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 نوشتار تا گفتار از

 

 بسط و نوشتاری شکل گذردمی خواننده نظر از کتابچه این در آنچه

 بیان به اشرف" حمید "سمینار در نگارنده توسط که است گفتاری یافته

 برگزار آلمان کلن شهر در 1395 تیرماه 13 روز که سمینار این در درآمد.

 تفصیلی متن ممکن، فرصت اولین در تا کردم تعهد صحبتم آغاز در شد،

 اینک، بگذارم. عمومی نقد و دید معرض در را آن و کرده تنظیم را گفتارم

 نوشتار شد، داده سمینار آن در که ایوعده شدن عملی از خرسند

 نشر به اشرف حمید رفیق ماندگار یاد و نام به تقدیم با را حاضر

 نوارهای مفاد از تنظیمی برداشت این که دارم امید و سپارممی

 یک و چهل در مارکسیست" "مجاهدین و ی"ئ"فدا سازمان دو گفتگوی

 منش و اندیشه بیشتر هم باز شناساندن راستای در بتواند پیش، سال

 بیفتد. مفید یئفدا جنبش نامدار رهبر این

 1395 ماه تیر کریمی بهزاد
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 سخناپیش

 

 این در است. اشرف حمید منش و اندیشه ،نوشتار این موضوع

 جنبش فرهمند چهره این هایداشته خود روی تا شده تالش نوشتار

 با او برخورد نوع بر گیرد صورت تاملی نیز و آید عمل به درنگی یئفدا

 اسفند که گفتگوهایی آیینه در ،اشزمانه انقالبی جنبش هایچالش

 خلق "مجاهدین و خلق" یئفدا های"چریک میان 1354 ماه

 با که برآنست نگارنده ،نوشته این در بود. گرفته انجام مارکسیست"

 مذاکرات، همین در اشرف حمید هایکردروی و هادیدگاه به نگاه

 قرار بیشتر هایآگاهی پرتو در را او روشی و سیاسی هایتوانمندی

 پایانه در هوشمند چریک این هایدیدگاه تکوین حد طریق، این از تا دده

  یابد.ب درخور سنجشی پیکارش سراسر زندگی

 اندیشگی عناصر منطقی ارتباط بر دارد هم مکثی ،حاضر نوشته

 جریان این که مسیری پیوستگی فهم منظور به و زمان طول در یئفدا

 جنینی باورهای آن بر نهادن انگشت کرد. طی خود نخست سالده در

 1355 تیر 8 از پیش رهبری نمادهای در متناقض یگرفتهشکل یا و

 با و یافتند جریان باورها همان دل از هم بعدی تقسیمات که ،سازمان

 گرفتند. خود به جریانی شکل آن، بعد   و انقالب بستر بر شانپیشروی

 جنبش این از تاریخی دوره هر خوب و بد مسئولیت هم اگر اینکه، نیز

 و کرده مدیریت را آن که دانست هاییهمان دوش بر بایدمی را

 بوده آن پیشاحقیقت منطقی نتیجه ،اما یئفدا پساواقعیت اند،زیسته
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 از را آنها ،یئفدا چریک که تناقضاتی همان حاصل و امتداد واقع در و

  است. کردهمی حمل خود در پیش

 الشعاعتحت زیادی حدود تا اشرف حمید شخصیت در رهبری وجه

 عموما   معاصر، تاریخ در او نام نتیجتا   و گرفته قرار وی پارتیزانی ویژگی

 افتاده جا اشچریکی باالی طراز فرماندهی و نظامی هایتوانمندی با

 آید نظر در اگر آیینه هر نیست طبیعی غیر هم چندان ،البته این است.

 داشتیم را حمید فقط ماه"، شش چریک هر متوسط "عمر شرایط در که

 و مرگ مبارزه مقدم صف در آنهم و سال ده به نزدیک توانست که

 این تنها که باشیم داشته اذعان واقعیت این بر وقتی آورد. دوام زندگی

 دفاع آتش زیر البته و شگرف تهوری با توانست که داریم سراغ را استثنا

 درهم را محاصره حلقات ترینتنگ بار ینچند ،هایشتیمیهم فداکارانه

 رهبر تنها اشرف ،ببینیم که هنگامی بگریزد. ساواک تور از و بشکند

 که سازمان رهبری حلقه چند آن میان از بوده ایدربردههبجان

 مدت به و ماند همچنان او ولی باختند جان هنگام زود بس شانجملگی

 نه ،را اشرف حمید که وقتی نیز و کرد. رهبری را سازمانش سال پنج

 سرهایشان برای 1350 فروردین که بنگریم نفری نه آن زمره در تنها

 که یابیمب باز ایشاهانه هایکابوس در را او بلکه ،شد تعیین جایزه

 اگر ندارد تعجب جای بنابراین است. هدنبو رهایی آن از را اعلیحضرت

 عنوان به بیشتر معاصر ایران تاریخ در مشخصاتی، چنین با کسی نام

 هایخصوصیت با تا شود ثبت و شناخته چریکی مبارزه اسطوره

 دهد. تبلور خود وجود در بود توانسته که ایسیاسی رهبری و مدیریتی

 به همه از بیش تیر، 8 سالگرد چهلمین در که هرگاه رواست پس

 هایهوشمندی و هابینیواقع تاکتیکی، و استراتژیکی هایتوانایی

 سوی از اشفکری خطاهای و هامحدودیت نیز و ،سویک از او سیاسی

 با نیز یئفدا چریک تاریخ ها،پردازش این بر متکی تا شود پرداخته دیگر

 حاضر، نوشتار همایدرون گیرد. قرار دید معرض در بیشتری روشنایی

 حمید را یئفدا تاریخ از مهمی بخش که واقعیت این از است اینمایه

  نوشت! اشرف
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 که است گفتگوهایی از دور آخرین محتویات نوشتار، این استناد منبع

 هایپایگاه از یکی در گفتگوها این گرفت. صورت سازمان دو رهبری بین

 طرف از ارمغانی بهروز و اشرف حمید :یادانزنده شرکت با ،سازمان

 به قائدی جواد و شهرام تقی :باختگانجان و خلق یئفدا هایچریک

 داشته جریان ساعت 12 طی مارکسیست خلق مجاهدین از نمایندگی

 نوارها این بایگانی ماجرای بودند. شده ضبط صوتی فایل 12 در جمعا   و

 ذکر به فقط و گذرممی آن از که چشم" آب پر است داستانی "یکی

 بعد دهه چهار به نزدیک سرانجام آنها مفاد که کنممی بسنده این

 یاد زنده محوریت به پیکار" و اندیشه "انتشارات همت به و گفنگوها

 اسناد انتشار و "تنظیم رسالت به شاخص انتشاراتی شناس،حق تراب

 به 1393 ماه شهریور در ایران"، کارگر طبقه آزادی راه در پیکار سازمان

 سازمان دو بین درونی گوهای و "گفت عنوان با مدون کتابی شکل

 یافت. انتشار ایران" خلق مجاهدین و ایران خلق یئفدا هایچریک

 اولیه تالش ادامه در کوشندگانش که جهدی و جد آن ثمره کتابی

 و داده خرج به همت نوارها، کردن پیاده برای خلق" یئفدا های"چریک

 ایدارانهامانت گونهبه را گفتگوها این حوصله، و زحمت وقت، صرف با

 با حال عین در کتاب، این ناشرین اند.داده نوشتاری شکل

 برای را مطالب فهم اندتوانسته نیز، متن در الزم هایگذاریعالمت

 این نشر با پیکار" و اندیشه "انتشارات هسته کنند. تسهیل خواننده

 ایران معاصر تاریخ از بخشی تثبیت امر به ارزشمندی خدمت کتاب،

  دارد. تقدیر جای راستیهب کارش و دهکر

 و مستقیم نظر ابراز بیانگر که اینست در منبع این تاریخی اهمیت

 دیگران. سوی از دخالتی هیچ بی هاستکننده گفتگو بالواسطه

 و رفتار ،آن در که شفاف ایآیینه چونان و ناخورده دست مطلقا   سندی

 داشت. تجلی و بود که یافت توانمی همانگونه را کنندگان مذاکره گفتار

 ماه چهار و سازمان بر کمرشکن ضربات آستانه در سخنان این بعالوه،

 اندآمده در بیان به 1355 تیر 8 روز در اشرف حمید شدن کشته به مانده

 پیرامون سازمان رهبران نظرات اظهار از سند واپسین سخن، دیگر به و

 هاکردروی آخرین بازتاب نیز و زمان آن جنبش مبرم موضوعات رشته یک
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 سر پشت مقطع آن تا خلق یئفدا هایچریک سازمان که اندتحوالتی و

 آنجاست از اما نشست این نوارهای مفاد مضاعف اهمیت بود. گذاشته

 بلکه اندقرارداشته رهبری موقعیت در فقط نه کنندگانش مذاکره که

 سال چندین فشرده چونان اندبوده رفقایی ما، سازمان با رابطه در بویژه

 نزدیک عصاره نیز شانکدام هر و آن در تشکیالتی - سیاسی رهبری امر

 به که طراز آن از رهبرانی ایران. از دوره آن چپ مبارزه از سال پانزده به

  .نشد و نبود میسر سطحی چنان در و بالفاصله بازتولیدشان اعتبار، یک

 از: عبارتند گفتگوها این در محوری موضوعات

 مارکسیست مجاهدین سازمان برخورد نحوه با یانئفدا مواجهه (1

 مذهب. خود قبال در نیز و سازمان این در مذهبی جریان به نسبت

 پیامدهایی و حساسیت چه حاوی داد نشان بعدی تحوالت که همانی

 بود؛

 در مطرح امری که انقالبی نیروهای از ایجبهه تشکیل موضوع (2

  رفت؛می شمار به جنبش

 دو مشترک "نشریه طرح رابطه، همین در و حزبی، وحدت مسئله (3

 آن؛ بر ناظر ضوابط و سازمان"

 تمرکز ،میان این در و کنفدراسیون و کشور خارج نیروهای با مناسبات (4

 سوی از و خاورمیانه بخش – ایران ملی جبهه سر بر مشخصا   سویک از

 اظهار برخی مبحث، این کنار در و ها؛"پروچینی" و ایزان توده حزب دیگر

 در جایک را آنها جملگی من که طرفین دیدگاهی جنبه دارای نظرهای

 نه و امکرده اشاراتی فقط نیز، موضوع هر به و امآورده فصل ینهم زیر

 تبیین نوع جمله از دیگر مسایل رشته یک گفتگوها این حین در .بیش

 شوندمی کشیده پیش هم المللیبین امکانات و جهان در هاآرایی صف

 بررسی از فصل همین در را آنها مهم موارد لذا و اندتوجه درخور که

 ام.گنجانده
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 مشحون جاهجاب طرفین، مذاکرات نیستند. کم گفتگوها این در هاگالیه

 با گرچه که است همدیگر به نسبت درشت و ریز انتقادات و هاکنایه از

 در هاییاخالل آورنده پدید هاشنید و گفت از توجهی قابل حجم اشغال

 جو فهم نظر نقطه از آنها بر تامل اما اند،شده نشست اصلی مباحث

 کنندگان، گفتگو رفتاری منش مخصوصا   نیز و طرفین مناسبات بر حاکم

 مشخصی فصل حاضر نوشتار در اینهمه، با .است خاص اهمیتی واجد

 سازمانی مناسبات حول طرفین مجادالت و مشاجرات کیف و کم به را

 را تعریضات همین از هایینمونه خواننده گرچه ام،نداده اختصاص آنها

 یافت. خواهد کتابچه این جابجای در

 چند به هم ایاشاره است الزم اما، موضوع اصل در ورود از پیش

 ود.بش دیگر نکته

 این کتبی و یافته انتظام شکل حتی که اینست بارتاسف واقعیت یک(

 جزییات همه فهم تواندمی سختی به نیز، منتشره کتاب در گفتگوها

 کند. پذیرامکان کامل بطور را طرفین اظهارات در

 نیز را اختفا پرده پشت از آنهم ،گفتگوها ایمجادله خصلت معضل دو(

 کننده مختل لذا و بوده بحث مدیریت و کنترل از مانع طبعا   خود که داریم

 جلسه دستور زمینه در الزم نظم فقدان ،بعالوه گفتگوهاست. مسیر

 فهم و مذاکرات منظم تعقیب کار خود، نوبه به که است میان در هم

 پیاده متن خواننده حتی و نوارها شنونده توسط هابدل و رد همه کامل

 کند.می دشوار را نوارها شده

 مذاکرات وقت بیشترین که آنست گفتگوها این در دیگر بارز موضوع سه(

 از دیگر سوم یک به نزدیک فقط و یافته اختصاص شهرام سخنان به

 نوشتار این تم که آنجا از ولی یابیم.می بقیه اختیار در را جلسه وقت

 این در من ارجاعات لذا دارد، تمرکز اشرف حمید شخصیت و فکر بر

 است هم رابطه همین در اوست. هایگفته به معطوف عمدتا   ،کتابچه

 در ارمغانی و مذاکرات سویآن در قائدی و شهرام از هاقولنقل که

 قرار گفتار این اصلی محور پردازش ضرورت خدمت در عموما   سو،این
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 این ناگزیر، قسما   و زیادی حدود تا آن رعایت ،که ضرورتی اند.گرفته

 است! کرده نزدیک سازمان دو مذاکرات مفاد بررسی به را نوشتار

 در اشرف حمید متخذه مواضع بازنمایی حاضر، نوشتار در چهار(

 طرفین سخنان زمانی توالی از نه را خود انتظام زمان، آن مذاکرات

 گیردمیبر منطقی آن از بلکه ،شودمی شنیده نوارها در که بدانگونه

 فکر مطالعه منطق یعنی، کرد؛می ایجاب تنظیمی هکتابچ این تدوین که

 ،بنابراین سازمان. دو گفتگوهای نوارهای آیینه در اشرف حمید عمل و

 الزاما   گفتگوها، از بخش بهمان یا و فالن از و نوار آن یا این از هاقول نقل

 رعایت تا اندشده آورده همدیگر کنار در که است موضوع مقتضای به

 .نوار در گفتار زمان

 دیدم مجبور را خود کنندگان، گفتگو هایگفته از استفاده هنگامهب پنج(

 روش به متوسل کالم، عین انتقال جایهب کمی، چندان نه موارد در تا

 شدمی که بود کار از شکل این با تنها من، دید از شوم. مضمون به نقل

 موضوع تا نمود کمک خواننده به و کرد تامین را مطلب روانی و انسجام

 امکوشیده جد به خطیر گزینه این در اگرچه، بگیرد. پی ترمنظم را بحث

 خود با میسر انطباق نزدیکترین در اوال   ،هاگفته مضمون به نقل امر تا

 منظور بیان در ممکن داریامانت بیشترین رعایت با ثانیا   و باشند هاگفته

 گویندگان.

 مورد هر هم، کنندگان گفتگو هایگفته از مستقیم قول نقل در شش( و

 صرفا   ،اندشدهآورده )...( و }...{ تعالم دو درون من توسط که ایافزوده

 بوده کنندگان مذاکره هایگفته از خواننده برداشت تسهیل قصد به

 توضیح در دومی و انشایی تصحیح قصدبه و منظورهب اولی .بس و است

 شده. بیان معنی

 رفتاری نمود چند بر تاکید با دارد جا ،خود سرانجام در گفتارپیش این

 هماهنگی یکی گیرد. پایان مذاکرات نهمی حبن در اشرف حمید از

 و اخالق از نشان سویک از که مذاکرات، این در بهروز با است حمید

 دو این نبی باال سطح نظریهم مبین دیگر سوی از و دارد او در انصاف
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 گفتگوهاست طی حمید در امتیاز این گریجلوه دومی، .است رفیق

 که مشخصی بیان و هایشموجزگویی او، بودن گوش بیشتر بر: ناظر

 حمید آنکه دیگر گذارد.می نمایش به خود از جواب و سئوال هر پیرامون

 فروتنی با را بحث و است بردباری و سردیخون نماد ها،بحث این در

 موکلین برابر در تعهد نیز و مذاکره طرف حق رعایت حقیقت، برابر در

 افتدمی الزم که مذاکرات از آنجایی هر در او برد.می پیش اشسازمانی

 از انتقاد به مسامحهبی ،دپذیرب را اشمذاکره طرف تذکر یا و انتقاد تا

 درخواست آن یا این به پاسخ نگامه ،اما حالهمان در خیزد.برمی خود

 به موارد یعمده در را کننده مذاکره به نهایی جواب مقابل، طرف

 حمید هایکردن احتیاط کند.می موکول اشسازمانی رفقای با مشورت

 هابدبینی انباشت با رابطهبی تواننمی گرچه را مذاکرات این حین در

 در را وی رفتاری انگیزه اساس اما ،ستدان مقابل طرف به نسبت او در

 د  ر  خ   به او هاییبندپای در ریشه که گرفت سراغ بایدمی اریهنج نوع

 مذاکرات این در اشرف حمید کالم، یک در داشت. اشسازمانی جمعی

 امر الزامات به و مسئول و توانمند است رهبری که دهدمی نشان

 دارد. یبندپای و آگاهی مذاکره و دیپلماسی
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 یک فصل

 سازمان در ایدئولوژیک تحوالت با برخورد

 خلق مجاهدین

 

 به رسیده قخل مجاهدین رهبری رفتار از مذاکرات، این در اشرف حمید

 خاطربه اند،داشته آنها که ایدئولوژیکی تحوالت مسیر در مارکسیسم

 برخوردی نحوه با رابطه در را آنان او کند.می انتقاد صریحا   ،چند مواردی

 نام غصب نیز و داشتند شانسازمان تشکیالت در مذهبی بخش با که

 و داشت تعلق مذهبی انقالبیون به تاریخا   ،یانئفدا نظر از که مجاهد

 د،گیر تعلق برگشته اسالم از مجاهدین به توانستنمی هیچوجههب

 مقابل طرف به خطاب گفتگوهایش در حمید دهد.می قرار مالمت مورد

 را مذهب که نیست منطقی اصال   این که سازدمی خاطرنشان بحث،

 انحصاری یگونهبه آنهم ،را مجاهد عنوان حالهمان در و گذاشت کنار

 سازمان درصد 50 "طرد" کردن ارزیابی خطا با او کرد. حفظ کماکان

 فقط نه را عمل این داده، ایدئولوژی تغییر رهبری   توسط مجاهدین

 اند،خومی خلقی جنبش مقتضیات با خوانناهم و غیرمنصفانه اقدامی

 نوع حمید شناسد.می انقالبی جنبش برای عوارض دارای را آن بلکه

 شانتازه عقیدتی مواضع اعالم به منجر روند در آنها که را ایاستفاده

 عمل به سازمان این تاریخی - اجتماعی پایگاه امکانات و اعتماد از

 شمرد.می نادرست اقدامی آنرا و کرده ارزیابی سوءاستفاده اند،آورده

 خاطربه را شده مارکسیست تازه مجاهدین ها،گزاره این پی در او
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 پیش در مذهب خود و مذهبی نیروهای با که ایمواجهه چگونگی

 از بخش این در اشرف حمید دهد.می جدی هشداری اند،گرفته

 با و راندمی سخن مذاکرات از دیگری بخش هر از ترمنسجم مذاکرات،

  رود.می واقعه سراغ اندیشیده پیش از ذهنی

 چیست؟ تحوالت این از حمید تحلیل

 او چند هر که دید توانمی را این اشرف حمید گفتارهای الیالبه از

 در گرفته صورت عقیدتی تحول خویش، مارکسیستی تعلق خاطربه

 لنینیسم – مارکسیسم حقانیت از اینشانه را خلق مجاهدین سازمان

 ایران خلق مجاهدین سازمان از بخشی در التقاطی تفکر بر آن غلبه و

 خصوصیت عقیدتی تحول این در ،اما اینهمه با کند،می تلقی

 پختگی و اصالت به نسبت و بیندمی نیز زیادی پراگماتیستی

 آنجا تا .است جدی تردیدهای دچار هاداده عقیده تغییر مارکسیستی

 مذاکره طرف برابر در را پرسش این گفتگوها، از جایی در حتی او که

 ایدئولوژی تغییر اعضای دوباره برگشت احتمال آیا که: دهدمی قرار خود

 چنین او سئوال برابر در شهرام که نه؟ یا دهیدمی را دینی باور به داده

 برای حتی دارد، وجود همیشه چیزی چنین احتمال :دهدمی توضیح

 توانمی آنرا از مواردی هم کمونیستی جهانی جنبش تجربه در شما؛

  گرفت. سراغ

 همین طی که است رخداد نآ از برداشتی چنین با اشرف حمید

 موضوع این بر قویا   مسئله، عینی وجه با مواجهه در و گفتگوها

 است، نیافته سازمان اصولی" "بطور مواضع تغییر چون که: ایستدمی

 تواننمی آنها از که است آورده بار به نیز زیادی عوارض ،عمل در الجرم

 مبارزات عملی رهبری جایگاه از موضوع به نگریستن با او گذشت.

