
  
  
  
  

  )اکثریت(در راه تدارك نخستین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران 
  با انحالل طلبی مبارزه کنیم، از وحدت اصولی دفاع نمائیم

  
از روزهاي پر عطر و امید انقالب بهمن که سازمان جوان رزمندة ما با حضور فعال در آن تولدي دیگر یافت و 

د، ما در  که هستی نوین سازمان به شکوفایی رسی59د زمستان تا روزهاي دشوار اما همچنان سرشار از امی
 اشتباهات و هاي بس هولناك، و از بند ها و ورطه دره گاهها، هاي پر خطر، از پرت پیچ سفري سرفرازانه، از تند

 ها، بر راستاي رشد و تکامل به پیش ها و لغزش ما با همۀ، ضعف. ایم ایم و گذشته جان رسته انحرافات گران
 جامعۀ نوین و تمامی مردم  سیاسی، در راه تحکیم پیوند با سازندگانِ-ایم و در راه تکامل ایدئولوژیک رانده

هایی بلند به جلو بر میهنمان، و در راه تشکل و آگاهی طبقۀ تا به آخر انقالبی و نیروهاي پیشتاز آن گام
  .ایم داشته

 حکومت جمهوري اسالمی ایران، ماهیت ملی و ضد امپریالیست ما از نفی دستاوردهاي ارزندة انقالب، از انکارِ
هاي   خلقهاي میهن، که خود از قعر دریافت ملیِي ئلهرسان نسبت به مس تابزده و آسیبرخوردهاي شباز 

 از اعماق  واندیشانه به جنبش کارگري  و چپگرایانه  انقالب دموکراتیک، از نگرش ذهنمغشوش از مضمونِ
ایم که امروز  سی رسیدهأالر گرفت، به بلنداي خط  نشئت میی از جنبش جهانی کمونیستیاطقهاي الت برداشت

ه مردمی سازمان، و با پشتیاري   لنینیسم خالق، با تکیه بر پایگا-توانیم از فراز آن با پشتوانۀ مارکسیست می
  .تازیمتر از همیشه به پیش  تر و پر خروش دنیایی از عشق و امید و شادابی کمونیستی، مصم

ما در روند رشد و تکامل خود، مشی چریکی را کنار نهادیم، واقعیت انقالب بهمن را، انقالبی که خود 
توانمان قهرمانانه در آن شرکت جستیم، بیشتر دوشادوش خلق کبیرمان به پایش جان نثار کردیم و در حد 

. می ایران پی بردیمماهیت مستقل، ملی و ضد امپریالیسم حکومت جمهوري اسالبه . درك کردیم
غرورانگیز رهایی انسان، عصر گسستن ر به ژرفاي عص. التفاطی دست شستیمهاي  ها و روش از بینش

داري و فروریختن دژهاي پوسیدة استثمار و ستم، عصر تاریخی گذار از  هاي بردگی سرمایه زنجیره
رف نظام جهانی پرولتري، اهمیت شگشکوه و جالل انترناسیونالیسم . داري به سوسیالیسم پی بردیم سرمایه

صلح، استقالل، دموکراسی و “ جنبش جهانی کمونیستی و جوهر انقالبی شعار شیسوسیالیسم و خط م
  .را بیش از پیش دریافتیم و سوسیالیسم واقعاً موجود را بیش از هر زمان دیگر شناختیم” سوسیالیسم

 ره گم کرده، انگیز آن با آنارشیسمِ آور و نفرت هاي یأس ، با مائوئیسم و پلشتی”چپ“ ما با گرایشهاي کودکانۀ 
اریخ پر حادثۀ میهنمان ت. م خویش نقشی تاریخی ایفا کردیمخط و مرز کشیدیم و در افشاي آن به سه

  .هاي پر ارزش را به یاد خواهد داشت همواره نقش این تالش
 دردهایی تلخ و سنگین، در کشاکش ا این مسیر را با تحملم. شدناین راه سخت و دشوار به آسانی طی 

دار چپ و به بهاي از دست دادن یارانی پشت سر نهادیم که  امان و پیگیر علیه سکتاریسم ریشه پیکاري بی
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هاي لرزان  هاي برنده را نداشتند و نتوانستند گام هاي پر مخاطره و تیغه هاي تند و پیچ یاراي عبور از نشیب
هاي راه بر جایی  شد و تکامل سازمان دمساز کند و یارانی که الجرم در نیمهخود را با آهنگ تند و پر طپش ر

ما این مسیر را به بهاي از دست دادن حمایت هزاران . ماندند و یا بدتر از آن به کژ راههاي مرگبار درغلتیدند
ما از . یمهواداري که به دالیل گوناگون نتوانستند خود را با حرکت تکاملی سازمان همگام کنند، پیمود

اي و ظاهري نهراسیدیم و این مسیر پر فراز را با آگاهی به حقانیت راهمان، با ایمانی که  هاي لحظه شکست
  . لنینسم خالق و عزم انقالبی پشتوانۀ آن بود، در نوشتیم-مارکسیسم

ونیستی کند، امر وحدت جنبش کم در این مارپیچ تکاملی، که در راستاي منافع طبقه کارگر ایران سیر می
آمدمشخص آن در سازمان به میان   طرحِمیهن و ضرورت.  

اکنون آزمون دیگري را که ره آورد رشد و تکامل سازمان و دستور مجموعۀ شرایط عینی و ذهنی میهنمان 
آزمونی که تنها با درکی علمی و اصولی از آن، با ارزیابی درست از ماهیت و . است، پیشاروي خود داریم

 سرفراز در تویش توهاي  گاهنلی براي آن خواهیم توانست از گردهایی علمی و اصو  گزینش شیوهاهمیت آن و با
سان جنبش کمونیستی میهن را بر بستر اهداف واالي طبقه کارگر و با توجه به الزامات  بیرون آئیم و بدین

آینده نشان . نیم فراتر است، به پیش راینهاي پیش عینی جنبش خلق، گامی دیگر، گامی که از همۀ گام
ایم با احساس مسئولیت در قبال طبقۀ کارگر با وجدانی علمی و با بهره  خواهد داد که ما تا چه میزان توانسته

وردهاي جنبش کمونیستی و تجربیات گرانقدر خویش، از این آزمون دشوار تاریخی آ گیري از تجارب و دست
  .سرفراز بیرون آئیم

ترین  ي سازمان و جنبش کمونیستی ایران تبدیل شده و در حساسمسالۀ وحدت اکنون به بحث محور
شک در سرنوشت جنبش  چگونگی پیشبرد این امر بی. شرایط تاریخ میهنمان پیشاروي ما قرار گرفته است

کمونیستی ایران اثرات چشمگیري به جاي خواهد نهاد و مستقیماً در سرنوشت جنبش خلق ایران و انقالب 
 آن کسانی را که واقعاً به سرنوشت تمامی  امراز همین روست که این. ر خواهد داشتشکوهمند ایران تأثی

ی و ژرفترین دارد تا با بیشترین متانت انقالب اندیشند، بر آن وا می جنبش کمونیستی و آیندة انقالب می
  .هاي ایران روبرو شوند له وحدت کمونیستأاحساس مسئولیت با مس

توان سیمایی کلی از فرایند  اي نشود، نمی سازمان اشاره  نوینك هستی شفق پاشایپیدتا به چگونگی 
از این رو نگاهی کوتاه به . هاي آن را ترسیم کرد اي گویا از سایه روشن  وحدت و صحنه گیري مسألۀ شکل

هاي سفید آن   که در میان سلسله فرازهاي روند تاریخی تکامل سازمان از جمله قله1359پلنوم آذر ماه 
 تکاملی سازمان فصلی یاتچراکه این پلنوم، به گونۀ نقطه عطفی در ح. نماید  امري اجتناب ناپذیر میاست،

  .وردهاي نوین آن رسمیت بخشیدآ ترکت و هستی سازمان گشود و به دسنوین در ح
 جهانی تردیدي نیست که سازمان ما در بخش مهمی از دوران حیات خود در اساس به حقانیت هستی

ورزید و همواره علیه  هایی از این دست تأکید می ت رهبران چین و جریانناخیذعان داشت بر کمونیستی ا
اما از آن جا . کرد ، پیگیرانه مبارزه می”سه جهان“و “ سوسیال امپریالیسم“اي چون  تزهاي ارتجاعی و خائنانه

م مجهز نبود، از آنجا که داري به سوسیالیس که سازمان ما به درکی علمی از مضمون دوران گذار از سرمایه
ها و  دیدي روشن در قبال جنبش جهانی کمونیستی و گستره ژرفاي آن نداشت و از آنجا که آغشته به اندیشه

گرایشهاي التقاطی چپ روانه و سکتاریستی بود، به جاي تالش هر چه پویاتر در تقویت پیوند با سوسیالیسم 
راهی در میان . سپرد سم ره مینه در پی کشف زرادخانۀ رویزیونیاي شرمگینا واقعاً موجود گهگاه نیز به گونه
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   که شایستهد و همانگونهبنحرافات را از دامان خود پاك برو جز آن که سازمان یک بار براي همیشه غبار ابودن
 بود که رهبري سازمان 1359تنها در پلنوم آذر ماه . رزمندگان راه پرولتاریاست، چشم در چشم آفتاب بدوزد

اي  شکوه و عظمت نظام جهانی کمونیستی و جوهر انقالبی خط مشی عمومی جنبش کمونیستی را به گونه
تر و  مرزي مشخص” چپ“هاي التفاطی  روشن و همه جانبه ترسیم کرد و با مائوئیسم، سکتاریسم و ایده

  .تر از همیشه کشید روشن
 مشورتیجلسات (اب کمونیست و کارگري در همین پلنوم بود که انتشار اسناد مربوط به گردهمایی احز

در هم شکسته شدن گرایشهاي . بر عهدة مرکزیت سازمان قرار گرفت) 1969، 1960، 1957هاي  سال
توانست بازتاب  ناسیونال کمونیستی و سکتاریستی و دستیابی غرور انگیز سازمان به این مواضع روشن، نمی

 پلنوم  بااز همین روي. تی میهن نداشته باشدمشخصی در چگونکی نگرش ما نسبت به جنبش کمونیس
  .یز به گونۀ مشخص در برابر دیدگان ما پدیدار گشتنمسألۀ وحدت آذر ماه، سایه روشن تاریخی 

    از مبانی وحدت، از هدف وحدتاما درك ما. در گذشته، مسألۀ وحدت در دستور کار سازمان قرار گرفته بود
پیش به "عار ش. ز امروز بودد، متفاوت انقۀ کارگر ایران را تشکیل دهبایست حزب طب  نیروهایی که میزا و

هاي اصلی سارمان   عاری، به عنوان یکی از شنلع تقریباً از همان آغاز حرکت "سوي تشکیل حزب طبقۀ کارگر
ها به صورتی مجرد و بدون طرح مشخص چگونگی   طور کلی امر وحدت، مدت و بهشعاراما این . مطرح گردید

ابی به آن، مورد پذیرش سازمان قرار گرفته بود، ضرورت وحدت پس از پلنوم آذر ماه، مولود درك دستی
.  طبقه کارگر بود در صفوف وحدت عینیکنونی ما از خط مشی جنبش جهانی کمونیستی و محصول الزامات

م در مبراي  خط مشی وحدت به عنوان مسأله تدوین شعار وبایست چگونگی دستیابی به این  اکنون می
از این رو، درك ضرورت وحدت جنبش کمونیستی ایران، به طور مشخص ادامۀ . گرفت دستور کار قرار می

بایست در  لیکن همین درك که می. شد که در سازمان انجام گرفته بود منطقی همان تحوالتی محسوب می
در بارة “ انحرافی، در مقاله شد، بعدها بصورتی ناقص و   ارائه می69، 60، 57معرفی اسناد جلسات مشورتی 

این نخستین گام در طرح مسألۀ وحدت، گامی که . انتشار یافت” مرزبندي در جنبش کمونیستی و وظایف ما
اي مصالح و اهداف تاریخی طبقۀ کارگر ت  و در راس متینبایست دوراندیشانه،  اهمیت آن میبه لحاظ نقش و

ها با وحدت اصولی و پایدار جنبش کمونیستی  ان آن فرسنگشد، در مسیري برداشته شد که پای برداشته می
به نفی مسیري که پیمودن آن با مسیر تکامل سازمان، تکامل دیالتیکی سازمان و . کرد ایران فاصله پیدا می

  .گرفت  آن در تضاد قرار میمکانیکی
انزوا داشت اساساً طرح  از ادراکات سکتاریستی چپ که آخرین بقایاي آن در سازمان سریعاً رو به قطع نظر

از همان نخستین روزهاي پس از پلنوم آذر ماه به این سو چنین احساس . کرد مشخص وحدت را نفی می
یکی درکی . شد که در سطح رهبري سازمان دو درك متفاوت از مسألۀ وحدت در حال شکل گیري است می

و مکانیکی از مسألۀ ” آشتی طلبانه“ك ارائه شد و در تکامل خود به در” مرزبندي“که جوهر آن در مقالۀ 
  .فشرد ی وحدت پاي می در پیشبرد پروسۀ اصولی و لنینوحدت منتهی گردید، و دیگري درکی که

بود که ما با انتشار بیرونی آن مقاله موافق نبودیم و ” مرزبندي“با توجه به تظاهر همین درك زیانبار در مقالۀ 
ن مضمون اي بدی نهادیم که مقاله  انتشار مقاله، بر این نکته انگشت میجدا از مسائل تشکیالتی مربوط به نحوة

 تالش براي جلوگیري از نشر. باز رساند تحوالت واقعی سازمان و دستاوردهاي آن را به درستی دتوان نمی
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 تقریباً تا واپسین لحظات پیش از انتشار آن، همچنان ادامه داشت اما علیرغم این کوششها، خارجی مقاله
  . شمارة کار انتشار یافتنود و هفتمینها، در  اي از جنبه  تصحیح پارهتنها با تصحیح قالۀ مرزبندي م

 همان چند تااي که  افزون سکتاریسم چپ روانهانتشار این مقاله نشان داد که با تکامل سازمان و با انزواي دم 
ه دالیل گوناگون، انحراف دیگري سر بر شد، بتدریج و ب ماه پیش به عنوان انحراف عمدة سازمان برشمرده می

دارد و بینش ناظر بر مقالۀ مرزبندي که از هر گونه مبارزه در راه شناخت و زدودن انحرافات راست روانۀ  می
زد، عمالً به خطري که تکامل سازمان و پیشبرد درست و اصولی پروسۀ وحدت  جنبش کمونیستی سرباز می

  .گردد ساخت، تبدیل می جدي مواجه میهاي  جنبش کمونیستی را با دشواري
هاي جلسات هیئت سیاسی در آن دوره و مشی مباحثات و کل رویدادهاي متعاقب  همانگونه که سند نویسی

 انحالل طلبانه، با انتقاد به تحوالت سازمان، ضرورت هر گونه برخورد خالق به تاریخ بینشدهد  آن نشان می
ش در بررسی و کشف علل ضعف و پراکندگی در این جنبش را و کمونیستی ایران را ضرورت هر گونه تال
ی نفها و از این طریق دستیابی به وحدتی اصولی، پایدار و پاکیزه را  لزوم هر گونه مبارزه در راه غلبه بر آن

دانست و تنها و فقط خواهان پیوستن تدریجی  این بینش اصوالً سازمان را فاقد چنین صالحیتی می. کرد می
الساعه در پلنوم آذر ماه  اي خلق  به گونهانفعالی از این دستبرخوردي . ن ما به حزب تودة ایران بودسارما

  .به میدان در نیامد
خود نشانگر ” 59کار “جریان چاپ سر مقالۀ . ها پیش به عرصه نشسته بود هاي آن از مدت نخستین نشانه

در آن سر مقالۀ تاریخی با نگرشی ناظر بر حقانیت ما . یکی از بارزترین نمودهاي برخوردي از اینگونه بود
چون و چراي جنبش جهانی کمونیستی و با درکی درست از قدرت بالنده به نیروي عمده روند انقالبی  بی

جهانی، به روشنی و به درستی بر ماهیت مستقل و ضد امپریالیست حکومت جمهوري اسالمی ایران و بر 
هاي  ما در همان سر مقاله، در عین تأکید بر زیانباري و خطرناکی گرایش. ضرورت حمایت از آن پاي فشردیم

اما رفقاي . مبه برداشتهاي نادرست حزب تودة ایران نیز در چند سطر اشاره داشتی” چپ“آنارشیستی و 
  ایران پروا داشتند و راه را بر هر ن پس خود از هر گونه برخورد خالق در قبال حزب تودةزاانحالل طلب، که 

.  حذف کردند59مقالۀ کار  سر، عبارات یاد شده را از بستند گونه اشارة انتقاد آمیز از جانب دیگران نیز می
 که چیزي جز انتقادي به جا از حزب تودة ایران نبود، و 59اصرار رفقا در حذف این قسمت از سرمقاله کار 

ان امري نادرست و پر خطا است نخسیتن پافشاري آنان بر این نکته که هر گونه انتقادي از حزب تودة ایر
  .هاي بینشی بود که خطوط کلی آن بعداً در پلنوم آذر ماه آشکارا شکل گرفت نشانه

  
  ها و علل شکل گیري بینش انحالل طلبانه در سازمان زمینه

  
ی پیش از پرداختن به مسائل مورد اختالف الزم است با ارائه درك مشخص از انحالل طلبی در شرایط کنون

گیري بینش انحالل طلبانه در سازمان را به اختصار توضیح  جنبش کمونیستی میهنمان دالیلی چند از شکل
  .دهیم

بایستی انحرافی را که هم اکنون  اي محبوس نمائیم، می هر گاه بخواهیم خود را در چهار دیواري بینش کلیشه
ۀ اول سده بیستم لنین انحالل طلبی را با در ده. بنامیم” انحالل طلبی“در سطح سازمان تکوین یافته است 
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هاي  ها و ایده هاي غیر پرولتري در محیط پرولتاریا، روي برتافتن از پرنسیب هایی چون رسوخ ایده پدیده
یعنی پراکندن، انهدام، بر انداختن و موقوف (پرولتري، تالش قسمتی از روشنفکران حزبی براي انحالل 

