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جنبش انقالبی " از سوی یک  هخطاب ب " ناخیرا اعالمیه ای تحت عنوا

ه ابهامی که ما نیز بخاطر زدودن هر گونه سای .عضو سابق ما انتشار یافت

به جنبش انقالبی خلقمان ارزانی داشته و بخاطر افشای توطئه ای  این اعالمیه

 ؛ توضیحکه برای لجن مال کردن چریکهای فدائی خلق صورت میگیرد

 چند مختصری را الزم میدانیم.هر

یک زه ایدئولوژاین بهانه که مباربا شاهد بودیم که عناصریما درگذشته نیز

، و برای آنکه بخشی از رود با انحرافات و اشکاالت گذشته سازمان پیش نمی

خروج خود را با انتشار مقاله ای تحت عنوان "  نرود، ی جنبش بهدرانرژ

" ها با ادعای دفاع از تئوری م.م و. آنی " اعالم داشتندگزارش به جنبش انقالب

سازمان غلبه کنند. اما بعدأ چه  اشکاالتخواستند بر بسط وتکامل آن " می

خوب دیدیم که سرانجام خود را در کجا یافتند و بوضوح آشکار گردید که 

 ها پوششی بر ماهیت انحالل طلبی جریان مزبور بود.ادعا همه این

 ؛ البته با پزی" انقالبی و فعال " با انتشارعنصری اخراجی واکنون نیز

به انقالبی" مدعی شده است که ما حت عنوان " خطاب به جنبشاعالمیه ای ت

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

ر داریم، فرد مزبوازپیش از ه. بدیهی است با شناختی ک" تالش میکندانقالبیش

ها میخواهد ماهیت اپورتونیستی و نا استواری در با این ادعادانیم که او می

 ظار جنبش پوشیده نگاهدارد.مسائل اصولیش را از ان

دهیم و  میمتهم مینمود که بمبارزه ایدئولوژیک بها ناگر گزارش پیشین ما را 

کند که با عمده کردن  ؛ این گزارش ما را متهم میگردیم مانع پیشرفت آن می

گرفتار پاسیفیسم شده ایم که  ری؛ تحت پوشش مبارزه ایدئولوژیک،کار نظ

 استتار اهداف واقعی است. أ این ادعا توجیهی برایبعط

اینجا درسم وسکتاریسم متهم مینمود، اکنون زارش پیشین ما را به لیبرالیگاگر

محفلیسم، فراکسیونیسم و  ،پاسیفیسم قبیل: چسبهای مشابهی ازبربا  نیز

 سکتاریسم روبرو میشویم.

ک با انحرافات ینجا هدف ادعاعی این بود که مبارزه ایدئولوژآاگر در

کمونیستی " را  سازمانود و این امر امکان دستیابی به "ر پیش نمیسازمان 

اینجا هدف ادعاعی این است که ما " تحت پوشش مبارزه نا ممکن میکند در

و بدین  انفعال طلبی شده ایمی"، گرفتارایدئولوژیک و عمده گی کار نظر



بازهم"...به جنبش انقالبی!؟"                  چریکهای فدائی خلق ایران)ارخا(  



 

" افراشته است جهت پرچم " نجات حیات سازمان و برنامه انقالبیش " را بر

و این نیز از پیش آشکار میباشد که آنرا دربارگاه چه کسانی برزمین خواهد 

هم مقایسه بنحوی روشن نشان میدهد که هم انحالل طلبان واین  .افکند

پایه ریک چیز با یکدیگر مشترک بودند وآنهم انصرافشان دراپورتونیستها د

یتوانستند باین دو اینها نمتشکیالتی حقیقتأ انقالبی بود. هرریزی مناسبات 

) ی مشخص باعث کندی پراتیک انقالبیموضوع پی ببرند، آنچه که بصورت

گسترش جنگ انقالبی( و اتالف انرژی انقالبی ما میگردید، همانا عدم 

 انطباق تشکیالت با تئوری و پراتیکش بود.

رست مناسبات تشکیالتی، آگاهانه دوضیعت ناانحالل طلب باتکیه برعناصر

ایدئولوژیک بطور کلی قصد حمله به پیش کشیدن مبارزه موذیانه، با و

مواضع تاکتیکی و برنامه ای ما را نمودند هدف واقعی شان این بود که با نفی 

ل تنزل دهند. بهمین دلیل بود که بیک محف برنامه و تاکتیک سازمان، آنرا

ی انقالبی را توصیه میکردند. اماعنصراپورتونیست که آنتی تدوین تئور

تهم نمودن ما به "پراتیک" و م انحالل طلبی بود، با پیش کشیدن شده تزمسخ

انجام وظایف تشکیالتی روی بر میتافت و خواهان تشکیالتی انفعال طلبی، از

آنارشی تشکیالتی را تقدیس میکرد. در حقیقت هر دو رو پیکر بود. اوبی د

بقاتیش ظه فعلی، پرولتاریا را از داشتن ابزار انقالبی و طگرایش در لح

محروم میساختند. بدین ترتیب انحالل طلبی اینبار انعکاس خود را در 

 اپورتونیسم تشکیالتی یافت.

