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::زندگينامه زندگينامه 

  
  چريک فدائی خلق رفيق شهيد فريدون شافعیچريک فدائی خلق رفيق شهيد فريدون شافعی

  
يکی از فرزندان ) فريدون شافعی(پيشمرگه قهرمان رفيق شهيد کاک رحمان چريک فدائی خلق،   

د که جانش را دررد بو دلير و ُآگاه خلق ک او که خود . راه تحقق آرمانهای وااليش فدا نمود 
وی در جريان .  در شهر سقز متولد شد١٣٣٩زحمتکش بود در سال فرزندی از خانواده فقير و

نقشی فعال  مبارزات قهرمانانه خلقهايمان بر عليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه شرکت جست و
ه مبارزه فه و سرنگونی رژيم شاه به همراه خلق دلير کرد بدون وقدرادامه اين مبارز. ايفا نمود

ولی زمانيکه رهبران توده . خود را بر عليه رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی ادامه داد
کردستان اين اميد انقالب ايران را تنها گذاشته و  ای نفوذ کرده در سازمان چريکهای فدائی خلق،  

رفيق  ر صفوف خلق کرد هر چه بيشتر به دامان جمهوری اسالمی غلطيدند،  به جای جنگيدن د
رحمان بالفاصله توانست با تکيه به آگاهی و صداقت انقالبيش خط اصيل و انقالبی چريکهای 

تشخيص داده و به  فدائی را به عنوان ادامه دهندگان راستين معتقدين به تئوری مبارزه مسلحانه،  
در اين زمان او به همراه ديگر هواداران چريکهای فدائی .  خلق پيوستصفوف چريکهای فدائی

اين فعاليتها با افشای . خلق در شهر سقز به صورت هسته های هوادار فعاليت خود را ادامه داد
کاک رحمان در . م بودأسياستهای سازشکارانه ی اکثريت خائن برای توده های مبارز خلق کرد تو

شرکت  دوم يورش ارتش مزدور به کردستان و از جمله شهر سقز ول وجريان جنگهای دوره ی ا
در ارتباط با  پس از آن نيزبعد از تصرف شهرهای کردستان توسط رژيم وابسته،   نمود و

وی به همراه تنی . سازمان و به عنوان رابط،،  وظايف پشت جبهه ای سازمان را انجام می داد
بزرگ از   خلق در شناسائی و انجام چند عمليات کوچک وچند از هواداران ديگر چريکهای فدائی

پرتاب  پرورش شهر و جمله مصادره بانک سپه سابق شهر سقز و اعدام انقالبی رئيس آموزش و
 به ۶٠او در اوائل سال . نارنجک به طرف ماشينهای گشتی سپاه،  در شهر سقز شرکت جست

اران در سطح شهر،  لو رفته و مورد يورشهای رژيم به تشکلهای مخفی هواد دنبال ضربات و
 منطقه آزاد شده به عنوان يکی از  درکاک رحمان پس از آن مبارزات خود را. تعقيب قرار گرفت

پس از جريان انشعاب بی مسمای رفقای چريکهای . پيشمرگان چريکهای فدائی خلق ادامه داد
)بخش خلقهای ايران فدائی خلق ی ارتش رهائ( نبال اعتراض به برخوردهای از سازمان،  او به د 

غلط اين رفقا و با مرزبندی انقالبی با آنان همچنان به عنوان يکی از پيشمرگان چريکهای فدائی 
صداقت بی پايانش  کاک رحمان به دليل خصائل مبارزاتی و. خلق به مبارزات خود ادامه داد

ر پيشبرد اهداف سازمانی همواره می کوشيد تا از طريق باالبردن سطح آگاهی خود نقش بيشتری د
او هميشه با برخوردی انقالبی و نقادانه به گذشته سعی می نمود با تمامی وجود در از . داشته باشد

  . بين بردن ضربات وارده بر سازمان در نتيجه انشعاب غير اصولی،  بکوشد
رين کاک رحمان در عمليات نظامی با شوری فراوان شرکت می جست و همواره می گفت که بهت

خون می کشد،   لحظات زندگيش لحظاتی است که به دست خود مزدوران امپرياليسم را به خاک و
آگاه خلق قهرمان کرد،  به دنبال شرکت در چندين عمليات  سرانجام کاک رحمان اين فرزند دلير و

 ينهمام ز"، عمليات حمله به پايگاه "کاله دره ربط"بزرگ وکوچک از جمله عمليات تسخير پايگاه 
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مام زينه"در جريان حمله مجدد به پايگاه   براثر "  خوليسان-٢۶/٩/۶١، در تاريخ "خوليسان- 
 شهيد رحمان، مظهری از شجاعت، جسارت،  ايمان و. اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسيد

او که به توده ها عشق می ورزيد هيچگاه در سراسر زندگيش . صداقتی بی پايان بودپشتکار و 
در نثار جان خود برای آزادی خلقش ترديد نمی نمود،  زيرا اعتقاد داشت خلقی که با لحظه ای 

ز نمی تواند به ثار خون هزاران فرزند انقالبيش هرگچنان عظمتی به پا خاسته بدون ن
زندگی او . خواستهايش جامه عمل بپوشاند و چه باک که او نيز يکی از اين فرزندان انقالبی باشد

  .  الهام بخش ديگر رفقايش خواهد بود ويادش همواره گرامی خواهد ماندهمواره سرمشق و
  
  
  
  
  

  با ايمان به پيروزی راهمان
چريکهای فدائی خلق ايران 

اسفند    ١٣۶٢
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مقدمهمقدمه

 
؟"  بر ما چه گذشت" مجموعه ای از اسناد ) ۶٠تحليلی از انشعاب تحميلی سال(جلد سوم کتاب 

بخش اول اسنادی را شامل . بخش تقسيم می شود زمان ما را در بر می گيرد، که به دودرونی سا
مسائل زمان انشعاب می باشد و بخش دوم مربوط به اسنادی  می شود که در رابطه با وقايع و
 مربوط می شود و وضعيت رفقائی را که بعدا از رفقای ٦٠است که به پس از انشعاب سال 

)آرخا( منشعب ه و برای مدتی کوتاه زير تنظيمات ما در کردستان قرار گرفتند و سپس جدا گشت 
   .د سهند پيوستند مربوط می شواکثريت آنها به حزب کمونيست دست ساز کوموله و

  
"طرح مبارزه ايدئولوژيکی" قبل از انشعاب و  " که بر هسته تئوريک"در بخش اول ابتدا نامه 

ايدئولوژيک درون سازمانی ميبايست حول آن انجام اساس تصميم شورايعالی سازمان،  مبارزه 
 درج گرديده - - که رفقای منشعب از اين مبارزه عدول کرده و انشعاب را به جای آن نشاندند شود
   .تدر مورد اين سند در جلد اول کتاب بحث شده اس. است

س ست که نيز چاپ شده ا" ازمان به اعضای سازماناکثريت شورايعالی "در اين بخش، نامه 
اين سند به خوبی نشان می دهد . مواضع اکثريت شورايعالی سازمان را به روشنی نشان می دهد

در حاليکه منشعبين . حد توانمان برای جلوگيری از اين انشعاب غير اصولی کوشيديم که ما در
غير مسئوالنه و با برخوردهای خرده بورژوائی خويش ضمن زير پا گذاشتن ضوابط ومقررات 

   .دالتی انشعاب را به سازمان ما تحميل کردنتشکي
به آنها را نيز درج کرده " پاسخ سازمان"و" رفقای هوادارنارمک"در ضمن در اين قسمت نامه 

   .درباره اين نامه در جلد اول توضيح داده شده است. ايم
  

، اين. رفقای منشعب نوشته اند  نيز مقاله ای است که پس از انشعاب" گزارشی از رويدادها"
تاکنون بطور رسمی از طرف رفقای منشعب توزيع پس از انشعاب به دست ما رسيد و" گزارش" 

گر چه بطور غير رسمی بطور وسيعی پس از انشعاب بين رفقای هوادار سازمان . نشده است
انتشار اين سند برای درک ديدگاههای رفقائی که از سازمان ما جدا گشته و ارتش . پخش شده است

ش را بنيان گذاشتند وبخ رهائ در جلد اول کتاب بطور . دالئل آنها برای اين امر قابل توجه استی
نقد و تحليل شده است و" گزارش" مشروحی اين بی پايه و اساس بودن مسائل مطروحه در آن  

به خوبی نشان می دهد که چقدر دالئل اين رفقا برای " گزارش"مطالعه اين . نشان داده شده است
   .تت غير مارکسيستی خود سطحی و بچگانه استوجيه حرک

  
که در مورد وضعيتش در جلد اول توضيح داده شده " رفيق کاظم"در بخش دوم، ابتدا مقاله اول 

اين مقاله در سه قسمت نوشته شده بود که ما صرفًا قسمت اول آن را در اينجا درج . است آمده است
" نيروهای برنامه حزب" ه بود که اين رفقا بهسازمان ما پاسخ اين قسمت را تهيه کرد. کرديم

در اينجا ذکر اين مسئله را نيز . پيوستند و ديگر لزوم پاسخگوئی به قسمتهای ديگر وجود نداشت
نالزم می دان زمانی ) مقاله نامبرده(م که چون پاسخ ما به  وشته شده بود که آنها در تکاپوی ی

و باالخره .  پاسخ به عنوان اثری درونی باقی ماندبودند، اين" نيروهای برنامه حزب"پيوستن به 
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روشن می کند که از طرف اين " گزارشی به جنبش انقالبی" مواضع ما را نسبت به ،
   .ترفقا منتشر گرديده اس

 مطروحه در مورد انشعاب و اميدواریم که با چاپ جلد سوم اين کتاب توانسته باشيم مسائل
 ما قرار گرفتند وسپس تنظيماتيبخش جدا گشته و برای مدتی کوتاه زير رفقائی که از ارتش رهائ

   .به حزب کمونيست دست ساز کوموله و سهند پيوستند را روشن کرده باشيم
                                                                               

با ايمان به پيروزی راهمان
ن  چريکهای فدائی خلق ايرا

     ١٣۶٢اسفند ماه 
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  درباره مبارزه ايدئولوژيکدرباره مبارزه ايدئولوژيک

  
  

  !رفقای تشکيالت
  

 گزارش شورايعالی سازمان آمده،  در شرايط کنونی سازمان ما با يکسری از همانطوریکه در
  سياسی مواجه گرديده است که اين امر- مسائل درون تشکيالتی،  بويژه مسائل ايدئولوژيک

بدين منظور . مان دچار اختالل گردد تا کليه فعاليتهای عملی وموجب شده حتی حيات ساز
شورايعالی سازمان در نشست فوق العاده خود در فروردين ماه،  وظايفی را برای مرکزيت جديد 

اين اساس مسئله مبارزه ايدئولوژيک  مطرح ساخته تا تشکيالت را از اين وضع خارج سازد و بر
هدف از اين مبارزه ايدئولوژيک . تشکيالت در نظرگرفته است ه کنونیرا عمده ترين وظيف

بنابراين . درونی، حل ابهامات تئوريک و سياسی است که تشکيالت به آن دچار شده است
  . شورايعالی طرحی را پيشنهاد و تصويب نمود که بايستی مبارزه ايدئولوژيک حول آن انجام پذيرد

ور آنکه سازمان به زندگی عادی خود باز گردد،  حل مسائل مرکزيت جديد سازمان نيز به منظ
ايدئولوژيک را به مثابه وظيفه عمده خود در نظرگرفته و برای پيشبرد اين وظيفه،  هسته ای را 

هسته تئوريک برای آنکه مباحث . ايدئولوژيک نموده است مأمور سازماندهی و پيشبرد مبارزه 
ی ايدئولوژيک،  هرچه فعالتر ر پيش رود و همچنين برای دستيابی به وحدتهاو خالق ت عميقتر و  

سياسی،  طرحهای خود را باطالع رفقای تشکيالت می رساند تا  روشن شدن ابهامات تئوريک و
ما از تمام . بدين وسيله کليه رفقا بتوانند در اين مبارزه ايدئولوژيک درونی فعاالنه شرکت نمايند

ئيکه ممکن است نسبت به اين مسئله برخوردی جدی داشته رفقای تشکيالت می خواهيم تا آنجا
زيرا هرگونه سهل انگاری و عدم توجه به اين مباحث می توانند نتايج زيانباری را برای . باشند

   . مشی انقالبيش داشته باشدسازمان ما و
الت    طرح مبارزه ايدئولوژيک که شورايعالی سازمان مشخص نموده در اختيار کليه رفقای تشکي

که يک روال منطقی را دنبال می کند که   اين طرح شامل چند بخش است. قرار خواهد گرفت
سرانجام موضع سازمانی روشن می  سرانجام در پايان،  مرز بين نظرات رفقای تشکيالت و

سبک . هسته تئوريک از کليه رفقای تشکيالت می خواهد که با دقت روی اين طرح کار کنند. گردد
رار خواهيم داد و ه اين صورت است که ابتدا هر بخشی را مورد بررسی ق اوليه ما بکار فعلی و

بدين شکل که ابتدا در مورد هر . به بخش بعدی خواهيم پرداختبعد از روشن شدن هر قسمت،  
در اين مورد برای تسريع در (قسمت، از همه رفقا می خواهيم که نظرات خود را برای ما بفرستند 

تا ما در جريان )  توانند به هر شکل، از نوشته کتبی گرفته تا نوار استفاده کنندکار، رفقا می
نظرات کليه رفقا قرار داشته باشيم و سپس از هرقسمت، يک يا دو مقاله تهيه خواهد شد که آن را 

  . در اختيار رفقا قرار خواهيم داد تا مبارزه ايدئولوژيک حول آن انجام پذيرد
 حداکثر در عرض يکماه به دست ما برسانيد؛) الف(د بند نظرات خود را در مور .١
که می تواند به اين بحثها کمک کنند به ما معرفی نمايند  ؛ رفقا هرگونه منابع و ماخذی .٢
از کليه رفقا می خواهيم که پرنسيبهای بحث ايدئولوژيک درون سازمانی را رعايت کنند  .٣

 ؛تا موجب برخوردهای غير اصولی نگردد
 می خواهيم برای تسريع در بحث و به نتيجه رساندن مسائل،  در هرقسمت از کليه رفقا .۴

سازمانی که کار می کنند،  با همديگر برخوردهای فعال داشته باشند در امر دستيابی به 
 ؛وحدتهای باالتر ومشخص شدن مرز ما بين نظرات کمک کرده باشند
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ف سازمانی خود بپردازند تا از کليه رفقا جدًا می خواهيم تا در جريان بحث،  به وظاي .۵
 . اختاللی در فعاليتهای سازمانی بوجود نيايد

طبعًا در جريان پيشرفت کار، شيوه ها وروشهای جديدی که توسط خود رفقا تشکيالت : توضيح
کشف می گردد وهمچنين هسته تئوريک نيز در اين مورد طرحهايی دارد که امر مبارزه 

.   بکار گرفته خواهد شدايدئولوژيک را تسريع خواهد نمود،
  
  

برافراشته تر باد پرچم مبارزه ايدئولوژيک درون سازمانی به منظور دستيابی به وحدتهای 
  . عميقتر

برافراشته تر باد پرچم مبارزه ايدئولوژيک درون سازمانی به منظور هر چه فعالتر شدن در 
  . صحنه مبارزات ضد امپرياليستی

  
  با ايمان به پيروزی راهمان 

هسته تئوريک                                                      ۶٠/٢٣/١
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:  :طرح بحث ايدئولوژيک که بايستی مبارزه حول آن سازمان يابدطرح بحث ايدئولوژيک که بايستی مبارزه حول آن سازمان يابد
  

:وضعيت کنونی   .الف
وضع دولت و قدرت سرکوب آن  ؛ .١
ی ضد انقالبضعيت ساير نيروها  ؛و .٢
وضعيت اجتماعی مردم و روابط طبقات  ؛ .٣
نيروهای انقالب، سازمانهای دمکراتيک وکمونيستی و رابطه شان با مردم  ؛ .٤
  .تًاثير اين شرايط بر تاکتيک واستراتژی .٥

  
ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه و بحث کلی  ؛   .ب

وضع کنونی سازمان ما   :   .ج
i.        گذشته کار خود را چگونه می بينيم؛
ii. تشکيالت کنونی چه تحولی بايد بکند  ؛
iii. وضع کادرها و کادر سازی  ؛
iv. گسترش سازمان در سطح کشور  ؛
v. .  رابطه سازمان با جنبش دمکراتيک و جنبش طبقه کارگر

  
  .د  :استراتژی کلی ما در اين مرحله

I. چه درکی از کار سياسی  نظامی داريم-  ؛
II.  -محل و شکل آن(چگونه بايد کار سياسی  نظامی خود را سازماندهی کنيم- 

  ؛)سازمان آن
III.  نظامی در کردستان به چه صورت و چگونه گسترش می يابد، رابطه -کار سياسی 

  آن با ساير مناطق چيست؟
  

  .م  :موقعيت ما
I. وضع سازمانهای انقالبی نسبت به ما  ؛
II. جهت گيری حاکميت در مقابل ما  ؛
III.  در صورت (پيش بينی تغيير روابط، چه  با نيروهای انقالب و  ضد انقالبچه با نيروهای

  ؛)آغاز مبارزه مسلحانه در جبهه های ديگر
IV. آيا مبارزه مسلحانه در شرايط کنونی جنبه تبليغی دارد يا نظامی يا هر دو؟  
V.  را منزوی کند؟ يا اينکه اين خطر هست که آيا اين مبارزه مسلحانه قادر است اپورتونيسم

  .مبارزه مسلحانه را منزوی کنداپورتونيسم 
  

  .و  بطه شهر و روستارا
تطبيق آنچه گفتيم با اصول تئوری مورد قبول مبارزه مسلحان    ه  . ز
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  نامه اکثريت شورايعالی سازماننامه اکثريت شورايعالی سازمان
  خطاب به رفقای مرکزيت

  
  :  رفقا

  

در پی برخوردهای غير تشکيالتی شما، ما کوشيديم تا از طريق يک برخورد صحيح تشکيالتی 
 به همين خاطر بود که عليرغم تبليغاتی که شما درباره .مسائل را در کانال صحيح آن بياندازيم

ضرورت انشعاب در کليه سطوح، از اعضاء گرفته تا هواداران می نموديد، ما سکوت اختيار 
کرده و کوشيديم تا با تقاضای تشکيل جلسه شورايعالی سازمان با اين اقدامات مبارزه کنيم، که شما 

  . ناگون مخالفت کرديدبا تشکيل جلسه شورا به بهانه های گو
ما انتظار داشتيم تا کليه رفقای تشکيالت از طريق گزارش شورايعالی سازمان به اعضاء از کم و 

و سپس بيان صريح نظراتتان راجع به " شورا"کيف قضايا مطلع شوند، اما مخالفت شما با تشکيل 
بر " ا غلط کرده استشور"و " کار از اين کارها گذشته"شورايعالی سازمان از اين قبيل که 

  . مواضع غير تشکيالتی خود پای فشرديد
از سوی ديگر شما با وجود پا فشاری صريحتان بر انشعاب و ديدگاه تان راجع به شورايعالی 

نموديد و حتی کار را به آنجا " مرکزيت سازمان" سازمان،   شروع به دادن دستوراتی به عنوان
 نيز باز به عنوان ًز از همين حربه استفاده کرديد و اخيرارسانديد که در رابطه با هواداران ني

مرکزيت سازمان تصميماتی را در زمينه تغيير سياست سازمان انجام داده ايد که صريحًا از حوزه 
مسئوليتهای شما خارج بوده و تنها کنگره سازمانی و در غياب آن شورايعالی سازمان می تواند در 

شما اين تصميمات جديد را باز به عنوان مرکزيت نه تنها به . اين زمينه تصميم گيری نمايد
البته به جز آن بخش از اعضاء که با سياستهای . (اعضاء، بلکه به هواداران نيز ابالغ نموده ايد

  ). غير تشکيالتی شما مخالفند
فت بدين ترتيب شما از يک سو از حرکت شورايعالی سازمان جلوگيری می نمائيد و با آن به مخال

برخاسته ايد و از سوی ديگر خود به عنوان اکثريت مرکزيت دستورات تشکيالتی می دهيد و 
  . نظرات خود را در بين اعضاء و هواداران به همين نام تبليغ می نمائيد

نمی تواند نظرات خود را به " شورا"، "شورا"بنا بر اين اکنون که به دليل مخالفت شما با تشکيل 
ع ارائه کند، ما به عنوان يک برخورد دمکراتيک الزم می بينيم که نظرات عنوان گزارش به جم

خود را با کليه اعضايی که به دليل وضعيت تشکيالتی در ارتباط با شما قرار دارند، مطرح نماييم 
  . تا اين رفقا نيز با نظرات طرفين برخورد کرده باشند

فی المثل وقتی که رفيق مسئول .  پذير استطبعًا امکان بر قراری اين تماسها از طريق شما امکان
کردستان به تهران آمد، شما امکان تماس او را با ما فراهم ننموديد و اين رفيق مسئله انشعاب را 

