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 از جنبش فدايی تا تشکيالتھای فدايی

 
 علی فرمانده 

 

در عرض ده سال گذشته، يکی از مشغوليتھای فکری من، پرداختن به مسائل جنبش فدايی و تشکيالتھای فدايی بوده 
اين مشغوليت توسط مراجعه به تجربيات خودم و ديگران،اسناد و مقاله ھای متعدد داخلی و يا منتشر شده رسمی، . است

در . ات و تصميم ھای رسمی تشکيالتھای فدايی بوده استبحثھای شفاھی درونی و بيرونی تشکيالتی و باالخره مصوب
طول اين سالھا خود من سعی کرده ام که از طريق سخنرانی، مصاحبه ھای راديويی، نوشتن مقاالت بيرونی و درونی و 

در  . تحليل خود در اين مورد را ارائه دھمشرکت فعال در بحث ھای درونی و بيرونی، بخش ھای مختلف نظرات و 
در مورد  اينجانب  انیپس از سخنر ،تعدادی از رفقا ،فعلی پس از خروجم از تشکيالت سازمان فداييان اقليت مقطع

از من خواستند که  با توجه به تماسھای  نسل جديد مبارزين ، بخصوص در ايران و در ميان دانشجويان ، جنبش فدايی و 
اين   شتهبرآن شدم که اين مجموعه چندين ساله را جوھر نو جوابگويی،به جای اين . به برخی از نکات آنھا جواب دھم 

الزم به . گامی بردارم در جھت مستند سازی تجربيات مبارزاتی و تشکيالتی  چندين نسل از مبارزان مقاله کنم و 
کدام بخش ھايی توضيح است که تکميل کننده اين مقاله ، مقاله ھای مختلف من در مورد مسائل تشکيالتی است که در ھر

ر اينکه ، به دليل وسعت تاريخی و فعاليتی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران و از نکته ديگ. از نظراتم را ارائه داده ام
و از آنجاييکه بخش زيادی  ای ديگر نميتوانستند که در ھمه جا حضور و يا اطالع داشته باشندفقو يا ر من  آنجاييکه که

و طيف وسيعی حتا فرصت انتقال تجربيات خود  اھی و نه کتبی در اختيار افراد مختلف استاز اطالعات به صورت شف
. ، مقاالت ديگری که در اين زمينه چاپ شده است را مکمل اين مقاله ميدانمبه ديگران را به دليل اعدام از دست داده اند

ال و يا درج نظرات و تجربيات خود ، سعی در عين حال از تمامی خوانندگان در خواست دارم که با نقد و برخورد فع
کنيم که ھمگی در مستند سازی اين دوره تاريخی و مھم فعاليت بخش وسيعی از جنبش کمونيستی ايران ، گامی را در 

نکته آخر اينکه من متاسفانه به دليل . جھت آشنايی نسل جديد فعالين کمونيست با تجربيات جنبش کمونيستی ايران برداريم
و يا  نميتوانم تجربيات ،اليت مستقيم تشکيالتی با ديگر سازمانھای جنبش کمونيستی ايران در دوره ھای مختلفعدم فع

به دليل بی اعتنايی به اين  ، عدم پرداختن به آن تشکيالت ھادر اين زمينه داشته باشم ، بھمين دليل تحليل مستندی
در آن سھيم بوده ام و بخش بسيار طوالنی از حيات سياسی تجربيات نيست بلکه صرفا پرداختن به بخشی است که خود 

، اگرچه معتقدم که بسياری از رفقای فعال در تشکيالتھای ديگر و در مقاطع تاريخی تنيده بوده است در ھم  من با آن
ست وچپ در نيدر پايان ، من اين مقاله را به نسل جديد فعالين کمو .مشابه، نکات مشترکی را در اين مقاله خواھند ديد

   .تقديم ميکنم ايران 
  
 

  :مقدمه
  

اين است که جنبش فدايی  ،جنبش فدايی اھميت دارد داليلی که من فکر ميکنم بحث در مورديکی از 
. داشته است ھم افت و خيزھای زيادی در عين حال بخش مھمی از جنبش کمونيستی ايران بوده و

و ھمگان به خوبی از  عيان استنيز  فرھنگی و ادبیزمينه ھای اجتماعی، تاثيرات اين جنبش حتا در 
از  يستی ھميشه می بايد جمع بندی خوددليل ديگر اين است که به نظر من جنبش کمون. آن آگاه اند

ما در مقاطع مختلفی از جمله در زمان شاه  . فعاليتھا و پريودھای تاريخی مختلف مربوطه را داشته باشد
به پيش می برد، ھيچگاه وظيفه  دايی در عين حال که فعاليتھايش رانبش فجاز جمله شاھد اين بوديم که 

بندی مبارزاتی خودش را به تعويق نيانداخت و از اينرو اشکال مختلف مبارزاتی ھميشه مورد  جمع
چرا که در حقيقت اين جمع بنديھا ، پايه و اساس انتخاب شکل ھای جديد  ؛ندبررسی قرار ميگرفت

حتا  ،ھمين جمع بنديھا ، در شرايط بسيار حساس مبارزاتی .ندسازماندھی و يا عمل مبارزاتی بود
پس  اين مسئله .را کاھش دھند ھاآن و يا شدت و حيطه  را بگيرند توانستند جلوی بسياری از ضربه ھا

به فردای نا معلومی  ،در گيريھای مبارزاتی حتوجي، به دست فراموشی سپرده شد ويا با از اين دوره 
از اينرو در دوره ھای بعدی فعاليت سازمان چريکھای فدايی خلق ايران ، نه جمع بندی . واگذار گشت

بلکه صرفا اوضاع خارج از تشکيالت، يعنی سياستھای حاکم بر  ،تشکيالتی و مستند سازی آن
اسالمی و وضعيت نيروھای ديگر، تعيين کننده انتخاب سياستھای جديد و يا سازمان دھی  جمھوری
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جديد قرار گرفت و اتفاقا به ھمين دليل نيز در مقاله خواھيم ديد که چه عواقبی را با خود به ھمراه داشته 
خودشان را  حرکات فعالين جديد  ارد کهاھميت د به اين دليل ارائه جمع بندی در حال حاضر .است

بنابر اين وظيفه  .که ما اين جمع بنديھا را در اختيارشان بگذاريم ھم ميخواھد شروع کرده اند و اين نسل
ما در اين است که از تکرار اشتباھات و بن بستھا و تنش ھايی که در دوره ھای مختلف مبارزاتی قبلی  

جلوگيری کنيم و حرکت نسل جديد  کره ی جنبش کمونيستی شده است،باعث ضربه ھای متمادی بر پي
اين جمع بندی ھا نه متعلق به يک  از اينرو !را  به جلو ونه تکرار اشتباھات سوق دھيم مبارزان

بلکه اين جمع بندی متعلق به  .تشکيالتھای سياسی است متعلق به صرفا تشکيالت سياسی است، نه
افراد  بخش بسيار وسيع تھای سياسی واين جنبش متشکل از تشکيال. ش وسيع کمونيستی ايران استبجن

کمونيستی است که تعلق تشکيالتی ندارند ولی در اين جنبش فعاليت ميکنند و اھداف مختلف جنبش 
ارائه جمع بندی به جنبش از يک لحاظ ديگر ھم اھميت دارد و آن اينکه . کمونيستی را به پيش ميبرند

اسی در خارج از تشکيالتھای سي ،خارج از کشوربخش بسيار وسيعی از فعالين کمونيست در ايران و 
شفاھی بودن تاريخ و بخصوص در درون تشکيالتھا ، اين بخش وسيع و  قرار گرفته اند و از اينرو با

 ،در مورد جنبش فدايی. ايران از اين تجربيات بی بھره می مانندبصورت خاص نسل جديد مبارزين در 
بدليل عدم وجود مکانيسم ھای تشکيالتی برای جمع بنديھای دوره ای و ھم چنين حضور بخش وسيع 

تنش رقم زننده  ث ھا و صحبت ھا که به واقعفعالين آن در خارج از تشکيالت، بسياری از بح
. ستبدور از دسترس آنان مانده ا ،ش فدايی و تشکيالت فدايی بودانشعابات و در گيريھای داخل جنبھا،

عده ای با حفظ  از اينروست که ،دليل ديگر عدم مستند سازی اين تجربيات ويا بی توجھی عامدانه به آن
اينکه من اطالعاتی دارم که ديگران  .يات برای خود قدرت ايجاد می کنندو عدم کتبی کردن تجرب

ميبايد در تماس  ،نری از افراد در تالش برای دانستبرای فرد من قدرت ايجاد ميکند و بسيا ،ندارند
، ايجاد  اناين دانستن من و ندانستن ديگر ،از اينرو. ند تا اطالعاتی را بدست آورند رفردی قرار گي
داشته و ھيچ ارزشی برای ديگر رفقای نمتاسفانه اين رفقا کمترين توجھی به جنبش . موقعيت ميکند

ردن تجربيات و بحث ھا و نظرات چه مستند ک نيز فعاليت در جھت آغاز از اينرو. جنبش قائل نيستند
ديگر از اھميت ويژه  تشکيالتھای  ت ھای فدايی و چه دربارهجنبش فدايی و بعدھا در تشکيال بارهدر

کمونيستی را خالصه  اگر تک تک ما اعتقادی به جنبش کمونيستی داريم و جنبش. ای برخوردار است
يات را بطور می بايد سعی کنيم که اين تجرب ،انيماز تشکيالت خود نميد و يا کمتر به تشکيالت خود شده

ارائه اين تجربيات قدم اولی است برای آغاز نقدھا و مبارزه . جنبش قرار دھيم مستند در اختيار کل
در دراز مدت اگر از محضر تشکيالت خود و منافع خود نگاه نبش و از اينرو ايدئولوژيک در سطح ج

چرا که از تکرار  ،ارزاتی و نسل ھای جديد مبارزين خواھد بودنکنيم ، فقط و فقط به نفع جنبش مب
برای اينکار ولی يک پيش شرط وجود دارد و آن اينکه خود را نه در شعار که  !اشتباھات خواھد کاست

، آنگاه اگر اين نگاه در سطح جنبش ما نھادينه شود. جزيی از جنبش وسيع کمونيستی بدانيم،در عمل 
تبديل چپ به يک قطب قوی سازماندھی جديد نيروھا و  و برای گسترش فعاليتھای مبارزاتی قدم اول 

علت  . در ايران و خارج از کشور است شامل ھزاران فعال جنبش کمونيستی ايران . را برداشته ايم 
 بينيم که ما صرفا زمانی آنان را می اينکه ما آنھا را نميبينيم در اين نيست که نيستند، در اين است که

ما بايد خود را عضو جنبش  !داشته باشندما حضور  جمع يا تشکيالت مستقيما در کنار ما و در 
ر به عضويت د و بخش بسيار وسيعی تنھا عضويتمان کمونيستی بدانيم که برخی از ما تشکيالتی ھستيم

برعليه نيروی ايستادگی و مبارزه : در راستای يک ھدف است  جنبش محدود ميشود ولی فعاليتمان
سرمايه جھانی بطور عام و جمھوری اسالمی بطور خاص برای ايجاد حکومت اکثريت زحمتکشان 

خدمت نيرويی فراتر از جمع ھا و دانش ما در  وتجربيات ما ،ھای ما ه از اينرو دانست. ايران 
د که ھر پذيرش اين مسئله به ما کمک ميکن. يعنی جنبش کمونيستی ايران است تشکيالتھای خودی،

ھر نقدی و ھر نقد کننده ای  مشکل اساسی ما امروز در اين است که . را در دشمنی با خود نبينيمنقدی 
آنگاه تازه  ،نزديکیابتدا بايد يگانگی و دوستی خود را با نگاه  مقابل ثابت کند و در صورت پذيرش اين 

معرض تھديد و ضرب می بينيم و ما مرتب خود را در مشکل در اين جاست که . شنونده نقد ميشويم
خود نيز می دانيم که کوچک شده ايم و از اينرو نمی خواھيم اجازه دھيم که جال و شکوه گذاشته مان 
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که ھر نقدی با  به ھمين دليل است. اقض قرار گيردامروزمان در تن جمع ذره ای با موجوديت کوچک
چنين ! خودی است ، چون خودی حمله نمی کندغير نقد کننده حتما  از اينرو، .حمله يکی انگاشته ميشود

تفکری و چنين برخوردی سالھا است که جلوی ھرگونه نقد سازنده و ھر گونه بحث علنی ايدئولوژيک 
در درون جنبش کمونيستی را به تعطيلی کشانده است و اگر از غر زدن ھای گاه و بيگاه مان بگذريم ، 

ين ساختاری و اساسی ھر گونه مبار زه ای است از درون نقد تئوريک و نظری که پايه و اساس تدو
بايد اين تفکر را و اين نوع برخورد را بدور انداخت و جلوی آن ايستاد، . جنبش ما رخت بربسته است

واقعيت اين است که در عالم بنيادھای علمی مارکسيستی  !، به تنش ھايی بيانجامدوتاه مدتحتا اگر در ک
وجود تنش و . ن ، پذيرش و به ميان تنش ھا رفتن صورت نپذيرفته استھيچ تحولی بدون پرداخت

 )جامعه طبقاتیمثال در( يک پديده متضاد چيزی جز ديدن عناصر ،کسيستیسازندگی تنش از منظر مار
اينکه يک تنش ما را به بن بست بکشاند ويا ديوارھای بن بست را بشکند ، فقط و فقط بستگی به . نيست
البته اين جمله  .بلکه قدم اول در آناليز واقعيت يک پديده است  ،ور اتوماتيک نفی نيستنقد بط. ما دارد

از  ،که نقد نفی نيست را بارھا و بارھا شنيده ايم ولی اين جمله نيز ھمانند بسياری از جمالت ديگر ما
امروزه ، اين جمله را ما قبل از ھر بحثی و سخنی مطرح ميکنيم تا به . محتوای خود خالی شده است

نقد  محتوای علمی اين جمله اما به اين دليل است که ،. طرف مقابلمان بگوييم که قصد دشمنی نداريم
نگاه ھا  که اين اين و نگاھھای تاکنونی بوده اند بر مبنای آنچه ،وسيله علم است در پرورش يک نگاه
نفی پديده  به مفھوم بنابراين اگر نقد به نفی برسد، ھيچگاه اين. چگونه  اين پديده را می انگاشته اند

اين نگاه جديد حاکم برنقد و يا منتج شده از نقد ميتواند  !نيست بلکه نفی چگونگی نگاه به يک پديده است
به ما  ،به پديده ز اينرو ميتواند در تعيين برخوردھای جديدا. نمايد که پديده را بھتر بشناسيم به ما کمک

قدی است اين ترسيم آن ن . تفکر و کارايی عملکرد ما دخيل باشددر رشد  کمک رسانده و بھمين دليل،
ھيچگاه وسيله نفی نيست بلکه اگر ما به نفی  بيان ساده تر، نقدبه . استب صمنتکه به نقد مارکسيستی 

اين امر بر مبنای اطالعاتی است که از نقد منتج شده و ما بر مبنای منافع خود و يا ،يک پديده برسيم 
يعنی عدم وجود پديده ،نه بر مبنای مرسوم امروزی آن  ،اين نفی. پديده را نفی ميکنيم) مثال طبقه( جمع 

تصميم يعنی ). مثال جامعه سرمايه داری( بلکه در ضرورت ادامه وجود پديده يا تخريب پديده است 
 نده و از اينرو نشان دھنده روابطبر مبنای نقدی است که اطالع دھنده، آناليزه کن ،گيری ما برای عمل

زمانيکه ما پديده ای  .چگونگی پيوند عناصر تشکيل دھنده و ترسيم کننده تضادھای اجزای پديده است
پذيرش  ،در صورت لزوم نفی،به بيان ساده تر !نفی ميکنيم ، بواقع اول وجود آن را بايد بپذيريمرا 

آنچه نقدھای ما را غير مارکسيستی و از اينرو بی  . وجود يک پديده ، قدم اول برای نفی آن پديده است
. يعنی ترسيم تضادھای اجزای يک پديده  بی توجھيم  ،محتوا ميکند اين است که ما به يکی از مبانی نقد

دارد يا نفی موجوديت طرف را از يکی برعليه ديگری ما يا رنگ وبوی تمجيد " نقدھای" به ھمين دليل
اگر آنچه گفته شد را بعنوان تعريف نقد و چرايی اھميت آن به پذيريم ، آنگاه متوجه می شويم  .  مقابل

که به چه دليل من اعتقاد دارم که نقدی در طی ساليان گذشته در جنبش کمونيستی ما صورت نگرفته 
فعاليتی در دوره ھای مختلف پای نقد  فعاليتھا، شکل فعاليتی و ظرف به خصوص در آنجايی که . است
  . جنبش کمونيستی ايران بطور عام به ميان می آيدتشکيالت فدايی بطور خاص و  تاريخ

را که من ميخواھم با شما در ميان بگذارم اين است که چه شد که جنبش فدايی تبديل به تشکيالتھای  آنچه
از  ورت تاريخ نگاری و ثبت وقايع و يابص اين بررسی فدايی شد؟ و چه روندی را با خود داشت؟ 

ش علت آنھم در اين است که تاريخ جنب. دوره ھای مختلف نيستطريق بررسی مواضع سياسی در 
فدايی و يا تشکيالتھای فدايی بطور مفصل در مقاطع مختلف و توسط افراد و يا تشکيالت ھای فدايی 

ھدف من در اين مقاله باز کردن آن نکات و مسائلی است که از لحاظ . توضيح داده شده و مستند است
اين دوره می بايد قبل از پرداختن به . باعث بوجود آمدن تشکيالتھای فدايی مختلف شده است ،تشکيالتی

در حقيقت   ،اينکهاول . شدن  نکات قيد شده در ادامه اين مقاله ذکر کنم تر چند نکته را برای روشن
. صرفا پيامد و برايند يک تفکر ھستند ،اخراجھايی که مورد بررسی قرار گرفته اند تنشھا ، انشعابات و

فعاليتی خود، تغيير ظرف تشکيالتی از يک  ا قرار دادن مبارزه خلق در سرلوحهاين تفکر که به واقع ب
طبقاتی آن، عدم ترسيم نوع  ختصاتبدون ارائه و ترسيم م،تشکيالت چريکی به تشکيالت سياسی 
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نيروھای پيش برنده جديد با توجه به ھدف جديد سياسی شدن تشکيالت، عدم آمادگی و داشتن کادرھای 
وقايع بعدی در جنبش، علل اصلی پيامدھايی است که الزم در مقطع انقالت و از اينرو دنباله روی از 
اين مقاله نمی تواند در بعد مقاله ای خود دوم اينکه . در بخش ھای مختلف اين مقاله بدانھا پرداخته ام

را  ی، از اينرو سعی کرده ام که فقط آن نظرات و وقايعدترسيم کننده جزييات وقايع و يا نظرات باش
و نه برعکس؛ و نکته آخر اينکه ، به نظر  ياری رسانندشفافيت تحليل  که بهبصورت اجمالی ترسيم کنم 

اساسی  بود که به غلط فکر ميکرديم، که ايجاد يک تشکيالت سياسی بواقع بطور  ديدگاه ، آنمن مشکل
مشکل اساسی در اين نيست که در آن مقطع با توجه به  !اتوماتيک طبقاتی شدن آن را رقم خواھد زد

چرا از مسئله مبارزه طبقاتی غافل مانديم، مشکل اساسی اين است که  ،و تحليلی آن دوره سطح تفکری
در تحليل ھای امروزمان حتا به جای نقد و بررسی مسائل ،  سعی نماييم ثابت کنيم که جنبش فدايی و 

 ، تشکيالتی گسترده و در جھت منافع 57تشکيالت سازمان چريکھای فدايی خلق ايران پس از سال 
اين واقعيتی است که می بايد ھر تشکيالتی را در . مبارزاتی طبقه کارگر و يا سازمانگر آن بوده است

ھمان مقطع خاص خودش و با توجه به تضادھای موجودش نگاه کرد و بررسی نمود و باتوجه به اين 
ولی اگر  ؛ميدادنگاه می توان گفت که آيا اين تشکيالت درست عمل کرد و يا کار ديگری می بايد انجام 

با توجه به گذشت زمان و آموزش از تجربياتمان و آگاھی ھايمان بخواھيم گذشته را نيز آنگونه که 
پيشرفت و درس امروز ھستيم ، عوض کنيم ، آنگاه نه تنھا خيانت ميکنيم بلکه راه را برای ھرگونه 

    !فرينيمچيز ديگری نمی آ ،آموزی برای نسل جديد مبارزين می بنديم و جز توھم

  

