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طی هزاران سال جامعه بشری مراحل رشد وتکامل را گذرانده ، بی آن که بشر به قوانین ومسیر این حرکت                           
ه بی آن که شناختی       جامعه کمون اولیه به بردگی وبردگی به سرواژ مبدل شد              . ضروری آگاهی داشته باشد    

. ازجامعه وقوانین وروابط آن برای انسان هایی که دراین دگرگونی ها شرکت جسته اند وجودداشته باشد                         
دردورانی که بشر شناخت علمی از جامعه خودندارد کم وبیش قوانین اجتماعی مانند قوانین طبیعی کورکورانه                   

 .ست که از آن آگاهی نداردعمل می کند وانسان نیز بسان طبیعت دستخوش تحوالتی ا

برای جلوگیری از یک اشتباه دراینجا بایدافزود که عنصر آگاهی نه یک باره به ظهور رسیده است ونه اینک                        
دراعتراض های بردگان ، درطغیان های آنها برعلیه برده داران شاید بتوان بارقه ای              . بطور کامل ومطلق وجوددارد   

 برضد نظام فئودالی     1راعتراض مستمر جنبش روشنفکری فرانسه دراروپا       ابتدایی از آگاهی رامشاهده کرد ود       
وسلطه کلیسا بی شک عنصر آگاهی نقش موثری دارد اما تا هنگامی که یک شناخت علمی که نه فقط درجنبه                       
تئوری بلکه درعمل انسان را به دگرگون ساختن جامعه دریک مسیر معین تکامل یابنده سوق دهد بوجودنیامده                    

مارکسیسم « کشف قوانین عینی دگرگونی های اجتماعی که        . اهی نارسا وآمیخته به اشتباهات بسیاری بود      این آگ 
کامل ترین وتنها صورت کامال علمی آن است نه فقط براثر نبوغ مارکس ، انگلس ودیگران ممکن شد بلکه                       » 

دردانش و از آن جمله       براثر تکامل خود جامعه وفراهم آوردن زمینه های مادی چنین پیشرفت چشمگیری                    
 .درشناخت جامعه وتاریخ میسرگردد

. ماتریالیسم تاریخی شناخت علمی پروسه های جامعه وتعیین قوانین تکامل و حرکت آن درگذشته وحال است                  
درپرتو مطالعه تاریخ یعنی تحوالت جامعه درگذشته و جامعه شناسی ، پیش بینی مسیر آینده جامعه میسرشده و                     

 .نیسم آگاهی به این قوانین وکوشش آگاهانه وسازمان یافته درراه این دگرگونی است لنی–مارکسیسم 

پس نه فقط درطول هزاران سال حرکات و جنبش های اجتماعی بصورت ناآگاهانه عمل کرده است بلکه امروز                   
 عمل می کنند     2نیزعلیرغم شناخت قوانین ، توده ها ، یعنی سازندگان تاریخ ، هنوزمثل گذشته بطور خودانگیخته              

 لنینیسم ویا ایدئولوژی های دیگر بصورت آگاهانه         –مگرآن که حرکات وجنبش های آنها درپرتو مارکسیسم           

                                                 
*Enlightment –                         جنبش روشنگری درآستانه انقالب های بورژوازی اروپا ظاهرشده وگرچه قوانین جامعه را نمی شناخت ولی درانتقال از فئودالیسم به 

 ...ولتر ، روسو ، شیلر و: ازنمایندگان این جنبش عبارتند . سرمایه داری نقش سیاسی واجتماعی ایفاکرد

  Spontaneity2ترجمه شده است » خودبخودی « این اصطالح درفارسی به  

 



(قرارداشته ودارد رابطه این خودانگیختگی وآگاهی            » مارکسیسم  « مسئله ای که دربرابر        . رهبری شوند 
Conciosness ( است. 

