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سر که بر می گردانيم و گذشته مان را ّ
پس پشت مان نمايی مبھم از قله ھاييست ،که
نظاره می کنيمِ ،
ريشه در زمين و سر در ابر و غبار دارند ،قله ھای که تا از آن باال نرويم در نمی يابيم که تا کجا می
فراز ّقله که می رسيم ،کوچکی و حقارت بسياری آشکاره می شود که ندانستند
توانند چنين بلند باشند...
ِ
ھرگز ،زنده گی چيست...فتح چيست...
و نوای شاملوی در ذھن می پيچد که:
غريو يک عظمت
» تو نمی دانی
ِ
وقتی که در شکنجه يک شکست نمی نالد
چه کوھی ست!«...
و چه ھم زمانی خوشايندی است که دوم مرداد ماه نام شاملو و شھرام را در خاطر ّ
ھجی می کند تا
طعم گس تابستان ھای پر حادثه و خون لحظه ای از خاطر دور شود...
گرچه ھر بگوييم اندک باشد ،اما از شاملوی بزرگ بسيار خوانده ايم و گفته ايم ...اما چپ ايران به
شھرام وام دار و بدھکار است و علی رغم اين ِدين ،ھنوز که ھنوز است بعد از گذشت  ٣٠سال ،حتی
برخی نامی از او نمی برند ،زيرا از او شرمسارند ،يا که وی را ناچيز می پندارند و ناديده می گيرند...
بخش اعظم چپ ايران از انقالب  ٥٧به اين سوی ،يا مقھور اسالميون در آستانه انقالب شدند يا سر در
مقابل پوپوليسم مصلحت جويانه ای خم کردند که به ناچار بايد بھای آن را با پنھان کردن حقيقت يا ذبح
کردن شجاعت می پرداختند ،چندان که بسياری حتی در برابر جنايتی که عليه او رفت سکوتی سنگين
و شرم آور پيشه کردند.
اين درد است! و تير می کشد وجدان آدمی ،وقتی که حتی بسياری از رفقا! را ھم رديف شکنجه گران و
ملوث شان را در مقطع تاريخی معينی برای مخدوش
نا به کارانی می يابی که با ھشياری تمام ،دھان ّ
کردن چھره ای تمام قد انقالبی و مبارز گشوده اند که به لطف رفقا حتی بسياری در نسل گذشته تنھا از
او نامی به ياد دارند و انگی! ديگر چه رسد به ھم نسالن من ،که حتی نامی ھم از وی در ياد ندارند.
برادرھای يک بطن!
يک آفتاب ديگر را
روز بزرگ اش
طلوع
پيش از
ِ
ِ
خاموش

