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  مستقلي در جهت ايجاد راهي كوشش۳خط 
 

ضربات مهم   ات ۵٧انقالب    قبل از  يسالها  آنها از  يخط مش   سياسي چپ و   يدر تشريح وضعيت گروهها   
ون آن تحليل دب مي كنم كه فكر دارد  مهم قرارييك جاي خال  آنها،يودبنا بعضأ  ويدرهم پاش  و۶٢-۶١ي سالها
  است كه بعدأ به خط     ي متعلق به گروههاي   ياين جاي خال   .بود نخواهد اين دوره كامل     يسياس  و ي نظر يچالشها

كه  نيست،  اين گروهها  يتحوالت فكر   همه جانبه از مواضع و      يقصد ارائه تحليل   اينجا در .معروف گرديدند  ٣
 و اين گروهها   از حضور  ي بلكه ارائه تاريخچه ا     .روزي بدان دست يازند      آنها هكاران زند  دست اندر  دارد جا
 . خط مستقلي درجنبش چپ استهارائ در شش آنهاكو

 كه ي ميشد، گروههائ دادهچين بوده اند، بيش طرفدار  كم و   است كه به گروههايي كه سابقأ      يعنوان ٣خط  
 بعدٌأ در  پيوسته و ) رياليست مي ناميدند  پسوسيال ام  بعدها رويزيونيست و  كه آنرا  (يشورو  ضد يبه قطب جهان  

 .فاصله گرفتند آنها نيز  تز سه جهان از جريان انحراف چين به سمت
 تحليلي  ه ارائ يكوشش برا   چپ و   يقطبهاي جهان  جانب طرفداران آن نشانه خط مستقل از             از ٣خط  

  طيف فداييان    ,١ طرافداران آنراخط   بدانجهت كه حزب توده و      ٣باالخره خط    و .مشخص از انقالب ايران بود    
 .نددنامي ۵ باصطالح كارگري را خط يچپها  و٤ خط  راي راه كارگريگرايش ها بعدٌأ ، و ٢ خط را

وحدت  با بعدأ ناميده ميشدند و   ابتدا گروه كوروژيكها   كه در (ي   باقر امام  يتشكيل گروه كادرها به پيشگام    
انشعاب خليل ملكي و انورخامه اي ازحزب توده ايران  و) ١ گاما گروه موسوم به ساكا را بوجود آوردند جاما و

 توسط اتحاد جماهيرشوروي، را مي توان اولين            تزهاي ارائه شده    حزب توده و     در مقابله با    ١٣٢۶ در سال 
 . دانست ي شورو يتزهاي تحميل   حزب توده و   يسياسي چپ ايران براي رهايي از دگمها        -كوشش هاي تئوريك  

 ولي در  .توده برآمدند  در مقابل حزب     يراه جانشين ساختن آلترناتيو    انشعابيون با تشكيل جامعه سوسياليستها در     
 حزب  يچند پس از   .ماندند درنيمه راه باز     - حزب توده   و سياست طرد      ها  ي شورو  مقابل انتقادات كوبندة    

جريان انشعابيون    انورخامه اي از   يانديشه ازسو  و  كار يجمعيت رهاي   و يزحمتكشان ملت ايران ازطرف ملك    
 محاكمات و  شوروي و  از  آرتوركوستلر  و  چون آندره ژيد   ي افراد يبرابر انتقادها   در يخليل ملك . بوجود آمدند 

 را  موضع خود  يسيستم اقتصادي شورو   و جيالس از   )تيتو (يرهبران يوگسالو  انتقاد  و تاليني اس يتصفيه ها 
برخورد “  دركتاب ينظريات ملك ( . سوم را به پيش كشيد       يطرح نيرو   كامالٌْ عوض كرده و     ينسبت به شورو  

تنظيم يك  خواستار كرده و رد” كس با مانيست، با امپرياليسم است هر“ ز حزب توده را كه    او اين ت  ” آرا عقايد و 
 آرا و  برخورد“ انتشار  شاهد و  هبا روزنام ي   ملك يهمكار .ي جامعة ايران مي شود     ا اجتماعي بر  ه مبارز يتئور
 ماركسيسم و   از يشبالنتيجه آميز  . شود يايجاد حزب زحمتكشان منجر م        و يمظفربقاي با به وحدت او   ” عقايد

 ينيرو“ي اين روزنامه به تشريح تئور  دريملك .ددرمي گهر ا اين حزب ظي راهنمايليبراليسم بعنوان ايدئولوژ
روزنامة  به انتشار .مانده بود خود وفادارتر  كه به انديشه هاي ديرينة     يا انورخامه اما و . پردازد يخود م ” سوم
  قيد ي ب ي حزب توده، وابستگ   يما به دستگاه رهبر    اساسي ترين انتقاد   مهمترين و “ مي گفت  او .اقدام كرد  جارح
 هنشري و حجار حجاريون در  ).٢( »اطاعت كوركورانه از آن بود        و يشرط آنها به سياست دولت شورو         و

 توده شروع به فعاليت       حزب از انتقاد  و يشورو تأييد ابتدا با  در ”جهان ما  “ه هفته نام  يآن ها يعن   علني ديگر 
 يانديشه حول انورخامه اي با اعضاي         و جمعيت رهايي كار    . را حول خويش گردآوردند       ي زياد هعد ده و كر

 بعد. اعالن موجوديت كرد  ١٣٣٠ ي   د ١٣ در جاريون بوجود آمد و   ح ازجريان   يمخف بطور  نفر ۵٠٠ درحدود
 ي سياس يير نيروها محفل آنها همچون سا     ازاين جمعيت فاصله گرفت و     يا انورخامه ٣٢ مرداد   ٢٨ يكودتا از
جاريون كه با نگاههايي به انقالب درحال        ح تئوريك   يكوشش ها  . بحال تعطيل درآمد   ٤٠-٣٢ يتناق سالها خدرا

 آبشخور محافلي شدكه به پروسه      ٣٨-٤٢ ج گيري دوبارة جنبش توده اي     ضپيروزي چين همراه بود درسالهاي ن     
محافل  جدا از  جرياني ها  . معروف بودند   ) سرشار فخار، -بابائيون پرويز چسردمداري افرادي     با  (”جريان“

خارج  در بين حزب توده  عمنش و.) ……گروههايي همچون پيوند، راه اراني، راه توده       ( اي بازسازي شدة توده  
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به تبليغ سياسي درميان روشنفكران وكارگران دست زده وطرفدارني               )طوفان سازمان انقالبي حزب توده و      (
 .بدورخويش جمع نموده بودند

كه  )فروتن -قاسمي(سازمان طوفان      مواضع سازمان انقالبي و        اينجا به تشريح تاريخچه و          من در  
توسط (  با اتحاد بامحافل داخلي به تشكيل حزب رنجبران               ۵٧در اوان انقالب        بعدأ درخارج شگل گرفتند و      
مي پردازم، چرا كه      ازديد، ن يدست  ) طوفاني ها ( حزب كار  و) رها و اتحاد مبارزه     اسازمان انقالبي وكومون   

 مراجعه نمايد  بدانها خوانندة عالقمند، مي تواند       نوشته و   خاطرات خود را     دست اندركاران آن     بسياري از  
به جرياني ها نزديك شده بودند، گروهي است         مسلح بوده و   معروف ترين گروهي كه در اين سالها به اين تفكر          

 وارد آورد، عده     يظريف -يم شاه به گروه موسوم به جرن         همزمان با ضرباتي كه رژي      .دامغاني -موسوم به راد  
كه  .)……و سودبخش و ميهن تعليمي     بهروز راد، دكترهوشنگ دامغاني      ( اي ازفعالين سياسي دانشگاه تهران     