هنگامی که آگاهی   .ن می گذرد ویا آن به ستیز برمی خیزد           آگاهی ازخودانگیختگی بوجودمی آید ولی از آ        
بصورت یک نیروی مادی درمی آید ونقش پیشاهنگ رادریک سازمان سیاسی متشکل می سازد وبرنامه مبارزه                  
را پیش روی آن می گذارد ، این نیرو دربرابراحساسات وحاالت ورفتار خودانگیخته توده ها قرارمی                                

ی ، می کوشد که باشناخت حاالت واحساسات توده ها آنان را به حرکت                      آگاهی بصورت ایدئولوژ   .گیرد
 .آگاهانه درمسیر تکامل جامعه موجود درآورد

خودانگیختگی توده ها ، نزدیک ترین راه را برای این  انتقال نمی پیماید واصوال دراین مرحله از تاریخ اجتماعی                     
بصورت مبارزه  » آگاهی  « به عبارت دیگر ،     . ، میسرنیست بشر، بدون عملکرد عنصرآگاهی ، نیل به مرحله باالتر           

این آگاهی  . طبقاتی سازمان یافته نه یک عنصر کمکی بلکه عنصر ضروری تحوالت اجتماعی دراین مرحله است              
محصول تکامل قبلی جامعه وعاملی است که ضرورت وجبرتاریخی ، یعنی قوانین عینی جامعه ، بوسیله آن عمل                   

 . از آن بحث شده است3ه همان است که دررابطه دیالکتیکی زیربناوروبنااین رابط. می کند

پدیده های  . آگاهی وخودانگیختگی هردوپدیده ای روبنایی هستند وتحت تاثیر زیربنا دگرگون می شوند                   
ماتریالیست های  . خودانگیخته را می توان حاالت روانی جامعه ویا روانشناسی جمعی نامید وآگاهی راایدئولوژی            

« طحی که دید مکانیکی دارند به ساده انگاشتن رابطه زیربنا وروبنا تمایل دارند ومعتقدند که ایدئولوژی                          س
از روابط تولیدی ناشی می شود لیکن برداشت دیالکتیکی دراین رابطه حکم می کند که با این ساده                      » مستقیما  

 و اعتقادات خودانگیخته توده ها را تحت         گرایی مقابله شود و تاکید شود که زیربنا مقدمتا حاالت و احساسات             
 .تاثیر قرارمی دهد واین پدیده های خودانگیخته ، آگاهی وایدئولوژی را

عنصر آگاهی ، یعنی پیشاهنگ     . به نظر لنین آگاهی و خودانگیختگی درجنبش انقالبی بریکدیگر اثر می گذارند            
نه به  . شته وشناخت دقیقی از آن داشته باشد         ناگزیر است که دقیقا به پروسه خودانگیختگی درتوده توجه دا             

چنین است رابطه   . خاطراین که ازآن دنباله روی کند بلکه بخاطر این که درصورت لزوم به مقابله  آن برخیزد                    
 .دیالکتیکی خودانگیختگی وآگاهی

 توده هارا   اول پدیده هایی که حالت خمود وتسلیم       . لنین پدیده های خودانگیخته را به دودسته تقسیم می کند           
خمودی وافسردگی انسان ها وگردن نهادن به فقر ، خوگرفتن به ستم            : آشکار می سازد و این پدیده ها عبارتند از        
دوم پدیده هایی که حالت اعتراض وشورش توده ها رابیان می کند              . و عادت به نداشتن هرگونه حقوق سیاسی       

این شورشی است که درپرتو یک        . ن بدبختی وستم  حالت اعتراض ، کینه وشورش علیه مسببی        : که عبارتند از  
لنین با حالت خمودگی توده ها به مقابله برمی خیزد واز            . تئوری انقالبی قرارنگرفته وهدف ومسیر را نمی شناسد       

او جهان بینی انقالبی     . مارکسیست های انقالبی می خواهد که این مانع روانشناسی را درتوده ها درعم بکوبند                 

                                                 
روبنا شامل . زيربنا مجموعه عوامل توليدی است که روابط اقتصادی جامعه را تعيين می کند : Superstructure  - و روبنا  Basis 3 –زيربنا 

 و قوانين ، اخالق ، مذاهب ، زيباشناسی ، فلسفه وايدئولوژی و پديده های سازمانی جامعه مثل دولت ، پديده های نظری ، مثل پديده های سياسی
 .پديده های روبنايي آز زيربنا ناشی می شود ولی به نوبه خود روی آن اثر می گذارد. احزاب و خانواده است



اینجاست که آگاهی برضد خودانگیختگی به        . ی را بمثابه آنتی تز انقیاد برده وار تلقی می کند              وتئوری انقالب 
 .مبارزه برمی خیزد

