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)اقليت(سازمان فدائيان تاريخ مختصر 

سراسر تاريخ بشريت از دوران تقسيم جامعه ب��ه طبق��ات و پي��دايش ج��امعه طبق��اتی ت��ا ب��ه ام��روز
.مشحون از نبردھا، کشمکش ھا و ستيزھای طبقاتی است

به ھر برھه ای از اين تاريخ که نظر بيافکنيم، نبردی را می بينيم ميان دو نيروی اص��لی ج��امعه،
يک��ی از اي��ن دو، ط���الب ثب��ات، رک��ود و. دو طبقه ای ک��ه رو در روی يک��ديگر ق��رار گرفته ان��د

ايستائی و مدافع حفظ وضع موجود است، محافظه کار و ارتجاعی است، از پيشرفت، دگرگ��ونی
اي��ن. و ترقی می ھراسد و از ھيچ تالشی ب��رای ب��ه ت��أخير ان��داختن تح��ول تاري��خ دري��غ نمی ورزد

.نيروی بازدارنده و ترمزکننده تاريخی، طبقه حاکم و مرتجع است

اما نيروی ديگری که در تضاد با اي��ن ني��رو ق��رار دارد، ط��الب جنب��ش، پيش��رفت و ترق��ی تاري��خ
است، وضع موج��ود را نف��ی می کن��د و پرچ��م طغي��ان و ش��ورش علي��ه اي��ن نظ��م را ب��ه اھ��تزاز در

تم��ام. اي��ن ني��رو، طبق��ه تحت س��تم، ام��ا بالن��ده و م��ترقی اس��ت ک��ه آين��ده ب��ه آن تعل��ق دارد. می آورد
تاريخ بشريت مملو از حماسه آفرين��ی، از خ��ود گذش��تگی، ف��داکاری و مب��ارزه قھرمان��انه ني��روی
بالنده و مترقی برای برافکندن طبق��ات مرتج��ع، دگرگ��ونی نظام ھ��ای اقتص��ادی – اجتم��اعی و ب��ه

موجوديت سازمان ما ني��ز در بط��ن ھمي��ن مب��ارزات و. تخت نشاندن نظمی نوين و عالی تر است
، در يکی از تاريک  ترين دوره ھ��ای تاري��خ١٣۴٩ بھمن ماه ١٩در . حماسه آفرينی ھا گذاشته شد

ايران که رژيم سلطنتی محمدرضا شاه، با برقراری يک ديکتاتوری عريان و سلب ابت��دائی ترين
حقوق دمکراتيک و آزادی ھای سياسی مردم، ھر مخالفت و نارضايتی عليه وضع موجود را به
شدت سرکوب ميکرد، گروھی از انقالبيون کمونيس��ت، ک��ه تم��ام وجودش��ان سرش��ار از عش��ق و
ايمان به طبقه کارگر، آزادی و رھائی بشريت ستمديده از قيد ھرگ��ونه س��تم و اس��تثمار و کين��ه و
نف��رت نس��بت ب��ه اس��تثمارگران و س��تمگران ب��ود، ب��ا حمل��ه مس��لحانه ب��ه پاس��گاه س��ياھکل، ن��بردی
حماسی و افتخارآفرين را عليه طبقه حاکم آغاز نمودند، پرچم جنگ بيرحمانه عليه نظ��م موج��ود
و نظام سلطنتی حاکم بر ايران را به اھتزاز درآوردند و سازمانی را بنيان گذاشتند که اھ��داف و
آرمانھ��ايش ھمان��ا اھ��داف و آرمان ھ��ای سوسياليس��تی طبق��ه ک��ارگر، بران��داختن ھرگ��ونه س��تم و

.استثمار و محو و نابودی طبقات بوده و ھست

��www.fadaian-minority.orgز��ن �
ا	��ن(ا����)                         ٢ 



��ر�� ����� ��ز��ن �
ا	��ن (ا����)

دوران شکل گيری سازمان چريک ھای فدائی خلق ايران

در توضيح جري��ان ش��کل گيری س��ازمان م��ا، باي��د ب��ه بررس��ی ش��رايطی پرداخ��ت ک��ه در بط��ن آن
لذا بايد به دھه چھل بازگشت و شرايط عينی و ذھنی آن دوران. سچفخا پا به عرصه حيات نھاد

.را مرور کرد

اين دوره ای اس��ت ک��ه ج��امعه اي��ران در ن��تيجه س��رکوب و ديکت��اتوری عري��ان، نس��بتاً آرام ب��ود و
معھذا از نيمه دوم دھه چھل، توأم با تشديد تضادھا،. جنبش توده ای با رکود و خمود روبرو بود

نخستين تجلی اين رش��د جنب��ش اعتراض��ی،. آرام آرام جنبش ھای اعتراضی علنی شکل می گيرند
جنبش دانشجوئی ب��ود، ک��ه ت��دريجاً خص��لت ت��وده ای ب��ه خ��ود گرف��ت و در جري��ان م��رگ تخ��تی و

ام���ا ھن���وز از. اع���تراض ب���ه گ���ران ش���دن بھ���ای بلي���ط اتوبوس ھ���ا در تھ���ران خ���ود را نش���ان داد
.جنبش ھای گسترده خودانگيخته کارگری خبری نبود

در اين شرايط که جنبش، تازه آرام آرام اوج می گرفت و گرايش به سوسياليسم به ويژه در ميان
کم��ی پيوس��ته رش��د می ک��رد،نيروھای بالفعل، در حال گسترش بود و جنبش کمونيستی از جھ��ت 

مسئله مبارزه متش��کل، رابط��ه جنب��ش کمونيس��تی و ک��ارگری و ض��رورت رھ��بری پرول��تری ب��ر
.جنبش به صورت مسائلی مبرم در دستور کار قرار می گرفت

آن چه که در اين مقطع به جنبش کارگری مربوط می گردد، اين است ک��ه طبق��ه ک��ارگر در ن��تيجه
ديکتاتوری و اختناق رژيم شاه، خيانت ھای حزب توده و انباشته ش��دن ص��فوف آن از دھقان��ان و
خرده بورژوازی شھری که درنتيجه رفرم و خانه خرابی به صفوف طبق��ه ک��ارگر پيوس��ته بودن��د،
اما ھنوز خصلت ھای پرولتری کسب نکرده بودند، فاقد حداقل انس��جام، آگ��اھی طبق��اتی و تش��کل

جنب��ش. طبقاتی مستقل بود و رابطه  ارگانيکی ميان اين جنبش و جنبش کمونيستی وج��ود نداش��ت
کمونيستی نيز به رغم اين که در اين دوران پيوسته به لحاظ کمی گسترده تر و وسيعتر شده ب��ود،

، س��ردرگمی، پراکن��دگی و بی عمل��ی، خص��لتبالتکليف��ی. اما از يک بحران درونی در رن��ج ب��ود
. عام ھمه محافل و گروه ھائی بود که در اين دوران شکل گرفته بودند

درپ��ی شکس��ت و ازھ��م پاش��يدگی ح��زب ت��وده، از درون نيروھ��ای مخ��الف آن، دو گراي��ش ش��کل
يک گرايش مسئله شکست و خيانت حزب توده را نه ناشی از خط مش��ی رفرميس��تی. گرفته بود

و سازشکارانه آن، بلکه در خيانت رھبری آن می پنداشت و برای احياء ح��زب ب��ا رھ��بری جدي��د
گرايش ديگر، ظاھراً با ريويزيونيسم و رفرميسم ح��زب ت��وده مرزبن��دی می ک��رد،. تالش می کرد

اي��ن جري��ان در پ��ی س��راب. اما با اين وجود جوھر تفکرات حزب توده را با خ��ود حم��ل می ک��رد
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ت��ا. جنگ دراز مدت توده ای و محاص��ره ش��ھرھا از طري��ق روس��تاھا ب��ر طب��ق الگ��وی چي��ن ب��ود
مدتی اين دو گرايش نفوذ قابل مالحظه ای نيز در جنبش به دست آورده بودند، اما از آن جائی ک��ه
قادر به گسست قطع��ی از تفک��رات “ت��وده ای” و ارائه ي��ک خط  مش��ی انقالب��ی منطب��ق ب��ر ش��رايط