 نمودند،    ي م   ي توده ا      ه مسلحان   هتبليغ مبارز     در ميان روستائيان بوده و                يتدارك هسته هاي سياس          در
  سلطنتي، گروه پرويز    يسوء قصد به شاه توسط گاردها        رابطه با  نيز رژيم شاه در     قبل ازآنها . دستگيرميشوند

  يبدين ترتيب درسالها  .  سازمان انقالبي بودند    يانديشه ها  از كه متأثر   را بدام انداخته بود     ي منصور - نيكخواه
  در ي ديگر يانها، جري ) ها يچون فرقه ا  ( عملي آنها   و ي جدا از جريان توده اي ها و وابستگان فكر           ٤۵ -٤۶

 حفظ تمايالت خويش  ظريفي كه با -جريان جزني .كرده بودند پيدا زندان حضور
 توان مراجعه    يتوضيح داده م    رابيان كه بعضأ   ه درمورد كوروژيكها به كتاب خاطرات آلبرت س            – ١

 .كرد
 ٣٩ص /  ٣جلد  انشعاب تا كودتا، از ،يخاطرات انورخامه ا -٢

درآنزمان (  مسلحانه ي مش ه درايران و ارائ     يسياست شورو   از يقادهايطرح انت   ، با  ينسبت به شورو    
 كه ي اينها نسبت به دعواي چين وشورو.حزب توده بودند   ، جدا از  ي خط جديد  هدرصدد ارائ ) يكاستريست بيشتر
 زندان در  بحثهاي داخل   حتي در   و  نداشتند  ي گرفته بود، موضع روشن        يبين الملل    شده و حالت      يعلن ديگر

يت اين بحث رادر زندان توصيه مي        ع موضع ممنو  يمنصور -طرفدار چين نيكخواه   ريان آشكارا جبه  برخورد  
 موضع مخالف   يدامغاني شكل گرفته بودكه نسبت به شورو         - حول جريان راد    يخط سوم  دركنار اينها . كردند

 يداران مش  طرف ه و  دجدا از حزب تو      ي    خط جديد    ه ها، درصدد ارائ      يبا حفظ تمايل نسبت به چين           داشته و  
يا  ايران وه   يك تحليل مشخص از جامع     ه ارائ يكوشش برا   عمده اين جريان درآن سالها،     يويژگ. مسلحانه بودند 
 يا يا چين و    و يشورو آنچه در  توانست از بود كه مي      انقالب ايران     يبرنامه ا  - طرح تئوريك  يبزبان امروز 

 را با   يماركسيست روش كار  روي متد و   تئوريك بر  كار ابتدابراي اينكار آنها    . باشد مايزتكوبا اتفاق افتاده بود م    
 يفعالين دانشكدة علوم بودند، حول استاد معروف هشترود اين عده كه عمدتأ از     .نمودند محافل علمي آغاز   ايجاد

  در ي علن يجزوات  دست زده و    يكروش ديالكت  فلسفة ماترياليستي و    در رابطه با    يتئوريك  و ي نظر يكارهابه  
 بررسي در  “ي كتابها يكه به سر     منتشركردند ي و رياض   ي، بيوشيم يدر فيزيك، شيم    اين متد  برد كار هزمين
 كه طرح گذار    بودند ئيجزٍء اولين گروهها   ايرانه  جامع تحليل ساختار  اين گروه با  . )٣ (موسوم گرديد  ”علوم

كه مناسبات    گفتند ي م .ن نمودند  عنوا ي به مناسبات سرمايه دار       را ينيمه فئودال   و يجامعه از مناسبات فئودال    
بهم ريخته   را  آنها يفئودال ساختار بر گرفته و   ، غالب روستاها را در     ياصالحات ارض  از ، بويژه بعد  يبازار
 آشكارا از   بدين ترتيب،   .تغيير گرديده است       دچار  ي روستاي  ه جامع  يتضادها  و  يقشربند ازاينرو .است

  را ايستا گرفته ويروستايه تحوالت جامع اين تحليل درست، وجود ا بيول .گرفتند  چين فاصلهيطرفداران تزها
  را بايمهاجران روستاي و زمين داران بسيار فقير    و ي كه كارگران فصل   ياصطالح( خوش نشينان   قشر يبررو

 و . گذاردند  ي و دموكراتيك، انگشت م        يبعنوان نيروي اصلي پشتيبان انقالب كارگر           )مي گرفت   بر هم در  
 -گروه راد  . دانستند ي م يدراز مدت توده ا      و ي پارتيزان ي شروع جنگها   ي مناسب ترين نقطه برا      را روستاها
 يكه محيط زندگ   تشويق ميكردند  روشنفكران را   به ميان توده ها، دانشجويان و       ي بعنوان تاكتيك راه ياب     يدامغان
از محملهاي   براي اينكار  روستائيان بروند و    به ميان كارگران و       كار يبرا ترك كرده و     خويش را   يمعمول
درزمينة كارمخفي، اين گروه  .فعاليتهاي اقتصادي هم استفاده مي كردند كاميون و ايجاد زمين و ، خريدياقتصاد
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اين  فعالترين عنصر  .دست زده بودند    )بجنورد( جمله خراسان  نقطه از  چند به تدارك پايگاههاي روستايي در      
 در عدهابمبارزة سياسي شده و         نيروي سوم خليل ملكي وارد        ازطرفداري   در جواني گروه بهروز راد از      

 به فعاليتهاي جبهه اي و       .)…محسن و  بديع زادگان، سعيد   (  همراه جناح چپ نهصت آزادي        ٤٢-٤٠ سالهاي
 راستاي سازماندهي توده ها    سمت گيري هاي ماركسيستي به فعاليت مخفي در        دانشجوئي پرداخت و سرانجام با    

 توسط رابطة آنها با گروه جريان        كه گفته ميشد    ( ٤۶ ضربة سال  از بعد .لحانه كشيده شد   مس درجهت مبارزة 
 بعدها با اظهار   جرگة گروه خارج و     دامغاني از  )رفت كه مورد مراقبت ساواك قرارگرفته بودند، لو         )پروسه(

 .شد ندامت آزاد
ها  بعد يكسو و  ظريفي از  -نيمشي مسلحانة جز   مقابله با  مبلغين اصلي خط سياسي و     بهروز راد يكي از   
زندان بر عليه    طرفدارانش در  موضع گيري هاي راد و     .باقي ماند  )پاك نژاد، بطائي  ( گروه موسوم به فلسطين   

. آورده بود  زندان بوجود  پيچيده اي رادر   موسوم به گروه فلسطين، رابطة     بعدها افراد  آوانتوريسم گروه جزني و   
و  ميان چپ ها داشتند     زندان در  را در  دست باال  »فلسطين« داران گروه بعدها طرف  گروه جزني و    اين سالها 

مماشات  و )…!به بهانة حفظ وحدت      ( شوروي ممنوع شدن عملي بحثهاي ايدئولوژيك حول مسائل چين و                 
 در را نمود خود !) توده اي  درراستاي تشكيل جبهة واحد    ( طرفداران حزب توده در زندان،           آنها با   ايدئولوژيك
 . به سردمداري هوشنگ تيزابي، نشان داد            ٤٩بنيانگذاري حزب توده درتابستان          مراسم سالگرد   شركت در  

طرفدارانش  كه او و   سبب شد  و به بحثهاي آزاد ايدئولوژيك، خطرناك مي نمود        دعوت او  تزهاي بهروز راد و   
كه او در رابطه با       دمسأله اي كه به پيچيدگي اين اوضاع مي افزود، تزهايي بو               .ايزوله شوند  عمال بايكوت و  

