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 گروه اتحاد کمونیستی

 ۶۵۳۱بهار 



های فدائی خلق و گروه زمان و پس از انتشار این نوشته، دفاتری از بحث و تبادل نظر بین سازمان چریکهم

 شود.اتحاد کمونیستی منتشر می

ار گروه کی گروه، اشارات مختصری در مورد تاریخچه ها و فعالیتمنظور درک ارتباط این نوشتهبه

م یت و مناسبات گروه و اعالفعالی خچهیین منظور نگارش یافته و نباید با تارحاضر بدی ضروری آمد. نوشته

ز نظر امنیتی مشکالت متعدد و مفصل از آنجا که ای مواضع آن اشتباه شود. نگارش تاریخچهمشروح 

نظر شود هر کند اکنون میسر نیست و باید از آن صرفها ایجاد میای از فعالیترهپا یضروری در ادامهغیر

 ایده نیست.فبی هاآنتجاربی است که انتقال  چند که حاوی

ای اند و پارهما صحت خود را ثابت کرده یای نظرات گذشتهها مبارزه، پارهعالوه بر این در طول سال

مختصر به گذشته، بر نقاط ضعف و انتقادات  یکه حتی در همین اشارهبینیم عدم صحت خود را. ضروری می

همه اختصار ولی با صراحت بیان کنیم. با اینهدانیم بچه را که امروز نادرست میخود انگشت بگذاریم و آن

های  فعالیت خود کامال نقادانه برخورد کنیم. طرح نقد، واقفیم که ما هنوز قادر نیستیم به تمام جنبه

درطول زمان انجام یافتنی است. خواهیم کوشید که  و نظراً عمالًایست که خود پروسه هاآنپذیرفتن یا طرد 

 یمطرح کنیم. باشد که برخورد نقادانه علناً آنرابندی رسیدیم هرگاه در مورد هر انتقادی دیگر به جمع

ی ههای همفعالیتنظرات و  البی موجب تصحیح و صیقلانق یمبارزه ینیروهای اپوزیسیون و پروسه

 کوشندگان راه انقالب شود.
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با اتحاد چند جریان کوچک با گرایش کمونیستی در خارج از کشور طی یک برنامه جهت  ۹۴۳۱در سال 

تکوین یافت. این  کندفعالیت انقالبی در ایران گروهی که اکنون بنام گروه اتحاد کمونیستی اعالم وجود می

رادیکالیزه و کمونیستی  یدر پروسه های متمادی فعالیت خارج از کشور عمدتاًجریانات که خود طی سال

ای به آن ای غیرجبههدهع وجود آمده و بعداًهخارج از کشور ب ی ملیجبههها و عناصری از فعالین شدن بخش

ود به فعالیت دمکراتیک و سپس فعالیت ترویجی و تبلیغی حددر ابتدا م در طول مبارزاتی که عمدتاً پیوستند،

ود به ضرورت ب ــهای دانشجو و ایرانیان مقیم خارج در میان توده ــکمونیستی در خارج از کشور 

(  ۹ :احساس این ضرورت بر مبانی دوگانهشخص انقالبی در داخل ایران واقف شده بودند. انکار کار مغیرقابل

ی ( مشاهده۲کارگر و ی زحمتکشان و باالخص طبقه یعناصر کمونیست با مبارزات تودهلزوم پیوند فعالیت 

 جانبه در خارج کشور، استوار بود.فعالیت همه یفقدان زمینه

ه شدن این پای آن دفورمرت تاریخ از یک جانب، تسریع و پابهرشد نیروهای مولده در ایران بنا بر ضرو

که موجبات توامان اتخاذ سلسله  ــکشاف سرمایه داری جهانی از جانب دیگر ای انهلرشد بنا بر حوائج مرح

گذاشت که ها جای تردیدی باقی نمیبرای کمونیست ــنام انقالب سفید شهرت یافت ه موازینی شد که ب

داری در ایران که از متجاوز از صد سال پیش آغاز شده و در طول مسیر خود انکشاف مناسبات سرمایه

تفوق کامل سیاسی و ی مرحله ــای جدید طی کرده بود، به مرحله نیز متشنجی را متوالیاً آرام وای هدوران

و این امر به واقعیت پیوست  ــشد بینی میپیش رسیده است. ــداری سرمایهاقتصادی آن بر مناسبات ماقبل

ای که برو خواهیم بود. مرحلهاری رودسرمایه یانی و عنان گسیختهای از رشد سرطبا مرحله که از این پس ــ

قدرت بورژوازی تازه نفس و تازه به»یابی کران از نظر رشد و قدرتبی با وجود دربرداشتن امتیازاتی ظاهراً

کمونیستی را  یکمونیستی و سازمان یافته های ضروری فعالیت اختصاصاًدر ایران، پیش شرط «کامل رسیده

بر داشت. و این چشم انداز ایران در یرشد یافته و بالقوه کیفیتاً ولتاریای کمیتاًاندار رهبری پربا داشتن چشم

چیزی  «تازه نفس»حتمی آن این بود که این بورژوازی  را نیز در خود داشت. یکی از اجزایدیگری  یاجزا

ز سریعتر خندان را نی لیگپیر این سوی جوزهداری فرتوت جهانی نیست، و دم آن عجز سوگلی همان سرمایه

ی طبقهتاش باز خواهد داشت، و لهذا لزوم فعالیت جهت سازمان دادن مبارزات وپندارد از تکچه میاز آن

 گشت.بیشتر از پیش مبرم می کارگر

وجود تفوق سیاسی و ی در مسئله ــجریانات کمونیستی نامبرده در این برداشت شبیه بودند 

لزوم پیوند فعالیت مشخص عناصر و امکانات مادی مبارزات کارگری و  داری در ایران، ازدیادادی سرمایهاقتص

 (۹نبود. مسائل:  هاآنها تنها وجوه اشتراک ی کمونیستی با مبارزات طبقاتی کارگران. ولی اینهاریانج

نسبتی که شرایط مادی راضی کارگران و زحمتکشان بههای اعتتشخیص فقدان حرکات و جنبششاهده و م

دور و  یگذشته ینیافتهیافته و سازمانشکست مبارزات سازمان ی( سابقه۲کرد حکم می اهآنزندگی 

هائی از کفایتی رهبران مبارزات ضد امپریالیستی )بخشنزدیک، خیانت رهبران جنبش کارگری و بی

های تودهن در العمل ذهنی آسابقه و عکسحد بیهتشدید خفقان بو ( وجود ۴بورژوازی(، بورژوازی و خرده

مبارزین با ی ارتباطی منتجه( بی۳قدرتی رژیم، زحد واقع پنداشتن خود و تصور قدرر اتصورت ضعیفهمردم، ب

آحاد اساسی  مبارزین و انقالبیون ....های مردم، و تفرق و فقدان استراتژی منسجم و جامع از جانب توده

منظور تدوین و اجرای یک هرا در یک گروه ب هاآنساسی اتحاد به مسائل ایران، مبانی ا هانگرش این جریان



های ایدئولوژیک و مکاتب برخورد و تحلیل از گرایش یئلهچنین در مسداد. هماستراتژی انقالبی تشکیل می

های مشابه فراوانی بین این جریانات وجود ها و نقطه حرکتمختلف درون جنبش کارگری جهانی شباهت

 گروه منعکس است. ییههای اولداشت که در نوشته

با  ۹۴۳۱عنوان یک گروه در بهار تری بهلیت مشخص مشترک این جریانات در روابط منظماآغاز فع

ریزی مشخص جهت تدوین نظرات و تعیین زمان با آن برنامهشروع فعالیت در منطقه خاورمیانه آغاز شد وهم

های دها به عللی که شمرده خواهد شد نمویتشت. این فعالار در خارج و در جهت ایران شروع گک یبرنامه

 داخلی و خارجی متفاوتی داشت.

برای کار مشخص در  تصمیم برای ما وجود اعتقادات ایدئولوژیک مشابه بر مبنای سوسیالیزم علمی و

شدند. ما اعتقاد عمیق داشتیم که الزم ولی ناکافی برای کمونیستی خواندن سازمان شمرده می طایران شرای

نظرات کمونیستی  یبر پایه که صرفاًی یهاسازمانت. وری و عمل اسیسم بیان یک وحدت منسجم تئکمون

ادعای وجود  ی کارگرطبقهولی بدون کار مشخص و توفیق ولو نسبی در جهت پیوند با توده زحمتکشان و 

م به نمایش سمجرد ابراز این ادعا درک نازل و غیر کمونیستی خود را از کمونییقت بهقکنند در حمی

هائی به منظور سازمان دادن های مطالعه یا تشکلهائی را شاید بتوان گروهعهوگذارند. چنین مجممی

ولی  ــهائی در داخل و خارج کشور اند چنین مجموعهو چه متعدد بوده ــهای دمکراتیک خواند فعالیت

ای از این تونیسم، و چه بسا مجموعهرپونمودار چیزی جز درک نازل و یا ا هاآنسازمان کمونیستی خواندن 

بیان  شود این اعتقاد را مشخصاً های داخلی خود که اکنون منتشر میهردو، نخواهد بود. ما در اولین نوشته

ق اعالم سازمان ایم حوق اقدام موفقیت آمیز نکردهجهات فی داشتیم و اظهار کردیم تا زمانی که در همه

قرار گرفت و از  جهت کسب این شرایطهای مخفی ما در بنابراین فعالیتکمونیستی را نخواهیم داشت. 

 فعالیت علنی به اسم سازمان کمونیستی ابا شد. 

فاصله این شد بالنیستی نادرست تشخیص داده میعنوان یک سازمان کمواما اگر فعالیت علنی به

دهی به کار سازمان وشی کنیم و صرفاًپاز هر نوع فعالیت علنی چشم گشت که یا باید اساساًمسئله مطرح می

سازمانی ی های مختلف و تبلیغاتی و علنی خود را در محدودهکه فعالیتمخفی کمونیستی بپردازیم و یا این

 دیگری انجام دهیم.

ی اولیه گروه( ذکر ها)از نوشته «انقالبی بارهدر»ی در بخش تعیین تاکتیک و استراتژی مبارزه جزوه

بستی که نیروهای مبارز و انقالبی در آن ا به این نتیجه رسیده بودیم که باید برای خروج از بنایم که مکرده

جا فقط به ذکر این نکته بسنده وجود آوریم. در اینهع بدند یک جریان و حرکت سیاسی وسیبرسر میهب

امکانات علنی، برای ایجاد انات، و منجمله ککنیم که با داشتن چنین اعتقادی، بنابراین باید از تمام اممی

 هاآنی یافتهسازمانکردیم. اگر مبارزین درون کشور )که به هر حال ما از وجود ن سیاسی استفاده میجریا

گونه فعالیت علنی نداشتند، برای ما که از امکانات بیشتر امکان هیچ ،خاطر شرایط خفقاناطالع بودیم( بهبی

آمد، دست میهانقالبی خاورمیانه بهای سازماناتی که در تماس با امکان الخصوصاز کشور، و علیخارج 

مطرح باشد. بنابراین اعتقاد به  توانستوجه نمیهای علنی به هیچنظر کردن از فعالیتبرخوردار بودیم صرف

و  منظور ایجاد و تقویت یک جریان سیاسی در ایرانهای علنی عام بهزوم استفاده از امکانات جهت فعالیتل

م یک سازمان کمونیستی، موجب شد برای اعالبودن افشاگری علیه رژیم همراه با عدم اعتقاد به واجد شرایط 



کمونیستی جهت تحقق  های اخصفعالیتبه خود را در دو سطح سازمان دهیم. اقدام  یهاکه ما فعالیت

های علنی در فعالیتی امههمراه با ادبی درون کشور داشتیم، انقالی منظور اقدام به مبارزههائی که بهبرنامه

که ما واجد ز کشور(. این وضع تا هنگامیملی خارج ای که از گذشته در آن فعالیت داشتیم )جبهه یسازمان

درک ما از کمونیسم،  یسازمانی که نشان دهنده ــشرایط الزم و کافی برای اعالم یک سازمان کمونیستی 

نیز در تبادل  هایافت و یافت. )بعدشدیم بایستی ادامه میمی ــبود  یعنی وحدت تئوری و عمل کمونیستی

های فدائی خلق، که شرح آن خواهد آمد، صحت این برنامه مورد تائید قرار نظرهای مشروح با سازمان چریک

 گرفت.(

ی و رشدن مواضع نظتر شدن و روشنتر سطح فوق از طرفی موجب مشخص وهای ما در دفعالیت

انقالبی شد و از جانب دیگر حرکت علنی و امکانات وسیعی را در  یدر مورد محتوا و شکل مبارزهعملی ما 

انقالبی  یطبیعی بود که این حرکت علنی و امکانات وسیع نیز در خدمت مبارزه .ردووجود آهخاورمیانه ب

 گرفت. مشخص قرار می

 «انقالبی بارهدر»ی اختصار در جزوههب مای و تاکتیکی مبارزهاستراتژیک مبانی ایدئولوژیک، خطوط 

های علنی و در فعالیت یتوانست در محدودهان ما که میای از نظریات آن زمعین حال پارهمشخص شد. در 

به بعد انتشار  ۳۱های لچهارم( درسای )دوره امروز باختری های قابل طرح باشد در نشرییک سازمان جبهه

 یافت.

