
از گروه ستاره تا سازمان »کتاب ی  دربارهدر کالب هاوس گو و  نگاهی تکمیلی به گفت

 «وحدت کمونیستی
 

در کالب هاوس برگزار ( ۲۱۲۲مارس  ۰) ۳۰۱۱اسفند  ۳۱روز نشر باران که  وگویی گفتدر 

علت تنگی وقت جواب داده  هکه ب مطرح کردندیی را ها یا پرسش ها د، بعضی از دوستان نکتهکر

یی را ارائه ها پاسخ جا ایناست، در  ضروری ها پرسش و ها نکتهاین  به توجه که این به نظر .نشد

 گاه وب این ایمیل نشانی ی بیشتر از طریقها حال، در صورت دریافت پرسش درعین. کنیم می

(web.vahdat@gmail.com) ،داد خواهیم پاسخ امکان حد در. 

***** 

 کمونیستی وحدت سازمان با شاملو ارتباط. ۱

 

 ای دوستانه و نزدیک بسیار روابط ها سال از جمله هنرمندان و نویسندگانی بود که  احمد شاملو

 از مختلف یها روش به همواره و داشت کمونیستی وحدت سازمان رفقای از شماری با

 از یکی. کرد می پشتیبانی اجتماعی عدالت و آزادی خاطر به مبارزه در سازمان این یها تالش

منتشر شده  رهائیی  ون ذکر نام در نشریهبد طبعاً که بودبا مشارکت او  ییها نوشته ها روش این

 نثر اثرکه  «های دمکراتیک ترین خواست فراخوان برای تحقق عاجل» است از این جمله. است

 (.۳۱۷۱آذر  ۲۵ دوم،ی  دوره ،۷۵ی  شماره ،رهائی). خورد در آن به چشم می او درخشان

شمسی دو بار زمانی که احتمال بروز خطر و تهاجم به شاملو وجود  ۰۱ی  رفقای سازمان در دهه

 .ی امن منتقل کردندها اش به محل او را مدتی از خانه داشت،

 شاملوگفته شود است  ضروری جا آن و جا این در مبهم اظهارات از بعضینظر به  با وجود این،

 .نبود سازمان عضو هرگز
 

  روحانیت و خمینی نگاه سازمان وحدت کمونیستی به. ۲
 

ملی ی  دیدار دو تن از اعضای جبههی  یز دربارهانگ دوستان در کالب هاوس پرسشی ابهامیکی از 

ی ملی  عنوان جبهه هدیدار باین . کرد مطرح شمسی ۰۱ی  دهه اواخر در بغداد با خمینی در

 به او به پاسخ در. خاورمیانه صورت گرفت و آشنایی با هواداران او نیز تحت همین عنوان بود

در . شود جا تکمیل می ای شد که در این اشاره ۳۱۷۵ سال در کمونیستیگروه اتحاد  مواضع

تکرار توضیح کوتاهی را جا  در این و است آمده مواضع این شرح «...از گروه ستاره »کتاب 
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 که زمانی و ۳۱۷۵ سال آبان در انقالب از پیش ماه چند گروه اتحاد کمونیستی .کنیم می

مواضع خمینی و روحانیت سکوت کرده ی  گرا و چپ درباره اتفاق نیروهای ملی ثریت قریب بهاک

قانون اساسی یا شمشیر چوبین »، کتابی با عنوان ها رفته بودند یا بعضاً به زیر پرچم آن بودند

 به منتشر کرد که بخش مهمی از آن( بیگی اصلی فریدون ایلیاد  رفیق زندهی  نوشته)« مبارزه

 الس در گرایان اسالم حرکت در نیز و مشروطه انقالب در روحانیت ی انهگرای واپس مواضع تحلیل

  دو مقالهبا  ،اولی  ، دوره۱ی  شماره رهائیی  در پی این کتاب، نشریه. اختصاص داشت ۳۱۷۵

