومت نهاد از دین نهاد
 هاآزادی برای مبارزه از استراتژیک، اصالح این کشور. در
 مکراتیزاسیوند در را سکوالریسم و گذردمی کراسیودم و

 ردپیشب در حکومتی هطلباناصالح تالش هر ما جوید.می
 از و یمرومی پیشواز را مدنی جامعه حال به مفید اصالحات

 به آنها و ما که داریم مداوم تصریح ولی کنیم،می هم حمایت آن
 این داشتننظردر نیز و متعلقیم متفاوت تراتژیکاس هدف دو

 این در مشترک ولو ،آنان و ما سیاسی هایراهبرد که، واقعیت
 با رقابت در پذیرتعریف اساسا   و همانا تاکتیک، و مطالبه آن یا

 حکومتی طلباناصالح از اعمالی آن پیوسته ناقد ما .ندرهمدیگ
 فقیه، والیت رکن به آنان تعلقات ماندگاری متوجه که ستیما

 به معطوف نیز و سکوالریسم، با ضدیت به شانهایدلبستگی
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 در همه از قبل که اینان پیش رفتاری تناقضات از هدست آن
 !دارند نمود "غیرخودی و ودی"خ نگاه

 گذار برای را، دمکراتیک دگرگونی خواهان جامعه (41
 مشخصه با بدیل نیروی گیریشکل به اسالمی، جمهوری از
 خواستار بدیل نیروی که برآنیم ما است. نیاز خواهیکراسیودم

 از و مبارزاتی جویانهمشارکت روند در کراسی،ودم استقرار
 که است دمکراتیک سیاسی حادهایات و هاهمکاری طریق

 بیابد. برآمد هم متشکل شکل در و آید پدید تواندمی
 میان همراهی و هماهنگی هدف ما، گسترایران هایهمکاری

 از تا کندمی تعقیب را کشور خواهکراسیودم نیروی ترینیعوس
 شده تامین ایران در کدمکراتی تحول ملی مدیریت طریق، این
 ،برآمدی چنین اصلی هسته ما، نظر از پذیرد. تضمین و

 که است سکوالر و دمکرات خواهجمهوری متحد اپوزیسیون
 را خود تاریخی نقش ملی گردهمایی این تکوین در دارد وظیفه

 گسترده یاتحاد گیریشکل بر ،ما اتحادهای سیاست .کند ایفا
 ماندگاری برای مبارزه در است. متمرکز خواهانجمهوری از
 سکوالر و دمکرات خواهانجمهوری متحد جبهه یپایدار و

 به عمل الزمه .است جدی مندوظیفه یک دمکرات چپ نیز،
 دمکرات چپ خود یابیوحدت همانا ای،زمینه چنین در جدیت
 بزرگ اتحاد تاسیس وحدتی، چنین مکمل و ادامه در و است
 هم که اتحادهاست سیاست بستر بر تنها چپ نیروی چپ.

 تحوالت انجام در خود مسئولیت عهده از توانست خواهد
 اعتباریافته نیرویی چونان و آن پی در هم و آید، بر دمکراتیک
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 اشسوسیالیستی وظایف تحقق برای عمل امکان از جامعه، در
  .شود برخوردار

***** 

 مخالفت که خواهیممی آیا ؛اندواقعی ما بین هاتفاوت
 ؟شدبا واقعی نیز کلمه" "وحدت با مشترکمان
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