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  ي سريرابطه ديپلماس
.  گير باشندي خود پيش قدم و پي و اساسي برنامه اي سياسي شعارها و خواسته هاي در جهت پيشبرد عمليکمونيست ها بايست

 از ميان برداشتن اسرار ديپلماتيک در رابطه ميان دولت ها ي يعني سرياز لغو ديپلماس را از ديربي سياسي از اين زمينه هاييک
 را که ي و اساسيد سياسارته مسائل و موآندس ي بايستي است که در اين راه کمونيست ها ميبا اين وجود بديه.  دهديتشکيل م

را در معرض اطالع و قضاوت توده ها و تشکيالت  آشکا- از تصرف قدرت و پس از تصرف آن دارنديشپ –نه تنها با دولت ها 
 در همه و هرحال  صيانت منافع ي ماندن يعني بودن و اصولي راه و شيوه اصوليخود قرار دهند بلکه بايد در اين آشکارساز

  . را نيز بياموزند و بياموزاننديپرولتاريا و گام برداشتن در جهت تحقق اين منافع و آرمان تاريخ
 در اختيار به موقع علل آن حتما تشريح و ي خود بايستيکه به جا– گردد ي نمي ويژه ايا که مربوط به اسرار امنيت اين تا آن ج

  . منظور گرددي بايستي افراد سياسي و حتي سياسيبين احزاب و سازمان ها  ماي ترديد در رابطه في حتما و ب–توده ها قرارگيرد
 با دولت ها ي و نيمه پنهاني پنهانيه خود امروزه در دام انواع و اقسام قراردادها احزاب و گروه ها کيما شاهديم که بسيار

 احزاب و يبه ويژه اين امر در مورد پاره ا.  نشينندي مي سري تاريخ کمونيسم در ارتباط با لغو ديپلماسيقراردارند چطور به نقاد
  .ر برقرار ساخته اند مصداق بسيار دارد با دولت عراق و يا با  دول ديگي ايران که رابطه خاصيسازمان ها

 الواقع آن چنان بندها ي خوانند و به ويژه دسته اخير در مجموع روابط خود فياين دسته احزاب که گاه نيز خود را کمونيست م
تاريايي و  گردند که آشکارا موازين انترناسيوناليسم پرولي ديپلماتيک مي پذيرند و آن چنان غرق در مناسبات سريو قيود را م

 شود که آن ي سرانجام بدان جا کشيده ميکار چنين ديپلماس.  کنندي را نيز نقض و لگدمال مي دموکراسي گري انقالبيحت
 ي قرارداد صلح و همکار"سمار ييک شعار صلح بدهد و اين يک طلب قطع درنگ ناپذير جنگ را بنمايد و باالخره سوم

  . خود را داردي سياس– ي هم  ريشه طبقاتي البته ديپلماسيول. نعقد سازد ميمتقابل با دولت محارب در جنگ ارتجاع
 داد همه طبقات ي اروپا شعار مي جنگ امپرياليستياو در ميدان ها.  بوديشيوه لنين در اين مورد بسيار جالب توجه و اصول

 يبه خود در روسيه اين وظيفه را پيش م را به انقالب تبديل کنند چنان که ما به نويکارگر همه کشورها بايد اين جنگ ارتجاع
  .بريم

 از منشويک ها پرداخت که خواستار حمايت فعال ي انتقاد گزنده و افشاگرانه ا به)چندکلمه افتاده است  ( ۱۹۰۴-۵لنين در سال 
  )نوويف زي. گ-تاريخ حزب بلشويک.ک.ن(  ژاپن بودند ي نزديک از جانب امپرياليسم تازه پايو رابطه ديپلماتيک و سياس

 است که ي همراه داشته باشد و اين بدان معني قيدوشرط بودن را بايستي بي يعن،رابطه با دولت ها همواره مرز معين خود را
ما در جهان .  تواند مطرح باشدي م»عبورکردن از آن«  يا نه »سکونت در خاک اين دولت«  فقط در چارچوب يچنين رابطه ا
 با ي کنيم و خواه ناخواه چنين روابطي نبرد مي بورژوازي يا دولت ها»يمل « يشده به مرزها و در جهان تقسيم يسرمايه دار
 که به نام کمونيسم و به ي سياساحزاب و جريانات . فقط در همان چارچوبيول.  يابدي کمتر يا بيشتر ضرورت م–دولت ها 

 ي عقد اتحادهاي اين يا آن دولت عليه ديگريورژواز دارد با بي خود مفهوم معيني از تضادها که به جاياصطالح بهره بردار
 که »ي را به انقالب تبديل کنيتو هم بايد جنگ ارتجاع«  گويند ي اين کشور نمي بندند که به پرولتارياي مي و تعرضيتدافع