استکناف آشکار “، ”شکل دیل آن به هر قیمتی که شده به یک تجمع بیتب“سازمان موجود حزب و ) ساختن
و غیره که موجب به خطر افتادن دستاوردهاي جنبش کمونیستی و ” هاي حزب از برنامه، تاکتیک و سنت

  .کند توصیف می” انهدام استقالل طبقاتی پرولتاریا“
 قانونی رشد  ي فوق را زیر شعار فعالیتها البته بینش انحالل طلبانه در دهه اول قرن بیستم همه پدیده

با این همه . هستیم” مبارزه در راه وحدت“هاي فوق زیر پرچم  داد در حالی که امروز ما شاهد رشد پدیده می
گذاریم نیست، بلکه مضمونی است که رفقا  آنچه درخور اهمیت است به هیچ روي نامی که بر بینش رفقا می

  .برند بر شعار وحدت به پیش می
چون و چراي  این مسأله که چگونه بخش مهمی از رهبري، کادرها و اعضاء سازمان به سمت پذپرش بی

اند، امریست که براي بسیاري  مواضع، برنامه دمکراتیک حزب تودة ایران گرایش یافته و رهبري آن را پذیرفته
اي از ابهام فرو رفته که  ن پردهاز نیروهاي انقالبی و هوادار و حتی براي بسیاري از رفقاي تشکیالت در چنا

  .گهگاه به ارائه تصویري غیر واقعی از مسیر تحوالت درون سازمان انجامیده است
این یا آن ” توطئه“گیري تفکر انحالل طلبانه در بخشی از سازمان، به عامل  منشاء اختالفات درونی و شکل

هاي عینی و ذهنی است و تنها بر  اي علل و ریشهگروه و به زادة تصادف یا اشتباهات این یا آن فرد، بلکه دار
ها و کم  حوادث و اشتباهاً به ضعف ها،  توان به ارزیابی نقش افراد و گروه هاست که می بستر تشریح این ریشه

  .داشتهاي موجود در سازمان پرداخت
دار در جنبش  ههاي عینی و ذهنی رشد این تفکر انحالل طلبانه را به مثابۀ انحرافی اساسی و ریش ریشه

 -کمونیستی، گذشته از عوامل عام و جهانشمولی که خطوط کلی و عمومی آن توسط بنیانگذاران مارکسیسم
هاي قبل و بعد از انقالب   سیاسی ایران در دوره- باید در تحوالت اجتماعی لنینیسم تشریح شده است،

  .شکوهمند بهمن ماه، و نیز در تحوالت درون سازمان جست
توجهی به  بی جانبۀ جنبش کارگري و کمونیستی ایران، عدم ادامه کاري و انتقال فعال تجارب، ضعف همه 

خرد جمعی و موازین لمپنی تشکیالت که در شرایط قبل و نیز پس از انقالب بهمن ماه بر جنبش کمونیستی 
 و انحالل طلبانه را ترین دالیلی است که شکل گیري انحرافات آشتی طلبانه  از عمده ایران حاکم بوده است،

  .باعث گردید
در جریان انقالب بهمن و نیز پس از آن، سازمان ما بدلیل حضور فعال خود در صحنۀ مبارزه طبقاتی، از یک 

بایست سازمانگر مبارزه انقالبی طبقۀ  جریان کوچک چریکی به جریان اجتماعی عظیمی تبدیل شد که می
در سراسر این . هبر صدها هزار تن از نیروهاي هوادار سازمان باشدکارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا و را

دوره از انقالب بهمن تا به امروز، تضاد موجود میان انبوه وظایفی که برعهدة سازمان قرار گرفته بود از یکسو، 
 که -و ضعف رهبري، عدم انسجام ایدئولوژیک سازمان،   برنامه و خط مشی مشخص و مسائلی از این دست

 از -شد د تا حد زیادي از بینش التفاطی سازمان و نبود اصول و موازین لنینیستی تشکیالت ناشی میخو
شد تا سازمان با وجود تکامل ایدئولوژي  همین امر موجب می. یافت اي دم افزون شدن می سوي دیگر، به گونه

  .کرد، همچنان از انجام بسیاري از وظایف خویش باز ماند چشمگیري که طی می
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اي آن و به دلیل نقشی که به  گیر پایگاه تودهگرچه این ضعف در مورد سازمان به دلیل گستردگی چشم
. اي تنها مختص سارمان نبود نمود، چنین عارضه  موقعیت خود بر عهده گرفته بود، ضعفی گسترده میریحتش

در این زمان، .  گریبان بودها دست به به طور کلی تمامی جنبش کمونیستی ایران کمابیش با اینگونه دشواري
سابقۀ جنبش کارگري و کمونیستی و همچنین ورود بخشهاي عظیمی از عناصر وابسته به اقشار و  رشد بی

هاي این طبقات و اقشار حتی  طبقات متوسط اجتماعی به درون این جنبش باعث شد تا تفکرات و بینش
این در حالی بود که جنبش کمونیستی ما از بیش از گذشته به درون جنبش کمونیستی ایران رسوخ کند و 

تفکرات غیر پرولتري، در . برد نداشتن پیوند وسیع با طبقۀ کارگر و از دچار بودن به انواع انحرافات رنج می
متبلور ” راست“و گرایشهاي انفعالی ” چپ“سیاست بود و شکل ملی گرایشهاي ماجراجویانه و سکتاریستی 

ال اجتماعی و سیاسی جامعه و تحوالت درونی جنبش زمینۀ عینی رشد هر یک بسته به اوضاع و احو. شد می
این گرایشها هر چند خود معلول یک سلسله عوامل بنیادي بودند ولی . توانست فراهم شود از این گرایشها می

  .آوردند اي پیچیده بر یکدیگر تأثیر گذاشته و موجبات تقویت متقابل همدیگر را فراهم می در رابطه
 دورة پس از قیام بهمن، چه در جنبش کمونیستی ایران و چه در درون سازمان، انحراف عمده همانا در

بود که در ایدئولوژي به شکل دگماتیسم و سکتاریسم و در سیاست به شکل انقالبیگري خرده ” چپ“انحراف 
اما .  آن تصفیه حساب شوداي همه جانبه و سازش ناپذیر با بایست بگونه یافت و ناگریز می بورژوایی تجلی می

از آن جا که مبارزة درون سازمان علیه انحراف چپ به طور اصولی و طبق نقشه پیگیري نشد، لذا نتوانست در 
چنانچه انشعاب اقلیت در پی . ادامۀ روند تکامل سازمان، و رشد گرایش انفعالی و انحالل طلبانه را مهار کند

مه، و با روشن شدن خطوط و تمایزات و ارتقاء آن به دو دیدگاه انسجام اي اصولی، آگاهانه و طبق برنا مبارزه
هاي  توانست هم در طرد کامل انحراف چپ و هم در مقابله با گرایش شک می گرفت، بی یافته صورت می

اي باعث شد تا از یک سو آن گونه که باید  اما فقدان چنین مبارزة سازمان یافته. اپورتونیستی راست مؤثر افتد
با بینش چپ روانه تصفیه حساب نشود و بخشی از آن به بعد از انشعاب موکول گردد، و از سوي دیگر، زمینۀ 

  .پذیرش برنامه و رهبري حزب تودة ایران تقویت گردد
گرا توجه  گردد که به ضعف ایدئولوژیک سازمان و بینش مطلق علت این چرخش به ویژه زمانی بهتر درك می

هایی از این جهان   لنینیسم و بخش-هایی از مارکسیسم توانست جنبه  مقطع تنها میشود، بینشی که در هر
بینشی که به جاي عمده و غیر عمده کردن مسائل و . بینی منسجم و یکپارچه را درك کرده، به کار گیرد

اي متضاد ه توجه همه جانبه به امور جنبش، همراه با اغراق در یک جنبۀ واقعیت عمالً به جنبۀ دیگر واقعیت
ساخت و پی در پی از افراط به تفریط  داد گاه این ویژگی و گاه آن ویژگی یک پدیده را مطلق می کم بها می

  .غلتید در می
هاي اصلی مبارزه با انحراف چپ، سراسیمه از یک سمت افراط به سمت دیگر آن  این بینش در تمامی عرصه

یک مبارزة سالم ایدئولوژیک به درکی اصولی از مسائل شد از طریق  اي قادر نمی راند و در هیچ عرصه می
  .برنامه و پراگماتیستی بدل ساخته بود اي بی این بینش مبارزه با انحراف چپ را به مبارزه. دست یابد

اي  هنگامی که مشی مسلحانه جدا از توده، در واقعیت مبارزة طبقاتی و برخورد با امواج عظیم مبارزه توده
گرا و ساده انگار به صورت نوعی عین گرایی مبتذل،  ب این واقعیات در این ذهن مطلقدرهم شکست، بازتا

این تفکر، رد مشی گذشته را با نفی مکانیکی تمام دستاوردهاي . گر شد ها، جلوه روي از توده نوعی دنباله
مجموعۀ سنن انقالبی اي تحقیرآمیز به نفی  مبارزاتی سازمان و سنن انقالبی آن همراه کرد تا بدانجا که بگونه
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اي   به واژه-اي دارد  که در ادبیات انقالبی جنبش جهانی کمونیستی جایگاه ویژه-را” چریک“پرداخته و واژة 
  .تحقیرآمیز مبدل کرد
کرد، جز تمایل قهرآمیز با  گرا، تا هنگامی که از موضع لیبرالی با حکومت برخورد می همین بینش مطلق

یافت و آن هنگام که در روند تکاملی  هت سرنگونی آن، راه دیگري را در نمیحکومت و حرکت مسلحانه در ج
سازمان به ماهیت انقالبی و ضد امپریالیستی حکومت و واقعیت رهبري انقالب توسط امام خمینی پی برد، در 

 و ها بسا موارد نتوانست سیاست اصولی را در قبال آن که همانا تلفیق خط مشی متمایز طبقاتی با حمایت
  .اتحادهاي اصولی است، به پیش برد

گرا که، پس از قیام سازمان را به پرهیز هر چه بیشتر از خط مشی جنبش جهانی  این بینش مطلق
داد و در این زمینه حتی به روشنی از مواضع پیشین سازمان و نظرات رفیق بیژن نیز  کمونیستی سوق می

زرادخانۀ “ادت رفیق خسرو روزبه، سرزمین انقالب کبیر را رفت، بینشی که در اعالمیۀ سالگرد شه تر می عقب
! تافت بینشی که خیره سرانه از آفتاب طالع جنبش جهانی کمونیستی روي بر می! اعالم داشت” رویزیونیسم

آري همین بینش، پس از آن که سازمان در جریان رشد و تکامل خود به درك حقانیت مشی جنبش جهانی 
بی آن دست یافت، یکباره به آن سوي وادي افراط در غلتید و بی درنگ، بدون توجه کمونیستی و جوهر انقال

به تجارب عمیق جنبش جهانی کمونیستی، فتواي اخراج تمامی احزابی که از موضع چپ یا راست با اسناد 
ش و شگفت آن که این بین. المللی برخورد کرده بودند از جنبش جهانی کمونیستی صادر کرد گردهمایی بین

هاي جهان و دستاوردهاي جنبش جهانی  جویی از خرد جمعی کمونیست گرچه تا چندي پیش به انکار بهره
کمونیستی نشسته بود، اکنون با برخوردي انفعالی به عدم صالحیت سازمان در اظهار نظر پیرامون مسائل 

  .داد جنبش جهانی کمونیستی رأي می
اهیت ملی و ضد امپریالیست جمهوري اسالمی ایران پذیرش خط مشی جنبش جهانی کمونیستی و درك م

افتاد و به دوري هر چه بیشتر سازمان از سکتاریسم چپ و جریانات  به سرعت در تکامل سازمان مؤثر می
هایی که برشمردیم، گرایشی که هر  در همان حال عمدتاً به دلیل ضعف. انجامید آنارشیست و مائوئیست می

کرد و از موضعی انحالل طلبانه و انفعالی خواستار   حزب تودة ایران را انکار میگونه اختالف میان سازمان و
  .چون و چراي برنامه و رهبري حزب تودة ایران و ادغام در آن بود، همپاي آن شکل گرفت پذیرش بی

  همان  هاي ایدئولوژیک و عملکرد رفته رفته مسلم شد که اغلب رفقاي کمیتۀ مرکزي سازمان به دلیل ضعف
گرا، به دلیل خود انگیختی در رهبري ایدئولوژیک و به دلیل پراگماتیسم، در مبارزه با انحراف  بینش مطلق

و بر بستر شرایط عینی جامعه، با وجود دوري هرچه بیشتر از مائوئیسم و آنارشیسم که در اساس ” چپ“
حاصل شده بود، به موضع بیانگر رشد و تکامل ایدئولوژیک سیاسی رفقا و در چهارچوب تکامل سازمان 

  .اند چون و چراي سازمان به حزب تودة ایران در غلتیده جانبداري از پیوستن بی
اي بود که در گذشته، تنها استنباط روشنش از  دیدگاه قوي در نقطۀ مقابل همان سکتاریسم درهم شکسته

ب طراز نوین طبقۀ شد که تشکیل حز در این خالصه می” پیش به سوي تشکیل حزب طبقۀ کارگر“شعار 
  .کارگر ایران رسالتی است که دست تاریخ آن را تنها و فقط بر دوش سازمان نهاده است

داري از انحرافات گذشتۀ  شد، چیزي جز بهره بر آن چه زین پس از سوي این دیدگاه به تشکیالت تلقین می
در سازمان ” چپ“ود انحراف گویی وج. سازمان     برنامه و پراتیک گذشته و حال حزب تودة ایران نبود

  .توانست به خودي خود به معناي صحت تمامی تئوري و پراتیک حزب تودة ایران باشد می
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اي  اما از این مسأله، به گونه. نهادند رفقاي ما به درستی بر تسلط انحراف چریکی در سازمان انگشت می
کردند که اگر  رفقاي ما توجه نمی. دندبخشی نادرست، عملکرد گذشته و حال حزب تودة ایران را حقانیت می

مشی گذشتۀ سازمان نمایانگر انقالبیگري خرده بورژوایی در درون جنبش کمونیستی ایران بود، مشی حزب 
 نشانگر سیاستی غیر انقالبی و بیانگر 1357 تا بهمن 1332تودة ایران نیز تقریباً در تمامی دوره از امرداد 

اي است که اکنون  و این مسأله. سیم در درون جنبش کمونیستی بوده استبازتاب انحراف به راست و رفرم
  .حتی برخی از رهبران حزب تودة ایران نیز به آن اذعان دارند

اگر تحلیل سازمان از حکومت و سیاستی که در قبال آن در پیش گرفته بود آغشته به انحرافات به غایت چپ 
. تواند بود  برنامه و سیاست حزب تودة ایران در این مورد نمیاین بخودي خود دال بر صحت. روانه بوده است

ولو این سیاست در مجموع خود، و در قیاس با نیروهاي مدافع آرمان تاریخی پرولتاریا براي یک دوره، به 
  .سیاست درست نزدیکتر باشد

ی و مشخصاً آغشته به اگر دیدگاه سازمان در گذشته نسبت به انترناسیونالیسم پرولتري واجد انحرافاتی اساس
گر درك نادرست حزب توده ایران از  تواند توجیه  این به هیچ روي نمی سموم ناسیونال کمونیستی بوده است،

در گذشته اگر درك . انترناسیونالیسم پرولتري که عمالً به رهبر ناسیونال نیهلیسم آلوده بوده است، باشد
ایران و از پروسۀ تشکیل حزب طراز نوین طبقۀ کارگر سازمان از جنبش کمونیستی میهن، از حزب تودة 

تواند به دستاویز انحالل سازمان  ایران درکی سکتاریستی و به غایت انحرافی بوده است، این هرگز نباید و نمی
  .و پذیرش حزب تودة ایران به عنوان حزب طراز نوین طبقه کارگر قرار گیرد

 اکنون به ابراز توجیه تئوري و پراتیک حزب تودة ایران و به نقد در واقع تمامی انحرافات سازمان در گذشته،
اي از آن دست، در شرایط نبود یک  گذشته. پرشی براي پذیرش برنامه و سیاست آن تبدیل گشته است
 که از قضا خود مسئولیت اصلی چپ رویهایی -پشتوانۀ مستحکم تئوریک، بخشی از رفقاي رهبري سازمان را

اعتمادي  دین سو را بر عهده جان نسبت به صالحیت خود را در هدایت سازمان دچار بیاز انقالب بهمن ب
کرده است که صریحاً با اعتراف بدین مسأله نه فقط انحالل سازمان و پیوستن به حزب تودة ایران را در 

میته مرکزي عمالً هاي ک اند، بلکه پیشاپیش، قبل از اتمام پروسۀ ادغام، برخالف مفاد قطعنامه دستور قرار داده
. اند در جهت نفی استقالل رهبري سازمان حرکت کرده و حتی خواهان انحالل هیأت سیاسی سازمان شده

  .دانند چرا که وظیفۀ رهبري سازمان را نه در توان خود که بر عهدة حزب توده ایران می
 حزب تودة ایران نقشی بسزا گیري بینش انحالل طلبانه و قبول تئوري و پراتیک از جمله دالیلی که در شکل

. دارد، برابر کردن امر حقانیت خط مشی جنبش جهانی کمونیستی با تئوري و سیاست این جریان است
دانند و از  رفقاي انحالل طلب ما حزب تودة ایران را به چشم تئوري و پراتیک جنبش جهانی کمونیستی می

نی کمونیستی، مسائل مربوط به حزب تودة ایران زاویۀ این دیدگاه و همراه با پذیرش خط مشی جنبش جها
  .الزم است این جنبه را بیشتر بشکافیم. کنند را نیز حل شده تلقی می

، حزب تودة ایران در مقام تنها جریان موجود کمونیستی ایران، اکثریت 1332واقعیت آن است که تا سال 
این حزب علیرغم همۀ اشتباهات و . دهاي ایران را در خود متشکل ساخته بو قریب به اتفاق کمونیست

اي در ایران با نام کمونیست  نام توده. رفت انحرافات آن، به مثابۀ تنها نمایندة جنبش کارگري ایران بشمار می
پپوند خورده بود و حتی پس از آن پاشیده شدن تشکیالت آن نیز، نیروهاي انقالبی که به آرمان پرولتاریا 

