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.به دليل ناخوانا بودن متن اصلی، دوباره نويسی شده است  

  در ادامه اين متن تايپ شده، متن اصلی موجود است
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 اشارات
  زندان اوين– 1372اول مرداد 

 پيروز دوانی 
.که پيروز دوانی مخفيانه از زندان اوين به خارج فرستادمتن نوشته ای   

 
 

 و به فعاليتهای خود نظری می افکنم و در اين رابطه اشاره ای گذرا خواهم داشت به فعاليت به گذشته برميگردم
ا گسترده ی خود در داخل کشوربا وجود سيستم کنترل قوی پليسی رژيم حاکم، آن هم در شرايطی که گروه گروه خود ر

. و به فرار از کشور دست می زدندو يا از مبارزه کنار می کشيدنداز فعاليت در کشور خسته و نااميد می ديدند  
 توده ای علنی، فعاليتهای تبليغی و ترويجی مخفی، ايجاد و هدايت تشکلهای –فعاليتهايی در عرصه کارهای اجتماعی 

:که به موازات هم صورت می پذيرفت... ناگون جامعه ودمکراتيک و حزبی مختلف، ارتباط با نيروهای سياسی گو  
 

را شدت بخشيدم و  غرب و جنوب غرب تهران  فعاليتهای ورزشی در ميان کارخانجات67 و 66در طی سالهای ) الف
 61 گروه ورزشی در سال 20در اين رابطه از تجربه خود در تشکيل هيئت ورزشی محالت غرب تهران با شرکت 

و تماس روزانه با ورزشکاران و يا نمايندگان برگزاری چندين مسابقه ورزشی در رشته های مختلف . استفاده نمودم
 ساوه، جدا از هزينه سرسام آور و وقت فراوان، انرژی زيادی - کرج و تهران-بسياری از کارخانه ها در جاده تهران

 تشکيل دهم 66را در سال "  هران و حومهکانون ورزشی کارگران اصناف ت"بدين گونه توانستم . نيز از من می گرفت
.و گروه ورزشی وزارت کار هم آن را به رسميت بشناسد  

 
در جهت " تعاونی مسکن کارگران چاپ و کتابفروش و حرف وابسته" مدتی به عنوان مدير عامل 66در سال )  ب

الش نمودم و عالوه بر آن در تصاحب زمينهايی واقع در يافت آباد در جنوب تهران و نيز فرحزاد برای کارگران ت
 54که از " کانون همياری تعاونيهای مسکن کارگران کارخانجات غرب و جنوب غرب تهران"جلسات نمايندگان 

.تعاونی مسکن کارگری تشکيل يافته بود،فعاالنه شرکت داشتم  
 

دم، که در جهت دادن  عضو تشکيل دا70را با " صندوق تعاونی و همياری جوانان تهران و حومه " 66در سال ) ج
وابسته به کانون پرورش فکری ( وام مورد نياز به اعضا و نيز انجام کارهای هنری مانند اجاره ی سينما بلوار 

.اقدام می نمود) کودکان و نوجوانان  
 
. عضو جهت وام مورد نياز به آشنايان تشکيل دادم80را با " صندوق تعاونی امين "69در سال ) د  
 
 7 در 67 در طی سال –کارگران ايران  ارگان اتحاديه عمومی –" کارگر"تن خبری کارگری تحت عنوان انتشار بول) ه

.شماره و انتشارجزوات آموزشی مسائل صنفی و مبارزه کارگری  
 
که به چاپ مقاالت تئوريک و سياسی ) ارگان پيروان سوسياليزم علمی در ايران" ( کمونيست"انتشار نشريه ) و

 100 صفحه در هر شماره و تيراژ 30 متوسط  تعداد شماره با6 کشورهای ديگر اقدام می نمود، در احزاب کمونيست
.نسخه که دست به دست در اختيار افراد قرار می گرفت  

 



 که به چاپ مقاالت 68از سال ) ارگان پيروان سوسياليسم علمی در ايران" (  فردا– امروز -وزدير"انتشار نشريه ) ز
ی پيرامون سوسياليسم و تحوالت درون جنبش چپ بين المللی و نيز اسناد پلنومها و کنگره ها و تئوريک و سياس

بيانيه های کليه احزاب و سازمانهای چپ در ايران، اعالميه ها و نقطه نظرات کليه سازمانهای اپوزيسيون در داخل و 
ناگون جنبش به احزاب و سازمانهای خارج از کشور، ديدگاههای عناصر مستقل چپ و انتقاد افراد و عناصر گو

اين گروه خواهان وحدت چپ در يک حزب واحد از طريق يک کنگره مشترک چپ های . سياسی کشور، اقدام می نمود
 خود را به عنوان بولتن مشترک چپ جهت انعکاس نظرات و ديدگاههای مختلف چپ ،در اين راستا نشريه. کشور بود

 صفحه در هر 60با تعداد متوسط  شماره و يک ضميمه ويژه ی تحوالت 6 در 69اين نشريه تا دی .مطرح می نمود
 نسخه چاپ و به صورت دست به دست يا از طريق پست در اختيار افرادی قرار می گرفت و 200شماره و تيراژ حدود 

.به همراه آن چند جزوه و کتاب تئوريک باارزش نيز چاپ شد  
 

 صفحه در هر شماره، در 30 شماره با تعداد متوسط 33 در 69 تا اسفند 67رداد از م" بانگ رهائی"انتشار نشريه  )ح
 نسخه که به صورت دست به دست يا از طريق پست در اختيار افرادی و طيفی از خانواده های اعدام شدگان 400تيراژ 

. قرار می گرفت  
 نيروها و فعاالن سياسی و اجتماعی در مورد استقبال کليه)" داخل کشور(کانون حمايت از زندانيان سياسی "تشکيل 

اين کانون در جهت کمک به. سازمانهای سياسی در خارج از کشور قرار گرفتداخل کشورو بخش وسيعی از   
 خانواده های اعدام شدگان سياسی، افشای گسترده ی موارد نقض حقوق بشر در ميهن به افکار عمومی کشور و نيز 

تشار زندگينامه اعدام شدگان، حضور خانواده های اعدام شدگان مقابل دفتر سازمان ملل به مجامع معتبر بين المللی، ان
در تهران، برگزاری مراسم ويژه به ياد اعدام شدگان سياسی به خصوص در رابطه با سالگرد کشتار دسته جمعی 

  .تالش می نمود...   يا در منازل خانواده ها،، در گورستان خاوران67زندانيان در سال 
 

" رزم خلق" نشريه ی 65 صورت می پذيرفت، از سال 62اعالميه های حزب که از سال به دنبال چاپ و پخش ) ت
 صفحه 40 شماره با تعداد متوسط 56 به صورت ماهانه در 69تا اسفند ) ارگان هواداران حزب توده در داخل کشور(

.حزب را نيز چاپ می کرد تئوريک ات آن جزوات و کتبدر هر شماره منتشر گرديد و به مواز  
 

 شماره، با طرح 7 در 66 در سال " کانون دمکراتيک جوانان ايران"ارگان" درفش جوانان"انتشار نشريه ) ی
انتشار دوره ی جديد شعارها و خواسته های اساسی جوانان و زنان ميهن و دفاع از آزادی در سراسر کشور، و سپس 

 صفحه در هر شماره، که به 30متوسط  تعداد ماره به صورت ماهانه و با  ش10  در69 تا بهمن 69نشريه از اوايل 
مبارزه عليه استبداد، برگزاری مراسم خاص روز جهانی طرح خواستها و حقوق اساسی جوانان، دفاع از حقوق زنان، 