کرده اند!
بگذريم از تنگ نظرانی که کينه ديرينه فرقه گرايی شان ساليانی است کورشان کرده ،و نھايتا در حق
وی چيزی کم از جانيان روزگار نگذاشته اند ،و ھيچ گاه ندانستند که »خون گرم شان را ،به سربازان
جوخه اعدام نوشانيدند«..
و اين نه فقط دردی است جانکاه ،که حسرتی خوره وار نيز ھست ،از دست رفتن يکی از درخشان
ترين و بی مثال ترين ترين چھره ھای تاريخ جنبش کمونيستی ايران ،که در خلسه رفقا و دنائت رقبا ،تا
جوخه مرگ بدرقه می شود و سی سال می گذرد ،و ھنوز بسيارند کسانی که ھرگز ندانستند با از دست
رفتن او چه شد ،و اين ھمه سال بر ما چه رفت...
اين نوشتار کوتاه ،کالھی است که به احترام رفيق تقی شھرام از سر بر داشته می شود ،تا نگارنده به
سھم خود با صدای بلند اعالم کند که فاصله ميان دو نسل از کمونيست ھای اين سرزمين ،تنھا با خون
پر نشده است...چيزھای بسياری و کسان زيادی در اين بين ھستند ...و ما تا گذشته دست ھايمان را
دراز می کنيم تا از ميانه اين ھمه اشک و خشم و خون ،پيدايشان کنيم...
*******
باری ،طی اين سال ھا برخی از درون يا بيرون سازمان مجاھدين خلق در مقاطع مختلف درباره تقی
شھرام نوشته اند ،و عمده آنان طيف رنگارنگی از اتھامات مختلف را متوجه تقی شھرام نموده اند و
شايد ندرتا نقدی منصفانه درباره وی و عملکرد او طی  ١٠سال مبارزه و فعاليت انقالبی مداوم نوشته
شده باشد .اتھاماتی چون تقدم مارکسيست بودن تقی شھرام و سپس نفوذ در سازمان مجاھدين خلق،
سلطه گری و اقتدارگرايی در تشکيالت ،عدم خروج از سازمان پس از تغيير ايدئولوژی )علی رغم اين
که  ٨٠درصد کادرھا مارکسيست شده بودند!( و ايجاد يک سازمان جديد مارکسيستی ،تصفيه درون
سازمانی و بدعت گذاری خشونت سازمان يافته ،ايجاد شکاف در بين نيروھای انقالبی و ...تا پرونده
توابين اجير شده و مزدوران دستگاه امنيتی  -اطالعاتی دو رژيم که ھر دو در جنايت
سازی ھای برخی ّ
پيشگی در ميان رژيم ھای توتاليتر و ديکتاتوری کم نظيربود اند و سناريوھای نخ نمايی چون فرار از
زندان با ھمکاری ساواک را به وی نسبت می دھند )و عبدﷲ شھبازی و ابراھيم يزدی ھر دو از اين
قماش اند(.
يک نکته برجسته که تقريبا در مجموعه اين اتھام زنی ھا يا انتقادات کوبنده مشترک است ،بررسی
آناکرونيستيک و بيرون از تاريخ تغيير ايدئولوژی در سازمان است که عمال به بررسی وقايع بدون در
نظر گرفتن پس زمينه ھای تاريخی ،سياسی ،اقتصادی و اجتماعی آن ھا در آن مقطع زمانی مشخص
می پردازد .حقيقتا اين نوشتار آن مجال را ندارد که با دقت سير تاريخی تاسيس سازمان مجاھدين خلق
ّ
را مو شکافی کند ،و اين به بررسی
مجزايی نياز دارد اما واقعيت اين است که بسياری از منتقدان
شھرام با تاختن يک جانبه به وی ،عموما پايبندی به سير وقايع را کناری نھاده اند و با دست بردن به
گوشه و زوايايی از تاريخ ،تنھا برخی فاکت ھا را مصادره به مطلوب کرده اند.
صرف نظر از بخش رنجيده سازمان که با تغيير ايدئولوژی دچار بحران وجودی گرديد و بسياری
نکات را به دست فراموشی سپرد ،حتی زمانی که بخش مارکسيستی – لنينيستی سازمان مجاھدين خلق
در مھرماه  ١٣٥٧اطالعيه ای خطاب به مردم مبارز ايران منتشر می کند تا جھت تنوير افکار عمومی
وقايع روی داده در سازمان را منصفانه تحليل کند و بار خطاھا را به دوش کشد ،علی رغم تالشی که
برای درک و آناليز کرونولوژيک اين رخداد سياسی می کند ،باز در دام مصلحت جويی ھا ،پيش
داوری ھا و قضاوت ھايی از پيشی می افتد که از محيط و بيرون سازمان بر آن تحميل شده است .در

اين اطالعيه می خوانيم که برخورد تحليلی با انحرافات سياسی  -تشکيالتی رخ داده در فاصله سال
ھای  ٥٧-٥٢نمي تواند مجرد از مشی سياسی حاکم بر سازمان در اين سال ھا )مشی چريکی(
صورت گيرد .نگرش چپ روانه و غير توده ای اين مشی بعنوان پايه و اساس انحراف ايدئولوژيکی
آن بدون شک با توجه به مجموعه عوامل و شرايط حاکم بر اين سازمان ھا ) منشاء وترکيب طبقاتی
اين سازمان ھا ،تفکر و ايدئولوژی رھبری آن ھا در ھر دوره از حيات خودشان و  ( ....ويژگي ھا،
مشخصات و پيچيدگی ھای خاص خود را پيدا می کند .در اين اطالعيه می خوانيم آنچه زمينه پيدايش
و حاکميت و رشد اين انحرافات را در درون سازمان با مشی چريکی فراھم می کند ،ھمان بنيان
ايدئولوژيک – سياسی اين مشی است که برکل سازمان مشی چريکی حاکم است .از اين ديدگاه
توضيح ھمه جانبه و علمی انحرافاتی که در فاصله سال ھای  ۵٢تا  ۵٧بر سازمان عارض شده
درعين اينکه انحرافات و مواضع ايدئولوژيک رھبری را در طی اين سال ھا به صورت مشخص بيان
می کند ،به طور کلی در چارچوب مشی سياسی حاکم بر سازمان به مثابه زمينه اساسی نفوذ و تحکيم
آن قابل بررسی و تحليل است.
سوال اين جاست که آيا بخش مارکسيست – لنينيست سازمان مجاھدين خلق در اين مقطع آگاھانه و
عامدانه خط تمايزی که شھرام بارھا ميان مشی چريکی و مبارزه مسلحانه توده ای ترسيم کرده بوده و
آن را مکررا توضيح می دھد ،ناديده می انگارد؟ آيا اين بنيان ايدئولوژيک  -سياسی ،آيا مبنای عملکرد
بخش مذھبی سازمان و يا حتی سازمان چريک ھای فدايی خلق نبوده است؟! گارد دفاعی و شرمگين
اين اطالعيه در برابر بخش مسلمان سازمان و نقد بنيان کنی که بر پلميک ھای دو سازمان مجاھدين
خلق و چريک ھای فدايی خلق ايراد می شود علی رغم اين که عميقا تالش می کند خيلی منصفانه به
نظر رسد بيشتر شبيه کوششی است برای رھا شدن از برچسب »اپورتونيسم چپ نما« که به ويژه
توسط نيروھای مذھبی سازمان و جريانات ملی نظير نھضت آزادی به بخش مارکسيستی آن زده می
شد.
محورھای اصلی نقد اين اطالعيه به مرکزيت سازمان ) تقی شھرام طی سال ھای  ٥٢تا  (٥٧پس از
تغيير ايدئولوژی را می توان در عدم گسست تشکيالتی بخش مارکسيست سازمان ،مساله اعدام ھای
درون سازمانی ،پلميک و مباحثه ايدئولوژيک با سازمان چريک ھای فدايی خلق و مرحله انقالب
خالصه کرد که اگر از انتھا به ابتدا حرکت کنيم اين آخرين مورد ،عمال يک واپس روی آشکار از
دستاوردھای نظری سازمان است که بار ديگر مرحله انقالب را دموکراتيک می خواندو آن را از
انقالب سوسياليستی جدا می کند و به بحث تضاد خلق و امپرياليسم دامن می زند.