 گوناگون با آن يا کنند و بر عکس در انديشه طبقات حاکمه و قراردادهي مي خويش خاليشانه از زير بار و وظيفه انترناسيونال
رابطه « يابد ي آن ها راه مي کنند و البته اين خيانت را که تا خط مشي در واقع امر به کمونيسم خيانت مي چنين جريانات،هستند

 ي بياگر چنين روابط.  را افشا سازندي حاضر نيستند قراردادها و اسناد مربوط به چنين رابطه ايول.  خوانندي م»بدون قيدوشرط
 يلغو ديپلماس!  شوند ؟يچرا منتشر نشده و نم.  در انتشار همين اسناد استي آزاد»ي قيد و شرطيب« شرط است پس يک قيد و 
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 ي به زير پا افکنده م»وارد گرديده«  که در برنامه هايشان ي از هم اکنون بمثابه وظيفه اي در نزد اين مدعيان کمونيسم حتيسر
 يول.  خيانت را برمال خواهد کردي سريزيرا لغو ديپلماس.  دارنديم کوچک را بر نمپس در غير اين صورت چرا اين قد. شود

  .به هر حال برمال خواهد شد
«  کنند که ي اعالم مي بورژوازي از بلندگو هاي رسد که بدون هيچ گونه توضيحيکار اين لفاظان و عبارت پردازان بدانجا م

شيوه .  شيوه کمونيست ها نيست، از دروغيبهره بردار. » گيرنديک م از دولت عراق کمي اسالميهمه اپوزيسيون جمهور
 به کمونيست يآن ها اين امر را که بورژواز.  شرافت راست گويي به مردم را از دست داده اندياپورتونيست هايي است که حت

 توانند ي ميل هم داشته باشند نم اگري حتي کنند که هزاران کمونيست ايراني کنند و انکار مي دهد تاييد مي ايران نسبت ميها
اين تناقض .  اندي کنند که کمونيست هايي هستند که فقط به قدرت اليزال توده ها متکيانکار م.  بگيرنديچنين کمک

  ! گرفت اگر بدان اشاره کرده بودند يگريبانشان را م
 دست ي احزاب و سازمان ها مخفيانه به توافقات آموخت کهيلنين م.  گيردي زمينه ها را دربر مي بسياري سريدامنه لغو ديپلماس

 را طرح و ي اختالفات دروني گفت که در درون احزاب کمونيست هم بايستياو م. نيابند و اختالفات خود را آشکارا بيان دارند
يسم از طرف نيآن طور که امروزه زير نام مونول– يبه هيچ وجه چنين نبوده است که حزب يکپارچه لنين.  حل نموديبطور انقالب

 بود که در آن بوروکراتيسم و عدم اختالف حاکم بوده و هيچ ي حزب– گيرد ي قرار مي بورژواييانواع اپورتونيست ها مورد نقاد
 بود که در درون ي حزب،بر عکس حزب کمونيست!  توانست بکند ي نمي کورکورانه کار ديگريکس به جز تبعيت و دنباله رو

 در ي و الزم بوده و اسناد چنين مشاجرات»ممکن«  طرح مسائل گوناگون ي تاکتيک–ي برنامه اي اساسيآن در چارچوب مبان
 گشتند تا بتوانند مستقال و آگاهانه راه ي گرفت و توده کارگران از کم و کيف آن ها مطلع ميمعرض قضاوت اعضا قرار م

سانتراليسم «. ر جلو چشم همگان  جريان داشتد همه چيز ، ويژهامنيتي-يبه جز اسرار سازمان. خود را انتخاب نمايند
 لغو دستجات مخفيانه و ، ايدئولوژيکسرو يک شرط آن لغو هرگونه .  امکان وجود و معنا داردي در چنين اوضاع»دموکراتيک

 و ي برخورد ايدئولوژيک سياسي لغو همه  و هرگونه پنهان کردن نظرات و آزاد، خاصي روابط پنهانيجداگانه تشکيل شده يعن
  . بوديانتقاد

 ياگرچه سرمايه آن را کتمان م.  به حق استيکمونيست ها به روابط آزادانه و آگاهانه با يکديگر اشتهار دارند و اين اشتهار
لنين به عنوان يک مثال .  شودي پديدار نمي مبارزاتي زمينه شرکت فعاالنه افراد در جنبش و زندگيزيرا بدون چنين چيز. کند

 ي نامه ها،پلميک ها.  داشتي را نيز  از معرض قضاوت توده ها دور نگاه نمي از روابط بين سازمانيه و پر اهميتهيچ مورد عمد
  . حزب بلشويک شاهد اين ادعا هستندي ها و کنگره هاي سخنران،انتشار يافته

