
  : از رفيق داريوش کائدپورينامه کوتاهيزندگ
 

 جوان و يهاچهرهم شاه با يدر زندان، در آن اوج مبارزات بر ضد رژ «:گويدسهرابيان مي
شتر يم شاه و جلب هر چه بيه رژي آشنا شدم که نشان دهنده گسترش مبارزه عليمبارز

ن يرج از جمله ايپور و برادرش اوش کائديدار. ر و سخت بودن راه دشوايجوانان در ا
ر شده ي دستگيستسيشات مائوئي با گرايستيک محفل مارکسيجوانان بودند که در رابطه با 

وش يدار.  بزرگ شده بودنديک خانواده کارگريمان بوده و در يآنها اهل مسجد سل. بودند
گر او  شکنجهيتهران.  بوديست داشتن دوي سبزه و چهره اي با قد متوسط و پوستيجوان
خوردن کرد و غذاي خون استفراغ مي مدتي که برايطور شکنجه داده بود، بهيليرا خ
شتر بود اما او تحت يوش بيرج سنش از دارياگر چه ا.  مبدل شده بوديش به عذابيبرا
د که با شيده شده بود و از همان نظر اول روشن مي کشياسيوش به مبارزه سير داريتأث
  ) انيخاطرات آلبرت سهراب(» .رج استيتر از اتر و مقاوممانيا

 
 با ۱۳۵۷رفيق داريوش کائدپور يکي از مبارزان و زندانيان سياسي در دوره رژيم شاه بود که پس از آزادي از زندان در سال

عاليت سياسي بعد از زندانش را ادامه ، ف» رزمندگان در راه آزادي طبقه کارگر «عضويت در هيئت تحريريه و مرکزيت سازمان 
 سازمان رزمندگان، از هيئت تحريريه »دفاع طلبي انقالبي«با شروع جنگ ارتجاعي ايران و عراق، در اعتراض به تاکتيک . داد

تشکيالتي رزمندگان به همراه ساير رفقاي کمونيست سازمان ، پرچم مبارزه عليه _ با رشد بحران سياسي . دهداستعفا مي
 ،جنبش چپدر اين دوره چگونگي پاسخ به بحران موجود  .ريانات راست و سانتريست درون جنبش چپ را برافراشتج

آورده بود، وارد مرحله دوم بدرسر) ۳۵-۳۴رزمندگان ( اشتشکيالتيرزمندگان را که تازه از مبارزه عليه جريان راست درون
هاي بحران بررسي علمي علل و ريشهدر  نه ندگان پاسخ به بحران موجود رادرون رزم سانتريستهاياينبار  .کندبحران خود مي

-مي» اتحاد مبارزان کمونيست«به جريان موسوم به رزمندگان پيوستن دربست تشکيالت آنروزي حاکم بر جنبش چپ بلکه 
الذکر در شکلي که جريان فوق بودند هاي عديده کمونيستهاي درون رزمندگان و استداللمنکر اين واقعيت سانتريستهاي. ديدند

گام «طلبان آنروزي به موازات انحاللو بدين طريق  .برداز آن رنج ميکمونيستي که کل جنبش ديگر حامل همان انحرافاتي است
در جهت البته و  ».کردندمي را تخطئه اشقبليو انحرافات گسست از مختصات   جنبش كمونيستي ايران به جلو وبرداشتن

و که در آخرين نشست بخشي از کادرها  بطوري.بردندبهره مي نيز ١هاي اپورتونيستي رايج در جنبشامر از شيوهتحقق اين 
  .»خيانت نباشداينجا «زند  در اعتراض به برخوردهاي مذبوهانه ايندسته فرياد ميداريوش ۶۰سال  تهران اعضاي رزمندگان در

                                                 
ک و بعدها - م-اينجا قهرمانان کتاب از مريدان سابق ا. شودونه جلوه داده ميشاهد هستيم، اين حقيقت کامال وار» زير بوته الله عباسي«اش را در کتاب که ما نمونه» حزبي«نويسي  در تاريخ١