.اقدام می نمود...  ارديبهشت و 11زن و   
 

را منتشر می " نبرد زحمتکشان"که نشريه ی " نبرد رهائی " ارتباط مستقيم با گروهی از هواداران اکثريت به نام)ک
.نمود  

 
.در ايران" فرقه ی دمکرات آذربايجان"ارتباط مستقيم با گروهی از هواداران ) ل  
 
.را منتشر می نمود" خبرنامه ی توده"، که نشريه ی ارتباط غيرمستقيم با گروهی از هواداران حزب) م  
 
. های اعدام شدگان سياسی و در اصل برای سرزدن و مالقات آنهاارتباط با بخشی از خانواده) ن  

 
تالش برای ايجاد جبهه ی واحدی از فعالين سياسی و اجتماعی در داخل کشور، در راستای دفاع از حقوق بشر که ) س

نی  ارديبهشت، روز جها11 گروه سياسی داخل کشور به مناسبت 8در گامهای اوليه به انتشار اعالميه ی مشترک 
 گروه داخل کشور به مناسبت سالگرد فاجعه 8، و سپس انتشار اعالميه ی مشترک 69 فروردين 20کارگر در تاريخ 

  . منجر گرديد69ملی کشتار دسته جمعی زندانيان در تاريخ شهريور 



 فنی تايپ و چاپ ارتباط ميان افراد گوناگون برای انتقال نشريات، انجام امور تشکيالتی، تهيه ی تدارکات و وسايل) ع
.اکثريت مطلق مقاالت کليه ی اين نشريات را خودم می نوشتم. و تکثير نشريات، توسط خود من صورت می پذيرفت  

اعالميه ها و بيانيه های مهم حزب و برخی از گروههای مختلف سياسی را از طريق راديوها ضبط و سپس پياده می 
قل از مهر حدا.  سياسی، مطالب بقيه ی نشريات را خودم تايپ می کردمبجز مقاالت کانون حمايت از زندانيان. نمودم

کليه ی تدارکات برای . از امور مربوط به چاپ و تکثير نشريات را خودم انجام می دادم% 90، حدود 69 تا اسفند 69
ا ديگران انجام مختلف را خودم انجام می دادم و پست آنها را در همکاری ب آدرس 200پست نشريات و اعالميه ها به 

 هزار تومان از 50عمده ترين هزينه های فعاليتهای گسترده را خودم تامين می کردم و تنها چيزی در حدود . می دادم
. دريافت نمودم69 دالر از رفقای خارج در اواسط 100 مارک و 1800رفقای فرقه و سپس حدود   

 
 اجتماعی در دوران –ت که حتی مبارزان و فعاالن سياسی اين فعاليتها وجود داشمشکالت فراوانی در راه انجام ) ف

:حاکميت پليسی سلطنت پهلوی با آنها روبرو نبودند، که در زير به برخی از آنها اشاره می نمايم  
 

 وجود بحران عميق اقتصادی و اجتماعی فراگير در جامعه، رشد بيکاری و تورم فزاينده، بی مسکنی و گسترش -1
بسيار می گذاشت و در تاثيرات منفی دگی که بر روحيه ی مردم و نيز فعاالن سياسی و اجتماعی مشکالت زيستی و زن

.ی ساختی تداوم مبارزه شان بسيار محدود معين حال امکانات آنها را برا  
 

جنبش از مردم و از عرصه ی  وجود ميليونها پناهنده در خارج از کشور و دوری بسياری از رهبران و کادرهای -2
.ی پيکار در داخل کشوراصل  

 
 وجود جو سرکوب و ترور شديد در کشور، عدم وجود هرگونه تشکل و سازمان صنفی و هنری و فرهنگی که به -3

شکل علنی يا قانونی در کشور فعاليت کند، نبود نشريه و روزنامه مترقی علنی در جامعه، شناخته شدن چهره اکثريت 
آنها سلب می نمود و نجات و محلهای زندگی آنان که امکان مانور و فعاليت را از مبارزان و فعاالن در ادارات و کارخا

در مجموع هيچ نهاد دمکراتيک و مترقی برای فعاليت مخالفان وجود نداشت و آنها نمی توانستند از خود چهره ی 
.فعال و سازمانگری نشان دهند  

 
 روحی، تقريبا تمامی رهبران حزب توده و برخی  حکومت توانسته بود با اعمال فشار و شکنجه های جسمی و-4

گروههای چپ و بسياری از کادرها و اعضاء نيروهای سياسی ميهن را به پای مصاحبه ها بکشاند و آنها را وادار 
.سازد که به اعتقادات سياسی و ايدئولوژيک و به حزب و سازمان مورد عالقه ی خود انزجار بفرستند  

، و از سوی ديگر در  کاهش يابد اعتبار و منزلت احزاب و سازمانها در نزد مردمشده بود، اين مسئله از يک سو سبب
و در عين حال جو ترس و هراس از فعاليت را در نزد مردم   روحيه ی فعاالن سياسی کشور تاثير بسيار منفی بگذارد

  سرکوب و شبکه های آن را متالشی رژيم نه تنها حزب يا سازمانی را . و فعاالن سياسی بطور گسترده ای دامن بزند
.کرد، بلکه توانست به قهرمانان و اسطوره های بسياری صدمات جبران ناپذيری بزند  

 
 ضربات مرگباری بزند و از اين رو طيف  حکومت توانسته بود بر شبکه های تشکيالتی کليه ی گروههای سياسی-5

ن گروهها به خارج از کشور رفته و آنها هم که در داخل وسيعی از رهبران و کادرها و اعضاء و حتی هواداران اي
مانده بودند يا از مبارزه کنار گرفتند، و يا به صورت هسته های دور از جامعه يا بی ارتباط با توده ها، بدون پيوند با 

. مرکزيت سازمان به فعاليتهائی ادامه دهند  
. بی سابقه ای را در سطح جنبش حکمفرما سازدآعدامهای گسترده و شکنجه های رعب آور توانسته بود هراس  

 
 در شرايطی که هشت سال جنگ خانمانسوز در کشور وجود داشت، بسياری از عناصر فعال که بنا به رهنمود حزب -6

و سازمان خود از رفتن به سربازی خودداری می نمودند و يا از سربازی فرار می کردند،همواره در معرض تعقيب و 
چنين امری همچنان برای . مامورانی که در هر کوی و برزن اين مملکت پاس می دادند، قرار داشتندبازداشت توسط 

با فعاالن که حتی پس از خاتمه ی جنگ، به سربازی نرفتند، وجود داشت و همين مسئله مبارزه ی اين افراد را 
، منع مسافرت و خروج از کشور، جدا از مسئله ی عدم صدور شناسنامه. مشکالت جدی و بی سابقه روبرو می ساخت

اين افراد در رابطه با فعاليتهای خود و حتی ... عدم امکان ادامه ی تحصيل، نبود امکان تامين شغل در ادارات دولتی، 
.حمل نشريه با مشکل جدی و امنيتی روبرو بودند  

 
سی برای رفت و آمد به خارج  وجود ممنوعيت برای مسافرت به خارج از کشور، مشکل جدی در مقابل فعاالن سيا-7

و نيروهای گوناگون جنبش در و ارتباط مستقيم با مرکزيت، و برخورد مستقيم با تحوالت و مسائل موجود ميان عناصر
.خارج از کشور، فراهم می نمود  