نشی گرایش وجود داشت ) انفراد معلیرغم تشابهی که درماهیت امربین دو

یک سازمان کمونیستی(، پلین سخت در عدم پذیرش دیسیخرده بورژوائی و

جریان انحالل طلب، این شانس و این اگر  .بازتابهای عملیشان متفاوت بود

هره واقعیش، زیرکانه و با امکان را داشت که با پوشیده نگاهداشتن چ

نقطه ضعف سازمان بود، و بنا براین  واقعیتی انگشت نهد کهاعتماد، براعتبار

نکه ماهیت واقعیتش روشن گردد، بخشی از نیروی سازمان توانست قبل ازآ

که حماقتش روشن بود،  عنصر اپورتونیستیاینبارا با خود همراه سازد، اما ر

کرده بود. بدین ییر امکان را نیافت، زیرا واقعیت تغ انس و ایندیگر این ش

خاطر طنز تاریخ در اینجا نیز رخ نمود: اگر جریان انحالل طلبی و اثرات آن 

ش هم اینک به یبرای سازمان ما تراژدی بود، بیشک در تکرار خو

 بدل گردیده است .کاریکاتوری مبتذل 

************************ 
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ن نخواهد ااز حالممنفک  بدون شک امروز ما جدا از دیروزمان و فردایمان 

منظور، برای افشای اهدافی که "خطاب به جنبش انقالبی" تعقیب  بود. بدین

مینماید، رجوع به گذشته سازمان ـ از این حیث که فرد مزبور زائیده 

این  در زمینه مناسبات تشکیالتی است ات گذشته مااشتباهات و انحراف

انحرافات را بشکلی مبتذل در وجود خود بصورت سیستمی در خور"ستایش" 

 متبلور کرده بودـ الزامی میدانیم.

روشن ساختیم، ما بعد ازغلبه اپورتونیسم  سی گذشته رهمانگونه که در بر

فاع از تئوری م.م، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و با هدفمندی دبر

ندهی مبارزه براساس ظور سازمابمثابه یگانه مبنای برنامه کمونیستی، و بمن

به تجدید  مستقأل اقداماین تئوری، ازاپورتونیستها قطع رابطه نموده و

چریکهای فدائی خلق ایران نمودیم. اما درخالل عمل، سازماندهی سازمان 

چه در انجام وظایف سازمانی عمدتا چه در انجام وظایف عملی و خود نیز

دچار انحراف گردیده و با دنباله روی از جریان خودبخودی و لغزیدن به 

ثری بر اساس ( گامهای مو 60ـ58) اولیه  خرده کاری نتوانستیم طی دو سال

 ادعای خویش برداریم.

درون سازمان حول مسائل فوق الذکر، برای رفع مبارزه ایدئولوژیک در 

شکل گرفت. طبیعی بود که در این مبارزه ایدئولوژیک فات رااشتباهات وانح

بر خورد با نقطه نظرات " مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی" که بطور عمده 

عده ای را در خود متمرکز کرده و در نظر انحراف نظری و تعیین وظایف ما

به تابلوی مقدسی بدل شده بود، جایگاه خاصی را بخود اختصاص داد. در 

سختانه و با تمامی نیرو، سر تاانحراف اپورتونیستی که با تقدیسحال همان 

ایدئولوژیک  درجهت تثبیت اوضاع ـ که خود را درتائید مواضع سیاسی ـ

"مصاحبه" نشان میداد ــ به سازماندهی خود پرداخته بود، دیگر بمثابه 

بدیهی است که این امر آنها . در مقابل کلیت سازمان قرار گرفت فراکسیونی

انقالبی سازمان قرار میداد که ا به مانعی جدی در برابر کارکردهای ر

بمثابه نیروی مخربی عمل میکردند. پس میبایستی ارگانیسم تشکیالتی در

 سازمان حذف میگردیدند و چنین نیز شد.ازپیکر

اصر، سازماندهی و هدایت و گسترش تصفیه این عنبدینگونه بود که بعد از

. یفه مبرم و اساسی دردستور کار ما قرار میگرفتوظ بمثابه  نگ انقالبیج

د که میبایستی بدان پاسخ میدادیم. هنوز اما نیک میدانیم این همه آن چیزی نبو

تشکیالتی از انسجام کافی و معیارهای روشن و تعریف  سازمان ما در زمینه
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انحرافات  شده ای محروم بود و هم  اینکه تشریح و توضیح دقیق و همه جانبه

و اشتباهات گذشته و توضیح وظایف جدید از جمله موضوعاتی بودند که 

 میبایستی در برابر خود قرار داده و بتدریج بدان میپرداختیم.

