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 جمهوریِ حکومتِ های گری وحشی از تنها ضربات این... "

 حاصلِ را آن باید بلکه آید، نمی وارد ما خلق بر المیاس 

  "رنجبران حزبِ" و "خائن ی توده حزبِ" و "اکثریت" های خیانت

 (۱)"دانست نیز... 

 

 سرآغازعنوانِبهنکتهچند

 کنفدراسیون، در انشعاب عللِ موردِ در آن موضعِ به که (۲)نقدی از رنجبران حزبِ

 و اکثریت فدائیانِ حزب، این پیامِ ردِ خواستارِ مترقی روهاینی از آن طی و ام کرده

 بودم، شده کنفدراسیون تأسیسِ گردِ سال پنجاهمین داشتِ بزرگ به ملی ی جبهه

 و فرهنگی بی منجالبِ به سیاسی بحثِ یک ارچوبِچ از و داده دست از را خود تعادل

 ،"شیر پوستِ در خر"قبیلِ از کلماتی بردنِ کار هب .(۳)است کرده سقوط لومپنیزم

 مشتی" ،"غربت در الف" ،"ای پنبه چوب سرهای" ،"ای پنبه چوب قهرمانِ"
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 پاسخِ جای به ،... و !!"راستی دست و گرا سرکرده ترتسکیست عناصرِ کوچک

 . است رنجبران حزبِ رهبرانِ پیشِ از بیش انحطاطِ و گی هورشکست بیانِ سیاسی،

 جریاناتی چرا شود روشن که است این بر کوشش آمد خواهد پی در که ای مقاله در

 چه و ستا "ایران ی توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ" ی ادامه که رنجبران، حزبِ قبیلِ از

 در "شاه رژیمِ سرنگونیِ" شعارِ طرحِ با مخالفت و روی راست علتِ به دوران آن در

 و سیاسی انِزندانی از دفاع های فعالیت در کارشکنی ویژه هب کنفدراسیون، منشورِ

 به همه این رنجبران حزبِ هیبتِ در سپس و شد طرد سازمان این از رژیم، قربانیانِ

 از فاشیست رژیمِ این با همگام مترقی نیروهای علیه و کرده خدمت اسالمی رژیمِ

 برای ها واقعیت تحریفِ و پیام ارسالِ با ندبتوا نباید است، نکرده دریغ اقدامی هیچ

 کنفدراسیون تأسیسِ گردِ سال پنجاهمین" فرصتِ از خود، اهِسی ی گذشته توجیه

  . کند استفاده "ایرانی جویانِ دانش

 به پاسخ در چه چنان که کنم می اعالم جماعت، این فرهنگِ به جهتو با اما پیشاپیش

 و فحاشی با بازهم سیاسی، و همتمدنان بحثِ یک جای به نیز رحاض ی مقاله

 شوم، رو هروب رنجبران حزب رهبرانِ شخصیِ های برخورد و گی هلود و گی هدرید دهن

 !گردانم می بر ها آن  خودِ به جا یک را همه

 خشم موجبِ که ازآن پیش ،حال و گذشته در حزب این رهبران وضعیتِ همه این با

 طبقِ که جریانی به نسبت اندوه انگیزد؛ می بر را مبارزی انسانِ هر اندوهِ و غم شود،

 ،"اپورتونیسم" ،" راست انحرافِ ": جز است، کرده منتشر ودخ که اسنادی

 برای پرولتاریا ی مبارزه نفیِ" ،"بورژوایی راستِ سیاستِ" ،"رویزیونیسم"
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 تشویقِ حاکم، طبقاتِ مسلحِ نیروهای از پشتیبانی سیاسی، قدرتِ کسبِ

 اصولىِ موضعِ گذاشتنِ کنار "،"ها آن گسترشِ و بسط و نوسازی به ها آن

 ابر دو خطرِ ی بهانه به)...(  ایران ستمِ تحتِ هاى ملیت حقِ از تیبانىپش

 بورژوازیِ از پشتیبانی سیاستِ گرفتنِ پیش در و ها آن عمال و قدرت

 و بود زده دست ستم تحتِ های خلق سرکوبِ به که حاکم شووینیستِ

 ۰۱۱ حداقل! است نداشته آوردی دست (۴)(رنجبران حزبِ دومِ ی کنگره)"،...

 این چگونه دریابید تا کنید مالحظه را حزب این ارگانِ ،(۰۰)رنجبر ی نشریه ی شماره

 یک از "اسالمی انقالبِ" و خمینی رهبریتِ ،"مبارز اسالمِ" مبلغِ ابتدا همان از حزب،

 فاشیستی جمهوریِ مخالفانِ و انقالبی  نیروهای چپ، به هیستریک ی حمله و  سو

  .  بود دگرسو، از اسالمی،

 مخالفانِ به و کارند طلب هم هنوز خویش، سیاه ی کارنامه این با افراد این همه این با

 کیهانِ در تر بیش که سخیف های شیوه این با خود بورژوایی مشیِ و سیاست

 برخورد یافت، ای نمونه آن برای توان می اسالمی جمهوریِ دارِ چماق مداری، شریعت

 همان به باشد، تر بزرگ سیاسی یانِجر یک خیانتِ هرچه گویی. کند می

 امثالِ پرنسیپیِ بی و وقاحت به کنید نگاه !است تر پرنسیپ بی   و تر وقیح نسبت

 حزب رهبرانِ! توده حزبِ بقایای و اکثریت سازمانِ در ،... و کشتگر نگهدار، فرخ

 ! نداَ قماش همین از نیز رنجبران
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: بودند گرفته عهده به وظیفه یک اسالمی جمهوریِ در هرسه این که نیست تصادفی

 نیروهای سرکوبِ در شرکت و اسالمی جمهوریِ کارِ جنایت رژیمِ از حمایت

 !انقالبی

 

 

مطالباینیهنویسندبهرنجبرانحزبِرهبرانِیفِسخبرخوردِیانگیزه

چیست؟

 گردِ سال پنجاهمین مناسبت به ها آن پیام به که ام نوشته از بخش این از ها آن

 ایران رنجبرانِ حزبِ": اند آمده خشم به است، شده برخورد یونکنفدراس تشکیلِ

 این ی کارانه سازش و راست سیاستِ که است کرده فراموش گویا

 یهعل کنفدراسیون ی مبارزه درمقابلِ( توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ)سازمان

 از پیروی با و کرد علم قد رژیم این های تجنای کردنِ محکوم در و شاه رژیمِ

 ویرَ راست همین و شد کشیده ویرَ راست به... "جهان سه" ضدانقالبیِ تزِ

 پافشاریِ. نباشد یجای شا ی برا کنفدراسیون درونِ در دیگر که شد باعث

 از یکی کنفدراسیون، در خود ی روانه راست سیاستِ بر انقالبی سازمانِ

 در انشعاب به منجر جامسران که بود سازمان این در تناقضات رشدِ دالیلِ

 آن ۱۱ ی کنگره از کنفدراسیون در انشعابات": نداَ مدعی و "شد کنفدراسیون

 پذیرشِ سرِ بر مشکل نیز اساسا و داد روی بعد به( ۱۱۲۱ دی ۵۲ تا ۱۱)
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 حساب به لذا و جدید امپریالیسمی ی مثابه به شوروی امپریالیسمِ سوسیال

 حزبِ رهبریِ میان این در و. بود ها ستامپریالی علیه مبارزه در آن آوردنِ

 ضدرویزیونیست، های سازمان به حمله با تا یافت مناسبی ی زمینه توده

 یا و چین کمونیستِ حزبِ سیاستِ دنبالِ به که کسانی حسابِ به را ها آن

 تخطئه کنند، سازش ایران رژیمِ با خواهند می و هستند آمریکا امپریالیسمِ

 آن در امثالهم و کلیبی. بیابد کنفدراسیون در سبیمنا پای جای و نموده

 این ".افتادند توده حزبِ رهبریِ خطِ این دنبالِ به ناآگاهانه یا و آگاهانه زمان

 منافعِ خاطرِ به را ها واقعیت که است ساخته طلبانی فرصت از تنها آخر گیریِ نتیجه

 ی اندازه  هب جنبش رد کلیبی جابر ی کارنامه! دهند می جلوه دگرگون خویش حقیرِ

 و سابق ی"توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ" رهبران خالفِ بر و است روشن کافی

 سیاسی گیِ هزند سال ۰۱ از بیش دورانِ تمامِ در کنونی، "رنجبرانِ حزبِ" رهبرانِ

 شهری، واحدِ ی اجرائیه هیئتِ عضوِ)کنفدراسیون در چه خود، اجتماعیِ مبارزاتِ و

 سیاسیِ جریاناتِ در چه و( جهانی کنفدراسیونِ دبیرِ و کشوری فدراسیونِ دبیرِ

 را این ویژه هب. است کرده پیروی انقالبیِ و رادیکال مشیِ و سیاست از همواره انقالبی،

 و راست مشیِ و سیاست علیهِ که داند می خویش سیاسیِ گی هزند افتخاراتِ از

 در میالدی، ۰۱ های الس در "توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ" ی کارانه سازش

 رادیکالِ سیاسیِ جریاناتِ و رفقا با همراه زمان، آن اپوزیسیونِ در نیز و کنفدراسیون

 در فراتر، این از. است کرده طرد جنبش از و افشا را آن و پرداخته مبارزه به دیگر

 سرانجام و هکرد افشا را آن ایستاده، بوده، عضو که هایی سازمان انحرافاتِ مقابل
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 داده ادامه دیگری چارچوبِ در خود ی مبارزه به شدند، ناپذیر اصالح دیگر که مانیز

 حزبِ عملیِ و سیاسی همکاریِ ویژه هب طبقاتی، ی مبارزه تاریخِ و زمان گذشتِ. است

 کرده اثبات را ای مبارزه چنین حقانیتِ اسالمی، جمهوریِ فاشیستیِ رژیمِ با رنجبران

 نوشتار، طریقِ از نالیستانترناسیو کمونیستِ یک عنوانِ به نیز رحاض حالِ در .است

 مریکایآ و اروپایی کشورهای انقالبیِ اناتِجری با عملی و سیاسی کاریِهم و بحث

 جهانیِ نظامِ علیه مبارزه به دیگر رفقای با همراه ایران، با رابطه در نیز و شمالی

 منظرِ یک از و شناسد نمی بوم و مرز طبقاتی ی مبارزه معتقدم. دهم می ادامه یهسرما

 یک دوجو بدون. نگریست ایران قبیلِ از کشورهایی مسایلِ به باید که است جهانی

 طبقاتی ی مبارزه آوردهای دست آخرین بر که المللی بین انقالبیِ کمونیستیِ جریانِ

 . کرد هموار را پیرامونی کشورهای معضالتِ و مسایل توانب مشکل باشد، متکی

 حزب این گویا که شود می استنباط چنین باال ی نوشته از توده، حزبِ وردِم در اما

 رژیمِ با سازش" تهامِا "ریویزیونیست ضد های سازمان به" و بوده پهلوی رژیم ضدِ

 با سازش پیِ در همواره توده حزبِ. است نادرست اساس و پایه از ،زده می را "ایران

 جنبشِ کلی طورِ هب و کنفدراسیون از حزب این طردِ و انزوا علتِ و بوده پهلوی رژیمِ

 دیگر ی مساله. بود شاه رژیمِ به نسبت آن ی کارانه سازش سیاستِ کشور از خارج چپِ

 دارند اذعان طرف یک از که است این شده مطرح گنگی صورتِ هب که نوشته این در

 از را دخو نحوی به ولی بوده شاه رژیمِ با سازش دوران، آن در چین سیاستِ که

 که است این اما واقعیت. کنند می جدا چین کمونیستِ حزبِ سیاستِ روانِ دنباله

 و بود چین سیاستِ جدیِ دارِ طرف دوران تمامِ در  توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ
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 سازمان این اسنادِ در جزیی ی اشاره یک حتا. است پرداخته دفاع به آن از کورکورانه

 شاه رژیمِ از بانی پشتی در چین دولتِ سیاستِ موردِ رد مثالً که شود مین یافت

 انقالبیِ ضدِ سیاستِ اساسِ که "جهان سه تئوریِ" پذیرشِ. باشند کرده مخالفتی

 بر دلیل بهترین توده، حزبِ انقالبیِ سازمانِ طرفِ از داد می تشکیل را چین دولتِ

 .است چین دولتِ از انقالبی سازمانِ رویِ دنباله

          

 

تودهحزبِوشورویایرانی،جویانِدانشکنفدراسیونِ

 در را آن مسئولیتِ نویسنده که آن المللیِ بین سیاستِ و کنفدراسیون  مصوباتِ 

 دفاعی امورِ دبیرِ و تبلیغات و انتشارات دبیرِ ،المللی بین دبیرِ که هایی دوران

 در آن اسنادِ در و شتهدا عهده به بود، سازمان این( ۰۷۰۰ ،۰۷۰۴ ،۰۷۰۲ های سال)

 که کسانی همه و "کلیبی جابر" که کند می روشن دارد، قرار گان ههم رسِ دست

( "رنجبران حزبِ" ی پیشینه)"توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ" راستِ سیاستِ علیه

 ساله هر بلکه اند نداشته توده حزبِ به نسبت توهمی چهی تنها نه ،اند کرده مبارزه

 پیش در انقالبی ضدِ سیاستِ نیز چین که بعدها و توده حزبِ ی،شورو دولتِ علیه

 اند رسانده تصویب به شدیدی های نامه قطع ،پرداخت شاه رژیمِ از حمایت به و گرفت

 ضدِ" و "خلقی ضدِ" صریحاً را شوروی دولتِ و توده حزبِ ویژه هب ها، آن طیِ که

 به ی نتیجه تواند می تنها اتیتُره چنین طرحِ بنابراین،. اند کرده خطاب "انقالبی

 مجیزگوی شما که دوران آن در! آقایان آری. باشد حضرات این ی قافیه آمدنِ تنگ
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 المللیِ بین دبیرِ عنوانِ به  "کلیبی جابر"بودید، چین دولتِ انقالبی ضدِ های سیاست

 مانساز این ی کنگره در آلبانی  رکا حزبِ جوانانِ سازمانِ دعوتِ به که کنفدراسیون

 را چین کمونیستِ حزبِ گیِ هنمایند هیئتِ بود، کرده شرکت۰۷۰۲ سالِ در تیرانا، در

 مترقیِ اپوزیسیونِ مواضعِ ی مثابه به کنفدراسیون، انتقادیِ نظراتِ به تا کرد ناچار

 ضدِ نقشِ موردِ در ویژه هب چین، دولتِ خارجیِ سیاستِ به نسبت زمان، آن در ایران

 بخشِ آزادی های جنبش سرکوبِ در منطقه ژاندارمِ وانِعن به هشا  رژیمِ انقالبیِ

 در بلکه این تنها نه. (۰)دهند فرا گوش...(  و فلسطین ظفار، عمان، ایران،) منطقه

 رژیمِ از حمایت های سیاست منطقه، و جهان اوضاعِ تحلیلِ با داد، کنگره به که پیامی

 ی نشریه در پیام این  ی ترجمه. دکشی انتقاد هب را منطقه مرتجع های رژیم و شاه

 ZERLIPOPULLIT ِشده درج ۰۷۰۲ سالِ ۹۷ ی شماره ،آلبانی کارِ حزبِ ارگان 

 یا است کلیبی جابر "پنبه پهلوان" که کند قضاوت خواننده حال. (۶)است

 سپس و انقالبی سازمانِ رهبرانِ عنوانِ به دوران، آن در که نامه فحش گانِ هنویسند

 افتادند؟  چین دولتِ انقالبیِ ضدِ های سیاست دنبالِ به نرنجبرا حزبِ

 از دوران آن در مطالب این ی نویسنده که ست ضروری نکته این آوری یاد جا این در

 که گروه این. بود "...انقالبی یِسازمان کادرهای و مسئولین اعضا، " گروه فعاالنِ

 (۰) ای اعالمیه طی توده، حزبِ انقالبیِ انِسازم رهبریِ نادرستِ های سیاست دلیلِ به

 "کادرها" گروه به  بعدها کرد، اعالم را سازمان این انحالل۰۳۴۹ِ سال ماهِ تیر در

 یا و چینی ضدِ انگِ توان نمی  مطالب این ی نویسنده به این رب بنا. شد معروف

 .( ۹)زد را"شوروی ریویزیونیسمِ" به متمایل
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"جهانسهتئوریِ"و"الیسمامپریسوسیال"تزِوکنفدراسیون

