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 آغاز سخن:

 

یک فیلسوف فرانسوی گفته بود، ایده های مرده آنانی هستند که در جلوه »  )

. های زیبا ظاهر می گردند و انسجام مستحکم و جسارت را دارا نمی باشند

قرار نمی گیرند و  روح هستند که در روند های عمومی آنها از این جهت بی

فیلسترهای روشنفکر را تشکیل می ارتش عظیم معمولی  بخشی از محمولۀ

ایده های جاندار آنانی هستند که تکان دهنده بوده، انزجارآور بوده، . دهند

لف مؤ «.غلیان عمومی را موجب گردد عداوت و کل    با  نفرت و خشم و تعص  

کنونی یادآور  تا این حقیقت را به اذهان سوسیالیست های ضروری می داند

.(را ملحظه می کند «فقدان ایمان »سازد و در این میان او   

نوشته لنین «صدای یک سوسیالیست شریف فرانسوی» از مقالۀ   

به جنبش  ... بازهم "  فشردۀ آن چیزی است که در باره نوشتۀباال  گفتۀ

ناتوانی در برخورد ) عدم جسارت  .می توان بیان کرد" انقلبی 

حال و حتی باالتر  ئل گذشته وادرهم آمیختگی مس)،عدم انسجام (صمشخ  

( الیجملت فریبنده و بیان مطالب به شیوۀ نق  " )زیبا "، جلوۀ  (تناقض گویی 

مبارزۀ درون تشکیلتی و ت ی و خارج از مدارواقعی اکه بصورت کل  ....و

همراه با تحریف واقعی ات،  وظیفه عملی در جنبش انقلبی طرح شده اند،

تردید و نفی حرکت اصولی  رز،ت تشکیلت مباذهنی گری مفرط، نفی کلی  

بخشی از »و غیره،  بحق  و باالخره خود محور بینی(  16 ـ 16)گذشته 

و « روشنفکر را تشکیل می دهد محمولۀ معمولی ارتش عظیم فیلسترها ی

همه این ها را هر خواننده ای که .است و چشم انداز« فقدان ایمان»ناشی از 

را خوانده باشد، درک « جنبش انقلبی  به... باز هم » یک بار نوشتۀ کذایی 

.آفتاب آمد، دلیل آفتاب: کرده است و می کند و خواهد گفت  

 هام جلوه نکند، نوشتۀ  حاضر وظیفۀات  " بازهم" را برای اینکه موارد مذکوام  

مذکور پاسخ  از مسائل و موارد مطروحه در نوشتۀخود می داند به برخی 
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گوشه هایی از حقایق آشکار گردد، ضمن آنکه توضیح    اقلگوید، تا حد  

عهدۀ هم چنان ب( و در مدار واقعی" جاندار" طبعا  )  ت سازمان وضعی   مستقل  

. ستا ما  

 مشت نمونه خروار:

» اخیرا   اعلمیه ای تحت عنوان " خطاب به جنبش انقلبی" از سوی یک 

عنصر سابق ما انتشار یافت. ما نیز بخاطر زدودن هرگونه سایۀ ابهامی که 

این اعلمیه به جنبش انقلبی خلق مان ارزانی داشته و بخاطر افشای توطئه 

ای که برای لجن مال کردن چریک های فدایی خلق صورت می گیرد، 

. توضیح هر چند مختصری را الزم می دانیم  

ما در گذشته نیز شاهد بودیم که عناصری با این بهانه که مبارزۀ 

سازمان پیش نمی رود، و برای  ایدئولوژیک با انحرافات و اشکاالت گذشتۀ

آنکه بخشی از انرژی جنبش بهدر نرود، خروج خود را با انتشار مقاله ای 

عای دفاع آنها با اد  . اعلم داشتند" گزارش  به جنبش انقلبی" تحت عنوان 

می خواستند بر اشکاالت سازمان غلبه " بسط و تکامل آن" م و.از تئوری م

کنند.اما بعدا چه خوب دیدیم که سرانجام خود را در کجا یافتند و به وضوح 

ت انحلل طلبی جریان عا ها پوششی بر ماهی  آشکار گردید که همه این اد  

.مزبور بود  

اکنون نیز عنصری اخراجی، البته با پزی "انقلبی و فع  ال" با انتشار 

اعلمیه ای تحت عنوان " خطاب به جنبش انقلبی" مد  عی شده است که ما 

به پاسیفیسم دچار شده ایم و او نیز برای " نجات حیات سازمان و برنامۀ 

انقلبی اش " تلش می کند. بدیهی است با شناختی که از پیش از فرد 

مزبور داریم، می دانیم که او با این اد  عا ها می خواهد ماهی  ت اپورتونیستی 

 و نا استواری در مسائل اصولی اش را از انظارجنبش  پوشیده نگاه دارد.
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اگر گزارش پیشین ما را مت  هم می نمودکه به مبارزۀ ایدئولوژیک بها نمی 

دهیم و مانع پیشرفت آن می گردیم، این گزارش ما را مت  هم می کند که با 

عمده کردن کار نظری، تحت پوشش مبارزۀ ایدئولوژیک، گرفتار پاسیفیسم 

 شده ایم که طبعا   این اد  عا توجیهی برای استتار اهداف واقعی است.

اگر گزارش پیشین ما را به لیبرالیسم، دگماتیسم، و سکتاریسم مت  هم می 

نمود، اکنون در اینجا نیز با برچسب های مشابهی از قبیل پاسیفیسم، 

 محفلیسم، فراکسیونیسم و سکتاریسم روبرو می شویم.

ایدئولوژیک با انحرافات  عایی این بود که مبارزۀنجا هدف اد  در آراگ

" سازمان کمونیستی" سازمان پیش نمی رود و این امر امکان دست یابی به 

را ناممکن می کند، در اینجا هدف اد  عایی این است که ما " تحت پوشش 

و  انفعال طلبی شده ایم، گرفتار "یک و عمده گی کار نظریایدئولوژ مبارزۀ

شته است را برافرا" انقلبی اش  نجات سازمان و برنامۀ" جهت پرچم  بدین

و این نیز از پیش آشکار می باشد که آنرا در بارگاه  چه کسانی بر زمین 

 خواهد افکند.

دهد که هم انحلل طلبان و هم این مقایسه بنحوی روشن نشان می 

دیگر مشترک بودند و آن هم انصرافشان در یک چیز با یک تونیست هااپور

در پایه ریزی مناسبات تشکیلتی حقیقتا   انقلبی بود. هر دوی این ها نمی 

توانستند به این موضوع پی ببرند، آنچه که بصورتی مشخ  ص باعث کندی 

پراتیک انقلبی ) گسترش جنگ انقلبی( و اتلف انرژی انقلبی ما می 

گردید، همانا عدم انطباق تشکیلت با تئوری و پراتیکش بود.« )ص  2- 6( 

(.همه جا تاکید ها از ماست) ،  

، به مثابه نقل شد" به جنبش انقلبی....هم  باز"  این قسمت بلند که از نوشتۀ

هان نمایی است که تمام ایده ها، رفتارها و نظرات آنها را در خود جام ج

مطالب را بشکافید، احکام را استنتاج کنید، جملت را . کانونی کرده است

در مدار واقعی خود قرار دهید تا همه چیز آشکار گردد. بدیهی است که 
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چیز ل بسیاری م  حبرای شناخت پدیده باید به درون آن نفوذ کرد و الجرم ت