انقالبی ی ز کار انجام گرفت با شروع مبارزهاد با مبارزین انقالبی ایران در آغفعالیتی که جهت پیون

مسلحانه )سیاهکل( و تشدید ترور و خفقان و قطع ارتباطات و سپس ضربات وارده به جنبش مسلحانه کند 

در  شد. روابطی که با عناصری از منتسبین به جریانی که بعدها به گروه فلسطین معروف شد در خاورمیانه

جدی و کار در ایران و تالشی ی به جز با ..... استثنا( به مبارزهعلت عدم تمایل آنان )ه این دوران ایجاد شد ب

علت تفاوت خلق ایران به های گسترده با سازمان مجاهدینر نرفت و تماسی فراتحد محدود بعدی آنان از

های تبلیغاتی و مپریالیستی که در حوزهرژیمی و ضداهای ضدمکاریدر حد ه نظرهای ایدئولوژیک، صرفاً

مسلحانه در ایران ی العمل رژیم در مقابل مبارزهعکس گرفت باقی ماند.تکنیکی انجام می انتشاراتی و

مجرب در معرض ضربات و صدمات شدید قرار گرفتند. های سازمانشرایطی را ایجاد کرده بود که حتی 

رغم دستگیر شدن چندین رفیق در های خود ادامه دادیم و علیششمعهذا ما در مقابل این وضع دشوار به کو

کار کوشیدیم ولی طبیعی بود که  یساخت برای ادامهممکن می که توان داشتیم و شرایط ما آنجاایران، تا 

ع مسلحانه( روبرو بود. این وضی های ما )قبل از شروع مبارزهبینیتر از پیشاین کار با مشکالتی بسیار فراوان

کرد معهذا با اشتیاق با آن مواجه با آنکه امکان گسترش فعالیت مشخص و مستقل گروهی ما را کمتر می

را  نامر که رفقای انقالبی در ایران آانقالبی در ایران شروع شود. این ی زهدیم. از نظر ما مهم آن بود که مبارش

مقابل این شرایط جدید،  ما دری ظیفههای ما. و وحقق خواستهشروع کرده بودند گامی بود در جهت ت

 این مبارزه و پیوستن بدان ارزیابی شد و با تمام قوا اجرا شد. کوشش جهت کمک به

 های فدائی خلق که پس از ترمیم ضربات وارده بهخواهد آمد، تجدید تماس با سازمان چریککه چنان

را مسلم کرد. سازمان  ر جهت ایرانانجام گرفت امکان اقدامات مشخص د ۲۲این سازمان، در پائیز 

ه نحوه و میزان اهی بگو غیره( و آ انقالبی دربارهی نظرات ما )جزوهی ائی خلق پس از مطالعههای فدچریک



تواند طی گونه  اختالف اساسی بین ما وجود ندارد و اختالفات جزئی میهیچ»داد که های ما تشخیص لیتفعا

امکانات در اختیار سازمان ی جانس با گذاشتن کلیهتی پروسه .«ل شودتجانس جهت ادغام حی یک پروسه

های فدائی خلق، اعزام رفقائی به ایران، و سپس انحالل گروه ما از نظر روابط تشکیالتی مستقل )در چریک

های ما از آن پس با تائید و فعالیتی سرعت آغاز شد و کلیهایدئولوژیک( به ــضمن حفظ تجانس سیاسی 

 ر مستقیم سازمان ادامه یافت.نظ

 های ما در خاورمیانه در چند سطح قابل ذکر است.مجموع فعالیت

اکنون  هاآنبنا به ماهیت  اهورد کم و کیف این فعالیتمطبیعی است که در  ـهای مخفی فعالیت ــ ۹

ما  یتفعالی مت عمدهقس کنیم که این بخش، کمیتاًذکر این نکته بسنده می توان مطلبی نوشت. تنها بهنمی

گروه کمونیست معتقد به ضرورت ی مثابهنیز در سطحی بود که هم از نظر ما به گرفت و کیفیتاً را در بر می

در پیوند ارگانیک با آن قرار گرفتیم  نظامی مناسب بود و هم برای سازمانی که ما بعداً ــهای سیاسی فعالیت

 شد.می صمیمانه و صادقانه تشخیص داده

گرفت شامل ملی انجام میی در کادر جبهه ها که عمدتاًاین فعالیت ـهای علنی در خاورمیانه فعالیت ــ ۲

 بودند:  رزیموارد 

، کتب و جزوات مختلف. عالوه بر ایران الثوره، باختر امروزهای انتشاراتی و تبلیغاتی: انتشار فعالیت ــالف 

 گرفت.بدون ذکر نام صورت می ــبش دیوهای جنرا ــتبلیغاتی  هایالیتعها یکی از فاین

ی انقالبی منطقه و شرکت فعال در مبارزات مسلحانههای سازمانتماس با زحمتکشان مهاجر ایرانی و  ــب 

آغاز  ۹۱۹۲صورت شرکت رفقای متعدد در نبرد انقالبی ظفار که از سال نیروهای انقالبی عمان و فلسطین )به

، شرکت ۹۱۹۴های ما در خاورمیانه در جنگ اعراب و اسرائیل در اکتبر و سمپاتشد. شرکت اکثریت افراد 

که همکاری علنی ما با انقالبیون  جاآنگی(. از تعنوان همبسبه ۹۱۹۲ـ۹۷ محدود در جنگ داخلی لبنان

ر صورت گرفته بود، پس از ایجاد تماس د ی ملیجبههنام ائی خلق، بههای فدقبل از تماس با چریک منطقه

ائی خلق ادامه یافت. در موارد دیگر های فدنام سازمان چریکمقدور بود این آشنائی و فعالیت بهمواردی که 

 .گرفتملی( انجام میی نام جبهههمان صورت سابق )بهها بهسازمان، فعالیتی بنا بر توصیه

دفاع از مبارزات درون کشور،  رژیمی وات ضدمبارزی های دموکراتیک در خارج از کشور و ادامهفعالیت – ۴

دفاع از جنبش انقالبی درون جهت مختلف در های زبانی و انتشار مطالبی به گهای همبستایجاد کمیته

 کشور.

 

 دالئل و موجبات اعالم فعالیت مستقل سازمانی

ای هائی خلق و گروه ما، در کنار یگانگی مطلق فعالیتهای فدتجانس سازمان چریکی پروسه در جریان

م ما قرار داشتند، مواردی از ها و ههم مورد پذیرش چریک علنی و مخفی ما، با معیارهائی که متصوراً 

بنا بر مالحظات بسیار قادر به بازگو کردن  طبیعتاً تجانس آشکار شد که بازان رفع عدمتجانس و عدم امکعدم

م از جهت روشن شدن قسمتی ای از نکات ههکه ذکر پار جاآناین مرحله نیستیم. معهذا از  در هاآنی همه

مختصر به ی به اشاره ،اقدامات اخیر ما ضروری است اخیر و هم ابراز دالئلی ساله ۷زات مباری خچهاز تاری

 پردازیم می هاآن



جنگ ی دستی جزوهی و ترجمهباختر امروز چند شماره ما پس از شروع کار در خاورمیانه و انتشار 
دزاده در ایران در تماس قرار ید احمبا رفقا مسعود و مج ۳۱، در پائیز گال(یماری ته)نوش شهری چریکی

نی نداشتند بلکه گروهی بعدها خود نیز اعالم کردند در آن زمان هنوز تشکل سازماکه چنان هاآنیم. گرفت

ه رفیق صفائی فراهانی ات آنان با گروانقالبی در ایران. ارتباطی مبارزه شروع یابی برایقالی راهبودند در ت

ما در  مسلحانه هنوز شروع نشده بود.ی خلق منجر نشده و مبارزه فدائیهای هنوز به تشکیل سازمان چریک

( جنگ چریکی شهریی جزوهی )و نیز ترجمه باختر امروزهای اولیه این تماس متوجه شدیم که رفقا شماره

از  هاآنتشخیص رسیدیم که  نایعالوه بهکنند. بهی میرا مثبت ارزیاب هاآنرا در دست دارند و محتویات 

دور هستند. رفقائی هستند ها، یعنی دگماتیسم و تحجر فکری، بهرایج در میان بسیاری از کمونیستی بلیه

به بحث بپردازند،  ،دور از انجماد فکریمهمی، به یپوینده و جویا. رفقائی که حاضرند در مورد هر مسئله

تر از همه برای اجرای آن گام بردارند. رفقا اظهار کردند که نظرات خود را در مورد نند و مهمکگیری تصمیم

اند و در اختیار ما قرار خواهند انقالبی مسلحانه در ایران در دو رساله تدوین کردهی کم و کیف شروع مبارزه

نگل و تسریع اتحاد دو جریان مسلحانه توسط گروه جی شروع مبارزه .داد و با ما در تماس خواهند بود

که طع این تماس شد. هنگامیها و ضربات متعدد موجب قه درگیرینگل و شهر( و باالخرگروه جالذکر )فوق

 مسلحانه هم استراتژی همی مبارزه، و مسلحانه و رد تئوری بقاءی ضرورت مبارزههای تدوین شده )رساله

رفیق احمدزاده داشتیم، معهذا از  یهت تئوریک متعددی به نوشتایرادا آنکهدست ما رسید ما با ( بهتاکتیک

وجود آوردن امکان تشکیل حزب هجهت که ضرورت توسل به قهر برای بخصوص از آنهجهات بسیار و ب

کرد و قادر شده بود تصور کاذب و توهم باسابقه در مورد سیاست صبر و مطرح می مشخصاً اکمونیست ر

بسیار مثبت ارزیابی  آنراهم زند، هها برای تشکیل حزب کمونیست را بسی در میان تودهانتظار و کار آرام سیا

 .کردیممی

ی درباره» یما رساله .خلق آغاز شد فدائیهای تماس مجدد و رسمی ما با سازمان چریک ۲۲در پائیز 
شرح مفصلی از ی اضافهرا همراه با مطالبی دیگر که از طرف افرادی از گروه تدوین شده بودند به «انقالب

طور که ذکر شد ما تا این زمان فقط فعالیت خود، در اختیار رفقا قرار دادیم. همانی خچهیخصوصیات و تار

در اختیار داشتیم که مربوط به قبل از تشکیل رسمی سازمان  هاآنزاده را از درفقا پویان و احم یدو رساله

سازمان انتقادات متعددی ما اطالع داده بودند که ابطین سازمان بهاز جانب دیگر ر. خلق بود فدائیهای چریک

گذشته با رفقا مسعود ی همین خاطر بنا بر سابقهرفیق احمدزاده دارد که در حال تدوین است. به یبه نوشته

 یرسالهکه سازمان خود نیز ایراداتی بهو اطالع از این هاآنو مجید، با در نظر داشتن محتوای رساالت 

 های ما، که درپس از قرائت نوشته دارد، هنگامی که سازمان «هم استراتژی هم تاکتیک ی مسلحانهمبارزه»

م نمود که اختالفات اساسی بین گروه ما و ما اعالمواضع ایدئولوژیک خود را آورده بودیم، به مشخصاً هاآن

زاده مورد توافق درفیق احمی رادات ما به رسالهاین نتیجه رسیدیم که نه تنها ایوجود ندارد، به هاآنسازمان 

د درست کمونیستی، از رفقای رفقا سنت غیردگماتیستی، این برخور سازمان است بلکه با وجود شهادت

در « اختالفات جزئی»گذار به سازمان منتقل شده است. بنابراین ما از پیشنهاد رفقا مبنی بر حل بنیان

حال از رفقا خواستیم که قبل از بحث در مورد این اختالفات عینلی درل کردیم وتجانس استقبای پروسه

نکنیم. ما از محتوای اختالفات جزئی اطالع نداشتیم و  هاآنگیری علنی در مورد یک از ما موضعجزئی هیچ



را  هاآن اند، قاعدتاًهای ما را خواندهخبر دارند و هم نوشته دکردیم که رفقا که هم از اعتقادات خوتصور می

