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 !"اکنون انقالب را بديل جنگ قرار دھيد و از ھم! به پا خيزيد"
  ])اقليت(پيرامون گزارش و بيانيه کنفرانس سازمان فدائيان [

 

  از جمله عناوين پر طمطراقی» عالی شورای«چون  و جلسات متفاوتی ھم» پلنوم«، »کنگره«، »کنفرانس«گزاری بر

ست  ادر حقيقت اين جلسات ميدانی. ست که چپ خارج از کشوری در اين چند دھه، در مقابل خود قرار داده استا

تاريخاً و سنتاً جنبش . ام و ناکارآمدھای نافرج ن و تکليف سياستئي جنبش و تعۀبرای بررسی موضوعات عديد

ھای عملی حاملين  ھا، شاھد تحرکات و فعاليت کمونيستی، بعد از مدت کوتاھی از گذشت اين جلسات و کنفرانس

ھا و مفاھيم به جای باورھای   واژهۀھا و تخلي وليتیؤسم ست بی ا ای اّما از آنجا که چند دھه. مصوبات تصويب شده بود

ۀ  کمونيستی ھم تاکنون ھيچ ثمر-ھای اعتراضی   به مضامين کمونيستی نشسته است، بنابراين جنبشعملی و پايداری

  .اند مثبتی از چنين جلساتی نديده

ھا بر آن  ھاست، گمان  در اين زمينهئیبسيار منفمتأسفانه بايد اذعان نمود که چپ خارج از کشوری حامل تجارب 

خام ۀ ست؛ بر اين انديش  ا کمونيستی– قادر به پيشبرد وظايف مبارزاتی ھای عملی، که مصوبات بدون پشتوانه است

تواند از اوضاع   تشکيالتی، می–المللی و داخلی و يا با کم و زياد نمودن بندھای سياسی  است که با تفسير اوضاع بين

يان اقليت را ئ سازمان فداتوان مترين ترديدی میبدون ک. عمل خود را سراپا نگه دارد بی" سازمان"در آيد و ه فعلی ب

ھای سياسی جدی با خود  دست جريانات چپ خارج از کشوری به حساب آورد که نه، قصد تصفيه حساب ھم از اين

  .اش را پی ريزد"سازمانی"ھای  خود، برنامهۀ  اساس قد و قوارهرا دارد و نه بر آن است تا ب

اندازی از خروج تخريب  بار و چرکين شده است و چشمنھا، تل ھا روی ناکرده ف و ناکردهدر حقيقت ضعف روی ضع

. ھای چپ خارج از کشوری نيست محتوای کار سازمانی و کمونيستی از جانب اقليت و ديگر جريانات و سازمان

 لينيستی نيست و –ی مارکسيست ئ  تشکيالتی، منطبق با اصول و مبانی پايه–تعابير و تفاسير از کارکردھای سياسی 

 آن ۀ دنباله دنيا وارونه شده است و ب. توان، نشانی از برخورد سالم، سازنده و تأثيرگذار يافت ای نمی در ھيچ عرصه

درست، پيشقراول ه روز و روزگاری، سازمان کمونيستی و ب. عکس شده استه ھم، تعاريف از کار کمونيستی ھم ب

ھا و  کشان بوده و اين روزھا، سازمان تحرک مبارزاتی و ايستادگی در مقابل دشمنان طبقاتی کارگران و زحمت
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بار پايانی ندارد و  اسف, به گمانی اين اوضاع. اند یئ احزاب کمونيستی در انتظار روز موعود و منتظر تحرکات توده

ايم؛ ُکنگره و  لسات بودهجدست  ھا کنگره و کنفرانس و از اين تاکنون در خارج از کشور ما شاھد برگزاری ده

سو دادن  و گوئی به معضالت جامعه و سمت ی که در خدمت به بُرش مبارزاتی و در پاسخکنفرانس و جلسات

ھای  نه گزارشات واقعی، سر راست و با محتواست، نه اصل. ی نبوده استئ  توده–ھای اعتراضی کارگری  جنبش

شود و نه  مرده میھا برش تيکھا و تاک ھای سياست ھا و پيشرفت شود؛ نه درستی اوليه و بديھی کارھا رعايت می