.های خوشایند و ناخوشایند هم الزم می آید  

:  نخست ببینیم چه احکامی از قسمت نقل شده مستفاد می گردد  

.اعلمیه ای منتشر کرده است( کدام ما ؟) ـ یک عضو سابق ما   

.دارد" ال انقلبی و فع  "زی ـ این عنصر اخراجی پ    

.ستوار استتی اپورتونیستی دارد و در مسائل اصولی نا اـ او ماهی    

.ـ به ما اتهام پاسیفیستی می زند  

.ـ به ما برچسب محفلیسم، فراکسیونیسم وسکتاریسم زده اند  

کار ما این است، این  ۀفکر نکنید که هم)مده نکرده ایم، ـ ما کار نظری را ع

(.هام استفقط ات    

        پایه ریزی کنیم " انقلبی  حقیقتا  مناسبات تشکیلتی " خواهیم  می ـ ما

" بسازیم، نه سازمانی " سازمان کمونیستی " فکرنکنید که میخواهیم ) 

  .! (؟ " انقلبی  حقیقتا  

از این امرانصراف می ( ها یا عنصراخراجی کدام ؟  اپورتونیسیت) ـ 

.ورزند   

 حیات سازمان وبرنامۀ " دارند که  اعاد  ( کدام ؟  او یا اپورتونیست ها) ـ 

. را نجات دهند " انقلبی اش   

 ند که مبارزۀبهانه گرفت( عنی انحلل طلبان ی) ـ درگذشته هم افرادی 

.دادیم  می پیش نمی رود وگرنه مابها کلوژیایدئو  

.ـ درگذشته هم آنها به ما اتهام لیبرالیسم ، دگماتیسم وسکتاریسم زدند   

. دانصراف داشتن" نقلبی ا حقیقا  "هم ازپایه ریزی تشکیلت  ـ انحلل طلبان  
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داشتند که میخواهند مشی مسلحانه را بسط دهند وسازمان  عاـ درگذشته هم اد  

.کمونیستی بسازند   

  .اندنشان میدهد که اینان نیزهمانند انحلل طلبان  ـ این مقایسه به نحوروشنی

  دانستیم که سراز می)  ،درآوردند سراز کجا خوب دیدیم که آنها چه  ـ بعدا  

درپاسخ ( !!ببخشید آگاهانه )  ا  درمی آورند ولی اشتباه" حزب کمونیست " 

"( مصاحبه کرنش نمودند  دربرابرجریان خط" بان نوشتیم که به انحلل طل  

 دربارگاه چه کسانی برزمین خواهند پرچم را ها ـ ازپیش آشکاراست که این

!( .فعل نمی گوییم ؟ ، نه اینکه ندانیم)  ،افکند  

شده  کند( گ انقلبی گسترش جن) ص پراتیک انقلبی مشخ   بصورتیـ 

! ( .شده ؟ ، بلکه کنده کنید قطع نشدهتوج  )  است،  

اعتراف )  ،تلف می گردید ما)!! ( انقلبی انرژی ص ـ بصورتی مشخ  

( .گردد  ، میشرمگینانه  

ه توج  )  ،وری وپراتیکش انطباق نداشتتئ اص تشکیلت ببصورتی مشخ  ـ 

گفته بودیم   که را" یه تصف" رامی گوییم وگرنه قبل از  16 - 16کنید مقطع 

به بعد ـ هم به آینده  16زیئکردیم وبعدازتمرکزـ پا" یه تصف"  انطباق ندارد و

( .مربوط میشود   

.ـ این چیزهاهمه توطئه است   

 ، توضیح هرچندابهام و افشای توطئه نه سایۀـ بخاطرزدودن هرگو

  ، درستهستیم اماازهمه چیزمبر  : وتوضیح اینکه  مختصری الزم است 

.می گوییم و درست عمل می کنیم   

آشنایی  سازمان ما سابقۀ با این حد بی طرفی که تا به نظرمیرسد هرفرد

یز ، و ازپائسازمان درگذشته چه نقشی درجنبش داشته، داشته  باشد که بداند

 نقشی دارد، وقتی این احکام را بشنودچه ( بعدازتمرکز) به بعد  16
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ه سازی ، تحریف آشکار، نفی همه یت، قرین، بخوبی فرارازواقع  وبخواند

، منطق سکتاریستی ، زیرسئوال کشیدن حرکت جنگل، ذهنی گریزچی

ا برای اینکه ام  .بیرون می کشد ،وغیره را ازمشتی که نمونه خرواراست

بخشی از نوشته را به نحوی غیر  ا  هام نزده باشیم و یا احیانات  " باز هم"

کذایی را بیان  سطحی و عمقی نوشتۀ  جسته نکرده باشیم، روالبر  واقعی

.می کنیم و به توضیح برخی موارد می پردازیم  

اشکاالت و ضعف :  عا دارد کهمذکور چنین اد   تۀنوش در نگاهی سطحی

 می خواهنده ای عد  هایی در سازمان بوده است، حرکت آن مختل شده است، 

به جنگ انقلبی به  ا  انقلبی پی ریزی نمایند و بعد حقیقتا  مناسبات تشکیلتی 

همدوشی سردمدار انفعال  ا  فرض)ه ای انحلل طلب پردازند، در مقطعی عد  

( یا اپورتونیست ها؟) و در این مقطع فردی ( طلبان با آنها را فراموش کنیم

که میراث دار گذشته است و همه بلیا در او جمع شده و مدافع سیستم فردی 

هم چنین قراری بود  که قبل  ) است، مانع این امر بوده و اخراج شده است

، اکنون کارها بر وفق مراد (ربه شدولی شانس آورد و سازمان دچارض

.است و سایه ابهام برطرف  

تشکیلتی یا  واهیم دید که اصل  ا وقتی به عمق نوشته دست یابیم، خام

ت خود، با معیار های اصولی و کمونیستی تا کنون نداشته سازمانی در کلی  

ایم و همه کارها، در همۀ مقاطع دور خود چرخیدن و خود بخودی بوده 

 ا  حقیقت" سازمانی  مفقوده را یافته اند و می خواهند ه ای حلقۀعد  است، 

رهبری آن بتواند ارتش توده ای را در جنگ  بسازند که هستۀ" انقلبی

انقلبی بر علیه امپریالیسم، رهبری کند و این امر را در  خارج از مدار 

ت عملی، می خواهند انجام دهند و بعد از طی این مبارزه طبقاتی و فعالی  

مرحله پراتیک انقلبی )ببخشید جنگ انقلبی ( را گسترش خواهند داد. و 

حقیقتا  " هرکس که بگوید این مرحله بندی و این شیوۀ پایه ریزی سازمان 

لی بیش نیست، این عمل  در غلطیدن به پاسیفیسم است، این ، تخی  "انقلبی
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خلف منطق مارکسیستی رشد پدیده هاست، اشکاالت و  ذهنی گری و

هست ولی بحث بر سر چگونگی برخورد با  ضعف ها در سازمان بوده و

آنهاست و غیره، گرچه یک سال تمام تلش کرده باشد تا همۀ کار شکنی ها 

را در اجرای برنامۀ سازمان و بهانه گیری ها را خنثی کند، بمنظور ایجاد 

ت ها کناره گرفته باشد، و تی باالجباراز همۀ مسئولی  د  فضای سالم برای م

ماه در درون تشکیلت پذیرفته  7 تی فراکسیون رسمی و علنی را به مد  حت  

ئل اباشد وغیره، مدافع سیستم فردی، خرده بورژوا، نا استوار در مس

از کار در می " خبر چین" یوحت  " مصاحبه" ، مدافع "است"اصولی، اهرم 

چون اجرای برنامه سازمان را می طلبد، می خواهد مسائل را از چرا؟، . آید

. بگه مورچگان می ریزداچرا؟، چون آب در خو. کانال تشکیلتی حل کند

چرا؟، چون می خواهد مبارزه در یک  سازمان، بطور همه جانبه پیش رود 

  .  و قس علیهذا

    شتر توضیحهام نزده باشیم، بیات  " بازهم " چاره ای نیست، برای اینکه 

.می دهیم  

 پاسیفیسم، ات  هام یا واقعی  ت؟

مثلی است معروف که دیوار حاشا بلند است، وقتی کار به اینجا می کشد که 

ی می کنند، چه می توان کرد؟ گرچه این هام تلق  مسئله ای به این روشنی را ات  

تمرکز  تامر یکی از وظایف سازمان و یکی از مواد برنامه ای آن در مد  

هم باشد، گرچه خود نیز اجبارا   بدان اعتراف داشته باشند: » در این نشست 

) پائیز 16 ( تصمیم گرفته شد ضمن انجام پراتیک، مبارزۀ ایدئولوژیک 

به ...باز هم  ـ 7 ص) « .حول مسائل نظری و تشکیلتی صورت گیرد

جنبش انقلبی ( و یا » هدفی که این برنامه دنبال می کرد، این بود که ضمن 

ادامۀ فعالی  ت مسلحانه در جنبش خلق کرد و بطور محدود در شهر....«       

 ا  دنیز مجد   12ن خرداد دو  م   ، گرچه حتی در برنامۀ(همانجا  -8ص)        

