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چریکهای فدائی خلق ایران(ارخا)

رفقا !
مبارزه طبقاتی مشکالت فراوانی دارد  .باید خیلی صریح و روشن این واقعیت را گفت و پذییرفت.
مشکالت عملی ،فشارهای روانی ،خسارات مادی ،کار توان فرسا ،همه و همه در سراسر ایذن مبذارزه
وجود دارند و تا فرجام کار نیز وجود خواهند داشت .این راهی صعب و دشوار ،پر سنگالخ و ناهموار
است ،تنها باعزمی راسخ ،با نیروی ایمان ،کوشش فراوان و اعتقاد به آینده تابناک پرولتاریا است که
می توان بر همه مشکالت فائق آمد و به فتح قله های پیروزی نائل گشت.
سخنی با رفقا (درباره برخی از مسائل جنبش کمونیستی )
چریک فدائی خلق رفیق کبیر عبدالرحیم صبوری

به خاطره :
چریک فدائی خلق رفیق اسماعیل هادیان که همواره موضعی قاطع در مقابل اپورتونیسم داشت تقدیم می شود.
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اخیرررا مقا رره ات تنررت ع رروان " گرررارب برره

ر

چریکهای فدائی خلق ایران(ارخا)

حال به بررسی نوشته ایر رفقا که اساسا با تنری ا

انقالبرری" بررا امءرراو گراهرری ائ رفقررائی کرره م ررردا ائ

عمده ات همراه است ،بپردائیم .در قسمت "توضیح" ایرر

سائمان ما رفته اند ،م تشر گردیده کره در نن ایرر رفقرا

مقا ه نمده است" :نوشته ات که بدن ال خواهد نمرد دالیرل

دالیررل "اساسرری" بیررران رفررتر خررود را ائ تشرر یال

اساسی بیران نمدن ما ائ تش یال چری هات فدائی خلق

چری هات فدائی خلق ایرران اارتر

رهرائی خ

خلقهرات

ایران) بیان داشت د.

ایران اارت

رهائی خ

خلقهات ایران) را بیران مری دارد

ا چون ایر دالیل ریشه در گذشرته دارد ،مرا برا بررسری

با تو ه به اهمیت سیاسی مسئله ا دقیقا بخاطر نن ره

گذشته سعی می ک یم تاحدت ریشره هرات ایرر اضرعیت

ماهیت نظرا ایر رفقا پوشیده نماند ،الئم دیدیم هرچ رد

تش یالتی را نشان دهیم " ا تاکیدها ائ ماست) ،پرس ایرر

مختصر بآن برخورد نموده ا در ایرر مختصرر کوشر

رفقا می خواه د دالیل "اساسی" خود ،که مو ر گردیرد

می ک یم تا دالیل ااقعی انه ادعائی) ننان را برمال سائیم.
ایر مقا ه ب نو راش ی نشان مری دهرد کره مرا برا نن

تا م ردا ائ تشر یال برانرد را بررات " ر
بیان ک د .ا

انقالبری"

ا در عیر حال مءرنک برودن اسرتدالل

اپورتونیسررم موایانرره ات رابرررا هسررتیم کرره همررواره

در ای جاست که اننالل طل ان برات تو یه "فرار" خود ائ

چری هات فدائی خلق ا تئورت انقالبری ا ف رنمرون ننهرا،

تشرر یال ا بع ررار دقیررق تررر فرررار ائ بررار سرر یر

با نن موا ه بوده اند .ایر اپورتونیسم کره تنرت پوشر

مسئو یتی که بعهده داشت د ا می بایسرت بماابره چریرک

کلمرراتی چررون " :ت امررل تئررورت"" ،بررسرری تئررورت" " ،
ا یرا

ب وش د ،الئم می بی د تا "حدت ریشه هات ایر اضرعیت

منداد بودن کتاب تئورت م رارئه مسرلنانه ،هرم ا ،.هرم

تش یالتی!!؟ را نشان ده د" تاشاید پرده ساترت باشد بر

 ".ا غیره ،هرچ د اقت ا در شرایطی یورب مذبوحانه

رات رفتار غیرکمونیستی ا تش یال ش انه شان .چون

خود را به مواضع تئوریک ،سیاسی ا تراکتی ی مرا نغرائ

کمونیست ااقعی کره تجسرم مشرخ

نن چریرک فردائی

می نماید ،ا هربار بطور م تءنانه ات ش سرت خرورده،

خلق است هرگر ائ ااقعیت نمی گریرد ،بل ه در تیییرر نن

افشاو شده ا ائ ص وف ما طرد می گردد .ئمانی هرم کره

در هت مطلوب می کوشد .تنت ت ظیمرا

ریران دی رر

ماهیت اپورتونیستی شان نش ار می شود ،ئارت ا ندبره

بودن ا دست ئدن به "م ارئه ایدئو وژیک" برات احد

سر می ده د امظلوم نمائی می ک د ا مدعی مری شروند

با نن ریان بخوبی تمایل ااقعی ا موضع غیراصو ی را

که ما افررادت دگرم هسرتیم ا ائ تئرورت مران یرک کرالم

عیان می سائد.

مقدس ساخته ایم ،اعمال س تاریستی انجام مری دهریم ا

اکنون دالیل "اساسی" :

انجام افرای

خرود ایرکه کمونیسرتی"  " ،نراق

فدائی خلق ااقعری در تیییرر ااقعیرت سرائمان ا

ر

(( باتو ه با ایر اضعیت تش یالتی ایع ی ن رود هری

قس علیهذا.
به ناقدیر رایریونیست خود تو ه می دهریم کره ایرر

برنامرره ا تنلیررل مرردان ،ننارشرری تشرر یالتی ا اعمررال

راه که شما می راید به ترکسرتان اسرت ا بره ایرر رفقرا

سیاستهات فردت ا  ...توضیح ائ ماسرت) م رارئه ات در

گوشرد می ک یم ،که بخود بیائید ا ایر را بدانید که رفتار

دران به م ظور کشانیدن تش یال به مسیرت اصرو ی ا

اپورتونیستی ا ت را اپورتونیسرتی تران نررد مردافعیر

انقالبی ادامه می یابد ،تعدادت ائ رفقا با ایرر چشرم انردائ

تئورت م ارئه مسلنانه ،هم ا ،.هم  .بطرور اعرم ،احتری

در ایررر تشر یال مرری مان ررد کرره بتوان ررد ننرررا ائ ارطرره

در نرد ع اصر ا ریاناتی که تاحدت بآن نش ائی داشته

ی را یسررم بیررران ب ش ر د ا م ررارئه ات برری امرران را بررا

خلقهرات

ابعراد

باش د) ا چری هات فدائی خلقاارت
ایران) بطور اخ

رهائی خ

ش اخته شده است.

اننرافا سائمان ده د .اقتی اننرافا ا نرواق

اسیعی می یابد ،برخورد با اننرافا نیرر تنرو ی عمیرق
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چریکهای فدائی خلق ایران(ارخا)

را می طل د .در ریران همریر م رارئه درانری اسرت کره

برخورد انقالبی را ایر دانستیم که بامید دست ناردهرات

لوه هات دی ر مواضع خرده برورژاائی ا غیرپرا تررت

انقالبری ،بنرکتری کره

نیر به بارئتریر ننروت خرود را بره نمرای

مری گرذارد.

بخشرری ائ اعءرراو تشرر یالتی در برخررورد بررا مسررائل
ایدئو وژیک ننچ ان دگماتیسرم نشر ارت را ب مرای

منداد ا نامشخ

بررات

ر

مشخصا باعث سرر درگمری ا اترالف بخشری ائ انررژت
است کمک ن مائیم.

مری

یع ی بیران نمدن ائ ایر تجمرع ا!؟) ت هرا راه اصرو ی

گذارند که درنغائ هر بنث ضمانت رسرمی مری خواه رد

بود که در برخورد با چ ریر اضرعیتی در پری

رات مرا

که نتیجه ایر بنرث بایرد تائیرد باصرطال مواضرع فعلری

قرار داشت ا ما همیر راه را انتخاب کردیم ا اک ون عرم

تش یالتی باشد! درغیر ای صور ایر بنث مجائ نیست !

نن داریم که با درس گیررت ائ اشرت اها ا کرال حرکرت

اگرچه ایر "موضع فعلی" تش یالتی نیر معلوم نیسرت در

گذشته مان دا ائ هرگونره دگماتیسرم ا س تاریسرم برا

کجا ا ود داردا!؟) ا چ ونه تش یالتی شده است امرا در

دیدت بائتر به حرکت خوی

صور ع س نن هم چ یر م ارئه ایردئو وژی ی ب راگریر

اتاکید ائ ماست)

ادامه دهیم))

نمی تواند هدفی ر رنگ ا را دادن به تشر یال را بهرر

تمام مطل همیر است .حال ما دالیل اننالل طل ان را

قیمترری دن ررال ک ررد ،برره بیرران دی ررر دگماتیسررم در دران

مورد بررسی قرار می دهیم تا منتروات ااقعری ننچره را

تش یال ا راما خود را با س تاریسم کامرل مری نمایرد ا

که ایرر رفقرا بع روان "دالیرل" برر مری شرمارند راشرر

ایر رئ دائی ناپذیر ی دی رند .بارئتریر لوه خار ی

سائیم ،تا اهر "

انقالبری" کره ایرر گررارب بره اا

س تاریسررم در تش ر یال چری هررات فرردائی خلررق ایررران

داده شده به خواب نراد.

اارت

رهائی خ

خلقهات ایران) بی ترو هی بره م رارئه

ایدئو وژیک در سرطح

ر

بره م ظرور تنقرق احرد

ی ی ائ خصرائ

اساسری اپورتونیسرتها در طرر ا

بررسری مسرائل ابهرام گروئی ،تنریر

ا مسری ااقعیرت

نیراهررات مارکسیسررتی اسررت .برردیر ترتی ر بخشرری ائ

است .ننها نه قادرند ا نه تمایل دارند که تصاایر درستی

تشرر یال تررامیر م ررافع ت ررگ گراهرری را در م ررارئه

ائ ااقعیت عی ری ا پراسره متءراد نن ارائره ک رد ،بل ره

ایدئو وژیک دن ال می ک د ا نتیجتا برخورد نن با م رارئه

همواره سعی شران بررایر اسرت کره ت هرا شر لی را کره

ایدئو وژیک درانی ت گ نظرانه ا منافظه کارانه اسرت ا

مسائل مورد اختالف بخود مری گیرنرد ،بر سرته ک رد ا

دی ررر ئدادن تمررامی اننرافررا غیررر پرا ترررت را

منتوات اختالفا را پوشیده باقی گذارند ا یا حتری برآن

مدنظر قرار می ده د ا بهمیر د یل در ایر هت د هره ات

منتوات دی رت بخش د .در ااقع ایر رفقا نیر برات تو یه

ائ نتیجه ایر م ارئه بخود راه نمری ده رد .در نتیجره دا

رفتار ننچ انی خود دست به چ ریر حقره سیاسری ئدنرد،

نوع برخورد اساسا مت اا با خود م ارئه ایردئو وژیک،

دالئل تراشی کردند ا طرورت اانمرود سراخت د کره گویرا

دا ئبان ا م طق اساسا متءاد ،ایر م رارئه را ائ همران

"حق" با ننهاست.

بخ ر

نغررائ بررا موانررع رردت رابرررا مرری سررائد کرره بررا دسررت

ما می توانیم نقطه نظرا ننان را در خصرو

علرت

ناردهات مندادت همراه است .پس برا چ ریر اضرعیتی

رفتر بره ایرر شر ل فرمو ردت نمرائیم :عرده ات در ایرر

رابرررا مرری شررویم :پیشرررات ک ررد م ررارئه ایرردئو وژیک

تش یال ماندند ئیرا که قصرد داشرت د ائ طریرق م رارئه

درانی ،به علت ا ود معیارهات اساسا مت اا  ،هرگونه

ایدئو وژیک ننرا به مسیر اصو ی ا انقالبریا!؟) ب شران د،

تنول ما تی را به رایائی مربوط به نی رده دار بردل مری

اما بواسطه نن ره ابعراد اننرافرا اسریع ا عمیرق اسرت

سائد ا در عیر حرال برایر نتیجره مری رسریم کره ادامره

م ارئه برعلیه ایر اننرافا نیر تنو ی عمیق را می طل د.