 در اساسی بحثِ که است این واقعیت! "امپریالیسم سوسیالِ" تزِ موردِ در اما

 سازمانِ مخالفتِ حولِ بلکه نبود "امپریالیسم سوسیال" سرِ بر کنفدراسیون

 منشورِ در آن دادنِ جا و "شاه رژیمِ سرنگونیِ" شعار طرحِ با توفان و انقالبی

 . داشت جریان شاه رژیمِ در سیاسی زندانیانِ از دفاع گیِ هچگون در زنی و کنفدراسیون

 همان در و بود مطرح سیاسی جنبشِ سطحِ در اما امپریالیسم سوسیال ی مساله

 حزبِ. داشت جریان تزی چنین بودن علمی غیر مورد در مفصلی های بحث دوران

 درکِ با "توده حزبِ یِانقالب سازمانِ" قبیلِ از آن روان دنباله و چین کمونیستِ

 را، دموکرات سوسیال احزاب که "انقالب و دولت" در لنین های گفته از مکانیکی

  نتیجه اینه ب کرد، می خطاب "عمل در امپریالیست حرف، در سوسیالیست"

 سیالسو" نیز را شوروی اتحادِ قبیلِ از کشوری که رسیدند منطقی غیر گیری

 تمام امپریالیستِ یک دیگر شوروی دوران این در هک حالی در. بنامند "امپریالیست

 سازمانِ" جمله از چین، سیاستِ رانِاد طرف با دوران آن در ما بحثِ. بود شده عیار

 تفاوت که امپریالیستی کشورِ یک به شوروی که بود این "توده حزبِ انقالبیِ

 های دموکرات سوسیال با این و شده تبدیل ندارد، دیگر های امپریالیست با چندانی

 یک به تبدیل هنوز و بودند سیاسی جریانِ یک که لنین دورانِ دومِ انترناسیونال

 رنجبران حزبِ رهبرانِ که است جالب. دارد تفاوت اند، نشده اقتصادی و دولتی قدرتِ

 تزِ چنین کنفدراسیون چرا که خورند می افسوس و کنند می دفاع تز این از هم هنوز
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 معلول نیز را کنفدراسیون در انشعاب بدتر، این از ؟!است هنپذیرفت را نادرستی

 !دانند؟ می تزی چنین نپذیرفتن

 بر "جهان سه تئوریِ" آن تبع به و "امپریالیسم سوسیال" تز منفی تاثیرِ اما

 علیه مبارزه که باشد این توانست می کنفدراسیون ی مبارزه و مشی سیاست،

 شوروی سوی به را مبارزه اصلیِ سمتِ و دکن تضعیف را شاه رژیمِ و امپریالیسم

 گویایی ی نمونه دوران این در توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ سیاسیِ وضعیتِ)بچرخاند

 !(. است مورد این این در

 دلیلِ به کشور از خارج جنبشِ در کلی طورِ  هب و کنفدراسیون در تزها این طرحِ البته

 این توانست نمی طبعاً انقالبی سازمانِ بقایای و نبود ساده چندان حاکم، رادیکالِ جّو

 مطرح و شاه رژیم به نسبت اشاره یک تنها زیرا کند، مطرح مستقیماً و علناً را تزها

 شد، می تبلیغ چین، دولتِ خارجی های ارگان توسطِ که آن بودنِ "ملی" ساختنِ

 یعنی ،"ودهت حزبِ" سرنوشتِ به نیز "توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ" تا بود کافی

 محطاطانه زمینه این در ها آن رو، این از. گردد دچار مترقی جنبشِ در کامل طردِ

 . بودند تزها این انداختنِ جا برای هایی محمل یافتنِ پی در و کردند می رفتار

 

درشاهرژیمِسرنگونیِشعارِطرحِباتودهحزبِانقالبیِسازمانِمخالفتِ

کنفدراسیونمنشورِ

. بود کنفدراسیون منشورِ در رژیم سرنگونیِ شعارِ طرحِ یافتند، که مستمسکی اولین

 و مستقیم درگیریِ به که ایران در انقالبی ی مبارزه رشدِ به توجه با مساله این
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 توسطِ کنفدراسیون کردن اعالم قانونی غیر زمان هم و بود رسیده رژیم با مسلحانه

. بود گرفته قرار دستور در زندان، سال۰۱ هب آن اعضای محکومیتِ و ارتش دادستانِ

 هر طبعاً و دانست می ایران مردمِ جنبشِ از بخشی را خود همواره کنفدراسیون

 . گذاشت می آن مشیِ و سیاست بر مستقیم تاثیرِ جنبش، این در تغییری

 استداللی توده، حزبِ انقالبیِ سازمانِ استداللِ رژیم، سرنگونیِ شعارِ با مخالفت در

 کنفدراسیون قبیلِ از هایی سازمان موردِ در توده حزبِ های استدالل نوع از گرا، نفیص

 و امپریالیستی ضدِ ای، توده" سازمانِ را خود کنفدراسیون که درحالی. بود

 اوایلِ همان از گذشته این از. کرد می تعریف ایرانی جویانِ دانش "دموکراتیک

 کنفدراسیون مختلفِ های اکسیون و راتتظاه ی عمده شعارِ کنفدراسیون، تشکیلِ

 . بود "شاه فاشیستیِ رژیمِ سرنگونیِ"

 

موردِدرشاهرژیمِکردنمحکومباتودهحزبِانقالبیِسازمانِمخالفتِ

زنداندرجوحکمتپرویزقتلِ

. بود رژیم زندانِ در توده حزبِ کادرهای از یکی جو، حکمت پرویز قتلِ بهانه، دومین

 و سیاسی زندانیانِ ی همه از که خویش دفاعیِ سیاستِ اساسِ بر کنفدراسیون

 در را او کرد، می دفاع ها، آن سیاسیِ دیدگاهِ و سازمان از نظر صرف رژیم، قربانیانِ

 گیریِ موضع بر تاثیری گاه هیچ اما اقدام این. داد قرار رژیم انِقربانی دیگر کنارِ

 ی مبارزه بلکه این تنها نه نداشت، هتود حزبِ و شوروی دولتِ علیه کنفدراسیون

 .یافت شدت گذشته از بیش دو این علیه کنفدراسیون
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 ماهیتاً حال عین در جو حکمت از دفاع نپذیرفتنِ و رژیم سرنگونیِ طرحِ با مخالفت

 قتل که هنگامی رو، این از. بود پهلوی رژیم توجیه ای زمینه در کدام هر و بودند یکی

 انقالبی سازمانِ رهبرانِ شد،  محکوم کنفدراسیون توسطِ م،رژی زندان در جو حکمت

 که خود "جدیدِ" سیاسیِ گیریِ سمت طرحِ برای "طالیی" فرصتی خود زعمِ  هب

 موضعِ توجیه برای ها آن. آوردند دست هب کرد، می عمده امریکا مقابلِ در را شوروی

 جو حکمت نِکشت توجیه واقع در که مبتذل و سست های استدالل به حتا خود

 سازمانِ" کادرهای از یکی ،راد بهرام. زدند دست بود، رژیم جالدانِ دستِ هب

 دفاعِ با مخالفت در( ۰۷۰۴)آلمان فدراسیونِ ی کنگره در ،"توده حزبِ انقالبیِ

 توده حزبِ مرکزیِ ی کمیته:  کرد می استدالل چنین جو حکمت از کنفدراسیون

 جاسوسِ حزب این عضوِ عنوانِ به جو حکمت و است شوروی سیاستِ عاملِ

 هلمز، ریچارد از که نسبت همان به کنفدراسیون. شود می محسوب شوروی

 از ،کند مین دفاع شاه رژیمِ توسطِ گیری دست صورتِ در سیا سازمانِ رئیسِ

 کنید رجوع)!کند دفاع نباید دیگر قدرت ابر جاسوسِ عنوانِ به نیز جو حکمت

 افشین)"کشور از خارج در جویی دانش جنبشِ تاریخِ کنفدراسیون،": به

 واقع در این(. شوکت حمید)"... جهانی کنفدراسیونِ ی ساله ۵۲ تاریخ" و( متین

 مردمی ضد مطلقاً رژیمی عنوان به شاه رژیمِ علیه زمان آن تا که بود جوّی شکستن

 عدها،ب دید، خواهیم زیر در که طور همان البته. )بود حاکم جنبش در کار، جنایت و

 این که راد بهرام و است آن اصلیِ ارانگز بنیان از انقالبی سازمانِ که رنجبران حزبِ

 امپریالیسم ی نشانده دست که افغانستان طالبانِ از دارد، قرار حزب رهبریِ در بار
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 رهبرانِ اما رحاض حال در!! است پرداخته دفاع به شوروی، مقابلِ در بودند، امریکا

 "خائن" دیگر را توده حزبِ که اند رسیده نتیجه این به نجامسرا رنجبران حزبِ

 اگر زیرا هاست، آن خود واقعیتِ بازتابِ واقع در افراد این جدید موضعِ این!! دانند نمی

 شا سیاست که را رنجبران حزبِ باید الجرم، بدانند، خائن را توده حزبِ کماکان

! کنند ارزیابی خائن نیز را بود توده حزبِ سیاستِ کپیِ اسالمی جمهوریِ به نسبت

 ایجاد توده حزبِ به نسبت گیری موضع در تعدیلی باید خود نجاتِ برای این بر بنا

 !(  ندارد مرز و حد جماعت این اپورتونیسم! کرد

 مزاح، عنوانِ به بالفاصله" توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ" "مشعشعِ" استداللِ این

: شد می سوال تمسخر به افراد این از که هنگامی. گردید خارج سیاسی محافلِ نُقلِ

 رژیمِ آیا است؟ "امپریالیسم زنجیریِ سگِ" شاه رژیمِ که نیستید معتقد شما مگر

 "تحلیل"  تنگنا این از خروج برای ها آن بگیرد؟ را شا صاحب پای تواند می شاه

 پشتِ در!! شدبا داشته عمل آزادی اش قالده ی اندازهه ب تواند می سگ که کردند می

 بود پنهان امپریالیسم از شاه "نسبیِ" استقاللِ ی مساله البته سخیفی ادعای چنین

 . داشت قرار "جهان سه تئوری" چارچوبِ در دقیقاً که

 موجب "توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ" راستِ انحرافیِ های گیری موضع ترتیب اینه ب

 گذاری نام کشور از خارج پوزیسیونِا در "راست خطِ" عنوانِ به سازمان این تا شد

 نیروهای و افراد ی همه بلکه گفتند نمی!! "امثالهم و کلیبی جابر" فقط را این. شود

 خطِ" به جنبش در سازمان این اساساً پس آن از و داشتند باور آن به اپوزیسیون

: بر مبنی رنجبران حزبِ رهبریِ ادعای برخالفِ این بر بنا. شد معروف "راست
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 انقالب ها خلق)جهان سه تز پذیرفتنِ دلیلِ به گاه هیچ نقالبیا ازمانِس"

 در روی راست به( استقالل کشورها و خواهند می آزادی ها خواهند، ملت می

 در که افتاد روی راست به چنان آن! برعکس دقیقاً ،!!"نیافتاد شاه رژیمِ موردِ

 !گشت معروف "راست خطِ" به جنبش

 را "جهان سه" تز ها آن: گویند می چه نیستند متوجه ظاهراً البیانق سازمانِ رهبرانِ

 در تنها چیزی چنین! ند؟"نیافتاد شاه رژیمِ موردِ در روی راست به" اما ،"اند پذیرفته"

 از یکی اساساً! است ممکن رنجبران حزبِ "رهبرانِ" هوای دو و بام یک منطقِ

 ها، چینی زعمِ هب زیرا بود، شاه رژیم چون هایی رژیم از حمایت تئوری این اصولِ

 کشورها این از این بر بنا! خواهند می "استقالل" ایران، کشورِ جمله از ،"کشورها"

 باید آقایان این از بگذریم، که این از. کرد حمایت "قدرت ابر دو" مقابلِ در باید

 و کرد ارزیابی "ملی و مستقل" را شاه رژیمِ چین دولتِ که دوران آن در آیا پرسید،

 در العملی عکس ترین کم شما برخاست، دفاع به امپریالیسم ی سرسپرده رژیمِ این از

 بلکه نکردید چنین تنها نه شما دادید؟ نشان خود از چین دولت سیاستِ این مقابلِ

 "امپریالیسم سوسیال" تزِ پذیرشِ به را کنفدراسیون تا کوشیدید مختلف انحاء به

 . دهید سوق "انجه سه" ارتجاعیِ ی نظریه و

 حتا که اند شده خود های سازش درگمِ سر کالفِ دچارِ چنان رنجبران حزبِ رهبرانِ

 تهِ و سر بی ی نوشته از جمله اینه ب کنند، بیان آسانی به را خود منظورِ توانند نمی

 که ایران رنجبرانِ حزبِ که انحرافی به تا کوشد می کلیبی": کنید توجه ها آن

 یافته ارتقا "جهان سه تز" که شد آن دچار حزب ایجادِ و ۱۱۲۱  ماه دی ۱ در
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 های رویزیونیست توسط مائو درگذشتِ از بعد که را "جهان سه تئوریِ" به

 این در! ؟".پذیرفت بود، شده طرح سیائوپین دن رهبریِ تحتِ چین بر حاکم

  ؟!نیست معلوم کند؟ کار هچ که "کوشد می" کلیبی باالخره طویل، بحر

 

گردید؟"جهانسهتئوریِ"مدافعِرنجبرانحزبِزمانیچهاز

 یابی سمت تاریخ مورد در ها آن. است تاریخ تحریفِ در "رهبران" این "شاهکار" اما

 فوق، قولِ نقلِ ی ادامه در "جهان سه" تز و "تئوری" "ی قبله" به خویش

 توسطِ ب،حز ایجادِ از سال یک گذشتِ از بعد نیز تئوری این اما": گویند می

 سال در آن دومِ ی ه کنگر در و رفت السو عالمتِ زیرِ رنجبران حزبِ رهبریِ

 در انشعاب ی واقعه با ربطی اتفاقات این ی کلیه اما)...(  شد طرد ۱۱۱۱

 با و نداشته بود، داده رخ حزب ایجادِ از قبل سال ۱۲ حدود که کنفدراسیون

 حزبِ رهبرانِ  "...کرد وصل هم به را ها آن توان نمی هم سریشم خروار یک

 نفیِ با کنند می سعی ندارند، را خود راستِ سیاستِ از دفاع شهامتِ که رنجبران

 مدرکِ و سند همه این مقابلِ در. کنند پنهان را خویش تاریکِ ی گذشته واقعیت

 کنفدراسیونِ در سیاسی جریاناتِ و ها سازمان شهادتِ و انکار قابلِ غیرِ و زنده

 بدونِ ها، سال آن در کشور از خارج اپوزیسیونِ در کلی طورِ هب و ایرانی انِجوی دانش

 بهتر خود که پردازد می مسایلی نفیِ به اخالقی و سیاسی مسئولیتِ ترین کم احساسِ

 انقالبی سازمانِ که است ممکن چگونه آخر. است واقف ها آن نادرستی به هرکس از

ه ب ۰۷۰۴ های سال در و است رنجبران زبِح ی دهنده تشکیل جریانِ ترین اصلی که
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 موضعِ بر تاثیری هیچ ارتجاعی تزِ این پذیرشِ بود، پیذیرفته را "جهان سه تز" بعد