  : 58جنبش فدايی تا  اولين انشعاب وسيع در سال 

  

عرصه تشکيالتی و چه سياسی و چه نظری در دوره ھای مختلف  که من فکر ميکنم چه در ینکته ا
از آغاز وجود  ،اين است که نظرات مختلف در درون اين جنبش بايد مورد توجه قرار گيردفعاليتی 

ه ی حقيقت حاصل فعاليتھای چندين سال در ،و آنچه تجلی خود را در سياھکل نشان ميدھد داشته است
  . ازآن است پيش

سياھکل آغاز اين جنبش بوده  ،آنچه که عموما در بحث در مورد جنبش فدايی مطرح ميشود اين است که
 ريق خود تشکيالتحتا برخا از ط ، اين تفکر اشتباه .ز يک جنبش نيستاست ، حال اينکه سياھکل آغا

فدايی ، دامن زننده عمل گرايی حاکم بر جنبش، حماسه انگاری يک مبارزه جدی و کمونيستی و  ھای
 سياھکل تجلی بحث .باالخره کم بھا دادن به فعاليتھای تئوريک و ارزش ثانوی قائل شدن برای آن است

تصادی سياھکل حاصل و تجلی تحليل سياسی ، اجتماعی و اق .از آن استو گفتگوھای سالھای قبل 
تحليل سياسی، اقتصادی و اجتماعی، شيوه ھای مختلف مبارزاتی مورد اين بر مبنای  ،پس از آن. است

 ، شکل مناسب تشکيالتمشخص ليلپس از انتخاب شيوه مبارزاتی بر مبنای تح. بررسی قرار گرفت
ل کل تشکيالت مبارزاتی انتخاب شد، مسئله چگونگی عممطرح شد و پس از اينکه ش مبارزاتی

در نتيجه سياھکل حاصل . آغاز آن را در سياھکل می بينيمکه ما  يعنی نتيجه ای . مبارزاتی طرح گشت
ا ، پژوھشھا و فعاليتھای يک سری نظرمندی ھ. يک سری فعاليتھا است، يک سری کارزارھا است

   اليتھا بداينمبنابر اين اگر ما سياھکل را آغاز فع !انجامديمبارزاتی م عملاست که به يک تئوريک  
اتفاقا ھمين تفکر خودش . ايمسالھا فعاليت قبل از آنرا ناديده گرفته  ،که ما در واقع نتيجه اش اين ميشود

نشان ميدھد که ما برای تدوين يک تئوری انقالبی مبدا حرکت خود را از يک  در آنجايی امروز  را
اتی سياھکل از به واقع عمل مبارز. پيش رويمفعاليت و عمل آغاز ميکنيم و بدين گونه ميخواھيم به 

ر سياسی، اجتماعی و اقتصادی چيست؟ واين که تحليل ما در مورد ساختا آنجايی نشات ميگيرد
به واقع . بدون اينکه در نظر بگيريم ، اين تحليل ھا برای کدام سازمان سياسی است ؟ ساختارھا کدامند

، مثال  برويم يک پديده بررسی  به سراغ ما ميخواھيم  ست که زمانيکهو علمی در اين ا نگاه تحليلی
آن ارائه  بتوانيم تعريفی ازو بر اين مبنا  به واقع شناخت از جامعه باشد مان نيت يد جامعه ايران، با
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بداند اين جامعه چگونه  می خواھد اول اين نگاه .نگاھمان به سمت يک تشکيالت نيستبنابر اين  .دھيم
ميرود ميخواند، مطالعه  باز  انتخاب کند، را شيوه مبارزاتی که ميخواھد  ؟ و آنجايی نيزپديده ای  است

 رد توجهر خارج از ايران را موميکند، تجربيات مختلف را بررسی ميکند ، تجربيات جنبش ھای ديگ
حس مبدا مبدا ھنوز تشکيالت نيست،  .ھنوزحرفی از تشکيالت نيست ،در اين مقطع ھم. قرار ميدھد
ز اين بعد ا. است تا بتواند امر مبارزه را به پيش ببرد و کنجکاوی انسان کمونيست، خالقيت جستجو گر

 و ی الزم نيرو مختصاترد نوع تشکيالت مناسب، تازه بحث در مو دو تحليل ھست که شما ميبينيد،
حاصل اين ھمه تالش به . اين ھم دوره خاص خودش را دارد. پيش می آيد ساختار جمع تشکيالتی

  ريکھای فدايی خلقسازمان چ ما می بينيم کهفقط در اين دوره ھست  اينبنابر. سياھکل می انجامد
خص را تعيين ميکند  و بر مبنای اين ھدف مش، ھدف مشخص برمبنای تحليل .تحليل مشخص دارد

وسايل مشخص را طلب ميکند و  ،بر مبنای نيروھا مشخص خود را تعريف ميکند؛ نيروھای ،مشخص
بنابر اين در اين . می گذارد تيجه تشکيالت خودش را بنياندر جھت بدست آوردن آنھا کار ميکند و در ن

. مبارزاتی، ھدف مبارزاتی و تشکيالت مبارزاتیھمگونی بين عمل . دوره يک ھمگونی وجود دارد
سالھای اوليه  ،ھمگونی وجود دارد  در آن يک تنھا دوره ای از حيات جنبش فدايی را که می توان گفت 

تنھا دوره ای از حيات سازمان است که  ،به بيان ديگر سالھای قبل از انقالب .پس از سياھکل است
 .زنند يوستگی با يکديگر ، حيات و فعاليت تشکيالتی را رقم میتئوری و عمل به يکسان و در به ھم پ

بلکه با توجه به آن  ،البته بايد دقت شود که منظورمن نه ھماھنگی آن چيزی است که ميبايد می بود
 . نکاتی است که خود تشکيالت فدايی آن را به عنوان ھدف، وسيله و عمل مبارزاتی انتخاب کرده بود

خواھيم ديد، اگر چه در مقاطع مختلفی ، انتقاد به عدم کار تئوريک و عدم  نان کهپس ازاين دوره  آنچ
گامی در جھت برطرف کردن واقعی  ،، ولی در عمل وجود داردوجود مکانيسمھای مبارزه ايدئولوژک 

از دست دادن کادرھای تئوريک جنبش فدايی، در حقيقت زمينه را برای . برداشته نميشود تاين مشکال
. باز ميکند 57پس از انقالب ه ايی ھر چه بيشتر سازمان چريکھای فدايی خلق ايران در دورعمل گر

محدوديت شديد اعضای تشکيالت در ازای طيف ، علت ديگری که به اين عمل گرايی دامن ميزند 
بنابر اين تشکيالت در يکی از حساس ترين . ھزاران نفری فعالين آن در خارج از تشکيالت ھم ھست

 ده سياسی ھای تاريخی، به جای پرداختن جدی به مسئله تئوريک در راه ايجاد يک تشکيالت گستردوره 
ع فعاليتھا و سازماندھی خود در عکس العمل به وقايع اجتماعی قرار عمال در جھت رفع و رجو

 بنابراين اگر امروز ميگويم تئوری انقالبی مشخصی وجود ندارد، نه بعنوان يک شعار بلکه !ميگيرد
اين واقعيتی است که از لحاظ تاريخی به ما نشان ميدھد که برای تنظيم يک تئوری انقالبی ، نه فقط يک 

بلکه برمبنای ،تحليل سياسی، نه فقط يک ھدف مشخص ، نه صرفا يک نيروی آماده در يک تشکيالت 
برای تدوين يک . که مبانی يک تئوری تعيين ميشوند است ی جامعه و مبارزه سياسیشناخت از نيازھا

تئوری انقالی نمی توان از دوربين يک تشکيالت سياسی به تحليل و راه يابی نشست که برعکس تجربه 
اين دوره از حيات جنبش فدايی نشان می دھد که از دوربين واقعيت ھای اجتماعی می بايد شکل 

بحران  !تعيين کردمبارزاتی، ھدف مبارزاتی، نيروی مبارزاتی و باالخره تشکيالت مبارزاتی را 
امروز در اين است که ما اول عينک ميزنيم و بعد می خواھيم واقعيت ھا را  ،اساسی جنبش کمونيستی

داف و عموما در انتخاب فعاليتھا، اھ ،ببينيم و اتفاقا چون اين واقعيت ھا را از طريق عينک می بينيم
که چرا سياھکل ميتواند، امر  ت استاين نکته توضيح دھنده اين واقعي. نوع نيروھا اشتباه ميکنيم

مبارزه را دامن بزند، در عرصه ھای مختلف تاثير گذار باشد  ،مبارزاتی را اوج دھد، در کليت جامعه
اين  !کند و فراتر از يک تشکيالت کارآيی داشته باشد و در حقيقت يک جنبش باشد و جنبشی ھم عمل

در دوره ھای بعدی کمتر و کمتر ميشود و گاھا ديگر ھمانطور که خواھيم ديد  عملکرد و تاثيرگذاری ،
، صرف عمليات  بپنداريماين ديد بسيار اشتباھی است که ما  ،بنابر اين من فکر می کنم. وجود ندارد

 رژيم شاه ميان مخالفينچريکی رفقا در آن دوره باعث جنبشی شدن مبارزه و گسترش ديد مبارزاتی در 
در شناسايی مختصات جامعه ايران، علل عدم کارايی شکلھای فعاليتھای تئوريک رفقا، . گشت

مبارزاتی ديگر، شناساندن تجربيات جھانی مبارزان به جنبش ايران و باالخره ترسيم راه کار عملی 
در ميان مخالفين رژيم  ه در حقيقت باعث تاثيرگذاری مبارزاتیمبارزه، ھمگی از فعاليتی ھايی ھستند ک
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بازی  درميان اين مبارزين، نقش کليدی خود را ،طع مشخصی از تاريخ ايرانشاه شد و توانست در مق
  .ندک

پيش می آيد که من فکر ميکنم، صرفا مشکل جنبش فدايی ويا جنبش کمونيستی  در اينجا يک مشکل
عالوه بر مشکالت عديده اقتصادی و مشکالتی که  ،ايران نيست و آن اينکه ، در برخی از کشورھا

راين بناب. يک وجه ديگر ھم اضافه می شود و آن ديکتاتوری است ،طبقه کارگر با آن روبرو است
اين گونه جوامع ايجاد يک باالنس بين مبارزه برای آزادی و دموکراسی وظيفه نيروھای کموينست در 

که نيروھای کمونيست اين توازن را به  گونه کشورھا ميبينيمسياری از اين در ب. و مبارزه طبقاتی است
احمد زاده يا  به عنوان مثال در نظريه ھای بازتاب اين مسئله را می توان . سختی می توانند ايجاد کنند

  . ديد ھم قبل از انقالب ،بيژن جزنی

ز اينرو نقش سرمايه جھانی و مسئله امپرياليسم را شفافتر می بيند و انظر احمد زاده ، با توجه به اينکه 
و  کارگر را بررسی ميکند ، در حقيقت نظرياتی است که مبانی طبقاتی از اين طريق وضعيت طبقه

فارغ از اينکه ما نظرات احمد زاده را تا چه اندازه قبول . دارد خود را در محور نطفه ھای سوسياليستی
ظ اھداف مبارزاتی، چه از لحاظ تحليل جامعه چه از لحاوی  داشته باشيم، واقعيت اين است که نظرات

در عين . ايران و چه از لحاظ نوع تشکيالت مبارزاتی ، از يک شفافيت و ھم گونی برخوردار است
ولی از آنجاييکه شرايط . چرا که ديدش به سرمايه جھانی است ؛ھای سوسياليستی را ھم دارد طفهحال ن

 .ا را مطرح ميکندمسئله مبارزه مسلحانه و تاکتيکھ ،ب طبقه کارگر را مساعد نمی بيند ايجاد حز
البته  .بنابراين شرايطی ايجاد ميشود که به سياھکل می انجامد و درحقيقت عمل مبارزاتی آغاز ميشود
اختار در اين ميان  نظر ديگری نيز توسط پويان مطرح شد ولی از آنجاييکه که نظرات وی در تعيين س

نقش تعيين کننده ای نداشت و بحث  ،تشکيالت مبارزاتی در ميان فعالين سازمان چريکھای فدايی خلق
در مورد ظرف تشکيالتی ، عموما حول نظرات احمد زاده و جزنی متمرکز بود، از پرداختن به 

   . نظرات پويان  در اين مقاله صرف نظر ميکنم

اين در . ميگذاردرا نبرد با ديکتاتوری  مطرح ميکند و نام آناما اگر نگاھی را بررسی کنيم که جزنی 
 از آنجاييکه جزنی . را محور مبارزاتی خود قرار دادن ديکتاتوری و مبارزه با ديکتاتوری حقيقت يعنی

دچار يک تناقض گويی می  يه امپرياليسم را مطرح کند ،برعل ديکتاتوری و نه خلق مسئله خلق بر عليه
. برای از بين بردن ديکتاتوری خلق ھمان نظری است که می گويد کار سياسی شود که نتيجه اش

بنابراين نظرات جزنی با توجه به اينکه مسئله سرمايه جھانی را محور نميداند ، گاھا در مقايسه با 
مبارزه طبقاتی و مبارزه برعليه  ،در حقيقت ديد جزنی .نظرات احمد زاده يک گام به عقب ھم ھست

بر مبارزه توده ھای  و اين مبارزه را در الويت ميبيندانی را در اقدام برعليه ديکتاتوری شاه سرمايه جھ
اين ديدگاه ھمانگونه که بعدا خواھيم ديد،  .وسيع زحمتکشان در احقاق حقوق طبقاتی خودشان ميداند

نقطه گرايشات فکری مختلفی را جذب سازمان ميکند ، زيرا تمامی اين گرايشات فقط و فقط يک 
يعنی آلترناتيو  ،حال اينکه در وجوه اساسی تر .و آن نبرد با ديکتاتوری شاه است مشترک با ھم دارند

،ھيچ گونه بعد از شاه، چگونگی به پيش بردن مبارزه طبقاتی و يا مختصات تشکيالت مبارزاتی مناسب
  . ، مگر در يک وجه و آنھم ديد عموم خلقی  حاکم بر سياست و تشکيالتوجه اشتراکی وجود ندارد

جنبش فدايی ھمان مشکلی را دارد ، اگر اين دو نظر را با ھم مقايسه کنيد ، می بينيد که حتا در ابتدا ھم 
برای به پيش بردن مبارزه  اينکه در عين مبارزه سياسی ، يعنی ؛که در ديگر کشورھای مشابه ھست

گری برای دموکراسی و آزادی ھم در جريان که مبارزه مشخص طبقه کارگر ھست، مبارزه ديطبقاتی 
معموال يا  کفه ، و وجه و ايجاد باالنس در اين د راتر از منافع صرف طبقه کارگر قرار داردکه ف است

و برای دموکراسی يعنی مبارزه  کفه ديگر ترازويا و  راسنگين تر ميکند ترازوی مبارزه طبقاتی 
در آن مقطع تاريخی يک وجه مشترک دارند و آن  ھا،اما ھر دو اين نظر. را آزادی برعليه ديکتاتوری

پيش  به از کانال گسترش مبارزه خلق ،اينکه چه مبارزه طبقاتی و چه مبارزه بر عليه ديکتاتوری
زاتی به خود به واقع اين نظريات نشان ميدھند که تفاوت شکل مبارزاتی و يا حتا ھدف مبار. ميرود

ميتوان شکل چريکی يا فعاليت  !شرکت کننده در مبارزه نيست متفاوت خودی تعيين کننده نيروھای
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جھانی بود ولی در  هسياسی را انتخاب کرد، می توان ھدف براندازی ديکتاتوری و يا بر عليه سرماي
يک نتيجه رسيد و آن بسيج آنجايی که نيروھای شرکت کننده را می بايد تعيين کرد، می توان مشترکا به 

   !خلق است يعنی احاد توده ھا و نه لزوما طبقه

يک نکته را به دست فراموشی ميسپارد و  ،پذيرش نظرات جزنی توسط سازمان چريکھای فدايی خلق
بعنوان وجه  آن اينکه جزنی ھيچ گاه فرصت اين را پيدا نميکند که با توجه به انتخاب مبارزه سياسی

. شفافی ارائه دھد ه طورتشکيالت سياسی بصورت اساسنامه و برنامه را ب ھدف سياسی و، بتواند غالب
. در مورد جزنی نيست ،چنين شفافيتی را که شما در اين موارد می توانيد در نظرات احمدزاده ببينيد

ز ولی آنجاييکه که می بايد در مورد تشکيالت مورد نيا ،نظر جزنی در مورد ديکتاتوری شفافيت دارد
يکی و استراتژيک اين مبارزه اين ھدف، نوع و چگونگی نيروھای پيش برنده و اھداف سياسی تاکت

اين مسئله آن چنان شرايطی را . ، يا شفافيتی نيست و يا اينکه اصال بحث مدونی ديده نميشودصحبت کند
را ايجاد کند که می تواند پا بگيرد و با نفی حتا نظرات جزنی ، مشکالتی  "اکثريت"پيش می آورد که 

که تشکيالت سازمان چريکھای فدايی خلق تشکيالت  بينيد در اين دوران می. ھمه ما شاھد آن بوديم
زده از اين لحاظ که از يک طرف کار سياسی را در دستور خود قرار می  نبحرا. استبحران زده ای 

 ، نيروھا و کادرھای الزم امهدھد ولی از طرف ديگر وسايل آغاز اين نوع فعاليت يعنی برنامه ، اساسن
در مقطع انقالب وجود  الزم، ءھيچکدام از اين چھار جز !ياسی را نداردمناسب س و شکل تشکيالت

ولی  اگرچه فعاليت سياسی را به عنوان شکل فعاليتی انتخاب کرده است ،يعنی تشکيالت. خارجی ندارد
افرادی وارد تشکيالت می  يبينيدبنابر اين شما م !ھيچکدام از ملزومات آن در دست تشکيالت نيست

رابطه ای  ،بلکه معيار، جذب نشده اند  ،يعنی ضابطه ای ،شوند که برمبنای معيارھای اساسنامه ای
آنان  مشکل رفقای چريکھای فدايی پيش می آيد و ،از اينرو است که بعنوان مثال در ھمان آغاز. است

 جديد يالت خود را سازماندھی ميکنند و بر مبنای اين تشکيالتتشکو  صفوف سازمان را ترک ميکنند
در سازمان  "اکثريت"رشد مسئله اساسی که در مورد بررسی . به پيش ميبرند ارفعاليت مبارزاتی خود 
زنی در مورد کار رفيق ج بدان پرداخت، ديدی است که اعتقاد دارد که نظراتچريکھای فدايی بايد 
تر اين تاما درس ،را باعث ميشود "اکثريت"، تنھا دليلی است که رشد وری ووو سياسی ، نبرد با ديکتات

ن خود ولی ھمه تقصيرھا بر گرد ،مقدمات فکری را ميتواند ايجاد کند اين نظرات، اگرچه است که
 رفقای چريکھای فدايی با توجه به در ميان ،نسبت به انشعاب برخورد به نظر من. نظريه نيست

 58انشعاب چريکھای فدايی خلق در سال . ، نظری است زودرسمشکالتی که با تشکيالت پيدا ميکنند
در حقيقت بخشی از نيروھای راديکال تشکيالت را جدا ميکند، بخشی از نيروھای راديکال را در 

 برای بدست گرفتن مکانيسم ھای کمی و کيفی "اکثريت"دست موضع بينابينی ميگذارد و در حقيقت 
، رفقای چريکھای اگرچه به نظر من .باز ميگذاردرا  حاکميت ديدگاه راست بر تشکيالتتشکيالت و 
مکانيسم ھای تشکيالتی را ھم در دست نداشتند ونميتوانستند سازمانگران مبارزه  فدايی خلق،

انع مختلفی و باتوجه به تشکيل کميته مرکزی سوم، فعاليت اين رفقا با مو ايدئولوژيکی در سازمان باشند
ی و برای تاثير گذار ،اما حضور اين رفقا در تشکيالت ميتوانست مکانيسم ھای خود ،روبرو بود

و بدنه تشکيالت و فعالين خارج از " اقليت"ھمانگونه که  .را بوجود آورند" اکثريت"تضعيف موقعيت 
فعاليتھای راديکال  ، بسياری از موضع گيريھا و"اکثريت"تشکيالت در مقاطع مختلف قبل از انشعاب 

به . راديکاليسم را در سطح جنبش دامن زدند ،را به رھبری تحميل کردند و تا اندازه ای حتا در آن دوره
البته يک سری پيشنھادات . ميکنند دايی خلق خيلی زود تشکيالت را ترکنظر من رفقای چريکھای ف