گروه ھ��ا و مح��افلی ک��ه پدي��د می آمدن��د و. جديد نبودند، به س��رعت اعتب��ار خ��ود را از دس��ت دادن��د
اغلب فاقد کمترين تجربه بودند، پي��ش از آن ک��ه بتوانن��د رابطه ای ب��ا طبق��ه ک��ارگر برق��رار کنن��د،

اي��ن ام��ر ب��ه ن��وبه خ��ود ت��اثيراتی منف��ی ب��ر پ��اره ای محاف��ل. زير ضربات پلي��س متالش��ی می ش��دند
ادع��ا می ش��د ک��ه. برجای می گذاشت و توجيھی برای بی عملی می شد، که حزب توده مبلغ آن بود

عجالتاً نمی توان کاری کرد، بايد از ھرگونه مداخله در امور خودداری کرد، خود را حفظ نم��ود
اي���ن محاف���ل ني���ز درن���تيجه بی عمل���ی از درون. و ب���ه انتظ���ار ف���را رس���يدن ش���رايط بھ���تری ب���ود

در مجم��وع، ض��ربات م��داوم پلي��س، س��ردرگمی. می گنديدن��د و پ��س از م��دتی متالش��ی می ش��دند
گروه ھ��ا و محاف��ل، ن��اتوانی در پاس��خگوئی ب��ه مس��ائل م��برمی ک��ه ش��رايط ن��وين پدي��د آورده ب��ود،
ن��اتوانی در ايج��اد رابط��ه وپيون��د ب��ا طبق��ه ک��ارگر، اختالف��ات بين الملل��ی درجنب��ش کمونيس��تی و
باالخره بی عملی ای که تار و پ��ود ھم��ه گروه ھ��ا و محاف��ل را ف��را گرفت��ه ب��ود، ب��ه بح��ران موج��ود

. دامن می زد

در اين اوضاع و شرايط ک��ه پاس��خ ھای کليش��ه وار کت��ابی و الگ��وبرداری از نمونه ھ��ای روس��يه و
چي��ن ج��ز شکس��ت راه ب��ه ج��ائی ن��برده ب��ود، اي��ن مس��ئله ک��ه چ��ه باي��د ک��رد ت��ا از اي��ن دور تسلس��ل
بی عمل��ی و بح��ران بي��رون آم��د، مس��ئله ج��دی آن دس��ته از گروه ھ��ا و مح��افلی ب��ود ک��ه ب��ه وض��ع
موجود تمکين نکرده و خواستار شکس��تن بن بس��ت موج��ود و م��داخله انقالب��ی در مب��ارزه طبق��اتی

اما اين امر ممکن نبود، مگر آن که يک تحليل مش��خص از اوض��اع اقتص��ادی، اجتم��اعی. بودند
و سياس��ی موج��ود ص��ورت ميگرف��ت ت��ا ب��ر مبن��ای آن بت��وان ب��ه ش��يوه ھای مب��ارزاتی و اش��کال

اين وظيفه را کسانی برعھده گرفتند ک��ه بنيانگ��ذار. تشکيالتی نوين و شعارھای نوين دست يافت
در. برای نخستين بار يک تحليل مشخص از اوضاع مشخص ايران ارائه ش��د. سازمان ما شدند

اھميت اين مسئله در آن بود ک���ه. عرصه اقتصادی، تسلط شيوه توليد سرمايه داری نشان داده شد
پايه محکمی برای نتيجه گيری ھا و فعاليت ھای آتی کمونيست ھا گذاش��ته می ش��د، چ��را ک��ه از ي��ک
سو به اغتشاش و سر درگمی که سازمان ھا و گروه ھای طرفدار چين پديد آورده بودند و ج��امعه
ايران را ھمچنان نيمه فئودال –  نيمه مستعمره معرفی می کردند، پايان داده شد و از سوی ديگر
با نشان دادن نقش بورژوازی وابسته و امپرياليس��م در اي��ن تح��والت ب��ر ادعاھ��ای فرص��ت طلبانه

درعرصه سياسی نشان. حزب توده مبنی بر خصلت مترقی اقدامات رژيم خط بطالن کشيده شد
داده شد که چگونه به رغم مسلط شدن شيوه توليد سرمايه داری و روبنای سياسی ب���ورژوائی، در
خصلت ارتجاعی حاکميت سياس��ی تغيي��ری ايج��اد نگردي��د و عل��ل و نق��ش ديکت��اتوری عري��ان در

س��پس پاس��خی مش��خص ب��ه م��وقعيت و نق��ش طبق��ات در. س��رمايه داری وابس��ته اي��ران ت��بيين ش��د
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در اين زمينه نيز با گرايش��ات موج��ود. جامعه، انقالب ايران و نيروھای محرکه آن ارائه گرديد
بر. در آن زمان که حزب توده و جريانات منشعب از حزب توده ُمبلغ آن بودند مرزبندی گرديد

اين توھم که گويا بورژوازی به اصطالح ملی می تواند نقش��ی انقالب��ی و م��ترقی داش��ته باش��د خ��ط
رفي��ق احم��دزاده مط��رح می ک��رد ک��ه ب��ه رغ��م خص��لت دمکراتي��ک انقالب در. بطالن کش��يده ش��د

مرحله نخست، از آن جائی که “  مبارزه با سلطه امپرياليستی يعنی س��رمايه جھ��انی، عناص��ری از
مبارزه با خود سرمايه را در بر دارد” و “باين دليل عناص��ری از ي��ک انقالب سوسياليس��تی ني��ز

لذا.” “در بطن اين مبارزه ضدامپرياليستی متولد شده و در جريان مبارزه شروع به رشد می کند
ب��ورژوازی مل��ی ماھيت��اً نمی توان��د در چني��ن مب��ارزه ای پيگي��ر باش��د و ب��ه دلي��ل ش��رايط ت��اريخی

او ح��تی گ��امی.” وجودش و پيوندھايش با سرمايه خارجی در بسيج توده ھا م��ردد و ن��اتوان اس��ت
ب��ورژوازی مل��ی ھن��وز رش��د نک��رده تح��ت: “فرات��ر می نھ��د و از زوال قطع��ی آن س��خن می گوي��د

فشار سرمايه خارجی ضعيف شده، امکان تشکل طبقاتی را از دست ميدھد و باالخره ب��ه تدري��ج
در مورد نقش و موقعيت خرده بورژوازی نيز گفته می شود ک��ه اين��ان “ني��ز ب��ه.” از ميان می رود

دليل شرايط مادی توليد خود، ھيچگ��اه نمی توانن��د ي��ک ني��روی مس��تقل سياس��ی را تش��کيل دھن��د و
و.” بدين ترتيب يا بايد تحت رھبری پرولتاريا قرار گيرند و ي��ا خ��ود را ب��ه ب��ورژوازی بس��پارند

باالخره به موقعيت و نقش پرولتاريا پرداخته می شود و ن��تيجه گيری می ش��ود ک��ه “پرولتاري��ا اگ��ر
در اي��ن.” چه از لحاظ کمی ضعيف است اما از لحاظ کيفی و امکان تشکل بس��يار قدرتمن��د اس��ت

ھرچ��ه دول��ت. “جا رھبری پرولتری بر جنبش، شرط ھرگ��ونه پي��روزی انقالب معرف��ی می ش��ود
ماھيتاً و صوراً بورژوائی تر شده است، عناصر سوسياليستی انقالب اھميت بيشتری پي��دا ک��رده،
مبارزه با س��لطه س��رمايه جھ��انی بيش��تر ب��ه مب��ارزه ب��ا خ��ود س��رمايه تب��ديل ش��ده و ل��زوم رھ��بری

.”پرولتری بيشتر آشکار شده است

اي��ن تحلي��ل اقتص��ادی – اجتم��اعی و سياس��ی ب��ا در نظ��ر گرفت��ن س��طح جنب��ش کمونيس��تی در آن
دوران، دست آوردی بزرگ و گام مھمی به پيش ب��ود، ل��ذا بی دلي��ل نب��ود ک��ه ب��ه زودی ب��ه نظري��ه

اما ھدف از اين تحليل ھمان گونه که گفتيم ي���افتن. مسلط در جنبش کمونيستی ايران تبديل گرديد
مس��ئله به ھ��ررو، مس��ئله “ فرات��ر رفت��ن از تجم��ع. راھی برای برون رف��ت از بح��ران موج��ود ب��ود