حرکت در چ یر تش لی که دارات هویت مشخصی نیست

در ریان ایرر م رارئه ایردئو وژیک عرده ات ائ اعءرات

اسرت .ب رابرایر

تشرر یالتی نشرران دادنررد کرره در برخررورد بررا مسررائل

غیر اصو ی ا باعث اتالف انرژت
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ایئو وژیک دگرم هسرت د ا "در نغرائ هرر بنرث ضرمانت

در حا ی کره مرا نشران خرواهیم داد ننچره کره باعرث

رسمی می خواه رد کره نتیجره ایرر بنرث بایرد تاییرد بره

گردید تا ایر ع اصر ائ تشر یال مرا برانرد ،ک رد شردن

اصررطال مواضررع فعلرری تشر یال باشررد" برردیر ترتی ر

خود م ارئه ایدئو وژیک ن روده بل ره نااسرتوارت ا عردم

بخشی ائ تش یال که در هت تامیر م افع ت گ گراهری

ایمانشان نس ت به برنامه ا تاکتیک ما می باشد .اما ای ه

حرکت می ک د در ایرر م رارئه ایردئو وژیک ت رگ نظرر ا

چرا اپورتونیستها مسئله را بره ایرر صرور مطرر مری

منافظه کار است اما ریانی که قصد دارد تا سائمان را

سائند ،موضوعی است که اشراره برا نن خرا ی ائ طر

ائ اننرافا ا!!) نجا دهد ا به اصرطال ننررا بره مسریر

نمی باشد.

اصو ی ا انقالبی ب شاند ،بخود هری د هرره ات راه نمری

برات اپورتونیستها ن وا در دران ص وف چری هرات

دهد ا ائ نتیجه ایر م ارئه نیر بیم اک نیسرت  .در نتیجره

خلقهرات ایران)یع ری

فدائی خلق ایراناارت

رهرائی خ

دا نرروع برخررورد اساسررا مت رراا بررا خررود م ررارئه

ریانی که مسلح به ی انه تئورت صرنیح انقالبری ایرران

ایردئو وژیک ،دا ئبران ا م طررق اساسرا متءراد ا بعلررت

می باشد ا م انی اساسری برنامره ننهرا کرامال راشرر ا

ا ود معیارهات اساسا مت راا  ،پراسره رشرد م رارئه

نش ار است ،امرت دشوار ا سخت مری گرردد .ا هویرت

ایدئو وژیک را با موانع دت رابرا می سائد ا بره ایرر

سیاسی ما نیر ائ سال  49چه برات توده ها ا چره بررات

ترتی در چ ریر شررایطی بررات نن ره بخشری ائ انررژت

بروده ا در نتیجره رات

تل

نشود ا در ضمر ائ ننجائی که ایر سرائمان

کلیه نیراهات انقالبری مشرخ

هیچ ونه شک ا ش هه ات ا ود نداشته ا ندارد.

فاقد هویت سیاسی است ،تصرمیم مری گیرنرد کره ائ ایرر

به همیر د یل اسرت ئمرانی کره اننرالل طل ران قصرد

تش یال براند ا با عرمری راسری ا برا" دیردت برائتر"

دارند به مواضع برنامه ات ما یورب نارند ا ننرا مرورد

بنرکت خوی

ادامه ده د.

چون ا چرا ا حتی ان ار قرار ده د ،بخوبی می دان د اگرر

در ن اه اال ای طور تصور می شود عاملی که مو ر

صریح ا راشر نقطه نظرا اننالل طل انه خرود را بیران

گردید که ننان ائ تش یال برانرد ترا انررژت شران تلر

نمای د ،خیلی ئاد افشاو ا ائ ص وف ما طرد مری گردنرد.

ن ردد ،ک د شردن م رارئه ایردئو وژیک بواسرطه دا نروع

بدیر هت است که ننها ای ونه اانمود می سائند که برر

برخورد اساسا مت اا با خود م رارئه ایردئو وژیک ،دا

رات مواضع تئوریک سائمان قررار دارنرد ا ائ نن دفراع

ئبان ا م طق اساسا متءاد است.

می نمای د ،اما عاملی که باعث شد ترا ائ سرائمان برانرد

در حا ی ه خود ایر افراد در همیر قسمت معترف د کره
م رررارئه عرررده ات برسرررر دفررراع ائ اننرررراف ا حرکرررت

عمدتا مسائلی مال عدم پیشرفت کار م ارئه ایدئو وژیک،
برخورد دگماتیستی ا س تاریستی عده ات بوده است.

غیرانقالبی تش یال بوده ا عده ات دی رر کره ت رگ نظرر

اگر کمی بدقت به همان قسمتی که مرا در ابتردات ایرر

نیست د ا هی د هره ات ندارند می خواه د مسیر سائمان

مقا ه نقل کردیم تو ه ک یم ،نیک در مری یرابیم کره خرود
ره ات

را عوض نموده ا ننرا به مسیر اصو ی ا انقالبری سرو

اپورتونیستها مج ورند علیرغم میل باط ی شان

ده د .ب ابرایر مالحظره مری ک ریم کره چ ونره ایرر افرراد

ائ ااقعیت را بیان نمای د ،کارت که خیلی هم ننهرا را رنر

می ک د تا منتوات ااقعی م ارئه ایدئو وژیک ائ

می دهرد .بره ایرر قسرمت تو ره ک یرد " باتو ره بره ایرر

انظار دار بماند ا طورت اانمرود مری سرائند کره عامرل

اضعیت تشر یالتی م رارئه در دران بم ظرور کشرانیدن

اساسی دابرخورد مت اا با خرود م رارئه ایردئو وژیک

تش یال به مسیر اصو ی ا انقالبی ادامه می یابد".

کوش

برروده اسررت نرره اختالفررا در اصررول اتئررورت ا تاکتیررک
سائمان).

در ای جا ایر سئوال مطر می شود که م ظور اننالل
طل ران ائ ای ره مری خواه رد تشر یال را بره " مسرریرت
اصو ی ا انقالبی " سو ده رد ،چیسرت؟ نیرا ایرر بردیر



پاسخ به انحالل طلبان

چریکهای فدائی خلق ایران(ارخا)

مع است که ننها می خواه د نن عده ائ افراد تش یالتی را

ائ ایر ا هسرته اصرلی نن کره در ااقرع توضریح ماهیرت

که دگم ا ت گ نظر بروده ا در امرر م رارئه ایردئو وژیک

ااقعی نامی است که ما بر ننان نهاده ایم -تردید ا ان رار

اختالل ایجاد می نمای د ،تیییر ده د .ننهرا را اادارنرد کره

تئرورت م ررارئه مسرلنانه ،هررم ا ،.هرم  .کرره در حقیقررت

بم ررارئه ایرردئو وژیک "اصررو ی" تررر در ده ررد ا یررا نرره،

م انی اساسی برنامه ما را تش یل می دهد ،می باشرد .در
کردنرد ائ طرر

مسئله چیر دی رت است؟ برات راشر شدن مطل ادامره

رابطه با ایر مسئله اننالل طل ان کوش

می دهیم.

صریح ا قطعی مسئله احترائ وی د ا اخرتالف نظرهرات

" تعدادت ائ رفقا با ایر چشم اندائ در ایرر تشر یال

خود را با م انی برنامه ات سرائمان در ابهرام ن هدارنرد،

می مان د که بتوان د ننرا ائ ارطه ی را یرم بیران ب شر د

ئیرررا در ایررر قسررمت ررات هیچ ونرره شر هه ا ت سرریرت

ا م ارئه ات بی امان را با اننرافرا سرائمان ده رد ا ...

ا ود ندارد که بتوان د ما را متهم به بی پرنسی ی نمای رد.

در ریان همیر م ارئه درانی است که لوه هات دی رر

ا الئمه چ یر کارت برخورد مستقیم با تئرورت م.م ،.هرم

مواضع خرده بورژاائی ا غیر پرا ترت نیر به بارئتریر

ا ،.هرم . .است .بهرحال بخاطر اهمیت مسئله ما رات ایر

مری گرذارد .در نغرائ هرر بنرث

قسمت ائ ش رکشی اننالل طل ان بیشتر م ث می نمائیم

ضمانتی رسمی می خواه د که نتیجه ایر بنث باید تاییرد

ا ایال ننرا به ت صیل توضیح خرواهیم داد .ئیررا تشرریح

برره اصررطال مواضررع فعلرری تش ر یال باشررد ! در غیررر

نن ایر امر را برات ما میسر می سائد ،تا ماهیت حرکرت

ای صور ایر بنث مجائ نیست !"

اننالل طل انه ننان را نش ارتر نشان دهیم ئیرا هیچ ونه

ننوت خرود را ب مرای

اگر بخواهیم به ئبان ندمیرراد سرخر ب روئیم تر مره

سوو ت اهم ا ابهامی در قسمت مسئله برنامه ات اتئرورت

نقل قول فو چ ریر مری شرود .کره عرده ات برا مواضرع

م ارئه مسلنانه ،هم ا ،.هم  ).کره همانرا اسراس هویرت

تاکتی ی سائمان مخا د ا یا ننرا ه وئ درک ن رده انرد،

سیاسی چری هرات فردائی خلرق ایرراناارت

ئیرا مطر می ک د که ایر "موضع فعلی" در کجاست !؟

خلقهات ایران) را تش یل می دهد ،ا ود دارد .ا)1

ب ابرایر عرم نن دارند تا بقول خود با ایر اننرراف ا بره
اعتقاد ما با ایر اختالف بر رات افای

تاکتی ی م رارئه

نمای ررد ا نن عررده ائ رفقررا را کرره ائ افررای

ترراکتی ی

رهرائی خ

((قیام بسیار کار خوبی است ،ا ی اقتی کره ع اصرر
پیشتائ برضد مرتجعیر قیام می ک د ،ه امی کره
انقالبی برضد

را

ا اپورتونیستی ـ قیرام مری ک رد ر ایرر

سائمان دفراع مری نمای رد ،دگماتیسرم مری نام رد کره بره

بسیار خوب است .ا ی ه رامی کره

بارئتریر ننوت مواضع خرده بورژاائی ا غیر پرا ترت

ابخوان اننالل طل ان ،مرتدیر تئرورت م رارئه مسرلنانه)

می نه د .ا شاید به نظر اننالل طل ران ریر

ا انقالبی قیام مری ک رد -خیلری ئشرت اسرت).

را به نمالی

برضد

را اپورتونیسرتی

اقتی پرات مری فشررد ا ائ طرر هرات پایره ات پالت ررم

یر ـ یک گام به پری  ،داگرام بره پرس ر م تخر نارار،

ک رانس حربی سال  1908در برابر اننالل طل ان دفراع

تر مه فارسی ،صر نه  )231اننرالل طل ران در قسرمت

کرده ا نن را غیر قابل بنث می ش اخت ا خواسرتار نن

اال ندامت نامه سیاسی خود اصول عقاید تئوری شان را

بود که راه مرات عمرل حررب باشرد ،ائ موضرعی خررده

فرمو دت می نمای د .ما نیر بخاطر ایر فرمرول ب ردت ائ

بورژاایی ا غیر پرا ترت حرکت می کرد).

ننها تش ر می ک یم ،ئیرا در ایر قسمت اختالفا اصو ی

چ یر است یک قسرمت ائ ش رکشری اننرالل طل ران
برعلیه سائمان .

بیر نظرا ننها با تئورت م رارئه مسرلنانه ب نرو کرامال
راشر مشخ

می گردد .گرچه تمایل ننها ایر ن رود کره

اما در حقیقت ش ر کشری غیراصرو ی ا غیرانقالبری

در ایررر ئمی رره عقایدشرران را راشررر نمای ررد ،بررا ای نررال

اننالل طل ان بره مواضرع سرائمان را بهری ا ره ن ایرد

علیرغم میل باط ی شان مج ور هست د بآن اشاره نمای د،

تاکتی ی منداد نمود ،بل ه ابعاد نن -اسریع ترر

ئیرا اننالل طل ان معتقدند که ریشه تمرامی اننرافرا در

بوفای
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چریکهای فدائی خلق ایران(ارخا)

دران سررائمان را بایررد در نقایصرری کرره تئررورت م ررارئه

راند مارکسیستی حرکت نی رده خرود را نشران نرداده ا

مسلنانه بدان دچار است ،ستجو نمود .اما دقیقا بخاطر

معیر ن موده است؟
(( رفیرررق ا مسرررعوداحمدئاده ) برررا دارن ررررت یرررک

ماهیت اپورتونیستی شان ننرا بش ل پوشیده بیران مری

مارکسیست ،بی نن ه به تخیل یرا اه یرت درغلطرد ،دقیقرا

نمای د.
برط ق نظر اننالل طل ان دهه  50ر 40را مری تروانیم

تا ائی که تجارب مجال پی

بی ی بما می ده رد ،خطروط

دهه راهجویی

کمونیستی نرام نهریم ،ئیررا در ایرر

کلی راندت را که م ارئه مسرلنانه ترا تروده ات شردن ا

دهه است که

کمونیستی بیک نقطه عط ی می رسد.

دارد ،ترسریم

خصوصیت ایر نقطه عط

بربران اننرالل طل ران چ ریر

نن اه تنقق نئادت ا سوسیا یسم در پری

می ک د)) ا مقدمه برکتاب م .م ،.هر .ا ،.هر). .