 60سال   در حقیقت اینها در مجموع اساسیترین مسائلی بودند که در نشست

ندهی مورد توافق همه رفقای سازمان قرار گرفته بود. بدین ترتیب سازما

عملی جبهه های جدید جنگ چریکی، شمال و شهر را ضمن ادامه فعالیت 

 دیم.ومسلحانه در جنبش خلق کرد، شروع نم

ما بدرستی باین امر واقف بودیم که گسترش جنگ انقالبی بدون سازمانی 

انقالبی که همواره تناسب خود را با وظایف تاریخی ـ مشخص اش، بطور 

سازی آن اری در جهت دگرگونی واقعیت و بازبزمنظم حفظ نموده و بمثابه ا

وح روشن بود، این نکته بوض ر گرفته شود، امری محال خواهد بود.بکا

اقد سیستمهای کار تشکیالتی که فاقد معیارهای روشن و تحریف شده، ف

تشکیالتی، فاقد سانترالیزم ـ دمکراتیک، فاقد یک روال اصولی و درست 

د برنامه ای جهت آموزش مداوم و تربیت و پرورش انتقاد و انتقاد از خود، فاق

أ عقطاند نقش واقعی خویش را ایفأ نمای. باشد، نمیتو ...کادرهای انقالبی و 

نظر ما این نیست که تشکیالت ما بطور کلی در حوزه هائی از فعالیت 

خویش، فاقد اصول بود، کما اینکه در حوزه هائی بسته بمیزان تجربه و توان 

روالی اصولی و انقالبی جریان داشت. اما دراینجا الت، رفقای تشکی

ما آن جریانی است که در تمامی حوزه های فعالیت، بمثابه یک کلیت، منظور

همین امر در حقیقت مهمترین و .ما فاقد آن بودیم بر قرار باشد که متاسفانه

 ازیر. اساسیترین وظیفه ما را بعد از سازماندهی فعالیت عملی تشکیل میداد

یعنی مسئله . حل درست آن بودپیشرفت و گسترش جنگ انقالبی درگرو

به تفصیل باین مطلب خواهیم پرداخت و  ) ما در بررسی گذشته  تشکیالت

جنگ مسلحانه طوالنی بین پراتیک انقالبی وتشکیالت در ضمن تشریح رابطه

ور آرا یاد تا آنجا که تجربه بما مجال میدهد، راه بر طرف کردن خرده کاری 

 خواهیم شد( 

دادن و توسعه جنگ  بدین ترتیب بود که تصمیم گرفتیم در جریان سازمان

ضیح انقالبی، کار دگرگونی اساسی در مناسبات تشکیالتی و تشریح و تو

اما بعلت پاره ای اشتباهات اساسی در  پراتیک انقالبی را پیش ببریم.

باتی را متحمل شدیم یده، ضرسازماندهی نیروها، هنوز به نتایج مطلوبی نرس

دادن برخی از کادرهای ارزنده سازمان ـ که در آن شرایط  با از دست   ک
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مشخص نقش بسیار مهمی در پیشبرد این برنامه ها داشتند ـ و تعدادی از 

کار، تا حدودی زیادی  اعضای سازمان همراه بود در نتیجه پروسه پیشرفت

 مختل گردید.

شد جنگ انقالبی فت و رهم پیشرهنوزن ضربات روشن است که بعد از ای

یالت هسته مرکزی آنرا تشکیل وابسته بحل مسائل موجوده بود که مسئله تشک

جریان طرح این مسائل، عناصری از یک جریان انحالل طلب میداد. در

این جریان که اساسأ بر اشکاالت تشکیالتی تکیه زده .شروع به پیدایش نمود

افراشتن پرچم مبارزه ه و با " برمسائل اولیبود، با طرح یکرشته 

" برعلیه " انحرافات " بتدریج یورش خود را به مواضع تاکتیکی ایدئولوژیک

 بر نامه ای ما آغاز کرد.و سپس 

، نشست سازمان برگزار  61ز سال یبرای حل مسائل جاری سازمان، در پائ

مبارزه انجام پراتیک این نشست تصمیم گرفته شد، ضمن گردید. در

. و بدین ترتیب لوژیک حول مسائل نظری و تشکیالتی صورت بگیردایدئو

مسلحانه در روستا های شمال ) جنگ ( بطور موقت تعطیل  بود که مبارزه

 .شد و تمرکز نسبی در کردستان  انجام گردید

مسلحانه در هدفی که این برنامه دنبال میکرد، این بود که ضمن ادامه فعالیت 

شرفت و حل مسائل ود در شهر، و بموازات پیجنبش خلق کرد و بطور محد

اما در  .های شمال ادامه دهدنظری و تشکیالتی، جنگ چریکی را در روستا

جریان مبارزه ایدئولوژیک ـ و حتی قبل از سازماندهی جدید و تمرکز در 

کردستان، البته بشکل مبهمی عناصر انحالل طلب با این بهانه که در سازمان 

، سازمان دارد و از لحاظ مناسبات تشکیالتیک وجود نما مبارزه ایدئولوژ

کمونیستی نیستیم، نتیجه میگرفت که علت این امر را باید در حرکت خود 

بحثهائی را که طی دو سال این عناصر کلیه جرو .بخودی سازمان یافت

وظایف عملی و تشکیالتی ( بر سر  انحراف از 60ـ  58 حرکت سازمان )

