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      علی فرمانده

 
  از جنبش فدايی تا تشکيالت های فدايی

 گذاری تحليلی به بيش از سی سال
  

  :پيشينه بر مقاله
اين . در عرض ده سال گذشته، يکی از مشغوليتهای فکری من، پرداختن به مسائل جنبش فدايی و تشکيالتهای فدايی بوده است

سناد و مقاله های متعدد داخلی و يا منتشر شده رسمی، بحثهای شفاهی مشغوليت توسط مراجعه به تجربيات خودم و ديگران،ا
در طول اين سالها خود من . درونی و بيرونی تشکيالتی و باالخره مصوبات و تصميم های رسمی تشکيالتهای فدايی بوده است

کت فعال در بحث های سعی کرده ام که از طريق سخنرانی، مصاحبه های راديويی، نوشتن مقاالت بيرونی و درونی و شر
در مقطع فعلی پس از خروجم از . درونی و بيرونی، بخش های مختلف نظرات و تحليل خود در اين مورد را ارائه دهم

تشکيالت سازمان فداييان اقليت، تعدادی از رفقا، پس از سخنرانی اينجانب در مورد جنبش فدايی و با توجه به تماسهای نسل 
به جای اين .  ايران و در ميان دانشجويان ، از من خواستند که به برخی از نکات آنها جواب دهم جديد مبارزين ، بخصوص در

جوابگويی، برآن شدم که اين مجموعه چندين ساله را جوهر نوشته اين مقاله کنم و گامی بردارم در جهت مستند سازی تجربيات 
 است که تکميل کننده اين مقاله ، مقاله های مختلف من در مورد الزم به توضيح. مبارزاتی و تشکيالتی چندين نسل از مبارزان

نکته ديگر اينکه ، به دليل وسعت تاريخی و فعاليتی . مسائل تشکيالتی است که در هرکدام بخش هايی از نظراتم را ارائه داده ام
ه در همه جا حضور و يا اطالع داشته سازمان چريکهای فدايی خلق ايران و از آنجاييکه که من و يا رفقای ديگر نميتوانستند ک

باشند و از آنجاييکه بخش زيادی از اطالعات به صورت شفاهی و نه کتبی در اختيار افراد مختلف است و طيف وسيعی حتا 
فرصت انتقال تجربيات خود به ديگران را به دليل اعدام از دست داده اند، مقاالت ديگری که در اين زمينه چاپ شده است را 

در عين حال از تمامی خوانندگان در خواست دارم که با نقد و برخورد فعال و يا درج نظرات و تجربيات . ل اين مقاله ميدانممکم
خود ، سعی کنيم که همگی در مستند سازی اين دوره تاريخی و مهم فعاليت بخش وسيعی از جنبش کمونيستی ايران ، گامی را 

نکته آخر اينکه من متاسفانه به دليل عدم . يست با تجربيات جنبش کمونيستی ايران برداريمدر جهت آشنايی نسل جديد فعالين کمون
فعاليت مستقيم تشکيالتی با ديگر سازمانهای جنبش کمونيستی ايران در دوره های مختلف، نميتوانم تجربيات و يا تحليل مستندی 

کيالت ها به دليل بی اعتنايی به اين تجربيات نيست بلکه صرفا در اين زمينه داشته باشم ، بهمين دليل، عدم پرداختن به آن تش
پرداختن به بخشی است که خود در آن سهيم بوده ام و بخش بسيار طوالنی از حيات سياسی من با آن در هم تنيده بوده است، 

ترکی را در اين مقاله اگرچه معتقدم که بسياری از رفقای فعال در تشکيالتهای ديگر و در مقاطع تاريخی مشابه، نکات مش
  .در پايان ، من اين مقاله را به نسل جديد فعالين کمونيست وچپ در ايران تقديم ميکنم. خواهند ديد

   
  :مقدمه

 يکی از داليلی که من فکر ميکنم بحث در مورد جنبش فدايی اهميت دارد، اين است که جنبش فدايی بخش مهمی از جنبش 
تاثيرات اين جنبش حتا در زمينه های اجتماعی، . حال افت و خيزهای زيادی هم داشته استکمونيستی ايران بوده و در عين 

دليل ديگر اين است که به نظر من جنبش کمونيستی هميشه می . فرهنگی و ادبی نيز عيان است و همگان به خوبی از آن آگاه اند
ما در مقاطع مختلفی از جمله در زمان شاه .  داشته باشدبايد جمع بندی خود از فعاليتها و پريودهای تاريخی مختلف مربوطه را

شاهد اين بوديم که از جمله جنبش فدايی در عين حال که فعاليتهايش را به پيش می برد، هيچگاه وظيفه جمع بندی مبارزاتی 
 که در حقيقت اين خودش را به تعويق نيانداخت و از اينرو اشکال مختلف مبارزاتی هميشه مورد بررسی قرار ميگرفتند؛ چرا

همين جمع بنديها ، در شرايط بسيار . جمع بنديها ، پايه و اساس انتخاب شکل های جديد سازماندهی و يا عمل مبارزاتی بودند
اين مسئله پس از . حساس مبارزاتی، حتا توانستند جلوی بسياری از ضربه ها را بگيرند و يا شدت و حيطه آنها را کاهش دهند

از اينرو در . دست فراموشی سپرده شد ويا با توجيح در گيريهای مبارزاتی، به فردای نا معلومی واگذار گشتاين دوره ، به 
دوره های بعدی فعاليت سازمان چريکهای فدايی خلق ايران ، نه جمع بندی تشکيالتی و مستند سازی آن، بلکه صرفا اوضاع 

می و وضعيت نيروهای ديگر، تعيين کننده انتخاب سياستهای جديد و خارج از تشکيالت، يعنی سياستهای حاکم بر جمهوری اسال
. يا سازمان دهی جديد قرار گرفت و اتفاقا به همين دليل نيز در مقاله خواهيم ديد که چه عواقبی را با خود به همراه داشته است

را شروع کرده اند و اين نسل هم ارائه جمع بندی در حال حاضر به اين دليل اهميت دارد که فعالين جديد حرکات خودشان 
بنابر اين وظيفه ما در اين است که از تکرار اشتباهات و بن بستها و . ميخواهد که ما اين جمع بنديها را در اختيارشان بگذاريم

تنش هايی که در دوره های مختلف مبارزاتی قبلی باعث ضربه های متمادی بر پيکره ی جنبش کمونيستی شده است، جلوگيری 
از اينرو اين جمع بندی ها نه متعلق به يک ! نيم و حرکت نسل جديد مبارزان را به جلو ونه تکرار اشتباهات سوق دهيمک

بلکه اين جمع بندی متعلق به جنبش وسيع کمونيستی ايران . تشکيالت سياسی است، نه صرفا متعلق به تشکيالتهای سياسی است
 و بخش بسيار وسيع افراد کمونيستی است که تعلق تشکيالتی ندارند ولی در اين اين جنبش متشکل از تشکيالتهای سياسی. است

ارائه جمع بندی به جنبش از يک لحاظ ديگر هم . جنبش فعاليت ميکنند و اهداف مختلف جنبش کمونيستی را به پيش ميبرند
ور، در خارج از تشکيالتهای سياسی اهميت دارد و آن اينکه بخش بسيار وسيعی از فعالين کمونيست در ايران و خارج از کش

قرار گرفته اند و از اينرو با شفاهی بودن تاريخ و بخصوص در درون تشکيالتها ، اين بخش وسيع و بصورت خاص نسل جديد 
در مورد جنبش فدايی، بدليل عدم وجود مکانيسم های تشکيالتی برای جمع . مبارزين در ايران از اين تجربيات بی بهره می مانند
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نديهای دوره ای و هم چنين حضور بخش وسيع فعالين آن در خارج از تشکيالت، بسياری از بحث ها و صحبت ها که به واقع ب
دليل ديگر . رقم زننده تنش ها،انشعابات و در گيريهای داخل جنبش فدايی و تشکيالت فدايی بود، بدور از دسترس آنان مانده است

 توجهی عامدانه به آن، از اينروست که عده ای با حفظ و عدم کتبی کردن تجربيات برای عدم مستند سازی اين تجربيات ويا بی
اينکه من اطالعاتی دارم که ديگران ندارند، برای فرد من قدرت ايجاد ميکند و بسياری از افراد در . خود قدرت ايجاد می کنند

از اينرو، اين دانستن من و ندانستن ديگران . ا بدست آورند تالش برای دانستن، ميبايد در تماس فردی قرار گيرند تا اطالعاتی ر
از . متاسفانه اين رفقا کمترين توجهی به جنبش نداشته و هيچ ارزشی برای ديگر رفقای جنبش قائل نيستند. ، ايجاد موقعيت ميکند

يی و بعدها در تشکيالت های اينرو نيز فعاليت در جهت آغاز مستند کردن تجربيات و بحث ها و نظرات چه درباره جنبش فدا
اگر تک تک ما اعتقادی به جنبش کمونيستی داريم و . فدايی و چه درباره تشکيالتهای ديگر از اهميت ويژه ای برخوردار است

جنبش کمونيستی را خالصه شده به تشکيالت خود و يا کمتر از تشکيالت خود نميدانيم، می بايد سعی کنيم که اين تجربيات را 
ارائه اين تجربيات قدم اولی است برای آغاز نقدها و مبارزه ايدئولوژيک در سطح . تند در اختيار کل جنبش قرار دهيمبطور مس

جنبش و از اينرو در دراز مدت اگر از محضر تشکيالت خود و منافع خود نگاه نکنيم ، فقط و فقط به نفع جنبش مبارزاتی و 
برای اينکار ولی يک پيش شرط وجود دارد و ! از تکرار اشتباهات خواهد کاستنسل های جديد مبارزين خواهد بود، چرا که 

اگر اين نگاه در سطح جنبش ما نهادينه شود، . آن اينکه خود را نه در شعار که در عمل ،جزيی از جنبش وسيع کمونيستی بدانيم
. يل چپ به يک قطب قوی را برداشته ايم آنگاه قدم اول برای گسترش فعاليتهای مبارزاتی و سازماندهی جديد نيروها و تبد

علت اينکه ما آنها را نميبينيم در اين نيست که . جنبش کمونيستی ايران شامل هزاران فعال در ايران و خارج از کشور است
!  باشندنيستند، در اين است که ما صرفا زمانی آنان را می بينيم که مستقيما در کنار ما و در جمع يا تشکيالت ما حضور داشته

ما بايد خود را عضو جنبش کمونيستی بدانيم که برخی از ما تشکيالتی هستيم و بخش بسيار وسيعی تنها عضويتمان به عضويت 
ايستادگی و مبارزه برعليه نيروی سرمايه جهانی بطور عام : در جنبش محدود ميشود ولی فعاليتمان در راستای يک هدف است 

از اينرو دانسته های ما ،تجربيات ما و دانش . ی ايجاد حکومت اکثريت زحمتکشان ايران و جمهوری اسالمی بطور خاص برا
پذيرش اين مسئله به ما کمک . ما در خدمت نيرويی فراتر از جمع ها و تشکيالتهای خودی، يعنی جنبش کمونيستی ايران است

اين است که هر نقدی و هر نقد کننده ای ابتدا بايد مشکل اساسی ما امروز در . ميکند که هر نقدی را در دشمنی با خود نبينيم
مشکل در اين . يگانگی و دوستی خود را با نگاه مقابل ثابت کند و در صورت پذيرش اين نزديکی، آنگاه تازه شنونده نقد ميشويم
ينرو نمی خواهيم جاست که ما مرتب خود را در معرض تهديد و ضرب می بينيم و خود نيز می دانيم که کوچک شده ايم و از ا
به همين دليل است . اجازه دهيم که جال و شکوه گذاشته مان ذره ای با موجوديت کوچک جمع امروزمان در تناقض قرار گيرد

چنين تفکری و ! از اينرو، نقد کننده حتما غيرخودی است ، چون خودی حمله نمی کند. که هر نقدی با حمله يکی انگاشته ميشود
 است که جلوی هرگونه نقد سازنده و هر گونه بحث علنی ايدئولوژيک در درون جنبش کمونيستی را به چنين برخوردی سالها

تعطيلی کشانده است و اگر از غر زدن های گاه و بيگاه مان بگذريم ، نقد تئوريک و نظری که پايه و اساس تدوين ساختاری و 
بايد اين تفکر را و اين نوع برخورد را بدور انداخت و .  استاساسی هر گونه مبار زه ای است از درون جنبش ما رخت بربسته
واقعيت اين است که در عالم بنيادهای علمی مارکسيستی هيچ ! جلوی آن ايستاد، حتا اگر در کوتاه مدت، به تنش هايی بيانجامد

ی تنش از منظر وجود تنش و سازندگ. تحولی بدون پرداختن ، پذيرش و به ميان تنش ها رفتن صورت نپذيرفته است
اينکه يک تنش ما را به بن بست بکشاند . نيست) مثال درجامعه طبقاتی(مارکسيستی، چيزی جز ديدن عناصر متضاد يک پديده 

نقد بطور اتوماتيک نفی نيست، بلکه قدم اول در آناليز واقعيت . ويا ديوارهای بن بست را بشکند ، فقط و فقط بستگی به ما دارد
لبته اين جمله که نقد نفی نيست را بارها و بارها شنيده ايم ولی اين جمله نيز همانند بسياری از جمالت ديگر ا. يک پديده است 

امروزه ، اين جمله را ما قبل از هر بحثی و سخنی مطرح ميکنيم تا به طرف مقابلمان . ما، از محتوای خود خالی شده است
مله اما به اين دليل است که ، نقد وسيله علم است در پرورش يک نگاه، بر محتوای علمی اين ج. بگوييم که قصد دشمنی نداريم

بنابراين اگر نقد به نفی برسد، . مبنای آنچه نگاههای تاکنونی بوده اند و اينکه اين نگاه ها چگونه اين پديده را می انگاشته اند
اين نگاه جديد حاکم برنقد و يا منتج شده از نقد !  استهيچگاه اين به مفهوم نفی پديده نيست بلکه نفی چگونگی نگاه به يک پديده

از اينرو ميتواند در تعيين برخوردهای جديد به پديده، به ما کمک رسانده و . ميتواند به ما کمک نمايد که پديده را بهتر بشناسيم
به بيان . د مارکسيستی منتصب استاين ترسيم آن نقدی است که به نق. بهمين دليل، در رشد تفکر و کارايی عملکرد ما دخيل باشد

ساده تر، نقد هيچگاه وسيله نفی نيست بلکه اگر ما به نفی يک پديده برسيم ،اين امر بر مبنای اطالعاتی است که از نقد منتج شده 
عنی عدم وجود اين نفی، نه بر مبنای مرسوم امروزی آن ،ي. پديده را نفی ميکنيم) مثال طبقه( و ما بر مبنای منافع خود و يا جمع 

يعنی تصميم گيری ما برای عمل، ). مثال جامعه سرمايه داری( پديده بلکه در ضرورت ادامه وجود پديده يا تخريب پديده است 
بر مبنای نقدی است که اطالع دهنده، آناليزه کننده و از اينرو نشان دهنده روابط چگونگی پيوند عناصر تشکيل دهنده و ترسيم 

به بيان ساده تر،در ! زمانيکه ما پديده ای را نفی ميکنيم ، بواقع اول وجود آن را بايد بپذيريم. زای پديده استکننده تضادهای اج
آنچه نقدهای ما را غير مارکسيستی و از اينرو بی . صورت لزوم نفی، پذيرش وجود يک پديده ، قدم اول برای نفی آن پديده است

" نقدهای" به همين دليل. بانی نقد، يعنی ترسيم تضادهای اجزای يک پديده بی توجهيم محتوا ميکند اين است که ما به يکی از م
اگر آنچه گفته شد را بعنوان تعريف نقد و . ما يا رنگ وبوی تمجيد از يکی برعليه ديگری را دارد يا نفی موجوديت طرف مقابل

اعتقاد دارم که نقدی در طی ساليان گذشته در جنبش چرايی اهميت آن به پذيريم ، آنگاه متوجه می شويم که به چه دليل من 
به خصوص در آنجايی که پای نقد فعاليتها، شکل فعاليتی و ظرف فعاليتی در دوره های . کمونيستی ما صورت نگرفته است

 با شما آنچه را که من ميخواهم. مختلف تاريخ تشکيالت فدايی بطور خاص و جنبش کمونيستی ايران بطور عام به ميان می آيد
در ميان بگذارم اين است که چه شد که جنبش فدايی تبديل به تشکيالتهای فدايی شد؟ و چه روندی را با خود داشت؟ اين بررسی 

علت آنهم در اين است . بصورت تاريخ نگاری و ثبت وقايع و يا از طريق بررسی مواضع سياسی در دوره های مختلف نيست
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تهای فدايی بطور مفصل در مقاطع مختلف و توسط افراد و يا تشکيالت های فدايی توضيح که تاريخ جنبش فدايی و يا تشکيال
هدف من در اين مقاله باز کردن آن نکات و مسائلی است که از لحاظ تشکيالتی، باعث بوجود آمدن . داده شده و مستند است

ند نکته را برای روشن تر شدن نکات قيد شده در قبل از پرداختن به اين دوره می بايد چ. تشکيالتهای فدايی مختلف شده است
اول اينکه، در حقيقت تنشها ، انشعابات و اخراجهايی که مورد بررسی قرار گرفته اند، صرفا پيامد و . ادامه اين مقاله ذکر کنم
ظرف تشکيالتی از يک اين تفکر که به واقع با قرار دادن مبارزه خلق در سرلوحه فعاليتی خود، تغيير . برايند يک تفکر هستند

تشکيالت چريکی به تشکيالت سياسی ،بدون ارائه و ترسيم مختصات طبقاتی آن، عدم ترسيم نوع نيروهای پيش برنده جديد با 
توجه به هدف جديد سياسی شدن تشکيالت، عدم آمادگی و داشتن کادرهای الزم در مقطع انقالت و از اينرو دنباله روی از وقايع 

دوم اينکه اين مقاله نمی تواند . علل اصلی پيامدهايی است که در بخش های مختلف اين مقاله بدانها پرداخته امبعدی در جنبش، 
در بعد مقاله ای خود ترسيم کننده جزييات وقايع و يا نظرات باشد، از اينرو سعی کرده ام که فقط آن نظرات و وقايعی را 

اری رسانند و نه برعکس؛ و نکته آخر اينکه ، به نظر من مشکل، آن ديدگاه بصورت اجمالی ترسيم کنم که به شفافيت تحليل ي
! اساسی بود که به غلط فکر ميکرديم، که ايجاد يک تشکيالت سياسی بواقع بطور اتوماتيک طبقاتی شدن آن را رقم خواهد زد

ا از مسئله مبارزه طبقاتی غافل مشکل اساسی در اين نيست که در آن مقطع با توجه به سطح تفکری و تحليلی آن دوره، چر
مانديم، مشکل اساسی اين است که در تحليل های امروزمان حتا به جای نقد و بررسی مسائل ، سعی نماييم ثابت کنيم که جنبش 

 ، تشکيالتی گسترده و در جهت منافع مبارزاتی طبقه 57فدايی و تشکيالت سازمان چريکهای فدايی خلق ايران پس از سال 
اين واقعيتی است که می بايد هر تشکيالتی را در همان مقطع خاص خودش و با توجه به .  يا سازمانگر آن بوده استکارگر و

تضادهای موجودش نگاه کرد و بررسی نمود و باتوجه به اين نگاه می توان گفت که آيا اين تشکيالت درست عمل کرد و يا کار 
 به گذشت زمان و آموزش از تجربياتمان و آگاهی هايمان بخواهيم گذشته را نيز ديگری می بايد انجام ميداد؛ ولی اگر با توجه

آنگونه که امروز هستيم ، عوض کنيم ، آنگاه نه تنها خيانت ميکنيم بلکه راه را برای هرگونه پيشرفت و درس آموزی برای نسل 
  !جديد مبارزين می بنديم و جز توهم، چيز ديگری نمی آفرينيم