( ۳: شد منتشر ۳۱۷۵در آذر ها  علیه آن گیری موضع و خمینی و روحانیت مواضع در تحلیل

کلریکالیسم یا مکتب ( ۲ ؛سیاسی و اقتصادی رژیم و نقش روحانیون در گذار قدرتبحران 

 . اصالت روحانیون

آرشیو سازمان گاه  در وب ۱ ی شماره رهائیو  «قانون اساسی یا شمشیر چوبین مبارزه»کتاب 

 .کنیم ها نقل می این، مطالبی را از آنبا وجود . در دسترس هستند وحدت کمونیستی

قانون  گاه که هیچ آن یب. با قانون اساسی ایران بسیار زیرکانه است{ ینیخمرادیکال }برخورد جناح »
 جناح که میدان یم همه، نیبا ا. کند یو به تجاوز به آن محکوم م یرا به تخط مژیر ،کند دیرا تائ یاساس

 یقانون اساس. است مخالف( گرید یاساس قانون هر ای) رانیا یفعل یاسسبا قانون ا قاًیعم «کالیراد»
 ای یقانون اساس] «(.دارد یدشمن هم یعرف نیقوانبا  «کالیراد» جناح) .است قرآن «یحکومت اسالم»

 [۷۱، ص مبارزه نیچوب ریشمش
 

در  -کارگر و سایر زحمتکشان  ی اش برای طبقه ظاهر رادیکال و انقالبی های به رغم عبارت پردازی علی»
چنان خطرناک خواهد بود  آن -هایش امکان پیدا کنند که در سطح جامعه فعلیت یابند  صورتی که برنامه

ها میزان  ای از مارکسیست به گمان ما پاره. شان را سرکوب کند بخش طبقاتی تواند مبارزات رهایی که می
خواه  بسیاری از نیروهای دمکرات و آزادی. اند نکردهعظمت خطر را چنان که باید و شاید حس و درک 

متوجه نیستند که ضدیت این جناح با قانون اساسی و رژیم سلطنتی نه از یک موضع انقالبی، بلکه از یک 
محال، به قدرت  فرض ، این جناح، به۳۱۷۵دوم شهریورماه  ی اگر در دهه. موضع فوق ارتجاعی است

ها  زنی به خیابان های شالق شد و صحنه ها پر می ها مجدداً از کمونیست هگا ها و شکنجه رسید، زندان می
 [۰۱همان، ص ]«.شد کشانده می

 

شرکت در قدرت دولتی،  این تز نه صرفاً. داند را قابل تحقق می "حکومت اسالمی"خمینی تز اساسی خود »
مراتب  در آن سلسله این تز شرایطی را مد نظر دارد که .بلکه تصرف قدرت دولتی توسط مذهب است

اول، ص ی  ، دوره۱ی  شماره یرهائ]« .شود –دولت  –مراتب حاکمیت بر جامعه  روحانی تبدیل به سلسله

 .[؛ تاکید در متن اصلی۲۲ـ۲۱
 

اهلل  همین آیت... ها را تایید نکرد ی فعالیت مجاهدین مسلمان آن حتی در بحبوحه...  اهلل خمینی  ایت
ها به  از پشت خنجر زدن کمونیست"امروز از ... کرد نژادها خودداری می حنیفکه از تایید  خمینی

 . گوید می [۱۵همان، ص ] «سخن "مسلمانان
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که در حکومت اسالمی مورد نظر او  ـو چه خوب شد که به همه نشان داد  ـدهد  اهلل خمینی نشان می آیت»
براین حکومت اسالمی او حکومتی خواهد اگراین منطق آقای خمینی درست است بنا. شود چگونه حکم می

شوند و خونشان حالل است؛ حکومتی که در آن  ها عامل شاه و امپریالیسم تلقی می بود که در آن گلسرخی
 [.۱۱همان، ص ] «.شوند چال فرستاده می ها به سیاه گل تره

 

حمله به اهلل خمینی در موضع ضعف قرار داشت از  هنگامی که آیت. تحت شرایط احساس قدرت»
که اوضاع و احوال دست به دست دادند تا موقعیت او تثبیت شود، با  به مجرد آن. ها خبری نبود کمونیست