 مجاهدین اقدامات که تاثیراتی زاویه از دقیقا   نیز آنرا عوارض جاری،

 خواهد و گذاشته کشور سیاسی هایآراییصف بر مارکسیست

 از خود هاییادمانده بیان در تبریزی حیدر برد.می بینذره زیر گذاشت

 حمید از سازمانیدرون ینوشتهدست یک خواندن از ها،سال همان

 ایدئولوژیک تحوالت تحلیل و تجزیه ضمن ،آن در که دهدمی خبر اشرف
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 تغییر این شدن تلقی "پراگماتیستی" و خلق مجاهدین سازمان در

 با یانئفدا مواجهه چگونگی کلی خطوط از سخن مجاهدین، در عقیده

 بود. رفته جدید وضعیت این

 خود به هم تندی نسبتا   جدلی حالت که مذاکرات از بخش این در

 چنین در را زمینه این در یانئفدا سازمانی نظر اشرف حمید گیرد،می

 با را مارکسیسم تواننمی که: کندمی خالصه مضمونی و مفهوم

 پنهان خود مخاطب از ارمغانی بهروز و او برد! پیش مذهب امکانات

 برانگیزسئوال گرفتن فاصله نحوه به نسبت که دارندنمی

 مجاهدین تاریخی و مذهبی مظاهر از سازمان این هایمارکسیست

 به گام گونهبه نیز و) اندداده سازمان این آرم در که تغییراتی و خلق

 در آنها )"پراگماتیستی"( چکانیقطره روش و ندارند خوبی حس گام(،

 در خلق مجاهدین مذهبی پایگاه امکانات از سوءاستفاده را زمینه این

 اعتمادسوز و نادرست را روش این اشرف حمید کنند.می تلقی جامعه

 را آن اجتماعی عواقب به نسبت خلق یانئفدا نگرانی و شناسدمی

 سازمان نمایندگی هیئت با مذاکرات در او بیانات سازد.می خاطرنشان

 است همانی بر منطبق واقع در تحوالت، این به نسبت خلق مجاهدین

 گفتگوها" "کتاب همین از 28  و 27 صفحات در مندرج حیدر گزارش در که

 بر مبتنی تبریزی است. آمده حمید سازمانیدرون نوشته مفاد پیرامون

 یک پی در و موضوع پیرامون اشرف حمید بستجمع از هایشیادمان

 چنین جزوه آن در وی قول از زمینه، این در سازمانیدرون مباحث دور

 و پول اضافه به هامارکسیست انرژی و جان "فرمول است: آورده

  شود". گرفته بکار کارگر طبقه خدمت در تواندنمی هابازاری امکانات

 

 بود؟ چه رابطه این در حمید هشدارهای و پیشنهاد

 اعالم اهمیت" فهم "عدم از تعجب ابراز با گفتگو از بخش این در شهرام

 هایچریک طرف از خلق مجاهدین در کمونیستی ایدئولوژیک" "پیروزی

 "اهمیت به را یانئفدا نمایندگی هیئت توجه تا کوشدمی خلق، فدایی
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 تا دهدمی خرج به زیادی سعی او کند. جلب تحول این ایدئولوژیکی"

 مجاهدین که کند موضوع این دریافت و درک به مجاب را یانئفدا

 سازمان "پاکسازی" اشمکمل و اقدامی چنین به عمل با مارکسیست

 یک نه مجاهدین، در عقیدتی تحول این که اندداده نشان هامذهبی از

 است. لنینیسم – مارکسیسم تاریخی حقانیت بیانگر بلکه تصادفی امر

 زوال سود به بلند بس گامی بمثابه بایدمی او، زعمهب که اقدامی

 شود. انداخته جا نیز معنی همین در و گردد تلقی جنبش در مذهب

 اهمیت آنجا تا مذهب و دین از مجاهدین سازمان تصفیه برای شهرام،

 حسابرسی وقتی "ما دارد:می تاکید الپوشانی هیچبی که است قایل

 یا داره مذهب ضد موضع که ببینیم خواهیممی مسئولی... از کنیممی

 اما حمید }باشد{". زبانی و بیانی مارکسیست صرفا   که{ }نه و نه؟...

 سازمان این در گرفته صورت تحول خودمحورانه، روش و نگاه این رد با

 حقانیت بروز برای دیگر نمودی حد در صرفا   ایدئولوژیکی منظر از را

 برداشتی هر که: داردمی تصریح تاکید با و کندمی ارزیابی مارکسیسم

 خواهد تعرضی ناخواسته یا خواسته گرفته، صورت تحول از این از ترفزون

 دارای نیروی بمثابه زیبورژواخرده اجتماعی واقعیت   علیه هنگامهناب بود

 خود گفتگوی طرف به خطاب او موجود. وضع ضد بر طغیان باالی ظرفیت

 به سازمان این واگذاری با بایستیمی آنها که: شودمی یادآور

 مستقل موجودیت حق بر و نموده جدایی اعالم آن از خلق، مجاهدین

 مسئوالنه کردروی هایشصحبت در اشرف حمید کردند.می بسنده خود

 همین در را شده مارکسیست مجاهدین توسط اعتمادبرانگیز و

  داند.می

 را خودشان حرکت مذاکرات، این در مارکسیست مجاهدین نماینده

 تذکر چنین حمید به و کرده تعریف "پرولتری" انتخاب خلوص نشانه

 توانستیممی که بود ایدئولوژیکی تعرض طریق از همانا ما که: دهدمی

 سد را جنبش بر زیبورژواخرده رهبری اعمال خطر قدرت"، موضع "از

 موضوع در نه را برخورد این در مطرح خطر مقابل، در اما حمید کنیم.

 در او خود که - آینده"بی و زوال حال "در زیبورژواخرده رهبری اعمال

 نگاهی چپ جریان و یانئفدا بیشترینه همانند البته زمینه این
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 رهبری اعمال به قادر اصوال   را محوردین نیروی این و داشته نگرانهساده

 این رسیشپ و ارادی راندن در بلکه - است! دانستهنمی جنبش بر

 کسب امر ،حمید بیند.می ضدامپریالیستی جنبش صفوف از بخش

 مخصوصا   و نیروها اراده و اقدام نتیجه به منوط را جنبش این در رهبری

 بداند امری که نه و شناسدمی سیاسی مبارزه عرصه در آنها عمل نوع

 عقیدتی. مبارزه طریق از نیرو آن یا این خودسرانه سیاسی حذف حاصل

 در و هستند خلق صفوف بر تحمیلی شکاف نگران ارمغانی، بهروز و او

 پرسد:می شهرام از دارجهت ایگونهبه بهروز که ستا نیز رابطه همین

 موجب تواندمی ،اقدام نحوه این که ایدکرده فکر هم این به آیا

 سمت در آن شدن رانده و شده زیبورژواخرده روی بر منفی تاثیرگذاری

 باشد؟ داشته پی در را مذهبی تعصبات بیشتر تشدید

 متن بر اشرف حمید که دید توانمی وضوح به مذاکرات این طی واقع در

 باور این بر لنین، بر متکی و عمومی جنبش الزامات کادر در اندیشیدن

 سراغ آنگاه و کرد حل بایدمی "زیربنا" در "ابتدا" را مسئله که است

 بر مبنی مارکسیست مجاهدین در تصور این رد با حمید رفت. "روبنا"

 و مارکسیستی نظرهاینقطه موقعیت تثبیت و "تحکیم گویا اینکه

 میسر هامذهبی با ایدئولوژیک درافتادن مسیر از همانا آنان" حقانیت

 شده مارکسیست مجاهدین به خطاب دلسوزانه تاسفی با شود،می

 هایی"مقاومت موضوع، با دست این از ایمواجهه که: دهدمی هشدار

 ما و است کرده هم االن اینکه کما کند،می ایجاد ها{مذهبی میان }در

 ناظریم".

 عمل این بازتاب ما، "برای که: گویدمی حمید گفتگوها از دیگری جای در

 مذاکرات مقابل طرف است". مهم مذهبی مختلف نیروهای روی شما

 بین بایدمی شما که جهت این در یانئفدا بر فشار اعمال ضمن ولی،

 شدن پذیرفته بر زیادش اصرار نیز و بگیرید را ما طرف ،ما و هامذهبی

 "مرزبندی" تشدید و تقویت با رابطه در خودشان مترقی" "اقدام صحت

 به بینابینی نیروهای واداشتن لزوم و مذهبیون و هامارکسیست بین

 خالصه این در را خود حرف ایدئولوژیک، تکلیف تعیین و گیریموضع
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 پیروزی اثبات برای او نیست"! بدی چیز تضاد، "تشدید که: کندمی

 زمان   آن نویسیپاورقی ایدئولوژی، زمینه در خودشان انقالبی حرکت

 ضد "مارکسیسم عنوان تحت کیهان روزنامه در شریعتی علی دکتر

 با سیاسی اسالم ایدئولوگ این "سازش" و آوردمی شاهد را اسالم"

 :اینکه اثبات در و مارکسیسم حقانیت برای کندمی عنوان دلیلی را رژیم

 و حمید از بالفاصله دهدمی را حکم این او تا اما تواند"!نمی "مذهب

 خود ،}شما{برخورد طرز همین خود چنین: این گیردمی جوابی بهروز

 بین هنگام زود انداختن شکاف و مصنوعی" "مرزبندی از است مظهری

 متفاوت، بیاناتی با اگرچه بهروز و حمید بینابینی. نیروهای و انقالبیون

 بر شان،مذاکره طرف دادن قرار خطاب با منسجم ایگونهبه دو هر اما

 مساوی را خود طبقاتی پایگاه تغییر نباید آنها که دارند تاکید نکته این

 حساسیت که دارند وظیفه اینرو، از هم و کنند فهم طبقه خود محو

 مشترک مبارزه در یکدیگر با فکری هایجریان و طبقات بین مناسبات

 گیرند. نظر در را سیاسی

 

 شاهدیم را کردروی دو بروز

 موردی سر بر اختالف فقط موضوع، که دید توانمی آشکارا سانبدین

 طرفین خاص برداشت در تواننمی را شکاف و نیست طرفین میان معین

 تقلیل مشخص ارزیابی سطح به را آن و کرد خالصه آمده پیش واقعه از

 هم روبروی که داریم خود چشم پیش را فکری کردروی دو اینجا داد.

 همینبه هستند. متنافر سمت دو در انکشاف مستعد و گرفته قرار

 خود بعدی تک حرکت ادامه در اولی اگر نداشت تعجب جای هم، دلیل

 انقالب به نظرا   حتی و عمال   ،بعدی سال سه دو فقط طی

 به آمدن دچار با ولو دیگری، آن ولی برسد بالواسطه سوسیالیستی

 و تاکتیک اولی، بماند. هاواقعیت چارچوب در همچنان زیاد، نوساناتی

 نقطه کند، استنتاج ایدئولوژی از مستقیما   را خود جاری هایکردروی

 کمی چندان نه موارد در هرچند باشد جامعه خود اما دومی عزیمت

 دو هر گرچه آری، کند. عرضه هاعینیت از درستی برداشت نتواند هم
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 از مطلقا   را عینی وجود اولی اما اند،بوده ایدئولوژی بندپای سخت اینها

 تعبیر خدمت در را ها"اصولیت" دومی، و دادمی عبور ایدئولوژی منشور

 خواست.می واقعیت تغییر و

 دیالوگ، همین ادامه در و جاهمان که باشد تصادفی تواندمی این نه

 مجاهدین از "ترس خاطربه شما که: کندمی انتقاد فداییان به شهرام

 آنان، ایدئولوژی در ضعف" و سوراخ دنیا "یک علیرغم که بود خلق"

 این نه و نشدید؛ آنها اپورتونیسم با ایدئولوژیک مبارزه وارد وقتهیچ

 خوانیممی چنین را او به حمید جواب وقتی دارد شگفتی جای یکی

 که ما اختالفات... تا داریم تاکید اشتراکات بر خلق{ صفوف }در "ما که:

 این از دیگری جای در حمید نداشتیم". نعمتی - حیدری جنگ شما با

 تصریح اپورتونیسم، از مقابل طرف برداشت به تعرض با حتی گفتگوها،

 تواندمی ییبورژواخرده جریان فالن ما معیارهای "با اگرچه که داردمی

 لزوما   خودش"، }طبقاتی{"منافع جایگاه از اما شود" تلقی اپورتونیست

 توصیه حاال که: پرسدمی اشرف از شهرام هم وقتی نیست! چنین

 مبارزات ارکان از یکی بعنوان – ایدئولوژیک مبارزه با رابطه در شما

 او چیست، مذهبی اعتقاد بر پابرجامانده مجاهدین علیه - کمونیستی

 مبادا شوند متشکل تا کرد شانکمک "باید اول دهد:می جواب درنگبی

 سئوال مارکسیست مجاهدین نماینده هم وقتی و شوند"! پراکنده که

 هم آنگاه شود،می چه میان این در "ماتریالیسم" تکلیف پس کند:می

 و فکر ترویج بر زمان، به موضوع این دادن حواله با بهروز، هم و حمید

 گذارند.می انگشت "اجتماع" سطح در فرهنگ و علم

 نیروی هر او که است معنی بدان مذاکرات این در حمید هایکردروی

 رسمیت به و گیردمی نطر در آن مصالح و منافع با همانا را اجتماعی

 متد یک واقع در این، خودش. هایخواستهدل با الزاما   نه و شناسدمی

 فراتر مقطعی سیاسی کردروی آن یا این از وضوح به که، متدی است.

 متصف اشرف حمید دهد.می خبر معینی تیپیک نگاه نوع از و رودمی

  بینشی. و متد چنین به کننده عمل و بوده نگاه و روش این به
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 قیاس! و نقد

 یئفدا آن زمره در و دوره آن انقالبی چپ که است واقعیتی البته این

 بود، جامعه توسعه و تحول امر نیاز که آنگونه نتوانست متاسفانه خلق،

 علیه فرهنگی - فکری یافتهسازمان مبارزه عرصه دو در خود وظایف به

 کنار در عمومی سیاست در دمکراسی گفتمان برسازی و ییگراواپس

 مبارزه الشعاعتحت تمامی به اولی کند. عمل دمکراتیک سازیفرهنگ

 غیاب و گرفت قرار 32 کودتای بعد   شاه استبدادی رژیم علیه سیاسی

 به راستین باور فقد و ضعف در بایدمی همه از پیش نیز را دومی

 کشور انخواهآزادی جست. دیکتاتوری ضد مبارزان خود در کراسیودم

 مرزبندی و شاه دیکتاتوری علیه مبارزه همراهی ضرورت نشدند موفق

 نتوانستند، چون و گویند پاسخ را دین علم زیر ییگراواپس با سیاسی

 و ارتجاعی باورهای سربرآوردن خطر به الزم دادن بها از بعا  ط

 هم دلیل همینبه بازماندند. نیز داریمملکت سطح تا ییگراواپس

 اگرچه گفتگوها این در یانئفدا وقت رهبران بینیممی که است

 "اجتماع" تکامل و زمان مسئله را مذهب مسئله" "حل درستیهب

 جنبش بر سیاسی اسالم تسلط خطر از حال عین در ولی دانندمی

 است اینشانه ،خود این و دهند.می نشان غفلت جاری دیکتاتوری ضد

 چپ همه کلی بطور و خلق یانئفدا در محورانقالب نگاه سنگینی از

 با انقالبی جامعه وقتی است: بوده چنین آن در مسلط دیدگاه که ایران

 در بنایی زیر تحوالت هم بعدش و کرد تکلیف تعیین امپریالیسم و رژیم

 ناگزیر به نیز مذهبی روبنای آنگاه گرفت، قرار سوسیالیسم راستای

 با مبارزه عرصه در کاریکم آری، کرد! خواهد طی را خود زوال روند

 "روبنایی" مسایل حل کردن موکول و وانهادن در مطلقیت یی،گراواپس

 مدنی مبارزات از غافل چپ همه بزرگ معضل ظفرمند، انقالب پسا به

 بود. محورکراسیودم نبرد و

 و سیاسی صریح مرزبندی تدوین زمینه در هاکاریکم چنین بدیل اما

 و عمل از نوع آن توانستنمی هیچوجهبه دینی، بنیادگرایی با مخالفت

 طرف از که دوش ایانحصارطلبانه و جویانهبرتری ماجراجویانه، رفتار طرز
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 سر مذهب خود و هامذهبی قبال در شده مارکسیست خلق مجاهدین

 اشکال دارای عمومی نگاه همان کادر در که آنست حقیقت زد.

 اشرف حمید تشخیص این همانا باز وقت، هایمارکسیست اساسی

 گذاشت.می نمایش به را سیاسی بینیواقع که بود ارمغانی بهروز و

 الزامات قبال در آنان که بود مسئولیتی احساس گرنمایان آنها کردروی

 بحث طرف یک اگر داشتند. شانبرگزیده انقالبی نگاه و مشی

 تواند""نمی این حتی و – تواند"نمی "مذهب که گویدمی نگرانهساده

 انقالب امر خود حیطه در بلکه ،انهخواهترقی تحوالت کادر در فقط   نه را

 خلق مجاهدین زدن در هم را نتوانستن این تثبیت و - فهمد!می کردن

 چنین صدور از تنها نه اما دومی جوید،می شریعتی دکتر و مذهبی

 تخاصم از را گفتگویش طرف و خود بلکه ورزدمی اجتناب حکمی

 تعصب تقویت خطر ،آن در زیرا دهدمی پرهیز مذهب با سیاسی

 یکی – متفاوت درجات به نگاه دو هر گرچه کشد.می بو را مذهبی

 تقید فکری زندان در - افراطی فوق نحو به دیگری و عام گونهبه

 رصد توانمی وضوح به نیز را این ولی ند،امحبوس لنینیستی ایدئولوژیک

 حمید نگاه در جنبش هایواقعیت به نسبت مسئولیت احساس که کرد

 است. داشته وزن و جا اندازه چه تا اشرف

 مذهبی، زی"بورژواخرده" توسط رهبری کسب امکان با رابطه در

 ایران چپ کل بلکه گفتگوها، این طرف دو هر فقط نه که آنست واقعیت

 چه و رسد فرا راه از تواندمی مدهشی سونامی چه که دیدهنمی

 و زیر را ایران رودمی که است راه در مخربی "ناشناخته" گرداب آنسان

 بلکه پیچاند درهم را "پرولتاریا" فقط نه آمدنش با که، همانی کند. رو

 آن از بسیاری نیز و مشروطیت عینی دستاوردهای کوبنده درهم

 بودیم! درگیرش خود ذهن در ماها همه که شد ای"تاریخی" تصورات

 اعالم نه خطری، چنین یک با مواجهه نوع که اینست اما مسلم قدر

 و ایبرنامه فراست به چپ تجهیز همانا بلکه مذهب، علیه جنگ

 عمیق درک الزمه که، ایبرنامه است. بوده نگرانهآینده سیاسی

 نحوه آن، به اتکا با بتوان تا باشد جامعه دمکراتیک توسعه امر مقتضیات

 تنظیم خود ایبرنامه اهداف مقتضی را موجود سیاسی آرایش در ورود
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 مبتنی نیز ایبرنامه و محور،برنامه نگاهی داشتن سخن، دیگر به نمود.

 برهه آن چپ ما که چیزی همان درست کراسی؛ودم حصول مقدمتا   بر

 گفته تا کندمی حکم انصاف اما اینها تمام با بودیم. دور آن از تاریخی

 از نظرصرف شیعی، بنیادگرایی جریان حرکت بارز نمودهای که شود

 حمید که گرددبرمی 1355 سال بعد به بیشتر ،1342 خرداد 15 برآمد

 همینبه ند.وبش آنها شاهد تا اندنبوده زنده دیگر ارمغانی بهروز و اشرف

 بنیادگرایی رشد نمودهای که خود وارثان با مقایسه در آنها هم، اعتبار

 مراتبهب قصور دارای داشتند، خود چشم پیش را وسیع ابعاد در دینی

 اند.بوده زمینه این در کمتری

 

 واقعه پسا در برخوردی چنین اهمیت رونمایی

 رهبری مقام در اشرف حمید مسئوالنه و اصولی برخورد اهمیت

 بهتر و بیشتر آنگاه را مجاهدین در تحوالت به نسبت فدائیان سازمان

 رسیدن حکومت به و 1357 سال در بعدی تحوالت بر که دریافت توانمی

 خلق مجاهدین خود هم گیرد. صورت ترفزون یدرنگ مذهبی نیروی

 جمهوری حکومت گسترده طیف هم و مذهب سر بر مانده کماکان

 امر برای را ایران خلق یانئفدا اندتوانستهنمی هیچگاه اسالمی،

 همانی کنند، متهم هامذهبی به زدن" خنجر پشت "از چون موهومی

 یک دگراندیشان علیه مذهبی فرد هر پیش آن کمابیش وجود که

 چپ علیه که هم جنایتی هر اسالمی جمهوری است! فطری استعداد

 خورد به را چپ ضد بر ستیزیدین کارزار نتوانست هرگز اما انداخت، راه

 در یسبچبر چنین نه ایران، نزدیک ملی تاریخی حافظه دهد. جامعه

 تافت.برمی را آن هیچوجهبه نه و پذیرفتمی را فدائیان به انقالب فردای

 ،نشد عملی دینی حاکمیت شرایط در آنهم ،یزدن انگ چنین اگر پس

 آن چپ نیروی بزرگترین مسئولیت احساس که است بوده رواین از

 مدیریت و رهبری به ایران خلق یئفدا هایچریک سازمان یعنی ،زمان

 ایعرصه چنین در عمومی داوری بر پیشاپیش را تاثیرش اشرف، حمید

 بود. گذاشته برجای
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 دو فصل

 نیروهای جبهه موضوع با برخورد چگونگی

 انقالبی

 

 آن سابقه و جبهه بحث چرایی

 سوی از بویژه که بود مذاکرات این محورهای عمده از یکی جبهه، بحث

 بندیاستخوان با جبهه تشکیل ایده سابقه شد.می گیریپی شهرام

 گشتبرمی زمانی به یعنی قبل سال چند به البته مجاهدین، و یانئفدا

 داشت عهده بر را خلق مجاهدین سازمان رهبری رضایی رضا شهید که

 این اصلی هایکننده دنبال و مبتکران از شعاعیان مصطفی یاد زنده و

 ،یانئفدا که کندمی گالیه گفتگوها، همین از جایی در شهرام بود. فکر

 هایسال زمانی برهه در جبهه تشکیل برای شعاعیان هایتالش قدر

 خاطربه که کندمی متهم را آنها ،همین بر مبتنی و ندانستند را 52 و 51

 بردن باال و روی()راست جبهه به سازمان سطح آوردن پایین دغدغه

 این در درخوری نقش نتوانستند روی(،)چپ سازمان تا جبهه سطح

 شهرام سوی از زدنی طعنه چنین قبال در حمید کنند. ایفا عرصه

 به نسبت سازمان وقت مرکزیت و او هم، واقعا   که چرا کندمی سکوت

 چنین و اندداشته خاصی وسواس روی""چپ و رویراست این

 این پایه بر ایدئولوژیک مبارزه قالب در مشخص، بطور نیز را ایدغدغه

 هایاندیشه با خود، جای جبهه و دارد خود جای سازمان که باور

 علی یا مارکس "مبارزه که او تز این بویژه و شعاعیان مصطفی

  بودند. داده بروز خود از شناسد"نمی
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 و هاکاریکم یعنی سازمان، علیه شهرام دیگر اتهام با رابطه در اما