علیه یکی از مظاهر آن  عصیانی خرده بورژوائی برته بود، صورت گرف

 60اینان  بدین نتیجه میرسیدند که پس خود تصفیه سال  نستند.یعنی بیعملی میدا

کشاند که مطرح بآنجا می. سیرمنطقی این بینش آنها را عملی خود بخودی بود

همترین قسمت آنرا جبهه شمال یکی از ممیکردند، برنامه وعمل سازمان که 

انجام  نتیجه قطعی ایکه از طرح این است، سرل میداد، خود بخودی تشکی

مسائل بدست میاوردند، این بود که ما فاقد برنامه انقالب هستیم و باید در 
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اعتبار باین و چریکهای فدائی خلق   .جهت تدوین برنامه انقالب حرکت  کنیم

 .جریانی خرده بورژوائی هستند

نی که در درون سازمان بودند، ازطرح ا زماالبته عناصر انحالل طلب ت

ین همواره کوشش میکردند که همه اصریح مسئله بدین نحوطفره میرفتند و

دانستند که اگر پوشیده عمل زیرا بدرستی میمسائل را در لفافه بیان کنند 

صفوف ما طرد میگردند و آن بزودی ماهیتشان افشأ شده و از، نکنند

 .بزودی آنها را ترک خواهند گفت ندودبگردش جمع شده بکه نیروهائی هم 

شان در حقیقت از یکسو واقعیت تشکیالت ما یکرشته اشکاالت اساسی را ن 

 عناصر میداد که پیشرفت جنگ انقالبی، منوط بحل آن بود وازسوی دیگر

 انحالل طلب با دستاویز قراردادن آن، میخواستند حرکت سازمان را از

تیم پیش برویم، محتوای میخواسحالیکه ما در  .انقالبیش تهی سازندتوای مح

ه ریزی ، مناسبات تشکیالتی درستی را پایانقالبی حرکتمان را غنی تر سازیم

اما انحالل طلبان ما را بعقب میکشیدند و  کنیم و جنگ را گسترش دهیم.

 .تدوین تئوری انقالب  را توصیه مینمودند

تا ماهیت حرکت ، میرفت که طی مبارزه ایدئولوژیک درست در زمانی

، آنها با براه انداختن جنجال در درون حالل طلبانه این افراد روشن گرددان

چسب و اتهامی که بآنها ند که مبارزه ایدئولوژیک بعلت برسازمان، مدعی شد

تیب برای آنکه انرژی بخشی از نیروی نرفته و بدین تر زده میشود پیش

که متاسفانه بخشی از  .ندجنبش بهدر نرود تصمیم بخروج از سازمان گرفت

البته عناصر  .نیروی سازمان نیز با آنها همسو شده و بدنبالشان خارج گردید

، بطور مضحکی مدعی بودند ، زمانیکه سازمان را ترک میگفتندانحالل طلب

در صدد آنند که با زدودن انحرافات " سازمان   .م.که با اعتقاد به تئوری م

 .کمونیستی " بوجود آورند

انحالل طلب اجازه عواملی که به عناصر وده نخواهد بود اگر به برخی ازیهب

 .داد بصورت جریانی در درون سازمان در آیند، اشاره کنیم

برخی اعضأ سازمان ک هواداران وضعف تئوریاز: این عوامل عبارت بودند

گیری ، بکاردر مبارزه ایدئولوژیکاعتمادشان بعناصر اصلی انحالل طلب و

منظم انحرافات ، عدم تشریح یده و موذیانه دراین مبارزهروشهای پوش

واشتباهات گذشته و وظایف وبرنامه های سازمان، وباالخره مهمتر ازهمه 

اینراهم بیافزائیم که شهادت برخی از  اشکاالت اساسی درمسئله تشکیالت.
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رفقای ارزنده سازمان از جمله رفقای کبیر محمد حرمتی پور و عبدالرحیم 

، کل . بنابراین اشتباه است اگر تصورکنیمیز در این امر دخیل بودندصبوری ن

 .، انحالل طلب بودندناصر انحالل طلب از سازمان رفتندکسانیکه  با ع

( و اما سر منشأ انحالل طلبی، از نقطه نظر تعیین کنندگی آن، در  1) 

 روشن خواهیم  رسی بر) این مطلب را نیز در بود.ما تشکیالتیکار درستی نا

 ن موضوع در این مختصر نمی گنجد (.توضیح بیشتر ای نمود.

