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  :مقدمه

 
  

" سازمان مجاهدين خلق ايران" سندى آه هم اآنون در مقابل شماست، تحليل ما از سير قضايايى آه در درون 
 ايدئولوژيك حاآم بر بخش منشعب - به بعد روى داد و نيز نظرات ما را نسبت به مواضع سياسى١٣۵٢از سال 

انتشار اين سند از جانب ما از آن روست آه .  بيان مى آند١٣۵٧ تا ١٣۵٢ق ايران بين سال هاى سازمان مجاهدين خل
 به فعاليت در سازمان مجاهدين خلق ايران باز – سازمان پيكار در راه آزادى طبقه آارگر – تشكيالتى ما -سابقه سياسى

لى و انتقاديمان را پيرامون قضاياى درونى اين ع تحليمواضمى گردد و بدين لحاظ ما خود را موظف ديديم آه نظرات و 
ما قبال در اطالعيه . سازمان در اختيار نيروهاى انقالبى خلق قرار دهيم تا به عنوان يك تجربه مورد استفاده قرار گيرد

  منتشر نموده ايم، رئوس آلى اين مواضع انتقادى را مطرح آرده و شرح و تفصيل آن١٣۵٧اى آه در تاريخ مهر ماه 
  .را به بعد واگذار نموديم

 
ما در اين جزوه بر آنيم تا انتقادات محورى مذآور را بطور مفصل تر و گسترده ترى مورد بررسى قرار 

  .اين بررسى هم اآنون از جهاتى چند الزم شده است. دهيم
 
را نيز در بر  از اين جهت آه انتقادات گذشته آه متوجه جريانات درونى بخش منشعب بوده و طبيعتا ما :اول

  .مى گرفت صريحا مطرح شده و مواضع فعلى ما نسبت بدان روشن گردد
 
 با بررسى انتقادات مذآور زمينه اى براى درس آموزى از تجارب ناشى از تغيير و تحوالت درونى :دوم

 تبديل آن به تنها با طرح انتقادات بطور روشن و صريح، تشريح اشتباهات و انحرافات و. سازمان مجاهدين بدست آيد
يك آار تئوريك، درس آموزى از آن و ارائه آن به محضر توده ها و آليه نيروهاى انقالبى جامعه است آه مى توان 
پراتيك يك دوره از جنبش انقالبى و يك سازمان انقالبى را ولو اين آه به يك انحراف رفته و ضايعاتى هم به بار آورده 

  .ديل نمودباشد، به يك امر مثبت و سازنده تب
 

 ١٣۵٧الزم به تذآر است آه در شرايطى آه ميهن ما وارد مرحله جديدى در حيات خود بعد از قيام بهمن 
ن طبقه يست ها به اي برخورد کمونیدا کرده است، چگونگيشده و در حالى آه خرده بورژوازى در قدرت حاکم سهم پ

ست ها ي کمونیطين شرايدر چن" یراست رو"ا ي" ی روچپ"چرا که هرگونه .  باشدی مین کننده اييت تعي اهمیدارا
 یتجربه ا.  خواهد کشاندی از خرده بورژوازی و دنباله رویا بالعکس به دامن سازشکاري و منفرد کرده و یرا منزو

ن ي جوانب مختلف ایسر چپ بوده است که بریستيان اپورتونيک جري از یدنباله رو. ميان مورد داشته يکه ما در ا
ه يک بر عليدئولوژي مبارزه ای باز دارد و به غناینين چني تواند ما را  از اشتباهات ای از آن میو درس آموزتجربه 

 ی رشد و گسترش خطرناکی و ذهنینينه عي، زمیط کنونيژه در شراي که بویستي و شبه تروتسکیستينظرات تروتسک
  .ديافزايافته است، بي

 ما یزان توانائي و بمیاسي س ـکيدئولوژيت ايم، طبعًا به ظرفيده ان امر موفق شين که تا چه اندازه در ايا
 خود و ی و مبارزاتیاسي سیت هاي سازمان در متن فعالنينوکت حرر ي دارد، که نه تنها نوشته فوق بلکه سیبستگ
 یآن م یابي سنجش و ارزیقيار حقينده مالک و معي برخورد آن با مسائل مختلف جنبش، در گذشته، حال و آیچگونگ
  . خ خواهد بودي با توده ها و تارید قضاوت نهائيبدون ترد. باشد

ان انبوه اتهامات، يانات گذشته از مي به جریست که انتقادات واقعين جهت ضرورين سند از اي انتشار ا:سوم
گشته و ز ي ساخته و پرداخته شده است ممی ارتجاعی جناحهایستي که به اعتبار مواضع ضد کمونیعاتيات و شايجعل

ستها و يه کمونينه توزانه خود بر علي کحمالت ی برایراهن عثمانين انحراف پي که از ایروهائيمواضع عناصر و ن
  .گرددي خود ساخته اند، افشا می و ضد کارگریستي خصمانه و ضد کمونیتهاي فعالی برایمحمل

و نه (ستها ي را به جانب کمونشين حمالت خوين و خصمانه ترينه توزانه تري فوق همواره کیان ارتجاعيجر
ن داللت ي قرائن و شواهد مشخص بر ای نمود و حتیمتوجه م) رانين خلق ايصرفًا بخش منشعب از سازمان مجاهد

 از تحوالت ین بروز ننموده و سخني درون سازمان مجاهدی آن هنگام که هنوز اختالفیعني ۵٢دارد که قبل از سال 
ت ين ضدي سازمان مجاهدیاسيک و سيدئولوژيان با مواضع اين جريناصر وابسته به اان نبوده، عيک آن در ميدئولوژيا

 است، یستين جزوات کمونين بهانه که اي ابه" اقتصاد بزبان ساده"و " شناخت"نشان داده و با پخش و انتشار جزوات 
 سازمان یهايان دگرگونير را که درجی بعدها انحرافاتیان ارتجاعين جريعناصر وابسته به هم. دندي ورزیمخالفت م
ن انحرافات ي وانمود ساخته و عملکرد ایر واقعي غی از آن بروز نمود، به صورتیک بخشيدئولوژين و تحول ايمجاهد

نها بودند يو باالخره هم. جلوه گر ساختند* ات فراوانيعات و جعليب، شايش از آنچه بود و بصورت اکاذيرا دهها بار ب
ها و مبارزات يها، جانبازيده گرفتن جانفشانيستها، با ناديبا سرپوش گذاشتن بر مبارزات کمونر، ي دو ساله اخیکيکه در 
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مال کردن خون آنان، کوشش يست و پاي کمونیاوردن شهداي بحساب نی بصورت واقعًا زشتی آنها و حتیانقالب
  . سرکوب آنها آغاز نموده اندی را برایکيستماتيس

ن خلق تنها يسازمان مجاهد" دلسوختگان"ن ي ایهايد که دلسوزينماي روشن مگرين شواهد و قرائن بار ديهمه ا
ک يدئولوژي که در تحول ای و انحرافات. و بسهستها بوديه کمونينه توزانه آنها بر عليک و کيستري حمالت هی برایمحمل
 ی برای مثابه سکوئش آورد تا بتوانند از آن بهينان پي ای برای طالئی داد فرصتین روي از سازمان مجاهدیبخش

  .**ندي استفاده نمای انقالبیروهايست ها و نينه ورزانه خود به کموني و کیحمالت و تهاجمات ارتجاع
ر قابل يده گرفتن انحرافات فوق و تأثي نادیچوجه به معناين فرصت طلبان بهي ای مواضع ارتجاعیافشا

 بود در اثر انحرافات مذکور بهرحال بخشى یعيا که طبچر. ستي خلق نیروهايان ني در میيمالحظه آن در تفرقه و جدا
ليكن . از نيروهاى مذهبى و حتى برخى از جناح هاى راديكال نيز به موضع گيرى عليه آمونيست ها آشيده شوند

برجسته آردن نادرست اين انحرافات، جعل و تحريف و پيراهن عثمان نمودن آن، به منظور رسيدن به هدف هاى 
شت آن دنبال مى شود، ديگر يك برخورد و عكس العمل ساده و طبيعى نبوده و از انگيزه ها ديگرى ديگرى آه در پ

بخصوص اگر توجه .  آن آشنا هستندباناشى مى شود آه سال ها و سال هاست آمونيست ها و دمكرات هاى انقالبى 
آگاهى بيشتر، مبارزه سخت و همه آنيم آه در درون بخش منشعب نيز سرانجام توده ها و مسئولين سازمانى با آسب 

 آن آغاز آرده و اپورتونيسم چپ و سلطه طلبانه و ايدئولوژى تفرقه یجانبه اى را با انحرافات گذشته اين بخش و رهبر
افكنانه گذشته را در سازمان طرد نمودند و در اين زمينه به موفقيت هاى شايان توجهى دست يافتند، اين مسئله 

الخره دليل ديگر انتشار اين سند اين است آه ما سعى مى آنيم با روشن آردن اا مى آند و ب پيدیبرجستگى بيشتر
چگونگى و ماهيت مسائلى آه در درون سازمان بروز نمود و جدا آردن انتقادات واقعى از شايعات و ابهامات و نتيجه 

 آنيم آه در اين ميان و به دليل مجموعه  از حيثيت و شرف انقالبى انقالبيون و شهداى گمنامى دفاعیگيرى هاى انحراف
ما اين دفاع را بخصوص هم . مسائل فوق الذآر در معرض زشت ترين و نارواترين اتهامات و حمالت قرار گرفته اند

اين دفاع بر حقى است از انقالبيون و شهدايى آه در .  ضرورى مى دانيمد بررسى اين انتقادات هستيماآنون آه در صد
يط و حاآميت وحشيانه ترين ديكتاتورى ها، مبارزه نمودند و بسيارى از آنان خون پاآشان را در راه سخت ترين شرا

  . رهايى خلق ايثار آردند
 

  درود بى پايان بر همه شهداى راه آزادى
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

- - - - - - - - - -  
 
 یا سازمان افراديدام شده اند،  نفر در سازمان اع١٨ تا ١٣ل که در حدود ين قبي از ایعات و ادعاهائي شا-* 
ن يستها بدرون سازمان مجاهديا مارکسيق را در سازمان مسموم نموده اند، و يا فالن رفيس لو داده، يرا عمدًا به پل

، و ... از آن بوده است و ی ناش۵۴ن خلق در سال يک سازمان مجاهديدئولوژير و تحوالت اييرخنه کرده بودند و تغ
  .ل اندين قبي از ایگر، نمونه هائي دی افترادهها دروغ و تهمت و

 دنباله یرند و چه ناآگاهانه و از رويانه و سفسطه گرانه چه آگاهانه صورت گي موذین نوع برخوردهاي ا-** 
 در سازمان یون مذهبيم شاه سابق دارد که در رابطه با اعدام انقالبي با مواضع رژیاري و احساسات، تشابه بسیرو

 و اشک تمساح ی، با نوحه سرائیان انحرافين جريراهن عثمان کردن ايز با پيم منفور شاه نيرژ.  کردن اتخاذيمجاهد
 یگر ميق ديون صدين و انقالبي دهها نوع تهمت و افترا را به مبارزیف واقفيد شري چون شهی مبارزانیختن براير

                 .بست
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  :ل چند محور اساسى مى باشد آه عبارت خواهند بود ازبررسى تحليلى و انتقادى ما در رساله حاضر حو

 
 . سازمان مجاهدين خلق ايران و انحرافات موجود در آن١٣۵٢-۵۴بررسى تغيير و تحوالت ايدئولوژيك سال هاى  -١
 .ماهيت مبارزه ايدئولوژيك درون سازمانى و جهت آن -٢
نحراف در جريان تحول ايدئولوژيك بخش منشعب و بحران و از هم گسيختگى اجتناب ناپذير ناشى از بروز ا -٣

 ايدئولوژيك آن تفكر و ايدئولوژى اپورتونيستى آه در طى پنج  ـالخره ماهيت طبقاتى و خصوصيات سياسىاب
 . اين انحرافات را نمايندگى آرده است١٣۵٧ تا ١٣۵٢سال، از سال 

   

* * * * *  
آنچه ما آنون درباره مشى چريكى، : ه اى را توضيح دهيمقبل از اينكه به بحث اصلى بپردازيم، الزمست نكت

ل در عرض اين چند سال پيرامون .اثرات و عملكردهاى آن گفته ايم شايد چيز تازه ترى از آنچه ساير نيروهاى م
ظه اى  خود ما نيز تاثيرات قابل مالحد؛ حتى مى توانيم بگوييم نوشته و اين مشى را به نقد آشيده اند نباش،انحرافات آن

از اين انتقادات پذيرفتيم، منتها آنچه به نقد ما ويژگى مى بخشد، همانا اسارت مستقيم ما در تارو پود اين مشى، برخورد 
عينى مشخص و ملموس با عملكردها، تناقضات و بحران هاى ناشى از مشى چريكى و درك انحرافات آن در جريان 

ه اين آه آليه انحرافات اين مشى را در عرض چند سال اخير ساير نيروهاى از اينرو با توجه ب. مبارزه انقالبى مى باشد
 لنينيستى به نقد آشيده اند، ديگر الزم نديديم بار ديگر به اين مسئله در -ل نيز از ديدگاه اصول و قوانين مارآسيستى.م

ررسى انتقادات به شكلى به در عين اين آه مسلما به مقتضاى مطالب مورد بحث و آنجا آه ب. شكل آلى آن بپردازيم
بنابر اين در زمينه مشى چريكى و . تحليل از مشى چريكى مربوط مى شود به توضيحات الزم خواهيم پرداخت

انحرافات آن، آنچه در اين نوشته مورد اشاره قرار خواهد گرفت، بطور عمده رابطه ايست آه با انحرافات و اشتباهات 
  .سازمان در اين دوره داشته است

 
 ابهامى است آه براى برخى از نيروهاى انقالبى و  در اينجا بدان اشاره شود،نكته ديگرى آه ضرورى است

 دچار آن آنان از اطالعيه چنين استنباط آرده اند آه گويا انحرافى آه سازمان. ل بعد از انتشار اطالعيه پيش آمده است.م
 در واقع انحرافات سازمان دقيقا همان انحرافات و قابل توضيح است و) بطور عام(  چريكى یشد، صرفا با مش

 اين انحرافات در عين اين آه در بستر آه در اطالعيه نيز مطرح آرده ايمهمانطور . عملكردهاى مشى چريكى است
مشى چريكى صورت مى گيرد در درجه اول بيان مشخص عملكرد آن ايدئولوژى و سياستى است آه در طول اين سال 

  .هژمونى داشته استها بر سازمان 
 

از نظر ما تمام نيروهايى آه در عرض اين مدت به مشى چريكى پيوستند در عين اين آه بطور آلى وابسته به 
روشنفكران راديكال خرده بورژوازى بودند، در عين حال طيفى از گرايشات مختلف ايدئولوژيك و الجرم طبقاتى را 

نى و بيرونى سازمان هاى مربوط به اين روشنفكران نيز در عين اين آه تشكيل مى دادند و مناسبات و سياست هاى درو
در چارچوب مشى چريكى عمل مى آرد، بسته به اين آه آدام گرايش ايدئولوژيك بداليل مختلف بر آن تشكيالت مسلط 

-۵٧ى  انحرافات مسلط بر بخش منشعب از سازمان مجاهدين در طى سال ها،بنابر اين. گردد، تغيير مى پذيرفت
چرا آه انحرافات ويژه اى آه در اين دوره بروز نمود، نه . ، صرفا در رابطه با مشى چريكى قابل توضيح نيست١٣۵۴

در تمام دوره هاى سازمانى و نه در تمام سازمان هاى چريكى بلكه مشخصا در اين دوره از فعاليت سازمان بوقوع 
جريانى است آه رهبرى در اين دوره آن را نمايندگى مى آرد و پيوست و اين در درجه اول بيان ايدئولوژى و سياست 

مشى چريكى در واقع زمينه وحدت تمام گرايشات ديگر را با جريان فوق و زمينه سازش و دنبال روى اآثريت توده 
آنچه آه ما در اطالعيه بدرستى بدان اشاره آرده ايم بر . هاى سازمانى را با آن در يك مرحله بوجود مى آورد

 در سازمان چريكى، اگر نفوذ اين يا آن گرايش ايدئولوژيكبدين معنا آه حاآميت و . توضيحات فوق نظارت داشته است
تواند داراى ويژگى هاى خاص آن سازمان نيز  اين سازمان شكل مى گيرد، اما مىچه بطور آلى بر زمينه مشى عمومى

شترك تمام گرايشات موجود در مشى چريكى تناقضى نداشته  تا زمانى آه اين ويژگى ها با خصلت ها و روند م وباشد
باشد، در آنار آنها دوام مى آورد، ولى اگر انحرافات موجود در گرايش مسلط بدان حد رشد آند آه ديگر با خصلت 

ارض با ساير هاى عمومى مشى نيز خوانايى نداشته و بطور آلى از چارچوب انقالبى آن خارج گردد، به مرحله تع
اين ) همانطور آه ما در جريانات درونى بخش منشعب از سازمان مجاهدين خلق شاهد آن بوديم(نات آشيده شود جريا

 بطور خاص با مشى چريكى و مبانى  رااست آن رابطه اى آه از نظر ما انحرافات سازمان و مبانى ايدئولوژى آن
 .از هم خواهيم پرداختبه اين مسئله ب. ايدئولوژيك و سياسى آن بطور عام ارتباط مى دهد

 

* * * * *  
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  »فصل اول « 
 

  بررسى تغيير و تحوالت درونى
 

  سازمان مجاهدين خلق ايران
  :و انحرافات آن

 
 

به جهت روشن شدن ماهيت اين تحوالت، انحرافات موجود در آن و نيز چگونگى عملكرد آنها، ابتدا الزمست 
چرا آه بدون روشن آردن اين ماهيت نمى .  پيوستند، اشاره اى بنماييمبه ماهيت طبقاتى نيروهايى آه بدين سازمان مى

  .توانيم شمايى درست و واقعى از اين تغييرات بدست دهيم
 

به مبارزه انقالبى و مسلحانه چريكى )  به بعد١٣۴٢سال ( بطور آلى از نظر ما نيروهايى آه در اين سال ها 
مبارزه . و وابسته به اقشار مختلف خرده بورژوازى انقالبى برخاسته بودندپيوستند، عموما از ميان روشنفكران راديكال 

چريكى اين نيروها، اعم از آن آه در پوشش مارآسيسم صورت گرفته باشد يا در قالب مذهب مترقى، قبل از هر چيز 
آنچه . بودانعكاس عصيان روشنفكران بر عليه ديكتاتورى خونبار حاآم و شرايط خفقان و سرآوب سياسى جامعه 

خصوصيات مشترك اين نيروها را بيان مى نمود، ماهيت انقالبى و راديكال آنان و آمادگيشان براى يك مبارزه 
ترين  در واقع همين راديكاليسم موجود در اين جريان بود آه انقالبى ترين و مبارز.ختانه و قهر آميز با دشمن بودسرس

مبارزه " ريكى و انحرافات اصولى موجود در مشى چ. خود جذب نمود اين سال ها بینيروهاى روشنفكر جامعه را ط
مندى تحول تاريخ و جامعه، بلكه  مشى مارآسيستى و منطبق بر قانون و اين آه اين مشى نه يك"مسلحانه پيشتاز

  .شدمشخصا، انحراف از آن بود، به هيچوجه نافى ماهيت آامال انقالبى نيروهايى آه به اين مشى پيوستند، نمى با
 