ھای ھمه بيگانه شده  ھا با سياست توضيح و چرائی عدم پيشرفت. شود  کارھا با صراحت کمونيستی بيان میصنواق

گمان  را با خود داشت و بی" مثبت"اين تجارب ۀ توان گفت که کنفرانس سيزدھم اقليت ھم، ھم است و به جرأت می

  . باشد" سازمان"ت درونی اين گوی معضال تواند جواب توانست و نمی ھم نمی

  آذرۀرخؤ م– اقليت ۀدليل حکم نداده باشيم، به گزارشات منتشر رفته باشيم و بیکه به بيراھه ن ھر حال برای اينبه 

کاری ۀ ھای اولي تا چه اندازه و ميزان، به اسلوب" سازمان" سری بزنيم و مشاھده نمائيم که اين - ١٣٩٠ ]قوس[

  .ست  اھای کمونيستی کدامين پرنسيب  وفادار است و مدافع

  :خوانيم در بخش اّول آن میباشد و  البته گزارش اقليت حاوی دو بخش می

ھای  ھم جنبه. گرفت ھا و نظرات مطرح در اين مورد، عموما دو جنبه از عملکرد تشکيالت را در بر می بحث "

ت رئيسه يک أپس از انجام دو دور بحث، ھي. ی که به نقائص کار در اين مورد اشاره داشتئھا مثبت و ھم جنبه

گيری و تصويب، آن را   مطرح شده بود، به عمل آورد و برای تصميمءی که توسط رفقائھا بندی کوتاه از بحث جمع

  .به نشست ارائه داد

کنفرانس . ھای ارائه شده پيرامون گزارش عملکرد تشکيالت به شرح زير است ت رئيسه از بحثأبندی ھي جمع

  :کيد داردأی، در جزئيات به موارد زير تئ اجراۀد کليت گزارش تشکيالتی کميتتأئيم سازمان ضمن سيزدھ

 کنفرانس دوازدھم سازمان موفق نبوده است و اين مصوبه در عمل ۀتشکيالت خارج کشور در جھت اجرای مصوب

الت خارج از کشور، نقش سازد که تعدادی از رفقای تشکي کنفرانس خاطر نشان می.  نشده استءبه درستی اجرا

اين . اند فعالی در پيشبرد وظايف تشکيالتی و به طريق اولی، پيشبرد مصوبات کنفرانس دوازدھم سازمان نداشته

  ". دو سال گذشته بوده استۀامر يکی از نقاط ضعف عملکرد تشکيالت در دور

ھيأت "در ھر صورت . به عينه ديد" ھيأت رئيسه" کوتاه یبند توان در جمع وليتی و بی دقتی کامل را میؤبی مس

ھمراه ديگر شرکت کنندگان کنفرانس سيزدھم و درھمان حال که حکم بر درستی کليت گزارش را صادر  به" رئيسه

 مصوبه در ورزند که مصوبات کنفرانس دوازدھم سازمان موفق نبوده و اين کيد میأنمايند، در ھمان زمان ھم ت می

گيری با  رفقای خارج از کشور در جھت ارتباط: "نمايند که اعالم می ت و مضافاً اينشده اسعمل به درستی اجراء ن

ی دوره ئرفقای اجرا....  و ضعف داشتند... ھا  ھای ديگر و عناصر فعال درون جنبش، در مسير اتحاد عمل جريان

  ".  آن جلوگيری شودۀر نظر بگيرند تا از تکرار و ادامآتی بايد اين سياست را د

ھای عريانی، توانسته   روشن، آشکار و ناکردهیبند چنين جمعۀ بعد از ارائ" ت رئيسهأھي"که چگونه  اين استال ؤس

 ۀکرد دو سال را، جلب نمايد و عمل» کنفرانس« درصد از اعضای شرکت کننده در ٨٥.١٨است توجه و نظر 

  !!!  تشکيالتی را به تصويب برساند؟

ھر کار سالم و تأثيرگذاری با صراحت و صداقت گره خورده است و ۀ شرط اوليھا  ايم که در عالم کمونيست خوانده

 دانيم که سياه و گونه جايگاھی ندارد؛ می ھای سياسی و يک بام و دو ھوا سخن گفتن ھيچ دو گانگی و شعبده بازی