هاي جهانی کمونیستی و احزاب پیشرو آن، به ویژه،  زب توده ایران به جنبشگرایش داشتند، از دریچۀ ح
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حزب تودة ایران در ذهنیت بخش . نگریستند حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوري سوسیالیستی، می
هاي ایران به عنوان نمایندة جنبش جهانی کمونیستی و جوهر تفکر و خط مشی حاکم  عظیمی از کمونیست

 بدلیل مواضع 1340درست از همین زاویه بود که سلب اعتماد از حزب تودة ایران در دهۀ . ودبر آن در آمده ب
هاي حزبی آن در ایران که اکنون با  غیر انقالبی و رفرمیستی حاکم بر رهبري و تسلط ساواك بر سازمان

 اعتماد از تهاجم مائوئیسم در سطح جهان نیز همراه شده بود، در رشد گرایشهاي مائوئیستی و در سلب
 و پس 1340بررسی اسناد گروهها و سازمانهایی که در دهه . جنبش جهانی کمونیستی تأثیري عمده داشت

از آن، جدا از حزب توده ایران شکل گرفتند، به ویژه بررسی زندگی مبارزاتی و آثار برخی از بنیان گذاران 
سبت به جنبش جهانی کمونیستی را نه ها داوري خود ن دهد که این جریان سازمان ما به وضوح نشان می

صرفاً بر پایۀ ارزیابی مستقلی از مواضع نظرات و پراتیک حاکم بر گردابهاي پیشرو آن و نه بر مبناي خط 
مشی عمومی جنبش کمونیستی بلکه عمدتاً از منشور مواضع نظرات و پراتیک حاکم بر حزب تودة ایران 

  .اند گذرانیده می
اي که حزب تودة ایران نیز در حفظ و دامن زدن به آن  بش جهانی کمونیستی، شیوهاین شیوة برخورد به جن

اي که نقد پراتیک و تئوري حزب و زدودن انحرافات آن را در بسا موارد با  اصرار داشته و دارد، شیوه
پنهان دشواریهایی جدي روبرو کرده و عمالً انحرافات معین حزب را در پناه اعتبار جنبش جهانی کمونیستی 

کند، موجب شد تا در ذهنیت بخش مهمی از کادرها و رهبري سازمان، پذیرش اصولیت خط مشی  می
و بدین سان، اگر تا چندي . جنبش جهانی کمونیستی با پذیرش تئوري و پراتیک حزب تودة ایران همراه شود

مونیستی و چه در پیش کمترین نشانۀ موضع با حزب توده ایران چه در پهنۀ برخورد با جنبش جهانی ک
شد، این بار هر گونه برخورد انتقادي  عرضۀ مسائل مربوط به استراتژي و تاکتیک گناهی کبیره محسوب می

نسبت به تئوري و برنامه، و نسبت به پراتیک گذشته و حال حزب و مسائل تشکیالتی آن امري مطلقاً غیر 
از نظر این رفقا پذیرش . گرفت  حمله قرار میمورد” آنتی کمونیسم“رفت و با عنوان  قابل بخشش بشمار می

خط مشی عمومی جنبش جهانی کمونیستی و پراتیک آن داراي هیچ معناي دیگر جز پذیرش مطلق تئوري 
  .توانست بود و پراتیک حزب تودة ایران چه در گذشته و چه در حال نمی

 جوهري بود که از چنین درکی منعکس شد، در واقع” مسأله مرزبندي در جنبش کمونیستی“آنچه در مقاله 
  .کرد تراوش می

بر پایۀ این درك، حزب تودة ایران که مدتهاست خط مشی جنبش جهانی را پذیرفته است، بعنوان تنها 
شود و متقابالً وظیفۀ سازمان ما نیز  نیروي درون جنبش کمونیستی و تنها نمایندة واقعی آن انگاشته می

  . حزب تودة ایران استهمانا انحالل سازمان و پیوستن به
در جریان مباحثات درونی سازمانی بیش از بیش بر مال شد که رفقاي انحالل طلب حتی ضرورت بحث و 
جمع بندي نظرات مشخص سازمان در این زمینه را نیز که شرط اولیۀ تعمیق مسائل ایدئولوژیک در 

سائل مربوط به خط مشی جنبش جهانی شد و اساساً هر گونه اظهار نظر در مورد م تشکیالت است، انکار می
اینگونه ادراك از مسأله و اینگونه اعالم عدم . دانست کمونیستی را بیرون از دایرة صالحیت سازمان می

تواسنت معمایی جز انحالل سازمان و گردن نهادن به درك مشخص حزب تودة ایران  صالحیت سازمان نمی
  .از این مسائل داشته باشد
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که درك مشخص حزب تودة ایران از مسائل مربوط به تئوري عمومی جنبش رهایی بخش این واقعیتی است 
آن که این مباحث حتی در درون رهبري  ملی، بی کم و کاست از سوي رفقاي انحالل طلب پذیرفته بی

این واقعیتی است که همان درك حزب تودة ایران از . سازمان براي اعالم نظر و جمع بندي مطرح شده باشد
هیچ بحث و اشتباهی، عمالً مورد پذیرش قرار گرفت و کمترین کوشش جدي در  رناسیونالیسم پرولتري، بیانت

این واقعیتی است که رفقاي انحالل طلب ما، درست . بندي نظر سازمان پیرامون آن به عمل نیامد زمینۀ جمع
سازمانی، حتی بدون همان درك حزب تودة ایران از مسائل انقالب ایران را بی کمترین کار جمعی 

اي که به قصد  و در تمامی این موارد، تنها نکته. کوچکترین تالش در جهت ارائه آن به سازمان پذیرا شدند
شد، همانا کمبود کادر و کم توانی سازمان براي تدوین برنامه و  توجیه این روشهاي نادرست بدان انتقاد می

هاي سازمان همخوانی  وي با واقعیات موجود و توانمندياما این توجیه به هیچ ر. تنظیم نظرات خود بود
 -نداشت چرا که سازمان ما، در مقام نیروي عمدة جنبش کمونیستی ایران، اکثریت عظیمی از مارکسیست

ترین، و  ها و هواداران آرمان تاریخی پرولتاریا را در خود فرو آورده بود و بخش وسیعی از پر توان لنینیست
لیکن . هاي ایران تمامی توان، انرژي و زندگی خود را در اختیار سازمان قرار داده بودند ستفداکارترین کمونی

سازمان هرگز نکوشید که بحث اساسی براي زایش این نیروي عظیم فکري فراهم آورد و سپس، محصول این 
  .اندیشه و دانش جمعی را به غبار سنجی بنشیند

و از درك مغشوش ” چپ“ مبارزة درونی سازمان علیه سکتاریسم در سرتاسر این پروسه، حزب تودة ایران از
جست و برنامه و  از مسائل جنبش کمونیسیتی میهن و انقالب ایران ماهرانه سود می” ماوراء چپ“گروههاي 

خزب تودة ایران، با . ساخت پراتیک خود را، به منزلۀ تنها آلترناتیو موجود در مقابل انحراف چپ، مطرح می
کوشید تا تئوري و پراتیک خویش در گذشته و حال را  ري از تمامی اشتباهات چپ روانۀ سازمان، میبهره بردا

راه “و ” اقلیت“و این درست در زمانی است که انحرافات چپ در جریانات به غایت انحرافی ! صحیح جلوه دهد
ا حکومت اسالمی ایران بیش از پیش تعمیق رفته و آنان را در عرصۀ سیاسی به تقابل رو در رو ب” کارگر

هاي نظامی و  به ویژه پس از ماجراجویی” چپ“فرایند تعمیق انحرافات این گروههاي ماوراء، . کشانید می
اي هر چه مساعدتر براي دیدگاه و پراتیک گذشته و  رهبري سازمان مجاهدین و فجایع حاصل از آن، زمینه

گر از محک زندگی و مبارزة گذشته که آنارشیسم و این حقیقت یکبار دی. حال حزب تودة ایران تبلیغ کند
یکدیگرند، بر هم تأثیر متقابل دارند و همدیگر را ” همزادهاي جاودانه ناسازگار“گرایشهاي اپورتونیستی راست 

  .کنند تغذیه می
به موجب عواملی که بر شمرده شد، و نیز بسب برخی عوامل دیگر، گرایش به پذیرش برنامۀ حزب تودة 

 پذیرش پراتیک گذشته و حال آن، و گرایش به انحالل سازمان و ادغام آن در حزب تودة ایران در میان ایران،
ها، آن هم در غیاب موازین دمکراتیک  این گرایش. بخش مهمی از کادرها و اعضاء سازمان رشد کرد

بیشتر انحرافات رفت تا در ادامۀ خود موجب زدودن هر چه  تشکیالتی، تحول شتابگیر سازمانی را که می
  .هایی جدي روبرو ساخت جنبش کمونیستی ایران و تحقق وحدتی اصولی و پایدار گردد، عمالً با دشواري
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  بینش اصولی در برابر بینش انحالل طلبانه
  )خطوط کلی اختالف(
  

ه که بر پایۀ همان درك انحالل طلبان) 97کار (مقالۀ در باره مرزبندي در جنبش کمونیستی و وظایف ما 
استوار بود، رسالت داشت این وحدت غیراصولی را تئوریزه کند و تجسم نادرست سیاسی پیشاپیش اتخاذ 

این مقاله، با استناد به . هایی مخلوط و نادرست بود و به همین خاطر، انباشته از ایده. اي را توجیه نماید نشده
 که هر نوع اختالفی در جنبش  جهانی و استنتاخ نادرست از این احکام، مدعی شد-احکامی تاریخی

این مقاله، بدون کمترین توجه به تاریخ واقعی جنبش کمونیستی کارگري . کمونیستی ریشۀ معرفتی دارد
ایران و جهان، و بدون تن دادن به ضرورت ارزیابی مشخص از تئوري و پراتیک گذشته و حال جریانهاي 

رسد که جنبش کمونیستی ایران را صرفاً  جه میدرون جنبش کمونیستی کارگري ایران و جهان، بدین نتی
کند، که هیچ نوع انحرافی به جز اشتباهات معرفتی در درون  همان پذیرش اسناد جلسات مشاوره مشخص می

جنبش کمونیستی ایران وجود ندارد، که دگماتیسم، رویزیونیسم و هر نوع برداشت اپورتونیستی از 
نتیجۀ منطقی و در واقع هدف از این اصول . کمونیستی قرار داردمارکسیسم ـ لنیسنیم در خارج از جنبش 

کنند،  ها و احزابی که خط مشی جنبش جهانی کمونیستی را تأئید می پایه آن بود که تمامی سازمان سازي بی
آنکه نیازي به وحدت روي برنامه داشته باشند، به وحدت  هیچگونه مرزبندي نسبی و فرعی، و بی توانند بی می

چنین درکی که سر هر نوع انحراف طبقاتی در درون جنبش کمونیستی علم انکار .  دست یابندحزبی
کشید، طبعاً مبارزه علیه انحرافاتی که علل ضعف و پراکندگی جنبش کمونیستی بوده و هستند و تالش  می

 حزب توده دانست و صرفاً خواستار ادغام سازمان در ها را پیش شرط وحدت نمی در جهت انزوا و طرد آن
  .ایران بود

هاي سازمانی و  ه هاي آن، در حوز اي پیرامون کژ آموزي به دنبال انتشار این مقاله، مباحثات انتقادي و گسترده
در سطح هواداران آن جریان یافت و نوشتجات انتقادي متعددي نیز در این باره به سازمان ارائه شد ولی 

یراصولی و ادغام سازمان در حزب توده ایران بود، با مقطع بینش انحالل طلب که تنها خواستار وحدت غ
تنها در پلنوم اسفند ماه بود که در . ، به هیچ یک از این انتقادات اصولی گردن ننهاد1359پلنوم اسفند ماه 

پی مباحثی طوالنی، بینش انحالل طلب بناگزیر در برابر انتقادات ما نسبت به مضمون این مقاله و دیدگاه 
سان اغلب نکات مورد تأکید ما در قطعنامۀ پلنوم اسفند ماه گنجانده  ر آن، موقتاً عقب نشست و بدینناظر ب

  :این نکات عبارت بودند از. شد
 لنیسنیسم و خط -پذیرش لزوم دستیابی به وحدت نظر روي انطباق خالق اصول جهانشمول مارکسیسم-1

  .به عنوان هدف وحدت. یابد امه تجلی میمشی جنبش جهانی کمونیستی بر شرایط مشخص، که در برن
  پذیرش تشکیل حزب طراز نوین طبقۀ کارگر ایران به عنوان هدف وحدت-2
  .پذیرش رعایت موازین دمکراتیک و منوط کردن تعیین و اجراي خط مشی وحدت به تصویب کنگره-3
  

 تنها به موارد پذیرفته شده در ولی همانگونه که فرایند بعدي امور نشان داد، رفقاي مدافع انحالل سازمان نه
توانست تأمین کننده وحدتی اصولی، پایدار و پاکیزه  پلنوم اسفند ماه، که در صورت اجرا و عملی شدن می
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باشد، وفادار نماندند بلکه عمالً در جهت نفی این اصول، در جهت مسکوت گذاشتن مسائل اساسی وحدت و 
  .لی حرکت کردندپیشبرد     و گام به گام امر وحدت غیراصو

سرانجام در پلنوم مرداد ماه، رفقاي انحالل طلب ضمن نقش فاحش مصوبات پلنوم اسفند ماه چنین خاطر 
پذیرند و هدف از وحدت را نه تشکیل حزب  نشان ساختند که برنامۀ حزب توده ایران را به طور کامل می

تودة ایران، بلکه صرفاً تحکیم حزب تودة طراز نوین طبقۀ کارگر از طریق نفی دیالتیکی سازمان ما و حزب 
عدم “هاي واهی و نادرستی چون  دانند، و باالخره کنگره را به بهانه ایران از طریق ادغام سازمان در آن می

. ، به موجودي غیرضرور و یا الاقل تشریفاتی بدل ساختند”ویژگی جریانهاي دمکرات انقالبی“و ” بلوغ سازمان
  .آمیز و دو پهلوي آن، با همین درك تنظیم شده بود یرغم زبان ابهامقطعنامۀ مرداد ماه، عل

دامنۀ این اختالف . گیري کامل دو دیدگاه متمایز در درون سازمان شده است مجموعۀ این روند، باعث شکل
  .هاي ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیالتی مشهود است نظرها اکنون در اغلب عرصه

بینش اصولی، ضرورت . اند امر وحدت نیز، به دو خط مشی متمایز رسیدهاین دو دیدگاه متمایز، در قبال 
وحدت حزبی جنبش کمونیستی ایران را از هدف نهایی طبقه کارگر و تأکید بر نقش این طبقه در پیروزي 
قطعی و نهایی انقالب دمکراتیک ایران استنتاج و بر این پایه، ضمن تأکید بر لزوم پاسخگویی به نیازهاي 

از این رو . نگرد ي و مقطعی جنبش خلق، از زاویۀ هدف نهایی طبقه کارگر به مسائل جنبش خلق میا لحظه
دانستیم رفقاي ما وحدت حزبی  است که ما بر نقش وحدت ایدئولوژیک، به مثابۀ شالودة وحدت تشکیالتی می

اي و  نیازهاي لحظهجنبش کمونیستی را نه از رسالت تاریخی طبقه کارگر، نه از هدف نهایی آن بلکه از 
این دیدگاه به طور . نگریستند کردند و از زاویۀ پوپولیستی به این وحدت می مقطعی جنبش استنتاج می

طبیعی، با کم بها دادن به نقش تئوري و مسائل تئوریک در راه وحدت، حتی با ثانوي انگاشتن اینگونه 
گفتیم وحدت  ما می. داشت رنامه، مقدم میمسائل، وحدت تشکیالتی را بر وحدت ایدئولوژي و وحدت روي ب

اي دارد حال آن که وحدت  ها و تشکل طبقه کارگر در قبال امر وحدت خلق، نقشی شالوده کمونیست
و این بدان خاطر است . نمایندگان سیاسی دیگر اقشار و طبقات خلق به هیچ وجه داراي چنین نقشی نیست

گفتیم  ما می. توانند به دنبال آن باشند ز طبقات دیگر نمیکه طبقۀ کارگر در پی هدفی است که هیچ یک ا
یابد،  ها بر اساس تئوري مشخص که در برنامه تجلی می دقیقاً براي تحقق همین هدف است که کمونیست

  .کنند وحدت می
ها بیش و پیش از هر چیز بر پایۀ هدف نهایی استوار نباشد،  گفتیم هر گاه وحدت حزبی کمونیست ما می
اي در تحکیم جنبش خلق در تحقق وحدت خلق و در  تواند نقشی شالوده  چنین وحدتی دیگر نمیطبعاً

چنین وحدتی حتی از پاسخگویی به نیازهاي مقطعی و آنی جنبش نیز عاجز . تعمیق انقالب داشته باشد
  .ماند می

  .تواند باشد چنین وحدتی که سراپا غیراصولی است قطعاً پایدار نیز نمی
پایگی، فقدان اصولیت و غیر قابل دفاع بودن موضع خود پی بردند، باز هم تغییري  نگاه که به بیرفقا حتی آ

پذیرند و  در خط مشی خود روا نداشتند و تنها بدین امر اکتفا کردند که بگویند برنامۀ حزب تودة ایران را می
ذیرش برنامه از سوي رفقا، بدون ناگفته نماند که پ. دانند از این رو، وحدت ایدئولوژیک را تأمین شده می

اي  کمترین میزان تحقیق و مطالعه صورت گرفت و در نتیجه، مباحثات ایدئولوژیک در راه رسیدن به برنامه
پلنوم مرداد ماه نیز در واقع بر اساس تقدم وحدت . واحد، حتی در سطح کادرهاي مرکزي نیز عمالً نفی شد
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همانگونه که .  پذیرش ادغام سازمان در حزب تودة ایران تنظیم شدسازمانی بر وحدت ایدئولوژیک و بر پایۀ
پیامد جریان امروز، مباحثات بعدي و بیانیۀ مشترك نشان داد، رفقا برنامۀ حزب تودة ایران را به طور کامل 

. حال آن که ما به این برنامه انتقاداتی اساسی داریم. دهند پذیرند و آن را رهنمون عمل خود قرار می می
این . کند هاي یک برنامه اصولی و انقالبی طبقه کارگر محروم می انتقاداتی که آن را از بسیاري از خصلت