  . يک جانبه با اعضاء و هواداران سازمان در کردستان مطرح نمود
ه تا ما نيز  بتوانيم نظرات بنابراين از شما می خواهيم که امکان تماس ما را با کليه رفقا فراهم کرد

  . خود را با آنها در ميان بگذاريم
                                                              

  با ايمان به پيروزی راهمان
  اکثريت شورايعالی سازمان

١۴/۵/۶٠                
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"  "چريکهای فدائی خلق ايرانچريکهای فدائی خلق ايران"خطاب به اعضاء سازمان خطاب به اعضاء سازمان  "
  

!رفقا
  

 ما در عمر دوساله خود نتوانست يک مبارزه ايدئولوژيک فعال را ر که می دانيد، سازمان همانطو
که قادر باشد بسياری از معظالت مبارزاتی و تشکيالتی را از سر راه بردارد و موجب رشد 

فقدان همين مبارزه ايدئولوژيک امروز سبب . تشکيالت گردد، در درون تشکيالت بوجود آورد
برای . انشعابی ناخواسته و از موضعی غير انقالبی را بر سازمان ما تحميل نمايندشده که عده ای 

  . توضيح اين موضوع بايد اندکی به گذشته نگريست
که امکان ادامه کار را ) چ(چندی پس از نشست کنگره،  به دعوت يکی از رفقای مرکزيت رفيق

رفقای مرکزيت در . تشکيل گرديد" شورا"بدليل اختالفات بين مرکزيت ناممکن می دانست،  جلسه 
توضيح اختالفات خود،  بيش از هر چيز سليقه های شخصی و نظرات خود را راجع به ديگر 

. به رفقا داده شده است" شورا"افراد درون مرکزيت مطرح ساختند که گزارش آن عينًا از طرف 
التی نشان می دهد،  چنين اختالفاتی هر چند خود را به شکل اختالفات شخصی و يا حتی تشکي

اما فقدان يک مبارزه ايدئولوژيک پرولتری در . قطعًا دارای ريشه های نظری مربوط به خود است
  . درون سازمان، اين اختالفات را در اشکال غلط خود بروز می داد

از همين روی رفقای شورايعالی سازمان، نه تنها برای حل اختالفات درون مرکزيت، بلکه برای 
امر مبارزه و رشد سازمانی،  پيشبرد امر مبارزه ايدئولوژيک را اساسی ترين، عاجل ترين پيشبرد 

مبرمترين وظيفه مرکزيت تعيين نموده و برنامه آن را نيز ارائه نمودند،  که اين نظر با ده رأی  و
در آن زمان همگی معتقد بودند که " شورا"رفقای . تصويب شد) چ(موافق و رأی مخالف رفيق

حتی همان . ل مبهم است و تنها يک مبارزه ايدئولوژيک سالم می تواند مسايل را روشن نمايدمسائ
ما در محيط بيرون چه می توانيم . هنگام رفيق کاظم می گفت که اگر انشعابی صورت بگيرد

بگوييم و وحدت کنونی ما در آن است که همه فقط می دانيم که اختالف داريم، اما اين اختالفات 
  . يستروشن ن

، ادامه کار )خ(و رفيق ) چ(از سوی ديگر، از آنجائی که برخی از رفقای مرکزيت، منجمله رفيق 
از آنجائيکه گمان می کرد مبارزه " شورا"مرکزيت را با ترکيب قبلی ناممکن می دانستند 

ی ايدئولوژيک می تواند اختالفات را در آينده در مسير صحيح خود بياندازد،  در آن شرايط برا
احتراز از بن بستی که خود اين رفقا دائمًا از آن سخن می گفتند، عليرغم آنکه طبق اساسنامه تنها 
پس از يکسال می توانست مرکزيت را تغيير دهد،  مرکزيت فعلی را انتخاب کرد که اکثريت آن با 

  . هماهنگی داشت) خ وچ(گرايشات تشخيصی اين رفقا 
مرکزيت جديد هيچ توضيحی در رابطه با .  ديگر در آمداما روند حرکت مرکزيت جديد بشکلی

ضرورت مبارزه ايدئولوژيک به رفقای سازمان نداد و برای رفقای سازمان معلوم نکرد که چرا و 
چگونه بايد طرح مصوبه شورا را اجرا نمايند،  چگونه بايد در عين انجام وظايف سازمانی در 

قبل از ) خ(معلوم شد رفيق . يدئولوژيک شرکت نمايندرابطه با جنبش خلق، فعاالنه در مبارزه ا
اينکه در فکر چگونگی فعال کردن رفقای سازمان در مبارزه ايدئولوژيک و بکارگيری انرژی 
آنها در اين جهت باشد،  قصد دارد خود به نيابت از ديگران مقاله ای نوشته و به اصطالح قضيه 

طرز برخورد انتقاد کردند،  ولی يا هيچ توجهی به آن اگر چه رفقای ديگر به اين . را سر هم آورد
نشد و پاسخی به نامه های کتبی اين رفقا داده نشد و يا اصًال نوشته های رفقا را به کناری نهادند و 
از بردن آنها به درون جمع خوداری کردند ومعلوم شد، عليرغم اينکه وظيفه اساسی مرکزيت 

اکثريت مرکزيت . تعيين شده است" شورا" طرح مصوبهپيشبرد امر مبارزه ايدئولوژيک طبق
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در بين رفقای عضو مرتبط با خود و يا حتی در بين " شورا"نظرات خود را در مخالفت با نظرات 
و در " روشن بودن مسايل"و کار را به جايی رسانده اند که علنًا از . هواداران مطرح می نمايند

مسئله اساسی اين بود که اين رفقا به جای . حبت می کنندنتيجه از عدم لزوم مبارزه ايدئولوژيک ص
طرح صريح اين مسائل در درون تشکيالت،  به صورت کامًال غير تشکيالتی مسايلی را در 

نتيجه چنين برخوردهايی اين شد که کار مبارزه . رابطه با هر رفيق دم دست خود تبليغ کردند
مبلغ اين نظر شدند که به جای همه اين کارها رفيق ايدئولوژيک را به تعطيل کشاندند، و تلويحًا 

به نيابت از بقيه مقاله می نويسد وسپس بر سرآن رأی گيری شده و اکثريت و اقليت تعيين می ) خ(
  . گردد و اين روندی بود که تجربه دو ساله تشکيالت شکست آن را از قبل نشان داده بود

 آنکه از هر گونه حرکت غلط مرکزيت جلوگيری تصميم گرفته بود که برای" شورا"از سوی ديگر
می دهد،  بر کار آن نظارت نمايد که " شورا"کند،   از طريق گزارش ماهانه ای که مرکزيت به 

که در گزارش شورا نيز به رفقا " شورا"مرکزيت جديد غليرغم تصويب صريح اين ماده در جلسه 
  . داده شده است،  از دادن گزارش خوداری کرد

ه برخی از رفقا اعتقاد خود را داير بر شرکت هواداران در مبارزه ايدئولوژيک با مرکزيت بعالو
ولی مرکزيت جديد در ابتدا با اکثريت آراء به اين بهانه که شرکت هواداران در . در ميان گداشتند

در مبارزه ايدئولوژيک علنی ساختن مبارزه ايدئولوژيک است، با آن مخالفت کرده اند، اما درست 
همين شرايط آنها با هوادارانی که بنحوی در رابطه با آنها قرار داشتند برخی از مسائلی را که 

نتيجه اين نحوه کار آن . عمدتًا انتقاد به کل تشکيالت بود را به غلط ترين شکلی تبليغ می نمودند
  . راکنده شدبود که شايعه انشعاب به سرعت از همين طريق در بين هواداران و در محيط بيرون پ

در گرما گرم همين قضايا بود که جنبش توده ها بصورت ريختن آنها به خيابانها و درگيری با 
در اين مورد الزم بود که سازمان موضع خود را در قبال وقايع اخير روشن . پاسداران بوجود آمد

ه را تا حد نمايد بخصوص طرح مسئله بنی صدر در اين وقايع و نقش فعال سازمان مجاهدين مسئل
زيادی پيچيده می نمود و رفقای هوادار شديدًا از سازمان می خواستند که با مسائل برخورد کرده و 

  . رهنمودهای عملی بدهد
 در اينجا بود که رفقای تهران خود به نوشتن اعالميه پرداختند و آن را در اختيار مرکزيت قرار 

لفت کرد و علت مخالفت خود را فقدان سازماندهی دادند، ولی مرکزيت کماکان با ارائه رهنمود مخا
در صورتيکه ما برای شروع کار خود حائز حداقل سازماندهی بوديم و . در تهران اعالم نمود

پيشرفت و تکامل امر سازماندهی از آن تاريخ مشروط به شرکت در اين پراتيک مبارزاتی توده ها 
قل سازماندهی نيز نمی توانست بقای انقالبی بود و بدون شرکت فعال در اين مبارزه، همين حدا

با تمام اين اوصاف ما چه می خواستيم و چه نمی خواستيم، هواداران در اين . خود را حفظ کند
 خرداد که جنبش توده ها به شکل حادی در آمد، ٣٠پس از وقايع . قضايا فعاالنه شرکت داشتند

ت قبًال به آنان داده بود، به نوشتن اعالميه رفقای تهران با توجه به اختياراتی که همين مرکزي
   ∗.پرداختند و رهنمود دادند که تعرض مسلحانه حرکتی انقالبی است

از سوی ديگر شورای تهران به مرکزيت اطالع داد که تيمهای نظامی تهران عملياتی را انجام 
مخالفی  درست با اعالم همين مسئله مرکزيت با سه ر. خواهند داد يکی از (أی موافق و يک رأ

از شورای تهران خواست که تيمهای ) رفقای مرکزيت در هنگام تصميم گيری حضور نداشت

                                                 
فته بودند اينبار شروع به تبليغات عليه اعالميه شاخه تهران آنها که قبًال به بهانه عدم سازماندهی از حرکت انقالبی طفره ر ∗

آنها گفتند اعالميه شاخه تهران ديد قيامی دارد، ولی تا به امروز . کردند تا در پس اين مسئله،  بی عملی خود را پوشيده دارند
 جريان نظرات آنها قرار گرفته حدودی در داليل خود را برای اعضای تشکيالت توضيح نداده اند و ما از طريق هواداران تا

.ايم
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علت (له آگاه شده بودند،  از مرکزيت خواستند که در نشستی به چند مسئان که از اين مسئله 
عدم پيشبرد مبارزه ايدئولوژيک، عدم پيشرفت کار برای جبهه شمال، عدم ارائه گزارشهای ماهانه 

)از آغاز کار مرکزيت تاکنون، بررسی کارخبرنامه" شورا" مرکزيت به و منجمله تصميم گيری  
 از از سوی ديگر اکثريت شورايعالی سازمان. در مورد مسئله تحويل تيمهای نظامی پاسخ گويد

يکه اين اقدام مرکزيت را مخالف با سياستهای تعيين شده و همچنين ساخت يک سازمان ائآنج
.  نظامی می دانست، از مرکزيت خواست تا روشن شدن قضايا از اين اقدام خودداری نمايد-سياسی

نمی  )طبق اساسنامه سازمان( نظامی -زيرا شاخه تهران به عنوان يک بخش از سازمان سياسی
چون اين تغييرات در تشکيالت تهران نشانه .  بخش نظامی را از ساير بخشها جدا سازدتواند

تغييراتی در ساخت سازمان بوده که خود را در شکل تشکيالتی نشان می داد و مرکزيت حق اتخاذ 
الجرم اکثريت اعضای شورايعالی سازمان که اين اقدام مرکزيت را . سًا نداشتأسياست جديد را ر

 مصوبات سازمانی تشخيص داده بودند از مرکزيت خواستند تا برای توضيح، جلسه ی مغاير با
. فوق العاده شورايعالی سازمان را تشکيل دهد

با نشست سه تن از رفقای مرکزيت در مقابل تصميمات اکثريت شورايعالی سازمان، از يک سو 
 عمل غير تشکيالتی خوانده و شورايعالی مخالفت کرده و از سوی ديگر تحويل ندادن تيمها را يک

از يکی از رفقای مرکزيت که در عين حال مسئوليت شاخه تهران را نيز بر عهده داشت سلب 
کار غير تشکيالتی صورت گرفته بود، مسئوليت کردند در صورتيکه حتی اگر ( اين مسئله  

ه زننده ترين و به بهانه ای اين سلب مسئوليت را ب) مربوط به تصميم اکثريت شورايعالی ميشد
به عنوان تصميم مرکزيت با دو تن از هواداران در ميان گذاشت و از آنها ) خ( شکل، رفيق

∗.خواست تا عينًا سخنان او را به رفيق عضو مرکزيت اطالع دهند

در همين زمان ما متوجه شديم که اين رفقا از مدتها پيش به روابط کانال ميزنند و با اعضاء و 
 انشعاب می کنند، امکانات جمع می کنند وخالصه مصرًا در تدارک کار هواداران صحبت از

   . انشعابند
ما گمان می کرديم که صحيحترين شکل مقابله با اين انشعاب کذايی و اين رفتار غير تشکيالتی و 
مغاير با موازين کمونيستی، تنها در بستر حرکت صحيح تشکيالتی و از همين کانال امکانپذير 

و تن از رفقای شورايعالی سازمان از سوی اکثريت رفقای شورايعالی تقاضای مالقات لذا د. است
صحبت کنند و " شورا"را نمودند تا از يک طرف درباره مخالفت اين رفقا با نشست ) خ(با رفيق 

از مالقات خوداری ) خ(اما رفيق . از سوی ديگر عمق اشتباه انشعاب را به آنان گوشزد نمايند
  . کرد
بشکل انفرادی )  م- ن -ح(م برای آنکه مسئله در کانال تشکيالتی خود بيافتد، چند تن از رفقا باز ه

تماس گرفته و او در سخنان خود از ضرورت انشعاب سخن گفته و اينکه هرگونه ) خ(با رفيق 
) خ(رفيق . ايجاد رابطه با هواداران و جمع آوری امکانات برای انشعاب را امری انقالبی خواند

فت که اختالفات روشن است و مسئله بر سر قبول و رد نظرات رفيق مسعود احمد زاده است و گ
ما گمان می کنيم که خود او نيز می داند که اين سخنان تا چه اندازه بی پايه است و تنها به درد 
                                                 

در اين زمان به يکی از خانه های تيمی ما حمله شده بود و رفقای ساکن خانه از ولی در اين .  اين حمله جان سالم بدر بردند  ∗
 به بدنبال اين حادثه قرار شد رفيق مصدوم. جريان يکی از رفقا صدمه ديده بود و الزم بود که او را در محلی بستری کرد

پس . يک خانه تيمی ديگر که در آن عده ای از هواداران تحت مسئوليت يکی از رفقای شاخه تهران قرار داشتند، منتقل گردد
بدون توجه به کانال تشکيالتی، خود راسًا اقدام به ارتباط با اين رفقا ) خ(از اين تصميم با کمال تعجب اطالع يافتيم که رفيق 

شکيالتی از آنها خواسته که از ورود رفيق مصدوم به خانه مزبور ممانعت بعمل آورند و در ضمن نموده و به عنوان دستور ت
.به آنها سلب مسئوليت از مسئول شاخه تهران را اعالم نموده
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را قبول " مصاحبه"او گفت که عده ای هستند که جزوه . کار تبليغاتی خرده بورژوايی می خورد
" مصاحبه"ارند و عده ای که آن را قبول ندارند و باز هم فکر ميکنيم که خود می داند که درباره د

او گفت که کار تمام است و هرگونه بحث و صحبتی زايد . نظرات تمامی رفقا روشن نشده است
او معتقد بود که از . بدين ترتيب به قول معروف آب پاکی را روی دست سازمان ريخت. می باشد

. جايی که شمال و کردستان را در دست خود می تواند بگيرد، بنا براين بقيه رفقا اخراجی هستندآن
او گفت که برای خود ساخت تشکيالتی مستقلی ايجاد کرده اند و حتی برای خود جزوات درونی 

  . نيز تهيه نموده اند
رفيق کاظم به تهران . دندپس از آن رفقا، بر سر قرار رفقای تهران که خود تعيين کرده بودند نيام

آمد و در حالی که صحبت با اين رفيق در شرايط کنونی بسيار ضروری بود، از برقراری تماس 
آنها بهانه می آوردند که علت آن . اين رفيق با ديگر رفقای شورايعالی سازمان جلوگيری کردند

 هم بود، آيا کانالهای به فرض اينکه اين ادعا درست. بوده است که ما سر قرارها نيا مده ايم
ديگری برای ايجاد تماس ما و رفيق کاظم که تنها کانال تماس ما با رفقای کردستان است وجود 

  نداشت؟ 
اکنون بنظر می رسد که انشعاب قريب الوقوع است و شايد تا رسيدن اين نامه، انشعاب نيز رخ 

 که طبق اساسنامه تشکيالتی ميبايد "شورا"داده،  زيرا اين رفقا مصمم اند تا قبل از تشکيل جلسه 
زيرا آنها محاسبه کرده اند که با توجه باينکه اهرمهای . صورت گيرد،  کار را يکسره نمايند

تشکيالتی را در دست دارند، در شرايط فقدان يک مبارزه  ايدئولوژيک  سالم که می توانست به 
يم گيری نمايد،  کار انشعاب را يکسره هر فرد اجازه دهد تا با آگاهی در مورد چنين انشعابی تصم

زيرا محاسبه می کنند که به جای يک تصميم گيری آگاهانه، هر کس به دنبال مسئول خود . نمايند
خواهد رفت و از آنجائيکه آنها کليدی ترين مواضع تشکيالت را در دست دارند، بيشترين نيرو را 

  . در انشعاب با خود خواهند داشت
  

  !رفقا
 سازمان در حدود چهارماه پيش بدرستی تشخيص داد که راه صحيح مقابله با تمامی شورايعالی

اشکاالت و نارساييهای درون سازمان، کوشش در جهت ايجاد مبارزه ايدئولوژيک فعال در درون 
اما در اين ميان چند تن از افراد بی مسئوليت کوشيدند تا به جای حل صحيح مسئله . سازمان است
تدارک آنرا ديده بودند و امروزه " شورا"سيونی که حتی قبل از تشکيل جلسه به ايجاد فراک

، بدون مسئوليت نسبت به جنبش خلق وجنبش ∗حرکات آنان برای ما مشخص گرديده است
کمونيستی، قضايا را يکسره کنند و با استفاده از اهرمهای تشکيالتی که به دست آنان افتاده است، 

چنين شيوه های غير . و هواداران را به دنبال خود بکشندکورکورانه بخشی از اعضاء 
مارکسيستی قطعًا ريشه های عميق ايدئولوژيک دارد که آينده به هر حال آن را روشن خواهد 

ما معتقديم انشعابی که اين چند تن رفقا به سازمان تحميل می کنند ضربات سختی را به . نمود
که تنها مرجعی " شورا"ديم تا با پيشنهاد تشکيل جلسه ما کوشي. جنبش مسلحانه وارد خواهد ساخت

است که می تواند اعمال مرکزيت را کنترل کرده و به عنوان نمايندگان اعضای سازمان چنين 
مسئوليتی را به گردن گرفته است، از ايجاد چنين انشعابی جلوگيری کنيم، اما اين رفقا از تشکيل 

شورا غلط کرده "، "شورا پورا ماليده"ماتی همچون سر باز زده و با بيان کل" شورا"جلسه 
، عمق تفکر غير " نظامی شورا نمی خواهد-سازمان سياسی "و " شورا بی شورا"، "است

تشکيالتی خود را نشان داده و قابل توجه آن است که کسانی اين کلمات را بر زبان می آورند که 
                                                 

  .در اين مورد می توان فاکتهای مستندی ارائه داد  ∗
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ان کنترل کننده مرکزيت تاکيد می کردند و به عنو" شورا"تا قبل از تشکيل مرکزيت جديد بر نقش 
را به عنوان يک ارگان " شورا"در مرکزيت قرار گرفته اند و " شورا"امروز که با نظر همين 

کنترل کننده اعمال غير تشکيالتی خود می بينند، به آن اينگونه برخورد می کنند و آيا اين بدان 
ير گذاری بر اعضای شورايعالی سازمان و معنا نيست که سخنان آنان در گذشته هدفی جز تًاث

جلب حمايت آنان برای رسيدن به اين مقاصد دنبال می کرده است؟ عمق ضرباتی که اين انشعاب 
تحميلی از سوی اين چند تن رفقا به جنبش وارد می آورد را زمانی می توان درک کرد که شرايط 

 و هواداران آنها مورد تهاجم وحشيانه اکنون تمامی سازمانهای سياسی. کنونی را در نظر بگيريم
هر گونه حرکتی از سوی مردم به وحشيانه ترين شکلی سرکوب . وسيع حاکميت قرار گرفته اند

 تن از هواداران و اعضای گروههای سياسی ٣٠٠تنها در طول يک ماه بيش از . می شود
در چنين . ده استبسياری از آنها، چيزی جز پخش اعالميه نبو" جرم"تيرباران گرديدند و 