به آنھا شده بود، مثال  بيايد مسئوليت  مماشات طلبانانه و راه حلھای رابطه ای و نه ضابطه ای ھم
پور بيايد و مسئوليت نظامی شاخه گيالن را  ريد و يا مثال از طريق رفيق حرمتیتحريريه کار را بگي

بازی ميکند و  "اکثريت"چه نقش کليدی را در مقطع انشعاب  "کار"شما نگاه کنيد ھمين نشريه . بگيريد
عدم حضور رفقای  ،بنابراين. ل جنبش را به عھده ميگيرددر حقيقت نقش سازماندھی نيروی راديکا

نيروی راديکال تشکيالت را در مقابل  ، بخشی ازچريکھای فدايی خلق در اين دوران بسيار حساس
را بازتر و  اکثريت تضعيف ميکند و راديکاليسم را در يک اقليت تشکيالتی قرار ميدھدو دست اکثريت

و  با توجه به ديدگاھھای رفقای چريکھا در اين تشکيالت، مشکالته شکی ندارم ک من . بازتر ميگذارد
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بحث اساسی در اين است که . دامن زده ميشد و طبيعتا به يک انشعاب می انجاميد درگيريھای بسياری 
به نظر من يک نيرو تا آنجايی که ميتواند بايد در اب ، انشعاب زودرسی است و يا خير؟ آيا انشع

 برای ھم برساند کهبه نقطه ای اختالف را  ه باشد و کليه ابزارھا را استفاده کند تاتشکيالت حضور داشت
شرايط يک تصميم گيری و يک انشعاب  ،بدنه تشکيالتی و ھم نيروھای فعال خارج از تشکيالت

 قرار گرفتنو  ، و از اين طريق بتواند حضور راديکاليسم در نيروھای خود ايجاد نمايداصولی را 
راست در طرف مقابل را تضمين کند و کمتر نيروی بينا بينی را در ھر دو طرف داشته نيروھای 

توده ھای  ،57در مقطع  زيرا .آن مقطع بيشتر نشان می دھداين مسئله اھميت خودش را در   !باشد
ازمان چريکھای فدايی خلق پيوستند و بدليل حاکميت جمھوری اسالمی ، تقويت بسيار وسيعی به س

راديکاليسم و تضعيف راست در سازمانی که بزرگترين تشکيالت کمونيست در خاورميانه بود ، 
در اينجا البته بايد يک نکته ديگر را ھم گفت و آن  .ميتوانست نقش کليدی در روند جنبش داشته باشد

با تئوری صرفا به دليل مخالفت  ،بخش باقی مانده جناح راديکال و انقالبی سازمان نيز عمال ،اينکه
احمدزاده، در کنار جناح راست ، نقش فعالی را در حمايت از رفقای چريکھای فدايی خلق بازی نکرد 

قرار مشابه ات يغتضيمورد ھمان حمله ھا و خود نيز  اينکه تا باقی ماندو در ھمان معادالت رابطه ای 
   . گرفت

برخی . نکته ديگر را نيز اضافه کرد در برخورد به مسئله انشعاب چريکھای فدايی خلق ايران بايد يک
و در  ،چريکی زمان شاه  و طرفداری چريکھای فدايی از اين نوع تشکيالت در تقابل با شکل تشکيالت

دفاع از شکل سازمانی پس از انقالب ، اين انتقاد را مطرح ميکنند که در حقيقت تشکيالت چريکی 
از اينرو شکل تشکيالتی سازمان  ؛شکل خانوادگی و فاميلی داشت و نه شکل تشکيالت سياسی

در حقيقت قدمی بود به سمت مھيا کردن وسايل ايجاد يک  57چريکھای فدايی خلق پس از سال 
به نظر من اتفاقا اين مقايسه به جای اينکه نشان دھنده پيشروی . کيالت سياسی با مناسبات حزبیتش

اين . که عواقب خود را نيز در انشعابات بعدی نشان داد ، يک عقب گرد بود،ظرف تشکيالتی  باشد
 و دوستان و نزديکان ن دوره سازمان در شھرھای مختلف ،که بخشی از اعضای آ ،يک واقعيت است

در عين حال آغاز يک مبارزه . خويشاوندان فعالين سازمان بودند و از اين طريق نيز جذب شده بودند
مسلحانه که به سرعت موجب نابودی کادرھای تشکيالتی می شد، نيروی جايگزين خود را طبيعتا به 

به اعتماد خاطر عدم توانايی در گستردگی تشکيالت در زير سايه ديکتاتوری عيان گسيخته و نياز 
اين شيوه البته . ويا ھم کالسيھای خود پيدا کند نزديکاناز ميان دوستان ،به واقع  ، می توانستمبارزاتی

مشکالت خود را نيز داشت و آن اينکه با دستگيری يک رفيق ، اعضای خانواده بطور اتوماتيک مورد 
ريھا خبردار بود و توسط يک پيگرد قرار می گرفتند و رژيم شاه ھم به خوبی از اين شيوه عضو گي

را ، چند رفيق ديگر تشکيالتی نمايدو يا اقرار اينکه آن رفيق کسی را لو دھد رفيق می توانست بدون
ساواک طبق اسناد منتشر شده و گفته ھای خود رفقای آن دوره،  .رفا به دليل آشنايی زير ضرب ببردص

يل فشار روحی و روانی ايجاد کردن برعليه عمال برای به دامن انداختن تشکيالت و نه صرفا به دل
وه ، در زمان اگر اين شي .شخص دستگير شده، نزديکان فرد را مورد بازجويی  و پيگرد قرار ميداد

شکل شبکه ای ھسته ھای چريکی، بدليل زير ضرب بودن و سرکوب شديد  آغاز حرکت تشکيالتی و
بخشا به درستی بر روی ضعف تشکيالتی و علل ورد انتقاد عده ای است که م ،رژيم شاه و نکات ديگر

در جايی که ميخواھد ثابت کند که ، اين ضعف  انتقاد به ولی ،بخشی از ضربات انگشت می گذارند
سمت  از آن ، تشکيالتی رو به جلو و به تشکيالت سازمان چريکھای فدايی خلق در مقطع انقالب و پس

يکان رفقای فدايی در گر عضو گيری ھسته ای نزدا. کامال در اشتباه ھستند و سوی حزبی داشت،
به آنان تحميل شده بود و نه انتخاب، در دوران اوج گيری  يک اجبار مبارزاتی دوران شاه بر اثر

 ، 57در دوران پس از فعاليت ھای سازمان ، گسترش آن و ادغام فعاليت علنی و مخفی تشکيالت، 
زمانی که نيروھای چند  !انتخاب اين شيوه توسط مرکزيت سوم ، پايه ريزی محفليسم تشکيالتی بود

ھزار نفری به سازمان می پيوندند و در ھر خانه وکاشانه ای عنصر فدايی فعال است، محدود کردن 
آنھا   ی"ليست خوبھا "جزو شاه، اعضای سازمان به چند ده نفر و آنھم از کسانی که در دوران زندان

بودند و نه حتا کسانی که در زندان بعنوان فدايی فعاليت می کردند، چيزی جز سنديت و رسميت 
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بخشيدن به محفليسم نبود و پايه ھای برخوردھای آتی رابطه ای و نه ضابطه ای را در درون سازمان 
را اضافه کرد که در اين مورد حتا می توان اين نمونه  .چريکھای فدايی خلق ايران پايه ريزی کرد

مرکزيت سوم  مطلقا مرکزيتی انتخابی نبودند و بر مبنای رابطه ای به عضويت کميته مرکزی در آمدند 
   !ھيچ جلسه تشکيالتی برای انتخاب اين مرکزيت تشکيل نشد ،و برای اين منظور

  

فدايی خلق پس از جدايی چريکھای فدايی خلق ايران تا اولين کنگره سازمان چريکھای  58از سال 
  : 60ايران در سال 

  

به نظر  .حاکميت ديگاه عموم خلقی دروجه سياسی و تشکيالتی بودتثبيت در حقيقت دوره  ،اين دوره 
سازمان چريکھای فدايی حضور  من اين اشتباه است اگر فکر کنيم که اين ديدگاه صرفا در تشکيالت

اگرچه اين ديدگاه با توجه به پذيرش تئوری جزنی بر مبنای مبارزه بر عليه ديکتاتوری تقويت  .داشت
اگر نگاھی بياندازيم به برخی از . کليت جنبش را در بر ميگرفت ،شده بود، ولی حضور اين ديدگاه

ودند که نيروھای سياسی ديگر، می توان در برنامه و تحليل ھايشان به وضوح ديد که به دنبال اين ب
 ، و در پی اين بودند که با تقويت يک جناح مھوری اسالمی را شناسايی کنندجناحھای مختلف در ج

در حقيقت با . به پيش برده و جناح ديگر را به عقب برانندمبارزه بر عليه استبداد و برای آزادی را 
قطع رفسنجانی شروع که نگاه به جناح ھای حکومتی نه از م ،مطالعه اين مقطع به وضوح روشن است

شد و نه از خاتمی ، چنين تفکری از بدو آغاز حيات جمھوری اسالمی در بين نيروھای سياسی ، به 
از اينرو حتا ھمکاری ، ھمياری و حمايت از بنی صدر بعنوان مثال ، نقش خود را . روشنی تبليغ ميشد

می توانستند  روھای انقالبیع حساس تاريخی که نيدر کنار عوامل ديگر در شکست جنبش در يک مقط
ورق سرنوشت انقالب را به سمت راديکاليسم برگردانند، يکی ديگر از  ،با بسط مبارزه سياسی توده ھا 

بر مبنای ھمين تفکرات است که شما ميبينيد برخی از نيروھای سياسی در مقطع . عوامل شکست است
تعيين . و عراق را مطرح می کنند مسئله شرکت در جنگ ميھنی ، يعنی شرکت در جنگ ايران ،59

اينگونه سياستھا نه بر مبنای حضور در جنبش فدايی بلکه به دليل عموميت داشتن ديدگاه عموم خلقی در 
سازمانھای غير فدايی نيز موضع اکثريت قريب به اتفاق  جنبش کمونيستی است و بنابراين حتا   کليت
از آنجاييکه سازمان فدايی يک نقش کليدی را در ولی طبيعی است که . ھای مشابه ای داشتندگيري
بر سازمانھای سياسی ديگر  خودش را ، پس تاثير ماندھی نظری، تشکيالتی و سياسی  ايفا ميکردساز

برای سازمانھای کمونيستی اما، ديدگاه عموم خلقی صرفا در مواضع سياسی و يا برنامه . ھم ميگذاشت 
 !بازتاب تشکيالتی نشان ميدھد در در حقيقت ضربه اصلی خود را ديدگاه عموم خلقی. ای بازتاب ندارد

از يک  ،اعضا و الويتھای سازمان يابی نيروھااين بدان معناست که در چنين تشکيالتی ، ترکيب 
نيروھای بلکه کليت جنبش اعتراضی رقم زننده وضعيت و ترکيب  ،سياست طبقاتی پيروی نميکند

  . تشکيالتی است

می بينيد که عنصر فدايی در ھر کارخانه ای، مدرسه ای، دانشگاھی،  قطع نگاه کنيد،شما اگر به آن م
پرداختن به  آن بنابر اين عدم توجه به مبارزه طبقاتی و به جای. محله ای و شورايی حضور دارد

بلکه به  ،، نه به دليل عدم حضور فعالين فدايی در شوراھا و کارخانه ھا رژيمبر عليه  عمومیمبارزه 
تفکر عموم خلقی در وجه تشکيالتی آنجايی خود را . دليل تفکر عموم خلقی در درون سازمان است

دست  "پيشگام"،  ی وسيع کارگران در ھر شھر و کارخانه ایکه به جای اين شوراھا نشان می دھد 
چرا با وجود  ،ما بايد اين سئوال را از خودمان بکنيم که در اين شرايط ،بنابراين. راست سازمان ميشود

يعنی ارگان دانش آموزی و  "پيشگام"اينکه که ھواداران و يا فعالين اين سازمان در اين شوراھا ھستند، 
و به جای سازماندھی کارگری در کارخانه ؟ ت بايد دست راست اين سازمان باشددانشجويی اين تشکيال

سوای اين بارزه عمومی مردم باشند؟ ھا ، رفقای کارگر خود را به خيابانھا ميکشيم تا رقم زنندگان م
قضيه بايد يک نکته را ھم مورد توجه قرار داد و آن اينکه ، فعالين اين سازمان در زمان شاه نيز 
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 نيز به اين تشکيالت يک نزديکی فرھنگی ،عموما از طيف دانش آموز و دانشجو بودند و به ھمين دليل
و از اينرو بسيار  تفکر يک ديگر را ميشناختند. زبانشان برای ھمديگر آشنا بود . اشتاين طيف د

 ته باشد و بنابراين سطح ھمکاريھابا اين طيف نزديکی بيشتری داش 57راحتر توانست بعد از سال 
زمانی که پيشگام شکل گرفت، از ھمان روز اول قرار نبود که صرفا . بسيار بھتر صورت پذيرفت

در بحث ھای اوليه ای که ھسته . ويان را سازماندھی کندفعاليتھای محل تحصيلی دانش آموزان و دانشج
ھمياری و کمک به کل  که سازماندھی نوع فعاليتی بود ،يشگام داشتند، ھدفھای تشکيل دھنده پ

اين بحث در ھسته ھای اوليه . در ميان توده ھا را گسترش دھد در جھت بسط مبارزه سياسی تشکيالت
وشن بيان می گشت و ھمه به دنبال اين بودند که مکانيسم ھای تشکيل دھنده پيشگام بسيار واضح و ر

تدارکاتی و  ،اين بحثھا در مورد امکانات تبليغی، ترويجی . اين گونه ھمياری را به خوبی ترسيم کنند
شما می بينيد که پس از تشکيل پيشگام، بصورت ارگانيک و . سازماندھی حرکتھای اعتراضی بود

حفاظتی بسياری از تظاھراتھا و  که مسئوليت تدارکات، امنيتی و يالت استپيگيرانه، اين بخش از تشک
برای تدارک، تبليغ و ترويج ھمين تظاھراتھا، در وحله نخست . ميتنيگ ھای سازمان را به عھده دارد

در مورد  .تشکيالت پيشگام ، مسئوليت ميگرفت و نيروھای خود را می بايد سازماندھی ميکرد
 .و ترويجی نيز باز اين بخش تشکيالت به صورت منظم و ھماھنگ سازماندھی ميشدفعاليتھای تبليغی 

در ھمين دوران ، می بينيد که توجه خاصی به بخش ھای ديگر تشکيالت که به عنوان کارگران در 
در . شوراھای کارگری و يا فعالين در کارخانه ھا بصورت ھوادار، فعال، کانديد عضو و غيره نميشد
گر حقيقت توجه خاص به مبارزه استبدادی و حاکميت ديدگاه عموم خلقی، اگرچه برای رفقای کار

ل توجه خاصی مبذو ،ميشد، به اين بخشتوجه  "پيشگام"احترامی قائل ميشد ولی ھيچگاه آنچنان که به 
در اين مقطع مبارزه طبقاتی در سايه مبارزه استبدادی قرار گرفته و درخدمت آن بود و نه . نداشت
   .اين تفکر دقيقا سازماندھی تشکيالتی را نيز مورد ھدف قرار داد .برعکس

خلقی دارد و ديگری بر اين مبنا، بر سر اين نبودکه يکی ديدگاه عموم  "اکثريت"و  "اقليت"تفاوت 
يکی با خواندن جمھوری اسالمی . بلکه بحث بر سر حاکميت جمھوری اسالمی است .ديدگاه کارگری

بعنوان رژيم ضد امپرياليست به سمت مماشات با رژيم ميرود و ترمز دستی تشکيالت ميشود و 
طرف ديگر  ،در مقابل.  عموم مردم را حول ضد امپرياليست بودن حاکميت سازماندھی کند ميخواھد

ھر دو ديدگاه به . می خواھد عموم مردم را بر عليه استبداد سازماندھی کند و از اينرو برعليه رژيم
 يکی عموم خلق در مقابل جمھوری اسالمی و ديگری .واقع ديدگاه عموم خلقی را نمايندگی ميکنند

از اينرو ھيچ کدام از اين دو نمی تواند به غير از خلق ، توده   .عموم خلق در کنار جمھوری اسالمی
که دوری يا  ،نه مبارزه طبقاتی ، در حقيقت در بحث ھای آن دوره. توده کارگر: ديگری را ببيند

ی اسالمی جمھور. وجه اصلی اختالفات است ،نزديکی به جمھوری اسالمی و دوری و نزديکی به خلق
جمھوری اسالمی رژيمی است که بلکه  ،اری و از اينرو ضد طبقه کارگرنه نماينده سياسی بورژو

سياه استبداد را دوباره برقرار خواھد کرد و انقالب ضد ديکتاتوری شاه را به شکست خواھد  دوران
از اينرو در بسياری از جدال ھای سياسی در درون جنبش فدايی بحث اساسی آن دوره ، تقويت . کشاند

ان در اين مي. و يا تضعيف آزاديھای سياسی و حقوق خلق ھايی است که در انقالب شرکت کرده اند
جزيی از مبارزه اجتماعی جاری در جامعه توسط عموم  ،حقوق مشخص کارگران و مبارزه طبقاتی

  . مردم است

، يک شکل 57در ھمين دوره ميبينم که شکل تشکيالتی سازمان چريکھای فدايی خلق پس از سال 
 سياسی  ما اين است که وقتی شما ميخواھيد به تدريج يک تشکيالتاين مشکل عمو. مشکل داری است

جه قرار ميدھد و در واقع می خواھيد يک شکل حزبی را ايجاد کنيد که وجه طبقاتی را مورد تو
در چنين شکلی شما بايد اتفاقا سعی داشته باشيد که . يد صرفا جنبشی عمل کنيد، نميتوانجايگزين کنيد

شما نمی . ته باشندبيشترين سازماندھی در درون تشکيالت باشد و نيروھا در اين تشکيالت حضور داش
و آنگاه بخش بسيار وسيع فعالين در  را صرفا در درون تشکيالت قرار دھيد توانيد مسئولين حوزه ھا

در خارج از تشکيالت قرار  بصورت ھوادار و يا سمپات را عرصه ھای سياسی، اجتماعی و اقتصادی
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ه را گسترش ت سياسی کرد و اين وجاگرچه پذيرفته بود که می بايد فعالي ،بنابراين سازمان فدايی. دھيد
، از اينرو ھمچنان ھمانند سالھای قبل از انقالب . ، تشکيالت سياسی نبود ی اشولی شکل تشکيالت ،داد

آن  ،بدين مفھوم که. چريکی داشت ان يافتگی تشکيالتی ، شکل سازمانجنبشی عمل ميکرد و سازم
 ھستند به عضويت سازمان چريکھای فدايی خلق در می آيند ه کاردان، با تجربه و حرفه ایرفقايی ک

، اتفاقا نيروی به پيش 57و در شرايط انقالبی پس از ) البته با معيارھای رابطه ای و نه ضابطه ای(
از اينرو دھھا ھزار . در خارج از تشکيالت قرار ميگيرند ،برنده سياستھا و فعالين سياسی اين جريان

ان فعاليت ميکنند و گاھا حتا بصورت حرفه ای کار ميکنند ولی ھيچگاه به نفر در اقصا نقاط اير
زه ھای ئولين حوحتا مس، بخشی از اين نيرو . عضويت سازمان چريکھای فدايی خلق در نمی آيند

مختلف سازمان ويا حتا چھر ھای بيرونی و سخنگويان فدايی شناخت ميشوند ولی حتا کانديد عضو اين 
بعنوان مثال به ليست کانديداھای سازمان برای انتخابات نگاھی بياندازيد، دسته ای  .ندنيست نيز تشکيالت

شما ميخواھيد سازماندھی  اين يک تناقض آشکاری است که .از آنھا حتا کانديد عضو سازمان نيز نبودند
بی را سازماندھی سياسی يک شکل حز يک طيف وسيع فعالين داشته باشيد و اين سياسی در ميان 

جز اقليتی بسيار بسيار محدود ، در حيات تشکيالتی و تعيين سياستھای سازمانی دخيل طلبد ولی يم
ه به جای خود از آن ياد اين تناقض البته در دوره ھای بعدی ، پيامد ھای خود را نشان ميدھد ک. نيستند

نيد که زمانی که بايد به اين توجه ک ،شما وقتی ميخواھيد فعاليت سياسی داشته باشيد. خواھم کرد
است، آنجاييکه  به شکل علنی و در سطح وسيع توده ای آن در جريان رودرويی سياسی و مبارزاتی