او اين اعمال را چه در . اشت عمده ترين آزمون را د، عمل احزاب و جريانات،ي ايدئولوژيک سياسي پس از ارزياب، لنينيبرا
 خود چه ي رسانيد تا بدانند رهبرانشان در روابط عمليرابطه با کارگران کمونيست و چه در ساير روابط به اطالع همگان م

  . استي يا کاذبشان با پراتيک به چه ميزاني  واقعي برند و فاصله ميان ادعاهاي را پيش ميچيز
 سازمان يوقت!  گردد ي جهات عکس آن رسم معمول مي وجود داشته و بويژه از بعض است که در جنبش ما کمترياين عادت

(  با يکديگر رابطه برقرار ساختند ۵۹ ايران در تابستان سال ي اسالمي و دولت جمهوري فدايي خلق و حزب جمهوريچريک ها
کوشش نمودند اسناد . ) گهدار بود فرخ ن،ا.خ.ف.چ. و نماينده ارشد سي بهشتي اسالمينماينده ارشد دولت و حزب جمهور

 ما هيچ قيد و ياين مذاکره برا« شد يبه مطلعين در سازمان اغلب گفته م.  خود پنهان دارندي اعضاياين رابطه را از چشم حت
  ! منتشر گرديدند جنايت برمال شد يو وقت!  شدند ي خود اين اسناد منتشر نميول. » ايجاب نکرده استيشرط

 از چشم ، وجود داشته که عليرغم مبارزه ايدئولوژيک نسبتا فعال اين جنبشي ايران نيز چنين موارديونيستدر تاريخ جنبش کم
 از ي بود که چنين مواردي بديهيول.  سازمان هاي بخصوص در زمينه وحدت ها: ماندنديتوده ها و از چشم تشکيالت پنهان م

 وارد ي و دشواري تاثير خود را نگذاشته و به آن ها صدمات جد توانست در جريان حرکت سازمان هايپايمال کردن اصول نم
  .نسازد و اپورتونيسم را در آن ها تقويت ننمايد

 اسناد ارتباطات خود را با ، طبقه کارگري کميته کردستان رزمندگان آزاد،ي سري و در جهت لغو ديپلماس،درست به همين علل
و در رابطه با اين اسناد .  سازدي منتشر م– باشديميت و جنبه مجاز امنيت اهيتا آن جا که دارا– سازمان ها ،کليه احزاب
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 احزاب نبوده يما کامال اميدواريم که اين شيوه برخورد که تنها شامل مواضع رسم. توضيحات الزمه را نيز ضميمه خواهد نمود
  . رساندي ميتر اين احزاب يار شود در شناخت بهي آن ها را نيز شامل مي و سري غير علنيبلکه  هم چنين برخوردها

 ما با ي رسمي از روابط ما با کومله يا بهتر گفته باشيم عمده ترين روابط سازمانياين شماره از اسناد ما اختصاصا به ارائه مدارک
ناد مستقيما از همه اين اس.  گيردي بدينسو را در بر م۶۴ و پائيز ۶۱ تا تابستان و پائيز ۶۰ پردازد که فاصله گسيخته سال يکومله م
 شناخت کومله و يبرا.  در آن ها وارد نگرديده استي و دستوري در اينجا آورده شده اند و هيچ گونه اصالح لغويمتون اصل

 . دارندي اهميت ويژه اي چنين اسناد، از پراتيک آنيپاره ا

  
   )۱۳۶۱( چند سند اوليه  -۱

 را نيز ي جنبش کارگر،ييسم و شووينيسم و دفاع طلب موج اپورتون،ي هم زمان با آغاز جنگ ارتجاع،۱۳۵۹درسال 
  .دربرگرفت

 رخنه يسو در صفوف جنبش کمونيست  بدين۵۷-۸ ي از سال هاي از انحرافات سانتريستياپورتونيسم که بمثابه سلسله ا
 وم دموکراتيکهج و ي و سطح نابالغ جنبش ما از طرفي برنامه اي که طبيعتا با عدم وضوح مباني همان انحرافات،کرده بود

 دفاع طلبانه ظاهر ي در اوان جنگ بالفاصله در هيات يک خط مش، نيرومند داشتي زمينه اي کمونيستيبه سازمان ها
  .گرديد

 قرار داشت و در بيان ماهيت جنگ با قراردادن امپرياليسم در جانب عراق به ي جبهه او بر جنگ دياساس نظريه دفاع طلب
 ي جمهور»يغير متعارف« خواهد دولت ي کرده و در اين رهگذر م»تجاوز«  و »تهاجم« يران تنهايي که گويا به انقالب ا