 



قرارها  کنترل و مراقبت شديد گشتهای پليسی در رابطه با ارتباطات دختر و پسرهای جوان، مشکل جدی برای انجام -8
.و تماسها ميان فعاالن زن با رفيق و همکار مرد فراهم می ساخت  

 
 هزينه ی سرسام آور برای انجام فعاليتهای تبليغی مانند خريد تايپ، فتوکپی، کاغذ، جوهر و مرکب، پاکتهای پستی -9

دگی، مانع جدی برای  حداقل زن گذرانو تمبر، هزينه ی انتقال نشريات، کمک به برخی افراد برای اجاره ی منزل و
.ادامه کاری اين گونه فعاليتها بود  

 
 

 و اما انگيزه ی من از انجام اينگونه فعاليتهای گسترده در چنان شرايطی و با وجود چنان مشکالتی و تداوم اين -
تها که گها و تهمن، و با وجود سرکوبها و طردها و انفعاليتها با وجود انتقادات وسيع خود از حزب و جنبش چپ ميه

نگارنگ ت، پول و ثروت، لذتهای رياز جانب دوست و دشمن نصيبم ميشد، چه بود؟ جاه و مقام، شهرت و معروف
: تا در اين رابطه به چند مطلب اشاره نمايم؟ تمايل دارم ... زندگی  

 
ی من گذشته دگ از زن سال و نيم16م پهلوی، در زمانی که ليه رژي ع، يعنی در دوران آغازين جنبش56از سال ) الف

وسطه ی خود را به پايان نرسانده بودم، کليه ی تدارکات الزم برای رفتن من به آمريکا و بود و هنوز تحصيالت مت
ادامه ی تحصيل در آنجا فراهم گشت، اما به دليل تاثيرپذيری از جو موجود در جامعه و تمايل خود به شرکت در 

.جنبش، از اين امر خودداری ورزيدم  
، با مطالعه ی چند مقاله و کتاب لنين و نيز جزواتی از برخی عناصر چپ 57 قبل از پيروزی انقالب بهمن از مدتی

تا آنکه . ولی به انديشه های مائوئيستی متمايل بودم. گرايش پيدا نمودم لنينيسم -کشور، به سوی انديشه ی مارکسيسم
وانان و بويژه عسگر دانش شريعت پناهی، حزب توده با افزايش سطح مطالعاتی خود و در صحبت با رفقای سازمان ج

. فعاليت تشکيالتی رسمی خود را در سازمان جوانان توده شروع نمودم58در اواسط سال . ايران را پذيرفتم  
سپس اعترافات .  در شرايطی آزاد شدم که رهبران حزب دستگير شده بودند62 دستگير شدم و در سال 61در شهريور 

در . آغاز شدهبران حزب و غيرقانونی شدن فعاليت آن و به دنبال آن گسترده ترين سرکوب حزب و مصاحبه های ر
 62از زمان آزادی من در سال .  توده ای و سازمانی ادامه دادم-چنين شرايطی من به فعاليت گسترده تبليغی، اجتماعی

مهاجرت به خارج از کشور، گرفتن ، امکان و موقعيتهای مناسبی برای 69تا زمان دستگيری مجدد خود در سال 
ی تحصيل در آمريکا يا آلمان برايم فراهم بود و حتی بسياری از رفقايم در خارج کشور مرا به ه پناهندگی سياسی، ادام

اما من مبارزه در داخل کشور رابا تمام خطرات و به صورت گمنام و در شرايطی . مهاجرت تشويق و دعوت می نمودند
.ساخت، ترجيح دادم تی و دربدری، يا زندان و شکنجه نصيب من نمیکه هيچ چيز جز سخ  

 
 سال، مشمول خدمت وظيفه بودم که به دليل مبارزه ی عليه جنگ و نيز به دليل 8 يعنی مدت 69 تا 62از سال ) ب

تمه ی مسئوليتهای سنگين تشکيالتی خود، از حضور در نظام وظيفه غيبت نمودم و اين امر حتی در دوران پس از خا
 ماموران ارتش و کميته  توسطجنگ نيز ادامه داشت و به همين دليل همه روزه در معرض خطر دستگيری و بازداشت

خيابانها و جاده ها برای دستگيری مشموالن غايب و سربازان فراری بسيج شده بودند، قرار که در تمام مراکز مهم، 
ی از امکانات مانند دستيابی به کار و شغل دولتی و نيز کار و ، بسياردر عين حال غيبت من از خدمت سربازی. داشتم

رکتهای خصوصی، ادامه ی تحصيل در سطح دانشگاهی، مسافرت به خارج کشور، تحويل کارنامه ی ششغل رسمی در 
 مطمئنا در آينده، پس از چند سال زندان، مشکل. پايان تحصيلی دبيرستان، دريافت شناسنامه را از من سلب می نمود

.سربازی برای من مانعی جدی برای پی ريزی يک زندگی مطلوب خواهد بود  
 

 به دليل مسئوليتهای تشکيالتی و شکل حرفه ای و تمام وقت فعاليت خود، با وجود امکان دستيابی به شغل مناسب )ج
يابی به يک در بازار يا در شرکتهای خصوصی توليدی با موقعيت و درآمد مناسب و خوب، مجبور گشتم تا از دست

موقعيت اقتصادی خوب در جامعه و کسب درآمد مناسب برای ادامه ی زندگی خود و خانواده ی رنجديده ام چشم پوشی 
.نمايم  

 
بايد خاطرنشان سازم که متاسفانه حزب توده ايران با تمام سابقه ی مبارزاتی نيم قرن اخير خود و با وجود ) د

ات خود به جامعه و جنبش دمکراتيک و ترقيخواه ميهن و طبقات محروم دستاوردهای چشمگيری که در روند مبارز
ه، و با وجود خدمات ارزنده ای که در عرصه های فرهنگی و هنری و سياسی کشور ارمغان آورده، و جامعه ارائه داد

 نادرست عليرغم جانفشانيهای قهرمانان اسطوره ای فراوان، به دليل اشتباهات عميق سياسی فراوان و عملکردهای
خود و عدم برخورد انتقادی شايسته با اشتباهات و انحرافات خود، و نيز به دليل تبليغات گسترده و غرض آلود رقبا و 

دشمنانش، در ميان وسيعترين نيروهای سياسی کشور و اقشار جامعه، چهره ی محبوب و قابل پذيرشی نبوده و 
اپايدار با حزب نبود و حتی نزديکترين سازمان متحد آن يعنی  هيچ گروه سياسی حاضر به وحدت حتی موقت و ن.نيست

.روز به روز از آن جدا و جداتر ميگشت"  اکثريت-سازمان فدائيان خلق ايران"  



" بر همين اساس فعاليت ما تحت عنوان .  در واقع حزب از سوی اکثريت گروههای اپوزيسيون بايکوت شده بود
در ميان ديگر فعالين سياسی داخل کشور کمتر ميکرد، بلکه ها محبوبيت ما را نه تن"  رزم خلق-هواداران حزب توده

و از جمله مشکالت بسيار جدی در رابطه با کار ما  دامنه ی مانورهای ما را در فعاليتهای دمکراتيک محدود ميساخت
 ما با گروههای اکثريت و نيز اتحاد و همکاری" کانون دمکراتيک جوانان"و " کانون حمايت از زندانيان سياسی" در 