س���اده” نيروھ���ای جنب���ش کمونيس���تی، ادامه ک���اری، رابط���ه و پيون���د ب���ا طبق���ه ک���ارگر و رھ���بری
در يک مقطع، مسئله تشکيل حزب طبقاتی کارگران نه به طور کلی بلک��ه. پرولتری انقالب بود

ب��دين ترتي��ب: “رفيق احمدزاده توض��يح می دھ��د. به  صورت مشخص و فوری آن مطرح ميگردد
.لنينيس��ت باش��د- پذيرفتيم که ھدف ما و ساير گروه ھای کمونيس��ت باي��د ايج��اد ح��زب مارکسيس��ت

بالفاصله اين مسئله مطرح شد، برای ايجاد چنين حزب��ی چ��ه باي��د ک��رد؟ آن وق��ت اي��ن دو وظيف��ه
م��ا و س��اير گروه ھ��ا از ي��ک ط��رف می بايس��ت کادرھ��ای ح��زب: اساسی در برابر ما قرار گرفت

آين���ده را تربي���ت کني���م و از طرف���ی ديگ��ر باي���د زمين���ه چني���ن حزب���ی را در مي���ان توده ھ���ا فراھ���م
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اما “ما تا به حال نديده بوديم که مسئله ضرورت ايجاد حزب مطرح ش��ود، ب��دون آن.” می کرديم
که خود جريان عمل��ی مب��ارزه آن را نطلبي��ده باش��د، ب��دون آن ک��ه زمين��ه آن در مي��ان ک��ارگران و

.”توده غيرکارگر فراھم نبوده باشد

غيرواقع��ی ب��ودن مس��ئله تش��کيل ح��زب در آن مرحل��ه ک��ه ن��ه از جنبش ھ��ای خ��ودانگيخته وس��يع
کارگری خبری بود، نه از رابطه جنبش کمونيس��تی و ک��ارگری، و ن��ه از برن��امه و تاکتيک ھ��ای

ب��ه وي��ژه ام��روز پ��س از آن ک��ه س��ال ھا از آن اي��ام گذش��ته. پرداخت شده پرول��تری، روش��ن اس��ت
است، طبقه کارگر يک انقالب را پشت سر گ��ذارده و جنب��ش ک��ارگری و کمونيس��تی در س��طحی
کامالً متفاوت قرار دارن��د، معھ��ذا دش��واری تش��کيل ح��زب ي��ک معض��ل کن��ونی جنب��ش م��ا اس��ت،

.کسی پوشيده نيستغيرواقعی بودن اين مسئله در آن دوران بر 

به ھررو، رفقای ما در زمره آن دسته از به اصطالح سوسياليست ھائی که صرفاً حرف می زنن��د
مس��ئله آن ھ��ا ن��ه ص��رفاً قب��ول. و شعار می دھند و گفتارشان با کردارشان مط��ابقت ن��دارد، نبودن��د

ظاھری مارکسيسم و اھ��داف و آرمان ھ��ای پرول��تری، بلک��ه تالش در جھ��ت عمل��ی ک��ردن آن در
ب��رای آن ھ��ا مارکسيس��م – لنينيس��م راھنم��ای عم��ل انقالب��ی ب��ود و يک��ی از. زن��دگی واقع��ی ب��ود

حلقه ھای درھم شکستن بحران موجود را فائق آمدن بر ش��کاف مي��ان تئوری ب��ا عم��ل و پراتي��ک
لذا در مسئله تشکيل حزب دچار سردرگمی و بی عملی. انقالبی از طريق پيوند اين دو ميدانستند

نشدند، اشتباه خود را سريعاً تصحيح نمودند و به اين نتيجه دست يافتند تا تش��کيل ح��زب طبق��اتی
کارگران راه درازی در پيش است و راه  حلی را که ب��رای م��داخله انقالب��ی در مب��ارزه طبق��اتی،
فراتر رفتن از مبارزه فعلی، و ادامه کاری در مبارزه ارائه دادند، پيون��د عم��ل نظ��امی و سياس��ی

.بود

از سياھکل تا قيام

لذا آن چه که پس از يک دوره مباحثات تئوريک در دس��تور ک��ار ق��رار گرف��ت، دس��ت يازي��دن ب��ه
يک مبارزه جدی از طريق تلفيق مبارزه سياسی و نظامی به ويژه ب��ا تکي��ه ب��ر تجربي��ات انقالب

تيم ھ��ای ش��ھر و ک��وه س��ازماندھی. کوبا و مب��ارزات چريک ھ��ای ش��ھری در امريک��ای التي��ن ب��ود
ام��ا. گرديد و تدارک ايجاد يک کانون پارتيزانی در کوه ھای شمال در دس��تور ک��ار ق��رار گرف��ت

ھنوز اين تدارک ب��ه ط��ور کام��ل فرج��ام نگرفت��ه ب��ود ک��ه ب��ه عل��ت برخ��ی دس��تگيری ھا و احتم��ال
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 حمل!!ه ب!!ه١٣۴٩ بھم!!ن ١٩دستيابی رژيم به پاره ای اطالعات، عمليات زودتر آغاز گرديد و در 

.پاسگاه ژاندارمری سياھکل انجام گرفت

به رغم اين که تيم کوه در پی اين عمليات متحم!!ل ض!!رباتی ج!!دی گردي!!د، ام!!ا اق!!دام جس!!ورانه و
قھرمانانه حمله نظامی به يکی از مراکز سرکوب و ستم نظامی رژيم، انعکاس سياسی وس!!!يع و

.گسترده ای يافت

اھميت سياسی اين عمل نظامی، قبل از ھر چيز در آن بود که جزيره ثبات و آرامش رژي!!م ش!!اه
اي!!ن عم!!ل نظ!!امی، روحي!!ه. را متالطم ساخت و افسانه قدر قدرتی رژي!!م ش!!اه را در ھ!!م شکس!!ت

در ھم!!ه ج!!ا ص!!حبت از. انقالب!!ی را در مي!!ان نيروھ!!ای انقالب!!ی و مب!!ارز، فوق الع!!اده ب!!اال ب!!رد
آگاه ترين نيروھای ج!!امعه ب!!ه تحس!!ين و تمجي!!د از اي!!ن مب!!ارزه. سياھکل و چريک ھای فدائی بود

رژيم شاه که خطر را دريافته بود، برای خفه کردن و س!!رکوب ھرچ!!ه س!!ريع تر. برخاسته بودند
 ت!!ن از١٣ اس!!فند، ٢۶در س!!حرگاه . اين جنبش نوپا از ھيچ س!!رکوب و وحش!!ی گری دري!!غ نک!!رد

. حماسه آفرينان سياھکل را به جوخه اعدام سپرد تا گويا درس عبرتی برای ديگران باشد

رژيم شاه در اين خيال خام به س!!ر می ب!!رد ک!!ه ب!!ا تش!!ديد وحش!!ی گری، ش!!کنجه و زن!!دان و اع!!دام
ام!!ا ب!!ه. می تواند در ع!!زم و اراده ف!!دائيان خل!!ل وارد آورد و آن ھ!!ا را از ادام!!ه مب!!ارزه ب!!از دارد

زودی دريافت که حتی وحشيانه ترين شکنجه و سرکوب و اعدام ني!!ز ق!!ادر نيس!!ت اي!!ن جنب!!ش را
  چن!!دين گ!!روه از رفق!!ای م!!ا از رھ!!بران وکادرھ!!ای برجس!!ته س!!ازمان ب!!ه۵٠در س!!ال . مھار کن!!د

جوخه اعدام سپرده شدند، اما گ!!روه گ!!روه نيروھ!!ای انقالب!!ی، ک!!ارگران و روش!!نفکران انقالب!!ی،
به جای ھر فدائی که به خاک و خ!!ون در غلطي!!د، ده ھ!!ا ف!!دائی. جای خالی اين رفقا را پر کردند

عمليات نظامی که ديگر اساساً در شھرھا متمرکز ش!!ده ب!!ود، گس!!ترش ي!!افت و اخب!!ار. بپاخاستند
.درگيری ھای نظامی چريک ھای فدائی در شھرھای بزرگ، دھان به دھان می گشت