 ! باشد؟ نداشته شاه رژیمِ مقابلِ در سازمان این

 تز "سال یک" مدتِ به تنها که نیست رنجبران حزبِ تشکیلِ با تازه شما! آقایان خیر

 طبقِ نیز توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ در آن از پیش اید، هپذیرفت را "جهان سه"

 در چگونه که دادیم نشان پیش در و بودید پذیرفته را تز این خودتان ی گفته

 یکی مگر! شدید معروف "راست خطِ" عنوانِ به و ربودید را سبقت گوی رویِ راست

 به اعتقاد جبران،رن حزبِ تشکیلِ برای دیگر های گروه با شما وحدتِ معیارهای از

 حزبِ  و انقالبی سازمانِ سابقِ رهبرانِ از کشکولی ایرج)نبود؟ "جهان سه تئوری"

 ( رنجبران

 حزبِ تشکیلِ تا ۰۷۰۴  های سال از یعنی حزب، تشکیلِ از پیش شما ترتیب این به

 نشان زیر در که طور همان و داشته اعتقاد تئوری این به آن، از پس نیز و رنجبران

 کرده ها زمینه این در شما که ای ناشیانه تحریفِ این با. دارید هم هنوز داد، مخواهی

 روانه راست ی گذشته از گویا که شما کنونی وضعیتِ به نسبت نداریم حق آیا اید

             کنیم؟ تردید اید، گرفته درس خود

 زندانیانِ از فاعد در موانعی نیز عمل در که انقالبی سازمانِ های روی راست این بر بنا

 برای جایی دیگر تا شد موجب(جو حکمت از دفاع با مخالفت ی نمونه)سیاسی

 اتفاقِه ب جریان این و نماند باقی کنفدراسیون در "توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ"

 پیش توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ پای به پا زمان از برهه این در که توفان سازمانِ
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 و نپایید زمانی اندک که دادند تشکیل را "ایرانی جویان دانش کنفدراسیونِ" رفت، می

 .شدند جدا هم از نیز دو این

 اپورتونیستیِ های خصلت و راست سیاستِ موردِ در نکات برخی اختصارِه ب زیر در

 برای را حزب این مردمی ضدِ و انحرافی های سیاست انبوهِ از رنجبران حزبِ رهبرانِ

 گی هسرسپرد انحراف، تاریخِ واقع در حزب، این سیاسیِ تاریخِ .آوریم می عموم اطالع

 مواردِ به سرانگشتی طور  هب تنها بخواهیم اگر. است کش زحمت های توده به خیانت و

 انسان! داشت خواهیم کتاب چندین به نیاز بپردازیم، حزب این های کژروی و خیانت

 انجام به را خیانت و اندیشیکژ همه این توانسته حزب این چگونه که است حیرت در

   برساند؟

 

شاهرژیمِسقوطِازپستوده،حزبِانقالبیِسازمانِ

 خاتمه جا همین به اما "توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ" تراژیکِ - کمدی سرنوشتِ

 در را "جهان سه تئوری" نشد موفق کشور از خارج در که جریان این. نیافت

 توسطِ شاه رژیمِ کردنِ ساقط از پس که هنگامی ایران، در بعدها بیاندازد، جا جنبش

 ترتیب اینه ب و شد منتقل خمینی ی دسته و دار به سیاسی قدرت مردم، های توده

 جمهوریِ فاشیستِ و انقالبی ضدِ رژیمِ خدمت در پا تا سر خورد، شکست انقالب

 . گرفت قرار اسالمی
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اسالمیجمهوریِرفراندمِتأییدِ

 تاییدِ رنجبران، حزبِ به شدن تبدیل از قبل توده، حزبِ انقالبیِ سازمانِ اقدامِ اولین

 جویانِ دانش کنفدراسیونِ" عنوان تحتِ آن در شرکت و اسالمی جمهوریِ رفراندمِ

 از کنفدراسیون، اسبقِ دبیرانِ از تن ۰۶ توسطِ بالفاصله ها آن اقدامِ این. بود "ایرانی

 ۰۰/۰/۰۳۰۹ ،"گان هآیند" ی نشریه در ای المیهاع طی سطور، این ی نویسنده جمله

 های بخش جانب از" که ای "دسته و دارو" عنوانِ به را افراد این و شد محکوم

. (۷)نمودند معرفی عمومی افکارِ به "اند شده طرد جویی دانش جنبشِ مترقیِ

 سازمانِ اکثریتِ و توده حزبِ کنارِ در ابتدا، همان از جریان این سان، بدین

 قرار اسالمی جمهوریِ گرِ سرکوب رژیمِ تحکیمِ خدمتِ در خلق فداییِ های ریکچ

 . گرفت

 

اسالمیجمهوریِارتجاعیِاساسیِقانونِتأییدِ

 یعنی رنجبران، حزبِ ی دهنده تشکیل های گروه رنجبران، حزبِ تشکیلِ از پیش 

 ی طبقه رهاییِ برای مبارزه اتحادِ سازمانِ ،(اصلی گروه)توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ

 وحدت حفظِ خاطرِ به" عنوانِ تحتِ ،... و آذر گروه کمونارها، سازمانِ ایران، کارگرِ

 کشور استقاللِ تحکیمِ حفظِ و کسب و امپریالیستی ضدِ ی مبارزه بردِ پیش برای

 در "رشتی حسن سند")".داد خواهند مثبت رایِ اساسیِ قانونِ به که کردند اعالم

 (مرتضوی باقر از "وشانسیاو" کتاب
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؟"هللاحزب"یارنجبرانحزبِشد؟انتخابچگونهرنجبرانِحزبِعنوانِ

 به خدمت و چاپلوسی همه  آن با حزب این رنجبران، حزبِ مدارکِ و اسناد طبقِ

 حزب" عنوانِ ی زیبنده تر بیش اسالمی جمهوریِ سرکوب ماشینِ و خمینی شخصِ

 مالحظاتِ بر بنا نیز "رنجبران حزبِ" نامِ چهگر! مترقی جریانِ یک تا است "هللا

 انقالبی سازمان" بالمنازع رهبرِ ،رضوانی محسن! بود شده انتخاب اسالمی

 چرا که مورد این در "رنجبران حزبِ"سابقِ ی کاره همه سپس و  "توده حزب

« ایران کمونیست حزبِ ایجادِ سوی به پیش» که انقالبی سازمانِ دائمیِ شعارِ

 در» : گوید می است، گرفته را آن جای "رنجبران حزبِ" و شده فحذ هللا بود

 کمونیسم عنوانِ بود، گرفته صورت روحانیت رهبریِ به انقالب که شرایطی

 مردم و است مذهبی جامعه گفتیم می ما... گرفت نمی قرار قبول مورد

 با گو و گفت ایران؛ چپِ جنبشِ به درون از نگاهی«)...دارند دینی های ارزش

 حزبِ رهبرانِ که بنید می (۰۳۹۶ اختران؛ نشر.شوکت حمید رضوانی؛ محسن

 هر که بودند شده خمینی "امام" و "اسالمی انقالب"ی  شیفته چنان رنجبران

 جنبشِ کارگری، جنبشِ ها آن برای. اند گرفته استهزاء به را آن مقابلِ در ای پدیده

 معنایی ،... و فرهنگ سی،دموکرا طبقاتی، ی مبارزه زنان، جنبشِ کمونیستی،

 محصولِ خود رنحبران حزب موجودیتِ اعالمِ اساساً ها، آن باورِه ب. است نداشته

 ی نشریه ی شماره اولین در "خمینی امام به پیام" در! است "اسالمی انقالبِ"

 :نویسند می چنین حزب تشکیلِ از پس بالفاصله ،رنجبر
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 دِمن شکوه انقالبِ ایران، ملتِ قدرِ لیعا رهبرِ آن به فراوان درودِ و سالم با»

 و دیده ستم مردمِ از نفر ها میلیون امانِ بی مبارزاتِ اثرِ در ایران اسالمیِ

 و استبداد ظلم، علیه مبارز اسالمِ روشنِ تجلیِ که شما قاطعِ رهبریِ

 "ایران رنجبرانِ حزبِ" که است آزادی نوینِ فصلِ این در... است استعمار

 (۰۱) !!« .کند می دیتموجو اعالمِ

 برای که معیارهایی رنجبران، حزبِ سابقِ رهبرانِ از کشکولی، ایرج اظهاراتِ بر بنا

 عبارت کردند، تعیین حزب این ایجاد جهتِ دیگر های سازمان و ها گروه با وحدت

 سه تئوری قبول دون، تسه مائو ی اندیشه -لنینیسم -مارکسیسم" از بودند

 ایران، چپ جنبش به درون از نگاهی) "ایران اوضاعِ از رکمشت ارزیابیِ و جهان

 (۰۳۹۱شوکت حمید کشکولی، ایرج با گفتگو

 ارتجاعیِ "تئوریِ" شد، ایجاد حزب این آن اساس بر که اصولی از یکی این بر بنا

 جز چیزی واقع در نیز "ایران اوضاعِ از مشترک ارزیابیِ" اصلِ. بود "جهان سه"

 !بودن اسالمی جمهوری و خمینی از شرط و قید بی دفاعِ

 انتقادی با اصل دو بود، رنجبران حزبِ ایجادِ برای وحدت مبنای که اصلی سه از اما

 نتیجه اند، شده منتفی است کرده خود از دوم، ی کنگره در حزب این ظاهراً که

 بر بنا که نیز حزب این نام. نیست منطقی اساسِ و پایه دارای دیگر حزب این که این

 ید،ا بریده اسالمی رژیمِ از گویا شما که حال بود، شده انتخاب اسالمی مالحظاتِ

 دارید؟ "فریب مسلمان" عنوانِ این ی ادامه و حفظ برای دلیلی چه دیگر
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 شما خودِ از انتقاد و ندارید عملی اعتقادِ هیچ گویید می چه آن به شما که بینیم می

 و تمام دوباره تا شود فراهم شرایطی هم باز ست کافی. است فریبی عوام برای تنها

 ! گیرید قرار ارتجاع خدمتِ در کمال

 

!"مبارزاسالمِ"و"مترقیگراییِملی":رنجبرانحزبِ

 سه وحدتِ باد مستحکم" شعارِ حزب، این مؤسسِ ی کنگره شعارهای میانِ در

 گیِ هستبرج "انقالبی سوسیالیسمِ و مترقی گراییِ ملی مبارز، اسالمِ: نیرو

 این مختلف های شماره مطالعه برای -اول صفحه ۰ شماره رنجبر،) !دارد خاصی

 ( کنید مراجعه ۰۰ شماره سندِ به نشریه

 و چاپلوسی از انبوهی رنجبران حزبِ انتشاراتِ ی همه کلی طورِ هب و نشریه این

 و کمونیست نیروهای خود، تحقیرِ حقیقت در که است خمینی به نسبت تملق

 ! کند می شرم احساس آن برابرِ در مترقی انسانِ هر و است بشریت اًاساس

 توده، حزبِ انقالبیِ سازمانِ یعنی رنجبران، حزبِ ی دهنده تشکیل های گروه

 و آذر گروهِ کمونارها، سازمانِ ایران، کارگرِ ی طبقه رهاییِ برای مبارزه اتحادِ سازمانِ

 و امپریالیستی ضد ی مبارزه بردِ پیش ایبر وحدت حفظِ خاطرِ به" عنوان تحتِ ،...

 مثبت رای اساسی قانونِ به که کردند اعالم کشور استقاللِ تحکیمِ حفظِ و کسب

 (مرتضوی باقر از "سیاووشان" کتاب در "رشتی حسن سند")".داد خواهند
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انتخاباتِدررژیمارتجاعیِهایمهرهبارنجبرانحزبِمشترکِلیستِ

مجلس

 روشن رغمِ علی ولی کند شرکت فعاالنه مجلس انتخاباتِ در تا یدکوش ما حزبِ"

 های جناح گان هنمایند از مخلوط لیستی  ما حاکمین مختلفِ های جناح خطرِ شدن

 انقالبی ضد مستبدین جناحِ جز به هایی جناح از عده این هرچند دادیم ارائه مختلف

 حزبِ جناحِ از گانی هنمایند ”ملی بزرگِ اتحادِ“ ی مقوله از انحرافی دیدِ با ولی بودند

 لیستِ در نیز را( زاده سرحدی ابولقاسم-نوری ناطق-ای خامنه) اسالمی جمهوریِ

 (فوق منبعِ)".گنجاندیم خود پشتیبانی موردِ

 

موجِومطبوعاتبرفشاردموکراتیک،نیروهایعلیهارتجاعیورشِتأییدِ

 هاکمونیستسرکوبِ

 به نمودند، می مال پای را دموکراسی کردند، می رکوبس را مردم مستبد حاکمین"

 اب ما حزبِ"،"است گربه انشااهللا گفتیم می ما داشتند، می روا ستم مختلف های ملیت

 سرکوبِ در شا یاران و خمینی تأییدِ و کننده ایجاد های سازمان مواضعِ تکرارِ

 که کشوری در سیدموکرا دارِ پرچم ی مثابه به خود نقشِ دموکرات و چپ نیروهای

 (فوق منبع)"گذاشت زمین را است بوده رنج در استبداد از ها قرن
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تعطیلِورنجبرانحزبِتوسطِرژیمفرهنگیِضدانقالبِپذیرفتنِ

هادانشگاه

 بود اساسی اشتباهِ این دارای!( ؟)درست نکاتِ طرحِ عینِ در مورد این در ما موضعِ"

 خصوص به که حاکمین اقدام این انقالبیِ ضدِ و ارتجاعی کامالً ماهیتِ درکِ از ما که

 سطحِ در فقط آن به و بودیم غافل شد می برده پیش به!( ؟)مستبدین جناح جانب از

 "آموزشی نظامِ اصالحِ" که نشدیم متوجه ما. کردیم برخورد طلبانه انحصار عملِ

 کشاندنِ عطیلت به خصوص به و گاه دانش محیطِ بر خفقان تحمیلِ برای نیرنگی

 به اوباش های گروه ی کارانه جنایت یورشِ کردنِ محکوم در و. است گاه دانش

 غیر از را عمده باید ما شرایط آن در. نکردیم برخورد قاطعانه  جویان دانش و گاه دانش

 های گروه بساطِ برچیدنِ خواستارِ تلویحی حتا وجه هیچ به و داده تشخیص عمده

)...(  شدیم نمی...  توده حزبِ به وابسته های گروه خصوص به و نما مسلمان نما، چپ

 حزب مواضعِ با داشتند قرار کار پراتیکِ در که ما جوی دانش رفقای اکثرِ موقع آن در

 ولی!(دارد معینی معنای خود توده حزبِ به امتیاز این)نبودند موافق مورد این در

 چه به نیست معلوم که این از گذشته. ننمود کافی توجه رفقا خواستِ این به حزب

 و انتقاد به آن چارچوب در و شدیم پذیرا را مستبدین فرهنگیِ انقالبِ اصوالً دلیلی

 (است ک-ج از معترضه ی جمله جا، همان)".زدیم دست اصالح
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مذهبیوملیهایاقلیتوهاملیتسرکوبِتأییدِ

 به" ایران، ستمِ تحتِ های ملیت ی خواهانه آزادی و دموکراتیک جنبشِ ی تخطئه

 شووینیستِ بورژوازیِ از پشتیبانی سیاستِ و...  قدرت ابر دو خطرِ ی بهانه

 سیاهِ برگِ((  ۰۳۰۹ ماه دی ۰ ی شماره رنجبر، کشان، زحمت به پیام) "... حاکم

 . است حزب این خیانتِ از پر ی چه تاریخ از دیگری

 است برجسته حاکم مستبدینِ و کرد خلقِ میان ی مبارزه در ما موضعِ از چه آن اما"

