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ارديبھشت جاری، سخنگوی سازمان چريکھای فدائی خلق ايران، با  ٢۶در 
اعالم خبر اخراج رفيق اشرف دھقانی ضربه سختی بر اذھان توده ھا و فعالين 

ميان آنھا روشنفکران انقالبی می خواستند مردم و در . جنبش ما وارد نمود
آنھا بصورت پچ پچ ھای درگوشی انبوھی از . بدانند حقيقت حادثه چيست

شايعات و تحريفات را شنيده بودند، اما خطوط ناباوری را با وضوح کامل ميشد 
. در چھره شان خواند  

ت؟ و يا الزم بود تا روشن شود مسئله چه ابعادی دارد، آيا مسئله ای فردی اس
در بعدی طبقانی مطرح است؟ آيا تنھا در بعدی تشکيالتی مطرح است؟ يا اينکه 

 امری ايدئولوژيکی و سياسی است؟

اکنون ديگرالزم بود مسئله را روشن نمود، و برای اين کار ضرورت داشت تا 
.خود رفيق اشرف دھقانی زبان بگشايد، و حقايق را بازگو کند  

.فتگو به اين نياز و ضرورت پاسخ مثبت دادرفيق اشرف دھقانی در يک گ  

اما متاسفانه بسبب برخی مصلحت ھا . آنچه در پی ميآيد حاصل آن گفتگوست
نتوانستيم اقدام به چاپ کامل اين گفتگو نمائيم و اين امر از جامعيت گفتگو کاسته 

ولی در ھر حال تصميم گرفتيم با حذف بخشھائی از گفتگو، آنرا منتشر . است
م با اميد اينکه بتوانيم در آينده ای نزديک به چاپ ھمه اين مصاحبه اقدام نمائي
.نمائيم  

١٣۵٨خرداد  ٨  
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ولی در ضمن . ما تاکنون تصور ميکرديم که شما از اعضای فعال سازمان چريکھای فدائی خلق ايران ھستيد -والس
ارديبھشت با کمال حيرت از  ٢۶ی بتاريخ سخنرانی سخنگوی سازمان چريکھای فدائی خلق ايران در دانشگاه صنعت

  اين سخنگو شنيديم که شما از سازمان اخراج شده ايد آيا اين خبر صحت دارد؟
  .متاسفانه بلی -جواب

  يعنی شما اکنون عضو سازمان چريکھای فدائی خلق ايران نيستيد؟ - س

يک چريک فدائی ھستم و بوده ام من رسما عضو آنچه که آن شخص به عنوان سخنگويش سخن گفت نيستم ولی من  - ج
  .و فکر ميکنم بعنوان يک چريک فدائی خواھم مرد

از يکسو قبول ميکنيد که عضو سازمان نيستيد و از سوی ديگر خود را چريک فدائی . پاسخ شما روشن نيست - س
  .خلق ايران ميدانيد

به اين . بخاطر مصالح جنبش کرده ام علت آنکه پاسخ من به نظرتان روشن نميآيد سکوتی است که من مدتھا صرفا - ج
معنی که از مدتھا پيش مسائلی مطرح بوده که من فکر ميکردم طرح آنھا در کوران مبارزات خلق نوعی بدبينی و بی 

لذا سکوت کردم ولی متاسفانه آن سخنگو به . اعتمادی به سازمان بوجود ميآورد که آنرا به مصلحت کل جنبش نميديدم
  .و شايد با بدخواھی زيرکانه ای آنرا برمال کردبدترين شکل ممکن 

  آيا طرح آنھا را در اين مصاحبه مصلحت ميبينيد؟. چه مسائلی - س

ديگر مصلحتی که برای سکوت وجود داشت با اين سخنان از بين رفت و شايد حاال ديگر سکوت مصلحت . بلی - ج
  .ذشتمنباشد زيرا منافع خلق مطرح است و من در اين زمينه خيلی بی گ

  يعنی مسائل مربوط به اخراج شما جنبه فردی نداشته؟ - س

  .ابدا - ج

  يعنی شما حاضر بوده ايد در سازمان باشيد و شما را اخراج کرده اند؟ - س

  .بيک معنا، بلی - ج

  ممکن است جريان را برای ما توضيح دھيد؟ - س

بياد ميآوريد؟ رستاخيز سياھکل و وقايع بعد  را ۴٩سال . برای توضيح اين امر توجه شما را به گذشته جلب می کنم - ج
از آن را ميگويم بيادتان ھست که رژيم چه ھياھويی براه انداخت؟ بيادتان ھست که در روزنامه ھا مينوشتند که ھمه اين 

  .مسعود احمدزاده بپا کرده است" مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتيک"را کتاب " فتنه ھا"

  .بلی بياد داريم - س

بلی سازمان چريکھای فدائی خلق ايران بدين صورت که البته تنھا حاصل کار رفيق مسعود نبود بلکه حاصل چھار  - ج
سال کار شبانه روزی گروھھای تشکيل دھنده سازمان در زمينه ھای مختلف بود، بوجود آمد و الزم نيست ديگر من 

  .درس جانبازی را در مقابل ظلم، به خلق آموختندبرای شما توضيح بدھم که چگونه چريکھای عضو اين سازمان 

  .نه الزم نيست، ما بخوبی بياد ميآوريم ولی ارتباط اين مطلب را با مسئله اخراج شما از سازمان درک نميکنم - س

  .......سازمان چريکھای فدائی خلق ايران به اتکاء تئوری مبارزه مسلحانه بوجود آمد . اين ارتباط را روشن ميکنم - ج



 

ببخشيد ممکن است پيش از ادامه، خطوط اساسی تئوری مبارزه مسلحانه را که اين روزھا خيلی از آن صحبت  - س
  ميشود، تشريح کنيد؟

تئوری مبارزه مسلحانه براساس اين تحليل که در کشور . و اساسا اينرا برای ادامه صحبت الزم ميدانم. با کمال ميل - ج
کامال بر اقتصاد ما مسلط شده قرار دارد و توضيح ) کمپرادور(رژوازی وابسته بو" انقالب سفيد"ما مخصوصا پس از 

ميدھد که در شرايط حاکميت بورژوازی وابسته به امپرياليسم شکل حکومتی صرفا سياه ترين شکل استبداد و دھھا بار 
رفا سياسی نميتواند بسط که چنان وضع را بر توده ھا تنگ ميکند که ھيچگونه مبارزه ص. سياه تر از فاشيسم ميباشد

لذا ھرگونه مبارزه بايد با تکيه به عاليترين شکل مبارزه سياسی يعنی . يافته و از حالت محافل روشن فکری خارج گردد
مبارزه نظامی انجام شود و اساسا تصور اينکه از راه مبارزات صرفا سياسی بتوان در چنين کشوری حاکميت سياسی 

و حتی از آن کمتر بدون تکيه به قھر بتوان سازمان ھای سياسی و اقتصادی مبارزه طبقاتی را  امپرياليسم را نابود کرد،
بر اساس اين خط مشی . و برای اين مطالب چه داليلی بارزتر از خود واقعيات است. ايجاد نمود، غير ممکن است

  .نظامی بوجود ميآيد که الزمه تحقق آنست–سازمان سياسی 

  پرسيدم ارتباط اين مطلب با اخراج شما از سازمان چيست؟. برگرديم سر مطلب - س

سازمان چريکھای فدائی خلق ايران با تئوری مبارزه مسلحانه ھم استراتژی ھم تاکتيک آغاز کرد، و ديديد که چه  - ج
ه ھا با حماسه ھا آفريد و پس از علنی شدن سازمان اقبال توده ھا به اين سازمان نشان داد که در آن روزھای سياه تود

چه مھر و عالقه ای کارھای چريک ھا را تعقيب ميکردند، و شھادت شھدای اين سازمان چه داغھای بزرگ به دل 
اين مبارزه رژيم را وادار کرد که ھمه اشکال . مردم ما گذاشته و چه جای بزرگی را نيز در اين دلھا اشغال کرده است

به بن بست برسد و چه بارھا که رژيم فرياد فاتح شدن سرداد و گاه حتی سرکوب را بميدان بياورد و بيازمايد تا جاييکه 
کردم که رژيم فاتح شده است و توانسته است سازمان را از بين ببرد زيرا تقريبا تمام اعضاء يا خود من ھم تصور می 

د و حتی يک نفر خود دستگير شده يا به شھادت رسيده بودند ولی تئوری مبارزه مسلحانه اين وضع را پيش بينی ميکر
  .ميتوانست عامل احيای مجدد سازمان باشد و اين بھترين دليل کارآئی اين تئوری بود

  فکر می کنم امروز اين نظرات را خيلی ھا قبول دارند؟ - س

 البته خيلی ھا در ميان مردم و کادرھا و ھواداران سازمان صادق است ولی امروز ميبينيم که تمام اپورتونيستھا با - ج
اسم ھای مختلف و بظاھر با شيوه ھای گوناگون باين تئوری ميتازند و ظاھرا در رد تئوری مبارزه مسلحانه بر يکديگر 

سبقت می گيرند ولی تازه از راه رسيده ھا ھر ادعايی در اين ميدان داشته باشند پيش کسوتی اين مبارزه با حزب توده 
از ھمه در آن زمان که بسياری از اپورتونيستھای امروزی جرات " ! ترشجاعانه "و " ! صريح تر"و انصافا آنھا . است

تاختن به اين تئوری را نداشتند به رد آن پرداختند و برای انجام اينکار ھمان کاری را کردند که امروز ھم اين دير 
ميکنند و بخيال خودشان آمدگان پر مدعا انجام ميدھند، يعنی کتاب مسعود احمدزاده را از روی کتابھای لنين غلط گيری 

  .انحراف از مارکسيسم را افشاء مينمايند

  مسلما روی سخن شما با سازمانھای باصطالح سياسی کار است نه سازمان چريکھای فدائی خلق ايران ؟ - س

ين متاسفانه بايد بگويم که اشاره من فقط به آنھا نيست بلکه با اپورتونيستھايی که در مرکزيت سازمان ما و در ب - ج
  .مسئولين آن کمين کرده اند و سخنگوی آنھا آنگونه اخراج مرا در آن جلسه کذايی اعالم ميکند نيز ھست

