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 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٦

  پيش در آمد و طرح مسئله

ســازمان چريکهــاي هــاي  در مــورد فعاليــت بــا انتــشار مطالــب و اســنادي
ها و مقاالتي از  نوشتهاسناد،  در ")سچفخا"از اين پس  (فدايي خلق ايران
و نام نشريه  هايي از سوي برخي خوانندگان درباره آرم سوي ما، پرسش

کننـد،   سازمان و نيز محافلي که امروزه به نـوعي از ايـن نـام اسـتفاده مـي             
. بـه وجـود آورد     مـان را براي مطرح شد که ضـرورت ارائـه نوشـته کنـوني            

همان طور کـه در طـول نوشـته کنـوني ذکـر خواهـد شـد، برخـي از ايـن                      
وعي از اند، گرچـه هنـوز بـه نـ      آرم و نام نشريه خود را تغيير داده      ،محافل

چند محفل ديگر، بدون توضيح يـا تمـايزي،   . کنند  استفاده مي " فدايي"نام  
  . دهند نام و آرم سازمان را مورد استفاده قرار مي

، کيفي ويماه هاِي ، به دريافت ما، جرياني تاريخي با خودويژگيسچفخا
تواننــد يــا  افــراد و محافــل مــي. و اخالقــي در تــاريخ معاصــر ايــران اســت

ند بــه ايــن جريــان بپيوندنــد يــا از آن گســست کننــد، امــا ايــن  توانــست مــي
چنان با گذشت نزديـک بـه         چنان است که هم    "سازمان"هاي    خودويژگي

ــيم قــرن، رِد ــه ســرِخن و تومارهــاي هــاي محفلــي   ايــن ســازمان، از زرداب
کننــد، قابــل  کــه از نــام ايــن ســازمان پرافتخــار اســتفاده مــي  ١"ســرخابي"

  .  تشخيص و تمايز است
وضع واقعي  در اسناد و مقاالت ارائه شده،        مالک ما براي استفاده از آرم     

اي اسـت کـه بـه صـورت منـسجم و واقعـي بـه                   در دوره تـاريخي    سازمان
آرم، نـام نـشريات     " وراثـتِ "بنابراين، جدال بر سِر     . فعاليت پرداخته است  

                                                 
  "چهار حرف"برگرفته از تعبير رفيق سعيد سلطانپور در شعر  1
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هم اش، با محافل از  تر اعتبار تاريخي هاي سازمان و از همه مهم و ارگان
وفــاداري بــه حقيقــت، گســسته امــروزي نبــوده اســت، بلکــه وفــاداري بــه 

 در فضاي سياسي    تاريخي مشخصي است که امروزه    و رويکرد    ها  ارزش
  . پرالتهاب کنوني، جايش خالي است

نمـا و   هاي شـاخص  هدف نوشته کنوني واردشدن در چند و چوِن ويژگي        
بـه آن   اي ديگـر      نوشـته وار سازمان نيست و اميدواريم کـه در           بعضاً نمونه 

 و ، نـشريات در نوشته کنوني، خـود را بـه توضـيح آرم سـازمان     . بپردازيم
تغييراتي که در اثر گسست محافل و افراد مختلف از اين جريان تاريخي 

  .  است، محدود خواهيم کرددر اين آرم رخ داده
  

  محمود خليلي، همايون ايواني
  ۱۳۹۸نوزدهم بهمن 

  ۲۰۲۰ فوريه هشتم



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٨

  خيز سياهکل و نخستين آرمرستا

 از  يکي سچفخال  ي و تشک  ۱۳۴۹ بهمن   ۱۹اهکل در   يز س يپس از رستاخ  
ر نموده بود داشـتن     يه را در گ   ي اول ي که ذهن رفقا   ييازهاين ن يتر يضرور

ن آرم  ياولـ  .ت دارنـده گـان آن بـود       ي بود که نشان دهنده هو     ي و آرم  نماد
ک يــشان چرق جانفــيــران توســط رفيــ خلــق اي فــدائيکهــايســازمان چر

  )تصوير يک (.م شدي ترسفرامرز شريفي خلق ييفدا
  
  

  
   خلق ايرانيي فداي اولين آرم سازمان چريکها۱

  
تري دارد کـه بـا همـان نمادهـاي      اي دومين آرم سازمان که طراحي حرفه  

در نـام   . ستاره، کره زمين، نقشه ايران و کالشـينکف طراحـي شـده اسـت             
" ســازمان چريکهــاي فــدايي خلــق"بــه " خلــقچريکهــاي فــدايي " از زيــر

   )تصوير دو. (تبديل شده است
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   خلق ايرانيي فدايين آرم سازمان چريکهامود ۲

  
  

 و ي در هــر کــو۵۷ام يــدر کــوران قســچفخا تــرين آرم  ســومين و کامــل
 ي مقتدر ياسيزمان س الت و سا  يک تشک ين نشان   يتر  شناخته شده  يبرزن

 از  ي رد ييام در هـر شـهر و روسـتا        يـ پـس از ق   . آمـد  يبود که به چشم مـ     
ــا آرم آن دســچفخا  ــب ــي ــسوند، . شــد يده م ــران"پ ــان " اي ســازمان "در پاي

. در اين آرم افزوده شده است" داس و چکش"و " چريکهاي فدايي خلق  
  :موارد زير دارد اصلي، بيان تاکيد اين سازمان بر هاينماد
 ، )ستاره راهنما در باالي آرم(ر پيشاهنگ يا پيشتاز عنص •

 ، )کره زمين(اهميت و پايبندي به انترناسيوناليسم  •

  )کالشينکف(مبارزه مسلحانه  •



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ١٠

 طور مشخص از آن  بهي فداييمحدوده کشوري که چريکها •
در  گيرند و براي دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان ريشه مي

 و )راننقشه اي(کنند  آن مبارزه مي

کند  نيرويي که براي کارگران، دهقانان و زحمتکشان مبارزه مي •
 )داس و چکش(

 

  

  
  راني خلق ايي فدايکهاين آرم سازمان چرين و کامل تريسوم ۳
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  چريکهاي فدايي خلق ايرانگسسِت 

وجـود آمـد و     ه  ن انـشعاب در سـازمان بـ       ي اولـ  ۱۳۵۸خرداد ماه سـال      در
 و محمــد يصــبور ميعبــدالرح، ي رفقــا اشــرف دهقــانيرهبــربــه  يانيـ جر

 يکليبـ  جـابر . ران شکل گرفتي خلق ايي فدا يکهاينام چر ه  پور ب  يحرمت
 هبـ  دوران آن در »ايران خلق يفداي يها چريک «يخارج روابِط مسئول

 :٢است پرداخته انشعاب اين شرح

 تحـت  يا جـزوه  يطـ  و شد تشکيل ۱۳۵۸ رسالد چفخا جريان«
 را خـود  يسياسـ  مواضـع " يدهقان اشرف رفيق با مصاحبه "عنوان

 پــس ايــن از" (خلــق يفــداي يهــا چريــک ســازمان "بــا تقابــل در
 عبـارت  جريـان  ايـن  اوليـه  دهندگان تشکيل. نمود اعالم) سچفخا

 يفـداي  يهـا  چريـک  سـازمان  يسياسـ  زندانيان از يا ازعده بودند
 هـا  زنـدان  از ۱۳۵۷ سـال  در ايـران  مـردم  قيام نتيجه در هک خلق
. سـچفخا  کـشور  از خـارج  ينماينـدگ  از يبخش و بودند شده آزاد
 از خــارج يسياســ فعــاالن از يا عــده چفخــا، تــشکيل جريــان در

 در کـه ) يايرانـ  جويـان  دانـش  يجهان کنفدراسيون فعاالن (کشور
 .پيوستند ها آن به نيز بودند بازگشته ايران به قيام جريان

 توسـط  شـده  اعـالم  جديد سياست مقابل در زندان در اول، بخش
ــ ســازمان يرهبــر ــر يمبن ــر دال احمــدزاده مــسعود نظــرات رد ب  ب
 در يجزنـ  بيـژن  نظـرات  پـذيرش  و" انقـالب  يعينـ  شرايط "وجود

. بودنـد  کـرده  يگيـر  موضـع  ايـران،  در" انقـالب  يعينـ  شرايط "ينف
                                                 

  ۱۰۰، آرش شماره سيامند تبعيد، در چپ يها سازمان بر يمرور 2



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ١٢

ــش ــين در دوم بخـ ــال عـ ــه حـ ــت کـ ــ سياسـ ــازمان دجديـ  را سـ
 ينماينـدگ  و مانـده  يبـاق  سـازمان  عضو کماکان يول پذيرفتند نمي

 سـوم،  بخـش  و داشـتند  عهـده  بـه  را کـشور  از خـارج  در سازمان
ــان کنفدراســيون ياعــضا و کادرهــا ــشجويان يجه ــ دان  کــه يايران

 ســال در چفخــا ســازمان جديــد مواضــع اعــالم از پــس بالفاصــله
 سياسـت  يـک  عنـوان  بـه  را چفخا سازمان جديد سياست ،۱۳۵۵
  »ايستادند آن مقابل در و کشيده نقد به راست و يانحراف

 شـاهد   ،ديـ الت جد ين تشک يشوند ا ي با در نظر گرفتن حذف سازمان از پ       
ن شـکل  يم که تاکنون هم بـه همـ       يبودسچفخا  ها از آرم کامل      استفاده آن 

د ه خـو  ين نـشر  ي اولـ  ،" خلق يي فدا يکهايچر". شود ين آرم استفاده م   ياز ا 
 منتـشر نمودنـد کـه    ۱۳۵۸مهرمـاه   ۲۲خ  يرا تحت عنوان خبرنامه در تـار      