ب!!دين طري!!ق ب!!ود ک!!ه در م!!دتی بس!!يار کوت!!اه ن!!ام ف!!دائی در سراس!!ر اي!!ران پيچي!!د و برجس!!ته ترين
کمونيست ھای ايران از ميان کارگران و روشنفکران انقالبی راه مبارزه در صفوف سازمان را

.برگزيدند

رژيم شاه که در آغاز می کوشيد، جنبش نوين کمونيستی ايران را بی اھميت و ن!!اچيز جل!!وه دھ!!د،
اکن!!ون ک!!ه ب!!ا رش!!د و اعتالء اي!!ن جنب!!ش و محب!!وبيت روزاف!!زون ف!!دائيان در مي!!ان ت!!وده م!!ردم
زحمتکش و روشنفکران انقالبی روبرو ش!!ده ب!!ود، تبليغ!!ات مخ!!رب وس!!يعی را علي!!ه جنب!!ش م!!ا،

.سازمان داد و در ھمان حال بر شدت فشار و سرکوب افزود

در مجموع، در طی دورانی که از سياھکل آغاز و به سقوط رژيم شاه می انجامد، صدھا ت!!ن از
چن!!د. رفقای ما به دست جالدان رژيم شاه تيرباران ش!!دند، ي!!ا در نبردھ!!ای مس!!لحانه ج!!ان باختن!!د
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معھ��ذا ب��ه رغ��م اي��ن. ھزارتن از اعضاء و ھواداران سازمان دستگير و به زن��دان محک��وم ش��دند
ھمه سرکوب و ايضاً ضرباتی که از اشتباھات خود سازمان ناش��ی می ش��د، ادامه ک��اری س��ازمان
در مبارزه تض��مين گردي��د و مب��ارزه ب��ا ش��دت و ح��دت ادام��ه ي��افت و روز به  روز ب��ر اعتب��ار و

دالئل رشد سازمان، محبوبيت و اعتبار آن نيز بر مبنای آن چه که. محبوبيت سازمان افزوده شد
.گفته شد، روشن است

پ��س از س��ال ھا بی عمل��ی و انفع��ال ک��ه در پ��ی خيانت ھ��ای بی انتھ��ای ح��زب ت��وده و س��رکوب ھای
ديوانه وار رژيم شاه بر ايران حاکم شده بود، گروھ��ی از انقالبي��ون کمونيس��ت، ب��ا روی آوری ب��ه

آن ھ��ا ب��ا جريان��ات اپورتونيس��ت و. عمل انقالب��ی ب��رای دگرگ��ونی وض��ع موج��ود بپاخاس��ته بودن��د
رفقای ما ک��ه. ريويزيونيست مرزبندی نموده و سنت ھای انقالبِی کمونيستی را احياء کرده بودند

با انتقاد در عمل توأم ساخته بودند ب��ه ھمگ��ان نش��ان دادن��د ک��ه ب��هانتقاد نظری به نظم موجود را 
خ��اطر آرمان ھ��ای واالی طبق��ه ک��ارگر، به خ��اطر سوسياليس��م از ف��دا ک��ردن ج��ان خ��ود ني��ز دري��غ

س��ازمان م��ا، از. اين مسئله به ويژه در آن اي��ام از جھ��ات مختل��ف ح��ائز اھمي��ت ب��ود. نمی ورزند
ھم��ان آغ��از موج��وديت خ��ود می بايس��تی ب��ا تأکي��د بيش��تری ب��ر خص��ائل کمونيس��تی ف��داکاری، از
خودگذشتگی، و مبارزه پيگير در عرصه سياسی ظاھر شود و از دو جھت به عنوان فدائی ق��دم

.به عرصه مبارزه سياسی فعال بگذارد

نخست اي��ن ک��ه س��رکوب ھای م��داوم، اختن��اق و ديکت��اتوری عري��ان، فروپاش��ی جنب��ش کمونيس��تی
ب��ود ک��ه در ش��رايطايران و حاکميت روحيه انفعال و بی عملی، اي��ن تص��ور باط��ل را پدي��د آورده 

در اي��ن ج��ا می بايس��تی الزام��اً خص��لت. اختناق و سرکوب حاکم در آن زمان کاری نمی شود کرد
فداکاری کمونيس��تی برجس��ته ش��ود، عمالً نش��ان داده ش��ود ک��ه ميت��وان و باي��د تح��ت ھ��ر ش��رايطی

سر فرود آوردن در برابر نظم موج��ود و آرام گرفت��ن در براب��ر بی ع��دالتی، س��تم و. مبارزه کرد
بايد ب��ا دش��من طبق��اتی جنگي��د، ح��تی ب��ه بھ��ای کش��ته ش��دن و. استثمار در شأن کمونيست ھا نيست

ثانياً – ما می بايستی خصلت فداکاری کمونيستی را برجسته کني��م، ت��ا نن��گ و رس��وائی ای را ک��ه
حزب توده به نام کمونيسم در ايران پديد آورده بود و به اعتبار و حيثيت کمونيسم در ميان ت��وده
زحمتکش لطمه وارد آورده بود، از ميان ببريم و اعتبار کمونيس��م و جنب��ش کمونيس��تی را ب��ه آن

م��ا می بايس��تی ب��ا عم��ل انقالب��ی خ��ود، ب��ا مب��ارزه پيگي��ر و ب��ا خص��ائل ف��دائی  وار. ب��از گرداني��م
کمونيستی نشان دھيم که اق��دامات ح��زب ت��وده ربط��ی ب��ه کمونيس��م و جنب��ش کمونيس��تی نداش��ته و

ما نه تنھا در اين عرصه ھا موفق بوديم، بلکه عمالً خود اين مب��ارزه م��وجب تق��ويت نف��وذ. ندارد
.و اعتبار سازمان در ميان توده مردم گرديد

با اين ھمه، عليرغم تمام دست آوردھا و نقش مثبتی که سازمان تا اين زمان در جنبش ايف��ا ک��رده
بود، با اشتباھات و انحرافاتی روبرو بود که برخی از فقدان تجربه و سطح بالنسبه پائين آگ��اھی
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و دانش کمونيستی در آن مقطع ناشی ميشدند و برخی ديگر بي��انگر نف��وذ گرايش��ات عم��وم خلق��ی
.در سازمان بودند

در براب��ر. از ھم��ان آغ��از، س��ازمان، ارزي��ابی نادرس��تی از مس��ئله ش��رايط عين��ی انقالب داش��ت
نگرش اکونوميستی رايج در آن زمان ک��ه ب��ه عام��ل اقتص��ادی و ع��دم رش��د تض��ادھا نق��ش مطل��ق
ميداد و نقش ديکتاتوری عريان و عنان گسيخته و تأثير منفی آن را بر جنبش ھای خودبه خ��ودی
ناديده ميگرفت، رفيق احمدزاده با ديدن جنبه ھ��ائی از واقعي��ت، ب��ه انحراف��ی ديگ��ر درغلطي��د، ب��ه
.عدم رش��د ک��افی تض��ادھا ت��وجه نک��رد و نق��ش بازدارن��ده ديکت��اتوری و س��رکوب را مطل��ق نم��ود

ادعا شد که تضادھا به قدر کافی رش��د ک��رده، نارض��ايتی و اع��تراض به ق��در ک��افی وج��ود دارد و
شرايط عينی انقالب موجود است، تنھا ديکتاتوری است که م��انع جري��ان وس��يع جنبش ھ��ای خ��ود

اي��ن درواق��ع ن��وعی اراده گ��رائی در براب��ر اکونوميس��م را. به  خودی و سرنگونی رژيم شاه اس��ت
اي��ن نظ��ر پ��س از م��دتی کوت��اه در. درپ��ی داش��ت و ب��ه چپ روی در مب��ارزات س��ازمان انجامي��د

سازمان مردود اعالم شد، معھذا نه ب��ر نگ��رش کل��ی س��ازمان نس��بت ب��ه مس��ئله ديکت��اتوری ت��أثير
. قابل مالحظه ای داشت و نه بر تاکتيک ھای سازمان

