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سخت است. رفته ما میان از بیژن که میشود سال سه ۲۰۲۱ اوت سی و یکم با برابر ۱۴۰۰ شهریور نهم
زمان می گویند بوده اند. همراهتان و جوابگو متفاوت زمان های و دوران  در که عزیزانی دست دادن از است
و گوناگون جنبه های از منی شود را نبودها و کمبودها و نیست این چنین همیشه اّما است، یاری گر حدی تا
اتفاقات با آمدن کنار و واقعیات قبول در بزرگی همراه زمان، که است درست کرد. پر زمان گذشت با یا
شخصی اثرگذاری های بخصوص و دوستی ها خوبی ها، فراموشی به معنای اّما است، مرگ هم چون طبیعی 
برخوردار مرتبه ای و مقام چنین از رفقا و دوستان از بعضی برای بیژن به راستی نیست. ـ تئوریک سیاسی و

است. زنده بر و دور محیط به سیاسی اش نگاه بخصوص و خاطره یاد، همواره و بود
در و بود برخوردار باالئی بسیار ایدئولوژیکِی ــ  سیاسی دانش و تبّحر از بیژن که گفته ام این از پیش
این ها، از فراتر ولی نداشت، اطرافیان به کمک در مضایقه ای نیز و بود رفقا و دوستان حقیقِی یار آن، کنار
نگاه و شّم بخصوص و مخالفین به نسبت نظرش وسعت می کرد، برجسته را بیژن وجود و موقعیت آن چه
درست تحلیِل ارائۀ و توضیح منونه برای بود. جهان و ایران رویدادهای و تحوالت به صحیح اش سیاسِی
واقعِی درک از کمونیستی تجمعات و عنارص اکرث که زمانی در آن هم و اسالمی جمهوری نظام ماهیت از
سیاست های جهِت انقالب، نوین تئوری از وافر دانشی با بیژن ماندند. باز رسیده به قدرت تازه حاکمیِت
نظریه ای گذاشت. مسلحانه مبارزۀ تئوری پیروان پیش پای و روشن را ایران جامعۀ بر حاکم امپریالیستی
آن زمان کمونیستِی جنبِش بویژه و اعرتاضی جنبش های دروِن در را خود حقانیت کوتاه زمانی مدت در که
طبقۀ مدافع  پیشین نظام به مانند اسالمی جمهوری رژیم رسدمداران که داد نشان او رساند. اثبات به
جوانان، توده ای، و کارگری اعرتاضات به وحشیانه تعرِض وظیفه شان و مشغولیات و وابسته اند رسمایه داری
آن از دهه چهار گذشت از بعد که سیاسی ای ارزیابی و حکم است. جامعه ثروت های غارت نیز و زنان
گذشتۀ از منی شود که آن منظور است. مسلحانه مبارزۀ تئوری هواداران سیاسِی کاِر مدّ نظر و زنده هم چنان
نگفت. آن زمان کمونیست های از بخشی افکار دادن سمت و سو در بیژن نقش از و آورد به میان حرف سیاسی
عبارت به کرد. چشم پوشی بیژن سازمانی – تئوریک اثرگذارِی از و نوشت و گفت آن زمان از منی شود نیز
عمرش دقایق آخرین تا و گشود مسلحانه مبارزۀ تئورِی به وابستگاِن افکاِر در تازه ای فصِل بیژن رصیح تر
پی را چهل دهۀ کمونیست های رسالت پراتیک، از تئوری جدایی با منی توان که داشت ارصار این موضوع بر

رساند. مقصود منزل رس به را ایران انقالِب و گرفت
ً خصوصا و کمونیست ها، وظیفۀ که معنی این به بیژن سوی از ایده ای چنین بیاِن است که محرز
جنبش های سازمان دادن نیز و طبقاتی میدان های در حضور عمل، و نظر پیونِد خلق، فدائی چریک های
سیاست های جمله از بلکه نیست، و نبوده غریبی  و عجیب کاِر یا و مطلب توده ای، و کارگری اعرتاضی
نیروهای کارکرِد و سیاست متأسفانه ولی می آید. حساب به انقالب به متعلق نیروی و عنرص هر ابتدائِی
بیژن نظر خالف جهت در انقالب نوین تئورِی مدافع  جریاِن یا و نیرو هم چنین و کمونیستی جنبش درون
حکومت مداراِن علیه اعرتاضی جنبش های عملِی سازماندهِی به قادر آنان از هیچیک که دیدیم و گرفت قرار