 ۶۲تـا   بـا ايـن نـام         و فون خبرنامـه بـه خبرنامـه مازنـداران معـر          يبعدها ا 
 يي فـدا يکهـا يچر"). ۱۳۶۰ رماهين شماره اول تيآخر(. شماره منتشر شد  

ن ماه يدر فرورد. ن انشعاب شديان مختلف دچار چندي سالي در ط "خلق
د يـ منتشر شـد و دور جد     ) دور اول ( اميه پ ين شماره نشر  ي اول ۱۳۶۵ سال

د که هنـوز  يردگمنتشر ) ۱۳۷۳آبان و آذر ماه (ک ي از شماره  ييام فدا يپ
  .ادامه دارد...)  ويکارگر(ه يهم انتشار آن در کنار چند نشر
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   خلقيي فدايکهايچرنشريه نخستين شماره خبرنامه،  ۴

  

 خود در خبرنامـه از آرم  يها هيجز در اعالم  ه  کها ب يکه چر  نينکته مهم ا  
ن يـ  خبرنامه آرم سچفخا هم به ا۲۴سچفخا استفاده نکردند اما از شماره      

 و  ۱۳۵۹ن درسـت بعـد از انـشعاب خـرداد مـاه             يـ خبرنامه اضافه شـد و ا     
  .از سچفخا بودکميته مرکزي ت ي اکثرييجدا



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ١٤

  
 شود ، آرم سازمان براي اوين بار در کنار نام نشريه ديده مي۲۴خبرنامه شماره  ۵

 

ارتـش  (ران  يـ  خلـق ا   يي فـدا  يکهـا يچر"،  ۱٣۶۰  پس از انشعاب در سـال     
ات خود را ي، ح ) آرخا - ن پس چفخا  ياز ا )" (راني ا ي بخش خلقها  ييرها

ت يتقو"،  )مبارزه مسلحانه در شمال   " (جبهه شمال "آغاز کرد که گشودن     
" ت مسلحانه در کردستان   يادامه فعال "و  " ي شهر يکيت چر يو توسعه فعال  

ــشک  ــياســاس حرکــت آن را ت ــا. داديل م ــن جري ــان عملي ــسلحانه ي ات م
 بعـد،   ي چنـد  يم در شمال انجام داد ولـ      ي رژ يروهايه ن ي را عل  يريگچشم
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 شـد کـه     يبخش شهر سازمان متحمل ضـربات       ۱٣۶۰   در اسفند سال   يعني
، عـضو   يم صـبور  يژه عبـدالرح  يـ وه   آن، بـ   ي از کادرهـا   يدادبر اثر آن تع   

. م کـشته شـدند  ي رژيروهاي با نيري و مسئول شهر در درگ     يته مرکز يکم
به خورد و   رز ض ين" ستون جنگل  "۱٣۶۱  ن سال يفرورد  ۴   بعد، در  ياندک
 پــور، يژه فرمانــده ســتون، محمــد حرمتــيــوه  آن، بــي چنــد از اعــضايتنــ

ن که افراد برجسته و با نفوذ       ي و سنگ  ي پ  در ين ضربات پ  يا. کشته شدند 
جــاد ي در ايقــير گــسترده و عميان برداشــت، تــاثيــ آرخــا را از م- چفخــا

 از يان دوران عـده يـ در ا...  در درون سـازمان بـه جـا گذاشـت     ينابسامان
. وسـتند ي سازمان در کردستان از آن انشعاب کرده بـه کومـه لـه پ              ياعضا
از سـازمان جـدا     " يستيه رزم کمون  هست" به نام    يگريان د ي بعد جر  ياندک

    .ت مستقل خود را آغاز نموديشد و فعال
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 يهاکيچر" خود از چفخا را اعالم نمود، ييکه جدا يگريان ديجر
ن يا. بود)  هرمزگان- ن پس چفخاياز ا" ( هرمزگان- راني خلق اييفدا
 در استان هرمزگان و ي قابل توجهيل مبارزاتي پتانسيان که دارايجر
 نفوذ ي و هم نظامياسينه سيان و بلوچستان بود و هم در زمستيس

خ ي که در تارياهين منطقه داشت، در اعالمي در ايعيوس
 در يي و همسويالتيعدم رابطه تشک"منتشر کرده بود،   ۱٣۶۱  رماهيت

" ران اعالمي خلق ايي فدايک هاي خود را با چري مبارزاتيخط مش
  . کرده است

 يکهاي از اعضاء آن دو باره به چريتعداد شدن آرخا يپس از متالش
الت ي تشک۱۳۸۹گردر آبان ماه ي ديوستند و تعدادي خلق پييفدا
ام ي بنام پيه ايان نشرين جريا.  بهمن بوجود آوردند۱۹ بنام يگريد
 آن نقش بسته يکنند که آرم سچفخا هم در باال ياهکل منتشر ميس

  .است
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  راه فدايي

از قيام، در طيف سازمان، به انتشار نـشريه         محفل يا گروه دومي که پس       
 از  يا  عده ۱۳۵۸ور ماه   يدر شهر . بود" راه فدايي "مستقل پرداخت، گروه    

رو نظـرات   يـ کـه پ  ) کـا ياروپا و آمر  ( هواداران سچفخا در خارج از کشور     
ران مراجعـه کـرده و چــون   يـ ام بـه ا يـ  پـس از ق ، بودنـد يژن جزنـ يـ ق بيـ رف

 در درون سـچفخا و حـول        ،بودنـد الت مـستقل    يک تـشک  يـ جاد  يمخالف ا 
 ارتقـا  يهـا بـرا   آن .ت کردنديه کار و نبرد خلق شروع به فعال       يمحور نشر 

راه " تحـت عنـوان    يا  دسـت بـه انتـشار جـزوه        يک علنـ  يدئولوژيـ مبارزه ا 
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 يت و چــراغ ســبز بــرايــش بــه راســت مرکزيپــس از گــرا.  زدنــد"ييفــدا
ت يون اقليکسل فراي و تشکي اسالميت از نظام جمهور ي و حما  يهمکار

هـا   آن. ون قرار گرفتند ين فراکس يز در درون هم   يها ن  در درون سچفخا آن   
 از جنـاح  ۱۳۵۹ پـس از انـشعاب خـرداد مـاه        يمخالف انشعاب بودند ول   

 ۱۳۵۹ت کرده و در مرداد ماه       يت را داشت حما   يت مرکز ي که اقل  يانقالب
دند شـ ) تيـ اقل( رانيـ  خلـق ا يي فدايکهايت در سازمان چر يخواهان فعال 

ــراوان و بعــد ازگذشــت ده مــاه اقل يکــه پــس از کــشمکش هــا  ــ ف ت از ي
  . کردنديها خوددار رفتن آنيپذ

  
  ۱۳۵۸نشريه راه فدايي، شماره نخست، تير  ۶
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  ازمانخط و مشي س اکثريت کميته مرکزي از گسسِت

سچفخا سري  اولين شماره نشريه کار ارگان سرا۱۳۵۷ اسفند ماه    ۱۹ در
 رفته رفتـه  يليت تحميشات راست مرکزيگرا .پا به عرصه ظهور گذاشت  

ن روند تا خرداد مـاه  يداد و ا ي را در سچفخا گسترش م  يدامنه دو دستگ  
ــا انتــشار دو ۱۳۵۹ خــرداد ۱۳خ ي ادامــه داشــت و در تــار۱۳۵۹ســال   ب
ت يــ و اقليتــه مرکــزيت کميــتوســط اکثر) ۶۱کــار شــماره ( ه کــارينــشر

سـچفخا بـه شـکل      تـاريخ   ن انـشعاب در     يتـر  بـزرگ "  عمـال  يرکزته م يکم
ک عنـوان و  يـ ه بـا  ي نـشر دودر عمل از اين پس،    .رفتي صورت پذ  يعلن

 ي برا "تياکثر". ک آرم در جامعه منتشر شد     ين  ي همچن يک نام سازمان  ي
ه کـار را بـا      ي نشر ۶۲وجود آورد از شماره     ه  ن ب ين ب ي در ا  يکه تفاوت  نيا

 از ،د بر آنيل و تاکيمنتشر کرد و در تکمسچفخا  يعنوان ارگان سراسر
ر عنـوان  يـ  را هـم در ز "تياکثر"کلمه ) ۱۳۵۹رماه ي ت ۲۵( ۶۷کار شماره   

نه يت با حـزب تـوده و سـ        ي اکثر يروند همگن .  درج نمود  يارگان سراسر 
 اسـفند  ۲۷ رسـاند کـه در   يي کـار را بـه جـا   ي اسـالم ي جمهـور ي برا يزن

 بـا درج گـل   ۱۰۲ه کـار    يه و در نـشر    د آرم سـچفخا را زد     يق"  کال ۱۳۵۹
با آرم سـابق    " ت عمال يه کار اکثر  ين شماره نشر  ي صفحه ا  يسرخ در باال  

   .ن آن نموديگزيرا جا) گل سرخ( وداع گفت و سمبل حزب توده
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 ۱۳۶۰ تا ارديبهشت ۱۳۵۹دگرديسي نام و آرم در اکثريت از خرداد  ۷
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 ارديبهـشت  ۱۱راي رهايي از کابوس گذشته سچفخا در مراسم     اکثريت ب 
 ۱۰۸ نام خود را به سازمان فدائيان اکثريت تغيير داد و از شماره              ۱۳۶۰
 را در زيـر کلمـه کـار         "سازمان فدائيان خلـق اکثريـت     "کار عنوان   نشريه  

درج نمود و اين عنوان با حفظ نام نشريه کار تا به امروز نيز تداوم پيـدا             
 رونـد دگرديـسي نـام و آرم اکثريـت را همـراه بـا دگرديـسي            .استنموده  