استالین »مسائلی مانند  ۲ی که هنگامی که در نبرد خلق شماره دطبیعی بوبنابراین  .اندمنطبق بر هم یافته

تشکیل »و چگونگی  «لنینیسم عصر ما ــدون مارکسیسم تسه مائوی اندیشه»و  «آموزگار کبیر پرولتاریا

زمان حتی اطالع که ما تا آن. اول اینرا مشاهده کردیم از دو جهت بسیار نگران شدیم «حزب کمونیست

 ا که از موضع ضد استالین ما که درآورتر این بود که رفقداشتیم رفقا طرفدار استالین هستند و تعجبن

اختالف اساسی با هم  هاآنهای ما آمده بود اطالع داشتند، بنابر چه تحلیلی ابراز کرده بودند که ما و نوشته

شد که رفقا که از رد دیکتاتوری دموکراتیک خلق توسط ما اطالع ل مطرح میچنین این سواهم نداریم؟

 دون اختالف جزئی قلمداد کرده بودند؟ ثانیاًتسه مائوی با برداشت خود از اندیشه راآنداشتند چگونه تفاوت 

ه بودیم و درج این مطالب در نشریات علنی بدون بحث قبلی مغایر پیشنهادی بود که با رفقا در میان گذاشت

این مسائل اعتراض کردیم و این اعتراضات موجب رد و بدل شدن یک مخالفتی نکرده بودند. ما بالفاصله به

کار خود با سازمان کماکان و ر کنار این پلمیک، ما بهدسلسله رساله بین ما شد که منتشر خواهد شد. معهذا 

های درونی و اشتباهات ما، متاسفانه در معرض ودچون عالوه بر کمب 1بر مبنای قرارهای گذشته ادامه دادیم

در  گرفت.اطالعات نادرستی نیز قرار داده شدیم که از طریق نمایندگان رابط سازمان در اختیار ما قرار می

خصوص زمانی هشود و بی رد و بدل میهای خاصطالعات تنها از طریق کانالها محدود و اشرایطی که تماس

ما داده تصور شود که احتمال دارد اطالعات نادرست به هاآنست نباشد که برمبنای که هنوز دالئلی در د

شد که ما گفته می شود، درست انگاشتن این اطالعات از جانب ما گرچه اشتباه بود ولی اجتناب ناپذیر بود. به

نظر  یزگو کنندهنویسد و باهای سازمان را یکی از رفقای سازمان میجنبش ضربه خورده است و این نوشته

ضد »سازمان اعتقادات عنوان تائید این گفته، رابطین کلی سازمان نیست و ما نباید زیاد نگران باشیم. به

کردند که اکثریت یه میشدند و بر این امر تکما یادآور میشخص خود را به «ئیستیود مائاستالینی و ض

برای  دلیلیموضع خاصی ندارند. ما  دارند و یا اصوالًها توجه و اعتقاد ناین نوشتهسازمان به مطلق اعضای

به مهر سازمان  هااعتراض داشتیم که اگر چنین است چرا نوشته الع نداشتیم ولی ضمناًنپذیرفتن این اط

 شود.مهمور می

دهی سازمانی رازات استالینیستی ربطی به نحوهبه این اکشد این بود اطالع دیگری که به ما داده می

باورهای تئوریک گذشته است که چون هنوز با آن  یادامه سازمانی ندارد و صرفاًبط و مناسبات درونو روا

ای مورد برخورد نشده ادامه یافته است. این مسئله نیز تا زمانی که خالف آن برای ما ثابت نشد تا اندازه

 پذیرش ما قرار گرفته بود. 

کلی مغایر ، بهغیرتشکیالتیرق تاریخ اطالعاتی از طیافت. در این ادامه  ۹۴۲۳این وضع تا پائیز 

نکردنی را های در ابتدا باورعاتی که سئوالدر اختیار ما قرار گرفت. اطال ما اظهار شده بود،کنون بهکه تا چهآن

 .توضیحی بدهیم ائل امنیتی قادر نیستیم در مورد این اطالعات فعالً کرد. ما به لحاظ رعایت مسمطرح می

در  است که مطابق اطالعات جدید مناسبات درونی و بیرونی سازمان مطلقاً  کنون گفتنی است ایناچه آن

مطابق ها در یک توهم درازمدت، عبارت دیگر ما متاسفانه سالقطب متضاد اطالعات قبلی ما قرار داشت. به

                                                 
تر شدن ها نیستیم. این اقدامات جهت ارگانیکقادر به ابراز آن عمل آمد که فعالًتجانس اقدامات دیگری نیز از جانب ما بهی ع پروسهبرای تسری1 

 تجانس انجام گرفتند.ی مناسبات ما و تسهیل پروسه



ی داده شده بودیم و در پروسهقرار یا رابطین آن ــ تنظیم کرده بودند،  ای که سازمان ــشدهحسابی برنامه

های فاحش و در مواردی تجانس با سازمانی قرار گرفته بودیم که هم از جهت نظری و هم عملی، تفاوت

اساسی متعارض با ما داشت. طبیعی بود که اطالعات جدید بالفاصله با رابطین سازمان مطرح شدند.  طورهب

مردد( نه تنها اطالعات جدید را تائید کردند بلکه مقادیری  طورهبنفر  جز یکقاطعانه )به ضاعهمه رابطین و ا

 ما بوده است.آن افزودند و اضافه کردند که دستورات تشکیالتی تا کنون مانع دادن اطالع درست بههم به

حقیق این نظر بود که بالفاصله کادر تماس و ت یو شدید ما به سازمان توام با ارائه جانبههمهانتقاد و اعتراض 

ینه ما به ت و سقم اطالعات روشن گردد. هر آتر شود و تیمی به ایران اعزام شود تا تکلیف صحباید وسیع

 دانستیم.شترک را مجاز نمیروز کار ممان قطعی داشتیم حتی یکصحت اطالعات واصله ای

نظری سازمان در  خود نیز گویای این نکته بود که مسائل نو ای ــاق افتاد چه در عمل اتفمتاسفانه آن

این بود که سازمان  ــپود سازمان بافته شده است نبوده بلکه در تارو« باورهای تئوریک گذشتهی ادامه»حد 

 ،در مقابل اعتراضات و پیشنهادات ما ،نظر بسیار مساعدی در موارد مکرر در مورد ما ابراز کرده بود کنونه تاک

ه را برای ساکت کردن ما شروع نمود. در این حمالت مسائلی که کلی غیر اصولی اتخاذ کرده و حملهب یرویه

اند و همه نیز با نظر مستقیم رابطین سازمان انجام اند یا مورد توافق سازمان بودهح نبودهرها مططی سال

ر ای از اعمالی را که دحتی پارهگهان مورد انتقاد و حمله قرار گرفتند. سازمان در این روال ایافته بودند، ن

یق رابطین مربوطه مطرح دستورات تشکیالتی که از طر یراخاطر اجبر خالف تمایل خود ولی بهذشته ما گ

ام نداده بودیم ناگهان مورد مخالفت قرار داده و ادعا کرد که رابطین سازمان خودسرانه در مواردی شد، انجمی

 اند.کردهاز جانب سازمان عمل می

موجب اعتراض ما به نظرات و کردار و مناسبات سازمان شده بود با  بدین ترتیب مسائلی که در گذشته

ما ثابت شد که اطالعات  العملی سازمان و رابطین آن مضاعف شد و در عمل بهبرخوردهای متقابل و عکس

تشکیالتی در اختیار ما گذاشته شده بود صحت داشته است. طرق غیرجدید که در مورد وضع سازمان به

مسائل مطروحه  یو تحقیق در مورد کلیه جانبههمهبرای تدارک امکان بحث وسیع و  همدت چند مابه

سازمان شد.  موجب قطع ارتباط ما و رابطین سازمان با ۲۲ولی ورود ضربات در اردیبهشت ماه  2کوشش شد

ا کوششی که بالفاصله پس از ورود این ضربات جهت مرمت سازمان مورد نظر بود به نوعی توافق موقت ب

رابطین سازمان تا تعیین و روشن شدن وضع سازمان منجر شد. این خواست مشترک ضمن پالتفرمی که در 

مواضع ما و ی که نماینده آنجاتیرماه مورد توافق طرفین قرار گرفت رسمی شد. بخش سیاسی این پالتفرم، از 

 رج خواهد شد.دز نیست در زیر نیتی نیگر مسائل معینی بوده و حاوی مطالب امزمان و بیانرابطین در آن

 

                                                 
 با حذف مسائل امنیتی منتشر خواهد شد.این تدارک و کم و کیف آن اسناد بسیار مهمی وجود دارد که در صورت ضرورت ی در مورد نحوه2 



 

 پالتفرم مشترک

 ۶۵۳۳تیر 

 مقدمه:

برقرار شد از جانب « ستاره»خلق و گروه  ییفدا یهاکیسازمان چر نیب ۹۴۲۲ رماهیت خیکه از تار یتماس

گروه ستاره  کهیطورشد، به یتلق رانیمسلحانه در ا یمبارزه تیدر جهت تقو یقدم مثبت و مؤثر نیطرف

اعالم داشت و  قخل ییفدا یهاکیخواست خود را جهت ادغام کامل در سازمان چر یوتاهظرف مدت ک

، انقالب یدربارهشده بود مانند  نیخود را که تا آن زمان تدو یالتیو تشک ک،یتئور ک،یدئولوژیا ینظرهانقطه

 انیسازمان در مگروه ستاره با  یدر باره یو شرح نیمائو و در مورد استال یشهیسئواالت در مورد اند

اختالفات  ایستاره اعالم نمود که با وجود پاره وهگذاشت. سازمان پس از قرائت و بحث و نقد نظرات گر

و  ندیبیخلق و گروه ستاره نم ییفدا یهاکیسازمان چر نیب یموجود، معهذا اختالف نظر اساس ینظر

زمان با ردوبدل نظرات، خواهد شد. هم یتجانس عمل یپروسه یادغام گروه در سازمان پس از ط نیبنابرا

سازمان و گروه به وجود آمد که به مدت دو سال ادامه داشت. در  نیب ممکن کیارگان یهمکار نیترکینزد

 .دانستندیاز سازمان م یسازمان قرار داشتند و معناً خود را عضو اریمدت افراد ستاره کامالً در اخت نیا

تماس با سازمان انتقال به ایران بود، در اولین تماس با سازمان ی گروه از قبل از چون هدف عمده

ی تجانس، رفقایی برای رفتن به جهت تسریع پروسهخواست گروه در این انتقال مطرح شد. بدین علت و به

نند گان سازمان به اعزام... فرد موقتاً بسنده شد تا دیگران بتواایران آماده شدند. منتها بنا بر پیشنهاد نمایند

ها گذاشته بود انجام دهند. در طول این مدت دو سال ی آندر خارج از کشور وظایفی را که سازمان بر عهده

ی سازمان ی فعالیت افراد گروه بنا بر بحث جمعی و با تأیید و تصویب رفقای نمایندهمحل اقامت و نحوه

 طورکامل ادغام یافته بود.کشور بههای سازمان و گروه در خارج از گرفت و درحقیقت فعالیتانجام می

یی از ایرادات ایدئولوژیک به پاره ها را مربوطکردها در داخل سازمان ــ که افراد گروه آنبروز بعضی عمل

ی ضرورت رفتن افراد به ایران بودند ــ موجب شد که مسئله دانستند که با آن مخالفموجود در سازمان می

لهذا جمع در معیت و گیری نهایی در مورد ادغام گروه بسیار حیاتی شود. یمجهت بررسی و بحث مسائل و تصم

که حتماً افرادی در اسرع اوقات به ایران اعزام شوند. و این  تصمیم گرفت 3ی سازمان،نظر و تصویب نمایندهبنا به 

یین مشی به ایران مسئله به داخل اطالع داده شد و سازمان نیز اظهار تمایل کرد که رفقایی برای بحث و تع

 بیایند. 

علت اشکاالت مرز امر انتقال قدری طول کشید. در همین مدت بود که ضربات اخیر نسبت به سازمان  به

گان سازمان و در داخل وارد آمد و بنابراین تجدید نظر کلی در مورد تقدم و تأخر اهداف ضروری گشت. نمایند

ی همه در این مرحله، برقراری تماس با سازمان ترین وظیفهگروه مشترکاً به این نتیجه رسیدند که عمده

ی همه یزودتر انسجام سازمان برقرار شود. اگر این تالش به سرانجام نرسید وظیفهباشد تا هرچه می )).....(( )*(

که برای آنگان سازمان و گروه است که مشترکاً در امر )).....(( اقدام کنند. معهذا ما ــ این مجتمع ــ نماینده

                                                 
پور هر دو در آن جلسه حضور و در ی سچفخا در جلسه اشتباه سهوی است. اشرف دهقانی و محمد حرمتیاشاره در این سند به حضور تنها یک نماینده 3

 تصویب آن تصمیم شرکت داشتند. این توضیح و }{ها در هنگام تایپ افزوده شده است. 