.به وجود می آورد... و راه کارگر و   
 

اگر ما نام هواداران حزب را يدک نمی کشيديم و به عنوان يک گروه سياسی مستقل اعالم موجوديت و فعاليت 
چپ حضور جدی و قابل مالحظه ای در ميکرديم، با توجه به فعاليت گسترده ی خود آن هم در شرايطی که نيروهای 

مطلوبتری در سطح کل جنبش دست می يافتيم و حتی حزب هم به ما توجه " موقعيت"ش داخل کشور نداشتند، به جنب
و عدم معرفی چهره ی خود به مرکزيت در حالی که ما به دليل فعاليت مخفی در داخل کشور . بيشتری مبذول ميداشت

ما . نيز محروم ساختيم" عضو حزب"را از عنوان حتی خود حزب و عدم تمايل به برقراری ارتباط مستقيم با رهبريت، 
با حفظ انتقادات خود به فعاليت و عملکرد حزب و با علنی ساختن اين انتقادات در معرض ديد همگان، فحش و انگ و 

تهمت را به جان خريديم و در عين حال گسترده ترين فعاليت تبليغی و کارهای اجتماعی و توده ای و کارگری را در 
.ن نام و برنامه ی حزب در سطح جامعه و ميان اقشار گوناگون مردم انجام داديمجهت برد  

 
در داخل  که در ميان گروههای فعال هوادار حزب که به فعاليت تبليغی و ترويجی و سازمانگرانه بايد خاطرنشان سازم

هواداران فرقه " -"خبرنامه توده"-"رزم خلق: "کشور مشغول بودند، سه گروه عمده مشخص و برجسته بودند
".دمکرات آذربايجان  

 
ارائه ميداد که عمدتا مقاالت و اخبار "  صفحه ای به نام خبرنامه توده8يک نشريه " خبرنامه توده" گروه موسوم به 

 ارگان مرکزی حزب را بدون توجه به زمان انتشار" نامه مردم"ارائه شده در راديو زحمتکشان را منعکس ميکرد و 
 ماه از زمان انتشارشان، در داخل کشور تکثير و پخش می 4 مطالبش و حتی با فاصله زمانی حداقل و يا کهنه شدن

 سنديکاها و شوراهای تهران انجمن همبستگی"جمله در جهت تبليغ از در برخی نهادهای کارگری فعال بودند و . نمود
 از عناصر متعصب و دگماتيک و پيرو کامل اين گروه. که فاقد موجوديت واقعی در جامعه بود، عمل می نمود" و حومه

. نمونه ای از نشريه آنها منعکس گرديد" نامه مردم"مرکزيت حزب تشکيل شده بود و از اينرو چندين بار در نشريه 
.اين گروه مورد تشويق و حمايت مالی مرکزيت حزب قرار می گرفت  

 
امل تشکيالتی و عقيدتی با مرکزيت فرقه داشتند و پيوستگی ک" هواداران فرقه دمکرات آذربايجان"گروه موسوم به 

امکانات خوبی اين گروه فعاليت تبليغی گسترده نداشتند، ولی . در تقابل با جريانات مخالف فرقه در داخل حزب بودند
.داشتند و از لحاظ مالی از جانب فرقه تغذيه می شدند  

 
 صفحه ارائه ميداد، خود را 40 به صورت ماهانه در که نشريه ای را به همين نام" رزم خلق"گروه ما موسوم به 

. ه زمانی زياد از هنگام انتشار آن، يا تکثير اخبار و مطالب کهنه شده راديو نميديدلبا فاص" نامه مردم"ملزم به تکثير 
 سياسی را که هنوز می توانستند برای توده ايها و ديگر عناصر" راديو زحمتکشان"و " نامه مردم"بلکه مقاالتی از 

، در نشريه خود منعکس ميکرد و  بود نساختهداخل کشور مفيد و موثر باشند و گذشت زمان آنها را کهنه و بی اثر
در فعاليتهای اجتماعی و توده ای و در نهادهای کارگری شرکت . عمدتا مقاالتی حاوی تحليلهای مستقل منتشر می نمود

کانون دمکراتيک "و " کانون حمايت از زندانيان سياسی" تشکيل در فعاليتهای دمکراتيک کشور و نيز. فعال داشت
نقش قاطع ايفا نمود و اقدامات اين ارگانهای دمکراتيک در نشريات حزب و "  فردا- امروز-ديروز"و نشريه " جوانان

 و در عين حال به عنوان يک گروه منتقد و اصالح طلب. برخی گروههای چپ ديگر در خارج از کشور انعکاس يافت
از اين رو مورد حمايت مرکزيت حزب قرار نداشت، .  حزب، مشهور بودهایبينشو سياستها وعملکرد مرکزيت مخالف 

منعکس نمی گرديد و در سطح بدنه " نامه مردم" هيچيک از فعاليتهای آن در. بلکه حتی مورد طرد آن قرار گرفت
.انگ و تهمت زده می شد به اين گروه  نسبتحزب و در ميان گروههای ديگر هوادار حزب  

 
 روز جهانی -اول ماه مه" گروه فعال داخل کشور در رابطه با 8اين گروه نقش عمده را در انتشار اعالميه مشترک 

اين اعالميه در نشريات حزب و اکثريت و برخی گروههای چپ . هده داشتع به 1369 فروردين 20در تاريخ " کارگر
زحمتکشان قرائت گرديد و در تحليلی به اين مناسبت از اين اقدام به عنوان نقطه منعکس گرديد و نيز از طريق راديو 

 اعالميه مشترک ديگری به مناسبت 69البته اين گروهها در شهريور . عطفی در جنبش انقالبی ايران نام برده شد
. انتشار دادند67سالگرد کشتار دسته جمعی زندانيان در   



در .  از فعالين هوادار حزب در داخل کشور بايد به نکته ديگری نيز اشاره نمايمگروههايیضمن بيان برخی مشخصات 
احزابی که با ساختار غير دمکراتيک اداره می شوند و از جمله حزب توده، انتقاد نمودن يک کادر عضو حزب، سبب 

يد خود را در درون حزب بايد خفه می شد و عقا فرد منتقد يا. رشد تشکيالتی و تصاحب پست و مقام حزبی نمی گرديد
مطرح نمی )دوست، رقيب و دشمن(و در مقابل افراد حزبی همکار خود و بيرون از حزب در مقابل افراد غير حزبی 

ساخت و از اعتقادات خودکه بر خالف نظريه رسمی حزب بود دفاع نمی کرد، بلکه حتی می بايست مطيع و مجری 
د، يا تحت عناوينی همچون وازده، فراکسيون باز، انحالل طلب، ناقض و مبلغ صرف نظرات رهبری باشکامل دستورات 

اتفاقا بر بستر همين جو، عوامل نفوذی دشمن و عناصر فرصت طلب و مقام . اصول حزبی، توبيخ و اخراج می گرديد
.پرست می توانستند با مداحی و تملق به موقعيتهای مهم دست يابند  

 
و " منتقد" از جمله در حزب ما، افرادی از درون رهبريت يافت شدند که خود را حتی اگر در بسياری از اين احزاب و

به واسطه فعاليت متملقانه و مطيعانه ی خود و با معرفی کردند، واقعيت آن است که همان افراد نيز " اصالح طلب"
 درون حزبی، تبعيت مطلق از شخصيتهای مرکزی رهبری و عدم انتقاد جدی از رهبريت و حتی سرکوب مخالفان