لب و دقیقا بواسطه عمل کردهای تردیدی نیست که با رفتن جریان انحالل ط

که وظایفی  در درون سازمان و چه در سطح جنبش، نه تنها ازاهمیت، چه آن

صد چندان رار داشت لحظه ای کاسته نمیگردید، بلکه حتی عهده سازمان قبر

 االتاشکیکسو در درون سازمان با تکیه بر انحالل طلب که ازمیشد. عناصر

عتماد بسیاری از رفقا ، بطور غیرمسئوالنه  او ضعفها و با سوء  استتفاده از

بزیر سوال کشیدن همه بودند، با ، به تحریف واقعیت پرداخته و کامال موذیانه

د در درون سازمان و عدم اعتماـ نوعی بدبینی  .م.چیز ـ حتی خود تئوری م

 رشته مسائلبوجود آوردند واز سوی دیگر درسطح جنبش نیزبا طرح یک

، به اپورتونیسها امکان دادند که هر یک متعدد و با تحریف واقعیت سازمان

 .بسته به مصالح کار خویش  بما حمله کنند

جریان که  ، در میان فضائیمیان لجن پراکنی های اپورتونیستیبهر حال در 

در درون سازمان بوجود آورده بود، در میان تزلزالت و  انحالل طلب

زیرا نیک  قاد و انتقاد از خود ادامه دادیم.استواریها ما همچنان بکار انتنا

، تنها و یمان، گسترش جنگ انقالبیانقالب ترش آگاهانه فعالیتمیدانستیم که گس

دربرابر ما قد برافراشته در گرو حل مسائلی بودند که بطورغول آسائی  تنها

که در خالل این نوشته متذکر شدیم، مرکز ثقل آن، انقالب  همانگونه  بودند.

را با اهداف انقالبی اش  که سازمان ، یعنی امریدرمناسبات تشکیالتی بود

 .هماهنک میساخت

در پی پاسخ به معضالت یافت اهمیت موضوع ، بدین ترتیب بود که با در

ه ها ی موجود، نمی توانست با ییر چارچوبعأ تغو طب .آمدیمتشکیالت بر

ه ها که بمثابه عاملی ترمز این چارچوب مشکالت وموانع زیادی همراه نباشد.

 سرعت الزمه کار میبحرکت سازمان تحمیل می نمودند از، خود را کننده

ار نداشته بودیم که این بکاستند. هنوز گامهای مؤثر وجدی در این زمینه بر

البته این  استوار درمسائل اصولی، به مخالفت با این  روند پرداخت.فردی نا
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عی بود، زیراهدفی که دراین دوره سازمان تعقیب میکرد، ازبین امر طبی

بتنی برمعیارها وعملکردهای فردی، وبجریان مبردن هرگونه کار تشکیالتی 

ن انداختن کارتشکیالتی  سازمان یافته وجمعی براساس روابط وضوابط معی

که این خواست  یا این توانائی  کسانی وتعریف شده ای بود. درنتیجه باالجبار

ت بی جه درآنها وجود نداشت، مسلمأ با این پروسه درتضاد قرارمیگرفتند.

نتایج حاصله از میداشتیم و در پی نبود، هرگام اصولی که در این زمینه بر

 میکیالت بربکارگیری دستاوردها، درجهت بازسازی واقعیت موجود تش

می توان خود دربرابر هرگونه که با تماآمدیم، بامقاومت سرسختانه فردمزبور

 گشتیم. تغییر بنیادی قد علم کرده بود ، روبرو می

، تا حدودی شناخته کته قابل ذکر استکه فرد مزبور ازاین حیث درگذشتهاین ن

را که  ، این واقعیت61ـ  60اعمال و رفتارش قبل از ضربات سال  .شده بود

بدین جهت  امکان تغییروبازسازی اش، بسختی امکانپذیراست، نشان میداد.

ـ  61اما بدنبال ضربات سال  که وضعیت تشکیالتی اش روشن گردد. قرار بود

 به همه اینها ...نارشی تشکیالتی و ، رشد جریان انحالل طلبی، توسعه آ60

، التی قرار داده بودهای معین تشکیموقعیت فرد مزبورکه آگاهانه خود را در

استفاده   وء، و با ستا ضمن تحریف واقعیت وجودی خویش امکان را داد این

تی را با ، روند دگرگونی و باز سازی مناسبات تشکیالیاز موقعیت تشکیالت

 دشواری زیادی روبرو کند.