ھای  مير کمونيستايم که اغراق سياسی با ض  فيمابين اين دو رنگ نيست؛ خواندهئیاند و نزديک سفيد در مقابل ھم
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داری با مناسبات و  ست مابين مناسبات و روابط سرمايه ا دانيم که تفاوِت بسيار زيادی آيد؛ می جدی جور در نمی

کار و ظالم است و ديگری سالم و صادق است و تحت  گو، پنھان دانيم که يکی کالش، دروغ روابط کمونيستی؛ می

مگر بی دليل است که اين دو نگرش و دو . ای ندارد يح خود واھمهھيچ شرايطی از بيان ايرادات و اعمال ناصح

دانيم که يکی با مردم خود بيگانه و ديگری با مردم است؟  اند؟ مگر نمی آرمان و دو سيستم در مقابل ھم قرار گرفته

، ل و عللی  دلي و بنابه ھر-که  ش درست بوده و به پيش رفت و با اين در کليت–ھا  کاستیۀ رغم ھم  علی–يا مصوبات 

 متفاوت را یبند که اين دو، دو نتيجه متفاوت را در بر خواھد داشت و دو جمع واضح است.  نشده استءعملی و اجرا

رشات سر و ُدم  چنين گزادباي چه دليلی دارد و چه منفعتی در کار است که می. معناست ھم اين و ھم آن، بی. طلبد می

 منظور –بايست مشروح گزارش  ھا مگر پيشاپيش نمی اينۀ منتشر نمود؟ جدا از ھمی را به بيرون ئمحتوا بُريده و بی

 -ملی شود و نشده است بايست ع ی که میئھا ھا و تاکتيک ه است و يا سياستبايست انجام شود و نشد ی که میئکارھا

   آن آيد؟یبند حه ارائه گردد و بعد از آن در چند جمله و پاراگراف، جمعفدر چندين ص

 سياسی، عملی  بند بدون تشريح وقايع ست؟ جمع ا دھی و از کدامين متِد کاری کمونيستی  گزارش،ن از کدامين نوع اي

ی در خدمت به شناخت و رفع ئھا کاری ھا و پنھان بندی ين سرھمچن. والنه استؤ تشکيالتی، فاقد اعتبار و غير مسو

 يک ۀتوان درک نمود که ضرورت انتشار فعاليت دو سال ھا، و انتقال تجربه به نسل کنونی نيست و نمی نارسائی

ی ئھا توان از آن آموخت و چه درس ، برای بيرون در چيست؟ چه می  کمونيستی در دو، و يا سه صفحه" سازمان"

توان به حساب کارھای سالم و  ھا را اصالً و ابداً نمی ی"اقليت"ی از نوع ئبار خواھد آورد؟ حقيقتاً که کارھاه را ب

 با مردم خودی" سازمان"وليتی و بيگانگی اين ؤبی مسۀ دھند ھای کمونيستی گذاشت و فقط و فقط، نشان دھی ارشگز

  .ست ا

ھا و  اند و عيار سنجش و معيارشان از سازمان بسته اعتراضی به چنين گزارشاتی دل نھای البته ناگفته نماند که جنبش

ھا  ای و پراتيک سازمان ھای مقابله  و نامشروح آنان بلکه به فعاليتگزارشات اغراق آميز، ناکاملۀ احزاب نه در ارائ

اند که ھيچ جريان سياسی و  درستی ھم دريافتهه باشد و ب گر رژيم جمھوری اسالمی می ھای سرکوب در مقابل ارگان

مگر بی دليل . تگوی نيازھای عملی جامعه نيس اند که ادعاھا، جواب کمونيستی سالمی در کنار آنان نيست و پی بُرده

  که بار کج اقليت به منزل نرسيد؟ است

 عنوان سازمانی آيا با وجود چنين واقعيات تلخ و ناگواری مجازيم اقليت را به عنوان يک سازمان غير جدی و به

ۀ دربندمان نيست، به حساب آوريم؟ آيا مجازيم تا اقليت را از زمرۀ اش دگرگونی جامع لهأکه، ھم و غم و مس

ست و قصد در ميان گذاشتن ايرادات و  ا ی به حساب آوريم که فاقد صراحِت نوشتاریئھا  و سازمانجريانات