است (( :نقطه نغائ درهم پاشری ا وهرات مقردس ،نقطره

اما اننالل طل ان بما می گوی د " اگرچه راشر کرردن

 ،نقطره

شیوه م ارئه با سرلطه امپریا یسرم ا کرال م رارئه بررات

هت گیرت بسوت حل دت مسائل)) اراشرر اسرت کره

کسر قرردر سیاسرری یررک گررام مهررم اسررت ا رری برردان

نشر ار اقروع فعرل را م رر مری

گامهات بعدت ارئب ط قاتی خرود را بررات پرا تاریرا ائ

شوند) .برعم اننالل طل ان اا یر نتیجه ات که ایر پراسه

دست می دهد .باتو ه بره ایرر اسرت کره گامهرات بعردت

بدست می دهد ایر است کره تئرورت م.م ،.هرر .ا ،.هرر. .

چری هات فدائی خلق ایران بع وان یک نیرات کمونیسرتی

کمونیستی را ائ دران به بیران می کشد ا دی رر

چه می توانست باشد .عدم تو ه ردت بره همریر گامهرا

مرری توانررد بانررگ برررنارد :اک ررون ب ررذار م ررارئه

باعث ایجراد ردائی مری شرود کره اپورتونیسرم ننررا در

درک ضرار تنلیل مشخ
اننالل طل ان باتنری

ر

ائ شرایط مشخ

مسلنانه نغائ شود بقیه مسائل را در ریان ایر م رارئه

دران سائمان ا در سطح

پر می سائد " ...

حل مری ک ریم .ائ دریچره چشرم اننرالل طل ران در ااقرع

ما می پرسیم گامهات بعدت ات کره چری هرات فردائی

تئورت م ارئه مسلنانه هم ا ،.هم  .اا یر گامها را برات

خلق باید بردارند چیست؟ ا اننالل طل ران در افره بمرا

حل ان وهی ائ مسایل

برمی دارد که بعدائ شهاد

واب می ده د (( کمونیستها نمای ردگان نگراه پرا تاریرا

رفقات اا یه سائمان"کسی را یارات نن ه گامهرات بعردت

هست د ا پرا تاریا در م ارئه علیره کلیرت سررمایه دارت

را بردارد ،نیست" ا ب ابرایر م ارئه ات کره مری بایسرت

م هوم پیدا می ک د ا!؟) اب خشید ائ کی تا حاال اهر مقردم

براد ،سیرنرا ی می پیمایرد،

برعیر شده است؟) ا انقالب دم راتیک یک نظه ا یا یک

ئیرا"تئورت که با تالب ا پی یررت کمونیسرتهات ااقعری

ه ائ م ارئه نن ا!؟) بنساب می نیرد نره ای ره ت هرا ا

بسط ا گسترب یابد ا برا اسرت اده ائ تجربیرا حراملیر

نهائی تریر هدف نن ،ن اید به صرف گ رتر ای ره ماهمره

خود ا سایر نیراهات انقالبی هرر رائ غ ری ترر گرردد ا

ایر وان را مدنظر داریم پرس ائانقرالب دم راتیرک مرا

بهرحال در پراتیک منک ئده شود ،در همان گامهات اال

بسوت سوسیا یسم به پی

خواهیم رفت ائ افی ه اصلی

در ا می ئند " .

شانه خا ی کرد ،برات پی

رات پس ائ انقالب دم راتیک

بامنتوت مارکسیستی پی

در ای جا باید ائ اننالل طل ان طرائ نرویر پرسرید کره
نیررا تئررورت م .م ،.هررر .ا ،.هررر . .دقیقررا انط ررا خررال
مارکسیسم -ی یسم با شرایط مشخ

امعره مرا مری

باید نیرائی ا ود داشرته باشرد کره نمرادگی پری

رات

داشته باشد ا ایر نیرا ط قه کرارگر اسرت کره بره م رافع
خا

ط قاتی خرود نگراه اسرت ا حتری بطرور مشرخ

باشد؟ ا نیا دقیقا منتوات نن مارکسیستی است؟ نیا ایر

در هت نگاه ا متش ل کردن ایرر ط قره گرامی برداشرته

تئ ورت باتو ره بره اهرداف تراریخی ط قره کرارگر ت ظریم

نشرده باشررد پیشررات مررذکور در حررد یرک شررعار برراقی

گردیده است؟ ا بطور کلی نیا تئرورت م رارئه مسرلنانه

می ماند)).



پاسخ به انحالل طلبان
پس گام بعدت ا افی ه اصلی که اننالل طل ران پری

چریکهای فدائی خلق ایران(ارخا)
ما گامی در هت انجرام افرای

خرود ایرکه کمونیسرتی

می کش د نگاه کردن ا متش ل نمرودن ط قره کرارگر مری

خررود برنداشررته ایررم ،سررخر برسررر اسررعت ا دام رره

باشد ا ایر مسئله ات است که به رغم ننها تئورت م ارئه

تاایرگذارت نیسرت بل ره مءرمون ا کی یرت تاایرگرذارت

مسررلنانه برره نن پاسرری نررداده ا ادامرره ده رردگان راه

مطررر اسررت ،سررخر برسررر ایررر اسررت کرره سررائمان

احمدئاده ها نیر ه وئ نتوانسته اند بآن پاسرخی بده رد ا

کمونیستی درهر امعه برا هرر شررایط ا تمراعی افی ره

اک ون اننالل طل ان می خواه د بایر رسرا ت تراریخی !؟

دارد که نگاهی را بمیران تروده هرا ب ررد ا سوسیا یسرم

پاسرری ده ررد .ای هررا مرری نویسرر د ((در شرررایطی کرره

علمی را با

خود بخودت ط قه کارگر پیوند برند)).

امپریا یسم با نیررات سرائمان یافتره هرانی خرود ا برا

اک ون ما می توانیم به سهو ت ترها تئوریک اننالل

است اده ائ تمامی تجربیا سرکوب هانی ط قره کرارگر

طل ان را مع ب دت نمائیم ا اختالفا اصو ی مران را برا

را در رات ط قرره کررارگر رروان کررم تجربرره ا سررائمان

ننها معیر سرائیم .ادعانامره اننرالل طل ران درخصرو

نیافته ایران قرار گرفتره اسرت ا بردان ای ره نیرائت بره

تئورت م ارئه مسلنانه دائر برایر امر اسرت کره تئرورت

بسی سیاسی ایر ط قه علیره فئودا یسرم ا بقایرات نظرام

م ارئه مسلنانه کره درسرال  49تردایر گشرته ،تئرورت

کهر داشته باشد هرگونه م ارئه ننرا بیرحمانه سررکوب

شیوه م رارئه برعلیره سرلطه امپریا یسرم ا کرال تئرورت

می نماید ،م ارئا خودبخرودت ط قره کرارگر کره ئمی ره

کسرر قرردر سیاسرری اسررت .ایررر تئررورت مءررمون

پیوند مارکسیستها با ط قره کرارگر اسرت ،بردان ریران

" خرود

مارکسیستی نداشته ا به چ ون ی انجام افرای

ررگ

ایکه کمونیستی " نمی پردائد .همیر امر مو ر شرد ترا

توده ات انقالبی نمی تواند ائ حا ت پراک ده ا غیرفعرال ا

ایر تئورت در ابرند ا عمال سائمانهائی هم کره بره ایرر

غیرمستمر بیران نید.ب ابرایر کمونیستها اگر بطور دت

تئورت ات راو داشرته ا دارنرد بخراطر عردم توانرائی ننهرا

انقالبرری خررود پای ررد باش ر د افی رره دارنررد کرره

درفهم ایر نقیصه ا مارکسیستی ن مرودن نن عمرال سریر

م ررارئه مسررلنانه برعلیرره امپریا یسررم ا گسررترب

بوفررای

در هت پربارسراختر چ ریر م رارئه ات ترالب نمای رد ا

نرا ی طی کرده ا می ک د .در نتیجره ی ری ائ اننرافرا

تمام نیراهات ضدامپریا یسم را بدیر راه هردایت نمای رد.

احتما اننراف ائ اصول مارکسیسم ر ی یسم) اساسی ا

اما افی ره ننهرا بره همریر را خرتم نمری شرود .م رارئه

عامل تعییر ک ده در عدم رشد چری هرات فردائی خلرق ا

مسررلنانه در ایررر مرحلرره م ررارئه ات اسررت بررا سررلطه

ی ی ائ دالیل عمده دائی ها ،ناتوانی ایر ریران در حرل

امپریا یسرررم ا نهرررائی ترررریر هررردف نن قطرررع سرررلطه

ایر " افی ه خطیر خرود ایرکه کمونیسرتی " مری باشرد .

امپریا یستی است ا قطع سلطه امپریا یستی بخودت خود

اک ون عده ات اننالل طل  ،با ایرر اسرتدالال مءرنک ا

بع ی انقالب بورژاا -دم راتیک  .اگر تمام هرم اغرم یرک

باشرریوه ات م تررذل برعلیرره تئررورت م ررارئه مسررلنانه

سائمان به ایر م ارئه خالصره شرود ا هری اقردامی در

ش رکشی می نمای د ا درصددند تا پرچم م ارئه برعلیه

هت تامیر ره رت پرا ترت م ارئه صور ن یرد))...

اننرافا برافرائند ا باصطال تئورت م رارئه مسرلنانه

ب ابرایر ائ دید اننرالل طل ران م رارئه مسرلنانه کره

را غ ا بخشر د .ا چری هرات فردائی خلرق را ائ برر بسرت

م ارئه ات است برعلیه سلطه امپریا یسم ت هرا مری توانرد

بیررران نارده ا ائ یررک ریرران خرررده بررورژاائی بیررک

ئمی ه پیوند یافتر مارکسیستها با ط قه کارگر ا گسترب

ریرران پرا ترررت ت رردیل نمای ررد ،ا برررات انجررام ای ررار

شهات خود بخودت ط قه کارگر را فراهم سائد ا امرا

معتقدند کره چری هرا بایسرتی مءرمون ا هرت فعا یرت

انجام افی ه "خود ایکه کمونیستی" چ ونه میسر اسرت.

سیاسی خود را مصراف نگراه ا متشر ل نمرودن ط قره

ائ نظررر اننررالل طل رران بررایر صررور انج رام مرری گیرررد:

کارگر ب مای د ،م ارئه مسلنانه ت ها ئمی ه انجام ای ار را

نشان می دهد که

فراهم می سائد ا " چ یر م ارئه ات " ایر ام ران را بمرا

((بررسی عمل ردهات ما در ایر
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می دهد تا افی ه " خود ایرکه کمونیسرتی " را ائ طریرق

پرا تاریررا را بم ررارئه ااقعرری ا قطعرری برعلیرره سررلطه

ط قره کرارگر انجرام

امپریا یستی کشانده ا بر ئمی ه همیر م ارئه ا ائ طریرق

تل یق نگاهی سوسیا یستی با

گسترب نن است که می تواند توده ها را نگاه ا متشر ل

دهیم.
اگر ما بخواهیم با نقطه نظررا اننرالل طل ران بطرور
امع برخرورد نمرائیم ،توضریناتی را مری طل رد کره در
حوسله ایر مقا ه نیست ،ئیررا دیردگاه ایرر افرراد چره در

سررائد ا ارت ر

ترروده ات را پایرره ریرررت نمایررد ا دقیق را

برهمیر ئمی ره ا ائ طریرق گسرترب نن ا بری

ائ پری

تررروده ات نمرررودن عمرررل مسرررلنانه اسرررت کررره ارترر

خصو

شرایط اقتصادت ر ا تماعی امعه ما ا چه در

امپریا یستی ا خود سلطه امپریا یستی بتردری متالشری

خصو

اسرتراتکت ا

شده ا درهم ریخته می شود ا درحقیقت نگاهی انقالبری

تاکتیک انقالب ایران اساسا ا ماهیتا اننرافرا نشر ارت

نیر در ریان همیر م ارئه ا ائ طریق گسترب نن است

را با م انی برنامه ما نشان می دهد .ب ابرایر ما تا نن حد

که بتوده ها داده می شود .ب ابرایر عمل مسلنانه ائ نظر

که بتوانیم مسایل مورد اختالف را راشر سائیم با نقطه

ما بماابه

گ درائمد توده ات ،بماابه م رارئه اساسرا

نظرا اننالل طل ان برخورد خواهیم کرد.

سیاسی -نظرامی ،بماابره کرار سیاسری -نظرامی ماهیترا

مرحله انقالب ا چه در خصرو

ما تصورت که ائ تئورت م رارئه

سیاسی درنظر گرفته می شود .بدیر ترتی انجام افی ره

بطور کلی در

مسررلنانه ا ررود دارد بسرریار سررطنی ا م تررذل اسررت.