پایۀ . برنامه بر پایۀ درکی نادرست از مرحله کنونی انقالب ایران و از نیروهاي محرکه آن تدوین شده است
گیرد و این درکی  بخش نشئت مینظري این دیدگاه از درکی راست روانه نسبت به مسائل جنبشهاي رهایی 
اند و  هاي خود آن را به نقد کشیده است که امروز احزاب کمونیست سوریه، مصر، عراق و غیره در جمع بندي

هاي ارائه شده، آن را نادرست  هاي برجستۀ جنبش جهانی کمونیسیتی بر اساس آخرین جمع بست تئوریسین
هاي مربوط به آن را جداگانه  بخش ملی و تکامل تئوريهاي رهایی  مسائل مربوط به جنبش(شمارند  می

بعالوه، برنامۀ حزب تودة ایران به خاطر درك نادرست از ساخت اقتصادي ایران و شیوة ). انتشار خواهیم داد
روح . داند می” داري وابسته نیمه فئودالی سرمایه“تولید مسلط و راهبر در آن، نظام اقتصادي جامعۀ ایران را 

هاي برنامه حاکم است و باعث مبالغه در نقش بقایاي  عقب مانده و به غایت نادرست، بر تمام بخشاین درك 
توجهی به نقش وابستگی تکنولوژیک و نقش سرمایۀ صنعتی و مالی در  نظام فئودالی در وابستگی ایران، بی

تحلیل طبقاتی “برنامه . وابستگی اقتصاد ایران و مهمتر از همه کم بها دادن به نقش طبقۀ کارگر کشته است
دقیقی از آرایش طبقات اجتماعی ارائه نداده است و در سخن از مسائل اساسی انقالب، در هیچ کجا طبقۀ 
کارگر را از سایر زحمتکشان و مردم به طور کلی تفکیک نکرده و وظیفۀ مشخصی به عهدة وي قرار نداده 

برنامه، عالوه بر . ک انقالبی پرولتري ناتوان مانده استبدین خاطر، برنامه از ارائه استراتژي و تاکتی. است
هاي جامعۀ ما، به مسائل بنیادینی چون   هاي نادرست خود در قبال مسائل انقالب ایران و ویژگی ارزیابی

کند و نیر تحلیل از امپریالیسم و مرحله   جهانی برنامه را تعیین می-تحلیل از دوران، که چارچوب تاریخی
داري و نوع رابطۀ آن با کشورهاي  ن، که جایگاه اقتصاد ایران در نظام جهانی سرمایهرشد کنونی آ

اند و باالخره این برنامه برخی از مهمترین مشخصات عمومی برنامه  کند، نپرداخته امپریالیستی را مشخص می
ن و غیره را فاقد حزب طبقه کارگر مانند دقیق بودن، صریح بودن مبتنی بر واقعیات انکار ناپذیر علمی بود

  .است
پیداست که وجود و ارزیابی متفاوت از ضرورت وحدت و از مقام و موقعیت سازمان و حزب تودة ایران، به تبع 

با هدف وحدت حزبی جنبش کمونیستی ایران . آورد خود دو درك متمایز پر از هدف وحدت را نیز پدید می
  .یمدان را تشکیل حزب طراز نوین طبقۀ کارگر ایران می

ها باشد و سوسیالیسم علمی را با جنبش وسیع کارگري  حزبی که واقعاً بتواند پیشاهنگ طبقه کارگر توده-1
  .درآمیزد

  .مبارزة خود و طبقۀ کارگر را در هر مقطعی با مبارزه در راه هدف نهایی این طبقه پیوند دهد-2
 انقالبی در کشور خود و حمایت از این واقعاً انترناسیونالیست باشد و با تمام قوا براي گسترش جنبش-3

  .جنبش در تمام کشورها تالش نماید
  .اي سازش ناپذیر با هر نوع انحراف راست و چپ مبارزه کند به گونه-4
بندي اکید به اصول و موازین لنینیستی حیات حزبی سالمت و وحدت جنبش کمونیستی و طبقۀ  با پاي-5

  .تر سازد مکارگري را تأمین کرده روز بروز مستحک
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ترین  به گواه تمامی اسناد معتبر کنونی جنبش جهانی کمونیستی و نظریه همۀ تأکیدات برجسته
هاي کنونی جنبش جهانی، حزب طراز نوین طبقۀ کارگر تمامی مشخصۀ حیاتی فوق که لنین  تئوریسن

 درك، هدف از وحدت را لیکن رفقا، در تقابلی آشکار با این. شود همواره بر آن تأکید داشته است تعریف می
بایست از  دانند که می به عبارت دیگر آنان حزب توده را همان حزبی می. دانند تحکیم حزب تودة ایران می

شد و بدین خاطر، خواهان انحالل و ادغام تدریجی سازمان ما در حزب  وحدت کمونیستی ایران تشکیل می
ا بر تعریف روشن و گریز ناپذیر لنینی حزب طراز نوین رفقا در برابر پافشاري استوار م. تودة ایران هستند

 مشخصۀ فوق را که در پیوندي 5آلیزه کرد، یکایک  طبقۀ کارگر، بدین بهانه که نباید چنین مشخصاتی را ایده
اندازند، و حزب طراز نوین را به شیر بی  کنند و مباحث را    می دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند، کم بها می

سازند تا بتوانند حزب تودة ایران را که فاقد مهمترین مشخصات حیاتی فوق است،  دم و    بدل مییال و 
  .همان حزب طراز نوین طبقۀ کارگر ایران اعالم کنند

کردند که حزب تودة ایران تمامی مختصاتی را که لنین براي تغییر احزاب طراز نوین  رفقاي ما استدالل می
کردیم که میان پذیرش مختصات یک حزب طراز نوین در  ما در مقابل مطرح می. شود، پذیرفته است قائل می

باید  این درست است که نمی. ها فاصله است بند بدانها و متحد ساختن آنها در عمل، فرسنگ حرف یا امر پاي
قۀ حزب طراز نوین طب“ولی این نیز واقعیتی است که . درکی آرمانی از حزب طراز نوین طبقۀ کارگر داشت

ها، با  را باید در پروسۀ تاریخی آن، در چگونگی برخوردش با مسائل انقالبی، با بحرانها و فراز و نشیب” کارگر
ها برداشته است، با درجۀ پیوند آن با طبقۀ کارگر و با نقشی  هایی که در تعیین بخشیدن به این ویژگی گام

ساختیم که  ما خاطر نشان می. یره باز شناختکه در برابر جنبش کارگري و کمونیستی ایفا کرده است و غ
براي دستیابی به خط مشی اصولی، خط مشی لنینیستی مبارزه در راه وحدت حزبی جنبش کمونیستی 

گفتیم که  ما می. ایران، باید از تحلیل مشخص از شرایط مشخص پیدایش و رشد تکامل این جنبش آغاز کرد
اي تصادفی است و نه از خواست و تمایل این یا آن فرد، گروه،  پراکندگی جنبش کمونیستی ایران نه پدیده

این پراکندگی قبل از هر چیز ناشی از یک سلسلۀ انحرافات و ضعفهاي . سازمان و حزب ناشی شده است
هاي مسبب پراکندگی و نیز مبارزه در راه انزوا و  با کشف این انحرافات و ضعف. درون این جنبش است

گوئیم قبل از آن که متحد شویم و براي  گفتیم و می ما می. دانستیم ت حزبی ضروري میطردانها را براي وحد
در غیر این صورت، . آن که متحد شویم، نخست باید مرزها را با قاطعیت و صراحت تمام مشخص کنیم
کشد و مانع برانداختن  وحدت ما مفهومی جعلی خواهد داشت که بر نشست و پراکندگی موجود پرده می

بنابر این، خط مشی پیشنهادي ما در قبال وحدت، با تکیه بر این درك علمی، اصولی و ) لنین. (شود ها می آن
داند، از  اي که ضعف و پراکندگی جنبش کمونیستی ایران را    از وجود انحرافات معین آن می گرانه تحلیل

ها و از  ة پیگیر در راه غلبه بر آنشناخت اختالفات و انحرافات سبب پراکندگی و مبارز: گذرد مراحل زیر می
سپس حرکت در . یابد  این طریق رسیدن به وحدت ایدئولوژیک سیاسی، که در یک برنامۀ واحد تجلی می

اعتنایی به آن در  اصولی که متأسفانه بی( جهت حصول درکی واحد از اصول و موازین لنینیستی تشکیالتی 
اما رققا، در تقابل با . ، و آن گاه دستیابی به وحدت سازمانی”دار است جنبش کمونیسیتی ایران امري ریشه

  : از وحدتی صوري، سطحی و مکانیکی دفاع کردند این دیدگاه،
تواند اهداف اساسی  گرفتند و پرداختن به این مسئله را که کدام وحدت می رفقا مضمون وحدت را نادیده می

. اي و نهایی خود پیروز گرداند زه به خاطر اهداف مرحلهطبقۀ کارگر را تأمین کند و طبقۀ کارگر را در مبار
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بر همین پایه، خط مشی وحدت پیشنهادي رفقا که بر درکی . شمردند می” ضد وحدت“بحثی بیهوده و حتی 
غیر علمی و متافیزیک از رابطه انحراف و پراکندگی سمتی بود و مشخصاً علت ضعف و پراکندگی جنبش 

کرد بر نادیده گرفتن مسائل تئوریک وحدت از یک سو و   انحرافات جستجو نمیکمونیستی ایران را در وجود
این خط مشی تنها و فقط در انحالل . نادیده گرفتن اراده و خواست کل سازمان از سوي دیگر استوار بود

جریان بندي امور، همین درك نادرست . شد سازمان و ادغام گام به گام آن در حزب تودة ایران خالصه می
  .فقا از مسائل مطروحه را با وضوح هر چه بیشتر آشکار ساختر

سازش “ها به طور کامل در جزوة  بررسی تفضیلی دو خط مشی مبارزه در راه وحدت و پروسه شکل گیري آن
این نوشته، که در اواخر تابستان گذشته، براي توزیع در دورن تشکیالت . انجام گرفت” با انحراف زیر   وحدت

اند، بزودي براي آشنایی با  ست و رفقاي ما تا بحال از انشتار درون سازمانی آن مخالفت کردهتدوین شده ا
ها در سطح جنبش انتشار خواهد یافت با امکان برخورد فعالتر و  مضمون دو خط مشی و بحث حول آن

  .تر در قبال امر وحدت هر چه بیشتر فراهم گردد خالق
 نظر مشخصی در باره ارزیابی خود از جنبش کمونیستی ایران ارائه رفقاي انحالل طلب، هر چند که هیچگاه

آنان بارها در حرف به ضرورت تعیین مقام و . کنند اند ولی روشن است که از دیدگاه مشخص تبعیت می نداده
اند ولی همواره در عمل یا از  موقعیت حزب تودة ایران و سازمان ما در جنبش کمونیستی ایران اشاره کرده

. اند اند و یا به دامان سلسله استداللی صوري و غیر واقعی آویخته نهادن به میدان چنین بحثی باك داشتهقدم 
گر سازند، خصلت  آنان در ابتدا براي اینکه ادغام سازمان در حزب توده ایران را امري موجه و اصولی جلوه

واندند و بر این مبنا خواهان آن شدند خ” سازمانی دمکرات انقالبی“آن را . کمونیستی سازمان را نفی کردند
رفقا پس از مباحثات درون سازمان به . که این تحول با پیوستن سازمان ما به حزب توده ایران به پایان رسد

اما با این . پایگی، غیر علمی بودن و قابل دفاع نبودن حکم اول خود پی بردند و بناچار آن را پس گرفتند بی
فشردند و عمالً مسیر در جهت  ل قابل اتکایی، همچنان بر حکم دوم خود پاي میحال، بی هیچگونه استدال

آري، حزب : گفتیم ما در مقابل این استدالل سطحی می. رفتند ادغام سازمان ما در حزب توده ایران پیش می
ن پس، کرد، اما از آ  جنبش کمونیستی ایران را نمایندگی می1332توده ایران در پنجاه ساله قبل از سال 

ها، هنگامی که به سازماندهی مجدد پرداخت به لحاظ  تشکیالت آن تقریباً متالشی شد و پس از سال
ها و انحرافات معینی که بر حزب غلبه داشت، به لحاظ پراتیک حزب در گذشته و حال، به لحاظ رابطۀ  انفعال

 تودة ایران شکل گرفته بود، و به ها نسبت به حزب اعتمادي توده ها که بر بستري از بی مشخص حزب با توده
هاي اساسی حزب طراز نوین طبقه کارگر برخوردار  لحاظ وضعیت تشکیالتی خود هرگز نتوانست از ویژگی

همین انحرافات و اشتباهات حزب توده ایران باعث شد که در دهه چهل، محافل گروههاي کمونیستی . شود
هاي مائوئیستی، دچار آمدند،  انات که غالباً در دام اندیشهاز میان این جری. دیگري شکل گیرند و رشد کنند

گیرانه و فداکارانه علیه امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم  ها مبارزه پی سازمان ما به علت سال
هاي ایران را در خود گرد  ترین بخش از کمونیست آمریکا و حکومت ارتجاعی و ضد خلقی شاه، نتوانست مهم

 و پس از آن، به نیرومندترین جریان درون جنبش 1357 بهمن ماه 22 آستانۀ قیام شکوهمند آورد و در
کمونیستی ایران تبدیل شود، و به تبع آن، بتدریج در جهت پیرایش هر چه بیشتر اندیشه و عمل خود از 

ند در حال پسامد این رو. نفوذ و تأثیرات گرایشهاي مائوئیستی و سکتاریستی و ماجراجویانه، حرکت کند
جا انجامیده که امر وحدت سازمان ما و حزب توده ایران را به طور مشخص در دستور روز قرار  حاضر بدین
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توان به  تنها با توجه به این تصویر تاریخی و شرایط مشخص جنبش کمونیستی ایران است که می. داده است
، وحدت حزبی سازمان ما و حزب بر این اساس. خط مشی اصولی مبارزه در راه وحدت حزبی دست یافت

هر . تواند انجام گیرد تر می توده ایران تنها از طریق نفی دیالکتیکی در جریان و تشکیل جریانی کیفیات عالی
آورد و قطعاً  خط مشی دیگري بناچار سازش با انحرافات موجود درون جنبش کمونیستی را بدنبال می

دادیم که  ما به رفقاي خود هشدار می.  کمونیستی ایران شودتواند موجب وحدت پایدار و اصولی جنبش نمی
اند و  گذارد، اما این دو به هر حال دو پروسۀ جداگانه گرچه اتحاد عمل و وحدت حزبی بر هم تأثیر می

توانند و باید در مواردي  گفتیم حزب توده ایران و سازمان می ما می. کنند شرایطی متفاوت را طلب می
توان به صرف فراهم آمدن شرایط سواي چنین اتحادي،  مل رو آورند لیکن نباید و نمیمشخص به اتحاد ع

اما رفقا با مخدوش کردن خط تمایز میان اتحاد عمل و . شرایط وحدت حزبی را نیز فراهم شده انگاشت
تمامی شمردند، و در این راه  وحدت حزبی، ادغام تشکیالتی را به مثابۀ نخستین گام در راه وحدت حزبی می

گرفتند و براي توجیه عمل غیراصولی خود، به  تجربیات وحدت در جنبش کمونیستی جهانی را نادیده می
  .جستند هاي عینی توسل می استداللهایی بی پایه استداللهایی ناسازگار با واقعیت

 متفاوت و همانگونه که پیش از آن بدان اشاره شد، بینشی از بنیادهاي تئوریک دو دیدگاه فوق را دو درك
  .دهد هاي رهایی بخش ملی تشکیل می تئوري عام جنبش

ما در رابطه با نیروهاي درون . شود ناشی می” اتحاد مبارزه“از این دو دیدگاه، دو تبین متفاوت از سیاست 
و این امر مستلزم آن است که توهم متحدین ما، . خواهیم تر می جنبش خلق، متحدین خویش را هر چه قوي

ها، هر چه  باط با مسائل کنونی انقالب و چه در رابطه با دورنماي آن، هر چه کمتر و آگاهی آنچه در ارت
  .بیشتر باشد

ما با توجه کامل بدین امر، و نظریه ضرورت توجه به الزامات تکامل آتی انقالب، تنها سیاست صحیح در این 
دانیم، و ضمن دفاع و حمایت قاطع از  یهاي اصولی م ها و اتحادیه زمینه را تلقین سیاست مستقل با حمایت

مبارزات ضد امپریالیستی و دمکراتیک نیروهاي پیرو خط ضد امپریالیستی و مردمی امام خمینی بر چنین 
هاي رهایی بخش ملی و  رفقاي انحالل طلب، با حرکت از درکی نادرست از جنبش. ورزیم سیاستی تأکید می

گیرند و با پیشنهادات و  و نقش سیاست مستقل را نادیده می”رزه مبا-اتحاد“برداشتی مکانیکی از سیاست 
اي را که طرح آن براي کمک به حکومت جمهوري اسالمی ایران در غلبه بر مسائل انقالب  انتقادات سازنده

. اند براي نمونه، حزب تودة ایران و رفقایی که رهبري حزب را پذیرفته. گذارند اهمیت حیاتی دارد، ناگفته می
بیانیۀ “ به اظهارات صریح خود، تنها بدین دلیل از طرح نظر و ارائه پیشنهاد در قبال مسالۀ خطیر جنگ در بنا

چنین . خودداري کردند که حکومت جمهوري اسالمی ایران خود هنوز به نظرات فوق نرسیده است” مشترك
تواند در روند  ، نه تنها نمیبنا به خصلت غیر رادیکال و ناپیگیر خود” اتحاد مبارزه“دیدگاهی از سیاست 

رادیکالیزه شدن جمهوري اسالمی ایران و پیشبرد انقالب نقش چندان مؤثري ایفا کند، بلکه در صورت تداوم، 
آورد، و بدیهی است که یک نیروي منزوي، قدرت حمایت از نیروي ضد  انزواي خود را به دنبال می

  .نخواهد داشتامپریالیست حاکم و اثر بخشی بر روند انقالب را 
ما از همان اوان شکل گیري نطفۀ این دیدگاهها، با توجه به این اصل لنینی که هر خرده اختالف و گرایش 

