درباره اعالمیه یکم سرطان "1395سازمان رهائی"
قسمت اول
دراین اواخربازهم نوشتتتای اح عن انوا استتتاقبال ازمواضتتتد دسیسستتتازما رها درشتتت جی داویس-
ارگا مرکزح حزب کمونیستتن اما ویستتنااستانستتاا بی نهتترستتسرد شتتس استتن این ستتنسب س ستتون این
ستتتتجستتتتجی میباشتتتتسوماننسدوب س گیشتتتتای رویزیونیزن ستتتتازما رها رانقسمی نس اینباردراخراین ب س
ااالمیی ستتازما رها زیرانوا «ستتازما رهای استانستتاا » وکاری ا ورهاح «ما و یستتن» نیزبی
نهرسسرد شس اسن
ما ویسن هاح استانساا دراین این ی ازسال هابی اینطرف شسیسابارویزیونیزن سازما رها ،سازما
انقالب  -چ یس ازستتتازما رها  -واپور ونیزن منعط ستتتامادرگیرمبارز ستتتیاستتت ایس و،و ی استتتن،
مبارزات ایس و،و ی وستیاست مان رسقاح کمونیستن راباد،یستس واشتایای قین می نس بی همین د،یل
اینباروقا این نوشای درش جی داویسنهرشسماآنراباضمیمی آ خوانسیم ووقا ااالمیی سازما رها را
خوانسیم و جن کردیم جن بی این د،یل کی درستتتتتتراستتتتتتراین ااالمیی حا ی مطجب دسح ودود
نسارد ااالمیی نویس کی بایستتتتتا بی نقسها کی ااکنو حزب کمونیستتتتتن ما ویستتتتتن استانستتتتتاا ،رسیق
پوالدویاما وی سن هاح استان ساا ازرویزیونیزن وخیانات این سازما کرد انس– و،وخیج م ا صر -م
پرداخن و بی ادااح خودش حقیقن را میگفن ،نمیسردازد امابجاح دساع ازموضتتتتتت گیرح هاوامج رد
هاح ستتتتازمانس بی رکی گو و،ومسن میسردازد چنانیی ازستتتتر اآخرااالمیی ی ستتتت ن وحرس کی
بر ئورح انقالب ویاحساقل پا یی واستتتتتاق منطق داشتتتتتای باشتتتتتسبیهتتتتتم نمی ورد حرس اح احستتتتتاستتتتتا
وبرخوردطفالنی وبی ود گو این ااالمیی بی روشتتتتن بییار گ واستتتتایصتتتتال س رح وستتتتیاستتتت این
سازما رااسهامی نس
این ااالمیی بی احامال قوح بسستتتن نفراول ستتتازما رها نوشتتتای شتتتس استتتن د زیرانفردون خودهما
سرداستتن کی بارسقاح حزب گفاگوکرد وااالمیی اوراچنین ریف می نسکی باحرکن ازخواستتن فنن
وبی داح رستتتتتتیسگ بی امور وقاس رابی هسر داد وبی بازیگوشتتتتتت پرداخای استتتتتتن بمهتتتتتت ل میاوا
صتتتورکردکی نفردون ستتتازما خودرا پس گوش انساز  ،فنن و باحرکن ازخواستتتن خود ای ن ب
پرنستتتتتتیل وا تتتتتتول شتتتتتت نام رس کنس احامال این ی ی نفردیگردررد هاح پا ینارازاواین ااالمیی
رانوشتتتتای باشتتتتس نیزنامم ن بنظرمیرستتتتس ،مگراین ی دراین ستتتتازما هییگونی هیرارشتتتت هتتتت یال
ودودنساشتتتای وهرکس کی د،س شتتتسمیاوانسچیزح رابرضتتتسکستتت بنویستتتسکی مقان هتتت یال و تتتالحین
باال رازاودارد دراینصتتتتورت ا ین ی ستتتتازما نیستتتتن وی دمد آشتتتتفای وپراگنس اح میباشتتتتسکی عن
قتتانو کیتتاق Chaosی ن وحتتست درب نظم گردهم آمتتس وحا ایتتس و،و ح رویزیونیستتتتتتا وبتتاآ
م یارسیاس  -ه یال برآ حاکم نمیباشس
،عن زننس واستتتتافاد ازا،فاظ رکی  ،بسدهن و،ومسن نویستتتتنس نهتتتتا میسهسکی ب ادب ،هااک و،ی