اين سخنان برای ما بسيار تعجب آور است يعنی مرکزيت سازمان چريکھای فدائی خلق ايران به مبارزه مسلحانه  - س
  معتقد نيست؟

نظامی  –يعنی يک مبارز سياسی " چريک"ی فدايی را ھمين تعجب شما باعث تاسف است ھمه مردم چريکھا - ج
....... ھمه مردم سازمان چريکھای فدائی را ادامه دھندگان راه احمدزاده ھا پويان ھا، حميد اشرف ھا و . ميشناسند

صفايی ھا ميدانند و حرکات ظاھری مرکزيت سازمان نيز در جھت القای اين مفھوم به مردم است ولی واقعيت چنين 
و ھمن واقعيت است که امروز من وظيفه دارم آنرا به خلق مبارزمان اعالم کنم و از ھواداران و کادرھای . نيست
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سازمان بخواھم که برای تصفيه اين سازمان که به حق ارزنده ترين چيزيست که خلق ما داراست، مرا و ھمفکرانم را 
  .ياری کنند

  ممکن است اين مطلب را بيشتر توضيح بدھيد؟ - س

و ارزنده ترين . را به سازمان ما بياد داريد؟ در آن سال ما رفقای بسياری را از دست داديم ۵۵شما ضربات سال  - ج
من و رفيق حرمتی پور بعنوان اعضای شورای عالی سازمان که در بخش خارج از کشور مسئوليت تنظيم . آنھا را نيز

جھان و تامين امکانات الزم برای سازمان در داخل کشور را روابط سازمان را با سازمانھای انقالبی و مترقی منطقه و
در اين ضربات مرکزيت سازمان کامال از . بعھده داشتيم، در طی اين ضربات رابطه ما موقتا با داخل کشور قطع شد

ر مرکزيت جديد در جھت بازسازی سازمان تالش نمود و مشکالتی را از س. بين رفته و مرکزيت تازه ای تشکيل ميشود
ولی بياد داشته باشيد که با توجه به موقعيت تشکيالتی و مدتی که از عضويت اين رفقا در سازمان ميگذشت . گذراند

بخصوص با توجه به . نميتوانستند تئوری مبارزه مسلحانه را عميقا آنطور که رفقای شھيد ما از آن درک داشتند بفھمند
ورده بود و اين امکان را ميداد که باز اپورتونيستھا با لباس ھای جوی که تسھيل نسبی بعدی شرايط مبارزه بوجود آ

گوناگون در ميدان مبارزه ظاھر شوند و مدعی رھبری پرولتاريا گردند، در حاليکه بنابر سنت خويش سرسختانه عليه 
شی سازمان مرکزيت جديد نتوانست در موضع دفاع از تئوری ھا و م. تئوری انقالبی مبارزه پرولتاريا می جنگيدند

ناچارا تجديد نظر در تئوريھای قبلی شروع شد و ھنگاميکه ارتباط مجدد من با سازمان برقرار شد با کمال . قرار گيرد
تعجب متوجه شدم که مرکزيت تازه عنوان کرده است که خط مشی گذشته ما غلط و غير مارکسيستی بوده است و گويا 

  .د برای رفع اين بيماری آثار رفيق جزنی را تجويز می کردمرکزيت جدي. ما دچار اپورتونيسم چپ بوديم

وال که به چه دليل تئوری گذشته ما غلط بود؟ پاسخ ميآمد که ما به مسائل سياسی بھای کافی نميداديم و سدر پاسخ به اين 
سعود گفته بود کار رفيق م. اتفاقا در اين مورد اختالف چندانی ميان نظريات رفيق مسعود و رفيق بيژن به چشم نميخورد

سياسی بايد در زمينه کار نظامی انجام شود و رفيق بيژن نيز ميگفت برای تعيين خط مشی سياسی و فعاليت سياسی بايد 
نقش محوری مبارزه نظامی را در نظر داشت، بھرحال بحث ھايی که در اين مورد مطرح بود نسبتا طوالنی است و من 

ھمينقدر ميگويم که با توجه به زمينه ای که مرکزيت جديد . ر مطرح خواھم کردآنھا را در صورت لزوم در جای ديگ
و اغلب يا در مرکزيت سازمان پذيرفته شده و يا . ايجاد کرده بود، اپورتونيست ھای چندی بداخل سازمان رخنه نمودند

الف نظرات رفيق مسعود در موضع مسئولين اصلی سازمان قرار گرفتند و خيلی زود معلوم شد که بحث ما بر سر اخت
و رفيق بيژن نيست بلکه بحث بر سر مبارزه اپورتونيستھا عليه تئوری مبارزه مسلحانه است که چه رفيق مسعود و چه 

  .رفيق بيژن اگرچه با ديدگاھھای متفاوت از ھواداران آن بحساب می آيند

  ھمين اختالفات باعث اخراج شما از سازمان شد؟ - س

به خروج از سازمان نبودم و ميدانستم که اگر در درون سازمان بمانم و به کمک ساير رفقای من بھر حال مايل  - ج
وفادار به خط مشی انقالبی، عليه اپورتونيسم حاکم بر مرکزيت، مبارزه کنم با توجه به جو مبارزاتی جامعه با ياری 

واھم بود و به ھمين جھت پيشنھاد کردم به کادرھا و ھواداران سرانجام قادر به دفع اپورتونيسم از مرکزيت سازمان خ
عنوان يک عضو ساده در سازمان بمانم ولی کارھای بعدی مرکزيت نشان داد که ماندن در سازمان ديگر مصلحت 

نيست و من ميبايست از سازمان خارج شوم تا از بيرون و در موقع مناسب بتوانم با تکيه بر نيروی انقالبی خلق خود، 
  . نسبت به اين سازمان بر دوش خود احساس ميکنم انجام دھموظيفه ای را که 

  .ممکن از راجع به آن توضيحی بدھيد. گفتيد کارھای بعدی مرکزيت باعث خروج شما از سازمان شد   - س

بلی، پيش از توضيح اين مطلب بايد بگويم، درست ھمين بود که بيان شد، يعنی من از سازمان خارج شدم نه اينکه  - ج
سازمان با وجود تبليغات زيادی که   اما کارھای بعدی عبارت بود از مثال آنکه مرکزيت  .سازمان اخراج کردندمرا از 

در مورد رفقای از زندان آزاد شده کرد تنھا کسانی را به سازمان راه داد که يا تئوری مبارزه مسلحانه را بنحوی رد 
ه مبارزه مسلحانه در سازمان نبودند و معتقدين به اين تئوری ميکردند و يا قادر به تشخيص ديدگاھھای انحرافی نسبت ب

ديگر آنکه با وجود آنکه مشی مبارزه مسلحانه را با اشارات مختصر در اين . را بدون رودربايستی به سازمان راه ندادند



 

. نه منتشر نماينديا آن اعالميه رد ميکردند ھرگز جرات نکردند تحليلی جامع از نظرات خود و رد تئوری مبارزه مسلحا
زيرا يکی از اميدھای من به ماندن در سازمان اين بود که پس از انتشار اين تحليل مرکزيت آنچنان در نظر کادرھا و 

و در عين . ھواداران مفتضح ميشد که تصفيه آن کار آسانی بود، ولی مرکزيت رندانه از ارائه اين تحليل سرباز زد
ا که از زندان آزاد شده بودند به سازمان راه نميداد از نام آن شھدا حداکثر استفاده را اينکه ھمرزمان صفائيھا و سنجريھ

بطوريکه برای توده خارج از سازمان و حتی کارھای اين سازمان، اين مرکزيت ادامه دھندگان راه آن فدائيان . مينمود
  .جلوه ميکرد

ھای فدائی خلق ايران در مبارزات يکسال اخير با توجه به اين احوال نظر شما در مورد نقش سازمان چريک - س
  چيست؟

چريکھای فدائی سازمان . بنظر من نقش سازمان چريکھای فدائی خلق ايران را بايد از ماھيت مرکزيت آن جدا کرد - ج
و اين درست به اين دليل بود که اوال مرکزيت . خلق ايران در مبارزات يکساله اخير نقشی تاريخی و بزرگ ايفا کرد

نميتوانست کامال با خط مشی انقالبی گذشته تسويه حساب کند و ثانيا ھواداران و توده ھای خلق در طی سالھای دراز 
آنرا خط مشی اش را ميشناختند و ھمين برای مردم کافی بود که به شيوه فدائيان مبارزه کنند، بدون آنکه بدانند در مغز 

بين مسئولين سازمان افرادی آنچنان منحرف وجود دارد که در گفتگوھای  مرکزيت آن چه ميگذرد و بدون آنکه بدانند در
خصوصی رفيق مسعود را يک اتوپيست و روشنفکر خرده بورژوايی که قصد دارد تمايالت ذھنی خود را به توده ھا 

  .تحميل نمايد، معرفی ميکند

  ت در حال حاضر برای جنبش چيست؟شما فکر ميکنيد ضرر اين خط مشی جديد سازمان که به نظر شما انحرافيس - س

نميدانند واقعا در کشورشان چه ميگذرد و دقيقا . اثر آن اين است که توده ھای ما اکنون راجع به اوضاع سردرگمند - ج
در حاليکه اين سازمان اگر به تئوری و خط مشی انقالبی خود متکی بود ھم اکنون ميبايست تحليلی از . چه بايد کرد

  .م ارائه مينمود و وظيفه مبارزاتی آنھا را در مرحله کنونی روشن ميکرداوضاع را به مرد

  آيا منظور شما اين است که با خط مشی غلط خود نميتواند تحليلی ارائه کنند؟ - س

نگران آنند که با ارائه . مسئله بر سر خط مشی نيست مسئله بر سر رفتار اپورتونيستی است. جرات اينکار را ندارند - ج
يل زمينه برای فعاليت فدائيان واقعی فراھم شود و چه در داخل و چه در خارج سازمان مورد چنان ضرباتی اين تحل

کار را بجايی رساندند که پھلوان پنبه ھای سازمان پيکار در مقابل سازمان . قرار گيرند که مسلما آنھا را دفع خواھد کرد
ن ھا نيز در حال قسم خوردن و اظھار ندامت يکی يکی سنگر چريکھای فدائی خلق ادعای مارکسيست بودن ميکنند و اي