و " مثبت"ھای خودی را ندارد؟ در گزارش اقليت ھم مصوبات گذشته گم شده است و ھم کارکردھای  ناکرده

ھا  دامين مختصات و ادلهبنابراين با ک.  کاری ُگنگ و پنھان مانده استصنامعين است و ھم نواق" تأثيرگذار"

" دقيق"گونه آمارھای  اينۀ که ارائ (٨٥.١٨ھم با  خود بقبوالنيم که کليت گزارش عملکرد تشکيالتی و آنه توانيم ب می

تشکيالت خارج از : "گردد که کيد میأکه در ھمين گزارش ت باشد، در حالی صحيح و واقعی می) ھم از عجايب است

شده  مصوبه در عمل به درستی اجراء نس دوازدھم سازمان موفق نبوده است و اينکنفرانۀ کشور در اجرای مصوب

  ".است

و در عوض !!! با نقصيه مواجه بود و تشکيالت خارج از کشور ھم در اجرای مصوبات موفق نبوده است" داخل"

وشی نمود و با پ گوئی آشکاری چشم توان از چنين تناقض آيا می!! گيرد ئيد قرار میأبايست گزارش مورد ت می
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اش اشاره نمايد و تالش ورزد  داند تا بر ناموفقی مصوبات تاکنونی خود نمیۀ تفاوتی از آن گذشت؟ آيا اقليت وظيف بی

  ھا پی ببرد؟ تا به علل درونی و واقعی آن

 ۀکارکردھای ناصحيح گذشتۀ متأسفانه بحث و ھدف جريانات خارج از کشوری و از جمله اقليت نه بررسی و ارائ

محتوا و غير   تشکيالتی و برگزاری جلسات بیۀبندی دائمی به اجرای قرار و مدارھای دو سال خودی بلکه پای

. باشد می" تازه"ھای  و ارگان" دفتر سياسی"، "انتخاب رھبری"منظور  به» کنفرانس«، »ُکنگره«چون  ای ھم سازنده

ی با اين ئھا رد، چه نيازی به برگزاری نشست ندای رائ انجام کار جدی که قصد"حزب"و يا " سازمان"معين نيست 

ھاست؟ معين نيست سازمانی که در  گونه گزارشات و واژه  اينئیمحتواۀ ليخھا را دارد؟ چه نيازی به ت  نشاننام و

سامان "برای " امواج صوتی"ش انتشار نشريه و يا ارسال ھم و غمۀ خارج از کشور تمرکز يافته است و ھم

  ندازند؟سر و صداھای تبليغاتی به راه بيھمه  ست، چه نيازی دارد تا اين یئ  توده–به مبارزات کارگری " بخشيدن

توان با انتشار نشريه و يا  تاريخی و با کدام منطق کمونيستی میۀ  اساس کدام تجربهھا از کدام زمان و ب مازاد بر اين

ز کشور مردم را از شر ظالمان و جانيان بشريت نجات داد و پرچم کارگران و ھم در خارج ا با امواج صوتی و آن

ی نيست که با مردم و جريان کمونيستي" سازمان"گانه ھا ي کشان را برافراشت؟ مسلماً که اقليت در اين زمينه زحمت

 در حال و ھوای به مانند بقيه" سازمان"اين . گويد خود بيگانه است و سر راست و صاف و پوست کنده سخن نمی

گام به  ھا را يک تواند مبارزات توده  میئیھا ست که با اتخاذ چنين شگردھا و روش خود است و بر اين باور واھی

صداقت و صراحت کمونيستی استوار ۀ عزيمت کاری خود را بر پايۀ که تالش ورزد، نقط جلو سوق دھد، بدون اين

  .سازد

توان در تصويب  اش را می وليتیؤمس گردد و اوج بی التی خالصه نمیکيتشۀ مسلماً وخامت اقليت صرفاً به عرص

  .، مشاھده نمود»پيرامون احتمال وقوع جنگ و راه مقابله با آن انقالب را بديل جنگ قرار دھيم«بيانيه 

بديل جنگ  انقالب را – پيرامون افزايش احتمال جنگ و راه مقابله با آن - کنفرانس ۀ سازمان فدائيان اقليت در بياني

  :نويسد  می-قرار دھيم 

تری نھفته است که برخاسته از منافع اقتصادی و سياسی و از  ی، اختالفات اساسیئ در پشت نزاع ھسته"...  