م صتتوس ستتیسعالن اج مهتترف وستتاما ها درکل نیستتن و ن اداستتوستتان کی روزح ستتردرآعوش
تتسیق نجات بسهنس،
داکار ب ا و خاد داشتتانسباسعاش ت و،ومسن نمی وشتتنسی ن شتتانراازدستتن انقالبیو
بج ی ابزارکار مان اپور ونیسن ها ورویزیونیسن ها میباشس
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اگر چنسماامیسوارنیستتایم کی ی ستتازما رویزیونیستتا مودب ،شتتریف وخوش زبا باشتتسوبع هایس
رابصتتتتتورت اجم پیس ب هتتتتتسو ،حساقل امیسوارمیباشتتتتتیم کی آداب اداماا وحرمن قجم را -و،و احس
نویستتتنس هاح اخوان اگربراح شتتتا مقسورباشتتتس -حفظ کننس ماهمینین میسانیم کی این انمیاواننساز ئورح
هاح اجم وانقالب مارکسیزن، -نینیزن -ما ویزن اجیی کمونیسن هاح انقالب اسافاد کننسزیرادرگان اول
درچانای آن اازاین ستتتالی چیزح مودودنیستتتن ودرگان دون بااین ارقبرخودشتتتا رامی ننس ورکی گو
و،ومسن یگانی ستتالی آن استتن ب مین د،یل این ستتالی راهم دردستتن ستتامام بینیم وهم دردستتن ستتازما
رها و ساا وامثا ،م
رویزیونیسن های ی سازما رها رارهبرح می ننس در طول امرشا ب سازانه اب ازسازما دوانا
مارق هرنوشتتتتای وهرااالمیی اح راکی بیرو داد ممجوازسعس وناستتتتزاوبی کوی هااک ورکی گو
اجیی انقالبیو کمونیسن بود اسن ازاو،ین نوشای داکارسیض اباطرداپور ونیزن ا کی با همین ،ومسن
اج یی رسیق اکرن یارح ورسیق داکار تتتتتتتادی یارح ،ن بی ستتتتتت ن میگهتتتتتتتا یس ،گرس ای ااین ااالم یی
درحسودچ اردهی میگیرد دراین چ اردهی هموار این سازما بانوشای هایس ب ادب ،،ومسن وسعاش
کرد وبی اینصورت بییار گ سیاس وابایال ایس و،و ی س رابنمایس گیا شای اسن اکنو بی وضاحن
دیس میهتتتودکی سعاشتتت وهااک پیان ز ی امر صتتتادس نبود ورواه دهنس امس آ نیزمقان رهبرح
سازما رها میباشس
ما وی سن هاح استان ساا ورسیق پوالددرط این قریبای دهی هزارا سعس ونا سزارااززبا ساما
هاوستاوو هابی وی ستیسعالن اج مهترف این داستوق حراف ،میرویس ودا معمودح وکبیر وخ
شنیس وسعاش وهااک وآن م درسیاسن راباشسیس رین ود مع ون می ننس مابی ی ای ازا اما کی
سعهنامی سازما رها برما ویسن هاح کهورواردمیسازد،بابع اجم وانقالب پاسخ خواهیم داد و
ن واهیم گیاشن کی این ا سالی ،ومسن شا را کاربروپرمایی دریابنس
ااالمیی با این پاراگراف آعاز میهتتتتتتود چنسما قبل دم کی باوقاحا مزمن وخستتتتتتاگ ناپییرخودرا
«حزب»و« ما و یستتتتتتتن» م نامنسبنابراباالبی خارش حادوالااله ضتتتتتتتس «ستتتتتتتازما رهای » براح
هزاروی مین باراجیی مادها چاک داد انسکی کماکا آ رابایسنادیس م گرسایم منا ااین بارهیاهو
همرا بزرگستتازح این دروا استتن کی مابادو ن ازآنا «رستتما» بع داشتتای ایم چو اناهتتارموضتتوع
وستتتط «ما و یستتتن»هاح مجازح مودن شتتتگفا خهتتتماگین سادح ازرسقا ودوستتتاا درداخل و خاره
گردیس  ،وضیع گیرا و ن ساین و آخرین را الزن دیسیم