  .توانسته بودند به مقام عضويت در کميته مرکزی دست يابند
 

 پست و مقام بوديم، همانند ديگر گروههای هوادار حزب در داخل کشور عمل می کرديم و به لذا اگر ما واقعا به دنبال
ثناگويی و ستايشهای بی پايه از رهبريت مشغول می شديم، از همه دستورات بی معنی آن پيروی می کرديم، به بدگويی 

خود را برتر از ديگران نشان دهيم و و اشاعه تهمت و افترا عليه گروههای ديگر دست می زديم تا با تحريف واقعيات 
هم در نشريات و ارگانهای . جا باز کنيم، هم از لحاظ مالی تغذيه شويم" دل مرکزيت حزب"بدينگونه هم بتوانيم در 

شويم، هم امکانات مختلف از سوی رهبريت در اختيارمان قرار گيرد، و هم " مطرح"نامی ببرند و " ما"حزبی از 
اما ما اينگونه عمل نکرديم و اعتقاد خود را به مقام و . ر دستگاه حزبی برای خود تضمين نمائيمپست و مقام مناسبی د

. شهرت نفروختيم  
 

 ارديبهشت از راديو 9 گروه به مناسبت فرارسيدن روز جهانی کارگر در تاريخ 8مشترک زمانی که اعالميه 
 گردانندگان راديو نام يکی از امضا کنندگان اعالميه پخش گرديد، از جانب) متعلق به حزب توده و اکثريت(زحمتکشان 

ما انتقاد صريح و علنی خود را به خاطر حذف نام اين گروه اعالم . قرائت نگرديد و آن فرقه دمکرات آذربايجان بود
از ما می توانستيم مانند بسياری . نموديم، در حاليکه اين گروه از رقبای ما و حتی مخالف جدی ديدگاههای ما بود

. رقيب را از صحنه ی قدرت حزبی حذف می کنندساکت بنشينيم و ببينيم که چگونه " دمکرات و نو انديش"مدعيان 
اما واقعيت آن بود که اين گروه در داخل کشور و در شرايط حاکميت پليس اطالعاتی رژيم و در مواجهه با خطرات 

.عالميه مشترک نقش بسيار فعالی ايفا نموده بودفراوان، فعاليت نسبتا خوبی انجام داده و در راه تدارک ا  
 

بی ارزش جلوه دادن اين مبارزه يا پرده پوشی روی آن، شايسته ی انسانهای صادق و مبارز نبود و دور از جوانمردی 
اعمال چنين شيوه های کثيف و غير دمکراتيک برای حذف رقيبی که در شرايط حاکميت سرکوب و . به شمار می رفت

معرفی می کردند، پرده " دمکرات"و " نوانديش"ليت می نمود، از چهره ی عناصری که به دروغ خود را ترور فعا
ما مخالف ديدگاههای فرقه و نيز اکثريت رفقای مرکزی حزب بوديم و قصد طرد آنها را . برداشت و آنها را رسوا نمود

ه فرصت طلبانه و برای فرار از زير بار از حاکميت حزبی داشتيم و در عين حال مخالف جناحهايی از رهبريت ک
اما در هر .  ی خود، به دروغ خود را نوانديش معرفی می کردند نيز بوديممسئوليتها و اقدامات غير دمکراتيک گذشته

صورت اعتقاد داشتيم که مبارزه ی ما برای طرد کليه ی اين جناحها از عرصه ی رهبری فکری و سياسی حزب بايد 
ما . ح انسانی و از طريق دمکراتيک و با اتکا به آرای آزاد و آگاهانه ی توده ی حزبی صورت پذيردبه شيوه های صحي

.به ارزشهايی اعتقاد داشتيم و برای ما هدف، وسيله را توجيه نمی کرد  
 

 پس از آنکه در راديو زحمتکشان از اعالميه مشترک به عنوان نقطه عطفی در جنبش انقالبی ايران نام برده شد و
از راديو پخش گرديد، حتی در داخل کشور، اعضای " رزم خلق"ک گروه هوادار حزب يعنی برای نخستين بار نام ي

اما باز در چنين . گروههای هوادار حزب که هميشه به ما به عنوان خصم نگاه می کردند، به سوی ما گرايش يافتند
ن دست نکشيديم، بلکه عريانتر و پيگيرانه تر از هميشه شرايطی ما نه تنها از انتقادات خود نسبت به حزب و رهبری آ

به کميته مرکزی، کادرها، اعضا و هواداران " رزم خلق"آنها را منعکس نموديم که ميتوان به نامه سرگشاده گروه 
. اشاره نمود69حزب در داخل و خارج از کشور در مهر   



، انتقادات خود را نسبت به  چاپ و تکثير گرديد صفحه ای که بطور بسيار وسيع در داخل کشور60در آن نامه 
ساختارهای غير دمکراتيک و سرکوبگرانه ی حاکم بر حزب، تبعيت بی چون و چرای حزب از حزب کمونيست و دولت 

شوروی، درک غلط و نادرست از انترناسيوناليسم پرولتری و قربانی کردن منافع ملی کشور برای خدمت به اردوگاه 
لت شوروی، علل و پيامدهای راست رويها و چپ رويهای حزب در طول نزديک به نيم قرن فعاليت، سوسياليزم و دو

فکر و بيان و يگر گروههای سياسی مخالف خود، سرکوب حق و آزادی ردهای غلط و غير دمکراتيک حزب با دبرخو
 دگماتيسم ايدئولوژيک و  سال، وجود30ی در طول بيش از ب رای درون حزب، علل و پيامد عدم تشکيل کنگره ی حز

  لنينيسم به يک ايدئولوژی مرده و غير پويا، وجود باند بازيها و جناح بنديهای حاکم بر حزب،-تبديل مارکسيسم
ارائه ی رهنمودهای فاقد ارزش عملی رهبريت در عرصه ی تشکيالتی و تبليغاتی، فعاليتهای کور و بی نتيجه حزب در 

 و سپس پيشنهادات خود را برای رفع ساختارهای ممطرح نمودي... ای و کارگری،عرصه ی کارهای اجتماعی و توده
، طرد سيستم تفکر غير پويا و دگماتيک مسلط بر حزب، ايجاد نهادها و غير دمکراتيک و سرکوبگر حاکم بر حزب

مات نادرست ارگانهای دمکراتيک در حزب در جهت تقويت آزادی فکر و بيان و رای افراد،جلوگيری از تکرار اقدا
حزب در عرصه های گوناگون، تشويق پلوراليسم درون حزبی و نيز پيشنهادات مشخص خود را در راستای تشکيل 

کنگره ی سوم حزب با اتکاء به روشهای دمکراتيک، برای تعيين مسير فعاليت حزب و اتخاذ خط مشی و رويه ی 
.ارائه داديمی پيکارهای حزب در عرصه های مختلف و نيز انتخاب رهبران حزب  

 
معرفی می کرد و " نامطلوب"و نيز بسياری از افراد حزبی، عنصری " رهبريت حزب"ما را در نزد " نامه ای"چنين 

اما ما باز هم نشان داديم که همواره بر روی آن . اين امر با گرفتن پست و مقام از سوی مرکزيت کامال مغايرت داشت
اصل برای . اريم پافشاری می کنيم و مسئوليتها و پيامدهای آن را نيز می پذيريمچه که به درستی آن اعتقاد داشته و د

.ما، اعتقادات و هويت ما بوده و هست و نه مقام و شهرت  
 
شخص می تواند خود را مدافع دمکراسی و يک مبارز در راه تامين ما همواره با خود می انديشيديم که چگونه ) ه