 با. نبودیم هم طرف بی حتا و گرفتیم را حاکم مستبدینِ طرفِ ما که باشد می این

 :که دید توان می افتاده اتفاقات و موجود های تفاک تمامِ به مراجعه

 ما که زدیم هایی فعالیت و تبلیغات به دست حاکمه هیئت با کرد خلقِ مقابلِ در ما -

 .داد قرار حاکم مستبدینِ ویارد در را

 مساوی آن ی وابسته رهبرانِ بعضی با را مختاری خود برای کرد خلقِ جنبشِ ما -

 ای توده نهضتِ کردن محکوم به ایران ارضی تمامیتِ و استقالل از دفاع با و داده قرار

 .پرداختیم

 ها، بمباران ه،پاو بمباران قارنا، ی  درباره استبداد عمالِ های جنایت قبالِ در ما -

 جز به مخالفین سرکوبِ تا ماند می خون حمامِ به تر بیش که جمعی دسته های اعدام

) ".گرفتیم فاصله کرد مردمِ احساساتِ از و ماندیم تفاوت بی آبکی انتقاداتِ بعضی

 (مرتضوی باقر از "سیاووشان" کتاب در "رشتی حسن سند"

 کومله مسئوالنِ و قاسملو که است حدیه ب جریان این از کرد خلقِ مبارزانِ نفرتِ

 "خمینی امام" سرکوبِ از که زمانی رنجبران، حزبِ "رهبرانِ" با دیدار به رحاض حتا
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 قاسملو با فرصتی هر در فتگ می طالبانی": نبودند شدند، پناهنده کردستان به خود

 هب رنجبران حزبِ با نیست رحاض حتا قاسملو اما. است کرده صحبت ما ی درباره

 به درون از نگاهی !)"کند کمک حزب این به که آن به رسد چه بنشیند مذاکره

    (۰۳۹۱شوکت حمید کشکولی، ایرج با گوو  گفت ایران، چپِ جنبشِ

        

انقالبینیروهایوچپعلیهچماقیرنجبران،حزبِ

 با ،اسالمی جمهوریِ از دریغ بی حمایتِ عینِ در ابتدا همان از رنجبران حزبِ

 علیه  الهی حزبِ درانِ چماق با صدا  هم عمل، و تئوری در هیستریک های شیوه

:  است شده عمل وارد "نماها چپ" عنوان تحتِ رژیم، مخالفانِ و انقالبی نیروهای

 ها آن توخالیِ های وعده و شعارها و نماها چپ فریبِ تا باشیم هشیار باید... "

 به را ایران مردمِ اسالمیِ انقالبِ هایآورد دست همه ها آن. نخوریم هم را

 و ما وحدتِ نماها چپ. میدانند کل عقلِ را خودشان و گیرند می هیچ

 رنجبر، کشان، زحمت به پیام)".زنند می همه ب هم را طلب استقالل نیروهای

 (      ۰۳۰۹ ماه دی ۰ شماره

 تالش رد حاکم سیاسیِ قدرتِ و حزب میان بندیِ صف کردنِ رت روشن جای به"

 ی  جبهه ایجادِ طرحِ" که طوری به. هستیم حاکمین مثبتِ نکاتِ کردنِ پیدا برای

 به نسبت دولت ی طلبانه وحدت موضعِ رشدِ" -"جمهوری رئیس توسطِ اسالمی

 روی بر  امام پافشاریِ" -"منطقه کشورهای خصوص به سوم، جهان کشورهای

 حاکمین اقداماتِ مثبتِ نکاتِ عنوانِ هب را)...( مبارز اسالمِ جناحِ در ویژه به وحدت
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 ی مثابه به مثبت نکاتِ این روی باید حزب که نمائیم می تاکید و کنیم می برجسته

 در که است حالی در این و کند "پافشاری" مرج و هرج تالطم خفیفِت عواملِ

 و ملی بورژوازیِ به برخورد در روها چپ و نماها چپ اخاللِ" پلنوم ی نامه قطع

 عواملِ عنوانِ به حکومت علیه های گروه ی مبارزه دیگر عبارتِ به و "ملی میتِحاک

 کتاب در"رشتی حسن سند")".شود می ارزیابی مرج و هرج عواملِ و منفی

 (     مرتضوی باقر ،"سیاووشان"

 

افغانستانطالبانِمدافعِرنجبرانحزب

 این اسالمی، ارتجاعِ به خدمت جز آوردی دست هم جهانی مسایلِ موردِ در حزب این

 ارتشِ توسطِ کشور این نظامیِ اشغالِ دورانِ در که افغانستان طالبانِ از دفاع در بار

. ندارد بودند، زده دست مسلحانه ی مبارزه به آن، ی نشانده دست دولتِ و شوروی

 گذاشته نمایش به را آن واقعیِ ماهیتِ خوبی به اما طالبان از رنجبران حزبِ دفاعِ

 دامانِ به ،"قدرت ابر دو" علیه مبارزه بر مبنی حزب این ادعای خالفِ بر زیرا ست،ا

 از را خود قاطع پشتیبانیِ ایران رنجبرانِ حزبِ": است افتاده امریکا قدرتِ ابر

 افغانستان مسلمانِ مردمِ ی خواهانه استقالل و طلبانه حق مسلحانه، جنبشِ

 اعالم آن ی نشانده دست متِحکو و روسیه امپریالیسمِ سوسیال علیه

 نظامیِ تجاوزِ علیه انقالب شورای راستینِ مواضعِ از" و( جا ن هما)".دارد می

 ماه دی ۷ ،۲ ی شماره رنجبر)"کنیم پشتیبانی افغانستان به روسیه امپریالیسمِ

۰۳۰۹ ) 
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 یابید در تا بیاندازید نظری است، ضمیمه که حزب این ارگانِ رنجبر های شماره به

 تبدیل بلکه بود "خمینی امام" و!! "مبارز اسالمِ" مبلغِ تنها هن نشریه این چگونه که

 نیز "افغانستان مسلمان مردمِ ی مسلحانه جنبشِ" تهییجیِ و تبلیغی ارگانِ به

 (۰۰). گردید

 مسلمانِ مردمِ)...(  ی مسلحانه جنبشِ" که دانست نمی رنجبران حزبِ آیا

 و ساخته "مبارزان" این و امریکاست یالیسمِامپر ی نشانده دست "افغانستان

 در جریان، این برای ولی دانست می تردید بدونِ اشند؟ب می سیا سازمانِ ی پرداخته

 مأموران از دفاع حتا بود، جایز چیز همه "شوروی امپریالیسمِ سوسیال" علیه مبارزه

 ! ای آی سی

 سیاست به نسبت دوم ی هکنگر در که انتقادی در رنجبران حزب که دهیم تذکر باید

 به برخورد از نشانی است، کرده اسالمی جمهوریِ به خدمت در خود کردِ عمل و

 در انتقادی ظاهراً. ابیمی نمی افغانستان، طالبانِ از دفاع در ویژه هب ،المللی بین مواضعِ

 در هم هنوز اسالمی فاشیستِ و بنیادگرا جریاناتِ از دفاع سیاستِ و نیست مورد این

 . دارد قرار حزب این ستورِد

  

خمینیبهگاهِپیشدرچاپلوسی-

 اکثریتِ و توده حزبِ با خمینی به نسبت چاکرمنشی و تملق در گویی جریان این

 دست مسابقه این در البته که پرداخته مسابقه به خلق فدایی های چریک سازمانِ

 شعورِ یک آیا که است پرسیدنی. است بسته پشت از را ارتجاعی جریان دو این
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 مشمئز و انتها بی های گویی یانهذ این بر اندکی تا نبود حزب این در متعارف

 نه و متعارف شعورِ یک اگر! خیر که دهد می نشان حزب این تاریخِ زند؟ مهار کننده

 توانست می گی هساد به داشت می وجود حزب این در کمونیست و انقالبی حتا

 از نشانی هیچ مذهبی فاشیسمِ بوسی ستانآ و اندهم عقب فرهنگِ این که دریابد

 مترقی انسانِ یک  شعورِ و دموکراسی از عنصری ترین کم است، سهل که کمونیسم

 !ندارد

  

!اسالمیارتشِوپاسدارانسپاهِمدافعِرنجبران،حزبِ

 و اند تهبرخاس انقالب و مردم میانِ از ایران اسالمیِ انقالبِ پاسدارانِ"

 را خود ی وظیفه که هستند کشورمان در مندی قدرت لحِمس نیروی

 سربازان،. اند داده قرار آن ی ادامه و انقالب آوردهای دست از حفاظت

 ارضیِ تمامیتِ و استقالل از دفاع در پرست میهن افسرانِ و داران، درجه

 "...  خیزید پا  هب کشان زحمت میلیونیِ های توده با متحد و همراه کشور

 (۰ ی شماره اول سال رنجبر،)

 

!صدربنیخدمتِدررنجبرانحزبِ

 از پشتیبانی دالیلِ ذکرِ با صدر بنی نفعِ به انتخابات این در ما گیریِ موضع"

 دموکراسی از داری طرف به قدرت ابر دو از طلبانه استقالل موضعِ که) او

 نشان را ما گیریِ موضع این صحتِ بعدی جریاناتِ و بود درستی کار( دارد
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 کاندیدای معرفیِ جمهوری ریاست انتخاباتِ جریانِ در ما اشتباهِ. داد

 کار این تبلیغاتی امکاناتِ از استفاده نادرست امیدِ به که بود حزب مستقلِ

 خود خطِ برای تبلیغاتی نتوانستیم تنها نه جریان این در ما و کردیم را

 کتاب در"رشتی حسن سند") ".شدیم سبک هم قدری بلکه بکنیم

  (      مرتضوی باقر ،"سیاووشان"

 را فعالیت اصلِ" و پردازد می همکاری به صدر بنی دفترِ در رنجبران حزب

 منتشر نام همین به هم ای روزنامه و میداد انجام عدالت نامِ هب تشکیالتی

 بود دموکراتیک جریانی ایجادِ حرکت، این تشکیلِ از ما هدفِ. ساخت می

 همکاری احزاب و ها سازمان دیگر با واحد ی جبهه تِصور به بایست می که

 همین دوشِ بر جمهور رئیس با هماهنگی دفترِ فعالیتِ اصلیِ بارِ.)...( کند

 بر عالوه جمهوری رئیس با مردم هماهنگیِ دفتر با.)...( بود عدالت جریانِ

 همکاری نیز رنجبران حزبِ مسئوالنِ اوقات گاهی عدالت، جریانِ

 داشتند، آشنایی سیاسی مسایلِ با که کسانی برای البته..( .).کردند می

 از نگاهی )".است وابسته رنجبران حزبِ به عدالت جریانِ که بود روشن

    (۰۳۹۱شوکت حمید کشکولی، ایرج با گو و گفت ایران، چپ جنبش به درون
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ارتجاعیِجنگِدرشرکتواسالمیجمهوریِباهمکاریسنگینِبهای

عراقرژیمِواسالمیوریِجمهمیان

 تجاوزِ برابرِ در میهن از دفاع" عراق، و ایران جنگِ در رنجبران حزبِ

 از تعدادی. نمود شرکت جنگ در فعاالنه و داد قرار خود شعار را "امپریالیستی

 باران تیر و یشناسای اسالمی رژیمِ توسطِ یا و کشته جنگ در حزب این اعضای

 . شدند

 کشیدنِ رخ هب به فراوانی ی عالقه خود های خیانت پوشاندنِ رایب رنجبران، حزبِ

 رژیمِ علیه مبارزه در رنجبران حزبِ و انقالبی سازمانِ ی باخته جان ها ده"

 و دارد!( بشناسیم را تاریخ گانِ هکنند مخدوش)"اسالمی جمهوریِ رژیمِ و شاه

 استفاده مساله این زا احساسات تهییجِ برای شود می رو هروب مشکلی با که بار هر

 رغمِ علی شناخته، می نزدیک از را افراد این از بسیاری خود که نویسنده. کند می

 واقع در شور پر جوانانِ این که کنم تاکید باید ها، آن دادنِ دست از در تاسف ابرازِ

 با حزب این سرانِ بندهای و زد و گی هبرنام بی انحرافی، های سیاست قربانیِ

 از حاکی سازمان اسنادِ ی همه انقالبی سازمان موردِ در! اند شده اسالمی جمهوریِ

 رژیمِ علیه مبارزه در روشنی ی برنامه دارای گاه هیچ سازمان رهبریِ که است این

 شایعاتِ چه نشر به اقدام  زمینه این در و افتاد ها "خان" دنبالِ به گاهی نبوده، شاه

 از که ها مدت از پس را "جنوب شورشِ" نمونه عنوانِ به. است نکرده که اساسی بی

 آن نوشتند، کشکولی ایرج و عطا پاریس در که ای اعالمیه طیِ گذشت، می شاَ پایان

 کردند تبلیغ طور این و نموده مطرح "دارد جریان که ای مبارزه عنوانِ به" را
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 "درگیر آن در"(توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ یعنی) دو این گویا که

 هیچ بدونِ سازمان هوادارانِ واعضا  از شماری این، بر عالوه"!)...(هستند

 جنبشِ به درون از نگاهی) ".اند رفته هرز و شده اعزام ایران به ایصبرنامه

 (  کشکولی ایرج با مصاحبه شوکت، حمید چپ،

 با شما سازش بهای بود الزم آیا:  پرسید باید رنجبران حزبِ رهبرانِ از این بر بنا

 عراق دولتِ و اسالمی جمهوریِ میان ارتجاعی جنگِ در شرکت و اسالمی ریِجمهو

 عناصرِ توانستند می که مندی ارزش انسانِ و پرشور جوانانِ همه این دادنِ هدر به

 نظرِ  هب باشد؟ گردند، کمونیسم و سوسیالیسم برای مبارزه در ایصسازنده انقالبیِ

 دادنِ هدر به ی زمینه در رنجبران حزبِ رهبرانِ باید امروز سطور، این ی نگارنده

. باشند گو پاسخ ها، مذهبی سبکِ به نمایی شهید و کاری کاسب جای به ها انسان این

 انتقادِ و تاسف جای به هم هنوز که هستند انحراف و توهم در غرق چنان اما ها آن

 در ها آن که کنند می فکر هنوز ها، انسان این دادن هدر به برای خود از شدید

 !        اند باخته "جان" اسالمی جمهوریِ با سازش در نه و سوسیالیسم برای "مبارزه"

 

فاشیستیِرژیمِتبلیغِبرایچینبهرنجبرانحزبِگانهنماینداعزامِ

اسالمیجمهوریِ

 هیئتِ یک که هنگامی اند، شده آش از تر داغ ی کاسه حتا چگونه افراد این ببنید

 تا رود می چین به حزب، تشکیلِ از پس اندکی رنجبران حزبِ طرفِ از گی هنمایند

 حزبِ رفقای با ایران اوضاعِ پیرامونِ را حزب نظراتِ" کشکولی ایرج قولِ  هب
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 از باید چرا که دهند توضیح ها چینی به یعنی ،"بگذارند میان در چین کمونیستِ

 از چنان هستند "دنیا سه" تز مبتکر خود که ها چینی! کرد دفاع اسالمی رژیمِ

 به که شوند می ناراضی اسالمی جمهوریِ از رنجبران حزبِ حمایتِ  و راست مواضعِ

! "است ها توده افیون مذهب" مورد در مارکس های گفته حزب این گان هنمایند

 رنجبران حزبِ "رهبرانِ" برای نوعی به واقع در( جا همان! )کنند می زد گوش  را

 !!گذارند می ییابتدا آموزشیِ کالسِ

 ایرج خاطراتِ به است؟ گفته چه چبن در رنجبران حزبِ گیِ هنمایند هیئت ببینیم

 حزبِ نظراتِ شیدان« :  گردیم می باز رنجبران حزب سابقِ رهبرانِ از کشکولی

 مفصالً و داد توضیح "مبارز اسالمِ" ی درباره ما موضع پیرامونِ را رنجبران

 به شروع فن پی چی شیدان، سخنانِ از پس (...)کردیم صحبت باره این در

 یک واردِ اسالمی جمهوریِ با تواند می رنجبران حزبِ": گقت و کرد صحبت

 آن پوشش تحتِ و کند باب ای تازه تئوریِ که این اما شود، متحد ی جبهه

 که است معنی بدان این. است نادرست کند، وحدت جریان این با بخواهد

 چنین که آن حال. دارد وجود مبارز غیر اسالمِ یک و مبارزه اسالمِ یک

)...( ندارد وجود مبارزی مذهبِ اصوالً. ندارد وجود مبارزی اسالمِ و نیست

 ای مساله ها مارکسیست برای این و هاست توده ی ه کنند راه گم مذهب

 انقالبی، سوسیالیسمِ شعارِ شما": گفتند می ها چینی )...(".است روشن
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 طرح واحد ی جبهه تشکیلِ برای را مترقی گراییِ لیم و مبارز اسالمِ