جبهه دفاع «آنها طرفدار .  سازد»جايگزين« سرنگون يا – خواندند ي آن را ضدامپرياليست نيز مي که در پاره ا– را ياسالم
 را بمثابه ي کره و آلبان، مانند ويتناميه موارد شرم نکردند کي شان حتي شدند و پاره ا» دفاعيجبهه انقالب« يا »مستقل
  . تهييج مردم به کار برندي برا»اشغال گران« در برابر امپرياليسم و يمقاومت

 بالنسبه جامع تبارز يافت و مبارزه با آن نيز به همين اندازه شديد و حاد و در يدر مجموع سانتريسم به صورت يک خط مش
 کمونيست هايي را ،سانتريست ها.  بودي به جنبش کارگري از مقاومت و تعرض بورژوازياين انعکاس. دستور قرار گرفت

 »            آنارشيست و پاسيفيست«را ارائه دادند » جنگ به انقالب« کرده و تاکتيک تبديل ي ارزيابيکه جنگ را ارتجاع
بيانيه «. ا. ک . ک و ح.م.ا( » ...مپرياليسم آب ريزان آسياب ا«نده و آن ها را در نزد کارگران خوا) پاسيفيست در دفاع(

  . کردندي  ميمعرف) »...ضد تهاجم عراق به ايران
 ي توانست و نمي نم، يافتندي را مي علني دفاع طلب که چهره شوونيست هايسازمان ما در مبارزه عليه سانتريست ها

 در ينون مسئله تحکيم همه جانبه جنبش کمونيستاک.  در قبال جنگ اکتفا کندي و تاکتيک کمونيستيبايست تنها به ارزياب
مطلقا ضرورت داشت که در ادامه مبارزه عليه .  بودي و در مقابل کل جهان بورژوازيبرابر امواج شووينيسم و دفاع طلب

  . برسدي تعميق شده و به نتايج قطعي کمونيست– ي برنامه ايسانتريسم مبارزه بر سر مبان
اين پرچم .  شدي افراشته نمي گرياز اين جا فقط پرچم انقالب.  داشتيه وضوح بيان مخود تاکتيک تبديل اين را ب

آيا کارگران ايران بايد عليه کارگران عراق اسلحه بکشند؟ آيا آن ها بايد «: پيکار در آن زمان نوشت .  بودانترناسيوناليسم
آن .  خود را سرنگون سازنديدولت ها و حکومت هاآن ها بايد !  و ارتجاع يکديگر را بدرند؟ نهيبه خاطر منافع بورژواز
کارگران .  دولت و طبقه حاکمه است،يو دفاع از آن دفاع از بورژواز.  استي ميهن بورژواز،ميهن. ها بايد انقالب کنند

  .» و طبقات حاکمه برگردانيدي بورژوازياسلحه ها را به سو.  استي در همان کشور خوديدشمن اصل. ميهن ندارند
 خواند و اين خيل انبوه سياه نيز در برابرش ي و اپورتونيست ها را به نبرد فرا مي بورژواز، بود که خيل مرتجعينيپرچماين 

آب ريزان آسياب « و »خدمت به امپرياليسم«اين تاکتيک را ....  تاي سه جهان– ي اکثريت- يتوده ا: متحدانه عمل نمود
  . کردندي اعالم  م»حالل« حاکمه خون اين کمونيست ها را ه خواندند و به همراه طبقي م»يامپرياليست

 سانتريسم و تحکيم ي زدودن ريشه اي برا، راي برنامه اي ايران مباحث اساسي جنبش کمونيست،يدر برابر چنين ارتجاع
گ و  که ديگر با پيشرفت جن،در اين زمان.  و وظايف بالواسطه در دستور نهادي هدف نهايي و انقالب اجتماعياصول
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 رو به افت نهاد و احزاب خرده بورژوا دموکرات ناپيگير سابق نيز به ابزار ي کارگري جنبش انقالب،خدمات امپرياليسم
شرايط .  بوقوع پيوست۶۰ سال يکودتا،ي سياه و ليبرال ضدانقالب،ي اپورتونيستي به احزاب،مشاجرات سرمايه تبديل شدند

 انقالب يو بر بستر همين پس رو.  ارتجاع اجازه دادي هم عظيم تر از سو از آني مضاعف و سرکوبي به خفقانياجتماع
  . بروز کرديبود که انحالل طلب

 گرايشات ، رفيقان نيمه راهي واکنش ناگزير و حتميانحالل طلب.  مبرا باشدي نبود که از اين انحالل طلبيهيچ سازمان
 پا يآن ها بدون کمترين مکث.  بود،يخته لگام روبرو بودند که اکنون با ارتجاع گسيدموکراتيک بورژوايي و سست عنصران

 کرد به تخطئه جنبش پرداختند و آن را به طرز انحالل ي کمونيست ها را دنبال مي و مادي ارتجاع که انهدام معنويبه پا
 ي در آن نهفته بود که از شکل گيري خصلت ويژه اين انحالل طلب. محض بردنديطلبانه خويش رو به تجزيه و پراکندگ