سازماندھی توده ھا است ، آنجاييکه که مبارزه ايدئولوزيک عملی در کوچه و خيابان به پيش برده می 
 ی بايد اعضای يک سازمان د، مشود، آنجاييکه که شکل ھای آلترناتيو سياسی به بحث گذاشته می شو

مبارزاتی وجود دارد و اين در حقيقت شاخک ھای تشکيالت در حيات روزمره . حضور داشته باشند
نبض حرکت و ھدايت  ، حال اينکه در آن مقطع. نبض حرکت را در درون تشکيالت قرار می دھد
ه، دانشگاه، مدرسه، خانه شما بايد در ھر کارخان. مبارزه روزمره ، در خارج از تشکيالت قرار داشت

به عنوان مبليغين ، مروجين و سازمان  ،و اداره ای اعضای خود را داشته باشيد و نه ھواداران
ع و شکل فعاليتی، نوع ھيچ گونه جمع بندی مستندی از نوما از اينرو ھست که می بينيد . دھندگان

زيرا فعالين  ؟چرا نداريم. نداريم تاريخینھا با ھم از اين مقطع اشکال مبارزاتی و رابطه اي سازمان دھی
حول سازمان  ،ی بوده اند که به شکل سياسی و نه به شکل ارگانيکفعالين ھواداراين دوره عموما 

بسيار  را از تجربيات گران بھای يک دوره در حقيقت عدم وجود رابطه تشکيالتی ، ما. فعاليت ميکنند
 ھاو از آنجاييکه بسياری از اين تجربيات ثبت نشده و درون تشکيالت است؛ بی بھره کردهمھم مبارزاتی 

، آماج گلوله ھای نيست ،اين تجربيات در سينه ھا ماند و ما می دانيم که بسياری از اين سينه ھا
به بيان ديگر در اين . اين يکی از پيامدھايی است که ما با آن مواجه ايم. جمھوری اسالمی قرار گرفت

در خارج از تشکيالت بود و رابطه ارگانيکی با رھبری سازمان  ،به واقع بدنه تشکيالت ،مقطع تاريخی
به واقع اگرچه سازمان چريکھای فدايی خلق ايران ، با پذيرش تئوری رفيق جزنی ، .  نداشته است

ولی نتوانست بعنوان يک  ،تشکيالت سياسی و کار سياسی را در  رئوس فعاليتی خود قرار داد
بنابراين پس از يک دوره بسيار . يک تشکيالت سياسی را بوجود آوردسياسی عمل کند و يا  تشکيالت

دوباره سرکوبھای وسيع شروع ميشود و اين سازمان مجال ايجاد يک چنين تشکيالتی با  ،کوتاه
 و تازه اين تشکيالت کادرھای تئوريک خودش را ھم از خصات حزبی را نمی تواند داشته باشدمش

 !عمال بدان نميرسد،تعيين ميکند که سازمان چريکھای فدايی خلق  ھدفی را ،بنابر اين. است دست داده
اين بدان معناست که اتفاقا در دورانی که اوال به دليل خواست تغيير در شکل و محتوای نوع فعاليت 

ری و تشکيالتی، ظرف تشکيالتی و اھداف تشکيالتی، اين سازمان بيشترين نياز به ترکيب کار تئو
اين مسئله و ھم چنين بازنگری در مورد جامعه ايران و عملی و بازنگری ھمه جانبه برای تدقيق 

داشت، نه تنھا کار تئوريکی بر  را جاری مبارزاتیترکيب جديد نيروھای مبارزاتی و طبقاتی در جنبش 
 .کشيده شد اين مبنا صورت نگرفت بلکه تشکيالت ھر چه بيشتر به عمل گرايی اعتراضی و تبليغی

ضعف تئوريک سالھای پس  ی مشترکا بر روی آن دست ميگذارند،نکته ای را که تمام تشکيالتھای فداي
. تمامی کادرھای تئوريک خودش را قبل از انقالب از دست می دھد ،به واقع تشکيالت. است 57از 
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در طول ھمه  نکته مشترکی است که ،يالتیکشتمامی کنگره ھا و کنفرانس ھای ت ضعف تئوريک در
تدوين يک تئوری انقالبی و وظايف تئوريک  از ھمين رو است که ميبينيم. تکرار می شوداين سالھا 

کليه تالشھا در مورد مثال نوشتن برنامه و يا اساسنامه  در  !می ماند يگر در يک مقطع تاريخی متوقفد
مقطعی صورت می گيرد که مجال کار وسيع نيست و از اينرو بيشتر يک کپی برداری است تا يک کار 

در اينجا جای دارد که يک  .پژوھشی از آن دست کارھای که در سالھای قبل از انقالب شاھد آن بوديم
اينکه در ھمان مقطع، ما شاھد اين بوديم که مقاالت و نظرات منسجم يافته نکته را توضيح دھم و آن 

زيادی از طرف بدنه خارج از تشکيالت تنظيم ميگشت و برای کميته مباحثات ايدئولوژيکی تشکيالت 
تفکر . ولی ھيچ گاه به شکل وسيعی پخش نشد ،تحت نظارت مستقيم کميته مرکزی نيز ارسال ميگشت

در جھت حزبيت و تشکيالت  که ميخواھد چه وانمود ميکردبرعکس آن ،و غير حزبیناسالم تشکيالتی 
ی در بايگانيھای تشکيالتی باقی ماين مقاله ھای بدنه خارج از تشکيالت را ، صرفا داردحزبی قدم بر 

از باال به پايين بود و  ،اگر قرار بود نظری بيايد ،، زيرا با توجه به فرھنگ حاکم بر تشکيالتگذاشت
بنابر اين اگر رو به بيرون می بينيم که نظراتی  توسط  !در مورد خاص خود از مرکزيت سازمان

مرکزيت معرفی ميشود ويا در اجالسھای مختلف تصويب ميشود ، به مفھوم نبودن نظر در بدنه و يا 
ندگان تمرکز فعاليت تئوريک در رھبری نيست ، بلکه واقعيت اين بود و برخا ھنوز ھم ھست که رقم زن

در مقاطعی حتا شاھد آن بوديم که مقاالت .  باشند مسئولين تشکيالتی و يامرکزيت  ازميان نظری بايد
" کار"بصورت راحتی ،ھمانند نظرات رھبری تشکيالت و يا تحريريه  ،نظری حتا کادرھای تشکيالتی

   .  اشاعه نمی يافتند و از کانال ھای مختلف تشکيالتی پخش نمی شدند

  تدر حيات تشکيال بعنوان عضو طيف بسيار وسيع ھوادارن و سمپات ھای سازمان عدم حضور
بسياری از تجربيات و جمع بنديھای مبارزاتی را امروز در اختيار  صرفا اين پيامد را نداشت که ما

نداريم و يا اين جمع بنديھا نتواست نقش اساسی و تعيين کننده خود را در ايجاد يک تشکيالت سياسی با 
پيامد ديگر اين است که اين عدم حضور ، عضويت در . بوجود آورد حزبی واقعی رنامه و اساسنامه ب

وقتی يک ھوادار بصورت روزمره  فعاليت ميکند، حتا . سازمان چريکھای فدايی را حماسی نيز کرد
ندانی بصورت حرفه ای سازماندھی ميشود، از خانواده دور می افتد، دستگير ميشود، اعدام ميشود، ز

ميشودو تمام ھستی خود را در فعاليت ميگذارد و ھنوز يک ھوادار است، اين سئوال برايش پيش می آيد 
يکھای که پس يک عضو چگونه آدمی است و چکار ميکند؟ در اين شرايط عضويت در سازمان چر

نھای ايعنی پس کسانی که در اين سازمان عضو ھستند ، انس. است فدايی خلق ، يک حماسه در خود
، پس عضو حتما مشخصات  ،ھوادار استوقتی يک فرد با اين سطح فعاليت . خاصی ھستند بسيار

در ھمان مقطع انقالب  . در صورتی که ما به واقع ميدانيم که چنين تصويری درست نيست. ديگری دارد
عده  ای . کسانی را به عضويت در آورد و عده ای را در خارج از تشکيالت گذاشت ،معيار رابطه ای

مسئله مھم اين است که اين . ولی ھيچگاه عضو نبودند ،حتا بر اين مبنا مسئوليتھای تشکيالتی گرفتند
  . کامال پوشيده بود نفر ھوادار دھھا ھزارواقعيت برای طيف وسيع 

شما شاھد ھيچ گونه انشعاب و يا جدا شدن  اين بود که عمال  درپيامد ديگر اين شکل از تشکيالت 
ايدئولوژيک  و يا  بر بستر يک تمايز کامل اصولی از اين لحاظ که انشعابات ميبايست،. داصولی نيستي

برنامه ای باشد و يا اينکه انشعابات پس از يک دوره مبارزه ايدئولوژيک به چنان حدی برسد که عمال 
يشبرد اھداف سياسی و مبارزاتی خود ديگر نتواند اين ظرف تشکيالتی را برای آن ھر جناح برای پ

به بيان ديگر انشعاب اصولی آن انشعابی است که فراکسيونھای مختلف تشکيالت  .اھداف مناسب ببيند
مواضع سياسی و برنامه ای کوتاه مدت و دراز مدت خود را تدقبق کرده باشند، اھداف  ،در يک پروسه

اتی خود را تعيين کرده باشند، نيروھای الزم در تشکيالت و خارج از تشکيالت را برای اين مبارز
که پس از اين تدقيق  برسندفراکسيونھا به جايی  ،آماده کرده باشند و در حقيقت از اين طريق ،اھداف

 و با يک ھماھنگی از يک باشدمحيا نديگر امکان فعاليت مشترک در يک ظرف مشترک تشکيالتی 
لی نه يک انشعاب اصولی بلکه اصو اھد آن بوديم ،ش در تمامی انشعابات آنچه ما. شوندديگر جدا 

خوب نميشد کار کرد ما حق داريم انشعاب " ،اصول گرايی انشعاب از اين لحاظ که. بود گرايی انشعاب 
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انشعابات و جدا  از اينرو تمامی .يعنی انشعاب به واقع يک حق است و نه چگونگی و چرايی آن. "کنيم
 !بودصرفا نمودی از تنش و بحران رابطه ای در اثر عدم وجود عملی مناسبات ضابطه ای  ،شدن ھا

اين انشعابات عمال نشان دھنده عدم حضور شکل و روابط سالمی است که تشکيالت در طول سالھا به 
شعابات در اين بود که مشکل اساسی در ھرکدام از ان. عنوان ھدف در جلوی پای خود قرار داده بود

بلکه  ،ھيچ گاه عوامل داخلی در يک پروسه تاريخی و با تعيين عوامل داخلی و خارجی صورت نگرفت
حال اينکه در يک  .حضور مناسبات رابطه ای به جای ضابطه ای ، افراد را در مقابل يکديگر گذاشت

 واقعی بدنه به دليل حضور  ،ن مياندر اي.  رنديل ھم قرار ميگانشعاب اصولی دو يا چند تفکر در مقاب
زه افراد در ر حوسطح رابطه ای خود نيز، د تشکيالت ، تمامی اختالفات حتا در تشکيالت در خارج از

الت ابنابراين مقوالتی چون آنارشيسم، سکتاريسم، محفل گرايی، اشک. رھبری سازمان خالصه شد
می تواند خود را در کليت تشکيالت ن ،اساسنامه ای و غيره که از ھر دو طرف مطرح می شود

است و نه تشکيالتی با  متوجه افرادی با اين مشخصات ،شناسايی کند و به جای آن شديدا نوک تيز حمله
اين است که به  ،تاثير اين گونه انشعابات و در حقيقت افراد را مورد تھاجم قرار دادن !اين مختصات

ديگر چنين تفکری حضور ندارد و  ،واقع ما فکر ميکنيم که با دوری و يا قطع رابطه با آن فرد يا افراد
از اينرو سکتاريسم و محفل  !اينبار توسط خود ما مھيا ميشود ،بنابر اين مقدمات بازتوليد اين تفکر

گيری از کليه تشکيالتھای فدايی ، به گمان  گرايی در برخی از رفقايی که حتا در اثر انشعاب و يا کناره
عدم .با اين مقوالت مرز بندی کرده بودند، ھمچنان در روابطشان و برخوردھايشان بازتوليد ميشد خود

رحقيقت در د. سياسی بعد از ھر انشعابی ديد وجود انشعابات اصولی را ميتوان در وقايع نظری و
بيايد اين پروسه  را  !است با نظرات متضاد يستادن افرادا ھم ای در کنارايستادن مبن جلوی يک فرد

جدايی از ھر انشعاب اصولی چرا دقيق تر نگاه کنيم و ببينيم بر مبنای تعريف ارائه شده در مورد
صرفا يک جدايی اجباری برای حل بحران و تنش  ،سازمان چريکھای فدايی خلق ايران تشکيالت 

اختالف يعنی رفقای چريکھای فدايی نگاھی کنيد، ھمه رفقايی که به اولين مورد . تشکيالتی بوده است
تئوری جنگ مسلحانه را رد ميکردند، در مقابل رفقايی که تئوری اوليه سازمان را پذيرفته بودند قرار 

پس از اين جدايی ديده شد که نيروھای باقی . "اکثريت"در کنار" اقيلت"، مثال تفکراتی مانند گرفتند
کليه افرادی که به ضدامپرياليست بودن بعد از مدتی از اينرو . آنچنان کم مشکل ندارند مانده خود نيز

رفقايی که مخالف اين نظريه بودند در صف ديگری جمھوری اسالمی اعتقاد داشتند در يک صف، و 
اکثريت پس از مدتی نشان داد که ضدامپرياليست بودن را نميتوان وجه انقالبی خواندن . قرار گرفتند

 "اقليت"ايجاد شد و دوباره به صفوف  "تاکثريجناح چپ  "حاکميت و تاييد سرکوب ھا دانست پس 
در اين ميان نشان داد که رفقايی دارد که مبارزه سياسی و طبقاتی را به گونه ديگری  "اقليت " .پيوستند

ھمه اينبار در مقابل اين رفقا، . ايجاد شد "گرايش سوسياليستی" 60در مقطع سال  ارزيابی ميکنند و
باز زمانی که مسائل کنگره ای و اساسنامه ای را مطرح  "اقليت"ولی ھمين . باقی ماندند "اقليت "در

پيش می آيد ، آنھم به شکل فاجعه بارش در چھارم  "شورای عالی"مسئله  64در مقطع  هميکند، دوبار
شورای عالی موضع دارد، درکنار ھم می ايستند ولی گويا اين در باز بخشی که در مقابل  ،اينبار. بھمن

 66آن در سال بعد از. کنارھم ايستادن ھم مقابله با افراد است و نه ھم فکری اساسنامه ای و برنامه ای
، کميسيون  به يکديگر پس از کلی اتھامات. پيش می آيد "کميته خارج از کشور"و  "ھسته اقليت"مسئله 

" ھا رفرميست" "خائنين" ، "اتحاد انقالبی"سالھا بعد دوباره به اسم . ميشودوحدت تشکيل 
از طيف فدايی در کنار ھم فراخوان اتحاد عمل  ی به ھم پيدا می کنند و بخشینزديک " ھا سکتاريست"و

رو فقط بررسی چگونگی انشعابات نشان می دھد که در صورت حضور مناسبات ربھ. را امضا ميکنند
ير محفلی و حزبی بخش بسيار وسيعی از اين نيروھا تا به امروز ھم ميتوانستند در کنار ھم تشکيالتی غ

انشعاب اصولی آن دسته از رفقايی ھم که به واقع نميتوانستند بمانند، با نمودھای روشن اختالف . باشند
. ی ميشدصورت می گرفت و بنابراين حتا از پاسيو شدن و سرخوردگی بسياری از نيروھا ھم جلوگير

انشعابات اصولی و مکانيسم ھای حضور آن در تشکيالت می توانست حتا از اتھام زنی ھا، اخراج ھا 
در کل جنبش دامن جو سالم تری را  ز رفقای فدايی نيز جلوگيری کند وو طرد کردن ھای بسياری ا

ره و فعاليتھای روزمالت قرار گرفتن بدنه تشکيالت، يعنی نيروھای عملی در يکی ديگر از مشک . بزند
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اتخاذ سياستھا و تاکتيک ھايی ھم ھست که  ،در خارج از تشکيالت  ،پيشبرنده تصميمات تشکيالتی
، زيرا که به واقع اين شکل سازماندھی بواقع ھميشه با واقعيات مبارزاتی و نيازھای آن انطباق ندارد

اتی از وضعيت جنبش و نيروھا ھمانطور که قبال اشاره کردم، نبض حرکات و وجود شاخکھای اطالع
بنابر اين بسياری از تاکتيھای مبارزاتی ويا سياستھای  .را در خارج از تشکيالت قرار می دھد

از اين دسته ھست مثال تصميم به ايجاد اساسنامه  .تشکيالتی نوش داروی پس از مرگ سھراب ميشوند
راضی عقب نشينی کرده يعنی پس از و برنامه حزبی که در شرايطی شروع ميشود که بواقع جنبش اعت

سياست ھسته ھای سرخ کارگری در زمانی که بواقع شوراھای کارگری عمال از ھم پاشيده   .60سال 
و سرکوب شده، سياست و تاکتيک جوخه ھای رزمی در شرايطی که بخش اعظم ھواداران سازمان حتا 

نمونه ھايی که در کنگره . ه اند و غيرهديگر رابطه ارگانيک با ھسته ھای زير سازمان را از دست داد
الت تشکيالتی و انتقاد به خود مطرح ااول سازمان و بعدھا در کنفرانس اول و دوم اقليت در مورد اشک

البته  .بواقع در نبود اين ارتباط ارگانيک بين بدنه تشکيالتی خارج از تشکيالت و رھبری است ،ميشود
ر د و بازھم دير، ن تشکيالت جای داد برای اولين بارورا در درکه می بايد نيروھای فعال اين مسئله 

يی ھوادار صورت سازمانھای دانشجو حذف توسط ،  70خارج از کشور و آنھم در سالھای دھه 
البته بخشا در انتقاد به  ،نيروھای ھوادار در مورد تشکيالتھای فدايی نمسئله بدرون کشيد  .پذيرفت

گذشته و بخشا در اثر کاھش شديد نيروھای تشکيالتی بود و به ھمين دليل ميتوان گفت که يک اجبار را 
 اولين بار مسئله ،" اقليت"تشکيالت   مثال در ھمين رابطه می بينيم که! را بدنبال داشت تا يک انتخاب

 71در سال  را شکل جديد تشکيالتی ه عنوانب بی در ايران و خارج از کشورايجاد واحدھای حز
بصورت مصوبه تشکيالتی در کنفرانس چھارم خودش، آنھم در خارج از کشور و آنھم سالھا بعد از 

ی يدر مورد ايران کافی است دست به مقايسه ھا .باز ھم دير. عنوان ميکند 66آخرين انشعاب سال 
تشکيالتی که در قبل . دنه تشکيالت چگونه بوده استبزنيم و ببينيم بصورت واقعی معادله تشکيالت و ب

نقاط ايران داشت، اقصا صدھا ھزار ھوادار و فعال در  ، آن سال و ضربه ھای پی در پی 60از سال 
يعنی عمال تشکيالت کليت . خود اين تشکيالت اما تنھا متشکل از سی و اندی عضو و کانديد عضو بود

حال  .زه ھای فعاليتی بودند مسئولين بخش ھا و يا حو ،ا و اعضاھزيرا کليه کانديد عضو !رھبری بود
اينکه کليه فعالين و حتا بخشی از مسئولين ھسته ھای تشکيالتی در خارج از تشکيالت قرار ميگرفتند و 
 ،در تصميمات تشکيالتی و يا تعيين سياستھا که می بايد برمبنای جمع بندی مبارزات روزمره باشد

از اينرو حتا به دليل حضور بدنه تشکيالت در خارج از تشکيالت  . ھيچگونه تاثيرگذاری نداشتند
شکل  ،بنابراين. بسياری از ضربه ھا ، ابعاد وسيع تری از آنچه که می بايست داشته باشد يافت

استھای ضربه ھا و سي انتقاد قرار گرفت و به واقع علت اساسی بسياری ازتشکيالتی که بعدھا مورد 
محدوديت . تشکيالتی بود، خود را در بازتوليد ھر چه بيشتر مناسبات رابطه ای عريان کرد اشتباه

رابطه ھايی فراتر از رابطه تشکيالتی ايجاد ميکند بدون نظم اساسانامه ای ھميشه  ،عضويت تشکيالتی
 ،گويم بازتوليد اين شکلمي. که رقم زننده بسياری از برخوردھا، سياستھا و دوری ھا و نزديکی ھا است