و " بی اعتبار شدن"در حالی که به واسطه ترس از دست دادن مقام، يا هراس از حقوق انسانها در جامعه بداند، 
از بيان انتقادات و آشکار نمودن نقايص و افشاء " حفظ مصلحت"و يا به دليل مبهم " بايکوت و منزوی گشتن"

توانند ادعا کنند اين افراد چگونه می . عملکرد و بينش نادرست رهبران سازمان مورد عالقه ی خود، چشم پوشی نمايد
در حالی که توان يا تمايل برای کسب حقوق خود در درون يک .  مردم دارندی تامين حقوق و آزاديها را برایکه توانائ

 خود ندارند، به راستی چگونه توقع دارند که مردم آن ها دمحدود و آن هم در مقابله با رهبران مورد اعتماتشکيالت 
 که ان احزاب و سازمانهارن رهبآ لدر عين حا. ا باور کنند و به سوی آنها گرايش يابندرا، آعتقادات و مبارزاتشان ر

در جهت سرکوب نظرات و آراء مخالف خود درون حزب عمل می نمايند و حقوق اوليه ی مبارزين را در داخل 
 می دهند، چگونه می تشکيالت خود تامين نمی نمايند و در واقع نزديکترين ياران خود را مورد طرد و سرکوب قرار

. توانند ادعا کنند که اگر زمانی به حکومت دست يافتند، حقوق و آزاديهای مردم را تامين می نمايند  
آنها که در چنين دايره ی محدود از قدرت، روش سرکوبگرانه و غير دمکراتيک اعمال می کنند، چگونه می توانند 

؟دمکراسی را در سطح جامعه بارور سازند  
 

آيا اشخاصی که ديدگاهها و برخوردهای نادرست و غير دمکراتيک و : ن حال سوال ديگری نيز مطرح می گردد در عي
تحريف حقايق در صدد سرکوبگرانه ی موجود در سازمانشان را مورد نقد و انتقاد قرار نمی دهند و حتی به دروغ و با 

د؟ اشخاصی که به جای برخورد به خود و سازمانشان، توجيه خود بر می آيند، حق انتقاد به سازمانهای ديگر را دارن
از اين رو ما . به گروههای رقيب هجوم می آورند، عدم صداقت و ضعف بينشی و سوء نيت خود را به نمايش ميگذارند

چنين نکرديم، بلکه تنها گروهی در داخل کشور بوديم که در گسترده ترين و علنی ترين شکل خود شجاعانه، کليه ی 
 در "ش نماهاينواند"کهنه انديش و " نسبت به همه ی عناصر رهبری حزب و جناحهای گوناگون  رادات خودانتقا

و نيز بينشهای سياسی و ايدئولوژيکی حاکم بر حزب، مطرح نموديم و در جهت کسب حقوق اوليه خود درون رهبری 
ن نقش رهبری ايفا می نموديم، آن هم همچنين در تشکلهايی که خودما. و کليه اعضای حزب تالش جدی انجام داديم

تشکيالتی که در شرايط کنترل شديد پليسی داخل کشور به شکل مخفی فعاليت می کردند، سيستم دمکراتيک در جهت 
ما قصد آن داشتيم تا ثابت کنيم که می توان در داخل کشور و آن هم . تامين حقوق افراد پيرامون خود اعمال می نموديم

برای ارائه ی نظرات مخالفان و ترور حکومتی فعاليت نمود و در عين حال جو دمکراسی ضرور را در شرايط سرکوب 
از جمله . وری نيرو و رای به سود خودشان، فراهم ساختآدرون حزبی و شرايط الزم برای اقدام مخالفان جهت جمع 

 بولتن درونی کانون را برای ارائه ی به ابتکاری دست زديم و" کانون حمايت از زندانيان سياسی" ، ما در69در سال 
صحنه ای از درگيری انديشه  صفحه، 56 کانون منتشر ساختيم که شماره اول آن در تنظرات مخالفان و موافقان سياس

های مختلف پيرامون سياستهای کانون بود و مخالفين در آن به شديدترين نحو ممکن به بينش و سياست حاکم بر 
. ن آن هجوم آورده بودندکانون و عملکرد مسئولي  



جالب است که مخالفان با وجود آن که به صحت نظرات خود تاکيد داشتند، خواستار آن شدند که اين بولتن قطع گردد تا 
در اذهان نيروهای پيرامون کانون، تشتت آراء و پراکندگی و توهم به وجود نيايد و مبارزه ی آن سست و بی اثر 

بلکه به درخواست " موافقان مسلط بر کانون" های بعدی اين بولتن انتقادی نه به دستور نگردد، يعنی انتشار شماره
. قطع گرديد" مخالفان"  

 
به عنوان بولتن مشترک چپها و کمونيستهای ميهن "  فردا- امروز-ديروز" همچنين ما در راستای انتشار نشريه 

 در داخل و خارج از کشور درخواست نموديم تا اقدام نموديم و از همه ی نيروهای سياسی و شخصيتهای مستقل
نظرات سياسی و ايدئولوژيکی خود را پيرامون مسائل مختلف سياسی در سطح جنبش چپ ملی و بين المللی و نيز در 

رابطه با بررسی عملکرد احزاب و سازمانهای سياسی ميهن ارائه دهند، تا ما بدون هيچ سانسوری آنها را چاپ نمائيم 
در اين نشريه مقاالتی هم بر عليه حزب چاپ شد . ، به بينش صحيحتر دست يابيمءجه برخورد انديشه ها و آراکه در نتي

مانند سلطنت و حتی مقاالت و بيانيه هايی نه فقط از سوی نيروهای چپ بلکه از ميان نيروهای مختلف اپوزيسيون 
" باال" ا توجه به آن که ما در همه ی موقعيتهای با توجه به چنين روحيات و عملکردی و ب. طلبها هم منعکس گرديد

برای ايجاد يک سيستم و مکانيزم دمکراتيک و تامين حقوق و آزاديهای اساسی افراد در درون تشکيالت " پايين"و 
خود، به صورت جدی و پيگيرانه و گسترده مبارزه نموده ايم، اين حق را نيز به خود می دهيم که به سازمانها و 

گر با ديده ی نقد و انتقاد بنگريم و آ نچه را که در عملکرد و بينش آنها شايسته و درست نمی دانيم، به نقد احزاب دي
بکشيم و در اينجاست که ميزان صداقت افراد مشخص می گردد و از اين رو ما برای آن افراد و جرياناتی که بدون 

ان و ايدئولوگهای مورد عالقه ی خود، تنها و تنها به داشتن هيچگونه برخورد انتقادی نسبت به سازمان خود و رهبر
با دروغ وده ی خود را پنهان سازند، يا اعمال و تفکرات نادرست و زشت خود را نقد ديگران می پردازند تا دستهای آل

ها را از و تحريف واقعيات، جلوه ای زيبا ببخشند، هيچگونه هويت آزاديخواهانه و ترقيخواها نه قائل نيستيم و وجود آن
.صداقت و جسارت تهی می دانيم  

 
به موازات گسترش جو انتقادی در جنبش جهانی کمونيستی، طيف وسيعی از عناصر مشخص به ميدان مبارزه ) و