  
   :58ا اولين انشعاب وسيع در سال جنبش فدايی ت 
نکته ای که من فکر ميکنم چه در عرصه تشکيالتی و چه سياسی و چه نظری در دوره های مختلف فعاليتی بايد مورد توجه  

قرار گيرد ،اين است که نظرات مختلف در درون اين جنبش از آغاز وجود داشته است و آنچه تجلی خود را در سياهکل نشان 
آنچه که عموما در بحث در مورد جنبش فدايی مطرح ميشود .  حقيقت حاصل فعاليتهای چندين ساله ی پيش ازآن استميدهد، در

اين تفکر اشتباه ، حتا برخا از . اين است که، سياهکل آغاز اين جنبش بوده است ، حال اينکه سياهکل آغاز يک جنبش نيست
ايی حاکم بر جنبش، حماسه انگاری يک مبارزه جدی و کمونيستی و طريق خود تشکيالت های فدايی ، دامن زننده عمل گر

سياهکل تجلی بحث و گفتگوهای سالهای قبل . باالخره کم بها دادن به فعاليتهای تئوريک و ارزش ثانوی قائل شدن برای آن است
 اين تحليل سياسی، پس از آن، بر مبنای. سياهکل حاصل و تجلی تحليل سياسی ، اجتماعی و اقتصادی است. از آن است

پس از انتخاب شيوه مبارزاتی بر مبنای تحليل . اقتصادی و اجتماعی، شيوه های مختلف مبارزاتی مورد بررسی قرار گرفت
مشخص، شکل مناسب تشکيالت مبارزاتی مطرح شد و پس از اينکه شکل تشکيالت مبارزاتی انتخاب شد، مسئله چگونگی عمل 

در نتيجه سياهکل حاصل يک سری فعاليتها است، . ه ای که ما آغاز آن را در سياهکل می بينيميعنی نتيج. مبارزاتی طرح گشت
! يک سری نظرمندی ها ، پژوهشها و فعاليتهای تئوريک است که به يک عمل مبارزاتی ميانجامد. يک سری کارزارها است

. ه ما در واقع، سالها فعاليت قبل از آنرا ناديده گرفته ايمبنابر اين اگر ما سياهکل را آغاز فعاليتها بداينم نتيجه اش اين ميشود ک
اتفاقا همين تفکر خودش را امروز در آنجايی نشان ميدهد که ما برای تدوين يک تئوری انقالبی مبدا حرکت خود را از يک 

آنجايی نشات ميگيرد که به واقع عمل مبارزاتی سياهکل از . فعاليت و عمل آغاز ميکنيم و بدين گونه ميخواهيم به پيش رويم
تحليل ما در مورد ساختار سياسی، اجتماعی و اقتصادی چيست؟ واين ساختارها کدامند؟ بدون اينکه در نظر بگيريم ، اين تحليل 

به واقع نگاه تحليلی و علمی در اين است که زمانيکه ما ميخواهيم به سراغ بررسی يک . ها برای کدام سازمان سياسی است
بنابر .  ، مثال جامعه ايران، بايد نيت مان به واقع شناخت از جامعه باشد و بر اين مبنا بتوانيم تعريفی از آن ارائه دهيمپديده برويم

اين نگاه می خواهد اول بداند اين جامعه چگونه پديده ای است؟ و آنجايی نيز که . اين نگاهمان به سمت يک تشکيالت نيست
 کند، باز ميرود ميخواند، مطالعه ميکند، تجربيات مختلف را بررسی ميکند ، تجربيات جنبش ميخواهد شيوه مبارزاتی را انتخاب

مبدا هنوز تشکيالت . در اين مقطع هم، هنوزحرفی از تشکيالت نيست. های ديگر خارج از ايران را مورد توجه قرار ميدهد
بعد از اين دو . اند امر مبارزه را به پيش ببردنيست، مبدا حس جستجو گر، خالقيت و کنجکاوی انسان کمونيست است تا بتو

تحليل هست که شما ميبينيد، تازه بحث در مورد نوع تشکيالت مناسب، مختصات نيروی الزم و ساختار جمع تشکيالتی پيش می 
 که ما می بنابراين فقط در اين دوره هست. حاصل اين همه تالش به سياهکل می انجامد. اين هم دوره خاص خودش را دارد. آيد

برمبنای تحليل مشخص، هدف مشخص را تعيين ميکند و بر مبنای اين . بينيم سازمان چريکهای فدايی خلق تحليل مشخص دارد
هدف مشخص، نيروهای مشخص خود را تعريف ميکند؛ بر مبنای نيروها، وسايل مشخص را طلب ميکند و در جهت بدست 

همگونی . بنابر اين در اين دوره يک همگونی وجود دارد. ودش را بنيان می گذاردآوردن آنها کار ميکند و در نتيجه تشکيالت خ
تنها دوره ای از حيات جنبش فدايی را که می توان گفت در آن يک . بين عمل مبارزاتی، هدف مبارزاتی و تشکيالت مبارزاتی
 از انقالب، تنها دوره ای از حيات سازمان به بيان ديگر سالهای قبل. همگونی وجود دارد ، سالهای اوليه پس از سياهکل است

البته بايد دقت . است که تئوری و عمل به يکسان و در به هم پيوستگی با يکديگر ، حيات و فعاليت تشکيالتی را رقم می زنند
يی آن را شود که منظورمن نه هماهنگی آن چيزی است که ميبايد می بود، بلکه با توجه به آن نکاتی است که خود تشکيالت فدا

پس ازاين دوره آنچنان که خواهيم ديد، اگر چه در مقاطع مختلفی ، . به عنوان هدف، وسيله و عمل مبارزاتی انتخاب کرده بود
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انتقاد به عدم کار تئوريک و عدم وجود مکانيسمهای مبارزه ايدئولوژک وجود دارد ، ولی در عمل، گامی در جهت برطرف 
از دست دادن کادرهای تئوريک جنبش فدايی، در حقيقت زمينه را برای عمل گرايی . ه نميشودکردن واقعی اين مشکالت برداشت

علت ديگری که به اين عمل گرايی .  باز ميکند57هر چه بيشتر سازمان چريکهای فدايی خلق ايران در دوره پس از انقالب 
بنابر . الين آن در خارج از تشکيالت هم هستدامن ميزند ، محدوديت شديد اعضای تشکيالت در ازای طيف هزاران نفری فع

اين تشکيالت در يکی از حساس ترين دوره های تاريخی، به جای پرداختن جدی به مسئله تئوريک در راه ايجاد يک تشکيالت 
! گسترده سياسی عمال در جهت رفع و رجوع فعاليتها و سازماندهی خود در عکس العمل به وقايع اجتماعی قرار ميگيرد

براين اگر امروز ميگويم تئوری انقالبی مشخصی وجود ندارد، نه بعنوان يک شعار بلکه اين واقعيتی است که از لحاظ بنا
تاريخی به ما نشان ميدهد که برای تنظيم يک تئوری انقالبی ، نه فقط يک تحليل سياسی، نه فقط يک هدف مشخص ، نه صرفا 

 شناخت از نيازهای جامعه و مبارزه سياسی است که مبانی يک تئوری تعيين يک نيروی آماده در يک تشکيالت ،بلکه برمبنای
برای تدوين يک تئوری انقالی نمی توان از دوربين يک تشکيالت سياسی به تحليل و راه يابی نشست که برعکس . ميشوند

د شکل مبارزاتی، هدف تجربه اين دوره از حيات جنبش فدايی نشان می دهد که از دوربين واقعيت های اجتماعی می باي
بحران اساسی جنبش کمونيستی، امروز در اين است ! مبارزاتی، نيروی مبارزاتی و باالخره تشکيالت مبارزاتی را تعيين کرد

که ما اول عينک ميزنيم و بعد می خواهيم واقعيت ها را ببينيم و اتفاقا چون اين واقعيت ها را از طريق عينک می بينيم، عموما 
اين نکته توضيح دهنده اين واقعيت است که چرا سياهکل ميتواند، امر .  فعاليتها، اهداف و نوع نيروها اشتباه ميکنيمدر انتخاب

مبارزاتی را اوج دهد، در کليت جامعه، مبارزه را دامن بزند، در عرصه های مختلف تاثير گذار باشد و فراتر از يک تشکيالت 
اين عملکرد و تاثيرگذاری ، همانطور که خواهيم ديد در ! ش باشد و جنبشی هم عمل کندکارآيی داشته باشد و در حقيقت يک جنب

بنابر اين من فکر می کنم، اين ديد بسيار اشتباهی است که ما . دوره های بعدی کمتر و کمتر ميشود و گاها ديگر وجود ندارد
 و گسترش ديد مبارزاتی در ميان مخالفين رژيم بپنداريم ، صرف عمليات چريکی رفقا در آن دوره باعث جنبشی شدن مبارزه

فعاليتهای تئوريک رفقا، در شناسايی مختصات جامعه ايران، علل عدم کارايی شکلهای مبارزاتی ديگر، شناساندن . شاه گشت
ر حقيقت تجربيات جهانی مبارزان به جنبش ايران و باالخره ترسيم راه کار عملی مبارزه، همگی از فعاليتی هايی هستند که د

باعث تاثيرگذاری مبارزاتی در ميان مخالفين رژيم شاه شد و توانست در مقطع مشخصی از تاريخ ايران، نقش کليدی خود را 
در اينجا يک مشکل پيش می آيد که من فکر ميکنم، صرفا مشکل جنبش فدايی ويا جنبش . درميان اين مبارزين، بازی کند

ر برخی از کشورها، عالوه بر مشکالت عديده اقتصادی و مشکالتی که طبقه کارگر با آن کمونيستی ايران نيست و آن اينکه ، د
بنابراين وظيفه نيروهای کموينست در اين گونه جوامع . روبرو است، يک وجه ديگر هم اضافه می شود و آن ديکتاتوری است

در بسياری از اين گونه کشورها ميبينيم که . ايجاد يک باالنس بين مبارزه برای آزادی و دموکراسی و مبارزه طبقاتی است
بازتاب اين مسئله را می توان به عنوان مثال در نظريه های . نيروهای کمونيست اين توازن را به سختی می توانند ايجاد کنند

فتر می بيند و از نظر احمد زاده ، با توجه به اينکه مسئله امپرياليسم را شفا. احمد زاده يا بيژن جزنی، قبل از انقالب هم ديد
اينرو نقش سرمايه جهانی و از اين طريق وضعيت طبقه کارگر را بررسی ميکند ، در حقيقت نظرياتی است که مبانی طبقاتی و 

فارغ از اينکه ما نظرات احمد زاده را تا چه اندازه قبول داشته باشيم، واقعيت . نطفه های سوسياليستی را در محور خود دارد
ات وی چه از لحاظ اهداف مبارزاتی، چه از لحاظ تحليل جامعه ايران و چه از لحاظ نوع تشکيالت مبارزاتی ، اين است که نظر

در عين حال نطفه های سوسياليستی را هم دارد؛ چرا که ديدش به سرمايه جهانی . از يک شفافيت و هم گونی برخوردار است
.  مساعد نمی بيند ، مسئله مبارزه مسلحانه و تاکتيکها را مطرح ميکندولی از آنجاييکه شرايط ايجاد حزب طبقه کارگر را. است

البته در اين ميان نظر ديگری . بنابراين شرايطی ايجاد ميشود که به سياهکل می انجامد و درحقيقت عمل مبارزاتی آغاز ميشود
ارزاتی در ميان فعالين سازمان نيز توسط پويان مطرح شد ولی از آنجاييکه که نظرات وی در تعيين ساختار تشکيالت مب

چريکهای فدايی خلق، نقش تعيين کننده ای نداشت و بحث در مورد ظرف تشکيالتی ، عموما حول نظرات احمد زاده و جزنی 
اما اگر نگاهی را بررسی کنيم که جزنی مطرح . متمرکز بود، از پرداختن به نظرات پويان در اين مقاله صرف نظر ميکنم

اين در حقيقت يعنی ديکتاتوری و مبارزه با ديکتاتوری را محور مبارزاتی خود .  را نبرد با ديکتاتوری ميگذاردميکند و نام آن
از آنجاييکه جزنی مسئله خلق بر عليه ديکتاتوری و نه خلق برعليه امپرياليسم را مطرح کند ، دچار يک تناقض . قرار دادن

بنابراين نظرات .  گويد کار سياسی خلق برای از بين بردن ديکتاتوریگويی می شود که نتيجه اش همان نظری است که می
. جزنی با توجه به اينکه مسئله سرمايه جهانی را محور نميداند ، گاها در مقايسه با نظرات احمد زاده يک گام به عقب هم هست

يه ديکتاتوری شاه ميبيند و اين مبارزه را در حقيقت ديد جزنی، مبارزه طبقاتی و مبارزه برعليه سرمايه جهانی را در اقدام برعل
اين ديدگاه همانگونه که بعدا خواهيم . در الويت بر مبارزه توده های وسيع زحمتکشان در احقاق حقوق طبقاتی خودشان ميداند

ند و آن ديد، گرايشات فکری مختلفی را جذب سازمان ميکند ، زيرا تمامی اين گرايشات فقط و فقط يک نقطه مشترک با هم دار
حال اينکه در وجوه اساسی تر، يعنی آلترناتيو بعد از شاه، چگونگی به پيش بردن مبارزه طبقاتی و . نبرد با ديکتاتوری شاه است

يا مختصات تشکيالت مبارزاتی مناسب،هيچ گونه وجه اشتراکی وجود ندارد، مگر در يک وجه و آنهم ديد عموم خلقی حاکم بر 
ين دو نظر را با هم مقايسه کنيد ، می بينيد که حتا در ابتدا هم ، جنبش فدايی همان مشکلی را دارد که اگر ا. سياست و تشکيالت

در ديگر کشورهای مشابه هست؛ يعنی اينکه در عين مبارزه سياسی ، برای به پيش بردن مبارزه طبقاتی که مبارزه مشخص 
در جريان است که فراتر از منافع صرف طبقه کارگر قرار طبقه کارگر هست، مبارزه ديگری برای دموکراسی و آزادی هم 

دارد و ايجاد باالنس در اين دو وجه ، معموال يا کفه ترازوی مبارزه طبقاتی راسنگين تر ميکند و يا کفه ديگر ترازو يعنی 
وجه مشترک دارند و اما هر دو اين نظرها، در آن مقطع تاريخی يک . مبارزه برای دموکراسی و آزادی برعليه ديکتاتوری را

به واقع اين نظريات . آن اينکه چه مبارزه طبقاتی و چه مبارزه بر عليه ديکتاتوری، از کانال گسترش مبارزه خلق به پيش ميرود
نشان ميدهند که تفاوت شکل مبارزاتی و يا حتا هدف مبارزاتی به خود خودی تعيين کننده نيروهای متفاوت شرکت کننده در 

www.iran-archive.com 



 5

ميتوان شکل چريکی يا فعاليت سياسی را انتخاب کرد، می توان هدف براندازی ديکتاتوری و يا بر عليه سرمايه ! مبارزه نيست
جهانی بود ولی در آنجايی که نيروهای شرکت کننده را می بايد تعيين کرد، می توان مشترکا به يک نتيجه رسيد و آن بسيج خلق 

ش نظرات جزنی توسط سازمان چريکهای فدايی خلق، يک نکته را به دست پذير! است يعنی احاد توده ها و نه لزوما طبقه
فراموشی ميسپارد و آن اينکه جزنی هيچ گاه فرصت اين را پيدا نميکند که با توجه به انتخاب مبارزه سياسی بعنوان وجه غالب، 

چنين شفافيتی را که شما در اين . دهدبتواند هدف سياسی و تشکيالت سياسی بصورت اساسنامه و برنامه را به طور شفافی ارائه 
نظر جزنی در مورد ديکتاتوری شفافيت دارد، ولی آنجاييکه . موارد می توانيد در نظرات احمدزاده ببينيد، در مورد جزنی نيست

که می بايد در مورد تشکيالت مورد نياز اين هدف، نوع و چگونگی نيروهای پيش برنده و اهداف سياسی تاکتيکی و 
اين مسئله آن چنان شرايطی را . ژيک اين مبارزه صحبت کند، يا شفافيتی نيست و يا اينکه اصال بحث مدونی ديده نميشوداسترات

در . می تواند پا بگيرد و با نفی حتا نظرات جزنی ، مشکالتی را ايجاد کند که همه ما شاهد آن بوديم" اکثريت"پيش می آورد که 
بحران زده از اين لحاظ که از . ازمان چريکهای فدايی خلق تشکيالت بحران زده ای استاين دوران می بينيد که تشکيالت س

يک طرف کار سياسی را در دستور خود قرار می دهد ولی از طرف ديگر وسايل آغاز اين نوع فعاليت يعنی برنامه ، 
ز اين چهار جزء الزم، در مقطع انقالب هيچکدام ا! اساسنامه، نيروها و کادرهای الزم و شکل تشکيالت مناسب سياسی را ندارد

يعنی تشکيالت، اگرچه فعاليت سياسی را به عنوان شکل فعاليتی انتخاب کرده است ولی هيچکدام از . وجود خارجی ندارد
بنابر اين شما ميبينيد افرادی وارد تشکيالت می شوند که برمبنای معيارهای اساسنامه ! ملزومات آن در دست تشکيالت نيست

از اينرو است که بعنوان مثال در همان آغاز، مشکل رفقای .  يعنی ضابطه ای، جذب نشده اند ، بلکه معيار، رابطه ای استای،
چريکهای فدايی پيش می آيد و آنان صفوف سازمان را ترک ميکنند و تشکيالت خود را سازماندهی ميکنند و بر مبنای اين 

در سازمان " اکثريت"مسئله اساسی که در مورد بررسی رشد . پيش ميبرندتشکيالت جديد فعاليت مبارزاتی خود را به 
چريکهای فدايی بايد بدان پرداخت، ديدی است که اعتقاد دارد که نظرات رفيق جزنی در مورد کار سياسی ، نبرد با ديکتاتوری 

 اين نظرات، مقدمات فکری را ميتواند را باعث ميشود، اما درستتر اين است که اگرچه" اکثريت"ووو ، تنها دليلی است که رشد 
به نظر من برخورد نسبت به انشعاب، در ميان رفقای چريکهای فدايی . ايجاد کند، ولی همه تقصيرها بر گردن خود نظريه نيست

 در حقيقت 58انشعاب چريکهای فدايی خلق در سال . با توجه به مشکالتی که با تشکيالت پيدا ميکنند، نظری است زودرس
ی از نيروهای راديکال تشکيالت را جدا ميکند، بخشی از نيروهای راديکال را در موضع بينابينی ميگذارد و در حقيقت بخش

. برای بدست گرفتن مکانيسم های کمی و کيفی تشکيالت و حاکميت ديدگاه راست بر تشکيالت را باز ميگذارد" اکثريت"دست 
مکانيسم های تشکيالتی را هم در دست نداشتند ونميتوانستند سازمانگران اگرچه به نظر من، رفقای چريکهای فدايی خلق، 

مبارزه ايدئولوژيکی در سازمان باشند و باتوجه به تشکيل کميته مرکزی سوم، فعاليت اين رفقا با موانع مختلفی روبرو بود، اما 
. را بوجود آورند" اکثريت"يف موقعيت حضور اين رفقا در تشکيالت ميتوانست مکانيسم های خود، برای تاثير گذاری و تضع

، بسياری از "اکثريت"و بدنه تشکيالت و فعالين خارج از تشکيالت در مقاطع مختلف قبل از انشعاب " اقليت"همانگونه که 
 موضع گيريها و فعاليتهای راديکال را به رهبری تحميل کردند و تا اندازه ای حتا در آن دوره، راديکاليسم را در سطح جنبش