به ماهیت موضوع مورد بحث ما پی ببرد،  برای آنکه خواننده بهتر بتواند

ما  ربه وضعیت مناسبات تشکیالتی مان، الزم است.چند مختصاشاره ای هر

فته بودیم، ضمن سازماندهی ، تصمیم گر60قبال" گفتیم که بعد از تصفیه سال 

ازمان انقالبی را پایه ، مبانی اساسی مناسبات یک سوگسترش جنگ انقالبی

و رشد  60ـ  61اما طی حوادث بعدی ) اساسا بعد از ضربات سال  ریزی کنیم.

کیالت انقالبی، مبتنی کار ساختن یک تشجریان انحالل طلبی( نه تنها در

و تعریف شده، پیشرفت قابل توجهی نکردیم. های درست براصول ومعیار

چوب کار خصلت اساسی چار بلکه حتی از آنچه که بودیم، عقب تر رفتیم.

 مبتنی بر سیستمهای کار فردی بود. این چارچوب ،تشکیالتی ما در این دوره

، ضربات و که ازهمان بدوشکل گیری مجدد ما بعداز قیام بوجود آمده بود

 ،انی به سازمان وارد آورد. بسیاری ازرفقا، عضو وچه هوادارخسارات فراو

به اثرات تخریبی چنین سیستمی ازکار تشکیالتی پی برده بودند. بدین جهت 

ین معناست ، این بدبنیادی چنین سیستمی صحبت میکنیم دگرگونیموقعیکه از
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فه ای، که ما دست اندر کار پایه ریزی سازمانی متشکل از انقالبیون حر

البته اشتباه  .، که هسته مرکزی ارتش توده ای باشد بودیممتکی به اصول

تدوین اساسنامه و صدور  است هر آینه تصور کنیم که صرفا از طریق 

ه را از بیخ و بن ن نامه ها ، میتوانیم سیستم کار تشکیالتی گذشتیکرشته آئی

سازمانی حقیقتأ  استحکام مناسباترگون کنیم زیرا برای پایه ریزی ودگ

رهبری کننده ارتش توده ای است ومیخواهد توده  مقابل هستهکمونیستی که در

های ها را درجنگ انقالبی ورهائیبخش ملی رهبری و سازماندهی کند، بکادر

 واقف انقالب کرده باشد.ن خویش را کمونیستی نیازمند است که تن و جا

جریان ، تنها در یک تئوری انقالبی و دربدیهی است که حصول بدین منظور

ر کنیم که اشتباه است اگر تصوعمل انقالبی امکان پذیراست. ولی این نیز

برنامه ای  بدون نقشه وبرای دستیابی باین هدف، خودبخود و درطی عمل و

برای بسط و گسترش جنگ  کههمان گونه  از قبل تهیه شده میسراست.

این امر برای پایه ، طبعا از قبل تهیه شده ای نیازمندیم، نقشه دقیق و انقالبی

مه کاری این مبارزه را تضمین کند، سازمانی انقالبی که اداریزی و گسترش 

ا اینحال الزم است که تأکید کنیم، ما تشکیالتی را ب نیز ضروری و الزم است.

ار تشکیالتی نظر ما کعیب و نقص باشد، بلکه منظورر نداریم که بدون نظمد

 .پایه یک روال اصولی استبر

اینک بهتراست، پیرامون کار تشکیالتی مبتنی برافراد صحبت کنیم وعمق 

رد و تی دو گانه دا، اصوال خصلمسئله رابشکافیم. کارتشکیالتی مبتنی برافراد

. حال بگیرد مراکز حساس سازمانی قراربسته باین است که چه کسی در

، در . باشدم.ل و تئوری مـ و وفادار به م رفیقی با تجربه، صدیق چنانچه اگر

. و اگرعکس این اینصورت کار در آن قسمت تا حدودی درست پیش میرود

ین سیستم افرادی روی اعتماد ها ومعیار اباشد، دیگر نتیجه کارمعلوم است.در

وت قرار عی مورد قضاهای معین جمهای شخصی ونه برپایه اصول ومعیار

ر کار تشکیالتی رفیقی از رفیق این چه بسا اتفاق می افتد که دمیگیرند. بنا بر

ت که حل مسائل بدین جهت اس خوشش بیاید و آن دیگری از فالن کس.

. سبک ، کار بسیار مشکلی  استدرونی  تشکیالت براساس یک فهم انتقادی

، بقدری متفاوت است که یلجمله مسائل اصوکارها دربسیاری ازمواقع، از

، همواره . این سیستم باین اعتبارانجام کار تشکیالتی را بمخاطره می اندازد

ی غیراصولی است. هماهنگی وهمگونی  دچار تناقضات و برخوردها

و طبعأ روند  درکارتشکیالت، بمثابه یک کل، بدشواری انجام می پذیرد.
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بطئی مین میکند، پیشرفتی کاری را تض سازی  بمنزله عاملی که ادامهدرکا