 خلق، مجاهدین با سیاسی نزدیکی به نسبت آن هایورزیدن اهمال

 هایهمکاری از آوردن مثال ضمن و گیردمی موضع قاطعانه اشرف حمید

 جنبش نخست سال دو طی مجاهدین با یانئفدا صمیمانه عملی

 هایتوصیه بندپای شما اینکه به امید با ما که: گویدمی مسلحانه،

 اینامه طی 52 سال در ،هستید زندان از محسن سعید اتحادخواهانه

 ریزیپی و همدیگر با تنگاتنگ همکاری برای خود آمادگی صراحت، به و

 گذاشتیم میان در شما وقت رهبری با را، سازمان دو توسط ایجبهه

 مذاکره طرف البته اینجا در ماند. نتیجهبی مجاهدین جوابیه بر مبتنی که

 در و کندمی اطالعیبی اظهار شده بدل و رد هاینامه وجود از حمید

 وقت رهبری جواب نوع از یابیاطالع برای خود عالقمندی آن، پی

 در شنود:می چنین حمید از پاسخ در که داردمی ابراز نیز را مجاهدین

 خطوط به فقط آن{ }در و نبود "پذیرفته جبهه مسئله مجاهدین، جوابیه

 بود". شده اشاره مشترکی

 امتناع به نسبت یانئفدا قضاوت واقعی، هایداده پایه بر که دانیممی

 بوده این جبهه تشکیل پای رفتن از مجاهدین رهبری زمان آن عملی

 شاناجتماعی پایگاه مالحظات رعایت خاطربه چه ،مجاهدین که است

 در یانئفدا با مقایسه در که کادری و سازمانی ضعف احساس چه و

 حالی در این، و نداشتند. را جبهه برسر توافق آمادگی کردند،می خود

 از عام جبهه تاسیس بر مبنی شعاعیان هایتالش سویک از که بود

 مجاهد و یئفدا مسلح جریان دو بندیاستخوان با مسلح مبارزان همه

 ارتقای بر مبتنی یانئفدا دیدگاه دیگر سوی از و داشت جریان

 به ورود سطح تا مسلحانه مبارزه به معتقد سازمان دو هایهمکاری

 جای باز بود. گرفته خود به باالیی عملی زمینه ،هم با ایجبهه ائتالف

 برای یانئفدا عالقمندی شدنگذاشته پاسخبی پی در که دارد گفتن

 تردیدها رشته یک تدریجهب که بود مقابل طرف سوی از جبهه تشکیل

 سطح در مناسبات بردپیش برای مجاهدین نیت حسن میزان پیرامون

 زیاد بدبینی سطح به و گیردمی شکل خلق یئفدا هایچریک میان باال

 به نسبت مجاهدین در هاسوءظن ایپاره نیز، متقابال   روید.می فرا
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 زند.می لطمه مناسبات در صمیمیت به و گذاردمی رشد به رو یانئفدا

 که رسندمی انباشت از حد آن به حتی خود ادامه در سوءنظرها این

 هایتهمت صحنه به بدل قسما   را نوشتار این نظر مد مذاکرات همین

 کند.می همدیگر علیه طرف دو درشت

 برداشت روی از پرده طرفین، بین حاد مجادله از جایی در اشرف حمید

 توضیح اینگونه راست رو و رک را یانئفدا مکنونات و داردبرمی خودشان

 دیدند سازمان کادرهای وقتی 51 سال اواسط از بعد که: دهدمی

 برخورد آنان با طلبانه"هژمونی و کارانه"کاسب گونهبه مجاهدین

 هم بدشان مجاهدین گویا که گرفت شکل آنها در حس این ،کنندمی

 این البته شهرام بروند! بین از حتی یا و شوند تضعیف یانئفدا آیدنمی

 خاطرنشان هایشصحبت از جایی در متقابال   و کرده رد را سنگین اتهام

 که بود داده شکل ما در را ظن این هم، شما رفتارهای :که سازدمی

 اکنون و دارد وجود مجاهدین علیه سیستماتیک جریانی شما درون انگار

 این و مجادالتی، چنین از دیگری جای در همو هست! فعال کماکان نیز

 سئوال این ما برای حتی که: کندمی فاش قائدی جواد همراههب بار

 سازمان با جویانهرقابت موضعی از خلق یانئفدا گویا که آمده پیش

 نیستند! راضی آن در ایدئولوژیک تحوالت از هم چندان خلق، مجاهدین

 صریحا   هاگمانه این دو هر داشتن اعالم پایهبی با بالفاصله حمید، اما

 ادامه در مباحثه، طرفین که است یادآوری به الزم کند.می رد را آنها

 نیز و آمده پیش وضع از ناراحتی ابراز با کنندمی سعی شانگفتگوهای

 متقابل هایبدگمانی این از حدودی تا خود، از انتقاد به اقدام گهگاه

 خاطرنشان مذاکرات این آخر لحظات در شهرام حتی بگیرند. فاصله

 بدتون }شما{ شدیم، مارکسیست ما اینکه از هرحالهب" که: داردمی

 کندمی سکوت زمینه این در حمید گرچه خوشحالید". خب و نیامده

 اینها تمام با دارد. تاکید گفتگوها از دور این بودن "سازنده" بر نیز او ولی

 توسط سازمان دو مذاکرات از دور این شدن اعالم "سازنده" علیرغم و

 مسلط ابهام و تردید به آلوده فضای که اینست اما واقعیت طرف، دو هر

 اندک سطح از - هم نتوانست و – توانستنمی طرفین مناسبات بر

 رود. فراتر فیمابین روابط در تلطیف
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 هایپیام به اشاره با حمید مذاکرات، از بخش این هایصحبت پی در

 پاسخ" دو به یاوه "دو مقاله نیز و سازمان دو بین شده بدل و رد

 جبهه با رابطه در مشکل اصل شهرام، نظر مد زمان همان در شعاعیان

 زمینه این در مجاهدین بودن مردد بر و دهدمی نسبت مجاهدین به را

 آن در که فداییان به رضایی رضا نامه به ارجاع با او گذارد.می انگشت

 است اشاجتماعی توده با پیشتاز اتحاد مقدم، "مسئله بود: شده گفته

 همین از مطالبی منتقدانه نقل همچنین و پیشتاز" با پیشتاز اتحاد نه و

 مردم برابر در خود از بایدمی ابتدا هامارکسیست اینکه نظیر ،نامه

 رضا سوی از هاییتوصیه به اشاشاره حتی و کنند حیثیت" "اعاده

 علمی فلسفه از استفاده لزوم بر مبنی یانئفدا به خطاب رضایی

 خود مذاکره طرف به خطاب "مارکسیست"، و "کمونیست" جایهب

 ما با ایجبهه نوع اتحاد آمادگی شما زمان، آن در که: شودمی متذکر

 علت که: گیردمی را نتیجه این وارتحلیل ادامه، در او اید.نداشته را

 بیم به اساسا   ها،مارکسیست ما با جبهه تشکیل از تانرهبری نگرانی

 حامیان میان در احتمالی نارضایتی بروز از شما سازمان هراس و

 متذکر تحلیل، و گمان این رد با اما شهرام گشت.برمی آن اجتماعی

 را مجاهدین وقت مرکزیت نگرانی منشاء بایستمی شما که شودمی

 مجاهدین اعضای خود شدن مارکسیست از آن مذهبی رهبری ترس در

 امروز تا کردیدمی جستجو سازمان دو مشترک جبهه درون و متن بر

 همکاری برای مجاهدین سوی از امتناعی هم اگر که بشوید متوجه

 بوده گذشته به مربوط امری صرفا   ،است داشته وجود شما با ایجبهه

 باشد. مرتبط حاضر لحظه با که نه و

 

 وحدت؟ یا جبهه

 کماکان تداوم بر گذاشتن انگشت با گفتگوها همین ادامه در اما حمید

 جبهه، مسئله حول مجاهدین میان بعدتر سال دو طی هاکاریمحافظه

 شما نماینده رفیق به 53 بهار در حتی ما اینها همه با که گویدمی

 مشترک کمیته تشکیل پیشنهاد بود( آرام بهرام یاد زنده ش)منظور
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 که کردیم هم تاکید و دادیم را ضدامپریالیستی جبهه تاسیس برای

 است" شدن نزدیک برای که هم از شدن دور برای نه "انتقادها چون

 زمینه بر را موجود متقابل انتقادهای که است الزم و درست پس

 موضوع که دیدیم باز اینهمه، با اما برد. پیش جبهه کادر در و هاهمکاری

 مجاهدین نماینده سخنان، این مقابل در ماند. پاسخبی شما طرف از

 از ناشی صرفا   شما را، تعلل این که شودمی متذکر مارکسیست

 این طی مجاهدین در ایدئولوژیک تحوالت پروسه به مربوط هایگرفتاری

 حاال اینکه: هم دلیلش موضوع؛ خود به مربوط نه و بدانید زمانی دوره

 تشکیل مصمم پای ،آمده مواضع" اعالم "بیانیه در که همانگونه ما، دیگر

 شده داده فراخوان به مییشما پاسخ راه به چشم مشتاقانه و ایمجبهه

 ما. توسط

 اشگفته به وارگالیه و بالفاصله شهرام رسدمی اینجا به که صحبت

 و ما پیشنهاد از استقبال جایهب شما ،ولی که: کندمی اضافه اینگونه

 عنوان تحت 6 شماره خلق نبرد سرمقاله در و رفتید آن، به مثبت پاسخ

 وحدت موضوع دفعتا   ما، با مشورت کمترین بی و وحدت" "شعارهای

 به کارتان، این با و کرده جبهه جایگزین را هالنینیست - مارکسیست

 آوردمی استدالل اما پاسخ در حمید دید.روآ وارد شوک ما رفقای همه

 بودید شما این هم، و شده عوض قبلی شرایط آن هم ،دیگر حاال که

 طرح و ایده نمودن بیرونی به اقدام ارهبیک به ما با مشورت بدون که

 هم کم محتویاتش پیرامون ما که، طرحی کردید؛ "بیانیه" آن در جبهه

 واکنش دادن نشان با جواب در هم شهرام البته نیستیم. دارمسئله

 درباره هم ما که همانگونه که: سازدمی خاطرنشان چنین درنگ،بی

 دنیا یک ها"لنینیست – مارکسیست "وحدت پیرامون شما مبهم طرح

  داریم! مسئله

 داردمی ابراز چنین داده، ایدئولوژی تغییر مارکسیست مجاهدین نماینده

 اول" "گام جبهه، و است سازمانی وحدت بر مقدم جبهه، تشکیل که

 که کندمی تاکید ،هم همین بر مبتنی و رود؛می شمار به وحدت امر

 جبهه کادر "در و دیآ فراهم تواندمی اتحاد بستر بر فقط حزبی، وحدت
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 دو مناسبات که است نظر این بر اما حمید آمد". خواهد دست به

 از بخش این در گرفته صورت ایدئولوژی   تغییر به توجه با سازمان

 وارد منطقا   مسلحانه، مشی سر بر طرف دو اشتراک نیز و مجاهدین

 وحدت سطح در بایدمی را اختالفات و اشتراکات لذا، و شده جدیدی فاز

 رونما مهمی نکته جبهه، سر بر گفتگوها این تداوم در کرد. بررسی

 بر بایدمی اشرف حمید در فکری تحوالت درک نظر نقطه از که شودمی

 موضع بر گذاشتن انگشت با شهرام که، آنجایی داشت. خاص مکث آن

 حساب، این با پس دارد:می خاطرنشان چنین جبهه، پیرامون حمید

 "مبارزه جزوه در او که زیرا ،یددار احمدزاده نظریه خالف نظری شما

 مقدم، مسئله بود داده نشان تاکتیک" هم و استراتژی هم مسلحانه

 شکل مسلحانه مبارزه زمینه بر تواندمی که است جبهه بلکه حزب نه

 نکته این اما، شهرام سوی از تعرضی چنین از ترتامل قابل و گیرد.ب

 نماینده تئوریک گیرینتیجه این ،اشرف حمید که است دارمعنی

 را احمدزاده نظرات با یانئفدا کنونی دیدگاه تفاوت بر مبنی مجاهدین

 او که است حالی در هم آگاهانه سکوت این رد! نه و کندمی تایید نه

 )حزبی( وحدت تقدم و اولویت بر مصرانه بحث، آخر تا و کماکان بهروز و

 جبهه تاسیس به نسبت مسلحانه مبارزه به معتقد هایمارکسیست

 .فشارندمی پای طبقات نمایندگان از متشکل

 ایستدمی این سر بر آخر به تا مذاکرات، روز آن گفتگوهای طول در حمید

 معتقد هایمارکسیست وحدت اعتبار به همانا جبهه حاضر، حال در که

 هم پایه همین بر .بیاید وجود به تواندمی که است مسلحانه مبارزه به

 جبهه به نسبت مسلح مارکسیستی حزب تقدم بر او که است

 موضع بر ماندن عین در اما مجاهدین نماینده ورزد.می اصرار سیاسی

 و جنبه این در فقط حمید اخیر گفته بر جبهه، تشکیل بر مبنی خود

 است}که{ معلوم دیگر{ "}این که: گذاردمی صحه بدینگونه هم صرفا  

 وارد قدرت موضع از بایدمی کارها،سیاسی هم و هامذهبی با هم ،ما

 ما "قدرت که: گیرینتیجه این برای نیز تصریحی چنین شویم". جبهه

 و شده صحبت وارد ارمغانی بهروز اینجا در ماست". وحدت در

 پذیریدمی }آیا حساب، این "با پرسد:می مذاکره طرف از واربستجمع
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 اولتان، اتحاد و شماست اتحاد دوم مرحله ای،توده واحد جبهه که{

 صرفا   و پذیردنمی را بودن دوم و اول اما، شهرام ماست؟". با }اتحاد{

 سازمان یک هم{ }با جبهه، }آن{ در که پذیریممی فقط "ما گوید:می

 موضوع که داردمی تصریح جواب این با او واقع در و }باشیم{" واحد

 دستور از را آن هم تواندنمی لذا و نیست جبهه موضوع فیان وحدت،

 از و خوردمی گره بار چندمین برای که ستاینجا در بحث کند. خارج کار

 ادامه در ،که یماندن نتیجهبی ماند.می باز قطعی نتیجه به رسیدن

 طرف از حمید که، زمانی و آنجا جمله از و شودمی تکرار بارها مباحث

 اصولی را، وحدت برای ما شعار "باالخره پرسد:می خود مذاکره

 :دگویمی و زده گروکشی به دست عوض، در شهرام و نه؟" یا دانیدمی

 راجع تانموضع که بگویید }متقابال { هم شما اما معتقدیم، آن به "}ما{

 تفسیر راستای در حمید اینجا در چیست؟"! جبهه برای ما پیشنهاد به

 رسیده استداللی نتیجه این به که است مقابل طرف از عقیده ابراز این

 نظر از هم حزبی، وحدت که "بپذیرید صورت، این در :که گویدمی و

 کندمی اضافه اشگفته بر و دارد" تقدم جبهه بر تئوریک هم و زمانی

 روشن آنرا خطوط و جبهه حدود که است وحدت که:"}بدینسان{،

 کرد". خواهد

 تاسیس مصرانه همچنان و نیست ایگزاره چنین به قانع اما شهرام

 آن، جریان در که کندمی ارزیابی توامان روندی را وحدت انجام و جبهه

 است نیز پایه همین بر او برود. پیش اولی دل در باید و تواندمی دومی

 سازمان دو وحدت زمانهم و جبهه تشکیل سویهب پیش کردروی بر که

 وحدت "مسئله ترتیب:بدین که گیردمی نتیجه و هفشرد پای آن درون در

 به اگر که جبهه... به راجع شاننظرات به شودمی موکول سازمان دو

 اگر و است حل بخود خود }هم{ وحدت برسیم، جبهه منطق

 از تحیر با ارمغانی اینجا در کنیم."نمی هم وحدت آنموقع نرسیدیم...

 از مارکسیست، مجاهدین نماینده توسط حزبی وحدت امر سازیساده

 اختالفی نقطه هیچ خودتان{ و ما }بین شما "یعنی پرسد:می چنین او

 تفصیلی بحث یک وارد پاسخ در اما شهرام وحدت؟" برای بینیدنمی

 منوط جبهه ضرورت پذیرش به دیگر بار را طرف دو اختالف تا شودمی
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 به را خود مذاکره طرف احمدزاده، رفیق تزهای به ارجاع با آنگاه و کرده

 هم مسلحانه "مبارزه مانیفست مفاد بر ناظر اندیشه دایره از نزدبیرون

 به او نظری تعرض این مبنای د.کنمی متهم تاکتیک" هم استراتژی

 نوشته احمدزاده مسعود که آنست در هم ارمغانی بهروز و اشرف حمید

 جبهه ها،هگرو انواع جلد در پیشاهنگ مبارزه جریان "در بود:

 حزب }نیز{ آن، دل در و ادامه در و گیردمی شکل ضدامپریالیستی

 است امری جبهه، پرولتاریا. هژمونی تامین منظورهب آنهم و پرولتاریا

 گرهگاه این در طرفین، بحث کلی". امری حزب، آنکه حال و مشخص

 ماند.می نتیجهبی و شودمی قفل دیگر بار

 

  جبهه از درک

 سازمان تا دو "وجود اینکه قبول با مجاهدین نماینده بحث، این حین در

 حمید از است" مسخره }امری{ اصال   واحد مشی خط با مارکسیستی

 خواهیدمی چه زیبورژواخرده با میان این در الخرهاب که پرسدمی

 واکنش بالفاصله او "همکاری". دهد:می جواب هم اشرف بکنید؟

 است". جبهه همان دیگر که "این گوید:می و داده نشان استنتاجی

 توافقات رشته یک همان "جبهه گویا که او برداشت رد با اما حمید

 و سازمان معنی }به ارگان باید جبهه "خیر! دهد:می پاسخ است"

 باشد". داشته رهبری{

 جبهه. اجتماعی پایه و پروسه سر بر گیرددرمی هم بحثی طرفین بین

 تثبیت از حدی متعاقب تنها سیاسی هایجریان که: اندیشدمی حمید

 زمینه در توانندمی که است شاناجتماعی عقبه در خود موقعیت

 برعکس، اما بحث مقابل طرف باشند. داشته جدی برآمد جبهه، موضوع

 پایه با سیاسی جریان میان پیوند تحقق امر اتفاقا   که دهدمی توضیح

 از متشکل جبهه تاسیس به است موکول عمال   خود آن، اجتماعی

 خلق پیشتازان انواع ورود بعد به منوط مشخصا   و طبقات پیشتازهای

 به اشاره با او ای.جبهه خصلت با سیاسی مشترک اقدام عرصه در
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 به اعظمی هوشنگ دکتر یاد زنده حرکت همچون موجودی نمادهای

 دمکرات حزب مردمی ظرفیت لرستان"، مردم "حمایت پشتوانه

 تاریخی نفوذ دارای که - آن عراق در مستقر رهبری با – ایران کردستان

 حقوق از دفاع در االحواز" التحریر"جبهه است، کشور کردهای میان

 در هانارضایتی بر متکی بلوچستان" آزادی "سازمان نیز و ایرانی اعراب

 طرفداری در ارتشیان میان خواهانهترقی تحرکاتی بروز کشور، هایبلوچ

 از سرگردی پیوستن در متجلی جمله از و مسلحانه انقالبی جنبش از

 مذهبی جریان چندین برآوردن سر ،مجاهدین سازمان به مراغه پادگان

 پیشنهاد غیره، و مجاهدین و یانئفدا طیف از خارج کارنظامی چپ و

 در جبهه که: ایستدمی این بر و دهدمی را جریانات این با گیریارتباط

 جنبش با نیروها همین سیاسی ائتالف مگر نیست چیزی واقع،

 حمید مجاهدین. و یانئفدا رهبری تحت و محوریت به مسلحانه انقالبی

 این هایائتالف که بگوید خود مذاکره طرف به صراحتا   آنکهبی اما اشرف

 واقع در ،داندمی سیاسی نمایش و فرمالیسم از نوعی را باال از چنینی

 یئفدا هایچریک سازمان که نکته این روکردن با او ندارد. باوری چنین

 گرفته ارتباط شده برشمرده جریانات ینهم اکثر با پیشاپیش ایران خلق

 دارای نه آنها، که: دهدمی را حکم ینا دارد، آشنایی آنها با تا  نتیج و

 اند.انقالبی عمل اهل نه و هستند اجتماعی ریشه

 روشی، نظر از جبهه امر به شهرام تقی نگاه نوع آنکه با که دید توانمی

 امر که یافتهدر درستیهب را نکته این او و است اشرف حمید از بازتر

 هایجریان رهبران اقدام کانال از همانا جبهه سازمانی تاسیس

 آنها میان سیاسی هماهنگی به دادن شکل برای اپوزیسیون سیاسی

 در مهم است عاملی ،گفتگو و مذاکره و شود عملی تواندمی

 بر توانمین اما حالهمان در سیاسی، هایائتالف و جبهه گیریشکل

 نیروهای سنجیده ارزیابی در اشرف حمید هایبینیواقع رشته یک

 هایگیریسخت به انتقاد عین در یعنی، بست. چشم موجود عمال  

 در ورود ضرورت به وی کافی نا اعتنای و جبهه پای رفتن برای حمید

 هایورزیدن درنگ کنار از تواننمی هم سادگی به سیاسی، مذاکرات

 همچنین و کننده گمراه سیاسی هایپردازیخیال از احتراز منظورهب او
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 در و صوری اتحادهای به ورود از سازمانش و او هایجستن اجتناب

 جدیت دهنده نشان حمید، هایتامل این کرد. عبور ،باد معرض

 پیش در عملی نتایج دارای پذیریمسئولیت ینبم نیز و اوست سیاسی

 هایجریان عملی رفتار و اصالت همانا اشرف، حمید برای مالک وی.

 دارد:می تاکید گفتگوها این در که نیست هم تصادفی و است سیاسی

 فقط او، است." کننده تعیین که است کردعمل نیستند، مهم ها"گفته

 اعتبار به باید افراد، گفته "به گوید:می و داندمی "لنینی" را همین هم

 فهمد،می مشترک عمل و عمل را جبهه مایهجان او داد". بها کردارشان

 شدن بدل و رد با نه و آوردبرمی سر که است عمل حین جبهه اینکه، و

 از ابتکارات اهمیت پیرامون او نگاه ضعف بنابراین باال. در هاقرار و قول

 بر تاکید در اشنگرش قوت بر نباید جبهه، تشکیل با رابطه در باال

  بیندازد. سایه پایین از جبهه گیریشکل

 

 آن رهبری و مشی هدف، جبهه:

 که گیردمی شکل کنندگان گفتگو بین هم دیگری بحث حال همان در

 رهبری موضوع در مجاهدین نماینده تاکیدات آن، و دارد درنگ جای

 دو بین توافقات تحقق بر متاخر آنرا اعالم و جبهه تاسیس او است.

 همدیگر با خلق یئفدا هایچریک و مارکسیست مجاهدین سازمان

 مسئله پیشاپیش فصل و حل منظورهب و خاطرهب نیز مشخصا   و داندمی

 برای سخن، دیگر به آنست. تاسیس خواهان که ایجبهه در رهبری

 به است مشروط مقدمتا   آن، تداوم و جبهه تشکیل باور، و تفکر نوع این

 آن با نگاه این اگر حال جبهه. بر خویش رهبری عملی تضمین و تامین

 در اشاره مورد سیاسی جبهه به دهیشکل امر در فرمالیسم برخا  

 سالهده پرواز یک امتزاج، ینهم بر مبتنی و شود ترکیب قبل پاراگراف

 کاریکاتور همان به تواننمی دیگر منطقا   آنگاه ،بگیرد صورت تاریخی

 شودنمی نیز نرسید. 60 دهه نخست نیمه در ملی مقاومت شورای

 رهبری تحمیل ایده یابیمصداق شاهد "شورا" همین وجود در که

 امر در هاناگزیری یعنی تحمیلی، چنین پیامد نیز و جبهه بر خود مطلق
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 بدون "هژمونیسم"، از نوع هیچ نشد. "جبهه" در هاتصفیه و هااخراج

 نیست. پیامدبی و زمینهپس

 صریح سیاسی مبنای یک سیاسی، جبهه به اشرف حمید نگاه در

 در اشتراک نیز و هدف سر بر است وحدت همانا آن، و کندمی عمل

 نه اشتراکی، و وحدت چنین بدون آن. به رسیدن برای سیاسی مشی

 به آمدن نایل امکان از نه و بود خواهد بین در جبهه بودن نافذ از خبری

 تجربه شخصا   خود که بوده آن از ترجوان هم اگر اشرف حمید هدف.