جنبه هاي مبارزه جويانة     تكيه بر  تحول اسالم و   بدو سني در  طرح تضاد شيعه و    با او .اسالم مطرح مي نمود   
 جنبه هاي شيعه و

 
به تازگي کتابي حاوي مقاالتي از پروفسور هشترودي و برخي از اساتيد رياضي و فيزيک راجع به                    )٣

يه و منتشر گرديده است که از نظر شناخت بحث هاي آن روزها در                   نظريات او توط آقاي هادي سودبخش ته        
هادي سودبخش  /  يادنامه ي دکتر هشترودي      –محافل علمي پيرامون نقش علم و تئوري در شناخت مهم است                 

 .نشر اوحدي/
 

 تاريخ نهصتهاي روستايي كه اكثرأ       مقداد و سلمان پارسي و        اري،فغ  مردمي شخصيتهايي چون ابوذر    
 رسمي و ون غيربيمذه بخشي از نزديكي با بويژه نحله هاي گوناگون شيعه انجام يافته بود، تز  مذهب ولواي در

دست اندازي جريانهاي مذهبي چون هيأت         با آنكه بدرستي به خطر      او. مطرح مي نمود    باصطالح مردمي را   
يون سوريه مي رسيد، انگشت بعث و تفكراتشان به اخوان المسلمين مصر حزب ملل اسالمي كه آبشخور     ٌموتلفه و 

 طرفدارانش وحدت بگيرد،   زندان كه ميرفت حول خميني و      در با مجتبي كرماني نمايندة اين تفكر      مي گذاشت و  
او  .مي داد  حزبي، پربها   آخوندهاي غير   بخشي از  آنها با پايه هاي مذهبي و       به تضاد ،  و درگيري داشت   تضاد
بسيج توده   عمل در  ابتكار دست مذهبي هاي رسمي خارج ساخته و        از سالح را     اين بايد كه چپها  مي كرد  فكر

 از. هم نباشد فزندان قابل    در طرف اكثريت چپ ها    از كه اين تز   طبيعي بود  .ها برعليه شاه را به دست بگيرند      
طرحهاي جبهه  همسويي با مذهبيون رسمي بود كه در زندان، آنروزها، طرح اتحاد و طرفي گرايش عمومي در

 .عملي مي نمود     غير روشن، اپورتونيست و     غير اين تز   سوي ديگر   از  و  .اك نژاد، تئوريزه ميشد       اي پ  
جنبش دانشجويي با برپايي تظاهرات       ، ٤٩ بهار  و ٤٨ زمستان سال  .همانطوركه طرحهاي جبهه اي چنين بود      

با ورود افراد    . شد جديدي يك سري اعتصابات دانشجوئي وارد فاز       اتوبوسراني و راه پيمائي برضد اسرائيل و       
كه بخش مذهبي آن توسط الجوردي و       ( ”العال“ ي موسوم به  تماركسيس -گروه مذهبي  موسوم به گروه فلسطين و    

فعالين دانشجوئي به    يك سري از   و.) …نجف زاده -ملكوتيان( گروه موسوم به رشتي ها     و) لشگري اداره ميشد  
پيوستن بخشي از فعاالن چپ اين         با .ٌال تغيير يافت  تركيب زندان سياسي كام     جو و  ٤٨-٤٩سالهاي   زندان در 

 -شكل بندي هاي ايدئولوژيك      خط مشي سياسي ،    ساير محافل طرفدار   افراد به محافل طرفدار راد و      گروه ها و  
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محافلي كه كم   ؛   در زندان شكل گرفتند      ٣سياسي رنگ مشخص تري بخود گرفت و اولين محافل موسوم به خط             
 ج گيري بود، رسيده و       ضخط مشي چريكي كه درحال ن           با خط مشي كاستريستي و         كم به مرزبندي روشني     

گروههاي برخاسته از انشعاب هاي حزب  با سوي ديگر از حزب توده و شوروي مرزبندي داشتند و  بروشني با 
 از اينرو  .ايران فاصله داشتند    بودند، برسرتطابق اين تزها در        چين و تزهاي مائو       توده كه آشكارا طرفدار      

گروه  سازمان انقالبي و     سيامك لطف اللهي از      (نمايندگاني فكري از اين گروها در زندان                عليرغم حضور  
 از .توانست به وحدتي وسيع دست يابد         ن جريان موسوم به سياسي كار       )……..جفرودي وابسته به طوفان و      

 بقيه پس از    ن آزاد شد،   تلويزيون شاه از زندا      مصاحبه با  دامغاني كه پس از      از ، به غير   دمحفل بهروز را   
نيروهاي جديدي كه به     با بسياري از آنها مجدأ به فعاليت سياسي پرداختند و           گذراندن دوران زندان آزاد شده و      

وحدت با بخشي   اين گروه در اوان انقالب بهمن با    .آوردند بوجود را ”كمونارها“محفل وسيع    آنها پيوسته بودند،  
گروهي موسوم   و ..)…مجيد زربخش و  (مبارزه   سازمان اتحاد  و )آمده بودند كه به ايران    (سازمان انقالبي    از
 روبرو شد   دطرفداران سابق را   اين عمل با مخالفت بخشي از      .ان پرداختنند رتشكيل حزب رنجب   به كار  ”آذر“ به

اتخاذ   جهان چين و سياستهاي آن وسهخط  حزب رنجبران با تأئيد . پيوستند٣پي آن به سايرگروهاي خط  كه در
   كامٌال جدا  ٣گروههاي خط    ساير از را خود ) باصطالح مبارز ( مسلمانان بخشي از  تاكتيك وحدت با ليبرالها و    

 .آمد چين بوجود روشني بين مجموعة محافل سابقأ طرفدار اين مقطع بود كه مرز فقط در ساخت و
قبال  در را است خود سي و  مخفي شد  ۶١ ضربات سال  و خلع بني صدر   و فرار از حزب رنجبران بعد  

اين مقطع  حزب رنجبران كه در .رهبران آن دستگير و اعدام گرديدند عده اي از .جمهوري اسالمي عوض كرد
سرمشي مقابله بارژيم     داده بود، بر    خويش قرار  كار دستور در سياست سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي را        

بعدأ  و ) قشقايي درميان عشاير (جنوب    به مازندران و   گروهي كه معتقد به مبارزة مسلحانه بودند        .تقسيم گرديد 
ساير گروههاي سياسي مخالف رژيم،         آنها با  عليرغم مشكالت عديده كه به ارتباط مجدد           . به كردستان رفتند   

 و )٣( به شكست شد كه همگي منجر   اين راستا دست بزنند    مربوط ميشد توانستند مدت كوتاهي به فعاليتهايي در       
اين اواخر اپوزيسيون     بهروز راد كه در     .مراه با ساير جريانات رنجبران عمدتأ راهي خارج شدند          بقاياي آنها ه  

درسال  به خارج گريخت و     اين حزب جدا شده و       نمايندگي مي كرد، عمٌال از       اقليت درون گروه رنجبران را      
 به بعد    ۵٢-۵١ سال از .گذشت يك بيماري طوالني در      از پسپاريس   شهر در ) ٢٠٠٠ وريه  ف   ١٧(١٣٨٠

. مشي سياسي بودند، افزايش يافت     محافل طرفدار راد، فعاليتهاي سياسي گروههاي مستقل كه طرفدار          عالوه بر 
فعالين سياسي شكل گرفته      از ابت وعده اي ديگر     ن گروهي است كه حول بهروز      مهمترين اين محافل،   يكي از 