ھم چنين در اين اطالعيه می خوانيم ،قبل از اين که مبارزه ايدئولوژيک سازمان مجاھدين خلق در
فاصله سال ھای  ٥٥و  ، ٥٦مبارزه با مشی سکتاريستی و غير پرولتری سازمان چريک ھای فدائی
خلق باشد ،در مجموع يک مبارزه رقابت آميز  ،چپ روانه و سلطه طلبانه بوده  ،که برای تحقق
اھداف غير پرولتری سازمان )ولی در پوشش »وحدت«( ،به شيوه ھای نادرستی نظير شانتاژ ،جدل
و گاه تھمت ،صورت می گرفته است! ظاھرا اين مبارزه ايدئولوژيک ،از آنجا که اساسا و در بھترين
حالت ،در چارچوب مشی چريکی و در متن تمام انحرافات آن ،نظير سکتاريسم و ولونتاريسم )اراده
گرائی( صورت می گرفته ،طبيعتا نمی توانسته است بر موازين لنينی مبارزه ايدئولوژيک ،استوار
بوده و ناظر بر وحدت اصولی نيروھای انقالبی جنبش ،باشد .طبعا از آن جا که اين جنبه از مبارزه
ايدئولوژيک با رفقای فدائی ،جنبه غالب را تشکيل می داد ،جنبه مثبت و درست آن ،نظير انتقاد به
نظامي گری و فدائی گری و عدم توجه کامل اين رفقا به مبارزه طبقه و توده ھا ،انتقاد به نگرش اين
رفقا نسبت به رويزيونيسم که به طور مشخص  ،مرزبندی نظرات سازمان با آن ھا را نشان می داده ،
تحت الشعاع آن قرار گرفته است! اين در حالی است که در بخش مھمی از اين پلميک ھا که ھمانا بحث
پيرامون مشی ايدئولوژيک – سياسی چريکی بوده است )رجوع کنيد به مسائل حاد جنبش ما ،نشريه