ظاھرا به نظر ميرسد که سازمان پيکار به اينھا ھم قانع نيست و ميخواھد صريحا اينھا تمامی کارھای . را خالی ميکنند
  .گذشته را نفی کنند تا به آنھا افتخار لقب مارکسيست بودن از طرف سازمان پيکار اعطاء شود

  .واليم به سئوال قبل از اين سباز گرد - س

به مردم با دقت و روشنی توضيح ميداد که ماھيت طبقاتی حکومت فعلی  بلی بايد سازمان چريکھای فدايی خلق ايران - ج
اساسا . چيست؟ و نظر خود را با دالئل تشريح ميکرد و آنگاه راه مبارزه جديد و ھدف آن را برای مردم تشريح مينمود

در حاليکه اگر بخواھيم مرحله کنونی مبارزه را به نتيجه . ب ما خود به خودی و بدون تشکل بودمرحله قبلی انقال
آنھا باشيم امروز ميبينيم که مسئولين سازمان چريکھای فدائی  برسانيم بايد به فکر آگاه ساختن توده ھا و متشکل کردن

ھند که اختناق چنين است و چنان است و دست آوردھای خلق ايران نيز ھمانند ساير اپورتونيستھا مدام بمردم ھشدار ميد
اين ھشدارھا چاره درد مردم نيست اين را خود مردم . انقالب به اين صورت و آن صورت در معرض خطر قرار دارد

فی کار يک سازمان انقالبی طبقه کارگر نميتواند به اين محدود باشد، شايد اين حد برای ژورناليستھا کا. به خوبی ميفھمند
  .باشد

  منظورتان را نميفھمم؟ - س



 

٧ 

 

برای اينکه منظور مرا درست بفھميد بگذاريد عناصر تبليغ را بشناسيم بعضی ھا تبليغ را با افشاگری اشتباه ميکنند  - ج
. يعنی فکر ميکنند که ھمينقدر که گفتند فالن موضوع فالن حالت را دارد وضع را روشن کردند وظيفه آنھا تمام است

و تبليغ مارکسيستی عالوه بر افشاگری بايد راه حل موضوع . برای مارکسيست ھا اين تازه طرح وظيفه استولی الاقل 
اگر يک سازمانی که مدعی مارکسيسم . مارکس ميگفت بحث اصلی بر سر تغيير جھان است. طرح شده را نيز ارائه کند

حتی اگر علل بوجود آمدن اين  .نکرده استاست فقط به تشريح مثال چگونگی بازگشت اختناق بپردازد ھنوز کاری 
وضع را توضيح دھد، ھنوز ھم وظيفه خود را صورت نداده است بلکه عالوه بر اينھا بايد مثال در اين مورد راه حل 

و نيروھای انجام دھنده اين وظايف را مشخص نمايد و . جلوگيری از اختناق را با توجه به واقعيات و امکانات ارائه کند
درحاليکه سازمان در حال حاضر حداکثر به تشريح اوضاع ميپردازد و ھيچ وظيفه ای . ل آن نيروھا بپردازدبه تشک

  .برای بسيج توده ھا و پيشبرد انقالب در مقابل خود قرار نميدھد

  منظورتان اينست که سازمان در حال حاضر ھيچ کار انجام نميدھد؟ - س

مان انجام ميدھد نفی نميکنم ولی بدنبال جريان شنا کردن چيزيست و من آنچه را که ساز. بھيچوجه چنين نيست - ج
امروز توده ھا فوج فوج بسمت چپ گرايش پيدا ميکنند و چون مرحله قبلی انقالب . پيشاپيش آن حرکت کردن چيز ديگر

خلق  ھيچ يک از مسائلی را که انقالب مطرح کرده بود حل نکرده است، از چپ و در راس آنھا چريکھای فدائی
ميخواھند تا راھی جلوی پای آنھا قرار دھند و فدائيان بايد اين وظيفه بزرگ را که تاريخ بر عھده آنھا گذاشته است خوب 

در چنين . درک کنند و بسيارند فدائيانی که سنگينی اين وظيفه را بخوبی درک ميکنند و برای انجام آن آمادگی دارند
در اين لحظه مسئله رھبری جنبش . ايد با وظيفه خود قاطعانه برخورد کنندب" چريکھای فدائی خلق"حالتی سازمان 
کسانی که در بحثھای خصوصی خود چنين استدالل . نه حمايت از آن، نه تقويت آن، نه دنباله روی از آن. مطرح است

بری جنبش را بدست رھ ميکنند که در مرحله قبلی بعلت آنکه خط مشی ما بکار سياسی بھای الزم را نميداد نتوانستيم
بگيريم، امروز که توده ھا به آنھا روی آورده اند و تمام شرايط عينی تامين رھبری در جنبش فراھم است، دست روی 

  .دست گذاشته اند و شعارھای چھار ماه پيش را با اندک پس و پيش کردن کلمات تکرار ميکنند

  نظر خود شما در مورد رھبری جنبش چيست؟ - س

نست که در مرحله قبلی اوج جنبش کمونيستھا با بھترين شعارھا و تاکتيکھا نيز نميتوانستند رھبری جنبش نظر من اي - ج
را به دست بگيرند ولی در مرحله کنونی کمونيستھا با بدترين تاکتيکھا ھم باز رھبری جنبش را بر عھده دارند ولی اگر 

  .ست درد آوری منتھی ميشوددرست عمل کنند آن را به نتيجه ميرسانند و اگر غلط به شک

  در اين مورد به نظر شما چه بايد کرد؟ - س

  .مسلما منظور شما اين است که چريک ھای فدائی خلق چه بايد بکنند - ج

  .بله منظورم ھمين است - س

د ھمانطور که گفتم بايد اوضاع را برای مردم تحليل کنند و نشان دھند چه طبقه يا طبقاتی حکومت را در دست دارن - ج
  .و چه نيروھايی در ميدان مبارزه ھستند و چه نيروھايی را ميتوان به ميدان کشيد و به چه شيوه بايد مبارزه کرد

  !!!؟....................................... -س

  ...........!!!.................................................................................................... - ج

  آيا شما تحليلی از ماھيت طبقاتی دولت ميتوانيد بدست بدھيد؟ - س

ھستند کسانی که به اين کار مبادرت کرده اند و نتايجی ھم بدست آمده من کار ھمه را ميخوانم و نظری که االن  - ج
دولت ابراز طبقه حاکمه . ميکند يک تحليل مارکسيستی ساده قضيه را روشن . ابراز ميکنم لزوم انحصاری من نيست



 

است و چون در ايران بورژوازی وابسته ھمچنان در توليد نقش مسلط را دارد و دولت فعلی ھر چه ميکند در جھت 
  .تثبيت اين موقعيت است خود بخود دولت نيز ابزاری در دست بورژوازی وابسته است

  قاتی رژيم سابق است؟يعنی شما ميگوييد پايگاه طبقاتی دولت کنونی ھمان پايگاه طب - س

در دولت شاه اين اواخر بورژوازی بوروکرات که بخشی از بورژازی . با کمال تاسف بلی ولی با اندک تفاوت - ج
وابسته است قدرت دولت را قبضه کرده بود ولی اکنون تقريبا تمام طبقه و بخشی از خرده بورژوازی وابسته به آن در 

  .قدرت سھيم شدند

  ظر را توضيح دھيد؟ممکن است اين ن - س

بلی، خلق ما در مرحله مبارزه ضد امپرياليستی قرار دارد، تا وقتی شاه بود اين مبارزه بصورت مبارزه با حکومت  - ج
ولی حکومت شاه در اين اواخر بصورتی درآمده بود که حتی برای بخشی از بورژوازی وابسته و . شاه متجلی مشد

لذا در اين مرحله اينھا نيز در کنار خلق قرار داشتند و وجود اين . تحمل بودخرده بورژوازی وابسته نيز غير قابل 
عناصر غير خلق و حتی ضد خلق در کنار خلق در صورت وجود يک سازمان متشکل توده ای ھيچ مسئله ای نبود، 

کيالتی که برای ولی نبودن تشکل باعث شد که ھمين بورژوازی وابسته با تش. مشکلی که نبود ھيچ، بسيار ھم خوب بود
کار و کسب خود در سراسر کشور و حتی در سراسر جھان داشت بتواند بنوعی در رھبری جنبش رسوخ کند، 

  . بطوريکه پس از سقوط شاه از سقوط بورژوازی وابسته ھمراه وی جلوگيری نمايد

  يد جنبش با شکست روبرو شد؟ئيعنی شما ميگو - س

خلق بايد بداند که ھنگاميکه به مبارزه جدی برخيزد ھمه دشمنانش متحد . ممن به آينده بسيار خوشبين. بھيچوجه - ج
خلق ما باالخره ميبايست . ميشوند و ھمه سالحھا و شيوه ھای مبارزه خود را صيقل ميدھند و در مقابل وی قرار ميگيرند

و شاه که وجودش ظاھرا . فتهبا اين بورژوازی وابسته مبارزه قطعی را انجام دھد و امروز دقيقا روياروی آن قرار گر
  . بين خلق و دشمنان اصيلش حائل شده بود از بين رفته و مبارزه قطعی نزديکتر شده است

  يد اين دولت، دولت بورژوازی وابسته است ھمه نتايج اين سخن خود را نيز در نظر داريد؟ئوقتی ميگو - س

من بپرسيد که آيا من معتقدم بازرگان نوکر آمريکا است يا ميخواھيد مثال از . فکر ميکنم منظور شما را فھميده باشم - ج
فالن فرد عضو دولت که مبارزاتش برای ھمه روشن است اينھا مزدور آمريکا ھستند؟ مسئله را باين شکل مطرح نکنيم 

ن قرار وقتی طبقه برجاست ھر کس در دولت قرار بگيرد خواه ناخواه در خدمت آ. تا آن نتايج ناپسند از آن گرفته شود
 –نيتش چيست و ماھيتش کدام است؟ وقتی شما سوار قطار تھران  گرفته است، حال ديگر تفاوتی نميکند آن شخص