آنها عالوه   در  .داشت” بسوي انقالب “ ها عنوان آن ساخت كه يكي از    جزوه منتشر  آنزمان دو  اين گروه در  . بود
رژي » انقالب درانقالب« نيز و )ماريگال مانند(مبارزين آمريكاي التين  آثار ازكه نظرات مشي چريكي  نقد بر

مردود  »م انقالبي سآوانتوري«بعنوان   عمل چريكهاي ايراني را     ،دندوبنظريات كاستريستي الهام گرفته       دبره و 
مائو، پيوند ارگانيك با توده ها، بردن           نظريات لنين و    كپي برداري از    ليكه خودشان با الهام و      حا در. شمردند

استقرار جمهوري   جنگ توده اي و     نوين طبقة كارگر،    تشكيل حزب طراز    ل بميان آنها و      -تئوري انقالبي م   
 ك خود همت گماشته به نشر     ايدئولوژي اين راستا به ارتقاء سطح نظري و       در .غ مي كردند  يتبل دمكراتيك خلق را  

كردستان فعاليت  جريان ديگري كه در گروه نابت با. پرداختنند كم نيز تيراژ ماركسيستي با  ترويج برخي آثار   و
كه  ( ناميده شد  فعاليني كه بعدأ گروه كردها      اردالن با  طريق برادران يزديان و     از ارتباط بود، و   مي كرد، در  

سعيد يزديان ،     عالوه بر نابت و      ضربة وسيعي خوردند و     ) آوردند وجودب بعدها هسته هاي اصلي كومله را        
 ارتباط بودند و    فعالين دانشكده پزشكي كه با آنها در           ز  عده اي ا    فوادسلطاني، ايرج فرزاد و      ، مهتدي عبداهللا

م به  هجومي كه رژي   با ۵٣-۵٢ سال در .به زندان افتادند   كه جذب آنها شده بودند،      كارگران پيشرو  تعدادي از 
آنها بدام رژيم    بسياري از  تنگ شده و   فعالين غير مسلح نيز     بسياري از  عرصه بر  گروههاي مسلح آورده بود    

اين سالها مي    شد، در  ذكر باال محافلي كه در   عالوه بر . انباشته نمودند    صفوف زندانيان سياسي را     افتادند و 
توده اي  -مشي سياسي داخل با در ) كشور خارج ازمبارزين به نام  از  ( محفلي كه حول بيژن چهرازي توان از

مجموعة  .رضا عصمتي و حسين خسروشاهي به زندان افتادند        كه همراه رستم بهمني،    شكل گرفته بود، نام برد    
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 شده و  شدن درهاي زندان، آزاد     باز   بدنبال ۵٧-۵۶ سالهاي كه در  نددطيف وسيعي را بوجود آور      اين محافل، 
  را ٣محافل باقيمانده ازضربات رژيم شاه، هسته هاي اصلي گروه هاي خط                  افراد و  وپيوستن به گروهها      با

 :سه جريان طبقه بندي كرد مي توان در  را٣گروههاي خط  ريشه يابي، نقطه نظر  از .شكل دادند
كه مهمترين آن سازمان     با انتقاد به مشي چريكي بوجود آمدند       دل جنبش مسلحانه و    گروههايي كه از    -١

 است راه آزادي طبقه كارگر در كارپي
به بازسازي  داخلي، عناصر مبارز اختالط با بيش با كم و خارج آمده و گروههايي كه از سازمانها و  -٢

پيوند  ، ها اتحاديه كمونيست  مانند.  همراه گرديدند   ٣گروههاي داخلي خط      ساير داخل پرداخته و با     خويش در 
 .»سهند « مبارزان كمونيست  اتحاد گروه دأ داشتند،ع بنظر نقشي كه مهمترين آنها از خلق و

آنها توسط فعالين  بسياري از  و وحدت محافل داخلي بوجود آمدند     گروههايي كه عمدتأ از     سازمانها و   -٣
 انقالبي وحدت رهبري مي شوند، مثل رزمندگان و زندانهاي رژيم شاه

  بعد از انقالب بپردازم، الزم ميدانم از         ر دوران  د اين گروهها  اينكه به تاريخچه حضور     اينجا قبل از   در
گسترش بعدي   ثير نسبتأ مهمي در    أ كه ت  مبرب نام    خوانده ميشد،  ”دانشجويان مبارز “ جنبش دانشجويي كه بعدها    

 .اين گروهها داشت
ي هايي  ئگردهما .آمده بود   بوجود ۵٧-۵۶سالهاي   جوي كه در   فعالين دانشجويي با استفاده از     گروهي از 

رفتن به  نهضت“ برخي كارگران پيشرو دعوت از و درسالن هاي دانشگاه ترتيب داده و باترغيب دانشجويان     را
  كه با اشغال كارخانجات مهم اطراف تهران و اين اكسيون ها .سازمان دادند را” كارخانه ها
 مي توان به خاطرات ايرج كشكولي از رهبران سابق رنجبران مراجعه كرد دراينمورد   -٤

 داخل و   ي كارگران و راه پيمائي در          اسخنراني هايي بر      دادن ميتينگها و      بترتي  با  ،كرج همراه بود    
به  ميان آنها، سعي داشت كه كارگران را         تراكت و جزوات سياسي در      پخش اعالميه و   اطراف كارخانجات و  

 ون عمدة اين  مضم.را جهت دهد مطالبات خاص آنها پيوستن به نهضت عمومي توده اي تشويق نموده و
چه با نارسايي    اين اكسيون ها اگر   . سرمايه داران وابسته به آن بود      فعاليتها متوجة افشاگري رژيم شاه و      

فكراني بود كه ارتباط چنداني      نروش كمونيستها و  نسل جديد  يا جديدي بر  ةهاي بيشماري همراه بود، ولي تجرب      
 قديمي هدايت ميشد و    وسط كارگران مبارز و پيشرو و     اين حركات ت   بسياري از  .محيط هاي كارگري نداشتند    با

 با. شتاب بيشتري بدهند   مطالبات كارگران جهت و    دانشجويان به مبارزات و    دعوت از  اينها سعي مي كردند با     
اين حركات هم شتاب بيشتري        . صنايع فوالد  شركت وسيع كارگران نفت و         و ۵٧ اعتصابات عمومي پائيز      

با قدرت گرفتن كميته هاي شهري و انجمن هاي اسالمي كارخانجات، ادامة اين               ۵٧ن  اما پس ازقيام بهم   . گرفت
درجة اول جمعيتي    كه در  جمع شدند  “مبارز  دانشجويان  “ تشكل   جريانهاي دانشجوئي در   .حركات ناميسرگرديد 

كه  شروكارگران پي سوي ديگر بسياري از از. چين بود طرفدار  و٣راستاي نظريات گروههاي خط    سياسي در 
براي ايجاد تشكل    تبادل نظر  خانه كارگر اجتماعاتي به منظور بحث و         اين اكسيونها فعاليت مي كردند، در        در

 يورش رژيم   و ٣، با شكل گيري گروههاي مجزاي خط        “دانشجويان مبارز “تشكل  . آوردند هاي كارگري بوجود  
كرد و جريان خانة       سازمانها تنزل پيدا   به گروههاي هوادار       هم پاشيد و    به دانشگاهها از   جمهوري اسالمي    

گرديم به آستانة قيام      بر . رژيم افتاد  عمالاين خانه بدست      هم پاشيده شد و      رژيم از   اين هم بدست عمال   كارگر
به صحنه آمدن مردم ،        پليسي و  بهم ريختن قدرت سياسي و        آزاديهاي ناشي از     :سرنگوني شاه     بهمن ماه و   