پاسخ " کید شده باشد، و خود نیز درخلق کرد تصریح و تأ شرکت در مبارزۀ
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به انحلل طلبان" گفته باشند: » مبارزۀ ایدئولوژیک درونی بر بستر 

پراتیک از جانب سازمان معی  ن شد و ....« ) ص 22 نوشته مذکور(، گرچه 

" بورژوایی" پیشنهادات و کوشش های درون سازمان را در این رابطه  همۀ

قلمداد  نموده  و هر بار با بهانه ای خنثی کرده و طفره رفته باشند، گرچه 

چک ترین گامی در این کو 16تا مرداد  12ت را که از خرداد این واقعی  

، دهللا بداننخلق  مۀجریانات و جنبش انقلبی و ه ، همۀرابطه برنداشته اند را

که  اما عنصر اپورتونیست» : کاری و تبختر می گویند که تازه با کلی طلب

آنتی تز مسخ شدۀ انحلل طلبی بود، با پیش کشیدن " پراتیک" و مت  هم 

( به جنبش انقلبی .... بازهم  ـ  6ص)  «.....نمودن ما به انفعال طلبی 

خود نمی  سازمانی را وظیفۀان اجرای برنامه این. برچسب نا چسب می زند

،        بلکه ضمن زیر پا نهادن آن می گویند، با پیش کشیدن پراتیک ، دانند

رند با شکاف آرامش ما را بهم می زنند، نمی گذا، (ه در گیومه البت  )  

 ا  حقیقت" انداختن بین نظر و عمل، کادر سازی کنیم، مناسبات تشکیلتی 

ت این سراب ها را در مقابل دیدگان داشته بی  پایه ریزی کنیم، جذا" انقلبی

. ت ببریمباشیم و لذ    

     ، و یا"پراتیک مسئلۀ جنبش نیست: "  و معتقد نیستیم که نگفته ایم اصل  

ای هوار انفعال طلبی . و غیره" این همه پراتیک کرده ایم، چه کرده ایم؟" 

.یک اتهام است و بما نمی چسبد  

شما را قبول کند،  مارکسیست مبارزی حرفممکن نیست هیچ ! نه رفقا

آیا یک آدم بالغ می تواند به آنچه که : هرکس حق دارد بپرسد» : گوش کنید

مردم در بارۀ خودشان فکر می کنند، بدون مقایسه با آنچه که می کنند اکتفا 

ات عینی ات و گفتار نیک را از واقعی  آیا یک مارکسیست حق دارد نی  کند؟ 

آری، تا زمانی که این ( لنین مقاله بلنکیسم) « .، ممکن نیستتمیز ندهد؟ نه 

 و این سراب در مقابل شماست، چه بخواهید و چه نخواهید، موضع را دارید

یعنی پایه ) بدیهی است که حصول بدین منظور» : عا کنید کهو هرچه هم اد  
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   توضیح از ـو کادر سازی  کمونیستی ا  حقیقتریزی مناسبات سازمانی 

عمل انقلبی امکان  جریان  تنها در پرتو یک تئوری انقلبی و در( ست ما

، باز هم بین نظر و ( به جنبش انقلبی...بازهم  ـ 66  ص) « .پذیر است

کسب معلومات کتابی در » : ت این است که واقعی  . عمل شکاف می اندازید

بارۀ کمونیسم از روی مقاالت و تألیفات کمونیستی، بدون کار و بدون 

مبارزه، واجد هیچ گونه ارزشی نیست.  زیرا چنین معلوماتی گسست قدیمی 

به  آن گسست قدیمی که نفرت انگیز ترین  ،یعنی بین تئوری و پراتیک

  «.کهنۀ بورژوایی را تشکیل می داد، کماکان ادامه خواهد داد صفت جامعۀ

     ( وظیفۀ سازمان های جوانان  -لنین)    

و تا مادامی که  نمی خواهید و نمی توانید واقعی برخورد نماییدشما ! نه رفقا 

هیچ گاه نخواهید  چنین باشد، همواره به چپ و راست در می غلطید، و

باید  ا  که حتم ، منطقی و درست بین تئوری و پراتیک توانست یک رابطۀ

و حتی تشکیلت کذایی  .خود را در سازماندهی  نشان دهد، برقرار نمایید

، هم چون باد کنکی می ترکد و  لین آزمایش عملیازتان ، در او  دست س

 ا  حقیقتسازمان " باره حلقۀ اصلی و مفقودۀ محفل تان ، پایه ریزی مناسباتدو

راه حل مسئله نیست،  ت، فرار از واقعی  بهر صورت. خواهد شد" کمونیستی

لیم ت را می پذیرد ولی هرگز تساین الفباء است که، یک مارکسیست واقعی  

.آن نمی شود و در تغیر آن می کوشد  

 مبارزۀ ایدئولوژیک و ارزش گذاری آن:

برخلف ادعاهای عریض و طویل انفعال طلبان که مبارزۀ ایدئولوژیک 

پرولتری باید چنین و چنان باشد، که باید جدا از مبارزۀ سیاسی نبوده، که 

بیانجامد و در خدمت باید پراتیک را ارتقاء دهد، که باید به حل عملی مسائل 

 ها عاو در کردار برخلف این اد   گسترش جنگ انقلبی باشد و غیره، عمل  

برگزارشده در  در جلسۀ. حرکت کرده و می کنند و به آن ارزش نمی گذارند

رابطه با انحلل طلبان، در جواب یک بحث تئوریک فحش و ناسزا سر می 
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نند و به جای مبارزۀ در موارد دیگر، پرخاشگری میک ا  دهند و بعد

