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  ھمسايه

 ٢٠١۴ مارچ ٢۴
  

  منتقدين دروغگوی جنبش مسلحانه
  

" مسلحانه ندادھای راه را به فعالين جنبش   تعمق بر بن بستۀطوفان انقالب اجاز"ای از مصطفی مدنی با عنوان  نوشته

ھر چند قصد من در اينجا نقد کامل آن نوشته نيست ولی روی نکته . مشاھده کرده و آن را خواندم" عصر نو"در سايت 

نويسنده ضمن اين که سرگذشت فعاليت .  مھمی است انگشت می گذارمۀای که در آن نوشته بيان شده و به باور من نکت

از "ای از سوی کسی که وی را يکی   نوشته نام می برد که در پاکت سربستهدھد از دو ھای سياسی خود را ارائه می

البته او .  مالقات داشته به وی داده شده بودۀمعرفی می کند در پارکی که با او وعد" " پروسه"رھبران سابق سازمان 

اعالم انحالل "ی نويسد که فعاليت می کرده و م" پروسه"اين توضيح را ھم می دھد که خودش قبالً با آن فرد در گروه  

 آثار ۀپروسه جريانی بود که کار مبارزه را صرفاً به مطالع". (اين سازمان را او در خدمت جنبش می دانست

بيرون آمد که دفاع از بورژوازی " ئیامريکامارکسيست ھای "مارکسيستی محدود کرده بود و از دل آن گروه 

به ھر حال ).  پروسه خود را منحل اعالم کرد١٣۴٣در سال . ی کرد را تجويز مامريکاکمپرادور و امپرياليسم 

ضرورت "پاکت حاوی دو نوشته يکی به نام . کند مصطفی مدنی پاکت سر بسته را به خانه آورده و در خانه باز می

 پس از ايشان. بوده است" ژی و ھم تاکتيکيمبارزه مسلحانه ھم سترات"و ديگری "  مسلحانه  و رد تئوری بقاءۀمبارز

 ديگر ۀآن چنان خشمگين می شود که ديگر ميل به خواندن نوشت" ژی و ھم تاکتيکي مسلحانه ھم ستراتۀمبارز"خواندن 

در مالقات بعدی با رھبر سابق گروه پروسه . را از دست می دھد"  مسلحانه و رد تئوری بقاءۀضرورت مبارز"يعنی 

را قبول ندارد اما از وی می " ژی و ھم تاکتيکيسلحانه ھم سترات مۀمبارز"متوجه می شود که آن فرد ھم مثل ايشان 

صحبت می "  مسلحانه و رد تئوری بقاءۀضرورت مبارز"در سومين قرار در مورد .  دوم را بخواندۀخواھد که نوشت

رات مطرح بعد از اين که معلوم می شود ايشان نظ. د می کنندئيأکنند که معلوم می شود ھم نظر ھستند و آن را ھر دو ت

  : دوم را قبول دارد رفيقش به او می گويدۀشده در جزو

و باالخره ايشان به رفيق سومی معرفی می شود که اين رفيق سوم به " اگر قبول داری؟ تو را به ياران معرفی می کنم "

 مسلحانه ۀارزمب" عکس ايشان از هصفاری آشتيانی ب. ادعای نويسنده صفاری آشتيانی از اعضای گروه جنگل بوده است

در ھر "!  با ترديدھائی که نمی توانست پنھان کند"کرده ، البته به ادعای نويسنده  دفاع می" ژی و ھم تاکتيکيھم سترات

صفاری آشتيانی يکباره "ناگھان " جائی نرسيده بوده بحث ھای ما ب"صورت در شرايطی که خود ايشان می نويسد که 

باالخره ايشان به دالئلی که بيان نشده دستگير می شود و در اواخر !  تفی می گردد ايشان ھم منۀمی زند و رابط" شغيب

می نويسد که جزنی ھم با .  نظرات جزنی می شودۀ در زندان قزل قلعه با بيژن جزنی آشنا می گردد و شيفت۵٠سال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

و "!  را صريح نمی گفتشمخالفت"مرزبندی روشنی داشته ولی " ژی و ھم تاکتيکي مسلحانه ھم ستراتۀمبارز"تئوری 