  » ...ندارد معنایی نیز مترقی گراییِ ملی ما نظرِ به اما اید، کرده

 جمهوریِ از دفاع در ها آن مواضعِ از ها چینی انتقادِ موردِ در حزب رهبریِ پاسخِ

( جا انهم کشکولی، ایرج!!)".شناسند نمی را ما شرایطِ ها آن": بود این اسالمی،

 شرایطِ در ها، توده افیون عنوانِ به مذهب کمونیسم مدعیانِ این نظرِ از ترتیب این هب

 !! شود می ها توده "رهاییِ" به تبدیل اسالمی انقالبِ

 چین به رنجبران حزبِ گیِ هنمایند هیئتِ که دورانی در بدانیم که است جالب

 انقالب از عنصری هیچ ینچ کمونیستِ حزبِ و دولت دیگر که هاست سال رود، می

 پیروزیِ و حزب در انقالبی نیروهای شکستِ از پس و ندارند خود در کمونیسم و

 در همه این با. اند شده بورژوایی کامالً دو این پینگ سیائو تن بورژواییِ جریانِ

 معینی ماتریالیستیِ بینیِ واقع از رنحبران حزبِ های"تئوریسن" مقابل

 !!  برخوردارند

 

 

 

رنجبرانحزبِو"جهانسهئوریِت"

 سه تئوریِ" گردنِ به نباید و وانت نمی را حزب این های کژروی ی همه این، بر بنا

 و سیاسی گیِ هماند عقب با همراه اپورتونیستی های خصلت انداخت، "جهان

 را انقالبی ضدِ تئوری این  ی کارانه سازش مرزهای حتا افراد این مضمن اپورتونیسمِ
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 سه تئوری" پذیرشِ از پس رنجبران حزبِ رو، این از. است گذاشته سر تپش نیز

 خودِ اساساً. است افتاده انقالبی اهدافِ از انحراف و روی راست به که نیست "جهان

 در اپورتونیسم کهنِ های ریشه وجودِ دلیل به حزب این طرف از تئوری این پذیرشِ

 را خود که رنجبران حزبِ ه،نمون بابِ من. است آن ی دهنده تشکیل افرادِ

 جمهوریِ موردِ در بود، چین دولتِ های سیاست روِ دنباله و دانست می "مائوئیست"

 از چین کمونیستِ حزبِ سرانِ انتقادِ به  و شود می قایل استثنا اما، اسالمی

 و گذارند نمی وقعی "مترقی گراییِ ملی" و "مبارز اسالمِ" از دفاع در ها آن رویِ زیاده

 !دهد می ادامه اسالمی فاشیستی جمهوریِ از حمایت به ترتیب این هب

 

!استساالردرمفرهنگِیکرنجبران،حزبِبرحاکمفرهنگِ

 آن بر حاکم ادبِ و فرهنگ به نظری رنجبران، حزبِ رهبریِ ی کارنامه تکمیلِ برای

 حزب این "اصلیِ رهبرِ" واقع در و سابق رهبرانِ از یکی رضوانی محسن: اندازیم می

 رفقای برای که ای نامه در را خود "جازدوا" معیارهای شوکت حمید با مصاحبه در

 باید نوشتم": کند می ترسیم چنین بود، کرده ارسال کشور از خارج به شا حزبی

 ما گفتند رفقا که باریک، و قامت بلند .بود غربی زیباییِ منظورم...باشد زیبا

 اجبار به)...(نکردیم پیدا را کسی تو میل مطابقِ و گشتیم را جا همه

 گو و گفت ایران؛ چپِ جنبشِ به درون از نگاهی!!) ".آوردم پایین را ما معیارهای

 ( ۰۳۹۶ اختران؛ نشر.شوکت حمید رضوانی؛ محسن با
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 یک مشخصات با زنی که دهند می تشکیالتی دستور و دارند "میل" ایشان

 یک  های گفته این! نکنید اشتباه!! نندک "پست" ایشان برای خارج از را "مانکن"

 مدعیِ سازمانِ یک رهبرِ تفکرِ طرزِ بلکه نیست مردساالر ی مانده عقب بورژوایِ

 "زنان رهاییِ" موافقِ باید تعریف بر بنا که است "... لنینیسم -مارکسیسم"

 به افتادن جز انتظاری چه سازمانی چنین رهبریِ در افرادی چنین از آیا!! باشد

 دادن، تنزل اسالمی هارِ ارتجاعِ گوی مجیز یک حدِ تا را خود و خمینی بالِدن

 رود؟ می

 و فرهنگی لحاظِ از هم کشور از خارج در حزب این اعضای که جاست آن اما فاجعه

 العملی عکس ترین کم بدون و ندارند "رهبران" این از کمی دست اجتماعی بینشِ

 "غربی زیباییِ" با زنی یافتنِ جویو جست در ایشان، ارتجاعیِ "امیالِ" به نسبت

 از خارج در که افراد این! اند نیافته ولی اند گشته "را جا همه" خود، "رهبر" برای

 علیه زنان مبارزاتِ و فمینیستی های جنبش همه این شاهد حال هر  هب کشور،

 االک یک زن که اند نپرسیده خود از هستند، داری هسرمای نظامِ زنِ ضدِ قوانینِ

 نیز اکنون که حزب این رهبران دیگرِ وضعِ اما کرد؟ صادر را آن بتوان که نیست

 که زمانی این، بر بنا. نیست بهتر این از دانند می "انقالبی" و "کمونیست" را خود

 مردساالر و فاسد فرهنگِ یک رنجبرانِ حزبِ رهبرانِ بر حاکم "فرهنگِ" گوییم می

 موافقتِ با آوری خجالت تشکیالتیِ دستورِ چنین که است ساده دلیل اینه ب است،

 حال عینِ در و مبتذل قدر آن مساله. شود می صادر حزب "رهبرانِ" ی همه

 ! یافت منطقی پاسخی آن برای توان می سختی به که است انگیز حیرت
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 حزبِ بر حاکم فرهنگِ و کرد عمل سیاست، ی مجموعه که بینیم می این بر بنا

 فرا را جریان این پای تا سر فساد و گذشته خود از انتقاد و نتقادا حد از رنجبران

 انحطاطِ یک توان می که است جریان این انحاللِ با تنها رو، این از. است گرفته

  .کرد درمان را جنبش در فرهنگی و سیاسی

  

!قالبدودرماهیتیک،تودهحزبِورنجبرانحزبِ

 کردِ عمل و سیاست اما است توده حزبِ مخالفِ که است مدعی ظاهراً رنجبران حزبِ 

 که است این تفاوت تنها. ندارد آن با تفاوتی ماهیت در که دهد می نشان جریان این

 دولتِ از توده حزبِ که حالی در بود، چین دولتِ های سیاست روِ دنباله حزب این

 تا را زبح این کردِ عمل و سیاست کلی طورِ هب و ها گفته. کرد می پیروی شوروی

 سیاستِ و مواضع با بود، نگرفته قرار اسالمی جمهوریِ مهریِ بی مورد که زمانی

 نیروهای علیهِ چه و خمینی شخصِ و اسالمی جمهوریِ از دفاع در چه توده، حزبِ

 .هستند سنخ هم اندازه چه تا جریان دو این که دریابید تا کنید مقایسه انقالبی،

 

 

رنجبرانحزبِرهبرانِکردِعملوسیاستبهچپاپوزیسیونِتاکنونچرا

است؟نکردهتوجهی

 اپوزیسیونِ در رنجبران، حزبِ رهبریِ کرد عمل و سیاست موردِ در تاکنون که این 

 که بزرگی های خیانت رغمِ علی جریان این که روست این از شده بحث تر کم چپ
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 های چریک سازمانِ فِخال بر است، کرده ایران کشِ زحمت های توده و انقالب به

 کسی رو، این از. است ای حاشیه و اهمیت بی جریانِ یک توده حزبِ و خلق فداییِ

 جنبشِ و انقالب به که هایی خیانت حال عین در. است نگرفته جدی را حزب این

 که است انگیز حیرت قدر آن است، کرده کش زحمت های توده خواهیِ آزادی

 سیاهِ ی گذشته از کافی شناختِ این بر بنا. یافت ریفیتع آن برای توان نمی راحتی هب

 این های کژروی که کنند می فکر همه و ندارد وجود اپوزیسیون میانِ در حزب این

. است گرفته قرار جریان این "رهبرانِ" انتقادِ موردِ که است حدی همان در حزب

 برای اسالمی جمهوریِ خدمتِ در ای وسیله ابتدا همان از حزب این که حالی در

 . بود انقالبی نیروهای و ها خلق کارگران، علیه ویژه هب خفقان، و ترور تحکیمِ

 

   

باتوانمیرارنجبرانحزبِقبیلِازجریاناتیهایخیانتوهاکژرویآیا

داد؟پاسخسادهانتقادِیک

 اهیتِم بیانِ واقعِ در سیاسی جریانِ هر اهدافِ و برنامه زیرا! خیر تردید بدون

 اصالح انتقاد با بتوان شاید را جزیی تاکتیکیِ اشتباهاتِ! است جریان آن طبقاتی

 و مشخص تحلیلِ با آگاهانه، که را ارتجاعی استراتژیِ و سیاست یک ولی کرد

! توان نمی را است شده انتخاب مترقی، نیروهای هشدارِ رغمِ علی و نمعی ریزیِ برنامه

 انقالب به زدن ضربه از پس گی، هساد به تواند می البیانق ضدِ هر صورت این غیرِ در

 به شا مصرف تاریخِ که هنگامی فاشیستی، دیکتاتوریِ یک استقرارِ به خدمت و
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 را خود ی گذشته ساده، انتقادِ یک با گردید، طرد ارتجاع جانبِ از و رسید پایان

 ! سازد پاک

 که نیست این رنجبران حزبِ جماعتِ "خود از انتقاد" بدانیم، که زمانی ویژه  هب

 به و برده پی خویش مشیِ و سیاست نادرستیِ به عمل جریانِ در خود حزب این

 جمهوریِ و خمینی از حزب این گویی مجیز! خیر. است پرداخته آن اصالحِ

 اسالمی جمهوریِ استبدادِ اگر که دهد می نشان لحظه، آخرین تا اسالمی فاشیستِ

 که نیست تردیدی گذاشت، می باقی حزب این فعالیتِ ی هادام برای امکانی ترین کم

 این که هایی خیانت رو این از. داد می ادامه اسالمی جمهوریِ از خود حمایت به

 یک از فراتر بسیار کرده، دموکراسی و آزادی برای مردم های توده ی مبارزه به حزب

 و رژیم بودنِ مردمی ضدِ زیرا است، پیچیده شرایطی در نادرست ارزیابیِ یا اشتباه

 ساده انسانِ یک حتا را کرد مستولی جامعه بر ابتدا همان از که خفقانی و ترور

 ی اندیشه– لنینیسم -مارکسیسم" مدعیِ که کسانی به رسد چه فهمدب توانست می

 ! کشند می دوش  هب را ناموفق های تجربه همه این و هستند "دون تسه مائو

 

هاست؟آنبودِازبهتررنجبرانحزبِیلِقبازجریاناتینبودِچرا

 به وجود تمامِ با و منحرف استخوان مغزِ تا که است جریاناتی وجودِ مخالفِ نگارنده

 اهمیت، بی چند هر جریاناتی چنین نبودِ! اند کرده کمک فاشیستی استبدادِ استقرارِ

 رنجبران، حزبِ اگر! کند می کم را حاکمیت سرکوبِ و تحمیق ابزارِ از عنصری

 و انسانی و مادی های زیان همه این نبودند، ،... و اکثریت فدائیانِ و توده حزبِ
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 منحرف مبارزه اصولیِ راهِ از افراد همه این. داد نمی رخ جامعه در فرهنگی  سقوطِ

 و رفتصنمی هدر به ممکن وجه ترینصفجیع به انسانی های سرمایه و شدند نمی

 کش زحمت های توده ارِانظ در کمونیستی انقالبیِ و نیانسا های ایده کلی طورِ هب

 بدون که-انقالب شکست از که سال ۳۰ به نزدیک از پس که این. شد نمی مقدار بی

 اکثریت فدائیانِ و توده حزبِ رنجبران، حزبِ قبیلِ از هایی سازمان و احزاب تردید

 به الش و آش تیکمونیس جنبشِ هنوز و گذرد می -کردند ایفا ای عمده نقش آن در

 آن دلیل است، سیاسی مبارزاتِ در اجتماعی ارزشِ ترین کم فاقدِ و افتاده ای گوشه

 کشصزحمت های توده های آرمان به جریانات این که آشکاری های خیانت در باید را

 . کرد جوو جست ،اند کرده

 حزبِ ی هگذشت بر را خود چشم که است  هایی"اتحاد" با سخن روی جا این در

 آیا! اند کرده فراهم افراد این مجدد اندامِ عرضِ برای را زمینه و اند بسته رنجبران

 حزب این های خیانت هتوجی به عمالً رنجبران، حزبِ پذیرفتنِ با شما که دانید می

 حزبِ از تر کم چیزی چه اسالمی فاشیسمِ به خدمت در رنجبران حزبِ اید؟ پرداخته

 به دادن پایان برای مورد این در تأمل رو این از دارد؟ اکثریت سازمانِ و توده

 زمانِ هر از بیش اپوزیسیون محیطِ نگهداشتنِ سالم و کمونیسم دروغینِ مدعیانِ

 . ست ضروری دیگر،
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!کارندطلبهمهنوزخیانتهمهآنبارنجبرانحزبِرهبرانِ

 به کارند، طلب هم هنوز خیانت همه آن با رنجبران حزبِ رهبرانِ گوییم می که زمانی

 نظر کنفدراسیون گردِ سال پنجاهمین مناسبتِ به فرانکفورت نشست به ها آن  پیامِ

 پیامی تنها بود، شده داده جلسه این به که هایی پیام میانِ در که ببینید تا بیاندازید

 از وارونه کامالً تصویری و پرداخته کنفدراسیون در انشعاب ی مساله به که است

 به که مقاله این ی نویسنده برای البته. است داده بود، داده رخ سازمانِ این در چه آن

 حزبِ انقالبیِ سازمانِ" تشکیل زمانِ از افراد این مذموم های شیوه و ها"تاکتیک"

 ای رویه بی عملِ چنین به دست افراد این چرا که است روشن بوده، آشنا ،"توده

 این کردنِ پنهان با تا است موقعیتی چنین از فادهاست سوء واقع در ها آن مرادِ. اند زده

 را خویش ی گذشته اند، بوده ها روی راست و ها انحراف مرکزِ دوران آن در که واقعیت

 کالم یک در و مصلحتی رسانی اطالع سفسطه، واقعیت، قلبِ. کنند پنهان نظرها از

 این فرهنگِ با رت بیش آشناییِ برای. )است افراد این بارز خصوصیاتِ از توطئه،

 حزبِ انقالبیِ سازمانِ کادرهای و مسئولین ،اعضا" ی اعالمیه به جماعت

 ( کنید مراجعه اسناد، بخش در "کشور از خارج در ایران ی توده

 های سیاست منتقدانِ به حزب، این بقایای بگوییم تر دقیق یا رهبران خوردِ بر 

 پی های شکست و منفی های تجربه ههم این از ها آن که دهد می نشان خود، ارتجاعی

 ی زمینه در که خودهایی از انتقاد به اعتقادی اصوالٌ و اند نیاموخته هیچ پی در

 به نسبت ویژه هب بلکه کشان زحمت و کارگران به تنها نه که هایی خیانت و ها انحراف

 ی روانه دنباله و راست های سیاست قربانیانِ اولین که- سازمان خودِ فعاالنِ  و اعضا
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 مقابل در که زمانی عمل، در و ندارند اند، شده مرتکب -هستند هم هنوز و بودند ها آن