اسالميست، برای  جمھوری اسالمی به عنوان يک دولت پان. ھاست  آنۀطلبان طلبانه و برتری ھای توسعه سياست

خاورميانه و استقرار يک امپراتوری يا به ادعای مقامات رژيم، دولت و امت ۀ طلبانه در منطق کسب برتری سلطه

  .کند واحده اسالمی تالش می

 قرار ئی و اروپائیھای امپرياليست امريکا اسالميستی در تضاد و تقابل با سياست قدرت اين سياست خارجی پان

خاورميانه دنبال ۀ طلبانه را در منطق هھا نيز در پی اھداف اقتصادی و سياسی خود، سياستی توسع دارد که آن

توانند اختالفات خود را از طريق مذاکره، سازش و  تقابل اين دو سياست، نتوانسته و نمیۀ لذا در نتيج. کنند می

  ".نشينی حل کنند عقب

  :نمايد ی اعالم می و بر مبنای چنين ارزيابی سياسيو سر آخر

و از ! به پا خيزيد... درنگ جايز نيست ... وزند و به ما تحميل کنند ما نبايد اجازه دھيم که آنھا جنگی برافر "

  !".اکنون انقالب را بديل جنگ قرار دھيد ھم

راغ ارزيابی سياسی وی ھای عملی اقليت پيرامون جنگ احتمالی نداريم و به س گيری فعالً کاری به برخورد و جھت

از منظر اقليت دليل پيش نرفتن مذاکره و سازش . بينيم که تا چه اندازه به حقيقت نزديک استبرويم و ب
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طلبی سران  طلبی و توسعه اسالميستی و برتری  با جمھوری اسالمی به دولت پانئی و اروپائیھای امريکا امپرياليست

  !!!گيرد که درنگ جايز نيست و به پاخيزيد بر ھمين اساس نتيجه می. گردد رژيم بر می

اکنون  اند؟ مگر ھم جمھوری اسالمی, ھا مخالف دولت پان اسالميستی از نوع ستکه، چرا امپريالي ال اين استؤس

اسی ھای قانون اس دولت افغانستان يک دولت اسالمی نيست؟ مگر چه دولتی در عربستان بر سر کار است و پايه

ھای از نوع   سياسی تنظيم شده است؟ مگر روزانه ما شاھد ايجاد و برقراری دولت عراق با کدام آرمان و منافع

ھا در اين منطقه و در آن  ھای مرتجع و مسلح اسالمی از جانب امپرياليست جمھوری اسالمی و سازمان دادن دسته

طلبی و  منطقه نيستيم؟ مگر صدام حسين را به اين دليل از حکومت ساقط نمودند که انگيزه و اھداف توسعه

ش در آن سرزمين حضور پيمان اشتند و امريکا و ديگر ھمذطلبی داشت؟ مگر طالبان را به اين دليل کنار گ برتری

ھا نيست که مخفيانه  طلبی بود؟ و مگر مدت شان کشورگشائی و توسعه ھا قصد و ھدف اند که طالبانی يافته

ھا باب مذاکره با طالبان را آغاز نمودند؟ آيا طالبان از برقراری مجدد دولت پان اسالميستی در افغانستان  امپرياليست

  .. دست ُشسته است؟ 

ھای اسالمی در اين منطقه، و يا در آن  المللی کمترين مخالفتی يا برقراری دولت داران بين که سرمايه آشکار شده است

  سو با منافع ھای پان اسالميستی از نوع رژيم جمھوری اسالمی، ھم که دولت منطقه ندارند و به اثبات رسيده است

د و ھوادار ؤلّ  کامل کمونيزم، دنيای سرمايه، مو در دوران جنگ سرد و بعد از فروپاشیاز آغاز، . طبقاتی آنان است

ای خود به سرکوب و استثمار  طبقه  دوشادوش ھم ھای اسالمی سرتاسر دنيا ھم  بوده است و دولتئیھا چنين دولت

تنش با رژيم جمھوری اسالمی را به اين دليل امريکا و اروپا سياست . پردازند ھا انسان محروم پرداخته و می ميليون