" خود ایکه کمونیستی " که اننالل طل ران ائ نن دم مری

بسیارت ائ اپورتونیستها تئورت ما را بماابه یرک تئرورت

ئن ررد ،ت هررا ائ طریررق تن رریم ا تقویررت ا توسررعه

رگ

پوپو یسررتی ا خرررده بررورژاائی ارئیررابی مرری نمای ررد ا

انقالبی بماابه پایه ا اساس افی ه کمونیستی ا برا رشرد

موقعی هم کره مرا ائ عمرل مسرلنانه صرن ت مری ک ریم

ع اصر سوسیا یسرتی انقرالب در ریران همریر م رارئه

اپورتونیستها بخراطر منرداد برودن در چهرارچوب یرک

ضدامپریا یسررتی صررور گرفترره ا رشررد مرری ک ررد .ایررر

رشته فرمو هات تئوریک ننررا بع روان م رارئه برا پلریس

ع اصر سوسیا یستی ع رار اسرت ائ تن ریم ا تقویرت

سیاسی ا قوه قهریه می فهم د که هدف نن ایر است کره

ره رررت کمونیسررتی ا سررائمانهات کمونیسررتی در ایررر

تروده هرا را

م ارئه هرچه بیشتر توده ها را ماداً ا مع رواً پرا تریرره

ائ حا ت رکود ا خمود بیران کشریده ا باصرطال فعرال

کردن ،بسی هرچه اسیع تر پرا تاریا ا تقویرت ع اصرر

نماید تا ائ ایر طریق بتوانیم ئمی ره ارت راط براتوده هرا ا

اقتصرراد سوسیا یسررتی در م رراطق نئاد شررده اسررت .در

بویکه ط قه کارگر را فراهم سائیم ،ایرر عقایرد با رل برا

ئمی ه حل مسئله ره رت پرا ترت م ارئه مسلنانه تروده

تئرورت م رارئه مسررلنانه درتءراد اسررت .اشرهید بیررکن

ات طوالنی ،رفیق احمدئاده بطرئ راش ی ننرا فرمو دت

با یک رشته عملیا " نظامی تهییجی"

رنی سردمدار تر معراف تاکتیک مسلنانه است) ای ره

نموده است.

عمل مسلنانه خواه ناخواه اارا ت لییی خود را برررات

(( مم ر است عده ات ائ ننها که بقرول ریر " رابطره

توده ها ا حرکا خود بخرودت تروده ات خواهرد گرذارد

می ک رد"

درانی من م با م ارئه پرا تاریایی را ستای

ات هیچ ونه تردیدت نیسرت امرا منرداد نمرودن عمرل

بما ب وی د که شرما مری خواهیرد یرک سرائمان تروده ات

ه ت لییی نن برا منتروا ا هرت ایرر عمرل

ایجاد ک ید ،حال نن ه هردف مرا مارکسیسرت ر ی یسرتها

مسلنانه بر

اساسا میایر دارد.

باید ایجاد یک سائمان پرا تاریایی باشد که صر وف نن

ائ نظررر مررا عمررل مسررلنانه بماابرره عمررل نگاهانرره

عمدتا ائ پرا تاریا تش یل یافته باشد ،همریر هرا بره ریر

کمونیستی است کره پیشراه گ ائ طریرق نن تروده هرا را

می گ ت د " :اگر ما باید عهده دار فراهم ساختر افشاگرت

دعو بقیام می ک د ا ت ها بر ئمی ه ایر عمرل ا ائ طریرق

ه

گسترب نن است که مری توانرد تروده هرا ا ائ نن ملره

ااقعا هم انی اعمال ح ومت باشیم ،در ایر صور
ط قاتی

ما بچره صرورتی متظراهر خواهرد شرد؟ "
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ای ان در حقیقرت مری خواه رد عردم توانرائی خرود را بره

دارد که سیمون توره ا  ...بآن اشاره می ک رد :در همران

پیشرراه ی در م ررارئه ،ترررس ا ئبررونی ا عرردم ش رهامت

اقت که فیدل بره م ری رو رفرت نقشره ات داشرت کره در

سیاسی خود را تو یه ک د .یر به ننها چ یر واب داد:

سراسر داران م ارئه ائ نن دست برنداشرت .ایرر نقشره

" بای صور که ما سوسریال دم راتهرا هسرتیم کره ایرر

را می توان بوسیله م شورت که در نن ،اش ال سرائمانی

افشرراگریها را برررات عامرره مررردم فررراهم مرری سررائیم،

که پایه م شور را تش یل می ده د ننقدر اسیع هست د که

بای صور که همه مسائل در امر ت لییا بمیان مری نیرد

ط قا مختل

را دربر مری گیرنرد ،در حرا ی کره راس ائ

همررراه بررا راحرری سوسرریال دم راتیررک تشررریح شررده ،ا

هسررته مسررلنانه م سررجم تشر یل شررده کرره قررادر اسررت

هیچ ونه چشرم پوشری ا اغمراض ا تنری را عمردت ا

کشررم

هررات ئیررریر را در خرردمت بررران یختر تمررامی

غیرعمدت در مارکسیسم نخواهد شد ،بای صور که ایرر

اش ال م ارئه برعلیه دی تاتورت ،تنت هدایت خود قررار

ت لییا سیاسی همه ان ه ائ طرف حربی بعمرل خواهرد

دهد.

نمدکه همه حمال بن ومت ب ام عموم مردم ،همه یورب

نیا ضرارت است که بیافرائیم کره هسرته مسرلح ،کره

انقالبی پرا تاریا را درعیر ح ظ اسقالل سیاسری ا همره

برسرر دی رر اشر ال سرائمانی ا ره ررت ا همچ رریر در

ره رت م ارئه اقتصرادت ط قره کرارگر ا اسرت اده ائ نن

موضع یک مرکر سائمانی قررار گرفتره برود یرک افی ره

تصرادما خرود بخرودت ات برا اسرتامارک دگان را کرره

داگانه را انجام می داد :نخست هماه ی ا عمل ررد یرک

پیوسته قشرهات دیدت ائ پرا تاریا را برپا داشته ا بره

هره ائ

هه ااحد ط قا را تامیر کرده ،دام ،در خرود

اردات ما ل مری نمایرد ،همره ا همره را در یرک ااحرد

نظر اسرتراتکیک تقردم انقالبری ترریر ط قرا را تءرمیر

الیتجرا متند می سائد ! "
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ا پاسی ما ای ست  :شرط نخست ره رت پرا تررت ا

اما اننالل طل ان که تنت تاایر ت لییرا اپورتونیسرت

 ،پیشاه ی مارکسیست ر ی یسرت

ها قرارگرفته اند نیر معتقدند که تئورت م ارئه مسرلنانه

هاست .ایر مائیم که پیشاه گ ایر م ارئه می شویم ،ایرر

پوپو یستی ا خرده بورژاائی است ا همه تو ره اب بره

ما هستیم که عمل مسرلنانه را نغرائ کرردیم ا نیرا عمرل

مسئله م ارئه برا پلریس سیاسری ا قروه قهریره معطروف

مسلنانه انقالبی ا اهداف نن که برپایره یرک خرط مشری

گردیده است .در برابر اپورتونیست ها

هه بررمیر مری

مارکسیستی ر ی یستی اسرتوار شرده باشرد در شررایط

سای د ا سپر می اندائند ا برا ننهرا هرم صردا گردیرده ا

ک ونی عا ی تریر تجلی عمل کمونیستی ،ا انقالبری ترریر

درف ر مری افت رد کره بره تئرورت منتروات مارکسیسرتی

راب م ارئه ضدامپریا یستی نیست؟ اگر شرط کشاندن

ب خش د " .ای ان در حقیقت می خواه د عدم توانائی خرود

ترروده هررا ا م جملرره پرا تاریررا بم ررارئه ،خررود م ررارئه

را به پیشاه ی در م ارئه ،ترس ا ئبونی ا عدم شهامت

مسلنانه است ،نیا ایر م ارئه مسلنانه باید هردف خرود

سیاسی خرود را تو یره ک رد" ا معتقرد مری شروند کره

را ت ها پرا تاریا قرار دهد ،یا باید برتمرام تروده هرا ت یره

م ارئه مسلنانه ئمی ره سرائ انجرام افرای

کمونیسرتی

ک د؟ نیا عمل ا ت لییا انقالبی ن اید ائ تروده ه ات ترریر

است ،م ارئه مسلنانه شرایطی را می نفری د که در پ راه

ش ل اب نغائ شود  .اگر حرب پیشاه گ در طی م رارئه

نن

شهات خودبخودت ط قه کارگر بسرط ا گسرترب

بو ررود نیررد چرره اشرر ا ی دارد کرره رابطرره صررورت بررا

یافترره ا امررر تل یررق نگرراهی سوسیا یسررتی بررا

انقالبی در ایر

پرا تاریا نیر در طی

مسلنانه ایجاد گردد؟ نیرا در

رر

خودبخودت ط قه کارگر فراهم می گردد .باید بره اننرالل

خررود م ررارئه مسررلنانه نیسررت کرره ط قرره کررارگر نق ر

طل ان گ ت که ایر مرال ا ایرر نرونارت هرا بررات مرا

شایسته خود را در م ارئه ضدامپریا یستی بعهده خواهد

تائگی نداشته ا ندارد ا ما با ایرر ت ررا اپورتونیسرتی

گرفت؟ تجربه کوبا ائ ایر ناظ ن ته بسریار نموئنرده ات
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کامال نش ا هستیم .وهر ایر عقاید همان خط مشی هائی

چه باک مهم ایر است که خلرق را بسری کررد ،مهرم ایرر

هست د که می خواه د در امعه ما کار به شیوه حربی را

است که م ارئه مسلنانه کرد .چه اهمیتی دارد کره ط قره

در

ط قه کارگر رااج ده د ابع رار دی رایجاد

حرب کمونیست در دستور کارشان قرار می گیرد.

کمترت داشته باشد؟"

کارگر ائ ناظ کمی نق

اچراچیر سرخ می تواند ا ود داشته باشد؟)

(( توضرریح بیشررتر در مررورد مسررئله ایجرراد حرررب:

در ای جا ن ته ات بس مهم مطر می شود .در شررایط

استا یر در " تاریی مختصر "...می گوید که حررب ط قره

ک ونی گراهها ق ل ائ تش ل حربی ،دست بم ارئه ات می

کرارگرت برا تئرورت

ئن د که برتمام خلق ت یه می ک رد ا م ریر خواسرته هرات

سوسیا یستی .اما ب ی یم شرایط ما چ ونه است .باعتقراد

تمام خلق است .در چ یر م ارئه ات هر گراه انقالبی ،چه

کررارگرت

کمونیست ا چه غیرکمونیست ،می توانرد شررکت داشرته

ااقعی در ایران بری مع اسرت .فشرار ا خ قران شردید ائ

باشد .پس ائ ناظ سائماندهی بهتر ا اسیع تر م رارئه،

ی سو ا ایر امر کره تءرادهات فرعری امعره مرا چرون

ائ ناظ احد نیراهات انقالبی ،اتناد تمام ایر گراههرا

کار ا سرمایه ،تنت ا شعاع تءاد خلق ا

هرره ااحررد ضدامپریا یسررتی ،در

ر

کارگر ع ار است ائ تل یق

مررا در شرررایط ک ررونی صررن ت ائ یررک

تءاد مشخ

ر

در چهررارچوب یررک

امپریا یسم قرارگرفته است ،ائ سوت دی رر ،باعرث شرده

پراسه م ارئه انقالبی امررت ا ت راب ناپرذیر مری گرردد.

شی ائ همان نغرائ رنرگ سیاسری ا

بدیر ترتی اتناد تمام گراههرا ا سرائمانهات انقالبری ا

مسرتقل ط قره

ضدامپریا یستی کره مشری م رارئه مسرلنانه را ،چره در

کارگر کمتر نمودت پیداکرده است ا اما م رارئه سیاسری

شهر ا چه در راستا بپذیرند ،امرت است بسیارم رم ترر

در امعه ما نراگریر بایرد م رارئه مسرلنانه باشرد .پرس

ا فررورت تررائ اتنرراد نیراهررات پرا ترررت درچهررارچوب

کرارگرت ،بل ره در یرک

هه ااحد ق رل ائ ایجراد حررب

است که هرگونه

توده ات بخود ب یرد ا بدیر ترتی

ط قه کرارگر ،نره در یرک

ر

ر

حرب ط قه کارگر .ایجاد

م ارئه مسلنانه توده ات تش ل پیدا می ک د ،خودنگراهی

ط قه کارگر در دستور رائ انقالبیون قرار می گیرد .اگرر

می یابد .ا بدیر ترتی حرب ط قه کارگر ایجاد می گردد.