برای دمکراسی و حقوق بشر گام گذاشته اند و خود را از پيگيرترين مدافعان آن نشان می دهند، که به دليل اعتقادات 
د بلکه  و واقعی در اين عرصه ها فعاليت نداشتنی گذشته ی خود، نه تنها هيچگاه بطور جدیايدئولوژيکی و سياس

تمايل و گرايش آنها به آزادی . همواره از عناصر سرکوبگر و ضد دمکراتيک درون جنبش چپ به شمار می رفتند
لبانه به قصد عقب نماندن از کامل و حقوق بشر ناشی از تسليم آنان به جو موجود در جنبش و با انگيزه های فرصت ط

" هويت"و حفظ موقعيت سازمانيشان، يا راهی برای مطرح کردن خود و " منتقدان"و " تحول طلبان"قافله ی 
شدند، نقش خود را در مجموعه " دمکرات"و " نوانديش"اين افراد که ناگهان . دروغين بخشيدن به خود می باشد

. ه و به هيچ وجه اعمال و بينش خود را به نقد نمی کشندسيستم درونی حزب و جنبش چپ فراموش نمود  
 

به اعتقاد من هر فرد حزبی، حتی از طيف منتقدان و اصالح طلبان، تا زمانی که خود را حزبی می داند و در راه حزب 
ن تقل فعاليت می کند، بايد خود را در تمامی دستاوردهای مثبت و همچنيچه به صورت تشکيالتی و چه به شکل مس

که ميزان و حدود شراکت افراد را يکسان  گر چه انصاف نيست. " پيامدهای منفی عملکرد حزب شريک و سهيم بداند
تمام گناهان را به دوش رهبران . را ناديده بگيريم" سهيم بودن همگان"دانست، اما دور از انصاف هم هست که اصل 

گر چه هيچگاه در حزب، . مردی سياسی و صداقت انسانی استانداختن و توده حزبی را بيگناه جلوه دادن دور از جوان
رهبری جمعی اعمال نمی گشت اما واقعيت آن است که اين توده حزبی بود که کيش سازمانی و کيش شخصيت را 

بدون قيد و شرط اين توده حزبی بود که همواره در جهت اجرای . ترويج داد و تحکيم بخشيد و به آن گردن گذارد
اگر توده حزبی، سيستم موجود در حزب را مورد نقد و انتقاد قرار می داد و . حزبی عمل می نمودرهنمودهای 

مکانيسم دمکراتيکی را می طلبيد، به خوبی می توانست از بروز اشتباهات اساسی حزب در بينش و عملکرد جلوگيری 
سلطه ی غير دمکراتيک را می " طلبانهداو"و " آگاهانه"آنها . ولی اعضای حزب چنين چيزی را نمی خواستند. نمايد

تنها آنان که به انتقاد جدی می پرداختند و . به مسير نادرستی افتاد" باال"تا " از پائين"پذيرفتند و بدينگونه کل حزب 
در جهت رفع سيستم غير دمکراتيک حزبی تالش می نمودند، و آنان که از اعتقادات خود صرفا به عنوان يک سکوی 

کردند و حاضر نشدند به بهای تصاحب مقام و شهرت از انتقادات خود چشم نب مقامات حزبی استفاده پرش برای کس
فقط اين افراد می توانند ادعا کنند که جدا مخالف روند نادرست فعاليت حزب بوده و پيگيرانه در راه ! آریبپوشند، 

اما همين افراد هم تا زمانی که درون يا . ه اندتامين منافع و مصالح حزب و نيز نوسازی دمکراتيک آن مبارزه می کرد
برون تشکيالت حزب، به نام حزب و زير پرچم آن مبارزه می کردند، باز هم در تمام گناهان و اشتباهات حزب سهيم 

.هستند  
 

 فقط در از اين روست که ما با آن که از منتقدان آشکار و پيگير حزبی بوديم و به نحو بيسابقه ای انتقادات خود را نه
سطح تشکيالت بلکه در سطح جنبش و حتی جامعه به علنی ترين شکل ممکن مطرح می ساختيم، باز هم اعالم کرديم 

.که صادقانه مسئوليت خود را در کليه ی اقدامات زشت حزب نيز می پذيريم  



 
ها که بدون شرکت در فعاليتهای به اعتقاد من انتقاد کردن، تنها در روند فعاليتهای عملی نقش مثبت ايفا می کند و آن) ز

" نق"سکون و عدم تحرک به انتقاد از حرکت ديگران می پردازند، در حقيقت   و در شرايط اجتماعی يا سياسی
 پيکار مردم و در مقابله با مشکالت وسيع موجود در کار و  در زندگی ول فعاحضورتنها در پروسه ی عمل و. ميزنند

وحيات و نيازهای مردم را به درستی تشخيص داد، امکانات مبارزه در عرصه های جامعه، ميتوان شرايط جامعه، ر
ص موجود در شکل و مضمون و ماهيت فعاليت خود و ديگران را ئنه ارزيابی نمود و معايب و نقامختلف را واقع بينا

دادن آسان است و و فحش " نق زدن"اما . به درستی شناخت و پيشنهادات و رهنمودهای صحيح و سازنده ارائه داد
به راحتی می توان به هر شخص و هر جريان سياسی ايراد گرفت، تهمت و انگ زد و با قيافه ی حق به جانب تمام 

در واقع اين گونه افراد قصد ارضاء عقده های سرکوب شده ی خود را . دستاوردهای مبارزات ديگران را به هيچ گرفت
يغ و مطرح کردن خود دارند و هيچ دلسوزی و نيت سالمی نسبت به جنبش با هدف شخصی انتقام گيری از رقيب يا تبل

آنان که فقط قادر به بيان ايراد می . انتقاد بايستی روحی شجاعانه، صادقانه و حيات بخش داشته باشد. و جامعه ندارند
 به جای رهبران قرار می باشند اما توانائی ارائه ی پيشنهادات برای رفع نقائص يا بهبود سيستم را ندارند، اگر خود

  یبايد سعی نمود تا راه حلهايی برای رفع بحران ارائه داد و در نتيجه. گرفتند، به مراتب بدتر از آنان عمل می نمودند
. راه حل صحيح تر و مناسب تر را انتخاب نمود برخورد آزاد انديشه های مختلف،  

 
سترده ی خود و حضور فعال در جامعه و ميان مردم، فعاليت ما همواره سعی داشتيم که اوال در پروسه ی فعاليت گ

خود و ديگران را در معرض انتقاد قرار دهيم و ثانيا پيشنهادات مشخص به دور از کلی گويی يا ابهام در رابطه با رفع 
 را در سيستمهای غير دمکراتيک حاکم بر سازمانهای چپ و ايجاد نهادهای دمکراتيک در حزب را ارائه دهيم و آنها

معرض قضاوت توده های حزبی و ديگر نيروهای چپ کشور قرار دهيم که در اين رابطه می توانم به پيشنهادات خود 
در رابطه با تشکيل کنگره سوم و نهادهای دمکراتيک حزبی و چگونگی ساختارهای تشکيالتی و نحوه ی فعاليت 

همچنين پيشنهادات خود در رابطه با تشکيل . س گرديده بودمنعکما ی تبليغاتی حزب اشاره نمايم که در نامه سرگشاده 
منعکس شده بود و نيز "  فردا- امروز-ديروز"حزب واحد چپ ايران و کنگره مشترک چپهای ميهن که در نشريه 

و " کانون حمايت از زندانيان سياسی"رهنمودها و پيشنهادات ارائه و عمل شده در فعاليتهای دمکراتيک خود در 
.را می توانم به عنوان نمونه های آشکار و ارزنده از فعاليتهای زنده ی خود مطرح نمايم" دمکراتيک جوانانکانون "  