  . کردي ممانعت مي پرولتري و تحکيم تاکتيک هاي برنامه کمونيستيقطع
در اين شرايط هيچ چيز مهم تر از دفاع از مارکسيسم و متحدکردن کليه کمونيست هايي که به عمق اين بحران واقف بوده 

  . نبود،و قادر به مقابله با آن بودند
 ديگر مبارزه عليه سانتريسم ي جنگيد و از سوي بايست بر عليه انحالل طلبيوار بود زيرا از سويي م بس دشياين وظيفه ا

و بعدا کومله مجتمع شدند و سپس . ک.م. دفاع طلب در اطراف ايسانتريست ها.  خود نرسيده بوديهنوز به نتيجه قطع
  . به ميان کشيدنديخود را بمثابه برنامه حزب

 ي که در کميته ا، پيشروترين اعضا و فعالين رزمندگان، بود که تحت آن شرايط دشوار ارتجاع۶۰درست در پاييز سال 
 را نه تنها در »طرح برنامه حزب کمونيست ايران«متشکل شده بودند ) .ل.م.ا.ک) (ي لنينيستي مارکسيستيکميته انقالب(

و . ک.م.نقد پيش نويس برنامه مشترک ا«  از آن  پسيمقابل انحالل طلبان که در برابر سانتريست ها ارائه دادند و اندک
 امروزه ياين نقد حت.  منتشر گرديد، به برنامه حزب کمونيست ايران تبديل شدي که بعدا تقريبا بدون هيچ تغيير جد»کومله

  . تئوريک خود را حفظ کرده استيهم اهميت و ارزش واال
  .روابط نوين ما با کومله از همين زمان آغاز گرديده است

 را از خود به ي کنگره حزب کمونيست ايران در فعاليت بود و مرتبا چهره مبارزه جويانه اي که کميته برگزاريما در زمان
 از تاريخ است که همه رهبران ياين جزئ.  برنامه به آن ها ارائه داديمي گذاشت نقد را به همراه طرح خود براينمايش م

 ي بر آن که پوپوليست هاي کاذبشان بود مبنييک دليل عمده آن ادعا. رده اندحزب تا به حال درباره آن سکوت مطلق ک
 توانست با اعتراف به ي بود که چنين ادعايي نميبديه.  از بين رفته اند»يمارکسيسم انقالب«پيکار و رزمندگان در مبارزه با 

 ما به ي تن از فعالين سازمان۱۰۰ به  که نزديکيدر زمان. دو و طرح برنامه به هيچ وجه در يک جا جمع ش»نقد« وجود 
 درصد ۸۲نزديک به  ) ۳۶۲فروردين (» پاسدار اسالم«زمان پيکار بنا به اقرار نشريه  تيرباران سپرده شده و سايجوخه ها

 " و کنار آن قراردادن طرح برنامه حقيقتا»پوپوليسم «ي نابودي گرفتند ادعاي اعدام قرار ميجوخه ها.... دستگيرشدگانش
ر اختيار کنگره اول نيز  يک نسخه از نقد را دي ديد حتي که صالح نميبنابراين نه تنها کميته برگزار. ع الجمع بودندمان

  ). ها و گزارش کميته برگزارکنندهيسخنران. ک.ر(نگذارد 
ي برخورد  ما به مثابه يک روش بورژوايي سکوت در برابر سند ايدئولوژيکي يعن، آن که خواننده به اين شيوهيما برا

 به چاپ “نقد« نخستين بار اين نامه در مقدمه .  سازيمي عين نامه خود را به کومله در اين جا دوباره منتشر م،آشنايي بيابد
 ي را دنبال کرده و چطور اين پيگيري مسئله برنامه حزبي توان ديد که ما با چه دقتيدر اين نامه به وضوح م. رسيده است

ته برگزارکننده و بويژه کومله که رابط ما در رسانيدن اين سند به کميته مذکور بوده، با مسکوت  کميي ما از سويکمونيست
  .گذاردن روبرو شده است

  
  ۱سند شماره 

  ».ک.م.ا« کومله و يبه رفقا
  ! سرخيبا درودها
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 انتشار ۶۰که در مهرماه . ک.م.رفقا پيش نويس برنامه مشترک کومله و ا
ما چه به واسطه خواسته رفقا .  دست ما رسيديافت بيش از يک ماه بعد به

 برنامه ي و بويژه اهميت کار تئوريک بر رو»پيش نويس« بر برخورد به يمبن
 نقد آن را در دستور کار خويش قرار ،ي جهت وحدت جنبش کمونيستيا