م بینیم کی ستتتتتازما رها خوداااراف می نسکی ب سازهزاروی مین بارحمجی کمونیستتتتتن هاح انقالب
استانساا برمواضد رویزیو نیسا این سازما ،ن بی س ن میگهایسوهزاربارالدواب بود اسن این ب
دواب هم د،یج داردود،یل اجم ومنطق آ نساشتتتتتان پاستتتتتخ بی این هزاربارحمجی کمونیستتتتتن هاستتتتتن
ازخود بسرستتتیسکی ستتتازما رها درقبال شتتترف حمتتتوریاسان مینااز داکارسیضادر حمتتتور رنا،س
ریگا ،هجموت کول ومقامات ا عادیی اروپاور دوبر وعیر مقامات دول امسریا،یستتتتتتا ومر ج ین
دیگر چی د،یل انقالب ایرامیاوانسبی ماکمونیستتتتن هابسهسخ ازخودبسرستتتتیسکی ستتتتازما رها چی پاستتتت
رامیاوانسبراح دب ی ستتاخانسادب ی مبارزین مجاهساباار جاع ا عادستتی گانی  ،بجیال استتالن بمثابی چراا
رهنماح بهتتتتتتربراح  13قر ،ق رما خوانس خمین دالدوعیر بی کمونیستتتتتتتن هاداشتتتتتتای باشتتتتتتتسخ
ازخودبسرسیسکی این سازما چی پاس را میاوانسبی سوال ظاهرشا طجب اش بی کمونیسن هابسهسخ
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ی کم امیقارواردمستتایل م شتتویمک داکارسیض ودم ازاپور ونیستتن هاح اکونومیستتن ازستتازما
دوا نا مارق ودن بس شتتتتتت جی داو یسانهتتتتتت اب کرد نسوگرو انقالب راستتتتتتتاخا نس داکارسیض باطرد
اپور ونیزن رابیرو دادودرآ م ثل آن ی امروز خجیفی اش هااک و،ومسن می نس ،برنطد کینی گو
ورکی پردازح اجیی رسیق اکرن ورسیق تتتتتادی یارح نهتتتتتستتتتتن ازآنروز اکنو نان اکمونیستتتتتن هاح
انقالب استانستتتتتتاا بج ی حا خودش نیزآ ستتتتتتنسار سادرا مع ون کرد استتتتتتن خجیفی معارن چطور
میاوانس کما س ا،سابق س وت ن نسخ
اسنادگرو انقالب وب سهاسازما رها راوری بزنیسوببینیسکی این سازما چگونی حیجی گرانی درهردا
ازدنگ خجق واسارا ی ح معا ر ش ر ها ازطریق روسااس ن گفای اروشنف را راسرین بسهس اما
وقا حرف بی دا رسیسکی معا ر ش رهاازطریق روسااامالدررا بودواو بایس بی آ سمن وسوح
انقالب میساد ،رسای درکنارار جاع نهتتتتستتتتن وکود اح باالحصتتتتاررابی را انساخن خجیفی م ظم اوچگونی
میاوانسدرقبال اناقادات برحق کمونیستن هاپاست داشتای باشتسخوماننسشترمستارا اریخ کماس ا،ستابق
س وت اخایارن نسخ
این ستتازما ماننسبانسهاح ماسیاح موادم سراامتتاح مناقسداخل ه ت یال س رابقال رستتانیس وب م آح-
ایس -آح بستتتتتتراا اس ای ی وانستتتتتتای بودنسسرارکننساماننسحاد ن یم یا خیاطا کوچی وپس کوچی هاح
کابج بازاروا شنترح و ال رامیسا،یسنس شراسن ان سان دراین سازما در سطح پا ینار ازخجق وپرچم
ستتقوط کرد استتن زیراخجق وپرچم کستتان راکی می هتتانسحساقل زیرخاک می ردنس واین ارسقاح شتتانراکی
ال باالبرهنی برزمین گیاشتتتای ودسن ن ردنس خجیفی داکارسیض درپاستتتخ بی
کهتتتای بودنسدرقبرستتتاا
اینگونی نقسهاح کمونیسن هاح استانساا چطور میاوانس کما س ا،سابق س وت ن نسخ
بازهم بع هاراانسک امیقارم بریمک
درستتتتتتتا ،اح  1960مبارز اظیم بین طرسسارا ما و ستتتتتتتی دو ی ن کمونیستتتتتتا اوطرسسارا ینگ