درست است که سازمان با پ��ذيرش نظ��رات رفي��ق جزن��ی، وج��ود ش��رايط عين��ی انقالب را در آن
مقط��ع رد ک��رد، ام��ا مج��دداً ب��ر مس��ئله تاکتي��ک مس��لحانه ب��ه عن��وان ي��ک تاکتي��ک مح��وری تأکي��د

لذا به رغ��م تأکي��دی ک��ه در اي��ن مرحل��ه ب��ر مب��ارزه سياس��ی و ک��ار در درون طبق��ه ک��ارگر. گرديد
می شد، پذيرش اين تاکتيک نمی توانست تأثير منفی خود را بر فعاليت سياسی و کار س��ازمان در

از سوی ديگر نگرش نسبت به مس��ئله ديکت��اتوری ن��ه تنھ��ا اص��الح. درون طبقه بر جای نگذارد
نش��د، بلک��ه در نظ��رات رفي��ق جزن��ی چن��ان برجس��ته می ش��ود ک��ه بي��ش از پي��ش ب��ر تض��اد ک��ار و

از اي��ن. سرمايه سايه می افکند و نبرد با ديکت��اتوری ب��ه ي��ک مرحل��ه اس��تراتژيک تب��ديل می ش��ود
. جھت نظرات رفيق جزنی حتی در مقايسه با نظرات رفيق احمدزاده يک گام به پس بود

اگر احمدزاده معتق��د ب��ود ک��ه “ مب��ارزه ب��ا س��لطه امپرياليس��تی يعن��ی س��رمايه جھ��انی عناص��ری از
مبارزه با خود سرمايه را دربر دارد” و “به اين دليل عناصری از يک انقالب سوسياليستی ني���ز

و.” در بطن اين مبارزه ضد امپرياليستی متولد شده و در جريان مبارزه شروع ب��ه رش��د می کن��د
“ھرچ��ه دول��ت ماھيت��اً و ص��وراً ب��ورژوائی تر ش��ده اس��ت، عناص��ر سوسياليس��تی انقالب اھمي��ت

بيش��تری پي��دا ک��رده، مب��ارزه ب��ا س��لطه س��رمايه جھ��انی بيش��تر ب��ه مب��ارزه ب��ا خ��ود س��رمايه مب��دل
اي��ن. حال نبرد با ديکت��اتوری خ��ود ب��ه ي��ک مرحل��ه اس��تراتژيک مج��زا تب��ديل می گ��ردد.” می شود

ن��برد مي��ان ک��ارگران و س��رمايه داران. نظري��ه، گراي��ش عم��وم خلق��ی را در س��ازمان تق��ويت ک��رد
تحت الش��عاع ن��برد خل��ق علي��ه ديکت��اتوری ق��رار می گي��رد و اس��تقالل طبق��اتی ک��ارگران مخ��دوش

اين خطر ھمواره در کشورھائی که به علل عينی و ذھنی ھم زم��ان دو ن��برد در جري��ان. ميگردد
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است که به لحاظ ماھيت، اھداف و ترکيب اجتماعی شان با يکديگر متفاوت اند يعنی مبارزه طبقه
کارگر عليه طبقه سرمايه دار به خاطر برافکندن نظم س%%رمايه داری و ايج%%اد ج%%امعه سوسياليس%%تی
و مبارزه خلق يعنی مبارزه مش%%ترک ک%%ارگران و خرده ب%%ورژوازی علي%%ه ق%%درت دول%%تی ح%%اکمه و
امپرياليس%%%م ب%%%ه خ%%%اطر ي%%%ک رش%%%ته مطالب%%%ات مع%%%وقه دمکراتي%%%ک و آزادی خواھ%%%انه، رف%%%اھی و

چ%%را ک%%ه کمونيس%%ت ھا ناگزيرن%%د ب%%ه اي%%ن ھ%%ردو ن%%برد دام%%ن بزنن%%د و. ضدامپرياليستی، وج%%ود دارد
ھم%%انگونه ک%%ه ھ%%ر گ%%ونه ک%%م بھ%%ا دادن ب%%ه مب%%ارزه مش%%ترک ک%%ارگران و. آن ھ%%ا را رھ%%بری کنن%%د

خرده ب%%%%%ورژوازی، ميتوان%%%%%د ب%%%%%ه سکتاريس%%%%%م، من%%%%%زوی ک%%%%%ردن طبق%%%%%ه ک%%%%%ارگر و س%%%%%وق دادن
خرده بورژوازی به سوی بورژوازی بيانجامد، ُپر بھا دادن به اين مبارزه در قياس ب%%ا ن%%برد ک%%ار
و س%%رمايه، ع%%دم مرزبن%%دی ھای ص%%ريح و محک%%م و ک%%م بھ%%ا دادن ب%%ه حف%%ظ اکي%%د اس%%تقالل طبق%%اتی
کارگران، می تواند تا نفی استقالل طبق%%اتی ک%%ارگران و انحالل اي%%ن طبق%%ه در جنب%%ش عم%%وم خلق%%ی

.پيش رود

واقعيت اين است که سازمان ما در اي%%ن دوره نتوانس%%ته ب%%ود رابط%%ه ص%%حيحی مي%%ان اي%%ن دو ن%%برد
به نبرد طبقاتی کارگران عليه سرمايه داران، ن%%بردی ک%%ه ھ%%دفش کمونيس%%م اس%%ت، ک%%م. برقرار کند

بھا داده شد، اما به نبرد خلق عليه امپرياليسم و ديکتاتوری عريان رژيم شاه بيش از حد بھا داده
از اين گذشته در ھمين نبرد خلق نيز آن گونه که بايد خط و مرزھای صريح و روشنی ک%%%ه. شد

بتواند طبقه کارگر را کامالً از خرده بورژوازی متمايز سازد، استقالل طبقاتی آن را حفظ کند و
نتاي%%ج منف%%ی اي%%ن تفک%%رات و گرايش%%ات. بر خصلت موقت و مشروط اتحاد تأکيد کند، ترس%%يم نش%%د

عموم خلقی در سازمان به ويژه در دوران قيام، درجريان به ق%%درت رس%%يدن جمھ%%وری اس%%المی و
اندکی پس از آن در رشد گرايشات اپورتونيستی راست در سازمان و کشيده شدن بخش بزرگ%%ی

معھ%%ذا در ارزي%%ابی. از نيروھای سازمان به دنباله روی از جمھ%%وری اس%%المی خ%%ود را نش%%ان داد
اشتباھات و انحرافات سازمان در دوران قبل از قيام، اين حقيقت را بايد در نظر گرفت ک%%ه اي%%ن
انحرافات ھنوز به ص%%ورت ي%%ک گراي%%ش عم%%ل می ک%%رد و نمی توانس%%ت ب%%ر خص%%لت کمونيس%%تی و

درنتيجه ھمين خص%%لت ھای کمونيس%%تی و انقالب%%ی و مب%%ارزه پيگي%%ر. انقالبی سازمان تأثير بگذارد
است که سازمان می تواند تقريباً تمامی پيشروان کارگری و روشنفکران انقالبی کمونيست را به
سوی خود جلب کند و با اعتالء وسيع جنبش توده ای به قدرتمن%%دترين و ب%%ا ات%%وريته ترين س%%ازمان

.در ميان کارگران تبديل گردد
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اک��ثريت کميته  مرک��زی و ايض��اً اک��ثريت اعض��ای س��ازمان،. ح��اکميت جدي��د و م��اھيت آن ب��ود
جمھوری اسالمی را خرده بورژوائی، انقالبی، مترقی و غي��ره و ذل��ک می دانس��تند و براي��ن مبن��ا

.دفاع و حمايت از جمھوری اسالمی و اتحاد با آن را مطرح می کردند

در قبال اين گرايش، اقليتی از اعضاء و کادرھای سازمان قرار داشت که جمھوری اس���المی را
رژيمی ضدانقالبی و ارتجاعی می دانست، خواھان مقابله و مبارزه پيگير ب��ا آن و ت��دارک ب��رای

اکثريت اعضاء تحريريه کار از مدافعين جدی اين نظريه بودند و اين موضع. سرنگونی آن بود
م��ورد حم��ايت تع��دادی از اعض��اء و کادرھ��ای س��ازمان و بخ��ش قاب��ل مالحظه ای از ھ��واداران