ی است که این سیستم کار تشکیالتی، ضمن آنکه هر گونه بدیه ...دارد و 

ابطه ر ،کارتشکیالتی مبتنی براصول درست وجمعی را نا ممکن میسازد

سازی و هماهنگی را از بین  امکان کادرتئوری و عمل را قطع میکند و

ل اپورتونیستی میگیرد، ترین طرزتفکر وعمعین حال زمینه منحط میبرد، در

همچنین میدان مساعدی برای تاخت و تاز عناصر بی اصول و فرصت و

 .طلب میشود

عدی در مقام ، تحت شرایط مسافرادی نا استوار در مسائل  اصولیحال اگر ا

 ،که منافع و مصالح شان اقتضاء کند ، با هر بهانه ایمسئولیت قرار بگیرند

علیه " سالح انتقاد دردست آنها، به چماقی بر اصول را تعبیر و تفسیر میکنند.

مبارزه . دید محدود و خرده بورژوامآبانه شان ازمخالفین " مبدل میشود

ها را به موضع توطئه گری میکشاند. درنظرشان آنهمواره   ایدئولوژیک

های بزرگان خارج آنست که از البالی صفحات نوشته اصول مقدس تراز

قعیکه میدان عملشان این مو. بنا برانسانها وارد شودخاکی شده و در زندگی 

ی اعتمادی فوق آنان حس بمحدودمیگردد، به ماکیاولیسم درمی غلطند. در

مخالف " را حرکتی در جهت دست یافتن به العاده شدیداست وهرصدای "

ه باال وتصاحب مراکز تشکیالتی رفتن ب. میکنند یمراکز تشکیالتی تلق

ا یگانه وسیله ای می بینند که بااستفاده ازآن را آنر، زیبرایشان هدف است

، .زمانی که درپائین قراردارندنرا پیش  ببرند، مقاصد سیاسی شامیتوانند

قاموس آنها جائی برای در .دموکرات اند و زمانیکه در باال دیکتاتور

 .سانترالیزم ـ دمکراتیک  وجود ندارد

التی که از یکسو پروسه رشد در حقیقت ما نه تنها با سیستمی از کار تشکی

نمای جنگ انقالبی را مختل مینمود و از سوی دیگر زمینه  نشو و 

که به تقدس از آن می  یاپورتونیسم را فراهم میساخت، بلکه همچنین با افراد

زه گرچه ازخیلی قبل شروع شده این مبار .، بمبارزه برخاسته بودیمپرداختند

 .، اما اینک شدت وحدت یافته بودبود

، انعکاس خود را در مبارزه بر طبیعی است مبارزه برعلیه این چارچوب

 .علیه مدافعین آن مییافت

کرده در واقع فردی که اخیرأ اعالمیه " خطاب به جنبش انقالبی " را صادر 

افعین پرو مدنموده است، نه تنها یکی از و در آنجا ما را به انفعال طلبی متهم

یاری از خصائلی ، بلکه متأسفانه حتی بسرآمدپا قرص چنین سیستمی ازکار د
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برابر را که ما در باال برشمردیم، یک جا در خود داشت. فرد مزبور در

. زیرامنافع ، با تمامی قدرت ایستادگی میکردحرکت اصولی سازمان

بسط مناسباتی می جست که متکی به افراد رادرتحکیم وموجودیت خویش و

م خویش، مناسبات قبلی رادرشکل د. کوشش میکرد تا ازدریچه چشباش

او که  .کند  کاریکاتوریش، تئوریزه نموده  وآنرا بطرز بدی بدیگران القاء

، قبل از همه، حرکت مکانیکی را بهترمی فهمید باعتبار بینش متافیزیکی اش

 دستریافته بود که درصورت حفظ مناسبات متکی برافراد، میتواند با درد

تی هرجابجائی دلخواهی را عملی سازد، ولی گرفتن اهرمهای بلند تشکیال

 .افتاد که خیلی زود آنرا از دست دادازبخت بد اوبازوی کوتاه اهرم بدستش 

 .زیرا که دیگر ماهیتش افشا شده بود

ی ، نمیتوانست پشتوانه نظری براستی درمسائل تشکیالتییک چنین اپورتونی

گذشته وآنهم بشکل مسخ ع او از مناسبات انحرافی دفا .نکندخویش جستجو 

. گرچه به ، وی را به تأئید از مواضع " مصاحبه " سوق دادشده اش

، اما آگاهانه بگونه ای مسئله را مطرح نادرستی" مصاحبه " " معترف" بود

 ئید " مواضع مصاحبه " منتهی میشد.میکرد که این نادرستی  به تا

را"  60حتی تصفیه سال  اصولی او را تا آنجا کشاند کهنا استواریش درمسائل 

یر پا گذاشتن پرنسیبهای تشکیالتی، و حتی با زانشعابی غیر اصولی" نامید. 