 جنبش انقالبى و آمونيستى ميهن ما، آفاره اپورتونيسم راست و رفرميسم سازشكارانه در واقع مى توان گفت
ى را با يك جريان ماجراجويانه و چپ آه در عين حال عكس العمل يه و ديگر جريانات رفرميسم بورژواحزب تود

  . شرايط و حاآميت خونبار ديكتاتورى در اين سال ها بود، پس داد
 

و ( منظور از ذآر نكته باال توجه دادن به مضمون خواسته ها و اهدافى است آه اين نيروها دنبال مى آردند 
و اين مضمون را مى توان چه در تاآتيك و چه در ايدئولوژى و برنامه هاى سياسى و اجتماعى آنها ) يا مى آنند

آه در واقع موضع طبقاتيشان را بيان مى آرد، ... ) سازمان چريك هاى فدايى خلق و سازمان مجاهدين خلق ايران (
اين مواضع نشان مى دهد آه عليرغم اينكه نيروهاى فوق در مشى دچار انحراف بودند، اما خواسته ها و . نشان داد

شعارهاى آنان مستقيما حول دفاع از طبقات زحمتكش و آرمان ها و خواسته هاى آنان دور مى زد و ماهيت انقالبى اين 
  .ريان عمومى را در همين شعارها و خواسته هاى آنان و مبارزه پى گيرى آه دنبال مى آردند، مى توان سراغ گرفتج

 
در مورد سازمان مجاهدين بطور خاص مى توان گفت آه يكى از سازمان هاى عمده مشى مسلحانه بوده و با 

پايگاه عمومي اين سازمان نيز مانند ديگر . خصوصيات فكرى و ايدئولوژيكى خويش بر بستر اين مشى حرآت مى آرد
نيروهاى معتقد به مشى مسلحانه در ميان روشنفكران و در اينجا روشنفكران راديكال مذهبي بود آه خصوصيات فكرى 

همين خصوصيات متفاوت فكرى و . و ايدئولوژيك آن، تمايالت و خواست هاى اين نيروها را منعكس مى آرد
) منجمله سازمان چريك هاى فدايى خلق( مان مجاهدين را از ساير سازمان هاى مشى چريكى ايدئولوژيك بودند آه ساز

روشنفكرانى آه به سازمان مى پيوستند، در عين حال آه همان مشى . و از ديگر نيروهاى مذهبى متمايز مى نمود
 منعكس مي ساختند، ولى به چريكى را دنبال مي نمودند و از اين جهت على العموم تمايالت روشنفكران راديكال را

 اما .اى از اين مشى را بيان مى نمودندمقتضاى خصوصيات فكرى و ايدئولوژيك خود استنباطات و برآوردهاى ويژه 
اين استنباطات از نظر محتوايى و عملى بصورتى نبود آه تفاوت فاحشى را با محتوى و عمل مبارزاتى ساير سازمان 

با اين فرق اساسى آه اگر مثال سازمان چريك . مارآسيسم اعتقاد داشتند منعكس سازدهاى وابسته به اين مشى آه به 
 لنينيستى تئوريزه آند، سازمان – سعى مى آرد و مى بايست اين مشى را در قالب قوانين مارآسيستى هاى فدايى خلق

ديكتاتورى همان را ارائه مى مجاهدين خلق ايران با يك درك غريزى و تجربى، به عنوان تنها راه مبارزه در شرايط 
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اين خصوصيات مختلف فكرى و ايدئولوژيك مسلما از بافت طبقاتى و ترآيب حدودا متفاوت . ١داد و عمل مى نمود
چرا آه اقشار مختلف . ت مى گرفت نشأمشى مسلحانهسازمان مجاهدين از ديگر نيروهاى مارآسيست معتقد به 

روشنفكران به اقتضاى ويژگى ها و خصوصيات فكرى و ايدئولوژيكى خويش به اين يا آن سازمان چريكى راه مى 
  .جاى مى گرفتند) خرده بورژوازى راديكال( ليكن همه آنها در چارچوب يك طبقه . يافتند

 
ين چه از نظر پايگاه طبقاتى و چه از نظر جهان بينى و شناخت، آميزه ايدئولوژى و جهان بينى سازمان مجاهد

اى بود از ايدئولوژى و تفكر ماترياليستى و جهان بينى و تفكر مذهبى و از اين جهت التقاط و دوآليسم مشخصى را در 
  .خود نهفته داشت و اين امر ويژگى هايى به اين سازمان مى بخشيد

 
جاهدين مى پيوستند و در واقع شامل انقالبى ترين و راديكال ترين نيروهاى روشنفكرانى آه به سازمان م

 پاسخگوى مبارزه انقالبي دمذهبى جامعه ما مى شدند، خواسته ها و استنباطاتى را از مذهب ارائه مى دادند آه بتوان
در اين . آنان تسهيل سازدآنان باشد و پيشروى اين نيروها را به سمت زحمتكشان و دفاع از آرمان ها و خواسته هاى 

  .)١ (ن طرز تلقى مذهب رايج در جامعه نبودان از مذهب ارائه مى داد، عمدتا هما برداشتى آه سازم،رابطه
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 در اينجا نكته اى مطرح مى شود و آن اين آه تلقى ما از مذهب واقعى چيست؟ آيا آن است آه مرتجعين و -١
ناح هاى راست مذهبى ارائه مى دهند؟ آيا آن مذهبى است آه آيت اهللا خمينى آن را عرضه مى دارد و يا آن است آه ج

اختالف اين ايدئولوژى ها روشن تر از آن است آه بر ( دآتر شريعتى و سازمان مجاهدين خلق ايران ارائه مى دهند؟ 
 ).رويش مكث شود

  
ل نمى بيند و قبل از آن به سراغ ماهيت طبقاتى و موقعيت اجتماعى آن نيرويى مى مارآسيسم مسئله را اساسا به اين شك

اين نيروها بنابر موقعيت طبقاتى و اجتماعى و تضادهايى آه با . د استنباط را از مذهب ارائه مى دهرود آه اين يا آن
دو قطب آامال مخالف هم قرار دشمن دارند، داراى مذهب و ايدئولوژى متفاوتى نيز مى باشند و حتى ممكن است در 

ست و بنابر تمايالت و خواست هاى براى فالن روحانى مرتجع وابسته به طبقات ارتجاعى، مذهب يك چيز ا. گيرند
بقاتيش، استنباطات و مفاهيم ضد خلقى اى از مذهب ارائه مى دهد، در حالى آه فالن روحانى مترقى و يا يك مجاهد ط

ى و طبقاتيش آه او را آشكارا در تضاد با ارتجاع و امپرياليسم قرار مى دهد، داراى انقالبى بنابر ماهيت اجتماع
عليرغم آنكه همه . استنباطى انقالبى از مذهب است و از نظر او مذهب واقعى آن چيزى است آه او ارائه مى دهد

 مذهب ارائه مى دهند، چه بسا داعيه پيروى و تمسك به يك مذهب را داشته باشند، استنباطات و برداشت هايى آه از آن
در اين جا ما ديگر با يك مذهب و ايدئولوژى روبرو نيستيم، بلكه چند . از زمين تا آسمان با هم اختالف داشته باشد
نيروهاى انقالبى جامعه با تكيه بر نهادهاى مترقى و انقالبى مذهب آه در . مذهب و ايدئولوژى پيش رويمان قرار دارد

 فرماسيون تاريخى خاص خويش بوده، استنباطى انقالبى از مذهب ارائه مى آند و رزه انقالبى و طبقاتى بيانگر مباواقع
در حالى آه نيروهاى واپسگرا و متكى بر طبقات ارتجاعى جامعه با تكيه بر آن . تمايل دارد آه مذهب واقعى چنين باشد

رتجاعى نبوده، ولى با تغيير در مناسبات اجتماعى و دسته از عناصر و نهادهايى آه الزاما در شرايط تاريخى خويش ا
 از تاريخ عملكردى بازدارنده مى يابد، برداشتى ارتجاعى از مذهب ی ديگرءضرورت هاى زيربنايى جامعه در دوره

 از اين ديدگاه معنى واقعى و مشخص هر ،بنابر اين. او نيز تمايل دارد مذهب واقعى اين چنين باشد. ارائه مى دهد
 سياسى و طبقاتى - و هر ايدئولوژى را بايد در شرايط خاص تاريخى خويش و مجموعه ضرورت هاى اجتماعىمذهب

ضمنا بايد توجه آرد آه در يك موقعيت خاص تاريخى ممكن است مجموعه دستگاه فكرى يك مذهب . آن، جستجو نمود
ماعى روز را پاسخ دهد در حالى آه در  اجت آه مجموعا به نوعى مسائل سياسى ـو مسلك، آل منسجمى را تشكيل دهد

شرايط ديگر تاريخى ممكن است جنبه هايى از آن مترقى و جنبه هايى از آن آامال ارتجاعى باشد و اساسا ديگر در آن 
شرايط تكيه بر آل مذهب به مثابه يك تئورى راهنماى عمل و يك ايدئولوژى پاسخگوى ضروريات زندگى اجتماعى 

  .وپى بيش نخواهد بودنوين، تكيه بر يك ات
  

البته اين به آن معنى نيست آه مدت ها بعد از آن آه اين يا آن مسلك و مذهب رسالت خاص تاريخى خويش را از دست 
دهد، نتواند همچنان مبارزه انقالبى اقشارى از جامعه را با تكيه بر بقاياى نهادهاى انقالبيش پيش برد، همانطور آه 

مسئله باال نه تنها شامل . فتاده آن نيز مى تواند زمينه تمسك و توسل نيروهاى ارتجاعى گرددجنبه هاى آهنه و از آار ا
  . بينى ها را نيز در طول تاريخ در بر مى گيردد، بلكه تمام ايدئولوژى ها و جهانمذهب مى شو

  

                                                
 هم آه است مبارزه راه تنها نيا آه زد مى دور ايده اين حول عمدتا دادند مى ارائه مسلحانه مبارزه درباره مجاهدين آه هايى تحليل مثال  -١

 مسئله همين نمود مى سعى خلق فدايى هاى چريك مانساز. آورد روى مسلحانه مبارزه به نيرو تمام با بايد و گرفته قرار خلق مقابل در اآنون
 .آند تئوريزه مسلحانه جنگ نه و مسلحانه تبليغ بصورت مارآسيستى هاى تئورى پوشش در را
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طبقه آارگر، روبناى مارآسيسم از نظر تاريخى مكتبى است آه در مرحله سرمايه دارى به عنوان تفكر و ايدئولوژى 
عقيدتى و ايدئولوژيك اين طبقه را تشكيل داده و به عنوان آنتى تز تفكر و ايدئولوژى سرمايه دارى، مبارزه زحمتكشان 
و طبقه آارگر را بيان تئوريك مى بخشد و از اين بابت پيشروترين جهان بينى طبقاتى در عصر سرمايه دارى و 

مبارزه طبقاتى اين عصر و پيش برنده انقالب در عصر امپرياليسم و سرمايه دارى چرا آه پاسخگوى . امپرياليسم است
 سيسم آه مشخصا جنبه تاريخى داشته اجزايى از مارآ،صرف نظر از جهان بينى و فلسفه علمى اين ايدئولوژى. است

غيير صورت بندى تاآتيك هاى طبقه آارگر را در عصر حاضر بيان مى آند، در مراحل ديگرى از تكامل جامعه و ت
مقوالتى نظير .  د داديش را از نظر تئوريك از دست خواههاى اجتماعى خود به خود از بين رفته و موضوعيت خو

اما از آنجا . ديكتاتورى پرولتاريا، دولت و تمامى مسائل مربوط به پرولتاريا در جامعه آامال بى طبقه، از آن جمله اند
نقالب هاى پرولترى و ضد امپرياليستى قرار داريم و طبقه آارگر بنابر موقعيت  ما در دوران ا،آه از نظر تاريخى

اجتماعى و طبقاتيش و بنابر اين آه درست در مقابل سرمايه دارى و امپرياليسم و آال در مقابل نيروهاى وابسته به 
ز اين جهت مارآسيسم به گردد، امى پيشروترين و انقالبى ترين طبقات جامعه محسوب  ازمناسبات قديم قرار دارد،

مثابه ايدئولوژى اين طبقه، آن تفكر زنده ايست آه از نظر تاريخى پاسخگوى حرآت اين مرحله از تكامل جامعه بشرى 
بنابر اين مضمون و محتوايى آه اين ايدئولوژى با خود حمل مى آند، صرفا مربوط به گذشته نبوده و براى . است

ن هستيم، ولى اين بدان معنى نيست آه از مارآسيسم نيز استنباطات و تعابير مختلف ست آه تازه در ابتداى آ ادوراني
از آنجا آه . ما هنوز در دوران جامعه طبقاتى هستيم: مارآسيسم خود بر اين مسئله تصريح داشته و مى گويد. نشود

 آه مارآسيسم بر پايه يك نيروها و اقشار مختلف با موقعيت طبقاتيشان به مارآسيسم مى گروند و بخصوص از آنجا
فلسفه علمى بنا نهاده مى شود و در درجه اول روشنفكران طبقات مرفه را بخود جذب مى آند، بنابر موقعيت طبقاتى 

بنابر اين .  استنباطات و مفاهيم گوناگون پرولترى و يا بورژوايى از مارآسيسم ارائه داده مى شود،اين روشنفكران
 و نيروهاى ده شوددا اين گرايشات گوناگون ايدئولوژيك و طبقاتى به درون مارآسيسم برطبيعى است آه از همان ابت

 سياسى در جامعه باشند، اين يا آن تعبير و تفسير را از مارآسيسم به ابر آن آه در چه موقعيت اجتماعى ـمختلف بن
  .دبه همان نحو در عمل بكار بندنا يمنزله ايدئولوژى طبقه آارگر ارائه دهند، و 

  
. و انواع انحرافات ديگر دقيقا در اين رابطه قابل توضيح است) ملى يا جهانى(ز رويزيزنيسم در جنبش آمونيستى برو

 لنينيسم به مثابه –مسلما وجود يك پايه فلسفى و علمى واحد هم آه تغيير يافتنى نبوده و مالك شناخت مارآسيسم 
 لنينيسم بوجود –تواند تعابير و تفاسير گوناگونى از مارآسيسم ايدئولوژى طبقه آارگر محسوب مى گردد، باز نمى 

  .نياورد
  

خالصه و حرف آخر اينكه اين در درجه اول موقعيت طبقاتى و اجتماعى اين يا آن نيروست آه تعيين آننده مفهوم و 
ه يك مقوله مجرد و مى باشد و ن) همانند هر ايدئولوژى و مكتب ديگر( معنى روبناى فكرى و ايدئولوژيكى مارآسيسم 

از نظر ما نيروهايى آه هر چه بيشتر به سمت طبقه آارگر و به سمت آرمان ها و خواست . مطلق و از پيش تعيين شده
هاى واقعي آن پيش مى روند و از اين نقطه عزيمت مى آنند، انديشه و عمل آنها هم به همان ميزان پرولتريزه و 

 لنينيست ها در برابر مذهب زمانى آه حامل –يدگاه، موضع مارآسيست با حرآت از اين د. مارآسيستى مى شود
 ]. مى باشد، به وضوح روشن مى گرددمبارزات سياسى و اجتماعى قشر و طبقه خاصى از جامعه

  
آه چكيده جهان بينى، ايدئولوژى، خواسته ها و آرمان هاى " شناخت" و جزوه " اقتصاد به زبان ساده " جزوه 
منعكس مى آند، مشخصا بر نفى استثمار طبقات انقالبى و زحمتكش جامعه، بر قبول قوانين ديالكتيكى، اين سازمان را 

صرف نظر از اين ( مبارزه اضداد، قبول مبارزه طبقاتى به عنوان قانون حرآت تاريخ و حتى قبول ماترياليسم تاريخى 
  . دتاآيد دار) آه آنها را بشكلى به جهان بينى مذهبى ارتباط مى داد

 
گو اين آه به دليل وجود مبانى آلى عقيدتى و مشترك مذهب در اين ايدئولوژى با ديگر طرز تفكرهاى 

 طيفى از نيروهاى ديگر هم طبيعتا به اين سازمان مى پيوستند و يا به آن سمپاتى نشان مى دادند ولى آن دسته ،مذهبى
هب رايج در جامعه احساس مى ستند و تفاوت آن را با مذاز نيروهايى آه با درك اگاهانه ترى به اين سازمان مى پيو

 مشخصا از نظر طبقاتى به سمت پرولتاريا و زحمتكشان جامعه گرايش داشته و به دفاع از آرمان ها و خواسته آردند،
 اقتصاد به زبان"و " شناخت" از جريان هاى مذهبى جزوه اين آه در همان زمان هم بخشى . هاى آنان برخاسته بودند

 نيروهاى اصيل ،را تحت اين عنوان آه اين جزوات رنگ و بوى آمونيستى دارند تحريم آرده بودند و در مقابل" ساده 
  لنينيست ها، زمينه وحدت بيشترى را جستجو مى آردند تا مثال–سازمان مجاهدين خلق ايران، در وجود مارآسيست 

، گواه بارزى است بر اين آه پايگاه ايدئولوژيك نيروهاى فوق بطور آلى و سازمان ٢ برخى نيروهاى مذهبى]در[
 آشكارا با پايگاه ايدئولوژيك ديگر نيروهاى مذهبي اختالف داشته و بسوى آرمان هاى ،مجاهدين خلق بطور اخص

از اين ديدگاه در جهت گيرى ايدئولوژيك سازمان مجاهدين هسته رشد يابنده و حرآتى . زحمتكشان جامعه ميل مى آرد
 لنينيسم، به مثابه ايدئولوژى طبقه آارگر و سالح راهگشاى مبارزات انقالبى زحمتكشان –به سمت پذيرش مارآسيسم 

                                                
 .شود مراجعه دوست ميهن على شهيد مجاهد دفاعيات بويژه، و مجاهد شهداى دفاعيات به  -٢



٩  

 درس گيرى از مبارزات اعى و بود آه در جريان مبارزه انقالبى و پراتيك اجتماز اين رو بسيار طبيعى. وجود داشت
 آخرين بندها و تعلقات ايدئولوژيك و فرهنگى مذهبى ريك، بخش هايى از نيروهاى سازمانديگر خلق ها و مطالعات تئو

  زحمتكشان و طبقه آارگریرا از دست و پاى خود بگسلند و به اين نتيجه برسند آه يگانه ايدئولوژى و تفكر حام
ا علمى از  تنها اين تفكر است آه مى تواند با تكيه بر مبانى فلسفه علمى، تصويرى دقيق لنينيسم بوده و–مارآسيسم 

 و علمى از تكامل جامعه و انهمندى تحول انقالبى جامعه ارائه دهد و يا تكيه بر يك درك قانونمندمبارزه طبقاتى و قانون
ال نموده و مبارزه خويش را بر مبارزات و نقش پيشرو و بالنده نيروهاى پيش برنده آن، منافع اين نيروها را دنب

  .خواست هاى انقالبى آنان منطبق نمايد
بنابر اين زاده شدن يك جريان مارآسيستى از دل سازمان مجاهدين خلق ايران، به نظر ما امر اجتناب ناپذيرى 

ى آه از آن بر شمرديم به شمار مى رفت، چرا آه آامال طبيعى بود آه تفكر مسلط در سازمان مجاهدين با ويژگى هاي
در ادامه حرآتش، بخصوص در متنى از فعاليت مبارزاتى و آنجا آه پراتيك انقالبى و ضروريات مبارزه انقالبى، هر 
چه بيشتر مسلح شدن به انديشه علمى را براى حل معضالت مبارزه ايجاب مى نمود، دوآليسم و التقاطش را در مقطعى 