ي بازماندگان  ااين مسأله هم بر     .هم جمع شوند    هم به گرد    گروههاي جدا از    وكه محافل     فرصتي فراهم آورد   
مهمترين تجربة اين تجمع      اولين و  . صادق بود  ٣گروههاي خط     ي محافل و   اهم بر  جنبش فدائي و توده اي و       

 .بود  ”ي آزادي طبقة كارگراكنفرانس وحدت بر“  ٣ براي خط
 :ين بودندگروههاي اصلي تشكيل دهندة كنفرانس وحدت چن

 )ل -بخش اصلي مجاهدين م( در راه آزادي طبقة كارگر سازمان پيكار  -١
  سازمان رزمندگان آزادي طبقة كارگر -٢
 )معروف به بخش خارج( اتحادية كمونيستها  -٣
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 )ل-ازمجاهدين م( ي آزادي طبقة كارگراگروه نبرد بر  -٤
 )ل-ازمجاهدين م( ي آرمان طبقة كارگراگروه مبارزه بر  -۵
 )پيوست محفلي كه درهمان ابتدا به پيكار( كارگران مبارز  -۶
 گروه پيوند خلق  -٧
 مبارزان راه طبقة كارگر  -٨
  مبارزين آزادي طبقة كارگر -٩
 متحدين خلق  -١٠
 مبارزين خلق  -١١
 گروه كار  -١٢
 پيكارگران آزادي طبقة كارگر  -١٣
 ) گروه زحمت يا ل وموسوم به يخش داخ ( اتحادية كمونيستها  -١٤

ديده  و “ همكاري با   ،) فني حقوق و ( برخي ساختمانهاي دانشگاه تهران    نمايندگان اين گروهها نخست در    
بعدأ به برخي     و ابتدا متعلق به پيكار     در (برخي خانه ها      در  و سپس     ”دانشجويان مبارز “ فعاالني از  ” باني

طوالني  طي جلساتي متوالي و    و .شرايط آن بود   ة وحدت و  بحثهايي دربارة نحو   .جمع ميشدند  ) گروههاي ديگر 
 برنامة تئوريك و  ( دربارة محتوي وحدت     . كدام غيراصولي است، بحث ميشد       و دربارة اينكه چه وحدتي اصولي    

مورد وحدت وجود     ديدگاه در  كلي دو   بطور .بحث جدي اي صورت نمي گرفت        ) غيره سياسي و وظايف و     
 در (مي دانست    » وحدت ايدئولوژيك  « محصول و وحدت را   صلي آن پيكار بود   يك ديدگاه كه حامل ا     : داشت

 مي گفت نشستها و     و) سخني نبود  سبك كار  اصول تشكيالتي و   روي برنامه ، سياست و      وحدت بر  آنهنگام از 
حقيقت يك   در.يديا سازمان كطريق بولتن تئوري از ادامه يافته و بايد ” ن وحدت ايدئولوژيكيا “گفتگوها تا انجام 
. كه قالب گردهمايي كنفرانس وحدت مي بود        ضمني وجود داشت   صريح و  مرزبنديها بطور  و رشته نقطه نظر  

سه   تز  با رويزيونيسم خروشچفي، مرزبندي    سم، مرزبندي با   نيپاي بندي به ماركسيسم لني       اين نقطه نظرها در    
بري طبقة كارگر، حق تعيين سرنوشت خلقها،       هايران به ر    انقالب دموكراتيك خلق در    د به اعتقا،  جهان چيني ها  

ضرورت تشكيل حزب طبقة    )  نه تمام شده مي دانست       و نه كافي  يعني انقالب بهمن را    (ضرورت ادامة انقالب     
باالخره اعتقاد به حاكميت سرمايه داري وابسته،          اعتقاد به اينكه شوروي سوسيال امپرياليست است و          ،  كارگر

مورد وحدت وجود داشت كه طبق آن گروههاي                در مقابل نظريات پيكار     رديدگاه ديگري د     .خالصه ميشد  
با هم   ،)باالست   در همان موارد ذكر شده    كه تقريبأ  (حداقل   مختلف كمونيست مي توانستند براساس يك منشور       

 وظيفة نشرية تئوريك   .آورند تئوريك بوجود  هم ادغام و يك نشريه سياسي و        در را تشكيالت خود  و متحد شوند 
ي اهم به توافق رساندن در مورد مسائل مورد اختالف بر            ي وحدت كل جنبش و     اكه هم بر   مي بايست اين باشد   

كرده  اين شرايط را سست تر )يارهبران گروهها  ( عده اي از گروهها .رسيدن به وحدتي عميق تر مبارزه كنند
 پيكار ابتدا با حمله به تز         ).جهانتز سه     از جمله بر سر ساخت جامعه و           (خواستار نوعي ائتالف بودند         و

وحدت نبايد به :  وتا ميگفتگبرنامة  نقد بحث ماركس دربه با اشاره  پيكار ( اصولي مي دانست ائتالف آنرا غير
جريان  . است ولي اين وحدت نيست       اين يا آن عمل درست      ائتالف بر سر   ).دست كشيدن از اصول منجر شود      
را به آن ادامه     ولي پيكار حملة خود    .اقل عقب نشست   حد منشور سر حدت بر ائتالف به تدريج به نفع جريان و       

پس ازمدت كمي پيكار با انتشار نشرية         . ديگر ديدگاه غالب دركنفرانس وحدت نبود        اين تز  م آنكه غ علير  ؛ ميداد
 حركت كنفرانس وحدت را       توسعة سازماني خود ازكنفرانس وحدت كناره گيري كرد و                  تحكيم و   خويش و  

برآن بودندكه نبايد اصول فروشي كرد، ولي مسائل              سر منشور  طرفداران وحدت بر   . خواند ”حالل طلبانه ان“
پذيراست،  نا    اجتناب وحدت برسر يك رشته اصول حداقل الزم و            : درجة دوم مانع وحدت نيست و مي گفت           

 . بوجود مي آيد    حين مبارزه ايدئولوژيك دروني     در و ”حين عمل “در وحدت عميق تر   . كافي است  ضروري و 
نشرية تئوريك   مورد وحدت ايدئولوژيك و انتشار      پيكار در  نظر بدنبال سازمان پيكار، سازمان رزمندگان كه با        

 .كنفرانس جدا شد از دنبال آنان آرمان خلق نيزبو  كنفرانس وحدت كناره گيري كرد از، مراه بوده



 7 

ولي برروي چندنكته اصرار       رانس بود كنف كار با  طرفدار وحدت و   ) بخش خارج  ( اتحادية كمونيستها  
 : داشت
؛ ساخت سرمايه دارانة     مي گفت  نيمه مستعمره مي دانست و     -جامعه ايران را نيمه فئودال      ساختار  -لفا

 .جامعه ايران نبايد موضع وحدت باشد
آن اينكه   و ويزيونيستي ازاين مسأله وجود دارد       ر كه برداشتي غير     روي تز سه جهان معتقد بود           -ب

دولتهاي امپرياليستي اروپا و ژاپن مواضع       هم  شوروي، هم خلقهاي تخت ستم و         درمقابل دو ابرقدرت آمريكا و     
 رژيم جمهوري اسالمي مورد     اين مواضع و برخورد برسر      .و يا اينكه خود با هم تضاد ندارند           .يكساني دارند 

جريان وحدتهاي   از  كمونيستها نيز   گروههاي موجود دركنفرانس وحدت نبود وبدين ترتيب اتحاديه            قبول ساير 
 غير ازپيكار، رزمندگان، نبرد، آرمان و      .ل خود ادامه داد كه بدان خواهم پرداخت        ستق و براه م   هبعدي خارج شد  