شرايطی که رژيم می کوشد تا با سرکوب و ايجاد محيط رعب و تبليغات جهنمی خود، موقعيت 
خود را مستحکم سازد، توده ها بيش از پيش به سازمانهای سياسی چشم دوخته اند و بيش از پيش 

انه و خواهان وحدت و يکپارچگی سازمانهای سياسی و انقالبی هستند، ولی حرکات انشعاب گر
در نتيجه در شرايط کنونی، انحالل گرانه اين چند تن رفقا، چه تًاثير زيانبخشی بروی  مبارزات 
توده ها خواهد گذاشت؟ در چنين شرايطی که رژيم سعی دارد از طريق ايجاد جو رعب و وحشت 
ده و سرکوب وحشيانه سازمانهای سياسی، هر گونه اميدی را نسبت به تداوم مبارزه، در ذهن تو

ها به يًاس مبدل کند، انشعاب و از هم پاشيدگی سازمانهای سياسی، خصوصًا انشعاب در سازمان 
. ما يکی از چيزهايی است که رژيم می تواند به عنوان يک وسيله تبليغاتی قوی ازآن استفاده کند
ندان تمام رفقا می دانند که اگر اين انشعاب در سازمانی غير از سازمان ما صورت می گرفت، چ

اهميتی نداشت، ولی تعيينات سازمان ما و اميدی که مردم و هواداران به سازمان ما دارند، ُبعد 
ضربات مخرب اين انشعاب را به اعماق جامعه گسترش می دهد و اين همان چيزی است که 

اگر . دردناکتر از همه اين مسايل، خصلت اين انشعاب است. رژيم و اپورتونيستها خواهان آنند
شعاب حاصل پروسه يک مبارزه ايدئولوژيک سالم بود،  نيروهای انقالبی با تحمل درد وآالم ان

اين انشعاب به عنوان يک ضرورت گريز ناپذير به آن پاسخ می دادند و در پيشگاه تاريخ و خلق 
شرمنده نمی بودند، ولی جای بسی تأسف است که اين انشعاب موقعی از سوی چند تن از رفقا که 

 سازمانی را در دست دارند، به ما و خلق ما تحميل می گردد که پروسه طبيعی آن طی مواضع
نشده است، و از يک موضع انقالبی نيست زيرا انشعاب موقعی دارد به سازمان ما تحميل می 

تا جائيکه . گردد که نه تنها هواداران، بلکه اعضای سازمان از نظرات انشعاب گران مطلع نيستند
 اکثريت اعضای شورايعالی سازمان امروز مجبوريم برای آشنايی با نظرات اين عده ما به عنوان

به هواداران مراجعه کنيم که آنها برای کشاندن اين هواداران به دنبال خود، نظرات خود را 
∗.برايشان مطرح می سازند

متوقف چرا که اين عده عليرغم مصوبات شورايعالی سازمان، پروسه مبارزه ايدئولوژيک را 
برای توضيح حرکات ضد تشکيالتی خود، آن پاسخها را دادند " شورا"ساختند و در مقابل دعوت 
با توجه به اين مسائل روشن است که اين انشعاب چه تًاثيری بر روی . که ما در باال ذکر کرديم

ن صديق هواداران ما خواهد گذاشت و اپورتونيسم چه استفاده ای از اين شرايط برای جلب هوادارا

                                                 
ابتدا .  يک جلسه رودررو نظرات خود را بيان کنندخواستند تا در) چ(و دفيق ) خ(هنگاميکه چند تن از هواداران از رفيق ∗

از اين بحث سر باز زد وسپس با اصرار هواداران در بحث شرکت کردو در اين بحث گفته ها به روی نوار ظبط ) خ(رفيق 
ر گيرد،   شد،   ولی وقتيکه ازطرفين بحث خواسته شد که اجازه دهند تا نوارها در اختيار برخی از هواداران مورد اعتماد قرا

  .به اين بهانه که ما در روابط غير مستقيم نوار را در اختيار پليس قرار خواهيم داد،  با اين امر شديدًا مخالفت نمود) خ(رفيق 

 16



زيرا انشعابی که حاصل يک پروسه فعال مبارزه ايدئولوژيکی نباشد و صرفًا . ما خواهد کرد
خصلت روشنفکرانه و ناشی از خود خواهيهای فراکسيونی باشد، کمترين زيان آن بر روی 

در اين بر خورد، ما اعضای شورايعالی . هواداران سر درگمی و ندانم کاريهای آنها خواهد بود
ن هيچگونه امکانی برای جلوگيری از حرکات ضد تشکيالتی اين عده نداريم، چون از سازما

طرفی ارتباطات سازمانی در دست آنهاست و آنها هر وقت که بخواهند، هر ارتباطی را قطع می 
  . کنند و يا هر ارتباطی را مجددًا بر قرار می سازند

 آن و نيز عدم ارائه هرگونه سند که و از طرف ديگر با مخفی ساختن نظرات خود و عدم تدوين
و اخيرًا . مبين نظرات آنها باشد، درحقيقت امکان يک برخورد دمکراتيک را از ما سلب می سازند

ما مطلع گشتيم که اين عده از رفقا برخورد غير دمکراتيک وغير اصولی را بجايی کشانده اند که 
کرده و سياست جديدی را برای سازمان خود رأسًا به اسم اکثريت مرکزيت بيانه ای را صادر 

تعيين نموده اند و جالب آنکه از ارائه اين بيانيه به بخشی از اعضای سازمان که با سياستهای غير 
رفقا همانطوری که می دانند بر طبق اساسنامه . تشکيالتی آنها مخالفت دارند، خوداری نموده اند

 عهده شورايعالی سازمان است و مرکزيت سازمان، تعيين سياست سازمان در غياب کنگره به
صرفًا مجری سياستهای ارائه شده از طرف شورايعالی سازمان بعنوان نماينده تمام رفقا می باشد،  
ولی مرکزيت اين اصول را زير پا گذاشته و خود سرانه سياستهای سازمان را تغيير داده و بر 

نی شرايط بسيار حساس و تعيين کننده ای رفقا،  شرايط کنو. طبق آن دست به تبليغات می زنند
وظيفه تمام . عده ای به نام سازمان به ضديت با سازمان و پرنسيبهای کمونيستی می پردازند. است

رفقا اين است که با شرکت فعال خود در اين امر خطير، جلوی اين خود سريها را بگيرند و از 
. ی صديق در طول تاريخ است، دفاع کنندسنتهای انقالبی و کمونيستی که حاصل خون کمونيستها

... در اين مقطع از تاريخ مسئوليت بزرگی بر دوش ماست و هرگونه بی توجهی، مسامحه و 
ما به حکم وظيفه انقالبی و به حکم . ضربات سنگينی به جنبش کمونيستی ايران خواهد زد

و با شناختی که . ح می سازيممسئوليتی که در سازمان داريم، حقايق را با شما رفقای انقالبی مطر
از شما داريم می دانيم که هرگز به کسی اجازه نخواهيد داد که پرنسيبهای انقالبی را ملعبه خود 

  . خواهيها و منافع حقير و شخصی خود سازد
                                                                                               

  ن به پيروزی راهمانبا ايما
  اکثريت شورايعالی سازمان

١۴/۵/۶٠  
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  نامه رفقای هوادار نارمکنامه رفقای هوادار نارمک
  

  )شورايعالی سازمان، مرکزيت و کليه رفقای مسئول( :سخنی با رفقا
  
  "شرط صداقت انقالبی برخورد جدی با مسائل است"
  

  :رفقا
تمال زياد به انشعاب مدتی است که صحبت از يک بحران در درون سازمان می باشد که به اح

در رابطه با بحران ) ما اميدواريم اين نامه قبل از انشعاب به دست شما برسد. (کشيده خواهد شد
قبًال بايد بگوئيم که ميزان اطالعات ما صرفًا مطالبی است . ذکر چند نکته را ضروری می دانيم

  .  ساير رفقا ارتباط برقرار کنيمکه رفقای شاخه تهران مطرح کرده اند چون تا بحال نتوانسته ايم با
  
  اختالفات بر سر چيست؟ .١

يا " جبهه"و ديگری مسئله " مصاحبه"اينطور که ما شنيده ايم اساس اختالفات يکی ديدگاه و خط 
  . پايگاه انقالب دانستن شهرو روستاست

ث قرار ما معتقديم که اين مسائل بايد در ميان اعضاء و هواداران سازمان بطور جدی مورد بح
و تنها از طريق اين بحثهاست که ما می توانيم بهترين نظر و راه حل را يافته و پاسخگوی . گيرد

البته به نظر ما صرف اين مسائل نمی تواند به چنين بحرانی و در نتيجه به . مسائل جنبش باشيم
ديديم که  نيز وجود داشته است و ما ۴٩انشعاب منجر بشود و چرا که اين مسائل قبل از سال 

رفقای بنيانگذار سازمان بهترين برخورد را با آن کردند و نه تنها به انشعاب کشيده نشد بلکه به 
ما فکر می کنيم که ريشه اين اختالفات مسائل ديگری . انسجام هر چه بيشتر تشکيالت انجاميد

ه در درون از طرفی اين مسائل مدتهاست ک. است که هنوز هم از ما پوشيده نگهداشته شده است
بايد خود را به اين صورت نشان ) الاقل برای هواداران(پس چرا تا حاال . سازمان وجود دارد

  دهد؟
  
  چرا تاکنون هواداران از اين جريانات بی خبر بوده اند؟. ٢

در مقابل ) هواداران(از مدتها پيش زمزهائی بصورت پراکنده راجع به انشعاب شنيده ميشد و ما 
گرفته و با استناد به اعالميه ها، مقاله ها و صحبتهای رفقا تمامی آنها را رد می آنها بشدت موضع 

ولی متأسفانه حاال می بينيم که همه آن مسائل وجود داشته و فقط هواداران از قضايا بی . کرديم
  . در اين مورد ذکر چند مسئله را ضروری می دانيم. خبر بوده اند

  
ديگر جريانات سياسی را مورد انتقاد قرار نمی دادند که چرا بدون مگر خود رفقا، هواداران : اوًال

نمی " بز اخوش"شناخت و چشم بسته به دنبال اين جريانات حرکت می کنند و مگر آنها را 
بزهای "خواندند؟ حال از شما می پرسم، آيا تاکنون از هواداران صادق خود چيزی جز همان 

  ساخته ايد؟" اخوش
  

االت هواداران راجع به برنامه عملی مبارزه، سازماندهی مسلح هواداران و عمل چرا به سؤ: ثانيًا
  خود رفقا پاسخ روشن داده نمی شد و همه چيز را موکول به امکانات می کرديد؟
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سازمان هميشه سعی داشته است که هواداران را ساده لوحانه به دنبال خود بکشد و اينکه : ثالثًا
.  که تشکيالت از يک انسجام و روابط درونی مستحکم برخوردار استفکر کنند) هواداران(آنها 

در صورتيکه چنين ) سرمقاله های خبرنامه... رجوع شود به اعالميه های پيام، شايعه پراکنی و (
  . نبوده و نمود عينی آن را ما امروز می بينيم

  
شکيالتی را بر مسائل جنبش به نظر ما اين ديدگاه ليبراليستی بر سازمان حاکم است که مسائل ت. ٣

خلق مقدم می داند و اين امر باعث شده است که بجای اينکه در خدمت جنبش قرار گيرد، هر روز 
  . بيش از پيش از آن فاصله بگيرد

 را تحت هر عنوانی محکوم نموده و معتقديم که اين عمل ضربه ای اين شرايط ما انشعاب در 
  . می زندسخت به جنبش خلق و هواداران سازمان

   
  :رفقا

غير از مسائل تشکيالتی به مسائل ديگری مثل پاسخگويی ) در رابطه با اين اختالفات(آيا تا بحال 
  به مسائل عملی جنبش و هواداران هم فکر کرده ايد؟

شما با اين حرکت پاسيفيسم را به بخشی از صادقترين هواداران تحميل می کنيد و بخش ديگری 
و ) مجاهدين" (شورای مقاومت"يدان مبارزه نمی بينند به جرياناتی مثل که عمًال شما را در م

و اين درست در شرايطی است که هواداران اين جريانات از آنها جدا . روی می آورند" اقليت"
  . شده و به دنبال نيروئی می گردند که راه اصلی و برنامه مبارزاتی را به آنها نشان دهد

  
ه ما انشعاب در شرايط کنونی را از طرف هر جناح و بخشی محکوم بار ديگر تاکيد می کنيم ک

.                                               می کنيم و اين حرکت را انحالل طلبانه و در خدمت بورژوازی وابسته می دانيم
  

  "دائی خلق ايرانچريکهای ف"هرچه مستحکمتر باد صفوف 
  "   چريکهای فدائی خلق ايران"ايمان به پيروزی راه راستين  با

  نارمک" چريکهای فدائی خلق ايران"هواداران 
١٨/۵/۶٠  
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::پاسخ بهپاسخ به

                                                

  
  

  نامه رفقای هوادار نارمکنامه رفقای هوادار نارمک
              

  
  :رفقا

نطور که نوشته ايد آن شما در نامه خود بدرستی انشعاب را در سازمان ما محکوم کرده ايد و هما
مسائل نظری که ظاهرًا انشعاب بر سر آن صورت می گيرد آن چيزهايی نيست که ضرورت 

ريشه "ما نيز با شما کامًال موافقيم، ولی شما از اين حقيقت نتيجه گرفته ايد . انشعاب را ايجاد کند
 ريشه اختالفات اين سخن که" اختالفات مسائل ديگری است که از شما پوشيده نگهداشته شده

" اين مسائل" ولی ،∗درست است) مسائلی غير از آنچه ظاهرًا مطرح است(مسائل ديگری است، 
بهيچوجه از شما پوشيده نگهداشته نشده و شما خود حتی به تنهايی قادريد با کمی تعمق در 

 . چگونگی اين انشعاب آن را دريابيد
و مسئله جبهه و پايگاه انقالب دانستن شهر و " ديدگاه و خط مصاحبه"اگر اساس اختالفات را حول 

روستا بدانيم بالفاصله اين سؤال مطرح می شود که اوًال نظرات طرفين چيست و چگونه مرز 
بندی می شود و ثانيًا طرفين برای رسيدن به وحدت نظر و حل اختالفات خود چه کوششهايی به 

که آيا مسائل مورد مشاجره چنان باری در خرج داده اند ومهمتر از آن اين مسئله مطرح می شود 
بنابراين اگر اساس . حل مسائل کنونی جنبش دارند که عدم توافق روی آنها منجر به انشعاب شود

اختالفات چنين مسائلی باشد طرفين می توانند و بايد اسناد و مدارک سازمانی که مبين نظرات 
ا در اختيار همگان و در درجه اول در طرفين و تالش آنها برای رسيدن به وحدت نظر باشد ر

اختيار هواداران سازمان قرار دهند و بالطبع اگر چنين بود طرفين کوشش می کردند با در اختيار 
حال وارد اين (گذاشتن اين اسناد و مدارک در اختيار هواداران آنها را به طرف خود جلب نمايند 

ونيستی ايجاب می کرد رفقای هوادار از ابتدا بحث نمی شويم که اصوًال اگر چنين بود برخورد کم
ولی همانطور که رفقا شاهدند در عين حال که از ) در جريان اين مبارزه ايدئولوژيک قرار گيرند

اختالفات نظری، از مرز بنديها به وفور صحبت می شود، از چنين مدارکی خبری نيست و در 
راکنده در آن درج شده و گويای هيچگونه نهايت چند جلد نشريه تئوريک وجود دارد که مطالب پ

پس بسيار . مرز بندی نمی باشد بماند به اينکه تالش صادقانه ای را برای حل اختالفات نشان دهد
  چيست؟" مسائل ديگر"ولی اين " ريشه اختالفات مسائل ديگری است"طبيعی است که رفقا بگويند 

  
 :رفقا

لی بر سر عملکرد و رفتار اپورتونيستی است که يا بهتر است بگوئيم مسئله اص" مسائل ديگر"
و شما درست به دليل عدم توجه و . واضح تر از هر مرزبندی نظری گويای انشعاب کنونی است

تاکيد اين مسئله و شايد هم به دليل عدم اطالع از آن به اين نتيجه رسيده ايد که گويا مسائلی از شما 
 نيز ۴٩قبل از سال ) منظور اختالف نظر(اين مسائل "شما نوشته ايد . پنهان نگهداشته می شود

وجود داشته است و ما ديديم که رفقای بنيانگذار سازمان بهترين برخورد را با آن کردند و نه تنها 
رفقا در همين جا لحظه ". به انشعاب کشيده نشد، بلکه به انسجام هر چه بيشتر تشکيالت انجاميد

 
منظور اين نيست که اختالفات نظر وجود ندارد همانطور که توضيح داده خواهد شد اختالفات حتی مورد بحث قرار   ∗

  .شده است، بنابراين نميتوان از روی آنها انشعاب کنونی را توضيح دادنگرفته و اصال مرزبندی ن
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مان رفقا به جای کوشش در حل مسائل، به جای اينکه مسائل ای فکر کنيد که اگر عده ای از ه
مورد اختالف را به بحث درونی بگذارند و فعاالنه در جهت حل اختالفات کوشش کنند، علم 
جدائی بر می داشتند چه پيش می آمد؟ آيا همان بر سر آنها نمی آمد که امروز به سر ما آمده 

اگر اختالف نظرات بين رفقا . ثابت فرض می کنيداست؟ شما در مثال خود يک طرف معادله را 
 منجر به جدائی نشد و بر عکس به انسجام هر چه بيشتر سازمان انجاميد به اين دليل ۴٩در سال 

  حل اختالفات خود بودند و مسئله ايشان حل معظالت جنبش خواهانبود که همه آن رفقا واقعًا 
ولی در ميان ما چنين .  تالش صادقانه ای نمودندبود و بدين جهت نيز برای رسيدن به وحدت نظر

اگر شما از مدتها پيش زمزمه هايی به صورت پراکنده راجع به انشعاب . برخوردی وجود نداشت
فقط هواداران از قضايا بی "می شنيديد و اگر اکنون متوجه شده ايد که اين مسائل وجود داشته و 

ه با طرح مسائل  مخفيان به جای کوشش در حل مسائل به اين دليل بود که منشعبين" خبر بوده اند
درونی برای هواداران مرتبط با خود سعی در جلب آنان می کردند و به اين ترتيب تدارک 

در عين حال . انشعاب را می ديدند و از اين طريق زمزمه هايی مربوط به انشعاب شنيده می شد
رفقای هوادار در جريان مبارزه ايدئولوژيک آنها با پيشنهادات مصرانه ما مبنی بر شرکت دادن 

مخالفت می کردند و به خيال خود اين زرنگی بود که مخفيانه بطور يکجانبه مسائل با برخی از 
هواداران مطرح شود و جلوی طرح سالم و آشکار آن در بين همه هواداران گرفته شود،  نه اين 

د که قبًال هم از اکثريتيها، آن را ديديم و آنکس رزنگی نبود اين نمونه ای از رفتار اپورتونيستی بو
که از شرکت رفقای هوادار در مبارزه ايوئولوژيک درون سازمان می هراسيد، به حقانيت نظر 
خود اطمينان ندارد و خواهان ارتقاء سطح آگاهی هواداران نيست، ما بر حق بوديم که به اکثريتيها 

بز " جريان مسائل سياسی قرار نمی دهند و از آنها ايراد می گرفتيم که چرا هواداران را در
می سازند و به اين هواداران هم ايراد وارد بود که چشم بسته دنبال جريانات راه می افتند " اخوش

و درست با اعتقاد به اين مسئله بود که از همان ابتدای در دستور کار قرار گرفتن مبارزه 
ر آن شرکت نمايند ولی با کمال تعجب با مخالفت شديد ايدئولوژيک اصرار کرديم که هواداران د

ما نمی توانستيم در عين حال که بنا به اصول و سنت انقالبی کمونيستها  ∗.منشعبين مواجه شديم
به تعهدات تشکيالتی پايبند بوديم و تشکيالت به غلط ما را از طرح مسائل نظری در بين 

. مطرح کنيم و رفتار مشابه منشعبين را اختيار نمائيمهواداران باز می داشت، خود سرانه آنها را 
نه، می بايست ابتدا تالش کنيم مسئله را از نظر تشکيالتی حل نمائيم درست بود که در کوتاه مدت 
اين به ضرر ما بود ولی اين رفتار کمونيستی حداقل معياری می توانست باشد که رفقا مرز بين 

ند و آنگاه ضرر کوتاه مدت جبران می شد و آينده از آن ما اپورتونيسم و کمونيسم را تشخيص ده
∗*.می بود

                                                 
در مورد اينکه چرا به سئواالت رفقای هوادار که عمدتًا مربوط به مسائل عملی جنبش و چگونگی پيشبرد آن بود جواب   ∗