البته يک سری پيشنهادات مماشات . به نظر من رفقای چريکهای فدايی خلق خيلی زود تشکيالت را ترک ميکنند. دامن زدند
طلبانانه و راه حلهای رابطه ای و نه ضابطه ای هم به آنها شده بود، مثال بيايد مسئوليت تحريريه کار را بگيريد و يا مثال از 

چه نقش کليدی را در " کار"شما نگاه کنيد همين نشريه . ئوليت نظامی شاخه گيالن را بگيريدطريق رفيق حرمتی پور بيايد و مس
بنابراين، عدم . بازی ميکند و در حقيقت نقش سازماندهی نيروی راديکال جنبش را به عهده ميگيرد" اکثريت"مقطع انشعاب 

يروی راديکال تشکيالت را در مقابل اکثريت حضور رفقای چريکهای فدايی خلق در اين دوران بسيار حساس، بخشی از ن
من شکی ندارم . تضعيف ميکند و راديکاليسم را در يک اقليت تشکيالتی قرار ميدهدو دست اکثريت را بازتر و بازتر ميگذارد

يک که با توجه به ديدگاههای رفقای چريکها در اين تشکيالت، مشکالت و درگيريهای بسياری دامن زده ميشد و طبيعتا به 
بحث اساسی در اين است که آيا انشعاب ، انشعاب زودرسی است و يا خير؟ به نظر من يک نيرو تا آنجايی . انشعاب می انجاميد

که ميتواند بايد در تشکيالت حضور داشته باشد و کليه ابزارها را استفاده کند تا اختالف را به نقطه ای برساند که هم برای بدنه 
 فعال خارج از تشکيالت، شرايط يک تصميم گيری و يک انشعاب اصولی را ايجاد نمايد و از اين تشکيالتی و هم نيروهای

طريق بتواند حضور راديکاليسم در نيروهای خود ، و قرار گرفتن نيروهای راست در طرف مقابل را تضمين کند و کمتر 
زيرا در مقطع .  در آن مقطع بيشتر نشان می دهداين مسئله اهميت خودش را! نيروی بينا بينی را در هر دو طرف داشته باشد

، توده های بسيار وسيعی به سازمان چريکهای فدايی خلق پيوستند و بدليل حاکميت جمهوری اسالمی ، تقويت راديکاليسم و 57
داشته تضعيف راست در سازمانی که بزرگترين تشکيالت کمونيست در خاورميانه بود ، ميتوانست نقش کليدی در روند جنبش 

در اينجا البته بايد يک نکته ديگر را هم گفت و آن اينکه، بخش باقی مانده جناح راديکال و انقالبی سازمان نيز عمال، . باشد
صرفا به دليل مخالفت با تئوری احمدزاده، در کنار جناح راست ، نقش فعالی را در حمايت از رفقای چريکهای فدايی خلق بازی 

در برخورد . ت رابطه ای باقی ماند تا اينکه خود نيز مورد همان حمله ها و تضييغات مشابه قرار گرفتنکرد و در همان معادال
برخی در تقابل با شکل تشکيالت چريکی . به مسئله انشعاب چريکهای فدايی خلق ايران بايد يک نکته ديگر را نيز اضافه کرد

 و در دفاع از شکل سازمانی پس از انقالب ، اين انتقاد را مطرح زمان شاه و طرفداری چريکهای فدايی از اين نوع تشکيالت،
ميکنند که در حقيقت تشکيالت چريکی شکل خانوادگی و فاميلی داشت و نه شکل تشکيالت سياسی؛ از اينرو شکل تشکيالتی 

کيالت سياسی با  در حقيقت قدمی بود به سمت مهيا کردن وسايل ايجاد يک تش57سازمان چريکهای فدايی خلق پس از سال 
به نظر من اتفاقا اين مقايسه به جای اينکه نشان دهنده پيشروی ظرف تشکيالتی باشد، يک عقب گرد بود، که . مناسبات حزبی

اين يک واقعيت است، که بخشی از اعضای آن دوره سازمان در شهرهای . عواقب خود را نيز در انشعابات بعدی نشان داد
در عين حال آغاز يک . و خويشاوندان فعالين سازمان بودند و از اين طريق نيز جذب شده بودندمختلف ، دوستان و نزديکان 
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مبارزه مسلحانه که به سرعت موجب نابودی کادرهای تشکيالتی می شد، نيروی جايگزين خود را طبيعتا به خاطر عدم توانايی 
ه اعتماد مبارزاتی، می توانست به واقع از ميان دوستان در گستردگی تشکيالت در زير سايه ديکتاتوری عيان گسيخته و نياز ب

اين شيوه البته مشکالت خود را نيز داشت و آن اينکه با دستگيری يک رفيق ، اعضای . ،نزديکان ويا هم کالسيهای خود پيدا کند
يها خبردار بود و توسط خانواده بطور اتوماتيک مورد پيگرد قرار می گرفتند و رژيم شاه هم به خوبی از اين شيوه عضو گير

يک رفيق می توانست بدون اينکه آن رفيق کسی را لو دهد و يا اقرارنمايد، چند رفيق ديگر تشکيالتی را صرفا به دليل آشنايی 
ساواک طبق اسناد منتشر شده و گفته های خود رفقای آن دوره، عمال برای به دامن انداختن تشکيالت و نه . زير ضرب ببرد

ل فشار روحی و روانی ايجاد کردن برعليه شخص دستگير شده، نزديکان فرد را مورد بازجويی و پيگرد قرار صرفا به دلي
اگر اين شيوه ، در زمان آغاز حرکت تشکيالتی و شکل شبکه ای هسته های چريکی، بدليل زير ضرب بودن و سرکوب . ميداد

شا به درستی بر روی ضعف تشکيالتی و علل بخشی از ضربات شديد رژيم شاه و نکات ديگر، مورد انتقاد عده ای است که بخ
انگشت می گذارند، ولی انتقاد به اين ضعف ، در جايی که ميخواهد ثابت کند که تشکيالت سازمان چريکهای فدايی خلق در 

 عضو گيری اگر. مقطع انقالب و پس از آن ، تشکيالتی رو به جلو و به سمت و سوی حزبی داشت، کامال در اشتباه هستند
هسته ای نزديکان رفقای فدايی در دوران شاه بر اثر يک اجبار مبارزاتی به آنان تحميل شده بود و نه انتخاب، در دوران اوج 

 ، انتخاب اين شيوه 57گيری فعاليت های سازمان ، گسترش آن و ادغام فعاليت علنی و مخفی تشکيالت، در دوران پس از 
زمانی که نيروهای چند هزار نفری به سازمان می پيوندند و در هر ! ی محفليسم تشکيالتی بودتوسط مرکزيت سوم ، پايه ريز

خانه وکاشانه ای عنصر فدايی فعال است، محدود کردن اعضای سازمان به چند ده نفر و آنهم از کسانی که در دوران زندان 
نوان فدايی فعاليت می کردند، چيزی جز سنديت و رسميت ی آنها بودند و نه حتا کسانی که در زندان بع"ليست خوبها" شاه، جزو

بخشيدن به محفليسم نبود و پايه های برخوردهای آتی رابطه ای و نه ضابطه ای را در درون سازمان چريکهای فدايی خلق 
خابی نبودند و بر در اين مورد حتا می توان اين نمونه را اضافه کرد که مرکزيت سوم مطلقا مرکزيتی انت. ايران پايه ريزی کرد

مبنای رابطه ای به عضويت کميته مرکزی در آمدند و برای اين منظور، هيچ جلسه تشکيالتی برای انتخاب اين مرکزيت تشکيل 
  !نشد

   
   :60 در سال چفخاه س پس از جدايی چريکهای فدايی خلق ايران تا اولين کنگر58سال از  
به نظر من اين اشتباه است اگر . ه عموم خلقی دروجه سياسی و تشکيالتی بوداين دوره، در حقيقت دوره تثبيت حاکميت ديگا 

اگرچه اين ديدگاه با توجه به پذيرش تئوری . فکر کنيم که اين ديدگاه صرفا در تشکيالت سازمان چريکهای فدايی حضور داشت
اگر نگاهی . ليت جنبش را در بر ميگرفتجزنی بر مبنای مبارزه بر عليه ديکتاتوری تقويت شده بود، ولی حضور اين ديدگاه، ک

بياندازيم به برخی از نيروهای سياسی ديگر، می توان در برنامه و تحليل هايشان به وضوح ديد که به دنبال اين بودند که 
 و جناحهای مختلف در جمهوری اسالمی را شناسايی کنند و در پی اين بودند که با تقويت يک جناح ، مبارزه بر عليه استبداد

در حقيقت با مطالعه اين مقطع به وضوح روشن است، که نگاه به . برای آزادی را به پيش برده و جناح ديگر را به عقب برانند
جناح های حکومتی نه از مقطع رفسنجانی شروع شد و نه از خاتمی ، چنين تفکری از بدو آغاز حيات جمهوری اسالمی در بين 

از اينرو حتا همکاری ، همياری و حمايت از بنی صدر بعنوان مثال ، نقش خود را در . ميشدنيروهای سياسی ، به روشنی تبليغ 
کنار عوامل ديگر در شکست جنبش در يک مقطع حساس تاريخی که نيروهای انقالبی می توانستند با بسط مبارزه سياسی توده 

بر مبنای همين تفکرات است .  عوامل شکست استها ، ورق سرنوشت انقالب را به سمت راديکاليسم برگردانند، يکی ديگر از
، مسئله شرکت در جنگ ميهنی ، يعنی شرکت در جنگ ايران و عراق 59که شما ميبينيد برخی از نيروهای سياسی در مقطع 

لقی تعيين اينگونه سياستها نه بر مبنای حضور در جنبش فدايی بلکه به دليل عموميت داشتن ديدگاه عموم خ. را مطرح می کنند
در کليت جنبش کمونيستی است و بنابراين حتا اکثريت قريب به اتفاق سازمانهای غير فدايی نيز موضع گيريهای مشابه ای 

ولی طبيعی است که از آنجاييکه سازمان فدايی يک نقش کليدی را در سازماندهی نظری، تشکيالتی و سياسی ايفا ميکرد . داشتند
برای سازمانهای کمونيستی اما، ديدگاه عموم خلقی صرفا در .  سياسی ديگر هم ميگذاشت ، پس تاثير خودش را بر سازمانهای

ديدگاه عموم خلقی در حقيقت ضربه اصلی خود را در بازتاب تشکيالتی نشان . مواضع سياسی و يا برنامه ای بازتاب ندارد
زمان يابی نيروها، از يک سياست طبقاتی پيروی اين بدان معناست که در چنين تشکيالتی ، ترکيب اعضا و الويتهای سا! ميدهد

شما اگر به آن مقطع نگاه کنيد، می . نميکند، بلکه کليت جنبش اعتراضی رقم زننده وضعيت و ترکيب نيروهای تشکيالتی است
ه به بنابر اين عدم توج. بينيد که عنصر فدايی در هر کارخانه ای، مدرسه ای، دانشگاهی، محله ای و شورايی حضور دارد

مبارزه طبقاتی و به جای آن پرداختن به مبارزه عمومی بر عليه رژيم ، نه به دليل عدم حضور فعالين فدايی در شوراها و 
تفکر عموم خلقی در وجه تشکيالتی آنجايی خود را نشان . کارخانه ها، بلکه به دليل تفکر عموم خلقی در درون سازمان است

بنابراين، . دست راست سازمان ميشود" پيشگام"يع کارگران در هر شهر و کارخانه ای ، می دهد که به جای اين شوراهای وس
ما بايد اين سئوال را از خودمان بکنيم که در اين شرايط، چرا با وجود اينکه که هواداران و يا فعالين اين سازمان در اين شوراها 

الت بايد دست راست اين سازمان باشد؟ و به جای سازماندهی يعنی ارگان دانش آموزی و دانشجويی اين تشکي" پيشگام"هستند، 
کارگری در کارخانه ها ، رفقای کارگر خود را به خيابانها ميکشيم تا رقم زنندگان مبارزه عمومی مردم باشند؟ سوای اين قضيه 

وما از طيف دانش آموز و دانشجو بايد يک نکته را هم مورد توجه قرار داد و آن اينکه ، فعالين اين سازمان در زمان شاه نيز عم
تفکر يک . زبانشان برای همديگر آشنا بود . بودند و به همين دليل، اين تشکيالت يک نزديکی فرهنگی نيز به اين طيف داشت

 با اين طيف نزديکی بيشتری داشته باشد و بنابراين سطح 57ديگر را ميشناختند و از اينرو بسيار راحتر توانست بعد از سال 
زمانی که پيشگام شکل گرفت، از همان روز اول قرار نبود که صرفا فعاليتهای محل . کاريها بسيار بهتر صورت پذيرفتهم

در بحث های اوليه ای که هسته های تشکيل دهنده پيشگام داشتند، . تحصيلی دانش آموزان و دانشجويان را سازماندهی کند
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کمک به کل تشکيالت در جهت بسط مبارزه سياسی در ميان توده ها را هدف، سازماندهی نوع فعاليتی بود که همياری و 
اين بحث در هسته های اوليه تشکيل دهنده پيشگام بسيار واضح و روشن بيان می گشت و همه به دنبال اين بودند . گسترش دهد

غی، ترويجی، تدارکاتی و اين بحثها در مورد امکانات تبلي. که مکانيسم های اين گونه همياری را به خوبی ترسيم کنند
شما می بينيد که پس از تشکيل پيشگام، بصورت ارگانيک و پيگيرانه، اين بخش از . سازماندهی حرکتهای اعتراضی بود

برای . تشکيالت است که مسئوليت تدارکات، امنيتی و حفاظتی بسياری از تظاهراتها و ميتنيگ های سازمان را به عهده دارد
ج همين تظاهراتها، در وحله نخست تشکيالت پيشگام ، مسئوليت ميگرفت و نيروهای خود را می بايد تدارک، تبليغ و تروي
در مورد فعاليتهای تبليغی و ترويجی نيز باز اين بخش تشکيالت به صورت منظم و هماهنگ سازماندهی . سازماندهی ميکرد

شکيالت که به عنوان کارگران در شوراهای کارگری و در همين دوران ، می بينيد که توجه خاصی به بخش های ديگر ت. ميشد
در حقيقت توجه خاص به مبارزه استبدادی و . يا فعالين در کارخانه ها بصورت هوادار، فعال، کانديد عضو و غيره نميشد

جه ميشد، به تو" پيشگام"حاکميت ديدگاه عموم خلقی، اگرچه برای رفقای کارگر احترامی قائل ميشد ولی هيچگاه آنچنان که به 
در اين مقطع مبارزه طبقاتی در سايه مبارزه استبدادی قرار گرفته و درخدمت آن بود و . اين بخش، توجه خاصی مبذول نداشت

بر اين مبنا، بر سر " اکثريت"و " اقليت"تفاوت . اين تفکر دقيقا سازماندهی تشکيالتی را نيز مورد هدف قرار داد. نه برعکس
يکی با . بلکه بحث بر سر حاکميت جمهوری اسالمی است. اه عموم خلقی دارد و ديگری ديدگاه کارگریاين نبودکه يکی ديدگ

خواندن جمهوری اسالمی بعنوان رژيم ضد امپرياليست به سمت مماشات با رژيم ميرود و ترمز دستی تشکيالت ميشود و 
در مقابل، طرف ديگر می خواهد عموم مردم را . ميخواهد عموم مردم را حول ضد امپرياليست بودن حاکميت سازماندهی کند

يکی عموم . هر دو ديدگاه به واقع ديدگاه عموم خلقی را نمايندگی ميکنند. بر عليه استبداد سازماندهی کند و از اينرو برعليه رژيم
دو نمی تواند به غير از اينرو هيچ کدام از اين . خلق در مقابل جمهوری اسالمی و ديگری عموم خلق در کنار جمهوری اسالمی

در حقيقت در بحث های آن دوره، نه مبارزه طبقاتی، که دوری يا نزديکی به . توده کارگر: از خلق ، توده ديگری را ببيند
جمهوری اسالمی نه نماينده سياسی بورژواری و از . جمهوری اسالمی و دوری و نزديکی به خلق، وجه اصلی اختالفات است

 بلکه جمهوری اسالمی رژيمی است که دوران سياه استبداد را دوباره برقرار خواهد کرد و انقالب ضد اينرو ضد طبقه کارگر،
از اينرو در بسياری از جدال های سياسی در درون جنبش فدايی بحث اساسی آن . ديکتاتوری شاه را به شکست خواهد کشاند

در اين ميان حقوق .  که در انقالب شرکت کرده انددوره ، تقويت و يا تضعيف آزاديهای سياسی و حقوق خلق هايی است
در همين دوره ميبينم . مشخص کارگران و مبارزه طبقاتی، جزيی از مبارزه اجتماعی جاری در جامعه توسط عموم مردم است

اين مشکل عموما اين است که . ، يک شکل مشکل داری است57که شکل تشکيالتی سازمان چريکهای فدايی خلق پس از سال 
وقتی شما ميخواهيد به تدريج يک تشکيالت سياسی ايجاد کنيد که وجه طبقاتی را مورد توجه قرار ميدهد و در واقع می خواهيد 

در چنين شکلی شما بايد اتفاقا سعی داشته باشيد که . يک شکل حزبی را جايگزين کنيد، نميتوانيد صرفا جنبشی عمل کنيد
شما نمی توانيد مسئولين حوزه ها . اشد و نيروها در اين تشکيالت حضور داشته باشندبيشترين سازماندهی در درون تشکيالت ب

را صرفا در درون تشکيالت قرار دهيد و آنگاه بخش بسيار وسيع فعالين در عرصه های سياسی، اجتماعی و اقتصادی را 
، اگرچه پذيرفته بود که می بايد فعاليت بنابراين سازمان فدايی. بصورت هوادار و يا سمپات در خارج از تشکيالت قرار دهيد

از اينرو همچنان همانند سالهای قبل از . سياسی کرد و اين وجه را گسترش داد، ولی شکل تشکيالتی اش ، تشکيالت سياسی نبود
ردان، بدين مفهوم که، آن رفقايی که کا. انقالب ، جنبشی عمل ميکرد و سازمان يافتگی تشکيالتی ، شکل سازمان چريکی داشت

) البته با معيارهای رابطه ای و نه ضابطه ای(با تجربه و حرفه ای هستند به عضويت سازمان چريکهای فدايی خلق در می آيند 
، اتفاقا نيروی به پيش برنده سياستها و فعالين سياسی اين جريان، در خارج از تشکيالت قرار 57و در شرايط انقالبی پس از

ار نفر در اقصا نقاط ايران فعاليت ميکنند و گاها حتا بصورت حرفه ای کار ميکنند ولی هيچگاه به از اينرو دهها هز. ميگيرند
بخشی از اين نيرو ، حتا مسئولين حوزه های مختلف سازمان ويا حتا چهر . عضويت سازمان چريکهای فدايی خلق در نمی آيند

بعنوان مثال به ليست کانديداهای . ضو اين تشکيالت نيز نيستندهای بيرونی و سخنگويان فدايی شناخت ميشوند ولی حتا کانديد ع
اين يک تناقض آشکاری است که . سازمان برای انتخابات نگاهی بياندازيد، دسته ای از آنها حتا کانديد عضو سازمان نيز نبودند

 سياسی يک شکل حزبی را شما ميخواهيد سازماندهی سياسی در ميان يک طيف وسيع فعالين داشته باشيد و اين سازماندهی
اين تناقض البته در . ميطلبد ولی جز اقليتی بسيار بسيار محدود ، در حيات تشکيالتی و تعيين سياستهای سازمانی دخيل نيستند

شما وقتی ميخواهيد فعاليت سياسی داشته . دوره های بعدی ، پيامد های خود را نشان ميدهد که به جای خود از آن ياد خواهم کرد
يد، بايد به اين توجه کنيد که زمانی که رودرويی سياسی و مبارزاتی به شکل علنی و در سطح وسيع توده ای آن در جريان باش