.  نيروهاى آن بشكند و آنها را بسوى مارآسيسم و جهان بينى طبقه آارگر سوق دهداز اين حرآت و در ميان بخشى از
بدين ترتيب بخشى از نيروهاى سازمان به مارآسيسم روى آوردند، بخشى ديگر همچنان بر ايدئولوژى گذشته باقى 

تى نيروهاى موجود در ماندند و بخشى نيز آه بنابر وجود ديدگاه هاى آلى مذهبى در سازمان مجاهدين و ترآيب طبقا
  .آن امكان حيات داشتند، با درك تضاد هايشان با اين ايدئولوژى مشخصا به راست گرويدند

 
به نظر ما شكستن و چند پاره شدن سازمان مجاهدين مشخصا از عملكرد و تفكر و ايدئولوژى اين سازمان در 

ولى آيا اين بدان معنى بود آه اين تفكر و ايدئولوژى . ٣صحنه مبارزه نشات گرفته و امرى تصادفى و غير مترقبه نبود
 تفكر و ايدئولوژى گذشته بود ديگر نمى توانست به حيات  آه نمايندهءیاما در اين مقطع شكسته مى شد و حريانتم

 چه از نظر تئوريك و چه از جهت عملى و بر اساس واقعيت هاى عينى اين .٤خويش ادامه دهد؟ مسلما پاسخ منفى است
انگر يك جريان وسيع در اى اين سازمان و ايدئولوژى و تفكر آن بهر حال نشترآيب نيروه. امرى غير محتمل بود

  . اين جريان راديكال مسلما نمى توانست ناگهان به شكل مكانيكى در يك مقطع متوقف شود.جامعه بود
 

روند تغيير و تحوالت فكرى و اجتماعى در صورت بندى و ترآيب طبقاتى جامعه چنان نيست آه در طول 
تغييرات . ال ناگهان قشر و طبقه اى ايجاد گردد و يا نابود شود، تفكرى ناگهان زاده شود و يا زايل گردديكى دو س

اجتماعى و طبقاتى و الجرم تحول در تفكر و ايدئولوژى بتدريج و در طى سال ها بوجود آمده و بتدريج و در طى سال 
 يك تفكر آه البته ممكن است ديگر فاقد آن رسالت ها زايل مى شوند و حتى ممكن است براى مدت هاى مديد بقاياى

  . اوليه اش باشد، به اعتبار عوامل مختلف باقى بماند
 

در اين آه انگيزه عمده نيروهايى آه در اين سازمان به مارآسيسم گرايش پيدا نمودند، جز مبارزه در راه 
 حرآت بعدى اآثريت ديدى نيست و اين رااى بحث و ترخواست ها و آرمان هاى توده هاى زحمتكش و پيشرو نبود، ج

آنها آه سرانجام توانستند با انحرافات موجود در تغيير و تحوالت سازمان مبارزه آرده و از انديشه و عمل خود طرد 
                                                

 يا و "ايدئولوژيك آارى آم" بدليل اساسا ايران خلق مجاهدين سازمان دل از مارآسيستى جريان يك نضج و رشد آه قبيل اين از تصوراتى   -٣
 از اى برهه در جريان يك است ممكن .است باطل ما نظر به است، بوده ايدئولوژيش به نسبت سازمان عضو آن يا اين آگاهى آمبود فرضا
 حرآت پروسه در روى دنباله اين ولى بيفتد گرايش و تفكر آن يا اين بدنبال ... و تجربى و معرفتى بداليل و دبخودىخو صورت به زمان
 جريان يك به وابسته عناصر گرايشات و ها آرمان ها، خواست با رابطه در دقيقا ايدئولوژى آن يا اين نهايى پذيرش.يابد تداوم تواند نمى خويش
 و منافع چارچوب در را آگاهى آه اين عليرغم و ندانسته مجرد و طبقاتى مافوق امر يك را آگاهى و درك مارآسيسم .پذيرد مى تحقق یطبقات

 آه ــ طبقاتى ماهيت با رابطه در را ايدئولوژى آن يا اين به گرايش اساس ولى داند مى تاثير و نقش داراى جريان يا و فرد طبقاتى ملزومات
 با رابطه در عمدتا يا و صرفا زمانى مقطع يك در جريانى يا فرد اگر .آند مى تحليل ــ يابد تبلور است ممكن يچيدهپ و مختلف اشكال به البته
 نمونهء .گردد مى باز خويش اصلى مواضع به طبقاتيش ماهيت با رابطه در ضرورتا و حتما باشد، شده انحراف دچار اشتباه يا و آگاهى عدم

 مسير در تحوالت و تغيير اين .است امر اين بر مشخصى گواه خود آن، در موجود مختلف جريانات و نمجاهدي سازمان درونى تغييرات
 نشان همچنين تجربه اين .است بوده آنها ايدئولوژيك گرايشات با ارتباط در ميزان چه به جريان اين در آگاهى مقوله آه دادند نشان خود حرآت
 يك بدنبال ايدئولوژيك هاى ضعف برخى و (تئوريك ضعف و سياسى بلوغ عدم) معرفتى داليل هب اى مرحله در مغلوب جريان چگونه آه داد

 ماهيت اعتبار به شد، فراهم جريان اين ماهيت از آگاهى آسب براى مناسبى شرايط آه اين محض به ولى شد، آشيده اپورتونيستى جريان
 به آه حالى در .برخيزد مبارزه به آن با و آمده نائل غالب جريان پورتونيستىا و افكنانه تفرقه محتواى از درستى درك به توانست انقالبيش
 .برد پى بيشتر آن حقانيت به انحراف همين با رابطه در حتى بلكه نشد، وارد خللي آوچكترين تنها نه لنينيسم – مارآسيسم به اعتقادش و ايمان
 در نسازما در آه تحولى آه پندارد مى چنين انحرافى، بطور و بنادرست "ايران خلق مجاهدين سازمان " ايدئولوژيك مواضع اعالم نيهاي ب-۴

 :خوانيم مى بيانيه ١٠ صفحه در .است جامعه سطح در قاطع و عميق جريان يك بروز از ناشى بود، وقوع شرف
 فعلى شرايط در اينجا ،]یده ايپد[... هر نهايِى تحليل در و داراست، جنبشى هر در ايدئولوژيك مسائل همواره آه اهميتى از نظر صرف "

 انقالبى انديشه فرهنگ تاريخ و ما جامعه بلكه نيست، اجتماعى مبارزات عام قانون اين از تبعيت بخاطر اتنه ايدئولوژيك مسائل اهميت ايران،
 هاى سال آه ايدئولوژيك مبارزه سرنوشت سرفصل اين در .است گرفته قرار خود تاريخى هاى فصل سر مهمترين از يكى بر اينك ما، مردم
 .شود مى نزديك خود آننده تعيين سمت و نهايى نتيجه به باالخره داشت، جريان مختلف نيروهاى ميان در ضعيف، گاه و شديد گاه سال

 " ...سازد مى آشكار را آن نهايى ونتيجه ما سازمان ميان در ايدئولوژيك مبارزه اين انعكاس بيانيه، اين مضمون
 عملكردهاى آردن تئوريزه خدمت در را فوق انحرافى و بينانه محور خود نظر نقطه بيانيه، نويسنده چگونه آه دهد مى نشان فوق استنباطات
  .است داده قرار اند، نشده پذيرا را مارآسيستى تحول آه سازمان، درون مذهبى نيروهاى و ها جريان به نسبت خود انحرافى



١٠  

  . ٥آنند، ثابت نمود
 

 آن نسبت به طبقه ءبدين ترتيب آنچه خصلت عمده اين جريان را در پايين تشكيل مى داد حرآت صادقانه
ح مى شود آه آيا گفته باال با اين آه جريان عمومى بخش در اين جا اين سوال مطر. آارگر و آال زحمتكشان جامعه بود

 اپورتونيستى آشيده شد، تناقضى ندارد؟ ايا مى شود يك جريان هم اصيل و انيحرآتش بدنبال يك جرمنشعب در آستانه 
 در مبارزه .انقالبى باشد و هم در يك مقطع بدنبال يك انحراف بيافتد؟ ما ذيال نشان خواهيم داد آه اين امر محتملى است

 اجتماعى بداليل گوناگون معرفتى و تجربى و ايضا برخى نارسايى هاى ايدئولوژيك آه مربوط به منشا –سياسى 
  .طبقاتى نيروها مى شود، همواره امكان انحراف در يك مرحله وجود دارد

 
. ئوريك اين تحول بود ماهوى و حرآت درونى پديده و بيان تءتمام مطالبى آه ما فوقا بدان اشاره نموديم، جنبه

 مى توانست بروز پيدا آند، ديگر بستگى به چگونگى به چه شكلى اين حرآت اجتناب ناپذير ،اما، اين آه در عمل
اگر اين هدايت براساس تحليل علمى از ماهيت اين پديده و تغيير و تحوالت بالقوه و . هدايت و نقش عنصر آگاه داشت

جريان مارآسيستى از جريان مذهبى مى توانست به بى درد ترين و اصولى داخلى آن صورت مى گرفت، مرزبندى 
ترين شكل صورت پذيرد و در اين صورت دو جريان مارآسيستى و مذهبى مى توانستند با تكيه بر مواضع خويش 

  .دنفعاليت نموده و هر يك هويت مشخص خود را دارا باش
 

 مواضع ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق ايران تكيه  فعاليت سازمانى جريان مذهبى آه همچنان برءادامه
داشت، تنها با ايجاد شرايط دمكراتيك براى برخورد نظرات و عقايد و سپس مرزبندى و انشعاب حول آن ممكن و ميسر 
مى گردد، ليكن به سبب گرايشات و مواضع انحرافى عناصرى آه در آن مقطع در رهبرى جريان مارآسيستى قرار 

  . ند، اين گذار در بدترين شكل خود و به صورت انحصارطلبى و توطئه چينى انجام پذيرفتگرفته بود
 

گو اين آه اين تغيير و تحول همان طور آه گفته شد در بستر مشى چريكى صورت گرفت و از اين جهت 
 باطل بيش نبود،  لنينيستى قرار گيرد، تصورىه يك رهبرى پرولترى و مارآسيستى ـانتظار اين آه هدايت آن به عهد

ليكن در بررسى اين مسئله به هر حال مى بايست حرآات و اشتباهات نادرست رهبرى بر اساس استنباط علمى از 
بويژه آن آه چيزى آه در عمل . حرآت اين جريان ارزيابى شده و ضعف ها، نواقص و انحرافات آن مشخص گردد

 اما از ملزومات اجتناب ناپذير آن نبود و در صورت وجود اتفاق افتاد اگر چه بر زمينه مشى چريكى صورت گرفت،
 اين گذار به صورت ديگرى طى مى شد، چنان آه در همان زمان نيز ،يك رهبرى با مواضع سالمتر ايدئولوژيك

ل دو يپيشنهادات مشخصى از سوى اعضاى سازمان مطرح مى شد، مبنى بر اين آه جريانات مختلف سازمان به تشك
تى و مذهبى بيانجامد و يا فرضا جبهه اى از دو سازمان مذهبى و مارآسيستى بوجود آيد آه رهبرى بر هسته مارآسيس

  .هيچ يك از آنها وقعى نگذارد
 

اولين و يكى از مهمترين انحرافات تئوريك رهبرى آن بود آه جهت ديگر اين التقاط را آه بروز يك جريان 
يان فكرى مجاهدين بود، ناديده مى گرفت و چنين وانمود مى ساخت مشخص و صرفا مذهبى و يا ادامه حيات همان جر

آه هر آس در اين ميان به جريان مارآسيستى نپيوندد، از آنجا آه پراتيك و زمينه هاى ذهنى براى تغيير و تكاملش 
ان داشته  نمى تواند با اين سازمی اآماده بوده است، حتما و ضرورتا اپورتونيست و غير مبارز است و هيچ رابطه

اين رهبرى در مقابل تالش بخشى از نيروهاى مذهبى، جهت حفظ هويت و تشكل سازمان مجاهدين، آنها را . باشد
اپورتونيسم از نظر ( بر مبناى چنين تصورات و تئورى هاى اپورتونيستى . توطئه گر و سازمان شكن مى ناميدخائن،

آه در آن موجود بود و عملكرد آن در تمام آثار و پهنه هاى گرايشات انحصارطلبانه و سلطه طلبانه شبه بورژوايى 
بود آه رهبرى سازمان مرتكب اشتباهات و خطاهاى جبران ناپذيرى شد و ارگان ها و ) ديگر سازمان نيز بروز نمود

عناصر ديگر سازمان نيز، چه آگاهانه و چه نا آگاهانه، به اعتبار نقش دوگانه رهبرى و مجموعه ضعف ها و 
دهايى آه در ميان اآثريت اعضا و آادرهاى سازمان حاآم بود و بخصوص در زير سلطه ديكتاتور مآبانه اى آه آمبو

ما پايه ايدئولوژيك . از قبل حاصل شده بود، عملكردهاى انحرافى رهبرى را تاييد آرده و يا به سكوت برگذار آردند
، در "پايين"ن در آن زمان و پذيرش آن را در م بر سازماو از جانب جريان حاآ" باال" چنين اشتباهات مرگبارى را در
اما، ماهيت تغيير و تحوالت فكرى مارآسيستى در سازمان مجاهدين خلق ايران چه . صفحات بعد توضيح خواهيم داد

بود؟ همان طور آه گفتيم اين تغيير و تحوالت آه بر بستر مشى چريكى صورت مى گرفت، گو اين آه از نظر فلسفى، 
ى آه در مشى ته ايد آليسم مذهبى را شكست ولى از نقطه نظر بينشى نتوانست با آن ديدگاه و آن بينش غير توده اپوس

  .  استرتژيك آن نهفته بود، مرزبندى نمايدچريكى ومبانى سياسى ـ
 

به عبارت ديگر بخش . به همين دليل اين تحول اساسا يك تحول عميق مارآسيستى نمى توانست باشد

                                                
 تر روشن شناختند مى را آنها هآ آسانى تمام براى اند گرويده مارآسيسم به جريان اين در آه رفقايى از بسيارى مبارزاتى چهره و ندگىز -۵
 .بچسبد ايشان به اند، داده نسبت آنان به آه اى توزانه آينه اتهامات آه است آن از
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ت شده سازمان مجاهدين، عليرغم آن آه در جهان بينى فلسفى خود ماترياليسم را جانشين ايده آليسم مذهبى مارآسيس
آرده بود، ولى همچنان در دايره تنگ ايده آليسم و نگرش غير توده اى موجود در مشى چريكى قرار داشت و از اين 

ييراتى اساسى رخ نداد، بلكه به دليل آشانده شدن به رو نه تنها در مشى سياسى و مناسبات درونى و بيرونى سازمان تغ
  .افتاد" چپ روى" بيش از پيش به يك جريان مشخصا اپورتونيستى،

 
آه ( همان طور آه قبال نيز اشاره نموديم، زمينه رشد يك جريان فكرى ماترياليسم ديالكتيك به داليل مختلف 

يرى و رشد عناصر ذهنى با شكل گ. ه آبستن چنين جريانى بودفراهم شده و سازمان بالقو) قبال مورد بحث قرار گرفت
ليستى در ابروز يك جريان مارآسيستى و يا بهتر است بگوييم ماتري) هدايت تئوريك آن از سوى رهبرى(اين تحول 

غالب (سازمان صورت عينى به خود پذيرفت و جنبه مادى گرفت و چندان طولى نكشيد آه استخوانبندى اصلى سازمان 
ازمان از يكديگر متمايز اما از همين نقطه دو جريان عام در س. مارآسيسم را پذيرفتند) قاى مسئول و آادرهاى اصلىرف

 جريانى آه رهبرى از يك موضع مشخصا روشنفكرانه و سلطه طلبانه و شبه بورژوايى آن را نمايندگى مى :مى گرديد
 و از نظر فكرى و طبقاتى عمدتا بر حرآت اقشار متوسط و ٦ت و ميان آادرها وجود داش"پايين" آرد و گرايشى آه در 

رهبرى سازمان به اعتبار تجربه بيشتر، در . پايين خرده بورژوازى آه به سمت پرولتاريا ميل مى آرد منطبق مى شد
 اهرم هاى تشكيالتى و توان تئوريك، بسادگى قادر شد در راس اين جريان قرار گيرد و زمينه مساعدى دست داشتن

. فراهم سازد تا حرآتى را آه در پايين به شكل نطفه اى وجود داشت، بصورت يك جريان گسترده به دنبال خود بكشاند
ز بزرگ را داشت آه نياز تئوريك جريان چرا آه صرف نظر از ماهيت حرآت و انگيزه هاى آن، رهبرى اين امتيا

  .پايين را در زمينه درك آلى ترين ابهامات و مسائل موجود تامين سازد و اين امر به رهبرى نقشى دو گانه مى بخشيد
 

ت مجرد از ساير البته نقش رهبرى در آماده آردن شرايط ذهنى براى اين تغيير و تحوالت فكرى نمى توانس
يدئولوژيك رهبرى و بخصوص جهت حرآت آن باشد، ليكن ضعف عمده تئوريك و سياسى در  اعملكردهاى سياسى ـ

ميان اعضا و مسئولين سازمانى و عطش آنها براى رفع ابهامات و معضالت خويش در اين زمينه و همين طور آتمان 
 مجموعا سبب مى شد آه حداقل ٧آردن و تحريف بسيارى از عملكردهاى نادرست تشكيالتى در مقابل آادرها و اعضا

در آن زمان تضادهاى موجود در عملكردهاى رهبرى به زير سوال قرار داده نشده و تعارضاتى به وجود نيايد، چرا آه 
 توده هاى سازمانى داشت، سبب مى شد آه موقعيت ويژه رهبرى و تفاوت بارزى آه از جهت توانايى تئوريك با

بسيارى از اعضا و مسئولين سازمان از ماهيت حرآت رهبرى و موضع ناسالم او در اين جريان مارآسيستى غافل 
  . بمانند

 
با جريان رهبرى از دو موضع متفاوت در زمينه مشى چريكى ) در پايين(بدين ترتيب وحدت گرايشات ديگر 

 به بعد تضاد مشخصى را با خود حمل مى آند آه حرآت ١٣۵٢ه از همان ابتدا از سال وحدتى آ. حاصل مى شود
نطفه اين تضاد از همان . سازمان و بسيارى از مسائل بيرونى و درونى آن را بر مبناى اين تضاد مى توان توضيح داد

وارد مشخص بروز آرده بود آه ابتدا، از بدو تغيير و تحوالت درونى، در سازمان وجود داشت و حتى قبل از آن در م
ما بعدا . جر مى شدن فروآش مى نمود و پس از چندى به تمكين و تمجيد پايين از باال میبا سرآوب خشونت بار رهبر

الخره در مرحله اى از حرآت سازمان، جنبه ديگر تضاد رشد نموده و ادر حرآت اين تضاد خواهيم ديد آه چگونه ب
 ءن، تغيير در تفكر، ايدئولوژى، سياست و رهبرى شده و انتقاد اصولى سازمان از گذشتهمنجر به تغيير بنيادى سازما