.سازمان بود

اک��ثريت. اختالف ديگری که در اين مقط��ع ب��روز نم��ود، ش��يوه برخ��ورد ب��ه گذش��ته س��ازمان ب��ود
کميت���ه مرک���زی ک���ه ب���ا س���رعت و ش���تاب راه اپورتونيس���م و ارت���داد را می پيم���ود، از موض���عی

ام��ا گراي��ش. اپورتونيستی به نفی تمام مبارزه گذشته سازمان به نام نفی مش��ی چريک��ی پرداخ��ت
ديگر سازمان در عين انتقاد به مبارزه چريکی و انحرافات گذش��ته، معتق��د ب��ه نف��ی دي��الکتيکی و
نه مکانيکی گذشته بود، يعن��ی ب��ر اي��ن اعتق��اد ب��ود ک��ه می باي��د دس��ت آوردھا، س��نت ھا و مب��ارزات

.مثبت و انقالبی را حفظ کرد و بر آن ارج نھاد و نقاط ضعف و انحرافات را به دور ريخت

يکی ديگر از مسائل مورد اختالف در اين دوران مس��ئله مرزبن��دی ب��ا ريويزيونيس��م در عرص��ه
ب��ه ط��ور کل��ی وجريان راست مرزبن��دی ھای گذش��ته س��ازمان را ب��ا ريويزيونيس��م . بين المللی بود

ريويزيونيسم خروشچفی به طور خاص که از ھنگام شکل  گرفتن سازمان وجود داشت ب��ه کن��ار
نھاده و بيش از پيش به سمت خط مشی ريويزيونيستی ش��وروی گراي��ش می ي��افت و ح��ال آن ک��ه

.گرايش ديگر خواستار حفظ اين مرزبندی ھا بود

١٣۵٨کميت��ه مرک��زی در آذر . مسائل مورد اختالف در سازمان، به ي��ک بح��ران ج��دی انجامي��د
اما درواقع اين پلنومی. پلنوم وسيعی را برگزار نمود تا بحران را ريشه يابی و راه حل ارائه دھد

ب��رای بررس��ی بح��ران و راه ح��ل آن نب��ود، اجالس��ی ب��رای تس��ويه حس��اب ب��ا گراي��ش انقالب��ی و
.پيشبرد خط  مشی اپورتونيستی بود

در اين پلنوم، اکثريت براين اعتقاد بود که ابتدا بايد به گذشته سازمان پرداخت و بعداً ب��ه مس��ائل
م��برم، يعن��ی ابت��دا ي��ک دوره ب��ه مب��ارزه اي��دئولوژيک پيرام��ون گذش��ته س��ازمان پرداخت��ه ش��ود و

ام��ا گراي��ش مخ��الف اي��ن نظ��ر معتق��د ب��ود ک��ه ب��ا ت��وجه ب��ه اوض��اع سياس��ی. سپس به مسائل مبرم
ج��امعه، باي��د از کان��ال پاس��خ ب��ه نيازھ��ای م��برم جنب��ش و ت��دوين اھ��داف، برن��امه، اس��تراتژی و
تاکتيک ھا در جھت حل بحران گام برداشت ودر جري��ان ت��دوين اي��ن مس��ائل ب��ا انحراف��ات گذش��ته

به ھر حال پلنوم نظر اول را پذيرفت، و از ھمين جاس��ت ک��ه بط��ور مش��خص. نيز برخورد نمود
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.دو جريان “اکثريت” و “ اقليت” در سازمان شکل گرفتند

پ��س از گذش��ت م��دتی کوت��اه از پلن��وم ک��ه زمين��ه تق��ويت نف��وذ جري��ان اپورتونيس��تی راس��ت را در
سازمان ھموار کرده بود، روشن گردي��د ک��ه اختالف مي��ان دو جري��ان انقالب��ی و اپورتونيس��ت ت��ا

اقلي��ت از. بدان حد رسيده که ديگر نمی توانند در يک تشکيالت، مب��ارزه مش��ترکی را پي��ش برن��د
مارکسيسم – لنينيسم، سوسياليس��م و مب��ارزه ب��رای س��رنگونی جمھ��وری اس��المی دف��اع ميک��رد و
حال آن که اک��ثريت، م��دافع سوسياليس��م اپورتونيس��تی، زدوبن��د و س��ازش ب��ا جمھ��وری اس��المی و

اي��ن انش��عاب در. انش��عاب ب��ه ام��ری اجتن��اب ناپ��ذير تب��ديل گردي��د. دنباله روی از بورژوازی ب��ود
  صورت گرفت و دو سازمان به  نام فدائی، در سطح جنبش شکل گرفتند، که يکی١٣۵٩خرداد 

.از آن ھا به نام “اکثريت” و ديگری بنام “ اقليت”  معروف گرديد

ب��ه رغ��م ض��ربه س��نگينی ک��ه اپورتونيس��م ب��ر پيک��ر س��ازمان وارد آورد و اک��ثريت قاب��ل مالحظ��ه
کادرھا و اعضاء سازمان به اپورتونيسم و ارتداد درغلطيدند و ارتجاع نيز ب��ا تش��ديد ج��و خفق��ان
و سرکوب امان ن��داد ک��ه س��ازمان م��ا بتوان��د در ش��رايط ن��برد س��ھمگين طبق��اتی ب��ه تجدي��د آراي��ش
ق��وای خ��ود بپ��ردازد، ب��ا اي��ن وج��ود “اقلي��ت” ب��ه مب��ارزه پيگي��ر خ��ود علي��ه رژي��م ادام��ه داد، ب��ه
سازماندھی کارگران و توده ھ��ای زحمتک��ش پرداخ��ت و مج��دداً ب��ه ي��ک س��ازمان ب��ا نف��وذ ت��وده ای

 يعن��ی۶٠افتخ��ارات اقلي��ت ني��ز در اي��ن اس��ت ک��ه در س��ال در عي��ن ح��ال يک��ی از . تب��ديل گردي��د
درست در بحب��وحه تع��رض افسارگس��يخته رژي��م ب��ه آزادی ھ��ای سياس��ی و س��رکوب س��ازمان ھای
انقالبی، کنگره اول خود را در تھران برگزار نمود، تا حرکت خود را بر مبنای يک خط مش���ی

پس از پايان کنگره در حالی که مسئله تجديد س��ازماندھی و پيش��برد. مدون و مشخص پيش ببرد
خط مشی مدون کنگ��ره در دس��تور ک��ار ق��رار گرفت��ه ب��ود، بزرگ تري��ن ض��ربه ب��ه س��ازمان وارد

اک��ثريت اعض��اء کميت��ه مرک��زی س��ازمان و تع��داد زي��ادی از اعض��اء و کادرھ��ا و ھ��وداران. آم��د
سازمان دستگير و اع��دام ش��دند، ي��ا درجري��ان مق��اومت مس��لحانه در براب��ر م��زدوران رژي��م ج��ان

.باختند

معھذا رفقائی که از ضربات جان سالم بدر برده بودن��د،. اين ضربه ای سنگين به سازمان ما بود
  بي��انگر۶١ک��ار بازس��ازی تش��کيالت را مج��دداً آغ��از نمودن��د، و برگ��زاری پلن��وم وس��يع س��ال 

.بازسازی و احياء مجدد تشکيالت بود

ھرچند که در جريان اين مبارزه باز ھم رژيم صدھا تن از رفق��ای م��ا را ب��ه. مبارزه ادامه يافت
جوخه اعدام سپرد و گروه کثيری نيز در سياه چال ھای ق��رون وس��طائی ب��ه بن��د کش��يده ش��دند، ام��ا

از حق���انيت طبق���ه ک���ارگر، نق���ش، رس���الت و من���افع آن دف���اع گردي���د و از. مب���ارزه ادام���ه ي���افت
در بطن اي��ن مب��ارزه، س��ازمان بي��ش از پي��ش ب��ه لح��اظ. سنت ھای انقالبی سازمان حفاظت گرديد

اھداف، آرمان ھا و خواست ھای خود را به شکلی ص��ريح و. ايدئولوژيک –  سياسی ازتقاء يافت
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اي��ن. روشن در يک برن��امه م��دون س��اخت و ب��ه اس��تراتژی و تاکتيک ھ��ای منس��جمی دس��ت ي��افت
دست آوردھا البته به سادگی بدست نيامدند، بلکه حتی پس از انشعاب بزرگ، سازمان ما لطمات