 همان شوند، می رو هروب خود حال و گذشته سیاستِ نقدِ با جمله از مشخص، مسایلِ

 ترین کم اگر رنجبران حزبِ رهبرانِ بقایای. گیرند می پیش در را تزویر و ریا سیاستِ

 در اجتماعی و سیاسی مسئولیتِ اندکی است، سهل که انقالبی اصولِ به بندی پای

 به که هایی"انتقاد"این از یکی حتا که یافتند می در باید کردند، می احساس خود

 اجتماعی گروه یک و سازمان یک حزب، یک جریان، یک تا است کافی اند کرده خود

 . کند اعالم را خود انحاللِ

 چرا؟ دانید می ،اند کردهن هم را اقدامی چنین فکر تاح رنجبران حزبِ "رهبرانِ" ولی

 هیچ به و بوده "مصلحتی" انتقادهای تنها ،اند کرده خود به ها آن که انتقادهایی زیرا

 :کنید توجه زیر ی نمونه به. است نداده ها آن اصلیِ نظرگاهِ در تغییری وجه

  !است زده بیرون رنجبران حزبِ رهبرانِ "عبای" زیرِ از خروس دُمِ

 با رنجبران حزبِ رهبرانِ سازشِ و انحراف اساسیِ علتِ عنوانِ به که مواردی از یکی

 شد، کشیده "نقد" به ظاهراً حزبِ این "دوم ی کنگره" در اسالمی، جمهوریِ

 ی گفته طبقِ(. اشتباهات و خطاها ی باره در دوم ی کنگره)بود "جهان سه تئوریِ"

 این "!بشناسیم را تاریخ گانِ هکنند شمخدو" ی نامه فحش گانِ هنویسند

 در" سپس و کرده می هدایت را حزب سیاستِ "سال یک" تنها ظاهراً "تئوری"

 در حزب تشکیلِ از که شد آور دیا آقایان این به باید البته ".شد طرد  ۱۱۱۱سال

 "جهان سه تئوری" پذیرشِ حزب این در وحدت اصولِ از یکی که ۰۳۰۹ ماه دی

 دوسال و سال یک سر بر اما بحث!! سال یک نه و سال ۰ شود می ۰۳۶۳ سال تا بود،
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 آن لحظه یک حتا که است ارتجاعی کیفیتِ یک سر بر بحث نیست، سال پنج و

 رژیمِ یک به بزرگی خدمت و بزند انقالب به ناپذیری جبران های ضربه تواند می

 شما! نمود رنجبران حزبِ که طور همان بنماید، اسالمی جمهوریِ قبیلِ از فاشیستی

 سعی کیفی و کمی مختلف، عناوینِ به خود های یکژرو توجیه برای بحث در

. کنید خالی داشتید، مردم های توده قبالِ در که مسئولیتی بارِ زیرِ از شانه کنید می

 خود واقع در تاریخ فریبِ داد؟ فریب تمهیداتی چنین با شود می مگر را تاریخ ولی

 حزبِ توده، حزبِ انقالبیِ سازمانِ که دانند می خوبی به آگاهان و است فریبی

 چه و بودند چه ،... و خلق فداییِ های چریک سازمانِ اکثریتِ توده، حزبِ رنجبران،

 مثنوی بگردیم، رنجبران حزبِ رهبرانِ عمدیِ اشتباهاتِ دنبالِ به بخواهیم اگر! شدند

 ! بگذریم ،...شود می کاغذ من صد

 از یکی ی وسیله هب بود، شده طرد حزبِ این توسطِ گویا که "هانج سه تئوری" اما

 با و تئوری این نامِ ذکرِ بدون البته بناب، پارسا یونس آقای حزب، این مسئوالنِ

 جمالتِ به. است گشته باز دوباره ها، عنوان برخی تغییر و ها هواژ برخی کردنِ جا هجاب

 از بیش امروزه که مائو عصر مهمِ های بندی جمع از یکی ": کنید توجه زیر

 جهان مردمِ های خواسته بندیِ فرمول است، کرده پیدا مفهوم و معنی پیش

 سطحِ در مائو دارانِ طرف توسطِ پیش سال پنج و سی به نزدیک که است

 مردمِ های توده و آزادی ها ملت استقالل، کشورها»: گشت مطرح جهانی

 ی حاکمه طبقاتِ یعنی کشورها از منظور جا، این در .«خواهند می انقالب

 مرکز به وابسته کمپرادورهای یا« زنجیری سگِ» که است کشورهائی
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« سرنوشت تعیینِ حقِ» ملیِ حاکمیتِ داشتنِ با خواهند می و نیستند

 مقابلِ در مسئول بیش و کم و داده گسترش را خود های فعالیت ی حوزه

 فکرانِ روشن و مردمی های گاهاردو یعنی ها ملت از منظور. باشند خود مردمِ

 حاکمیتِ ی سایه در خواهند می که هستند دموکراتیک و متجدد و مترقی

 و سکوالریسم گی، هیافت توسعه به را خود جامعه آزادیِ استقرارِ با و ملی

 طبقاتِ یعنی« مردم های توده» از منظور. دهند سوق دموکراسی و تجدد

 استقرارِ آرزوی در که اشندب می بند در و استثمارشده و فرودست

 با که دهد می فرصت ها کمونیست به بندی فرمول این. هستند سوسیالیسم

 بتوانند شا های گی هپیچید تمامی و واقعی جهانِ از خود شناختِ

 که یهای استراتژی: کنند تعبیه خود بعدی حرکتِ برای موثری های استراتژی

 مد در پیوسته را جهانی الیسمِسوسی به داری سرمایه از گذار بودن طوالنی

 گرانِ چالش کنونی موقعیت و گذشته بر نقدی:  بناب پارسا یونس) .دارند نظر

 ،۱۱۳۵ فروردین ۷ هفته، ی مجله در شده منتشر سرمایه، جهانیِ نظامِ ضدِ

 (بناب پارسا  از ها آمیزی رنگ

 چه این  هب! است "!نیار را شا  اسم بیار، را خودش" داستانِ آقایان، این داستانِ

   داد؟ توان می ها انسان درایتِ و شعور به توهین و آشکار فریبیِ عوام جز عنوانی

 ها توده ،"ها خلق" جای به که است این میان این در پارسابناب "ابتکار" تنها

 ضدِ "جهان سه تئوری" همان این ولی کرده پیش و پس را ها عنوان و گذاشته
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 آن اصلیِ عنوانِ آوردنِ از دلیل چه به نیست معلوم یشانا که است، معروف انقالبی

 به شاید. است کرده بسنده تئوری این محتوای کردنِ ردیف به تنها و کرده اریدخود

 و افراد از بسیاری رسیِ دست عدمِ از استفاده سوء و تئوری این بودن بدنام دلیلِ

   ؟!آن اصلِ به جریانات

 این چه آن با تشابهی هیچ که است تئوری ینا تفسیر در ایشان "شاهکار" اما

 تا که دهد می نشان حال عینِ در بناب پارسا تفسیرهای و توضیح. ندارد بود، تئوری

 اطالع بی داری سرمایه جهانِ کنونیِ اوضاع از و کند می فکر سطحی ایشان حد چه

 ستفادها واژه این از وار فرمول گاهی ایشان)سرمایه شدنِ جهانی دورانِ در. است

 ،(کند می "فراموش" را آن نماید، می بیان را خود اصلی نظر که هنگامی ولی کند می

 ی همه ارگانیکِ گیِ هوابست دارد؟ معنایی چه دیگر "کشورها استقاللِ" از سخن

 به نیاز که است ملموس و روشن قدر آن داری سرمایه جهانیِ نظامِ به کشورها

 آن از چین دولتِ که پهلوی رژیم بناب، پارسا جناب نظرِ طبقِ حتماً. ندارد "تفسیر"

 بودند استقالل خواستارِ کشورهای همین از  اسالمی جمهوریِ نیز و کرد، می حمایت

 !! هستند و

 گانِ هکنند مصاحبه که عنوانی)"دکتر رفیق" "تفسیر" خالفِ بر هم "ها ملت" ترمِ

 فکرانِ روشن و مردمی دوگاهِار" ،!!(بدهند بناب پارسا به ندا مایل رنجبران حزبِ

 سرزمینِ یک ساکنین عنوانِ به ملت بلکه نیست "دموکراتیک و متجدد و مترقی

 در. دارند وجود  متخاصم طبقاتِ و مختلف های بخش آن درونِ در که است نمعی
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 این! "مردم های توده" به نه و رفته اشاره "ها خلق" به "جهان سه تئوری"

 !ندارد تفسیر به نیازی که است یانهناش قدر آن ها کاری دست

 "طرد"( حزب دومِ ی کنگره)  شده منتشر اسناد طبقِ تئوری این مگر گذشته این از

 فرصت ی شیوه این با هم آن "جهان سه تئوریِ" محتوای تکرارِ پس بود؟ نشده

  معناست؟ چه به "شدن وارد عقب درِ از" ی طلبانه

 منفی چنین این ای کارنامه سیاسی، جریانِ یک که است ممکن چگونه کوتاه، سخنِ

 قبیلِ از هایی جنایت و سازش و تحریف و انحراف از سنگین همه این باری کوله و

 سیاستِ گرفتنِ پیش در" ،"حاکم طبقاتِ مسلحِ نیروهای از پشتیبانی"

 ستم تحتِ های خلق سرکوبِ به که حاکم شووینیستِ بورژوازیِ از پشتیبانی

( ... و "سیاسی قدرتِ کسبِ برای پرولتاریا ی مبارزه نفیِ  بود، زده دست

 نیست آور تعجب بزند؟ کمونیسم و سوسیالیسم از دم هم هنوز ولی باشد داشته

 از کلی  هب رنجبران، حزب قبیلِ از جریاناتی دیدنِ با مردم های توده چه چنان

 !بخورند سر کمونیسم و سوسیالیسم

 Kommunistischerنمونه بابِ من رنجبران، حزبِ سنخِ هم خارجیِ جریاناتِ

Bund Westdeutschland  های سازمان ترین بزرگ از یکی که آلمان در 

 و چین خارجیِ سیاستِ از روی دنباله ها سال از پس بود، کشور این در چین دار طرف

 دریافت و برد پی سیاستی چنین بودنِ غلط به که هنگامی ،"جهان سه تئوریِ"

 از دفاع به بورژوازی، علیه مبارزه جای به ها سال ارتجاعی، تئوریِ این ی نتیجه در که

 رسماً ۰۷۹۰ سال در است، پرداخته آن، های بخش ترین راست و ترین مانده عقب
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 اختیارِ در را خود مارکی میلیون چندین اموالِ و کرد اعالم را خود انحالل

 یعنی خود، واقعیِ گاهِ جای به آن دِافرا اغلبِ. داد قرار اجتماعی های کمک های انجمن

 بودن، انقالبی و کمونیست ادعای از را خود گریبانِ و پیوستند بورژوایی احزابِ به

 در رغم علی و هستند فرهنگی چنین فاقدِ رنجبران حزبِ رهبرانِ اما. کردند رها

 KBW ایبر چه آن برابرِ چندین ابعاد و محتوا عمق، نظرِ از که انحرافاتی به غلطیدن

 سوسیالیسم و کمونیسم به اعتقاد بر مبنی خود توخالی ادعاهای به هم هنوز بود،

 به خدمت طلبی، فرصت خیانت، به چنان جریان این رهبرانِ ظاهراً. دهند می ادامه

 از ناگسستنی جزیی ها پدیده این که اند کرده خو انقالب ضدِ به کمک و ارتجاع

 شان تواقعی ماهیت تا زد ها آن به تلنگری است کافی تنها. است شده ها آن سرشتِ

 .گردد آشکار

 و راست جریانِ یک از بخشی واقع در اکثریت و توده حزبِ کنارِ در رنجبران حزبِ

 که لحظاتی در درست تاریخی، های سربزنگاه که است اپوزیسیون در مانده عقب

 مقابلِ در اند، شده بلند حاکم خفقانِ و استبداد از رهایی برای کش زحمت های توده

 نیروهای علیه ای توطئه گونه هیچ از ارتجاع صفِ در گرفتن قرار با و ایستاده ها آن

 از گرفتن درس جای به منحط جریانِ همین حال. است نکرده ابا انقالبی و مترقی

 زحمت های توده علیه مستمر و یافته سازمان آگاهانه، خیانتِ و کژروی همه آن

 مخالفانِ علیه پراکنی لجن و فحاشی به اسالمی جمهوریِ اشانِاوب سانِ هم کش،

 .ردازدپ می
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رنجبرانحزبِرهبرانِسیاسیِیترازنامه

 خالصه دوره سه در کنون تا آغاز از رنجبران حزبِ رهبرانِ انگیزِ غم سرنوشتِ

 به دنکر پشت روی، دنباله کژروی، اشتباه، از انبوهی ها دوره این ی سه هر ،شود می

 .  است بوده ارتجاع به خدمت و کشان زحمت و کارگران منافعِ

 است روشن همه بر آن های خیانت که حزبی است؛ توده حزبِ در فعالیت: اول دورانِ

 . ندارد شمردن بر به نیازی و

 سالِ در"توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ" ایجادِ و توده حزبِ از انشعاب:  دوم دورانِ

 خارج، سیاسیِ جنبشِ در را امیدی سازمان این موجودیتِ اعالمِ گرچه. است ۰۳۴۲

 و عناصر بسیاری دلیل این به و داد می نوید جدید ی مرحله یک به ورود برای

 این شد معلوم که نگذشت مدتی اندک ولی کرد جلب خود به را مبارزه جریاناتِ

 عنوانِ که نبود دفیتصا واقعِ در و ندارد توده حزبِ با چندانی تفاوتِ نیز جریان

 انقالبی سازمانِ ی اولیه گانِ هدهند تشکیل. است کرده حمل خود با را "توده حزبِ"

 بعد اندکی. دانستند می شوروی رویزیونیسم دستِ در ابزاری را توده حزبِ درستی به

 افرادِ اتفاق به قریب اکثریت یعنی سازمان، یادرهاک و مسولین ،اعضا شدنِ جدا با اما

 ها چینی از روی دنباله به خود جریان، این بقایای اجرائیه، هیئت از انقالبی انِسازم

 چین، به شوروی از "قطب" تغییر جز جدید حرکتِ ترتیب این  هب و پرداختند

 ی توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ کادرهای و مسئولین ،اعضا". نیافت بهتری سرانجام

 دالیلِ کردند منتشر ۰۳۴۹ تیرماه در که ای اعالمیه طی "کشور از خارج در ایران

 ها مدت از که بحرانی: »اند کرده بیان چنین را سازمان این رهبران از خود جداییِ
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 وجود به "کشور از خارج در ایران ی توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ" درونِ قبل

 کادرهای ی جلسه تشکیلِ به منجر پیش سال دو در سرانجام بود آمده

 انقالبی سازمانِ نشستِ رینت وسیع که جلسه این. گردید البیانق سازمانِ

 خط و سیاست سازمان، رهبریِ ی ساله سه ی کارنامه بررسیِ از پس بود،

 که گذراند ای مصوبه و ساخت محکوم را اجرائیه هیأتِ اپورتونیستیِ مشیِ

 کادرها ی هجلس برگزاریِ از پس سال یک حداکثر سازمانِ کنفرانسِ

 سازمان درونِ حقِ به های شورش تبلورِ کادرها، ی جلسه. شود فراخوانده

 به بود شده موفق کاذبانه خودی از انتقاد با ،)...( پرولتری ضدِ گروهِ ،)...(بود

 پرچم زیرِ به رفتن با بار این و دیگر راستِ اپورتونیستِ تن چند همراهِ

 باقی رهبری رد هم باز ،)...(دون مائوتسه ی اندیشه لنینیسم، -مارکسیسم

 علیه سازمان، علیه توطئه به نیز کادرها ی جلسه از بعد بماند،

 دون مائوتسه ی اندیشه لنینیسم،-مارکسیسم علیه سازمان، آوردهای دست

 از رفتن طفره و کادرها ی جلسه قرارهای گذاردنِ پا زیر با  و زد دست

. زد دست نسازما ورایِ در گروهی تشکیل به سازمان، کنفرانسِ برگزاریِ

 که داد نشان لینئومس و کادرها سازمان، اعضای به پیش از بیش توطئه این

 همان در بلکه نبوده معرفتی اشتباهاتِ دچارِ وجه هیچ به)...(  گروه این

 ی شماره سند کادرها، ی اعالمیه«)... است داشته پرولتری ضدِ موضعِ نیز زمان

۶ ) 