  .خود را موجب گرديد
 

بنابر اين در جريان تغيير و تحوالت درونى سازمان همان عاملى آه زمينه مساعد را براى حرآت و رشد 
به همين دليل هم در رهبرى اين جريان قرار تحول ايدئولوژيك در بين اعضا و مسئولين سازمان فراهم نموده و عمدتا 

گرفته بود، به دليل نقطه عزيمت خاص خويش، به دليل مواضع ايدئولوژيك و طبقاتى اش و نيز به دليل انگيزه هاى 
شديدا سلطه طلبانه و شبه بورژوايى خود، ضرباتى جدى بر پيكر تحول مارآسيستى سازمان و هم چنين بر آل جنبش 

  .وارد نمود
 
ئن و توطئه گر خواندن مخالفين داخلى، سرآوب و اعدام رفقاى مذهبى آه در رابطه با عملكرد انحرافى و خا

اپورتونيستى رهبرى مجبور به جمع آورى نيروهاى خود شده و در صدد انشعاب برآمده بودند و حرآت بر اين مبنا آه 
سيارى از نتايج ارزنده اى را آه مى توانست اين جريان تحول يافته را وارث سازمان مجاهدين خلق ايران بشمارد، ب

مشوب آردن ذهن نيروهاى مبارز نسبت . تغيير وتحول ايدئولوژيك در سطح جنبش ببار آورد به ضد خودش مبدل نمود
                                                

 صورت اين در زيرا است، ايدئولوژيك ـ یسياس منسجم و گرفته شكل جريان يك نه منظورمان آنيم، مى صحبت پايين در گرايش از قتىو -۶
 و متشكل غير بطور گرايش اين آه است صحيحى گيرى سمت منظور بلكه شد، مى ناممكن رهبرى جريان با آن سازش و زندگى اساسا
 .آند اعمال را خود نظرات حاآميت نبود قادر اپورتونيستى، حاآم جريان هژمونى به توجه با ولى آرد، مى دنبال نيافته سازمان

 اعضا رهبرى، خواست عليرغم سرانجام و بودند "خبر بى "ینيقي] محمد [شهيد مجاهد اعدام از سازمان آادرهاى و اعضا مثال طور به -٧
 خيانت را عمل به زدن دست علت رهبرى لباف، هيصمد] یمرتض [ و واقفى شريف ]ديمج [ديشه  مجاهد ترور مورد در يا! بردند پى بدان

 ).١٣۵۴ سال... مواضع] رييتغ [اعالم هيانيب "به شود مراجعه ( آرد مى وانمود آنها جانب از تشكيالتى
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به مناسبات طبقات در جنبش دمكراتيك و نسبت به مبارزه ايدئولوژيك ميان اين نيروها، جلوه آنتاگونيسم دادن به 
درون خلق تا برانگيختن احساسات ضد آمونيستى و دامن زدن به آن از طرف بخشى از نيروهاى انقالبى تضادهاى 

اين ها همه از ضربات و نتايج ... خلق و مشوب آردن اذهان نيروهاى مبارز نسبت به انديشه و عمل آمونيستى و 
به اين . آردحرافى آن در سطح جنبش بروز ناگوارى بود آه از همان بدو ظهور جريان ماترياليستى به دليل رهبرى ان

با يك دست توانايى هاى علمى و تئوريكى را آه نياز مبرم اين تغيير و تحوالت بود و " رهبرى"ترتيب مى بينيم آه 
، ولى با دست ديگر و از هم مى آرد، به سازمان عرضه مى نمودزمينه بسيار مساعدى را براى رشد و نمو آن فرا

 ضرباتى جدى بر پيكر )طه بالمنازعش را به دست آورده بود رهبرى و سلآه( تحول ايدئولوژيك ريانطريق همين ج
  .جنبش و مصالح آن وارد مى آورد

 
با توجه به توضيحاتى آه در باال ارائه شد و براى اين آه تصوير روشنى از حرآت سازمان در طى سال 

ايطى آه در اين زمان بر سازمان در زمينه هاى مختلف  به بعد بدست آيد الزم است بطور محورى به شر١٣۵٢هاى 
  .حاآم بود، اشاره آنيم

 
درك آن از اين مشى عمدتا يك درك غريزى . سازمان همچنان بر بستر مشى چريكى حرآت مى آند: الف

ين عامل توجه به ا. است و نه حتى ظاهرا علمى و تئوريزه شده، همانند تحليل هايى آه رفقاى فدايى ارائه مى دادند
يعنى حاآميت بى چون و چراى مشى چريكى بر آل سازمان در اين زمان براى شناخت مسائل درونى و حرآت آن 

  .اهميت دارد
 
صرف نظر از اين آه آم بها دادن به آار . سازمان از نظر تئوريك و سياسى در سطحى نازل قرار دارد: ب

 و يا دستگيرى بسيارى از رفقاى با تجربه و ارزنده در تئوريك و سياسى از ويژگى هاى مشى چريكى است، شهادت
  .آاهش سطح تئوريك و سياسى سازمان موثر مى افتد

 
از آنجا آه تفكر و ايدئولوژى سازمان مشخصا تمايالت بخش راديكال خرده بورژوازى متوسط و پايين : ج

 و خصلتى آنها را هم طبعا با خود  خصوصيات فكرى مي آند،مذهبى را آه به سمت پرولتاريا سير مى آرد، منعكس
، شخصيت پرستى، دنباله )و بودنيپاس(ته يظه آارى، روحيه انفعال و پاسيواين خصوصيات نظير محاف. حمل مى نمايد

ارتباط مشخصى با منشا قشرى و طبقاتى توده هاى سازمانى داشته و در عملكردهاى درونى ... روى و سازشكارى و 
  .روى پايين از باال بروز مشخصى مى يابدسازمان و بخصوص دنباله 

 
 مبارزه حاد و ءدر زمينه( به دليل اين آه ارتباط مشخصى ميان مسائل تئوريك و پراتيك روزمره سازمان : د

 مذهب در حاشيه آار سازمان یاز يك طرف و مذهب از طرف ديگر وجود ندارد، بطور خود بخود) خونين عليه رژيم
در رابطه با مسائل مشخص عملى و تئوريك آه در مبارزه انقالبى بدان برخورد مى شود، قرار مى گيرد و بالعكس 

ادبيات و فرهنگ مارآسيستى راه خود را در سازمان هر چه بيشتر باز مى نمايد و به دليل وجود زمينه هاى اعتقاد به 
  . آوردسوسياليسم و جامعه بى طبقه، گرايش عمومى مشخصى براى پذيرش مارآسيسم پديد مى

 
 با توجه به شرايطى آه سازمان را احاطه آرده بود و در باال مختصرا بدان اشاره شد، روشن مى گردد آه

 اگر جريانى در راس تغيير و تحوالت سازمان قرار مى گرفت آه مى توانست نيازهاى انقالبى و تكاملى سازمان ]یحت[
دنباله روى از آن بدون برخورد با ماهيت واقعى و عملكردهاى را از جهات تئوريك تامين نمايد، زمينه براى پذيرش و 

يك جريان سلطه طلبانه و ديكتاتور منشانه شبه بورژوايى . همانطور آه ديديم چنين هم شد. درونى اش بسيار فراهم بود
سازمان به اعتبار تسلط تئوريكش و در دست داشتن ابزار تشكيالتى، توانست جاى پاى خويش را براى يك دوره در 

مستحكم نمايد، بدون اين آه تضادهاى ماهويش با جريان سالم و متحولى آه در پايين قرار داشت طورى حدت يابد آه 
 البته اين تضاد گاه و بيگاه در موارد مشخص بين باال و پايين . در اين مرحله زير سوال قرار دهدسلطه طلبى او را

اما مهمتر از همه، . سرآوب مى گشت" مبارزه ايدئولوژيك" طالح بروز مى آرد ولى هر بار بوسيله عامل به اص
در ... زمينه اصلى اين وحدت، يعنى مشى چريكى و ملزومات آن به همراه مجموعه عوامل ديگر، تعادل نيروها و 

نار به بى جهت نبود آه با وجود انتقادات فراوانى آه از گوشه و آ. پذيرش چنين سلطه اى نقش موثرى را ايفا مى آرد
عملكردهاى انحرافى سازمان در رابطه با نيروهاى مذهبى وارد مى شد و سازمان را به سوى انزوا مى راند، باز هم 

اين . تا مدت ها، خللى در ارآان اين وحدت بوجود نمى آمد و توده ها به سادگى از اطراف رهبرى پراآنده نمى شدند
گون مذهبى، توجيه تئوريك خود را در ميان توده هاى سازمانى چنين انزوا و نيز حمالتى آه از جانب نيروهاى گونا

بيانى آه پيوسته "! اين پرولتاريا است آه از طرف خرده بورژوازى مورد حمله و تهاجم قرار مى گيرد" مى يافت آه 
  .از سوى رهبرى، در ذهن خام توده هاى سازمان القا مى گرديد

 
سازمان در سطح جنبش اعالم شد، رهبرى با استفاده از عامل  آه مواضع جديد ١٣۵۴ تا ١٣۵٢از سال 

 آن خواهيم پرداخت و همچنين آمادگى هايى آه در درون سازمان آه بعدا به" بارزه ايدئولوژيكم" سرآوب به اصطالح 
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ا بخود جلب  ر نيز سخن گفتيم توانست خود را در سازمان تثبيت نموده و اعتماد آادرهاوجود داشت و پيرامون آنها قبًال
 آه نوشته ها و مواضعى آه از سوى رهبرى و به نام سازمان در سطح جنبش انتشار مى يافت، نمايد، تا بدان حد

هيچگاه با مخالفتى جدى و پيگير روبرو نمى شد و اين باور عمومى بوجود آمده بود آه حق طبيعى رهبرى است آه 
به . ا و مسئولين عمال حقى در انتقاد و دخالت در آن نداشته باشنداين مواضع را به نام سازمان اعالم نمايد و آادره

 شيوه ت و مبارزه اى آه اساس اينفرغم مخالفت ها و سواالت پراآنده در مورد مواضع سازمان، مخاليهمين جهت عل
  .زير سوال قرار دهد، صورت نمى گيردو سبك آار را به صورت جدى 

 
حتى فرد دوم رهبرى نيز تا مدتى بعد از اعالم " هه واحد توده اىجب" جالب است آه مثال در مورد طرح 

ولين ؤمواضع در سطح جنبش آن طور آه خود اظهار مى آرد نسبت به آن توجيه نبود، حال چه رسد به آادرها و مس
يب با انتشار  به اين ترت.وان آموزش به ميانشان برده مى شدپايين تر سازمان آه اين مواضع به آنها ابالغ شده و به عن

اين مواضع . اعالم مواضع ايدئولوژيك سازمان، رهبرى توانست حتى بيشتر از گذشته، خود را در سازمان تثبيت نمايد
 روى آن، وجود روابط غير دمكراتيك در اال گفته شد و عدم آار توده اىو چگونگى اعالم آن بنا به داليلى آه در ب

 سازمان را منعكس آند، هر چند آه جنبه هاى مشخصى از آن را در زمينه نمى توانست مواضع واقعى... سازمان و 
از آن جايى آه اين جريان اساسا در برخورد با مذهب و نقد آن برخاسته بود، طبعا . مرزبندى با مذهب بيان مى آرد

ى توان گفت، ليكن به جرات م. ضرورت پاسخگويى به جنبه هايى از التقاطى گرى گذشته سازمان در آن نهفته بود
 ی اچگونگى و ماهيت اين مرزبندى، شيوه ها و سبك آارى آه در پيش گرفته شد و به طور آلى مواضع اپورتونيستى

آه در مقابل نيروهاى مذهبى اتخاذ گرديد، هرگز نمى توانست با مواضع انقالبى و وحدت طلبانه اى آه در پايين جريان 
مخالفت ها و نظرات و پيشنهاداتى آه از سوى ( ه اش هم آن را تاييد آرد آما اين آه حرآت آيند. داشت تطبيق يابد

آادرها و اعضاى سازمان در همان زمان يعنى قبل از اعالم مواضع به رهبرى ارائه مى شد، خود بيان اين روحيه 
ابزارى حاصل مى اما ببينيم اين سلطه جبارانه و اين ديكتاتورى شبه بورژوايى در سازمان به آمك چه ). عمومى بود

  شد؟
 

* * * * *  
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  »فصل دوم « 
 

  ؟...ابزارى براى سلطه " مبارزه ايدئولوژيك" 
 

درباره مبارزه ايدئولوژيك در بخش منشعب از سازمان مجاهدين خلق، مطالب زيادى چه از سوى اين بخش 
ن در اين باره برخورد مشخصى ال و ابهام مطرح شده است آه تا آنو آلى و چه از طرف ديگران بصورت سؤبطور

عى مى آنيم بطور ما هم اآنون س.  انقالبى داده نشده استیصورت نگرفته و پاسخ روشنى از سوى ما به نيروها
ضمنا اين جوابى است آه طبعا بعد از نقد بسيارى از مواضع گذشته و بخصوص . ال پاسخ گوييماجمالى به اين سؤ

  .مشى چريكى براى ما حاصل شده است
 

قبل از وارد شدن به بحث اصلى يادآورى اين نكته را ضرورى مى دانيم آه هدف ما در اين جا قبل از هر 
چيز افشاى مواضع انحرافى رهبرى سازمان در دوره مورد بحث مى باشد آه طى آن رهبرى به عنوان نماينده جريان 

مسلم است، تمام نظراتى آه مورد . رده استحاآم بر سازمان از موضعى اپورتونيستى با نظرات مخالف برخورد مى آ
حمله رهبرى واقع مى شدند، نظرات صحيح و توده اى نبوده اند و باز روشن است آه صرف مبارزه عليه نظرات 
نادرست از جانب رهبرى هيچ گونه حقانيتى به مشى عمومى او در مبارزه ايدئولوژيك نمى دهد، بلكه مهم اين است آه 

 هر چه بيشتر ءمى اين مبارزه ايدئولوژيك چه بوده است؟ و آيا اين شيوه مبارزه ايدئولوژيك به غلبهببينيم خط مشى عمو
 تشكيالتى ما آمك مى آرد و يا بالعكس آاربرد اين شيوه هر چه بيشتر كراتيك و انقالبى در خطوط سياسى ـنهادهاى دم

  به حاآميت نظرات انحرافى در سازمان منجر مى شده است؟
 

"  ايدئولوژيك و معنى و عملكرد خاص آن اولين بار از طريق فرهنگ و ادبيات انقالب چين به مبارزه
 و چه بعد از آن مطالعه ادبيات انقالب چين در سازمان بطور گسترده ١٣۵٠چه در قبل از شهريور . راه يافت" سازمان

 پذيرش زيادى در سازمان ما داشت و سادگى اين متون و رهنمودها و توصيه هاى اخالقى آن زمينه. اى رواج داشت
  .اين با توجه به مواضع مذهبى ما امرى طبيعى بود

 
سازمان "  و دستگيرى عده قابل توجه از آادرها و مسئولين آن زمان، ١٣۵٠بعد از ضربات شهريور 

يشه يابى علل دچار سردرگمى و بحرانى گرديد آه رهبرى و رفقاى سازمان را بيش از پيش مجبور به ر" مجاهدين خلق
پيچيدگى و مشكالت عملى آار و نداشتن چشم انداز روشن و مشخص از آينده آه ادامه آن به . اين ضربات مى نمود

با پيش آمدن چنين نارسايى ها و .  نيز آشيده شده بود بر عمق نارسايى ها مى افزود١٣۵٢ و ١٣۵١سال هاى 
. مينه مسائل سازمانى بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفتمشكالتى در سطح تشكيالت، تجربيات انقالب چين در ز

مشكالت فراوانى از قبيل چگونگى برخورد با مسائل مربوط به رهبرى و مرآزيت دمكراتيك، تضادهاى درون 
در مقابل سازمان قرار داشت آه در برخورد با مسائل مربوط به رهبرى ... سازمانى و چگونگى حل آنها، آموزش و 

  .تجربيات انقالب چين تا حد زيادى جوابگوى مسائل مبتال به ما بودو آموزش، 
 

اصالح " ، "عليه ليبراليسم: "مدارك آموزش رايج بود از قبيلمحتواى جزوه هايى آه در سازمان به عنوان 
ك چگونه مى توان ي" ، "آتاب سرخ" ، "عليه نظرات نادرست در حزب"، "آموزش خود را از نو بسازيم" ، "سبك آار

همان طور آه پيداست عمدتا حول مسائل آموزشى و " درباره حزب" و ) نوشته ليو شائوچى" ( آمونيست خوب بود
چگونه مى توان " و " درباره حزب" در اين جزوات و بخصوص جزوات .  دور مى زدیحل تضادهاى درون سازمان
خصائل طبقاتى نظير انديويدآليسم، و رهبرى ، روى مبارزه ايدئولوژيك، مبارزه با ضعف ها و "يك آمونيست خوب بود

 طبعا وقتى ما خودمان در پراتيك انقالبى با مظاهر تشكيالتى .تاآيد زيادى مى شد... اليسم و طلبى، سكتاريسم، دپارتمانت
و اشكال مختلف اين ضعف ها برخورد مى نموديم، رهنمودها و توصيه ها و درس هاى آن برايمان جالب توجه مى 

آه در بهار سال " بررسى و تصميم" در نشست فوق العاده و جمع هاى .  از آن مى گرفتيمیايده هاى مشخصنمود و 
 براى بررسى مسائل و مشكالت سازمانى تشكيل شد، نمودهاى مختلفى از گذشته در رابطه با نارسايى ها و ١٣۵٢

ن به آادرهاى پايين، ظير آم بها دادانحرافات سازمانى آورده مى شد آه مجموعا ضرورت مبارزه با ضعف هايى ن
آه البته در  ( ٨را مورد تاآيد قرار مى داد... رهبرى طلبى باال و ... ، شخصيت پرستى، غرور و دگماتيسم، پاترناليسم

                                                
 در آه بود شده ارائه مورد اين در هايى تحليل و گرفته قرار اسير رفقاى توجه مورد نيز زندان در مسائل اين آه است تذآر به الزم  -٨ 
  .داشت قرار سازمان رفقاى ياراخت
 نمى تشكيل را سازمان عام جريان و غالب شكل وجه هيچ "به است، آرده وزيدن به شروع آه مسمومى و ضعيف بادهاى آه وجودى با  -٩

 شكل در آه آنها ظهور و پيدايش مقابل در را خود هشيارى چه چنان و نشود آنها با پيگير و اصولى برخورد چنانچه حال عين ...در اما دهد،
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  ).آن زمان استنباط ما از اين ضعف ها، آامال جنبه روبنايى و مذهبى داشت
 

ضاى رهبرى، از گذشته ارائه داده بود و به بعد از گزارش نيمه تحليلى آه در اين زمان توسط يكى از اع
بسيارى از اين ضعف ها آه در باال برشمرديم اشاره آرده بود، ضرورت حتمى چنين مبارزه اى در سازمان به عنوان 

  .محتواى آموزشى مرحله بعد مطرح شد
 

انى و پاسخگوى به عنوان يگانه راه حل تضادهاى درون سازم" مبارزه ايدئولوژيك"از اين به بعد بود آه 
 در متن برنامه آموزشى سازمان قرار گرفت، بدون اين آه تصوير و چشم انداز مشخص و ،مسائل آموزشى سازمان

همين قدر بطور آلى . روشنى از اين آه اين مبارزه چگونه بايد شكل گرفته و به پيش برده شود، در نظر داشته باشيم
 تشكيالتى، به ضعف ها، ها و نارسايى ها، تناقضات سياسى ـعف بر اين استنباط بوديم آه ريشه بسيارى از ض