است، آنجاييکه سازماندهی توده ها است ، آنجاييکه که مبارزه ايدئولوزيک عملی در کوچه و خيابان به پيش برده می شود، 
در حقيقت . ه بحث گذاشته می شود، می بايد اعضای يک سازمان حضور داشته باشندآنجاييکه که شکل های آلترناتيو سياسی ب

حال . شاخک های تشکيالت در حيات روزمره مبارزاتی وجود دارد و اين نبض حرکت را در درون تشکيالت قرار می دهد
شما بايد در هر کارخانه، . اينکه در آن مقطع ، نبض حرکت و هدايت مبارزه روزمره ، در خارج از تشکيالت قرار داشت

. دانشگاه، مدرسه، خانه و اداره ای اعضای خود را داشته باشيد و نه هواداران، به عنوان مبليغين ، مروجين و سازمان دهندگان
از اينرو هست که می بينيد ما هيچ گونه جمع بندی مستندی از نوع و شکل فعاليتی، نوع سازمان دهی اشکال مبارزاتی و رابطه 

چرا نداريم؟ زيرا فعالين اين دوره عموما فعالين هواداری بوده اند که به شکل سياسی و . ها با هم از اين مقطع تاريخی نداريماين
در حقيقت عدم وجود رابطه تشکيالتی ، ما را از تجربيات گران بهای يک . نه به شکل ارگانيک، حول سازمان فعاليت ميکنند

ره کرده است؛ و از آنجاييکه بسياری از اين تجربيات ثبت نشده و درون تشکيالتها نيست ،اين دوره بسيار مهم مبارزاتی بی به
اين يکی از . تجربيات در سينه ها ماند و ما می دانيم که بسياری از اين سينه ها، آماج گلوله های جمهوری اسالمی قرار گرفت

 مقطع تاريخی، به واقع بدنه تشکيالت، در خارج از تشکيالت بود و به بيان ديگر در اين. پيامدهايی است که ما با آن مواجه ايم
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به واقع اگرچه سازمان چريکهای فدايی خلق ايران ، با پذيرش تئوری رفيق . رابطه ارگانيکی با رهبری سازمان نداشته است
يک تشکيالت سياسی عمل کند جزنی ، تشکيالت سياسی و کار سياسی را در رئوس فعاليتی خود قرار داد، ولی نتوانست بعنوان 

بنابراين پس از يک دوره بسيار کوتاه، دوباره سرکوبهای وسيع شروع ميشود و اين . و يا يک تشکيالت سياسی را بوجود آورد
سازمان مجال ايجاد يک چنين تشکيالتی با مشخصات حزبی را نمی تواند داشته باشد و تازه اين تشکيالت کادرهای تئوريک 

اين بدان ! بنابر اين، هدفی را که سازمان چريکهای فدايی خلق تعيين ميکند ،عمال بدان نميرسد. ز دست داده استخودش را هم ا
معناست که اتفاقا در دورانی که اوال به دليل خواست تغيير در شکل و محتوای نوع فعاليت تشکيالتی، ظرف تشکيالتی و اهداف 

يب کار تئوری و عملی و بازنگری همه جانبه برای تدقيق اين مسئله و هم چنين تشکيالتی، اين سازمان بيشترين نياز به ترک
بازنگری در مورد جامعه ايران و ترکيب جديد نيروهای مبارزاتی و طبقاتی در جنبش جاری مبارزاتی را داشت، نه تنها کار 

نکته ای را که . ی و تبليغی کشيده شدتئوريکی بر اين مبنا صورت نگرفت بلکه تشکيالت هر چه بيشتر به عمل گرايی اعتراض
به واقع تشکيالت، تمامی .  است57تمام تشکيالتهای فدايی مشترکا بر روی آن دست ميگذارند، ضعف تئوريک سالهای پس از 

ضعف تئوريک در تمامی کنگره ها و کنفرانس های تشکيالتی، . کادرهای تئوريک خودش را قبل از انقالب از دست می دهد
از همين رو است که ميبينيم تدوين يک تئوری انقالبی و وظايف . رکی است که در طول همه اين سالها تکرار می شودنکته مشت

کليه تالشها در مورد مثال نوشتن برنامه و يا اساسنامه در مقطعی صورت ! تئوريک ديگر در يک مقطع تاريخی متوقف می ماند
يشتر يک کپی برداری است تا يک کار پژوهشی از آن دست کارهای که در می گيرد که مجال کار وسيع نيست و از اينرو ب

در اينجا جای دارد که يک نکته را توضيح دهم و آن اينکه در همان مقطع، ما شاهد اين . سالهای قبل از انقالب شاهد آن بوديم
گشت و برای کميته مباحثات بوديم که مقاالت و نظرات منسجم يافته زيادی از طرف بدنه خارج از تشکيالت تنظيم مي

تفکر . ايدئولوژيکی تشکيالت تحت نظارت مستقيم کميته مرکزی نيز ارسال ميگشت، ولی هيچ گاه به شکل وسيعی پخش نشد
ناسالم تشکيالتی و غير حزبی، برعکس آنچه وانمود ميکرد که ميخواهد در جهت حزبيت و تشکيالت حزبی قدم بر دارد، 

ه خارج از تشکيالت را در بايگانيهای تشکيالتی باقی می گذاشت، زيرا با توجه به فرهنگ حاکم بر صرفا اين مقاله های بدن
بنابر اين اگر رو به ! تشکيالت، اگر قرار بود نظری بيايد، از باال به پايين بود و در مورد خاص خود از مرکزيت سازمان

اجالسهای مختلف تصويب ميشود ، به مفهوم نبودن نظر در بيرون می بينيم که نظراتی توسط مرکزيت معرفی ميشود ويا در 
بدنه و يا تمرکز فعاليت تئوريک در رهبری نيست ، بلکه واقعيت اين بود و برخا هنوز هم هست که رقم زنندگان نظری بايد 

ای تشکيالتی، در مقاطعی حتا شاهد آن بوديم که مقاالت نظری حتا کادره. ازميان مرکزيت و يا مسئولين تشکيالتی باشند
اشاعه نمی يافتند و از کانال های مختلف تشکيالتی پخش " کار"بصورت راحتی ،همانند نظرات رهبری تشکيالت و يا تحريريه 

عدم حضور طيف بسيار وسيع هوادارن و سمپات های سازمان بعنوان عضو در حيات تشکيالت صرفا اين پيامد را . نمی شدند
ات و جمع بنديهای مبارزاتی را امروز در اختيار نداريم و يا اين جمع بنديها نتواست نقش اساسی نداشت که ما بسياری از تجربي

پيامد ديگر اين است که اين . و تعيين کننده خود را در ايجاد يک تشکيالت سياسی با برنامه و اساسنامه حزبی واقعی بوجود آورد
وقتی يک هوادار بصورت روزمره فعاليت ميکند، حتا . نيز کردعدم حضور ، عضويت در سازمان چريکهای فدايی را حماسی 

بصورت حرفه ای سازماندهی ميشود، از خانواده دور می افتد، دستگير ميشود، اعدام ميشود، زندانی ميشودو تمام هستی خود 
می است و چکار را در فعاليت ميگذارد و هنوز يک هوادار است، اين سئوال برايش پيش می آيد که پس يک عضو چگونه آد

يعنی پس کسانی که در اين . ميکند؟ در اين شرايط عضويت در سازمان چريکهای فدايی خلق ، يک حماسه در خود است
وقتی يک فرد با اين سطح فعاليت ،هوادار است ، پس عضو حتما . سازمان عضو هستند ، انسانهای بسيار خاصی هستند

در همان مقطع انقالب معيار رابطه . قع ميدانيم که چنين تصويری درست نيستدر صورتی که ما به وا. مشخصات ديگری دارد
عده ای حتا بر اين مبنا مسئوليتهای تشکيالتی . ای، کسانی را به عضويت در آورد و عده ای را در خارج از تشکيالت گذاشت

 دهها هزار نفر هوادار کامال پوشيده مسئله مهم اين است که اين واقعيت برای طيف وسيع. گرفتند، ولی هيچگاه عضو نبودند
اصولی از . پيامد ديگر اين شکل از تشکيالت در اين بود که عمال شما شاهد هيچ گونه انشعاب و يا جدا شدن اصولی نيستيد. بود

از يک دوره اين لحاظ که انشعابات ميبايست، بر بستر يک تمايز کامل ايدئولوژيک و يا برنامه ای باشد و يا اينکه انشعابات پس 
مبارزه ايدئولوژيک به چنان حدی برسد که عمال هر جناح برای پيشبرد اهداف سياسی و مبارزاتی خود ديگر نتواند اين ظرف 

به بيان ديگر انشعاب اصولی آن انشعابی است که فراکسيونهای مختلف تشکيالت در . تشکيالتی را برای آن اهداف مناسب ببيند
 برنامه ای کوتاه مدت و دراز مدت خود را تدقبق کرده باشند، اهداف مبارزاتی خود را تعيين يک پروسه، مواضع سياسی و

کرده باشند، نيروهای الزم در تشکيالت و خارج از تشکيالت را برای اين اهداف، آماده کرده باشند و در حقيقت از اين طريق، 
اليت مشترک در يک ظرف مشترک تشکيالتی محيا نباشد و با فراکسيونها به جايی برسند که پس از اين تدقيق ديگر امکان فع

آنچه ما در تمامی انشعابات شاهد آن بوديم ، نه يک انشعاب اصولی بلکه اصولی گرايی . يک هماهنگی از يک ديگر جدا شوند
ی انشعاب به واقع يعن". خوب نميشد کار کرد ما حق داريم انشعاب کنيم"اصول گرايی انشعاب از اين لحاظ که، . انشعاب بود

از اينرو تمامی انشعابات و جدا شدن ها، صرفا نمودی از تنش و بحران رابطه ای در . يک حق است و نه چگونگی و چرايی آن
اين انشعابات عمال نشان دهنده عدم حضور شکل و روابط سالمی است که ! اثر عدم وجود عملی مناسبات ضابطه ای بود

مشکل اساسی در هرکدام از انشعابات در اين بود که . وان هدف در جلوی پای خود قرار داده بودتشکيالت در طول سالها به عن
هيچ گاه عوامل داخلی در يک پروسه تاريخی و با تعيين عوامل داخلی و خارجی صورت نگرفت، بلکه حضور مناسبات رابطه 

ر يک انشعاب اصولی دو يا چند تفکر در مقابل هم قرار حال اينکه د. ای به جای ضابطه ای ، افراد را در مقابل يکديگر گذاشت
در اين ميان، به دليل حضور واقعی بدنه تشکيالت در خارج از تشکيالت ، تمامی اختالفات حتا در سطح رابطه ای . ميگيرند

رايی، اشکاالت بنابراين مقوالتی چون آنارشيسم، سکتاريسم، محفل گ. خود نيز، در حوزه افراد در رهبری سازمان خالصه شد
اساسنامه ای و غيره که از هر دو طرف مطرح می شود، نمی تواند خود را در کليت تشکيالت شناسايی کند و به جای آن شديدا 
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تاثير اين گونه انشعابات و در حقيقت ! نوک تيز حمله، متوجه افرادی با اين مشخصات است و نه تشکيالتی با اين مختصات
ار دادن، اين است که به واقع ما فکر ميکنيم که با دوری و يا قطع رابطه با آن فرد يا افراد، ديگر چنين افراد را مورد تهاجم قر

از اينرو سکتاريسم و محفل گرايی ! تفکری حضور ندارد و بنابر اين مقدمات بازتوليد اين تفکر، اينبار توسط خود ما مهيا ميشود
يا کناره گيری از کليه تشکيالتهای فدايی ، به گمان خود با اين مقوالت مرز بندی در برخی از رفقايی که حتا در اثر انشعاب و 

عدم وجود انشعابات اصولی را ميتوان در وقايع نظری و .کرده بودند، همچنان در روابطشان و برخوردهايشان بازتوليد ميشد
! نار هم ايستادن افراد با نظرات متضاد استدرحقيقت در جلوی يک فرد ايستادن مبنای در ک. سياسی بعد از هر انشعابی ديد

بيايد اين پروسه را دقيق تر نگاه کنيم و ببينيم بر مبنای تعريف ارائه شده در مورد انشعاب اصولی چرا هرجدايی از تشکيالت 
ن مورد به اولي. سازمان چريکهای فدايی خلق ايران ، صرفا يک جدايی اجباری برای حل بحران و تنش تشکيالتی بوده است

اختالف يعنی رفقای چريکهای فدايی نگاهی کنيد، همه رفقايی که تئوری جنگ مسلحانه را رد ميکردند، در مقابل رفقايی که 
پس از اين جدايی ديده شد که ". اکثريت"در کنار" اقيلت"تئوری اوليه سازمان را پذيرفته بودند قرار گرفتند، مثال تفکراتی مانند 

از اينرو بعد از مدتی کليه افرادی که به ضدامپرياليست بودن جمهوری . خود نيز آنچنان کم مشکل ندارندنيروهای باقی مانده 
اکثريت پس از مدتی . اسالمی اعتقاد داشتند در يک صف، و رفقايی که مخالف اين نظريه بودند در صف ديگری قرار گرفتند

" جناح چپ اکثريت" خواندن حاکميت و تاييد سرکوب ها دانست پس نشان داد که ضدامپرياليست بودن را نميتوان وجه انقالبی 
در اين ميان نشان داد که رفقايی دارد که مبارزه سياسی و طبقاتی را به " اقليت. " پيوستند" اقليت"ايجاد شد و دوباره به صفوف 

" اقليت" بار در مقابل اين رفقا، درهمه اين. ايجاد شد" گرايش سوسياليستی "60گونه ديگری ارزيابی ميکنند و در مقطع سال 
 مسئله 64باز زمانی که مسائل کنگره ای و اساسنامه ای را مطرح ميکند، دوباره در مقطع " اقليت"ولی همين . باقی ماندند

اينبار، باز بخشی که در مقابل شورای عالی موضع . پيش می آيد ، آنهم به شکل فاجعه بارش در چهارم بهمن" شورای عالی"
. رد، درکنار هم می ايستند ولی گويا اين در کنارهم ايستادن هم مقابله با افراد است و نه هم فکری اساسنامه ای و برنامه ایدا

پس از کلی اتهامات به يکديگر ، کميسيون . پيش می آيد" کميته خارج از کشور"و " هسته اقليت" مسئله 66بعد ازآن در سال 
نزديکی به هم پيدا " سکتاريست ها"و" رفرميست ها" "خائنين" ، "اتحاد انقالبی"وباره به اسم سالها بعد د. وحدت تشکيل ميشود

بهررو فقط بررسی چگونگی انشعابات نشان . می کنند و بخشی از طيف فدايی در کنار هم فراخوان اتحاد عمل را امضا ميکنند
 بسيار وسيعی از اين نيروها تا به امروز هم می دهد که در صورت حضور مناسبات تشکيالتی غير محفلی و حزبی بخش

انشعاب اصولی آن دسته از رفقايی هم که به واقع نميتوانستند بمانند، با نمودهای روشن اختالف . ميتوانستند در کنار هم باشند
ولی و انشعابات اص. صورت می گرفت و بنابراين حتا از پاسيو شدن و سرخوردگی بسياری از نيروها هم جلوگيری ميشد

مکانيسم های حضور آن در تشکيالت می توانست حتا از اتهام زنی ها، اخراج ها و طرد کردن های بسياری از رفقای فدايی 
يکی ديگر از مشکالت قرار گرفتن بدنه تشکيالت، يعنی نيروهای . نيز جلوگيری کند و جو سالم تری را در کل جنبش دامن بزند

برنده تصميمات تشکيالتی، در خارج از تشکيالت، اتخاذ سياستها و تاکتيک هايی هم هست که عملی در فعاليتهای روزمره و پيش
بواقع هميشه با واقعيات مبارزاتی و نيازهای آن انطباق ندارد، زيرا که به واقع اين شکل سازماندهی همانطور که قبال اشاره 

بنابر اين . وها را در خارج از تشکيالت قرار می دهدکردم، نبض حرکات و وجود شاخکهای اطالعاتی از وضعيت جنبش و نير
از اين دسته هست مثال . بسياری از تاکتيهای مبارزاتی ويا سياستهای تشکيالتی نوش داروی پس از مرگ سهراب ميشوند

ی پس از تصميم به ايجاد اساسنامه و برنامه حزبی که در شرايطی شروع ميشود که بواقع جنبش اعتراضی عقب نشينی کرده يعن
سياست هسته های سرخ کارگری در زمانی که بواقع شوراهای کارگری عمال از هم پاشيده و سرکوب شده، سياست و . 60سال 

تاکتيک جوخه های رزمی در شرايطی که بخش اعظم هواداران سازمان حتا ديگر رابطه ارگانيک با هسته های زير سازمان را 
 که در کنگره اول سازمان و بعدها در کنفرانس اول و دوم اقليت در مورد اشکاالت نمونه هايی. از دست داده اند و غيره

تشکيالتی و انتقاد به خود مطرح ميشود، بواقع در نبود اين ارتباط ارگانيک بين بدنه تشکيالتی خارج از تشکيالت و رهبری 
اد برای اولين بار و بازهم دير، در خارج از کشور البته اين مسئله که می بايد نيروهای فعال را در درون تشکيالت جای د. است

مسئله بدرون کشيدن نيروهای هوادار .  ، توسط حذف سازمانهای دانشجويی هوادار صورت پذيرفت70و آنهم در سالهای دهه 
 به همين دليل در مورد تشکيالتهای فدايی، البته بخشا در انتقاد به گذشته و بخشا در اثر کاهش شديد نيروهای تشکيالتی بود و

، اولين بار " اقليت"در همين رابطه می بينيم که مثال تشکيالت ! ميتوان گفت که يک اجبار را بدنبال داشت تا يک انتخاب را
 بصورت مصوبه 71مسئله ايجاد واحدهای حزبی در ايران و خارج از کشور به عنوان شکل جديد تشکيالتی را در سال 

باز هم .  عنوان ميکند66ودش، آنهم در خارج از کشور و آنهم سالها بعد از آخرين انشعاب سال تشکيالتی در کنفرانس چهارم خ
در مورد ايران کافی است دست به مقايسه هايی بزنيم و ببينيم بصورت واقعی معادله تشکيالت و بدنه تشکيالت چگونه . دير

ن سال ، صدها هزار هوادار و فعال در اقصا نقاط ايران  و ضربه های پی در پی آ60تشکيالتی که در قبل از سال . بوده است
زيرا ! يعنی عمال تشکيالت کليت رهبری بود. داشت، خود اين تشکيالت اما تنها متشکل از سی و اندی عضو و کانديد عضو بود

 حتا بخشی از مسئولين حال اينکه کليه فعالين و. کليه کانديد عضوها و اعضا، مسئولين بخش ها و يا حوزه های فعاليتی بودند 
هسته های تشکيالتی در خارج از تشکيالت قرار ميگرفتند و در تصميمات تشکيالتی و يا تعيين سياستها که می بايد برمبنای 

از اينرو حتا به دليل حضور بدنه تشکيالت در خارج از . جمع بندی مبارزات روزمره باشد، هيچگونه تاثيرگذاری نداشتند
بنابراين، شکل تشکيالتی که بعدها . ز ضربه ها ، ابعاد وسيع تری از آنچه که می بايست داشته باشد يافتتشکيالت بسياری ا

مورد انتقاد قرار گرفت و به واقع علت اساسی بسياری از ضربه ها و سياستهای اشتباه تشکيالتی بود، خود را در بازتوليد هر 
ضويت تشکيالتی، بدون نظم اساسانامه ای هميشه رابطه هايی فراتر از محدوديت ع. چه بيشتر مناسبات رابطه ای عريان کرد