  . شود  ديده مي۷اشان در تصوير  نظري و سياسي
 

  جناح مستقل

"  جنــاح مــستقل–ســچفخا "هــايي بــا عنــوان  ، اطالعيــه۱۳۵۹ر مــاه يــدر ت
منتــشر شــد کــه مخالفــت خــود را بــا انــشعاب درون ســازمان چريکهــاي  

اي، ناشـرين آن    کار اکثريت، با اطالعيـه .کرد فدايي خلق ايران، اعالم مي    
  :اعالم کرد و چنين نوشت" مشکوک"را 

با اسـتفاده از نـام      "  بخشي از کادرها   –جناح مستقل   "اخيرا تحت عنوان    «
براسـاس  . هـايي انتـشار يافتـه اسـت     هـا و اطالعيـه      اعالميـه سچفخا  و آرم   

تند ها عوامل مشکوکي هـس      مدارک و اطالعات موجود، ناشرين اطالعيه     
از اهميـت برخـوردار     که شناسـايي آنـان بـراي جنـبش کمونيـستي ايـران              

   ٣ »...است
ين حال، اطالعات بعدي نشان داد که بخشي از نيروهاي سـازمان بـه       با ا 

هـاي    از چهره . ها را منتشر کرده بودند      ويژه در استان گيالن، اين اطالعيه     
 انيدانـشجو  نويکنفدراسـ  از فعـالين   ي،مـ يمقاصلي اين جمع، رفيـق پاشـا        

تي، به بخش اقليت سـازمان پيوسـت و         او پس از مد    .بود آلمان در اروپا
                                                 

  ۶ ص ،۱۳۵۹ مرداد اول ،)تياکثر (ايران خلق فدايي چريکهاي سازمان سراسري ارگان کار،  3
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 و تهـران  راه نيبـ  در سـازمان  بـا  ارتبـاطش  قطـع  از پس ،۱۳۶۰ سال در
 محـل  چنـدي بعـد،    .شـود  يمـ  پنهـان  کـار  ريـ تعم کيـ  پوشـش  در و کرج
   ٤.دشويم اعدام سپس و شکنجه ر،يدستگ ،رفته لو شياختفا

  
   اکثريتازپ  جناح چگسسِت

ان يـ  پا ۱۳۵۹ در خرداد    ،يته مرکز يت کم ياقل- تيبخش اکثر دو  انشعاب  
چهــار مــاه پــس از آن، . هــا درون هــر دو بخــش نــشد تالطــم و گســست

گســست از ايــن انــشعاب، در . درون اکثريــت علنــي شــدانــشعابي ديگــر 
گيـري جنـاح راسـت اکثريـت، در مـورد حاکميـت و جنـگ و نيـز                   موضع

ايـن جريـان، فعاليـت    . بخش اقليـت صـورت گرفـت    با  و وحدت نزديکي
آغـاز   ۱۳۵۹در مهر )  جناح چپ- اکثريت( تحت عنوان سچفخاخود را  

عنوان اقليت معروف ه تشکيالتي که ب( تالش داشت که با سچفخا کرد و 
   .وحدت نمايد) شده بود

 که موجـب شـده بـود، ايـن انـشعاب در خـرداد هماهنـگ           ترين دليلي   مهم
 انـشعابِ  ۱۳۵۹در مقطـع خـرداد      جناح چپ،   بود که   اين   نگيرد،   صورت

 ،ژيک علنـي  وديد و امکان مبارزه ايدئول      رس مي  اقليت و اکثريت را پيش    
و حتي افـشاء و طـرد جنـاح راسـت کميتـه مرکـزي از درون سـازمان را                    

ــا خــروج کادرهــا و اعــضاي اقليــت، فــضاي  . دانــست امکــان پــذير مــي ب
تغيير جناح راست کميته مرکزي تشکيالتي اکثريت، بيش از پيش به نفع 

                                                 
- ۵ شماره زندان، گفتگوهاي" (بابک - ي محمود دمحمونامه  ويژه "کتاب بهي اطالعات بيشتر، برا 4

  .دهيم مي رجوع ۱۸۳، مسعود بهمني، ص "جناح مستقل: شاخه شمال"، مقاله )۷
pdf.Babak7-2016/04/5/uploads/content-wp/info.dialogt://http 
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آنان، بـا برخـورد شخـصي، تـالش داشـتند کـه از اهميـت سياسـي                  . يافت
بـا ايـن حـال، سـرعت        . انشعاب جناح چپ و پيوستن بـه اقليـت بکاهنـد          

تحوالت اين چهارماه چنان بود که پروسه وحدت جناح چپ و اقليـت،             
ــيش       ــرات و پ ــشکيالت، نظ ــر دو بخــش ت ــت و ه ــيش نرف ــه ســرعت پ ب

مطــرح " جــذب و پيوســتن"و يــا " وحــدت"هــاي مختلفــي را بــراي  شــرط
ــد مــي ــد آن . کردن ــن وحــدت و رون ــا کنگــره اول ســچفخا ،اي ــاه (  ت دي م

تـوان    مي با شرايطي     تصويب شد که   ادامه داشت و در اين کنگره     ) ۱۳۶۰
 مـاه پـس از گسـست از     ۱۵سرانجام، بعـد از     . کردجناح چپ وحدت    با  

   .دشر سچفخا ادغام  دجناح راست اکثريت، جناح چپ

 تحليل طبقـاتي    ،نقطه تمايز جناح چپ با اقليت     ترين    از لحاظ نظري مهم   
شماره يـک،  " نبرد خلق"اقليت با انتشار . حکومت جمهوري اسالمي بود  

ماهيــت طبقــاتي حکومــت را ارگــان ســازش ميــان بــورژوازي تجــاري و 
 کـرد کـه در آن هژمـوني قـدرت در دسـت        خرده بـورژوازي ارزيـابي مـي      

ــت  ــورژوازي اس ــي از     . ب ــت را ائتالف ــز حکوم ــت ني ــپ، حکوم ــاح چ جن
کـرد کـه خـرده بـورژوازي در      بورژوازي و خرده بورژوازي ارزيـابي مـي       

در "جناح چپ، قـدرت سياسـي جمهـوري اسـالمي را     . آن، هژموني دارد 
کــرد، ولـي درســت در همـين نقطــه    ضـدانقالبي ارزيــابي مـي  " وجـه غالــب 

داد کــه از تعيــين تکليــف   را ارائــه مــي)ستياکلکتيسيــ (اي التقــاطي نظريــه
 و مانـد   مـي قطعي ماهيت حکومـت، بـه عنـوان حکـومتي ضـدانقالبي، بـاز        

 "حمايـت مـشروط  سياست "روايت ديگري از " (اتحاد و مبارزه "سياست  
   . کرد  پيشنهاد مي۱۳۶۰را تا خرداد ) ، قبل از انشعاب۳۵از کار شماره 
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 ديگري نيـز بـراي جنـاح چـپ،          عالوه براين موضوع کليدي، موضوعات    
  :براي وحدت با اقليت مهم بود

 يپرولتر انترناسيوناليسم - 1«

 طـور  بـه  دمکراتيـک  انقـالب  و عـام  طـور  بـه  انقـالب  ي مقوله - ۲
 خاص

 چپ جنبش در بحران - ۳

 انردو مبحث - ۴

 که يشورو کمونيست حزب ۲۲ و ۲۰ يها کنگره مصوبات - ۵
 آن نکـات  جملـه  از يلنينـ غير يدار غيرسرمايه رشد راه ي مقوله
  ٥».است

 با اقليـت وحـدت کـرد يـا      ۱۳۶۰جناح چپ، به طور رسمي در زمستان        
کـه بـه     جنـاح چـپ      ياز اعـضا اصـل    . به عبارت ديگر بـه اقليـت پيوسـت        

اشـاره  ...  وي و مـسعود فتحـ  ي مـدن  يتـوان بـه مـصطف      يمـ اقليت پيوسـتند،    
يـل اخـتالف   در واقع، بخشي از فعالين و اعضاي جناح چپ، بـه دل           .نمود

 بيـشتر احـساس نزديکـي بـا گـرايش      ۱۳۶۰نظر با نظر غالـب در کنگـره      
تحوالت سازمان  : نگاه کنيد به سرفصل بعد    . (اقليت درون کنگره داشتند   

  ) پس از گسست اکثريت کميته مرکزي
در  . منتـشر نکـرد  ارگـان اي به شـکل   جناح چپ تا قبل از وحدت نشريه 

يکي از اين جزوات را   .شار داد جزوات مختلفي انت   ۱۳۶۰ و   ۱۳۵۹سال  
 و ضرورت شکستن سانسور ۱۳۶۰ پس از خرداد    .بينيد   مي ۸در تصوير   

                                                 
، چاپ فعالين خارج ۱۳۶۱ندگام به پس، بخشي از جنبش کمونيستي ايران، شهريور  چسياوش، 5

  .کشور
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و آرم " کـار "پرداخـت و همچنـان از اسـتفاده از نـام     " خبرنامـه "به انتشار   
ــا ســچفخا     ــشريه مــوازي ب ــشار ن ــا از انت ــز کــرد ت  اقليــت –ســازمان پرهي

  .خودداري کند

  
 ها نگرشي بر سه سال تجربه انقالبي توده: جناح چپاز جزوات منتشره  ۸
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  پس از گسست اکثريت کميته مرکزيسازمان تحوالِت 

ه يو انتشار نـشر   سچفخا   سازمان با حفظ نام      يته مرکز ي کم يجناح انقالب 
 ۶۱ه کار شـماره  ي با انتشار نشر  ۱۳۵۹ خرداد   ۱۳ت خود را از     يکار فعال 

