
ننگاھی به تبادل نظر بي  

)ل.بخش م(سازمان چريکھای فدايی خاق ايران و سازمان مجاھدين خلق ايران    

 بخش نخست

از چشمان  ، بلتنھا خواب از چشمان شاه شاھان و سايه خدا نه پژواک غرش گلوله ھا در سياھکل،  
تمامی کسانی که مبارزه را تنھا در نق زدن و حرافی در محکوميت . گويان بی عمل بربود ه تمامی زياد

ميديدند، !! مبارزه را در قدم گذاشتن در اھداف اين و يا آن قدرت سوسياليستیديکتاتوری ميپنداشتند و يا 
و يا  او آشکار کردهپنھان ن در پھنه جامعه از شروع مبارزه راستين جاری شده نا خشنودی خود را

ميپنداشت و گويا " مبارزه جدا از توده ھا" آن را  ،يکی. آن بر خواستند با هلشرمگينانه به مخالفت و مقاب
داشت و ديگری  ھا با خود حرافی ھای تمام نشدنی در اتاق ھای پر دود نشان از مبارزه ھمراه با توده

از سويی، . ميناميد" حرکت تربچه ھای پوک"ا ، آن ر"مادر"نگران از عدم قرارداد ھای کالن با کشور 
در ايران " !! انقالب دمکراتيک نوين"کردن  و پياده پیکھياھو کنان سوسياليسم دھقانی که در فکر 

کسانی از سويی ديگر آن ، مخالفتشان با مبارزه جاری شده بمراتب بيش از مبارزه با ديکتاتور بود ودبودن
 اين جنبش چاپ کردند، بدون ارائه " اسناد"يدانستند و کتاب ھا با که خود را متخصص جنبش کارگری م

 ،يک سند ناقابل رھبران جنبش جاری شده، بخصوص ھماره ياد حميد اشرف را ھمانا ديکتاتورحتی 
و تصفيه فيزيکی کننده يارانش ميناميدند و در محکوميت اين تنھا مبارزه واقعی از ھيچ کوششی  ،خشن

. ابايی نداشتند  

تشار نوار ھای تبادل نظر بين دو سازمان بيکباره تمامی آن بيھوده گويی ھا و مخالفت ھای کودکانه و ان
حتی يکی از اين خيل عظيم . کامال بی ارزش نمود و خيل عظيم مخالفان پرگو را الکن ساختتھی را 

ه برقراری حکومت سال مخالفت بی پايه تنھا ب ۴٠مخالفان شھامتی از خود نشان نداد و سخنی نگفت که 
تھوع تاريخی انديشه  ،ای بنام فرخ نگھدار" پديده"تنھا . ددان اسالمی ياری رساند و شرمندگی برای آنھا

چرا که از انسانيت در او خبری نيست و ھمواره " انسان"نه " پديده"ميگويم . اش را به نمايش گذاشت
برای بقای حکومت و  ان عمل کردهھمچون پديده برای برقرای دستگاه سرکوب ستمگران و غارتگر

.ھذيان ميگويد سرمايه  

قصد آن دارم که با نزديکی چھلمين سالگشت حماسه سياھکل نگاھی بياندازم به محتوی تبادل نظر ھای 
انجام گرفته بين دو سازمان در نوار ھای ارائه شده. درست تر دانستم که در بررسی آنھا از نواری به 

 نواری ديگر بپردازم تا به موضوع ھای اشاره شده روالی منظم برقرار کنم. 

در اين نوار تبادل نظر بر شيوه گسست مجاھدين مارکسيست شده و روش برخورد آنھا به : يک نوار
نظر و بحث ھای انجام گرفته در اين نوار از آنرو مھم ھست که بياد . مخالفان فکری خود، دور ميزند
سرسخت سازمان سچفخا، آنانی که مبارزه را نه دربطن جامعه که در سالن آوريم که دسته ای از مخالفين 

" خشن"ند، مادام در يدھا کنفرانس و اتاق ھای پر دود ھمراه با بحث ھای تمام نشدنی و مالل آور ميد



سعی . بودن سازمان بخصوص ھماره ياد حميد اشرف با مخالفان خود سخن گفته و يا قلمفرسايی کرده اند
.ھست که يک به يک مباحث را بشکافم و بيھوده گويی اين دسته از مخالفان را نشان دھم ام بر آن  

تصميم  که ،زماناز مقطع  اين غلب سازمان ھای سياسی حتی دربجرات ميتوان گفت که برخالف ا :يک
 اعضاتصميم گيری برای اجرای آن به  تنھا در اليه بااليی سازمان صورت ميگيرد و بعد از ھا گيری