توجه عمیق لنین به حالت دوم خودانگیختگی یعنی حالت اعتراض به این نتیجه منجر می شود که این حالت                          
ولی . ورژوازی باشد یا ایدئولوژی پرولتری    خواه این آگاهی ، ایدئولوژی ب      . روانی اعتراض ، تشنه آگاهی است      

. باید توجه داشت که صرف وجود اعتراض موجب غلبه وبرتری آگاهی علمی برایدئولوژی بورژوازی نمی شود                
اگرچه تئوری سوسیالیستی برای کارگران روشن تراست ، ایدئولوژی بورژوازی قدیمی تر ، پرداخته شده تر                      

ازاین جهت است که دنباله روی ازجنبش خودانگیخته طبقه          . وسیع تری است  ودارای امکانات انتشار بی نهایت       
کسانی که این نقش راتحقیر می کنند ، خواه عمل آنها دانسته باشد یا                  . کارگر ، تحقیر نقش عنصرآگاه است      

 .ندانسته ، نتیجه عملشان تقویت نفوذ بورژوازی درمیان کارگران است

ی وآگاهی دررابطه با پیشاهنگ با توده ها ، درتعیین شعارهای روزانه               شناخت دیالکتیکی وعلمی خودانگیختگ   
جنبش انقالبی ودراتخاذ تاکتیک های موثروپیشبرد برنامه انقالب یعنی پیاده کردن استراتژی جنبش تاثیراساسی                

سازمان ونیروی متشکل سیاسی ای که نتواند از پدیده های خودانگیخته جامعه خود تصویری واقعی                        . دارد
یک قطب تسلیم شدن به دنباله روی از تمامیت          . وتحلیلی علمی داشته باشد دربین دوقطب درنوسان خواهد بود         

توده ها دردوران رکود جنبش ویا کشانده شدن به تمایالت انحرافی درتوده ها در موارداستثنایی است که تحت                   
یونالیسم وتعصبات و طغیان های مذهبی        تاثیر ایدئولوژی های غیرانقالبی به انحراف هایی چون شونیسم ، ناس              

قطب دیگر بی توجهی به پدیده های خودانگیخته وکم بهادادن به آنها یا           . وحرکت های ارتجاعی دچار می شوند     
اپورتونیسم همواره آماده است    . طفره رفتن از شناخت عمیق وجدی این پدیده ها ودرنتیجه جدایی ازتوده هاست            

سازشکاری  ومحافظه کاری و فوق انقالبی گری ظاهر می شود نوسان کند                 که بین این دوقطب که بصورت         
 اقتصادی آن و از     –وبرای مقابله باچنین انحراف هایی است که ماباید از جامعه خود ، از خصوصیات اجتماعی                  

 .حاالت واحساسات وعادات ورسوم قشرها وطبقات آن درهردوره شناختی واقعی وخالق داشته باشیم
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 ماركسيسم اسالمي
 يا

 اسالم ماركسيستي                    
 فدايي خلق بيژن جزنی

 
 برگی از تاريخ

 سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

  شهريور ١٣٨١
 

 ماركسيسم اسالمي يا اسالم ماركسيستي به مثابه يك ايدئولوژی
ست و چه نقش و اثری در جنبش و به مثابه استراتژی و تاکتيک چي

 انقالبی معاصر دارد ؟
 :مقدمه 

در دوران پيش از تاريخ ، انسان برای توجيه طبيعت و در راه غلبه بر آن ، اولين 
انسان پيش از تاريخ در مقابل طبيعت ، ضعيف و . اعتقادات دينی اش را بوجود آورد

.  موهومات و عناصر طبيعت کردنادان بود و اين ضعف و نادانی او را وادار به پرستش
» توتميزم « . اديان معاصر در جهان امروز به دنبال يک سير تکاملی به ظهور رسيده اند

و اشکال تکامل يافته پرستش ارباب انواع ، زمينه های تاريخی و طبيعی » فتيشيسم « ، 
 .اديان يکتاپرستی به شمار می روند

ه دنبال پرستش ارباب  انواع خدايان قومی و قبيله ای به ظهور رسيده اند وارث موهومات و     اديان يکتاپرستی که مقارن عصر آهن و ب       
خرافات و اعتقادات اشکال قبل از خود بودند و نه تنها بار ضعف و عجز انسان معاصر خود را از شناخت طبيعت به دوش می                                  