بحث بين سازمان مجاھدين خلق و سازمان چريک ھای فدايی خلق ايران( دست کم جرقه ھای عبور
از آن در سازمان مجاھدين خلق ميم.الم خورده بوده است! در اين مباحثات شھرام با طرح اين مساله
که جنبش مسلحانه پيشتاز مرحله اول را طی کرده و تثبيت شده است بر نارسايی و ناکارامدی مشی
چريکی که به ايزوله شدن نيروھای انقالبی پيشتاز و دوری مطلق آنان از توده ھای کارگر و زحمتکش
در دوره جديد می انجامد تاکيد می کند ،و بر شروع پروسه ای اصرار می ورزد که به نزديکی
نيروھای پيشتاز انقالبی به جنبش طبقه کارگر و تماس مستقيم و اتحاد با اقشار و عناصر آگاه و پيشرو
طبقه کارگر می انجامد و بدين قرار نطفه تشکل پرولتاريا و تشکيل حزب طبقه کارگر نيز مقدمتا در
پروسه وحدت مارکسيست ھا شکل می بندد.
اتھاماتی که به عنوان انحراف از آن نام برده می شود نيز ويژگی ھاييست که اگر بدان ھا قائل باشيم و
در مقام تشخيص آن ھا بر آييم بايد ّادله محکمی ارائه کنيم که چرا در طرف ديگر بحث اين انحرافات
ديده نمی شود! به ويژه که آن طرف پلميک کسی چون حميد اشرف مقابل تقی شھرام نشسته است که
موقعيت بحث را تا حد زيادی برابر می نماياند!
ھم چنين رجوع به مجموع مقاالتی که درباره سازمان چريک ھای فدايی خلق توسط سازمان پيکار در
ارديبھشت  ٥٩منتشر شده است ،نشان گر اين امر است که تقابل جدی که پيشتر در پلميک ھای دو
سازمان به چشم می خورده است تا چه حد ضروری و دارای پايه ھای مادی و عينی بوده است و
رفقای پيکار عمال در بحث ھای جديدی که طرح نموده اند در ھمين مسير و با ھمان روش ھا گام
برداشته اند که پيشتر به ويژه در اطالعيه مذبور آن را عميقا نقد کرده بوده اند.
مساله اساسی ديگر بحث ترورھا و تصفيه ھای درون سازمانی است .حاد ترين و مساله برانگيزترين
مقطع زندگی رفيق شھرام تصفيه مجيد شريف واقفی و صمديه لباف به عنوان دو تن از سران بخش
غير مارکسيست سازمان در آن زمان می باشد .به عقيده بسياری تقی شھرام پس از تغيير ايدئولوژی به
جای جدايی از سازمان و تشکيل يک جريان مستقل و با اين تحليل که در اين صورت بخش مذھبی،
سازمان را به يک گروه ارتجاعی ضد کمونيستی بدل می سازند ،تصميم به در اختيار گرفتن کنترل
سازمان می گيرد که با مقاومت بخش مذھبی و دو فرد فوق الذکر مواجه می شود که اين مواجھه به
درگيری مسلحانه و حذف فيزيکی شريف واقفی و صمديه لباف منجر می شود.
عده اندکی با نگاھی تاريخی معتقدند که وقوع چنين رويدادھايی را بايد بر زمينه مشی چريکی و
مبارزه مسلحانه و مناسبات و سازوکارھای آن مورد بررسی قرار داد و در چنين مشی ای ،وقوع چنين
رويدادھايی محتمل است و نمی توان بيرون از مقتضيات و ضرورت ھای حاکم بر مبارزه مسلحانه با
رژيم ديکتاتوری ايستاد و به راحتی طومار عده ای از مبارزين را در ھم پيچيد .جای تعجب است که
برای من و بسياری از ھم نسالن من که در پس زمينه ای متفاوت گرايش کمونيستی پيدا کرده ايم و ھيچ
گونه تجربه بی واسطه ای از مقتضيات مبارزه با مشی چريکی نداشته ايم ،مساله اين تصفيه ھای درون
سازمانی با دشواری کمتر و با درک عميق تری نسبت به کليت اين حوادث ھضم شده است تا بسياری
از کمونيست ھای متعلق به نسل گذشته که بخش اعظمی از آن ھا بر مرکب مشی چريکی و مبارزه
مسلحانه از نوع ھم استراتژی و ھم تاکتيک آن رکاب زده اند!
باری به عالوه درک تاريخی از وقوع چنين پديده ای و مختصات حدوث آن بايد سه نکته اساسی ديگر
را ھم در اين مورد مشخص مد نظر داشت:
الف( خود مجيد شريف واقفی و مرتضی صمديه لباف در زمره کسانی بوده اند که پيشتر ،و قبل از
وقوع تغيير ايدئولوژی در سازمان در ترور و تصفيه دو تن ديگر به نامھای »علی ميرزا جعفر
عالف« و »جواد سعيدی« دخالت مستقيم داشته اند .بنا بر شواھد اعدام آن ھا در اين رابطه بوده است