 
 از ديد لنينيسم، اساسی ترين جنبه ی مبارزه ی حزب سياسی تالش برای کسب قدرت سياسی است و اين تصاحب )ح

سراسر آثار لنين . امکان پذير نمی باشدحاکميت بدون برتری قدرت در داخل حزب و در سطح جنبش اپوزيسيون 
منعکس کننده ی مبارزه ی ايدئولوژيک و سياسی لنين برای کسب قدرت در داخل حزب سوسيال دمکرات روسيه، و 

سراسر تا ريخ . و در سطح جنبش جهانی سوسياليستی از جانب خود و يارانش می باشد" نترناسيونال دوما"سپس 
 برای کسب  جناحها و باندهای مختلف مبارزاتتشکيل خود تا اين لحظه، منعکس کننده ی آغاز  همانحزب توده نيز از

مومن به آرمانهای واالی "، "با هويت" هر جناح خود را اصول گرا  .قدرت و تصاحب رهبری مطلق حزب بوده است
مقام "، "جاه طلب "و جناح رقيب خود را" مدافع طبقه ی زحمتکش" و "  لنينيسم-انسانی و ايدئولوژی مارکسيسم

.معرفی کرده و می کند" خائن به منافع طبقه ی زحمتکش"اپورتونيست، "، "شهرت پرست"و " پرست  
 

،اين گونه با تمام "به دنبال مقام و شهرت و قدرت نيستند"اين همه گروهها و باندهايی که اما معلوم نيست به چه علت 
ای آنها را داشته باشد، سرکوب می کنند، جس که قصد تصاحب وجود به رهبريت و قدرت حزبی چسبيده اند و هر ک
اما بديهی است که هر شخصی که در جهت برنامه ی حزب . اخراج می نمايند و آماج تهمت و افترا قرار می دهند

فعاليت نموده باشد، حق دارد برای تصاحب قدرت حزبی و به کرسی نشاندن نظر و بينش خود در سطح رهبری حزب 
زيرا اين يک جنبه ی عمده از . ايد و هيچکس را نمی توان به خاطر داشتن چنين نيت و هدفی محکوم نمودتالش نم

اما اين امر بايد با اتکاء به روش سالم و از طرق دمکراتيک و با رعايت . مبارزات ايدئولوژيک و سياسی است
ت به عملکرد و بينش حاکم بر حزب و فعال حزبی حق دارد انتقادات خود را نسب. ارزشهای انسانی صورت پذيرد

 مطرح کند، نظرات یاسيرهبريت آن به طور علنی در سطح حزب و حتی در سطح جنبش چپ و نيز نيروهای مختلف س
و پيشنهادات خود را ارائه دهد و برای نظر خود تبليغ و در جهت جمع آوری رای و نيرو به سود خود عمل کند، در 

نات درون حزب و جنبش شرکت نمايد و ديدگاههای خود را در معرض قضاوت و داوری مباحثات علنی با ديگر جريا
توده های حزبی قرار دهد و سپس در تداوم اين روند و در جريان يک انتخابات آزاد درون حزبی، قدرت حزبی به دست 

.افراد و آن بينش و ديدگاهی سپرده می شود که اکثريت آراء  را به سوی خود جلب نمايد  



حتی پس از آن، شکست خوردگان که در اقليت قرار گرفته اند، باز هم می توانند روند مبارزه ی درونی خود را به 
در غير اين . شکل بيان انتقادات و انعکاس نظرات خود و تالش برای جمع آوری نيرو و رای به سود خود ادامه دهند

اقا با وجود چنين شکل دمکراتيکی حتی نيروهای مخالف اتف. صورت مبارزه ی درون حزبی معنا و مفهومی نمی يابد
.رهبريت نيز با تمايل بيشتر در جهت تحقق برنامه و شعار مصوب اکثريت، فعاليت می نمايند  

 
  زيرا اوال امکان موجوديت و فعاليت تبليغی و تالش برای جلب نيرو به آنان داده شده است، 

  .برای تصاحب قدرت توسط آنها در آينده را فراهم می سازدثانيا وجود سيستم دمکراتيک، شرايط الزم 
.ثالثا خود را از حزب و حزب را از خود می دانند  

و با کيفيت تر، ارائه ی پيشنهادات ند که برای تصاحب قدرت حزبی، هيچ معياری جز پيکار موثرتر ن رابعا درک می ک
. و پويا تر و شايستگی اخالقی بيشتر وجود نداردسازنده تر و منطقی تر، بيان نظرات و ديدگاههای زنده تر  

 
در رابطه با پيکار حزبی، به ويژه بايد به مبارزات نيروهای فعال داخل کشور که در جامعه و در ميان مردم و زندگی و 

ر به کار و پيکار آنان حضور مستقيم و مداوم دارند، ارتباطات پوياتر و زنده تری با اقشار مختلف مردم دارند، قاد
درک بهتر روحيات و نياز مردم و تشخيص صحيح تر شرايط جامعه و جنبش می باشند، قابليت بيشتری برای قضاوت 
رهنمودها و نظرات و ديدگاههای مختلف درون جنبش دارند، و فعاليت آنها دارای برد گسترده تر و ارزش بيشتری می 

اين . با خطرات جدی فعاليت می نمايند، توجه بيشتری نمودمقابله با مشکالت فراوان و رويارويی باشد، و نيز در 
.نيروها سربازان گمنامی هستند که نمی توانند به کسب مقام و شهرت، اميد جدی داشته باشند  

 
آنها نصيب همه ی حزب می اگر آنها موقعيتی به دست آورند، به حساب کل حزب گذاشته می شود و ثمره ی مبارزه ی 

ان مبارزات خود مورد سرکوب قرار گيرند و به زندان افتند، شکنجه و عذاب آن را بايد به تنهايی گردد و اگر در جري
آنهايی هم که نتوانند مشکالت و عذاب . تحمل کنند و نيز خانواده ی آنها در رنج و مصيبتی دائمی گرفتار می شوند
 نمی شود و بايد بار اين درد را به تنهايی به زندان را تحمل کنند، جز بی اعتباری و بی آبرويی چيز ديگری نصيبشان

اما تالش و پيکار بی وقفه و خستگی ناپذير نيروهای فعال داخل کشور موجب رشد و اعتالء جنبش . دوش کشند
در اين ميان به ويژه بخش وسيعی از افرادی که در خارج کشور به دور از هياهوهای رزم و . اعتراضی مردم می گردد

" ايدئولوژيکی"و گفتگوهای " حوزه ای"ت فعاليت داخل کشور، تنها در اتاقهای در بسته به بحثهای پيکار و مشکال
من من " فحش دادن و بد گويی کردن و بی ثمر به حال مردم و جنبش مشغول می باشند و سراسر فعاليت آنها در

 شراب خود را به سالمتی رفقای خالصه می شود و احيانا در همين جلسات هر چند لحظه يکبار گيالسهای" کردنها
داخل کشور باال می برند و در نهايت هم به ياد رفقای شهيدشان ايستاده سکوت می کنند، و قطعا هم نمی توان در 

ينان آماده خواهند بود تا در زمان   ا. شايستگی و لياقت و دانش آنها در رهبری جنبش شک و ترديد به خود راه داد
.بهره ببرند" جنبش"ها به سود مناسب از اين دستاورد  
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