مقارن ظهور تمايالت يکتاپرستی ،      . ز يدک می کشيدند   کشيدند بل که وزنه سنگينی از جهل و هراس انسان اعصار ابتدايي را ني                 
 .، هرمزپرستی و برداشت های انواع ، به ظهور رسيدند» بوداييزم « مقارن . نحوه ی تلقی فلسفی طبيعت نيز آشکار شد

سطی مهم  مسيحيت و سپس اسالم ، طی قرون و        . يکتاپرستی که در دوره بردگی ظاهر شده بود ، در دوره فئوداليزم تکامل يافت                
ترين بخش های تمدن اروپا و آسيای غربی را فرا گرفته و به جز چين و هند و تعدادی ملل پيرامون اين دو جامعه بزرگ ، بقيه                                  

در قرون وسطی ، مسيحيت و اسالم از تکامل متافيزيکی فلسفه بهره جسته و در تبيين و توجيه اصول                    . اسالم را پذيرفتند  . مسيحيت و 
ابتدا در  .  مدد گرفتند و از اين طريق علم کالم بوجود آمد که عبارت بود از به کارگرفتن فلسفه در خدمت دين                     و فروع خود از آن    

جوامع مسيحی غربی ، ارسطو مسيحی شد و منطق متافيزيک او به خدمت کليسا درآمد و سپس ارسطو مسلمان شد و قرن ها                                 
 .سالم قرار گرفتمتافيزيک التقاطی يونان و مشرق در انحصار محافل دين ا

حکومت های فئودالی با اتکا     . بدين ترتيب دين و بخصوص شکل يکتاپرستی آن به صورت ايدئولوژی جامعه های فئودالی درآمد               
در اين دوره دين و     . به اين ايدئولوژی به وجود می آيد و خلق ها را زير لوای اديان و مذاهب ، زير حکم رانی خود قرار می دهد                          

برای توده ها اين اهميت داشت که حکام شان با آن ها از يک دين و                   .  در سازمان دهی سياسی جهان داشت       مذهب نقش اساسی  
جنگ ها و تاراج و کشتارها اغلب عناوين جهاد           (حدود و مرزهای خلق ها را اغلب دين و مذهب تعيين می کرد                  . مذهب باشند 

چنان که  . شت و گاه مستقيما حاکميت سياسی اعمال می کرد           دستگاه روحانی در حکومت ها نفوذ عظيمی دا         .). مذهبی داشتند 
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حکومت پاپ ها چنين خصيصه ای داشت و حکام اموی و عباسی و سپس عثمانی ، خود را خليفه اسالم و مهم ترين شخصيت                               
 .روحانی جامعه  به شمار می آوردند

بر دنيا حکومت می کردند و      » آخرت  «  فرمان فرمايان    در اروپا تا پايان حيات فئوداليزم ، دستگاه مذهبی در حکومت نفوذ داشت و              
تکامل جامعه های اروپايي و ظهور بورژوازی و رشد آن از ابتدا باعث جدايي فلسفه از دين                  . يا در حکومت قويا دخالت می نمودند      

ان کليسا و انقالب به همزيستی      شد و سرانجام به شعار جدايي دستگاه مذهبی از دولت انجاميد و با پيروزی اين انقالب ها ، تضاد مي                    
در شرق ، ورود استعمار ، سير تکاملی اين جامعه را مختل              . آن دو منجر شد و بورژوازی دين و مذهب را در اختيار خود گرفت                

ساخت و با سدکردن راه رشد بورژوازی صنعتی و انقالبی مانع پيروزی جنبش های بورژوادموکراتيک شد و با ادامه نظام فئودالی                        
مع ذالک محافل روحانی در شرق بنا بر عوامل زير با استعمار تضادهايي پيدا                . دامه رابطه قرون وسطايي دين و دولت ميسر گشت         ا

 :کردند

در برخی موارد تضادهای حکومت های فئودالی در آغاز ورود استعمار موجب برخوردهايي بين دستگاه روحانی با                          -١
 .استعمار شد

 .روحانيون ، آن ها را به مقابله با فرهنگ استعمار و دين او برانگيختمصالح قشری و کاستی  -٢