ھا در  امپرياليستۀ ھای جنگ طلبان ھای رژيم جمھوری اسالمی در تقابل با سياست اند که سياست در پيش نگرفته

ھم در مناطق غير خودی و در مناطقی که انبانی از  و آن" رييتغ"از منظر آنان دنيا، نياز به . منطقه قرار گرفته است

اند؛  دارد به اين دليل که غرق در بحران" رييتغ"عی خوابيده است، دارد؛ به باور آنان دنيا نياز به  طبي سرمايه و منابع

 طبيعی  بری ھر چه بيشتر از منابع ھای رقيب در صدد سھم دارد به اين دليل که ھر يک از جناح" رييتغ"نياز به 

شان بر آن است تا با ايجاد  سعی. اند منطقهکشان اين منطقه و آن   تحت سلطه و دسترنج کارگران و زحمت جوامع

منظور کنترل مستقيم و به  ھای متفاوت در منطقه و به ھای ھر چه بيشتر و با حضور گسترده و ايجاد پايگاه ناامنی

ھای  نده بر سرمايهھای سودده و ُکش ھا با فروش سالح  آن ھای اعتراضی راديکال و به تبع انحراف کشاندن جنبش

بر مبنای چنين سياست و منفعت بی . فزايند و به اقتصاد گنديده و فرتوت خود رونقی بخشندبينجومی خود 

ھای  سالحۀ توليد کنندۀ مبارزه با تروريست، و دولت صدام حسين را به بھانۀ ست که دولت طالبان را به بھان ئیانتھا

گذارند و رژيم و  ھای مدنی کنار می ن جنبشسرکوب کنندگاۀ علی را به بھان جمعی و يا مبارک و قدافی و بن ُکشتار 

ھا با جمھوری اسالمی بر سر پان  اختالف و تضاد امپرياليست. نمايند گزين آنان می عناصر ديگری را جای

تر و  طلبی سران حکومت نيست بلکه ريشه در منفعت وسيع طلبی و توسعه اسالميستی دولت ايران و يا برتری

خالف توھمات بعضاً اپوزيسيون ھا، بھانه و ادعاھاست و ست و اينگونه ا صالح اين. اردھا د تر امپرياليست درازمدت

بابی  دانند که جمھوری اسالمی بدون ارسال تجھيزات و امکانات نظامی و بدون ياری آنان قادر به دست ايرانی، می

 اين رژيم را بر سر کار یبه ھمان دليل که روزی و بنابه مصالح و منافع. داری نيست ی و حکومتئ سالح ھسته

ھمان دليل ھم، روزی ديگر و بنابه مصالح و منفعتی، تاج و تخت سردمداران رژيم را بر سرشان  اند به گمارده

داری، ابدی نيستند و  ھا برای گردش سيستم و مناسبات سرمايه چرا که از منظر آنان اين رژيم. خراب خواھند نمود

  .دور انداخته شونده  بدباي  میتاريخ مصرفی دارند و طبعاً روزی
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ه ھای عملی ب تر، مبلغ ايده ی، اقليت، در ابعادی دھشتناکبند سياسی ناصحيح چنين جمعۀ اّما جدا از تحليل و ارائ

ست و سياستی را پيش پای   اھا با جمھوری اسالمی والنه در قبال جنگ احتمالی فيمابين امپرياليستؤغايت غير مس

ۀ ی از روحيات مردم، تناسب قوای سازمانيافته و غير سازمانيافتدھد که کمترين ارزيابي میی ايران قرار  جامعه

 انقالبی –ھای کمونيستی  ھای اعتراضی از فقدان حضور سازمان ھاست جنبش داند که دھه درون جامعه ندارد؛ می

ۀ ھم به گون ت سياسی سالم و آنداند که سی سال آزگار است مردم بدون حمايت عملی جريانا اند؛ می در رنج و عذاب

اند و به خاک و خون  گر متفاوت نظام به پا خاسته ھای سرکوب خودی در مقابل ارگانه غير سازمانيافته و خودب

ای  والنهؤعملی غير مسۀتوان بر ايد رغم اشراف به چنين حقايق تلخ و روشنی چگونه می علی... اند؟ و  کشيده شده