 بــدون ياســيانــات سين جريج در بــيــالف عنــوان راآغــاز نمــود و بــر خــ
ت خـود  يـ  سچفخا بـه فعال يت و استفاده از آرم اصلياستفاده از پسوند اقل 

  .ادامه داد
هـــاي سراســـري نظـــام  در شـــيب تنـــد حـــوادث و تنـــدبادهاي ســـرکوب

 ۱۳۶۰داري جمهوري اسالمي اولين کنگـره سـچفخا در آذر مـاه               سرمايه
، جــدا شــدن حــداقل ســه طيــف درون از پيامــدهاي کنگــره. برگــزار شــد

  .تشکيالت از يکديگر و پيوستن بخشي از جناح چپ به سازمان بود
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 با همان فرمت و صفحه بندي اوليه ) اقليت(کار، تداوم انتشار ارگان سچفخا  ۹

  
  )فدايي(سازمان آزادي کار : مستعفيونگسستِن 

بـه  "  از سازمان جدا شده که بعدا ضا و کادرها  اع ي تعداد پيش از کنگره،  
بـه کردسـتان     يديـ نوزيبـود کـه پرو      ۶۱  لياوا.  معروف شدند  "ونيمستعف"

  صمد از  ، رسول ،دري ح ش را عمدتاً  ين گرا ي ا يب خروج رفقا  يو ترت آمد  
 يا هيدر نـشر  يـ  ح )٦٢در سـال    ( يبعد از مدت  . ق کردستان فراهم کرد   يطر
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 يبعـد از چنـد  . س منتشر کـرد يرا درپار )سه شماره (ک  ينام کار تئور  ه  ب
 يکـ ين مقطع يا  در.وستندين به آن پ   يفور و نسر  يز، رسول، قادر و ط    يپرو

د عطا از سازمان استعفا داده بـود      يته کردستان بنام کاک س    ي کم ياز رفقا 
را ) ييفـدا (  کـار ي سـازمان آزاد ...در ويـ شان بـه رفقـا ح  يوستن ايکه با پ  

 . ماه نامه خود انتخـاب کردنـد  ير را هم برا ه کا يل دادند و نام نشر    يتشک
فـور  يجملـه ط    از يا ها بروز کرد عده    ن آن يت اختالف ب  يروند فعال  اما در 

ــا اتحــاد  . و قــادر و رســول جــدا شــدند  ــاالخره ب ــا ب ــا برخــت  از افــراد يب
، مـدني  ي مـصطف ،ي عـال ي از شـورا ي و بخش   آذر ١٦ –تشکيالت اکثريت   

ان خلـق را    ي سازمان اتحاد فـدائ    ... و )ديفر( مسعود فتحي و  شيباني  حماد  
.  کـار کردنـد  ه اتحـاد يل به نـشر يه کار را تبد  ي و نام نشر   وجود آوردند ه  ب
  .گاه از آرم سچفخا استفاده نکرد چيان هين جريا
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  )فدائي(کار، نخستين شماره سازمان آزادي کار  ۱۰
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  اتحاد کار، ارگان سازمان فدايي ۱۱

  
  گرايش سوسياليسم انقالبيگسستِن 

سم يـ الي وجـود داشـت کـه خـود را سوس          يدگاهيدر کنگره اول سچفخا د    
م، هاشـم و    ي رحـ  هاي شناخته شده اين گـرايش       از چهره . دينام ي م يانقالب

شتر اعـضاء  ي و کشته شدن ب  ۱۳۶۰بعد از ضربات اسفند ماه      . کاظم بودند 
 قـرار بـر   ۱۳۶۱ سازمان و بحران همه جانبه در اوائل سال  يزته مرک يکم

 يتوکـل، هاشـم، مهـد    ( يته مرکـز  ي مانده از کم   ي باق يروهاين شد که ن   يا
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 ينـه بازسـاز   ي به کردستان منتقل شوند تـا زم       ير اعضاء اصل  يو سا ) سامع
ن استقرار توکـل بـه   ي از ا  يپس از مدت کوتاه   . ا شود يدوباره سازمان مه  

 شـامل دو نفـر   يتـه مرکـز  يکم" به اخراج هاشم نمود و عمال   اقدام   ييتنها
  . سامع و توکلي مهد:شد
س منتقـل   يبـه پـار   "  کـال  ، بعد از اخراج هاشم    يسم انقالب ياليش سوس يگرا

 عبـاس  . منتـشر نمودنـد  يسم انقالبـ ياليه بنام سوسيشد و چند شماره نشر  
، مختصات اخـتالف بـا نظـر غالـب در کنگـره نخـست را                )هاشم(هاشمي  

  :کند بندي مي چنين جمع
 ايـدئولوژيکِ  ي  مبـارزه  «سـر  بـر  »اخـتالف  «ترين ياصل و نخستين«

: بـود  ايـن  مـا  يارزياب که چرا. بود »پرنسيب «يک عنوانه  ب »يعلن
ــبش ــپ جن ــده چ ــد و پراکن ــط فاق ــه و خ ــت برنام ــازمان«. اس  س
 کـه  است شده اش نصيب اقبال اين »ايران خلق يفداي يها چريک

 ســر بــر هــا چــپ آن در کــه شــود اي مبــارزه گرســازمان و »محــور«
 تـا  کننـد  ينظر ي  مجادله و مباحثه خويش وظايف و مبرم مسائل

 ي  وظيفـه  ايـن  از »اکثريـت «. بگيرند شکل و شده روشن گرايشات
 اش اردوگـاه  و تـوده  حـزب  داشتن با او که چرا کرد فرار يتاريخ

 از عابانـش  در آن، طـرح  رغـم  به اما »اقليت«. نداشت بدان ينياز
 .داشت واهمه آن از بعداً اکثريت،

 ييعن. بود ي»تشکيالت «مسئله بود، يحيات بسيار که دوم اختالف
 مطلقـاً  که هواداران ويژهه  ب (تشکيالت پذير ضربه و يعلن ساختار

 بـود،  گرفتـه  قـرار  اسـالم  سـپاه  و هـا  کميته هجوم زير) بودند يعلن
 سـپس  »يمرکـز  کميتـه  «در ابتـدا . کـرد  يمـ  تغيير سريعاً بايست مي
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 ينـشين  عقـب  ضـرورت  آن در کـه  نوشتم يمطلب اعضا، به خطاب
. کـردم  طـرح  آن، يبـرا  را يفـور  ياجالسـ  تشکيل و کردستان به
: گفتنــد يمــ امــا يگوشــ در. نکردنــد پخــش توانــستند تــا را آن

ــد ترســيده«  آخــرين هــا کمونيــست«: نوشــت پاســخ در توکــل و »ان
 آثـار  منتخـب  از. (»کننـد  يمـ  تـرک  را سـنگرها  کـه  هستند يکسان
 )لنين

 عطـف  بـود،  يکليـد  و ياساسـ  ياختالف که سوم اختالف يا تمايز
ــه يجــد توجــه ــبش ب ــارگر جن ــست و يک ــود يسوسيالي ــا! ب ــه م  ب

 برِش بدون بوديم معتقد و بوديم بدبين »بورژوا خرده روشنفکران«
 »يسوسياليـست  کـار  روش «يـک  داشتن بدون و پوپوليزم از يقطع
 يسوسياليـست  و يکـارگر  جنـبش  ي  توسـعه  و رشـد  بـه  توانيم ينم

 .برسانيم ييار

. داشـتيم  مـسئله  اسـتالينيزم  بـا  جهات يبسيار در: چهارم اختالف
 .بود »تروتسکيزم «انگ قالب، گرايش پاسخ

 يشـورا  «سـمت  بـه ) توکل - سامع (غالب تمايالت: پنجم اختالف
. بـود » ...يفـداي  و مجاهـد  «کردن زنده انداز چشم و »مقاومت يمل
 کـسب  مخالف اصوالً و کرديم يم فکر »کارخانه يها کميته «به ما

 .بوديم وسيله و قيمت هر به قدرت

 اسـم  جهـت  همـين  بـه  و بـود  گـرايش  يـک  حـد  در همـه  هـا  اين...
 در کـه  مـا  يرفقـا  اکثـر  سـفانه امت. گذاشـتيم  »گـرايش  «را خودمان
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) پخش و چاپ (بودند تشکيالت خطر پر و حساس يها موقعيت
  ٦»آمدند در يپا از ها ضربه اولين با

  

  
  هاي انقالبي نشريه سوسياليسم و انقالب، بولتن بحث سوسياليست ۱۲

  
  به سازمان جناح چپپيوستن

  : را به تصويب رساند» وحدت با جناح چپ«، قطعنامه ۱۳۶۰کنگره آذر 
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يـستي ايـران و فـائق آمـدن بـر        نظر به اينکه وحدت جنـبش کمون      «
کــاري موجــود يـک ضــرورت مبــرم و حيــاتي   پراکنـدگي و خــرده 

  . شود جنبش محسوب مي
نظر به اين که مواضع اعالم شده جناح چپ بيانگر ايـن واقعيـات              
ــدئولوژيک و اســتراتژيک     ــي مواضــع اي ــه در خطــوط کل اســت ک
ــه در کنگــره ســازمان      ــا مواضــع رســميت يافت اخــتالف اساســي ب

لــذا کنگـره پيــشنهاد جنـاح چــپ را مبنـي بــر پيوسـتن بــه     . ندارنـد 
  ٧»...نمايد سازمان تصويب مي

هـاي بعـد تـصوير ديگـري از ايـن             با اين حال، اخبار دروني و نتايج سال       
 در اقليـت  دوراِن آن مـسئولينِ  از يشيـشوان  ييـد . دهنـد   وحدت ارائه مي  