نبودند. تازه
توده ها به متعلق سازماِن وظایِف از نیمی تئوری، تدوین یعنی تحلیل، که است درست صورت هر در
نوشته هایش، همه در بیژن امری که نیست. مثمرمثر پراتیک با ارتباِط بدون ولی می دهد، تشکیل را
کم کاری ها کوتاهی ها، پیراموِن او است. منوده تأکید بر آن بارها و بارها آمده، وی «سایت» در هامن طورکه
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وظایف و کنونی «رشایط در رصیحا را امر این او می آورد. به میان حرف پراتیک با تئوری پیوند عدِم و
مشخص شعارهای و کردیم حل را حاکمیت مسئلۀ تئوریک لحاظ از ما اگر …» که: می کند مطرح ما»
می شود آن باعث پراتیک فقدان و نکردیم اقدامی آن ها تحقق در متأسفانه منودیم، مطرح نیز را خود عمل
تئوری «درباره در ۱۳۵۸ تیرماه یا و دریابیم.» را خود گذشته تئوری نارسائی های روشنی به نتوانیم که
به وابسته بورژوازی رسنگونی مسلحانه مبارزه تئوری که این است «حقیقت می نویسد: مسلحانه» مبارزه
گسرتش حد تا را مسلحانه مبارزه و می دهد قرار خود هدف را امپریالیستی نفوذ هرگونه قطع و امپریالیسم
شدن توده ای رشایط مسلحانه، مبارزه تئوریِ  نظر از نیز هم اکنون و می کند پیش بینی توده ای جنگ یک
وابسته بورژوازی ولی شده، رسنگون شاه طرف دیگر از است. فراهم امپریالیسم علیه بر مسلحانه مبارزه
مبارزه است. موجود همچنان آن ها سلطه ابزار به عنوان ارتش مخصوصاً و امپریالیسم اقتصادی تکیه گاه
چه نظامی، زمینه در چه تشکیالتی عظیم کار باید این کار، برای و شود توده ای باید این مرحله در مسلحانه

گیرد…» صورت اقتصادی زمینه در چه و سیاسی زمینه در
ولی رفت شاه این که از منظور ماند، پابرجا امپریالیستی مناسبات ولی رفت شاه این که از منظور
گسرتده تر ابعادی در اختناق ولی رفت شاه این که از منظور ماند، باقی نخورده دست امپریالیستی ارتش
خواسته های رسکوِب در می شود را آن  عملی نتایج که است درستی سیاسِی استنتاجات اینها همه بازگشت؛
دوره در آغاز، هامن از آن هم و امپریالیستی، نظام قربانیان دیگر و زنان زحمتکشان، کارگران، ابتدائی
به مدت اسالمی جمهوری نظاِم این که مضافا دید. به عینه شاهنشاهی، نظام جایگزینی از پس و هرج و مرج
از (و توده ها با مرتبط سازمان های که این علت به ماند برجا ،- ایراد و دلیل دهها بنابه و – دهه چهار
توده های مسلحانۀ جنبش های سازمان دادن در بخصوص و کمونیستی شان وظایِف انجاِم از «چفخا») جمله
می توانست که توده ايی و مسلحانه جنبش های ماندند؛ باز ترکمن صحرا و کُرد خلقهای هم چون ستمدیده ای
روزگار از دمار کمونیستی برنامۀ حمِل با نیز و جامعه بر حاکم قاعده بندی های با متناسب سازمان دهِی با