کاری به کشف حقیقت و .می پردازند" مشت و لوژیک " ایدئولوژیک به 

هر آن چه "دست یابی به آن ندارند، فقط عاشق حرف خود اند و با منطق 

الل دهام می زنند و استحرکت می کنند، ات   " درست است ،من می گویم

وفاداری به مبارزۀ  زان در حرف نیز در همین نوشته، میندارند و حتی 

.به صراحت به نمایش گذاردند  ک و ارزش گذاری به آن راایدئولوژی  

در یک جا می گویندکه : » در نشست سازمانی تصمیم گرفته شد ضمن 

انجام پراتیک، مبارزۀ ایدئولوژیک حول مسائل نظری و تشکیلتی انجام 

بگیرد.« ) ص ـ 7 ( ودر جاهای دیگر می گویند که انحلل طلبان » آگاهانه 

و موذیانه  با پیش کشیدن مبارزۀ ایدئولوژیک.....« فلن قصد و هدف را 

برافراشتن پرچم " و یا با دهن کجی به آنها، با بیان ( همانجا 6 ـ ص.) داشتند

به تمسخر، در حقیقت خود مبارزۀ  ( 7 ص" ) مبارزۀ ایدئولوژیک 

  .ایدئولوژیک را به سخره می گیرند

مبارزۀ  ، منطق و استدالل بپذیرند درفضای سالم و روش درستبجای آنکه 

ه نه مسئلۀ اصلی پیش نمی رفت، بجای آنکه بپذیرند که این البت   ایدئولوژیک

 بجای این ها، اصل   ت داشت و مسئلۀ فرعی بود،انحلل طلبان بلکه واقعی  

از جانب هام، بهانه و جنجال ل به ات  منکر عدم پیشرفت آن می شوند و با توس  

دیگران، واقعی  ت را لوث می کنند، در حالی که با گفتن »این عناصر کلی  ۀ 

جر   و بحث هایی راکه طی   دو سال حرکت سازمان )16  ـ 88 ( بر سر 

(  8ـ ص) « ......انحراف از وظایف عملی و تشکیلتی صورت گرفته بود

 ـ ضمن کم حافظه ،"جر  وبحث "ا و معادل قرار دادن مبارزۀ ایدئولوژیک ب

حال کدام را باید قبول کرد،  .گی، اعتراف به صحت گفتار دیگران می کنند

اقل در گفتارخود ما می گوییم اگر حد  . قسم حضرت عباس یا دم خروس را؟

چگونه باید یک "صداقت دارید و اگر ریگی در کفش تان نیست، مقاالت 

چگونه در انسجام هر چه بیشتر " ، " سازمان منسجم و انقلبی ایجاد کنیم 
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و یا مقاالتی که ما را   " ، دودیدگاهدو شیوۀ نقد"و " مان بکوشیم  سازمان

ده و در اختیار جنبش قرار دهید منتشر کررا  ،می نمایاند" مصاحبه " مدافع 

.تا سیه روی شود هر که در او غش باشد  

 نفی کلی ت تشکیلت مبارز و اوج ذهنی گری:

انحلل طلبان طوری » : یید کردند کهانی نوشتیم و انفعال طلبان نیز تأزم  

وانمود می سازند که انگار یک مشت افراد دور هم جمع شده، که نه برنامۀ 

معی نی و نه  اهداف روشنی و نه مناسبات تشکیلتی مشخ  صی آنها را بهم 

 و همچنین در نوشتۀ(  22ل طلبان ص پاسخ به انحل) « .پیوند زده است

در ضمن ما بعد از » : یید کردند کهن نیز تأیگری گفتیم و انفعال طلباد

انشعاب، با تعین چهارچوبۀ وظایف تاکتیکی، و با مشخ  ص نمودن سازمان 

معی  ن مبارزه در شهر و روستا،  دست به گسترش جنگ انقلبی زدیم.« 

(8ـ  ص ـ  6 بررسی گذشته)  

تشکیلتی  درزمینۀ هنوزسازمان ما....» : حال انفعال طلبان معتقدند که 

ازانسجام کافی ومعیارهای روشن وتعریف شده ای محروم بود. .... ما به 

درستی به این امرواقف بودیم که گسترش جنگ انقلبی بدون سازمانی 

انقلبی که .... امری محال خواهدبود . این نکته به وضوح روشن بود، 

تشکیلتی که فاقد معیارهای روشن وتعریف شده، فاقد سیستم های 

کارتشکیلتی، فاقد سانترالیسم دمکراتیک، فاقد  یک روال اصولی و درست 

انتقاد و انتقادازخود، فاقد برنامه ای جهت آموزش مداوم وتربیت و پرورش 

. نماید نقش واقعی خودش را ایفا باشد، نمی تواند..... کادرهای انقلبی و   

قطعا   نظرما این نیست که تشکیلت ما بطورکلی درحوزه هایی ازفعالی  ت 

خویش فاقد اصول بود، کما اینکه در حوزه هایی بسته به میزان تجربه و 

توان رفقای تشکیلتی، روالی اصولی وانقلبی جریان داشت، اما دراین جا 

منطورماآن جریانی است که درتمامی حوزه های فعالی  ت، بمثابۀ یک کلی  ت 
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برقرارباشد، که متاسفانه ما فاقدآن بودیم . همین امردرحقیقت مهم ترین 

واساسی ترین وظیفۀ  مارا بعد ازسازمان دهی فعالی  ت عملی تشکیل میداد، 

زیرا پیشرفت و گسترش جنگ انقلبی درگروحل درست آن بود، یعنی 

مسئلۀ  تشکیلت. ..... بدین ترتییب بود که تصمیم گرفتیم درجریان سازمان 

دادن و توسعه جنگ انقلبی، کاردگرگونی اساسی درمناسبات تشکیلتی و 

(  8-7صفحات ) « .پراتیک انقلبی را پیش ببریم  تشریح و توضیح  

ل بدین گونه طرح سائآیااین یک تناقض آشکارنیست ؟ چراازجانب آنهام

واالت ئ،  میتوان پاسخ این سبه واقعیت وموضع درست میشود ؟ فقط با اتکا

.یافت را  

 ، اززاویۀ16آن است که درنشست سازمانی بعدازانشعاب سال  تحقیق

 ن کردیم که مضمون آن هماناتاکتیکی مان را معی   وظیفۀ ،عملی سیاسی ـ

مشخص جنگل ، کردستان و شهرهارا  سه حوزۀ. گسترش جنگ انقلبی بود

وظایف تشکیلت درهرحوزه . انتخاب نمودیم  مان تبعنوان میدان فعالی  

 : کلی دو وظیفۀ باکردستان  ،گل بعنوان یک کانون چریکیجن: ص شدمشخ  

جنگل  ایفای نقش پشت جبهۀ، م انقلبی ودو   جنگ ل بعنوان یک جبهۀاو  

چریکی ودارای نقش پشت  یک جبهۀ بمثابۀ وشهر ،وتدارکات ازنظرنیرو

واززاویه . وایفای نقش تبلیغاتی و ترویجی ،گلجبهه ای برای کردستان وجن

لیل تح انشعاب وارائۀ د، توضیح رون(نقدمصاحبه )  نقد گذشته  : نظری

 ،جزوات آموزشی برای سازمان ، ارائۀ طبقاتی وتوضیح وظایف تاکتیکی

 برعهدۀ ا  تکه عمد،  لنیسیم –آموزش مشی وچه مارکسیسم  چه دربارۀ

کوشش هایی  موارد درهمه این)  .، معلوم گردیدتشکیلت شهرگذاشته شد

بعلوه روی ساخت تشکیلتی بحث هایی  ، . (شده و نتایجی بدست آمده است

: نتایج زیر خاتمه یافت  صورت گرفت که با  

درکردستان  و ، درجنگل ستون چریکیدرشهرتیم های چریک شهری

تشکیل میدهند که  ، ساخت سازمانی را درحوزه هاسازمان دهی پیشمرگه ای
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. کرد باسیستم شورایی کارخواهند ،ترکزی  زیرنظررفقای م همه جا

ضربه وبعدازآن  وتا( شورای فرماندهی شهر. ) درشهراین سیستم پیاده شد

آن است و  دی  ؤکه نوشته جات تئوریک وگزارشات م   ،ادامه داشت

 عنصر"ماه شوراهایی به وسیله همین  برای چند ،یدرکردستان بعدازمدت  

 وداشت قوام می بوجودآمد ،"دیکتاتوربود سیستم فردی که درباالبود مدافع 

درجنگل  وتنها. تی درآن واردکردالاختل ،گرفت که تمرکز وروند بعدی آن

جای آن راگرفت  ، باحذف شورا، مانده ی جمع و فرتکه ساخت تشکیل بود

مدافع سیستم فردی ونااستواردرمسائل  عنصراپورتونیست،" وازجانب 

اصولی" آن همه بحث وپافشاری برای پیاده کردن واجرای سیستم جمعی 

شدۀ تشکیلتی،  می شد. وعمدتا   همین سردمدارجریان انفعال طلبان بود که 

، شده بود ، پای اصلی مدافع عدم اجرای آنباهواسنجی وآویختن به جو  

م دمکراتیک یک رابطه است که زمانی سانترالیس: " عانهوباتزمشعش

گری  توجیه!( مثل کفه ترازو؟" ) دمکراسیشودوزمانی  سانترسنگین می

بحث  اصل( رفیق کبیردمحمحرمتی پور) ، درحالی که رفیق فرمانده کرد می

( ماه بعد 2-6)قبول داشت وزمان اجرای آن رابه شرایط دیگرا ر و سیستم

  : که" نکته ای قابل ذکر"این مسئله اکنون شی ادانه بعنوان  .کرد موکول می

، این واقعی ت را که  16 - 16قبل ازضربات سال  اعمال و رفتارش»  