برخورد  .نداشت "اقليتی"آغاز نشد و کاراکتر  "اکثريت" چرا که اين مشکل به واقع  از مقطع انشعاب
    .نيز ديد "اکثريت"رابطه ای را می توان حتا در دوران قبل از انشعاب 

. به مھم استنگاه به طرز برخورد سازمان چريکھای فدايی خلق با رفقای چريکھای فدايی از دو جن
يکی از اينکه به واقع خيانت اکثريت از کدام مقطع آغاز ميشود و دوم اينکه انشعابات سازمان 

توجه و بررسی اين دو جنبه از آنجايی . چريکھای فدايی بر بستر کدام مشکالت پايه ريزی شده است
به شکل نادرستی در جنبش کمونيستی ايران ثبت  ،مھم است که من اعتقاد دارم ، ھر دو اين جنبه ھا

 "اکثريت"بسياری ھم سويی و ھمکاری و فاصله گيری از راديکاليسم را از مقطع ھمکاری . شده است
يک حرکت سياسی در حال اينکه حمله به راديکاليسم از . با جمھوری اسالمی و لو دادن ھا می بينند

در مناسبات تشکيالتی و در ابتدا خود را می بايد  ،يکاليسمراد ضديت با حاکميت آغاز نميشود، قبال 
بيرونی قرار  سياسی در مقابل راديکاليسم. ل و فصل مشکالت و چند نظری  نشان دھدح چگونگی
و سپس فقط اين  !ميکندھميشه تمرين خود را از مقابله با راديکاليسم درون تشکيالتی آغاز  ،گرفتنن

از ھمان بدو تاسيس مرکزيت سوم و  ،از اينرو خيانت اکثريت. ينه شودمی دھد تا نھاد تمرين را بسط
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از ھمان زمانی که برمبنای رابطه ھای درون زندان . برخورد حذفی مخالفين درون تشکيالتی آغاز شد
و دسته بنديھا، سياستھای بعدی خارج از زندان بر مبنای دوری و نزديکی اين رفيق يا آن رفيق رقم 

تعيين کننده  ،ن زمانی که بنام سازمان سياسی بيژن جزنی ، روابط محفلی روشنفکرانهاز ھما. زده شد
در روابط  ، ھمچنان" اکثريت"خيانتی که حتا پس از انشعاب . عضويتھا ويا عدم عضويتھا شدند

از . پراکندگی جنبش وسيع قرار دادتشکيالتی باقی ماند و بسياری از انشعابات و اخراجھا را دستمايه 
مطلقا از ھمکاری سياسی با رژيم آغاز  ،ن رو خيانت جريانی که بعدھا به اسم اکثريت ادامه حيات داداي

حذف بخشی از نيروھای راديکال از سازمان چريکھای فدايی خلق ايران و خاموشی بخش باقی . نشد
ی و ھمان طرز برخوردی است که بعدھا يقه تک تک افراد اخراج داخل تشکيالت، مانده راديکال

از اينرو اگر از راديکاليسم سازمان چريکھای فدايی . انشعابی را گرفت و به خود آنان نيز امانی نداد
صحبت می شود ، اين راديکاليسم را نبايد مديون  "اقليت"در دوره پس از انقالب و يا سالھای بعد با نام 
فعاليت روزمره  مديون  بايدبلکه اين راديکاليسم را می  ،صرف سياستھا و حرفھای رھبری تشکيالت

از اين راديکاليسم  نمونه ھايی. دانستھم  توده ھای صد ھزار نفره فعالين فدايی خارج از اين تشکيالت
در  "پيشگام"بعنوان مثال در جريان مقاومت  داری مرکزيت سازمان را می توان بدون جانب ،بدنه

و يا گسترش شوراھای ترکمن صحرا و جنگ نابرابر در آن ديد که به واقع از  "انقالب فرھنگی"
توده ھای وسيع  ، در اين راديکاليسم. به مرکزيت تحميل شد ،خارج از تشکيالت طرف بدنه تشکيالتی

در يک رابطه  توانستندفدايی نقش داشتند که ھيچگاه نه به عضويت اين تشکيالت در آمدند و نه 
رقم زنندگان  ،ولی با فعاليتھای خود در عمل مبارزاتی ،تعيين سياستھا نقشی داشته باشنددر  ،ارگانيک

تقسيم بندی جريانات سياسی بود که به  ، طرز اين خيانت مورد نکته ديگر در !راديکاليسم فدايی بودند
. دينه شدنھا ،واقع توسط سازمان چريکھای فدايی خلق بعنوان تاثيرگذارانده ترين تشکيالت در جنبش

را جا انداخت که معيار دوری و  اين تقسيم بندی حزب توده ،واقع حتا قبل از انشعاببه  "اکثريت"
ه حاکميت يک ن ه ھای توده ھاست وخواست اسی، نه نيازھای مبارزاتی است، نهديکی جريانات سينز

و امکان ھمکاريھا بين جريانات سياسی و انقالبی ،معيار  معيار دوری و نزديکی  .جمھوری است
 ،ھنوز انشعاب نکرده "اکثريت". و دوری از اردوگاه سوسياليسم است نزديکی يعنی ميزان،حزب توده 

با ھم  "جريانات خط دو"نيز از نزديکی  "اقليت"آنچنان اين تفکر را نھادينه کرد که حتا تا دوره ای 
اين معيار غير مارکسيستی و حتا ضد مارکسيستی را پذيرفتند و در  ،نات ھمصحبت ميکرد وديگر جريا

اين  .رويی با جمھوری اسالمیرونه منافع جنبش و رود جھت ھمکاريھای خطی جھانی گام بر ميداشتند
نگاه خطی جھانی صرفا مکانيسم ھای خودش را در ھمکاريھای بين جريانات سياسی نشان نميداد بلکه 

نمونه اين . سيونھای تشکيالتی نيز عمل ميکرده ايدئولوژيک درون سازمانی و يا فراکحتا در مبارز
. ديد "گرايش سوسياليستی"با  60مسئله را ميتوان در برخورد سازمان چريکھای فدايی در مقطع 

روی نقد درست شان به  ای انداخت بر در حقيقت سايه ،اين رفقا گرايش به تروتسکيسم ديدگاه جھانی
ولی از آنجاييکه که اين رفقا ديدگاه جھانی متفاوتی . علل ضربه ھا و يا عدم کارايی بخش ھای تشکيالت

داشتند، بحث ھای آنان حتا در مورد مسائل تشکيالتی و تعيين تاکتيک ھای سياسی نيز مورد پذيرش 
فعالين بخش ھای تدارکاتی و تبليغی سازمان از مسئولين و  اکثرشان اين رفقا اتفاقا چون. قرار نگرفت

در . بودند، ديدگاه عينی تر به مشکالت داشتند تا رفقايی که مسئوليت ھای ترويجی و يا تئوريک داشتند
ھادات تشکيالتی و سياسی آنان در زير سايه سنگين ديدگاه جھانی شان جان باخت ،نقد و پيشنمقابل اما 

مصوبات کنفرانس اول و دوم مثال  الزم به ذکر است که . جاميدو عمال به رو در رويی و خذف ان
، در ارزيابی تشکيالت در مورد علل ضربه ھا و شکل تشکيالتی  ،ساله 7اتفاقا با يک تاخير  "اقليت"

بلکه تشکيالتی ، نه فقط پيامدھای سياسی  ،اين تاخير خود. ھمان نقدھايی را کرد که آن رفقا گفته بودند
ب توده در مورد خطی کردن تفکرات و بر اين می بينيم که تقسيم بندی حزبنا. شتزيادی نيز دا

عواقب سياسی و تشکيالتی را در  ، چه سازمانھا برمبنای دوری و يا نزديکی به اردوگاه سوسياليسم
اين بسيار دردناک است که جنبش ما در عرصه سياسی  . و در درون تشکيالتھا رقم زد سازمانھا ميان
ی از در مورد تفکرات حزب توده به خود حزب توده برخورد ميکند و حال اينکه بخش ،نيزروز حتا ام

نقد  ،اين تفکر نھادينه شده در عرصه تشکيالتی و ھمکاريھا استاز باورھای ما که نشات گرفته 
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ما متاسفانه در بررسی يک تشکيالت سياسی، تفکر سياسی را می بينيم و با آن برخورد  .نميشوند
تفکر تشکيالتی و چگونگی . يعنی تشکيالت را ناديده ميگيريم،ولی سازمان دھنده اين تفکر، ميکنيم 

ر نشان ميدھد، ھمانگونه که وجوه ديگ نيز نمودھای خود را در وجوه ديگر فعاليتی ،روابط تشکيالتی
اين در ھم تنيدگی می بايد در تحليل ھا مورد استفاده . بازتاب خود را در تفکر تشکيالتی بروز می دھند

موضع گيريھای راديکال، انحرافی و يا ، از يک جريان  بنابراين نمی توان در بررسی. قرار گيرد
   .التی و سياستھای تشکيالتی  جدا کرداز نگاه تشکي ،رفرميستی را

که به غلط در نقدھای جنبش به انشعابات جا افتاده است اين است که ، فشارھای جمھوری نکته ديگری 
تشکيالت به مناطق آزاد شده کردستان، قطع شدن  ھای پياپی به تشکيالت، عقب نشينیاسالمی ، ضربه 

زمينه ساز انشعابات و  ،رابطه رھبری سازمان با فعالين خود در بخش ھای مختلف تشکيالت وووو
حال اينکه به واقع تمامی اين نکات پيامدھای . شاھد آن بوديم 60اجھايی بودند که پس از سال اخر

صرف عدم حضور مناسبات ضابطه ای برعليه مناسبات رابطه ای و محدوديت اعضا تشکيالت در 
ن محفليسم و دست به يکی کرد ،دليل اين مسئله نيز کامال روشن است. مقايسه با نيروھای فعال آن است

و ھيچ گاه بدان پرداخته  زمان چريکھای فدايی خلق بوده استشکل مسلط تشکيالتی در سا ،ھا از بنيان
اگر ما اين داليل را در مورد چرايی انشعابات و . اقات افتادپس از اينکه اتف ،نشد، مگر طبق معمول

انشعاب و طرد رفقای چريکھای  پس بايد پرسيد، ، بپذيريم 60جدايی ھا و اخراج ھای پس از سال 
فدايی خلق از صفوف سازمان در بستر کدام عقب نشنينی ، کدام ضربات پی در پی، کدام قطع شدن 
رھبری با فعالين ووو صورت گرفت؟ اتفاقا اين طرد و انشعاب در شرايطی صورت گرفت که سازمان 

ين ولی می بينم که در ا. خود بودچريکھای فدايی خلق در اوج شکوفايی خود و در اوج توده ای شدن 
از . ، موقعيت به ھم دادن و به شکل محفلی و نه ضابطه ای رفتار شودبندمورد نيز سعی ميشود با زدو

ھا ، در اين اينرو اتفاقا بررسی نوع مکانيسم ھا و شکل برخورد به مخالفين و سکوتھا و يا فرياد
، به ما اين امکان را ميدھد که مکانيسم ھای  60 و طرد کردن ھای پس از سال انشعاب و در انشعابھا

تشکيالتی را بھتر بشناسيم ، و تاثير ارثيه حزب توده در مناسبات يک تشکيالت سياسی و نھادينه شدن 
اين ارثيه و اين نفوذ که بصورت آگاھانه و يا ناآگاھانه پذيرفته . آن در سازمان فدايی را بھتر درک کنيم

که کليت سازمان چريکھای فدايی خلق و عدم  ،"اکثريت"ه صرف نگاه تشکيالتی شده بود، رقم زننده ن
يک تفکر را صرفا  ،زمانی که ما در نقد و نگاه خود. است 57پس از سال  پرداختن به وجوه تشکيالتی

در يک تشکيالت ببينيم، اين باور نيز می تواند در ما تقويت شود که گويا با فاصله گرفتن و افشا آن 
اتفاقا زمانی می تواند  ،يک تفکر جا افتاده ،حال اينکه. الت کليت تفکر را از خود دور کرده ايمتشکي

حزب توده بعنوان تنھا تشکيالت  !بشکندنھادينه شده و تاثير گذارنده باشد که مرزھای تشکيالتی خود را 
صرفا در  ،اليسمتاثيرات خود را در خفه کردن راديک ،سياسی و گسترده دوران معاصر در يک دوره

ی که کمتر نکته ا. بلکه در عرصه تشکيالتی نيز آنرا بسط داد ،يک عرصه سياسی بر جای نگذاشت
البته اين مباحث برخا در . اتفاقا تفکر حزب توده در عرصه تشکيالتی است ،مورد بررسی قرار گرفته

ز دير و باز بدون درميان بحث ھای درون تشکيالتی و يا بولتن ھا به چشم ميخورد ولی طبق معمول با
  .گذاشتن با جنبش کمونيستی ايران بصورت کتبی

  

  : 60از کنگره اول در سال  ازمان چريکھای فدايی خلق ايران س

  

بيش از بخش ھای ديگر بپردازم  بخش ، يک به و قرار نيست من نميخواھم روی عملکردھا خم شوم
اين    .ھايی را قيد کنمولی فکر ميکنم برای شناخت از مکانيسم ھا و شکل تشکيالتی می بايد نمونه 

انشعابات و يا اخراجھای مختلف در اين تشکيالت تنش ھا، ديگر از جھت ارجحيت آنان بر، نمونه ھا
از اينرو در مورد . را روشن کنداند زوايای نامبھم می تواز اينرو است که بلکه پرداختن به آنان  ،نيست
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پرھيز ميکنم و روی نکات  ،می توان در نوشته ھای ديگر و اسناد خواند ، از تکرار آنچهھر نمونه
   .دارمتحليلی و نه صرف وقايع نگاری تاکيد 

، يکی از مسائل مھم چگونگی  60در مورد کنگره اول سازمان چريکھای فدايی خلق ايران در سال 
در اين . بود که من در مورد آن در بخش قبلی صحبت کردم "گرايش سوسياليستی"برخورد به رفقای 

  . بخش بر نکات تشکيالتی و مصوبه ای تاکيد خواھم کرد

تشکيالتی مراجعه کنيد ، ليستی را خواھيد ديد از نقاط قوت  اگر شما به گزارش تشکيالتی و بحث ھای
می توان در بحث ھای . و نقاط ضعف تشکيالتی که در حقيقت حاصل بحث ھای درونی آن دوره است

تشکيالت  بر روی مکانيسم ھای " گرايش سوسياليستی"درونی آن موقع شاھد اين بود که عموما رفقای 
حال اينکه بخش مخالف  ،صحبت ميکنند یتشکيالت دم کار کردھاید کار کردھا و عسازمان در مور

معتقد بودند عموما داليل آن را ضربه ھا و حمله ھای جمھوری اسالمی به نيروھای مبارز و از اينرو 
اين گروه بخش ديگر ضعف ھا را در چگونگی عملکرد . ميبايد از اين منظر مشکالت را نگاه کردکه 

نکته ای که ھيچ کدام از طرفين . زسازی تشکيالت پس از انشعاب می دانندو اجبار بر با" اکثريت"
 !توجود بدنه تشکيالت در خارج از تشکيالت اسمسئله در بررسی خود به آن نمی پردازند،  ،درگير

در مورد مکانيسم ھای عضو گيری، لزوم گسترش تشکيالت به عنوان يک تشکيالت سياسی در جنبش 
 60حداقل اين انتقادات را شما در سالھای بعد از . صحبتی نميکنند 60سرکوبھای وسيع توده ای قبل از 

شايد پرسيده شود، حضور بدنه . ميتوانيد در برخی مصوبات نشست و يا مقاله ھای درونی ببينيد
تشکيالت در خارج از تشکيالت چگونه توضيح دھنده نقاط ضعف و قوت تشکيالتی است؟ بگذاريد 

يکی از موارد مثبت . زارش تشکيالتی به کنگره اول، ليستی از اين نقاط وجود دارددر گ. مثالی بزنم
. انتشار مرتب نشريه کار و چند نکته منفی ھمگی حول امکانات ، چاپ، پخش و تدارکاتی است

حتا در ميان اعضای تشکيالت اين بود که رفقای نشريه کار به خوبی مسائل خود را  ،برداشت عمومی
. رند و بخش ھای ديگر به درستی عملکرد تشکيالتی صحيحی با توجه به شرايط ندارندبه پيش می ب
اتفاقا اين دو نمونه نشان می دھد که تا چه اندازه لزوم . مشکل در جای ديگری نھفته است ،حال اينکه

نشريه کار تمامی اعضايش ، در . حضور فعالين سازما ن در تشکيالت و نه خارج از آن اھميت دارد
بسيار ارگانيک و منظم صورت  ،رون تشکيالت ھستند و به ھمين دليل ھماھنگی آنان و ارتباطات آند

متکی و وابسته عمال  ،در صورتی که بخش ھای چاپ، تدارکاتی و امکانات سازی تشکيالت. می گيرد
ن مفھوم اين بدي. يعنی بخش وسيعی از ھواداران سازمان ھستند ،به فعاليت نيروھای خارج ا زتشکيالت

است که در حقيقت برای پيش بردن کارھا بايد با بخشی در تماس بود که در يک رابطه ارگانيک و 
البته بخشی از ھواداران سازمان در مجاور تشکيالت در آن . ضابطه ای تشکيالت سياسی قرار ندارند

ولی ديالوگ و تبادل ، فعاليت می کردند .." .ھوادار درجه "و يا " ھواداران تشکيالتی"زمان به اسم 
اطالعاتی را که در داخل تشکيالت می توان با اعضای تشکيالت داشت و به صورت مشترک بدون در 

خش از فعالين صدق در مورد اين ب طبيعتا بحث يا تبادل نظر گذاشت ،نظر گرفتن موانع زياد امنيتی به 
بنا به شرايط مبارزاتی  ،شما بايد دقت کنيد که در اين دوره. مشکالت زيادی را ايجاد ميکرد نميکرد و

و نياز تشکيالت به تصميم ھای سريع و تغيير مکانيسم ھا در بخشی ھايی از تشکيالت، وجود ديالوگ 
در . دو تبادل اطالعات بصورت تشکيالتی برای ايجاد عکس العمل سريع ، نقش کليدی را بازی ميکر

دو وجه بعنوان کليد حل برخی از معضالت  اين ،آن مقطع اما ، در ارزيابی ھا و بحث ھای کنگره
از اينرو ، در آن . مورد توافق تشکيالت قرار نگرفت و بحث منسجمی نيز حول آن صورت نگرفت

ارج از مقطع می بينيم که بسياری از ضربات به بخش ھای تشکيالت که در رابطه با نيروھای فعال خ
تری از آنچه جمھوری اسالمی برايش برنامه ريزی کرده تشکيالت بود، به ضربه ھای بسيار وسيع 

 ،در اثر اين ضربه ھا. طعمه اين ضربه ھا شدند ،انجاميد و بسياری از کادرھای تشکيالت و اعضا بود
خش ھايی که در آن در عين حال ب. عمال فقط دو تن از اعضای کميته مرکزی منتخب کنگره باقی ماندند

سازماندھی شدند، به شديدترين شکلی ضربه خورد و عمال رابطه تشکيالت با فعالين  ،فعالين ھوادار
نه تنھا  ،60بنابر اين ضربه ھای . خارج از تشکيالت تا سطح وسيع ھسته ھای زير سازمانی ، قطع شد
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حيات فعالين سازمان در  بلکه بطور عمومی ،جمع محدود اعضای سازمان را بسيار محدودتر کرد
در اين مدت ، اگر ھوادارانی نيز به فعاليت ادامه می دادند، بر مبنای . خارج از تشکيالت را خفه کرد

نتيجه رابطه درنيرو و ھمت خودشان در به پيش بردن مبارزه برعليه جمھوری اسالمی بود و نه 
در کنفرانس " اقليت"بعدھا به عنوان مثال بخش ديگری از انتقاد تشکيالتی که .  ارگانيکشان با سازمان

ھای بعدی خود در خارج از کشور بدان پرداخت، اين بود که به واقع سياست جايگرينی نيرو پس از 
صرفا برای نشان دادن حضور خود و بنابراين عمل کردن به عنوان يک تشکيالت  ،ھر ضربه ای

بسياری از  ،ود بود و اين شکل تشکيالتیباعث از دست دادن مرتب فعالين خ ،تبليغی و نه سياسی
ولی در تمامی اين انتقادات و بررسی ھا جای يک مسئله . فعالين را به دام اعدام ھا و دستگيريھا انداخت

 خالی است و آن اينکه سازمان چريکھای فدايی خلق ايران ، بر مبنای پذيرش ھدف فعاليت سياسی ،
و در ھمان مناسبات  الزم اين تشکيالت را بوجود آورد تشکيالت سياسی و مکانيسم ھای  نتوانست