که آن ھا در صدد آن بودند که خود را به رژيم معرفی نموده و نتيجتا اطالعات خويش را در اختيار آن
قرار دھند .به اين ترتيب قابل مالحظه است که بخش اعظم منتقدين تنھا در جايی که خود شريف واقفی
و صمديه لباف قربانی اين مشی سازمانی شده اند فرياد بر می آوردند و ايشان را از بابت دست داشتن
در ترور )که به زعم ايشان به ھيچ بھانه ای مجاز نيست( تبرئه می کنند .ضمن اين که مساله ديگری
که جالب است به آن توجه شود اين است که پس از صدور بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيک علی رغم
تبليغات بعدی نيروھای مذھبی سازمان ،در آن مقطع ابدا رابطه خصمانه و دشمنی و عداوت به آن
شکل حادی که تصوير شده است ،وجود نداشته و بخش مارکسيست سازمان تا مدت ھای مديدی به
لحاظ نظامی و آموزش ھای تشکيالتی در چارچوب مبارزه مسلحانه به ديگر گروه ھای چريکی
کوچک مسلمان _که مذھبی بودنشان به مراتب کالسيک تر ،منسجم تر و يک دست تر از مجاھدين
خلق بوده _ و حول سازمان مجاھدين فعاليت می کرده اند نيز ،خدماتی ارائه می کرده و آنان را
پشتيبانی می نموده اند.
ب( مورد ديگری که بايد برای بررسی تاريخی اين حوادث در نظر گرفت اين است که گويا قبل از
تصميم به تصفيه شريف واقفی و لباف ،اين دو تن اقدام به مصادره بخشی از سالح ھای سازمان کرده
بودند که به معنای خلع سالح يک سازمان مخفی مسلح در مقابل رژيم بود .آن ھم سازمانی که حدود
ھشتاد درصد آن مارکسيست شده و تغيير ايدئولوژی داده است و اين در حالی است که بنا به ادعای
خود شريف واقفی در آن مقطع و به نقل از ھم رزمانش ،تھيه اسلحه و مھمات برای بخش مذھبی با
توجه به پشتوانه مالی و مادی که از جانب روحانيت و بازار داشته اند کار بسيار راحتی است ،حال آن
که برای بخش مارکسيست سازمان ،سالح حکم شاھرگ حياتی تشکيالت زيرزمينی را داشته و بخش
مذھبی بيش از ھر چيز در بين ادوات ومسائل سخت افزاری سازمان ،تنھا در پی جزوات و کاغذ ھای
سازمانی بوده اند و آن چه که آنان را چنين به مقابله جويی وا داشته ،مساله از دست دادن مطلق قدرت
و چيرگی بر تشکيالت است.
ج( مساله ديگری که بايد در اين رابطه بدان توجه نمود ،اين است که مسئوليت تصفيه ھای درون
ذمه کل تشکيالت است و اين که با برشمردن برخی صفات و خصلت ھای فردی،
سازمانی مستقيما بر ّ
يک نفر را به تنھايی مسئول اين رخدادھا تلقی نماييم و مسئوليت را از عھده سايرين ساقط نماييم عميقا
غير اصولی است .چنانچه نقدی بر ساختار تشکيالتی سازمان ھای چريکی بر مبنای سانتراليسم
دموکراتيک و فراھم آوردن زمينه ھای قدرت گيری مطلق اقليتی برای تصميم گيری وارد باشد نيز،
باز بايد به کل تشکيالت و ضرورت ھای حاکم بر مبارزه در چنين ظرفی رجوع کرد .حتی با پذيرش
اين مساله که يک نفر فعال ما يشاء بوده است ھيچ توجيه قابل قبولی برای ساقط شدن مسئوليت از گرده
ديگران که ھمگی در ذيل اين سازمان فعاليت و مبارزه می کردند چه در سطح رھبری و چه پايين تر،
فراھم نمی آيد.
از مجموع اين بررسی ھا چنين به نظر می رسد که موضع مجموعه نيروھای چپ و به خصوص
نيروھای سازمان به ويژه در مقطع انقالب  ٥٧به اين سوی ،بيشتر به يک عقب نشينی در برابر
پروپاگاندای نيروھای ملی و اسالمی شبيه است که نھايتا زمينه ھای وقوع فاجعه اعدام شھرام در
سکوتی سنگين را فراھم آورد که حقيقتا ضايعه ای جبران ناپذير برای چپ ايران محسوب می شود.
اما صرف نظر از انتقاداتی که به شھرام از درون يا بيرون چپ وارد می آيد ،بايد بر نقش بال منازع
شھرام شايد به عنوان برجسته ترين چھره در پايه گذاری يک تحول کيفی عميق در چپ ايران اشاره
نمود.