بدین . امکان تغییر وبازسازی اش بسختی امکان پذیراست، نشان می داد

واقعا  ( 62ص ) «  .جهت قراربودکه وضعیت تشکیلتی اش روشن گردد

!دست مریزاد  

:کرد  بهرصورت از این بحث نتایج زیررامیتوان اخذ  

 تصمیم گرفتیم درجریان سازمان دادن و »چنین وظیفه ای که  اصل   –الف 

توسعۀ جنگ انقلبی، کار دگرگونی اساسی در مناسبات تشکیلتی..... را 

و  .پیش رو نداشتیم ، ن نحو که شما ها بیان می داریدبدی ،را ،«پیش ببریم

صی که تجس م پیوند بین نظر و عمل است و مهم ترین عنصر مناسبات مشخ  
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حرکت می بایست با  در طی   ا  برقرار کردیم و طبعل می باشد، را یک تشک  

.اجرای آن، هر چه بیشتر در انسجام آن بکوشیم  

مبتدی  ن است که هیچ سازمانی، هر چند همب ـ این دیگر مثل روز روش

در عین حال دو وظیفۀ نقیض یکدیگر را در مقابل خود نمی گذارد، باشد، 

کند و حرکت نماید، و از از یک طرف مناسبات و ساخت سازمانی را تعین 

طرف دیگر پایه ریزی تشکیلت  " حقیقتا   کمونیستی" و دگرگونی اساسی 

انقلبی را منوط به حل آن مناسبات تشکیلتی را بطلبد و گسترش جنگ 

.!بداند  

که در ! ( ؟)آن جریانی » تفاوت در همین جاست، که شما ها معتقدید ج ـ 

را فاقد بودیم و فقط « کلی ت برقرار باشد ت بمثابۀ یکتمامی حوزه های فعالی  

روال اصولی و انقلبی جریان داشت، در حالی که !( ؟) در برخی حوزه ها

ما معتقدیم  ساخت و مناسبات تشکیلتی که بعد از انشعاب تعین گردید، در 

هم  جاری بود و زمان می خواست تا " جریان"کلی ت خود درست بود و آن 

ر تر گردد و طبعا در اجزایی دارای اشکاالت و هرچه کامل تر و پربا

 ا  حوزه ه" که باید در " جریانی"ت کنید، آن اگر کمی دق  . نواقص بود

کادرسازی را که این همه  مثل  . برقرار باشد، که مبهم گذاشتید، را می یابید

د ن کیشوت بود که از دیگر باید : مورد علقه شماست را در نظر بگیریم

کتاب ها  ا  مبارز خواست تا افراد را در جایی جمع کند و صرفیک سازمان 

مگر ". کادر سازی" را برافرازد و مکتب باز کند و اسمش را بگذارد

ص نشده بود که جنگل از دو ترکیب، افراد تربیت شده در کردستان و مشخ  

صی که داشت به تربیت افراد شهر ها، برخوردار باشد و با توان مشخ  

تی خود را ی بعد از مد  لتی و نظامی آنها بپردازد و حت  سیاسی ـ تشکی

 بود که تغذیۀص نشده گسترش دهد و به کردستان کمک برساند؟ مگر مشخ  

تئوریک سازمان به عهدۀ شهر است که هنوز نوار های آموزشی و نوشته 

 ص نشده بودکه کردستان به تربیت  افرادهای آن موجود است؟ مگرمشخ  
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 خود ،تکمیلی آموزش رفقای شهررا ومرحلۀ ردازدبرای جنگل وشهربپ

          تمرکزبه همین روال کار شورای شهربه عهده داشته باشد؟ مگرتا

....شد ؟ و نمی  

سته برج ده اید حداقل دو نکتهبودن هایی که ردیف کر"فاقد" دراین  -د

میگردد: او  ل ، اینکه معیارهای روشن وتعریف شده ای نداشتیم وروال ها 

اصولی ومشخ  ص نبود، یک بحث است واین که کامل   اجرا نشد وضعف ها 

با  این اصولی نیست ونمی توان، و ، بحث دیگربهمراه داشت یونواقص

ی، اول ی را لوث کرد م، نتیجه ای که از این فقدان ها و دو  . چسبیدن به دوم 

 چیزی جز نفی تشکیلت در. بدست می آید، چیزی جز نفی همه چیز نیست

نیست، و به وضوح روشن است که با این دیدگاه، سازمان  16و  16مقطع 

ابزار دگرگونی " نمی توانست باشد، و وقتی که " عشایری" ع جز یک تجم  

به نحوی اصولی در دست نباشد،الجرم پیوند " واقعی ت و باز سازی آن 

صحیح و اصولی هم نمی تواند بین نظر و عمل، بین وظایف تاکتیکی و 

.تیک بر قرار گرددپرا  

به این موضوع باز خواهیم گشت و نشان خواهیم داد که چگونه  ا  دو ما مجد  

.به تردید و نفی حرکت گذشتۀ جنگل رسیده اید  

نه ذهن ) پس وقتی چنین شد و تشکیلت نفی گردید، ذهن دیالکتیکی 

 ا  حقیقتبه این نتیجه می رسد که باید تشکیلت ! ( متافیزیکی اپورتونیست ها 

می کند که وظایف تاکتیکی " ساختن"انقلبی ساخت و زمانی هم شروع به 

د برای اجرای آن به عمل آمده و سازمان دهی مجد   ا  و صراحت ا  دهم مجد  

(.را می گوییم  12خرداد ) است   

یک رشته "تی که تا حدودی جو  ها شکست و یخ ها آب شد،بعد از مد  

دگرگونی " ا  که طبع یص داده می شود، تشخ( 2 ـ ص" )اشکاالت اساسی

معلوم (  1 ـ ص") وظیفۀ اساسی" را می طلبد، پس(  7 ـ ص" ) اساسی

       این هم ا  که حتم  ــ(  66ص " ) انقلب در مناسبات تشکیلتی"  است،
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کمونیستی که در مقام هستۀ  ا  حقیقتسازمانی  " ساختنو  ــ است" اساسی" 

است و می خواهد توده ها را در جنگ رهایی ارتش توده ای  رهبری کنندۀ

آرامش  و آن هم در پناه(  66ص )  ".بخش مل ی رهبری و سازماندهی کند

جان بازی ها و قهرمانی های پیشمرگان خلق رزمندۀ کرد و با  ناشی از 

گری عد ه ای  و این بعینه  چیزی نیست جز اوج ذهنی. راحت باش کامل

.فیلستر های روشنفکر  

توانیم پی ببریم که چرا مسائل را کل ی و غیر واقعی طرح کرده  حال می 

بدانند و شناخت کنونی آن چنانی را به " محور" وقتی عد ه ای خود را . اند

ت و حرکت و تکامل آن، گذشته هم تعمیم دهند، و بدون اتکاء به واقعی  

کنند، و از موضع انفعالی بخواهند با مسائل  " بررسی" تشکیلت را 

.خورد نمایند، آن چنان معجونی سر هم می کنند که تماشایی استبر  

 حرکت جنگل زیر علمت سئوال:  