تواند در فرایند تحول خود به دیدگاهی شکل گرفته و منسجم بدل شود، همواره بر ضرورت  کم رنگی می
این . ایم  پاي فشرده دموکراتیک-رعایت موازین زندگی درون سازمانی و استقرار و رعایت اصل مرکزیت
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گیري دو دیدگاه متمایز در قبال خظ مشی وحدت حزبی جنبش کمونیستی  کوشش، به ویژه پس از شکل
اما بینش انحالل طلب، بینشی که بر خط مشی وحدت غیراصولی تأکید داشت، از آن . ایران، دو چندان شد

وانست نظرات خود را به پیش برد از ت جا که در شرایط رعایت اصول و موازین لنینی حیات تشکیالت نمی
ترین موازین دموکراتیک را در پیش گرفت تا مکرراً راه را بر  اعتنایی و نابودي ابتدایی ها پیش روش بی مدت

  .حل اصولی و واقعی اختالفات ایدئولوژیک سیاسی سد کند
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  چرا تدارك نخستین کنگره سازمان را آغاز کردیم
  

ختالفات سیاسی و ایدئولوژیکی که در طول حیات هر سازمان کمونیستی پدیدار اصول و موازین ناظر بر حل ا
همان اصول و موازینی است که همۀ گردانهاي رزمندة جنبش جهانی کمونیستی از آغاز تا به امروز . شوند می

 از آن اند، همان اصول و موازینی است که هر گاه و هر آن جا که در عمل به کار بسته و بتدریج تکامل داده
و ما . ها شده ها و شکست ترین و ناگوارترین پیامدها را به دنبال داشته، مواجه با ناکامی عدول شده همواره تلخ

اعتنایی و لگدمال  در راه استقرار و رعایت جدي و همه جانبۀ آن مبارزة پیگیر و قاطع به عمل نیامده، بی
  .کردن آن ادامه یافته است
هاست، هر عضو و هر فعال تشکیالتی را   دموکراتیک اساس و محور همۀ آن-کزیتاین اصول و موازین که مر

دارد که بدون مالحظات دست و پا گیر، و بدون ترس از عواقب بعدي، با مناسبتی بایسته، انتقادات  موظف می
مطابق . و نظرات خود را در تشکیالت مطرح سازد، به دفاع از آن برخیزد و از مسئوالن خویش پاسخ بخواهد

 سیاسی نوینی دست یافت، موظف است این -همین موازین، هر گاه رهبري تشکیالت به نظرات ایدئولوژیک
نظرات را صریحاً به تشکیالت و به اعضاء عرضه کند و صادقانه و شجاعانه از نظرات خویش در برابر کسانی که 

ترین حق هر عضو تشکیالت  ابتدایی. نمایدقرار است مجریان و پیشبرندگان آگاه این نظرات نوین باشند، دفاع 
رابطۀ آگاهانه، سازنده و . آن است که از نظرات تئوریک سیاسی رهبري خویش دقیقاً آگاهی داشته باشد

رفیقانه میان اعضاي تشکیالت و میان رهبري و بدنه، تنها در چهار چوب اصل مرکزیت دموکراتیک که مأمن 
ترین حقوق  تبعیت اقلیت از اکثریت، انضباط حزبی و رعایت دست کم ابتداییاستقرار انتقاد و انتقاد از خود، 

تنها در چنین شرایطی است که دیدگاه اصولی، اگر هم در . شود اعضاي تشکیالت است، امکان پذیر می
اي سالم و اصولی به  رهبري تشکیالت و یا حتی در کل تشکیالت حائز اکثریت نباشد، شرایط را براي مبارزه

یابد، و تنها در چنین شرایطی است که به رغم اختالفات  ور زدودن و انزواي انحرافات، مناسب میمنظ
کند بلکه شرایط  بندي و فراکسیونیسم تشکیالت را تهدید نمی  سیاسی، نه تنها خطر دسته-ایدئولوژیک

وازین تشکیالتی مربوط مناسب براي تعمیق و علیه نظرات اصولی و انزواي انحرافات تا آنجا که به ضوابط و م
  .آید شود فراهم می می

ترین سطوح تشکیالت و   خطوط کلی این دو دیدگاهی که امروز از رهبري با پائین59هنگامی که در زمستان 
یابد به طور مشخص شکل گرفت، بر ما مسلم بود که پیش شرط حیاتی راه حل  هواداران سازمان امتداد می

.  سیاسی ما، همان رعایت موازین دموکراتیک حیات تشکیالتی است-وژیکاصولی و درست اختالفات ایدئول
شد با پیوندهاي تشکیالت، روابط  فقط با رعایت صادقانه این موازین بود که وجود اختالف نظرها موجب نمی

رفیقانه و آگاهانه، برخوردهاي سازنده، انضباط و اعتمادهاي متقابل تضعیف گردید و در ادامۀ خود راه حل 
  .رو سازند مسایل مورد اختالف را با موانع جدي روبه

از همین روي بود که ما بر ضرورت تالش هر چه بیشتر در راه استقرار اصول و موازین حیات تشکیالتی پاي 
فشردیم و اصرار داشتیم که به عنوان نخستین گام مهم در این راه، تدارك اولین کنکرة سازمان هر چه  می

  .زودتر آغاز گردد
تواند در شرایط استقرار موازین دموکراتیک حیات حزبی به موجودیت  لیکن از آنجا که بینش غیراصولی نمی

خود ادامه دهد، از آنجا که چنان بینشی دست کم موجودیت خود را در چنین شرایطی سخت در خطر 
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ستی تشکیالت آشکار شد که ضرورت تدارك کنگره و اساساً رعایت موازین لنینی بینی می بیند، لذا پیش می
  .گردد

کشید، معموالً  هایی که هم کنگره و هم تمامی موازین حیات تشکیالتی را به زیر سوال می نخستین استدالل
هاي  شد که ما مشی چریکی را بدون کنگره و بدون رعایت این موازین رد کردیم، ما اندیشه ار اینجا آغاز می

 اصول کنار گذاشتیم، ما بدون رعایت این موازین، به واپس ماندة مائوئیستی را بدون رعایت این
” ها جناح چپی“و ” ها اقلیتی“ها پی بردیم و هرگز به اعترافات  انترناسیونالیسم جهانی و به حقانیت قطعنامه

که براي دفاع از مواضع چپ روانه و عقب ماندة خویش ضرورت برگزاري کنگره و رعایت موازین دموکراتیک 
داشت که گفته شود حزب  و گهگاه پاي چوبین استدالل تا بدانجا گام برمی. ردند، تسلیم نشدیمک را بهانه می

  ! پس چه باك…اي برگزار نکرده و تودة ایران هم دهها سال است کنگره
اي شگفت انگیز بدین نتیجه  رفقا با ردیف کردن شواهدي از این دست، در نهایت ساده انگاري و به گونه

ست انحرافی، امریست که همواره  الً دفاع از کنگره و جانبداري از مرکزیت دموکراتیک امريرسیدند که اص می
بایست بدون رعایت اینگونه ضوابط دست و پا گیر، همچنان که در  اند و می روها به دفاع از آن برخاسته چپ

، این روي دیگر همان ایم و همانسان که حزب تودة ایران کرده است، سازمان را به پیش برانیم گذشته کرده
بینشی که ارادة . هاي عینی تشکیالت تحمیل کند خواست ارادة خود را بر واقعیت بینش چریکی بود که می

  .دید و سعی در نادیدن آن داشت هاي تشکیالت را مزاحم خود می توده
م عقب ماندگی و گفتی کردیم و می ها را گوشزد می پایگی این استدالل ما در پاسخ به رفقا، نادرستی و بی

و غیره و مستمسک قرار دادن مرکزیت ” ها جناح چپی“، ”ها اقلیتی“هاي ماجراجویانه و سکتاریستی  روي چپ
هاي متمادي از جانب  روها، و با حتی عدم رعایت این موازین طی سال”چپ“دموکراتیک و کنگره توسط 
. و نامی کنگره و سایر حقوق تشکیالت باشدگر موازین دموکراتیک  تواند توجیه حزب تودة ایران، هرگز نمی

چرا که پایگاهی دقیق به تاریخ سازمان از انقالب بدین سو قطعاً به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت 
توانستیم نظرات  تر می امکان برگزاري کنگره و رعایت حداقل موازین تشکیالتی، چپ یا بهتر و همه جانبه

چه بسا پربارتر و . را در درون و برون تشکیالت منزوي کنیم” ها ناح چپیج“و ” ها  اقلیتی“روانۀ  چپ
هاي جنبش جهانی و  توانسیتم در ارتقاء آگاهی تشکیالت، شناساندن جوهر انقالبی قطعنامه تر می پیروزمندانه

همچنین تعمیق درك سازمان از ماهیت ملی و ضدامپریالیستی جمهوري اسالمی ایران و ضرورت حمایت 
 خود گواه بر درستی 58تحریۀ پلنوم وسیع سازمان در سال . عانه از خط ضدامپریالیستی امام، گام برداریمقاط

بدون تردید، این پلنوم، با وجود کم داشت تدارك گاهی در انزواي مشی چریکی و در . سخنان قوي است
  .تعمیق نظرات نوین سازمان نقشی تاریخی داشته است

هاي  نهادیم که نهایت استقرار و رعایت اصول تشکیالتی است که ایده انگشت میما مصرانه بر این مساله 
آن که در پی  ما بی. یابند شوند و مادیت می به ایمان خلل ناپذیر اعضاء بدل می“درست و انقالبی واقعاً 

فشردیم   میآلیزه کردن و مطلق با حسن این موازین باشیم، بر این واقعیت انکارناپذیر و جهانشمول پاي ایده
 دموکراتیک و موازین حیات -که بینش اصولی، نه تنها هر گروه در هیچ شرایطی از استقرار مرکزیت

ترین بستر رشد و  بیند، بلکه تنها و فقط در شرایط رعایت این اصول است که پاکیزه تشکیالت آسیبی نمی
 این موازین است که نظرات و همانگونه که تنها در شرایط تضعیف. آید تعمیق نظرات اصولی فراهم می

ما با اشاره به پیامدهاي . کشانند یابد و تشکیالت را به تباهی می هاي انحرافی به سرعت امکان رشد می اندیشه
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زیانبار عدم رعایت این موازین در جنبش کمونیستی میهن و در حزب تودة ایران، پی در پی به رفقا هشدار 
ه استداللی که بخواهد ضرورت این موازین را زیر عالمت سوال برد، دادیم که هر دستاویزي و هر گون می

استداللی است که در جوهر خود .  عاملین و بازگو کنندگان آن، استداللی اهریمنی است صرف نظر از نیت
  :ما در مثاحبه با رفقا تأکید داشتیم که. تواند حاوي همۀ انواع انحرافات باشد می

اترالیسم بوروکراتیک و هم نفی ماترالیسم رویزیونیسم است و باید با قاطعیت هم نفی دمکراسی و اعمال م“
شدیم که این اصول و  یادآور می). 1975المعارف بزرگ شوروي چاپ  دایره. (علیه چنین انحرافاتی مبارزه شود

  .اند موازین همواره به بهانه و دالیلی از این دست انکار گشته
بر ضرورت استقرار این موازین و لزوم تدارك کنگره سازمان این شد که در هاي ما  با تأکیدات و پافشاري

 با وجود آن که اغلب رفقاي مدافع وحدت غیراصولی، در نخستین روز آن، به رغم 59 اسفند ماه 12، 5پلنوم 
فتند که  معهذا در واپسین ساعات کار پلنوم پذیر تصمیمات پلنوم آذر ماه مخالف با کنگره را ساز کرده بودند،

  .امر تعیین خط مشی بر عهدة کنگره سازمان قرار گیرد
اما رویداهاي پس از پلنوم اسفند ماه بار دیگر این تجربۀ صدها بار آزمودة جنبش کمونیستی ایران و جهان را 
اثبات کرد که هر گاه هر گونه بینش غیراصولی بر رهبري تشکیالت چیره گردد، تا آنجا که بتواند با هزار 

گوید با  خیزد و با تمام توان می اویز به انکار موازین حیات سازمانی، به ویژه دمکراسی و کنگره بر میدست
سازش “ما در مقالۀ . اصول و موازین حیات تشکیالتی را نفی کند و یا آن را از مضمون انقالبی خود تهی سازد

  :، چنین نوشتیم”با انحرافات زیر پرچم وحدت
  

  رداداز پلنوم اسفند تا م
از فرداي پلنوم اسفند ماه بدین سو، نه تنها هیچ مدارکی در جهت تشکیل کنگرة سازمان که در پلنوم گفته 

اي پیش  شدند به زودي و ظرف دو سه ماه تشکیل خواهد شد به عمل نیامد، بلکه عمالً مسائل به گونه می
در این مدت رفقاي مدافع . ار خواهد شدرفت که روز به روز آشکارتر گشت که سرانجام امتیازات کنگره انک می

در . وحدت غیراصولی مدام در پی کشف دالیلی بودند که بتواند نادیده گرفتن حقوق تشکیالت را توجیه کند
این مدت در برابر فشار تشکیالت و رفقایی که خواستار رعایت موازین دمکراتیک و مدارك کنگره بودند، 

از قبیل آن که تشکیالت ما هنوز آن قدر رشد ندارد که بتوان این موازین شد  ارائه می” آوردي من در“دالیل 
را رعایت کرد و یا چون تا به حال سازمان بدون رعایت این موازین جلو رفته است، از این پس سیر عدم 

شد و  زنجیرة استداللهاي رفقا بدانجا کشیده می. اي را پیش نخواهد آورد حقوق تشکیالت مسئله“رعایت 
هرکس مساله موازین لنینی تشکیالت را مطرح کند حامل همان تفکرات اشرف دهقانی، اقلیت و “شود که  می

مگر اقلیت، مگر جناح چپ هم . گفت کنند مگر اشرف هم همین را نمی رفقا استدالل می. جناح چپ است
همیشه ” ها چپ“. ندا ها پشت سر کنگره سنگر گرفته گفتند و بعد از این نتیجه گیري که این همین را نمی
هاي برخورد مبتذل به دور  گویند؟ وقت آن رسیده است که یکباره و براي همیشه این شیوه همین را می

  ”.ریخته شود
هاي ممکن که همه و همه در خط نفی   انواع توجیهات و بهانه60 و مرداد 59در فاصله دو پلنوم اسفند 

در این . زد، به تشکیالت عرضه شد زین حیات حزبی گام میکنگره، نقض دمکراسی و حقوق اعضاء و انکار موا
آمد هر گونه آموزش انحرافی و نادرست چه ” الزم“میان، براي توجیه و پیشبرد نظرات غیراصولی هر کجا که 
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در زمینه مسائل تشکیالتی و ایدئولوژیک و چه در زمینۀ تحریف واقعیات جنبش کمونیستی ایران و جهان، 
با . ظرات درون کمیتۀ مرکزي و ارگانهاي رهبري سازمان، امري کامالً مجاز شمرده شدبه ویژه تحریف ن

  :آموزشهاي به غایت نادرست که در این فاصله عمدتاً به طور شفاهی در تشکیالت رواج داده شد
در درون جنبش جهانی کمونیستی مبارزة ایدئولوژیک وجود ندارد، مرکزیت دمکراتیک و موازین حیات حزبی 

ها  توان از آن می” نظرات درست“و براي پیشبرد . ربطی به مسائل ایدئولوژیک ندارند. اند رفاً اموري حقوقیص
توان مرکزیت دموکراتیک و موازین حیات تشکیالتی را در آن  عدول کرد، چون سازمان رشد کافی ندارد نمی

 مربوط به تشکیالت کمونیستی مستقر کرد، رعایت مرکزیت دموکراتیک و موازین حیات حزبی امري صرفاً
هستیم نباید این موازین را رعایت کنیم، ” دموکرات انقالبی“و چون ما ” دموکرات انقالبی“است نه سازمانهاي 

شود، هر کس برنامۀ حزب تودة ایران را بپذیرد جنبش  طرح نظر در تشکیالت موجب فراکسیونیسم می
ودة ایران از مسائل جنبشهاي رهایی بخش ملی انتقاد کمونیستی را قبول ندارد، هر کس به درك حزب ت

اند، ضد  کند، مخالف جنبش جهانی کمونیستی است، کسانی که بر ضرورت کنگره اصرار دارند، ضد وحدت
دار جنبش  ، و حزب تودة ایران حزب طراز نوین طبقۀ کارگر ایران است چرا که میراث…اند و اي توده

 مشاورة جنبش جهانی کمونیستی شرکت کرده است، هر کس حزب تودة کمونیست ایران بوده و در جلسات
  . هر آن…ایران را حزب طراز نوین طبقۀ کارگر ایران نداند مائوئیست است، و

  .ما در مقاالت و جزواتی که منتشر خواهیم کرد، نادرستی و    تمامی این احکام جعلی را نشان خواهیم داد
در پلنوم اسفند ماه ” در بارة مرزبندي در جنبش کمونیستی“ا به مقالۀ  انتقادات اساسی م با وجود آن که

هاي جدي ما و پس از مباحثات طوالنی سرانجام متعهد شد که  پذیرفته شد، و با وجود آن که در پی پافشاري
به منظور جلوگیري از گسترش آموزشهاي به مدت انحرافی این مقاله، انتقادات وارده در سطح جنبش انتشار 

هاي مکرر اعضاي  ها حتی به خود تشکیالت نیز ارائه شد، و تنها بر فشار پرسش اما این انتقادات تا مدت. یابد
هاي این مقاله بود که پس از  هاي محکمتر ما مبنی بر ضرورت زدودن کژ آموزي سازمان و سراسر پافشاري

اي که  ، در حاشیۀ مقاله رمق  کمرنگ و بیاي از انتقادات آن هم به شکلی  چند ماه تحلیل و ساختن، تنها پاره
  .تنظیم شده بود، به تشکیالت ارائه گشت“به عنوان مقدمۀ به پیش 

اي و  هاي متعدد و مکرر تشکیالت پیرامون مسائل برنامه در فاصلۀ پلنوم اسفند ماه تا مرداد، در برابر پرسش
وین پس، به . مسائل تشکیالت تکوین یافتهاي نادرست برخورد با  مسائل مربوط به وحدت، رفته رفته شیوه