ط قه کارگر صرفا در بطر یک م ارئه توده ات مسرلنانه

م ارئه مسلنانه که امرائ توسط گراهها نغائ می شود،

تش ل ا خودنگاهی پیدا می ک د ،پس حرب ط قره کرارگر

هدف خود را نه بسی ط قه کارگر ،بل ه بسری کرل خلرق

در بطر

هره ااحرد ضدامپریا یسرتی نط ره مری ب ردد ا

باید قرار دهد .باید برتمام خلق ت یه ک د ا م یر خواسرته

رشد می ک د ا نن اه ش لی مشخ

هات عمومی تمام خلق باشد .هر ا که بهتر بتوان م ارئه

امر تامیر هکمرونی پرا تاریرا ا ادامره انقرالب بره شر ل

کرد ا بهتر خلق را بسی کرد ،به همانجا باید رفت .بررات
ما کمونیستها هی

رامی نیست که ماال نخست در میران

مشخ

پیدا خواهد کرد ،کره

ا م رم در دستور رائ قرار گیرد)).
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ط قه کارگر پای اه ایجاد ک یم ،ننها را بسی ک یما اننرالل

ایر مال همچرون تیررت اسرت کره برقلر اننرالل

طل ان خوب گوب ک د) ا بعد م ارئه خود را براسرتاها

طل ان خواهرد نشسرت ،ا فریادشران را بآسرمان خواهرد

م تقل ک یم .

رساند .نا ه سرخواه د داد که ما مارک می ئنریم امرتهم

اگر الئم باشد ما ائ همیر امرائ مری تروانیم م رارئه

به "سیاسی کارت" می نمرائیم نیرا ااقعرا اننرالل طل ران

خود را براستاها نیرب شانیم .مائو در ایر مرورد اشراره

اعتقاد دارند که برا نظراتری کره بیران نمودنرد در حقیقرت

ات دارد که قابل اکرر اسرت .ه رامی کره مسرئله خرراج

بویی ائ تئورت م ارئه مسرلنانه بررده انرد؟ نیرا م رارئه

براستاها در چیر طر شده بود عده ات ناراضی بودنرد

سیاسی را بجات م ارئه مسلنانه ن شانده اند؟ نیرا شرما

ط قره کرارگر کاسرته مری شرودا

اعتقاد دارید کره م رارئه سیاسری در امعره مرا اساسرا

اننالل طل ان گوب ک ید!) ا مرائو در رواب مری گویرد":

م ارئه مسلنانه اسرت؟ نیرا شرما معتقدیرد کره سیاسرت

که بدیر ترتی ائ نقر
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ررگ درائ مررد ترروده ات

نیررد )) ...ا رریر ائ الراف "گررراه نارادنایاا یررا" نقررل

می شود؟ ب ظر ما شرما چ ریر اعتقراداتی نداریرد.

می ک د که "  ...ای نا مهم یک مسئله است ا نن ای ه نیرا

شما تصور می ک ید هر نیرایی که بهر حرال اسرت اده ائ

در شرایط ح ومت مطلقره ا عرالاه برر تشر یال حررب

سال را در برنامه خود ب جاند ،بهر حال رو معتقردیر

انقالبی ،که برعلیه ح ومرت مطلقره اسرت مری تروان یرک

به م ارئه مسلنانه است .نه نن ه عمرل مسرلنانه پایره ا

حرب نیرام رد کرارگرت تشر یل داد ؟" ا نیرر ا...تشر یل

اساس پراتیک انقالبی اا را تشر یل دهرد .اننرالل طل ران

دادن حرب کارگر راس در شرایط ح ومت مطلقه ،بدان

میان سال ا کار گراهی ش اف می اندائنرد .در حقیقرت

ای ه در عیر حال یک حرب انقالبی برضرد ایرر ح ومرت

ات خود ا ب ار گراهری رات خرود را دادن،

مطلقه تش یل داده شود )  .ا ریر رواب مری دهرد :ایرر

حاکی ائ درکی م انی ی است .م ارئه مسلنانه اک ون هم

ت اا هایی که برات پ.ل.الراف ای قردر اهمیرت اساسری

هرردف ا هررم اسرریله اسررت ،هررم اسررتراتکت اسررت ا هررم

دارد ،ابدا برات ما م هوم نیسرت.ایر یع ری چره؟ " حررب

تاکتیک"

کارگر عالاه بر حرب انقالبری کره علیره ح ومرت مطلقره

امقدمه کتاب م.م ، .هر  .ا ، .هر ). .

است؟؟ م ر خود حرب کارگر حرب انقالبی نیست؟ م رر

کمونیسرتی در امعرره مررا بررا
تعری

"به سال

اننالل طل ان ائ عمل مسرلنانه ،تصرورت تراکتی ی ا

ایر حرب علیه ح ومت مطلقه نیست؟ قسمت ئیریر مقا ه

ت لییی دارند .ننها "ترار" را در برنامه خود می گ جان رد

پ.ل.الراف ایررر موضرروع عجی ر را توضرریح مرری دهررد:

تا بتوان د م رارئه تروده ات را ائ رکرود ا خمرود بیرران

"حرب کارگر راس ا ارا باید در شرایطی کره ح ومرت

ب شر د تررا ام رران ارت رراط برا ترروده هررا ا انجررام افررای

مطلقه با تمام ص ا خود ا ود دارد ،تش یل شرود .اگرر

کمونیستی فراهم شود .ما به اننالل طل ان در ایرر مرورد

سوسیال دم راتها می توانست د ایر کرار را انجرام ده رد

توصیه اکید می نمائیم که بهتر است به نموئشهات ریر

بدان نن ه در عریر حرال یرک توطئره سیاسری رر باتمرام

در مورد م ارئه سیاسی بادقرت بیشرترت تو ره نمای رد.

شرایط یک چ یر توطئه ات ر ات یه رات کلمرا ائ ریر)

ئیرا اگر قرار باشد که کار کمونیستی بر ئمی ه م رارئا

علیه ح ومت مطلقه تش یل ده رد .ااننرالل طل ران خروب

خررود بخررودت اقتصررادت ا سیاسرری ط قرره کررارگر ا بررا

گوب ک د) در ایر صور بدیهی اسرت برنامره سیاسری

رگ انقالبری ا گسرترب نن

ننها همان برنامه الئم برات سوسیا یست هات راس می

که خود اسراس ا درعریر حرال مهرم ترریر ع صرر کرار

بود .ئیرا امر رهائی کارگران برا نیررات خرود کرارگران،

کمونیستی است ،ب اشود ،در ایرر صرور "تررار" ا یرا

عملی می شد ،ا ی ایرر رهرائی ،اگرر غیرر مم رر ن اشرد،

"عملیا نظامی" را در برنامه گ جاندن ،امرت بی مع ی ا

خیلی مورد تردید است " ".ای ست ان کالم ! بررات یرک

نادرست است .بقول یر ای ان ائ م ارئه سیاسری ا کرار

فرد ناردانایاا یا م هوم م رارئه سیاسری همران م هروم

سیاسی کمونیستی" ،توطئه سیاسی" را می فهم د ،تو ه

توطئه سیاسی است ! باید اعترراف کررد کره پ.ل.الراف

ک ید :اا سوم ایر سوو ت اهم ائ ای جا ناشی می شرود کره

در ایر گ تار حقیقتا موفق شده اسرت ت راا اساسری را

خررود م هرروم "م ررارئه سیاسرری" برررات یررک طرفرردار

کرره در تاکتیررک م ررارئه سیاسرری برریر نارداا تسرریها ا

نارادنایاا یررا ا ناردانویرره پرررااا ائ ی طرررف ا یررک

سوسیال دم راتهرا ا رود دارد برا اضرو ترامی نشران

دارد.

بدهد .س ر بالن یسم ا را توطئره گررت ،بری انردائه در

سوسیال دم راتها م ارئه سیاسی را طرور دی ررت درک

ناراداا تسیها قویست ،بندت قویسرت کره نمری توان رد

می ک د ،ننها ننرا بمرات اسیع تر اتاکید رات کلما ائ

م ررارئه سیاسرری را برره صررور دی رررت غیررر ائ توطئرره

یر) ائ نمای دگان تئوریهات که ه انقالبی درک می ک رد.

سیاسی تصور نمای رد .ا ری سوسریال دم راتهرا ائ ایرر

نمونه بارئ ایر اصرل کره مم رر اسرت پراراداکس ب ظرر

گونه ت گ نظریها م رت هست د ،ننهرا بره توطئره اعتقرادت

گسترب نن ا نه بر ئمی ه

سوسیال دم را ائ طرف دی رر دا مع ری مختلر
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ندارند ،ننها ف ر می ک د کره داره توطئره هرا مدتهاسرت

اتخاا م ارئه مسلنانه ،می خواهد ائ ی طرف داام ا بقاو

سپرت شده است ا ت رل دادن م ارئه سیاسی به توطئره

سائمان انقالبیرون حرفره ات را تءرمیر نمایرد ادفراع ائ

ائ یک سو منداد کردن بی اندائه نن ا ائ سوت

خود مسلنانه) ا ائ طرف دی ر با یک رشته عملیرا  ،برر

دی ر انتخاب بی امرترریر شریوه هرات م رارئه اسرت" ا

رات

ط قه کارگر تاایر گذاشته ا به نن " شرور ا

سوسیال دم راتها" بر ایر عقیده انرد کره م رارئه برضرد

حال" بدهد ات لیو مسلنانه) .در حا ی که ما موقعی که ائ

ح ومت مطلقه باید ع رار باشرد ائپررارب ،باانءر اط

م ارئه مسلنانه صن ت می ک یم ،اساسرا برا یرک چ ریر

کردن ا متش ل ساختر پرا تاریا ،ت لییا سیاسی میران

ت راتی فرس ها داریم .گرچه ایر م ارئه خواه نراخواه،

کارگران بم ظور رسواساختر تمام مظاهر ح ومت مطلقه

ایر ع اصر را در خود خواهرد داشرت .م رارئه مسرلنانه

ا داغ ن گ ئدن برچهره کلیه شوا یه هات ح ومت پلیسری

مترادف با م ارئه سیاسی است .اگر در راسریه م رارئه

ا مج ور کردن ایر ح ومت به گذشرت نره ای ره تشر یل

سیاسی برضد ح ومت مطلقه یع ی پرارب ،برا انءر اط

توطئه" .

کررردن ا متشرر ل سرراختر پرا تاریررا ا ای رره ت لییررا

مع ای

ب ظر می رسرد مسرئله کرامال راشرر باشرد .م رارئه

سیاسی ا افشاگرت هرات همره ان ره سیاسری در میران

سیاسی کره ائ انر حررب کمونیسرت برضرد ح ومرت

کارگران که بم ظور رسوا ساختر تمام مظراهر ح ومرت

مطلقه صور می گیرد یع ی پرارب ،با انءر اط کرردن

مطلقه ا داغ ن گ ئدن برچهره کلیه شوا یه هات ح ومرت

ا متش ل ساختر پرا تاریا .ا ب ابرایر ت لییرا سیاسری

پلیسی است ا اسیله ات برات پرارب را فعال انقالبی

ا افشاگرت هات همه ان ره سیاسری میران کارگران کره

کارگران می باشد .ا ای ه مرکرر اقرل عمرده ایرر تربیرت

بم ظور رسوا ساختر تمام مظاهر ح ومت مطلقره انجرام

سیاسی ا متش ل کردن ط قه کرارگر در کردام تشر ل ائ

می گیرد ی ی ائ اسائل توانات ننسرت .ت لیرو ا تررای ا

م ارئه سیاسی باشد ،یع ری در اتنادیره هرات ا معیرت

سررائماندهی پایرره سیاسررت سوسرریال ر دم راتیررک در

هات عل ی ابا کار دردران ننها یا در قیام مسلنانه ا در

راسیه منسوب می گردد .بع رار دی رر کرار رائمرره

کار ایجاد ارت

انقالبی ا ح ومرت انقالبری ،بهرحرال در

حرب سوسیال دم را می باشد .پس در ای جا ن ته برس

اصل قءیه تربیت ا متش ل کردن ط قره کرارگر ت رااتی

مهمی را راشر نمودیم .انن ای ست که م رارئه سیاسری

ایجاد نمی ک د .ئیرا مءمون ا هرت پراتیرک پیشراه گ

ا ت لییا سیاسی برعلیه ح ومرت مطلقره برا م رارئه برا

کمونیستی ،نگاه کردن ،م ء ط نمودن ا متش ل ساختر

پلیس سیاسی ا قوه قهریه اساسا با ی دی ر مت اا انرد.