اينرا خوب بفھميد تا بی جھت . مشھد شديد بطرف مشھد ميرويد اگرچه در سرسرای قطار با سرعت بطرف تھران بدويد
بسيارند کسانی که ھم امروز در اين دولت عضويت دارند . دکمونيست ھا را با بعضی ھتاکان و تھمت زنان اشتباه نکني

که از فرزندان راستين خلقند و من قويا به آنھا احترام ميگذارم و در مرحله بعدی مبارزه نيز بسياری از آنان را در کنار 
  .خودمان ميبينيم

  ميدانيد در اين زمينه نظرات ديگر ھم ھست؟ - س

  .ه طبقاتی دولت بورژوای ملی است و بعضی ھم ميگويند خرده بورژوازی استبلی مثال بعضی ھا ميگويند پاي - ج

  ممکنست بگوييد شما چگونه اين نظرات را تحليل ميکنيد؟ - س

آنھا که پايگاه طبقاتی دولت را بورژوازی ملی ميدانند، بنظر من دو دسته اند يک دسته آنھايی ھستند که وقتی از آنھا  - ج
اه طبقاتی دولت موجود بورژوازی ملی است از سئوال ما تعجب ھم ميکنند و مثل آنکه بديھی ميپرسيم به چه دليل پايگ

ترين امور را توضيح ميدھند، ميگويند مگر نخست وزير اين دولت بازرگان نيست و بازرگان ھم که معلوم است نماينده 
ان ھست، اينست که تحليل را از افراد اينھا نقصی که در کارش. تازه سنجابی و فروھر ھم ھستند. بورژوازی ملی است

زمانی تحليل مارکسيستی بازرگان و سنجابی را . شروع ميکنند و وابستگی طبقاتی افراد را ھم عطف به اسبق ميکنند
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در کنار مصدق نمايند گان بورژوازی ملی نشان ميداد ولی چقدر بايد متافيزيک مصرف کرد تا ثابت شود ھنوز وضع 
و از ھمين ھا که نمايندگان بورژوازی ملی را بآن راحتی اسم ميبرند اگر بخواھيم که يک بورژوای . بھمان منوال است

ولی بجای آشکار کردن عجز خود طوری با ما برخورد ميکنند که گويا چون يک بحث . ملی را ھم نام ببرند عاجزند
  .  ندبسيار عميق و علمی را به اين ابتذال کشيده ايم حاضر به ادامه بحث نيست

در حال حاضر قصد پس دادن کفاره گناھان گذشته شان را " بورژوازی ملی"دسته دوم آنھايی ھستند که با توسل به 
اينھا که زمانی نمايندگان بورژوازی . دارند و باصطالح توبه ميکنند و چه بھتر که اين توبه در آستان روحانيت ھم باشد

بھرحال به نظر من بورژوازی ملی مخصوصا پس . ز در ديگر وارد شده اندملی را نوکران آمريکا ميدانستند، امروز ا
و پس از آنکه سيستم بانکی وابسته به سيستم مالی امپرياليسم در ايران به تمام بخش ھای توليد و تجارت  ۴٨از سال 

  .دست انداخت ديگر موجوديت عينی ندارد

دولتی که برای  .خرده بورژوازی ميدانند عجيب تر است اما بنظر من حرف آنھا که پايگاه طبقاتی دولت جديد را
جلوگيری از تکه تکه شدن زمينھای بزرگ، لشگر کشی ميکند، دولتی که ھنوز از گرد راه نرسيده برای باز پس گرفتن 
زمينھايی که در طی انقالب، دھقانان تسخير کرده اند، کميسيون پنج نفری مخصوص گروه ضربت پاسداران را بوجود 

يآورد، چگونه دولت خرده بورژوازی است که قاعدتا بايد حاميان قطعات کوچک زمين باشند، دولتی که با دقت م
مراقبت ميکند که ھيچ صنعت بزرگی کوچک نشود و ھيچ سرمايه بزرگی به خواری و ذلت نيافتد، چگونه دولت خرده 

  .ه حتی از پرلتاريا ھم ناشکيباتر استبورژوازی است که دشمن خونی سرمايه داری بزرگ است و در اين زمين

دولت خرده بورژوازی طبقه ای که ذاتا دمکرات است چرا اينگونه دست اندر . حرف اينھا بسيار بنظرم عجيب مينمايد
البته در ھمان آمريکا . کار آزادی کشی است و اساسا خرده بورژوازی در کجا حکومت کرده که در اينجا بکند

و . اکمه را خرده بورژوازی تشکيل داده ولی ترکيب ھيئت حاکم ارتباطی به ماھيت دولت نداردامپرياليست ھم ھيئت ح
اينرا به آنھايی . اينکه حتی اين خرده بورژواھا با رای آزاد مردم نيز انتخاب شده اند، تغييری در اصل قضيه نميدھد

زی وابسته بھرحال اين بحث را بايد دقيقتر و ميگويم که ميگويند بازرگان را که ما خودمان انتخاب کرديم نه بورژوا
وسيعتر در جای ديگر مطرح کرد و اين بحث بايد در کل جنبش مطرح شود و پاسخ آن برای تعيين خط مشی ھا اھميت 

  .اساسی دارد

  !!!!؟.................................................................................. - س

  ......................................................................................................  ...........ج

  برگرديم به سازمان چريکھای فدائی خلق فکر ميکنيد عيب بزرگ کنونيش چيست؟ - س

  .عيب بزرگ کنونيش اين است که وظيفه کنونيش را درک نميکند - ج

  رگ کنونيش چيست؟بنظر شما وظيفه بز - س

ميدانيد امپرياليسم در کمين انقالب ما است؟ ميدانيد ھر لحظه ممکن است تعرض نظاميش آغاز شود؟ اينکه به چه  - ج
يا بوسيله مزدورانی که در اينجا و . چه بوسيله تفنگ دارانی که در سواحل ما پياده ميکند. وسيله ای ديگر مھم نيست

بھرحال حتی . بوسيله بخشی از اين ارتش يا بوسيله دسته ھای مخفی سياسی نظامی آنجا مشغول سربازگيری ھستند يا
ھمين خطر مھمترين وظيفه کنونی ما را تعيين ميکند بايد . خوش خيال ترين سياستمداران ھم اين خطر را حس ميکنند

حتی شيوه مبارزه را ھم . دتشکيالت و رھبری ميخواھن. مردم آماده اند. مردم را برای مقابله با اين خطر بسيج کرد
بايد سازمان مسلح توده ھا را . وظيفه سازمان چريکھای فدائی خلق ايران روشن است. مخفيانه سالح ميخرند. شناخته اند
  .بوجود آورد

  يعنی شما معتقديد که چريکھای فدائی خلق بجنگ با اين دولت برخيزند؟ - س



 

؟ من گفتم بايد مردم را برای ھجوم نظامی امپرياليسم آماده کنيم البته بھيچوجه از کدام سخن من چنين استنباط کرديد - ج
ولی بھيچوجه من معتقد به آن نيستم که در حال . ممکن است در اين ھجوم کسانی از اين دولت ھم دست داشته باشند

. لق را سازمان دادولی ھر جا به خلق حمله نظامی ميشود بايد مقاومت نظامی خ. حاضر بايد به مبارزه نظامی پرداخت
  .خلق ھای ايران بايد بدانند که چريک فدايی ھميشه خود را بين او و دشمن او حايل ميکند

ميخواھيد مبارزه مسلحانه انجام دھيد و " جدا از توده ھا"کسانيکه به خط مشی مبارزه مسلحانه خرده ميگيرفتند که شما 
پورتونيست ھايی ھستيد که اساسا با اعمال قھر انقالبی مخالفيد، برای ما به آنھا ميگفتيم صرفنظر از ھرگونه دليلی شما ا

امروز توده ھا مسلح شده اند امروز که بقول . توجيه سخنان خود ميگفتند نه، ما به مبارزه مسلحانه توده ای اعتقاد داريم
گر بحث مبارزه مسلحانه جدا از توده يکی از فرمانداران از ھر ده نفر در ايالم نه نفر مسلحند به چه فکر ميکنند اينجا دي

ميدانند به چه فکر ميکنند؟ به اينکه چگونه خط مشی مسلحانه را رد نمايند و چگونه جزوات خود را ! ھا مطرح نيست
  .که گويا به نحوی کوبنده مبارزه مسلحانه را رد کرده اند، خواندنش را بھم توصيه ميکنند

به صورتی عنوان  گويند اينھا با اعمال قھر انقالبی خلق مخالفند و ھر روز آنراباور کنيد اين اپورتونيست ھا دروغ مي
کمونيستی که دچار اپورتونيسم نباشد بايد امروز به سازماندھی مبارزه مسلح توده ھا که در آتيه نه چندان دور . می کنند

ن نقش محوری مبارزه مسلحانه که با ھجوم نظامی امپرياليسم شروع خواھد شد، از ھم اکنون بپردازد و اين است آ
ھر سياستی غير از اين صورت مبارزه توده ھا را از محتوا . تعيين کننده فعاليت ھای سياسی امروزی ما خواھد بود

خالی خواھد کرد، با ھجوم نظامی امپرياليسم ھمه اين سازمانھای سياسی، ميتينگ ھا و تظاھرات به يک سو ريخته می 
گفتم به . نگذاريد در اين راه زياد پيش رويم .از رھبری بار ديگر تن به اسارت و خفت خواھد دادشود و توده سرخورده 

آينده زياد خوش بينم و اميد بسيار دارم که جنبش خلق ھمه اين اپورتونيست ھا را از سر راه رھبری کنار بزند و جنبش 
  .د را ادامه دھدضد امپرياليستی ما با تشکل و آگاھی ھر چه بيشتر راه طوالنی خو

  ؟"ما بين خلق و دشمنانش حائل ميشويم"گفتيد  - س

را " تئوری قھرمانان"چه شده، چرا روی اين کلمه حساس شديد، شايد شما ھم باز بوی " حائل ميشويم"بلی گفتم  - ج
ملی خلق با بلی ما چريکھای فدائی خلق سرانجام وقتی پای رويارويی ع. ھمان که لنين با قاطعيت ردش کرده. شنيديد

  .البته اينکه قبال حرفش را زده باشيم از بديھيات است. دشمانشان پيش آيد معتقديم که پيشاھنگی را بايد در عمل نشان داد