اھميت تقی شھرام با مبنا قرار دادن بيانيه تغيير ايدئولوژی در سازمان به عنوان يکی از نادرترين
رخدادھايی که در سازمان ھای انقالبی پيشتاز آن دوران به وقوع پيوسته است ،از چند جھت حائز
اھميت است:
الف( روشن نمودن تناقضات بنيادين که در تفکر اسالمی به مثابه ايدئولوژی بزرگترين سازمان مذھبی
آن دوران يعنی سازمان مجاھدين خلق وجود دارد )رفع توھم نسبت به پديده اسالم رھايی بخش( که
ھنوز که ھنوز است اين سازمان خود را از ّ
شر اين تناقضات نرھانده و ھيچ پاسخی نيز به زمينه ھای
کمی و چه کيفی نداده است .شفاف کردن اين
ابژکتيو تغيير ايدئولوژی بخش اعظم سازمان چه به لحاظ ّ
واقعيت که نيروھای اسالمی به عنوان بخشی از بورژوازی با منافع طبقاتی مشخص خود در عرصه
مبارزه حاضر می شوند و پيش بينی گردش به راست اين نيرو ھا در ھنگامه انقالب بر مبنای مناسبات
مادی و پايگاه طبقاتی ايشان يکی از مھم ترين نکات نضج يافته در نظرگاه تقی شھرام به ويژه از
اواسط سال  ١٣٥٣به اين سو است که تبلور آن در بيانيه تغيير ايدئولوژی ديده می شود.
ب( ايجاد تمايز ميان مشی چريکی و مبارزه مسلحانه توده ای ،و وارد کردن مبارزه به سطح واقعی تر
با تاکيد بر اين نکته که ھمانا نبرد طبقاتی جاری بين دو اردوی اصلی بورژوازی و پرولتارياست .اين
که سازمان مسلح پيشتاز لزوما بايد تکيه گاه خود را نه بر احساسات جريحه دار شده روشنفکران در
مبارزه عليه ديکتاتوری موجود ،نه بر عصيان خشم آلود خرده بورژوازی )حتی جناح چپ آن( در
مقابل ھجوم نابودکننده بورژوازی حاکم ،بلکه بايد بر دوش پرولتاريا و اقشار زحمتکش تحت ستم که
ھيچ گونه امکان سازشی ميان منافع آنان با منافع بورژوازی حاکم نھايتا وجود ندارد بنھد.
در ادامه آن چه پيش تر در توضيحی پيرامون پلميک ھای سازمان مجاھدين با چريک ھای فدايی خلق
مختصرا اشاره گرديد ،در يک نگاه سطحی چنين به نظر می رسد که تغيير ايدئولوژی از اسالم
رھايی بخش به مارکسيسم ،عمال تغيير در پراتيک اين سازمان را به دنبال نداشته است ،اما رگه ھای
قابل توجھی از تغيير مشی اين سازمان ،از چپ راديکال غير کارگری به سمت چپ راديکال کارگری
موجود است .شھرام در اين بيانيه به درستی به اين مساله اشاره می کند که کارگران و زحمتکشان در
سازمان ھای چريکی حضور داشته و دارند ،اما به مثابه منفردينی در متن يک تحرک انقالبی عليه
ديکتاتوری حاکم ،و نه در متن حرکت عمومی طبقه خود .و در واقع با ذکر اين نکته بسيار مھم بر
ضرورت تغيير مشی ) و دست کم طرح بحث آن در اين نقطه شروع دوباره( انگشت می گذارد .سه
شاخه ای کردن سازمان و ايجاد شاخه کارگری در آن را می توان در ھمين راستا ارزيابی نمود که
حتی پيش از صدور بيانه تغيير ايدئولوژی در سازمان ،حاکی از درک طبقاتی شھرام در مبارزه عليه
سرمايه داری استبدادی بوده است ) .در تابستان  ١٣٥٢به دليل مسائل امنيتی سازمان را به سه شاخه
مجزا تقسيم می کنند که سرشاخه ھا به عنوان مرکزيت سازمان عمل می کردند ،بھرام آرام مسئول
شاخه نظامی ،تقی شھرام مسئول شاخه سياسی و مجيد شريف واقفی به عنوان مسئول شاخه کارگری
ايفای نقش می کردند(.
گرچه کماکان اين نقد مشابه که به ديگر سازمان ھای چپ راديکال وارد بوده است بر اين بيانيه و در
واقع نظرگاه شھرام نيز وارد است که به آگاھی به مثابه امری خارجيت يافته نسبت به طبقه کارگر می
نگرد که ضرورتا بايد توسط حزب پيشتاز انقالبی به درون طبقه کارگر برده شود ،اما آن چه که در
شامه تيزی در تشخيص دوره ھای مختلف مبارزه
اين نقطه اھميت تاريخی می يابد اين است که شھرام ّ
از خود نشان داده است .خصلت نمايی خرده بورژوازی انقالبی در ھمان اوان دھه  ،٥٠تلقی درستی
که نسبت به عملکرد آتی جريان مذھبی درون سازمان و موضع راست روانه ای که نھايتا در شرايط
انقالبی و با توجه به پشتوانه ھای مادی و طبقاتی اتخاذ خواھد کرد که تغيير ايدئولوژی در چارچوب
اين سازمان را ضروری نمود ،تحليل درستی که از فدائيسم )با توجه به روی برگرداندن از تزھای
احمدزاده و چرخش به سمت برخی تحليل ھای جزنی از خود نشان داده بودند( و چرخش ھای ناگزير