هاي تشکیالت هر پرسش آنان با شرح پرسش متقابل پاسخ  هاي گوناگون توده جاي پاسخگویی به پرسش
مثالً در برابر چنین سوالی از ما نسبت به یک عضو یا فعال مبتدي تشکیالت که آیا شما . شود گذاشته می

اید به چه دلیل، و یا چرا حزب توده ایران را حزب طراز نوین طبقه  تهاید و اگر پذیرف برنامۀ حزب را پذیرفته
شود که شما بفرمائید چه انتقادي به برنامه دارید؟ و یا، فرض کنید ما  دانید، پاسخ داده می کارگر ایران می

  گوئیم حزب طراز نوین است شما بگوئید چرا نیست؟ می
ها  اي عضویت، بیش از هر چیز آموختن و تعمیق ایدهطبیعی است که براي یک عضو جدید یا یک کاندید

  .هایی از این دست نه پاسخگویی به پرسش. مطرح است
افتاد،  هاي پیشبرد خط مشی وحدت غیراصولی آماده گردد، هر زمان که الزم می بعالوه، براي آن که زمینه

مثالً یک روز سازمان دمکرات . شد مواضع و نظرات جدیدي اعالم و یا موانع و نظرات پیشین پس گرفته می
شد لیکن  گرفت، یک روز سازمان، پیشرفته قلمداد می شد، روز دیگر در جنبش کمونیستی قرار می انقالبی می
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ما صالح ” عقب مانده“روز دیگر که مسئلۀ موازین دمکراتیک مطرح بود، و غایت این موازین براي سازمان 
 براي تدوین خط مشی وحدت به دلیل    شدن سازمان آشکار شد، یک روز ضرورت تدارك کنگره دانسته نمی

شد،  شد و روز دیگر صحت تأئید رشد کافی سازمان، مساله کنگره بدلیل شرایط امنیتی منتفی اعالم می می
اي تحریم  شد، و روز دیگر چنین مبارزه یک روز مبارزة ایدئولوژیک در جنبش کمونیستی امري مجاز اعالم می

  .چرخشها و    تشکیالت شکن را پایانی نیود و این …شد می
به “هاي قرار برنامه پلنوم مرداد، نواري که در بارة مسایل وحدت به تشکیالت ارائه شد، مقدمۀ  پیش نویس

هاي پلنوم اسفند و مرداد  یافت و باالخره قطعنامه مباحث شفاهی متعددي که در تشکیالت جریان می” پیش
اي که انبوهی از احکام ضد نقیض و مغشوش را  مجموعه: اند اي پر تناقض از مجموعههایی کامل عیار  ماه نمونه

اي که اکثر اجزاي متناقض آن براي توجیه خط مشی وحدت غیراصولی اختراع  در خود نهفته دارد، مجموعه
جزا متناقض هایی گوناگون از این ا تواند نمونه اند و هر رفیق تشکیالت چنانچه منصفانه برخورد کند، می شده

  .را عرضه کند
  

  پلنوم مرداد تصویب ادغام گام به گام
شد، پلنوم مرداد تمامی موارد درست و اصولی پذیرفته شده در پلنوم  بینی می سرانجام همانگونه که پیش

شک مهمترین تصمیم  این پلنوم حق تعیین خط مشی وحدت را که بی. اسفند را رسماً مردود اعالم کرد
آمد و در  زمان و حتی مهمترین مسالۀ دوران حیات جنبش کمونیستی ایران به شمار میدوران حیات سا

قطعنامه پلنوم اسفند ماه نیز به درستی در شمار اختیارات کنگرة سازمان وابسته شده بود، از کنگرة سازمان 
ه گام آن را بخشی از اعضاي تشکیالت سلب کرد و خط مشی انحالل تدریجی سازمان و ادغام خزنده و گام ب

  .در حزب تودة ایران به تصویب رساند
ترین اصول و موازین سازمان کمونیستی را در بر  ما بسیار کوشیدیم تا از چنین تصمیمی که عمالً نفی ابتدایی

گفتیم بیائید واقعاً، نه در حرف بلکه در عمل از تجارب جنبش کمونیستی  ما به رفقا می. داشت، جلو گیریم
کردیم که به حکم تجارب و موازین جنبش جهانی هر    سهمی در برنامۀ حزب و یا  ید میتأک. بیاموزیم

افزودیم که  سازمان پرولتاریا مستلزم نظرخواهی از همۀ اعضاء و منحصراً از اختیارات کنگره است، و چنین می
ودة ایران، تدوین خط مشی وحدت سازمان و حزب تودة ایران خود محصول موضع گیري روي برنامۀ حزب ت

پراتیک گذشته و حال حزب، مقام و موقعیت حزب تودة ایران و سازمان و تحلیل مشخص از جنبش 
تواند بدون شرکت خالق سیاسی تشکیالت سازمان بدون طرح گستردة مباحث  کمونیستی ایران است و نمی

  .ین و به اجرا گذاشته شودمربوط به برنامه و اساسنامه و مسایل مربوط به حزب طراز نوین در تشکیالت، تعی
در جریان مباحث پلنوم مرداد، و پس از آن در جریان مباحث درون ارگانهاي مرکزي سازمان، هرگز به این 
پرسش مکرر ما که خط مشی پینشهادي حزب تودة ایران به عنوان یکی از طرفین وحدت در قبال امر 

تاکنون سراسر پرسش بسیار مهم همچنان وحدت سازمان و حزب چه بوده و چیست، پاسخی داده نشد و 
تواند پاسخ حزب تودة ایران را به  هر چند که در واقع حوادث پس از پلنوم مرداد نمی. جواب مانده است بی

  .این پرسش معلوم کند
ایم و دالیل مخالف قاطع خود با قطعنامۀ مرداد ماه را در  پیداست که ما در پلنوم به قطعنامه راي مخالف داده

  :به تفضیل تشریح کردیم” سازش با انحراف زیر پرچم وحدت“الۀ مق
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نسبت به مثابۀ ارادة تشکیالت و نسبت به  اعتقادي این بینش نسبت به مرکزیت دمکراتیک،  اوج بی“
  :این قطعنامه. توان در قطعنامۀ مرداد ماه مشاهده کرد ترین حقوق اعضاي سازمان را می بدیهی

بایست  قطعنامه سازمان را به عنوان یک کلیت منسجم که می. ت سازمان استنفی استقالل و تمامی) الف
بینش ناظر بر قطعنامۀ مرداد ماه از آنجا که به . داراي مجموعۀ نظرات منسجم و واحدي باشد قبول ندارد

 وحدت ایدئولوژیک سازمان به مثابۀ مبناي دستیابی به خط مشی واحد در امر وحدت اعتقاد ندارد، عمالً و
در حالی . رود بحث این    که ما نباید از صفر آغاز کنیم، از بر دانستن هر گونه گام عملی در این راه طفره می

که اگر سازمان در قبال مسائل مربوط به جنبش کمونیستی و حس جلب داراي تظرات معین و منسجم 
  .نباشد، در امر وحدت نیز نخواهد توانست به نظري اصولی دست یابد

در . ام گام به گام است قبل از آن که تشکیالت فرصت یابد در کنگرة سازمان ارادة خود را اعالم داردادغ) ب
که همان ” بازگشت بی”زند که باید پیش از کنگره هر طوري شده، وحدت  تمامی قطعنامه این دید موج می

گره در برابر عملی انجام سازمان در حزب تودة ایران است، آغاز گردد و کن” حتمی“و ” بازگشت بی“ادغام 
ایجاد نشریات واحد، ایجاد ارگانهاي مختلف مشترك در همۀ سطوح و به . قرار گیرد” بازگشت  بی“شده و 

شوند و از سوي  وسیعترین شکل و غیره که از یک سو بر مبناي سیاست و برنامه حزب تودة ایران ایجاد می
گردند، هیچ مفهومی جز ادغام گام به گام سازمان در   میبه وظایف مبارزه در راه وحدت باز” تماماً“دیگر 

به عالوه قطعنامه با آن که از خرد . حزب تودة ایران، پیش از آن که کنگرة سازمان تشکیل گردد، ندارد
ها ندارد و اساساً درکی نادرست از خرد جمعی  زند، اما اعتقادي به خرد جمعی کمونیست جمعی حرف می

  .دهد ارائه می
اتهام گویی و عدم صراحت در قبال تشکیالت این فرصت . عنامه از زبان عدم صراحت کمک گرفته استقط) ح

ها که الزمۀ  ها و تصمیمات متخذه و دفاع صریح و قاطع ار آن آورد که به جاي ایستادن روي ایده را پدید می
نظرات . م تشکیالت استها و هم چنین الزمۀ تعمیق مواضع تئوریک سیاسی و انسجا کشف انحرافات و ضعف

هاي گوناگون مورد تفاسیر و تعابیر گوناگون قرار گیرند و نه به ذهنیت و درجۀ آمادگی  ها و فرصت در زمان
به گواه تمامی . هاي مختلف آن، تصمیمات و اقدامات غیراصولی و انحرافی توجیه شوند تشکیالت و واکنش

هاي اپورتونیستی   و عدم صراحت از مشخصات بارز بینشتاریخ جنبش جهانی کمونیستی، همواره ابهام گویی
  .بوده است

شمار و گرانقدر  ما با تأکید بر اهمیت حیاتی اصول و موازین حیات تشکیالت و با اتکاء به تمامی تجارب بی
جنبش جهانی کمونیستی تأکید داشته و داریم که هرگز هیچ ایده و بینش اصولی نه تنها از نقض موازین 

بیند و بر عکس هر ایده و بینش انحرافی به شدت از اصول  برد بلکه به سختی زیان می اي نمی  بهرهتشکیالت
تواند به موجودیت خود  هراسد و تنها در شرایط عدم رعایت این موازین می و موازین لنینی تشکیالت می

 بر همین اساس، با نقض تراشد ادامه دهد و از همین رو همواره براي لگدمال کردن موازین فوق دالیلی می
ترین اصول و موازین تشکیالت را توسط بینش ناظر بر قطعنامۀ مرداد ماه، دلیل دیگري بر نادرستی  ابتدایی

  .دانیم این بینش می
ترین اعضاء و فعالین تشکیالت، هم اینک به  عواقب عدم رعایت اصول و موازین لنینی و نایده گرفتن ابتدایی

تضعیف خالقیت، رشد روحیۀ انفعال، تمکین ناآگاهانه و یا عصیان . ن ظاهر شده استصور گوناگون در سازما
  در قبال مسائل، پیدایش روابط محفلی، اتهام و برچسب زنی به جاي برخورد خالق میان نظرات و تضعیف
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رایطی پیوندهاي رفیقانه از جمله عواقب نادیده گرفتن ارادة تشکیالت است، وحدتی که در چنین روابط و ش
  .تواند وحدت آگاهانه، اصولی و پایدار باشد رود، طبعاً نمی پیش می

  
  از پلنوم مرداد تا امروز

از نخستین روزهاي پس از پلنوم مرداد ماه، طبق تصمیمات متحده در هیئت سیاسی، ادغام گام به گام 
انگیخت آغاز  ري را بر میهایی از تشکیالت که اعتراضات کمت ها و رده سازمان در حزب تودة ایران در بخش

دست یافته ” ایفاي علمی“آن که به گفتۀ خود رفقا هنوز در صحت آن به  برنامۀ حزب تودة ایران نیز بی. شد
اما این مسایل همچنان در پردة ابهام زیست و هرگز با . باشند، به طور همه جانبه در دستور اجرا قرار گرفت

  .صراحت به تشکیالت ارائه نشد
خواستیم که در کنار طرح صریح نظرات خود در تشکیالت و دفاع از آن، نظرات  ان ما از رفقا میدر آن زم

مخالفان قطعنامه مرداد را در قبال مسائل مربوط به وحدت، مقام و موقعیت سازمان و حزب تودة ایران و 
دادند که به زودي در  نخست رفقا وعده می. برنامه حزب تودة ایران نیز دست کم در سطح اعضاء انتشار دهد

این مورد اقدام خواهند کرد ولی در عمل نه تنها در این زمینه کوچکترین اقدامی انجام نشد بلکه بعکس، 
حرکت بینش غیراصولی در جهت تحریف نظرات، جو سازي در تشکیالت و استناد به نظرات غیر واقعی به 

  .مخالفان قطعنامۀ مرداد افزایش یافت
ها که شرط نخستین آن نیز پیشبرد مبارزة ایدئولوژیک مبنی  یم تنها در صورت تعمیق ایدهگفت ما به رفقا می

توان جنبش کمونیستی را هر چه نیرومندتر،  بر اصول و موازین دموکراتیک حیات تشکیالتی است و می
ط آگاهانه، سالم رواب. ها را رشد داد توان خالقیت تنها بر این بینش است که می. ناپذیرتر متحد گردانید آسیب

  .تر ساخت و اختالف نظرها را در راستاي آرمان واالي طبقه کارگر حل کرد و رفیقانه را هر چه مستحکم
خاست،  لیکن فریادهاي رفیقانۀ ما، فریادهایی که از نهاد عشق و ایمان به طبقۀ کارگر و اهداف واالي آن برمی

  .دانست کارگر نبود این فریادها میاعتنایی به  بر بینشی که رمز وجودي خود را در بی
با گذشت چند هفته از تاریخ پلنوم، دیگر تقریباً مسلم بود که مسایل حادي، حتی فراتر از چارچوبۀ قطعنامۀ 

  .مرداد ماه پیش خواهد رفت
وحدت فکري و سازمانی حزب طبقۀ کارگر قبل از همه در وحدت نظر : در قطعنامۀ مرداد ماه آمده بود

لذا ضروري است مسایل مربوط به برنامه و اساسنامه با شرکت . یابد نامه و اساسنامۀ آن تجلی میپیرامون بر
هاي  رفقاي سازمان و حزب در یک نشریۀ تئوریک و سیاسی مشترك که به طرح نظرات، انتقادات و پاسخ

  .یابد، مورد بحث قرار گیرد رفقاي مختلف اختصاص می
 کلیۀ مسایل تئوریک، تاریخی، سیاسی و تشکیالتی ضروري است جهت تأمین مسیر وحدت نظر پیرامون

نظرات رفقاي حزب و سازمان پیرامون مسایل فوق نیز در نشریۀ تئوریک سیاسی مشترك مورد بحث قرار 
  .گیرد

بعالوه در قطعنامۀ مرداد ماه هنوز استقالل سازمان در حرف مورد قبول بود و همچنان بر حقوق مساوي دو 
لیکن پس از پلنوم مرداد ماه به هیچ یک از موارد فوق . شد ائل مربوط به اتحاد عمل، تأکید میجریان در مس

  .عمل نشد
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هاي رفقاي حزب تودة  از پلنوم مرداد به بعد، حرکت آهنگی شتابان سر گرفت، نخست حجم مقاالت و نوشته
 و سپس در مقاالت رفقاي سازمانی ها در این نوشته. ایران در ارگان مرکزي کار بتدریج رو به افزایش گذاشت

اي  آن که مسائل به گونه شد تا بی رسید، کوشش می به چاپ می” کار“هوادار حزب تودة ایران، که جملگی در 
حتی االمکان ضرورت پذیرش رهبري حزب تودة ایران به صورت امري معمول . صریح و مبتذل مطرح گردند
به طور تلویحی و به سبکی روانشناسانه اعالم پذیرش ” ه مشتركبیانی“انتشار . و ضرور در اذهان برده شود

برنامه و رهبري حزب تودة ایران از جانب رفقاي پیشبرنده خط مشی وحدت غیراصولی در سطح جنبش 
اي که ته تنها در سازمان و در باالترین سطوح به بحث گذاشته نشده بود، بلکه برخی از  توده، آن هم برنامه

  .اند کردند که هنوز آن را نخوانده سی خود صریحاً اذعان میرفقاي هیأت سیا
هاي درون  هاي رهبري سازمان، در جلسات مشورتی کمیتۀ مرکزي و در نشست ما در مباحثات درون ارگان

به معناي ” بیانیه مشترك“بر این واقعیت پاي می فشردیم که انشتار ” کار“رکن سیاسی و شوراي سر دبیري 
پذیرد که حتی  ش برنامۀ حزب تودة ایران است و این عمل در شرایطی صورت میاعالم علنی پذیر

بندي از نظرات رفقاي رهبري سازمان در قبال برنامۀ حزب تودة ایران به تشکیالت ارائه  ترین جمع ابتدایی
اي نیست و  گفتند که این بیانیه اساساً حاوي مسائل برنامه می” رفقا پیش از انتشار بیانیۀ مشترك. شده است

لیکن پس از انتشار آن . توان حاکی از اعالم پذیرش برنامۀ حزب در سطح جنبش دانست انتشار آن را نمی
  .کند همان خطوط اساسی برنامۀ حزب تودة ایران را بازگو می” بیانیۀ مشترك“صریحاً به ما اعالم کردند که 

بري سازمان و حتی انحالل هیئت سیاسی، در بالفاصله بدنبال انتشار این بیانیه، مسأله نفی استقالل ره
گر چه در مقابل اعتراض شدید ما و مخالفت برخی دیگر از رفقاي . اجالس هیئت سیاسی سازمان مطرح شد

هاي ایالتی و کادرهاي مسئول سازمان، هیئت سیاسی از این تصمیم منصرف شد  رهبر و نیز واکنش کمیته
ی در قبال امر خطر استقالل رهبري سازمان دیگر کامالً نشان ولی طرح این مسأله و اتحاد چنین موضع

  .تواند وفادار بماند داد که بینش غیراصولی، به موارد پذیرفته شده در قطعنامۀ مرداد ماه نیز نمی می
در همین زمان، رفقا برخالف تمامی تعهداتشان و نیز برخالف تأکید صریح قطعنامۀ پلنوم مرداد ماه مبنی بر 

نتشار نشریۀ مشترك درونی، رسماً به ما اعالم داشتند که به نشریۀ مشترك درونی در کار خواهد ضرورت ا
رفقا صریحاً گفتند که حزب تودة . بود و به نظرات مخالفان قطعنامۀ مرداد ماه را به تشکیالت خواهیم فرستاد

اش خطاب به رهبري سازمان  حال آن که حزب تودة ایران در اولین نامه. ایران با چنین کاري مخالف است
در واقع رفقایی که مدعی حفظ استقالل . خود پیشنهاد تشکیل چنین ارگان مشترکی را به سازمان داده بود