 را این شانس اما بگذراند، سر از مستقیم طورهب را دوم ملی جبهه

 یشخصیت - جزنی بیژن چون کسی هایآموزش تحت تا است داشته

 که بیاموزد را تجربه این - سوم و دوم ملی جبهه مبارزات در مبتکر

 همان به ،باشد دربرگیرنده بایدمی که میزان همان به درست جبهه،

 هدف در بودن گنگ و شدن گیج از است گرفتن فاصله نیازمند هم اندازه

 در فقط جبهه که بود فهمیده خوب او مبارزه. عمومی روش و سیاسی

 تواندمی که است سیاسی مشی خط فراگیری در و هدف شفافیت

 گردانصحنه را ملی کارزار و گرفته دست در را عمومی جنبش گردونه

 اما او در مشکل بود؛ دریافته درست را ایآموزه چنین حمید، شود.

 با ایجبهه ظرف در تمامی به آنرا داشت اصرار که نمودمی رخ آنجایی

 خودسرانه گذاشتن کنار در نه او گرفتاری و گیر کند. پیاده نظامی مشی

 جبهه دامنه ناگزیر کردن محدود نتیجتا   و جبهه از جریان و نیرو آن یا این

 و جبهه بر سازمانش رهبری خودسرانه عمالا   در که نه و است هبود

 مسلحانه مشی تحمیل در عمال   بلکه خود، از نیروها راندن نتیجه در

 یا دانسته و ناخواسته یا خواسته او خلقی. فراگیر جبهه بر بود

 این در برعکس، که نه و کردهمی حقنه جبهه بر را سالح نادانسته،

 شود دانسته مرجح سالح محدودیت بر جبهه الزامات تا بکوشد جهت

 نگاه با او که بود این در مشکل بدارد. مرعی را همین هم عمل در و

 آن یا این نیز آن بر مبتنی و زدهمی انتخاب به دست سالح، به مسلح

 گذاشت!می آن از بیرون در که یا و دادمی جا جبهه درون را جریان و نیرو

 نخواهد که بوده اینها از ترفروتن و تربینواقع جنبش، برابر در اشرف

 جنبش در فرعی و اصلی و گیرناپی و گیرپی امکانات همه از گیریبهره
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 که آوردبرمی سر آنجا در ما وقت سازمان و او کار گره بپذیرد، را

 و داده سامان مسلحانه مبارزه حول و بستر بر را جبهه خواستیممی

 حول جبهه تاسیس جز نبود چیزی معضل، و کنیم! بپا سالح بنیان بر

 حمید تاریخی تنگنای آن. بودن محوری خصوصیت با و مسلحانه مبارزه

 برخورد در مثال   نه و جست بایدمی این در مشخصا   را، ما همه و بهروز و

 پایه بر وقت. عمومی جنبش دارانسهام دیگر به نسبت نظرانه تنگ

 به امروزین نگاه که است هم پیوسته وقوع به تاریخی حقیقت همین

 و اوست به احترام موجب جبهه، موضوع در اشرف حمید کردروی

 وی! نگرش نقد برای ایمایهدست زمانهم

 

 جبهه؟ کدام

 و نوع را، طرفین میان جبهه سر بر بحث در دیگر مهم بسیار موضوع

 "بیانیه در شده مارکسیست مجاهدین داد.می تشکیل جبهه ترکیب

 بودند گفته سخن ای"توده واحد جبهه "تشکیل از خود، مواضع" اعالم

 بر نیز آن رهبری و سازدمی خلق صفوف را جبهه ترکیب آن، در که

 طیف بر طبقه این حزب هژمونی اعمال طریق از پرولتاریا" "طبقه عهده

 بحث، این در جبهه از مرادشان ارمغانی بهروز و اشرف حمید اما جبهه.

 هایشاناستدالل و گفتار از و ضدرژیم، و ضدامپریالیست است ایجبهه

 را جبهه ترکیب آنها که کرد استنتاج توانمی چنین نیز، بحث متن در

 روند عینی نتایج رابه اشرهبری بندیخصلت ولی خواهندمی خلقی

 در کمونیست پیشاهنگ شایستگی میزان و حد و مسلحانه مبارزه

 حال عین در کنند.می موکول آن در او نقش ایفای و عمومی جنبش

 خلق یانئفدا نمایندگی هیئت سوی از و بحث این در که را آنچه اما،

 ضددیکتاتوری واحد جبهه موضوع همانا یابیم،می مسکوت کلیهب

 از مقطع این حمید   دقیقا   و – اشرف حمید که واقعیت این در است!

 و نوشته آخرین نداشت امکان - مارکسیست خلق مجاهدین با بحث

 یعنی جزنی بیژن مانیفست ترینمتکامل سیاسی لحاظ به واقع در

 جایز هم تردیدی کمترین باشد، نخوانده را دیکتاتوری" علیه "نبرد
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 از دیرتر توانستهنمی جزوه این که است فهم قابل کامال نیست.

 8 از پس اینکه کما بگیرد. قرار سازمان رهبری دست 1353 زمستان

 مقام در فرجودی حسن یاد زنده پور،عبدالرحیم مجید گفته مطابق تیر،

 از نفر چند با مشورت بعد   ،سازمانیدرون روابط کننده هماهنگ

 اختیار در زمان آن تا که را جزوه این سازمان، شده تعیین تازه مسئولین

 توزیع سازمان اعضای همه سطح در ،بود نگرفته قرار تشکیالت کل

 کند.می

 را سئوال این بایدمی و توانمی ،تاریخی هایداده چنین اساس بر

 استراتژیک خط این جوهر و مفاد اصوال   اشرف، حمید آیا که کشید پیش

 آن در مطروحه تزهای تا جستهمی فرصت فقط و بود پذیرفته را جزنی

 وی خود که یا بیندازد، جا سازمان در شده مدیریت روند یک طی را

 مرکزی تز هم هنوز ،جزنی سیاسی و نظری اتوریته پذیرش علیرغم

 آیا بقبوالند؟ خود به توانستنمی و کردهن هضم خود در را نوشته این

 این درگیر جزوه، این مفاد پیرامون اشرف ذهن که کرد تصور شودنمی

 و داشت را ضددیکتاتوری جبهه هم توانمی چگونه که بوده پرسش

 شعار بین تناقض آیا اصوال   و را؟! مسلحانه" مبارزه بودن "محوری هم

 مبارزه بودن محوری مشی با شاه فردی دیکتاتوری ضد فراگیر و عام

 جنبه اششده تربیت حمید در که گشتبرنمی بیژن خود به مسلحانه،

 دیکتاتوری" علیه "نبرد مجدد بازخوانی که چرا یافت؟می مضاعف هم باز

 در نیز اثر خود که رساند این به مرا نوشتار، این تدوین حین جزنی

 از آن در و است ساکت عمومی نبرد این از جبهه منطقی استنتاج

 از حرفی و درونمی سخن هاهمکاری و هاهمسویی از بیشتر چیزی

 مرکزی تز منطقی نتیجه آنکه حال نیست. میان در ضددیکتاتوری جبهه

 همانی باشد، دیگری چیز ضددیکتاتوری جبهه جز توانستهنمی اثر این

 با یافت. تجلی غیرسازمانی شکل در و عینی بطور 57 سال طی که

 این در که ایاشرف حمید که است پرسیدنی واقعیت، این به توجه

 استراتژیک اول "مرحله تثبیت از ناشی پیروزی سرمست زمانی مقطع

 و پوست با را مسلحانه مبارزه ظفرنمون نتیجه و بود مسلحانه" مبارزه

 حس سازمان قامت در پیشاهنگ تشکل گیریشکل در خویش گوشت
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 نزدیک ضددیکتاتوری عمومی جبهه ایده به توانستمی چطور کرد،می

 باشد؟ محور توانستنمی و بایستنمی سالح مسلما   ،آن در که شود

 و حیات کننده تعیین اول نفر و گراعمل رهبری چونان اشرف حمید آیا

 مطلقیت برایش مسلحانه مبارزه محوریت که مقطع آن سازمان   عمل

 و تفکر چنین با توانستمی منطقا   داشت، مشی در سیاسی و نظری

 سیاسی مشی کانون در را شاه فردی دیکتاتوری ضد جبهه باوری

 و اندتاریخ گورستان در دفن البته ها،پرسش این دهد؟ قرار سازمان

 اما مسلم قدر شد. طی که سیری آن کننده ترسیم نه هم طبعا  

 شعار باره در مرگش، زمان تا چه و مذاکرات این در چه حمید که اینست

 سکوتی ماند. ساکت فردی دیکتاتوری علیه عمومی نبرد مرکزی

  برانگیز! پرسش بس و پرمعنی

 بارها البته که جبهه، مبحث گفتگوهای کلی خطوط و چکیده اینهاست

 را همدیگر طرفین و شوندمی تکرار مذاکرات این از دیگری جاهای در و

 زمینه در عهد نقض و جبهه موضوع در کاریکم به متهم کرات به

 چیز مذاکرات، نهایت در که اینست اما امر واقعیت کنند.می هاهمکاری

 مگر شودنمی حاصل جبهه موضوع در گیریدندان و مشخص چندان

 در مذاکره طرف دو توسط گفتگوها از دور این بودن مثبت اعالم صرف

 سال همان پاییز و تابستان بهار، در که آن پیشین دور سه با مقایسه

 "سازنده"، مذاکرات این در آنها بین توافق تنها بود. گرفته صورت 1354

 فصل در که است مشترک نشریه انتشار غیرشفاف و بندنیم طرح

  گفت. خواهم سخن آن پیرامون وحدت حول مذاکرات به مربوط
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 سه فصل

 انقالبی چپ وحدت پیرامون

 بحث از را جبهه به مربوط مباحث گفتگوها این در توانمی سختی به

 پی در طرفین وقتی هم خاطر همینبه کرد. تفکیک وحدت درباره

 متمرکز وحدت درباره شنید و گفت بر جبهه، حول گیرنفس مذاکراتی

 به مربوط مسایل از برخی پیشاپیش سویک از که بینیممی ،شوندمی

 گفتگو بستر بر دیگر سوی از و اندشده طرح جبهه بحث متن در وحدت

 با شود.می زده جبهه موضوع به دگرباره گریزهای ،وحدت پیرامون

 نوشتار این در مستقل فصلی وحدت، مبحث که بود الزم اما، اینهمه

 با فقط نه جبهه و وحدت اولویت پیرامون طرفین تاکیدات اصوال   باشد.

 کهاین خاطربه نیز وحدت موضوع بلکه کرد،می تفاوت همدیگر

 گنگی با ،داشت بسیار حرف جای یکدیگر به نسبت طرفین هایارزیابی

 که مباحث این پایان در حتی هم دلیل همینبه !بود همراه بسیار

 توافق به مشترک نشریه انتشار سر بر صرفا   و باالخره طرفین

 خدمت در اساسا   نشریه آیا که ماندمی مبهم هنوز نکته این رسند،می

 از هیچکدام فعال که یا وحدت، تحقق یا است ایجبهه اتحاد به رسیدن

 بین عالی تجانس و تفاهم تامین برای ابزاری فقط و صرفا   و دواین

 سازمان رهبری و اشرف حمید که اینست واقعیت ؟طرف دو کادرهای

 را مارکسیست مجاهدین سازمان با وحدت به نیل برای امیدی و انتظار

 وحدت برای آنها از عناصری یا جناحی روی فقط خود پیش در و نداشتند

 بودند. کرده باز حساب
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 اساس؟ چه بر وحدت

 وحدت با مواجهه نوع دو وجود رابطه، این در نکته برانگیزترین تامل

 مجاهدین سوی از محورایدئولوژیک و نگرکلی تمامی به یکی است.

 طرف از مشخص سنج مورد عموما   دیگری و داده، ایدئولوژی تغییر

 عقیدتی مواضع شود معلوم که معنی این در نیز سنج مورد یان.ئفدا

 در که است جالب هایند؟کدام مطرح و مشخص امور به نسبت طرفین

 آنها که دهدمی را این نسبت اشمذاکره طرف به حمید رابطه همین

 مبنای عنوان به ل. م. کلیات دادن قرار مبنا با انهانگارسهل تا برآنند

 مهم این از و بگیرند نتیجه را وحدت یابیقطعیت کلیات این از وحدت،

 نه و است مشترک پراتیک مقدمتا   وحدت، مبنای که بمانند غافل

 موضوعات از غیرمشخص برداشت که نه کم،دست و ایدئولوژی؛

 چرا داند،می غیرعملی را ایدئولوژیک تجمع حمید روشی. و عقیدتی

 خطاب هم دلیل همینبه است! نشدنی جمع و ناپذیرجمع اصل، در که

 اساس در محورایدئولوژی کردروی کند:می استدالل چنین شهرام به

 در انقالبیون کننده جمع نه زیرا است وحدت" "ضد یکردروی خود،

 با هاایدئولوژیهم متوهمانه تجمیع پی در صرفا   بلکه پراتیک، عرصه

 است. یکدیگر

 و نظری مسایل رشته یک روی پراکنده صحبت از ابتدا در وحدت بحث

 مربوط فصل در را آنها اهم امداده ترجیح من که شودمی آغاز دیدگاهی

 فصل به شانجملگی کردن موکول با و بیاورم دیدگاهی نظرات تفاوت به

 وحدت امر به طرفین نگاه و کردروی بر تنها فصل این در نوشتار، این آخر

 امدیده الزم اما، میان این در بمانم. راستا همین در آنها بحث تداوم و

 فصل همین در را مسلحانه مشی از طرفین درک به پرداختن که

 نماینده گرفت. پی پراتیک کادر در را وحدت بحث بتوان تا بگنجانم

 عملیات پیشنهاد سخنانش، از جایی در مارکسیست مجاهدین

 در دید باید اول شود:می یادآور حمید که دهدمی را نظامی مشترک

 در که داریم نظر اشتراک هم با اندازه چه مسلحانه، مبارزه از فهم

 گیرد.می صورت آنها بین جالبی و شنیدنی دیالوگ هم رابطه همین
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 ترور چون نظامی عملیات انجام با شما گوید:می خود مخاطب به حمید

 زیبورژواخرده روی بر را تاثیراتش ،عمران بانک و مخبی شعبان طاهری،

 و داده نشان واکنش اما حمید مخاطب دو هر اید.داشته نظر در

 ضربه آن، به تعرض و است شاه به متعلق عمران بانک که ندگویمی

 نتیجه با اما آری، گوید:می حمید داشت. نظر در را بزرگ بورژوازی علیه

 با مرتبط و ادامه در هم بعد و پرولتاریا! نه و زیبورژواخرده روی بر تاثیر

 دهیممی انجام عملی "ما که: دهدمی توضیح یانئفدا عملیات تبیین

 که است "حس" همین تفهیم در و کند" حس را آن بتواند پرولتاریا که

 خود در اجتماعی{ شناسی}روان حس این واقع، "در افزاید:می

 دارد".می وا انتخاب آن یا این به حسی گونهبه را شما که شماست

 شهرام آن در که آیدمی پیش هم دیگری نکته مجادله،نیمه این طی در

 پرولتریزه بایست"می هاکمونیست تجمیع سمت در یانئفدا گوید:می

 ایفا را زمینه این در خود وظایف و فهمیدندمی را مجاهدین شدن

 وجود بر تاکید با خود دعاوی اثبات جهت در قائدی و او کردند".می

 از ابتکارات اقسام بودن الزم و ممکن بر رابطه، این در زیاد هاینشانه

 ،نشدند عملی اگر آنان بزعم که گذارندمی انگشت یانئفدا سوی

 اتهام این اما حمید است. بوده آنها تقصیر به و هاچریک قصور از ناشی

 کجا از }ما{" که: دهند توضیح تا خواهدمی دلیل آنها از و پذیردنمی را

 است، جریان در شما{ سازمان تحولی}در چنین فهمیدیممی باید

 اینجا به نهایتا   اما بحث گذاشتید".نمی جریان در را ما شما خود وقتی

 مارکسیست بمثابه "شما بگوید: مجاهدین نماینده که رسدمی

 زیبورژواخرده که فهمیدیدمی جامعه طبقاتی پوالریزاسیون از بایدمی

 ما جزوات و مطالعات نوع اینکه{ }ضمن است. شدن پرولتریزه از ناگزیر

 امر اینکه کردن عنوان با حمید بود". کمونیسم به ما چرخش بیانگر هم

 وجه شدن شدیدتر در را خود تواندمی طبقاتی شدن الریزهوپ

 که تز این بر اتکا با و دهد نشان هم التقاطی جریان یک مارکسیستی

 سنتی زیبورژواخرده بودن فشار تحت در هم را آن عینی یازامابه

 یان:ئفدا نظر از که گیردمی را نتیجه این د،دی باید بزرگ بورژوازی توسط

 معترضانه، ولی شهرام بودید". سنتی زیبورژواخرده فکر نماینده "شما
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 زیبورژواخرده واقعی نمایندگی خودشان، حق در انتسابی چنین رد با

 دیده لزوم بر و دهدمی آدرس "مهدویون" چون هاییگروه در را سنتی

 تاکید یانئفدا سوی از کمونیستی نفس تازه نیروی بمثابه شانشدن

 پله چند شما }که{ دارم قبول {را این "}البته گوید:می حمید گذارد.می

 به نسبت سریع واکنش ابراز با ولی، مقابل طرف بودید". باالتر یکم  

 حمید داشتیم". کیفی تفاوت آنها{ }با ما "نه، گوید:می قضاوتی چنین

 در سنتی زیبورژواخرده که: دهدمی فیصله اینگونه را بحث سرانجام،

 در را خود هم بایدمی پرولتاریایی" انقالبات رواج عهد "در و بیستم قرن

 است. داده هم نشان که دهد نشان التقاطی تفکر همین

 که وحدت حول مذاکرات متن بر نظری گفتگوی موارد دیگر و فقره این

 توانندمی مبنایی چه بر و کسانی چه که اینست متوجه خود اساس در

 امر با برخورد دو نشانگر خود مجموع در کنند، کمونیستی وحدت هم با

 مارکسیست مجاهدین به که مواجهه این از نگاه یک است. بوده وحدت

 مشی به اعتقاد و بودن لنینیست – مارکسیست شرط گشت،برمی

 آنکه حال دانست،می کافی تشکیالتی وحدت برای را مسلحانه

 از مشخص درک نوع بر ،اینها بر عالوه - یانئفدا نگرش – دیگر نگرشی

 مکان و زمان در مطرح هایواقعیت با رابطه در لنینیسم – مارکسیسم

 "پرولتری" طبقاتی منظر از آنهم مسلحانه مبارزه به باور مشخصا   و

 عالی تجانس روند از نوعی لزوم به قایل نیز اینها از متاثر و داشته تاکید

 جریان در زندگی هایواقعیت است. بوده طرفین بین مباحث بر ناظر

 ماه اسفند مذاکرات طرف دو که داد نشان بعدی هایسال تحوالت

 دو بر ،جهات و هازمینه اکثر در تقریبا   که ،وحدت ریل بر نه ،54 سال

 زمانی تا وحدت برای نیت سخن، دیگر به کردند. طریق طی متضاد ریل

 فراهم را وحدت تحقق جهت الزم واقعیات بر آرزو انطباق نتواند که

 داشت. نخواهد هم را عینی واقعیت به فراروییدن امکان بیاورد،
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  بدنه؟ بر تکیه با یا باال از وحدت تحقق

 دو هاینگاه مضمونی، موضوعات از نظرصرف گفتگوها، این آیینه در

 یکدیگر به نسبت جدی هایتفاوت از نشان هم وحدت نحوه سر بر طرف

 اهمیت هب داشتن نظر با ارمغانی بهروز و اشرف حمید واقع، در .دارد

 اعضای سطح در پروسه یک طی سازمان دو یگانگی احساس تامین

 از نوع این تحقق خدمت در ،هم را روند مشترک مدیریت امر آنها،

 در همه از پیش را وحدت تحقق ولی، دیگر طرف خواهند.می یگانگی

 هایکردروی این جوید.می رهبری دو بین مشترک کمیته تشکیل

 و دید توانمی بهتر که است نشریه ضوابط با رابطه در بویژه را، متمایز

 به نشریه، بحث به پرداختن از پیش که دارد جا مقدمتا   اما گرفت. پی

 از طرفین متقابل حس فهم در که کرد اشاره هم دیگر موضوع یک

 هایگالیه از است. ایویژه اهمیت دارای وحدت امر با رابطه در همدیگر

 مجاهدین که شودمی مستفاد این آنان، بین شده بدل و رد

 سازمان دو بیشتر نزدیکی زمینه در یانئفدا "تعلل" نحوه از مارکسیست

 نتیجه این به مشترک نشریه افتادن راه با آنان صریح" "غیر برخورد و

 خودشان سازمان درون به بقیه جذب فکر در آنها گویا که اندرسیده

 سازمان دل در دیگران عضوگیری همان برایشان، وحدت و هستند

 که اصرار این پی در مجاهدین نماینده .است خلق فدایی هایچریک

 جنبش" مسئله مثابه به "وحدت امر اصال   که شود حاصل یقین باید اول

 این در آنان دو هر آیا و نه یا دارد همسان "اهمیت" طرف دو هر برای

 آنان میان اصوال   ،اینکه نیز و هستند "جدی" یکسان بطور عمال   رابطه

 شخود نگرانی خیر، یا است تامین "اراده"ای چنین از برداشت اشتراک

 که داردمی بیان سئوال این قالب در را وحدت از مقابل طرف تصور از

 قوی کافی اندازه به ما "خب که: است میان در فکری همچون نکند

 حزب که آنجایی به برسد و کند... رشد تواندمی سازمان هستیم...

 جلب}خود{ را{ }آنها و بدهد سمت را جنبش نیروهای دهد... تشکیل

 اندیشه در اینظریه چنین وجود کردن اعالم مردود با حمید !؟کند"

 که: گویدمی سازمان، یک انبساط طریق از وحدت بر مبنی یانئفدا

 رسد،می اینجا به و کندمی رشد سازمان یک که نیست این ما "مسئله
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 برود... پیش آکتیو شکل به جنبش جریان که هست این ما مسئله

 دارد وجود تضاد که جاهایی در و شود روشن فاصل خطوط و اختالفات

 درست، نظرات نقطه و نماند... پنهان چیزی هیچ بشود... مبارزه

 اند،درست همه "اینها گوید:می شهرام کنند." اثبات را خود }بتوانند{

 اتفاقا   مشخص، امر که اینست اما حمید تاکید هستند". کلی ولی

  است. همین درست

 

 سیاسی مشی و وحدت

 در موضوع دو این که آنجایی – وحدت و جبهه سر بر بحث جریان در

 آینده و پیدایی علت - خورندمی گره هم به طرفین گفتگوهای

 معتقد سازمان دو برخورد چگونگی نیز و کارسیاسی چپ هایجریان

 دیالوگ بر مکث که آیدمی میان هب هم آنها با مسلحانه مبارزه به

 نگاه سطح فهم و زاویه تعیین نظر نقطه از زمینه، این در گفتگوکنندگان

 مفید جبهه هم و وحدت هم یپدیده دو هر به کننده مذاکره طرفین

 هاییگروه چنین رشد و پیدایی کردن تلقی جدی با شهرام است.