و گروهها   بقية) و رزمندگان پيوستند    پيوندخلق كه به پيكار     كارگران مبارز و   ( گروهو  اتحادية كمونيستها و د    
بوجود  را ”كارگر ي آزادي طبقة  اوحدت انقالبي بر   “اساس منشوري     وحدت، بر  كنفرانس محافل جمع شده در    

 بدين ترتيب بعد  . هم بعدأ به رزمندگان پيوست     )ل-جدا شده ازسازمان مجاهدين م    .(…گروه آرمان خلق    . آوردند
 از  يعني پيكار، رزمندگان و وحدت انقالبي و پاره اي               ٣از انحالل كنفرانس وحدت سه سازمان اصلي خط               

كنفرانس وحدت   گروههاي شركت كننده در      .خويش پرداختنند  مستقل به ادامة كار      گروههاي كوچكتر، بطور   
نبودند  سياسي مطمئني برخوردار  و  انسجام ايدئولوژيك    هنوز از  بودند و  بافتي نامتجانس برخوردار   ازساخت و 

حقيقت برخوردهاي    در. داشتندو براي تثبيت خود بعنوان سازماني چپ، برخوردي فرم گرايانه با اصول                         
 - تئوريك و ايدئولوژيك   نبود رهبري . دروني كنفرانس وحدت بنوعي ادامة برخوردهاي دروني اين گروهها بود         

همان ابتدا   كنفرانس را از،يك برنامه جمع كند حول اصول حداقلي از گروهها را  فلسفي كه بتواند همة محافل و     
ط بود، مزيد باو زائيده همين ركهسكتاريسم برخي گروهها هم  طلبي وياگرايش هژموني . محكوم به شكست كرد

 .برعلت شد
انشعابهايي نه چندان اصولي     كار و  محافل سياسي  خيزش توده اي از    بلبشوي قيام و    در ٣گروههاي خط   

تهاي صنفي محدودي . سياسي وتشكيالتي بودند،ايدئولوژيك، عمدتأ فاقد تدارك كافي تئوريك بلند كرده بودند و  سر
 .هاي بزرگ وشكستن سدهاي خرده كاري ميشدقدمكاري وديدگاههاي اكونوميستي آنها مانغ از برداشتن 

اعالمية  از وحدتهاي ذكر شده درباال، درچند اكسيون و        زمينة عملي غير   كنفرانس وحدت در   حاصل كار 
  همراه با سازمان فدائيان و     ١٣٥٨سازماندهي راه پيمائي اول ماه       مهمترين آنها دعوت و   . مشترك خالصه ميشد  

 .اعالم كانديداهاي مشترك نيز ازآنجمله اند ات قانون اساسي وبانتخا شركت در. همة گروههاي چپ بود
د، مي نآنجا كه منابع مورد دسترس اجازه ميده  تا٣اينجا به چگونگي شكل گيري گروههاي عمدة خط  در
بحث زيادي نمي كنم، چرا  راه آزادي طبقة كارگر عني پيكار در مورد يكي ازمهمترين اين گروهها ي      در .پردازم

بعدأ  ل و -تشكيل بخش م  مجاهدين و ايدئولوژي بخشي از كه تاريخچه و دگرگوني هاي اين سازمان كه با تغيير
 تا اندازه  مشي چريكي همراه بود، توسط خود اين سازمان انتشار يافته و              انتقاد از  لنينسم و  -پذيرش ماركسيسم 

 اعالم موجوديت كرده ۵٧سال  گروههاي مهمي كه درمقطع خيزش توده اي در از. ي جنبش روشن استااي بر
 .نام برد   تشكيل دهندگان اوليه كنفرانس وحدت بودند، بايد ازسازمان رزمندگان آزادي طبقة كارگر                           از و

طرفداران  برخي از   و وحدت محافلي كه حول شخصي بنام جمشيد نوش زاد شكل گرفته بودند                  رزمندگان از 
شده بودند،   او جدا  محافل طرفدار بهروز راد كه از      اي از  زندان شاه آزاد شده بودند و پاره        مشي سياسي كه از   

 .بوجود آمد
 بدنبال فعاليتهاي   ٥٢ دانشجوي سابق مدرسة عالي بازرگاني درسال         و جمشيد نوش زاد، از اهالي بوشهر      

 زندان ابتداء با   در .محافل طرفدار كرد ارتباط داشت      بتدا با عبداهللا مهتدي و      درا .دانشجوئي به زندان افتاده بود     
زندان  از خروج از    بعد ،پيوند با اين محافل     كرد و در    قرار بهروز نابت وبعدأ محافل طرفدار راد ارتباط بر          

عده اي  ني وبرخي از دانشجويان دانشكده ف با.  به متشكل كردن فعالين سياسي حول خويش پرداخت،۵٣درسال 
درسال . خوزستان بوجود آورد   برخي كارخانه هاي تهران، كرج و       ري در فكروشن -ديگر، هسته هاي كارگري   
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 دانشجويان فني و دانش آموزي از         كرد شبستري از   سعيد  روشنفكري محمود وحيدي،       – هسته كارگري      ۵۶
 تهراني بازجوي ساواك، با خوراندن سم        اعترافات بر بنا اين سه نفر  . به چنگ ساواك افتاد    كرمانشاه لو رفته و   

اثر  بر  حين پاك كردن اسلحة كمري اش          ۵۶سال   اواخر خود جمشيد نوش زاد هم در        . به شهادت مي رسند     
 يكي از  او را در    دوستانش شبانه جسد   . جان مي سپارد    درجا  به گلويش اصابت كرد       كه  گلوله اي   ، با اشتباه

چريكي  گفتني است كه اين محافل تحت تأثير جو پليسي و                    ( .ندبيابانهاي اطراف تهران به خاك مي سپار             
مسلح  ستگيري،د ي از رجلوگي ي دفاع مسلحانه و    اجمله نوش زاد را بر      از كادرهاي خود  آنروزها، چند تن از    

 تعقيب برخي هواداران گروه در       هستة دانشكدة فني و      لو رفتن       و با شهادت جمشيد نوش زاد        ).نموده بودند 
 خوشبختانه خيزش عمومي مردم به كمك آنها آمد و گروه از                    اما . اوضاع آنها بهم ريخته شد          ،يدانشكدة فن  

تجربة كنفرانس وحدت،    از بعد. آستانة قيام اعالم موجوديت كرد      در  و هامان ماند  ضربات بعدي پليس شاه در     
 يكي از فعالترين     محلي بزودي و  نشرية كارگري     چند نشرية سراسري خويش و     سازمان رزمندگان با انتشار    

ان مخلق، ساز   ي وحدت با پيكار، نبرد         اتالشهاي آنها بر     ).۵( گرديد ۶٠-۵٨ درسالهاي     ٣ گروههاي خط  
برخوردهاي متعدد به سرانجامي  و  عليرغم بحث ها،كومله كارگر ورزم بارز، مبارزين راه كارگر، مكارگران 
 پيوند خلق، وحدت نمايند و       و)  سازمان مجاهدين   ل -زبخش م اجدا شده    ( آرمان خلق      با فقط توانستند  و نرسيد

شيراز را   مشهد، مازندران ، اصفهان و     استانهاي مختلف بويژه در     و هاگروههاي شهرستان  محافل و  پاره اي از  
 اين دوره محدود و        وحدت در   كه درمورد كنفرانس وحدت ديديم، درك از                همانطور .بخود جذب نمايند     
 از. كارگري، مانع عمده وحدت يابي اين گروهها بود - باط واقعي باجنبش توده اينداشتن ارت و. سكتاريستي بود