صفحات " ) به جنبش انقلبی....باز هم "  تا این جا با نقل قسمتی از نوشتۀ

 را  16 - 16نشان دادیم که انفعال طلبان، کلی ت سازمان در مقطع (  7-8

 ا  حقیقتسازمانی " نفی کرده اند و هم چنین نشان دادیم که در پی ساختن 

یعنی آگاهانه و بمثابۀ امری ) اند و از دیدگاه آنها پیوندی اصولی " کمونیستی

، بین تئوری و پراتیک سازمان نمی توانست بر قرار باشد و نبود( کمونیستی

ا به ام  . که نتیجۀ ناگزیر آن قبول خود به خودی بودن حرکت جنگل است 

هام نزده باشیم، به دو قسمت از نوشته مذکور توجه ات  " باز هم"دلیل این که 

: کنیم  

هر دوی این ها نمی توانستند به این موضوع پی ببرند، آن چه که »  ل ـ او  

و ( جنگ انقلبی  گسترش)ص باعث کندی پراتیک انقلبی بصورتی مشخ  

اتلف انرژی انقلبی ما می گردید، هما نا عدم انطباق تشکیلت با تئوری و 

 پراتیک اش بود.« ) ص  6 همانجا(
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دو  م ـ » زیرا نیک می دانستیم که گسترش آگاهانۀ فعالی ت انقلبی مان، 

گسترش جنگ انقلبی، تنها و تنها در گرو حل مسائلی بودند که بطور غول 

همان گونه که در خلل  این نوشته . آسایی در برابر ما قد بر افراشته بودند

متذکر شدیم، مرکز ثقل آن، انقلب در مناسبات تشکیلتی بود، یعنی امری 

که سازمان را با اهداف انقلبی اش هم آهنگ می ساخت.« ) ص ـ 66 

(همانجا   

: ه گرفته می شود، چنین استنتیجه ای که از قسمت های نقل شدۀ نوشت  

با " ابزاری جهت دگرگونی واقعی ت و باز سازی آن" تشکیلت بمثابۀ 

پراتیک اش تطابق نداشت، با اهداف انقلبی اش هم آهنگی نداشت، یعنی 

فعالی ت اش آگاهانه نمی توانست گسترش یابد، یعنی حرکت اش خود بخودی 

نه باشد، باید انقلبی در مناسبات و برای این که حرکت اش آگاها. و کور بود

صورت گرفته و " انقلب"اکنون این  تشکیلتی صورت می گرفت و

ا آنچه که ام   .دهددر آینده حرکتی آگاهانه رخ " ممکن است" حداکثر این که 

بگذشته مربوط می شود، خودبخودی بوده است و در نتیجه حرکتی نا 

نمی تواند و نباید مورد قبول کمونیست های  ا  منطق ،آگاهانه و غیر کمونیستی

حال روشن است که انفعال طلبان چگونه به نفی حرکت . دوآتشه قرار گیرد

:جبهۀ شمال رسیدند و اگر الزم دیدند، می توانند به دو سئوال پاسخ گویند  

در آینده جنگ انقلبی را در شمال گسترش  الف ـ اگر به فرض بخواهید

چه ساخت سازمانی  و !( د اش را به دیگران بدهیدوماقل رهنحد  ) دهید، 

ص شده بود و توضیح اش آمد، مناسبات تشکیلتی بجز آنچه که مشخ  

 ا  کمونیستی، اساس ا  حقیقتص نه با کل ی گویی و گنگ، مانند بصورتی مشخ  

انقلبی و غیره پیشنهاد می کنید؟ اگر همان ساخت ستون چریکی و سیستم 

شورایی را پیشنهاد کنید، پس انقلبی صورت نداده اید، اگر به اجرایش ایراد 

داشته باشید، پس نقض غرض کرده اید و نفی کلی ت تشکیلت بی مورد 
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رخورد از عدم توانایی در باین گونه طرح و ارائۀ مسئله  ا  مسلم. است

.ص و موضع تان ناشی می گرددمشخ    

ب ـ آیا تفاوتی ماهوی بین نتایج درخشان خودتان و جریان انحلل طلبان می 

نفی تشکیلت گذشته و : به یک چیز دست یافته اید ا  تبینید؟ به نظر ما ماهی  

 ا  حقیقتعای پایه ریزی سازمان خود بخودی دانستن حرکت جبهۀ شمال و اد  

.کمونیستی  

چیزی که در بارۀ انحلل طلبان گفته اید، اکنون به روشنی در بارۀ شما آن 

( کشانده ) را به آنجا ( شما ) سیر منطقی این بینش » یعنی  مصداق دارد،

،   برنامه و عمل سازمان که جبهۀ شمال یکی از مهم (کنید) که مطرح 

ز ها پرانت  8ـ  ص) « .ترین قسمت آن را تشکیل می داد، خودبخودی است

علیرغم  تشابهی که »  یاو. و بی جهت آن ها را شماتت می کنید( از ماست 

های عملی شان  ، باز تاب(وجود دارد ) در ماهی ت امر بین این دو گرایش 

ص، یعنی بصورتی مشخ   (ها از ماست پرانتز   6 ـ ص ) «( است) متفاوت 

پرنسیپ ها و موازین سیاسی مبارزۀ درون تشکیلتی را رعایت  ا  آنها عمدت

فاقد آن هستید، زیرا به روشنی آشکار است  ا  و جد   ا  می کردند، ولی شما واقع

    هدفی را تعقیببهم و گنگی نظیر جملت زیرین، چه که طرح مسائل م

: می کند  

 پشتوانۀیک چنین اپور تونیسمی در مسائل تشکیلتی، نمی توانست » 

       دفاع او از مناسبات انحرافی گذشته . نظری برای خودش جستجو نکند

م به شکل مسخ و آن ه!!( انحرافی گذشته ا  اشتباه کردید، مناسبات اساس) 

  گرچه به نادرستی .سوق داد"مصاحبه"یید از مواضع شده اش، وی را به تأ

طرح می کرد  مسئله رابود، اما آگاهانه به گونه ای " معترف" "مصاحبه"   

و  61 ـ ص)« .منتهی می شد" مواضع مصاحبه" یید که این نادرستی به تأ

که هدف آن، ایجاد کانال بحث انحرافی برای  ،(پرانتز ها از ماست   67

      بر هام تان مبنیالپوشانی مسئلۀ اصلی است، چون اگر فرض کنیم که ات  
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باشد، چرا باید یک چنین درست " اپورتونیسم تشکیلتی"          

را به عنوان پشتوانۀ نظری خود قرار دهد؟ " مصاحبه " " اپورتونیسمی"

              مدافع همان ایده هایا  چرا نمی توان با سیستم نظری دیگر، فرض

، این است !رفقا  عایی در حوزۀ تشکیلتی بود؟ آریاد  " اپورتونیستی" 

.جلوه ای از برخورد اپورتونیستی تان  

 محفلیسم و فراکسیونیسم:

این بود که ( توضیح از ماست  –یعنی انحلل طلبان ) هدف واقعی شان » 