رابطه ای و محدود تشکيالتی خود را نگاه داشت و در حساس ترين موقعيت ھای تاريخی ، طيف وسيع 
پس از اين دوره ھمانطور که در بخش قبلی ھم به آن . فعالين خود را در خارج از تشکيالت گذارد

رابطه ای فراتر از  مناسبات اعضای سازمان، باعث تقويت ، محدود شدن بيش از پيشکردم اشاره
از تنش ھای تشکيالتی و انشعابات  یرقم زننده بسيار ،تقويت اين مسئله. ضابطه ھای تشکيالتی شد

از . پاسخی به چارچوبھای فکری در جھت اين روابط و نه رعليهاجباری بود که به واقع پاسخی بود ب
اينرو کليه انشعابات رنگ وبوی مخالفت و يا موافقت با اين و يا آن فرد تشکيالتی بود و در حقيقت 

فردی يا افرادی برعليه فرد يا افراد ديگر در کنار ھم  ،برای به پيش بردن اين مخالفتھا و يا موافقتھا
  .، معيار سياسی و يا ايدئولوژيک نداشت ی شاند که به واقع نزديکی و يا دورقرار ميگرفتن

ه مصوبه کنگره ای، لزوم کار چه در عرصه درون تشکيالتی و چه در عرص ،بحث ديگر اين دوران
در اين سه . تئوريک ، عدم ناکافی بودن مبارزه ايدئولوژيک و عدم وجود برنامه برای کادر سازی بود

ه و چه بصورت شفاھی در اينجا و آنجا به چشم مورد اگرچه، بحث ھای داخلی چه بصورت مقال
يک  باولی از آنجاييکه تشکيالت بطور مشخص اين نکات را مورد بررسی دقيق قرار نداد و  ،ميخورد

بدور از تنش ھای تشکيالتی و مقصر  ،نگاه انتقادی صرف بدان پرداخته شد و به نقد مکانيسم ھا
بيايم تک تک . ت راه کارھای ايجاد اين شرايط را مھيا کندنتوانس ،شمردن اين و يا آن فرد، نيانجاميد

بدرستی بر روی آن انگشت  در کنگره اول سازمان چريکھای فدايی خلق که به نظر من اين موارد 
حتا در  ،، مکانيسم ھای آن ھارا با ھم مرور کنيم و ببينيم چرا با وجود انتقاد به اين ضعف گذاشته شد

  .يامدبوجود نسالھای بعد نيز 

در مورد مسئله کادرسازی، کنگره اول سازمان به مشکل اساسی تشکيالت يعنی در خارج نگه داشتن 
به بيان ديگر ريشه اساسی . ھيچگاه برخورد جدی نکرد ،بدنه فعالين تشکيالت در خارج از تشکيالت

مبادرت که چرا سازمان به مسئله کادرسازی اعضای خود از اين منظر به بحث گذاشته شد مشکل 
مشکل اساسی اين بود که عموما فعالين سازمان می بايد برای کادر شدن، اول در حال اينکه نميورزد، 

ميزان عضو گيريھا  ،و نسبت به بخش وسيع خارج از تشکيالت می شدنددرون تشکيالت سازماندھی 
از انقالب سازمان به عالوه اينکه در دوران پس . نبود شکل تشکيالت سياسی و حزبیمتناسب با مطلقا 

به دليل مواجه شدن با سيل فعالين، ھيچگاه نيازی به ايجاد برنامه جذب در خود نمی ديد، فعالين ملحق 
. داشتن ھواداران در اطراف سازمان کامال راضی بوداز  ،می شدند و سازمان ھم به شکل تشکيالتی

به عالوه به تشکيالت سازمان يک قدرت سياسی ميداد که در حقيقت اين  ،داشتن ھوادار به ميزان زياد
. ليست الويتھای خود قرار دھد ذب فعالين به داخل تشکيالت را در انتھای فرھنگ باعث ميشد که ج

زمانی به واقعيت تشکيالتی تبديل ميشود که  ،بنابر اين کادر سازی نيرو و بررسی تربيت نيرو
می بايد در تمامی عرصه ھا سازماندھی شوند و از اينرو می بايد مورد  ،هنيروھای جديد جذب شد

تربيت تشکيالتی قرار گيرند تا بتوانند با دريافت تجربيات و آگاھی ھای الزم ، فعاليت تشکيالتی را 
بدون آنکه سازمان قدمی در جھت اين  ،در آن دوره. دھند و سازمانگران نيروھای جديدی باشند طبس

رد، ھزاران تن از ھواداران سازمان به دليل گذشته سازمان جذب فعاليت شدند و عمال اين کار بردا
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ھيچ گاه برنامه کادرسازی با وجود انتقادات در تشکيالت، به ، از اينرو . مسائل را به پيش می برند
بعدی کادرھای تشکيالتی نيز چه در آن مقطع و چه در دوره ھای . برنامه عملی تشکيالت تبديل نشد

 دراثر شرکت تبديل شدند ونهصرفا به ھمت و تالش خود به کادرھای تشکيالتی، تدارکاتی و تئوريک 
  . در آموزشھای تشکيالتی

در مورد کار تئوريک و مبارزه ايدئولوژيک، به دليل از دست رفتن کادرھای تئوريک سازمان قبل از 
ديگر نيروھای ده ھزار نفری ھوادار  انقالب از طرفی، محدوديت شمار اعضای تشکيالت و از طرف

البته  .کردمتمرکز " کار"عموما حول نشريه را سازمان و جنبش جاری وسيع مبارزاتی، کار تئوريک 
کارھای تئوريکی  ،در اين مورد ھمانطور که قبال اشاره کردم، در ميان بدنه خارج از تشکيالت

ايدئولوژيک سازمان نيز ارسال می گشت و صورت گرفته بود و حتا بصورت مقاله ھايی نيز به بخش 
عموما نتيجه يک مکانيسم ناسالم تشکيالتی در آن  ،"کار"از اينرو تمرکز کار تئوريک حول نشريه 

به تدريج اين وضعيت آنچنان شرايطی را بوجود آورد که حتا در ميان ھواداران نيز، کار  .مقطع بود
ت دسته چندم فعالين ميتوانست الوي ،ی عملی مبارزاتیتئوريک صرفا در صورت فارغ بودن از فعاليتھا

نسبت به تشکيالتھای ديگر در ھمان تاريخ  ،کالسھای آموزشی پيشگام ،از اينرو حتا بعنوان مثال. شود
وجود عمل گرايی با پشتوانه بدفھمی از جنبش فدايی و سياھکل ، . از کيفيت پايين تری برخوردار بود

فعالين جا انداخته بود که گويا مبارزه و عمل مبارزاتی بخش اصلی فعاليت  عمال اين تفکر را در ميان
حضور شور انقالبی در جنبش و بخصوص شور فدايی در ميان طيف فعالين . به عنوان فدايی است

سازمان، راه را برای آن دسته از رفقايی نيز که مسئوليت آموزشی و يا فعاليتھای تئوريک را داشتند، 
ھا برای پيشبرد آموزشھای تئوريک در ميان ی بعنوان مثال بسياری از راه انديش. يکردعمال مسدود م

با وجود بحثھا و جلسات متعدد تشکيالتی برای پيدا کردن راه حلھای مختلف  ، از طريق پيشگام ،رفقا
شور برای عمل مبارزاتی سايه افکن کليه . عمال به بن بست کشيده ميشد ،برای اين نوع فعاليت

ليل اعضا و حجم بسيار باالی ھماھنگی در درون تشکيالت سازمان نيز، تعداد ق. اليتھای ديگر بودفع
عدم  ،به نظرمن بخشی از مشکل. ، عمال مجالی برای پرداختن به اين نوع فعاليتھا نمی دادفعاليتھا

به دليل نوع فعاليتھای سراسری،  علت اصلی، ولی ،اليتھا بودوجود مکانيسم ھای الزم برای اين نوع فع
. عمل مبارزاتی، به عنوان روحيه حاکم بر سازمان بود دادن به محدوديت اعضای تشکيالت و الويت

سازمان در بازسازی نيرو در اين  وانايی عملیدر اين ميان از بين رفتن کادرھای تئوريک و عدم ت
  .بخش ، روحيه عمل گرايی را در ميان فعالين دامن ميزد

مورد ديگری که در مورد کار تئوريک و مبارزه ايدئولوژيک بايد بدان پرداخت اين است که اوال از 
مبارزه ايدئولوژيک در داخل يک تشکيالت و يا جنبش کمونيستی و در ميان دو طبقه  ،لحاظ مفھومی

ی و ھدفمندھم از لحاظ انگيزه و ھم از لحاظ  ،اجتماعی يعنی ميان بورژوازی و طبقه کارگر، کامال
اين تفاوت ولی در جنبش کمونيستی ايران بطور . مکانيسمھای پيشبرنده، دو مقوله  متفاوت از ھم ھستند

. نه تنھا برسميت شناخته نشد بلکه معادل ھم قرار گرفت ،يالت فدايی بطور خاصكعام و در جنبش و تش
تشکيالتی و يا بين تشکيالتی ،  از اينروست که ميبينيم صرفا در مقاطع انشعابات و يا تنش ھای شديد

اين مبارزه  ،به واقع ، زيرابه بحث گذاشته ميشود، مسئله وجود يا عدم وجود مکانيسم ھای اين مبارزه 
و با انگيزه مبارزه با نفوذ  يک رودرويی است برای اثبات حقانيت خود و عدم حقانيت طرف مقابل

ای و چنين مکانيسمی صرفا در قبال رودرويی طبقه حال اينکه چنين مبارزه . ايدئولوژی طبقه متخاصم
در اين رو دررويی در حقيقت ھر طرف می خواھد عدم حقانيت . کارگر و بورژوازی مفھوم پيدا ميکند

اين مبارزه  از اينرو،. ات جايگاه خود نائل آيدتفکری و ايدئولوژيکی ديگری را افشا و از اينرو به اثب
اما ھمين منش و ھدفمندی و . ز مبارزه طبقاتی و يک رو دررويی استايدئولوژيکی ، بدرستی وجھی ا

عمال ايجاد مکانيسمھايی برای پيشبرد آن در بين نيروی تشکيالتی خود ويا بين تشکيالتھای کمونيستی، 
در يک تشکيالت کمونيستی  کیمبارزه ايدئولوژي. فعاليتھای تئوريک را به بن بست و سکوت ميکشاند

دارد و آن صيقل يافتگی نظر، انطباق و يا مقايسه نظر با واقعيتھای اجتماعی، ايجاد  وجوه ديگری نيز
مکانيسمھای جديد برای به پيش بردن فعاليت مبارزاتی، نقد به خود در جھت ارتقا آگاھی مبارزاتی و 
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د مور ،ک مبارزه ايدئولوژيک طبقاتی بر عليه طبقه ديگري اری موارد ديگر است که به واقع دربسي
ويی مبارزاتی در وجه ديگر ر در يک تقابل نظری و رو  ،بنابراين اگر مبارزه ايدئولوژيک. توجه نيست

خصلت متخاصم نداشته ،اين مبارزه  ،تشکيالت کمونيستی خود يک در اما بر عليه طبقه متخاصم است ،
عدم قائل شدن تفاوت بين اين دو گونه مبارزه در دو وجه کامال متفاوت  !بلکه مکمل عمل مبارزاتی است

کردن طرف مقابل در مقطع  يعنی مقلوب. و با انگيزه متفاوت، به آنجايی ميکشد که ما شاھد آن بوديم
از اينرو من معتقدم که در سازمان چريکھای فدايی خلق ايران پس از انقالب بطور خاص و . انشعابات

ما شاھد يک مبارزه ايدئولوژيک با مکانيسمھای سالم و  ،مونيستی بطور عام تا به امروزدر جنبش ک
   !خالق آن، برای پيش بردن مبارزه عملی و درجھت تلفيق کار تئوريک و عملی نبوده ايم

الزم است به نکته ديگری نيز که در کنگره اول سازمان چريکھای فدايی  ،پس از توضيح اين نکات
کار عملی نيانجاميد ی  بدان انتقاد شد ولی باز ھم به دليل عدم بررسی ريشه ای به يک راه خلق به درست
به نظر من آنچه در مصوبه کنگره اول در . شکل حزبی فعاليت بوداين نکته در حقيقت . نيز بپردازم

الت مورد لزوم تشکيالت حزبی و تاکيد بر تدوين برنامه و اساسانامه حزبی بعنوان ملزومات تشکي
حزبی از آن ياد ميشد و در طول سالھای بعد ھم بر آن تاکيد شد، يک مورد اساسی را به دست 

نکته ای که حتا در سالھای بعد و حتا در استدالل رفقای بسياری در سطح درونی . فراموشی می سپارد
رت عمومی حتا در بصو ،مسئله اساسی که به نظر من. نيز ناديده انگاشته ميشد و يا بدان کم بھا داده شد

. حزبی استاين نکته اساسی فرھنگ . سطح جنبش کمونيستی ايران نيز بدان توجه خاصی مبذول نشد
اين نکته از اين لحاظ دارای اھميت است که وقتی ما بر آلترناتيو برنامه ای، آلترناتيو اساسنامه ای و 

. اتيو فرھنگی را نيز مورد توجه قرار دھيممی بايد آلترن از برنامه تاکيد ميکنيم، آلترناتيو حکومتی منتج
اين ديد بسيار اشتباھی است که فکر ميکنيم صرفا يک فرد کمونيست ، با عضويت و يا ھواداری از 

آلترناتيوی را تبليغ ميکند که  ،يک تشکيالت کمونيستی، با شروع فعاليت سياسی خود ، در تمامی موارد
آگاھی و برخورد انتقادی در عرصه مبارزه سياسی تاکيد اگر ما به عنصر . متمايز از جامعه است

اگر  گی انتخاب شده و آگاھانه در چيست؟ميکنيم ، بايد اين سئوال را نيز از خود بنمايم که آلترناتيو فرھن
بر تمايزات سياسی خود و تشکيالت خود از آنچه در بيرون تبليغ ميشود ، تاکيد ميکنيم، ميبايد اين تمايز 

مختصات فرھنگی حاکم بر . ھنگی نيز چه در تشکيالت و چه در خارج آن نشان داده شوددر عرصه فر
اساسنامه حزبی به واقع . يک تشکيالت تعيين کننده طرز برخورد و نوع استفاده از مکانيسم ھا ميباشد

فرھنگ تشکيالتی می . چارچوب روابط ، رابطه سطوح تشکيالتی و حقوق اعضا را مشخص می کند 
شما می توانيد در يک . و مکانيسم ھای تشکيالتی باشد ميزان نھادينه شدن آلترناتيو ھا ترسيم کنندهتواند 

را ترسيم  تشکيالت، بولتن داخلی داشته باشيد، بولتن مباحثات تئوريک ايجاد کنيد وديگر مکانيسم ھا
در جھت نھادينه شدن استفاده از اين مکانيسمھا و رشد فرھنگی  ،اما اگر در رشد تشکيالت. نماييد

تشکيالت در جھت اعتقاد به تلفيق کار تئوريک و عملی ، در جھت اعتقاد به ديالوگ تفکری و يا طرز 
و يا از  بالاستفاده خواھد مانديا برخورد به چند تفکری در تشکيالت برنداريد، تمامی اين مکانيسم ھا 

زش دادن را آموزش ديدن و آمو ،شما اگر در فرھنگ تشکيالتی خود. اده خواھد شدآنھا سوء استف
 اين در وجه. نده ای نخواھيد داشتکالسھای آموزشی، شرکت کن گزاریبا بر نھادينه نکيند، حتا

اما در وجه رفتاری و خلق و خوی نيز ميبايد فرھنگ آلترناتيو ابتدا خود را در درون . تئوريک مسئله
بسياری از رفقا در مقاطع مختلف فعاليتی چه در سازمان چريکھای فدايی خلق . نشان دھد تشکيالت

دارند که با طرز رشد اجتماعی  را ايران و چه در جنبش کمونيستی ايران، خلق و خو و رفتارھايی
به از اينرو . آنان، جايگاه اجتماعی آنان و فرھنگ بزرگ شده در خانواده و اجتماع آنان رقم ميخورد

عنوان مثال در زمانيکه فرھنگ سنتی بر جامعه حاکم است، می بينيم که در طرز لباس پوشيدن زنان 
فعال، طرز دوستيھا، طرز نشست  و بر خواستھا، ممنوعيت ھا و اجازه دادنھا، کامال روشن و واضح 

ارزه جاری قربانی مب ،کار فرھنگی ھميشه در حيات تشکيالتی. حضور دارنددر حيات تشکيالتی نيز 
از اينرو شما می بينيد که رفقايی از يک  !سياسی شده است و ھيچگاه بخشی از مبارزه نبوده است

اين خلق و خوی نه در منش فردی و . تشکيالت ، برخوردھای کامال متفاوت در خلق و خوی خود دارند
ه نظر من اين ديد ب. زندگی شخصی که در برخوردھای سياسی و روابط سياسی نيز خود را نشان ميدھد
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بسيار مخرب و اشتباھی است که ھمه ما فکر کنيم، يک فرد با عضويت خود در يک تشکيالت ھم 
. لنينيست ميشود و ھم تمامی خلق وخوی ھای بزرگ شده با آن را به يکباره کنار ميزند –مارکسيست 

ر يک تشکيالت مبتنی بر اتفاقا می بايد د ،سنت گرايی فرھنگی بعنوان بخش غالب فرھنگ جامعه ايران
حزب طبقاتی ، بصورت فعال و آگاھانه مورد نقد قرار گيرد و آلترناتيو فرھنگی ھمانند آلترناتيو سياسی 

در اين صورت است که  !کامال متمايز و روشن نه تنھا تبليغ شوند که عمل شوند ،و اھداف طبقاتی
حزبی که در تمامی . با منش حزبی باشدميتوان تشکيالتی داشت که در تمامی زمينه ھا، تشکيالتی 

از . بتواند فعالين خود را تربيت نمايد و نمودھای شاخص اين تفکر آلترناتيو باشد ،زمينه ھای فعاليتی
اينرو تاکيد بر برنامه و اساسنامه و عدم پرداختن به تفکر تشکيالتی که ريشه در سنتھای اجتماعی 

اين بحث البته . تشکيالت را به تنش ھای شديدی ميکشاند عمال ،جامعه دارد، در ھر گوشه و کناری
در طول سالھای گذشته چه درونی و چه بيرونی در تشکيالتھای فدايی و درسطح جنبش  ،توسط برخی

نه بدان پرداخته شد و نه حتا نقدی بر آن صورت  ،اما بصورت فعالی؛ کمونيستی مطرح شده است 
يدی و مرادی، کوچکتر بتنی بر روابط استادی و شاگردی، مردر جامعه ای که در آن شرايط م. گرفت

سربازی و  ، طبيعتا در درون تشکيالت تبديل به رابطه رھبری و بدنه  و و بزرگتر حکمفرما است
اين روابط لزوما آگاھانه انتخاب نميشوند ولی به دليل وجود پايه ھای اجتماعی،  !فرماندھی خواھد شد

 ميشوند و پنداشتهافراد  ،مشکل ،از اينرو در بسياری از تنشھا !داخته ميشوندحتی پذيرفته و جا انبه را
به جای بررسی  ،حتا در بررسی بسياری از انشعابات و تنشھا ،به ھمين دليل. اد برخورد می شودبه افر

ولی تعيين نقش افراد و عملکرد  ،يل ھستندطبيعتا افراد دخ. به سراغ نقش افراد ميرويم  ،مکانيسم ھا
مشکل اين نگاه در اين است که با فاصله . رقم ميخورد بر تشکيالت با توجه به مکانيسم ھای حاکم ،آنان

در اين ھم شکی نيست که رھبری  !ديگر توليد کننده آن نخواھد بود فکر می کند که ،گيری از اين افراد
دخيل ھستند ولی  ،عابات و پيش بردن سياستھای مورد انتقادو مسئولين تشکيالتی در ايجاد تنشھا و انش

نقش خود در توليد و بازتوليد اين مکانيسم   ،اين نگاه از آنجاييکه توجه خود را به افراد مبذول ميدارد
بنابر اين کنگره اول در برخورد به مسئله تشکيالت حزبی، از اين لحاظ يک . ھا را فراموش ميکند
  . خود قرار نداد ی را مورد توجهنکته اساسی و کليد

در ادامه بررسی اين دوره يعنی دوره بعد از کنگره اول سازمان چريکھای فدايی خلق ايران، به دو 
که در مقطع سال " ھسته اقليت"و ديگری نمونه " کميته خارج از کشور"يکی نمونه . نمونه بسنده ميکنم