رهبر و سازمان بودند، عمالً تصمیم پلنوم مرداد را که تصمیم اکثریت رفقاي رهبري سازمان بود، تنها به 
کردند و این خود   پلنوم دیگري برگزار شود، لغو میصرف مخالفت حزب تودة ایران و بدون آن که حتی

  .داد دیگر استقالل سازمان در هیچ بعدي معنا و مفهوم ندارد حرکت گویایی بود که نشان می
  

  تحریف نظرات به جاي ارائه آن
ز رسید که سر تا پا خبر ا اي نیز به گوش می همزمان با این تحوالت، اخبار و گزارشهاي بسیار نگران کننده

گزارشها حاکی از آن بود که در سراسر تشکیالت . داد لگدمال شدن کامل همۀ موازین و اخالق کمونیستی می
سازمان به نحوي برنامه ریزي شده و زیرکانه، نظرات رفقایی که به قطعنامۀ پلنوم مرداد ماه رأي مخالف داده 

نظراتی که به طور منظم در برابر . شود گردد و به خورد اعضاء و فعاالن سازمان داده می بودند تحریف می
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شد به قدري عجیب و غریب، بهت انگیز و طبعاً  تشکیالت به رفقاي مخالف قطعنامۀ مرداد ماه نسبت داده می
بایست یا به مخالفان قطعنامه مرداد ماه و  شنید بناگزیر می چپ روانه بود که هر رفیق عاقلی وقتی آن را می

هاي نگران کننده خبر  این نشانه. دادند، شک کند اتی را به مخالفان نسبت مییا به کسانی که چنین نظر
داد که بینش انحالل طلبانه همانقدر که با ارائه تظرات، با طرح نظرات به شکل واقعی آن در تشکیالت  می

ر به دیگ. مخالف است، به همان میزان با طرح نظرات مسخ شدة رفقاي قطعنامۀ مرداد ماه موافقت دارد
اي بسیار نگران  سخن، رفقاي انحالل طلب از آگاهی تشکیالت در قبال مسائل وحشت داشتند و این پدیده

  .کننده و غیر کمونیستی بود
رویها و تصمیمات سیاسی چپ روانۀ  کار به جایی رسید که همان رفقایی که تنها به خاطر مبارزه با چپ

مواضع سازمان نسبت به انقالب و جمهوري اسالمی ایران گذشته و به خاطر تالش پر ثمرشان در راه تصحیح 
و همچنین نسبت به انترناسیونالیسم پرولتري، تا همین یکسال پیش نیز چه درون و چه بیرون تشکیالت به 

اکنون پس از مخالفت با قطعنامۀ مرداد ماه به یکباره برچسب . کنند معرفی می” اي توده“و ” راست“عنوان 
  .شد بر پیشانیشان کوفته می” اي ضد توده “و” چپ روي“ناچسب 

هاي ویرانگر و بنیانسوز را که عمالً سد راه حل درست و آگاهانه اختالفات جدي  ما پیامد این شیوه
شد، و با هیچ تحریف، برچسب زنی و دگرگون سازي نظرات ما از یکسو  ایدئولوژیک سیاسی درون سازمان می

کوشید تا بر ناآگاهی تشکیالت تکیه کند، بارها   خویش از سوي دیگر میو عدم ارائه صریح و صادقانه نظرات
هاي ناسالم و تباه  هاي ضد تشکیالتی و پدیده به رفقا گوشزد کردیم، ما دهها نمونۀ تکان دهنده از برخورد

اي که از ادامۀ این شیوة حل مسایل این همه خصومت با موازین تشکیالتی ناشی شده بود را  کننده
خواستیم ما را بر حل درست و اصولی مسایل  شمردیم و با شکیبایی هر چه تمامتر از رفقا می برمی

گوید ایده و آرمان شریف  ما این سخن عمیق و    مارکس را که می. ایدئولوژیک سیاسی مورد اختالف نبیندند
بینید براي پیشبرد خط  وقتی میآیا : پرسیدیم کردیم و از رفقا می به وسیله و ابزار ناشریف نیاز ندارد تکرار می

ترین  ترین موازین و اخالق کمونیستی لگدمال شوند و نادرست مشی وحدت مورد نظر خود عمالً باید ابتدایی
ها به کار گرفته شوند درست آن نیست که لحظاتی تأمل کنید و به این بینیدیشید که شاید  ها و شیوه وسیله

  طلبد؟ هاي نادرستی را می که تحققشان چنین شیوهها و نظراتی باشد  عیب از همان ایده
ها و  ها و تقاضاهاي رفیقانۀ ما، ذات مؤکد و مکرر ما بر ضعف لیکن کار به جایی رسیده بود که درخواست

هاي ویرانگري که حامل بینشی انحالل طلبانه نه تنها دیگر هیچ نتیجۀ مثبتی نداشت، نه تنها دیگر ره  کژي
تر همان نظرات و  تر و در عین حال پر شتاب که فقط و فقط موجب پیشبرد هشیارانهبرد، بل به جایی نمی

  .شد ها می ها و روش همان خط مشی وحدت غیراصولی با همان شیوه
هاي نادرستی که برشمردیم،  از اواخر تابستان، همراه با تحریف وسیع نظرات مخالف، و در ادامۀ تمامی روش

تالفات و پاسخ گویی به مسائل و انتقادات خالقانه رفقاي تشکیالت، جریان به جاي تالش در جهت اصولی اخ
ها،  داشتند و نقادانه در حوزه” مساله“ارعاب، کار گذاشتن، تنزل، معلق کردن و حتی اخراج رفقایی که 

پیش این روند که ماهها . تر یافت کردند، اوجی بیشتر همه جانبه ها و کمیسونها با مسائل برخورد می کتیبه
  .گرفت آغاز شده بود اکنون ابعادي بسیار گسترده و تکان دهنده به خود می

ادامۀ این وضع موجب شده بود که از سویی، خالقیت، پیوندهاي رفیقانه، فداکاري، شور و خروش، عزم 
 و انقالبی و همۀ آن چیزهاي دیگري که ممیزه سازمان سیاسی پرولتاریا است در سازمان رو به نیستی گذارده
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گري، و عدم حساسیت نسبت به  از سوي دیگر، انفعال، سرخوردگی، عصیانگري، روحیۀ محفلی، سطحی
بینش غیراصولی تنها در . هاي نگران کنندة دیگري از این دست در سازمان رشد کند مسایل سیاسی و پدیده

 مشی جداگانۀ توانست اختالفات جدي ایدئولوژیک سیاسی را که در دو خط چنین شرایط و روابطی می
  .وحدت شکل گرفته بود، به سود خود حل نماید

اي همه جانبه و انکارناپذیر اثبات کرده بود که براي  تجربۀ یک سالۀ گذشتۀ سازمان به روشنی و به گونه
گري و تمکین  ترین بستر رشد و نمو همان تضعیف خالقیت، رشد و روحیۀ سطحی چنین بینشی، مطبوع

، برنامۀ حزب تودة ایران و ”ایمان علمی“ این جنبش که خود بدون داشتن . ه استناآگاهانه و کورکوران
ایمان “ پراتیک گذشته و حال آن و نیز رهبري آن را پذیرفته بود، این بینش که خود بدون دست یافتن به 

ون و چرا به چ حزب تودة ایران را حزب طراز نوین طبقۀ کارگر ایران و سازمان را ناگزیر از پیوستن بی” علمی
آن تشخیص داده و بر این اساس، خط مشی ادغام گام به گام سازمان را در حزب تودة ایران تدوین کرده بود، 

چون و چرا، بدون  ، بی”ایمان علمی“ خواست که بدون  حوصلگی هر چه تمامتر از تشکیالت می اکنون با بی
 موازین دمکراتیک، هر چه زودتر همین نظرات را و بی تکیه و با تأکید بر” آور مالل“ها و انتقادات  پرسش

کدام تشکیالت سیاسی پرولتاریا، کدام عضو خالق و فعال است که علیۀ چنین . بپذیرد و قال قضیه را بکند
وضع ناگواري به مبارزه برخیزد؟ کدام روابط و ضوابط اصولی و مبنی بر موازین کمونیستی است که تمکین 

 سیاسی را مجاز شمارد؟ واضح است که بینش -آگاهی بر مسایل حیاتی ایدئولوژیککورکورانه و تمایل به نا
غیراصولی و وحدت غیراصولی براي پیشبرد مقاصد خویش، براي غلبه بر بینش اصولی و درست، راهی جز به 
 زیر سوال بردن تمامی اصول، موازین، ضوابط و روشهاي شناخته شده و حیاتی سازمان سیاسی پرولتاریا را

  .ندارد و باید این همه را به هر بهانه و با هر توجیه ممکن لگدمال کند
در چنین فضایی که امر انحالل سازمان و ادغام خزندة آن در حزب تودة ایران گام به گام به پیش برده 

ها را نیز در حل غیراصولی اختالفات  کوشید تا آخرین گام شد و با چنین هدفی بود که انحالل طلب می می
ما حتی به قیمت عدم .  سیاسی درون سازمان به سود خط مشی غیراصولی خویش بردارد-ایدئولوژیک

پافشاري بر بسیاري از مواضع و حقوق تشکیالتی خویش بسیار کوشیدیم رفقا را متقاعد سازیم که چنین خط 
ن خط مشی را که مشی وحدتی را که براي پیشبرد آن باید همۀ موازین و پرنسیبها را قربانی کرد و چنی

پیشبرد آن در گرو ناآگاه نگهداشتن اعضاي سازمان است، وحدتی که با شرکت فعال سازمان در پراتیک 
ما ضمن تأکید بر اتحاد اشکال مناسب اتحاد . اي سازمان مغایر است، کار گذارند سیاسی و با رشد پایگاه توده

و تعیین خط مشی وحدت . ران را متوقف سازندخواستیم ادغام سازمان در حزب تودة ای عمل، از رفقا می
هاي خود را بارها و بارها به آگاهی  ما درخواست. سازمان و حزب تودة ایران را بر عهدة کنگره سازمان نهد

رفقاي مواضع قطعنامه مرداد ماه رساندیم و بدیهی است که عین چنین درخواستهایی از جانب بسیاري از 
هاي  ، درخواست”سازش با انحراف زیر پرچم وحدت“ما در پایان مقالۀ . مطرح بوداعضاء و فعاالن سازمان نیز 

 سیاسی درون -خود را، که سرلوحۀ آن تدارك برگزاري کنگره به منظور حل اصولی اختالفات ایدئولوژیک
  :سازمان بوده به شرح زیر باز شمردیم

  
  در راه برگزاري کنگره سازمان تالش کنیم
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دهد که اقدامات و تصمیمات درست و یا نادرست ما، پیشبرد   در این مقاله نشان میتوجه به موارد مذکور
آگاهانه و اصولی پروسۀ وحدت جنبش کمونیستی و یا بر عکس اتخاذ روشهاي غیراصولی، تا چه حد در 
سرنوشت جنبش کمونیستی و جنبش خلق تأثیر دارد و از این لحاظ چه مسئولیت حساس و خطیري بر 

  .ما و فرد فرد ما استعهدة همۀ 
  :رفقا

امروز پیشبرد آگاهانه و پایدار پروسۀ وحدت جنبش کمونیستی ایران بیش از هر زمان دیگري به رعایت اصل 
مرکزیت دموکراتیک و موازین لنینی تشکیالت که متأسفانه عدم رعایت آن به صورت معینی ریشه دارد در 

ها است  د اختالفات ایدئولوژیک سیاسی مهمی که مدتبستگی دار. جنبش کمونیستی ایران در آمده است
توانند به شکل  اند، بدون رعایت این اصول و موازین نمی عمالً در دو خط مشی متفاوت وحدت تجلی یافته

هاي بوروکراتیک هر گونه تالش در جهت خذف اراده تشکیالت در  اصولی حل شوند، هر گونه ایجاد روش
ها و مانع   اختالفات ایدئولوژیک سیاسی کنونی، مانع جدي از میان بردن آناي و نهایت مانع شناخت ریشه

  .هاست جدي وحدت اصولی کمونیست
همتا و تاریخساز آن  هاست و قدرت و کیفیت بی ترین تشکل تشکل کمونیستی تشکلی آگاهانه است، آگاهانه

کردن انحرافات و اختالفات در گرو رشد روز افزون این آگاهی و ریشه کن . شود نیز از همین همیشه ناشی می
ها و در گرو ارتباط زنده و آگاهانه تشکیالت، اعضاء و فعالین آن با مسائل و با  تعمیق هر چه بیشتر ایده

 دمکراتیک، فراهم شدن -و این ممکن نیست مگر با استقرار مرکزیت. اختالفات ایدئولوژیک واقعاً موجود است
  .ط کنگره و رعایت دیگر موازین حیات تشکیالتامکان اعمال ارادة تشکیالت توس

اعتقادي به اصول و موازین لنینی  حذف تمامی اختیارات کنگرة سازمان در پلنوم مرداد ماه که اوج بی
تشکیالت است و به منظور پیشبرد خط مشی غیراصولی ادغام سازمان در حزب تودة ایران صورت گرفته 

دت اصولی و پایدار جنبش کمونیستی ایران گردد، بلکه دقیقاً در است، نه تنها نخواهد توانست موجب وح
  .کند خالف آن سیر می

  :کنیم ها است که ما پیشنهاد می با توجه به همۀ این واقعیت
اجراي قطعنامه مرداد ماه که با حذف اختیارات کنگرة سازمان و حذف اراده آگاهانه تشکیالت، ادغام -1

  .برد، متوقف گردد پیش میسازمان را در حزب تودة ایران 
در این کنگره مواضع سازمان در قبال . تدارك برگزاري نخستین کنگرة سازمان از هم اکنون آغاز گردد-2

خط مشی وحدت حزبی ) ب. مقام و موقعیت سازمان و حزب تودة ایران در جنبش کمونیستی میهن) الف
ل مربوط به انقالب ایران و برنامۀ طبقۀ کارگر ترین مسائ مواضع سازمان در قبال کلی) جنبش کمونیستی و ح

  .این کنگره کمیتۀ مرکزي سازمان را نیز انتخاب خواهد کرد. ایران معین گردد
از هم اکنون یک مبارزه ایدئولوژیک خالق حول مسائل مورد اختالف به ویژه حول برنامۀ مسائل مربوط به -3

اي که اعضاء و   وحدت سازماندهی گردد، به گونههاي رهایی بخش ملی و چگونگی پیشبرد خط مشی جنبش
تر و نتیجتناً  به ویژه به منظور انتخاب هر چه آگاهانه. فعالین تشکیالت فرصت یابد با نظرات آشنا گردند

ها و جلسات بحث  تر اعضاي کنگره توسط رفقاي سازمان، تعهدات الزم از جمله برگزاري کنفرانس دموکراتیک
  . نظرات معین را به اندازة کافی به رفقاي تشکیالت بشناسانند، ضروري استکه مدافعین و حاملین

  !رفقا
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امروز هزاران انقالبی پرشور که در راه آرمان طبقه کارگر در راه استقالل، آزادي و نابودي ستم و استثمار با 
اه تشکل و سازماندهی انداز تابناك سوسیالیسم آمادة کار فداکارانه و آگاهگرانه در ر یک دنیا امید به چشم

  .آورند مبارزات کارگران و زحمتکشان هستند، انرژي عظیم و انقالبی تشکیالت سازمان را پدید می
هر گاه پیشنهادات اصولی فوق تحقق یابند، این نیرو خواهد توانست بر بستر اعتماد متقابل و برخورد خالق و 

آور کنونی، با اتکاء به تجارب گرانقدر جنبش   ختیآگاهانه با مسائل جنبش و به دور از هواي مسموم و کر
کمونیستی جهان و ایران، انرژي عظیم و خالق خود را در برداشتن مواضع و مشکالتی که بر سر راه وحدت 

ها و انحرافات سازمان و حزب تودة ایران به سهم خود  اصولی قرار دارند به کار گیرد و در راه زدودن ضعف
ام دهد، این نیرو هر گاه در روابط خالق آگاهانه و دموکراتیک حیات تشکیالتی قرار انگیز انج کاري شگفت

گیرد، به توان رهبري، سازندگی و رشد و تکامل دهها بار بیش از امروز دست خواهد یافت و طبعاً در راه 
 بیش از امروز مبارزه علیه انحرافات جنبش و در راه دستیابی به وحدت اصولی و انقالبی با قدرتی دهها بار

پس با این امید وحدت واقعی و پایدار طبقۀ کارگر ایران که نامش وحدت تمامی خلق ما . حرکت خواهد کرد
  .است، در راه برگزاري نخستین کنگرة سازمان تالش کنیم

بسیاري از اعضاي سازمان . هاي رفقاي تشکیالت، دیگر به اوج خود رسیده بود دامنۀ اعترافات و درخواست
واکنش . ستار تدارك برگزاري کنگره و متوقف ساختن ادغام خزندة سازمان در حزب تودة ایران بودندخوا

. پنداشتند تر از آن بود که رفقاي مدافع انحالل طلب اصولی می اعتراضی تشکیالت بسیار نیرومندتر و پر دامنه
ها و روشهاي گذشته،  چه بیشتر شیوهها و اعتراضات گسترده، اکنون عالوه بر تشدید هر  در برابر این خواسته

شد تا دامنۀ  اي نیز به کار بسته می هاي دیگرگونه یعنی عالوه بر تحریف نظرات، تعلیق و اخراج و غیره، شیوه
اي بارز از این شیوة جدید را در سخن دبیر اول  جلوه. این تحریفات از درون تشکیالت به بیرون گسترش یابد

هاي خود، مخالفان قطعنامۀ مرداد را  وي در یکی از آخرین پرسش و پاسخ. از یافتتوان ب حزب تودة ایران می
گمراه خواند حال آن که مسلماً رهبري حزب تودة ایران با خبر بوده است که مخالفان ” اقلیتی“مشی 

آن روانه در تصحیح خط سیاسی سازمان و در پیشبرد  قطعنامه مرداد تا چه حد در مبارزه علیه بینشهاي چپ
اند، و حال آن که قطعاً از علل مخالفت ما با قطعنامۀ مرداد ماه نیز اطالع کامل و همه جانبه  نقش داشته

شود، تالش در  هر چه بیشتر آشکار می” روانه چپ“تردید در شرایطی که ورشکستگی خطوط  بی. اند داشته
توانست در ذهنیت  این که مینمایاندن نظرات مخالفان قطعنامه در سطح جامعه، گذشته از ” چپ“جهت 