 به شانجذب طریق از و شد مرتبط اینها با بایدمی که گیردمی نتیجه

 پرداخت. آنها با سیاسی و فکری برخورد به جبهه، کادر در و جبهه درون

 مدتی بعد یا چون ندارند، ایآینده اینها که است معتقد اما حمید

 تالشی به رو و شده دستگیر پلیس توسط که یا و شوندمی سرخورده

 که داندمی اینها نظری آبشخور همانا را، اصلی مسئله او گذارند.می

 "پروچینی" هایجریان و سویک از توده حزب ترویج و تبلیغ کانال دو از

 طرف از ،نوبت دو طی لذا د.رسمی فکری غذای آنها به دیگر سوی از

 سراغ هم را قبیل این از جریانی }شما{ "مگر پرسد:می خود مذاکره

 شود؟" اثر منشاء و بماند باقی و کرده رشد باشد توانسته که دارید

 سراغ باید پس که گیردمی نتیجه شخود سئوال این از هم بعدش

 دو از عبارتست که رفت جنبش انرژی دهنده هدر و موضوع سرمنشاء

 بر را اصل که است الزم لذا و ها"پروچینی" و توده حزب اپورتونیسم

 اتخاذ به معترض اما، شهرام داد. قرار آنها با جدی ایدئولوژیک مبارزه
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 ارزیابی دستاین از هاییگروه واقعیت زدن دور آنرا که ایرویه چنین

 و کردن ول خدا امان به عمل در ،را آنها با حمید برخورد نحوه کند،می

 چنین که داردمی اشاره و داندمی پلیس دست به انششدنگرفتار نیز

 بیژن نظرات مفاد با حتی سیاسی، - صنفی امکانات قبال در یکردروی

 منافات هم شود"می ایتوده چگونه مسلحانه "مبارزه جزوه در جزنی

 فرق یکی{ آن }با این "نه، گوید:می و کندمی رد را این حمید دارد.

 شده" تاکید مسلحانه مبارزه بودن محوری شرط بر آنجا در }اگر{ دارد.

 ضمنا   توضیحات این به او ت".اس بخودی خود جنس{ }از یکی "این اما

 مبارزه در شرکت زمینه در ما کارگری "اقدامات که:کندمی اضافه

 این حالیکه{ }در باشد. مسلحانه محور خدمت در خواهدمی اقتصادی،

 مخدوش مسلحانه جنبش به نسبت را کارگران ذهن ها،گروه از نوع

 کشوری خارج هایاپورتونیست همین از هم را شانخط البته و کنندمی

 حرکات این با ما رابطه "مگر پرسد:می او از گفتگو طرف گیرند".می

 پاسخ که باشد؟" زاویه این از باید فقط کارگری، فعالیت و بخودی خود

 برخورد مشخص باید مشخص، رابطه هر ر"د شود:می چنین او به حمید

 نظری استنتاج از گریز نوعی بمثابه او جواب ارزیابی با اما شهرام کرد"!

 از تو رفیق، اما دارد:می تصریح چنین معترضانه ها،واقعیت از

 واکنش که بیاری"؛ در عمومی بندیجمع یک "باید باالخره هامشخص

 هاییبستجمع "چنین که: دشومی این فقط متدیک تذکر این به حمید

 تایید و تصدیق خود، حکم این ابرام در او پذیرفته"اند. انجام قبل از

 هم را بحث و دانسته کافی را گرفته صورت قبال   تجارب" از بندی"جمع

 در ریشه ،که کردنی قطع کند.می قطع ای"تاییدیه" چنین به استناد با

 ایتوده کار با مسلحانه خلقی نمونه عملیات بین رابطه در او تناقضات

 داشت.

 برای آیا پرسد:می خود صحبت طرف از حمید بحث، همین ادامه در

 چه تاثیر تحت هاییگروه چنین بدانید که دارد اهمیت هم این شما

 قبول را{ "}این که: شنودمی پاسخ در و آیند؟می وجود به هاییدیدگاه

 حمید گویی".می تو که روندمی هاییهمان طرفهب نهایت، در که دارم

 دیگر اینجا آنهاست". پیدایش که شان،نهایت نه مسئله "نه، گوید:می
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 که است اکونومیسمی همان "اینها که: کندمی تئوریزه چنین شهرام

 دهد"می پاسخ را کارگران بورژوایی و آریستوکراتیک قشر طلبیعافیت

 ضدرژیمی نتیجه در و ضدبورژوایی جنبه اما که: افزایدمی هم ادامه در و

 بیدار با و کرد برقرار رابطه آن وجوه   همین با و دید پدیده این در باید را

 مسلحانه مبارزه جذب تا کوشید خواب، از شانسالم عناصر کردن

 را آنان با بحث جلسه تشکیل و آنها با رابطه برقراری لزوم حمید شوند.

 ایدئولوژیک مبارزه یک بستر بر و اتکا به فقط ولی داندمی درست و الزم

 مجاهدین نماینده که جاستهمین آنها. فکری تغذیه منابع با عمومی

 کشدمی واحد جبهه کادر در مناسبات به را بحث دیگر بار مارکسیست

 ترکامل کادر در را آن و داد وسعت را رابطه همین نباید "چرا پرسد:می و

 سری یک گذاشتن با شما، تاکیدات مطابق حتی و برد پیش جبهه

 توافقات وجود شرط پرسش، این به پاسخ در اما حمید آن؟" برای ضوابط

 چارچوب چنین اگر}البته{" گوید:می و کشدمی پیش را مشخص

 در تا و باشد". مشخص هم خطوطش و باشد داشته وجود تریکامل

 همین "}با{ که: دهدمی پیشنهاد بالفاصله اشمخاطب او، پاسخ

 در درنگبی واکنشی دادن نشان با اما حمید گفتیم"، ما که خطوطی

 اند".نامشخص هنوز اینها "خیر! گوید:می او برابر

 در افتاده جا روش بر مبتنی و شده صحبت وارد بهروز که اینجاست در

 این ها،اپورتونیست از انقالبی عناصر تفکیک یعنی چریکی، جنبش

 فرق باید شانرهبری و هاگروه نوع این بدنه بین که: دهدمی را توضیح

 آنها رهبری که: آوردمی استدالل خود، حرف اثبات جهت در و گذاشت

 با شانموضوع لذا، و است خورده گره شانفکری اصلی مراکز همان با

 مربوط ایدئولوژیک مبارزه کلی امر به و کندمی فرق بدنه تمایالت

 جذب مسلحانه مبارزه برای توانمی شانبدنه از آنکه حال شود،می

 و بهروز، هایحرف تایید با شهرام مشخص. است امری که کرد نیرو

 تمرکز دوباره نظریم"،هم محتوی در ما "پس که: یگیرنتیجه این بعد

 ماندمی "}پس{ گوید:می و دهدمی پیشنهاد را جبهه موضوع بر طرفین

 هم جبهه در داریم. پیشنهاد را جبهه ما که روابط این سازمانی شکل

 نکردند قبول اگر}رهبرانش{ که کنیممی روشن را مانفاصله خط }البته{
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 است هم طریق همین از کند:می اضافه و اندازیم"!می بیرون را }آنها{

 ها،گروه این افراد همه با تماس برای امکانات تامین خاطربه" که

 هم معلوم که آنها رهبری نفر چند با محدود تماس جایهب توانمی

 در افرادشان همه با کنند، منتقل پایین به را ما هایحرف همه نیست

 فاصله این "شما پرسد:می او از حمید کنیم." جذبشان و باشیم تماس

 کنیدمی روشن جبهه تشکیل از قبل را آنها با خود سیاسی{ }مشی

 بالفاصله اینجا بهروز که قبل" "از گوید:می جواب در او بعدش؟" }که{ یا

 با "اول از آیا حساب: این با که بدارد روشن تا خواهدمی توضیح او از

 نه؟"! یا کنیدمی مرزبندی آنها، باالی کارگری آریستوکراسی همان

 است ایمسئله دیگر "این گوید:می پاسخ در مجاهدین نماینده

 "و گوید:می هم بهروز کرد". برخورد باید مشخص آن{ }با و }موردی{

 همین هم ما که است مشخص هایگروه از مشخص تحلیل همان این،

 "اگر بود: پرسیده که بهروز دیگر سئوال جواب در شهرام گوییم."می را

 چه؟" رفتند بیرون جبهه{ }از و گذاشتند و فهمیدند را شما اعتقاد آنها

 هم بهروز است" خیانت دیگر این گوییممی آنها "به که: دهدمی پاسخ

 گفت"! توانمی همیشه که را "این گوید:می طنز به

 

  کرد؟ شروع باید کجا از را وحدت

 کماکان باز را مارکسیست مجاهدین ها،شدن بدل و رد این همه بعد  

 در نظر اظهار این بر پابرجا و یابیممی جبهه سازمان دادن شکل بر مصر

 آن طریق از توانمی شهرام فرمولبندی مطابق که جبهه از دفاع

 ایدئولوژیک مبارزه همدیگر، به کشوری خارج هایدادن فحش "برخالف

 "ما که: کندمی اضافه چنین خود گفته این به او برد". پیش را سالمی

 باید "چه {موضوع همدیگر }با تا بگذاریم مشخص زمینه یک گوییممی

 "زمینه فداییان نظر از اینکه تصریح با ولی حمید کنیم". بحث را کرد؟"

 صحبت است، "اجتماع" سطح در ایدئولوژیک مبارزه همان مشخص"،

 برآنند فداییان که بردمی پایان تکمله این با را مذاکرات از بخش این در
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 "چه امر اما نمود، برقرار مشخص رابطه هاگروه این صادق باعناصر تا:

 برد. پیش جامعه سطح در را کرد؟" باید

 زبان بر چنین را فداییان اصلی حرف حمید رسدمی اینجا به که بحث

 باید آنها{ }ابتدا که داشتیم... شما{ با رابطه }در مسایلی "ما آورد:می

 اضافه را این اشگفته به هم سپس و شوند" گذاشته کتبی بحث به

 که است بحث نشریه همان هم، شکل "بهترین که: کندمی

 را{ }آنها و بگذاریم بحث به هاسازمان رفقای سطح در را موضوع}ها{

 وحدت واسه را زمینه که{ است ترتیببدین }و کنیم... حلش

 برای که است بحث به دهنده سمت دیالوگ این پی در ایم".ساخته

 فداییان اینکه، یک شود.می قطعی نکته دو مارکسیست مجاهدین

 مجاهدین و فداییان وحدت مقطع، آن در جبهه تشکیل کردن رد ضمن

 نزدیک اندازچشم در حالت بهترین در نیز را هم با مارکسیست

 هم کم که کنندمی مشروط "مسایلی" حل به را آن و بینندنمی

 نشریه مسئله حل تابع جریان دو وحدت موضوع چون اینکه، دو نیستند.

 از را کالم لب آنها واقع، در شد. متمرکز آن بر باید پس ،است مشترک

 در شودنمی ایدئولوژیک مسایل "رفیق! اند:شنیده چنین این حمید

 اینکه: نیز و بشود" حل هاتوده سطح در باید شود، حل هاکمیته سطح

 که بود آزاد بحث ما "پیشنهاد باشند آزاد باید ایدئولوژیک مباحث چون

 مشترک نشریه سمت به بحث سان،بدین و لیبرالیه". گفتید شما

 گردد.می متمرکز آن بر و شودمی کانالیزه

 

 ضوابط؟ کدام با مشترک نشریه

 تابستان دیدار دو در که چرا بوده سابقه به مسبوق البته نشریه بحث

 از ارمغانی بهروز و اشرف حمید ترکیب با که همدیگر، با طرفین پاییز و

 مجاهدین طرف از قائدی و آرام بهرام از مرکب هیئت و یانئفدا

 حول ایاولیه هایصحبت مذاکره طرفین بود، شده برگزار مارکسیست

 چه و نشست دو طی چه نیز را مباحثاتی زمینه همین در و داشته آن
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 اینهمه با بودند. داده انجام یکدیگر با پسامذاکره هاینگارینامه طریق از

 ضوابط سر بر تفاهم به طرفین رسیدن از که شدنمی هم هنوز اما

 بعدی مربوطه هاینامه در چه و مذاکرات در چه ،مشترک نشریه

 صوتی فایل در شهرام که است رابطه همین در باشد. میان در سخنی

 "جلوگیری" خاطربه مقابل طرف به انتقاد ضمن گفتگوها، از 11 شماره

 نشست در طرفین توافق مورد مشترک" "نشریه افتادن راه از یانئفدا

 مشترک" "نشریه سر بر قرارها و قول کشیدن پیش با "،1354 ماه "آذر

 مشترک کمیته تشکیل بر قبلی، توافق کردن اجرایی ضرورت نیز و

 و پیشین جلسه "غیرسازنده" فضای به ابتدا حمید ایستد.می نشریه

 آنگاه و کندمی اشاره شده بدل و رد بعدی هاینامه غیردوستانه مفاد

 شرایطی و فضا چنان در مشترک کمیته از صحبت که: گیردمی نتیجه

 طرفین بین مجادله شدن جاری از حدی بعد   تنها بود. محال" به "تعلیق

 البته ما گوید:می مجاهدین نماینده که است همدیگر هایکردن متهم و

 انتقاد مشترک نشست در رفقایمان برخورد نحوه به خودمان درون

 حمید ایم.داشته را صریح انتقادات طرح انتظار هم شما از و ایمکرده

 و "مثبت ها،یکی آن برعکس حاضر، جلسه فضای که: کندمی تصدیق

 شنیدن منتظر حاال که: دزاسمی خاطرنشان هم بعد و است سازنده"

 یاس از نوعی ابراز با شهرام که وقتی اما هستیم. شما پیشنهادهای

 که دارد ایفایده چه "آخر پرسد:می حمید از توافق به رسیدن در

 ارایه به دعوت را آنها خویینرم با حمید بزنیم؟!" حرف جوریهمین

 طریق از شاید که دهدمی امیدواری آنان به و کندمی مشخص پیشنهاد

  رسید. مشترک وجوه به بتوان بهتر مشخص، جزییات

 برای سازمان دو از مشترکی کمیته که شودمی این مجاهدین پیشنهاد

 بحث موضوعات تعیین سر بر گیریتصمیم حق با و مشترک نشریه اداره

 بیریسرد نوعی واقع در و - رسیده مقاالت پذیرش عدم یا پذیرش و

 در ،شد تایید کمیته این توسط که چیزی هر و گردد تشکیل - مشترک

 چنین لزوم اما یانئفدا نمایندگی هیئت بیابد. نشر مشترک نشریه

 زاید هم سازمان، دو رهبری عاملیت و وجود شرایط در را ایکمیته

 طرح برای سازمان دو اعضای آزادی حق ناقض که هم و داندمی



 پیرامون وحدت چپ انقالبیفصل سه، 

- 47 - 
 

 و مواضع نقد کردن محدود و دیگر سازمان از شانهایپرسش

 نوشتجات بررسی و آوریجمع ،بهروز و حمید نظر آن. هایدیدگاه

 همین توزیع سپس و آن رهبری خود توسط است سازمان هر اعضای

 در شهرام ممانعتی. هیچ بی تشکیالت دو هر سطح در نوشتجات

 مراتبهب را مشترک کمیته مکانیسم رسیده، مقاالت با رابطه

 تاکید با لذا و سازمان هر در مستقل تصمیم اخذ تا داندمی تردمکراتیک

 پرسد:می اشمذاکره طرف از مشترک"، کنترل گوییممی "ما اینکه: بر

 سازمانی مستقل فیلتر یا است ترکننده محدود این "}حاال{

 چون مشترک. "کنترل دهد:می جواب حمید شما{؟" }پیشنهادی

 این به که: کندمی اضافه و بگیرد" را مقاالت از بعضی جلو تواندمی

 مقاله هر "پذیرش مشترک کمیته در که است ترکننده محدود هم دلیل

 او، دید از چیزی چنین دارد". نیاز طرفین اثباتی توافق به }طبعا {

 از دیگری چیز ،نظرات طرح بر بیشتر محدودیت اعمال جز ستهتواننمی

 طرف یک از "شما که: کندمی اعتراض اما مجاهدین نماینده درآید. آب

 که{ بگویید توانیدمی }آیا کنترل، دیگر طرف از و هستید نظر آزادی بر

 از مطرح تناقض بهروز اینجا در است؟" مباحث بودن آزاد نوع چه این

 گفتیم هم پیش جلسه در "ما کند:می تفسیر چنین را شهرام سوی

 دیگر شود،می دانسته مجاز سازمان یک طرف از اینوشته که وقتی

 کندمی تکمیل نکته این با را خود رفیق گفته حمید و برسد" چاپ به باید

 و "افشاگرایانه" نباید نوشتجات که ایمکرده بخشنامه البته ما که:

 و "سئوالی" شکل بایدمی بلکه باشند آمیز""توهین و کننده" "تحقیر

 صدور نفس بالفاصله مجاهدین نماینده بگیرند. خود به "استداللی"

 همین و کندمی تلقی بحث" "آزادی با "تناقض" در را ایبخشنامه چنین

 این به عمل در شما پس که: گویدمی و کشدمی مقابل طرف رخ به را

 کانال از فقط منتهی است، الزم کنترل از میزانی که ایدرسیده

 بر هم اول از ما شود:می متذکر حمید خودتان. سازمان بر تانرهبری

 از برسانیم شما به را مقصودمان ایمنتوانسته اگر و ایمبوده باور این

 کنیم.می انتقاد خودمان
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 واقع، در که گفت توانمی ،مجادله – مباحثه این از بستجمع یک در

 شانهایتشکیالت در لیبرالی" "آزادی موافق نه گفتگوها طرف دو هر

 بر کنترل اعمال برای سازمان هر رهبری حق نافی که نه و هستند

 میزان سر بر طرفین اختالف کنه رسدمی نظر به سازمان. آن در مقاالت

 آنان اصلی موضوع و است بوده مباحث هدایت در هاسازمان استقالل

 همدیگر با شانمناسبات در سازمان دو حقوق تضمین همانا هم را

 هر از رسیده مقاله هر ان،ئیفدا پیشنهاد مطابق داد.می تشکیل

 شود توزیع دیگر سازمان سطح در عذری هیچ بی که بوده الزم سازمان

 بود مشترک کمیته این مارکسیست، مجاهدین پیشنهاد پایه بر ولی

 گرفتمی تصمیم طرف دو از رسیده مقاالت همه باره در بایستمی که

 تلقی نقض غیرقابل و االجراالزم سازمان دو هر برای نیز شاتصمیم و

 گردید.می

 

 ایاساسنامه مسایل ایپاره بر درنگی

 پیرامون چه نیز دیگری جالب نکات طوالنی، نسبتا   مباحثه این متن بر

 اصل کردن پیاده نوع واقع در – رهبری و اعضا حقوق به مربوط مسایل

 حد تامین لزوم باره در چه و – دمکراتیک" "سانترالیسم لنینی

 چگونگی و شانسازمان عمومی مواضع با افراد نوشته خوانیهم

 سوی از ایپراکنده گونهبه نوشتجات، و مباحث حزبیتی بودن هدفمند

 نقطه از هم ،چریکی فضای آن در که آورندبرمی سر کنندگان گفتگو

 دو گیرندگان تصمیم برخورد نوع زاویه از هم و حقوقی مسایل طرح نظر

 بعالوه، .نددار تامل جای مباحث، مضمونی مدیریت زمینه در سازمان

 جنبه تحقق لزوم و رالیسملیب با انقالبی برخورد بین مرز وجود تضمین

 به رسیدن برای پرسش"ها در "صراحت داشتن و هابحث "پلمیک"

 مباحث مدیریت موضوع در طرفین که هستند مسایلی نیز "حقیقت"

 جا اما میان این در دهند.می قرار گفتگو مورد یکدیگر با سازمان، دو بین

 مباحث از بخش این متن در اشرف حمید نگاه از فراز یک به تا دارد

 نشانگر و وی وجدان در عمیق انصاف روحیه بیانگر که کنم اشاره
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 باالی طراز فهم به اشفرارویی راستای در او استعداد و ظرفیت

 جایی در او آنست. نوع هر از قدرت کنترل لزوم به رسیدن و دمکراتیک

 و "رهبری" نقش لزوم بین نسبت تنظیم به شدهمی مربوط که بحث از

 دارد، امور در مدیریت اعمال ضرورت بر که تاکیداتی عین در اعضا، "حق"

 کندمی رد هم را باال" از یعنی مسایل... با ای}صرف{کمیته "برخورد اما

 راجع مقابلش طرف چه و خود به چه ،درخشانی و بینانهواقع نحو به و

 شهرام دهد.می دهنده هشدار تذکری رهبری" "منافع کارکرد به

 "سئوال طرح اولویت بر مبنی یانئفدا اصرارهای به خود اعتراض

 با را، رهبری توسط ای"کمیته "برخورد جایهب اعضا سوی از مستقیم"

 و اندنشسته دزد باند دو "گویا که: دهد می نشان معترضه جمله این

 اعتراض به اما حمید تذکر بگذارند!". کاله شانرفقای سر اهندخومی

 خودش خاص منافع سری یک حال{ هره}ب رهبری" که: شودمی این او

 ،روند این در "مرام" رعایت لزوم بر گذاشتن انگشت با او دارد"! هم را

 "ما زند:می جمع چنیناین را وحدت زمینه در شانسازمان نهایی نظر

 آن یا این خاطربه آن جلوی بشود. کمونیستی برخورد خواهیممی

 در را سازمان }دو{ رفقای کنیممی پیشنهاد نشود. گرفته مصلحت

 گذرد{}می کننده اداره جلسات این توی که مسایلی همه جریان

 جواب خودشان و کنند سئوال خودشان ،مستقیم شکل به تا بگذاریم

  بگیرند".