 .میداداخبار تشکیالتی را دراختیار جریان دیگری قرار

، را بروالی اصولی سوق دهیم ما ضمن آنکه تالش کردیم تا کار تشکیالتی 

. اما علیرغم دهد اصولی تن درز فرد مزبور میخواستیم تا به کارا ارمکر

 .، او از این کار سرباز میزدتالشهای ما

بدین نتیجه رسیدیم که چنین فردی با این عملکرد ها نمیتواند بدین ترتیب ما 

او  .در چارچوب تشکیالت ما باقی بماند و باید اخراج گردد و چنین نیز شد

، اینک با پیشرفت زمان از دست داده بود که از خیلی قبل تطابقش را

 .بصورت فسیلی در آمده بود که باید به موزه عهد عتیق سپرده شود

 ، موقعیکها اینک چند کالم با اپورتونیستها. برای ما از قبل روشن استو ام

رونی سازمان ما را مشاهده میکنند، با پوزخندی دها حوادث اپورتونیست

بست  ( اینست بن1خویش خواهند گفت: )ابلهانه، و هریک بسته به مصالح کار

اصولی بیهوده و  ( ما ازهمان اول گفتیم که حرکت غیر )  .تاریخی پوپولیسم

یراصولی انشعاب غ ( علت این وضعیت را باید در )  .برنامه  استفاقد 
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، انفعال طلبی موجب این . وباالخره چهارم والبته جدیدترین آنهامسما دیدبی و

. بگذار اپورتونیستها هرچه میخواهند رجز خوانی کنند. وضع گردیده است

به وظایف تاریخی خویش پاسخ  نمیتواندواما جواب ما اینست : پرولتاریا 

 و اما .خود روشن سازدرا برش گوید، مگرآنکه محتوی واقعی خوی

ه  میتواند نه قادر است باین کاراقدام نبورژوازی و ایضأ خرده بورژوازی 

  پس خویشتن را همواره با جامه ای .وجود نداردصورت دیگرکند، زیرا درآن

 .می آراید پر زرق و برق

                               

 

 ه اپورتونیـــــــــــسم در صفوفــــــنا بود باد نفوذ موذیان

 دائـــــــــــــــی خلـــــــــقریـــــــــکهـــــــــــای فـــــــــــچ

 ریـشـــــمپریالیسم و سگــــــــــــــای زنجیمـــــــرگ بر ا

 تـــــزنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن بآزادیس

 برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق برهبری طبقه کارگر

 

 با ایمان به پیروزی راهمان

 

 (چریکهای فدائی خلق ایران) ارتش رهائیبخش خلقهای ایران

 

 63 مرداد ماه 
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 توضیحات

 

، طلبان پس از گسستن از سازمان ما ـ بررسی حیات کوتاه مدت انحالل (  1) 

بودند  این گفته را که بسیاری از رفقا با این عناصر انحالل طلب همسو شده

کوتاه این جریان نگذشته بود که با آشکار شدن هنوزمدتی ازعمر تأئید میکند.

اینان دربرابرچشمان  حرکت پروسه تجزیه آن آغاز گردید. ماهیت این

رزه مسلحانه  را رد کرده و برنامه " حزب بسیاری تئوری مباناباور

چه تا گذشته بسیار نزدیکی خود را مدافع تئوری کمونیست " را پذیرفتند، اگر

. با این ادعای " بسط و تکامل " آنرا داشتندحانه معرفی کرده ومبارزه مسل

، لزومی برای تکرار ه به اهداف سیاسی خود دست یافتندکهنگامی حال 

 .ادعاهای پیشین خود ندیدند

عدم آگاهی نسبت به ماهیت بسیاری از رفقا که  یا بدلیل اعتماد و یا بواسطه 

بودند، پس ازمدتی به ماهیت انحالل   این جریان همراه گردیدهتئوریک با 

ر حالیکه بخش ، درا از آن جدا نمودنده و راه خود پی بردطلبانه این حرکت 

دیگری بهمراه عناصراصلی، به"حزب کمونیست" پیوسته و با رها ازطریق 

نشریات سازمانی موقعیت نوین خود را به " جنبش انقالبی " گزارش رادیو و

 .نمودند

طلبان به سازمان ما وارد نمودند، نه بدلیل  تأکید کنیم که ضربه ای که انحالل

خورد به ضعفها و اشکاالت ان، بلکه درناتوانی سازمان ما در برتوانائی آن

         .خود بوده است

 

 

 

 

 

 

    تایپ و تنظیم از: فعالین جنبش نوین کمونیستی ایران

 

 



بازهم"...به جنبش انقالبی!؟"                  چریکهای فدائی خلق ایران)ارخا(  

15

 

 

 

 

 

 

 

 پیش بسوی تشکیل ارتش خلق!

 

 

 

 

 

 
 انتشارات:

 فدائی خلق ایران)ارتش رهائیبخش خلقهای ایران(چریکهای 