 اوژیاسیطویلهروبیِالی

55 

 نقشِ و رنجبران حزبِ قالبِ در انقالبی زمانِسا رهبرانِ بعدیِ تکاملِ سوم، دورانِ

 مو به مو اسالمی، جمهوریِ فاشیستیِ رژیمِ از جانبه همه دفاعِ در ها آن ارتجاعیِ

 . است رسانده اثبات به را ها آن به وارده اتهاماتِ

 سازشِ از پر تاریخی رنجبران، حزبِ سپس و توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ تاریخِ

 در و نیرو دادن هدر به گی، هبرنام بی اخالقی، و سیاسی اصولِ از انحراف طبقاتی،

 این از ناچیزی ی گوشه تنها آوردیم باال در چه آن. است بورژوازی به خدمت کالم یک

 سازمانِ توده، حزبِ رنجبران، حزبِ قبیلِ از جریاناتی تاریخِ ی مطالعه. است تاریخ

 چپِ و کمونیستی جنبشِ کنونیِ نابسامانِ وضعیتِ درکِ برای ،... و اکثریت یانِفدائ

 و کارگری جوانِ جنبشِ خصوص هب. است برخوردار ای ویژه اهمیت از ایران

 های کژروی و انحرافات های انگیزه و علل درکِ به مبرم نیازِ ایران کمونیستیِ

 منحرف، افرادِ و جریانات دچارِ دیگر بار تا دارد رنجبران حزبِ قبیلِ از جریاناتی

 در. نگردد شوند، می ظاهر "کمونیسم" و "چپ" پوششِ در که انقالبی ضدِ و راست

 "اُژیاس ی طویله روبیِ الی" کالم یک در انقالبی نیروهای ی وظیفه کنونی شرایطِ

 !* است

  ۲۱۰۳ مه

**** 
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اسنادوتوضیحات

 سال سی مدت به که داشت گاو هزار سه با بزرگ اصطبلی آوگیاس یا اوژیاس *

 با روز یک طی در خود شاهکارِ پنجمینِ عنوانِ به( هراکلس) هرکول. بود نشده میزت

 .کرد تمیز را آن رودخانه دو آبِ کردنِ منحرف

 

 ۰/۰۰/۰۳۰۷  ،۴۰ ی شماره مازندران، – ایران خلق فدایی های چریک ی خبرنامه (۰

 شهر قائم در خفقان و ترور تشدیدِ موردِ در

 

 کنفدراسیون تشکیلِ گردِ سال پنجاهمین شتِدا بزرگ: یکلیب جابر (۲

 به خائنین و ارتجاعی جریاناتِ تطهیرِ برای ای بهانه نباید ایرانی جویانِ دانش

 !گردد مردم های توده

 تشکیلِ گردِ سال پنجاهمین داشتِ بزرگ ی جلسه گانِ هکنند برگزار اخیراً

 از جریاناتی های پیام خشِپ به اقدام فرانکفورت در ایرانی جویان دانش کنفدراسیونِ

 ،... و ایران رنجبرانِ حزبِ ملی، ی جبهه ،(اکثریت) ایران خلقِ فداییانِ سازمانِ قبیلِ

 . اند کرده نوبت چندین در

 و داشته اساسی نقش اسالمی جمهوریِ رساندنِ قدرت به در که ملی ی جبهه حسابِ

 نیازی که است روشن قدر آن گوید، می سخن "خرد و جان خداوندِ نامِه ب" هم هنوز

 که ست ایران مفلوکِ بورژوازیِ وضعیتِ بیانِ ملی ی جبهه وضعیتِ. ندارد تکرار به
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 های توده دموکراتیکِ جنبشِ علیه خارجی های قدرت و مذهب سلطنت، با همواره

 .است کرده وحدت مردم

 مردم های توده علیهِ  اسالمی جمهوریِ سرکوبِ و جنایت در که نیز اکثریت سازمانِ

 پاک نیز دریاها آبِ با که است ابدی ننگِ ی لکه است داشته مستقیم شرکتِ

 سالحِ به پاسداران سپاهِ" شدنِ "مسلح"خواستار که سازمان این شعارِ هنوز. شود مین

 . است نرفته ها خاطره از بود، "سنگین

 به تخیان همه آن از پس که است رنجبران حزبِ تر جالب ها این ی همه از اما

 کار طلب اینک اسالمی، جمهوریِ به خدمت سپس و کنفدراسیون مترقیِ های آرمان

 که زمانی از... " که است مدعی داشت بزرگ ی جلسه به خود پیام در و شده هم

 و شد روز مُد  ۰۳۰۱ ی دهه در شاه رژیمِ ضدِ نیروهای سیاسیِ جنبشِ در یگرای فرقه

 شد زده هم بر آن درونی وحدت گذاشت، جا هب کدموکراتی سازمانِ این در را تاثیرش

 ! ؟".انجامید یدانشجوی جنبشِ این یِنهای تضعیفِ به نیز آن در انشعابات و

 این ی کارانه سازش و راست سیاستِ که است کرده فراموش گویا رنجبران حزبِ

 "توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ" نامِ هب و نشده حزب هنوز زمان آن در که سازمان

 کردنِ محکوم در و شاه رژیمِ علیه کنفدراسیون ی مبارزه مقابلِ در بود، عروفم

 که "جهان سه" انقالبیِ ضدِ تزِ از پیروی با و کرد علم قد رژیم این های جنایت

 و کرد می تبلیغ را "قدرت ابر دو" مقابلِ در شاه رژیمِ قبیلِ از هایی رژیم با همکاری

 این. شد کشیده روی راست به داد، می تشکیل را چین خارجیِ سیاستِ دوران آن در

 باعث روی راست همین و بود معروف "راست خطِ" به درستی به زمان آن در جریان
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 انقالبی سازمانِ پافشاریِ. نباشد جایی شا برای کنفدراسیون درونِ در دیگر که شد

 این در ضاتتناق رشدِ دالیلِ از یکی کنفدراسیون، در خود ی روانه راست سیاستِ بر

 .شد کنفدراسیون در انشعاب به منجر سرانجام که بود سازمان

 با اسالمی جمهوریِ رسیدنِ قدرت به از پس و قیام جریانِ در "ایران رنجبرانِ" حزبِ

. پرداخت اسالمی رژیمِ و خمینی از حمایت به ارتجاعی ی نظریه همین از پیروی

 به رفراندم در فعال طورِ هب "ایرانی جویان دانش کنفدراسیونِ) "سیس" عنوان تحتِ

 توده، حزبِ قبیلِ از جریاناتی کنارِ در سپس و نمود شرکت اسالمی جمهوریِ سودِ

 تاریخ در یعنی زمان، همان در. گرفت قرار اسالمی جمهوریِ خدمتِ در ،... و اکثریت

 ی روزنامه در ای اعالمیه طیِ کنفدراسیون دبیرانِ از تن ۰۶ ،۰۳۰۹ فروردین ۰۰

 جریان همین اینک. نمودند افشا را جریان این ماهیتِ ،(۰ ی ضمیمه) گان هآیند

 داشتِ بزرگ پرتوِ در که فرصتی از ملی ی جبهه کنارِ در اکثریت سازمانِ با همراه

 سوء است، شده ایجاد ایرانی جویانِ دانش کنفدراسیونِ سیسِتا گرد سال پنجاهمین

 . سازد پنهان نظرها از را خود تاریکِ ی گذشته شیدهکو ترتیب این  هب و کرده استفاده

 موردِ نباید و تواند نمی رنجبران حزبِ و ملی ی جبهه اکثریت، قبیلِ از جریاناتی پیامِ

 کردِ عمل و سیاست مقابلِ در باید جریانات این. گیرد قرار مترقی نیروهای پذیرشِ

 گو جواب اسالمی وریِجمه سرکوبِ و ترور رژیمِ از حمایت در خود مردمیِ ضد

 ! باشند

 سیسِتا گردِ سال پنجاهمین فرصتِ از تا کوشند می نیز مزدور طلبانِ سلطنت

 سرانجام که مردم های توده مبارزاتِ به نسبت خود نفرتِ بیانِ برای کنفدراسیون
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 وانمود طور این ها آن. کنند استفاده انداخت، تاریخ دانِ زباله به را شاهی رژیمِ

 داشته نقش اسالمی جمهوریِ رساندنِ قدرت به در کنفدراسیون گویا که سازند می

 مقیاسِ در شاه دیکتاتوریِ ی دهنده ادامه اسالمی جمهوریِ که حالی در است،

 و ارتش ساواک، قبیلِ از شاهی، رژیمِ اصلیِ های بخش سازشِ. است تر وسیع

 بر اصلی مانعِ انقالب ازِآغ همان در خمینی ی دسته و دار با دیگر دولتیِ های ارگان

 زمان همان در درست. بود ایران کشانِ زحمت دموکراتیکِ های آرمان تحققِ راه سر

 خفقانِ و ترور جمهوریِ تحکیمِ خدمتِ در پهلوی رژیمِ از وسیعی های بخش که

 کنفدراسیون" عنوان تحتِ ای اطالمیه طیِ کنفدراسیون دبیرانِ داشت، قرار اسالمی

 سایرِ و زاده قطب ماهیتِ شد، منتشر گان هآیند ی روزنامه در که "بودن ترقی نربان

 را آزادی و دموکراسی برای مبارزه ی ادامه و افشا را اسالمی جمهوریِ گان هگردانند

 . کردند اعالم

  ۲۱۰۳ ژانویه ۶

 

!بشناسیم را تاریخ گان کننده مخدوش ( ۳  

 ایرانی جویانِ دانش و محصلین کنفدراسیونِ تاسیسِ ردگ سال پنجاهمین مناسبتِ به

 از و شد برگزار آمیزی موفق طور به ۲۱۰۳ ژانویه ۰ در داشتی بزرگ ی جلسه

 عمل به تجلیل سازمان آن ی خواهانه آزادی و دموکراتیک مبارزاتیِ آوردهای دست

 .آمد
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 ضمن نشست، این گانِ برگزارکننده به مناسبت این به پیامی در ایران رنجبران حزبِ

 ایران در مردم مبارزاتِ رشدِ ی دربحبوحه که عاملی به وردهاآ دست این از انیقدرد

: که کرد اشاره گردید، جو مبارزه سازمانِ این تضعیف باعثِ شاه رژیمِ علیه

 سازمانِ این در تاثیرش و ۰۳۰۱ یصدهه در یگرای فرقه رشدِ از ناشی گری، انشعاب

 .بود آن، شدن پاره تکه نهایتا و دموکراتیک

 روی وی چه چنان بود، می عجیب نباید ظاهرا کلیبی جابر آقای برای واقعیت این

 که بود ها یگرای فرقه شاهدِ دوران آن در او. کرد می حرکت تاریخ از دقیق ارزیابیِ

 حزبِ ارزیابیِ گویا جهت بدین و داشت افروزی آتش آن در دستی نیز خود شاید

 به متعهد فردی عنوانِ به اگر وی! ستا آمده گران شا برای ایران رنجبرانِ

 داشت، بررسی قصد ـ دیالکتیکی ـ ماتریالیستی ـ علمی ای شیوه به نگاری تاریخ

 نا ایران رنجبرانِ حزبِ انتقادِ و بسته چشم جنبش ضعفِ این به نسبت بایست نمی

 در نیز اکنون هم مشابهی وضعیتِ که است این نه مگر. آمد می نظرش به مانوس

 جزوِ چپ نیروهای اصولیِ وحدتِ ی مساله و کند می داد بی ایران چپِ جنبشِ

 افزوده روز به روز چپ های تشکل تعدادِ بر. شود می آورده حساب به ها پردازی خیال

 افرادی شدنِ مستقل یا منفرد. ندرو یم تحلیل به ها تشکل این نیز روز به روز و شده،

 ی ضربه نیز دهند نمی تشکیالتی اصولِ و جمعی کارِ به تن که ـ کلیبی نظیر ـ

 پایان و باالتر سطحی به امپریالیستی ضدِ و دموکراتیک مبارزاتِ رشدِ بر سنگینی

 . آورد می وارد ایران، در داری سرمایه منحطِ و فرتوت نظامِ به دادن
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 کرده فراموش گویا ایران رنجبرانِ حزبِ": کند می معرفی چنین را گذشته کلیبی اما

( توده حزبِ انقالبیِ سازمانِ) سازمان این ی کارانه سازش و راست سیاستِ هک است

 این های جنایات کردنِ محکوم در و شاه رژیمِ علیه کنفدراسیون ی مبارزه مقابلِ در

 کشیده روی راست به... "جهان سه" انقالبیِ ضدِ تز از پیروی با و کرد علم قد رژیم

 یجای شا برای کنفدراسیون درونِ در گردی که شد باعث روی راست همین و شد

 از یکی کنفدراسیون، در خود روانه راست سیاستِ بر انقالبی سازمانِ پافشاریِ. نباشد

 در انشعاب به منجر سرانجام که بود سازمان این در تناقضات رشدِ دالیلِ

 با رابطه در ـ ۲۱۰۳ژانویه ۶ تاریخ به ـ کلیبی ازنوشته نقل به)"شد کنفدراسیون

 ( ۲۱۰۳ ژانویه ۰ نشست

 داد روی بعد به( ۰۳۰۳ دی ۲۰ تا ۰۹) آن ۰۶ ی کنگره از کنفدراسیون در انشعابات

 ی مثابه به شوروی امپریالیسمِ سوسیال پذیرش سرِ بر مشکل نیز اساسا و

 در و. بود ها امپریالیست علیه مبارزه در آن آوردنِ حساب به لذا و جدید امپریالیسمی

 ضدِ های سازمان به حمله با تا یافت مناسبی ی زمینه توده حزبِ رهبریِ میان این

 و چین کمونیستِ حزبِ سیاستِ دنبالِ به که کسانی حسابِ به را ها آن رویزیونیست،

 و نموده تخطئه کنند، سازش ایران رژیمِ با خواهند می و هستند آمریکا امپریالیسمِ یا

 یا و آگاهانه زمان آن در امثالهم و یکلیب. بیابد کنفدراسیون در مناسبی پای جای

 .افتادند توده حزبِ رهبریِ خطِ این دنبالِ به ناآگاهانه

 ی مقاله چند از یهای قول  و  نقل و کنیم رجوع تاریخ به واقعیت این دادنِ نشان برای

 در انشعاب بروزِ از بعد و قبل "انقالبی سازمانِ" به متعلق "سرخ ی ستاره" ی ماهنامه
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 امثالهم و کلیبی آشکار و دروغین اتهاماتِ گان هخوانند تا آوریمصمی را سیونکنفدرا