توده ها بر ئمی ه م ارئه همه ان ه سیاسی ا با ره ررت

در اا ی پرارب ا متش ل کردن ط قه کارگر مطر است

همه اش ال م رارئه اسرت .ا امرا مروقعی کره ،ائ م رارئه

ا در دامی چ ون ی مقابله با پلیس سیاسری مرورد نظرر

مسلنانه برضد ح ومت مطلقه اقطع سلطه امپریا یسرم ا

می باشرد .پلریس سیاسری سرعی بررایر امرر دارد کره ائ

استقرار مهرورت دم راتیرک خلرق) صرن ت مری ک ریم،

طریق نابود ساختر فعا یر سیاسری ،عمرال مرانع رشرد ا

پرارب ،با انء اط کردن ا متشر ل سراختر سیاسری ر

گسترب م ارئه سیاسی کمونیستی گردد که راه حرل نن

نظامی توده ها را درنظر داریم کهمرکر اقل ایر تربیرت ا

ایجاد سائمانی ائ انقالبیرون حرفره ات اسرت کره بتوانرد

گ انقالبی مری باشرد کره

ئمی ه اصلی ا همه ان ه نن

تررروده ات ا نرررابودت ارتر ر

باتمام قواعد فر با پلیس سیاسی م ارئه ک د ،ادامه کارت

ام ررران سررراختر ارتر ر

را تءمیر نماید ،خرده کارت ا پراک ده کارت را ائ میران

امپریا یستی ا استقرار امعه دم راتیک نرویر را میسرر

بررردارد ا نقشرره ات طرروالنی ا سرسررخت برررات م ررارئه

مرری سررائد .م ررارئه ات کرره ائ انر پیشرراهاگان مسررلح

اسرریع ا همرره ان رره طررر ریرررد ا ترروده هررا را در ایررر

پرا ترت برعلیه سلطه امپریا یستی صور می گیررد ،در

م ارئه هدایت نماید .بره تصرور اننرالل طل ران ،سرال ا

ااقع نط ه هات یک م ارئه ضد امپریا یستی عظریم تروده
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رگ درائ

ب ابرایر برات ما مرکر اقرل عمرده تربیرت سیاسری ا

مد توده ات که ائ موضع پرا ترت ا ب رام عمروم خلرق

تش ل توده ها ،برپایی ا گسترب

رگ انقالبری اسرت ا

برعلیرره سررلطه امپریا یسررتی صررور مرری گیرررد ،هرردف

ایر تربیت ا تش ل نیر اساسا تربیت سیاسی ر نظرامی ا

ننست که ائ ی طرف توده هات اسیع مردم را بره میردان

سائمان توده ات نن ،ارت

اصلی ا تعییر ک ده م رارئه ضرد امپریا یسرتی ب شراند،

ارگانی که می تواند م ارئه همه ان ه پرا تاریرا ا تروده

ننها را متش ل سائد ا ره رت پرا ترت را تءمیر نماید.

ها را ره رت ک دا یع ی حررب کمونیسرت) ت هرا برئمی ره

امپریا یسرتی را متالشری نمایرد.

چ یر م رارئه ا گسرترب نن ،کره پراسره نن طروالنی ا

گ چری ی طروالنی یرک اسرتراتکت داگانره سیاسری ر

هه

ا ائ طرف دی رر ارتر

نظامی را مدنظر داردکه هم نابودت ارت

خلق است ا بدیهی اسرت ،نن

مت افر است با پراسه ساختر ارت

خلق ا تش یل

امپریا یسرتی ا

ااحد ضد امپریا یستی ائ کلیه گراهها ا سائمانهات ضد

تروده ات را

امپریا یست که مشی م ارئه مسلنانه چه در شهر ا چره

دن ال می ک د .اا حقیقت ایر است که اگر ننوقت م ارئه با

در راستا را می پذیرنرد مری توانرد برا اتنراد گراههرا ا

ح ومت مطلقره ،اساسرا سیاسری برود ،ای رک م رارئه برا

سائمانهات کمونیستی که عمیقا با توده ها پیوند دارنرد ا

ح ومت مطلقه اساسا سیاسی ر نظامی است )) ام.م ،.هرر.

در برنامه ا تاکتیک مت ق اند ،متنقق گردد.

هم بسی اسیع توده ها ا کار ایجراد ارتر

ا ، .هر . ). .علت ایر امر را باید درماهیت تنت سلطه گی

برخررورد بررا ژرف اندیشرری اننررالل طل رران در مررورد

امعه ،ا عمل ررد سرلطه امپریا یسرتی ا نقشری کره ایرر

انقالب دم راتیک نیر می توانرد اختالفرا اصرو ی مرا را

سلطه در م ارئا ضد امپریا یسرتی خلرق ا در راس نن
پرا تاریا بائت می ک د ،ستجو کررد .حرال بره ااقعیرا

بیشتر نش ار سائد.
بقررول ننهررا اا کمونیسررتها نمای رردگان نگرراه پرا تاریررا

م ارئا ط قاتی در امعره خودمران تو ره ک ریم ،کمترر

هسررت د ا پرا تاریررا در م ررارئه باکلیررت سرررمایه دارت

کسی است که بایر ااقعیا معترف ن اشرد ،پیداسرت کره

م هوم پیدا می ک دا )2ا انقالب دم راتیک یک نظه ا یک
می نید)) .

دی تاتورت شدیدا ا اسیعا قهرنمیر امپریا یستی ،اساسرا

ه ائ م ارئه نن بنساب

ام ان هرگونه تش ل ط قاتی در اش ال م ارئه اقتصرادت

" انقالب دم راتیک یک نظره ا یرک

ره ائ م رارئه

ا سیاسی را به توده ها ا م جمله پرا تاریا نمری دهرد .ا

نن" !؟ یع ی چه؟ ائ کی ترا بنرال انقرالب دم راتیرک یرک

عمال دام ه م ارئا خود بخودت توده ات منداد بوده ا

ه ا یا یک نظه ائ م ارئه پرا تاریا با کلیرت سررمایه

ام ان بسط ا گسترب ندارد .ا اگرر تنرت شررایطی ایرر

منسرروب گردیررد؟ در کرردام نموئشررهات مارکسیسررتی ر

امر ات ا بی تد ا ا ننهم ائ نظر ما ،بهیچو ره نمری توانرد

ی یستی ،انقالب دم راتیک بماابه م ارئه پرا تاریا با یک

ناشی ائ رشد کافی تءادهات ط قاتی تلقی گرردد ر

ره

ه ائ کلیت سرمایه دارت می باشد؟

عی ی مسئله) خیلی ئاد ا ق ل ائ نن ه کمونیستها بتوان رد

ب ظرما ایرر ت اقءرا اننرالل طل ران حراکی ائ درک

کار کمونیستی خود را در میان ط قه کارگر توسعه ده د،

م هم ا غلط ننها نس ت به شرایط اقتصادت ر ا تمراعی

ایر م ارئا سرکوب ا ارگانهات اابسته بآن نیرر درهرم

امعه ما ،تءادهات درانری نن ،ا برویکه تءراد اصرلی

ریخترره مرری شرروند .در نتیجرره اعتصررابا اقتصررادت ر

امعه ا همچ یر مرحله انقالب است.

سیاسرری ا تش ر لهات کررارگرت ا ترروده ات ،نمرری توانررد

اننالل طل ان خود را با ایر ااقعیت موا ه مری بی رد

بع وان اش ال اصلی سائمان ا م ارئه تلقی گردد .گرچه

که امعه ایران " سرمایه دارت " اسرت ا ایرر موضروع

بطور مقطعی ا فرعی می تواند در امر بسی تروده هرا ا

نیر توسط نشریا اپورتونیستها دائما ت لیرو مری گرردد،

نگاه کردن ننها مورد است اده قرار گیرد.

اما ائ طرف دی ر ااقعیا ک ونی ایر ن ته را نره ت هرا بره
انواع ا اقسام گرایشا اپورتونیستی ا رایریونیسرتی ا
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م جمله به اننالل طل ان اابت نموده است کره امعره مرا

ای نال ما معتقدیم که تءاد کار ا سرمایه تنرت ا شرعاع

درعیر حرال تنرت تسرلط امپریا یسرتها نیرر مری باشرد.

تءاد خلق ا سلطه امپریا یستی قرار دارد.

ب ابرایر اننالل طل ان دچرار ایرر مشر ل شردند کره اگرر

انقررالب ملرری اسررت ئیرررا برضررد امپریا یسررم اسررت،

شرود بایرد

دم راتیک اسرت چرون بایرد کرل خلرق را دربرب یررد .در

تءاداصلی نن خلق ا سرلطه امپریا یسرتی باشرد .ا اگرر

اقتصادت ،سیاسی

امعه ما برا تنرت سرلطه برودن نن تعریر

قرار است امعه ایران با "سرمایه دارت" تعری

شرود،

پس تءاد اصلی کار ا سرمایه خواهد بود.

ا فره ی دم راتیک نویر قرار دارد .اعم ایر افرای

در

خطوط کلی نن چ یر است:

بدیر ترتی ای ان بیر ایر داتءاد معلق مانرده انرد ا
نمی توان د بطور صریح نقطه نظرا خود را بیران دارنرد.
ائ ی طرف ننها به انقالب دم راتیک بماابه م ارئه برعلیره
سلطه امپریا یسم می ن رند ا ائ طرف دی ر م ارئه برات
قطع سلطه امپریا یستی را بماابه یک نظه یا یک

برابر انقالب دم راتیک نویر ر افای

ه ائ

م ارئه برعلیه کلیت سرمایه دارت می دان د .ا یع ی کس

در ا ه اقتصرادت :سرل ما یرت ائ امپریا یسرتها ا
ت دیل نن به ما یت دا تی.
در ا ه سیاسی :خرد کرردن ماشیر دا تری اابسته
بامپریا یسم ا استقرار دی تاتورت ر دم راسی خلق تنت
هکمونی پرا تاریا ا مهورت دم راتیک خلق) .
در ا ه فره ی :م ارئه برعلیه فره گ نواسرتعمارت

قردر سیاسری ر سرلطه امپریا یسرتی ائ نظرر ای هرا یرک

امپریا یستی ا بسط ا توسعه فره گ دم راتیرک نرویر ر

مسئله صرفا سیاسی است ).

فره گ دم راتیک نویر بآن فره ی گ تره مری شرود کره

چ یر است ژرف اندیشی اننالل طل ان در ایر مرورد.
توضینی ائ ان ما در رابطه با ایر مسئله الئم است :
باعتقاد ما اننرالل طل ران اساسرا تصرور درسرتی ائ
انقالب برورژاا ر دم راتیرک نرویر ندارنرد ا ننررا بماابره
رئی ائ انقالب هانی سوسیا یستی ط قره کرارگر درک

ضد امپریا یستی ا ملی بوده ا ت رر فره ری پرا تاریرا
ننرا ره رت می ک د.
چ یر است افای

انقالب دم راتیرک نرویر کره خلرق

تنت ره رت پرا تاریا ا پیشاه ان پرا تررت بایرد ننررا
متنقق سائد.

نمرری ک ررد ،در حررا ی کرره انقررالب دم راتیررک نررویر یررا

در حا ی که بتصور اننالل طل ان ،انقرالب دم راتیرک،

دم راتیک ملی ،انقالبی است اساسا ضد امپریا یستی ،کره

ه ات ائ م ارئه برعلیه کلیت سررمایه دارت بروده کره

هدف نن کس نئادت ملی ا نابودت سرلطه امپریا یسرتی

هدف نن قطع سلطه امپریا یستی ا کس قدر سیاسری

می باشد .ایر انقالب ،انقالبی رهائی بخ

ا ملی است که

منسوب می گردد .بع ار دی ر اننرالل طل ران افرای

پرا تاریا در راس نن قرار دارد ،ئیرا ی انه ط قه ات است

انقررالب دم راتیررک در امعرره مررا را اساسررا یررک افی رره

که قادر است توده هات اسریع مرردم را متشر ل نمروده،

سیاسی می دان د.

متندساخته ا امپریا یستها را بیران بریررد ا انقرالب را

ما بهرحال تالب نمودیم کره ی رشرته مسرائل مرورد

در هت نیل به سوسیا یسم ادامه دهرد .در ااقرع م رارئه

اختالف خودمان را برا اننرالل طل ران راشرر سرائیم ا

برعلیه سلطه امپریا یسم بهیچو ه بمع ی م ارئه با کلیت

تصور می ک یم تاحدادت توانستیم ایر کار برس دشروار

سرمایه دارت ا بطور کلی با ما یت خصوصری نیسرت،

را انجام دهیم .می گوئیم بس دشوار ،ئیرا اگر بره نردامت

گرچه هرقردر سررمایه دارت اابسرته ا بوراکراتیرک در

نامه سیاسی ایر افرراد تو ره ک یرد ،بخروبی مری توانیرد

امعه ما بماابه یک شریوه تو یرد بسرط ا گسرترب مری

دریابید که بهی ا ه ایر افرراد نخواسرت د ا حقیقترا هرم

یابد ،خود بخود م ارئه برعلیه سرلطه امپریا یسرم هرچره

نمری خواسررت د ،اختالفررا خررود را بررا تئررورت ا تاکتیررک

بیشتر به م ارئه برعلیه سرمایه دارت بدل می گرردد ،برا

سائمان راشر سائند .همه ا ائ اننرراف صرن ت مری
شود ،بدان نن ره بره منتروت ایردئو وژیک ایرر اننرراف
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بطرررور راشرررر بپردائنرررد .ا تصررراایرت ائ اضرررعیت