 وابستگی جناح هايي از کاست روحانی با بورژوازی بومی که اساسا به صورت بازرگانی رشد کرده بود و با استعمار و                            -٣
 .کومت تحت نفوذ آن کشاندپايگاه اجتماعی آن فئوداليزم در مبارزه بود ، اين جناح ها را به مبارزه با استعمار و ح

مع ذالک نبايد فراموش کرد که کاست روحانی ، بخصوص قشرهای مرفه تر و باالتر آن اغلب نه عليه استعمار بل که در کنار                                
بررسی تاريخ اجتماعی خلق ها به ما نشان می دهد که چگونه دستگاه روحانی در                  . فئوداليزم و در کنار استعمار مبارزه می کردند        

ره فئوداليزم به عنوان يک رکن اساسی حاکميت عمل کرده و در جريان ورود استعمار و رشد آن تمايالت دوگانه و نقش                        طول دو 
 .دوگانه ی خود را آشکار ساخته است

تمايالت دوگانه اين کاست عبارت است از تمايل به دفاع از دين بومی در مقابل مسيحيت و تمايل به همکاری ارتجاعی با فئوداليزم                       
که پس از ورود استعمار همکار و متحد آن می شود و نقش دوگانه اين جناح در مقابل استعمار و يک جناح عمال در کنار آن قرار                            

تمايالت ضد استعماری محافل و جناح های روحانی موجب شده است که در طول تاريخ هشتادساله ی  اخير که                           . گرفته است 
اين نقش بسته به  ميزان نفوذ        . کاست قديمی نقشی در رهبری اين مبارزات داشته باشد         مبارزه ضد استعماری ظاهر شده است اين         

. محافل مترقی تر جامعه در جنبش و به نسبت اخساس خطری که روحانيت از رشد جريان انقالبی کرده شدت و ضعف داشته است                       
ند و بورژوازی در مبارزه با فئوداليزم ايدئولوژی          همان طوری که قبال يادآوری شد اديان و مذاهب ، ايدئولوژی فئوداليزم بوده ا                 

 .ناسيوناليسم را به ميدان آورده است

خلق ها در عصر سرمايه داری نه بر مبنای اديان و مذاهب بل که بر اساس تمايالت و اعتقادات ناسيوناليستی تحت حاکميت                                 
 . حاد و تکامل يافته ناسيوناليسم بورژوازی اندپديده های راسيسم ، شونيسم و فاشيسم اشکال. بورژوازی قرار گرفته اند

مع ذالک همان طور که ياد شد بورژوازی از مذهب وکليسا در تحکيم موضع حاکميت خود و در به سلطه کشاندن خلق های عقب                        
ورژوازی ملی  در جامعه ی ما ، در جريان مبارزه ی ضد استعماری ، ناسيوناليسم بورژوائی ايدئولوژی ب                 . مانده ی جهان بهره جست    

به اين ترتيب جنبش ضد استعماری تحت رهبری بورژوازی ملی           . شد و مذهب نيز به مثابه عامل کمکی مورد استفاده قرار گرفت             
بورژوازی کمپرادور و فئوداليزم نيز متقابال از دو عامل ايدئولوژيک در             . ناسيوناليزم و مذهب  . دارای دو شکل ايدئولوژيک گشت    

. و مذهب ) مثل تمايالت رضاخانی و محمدرضاخانی      ( از ناسيوناليزم مآبی يا ناسيوناليزم قالبی       . ده مي کردند  جبهه ی مخالف استفا   
با اين تفاوت که در اين جبهه ، مذهب نقش اساسی تر و اصيل تری داشت و مذهب که پيوستگی عميقی با فئوداليزم داشت حربه ی               

ش ترقی خواهانه بود و اينک با تحليل رفتن فئوداليزم به تدريج بورژوازی وابسته که                اصلی نظام فئودال کمپرادوری در مقابله با حنب       
در حال حاضر آثار بقايای کشمکش بورژوازی وابسته با فئوداليزم          . حاکميت يافته است راه همزيستی با دستگاه مذهبی را می پيمايد          
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مانند خمينی و   ( فقط جناح های اقليت کاست روحانی       باعث شده که خصومت کاست روحانی با دستگاه حاکمه محونگردد و نه               
که عالوه بر منابع و مصالح قشری از انگيزه های ضد استعماری نيز برخوردارند در مقابل دستگاه حاکمه قرار گرفته اند                        ) پيروانش