ًال سازمان توجه جدی به مسائل داده نمی شد و مبارزه ايدئولوژيک فعال بر سر آنها وجود نداشته، به اين دليل بود که اصو
عملی نداشت در نتيجه در خود سازمان هم روی اين مسائل بحث نمی شد و اين خود اصليترين زمينه رشد اپورتونيسم در 
سازمان بوده است عدم توجه به حل مسائل عملی جنبش و غنا بخشيدن به تئوری و عدم شرکت در پراتيک مبارزاتی توده ها 

نيستی را در تباط ارگانيک دارند باعث عدم رشد سازمان شده و امکان جوالن برخوردها و نظرات اپورتوکه با يکديگر ار
  . سازمان فراهم ساخت

تا مدتها از اين اختالفات آگاه ) همه اعضای سازمان(اينکه در سازمان ما اختالف وجود داشته است، درست است اوًال ما   ∗*
نشعابی در سازمان ما بوجود آيد و از اينرو طی نوشتجات خود از اتحاد و انسجام خود نبوديم و بهيچوجه فکر نمی کنيم ا

صحبت می کرديم، البته رفقا ميدانند که وجود اختالف نظر در هر سازمان امری طبيعی است وما نيز اختالف مثًال بر سر 
شعاب را بوجود آورد، از فروردين امسال را طبيعی تلقی می کرديم يعنی اين اختالف آن چيزی نبود که فکر ان" مصاحبه"

مسئله اختالف نظر بطور جدی مطرح شد و از همان زمان هم که ما کوشيديم رفقا را در جريان آن قرار دهيم، ولی همانطور 
که گفته شد از اين مسئله جلوگيری شد واصًال روی اختالفات بحث نشد وحقيقتًا اگر منشعبين نسبت به جنبش احساس 

 21



  :رفقا
از آنجا که اکثريت شورايعالی سازمان طی نامه ای به اعضاء سازمان پرده از رفتار اپورتونيستی 
منشعبين برداشته است فکر می کنيم با گذاشتن اين نامه در اختيار شما در جريان آن برخوردهای 

 و انحالل طلبانه که انشعاب را بر سازمان ما تحميل کرده است قرار بگيرد لذا در اپورتونيستی
که شما فکر کرديد از شما پنهان نگهداشته شده خودداری " علت اصلی"اينجا از توضيح بيشتر آن 

شايد بپرسيد چرا در شرايطی که توده های ما زير سرکوب شديد و قهرآميز امپرياليسم . می کنيم
ته اند، در شرايطی که بيش از هر وقت ديگر لزوم همکاری و اتحاد نيروهای انقالبی قرار گرف

مطرح است، در شرايطی که با توجه به اثبات حقانيت نظرات سازمان ما بهترين زمينه فعاليت 
. انقالبی برای ما وجود دارد، اين عده سازمان را رها ساخته و انشعاب را به آن تحميل نمودند

مر را بايد از تاريخ بگيريد،   در تاريخ انقالبات ديگر شما بوفور چنين برخوردهای جواب اين ا
" مسائل مورد مشاجره"به مقاله درباره . انحالل طلبانه و چنين افراد بی مسئوليت را خواهيد ديد

لنين مراجعه کنيد ببينيد چگونه در شرايط خفقان استولپين،  تروتسکی علم انحالل طلبی را بر می 
را بخوانيد، ) انضباط حزبی" (نقش حزب کمونيست چين در جنگ ملی" مقاله رفيق مائو. "دارد

. چه ضرباتی به حزب کمونيست چين وارد می کند" جان گوتائو"ببينيد چهره نابکاری چون 
ولی بسياری که زمانی جزء انقالبيون . هيچکس از روز اول انقالبی يا اپورتونيست زاده نمی شود

اپورتونيستهای خيانتکار از آب در می آيند و بسياری با ) به درست يا اشتباه( شدند شمرده می
درسگيری از تجارب و با پيوستن به صفوف انقالبيون چنان غنائی به آن جريان انقالبی می بخشند 
و چنان شور انقالبی بوجود می آورند که نه تنها موجب ترميم ضربات  اپورتونيستها می گردند 

  . نقالب را به پيش می برندبلکه ا
  

                                                             
  با ايمان به پيروزی راهمان

  چريکهای فدائی خلق ايران      
  ۶٠مرداد ماه 

 
 
 

                             
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                                                                                                                 

 می کردند و برخورد صادقانه داشتند طی مبارزه ايدئولوژيک فعال پرولتری آن مسائل قابل حل بود و هرگز کار به مسئوليت
  .انشعاب نمی کشيد
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  گزارشی از رويدادهاگزارشی از رويدادها
  

 حال ما نيست بنا براين برای درک درست از بيشک واقعيت امروز ما جدا از حرکت گذشته و
آنچه که امروز اتفاق می افتد بايد حقيقت پروسه ای را که از سر گذرانديم،  مورد بررسی و 

اما پروسه کشف اين حقيقت مصالح و مواد الزم برای يک انتقاد از خود را . ارزيابی قرار دهيم
تنها روحی دلير . ه ای انتقادی استفراهم خواهد آورد،  پروسه کشف حقيقت همواره پروس

ما وظيفه داريم تجربه حرکت خويش را به . وعزمی انقالبی می تواند به چنين کاری مبادرت ورزد
عنوان لحظه ای در حرکت جنبش مسلحانه ايران جمعبندی نموده و آن را پشتوانه پراتيک انقالبی 

ی خود می بينند که بدون درک روشن از آينده بسازيم اکنون نيز اکثريت رفقای ما در تجربه عين
مقاله کنونی می کوشد تا سير وقايع را . گذشته، پيشبرد امر انقالب با سرعت الزمه آن ممکن نيست

د  و برخورد همه جانبه انتقادی را به مقاله ديگری واگذار می تصوير کندر خطوط اساسی آن 
  . کنيم

ان چريکهای فدائی خلق را بعد از قيام تشکيل دادند همانطور که رفقا می دانند عمده کسانی که جري
وحدت اين .  اجتماعی خاص از زندان آزاد شدند-مرکب از عناصری بودند که تحت شرايط سياسی

عناصر نتيجه پروسه مبارزه ای  بود که اينان در زندان بر عليه نظرات بيژن جزنی از سر 
از جمله اينکه مبارزه مزبور دارای ُبعدی . بوداين مبارزه خود دارای ضعفهای بسياری . گذراندند

شرايطی که مبارزه . مبارزه همه جانبه ای و در زمينه های مختلف نبود. سازمانيافته نبود
ايدئولوژيک در آن انجام ميپذيرفت، آنچنان شرايطی بود که جامعيت مبارزه ايدئولوژيک را منتفی 

کسری مبانی اساسی مبارزه مسلحانه محدود می ساخته و ابعاد مبارزه ايدئولوژيک را بر سر ي
حتی در مورد مسائل عملی مانند اتخاذ بعضی تاکتيکها و يا اشکال سازماندهی تا آنجائی . کرد

برخورد می شد که برای نشان دادن کنه نظرات اپورتونيستها ميتوانست مورد استفاده قرار گيرد 
مبارزه . ا نمی داد تا از اين حد فراتر برويمخالصه اينکه  شرايط زمانی و مکانی اجازه اين ر

مسلحانه هنوز در مرحله ای بسر می برد که يکی از اساسی ترين وظايف آن دفاع از بنيادهای 
ولی با اين همه مبارزه ايدئولوژيک درونی اين نيرو در همين حد نيز . تئوريک و تجربی آن بود

زاد می شدند فقط توانسته بودند يک بخش از کتاب وقتی که رفقا از زندان آ. نيمه تمام باقی ماند
رفيق مسعود را مورد بحث وگفتگوی جمعی قرار دهند و بر سر مسائل ديگر از جمله مسائل 

اما با همه اينها، . استراتژی و تاکتيک در حد محدود و بطور پراکنده بحث و برخورد شده بود
دا شد اين رفقا تا آن حد احساس وحدت می وقتی که نشانه های واقعی آزادی زندانيان سياسی پي

کردند که برای پی ريزی جريان مبارزه مسلحانه در ايران با يکديگر به تبادل نظر و تصميم گيری 
درهای زندان باز شد و همه ما به بيرون کشيده شديم و پس از مدت زمانی يعنی . مشترک بنشينند

 رفيق ديگر نيز که در بيرون زندان و در درون بعد از قيام، اين نيرو دور هم جمع شد اکنون دو
ابتدا مباحثی راجع به تحليل . سازمان مستقًال به مشی انحرافی سازمان پی پرده بودند، با آنها بودند

در گيرودار اين حوداث سخنران سازمان اعالم کرد که . شرايط جديد در بين آنها جريان داشت
به منظور رفع اين تبليغات پيشنهاد شد که مصاحبه . تاز سازمان اخراج شده اس" اشرف دهقانی"

مانندی بيرون بيايد و اين خبر را تکذيب کند ولی در جريان تدوين مصاحبه، ابعاد مسئله گسترش 
در زمانيکه مصاحبه تدوين می شد هنوز مباحث جاری سازمان به نتايج قطعی . بيشتری پيدا کرد

 با تعمق الزم، روش درست و بحث جمعی متناسب با نرسيده بود و آنچه که روشن است مصاحبه
حقيقت آن بود که وحدت نيرو بر سر يک رشته مبانی نظری مشی، آنهم . شرايط،  تدوين نشد

در حالی که در شرايط جديد، آنچه بر عهده اين نيرو قرار داشت،  تدوين . بطور محدود استوار بود
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فدائی در شرايطی قرار داشتند که اپورتونيستها چريکهای . برنامه و تاکتيک متناسب شرايط بود
آنها را محاصره کرده و سازمانشان را در هم پاشيده بودند و آنها می بايست از نو سازمان مطلوب 

در آن (بعد از آنکه مصاحبه بيرون آمد، به علت شرايط حاد مبارزاتی . خود را ايجاد می کردند
) عرب، و جنگ اول کردستان اتفاق افتاده بودزمان جنگ خلق ترکمن، جنبش مسلحانه خلق 

استدالل می کرديم که بايد وارد عرصه عمل شد مصاحبه بيرون آمد، بطور ساده بدون آنکه بحثی 
راجع . راجع به وظايف تشکيالتی و تاکتيکی انجام بپذيرد و برداشتهای گوناگون به وحدت برسند

می شد که در مصاحبه ما همه به اصول حرکت تقسيم کاری صورت گرفت، چون تصور 
سازمان ما مدتی بدين ترتيب کار کرد بدون آنکه تصوری از چگونگی . آنچيزهای الزم را گفته ايم
بدون آنکه طبق سياست انقالبی بتواند پيشرفتهای خود را ارزيابی کند، . گسترش خود داشته باشد

د داشته باشد بدون آنکه سبک بدون آنکه برنامه مشخص تشکيالتی برای کادرها و هواداران خو
کار يکسانی ميان کادرهای آن شيوع داشته باشد، بدون آنکه مبارزه ايدئولوژيک در ميان آنها 

مضون اساسی فعاليت عملی سازمان در اين دوره جمع آوری و تهيه امکانات . جريان داشته باشد
پس از . اتيک انقالبی شده بوديمو ارتباط گيری با هواداران تنها در کردستان بود که ما درگير پر

مدتی کار، کادرهای سازمان مشاهده می کردند که سازمان ما آن پيشرفت مطلوب و الزم را 
آنها به عينه توانائی عملکرد تشکيالت ما را در شرايط  مختلف می ديدند آنها می ديدند که . ندارد

ردند که در روند حرکت اين فاصله تشکيالت ما با آرزوی مطلوب آنها فاصله دارد و مشاهده می ک
درست اين بود که رهبری اين مسائل را مورد . نه تنها کم نمی شود بلکه بيشتر هم می شود

ارزيابی قرار داده و بطرق مختلف ضمن همطراز کردن نظرات گوناگون و غنا بخشيدن به 
 اين نواقص، نارسائيها انتقادات پراکنده و يافتن حقيقت آنها اراده جمعی همه رفقا را برای رفع

اما در عمل چنين نشد و حتی آن بخش از نواقص که سر آن وقوف حاصل شده بود . بکار اندازد
در عمل کوششهای جدی برای رفع آن به عمل نيامده همچنين فشار کادرها و برخی عناصر 

 در ۵٩تاريخ اين نشست برای فروردين ماه . مرکزيت بنا شد که يک نشست جمعی برگزار شود
نظر گرفته شد پيش از تشکيل اين نشست مرکزيت تشکيل جلسه داده و با اتفاق آرا برخی انتقادات 
را بر خود وارد دانسته و کار تشکيالتی را مورد بررسی قرار داده و اشکاالت اساسی و فرعی آن 

عدم . را بيرون کشيد، ولی متًاسفانه بعد از آن هيچ کوششی جدی برای رفع آن به عمل نيامد
برگزاری اين نشست تضادها را روز بروز حادتر می کرد در جنبه نظری اختالفات بر سر 
مصاحبه حادتر شد آن زمان جريان چريکهای فدائی خلق مرز بندی خود با اپورتونيستهای سازمان 

تحت فشار . را در غالب اختالفات بين نظرات رفيق مسعود احمدزاده و بيژن جزنی بيان ميکرد
 هوادار و سؤاالت آنها برخی از رفقا به اين نتيجه رسيدند که نمی توانند از موضع مشی رفقای

آنها احساس می کردند که بين . مسلحانه به سؤاالت، اشکاالت و انتقادات رفقای هوادار پاسخ گويند
در برخورد با چنين . مصاحبه و نظرات رفيق مسعود يک رشته اختالفات اساسی وجود دارد

ی بحث در حول وحوش مصاحبه کمی داغ می شد زيرا برخورد سازمان با مصاحبه چنان تناقضات
اما اين بحثها هنوز بيشتر . بود که مصاحبه تبلور نظرات چريکهای فدائی خلق  در اين مقطع است

از جنبه نظری مطرح می شد و مبارزه ای که در حول مصاحبه انجام می پذيرفت،  مبارزه ای 
از سويی ديگر انتقادات .  دامنه بود و هيچگاه نتيجه قاطع و پر حاصلی نداشتپراکنده،   و کم

رفقای کادر و هواداران درباره عدم کارآئی تشکيالت، وضع سازمان، مشی سازمان بطور مستقل 
فشار کادرها . تا آنکه باالخره جريان امور مسئله را به شکل جدی تری مطرح کرد. جريان داشت

همچنين فشار . اض همگانی نشان داد که مسئله به نحوی جدی مطرح استعصبيت آنها و اعتر
هواداران مسئله را حادتر می کرد در اين بين تجربه عملی کردستان نيز يکی ديگر از مهمترين 
مسائلی بود که در طرح جدی مسائل کمک می کرد، بار ديگر اين حقيقت روشن و ثابت می شود 
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به کيفيت و غنای پراتيک و شرايط دارد، حقيقت آن بود که در که طرح و حل مسائل جدی بستگی 
جريان حرکت دو ساله کردستان عليرغم تالشها و زحمات رفقای کردستان پيشرفت انقالبی 

عليرغم جنگندگی، شجاعت، و فداکاريهای رفقا، ما نتوانستيم در خود . محسوسی مشاهده نمی شد
 مسئله برای ما از چند زاويه می توانست مورد کردستان نيروی قابل توجهی گرد آوريم اين

. يکی اينکه اساسًا چرا به کردستان رفتيم و چه اهدافی را دنبال می کرديم. بررسی قرار گيرد
بنابراين مسئله به اين شکل مطرح می شد که آيا فعاليت صرف در کردستان است که می تواند 

در هر صورت . اهنگ خلق تبديل کند يا خيرپيشرفت انقالبی ما را تضمين کند و ما را به پيش
مسئله گشودن جبهه شمال در رابطه با استراتژی کلی ما مطرح شد و در اين رابطه بود که وضع 
شمال نيز بيشتر مورد توجه قرار گرفت و زير ذره بين رفت و مشاهده شد که عليرغم کميت 

و يک رشته بحثها نيز . م نگرفته استفراوان هوداران کاری جدی و مؤثر و زيربنايی در آنجا انجا
در اينمورد بوجود آمد از اينجاست که اختالف قبلی که همواره خود را بصورت اختالفات جزئی 
نشان می داد کم کم شکل می گيرد و هر چقدر بيشتر صفوف عناصر و افراد تشکيل دهنده سازمان 

  . را از يکديگر متمايز می سازد
  

                       ***                                                 ***            
  

مسلمًا چه از نظر نظری، بخصوص در رابطه با تدوين مصاحبه و چه از نظر عملی، يعنی 
عدم برخورد . پيشبرد امر مبارزه تمامی اعضاء در ِاشکاالتی که سازمان واجد آن بود سهيم اند

اما نادرست . سائل امری است که بر همه آشکار و واضح استفعال همه اعضای سازمان با م
خواهد بود که اگر مسئوليت همه اعضای سازمان را يکسان پنداريم مسئوليت اساسی بر عهده 
رهبری گذشته سازمان بود زيرا تمامی افراد با کمال خلوص و نيت انقالبی و در شرايطی که حتی 

، در شرايطی که سازمان فاقد هر گونه ضوابط بود، خود را هيچگونه بحث اوليه انجام نپذيرفته بود
برهبری سازمان سپرده و انتظار داشتند تا اين رهبری و در جريان کار با سازماندهی درست 
الاقل گامهای اوليه و مؤثر را برای پيشبرد سازمان و انسجام هر چه بيشتر آن بردارد وقتی که در 

نشد کادرهای سازمان بتدريج اعتراضات و انتقادات خود را به پروسه حرکت اين انتظار بر آورده 
اشکال متفاوت چه بطريق کتبی و چه بطرق شفاهی بگوش رهبری می رساندند و باز هم در قبال 

همانطور که اشاره شد انديشه تشکيل يک نشست جمعی به . آن برخورد جدی الزم را نمی ديدند
رفت بنا بود که اين نشست در فروردين ماه سال گذشته تدريج چه از باال و چه از پائين شکل گ

ولی به علت آغاز جنگ سنندج اين نشست برگزار نشد در آستانه اين نشست . برگزار شود
و باز هم هيچ کوشش . مرکزيت انتقاداتی را بر خود وارد دانست ولی آن انتقادات در بايگانی ماند

 ماه از يک طرف فشار کادرها و ٧ذشت قريب بعد از گ. عملی برای رفع آنها به عمل نيامد
اعضاء شديدتر شد و از طرف ديگر در درون خود مرکزيت مسائل متعددی در وجوه سازمانی، 

البته قابل تذکر است که باز هم مثل هميشه اين . مشی مبارزاتی و تاکتيک، روش کار بوجود آمد
ين بين مباحثی در موارد مثًال جبهه خالصه اينکه در ا. بحثها، غير سيستماتيک و پراکنده بود

از جمله . شمال،  دادن يا ندادن ارگان، ايجاد تيمهای چريکی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت
مباحثی که در  اين زمان عمدتًا در ميان رفقای کردستان و مرکزيت داغ  شده بود،  مسئله جبهه 

زيت سازمان يک نشست طوالنی و قبل از نشست جمعی مرک. شمال و رابطه آن با کردستان بود
مداوم برگزار کرد و در مورد بسياری از مسائل مبرم سازمان و شرايط جامعه، به بحث و 

درست در اين جلسه است که بتدريج يک صف بندی نسبتًا مشخص شروع به . برخورد نشست
گذشته شکل گيری می کند آنچه که در اين مباحث بسيار برجسته شده بود موضوع بررسی کار 
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در بررسی کار گذشته رفقايی در درون مرکزيت ضمن بازگويی انتقاداتی که بر سر سازمان . بود
از جمله اينکه رهبری سازمان از مشی انقالبی . ما وارد است، بر چند مسئله اساسی تاکيد ورزيدند

 برنامه مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک،  عدول کرده و برای پيشبرد سازمان سياست و
مشخصی نداشته است و افرادی بودند که مشخصًا اعتقاد داشتند که سازمان ما کامًال طبق مشی 
انقالبی هدايت شده و ادعا داشتند که مصاحبه برنامه و تاکتيک و خط  درست استراتژيک ما را در 

يف البته نقطه نظرات ديگری نيز بود که ما بين اين دو ط. مرحله کنونی مشخص کرده است
در هر صورت حد اختالفات تا آنجائی رفت که مرکزيت قادر نشد يک . مشخص جای می گرفت

انتقاد از خود اصولی به جمع ارائه دهد و چنان شد که در جلسه نشست جمعی هر يک از اعضای 
مرکزيت به تنهائی و منفردًا نظرات خود را بطور خيلی مختصر ارائه کردند مقارن همين زمان 

قائی از مرکزيت اين ايده شکل گرفته بود،  مرکزيت مذکور قابليت هدايت سازمان را در بين رف
در هر حال نشست برگزار شد و يکی از مسائل مهمی که در آنجا مورد بحث قرار گرقت و . ندارد

اکثريت تقريبًا مطلق . در حقيقت تصميم اساسی و اصلی و مهم نشست بود مسئله جبهه شمال بود
 امر موافقت کردند اما با برداشتهای متفاوت ولی باز هم اکثريت نشست برداشت کم اعضاء با اين