را سر " انقالب"و " قيام"اندازی  راهه آن بۀ دنباله  آنان با جنگ و بۀخاستن مردم  و مقابلپاه اصرار ورزيد و شعار ب

  !!داد؟

ھم بسته به موقعيت  ھا و آن ھای ارتجاعی حاکمان و امپرياليست  معترض در مقابل سياستۀشکی در آن نيست که تود

دانيم که چنين  ترديد، ديده و می بی.  و خواھد داد– داده –العمل نشان  و واقعيات خودی، واکنش و عکس

  ّما در مقابل، سازمانی که مدافعجاست؛ و اه ھا و تحرکاتی در دنيای سراسر ظلم امری طبيعی و ب العمل عکس

ھای اعتراضی  گر جنبش ست و سازمانی که خود را به عنوان يگانه سازمان ھدايت  اکمونيستیۀ برقراری جامع

کند، در کدام  نمايد و يا سازمانی که مردم را به قيام و انقالب دعوت می عرفی میی به بيرون مئ  توده–کارگری 

 ايران قرار گرفته است؟ آيا مردم در زمان ۀای از جھان اسکان گزيده است و در کجای معادالت سياسی جامع گوشه

 خواھند داشت و گان سياسی خود دسترسی به پاخاستن و در زمان جنگ و در زمان قيام و انقالب به نمايند

ه شان قرار خواھند داد؟ ب چنين سياست جنگی پرولتری و کمونيستی را در مقابل را راديکاليزه و ھم شان مبارزات

ھا در  طور عملی اقليت و ديگر سازمان مقابله برخيزند و آيا به  بهدباي راستی که با کدام ابزارھای جنگی مردم می

ۀ ، به صف نمايند؟ مھمتر از ھم-  دو طرف درگير جنگ   و عليه-مستقل زمان جنگ قادراند، مردم را در صفی 

گوئی  جھت و از سر پاسخ درستی باز شناخت و بیه ھا مگر پيش درآمدھا و مضامين ھر قيام و انقالبی را نبايد ب اين

  کوبيد؟ پاخاستن مردم، قيام و انقالب نبه استيصال و درماندگی، بر طبل شعار به

توضيح توان از درِ   با آرمان کمونيستی تطابقی ندارد و با ھيچ معيار و منطقی نمیئیھا ليغ چنين ايدهکه تب روشن است

شکی در آن نيست که ھيچ قيام و انقالبی بدون ھدايت کمونيستی به سر منزل مقصود نخواھد نرسيد و . ھا بر آمد آن

 –اند  جائی نبُردهه  کمونيستی ره ب- ھای انقالبی  انخودی بدون ارتباط تنگاتنگ با سازمه ھای خودب ايم که جنبش ديده

مگر ثمره و نتايج . بار امپرياليستی رھائی نخواھد يافت چنين جامعه از قيد و بندھای اسارت  و ھم-و نخواھند بُرد 

  ايم؟ را نخوانده و نديده" ھا قيام"و " انقالبات"اين 

ای در پی  والنهؤريده و با طرح چنين نظرات غير مس و ُدم بُ  چنين گزارشات سرۀکه اقليت با ارائ کالم اينۀ خالص

بنابراين . را در درون ديده است  منفی آنۀست که سی سال است نتايج و ثمر ئیھمان سياست و انجام ھمان کارھا

  . باشد" سازمان"بار اين  بخش اوضاع اسف تواند نجات ھای نافرجام، نمی ھا و تاکتيک اصرار بر ھمان سياست

ھم  ھا و احزاب خارج از کشوری قرار گرفته است و آن و ديگر سازمان) اقليت( راه در مقابل سازمان فدائيان يک

ه ست؛ وقت با ست؛ وقت سر راست سخن گفتن با مردم خودی ا ھای جدی درونی خودزنی سياسی و تصفيه حساب

خودی ۀ ھم در حد قد و قوار وظايف و آنن ييمحتوای سازمانی و حزبی، و وقت تع ھای بی دور انداختن نام و نشان

گمان در بستر  ست و بیا ھا پيش درآمد ھر کار جدی و کمونيستی اين. ستا ھای خارج از کشوری توأم با شکل و فرم

  .ھای کار سالم، سازنده، تأثيرگذار و سازمانی فراھم خواھد گرديد ست که زمينها چنين شرايطی
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