 مطابق نشریه انتشار بر قرار سرانجام مباحث، از بخش این پایان در

 سازمان نمایندگان آن، در و شودمی یانئفدا پیشنهادی ضوابط

 مشترک نشریه انتشار که کنندمی تاکید مارکسیست مجاهدین

 مترتب ضوابط وجود بر را آن نشر نفس که است مهم اندازه آن برایشان

 اشمطروحه قبال   نکته بر دیگربار شهرام جااین در بدانند. مرجح آن بر

 آیا موافقیم نشریه با که{ "}حاال پرسد:می مجددا   و گذاشته انگشت

 همین تکرار با او یعنی، برداریم؟". توانیمنمی دیگری گام این، از غیر به

 پیش را رهبری در وحدت خاص کمیته تشکیل لزوم دیگر بار ،درخواست

 سوءتفاهمات "فضای از نگرانی ابراز با صحبت، این ادامه در و کشدمی

 کانون به نشریه تبدیل خطر و سازمان دو اعضای سطح در موجود"
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 سطح در بیشتر هماهنگی و دخالت خواستار "برخورد"، و "پلمیک"

 به وحدت روند "واگذاری که: کندمی تاکید و شده سازمان دو رهبری

 اما اشرف حمید است". رهبری نقش از پوشیچشم نشریه، در بحث

 کند،می مباحث پیشبرد به منوط را وحدت مسئله حل اوال   ،او جواب در

 که دارد وجود طرف دو میان اکنونهم روابطی چنین گویدمی ثانیا  

 که نمایدمی تصریح ثالثا   و است، جاری نشست همین اشنمونه

 بیاید، پیش مباحثات این در است ممکن که هاییخشونت "علیرغم

 اصیل که زیرا نیست... منفی و است سازنده خود{ نفس در این }اما

 دارد". وجود صداقت اینجا چون نیست، نگرانی جای و هست...

 

  آن! آخرین و مشترک نشریه شماره اولین

 رسدمی نشریه اول شماره موضوعات تعیین نوبت بحث، این پایان در

 کنیم... شروع باالتری عزیمت نقطه "از دهد:می پیشنهاد شهرام که

 "مشخصا   پرسد:می اما حمید استراتژیک." و ایدئولوژیک مسایل

 "}از{ :که دهدمی جواب او باالخره؟" ببریم پیش طوریچه }بگویید{

 پیشنهاد همان نیز منظورش )و ایمکرده مطرح ما که جبهه همین

 مطرح شما که وحدتی یا است( مواضع" تغییر "اعالم بیانیه در منعکس

 خلق نبرد در مندرج وحدت" "شعارهای مقاله سر به اشاره )در ایدکرده

 توانمی نیز وحدت بحث با رابطه در که: کندمی اضافه و ،("6 شماره

 مختلف نیروهای با "روابط سیاسی"، نظرهای"نقطه روی برد را بحث

 که و... واحد" سازمان "نام و مسلحانه" مبارزه از "استنباط جنبش"،

 "اولین حاال که بگویید را این اما درست، همه اینها گوید:می حمید

 مجاهدین نماینده بیاوریم؟". درش طوریچه را نشریه شماره

 "پلمیک" جنس از انتقادی نامه چند آن انتشار پیشنهاد مارکسیست

 سال همان ماه اسفند تا ماه آذر فاصله در طرف دو بین شده بدل و رد

 در الزم توضیحات" برخی با "البته بار این و کشدمی پیش را 1354

 در جلسه، اولیه جدلی هایصحبت حین قبال   که حمید آنها. تکمیل

 سطح در را هانامه همین توانیدمی که بود گفته تهدید ضد بیانی
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 در نگرانی حس همان به اشاره با اما اینجا در دهید، انتشار تشکیالت

 شده عنوان پیش لحظه چند همین که "پلمیک" از خود مقابل طرف

 خاطربه" اینها است بهتر او: توصیه به بنا کند.می دیگری توصیه بود،

 لذا و نیستند" اصولی مسایل و سیاسی نظرهاینقطه حاوی اینکه

 بنابراین، و نشوند داده تشکیالت به دارند" کننده تحریک جنبه "بیشتر

 بیاوریم". وسط را ایدئولوژیکی و سیاسی "مسایل آن، جایهب بیاییم

 دو اعضای به تا است الزم آنها، ارایه با که دارد اعتقاد اما مقابل طرف

 سازمان، دو بین مسایل جریان در که شود داده نشان سازمان

 نکردید". ادا را مطلب حق که{ "شما}بودید

 آن نشر از که پذیردمی بعد لحظاتی خود شهرام اما، اینها همه با

 ابراز سپس و شود نظر صرف نشریه در آنچنانی "پلمیک"های و هانامه

 حاضریم حتی جنبش مسایل خاطربه ما که بدانید را این که: داردمی

 او که چیزی؟" چه از "مثال   پرسد:می حمید بگذریم. خودمان مسایل از

 و رد این با رهبری". ترکیب مسئله واحد، سازمان در "مثال   گوید:می

 رو گفتگوها نوار آخرین که است مذاکرات پایانی دقایق هایشدن بدل

 آنها تا کند دعوت آنها از حمید که رسدمی اینجا به و گذاردمی اتمام به

 در دارند سازمان با رابطه در که ایدئولوژیکی و سیاسی مسئله هر

 "ما گوید:می مالطفت به هم بعد و کنند طرح نشریه همین اول شماره

 مانباطن که ببینید زاویه{ این }از مان،خشن خیلی ظاهر علیرغم را،

 هم همین به فعال   "}ما دهد:می پاسخ طنز به اما قائدی هست"! چی

 حرف شهرام و دربیاورید!". را اولش دور شما که{ هستیم راضی

 که "سئوال دهد:می تجلی چنین این ترپخته شکلی در را رفیقش

 نشست ترتیببدین بعد". شماره برای گذاریممی ولی داریم }البته{

 تجدید و نشریه زودتر هرچه انتشار سر بر توافق با تاریخی، روز این

 خود تکراربی پایان به الزم، فرصت اولین در هم با رهبری دو دیدار

 رسد.می

 "نشریه عنوان با مشترک نشریه اول شماره که بود نشست این بعد  

 خلق مجاهدین و ایران خلق یئفدا هایچریک سازمان دو درون بحث
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 معوق ابتدا ،نخست شماره همان بعد   متاسفانه ولی شد منتشر ایران"

 ابتدا که بود نگذشته چیزی شماره این انتشار از ماند. معلق سپس و

 اشرف حمید بعدترش روز چهل و 1355 ماه اردیبهشت در ارمغانی بهروز

 چند زمانی فاصله یک طی سازمان و باختند جان سال همان ماه تیر در

 از پس گردید. مواجه خود تاریخی ضربات ترینسهمگین از یکی با ماهه

 آمد پیش جدی اختالل طرفین گفتگوهای روند در تیر، 8 مدهش واقعه

 مجاهدین رهبری بین کوتاهی نشست که بود 55 ماه شهریور در فقط و

 عمدتا   که شد برگزار چوخاچی حسین گویا و زادهبیژن صبا یادان زنده با

 پیام این یافت. اختصاص مجاهدین به سازمان پیام رساندن به هم

 مباحث ادامه برای یانئفدا آمادگی عدم اعالم مگر نبوده چیزی

 از تقاضا این نیز و امنیتی و تشکیالتی مشکالت خاطربه استراتژیک

 فعال   سازمان دو فیمابین مناسبات که مارکسیست مجاهدین سازمان

 نیز مشترک نشریه بدینسان، بماند. تاکتیکی هایهمکاری سطح در

 دوم شماره عنوان هب 1355 ماه اسفند که آنچه و شد متوقف عمل در

 جدید نام زیر مارکسیست مجاهدین سوی از طرفهیک گونهبه و آن

 در بلکه نبود مشترک فقط نه شد، منتشر ما" جنبش حاد "مسایل

 حاد "مسایل گذاشت. اثر سازمان دو بین افزوندم شکاف تعمیق جهت

 بدل و رد "حاد" هاینامه همان از ایعمده بخش حاوی ما"، جنبش

 مجاهدین نماینده که گردید 54 ماه بهمن و دی طی طرفین بین شده

 اعالم آنها نشر از 1354 ماه اسفند نشست پایانی دقایق در خلق

 که بود ما" جنبش حاد مسایل " همین انتشار پی در بود. کرده انصراف

 واقعا   شماره تنها) اول نشریه دوم چاپ مقدمه در انسازم وقت رهبری

 خود از شدیدی، اعتراضیه طی ،1356 ماه فروردین تاریخ به مشترک(

 در که بیشماری امنیتی مسایل به توجه "با داد: نشان واکنش چنین

 نیز، آن سازمانیدرون انتشار حتی ما نظر به شده، مطرح فوق نشریه

 دو روابط متاسفانه پس، آن از بود." غیرمسئوالنه و اصولی غیر اقدامی

 مناسبات در چه ،اینها از تبع به و ایدئولوژی و سیاست در چه سازمان

 سیاسی تقابل به و گرفت خود به روزافزون واگرایی سمت همدیگر، با

 رسید. نظری و
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 چهار فصل

 کمونیزم بندیصف اپوزیسیون، با مواجهه

 نظری مورد چند و جهانی

 

 نظر اظهار به نوارها این در طرفین گفتگوهای از توجهی قابل بخش

 که گفت باید مقدمتا   گذرد.می اپوزیسیون مختلف هایجریان پیرامون

 .یابیم می خالی کلیهب را سیاسی جریان دو جای هاصحبت این در

 دومی، و است ملی جبهه به متعلقین طیف و آزادی نهضت اولی

 خمینی. جریان و ناراضی روحانیت

 این نیز و آنان خود توسط خاص یحرکت نمود هیچ نبود دلیل به اولی

 طیف رسالت آن، به بنا که مسلح انقالبی سازمان دو هر در باور

 در سکوت است. شده تمام تاریخا   هامذهبی – ملی و ملی "منفعل"

 اپوزیسیون مجموعه که غفلتی همان خاطرهب نیز، خمینی جریان باره

 و بودند آن گرفتار کمابیش ایران، با مرتبط سیاست جهان کل و ایرانی

 دریابند. را جریان این فراگیر و خزنده خیز واقعی ابعاد نتوانستند موقعهب

 

 خارج در هابندیصف بر اشرف حمید برانگیزتحسین اشراف

 کشور

 و چپ هاینجریا طیف به معطوف بیشتر گفتگو، طرفین هایصحبت

 کنندگان گفتگو قضاوت بود. کشور خارج و داخل در رادیکال تحرکات نیز
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 است نسبتی تابع عموما   نیز، کشوری خارج محفل و جریان هر درباره

 مشی مشخصا   و انقالبی عمل و آنها بین یانئفدا بویژه و سازمان دو که

 خود پیش همه از بیش البته معیار، این بودند. کرده برقرار مسلحانه

 هایداوری نوع از جدا اما داشت. نافذیت و برجستگی اشرف حمید

 از شناخت با رابطه در ،مرزبرون در اپوزیسیون جریان هر مورد در طرفین

 انفعاالت و فعل و هاآرایی صف به اشراف بیشترین اپوزیسیونی، صحنه

 مذاکرات از جایی تنها بینیم.می حمید در را کشور خارج طیف به مربوط

 وقتی درست یابیم،می کردن گوش حال در و شنونده را شهرام که هم

 تحوالت و اوضاع از دقیق نسبتا   گزارش ارایه با اشرف حمید که است

 هایجریان وضعیت نیز و ایرانی دانشجویان جهانی کنفدراسیون درون

 چپ وضع از منسجمی تصویر خود گفتگوی طرف به تا کوشدمی چپ،

 صحنه به او که دریافت توانمی گزارش این با بدهد. کشور خارج

 تعقیب را آنها فکری تحوالت داشته، درخوری آگاهی مرزبرون اپوزیسیون

 دهیسمت و تاثیرگذاری وظیفه زمینه این در سازمان برای و کرده،می

 وقتی دارد تحسین و شگفتی جای واقعا   هم ینهم است. بوده قایل

 هادغدغه انواع شرایط آن در چریکی فرمانده این چگونه که بینیممی

 روزمره امور با هادرگیری و عملی ریز و درشت مسئله کلی برای

 آن هایکنگره و کنفدراسیون هایفعالیت جاری، خطیر مبارزه حساس

 همه با و سیاسی هایبندیدسته و هایارگیری ترکیب، همراه را

 است. کردهمی تعقیب مربوطه هایکاریریزه

 از خارج روی هم ایکننده تعیین حساب او که بود حالی در این تازه

 با او برخورد بیانگر زمینه، این در وی هایگفته کرد.نمی باز کشور

 درباره او .بود کشور"ی "داخل رهبری جایگاه از کشور خارج جریانات

 را گیرینتیجه این کشور، از خارج در "هاطلبی"رهبری و اختالفات انواع

 هستند، یعملبی انروشنفکر چون که: دهدمی ارایه هایشصحبت در

 پی در اند.بندیدسته بیماری و کوچک اختالفات دام به افتادن از ناگزیر

 هم، بیماری این چاره که: گیردمی نتیجه چنین نیز اشگفته همین

 جایگاه از او است. کشور داخل جنبش با آنان خوردن پیوند در همانا
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 این کشور، خارج اپوزیسیون سرنوشت در داخل جنبش آفرینینقش

 تعقیب کشور از خارج در باید که "هدفی دهد:می ارایه را بستجمع

 در را رهبری }بتواند{ درست، و صادقانه جریان یک که اینست بشود

 در فقط هم را درست" و "صادقانه مضمون او باشد". داشته خارج

 از اولی حمایت و تبعیت و داخل و خارج بین ارگانیک مناسبات برقراری

 حقوق. هرگونه فاقد و انفعالی تبعیتی نه اما اینهمه با فهمد،می دومی

 تبعی جریان یک صورت به باید کنفدراسیون... "اختالفات گوید:می او

 کیفیت سر بر بحث که آنجا بعد، اندکی و دربیاد" داخلی جنبش

 متمرکز "خاورمیانه بخش – ایران ملی جبهه" با سازمان مناسبات

 به سازمان و خود یبندپای نیز و آنان اختیارات حد از درک شود،می

 گذارد.می نمایش به را خارج و داخل مناسبات در موضوع حقوقی جنبه

 اینگونه گفتگوها از جایی در را مرزبرون و مرزدرون رابطه اساس او

 ازایمابه هستند، کشور از خارج در که نیروهایی "این کند:می فرموله

 نمایندگان مثال   ندارند(... حضور داخل در اینکه نیست)یعنی شانداخلی

 کنند".نمی مبارزه }که{ ایران در هاست()منظورش"پروچینی" هاچینی

 و زاده واعظ پرویز یادزنده وجود از که دهدمی نشان اینجا در او آنکه با

 خارج با مرتبط و مسلحانه عمل به باور با مقطع همین در که وی یاران

 بوده این تاکیدش نفس اما است، خبربی اندداشته حضور داخل در اما

 حامیان قادرند داخل نیروهای دارد، جریان ایران در واقعی مبارزه چون که

 فراتر حمایتی وجه از تواندنمی خارج نقش ولی باشند داشته خارجی

 نسبی استقالل هم اعتقادی، چنین علیرغم و همانحال در اما او د.رو

 دارد. نظر در را آن ترکیب سیاسی تنوع هم و پذیردمی را کشور از خارج

 مارکسیست مجاهدین ارسالی پیام به که است نیز زاویه همین از

 کنفدراسیون از کردن دعوت که گیردمی را ایراد این کنفدراسیون برای

 معنی را سیاسی مشی خط در همگونی که "وحدت" از نوع آن به

 است. نادرست نتیجه در و غیرواقعی ،دهد
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 کشور خارج در مسلحانه جنبش حامی جریان با مناسبات نوع

 خارج هایجریان با رابطه در گفتگوها این طی مشخص موضوع یک

 کشور از خارج در آن حامی جریان با چریکی جنبش مناسبات به کشور،

 نام به بود جریانی با پشتیبانی، این محوریت دانیممی که گرددبرمی

 کنفدراسیون درون ملی جبهه طیف جزو پنهان شکل به که "ستاره"

 یانئفدا نمایندگی هیئت از مجاهدین نماینده کرد.می فعالیت ایران

 خاورمیانه" بخش – ملی "جبهه دست آنها سازمان که کندمی انتقاد

 خلق یئفدا هایچریک نماینده را خود آنان که اندگذاشته باز آنجا تا را

 ارز" "هم مجاهدین نمایندگان با را خود هم موضع همین از و بزنند جا

 آگاهی عین در حمید بکنند. "ناصادقانه" برخورد حتی آنان با و دانسته

 در "جبهه" این با ها"پروچینی" رقابت و اختالف موضوع ظرافت به

 مجاهدین روزافزون ایدئولوژیک نزدیکی از مطلع و کنفدراسیون

 این ضمن کشور، خارج "پروچینی" کارهایسیاسی با مارکسیست

 اما نیست" ما تایید مورد اندداشته که}آنها{ "برخوردهایی که توضیح

 است جریانات عمل ما، معیار که: کندمی خاطرنشان هم را این قاطعانه

 خدمت در که هستند هاجریان کدام ها،کشوری خارج میان از دید باید و

 ولی مجاهدین نماینده دو اند.گرفته قرار کشور داخل انقالبی جنبش

 "مخرب" نقش بر مصرانه و مانندمی باقی اعتراض موضع در هم باز

 با دیگر بار این که گذارندمی انگشت فدائیان طرفدار یهاکشوری خارج

 مبارزه حامی جریان پیرامون اشرف حمید هایتبیین و تذکرات سری یک

 جبهه "محصوالت اینها گوید:می حمید شوند.می مواجه مسلحانه

 که }هم{ "جبهه و انقالبی موضع از و چپ گیریسمت با هستند"

 "چند که انددرآمده آب از چپی نوع آن ناگزیر به پس ندارد"؛ ایدئولوژی

 بعدش تروتسکیستی". "انحرافات جمله از و انحرافات دارای و اندرنگ"

 هاهمین اما، حال عین در که: افزایدمی چنین خود تحلیل این بر هم

 مبارزه از پشتیبانی به که کشوری خارج جریان اولین عنوانبه هستند

 تاکنون نیز زیادی خدمات شانحمایتی سیاست با و برخاسته مسلحانه

 که سازدمی خاطرنشان حتی ادامه، در او اند.رسانده جنبش به

 چنین اتخاذ خاطربه مشخصا   امریکا و اروپا در ملی جبهه هایسازمان
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 عمل داخل در که حرکتی "قدرت به بودنشان گرمپشت و سیاستی

 کنفدراسیون در خود رشد از حدی چنان به توانستند متقابال   کند"،می

 های"پروچینی" بایکوت علیرغم توانستند "اخیرا   که: دنرسب

 دادن توجه با اینجا در او البته کنند". برگزار نفره هزار کنگره کار،سیاسی

 است" مهم کمیت}هم{ است، دمکراتیک کار چون آنجا "در اینکه: به

 اشراف همانا که دهدمی بروز خود از نیز را رهبری کاراکتر از دیگری وجه

 او به البته شهرام دمکراتیک. نهادهای در کار هایقانونمندی به اوست

 خصلت در باید را اینها "قدرت" و "کثرت" دلیل که شودمی متذکر

 را هامذهبی و هاملی تا دهدمی اجازه آنها به که دید شانایجبهه

 اگر: که پرسدمی نگرانی اظهار با هم سپس و دهند جا خود دل در هم

 در حمید شود؟".نمی قدرت کثرت، موقعیت این }آیا{ برویم "جلو}تر{

 قاطعانه جبهه، خصلت با "کثرت" امر مندیرابطه تایید ضمن جواب،

 آنان پیوندیهم از ناشی اصل در قدرتی چنین چون که ورزدمی تاکید

 نگرانی هیچگونه جای لذا است، کشور داخل در انقالبی حرکت قدرت با

 "کاریکاتوری" آن وجود واقعی، پشتوانه چنین بدون او باور به زیرا نیست.

  نیست". "مهم اصال   هم موجودیتش لذا و دش خواهدن بیش

 و مجاهدین بین آمده پیش اختالفات کالف از خود تحلیل در حمید

 فعاالن واقع در )و خاورمیانه بخش – ملی جبهه و سویک از هامائویست

 مبنای بر همانا را هاآرایی صف این دیگر، سوی از "ستاره"( گروه عضو

 از نشیند.می تصویر به مسلحانه مبارزه و کشور داخل جنبش محوریت

 رقابت در هم با هم قبل از کنفدراسیون اصلی جریان دو این او: نظر

 به مسلحانه جنبش شروع با هاای""جبهه چون اما اند،بوده فشرده

 مبارزه به نگاه با هم هایکی آن رهبران برخاستند، حرکت این تایید

 به هاای""جبهه با خودشان دیرینه هایرقابت منشور از مسلحانه

 متاسفانه و کوبند"می را داخلی "جنبش دارند حاال که افتادند موضعی

 صحبت، این مهادا در او اند".افتاده دام به هم اینها از صادقی "عناصر

 کوبیدن برای و مقابل در نیز هاای""جبهه که: گیردمی نتیجه چنین

 این ارایه پی در حمید اند!شده شما مخالف اشتباه به "ها،"پروچینی

 این متوجه که دهدمی مارکسیست مجاهدین به نیز هشداری تحلیل،
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 ما مبارزه و ما علیه اخالل به هامائویست اکنون: هم که باشند نکته

 از و شما ایدئولوژیک حمایت کسب با حاضر حال در و اندآورده روی

 بر بودید، فرستاده آنها کنگره به که پیامی همان از برداریبهره جمله

 بکشند. ما جنبش درون به را کنفدراسیونی دیرینه دعواهای تا آنند

 ایضربه هاای"جبهه از ما که سازدمی خاطرنشان همچنین حمید

 را مسلحانه مبارزه }اینها{ زیرا بینیممی هامائویست از ولی بینیمنمی

 تروتسکیستی انحرافات ها()مائویست "اینها گوید:می او کوبند".می

 اینها{ با }ما اختالف و ندارند... مشکل اصول در و ندارند...

 شانپای آیدمی پیش که انقالبی عمل پای اما نیست... مارکسیستی

 مشی سر بر که ایدئولوژی سر بر نه اینها، با "اختالف و لنگد"می

 آنست به عمل و مسلحانه مشی این همانا اشرف، حمید برای است".