مخا ررت بررا سررانترا یره شرردن ا سررائمان یررابی م ررارئه

تش یالتی ارائه می ک د که گویا در ایر تشر یال چیررت

ایدئو وژیک درانی ا باالخره حرکرا ضرد تشر یالتی ا

که اصال ا ود نداشته ا ندارد ،مارکسیسرم ر ی یسرم ا

سائمان را " تجمع ا عشیره" دانستر ا غیره ا غیره که

تئررورت م ررارئه مسررلنانه اسررت .اننررالل طل رران طررورت

بخوبی ائ مقا ه " گرارب به

انقالبری" یرا در ااقرع

اانمود می سائند که ان ار یک مشت افرراد دارهرم مرع

ندامت نامه سیاسی اننالل طل ران نشر ار اسرت ،ماهیرت

شده کره نره برنامره معی ری ا نره اهرداف راشر ی ا نره

اننالل طل انه ننان را فراب مری سرائد .عرالاه بررایر ائ

م اسر ا تش ر یالتی مشخصرری ننهررا را بهررم پیونررد ئده

ی طرف انع اس ماهیت حرکت ننچ رانی را بوضرو مری

اسررت .براسررتی چرررا ایررر رفقررا را اننررالل طل ر خطرراب

توان در منتوت " گررارب بره

انقالبری" دیرد کره

می ک یم؟

بجات نن ه دست ناردت را به توده ها ا

ئیرا اا اننالل طل ی ع ار است ائ "تالب قسمتی ائ

بجات نن ه مسرئله ات ائ مسرائل

ر
ر

ارائه ک د
را گرره گشرائی

راشرر ران حربرری برررات اننررالل" ا یع رری پراک رردن،

نماید ،بجات ای ه ااقعا ایده ات تائه ا نو را مطر سائد،

برانداختر ا موقوف ساختر) " سائمان مو ود حررب ا

ر تو یه رفتار غیرکمونیستی ا سرائمان شر انه ،رر

ت دیل نن بهرقیمتی شده بیک تجمرع بری شر ل ا منرداد

ا ررارت ایرردئو وژیک ،کمونیسررت " نئاد " بررودن ا "

سرراختر نن در چهررار دیرروار فعا یررت عل رری" ا یع رری در

نئادت انتقاد " به م هروم برنشرتی ی را طلر کرردن ،رر

چهاردیوار قانونیت نش ار) " ا و ای ه ایر عل ی بودن به

تر رل ا ابهام گوئی چیر دی رت را به ارمیان نمری نارد،

قیمت است اف نش ار ائ برنامه ،تاکتیک ا سر ت هرات "

نیا می تواند مورد ق ول

انقالبری ا اگرر مرتهم بره

ایع ی تجربیا پیشیر) "حرب " تمام بشود)).

پوپو یسرم نشرویم ،مرورد ق رول خلرق یع ری کرارگران ر

ر

اا اننالل طل ی نه ت ها ع ار اسرت ائ اننرالل ایع ری

دهقانان ا ئحمت شان شهرت) قرار ب یررد؟ سروو ت راهم

پراک دن ا انهدام) حرب قدیمی ط قه کارگر بل ه همچ ریر

نشود که گویا ما اعتقاد داریم که ن اید مسائل را با تروده

ع ارتست ائ انهدام استقالل ط قراتی پرا تاریرا ا مشروب

ها در میان گذاشت .نه ،باید به توده ها حقایقا )3را گ ت،

نمررودن اهررر ات بوسرریله ایررده هررات بررورژاائی)) اناررار

ا ی نه بش ل تنری

ا مسی شده نن .ئیرا گ تر حقرایق

م تخر  ،لررد اال ر قسررمت دام ،ص ر نه 256ر ر  264ر

چشم اندائ م ارئه را قوت تر ا اعتماد ا ات او توده ها را
با پیشاه ان

تر مه فارسی)
ف ر می ک یم دی رر نیرائت بره توضریح ن اشرد معهرذا
مع دت می ک یم که :

بیشتر ا رابطه بیر ننهرا را مسرتن م ترر

مرری سررائد .در حررا ی کرره ایررر " گرررارب " باتو رره برره
منتوات نن می تواند خوشرای د دشرم ان خلرق ا انقرالب

تردیررد ا ان ررار تئررورت م ررارئه مسررلنانه ر هررم

باشد .ا ائ طرف دی ر ضمر نن ه بی مای ی حقرار برار

استراتکت ،هم تاکتیک بماابه م رانی اساسری برنامره مرا،

باصطال "کادرها ا اعءات " اننالل طل را کره بارهرا

اتءاد اصلی امعه بع وان اساسی تریر رابطره ااقعیرت

در همریر مقا ره ع روان کردنرد کره  " :ائ همران گررام اال

مو ود ،مرحله انقالب ،استراتکت ا تاکتیک ر سره ع صرر

بود که ایرر ریران قصرد ا تروان برخرورد برا

مشخ

تراکتی ی

مسائل ا اشرت اها را نردارد" ... " ،ب رابرایر سرنوشرت

سائمان ،ن ی ی پارچره گذشرته ،ان رار هویرت سیاسری ا

ننرا بخوبی می شد پری

بی ری کررد" ا "  ...هری گرامی

مو ودیت سائمان ا همچ یر مشوب نمودن ااهان تروده

در هت برخورد برا اشرت اها برداشرته نمری شرود" را

ها بوسیله ایده هات بورژاائی ااننرافی ائمشی ،رفتارت

برررمال مرری سررائد کرره تررائه بعرردائ مرردتی بررایر " نتررای

اصلی برنامره انقرالب) ،تردیرد ا ان رار افرای

اننرالل طلر کره مری گ رت:

درخشان " رسیده اند ا ا ایر ائ " ااهان دیا تیک " بعید

حربی ا ود ندارد ا احیات نن یک تخیرل مءرر اسرت )،

است !!) ا نشان می دهد که ایر مهمال چیرت ر افره

ماهیتا پوترس ی اپوترسر

 

پاسخ به انحالل طلبان
ا پوششی بر رفتار ا ایرده هرات اپورتونیسرتی کره النره
دید برگریده نیست .

چریکهای فدائی خلق ایران(ارخا)
خط مشی سائمان ما مشخ

است ،افای

تاکتی ی در

خطوط اساسی نن ا خطوط کلی سائماندهی نیر راشرر

" کادرهررا ا اعءررات" اننررالل طل ر ائ ای رره مرردتی

است ا نقد گذشته بایرد در خردمت گسرترب پراتیرک مرا

اشت اه کرده اانرژت خود را "تل " نموده اند ،پشیمان ا

یع ی گسترب

گ انقالبی قررار گیررد .ئیررا  :ااتئرورت

نادم اند .ئیرا اگر ااقعری بیاندیشر د بایرد در خوشر ی انه

باید به سئواالتی که پراتیک پی

می کشد رواب گویرد ر

تریر حا ت ااعان نمای د که در اار "رشد م رارئاتی " بره

یر ،داستان خلرق کیان رد؟ )) ا در ایرر راال هیچ ونره

ن ی تش یال رسیده انرد ا ننهرم ن ری خررده برورژاائی،

تردید ا تر ر ی در مرورد خرط مشری سرائمان ا م رانی

کور ا نهیلیستی ،چون چیر دیدت را ای ریر موضروع

اساسی نظرا نن یع ی اتئورت م ارئه مسلنانه) مرورد

ن ی نساخته اند تا بتوان د ادعات ن ی ائ موضع پرا تررت

ق ول سائمان نخواهد بود ر اک ون ما متهم شده ایم که

داشته باش د) در نن صور دی ر در م ارئه برودن ا ائ

"دگررم" هسررتیم ا کترراب م.م ،.هررر .ا ،.هررر . .را " نیرره

کانال سائمانی انقالبی در خدمت توده ها بودن افسروس

نسمانی" می دانیم ،خوب است با ایر مال

ا پشیمانی ندارد ا " اترالف انررژت " تلقری نمری گرردد.

تو ه شود که در دال با اننالل طل ان راسی بر اساس

دقیقا بدیر خاطر است که چ یر گرارشی به مع ات ااقعی

پالت رم  1908حرکت می کرد :

مترادف با ندامت نامه سیاسی می شود.

یر بررر

اا ر کار انتقاد ا تصنیح مشری حربری ن ایرد مرانع

ندبرره ا ئارت اننررالل طل رران م رری بررر ای رره مررا

احد در فعا یت حربی گردد کره حتری بررات نظره ات

دگماتیست هستیم ،بآسمان بل د اسرت ،رات نن دارد کره

نمی تواند متوق

شده یا دچرار سسرتی گرردد ا بعرالاه

نظرمان را در ایر مورد نیر بیان ک یم تا راشر شود کره

باید در هر موردت طر هات پایه ات قطع امه هرات فرو

چ ونه کتاب رفیق ک یر مسعود احمدئاده ا  .م.م ،.هر .ا.،

ا ذکر راه مات عمل باشد))  .اا ...ا پرذیرفتر مت رق ا قرول

هر). .را "مقدس ا دگم" ساخته ایرم ،تاسریه رات شرود

قطع امه ات که مورد بررسی مرا قررار گرفرت  ،بوضرو

هرکه در اا غ

کوش

باشرد ا بری مع ری برودن ایرر ارا یر

نشرر ار گررردد .مررا برررات بررسرری اشرر اال ا نررواق

برسر ایر مسائل ،ا م ظور مرواد قطع امره هرات پالت ررم

حرکرت 14

است ر توضیح ائ ماست) غیرقابل بنث ش اختر ننهرا ،ا

هه شرمال اقردام بره تمرکرر موقرت در کردسرتان

تشدید کار مشترک براساس ایر ش اخت را دقیقرا نشران

سائمان ا مع دت پراتیک مران بخصرو
ماهه

هم ان را در هت پری

رفرتر ،ا ت راب ائ بنرث

نمودیم تا بایر مهم بپردائیم ،م ارئه ایدئو وژیک درانری

داده است .اتاکید ائ ماست )).

بربستر پراتیک ائ ان سائمان معیر شد .ط یعی اسرت

اا ما عل ا بدفاع ائ نظریا ا اهدافی که ائ مردتها ق رل

،

در تعدادت ائ راا بیان شده اند در برابر تمرام حررب

در چهارچوبه تئورت سائمان بایرد

خواهیم پرداخت ،مرا بخراطر خرط پی یرر انقالبری ا علیره

در دستور کار قرار می گرفت .اما " کادرهرا ا اعءرات"

اختالفا ا تر رال اتردیدها در موضروعا تشر یالتی

لرروه ات ائ ایررده هررات اپورتونیسررتی را

ررگ ادامرره خررواهیم داد .

کرره نقررد گذشررته سررائمان بررا موضرروعا مشررخ
سائماندهی مشخ
اننررالل طلرر
ب مرررای

گذاشرررت د ا خواسرررتار بودنرررد کررره م رررارئه

ا ترراکتی ی مرری

رریم ا برره

اتاکید ائ ماست) ))

ایرردئو وژیک حررول مسررائلی چررون سررائمان کمونیسررتی

نیا بائهم باید دگماتیسرت قلمرداد شرویم؟ ا نیرا ایرر

ادر عام ترریر

نش ار ااقعیت نیسرت؟ توضریح ا تشرریح همره

چیست ،افای

کمونیستها کدام است؟

تنری

ا کلی تریر حا ت خود ) دار برند که بمد  6ماه انرژت

موارد ا ت اقءرا ا تنری را عمردت ا بی شری اننرالل

سائمان صرف توضیح ا اصال نظررا اننرالل طل ران

طل ان ما وت ه تاد مر کاغذ خواهد شرد .ب رابرایر برااکر

گردید .استدالل ما م ت ی بود برای ه تئرورت انقرالب مرا،

ن اتی سخر را بپایان می بریم:
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چریکهای فدائی خلق ایران(ارخا)

ائ ننجائی کره اننرالل طل ران مری خواه رد برا " دیرد

ک ید) نه برر اسراس ای ره فرالن ا بهمران مردرک ا سر د

بائترت " " بنرکت خود" ادامه ده د ،ا دارد که باتو ه

ا ود دادرد یا ندارد .حال که برا" قاطعیرت کمونیسرتی "

با ایر مال خودشان سئواال مطراحه را برات

خودتان "برخورد انقالبی" را م رردا ائ تش یال رفتر

پاسرری گوی ررد ... :امررا متاس ر انه در تش ر یال مررا برررائ

می دانیداحتما یادتران هست کره بیان مری کرردید" مرر

اختالفا ایدئو وژیک امر غیر م تظره ات اسرت ا بهمریر
د یل افراد با دیردن اا ریر اختالفرا پراپس مری کشر د ا

بع رروان فرررد ائ ایررر تش ر یال مرری رام") چرررا

پی یرت کمونیستی برات حل اختالفرا یرا راشرر شردن

هویتی " ما را یدک می کشید؟

"برری

مرئ اختالفا در کار نیست" " ایر ائ خصوصیا خرده

ا برراالخره نخررریر سررئوال  " :کادرهررا ا اعءررات"

بورژاائت است  ...اا با دیدن اا یر اختالفرا فریراد برر

اننالل طل مطرر مری ک رد کره ا ...در سرال  58پاسری

می نارد کره ات داد ا بیرداد احرد نرداریم ا در نتیجره

نظرت ا عملری برایر سرئوال کره " چ ونره مری تروان در

نمرری ترروانیم برراهم کررار ک رریم  ...امررا کمونیسررتها هرگررر

کمونیستی را انجام داد "

ریان م ارئه مسلنانه افای

را یک گام اساسی به پی

بررد )...مرا

فراموب نمی ک د که احد را باید ائ طریرق م رارئه ات

می توانست

پی یر بدست نارد "...