وقتي رفقاي داراي گرايش به .  بوده است۶۱- ۵۹الذکر در سالهاي نويسنده اين مقاله يکي از شاهدان زنده برخوردهاي غيررفيقانه و کاسبکارانه قهرمانان کتاب فوق. اندکمونيست ايران حزب
: و پاسخ ما به ايشان اين سؤال بود» دهيمباشيد به شما حق عضويت مي) ک-م-فراکسيون ا(چنانچه با ما «: کردمطرح مي. ا.  قانع کردن ما به مواضع اين جريان نبودند رفيق مک قادر به- م-ا
»ن فکري رأي همکاري بدهيم؟مگر ما کارمند اين يا آن اداره دولتي  هستيم که اکنون با باال رفتن رتبه تشکيالتي به اين يا آن جريا«  

داري است، در جامعه ايران سرمايه«:- که البته نتيجه تحقيق علمي، اثباتي و کمونيستي نبوده-خطي زير با استداللهاي يک۶۳ -۶۱از درون سازمان پيکار در سالهاي » حيدر«همچنانکه محفل 
جات نيز دسته...  گروههاي مبلغ انقالب دموکراتيک، از قبيل سازمانهايي چون پيکار و رزمندگان، رزم انقالبي، اقليت و نتيجه مرحله انقالب ايران سوسياليستي است در نتيجه همه احزاب و

ک حضور بخشي از اعضا و -م-نيز در موارد زيادي ما در تهران شاهد بوديم که اعضا و هواداران اهمچنان. زدبه محيط ترور عليه کمونيستها و انقالبيون دامن مي» .اندارتجاعي بورژوازي
که بخشي از اعضا و  کردند و به اين شکل از شيوه برخورد تنها زماني پايان دادند سياسي پيکار ارزيابي مي-هاي تلويزيون بمثابه تواب را ناشي از خط ايدئولوژيککادرهاي پيکار در صحنه

-شان تحريف مينويسان حزبي در ويراستاري چنين کتابهايي تاريخ را به نفع حزباينکه امروزه تاريخ. ر تاريخ کردندهاي تلويزيون تکراک دستگير شده و در صحنه-م- کادرهاي کومله و ا
گويد مي«: دهندميگونه تحريف شده ارائه  کتاب مذکور نقل قول يک زنداني را بدين۱۹۷کشانند که در صفحه ايشان بيشرمي را بدانجا مي. کنند،  تنها حکايتي ديگر از ابتذال حزبي است

از او مي پرسم که آيا فعاليت . جريان ديگري مبارزه کند خيلي برايم عجيب است که جرياني به جاي مبارزه با رژيم با.  جريانش نقد نظرات حزب کمونيست بوده استاصليکار ) زنداني(
مبارزه با جرياني که در حال متوجه نيست که ) زنداني(او ......توانستيم در همه زمينها فعال باشيمين نميگويد تعدادمان زياد نبود براي همديگري هم به جز نقد حزب داشته اند يا نه؟ مي

تأکيدات از (»کنند مبارزه با کمونيستها از مبارزه عليه رژيم مهمتر اسـتاي است که فکر ميهايي چپيشايد هم جزو سکت. مبارزه با رژيم است ممکن است به کنار آمدن با رژيم ختم شود
  )اسناد رزمندگان. ماست

اوأل: اداره سانسور حزبي اسم اين جريان سياسي- تشکيالتي را نميبرد تا با رجوع به اسناد و آمار موجوده عرصه اصلي مبارزه جريان مذکور و بقول نويسندگان حزبي کتاب «شايد هم سکت 
.ت رساندرا بر خالف تحريف حرف زنداني در جمله باال به اثبا» !!چپي  

 



کند که به اعتقاد او ي اشاره ميک رشته از موضوعاتي به ۵۹ش در زمستان  ايالتين نوشته درون تشکيوش در اوليق داريرف
ش سوق يپ بهيا ارزندهيهافش باگاميشبرد وظايتوانست چپ را در پيها م آنيم و شناخت عليپرداختن به آن ها و بررس