 ي تهيه پيش نويس يک برنامه که مبناي کار يعنيطبيعتا بزرگ. داده ايم
 و داشتن عنوان برنامه ي گرفت از سوئيوحدت دو تشکيالت قرار م

 ي ديگر ما را واداشت که انرژياز سو) برنامه حداکثر و حداقل (يکمونيست
  . آن متمرکز سازيمي بر رويبسيار

ند و چه بدين  ا که رفقا از آن مطلعياع و احوال اجتماعضچه به جهت او
 نبوده و يک در عين حال به مفهوم يک نقد مکانيي بايستيخاطر که نقد ما م

 ، بودي به صورت ارائه برنامه م، در اين خصوصيناظر بر ارائه مواضع ايجاب
زا ا به دري طوالني مدتي برا، گشتهي دچار کند»پيش نويس «يکار ما بر رو

 که در اين مدت در اوضاع يبا اين وجود و عليرغم هرگونه تغيير. کشيد
قد ما به پايان رسيده و  ن، و هم چنين پيش نويس بوجود آمده باشدياجتماع

 از آن را جهت اطالع در اختيار ي خويش نسخه ايما بنا به وظيفه کمونيست
  . دهيميرفقا قرار م

 وحدت ي که مبناي کمونيستي تنظيم برنامه ايبدون شک کار بر رو! رفقا
بايد اقرار .  گرددي به جلو محسوب ميتئوريک جنبش قرار بگيرد قدم بزرگ

 سه سال ي و رودررويو مبارزات عمل. ل.ز جنبش مکرد که تجربه ناچي
 تاکنون پاسخ به اين ضرورت را به تاخير ياخير با ضدانقالب و عوامل ديگر

 ي اين ضرورت احساس ميامروزه بيش از هر زمان ديگر. انداخته است
 ي جنبش مي براي در مقطع کنونيگردد و پاسخ بدان حائز ارزش حيات

 ينقد پيش نويس از هيچ نکته کوچک و بزرگبه همين جهت ما در . باشد
 نکرده و در عين حال روح مطلب و روح انحرافات و نقائص يچشم پوش

  .مضمر در برنامه را بيان داشته ايم
و نه فقط برنامه بلکه عالوه بر ( برنامه ي وحدت بر مبناينظر ما تالش براب

 يلحظه کنوندر و  ي مثبت و اصولي تالش،)ي و تشکيالتي تاکتيکيآن مبان
 جدي که فاقد انحرافات بزرگ و نقائص ي اما طبيعتا برنامه ا،ضروريست

 و به خاطر گام برداشتن در اين جهت که »پيش نويس«ما ضمن نقد . است
 نه فقط تمايل خود را به ، جلوتر برده باشيميوحدت جنبش را الاقل قدم

 اين وحدت قرار ي اصولي را که به نظر ما بايد مبناي بلکه برنامه ا،وحدت
  . همراه اين نوشته ارائه داده ايم،گيرد

   تشکيل حزب کمونيست ايرانيپيش بسو
   ي لنينيستي مارکسيستيکميته انقالب

  ۶۱شهريور        طبقه کارگريسازمان رزمندگان آزاد
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مثبت و «  انتقاد ما  دو سازمان فرستاديم گفته شده بود که در واقع ايني از آن را براي که ما نسخه ايدر مقدمه سند
 امروزه يبا اين وجود روشن است که اگر حت.  شودي بوده و در حقيقت بمثابه طرح برنامه حزب کمونيست ارائه م“يمنف

زيرا .  اين فقط به خاطر مصالح ويژه اشان است، اختيار کننديهم رهبران حزب ترجيح داده اند در اين زمينه سکوت مطلق
 از طرح نهايي آن ها که همان طرح برنامه حزب ي نقد،ت که ما در عين حال اين نقد رادر آن مقدمه گفته شده اس

  . دانيمي نيز م،کمونيست بود
  

پس .  ارتقا داده اند»طرح نهايي« که يدو سازمان برنامه خود را با اصالحات
اصالح شده از آن . ل. ماند که هر جا برنامه با اتکا به مي ما اين ميبرا

  .يرجا که نشده بر انتقادات خود پافشاراستقبال و ه
  .»ک.م. بر پيش نويس برنامه مشترک کومه له و اينقد« مقدمه 

  ۶۱شهريور 
  

  . هم از آن نبرده استي نامي است که کميته برگزارکننده حتي با اين وجود نقد تنها سنديول
 ي برايسايي گرديده بودند و هيچ امکان سازمان ما که توسط پليس شناي از رفقايدرست در همين ايام است که عده ا

 آن ها تصميم گرفته شد که به يبرا.  دچار شدندي از لحاظ امنيتيادامه فعاليت خود در کشور نداشتند به وضعيت ناگوار
 کومله وجود ي به کمک رفقاي اين برنامه نياز مبرميجهت اجرا.  بروندي از کشور خارج و به کردستان انقالبينحو