می گوئیم بسیار خوب !! صنت خواب !! نردیک 2سال ائ

ائ نظر ما ت اقض بیر گ تار ا کردار ی ی ائ خصای

ریان انشعاب می گذرد ،پاسی نظرت ابا مردرک اشرت اه

بارئ اپورتونیسم است .حال نقایان اننالل طل کرردار ا

ن یرید) ا عملی بایر سئوال داده شده ا بائ ت ررار ک ریم
که واب ایر است  :با بسط ا گسترب

گ تارتان باهم همخوانی دارد؟

گ انقالبی .ا)4

" ما ابتدا دا شدیم ا بعرد تصرمیم گررفتیم بررات نن

حال اننالل طل ان بهمیر سئوال خرود پاسری ده رد کره "

منمل هرات ایردئو وژیک بتراشریم" ا " تصرمیم گررفتیم

چ ونه مری خواهیرد افرای

کمونیسرتی خرود را انجرام

ایع ری اننررالل طل رران)در رابطرره نردی رری ا!!؟) بررا رفقررات

دهید"؟

چری هات فدائی خلق ایران به م ارئه خوی

ادامره دهریم

هرچه برافراشته تر باد پرچم ف رنمون تئورت

ا درعیر حال ائ طریق م ارئه ایردئو وژیک فعرال برسرر

م ارئه مسلنانه ر هم استراتکت ،هم تاکتیک

موارد مورد اختالف پراسه احد اصو ی را با ایر رفقا

هرچه مستن م تر باد ص وف رئم ده چری هات

دن ال ک یم"  .حرال ب ررض منرال راسرت گ تره باشرید ا
دالیل انشعاب هم مشخ

ن وده ا بعدا " د یل تراشری "

شده است ،پرس مروارد مرورد اخرتالف کره مری خواهیرد
برسرنن م ارئه ایدئو وژیک " فعال" انجام دهید چیسرت
؟ ا ائ کجررا ریشرره گرفترره اسررت ؟ ااگررر ب وئیررد کرره ائ
گذشته اختالف نداشته ایم پرس حتمرا مری خواهیرد ابتردا

فدائی خلق
تابود باد ن وا موایانه اپورتونیسم در ص وف
چری هات فدائی خلق
نابود باد رژیم اابسته به امپریا یسم مهورت
اسالمی
برقرار باد مهورت دم راتیک خلق بره رت ط قه

م ارئه ایدئو وژیک انجام دهید تا مروارد مرورد اخرتالف

کارگر

بدست نید ا!!؟) ا بعد رات موارد مورد اخرتالف م رارئه

مر برامپریا یسم ا س هات ئنجیری

ایدئو وژیک ک ید) .
نقایرران اننررالل طلرر هویررت سیاسرری یررک ریرران
براساس برنامه ،مشی ااستراتکت ا تاکتیرک) ،عمل ررد ا
مواضع سیاسری مشرخ

مری شرود .ا خروب اسرت بره

م ارئه یر برعلیه کائوتس ی مرتد در ایر مرورد ر روع

با ایمان با پیرائت راهمان
چری هات فدائی خلق ایراناارت

رهائی خ

ایران)
ا تیرماه ) 1362

خلقهات
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چریکهای فدائی خلق ایران(ارخا)

پیش بسوی تشکیل ارتش خلق و ایجاد مناطق سرخ
« توضینا »

اند ا حتی ما را " م شرع " ائ ایرر رفقرا نرام بررده کره
بعدائ انشعاب تنت ع وان چری هات فدائی خلرق ایرران ا

ا )1ر درباره برنامه تاکتی ی سائمان باید ب وئیم کره

ارت ر

خلقهررات ایررران ) شررراع برره فعا یررت

رهررائی خ

ی ی ائ موارد مهم مورد اخرتالف مرا برا رفقرات م شرع

نمودیم ا ل ا خا ق) .

اچری هات فدائی خلق ایرران ر خرط مصراح ه) بروده کره

برات ای ه نمونه ات ائ برخرورد هات مدرک گررایرانه ا

اک ون اننالل طل ان ننرا مورد تردید قرار داده ا بشریوه

بورکراتیک اننالل طل ان را که منتوا ا ااقعیرت را فردات

م تذل مطر می سائند که " ایر موضع فعلی تشر یالتی

ش ل ،فاهر ا

ره حقروقی مسرئله مری سرائند راشرر

نیر معلوم نیست در کجرا ا رود دارد" !!؟ ا ط عرا مراهم

شود ا تنری

باید ب وئیم که در کوه قراف) ،ضرم ا را اسلوتسر ی ائ

ایر مورد را توضیح دهیم .رفقرات م شرع اچ خا ر خرط

ایر گ ته اننالل طل ان شاد می شود چون نن مرحوم هم

مصاح ه ) در اعالمیه ات تنت ع وان ابائهم شرایعه) مرا

معتقد بود که یر م ارئه ات قطعری ا نشرتی ناپرذیر برا

را "کودتاگر" خوانده اند که مع ات قابرل فهرم نن ای سرت

سانتریستها انجام نداده ئیررا بره انردائه کرافی مردرک ا

که ما با است اده ائ اهرم هات قوت تش یالتی دست بره "

اسر اد ا ررود نرردارد ا اسررتا یر ضررمر رد ایررر ارا یر

کودتا" ئده ا رفقرا را ائ تشر یال بیرران کرردیم .حرال

بع وان ترت بوراکراتیک باا پاسری مری دهرد کره "  ...اا

اننالل طل ان مردعی انرد کره مرا ائ تشر یال چری هرات

بایستی بررسی بلشوی ها را برپایه عمل ننها ،تاریی ننها

فدائی خلق ایران "م شع " شده ایم .

عمدت ننان برمال گردد ،خروب اسرت کره

ا فعا یت ننها انجام مری داد ".ر نقرل ائ  :ی یسرم کتراب

ااقعیت ای ست که ارگان ره رت سائمان سیاسرتهات

راسی برات مدر سه حربری ر در حرا ی کره مرا نره ت هرا

می برد ا ی رفقات خط مصاح ه با ایرر

سائمان را پی

تراکتی ی کره مهمترریر قسرمت ننررا

سیاسررتها هررم سرروئی نداشررته ا فراکسرریون "شررورات

هه شمال تش یل می داد ،ائ ناظ عملی حرکت نمودیم

تهران" را بو ود نارده ا عمال انشعاب گرت نمودنرد ا

بل ه حتی چهارچوبه ا خطوط اساسی نن نیر نوشته شد

باالخره سائمان ایر رفقا را عمال تص یه نمود .ا ری اکرر

که قرار بود رات نن بنث ا بررسی شرود ا سرپس بره

ایر ن ته ضررارت اسرت کره مرا بعرد ائ دامریر عملیرا

بررات ایر افرای

اعالم گردد .ا همانطور بود دربراره دی رر مسرائل
مورد اختالف) که متاس انه بخاطر ضربا متعرددت کره

ل پسوند اارت

رهرائی خ

خلقهرات ایرران) را ب رام

سائمان افرادیم ترا ضرمر مشرخ

کرردن مءرمون ا

در اااخر سال  60ا ااائرل سرال  61متنمرل شردیم ،نن

هت حرکت خود مرئب دت مان را با دی ر ریانراتی کره

گردیرد .اک رون اننرالل طل ران ائ

بهرحال تنت ایرر ع راایر فعا یرت مری نمودنرد ،راشرر

سائمان ب نرو حقرار برارت سروو اسرت اده

ساخته ا توده ها ا هواداران را سردرگم ن ررده باشریم.

افای

تئوریک متوق

ایر ضع

نموده ا ما را متهم می سائند که فاقد "هویت سیاسری "
هستیم ،ئیرا هی چیررت بره

حال اننالل طل ان صرفا بد یل ای ره اارتر

رهرائی خ

ر

ارائره ن رردیم .ا در

خلقهررات ایررران ) را برنررام سررائمان افررراده ایررم مررا را

برابر ریان اخط مصاح ه ) کرن

نموده ا معتقرد مری

"م شع " ائ " تش یال چری هرات فردائی خلرق ایرران ر

شوند که بهرحال ننها دارات هویرت سیاسری دافراکتو !!

 

پاسخ به انحالل طلبان

چریکهای فدائی خلق ایران(ارخا)

خط مصاح ه " می نام د  .ای سرت " اسرتدالل " مردافعیر

ائ اننالل طل ان متمایر می سائد ا نن ای ست کره مرا بره

اخال پرا ترت !!

تئورت سائمان عمیقا اعتقاد داشته ا سعی مرا برای سرت

ا )2ر ایر ایده که مطر می ک د پرا تاریرا در م رارئه

که راشر سائیم که چرا در پیش رد برنامه ا تاکتی مران

با کلیت سرمایه دارت م هوم پیدا می ک د مری توانرد ایرر

دچررار ضررع

ا اش ر اال شرردیم .در حررا ی کرره اسرراس

نتیجه را بدهد ،پرا تاریرائی کره برا کلیرت سررمایه دارت

برخورد اننالل طل ان تردید ا ان ار تئورت ا تاکتیرک مرا

م ارئه نمی ک د ،پرا تاریا نخواهد بود .پرا تاریرا ئمرانی

می باشد انه عدم پیشرفت نن در عمل.
ا )4ر بسط ا گسترب

می تواند باکلیت سرمایه دارت م ارئه نمایرد کره نگراهی

گ انقالبی در شرایط بعردائ

کمونیستی اسیعا در میان ط قره رسروخ نمروده ا تنرت

سررال  58یع رری  :ایجرراد کانونهررات چری رری در راسررتا ا

ره رت حرب کمونیست قررار گرفتره باشرد ..ترااقتی کره

حرکت در هت تش یل ارت

خلق ،نئادنمودن م راطق ا

ط قه کارگر تنت ره رت ایردئو وژت مارکسیسرتی قررار

ت دیل نن ها به م اطق سرخ ایع ی م اطقی که در نن پایره

ن رفترره باشررد ،بم ررارئه اکونومیسررتی رات مرری نارد ا

هات امعه دم راتیک نویر مستقر می شود ).ا ائ سوت

م ارئه اتنادیه ات م ارئه با کلیت سرمایه دارت نیسرت .

دی ررر سررائماندهی ااحرردهات چری رری در شررهر ضررمر

حررال اننرالل طل رران ب رمائیررد بمررا ب وئیررد کرره در چ رریر

سائماندهی اش ال دی ر افرعی) م ارئه ا کانا یره کردن

شرایطی پرا تاریا ا ود دارد؟ نیا پرا تاریرا بماابره یرک

ننهرا در هرت خرط اسررتراتکیک فرو برا ح رظ ا تن رریم

ط قه ا تماعی مو ودیت دارد؟ نیا غیر ائ ایرر اسرت کره

ره رت کمونیستی در

گ انقالبی .

شما می خواهید ب وئید ایرر شرعور ا تمراعی اسرت کره

حتی اگر ائ ئاایه نمپریرک بخرواهیم بره مسرئله ن راه

ا ررود ا تمرراعی را تعیرریر مرری ک ررد ا نرره بررا ع س؟

ک یم ،نیا نمونه کردستان کره بری

ائ چهرار سرال اسرت

مارکسیسم

خلق دالار ا رئم ده کرد درگیرر

رگ ضدامپریا یسرتی

مو ودیت ا هستی پرا تاریا در گرا پیدای

ا رسوخ اف ار مارکسیستی بره دران ایرر ط قره نیسرت،

برعلیه رژیم خونخوار اابسته بره امپریا یسرم مهرورت

شعور بر ا ود ،ایده بر ماده تقدم ندارد.

اسررالمی مرری باشررد ا فعا یررت چری رری شررهرت رفقررات

ا )3ر ائ نظر مرا حرکرت  4سرا ه سرائمان بهیچو ره

هرمرگان ا با تاخیر ئمانی ،فعا یت چری ی راستائی مرا

خررا ی ائ اش ر اال ا ضررع ها نیسررت ا مررا ای رررا در نقررد

لهات شمال ا  ...صنت خط مشی فرو را نشران

گذشته خودمان به

ارائه خرواهیم داد .امرا ت رااتی

اساسی در برخورد با ضع ها ا اش اال سائمان ،مرا را

تایپ دوباره از :فعالین جنبش نوین کمونیستی ایران

در

نمی ده د؟
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چریکهای فدائی خلق ایران(ارخا)

باگشودن جبهه های چریکی در
شهر و روستا ،به گسترش جنگ
انقالبی بپردازیم !

از انتشارات  :چریکهای فدائی خلق ایران
(ارتش رهائیبخش خلقهای ایران )