ميگويم بازتوليد اين . رابطه تشکيالتی ايجاد ميکند که رقم زننده بسياری از برخوردها، سياستها و دوری ها و نزديکی ها است
ابطه ای را می برخورد ر. نداشت" یاقليت"آغاز نشد و کاراکتر " اکثريت"شکل، چرا که اين مشکل به واقع از مقطع انشعاب 
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نگاه به طرز برخورد سازمان چريکهای فدايی خلق با رفقای چريکهای . نيز ديد" اکثريت"توان حتا در دوران قبل از انشعاب 
يکی از اينکه به واقع خيانت اکثريت از کدام مقطع آغاز ميشود و دوم اينکه انشعابات سازمان . فدايی از دو جنبه مهم است

توجه و بررسی اين دو جنبه از آنجايی مهم است که من اعتقاد . تر کدام مشکالت پايه ريزی شده استچريکهای فدايی بر بس
بسياری هم سويی و همکاری و فاصله . دارم ، هر دو اين جنبه ها، به شکل نادرستی در جنبش کمونيستی ايران ثبت شده است

حال اينکه حمله به راديکاليسم . سالمی و لو دادن ها می بينندبا جمهوری ا" اکثريت"گيری از راديکاليسم را از مقطع همکاری 
از يک حرکت سياسی در قبال حاکميت آغاز نميشود، ضديت با راديکاليسم، می بايد در ابتدا خود را در مناسبات تشکيالتی و 

ن، هميشه تمرين خود را در مقابل راديکاليسم سياسی بيرونی قرار گرفتن. چگونگی حل و فصل مشکالت و چند نظری نشان دهد
از اينرو خيانت . و سپس فقط اين تمرين را بسط می دهد تا نهادينه شود! از مقابله با راديکاليسم درون تشکيالتی آغاز ميکند

از همان زمانی که برمبنای . اکثريت، از همان بدو تاسيس مرکزيت سوم و برخورد حذفی مخالفين درون تشکيالتی آغاز شد
ون زندان و دسته بنديها، سياستهای بعدی خارج از زندان بر مبنای دوری و نزديکی اين رفيق يا آن رفيق رقم رابطه های در

از همان زمانی که بنام سازمان سياسی بيژن جزنی ، روابط محفلی روشنفکرانه، تعيين کننده عضويتها ويا عدم . زده شد
، همچنان در روابط تشکيالتی باقی ماند و بسياری از انشعابات و " اکثريت"خيانتی که حتا پس از انشعاب . عضويتها شدند

از اين رو خيانت جريانی که بعدها به اسم اکثريت ادامه حيات داد، مطلقا . اخراجها را دستمايه پراکندگی جنبش وسيع قرار داد
فدايی خلق ايران و خاموشی حذف بخشی از نيروهای راديکال از سازمان چريکهای . از همکاری سياسی با رژيم آغاز نشد

بخش باقی مانده راديکال داخل تشکيالت، همان طرز برخوردی است که بعدها يقه تک تک افراد اخراجی و انشعابی را گرفت 
از اينرو اگر از راديکاليسم سازمان چريکهای فدايی در دوره پس از انقالب و يا سالهای بعد با نام . و به خود آنان نيز امانی نداد

صحبت می شود ، اين راديکاليسم را نبايد مديون صرف سياستها و حرفهای رهبری تشکيالت، بلکه اين راديکاليسم را " اقليت"
نمونه هايی از اين . می بايد مديون فعاليت روزمره توده های صد هزار نفره فعالين فدايی خارج از اين تشکيالت هم دانست

" انقالب فرهنگی"در " پيشگام"يت سازمان را می توان بعنوان مثال در جريان مقاومت راديکاليسم بدنه، بدون جانبداری مرکز
و يا گسترش شوراهای ترکمن صحرا و جنگ نابرابر در آن ديد که به واقع از طرف بدنه تشکيالتی خارج از تشکيالت، به 

چگاه نه به عضويت اين تشکيالت در آمدند و در اين راديکاليسم ، توده های وسيع فدايی نقش داشتند که هي. مرکزيت تحميل شد
نه توانستند در يک رابطه ارگانيک، در تعيين سياستها نقشی داشته باشند، ولی با فعاليتهای خود در عمل مبارزاتی، رقم زنندگان 

توسط سازمان نکته ديگر در مورد اين خيانت ، طرز تقسيم بندی جريانات سياسی بود که به واقع ! راديکاليسم فدايی بودند
به واقع حتا قبل از انشعاب، اين " اکثريت. "چريکهای فدايی خلق بعنوان تاثيرگذارانده ترين تشکيالت در جنبش، نهادينه شد

تقسيم بندی حزب توده را جا انداخت که معيار دوری و نزديکی جريانات سياسی، نه نيازهای مبارزاتی است، نه خواسته های 
معيار دوری و نزديکی و امکان همکاريها بين جريانات سياسی و انقالبی ،معيار .  يک جمهوری استتوده هاست و نه حاکميت

هنوز انشعاب نکرده، آنچنان اين تفکر را " اکثريت. "حزب توده ،يعنی ميزان نزديکی و دوری از اردوگاه سوسياليسم است
با هم صحبت ميکرد وديگر جريانات هم، اين معيار "  خط دوجريانات"نيز از نزديکی " اقليت"نهادينه کرد که حتا تا دوره ای 

غير مارکسيستی و حتا ضد مارکسيستی را پذيرفتند و در جهت همکاريهای خطی جهانی گام بر ميداشتند ونه منافع جنبش و 
سياسی نشان اين نگاه خطی جهانی صرفا مکانيسم های خودش را در همکاريهای بين جريانات . رودررويی با جمهوری اسالمی

نمونه اين مسئله را ميتوان . نميداد بلکه حتا در مبارزه ايدئولوژيک درون سازمانی و يا فراکسيونهای تشکيالتی نيز عمل ميکرد
ديدگاه جهانی گرايش به تروتسکيسم اين رفقا، . ديد" گرايش سوسياليستی" با 60در برخورد سازمان چريکهای فدايی در مقطع 

ولی از آنجاييکه که . انداخت بر روی نقد درست شان به علل ضربه ها و يا عدم کارايی بخش های تشکيالتدر حقيقت سايه ای 
اين رفقا ديدگاه جهانی متفاوتی داشتند، بحث های آنان حتا در مورد مسائل تشکيالتی و تعيين تاکتيک های سياسی نيز مورد 

سئولين و فعالين بخش های تدارکاتی و تبليغی سازمان بودند، ديدگاه عينی اين رفقا اتفاقا چون اکثرشان از م. پذيرش قرار نگرفت
در مقابل اما ،نقد و پيشنهادات تشکيالتی و . تر به مشکالت داشتند تا رفقايی که مسئوليت های ترويجی و يا تئوريک داشتند

الزم به ذکر است که .  و خذف انجاميدسياسی آنان در زير سايه سنگين ديدگاه جهانی شان جان باخت و عمال به رو در رويی
 ساله، در ارزيابی تشکيالت در مورد علل ضربه ها و شکل 7اتفاقا با يک تاخير " اقليت"مثال مصوبات کنفرانس اول و دوم 

ی نيز اين تاخير خود، نه فقط پيامدهای سياسی ، بلکه تشکيالتی زياد. تشکيالتی ، همان نقدهايی را کرد که آن رفقا گفته بودند
بنابر اين می بينيم که تقسيم بندی حزب توده در مورد خطی کردن تفکرات و سازمانها برمبنای دوری و يا نزديکی به . داشت

اين بسيار دردناک . اردوگاه سوسياليسم ، چه عواقب سياسی و تشکيالتی را در ميان سازمانها و در درون تشکيالتها رقم زد
 حتا امروز نيز، در مورد تفکرات حزب توده به خود حزب توده برخورد ميکند و حال است که جنبش ما در عرصه سياسی

ما . اينکه بخشی از باورهای ما که نشات گرفته از اين تفکر نهادينه شده در عرصه تشکيالتی و همکاريها است، نقد نميشوند
خورد ميکنيم ، ولی سازمان دهنده اين تفکر،يعنی متاسفانه در بررسی يک تشکيالت سياسی، تفکر سياسی را می بينيم و با آن بر

تفکر تشکيالتی و چگونگی روابط تشکيالتی، نمودهای خود را در وجوه ديگر فعاليتی نيز نشان . تشکيالت را ناديده ميگيريم
ر تحليل ها مورد اين در هم تنيدگی می بايد د. ميدهد، همانگونه که وجوه ديگر بازتاب خود را در تفکر تشکيالتی بروز می دهند

بنابراين نمی توان در بررسی از يک جريان ، موضع گيريهای راديکال، انحرافی و يا رفرميستی را، از . استفاده قرار گيرد
نکته ديگری که به غلط در نقدهای جنبش به انشعابات جا افتاده است اين است . نگاه تشکيالتی و سياستهای تشکيالتی جدا کرد

وری اسالمی ، ضربه های پياپی به تشکيالت، عقب نشينی تشکيالت به مناطق آزاد شده کردستان، قطع شدن که ، فشارهای جمه
رابطه رهبری سازمان با فعالين خود در بخش های مختلف تشکيالت وووو، زمينه ساز انشعابات و اخراجهايی بودند که پس از 

ت پيامدهای صرف عدم حضور مناسبات ضابطه ای برعليه مناسبات حال اينکه به واقع تمامی اين نکا.  شاهد آن بوديم60سال 
دليل اين مسئله نيز کامال روشن است، محفليسم و . رابطه ای و محدوديت اعضا تشکيالت در مقايسه با نيروهای فعال آن است
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 گاه بدان پرداخته نشد، دست به يکی کردن ها از بنيان، شکل مسلط تشکيالتی در سازمان چريکهای فدايی خلق بوده است و هيچ
اگر ما اين داليل را در مورد چرايی انشعابات و جدايی ها و اخراج های پس از . مگر طبق معمول، پس از اينکه اتفاقات افتاد

 بپذيريم، پس بايد پرسيد، انشعاب و طرد رفقای چريکهای فدايی خلق از صفوف سازمان در بستر کدام عقب نشنينی ، 60سال 
 پی در پی، کدام قطع شدن رهبری با فعالين ووو صورت گرفت؟ اتفاقا اين طرد و انشعاب در شرايطی صورت کدام ضربات

ولی می بينم که در اين مورد . گرفت که سازمان چريکهای فدايی خلق در اوج شکوفايی خود و در اوج توده ای شدن خود بود
از اينرو اتفاقا بررسی نوع . حفلی و نه ضابطه ای رفتار شودنيز سعی ميشود با زدوبند، موقعيت به هم دادن و به شکل م

مکانيسم ها و شکل برخورد به مخالفين و سکوتها و يا فريادها ، در اين انشعاب و در انشعابها و طرد کردن های پس از سال 
ب توده در مناسبات يک تشکيالت  ، به ما اين امکان را ميدهد که مکانيسم های تشکيالتی را بهتر بشناسيم ، و تاثير ارثيه حز60

اين ارثيه و اين نفوذ که بصورت آگاهانه و يا ناآگاهانه پذيرفته . سياسی و نهادينه شدن آن در سازمان فدايی را بهتر درک کنيم
، که کليت سازمان چريکهای فدايی خلق و عدم پرداختن به وجوه "اکثريت"شده بود، رقم زننده نه صرف نگاه تشکيالتی 

زمانی که ما در نقد و نگاه خود، يک تفکر را صرفا در يک تشکيالت ببينيم، اين باور نيز می .  است57التی پس از سال تشکي
حال اينکه، يک تفکر . تواند در ما تقويت شود که گويا با فاصله گرفتن و افشا آن تشکيالت کليت تفکر را از خود دور کرده ايم

حزب توده بعنوان تنها !  نهادينه شده و تاثير گذارنده باشد که مرزهای تشکيالتی خود را بشکندجا افتاده، اتفاقا زمانی می تواند
تشکيالت سياسی و گسترده دوران معاصر در يک دوره، تاثيرات خود را در خفه کردن راديکاليسم، صرفا در يک عرصه 

ای که کمتر مورد بررسی قرار گرفته، اتفاقا تفکر نکته . سياسی بر جای نگذاشت، بلکه در عرصه تشکيالتی نيز آنرا بسط داد
البته اين مباحث برخا در بحث های درون تشکيالتی و يا بولتن ها به چشم ميخورد ولی . حزب توده در عرصه تشکيالتی است

  . طبق معمول باز دير و باز بدون درميان گذاشتن با جنبش کمونيستی ايران بصورت کتبی
  

  :به بعد 60 خلق ايران از کنگره اول در سال سازمان چريکهای فدايی 
 من نميخواهم روی عملکردها خم شوم و قرار نيست به يک بخش ، بيش از بخش های ديگر بپردازم ولی فکر ميکنم برای 

 اين نمونه ها ،از جهت ارجحيت آنان بر ديگر تنش. شناخت از مکانيسم ها و شکل تشکيالتی می بايد نمونه هايی را قيد کنم
ها،انشعابات و يا اخراجهای مختلف در اين تشکيالت نيست، بلکه پرداختن به آنان از اينرو است که می تواند زوايای نامبهم را 

از اينرو در مورد هر نمونه، از تکرار آنچه می توان در نوشته های ديگر و اسناد خواند، پرهيز ميکنم و روی . روشن کند
 ، يکی 60در مورد کنگره اول سازمان چريکهای فدايی خلق ايران در سال . اری تاکيد دارمنکات تحليلی و نه صرف وقايع نگ

در اين . بود که من در مورد آن در بخش قبلی صحبت کردم" گرايش سوسياليستی"از مسائل مهم چگونگی برخورد به رفقای 
يالتی و بحث های تشکيالتی مراجعه کنيد ، اگر شما به گزارش تشک. بخش بر نکات تشکيالتی و مصوبه ای تاکيد خواهم کرد

می توان در . ليستی را خواهيد ديد از نقاط قوت و نقاط ضعف تشکيالتی که در حقيقت حاصل بحث های درونی آن دوره است
بر روی مکانيسم های تشکيالت سازمان در " گرايش سوسياليستی"بحث های درونی آن موقع شاهد اين بود که عموما رفقای 

 کار کردها و عدم کار کردهای تشکيالتی صحبت ميکنند، حال اينکه بخش مخالف عموما داليل آن را ضربه ها و حمله مورد
اين گروه بخش . های جمهوری اسالمی به نيروهای مبارز و از اينرو معتقد بودند که ميبايد از اين منظر مشکالت را نگاه کرد

نکته ای که هيچ .  و اجبار بر بازسازی تشکيالت پس از انشعاب می دانند"اکثريت"ديگر ضعف ها را در چگونگی عملکرد 
در مورد ! کدام از طرفين درگير، در بررسی خود به آن نمی پردازند، مسئله وجود بدنه تشکيالت در خارج از تشکيالت است

وده ای قبل از سرکوبهای مکانيسم های عضو گيری، لزوم گسترش تشکيالت به عنوان يک تشکيالت سياسی در جنبش وسيع ت
 ميتوانيد در برخی مصوبات نشست و يا مقاله های درونی 60حداقل اين انتقادات را شما در سالهای بعد از .  صحبتی نميکنند60
شايد پرسيده شود، حضور بدنه تشکيالت در خارج از تشکيالت چگونه توضيح دهنده نقاط ضعف و قوت تشکيالتی . ببينيد

يکی از موارد مثبت انتشار . در گزارش تشکيالتی به کنگره اول، ليستی از اين نقاط وجود دارد. الی بزنماست؟ بگذاريد مث
برداشت عمومی، حتا در ميان اعضای . مرتب نشريه کار و چند نکته منفی همگی حول امکانات ، چاپ، پخش و تدارکاتی است

را به پيش می برند و بخش های ديگر به درستی عملکرد تشکيالتی تشکيالت اين بود که رفقای نشريه کار به خوبی مسائل خود 
اتفاقا اين دو نمونه نشان می دهد که تا چه . حال اينکه، مشکل در جای ديگری نهفته است. صحيحی با توجه به شرايط ندارند

 اعضايش ، در درون نشريه کار تمامی. اندازه لزوم حضور فعالين سازما ن در تشکيالت و نه خارج از آن اهميت دارد
در صورتی که بخش . تشکيالت هستند و به همين دليل هماهنگی آنان و ارتباطات آن، بسيار ارگانيک و منظم صورت می گيرد

های چاپ، تدارکاتی و امکانات سازی تشکيالت، عمال متکی و وابسته به فعاليت نيروهای خارج ا زتشکيالت، يعنی بخش 
اين بدين مفهوم است که در حقيقت برای پيش بردن کارها بايد با بخشی در تماس بود که در . هستندوسيعی از هواداران سازمان 

البته بخشی از هواداران سازمان در مجاور تشکيالت در آن . يک رابطه ارگانيک و ضابطه ای تشکيالت سياسی قرار ندارند
يت می کردند ، ولی ديالوگ و تبادل اطالعاتی را که در داخل فعال..." هوادار درجه "و يا " هواداران تشکيالتی"زمان به اسم 

تشکيالت می توان با اعضای تشکيالت داشت و به صورت مشترک بدون در نظر گرفتن موانع زياد امنيتی به بحث يا تبادل 
د دقت کنيد که در شما باي. نظر گذاشت ، طبيعتا در مورد اين بخش از فعالين صدق نميکرد و مشکالت زيادی را ايجاد ميکرد

اين دوره، بنا به شرايط مبارزاتی و نياز تشکيالت به تصميم های سريع و تغيير مکانيسم ها در بخشی هايی از تشکيالت، وجود 
در آن مقطع اما ، در . ديالوگ و تبادل اطالعات بصورت تشکيالتی برای ايجاد عکس العمل سريع ، نقش کليدی را بازی ميکرد

حث های کنگره، اين دو وجه بعنوان کليد حل برخی از معضالت مورد توافق تشکيالت قرار نگرفت و بحث ارزيابی ها و ب
از اينرو ، در آن مقطع می بينيم که بسياری از ضربات به بخش های تشکيالت که در . منسجمی نيز حول آن صورت نگرفت

 وسيع تری از آنچه جمهوری اسالمی برايش برنامه ريزی رابطه با نيروهای فعال خارج از تشکيالت بود، به ضربه های بسيار

www.iran-archive.com 



 12

در اثر اين ضربه ها، عمال فقط دو تن از . کرده بود انجاميد و بسياری از کادرهای تشکيالت و اعضا، طعمه اين ضربه ها شدند
ندهی شدند، به در عين حال بخش هايی که در آن فعالين هوادار، سازما. اعضای کميته مرکزی منتخب کنگره باقی ماندند

شديدترين شکلی ضربه خورد و عمال رابطه تشکيالت با فعالين خارج از تشکيالت تا سطح وسيع هسته های زير سازمانی ، 
، نه تنها جمع محدود اعضای سازمان را بسيار محدودتر کرد، بلکه بطور عمومی حيات 60بنابر اين ضربه های . قطع شد

در اين مدت ، اگر هوادارانی نيز به فعاليت ادامه می دادند، بر مبنای نيرو و . ت را خفه کردفعالين سازمان در خارج از تشکيال
بخش ديگری . همت خودشان در به پيش بردن مبارزه برعليه جمهوری اسالمی بود و نه درنتيجه رابطه ارگانيکشان با سازمان

 های بعدی خود در خارج از کشور بدان پرداخت، اين بود که در کنفرانس" اقليت"از انتقاد تشکيالتی که بعدها به عنوان مثال 
به واقع سياست جايگرينی نيرو پس از هر ضربه ای، صرفا برای نشان دادن حضور خود و بنابراين عمل کردن به عنوان يک 

عالين را به دام تشکيالت تبليغی و نه سياسی، باعث از دست دادن مرتب فعالين خود بود و اين شکل تشکيالتی، بسياری از ف
ولی در تمامی اين انتقادات و بررسی ها جای يک مسئله خالی است و آن اينکه سازمان . اعدام ها و دستگيريها انداخت