با نفی برنامه و تاکتیک سازمان، آن را به یک محفل تنزل دهند.« )ص6 – 

نظری  بنظر می رسد همین بیان ، از زاویۀ، (به جنبش انقلبی ...بازهم 

اگراز دیدگاه شما آنها هدف شان این بود  .برای اثبات محفلیسم تان کافی باشد

یت این بود که آنها تا روز آخر به وظایف سازمانی شان و نتوانستند ـ واقع  

چه خوب شما آنرا هدف واقعی خود قرار دادید و به عمل  ـ  دکردن می عمل

ت بیش از یک سال برنامه  و وظایف سازمان را زیر پا به مد  . نیز درآوردید

ز عملی برای تحقق آن برنداشتن، تبدیل سازمان به یک محفل انهادن و گام 

شکل آن نیز به مبتذل ترین ( کردار )  جانب شما نیست؟ و از زاویه عملی

پچ پچ کردن، ضوابط تشکیلتی را زیر پا گذاشتن ، ایده های آن . دست زدید

 چنانی القاء کردن، امتیاز دادن ها، از ماموریت رفتن ها جلوگیری کردن و

غیره به چه منظوری به کار گرفته می شدند و چه نتیجه ای جز ایجاد محفل 

نحوۀ برخورد و رفتار،  می توانست داشته باشد؟ مگر این گرایش و این

محفلیسم است؟  چیزی بجز  

و  خود خاص   لو در رشد خود وبا تشک  .این ها نطفۀ فراکسیونیسم نیز بود

هنوز فراموش نکرده .تبدیل شد به فراکسیونیسم ،خود اهداف و وظایف ویژۀ

و  بعد از تمام آن پیچ و تاب های ساختگی 12ایم که در جلسات  آذر ماه 

ما فلن عد ه »   : ، در عرض یک هفته اعلم کردید کهطرح های الوان

و هم با تشکیلت کردستان و هم با تشکیلت شهر  حرکت می کنیم مستقل   
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ص ، رابطه تان را با سازمان مشخ  و باالخره قرار شد «. دی می کنیممرزبن

فقط  عمل  )   سازمان، برنامۀ که در چهار چوبۀ کنید، و سر انجام پذیرفتید

 ۀو در رابط( گریزان بودید  از انجام پراتیک ا  صمشخ   جنبۀ نظری، زیرا

اگر .ت هفت  ماه ادامه یافتی قرار داشته باشید و این وضع به مد  خاص  

        که بود اندکی صداقت و منش انقلبی داشته باشید، مانع از آن خواهد 

.هام بدانیداین موارد را ات  " باز هم"   

 طرد، اخراج و تصفیه :  منطق سکتاریستی

خود را همه چیز می . سکتاریسم درخت را می بیند، جنگل را نمی بیند

چون به واقعی ت کاری ندارد وبه .را هیچ می شماردپندارد، جنبش و دیگران 

کاء نمی کند، پس از آن می گریزد و به ایده آلیسم و ذهنی گری می آن ات  

است که می پذیرد یا " او"می داند، پس  " محورعالم" چون خود را  . رسد

و " آقای من"در قاموس او . طرد می کند، قطع می کند یا وصل می کند

کاره اند، همین که اراده کرده و در ذهن خود مسائل را همه " آقای ذهن"

و می پندارد که در واقعی ت هم همان چیز رخ داده است . حل کند، کافی است

باید رخ دهد، خلصه ذهنی ت خود را به جای واقعی ت می نشاند و  ا  و یا حتم

را به خطر می " او" حتی از بیان واقعی ت هراس دارد، چون موجودیت 

این راه و برنامه مشترک و معیار و مناسبات مشترک،  ،از نظر او. دانداز

و افراد را به گرد  نیست که تشکیلت را می سازد ،در بسترفعالیت مشترک

در نتیجه به هیچ معیار و . تعین کننده است" او" ل می کند، بلکه آن متشک  

یابی  دست. ضوابط تشکیلتی پای بند نیست، خود می دوزد و خود می ب رد

به حقایق و اهداف مشترک، وحدت طلبی اصولی و تقویت جنبش  برای او 

این است تبلوری از منطق .است، طرد، اخراج و تصفیه قاعده است ءاستثنا

.تشکیلتی کار در عرصۀتی سکتاریس  
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باز " حال ببینیم که آیا انفعال طلبان نیز با چنین منطقی حرکت می کنند یا 

در بارۀ سه واقعه " به جنبش انقلبی .....بازهم"  نوشتۀهام زده ایم؟ ات  " هم

: ه کنیم توج  .اشاراتی دارد که بخودی خود گویا است  

یعنی چریک های فدایی خلق ایران ـ ) بدیهی است که این امرآنها » ــ 

را به مانعی جد ی در برابرکار کرد های انقلبی سازمان  (توضیح ازماست

بی عمل می قرار می داد که در ارگانیسم تشکیلتی به مثابۀ نیروی مخر  

کردند. پس می بایستی از پیکر سازمان حذف می گردیدند و چنین نیز شد. 

به ( همانجا  ـ 8ص )« .....این عناصر بدین گونه بود که بعد از تصفیۀ 

ر هم مطرح و حاضر هم نیستند به  سئواالت زیر که مکر  !! دگی همین سا

شده ، پاسخ گویند، چه ارگانی این تصمیم را گرفت؟ چگونه اجرا شد؟ آیا 

ت شورای عالی ت در یک طرف و اکثری  ت مرکزی  این واقعی ت که اکثری  

سازمان در طرف دیگر، تقریبا  بیش از نیمی از کادر ها و اعضاء در یک 

ندکی کمتر از نیمی از آنها در طرف دیگر و توده های هوادار در طرف وا

ارتباط و بی ارتباط  نیز به این سمت وآن سمت موضع گیری کردند را می 

ه کنیم که بحث بر سر موضع و نظر ما و آن توان، اخراج و طرد نامید؟ توج  

برای توضیح  ،بلکه بحث بر سر برخورد تشکیلتی و منطق آن ،رفقا نیست

.یک واقعه است  

که ( یعنی احلل طلبان ـ توضیح از ماست ) زیرا بدرستی می دانستند » ــ 

اگر پوشیده عمل نکنند، بزودی افشاء شده و از صفوف ما طرد می 

 گردند.....« ) ص 2 ـ همانجا ( 

منطق  بسیار خوب، وقتی عناصری نظرات انحرافی پیدا کردند، آیا باید

طرد آنها باشد یا ایجاد شرایط و کوشش  حرکت و موضع، از همان ابتدا

روشن شود؟ و زمانی مسئله  ا  بمنظور اصلح و باز سازی آنها، تا قطع

: جالب می شود که معترف باشند   
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» اشتباه است اگر تص  ور کنیم ، ک  ل کسانی که با عناصر انحلل طلب از 

سازمان رفتند، انحلل طلب بودند.«  ) ص ـ  66 همانجا ( و موقعی مسئله 

دو شیوه و : " همین موضع طرد وطرح مسائلی مانند جالب تر می شود که 

از طرف جریان انفعال طلبان و حتی ) و برخورد های آن چنانی " دو دیدگاه

در شرایط و فضایی که برخورد ها و روابط عمده شده ( برخی عناصر آنها 

.هم در نظر گرفته شودبود، در ارتباط با   

یا کسانی که ؟ )دی بدین نتیجه رسیدیم که چنین فر!( ؟ )بدین ترتیب ما » ــ 

با این عملکرد ها، نمی تواند در چهار چوب ( کدام؟  هایا اپورتونیست 

تشکیلت ما باقی بماند و باید اخراج گردد و چنین نیز شد.« ) ص ـ 67   

( همانجا ـ پرانتز ها از ماست   

اگر فکر  .!!این مورد دیگرزبان و قلم از هر توضیحی قاصر می ماند در

کم تر باشد، کارآیی اش بیشتر می کنید که بلوف هر چه بزرگ تر و مح

. ، سخت در اشتباهیداست  

برای روشن شدن موضوع باید پرسید که کدام ارگان تشکیلتی چنین 

آخرتان " یشنهادپ" تصمیمی را گرفته است؟ پس آن التماس یک هفته ای و 

چه بوده است؟ ) ریا کارانه یا صادقانه؟( و حتی شهامت بیان واقعی ت های 

اگر  .و این را نوشته تان هم  نشان می دهد پیرامون این مسئله را نیز ندارید

، یک عضو تشکیلت با تعدادی از رفقای هوادار، بتوانند قبول کنیم ا  فرض

، آیا (ت دلیلی بر فراکسیونیسم است قبول همین حال) چنین تصمیمی بگیرند 

همین امر در مورد خودتان مصداق پیدا نمی کند؟ ما از چنین منطقی 

می کنیم که نه کنگره ، نه  مبیزاریم و آن را به کار نمی گیریم و اعل

شورای عالی سازمان، نه مرکزیت و حتی نه اکثریت اعضا، چنین اقدامی 

اکنون دیگر بروشنی معلوم است که . نکرده اند و این دروغی بیش نیست

       ،ر انفعال طلبان ، یک واقعی ت استحاکمی ت منطق سکتاریستی برتفک  

.هامنه ات    
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 چند نکته و پایان سخن :