 بود زيرا که تا آن زمان جنبش ما هراندازه که توانسته بود به ي عادي ما امرياين برا.  از آن ها کمک خواستيمو ما. داشت
سازمان ما اختصاصا فقط به کومه له در جنبش .  خلق کرد مدد رسانده و يک مدافع سرسخت آن بوديجنبش انقالب
ايران از وقايع کردستان نه تنها مرتبا اخبار اين جنبش را  رساند و در آن زمان جهت مطلع ساختن مردم ي ميکردستان يار

 ، خبرنامه کومه له را تا دورترين نقاط ايران بردهي کرد بلکه حتي در آن دفاع مي انقالبياز دموکراس... منعکس ساخته و 
 ي کومه له براي از سوي بيشتر نبود و متقابال انتظار کمک انقالبي و کمونيستي عادياين وظيفه ا.  نموديتکثير و پخش م

 يبا آن که مطلع شده بودند که رفقا.  داد که تصور آن امکان نداشتيمعهذا کومله به ما پاسخ.  داشتي عاديما جنبه امر
 البته در اين يول.  را مردود شمردند»اين جريان« هرگونه کمک خود را به ، قرار گرفته بودنديما در چه وضع خطرناک

 از مواضع ما اطالع داشته ي ما را نيز مطالعه کرده و به خوب»طرح برنامه حزب کمونيست ايران« و »نقد پيش نويس« فاصله 
 را مردود شناخته و به شيوه ي هرگونه يار»يبنا به علل سياس« جنگيدند ي مذايي ک»پوپوليسم« که داشتند عليه ،آنها. اند

 »به پيشمرگان کومله« ديگري بروند يا وادار کنيم ي بودند به جا خواستند که رفقايمان را که ناچاريانحالل طلبانه از ما م
 ما را در کردستان نيز ي راه فعاليت رفقاي که از قبل بکلي شرايطي يعن» به کوملهيبمثابه پناهنده سياس«بپيوندند و يا آن که 

اصل اسناد مربوطه از اين . شانه بوداين بدترين فشار بورژوامن.  هم نبودي دموکراتيسم انقالبياين حت!  کنيمي بست معرفيم
  :قرارند

  سند دوم 
   کوملهيبه رفقا
 شده اند ي نامساعدي ما در اينجا دچار وضع امنيتي چند از رفقايتن! رفقا

 يجهت انتقال آن ها به کردستان انقالب. و در معرض خطر قرار گرفته اند
  .ما را در اسرع وقت مطلع سازيد. به کمک شما نيازمنديم

     طبقه کارگر يل سازمان رزمندگان آزاد- ميه انقالبکميت
  ۶۱ مرداد ۳۰
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  : قرار داشتيم از اين قرار بود با آنپاسخ کميته تهران کومله که ما تا هنگام از هم پاشيدن آن در ارتباط
  ۳سند شماره 

  با درود
بالفاصله پس .  اعالم اين امر نياز به تماس با مرکزيت کومله  استي برا

  . دهيميع شما را در جريان قرار ماز اطال
   کميته تهران کومله

  ۶۱ شهريور ۸ 
  

  : کومله پاسخ را به ما داده استي روز از نامه اول ما باالخره کميته مرکز۳۰پس از 
  ۴سند شماره 

  با درود 
پس تماس با مرکزيت کومله بايد به اطالع شما برسانيم که بنا به علل 

مگر آن که در .  مقدور نيستي جريان از نظر ما کمک به چنينيسياس
آنجا اين رفقا به پيشمرگان کومله بپيوندند و يا آن که به مثابه پناهنده 

  . به کومله به آنجا برونديسياس
  ۶۱ شهريور ۲۸ 

  
 ي ما در آن هنگام به کليرفقا.  بيشتر نبودي اپورتونيستياين نحوه برخورد آشکارا ضد دموکراتيک در زمرة برخوردها

 و بسياريشان - و کشتار رژيم ارتجاع قرار داشتندي که در معرض دستگيريکمک به کسان ي براييط کومله را که حتشرا
 ي بورژوازي دهد که فقط دولت هاي را قرار مي آن ها قيود و شروطي برا- دچار شدندينيز باالخره به چنين سرنوشت

"  ما قبالي که رفقاي آن هم در جاي آزادانهيدم فعاليت سياس از من و يا عي يا تبعيت سياسييعن. ممکن بود قرار دهند
 خواست امکانات خود را وسيله يکومله م.  داشتي ديگريچه معنا" همراه با مردم سنندج عليه ارتجاع جنگيده بودند واقعا