ض��رباتی ک��ه در ط��ی اي��ن م��دت ب��ه س��ازمان وارد آم��د، بعض��اً ناش��ی از. س��نگينی متحم��ل گردي��د
اش��تباھات و کم تجربگ��ی و بعض��اً ناش��ی از انحراف��اتی ب��ود ک��ه م��ا ھن��وز نتوانس��ته  ب��وديم ب��ا آن ھ��ا

سرکوبگرانه رژيم، لطمات حقيقت���اً   يورش ھای ۶۴  تا ۶٠در فاصله سال ھای . تسويه حساب کنيم
تنھا در يک يورش وحشيانه، اکثريت مرکزيت و تعداد زي��ادی. سنگينی به سازمان وارد ساخت

از کادرھ��ای برجس��ته س��ازمان ي��ا در ي��ک ن��برد رودر روی ب��ا رژي��م ج��ان باختن��د و ي��ا پ��س از
،۶١در ط��ی س��ال ھای .  ب��ود۶٠اين تنھا در س��ال . دستگيری سريعاً به جوخه اعدام سپرده شدند

اکثريت رفقائی که دستگير شده بودند.   نيز ضربات ديگری به سازمان وارد آمد۶۴  و ۶٣، ۶٢
رژي��م، وحش��ی گری را ت��ا. تيرباران شدند و تعدادی نيز به حبس ھای طويل المدت محک��وم گش��تند

بدان جا رساند که گروه کثيری از ھواداران سازمان را نيز به جرم فعاليت در ميان ک��ارگران ي��ا
 س��ازمان م��ا۶۴با اي��ن ھم��ه ھن��وز در س��ال . صرفاً پخش نشريات سازمان به جوخه اعدام سپرد

داخ��ل اي��ران منتش��ر و توزي��ع می ک��رد و حوزه ھ��ایتنھا جريان سياسی بود که نشريه ک��ار را در 
درپی ھر ضربه ای که در اين سال ھا به. تشکيالتی سازمان در کارخانه ھا و محالت فعال بودند

معھ��ذا اي��ن. سازمان وارد می شد، با يک سازماندھی مجدد روال فعاليت ھا از س��ر گرفت��ه می ش��د
ضربات پی در پی رژيم نه تنھا قدرت رزمی سازمان را پ��ائين آورد، بلک��ه آن را از درون ني��ز

۶١انش��عاب س��ال . تضعيف نمود و معضالت جديدی پديد آورد که نتيجه آن انشعابات بعدی ب��ود
نخستين نمونه از اين انشعابات بود که نه تنھا به علت خود انشعاب قدرت سازمان تضعيف شد،
بلکه از ھم گسيختگی ک��ه اي��ن جري��ان در تش��کيالت پدي��د آورده ب��ود يک��ی از عل��ل ض��ربه بس��يار

  مس��ئله انش��عاب ب��زرگ در۵٩ھنگ��امی ک��ه در س��ال .  ب��ود۶٠س��نگين آخري��ن روزھ��ای س��ال 
سازمان پيش آمد، واقعيت اين مس��ئله اي��ن ب��ود ک��ه طي��ف وس��يعی از مخ��الفين خ��ط مش��ی اک��ثريت

در. صرفاً بر اين مبنا که اقلي��ت، ح��اکميت را ض��دانقالبی ارزي��ابی ميک��رد، ب��ه آن پيوس��ته بودن��د
اين مدت ھنوز اقليت فرصت آن را نيافته بود ک��ه از طري��ق ي��ک برن��امه مش��خص و م��دون خ��ط
مرزھای صريح خود را با جريانات ديگر روشن س��ازد و ب��ر مبن��ای اي��ن برن��امه و تاکتيک ھ��ای

لذا گرايشات متعددی وج��ود داش��تند ک��ه گ��اه ت��ا نف��ی. منسجم، وحدت درونی خود را تحکيم بخشد
 در۶٠از اي��ن نم��ونه ب��ود گراي��ش خرده ب��ورژوائی ک��ه در اواخ��ر . مواضع اقلي��ت پي��ش می رفتن��د

سازمان سر برداشت و به علت مواضع ايدئولوژيک – سياسی اساساً متفاوت خ��ود نمی توانس��ت
از اين��رو پ��س از نخس��تين کنگ��ره س��ازمان، در ت��دارک انش��عاب ب��ود و در. در س��ازمان بمان��د

شرايطی که رژيم از ھر سو يورش خود را آغاز کرده بود، ب��ا اق��دامات تشکيالت ش��کنانه خ��ود،
اي��ن جري��ان خرده ب��ورژوائی. سر در گمی و از ھم گسيختگی را در سازمان به اوج رسانده ب��ود

که به ظاھر شعارھای چپ می داد، عمالً انفعال و بی عملی را تبليغ ميکرد و پس از انشعاب در
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معھ!!!ذا. نتيجه ھمين اپورتونيسم و بی عملی مضمحل گرديد و ديگر نام و نشانی از آن باقی نماند
نش!!ان داد ک!!هاين تجربه ب!!ه م!!ا . ضربه خود را از دو جھتی که گفتيم به سازمان وارد آورده بود

بدون يک برنامه صريح، روشن و مشخص و بدون يک رشته تاکتيک ھای منس!!جم و تواف!!ق ب!!ر
سر اي!!ن برن!!امه و اساس!!ی ترين تاکتيک ھ!!ا، ھي!!چ وح!!دتی نمی توان!!د پاي!!دار بمان!!د و ھي!!چ س!!ازمانی

از اين رو تدوين ھر چه فوری تر برنامه در دستور کار ق!!رار. نميتواند انسجام خود را حفظ کند
مس!!ئله ديگ!!ر اي!!ن ک!!ه، ھ!!م در زمين!!ه ض!!رباتی ک!!ه رژي!!م ب!!ه س!!ازمان وارد آورد و ھ!!م. گرف!!ت

ضرباتی که ناشی از انشعابات متعدد بودند، ھر چند عوامل مختلف نقش داشته باش!!ند، ام!!ا يک!!ی
 در۶۴ ت!!ا ۶٠از س!!ال . از اشکاالت عمده در کارما، در زمين!!ه س!!بک ک!!ار و ش!!يوه فع!!اليت ب!!ود

حالی که رژيم يورش گسترده سرکوبگرانه خود را آغاز ک!!رده ب!!ود، تم!!ام تالش م!!ا اي!!ن ب!!ود ک!!ه
ض!!ربه ای ک!!ه ب!!ه س!!ازمان واردل!!ذا پ!!س از ھ!!ر . در عرصه سياسی و مبارزه طبقاتی فعال باشيم

گ!!اه اي!!ن. می آم!!د، س!!ريعاً در پ!!ی س!!ازماندھی مج!!دد و کش!!اندن ني!!رو ب!!ه عرص!!ه مب!!ارزه ب!!وديم
م!!ا بي!!ش از آن ک!!ه. حرکات ما با نوعی تبليغات گرائی و خودنم!!ائی خرده ب!!ورژوائی ھم!!راه ب!!ود

در فک!!ر ادامه ک!!اری و تحکي!!م تش!!کيالتی خ!!ود باش!!يم، در پ!!ی اي!!ن ب!!وديم ک!!ه خ!!ود را در عرص!!ه
ھرچن!!د: “ارزي!!ابی کنفران!!س اول س!!ازمان در اي!!ن زمين!!ه گوياس!!ت. سياس!!ی فع!!ال نش!!ان دھي!!م

ضربات مکرر پليس به سازمان نيز يکی از عوامل محدود کننده حيطه فعاليت و انج!!ام وظ!!ائف
سازمانی ما ب!!وده اس!!ت، ام!!ا اي!!ن ض!!ربات ب!!ا ش!!کل س!!ازمانی و فع!!اليت و س!!بک ک!!ار م!!ا مرتب!!ط

سازماندھی مبارزه طبقاتی و مداخله فعال در اين مبارزه، قبل از ھر چيز مس!!تلزم ي!!ک. بوده اند
تنھا چنين تشکيالتی قادر است،. تشکيالت مستحکم، منضبط و ادامه کار در ميان کارگران است