  .انحرافات و خصائل طبقاتى افراد آه آن هم بايد بوسيله مبارزه ايدئولوژيك حل شود، مربوط مى گردد
 

 در اولين مبارزاتى آه در سازمان عليه گرايشات انحرافى رهبرى ،بالفاصله بعد از تشكيل سازماندهى جديد
 به راه افتاد، رهبرى جديد استنباط خاص خودش را از مبارزه –ارتباط مشخصى با تجارب قبلى داشت  آه –جديد 

يد بر دست آوردهاى دوره جريان داشت با تاآ" پايين"اين مبارزه آه از . ايدئولوژيك و جهت و مضمون آن ارائه داد
... ( و " آم بها دادن و تحقير آادرها". " ناليسمپاتر" ، "غرور" رهبرى جديد را از قبيل، " گرايشات انحرافى"گذشته، 

ليكن اين مبارزه از همان ابتدا و قبل از آن آه به . هدف قرار داده بود) البته با همان استنباطات روبنايى و مذهبى 
اولين تجربه انسجام اوليه اى دست يابد، با يك تهاجم و حمله متقابل رهبرى و با تهمت و افترا پاسخ داده شد و به عنوان 

مبارزه ايدئولوژيك از سوى رهبرى سازمان اين طور وانمود شد آه مبارزه ايدئولوژيك مورد نظر، مبارزه با گرايشات 
رهبرى طلبانه و سكتاريستى چنين عناصرى است آه مى خواهند در پوشش انتقادات خوش آب و رنگ براى خويش 

 تحريف شده و غير واقعى از مبارزه ايدئولوژيك به رفقاى موضع باالترى دست و پا آنند و بدين گونه مضمونى
  ٩.سازمانى تحميل مى گردد

 
بدين ترتيب در اولين گام هاى حيات نوين سازمانى جهت و هدف جريانى آه به اعتبار برخوردارى از يك 

، بكلى تغيير يافت و درك حداقل تجربى و غريزى از انحرافات و نارسايى هاى گذشته، از حقانيتى نسبى برخوردار بود
اين مضمون البته مبتنى بر تحليلى . مضمون مبارزه ايدئولوژيكى آه در نظر رفقاى سازمانى بود، اساسا تحريف شد

. ال آشدى از انحرافات رهبرى را به زير سؤهمه جانبه و علمى نبود، ولى الاقل مى توانست در يك مرحله جنبه هاي
تحقير " و " پاترناليسم"، "غرور" ، "يكه تازى مرآزيت" ان انحرافات گذشته را يعنى چنان آه جريان هايى آه اتفاقا هم

، انتقاداتى آه اينك به شكل بارزترى در رهبرى جديد تجلى يافته بود، ندرا مورد انتقاد قرار مى داد" توده ها و آادرها
يت را تحت آنترل و حسابرسى قرار دهد ولين سازمان، مرآزؤمرآب از مس" شورايى" اين بار خواستار شده بودند آه 

ليكن رهبرى با علم آردن برخى . و بدين ترتيب هدف خود را از مضمون واقعى مبارزه ايدئولوژيك نشان داده بودند
 انتقادات مي رفت امرى آه بروز آنها با استنباط هاى روبنايى آه از اين( ضعف ها و انحرافات فرعى در انتقادات فوق 

و برجسته آردن آن در پوشش مصالح و منافع سازمانى توانست در يك مرحله اين جريان را سرآوب و ) طبيعى بود
خاموش سازد و عمدتا با اتكا به همين تهاجم و عقب راندن مخالفين بود آه رهبرى توانست حاآميت خود را در سازمان 

جهتى آه رهبرى در .  طلبى خود درآوردتثبيت نمايد و بدين ترتيب جريان مبارزه ايدئولوژيك را به خدمت سلطه
" درون سازمانى برگزيده بود دقيقا مغاير و متضاد با هدف اوليه اى بود آه از طرف بخشى از " ايدئولوژيك " مبارزه 

از اين پس مبارزه ايدئولوژيك به تدريج به صورت همه جانبه اى در . برگزيده شده بود" جمع هاى بررسي و تصميم

                                                                                                                                                   
 سياسِى حيات آه شوند مسمومى و مخرب هاى طوفان به تبديل آه دارد امكان بالقوه نبريم، باال آنند مى تظاهر رنگ و آب خوش هاى

 انضباطى قوانين و مرآزيت تضعيف گونه هر و فردى تمايالت اعمال گونه هر ليبراليستى، گرايش گونه هر .بياندازند مخاطره به را تشكيالت
 تر برافراشته را ايدئولوژيك مبارزه پرچم " جزوه از نقل به ( گردند آن ريشه بايد سازمانى غرور با مبارزه و پاترناليسم با مبارزه لواى تحت
 ) ١٣٥٣ پاييز -سازمان داخلى انتشارات از ،" سازيم

 
 منظم دهى گزارش طريق از سازمانى هاى ودهت طرف از مرآزيت آنترل خواستار آه گيرد، مى صورت نظرى نقطه به فوق حمالت تمام
 قرار "نقد" مورد مرحله آن در سازمان درون "انحرافى " جريان سه از يكى عنوان به جزوه اين در وى نظرات آه رفيقى !است بوده آن،
 سبك اصالح به هم آه شود، تشكيل ها شاخه افراد از بار يك ماه سه هر تقريبا جلساتى " : آه است آرده مى پيشنهاد باره اين در است، گرفته
 اصلى آار به مربوط ترتيب بهر آه مسائلى و هماهنگى وظائف قبال در مرآزيت از هم و بپردازد فكرى برخورد و تبادل و نارسايى و آار

  )جزوه همان اذ نقل به..." (شود حسابرسي شود، مى سازمان
 

 عام جريان و غالب شكل وجه هيچ به " او، خود اعتراف به بنا آه سازمان، در دمكراتيك گرايش اين به نسبت سازمان رهبرى حساسيت
 هاى پايه تضعيف به آن، گسترش آه بود رو آن از خود، هاى نطفه اولين در آن سرآوب براى او فعال تالش و داد، نمى تشكيل را "سازمان
 جريان با آنچنانى حساب تصفيه براى سازمان، تحول متالطم شرايط و موقعيت آن در رهبرى آه قدرتى انجاميد، مى رهبرى تشكيالتى قدرت

 .داشت نياز بدان سازمان، تمام و تام تصاحب و " مذهبى آليسم ايده "
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به وسيله بااليى ها مطرح مى شد و اين خود به تحكيم " پايينى ها" انتقادات . به راه افتاد" پايين"به " االب" سازمان از 
بخش بسيار مهمى از فعاليت و آار تك تك رفقاى سازمان . آمك بسيار مى آرد... سازماندهى و تحكيم موقعيت باال و 

حل تضادهاى درون تشكيالتى، " مبارزه ايدئولوژيك" لت اين  ظاهرا رسا.همين مسائل انتقادى تشكيل مى دادرا بررسى 
مبارزه با خصائل، تفكرات و ايدئولوژى هاى غير پرولترى در جهت حاآميت ايدئولوژى پرولترى و حفظ وحدت 

در تمام مدارهاى سازمانى در جهت حفظ " پايين"با " باال" ولي واقعيت امر چيزى جز جدال سيستماتيك . سازمانى بود
طه باال و بخصوص رهبرى و تفكر خاص آن و اعمال مرآزيت غير دمكراتيك در جهت ادامه و بقاياى مشى جدا از سل

چريكي در سازمان ما و در جهت پوشاندن انحرافات و عملكردهاى انحرافى سازمان، تناقضات ... توده و آنارشيستى و 
آه در سازمان ما جريان داشته " مبارزه ايدئولوژيك" براى روشن آردن ماهيت و مضمون . و تضادهاى ذاتى آن نبود

الخره آثار و ااست، الزم است پايه هاى تئوريك اين مبارزه، مضمون و محتواى واقعى آن، جهت و هدف آن و ب
  .عوارض آن را در سازمان بيشتر بشكافيم

 
رآت مى آرد آه نقش عامل درون سازمان بر اين پايه استوار بود و از اين استنباط ح" مبارزه ايدئولوژيك" 

داخلى را بطور غير واقعى برجسته و مطلق مى آرد و در مقابل به نقش و شرايط خارجى در حرآت پديده و تغييرات 
بدين ترتيب پديده، مجرد از شرايط و محيط مادى آن در نظر گرفته مى شد و از اين نظر اساسا با يك . آن بها نمي داد

فى المثل اگر رفيقى در روابط تشكيالتى . ت و تغييرات درونى پديده برخورد مى گرديدنگرش غير ديالكتيكى به حرآ
، دستگيرى يا شهادت رفيقى  و اشتباهش مثال باعث لو رفتن مدرك زدیكى فالن اشتباه از او سر مدر آادر مشى چري

و روابط و مناسبات سازمانى و  مبارزه ايدئولوژيك بدون اين آه اساسا آارى به سياست تشكيالتى، مشى حاآم مى شد،
و يا اگر . غ مى گرفتاسر" آن" فرد رفته و علت را در " ذات ناباب" گى رهبرى داشته باشد، به سراغ نچگو

" مى گشت، ...  در درون مثال يك گروه اوج مى گرفت، رفيقى دچار انفعال، واخوردگى، بى تفاوتى افرادتضادهاى 
ت طبقاتى و ايدئولوژيكى فرد رفته، بدون اين آه اساسا به سيستم و سازمان دهى، به به سراغ ماهي" مبارزه ايدئولوژيك

فالن "و " ذات ناباب" سياست انحرافى حاآم و مشى سياسى استراتژيك سازمان توجهى داشته باشد همه را ناشى از 
  .ار بودو بهمان ضعف فرد دانسته و تغييرات اين فرد را هم مجرد از عوامل مزبور خواست" طلبى

 
 پايين جريان از مبارزه ايدئولوژيك بخصوص وقتى فقط در يك جهت يعنى از باال بهپيداست آه چنين نگرشى 

داشته باشد، در خدمت چه هدفى قرار مى گيرد و رفقاى ما چگونه اشتباهات و انحرافات اساسى اى را آه اساسا و قبل 
اسبات درونى و سيستم رهبرى جستجو آرد، در پوشش فريبنده از هر چيز بايد علتش را در مشى و سياست حاآم و من

براى روشن شدن . مبارزه با ضعف هاى طبقاتى افراد به عنوان ريشه چنين نارسايى ها و انحرافاتى گم مى آردند
بيشتر مطلب الزم است، تصوير آلى يك هسته سازمانى را آه ما در آن بسر مى برديم بشكافيم و به چگونگى ورود يك 

   ١٠.روشنفكر به سازمان و ساخت تشكيالتى و مشى چريكى از ابتداى آن توجه آنيم
 

روشنفكر با تمام آن تصورات رمانتيك و قهرمان انديشى هاى روشنفكرانه و احساس خفقانى آه ديكتاتورى 
در ابتدا تصور مبارزه جانانه عليه رژيم، عمل قهرمانانه و . ت، به سازمان چريكى مى پيونددبرايش بوجود آورده اس

تاثيرات مهيجى آه عمليات سازمانش در افكار عمومى باقى مى گذارد، نيروى محرآى است آه به او زندگى مى بخشد 
  .مايالت او را پاسخ دهدو شرايط تازه را محيط پرشور و پر هيجانى مى يابد آه مى تواند بسيارى از ت

 
. اقناع چنين گرايشاتى در ابتدا مانع از آن مى شود آه به ماهيت حصار تنگى آه در آن قدم نهاده پى برد

جدايى از مردم و زندگى روزمره آنان، آه خود نتيجه اجتناب ناپذير خصلت جدا از توده مشى چريكى است، بتدريج او 
نگرش او نسبت به "از آنجا آه .  مردم دور و حتى نسبت بدان بى تفاوت مى آندرا از محيط زندگى اجتماعى و سياسى

و مبارزه، اساسا توده اى نيست و از آنجا آه همواره شخصيت او محور عمليات خودش مى شود، مسائل " انقالب
 پيدا نمى آند و  روشنفكرانه، براى او چندان اهميتىاتمختلف زندگى اجتماعى و اقتصادى مردم، عليرغم تكرار مكرر

اين امر موجب مى گردد آه او حتى بصورت روشنفكرانه و سرزنش آميزى با مردم برخورد آند آه چرا آنها همواره 
به مسائل پيش پا افتاده زندگى مادى مى انديشند و همانند او به فكر مبارزه انقالبى و حماسه سرايى هاى قهرمانانه 

آه مبارزه مردم اساسا در رابطه با پراتيك و زندگى روزمره شان و در رابطه با در تفكر اين روشنفكر، اين . نيستند
همان مسائلى آه او آنها را پيش پا افتاده مى داند، شكل مى گيرد، جايى ندارد و به همين جهت انتظار دارد آه مردم نيز 

و نمى تواند اين واقعيت را ببيند آه ا. همانند او از زندگى خويش دست شسته و زندگى حماسه آميز او را انتخاب آنند
مبارزه بايد از متن زندگى آنها برخاسته و خود، زندگى آنها بشود و نه جانشين آن، ولى اين تصورات نمى تواند ديرى 

اگر محيط و شرايط اجتماعى و اساسا جامعه آن شرايطى باشد آه يك عنصر و يا يك ارگان اجتماعى در رابطه با . بپايد
 مى يابد و حيات مى گيرد؛ اگر يك عنصر و يك ارگان زنده، زندگيش در رابطه با پيوند با محيطى آه اين آن تكوين

                                                
 در ما آه عوارضى و آن تناقضات و آلى مسائل ما نظر به آه آنيم مى اشاره آلى طور به چريكى مشى به جا اين در نظر اين از  -١٠

 ايدئولوژيك مبارزه مثال( آرد مى پيدا ارتباط سازمانى اىه ويژگى با آه هايى جنبه از نظر صرف آرديم، مى برخورد آن با خود سازمان
 .باشد مى چريكى مشى سازماندهى یذات اساسا عوارض و تناقضات اين و داشته عمومى جنبه...)  و
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عنصر و اين ارگان در آن رابطه حيات گرفته است، معنى مى دهد و بنابر اين اگر يك سازمان سياسى با آرمان هاى 
، از مردمى آه بخاطر آنها مبارزه مى آند دور مردمى و انقالبى به داليلى آه مربوط به مشي انحرافى او مى شود

شود؛ از مردمى آه اساسا در رابطه با آنها چنين آرمان ها و اهدافى برايش مطرح مى شود، فاصله بگيرد؛ منطقا و از 
اين زوال را بعدا نشان (و نيستى درونى پديده بايد باشد نظر عملى اين جدايى ارگان از محيط ماديش مساوى مرگ 

جدايى از مردم، محيط تنگ و بسته تيم هاى مخفى ) م داد آه چگونه عوارض آن در سازمان چريكى بروز آرد خواهي
نظامى با مسائل امنيتى خاص آن بطور متقابل آنها را مجبور به جدا شدن باز هم بيشتر از توده مى نمايد، بتدريج 

روشنفكر با تمام آن تصورت رمانتيك، . ى آندتناقضات و تضادهاى پيچيده اى را بر سازمان مشى چريكى عارض م
اگر در ابتدا . مى گذارد" حصار"ا و خصائل طبقاتى اش پا به اين ذهنى گرايى ها، انفراد منشى ها، فردگرايى ه

گرايشات پيشتاز انديشانه اش عامل محرآه او را تشكيل مى دهد، اگر در ابتدا مرگ و شكنجه را ظاهرا عالى ترين 
و مبارزه و فداآاريش تصور مى نمايد، به تدريج در برخورد با واقعيات سرسخت مادى و فروآش آردن تجلى مقاومت 

تب رمانتيسم انقالبى، ذهنى گرايى هايش فرو مي ريزد، عامل محرآه اش را از دست مى دهد و در عمل با چنان 
مشكالت و پيچيدگى هايى آه مرگ و . مشكالت و تناقضاتى برخورد مى آند آه شايد تصورش را هم نمى توانست بكند

  .شكنجه را چندين برابر ساده تر از آن مى آند
 

محيط تنگ و بسته سازمان چريكى از يك طرف مناسب ترين زمينه را براى رشد همان . قضيه ساده است
م مى آورد و ضعف هاى طبقاتى روشنفكران، فردگرايى ها، انفراد منشى ها، گرايشات سكتاريستى و انديويداليستى فراه

سازمان . فراهم مى آند" حصار" از طرف ديگر زمينه مناسبى براى به تعارض آشانيدن اين تضادها را در درون 
مشى چريكى درست به منزله يك زندان، شرايطى را فراهم مى آند آه اين تضادها در باالترين شكل خود به تعارض 

ن زمينه رشد و تشديد بحران درونى از يك طرف و باز شرايط خفقان و سرآوب وحشيانه دشمن به عنوا. برسد
انحرافات مشى چريكى آه علت ضربات و تلفات و ناآامى هايش را به صورت گمراه آننده اى در اشتباهات تاآتيكى، 

 از طرف ديگر، حصار مشى چريكى را به تدريج تنگ تر ساخته و به طور .ات و اشتباهات افراد جلوه مى دهدانحراف
بخش منشعب از سازمان (ما اين امر در سازمان .  در رشد و به تعارض رساندن تضادها تاثير مى گذاردمتقابل

، با خصلت هايى آه از آن برشمرديم و با وجود شرايط غير دمكراتيك حاآم بر آن ابعاد گسترده ترى مى )مجاهدين خلق
  .يافت

 
مبارزه "ا در چارچوب ت، ديدن راه حل آن تنهعدم برخورد همه جانبه و علمى ما با اين ضعف ها و تناقضا

 و باالخره رها م ويژگى هايى آه از آن برشمرديم ــ مبارزه ايدئولوژيك با تما طبقاتى افرد ــبا ضعف هاى" ايدئولوژيك
آردن آامل انحرافات مشى چريكى و ماهيت طبقاتى آن، منجر بدان مى شد آه نه تنها برخوردى درست با تضادهاى 

  . همان تضادها دامن زده شودبه ه صورت نگيرد، بلكه به شكل پيچيده تر و حادترى ياد شد
 

رضات را صرفا در خصائل و ضعف هاى طبقاتى افراد ديده و ابسيارى از اين ضعف ها و نارسايى ها و تع
قضات موجود به حساب با اين گرايشات انحرافى به عنوان تنها راه حل اين تضادها و تنا" مبارزه آيدئولوژيك " نتيجتا 
 از آنجا آه ما آل را رها آرده و جزء را چسبيده بوديم، انحراف مشى چريكى و ماهيت طبقاتى آن ،يم و سپسدمى آور

 از همين رو نيز نه تنها .مانى آن دست و پنجه نرم مى آرديمرا به طور آلى رها آرده و با تناقضات و عوارض ساز
درونى، اين " مبارزه ايدئولوژيك " تضادها به طور بنيانى برخورد آنيم، بلكه اين بار با نمى توانستيم با اين تناقضات و 

  .تضادها را به شكل ديگر و حتى شديدترى دامن مى زديم
 

آشف ضعف ها، نارسايى ها و انحرافات ايدئولوژيك افراد و تضادها و تناقضات درونى سازمان را ناشى از 
در اين ميان ما، . وانست راه گشاى حل مشكالت و معضالت درونى سازمان باشدآنها دانستن، بخودى خود نمى ت

 چيزى را آشف مى آرديم آه در يك تحليل آلى از ماهيت طبقاتى روشنفكران و تظاهرات خارجى آن در ،حداآثر
  .عملكرد افراد، به سادگى قابل حصول بود