 باشد. می محک و معیار و دارد کلیدی اهمیت که

 باید هم ما باشد چنین اگر که گویدمی مجاهدین نماینده اینجا در

 روبرو حمید استقبال با بالفاصله واکنش همین که ؛کنیم برخورد

 همراه زمینه این در آنان موضع اتخاذ برای او تشویق با و شودمی

 بدانند تا آنند جویپی کماکان مجاهدین نمایندگان اینهمه، با .گرددمی

 چه در و چگونه خاورمیانه بخش – ملی جبهه با یانئفدا مناسبات که

 "پیام در که شدهمی ناشی این از بویژه اصرار این است؟ سطحی

 و ایران هایخلق "همبستگی ابراز برای ظفار جنبش به مشترک"

 ملی جبهه های"سازمان نام ،سازمان دو امضای بر عالوه عمان"،

 موضوع همین به اعتراض در قائدی جواد و بود آمده آن پای نیز ایران"

 }ولی{ کنند... استفاده شما از خواهندمی آنها " گوید:می که است

 کنیم." قبول خارجی نیروی یک عنوان به را اینها حاضریم حداکثر ما

 برای کشوری خارج شریک یک تصویر جریان این از پاسخ، در حمید

 از اشعملی حمایت اعتبار به طبعا   که دهدمی دست به سازمان

 کند،می رابطه همین در که هاییگذاریمایه فراخور و انقالبی جنبش

 این بعد   گیرد. قرار رعایت مورد که بایدمی و دارد هم حقوقی و حق

 را واقعیت این تا کندمی دعوت بینیواقع به را مجاهدین هم توضیح

 انداختند... راه را پیام جریان که بودند اینها خود {اصل در"} که: دریابند
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 خارجی روابط در که هستند کسانی اینها و بودند... کار پای عمال   اینها

 از جریان این فعاالن نقش بر اشرف حمید واقع در اند".شده شناخته

 طی پرستان" "میهن و "سروش" رادیو دو اندازیراه در ایران ملی جبهه

 برای آنان لجستیکی اقدامات دیگر نیز و چریکی جنبش آغازین دوره

 و حق اقدامات، این دانستن قدر با لذا و داشته وقوف داخل جنبش

 .شدمی قایل آنها برای هم معینی حقوق

 

 اشرف حمید در ایدئولوژیک هایحساسیت

 تشدید با بوده زمانهم اتفاقا   زمانی نظر از که فوق بحث پایان در

 جریان واقع در و - ها"ای"جبهه با سازمان بین عملی و نظری اختالفات

 کسی یانئفدا و خودشان کادرهای جز آن وجود از که "ستاره" مخفی

- بود شده تجانس دوره وارد سازمان با پیش مدتی از و نداشته اطالع

 ترفعال برخورد لزوم به اشاره با خود صحبت از جایی در اشرف حمید

 و دیدن تدبیر منظور به جمله از هم البد و خارج اوضاع پیرامون سازمان

 از خارج در سازمان نمایندگی به دادن سامان و سر برای چیدن تمهید

 خود مذاکره طرف به داریم" برنامه "برایش که نکته این تصریح با کشور،

 جا جا،همین است. شدنی رفع زمینهاین  در آنها نگرانی که رساندمی

 خط به حرکت ترین"نزدیک اشرف حمید که شود گفته واراشاره تا دارد

 زنده محوریت به بهمن" 19 تئوریک "نشریه را کشور از خارج در جنبش"

 سازمان نمایندگی به هم اشتوصیه و دانستمی کالنتری منوچهر یاد

 بود. آن با تنگاتنگ رابطه برقراری ،کشور خارج در

 توضیح تا گیردمی قرار آنها سئوال این مقابل در اشرف حمید وقتی اما

 او هایند،کدام سازمان با ها"ای"جبهه بین آمده پیش اختالفات دهد

 عمده اتفاقا   که - بگوید چیزی فنی و عملی معضالت زمینه در آنکهبی

 موضوع چند آمدن رو به - است بوده عامل همین طرفین روابط در معضل

 اینکه، جمله از ،کندمی اشاره آنها با انسازم بین مناقشه مورد نظری

 دارند" مائویی ضد "موضع دارند"، ضداستالینی "مواضع آنها او: گفته به
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 همین حمید، زعمهب کنند.می هم شدید" "تبلیغ هازمینه این در و

 آن از و است" مطرح برایشان "اینها که: دهدمی نشان شدید تبلیغات

 دیگر به است". شانایدئولوژیکی مواضع "یعنی که: گیردمی نتیجه

 است، میان در ایدئولوژی پای اینجا چون که کندمی القا چنین او سخن،

 امری تواندنمی و کندمی فرق کامال   سازمان و وی برای دیگر موضوع

 نظریات مقدار یک "}حتی{ که: گویدمی ادامه در و شود تلقی فرعی

 برخالف نیز و دارند هم «تاریخ مونیسم» خالف «پلورالیستی»

 در "!«کنندمی رد را تاریخ خطیتک رشد» مارکسیستی، هایواقعیت

 آنها که، دارد را ایدئولوژیک گیرینتیجه این باالخره هم آخرش

 این دارند. "تروتسکیستی" گیر و هستند التقاطی" های"مارکسیست

 آنها بر فرد ترینمنطبق گفت بتوان شاید که نظری، هایایرادگیری نوع

 طبعا   است، بوده مومنی حمید یاد زنده منطقا   زمان آن سازمان در

 خود در نظری هایمحدویت و ایدئولوژیک نگاه بودن بسته از حکایت

 در شدیدتر ایگونهبه حتی که، مواضعی همان دارد. هم اشرف حمید

 و احمدزاده مسعود چون رفقا برخی پیش سازمان، اعالم اول سال

 نباشد نامفید شاید نکته این یادآوری است. بوده متجلی نابدل علیرضا

 من برای و است ساکت ارمغانی بهروز بحث، از بخش این در بدانیم که

 سکوتی چنین علت ،دارم کامل آشنایی نزدیک از او هایدیدگاه با که

 مبتنی نگاه نوع با باشد وی نظری خوانیناهم بیانگر توانستهمی فقط

 و بود لنینیست بهروز مائو. به نسبت شیفتگی و دوستیاستالین بر

 دارزاویه نگاهی مائو و استالین به نسبت اما تروتسکیسم، مخالف

 و جزنی در را ترشپخته بازهم شکل که، نگاهی همان داشت؛

  داشتیم! سراغ ضیاءظریفی

 او ینب اشرف، حمید سوی از برشمرده موضوعات این سه هر پیرامون

 نیز آنها به اشاره که گیردمی صورت شنیدی و گفت اندک شهرام و

 خود اول مورد دو در که مارکسیست مجاهدین وقت رهبر است. مفید

 پیرامون بیشتر اطالعات فهم کنجکاو داند،می اشرف حمید با نظرهم را

 اینست حمید پاسخ شود. می استالین و مائو با رابطه در سازمان نگاه

 و تنگ تسه مائو مورد در {1353 فروردین 2 }شماره خلق نبرد "در که:
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 حاال تا البته استالین، مورد در و کردیم مشخص را نظرمان مائو اندیشه

 اگر ولیکن نیست. هم ما جنبش مسئله چون ایم.نکرده گیریموضع

 "استالین که: کندمی اضافه او کنیم."می هم را کار این باشد ضرورت

 نداشت"! انحراف خودش ولی داشته... حزب اداره در غلطی هایشیوه

 "در کتاب به شهرام ،هاصحبت از جایی در که است رابطه همین در

 گویدمی و کندمی اشاره هاتروتسکیست نوشته استالین" مسئله باره

 خود از آن خواندن برای حمید که است" خواندنی اطالعات، نظر "از

 هاتروتسکیست "این است: معتقد شهرام دهد.می نشان عالقه

 از است( کنفدراسیون همان )منظورش دانشجوها این توی اند.قوی

 نوع و نگاه اند".قوی خیلی دارند... نویی آثار اند...قوی هم تئوریک نظر

 طور این "همیشه یابیم:می چنین اما را سخنان این با حمید مواجهه

 اند{}قوی آره ناجور... و است بد خیلی هم{ همین }خود و اند...بوده

 هرحالهب هستند... تئوریسین فیل بکنید فکر که اندازه آن نه اما

 با انقالبی حمید بین فاصله که اینجاست در و است"! بد وجودشان

 شهرام دید. توانمی وضوح به را روشنفکری جنس از نقادانه نگاه

 نظام به راجع مقاالت و ها"گردآوری مجموعه به را صحبت همچنین

 کردن معرفی ارزشمند با و کشاندمی خنجی دکتر اثر آسیایی" تولید

 حمید بگذارد". سازمان اختیار در تواندمی هم را "آن گوید:می کتاب این

 آدم ،این گیرد:می موضع چنین و دهدنمی نشان خوش روی اما

 "اصراری ما و کندمی تحقیق" خودش "برای که است "روشنفکری"

 برویم! سراغش که دانیم"نمی هم درست و ایمنداشته

 

 به وی نگاه نوع و چین جهان سه تئوری به حمید حساسیت

 شوروی

 زیاد حساسیت گذاشتن نمایش به با اشرف حمید ،گفتگوها این در

 تزی منطقی محصول را نظریه این جهان"، "سه تئوری قبال در یانئفدا

 اهمیت انگارد.می امپریالیسم" "سوسیال نماد را شوروی که داندمی

 آتی و آنی مصالح نظرنقطه از اساسا   یان،ئفدا برای هم مسئله این
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 سرچشمه امریکا امپریالیسم و شاه علیه ایران در انقالبی مبارزه

 سیاسی کردروی آن در را تز و تئوری این خطر اشرف حمید گرفت.می

 سیاست در شاه نقش آن، به بنا که جستمی دو این از منتج

 امریکا قبال در بودن "مستقل" از نوعی و است "مثبت" اشایمنطقه

 یکردروی و ارزیابی چنین حمید، زعمهب د.دار خود با را شوروی و

 نغلطد. در شاه با کاریسازش و طلبیتسلیم موضع به دتواننمی

 شودمی متمرکز این بر بارها ،مذاکرات جریان در او هم دلیل همینبه

 "منطق" که بگیرد را خود پرسش این پاسخ بحث، طرف مجاهدین از تا

 حمید نظر از واقع در چیست؟ امپریالیسم" "سوسیال به حمله در آنها

 هایینشانه مارکسیست، مجاهدین مواضع" تغییر "بیانیه مفاد بهروز، و

 از داشتبرمی پرده نیز و بود آورده رو را هامائویست به آنان نزدیکی از

 هایآراییصف از ارزیابی در هامائویست با آنان دیدگاهی هایمشابهت

 از بویژه حساسیت، این جهانی. هایبندیصف و جهانی کمونیسم

 تشکیالت از انشعابی جریان آخرین گویا که بود شده بیشتر آنجایی

 دیدگاه از توده( انقالبی ازسازمان )منشعب کشور خارج در "کادرها"

 بود. کرده حمایت مارکسیست مجاهدین امپریالیسم" "سوسیال ضد

 در را اشمذاکره طرف به نسبت اشرف حمید گرانهپرسش کردروی این

 همین حین ارمغانی بهروز که دانست باید برخوردی همان مکمل واقع

 امر آنها آیا که بود پرسیده او از و داده نشان خود از بدینگونه گفتگوها

 سر بر شاناشتراکات و طرفین بودن مارکسیست صرف به را وحدت

 مجاهدین نماینده انگارند؟می شده تمام موضوعی سیاسی، مشی

 پوشیده بهروز، و حمید هایگریپرسش این به پاسخ در البته نیز

 رویزیونیست را شوروی کمونیست حزب ،رفقایش و او که گذاردنمی

 فکری امپریالیسم". وسیال"س مظهر هم را شوروی خود و دانندمی

 است. بوده اعتبار فاقد فداییان قاطع اکثریت پیش کمدست که،

 به آنها بین دیگر دارزاویه و جدی نظر تفاوت یک که است هم جاهمین

 در شوروی به نسبت یانئفدا انتقادات گرچه واقع، در آید.درمی نمایش

 همانی اما ،بود برنخاسته میان از مذاکرات( زمان ) زمانی مقطع این

 52 تا 50 هایسال در سازمان بر غالب نگاه منشور از که نبود هم
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 قبال در جزنی نگاه نوع بر منطبق بوده نگاهی بلکه گذشت.می

 کمونیستی مستقل کردروی اتخاذ و کمونیزم قطب دو مجادالت

 شوروی به توجه که زد حدس بتوان هم شاید آنها. عالیق از دارفاصله

 ارمغانی، بهروز در مشخصا   و سازمان حیات از مقطع این اشرف حمید در

 بر شوروی از نظر استقالل زمینه در جزنی که بوده میزانی آن از بیشتر

 باید سویک از منطقا   هم را زنیگمانه این علت است. داشته تاکید آن

 فداییان به نسبت هاشوروی زمانی مقطع آن توجهات از هایینشانه در

 دیگر سوی از و بودند، برآورده سر تدریجهب زمانی برهه این در که دید

 که امکاناتی از استفاده برای سازمان رهبری در عالیق رشد از ناشی

 از نوعی به حتی که عالیقی آورد. بار توانستمی نزدیکی چنین یک

 رهبری و اشرف حمید بود. فراروئیده نیز اولیه اشکال در گیریارتباط

 در کمونیستی بزرگ دولت دو بین منازعه به نسبت سازمان وقت

 ضمن که، معنیبدین اند.داشته قرار جزنی پیشنهاد و اندیشه سمت

 نزدیکی کل، در اما چین، و شوروی اختالفات با شدن درگیر از اجتناب

 شوروی به نسبت آنها دید دادند!می نشان شوروی به نسبت بیشتری

 اساس در جاری، زندگی و مرگ مبارزه آن عملی رهبری جایگاه از

 در ویتنامی مینه هوشی و کوبایی کاسترو فیدل رفتار نوع بر منطبق

 وجود تحمیل و استقالل حفظ که: معنی این در بود. ایران مختصات

 ایران در سوسیالیستی و انقالبی واقعیت یک عنوان به خود مستقل

 هایکمک از شدن برخوردار آن متعاقب و شوروی اتحاد بر

 همین ایران. در انقالب دوام و بقا برای قدرت این انترناسیونالیستی

 واداشت را شده مارکسیست مجاهدین که بود یانئفدا در تجلیات و الگو

 هایچریک سازمان کردعمل از 1354 طی آنها به خود دوم نامه در تا

 ابراز شوروی با آن گیریتماس شائبه با رابطه در ایران خلق فدایی

 کنند! نگرانی

 بین در فنی" "مانع اگر اینکه گفتن با شهرام مباحث، این جریان در

 )و برد ایدئولوژیک حمله امپریالیسم" "سوسیال به بایدمی نباشد

 است شوروی کمک" "احتمال همان نیز "فنی" عامل این از منظورش

 درست حاال که فشردمی پای نکته این بر ،(!ایران انقالبی جنبش به
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 نتیجه چنینهم ادامه، در او آنست. علیه ایدئولوژیک تعرض زمان

 شوروی امپریالیسم" "سوسیال به بایدمی االن همین که گیردمی

 روزگاری و روز کشور این اگر که زیرا نشد هم چیزی نگران و تاخت

 منافعش خاطرهب که آنجا "از کند کمک ایران انقالبی جنبش به بخواهد

 نوع این به آگاهی با اشرف حمید کرد. خواهد حتما   را شاکمک است"

 نام خوردگی "خط مسئله که است خود گفتگوی طرف در برخورد از

 "ظهور عنوان تحت مارکسیست مجاهدین جزوه آخرین در قذافی"

 پیش را عراق" و ایران روابط بر تحلیلی و منطقه در ایران امپریالیسم

 شود.می جویا را چیزی چنین به شانمبادرت علت آنان از و کشدمی

 موضوع مدتی تا البته موضوع، این که: داردمی بیان مجاهدین نماینده

 هاداخلی آن، در و بوده شانسازمان کشور خارج و داخل بحث

 آنکه حال کرد"، کاریسازش نباید ایدئولوژیک مبارزه "در که گفتندمی

 گرفتن "با خوانناهم را قذافی به تاختن ناشکشور از خارج کمیته

 و کش از پس هم دو این نهایی توافق دانست.می او" از امکانات

 برخورد قذافی، رژیم با برخورد که شودمی این سرانجام هاقوس

 خود نشان و نام آوردن که نه و است او بورژوایی" "رژیم با "مضمونی"

 خود از چنین ،بدارد ابراز زمینه این در صریحی نکته آنکهبی حمید، وی.

 تصمیم این انقالبی، مبارزه مقتضیات رعایت زاویه از که دهدمی نشان

 است. فهمیدنی وی نظر از

 

 ایران توده حزب با یانئفدا و اشرف حمید مواجهه

 در جمله از و هایشصحبت در بارها مارکسیست مجاهدین نماینده

 را سئواالتی متقابال   تا داندمی خود حق ها،گیریموضع همین ادامه

 با اند،کرده پیدا یانئفدا مواضع به نسبت آنها که ابهاماتی برخی درباره

 کیفیت ها،پرسش این مرکز در نهد. میان در شانگفتگوی طرف

 بار چندین او داشت. قرار ایران توده حزب به نسبت انئیفدا گیریموضع

 اعدام با رابطه در خلق یئفدا هایچریک اعالمیه مفاد بر منتقدانه

 انئیفدا انتقاد نحوه کشیدن نقد به با و گذاردمی انگشت شهریاری
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 عمل و مشی به محدود صرفا   او زعمهب که توده حزب به نسبت

 را یانئفدا رفتار است، شده - آن عملیبی ،تردقیق و – حزب سیاسی

 برد.می سئوال عالمت زیر را آن و کرده ارزیابی مبهم ایدئولوژیک نظر از

 به سازمان جوابیه محور که زیرا داشت وجود واقعیتی البته نکته این در

 عمدتا   و عمال   ،شد صادر شهریاری اعدام مناسبت هب که توده حزب پیام

 توده حزب نشینیخارج و سیاسی عملیبی به سازمان تعرض در

 در هم اشرف حمید خود رفت.نمی فراتر این از و بود شده خالصه

 "خطر و شودمی متمرکز جنبه این بر گفتگوها، همین طی توضیحاتش

 مبارزه علیه آن }سیستماتیک{ "تبلیغات با مکررا   را توده" حزب جانب از

 "جریان یک عنوان به حزب این از حمید دهد.می توضیح مسلحانه"

 را آن نام کند،می صحبت جاری" مبارزه "علیه آینده در خطرناک"

 نتیجه چنین اینها، بر مبتنی و گذاردمی پلیسی" "سوسیالیسم

 صدور نزول نأش او چید". را نوکش باید حاال همین "از که: گیردمی

 سازمان سوی از ایدئولوژیک مبارزه اهمیت و شهریاری اعدام اعالمیه

 رابطه در و دهدمی آدرس سیاسی مشی امر با مشخصا   را حزب علیه

 "در که: گویدمی زمینه این در حزب با ایدئولوژیکی مبارزه تداوم با

 داد". خواهند ادامه را ایدئولوژیک( )مبارزه آن قاطعیت با تابستان

 به که دهدمی نشان گفتگوها طی شهرام که است حالی در اما این

 قایل بهایی توده" حزب }ایدئولوژیک{ "خطر عنوان تحت موضوعی

 "پلیسی" نظر از فقط را آن حزب، این نامیدن مرده" "گربه با و نیست

 در ،وی نگرانی که دهدمی نشان او برخورد این داند.می رسانآسیب

 فدائیان سازمان در ای""توده تفکر کردعمل که توده حزب خود نه واقع

 در تفکری چنین علیه مارکسیست مجاهدین مبارزه اینکه جالب است.

 حزب این علیه آن مائویستی نوع تعرضات کادر در مشخصا   برهه، این

 تهدید گرفتن جدی سازمان، و حمید پیش آنکه حال گرفت؛می جا

 مبارزه سیاسی مشی افتادن خطر به با عمدتا   توده حزب ایدئولوژیک

 زیرزمینی نشریه به اشاره با حمید یافت.می معنی که بود مسلحانه

 نظر "از حزب این که: گویدمی 54 زمستان در "نوید" انتشار تازه

 بکنند جدی کار خواهندنمی که هاییمارکسیست روی بر سیاسی
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 دستاورد کردن خنثی برای اساسا   توده حزب که آنست بر و دارد"، تاثیر

 مبارزه استراتژیک اول مرحله "تثبیت زمینه در انقالبی جنبش

 جنبش این علیه سازی""گروه کار اندردست که است مسلحانه"

 "نوید" نشریه وجود از اطالع عدم عالما عین در ولی شهرام شود.می

 گویدمی ها"ای"توده از ارزیابی چنین داشتن به خود باوریبی ابراز با و

 "شاید که: دهدمی جواب اما حمید نیستند". چیز هیچ عمل "در که:

 در هست". که کننده اخالل ولی باشد، نداشته کنندگیتعیین جنبه

 توده حزب با یانئفدا مخالفت که گفت توانمی نهایی بستجمع یک

 نوع است. بوده سیاسی پراتیک و سیاسی مشی سر بر بیشتر ایران

 دبیر اسکندری یاد زنده با او برخورد در شاید را حزب این با حمید برخورد

 "محافل علیه فحاشی با شهرام دید. بتوان بهتر توده حزب وقت اول

 ایرج شاناول دبیر آنها، خوری" "عرق از انتقاد و کشور" داخل در ایتوده

 کند!می معرفی پاریس" هایقمارخانه "پوکریست نیز را اسکندری

 را آن که مارکس کارل کاپیتال ترجمه در او زحمات تقدیر با اما، حمید

 با ما حرف گویدمی د،دانمی مفید" و خوب مارکسیسم "اشاعه برای

 و نگیر" سیاسی "موضع بکن"، را اتترجمه "بشین که: است این او

  بسپار! اهلش به را انقالبی سیاست

 این از یانئفدا با رابطه در یکی کرد. اشاره باید واقعیت دو به اینجا در

 اشراف سازمان درون فکری فضای به اندازه آن اشرف حمید که، نظر

 گیریشکل بر مبتنی تمایالت رشد جریان در مشخصا   تا است داشته

 مسلحانه مبارزه صحت به نسبت سازمان اعضای از ایعده پیش تردید

 که دیدیم اشرف، حمید مرگ از پس مدتی اندک اینکه، کما گیرد. قرار

 به دست بیگوند تورج یادزنده فکری رهبری به ازسازمان اعضایی

 گیریفاصله از نوعی آغاز بر مبنی کردروی آن اما، دیگری زدند. انشعاب

 و - مسلحانه مشی از است مارکسیست مجاهدین آشکار چندان نه

 موجب که – آنان ذهن در مشی این افتادن مطلق جنبه از کمدست یا

 الس یک هنوز که دانیممی واقع در بود. شده حمید برای هاییسئوال

 نام با البته بار این و آنها سازمان که بود نگذشته گفتگوها این از اندی و

 اصال   این کرد. مسلحانه عمل جایگزین را سیاسی مشی "پیکار"،
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 وسواس با و بار چند اشرف حمید ،گفتگوها حین که نیست تصادفی

 دلیل که دهند توضیح تا خواهدمی خود مذاکره هایطرف از زیاد

 کارسیاسی هایجریان به شانسازمان دادن نشان سمپاتی

 حدس کشیدن پیش با و رفته فراتر هماین از حتی و چیست "پروچینی"

 آنان از مسلحانه، مبارزه استراتژی در مقابل طرف سستی پیرامون خود

 حزب ایدئولوژیک تعرض قبال در تاکنون آنان دلیل چه به که پرسدمی

 اینوشته آن هم، منظورش اند؟کرده سکوت مسلحانه مشی به توده

 طریق از حزب این که داده ایدئولوژی تغییر خلق مجاهدین به خطاب بوده

 یادزنده گروه کار ) حزب" سوی "به عنوان با اشکشوری درون نشریه

 مارکسیست خاطربه دمکرات" "انقالبیون این به آن در تیزابی( هوشنگ

 تحول روند تکمیل منظور هب بود کرده دعوت آنها از و گفته تبریک شدن

 این رد با شهرام بگذارند. کنار نیز را مسلحانه مبارزه شان،عقیدتی

 به آنها شدن سست احتمال به نسبت یانئفدا و اشرف حمید سوءظن

 بر ورمندبا کماکان شانسارمان که کندمی تصریح مسلحانه، مشی

 حزب به جواب زمینه در شاننگهداشتن دست دلیل و است مشی این

 انقالبی" "دمکرات را اآنه مزبور حزب چون که داردمی ابراز این را توده

 ایدئولوژیک پاسخ تا اندکرده موکول بعد کمی به را خود پاسخ لذا ،نامیده

 بدهند. مارکسیستی قاطع جریان یک موضع از را حزب به

 