سیا وپینگ ی ن رویزیوینسن ها برسراین ی چین بایسب سان سمنا سوسیا،یزن یا سرمایسارحا برود ،در
دریا بود این مبارز درستتتتتال  1966ی ن درستتتتتن پنجا ستتتتتال قبل ازامروزبی انقالب کبیرسرهنگ
پرو،ااریا عن رهبرح رسیق ما و ستتتتتی دو انجامیس انقالب کبیر سرهنگ پرو،ااریا نهتتتتتا دادکی
ن ادی اا ورح پرو،ااریاقادربسرکوب کامل بور وازح و بسیل ما ،ین دردام ی بما ،ین دم وسسس
ما ،ین اموم ی ن کمونیزن نیستتتن ودی اا ورح پرو،ااریا بایس وان با خیزش واصتتتیا ود های ن
د س هاح کیف انقالب باشس مارکسیزن کی ااینزما م اقسبودکی کمونیسن سقط کس هسن کی مبارز
امل م یاسن ومیگفن کی ن ادی اا ورح
طبقا را ادی اا ورح پرو،ااریاقبول داشتتتتتتای باشتتتتتتس،اکنو
پرو،ااریابان ا کاس نیسن ومارکسیسن سقط کس هسن کی مبارز طبقا راباانقالبات سرهنگ عن
دی اا ورح پرو،ااریا قبول داشای باشس سازما رها درآنزما وهمینا ب سازآ ا امروز هییگاه
انقالب کبیرسرهنگ پرو،ااریا عن رهبرح رسیق ما و ستتتتتتتی دو را قبول نساشتتتتتتای ویاحساقل ازآ
بطوراجن پهتتتایبان ن رد استتتن ینگ ستتتیا وپینگ خاین انقالب کبیر سرهنگ را مادرادو زما
پیرح ما و میگفن وستتتتازما رها هیا زمان ینگ ستتتتیا وپینگ خاین راردن رد استتتتن ستتتتازما
رها وخجیفی اول داکارسیض درقبال اناقادکمونیستتتا اچی پاستتت میاوانسداشتتتای باشتتتسو کماس ا،ستتتابق
س وت ن نسخ
ستتتازما رها ازمانی ی ئورح ستتتی د ا بی ئورح رویزیونیستتتا وموضتتت گیرح خیانن بی انقالب
پرو،ارح در سرا سرد ا ر سواواس هان هس بودباحزب رنجبرا ایرا دردساع ازاین ئورح خیانن بی
انقالب پرو،ارح رقابن می رد آ حزب بی نوکرح خمین واین ستتتتتتازما بی مسای خمین مبسل شتتتتتتس
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بودنس خجیفی داکارسیض درقبال اناقادکمونیستتتتتن هاح استانستتتتتاا ازخیانا اح کی این ئورح درحق طبقی
کتتارگروخجق د تتا بتتاخودبتتی ارمتتتا داشتتتتتتاتتی،چتتی دستتاا میاوانتتسازخودب نتتسخهردستتاا ف چنتتسمن
ستترباالاستتن کی برروح رهبروخجیفی اش پس م اساس هراق وواهمی ازبرگهتتن این ف استتن کی خجیفی
بزرگ کماس ا،سابق س وت اخایار می نس
ازسقوط سوسیا،یزن درچین چ اردهی میگیرد،ههن سال ب سازمرگ ما و سی دو ه یل دنبس انقالب
بین ا،مجج برپایی درک امیقارازمارک سیزن ،نینیزن – انسی هی ما و سی دو بی ودودآمس این دنبس نها
دادکی کارما و سی دو برابراسن باکارمارکس و،نین ما و سی دو کارمارکس و،نین رابطورخالقانی هم
امل داد استتن از ستتال  1984ا
درسجستتفی ،هم درستتیاستتن وهم دراجم اقاصتتادستتیاست – ستتوستتیا،یستتا
امروزحسود32ستتال میگیرد ستتازما رها درمست این  32ستتال هنوزهم کارهاح ما و ستتی دو رابی
انقالب درچین معسودمی نس این معسودستتتتازح بطورخاینانی د انهتتتتمول بود کارما و ستتتتی دو رانف