  . وبيش يکسانی از رابطه جبهه شمال با کردستان داشتند
ولی به هر حال اين واقعيت را بايد قبول کرد که نشست جمعی ما با تدارکات الزم برگزار نشد در 

نشست . ماعی،  شتابزدگی فراوانی وجود داشتجريان خود نشست باز هم تحت تًاثير شرايط اجت
در نشست مذکور شورايعالی سازمان انتخاب شد و اين . سر انجام قطنامه دقيقی نيز صادر نکرد

شورا،  مرکزيت قديم را مجددًا انتخاب کرد اما در اين زمان تضادهای درونی مرکزيت بسيار حاد 
اما با اميد به اينکه . زيت در ميان بودشده بود حتی صحبت از استعفای برخی از رفقای مرک

تشکيل شورايعالی سازمان و نظارت آن بر کار مرکزيت  می تواند تا حدی اين تضادها را کنترل 
کند،  باز هم پذيرفته شد که افراد همان مرکزيت با يکديگر کار کنند در اولين جلسه ای که شورا 

سازماندهی و بخصوص مسئله جبهه شمال تشکيل جلسه داد باز هم در آنجا در مورد مسائل 
وقتی "بحثهايی گذشت برخی از افراد در اين نشست اکنون مسئله را بدينگونه مطرح می کردند که 

اگر به کنه " درباره حرکت شمال تئوری آن را نريختيم چگونه اين حرکت می تواند درست باشد
معنای آن چيزی جز زير اين حرف دقت شود و در شرايط مشخص مورد بررسی قرار گيرد 

سؤال بردن گشودن جبهه شمال نيست يکی از افراد مرکزيت بطور کلی اعتقاد داشت که خروج به 
روستا غلط بوده و بعلت تغييراتی که در ساخت  اقتصادی جامعه بوجود آمده تنها در شهر بايد 

تصويب کرده بود، عليرغم اين مباحث به علت آنکه کنگره گشودن جبهه شمال را . فعاليت نمود
. شورايعالی سازمان تصميم جديدی نمی توانست اتخاذ کند و نکرد و اين بحث در آنجا خاموش شد

مرکزيت قديم به کمک شورايعالی سازمان طرح سازمانی جديدی را تهيه کرد و بدين ترتيب دو تن 
مال تعيين از رفقای مرکزيت برای تحقق نظر کنگره در رأس عده ای از رفقای کادر برای ش

  . و به عناوين مختلف مانع اجرای اين طرح می شداما نيروی مخالف ازپای ننشست . شدند
مثًال در اولين جلسه مرکزيت که بعد از نشست شورا منعقد شد پيشنهاد گرديد که رفيق مسئول تيم 
جنگل که وظيفه شناسائی و تدارک عملی رفتن به جنگل را داشت برای شش ماه به کردستان 

دليل آنها اين بود که چون رفيق که جديدًا مسئول کردستان شده است با شرايط آنجا . اعزام شود
آشنائی ندارد، بايد رفيق مسئول پيشين با او در آنجا بسر برد، تا او با شرايط تطبيق پيدا کند اگر 

آن شرايط مشخص درونی سازمان ما در نظر گرفته شود ماهيت اين طرح بخوبی  روشن ميشود 
شرايط چه بود؟ کردستان شايد تنها بخش سازمان ما بود که  دارای انسجام کم و بيش تشکيالتی بود 
چند تن از کادرهای ورزيده و عده ای ديگر از رفقای عضو تشکيالت قريب دو سال بود که در 

روابط و . آنجا کار می کردند و آنها توانسته بودند عده ای از رفقای هوادار کارآمد را تربيت کنند
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از اين سو،  تيم جنگل رويهم رفته تيمی بسيار . وظايف رفقا تا حدود زيادی مشخص و معين بود
او . ضعيف بود رفيق مسئول جنگل تنها رفيقی بود که دارای تجربياتی برای پيشبرد اين امر بود

ی کرديم می بايست به کمک فقط يک رفيق تشکيالتی و هوادارانی که می بايست ما تازه پيدا م
و وجود اين . شناسائيهای اوليه را به انجام می رساند) اين هواداران هنوز شناخته نشده بودند(

ما استدالل می کرديم که رفقای تشکيالتی ما در کردستان که حتی برخی . رفيق واقعًا ضروری بود
شورايعالی سازمان نيز بودند به آسانی می توانند رفيق جديد را با مسائل آشنا  ساخته از آنها عضو 

از شش ماه به سه ماه و . چانه زدنها شروع شد. و در نتيجه ضرورت اعزام اين رفيق وجود ندارد
پس از آن چه شد؟ رفيقی می بايست در شاخه شمال کار . بعد باالخره به يک ماه ونيم تقليل يافت

وقتی که .  که وظايف آن در قسمت شهر بود و می بايست زير نظر مسئول شهر کار کندکند
مسئولين جديد به شمال رفتند مشاهده نمودند که اوضاع درهم پاشيده و واقعًا هيچگونه سازمانی 

طبق برنامه ريزی که انجام شد قرار . وجود ندارد و حتی قابليتهای رفقای هوادار شناخته شده نبود
ازماندهی اوليه ما آنچنان باشد که هدف اساسی آن دوره يعنی شناخت نيروها و عناصر و شد س

زيرا حوزه . و در نتيجه اين رفيق  برای اين مدت بيکار می ماند. قابليتهايشان را برآورده سازد
فعاليت او پس از سه ماه گشايش می يافت با توجه به اينکه رفيق مسئول تيم جنگل از طرف 

به کردستان اعزام شده بود و فقط يک رفيق باقی مانده بود، مسئول شهر اين رفيق را به مرکزيت 
تيم جنگل فرستاد تا در ظرف اين مدت کاِرشناسائی جنگل با سرعت الزم پيش رود و در غياب 
رفيق مسئول تيم جنگل کار شناسائی کامًال متوقف نگردد و اين را به اطالع دو تن ديگر از افراد 

مسئول شهر با اين . در جلسه رسمی مرکزيت به اين اقدام مسئول شهر انتقاد شد. ت رساندمرکزي
استدالل  که چون اين رفيق مشخصًا از طرف مرکزيت برای کار در شهر انتخاب گرديده بود، اين 

پس از پذيرفتن اين انتقاد، از طرف مسئول شهر و مسئول تيم جنگل پيشنهاد شد . انتقاد را پذيرفت
 چون رفيق مزبور فعًال بيکار است در تيم جنگل به رفقا کمک کند ولی آنها نپذيرفتند و هيچ که

ارائه نکردند که اين برخورد خود موجب  ) به يک معنی هيچ دليلی(دليل منطقی برای اين امر 
برخوردهای عصبی فراوانی شد و برای ما نشانی بود از اينکه اين افراد ميخواهند بطرق مختلف 

ما از نظر اصولی "پس از آن همين افراد مرکزيت مطرح می کردند، . نع پيشرفت کار گردندما
رفقای مسئول شاخه شمال توضيح می دادند که ما برنامه " کوه را قبول داريم ولی فعًال نمی توانيم

ريزی خود را در گزارشی برای مرکزيت ارسال کرديم و در آنجا توضيح می داديم که تا آغاز 
 ماه فاصله است ومسلمًا  در اين مدت سازمان ما بايد بتواند ٩ تا ٨ طبق برنامه ما قريب حرکت

بنا براين اين . ملزومات اوليه خود را چه از نظر نظرات و چه از نظر ديگر تدارکات تهيه ببيند
افراد در جلسه نشست جمعی خود را هيچگاه در ظاهر مخالف گشودن جبهه شمال نشان ندادند اما 

کبار با اين دليل که تئوری نداريم، يکبار با اين دليل که اصوًال موافقيم ولی توانائی بالفعل نداريم،  ي
يکبار با اين کوشش  برای اعزام رفيق مسئول جنگل به خارج از حوزه مسئوليت عمل او، يکبار 

در همين . دبا جلوگيری از پيشرفت کار تيم جنگل از طريق کمک ديگر رفقا، عمًال مانع می شدن
پروسه بواسطه همين برخوردها  تضادهای درون مرکزيت هر چه بيشتر حاد شده  و اين انديشه 
که از مدتی پيش برای برخی از رفقای مرکزيت و رفقای سازمان بوجود آمده بود قوت گرفت که 

سئله يکی از رفقای مرکزيت طی نامه ای اين م. مرکزيت موجود توانائی هدايت سازمان را ندارد
را با شورايعالی سازمان در ميان گذاشت و شورايعالی سازمان بعد از مدتی تشکيل جلسه داد در 
جلسه شورايعالی سه تن از رفقای مرکزيت قديم بداليل گوناگون و از مواضع مختلف استعفای خود 

ن شورا پس از شنيدن انتقادات و فهم فضای روابط درو. را از مرکزيت سازمان اعالم کردند
مرکزيت تصميم گرفت مرکزيت را تعويض نمايد اما اين امر طبق ضوابط تشکيالتی زمانی ممکن 
بود که دو تن ديگر نيز استعفای خود را به شورا اعالم کنند در اين مورد بحثهائی در گرفت سر 
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ز انجام دو تن ديگر نيز استعفاء دادند و سازمان مرکزيت جديدی انتخاب کرد که اکثريت آن به ج
يک نفر معتقدين به مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتيک بوده و به گشودن جبهه شمال و 

 نظامی،  مؤمن و معتقد بودند اما شورا باز هم با برداشتهای -تبديل سازمان، به سازمان سياسی 
يين گوناگون بين افراد مبارزه ايدئولوژيک را بعنوان مبرمترين و عاجل ترين وظيفه مرکزيت تع

کرده و آن را در دستور کار قرار داده و تصميم گرفت حتی اگر کارها کند شود اين مبارزه پيش 
  . برود

واقعًا پس از چند لحظه از . اين بالفاصله خيلی عجيب است(بالفاصله بعد از تشکيل مرکزيت جديد 
ای خود را مسئول خبرنامه استعف. کار شکنی در کار مرکزيت آغاز شد) انتخاب مرکزيت جديد
او استدالل می کرد که ما يک سازمان نيستيم بلکه يک محفل هستيم و . تقديم مرکزيت نمود

البته در کنه اين نظر . هرگونه انتشار خارجی به نظر او کاری غير صادقانه و حتی خيانت بود
ره خود اپورتونيسم موذيا نه ای پنهان شده است اين جريان يعنی چريکهای فدائی خلق ايران هموا

آن را تدوين کرده و در مقاله عميق " مسعود احمد زاده"را طرفدار خط مشی ای می دانستند که 
در اساسنامه . برای جنبش باقی گذارده بود" مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک "خود به نام 

ائی خلق است، سازمانی ما نيز اين اثر رفيق مسعود بنام اثری که بنياد تفکر سياسی چريکهای فد
حتی از اين کتاب "نام برده شده است و طرح اين مسئله که ما يک محفليم و با استدالل بعدی که 

يکسری  احکام اصولی و بنيادين مورد قبول چريکهای فدائی " نيز برداشتهای گوناگون وجود دارد
تز اپورتونيسم اين تز همان . خلق به زير سؤال می رفت و همه چيز به حالت تعليق در می آمد

موذيانه است که می خواست واقعيت وجود مبارزه دو خط مشی را مخدوش ساخته تا بتواند در 
يک موضع  متساوی با خط مشی انقالبی که پشتوانه تئوريک و تجربی چريکهای فدائی خلق ايران 

  . است مبارزه کند
ت و حتی در مقابل تقاضای مسئول جديد کردستان اعالم کرد که ديگر به کردستان بر نخواهد گش

اگر مرکزيت به من بگويد به کردستان برو، : "مرکزيت مبنی بر اينکه به کردستان برود  گفت
که تلويحًا به اين معنی بود که از سازمان خارج خواهم شد ." تکليف خود را روشن خواهم کرد

عملی منجمله مسئله دليل او اين بود که سازمان برنامه و سياست مشخصی در مورد فعاليتهای 
  . کردستان ندارد

" در حد برنامه و سياستی که مرکزيت برای تو تعيين می کند"اکثريت مرکزيت به او پاسخ داد 
شما مسئوليت داريد و بيشتر از اين به عهده کل سازمان است ولی قبول نکرد و همان جواب پيشين 

تهران به مسئوليت بخش کارگری خود را تکرار کردهمين فرد کمی بعد از طرف مسئول شاخه 
سازمان انتخاب شد اکثريت مرکزيت ضمن مخالفت با انتخاب او به مسئوليت اين بخش سؤال کرد 

پاسخ فرد " آيا او نظرات گذشته خود را درباره فقدان برنامه و سياست سازمان قبول دارد"که 
ان يک بخش فعاليت سازمانی و در اينجا تناقض پيش آمد که بين کردستان به عنو. مزبور مثبت بود

بخش کارگری به عنوان بخش ديگری از فعاليت سازمانی چه تفاوتی وجود دارد که او با آن دليل 
از رفتن به کردستان امتناع می ورزيد ولی ضمن اعتقاد و تاکيد بر همان دليل مسئوليت بخش 

 تا به کمک دو رفيق فرد ديگری که از طرف مرکزيت انتخاب شده بود. کارگری را می پذيرد
ديگر که از مرکزيت بودند در ارگان اعالميه نويسی فعاليت کنند از قبول اين مسئوليت سر باز 
زد، بنحوی که بعلت حجم فراوان کارها مرکزيت اعالم کرد که ارگان اعالميه نويسی ندارد و در 

بعدها همين فرد برای . مواقع خيلی ضروری خود رفقای مرکزيت اين وظيفه را انجام خواهند داد
مرکزيت با اين استدالل که فعًال اين افراد دچار بحران شده اند . اعالميه نوشت" شاخه تهران"

تصميم  گرفت برای کمک به آنها استعفای آنها را از حوزه های مسئوليت قبلی بپذيرد اما بعدًا 
ز موقعيت سازمان ما در جريان عملی نشان داد که اقدامات اين افراد نه بواسطه عدم آگاهی ا
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. جامعه و برخی درکهای نادرست از کار انقالبی، بلکه به قصد کارشکنی در کار سازمانی است
در هر صورت مرکزيت با اين استدالل که اوضاع کنونی سازمان کمی مشتت است تصميم گرفت 

ر مبارزه کا. عليرغم همه مشکالت و موانعی که وجود داشت برنامه تيم جنگل را دنبال کند
ايدئولوژيک را با جديت و فشار جلوببرد و بقيه تغيير و تحوالت مطلوب خود را با توجه به 
اوضاع  جاری سازمان و وظايفی که عناصر جديد مرکزيت بر عهده داشتند به بعد از روشن شدن 

را زي. مرزبندی دقيق ايدئولوژيک سياسی و تعيين اکثريت و اقليت سازمانی بمورد اجرا گذارد
نيروی مقاوم اپورتونيستی هر گام جدی را به بهانه روشن . همانطور که در عمل نشان داده شد

در اين گيرودار هسته تئوريک کار خود را در . نبودن سياست و برنامه سازمان عمًال فلج می نمايد
تماعی مدت يکماه و نيم به پايان رساند و تازه مباحث می بايست شروع می شد که حوادث اخير اج

اين حوادث زمانی اتفاق افتاد که در شمال ما متحمل ضربه شده بوديم و به دنبال آن . اتفاق افتاد
وضع خانه های تهران نيز در معرض خطر قرار گرفت از نظر آنها بعلت نداشتن مسکن، و وضع 
 بی ثبات امنيتی امکان مبارزه ايدئولوژيک وجود نداشت، بهمين جهت همگی قبول کرديم تا

ولی بنا شد هر . جابجائی رفقا و اسکان يافتن آنها نمی توانيم مبارزه ايدئولوژيک را بجلو ببريم
رفيق به تنهائی هم که شده نظرات و برداشتهای خود را در باره مسائل مطروحه تنظيم کند و برای 

برخوردهای غير تشکيالتی شاخه تهران که عمًال به صورت يک . هسته تئوريک بفرستد
کسيون خود را سازمان داده بود، نشان می داد که اين افراد قصدی جز پيشبرد مقاصد انتقام فرا

مثًال اعالميه ای نوشته شد  تا در رابطه با حوادث اخير جامعه انتشار يابد . جويانه خود ندارد
درت اکثريت مرکزيت اين اعالميه را رد کردند اما مسئول شاخه تهران خودسرانه به انتشار آن مبا

پس از آن اعالميه . پس از آن نيز در جلسه مرکزيت انتقاد اکثريت قاطع را قبول نکرد. ورزيد
مثل اعالميه ای که برای . های ديگری انتشار يافت که هيچ تناسبی با وظايف شاخه تهران نداشت

 يکی از رفقای هوادار شهيد ساکن تبريز داده شد، مرکزيت به اين برخوردهای غير تشکيالتی
مرکزيت بنا به تقاضای رفقای . افراد شاخه تهران انتقاد کرد اما مورد قبول آنها قرار نگرفت

کردستان تصويب کرد که مقدار معينی پول را برای آنها بفرستد صندوقدار سازمان اين مقدار پول 
اين را تحويل رابط داد ولی او از تحويل دادن تمام آن خوداری کرد و هنوز هم تا لحظه ای که 

مرکزيت تصويب نمود که برای پيش پرداخت خانه . مقاله نوشته می شد پول ارسال نشده است
های اجاره ای پولی تخصيص داده شود و صندوق دار فقط يکبار اينکار را در ارتباط با رفقای ما 

 دارند انجام داد و در مقابل تقاضای چند تن از رفقا که فاقد مسکنند و در ناامن ترين مکانها حضور
از پرداخت وجه الزم امتناع ورزيد، در حوادث اخير بار ديگر نشان داده شد که سازمان ما تا چه 
حد در برخورد با وقايع اجتماعی ناتوان است و ثانيًا با توجه به شرايط  همه افراد مرکزيت تصميم 

ريب دو سال در گرفتند  که خبرنامه را تعطيل کنند با تعطيل شدن خبرنامه يکی از رفقا که ق
کردستان فعاليت داشت آزاد می شد مرکزيت تصميم گرفت تا تيمهای چريک شهری را پايه ريزی 
کند و ضمن ايجاد تيم جديد که همه عناصر آنرا اعضای سازمانی تشکيل می دادند تصميم گرفت 

يرند تا که تيمی را که قريب يکسال و اندی قبل تشکيل شده بود نيز زير نظر اين رفيق قرار گ
بتوان هر چه سريعتر به تربيت فرماندهان جديد و دست زدن به يک رشته عمليات ديگر پرداخت 

مسئول . و طبق اين برنامه بتوان تيمهای چريکی را در برخی از شهرهای ديگر نيز ايجاد کرد
رر و مرکزيت تشکيل جلسه داد و بعد از تذکرات مک. شاخه تهران در تحويل اين تيم امتناع ورزيد

توضيح اعمال غير تشکيالتی اين افراد آنها را دعوت به اجرای تصميمات مرکزيت نمود ولی اين 
تذکرات اثری نداشتند و آنها همچنان به اعمال ضد تشکيالتی خود و سرپيچی از دستورات 

اينجا ديگر روشن شد که هدف اين افراد نه رسيدن به يک وحدت اصولی . مرکزيت ادامه دادند
در حقيقت آنها با انتقامجوئی خرده بورژوائی خود می . کارشکنی در کار مرکزيت استبلکه 
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خواستند به قول خويش نشان دهند که اين مرکزيت  توانائی اداره سازمان را ندارد، يکرشته داليل 
ديگر نيز اين امر را ثابت می نمود و نشان ميداد که اين افراد تنها در صدد بهانه جويی و فلج 

مثًال اينان از يکطرف از . ن فعاليت سازمانی از يکطرف و از سوی ديگر پيشبرد کار خويشندکرد
با اين بهانه که اين شعار تا کنون جزو شعارهای " پيش بسوی تشکيل ارتش خلق"نوشتن شعار 

البته برای آنکه ماهيت اپورتونيستی خود را بپوشانند در پرانتز می . (∗سازمانی ما نبوده است
بعنوان يک برخورد غير تشکيالتی انتقاد ") کاری به درست يا غلط بودن شعار نداريم: "ندنوشت

می کردند و توضيح می دادند که اين باعث تشتت بيشتر روابط سازمانی می شود و از طرف 
ديگر مثًال انتقاد می کردند که چرا در رابطه با اول ماه مه رهنمود مشخص درباره مبارزه طبقه 

مسئولين خبرنامه با محاسبه شرايط درون سازمان با اينکه نظرات مشخص در . ده نشدکارگر دا
مورد مسئله مزبور داشتند از ارائه آن به جنبش خوداری نمودند زيرا می دانستند اين امر باعث الم 

پيش به سوی "شعار " کاری به درست يا غلط بودن"چطور کسانی که . شنگه بزرگی خواهد شد
ندارند ولی نوشتن آن را در يک تراکت عملی غير تشکيالتی می دانند می " خلقتشکيل ارتش 

توانند تحمل کنند که پاره ای از رفقا نظرات خود را راجع به رابطه جنبش طبقه کارگر و مبارزه 
پايان پذيرفته باشد در يک ارگان رسمی سازمانی ابراز " مبارزه ايدئولوژيک"مسلحانه بدون آنکه 

  . کنند
تن ديگر از افرادی که پای اعالميه شاخه تهران را امضاء کرده بودند از جمله کسانی بودند که دو 

اعتقاد داشتند سازمان هيچگونه برنامه و سياست ندارد و يکی از آنها بدليل آنکه هرگونه انتشار 
يم خود از مسئوليت خبرنامه حتی در حد تنظ" تحت فشار وجدان"بيرونی را حتی خيانت ميشمرد 

خبرها امتناع ورزيده بود، چگونه چنين کسانی حاضر می شوند بدين راحتی رهنمودهای تاکتيکی 
چه شد؟ پس از اعمال مکرر غير تشکيالتی " فشار وجدان"به جنبش و هواداران ارائه دهند، آن 

مسئول شاخه تهران که خود از افراد مرکزيت بود و تذکرات مکرر مرکزيت به او و پا فشاری او 
و از آن پس بر . در ادامه اعمال خود اکثريت مرکزيت از او سلب مسئوليت از شاخه تهران نمود

  . سر قرارهای مرکزيت حاضر نشد و بدين وسيله در سيستيم ارتباطات تشکيالتی اخالل ايجاد نمود
و ريزه کاريهای فراوان ديگر که تنها برای رفيق درون تشکيالتی آنهم به شرط اينکه در ... 