 در خط امام، اولين شكاف نظري را ايدئولوژيك اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو -نقطه نظر سياسي
ليستي امپريا سر داعيه هاي ضد     موضوع مورد مشاجره بر    . اعضاي اين سازمان بوجود آورد      ميان رهبري و  

امپرياليست  عين ماهيت ضد خلقي اش، ضد       در ي را نرژيم خمي  كه   ديدگاهي. خورد به آن بود     نوع بر  رژيم و 
اين . ي مي توان به وحدت با اين جنبه هاي آن رسيد              عمقاط رسيد كه در  ي  آن به اين نتيجه م      ازو  مي دانست   

شكاف  .اكثريت گرايش نمود    توده و بعدأ حزب      جناح چپ اكثريت و       ةگانو  ديدگاه بزودي به سمت تزهاي د         
تعداد قابل مالحظه   ورهبرياعضاي   يك تن از.عراق پيش آمد ة جنگ ايران وحبحبو واقعي دراين سازمان در

كه . آغاز نمودند  حزب توده را   پروسة نزديكي با   و  از اين سازمان جدا شدند     ۶٠-۵٩اعضاي آن درسال     اي از 
كه (اختالف اصلي اين انشعاب . انجام نرسيد   به سر  ۶١-۶٠ات سالهاي   ضرب ميان خودشان و   تضاد در  بروز با
ماهيت رژيم   بر سر !) نوان اخراج اعالم شد     عرهبري سازمان رزمندگان، ب      اکثريت    آنزمان توسط بدنه و      در

 شوروي و   )!(مترقي   تأئيد جنبه هاي سوسياليستي و     مقابل عراق و   دفاع ازجنگ دفاعي در   ،  جمهوري اسالمي 
ايدئولوژيك  -اين سرانجام منطقي دوگانگي اي بود كه خط سياسي                  و. تبعات آن بود      سوسياليسم و    اردوگاه

اما بخش عمدة سازمان رزمندگان كه باقيمانده بود، نتوانست ازمبارزه           . رزمندگان از ابتدا با خود حمل مي كرد        
ي پاسخگوئي به     انامه بر  داشتن يك بر     سر مسألة اصلي بر    . برآورد سياسي داخلي سالم سر        ايدئولوژيك و  

جنبش جهاني  بحران عمومي كه در تالطم داخلي و جنبش پر .مسائل جهاني بود معضالت متعدد جنبش داخلي و
توان تئوريك آنها    پاسخهائي مي طلبيد كه از    ،  آلباني بوجود آمده بود    چين و  -كمونيستي توسط مواضع شوروي     

بدين ترتيب  . پرداخته شود  صحنة عملي به اين امر      ب نشيني از  كه با عق   آن بود  عاقالنه ترين كار  . خارج بود 
مبارزان   جدائي طرفداران اتحاد      ،آن از چند صباحي بعد      توده اي و        جدائي طرفداران   از رزمندگان بعد  

بخش  .ليلي خويش ادامه دادند      حت تعددي تقسيم شد كه بعضأ به كارتئوريك و              م، به محافل       )سهند(كمونيست   
به كردستان رفتند و چند صباحي نشرية              سابق رزمندگان به رهبري داريوش كاهدپور          كوچكي از اعضاي       

آمدها به    دريكي ازاين رفت و      ۶١ از سالهاي بعد  در داريوش كاهدپور . ساختند آنجا منتشر  رزمندگان را در   
طي   در ۶٧سال   اعضاي رهبري رزمندگان در    از باتفاق رضا قريشي لنگرودي يكي ديگر      كردستان دستگير و  

 داريوش كاهدپور درخانواده اي كارگري در .آويخته شدند زندان بدار اعدامهاي دست جمعي زندانيان سياسي در
-۵٣سالهاي  در. بود خوردار بر ميان كارگران اين شهر محبوبيتي زياد در از نفوذ و مسجد سليمان بدنيا آمده و

طرفدار راد    حافل سياسي كار مبا آنجا در  شاه افتاد وارتباط با محافل وابسته به سازمان طوفان به زندان  در۵٢
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سال  در اولين جزوة تئوريك او     .تدارك سازمان رزمندگان فعال بود       در ٥٦سال   آزادي در  از بعد شده و  آشنا
 ايدئولوژيك چريكهاي فدائي باتوده اي ها        -پيوندهاي سياسي  مشي چريكي و    انتقاد از  ارتباط با نفي و      در ۵۶

 داريوش كاهدپور در   . سرسازمان فدائيان آمد    كه بعدها بر    آنچه رس بود از    كه اعالن خطري زود     شد منتشر
 مقام يكي از در بعدها و  فعال مسجد سليمان نقش اساسي داشتةهست ايجاد شاخة خوزستان سازمان رزمندگان و

 لنگرودي كه درسال     قريشي رضا . قرارداشت ،انحالل آن  زمان    تا ،ئت تحريريه سازمان  يه اعضاي رهبري و  
اق ف بات  و داشت قرار محافل سازمان پيكار   برخي از  ارتباطي محفلي با    بدنبال انحالل سازمان رزمندگان در     ۶٠

 به زندان شاه افتاده ٥٢سال  كه در  صنعتي بود  دانشكدة دانشجويان سابق  از،موسوي دستگير شده بود منصور
تشكيل  در اولين عناصري بود كه به محفل رزمندگان پيوسته و           زا زندان   ي از دآزا از بعد ٥٦سال    در  .بود

دل كنفرانس وحدت بيرون     سازمان ديگري كه از    .رهبران آن گرديد   يكي از  بعدها اين سازمان شركت داشت و    
وحدت “ تالشي كه به ايجاد    . شروع به فعاليت كرد    ” ي آزادي طبقة كارگر    اوحدت انقالبي بر   “ آمده بود، با نام    

مدتي آنرا ادامه داد،     ” ي آزادي طبقة كارگر    ارزم انقالبي بر  “  از آن يعني     يبعدأ گروه   انجاميد و   ”.…انقالبي
 انسجام تشكيالتي، توجه به كميت پيش از           ضمن داشتن اشكاالت مهم ازجمله مسأله كم بها دادن به برنامه و                   

رزمندگان كه ازآن به      ي پيكار و  گروه گرائ  ، از ”روز مد“ چپ روي  برخي مسائل از   دنباله روي در   كيفيت و 
رزم انقالبي هم    و ”وحدت انقالبي “ علمي تر  و اما به تعريف دقيق تر     . تعبير شده، تاحدي مبرا بود      سكتاريسم

حد زيادي همچون سكتي كه        تا يعني برغم داشتن پيوندهاي كارگري و روشنفكري، هنوز            . سكتاريستي بودند 
علمي  به تالش در راه بدست آوردن ديدي وسيع و  عمل مي كردند و    ،كف دارند  در گويي داروي معجزه آسا را    
 از بحران وبدنبال كه ” رزم انقالبي“. م را نمي دادندزرا ببيند، بهاي ال طبقة كارگر كه بتواند منافع عام جنبش و

  تدوين نظريات خويش، نخست دربارة ماهيت رژيم جمهوري                 به  شكل يافته بود،     ”وحدت انقالبي  “هم پاشي     
جريانات نزديك به  بني صدريها و ت آزادي، حزب ملت ايران وضجبهة ملي، نه( آنها ليبرالها .اسالمي پرداخت

 آنها را نمايندگان 
كه  “هاي ايران تسيلنين -وضعيت سياسي كنوني و وظايف ماركسيت       “جزوه اي بنام      انتشار پخش و   -۵