 کمونيست يا کشيد، کمترين حقوق دموکراتيک را بري دموکراتيک مي که فريادهايو در حال! محدويت فعاليت ما سازد
 توانست ي که همانا در آن زمان فقط م،يعلل سياس اين ياز همه بدتر کومله برا.  کردي ايران غير قابل قبول اعالم ميها
 قضيه ياز جانب ما باشد، هرگز صراحت به خرج نداده و به نحو» طرح برنامه حزب کمونيست ايران«و»...نقد پيش نويس«

  ! سابقه استي بودن بي ايران از لحاظ اپورتونيستي کمونيسترا مطرح ساخته که در تاريخ جنبش
  .شرايط کومله را و در نتيجه کمک عاليجنابانه و انحالل طلبانه اش را مردود سازيم" ما ناچار شديم صراحتا

  
  ۵شماره 

   کوملهي پاسخ به رفقا
  !رفقا
 که قرار داده ايد قابل پذيرش نيست و به ي ما به هيچ وجه شرايطي برا
 باشد و همچنين با اصول ي مي غير اصوليظر ما اين به کلن

ما اين برخورد را محکوم کرده و آن را .  انطباق ندارديانترناسيوناليست
 که تحت پيگرد و در معرض خطر يعدم قبول کمک به کمونيست هاي

  . دانيمي اند مي اسالميتيرباران جمهور
   ي لنينيستي مارکسيستيکميته انقالب
   طبقه کارگريندگان آزادسازمان رزم
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به وسائل ديگر )  قادرندييعن ( تواننديم کومله ما را مطلع ساخت که يشگفت آور آن که رابط کومله از طرف رفقا

 که شخصا به رابط ياو در نامه ا!!!  دارديم  هزار تومان خرج بر۶۰ هر کس ي برايول در خطر ما را خارج کنند يرفقا
  . ، اين مطلب را بيان داشتآن زمان ما با کومله نوشت

  
  

  عزيز... 
 گويند که امکان دارد به وسيله قاچاقچيان و وسائل ديگر به يرفقا م

 هزينه يول. خارج از کشور يا کردستان برويد و به هر حال خارج شويد
 دانم داريد ينم.  هزار تومان است۶۰ حدود ي هر نفر چيزيآن برا

و يک، دو بار هم به رفقا تذکر دادم من خودم واقعا متأسفم . بدهيد يا نه
اين آدم ها زير تيغ . مسئله حزب و سياست و اين چيزها نيست" که اصال

کمک !  کنيديشما چه م.  خواهند آنها را بکشند به جرم انقالبيم. اند
. من واقعا به اين سياست انتقاد دارم.  توانيميما م.  کنيدي کنيد يا نميم

  .  کنند يا نهيم قبول م داني گويم و نميباز هم م
 ي، دو نفر يا بيشتر مياگر پول تهيه شد، از اين طرف الاقل اولش يک

  . مطمئن استيقاچاقچ. شود فرستاد
  ! شماي موفقيت برايبا آرزو

  ۶۱مهر .....
  .يادت نرود.  ديگر هم بخواهند بروند پاسپورت هم بايد داشته باشندياگر از آنجا به خارج، اروپا و جا

 را که ي کومله تا حد معامله چيان ساده تنزل کرده بودند و حاضر شده بودند به اين طريق پول و امواليود که رفقاواضح ب
آن سياست ضد دموکراتيک اين جبنه معامله .  بايست در راه انقالب خرج شود به اين طريق از دست ما خارج سازنديم

زيرا هر .  نمائيمي و بررسي رد و بدل شده را ارزيابي نامه ها نداريم کهيما نياز.  کشديچيان را نيز هميشه يدک م
 و شايد بتوان گفت ي عادي در کمک هاي کومله حتي يابد که ديپلماسي با يک بار خواندن آن ها در ميخواننده متفکر

 همان زمان خانه چرا که در.  انقالبي چرخد و نه بر مبناي اش مينيز بر محور منافع و مصالح محدود سازمان»  اشيانسان«
 ي گرد قرار مي بود که از طرف دشمن تحت تعقيب و پي کشور در اختيار هر رفيق مبارزيها و امکانات ما در همه جا

 شناخت نيز در ي از اين خانه و امکانات را مي کميته تهران آن بسياري کومله که پس از دستگيريگرفت منجمله رفقا
  . اختيار دشمن قرار داد

  )۱۳۶۴-۵( اخير روابط ما با کوملهاسناد دوره
  
  

  نا تمام
  
  
  
  



٩ 

ادامه اين نوشته مي توانست مربوط به اسناد دوره اي باشد که بخشي از رفقاي مادر کردستان عراق 
، در دسترس ما نيست و اين مطلب با جمالت باال ناتمام مانده ) بدين سو۶۴از پاييز (حضور داشتند 

 . است