چريکهای فدايی خلق ايران ، بر مبنای پذيرش هدف فعاليت سياسی ، نتوانست تشکيالت سياسی و مکانيسم های الزم اين 
ان مناسبات رابطه ای و محدود تشکيالتی خود را نگاه داشت و در حساس ترين موقعيت های تشکيالت را بوجود آورد و در هم

پس از اين دوره همانطور که در بخش قبلی هم به آن اشاره . تاريخی ، طيف وسيع فعالين خود را در خارج از تشکيالت گذارد
تقويت .  ای فراتر از ضابطه های تشکيالتی شدکردم، محدود شدن بيش از پيش اعضای سازمان، باعث تقويت مناسبات رابطه

اين مسئله، رقم زننده بسياری از تنش های تشکيالتی و انشعابات اجباری بود که به واقع پاسخی بود برعليه اين روابط و نه در 
 تشکيالتی بود و از اينرو کليه انشعابات رنگ وبوی مخالفت و يا موافقت با اين و يا آن فرد. جهت پاسخی به چارچوبهای فکری

در حقيقت برای به پيش بردن اين مخالفتها و يا موافقتها، فردی يا افرادی برعليه فرد يا افراد ديگر در کنار هم قرار ميگرفتند که 
بحث ديگر اين دوران، چه در عرصه درون . به واقع نزديکی و يا دوری شان ، معيار سياسی و يا ايدئولوژيک نداشت

 عرصه مصوبه کنگره ای، لزوم کار تئوريک ، عدم ناکافی بودن مبارزه ايدئولوژيک و عدم وجود برنامه تشکيالتی و چه در
در اين سه مورد اگرچه، بحث های داخلی چه بصورت مقاله و چه بصورت شفاهی در اينجا و آنجا به . برای کادر سازی بود

 مورد بررسی دقيق قرار نداد و با يک نگاه انتقادی صرف چشم ميخورد، ولی از آنجاييکه تشکيالت بطور مشخص اين نکات را
بدان پرداخته شد و به نقد مکانيسم ها، بدور از تنش های تشکيالتی و مقصر شمردن اين و يا آن فرد، نيانجاميد، نتوانست راه 

ن چريکهای فدايی خلق بيايم تک تک اين موارد که به نظر من در کنگره اول سازما. کارهای ايجاد اين شرايط را مهيا کند
بدرستی بر روی آن انگشت گذاشته شد را با هم مرور کنيم و ببينيم چرا با وجود انتقاد به اين ضعفها ، مکانيسم های آن، حتا در 

در مورد مسئله کادرسازی، کنگره اول سازمان به مشکل اساسی تشکيالت يعنی در خارج نگه . سالهای بعد نيز بوجود نيامد
به بيان ديگر ريشه اساسی مشکل از اين منظر .  فعالين تشکيالت در خارج از تشکيالت، هيچگاه برخورد جدی نکردداشتن بدنه

به بحث گذاشته شد که چرا سازمان به مسئله کادرسازی اعضای خود مبادرت نميورزد، حال اينکه مشکل اساسی اين بود که 
ر درون تشکيالت سازماندهی می شدند و نسبت به بخش وسيع خارج از عموما فعالين سازمان می بايد برای کادر شدن، اول د

به عالوه اينکه در دوران پس از انقالب . تشکيالت، ميزان عضو گيريها مطلقا متناسب با شکل تشکيالت سياسی و حزبی نبود
د، فعالين ملحق می شدند و سازمان به دليل مواجه شدن با سيل فعالين، هيچگاه نيازی به ايجاد برنامه جذب در خود نمی دي

داشتن هوادار به ميزان زياد، به عالوه . سازمان هم به شکل تشکيالتی، از داشتن هواداران در اطراف سازمان کامال راضی بود
به تشکيالت سازمان يک قدرت سياسی ميداد که در حقيقت اين فرهنگ باعث ميشد که جذب فعالين به داخل تشکيالت را در 

بنابر اين کادر سازی نيرو و بررسی تربيت نيرو، زمانی به واقعيت تشکيالتی تبديل .  الويتهای خود قرار دهدانتهای ليست
ميشود که نيروهای جديد جذب شده، می بايد در تمامی عرصه ها سازماندهی شوند و از اينرو می بايد مورد تربيت تشکيالتی 

ی های الزم ، فعاليت تشکيالتی را بسط دهند و سازمانگران نيروهای جديدی قرار گيرند تا بتوانند با دريافت تجربيات و آگاه
در آن دوره، بدون آنکه سازمان قدمی در جهت اين کار بردارد، هزاران تن از هواداران سازمان به دليل گذشته سازمان . باشند

امه کادرسازی با وجود انتقادات در تشکيالت، از اينرو ، هيچ گاه برن. جذب فعاليت شدند و عمال اين مسائل را به پيش می برند
کادرهای تشکيالتی نيز چه در آن مقطع و چه در دوره های بعدی صرفا به همت و تالش . به برنامه عملی تشکيالت تبديل نشد

ئوريک در مورد کار ت. خود به کادرهای تشکيالتی، تدارکاتی و تئوريک تبديل شدند ونه دراثر شرکت در آموزشهای تشکيالتی
و مبارزه ايدئولوژيک، به دليل از دست رفتن کادرهای تئوريک سازمان قبل از انقالب از طرفی، محدوديت شمار اعضای 
تشکيالت و از طرف ديگر نيروهای ده هزار نفری هوادار سازمان و جنبش جاری وسيع مبارزاتی، کار تئوريک را عموما 

مورد همانطور که قبال اشاره کردم، در ميان بدنه خارج از تشکيالت، کارهای البته در اين . متمرکز کرد" کار"حول نشريه 
تئوريکی صورت گرفته بود و حتا بصورت مقاله هايی نيز به بخش ايدئولوژيک سازمان نيز ارسال می گشت و از اينرو تمرکز 

به تدريج اين وضعيت آنچنان .  بود، عموما نتيجه يک مکانيسم ناسالم تشکيالتی در آن مقطع"کار"کار تئوريک حول نشريه 
شرايطی را بوجود آورد که حتا در ميان هواداران نيز، کار تئوريک صرفا در صورت فارغ بودن از فعاليتهای عملی 

از اينرو حتا بعنوان مثال، کالسهای آموزشی پيشگام، نسبت به تشکيالتهای . مبارزاتی، ميتوانست الويت دسته چندم فعالين شود
وجود عمل گرايی با پشتوانه بدفهمی از جنبش فدايی و سياهکل ، عمال .  همان تاريخ از کيفيت پايين تری برخوردار بودديگر در

حضور . اين تفکر را در ميان فعالين جا انداخته بود که گويا مبارزه و عمل مبارزاتی بخش اصلی فعاليت به عنوان فدايی است
يی در ميان طيف فعالين سازمان، راه را برای آن دسته از رفقايی نيز که مسئوليت شور انقالبی در جنبش و بخصوص شور فدا

بعنوان مثال بسياری از راه انديشی ها برای پيشبرد آموزشهای . آموزشی و يا فعاليتهای تئوريک را داشتند، عمال مسدود ميکرد
تشکيالتی برای پيدا کردن راه حلهای مختلف برای اين تئوريک در ميان رفقا، از طريق پيشگام ، با وجود بحثها و جلسات متعدد 

در درون تشکيالت . شور برای عمل مبارزاتی سايه افکن کليه فعاليتهای ديگر بود. نوع فعاليت، عمال به بن بست کشيده ميشد
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به . نوع فعاليتها نمی دادسازمان نيز، تعداد قليل اعضا و حجم بسيار باالی هماهنگی فعاليتها، عمال مجالی برای پرداختن به اين 
نظرمن بخشی از مشکل، عدم وجود مکانيسم های الزم برای اين نوع فعاليتها بود، ولی علت اصلی، به دليل نوع فعاليتهای 

در اين ميان از . سراسری، محدوديت اعضای تشکيالت و الويت دادن به عمل مبارزاتی، به عنوان روحيه حاکم بر سازمان بود
رهای تئوريک و عدم توانايی عملی سازمان در بازسازی نيرو در اين بخش ، روحيه عمل گرايی را در ميان بين رفتن کاد

مورد ديگری که در مورد کار تئوريک و مبارزه ايدئولوژيک بايد بدان پرداخت اين است که اوال از لحاظ . فعالين دامن ميزد
جنبش کمونيستی و در ميان دو طبقه اجتماعی يعنی ميان بورژوازی مفهومی، مبارزه ايدئولوژيک در داخل يک تشکيالت و يا 

اين . و طبقه کارگر، کامال، هم از لحاظ انگيزه و هم از لحاظ هدفمندی و مکانيسمهای پيشبرنده، دو مقوله متفاوت از هم هستند
تنها برسميت شناخته نشد بلکه تفاوت ولی در جنبش کمونيستی ايران بطور عام و در جنبش و تشكيالت فدايی بطور خاص، نه 

از اينروست که ميبينيم صرفا در مقاطع انشعابات و يا تنش های شديد تشکيالتی و يا بين تشکيالتی ، . معادل هم قرار گرفت
مسئله وجود يا عدم وجود مکانيسم های اين مبارزه ، به بحث گذاشته ميشود، زيرا به واقع، اين مبارزه يک رودرويی است برای 

حال اينکه چنين مبارزه ای و . بات حقانيت خود و عدم حقانيت طرف مقابل و با انگيزه مبارزه با نفوذ ايدئولوژی طبقه متخاصماث
در اين رو دررويی در حقيقت هر طرف . چنين مکانيسمی صرفا در قبال رودرويی طبقه کارگر و بورژوازی مفهوم پيدا ميکند

از اينرو، اين مبارزه . لوژيکی ديگری را افشا و از اينرو به اثبات جايگاه خود نائل آيدمی خواهد عدم حقانيت تفکری و ايدئو
اما همين منش و هدفمندی و ايجاد مکانيسمهايی برای . ايدئولوژيکی ، بدرستی وجهی از مبارزه طبقاتی و يک رو دررويی است
ی، عمال فعاليتهای تئوريک را به بن بست و سکوت پيشبرد آن در بين نيروی تشکيالتی خود ويا بين تشکيالتهای کمونيست

مبارزه ايدئولوژيکی در يک تشکيالت کمونيستی وجوه ديگری نيز دارد و آن صيقل يافتگی نظر، انطباق و يا مقايسه . ميکشاند
 ارتقا آگاهی نظر با واقعيتهای اجتماعی، ايجاد مکانيسمهای جديد برای به پيش بردن فعاليت مبارزاتی، نقد به خود در جهت

. مبارزاتی و بسياری موارد ديگر است که به واقع در يک مبارزه ايدئولوژيک طبقاتی بر عليه طبقه ديگر، مورد توجه نيست
بنابراين اگر مبارزه ايدئولوژيک، يک تقابل نظری و رو در رويی مبارزاتی در وجه ديگر بر عليه طبقه متخاصم است ، اما 

عدم قائل شدن تفاوت ! تی، اين مبارزه ،خصلت متخاصم نداشته بلکه مکمل عمل مبارزاتی استدرخود يک تشکيالت کمونيس
يعنی مقلوب کردن . بين اين دو گونه مبارزه در دو وجه کامال متفاوت و با انگيزه متفاوت، به آنجايی ميکشد که ما شاهد آن بوديم

زمان چريکهای فدايی خلق ايران پس از انقالب بطور خاص و در از اينرو من معتقدم که در سا. طرف مقابل در مقطع انشعابات
جنبش کمونيستی بطور عام تا به امروز، ما شاهد يک مبارزه ايدئولوژيک با مکانيسمهای سالم و خالق آن، برای پيش بردن 

ته ديگری نيز که در پس از توضيح اين نکات، الزم است به نک! مبارزه عملی و درجهت تلفيق کار تئوريک و عملی نبوده ايم
کنگره اول سازمان چريکهای فدايی خلق به درستی بدان انتقاد شد ولی باز هم به دليل عدم بررسی ريشه ای به يک راه کار 

به نظر من آنچه در مصوبه کنگره اول در مورد لزوم . اين نکته در حقيقت شکل حزبی فعاليت بود. عملی نيانجاميد نيز بپردازم
و تاکيد بر تدوين برنامه و اساسانامه حزبی بعنوان ملزومات تشکيالت حزبی از آن ياد ميشد و در طول سالهای تشکيالت حزبی 

نکته ای که حتا در سالهای بعد و حتا در استدالل . بعد هم بر آن تاکيد شد، يک مورد اساسی را به دست فراموشی می سپارد
مسئله اساسی که به نظر من، بصورت عمومی . ميشد و يا بدان کم بها داده شدرفقای بسياری در سطح درونی نيز ناديده انگاشته 

اين نکته از اين . اين نکته اساسی فرهنگ حزبی است. حتا در سطح جنبش کمونيستی ايران نيز بدان توجه خاصی مبذول نشد
 آلترناتيو حکومتی منتج از برنامه تاکيد لحاظ دارای اهميت است که وقتی ما بر آلترناتيو برنامه ای، آلترناتيو اساسنامه ای و

اين ديد بسيار اشتباهی است که فکر ميکنيم صرفا يک فرد . ميکنيم، می بايد آلترناتيو فرهنگی را نيز مورد توجه قرار دهيم
اتيوی کمونيست ، با عضويت و يا هواداری از يک تشکيالت کمونيستی، با شروع فعاليت سياسی خود ، در تمامی موارد، آلترن

اگر ما به عنصر آگاهی و برخورد انتقادی در عرصه مبارزه سياسی تاکيد ميکنيم ، . را تبليغ ميکند که متمايز از جامعه است
بايد اين سئوال را نيز از خود بنمايم که آلترناتيو فرهنگی انتخاب شده و آگاهانه در چيست؟ اگر بر تمايزات سياسی خود و 

يرون تبليغ ميشود ، تاکيد ميکنيم، ميبايد اين تمايز در عرصه فرهنگی نيز چه در تشکيالت و چه در تشکيالت خود از آنچه در ب
مختصات فرهنگی حاکم بر يک تشکيالت تعيين کننده طرز برخورد و نوع استفاده از مکانيسم ها . خارج آن نشان داده شود

فرهنگ . کيالتی و حقوق اعضا را مشخص می کند اساسنامه حزبی به واقع چارچوب روابط ، رابطه سطوح تش. ميباشد
شما می توانيد در يک تشکيالت، . تشکيالتی می تواند ترسيم کننده ميزان نهادينه شدن آلترناتيو ها و مکانيسم های تشکيالتی باشد

اگر در رشد تشکيالت، در اما . بولتن داخلی داشته باشيد، بولتن مباحثات تئوريک ايجاد کنيد وديگر مکانيسم ها را ترسيم نماييد
جهت نهادينه شدن استفاده از اين مکانيسمها و رشد فرهنگی تشکيالت در جهت اعتقاد به تلفيق کار تئوريک و عملی ، در جهت 
اعتقاد به ديالوگ تفکری و يا طرز برخورد به چند تفکری در تشکيالت برنداريد، تمامی اين مکانيسم ها يا بالاستفاده خواهد ماند 

شما اگر در فرهنگ تشکيالتی خود، آموزش ديدن و آموزش دادن را نهادينه نکيند، حتا با . يا از آنها سوء استفاده خواهد شدو 
اما در وجه رفتاری و خلق و خوی . اين در وجه تئوريک مسئله. برگزاری کالسهای آموزشی، شرکت کننده ای نخواهيد داشت

بسياری از رفقا در مقاطع مختلف فعاليتی چه در سازمان .  را در درون تشکيالت نشان دهدنيز ميبايد فرهنگ آلترناتيو ابتدا خود
چريکهای فدايی خلق ايران و چه در جنبش کمونيستی ايران، خلق و خو و رفتارهايی را دارند که با طرز رشد اجتماعی آنان، 

از اينرو به عنوان مثال در زمانيکه فرهنگ . م ميخوردجايگاه اجتماعی آنان و فرهنگ بزرگ شده در خانواده و اجتماع آنان رق
سنتی بر جامعه حاکم است، می بينيم که در طرز لباس پوشيدن زنان فعال، طرز دوستيها، طرز نشست و بر خواستها، ممنوعيت 

شکيالتی، قربانی کار فرهنگی هميشه در حيات ت. ها و اجازه دادنها، کامال روشن و واضح در حيات تشکيالتی نيز حضور دارند
از اينرو شما می بينيد که رفقايی از يک تشکيالت ، ! مبارزه جاری سياسی شده است و هيچگاه بخشی از مبارزه نبوده است

اين خلق و خوی نه در منش فردی و زندگی شخصی که در برخوردهای . برخوردهای کامال متفاوت در خلق و خوی خود دارند
به نظر من اين ديد بسيار مخرب و اشتباهی است که همه ما فکر کنيم، يک فرد . د را نشان ميدهدسياسی و روابط سياسی نيز خو

www.iran-archive.com 



 14

 لنينيست ميشود و هم تمامی خلق وخوی های بزرگ شده با آن را به يکباره –با عضويت خود در يک تشکيالت هم مارکسيست 
، اتفاقا می بايد در يک تشکيالت مبتنی بر حزب سنت گرايی فرهنگی بعنوان بخش غالب فرهنگ جامعه ايران. کنار ميزند

طبقاتی ، بصورت فعال و آگاهانه مورد نقد قرار گيرد و آلترناتيو فرهنگی همانند آلترناتيو سياسی و اهداف طبقاتی، کامال 
مينه ها، در اين صورت است که ميتوان تشکيالتی داشت که در تمامی ز! متمايز و روشن نه تنها تبليغ شوند که عمل شوند

حزبی که در تمامی زمينه های فعاليتی، بتواند فعالين خود را تربيت نمايد و نمودهای شاخص اين . تشکيالتی با منش حزبی باشد
از اينرو تاکيد بر برنامه و اساسنامه و عدم پرداختن به تفکر تشکيالتی که ريشه در سنتهای اجتماعی جامعه . تفکر آلترناتيو باشد

اين بحث البته توسط برخی، در طول سالهای . گوشه و کناری، عمال تشکيالت را به تنش های شديدی ميکشانددارد، در هر 
گذشته چه درونی و چه بيرونی در تشکيالتهای فدايی و درسطح جنبش کمونيستی مطرح شده است ؛ اما بصورت فعالی، نه بدان 

ی که در آن شرايط مبتنی بر روابط استادی و شاگردی، مريدی و در جامعه ا. پرداخته شد و نه حتا نقدی بر آن صورت گرفت
مرادی، کوچکتر و بزرگتر حکمفرما است ، طبيعتا در درون تشکيالت تبديل به رابطه رهبری و بدنه و سربازی و فرماندهی 

ی پذيرفته و جا انداخته اين روابط لزوما آگاهانه انتخاب نميشوند ولی به دليل وجود پايه های اجتماعی، به راحت! خواهد شد
به همين دليل، حتا در بررسی . از اينرو در بسياری از تنشها، مشکل، افراد پنداشته ميشوند و به افراد برخورد می شود! ميشوند

طبيعتا افراد دخيل هستند، ولی تعيين . بسياری از انشعابات و تنشها، به جای بررسی مکانيسم ها، به سراغ نقش افراد ميرويم 
مشکل اين نگاه در اين است که با فاصله . قش افراد و عملکرد آنان، با توجه به مکانيسم های حاکم بر تشکيالت رقم ميخوردن

در اين هم شکی نيست که رهبری و مسئولين تشکيالتی در ! گيری از اين افراد، فکر می کند که ديگر توليد کننده آن نخواهد بود
بردن سياستهای مورد انتقاد، دخيل هستند ولی اين نگاه از آنجاييکه توجه خود را به افراد مبذول ايجاد تنشها و انشعابات و پيش 

بنابر اين کنگره اول در برخورد به مسئله تشکيالت . ميدارد، نقش خود در توليد و بازتوليد اين مکانيسم ها را فراموش ميکند
در ادامه بررسی اين دوره يعنی دوره بعد از کنگره . ه خود قرار ندادحزبی، از اين لحاظ يک نکته اساسی و کليدی را مورد توج