بخشي از فعاليت   . ي گروه رزمندگان تنظيم شده بود     رفقاي گروه مبارزان راه کارگر و تني چند از اعضا          توسط  
 .هاي اوليـه گروه در دوران قبل و بعد از انقالب بود

 خميني را  روحانيون حاكم به رهبري    بخشي از  حزب جمهوري اسالمي و    بورژوازي صنعتي متوسط و   
 .، مي دانست  ) مي بردند  آنهنگام بكار  اصطالحاتي كه در  ( بورژوازي سوداگر  يا نمايندة سرمايه داران تجاري و    

 مسألة دولت   ،مورد ماهيت امپرياليسم، مسألة دهقاني      در را )ك-م-ا(جزوه اي ديدگاههاي سهند       رزم انقالبي در  
تعريف امپرياليسم به مثابة صدور        سهند در برنامه اش         .يدماهيت بحران به نقد كش        تعريف دموكراسي و    و

م را نيز حذف كرد، ولي دمر فرمول حكومت مردم بر  وهپس گرفترا ) نيروي كار ارزان يا استعمار و(سرمايه 
رزم انقالبي درپي توضيح بحران جنبش به ماهيت سوسياليسم            .كلي فراموش نمود   تز امپرياليسم را بعدأ بطور     

اين  تكيه بر  كه با  آن يعني آنارشيسم و رفرميسم تكيه مي نمود و سعي نمود             خرده بورژوائي در دو شكل بروز      
 ضربات رژيم، اين گروه را      و ٦١عمومي سال     ولي بحران   . رديابي علل شكست جريانهاي چپ بپردازد      به تز
 .امان نگذاشت در نيز

حزب كمونيست   “ آستانة تشكيل  كومله كه در    و ) ك-م -ا ( هواداران آنها به سهند      از  گرايش بخشي  
   و از رهبران آن  نفر چند خروج  بودند و ” ايران

اين سه جريان    كنار در .پايان داد  داخل كشور   در هاعمأل به فعاليتهاي آن     اعدام يكي ديگر،  دستگيري و   
كه  گروه سهند . داشتند كومله قرار  و) ارزان كمونيست بم اتحاد( گروه سهند ،  كنفرانس وحدت  اصلي متشكل در  

 انگلستان آمده و   أ از عمدت و  تشكيل ميشدند  )رهبران عمدة آن    حكمت از  منصور( فعالين خارج كشور   عمدتأ از 
 مورد امپرياليسم و   ابتدا بدليل نقطه نظرات جديدي كه در        بود، در  ماركسيستهاي آنجا  از نقطه نظراتشان متأثر  

 ايدئولوژيك   ءخال از ، مورد توجه محافل روشنفكري قرارگرفتند و            ندتشكيل حزب مي داد       سرمايه داري و    
جريانات بعدي   و(سهند  .  گرديدند ٣خط   ان گروههاي ديگر  ي ناراضي اتجمعي بر  مركز موجود استفاده كرده و    
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سرمايه مي  صدور ، ماهيت امپرياليسم را) كمونيست كارگري ايرانبعدأ حز بنيست ايران ووآن يعني حزب كم
خارج  آن در  مهمترين عملكرد  را فوق سود  كسب ما  ي نيروي كار ارزان و    ااين زاويه جستجو بر    دانستند و از  

 -سياسيه ي تشتت     بحبوح در نبود مبارزة تئوريك جدي و      در .داري مي دانستند   لي سرمايه حوزه هاي اص   از
 -هاي سياسي رابطه  حتي ايجاد     يك و ژتاكتيك نفوذ ايدئولو     گروه سهند با     ٣ايدئولوژيك گروههاي سنتي خط        

ندگان، پيكار  نيروهاي سازمانهاي ديگر را بخود جذب كند و بامحافلي از رزم                ي از ئتشكيالتي توانست بخشها   
ابتداي ضربات   م به يادآوري است كه در       زال. مان كومله ، حزب كمونيست ايران را بوجود آورند            زباتفاق سا 

 از .سهند پيوسته بودند، سريعأ بدام رژيم افتادند       ه كومله و  باين محافل كه     بخشي از  جنبش چپ ،   رژيم به پيكر  
هم چنين محفل بيژن      بعدأ به سهند رفته بودند و        پيوسته و رفقاي سابق آرمان كه به رزمندگان          جمله دو تن از    

 از( رهبران كومله  تعدادي از  همراه با . تهران بوجود آورده بود    كومله در  هواداري از  چهرازي كه گروهي در   
رضا عصمتي، حسين خسروشاهي، رستم بهمني و بيژن چهرازي همراه اين عده بدست                     ) جمله سعيد يزديان   

اشغال كامل كردستان توسط رژيم، اغلب         و ۶١-۶٠ضربات سالهاي    از بعد .هادت رسيدند دژخيمان رژيم به ش   
آن دو جريان    از ب اتفاق افتاد و    زاين ح  چندي انشعاب مهمي در     از بعد. رهبران اين حزب به خارج گريختند       

ه عمدتأ  ايران ك كارگري  حزب كمونيست ايران، كه اعضاي اصلي سابق كومله هستند و حزب كمونيست                “بنام  
 طي سالهاي اخير در    با وجود انشعاب مهم ديگري كه در        .اعضاي اصلي جريان سهند مي باشند، بيرون آمدند         

توان انتشاراتي   هم از   آمده، آنها هنوز   يددپ) حدود بيش ازصد كادر و عضو     (،  “حزب كمونيست كارگري ايران   “
 .تندداخل هس ارتباطاتي مهمي برخوردارند، و مدعي فعاليتهايي در و

 مالمونيستهائي چون كپيگير راه  كردستان فعاليت مي كرد و قيام در سازمان كومله كه از سالهاي قبل از     
عبداهللا مهتدي، فواد    ( رهبران آن به زندان افتاده بودند        در دورة شاه بخشي ازفعاالن و        مخفي بوده و    آواره و 

 انشقاق و  كيل حزب كمونيست ايران از       تش پي وحدت باگروه سهند و        در .)……يان و  يزدسلطاني ، سعيد       
عراق  كردستان ايران و     اكنون سه جريان بنام كومله در          . انشعاب هاي بعدي اين سازمان بي نصيب نماند              

 . حضور دارند
مان كمونيست كردستان   زسا(  كومله -٢. سازمان كمونيست كردستان حزب كمونيست كارگري ايران        -١

 ).حفظ نام سابق( سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان -لهكوم(و سومي ). حزب كمونيست ايران
آن ز  گروههاي كنفرانس وحدت ا      با اينجا با اشاره به سرنوشت اتحاديه كمونيستها كه درپي تضاد                 در

برگزيدن نام سربداران به يك         اتحاديه كمونيستها بعدأ با      . مطلب خود را به پايان مي رسانم           ،كناره گيري كرد   
اين جريان متحمل ضربات       در. ل دست يازيد    آمبه اشغال      مازندران دست زد و       حانه در  رشته عمليات مسل    

حزب كمونيست ايران، ماركسيست      “نام   بقاياي آن با   . دست داد  بخش عمدة نيروي خود را از         سنگيني شد و   
شد، جزوة ابتداي اين مقاله اشاره  همانطور كه در. به موجوديت خويش ادامه مي دهند     ” ..…لنينست، مائويست، 

  بخصوص آن بخش از    ٣تاريخچة گروههاي موسوم به خط       سعي نموده گزارش گونه اي از وضعيت و        حاضر
  و  ع توضيح دقيق تر مواض         .قلم افتاده است، بپردازد        هاي سالهاي اخير از       يتاريخ نويس   اين جريان كه در       

 .شودديدگاههاي آنان و تحليل آنها ، جاي ديگري دارد كه بايستي بدان پرداخته 
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