تمامی محدويت ھای موجود ناشی از مبارزه زيرزمينی و لزوم تردد اندک  وجود باو  ابالغ ميشود
سازمان سچفخا تصميم گيری ھا در  ،و درگيری ھای روزمره اعضای سازمان که مخفی زندگی ميکنند

و از ، صورت ميگرفته بر مبنای تصميم گيری جمعی و دخيل نمودن نظرات افراد سازمان نه از باال بل
اين منظر بسيار پيشرفته تر، حتی از سازمان ھای خارج از کشوری که در يک محيط آزاد و بدون 

خرده گيران ادعای بر خالف  .واھمه از ضربه خوردن ھای پی درپی فعاليت ميکردند، عمل ميکردند
. ور از باالحرفه ای، در اين سازمان، اين خرد جمعی بود که مبنای کار قرار ميگرفت نه تصميم و دست

به تقی شھرام در مورد نظر سازمان در مورد تغيير  حميد اشرفدر اين مورد، نگاه کنيد به پاسخ 
:  ميگويد حميد ،و شکل اعالم آنبخشی از مجاھدين  مواضع  

حتی برنامه مطالعاتی رفقا را متوقف کرديم ...........ما اين اعالم مواضع را گذاشتيم به بحث سازمانی"
که اين . و بدھند به نشريه جمع بندی کنند ووضوع را مورد بحث قرار بدن و نقطه نظراتشونکه اين م

"کار را رفقا کردند  

، حتی برنامه مطالعاتی اعضا متوقف ميشود تا جمله  مسئله ای ر موردی دبرای اعالم نظر سازمانبلی، 
آيا مخالفين . اعضای سازمان به بحث و تبادل نظر بنشينند و نظراتشان را جمع بندی کرده و ارايه دھند

رنگارنگ سازمان، آن کسانی که بدون يک مدرک سند، تھی گويان حميد اشرف را به ديکتاتوری در 
الفان متھم کرده و ميکردند، باز سخنی برای گفتن دارند؟ آيا شھامت درون سازمان و تصفيه فيزيکی مخ

آن را دارند که بگويند که تمامی در اشتباه بودند و کاسبکارانه و از زاويه حسادت و زبونی به تھمت زدن 
به اين و آن ميپرداختند؟ آيا کسی که برای نظر رفيق اش چندان ارزش قائل ھست که خواھان کنار 

؟ آيا در در خور چنين تھمت ناروايی ھست ر ھای روزمره در قبال مطالعه و ابراز نظر ھستگذاشتن کا
درون سازمان ديگری چنين امری را شاھد بوده اند؟ ايا خود در تمام طول فعاليت سياسی خود چنين کرده 

 اند؟ 

موضع بر سر  حميد اشرف  در ارتباط با برخورد به مخالفين نظری در درون يک سازمان و اعالم :دو
: مسئله يا نظری و اينکه آيا تمامی اعضا به اين نتيجه رسيده بودند يا خير از تقی شھرام سوال ميکند که  

ليات شون، ولوژيکی شون، عمئيا تمام مجاھدين به اين نتيجه رسيده بودند که مواضع سياسی و ايدآ"
يرش بدن و از ديدگاه جديدی به برخوردی نادرست بوده که حاال بايد اساسا تغي ا،برخوردشون با قضاي

ون با شرسيده اند، آيا شکل برخورد عملی اگر به اين نتيجه . مسايل جنبش و مسايل طبقاتی نگاه بکنند
ميکردند يا طرق بھتری  عضوھمين شکل رفقای مجاھد بايد اعالم ماين مسله صحيح بوده يا نه؟ آيا به 

" ود داشته باشه؟جھم ميتوانست و  



اصولی تر و  ) نه فقط از نظر او(از ديد رفقای سازمانی اش يح ميدھد که چه روشی ضدر اين زمنيه تو 
:درست تر ھست و آن روش اصولی تر را چنين بيان ميکند  

اين  از لحاظ ايدئولوژيک، از لحاظ خط مشی، و از لحاظ عملکرد در سطح جامعه به مسايل گذشته و"
که ما چرا در زمنيه ھای مختلف نسبت به گذشته خودمون انتقاد داريم و حاال ميخواھيم شيوه ھای 

"نوينی را در زمينه ھای مختلف در پيش بگيريم و اين طبعا از لحاظ رفقای ما اصولی تر و درست تره  

کند، که نه تنھا مايل در واقع حميد اشرف بسيار پيشرفته تر و اصولی تر از تمامی سازمان ھای عمل مي
به قبول  اشتباھات خود نيستند بلکه به آن دسته از سازمان ھای که حاضر به انتقاد به روش ھا و شيوه 