شما پاسخ سئوال مرا ميدھيد يا پاسخ خاطراتی که اين سئوال در ذھن شما . موضوع برايم روشن نيست - س
  برانگيخته؟

زمانی ناردونيک . طراتم شدم ولی حاال که بحثش پيش آمد بگذاريد از ھم بشکافيمشمن اندکی اسير خا. درست است - ج
ھا گفتند يک قھرمان که بتواند تزار را ترور کند روسيه را نجات داده است و مارکسيست ھا و در راس آن لنين ثابت 

البته بحث به ھمين . نجات داردکردند که تئوری قھرمانان تئوری ابلھانه ايست و به اين صورت نميتوان روسيه را 
اپورتونيست ھای ما تا ھمينجای قضيه را برای مردم بارھا و بارھا تعريف کردند . سادگی نبود اين عصاره اش ھست

لنين گفت بالفاصله پس از رد تئوری . چه بايد گذاشت" تئوری قھرمانان"ولی بقيه اش را نگفته اند که، لنين گفت بجای 
از زمانيکه توده ھا و . د که تئوری مارکسيسم تئوری پيشاھنگان قھرمان و پرولتاريای قھرمان استقھرمانان توضيح دا

پيشاھنگانشان به مارکسيسم مسلح شده اند قھرمانانی ھايی از خود به ظھور رساندند که در تاريخ بی سابقه است يعنی 
اپورتونيست ھای ما اين حرفھای . مانانه تشويق ميکندمارکسيسم به بھترين وجه توده ھا و پيشاھنگان آنھا را به عمل قھر

چريکھای فدايی خلق از پيشاھنگان پرولتاريا ميخواھد که به عمل قھرمانانه  لذا وقتی. لنين را برای مردم بازگو نميکنند
و ديگر آنجايی را . است" تئوری قھرمانان"دست بزنند، آنھا ميتوانند مزورانه با استفاده از تشابه لفظی بگويند اين ھمان 

تا "و آنجايی را که آنھا اذعان ميکنند " وظيفه ما کشاندن توده به ميدان مبارزه است"که چريکھای فدائی خلق ميگويند 
خواننده خالی الذھن وقتی انتقاد اين . برای آنھا باز نميکنند" توده به ميدان مبارزه نيايد جنگ قطعی آغاز نميشود

ميخواند ناخودآگاه بدين فکر ميافتد که پس تئوری مارکسيسم تئوری حرافان، " وری قھرمانانتئ"اپورتونيست ھا را از 
تئوری مبل نشينان، و تئوری آنھايی است که به خلق ميگويند اگر ميخواھيد پيروز شويد بايد فالن کار را بکنيد ولی کار 

از " خالف مارکسيسم"و " جدا از توده ھا"باشد شما ست نه کار من و من اگر خود اقدام کنم حتی اگر در زمينه تدارک 
تئوری "اين بيچاره ھا پس از رد . کار درخواھد آمد و ممکنست وصله آوانتوريسم و آوانگارديسم به من بچسبد



 

١١ 

 

. تئوری بزدالن و ترسوھا را بجای آن مينشانند و نام قھرمانی چون لنين را نيز وجه المصالحه قرار ميدھند" قھرمانان
ھای فدائی خلق ھميشه اعتقاد داشته ايم و اعتماد توده ھا به ما نيز از ھمين سرچشمه ميگيرد که پيشاھنگ ما چريک

واال چگونه ميتواند در شرايط استبداد بورژوازی وابسته . پرولتاريا حتما بايد قھرمان باشد و عمل قھرمانانه انجام دھد
رکن امپرياليسم باشد؟ توده ھا نيز بايد سرانجام به اعمال قھرمانانه مبارزه کند واال چگونه ميتواند پيشاپيش توده ھا گو

فکر ميکنيم موضوع تا حدی روشن شده . برخيزند ولی آموزگار اين اعمال عالوه بر شرايط محيط پيشاھنگ نيز ھست
  .باشد

  آيا فکر ميکنيد بار ديگر خط مشی که بنظر شما خط مشی انقالبيست بر سازمان حاکم شود؟ - س

اساسا تئوری مبارزه مسلحانه چنان تنظيم شده که گويی از قبل به آن واکسن ضد اپورتونيسم تزريق . بدون ترديد - ج
آنچه مسلم است واقعيت فکر فدائی است که . کرده اند از اين رو اپورتونيسم مدت مديدی نميتواند خود را به آن غالب کند

ر مبارزی با ھر ايدئولوژی صميمانه به خود ميگويد راه مبارزه ھمان و ھ. امروز در قلب تمام خلقھای ايران زنده است
راھی است که فداييان رفتند ولی اينکه اين اپورتونيست ھا چه ضرری به جنبش خواھند زد آنرا ديگر آينده بايد نشان 

  .دھد

ميان بسياری از ياران صديق  البته من از اينکه ميبينم از سازمان اسکندر صادقی نژادھا و پويان ھا و مفتاحی ھا و در
آنچه مسلم است تا وقتی که حتی  آنھا که ھم اکنون در سازمان ھستند، ناله اپورتونيست ھا به گوش ميرسد، متاسفم ولی

  .يک استثمارگر در اين سرزمين باشد چريک فدائی از بين نخواھد رفت

بر سازمان حکمفرماست، رھبری سازمان که  بگذاريد يک مطلب ديگر را ھم بگويم و آن اينست که دوگانگی عجيبی
بھمن مطرح ميکند در گفتگوھای شخصی و در  ٢١را پيشاپيش تظاھرات " ايران را سراسر سياھکل ميکنيم"شعار 

رفتارھای عملی خويش ھمه آن مبارزات گذشته را نفی ميکند و انحراف ميداند اين اشتباه است يا ريا اينرا ديگر نمی 
من ادعای رھبری . ير بودم اين حقايق را برای مردم آشکار سازم تا به دفاع از سازمان خود برخيزمدانم ولی من ناگز

اين سازمان را ندارم فقط جای يک فرد عادی را در يک سازمان با رابطه دمکراتيک ميخواھم و اين حق من است ولی 
  . خلق باشد حق خلق بسيار بزرگتر است و ھمه سازمان با ھمه توانش بايد در اختيار

  سازمان تشکيل حزب را بعنوان شعار مرحله ای مبارزه مطرح کرده است نظر شما چيست؟ - س

شعار سازمانی به تنھايی فاقد محتواست شعار سازمانی در صورتی ميتواند مشخص کننده يک مرحله باشد که شعار  - ج
يک گام به "را نوشت و سپس کتاب " چه بايد کرد"لنين اول بار کتاب . بگذاريد توضيح بدھم. مبارزاتی نيز روشن باشد

يک گام به "خط مشی مبارزاتی سوسيال دموکراسی و در کتاب " چه بايد کرد"را وی در کتاب " پيش دو گام به پس
خط مشی، محتوا و سازمان شکل آنست طرح . سازمان مبارزاتی سوسيال دموکراسی را مطرح نمود" پيش دوگام به پس
ون تشريح خط مشی مبارزاتی ھمان فرماليسم است که جنبش کمونيستی تاکنون با آن مبارزه بسيار شعار سازمانی بد

  .کرده

امروز چه در سطح سازمانھای کمونيستی و چه در سطح جنبش مسئله وحدت نيروھای ضد امپرياليستی مطرح  - س
  است نظر شما چيست، فکر ميکنيد راه نيل به اين وحدت چيست؟

سيار عنوان ميشود ولی من نديده ام که آنرا بشکل جدی مطرح کنند اگر بپرسيد وحدت برای چه پاسخ مسئله وحدت ب - ج
وحدت برای جلوگيری از بازگشت "  "وحدت برای حفظ دست آوردھای انقالب"ھايی از اين قبيل دريافت ميکنيد 

راتيک، و بندرت ھم ميشنويم وحدت برای تامين آزاديھای دموک" حفظ آزاديھای دمکراتيک"وحدت برای " اختناق
من وارد اين بحث نميشوم که تا چه حد اين ھدف ھا بايکديگر پيوند دارند و ھمه " مبارزه ضد امپرياليستی"وحدت برای 

و نميخواھم تشريح کنم تا چه حد پاسخ ھای ديگر بی محتواست . خالصه ميشود" وحدت برای مبارزه ضد امپرياليستی"
است اين آن سئوالی ايست که برايش بھرحال پاسخی دارند ولی بالفاصله پس از آنکه سئوال ولی اين بخش قوی قضيه 

دوم را مطرح کنيم و بپرسيم به چه وسيله ای مبارزه کنيم تا گرد آن وحدت بدست آوريم بنظر من روی نقطه ضعف 
نميرسيم و وحدت آنھا که " وحدت"به  چرا ما با اين ھمه فريادھای وحدت طلبی . جنبش در شرايط کنونی دست گذاشتيم



 

ظاھرا متحد شده اند، بنظر خنده دار ميآيد؟ برای وحدت در مبارزه بايد ھم ھدف مبارزه مشخص باشد و ھم وسيله نيل 
احزاب و سازمانھای مبارز ما تنھا وقتی ميتوانند با يکديگر متحد شوند که ھر يک . به آن ھدف، يعنی شيوه مبارزه

شرايط موجود و تعيين ھدف مبارزه و تشخيص نيروھای مبارزه، طريق مبارزه را مشخص کنند و جداگانه با تحليل 
صميمانه به آنچه که اعالم کرده اند عمل کنند، آنگاه در حدی که اين برنامه ھا با يکديگر از نظر خط مشی و ھدف 

ولی تا وقتی . اد را به آنھا تحميل خواھد کردتطبيق ميکند ھمه بايد با ھم متحد شوند و اگر ھم نخواھند جبر محيط اين اتح
اين وحدتھا فقط به آن صورت عمل ميکند . که اين مسايل مطرح و حل نشده است برنامه ای وجود ندارد که وحدتی باشد

که مثال سازمانھای متحد با يکديگر فالن تظاھرات را از محل واحدی شروع کنند و برای چنين کار ساده ای اساسا چه 
ی دارد که ما از لغت دھن پرکن وحدت استفاده کنيم و توده ھا را فريب دھيم که خيالتان راحت باشد پيشگامانتان لزوم