آن به سمت توده ايسم را در آينده ای نه چندان دور پيش بينی می نمود )که خود را به خوبی در
انشعابات متعدد و نھايتا انشعاب عظيم اقليت کميته مرکزی سازمان نشان داد( ،و نيز تاکيد بر الزامات
شکل گيری چپ کارگری از خود بروز داد و ...ھمگی چشمه ھايی از درک عميق و تاريخی وی از
اوضاع و احوال جاری دارد.
ج( يکی از درخشان ترين بحث ھای نظری که تقی شھرام در قالب مواضع سازمان تئوريزه نمود ،خط
بطالن کشيدن بر اليه بندی بخش ھای مختلف بورژوازی )اعم از وابسته و غير وابسته و قشربندی
درونی اين طبقه( بود .گذشته از توده ايسم ،اين يک گسست آشکار از خط فدائيسم در آن مقطع بود که
به ويژه پس از حميد اشرف سازمان چريک ھای فدايی خلق را عميقا دچار چالش کرده بود.
نظرگاه شھرام ،بدون ذره ای خلل ،تز مرحله بندی انقالب را مردود می شمارد و بر ضرورت
ھژمونی پرولتاريا در اين انقالب و ناگزير بودن پيوست انقالب دموکراتيک ايران با انقالب پرولتری
تاکيد می کند و بيان می دارد که در عصر امپرياليسم و احتضار و گندگی سرمايه داری بورژوازی
ليبرال ايران و تمامی ايادی خرده بورژوای اين طبقه نمی توانند منادی دموکراتيسم باشند و مرز ميان
دموکراتيسم و ليبراليسم کامال روشن است و ھدف بورژوازی ليبرال ھم اساسا اين است که با مخدوش
کردن اين مرز راه را برای مصادره ،به سازش کشاندن و تسليم انقالب صاف نمايد .از اين روست که
به صراحت در "پيام سازمان مجاھدين خلق ايران به دانشجويان مبارز خارج از كشور" و نيز در
پيام"سازمان مجاھدين خلق ايران به كليه نيروھاى انقالبى ميھن :دمكرات ھاى انقالبى و انقالبيون
كمونيست" که ھر دو به زمستان  ١٣٥٦تعلق دارد بيان می دارد که مبارزه متحد و ھمه جانبه عليه
ّ
ترھات رويزيونيستی ،رفرميستی و خيانتکارانه کميته مرکزی حزب توده و گروه ھای رسما يا عمال
وابسته به آن ،مبارزه عليه ارتجاع مذھبی ،مبارزه عليه تسليم طلبی ،رفرميسم و تحريکات ارتجاعی آن
ھا و نيز تبليغ شعار سرنگونی قھراميز رژيم به اتکای قيام و مبارزه مسلحانه توده ھا در صدر ھدف
ھای مبارزات ايدئولوژيک کمونيست ھا و ديگر انقالبيون پيگير و در خارج از کشور در صدر
مبارزات ايدئولوزيک –سياسی دانشجويان پيشرو ،و به ويژه فعالين مارکسيست -لنينيست جنبش
دانشجويی قرار می گيرد.
ھم چنين شھرام با ھوشمندی تمام بيان می دارد که خطرات بسياری مبارزات انقالبی توده ھای
زحمتکش را تھديد می کند و در مركز اين مسائل و خطرات ،موضوع نفوذ ايدئولوژيك بورژوازى
ليبرال و ھژمونى سياسى و سازمانى آن است که خطر بزرگى برای پيگيرى و پيروزى واقعى انقالب
ايران می باشد و ھر آينه با شديد ترين قوا به مقابله سياسى و ايدئولوژيك با آن برخاسته نشود ،به جاى
حاكميت خلق و نيروھاى واقعا انقالبى و دمكرات جامعه به حاكميت و ديكتاتورى كامل و تمام عيار
بورژوازى منجر خواھد شد) .که عمال چنين شد(.
تاثير شھرام چنان پر رنگ و انکار ناپذير است که می توان رد مجموعه اين بحث ھا که مفصال توسط
وی در اطالعيه ھا ،پيام ھا ،پلميک ھا و کتاب ھای متعدد در سازمان مجاھدين خلق طرح و پيگيری
شده است و موضع متمايزی که وی در آن برھه در درون چپ ايران در قبال بورژوازی تا مغز
استخوان وابسته اتخاذ می کند را در نسل بعدی مبارزين پس از وی ديد ،بحث ھای وی چنان تيزبينانه
و بعضا موشکافانه است که بی آن که نامی از وی برده شود توسط محفل کمونيستی سھند و سپس اتحاد
مبارزان کمونيست در آثاری چون "اسطوره بورژوازی ملی و مترقی" يا "انقالب ايران و نقش
پرولتاريا )خطوط عمده(" به عنوان مبنايی برای ايجاد ترندی نوين در چپ ايران مورد استفاده مستقيم
قرار می گيرد که ھدف خود را گسست از چپ راديکال غير کارگری به چپ کارگری تصوير می کند.
جنبش کمونيستی نوين ايران ،که به سمت طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش و اقشار فرودست سر
برگردانده است ،بر شانه ھای تقی شھرام ايستاده است .اين نوشتار فرصت کافی برای پرداختن به