بندی از صحیحی انجام شود، الزم است که یک جمع طریقاین اقدام برای اعتالی جنبش مسلحانه و سازمان به

ی همکاری آینده ارائه شود تا تجدید سازمان بر مبانی تشخیص واقعیات و اختالفات گذشته و حدود کلی نحوه

 داشتن دورنما از آینده انجام گیرد.

 ت اخیر:اختالفای در باره

های فدایی خلق و گروه های مشترک نمایندگان سازمان چریکاختالفاتی که در یک سال اخیر در فعالیت

کنندگان نشست ی شرکتستاره خود را نشان داد ریشه در جریاناتی دارد که در نکات زیر با توافق کامل کلیه

 شود:بندی میجمع ۹۱۹۷مشترک عمومی در ژوئیه 

 لوژیک اختالفات: ایدئوی ـ ریشه ۶

ی شماره نبرد خلقفدایی خلق از  هایی استالین و استالینیسم: بنا به نظر گروه ستاره، سازمان چریکالف ـ مسئله

ی انقالب ــ جواب به دربارهی کبیر پرولتاریا( و استالینیسم )جزوه، در مورد استالین )رهبر ۳۹ی صفحه ۲
( موضعی قاطع به طرفداری کامل از استالین و استالینیسم اتخاذ کرده و «انقالب یدرباره»ی درباره مالحظاتی

مظاهر آن در عمل سازمان نیز دیده شده است. این موضع و کردار به این شکل و ابعاد در زمان تشکیل سازمان 

دست طوریکبهی سازمان سال و نیم قبل در سازمان سابقه نداشته است. گروه معتقد است که توده و تا یک

ی سازمان ای برای اعضای پایهشدهبندیجمع یی استالین و استالینیسم مسئلهچنین موضعی ندارد و مسئله

ی استالینیسم و مسئله»های نقدی بر نیست. موضع گروه در مورد استالین و استالینیسم منعکس در نوشته

«( ی انقالبی دربارهجزوه»ی درباره نظری نقادانه بر )مالحظاتی»، «ی سوسیالیستیبوروکراسی در جامعه

گان سازمان در این مورد معتقدند که: موضع سازمان نسبت به استالین از اساس هیچ فرقی با است. نمایند

اند. در طور مائو بودهی سازمان، رفقای طرفدار استالین و همیندهندگان اولیهگذشته نکرده است، تشکیل

قبول مشی استالین، انتقاداتی به بعضی عملکردهای استالین داشته و دارد که  گذشته و اکنون سازمان با وجود

ابراز آن مظاهر عملی ی جواب به چند سئوال رفقای گروه ستاره آمده است. گروه ستاره در مشخصاً در جزوه

ی و غیرواقعی برد و این توهم ناشی از دید ذهنبسر می استالینیسم که معتقد است در سازمان دیده شده، در توهم

 برد.سر میو عدم شناخت دقیق آن از شرایطی است که سازمان در آن به  گروه نسبت به سازمان

میان سازمان و گروه در خارج کشور شد  های اساسی اختالفنتیجتاً ظهور و اعالم این مواضع و کردار یکی از پایه

ــ اوایل فروردین  ۹۱۹۷تالف در تاریخ مارس و بر مناسبات متقابل تأثیر خود را نهاد. }برای{ حل این اخ

مشترک از رفقای سازمان و گروه به ی اول بدین شکل مشترکاً تصمیم گرفته شد که یک تیم ــ در جلسه ۹۴۲۲

، «(ی انقالبی دربارهجزوه»ی نظری نقادانه بر )مالحظاتی درباره هایایران رفته و بر اساس جزوات و نوشته

به راست در سیاست  گرایش»، نقدی بر «ی سوسیالیستیی بوروکراسی در جامعهم و مسئلهاستالینیس»نقدی بر 

ی تدارک و مرحله»، «مارکسیسم ــ لنینیسم عصرما؟ دونی مائو تسهاندیشه»، «ای چینخارجی جمهوری توده

ن به بحث نشسته و گیرد با رفقای سازماکه نظریات گروه را در بر می« ی مسلحانه در این مرحلهنقش مبارزه

بنا بر توافق نظری در این مورد و موارد دیگر ایدئولوژیک یا عدم آن، کار مشترک انقالبی در سازمان و یا در کنار 

سازمان را آغاز کند. با جریانات اخیر و ضرباتی که سازمان متحمل شده است الزم آمد که این مسائل یک بار 

 یابی شود.دیگر در نشست مشترک عمومی طرح و راه



ی استالین، سازمان گیری دربارهزمان با اعالم موضعدون: همی مائو تسهی مائوئیسم و اندیشهب ـ بر سر مسئله

، ۲ی شماره نبرد خلقعنوان بیان خالق مارکسیسم ــ لنینیسم عصر حاضر )دون را بهنظریات مائو تسه

کنیم هیچ کمونیستی های رفیق مائو هم که فکر نمیراجع به تجربیات انقالبی چین و درس»( و ۳۹ی صفحه

ی اعدام عباس شهریاری...( و نکاتی مانند این بیان داشت که )جزوه« در اهمیت و درستی ان شک کند...

زمینه نیز ی مارکسیسم ـ لنینیسم عصر حاضر است. در این گر موضع تئوریک، ایدئولوژیک رفقا در زمینهبیان

گرایش به راست در سیاست خارجی »بر  های نقدیفاوت دارد )تحلیل گروه در نوشتهگروه ستاره موضعی مت

آمده است(. در این زمینه « دون مارکسیسم ــ لنینیسم عصر ما؟مائو تسه یاندیشه»، «ای چینجمهوری توده

گرفته  تصمیم ۹۱۹۷ـ مارس  ۹۴۲۲ی اول در نشست مشترک عمومی مجتمع به تاریخ فروردین نیز مانند نکته

 شد.

نبرد های فدایی خلق در ی سازمان چریکشدهی مسلحانه: میان مواضع اعالمی دید از مبارزهج ـ در زمینه
ی مسلحانه و چگونگی آن اختالفاتی ای از مبارزهو جزوات داخلی و گروه ستاره بر سر دید و تحلیل مرحله خلق

ی مرحله»، «ی انقالبدرباره»های موضع گروه در نوشته ها و اسناد فوق ووجود دارد. موضع سازمان در نوشته

 آمده است. ،«ی مسلحانه در این مرحلهتدارک و نقش مبارزه

گان سازمان و گروه ستاره مواضع سازمان و گروه در مورد ضرورت، چگونگی و جهت نظر نمایندبه 

دیگر ندارد و امکان رفع کامالً متضاد با یکاختالف شدید الینحل و ی مسلحانه در این مرحله تفاوت نظر و مبارزه

 تفاوت نظر و اختالف در بحث و برخورد صمیمی نظری و عملی وجود دارد. و حل این

 

 : بندیجمع

گر اختالف نظر ایدئولوژیک ــ تئوریک مواضع گروه و سازمان است. ای از نکات دیگر بیانـ نکات فوق و پاره ۹

ی مراحل جنبش و قد است که مسائل ایدئولوژیک ـ تئوریک در همهنشست عمومی مشترک )مجتمع( معت

شرایط سیاسی ـ اجتماعی امروز ی تدارک اهمیت اساسی دارد. ضمناً اعتقاد دارد که در همچنین در مرحله

اختالفات نظری و عملی در اجزای مختلف جنبش کمونیستی امری  جامعه و سطح عمومی جنبش، وجود و ظهور

چه مهم است این است که در ی برخورد عمل خالق انقالبی ممکن است. آنها در پروسهل آنطبیعی است و ح

مختلف، محیطی دمکراتیک که امکان طرح آزاد نظریات و برخورد همکاری، هماهنگی و تجانس میان اجزای 

ن چنین است. را فراهم آورد وجود داشته باشد و در مثال مشخص همکاری و تجانس گروه با سازما ایدئولوژیک

جاکه بر جنبش انقالبی ضرباتی شدید از جانب دشمن وارد آمده است الزم است ]دانسته شود[ بنابراین و ازآن

ی ایدئولوژیک که کمکی برای رسیدن به مواضع واحد است و با وقوف به جانبهدر حین برخورد اصولی و همه

ر همکاری خالق و عملی مشترک برای )).....(( این اصل وجود محیط دمکراتیک برخورد ایدئولوژیک میان ما، د

 اختالف ایدئولوژیک دلیلی برای عدم همکاری و وحدت عمل مشترک نیست.
از نظر روابط تشکیالتی و سیاسی، اعضای سازمان و گروه ستاره بیش  سیاسی و تشکیالتی:ی ــ در زمینه ۲

ی خود باعث کردند. این امر در ادامهعمل می بودن حدود و ثغور سیاسی ـ سازمانیاز دو سال بدون روشن

های ها روشن نباشد. در ماهوجود آید و حد و مرز و چگونگی مسئولیتشد که روابط گسیخته و ناروشنی به 



دلیل عدم ارتباط منظم ایران با خارج و پیدایش برخی سوءتفاهمات و اختالفات متقابل برای رفقای اخیر به 

بودن دهی ناکافی و ناقص خارج کشور، ارتباط نامشخص و عدم روشنی گروه و گزارشرهبری سازمان و اعضا

یی از اختالفات بدل شد که رفع این وضع در دستور ها ]سوءتفاهمات[ به پارهحدود و ثغور کارها و مسئولیت

 گیرد.قرار می« مجتمع»کار نشست عمومی مشترک 

معتقد « مجتمع»نشست عمومی مشترک  های مختلف:وه در زمینهایرادات و اختالفات متقابل سازمان و گر ـ ۴

غیره دهی و دلیل نقصان در گزارشی واقعی ندارد و بهکه بسیاری از سوءتفاهمات سازمان پایهاست نظر به این

 باید متوجه مرمت سازمان )).....(( به هاها و کل کوششی انرژیپدید آمده است با تحلیل از شرایط فعلی، همه

ی ایران شود و این مطالب لزوم عاجل توضیح و حل خود را عنوان سازمان کمونیستی و پیشرو جنبش مسلحانه

گونه مسائل مهم تشخیص داده شد در جهت رفع آن دهد. لیکن اگر هنوز برای رفقای سازمان ایناز دست می

 شود.کنار گذاشته میکوشش خواهد شد و در غیر این صورت به 

*  *  * 

رفتن احتمالی امکان بحث وسیع و برخورد نظری به موارد ا توجه به ضربات اخیر دشمن به سازمان و ازبینب

چنین با توجه ساختن سوءتفاهمات و هماختالف ایدئولوژیک، تشکیالتی ـ سیاسی و ایرادات متقابل و مرتفع

ی کار انقالبی اعضای سازمان و عمدهی اکید به این اصل مهم اساسی که اکنون )).....(( مرمت سازمان وظیفه

، با شرکت رفقا )).....(( نمایندگان سازمان، و ۹۴۲۲= تیرماه  ۹۱۹۷نشست مشترک ژوئیه  گروه ستاره است،

ای برای رفقا )).....(( از افراد گروه ستاره، تصمیم گرفت بر اساس نکات زیر و توضیحات فوق که خود زمینه

ریزی و تقسیم کار و مسئولیت مجدد دست به فعالیت پیگیر و وسیع در ا برنامهتوضیح و رفع اختالفات است، ب

 داخل و خارج کشور بزند.

سازمان و گروه ستاره تا امکان  دارد که مواضع ایدئولوژیکاعالم می ۹۴۲۲ـ نشست عمومی مشترک تیرماه  ۹

ای مشترک آینده منظور گشته و هاحتمالی بعدی برای برخورد و تعیین تکلیف نهایی حفظ شده و در فعالیت

طرح در سازمان بوده و شود. این مواضع متفاوت و مطالب و اظهارنظرهای مختلف دیگر، قابلدر نظر گرفته می

 دهد.گیری ایدئولوژیک را ضروری تشخیص میها برای ارتقای سطح تئوریک و موضعبحث داخلی بر سر آن

ان سیاسی ـ نظامی یکی از اصول فعالیت آینده و کار تشکیالتی این ی مسلحانه و اصل سازمی مبارزهـ ادامه ۲

 مجتمع در داخل کشور خواهد بود.