هاي بحران حاکم بر جنبش  و ريشهضرورت بررسي علمي علل: کند عبارتند ازيق به آنها اشاره مي که رفياز جمله مسائل. دهد
داري  تحليل از ساخت جامعه سرمايه،سلطهو حركت سرمايه مالي در كشورهاي تحتچپ، مسئله شناخت از امپرياليسم 

بين طبقات اجتماعي، مرحله و وظايف انقالب آتي، قدرت  و بر بستر آن ارزيابي علمي از مناسبات اساسي ماوابسته ايران
  .زاب سياسي و غيروسياسي حاکم، اح

کميته «موفق به تشکيل  رزمندگان سابق  کمونيستمراه بخشي از اعضا و کادرهايهبهاو  ۶۰ سال سطاواتا  ۵۹از اواخر سال  
  :خوانيم مي» ل-کميته انقالبي م«بيروني اولين نوشته در  .شودمي» زادي طبقه کارگرآسازمان رزمندگان  ل -انقالبي م

تشتت آن تبع و به( سياسي –كننده تشتت ايدئولوژيك  بيانايد كه بحران فعلي كه از جنبهدهنشان مي.واقعيت«
 از لحاظ ايدئولوژيك ار  تمركز خود،باشدسو ميجنبش از يكسو و وجود انحرافات ايدئولوژيك از ديگر) تشكيالتي

درك از امپرياليسم و . دبايميباز) داري وابستهو ساخت جامعه سرمايه(ساخت  حول مسئله كليدي امپرياليسم وهب
داري وابسته ايران آن حلقه كليدي سلطه و تحليل از ساخت جامعه سرمايهحركت سرمايه مالي در كشورهاي تحت

  ».داد خورتوان به بحران فعلي پاسخي درماركسيستي از آن ميشناخت كه در پرتو است
  ».)ك. م. ا(يران جزوه سه منبع و سه جزء سوسياليسم خلقي ا«نقدي بر 

  زادي طبقه کارگرآل سازمان رزمندگان -کميته انقالبي م
  

رسيدن دوران فرااز زاويه كمونيسم علمي نوين کمونيستي و کارگري بود که  از نادر رهبران و کادرهاي جنبش کائدپورداريوش
 کار درازمدت ، حفظ کادرها،ستيين کمو-نشيني انقالبيبه مسئله شکست انقالب و ضرورت عقبمطرح نموده و را ارتجاع 
  .پرداخت ۶۰ -۵۹در سالهاي و ساير انواع اپورتونيسم طلبي   انحاللمبارزه باو و مقابله .کارنقد آوانتوريسم در سبک. و،صبورانه

ها و  پيگرد-آنزماندشوار با وجود اوضاع و احوال اجتماعي شوند  موفق مي» ل-کميته انقالبي م«رفقاي  ۶۱ -۶۰سالهاي در 
  :هاي زنده کمونيستي چونآثار گرانبها و پلميکرفيق داريوش رهبري و هدايت تحت  -...غيرهبدوشيها و ضربات پليسي، خانه

  ) کائدپوراز داريوش (»ساخت اقتصادي ايران« •
  ».ک. م. نويس برنامه مشترک کومله و ا پيشنقدي بر« •
  »طرح برنامه حداکثر و حداقل پرولتارياي ايران« •
 ».)ك. م. ا(سه منبع و سه جزء سوسياليسم خلقي ايران «جزوه  بر نقدي« •

 باره مرحله انقالب ايران، نيروها، وظايف و مضمون آندر •

  ک.م.هاي اقتصادي اتئوري •
 لنينيسم و تدارک تشکيل حزب - جنبش کمونيستي، دفاع از مارکسيسميدر جهت تکامل و غناي ثروت معنو را..... و غيرو 

  .جنبش ارائه دهندبه بي کمو نيست انقال
  

 را در داخل ايران) دوره جديد(شوند ارگان تئوريک سياسي رزمندگان آزادي طبقه کارگر رفقاي رزمندگان موفق مي ۶۳از سال 
  : منتشر نمايند مقاالت زيربا