 
رآت بر راستاى آن مشى و زمينه اى بود آه بتواند، مسئله اساسى اى آه از ديد ما به دور مى افتاد، همانا ح

 خشم و غضب آتشين آنان و نه در خدمت محكم تر آردن ]فرو نشاندن[نه در جهت نيرو و توان روشنفكران را 
حصارهاى تنگ مشى چريكى و سازمان روشنفكران جدا از توده، بلكه در خدمت جنبش توده اى و مبارزات انقالبى 

  . فراهم سازدح ضعف ها و خصائل طبقاتى افراد براى اصال را زمينه الزم، به دنبال آنو. آنها قرار دهد
 

 و تظاهرات فرعى آن هرگز نمى توانست حل گردد اين تضاد اصلى حل نمى شد، تضادهامسلما تا زمانى آه 
هيچ چيز را نمى و تاآيد بر روى اين ضعف ها و خصائل طبقاتى ولو اين آه داراى هسته هاى درستى بوده باشد، 

تحليل ها و انتقاداتى آه بحران ها،  بن بست ها، اشتباهات و يا علت ضربات و . توانست به طور اساسى تغيير دهد
غيره را در چنين آادرى مورد توجه قرار مى داد از آنجا آه اساسا نظارت بر درك تضاد واقعى آن نداشت، نمى 

ه بدتر، رفقا را نسبت به خود و نسبت به توانايى و آارآيى هاى خود، جز اين آ. توانست آمترين دردى را دوا آند
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ده به انسان سازى ايده ذهنى و بى اعتماد مى آرد و آنها را مجبور مي ساخت در درون حصار روشنفكران جدا از تو
" ... ا در اين يا آن پردازند تا علت اين يا آن اشتباه رر ضمير آگاه و ناخود آگاه خود بپردازند و به آاوش دآليستى ب

ها و تحليل از " تحليل از خود " نتيجه اين آه سيل انتقادات و .  با آن به مبارزه برخيزندخود جستجو آنند و" طلبى 
اشتباهات افراد در سازمان جارى مى شد، اما تحليل از ريشه اساسى معضالت و نارسايى ها، همچنان در پس پرده 

  . پنهان مى ماند
 

 الهام مى گرفتيم ولى ده وي ارزه ايدئولوژيك همان طور آه گفتيم ما ظاهرا از تجربيات انقالب چيندر اين مبا
از آنجا آه در اساس و بنيان، مشى چريكى ما با مشى توده اى انقالب چين و سازمان چريكى ما با حزب آمونيست چين 

  . توانست از آب درآيدنمى" شماتيزم " تفاوت داشت، اين ايده و الهام گرفتن ما چيزى جز 
 

مشى چريكى و سازماندهى اين مشى و نظراتى آه بر سازمان ما حاآم بود، نه تنها شرايط را براى مبارزه با 
ضعف ها و خصايل طبقاتى فراهم نمى آرد، بلكه به مراتب شرايط رشد و تشديد آنها را ايجاد مى نمود در حالى آه ما 

 ضعف ها و گرايشاتى آه دقيقا در ارتباط با زندگى و مبارزه مردم قابل اصالحند، بطور ساده انديشانه اى مى خواستيم
سخت مادى در درون حصار روشنفكران جدا از توده اصالح آنيم و اين چيزى بود آه مسلما با ديالكتيك و قانون سر

" ن يك آمونيست خوب بود چگونه مى توا"  جالب است آه بين ادبيات و آثار چين هم جزوه .نمى توانست انطباق يابد
آه يك نوشته آامال انحرافى از ليو شائوچى است تا مدت ها يكى از بهترين جزوه هاى راهنماى مبارزه ايدئولوژيك 

به اين ترتيب رسالتى آه ما ظاهرا براى مبارزه ايدئولوژيك قائل شده بوديم، حل تضادهاى . سازمان به شمار مى رفت
عف ها و گرايشات و خصلت هاى طبقاتى و مبارزه با تفكرات و ايدئولوژى هايى آه در درونى سازمان، مبارزه با ض

ن يعنى هر مرحله سد راه تكامل سازمان قرار مى گرفت، در عمل به دليل اين آه اساسا نظارت بر تضاد اصلى سازما
ولوژيك اساسا جدا از مبارزه توده  ايدئولوژيك آن نداشت و به دليل اين آه اين مبارزه ايدئمشى چريكى و مبانى سياسى ـ

ها و طبقه آارگر و مجرد از آن صورت مى گرفت، نه تنها نمى توانست چنين رسالتى را به عهده بگيرد، نه تنها نمى 
بدهد، بلكه متقابال انحراف و " اصالت آمونيستى"زه طبقه آارگر و توده ها به آن توانست به دليل عدم ارتباط با مبار

 بار فرد مى شد، شى چريكى در زمينه مسائل سازمانىوقتى تناقضات و تضادهاى م. ژگونه مى نمودضعف ها را وا
 رومانتيك، پيشتاز انديشى ها و ابرمرد یوقتى ايده آليسم و چپ روى موجود در اين مشى و تصورات و ايده آل ها

مود، آامال طبيعى بود آه سازمان، انديشى هاى آن با واقعيت سرسخت مادى و قوانين مبارزه طبقاتى برخورد مى ن
عوارض اين بحران و . مشى چريكى و عوامل و عناصر تشكيل دهنده آن را در بحران فرو برده و به بن بست بكشاند

پديده هاى . بن بست ها را ما در تمامى پهنه هاى فعاليت سازمان و عملكردهاى گوناگون آن بخوبى شاهد بوديم
همه از عوارض ...  نظير پاسيويته تدريجى، بى تفاوتى، و صيات برخى افراد ديده مى شدر خصوناميمونى آه به اعتبا

 ی هااجتناب ناپذير شرايطى بود آه مشى سازمان، جدايى اش از توده ها و مبارزات آنان و انزواى ناشى از سياست
، به اعتبار تمام ضعف هاى انحرافى در سطح جنبش و هم چنين سياست انحرافى و چپ روانه در مبارزه ايدئولوژيك

ما موارد مشخصى را سراغ داشتيم آه رفقايى آه در خارج از . ١١روشنفكرانه و خرده بورژوايى به وجود مى آورد
 سياسى دانشجويى  هاى مشخصى مثال در مبارزه صنفى ـصحنه مشى چريكى داراى توانايى ها، استعدادها و لياقت

مادى شده، از دور فعال فعاليت هاى سازمانى بودند، بعد از ورود به سازمان پس از مدتى دچار انفعال، پوچى و بى اعت
مكانيسم اين تغييرات را ما ناشى از عملكرد خصائل و گرايشات روشنفكران و انحرافات و ضعف هاى . خارج مى شدند

بنابر اعتقاد ما، وقتى اين ضعف ها .  و تاثير متقابل مبارزه ايدئولوژيك درون سازمان بر آنها مى دانستيمافرادطبقاتى 
نيروى "درون سازمانى قرار مى گرفت، منجر به بى اعتبارى و از دست رفتن " مبارزه ايدئولوژيك "  زير تازيانه در

  .  فردى داشت، مى گرديد واين افراد، آه به گمان ما مضمون و محتوايى روشنفكرانه" محرآه 
 

و ضوابط و " بارزه ايدئولوژيكم"بطه و مكانيسم فوق، بدون شك به اين استنباط و برداشت انحرافى ما از را
" مبارزه ايدئولوژيك"ن مناسبات و مناسبات حاآم بر سازمان حقانيتى مي بخشيد آه اين خود هر چه بيشتر به تثبيت اي

  .يارى مى رساند
 

در عمل چگونه تجلى يافت؟ همان طور آه گفتيم اين " مبارزه ايدئو لوژيك " اما رسالت و هدف واقعى اين 
 در جهت ايجاد يك سانتراليسم غير دمكراتيك و به منزله ابزارى بود آه به ،ا در جهت تحكيم سلطه رهبرىمبارزه اساس

در تمام مدارهاى . جريان داشت" پايين " به " باال " اين مبارزه همواره از . آمك آن سلطه رهبرى اعمال مي شد
و بخصوص به مرآزيت " باال " اتى بود آه احيانا به افراد، انتقاد" انحرافات"نى شايد يكى از مهم ترين تظاهر سازما
تا حدودى اصل بر اين شده بود آه باال پاك و منزه است و بر اساس اين رابطه، چگونگى برخورد رفقا نسبت . داشتند

                                                
 دچارش ،)بود باال سلطه حفظ آن جهت آه( ايدئولوژيك مبارزه در انحرافى سياست اين با رابطه در ما سازمان آه هايى تكان و ها بحران -١١
 تناقضات در شدن محصور بر عالوه ما .آرد مى جدا چريكى مشى ىها سازمان ديگر از را ما سازمان مثال آه است هايى ويژگى همان شد،
 در و شديم داديم، توضيح را ماهيتش آه، ايدئولوژيك مبارزه منحرف بسيار سياست هاى تاب و پيچ گرفتار چنين هم چريكى، مشى تضادهاى و

 .باشد نمى تعميم قابل چريكى مشى زمانسا هر مورد در الزاما آه شد سازمان گير گريبان تناقضاتى و ها بحران رابطه، همين
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. ژيك، پيشرو يا پسرو بودن آنهابه سياست هايى آه در باال اتخاذ مى شد، معيارى بود بر ميزان صالحيت ايدئولو
از مارك هايى بود آه فراوان مورد استفاده مرآزيت قرار مي گرفت، تا به وسيله آن " رهبرى طلبى"و " كتاريسمس"

  . تمام نظرات و حرآاتى را آه سلطه رهبرى و سياست باال را زير سوال قرار مى داد، سرآوب آند
 

نتقاد نداشته باشد و با آن به مفهوم حل شدن يك رفيق در سازمان، عبارت از اين بود آه اساسا به رهبرى ا
  شكل وسيع و دمكراتيك وجود نداشت وشرايط و زمينه مبارزه بين نظرات اساسا در سازمان به. مبارزه اى برنخيزد

از آنجا آه . زمانى آه اين مبارزه گهگاه در اشكال گوناگون ظهور مى آرد، هر بار با خشونت سرآوب مى گشت
رآت مى آرد، نمى توانست در مبارزه با جريان هايى آه مرآزيت و يا نقطه رهبرى، از موضع اپورتونيستى ح

 نشانه رفته بودند، مواضع و نظرات صحيح را از – آه از نقطه نظرات رهبرى انفكاك ناپذير بود –نظرات سازمان را 
. ب مى شدندناصحيح تميز دهد و در نتيجه مواضع و نظرات درست، امكان رشد پيدا نمى آردند و همواره سرآو

طبيعى بود آه چنين مبارزه اى با اين جهت نتواند راه گشاى مواضع و مشكالت ايدئولوژيكى سازمان باشد و در خدمت 
بلكه بر عكس همان طور آه در عمل اتفاق افتاد، در خدمت ادامه مشى غلط و . تصحيح خط مشى سياسى قرار گيرد

  . باز هم بيشتر دچار بحران، تناقض و بن بست و تالشى نمود رانشيوه هاى نادرست آار سياسى قرار گرفت و سازما

* * * * *  
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  :نتايج* 

    
  :نتايج اين فصل را مى توان در محورهاى زير خالصه نمود

 
 شكستن دوآليسم موجود در تفكر سازمان مجاهدين خلق ايران در مقطعى از حرآت آن و پيدايش يك جريان -١

 به مبانى آلى عقيدتى آن امرى اجتناب ناپذير بود آه هيچ چيز نمى توانست جلو آن را ماترياليستى به صورت اعتقاد
ماهيت ايدئولوژيك و دوآليسم موجود در اين . اين نه يك امر غير مترقبه و تصادفى و نه اراده اين و آن فرد بود. بگيرد

  . در بطن خويش نهفته داشتتفكر و ايدئولوژى انقالبى اين سازمان، زمينه و نطفه هاى چنين تحولى را
   
 در صورتى آه حرآت درونى سازمان مجاهدين خلق ايران بصورت انقالبى هدايت مي شد، مى توانست -٢

به بى درد ترين و اصولى ترين شكلى آه الزمه آن ايجاد شرايط دمكراتيك براى برخورد نظرات و سپس انشعاب 
اما به دليل حاآميت اپورتونيسم چپ سلطه طلب در راس . پذيردجريان مارآسيستى از سازمان مجاهدين بود، صورت 

  .اين جريان بدون فراهم شدن زمينه الزم برخورد نظرات به صورت نوعى توطئه بروز نمود
 
 در بدو جريان تحول ايدئولوژيك، جريان مارآسيست شده، بالفاصله بدامان يك جريان اپورتونيستى چپ در -٣

  .ق پذيرفتحقبا نقش دوگانه اى آه رهبرى در اين زمان داشت، صورت تاين امر در رابطه . غلتيد
 
 جريانى آه رهبرى آن را نمايندگى مى آرد و گرايش توده اى آه اآثريت اعضاى سازمان را در بر مى -۴

 اآثريت توده ها با توجه به اين آه رهبرى سازمان. گرفت از دو موضع آامال متفاوت در يك دوره به وحدت رسيدند
برخى خواسته ها و تمايالت تئوريك  و تشكيالتى او را برآورده مى ساخت و حرآت تكامليش را سرعت و جهت مى 
بخشيد و نيز به اعتبار برخى خصائل طبقاتى اش نظير محافظه آارى، دنباله روى، تمكين و سازشكارى و همچنين 

در حالى آه رهبرى از يك موضع . مى شدندعقب ماندگى در زمينه تئوريك و سياسى، به دنبال رهبرى آشانده 
 در سر مى پروراند  را بر سازمانروشنفكرانه شبه بورژوايى، هواى سلطه طلبى و تحكيم حاآميت ديكتاتور مآبانه خود

  .آه در اين راه به داليل فوق موفق گرديد
 
  .زيادى تحقق مى بخشيد مشى چريكى در اين ميان آن زمينه اى بود آه وحدت باال و پايين را به ميزان -۵
 

ملزومات سازمانى اين مشى، مناسبات غير دمكراتيك ناشى از ديدگاه هاى غير توده اى آن در زمينه مسائل 
  .تشكيالتى، متقابال آمتر مجالى براى رشد تضادهاى سازمانى فراهم مى نمود

 
ديكتاتورى فردى و مناسبات  مبارزه ايدئولوژيك درونى در سازمان، ابزارى در جهت حفظ سلطه و اعمال -۶

مخالفت با جريان حاآم از هر موضعى آه صورت مى گرفت بالفاصله با برجسته شدن ضعف . غير دمكراتيك شده بود
 آن در سطح سازمان مورد سرآوب قرار مى گرفت و ظاهرا تضادها براى مدتى یهاى افراد و به اصطالح افشا

  .فروآش مى آرد
 
 را در وجود يك تضاد درونى بين جريان رهبرى و جريان ١٣۵٧ تا ١٣۵٢ حرآت سازمان از سال -٧

اين تضاد آه در مرحله اول بداليلى آه در صفحات قبل توضيح داده شد، به نفع . انقالبى توده اى مى توان توضيح داد
 پديده را از ،"پايين" ء  همه جانبهء با مبارزه، حرآتانيج در جري حاکم سازمان را به انحراف کشانده بود به تدرجريان

جريان جديد عليرغم اين آه از دل جريان قديم برخاسته است، يك پديده جديد، با . اساس دچار تغيير و تحول نمود
نظرات، مواضع، خط مشى و رهبرى نوين مى باشد، آه از اساس با جريان گذشته تفاوت داشته و در مقابل آن قرار 

  .دارد
 
  :آادرهاى سازمان در زمينه ايدئولوژيك عمدتا عبارت بودند از  انتقادات وارد به اعضا و -٨
 

و عواملى آه زمينه اين تمكين و سازش و عدم تعارض درونى را در يك ... سازش، تمكين، دنباله روى 
  :مرحله فراهم آرد، عبارت بودند از

 
و جريان را به مشى چريكى آه با ملزومات سازمانى و طرز نگرش خاص آن، جنبه هاى مشترك د: اوال

  .يكديگر پيوند مى داد
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  .ز حرآت تكاملى اين جريان به فرهنگ مارآسيستى آه ظاهرا رهبرى بدان مسلح بوداني: ثانيا

 
  .الخره پايين بودن سطح تئوريك و دانش سياسى توده ها و آادرهاى سازماناب: ثالثا
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  »فصل سوم« 
 

   حاآم استراتژيك جرياننگاهى به پروسه تفكر سياسى ـ
 

  در سازمان و مبارزه عليه آن
 
 

 و ١٣، جريان ها١٣۵۴ بعد از سال ١٢همان طور آه در اسناد ديگر اشاره آرده ايم، در جريان تغيير و تحوالت
مشي چريكى با ويژگى هاى خاص (ه اى گرايشات متفاوتى با رد و نفى ايده آليسم مذهبى حول مشى نسبتا تئوريزه شد

هر چند آه نگرش و ديدگاه هاى متفاوت و متناسب با مواضع و سمت گيرى . جمع آمدند) خود در بخش منشعب 
 مبارزه و وحدت دائمى يكى از اين جريان ها بر جريانات یانقالبى وجود دارد و همواره در ططبقاتى در يك سازمان 

 چريكي و در اينجا بخش منشعب و ی تمام خلقى همانند سازمان هاى مشدر يك سازمانديگر حاآميت مى يابد، ولى 
مشى مورد قبول اين بخش . مشى مورد قبول التقاطى آن، اين معنا در طى حرآت سازمان تظاهر بيشترى پيدا مى آند

 و هم ترور فردى را مى پذيرفت، اين خصوصيت را داشت آه در ١٤ آار در ميان طبقه،به دليل التقاط شديد خود آه هم
 و جريان هاى – هر چند در شكل نطفه اى خود  انقالبى متمايل به مشى توده اى ــشرايط آن روز جامعه، روشنفكران

چنين مشى اى مى توانست طى دوره اى آه . مى آوردرا در خود گرد ... نارشيستى و شبه تروتسكيستى و  آآشكارا
هنوز اين مشى التقاطي زير سوال نرفته است، اين جريان ها را عليرغم مبارزه دائمى خود، در آن چنان وحدتى 

 تحوالت امروزين سازمان، از آنجا آغاز مى شود آه مشى اى آه .كل آنان در يك تشكيالت عملى باشدنگهدارد آه تش
 مورد توافق ما بود رد شده و جريان هايى آه طي يك دوره حول آن جمع شده بودند ديگر ١٣۵٢-۵۶هاى در طى سال 

 هر آدام از جريان ها طى حرآت خود، الت جديدى به وحدت برسند، زيرانمى توانند حول برنامه و اساس نامه تشكي
توده اى، خود را از ديگر جريانات سمت گيرى مشخص تر طبقاتى خود را پيدا آرده اند و در اينجاست آه مشى 

 اين آه ما تحول سازمان را در .نسبت به تحوالت آنونى سازمان استاين ديدگاه آلى ما . بورژوايى جدا ساخته است
 .دانيم با توجه به ديدگاه فوق استادامه حرآتش يك حرآت تكاملى ارزيابى آنيم، ولى رهبرى آن را اپورتونيستى مى 

همان . يست آه تمام جريان هايى آه از دل سازمان مجاهدين بيرون آمدند، تكامل جريان گذشته بودنداين به آن معنى ن
طور آه گفتيم يكى از اين جريان ها را جريان رهبرى تشكيل مى داد آه از نظر ما مشخصا يك جريان اپورتونيستى 