کرد و ما ویزن رانان اردبج ی طوری ی درهمین ااالمیی نیزدیس میهتتتتتتودباکنایی و مستتتتتت رآنرادردمجی
استتا مال می نس آیاخجیفی اول داکارسیض وا تتعابس میاواننسدرقبال اناقادکمونیستتن هابراین رویزیونیزن
اریا حرس داشای باشنسو کماس ا،سابق س وت ن ننسخ
ب ساز جاوزاشتتا،گرا امسریا،یستن ،امسریا،یستن هادنایا ارا د ادح وروشتنف را ستجیم شتس و ستجیم
طجن اروپاوامری انهتتتتتتین رادربن گردهم آوردنس ابی واستتتتتتطی آ های دو،ن مستتتتتتا مرا رابی ودود
آورنس سازما رها نیزدراین گردهمآ ننگین ووطنفروشانی شرکن داشن ودرکناردوسام ،سیاف،
خجیج  ،معقق وابسهللا ابسهللا ،یونس قانون وس یم نهتتستتای وم اهس ننگین بن رااممتتاکرد این ستتازما
اکنو هما اسرادح راکی خوددرکنارآن انهتتتستتتای وماننسآن ابراین م اهس خیانن مج م ر ا یس کوبیس ،بی
بادسعس وناستتتتتتزاگرسای وآن ارادنایا ارمیگویس آیامگرآن اقبل ازم اهس ننگین بن دنایا ارنبودنسخآیااین
اا،یجنابا نمیسانستتتتانسکی باآن ای ی هزارا ن شتتتت جی اح رابقال رستتتتانیس ود ها ن ازرسقاح خوداین ارا
کهای انس ،برسری میزنهسای وهمسا وهمرنگ ی پیما خیانن راامما می ننسخ بااینو ف آیا این ا
چیزح دارنسکی درمقابل اناقادکمونیسا اح انقالب چیزح بگوینسوخفی خو نگیرنسخ
ب سازآن ی امسریا،یستتتتتا ای دو،ن پوشتتتتتا ،وننگ آسرین رادرکابل نصتتتتتن کردنس،این اماننسدنایا ارا
د ادح،خاینین مج و سجیم شس هاو سجیم طجبا ودا سو سا امسریا،ی سن هاح ا شتا،گردرا ساع ان این
دو،ن پو شا ،دسن ازآساین بیرو کهیسنس وچی ازطریق برد انجوهاح امسریا،یسا دربین مردن،چی
ازطریق شتتترکن درمججس ستتتناوپار،ما مزدوروچی ازطریق پرکرد پستتتن هاح دو،ا وچی ازطریق
بجیتات وعیر این ر یم می نفروش را قوین کردنس این ستتازما حساقل ی حزب رستتم شبن شتتس در
وزارت اس،یی ،داخجی واطالاات وکجاورداردکی بطوررستتتتتتم س ا،ین می نساحزب همبستتتتتتاگ ا حزب
همبستتتتتتاگ اب وا همبستتتتتتاگ باار جاعاداح راوا راکی قبل از جاوزامسریا،یستتتتتتا ا،ستتتتتتازما رها
ازآنطریق حرس ایس رامیزدوسعاشتت هایس راانجان میساد ،گرسای استتن با اینعال آیا بازهم این ستتازما
میاوانسدرپاسخ بی اناقادات کمونیسن هاح استانساا چیزح گفان داشای باشسو کما س ا،سابق خفی خو
نگیردخ
مامیاوانیم هزارا د،یل دیگررابی قجم بیاوریم ونهتتتتتتا بسهیم کی چراخجیفی بسدهن وب ادب داکارسیض و
بزرگارین رویزیونیستتن وطن مادرمقابل مامجبوراستتن س ت وت کنس اماماآنرا س ت وت با م ین نم
گو یم،بج ی دهن بستتتان شتتترمستتتارانی  ،ستتترسرودانساخان بزدالنی و گوشتتتی دنه پا،یس خایفانی مینامیم
شرن وننگ بادا بر کسان کی هم خودراانقالب میگوینسوهم درمقابل م ا،فین سیاس وایس و،و ی شا
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خفی خو م یگیرنسوست وت می ننس و ،ما بی خجیفی داکارسیض و تیی می نیم کی ب اراستن ست وت کنس
وآنطورح کی رسیق حزب کمونیسن ما ویسن استانساا میگویس زبا بسهن خاموش ب ار!