 احزاب سياسي و انتخابات 

 )۳، ۲، ۱ضميمه (مبارزه طبقاتي و ضد انقالب بورژوازي  

 )۲، ۱ضميمه (حزب، شورا سنديکا  

 )در چندين شماره( اقليت در راه پيموده شده اکثريت.ا.خ.چ. س 

                                                                                                                                                         
آيا مبارزه با امپرياليسم و ارتجاع داخلي جدا از مبارزه با اپورتونيسم است؟: پرسيم اين کتاب ميما از نويسندگان و ويرستاران حزبي: ثانيأ  

 اسناد رزمندگان



 ورشکستگي خروشچفيسم مضمون، تکامل و سرانجام آن 

 امپرياليسم و خليج فارس 

 برخي نکات درباره تکامل جنبش کمونيستي ايران 

 ؟»دموکراسي اسالمي« دموکراسي انقالبي يا 

 شود؟حمله ور مي" سنديکاليست"به لنين " شوراهاي واقعي"ي در دفاع از تاکتيک ليبرال" حزب"چگونه  

  ...و غيرو
  

 توانايي ، سياسي-در شرايط دشوار اجتماعيکمونيستي و پيگير  خالق ، توانايي کار سياسيغنبول، . به اصول موفاداري 
در  را داريوش  خود گذشتگي از و فداکاريهاي پيچيده مبارزه طبقاتي،رازهاي سر به مهر قانونمنديعلمي   و توضيحکشف
.دهدميقرار ايران کارگري -رهبران واقعي اين دوره جنبش کمونيستي صفوف  

 جهت ادامه ۶۴يز ئاز پابود که " دوره جديد-زمندگان در راه آزادي طبقه کارگر رسازمان"عضو کادر مرکزي رفيق داريوش 
:دگذاريادگار ميهزير را از خود بهاي آنجا نوشته  و دررودکار کمونيستي به کردستان عراق مي  

  )فلسفه سانتريسم(ي و انحرافات جنبش کمونيستي ايران فلسفاي مسائل  پارهي بارهآموزشي درسخنراني  •
 ازيسوسياليسم تخيلي يا ضدانقالب بورژو: اه رشد غيرسرمايه دارير •

 مقدمه -١

 مفهوم، و مراحل تاريخي و تكامل آن: استعمار و وابستگي -٢

 پرياليستياستعمار ام -٣

 سرمايه داري وابسته -٤

  سياسي راه رشد-مفهوم اقتصادي -٥

 
 »سازمان رزمندگان« با » کومله« از روابطه يسنادا •

 )گفتگوهاي فلسفي مائو"نگاهي به  (دداشت در مورد فلسفهيا •

 فويرباخيسمت کوتاه فلسفي در باره دداشيا •

 تکاپوي ليبرالي در مصوبات شوراي چهارم اتحاديه کمونيستهاي ايران •

  حزب رنجبران گسست يا تداوم تئوري سه جهان •
 »ک و کومله-م-نقدي بر برنامه مشترک ا«بر کتاب )" تذکر چند نکته به خواننده اروپايي( ديباچه چاپ سوم •

  يادداشت ها و نکات از کتاب تروستکي •
 )اقليت(خ .ف.چ.س– بهمن در مقر ۴درباره حادثه " ( اقليت"ورشکستگي سانتريسم فدايي  •

  آنل اساسيئدر قبال جنبش خلق کرد و مسا) راه کارگر(درباره مواضع اساسي  •

 باره جنَبش خلق کردبيانيه در •

حزب کمونيست «توسط  يزيولوژي مارکسيسم غير متعارفي و چگونگي تحريف آموزش مارکسيسم درباره دولتف •
  »ايران

  
 از ياند و يا توسط برخ به  سازمان از بين رفتهي اسالميانه بخشي از اين اسناد يا در دوره يورش جنايتکارانه جمهورمتاسف
 اسناد در  اينبخشي ازاز چندي پيش  .اند نابود شدهيمسئوليتي که اين اسناد در دسترسشان بود با کمال بي سياسينيروها