جريان کليه امور باشد، قابل لمس است در جريان همين اعمال و رفتار بود که اکثريت رفقای 
سازمان ما به اين نتيجه رسيدند که اين افراد فرصت طلبانی هستند که می کوشند به هر نحوی که 

و در شرايط بسيار حساس کنونی می کوشند . شده مانع پيشرفت پراتيک انقالبی سازمان ما گردند
ا سازمان ما را از آخرين مانده های توانائيهای انقالبی خالی سازند و آن را در ايفای نقشی که می ت

توانست بازی کند و نقشی که اکنون به هر حال می تواند بازی کند باز دارند بهمين جهت سر انجام 
رد و رنجی که پاره شود، سوزانده شود، تا شايد عليرغم تمام د" دمل چرکين"تصميم گرفته شد اين 

  . اين عمل بهمراه خود دارد پيکر ناتوان سازمان ما رو به بهبود و سالمت رود
  

  با ايمان به پيروزی راهمان  
                                              ۶٠شهريور ماه 

  اين گزارش بوسيله رفقای  ارتش رهائيبخش خلقهای ايران نوشته شده است
  
  

                                                 
چريکهای بعنوان يکی از مهمترين شعارهای " پيش بسوی تشکيل ارتش خلق" سال است که شعار ١١با وجود آنکه حدود   ∗

  .شناخته شده استفدائی خلق ايران 
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  :له اولمرحله انقالب، مقا
  مرحله انقالب از ديد چريکهای فدائی خلق ايرانمرحله انقالب از ديد چريکهای فدائی خلق ايران

  

يکی از مسائل اساسی که هر سازمان کمونيستی بايد بدان پاسخ گويد اين است که جامعه ما چه 
  . مرحله ای را می گذراند و انقالب ما در چه مرحله ای قرار دارد
 را مشخص ميسازد و وظايف پاسخ بدين مسئله است که متحدين پرولتاريا و دشمنان پرولتاريا

پاسخ چريکهای فدائی خلق ايران به اين . اساسی پرولتاريا را در اين مرحله مشخص می سازد
  . سؤال اين است که انقالب ما انقالبی است بورژوا دمکراتيک نوين يا دمکراتيک ملی

ين نظر را مطرح رفيق مسعود احمد زاده در مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک  اولين بار ا
درباره تئوری "  چريکهای فدائی خلق ايران در توضيح اين نظر در کتاب ۵٨می کند و در سال 
 بطور خالصه احکامی را مطرح می کنند که به نظر من اساسًا انحرافی است و ∗"مبارزه مسلحانه

ت چريکهای در عين حال با جوهر نظرات رفيق مسعود نيز همخوانی ندارد متًاسفانه در تشکيال
مطرح " تئوری مبارزه مسلحانه"فدائی بحث مرحله انقالب باز نشده است و آنچه هم که در کتاب 

اما درک انحرافی از مرحله انقالب  را از همين . می شود بسيار دست پا شکسته و خالصه است
وضيحی در اينجا من تالش خواهم کرد تا به ت. توضيح مختصر نيز می توان به خوبی مشاهده کرد

که در اين رابطه در کتاب مزبور داده شده بپردازم تا در عين حال بحثی را در مورد برنامه آغاز 
کرده باشم، طبعًا اين نوشته نمی تواند يک نقد کامل تلقی شود زيرا بطور همه جانبه نظرات 

 توجه چريکهای فدائی را مورد بررسی قرار نمی دهد و فقط به عنوان آغاز يک بحث بايد مورد
  . قرار گيرد

  

*                                   *                                  *                   *  
اقتصاد ملی را که می توانست ) روابط امپرياليستی(چون "کل مطلب را می توان چنين بيان کرد 

ی جامعه شکل گيرد، از بين برده از يک انسجام کامل برخوردار بوده و مطابق با نيازمنديهای واقع
توليداتيکه  در اينجا صورت می گيرد قائم بذات "و " و جامعه ما را به زائده خويش تبديل نموده

تمامی "و " نيست بطوريکه اگر روزی اربابها نخواهند قادر به ارائه همين توليدات نخواهيم بود
بدون اينکه " " بنابراين ما نمی توانيم،"کارخانجات موجود به آهن قراضه هائی تبديل خواهند شد

. به توليد ملی خود اجازه رشد دهيم اثرات زيانبار اقتصاد بيمار جامعه خود را از بين ببريم
پرولتاريا مجبور است بجای انقالب سوسياليستی انقالب دمکراتيک به رهبری خود ايجاد نمايد و 

 است، انقالب دمکراتيک به منظور رشد مسئله کامًال روشن." به توليد کوچک اجازه رشد دهد
اقتصاد "ضرورت پيدا می کند و اگر پوشش شرمگيانه ای را که به روی واژه " اقتصاد ملی"

پس پرولتاريا در اين . است" اقتصاد بورژوائی"کشيده شده کنار زنيم معنی رک و صريح آن " ملی
د و رشد اقتصاد بورژوائی يعنی مرحله از انقالب اساسًا هدفی جز رشد اقتصاد بورژوائی ندار

رشد بورژوازی يعنی رشد سرمايه بورژوائی،  و رشد سرمايه بورژوائی فقط از طريق استثمار 
بنابراين طبقه کارگر در اين مرحله هدفش اين است . هر چه بيشتر طبقه کارگر امکان پذير است

ب کارخانه هايی شود که که اجازه دهد او را به خوبی استثمار کنند تا بورژوازی ملی، صاح
بتوانند روی پای خودشان بايستند، تا وقتی ما اربابها را بيرون کرديم به امامزاده تبديل نشوند، 

آری مسئله کامًال روشن است، کاش رفقا تزهای خود را ! ه به سوی سوسياليسم رهسپار شودآنگا

                                                 
از انتشارات چريکهای " درباره تئوری مبارزه مسلحانه"اشاره شده، منظور کتاب ..." درباره تئوری "هر جا به کتاب   ∗

  .فدائی خلق ايران است
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 قرار می گيرد مشخص می تکميل می کردند و وظايفی را که در اين رابطه بر دوش پرولتاريا
اگر . نمودند و سياستهای عملی سازمانی را که به چنين احکامی معتقد است روشنتر می ساختند
اگر به . اين کار را به خوبی انجام می دادند، اگر به خوبی می توانستند اين نظر را تئوريزه کنند

 خود می گذاشتند که نظرات هر دليلی در همين نقطه توقف نمی نمودند و اين وظيفه را بر دوش
خود را تشريح کنند و آنها را تبليغ و ترويج نمايند، تازه متوجه می شوند که حرفهای تازه آنها در 
جنبش کمونيستی  ايران در مورد مرحله انقالب، تکرار سخنان کهنه شده اکونوميستها و منشويکها 

لنين ريشه های ايدئولوژيک آنها را افشا در اوايل قرن بيست می باشد که بلشويکها و در رأس آنها 
  . کرده و آن را از جنبش کمونيستی زدودند

ا نيروهای  مولده زيربگذاريد به خود اين نظر برخورد کنيم،  انقالب ما سوسياليستی نيست، 
جامعه ما رشد نکرده اند پس ما بايد به توليد ملی خودمان اجازه رشد دهيم و تا زمانی که اين 

وقتی کمونيستها از . رشد نکرده است، حق نداريم به سوی سوسياليسم رهسپار شويم" لیتوليد م"
اينچنين با آب و تاب سخن می گويند، آدم پرولتاريا را می بيند که دست در " توليد ملی خودمان"

اين توليد ملی همانطوری که می ! نه رفقا! دست بورژوازی عاشقانه در پارک شهر قدم می زند
ان توليد بورژوائی است و بورژوازی هم بورژوازی است چه بورژوازی ملی باشد، چه دانيد هم

اينها تا زمانی که بورژوا هستند موجوديتشان وابسته به . دهقان بورژوا چه هر بورژوازی ديگری
استثمار کارگران است و وابسته به اين است که کارگران را هر چه بيشتر به خانه خرابی بکشانند 

می تواند کمونيستها را به ايدئولوگهای بورژوازی تبديل " نکته کوچک"راموش کردن همين ف... و 
البته هر مارکسيستی اين را می داند که بورژواها  با هم فرقهايی هم دارند بعضی از . می سازد

آنها دمکراتند و بعضهايشان هم مرتجع و ديکتاتور و سلطنت طلب و ليبرال و غيره فراموش کردن 
آری اگر کسی هم باشد . را به آنارشيستهای خرده بورژوا تبديل می سازد" کمونيستها" نکته هم اين

که بگويد انقالب بورژوا دمکراتيک هيچ  نفعی بحال پرولتاريا ندارد و نفع آن فقط عايد 
 اين را لنين بارها تًاکيد کرده است، ولی وقتی. بورژوازی می شود، ناچار به آنارشيسم در ميغلطد

کمونيستها از اينکه سطح تکامل نيروهای مولده پائين است و انقالب سوسياليستی نيست به اين 
نتيجه می رسند که وظيفه پرولتاريا اين است که اين نيروهای مولده را در حد بورژوائی خود رشد 

يستها اين کمون. ه به سوی سوسياليسم رهسپار شودآنگادهد تا زمينه برای سوسياليسم فراهم شود، 
در اين رابطه مبلغ اکونوميسم شده اند به موضع اکونوميستی در غلطيده اند و هر چه هم که شعار 
رهبری پرولتاريا را با حروف درشتی در زير نشريات خود تکرار کنند، بازهم دنباله روی 

  . پرولتاريا از بورژوازی را تبليغ کرده اند
ابراين ضرورت آن، چگونگی آن، محتوای آن در انقالب لحظه ای از مبارزه طبقاتی است و بن

استناد به سطح رشد نيروهای مولده و اقتصاد . رابطه با سير مبارزه طبقاتی قابل توضيح است
  در صف بندی مبارزه طبقاتی نشان داده ساير عواملبدون اينکه بطور مشخص نقش اين رشد و 

ه، به کيفيت مبارزه طبقاتی می تواند شود،  بدون رهسپار شدن از تحليل وضعيت نيروهای مولد
مارکسيستها را به دگماتيستهايی که احکام مارکسيسم را طوطی وار و دست و پا شکسته تکرار می 

اينچنين استنادی نمی تواند به نتايجی نرسد که اساسًا با منافع پرولتاريا در تضاد . کنند بدل سازد
جموعه عواملی را که درصف بندی طبقاتی مؤثر است، اينچنين درکی از مارکسيسم، نمی تواند م

است و چرخشهايی را که در اين صف بندی در جريان مبارزه طبقاتی صورت می گيرد، به 
آيا بدون اتکاء به صف بندی طبقاتی  می توان گذار انقالب روسيه را از مرحله . حساب آورد

وضيح داد؟ لنين در پاسخ کسانی بورژوا دمکراتيک به مرحله سوسياليسم، در عرض فقط چند ماه ت
که با استناد به عقب ماندگی روسيه می گفتند هنوز نميتوان به سوی سوسياليسم رهسپار شد می 

  دهقانان عليه سلطنت  عليه مالکين و عليه نظامات قرون وسطائی تمامی به اتفاق  ابتدا"... گويند 
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پس به اتفاق دهقانان تهيدست به اتفاق س)  دمکراتيک است-تا اينجا انقالب بورژوائی، بورژوا(
نيمه پرولترها، به اتفاق همه استثمار شوندگان، عليه سرمايه داری و از آن جمله عليه ثروتمندان 

کوشش برای .  از اينجا ديگر انقالب به سوسياليستی بدل می گردد- کوالکها، محتکرين-روستا
ز درجه بجن آنها به وسيله چيز ديگری کشيدن يک ديوار چين مصنوعی بين اين دو و جدا نمود

آمادگی پرولتاريا و اتحاد وی با تهيدستان روستا، بزرگترين تحريف مارکسيسم و مبتذل نمودن آن 
و ليبراليسم را جاگزين آن ساختن است اين بدان معناست که با استنادات دانشورانه کاذب به مترقی 

دفاع از بورژوازی در مقابل پرولتاريای بودن بورژوازی در مقابل نظامات قرون وسطائی، 
  . ∗سوسياليستی عملی شود

می بينيد که لنين چگونگی صف بندی طبقاتی را معيار اساسی برای تعيين مرحله انقالب ميداند اما 
در اين شکی نيست که سلطه . پيروان لنين به تنها مسئله ای که نمی پردازند همين مسئله است

روی مولده شده است، اقتصاد ملی را از بين برده و اقتصاد جامعه ما را امپرياليستی مانع رشد ني
چرا رفقا . به زائده ای از اقتصاد امپرياليستی تبديل کرده است اما اين فقط تفسير يک واقعيت است

 از پائين بودن سطح فقطنقش سلطه امپرياليستی را در صف بندی طبقاتی نشان نمی دهند؟ و 
ه به اين نتيجه می رسند که انقالب ما دمکراتيک نوين است؟ از همينجاست تکامل نيروهای مولد

که طبعًا اين نتيجه حاصل می شود که تا زمانی که نيروهای مولده در جامعه ما رشد خود را کامل 
نکرده اند، تا زمانی که اقتصاد ملی که همان اقتصاد بورژوائی است روی پای خودش بند نشده، 

 بذات نشده است ما نمی توانيم به سوی سوسياليسم رهسپار شويم، و از همين رشد نکرده و قائم
اقتصاد " "بازسازی"جاست که تنها هدفی که پرولتاريا در انقالب دمکراتيک نوين دنبال می کند 

. اين هدف بورژوازی است، در بهترين حالت هدف بورژوازی دمکرات است! نه رفقا. است" ملی
هم می خواهد اقتصاد ملی را رشد دهد، باز سازی کند به تنهايی بدون اين قشر از بورژوازی 

مزاحمتهای امپرياليستی پرولتاريا را استثمار کند و سرمايه ها و کارخانه هايش را بزرگتر و 
پس چه تفاوتی بين پرولتاريا و . باشند" قائم بذات"بزرگتر سازد و دارای کارخانه هايی شود که 

در اين مرحله وجود دارد؟ آيا بهترين راه ) ژوازی ملی با خرده بورژوازیمثًال بور(بورژوازی 
و ايجاد آنچنان کارخانه هايی اين نيست که به کارگران بگوئيم خوب کار کنيد، " اقتصاد ملی"رشد 

يک "خوب استثمار شويد و دم بر نياوريد تا بورژوازی ما بتواند سرمايه هايش را رشد دهد؟ اما 
 هرگز، حتی يک لحظه هم نبايد مبارزه ناگزير طبقاتی پرولتاريا را در راه سوسيال دمکرات

سوسياليسم بر ضد دمکراتيک ترين و جمهوری خواه ترين بورژوازی و خرده بورژوازی از ياد 
نو ايسکرئيها هم در روسيه از اينکه انقالب در مرحله بورژوا دمکراتيک است به ) لنين" (ببرد

انقالب بورژوازی را ... مأموريت اجرای وظايف اين ... حکومت موقت  "اين نتيجه می رسند که
و لنين در افشای آنها می گفت از هم اينجاست که فورًا معلوم می شود " بر عهده خواهد گرفت

ما مسئله مشخصی را که در برابر رهبران سياسی پرولتاريا قرار گرفته است از " کنفرانسچيهای"
 مشخص مربوط به حکومت انقالبی موقت تحت الشعاع مسئله مربوط به مسئله. نظر انداخته اند

يک سلسله حکومتهای آينده ای قرار گرفته است که بطور کلی وظايف انقالب بورژوازی را انجام 
 اقتصادی -قطعنامه کنگره ضمن اينکه پايه اجتماعی: "و يا در جای ديگری می گويد" خواهند داد

توجه را به سوی مبارزه صريحًا معين طبقات که  تمامف می نمايد، انقالب را در دو کلمه توصي
وظايف پيکار جويانه پرولتاريا را برای نيل به پيروزيهای معين به عمل می آيد معطوف می کند و 

 اقتصادی انقالب -قطعنامه کنفراس ضمن اينکه پايه اجتماعی. در درجه اول اهميت قرار می دهد
 مبهم و سر درگم تشريح می نمايد در خصوص مبارزه برای نيل به را با اصول و تفصيل بطور

                                                 
  ).تاکيد از خود لنين است( انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد–لنين   ∗
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پيروزيهای معين، بسيار غير واضح صحبت می کند و درباره وظايف پيکار جويانه پرولتاريا 
  . ∗مطلقًا سکوت اختيار می کند

ی درباره وظايف پيکارجويانه پرولتاريا مطلقًا سکوت اختيار م"اگر نوايسکرائيها در قطعنامه خود 
رفقای ما در طرح برنامه خود که آن را برنامه حداکثر و حد اقل پرولتاريا می دانند يا منطقًا " کنند

پرداختن به جزئی "بايد بدانند ابتدًا در مقدمه خواستهای دمکراتيک پرولتاريا را با اين بهانه که 
تباط تلفنی خواهند بود ترين مسائل جامعه آينده از قبيل اينکه در دولت آينده دهات نيز دارای ار

به ريشخند ميگيرند و در قسمتی که بايد برنامه " مسئله ای ازمشکالت جنبش را حل نمی کند
حداقل پرولتاريا را که همان خواستهای دمکراتيک اين طبقه است بيان دارند از تنها چيزی که 

آن توضيح اينجاست که نتيجه منطقی . ∗∗سخن نمی گويند همين خواستهای دمکراتيک است
: داده شده است به خوبی آشکار می شود" درباره تئوری مبارزه مسلحانه"خالصه ای که در جزوه 

اين دولت با توجه : "را چنين بيان می دارد" دولت دمکراسی نوين"وظايف " برنامه" اين ٢۴بند 
 بردن برای باز سازی اقتصاد ملی و از بينبه شرايط مشخصی که در طی آن به قدرت می رسد  

آثار وابستگی امپرياليستی و سرکوب نيروهای ضد انقالبی و مهيا کردن گذار به سوسياليسم برنامه 
∗**."د و تمام اقتصاد جامعه را تحت هدايت خود می گيردريزی می کن

جمهوری دمکراتيک به رهبری . براستی بهتر از اين نمی توان به بورژوازی چراغ سبز نشان داد
يعنی همان اقتصاد بورژوائی " اقتصاد ملی"ظيفه اش اين است که برای بازسازی پرولتاريا فقط و
حتمًا رفقا اعتراض خواهند کرد که ما تنها وظيفه اين دولت را بازسازی اقتصاد ! برنامه ريزی کند

ملی بيان نکرده ايم بلکه سرکوب نيروهای ضد انقالبی از بين بردن آثار وابستگی امپرياليستی و 
می پرسم رفقا وقتی . دن زمينه گذار به سوسياليسم را هم جزئی از وظايف آن می دانيممهيا کر

اصلی ترين مسئله ای که يک انقالب بايد حل کند، احيای اقتصاد بورژوائی است، آيا نيروی ضد 
انقالبی در اين مرحله کسی جز پرولتاريا می تواند باشد؟ مفهوم آثار وابستگی امپرياليستها را هم 

". ∗** ∗از بين بردن اقتصاد ملی. "توضيح داده اند..." درباره تئوری "ًال رفقا در جزوه قب
زمينه "را هم از بين خواهند برد و در عين حال " آثار"اين " بازسازی اقتصاد ملی"بنابراين همان 

ا خواهد هم با رشد اقتصاد ملی و ايجاد کارخانه هائی که قائم بذات باشند مهي" گذار به سوسياليسم
و همه اينها با استثمار هر چه بيشتر طبقه کارگر با فرو نشاندن مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه ! شد

باشد که بورژوازی بدون هيچ در اين مورد خيالتان راحت بورژوازی متحقق می شود و 
د، برنامه ريزی خواهد کر" دولت دمکراسی نوين"چشمداشتی تمام اين کارها را خيلی بهتر از 