هسته "و ديگری نمونه " کميته خارج از کشور"يکی نمونه . اول سازمان چريکهای فدايی خلق ايران، به دو نمونه بسنده ميکنم
لت عدم بررسی انشعابات و ع. جدا شدند" سازمان چريکهای فدايی خلق ايران" از تشکيالت 66که در مقطع سال " اقليت

اخراجهای ديگر اين است که از لحاظ تشکيالتی، اين موارد ،بررسی فراتر از آنچه تاکنون گفته ام را نمی طلبند، ولی اين دو 
در مورد خارج از کشور، می ببينيم که هواداران سازمان . مورد می توانند زوايای تشکيالتی ديگری را برای بررسی باز کنند

اينکه ميگويم خارج از کشور، اين را هم اضافه کنم که بسياری از نيروهای . پای فعاليتها در ايران مبارزه می کردندپا به 
به چند دليل ، يکی اينکه حضور . سازمان در اطراف مرزهای ايران، هيچگاه اين کشورها را شامل خارج از کشور نمی دانستند

ب و سعی در قتل فعالين در اين کشورها همانند ايران جريان داشت و کامال جمهوری اسالمی و پيگيريهای پليسی و سرکو
دوم اينکه، برخی از اين رفقا در رابطه مستقيم با تشکيالت داخل ايران بودند و مستقيما اين . متفاوت با شرايط مثال اروپا بود

در . ا کردستان و يا انتقال نيروها به خارج و غيرهتشکيالت را تغذيه ميکردند بعنوان مثال در مورد بامی استار در بلوچستان وي
عين حال ميبينيد که مثال در اين کشورها، شکل زندگی، نيمه علنی و حتا مخفی بود، گشت های تجسسی و يا ضربتی تشکيالت 

م ميرانی از  در خارج از کشور کشته شد شهرا60اولين نفری هم که در سال . فعال بودند و مسائل امنيتی شديدا رعايت ميشد
هواداران سازمان بود که توسط گشت ضربت جمهوری اسالمی با پتک و ضربه های شديد چاقو کشته شد و بر روی پشت او 

خود، مسئوليت " کار"رسما و حتا در نشريه " اکثريت"الزم به تذکر است که تنها و تنها موردی که . هم نوشتند مرگ بر فدايی
کاری هواداران خود با نيروهای حزب الهی را بعدها محکوم کرد، همين مورد شهرام ميرانی اين عمل را به عهده گرفت و هم

 ، حسين زهری به خارج رفت تا سازمانگر فعاليتها و ايجادگر امکاناتی برای 61پس از پلنوم کميته مرکزی در سال . بود
ببينيد من کسی نيستم که همه چيز را سياه يا . بگويمدر مورد حسين زهری يا بهرام بايد نکاتی را هم . تشکيالت در ايران باشد

نميشود يک نفر، همه چيزش بد باشد و يا از مقطعی يک فرد را محکوم کرد و يا طرد کرد، ولی تمامی گذشته اش را . سفيد ببينم
ت نمی گيرد و رفيق البته چنين برخوردی متاسفانه در مقطع جدايی ها، اخراج ها و يا انشعابات، مطلقا صور. هم انکار کرد

در مورد بهرام و . تشکيالتی يک شبه به اکثريتی خائن، رفرميست، آنارشيست ، غير سياسی، شارالتان و غيره متهم ميشود
اوال حتا برخی از رفقايی که با کميته خارج از کشور کار ميکردند و دور يا . کميته خارج از کشور بايد چند نکته را قيد کرد

اوال بهرام ، با پيشنهاد خودش و . بودند ، کامال اشتباه می گويند که حسين زهری را تشکيالت به خارج فرستادنزديک به بهرام 
يعنی اين پيشنهاد تشکيالت نبود، بلکه پيشنهاد خودش بود و . برای ايجاد امکانات برای تشکيالت به خارج از کشور آمد

. ه می شود بهرام شديدا از ابتدا با توکل مخالف بوده، کامال اشتباه هستدوما اينکه برعکس اين که گفت. تشکيالت موافقت کرد
حسين زهری بعد از ضربه های پی در پی به تشکيالت و بعد از اينکه به غير از دو نفر از کميته مرکزی منتخب کنگره اول 

 دوره کوتاه هم به خارج از سازمان همه کشته شدند، به پيشنهاد خود توکل به عضويت کميته مرکزی درآمد و پس از يک
، حسين زهری يا بهرام 64اتفاقا در مورد فاجعه چهارم بهمن و مسئله شورای عالی در کردستان در سال . مرزهای ايران رفت

ارگان کميته خارج " جهان"بيشترين مخالفتها و افشاگريها را در خارج از کشور سازمان داد و برای اولين بار، توکل در نشريه 
سوم اينکه بر عکس آنچه گفته می شود که فعاليتها و کارهای . ور، با عنوانهای تشکيالتی مطرح شد و مصاحبه گشتاز کش

حسين زهری فقط از طرف خودش بوده است و کميته مرکزی هيچ اطالعی نداشته و کميته مرکزی زمانی که به خارج از 
ه مرکزی بطور مرتب گزارش داشته، ولی از آنجاييکه اين کميت. کشور آمد متوجه اين حرکتها شد ، باز هم صحيح نيست

را رو ميکند، اين مسئله " همه چيز"تشکيالت هميشه چشم پوشی می کند تا اينکه گند کار در آيد و بعد در صورت لزوم و فشار، 
ه، تماما سيستم چهارم اينکه سکتاريسم بهرامی ، کدخدامنشی بهرامی، حذف مخالفين و غير. در مورد بهرام هم پيش آمد

، مهدی "گرايش سوسياليستی"تشکيالتی بود که در ايران هم به همين گونه رفتار ميشد و نمودارهای فراوانی در مورد مثال 
در اثر تنش های ( و يا شورای عالی ) سازمان چريکهای فدايی خلق پيرو برنامه هويت و عضو شورای ملی مقاومت(سامع 
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 بخشی از نيروهای تشکيالتی در مقابل کميته مرکزی وقت ، شورای عالی را سازماندهی 64 تشکيالتی در کردستان در سال
ولی چون منش اين است که اگر يکی بد شود ، همه چيزش بد می شود؛ به يکباره جوری از بهرام صحبت . می توان ديد) کردند

ا انداخت که هيچگاه در تشکيالت داخل سابقه می شود که گويا اين فرد، فرهنگ و روابطی را در تشکيالت خارج از کشور ج
من و . ولی در مورد مسئله اصلی يعنی خارج از کشور.  درجه با ايران متفاوت بوده است180نداشته و اين فرهنگ و روابط ، 

تند که فعاليت می کنند، در اين نکته متفق القول هس" اقليت"حتا کسانی که هنوز هم در تشکيالتهای فدايی مختلف از جمله 
فردی بسيار با هوش، با ذکاوت و سازمانگر و در عين . تشکيالت سازمان فدايی کمتر کسی را همانند بهرام به خود ديده است

من فکر نميکنم هيچ کس ديگری جز حسين زهری ميتوانست به اين سرعت برای سازمان در خارج . حال خود محوربين
" کاربين المللی"و نشريه " جهان"نشريه .  سازمان را در خارج سازماندهی نمايد،امکانات ايجاد کند و به اين سرعت هوادران

به زبان انگليسی به سرعت به پر خواننده ترين نشريه در خارج از کشور تبديل شدند، ارتباطات بين المللی جديد برقرار شد، 
ای دانشجويی دوباره سازمان يافته شدند و مسئوليت سازمانه. ارتباطات بين المللی سابق که قطع شده بود دوباره از سر گرفته شد

البته اين همه کارها با يک شيوه نظامی و از باال به پايين با منش فرماندهی بهرام همراه بود که مسئولين اين . بدانها سپرده شد
برخورد باال به پايين من بسياری مواقع صدای حتا داد کشيدن و . سازمانهای محلی را هم فرماندهان اعضای محلی قرار داد

مسئولين مختلف تشکيالت خارج به ديگران را شاهد بوده ام و بعدها که به اروپا آمدم داستانهای بسيار غم انگيز و غير انسانی 
در مورد هواداران از طرف بهرام و يا فرماندهانی محلی را شنيدم، از جمله اخراجها، توهين کردنها، در زندگی شخصی افراد 

. ردن و حتا طرز لباس پوشيدن زنان که البته نماد درستی از آن چيزی بود که نمونه های آنرا در ايران نيز شاهد بوديمدخالت ک
داخل پرانتز اينکه، . در همين دوره ،آکسيون های اعتراضی سراسری و يا سفارت گيريها در چندين کشور را سازماندهی ميکند

ه به رژيم صدام هم فروخته ميشود و زد و بندهای بهرام با جمهوری اسالمی و تجارت البته بخشی از اين اطالعات به دست آمد
البته در . با عوامل جمهوری اسالمی نيز بخشهای ديگری است که توسط خود وی و يا تشکيالتهای مختلف فدايی افشا شده است

خی از کشورها مثال نسبت به مجاهدين و يا حتا در بر. همين دوره هم، چماق کشيها برعليه نيروهای سياسی ديگر را نيز داريم
در همين رابطه . رفقای شورای عالی پس از قضيه چهارم بهمن، برخوردهای بسياری شديد و خصمانه ای را سازماندهی ميکند

هيچ گفته ميشود که گويا بهرام بدون اطالع کليه اعضای کميته مرکزی ديگر، چنين حمالتی را شروع کرده بود و در حقيقت 
واقعيت اين است که اطالع بوده است و اعضای کميته مرکزی ، . اين مسئله اصال درست نيست. کس از آن خبر نداشته است

 57کال مشکل سازمان چريکهای فدايی خلق پس از سال . مخالفت هم داشته اند ولی اين مخالفت يک مخالفت فعال نبوده است
 که کسی کار ميکند و کارش برای تشکيالت مفيد است، اگر در البالی اين کارها، يعنی تا زمانی. عموما اين چنين بوده است

مثلی " خرابکاری"فعاليتهايی بکند که جايز نيست، در حقيقت ناديده گرفته ميشود ، مگر اينکه در مرحله جدايی باشد و يا اينکه 
از " رفيق اينجوری نکيند"فت ضمنی و يا اينکه در غير اينصورت با يک مخال. کوهی باشد که ديگر نميشود آنرا کتمان کرد

در دوره مسئوليت وی، مخالفت جدی و ايستادگی در مقابل سياستهای جاری . در مورد بهرام هم همين بود. رويش موقتا ميگذرند
، با پس از اين هم که حسين زهری گذاشت و رفت . کميته خارج، در نمونه های قيد شده باال ، به هيچ وجه صورت نگرفت

حمله به ميز کتاب سيته پاريس و ضرب و شتم مخالفين و ( اخراج و محکوم کردن سياستهای کميته خارج مثال در مورد فرانسه 
مواجه ) همچنين همدستی کميته خارج از کشور با دولت فرانسه در جهت اخراج مجاهدين از فرانسه و رفتن آنان به عراق

ی در خارج از کشور صورت گرفته بود، به حساب تصميم گيری فردی بهرام و بدون ميشويم و از آن دوره به بعد، هر کار
در صورتی که . اطالع تشکيالت گذاشته شد و گويا همه تشکيالت مخالف سرسخت وی و همه کامال جلوی بهرام ايستاده بودند

ف حسين زهری با تشکيالت اقليت در يکی ديگر از مسائل در اين است که گفته می شود اختال. اصل قضيه اين گونه نبوده است
اين هم علت . مورد نظرش در باره مسائل جهانی يعنی اردوگاه سوسياليسم و تعيين تضاد اصلی در جامعه ايران بوده است

، به عنوان تنها عضو سازمان و 66بهرام تا زمان سال .  جستجو کرد66 تا 64علت را بايد در سالهای . اساسی اختالفات نبود
ه مرکزی، تمامی امور تشکيالت در خارج از کشور را در دست داشت و از طريق امکانات مالی و تدارکاتی ، حتا کميت

از جمله بر سر مسئله چهارم بهمن و برگزاری . عملکردهای بخش های ديگر در منطقه کردستان را به شکلی کنترل ميکرد
 مجبور به ترک 65عضا و کانديد عضوهای سازمان پس از سال مشکل بهرام زمانی شروع شد که ، ا. 64کنگره دوم در سال 

منطقه و کشورهای جواری ايران شدند و بنابراين با حضور فيزيکی در خارج از کشور، بهرام ديگر نمی توانست کارها را مثل 
يالت سازمان ، يکی از اصرار های بهرام در به عضويت در آوردن اعضای کميته خارج از کشور در تشک. سابق به پيش برد

 تا 66در طول سال . که حتا مغاير با اساسنامه های بود که خود به آن رای داده بود، برای تثبيت موقعيت تشکيالتی خودش بود
 جلسات تشکيالتی شکل گرفت که فقط بهرام از طرف کميته خارج در آن شرکت ميکرد و بصورت تک نفره نمی توانست 68

ولی از آنجاييکه . بنابراين مشکل بدان جا کشيد که ديديم. ديگر مرکزيت هم ديگر در خارج بودنداعضای . موقعيتی داشته باشد
بسياری از اسناد تشکيالتی، گزارشات تشکيالتی، شناسنامه های تشکيالتی و غيره در دست بهرام بود، زمانی که سرمايه های 

ضو منتخب کنگره در کميته مرکزی، بهرام به رهبری کالن تشکيالت را در دست خود نگاه داشت و از طرف ديگر توسط ع
تشکيالت وارد شده بود، تشکيالت به شکل کج دار و مريضی با وی رفتار ميکرد و صرفا پس از رفتن وی ، وی را اخراج 

ن مقاله شايد خوانندگان اي! نمود تا پرستيژ سازمانی يکبار ديگر ، در مقابل سيستم رابطه ای، چهره ضابطه ای به خود گيرد
بر طبق اساسنامه مصوب کنگره اول . بگويند نمونه رابطه ای و نه ضابطه ای در کجاست؟ بگذاريد مثالی بزنم در همين مورد

سازمان ، چنانچه اعضای کميته مرکزی سازمان به دليل ضربه خوردن، کناره گيری و يا استعفا ، کم شوند و فعاليتهای کميته 
 به پيش رود، اعضای باقی مانده می توانند کميته مرکزی را ترميم کنند و تا تشکيل کنگره اين مرکزی بدون اين رفقا نتواند

 و پس از آن، مورد اجرايی داشت و 60اين مسئله بعنوان مثال در اثر ضربه های سال . کميته مرکزی به کار خود ادامه ميدهد
 ،رفقايی 64در سال . ، افراد جديدی را به مرکزيت آوردندانجام گشت و دو عضو باقی مانده کميته مرکزی منتخب کنگره اول
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که به عدم اجرای کنگره دوم اعتراض کردند و صحبتهای کميته مرکزی در مورد مشکالت را نپذيرفتند، حتا اخراج نيز گرديدند 
در اثر تنش های . مل ميکندولی ببينيم همين نکته در مورد مسئله بهرام به گونه ديگری ع.  اتفاق افتاد64و اين نمونه در سال 

در اين دوره بهرام .  ، تمامی اعضای کميته مرکزی سازمان به جز بهرام از مرکزيت استعفا ميدهند66شديد با بهرام در سال 
اگر بر مبنای اساسنامه باشد، بايد بهرام کميته مرکزی را ترميم کند، در عين حال . تنها عضو کميته مرکزی سازمان است

پس از ترميم، بهرام می تواند کنگره دوم را . اين هم بند اساسنامه ای دارد. ته مرکزی می تواند عضو گيری هم بکندبعنوان کمي
به خاطر اينکه شيرازه " اعضای مستعفی، پس از مدتی . ولی اين پروسه بدين گونه اساسنامه ای پيش نمی رود. تشکيل دهد

دوم اينکه ! کيل ميدهند، بعنی دو کميته مرکزی در آن واحد در يک تشکيالترا تش" کميته اجرايی"، "تشکيالت از هم نپاشد
چون اين کميته اجرايی، اساسا جايی در اساسنامه ندارد و حداقل های اساسنامه ای را زير پا گذاشته و نه تنها فراکسيون ايجاد 

هم در دست ميگيرد و شروع به فعاليت ميکند، ميکند بلکه رهبری خود را انتخاب ميکند و حتا اين رهبری ارکان تشکيالتی را 
کميته اجرايی هم کنفرانس . بنابراين کميته مرکزی باقی نيست، جز کميته اجرايی. بهرام هم همه چير را ول ميکند و می رود

ن اقدام را همي. اول را به جای کنگره فرا ميخواند و بهرام را که ديگر در تشکيالت سازمان باقی نمانده است، اخراج می کند
ميبينيد در مورد مهدی سامع نيز اجرا ميشود، يعنی در آن مقطع مهدی سامع جدا ميشود ولی حکم اخراج از تشکيالت را ميگيرد 

 است که حتا تعدادی از اعضا به دليل روابط فراکسيونی و ايجاد 64در مقطع چهارم بهمن سال " شورای عالی"نمونه ديگر . 
اگر اين نمونه ها را با آنچه در مورد تشکيل کميته . در حالت اخراج و تعليق قرار ميگيرند" یشورای عال"ارگان موازی 

اجرايی و اخراج بهرام صورت گرفت، با هم مقايسه کنيم، متوجه می شويم که اساسنامه و ضابطه آنجايی کارابی دارد و 
اين مثال . عيين کننده افراد هستند و نه خود پرنسيپ هات. است که فرد و افراد مشخصی آن را انجام دهند و يا ندهند" اصولی"

ها، بار ديگر چرايی تاکيد من بر ايجاد فرهنگ تشکيالتی است و اينکه اگر فرهنگ درستی حاکم نباشد و فرهنگ مسلط جامعه 
شود و حتا بصورت ايران يعنی فرهنگ رابطه ای، از باال به پايين نگاه کردن وحذف کردن، به فرهنگ تشکيالت سياسی تبديل 

بنابر اين ! ناآگاهانه اشاعه گردد ، هيچ اساسنامه ای و برنامه ای نميتواند تضمين کننده اجرای ضوابط تشکيالتی تعيين شده باشد
بحث در اين مورد که در مقطعی از حيات سازمان چريکهای فدايی خلق ايران، به دليل عدم وجود اساسنامه و ضابطه های 

ش های بسياری در سازمان ايجاد گرديد و به دليل اين ضعف ، مشکالت بصورت رابطه ای حل شدند، کامال مستند در آن، تن
اشتباه است و به واقع، نگاهی است که ميخواهد آگاهانه از وجود روابط محفلی و بازتوليد آن توسط خود طفره رود و باز،همه 

 بينيم که حتا زمانی که به ظاهر اساسنامه تدوين شده است و تضمين چيز را به گردن عدم موجود ضوابط بگذارد، حال اينکه می
، همانطورکه من "هسته اقليت"در مورد ! اجرايی دارد، با زهم رابطه ها، تعيين کننده چگونگی اجرای مفاد اساسنامه ای هستند

 گيری مقطع انشعابها بدين در قسمت چگونگی انشعابات در سازمان چريکهای فدايی خلق ايران توضيح دادم، عموما موضع
حال اينکه هيچ لزومی ندارد که . صورت بود که کسانی که مخالف طرف مقابل بودند در يک فراکسيون جمع می شدند

چرا که وجه غالب بر . فراکسيون های موجود دارای يک هم نظری برنامه ای و تشکيالتی و هدف مندی سياسی مشخص باشند
اين مسئله در مورد هسته اقليت هم صدق . ر حقيقت پاسخ گويی به تنش در روابط تشکيالتی بودايجاد فراکسيون و انشعاب، د

اين جمع تا . را تشکيل دادند" مستقل"يعنی رفقايی با اين ديد که ما نه طرف کميته اجرايی هستيم و نه بهرام ، فراکسيون . ميکرد
درون يک تشکيالت کارايی مشخصی داشته باشد، ولی زمانی که زمانی که به عنوان يک فراکسيون عمل ميکند، می تواند در 