برخی از نیروهاي حاکمیت تصویري غیر واقعی ایجاد نماید تا از این طریق مخالفان وحدت غیراصولی زیر 
  .فشار قرار گیرند، عمدتاً بدین منظور بود که هواداران سازمان را به خط مشی غیراصولی نزدیک سازد

ما در .  به این اقدام دبیر کل حزب تودة ایران اعتراض کردندتا آنجا که اطالع داریم بسیاري از رفقاي سازمان
هایی از این دست نه تنها  اعتراض مؤکد خود به این سخنان غیر مسئوالنه، صریحاً اعالم داشتیم که شیوه

ا مان عقب نشاند، بلکه قطعاً عزم ما را در مبارزة پیگیرتر علیه بینشی که خود ر تواند ما را از مواضع اصولی نمی
  .تر خواهد کرد بیند، مصم هایی می ناگزیر از دست یازیدن به چنین شیوه

هر رفیق تشکیالتی با گوشت و پوست خود لمس کرده است که بینش انحالل طلب تمامی تمهیدات و 
اقدامات ممکن را به کار بسته بود تا همۀ درهاي ممکن را به روي هر گونه راه حل اصولی اختالفات 

  .اسی و هر گونه برخورد خالقانۀ تشکیالت و اعضاي سازمان ببندد سی-ایدئولوژیک
  :در ادامۀ این وضع که الزمۀ پیشبرد خط مشی وحدت غیراصولی بود
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اي روزافزون در سازمان دامن  سابقه و به گونه رخوت، سستی، انفعال، تضعیف خالقیت در ابعادي بی
یران را که عمدتاً نتیجه رشد و تکامل آن در سه گستردانید و دستاوردهاي گرانقدر جنبش کمونیستی ا می

  .ساخت سالۀ اخیر بود با خطرات جدي روبرو می
اي  ها از هیچ اقدام جنایتکارانه در شرایطی که امپریالیسم امریکا، ارتجاع منطقه و تمامی متحدان داخلی آن

عال دیگر نیروهاي انقالبی، گذارند، در شرایطی که حضور ف علیه انقالب و جمهوري اسالمی ایران فرو نمی
بیش از همیشه براي پشتیبانی از مبارزة نیروهاي ضد امپریالیست جمهوري اسالمی ایران در چیره شدن بر 
مواضع گوناگون انقالب ضرورتی حیاتی یافته است، وضعیت موجود تشکیالت عمالً شرکت فعال سازمان در 

  .هایی چند تقریباً متوقف ساخته بود عرصهپراتیک سیاسی دستخوش رکودي جدي ساخته و حتی در 
هاي به غایت انحرافی و ضد انقالبی غالب بر سازمان مجاهدین، اقلیت و امثال اینان  در شرایطی که سیاست

هاي انکارناپذیر انقالب در هم شکسته و از هر سو ورشکستگی هر چه بیشتر دیدگاههاي  در جریان واقعیت
گردد، در شرایطی که هزاران عضو و هوادار مادي و پر شور این جریانات با  میچپ روانه روز به روز آشکارتر 

نگرند، در شرایطی که تنها اثبات این واقعیت که  تردید و تزلزل و بد گمانی به خطوط رهبري خویش می
جا اش پا بر جمهوري اسالمی ایران به رغم تالشهاي مذبوحانۀ امپریالیسم امریکا و متحدان داخلی و خارجی

تواند بر خطوط لیبرالی غالب بر مجاهدین، اقلیت،  ماند و صحت تحولی آن نیز ترقیخواهانه است خود می می
راه کارگر و    داغ ورشکستگی هر چه بیشتر بکوبد و یا دیگر هزاران هوادار    و مردد جریانات چپ رو در 

اشد، آري چنین شرایطی، سازمان بزرگ نهایت هر چه زودتر از سرشکستگی و پیوستن به خیل یاران انقالب ب
و این همه بدان . ما در عمل حتی از انجام چنین وظایف آسان اما بسیار حیاتی و پر اهمیتی درمانده بود
دانست و از سوي  سبب بود که از سویی بینش انحالل طلب شرکت در پراتیک سیاسی را مغایر وحدت می

ترین  فات بسیار مهم ایدئولوژیک سیاسی از رعایت ابتداییدیگر طبیعی است تشکیالتی که با وجود اختال
موازین و اصول سازمانی محروم باشد، عمالً قادر نخواهد بود حتی از یک دهم توان کیفی و کمی خویش نیز 

  .در پراتیک سیاسی بهره جوید
ء و هواداران مهمتر از همه آن که در چنین وضعیتی بینش غیراصولی تنها دو راه پیش پاي تشکیالت اعضا

کوشید تا رفقاي سازمان و هواداران را مجبور کند تنها یکی از دو راه را  سازمان گذاشته شود و با تمام قوا می
نمکین و پذیرش کورکورانه جنبش انحالل طلب با محرومیت از فعالیت سیاسی و کار تشکیالتی، . برگزینند

 بود که در ادامۀ پیشبرد خط مشی وحدت غیراصولی، تحمیل این دو راه به سازمان از یک سو به معناي آن
نیمی از اعضاء و فعاالن سازمان به این خط مشی تمکین کنند، برنامه و رهبري حزب تودة ایران را با ارائه 

شد تا نیم دیگري از  دالیل کافی بپذیرند و به وحدتی غیراصولی و شکننده پس زنند و از دیگر سو موجب می
ازمان یعنی هزاران عضو، نامزد عضویت و بخش اصلی هواداران پر شور سازمان که جنبش اعضاء و فعاالن س

. از فعالیت تشکیالتی محروم مانند. پذیرند، در سطح جنبش پراکنده و متفرق شوند خط مشی وحدتی را نمی
روهی، کاندید محفلی و گ هاي انفرادي،  هاي سیاسی و یا حداکثر به فعالیت به انفعال، سرخوردگی از فعالیت

هر رفیق . رفت تا بر داشته شود آورد عینی وحدتی که واپسین گامهاي آن نیز می چنین بود ره. شوند
شک این ثمرة عینی خط مشی  تشکیالتی، چنانچه آگاهانه و منصفانه به پیرامون خود نظر کرده باشد، بی

  .وحدت غیراصولی را به چشم خویش دیده است
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 مشی وحدت غیراصولی و هر دو راه تحمیلی آن را به زبان جنبش خلق و جنبش از این رو بود که ما خط
وفقه و نیرومند ما را در صحنه  کارگري و کمونیستی ایران، و به زبان انقالب پر خروشی که حضور فعال، بی

ما تحمیل این دو راه را مایۀ تضعیف هر چه بیشتر تشکل پیشاهنگ طبقۀ . کند تشخیص دادیم طلب می
بندي  جمع. اي آن و نابودي بسیاري از دستاوردهاي ارزندة آن تشخیص دادیم هاي توده گر، تضعیف پایهکار

بندي تجارب همین چند ماهۀ اخیر خود بهترین گواه صحت تشخیص  تجارب یکسالۀ سازمان، به ویژه جمع
ریم که از این داوري سر بلند و تاریخ مسلماً اقدام امروز ما را به دقت داوري خواهد کرد و ما ایمان دا. ما است

  .مفتخر بیرون خواهیم آمد
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  وظایف انقالبی و تاریخی ما
امان در راه وحدت اصولی و پایدار جنبش کمونیستی ایران، پس از یک  گیر و بی پس از یک سال مبارزه پی

گ طبقه کارگر ترین پیشاهن رفت مشکل سال مبارزه پر شکیب و پر بار درون سازمانی، با انحرافاتی که می
میهنمان را به ورطۀ پراکندگی و انفعال بکشاند، امروز ما با درك عمیق رسالتی که تاریخ پر افتخار جنبش 
کارگري و کمونیستی میهن بر دوشمان نهاده است، و با آگاهی ژرف به نتایج زیانبار و غیر قابل جبرانی که در 

رسالت . ایم تا به وظیفه تاریخی و انقالبی خویش عمل کنیم هتواند ببار آورد، بر آن شد ها می یک بینش از این
 تدارك -طلبد که به عنوان بخش بزرگی از سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت تاریخی ما اکنون می

و در این راه همه و هر گونه موانعی را از میان . نخستین کنگره واقعی و دمکراتیک سازمان را آغاز نمائیم
ون ماهها است بینش مدافع انحالل سازمان در سراسر درخواست مکرر اعضاء و کادرهاي سازمان اکن. برداریم

با خودکامگی هر چه بیشتر و با دالیلی واهی، امر مبرم تشکیل نخستین کنگره سازمان را، تعویق به محال 
زین و حقوق دمکراتیک اعتقادي قطعی و عالج ناپذیر خود را نسبت به برگزاري کنگره و رعایت موا نموده و بی

هاي  تشکیالت و اعضاء به اثبات رسانیده است، تا جایی که با زیر پا گذاشته شدن پیاپی مفاد صریح قطعنامه
هاي کمیته مرکزي تردیدي باقی نمانده است که بینش انحالل طلبانه به هیچ روي خواستار حل اصولی  پلنوم

مهمتر از همه آن که بینش انحالل طلبانه رهبري . ست سیاسی و تشکیل کنگره نی-اختالفات ایدئولوژیک
  .سازمان را چه به لحاظ تئوري و چه به لحاظ پراتیک در همۀ ابعاد به حزب تودة ایران سپرده است

شمار و به منظور تقویت هر  در اساسنامۀ تمامی احزاب و سازمانهاي اصیل کمونیستی با اتکاء به تجارب بی
بینی شده است که هر گاه رهبري این احزاب و سازمانها در برابر  یک چنین پیشچه بیشتر مرکزیت دموکرات

از اعضاي مبنی بر تشکیل کنگره ایستادگی کردند اعضاي سازمان ) معموالً یک سوم(درخواست تعداد معینی 
حکم این ماده در اساسنامه احزاب، پاسدار همان . توانند و موظفند خود تدارك کنگره را آغاز نمایند می

هاي اصولی، آن گاه که لنین  انقالبی است که در جریان درخواست کنگرة سوم توسط لنین و مدافعان ایده
کند، با قاطعیت تأکید کرد که کمیتۀ مرکزي براي  مطمئن شد کمیتۀ مرکزي از برگزاري کنگره خودداري می

  .گره اقدام شدتشکیالت است، به تشکیالت براي کمیتۀ مرکزي و آن گاه در جهت تدارك کن
هاي ایالتی خوزستان، اصفهان،  بر همین اساس طی جلساتی که با شرکت نمایندگان کادرهاي رهبري کمیته

و ) کردند ها را نمایندگی می که اکثریت و یا بخشی از رهبري این کمیته(لرستان، فارس، خراسان، گیالن 
به همراه ) تبریز، سندج، ارومیه، و    (ها و یا تشکیالت شهرهاي مختلف سازمان نمایندگانی از کمیته

نمایندگانی از مسئولین و کادرهاي نشریۀ ارگان مرکزي کار و کمیسونهاي مرکزي و رفقایی از کمیته مرکزي 
 سیاسی سازمان و استقرار موازین دمکراتیک در سازمان تالش -سازمان که همگی در راه ارتقاء ایدئولوژیک

اند، براي مقابله با امر انحالل سازمان و احیاي رهبري مستقل آن در تهران  دهسازنده و سنگین را به پیش بر
  .تشکیل گردید، تصمیمات و اقدامات تاریخی زیر اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شد

  ”)اکثریت(فدائیان خلق ایران “مدارك نخستین کنگره سازمان -1
ورت هوادار حزب تودة ایران و سازمان عمل از آن جا که بخش بزرگ کمیته مرکزي سازمان صرفاً به ص-2

کند، از آن جا که اغلب رفقاي کمیتۀ مرکزي مدافع انحالل سازمان، استقالل رهبري سازمان را در هیچ  می
بایست با برگزاري نخستین کنگرة سازمان امر خطیر  اي قبول ندارند، کمیتۀ مرکزي سازمان نیز که می عرضه

  .شکیالتی سازمان را به پیش برد، برگزیده شدهدایت سیاسی ایدئولوژیک و ت
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ترین وظایف کمیته مرکزي سازمان با تشکیل نخستین کنگره سازمان، در رابطه با این  تعیین اساسی-3
وظایف به ویژه، تدارك برگزاري نخستین کنگره سازمان، هدایت فعال پراتیک سیاسی سازمان، و انتشار 

یر جهت تعمیق وحدت اصولی جنبش کمونیستی ایران و انتشار هفتگی نشریه ارگان مرکزي، کوشش پیگ
  .مسلم نشریۀ آموزشهاي انقالب و سوسیالیسم مورد تأکید قرار گرفت

از آن جا که رفقاي مدافع انحالل سازمان ممکن است همچنان تحت نام و آرم سازمان و ارگان مرکزي -4
هاي مردم، اتحاد تمهیدات مشخص حائز   تودهفعالیت کنند، براي جلوگیري از اغتشاش فکري هواداران و

اهمیت است، از این رو پس از مذاکره با رفقاي مدافع انحالل سازمان و تالش در جهت حصول توافق، تعیین 
که هویت ) اکثریت(اي که نام شناخته شدة سازمان فدائیان خلق ایران  ضروري در نام و آرم سازمان به گونه

  .اداران است در اساس باقی بماند، داده شودسازمان در میان مردم و هو
  :رفقا، هواداران

اعالم برگزاري نخستین کنگره سازمان که خود محصول رشد جنبش کمونیستی و حاصل مبارزه علیه 
انحرافات درون آن و مبارزه در راه وحدت اصولی و پایدار پیشاهنگ طبقه کارگر است حادثه تاریخی 

توانست   کمونیستی می- شرایط متحول انقالبی میهن و رشد جنبش کارگريگرانقدري است که تنها بر سر
  .رخ دهد

 سیاسی -در ادامه تکامل غرور برانگیز سازمان، این تحول گام بلندي است در راه تحکم مواضع ایدئولوژیک
ستوار اي پیگیر و ا اصولی، استقرار واقعی موازین دموکراتیک و همه آن چیزهاي گرانقدر که بدون مبارزه

ها امکان پایداري از دستاوردهاي کنونی جنبش کمونیستی و  دست یافتنی نیستند و بدون دست یافتن به آن
این تحول گام بلندي است در راه پیشبرد خط مشی وحدت اصولی . رشد و تکامل بیشتر آن مسیر نیست

همه جانبه و پایدار و راست جنبش که مانع جدي وحدت ” چپ“مستمري که قطعاً در پیرایش انحرافات 
نمایندگان سیاسی پرولتاریا و تشکل حزب طراز نوین طبقۀ کارگر ایران است، نقشی تاریخی و بسیار بزرگ 

آینده به روشنی نشان خواهد داد که این رویداد تا چه میزان در تحول جنبش کمونیستی . ایفاء خواهد کرد
  .راست و در ژرفش انقالب تأثیر داشته استو ” چپ“میهنمان، در پیرایش تمامی انحرافات کهنسال 

    بیش از پیش ما به تئوري انقالبی، مواضع درست و اصولی انقالب ملی و دموکراتیک میهن، پایبندي ما به 
اصول و موازین حیات حزبی، وفاداري عشق ما به میراث گرانقدر جنبش انقالبی سازمان و جنبش کمونیستی 

اي سازمان و عزم  مند از انقالب بهمن تا به امروز نیز اتکاء به پایگاه نیرومند تودهایران، به همراه تجارب ارزش
هاي هر  انقالبی رفقایمان بدون تردید سازمان را در انجام وظیفه تاریخی سنگینی که بر دوش دارد به پیروزي

  .چه بیشتري خواهد رساند
  !رفقاي تشکیالت هواداران سازمان

تحوالت انقالبی ایران، گسترش مبارزات . گذراند تاریخی و سرنوشت سازي را میمیهن انقالبیمان روزهاي 
ضدامپریالیستی کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهري، روشنفکران و سایر اقشار مردم شرایط مساعدي براي 

ه دار و کهنسال و جنبش کمونیستی و وحدت اصولی و پایدار آن پدید آورد ها و انحرافات ریشه زدودن ضعف
  .رشد و تکامل ایدئولوژیک سیاسی سازمان ما خود بهترین گواه بر وجود چنین شرایط مساعدي است. است

اکنون . مان را پشت مایۀ این اهداف واال بسازیم اکنون بیش از هر زمان موظفیم نمامی تالش انقالبی
رگران و زحمتکشان جان مایه بایستی با نیروي سازنده و شگرفی که از ایمان خلل ناپذیرمان به رهایی کا می
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گیرد، تحول شایان بخش سازمان و مبارزه پیگیر با انحرافات درون جنبش کمونیستی را با مبارزه خستگی  می
ناپذیر در جهت حفظ و گسترش هر چه بیشتر دستاوردهاي انقالب خونساز میهنمان و حمایت قاطع از خط 

  .ضدامپریالیستی امام خمینی درآمیزیم
فۀ انقالبی همۀ ما است که بیش از همیشه در راه امر پیشبرد پیگیرانه مبارزه ایدئولوژیک درون امروز وظی

جنبش کمونیستی مدافع پیگیر بر پرنسیبها و برخوردهاي انقالبی باشیم، و با هر گونه برخوردهاي غیر 
 و خود هرگز به دوستانه و غیر رفیقانه نسبت به نیروهاي درون جنبش کمونیستی قاطعانه مبارزه کنیم

  .آمیز که موجب تضعیف جنبش و تقویت انحرافات است تن ندهیم برخوردهاي ناسالم، عصبی گونه و اهانت
 آرمان انقالبی پرولتاریا را بیش از پیش با ستیز دالرورانه و ضد امپریالیستی  ها و بایستی ایده اکنون می

  .آمیزیم  در بیش از بیش با زحمتکشان میهنمان خلقمان پیوند دهیم،
هاي خونین جنگ  هاي کار و پیکار از جبهه بایستی بیش از همیشه سرافرازانه در تمامی عرصه اکنون می

  .هاي مبارز انقالبی میهنمان باشیم هاي پرغرور و پرکوش کارخانه و روستا همراه و همگام توده میهنی با جبهه
  

  اصولیبراي مبارزة پیگیر با انحالل طلبی در راه تحقق وحدت 
  پیش به سوي برگزاري نخسیتن کنگره سازمان
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