های اساسی رود. تشکیل هستهمیمنظور برقراری ارتباط با اعضای سازمان )).....(( به ایران ـ تیم مشترکی به  ۴

 یم مشترک وجود نداشته باشد.های تارتباط پس از کوشش گیرد که امکانات برقراریزمانی صورت می

ـ تا زمان تحقق وظائف تیم اعزامی به ایران، یعنی برقراری تماس با رفقای سازمان )).....((، در صورت عدم  ۳

های منتخب که مشترکاً از ی کمیسیونوسیله های خارج از کشور بهی فعالیتامکان برقراری تماس، مجموعه

شود. پس از تحقق وظایف در ایران توسط تیم شکیل شده است رهبری میاعضای گروه و نمایندگان سازمان ت

تواند به می« مجتمع»های آنان نشست عمومی مشترک مشترک اعزامی و رسیدن رهنمودها و گزارش

 های جدید اقدام کند.کار و مسئولیتریزی مجدد و تقسیمبرنامه



عنوان مثال مجاهدین خلق ایران( بر اساس ن ایران )به های دیگر اپوزیسیوها و گروهـ ارتباطات با سازمان ۲

یابد. ی قبل( ادامه می)جلسه ۹۴۲۲= فروردین  ۹۱۹۷آراء نشست عمومی مشترک مارس اتفاقگیری بهتصمیم

 ی این پالتفرم است. )**(گیری ضمیمهمتن تصمیم

شود های عمومی مشترک )مجتمع( تصمیم گرفته میهای خارج از کشور در نشستـ خطوط سیاسی فعالیت ۷

های آینده انجام های منتخب نشست فعلی و نشستطرف کمیسیونها از و اجرای تصمیمات و مسئولیت

 پذیرد.می

ی سازمان در داخل کشور و مبارزه متآید مستقیماً در خدوجود میی امکانات موجود یا امکاناتی که به ـ همه ۹

 گیرد.های مجتمع عمومی مشترک قرار میفعالیت

ی )).....(( را )اگر تماس با سازمان ممکن نشد این مجتمع وظیفه« مجتمع»های داخل و خارج کشور بخش ـ ۸

فاوت است، عهده دارد( دو جزء ضروری یک کل واحدند. اگر چه وظایف و محیط کار در این دو بخش متبه 

ذکر است که امکانات و  بهریزی مشترک مجتمع قرار دارد. الزم لیکن این جدایی و تفاوت بر اساس برنامه

 مبارزه انقالبی داخل قرار دارد. )*+( یهای خارج عمدتاً درخدمت ادامه و توسعهفعالیت

 توضیحات

 اند.خارجی حذف شدهاند به دالئل امنیتی در انتشار هایی که در ))...(( آمده* بخش

 بینیم.حاضر هنوز ضروری نمی** انتشار این ضمیمه را درحال

هایی از پالتفرم تشکیالتی آراء تصویب شد ولی اختالفات نظر در مورد بخشاتفاقاین پالتفرم سیاسی به*+ 

 ی تجانس ــ شد.موجب عدم امکان ادامه کار مشترک ــ و درحقیقت قطع پروسه
 

طریقی که توافق شده بود و علت امتناع بعدی رابطین سازمان در کوشش جهت مرمت سازمان بهمتاسفانه به 

که آنرغم علی ــعنوان انتظار برای دریافت دستور تشکیالتی از سازمان اتخاذ موضع منفعل از جانب آنان به

ب عدم اجرای مفاد موج ــارده به مرکزیت سازمان انتظار بیهوده است علت ضربات ومسلم شده بود به

جدید ی کنندهالعات دگرگونو رابطین سازمان شد. از دریافت اطفات ما پالتفرم و تشدید بیشتر اختال

نتیجه شده بود. با در ث وسیع و تحقیق و بررسی کوشش بالگذشت و تمام این مدت برای بحسال مییک

ما رسیده بود ضمن پراتیک روزمره ه بهای ککنندهو اطالعات نگرانبسیاری از مسائل  کهآننظر گرفتن 

طور هب هاآنرابطین سازمان همکاری ما را با ی رویه کهآنصحت خود را اثبات کرده بودند و با در نظر گرفتن 

رابطین را ی همکاری با در نظر گرفتن اطالعات جدید و رویهی ممکن کرده بود و ما ادامهاصولی غیر

های خود را مستقل از دیدیم، لهذا تصمیم گرفتیم که فعالیتی خود میهاآنمپا زدن به آرپشتی منزلهبه

های ارتباطی جدیدی با سازمان برقرار کرده و لرابطین سازمان ادامه دهیم و در عین حال سعی کنیم کانا

  ت.از نظر ما خاتمه یافتجانس ی طریق پروسهسی کنیم. بدینرستقل مسائل را برمعنوان دو سازمان به

اصله پس از آن انتشار زمان با انتشار این نوشته و بالفالزم به تذکر است که عالوه بر مطالبی که هم

های فراوان دیگری نیز بین ما و سازمان رد و بدل شده گیریالب کتبی و اظهار نظرات و موضعیابد، مطمی



که این مطالب باید انتشار یم که با آنااست. ما پس از شور فراوان در درون گروه خود به این نتیجه رسیده

« اسرار سازمانی»یش آید که ما نتشر نخواهیم کرد مبادا این تصور پرا م هاآن مایابند معهذا در این مرحله 

ایم. ما امیدواریم سازمان را فاش کرده ــگنجد یز در آن میتفسیر رفقاً تقریبا همه چای که بهمقوله ــ

رغم نظر رابطین خود با انتشار این اسناد موافقت کند. معهذا ما دو نکته را یاد لیهای فدائی خلق عچریک

مالحظات امنیتی یا سیاسی  کهآنمحض داری ما دائمی نخواهد بود و بهاین خود کهآنکنیم. اول ری میوآ

تواند مطرح باشد شرطی می ی ما بهخودداری حتی موقت را منتشر خواهیم کرد. ثانیاً هاآنمنتفی شود  هاآن

طور مستقیم یا غیرمستقیم پراکنده نگردد. در غیر هکه سخنان و شایعات خالف آن از طرف رابطین سازمان ب

نخواهیم شمرد و مسئولیت  داری بیشتر را مجازت که ما برای روشن شدن اذهان خودصورت طبیعی اساین

 بل نخواهیم کرد.تق آنرا

*      *      * 

کسب شرایط الزم برای فعالیت  دهی و کوشش جهتتصمیم به فعالیت مستقل، کار سازمانبالفاصله پس از 

ت مان آغاز شد. معهذا آغاز فعالیتنظریا ی اجرایریزی براعنوان یک سازمان مستقل کمونیستی و برنامهبه

یگری نیز که ما خلق نبود بلکه الزم بود که بند د فدائیهای مستقل ما تنها شامل استقالل از سازمان چریک

زمان و دید و بینش ما در آن های فدائی خلقسازمان چریکی بر توصیه ساخت و بنارا به گذشته متصل می

های سازمانفعالیت متشکل گروه ما در ی ند سال گذشته حفظ شده بود قطع گردد. این بند ادامهدر چ

اعضای اطالع سایر  مورد، از مدتی قبل بهر این ملی ایران خارج از کشور بود. ما قصد خود را دی جبهه

گونه رسالتی در انقالب هیچ آنکهرغم ملی خارج از کشور را علیی که ما جبهه آنجاملی رساندیم. از ی ههجب

فعالیت سازمانی و متشکل آن  کهآن به شرطدانیم، در آینده می ایران برای آن قائل نیستیم، سازمانی مترقی

م، با آن مانند هر ا در جهت کلی اهداف خود تشخیص دهیارد مشخصی که فعالیت آن رادامه یابد و در مو

 سازمان مترقی دیگری همکاری خواهیم کرد.

 

 خودی انتقادات ما به گذشته

امروز، پس از  های گذشته انتقادات فراوانی داریم. این انتقادات خصوصاًهای خود در طول سالما به فعالیت

 های اخیر، خصوصاًچه که در طی سالهستند. امروز در پرتو آنتر ز قضایا و امور، روشنشدن بسیاری اروشن 

گرچه این بررسی و تحلیل توانیم ایرادات گذشته را بررسی و تحلیل کنیم. هفت سال اخیر، گذشته است می

 اشاره کنیم. اتی از آن کا نیز باید به نجمفصل کار انجام گیرد در اینی خچهتدوین تاری باید هنگام

خواست ما به شرکت فعال در  ـریزی جامع قبل از حرکت به منطقه عدم تدوین کل نظرات و برنامهــ  ۹

تاکتیک، علل تدقیق انسجام تئوریک و ی بها دادن به مسئلهتوجهی و کمانقالبی، در کنار کمی مبارزه

دیگری بودند. فعالین گروه ما از جریاناتی این نقیصه بودند. معهذا این علل خود معلول شرایط ی بالفاصله

دیگر و بدون تاثیرگذاری متقابل رشد یافته و در ارتباط ارگانیک باهم نبودند. برخاسته بودند که جدا از یک

طبقاتی حاد و در ارتباط با ی لنینیسم تعلقی نبود که در یک مبارزه ــرکسیسم اتعلق فعالین این گروه به م

لنینیسم دارای نقاط  ــرو دانش و درک ما از مارکسیسم رگر ایجاد شده باشد و از اینکای مبارزات طبقه

نمائی خودها رای برنامهو نیز اج هایزیربرنامهدر مشی، در  بود. این نقاط ضعف در موارد مکرر،ضعف فراوانی 



کاری کاری و خردهاکندهضروری و پرهای غیرم مشاهده کنیم که فعالیتتوانیسهولت میکردند. امروز بهمی

رویت است که ما روشنی قابلهخود اختصاص داده بود. و باز بای از نیرو و فعالیت ما را بهمالحظهبخش قابل

علت اشکاالت تری داشته باشیم که بهتر و اصولیهای اساسیها و فعالیتتوانستیم برنامهدر مواردی می

 .نشدیم هاآناجرای بینشی فوق موفق به

داخل و های سازمانعلت ایرادات بینشی و نداشتن شناخت درست از ما به ـداخل های سازمانتماس با  ــ ۲

کردیم. یآلیزه ممبارزین آن و بر مبنای یک سلسله برداشت ذهنی از انقالبیون جهان، جریانات داخل را ایده

اولین  کهآنالبی راستین داشتیم. با وجود ای که از انقبود از ایدهکشور تجسمی  برای ما یک انقالبی درون

داد معهذا ما ما نشان میگروه فلسطین بایستی نادرستی برداشت ما را بهتماس ما با برخی از منتسبین به

همین برخورد هوش آئیم. تماس ما با مجاهدین خلق نیز تکراری از که به کردیمتر از آن فکر میهنوز ذهنی

ها تماس نزدیک دانستیم. تنها پس از سالرا از تمایالت سکتاریستی مبرا می هاآنمات دابود. ما اظهارات و اق

گیرد و مالحظات و منافع ورت نمیانقالب صی ات بر مبنای منافع عالیهاقدامی بود که متوجه شدیم همه

در طول زمان  دارد. معهذا برای بیان حقیقت باید گفت که این گرایشات هاآنای در سازمانی نقش برجسته

سازمان بنا بر تحلیل ما در موارد مکرری نشان ی هکه رزمندگان اولیشدید شد در حالیدر سازمان مجاهدین ت

هر حال این مسئله از شدت مقدم بدارند. به دداده بودند که قادرند منافع جنبش را بر منافع سازمانی خو

 کاهد. و مبارزه چیزی نمی آلیزه کردن مبارزینانتقاد نسبت به ما مبنی بر ایده

در قراولی رفقا ائی خلق به منتهای خود رسید. پیشدهای فاین نوع سوبژکتیویسم در رابطه با چریک

آنان، از جمله عواملی بودند که در ی لوژیک و آثار اولیهوتشابهات ایدئ مسلحانه در ایران،ی شروع مبارزه

آل اعتالء داده بود. پس از قطع ارتباط اولیه، زمان کمابیش ایدهحد یک سافکری ما این سازمان را بهی زمینه

جای تمرکز قوا در اقدام مستقل، خود را در موضع مدافعین و مبلغین این سازمان قرار دادیم و باالخره ما به

نقادانه به مسائلی  ناخت از ماهیت سازمان، بدون توجهون داشتن و کسب شمجرد برقراری تماس مجدد، بدبه

گذشت، بدون درک ابعاد ضرباتی که متوجه سازمان شده بود و سازمان را از نظر ول و حوش میکه در ح

کردیم قرار داده بود...، با شوقی زائدالوصف ما تصور می کهآندیگری جز ی بینشی و اسلوب کار در مقوله

گر هرآینه تصوراتی که از سازمان انحالل گروه، ا .ادغام در سازمان شدیم و گروه خود را منحل کردیمی آماده

شد. هنگامی ی رزمنده محسوب میخودی خود اقدامهید آن زمان ما بود، بداشتیم مطابق واقعیت و مطابق د