علت عدم بررسی انشعابات و . جدا شدند "نسازمان چريکھای فدايی خلق ايرا"از تشکيالت  66
از آنچه تاکنون گفته ام را  بررسی فراتر،اين موارد  ،تشکيالتی اخراجھای ديگر اين است که از لحاظ

       .ولی اين دو مورد می توانند زوايای تشکيالتی ديگری را برای بررسی باز کنند ،نمی طلبند

. پا به پای فعاليتھا در ايران مبارزه می کردند ھواداران سازمان ببينيم کهمی  ،در مورد خارج از کشور
اينکه ميگويم خارج از کشور، اين را ھم اضافه کنم که بسياری از نيروھای سازمان در اطراف 

به چند دليل ، يکی اينکه . مرزھای ايران، ھيچگاه اين کشورھا را شامل خارج از کشور نمی دانستند
پيگيريھای پليسی و سرکوب و سعی در قتل فعالين در اين کشورھا ھمانند  حضور جمھوری اسالمی و

برخی از اين رفقا در رابطه  ،دوم اينکه. ايران جريان داشت و کامال متفاوت با شرايط مثال اروپا بود
مستقيم با تشکيالت داخل ايران بودند و مستقيما اين تشکيالت را تغذيه ميکردند بعنوان مثال در مورد 

که مثال  در عين حال ميبينيد. خارج و غيره هويا کردستان و يا انتقال نيروھا ب در بلوچستان می استاربا
ی و يا ضربتی تشکيالت ھای تجسس نيمه علنی و حتا مخفی بود، گشت ،یشکل زندگ ،در اين کشورھا
رج از کشور کشته در خا 60در سال  اولين نفری ھم که .ا رعايت ميشدمسائل امنيتی شديد فعال بودند و

ضربه با پتک و  توسط گشت ضربت جمھوری اسالمی شد شھرام ميرانی از ھواداران سازمان بود که
الزم به تذکر است که تنھا و . پشت او ھم نوشتند مرگ بر فدايی ھای شديد چاقو کشته شد و بر روی

را به عھده گرفت و  مسئوليت اين عمل ،خود" کار"رسما و حتا در نشريه  "اکثريت"تنھا موردی که 
 .محکوم کرد، ھمين مورد شھرام ميرانی بودبعدھا ب الھی را مکاری ھواداران خود با نيروھای حزھ

، حسين زھری به خارج رفت تا سازمانگر فعاليتھا و ايجادگر  61پس از پلنوم کميته مرکزی در سال 



 22

ببينيد . ی را ھم بگويمد حسين زھری يا بھرام بايد نکاتدر مور . امکاناتی برای تشکيالت در ايران باشد
شد و يا از مقطعی ھمه چيزش بد با ،يک نفر نميشود. من کسی نيستم که ھمه چيز را سياه يا سفيد ببينم

البته چنين برخوردی . ولی تمامی گذشته اش را ھم انکار کرد يک فرد را محکوم کرد و يا طرد کرد،
مطلقا صورت نمی گيرد و رفيق تشکيالتی يک  ،ھا، اخراج ھا و يا انشعابات متاسفانه در مقطع جدايی

در مورد . و غيره متھم ميشود ، شارالتانشبه به اکثريتی خائن، رفرميست، آنارشيست ، غير سياسی
حتا برخی از رفقايی که با کميته خارج از  اوال .بھرام و کميته خارج از کشور بايد چند نکته را قيد کرد

که حسين زھری را  کامال اشتباه می گويند، بھرام بودند  به ر کار ميکردند و دور يا نزديککشو
 ھاد خودش و برای ايجاد امکانات برای تشکيالت بهاوال بھرام ، با پيشن. به خارج فرستادتشکيالت 

. وافقت کردبلکه پيشنھاد خودش بود و تشکيالت م ،ھاد تشکيالت نبوديعنی اين پيشن. خارج از کشور آمد
. کامال اشتباه ھست ،هدوما اينکه برعکس اين که گفته می شود بھرام شديدا از ابتدا با توکل مخالف بود

حسين زھری بعد از ضربه ھای پی در پی به تشکيالت و بعد از اينکه به غير از دو نفر از کميته 
به عضويت کميته مرکزی  به پيشنھاد خود توکل ،مرکزی منتخب کنگره اول سازمان ھمه کشته شدند

چھارم فاجعه  اتفاقا در مورد . ه ھم به خارج از مرزھای ايران رفتدرآمد و پس از يک دوره کوتا
حسين زھری يا بھرام بيشترين مخالفتھا و  ،64در کردستان در سال  بھمن و مسئله شورای عالی

ارگان کميته " جھان"در نشريه  توکل ،افشاگريھا را در خارج از کشور سازمان داد و برای اولين بار
سوم اينکه بر عکس آنچه گفته می . با عنوانھای تشکيالتی مطرح شد و مصاحبه گشت خارج از کشور،

ھيچ اطالعی  ميته مرکزیشود که فعاليتھا و کارھای حسين زھری فقط از طرف خودش بوده است و ک
. ، باز ھم صحيح نيست شد اين حرکتھا متوجه زمانی که به خارج از کشور آمد نداشته و کميته مرکزی

ی کند تا بطور مرتب گزارش داشته، ولی از آنجاييکه اين تشکيالت ھميشه چشم پوشی م کميته مرکزی
، اين مسئله در مورد را رو ميکند" ھمه چيز" ،اينکه گند کار  در آيد و بعد در صورت لزوم و فشار

تماما  ،می ، کدخدامنشی بھرامی، حذف مخالفين و غيرهبھرا مسکتاريسچھارم اينکه . بھرام ھم پيش آمد
سيستم تشکيالتی بود که در ايران ھم به ھمين گونه رفتار ميشد و نمودارھای فراوانی در مورد مثال 

سازمان چريکھای فدايی خلق پيرو برنامه ھويت و عضو شورای (، مھدی سامع "ليستیگرايش سوسيا"
بخشی از  64ر اثر تنش ھای تشکيالتی در کردستان در سال د( و يا شورای عالی ) ملی مقاومت

. می توان ديد )نيروھای تشکيالتی در مقابل کميته مرکزی وقت ، شورای عالی را سازماندھی کردند
به يکباره جوری از بھرام  شود؛می بد  شيکی بد شود ، ھمه چيز منش اين است که اگر ولی چون

نگ و روابطی را در تشکيالت خارج از کشور جا انداخت که فرھ ،صحبت می شود که گويا اين فرد
درجه با ايران متفاوت بوده  180 ،ھيچگاه در تشکيالت داخل سابقه نداشته و اين فرھنگ و روابط 

ھم در تشکيالتھای که ھنوز  من و حتا کسانی . ارج از کشورولی در مورد مسئله اصلی يعنی خ. است
فعاليت می کنند، در اين نکته متفق القول ھستند که تشکيالت سازمان  "اقليت"از جمله  مختلف فدايی

بسيار با ھوش، با ذکاوت و سازمانگر و در  فردی. فدايی کمتر کسی را ھمانند بھرام به خود ديده است
به اين سرعت  من فکر نميکنم ھيچ کس ديگری جز حسين زھری ميتوانست. عين حال خود محوربين
امکانات ايجاد کند و به اين سرعت ھوادران سازمان را در خارج سازماندھی ، جبرای سازمان در خار

به سرعت به پر خواننده ترين نشريه  به زبان انگليسی" بين المللیکار" و نشريه" جھان"نشريه . نمايد
در خارج از کشور تبديل شدند، ارتباطات بين المللی جديد برقرار شد، ارتباطات بين المللی سابق که 

سازمانھای دانشجويی دوباره سازمان يافته شدند و مسئوليت . قطع شده بود دوباره از سر گرفته شد
شيوه نظامی و از باال به پايين با منش فرماندھی بھرام  اين ھمه کارھا با يکالبته . بدانھا سپرده شد

من بسياری . ر دادقرا اعضای محلی را ھم فرماندھان مسئولين اين سازمانھای محلی  ھمراه بود که 
مواقع صدای حتا داد کشيدن و برخورد باال به پايين مسئولين مختلف تشکيالت خارج به ديگران را 
شاھد بوده ام و بعدھا که به اروپا آمدم داستانھای بسيار غم انگيز و غير انسانی در مورد ھواداران از 

ا، توھين کردنھا، در زندگی شخصی از جمله اخراجھ ،ی محلی را شنيدمنطرف بھرام و يا فرماندھا
درستی از آن چيزی بود که نمونه ھای  طرز لباس پوشيدن زنان که البته نماد افراد دخالت کردن و حتا

راضی سراسری و يا سفارت گيريھا تآکسيون ھای اع،در ھمين دوره  . آنرا در ايران نيز شاھد بوديم
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 شی از اين اطالعات به دست آمده بهالبته بخ پرانتز اينکه،داخل . ندين کشور را سازماندھی ميکنددر چ
و زد و بندھای بھرام با جمھوری اسالمی و تجارت با عوامل جمھوری  م صدام ھم فروخته ميشودرژي

. اسالمی نيز بخشھای ديگری است که توسط خود وی و يا تشکيالتھای مختلف فدايی افشا شده است
در برخی از کشورھا . داريم يھا برعليه نيروھای سياسی ديگر را نيزشچماق ک ،ھمين دوره ھم البته در

برخوردھای بسياری  ،مثال نسبت به مجاھدين و يا حتا رفقای شورای عالی پس از قضيه چھارم بھمن
در ھمين رابطه گفته ميشود که گويا بھرام بدون اطالع کليه  .و خصمانه ای را سازماندھی ميکند شديد

 چنين حمالتی را شروع کرده بود و در حقيقت ھيچ کس از آن خبر نداشته ،کزی ديگراعضای کميته مر
 بوده است و اعضای کميته مرکزی ، واقعيت اين است که اطالع. اين مسئله اصال درست نيست. است

کال مشکل سازمان چريکھای فدايی . داشته اند ولی اين مخالفت يک مخالفت فعال نبوده است ھم مخالفت
يعنی تا زمانی که کسی کار ميکند و کارش برای . عموما اين چنين بوده است 57س از سال خلق پ

تشکيالت مفيد است، اگر در البالی اين کارھا، فعاليتھايی بکند که جايز نيست، در حقيقت ناديده گرفته 
ر نميشود مثلی کوھی باشد که ديگ" خرابکاری"ميشود ، مگر اينکه در مرحله جدايی باشد و يا اينکه 

از رويش " رفيق اينجوری نکيند"در غير اينصورت با يک مخالفت ضمنی و يا اينکه . آنرا کتمان کرد
در دوره مسئوليت وی، مخالفت جدی و ايستادگی در . در مورد بھرام ھم ھمين بود. موقتا ميگذرند

پس از  .صورت نگرفت به ھيچ وجه،  باال قيد شده ھای  در نمونه ،مقابل سياستھای جاری کميته خارج
اين ھم که حسين زھری گذاشت و رفت ، با اخراج و محکوم کردن سياستھای کميته خارج مثال در 

حمله به ميز کتاب سيته پاريس و ضرب و شتم مخالفين و ھمچنين ھمدستی کميته خارج (  مورد فرانسه
مواجه ميشويم و  )ن به عراقاز کشور با دولت فرانسه در جھت اخراج مجاھدين از فرانسه و رفتن آنا

به حساب  تصميم گيری فردی  ،گرفته بود ھر کاری در خارج از کشور صورت ،از آن دوره به بعد
و گويا ھمه تشکيالت مخالف سرسخت وی و ھمه کامال  بھرام و بدون اطالع تشکيالت گذاشته شد

يکی ديگر از مسائل در اين  .ستدر صورتی که اصل قضيه اين گونه نبوده ا. جلوی بھرام ايستاده بودند
است که گفته می شود اختالف حسين زھری با تشکيالت اقليت در مورد نظرش در باره  مسائل جھانی 

اين ھم علت اساسی اختالفات . تضاد اصلی در جامعه ايران بوده است تعيين يعنی اردوگاه سوسياليسم و
به عنوان تنھا عضو  ،66بھرام تا زمان سال . جستجو کرد 66تا  64علت را بايد در سالھای . نبود

تمامی امور تشکيالت در خارج از کشور را در دست داشت و از طريق  ،سازمان و کميته مرکزی
کردستان را به شکلی کنترل  حتا عملکردھای بخش ھای ديگر در منطقه، امکانات مالی و تدارکاتی 

مشکل بھرام زمانی . 64در سال  کنگره دوم برگزاری از جمله بر سر مسئله چھارم بھمن و. ميکرد
مجبور به ترک منطقه و کشورھای  65شروع شد که ، اعضا و کانديد عضوھای سازمان پس از سال 

نمی توانست کارھا  ديگر بھرام ، اين با حضور فيزيکی در خارج از کشورجواری ايران شدند و بنابر
يکی از اصرار ھای بھرام در به عضويت در آوردن اعضای کميته خارج از . را مثل سابق به پيش برد

کشور در تشکيالت سازمان ، که حتا مغاير با اساسنامه ھای بود که خود به آن رای داده بود، برای 
جلسات تشکيالتی شکل گرفت که فقط  68تا  66در طول سال . تشکيالتی خودش بودتثبيت موقعيت 

بھرام از طرف کميته خارج در آن شرکت ميکرد و بصورت تک نفره نمی توانست موقعيتی داشته 
ولی از . بنابراين مشکل بدان جا کشيد که ديديم. اعضای ديگر مرکزيت ھم ديگر در خارج بودند. باشد

ری از اسناد تشکيالتی، گزارشات تشکيالتی، شناسنامه ھای تشکيالتی و غيره در دست آنجاييکه بسيا
بھرام بود، زمانی که سرمايه ھای کالن تشکيالت را در دست خود نگاه داشت و از طرف ديگر توسط 

ت به شکل کج بھرام به رھبری تشکيالت وارد شده بود، تشکيال ،عضو منتخب کنگره در کميته مرکزی
صرفا پس از رفتن وی ، وی را اخراج نمود تا پرستيژ سازمانی با وی رفتار ميکرد و  ی ضمريدار و 

شايد خوانندگان اين مقاله  !يکبار ديگر ، در مقابل سيستم رابطه ای، چھره ضابطه ای به خود گيرد
بق بر ط. بگويند نمونه رابطه ای و نه ضابطه ای در کجاست؟ بگذاريد مثالی بزنم در ھمين مورد

اعضای کميته مرکزی سازمان به دليل ضربه خوردن،  هچناساسنامه مصوب کنگره اول سازمان ، چنا
اعضای  ،کناره گيری و يا استعفا ، کم شوند و فعاليتھای کميته مرکزی بدون اين رفقا نتواند به پيش رود

کميته مرکزی به کار خود ادامه باقی مانده می توانند کميته مرکزی را ترميم کنند و تا تشکيل کنگره اين 
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، مورد اجرايی داشت و انجام و پس از آن 60اين مسئله بعنوان مثال در اثر ضربه ھای سال . ميدھد
در . افراد جديدی را به مرکزيت آوردند باقی مانده کميته مرکزی منتخب کنگره اول،و دو عضو  گشت
ردند و صحبتھای کميته مرکزی در مورد رفقايی که به عدم اجرای کنگره دوم اعتراض ک، 64سال 

ن نکته ولی ببينيم ھمي. اتفاق افتاد 64حتا اخراج نيز گرديدند و اين نمونه در سال  ،مشکالت را نپذيرفتند
، تمامی  66در سال  در اثر تنش ھای شديد با بھرام. عمل ميکند در مورد مسئله بھرام به گونه ديگری
در اين دوره بھرام تنھا عضو . بھرام از مرکزيت استعفا  ميدھند اعضای کميته مرکزی سازمان به جز

اگر بر مبنای اساسنامه باشد، بايد بھرام کميته مرکزی را ترميم کند، در . کميته مرکزی سازمان است
پس از . اين ھم بند اساسنامه ای دارد. عين حال بعنوان کميته مرکزی می تواند عضو گيری ھم بکند

اساسنامه ای پيش نمی  اين پروسه بدين گونه ولی . تواند کنگره دوم را تشکيل دھد بھرام می ،ترميم
 "کميته اجرايی" ،"به خاطر اينکه شيرازه تشکيالت از ھم نپاشد" اعضای مستعفی، پس از مدتی . رود

دوم اينکه چون اين کميته  !را تشکيل ميدھند، بعنی دو کميته مرکزی در آن واحد در يک تشکيالت
اساسا جايی در اساسنامه ندارد و حداقل ھای اساسنامه ای را زير پا گذاشته و نه تنھا  ،ايیاجر
انتخاب ميکند و حتا اين رھبری ارکان تشکيالتی را ھم در  اکسيون ايجاد ميکند بلکه رھبری خود رافر

راين کميته بناب. ، بھرام ھم ھمه چير را ول ميکند و می رودبه فعاليت ميکند  دست ميگيرد و شروع
ا ميخواند و کميته اجرايی ھم کنفرانس اول را به جای کنگره فر. جز کميته اجرايی ،مرکزی باقی نيست

ميبينيد در  را ھمين اقدام. بھرام را که ديگر در تشکيالت سازمان باقی نمانده است، اخراج می کند
يشود ولی حکم اخراج از ، يعنی در آن مقطع مھدی سامع جدا ماجرا ميشود نيز مورد مھدی سامع

است که حتا تعدادی  64در مقطع چھارم بھمن سال " شورای عالی"نمونه ديگر .  تشکيالت را ميگيرد
در حالت اخراج و تعليق " شورای عالی"از اعضا به دليل روابط فراکسيونی و ايجاد ارگان موازی 

صورت  ته اجرايی و اخراج بھراماگر اين نمونه ھا را با آنچه در مورد تشکيل کمي. قرار ميگيرند
 "اصولی"متوجه می شويم که اساسنامه و ضابطه آنجايی کارابی دارد و  مقايسه کنيم، با ھم ،گرفت

افراد ھستند و نه خود پرنسيپ  هتعيين کنند. آن را انجام دھند و يا ندھند یاست که فرد و افراد مشخص
بار ديگر چرايی تاکيد من بر ايجاد فرھنگ تشکيالتی است و اينکه اگر فرھنگ  ،اين مثال ھا. ھا

درستی حاکم نباشد و فرھنگ مسلط جامعه ايران يعنی فرھنگ رابطه ای، از باال به پايين نگاه کردن 
، ھيچ  به فرھنگ تشکيالت سياسی تبديل شود و حتا بصورت ناآگاھانه اشاعه گردد ،وحذف کردن
بنابر اين  !باشدضوابط تشکيالتی تعيين شده  و برنامه ای نميتواند تضمين کننده اجرایاساسنامه ای 

بحث در اين مورد که در مقطعی از حيات سازمان چريکھای فدايی خلق ايران، به دليل عدم وجود 
اساسنامه و ضابطه ھای مستند در آن، تنش ھای بسياری در سازمان ايجاد گرديد و به دليل اين ضعف ، 

کامال اشتباه است و به واقع، نگاھی است که ميخواھد آگاھانه  رابطه ای حل شدند، بصورت مشکالت
ھمه چيز را به گردن عدم موجود ،فره رود و بازط از وجود روابط محفلی و بازتوليد آن توسط خود

تضمين  می بينيم که حتا زمانی که به ظاھر اساسنامه تدوين شده است و ضوابط بگذارد، حال اينکه
  !تعيين کننده چگونگی اجرای مفاد اساسنامه ای ھستند ،اجرايی دارد، با زھم رابطه ھا

فدايی من در قسمت چگونگی انشعابات در سازمان چريکھای  ، ھمانطورکه"ھسته اقليت"در مورد 
که مخالف کسانی  مقطع انشعابھا بدين صورت بود  که عموما موضع گيری خلق ايران توضيح دادم،

حال اينکه ھيچ لزومی ندارد که فراکسيون ھای . ف مقابل بودند در يک فراکسيون جمع می شدندطر
چرا که وجه . موجود دارای يک ھم نظری برنامه ای و تشکيالتی و ھدف مندی سياسی مشخص باشند

ئله اين مس. در روابط تشکيالتی بوددر حقيقت پاسخ گويی به تنش  ،فراکسيون و انشعاب دغالب بر ايجا
يعنی  رفقايی با اين ديد که ما نه طرف کميته اجرايی ھستيم و نه . در مورد ھسته اقليت ھم صدق ميکرد

اين جمع تا زمانی که به عنوان يک فراکسيون عمل ميکند، . را تشکيل دادند" مستقل"بھرام ، فراکسيون 
ولی زمانی که اين فراکسيون در  ،می تواند در درون يک تشکيالت کارايی مشخصی داشته باشد