در برابر يورش ھای پليس استحکام خود را حفظ کند و وظائف خود را به انجام برساند درحالی
که تشکيالت ما در دوران م!!ورد بح!!ث فاق!!د ض!!وابط و معيارھ!!ای ح!!اکم ب!!ر تش!!کيالتی اس!!ت ک!!ه
.بتواند در دوران سرکوب عنان گسيخته ادامه کاری و پاي!!داری خ!!ود را در مب!!ارزه تض!!مين کن!!د

ما بيش از آن که در فکر ايجاد ي!!ک تش!!کيالت مس!!تحکم، مح!!دود، منض!!بط و ادامه ک!!ار در مي!!ان
در اي!!ن تش!!کيالت م!!داوماً خ!!ط و. کارگران بوده باشيم در پی گسترش سطحی و بی رويه بوده ايم

اي!!ن ش!!کل س!!ازمانی ب!!ا. مرزھای تشکيالتی مخدوش شده و کنترل ناپذيری آن بيش!!تر ش!!ده اس!!ت
ادامه ک!!اری و پاي!!داری ي!!ک تش!!کيالت. ي!!ک س!!بک ک!!ار و ش!!يوه فع!!اليت غل!!ط ت!!وأم ب!!وده اس!!ت

اين سبک کار مستلزم. کمونيستی در مبارزه، مستلزم سبک کار و شيوه فعاليت کمونيستی است
مت!!!انت در س!!!ازماندھی، آين!!!ده نگری، دوری جس!!!تن از حرک!!!ات لحظه ای و مقطع!!!ی و ج!!!ار و

درحالی که ما به عوض اين ک!!ه ب!!ا چني!!ن س!!بک ک!!اری فع!!اليت نم!!ائيم. جنجال ھای تبليغاتی است
تش!!کيالت را گس!!ترش دھي!!م، بخش ھ!!ای ض!!ربه. در تالش ب!!وده ايم، ک!!ه م!!داوماً س!!ازماندھی کني!!م

خورده را بازسازی نمائيم تا نشان دھيم علی رغم سرکوب ھا و ضربات مداوم رژيم، بالوقف!!ه ب!!ه
خود ادامه می دھيم، درھمه جا فعاليم و حضور داريم، در س!!خت ترين ش!!رايط اعالميه ھ!!امبارزه 
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اين سبک کار که بيشتر جنبه تبليغاتی داشته و آغشته ب��ه روحي��ات. و نشريات ما پخش می گردد
غيرپرولتری بوده است، نه تنھ��ا مغ��اير ب��ا ادامه ک��اری و پاي��داری تش��کيالت م��ا در مب��ارزه ب��وده

حض��ور فع��ال. اس��ت، بلک��ه تش��کيالت را در مع��رض يورش ھ��ای م��داوم پلي��س ق��رار داده اس��ت
ام��ا. مداخله فعال در مبارزه طبقاتی امری حياتی اس��ت. داشتن در مبارزه امری ضروری است

اين خود مستلزم يک پيش شرط يعنی وجود يک تشکيالت مستحکم در مي��ان ک��ارگران، و س��بک
کار و فعاليت م��تين، پيگي��ر و ادام��ه ک��ار ب��ه دور از جنج��ال آفرينی و خودنم��ائی خرده ب��ورژوائی

اين سبک کار بازتاب خود را در زندگی تشکيالتی ما داشت و توأم ب��ا سيس��تم تش��کيالتی.” است
به رغم پيشرفتی که در. حزبی ما به بحران ھای تشکيالتی و انشعابات ناشی از آن انجاميدماقبل 

چن��د س��ال گذش��ته در مض��مون اي��دئولوژيک –  سياس��ی س��ازمان ص��ورت گرفت��ه ب��ود، اش��کال
اي��ن خ��ود، تض��اد ش��ديدی. سازمانی ماقبل حزبی ھنوز در تشکيالت به حيات خود ادام��ه ميدادن��د

.مي��ان مض��مون پيش��رفته و حزب��ی و اش��کال س��ازمانی عقب مان��ده ماقب��ل حزب��ی پدي��د آورده ب��ود

مکانيسم ھا و ضوابط حزبی ک��ه بتوانن��د تأمين کنن��ده مناس��بات س��الم و ح��ل اص��ولی تض��ادھا باش��ند
در ي��ک س��و تفک��رات محفل��ی و گري��ز از مرک��ز و در س��وی ديگ��ر سانتراليس��م. وج��ود نداش��ت

ي��ک برن��امه حزب��ی و. يک ج��انبه و توس��ل ب��ه ش��يوه ھای بوروکراتي��ک ب��رای ح��ل مس��ائل ب��ود
تاکتيک ھ��ای حزب��ی، سيس��تم تش��کيالتی حزب��ی و س��اختار مبتن��ی ب��ر سانتراليس��م دمکراتي��ک را

.فقدان اين مسئله می تواند به بحرانھای تشکيالتی، انشعابات و ض��ربات ج��دی بيانجام��د. می طلبد

.ھمان گونه که در مورد سازمان ما چنين شد

اين ھ��ا ھمگ��ی. اي��ن مجم��وعه اش��کاالت ک��ار م��ا، از دوران ش��کل گيری اقلي��ت ت��ا ب��ه ام��روز ب��ود
تج��ارب گرانبھ��ائی بودن��د ک��ه م��ا از آن ھ��ا درس گرف��تيم و تالش نم��وديم ک��ه ديگ��ر اش��تباھات را

.تکرار نکنيم و خود را از ھرگونه انحرافی مبرا داريم

اما امروز آن چه که اصول اعتقادی و مسير حرکت م��ا را تعيي��ن مينماي��د، برن��امه روش��نی اس��ت
تاکتيک ھ��ای م��دون م��ا تعيين کنن��ده ش��يوه ھا و. که قطب نمای فعاليت ما و بي��انگر اھ��داف م��ا اس��ت

اساس��نامه م��ا، بي��انگر سيس��تم تش��کيالتی و اص��ول و ض��وابط ح��اکم ب��ر. اش��کال مب��ارزه م��ا اس��ت
.مناسبات درونی ما است

نتيجه کلی اين است که آن چه سازمان ما امروزه بدان دست يافته است، محصول يک ربع قرن
فع���اليت و مب���ارزه، پيش روی و عقب نش���ينی، شکس���ت و پي���روزی، درس آم���وزی از خطاھ���ا و

م��ا در م��ورد خ��دمات س��ازمان ب��ه جنب��ش کمونيس��تی و جنب��ش ک��ارگری تأکي��د. اش��تباھات اس��ت
در م��ورد خطاھ��ا، انحراف��ات و اش��تباھات. اس��تآن چه که انجام گرفته وظيفه ما ب��وده . نمی کنيم

س��ازمان ني��ز درط��ی اي��ن رب��ع ق��رن ھمين ق��در اش��اره می کني��م ک��ه آن ھ��ا ن��ه محص��ول بی عمل��ی و
کس��ی ک��ه ص��رفاً . ادعاھای صوری ُپر طمطراق بلکه برخاسته از عمل و مبارزه م��ا ب��وده اس��ت
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ام��ا جري��انی ک��ه م��داخله ای فع��ال در. ح��رف می زن��د و مب��ارزه نمی کن��د، البت��ه اش��تباه ھ��م نمی کن��د
مبارزه طبقاتی داشته باشد، در ھر گام ممکن است با اشتباھاتی ھم روبرو شود، اما مھم اينس��ت

اي��ن. که با اين خطاھا و اشتباھات برخوردی انتقادی صورت بگي��رد و از آن درس گرفت��ه ش��ود
ب���ا اي���ن امي���د و آرزو ک���ه بت���وانيم وظيف���ه خ���ود را در زمين���ه. دس���ت آورِد بس���يار مثب���ِت ماس���ت

س���ازماندھی و آگ���اھی طبق���ه ک���ارگر ب���رای برپ���ائی انقالب اجتم���اعی و اس���تقرار نظ���م انس���انی
موجوديت سازمان در ص��فوف آن مب��ارزهکمونيستی ايفا نمائيم، ياد تمام رفقائی را که از ھنگام 

.کردند و به خاطر سوسياليسم جان باختند، گرامی می داريم و به مبارزه خود ادامه ميدھيم
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