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

ولی زمانيکه بعد از اين بررسی ها و يا مخالفت ها، می بايد . مخالفت ميکند و يا در حال بررسی مسئله ای هست، انسجام دارد
با اعالم موضع " هسته اقليت. "به صورت يک تشکيالت سياسی عمل کند، انسجام و موضوعيت خودش را از دست ميدهد

 قول اينکه مسائل انشعابات را بررسی ميکند و کار تئوريکی را در اين عرصه دامن خواهد زد، بودن از طرفين و با" مستقل"
نيروهای هوادار که از انشعابات . بسياری از نيروهای هوادار و تعدادی از اعضا را در درون تشکيالت خود سازماندهی کرد

ولی صرف جمع . اشتند، در اين تشکيالت جمع شدند خسته شده بودند و به رهبری تشکيالت اعتراض د60متعدد پس از سال 
شدن در مخالفت، بدون داشتن يک برنامه مشخص سياسی و تشکيالتی و اهداف واضح و روشن مبارزاتی ، طبيعتا نيروها را 

ين به عالوه اينکه اين جمع شدن نشان داد که حتا رفقای عضو سازمان چريکهای فدايی خلق ايران که در ا. پراکنده ميکند
خود را سازماندهی کردند، دارای يک برنامه دراز مدت سياسی و تشکيالتی نيستند و جمع شدن، در " هسته اقليت"انشعاب ، در 

حقيقت عکس العملی بوده است به عدم رعايت موازين سالم تشکيالتی در درون سازمان و عدم داشتن مکانيسم های تشکيالتی 
 به همين دليل هم به سرعت در عرض صرفا يکسال و نيم پس از انشعاب ، تشکيالت .برای تاثير گذاری در تصميم گيريها

اعضای اوليه تشکيل دهنده . دچار ريزشهای تشکيالتی شد و نيروهای تشکيالت يکی پس از ديگری جدا شدند" هسته اقليت"
هسته اقليت، در . تشکيالتی نيز بودمشکل ديگر، در مورد خود ساختار . هسته نيز پس از مدتی کامال تشکيالت را ترک کردند

مقابل سکتاريست حاکم بر تشکيالت سازمان، در انتخاب شيوه تشکيالتی خود از استقالل خود گردان هر واحد استفاده کرد تا 
. رفقا بتوانند خود در تصميم گيريهای فعاليتی و موضع گيری مختار باشند و بقولی ساختار شورايی را برای خود انتخاب کرد

اولين مشکل اين بود که چون تعداد بسيار وسيعی از اعضای واحدها را هواداران سازمان تشکيل ميدادند و اين هواداران با 
سيستم تشکيالتی ماقبل انشعاب، يعنی کميته خارج از کشور، آشنايی داشتند وبا اين شيوه فعاليت کرده بودند، اينبار با داشتن خود 

هسته حتا در اعالم موضع گيريها و هم کاريهای بين تشکيالتی ، نميتوانست .  يک سردرگمی شدندمختاری در همه موارد، دچار
اين مسئله نشان داد که سيستم تشکيالتی اجرا شده، بدون . با وجود طيف وسيع اعضای خود ، با هماهنگی سراسری عمل کند

ده قرار گيرد، حتا اگر شکل تشکيالتی در خود ، آموزش های تشکيالتی و سياسی نميتواند به يک شکل مطلوب مورد استفا
هسته "بنابر بر داليل گفته شده ، . ولی مسئله اين است که هر ابزاری توسط چه کسانی استفاده ميشود. اشکالی نداشته باشد
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شکيل دهنده اين مشکل با خروج اعضای اوليه ت. با وجود وسعت اعضا در ابتدا، به سرعت نيروهای خود را از دست داد" اقليت
نمونه بسيار خوبی برای درک رابطه نقد با انتخاب راه کارها بر مبنای نقد " هسته اقليت"به نظر من نمونه . ، دو چندان شد

رفقای هسته در ابتدا نقد درستی بر سيستم تشکيالتی داشتند، ولی عدم انسجام نظری در انتخاب راه کارهای تشکيالتی و . است
مورد اهداف سياسی و سياستها ، با وجود انتخاب شکل دموکراتيک تشکيالتی ولی بدون در نظر گرفتن عدم انسجام نظری در 

  .آموزشها و تجربيات اعضا، اين تشکيالت را به سرعت به جايی کشاند که تعداد بسيار زيادی صفوف تشکيالتی را ترک کنند
  
  : نگاهی به حال 

وش تشکيالتی اين دوره توانسته باشد ، چرايی تبديل جنبش فدايی به من اميدوارم که بررسی اجمالی من از شکل و ر
شايد الزم به يادآوری مجدد است که هدف از بررسی تشکيالتی به هيچ عنوان بی اهميت . تشکيالتهای فدايی را توضيح دهد

ولی بر . ی مختلف فدايی نيستشمردن اختالفات و يا تنش های سياسی و يا ايدئولوژيک در کشيده شدن جنبش فدايی به تشکيالتها
اين باورم که پرداختن به نکات قيد شده در مقاله ميتوانست حتا تا به امروز بسياری از رفقای خارج از اين تشکيالتها را در 
درون خود نگاه دارد و از طرف ديگر بخشی از تشکيالتهای فدايی ميتوانستند در يک تشکيالت واحد فعاليت کنند و دچار اين 

ممکن است اين سئوال بوجود آيد که خوب با اين همه پراکندگی و انشعابات متعدد چرا فعاليتی برای . ه پراکندگی نشوندگون
يکپارچه گی دوباره صفوف فدايی صورت نگرفته است؟ اگر ما به آنچه شامل بحثهای بيرونی است مراجعه کنيم ، واقعيت اين 

 ، اين بحث بصورت مصوبه تشکيالتی 69فرانس سوم سازمان فداييان اقليت در سالاست که برای اولين بار بعنوان مثال در کن
علنی شد که تشکيالت می بايد با گسترش فعاليتها و همکاری با ديگر جريانات و به خصوص جريانات مختلف فدايی ، جو بی 

آنچه که . تی جدا شده را بشکنداعتمادی و سرخوردگی حاصل از انشعابات در ميان بسياری از هواداران و فعالين تشکيال
سازمان چريکهای فدايی خلق ايران در سالهای پس از انقالب هميشه با آن مشکل داشته است ، اين بوده که چه در عرصه 

در مورد اين مسئله نيز . تشکيالتی و چه در عرصه تعيين سياستهای فعاليتی ، تصميمات الزم و حياتی با تاخير گرفته شده است
 اينکه انشعابات پيش ميايد و پس از اينکه چندين سال از پراکندگی و محدوديت هر چه بيشتر تشکيالتهای مختلف فدايی بعد از

اين تاخير باعث ميشود که با وجود . می گذرد، بعنوان مثال اقليت چنين مصوبه ای را عمال در دستور کار تشکيالت ميگذارد
 تشکيالتی و وسعت نيروهای خارج از تشکيالت نتواند چنان مکانيسم هايی را مصوبه، اما در عمل ، محدوديت شديد نيروی

بعالوه اينکه همکاری مشترک مستلزم يک اعتماد است و ما . ايجاد کند که در يک برنامه عملی اين نيروها مجددا جذب شوند
رات بسيار شديد رفتارها و برخوردهای نميتوانيم با سياست صرف همکاری مشترک ، اعتماد را به وجود آوريم و يا اينکه تاثي
بنابر اين هيچ گاه امکان شکستن اين جو . غير سالم در مقاطع انشعابات را به يک انتقاد از خود ساده از اذهان ديگران پاک کنيم

نميتوانست علت ديگر اين بود که جز تعدادی معدود ، هيچ کس به واقع . پراکندگی و سرخوردگی در ميان هواداران بوجود نيامد
جوابگوی بسياری از سئواالت در مورد انشعابات باشد و افراد دخيل در انشعابات در تشکيالتهای مختلف فدايی سازماندهی شده 
بودند و بنابراين بصورت جمعی و متمرکز امکان اين بوجود نيامد که علل واقعی انشعابات و درس آموزی از آنها در اختيار اين 

ز هم می بينيم که بسياری از سئواالت، در مورد چرايی و چگونگی انشعابات است و يا اينکه نقش اين فرد هنو. بخش قرار گيرد
بنابر اين عدم پرداختن به اين مسائل نمی توانست بصورت واقعی . و يا آن فرد در انشعابات چه بوده است؟ پاسخی نگرفته است

دام از تشکيالتهای درگير هم نتوانستند ويا نخواستند که به اين بخش هيچ ک. و عملی جو پراکندگی و جدايی را از بين ببرد
بپردازند و جمع بنديها و يا اظهار نظرات، بصورت سخنرانی های پراکنده و يا در جمع های محدود خصوصی صورت گرفت 

م اين کدورتهای ناگفته ولی و از اينرو بخشا، چهره واقعی کدورتها ميان افراد درگير علنی نشد و حال اينکه به واقع هنوز ه
به واقع حتا در برخورد به انشعابات و درس آموزی از آنها، . بسيار تعيين کننده، نوع روابط بين تشکيالتهای فدايی را رقم ميزند

. نشد که بتوان در آن به بحث و نقد نشست" خودی"هيچگاه جنبشی عمل نشد و جنبش کمونيستی ايران هيچ گاه به اندازه کافی 
 به صورت سيستماتيک برنامه کادر سازی 57مسئله ديگر اين است که سازمان چريکهای فدايی خلق در دوران پس از سال 

 ، در مورد 60در تمامی کنگره ها و کنفرانسها تا به امروز که توسط اقليت يا تشکيالتهای ديگر فدايی بعد از سال . نداشته است
 کادر سازی کنيم، بايد مبارزه ايدئولوژيک و آموزش سياسی تئوريک را بوجود بياوريم يک نکته صحبت شده و آن اينکه ما بايد

يکی از بحرانی ترين . و غيره، ولی عمال نه اين مشکل بصورت اساسی ريشه يابی شد و نه مکانيسمهای اين کار ترسيم شدند
رهايی که می بايد به مسئله تشکيالت و راه حل در حقيقت آن کاد. کمبودها ، هميشه کمبود نيروهای تشکيالت گردان بوده است

های مشخص برای ايجاد مکانيسم های مختلف تشکيالتی و از جمله جا انداختن يک فرهنگ تشکيالتی فعاليت کنند، هميشه در 
 که قبال هم همانطور. خط اول ضربه ها قرار گرفته اند و بنابراين نيروی جايگزينی هيچگاه به اندازه کافی مجددا بازتوليد نشد

تمامی انشعابات بر بستر بحرانهای تشکيالتی و در بستر عدم وجود مکانيسم . گفتم ، هيچ انشعابی ، انشعاب اصولی نبوده است
در بحث های درونی . های سالم برای به پيش بردن نظرات و فعاليت بوده است که طرفين را مجبور به انشعاب کرده است

ندکی از کادرها ، به مسئله جمع بندی تشکيالتی و انتقال آن پرداخته اند و يا اينکه در مباحث مربوط تشکيالت هم ، تعداد بسيار ا
در تمامی ( واقعيت در اين است که تمامی کسانی را که ما بعنوان کادرهای تشکيالت های فدايی . به تشکيالت شرکت کرده اند

خود و مطالعات خود بصورت کادر در آمدند و نه از طريق برنامه می شناسيم، از طريق قابليت های خود و توان ) عرصه ها
. آنهم اجالتا در سطح بحث. بحث جدی در مورد کادر سازی به واقع حاصل سالهای اخير است . های کادر سازی خود تشکيالت

يی خلق بعد از انقالب اين مسئله البته شامل اکثر تشکيالتهای سياسی است و مشخصا مربوط به تشکيالت سازمان چريکهای فدا
اگرچه نيروهای ديگر ، طی دورانی عموما به تربيت کادرهای خود در خارج و داخل از کشور می پرداختند ولی . نمی شود

مسئله ديگری که باعث ميشد که اينکار با مشکل جدی برخورد کند .  ،عموما وضعيت مشابه ای پيدا کردند57آنان نيز پس از 
آنچه وجه بيرونی فعاليتی . ونی از تشکيالتها با آنچه بطور واقعی در درون تشکيالتها ميگذرد، يکی نيستاين است که جلوه بير
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و پيگيری تشکيالتی است در اثر فعاليت شبانه روزی عده بسيار محدودی است که نسبت به تعداد، با واقعيت فعاليتی انطباق 
بنا . چه دردرون ميگذرد را نشان ميدهد، پس از آن صرف نظر ميشودندارد و بحث در مورد اين جمع بنديها، چهره واقعی آن

بربا توجه به آنچه قيد شد، متوجه می شويم که مکانيسمهای الزم و نيروی کافی برای غلبه بر پراکندگی ، زدودن غبار از 
که فکر ميکنم جای دارد در مسئله ديگری . واقعيات انشعابات و جلب اعتماد دوباره، هيچگاه وجود نداشت و بوجود هم نيامد

من . پاسخ به اين سئوال در اينجا از آن صحبت کنيم، مسئله چرايی عدم برخورد به وضعيت تشکيالتی و چرايی انشعابات است
اين را در يکی از مقاله های داخلی خودم، چند سال پيش هم گفتم و آن اينکه، اين تشکيالت حماسی شدنش باعث عدم پرداختن و 

فدايی با حماسی شدن ، باعث شد که ما خيلی از مواقع در بررسی مشکالت و تنش ها، به جای نگاه به . ی درونی شدريشه ياب
علت اين است که وقتی در درون يک جامعه مثل ايران، که همه چيز به دو دسته خوبان . درون، همه چيز را از بيرون می بينيم

تقسيم ميشود، اگر شما از دسته خوبان و تازه از دسته قهرمانان خوبان باشيد، دست و بدان، مريد و مراد، استاد و شاگرد و غيره 
چون ! زدن به شما، نقد به شما متوقف ميشود و خود شما را هم در موقعيتی قرار می دهد که به خودتان نمی توانيد دست بزنيد

هميشه رشيدترين، بی پروا .  عنصر فدايی بوداين مسئله يک ازاساسی ترين مشکالت در برخورد به. هاله حماسی را ميشکند
ترين، انسان ترين، آگاه ترين، مبارز ترين و بسياری از ترين های ديگر، عنصر فدايی را از حالت يک انسان کمونيست در 

مان و از همين جا، تئوری توطئه برعليه ساز. ميآورد و ازاينرو اين تشکيالت را در جايی قرار ميداد که ماورای همگان است
در درون سازمان بود، کار کار حزب " اکثريت"اگر . علل تمامی نواقص درونی آن از عناصر بيرون از تشکيالت بوجود آمد

اکثريت "توده بود، اگر مهدی سامع بود، کار کار مجاهدين برای از هم پاشيدن فدايی بود، اگر مدنی ها بودند ، علت خائن شدن 
بوجود آمد ، حتما کار تروتسکيست های خارج " گرايش سوسياليستی" ها از روز اول بود، اگرو اصال خائن بودن آن" جناح چپ

از اينرو تمامی عوامل تعيين کننده در مقطع انشعابات، نه تنها اصولی . از سازمان برای از هم پاشيدن فدايی است و غيره
حتا در بررسی . از ديگری از تشکيالت جدا شدندبررسی نشد بلکه رفقای انشعاب کننده نيز با مارک های مختلف يکی پس 

 ، هنوز مسئوليت 60 سال پس از ضربه های سال 9ضربه های وارد بر تشکيالت نيز تا کنفرانس دوم تشکيالت، يعنی حدود 
ی اين ضربه ها نه برمبنای سياست غلط رهبری تشکيالت، غير واقعی بودن سياستهای مبارزاتی ويا عدم انطباق ظرف تشکيالت

ما هستيم " با مبارزه جاری و عدم حضور مکانيسم های پيش گيری ضربه ها و تعيين روش مندی ، ونه به دليل اجرای سياست 
تحت هر قيمتی و فارغ از نياز يک تشکيالت سياسی به کادرهای خود بلکه با حضور تبليغی و غير " و حضور داريم

جمهوری اسالمی ، بلکه بر مبنای اين تفکر که صرفا و صرفا جمهوری دورانديشی سياسی سازمان در جلوی حاکميت دد منش 
کليه . و ديگر نيروهای سياسی متخاصم، بار مسئوليت ضربه ها و پراکندگی ها را بر عهده داشتند " اکثريت خائن"اسالمی، 

 علل اصلی ضربه 68س دوم سال نکات قيد شده باال بعنوان انتقادات پس از يکسری بحث های داخلی، برای اولين بار در کنفران
تشکيالتهای ديگر فدايی نيز که در اثر برخوردهای ناسالم با آنها در مقطع جدا شدنها، در . ها و پراکندگی ها معرفی گشتند

پرداختن به ريشه يابی مشکالت و تنشها نمی توانستند تا مدتها به غير از طرف مقابل درگيری ، خود مکانيسم ها را مورد 
از اينرو مسئله بررسی اصولی مکانيسمهای تشکيالتی و ايجاد راه کارهايی پيش گيری و بازتوليد آنها . ی قرار دهندارزياب

بهرو تمامی نکات قيد شده در باال به اينجا کشيده است که هنوز جو پراکندگی و پرداختن به راه . بصورت جدی به پيش نرفت
ن دوره از تاريخ جنبش فدايی و تشکيالت فدايی، به شکل جدی مورد ارزيابی کارهای اصولی برای درس يابی از تجربيات اي

قرار نگرفته است و از اينرو نمی توان انتظار داشت که تالشها يا اقدامات از طرف هر تشکيالتی به نزديکی تشکيالتهای فدايی 
  .منجر شود

  
  :پايان سخن 
 برای نقد و بررسی و انتقال تجربيات فعالين سياسی فدايی در مقاطع من اميدورام که نکات قيد شده در مقاله ، آغازی باشد 

مختلف تاريخی در سطح جنبش کمونيستی بصورت کتبی و از اينرو قابل دسترسی برای نسل جديد فعالين چپ و کمونيست 
های فدايی محدود اميدواری ديگر من اين است که اين نقد و بررسی ها صرفا به جنبش فدايی و تشکيالت. بخصوص در ايران

نشود و کليه جمع بنديها و تجربيات همه تشکيالتهای سياسی از دوره های مختلف مبارزاتی ، بصورت مستند در اختيار جنبش 
همانطور که قبال هم اشاره کردم، اين مقاله مکمل مقاالتی است که تاکنون چاپ شده است و مکمل . کمونيستی ايران قرار گيرند

اميدوارم با ارائه اين مباحث به جنبش کمونيستی ايران و . د بود که در آينده از طرف ديگران به چاپ برسندمقاالتی نيز خواه
نسل جديد فعالين آن، گامهايی عملی را برای شناخت از نقاط ضعف و قوت فعاليتهای خود در عرصه های مختلف و در مقاطع 

دانستن و جزيی از آن بودن، به سمت يک قطب قوی مبارزاتی سوق مختلف بدست آوريم و جنبش کمونيستی را با از آن خود 
خود، به پويايی " بی رحمانه"در پايان از کليه رفقايی که اشاعه دهنده نظرات من بوده اند و يا اينکه با انتقادات، حتا گاها . دهيم

نين از رفقايی که در نقد اين مقاله ، قلم می همچ. و شفافيت محتوای اين مقاله و مقاالت قبلی کمک رساندند، نهايت تشکر را دارم
  . زنند و باعث روشن شدن و باز کردن زوايای نامبهم و يا حتا برداشتها و تحليل های اشتباه من خواهند شد، نيز تشکر ميکنم

  
   دو هزار و ششيست دسامبرهزار و سيصد و هشت و پنج معادل ب بيست ونهم آذر 

  
  com.blogspot.alifarmandeh://http     علی فرمانده

alifarmandeh@yahoo.com  

www.iran-archive.com 