کوشش جهت پیوستن  هاستیسایر کمونی کند وظیفهکه سازمانی کمونیستی در سطح جامعه فعالیت می

که اساس برداشت  جاآنر باشد که مانع پیوستن شود. ولی از قدتفاوت نظرها ان آنکهاین سازمان است مگر به

ی حاظ نظرات و عمل آن، درست نبود و ما در مورد مبارزههای فدائی خلق از لز سازمان چریکما ا

ی فراوانی بودیم، بنابراین انحالل گروه اقدامی شد که ما را در مبارزه با معایبی هاپرولتاریائی دچار ناروشنی

 سالح ساخت. ای بیمشاهده کردیم تا اندازه که بعداً

رستی که رابطین سازمان دویستی ما، اطالعات ناتیطور که گفتیم در زمینه مناسب سوبژکهمان البته

انب ما موجب شد که جگذاشتند، مزید بر علت شده بود. پذیرش بدون تردید اطالعات از در اختیار ما می

ما را ثابت کرد با بحران عجیبی های رستی عمیق برداشتدزمان، ناات جدید و رفتار ساعهنگامی که اطال

ها در مورد سازمان در ستیم مسائل جدید را نبینیم و نه پذیرش این حقیقت که سالنتواروبرو شدیم. نه می



ا ممکن وضع ری ایم بازگو کنیم و نه ادامهچه را دیدهر آسانی بود. ما نه قادر بودیم آناایم کسر بردههتوهم ب

تجانس را بالفاصله ی در همان زمان دست به اقدام قاطع و مستقل زده و پروسه کهآنجای دیدیم. و باز بهمی

رابطین آن مبنی بر خواست و امکان تصحیح مسائل، ما را از  های سازمان وسال وعدهخاتمه دهیم، حدود یک

اطالعات نادرست در اختیار ما قرار داده بودند  تقل بازداشت. ما انتقاد را تنها متوجه کسانی کهساقدام م

گرفت چشمه میاطالعات از جانب ما و برخورد آن زمان که از بینش ما سری م. پذیرفتن غیرنقادانهیداننمی

 ر بیشتر است.انتقاد بسیای شایسته

ی فعالیت در جبهه ما قبل از آغاز فعالیت خود در منطقه به نامکفی بودن ـملی ی حفظ ارتباط با جبهه ــ ۴

ی ملی و ضرورت تشکیل سازمان کمونیستی پی برده بودیم ولی هنوز این توهم در ما وجود داشت که جبهه

ایدئولوژیک مختلف باشد. براساس این توهم که از ضعف بینشی و های سازمانتواند محل تجمع ملی می

 ـ البته با شکل و محتوی جدید  ـایران  ملیی جبههگرفت در ابتدا شعار احیاء ایدئولوژیک ما سرچشمه می

م رسالت دهای انقالبی در ایران، و اعتقاد به عو هستهها سازمانکردیم. پس از آگاهی از وجود  را مطرح

که ردیم. عالوه برآن امکانات فعالیتی خاصی جهت قطع پیوند خود با آن نک ملی هنوز هیچ اقدامی جبهه

که این د. با آنرکفعالیت در جبهه ترغیب میی ادامه انه وجود داشت ما را بهملی در خاورمیی ههبرای جب

 نقالبی قرار داشت معهذا شایسته بود که در صورت امکان افراد دیگری کهامکانات در خدمت جنبش ا

ما با جبهه و ی سابقهچون پیوند بااز آن استفاده کنند، شخص کمونیستی کنند خواستند کار منمی

های رفع ضعف برد و بهفعالیت به اسم جبهه، قاطعیت ما را در قطع ارتباط از بین می یادامه

 رد.کبینشی ما کمکی نمی

 در ایران با اعزام افرادی در حال کار مشخصی های مستقل، زمینههنگامی که پس از شروع فعالیت

صورت قطع بندهای گذشته بهبهه اعتقادی ما را به رسالت جتوانست بیگیری بود و این مسئله میشکل

که این کار شد. اینی به حفظ فعالیت در جبهه موجب ادامه هاآنی تجدید تماس با فدائیان و توصیهآورد، در

های تجانس با برداشتی که اگر پروسهنانست باشد یا نه قابل بحث است. ایتونفع جنبش انقالبی میهکار ب

ث باشد. تواند مورد بحمضاری داشت نیز می ای چه فوائد و چهههفعالیت جب اینی توام بود، ادامه بینانهواقع

، این کار تجانسی های ما و با نااستواری پروسهنادرستی برداشتاساسی این است که با ی ولی مسئله

 .ملی شود در تعویق اقدام مستقل مااموجب شد پیوند ما با جبهه نیز ع

ری است که ما برداشت خود ذا ضروملی نیست معهی حال جبههذشته و جا محل بررسی گگر چه این

نظمی بود با عت نفت، سازمان بیملی در دوران ملی شدن صنی جبههذکر کنیم.  مالً را از این سازمان مج

بورژوازی. عناصر الیست و خردهنناسیو تحت رهبری بورژوازی متصوراً محتوا و خواست بورژوازی و عمدتاً

چکی از کارگران و بخش کو و جزئاً  بورژوازیخردهو خواست  با منشأ ین سازمان عمدتاًای دهندهتشکیل

با همان محتوا و شکل، با رهبری  ۳۲ـ  ۴۱های ملی سالی تری از دهقانان بودند. جبههبخش باز هم کوچک

ملی را ی ای از عناصر سوسیالیست و کمونیست فعالیت در جبههتر از گذشته بود. معهذا عدهکفایتبی

در خدمت  ای مانند دکتر خنجی عمالًمنظور استفاده از جو مساعد مناسب تشخیص داده بودند. عدهبه

علت عدم شناخت واقعی از دست گرفتن رهبری بهههای آنان مبنی بر بژوا قرار گرفته بودند و نقشهررهبری بو



درستی در پی یفی، بدون داشتن توهم، بهای مانند رفقا جزنی و ظرنیروهای موجود عملی شدنی نبود. عده

 ایجاد سازمان خود بودند.

 أمتشکل از عناصر ناسیونالیست با منش و شدیداً کشور در ابتدا عمدتاً خارج از ی ملیجبهه

زه شدن عناصر ناسیونالیست تحت تاثیر یبود. وجود و رشد عناصر کمونیست به صورت رادیکال بورژوازیخرده

بر انی کمونیست را درآموزش و درگیری در مبارزات دمکراتیکی که مبارز ،و مطالعههای جهان انقالب

ای متشکل از جبهه و عمدتاً گرفت و باالخره خروج عناصر ناسیونالیست، موجب شد که این جبهه عمالً می

ها نیز مانند کلیه سوسیالیستی و کمونیستی شود. ولی این گرایشهای های مختلف با خواستگرایش

های درگیر فعالیت علت دور بودن از مبارزات طبقاتی کارگران عمالً از کشور بهخارج های دیگر گرایش

دموکراتیک عام و حداکثر تبلیغ و ترویج کمونیستی در میان روشنفکران بودند. هیچ نوع تمایزی بین هیچ 

ای از این نظر وجود جبهه و چه ــاصطالح مارکسیست لنینیست چه به ــکشوری خارجهای سازمانیک از 

 نداشت.

 

 ای از نظرات گذشته ماانتقاد مشخص به پاره

ای از انتقادات مشخصی به پاره 4،تر شودجانبههمهتواند و باید گروه که میی عالوه بر انتقادات فوق به گذشته

شوند وجود دارد. با یخلق و گروه ما که در چند دفتر منتشر م فدائیهای بادله بین سازمان چریکتنظرات م

تدریج در ای از نظرات ما بهکه همیشه آخرین نظرات بر نظرات اولیه رجحان و حکمیت دارند و پارهآن

طور مشخص اشاره کنیم. هبینیم که به چند ایراد، باند، معهذا ما ضروری میبعدی اصالح شده هاینوشته

 ادات بینشی و یا تئوریک ما درای حاکی از ایراند، و پارهلبفرموله کردن مطای ای ایرادات مربوط به نحوهپاره

 هستند. هاآنزمان نگارش 

 

 انقالبی مرحله

دوران را انقالب اجتماعی ح جهان که تنها انقالب داری در سطا تشخیص حاکمیت سرمایه، ب۹۴۲۱در سال 

داری در ات تولیدی سرمایهمناسبی لبهداری و غبا تشخیص حاکمیت سرمایه دهد،سوسیالیستی قرار می

مشخص نیز در دستور کار قرار  طورهبان رعام را در مورد ای طورهبایران که آلترناتیو انقالب اجتماعی دوران 

داری، سرمایههای ماقبلخود برسایر شیوهی رغم غلبهداری ایران علیدهد، با تشخیص این امر که سرمایهمی

 ــمناسبات نشده و بنابراین بسیاری از مسائل دموکراتیک )ضدفئودالی  نای ایهنوز موفق به از بین بردن بقای

الینحل مانده، ما ماهیت انقالب اجتماعی ایران را انقالب سوسیالیستی ارزیابی  ویژه مسئله ارضی( عمدتاًهب

داری مایهسری کردیم و تذکر دادیم که این انقالب سوسیالیستی با انقالب سوسیالیستی کشورهای پیشرفته

سرمایه روبی بقایای مناسبات ماقبلیعبارت دیگر الاز لحاظ تقبل انجام وظائف دموکراتیک متفاوت است. به

انقالب سوسیالیستی است. امروز بیش از پیش صحت این برداشت روشن شده است. ی عهدهنیز در ایران به

ز کردیم که گویا ادرست ابرنا داشتیم معهذا بهای اعتقاد ندرستی به انقالب دو مرحلهبه کهآنمعهذا ما با 

                                                 
ای های گذشته در جریان است. قسمت اول این بحث منجر به تدوین پارهداری در گروه پیرامون ارزیابی مسائل، نظرات و عملکردبحث دامنههم اکنون  4 

 از انتقادات شده است.



توان دیکتاتوری دمکراتیک در دستور کار قرار دارد، هنوز نمیی که حل مسئله دورانی پس از انقالب را

جوید مینرکت تنها پرولتاریای اصیل در انقالب شدر میهن ما »: ایمدر این مورد نوشته .پرولتاریا خطاب کرد

اول به تسخیر ماشین دولتی و نابود کردن آن و برقراری ی ی بالفاصله و در مرحلهو انقالب سوسیالیست

معنای اعمال قدرت سیاسی طبقه و نه اعمال قدرت انجامد )دیکتاتوری پرولتاریا بهدیکتاتوری پرولتاریا نمی

 .(انقالبی درباره ،۲)ص « حزب نماینده(

وارانه داشتیم و با وجود اذعان به این امر شتی کتابی و مالی پرولتاریا برداعبارت دیگر ما از دیکتاتوربه

ن ودر فورموالسی آنراپرولتاریا است هنوز قادر نشده بودیم ی عهدهدموکراتیک بهی که حل نهائی مسئله

 وماًانقالب سوسیالیستی لز»ه بودیم که کلی مغلوط رسیدتئوریک خود ملحوظ کنیم و الجرم به این حکم به

تلویحی  طورهبعبارت دیگر به .«انجامداول .... به برقراری دیکتاتوری پرولتاریا نمیی در مرحله بالفاصله و

ی اول و انقالب سوسیالیستی در مرحلهی )انقالب دموکراتیک در مرحلهای فورموالسیون انقالب دو مرحله

یا ما  کهآنما وارد کرده بود و حال ی شود( خود را در نوشتهدوم که منجر به برقراری دیکتاتوری پرولتاریا می

دادیم که تشخیص می کهآنکردیم و یا خودداری می سوسیالیستینام انقالب باید از نامیدن این انقالب به

 نیز دیکتاتوری پرولتاریا وجود دارد. وظائف دموکراتیکحتی در حین انجام 

انتقادی به آن نکردند و ما نیز  هاآنرفت و های فدائی قرار نگاین ایراد در زمان خود مورد توجه چریک

تدوین شده  «انقالب دموکراتیک ملی یا سوسیالیستی»نام ای که اخیرا بهتوجهی به آن نکردیم. در رساله

 5تفصیل مورد بحث قرار گرفته و تصحیح شده است.بهاست این مسئله 

 

 حزب

انحرافات آوانگاردیستی و آوانتوریستی که ما در این زمینه کوشش کردیم که اختالف خود را با انواع 

کرد و اتحاد چند سازمان از کارگر تلقی میی کوچک روشنفکران کمونیست را نمایندگان طبقههای سازمان

جا (. ولی در اینانقالبی بارهدر ،۹۷و  ۹۲نامید روشن کنیم )صفحات می ی کارگرطبقهاین نوع را حزب 