 : است معتقد »وحدت «اين ي باره

 يمـش  خـط  قبـول  درصـورت  کـه  دشـ  تصويب جمله از درکنگره«
 جنـاح  اکثريـت  سـازمان  «يمـدن  يمصطف گرايش يسو از سازمان

 جـذب  سـازمان  به هاآن بودند شده جدا اکثريت از تازه ،که»چپ
 رفـتن  بـا  زمـان  مهـ . شـود  يعملـ  هـا نآ با  وحدت پروسه و شوند

 شـدند  سـازمان  وارد ها آن سازمان از يانقالب سوسياليسم گرايش
 هنگـام  کـال  .نبودنـد  بيـشتر  ديگـر  نفـر  چنـد  بـا  يدفر و يمصطف اما

 هــم هــاآن. بودنــد پراکنــده و گــسيخته ازهــم ســازمان بــه پيوســتن
 و توکـل  درکنـار  و آمـده  کردسـتان  شـده  آزاد منطقـه  به بالفاصله

 ٨».قرارگرفتند يمهد
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 »چـپ  جنـاح  «بـا  »وحـدت  «بـا  رابطه در تياقل يقبل رهبراِن از توکل، اما
 :دهد يم ارائه انديگر از متفاوت ينظر

 اقليت سازمان به را اکثريت چپ جناح آمدن مسئله بايد نخست«
 موضـع  هاآن به نسبت شديداً ما تشکيالت ينيروها. دهم توضيح
 کـه  ينظـر  اختالفـات  بـه  کـه آن از بـيش  يگير موضع اين. داشتند
ــاط داشــت وجــود ــته ارتب ــد، داش ــه باش ــدن ب ــا نآ مان  درون در ه

 در اکثريت و اقليت انشعاب حساس قطعم در اکثريت، تشکيالت
 مقطـع،  آن در اکثريـت  يسو به يمدن يمصطف چرخش و سازمان

 قـانع  را تـشکيالت  کـرديم،  تـالش  هـا مـدت  مـا . کـرد  يم پيدا ربط
 بيشتر را اکثريت جريان و است اقليت نفع به ها آن آمدن که کنيم
 جـدا  از پـس  هـم  هـا  آن  يدرونـ  اختالفات. ساخت خواهد منفرد
ــت از شــدن ــه اکثري ــيده يحــد ب ــود رس ــه ب ــتانه در ک ــم از آس  ه

 ما سازمان به کنگره از قبل حتا ها آن از يتعداد. بودند يپاشيدگ
 امـا  کـرد،  رد را هـا  آن بـا  وحـدت  سـازمان،  کنگـره . بودند پيوسته

 آمدنـد  هاآن از يگروه. بپيوندند سازمان به توانند يم که پذيرفت
  ٩».رفتند خارج به ديگر يتعداد و

از سوي ديگر، مصطفي مدني نيز وضع جناح چپ و تجربه خودش را از 
  : کند چنين وحدتي اين گونه بيان مي

 آنکـه  رغـم  يعلـ  کـرديم  انتخـاب  را اقليت با وحدت اتفاق به ما«
 دليـل . شناختيم يم دگم و سکتاريست جريان يک را سازمان اين
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 در ديم،بـو  نظـر  هم آنها از يبسيار با که بود اين ما يبرا وحدت
 مخالفـت  سـخت  اقليـت  درون در ديگـر  ينظراتـ  بـا  کـه  حال عين

 برگـزار  ۱۳۶۰ زمـستان  در کـه  اقليـت  نخـست  کنگره در. داشتيم
 ايـن  در امـا  بـود،  چپ جناح با وحدت موضوع ياصل مسئله شد،

 هـم  ما با که اقليت يکادرها و يرهبر اعضاي از يتعداد کنگره،
ــر ــد، نظ ــتعفا بودن ــد اس ــره از و کردن ــارج کنگ ــدند، خ ــله ش  بفاص

 بـه  يپليـس  ضـربات  اثر در آن يمرکز اءاعض از چهارتن ،يکوتاه
 جديـد  انـشعاب  يـک  در و گـشتند  بازداشت يتعداد رسيدند، قتل
.  کردنـد  تـرک  راآن صفوف اقليت، ياصل يکادرها از يبسيار نيز
 يمنفـ  تـأثير  مـا  تـشکيالت  از يوسـيع  بخش يرو بر وضعيت اين

 نتيجـه  ايـن  بـه  را مـا  يمرکز يکادرها از يزياد تعداد و گذاشت
ه بـ  اقليت، سکتاريست کامال يمابق با وحدت يجاه  ب که رسانيد
 مجاهـدين  بـا  ائـتالف  در و بماننـد  يباق مستقل يتشکيالت صورت

 حرکت هر شخصاً من. کنند حرکت مقاومت يمل يشورا و خلق
 تجربـه  فاقـد  آن يکادرهـا  عمـده  کـه  چـپ  جناح يبرا را مستقل

 وحـدت  و دانـستم  يم مهلک بسيار بودند، يمخف شرايط رد يعمل
 بـا  ائـتالف  کـه  حـال  عـين  در. دادم يمـ  تـرجيح  آن بـه  را اقليت با

 موضــع اگــر. کــردم يمــ يتلقــ آور زيــان را مقاومــت يملــ يشــورا
 با ما وحدت. گويم يم کنيد سوال زمان آن به نسبت را من امروز
 قيمت به يحت و دبو عظيم بس ياشتباه حوادث، آن از بعد اقليت

  .١٠»گرفت يم صورت بايست ينم تشکيالت کل انحالل
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  پيرو برنامه هويتگسسِت 

 يا يتـه مرکـز   يگـر کم  ي در اصـل د    يته مرکـز  يپس از اخراج هاشم از کم     
رند ابتـدا  يگ ي ميم بر برگماري سامع تصميوجود نداشت با مشورت مهد  

گردد  يته مي کم ت بود وارد  يعنوان مشاور مرکز  ه  مستوره احمد زاده که ب    
 يتـه مرکـز  يبـه کم ) بهـرام ( ين زهـر ي حـس  ،ژه توکل يت و يو سپس با عنا   

ــه ظــاهر وســ   ياضــافه مــ ــوم ب ــستان يشــوند پــس از پلن  و صــحه ٦١ع تاب
 سـامع و  يقه مهـد  يهـا رفتـه رفتـه اخـتالف سـل          ين برگمـار  يـ گذاشتن بر ا  

شمرگه سـازمان در بهمـن مـاه        يـ  پ ١١گردد و کشته شدن      يشتر م يتوکل ب 
ــ   يــ مز٦١ ت کردســتان و  ي ســامع مــسئول  يمهــد ( گــردد  يد بــر علــت م

 ي شکل علن  يو اختالفات مخف  )  سازمان را بر عهده داشت     يها شمرگهيپ
 ي برگمار يته مرکز ي توکل و کم   ١٣٦٢رد و در خرداد ماه      يگ يبر خود م  

 ياقدام به اخـراج مهـد  )  بهرام- ين زهر يمستوره احمد زاده و حس    ( شده
ن و  ي بـه مجاهـد    يد و علنـ   يش شـد  يه گـرا   سـامع کـ    يمهد. کنند يسامع م 

ن، سـازمان  ي مقاومت داشت با بهره بردن از امکانات مجاهـد  ي مل يشورا
ه خـود نـام   يـ انير ب يـ گـذارد و در ز     ي بنام م  يدي خلق جد  يي فدا يکهايچر

 ي از امکانـات شـورا   يور با بهره . نامند يت م يرو هو ي پ - سچفخا  خود را   
برد و نبرد خلق نمودند کـه هنـوز   ران نينام اه ه بي مقاومت چاپ نشر  يمل

  .ت استيتشان قابل روي در وب ساينترنتيصورت اه هم ب
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  ۱۳۶۲بيانيه انشعاب پيروان برنامه هويت در تير ماه  ۱۳
  
د يه نبرد خلق را منتشر و با قي نشر١٣٦٣ور ي شهر١٠ان از ين جريا

   .ت پرداختيت به فعاليهورو ي خلق پيي فدايکهايسازمان چر



 

 ها سياهکلي درباره هايي يادداشت / ٤٠

  
   ۱۳۶۳ارگان پيروان برنامه هويت از سال : نبرد خلق ۱۴

  
رو يــبــا حــذف پ ١٣٦٨خ اول اســفند يه در تــارين نــشريــ ا٦٨ از شــماره 

ت يـ  خلق به فعاليي فدا يکهايت از ادامه نامه خود با نام سازمان چر        يهو
ن تـا بـه امـروز ادامـه داده          يت و مجاهـد    مقاوم ي مل يدر چارچوب شورا  

  .است
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  از پسوند نام سچفخا" پيرو برنامه هويت"برداشتن : نبرد خلق ۱۵

ــ ا ــن جريـ ــا  يـ ــه هـ ــچفخا در برنامـ ــم از آرم سـ ــوز هـ ــي تبليان هنـ  و يغـ
تـا شـماره    (ه نبـرد خلـق      ي از نـشر   يکنـد ولـ    ي خود استفاده م   يها هياطالع
صــورت ه  و پــس از آن بــيصــورت چــاپه بــ ١٣٩٤ ول مــرداد در ا٣٦١

  . برديه کار سود مي نشريجاه ران نبرد بيو ا) ينترنتيا
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  کار ويژه

امنيتي رژيم جمهوري اسالمي، - تحميلي سرکوب شديد نظامي  پيامدهاي  
 و هـم  ١٣٦٠در ضـربه اسـفند   کشته شدن بخش اعظم مرکزيت سـازمان   
و ا نيـروي سـازمان از سـويي؛        زمان، دسـتگيري و اعـدام صـدها و صـده          