. ر اساس تحليل فوق مورد نظر قرار مى دهيمهمين طور در مورد انحرافات و اشتباهات گذشته نيز ما مسئله را ب. بود
 رهبرى گذشته .ته اختالف نظرهاى مشخص وجود داشتدر اينجا نيز ميان جريان هاى توده اى سازمان با رهبرى گذش

سعى داشت تمام اين اشتباهات و انحرافات را در رابطه مكانيكى با مشى ) عنصر مسلط رهبرى ( سازمان بخصوص 
مردان جنبش مسلحانه بوديم و نقش مرگبارمان با نقش مرگبار مشى " ... و عنوان مى آرد آه ما ا. چريكى توضيح دهد
به اين ترتيب او سعى مى آرد از انتقاد به ). از خود " انتقاد " به نقل به معنى از نوارهاى ... " ( چريكى متناظر بود 

نمايندگى آرده بود، طفره رود و اين طور  آن را ١٣۵٢-۵٧جريان مشخصا اپورتونيستى اى آه در طى سال هاى 
وانمود سازد آه مورد انتقاد قرار گرفتن مشى چريكى و رد و نفى اساسى آن، بخودى خود اشتباهات و انحرافات ويژه 

" در حالى آه مسئله از نظر ما به گونه ديگرى است، ما ماهيت، نقش و نقطه نظرات اين . رهبرى را منتفى آرده است
ل سنجش را با مالك و معيار ماهيت حرآت و سمتگيرى آنها در جريان رد مشى چريكى، قاب"  مسلحانه مردان جنبش
خود " اثرات مرگبار" شى و پايان يافتن سرانجام پس از نفى م" مردان جنبش مسلحانه پيشتاز"و اين آه اين . مى دانيم

  "ماهيت بودند، چه آردند؟ آيا آنها توانستند در آن مشى، در شرايطى آه جوانه هاى مشى پرولترى در حال شكوفايى
رها سازند و نقش متناظر با مشى پرولترى آه مى رفت تا حاآميت " مشى چريكى"گذشته خود را در " نقش متناظر

خود و خدمت به " نقش مرگبار" ديگرى قصد ادامه خود را اعمال آند، بازى آنند؟ و يا بر عكس اين بار در قباى 
  ه اند؟بورژوازى داشت

 
 قدرى نظرات سياسى و ايدئولوژيك ، هر چند فشرده و خالصهت آه براى روشن آردن موضوع،الزم اس

 نمايندگى آرده است، باز آنيم و نشان دهيم چگونه در ١٣۵٧ تا ١٣۵٢جريانى را آه رهبرى گذشته سازمان از سال 
                                                

 .داريم اشنايى آن با همه آه است سازمان از بخشي توسط مارآسيسم پذيرش و مذهبى آليسم ايده رد همان درونى تحول از منظور جا همه -١٢
 " اآونوميسم و تروتسكيسم شبه ،" تروريسم " از اى ملقمه يعنى است، حاآم و آشكار جريان هم منظور آنيم، مى صحبت جريان از وقتى -١٣
 .است داشته وجود ضعيف و اى نطفه حالت در آه اى توده جريان هم و
 .بود آمونيستى غير اساسا آه هايى ديدگاه همان با طبقه ميان در آار است روشن -١٤



٢٣  

 در سازمان تبديل به يك جريان زنده و رشد طى اين سال ها نظرات درست و صحيح آه مى توانست با هدايت انقالبى
  .يابنده گشته و مانع از اشتباهات و تكرار آن گردد، سرآوب شده است

 
هاى انقالب، مناسبات طبقه و راجع به نيردر بيانيه اعالم مواضع،: مى آني شروع م١٥موضوع را از بيانيه

  :بر اساس اين نظريات. سخن رفته است... آارگر با طبقات ديگر و مرحله انقالب و 
 
و ) نيمه پرولتارياى ده ( نيروهاىانقالب، متشكل از آارگران و دهقانان فقير و تهى دستان روستا : الف

در واقع در برگيرنده اين " جبهه واحد توده اى " وازى شهرى ارزيابى مى شوند و قشرهاى سنتى، خرده بورژ
  .نيروهاست
 
روهايى است آه بتوانند  تشكل آن بخش از ني١٦هدف مبارزه مسلحانه پيشتاز، اساسا آوشش در جهت: ب

 چرا آه نيروهاى يگر در جريان انقالب و .سوسياليستى جنبش مسلحانه حل آنندخود را در هدف هاى اساسا " کامال"
 انحرافى  يا صفوف جنبش را ترك خواهند گفت و يا آن را وارد در بن بستى از تمايالت محدود و،تشديد ضربات دشمن

  . ١٧خواهند آرد
 
 سال ۴٠  پرولتاريا را پس از ايدئولوژىسرنوشت گروه ها و سازمان هاى غير پرولتاريايى آه نخواستند : ج

  ... "! با دشمن چيز ديگرى نبود ست و نابودى و يا تسليم و سازشمسلما جز شك" رند بپذي
 
هسته اين نگرش چيزى نيست جز جدا ساختن پرولتاريا از بخش اعظمى از متحدين طبيعى خود، يعنى  : ....د

ر توليد در بيانيه  در مورد بخش سنتى خرده بورژوازى نيز آه از نظ.و اقشار وسيع خرده بورژوازى شهرىدهقانان 
 –جزو اقشار انقالبى آورده شده است، آنقدر مشروط برخورد شده و آن چنان جنبه تزلزل طبقاتى آنها عمده مى شود 

ها با  و تضادهاى آن–تزلزل وجود دارد و بحثى در آن نيست، بلكه بحث بر سر چگونگى نگرش و ارزيابى از آن است 
اين . اد مى شود آه جنبه انقالبى و ضد امپرياليستى آنها از ديده فرو مى افتدگى قلمدسيستم حاآم رو بنايى و فرهن

نيروهايى آه ديدگاه، انقالب ايران را بطور ضمنى سوسياليستى تصوير مى آند، زير آه اعتقاد دارد، سرنوشت 
  .  جز شكست و يا سازش چيزى ديگرى نمى باشدايدئولوژى پرولتاريا را نپذيرند

 
 است آه جلب و جذب طبقات ديگر را در انقالب از جانب وى ]بى اعتماد[نان به پرولتاريا رش آن چاين نگ

 و بطور آلى و غير ،ناممكن مى شمارد و ميان اقشار و طبقات درون خلق، ديوار چين فاصله مى اندازد و از پيش
  .١٨ دهد یص ميان آور تشخي طبقهء کارگر زیگر را برايک طبقات دي دمکراتمشروط آگاهى

محروم ساختن نيروهاى انقالبى خلق از تشكل محقانه خود در يك دوره تحت عنوان سازمان مجاهدين خلق، 
در آن زمان از جانب برخى از رفقا نظرات . ر آافى بحث آرده ايميكى از اين نمونه هاست آه در مورد آن بقد

اين رفقا پيشنهاد مى آردند آه هر آدام از هسته هاى مذهبى و مارآسيستى تحت . دمكراتيكى در اين زمينه ابراز مى شد
يروهاى ديگر اين خواست آه در آن زمان از جانب ن. فعاليت نمايند... عنوان بخشى از سازمان يا به عنوان جبهه 

 در اين صورت عنصر اصلى رهبرى با عنوان اين آه، جلوتر و پيش از همه توسط ١٩جنبش نيز مطرح مى شد
مه سازمان مارآسيست شد، اين يك و در صورتى آه بگوييم ه! پرولتاريا حقانيت تاريخى خود را اثبات نمى آند

 به طبقه آارگر است، زير آه ]ىبى اعتماد[اين نگرش سرشار از . ه شدعقب راند... دستآورد براى پرولتارياست و 
اعدام . مجبور است براى اثبات حقانيت تاريخى خود به قلب واقعيت ها و تحريف حقايق موجود بپردازد" طبقه آارگر "

صمديه لباف نمونه ديگرى از بروز عملى اين ] مرتضى[شريف واقفى و ] مجيد[دين شهيد، هاى ضد انقالبى مجاه

                                                
 .شد منتشر 1354 سال پاييز در ايران خلق مجاهدين سازمان ايدئولوژيك مواضع اعالم بيانيه " عنوان با آه است اى بيانيه منظور -١٥
 هر از تر انحرافى مشى، همين چارچوب در هايى جريان چه آه اين و است چريكى مشى به اعتقاد چارچوب همان در ما منظور مسلما -١٦

 .اند آرده عمل ديگر جريان
 ضميمه مقاله اين انتهاى در ها قول نقل ( .سوم چاپ ايدئولوژيك، مواضع اعالم بيانيه ... و ٢١٥ ،٧٥ ،٣٣ ،٣٢ صفحات به شود مراجعه -١٧
 .) است
 قهءيط که یطيشرا در هيانيب. است آمده هيانيب در که یصورت به نه یول است نادرست یطيشرا در و درست یطيشرا در تيواقع نيا -١٨

 را یبورژواز خرده دگاهيد از سمياليامپر و ميرژ تيماه به یآگاه مطلقًا ،)١٣٥٤( ندارد یريچشمگ یاسيس مبارزهء و یاسيس یآگاه کارگر
  .است دانسته آن عدم از بدتر

(  خلقى طبقات آه اين جز نيست چيزى آن ديگر معناى آه! دهد مى ترجيح پرولترى غير هاى آگاهى اين پذيرش بر را طبقه اين یناآگاه و 
 نيه،بيا ديگر عبارت به. ببندند اتحاد عقد وى با حداقل برنامه در و درآيند پرولتاريا هژمونى تحت توانند نمى) دهقانان بورژوازى، خرده

 هاى تئورى اين. مىبيند ناتوان سازد، افشا را دمكراتيك هاى خواست اين ارتجاعى هاى جنبه و ناپيگيرى بتواند آه اين در را پرولتاريا
  . نبود ديگرى چيز تروتسكيسم شبه جز انحرافى
 شود، مى زده بدان وابستگى از دم آه ريايىپرولتا همان به ناباورى عمق و پرولتاريا متحدين با فكرى جريان اين عداوت و ورزى آينه عمق
 .پوشند مى خود به عمل جامه ها تئورى اين و نظرات اين آه آند مى پيدا بروز بيشتر زمانى
 .است آرده مطرح را موضوع اين ،١٣٥٤ مذاآرات نوار در اشرف حميد شهيد رفيق مثال طور به -١٩



٢٤  

  .تئورى هاست
 

آن نقطه نظرى آه در سازمان تشكيل جبهه اى از هسته مارآسيستى و مذهبى را پيشنهاد مى آرد، صرفا يك 
ت پرولتاريا و طبقات خلقى ديگر بيان مى نظر تاآتيكى نبوده، بلكه در ابعاد وسيعتر، نگرش اين رفقا را نسبت به مناسبا

ن ي به ااين نقطه نظر نشان مى دهد آه اين نگرش به مناسبات طبقاتى آه متحد پرولتاريا هستند با نگرش رهبرى. آرد
در حالى آه رهبرى با چنان نظرات و عملكردى، عمال به ورطه يك برخورد سكتاريستى .  تفاوت آيفى داردمناسبات

به مثابه ) مذهبى ( ظرات فوق منافع پرولتاريا را در مد نظر دارد و با حقانيت دادن به يك جريان انقالبى در مى غلتد، ن
  .را فراهم مى سازد" اتحاد"متحد طبيعى پرولتاريا در انقالب دمكراتيك، شرايط اين 

 
بر سر پيش بردن سا اين مبارزه اسا: نمونه ديگر در مبارزه ايدئولوژيك با رفقاى فدايى بروز پيدا مى آند

 آه در هر –ى رفقاى فدايى " ٢٠ لنينيست ها –وحدت مارآسيست "در مقابل شعار " جبهه واحد توده اى"شعار انحرافى 
 شكل گرفت و با شيوه –بود صورت و عليرغم التقاط موجود در آن بيش از آن به موازين و اصول مارآسيستى نزديك 

 و تهديد به پيش برده ها و روش هايى به غايت انحرافى و با حمالت هيستريك و تهمت هايى ناروا و دروغ و شانتاژ
 اين حمالت و اين مبارزه به اصطالح ايدئولوژيك در ادامه منطقى و سير رو به نزول خود و پس از اين آه ... مى شد 

ايى، سازمان آنها را دستخوش بحران و تالشى آرده بود، به اشكال زشت تر و زننده ترى ضربات دشمن بر رفقاى فد
  .آه معناى واقعى آن در تئورى ها و نظراتى بود آه رهبرى نمايندگى مى آرد تداوم مى يافت

 
ى متاسفانه هنوز جريان توده اى در سازمان آن قدر قوى نبود آه بتواند در مقابل اين نگرش و عملكرد ها

الزمست در اينجا اشاره آنيم آه . ناشى از آن ايستادگى آرده و نظرات صحيح و دمكراتيك و انقالبى خود را پيش برد
فعاليت ... نظرات برخى از رفقاى سازمان آه پيشنهاد مى آردند دو هسته مذهبى و مارآسيستى تحت عنوان جبهه و 

 همين طور، چه در آن زمان و چه بعدا هر ترديدى نسبت . ..ريك از جانب رهبرى عقب نشست آنند، با حمالت هيست
 به عنوان آفر و ارتداد تلقى مى شد و با ده ها انگ و مارك و –به درستى اعدام ها، هر تزلزلى در عدم قبول آنها 

رافى به اين ترتيب مرز ميان مواضع انتقادى سالم و درست با مواضع انتقادى ناسالم و انح.  غيره سرآوب مى گرديد
باز هم انحرافات عميق و . ب و انقالبى سازمان از آن گرفته مى شدابدين سان حيات سالم و شاد.  مخدوش مى گرديد

" نقطه نظراتى آه در بيانيه طرح شده بود، توسط . عميق تر شده و در همان اشكال و حتى بدتر از آن تكرار مى شد
جالب است آه عنصر اصلى رهبرى گذشته .  تكميل مى شد٢١و عراق، در آتاب ايران "نظريه ظهور امپرياليسم ايران 

كه هنوز آسى به نقد اين آتاب از اين ) ١٣۵٧پاييز  ( گرفته بودسازمان، زمانى آه جنبش انقالبى خلق آن چنان اوج 
در اينجا اشاره به آن جنبه اى از انحراف آتاب فوق آه در رشته منظمى با ديدگاه هاى . ننشسته است، سخن مى راند

تى اين جنبه انحرافى در برخورد به رژيم ايران و تلقى امپرياليس. انحرافى فوق الذآر قرار گيرد، ضرورى مى نمايد
  :٢٢مطابق اين نظريه، رژيم ايران به دو دليل اساسى امپرياليست معرفى مى شود. داشتن از آن تجلى مى آند

 
 در آتاب اين طور استدالل مى شود آه با توجه به اين آه در ايران سرمايه دارى از همان:  دليل اقتصادى-١

نظير بانك توسعه صنعتى و ... ( ابتدا حاآميت خود را در شكل انحصارات مالى و توليدى و صنعتى و خدمات و 
ظاهر گردانيده است، بنابر اين مى توان گفت آه زمينه اى وجود نداشته است آه اين موسسات در طى ... ) معدنى و 

  !لنينى انطباق ندارد و نمى تواند داشته باشدپروسه رقابت آزاد بوجود آيند و به همين علت هم با فرمول 
 
" زور و ارتجاع" به  تمايل امراين) آه باتاآيد نويسنده اساسى تر از داليل اقتصادى است (  دليل سياسى -٢

  . )آه با نقل قول هايى از شهرام چوبين اثبات مى شد( از جانب رژيم ايران در منطقه است 
 

انك يا بهمان افيست آه عمق انحرافات اين تئورى را نشان دهد، زيرا فالن بتنها اندآى دقت به اين داليل آ
صدور بلكه بر اساس " انحصارى و امپرياليستى" در سرمايه شراآت ايرانى آه نه بر اساس موسسه امپرياليستى ـ

ناى اقتصادى يك  امپرياليستى به آشور وابسته و داللى سرمايه محلى پاگرفته است، چگونه مى تواند زير بسرمايه 
  !قدرت امپرياليستى را در ايران پى ريزى نمايد؟

 
آه " نيكسون " و منطقه اى آردن جنگ هاى منطقه اى " آسيايى آردن جنگ ويتنام "  استراتژى آيا پياده شدن

و به بر اساس آن، نيروهاى مرتجع و وابسته محلى مى بايست بار آشور متروپل را در اين مناطق به دوش مى آشيدند 
ناشى از قدرت " زور ارتجاع" جاى وى وارد در جنگ با خلق هاى تحت ستم بپاخاسته مى شدند را مى توان تمايل به 

                                                
 ).وحدت یشعارها (٦ شماره خلق نبرد سرمقاله به شود مراجعه -٢٠
 ١٣٥٦  سال در ايران خلق مجاهدين سازمان انتشارات از ،"عراق و ايران روابط بر تحليلى و ايران امپرياليسم ظهور " آتاب، منظور -٢١
 ]کاريپ و شهياند. [است
 ..."یتحليل و ايران امپرياليسم ظهور " کتاب ٢٥ -٢١ صفحات -٢٢



٢٥  

آشور امپرياليستى متروپل است آه " زور ارتجاع " مستقل خود اين آشور وابسته دانست؟ يا اين آه اين تمايل به 
  !!توسط ايادى و نوآران او اجرا مى شود؟

 
 وجود دارد، آن چنان تصويرى ٢٣يب صرف نظر از التقاطى آه در نظرات بيان شده در آتاب مزبوربدين ترت

! رژيم سرمايه دارى وابسته ايران ترسيم مى شود، آه آن را به سرحد يك قدرت امپرياليستى مى رساند" استقالل"از 
) البته پس از انتشار اين سند ( انتقادات اعضا و مسئولين سازمان در مورد همين نظريه جالب است آه نويسنده مقاله به 

در چاپ دوم پاسخ مى دهد، و اين نشان دهنده اين واقعيت است آه چگونه اين رهبرى به نحوى غير دمكراتيك نظريه 
ه منطقى خود را در درون  منتشر مى ساخت آه به هيچ وجه پروسیاى را به عنوان مواضع سازمان در سطح خارج

  .سازمان براى رسيدن به يك ديدگاه مشترك و همگانى از آن، طى نكرده بود
 

 از يك سو و ضربات ١٣۵۵نضج جنبش آارگرى و جنبش خانه سازى و ديگر تغييرات اجتماعى در سال 
ن هاى مختلفى عليه نظرات  جريا برآمِددشمن بر پيكر سازمان هاى چريكى و از جمله سازمان ما، از سوى ديگر باعِث

هم از موضع توده اى و هم از موضع ليبرالى ترديدها و ابهاماتى نسبت به مشى سازمان و . حاآم در سازمان مى گردد
مناسبات حاآم بر آن ابراز مى شود، اما مطابق معمول، رهبرى هر دو را مورد تهاجم قرار مى دهد و نظرات درست 

اين نظرات آه مضمون اساسى آن گرايش بيشتر به .  جريان ليبرالى سرآوب مى آندو سالم را در پوشش مبارزه با
 خرده بورژوايى است، در یک مشي به مثابهء یکي چری مشین طبقهء کارگر و نفي، کار در بی توده ای مشسمت

  .پوشش مبارزه با اآونوميسم و تحت اين نام، به عقب رانده مى شود
 

ى به نقد نظرات سازمان مى پرداخت جريان انحالل طلبانه اى بود آه سه جريانى آه از يك موضع ليبرال
 عنصر اصلى ٢٤عنصر قرار گرفته در راس آن در يك مسئله مهم با نمايندگان جريان حاآم بر سازمان و در راس آن