آَورَد. در رسیده به قدرت تازه نظاِم
زده پس ترکمن صحرا و کُرد خلقهای مسلحانۀ جنبش های بویژه و اعرتاضی جنبش های بیژن نظر از
مبارزۀ حول درست درک از بی نصیب هم چنین و سامل سیاسِی هدایت و رهربی فاقد که این دلیل به شدند
در که راستایی است و چارچوب چنین در و بودند. سازمان درون در نارسائی ها رفع پیرامون ایدئولوژیک
مسائل حول ایدئولوژیک مبارزه همواره باید ما سازمان دروِن «در می نویسد: ما» وظایف و کنونی «رشایط
مسلحانه مبارزه تئوری و پراتیک است که ایدئولوژیک مبارزه این جریان در تنها باشد. داشته جریان مربم
بی انتها درازگوئی های و روشنفکرانه مباحث طرح با نباید ایدئولوژیک مبارزه ولی می یابد. گسرتش و بسط
از یکی آن. راه مانع نه گردد، ما روزمره مبارزاتی عمل راهنامی باید ایدئولوژیک مبارزه شود. اشتباه
مبارزه این که است همین ایدئولوژیک مبارزه در انحرافی و ناسامل جریان تشخیص برای معیارها بهرتین
در دموکراتیک سانرتالیسم به وجه هیچ به نباید ایدئولوژیک مبارزه باشد. ما عملی فعالیت های مانع
خود تئوریک توانائی های کشیدن ُرخ به با تا بدهد کسانی دست به بهانه و بزند لطمه سازمان درون
این گونه به نباید ایدئولوژیک مبارزه جریان در و … باشند. ویژه ای عملی و سازمانی مسئولیت های مدعی
گذاریم.» بنیان ایدئولوژیک مبارزه در را بندی افرتا و تهمت زنی ناسامل جریان و بپردازیم افراد نارسائی های
وابسته مدعِی سازماِن کار دستور در دوره ای هیچ در تنها نه متأسفانه که اساسی ای مطالِب و نکات
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جامعه، از تحلیل ارائۀ بهانۀ به آن هم و ـــ آن از فرار با همواره بلکه نگرفت قرار انقالب نوین تئوری به
مسائل به پاسخگویی به منظور سامل ایدئولوژیِک مبارزۀ از دوری به ـــ عراق و ایران جنِگ آتش بس از بعد
که اسلوب هایی و متد شد. منجر سازمان درونِی عناِرص علیه افرتا و اتهام زنی به بخصوص و جنبش مربم
عوض در ولی کرد، تاکید آن بودن زیانبار بر بارها و بارها و داشت ناسازگاری رس آن ها با شدت به بیژن
سیاست با درونی نارسائی های رفع و جنبش مربم مسائل حول سازنده برخورِد بجای «چفخا» وقت مرکزیت
منی گویی؟» روشن «چرا بگویی»، می خواهی چه تو «منی فهمیم هم چون بی مقداری عبارات با یا و نا درست

آمد. به میدان این ها نظایر و منی آوری؟» مدرک «چرا
و ندانم کاری ها از برون رفت بِر و دور «چفخا»، درون در نگاه دو که میشود روشن بدین ترتیب
هر چند میدان های از فرار موجود، وضع برابر در کرنش و تسلیم مدافع  یکی که دارد وجود نارسائی ها
از مدافع گذر و خواستار دیگری و درونی، نیروهای باقی ماندۀ انرژی دادن هرز به و سیاسی فعالیت نیم بنِد
است. پراتیک با تئوری پیوند نیِت به درونی نیروهای بهرتِ سازماندهِی و رشد بالندگی، تشویق کم کاری ها،
علی رغم بیژن باالخره و نداشت هم خوانی «چفخا»، وقت مرکزیت مزاِج با بی تردید که منشی و تفکر
انقالب شکستۀ رس و رانده اپورتونیست های «دیگر با ما بین تفاوتی این که بر مبنی چندین باره گوشزدهای
جدی» «برخورد عدم و پراتیک» و تئوری «بن بست پیراموِن سازمان مرکزیِت به دیگر نامه ای طی نیست»،
«دخالت گری» یا و «همکاری» قطع به مجبور درونی، نارسائی های و کمونیستی جنبش مربم مسائل حول
به خاطر نه شدیم، سازمان با خود رابطه شکل تغییر خواهان ما اگر …» نوشت: و شد «چفخا» با خود
که بود آن خاطر به دقیقاً بلکه می باشد روشنفکران «دامنگیر» امروز که است پاسیفیسمی یا و «انحطاط»
کمک به آن که برای ما تالش سال دو و می دیدیم بوضوح عرصه ها متام در را رابطه آن گونه زیانبار نتایج
در آن ها پافشاری بخاطر بپردازیم آینده برای صحیح تصمیم اتخاذ و گذشته از انتقاد به مرکزیت رفقای
تا و کنیم اقدام یک طرفه به طور شخصاً که شدیم ناگزیر ما و نرسید نتیجه ای به هیچ سابق وضع حفظ
روزمره سیاسی جریانات به همگانی توجه به صورت ظاهراً را خود مفید نتیجه اندک این کار نیز همین جا

است!» آورده بار به
انجام در در جا  زدنش در می شود به راحتی آنرا پیدایی که «چفخا»یی سازماِن انحطاط و سیاست خالصه،
جامعه مربم مسائل حول پرولرتی» سازمان «یگانه به عنوان آن هم و کردارش و رفتار در کمونیستی،  وظایف
دیگر کمونیستِی سازماِن تشکیِل جامعه، به آن رهنمود که «مسلح»ی و کمونیستی «سازماِن» دید؛ به عینه

است! جوانان توسط سیاهکل رزمندگان راه ادامۀ یعنی چریکی جنگ راه اندازی و