بلی سطح جامعه " سطح جامعه"ھای عملکردی شان در گذشته نبود و خواھان مطرح کردن آن در 
يدھد بلکه بر خالف تمامی سازمان حميد اشرف نه تنھا به نظرات رفقای سازمانی اش پر بھا م. نيستند

ميبايد در جامعه اعالم کرد که  که نظرات مردم و جامعه باور کامل دارد و بر آن ھستھای ديگر به 
و روش و عملکر نوين مان چيست؟ آيا مخالفين  ندروش ھا و عملکرد ھای گذشته ما چه مشگلی داشت

امکان آن ھست اين دسته به شرم آيند و آنچه که به حرفه ای اين سازمان باز حرفی برای گفتن دارند؟ آيا 
به خود انتقاد " سطح جامعه"نا روا به زنده ياد حميد اشرف منتسب ميکردند به خود منتسب کنند و در 

. اين انتظاری است عبث گرچهکنند؟   

پيوسته  سال اخير شاھديم که در بسياری از سازمان ھا انشعاب ھا و جدايی ھايی بوقوع ٣٢در اين : سه
و در تمامی آنھا شاھديم که ھر جناح برآمده از انشعاب در پی آن ھست که خود را با نام و نشان آن 

سازمان بشناساند در حاليکه نه تنھا در بسياری از موارد اندک تشابھی بين آنھا و سازمان اوليه وجود 
حميد اشرف در . ر ميگيرندبلکه در مواردی در ضد نظر، باور، و اھداف سازمان اوليه قرا ،ندارد

اينا يه آدمای ": و در پاسخ به اعتراض تقی شھرام به برخورد کسانی که ميگويندارتباط با اين مسئله 
اونا حق " ميگويد که  "مارکسيست اند ديگه ، اينھا برند پی کارشون و مجاھدين ھم ھمون مسلمونن

  "دارن

ميگويد کسانی که به باور و اھداف جديدی رسيده  بلی حميد اشرف در کمال منطق، انصاف و آزاده گی
د راه و روش اوليه سازمان ھمخوانی ندارد و حتی در تضاد با آنھا ھست، ميباي اند که با باور و اھداف

خودشان را پيش گيرند و حق را به آنھايی ميدھد که خواھان کنار رفتن کسانی ھستند که انديشه ديگری 
  . را پذيرفته اند

در بوق و کرنا گذاشته بودند که اعضای سچفخا  ساليان سالر انتھا برای آگاھی کسانی که د :چھار
سياسی نداشتند و از آگاھی تئوريک بی بھره بودند و از ديد اين مفتريان " سواد"بخصوص حميد اشرف 

انديشه  نه آموزش در پھنه مبارزه و بر خورد با گشاده گو ، سواد تئوريک ھمانا خواندن چند کتاب ھست
ھا، چند کالمی از حميد اشرف در امکان رشد انديشه پرولتری در يک سازمان غير پرولتری و چگونگی 

  .   تکامل و گسست از طبقه خويش را می آورم تا درک عميق حميد اشرف در اين زمينه نشان دھم



يک سازمان که بر اساس تمايالت و خواسته ھای سياسی خرده بورژوازی قوام پيدا ميکنه و رشد "
اين سازمان کال با تمام گذشته اش ، با تمام به اصطالح تاريخی . ميکنه و تاريخ خودش رو می سازه

جريانی  اش، با تمام موجوديت اش نميتونه تبديل به يک سازمان پرولتری بشه، طبيعيه که يک ھمچنين
در وجود اين . تونيم ما بپذيريميريان مارکسيستی را حتی مجتری، ليعنی جريان پرو. را ميشه پذيرفت 

سازمان که جريان مارکسيستی رشد بکنه ولی اين وقتی رشد کرد، از طرف اون سازمان و از طرف 
سمت طبقه، يعنی اون قتی که طرد شد، بايد به و. ايندگی شو بعھده داره طرد ميشهاون طبقه ای که نم

".جريان پرولتری يا اون حريان مارکسيستی ، به سمت طبقه ديگه اش گرايش پيدا ميکنه  

آيا کسانی که ريگی در کفش و يا ضديت کور با سچفخا و يا حميد اشرف ندارند، ميتوانند ادعا کنند که 
از يک طبقه به طبقه ديگر  بھتر از اين ميتوانند به بررسی حرکت يک جريان، يک سازمان و يا يک فرد

آيا ما در اين سه دھه اخير شاھد گسست سازمانھايی نبوديم که از دفاع از طبقه کارگر به دفاع  ؟بپردازند
از طبقه سرمايه دار رسيدند و بدون اعتنا به روند گسست شان که حميد اشرف بخوبی بيان ميکند، با 

  ميدانند؟ " چپ"و " سوسياليست"شيادی تمام کماکان خود را 

 بھمن

  ١٣٨٩دی  ٢۴

 