" ماررگُب"زيرپا گذاشتن قرارها و اساسنامه سازماني، توسط مرکزيتي که          
هـا   از سوي ديگر؛ روند اختالفات درون تـشکيالتي و گسـست        شده بود،   

  . کرد را تشديد مي
رحمــي حکومــت در ســرکوب کــارگران،   سياســت خــشونت و بــيگرچــه

 "اجتنــاب ناپــذير"کمونيـست؛  هــاي پيــشرو و  زحمتکـشان و نيــز سـازمان  
ــي ــود،  م ــي سياســت  نم ــردِي   و ســمتول ــري راهب ــت  گي ــه مرکزي نابخردان

وقت سچفخا، نه فقط دستاوردهاي اقدام جمعي و تـاريخي          " برگُمارشده"
ــي   ــين م ــره نخــست را از ب ــسبب     کنگ ــر روز م ــر ه ــه از آن فرات ــرد، بلک ب

را فراهم  نارضايتي و انتقادات نظري، سياسي و تشکيالتي درون سچفخا          
 سياست حذف و فـرار از       ِي و پيامدها  ها  ترين نمونه   يکي از تلخ  . آورد  مي

 از ،)بابـک (گيري و مسئوليت جمعي، در مـورد محمـود محمـودي          تصميم
هــاي اصــلي جريــان   يکــي از چهــرهاو. رخ دادکادرهــاي قــديم ســچفخا 

  .١١ بود" محالتکارويژه"
) گيالن و مازندران  (به عنوان مسئول شاخه شامل      پس از کنگره نخست     

هاشم، - با عباس هاشمي(و هاشم ) مصطفي(به همراه ابوالفضل قزل اياق 
                                                 

- ۵ شماره زندان، گفتگوهاي" (بابک - ي محمود محمودنامه  ويژه "کتاب بهي اطالعات بيشتر، برا 11
  .دهيم مي رجوع) ۷
pdf.Babak7-2016/04/5/uploads/content-wp/info.dialogt://http 
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نـيم   مـشتي بـر  "اي دروني تحت عنوان  ؛ مقاله )عضو مرکزيت اشتباه نشود   
ــراي شــرکت در نشــست شــهريور و  ١٣٦١در . نوشــت" کاســه کنگــره  ب

در پلنــوم، اختالفــات بــا . ســپس پلنــوم آذر ســچفخا بــه کردســتان رفــت 
. هايشان آشـکارتر شـد   گذاري عضاي برگمارشده مرکزيت و نيز سياست  ا

پاسخ مرکزيت، برکناري بابک از مسئوليت شاخه شمال و نگه داشتنش           
 پـس  ١٣٦٢در سال . به مسئوليت توکل بود  » پااليش ايدئولوژيک «براي  

پور،   سال که توسط غفور حسن     ١٣پس از   از دوره تنبيهي در کردستان،      
ســياهکل، در ســازمان عــضوگيري شــده بــود؛ ايــن بــار  قبــل از عمليــات 

  !توسط توکل، بهرام و اعظم عضو گيري شد
پس از آن، به داخل کشور بازگشت و نخست به عنوان مسئول شيراز و              

بـه  پس از دستگيري اشرف بهکـيش، بـه عنـوان مـسئول کميتـه مقاومـت                 
فـات بـا   ، اختال١٣٦٢بعد از ضـربه تحريريـه در پـائيز     . فعاليتش ادامه داد  

قطـع  . مرکزيت وقت باال گرفت و نهايتاً منجر به قطع ارتبـاط بابـک شـد              
ارتباط تشکيالتي و عمالً بدون امکان زندگي علنـي در پـائيز و زمـستان            

هـا،   به همراه همسر و دو فرزند خردسالش، بـه معنـاي زنـدگي در پـارک        
ي ها براي گريز از ماموران رژيـم جمهـوري اسـالم          خوابيدن در زير وانت   

  . بود
علي رغم همه اين مشکالت، بابک و رفقايي که در ارتباط بـا او بودنـد،               

" کار ويژه محالت  " با تدرک امکانات جديد، انتشار       ١٣٦٢ بهمن   ١٩در  
اي او   مرکزيت وقت، بـا اخـراج وي، طـي اعالميـه     ١٣٦٣ .ندرا آغاز کرد  

يد و بـه ايـن ترتيـب، فـاز ديگـري از تـشد             . اعالم کـرد  " کبوترپرقيچي"را  
اختالفات دروني تشکيالت از طريق سرکوب و اخراج مخالفين سياسـي    
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و نظري توسط توکل، بهرام و اعظم آغاز شد کـه چنـدي بعـد بـه فاجعـه               
  .  بزرگتري در مقر راديوي سازمان در کردستان انجاميد

  هاي پس از آن گسست و ۱۳۶۴ بهمن ۴درگيري 

ربات تـشکيالتي ناشـي   رويه، ض هاي بي عدم برگزاري کنگره دوم، اخراج 
 ۴سرانجام در ... واستراتژيک نادرست بندي  و اولويت گذاري   از سياست 

 منجــر بــه وقــوع فاجعــه درگيــري درونــي ســازمان در مقــر  ۱۳۶۴بهمــن 
در اثر اين درگيرها، پروسه انـشعابات       . شدراديوي سازمان در کردستان     

مان نخست، دو بخش از سـاز     . درون سازمان در دو مرحله شدت گرفت      
  :شکل گرفت

   کميته مرکزي–سچفخا 
  شوراي عالي –سچفخا 

  .  اين جريانات نيز دچار انشعابات ديگري شدند، خوِددومدر مرحله 
  

   درگيرهاي کردستان و بازتاب آن در زندان 

بـه رونـد فروپاشـي و انـشعابات سـچفخا بپـردازيم، الزم        پيش از اين کـه      
ازمان چريکهـاي فـدايي     از فعـالين و نيروهـاي سـ       طيـف وسـيعي     است از   

نيـز نـام ببـريم کـه در طـول ايـن              در خـارج و داخـل زنـدان،          خلق ايـران  
هـاي اصـيل بنيانگـذاران     هـا و ارزش  ها، علي رغم وفاداري به آرمان  سال

طيفي که  . هاي درگير، فاصله گرفتند     چريکهاي فدائي خلق، از اين طيف     
ايـن بخـش    . شـوند  شناخته مي " فعالين مستقل "هاي بعد به عنوان       در سال 
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هـاي   زنـدان  اقليـت در  –از نوشته، به رويه مورد توافق زنـدانيان سـچفخا     
   :پردازد يها م آن سالتهران، در 

ــار  ــرياخب ــدان   ۴ هــاي درگي ــه درون زن ــاني ب ــا فاصــله زم ــاي  بهمــن، ب ه
ــا  . رســيدنيــز جمهــوري اســالمي  ــدانبان و عوامــل وزارت اطالعــات ب زن

د و نــشريات اپوزيــسيون را دربــاره  بريــده جرايــ و شــادماني،خوشــنودي
هـاي    در زيـر هـشت    " نمايشگاه"هاي دروني سازمان، به صورت        درگيري

 کـه بـه اتهـام فعاليـت در صـفوف            نيروهـايي . زندان به نمايش در آوردنـد     
هــاي جمهــوري اســالمي دســتگير شــده بودنــد، بعــد از  در زنــدانســچفخا 

 کـه بـا     ندرسـيد گيـري     گردآوري اخبار از طرق مختلـف، بـه ايـن تـصميم           
مواضـع طـرفين درگيـر و غيرقابـل پـذيرش بـودن             هاي    توجه به ناروشني  

درگيرهاي مقر راديوي سازمان در کردستان، از موضعگيري لـه يـا عليـه      
 تـصميمات   ۱۳۶۵از سال   . ي کنند  درون زندان خوددار    در طرفين درگير 

شـناختي   نخـست،  کنگره مصوبات براساس و مواضع جمعي ما در زندان    
 تاريخي سازمان داشتيم و اجماع و توافق بين رفقـاي         مشيو  خط  ز  که ا 

  . طيف سچفخا در زندان بود
هــا و يــا مواضــع  در آن دوره، تمــايالتي بــه ايــن يــا آن طيــف از درگيــري

براساس شناخت و برداشت شخصي در ميان رفقاي زندان وجود داشت، 
ردشـت و  حـصار، سـپس گوه   با اين حال، تا آنجا که مـا از بنـدهاي قـزل     

اويــن اطــالع داريــم، برخــورد عمــومي در بنــدها، مواضــع اتخــاذ شــده در 
مبــارزه عليــه زنــدانبان، براســاس توافــق عمــومي و بــه دور از جنــاح        

هـاي کردسـتان و خـارج از کـشور            هاي ايجاد شده در اثر درگيري       بندي
اين موضـع از آن رو بـراي رفقـاي داخـل زنـدان تقويـت گـشت کـه                   . بود
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از ) و بـا فاصـله    ( از مختصات درگيـري و نيـز نقـد مـستقل             تر  اخبار دقيق 
از فاصله سرد و تلـخ      . مان رسيد   دسته  وضعيت رفقاي بيرون از زندان ب     

شد که رفقاي بيرون و به ويـژه بخـش     متمرکز داخل زندان، ديده مي يول
. خارج از کشور، واقف به خطر گردابي کـه در آن افتـاده بودنـد، نيـستند            

 به ويـژه پـس از ضـربات سـنگين اسـفند             ،دهه شصت در لحظات بحراني    
تـاخير  ، نياز به رويکرد و انديشه جمعي بيش از پيش بـود، لـيکن               ۱۳۶۰

ــوانيِ     ــرر در فراخ ــم مک ــاز ه ــرر و ب ــاير روش  مک ــا س ــره و ي هــاي   کنگ
ســازماندهي انديــشه و تبــادل نظــِر جمعــي، آتوريتــه جمعــي و ارگــاني در 