 ها"پروچینی" و اشرف حمید

 شودمی کشیده کمونیستی دیگر قطب به خود ادامه در طرفین بحث

 خارجی سیاست علیه تند موضع اتخاذ با اشرف حمید آن طی در و

 چیز دو را چین داخلی و خارجی سیاست چین، ایتوده جمهوری

 تایید را آن داخلی سیاست که: کندمی خاطرنشان و دانسته متقاوت

 منطقه مشخصا   و جهان در اشخارجی سیاست برابر در ولی کندمی

 برای عمان پادشاه و شاه رژیم ائتالف با مناسباتش به که آنجا بویژه و

 اینجا در که است جالب دارد. موضع گردد،برمی ظفار جنبش سرکوب

 تذکر این با و گیردمی قرار متدیک اعتراض مورد شهرام سوی از حمید
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 کشور یک خارجی سیاست مگر که: شودمی مواجه او درست

 حمید باشد؟! آن داخلی سیاست گیریسمت از جدا تواندمی

 طرف بپردازیم". هامشخص به است{ }بهتر کلی؟ بحث "چرا گوید:می

 را مسئله که{ }است کلی هایبحث "اتفاقا   دهد:می جواب اما مقابل

 سیاست از او منظور که شودمی این حمید توضیح و کند".می حل

 رهبری به قبلی انقالبی سیاست کلی"، بحث سطح "در چین داخلی

 مجدد عروج با اینکهم که سیاستی آن نه و است مائو

 حال در قدرت، موقعیت به پینگ" شیائو "تنگ چون هاییرویزیونیست

 تذکر همان پی در شهرام اما بحث، این جریان در است. گیریشکل

 هر خارجی و داخلی سیاست درونی وحدت بر مبنی اشدرست

 گونهبه شوروی، طلبیتوسعه خطر کردن برجسته با دولتی،

 و کرده تلقی فهمیدنی و پذیرتوجیه را چین دولت کردروی ایپوشیده

 تایید آستانه در عمال   بگوید، چیزی جهان" "سه تز از رسما   آنکهبی

 حمید که دهدمی نشان سویک از گفتگو این گیرد.می قرار آن ضمنی

 مائو اجتماعی – اقتصادی بارفاجعه ماجراجویی از اندازه چه تا اشرف

 که بزرگ" "جهش عنوان تحت میالدی شصت دهه نخست نیمه در

 کجا تا و بوده خبربی ،آورد پی در را چینی دهقان هامیلیون نابودی

- دهه همان دوم نیمه فرهنگی" "انقالب سیاست عوارض به نسبت

 گریذهنی از - مرگ و فقر و قحطی به منجر سیاست آن مکمل چونان

 در که مائو سحرآمیز جذبه از هم هنوز او سخن، دیگر به برد.می رنج

 اما نداشت. کافی رهایی بود، شده منعکس هم دو شماره خلق نبرد

 مستقیم لمس با که بینیممی چنین گفتگوها این در را او دیگر سوی از

 عرصه در انقالبی" "چین از چین، توجیه غیرقابل سیاست عوارض

 مجاهدین اما، مقابل در بود. گرفته زیادی بسیار فاصله جهان انقالبات

 اسالمی - ناسیونالیسم موضع از قبال   که لنینیست – مارکسیست

 دون تسه مائو پرچم زیر بار این ،داشتند مخالفت شوروی با انقالبی

 یک در بودند. برخاسته شوروی با ایدئولوژ یک ستیز به که بوذ اندیشه

 جنبش استقالل بر اینکه عین در طرف دو که گفت توانمی بستجمع

 جهانی کمونیستی هایقطب به نسبت ایران مارکسیستی مسلحانه

 از یک هر به شاندوری و نزدیکی نظر نقطه از اما اند،کردهمی تاکید



 بندی کمونیزم جهانی و چند مورد نظریمواجهه با اپوزیسیون، صففصل جهار، 

- 69 - 
 

 نزدیکی سمت در یکی بودند. متفاوتی هایسمتگیری دارای ها،قطب

 سوسیال موضع از آن با تند ستیز دیگری و شوروی به تدریجی

 و چین هایسیاست از افزون روز شدن دور یکی بودنش؛ امپریالیست

 به انتقادهایی حد در فقط اما دیگری و اندیشه دون مائوتسه

  آن! خارجی هایسیاست

 نمایندگی هیئت در تقریبی رفتارینرم میان، این در جالب نکته

 مقایسه در "پروچینی" کارهایسیاسی با گفتگوها همین در مجاهدین

 نشان خود از توده حزب به نسبت آنان که است تندی بسیار برخورد با

 ،هافیل" "روسو و ها"پروچینی" با مرزکشی عین در اما حمید دهند.می

 را ان ،شناسد می "32 کودتای از پیش کارگر طبقه "حزب را توده حزب

 عناصر "وجود از رخوردارب هم هنوز دارد که اپورتونیستی خصلت علیرغم

 ارایه کار اندردست نیز حاضر حال در و ،داند می خود صفوف در صادق

 آنکه حال د.بینمی مارکسیسم" نشر زمینه در مثبت "کارهای برخی

 شاهد آن در که یافت تواننمی را موردی ،گفتگوها این از جایی هیچ در

 "پروچینی" کارسیاسی هایگروه به نسبت او مثبت برخورد کمترین

 و هاای)توده کارسیاسی هایجریان این تبیین البته باشیم.

 نیست. نکته از خالی هم اتمذاکر این طرف دو سوی از ها"("پروچینی

 طبیعت با را کارسیاسی رنگارنگ ها"ی"اپورتونیست این وجود حمید

 بینش کادر در سخن دیگر به و اپوزیسیون در سیاسی هایمشی تنوع

 تئوریک "توانایی به بودن معترف با زمانهم و بیندمی فکر و برداشت و

 بر آنان"، نشریات مطالب از گیری"بهره لزوم به شدن قایل و آنها"

 ورزد.می تاکید آنها علیه ناپذیر"تعطیل ایدئولوژیک "مبارزه ضرورت

 چپ میان کاریسیاسی گزینه با هاییگروه برآوردن سر اما، شهرام

 بازتاب را، رژیم" فشار تشدید شرایط "این در کشور داخل

 موقعیت در هم را آن طبقاتی یازاهماب و داده توضیح طلبی"ها"عافیت

 ها،تبیین این از طرفین جوید.می کارگر طبقه تیکآریستوکرا الیه

 سرانجام رفت، اشاشاره جبهه به مربوط فصل در هم قبال   که همانگونه

 دسته این جلب فکر در انئیفدا رسند.می عملی متفاوت نتیجه دو به

 هایزرادخانه با ایدئولوژیک مبارزه طریق از عموما   کشور داخل مبارزان از
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 آنان به مسلحانه مشی حقانیت دادن نشان نیز و آنها تئوریک اصلی

 برای حمید .اندخودشان هایناکامی تجربه زمینه بر و عمل صحنه در

 سرنوشت و دیدنمی اندازیچشم هاکارخانه در کارسیاسی هایگروه

 پی در شدن بیدار منطقا   آنگاه و "سرخوردگی" ابتدا را آنها

 نظر مد طلبی""عافیت این منشاء او باور در .دانستمی هاسرخوردگی

 هایجنبش شرایط در هنوز "ایران که: بود یناگزیر این شهرام

 این درون به رفتن برابر، در مارکسیست مجاهدین نیست". خودبخودی

 توضیحی کار با بتوانند تا کردندمی تجویز را هاکارخانه در فعال هایگروه

 چنین ،شاناپورتونیستی باالی طرد و آنها انقالبی بدنه جلب برای

  کنند. مستحیل خود در را هاییگرو

 

  مسلحانه مبارزه سر بر ناپذیریسازش و اشرف حمید

 هایمشغله دیگر از ،شد اشاره باال در که همانگونه طرفین، مباحثات در

 امر به داده ایدئولوژی تغییر مجاهدین کردروی نوع اشرف حمید ذهنی

 این سوی از جبهه برای فراخوان مفاد برپایه بود. مسلحانه مبارزه

 دو بین مرز آنها که بود شده این آنها تازه نگاه از حمید برداشت جریان،

 با البته شهرام اند.ریخته هم در را غیرمسلحانه و مسلحانه مبارزه نوع

 هم کنار در موازی و برابر طورهب را اینها }ما{ گویا که استنباط "این رد

 مبارزه مشی خط سر بر شانسازمان کماکان ایستادن ایم"،داده قرار

 معلوم هم باالخره دارد.می اعالم خود مذاکره طرف به را مسلحانه

 کرده متقاعد را حمید زمینه، این در شهرام یهاپاسخ که شودنمی

 مسلحانه مبارزه به ایاشاره شهرام که هم آنجایی حتی نه؟ یا است

 زمانی فقط اشرف حمید کند،می ایران" هایخلق آزادیبخش "سازمان

 یابدمی خاطر اطمینان مسلحانه مبارزه به خود مقابل طرف یبندپای از

 "تبلیغ نه را آمده خارج از جریان این مسلحانه مشی متفقا ، طرفین که

 خصلت در مسلحانه مبارزه و مسلحانه" "دفاع صرفا   بلکه مسلحانه"

 در باز شناسند.می مردود را آن واقع در و کرده ارزیابی اش"تاکتیکی"

 برای خودشان کردروی از مجاهدین نماینده که نجاییآ ،مذاکرات همین
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 استحکام و قوام هدف با و مارکسیستی" های"گروه از عضوگیری

 پرسدمی بالفاصله حمید گوید،می سخن شانسازمان مارکسیستی

 اینها، جدیدتان... عضوگیری }این{ در "آیا که: یابد اطمینان تا

 اینست واقعیت بودند؟". مسلحانه مشی به معتقد هایمارکسیست

 در آنهم و مسلحانه مبارزه مشی به وفاداری اشرف، حمید برای که

 تعیین معیاری اش،مسلحانه تبلیغ خصوصیت و بودن محوری معنی

 همین با جنبش در سیاسی جریان و نیرو هر جای او پیش و بوده کننده

 هم خاطری تعلق چنین خاطربه جمله از خورد.می محک بایستمی

 این در که - آنها از ای،اعالمیه صدور با 53 سال در او سازمان که بوده

 "گفتند خودشان اینکه و کندمی یاد خش"هابی"رهای نام با آنان از گفتگو

 در بود. کرده پشتیبانی - کنیم"می تایید را مسلحانه مبارزه ما }که{

 یه اینکه "مثل پرسد:می او از شهرام وقتی که است هم رابطه همین

 عجله خورده "یه گوید:می و کندمی یدئتا حمید کردید؟" عجله خورده

 کردیم".

 این بر هرگاه بود خواهد اشرف حمید حق در بزرگی ستم اینهمه، با

 خواستمی انقالبی سیاست برای را سالح او که نشود تاکید حقیقت

 شرایط در پیشاهنگ سازمان به دادن شکل برای نیز، نخست درجه در و

 نام استراتژیک" اول مرحله "تثبیت را آن خود که همانی دیکتاتوری.

 تبلیغ "برد که: گویدمی صراحت به گفتگوها همین در او بود. نهاده

 انگشت با و نیست" مقایسه قابل رادیویی تبلیغ برد با مسلحانه

 رادیو دو گسترده اثرات به اشاره و رادیو دهنده سمت نقش بر گذاشتن

 و بودند ایران انقالبی جنبش صدای که پرستان" "میهن و "سروش"

 پیک "رادیو تاثیرات یادآوری نیز و کردندمی تبلیغ را مسلحانه جنبش

 هشدار کشور، سیاسی جامعه از بخشی بر توده حزب به متعلق ایران"

 در او نگرانی است". محدود مسلحانه مبارزه تبلیغی "برد که دهدمی

 و سازمان از پورحرمتی محمد یادانزنده مذاکرات اینکه از گفتگوها این

 جمهور رئیس ربیع سالم با مارکسیست مجاهدین از سپاسی علیرضا

 خاک در سازمان دو مشترک" "رادیو تاسیس برای جنوبی یمن وقت

 گشودن برای است کلیدی خود است، نرسیده نتیجه به هم هنوز یمن
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 همین در اشرف حمید او. عمل و ذهن در سیاسی نگریکالن دیدن و

 اهمیت" که: گویدمی تمام صراحتی با و شهرام به رو گفتگوها

 نیست. داخل در زیرزمینی تبلیغات از کمتر کشور، خارج در انتشارات

 چنین یک نگاه کرد." خواهد نشت داخل به حتی آن از مقداری چون

 دشمنان که باشد واریشوریده نگاه آن توانستنمی سالح، به کسی

 توسط آنجا و اینجا که یا و دهندمی و داده نسبت وی به او مخالفان و

 واپسین در حمید شود.می و شده تصویر او از دارانشدوست برخی

 و گیریشکل برای را سالح ،شفاف ایگونهبه اش،زندگی از برهه

 انقالب خدمت در را حزب کرد، فرموله دیکتاتوری شرایط در حزب تثبیت

 ایرانی. انسان برای عدالت و آزادی کلید را انقالب و خواست،
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 گفتارپس

 

 ردگیری گفتگوها این در توان می روشنی به را اشرف حمید مدیریت

 مسئولیت فقط نه اشرف حمید که دهندمی نشان مذاکرات این کرد.

 هتوانست بلکه شناختمی شایسته یسطح در را سیاسی رهبری امر

 پردازنظریه او بگذارد. نمایش به خود از نیز باالیی سیاسی مدیریت بود

 مدیر و رهبر سانآن اما نداشت، هم را اشداعیه که نبود تئوریسین و

 تجربه اش،ذهنی هایظرفیت محدوده همان در که بود الیقی سیاسی

 در یاوری و یار که آنجا حتی او دهد. ارتقا آگاهی سطح به را زندگی

 پاسخ را سازمان وقت تئوریک نیاز آن یا این تا یافتنمی خود دست کنار

 پاسخ را هاحداقل داشت که وسعی همان در دکوشیمی خود گوید،

 بود ایدئولوژیک تحوالت تحلیل و بررسی همان اش،نمونه یک و گوید

 هایجاماندههب در که است درست مارکسیست. مجاهدین درباره

 که ندارد وجود فکری تجریدات برای چندانی جای ،او از نوشتاری

 اما عوض در است، تئوریک اندیشیدن الزمه و آستانه وجودشان

 و غنامند انقالبی، پراتیک بستجمع زاویه از وی کتبی هاییادمانده

 عملی و شدن عملی زاویه از را ایمسئله هر اشرف، حمید .اندآموزنده

 و رهبری امر در بنیادی شروط از ،خود این که نگریستمی آن کردن

 بود. هوشمندانه عمل و گراعمل هوش نماد او است. سیاسی مدیریت

 او اما، حال همان در بود. اشرف حمید جان سرشته ،بودن انقالبی

 اقدام و انتخاب سنجیدگی در که شورش در نه را گریانقالبی

 به اوین هایتپه در یاران و جزنی تا که است نقل وی از جست.می
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 اعدام مورد در ما اقدام اگر گفت: بالفاصله شدند، بسته گلوله

 باشد، گرفته قرار جوییانتقام این انگیزه ساواک، مزدور "شهریاری"

 کسی را سخن این ایم.شده باریزیان بس اشتباه مرتکب پس

 چریک دویست از بیش کمدست مرگ دل، در که گفتمی

 در بود: گفته خونسردانه هم بار هر و گریسته خون را اشسازمانیهم

 یارانش و خویش مرگ از او نیست! گریزی هزینه دادن از انقالبی، مبارزه

 بارها همو ولی گرفت.می هیچ به را جانی خطر خود و نداشت هراسی

 دید توانمی آنرا پای رد نیز گفتگو نوارهای همین در و بود داده نشان

 جایگاه او انقالبی مغز در فایده و هزینه موضوع سنجش و فهم که

 هایبزنگاه سر در عمل هایمصلحت اشرف حمید داشت. معتبری

 گفتگوها این در را آن از هایینمونه که فهمیدمی خوب را حرکت

 دید. توانمی

 دقیق را نکته یک او بود. اشرف حمید مشخصه داشتن سیستم

 و ذهنی سیستم داشتن بود: کرده خود وجودی عمیقا   و فهمیده

 خود در را کردن عمل برای الزم جسارت تا بندی،سیستم کمدست

 در اگر عمل، پای آدم که دانستمی خوب بسیار او د!ورآ فراهم و پدید

 عمل حین در که یا و گذاردنمی عمل در پا هرگز یا باشد مردد خود ذهن

 که: داشت وقوف این بر او ،حتی این از بیشتر بسی کشد.می پس پا

 اعتقادی انسجام خود مسئولیت تحت انقالبی نهاد در نتواند که رهبری

 نهاد این از بیرون در تاثیرگذاری به قادر هرگز کند، مدیریت و تولید

 معنی، این در و بود هاییآدم چنین از واالیی نمونه حمید شد. نخواهد

 در تناقض که فهمیدمی خوب را این او کارساز. و توانمند رهبری

 انجام در "پیشاهنگ" شدن سست برای است آفتی عملی، سیاست

 اینرو، از هم ریسک! پذیرش جهت شخص در آمادگی کسب و فعالیت

 مسئولیت تحت سازمان در که کوشیدمی خود نظری ظرفیت همان در

 بستر همین بر بگشاید. ره انقالبی عمل برای تا کند ابهام رفع خویش،

 در نظری بازسازی و فکری نوسازی استعداد هم توانست که بود هم

 حل جهت یابیچاره پی در هم و سازد شکوفا را خویش خویشتن

 بر اشرهبری سال دو آخرین در ویژه هب و سازمان در فکری هایتناقض
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 راه گرتالش که کوشید او راستا، همین در بردارد. رهگشا هاییگام آن،

  شود. آگاهی و تئوری به سازمان اعضای تجهیز و ارتقا

 دینامیسم از فراتر ،انسانی هیچ نه و او نه که ،این دارد حقیقت

 رشد هاواقعیت متن در تضادها وقتی و نیستند اجتماعی هایپدیده

 هیچ بگذارند شدن حل به رو الجرم و برسند پختگی مرحله به و کرده

 شود. آنها بروز از مانع گرایانهاراده توانست نخواهد هم انسانی ابر

 نقش سازمان در اشاستثنایی اتوریته خاطربه بود زنده تا اشرف حمید

 فداییان جامانس حفظ ،نتیجه در و تناقضات این مدیریت در مهمی

 از ناشی هایگسیختگی روند باخت، جان که همین ولی داشت،

 دامنه و سرعت و هکرد باز سر ناگزیر به نیز شده مهار موجود   تناقضات

 حیاتش آخر سال یک در او که است دست در نمودهایی گرفتند.

 پنهان جایهب سازمان در فکری معضالت تا بود کرده آغاز را هاییتالش

 ضربات بگذارند. شدن حل و فهم به رو مهار، و افتادن عقب ماندن،

 عین در و صالبت با ارث و شد او آفرینینقش تداوم از مانع اما مهلک

 رسید. شاوارثان به او دارمعضل حال

 اتوریته متن بر اشرف حمید در گراییواقع و ریزبینی، نگری،جامع

 پدید وی برای را خودویژه امکان این سازمان، سطح در اشبدیلبی

 گفتگوها، این خواننده و شنونده باشد. کنندهجمع رهبری که بود آورده

 باز خصوصیتش همین با بارها و بارها را اشرف آنها متن در تواندمی

 و کادرپروری نتوانست که باشد وارد ایراد این حمید بر شاید یابد.

 تحت سازمان در بوده الزم که آنگونه را رهبری حوزه در سازیجایگزین

 تا او به هم تاریخی ایراد یکی آن که بدانگونه کند، پیاده خود رهبری

 در دادن نشان مقاومت با چرا که است باقی خود جای بر امروز همین

 سازمان در اشویژه جایگاه ارزش از نخواست ،خارج به انتقالش برابر

 باشد گوهرین ارزشی شدن فدا که آنگاه اما آورد. عمل هب الزم حراست

 حمید به انتقاد آن، ناگزیر سرنوشت چریکی جنبش امانبی شدن درو و

 داد. ارتقا و سوق کردروی و مشی نقد به فردی انتقاد از بایدمی نیز را

 واقعیت. تا بود آرزو بیشتر آن در سازیجایگزین که، ایمشی
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 همانگونه گفتگوها این نوارهای .بود او هایاستعداد از هاداده جذب

 خواننده چشم و شنونده گوش در روشنی به را او شخصیت حقایق که

 نشان ماهر انسانی سیاسی، هایداده جذب در را وی نشانند،می

 فرموله با تا کوشیدمی مبتکرانه آن هر که رهبری آنسان و دهدمی

 درست جهت را آن که جهتی در موجود وضع به ،لحظه مشخصات کردن

 رهبری را او گفتگوها، این متن در دهد. سو و سمت ،دادمی تشخیص

 است آماده و داندمی را موجود پتانسیل و امکان هر قدر که یابیممی

 خود، جایه ب را چیزی هر ،سازمانی – سیاسی مدیر یک مقام در تا

 گیرد. کارهب دارد باور بدان که ایمشی اقتضاهای مقتضی و خود حد در

 از لحظه هر در اشرف حمید خواهیمسئولیت و پذیریمسئولیت

 جدیت ستایش موجب و آیندمی دیده در وضوح به گفتگوها، این

 افتخار گفتگوها این از جایی او آنکه با شوند.می او در شخصیتی

 و - پرولتاریا" "دیکتاتوری تز به سرسخت است باورمندی که کندمی

 چونان دمکراسی و آزادی برای توانستنمی مسلما   نیز پایه این بر پس

 گفتگوها همین متن در اما - باشد قایل ارزش ذات به قایم هاییواقعیت

 است انسانی تجربه، و حس به و جاری رفتار در خود که دهدمی نشان

 آستانه انصاف، که دانیممی و منصف عمیقا   و منشدمکرات

 دمکراتیک هایارزش شدن هضم برای ایمقدمه و ستا یخواهعدالت

 گفت توانمی موضوع علمی فهم در اعتبار، همین به آدمی. جان در

 طبقاتی دشمن حذف به که اعتقادی تقید عین در اشرف حمید که

 داشت.می پاس را انسانیت و نهادمی ارزش را انسان اما ه،بود قایل

 روزگار جنبش حاصل او .ما اشرف حمید بود خویش زمانه فرزند

 آن. رهبران زمره در و بود خود

 گرامی ایران مردم تاریخ آیینه در تابنده تابناک چهره این خاطره و نام

 باد.
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