ھمراه با بسياری از رفقای زندان که با جزنی ھم نظر بودند در "...باالخره ايشان در اين نوشته مدعی می شود که گويا 

  .پيوندند می..."  به سازمان ۵١ارديبھشت 

گرچه شک و شبھه ھای .  وارد اين بحث که چقدر اين تاريخ ھا و داستان ھا با واقعيت انطباق دارند نمی شوممن اصالً 

 مورد بحث ما درست است و نامبرده در ۀ مقالۀحال فرض می کنيم که ادعای نويسند. بزرگی برايم وجود دارند

اما می دانيم که در ارديبھشت سال .  است شده " سازمان چريکھای فدائی خلق ايران" عضو ۵١ سال ]ثور[ارديبھشت

ال بی ؤ اين سآن،بنابر.  مطلب مزبور ھم قبول داردۀود و اين را نويسند نظرات رفيق احمدزاده بر سازمان غالب ب۵١

، بھتر بود "راه انقالب را از مائو آموخته بودم " جواب می ماند که کسی که مدعی است و در بخش اول مقاله اش نوشته

سی آموخته بود؟  اين ژی و نه تاکتيکش را قبول داشته از چه کي عضو شدن در سازمانی که نه ستراتۀمی گفت که شيو

شما نه در آن موقع که ادعا می کنيد عضو سازمان شديد، فدائی . جاست که ُدم خروس از زير عبای شما نمايان می شود

شما و . ايد و نه امروز که به سازمان ھای رفرميستی کوچکی در خارج از کشور مبدل گشته ايد، فدائی ھستيد بوده

، بر مبنای سخنان خودتان.  می کشيدفدائی را به دنبال سازمان ھای رفرميستی خود يدک ھمپالگی ھايتان با رسوائی نام 

خزيديد با اين انتظار که خط مشی خودتان را موازی با خط " سازمان چريکھای فدائی خلق ايران"شما موذيانه به درون 

البته به طور واقعی شما ھا در يک موقعيت . در درون آن سازمان پياده کنيد" سازمان چريکھای فدائی خلق ايران"مشی 

ده بودند موفق شديد که رھبری آن سازمان را غصب کنيد و آن بسيار حساس که مردم به سوی اين سازمان روانه ش

  .سازمان مردمی را به بيراھه کشانديد

رفيق آن ھا حق : "گوئی با رھبری بخش منشعب سازمان مجاھدين خلق ايران می گويد و رفيق حميد اشرف در گفت

 بايد آن سازمان را ترک کنيد و تشکيالت ايد شما که به نظر ديگری رسيده. سازمان مجاھدين سازمان آن ھا است. دارند

بخش "نقل به معنی از نوارھای ضبط شده بين دو سازمان چريکھای فدائی خلق ايران و " (مستقل خود را ايجاد کنيد

  ".)منشعب سازمان مجاھدين خلق ايران

کيد أخودتان ت. کند  میاين سخن رفيق در رابطه با عضو شدن شما در تشکيالتی که خط مشی آن را قبول نداشتيد، صدق

پس چرا به چنين سازمانی پيوستيد؟  . داريد که خط سازمان نظرات رفيق احمدزاده بوده که شما ھم آن را قبول نداشتيد

ژی و ھم ي مسلحانه ھم ستراتۀمبارز"رغم مرزبندی روشن با تئوری  آيا شما ھم از بيژن جزنی ياد گرفته بوديد که علی

بيان نکنيد؟ به نظر من اين روش را جز روش موذيانه برای نفوذ در سازمانی " صريح"را " مخالفت تان، "تاکتيک

  .نام نھادچيز ديگری انقالبی نمی توان 

 مورد بحث بيان شده بپردازم اما چون نوشته ايد که رفيق ۀوليت در مقالؤگری که بدون مسنمی خواستم به مطالب دي

" گروه پيشاھنگ"دازی قھری نظام و کسب قدرت سياسی توسط يک ضرورت حزب سياسی را تا بران: "احمدزاده