آنگاه اين آتوريته نيـز در      . ته بود سازمان را به آتوريته فردي نيروها کاس      
مصاف با واقعيت سخت مبارزه جاري طبقـاتي، تبـديل بـه کاريکـاتوري              

هـاي فـردي، منجـر بـه شکـستن تمـام              شده بـود کـه بـا شکـستن آتوريتـه          
  . ساختار درون تشکيالتي شده بود

ــدربردگان از  ۱۳۶۷طبيعــي اســت کــه پــس از کــشتار    و خــروج جــان ب
دسـت  ه مـسئوليت شخـصي و اطالعـاتي کـه بـ     کشتار، هـر يـک از مـا بـا      

  . ايم، مواضع خود را انتخاب کرده و خواهيم کرد آورده
  

   کميته مرکزي–سچفخا 

حسين (بهرام  ،  )اکبر کاميابي (هايي همچون توکل       که با نام   کميته مرکزي 
هـاي    بعد از درگيري  . شد  شناخته مي ) مستوره احمدزاده (و اعظم   ) زهري
  :ي نياورد و هر سه نفر، از هم گسستند، دوام چندان۱۳۶۴بهمن 
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  هسته اقليت

بـار    بهمن اقليت دچار دو انشعاب ديگر شـد ايـن  ۴اندکي پس از فاجعه    
حـسين  (، بهـرام    )اکبـر کاميـابي   (توکـل   مستوره احمدزاده با جدا شدن از       

 ايــن جريــان بــا . را تــشکيل داد"هــسته اقليــت"نــام ه جريــاني بــ، )زهــري
ان سوسياليـسم فعاليـت رسـمي خـود را آغـاز         اي تحت عنـو    انتشار نشريه 

نمود کـه چنـد شـماره آن موجـود اسـت و در حـال حاضـر در بعـضي از            
ها با جرياناتي مثل فدائيان اقليت، حزب کمونيـست          ها و اطالعيه   نشست

  .حضور خود را نشان مي دهد... کارگري، کومله و

  
  ۱۳۶۶ اقليت، شماره نخست، تير ماه ارگان هسته: سوسياليسم ۱۶
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  )حسين زهري، کميته خارج(سچفخا 

ــر  ــشعاب ديگ ــري  ، ان ــط حــسين زه ــرام(توس ــله از   ) به ــه بالفاص ــت ک اس
کردستان خارج شد و بـه اروپـا مهـاجرت کـرد و جريـاني بنـام سـازمان               
چريکهاي فدايي خلـق ايـران را بـه وجـود آورد و نـشريه کـار را بعنـوان         

مود چندين شماره نشريه کار با چاپ عالي توسـط          ارگان خود انتخاب ن   
او منتشر گرديد و چندين سال است کـه تنهـا يـک سـايت اينترنتـي بنـام                 
سازمان چريکهاي فدايي خلق ايـران فعـال اسـت و اثـري از نـشريه کـار          

اطالعيه ها و ترجمه هاي مختلفي در سـايت         . اين جريان ديده نمي شود    
  .او مالحظه مي گردد

  . نشريه کار که توسط اين جريان منتشر شده استآخرين شماره

  

   کميته خارج–سچفخا ارگان  ۱۷
  

  )اجراييتوکل، کميته (سچفخا 

ن بود ي بر اييته اجرا ي تالش بازماندگان کم   ۱۳۶۴ بهمن   ۴پس از فاجعه    
ن رايـ  خلـق ا يي فـدا يکهـا يه کار را با عنوان سـازمان چر      يکه ماهانه نشر  
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 ۲۰۴و شماره  ه منتشر نشدين نشري ا ۱۳۶۵ تنها مرداد ماه     .منتشر سازند 
 .ديـ  منتشر گرد۱۳۶۵ور ماه ي مرداد در شهر  يجاه   ب يحيچ توض يبدون ه 

 تـداوم داشـت     ۲۰۹ و کـار شـماره       ۱۳۶۵ تـا بهمـن مـاه        بـاً ي تقر ين توال يا
چ ي بدون هـ ۲۱۰ کار شماره ۱۳۶۶بهشت ي ماهه در ارد   دوسپس با وقفه    

ن وقفـه   يـ د کـه ا   يـ آ ين بـر مـ    ي از شواهد و قرائن چنـ      . منتشر شد  يحيتوض
بوده اسـت  ) بهرام( ين زهريمصادف با گسست مستوره احمدزاده و حس      

منتـشر   ۱۳۶۶ر مـاه  يـ  در تهماهـ  کيـ ک وقفه ي با   ۲۱۱شماره  " و مجددا 
 يا به قـول ي يته مرکزيتنها بازمانده کم"  آن ظاهرا  يها  داده ي بر مبنا  .دش

 ين زهــريپــس از گسـست حــس )  توکـل - يابيــاکبـر کام ( يتـه اجرائــ يکم
 يي فـدا يکهـا يه کار در اروپا با عنوان سازمان چريو انتشار نشر) بهرام  (

 ي و بـاق   هـا اعـضا و کادر     از ي تعـداد  ي و همکـار   يران با هماهنگ  يخلق ا 
 کردنـد و    ين کنفـرانس سـازمان    ي اولـ  يالت اقـدام بـه برگـزار      يمانده تـشک  

ت را در داخـل پرانتـز بـه نـام خـود اضـافه       يـ ل کلمه اقيا براساس قطعنامه 
 يي فـدا  يکهـا ي عنـوان سـازمان چر     ۲۱۱نمودند و از انتـشار کـار شـماره          

  .ديه کار درج گردير لوگو نشريدر ز) تياقل(ران يخلق ا

  
  ۱۳۶۶، تير ماه  کميته اجرائي–ارگان سچفخا  ۱۸

  
ه کـار بـه شـکل بـاال  و اسـتفاده از آرم           ين روند و انتشار ماهانـه نـشر       ي ا

ــا د ــاه ي ادامــه داشــت و در د۱۳۷۵ مــاه ســال يســچفخا ت ــا ۱۳۷۵ م  ب
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ر ييان تغ ين جر ي ا ي در کنفرانس ششم هم نام سازمان      يب قطعنامه ا  يتصو
ر يـ  در ز  ۲۹۷ه کار شـماره     ي انتشار نشر  ي کند و هم آرم آن در پ       يدا م يپ

 اسـتفاده   يديـ ت و از آرم جد    يلان اق ي شود سازمان فدائ   يد م يلوگو کار ق  
ت تا به امروز يان اقليه کار توسط سازمان فدائيند که انتشار نشري نمايم

  .هم ادامه دارد

   
  ۱۳۷۵ کميته اجرائي سابق، دي ماه –) اقليت(ارگان سازمان فدائيان  ۱۹

  
   کميته اجرائي سابق–) اقليت(آرم جديد سازمان فدائيان  ۲۰
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   شوراي عالي–سچفخا 

 دو طـرف مـاجرا کـه يکـي کميتـه اجرايـي        ۱۳۶۴ بهمـن    ۴پس از فاجعه    
 و ديگـري   )بهـرام ( وره احمد زاده و حسين زهـري      متشکل از توکل، مست   

ــدي      شــوراي ــيباني، ي ــاد ش ــدني، حم ــصطفي م ــشکل از  م ــه مت ــالي  ک ع
عـالي تنهـا يـک       از شـوراي  . شکل گرفـت  ) فريد(ي، مسعود فتحي  نشيشوا

  . موجود است۱۳۶۴ بهمن ۴اطالعيه در رابطه با 
    
  

  
  ۱۳۶۴هاي چهارم بهمن  سچفخا در ارتباط با درگيري –اطالعيه شوراي عالي  ۲۱
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  اتحاد فدائيان خلق

عالي در تداوم راه خود و با خروج از کردستان و انتقال به اروپا  شوراي
هــاي فــراوان کــه بــا  بــا بحــث) ۱۳۷۱(طــوالني " طــي يــک پروســه نــسبتا

 به فعاليت خـود پايـان داد و شـوراي   " داشتند عمال )حيدر(سازمان فدايي 
 تعدادي از اعضاء اصلي آن به سازمان فدايي پيوستند .لي منحل گرديدعا

  .و سازمان اتحاد فدائيان خلق را تشکيل دادند

همــان نــام نــشريه (اتحــاد فــدائيان خلــق نــام نــشريه خــود را اتحــاد کــار  
 بـه صـورت     ، در دوره کنـوني،     ايـن نـشريه    .کـرد انتخـاب   ) سازمان فـدائي  

هـا فعاليـت خـود     فـدائيان خلـق طـي سـال    اتحـاد  . دشو  اينترنتي منتشر مي  
د که آخرين آن پس از حضور اکثريت رهبران آن          شدچار چند انشعاب    

   . صورت گرفت۱۳۹۷در  حزب به اصطالح چپ ايران در سال 
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 ارگان مرکزي اتحاد فدئيان خلق ايران: اتحاد کار ۲۲

 

  کمونيستاتحاد فدائيان 

 يـدي  ،عـالي بـه سـازمان فـدائي نپيوسـت        ه با انحالل شوراي   از کساني ک  
عـالي بـا طيفـي از        ي از زمان انحالل شـوراي     نيدي شيشوا . ي بود نشيشوا

کردنـد و   نام بـه پـيش را منتـشر مـي    ه اي ب  نشريه۶۰نيروهايي که از دهه     
در نهمـين     ارتباط برقرار نمـود و     ،هاي مختلفي داشتند   جلسات و نشست  
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هـاي آن در نـشريه بـه پـيش منتـشر             موعـه بحـث   نشست عمـومي کـه مج     
 کـه نـام تـشکيالت خـود را     ند تصميم بر اين گرفت۱۳۷۵در سال ؛  شد مي