تا وقتی که برنامه مبارزاتی سازمانھای مختلف تشريح نشده و به اجرا در نيآمده، ھرگونه وحدتی مضحک است . متحدند
  .ما دست و پاگير خواھد بود، نتيجه ای نخواھد داشتو جز مشکالت تشکيالتی که در مرحله بعدی مبارزه مسل

من چنين استنباط ميکنم که شما عليرغم قاطعيتی که در آغاز مصاحبه در مورد اخراج و يا خروج خود از  - س
  .سازمان نشان داديد، شخصا شديدا خود را به سازمان چريکھای فدائی خلق وابسته ميدانيد

ه من در آنجا با آن قاطعيت سخن آن سخنگو را تصديق کردم، برای آن بود که کسی درست استنباط کرده ايد و اينک - ج
فکر نکند يک چريک فدائی عضويت در سازمان را از کسی گدايی ميکند و يا آنکه اين توھم پيش آيد که گويا سازمان 

حظه ھم نميتوانم خودم من حتی يک ل. چريکھای فدائی خلق ايران تابلويی است که در دست ھر کسی باشد صاحب آنست
من در آغاز ھمين مصاحبه گفتم که آن سخنگو قضيه را به . را از سازمان چريکھای فدائی خلق  ايران جدا تصور کنم

من . بدترين شکل ممکن مطرح کرد و تصديق ام از آن مطلب به معنای صحه گذاشتن بر خروج خودم از سازمان نبود
اپورتونيستھا جدا کردم، چه کسی مرا به عضويت سازمان چريکھای فدائی خلق با تصديق آن مطلب حساب خودم را از 

پذيرفته بود که اينھا بيرون کرده اند؟ اصال سازمان بدان گونه که در تئوری اصيل آن يعنی در تئوری مبارزه مسلحانه 
  ......................!!!. ..................مطرح شده و طرح کلی آن ارائه کرديد، با چنين روابطی بيگانه است

  

قصدم اين بود که تصديق کنيد خود را وابسته به سازمان چريکھای . البته آنچه گفتيد از حد سوال فراتر رفت - س
لنينيستی  -فدائی خلق ايران ميدانيد تا بتوانيم اين سئوال را مطرح کنم که مگر اين سازمان يک سازمان مارکسيستی

  کارگر تعلق ندارد؟ نيست و در نتيجه به طبقه

  .سازمان چريکھای فدايی خلق ايران ارگان سياسی نظامی طبقه کارگر است. چرا - ج

ياد " کارگر"پس چرا در تمام طول اين مصاحبه تا جائيکه من در خاطرم مانده شما حتی يکبار ھم از طبقه  - س
  نکرديد و ھر دم از خلق ھا و توده سخن گفتيد؟

ولی طبقه کارگر . لنينيسم عشق به پرولتاريا را آموخته ايم - ايران در مکتب مارکسيسم ما چريکھای فدايی خلق - ج
طبقه کارگر اينرا ميفھمد که سرنوشتش در گرو سرنوشت خلق است اين طبقه که ما . امروز فقط به خودش نمی انديشد

آزادی اسرای ديگر ميانديشد، و کمونيستھا دل در گروش بسته ايم، طبقه عجيبی است خودش پای در زنجير دارد و به 
بارھا در تاريخ اتفاق افتاده است که اين طبقه در زنجير، زنجير از پای کسانی گشوده است که در . آنھا را آزاد ھم ميکند

زمان اسارت آشکارا نقشه ميکشيدند که در صورت آزادی زنجيرھای پای پرولتاريا را از آن ھم که ھست محکمتر 
ن ايثار و گذشت انقالبی طبقه کارگر اينست که طبقه کارگر امروز تنھا بخودش نمی انديشد بلکه به اين است آ. ببندند

  .سرنوشت خلق ميانديشد

  ميبينم اندکی منقلب شده ايد ولی بھتر است روشن تر سخن بگوييد؟ - س

. ن غلبه ميکند درست بشناسمبلی من ھر بار که به رسالت تاريخی پرولتاريا ميانديشم نميتوانم احساساتی را که برم - ج
بياد بياوريد ھمين سه ماه پيش بود طبقه کارگر با رھبری مبارزه اعتصابی، تظاھراتی و حتی قيام مسلح قسمتی از 

بورژوازی وابسته و خرده بورژوازی وابسته را از اسارت شاه نجات داده خودشان ھم اذعان دارند که اگر کارگران 



 

١٣ 

 

ولی اين آزاد شدگان بدست کارگران بالفاصله بعد از آزادی با کارگران چه کردند؟ جريان نبودند نتيجه بدست نميآمد 
شنيديد در آبادان . حمله به اجتماعات کارگری را بياد آوريد. تيراندازی و کشتار کارگران بيکار اصفھان را بياد آوريد

در وانت حامل کتاب سوزاندند؟ اين عربده چه بر سر رفقای فدايی ما آوردند؟ شنيديد که کودک سه ساله خلق ما را 
کشان و چوبدستان که امروز در خيابانھا براه افتادند چه کسانی ھستند؟ اينھا عمال ھمان ھايی ھستند که تا ديروز از 

و چکمه ليسی شاه مشغول  اينھا ھمان کسانی ھستند که تا ديروز با زبونی و خفت بدعا گويی. اسارت شاه نجاتشان داديم
پرولتاريا آنھا را آزاد کرد و اين حق ناشناسان با پرولتاريا چه ميکنند؟ ميفھميد گمان نکنيد که ما نميفھميديم چه . ودندب

کامال آنچه را رخ داد پيش بينی ميکرديم ايثار تاريخی پرولتاريا و بزرگمنشی و . کسانی را از اسارت نجات ميداديم
بند از پای دژخيمان خويش باز ميکند در حالی که خود ھمچنان در اسارت فداکاری اين طبقه در ھمين است که حتی 

وقتی به فکر باز کردن زنجيرھای پای خود ميافتد که ديگر ھمه را از اسارت رھانيده باشد و چاره ای جز . قرار دارد
احساساتی ميشود که برايش  انسان وقتی اين بيرحمی تاريخ را ميبيند واقعا دچار. اينھم ندارد که فداکار و باگذشت باشد

چه خوب ميکردند شاعرانی که در آن . گاھی من فکر ميکنم اين احساس را فقط شعرا ميتوانند بيان کنند. روشن نيست
کاش امروز ھم اينکار را بکنند وضع ما دشوار است به کمک آنھا احتياج . زمان سخت مبارزه برای ما شعر ميگفتند

امروز بايد، . ، او خوب ميفھميد که بر ما چه ميگذرد ولی بھرحال رفقايش زنده اندکاش گلسرخی زنده بود. داريم
بايد شعر اين آزادشدگان حق ناشناس را . شاعران اين احساسھا را بيان کنند بايد شعر آن اسير آزاديبخش را بسرايند

من . به ھمه جا ببرند و اين آگاھی را بدھند خوانندگان و نوازندگان ما نيز بايد اين درد خلق را با ترانه ھای خود. بسرايند
ھای آذربايجان ميخواھم داستان آن پھلوانی را که خود در زنجير بود ولی ھم زنجيرش را از بند رھانيد " عاشيق"از 

واين ھم زنجير حق ناشناس زنجيرھاييکه از پای خودش باز شده بود به زنجيرھايی را که به پای قھرمان بود، افزود و 
ھای آذربايجان شد، به " عاشيق"حاال که صحبت از . شمشير در مقابلش ايستاد، به شعر بسرايند و برای مردم بخوانندبا 

بگوييد اشرف ھم ميداند که . آن عاشيق ھم، عاشيقی که به تھران آمده و مرا نديده بود بگوييد اشرف پيام تو را شنيد
نگرانی اشرف از آنست که کسانی سعی ميکنند با نام بيژن جزنی راه ولی " زنی ھم رزم بود با بھروز دھقانیبيژن ج"

  . بھروز دھقانی را کم رنگ کنند و يا آنرا از بين ببرند نگرانی من از اين است

چه کسی ميخواھد حادثه را . بھرحال خلق نيانگارد که ما چريکھای فدايی خلق سوختن آن کودک سه ساله را نديديم
؟ نه، فاجعه از اين بزرگتر نميشود و خلق انتقام !سی ميخواھد آنرا به سکوت برگزار کندچه ک! کوچک جلوه دھد؟

اين است مفھوم قاطعيت . تا پرولتاريا نابودشان کند. خواھد گرفت، بگذاريد اين تازه آزادشدگان خود را به توده بشناسانند
  .تا نابودشان کند او استثمارگران و دژخيمان را از بند ميرھاند. انقالبی طبقه کارگر

آخرين نبرد رفيق ما، احمد زيبرم را به خاطر داريد؟ ديديد که در دم شھادت با خلق چگونه مھربان و با دشمن خلق 
خلق ريخته ميشود حقی  خونی که از. چگونه کينه جو بود؟ اين است اخالق چريک فدائی اين است اخالق کمونيستی

بلکه ھر . آنچنان که امروز سازشکاران نغمه آنرا سرداده اند. د و گذشت کندبرای کسی ايجاد نميکند که از آن بگذر
اين است منطق بی گذشت فدايی که آنرا در مکتب طبقه . قطره خون خلق تکليفی ايجاد ميکند، برای ھمه تکليف انتقام

و گمان کنند که ما اکنون با تا مبادا اعتمادشان از ما سلب شود . کارگر آموخته است ما بايد اينھا را به خلق بگوئيم
نه، ما اگر کار را در ھمينجا رھا کنيم . حرمتی و عنوانی رسمی به کناری نشسته ايم نظاره گر بيطرف وقايع شده ايم

بايد کار رھائی خلق را به انجام رساند و اينکار نه با اعالميه ممکن است و نه با . خيانتی بزرگ صورت گرفته است
  .ھر دوی اينھا الزم است گرچه. نشريه سراسری

!!!.............................................................................................  