 [.۱۱همان، ص ] «.ها از جانب او آغاز شد ها هنوز زیر تیغ رژیم بودند، حمله به آن که کمونیست آن
 

شود، ولی هیچ انسان آگاهی نیست ای راه رستگاری تلقی  حکومت اسالمی شاید برای عده! آقای خمینی»
 [.۰۱همان، ص ] «.های شما را تایید کند که بهتان

 

اظهارات او بهتان و . آید های خمینی کوششی در رد ایئولوژیک کمونیسم به عمل نمی در سراسر نوشته»
 [.۰۳همان، ص ] «...به خود داده شود "استدالل"که حتی زحمت  تهمت با الفاظ موهن است بدون آن

 
دارد که کسی که به منشا غیبی معتقد نیست  کند و اظهار می در یک استثنا خمینی بحث ایدئولوژیک می»

داد تا  اهلل خمینی این رشته استدالل را ادامه می چه خوب بود که آیت. تواند به خاطر انسانیت کار بکند نمی
هایی که  ترند یا آن د قابل احترامکنن که به خاطر منشا غیبی و اجر آخرت کوشش می شد که کسانی ثابت می

 [.۰۳همان، ص ] «.کنند داشت جان فدا می بدون چشم

 
های شما  ترسند، بهتان ی امپریالیسم و رژیم شاه و ارتجاع جهانی نمی ها از حمله آقای خمینی، کمونیست»

 [.۰۲همان، ص ] .«که جای خود دارد

 

 .نداشت وجود «اسالمی انقالب» و خمینی مورد در توهمی که شود می مالحظه

 از گراها چپ و ملیون از ای عده و او اطرافیان بود پاریس در خمینی که هنگامی

 رفقا ماا .ندبرو او دیدن به خواستند می کمونیستی اتحاد/ستاره گروه رفقای

  .ندنوشت هم را باال مطالب بلکه کردند امتناع تنها نه
 

 دیگر های نشریه و رهائی ی نشریه .۳

 

 ی دهه در کمونیستی وحدت سازمان که کرد اعالم گذرا طور به هاوس کالب در دوستان از یکی

 نداشتن از حاکی نکته این .است کرده منتشر را یئرها ی نشریه از شماره چهار قطف شمسی ۰۱

 پیوست در  ها نشریه و ها کتابچهها، کتاب فهرست و ۳ ی شماره  پیوست به توجه و دقت عدم

 و رهائی ی دوره سه مختلف های شماره براین، عالوه .است «...ستاره گروه از» کتاب ۳۱ ی شماره

در دسترس  گاه آرشیو سازمان وحدت کمونیستی وب در سازمان دیگر های نشریه و ها کتاب
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بدون در نظر گرفتن )منتشر کرد  ۳۱۰۱هایی که سازمان تا سال  نشریهفهرست . هستند

 :از این قرار است (های هواداران نشریه

 از خارج در ۳۱۷۵ آذر تا اردیبهشت از شماره ۱ :(شماره ۰) رهائی ی نشریه نخست ی دوره ـ

 .۳۱۷۲ فروردین در ۰ ی شماره ؛کشور

 بر ۲۱ ی شماره تا :۰۱ بهمن تا ۷۲ تیر از ،(شماره ۳۳۳) ایران در رهائی ی نشریه دوم ی دوره ـ

 از و هفته، در بار دو سپس و هفته در بار سه مدتی ۳۱۰ تا ۲۳ ی شماره از هفتگی، اساس

  .نامه گاه شکل به ۳۳۳ تا ۳۱۷ ی شماره

 .۳۱۰۲تا آبان  ۳۱۰۳دی از  (:شماره ۳۲) در ایران رهائیی  ی سوم نشریه دورهـ 

 .۳۱۰۱تا تیر  ۳۱۷۲دی از : ی کارگری خبرنامه ،اردیبهشت ۳۳شماره  ۲۲ـ 

 ۳۱۰۱ اردیبهشتتا  ۳۱۷۲اردیبهشت  از :ی انجمن رهایی زن نشریه ،رهایی زنـ 

 