عنـوان  ه  و نشريه خود را بـ      دهند قرار   "سازمان اتحاد فدائيان کمونيست   "
عنـوان   بـه     منتشر نمودند و در کنار آن نـشريه بـه پـيش            "کار کمونيستي "

ها هنوز هـم   تشر گرديد که هر دو آن نشريه مباحث تئوريک و نظرات من     
الزم بـه ذکـر اسـت کـه ايـن           . گـردد  عنوان اينترنتـي منتـشر مـي      ه  حداقل ب 

  .هاي ايالتي است سازمان مدعي است که در داخل ايران داراي کميته

  

  آرم اتحاد فدائيان کمونيست ۲۳
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  ۱۳۷۵نشريه کار کمونيستي، ارگان اتحاد فدائيان کمونيست، شماره نخست، بهمن  ۲۴
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  جمع بندي

يـرات طيـف    در اين نوشته تالش بر اين داشتيم که رونـد و گاهـشمار تغي             
بر ما روشـن اسـت      .  تاکنون دنبال کنيم   ۱۳۵۷وسيع سچفخا را در مسير      

هاي  هاي بسياري دارد که اميد داريم در نگارش       که نوشته کنوني کاستي   
بـه طـور خالصـه      . با بازبيني و همياري رفقاي ديگر، در رفع آن بکوشيم         

  :کنند يه کار استفاده ميان از نام نشريدر حال حاضر دو جر
  ) توکل- يابياکبرکام(ت يان اقليئفدا  •
گـر  ي اسـت کـه د     ياديـ  ز يهـا   البتـه مـدت    ين زهـر  يحس( سچفخا   •

  )کنند ي منتشر نميا هينشر
  

 يکهـا يان از آرم سـازمان چر     يـ  جر چهـار در حـال حاضـر      عالوه بر اين،    
  : کننديران استفاده مي خلق اييفدا

 راني خلق ايي فدايکهايچر  •

  سامعي مهد- سچفخا  •

 ) بهرام( يهرن زي حس- سچفخا  •

  بهمن ۱۹ سازمان  •
  

 و ۱۳۶۴ بهمن ۴هاي  درگيري"با توضيحاتي که در اين نوشته و به ويژه  
داديم، در مطالبي و اشاراتي کـه منـابع، نـشريات و      " بازتاب آن در زندان   

کنـيم، ربطـي بـه محافـل بـاال نـدارد، بلکـه بـه              آرم سازمان را استفاده مـي     
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ســچفخا کــه از آغــاز تــا شــروع  عنــوان فاکــت تــاريخي، بــه آرم رســمي  
  .کنيم شده است، استناد مي ها و انشعابات رسما استفاده مي گسست

  
 ۱۳۵۷در زيــر نمــوداري از رونــد گســستها و تحــوالت ســچفخا از ســال 

  :تاکنون را مي بينيد
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 چهار حرف، سعيد سلطانپور: ضميمه
 است حرف چهار ميدان يم

 ميبر زا کي کي را شيها حرف

 ميسينو يم را آن

 ميسينو يم کاغذ يرو

 هوا يرو

 واريد يرو و

 
□ 
 

 است حرف چهار

 حرف چهار با يسال چون نه

 يبائيز ي خسته غول

 :فصل ک يبا

 خون زيپائ

 لبخند زيپائ

 

 است آتش يايدر خود که يبائيز ي خسته غول

 زمان ي ماهه هفت يها بچه ما و

 ميسوز يم پرومته يايرو آتش در هودهيب

 
□ 
 

 ميزن يم حرف اش درباره

 ميسينو يم اش درباره

 سرخ يتومارهائ

 خون با نه يتومارهائ

  سرخاب با يتومارهائ
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 ميزن يم نهيس به را سنگش

 مييگو يم دشيخورش از

 اش امدهين يدهايخورش از

 بزرگش، دست از

 کوچکش ي خانه از و

 
□ 
 

 کودکان از

 مييگو يم کودکانش از

 رنجب و جامه حسرت يها گل

 باغ و يباز يايرو يها گل

 مزرعه يها گل

 کارخانه يها گل

 مدرسه يها گل

 يدربدر يها گل

 فردا آفتابگردان يها گل

 يسخت افيال يرو که يهائ گل

 - برند ينم شالق و يگرسنگ با جز که يهائ ساقه         –

 

 داريپا و  بسته شکسته

 ريناپذ فصل و گردآلود

 کشند يم قد تلخ يهوا در

 دود و خون طعم با که يهوائ

 بندد يم هيال زبان يرو

 گردد يم ها هير در

 انهيمخف و کرده دم و

 ملتهب و خورده ترس

 کيتار يا پروانه چون

 سوخته و زده يشرج يا پروانه

 شود يم رها ها لب يرو
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 افتد يم تيهاقدم شيپ خاموش و مرده و

 ميگوئ يم تلخ يهوا از

 ميزن يم سهيل را خود ياهايرو يقند خروس و

 
□ 
 

 ميزن يم حرف

 شيبستگ و يخستگ يها شب از

 و شود يم داريب که گاهان سحر از

 رود يم

 روز کُند يها ساعت از

 چرب يها نيآست از

 سوخته يها عضله و

 خفقان از

 اعتصاب از

 شب از

 شبنامه از

 و برق از

 ازيپ از

 يگاه تنها، و

 يلبخند از

 مرنگين يا هيسا چون که

 گذرد يم بانشل خاموش چخماق بر

 ميخواه ينم و

 ميکن باور را پناهش آتش ميخواه ينم

 
□ 
 

 ميزن يم حرف

 ميزن يم حرف حرف، چهار از

 

 شود يم يا لهيپ مانيها حرف

 شد ميخواه» او« ي پروانه مييگو يم
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 سوخت ميخواه ندوهشا تشآ در و

 ميبر يم شباهت کوچک يکرم به شتريب و

 
□ 
 

 ميزن يم حرف

 ميزن يم حرف حرف، يها خشه با

 ميزن يم حرف که همچنان و

 ميبر يم ادياز را» او«

 ميبر يم ادي از را کودک

 ميبر يم ادي از را درخت

 ميبر يم ادي از را لبخند و بوسه و نگاه

 شوند يم صدا يها خشه ها کلمه و

 ستندين اءياش يها نهيآ گريد که

 
□ 
 

 ميزن يم حرف

 ميزن يم حرف

  ميزن يم حرف
 

 ميزن يم حرف  يبائيز ي خسته غول از

 ميا برگرفته شيها آتش از چشم که

 ميدان يم تنها و

 است حرف چهار

 
□ 
 

 ميکرد باز گل عشق و نان عشق با

 درخت و آب يهمگان سهم عشق با

 مدرسه سهم

 يچوب يها مکتين سهم

 دانه سهم
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 خاک سهم و

 کارخانه سهم

 کار سهم و

 ها معدن و رودها و ها جنگل سهم

 يآزاد انيپا يب سهم

 يآزاد

 يآزاد

 يشاد سهم

 فردا سهم و

 
□ 
 

 ميزن يم حرف

 ميزن يم حرف حرف، يها خشه با

 ميزن يم اديفر ها خانه در

 ميزن يم اديفر نامطمئن يها خلوت در

 ميزن يم اديفر ها مبل يرو

 کولرها کنار

 ميزن يم اديفر ها پزخانه کوره نيخون ادگاري با

 ميزن يم اديفر حزب يب و تکه تکه

 ميزن يم اديفر و ميشکن يم

 ميزير يم و ميکن يم قرقره را تلخ يها تجربه

 ميکن يم تازه ر،يش يفنجان با را مانيگلو

 خود زخم

 ميبند يم را خود زخم

 يسنگ يکاروانسرا خون يرو و

 مينوش يم عرق و ميجو يم لهيف

 نميغمگ چقدر ق،يرف ه…آ- 

 

 ندينش يم گوشت در وآرام کند چه مانيها دندان

 - لغزد يم گلو در غمناک چه لکلا و

 ميجو يم لهيف
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 ميجو يم زخم

 

 ميجو يم نيخون يادبودهاي

 ميجو يم کار يها نهيپ و گرسنه يها معده

 

 ميجو يم حرف

 ميجو يم حرف

 گلبرگ چند با تنها و

 باريجو کي از يا تکه و

 ناشناخته يا ندهيآ از يا پاره و

 – شناسد يم رود يم »او «با آنکه  - 

 

 شب قراريب زندگانيست عتيطب از که

 عشق و خرد متوازن يها دامنه - 

 – وگلبرگ آتشزنه زگانيآم

 ميا گرفته وام

 

 ميدار يبرم فردا و نان يبسو يقدم

 يبرزخ يها فاصله نيا در و

 ميکن يم قسمت را شب وار وانهيد

 ميکن يم قسمت شب

 
□ 
 

 ميزن يم حرف

 رود يم »او «با آنکه تنها و

 شناسد يم

 
□ 
 

 فردا سازمان يا مسال

 عشق سازمان يا سالم

 يهنيم گسترش يا سالم
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 کارخانه سازمان يا سالم

 کشت سازمان يا

 »او «سازمان يا سالم

 مردم ي شکسته يصدا از که

 عدالت سرخ عاشقان قلب از

 ياران آتش يها گلبن از

 تابستان نيخون ينعرها از

 ارتش ي شاخه يانيطغ گل دهان از

 دفاعش و خون دهان از

 آتش اوراق حماسه انيم از

 شهادت يابانيخ يها شعله انيم از

 پراکنده خون يرهايجز و

  ديکش يخواه سر
 

 ندهيآ غول يا سالم

 سالم

 
□ 
 

 بايز ي خسته غول و

 زمان آتش در

 ديآ يم و رود يم

 رود يوم ديآ يم

  است انباشته شيها مشت در که يطوفان با
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