  فکر ميکنم زياد احساساتی شده ايد؟ - س

نيز البته، ما از احساسات ضرر نمی کنيم ولی بگذاريد با کلمات فنی و علمی سخن بگوئيم و به يک مطلب ضروری  - ج
اشاره کنيم آنچه که فعال از نظر تبليغاتی برای ما مھم است، افشا کردن اين امر است که عمال بورژوازی وابسته اعمال 

مستبدانه خود رادر لفافه اسالم ميپوشانند و چنان توھمی برای خلق ايجاد ميکنند که گويا ھمه اين کارھا را به فرمان و 
در حالی که بسيار واضح است که روحانيون مبارز که سھم مھمی در اين . دھندبا ھدايت روحانيون مبارز انجام مي

جنبش داشته اند که ما اميدواريم در آينده نيز داشته باشند، ھرگز بر اين گونه اعمال صحه نميگذارند، ولی متاسفانه 



 

ما مخصوصا بايد . نيستندقدرت ارتجاعی بورژوازی وابسته آنقدر زياد است که روحانيون مبارز قادر به کنترل آن 
روحانيون مبارز را متقاعد کنيم که مسلح نگه داشتن خلق به نفع ھمه است و سعی کنيم حمايت فعال روحانيون مبارز را 

  .برای جلوگيری از خلع سالح خلق توسط بورژوازی وابسته، جلب نماييم

ان ارتباط با طبقه کارگر برای ما بوجود آمده، اما در مورد طبقه کارگر اين واقعيتی است که در شرايط کنونی که امک
وظيفه بزرگی در مقابلمان قرار ميگيرد و آن عبارت است از بردن ايدئولوژی مارکسيستی و شرکت در پروسه تشکل 

طبقه کارگر در سازمان صنفی و سياسی و گسترش دادن صفوف سازمان توسط کادرھايی از کارگران آگاه ولی وظيفه 
اگر چه برای انجام وظيفه عمده ما کامال . ختم نميشود و حتی اين وظيفه عمده ما را ھم تشکيل نميدھدما به ھمينجا 
. ماداميکه ما در درون خود طبقه کارگر کار ميکنيم، بايد بدانيم که کارمان تشکيالتی و تبليغاتی است. ضرورت دارد

  باشد که در شرايط کنونی طبقه کارگر شعار سياسی ولی اگر اين تبليغات و اين تشکيالت بدون توجه به اين واقعيت

لنينيستی توجيه کنيم  - مستقل برای خود ندارد آنچه در درون طبقه انجام ميدھيم آن را که با جمله ھای ھر مارکسيست
در تشکيل . شرکت ما در مبارزات صنفی طبقه کارگر بسيار خوب است و الزم. ناگزير اکونوميستی و خرده کاری است

شعار پيش بسوی تشکيل شوراھای کارگری شعار خوبی است . يکا و شوراھای کارگری، بايد فعاالنه شرکت کنيمسند
بلکه شعار مھم تر از آن، اين شعار . ولی به ھيچ وجه مھمترين شعاری نيست که بايد برای طبقه کارگر به ارمغان ببريم

آن شعار بدون اين شعار سردرگم ................................................." . "...............................................است
  .کردن مبارزه است

  اندکی پراکنده شد؟. فکر ميکنم بھتر است اين بحث را از نو شروع کنيم - س

و اگر ما صحبت . گفتيم که در اين مرحله پرولتاريا شعار سياسی مستقل ندارد. از نو شروع کنيم. بلی حق با شماست - ج
بيشتر جنبه تشکيالتی " جنبش مستقل"بکنيم و بالفاصله اين امر را تذکر ندھيم که اين " جنبش مستقل طبقه کارگر"از 

نابود " "مرگ بر امپرياليسم"امروز وقتی طبقه کارگر ميگويد . دارد تا تاکتيکی و شعاری، جنبش را سردرگم کرده ايم
ن شکل عام و چه در شکل خاص در ھر دو حال شعاری را مطرح ميکند که به تمام چه در آ" باد بورژوازی وابسته

وطبفه بايد متوجه اين امر باشد کسانيکه سر در الک طبقه کارگر فرو ميبرند و بخيال خود ميخواھند . خلق تعلق دارد
الب جدا ميکنند و در عين کامال مارکسيستی و کارگری فکر کنند، طبقه کارگر را از ھمرزمانش در اين مرحله از انق

حال از زير وظيفه ای که بر عھده طبقه کارگر و پيشاھنگ آن قرار دارد، شانه خالی ميکنند، پيشاھنگ طبقه کارگر بايد 
بداند که در اين مرحله ھر دسته از خلق که با امپرياليسم و بورژوازی وابسته مبارزه ميکنند، در سنگر طبقه کارگر 

ليل ھم پيشاھنگ طبقه کارگر بايد بفکر سازمان دادن اين مبارزه باشد اگرچه به طبقه کارگر تعلق و بھمين د. ميجنگند
و از اين طريق است که وظيفه مھم پرولتاريا يعنی تامين رھبری تمام جنبش ضد امپرياليستی، تامين ميشود . نداشته باشد

اختند، نه آنکه از پرولتاريا جدا شدند بلکه به وقتی که کمونيست ھای چينی به سازماندھی جنبش ھای دھقانان پرد
سربازگيری ارتش پرولتاريا ميرفتند، چون اينھا نه تنھا از پرولتاريا جدا نميشدند بلکه دھقانان را نيز به پرولتاريا 

ران بارھا در تاريخ پرولتاريا به روشنفک. نزديک ميکردند و پايه ھای جمھوری دموکراتيک نوين را استوار مينمودند
  .خود ماموريت خارج از طبقه داده است

  ممکن است در مورد مبارزات خود طبقه کارگر بيشتر توضيح بدھيد؟ - س

ما فقط ميتوانيم در زمينه خواسته ھای صنفی شعارھای مخصوص طبقه کارگر مطرح کنيم و فقط در زمينه صنفی  - ج
شرايط دموکراتيک تقريبا بی معناست  مبارزه صنفی بدون  ميتوانيم از منافع خاص اين طبقه حمايت کنيم ولی ميدانيد که

و بالفاصله پس از آغاز به مبارزه سياسی يعنی به مبارزه برای آزادی و دموکراسی تبديل ميشود؟ و ميدانيد که مبارزه 
نيافته برای آزادی و دموکراسی در شرايط سلطه بورژوازی وابسته معنايش اعمال قھرانقالبی است و تا اين طبقه بر

مالحظه ميکنيد با چه سرعتی در اينجا مبارزه صنفی به مبارزه نظامی تبديل ميشود؟ نقش . دموکراسی بوجود نميآيد
محوری مبارزه مسلحانه را در اينجا ميفھميد؟ ھمين پروسه را دقيقا در جريان مبارزات يکساله اخير مشاھده کرديد؟ در 

ھا است که مبارزات صنفی طبقه کارگر در ھمان چارچوبه مبارزه صنفی، انگلستان بعلت وجود شرايط دموکراتيک سال
باقی مانده ولی در شرايط استبداد بورژوازی وابسته و فقدان اين آزادی برای مبارزه صنفی، الزمه انجام مبارزه صنفی 
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وازی وابسته ميباشد و و الزمه تامين دموکراسی برانداختن سلطه امپرياليسم و بورژ) مبارزه سياسی(تامين دموکراسی 
  .اينکار جز با يک رودرويی نظامی ميسر نيست

  پس در اين شرايط شما فکر ميکنيد که چه بايد کرد، آيا بايد از مبارزه سياسی صنفی صرفنظر کرد؟ - س

اندکی ھر مبارزه ای که بتواند توده ھا را آگاه کند و . خير، من نگفتم بايد از مبارزه سياسی و صنفی صرفنظر کرد - ج
تشکيل . از حقوق پايمال شده آنھا را از دشمنانشان بازستاند، بايد صورت گيرد، ولی من ميگويم اين ھمه کار نيست

ولی با اين سنديکاھا و شوراھای صنفی نميتوان با ھجوم نظامی . شوراھا و سنديکای کارگری کار خوبی است
حاکميت . نميتوان حاکميت بورژوازی وابسته را سرنگون کرد  بوسيله اين سنديکاھا و شوراھا. امپرياليسم مقابله کرد

بايد ھمه نيروھای ضد . پرولتاريا را تامين نمود برای سرنگونی نفوذ امپرياليسم بايد قضيه را وسيع تر از اين نگاه کرد
در کارخانه مھم تشکيل شورا . امپرياليست را برای يک مبارزه مسلحانه که مسلما به ما تحميل خواھد شد، آماده کرد

  ......................................................................................................................!!! است ولی 

من نگرانم که .  وظيفه مبارز مارکسيست تشخيص وظايف عمده از غير عمده است نه بر شمردن آنھا در رديف يکديگر
اينکه ما چه . انجام نداده باشيم و مبادا آنھا از ما دلسرد شوند" خلق ھا"به اندازه کافی وظيفه مان را در مقابل مبادا ما 

سياستی بايد در قبال وضع موجود داشته باشيم را بيشتر اين امر معلوم ميکند که توده ھا چه ميخواھند بکنند و آمادگی 
  .چگونه مبارزه ای را دارند

بايد روستاھای خودمان را يکی يکی بشناسم و بدانيم ..............................................................!!!.  ..............
شعار زمين متعلق به کسی است که روی آن کار ميکند را در ھر جا بايد به چه صورت مشخصی عنوان نمود که مورد 

  .رضايت روستاييان باشد

..................!!! ........................................................  