ستتتازما رها میگویسکی چو دریا گفاگوهاح رسقاح شتتتا باحزب کمونیستتتناما ویستتتنااستانستتاا
اسهتتاشتتس موضتتوع وستتط «ما و یستتن»هاح مجازح مناهتترگردیس ،یاما این ااالمیی را م نویستتیم
واگرموضتتوع اسهتتانمیهتتسو ما ویستتن ها آنرانهتترنمی ردنس شتتگفا خهتتماگین سادح ازرسقاودوستتاا
درداخل وخاره واقد نمیهس ومابرروح آ خاک م انساخایم
چنین اسن اسجوب کار ه ج اح ضس ود اح! نزد اینگونی سازمان ام یارهاح مبارز طجبانی ایس و،و ی
ودودنساردکی برطبق آن ابی حمالت دشتتتمنا ستتتیاستتت وایس و،و ی شتتتا بمقابجی برخیزنسوازخودوخط
ستتیاست – ایس و،و ی شتتا دساع کننس درحا،ی ی ی هت ل کمونیستتا و،وخیج ضت یف ،ا حس مم ن
مبارز می نس ،زیرابرایس م یارهاح مبازر دویانی ایس و،وزی مطری اسن
ااالمیی میگویسکی سادح ازرسقاودوستتاا درداخل وخاره براین بی گفاگونهتتستتان باحزب کمونیستتن
اما ویسنااستانساا شگفن زد وخهمگین شس انس! دراین دا موضوع خاره نهین چنا درااالمیی
ظاهر میهودکی هرکس رابی یادضرب ا،مثل ی بان ودوهوا م انسازد
ازی طرف رسقا ودوستتتتتتاانی ی درخاره زنسگ می ننسآنقسرم م و تتتتتتاحن وزنی میهتتتتتتونس کی
شتتتتتتگفا وخهتتتتتتم آن ا زمین وزما رامیجرزاننسو ستتتتتت وت کماس ا،ستتتتتتتابق حمتتتتتترت خجیفی رام
شتتتتتت ناننسوایهتتتتتتتا رابرمنبربسدهن باالمی ننس وانقالبیونی ی درخاره زنسگ می ننس ستتتتتتوستتتتتتیال-
ستتتترگردا  ،اسرادعیردسح  ،نا تتتتادی  ،خجموک و عیر میهتتتتونس هیا اهل ستتتتیاستتتتن هتتتت ج اح
اپور ونیسا و رویزیونیسا سفاهن خنس آورح بی این مقیاق راازخود بارزنساد اسن
ازطرف دیگرداین رسقا ودوستتتتتتاا ستتتتتتازما رها درخاره ک هاهستتتتتتانسخدرکجا از خود
کوچ ارین نهانی اح ازانقالب بود رانها داد انسخ درسصل دون بطور مفصل رسقا ودوساا سازما
رها رادرخاره بی عبن میگیرن ادامه دارد
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