تمامی نوشته ھا و کتاب ھای موجود و در دسترس تقی شھرام ،برای رديابی ريشه ھای اين رويکرد
مارکسيستی در چپ ايران و چرخش به سمت پرولتاريا به عنوان يگانه نيروی اصلی و پيگير
دموکراتيسم و بر ھم زننده نظم سرمايه و ديکتاتوری زاييده آن به دست نمی داد .می تواند اين کوتاه،
فتح بابی باشد برای شکستن طلسمی که سی سال به طول کشيده ...شکستن تابوی اسم بردن از تقی
شھرام ،ارجاع به نوشته ھا و نظرگاه ھای او و اعطای جايگاه تاريخی متناسب با شايستگی ھای
انکارناپذيرش ...حقيقتا جنبش کمونيستی ايران زودتر از آنچه که بايد شھرام را از کف داد ،و ھنوز
بخش قابل توجھی از چپ ،اين را نمی داند ...و از ھمين روست که رژيم به راحتی ھرچه تمام تر رفيق
تقی شھرام را در سحرگاه دوم مردادماه  ،١٣٥٩پس از ٤روز محاکمه نمايشی در بيدادگاھی که جانيان
اسالمی بر مسند قضاوت آن نشسته بودند و در حالی که اساسا اتھامی در کار نبود تا رسيدگی به آن در
صالحيت آن دادگاه ھای نمايشی بوده باشد ،با سری بلند به جوخه اعدام سپرد...

اکنون کدام يک ز شما
بيدار می مانيد
خشونت نوميدی
بستر
در
ِ
ِ
بستر فشرده دلتنگی
در
ِ
رازتان
بستر
در
تفکر پر ِ
درد ِ
ِ
ِ
ياد آن _ که خشم و جسارت بود_
تا ِ
بدرخشاند
تا ديرگاه ،شعله آتش را
بازتان؟
در چشم ِ

************


·تمام اشعار از احمد شاملو

برای مطالعه بيشتر به منابع زير در آرشيو موجود در سايت انديشه و پيکار مراجعه نماييد:


بيانيهء اعالم مواضع ايدئولوژيک سازمان مجاھدين خلق ايران  /نوشتهء محمد تقی شھرام /
چاپ اول ١٣۵۴
نشريه ويژه بحث درون دو سازمان مجاھدين و چريكھاى فدائى خلق ايران /از انتشارات
سازمان چريک ھای فدايی خلق ايران  /شماره اول فروردين ٥٥



مسائل حاد جنبش ما دومين »نشريه بحث« بين سازمان مجاھدين خلق ايران و سازمان
چريكھاى فدائى خلق ايران اسفند ١٣۵۵







ضميمه اى بر مسائل حاد جنبش ما دومين شمارهء نشريه ويژه بحث درون دو سازمان مجاھدين
و چريكھاى فدائى خلق ايران ارديبھشت ماه ١٣۵۶
پيام سازمان مجاھدين خلق ايران به کليه نيروھای انقالبی ميھن :دمکرات ھای انقالبی و
انقالبيون کمونيست اسفند ١٣۵۶
اطالعيهء بخش مارکسيستی لنينيستی سازمان مجاھدين خلق ايران مھرماه ١٣۵٧

برای آشنايی با بيوگرافی تقی شھرام و زندگی سياسی وی به منبع زير می توانيد مراجعه نماييد:
/http://fa.wikipedia.org/wikiتقی_شھرام

ساير اسناد سازمان مجاھدين خلق از آغاز و سازمان پيکار را نيز در سايت انديشه و پيکار ببينيد:
http://peykarandeesh.org/peykarIndex.html