ھمه اين . اگر چگونگی بسيج توده ھا را ناديده بگيريم فعاليت ھايمان در کارخانه ھا، چندان خطری برای دشمن ندارد
در انجام اين . دسنديکاھا و شوراھا را يکشبه منحل ميکنند و ھمه کارگران فعال را يک دم از کارخانه اخراج ميکنن

  .تجربه جديد الزم نيست. کافی دارند" قاطعيت"و " جسارت"کارھا نشان داده اند که 

اساسا چرا اين زمزمه ھا را ميشنويم چرا در حاليکه ھر استثمارگری دارد يک باند سياه مسلح تشکيل ميدھد، ما درصدد 
نظامی باشد، عده ای روترش –زمان بايد سياسی خلع سالح پيشاھنگ پرولتاريا ھستيم؟ چرا وقتی ميگوييم عضو سا

طبقه کارگر چه ضرری " بيشتر"چيزی بيشتر از سياسی نيست؟ از اين " نظامی–سياسی "ميکنند و ميگويند نه مگر 
ميبيند اگر کادر سازمان عالوه بر مھارت ھای سياسی از مھارت ھای نظامی ھم برخوردار باشد، ضررش به چه کسی 

کارگر يا به دشمنان طبقه کارگر پس آن کسانی که در درون جنبش کمونيستی فرياد خلع سالح سازمان ميرسد؟ به طبقه 
طبقه کارگر را سر داده اند واقعا حاميان طبقه کارگرند يا دشمنان آنان؟ آيا دشمن در صف ما رخنه نکرده است؟ و قصد 

  خلع سالح ما را ندارد؟

دست مردم است،  اميش را شروع نکرده؟ فقط به خاطر سالح ھايی ايست که درميدانيد چرا امپرياليسم تاکنون حمله نظ
ميترسد اگر حمله را آغاز کند، خلق به مبارزه مسلحانه برخيزد و اينبار واقعا گورش را بکند پس آرام مينشيند و ظاھرا 

برقرار شد و فقط بايد از  و عده ای از روشنفکران فريب ميخورند و فکر ميکنند دموکراسی. دموکراسی برقرار ميشود
اينھا فکر ميکنند که تئوری مبارزه مسلحانه غلط . آن حراست کرد و مخاطرات موضعی که آنرا تھديد می کند دفع نمود

امروز را ھم " ھرج و مرج. "بود که ميگفت در شرايط سلطه بورژوازی وابسته غير ممکن است دموکراسی بوجود آيد
ر طول عمرش دموکراسی نديده و نميداند که دموکراسی يعنی چه بجای دموکراسی قالب ميتوانند به خلقی که ھرگز د

آنگاه بورژوازی وابسته به فکر آن می افتد که برای آنکه ھجوم نظامی آينده اش کامال با موفقيت مواجه باشد، . کند
  ......................................... !!!..............فکر ميکنيد برای فقط دموکراسی است که. آھنگ خلع سالح را ساز کند

  اينطور نيست؟. فکر ميکنم داريد به مھمترين مسايل ميپردازيد - س



 

آنھا که تئوری مبارزه مسلحانه را فراموش کرده اند و يا آنرا مردود دانسته . بلی، دارم به مھمترين مسئله ميپردازم - ج
ل حاضر برای ما مسئله قانون اساسی و مجلس موسسان است ولی تئوری اند ممکن است بگويند مھمترين مسئله در حا

مبارزه مسلحانه گر چه قبول دارد که تدوين قانون اساسی مترقی ميتواند در حال حاضر اھميت مبارزاتی داشته باشد و 
له خلع سالح  پس از تدوين نيز چارچوب خوبی برای جھت دادن به مبارزات آينده است ولی مسئله اصلی جنبش ما مسئ

  ................................................................................... !!است،

  اندکی روشن تر سخن بگوييد باالخره بايد جنگيد يا بايد نجنگيد؟ - س

. ز روشن استاين که بايد جنگيد يا نجنگيد به تحول اوضاع مربوط است ولی يک چي. اين سئوال متافيزيکی است - ج
بايد خلق را برای جنگ آماده کرد و اين بايد نه تنھا توسط کمونيستھا بلکه توسط تمام کسانيکه خود را پيشاھنگان خلق 

مردم نبايد فکر کنند انقالب ما تمام .  توضيح داده شود ميدانند به خصوص روحانيون مبارزه برای خلق روشن و واضح 
ه که وضع بھتر بود و آنگاه اين بيطرفی و بی تفاوتی زمينه را برای يک کودتای تا بگويند پس زمان شا. شده است

  .امپرياليستی ديگر آماده کند

  ...اگر بخواھيم بجنگيم  - س

  .بايد خلق را مسلح کنيم - ج

  .و اگر نخواھيم بجنگيم - س

ی از ماجراجويی نظامی يک خلق مسلح بھترين وسيله است برای جلوگير. بايد خلق را بيشتر از آن مسلح کنيم - ج
امپرياليسم اگر ما خلق را بسيج کرديم، مسلح کرديم، آماده به جنگ کرديم و برای احقاق حق خود مصممش نموديم چه 

ولی اگر ما . بسا که امپرياليسم و نوکرانش از جنگ با ما منصرف شوند زيرا که شکست حتمی خود را از پيش ميبينند
وازی وابسته ناديده گرفتيم و وظيفه تشکل اين مبارزه مسلح خلق را برای خود خلع سالح خلق را از طرف بورژ

نشناختيم، و به جرو بحث ھا در مورد قطعنامه ھا بسنده کرديم، در آنصورت امپرياليسم ضربه نظامی خود را با 
يزھايی خواھد گفت اطمينان به موفقيت بر خلق وارد خواھد آورد، آنوقت نسل بعدی در تحليل وضع امروز ما ھمان چ

از " مبارزه مسلحانه ھم استراتژی، ھم تاکتيک"اينست تحليل تئوری . که ما امروز در مورد رھبری حزب توده ميگوييم
اين است نقش محوری مبارزه مسلحانه و به اين جھت است که ما ميگوييم تئوری مبارزه مسلحانه ھم . اوضاع کنونی

لنينيسم در شرايط استقرار سلطه کامل بورژوازی وابسته به  -قی خالق مارکسيسماستراتژی ھم تاکتيک تنھا شکل انطبا
  . امپرياليسم است

  شما ميدانيد که اين تئوری که بنظر شما تنھا تئوری مارکسيستی است شديدا در خطر است؟ - س

بارزه برايشان چنان زمانی بيرق انتقاد از تئوری مبارزه مسلحانه بدوش حزب توده بود ولی اين م. بله ميدانم - ج
دادند و حاال تا آنجا که من ميفھمم ميدان دار اين مبارزه " منشعبين"فضيحتی ببار آورد که رندانه آنرا بدوش گروه 

اوائل خطر در کار نبود، سازمان در دست مدافعين راستين تئوری انقالبی بود و ھر کس به آن . سازمان پيکار است
ديديد که پس از علنی شدن سازمانھای مخفی . ايی چيزی برای خود به خانه نميبردحمله ميکرد جز نا اميدی و رسو

ميتينگ پرسنل نيروی ھوايی را در . را وادار کرد نام چريکھای فدايی را از روی خود بردارند" منشعبين"چگونه خلق 
آيت هللا براه افتادند و پذيرفته دانشگاه صنعتی بياد ميآوريد؟ ھمان روزی را ميگويم که پس از ميتينگ ھمه بطرف خانه 

خواست پيام گروھش را برای جمعيت بخواند ھمه يکصدا فرياد زدند، نه پيامش را " منشعبين"نشدند، وقتی نماينده 
نخواند اينھا ھمان ھايی ھستند که در آن روزھا با نامردی فداييان را تنھا گذاشتند، و باالخره با پادرميانی حتی خود 

را نيز به اسم " وابسته به حزب توده"عبارت  ولی باز جمعيت فرياد زد بشرط آنکه . شد پيامش را بخواند فداييان قرار
خود بيافزايند گوينده فقط با بر آوردن اين شرط توانست پيامش را بخواند و پس از اين فضيحت اعالم کردند که ديگر از 

بود، و از مبارزه با تئوری مبارزه مسلحانه طرفی که نيستند، ھيچ بلی در مورد آنھا چنين . اين اسم استفاده نخواھند کرد
آبروی خود را ھم ريختند ولی سازمان پيکار ظاھرا در وضع خوبی بسر ميبرد چه خوشبختند جنگجويانی که روحيه 

سوی آن دنکيشوتی دارند آنھا دشمن را در خيال خود ميسازند و بعد با تمام تجھيزات سوار بر اسب و شمشير بدست ب
جنگی برای آنھا در بين نيست کافی است که خود را به ميدان برسانند تا اثری از آثار دشمن نباشد و اگر . ميتازند
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. به ھمن منوال است" جنگجويان پيکاری"مترسکی ھم در آنجا باشد، با يک ضربه دنکيشوت داغون ميشود حال اين 
بارھا چه گفتگوھای شخصی و چه با کنايه و جمالت سربسته و چه  اپورتونيستھايی که در سازمان ما رخنه کرده اند،

و . در عمل به آنھا ثابت کرده اند که ما ديگر به تئوری مبارزه مسلحانه معتقد نيستيم ولی اين دنکيشوت ھا باور نميکنند
آنھا جمالتی را که سعی باز در خيال خود اينھا را سرسخت ترين مدافعين مبارزه مسلحانه جلوه ميدھند و برا ی کوبيدن 

کرده اند اندکی با جمالت توده ايھا فرق کند از لنين برميدارند، به ميدان ميروند و طبيعی است که چون ميدان خاليست 
  .فاتح برميگردند

  بول ميکنيد ھمينکه ميدان خالی است خود خطر بزرگی است برای اين تئوری؟ق - س

له ھا مارکسيست مينمايند و در سرزمين کوتوله ھا ھم که ميدانی معيارھا بلی خطر بزرگی است در اين ميدان کوتو - ج
  .گرد صفر دور ميزنند

  چه راه حلی شما برای اين وضع داريد؟ - س

تا امروز من بنا بر مصالح جنبش سکوت کرده بودم ولی امروز اعالم ميکنم چون اپورتونيستھا در رھبری سازمان  - ج
وظيفه . با مبارزه ايدئولوژيکی کوبنده، به دفاع از تئوری مبارزه مسلحانه بر نميخيزد رخنه کرده اند، ناگزير سازمان

کادرھا و ھواداران معتقد به اين تئوری است که بايد به سھم خود اقدام کنند و در شرايط حاضر بدفاع و بسط تئوری 
اين را (راه اقدام خواھم نمود و مطمئنم  منھم به سھم خود چه در عمل و چه در تئوری در اين. مبارزه مسلحانه برخيزند
" کنفرانس وحدت"مطمئنم که پيروزی با ماست و بايد در مورد سازمان پيکار و ھمکيشانش در ) تاکيد ميکنم مخصوصا

ھم بايد گفت که دشمن به پای خود آمد بگور، و چريکھای فدائی خلق آنچنان دفاع ايدئولوژيکی از تئوری انقالبی 
  .ھند کرد که رسوايی آنھا چندين بار بيشتر از رسوايی اسالفشان باشدپرولتاريا خوا

  !مستحکم باد صفوف چريکھای فدائی خلق

  !مرگ بر اپورتونيسم

  !مرگ بر امپرياليسم و سگھای زنجيريش