اينرا می بايست بعهده خود او می گذاشتيد و شما به اين مسئله می پرداختيد که پرولتاريا در اين 
مرحله چگونه بايد مبارزه طبقاتی خود را به پيش برد، چگونه بايد استقالل خود را حفظ کند، و 

وی سوسياليسم چگونه بايد با بورژوازی مبارزه نمايد و چگونه بايد گامهای بعدی را به جلو، به س
جزئی "اگر اين مسائل توجه رفقا را به خود جلب می نمود آنگاه متوجه می شدند که همان . بردارد

که با تلفن داشتن روستاها همطراز گرفته شده، يعنی اصالحات فوری " ترين مسائل جامعه آينده
 است که ن چيزیبه منظور تکامل آزاد و وسيع و سريع مبارزه طبقاتی تمام آ.  اقتصادی-سياسی

پرولتاريا می تواند از يک انقالب دمکراتيک توقع داشته باشد و آنگاه روشن می شد که چرا لنين 

                                                 
  ).نويسنده اين مقالهلنين، تاکيدها از (دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقالب روسيه   ∗

  .را به بعد موکول می کنيم" طرح برنامه"برخورد به کليت اين   ∗∗
**  ).تاکيد از نويسنده مقاله(طرح برنامه از انتشارات چفخا   ∗

**∗ ∗  .۴٢درباره تئوری مبارزه مسلحانه ص   
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از اين مقدمات که انقالب دمکراتيک هنوز بهيچوجه انقالب سوسياليستی نيست و : "می گويد
ه های آن در و عميقترين ريش" عالقمندند"بهيچوجه فقط طبقات ندار نيستند که به اين انقالب 

ما . حوائج و تقاضاهای غير قابل گذشت تمام  جامعه بورژوازی من حيث المجموع قرار دارد
طبقه پيشرو بايد با تهور بيشتری وظايف دمکراتيک خود را چنين نتيجه می گيريم که بنابراين 

به پيش د  شعار مستقيم جمهوری را مطرح کند، با صراحت بيشتری اين وظايف را تمامًا بيان کن
  ..."    کشد و 

جدًا چگونه است که رفقا وقتی به بررسی آثار سلطه امپرياليستی در جامعه ما می پردازند، اينهمه 
با آب و تاب به مرثيه خوانی برای افتصاد ملی و بورژوازی ملی می نشينند اما تأثيرات اين سلطه 

ريا، بهيچوجه مورد عنايت قرار نمی امپرياليستی را در صف بندی طبقاتی و مبارزه طبقاتی پرولتا
دهند؟ و چگونه است که از انقالب دمکراتيک بطور کلی سخن گفته می شود اما هيچگونه تحول 

 در دستور کار اين انقالب قرار نميگيرد آنهم در شرايطی که رفقا بطور مشخصدمکراتيکی  
با تحول اوضاع سياسی، "رژيم را در حال بی ثباتی سياسی می دانند و هر آن آماده اند که 

  ؟∗ ∗ ∗**تاکتيکهای خود را متحول سازند
                                                       

  
  ١٠/٣/۶٢)  وريا(                                                                                          کاظم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
**∗ ∗ ∗  . تکثير هواداران چفخا در اروپا١٧طرح برنامه ص   
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  چند کلمه چند کلمه 
  پيرامون مرحله انقالبپيرامون مرحله انقالب) ) ورياوريا((درباره نوشته رفيق کاظم درباره نوشته رفيق کاظم                   

  

کمترين دليش هم . ما با اين رفيق بهيچوجه بر سر اين مسئله وارد مبارزه ايدئولوژيک نمی شويم
مثًال وقتی می . آن است که بقول خودش وی نظرات ما را بطور همه جانبه بررسی نکرده است

جوهر نظرات رفيق مسعود همخوانی ندارد، به نظر ما بطور فرصت طلبانه گويد نظرات ما با 
برعليه نظرات " اينها مسعود را رد کرده اند"ضمن آنکه می خواهد باز از همان تاکتيک معروف 

ما نزد هواداران ساده استفاده کند، در عين حال شهامت آن را ندارد که خود فعاالنه با نظرات 
مايد تا هواداران بفهمند که اين اوست که مسعود را رد کرده است واال رفيق مسعود بر خورد ن

کسی که نمی خواهد نظرات رفيق مسعود را در اين مورد بشکافد و اختالفش را با نظر ما نشان 
  . دهد اگر جز برای استفاده عوام فريبانه نباشد، به چه دليل حرف خود را با اين جمله شروع کند

 وريا می گوئيم دوران اينگونه مبارزات ايدئولوژيک گذشته و او ديگر نبايد ما صادقانه به رفيق
نيز توسعه می ) وريا(سعی کند خودش را پشت سر رفيق مسعود پنهان کند و به رفقای رفيق کاظم 

ما هم . کنيم که مصرانه از او بخواهند حرف خودش را بزند، نه آنکه اين و آن را پيش بياندازد
اصالحات سياسی و اقتصادی به منظور تکامل "ئيم وقتی که رفيق وريا می نويسد، ميتوانستيم بگو

آزاد وسيع و سريع مبارزه طبقاتی تمام آن چيزيست که پرولتاريا می تواند از يک انقالب 
، عينًا از برنامه حزب کمونيست کوموله و سازمان اتحاد مبارزان "دمکراتيک توقع داشته باشد

 آنوقت بگوئيم او هم مانند کوموله در فکر انقالب نيست، بلکه با اين همه کمونيست اخذ شده، و
مرثيه خوانيها می خواهد اصالحات را به جای انقالب جا بزند و به اين ترتيب با نشان دادن اين 

و کوموله احتماًال پاره ای از هواداران سطحی را موقتًا بر ) وريا(شباهت سطحی بين رفيق کاظم 
ديم که حاال ديگر برای ما کوموله ای شده است ولی با اين سبک، مبارزه وی می شوران

  . ايدئولوژيک را نمی شود پيش برد
بطور همه جانبه، نظرات ما را در اينمورد : اوًال) وريا(به همين دليل هم ما تا وقتی رفيق کاظم 

را هم توضيح ندهد، با نظر خود " بطور همه جانبه"از آن مهمتر : مورد بررسی قرار ندهد و ثانيًا
مثًال از اين نوشته رفيق کاظم . وی در اين زمينه وارد مبارزه ايدئولوژيک نمی توانيم بشويم

 دمکراتيک است يا -حتی نمی توان با اطمينان گفت که به نظر او مرحله انقالب، بورژوا) وريا(
درباره تئوری "ر کتاب سوسياليستی؟ و درهر مورد چرا؟ او حتی آن قسمت از نظرات ما را که د

مورد انتقاد قرار می دهد، عينًا نقل نمی کند تا بخودی خود معلوم شود که " مبارزه مسلحانه
به آن بار کرده نمی داده، و رفيق کاظم ) وريا(بهيچوجه آن مطالب اين معناهايی را که رفيق کاظم 

 فوری و نفهميده خوشحالی حق ندارد هر وقت مارکسيستی به نيروهای مولده اشاره کرد،) وريا(
نبايد به اين ) وريا(او هم هوادار نيروهای مولده و اکونوميست شده، رفيق کاظم ! کند، که آی

زودی با سالح مبارزه طبقاتی به جنگ ما بيايد و خودش را به اين دليل که هوادار مبارزه طبقاتی 
ت می کنيم، بورژوازی معرفی است پرولتاريا و ما را به اين دليل که از نيروهای مولده صحب

بورژوازی، . اتفاقًا صرف خواستن مبارزه طبقاتی دليل اين نيست که ما پرولتاريا هستيم. نمايد
مبارزه طبقاتی و قواعد آن را به خوبی می شناسد و اساسًا قبل از پرولتاريا اين بورژوازی بود که 

 مبارزه طبقاتی را می پذيريم و هم، طبقات و مبارزه آنها را در جامعه مشخص کرد ولی ما، هم،
در اين مبارزه، هدف کسب قدرت برای پرولتاريا را تعقيب می کنيم و به عنوان مارکسيست به اين 
حقيقت آگاهيم که همه مبارزات بر بستر روابط توليدی، تکوين و تکامل می يابند،  که در آخرين 

 - اگر رفيق وريا از انقالب بورژوا. تحليل توسط سطح تکامل نيروهای مولده تعيين می شوند
دمکراتيک در مرحله کنونی فقط اين هدف عاجزانه را تعقيب می کند که بيشترين دمکراتيسم در 

 36



جامعه بوجود آيد تا مبارزه طبقاتی آزادانه صورت گيرد بايد همچنين تعيين کند که در اين جامعه 
 باالخره چه کسی به بازسازی اقتصاد مورد نظر او که تازه از اسارات امپرياليسم رسته است

بطور سطحی و ابتدائی بالفاصله از آن ) وريا(ما کلمه ملی را که رفيق کاظم (مشغول می شود؟ 
  ). فقط بورژوازی را می فهمد تکرار نمی کنيم

اکتفاء کند اين رفرميسم خود را بر کدام " اصالحات سياسی و اقتصادی"او که می خواهد به 
می خواهد وارد نمايد؟ بر همان روابط توليدی ايکه امپرياليسم به آن مسلط است و روابط توليدی 

می خواهد ) وريا(می شود در جامعه ما آن دمکراسی ناب را که رفيق کاظم " اصالحات"آيا با 
با تکيه به يک قسمت از نوشته های ما که حتی جرأت نکرده ) وريا(برقرار کرد؟ رفيق کاظم 

 و در حالی که خود اذعان می کند که بطور همه جانبه با نظرات ما بر خورد اصل آن را بيآورد
نکرده، بازسازی اقتصاد ملی را نزد ما و در سيستم فکری ما به معنی پروراندن بورژوازی و سر 
کوب پرولتاريا می فهمد ولی خود صراحتًا می گويد که در روابط توليدی جديد چيزی جز پاره ای 

نمی خواهد و چون کلمه ملی را به کار نبرده ظاهرًا خودش را " سی و اقتصادیاصالحات سيا"از 
سوسياليست می فهمد، ما می گوئيم با هيچگونه اصالحاتی نمی توان روابط توليدی سرمايه داری 

حاصل "وسيع و سريع مبارزه طبقاتی " تکامل آزاد"وابسته را دمکراتيک کرد آنهم به صورتيکه 
 پرولتاريای در قدرت بايد اقتصاد ملی را باز سازی کند واال اين کار به عهده برای اين کار" شود

اساسًا همين باز سازی اقتصاد ملی تحت نظارت پرولتارياست که گذار سريع . بورژوازی می ماند
و بالفاصله به سوسياليسم را تضمين می کند و در مقابل سلطه امپرياليستی، اقتصاد ملی بايد 

در خيال خود تصور کرده است در اين ) وريا( بر خالف آنچه که رفيق کاظم بازسازی شود و
می داند که چريکهای فدائی خلق معتقد ) وريا(رفيق کاظم . مورد در کشور ما دو شق وجود ندارد

فقط يک شق است . نيستند که بورژوازی ملی ای وجود دارد که قادر است اين کار را انجام دهد
ر قدرت بايد اين کار را انجام دهند و اگر اين کار صورت نگيرد جامعه ما در پرولتاريا و دهقان د

انقالب ما به هزار ويک دليل انقالب . بند اسارات روابط توليدی امپرياليستی باقی خواهد ماند
از اين هزار ويک دليل فقط بطوری ناقص به يک ) وريا( دمکراتيک است و رفيق کاظم -بورژوا

ين دالئل پرداخته است و خوشحال است که بحث را آنقدر محدود کرده است که با پاره از يکی از ا
همه کوته انديشی به آن مسلط شده وقتی ما ميگوئيم بايد اقتصاد ملی تحت نظارت پرلتاريا باز 

ما بورژوا هستيم ولی خودش که . سازی شود تا زمينه گذار مسالمت آميز به سوسياليسم فراهم شود
مبارزه "معينی را می خواهد تا در آن شرايط نامعلوم "  سياسی و افتصادیاصالحات"فقط 

  . يابد روشنفکر پرولتارياست  نه، اين نشد طرح بحث" تکامل"با نتايجی نامعلوم " طبقاتی
بهر حال همانطور که گفتيم، با رفيق در اين مورد ما نمی توانيم وارد مبارزه ايدئولوژيک شويم 

رای حل يک مشکل تئوريک به ميدان مبارزه نيامده است ولی برای آنکه به زيرا به نظر ما او ب
يک . می خواهد و به ما نسبت می دهد، درست نيست) وريا(همه اطمينان دهيم که آنچه رفيق کاظم 

تعيين مرحله انقالب عالوه بر امری اقتصادی امری "بار ديگر تًاکيد می کنيم که ما معتقديم که 
 سياسی خود بخود امری است طبقاتی و به مبارزه طبقاتی و صف بندی و امر" سياسی است

نيروهای مختلف در مقابل يکديگر بستگی دارد ولی همه اينها مانع از آن نيست که ما فراموش 
کنيم که در زير همه اين سياستها و مبارزات طبقاتی روابط توليدی و نيروهای مولده به عنوان 

اگر هر جا ما از نيروهای مولده حرف بزنيم يک نفر فورًا . ر داردنيروی محرکه اين روابط قرا
نيروهای مولده فراموش کرده ای که لنين درباره هواداران نيروهای مولده ! آی گفتی: بپرد و بگويد

چه گفته و فورًا ما جا بزنيم و حرف خود را پس بگيريم و هر وقت صحبت از بازسازی اقتصاد 
 بترساند که اقتصاد ملی همان اقتصاد بورژوائی است و باز ما حرفمان را ملی کنيم يکی باز ما را

پس بگيريم و از طرفهای بحثمان نخواهيم که حرفهايشان را روشن تر بگويند و معلوم کنند پس 
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خودشان چه می خواهند آنوقت ديگر ما مارکسيست نيستيم و اساسًا در ميدان مبارزه ايدئولوژيک 
به ما تشرمی زند نه آنکه با ما مبارزه ايدئولوژيک می کند و ما هم ) وريا(ظم قرار نداريم رفيق کا

تنها کاری که می توانيم بکنيم اين است که از اين تشرها جا نخوريم و از او بخواهيم، اگر می 
  :خواهی مبارزه ايدئولوژيک بکنی برو

  . مورد بررسی قرار بده" بطور همه جانبه"نظرات ما را : اوًال
  . نظرات رفيق مسعود را در اين زمينه توضيح بده: ًاثاني
موضع خود را نسبت به نظرات رفيق مسعود که به حق پايه و اساس تئوريک سازمان ما : ثالثًا

است،  مشخص کن تا ما بدانيم اساسًا طرف مبارزه ايدئولوژيک ما در صف هواداران مبارزه 
ميداند که اسلوب مبارزه ايدئولوژيک در ) وريا(مسلحانه قرار دارد يا نه چون خود رفيق کاظم 

درون صف هواداران تئوری مبارزه مسلحانه با اسلوب مبارزه ايدئولوژيک آنها با مخالفين اين 
بايد معلوم کند که در کجا ايستاده است و از کدام سمت ) وريا(تئوری متفاوت است لذا رفيق کاظم 

  . شليک می کند
  .  را با نظرات رفيق مسعود نشان بدهداختالفات نظرات ما: رابعًا
به روشنی نظر خود را درباره مرحله انقالب و برنامه حداقل و حداکثر پرولتاريا، متحدين : خامسًا

و البته اين ديگر بخود او مربوط است ولی ما . وی در اين مرحله و مرحله آينده توضيح دهد
قولهائی از لنين طرف خود را مرعوب نمايد توصيه می کنيم که کمتر سعی کند با استناد به نقل 

  . ديگر کارآئی خود را از دست داده است" فالنی مسعود را رد کرده"اين سالح هم مانند 
                                       

  
  با ايمان به پيروزی راهمان
  چريکهای فدائی خلق ايران

  ۶٢تيرماه 
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    ن ن چند اظهار نظر پيراموچند اظهار نظر پيرامو
  

  ""گزارشی به جنبش انقالبیگزارشی به جنبش انقالبی""
  

  منتشره از طرف عده ای از کادرها و اعضاء و هواداران سابق
  )ارتش رهائيبخش خلقهای ايران( چريکهای فدائی خلق ايران

  
 به نظر ما در حال حاضر نه الزم است و نه ممکن است که سازمان ما در مقابل اين گزارش ـ١

ين لحاظ که اين گزارش اگر در مقابل کسی يا سازمانی ، از االزم نيست. علنًا موضع بگيرد
زيرا به نظر . تا آنجا که اساسًا بتوان گفت که اين گزارش موضع گيری می کند(موضع می گيرد 

ما، مهمترين خصوصيت اين گزارش در آن است که تنظيم کنندگان آن دقيقًا مراقبند که در هيچ 
آرتش رهائی بخش (های فدائی خلق ايران ، اين همان چريک)موردی موضع مشخص نگيرند

زيرا بهر حال اينها، از آن سازمان جدا شده اند، هر چند بطور سطحی و با . است) خلقهای ايران
داليلی پيش پا افتاده سعی کرده اند،  اين جدائی را توجيه نمايند و اينکه به سازمان پيشمرگه ما 

 به معنای قبول ما - ارتش رها ئيبخش–ت که ترک پيوسته اند، نه به سازمان ما خود دليل آن اس
و انتخاب ما و ترک آنها از طرف اين رفقا بيشتر شايد مسئله ای باشد مربوط به حسن . نيست

سلوک ما و سوء رفتار آنها، امری که چه بسا زائيده رشد تضادها در محيط يک زندگی جمعی 
ل در محيط جمعی جديد آنها با ما نيز بوجود بوده و چه بسا که پس از مدتی تضادهائی از همين قبي

آيد و رشد کند و در آن صورت ما آن مختصر امتيازی را هم که از نظر اين رفقا دارا هستيم، از 
  زيرا در اين گزارش بهيچوجه با نظرات و خط مشی ما برخورد ممکن نيست. دست می دهيم

  . خودمان را روشن تر تشريح کنيمنشده است که ما بخواهيم ضمن پاسخگوئی به آنها مواضع 
مثًال تا آنجا که به انشعاب مربوط است، اين واقعيتی است و هر گونه انتقادی در اين زمينه به ما 
وارد است که ما هنوز بطور منظم و سيستماتيک مسائل مربوط به انشعاب را فرمولبندی نکرده 

ولی اين رفقا حتی همانقدر ادبياتی را . يمايم و جريان انشعاب را بطور همه جانبه تشريح ننموده ا
در نشريات درونی ما چه قبل و چه . نيز که در اين مورد موجود است، بطور کلی ناديده گرفته اند

بعد از انشعاب آثاری وجود دارد که مسائل انشعاب، البته بطور جزئی و مشخص و نه به صورت 
واستند، می توانستند اکنون که پيشقدم شده اند اگر اين رفقا می خ. همه جانبه و جامع، مطرح است
 - آرتش رهائی بخش خلقهای ايران -انشعابی که با دشنام گوئيهای (و از انشعاب صحبت کرده اند 
اينکار خود را بر اساس تمام اسناد و مدارک موجود قرار می ) مردم از وجود آن مطلع شدند

فعال در اين بحثی که آنها آغازکرده اند، به روشن تر آنگاه ما هم امکان داشتيم تا با شرکت . دادند
شدن علل و انگيزه های انشعاب کمک کنيم، تا بر اساس آن زمينه ها و مواضع يک اتحاد اصولی 

  . را بررسی نمائيم
  
 ولی ما می توانيم گزارش اين رفقا را در بين خود به بحث بگذاريم، آن را نقد کنيم، يعنی ببينيم ـ٢

هائی از آن موافقيم، با چه قسمتهائی مخالفيم، چه چيزهائی را کم ميدانيم، اساس اين با چه قسمت
لذا رفقای ما که تقريبًا در جريان انشعاب . بحث ناگزير بايد درک و نظر ما درباره انشعاب باشد

قرار داشتند، بايد چه بطور شفاهی و چه بطور کتبی در امر تشريح تجريبات و نظريات خود در 
نظرات هر رفيق به بحث . مورد شرکت کنند و بر اساس آن اين گزارش را به نقد بکشنداين 
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جمعی گذاشته می شود و سرانجام حاصل اينکار جمع بندی سازمان از انشعاب، علل پيدايش، 
  .پروسه تکوين و چگونگی اعمال آن خواهد بود

   
از " گزارش"نظيم کنندگان از حد طرح انشعاب و همچنين داليل خروج ت" گزارش" ولی اين -٣

فراتر رفته و سعی کرده است طرحی کلی از تاريخ تکامل سازمان ... ارتش رهائيبخش 
متأسفانه در اين مورد نيز رفقا حتی حداقل مدارکی را نيز که . چريکهای فدائی خلق بدست دهد

و مدارک موجود موجود است ناديده گرفته اند و سعی نکرده اند تا نظرات خود را به کمک اسناد 
اين امر مخصوصًا بر عهده رفقائی است که سابقه (در اينمورد نيز ما می توانيم . توضيح دهند