 اين سطور نه نادرست بودن بلکه دروغ بودن چنين ۀضروری می دانم به خوانند" .منتفی و حتی زيان بار اعالم می کرد

 اين دروغ ۀسندعه کنند تا متوجه شوند که نويجادعائی را تذکر داده و از آن ھا بخواھم که به خود کتاب رفيق مسعود مرا

اگر کسی حتی يک جو صداقت داشته باشد .  سال بعد از رستاخيز سياھکل ھم دست از تحريف بر نمی دارد۴٣ھا حتی 

توسط " قدرت سياسی" با استناد به فاکت ھای مشخص نشان دھد که رفيق احمدزاده کجا نوشته است که دآن گاه می باي

 عکِس چنين دروغ ھائی، ه؟  ب١است" زيان بار"م حزب نه الزم بلکه کسب شده و برای اين مھ" گروه پيشاھنگ"يک 

وجود آيند و برای پيروزی مبارزه وجودشان الزامی ه  مبارزه بۀ که بايد در پروسی مسلحانه از دو ارگانۀتئوری مبارز

 ۀھبری کننداست که پيوند ارگانيک با طبقه دارد و ر"  کارگرۀحزب طبق"اين دو ارگان يکی . است صحبت می کند

است که بيشتر در روستاھای ايران شکل می گيرد يعنی متحدين " ارتش خلق"ديگری . جنبش ضدامپرياليستی است
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بودن حزب نيست بلکه بر سر مسيری است که کمونيست ھا با " زيان بار"بحث اين تئوری بر سر .  کارگر ايرانۀطبق

ل تحريف اين تئوری تنھا راھی است که مخالفين رفرميست آن به ھر حا. طی آن مسير می توانند اين حزب را بسازند

. وقت چيزی در چنته نداشته اند از روی ناچاری و درماندگی به آن روی می آوردند، چون برای مقابله با آن تئوری ھيچ

 مسلحانه ۀمثالً جار می زنند که طرفداران تئوری مبارز. ند اول آموزش ھای اين تئوری را تحريف کننداآن ھا ناچار

ژی ي مسلحانه ھم ستراتۀمبارز"فقط به يک شکل از مبارزه اعتقاد دارند در حالی که بار ھا توضيح داده شده که تئوری 

ھيچ يک از اشکال متنوع مبارزاتی را رد نکرده و نمی کند بلکه بحث بر سر جايگاه اشکال گوناگون " و ھم تاکتيک

  .ن شکل اصلی مبارزه استييمبارزه و تع

 امپرياليسم ۀتئوری انقالب ايران تحت سلط" ژی و ھم تاکتيکي مسلحانه ھم ستراتۀمبارز"اقعيت اين است که تئوری و

و وضعيت " مارکسيسم ـ لنينيسم"درک عميقی از " سازمان چريکھای فدائی خلق ايران"ايران است و رفقای اوليه 

 قلم به مزدان جمھوری اسالمی ۀاين شيو. ن بودن شان نگيريدنابخردانه خرده به جوا. اند اقتصادی اجتماعی ايران داشته

 آشنائی داشتند و حتی در آن زمان کمک ھائی ءحداقل کسانی که باالخره روزی و روزگاری با برخی از اين رفقا. است

 و يا فئودالی ما که در عصر عشيرتی.   آن قلم به مزدان را در خارج از کشور به کار نگيرندۀھم به آن ھا کرده اند، شيو

 مورد احترام قرار دھيم و تصور کنيم که دارای معلومات بيشتر ،که سنش بيشتر استرا کنيم که ھر کسی  زندگی نمی

امروز در عصر امپرياليسم، جوانان چه در بخش تحقيقات علمی و چه در ساير کار ھای اجتماعی موفق تر . ھم ھست

کيد کنم که اگر کسانی به ھر دليل به قول أدر خاتمه الزم می دانم ت. تاز کسانی ھستند که سنی از آن ھا گذشته اس

شده اند بھتر است ھمان در کنار موج بنشينند و به کسانی که زنده به آن بودند که " موج کناری" مزبور ۀ مقالۀنويسند

  .آرام نگيرند ، سنگ نپرانند
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