کذایی آمده است،  موارد و مطالبی که در نوشتۀ مستقل  ارائه بحث های 

قرار ا اگر گرچه از جنبۀ نشان دادن نادرستی های آن ضروری است، ام  

کلم خواهیم شد که  اق پیش برویم، آن چنان دچار اطالۀباشد به همین سی

    سخن را به پایان ه مثنوی هفتاد من کاغذ می شود، لذا با چند اشارۀ کوتا

.می بریم  

 ،مقایسه گری بین ما و جریان انحلل طلبان ، با تکیه بر تشابه ساختگی ـ ـ

بارزدرک مکانیکی و قرینه سازی ص، به نحوی عدم ارائۀ تفاوت های مشخ  

موضوع را  ال  زیرا اگر در یک قیاس، او  . انفعال طلبان را عیان می سازد

تفاوت ها و نا همانندی ها ی آنها را  ا  حتم ا  یم و ثانیتاریخی و در حرکت نبین

انفراد " ه داشته باشید که توج   ا  ضمن .با هم نشان ندهیم، به خطا خواهیم رفت

این که در مورد ما و حال " )ایی و عدم پذیرش دیسیپلینبورژومنشی خرده 

نه خود ماهی ت، بلکه خصائلی اند ( انحلل طلبان مصداق دارد یا نه ، بماند 

ار آن باشند و هم چنین یک دچ ی تشکیلتی می توانندکه افراد، جریان و حت  

 های بازتاب" ، می تواند نمود های متفاوت داشته باشد، ولی از ماهی ت

هات از این اشتبا. هی ت یک سان دست یافتنمی توان به ما" متفاوت

حرکت " ندارند و " بینش متافیزیکی " و کسانی که " ادیالکتیسین ه"

بویژه با آن استدالل  .بعید است" مکانیکی را قبل از هرچیر نمی فهمند

": شانس  و امکان" ر و چنگ زدن در مسخره در بارۀ تراژدی و کاریکاتو

که بخشی از نیروی سازمان  انحلل طلبان این شانس و امکان را داشتند) 

عنصر اپورتونیست که حماقتش روشن  ،ا این باررا با خود همراه سازند، ام  

حتی در یک ( . 4 ـ بود، دیگر این شانس و امکان را نیافت ـ نقل به معنا ص

بیان ساده هم از واقعی ت می گریزید.براستی چگونه این جملت را می 

 نویسید؟
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در بارۀ ما و انحلل طلبان، موقعی  عایی و هدف واقعیتفکیک هدف اد   ـ ـ

ا از آن جایی که کافر می تواند درست باشد که مصداق عینی داشته باشد، ام  

آیا . همه را به کیش خود پندارد، حق دارد که به چنین تفکیکی دست زند

؟ این به پیوندند" حزب کمونیست" استند به طلبان از ابتداء می خوانحلل 

دید محدود و خرده بورژوا مآبانه شان از » نحوۀ استدالل برای آنهایی که 

 نمی کشاند] « مبارزۀ ایدئولوژیک، همواره آنها را به موضع توطئه گری 

کلی ت چرا تا زمانی که بودیم، کلمه ای در بارۀ نفی . ، زیبنده نیست[!

تشکیلت و خودبخودی دانستن حرکت جنگل، بیان نکردید و اکنون د م 

هدف واقعی " دیالکتیکی" خروس از الی قبا پیدا شده است؟ آیا این تفکیک 

عایی در مورد خودتان مصداق ندارد؟ و اد    

آگاهانه خود را در " ، "اهرم کوتاه و بلند: "ــ برخورد با مواردی مانند 

ضروری به " پرچم و بارگاه" و " ی ن تشکیلتی قرار دادموقعی ت های مع

زیرا از یک جنبه آن چنان، بحث های حقیرانه ای هستندکه . نظر نمی رسد

ارزانی خودتان باد و ما با حرکت مان این را  ثابت کردیم که این چیز ها 

این ها کانال های انحرافی اند، که  ،پشیزی ارزش ندارند، و از جنبه دیگر

.عی داریم در دام آن نیفتیمما س  

 یۀکه حتی تصف کشاند آنجا اوراتا ،ش درمسائل اصولیا نااستواری » ــ 

گذاشتن پرنسیپ  زیرپا نامید وحتی با " انشعاب غیراصولی"   را 16سال 

  « .داد را در اختیارجریان دیگرقرارمیاخبارتشکیلتی  ،های تشکیلتی

قبول انشعاب  بودیم که با این ما آیا .شاهکاراست این دیگر (67ـ  ص)

، ، به شیوه ای مبتذلش به جلسات جمعییح اتوض بادرجلسات تشکیلتی و

ناشی  قبول آن موضع را ا  بعد و تشکیلتی انکارمی کردیم ؟ درگوشی وضد

هستیم موضعی را که درجلسات  این ما از تحمیل انحلل طلبان دانستیم ؟ آیا

برنامه  موضع انشعاب در بار 2شده و کیدو تأ ریحتص 12 خرداد  تشکیلتی

 استواری ما نا ها این شده را انکار می کنیم ؟ آیا ن سازمان تکراردو  م  
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 اختیار اخبارتشکیلتی را در»   است ؟ ودرمورد "اصولی"ل درمسائ

جریان دیگر قرار دادن «،  ما می گوییم که شیوه برخورد باید شرافتمندانه 

این ادامه منطقی  ستی نیست ؟ آیایلجن مال کردن ماکیاول آیااین شیوه. باشد

رآینده باهم مبارزه خواهیم کرد، پس ازهم چون د »گفت  همان تفکر که می

 ـ؟ که هم مبارزه را غیرسیاسی  نیست«   می کنم ونابود اکنون محدود

اقل دراین حد    .ونابودکردن را فیزیکی وهم محدود ایدئولوژیک می فهمد

.دهید که هدف وسیله راتوجیه نمی کند نشان مورد  

نمی تواند به وظایف تاریخی خویش  یالتارپرو »: تان که  درمورد پاسخ واما

        «.روشن سازد مگرآنکه محتوی واقعی خویش را برخود ، پاسخ گوید

قرارندهید وسعی کنید که واسطه  را بهتراست که پرولتاریا (  68ـ  ص) 

، درآنصورت روشن سازید خویش را برخودی واقعی اواقعا محتو

. از انفعال طلبی نجات یابید !( ؟) اقل شاید حد   و داشت نخواهید دیگروجود  

         ! تونیسم درصفوف چریکهای فدایی خلفقاپور نفوذ موذیانۀ باد نابود

                    !چریکهای فدایی خلق  هرچه مستحکم ترباد صفوف رزمندۀ

                      !مسلحانه که تنهاراه رسیدن به آزادی است  مبارزۀزنده باد 

                      !رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلمی  سرنگون باد

                                            !م وسگهای زنجیریش مرگ برامپریالیس

   

                         باایمان به پیروزی راهمان

        ( ارتش رهایی بخش خلقهای ایران ) چریکهای فدایی خلق ایران 

       16  ـ  مردادماه

 

 



27 
 

 

   

 

  

   