اظهار نظر اين رفقا را در رابطه با اسناد و مدارک موجود و ) بيشتری در سازمان دارند
مان تجربيات و حتی خاطرات شخصی خود تحليل کنيم و حتی االمکان مشخصًا تاريخ تکامل ساز

اينها کارهای تئوريک خوبی است که البته به فرصت کافی و کار صبورانه . را تدوين نمائيم
احتياج دارد ولی هرگاه صورت گيرد بدون شک پايگاه تئوريک سازمان ما را مستحکم تر خواهد 

  . کرد
  
تيار  نوشته های درون سازمانی که به اين نحو بوجود می آيند را به نظر ما می توان در اخ-۴

و در صورتيکه آنها مايل باشند، حول اين امور، مقدمتًا . قرار داد" گزارش"تنظيم کنندگان اين 
البته اين کار را فقط در صورتی، و تا . يک مبارزه ايدئولوژيک درونی را با آنها سازماندهی کرد

  . آن حدی بايد کرد که آنها را در اين کار جدی و صميمی ببينيم
  
و " چريکهای فدائی خلق"طرحی بسيار کوتاه و مجمل از تاريخچه پيدايش " ارشگز" در آغاز -۵

تدوين تئوری مبارزه مسلحانه ارائه می شود که مطابق آن سازمان را در واقع فقط در همان چند 
ماه اول تشکيل آن، يعنی قبل از دستگيری و شهادت رفقا احمد زاده و پويان در راهی صحيح می 

انحراف در سازمان آغاز می شود که دليل اصلی آن عدم درک و يا بهتر بگوئيم داند و پس از آن 
در اين طرح کوتاه اساسًا گفته نمی شود که به . درکهای گوناگون ازمبارزه مسلحانه ارائه می شود

چه دليل نظرات بنيانگذاران سازمان ما صحيح بوده و در صورت درست بودن نظرات آنها به چه 
 که آنها مطابق با اين نظريات به عمل صحيح هم دست زدند و چه داليلی در دست دليل معتقد است

است که پس از دستگيری و يا شهادت بنيانگذاران، سازمان به کج راه رفت و نمود آن در عمل 
و آيا واقعًا زمانی که نظرات رفيق . يعنی اساسًا در مبارزه مسلحانه اين سازمان چگونه تجلی کرد

به عنوان نظرات سازمان  اعالم شد، آيا در واقع اين نظرات مورد اجراء هم قرار جزنی رسمًا 
 يعنی زمان دستگيری و شهادت ۵٠ چرا که مطابق نظر اين رفقا از همان اوايل سال -می گرفتند 

رفقای بنيانگذار، سازمان با آنکه رسمًا نظرات رفيق مسعود را به عنوان تئوری خود اعالم می 
 ۵۶ واکنون چه دليلی در دست است که بگوئيم در سال - از آن منحرف شده بود در عمل. کرد

در هر حال تطابق يا عدم تطابق . سازمان عمًال هم مطابق نظرات رفيق جزنی حرکت می کرد
وقتی ما می . عمل سازمان با نظرات رفيق جزنی را نمی توان فرض گرفت، بلکه بايد اثبات کرد

سازمان نداريم معنی آن اين است که مسائل را بطور مشخص بررسی گوئيم تحليلی از گذشته 
نکرده ايم وگرنه می توان با نوشتن چند صفحه و با مطالبی کلی قضيه را فيصله داد و اعالم کرد 

" پيشاهنگی"ما . ولی اينکار شايسته چريکهای فدائی خلق نيست. که ما از گذشته خود تحليل داديم
  .وا ميگذاريم" پيکار"و " کوموله"نهای نظير در اين امر را به سازما
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 پس از اين به اصطالح تاريخچه، انتقاد از نظر کسانی شروع می شود که گويا معتقد بوده اند، -۶
اشاره نمی شود . اکنون بايد انقالب بورژوا دمکراتيک بکنيم و بعد به انقالب سوسياليستی بپردازيم

نی است يا متوجه نظرات رفيق مسعود، يا برداشت غلط از که اين انتقاد متوجه نظرات رفيق جز
نظرات رفيق مسعود و يا اساسًا انتقادات متوجه عملکرد سازمان است که صرف نظر از هرگونه 

 نظری مطرح می شود به اين مضمون بهرحالپايگاه تئوريک، عمًال به اين شيوه رفتار می کنند، 
 بورژوا دمکراتيک کرد و بعد انقالب سوسياليستی و که کسانی فکر می کنند، اول بايد انقالب

برای انجام انقالب بورژوا دمکراتيک رهبری پرولتاريا الزم نيست، اين انتقاد را نمی کند که پس 
يعنی گذار به سوسياليسم مشکوک است، بلکه به " قدم بعدی"از اين انقالب بورژوا دمکراتيک 

غير اشتن همين قدم اول يعنی انقالب بورژوا دمکراتيک آنها می گويد بدون رهبری پرولتاريا برد
" گزارش" و کار در ميان طبقه کارگر و تشکل طبقه نه فقط آنطور که نويسندگان ممکن است

يعنی گذار به سوسياليسم، " برداشتن قدم بعدی"تصور می کنند، برای فراهم کردن زمينه جهت 
 دارد و بدون آن اين انقالب اهميت اساسیيک نيز بلکه همچنين برای انجام انقالب بورژوا دمکرات

و نگرانی اين رفقا در مورد سرنوشت نامعلوم انقالب سوسيالستی پس از . به نتيجه نمی رسد
 دمکراتيک و اگر –چون شکست همين انقالب بورژا . انقالب بورژوا دمکراتيک بی معناست

ن، بدون رهبری پرولتاريا مثل نخواهيم از شکست صحبت کنيم، عدم امکان پذيری پيروزی آ
روز روشن است و رهبری پرولتاريا نيز البته بدون تشکل طبقه کارگر غير ممکن است و اينجا 
می رسيم به آستانه آن بحث معروف که چگونه طبقه را متشکل کنيم که بحث اساسی و خدمت 

ران تئوری اگر ما هوادا. بزرگ تئوری مبارزه مسلحانه در پاسخگوئی مشخص به آن است
مبارزه مسلحانه، کارگران را فراموش کنيم، البته اپورتونيستها تا آنجا که جرأتشان و سرکوب 

ولی اين امر نه تنها برای مصالح انقالب . پليس به آنها اجازه دهد، در ميان کارگران نفوذ می کنند
اگر . می باشد مرگبار دمکراتيک نيز -سوسياليستی زيانباراست، بلکه برای انقالب بورژوا

بخواهيم يک لحظه اسير اين احساسات سوسياليستی ناپخته رفقا بشويم بايد بگوئيم که اساسًا 
پرولتاريای ايران انقالب سوسياليستی خودش را با شرکت در انقالب بورژوا دمکراتيک آغاز می 

  . کند
يش از پيش روشن به هر حال اکنون پس از پنج سال جنبش وسيع توده ای در ايران همه نظرات ب

اند و ديگر اينگونه سخن گفتن سربسته و انتقاد از نظراتی که معلوم نيست به چه کسی تعلق 
اگر زمانی رفيق جزنی آگاهانه از بردن نام رفيق مسعود . دارند، هيچ هدفی را بر آورده نمی کند

و اين امر  - در عين حال که نظرات وی را مورد چون و چرا قرار ميداد -خوداری می کرد 
باعث می شد که نظرات وی با سهولت بيشتری در درون سازمان رسوخ کند اما امروز ديگر 

و بالفاصله از او . انتقاد بی نام نشان از هر نظری حتی اين فايده را هم برای انتقاد کننده ندارد
  ...ه و غيره و غير" کدام خط است"، "کدام سازمان است"؟ "منظور کيست"پرسيده می شود که 

      
مشکالت بلکه به قدم اول جهت حل را نه به عنوان " مصاحبه" وقتی رفقا تنظيم و انتشار -٧

می بينند اوًال بر روی کم حافظگی خواننده خود،  و ثانيًا روی بی " ليبراليسم"عنوان اولين تجلی 
 و موضع بود" مصاحبه"و درکی که در آغاز نسبت به " مصاحبه"اطالعی او از شرايط تنظيم 

  . داشت حساب می کنند" مصاحبه"ايکه جمع کوچک اوليه نسبت به مسائل مطروحه در 
ولی نمی گويند چه مباحثی نيمه کاره . رفقا از مباحثی که نيمه کاره مانده بود، صحبت می کنند

مانده بود و مشخصًا چه کسانی گمان می کردند که مباحث نيمه کاره است و سر انجام برای حل 
مثًال رفقا می گويند که يکی از مباحث نيمه .  مباحث نيمه کاره چه تصميماتی گرفته شدمشکل

برای رژيم پس از قيام به نحوی ) د(و ) خ(کاره همين مسئله پايگاه دولت بود و مثًال همين رفقا 
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ک پايگاه ملی می شناختند و سر انجام خود همين رفقا از طرف سايرين مًامور شدند که البته با کم
همه بحث درباره ترکيب طبقاتی دولت پس از قيام را سازماندهی و جمع بندی کنند و قرار شد که 
اگر نظر حاصل از اين جمع بندی غير از آن چيزی بود که در مصاحبه اعالم شده، رفيق اشرف 
در مصاحبه ديگری رسمًا اعالم کند که نظر قبلی خود را رد کرده و نظر جديد را به عنوان نظر 
سازمان پذيرفته است و يا آنکه آن را نظر شخصی خود اعالم کند و تبعيت سازمانی خود را از 

اين فقط يک نمونه بود، ولی بهترين نمونه هم بود، و همين نمونه . نظر رسمی سازمان اعالم نمايد
به قول خود رفقا جريان عملی مبارزه . هم نشان می دهد که کار با چه مبنای درستی آغاز شد

موضعگيری می طلبيد و کسی نمی توانست به بهانه آنکه بحثها نيمه تمام است روی مبل خود بلمد 
و مشغول مطالعه باشد، ولی در عين حال نمی شد هم بحثهائی را که يا نيمه تمام است و يا همه در 

  . مورد آن موضع ندارند، بعنوان نظر همگان اعالم کرد
ند مصاحبه نه برای پاسخگوئی به سخنان سخنگوی سازمان، برخالف آنچه اين رفقا گمان می کن

ما از پيش تصميم داشتيم که صدای خود را به گوش توده ها برسانيم و . بلکه به بهانه آن منتشر شد
پس . زيرا همه نظرها را متوجه اين طرف کرده بود. سخنان اين سخنگو فرصت خوبی پيش آورد

 در مصاحبه مطرح کرديم، بهترين و دمکراتيک ترين راه را ما اگر مباحثی را که نيمه تمام بود،
هم برای رفع اين نقيصه ارائه داديم، ولی آيا در عمل به روش صحيحی که در پيش گرفتيم پای 

تحليل خود را از دولت ارائه کردند آيا آنها بعدها با ) د(و رفيق ) خ(آيا هرگز رفيق . بند مانديم
طور ضمنی، موافقت خود را با اين تحليل و کفايت بحث درباره هماهنگ شدن با کل سازمان و ب

آن نشان ندادند؟ آيا همين ما نبوديم که مرتبًا از آنها تحليلشان را می خواستيم ولی آنها ديگر تحت 
تأثير شور و شوقی که انتشار مصاحبه بر انگيخته بود، اختالفات خود را با آن از ياد بردند، تا در 

خودش نمی گفت مصاحبه آنقدر ) خ(به نحوی ديگر باز به ياد آورند، آيا رفيق شرايطی ديگر و 
آيا رفيق مصاحبه گر در اين ميان . نيرو به نفع ما آزاد کرده که ما قادر به سازماندهی آن نيستم

برای خودش حق ويژه ای می خواست، آيا خود او با کمال تواضع برای جلوگيری از انشعاب 
مانی که به نام او برای توده ها شناخته شده بود، کناره نگرفت؟ رفقا به اين حتی از مرکزيت ساز

می گويند لبيراليسم؟ اگر اين روش نشانه لبيراليسم است، درباره روش اين رفقا که راجع به 
مسائلی چنين مشخص و روشن، چنان جمالت کلی و مبهم می گويند و با بی قيدی کامل 

  .وب می رانند، چه بايد گفتليبراليستی، همه را با يک چ
   
" به وظايف کمونيستی خود بعد از قيام عمل کنيم" وقتی رفقا انتقاد می کنند که ما نتوانستيم -٨ 

وقتی می گويند نه فقط به محتوای مارکسيستی اين مبارزه، بلکه به شکل آن نيز در عمل وفادار 
له بر سر آن است که آيا خود اين رفقا نمانديم، ممکن است ما هم با آنها موافق باشيم، ولی مسئ

  حتی هم اکنون می توانند بگويند ما در آن زمان ميبايست چه می کرديم که نکرديم؟ 
ما مشخصًا می گوئيم، می بايست به شعارهای خود عمل می کرديم که نکرديم و بايد در جهت 

 از آن زمان يعنی رفقای ارتش رهائيبخش معموًال. سازماندهی مسلح توده ها حرکت می کرديم
 که مصاحبه منتشر شد سخنی نمی گويند ولی کًال انتقاد می کنند که ۵٨ خرداد ٨مثًال از آن روز 

البته آنها آن شجاعت تئوريک را ندارند که . سازماندهی مسلح جدا از مبارزه مسلحانه معنی ندارد
يم، ولی اگر اين شجاعت را دست می زد" عمل مسلحانه" نيز ما بايد به ۵٨بگويند در آن خرداد 

داشتند از حرفشان اين نتيجه گرفته می شد و آنوقت مورد اين سؤال قرار می گرفتند که آيا اين 
اگر آن زمان داشتيد پس چرا آنهمه مصاحبه . نظر را همان موقع هم داشتيد؟ يا بعدًا کسب کرديد

ا وارد اين بحثها نمی شوند، ولی را ستوديد و اگر بعدًا کسب کرديد، پروسه کسب آن چه بود؟ آنه
 زيرا توده -بهر حال استداللشان اين است که شعارسازماندهی مسلح توده ها يا شعار پوچی است 
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سازماندهی ) که در قاموس آنها عمل مسلحانه معنی می دهد(ها در جريان خود مبارزه مسلحانه 
ن نظامی در جريان مبارزه  يا شعار سياسی کاری است، يعنی ايجاد سازما-مسلح می شوند 

  . سياسی، اين انتقادی است که آنها می کنند و ما تا جائی که وسعمان رسيده پاسخ داده ايم
حاال ميان اين دو دسته يک دسته سومی ظاهر شده که می گويند همه چيز غلط بوده  ولی نمی 

ما غلط بود؟ تئوری ما گويند دقيقًا و مشخصًا چه چيزهائی غلط بوده، شعار ما غلط بود؟ تحليل 
؟ ولی به هر حال در مورد اين !بود؟ عملکرد ما غلط بود؟ سازماندهی غلطی داشتيم؟ کداميک

؟ و حاال که !الزم نمی بينند که بگويند اگر چطور می شد، درست می شد" غلط بود"همه چيز که 
يا آنها . شتندسازمان به دو شق شده، تقصير کی بود؟ آيا خودشان هم در اين قضيه سهمی دا

و به همين دليل هم " انحرافات به تنگ آمده بودند"خودشان موجودات معصومی بودند که فقط از
آب به آسياب انشعاب طلبان می ريختند و بعد به نحوی کامًال ليبراليستی به خودشان امتياز می 

ز را معلوم کنند، پس در اين بخش اين رفقا بايد چند چي" به تشکيالت جديد اميد بستند"دهند که 
و شايد اين قسمت بهترين خدمتی (يکی آنکه چه شد؟ چرا شد؟ چه کسانی مقصر بودند؟ و باالخره 

نقش خود آنها در اين ميان چه بود؟ آنها امروز ) باشد که آنها در اين زمينه می توانند بکنند
ب انشعاب طلبان آب انشعاب را محکوم می کنند ولی فراموش می کنند که بگويند خودشان به آسيا

ليبراليسم اين است،  ديگران را ديدن و خود را نديدن و اين ليبراليسم را مصاحبه در اين . ريختند
  . رفقا رخنه نداده است، بلکه اين رفقا درست به دليل ليبراليسم خود در مقابل مصاحبه قرار گرفتند

تباهات کهنه شده ای است که نه فقط حتی اشتباهات ما، اش"ما فکر می کنيم وقتی رفقا می نويسند 
در سطح جنبش بارها به نمونه آن برخورد شده، بلکه تکراری است از اشتباهات گذشته همين 

، بيشتر مفتون زيبائی اين جمله شده اند تا محتوای واقعی آن، اثبات همين ادعا خود می "سازمان
لی آنها دنبال جمله بندی زيبا توانست رفقا را به جای کلی گوئی به تحليل مشخص سوق دهد و

هستند، نه دنبال حرف مشخص، کداميک از اشتباهات گذشته سازمان به بند و بستهائی که مثًال 
علنًا می گويد انشعابگران در داخل سازمان به آن مشغول بودند و آنها را تا حد وظيفه ) الف(رفيق 

∗.کمونيستی خود باال می برد شبيه بوده است

از ) الف( اين رفقای تنظيم کننده گزارش کسی نيست که در اين بست و بندها که رفيق آيا در ميان
به کسانی که . و اگر هست بهتر نيست، انتقاد را از خود شروع کند. سهيم باشد! آن سخن می گويد

انتشار اعالميه به مناسبت شهادت رفيق اسمر را دليل تشکيالت شکنی ما جلوه دادند، در عين حال 
جمع آوری امکانات برای پيشبرد عملی "اعتراف می کنند که خيلی پيش از آن مشغول خود 
بوده اند،   با ما که بهر حال غلط يا درست با انشعاب مخالف بوده ايم، از نظر تنظيم " کارها

کنندگان گزارش يکسان به نظر ميرسند، آيا چه شده است که اين رفقا اين گونه تفاوتها را نمی بيند، 
 نزديک بينی آنها و اينکه قضايا را تا بيش از نوک دماغشان می بينند باعث شده است که آيا

اختالفات را نبينند، يا آنکه چنان از باال و از دور به قضايا برخورد می کنند که اين تفاوتها به 
 ليبراليسم و آيا خود اين نديدن تفاوتها يکی از بهترين نمونه های ليبراليسم نيست؟. نظرشان نمی آيد

به اميد "کسانيکه همه را محکوم می کنند و آخر سر خودشان را جزء آنهائی جا می زنند که گويا 

                                                 
ناسبات با حاملين آن ايده های منحط را بنمائيم، در اين رابطه بر ضرورت انشعاب تاکيد کنيم، هر آهنگ بريدن م "...  ∗

گونه جمع آوری امکانات برای پيشبرد عملی کارها را اقدامی انقالبی بنمائيم و سخن کوتاه، همه تالش خويش را در اين راه 
  )".  حقيقت خود جريان انشعاب نيز يک جريان خودبخودی بود؟در. (بکار گيريم، آيا اين پروسه حرکت باز هم ثابت می کند

وظايف "نقل قول باال از رفيق الف از نشريه تئوريک رفقای ارتش اخذ شده است و به خوبی نشان می دهد که درک رفقا از 
  .چگونه بوده و هست" کمونيستی
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اوج ليبراليسم زمانی است که "به ارتش رها ئيبخش خلقهای ايران پيوسته اند " آغاز حرکتی نوين
  .  و اشتباهات خود الپوشی گردد" اعتراف شود) ديگران(به اشتباهات 

  
 از متن چاپ شده است که ٢٣ ص ۶ظر ما بهترين قسمت اين گزارش پاورقی شماره  به ن-٩

را } )ارتش رها ئيبخش خلقهای ايران(چريکهای فدائی خلق ايران {شرايط هويت يافتن سازمان 
  . مطرح می کند

  :۶متن پاورقی شماره 
  ۴٩انه از سال تشکيالت چريکهای فدائی خلق ايران با اعالم  اعتقاد به تئوری مبارزه مسلح

 ما با انتشار جزوات و نشريات و کتابهايی اعالم کرديم که ۵٨شروع به حرکت نمود و در سال 
) درست يا غلط(موضع ما اين است که همين راه را ادامه دهيم و درک خود را از اين ديدگاه 

درک خاصی از بنابراين هويت سياسی چريکهای فدائی خلق ايران با . رسمًا به جنبش ارائه داديم
مشخص می شود و در سطح جنبش همه آنها " تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک"

 ما از اين تشکيالت جدا شديم و اين گذشته را انحرافی ۶٠در سال . را با اين موضع می شناسند
 حرکت شروع به) ارتش رها ئيبخش خلقهای ايران(دانستيم و به نام چريکهای فدائی خلق ايران 

آيا تا زمانيکه رسمًا مواضع جديد خود را اعالم نکرده ايم و روشن نکرده ايم که اين اسم . نموديم
و خط و مرز خود را با چريکهای فدائی که تا کنون وجود داشته اند، و . حامل چه برنامه ای است

  کًال رابطه خود را با گذشته خويش روشن 
  .  هويت ما روشن است؟ به نظر ما نهنکرده ايم، می توانيم  ادعا کنيم که

                                                                                                  
  با ايمان به پيروزی راهمان
  چريکهای فدائی خلق ايران

  ۶٢مرداد 
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