  ٢.ر بيروني يافته استانتشا» گفتگوهاي زندان «يسايت اينترنت
                                                 

اند و بيشرمانه به تحريف مواضع و خواستهاي کمونيستها و شده» هوريجم«، »سکوالر«، »دموکراسي ناب«مقوالتي چون !! در شرايط امروزي که بخشي از جامعه روشنفکري ايران کاشف  ۲
اينهمانيکردن اين خواستها با مواضع اين يا آن فراکسيون حکومتي مشغولند و بويژهکه طاليهداران اين ايدهها يا از صفوفي ميآيند که فراز معنوي ديروزشان در دفاع از سلطنت تمامأ 



گيرد و هاي درون تشکيالتي تصميم به رفتن به ايران مياي از مسائل و دشواريجهت حل پاره ۱۳۶۵در تاريخ  رفيق داريوش
ادامه سياست قبلي در کردستان رجوع کنند که با  تدارکاتي کومله هاي و کمکبه امکاناترفقاي ما طبيعي بود که در اين رابطه 

در او . شودميهنگام ورود به ايران در مسير کردستان دستگير به  رفيق داريوش.شوندشان روبرو ميپاسخ منفيي  يعن٣ايشان
  .کنديمزندان بورژوازي جالد حکومتي از آرمانش دفاع 

م دي گذشته خود دست کشيدگاههاين که از ديمن پس از ا«: او گفت. دميوش پرسيباره سرنوشت داردر) رجيا(از او... «
 کند و حاضر شود يوش صحبت کنم، که او هم با من همکاريم از من خواست که با برادرم داريها را نادرست دانستم، رژو آن

دار داشتم و هر چه کوشش کردم که او را آماده کنم که با من يوش ديمن چند بار با دار. م گردن نهدي رژيبه خواست ها
 خودش ي شخصي اما هر کس راه و روش خود را در زندگيتو برادر من هست« :وش به من گفتيدار. همگام شود، حاضر نشد

 يافتم و برايانشان پرورش يستم و هرگز به زحمتکشان که در ميم نين رژي با ايچگاه حاضر به همکاريمن ه. کنديمشخص م
  )انخاطرات آلبرت سهرابي(»» .انت نخواهم کردي آنها گام برداشته ام خياحقاق حقوق و خواستها

مانند ساير کادرها و اعضاء متعهد جنبش چپ و بهداريوش  ب درون زندانعليرغم همه مصائ ٤به شهادت زندانيان سياسي
  .دهدون زندان ادامه مي دربورژوازي به آموزشگاه کمونيسم انقالبي به نوشتن و کار فکري درکردن اوين منظور تبديله بانقالبي

 .شونديرباران ميتجمهوري اسالمي  دسـت جالدان حکومتبه ن به اعدامياز محکوم ي همراه با گروه۱۳۶۷خرداد  در

  . گرامي بادکمونيست اين انديشمند و انقالبي ياد
  ۱۳۸۱اسفندماه  »اسناد رزمندگان«

 
 

 

                                                                                                                                                         
مذهبي بورژوازي، نوشتن شعاريي چون «سپاه پاسداران را به سالح سنگين مسلح کنيد.»، «سرمايهدران بمبها را بر سر خود بريزيد.» و همکاري .«سرکوب بدون مماشات جريانهاي سياسي 

ر انديشمندان کمونيست و  متعهد در دفاع از که خال حضواند و در شرايطياي دستگاههاي سرکوب همين حکومت بودهو يا از صفوف فعالين حرفه.»۱۲۸کار اکثريت شماره - ...که 
.نمائيمما مطالعه دقيق اين اسناد گرانبها و پر ارزش کمونيستي را به کليه کمونيستهاي ايران توصيه مي. شودکمونيسم علمي بيش از پيش احساس مي  

»»انسازمان رزمندگ« با » کومله«اسنادي از روابطه «ي  در اين رابطه رجوع شود به مقاله . 3 
 ۴.  همايون ايواني- ۸۵مجله آرش شماره » نقش زنداني در مبارزه طبقاتي«