 و تلویحاً ایمطور دقیق صحبت نکردههب ی کارگرطبقههای دیگر نواع تشکلگری شده و از اجانبهدچار یک

 «بینچاه سندیکالیسم نزدیک»درستی از های کارگری بهایم. در رابطه با اتحادیهمطالبی گفته و گذشته

ایم. رداختهکارگر نپی ای طبقهعنوان تشکل اقتصادی تودهها بهنادرست به نقش اتحادیهایم ولی بههشدار داده

ها را با این تشکلی های کارگری مانند شوراها نکرده و رابطهای به سایر تشکلاول حتی اشارهی در جزوه

اساسی مورد بحث چگونگی ی ( مسئله۲۹ – ۲۱ن )گرچه در آن زما .ایممطرح نکرده 6کارگری حزب طبقه

بوده و کوشش ما معطوف حل این امر بوده مسلحانه ی آن با مبارزهی کارگر و رابطهی ایجاد حزب طبقه

و  د خارجی ندارند و شورا خوابهای کارگری واقعی وجودر شرایط کشور ما که اتحادیه  کهآناست و با 

طور هب آن ظاهراًخیالی بیش نیست، این بحث ممکن است پیش از موعد به نظر رسد )چون عدم توجه به

                                                 
 منتشر خواهد شد. صورت نوشته داخلی است و بحث حول مسائل متعدد آن در جریان است و پس از اتمام بحث و تصحیحات الزماین دفتر هنوز به 5 

حزب »معنایو گاه به «تشکل عناصر پیشاهنگ»معنای ایم. گاه بهکار بردهسازمان پیشاهنگ را در دو معنا به «انقالبی بارهدر»ی در جزوه 6 

جا که پیشاهنگ است. آن تدارک )و نه شرایط انقالبی( است منظور سازمانی متشکل از عناصر انقالبیی مرحلهی بارهه صحبت درگاه کآن .«پیشاهنگ

 سیاسی طبقه است.ی نمایندهی مثابهکارگر بهی کارگراست منظور حزب طبقهی طبقهدست هبدست گرفتن قدرت سیاسی هسخن از ب



و ضروری بوده است و ما از تیبرای داشتن پرسپک هاآندر مورد عوارضی ندارد( معهذا توجه و بحث  مشخص

آن ی هنگذارد، نموتاثیر می مشخصد در اقدامات وخی نوبهایم. وجود و فقدان پرسپکتیو بهکرده تآن غفل

مسلحانه باب شده ی ای شدن مبارزههای مختلفی است که امروزه در مورد چگونگی تودهای از تئوریپاره

 طبقاتی است.ی رسپکتیو در مبارزهپانگیز هرگونه کی از فقدان اسفاست و حا

 

 شرایط انقالبی

کردیم و معتقد بی ارزیابی نمیدرستی شرایط انقالخود بهی ما شرایط موجود در ایران را از اولین نوشته

ر مورد تفاوت کوشش شده است که د «انقالبی درباره»ی قرار داریم. در رساله تدارکبودیم که در دوران 

جانبه و کامل نبودند و محتاج به یحاتی داده شود. این توضیحات همهشرایط مادی، عینی و ذهنی توض

در مورد خصوصیات این مرحله توضیحات بیشتری داده  «تدارکی بارهدر»بررسی بیشتری بودند. در رساله 

تفصیل این مسئله به «یا سوسیالیستیملی انقالب دمکراتیک »ی شده است ولی باز کافی نیستند. در رساله

 مورد بحث قرار گرفته است. 

 

 ی مسلحانهمبارزه

قدرتی رژیم و ضعف خود در ذهن طلسم قدرم تحرک در ایران، ضرورت شکستن دو سکوت و ع نشرایط سکو

، بیان مطرح شده و ضرورت قهر را مسلم کرده بود که هم برای ما و هم برای رفقا در ایران مستقالً  اهتوده

ضروری و درست، ایراداتی نیز، ی ین تئوری این مبارزهوخود را در توسل به جنگ چریکی یافت. معهذا در تد

های رفقای داخل، وجود داشت. ضروری است که به آحاد نادرست و یا های ما و هم نوشتههم در نوشته

 غلوآمیز نظرات خود اشاره کنیم.

قف بود وا مبارزهتنها در مورد مبارزین و بخشی از توده که به ضرورت ما شکستن طلسم قدرقدرتی را نه ــ ۹

رغم شناخت ه علینیز واقع شد(، بلک ما درست بود و عمالً بینیشمردیم )که این قسمت از پیشممکن می

نادرست شکستن این طلسم را حتی به آن بخش از توده که ، بهی کارگرطبقهمکانیسم جنبش خودبخودی 

 وسیعخودی هبدادیم و الجرم رشد جنبش خودیم میقف نبود نیز تعمد به ضرورت مبارزه واحا طورهب

کردیم. به عبارت دیگر ما بینی و تلقی میای موجود پیشهست بستدر اثر شک را مستقیماً ی کارگرطبقه

کردیم و می آگاه جداضرورت مبارزه و غیرمیان عناصر آگاه به العمل مبارزات مسلحانه را در عکسباید 

ی های اولیهدر نوشته دادیم. این تعمیم نادرستالعمل مساعد بخش اول را به بخش دوم تعمیم نمیعکس

طور کامل و پیگیر هولی نه ب ــبه این ایراد تا حدی  «تدارکی درباره»ی گروه منعکس شده است. در رساله

به تفصیل  ی کارگرطبقهو مبارزات  ی مسلحانههمبارزارتباط ی رخورد شده است. در همین رساله مسئلهب ــ

 بیشتری مورد بحث قرار گرفته است، معهذا این مسئله باید هنوز بسط و تدقیق بیشتری یابد.

 



 در مورد کشورهای سوسیالیستی

تدقیق  و آمده است باید بسط انقالبی بارهدری که در انتهای جزوه ۲۹ – ۲۱بندی نظرات ما در سال جمع

امروزه مناسبات درونی جامعه شوروی آن »ما در مورد اتحاد جماهیر شوروی در آن سال نوشتیم :  یابد.

گذرد مورد انتظار باشد. این مناسبات سال که از شروع ساختمان سوسیالیسم می ۲۱چیزی نیست که پس از 

ه اندازه از روابط چ چیست، که این روابط دقیقاًه اینمناسبات سوسیالیستی نیست. اما اظهار نظر در بار

هائی تظاهر ئی هست و به چه جلوههارشد کرده، در چه زمینه داری در آن باقی مانده یا مجدداًسرمایه

 الً رسی وسیع و جامع دارد، چیزی که فعه احتیاح به برککند، عمده است یا فرعی، از مسائلی است می

 «.جدی گروه قرار گیردی دردست نیست و باید مورد مطالعه

امروز حتی بیش از پیش  دانستیم وما مناسبات درونی جامعه شوروی را مناسبات سوسیالیستی نمی

عنی وقوف بر ناعادالنه و الیستی نبودن مناسبات، ییبر این امر وقوف داریم، معهذا این وقوف بر سوس

طور ایجابی هب این روابط روع و محتوای انل حاکافی نیست. باید در عین تنهائیبهگرانه بودن روابط استثمار

بندی کرد. کافی نیست که تشخیص دهیم تعیین کرد و تمام جهات روابط ناعادالنه را مشخص و مقوله

این  ۲۹ – ۲۱ص کنیم. ما با آنکه در سال خشدقت ماید نوع بیماری را هم بهای بیمار است بلکه بجامعه

گیر آن را دنبال پی طورز در این زمینه کردیم، ولی بهمطالعاتی نی مطالعه را در برنامه خود قرار دادیم و

 بندی و تدوین ننمودیم، و از این نظر به خود انتقاد داریم.ردیم و نظرات را جمعنک

صراحت در مورد شوروی اظهار داشته بودیم که در که ما به آنجاتذکر این نکته نیز ضروری است که از 

، بحث در «مناسبات سوسیالیستی نیست ،این مناسبات»و  «گردید انحراف و رویزیونیسم غالب»آن کشور 

طا بوده است و باید تحت عنوان کشورهای سوسیالیستی خی تحت  مقوله مورد کشورهائی با این خصوصیات

و  دارکمان»ی شد. ما در رسالهیا نظائر آن گنجانده می «کشورهائی که مدعی سوسیالیستی بودن هستند»

ی مجموعه ـ «سوسیالیستیی بوروکراسی در جامعهی و مسئله استالینیسم»قدی بر نیا )« اهل خرد

 ایم.( اشارات بیشتری در این زمینه کردهاستالینیسم

 

 ای چینری تودهوجمه

تردید مناسباتی  نروابط درونی این جامعه، مناسبات اقتصادی و اجتماعی آن بدو»ما اظهار داشته بودیم که: 

های هتوان سوسیالیسم نامید و بسیاری از جلولیستی است. گرچه این روابط را هنوز نمیکاپیتانوین و غیر

 ن روابط به شرط رشد صحیح و در کنارداری در آن وجود دارد، معهذا ایههای پیشین و منجمله سرماینظام

ت و حوادثی که در معهذا با توجه به مناسبا «تواند به استقرار سوسیالیسم منجر شود.عوامل مساعد دیگر می

توانند در هائی وجود دارند که میدر کنار این مناسبات پدیده»در همان زمان ذکر کردیم که :  ،حال وقوع بود

امروزه با گذشت پنج  .«منجر به پیدایش انحرافات شدید در آتیه شوند هاآنصورت غفلت در تصحیح بنیادی 

اند. گرایش به راست در سیاست داخلی و ای تسریع یافتهالعادهوقشدت فهای انحرافی بهاین پدیدهل سا

انحراف کشانده ی آن به ورطهبزرگ آوردهای با ارزش انقالب رغم دستخارجی چین، این جامعه را علی

ی هگیرد. ما در رسالمفصلی را دربر می های پژوهشاسی این انحرافات زمینهاست. شناخت ریشه و عوامل اس



ای از این علل و عوامل را که مربوط به برخی پاره «لنینیسم عصر ما؟ ــدون، مارکسیسم هتس مائوی اندیشه»

 ایم.دون است بر شمردهسهت از آحاد انحرافی اندیشه مائو

 

 دورانی تضاد عمده

های دربند( امروز جهان تضاد سوسیالیسم )و خلقی تضاد عمده»ایم که ذکر کرده انقالبی دربارهی در جزوه

  .«ا امپریالیسم جهانی استب

خود، برای تئورتیزه کردن تمایزات و ی نوبههای اخیر چین و شوروی هریک بهالکه در س آنجااز 

زنند و یکی تضاد عمده را دوران را دامن میی اختالفات میان خود، جدال تصنعی بر سر تشخیص تضاد عمده

بند های درتضاد بین امپریالیسم و خلق»دیگری و  «و امپریالیستیکشورهای سوسیالیستی »تضاد بین 

 بینیم که دو نکته را توضیح دهیم.خواند، ما الزم میمی« جهان

 کشورهایین دربند( از نظر ما نه معادل تضاد بهای )و خلق امپریالیسم و سوسیالیسمتضاد بین  ــ ۹

دول و نه معادل تضاد بین  و امپریالیستی است )چیزی که مورد ادعای شوروی است( و« سوسیالیستی»

های کشورهای جهان سوم و امپریالیسم )چیزی که مورد ادعای چین است(. و بنابراین نه جدال کشورهای

سوسیالیسم و ی ا را تجلی مبارزهسرکردگی آمریکریالیسم جهانی بهمانند شوروی و امپ «سوسیالیستی»

! این خوانیمریالیسم میاه ایران را مدعیان مقابل امپو ش یری قصابمهای ندانیم و نه حکومتامپریالیسم می

است  «کشورهای دربند»و آن نوع  «سوسیالیسم»مدافعین این نوع ی های تئوریک )!( شایستهگونه سفسطه

 ها ربطی ندارد.یستنو به کمو

 ــکارو سرمایه تضاد  ــرا از تضاد اساسی دوران ت آنأنشی در بیان هر تضاد عمده در این عصر، مسئله ــ ۲

تلف های مخایم و جلوههای اولیه خود نکردهتاکید ضروری را در نوشته باید در نظر داشت و تائید کرد. ما این

 ایم.ردهتضاد کارو سرمایه را بررسی نک

 

 استالین و استالینیسم

 «استالینی ئلهخطوطی در طرح مس»ی از تدوین مقاله موضع گروه در این باره قبلی کل گیری اولیهش

جانبه در درون گروه با داشتن حساسیت الزم در مورد اهمیت یک بحث عمیق و همهی که نتیجهبیش از آن

های جهانی بندیی کارگری کمونیستی و با توجه به تجارب جمعهاجنبش ت یک چنین مشی درونتاثیرا