 : کنند مشاهده عیان به را

  انجامِ در موفقیت شرطِ خود ی نوبهه ب کنفدراسیون درونیِ وحدتِ": انشعاب از قبل

 بوده کنفدراسیون به ها آن جلبِ و ها توده بسیجِ یعنی دیگر مهمِ ی وظیفه

 تری بیش هم باز های توده خود وحدتِ تحکیمِ با توانند می مترقی یانِجو دانش...است

 بر نقش را رژیم ی توطئه طریق این از و کنند جلب مبارزه به و کنفدراسیون به را

 جنبشِ" یا و ؛(۰۳۴۷ ماهِ دی اول، سالِ ،۹ ی شماره سرخ ی ستاره.)"کنند آب

 طرفِ از سرکوب و تعقیب تِتح است جنبشی ما میهنِ جویانِ دانش و فکران روشن

 جنبشِ با ها امپریالیست و شاه رژیمِ که است علت همینه ب...امپریالیسم و ارتجاع

 و رژیم... دارند سختی دشمنیِ ما میهن فکرانِ روشن و جویان دانش مترقیِ

 جهانی کنفدراسیونِ رهبریِ تحتِ که را جنبش این مختلف اشکالِ به ها امپریالیست

 سرخ ی ستاره.)"اند چیده توطئه آن نابودیِ برای و داده قرار لهحم موردِ است

  ؛(۰۳۰۰ شهریورِ سوم، سالِ ،۲۰ ی شماره

 کوچک مشتی و توده حزبِ مرکزیِ ی کمیته خائنِ ی دسته و دار ": انشعاب از بعد

 درونِ اختالفاتِ از استفاده سوء با راستی، دست و گرا سرکرده تروتسکیستِ عناصرِ

 است مدتی کشور، از خارج در ایرانی جویانِ دانش امپریالیستیِ ضدِ و قیمتر جنبشِ

 یصسابقه سال ۰۰ دارای که را جنبش این تا اند، افزوده خود های تالش به

 ـ سوسیال و امپریالیسم حاکم، ارتجاعیِ طبقاتِ شاه رژیمِ علیه مبارزه افتخارآمیزِ

.) "بکشانند خود دست در قدرت ی ضهقب یا و گی هپراکند نابودی، به است امپریالیسم
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 محمدرضاشاه ی سرسپرده رژیمِ" باالخره و( ۰۳۰۴تیر ـ ۴۴ ی شماره سرخ ی ستاره

 با کارگران آن طیِ که کارگری تظاهراتِ و اعتصابات گیریِ اوج از زده وحشت

 نفرتِ شان عمال و ها آن ساختنِ مضروب و کارفرمایان اطاقِ های شیشه دکردنِخر

 اعزامِ طریقِ از تا کوشید بارها و بارها کردند، بیان صفتان زالو از را خود پایانِ بی

 کاری فریب راه از ،"امنیت" سازمانِ جاسوسانِ و کار وزارت "ی بلندپایه" های مقام

 آنان مقاومتِ و کارگران هشیاریِ با چون لیکن. سازد خاموش را مبارزات آتشِ

 تیراندازی و یورش ها، کارخانه ی محاصره... ینظام نیروهای اعزامِ با...شد رو هروب

 سرخ ی ستاره.)"بازدارد اند، برگزیده که راهی از را ها آن تا کرد تقال کارگران، سوی هب

 (۰۳۰۰ اردیبهشت ـ۰۲ ی شماره

 :که دهند می نشان قول نقلِ چند این

 ضدِ و دموکراتیک مبارزاتِ در کنفدراسیون وحدتِ درحفظِ "انقالبی سازمانِ" اوال

 تز پذیرشِ دلیلِ به گاه هیچ و داد نشان را تفرقه عاملینِ و کوشید آن امپریالیستیِ

( استقالل کشورها و واهندخ می آزادی ها ملت خواهند، می انقالب ها خلق) جهان سه

 رای هم تفرقه عاملینِ آن با کلیبی امروز اما. نیافتاد شاه رژیمِ موردِ در روی راست به

 . دهد می ارائه کنفدراسیون در تفرقه علتِ از را نادرستی ارزیابیِ و شده

 و ۰۳۰۹ ماه دی ۶ در که ایران رنجبرانِ حزبِ که انحرافی به تا کوشد می کلیبی ثانیا

 را " جهان سه تئوریِ" به یافته ارتقا "جهان سه تزِ " که شد آن دچارِ حزب ایجادِ

 دن رهبری تحتِ چین بر حاکم های رویزیونیست توسطِ مائو درگذشتِ از بعد که

 ایجادِ از سال یک گذشتِ از بعد نیز تئوری این اما. پذیرفت بود، شده طرح سیائوپین
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 آن دومِ ی درکنگره و رفت لسوا عالمتِ زیر رنجبران حزبِ رهبریِ توسطِ حزب،

 اسالمی جمهوریِ به برخورد با رابطه در حزب روی راست و طردشد، ۰۳۶۳ درسالِ

 اما. قرارگرفت کنگره این در نقد موردِ شدیدا انحراف این با ارتباط در نیز ایران

 قبل سال ۰۱ حدود که کنفدراسیون در انشعاب ی واقعه با ربطی اتفاقات این ی کلیه

 به را ها آن توان نمی هم سریشم خروار یک با و نداشته بود، داده رخ حزبِ ایجادِ از

 از جریاناتی پیام" که گفت "مترقی اینیروه" به وار فئودال تا کرد، وصل هم

 !!"گیرد قرار مترقی نیروهای پذیرش موردِ نباید و تواند نمی رنجبران حزب...قبیل

 تا است نتوانسته اش خودخواهی دلیل به هم که "ایصپنبه چوب قهرمانِ" این البته

 نه و اگر سازمان تا بوده طلب انحالل تر بیش لذا و کند مبارزه چپ تشکلی در حال به

 رژیمِ علیه مبارزه در رنجبران حزبِ و انقالبی سازمانِ ی باخته جان ها ده به احترامی

 را ایران رنجبرانِ حزبِ خودِ از انتقاد نه و است، قائل اسالمی جمهوریِ رژیمِ و شاه

 الف و زنی نیش با نیاندیشیده، اش درباره شنیده، قوی احتمال به یا و شنیده

 انحرافیِ ای پنبه چوب سرهای میان در سری شاید دکن می تالش درغربت

 کشانصزحمت و کارگران جنبشِ و است دیر دیگر اما. کند پیدا خود برای نظر، صاحب

 به زود یا دیر را شا سرنوشت و رودصنمی هوچیان دنبال به که کرده رشد جا بدان تا

 عنوانِ به فقط کلیبی، امثالِ ی کیسه از درآمده نقدهای. گرفت خواهد دست

 نه و بگیرند قرار طرد و منفی آموزشِ موردِ توانند می نقد بورژوائیِ خرده های نمونه

 !تر بیش
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 کمونیسم از دفاع پرچمِ ظاهرا که ایران چپِ جنبشِ در که نباشد مناسبت بی شاید

 از نیز نقد کمونیستیِ اصولِ که است حدی در بورژوا خرده عناصرِ نفوذِ برداشته را

 چپ بورژواهای  خرده ی جویانه انتقام و خودخواهانه جانبه، یک نقدهای فدای جمله

 ی طبقه مبارزاتیِ صفِ کردنِ پاک در ایران کارگرِ ی طبقه روانِ پیش. گیرند می قرار

 چنین بدون. دارند مبذول ای ویژه توجه بورژوائی خرده اخاللِ عنصرِ به باید خودشان

 چرخِ الی چوب و شده رو به رو درآینده وانیفرا معضالتِ با کارگری جنبشِ حرکتی

 این قاطی را خود "شیر درپوست خر" مثابه به که بورژواها خرده توسطِ اش مبارزاتی

 .خواهدشد گذاشته اند، نموده علمی و انقالبی جنبشِ

 ۰۳۷۰ ماه بهمن ـ تحریریه هینت

  ۷۴ شماره رنجبر

 

 رنجبران حزبِ دومِ ی کنگره ی بیانیه( ۴

 بررسیِ شد آور یاد اشتباهات و خطاها ی باره در( رنجبران حزبِ)دوم ی کنگره"

 نشان آن متعاقب ی ماهه یازده کردِ عمل و( ۰۳۰۹ ماه دی) اول ی کنگره تزهای

 بورژوایی و راست است روندی یعنی رویزیونیستی انحرافِ عمده، انحرافِ که دهد می

 :  است زیر قراره ب نحرافا این سیاسیِ - تئوریک تظاهرِ. است بوده حزب در

 ضدِ ی مبارزه کردنِ عمده و جامعه درونِ طبقاتیِ ی مبارزه به دادن بها کم -

 امپریالیستی،
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 بورژوازیِ با وحدت روی جانبه یک تاکیدِ طبقاتی، همگراییِ سیاستِ از پیروی -

 آن، دموکراتیک ضدِ و کمونیستی ضد ارتجاعی، ی جنبه گرفتنِ نادیده و ملی

 این در انقالب رهبریِ واگذاریِ و نوین دموکراتیکِ انقالبِ روندِ در تراشی فاز -

 پرولتاریا ی مبارزه نفیِ طریق این از و متوسط بورژوازیِ و بورژوازی خرده به فاز

 خلق، دموکراتیکِ جمهوریِ استقرارِ و سیاسی قدرتِ کسبِ برای

 و بسط و وسازین به ها آن تشویقِ حاکم، طبقاتِ مسلحِ نیروهای از پشتیبانی -

 کش، زحمت های توده و کارگر ی طبقه تسلیحِ تبلیغِ جای  هب ها، آن گسترشِ

 برای جدی تدارکِ عدمِ و بورژوازی دموکراسیِ به نسبت واهی خیال داشتنِ

 پرولتاریا، طبقاتیِ دشمنانِ با قهرآمیز و مسلحانه ی مقابله

 در ایران ستمِ تحتِ یها ملیت حقِ از پشتیبانی اصولیِ موضعِ گذاشتنِ کنار -

 ی بهانه به خود، مستقلِ دولتِ تشکیلِ و جدایی حدِ تا خود سرنوشتِ تعیینِ

 از پشتیبانی سیاستِ گرفتنِ پیش در و ها آن عمالِ و قدرت ابر دو خطرِ

 زده دست ستم تحتِ های خلق سرکوبِ به که حاکم شووینیستِ بورژوازیِ

 . بود

 دو روی  کنگره اشتباهاتِ و خطاها بروزِ  ریکتئو - ایدئولوژیک عللِ موردِ در

 :کرد تاکید زیر اساسیِ ی نکته

 بها کم رابطه این در طبقاتی، سازشِ تبلیغِ طبقاتی، ی مبارزه به دادن بها کم -

  بورژوازی، قدرتِ به دادن بها پر و آن به وابسته نیروهای و پرولتاریا به دادن

 .رو پیش بدیل عنوانِ به حزب نکردنِ ارائه و ها توده از روی دنباله -
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 ارزیابی چنین اشتباهات و خطاها این بروزِ در را "جهان سه تئوریِ" تاثیر کنگره

 را  جامعه طبقاتی تضادهای داخلی سطحِ در "جهان سه تئوری" تاثیر تحتِ: کرد

 ها آن کردنِ سرنگون و حاکم مرتجعینِ با مبارزه جایه ب و کردیم ارزیابی نادرست

 و بندی جمع تا کرد اعالم کنگره. نمودیم برخورد انقالب دوستِ عنوانه ب آنان به

 باید که "جهان سه تئوری" موردِ در حزبی درون های بحث از کامل گیریِ نتیجه

 نسبت صریحاً حزب موضعِ آن اساس بر و گیرد صورت آینده سالِ یک تا حداکثر

 حزبی رفقای و کند مین دفاع آن از حزب شود، مشخص "تئوری" این به

                  «.دارند بیان حزب خارج و داخل در آن علیه یا له را خود نظرات توانند می

 

 موردِ در نبود حاضر وجه هیچ به چین کمونیستِ حزبِ گیِ هنمایند هیئتِ(  ۰

 کوششِ با سرانجام ولی بنشیند گوو گفت به کنفدراسیون با اختالف موردِ مسایلِ

 اوضاعِ و شاه رژیمِ موردِ در ما نظراتِ با که آلبانی کارِ حزبِ جوانانِ زمانِسا اولِ دبیرِ

 چین کمونیستِ حزبِ گیِ هنمایند هیئتِ او، شرکتِ با مالقات این بود، موافق منطقه

 از چین گیِ هنمایند هیئتِ مسئولِ. گرفت انجام ایرانی جویانِ دانش کنفدراسیونِ و

 کنفدراسیون با کنگره این در که دانستند نمی ها آن چون کرد اعالم ابتدا همان

 این در ماموریتی هیچ کمونیست حزبِ جانبِ از رو این از داشت، خواهند مالقاتی

 توضیح نیز نویسنده. کرد نخواهند بحث این بر بنا. است نشده داده ها آن به رمینه

 که انتقادهایی دمور در بحث به که نیست این جلسه این از کنفدراسیون مرادِ که داد

 در باشما را مطالب ما. بپردازیم ،شود می وارد  چین سیاستِ به کنفدراسیون جانبِ از
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 کمونیستِ حزبِ در مربوطه مقاماتِ به را جلسه پروتکل شما تا گذاریم می میان

 مختلفِ های شماره)بود کرده تهیه را الزم مدارکِ پیش از که نویسنده. برسانید چین

 موردِ در مطالبی حاویِ که  Peking Rundschau چین دولتِ رسمیِ ی نشریه

  های نامه قطع نیز و رژیم این از حمایت و شاه رژیم بودن "ملی و مستقل"

 در کنفدراسیون جهانیِ سیاستِ تفصیلِ به ،(چین دولت مواضعِ نقدِ در کنفدراسیون

 های مالقات قرار. ادد توضیح را شوروی جماهیرِ اتحادِ و امریکا امپریالسیمِ موردِ

 از خبری دیگر جلسه این از پس البته که شد گذاشته پاریس و پکن در دیگر،

 .نشد چینی مسئوالنِ
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یکی از رهبران  - ۲ رودی موناری دبیر اول سازمان جوانان حزب کار آلبانی - ۱: از راست به چپ 

جابر کلیبی در میتینگ همبستگی با مبارزات خلق ها برای آزادی، در میدان بزرگ شهر  - ۳حزب و 

 تیرانا
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سیاست انقالبی حزب کمونیست چین و نظرات مائوتسه دون در مقابل  ما در آن دوران طرفدار (۸

نویسنده این مطالب حتا . رویزیونیسم شوروی بودیم و انقالب چین را مکمل انقالب اکتبر می دانستیم

تز دکترای علوم سیاسی خود را در مورد انقالب چین به عنوان تنها آلترناتیو برای خروج  ۳۷۷۱در سال 

بنا بر . نگهداشته شده از فقر و عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی نوشته استکشورهای عقب 

. شدیداً تحت تاثیر روندهای انقالبی در چین بودیم ثل اغلب نیروهای کمونیست در جهاناین ما همه م

از " سوسیال امپریالیسم"و تز " تئوری سه جهان"اما هنگامی که دولت این کشور تحت عنوان 

بی دست کشید و راه ساز  با امپریالیسم امریکا و حمایت از رییم هایی از قبیل رییم سیاست انقال

جریان . شاه را در پیش گرفت وظیفه انترناسیونالیستی خود دانستیم تا در مقابل آن موضع گیری کنیم

، استقالل سیاسی داشت و ...سازمان انقالبی، توفان و  اپورتونیست" رهبران"کادرها، برخالف 

وشش می کرد تا مارکسیسم و انترناسیونالیسم پرولتری را آنطور که هست و نه آنطور که توسط ک

 . جریانات سنتی از محتوای انقالبی و عنصر رهایی خالی شده بود، در نظر و عمل بکار ببندد

جریان کادرها در واقع یک طیف بود که در آن گرایش های مختلفی وجود داشت که هر کدام استقالل 

فعالیت عمده آن ها در کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی . سیاسی و عملکردی خود را داشتند

یان چریک فعاالن آن بود، در جرکه نویسنده از جریان کادرها بعدها تجزیه شد و گروهی . در خارج بود

به بخش مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق یا پیکار  ، گروه دیگرهای فدایی خلق ادغام شد

  .گروه سوم وضع مشخصی نداشتپیوست، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دبیران "اعالمیه دبیران کنفدراسیون در افشای سازمان انقالبی حزب توده که بنام   (۷

 جمهوری اسالمی پرداخته بود به تایید رفراندم" کنفدراسیون
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