من فکر ميکنم ايجاد . انشعاب خود تبديل به يک تشکيالت ميشود، مشکالت عديده ای را بوجود مياورد
زيرا . با يک يا چند تشکيالت ديگر، در دراز مدت خود اين جمع را ميشکند تيک تشکيالت در مخالف

ولی . بررسی مسئله ای ھست، انسجام دارد تا زمانی که اين تشکيالت مخالفت ميکند و يا در حال
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می بايد به صورت يک تشکيالت سياسی عمل کند،  ،زمانيکه بعد از اين بررسی ھا و يا مخالفت ھا
بودن از " مستقل"با اعالم موضع  "ھسته اقليت". انسجام و موضوعيت خودش را از دست ميدھد

د و کار تئوريکی را در اين عرصه دامن طرفين  و با قول اينکه مسائل انشعابات را بررسی ميکن
سازماندھی خود خواھد زد، بسياری از نيروھای ھوادار و تعدادی از اعضا را در درون تشکيالت 

به رھبری تشکيالت خسته شده بودند و  60نيروھای ھوادار که از انشعابات متعدد پس از سال . کرد
بدون داشتن يک  ،جمع شدن در مخالفت ولی صرف. در اين تشکيالت جمع شدند ،اعتراض داشتند

برنامه مشخص سياسی و تشکيالتی و اھداف واضح و روشن مبارزاتی ، طبيعتا نيروھا را پراکنده 
به عالوه اينکه اين جمع شدن نشان داد که حتا رفقای عضو  سازمان چريکھای فدايی خلق ايران . ميکند

ماندھی کردند، دارای يک برنامه دراز مدت سياسی خود را ساز "ھسته اقليت"که در اين انشعاب ، در 
در حقيقت عکس العملی بوده است به عدم رعايت موازين سالم  ،و تشکيالتی نيستند و جمع شدن

. تشکيالتی در درون سازمان و عدم داشتن مکانيسم ھای تشکيالتی برای تاثير گذاری در تصميم گيريھا
 "اقليت ھسته"کسال و نيم پس از انشعاب ، تشکيالت به ھمين دليل ھم به سرعت در عرض صرفا ي

اعضای اوليه تشکيل . دچار ريزشھای تشکيالتی شد و نيروھای تشکيالت يکی پس از ديگری جدا شدند
در مورد خود ساختار  ،مشکل ديگر. دھنده ھسته نيز پس از مدتی کامال تشکيالت را ترک کردند

حاکم بر تشکيالت سازمان، در انتخاب شيوه  تسکتاريس در مقابل ،ھسته اقليت. تشکيالتی نيز بود
تشکيالتی خود از استقالل خود گردان ھر واحد استفاده کرد تا رفقا بتوانند خود در تصميم گيريھای 

اولين مشکل . فعاليتی و موضع گيری مختار باشند و بقولی ساختار شورايی را برای خود انتخاب کرد
يدادند و اين وسيعی از اعضای واحدھا را ھواداران سازمان تشکيل ماين بود که چون تعداد بسيار 

 با اين شيوه آشنايی داشتند و ،يعنی کميته خارج از کشور ،سيستم تشکيالتی ماقبل انشعاب ھواداران با
ھسته حتا . فعاليت کرده بودند، اينبار با داشتن خود مختاری در ھمه موارد، دچار يک سردرگمی شدند

وضع گيريھا  و ھم کاريھای بين تشکيالتی ، نميتوانست با وجود طيف وسيع اعضای خود ، در اعالم م
بدون آموزش ھای  ،اين مسئله نشان داد که سيستم تشکيالتی اجرا شده. با ھماھنگی سراسری عمل کند

در تشکيالتی و سياسی  نميتواند به يک شکل مطلوب مورد استفاده قرار گيرد، حتا اگر شکل تشکيالتی 
بنابر . ولی مسئله اين است که ھر ابزاری توسط چه کسانی استفاده ميشود .خود ، اشکالی نداشته باشد

سرعت نيروھای خود را از دست  به ،با وجود وسعت اعضا در ابتدا "ھسته اقليت"بر داليل گفته شده ، 
 "ھسته اقليت"به نظر من نمونه . اين مشکل با خروج اعضای اوليه تشکيل دھنده ، دو چندان شد .داد

رفقای ھسته در ابتدا . نمونه بسيار خوبی برای درک رابطه نقد با انتخاب راه کارھا بر مبنای نقد است
تشکيالتی و عدم  ولی عدم انسجام نظری در انتخاب راه کارھای ،نقد درستی بر سيستم تشکيالتی داشتند

با وجود انتخاب شکل دموکراتيک تشکيالتی ولی  در مورد اھداف سياسی و سياستھا ، انسجام نظری
که تعداد  تشکيالت را به سرعت به جايی کشاند اين تجربيات اعضا، بدون در نظر گرفتن آموزشھا و

  . بسيار زيادی صفوف تشکيالتی را ترک کنند

    

  :نگاھی به حال

  

ارم که بررسی اجمالی من از شکل و روش تشکيالتی اين دوره توانسته باشد ، چرايی تبديل من اميدو
شايد الزم به يادآوری مجدد است که ھدف از بررسی . يالتھای فدايی را توضيح دھدجنبش فدايی به تشک

در کشيده تشکيالتی به ھيچ عنوان بی اھميت شمردن اختالفات و يا تنش ھای سياسی و يا ايدئولوژيک 
ولی بر اين باورم که پرداختن به نکات قيد شده . فدايی نيست مختلف به تشکيالتھایشدن جنبش فدايی 

در مقاله ميتوانست حتا تا به امروز بسياری از رفقای خارج از اين تشکيالتھا را در درون خود نگاه 
يالت واحد فعاليت کنند و دارد و از طرف ديگر بخشی از تشکيالتھای فدايی ميتوانستند در يک تشک

   . دچار اين گونه پراکندگی نشوند
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ممکن است اين سئوال بوجود آيد که خوب با اين ھمه پراکندگی و انشعابات متعدد چرا فعاليتی برای 
يکپارچه گی دوباره صفوف فدايی صورت نگرفته است؟ اگر ما به آنچه شامل بحثھای بيرونی است 

ولين بار بعنوان مثال در کنفرانس سوم سازمان فداييان اقليت ست که برای امراجعه کنيم ، واقعيت اين ا
بصورت مصوبه تشکيالتی علنی شد که تشکيالت می بايد با گسترش فعاليتھا و  ، اين بحث 69در سال

ھمکاری با ديگر جريانات و به خصوص جريانات مختلف فدايی ، جو بی اعتمادی و سرخوردگی 
آنچه که . ين تشکيالتی جدا شده را بشکندميان بسياری از ھواداران و فعالحاصل از انشعابات در 

سازمان چريکھای فدايی خلق ايران در سالھای پس از انقالب ھميشه با آن مشکل داشته است ، اين بوده 
سياستھای فعاليتی ، تصميمات الزم و حياتی با  که چه در عرصه تشکيالتی و چه در عرصه تعيين

در مورد اين مسئله نيز بعد از اينکه انشعابات پيش ميايد و پس از اينکه چندين . شده است تاخير گرفته
سال از پراکندگی و محدوديت ھر چه بيشتر تشکيالتھای مختلف فدايی می گذرد، بعنوان مثال اقليت 

 ن تاخير باعث ميشود که با وجوداي. چنين مصوبه ای را عمال در دستور کار تشکيالت ميگذارد
تواند وسعت نيروھای خارج از تشکيالت نمحدوديت شديد نيروی تشکيالتی و ، اما در عمل  ،مصوبه

بعالوه اينکه  .چنان مکانيسم ھايی را ايجاد کند که در يک برنامه عملی اين نيروھا مجددا جذب شوند
عتماد ا ،با سياست صرف ھمکاری مشترک  ھمکاری مشترک مستلزم يک اعتماد است و ما نميتوانيم

و يا اينکه تاثيرات بسيار شديد رفتارھا و برخوردھای غير سالم در مقاطع انشعابات  را به وجود آوريم
 چ گاه امکان شکستن اين جوبنابر اين ھي. را به يک انتقاد از خود ساده از اذھان ديگران پاک کنيم
، د که جز تعدادی معدود علت ديگر اين بو. پراکندگی و سرخوردگی در ميان ھواداران بوجود نيامد

ھيچ کس به واقع نميتوانست جوابگوی بسياری از سئواالت در مورد انشعابات باشد و افراد دخيل در 
ماندھی شده بودند و بنابراين بصورت جمعی و متمرکز زسا فدايی انشعابات در تشکيالتھای مختلف

. ختيار اين بخش قرار گيردآنھا در ا امکان اين بوجود نيامد که علل واقعی انشعابات و درس آموزی از
در مورد چرايی و چگونگی انشعابات است و يا اينکه نقش  ،که بسياری از سئواالت ھنوز ھم می بينيم

بنابر اين عدم پرداختن به اين  .پاسخی نگرفته است اين فرد و يا آن فرد در انشعابات چه بوده است؟
ھيچ کدام از . پراکندگی و جدايی را از بين ببردمسائل نمی توانست بصورت واقعی و عملی جو 

تشکيالتھای درگير ھم نتوانستند ويا نخواستند که به اين بخش بپردازند و جمع بنديھا و يا اظھار 
و از  بصورت سخنرانی ھای پراکنده و يا در جمع ھای محدود خصوصی صورت گرفت ،نظرات

ير علنی نشد و حال اينکه به واقع ھنوز ھم اين چھره واقعی کدورتھا ميان افراد درگ ،اينرو بخشا
به واقع حتا . کدورتھای ناگفته ولی بسيار تعيين کننده، نوع روابط بين تشکيالتھای فدايی را رقم ميزند

کمونيستی ايران  ھيچگاه جنبشی عمل نشد و جنبش ،در برخورد به انشعابات و درس آموزی از آنھا
مسئله ديگر اين است که . که بتوان در آن به بحث و نقد نشست نشد" خودی" ھيچ گاه به اندازه کافی

به صورت سيستماتيک برنامه کادر سازی  57سازمان چريکھای فدايی خلق در دوران پس از سال 
 توسط اقليت يا تشکيالتھای ديگر فدايیدر تمامی کنگره ھا و کنفرانسھا تا به امروز که . نداشته است

ما بايد کادر سازی کنيم، بايد مبارزه  رد يک نکته صحبت شده و آن اينکه مو، در  60بعد از سال 
نه اين مشکل بصورت ولی عمال  ،ايدئولوژيک و آموزش سياسی تئوريک را بوجود بياوريم و غيره

، ھميشه  ترين کمبودھا  یز بحرانيکی ا. اساسی ريشه يابی شد و نه مکانيسمھای اين کار ترسيم شدند
در حقيقت آن کادرھايی که می بايد به مسئله تشکيالت و . تشکيالت گردان بوده است کمبود نيروھای

راه حل ھای مشخص برای ايجاد مکانيسم ھای مختلف تشکيالتی و از جمله جا انداختن يک فرھنگ 
ين نيروی جايگزينی و بنابرا شه در خط اول ضربه ھا قرار گرفته اندتشکيالتی فعاليت کنند، ھمي

ھمانطور که قبال ھم گفتم ، ھيچ انشعابی ، انشعاب اصولی . اندازه کافی مجددا بازتوليد نشد ھيچگاه به
تمامی انشعابات بر بستر بحرانھای تشکيالتی و در بستر عدم وجود مکانيسم ھای سالم . نبوده است

بحث در . برای به پيش بردن نظرات و فعاليت بوده است که طرفين را مجبور به انشعاب کرده است
کيالتی و انتقال آن ، به مسئله جمع بندی تش از کادرھا ھای درونی تشکيالت ھم ، تعداد بسيار اندکی

واقعيت  در اين است که تمامی . شرکت کرده اند مربوط به تشکيالتو يا اينکه در مباحث  پرداخته اند
می شناسيم، از طريق ) در تمامی عرصه ھا(  ھای فدايی کسانی را که ما بعنوان کادرھای تشکيالت



 27

قابليت ھای خود و توان خود و مطالعات خود بصورت کادر در آمدند و نه از طريق برنامه ھای کادر 
آنھم اجالتا . بحث جدی در مورد کادر سازی به واقع حاصل سالھای اخير است . سازی خود تشکيالت

مشخصا مربوط به تشکيالت  اين مسئله البته شامل اکثر تشکيالتھای سياسی است و . در سطح بحث
طی دورانی عموما به  اگرچه نيروھای ديگر ،. ب نمی شودسازمان چريکھای فدايی خلق بعد از انقال

عموما ، 57پرداختند ولی آنان نيز پس از می تربيت کادرھای خود در خارج و داخل از کشور 
مسئله ديگری که باعث ميشد که اينکار با مشکل جدی برخورد کند اين  .وضعيت مشابه ای پيدا کردند

آنچه . يکی نيست ،است که جلوه بيرونی از تشکيالتھا با آنچه بطور واقعی در درون تشکيالتھا ميگذرد
وجه بيرونی فعاليتی و پيگيری تشکيالتی است در اثر فعاليت شبانه روزی عده بسيار محدودی است که 

چھره واقعی آنچه  ،اد، با واقعيت فعاليتی انطباق ندارد و بحث در مورد اين جمع بنديھانسبت به تعد
آنچه قيد شد، متوجه  با توجه به بنا بر . دردرون ميگذرد را نشان ميدھد، پس از آن صرف نظر ميشود

ت می شويم که مکانيسمھای الزم و نيروی کافی برای غلبه بر پراکندگی ، زدودن غبار از واقعيا
  . ھيچگاه وجود نداشت و بوجود ھم نيامد ،انشعابات  و جلب اعتماد دوباره

مسئله  در اينجا از آن صحبت کنيم،در پاسخ به اين سئوال مسئله ديگری که فکر ميکنم جای دارد 
در يکی از مقاله ھای  من اين را. چرايی عدم برخورد به وضعيت تشکيالتی و چرايی انشعابات  است

اين تشکيالت حماسی شدنش باعث عدم پرداختن و  چند سال پيش ھم گفتم و آن اينکه، ،خودمداخلی 
در بررسی مشکالت و  فدايی با حماسی شدن ، باعث شد که ما خيلی از مواقع. ريشه يابی درونی شد

در درون يک  یوقت علت اين است که . رون، ھمه چيز را از بيرون می بينيمبه جای نگاه به د تنش ھا،
که ھمه چيز به دو دسته خوبان و بدان، مريد و مراد، استاد و شاگرد و غيره تقسيم  ،عه مثل ايرانجام

شما به ميشود، اگر شما از دسته خوبان و تازه از دسته قھرمانان خوبان باشيد، دست زدن به شما، نقد 
چون  !د دست بزنيدمتوقف ميشود و خود شما را ھم در موقعيتی قرار می دھد که به خودتان نمی تواني

. صر فدايی بوداين مسئله يک ازاساسی ترين مشکالت در برخورد به عن. ھاله حماسی را ميشکند
 ،پروا ترين، انسان ترين، آگاه ترين، مبارز ترين و بسياری از ترين ھای ديگر ھميشه رشيدترين، بی

شکيالت را در جايی قرار و ازاينرو اين تعنصر فدايی را از حالت يک انسان کمونيست در ميآورد 
 درونی تمامی نواقص علل تئوری توطئه برعليه سازمان و ،از ھمين جا. ميداد که ماورای ھمگان است

در درون سازمان بود، کار کار حزب  "اکثريت"اگر . بوجود آمد ن از عناصر بيرون از تشکيالتآ
ايی بود، اگر مدنی ھا بودند ، توده بود، اگر مھدی سامع بود، کار کار مجاھدين برای از ھم پاشيدن فد

گرايش  "و اصال خائن بودن آنھا از روز اول بود، اگر "کثريت جناح چپا"خائن شدن  علت
از ھم پاشيدن فدايی است ج از سازمان برای بوجود آمد ، حتما کار تروتسکيست ھای خار "سوسياليستی

نه تنھا اصولی بررسی نشد بلکه  ،از اينرو تمامی عوامل تعيين کننده در مقطع انشعابات.  و غيره
حتا در . رفقای انشعاب کننده نيز با مارک ھای مختلف يکی پس از ديگری از تشکيالت جدا شدند

سال پس از ضربه  9يعنی حدود  ،انس دوم تشکيالتبررسی ضربه ھای وارد بر تشکيالت نيز تا کنفر
، ھنوز مسئوليت اين ضربه ھا نه برمبنای سياست غلط رھبری تشکيالت، غير واقعی  60ھای سال 

ظرف تشکيالتی با مبارزه جاری و عدم حضور مکانيسم  دن سياستھای مبارزاتی ويا عدم انطباقبو
ما ھستيم و حضور "  به دليل اجرای سياست  گيری ضربه ھا و تعيين روش مندی ، ونه ھای پيش

د بلکه با حضور تبليغی و فارغ از نياز يک تشکيالت سياسی به کادرھای خوتحت ھر قيمتی و " داريم
 حاکميت دد منش جمھوری اسالمی ، بلکه بر مبنای اين تفکر سازمان در جلوی غير دورانديشی سياسی

و ديگر نيروھای سياسی متخاصم، بار مسئوليت " ائناکثريت خ"صرفا و صرفا جمھوری اسالمی،  که
انتقادات پس از يکسری نکات قيد شده باال بعنوان  کليه. ضربه ھا و پراکندگی ھا را بر عھده داشتند 

ھا علل اصلی ضربه ھا و پراکندگی   68سال  در کنفرانس دومبرای اولين بار  ،بحث ھای داخلی
 در مقطع جدا شدنھا، با آنھا  ی نيز که در اثر برخوردھای ناسالمتشکيالتھای ديگر فداي .معرفی گشتند

در پرداختن به ريشه يابی مشکالت  و تنشھا نمی توانستند تا مدتھا به غير از طرف مقابل درگيری ، 
از اينرو مسئله بررسی اصولی مکانيسمھای تشکيالتی و  .سم ھا را مورد ارزيابی قرار دھندخود مکاني

  . ھايی پيش گيری و بازتوليد آنھا بصورت جدی به پيش نرفتايجاد راه کار
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بھرو تمامی نکات قيد شده در باال به اينجا کشيده است که ھنوز جو پراکندگی و پرداختن به راه کارھای 
اصولی برای درس يابی از تجربيات اين دوره از تاريخ جنبش فدايی و تشکيالت فدايی، به شکل جدی 

گرفته است و از اينرو نمی توان انتظار داشت که تالشھا يا اقدامات از طرف ھر مورد ارزيابی قرار ن
  . تشکيالتی به نزديکی تشکيالتھای فدايی منجر شود

     

  

  :پايان سخن

  

من اميدورام که نکات قيد شده در مقاله ، آغازی باشد برای نقد و بررسی و انتقال تجربيات فعالين 
در سطح جنبش کمونيستی بصورت کتبی و از اينرو قابل  تاريخیسياسی فدايی در مقاطع مختلف 

اميدواری ديگر من اين است که .  دسترسی برای نسل جديد فعالين چپ و کمونيست بخصوص در ايران
اين نقد و بررسی ھا صرفا به جنبش فدايی و تشکيالتھای فدايی محدود نشود و کليه جمع بنديھا و 

بصورت مستند در اختيار جنبش  ی از دوره ھای مختلف مبارزاتی ،ھمه تشکيالتھای سياس تجربيات
ھمانطور که قبال ھم اشاره کردم، اين مقاله مکمل مقاالتی است که تاکنون . کمونيستی ايران قرار گيرند

 ااميدوارم ب. به چاپ برسند از طرف ديگران چاپ شده است و مکمل مقاالتی نيز خواھد بود که در آينده
مباحث به جنبش کمونيستی ايران و نسل جديد فعالين آن، گامھايی عملی را برای شناخت از ارائه اين 

نقاط ضعف و قوت فعاليتھای خود در عرصه ھای مختلف و در مقاطع مختلف بدست آوريم و جنبش 
. سوق دھيمکمونيستی را با از آن خود دانستن و جزيی از آن بودن، به سمت يک قطب قوی مبارزاتی 

بی "حتا گاھا  ،يان از کليه رفقايی که اشاعه دھنده نظرات من بوده اند و يا اينکه با انتقاداتدر پا
به پويايی و شفافيت محتوای اين مقاله و مقاالت قبلی کمک رساندند، نھايت تشکر را  ،خود" رحمانه
ھمچنين از رفقايی که در نقد اين مقاله ، قلم می زنند و باعث روشن شدن و باز کردن زوايای . دارم

  .نيز تشکر ميکنم ،خواھند شداشتباه من   ھای نامبھم و يا حتا برداشتھا و تحليل

   2006، بيست دسامبر 1385د    بيست ونھم آذر سوئ -استکھلم

http://alifarmandeh.blogspot.com    