به طور آيفى و دراز يعنى پس رفت موقعيت انقالبى، " تئورى رآود"  وحدت داشتند و آن پايه هاى اساسى یرهبر
پس از فرار و ترك اين سه عنصر، در آنار نظرات و تحليل .  و پس رفت طبقات متوسط از صحنه انقالب بودمدت

اين . معروف گشته است، تدوين شد" تئورى رآود " ان آه به هاى تشكيالتى از اين مسئله، استراتژى و مشى سازم
 پايه تحليل هاى ، نفى موقعيت انقالبى را به عنوانتئورى هر چند آه از نقطه نظر وجود يا عدم وجود موقعيت انقالبى

نيه اعالم بيا" تئورى هاى ارائه شده در حرآتارائه شده مطرح مى ساخت، ولى در واقع امر اين چيزى نبود جز نتيجه 
به . و نيز سمت گيرى آن به سوى يك تئورى ضد انقالبى بورژوايى" امپرياليسم ايران" ، متمم آن در نظريه "مواضع

ادامه منطقى شكست فضاحت بار تئورى هاى قبلى بود، آه اينك جنبه هاى انقالبى خود را " تئورى رآود" بيان ديگر 
هدف رهبرى از . ٢٥را تبليغ و ترويج مى آرد" شبه تروتسكيستى" بى نيز از دست داده بود و آشكارا مشى ضد انقال

ود آه از يك موضع ضد انقالبى، مشى چريكى را، به طور نيم بند و توجيه گرايانه اى رها آند و بيان اين نظريات اين ب
تئورى . ٢٦نظرات انحرافى و ضد انقالبى خود را در اشكال سياسى بين نيروهاى جنبش آمونيستى و آارگران نفوذ دهد

 اين متحدين اصلى رهبرى –" مردان جنبش پيشتاز"رهبرى يا به اصطالح رآود، هنگامى آه ديگر سه نفر از اعضاى 
اين پاسخ همانند .  در آنار رهبرى نبودند، پاسخ رهبرى به معضالت و مسائل سازمان بود–تا روز فرار از سازمان 

اينجا روشن مى اين جريان با موقعيت آدام طبقه و قشر جامعه است؟ در " تناظر" پاسخ سازمان شكن ها نشان داد آه 
بلكه مى بايست در موقعيت آن قشرى جستجو آرد " جنبش مسلحانه پيشتاز"رهبرى را نه در " نقش مرگبار" شود آه 

  .آه حقيقتا هم نقش مرگبارى در انقالب بازى مى آند
 

را آه در پيچ جديد از حيات خود از " جريانى" ما با گوشت و پوست خود واقعيت اآثريت اعضاى سازمان
سخ به ضرورت تكامل و رشد يابندگى سازمان عاجز ماند، و باز هم بيشتر به سمت منافع بورژوازى تمايل پيدا آرد، پا

عملى آشاند و روحيه انقالبى و شادابى " رآود" لمس نمودند و ديدند آه چگونه اين تئورى ماه ها سازمان را دربند 
  ... .زندگى مبارزاتى آن را در خطر جدى قرار داد 

                                                
 سمت است مهم التقاطى حرآت يك در آنچه اما شود مى تاآيد نيز امپرياليسم به ايران وابستگى به ديگر جاهاى در آه معنى اين به التقاط -٢٣
 امپرياليسم به ايران وابستگى آردن رنگ آم به و رآود ىتئور به نظر نقطه اين چگونه ديد خواهيم نيز مورد اين در و باشد مى حرآت آن

 سر بر موضوع .آنيم اشاره آورد مى بوجود التقاطى نظريات اين بين مانور آه هايى صحنه از ديگر يكى به خوبست اما .شود مى آشانده
 مخالفين ترور آه آنجا در .شود مى تاآيد ايران در امپرياليسم حضور يعنى التقاط ديگر جنبه بر آه بينيم مى اينجا در .هاست فدايى با مبارزه

 انگيز نفرت اپورتونيسم آه واقعا .گردد مى عمل وارد ديگر جنبه شود، مى مطرح رقبا بر سلطه آه آنجا و جنبه يك است مطرح ايدئولوژيك
 در نظرات اين حاآميت .آيند مى در گىرن به دم هر و خزند مى مار چون است، ديگرى ناقض يكى آه نظراتى ميان در ها اپورتونيست .است

  .بود آورده بوجود ٥٤-١٣٥٢ هاى سال طى را واقعياتى چنين سازمان
 .دآردن فرار سازمان از آن نمايندگان آه سازمان درون اول جريان درباره ،١٣٥٧ مهرماه اطالعيه به شود مراجعه -٢٤
 نفت، پول شدن سرازير دليل به ٥٥-١٣٥٣ هاى سال در آه ها واقعيت اين قيد با و توجيهى هر با امروز ها تئورى اين آه شود توجه -٢٥

 آرايش .آورد بوجود طبقات ميان ناسباتم و داده انقالب نيروهاى آرايش در آيفى تغييرى تواند نمى اند، رسيده رفاه به خلقى طبقات برخى
 و سياسى اقتصادى، حادثه يك و شود مى دگرگون اجتماعى انقالب يك طريق از فقط مرحله، يك طى در نيروها ميان مناسبات و جامعه طبقاتى

  .دهد صورت آرايش و مناسبات اين در آيفى تغييرات تواند نمي ...
 .شود مراجعه ٢٥ پاينويس به -٢٦



٢٦  

 
اما اين بار شرايط جديدى در سازمان فراهم آمده بود آه در اثر آن جريان توده اى امكان برآمد روزافزون و 

ده اى جستجو آرد، اين شرايط آه سرچشمه آن را بايد در رشد و غليان جنبش آارگرى و تو. بى بازگشتى را مى يافت
بن بست يك بحران خرد آننده سياسى؛ تضعيف  شكست آامل مشى چريكى و قرار گرفتن آن در :عبارت بودند از

بندهاى سلطه طلبانه رهبرى آه با فرار سه تن از ياران نزديك آن، آه تا آن زمان ابزار تشكيالتى اصلى سازمان را 
 را به ها، اين٢٧براى سرآوب نظرات توده اى در دست داشتند؛ دور شدن عنصر اصلى رهبرى از روابط فعال سازمانى

 – ديگرى از جمله تجارب سازمانى در فعاليت آارگرى خود، آموزش پذيرى از مارآسيسم عالوه مساعدت عوامل
مجموعه آن شرايطى بود آه باعث مى گشت اين بار جريان توده اى از برابر انتقادات ارتجاعى و ... لنينيسم و 

 جريان توده – به بعد ١٣۵۶  از بهار–اما اين بدان معنى نيست آه در اين زمان . هيستريك جريان رهبرى عقب ننشيند
در واقع اين جريان در برخورد و مبارزه با جريان انحرافى . اى راحت و آسوده جاى خود را در سازمان باز مى آرد

در شرايطى آه تئورى رآود سازمان را به بند آشانده بود و عملكردهاى . مسلط بود آه مى توانست امكان رشد يابد
بيش ...  برخورد با فدايى ها و نحوه برخورد با نيروهاى مذهبى و – از قبيل اعدام ها –ع قبلى سازمان در پهنه اجتما

 انزوا توسط او به از پيش او را به انزوا آشانده بود و بدتر از آن زمانى آه بر اساس ايدئولوژى خاص رهبرى اين
ت جريان پرولترى در سازمان ما از آن يلت هم ارتقا داده مى شد و از نظر وى گويا آه روشنفكران به دليل حاآميفض

و درست در شرايطى آه از نظر رهبرى توده ها ( !!) استقبال نمى آنند و وقتى هم وارد آن مى شوند، فلج مى گردند 
 بسيج مى شدند، – يعنى بورژوازى ليبرال -و مسئولين سازمانى مى بايستى عليه تضاد فرعى سازمان در آن زمان 

  ... .د و ذره ذره جريان حاآم را به پس مى راند ته آهسته از زير به رو مى آمى آهسجريان توده ا
 

" و عليه " آنارشيسم" اين جريان توده اى سمت اصلى حمله خود را بر اساس همان درك غريزى خود عليه 
ه تدريج پس هر چند آه اين حرآت از جانب رهبرى باز هم سرآوب مى شد، ولى ب. نشانه گرفته بود" شبه تروتسكيسم

مشى چريكى و تمام تئورى هايى آه در )  تا آذرماه ١٣۵۶از اول سال (  تالش مستمر و آار توده اى هما] ٩[از نه 
 در بخش داخل به طور قاطع نقد و رد –آه قبال رد شده بود " رآود"  و ٢٨"دو مرحله"  تز –توجيه آن ارائه شده بود 

بدين ترتيب دو قدم اساسى، يكى . مسئله اعدام ها نيز در بسيارى از جمع ها نقد و ماهيت آن افشا و برمال گشت. ٢٩شد
در سازمان برداشته " انديشه شبه تروتسكيستى " ى و ديگرى از لحاظ شكستن حاآميت از لحاظ رد قاطع مشى چريك

" در سازمان تازه در دى ماه از وجود " رهبرى استراتژيك " در حالى آه اين تغييرات در سازمان پيش مى رفت . شد
، دى ماه " رج از آشورپيام به دانشجويان خا" مراجعه شود به . ( به مشى چريكى سخن مى گفت" برخى انتقادات

ى جنبش اندر و در ادامه منطقى حرآت خود همچنان به تحريف واقعيات و تحريف موقعيت و مواضع نيروها ) ١٣۵۶
مى پرداخت ...  و ١٣۵۵و ابتكارات رهبرى در برخورد با ضربات دشمن در سال " سد مقاومت"و " هوشيارى " باب 

، در جريان رو به گسترش انتقادى موضوع اعدام ها آه ديگر ماهيت ١٣۵۶در آذرماه ). مراجعه شود به همان سند ( 
واقعى آن بر اعضا معلوم شده بود از جانب رفقاى داخل رد و نفى مى شود، اما رهبرى هنوز در مقابل انتقادات موضع 

  ... .گيرى نمى آند
 

زه ايدئولوژيك چه در داخل و چه ارزيابى از مبار. جريان توده اى باز هم بيشتر به حرآت خود ادامه مى دهد
برخورد با فدايى ها، ارزيابى از تحول مارآسيستى و از مناسبات با گروه هاى مذهبى و ( در خارج تشكيالت 
جريان رهبرى نيز برخورد طبيعى و ... همه منجر به ديدگاه هاى جديد و انقالبى مى شود  ) ...مارآسيستى ديگر و 

يك طرف به همراه عنصر ديگر رهبرى و يكى از مسئولين شروع به نظر پردازى اندر از ! طبقاتى خود را مى آند 
جريان درست آنجايى را آه بايد ن يااز آنجا آه . باب ليبرالى بودن جريان و اقدامات عملى براى مقابله با آن مى شود

اآسيون عنصر ديگر گى عنصر اصلى رهبرى و فره است، خشم و برآشفتگى و سراسيمنشانه گيرد، نشانه گرفت
 باعث مى شود آن چنان آه اساس و پايه اتحاد سه نفره دو عنصر رهبرى و يكى از مسئولين، در اين دوره  رارهبرى
ک ي ی سازمان طی اعتنا به تمام دست آوردهایگر بيو از طرف د! ان داخليشود از مخالفت و مبارزه با جريعبارت م

 کوشش -ن دورهي در ایان انحرافي به عنوان رأس جر– و عنصر متحدش یلکساله باز هم از جانب عنصر اصيدورهء 
 در مورد مبارزه ی و هویخ، باز هم ها-ف- با چیبازهم نظرات انحراف. ش برده شودي گذشته پیشود که خط انحرافيم

                                                
 آن، مطابق آه يافت، مى "رآود تئورى " همان در را خود تئوريك بيان سازمانى، فعال روابط از رهبرى اصلى عنصر شدن خارج اين -٢٧
 سازمان "استراتژيك رهبرى " حفظ ( شد مى بينى پيش دورى زمان آن رسيدن فرا براى البته آه ) آينده انقالبى موقعيت و زمان براى

 !داشت ضرورت
 تبليغ" و نظامى ملع آاربرد صحت به اعتقاد شد، مى تبليغ و عرضه رهبرى جانب از سازمان درون در آه "مرحله دو " تز از منظور -٢٨

 و جامعه عينى شرايط ١٣٥٥  سال تا آه شد مى ارائه اساس اين بر تز اين .است سال اين از پس آن نادرستى و ١٣٥٥ سال تا " مسلحانه
 رآود علت به اين، از پس ولى بود درستى مشى رابطه اين در چريكى مشى و داد مى را " مسلحانه تبليغ " آاربرد اجازه آن انقالبى وضعيت

 بيشتر توضيح براى. (داد مى سياسى آار به را خود جاى بايستى چريكى مشى اين بنابر است، نادرست " مسلحانه تبليغ " انقالبى وضعيت در
 .)آنيد مراجعه ١٣٥٧  مهرماه اطالعيه به
 مرزبندى) است داخل بخش منظور( سازمانى نظر از ولى بودند آرده نقد را چريكى مشى هم ها اين از قبل رفقا زا برخى آه بگذريم -٢٩
 .گرفت صورت زمان همان در قاطع



٢٧  

گر در درون سازمان کامًال نقد شده ي که در آنزمان د– ٣٠"فراخوان"ر ي نظی و اقدام در بردن مقاالتیک درونيدئولوژيا
دن مقاالت و ي از رسیريک و جلوگير دمکراتيز به ارائه همان مناسبات غيالت نيافتد و در سطح تشکي، براه م-بود 

 به ی آنچنانیه پردازي و نظریب آنها با بدگوئي بخش خارج و فری سازمانیه دست توده هاک بيدئولوژياسناد مبارزه ا
  ...شوديپرداخته م... ان داخل قرار داشتند و ين که در رأس جريمسئول

 
ن لحاظ ي همگام شود، به همیان توده اير رو به رشد جريتوانست با سي نمین انحرافي چنیانيمسلم است که جر

س از  خود گرفته بود، و پی را تحت رهبر سال سازمان۵ ی حاکم که طیشه هايو برخورد نظرات و اندز پس از نقد ين
 ی های و پس از شکستن مقاومتها و کارشکنیستي و آنارشیستي تروتسکیشه هاي، اندیکي چریه حساب با مشيتصف
ش را از راه ي بطور کامل راه خویت که رهبرين واقعيافت اي، و پس از دریان انتقاديشرفت جري در هر گام پیرهبر
از سازمان )  سابقی رهبریعني(ان ين جري ایت، عناصر اصليد قاطع اکثريي جدا نموده است، با تأیان سالم توده ايجر

  ...دندياخراج گرد

                                                
 .بود کرده یدار خود آن در خود از انتقاد هرگونه از یرهبر یول شده، نوشته یطلب لانحال انيجر هيعل بر که یا مقاله -٣٠



٢٨  

  
  :مهيضم

 
  .۵۵منتشره د رسال ..." ک يدئولوژيهء اعالم مواضع ايانيب"مهء فصل سوم مربوط به نقل قولها از يضم

 
  .) ه اعالم مواضع استيانيمنظور ب: (ن رسالهي هدف ما از انتشار ا–لف ا

نجا در يا ... یيل نهايک در هر جنبش دارا است و در تحليدئولوژي که همواره مسائل ایتيصرف نظر از اهم
ست بلکه ي نین قانون عام مبارزات اجتماعيت از ايک تنها به خاطر تبعيدئولوژيت مسائل ايران، اهمي ایط فعليشرا

 خود قرار گرفته یخي تارین سرفصلهاي از مهمتریکير نک دي مردم ما، ایشهء انقالبي اندخ فرهنگ ويجامعه ما و تار
 مختلف یروهايان نيف در ميد و گاه ضعي سال گاه شدیک که سالهايدئولوژين سرفصل سرنوشت مبارزهء ايدر ا. است
ه انعکاس يانين بيمضمون ا. شوديک مين کنندهء خود نزديي سمت تع ویيجهء نهايان داشت باالخره به نتي جریاجتماع

لو و سنده با غيب نوين ترتيبد. (سازديم آن را آشکار یيجهء نهايان سازمان ما و نتيک  در ميدئولوژين مبارزه ايا
 یباي با تحوالت جامعه ارزیکي را در تطابق مکانیک سازمان روشنفکري یر و تحول درونييار تغي بسیاهويه
  ...)کنديم
 

 همراه بود، ۴٠ ی در سالهایستيالين امپري سلطهء نویزين تفکر با درک غري ایبعدها هستهء اصل "... –ب 
کسال بعد از آن در ترور منصور نخست ي را که یگري حرکت د.دي خرداد گرد١۵ یستياليمنجر به جنبش ضد امپر

 و ین انعکاسات خارجي از آخری همان تفکرات و نمودیاي از وجود بقایتوان نشانه ايم مينيبير خائن وقت ميوز
 در واقع امکان و یعنيسنده اساسًا ادامهء حرکت تفکر فوق را ينجا نويدر ا..." (ن تفکر دانست ي ای عملیتالشها
 ۵۴ه در سال يانين بيتوجه شود که ا.  کرده استیه مناسبات حاکم نفي را  بر علی مبارزهء خرده بورژوازیتوانائ
 ین طبقهء خلقيانگر ادامهء مبارزهء ايکه ب" ۴٣در سال " جز ترور منصور یگر عمليسنده دي نویته شده و برانوش

  .)ستيباشد متصور ن
 

ار معدودترى از خرده و عناصر بسي"ل روشنفکران ين قبي از ایر از آن عناصر معدوديدر واقع غ (... –ج 
 جنبش مسلحانه حل اساسا سوسياليستىآرده و بالتمام در هدف هاى آه مى توانند بندهاى طبقاتى را پاره " بورژوازى

بدين ترتيب به مرور با افزايش و تشديد ... پيش خواهند آمد ... بقيه آنها تنها تا حد درخواست هاى دمكراتيك و . شوند
در بن بستى از قهر ضد انقالبى دشمن با اين نيروها صفوف جنبش را ترك خواهند آرد و يا آن را وادار به ورود 

تاآيد در مورد ارزيابى از هدف هاى جنبش مسلحانه پيشتاز آه از ... ) " تمايالت محدود و انحرافى خود خواهند نمود 
  ".نظر نويسنده اساسا ماهيت سوسياليستى دارد از ماست

 
وسيعى از با همه اصالت و روح مبارزه جويانه اش آه توانست قشرهاى ... حتى جنبش پانزده خرداد  " -د

  از در روستاها را به دنبال خود بكشاند، تنها به اين دليل شكست خورد آه موجودطبقات مختلف شهرى و برخى اقشار
يك رهبرى منضبط و سازمان يافته آه تنها مى توانست از طرف يك سازمان انقالبى پرولترى اعمال شود بى بهره بو د 

."....  
 

 به سمت طبقات در حال تكوين –ش و مشخص تر طبقاتى به سمت طبقات زحمتكمى بايد سمت گيرى فورى  " ... -ه
يعنى قشرهاى سنتى خرد بورژوازى شهرى ... و در عين حال به سمت جمع آورى نيروهاى در حال سقوط ) آارگران(

دالرهاى نفتى نويسنده آه به شدت تحت تاثير جريان يافتن ... " ( و دهقانان فقير و تهى دستان روستاها صورت گيرد 
  ).سازدله انقالب دمكراتيك، جدا مىقرار گرفته بالفاصله بخش مهمى از اقشار و طبقات خلقى را از پرولتاريا، در مرح

   

* * * * *  