 باشد ناشی از مواضع عام گروه پیرامون نکات زیر بود:

 خطی استالین در مورد ماتریالیسم تاریخی.تک ــ رد بینشالف 

کمونیستی که در مقابله با حل مسائل تئوریک و ایدئولوژیک در درون ها و مواضع غیرــ رد اسلوبب 

و از داری استالین و پس از اهای کارگری کمونیستی در شوروی و سایر نقاط جهان در دوران زمامجنبش

 فته شده بود.زب کمونیست شوروی در پیش گرطرف ح

معنای تمرکز قدرت در دست رهبری و نبودن ی استالینیستی، که بههاناسازمدر استروکتور تشکیالتی  ــج 

 باشد. ئی میهاناسازمدموکراسی حقیقی در درون یک چنین 



خطوطی در طرح »ی گروه منعکس در مقالهی شدهاولین موضع تدوین با توجه به مسائل فوق

استالینیسم( از قاطعیت کافی برخوردار نبوده است. اگرچه باید همین جا ی )مجموعه «استالینی مسئله

خاطر ایجاد آتمسفر تفاهم برای حل نه محتوای( این مقاله به )و شدنفورموله ی وهنحیم که ئاضافه نما

ر الذکفوقی قالهگزیده شده بود. در متجانس با سازمان چ . ف .خ بری مسائل ایدئولوژیک و تئوریک در پروسه

شود و مسائل فوق آن در نظر گرفته نمیی توتالیته ــشود آنجا که به شمارش نکات مثبت و منفی اشاره می

 گیرد.مورد بررسی قرار نمی «ادعای ساختمان سوسیالیسم»در پرتو 

رد متدولوژیک به در برخو ـاستالینیسم( ی )مجموعه «اهل خرد دارکمان»ی موضع فعلی گروه در مقالهــ  د

 خلق ذکر شده است. فدائیهای چریکی بورکراسی، نوشتهی استالینیسم و مسئلهی مقاله

 

 ی ملیجبههانتقادات به نظرات ما در نشریات 
شود منتشر می که اکنون برای اولین بار علناًشده توسط گروه محدود به نظراتیزکه نظرات ابرا آنجااز 

گذرد، ذکر های متمادی از آن میکه سالاین نیز، با وجود هاآن م که انتقادات خود را بهبینیزم میاند النبوده

 کنیم.

I - یافته، در صورت تعدیلمیسر بود، گاه به ی ملیجبههی ای از نظرات ما، تا حدی که در محدودهارهپ

و در چند مورد  ــچهارم ی رهدو ــ باختر امروزاین نظرات در ی قسمت عمده .شدنشریات جبهه منتشر می

شر شده است. محاسن و معایب این نظرات در واقع متوجه گروه ماست و انتقادات وارده به ، منتایران آزاددر 

 ماست.، انتقاد بههاآن

A –  صورت انقالب دموکراتیک ملی داشتیم که ، ارزیابی نادرستی از انقالب اجتماعی ایران به۳۱در سال

و عالوه بر آن با وجود مبتنی بودن بر نظرات لنین از نظر  زمان قرار داشتهای ناکافی آناکتخود بر اساس ف

گیر نبوده و دچار سه لغزش در ماهیت انقالب و آرایش طبقاتی، در انطباق این نظرات بر جامعه ایران پی

 همین رابطه بود. 

عینی و تمایز آن از  و مشخصات شرایط دیدیمراتیک ملی( را آماده میعینی انقالب )دمک شرایط ــ الف

 شرایط مادی و شرایط انقالبی را روشن نکرده بودیم. 

کند کننده انقالب را سازمانی که انقالب دمکراتیک ملی را رهبری میتر، سازمان رهبریاز آن مهم ــ ب

ه در این رابطه احساس و تعلقی ک ی ملیجبههفعالیت ما در ی کردیم. سابقهای تلقی مییعنی سازمانی جبهه

و  ی ملیجبههتغییر ماهیت و شکل خود را متوجه  هّم بود که تصور کنیم باید کردیم موجب شدهمی

 ۲کلی نادرست در بخش کنیم. بر اساس همین ارزیابی بهآزادیی خلق یا جبههی تبدیل آن به جبهه

ختیم و را مطرح سا ی ملیجبهه شعار احیای (۹۴۳۱)شهریور، مهر، آبان، آذر  باختر امروزی اولیهی شماره

 فظ کنیم.کردیم این نام را حسعی می

 اند:علل این لغزش به قرار زیر بوده



فاکتی )انقالب دمکراتیک ملی( تا دلیل اشکاالت تئوریک و رزیابی نادرست ما از ماهیت انقالب ایران بها ــ ۹

 .۹۴۳۱سال 

ای با جبهه بر فرض ادعا و خواست ما، ص این حقیقت که اگریشخو عدم ت ی ملیجبههاحساس تعلق به  ــ ۲

و در نهایت  ــهای متفاوت های انقالبی مستقل بر مبنای ایدئولوژیشکل نوین و متشکل از هسته محتوا و

ست و مربوط به دوران تاریخی ین ی ملیجبههبوجود آید، این دیگر  ــاحزاب طبقاتی مستقل )مانند ویتنام( 

کند نام هم باید تغییر کند. حفظ آن نشانه که محتوا و شکل تغییر میمتفاوتی است. هنگامی و شرایط

 فتیشیسم سازمانی بوده است.

های انقالبی در که به امکان وجود هستههنگامی ـی انقالبی در ایران هاناسازمجود احزاب و فقدان و  ــ ۴

در داشتن رابطه و  هاآنغم انکار رنی علیمبارز ایرا ۱د توسط ایران آگاه شدیم )آوردن هواپیما از دوبی به بغدا

 باختر ۷و  ۲های ود دارند( در شمارههای مبارز انقالبی در ایران وجما ثابت کرد که هستهبه تماس در ایران

 داری کردیم.خود «ایران ی ملیجبهه احیایر راه د»مسئله را مطرح کرده و از آن پس از آوردن شعار  امروز

بینیم که ایم معهذا هنوز ضروری میرا تذکر داده ی ملیجبههعدم رسالت  با آنکه از آن پس مکرراً

 مورد انتقاد قرار دهیم. را رسماً ۹۴۳۱وسیله موضع خود از شهریور تا آذر بدین

در  کردیم معهذاتلقی می ــ و نه استراتژی ــدرستی یک تاکتیک هکه جنگ چریکی شهری را ببا آن ــ ج

تشکیل ارتش خلق )که امری استراتژیک بود( همین اشتباه اساسی  جنگ چریکی شهری تای مورد ادامه

 داد.)دموکراتیک ملی دیدن ماهیت انقالب ایران( خود را نشان می

B  رسید، گاه در مورد دستاوردهای ما می اشکاالت تئوریک فوق و اخبار و اطالعاتی که بهی بر زمینهــ

کردیم. این مسئله از سوئی باعث روی میی مسلح داخل کشور زیادههاناسازمو  ی مسلحانهبارزهمبالفعل 

نظامی بوجود آید و از سوی  ـی سیاسی هانسازماشد که در اذهان تصویری بیش از واقعیت در مورد می

اطالعات ی بر پایهها، گرچه رویبندی به اشتباه برویم. این زیادهشد که خود ما در جمعدیگر موجب می

 آمیز استوار بود، معهذا ریشه در بینش خود ما نیز داشته است.دریافتی غلو

C دقیق و نادرست تثبیت شکل غیرشد، بهیار ما گذاشته میالعاتی که در اختچنین بر اساس اطهم ــ

ی فقدان رابطه ور دقیق خود از تثبیت وبدون مشخص کردن منظــ ی آن را هاناسازمو  ی مسلحانهمبارزه

 کردیم و این امر موجب بروز تعابیر نادرست شد.ابراز میــ با طبقه  هاناسازمارگانیک 

D دهای ناشی از آن اعتقاد داشت و این تضای های مختلف در ایران و مسئلهجود ملیتوــ با آنکه گروه ما به

گیری الزم را برای تدوین نظرات لی پیهای داخلی گروه مطرح و تدوین کرده بود، واعتقاد را در نوشته

شود که در اثر خصوص هنگامی شدیدتر میهم. این انتقاد بایع در تبلیغات خارجی نداشتهمنظور اعالم موضبه

رغم فقدان مخالفت صریح، به بحث گذاشته شد و علی ی ملیجبههگروه، این امر در درون گیری پی

 نجام نگرفت و به ذکر عبارات کوتاه در نشریات بسنده شد.گیری علنی و رسمی در مورد آن اموضع

E  ( در انتقاد به روابط خارجی ۲۹)دی  ۴۴ی ( و شماره۲۱)مرداد  ۹۲ی مقاالتی که در باختر امروز شمارهــ

دوم که قطع ی خصوص در مقالههچین نوشته شده دارای قاطعیت کافی نبوده است. این عدم قاطعیت ب



مشهود  انقالب منطقه و نقش شاه در خلیج فارس و غیرهی ار و موضع آن کشور دربارهکمک به انقالب ظف

یر روابط مترقی بود بیشتر قابل انتقاد است. این عدم قاطعیت بر مبنای تصور بهبود روابط خارجی تحت تاث

ناکافی و  یاهرست بر پایه فاکتدنادرونی به ولی همین امر یعنی مترقی بودن روابط درون چین بوده است

 وردهای انقالب فرهنگی قرار داشته است.آتحت تاثیر دست

II  یک، ایدئولوژــ منتسبین گروه در گذشته اظهارات شفاهی در مورد نظرات تئوریک  ای اعضاء وپارهــ

 اند. انتقاد به افراد مذکور، شامل انتقاد به انسجام گروه نیز هست.کرده رغم نظرات تدوین شده گروهعلی

 

  ینکاتی در باره

 این نوشته و سایر مطالب منتشره

حاد خلق تماس گرفت و نام گروه ات فدائیهای با سازمان چریک «گروه ستاره»گروه ما با نام مستعار ــ  ۹

 انتخاب شد.مطالب کمونیستی هنگام انتشار 

 طول کشید. ۲۹ا سال تدوین شد ولی تدوین نهائی آن ت ۲۱در سال  عمدتاً انقالبی دربارهی جزوهــ  ۲

شد، انتقاداتی که میهای فدائی خلق تهیه های چریکای از نوشتهدر مورد پاره بالفاصلههائی که جواب – ۴

گرفت شد و باالخره مطالبی که در اختیار سازمان قرار میمی هاآنهای علنی و داخلی تهبه مطالب نوش

که گروه ما خود را از نظر  آنجابودند. از  فدائیبا رفقای شد که در ارتباط مستقیم توسط رفقائی تدوین می

ند نفر رسید و در هر مورد، یک یا چه نمیتشکیالتی منحل کرده بود این مطالب به نظر همه رفقای گرو

ی م مجموعهودی )نوشته «خطوطی در طرح مسئله استالین»ردند. از مطالب منتشره کعمل می مستقیماً

ی دمهو ضمائم آن )مق «انقالبی درباره نقدی درباره»توضیحاتی چند ی استالینیسم( و رساله

 اند.( مشمول این توضیح«بورژوازی ملی؟»ی و مقاله داریاقتصادی ماقبل سرمایه هایفورماسیون

ای از عبارات این نوشته وجود دارد. عالوه بر آن هائی در پارهحاظ رعایت مسائل امنیتی، ناروشنیلبه ــ ۳

 اند. ما توضیحات خود را اجباراًتوضیح داده نشدهــ ترین مسائل و در مواردی مهمــ سیاری از مسائل مهم ب

ای به وقفه یا ضربه هاآناند و یا اطالع از طرق مختلف مطرح شدهایم که تا کنون بهه مسائلی کردهمحدود ب

چه در این نوشته آمده است از لحاظ روشن کردن زند. آنفرد، گروه یا سازمانی نمی ی کار انقالبی هیچادامه

های سازمان چریک هائی که بینطرح نوشتهی دادن زمینهز نشان ها و مسائل و نیای از فعالیترهارتباط پا

 و بدل شده ضرورت داشته است و در این رابطه مفید خواهد بود. فدائی خلق رد

عنوان گروهی ها موجب انتقال برخی از تجارب ما، بهاز نوشتهای رح این مسائل و انتشار پارهامیدواریم که ط

سایر ی مختلف آن ارتباط نزدیک داشته است، به هاناسازمکه از ابتدای شروع جنبش نوین انقالبی ایران با 

 طبقاتی صیقل یابد.ی مبارزهی شده با برخورد خالق نیروهای مترقی و در کورهرزمندگان شود و نظرات ارائه

 روز مید آنابه 

 ۲۷ بهار                                                                                                         
  گروه اتحاد کمونیستی                                                                                                  