ت روحانی به نحو ضعيف     بل که در جناح اکثريت نيز نارضائی ناشی از پايمال ساختن حقوق و امتيازات اجتماعی و اقتصادی کاس                   
طی مبارزات سی سال اخير اين      . تلفيق ناسيوناليزم بورژوائی با مذهب در مبارزات گذشته سابقه روشنی داشته است           . ادامه يافته است  

در نقش آيت اهللا کاشانی     . اين دو عامل ايدئولوژيک را تواما به کار مي برد         ٢٩_ ٣٢جبهه ملی در سالهای     . پديده ها بارها ظاهر شد    
در جبهه ملی دوم جناح نهضت آزادی و حزب مردم ايران معتقد به سوسياليزم                . جنبش ملی شدن نفت نمونه اين نحوه عمل است         

لکن اساسا نهضت آزادی تلفيقی از        . اسالمی بود و نهضت آزادی جناحی داشت که همين سوسياليزم واسالم را تبليغ مي کرد                    
تلفيق . ضمنا کليه ی احزاب و محافل جبهه ملی از رنگ مذهبی استفاده می کردند                   . تناسيوناليزم و اسالم را به کار می گرف          

چندين ده سال پيش با ميدان گرفتن تمايالت سوسياليستی در جامعه های صنعتی             . سوسياليسم و دين ، در جهان ما امر تازه ای نيست          
ستی دولتی در کشورهای عربی ، رنگ و تمايل مذهبی           در سال های اخير نيز جريان های سوسيالي        . ، سوسياليسم مسيحی ظاهر شد    

تلفيق اين دو عامل ايدئولوژيک تاکنون بدين نحو بوده است که هدف های سوسياليستی يعنی دموکراسی اقتصادی و                       . داشته اند 
شناسی و کليه روش    چنين سوسياليسمی فاقد مبانی جامعه      . سياسی را با مبانی دين ، خواه مسيحيت ، خواه اسالم منطبق می ساختند               

 لنينيسم را نمی     –مارکسيسم  . يعنی اين سوسياليسم منکر ماترياليزم تاريخی و ماترياليسم ديالکتيکی بود            . های شناخت علمی بود    
تا امروز در هيچ کجای دنيا سوسياليسم       . تحقق سوسياليسم را نيز از طريق رفرم توصيه می کرد          . پذيرفت و با آن دشمنی می ورزيد      

 .ا اسالمی نتوانسته است يک جامعه سوسياليستی و حتی يک جامعه دموکراسی نوين بوجود آوردمسيحی ي

با اين مقدمه به اين بحث می پردازم که مذهب و به طور اخص اسالم به مثابه استراتژی و تاکتيک چه نقشی می تواند در جنبش                                
 لنينيسم بپذيرند   -ه محفل يا محافلی اسالم را در کنار مارکسيسم          اين پديده ک  . معاصر ما و باز به طور اخص جنبش مسلحانه ايفا کند          

و آن را به مثابه استراتژی و تاکتيک مطرح سازند ما را بر آن می دارد که با دقت و احساس مسئوليت ايدئولوژيک در قبال جنبش                             
قبل از ورود به مطلب ،      . نحرافی به هدر ندهيم   و نيروی خود را در اين راه با توسل به تاکتيک های ا             . انقالبی اين پديده را بشناسيم    

تاکيد اين تذکر الزم است که تعليم مبانی ايدئولوژيک در زمينه مورد بحث ، داشتن شناخت کامل از جانب فعالين و عناصر مبارز                         
اضر ، دست به    کمونيست به اين معنی نيست که مصالح تاکتيکی جنبش را فراموش کرده و در سطح جامعه و توده ها در شرايط ح                       

هدف اين است که اين برداشت ها و تعليمات ايدئولوژيک اساسا در            . تبليغ و مبارزه ايدئولوژيک بر ضد مذهبيون مارکسيست بزنيم        
 .درون جريان مارکسيسم محدود مانده و در شرايط حاضر موجب درگيری و برخورد سياسی در درون جنبش مسلحانه نشود

 اسالم چيست ؟
 اسالم شريعتی است که محمد پسر عبداهللا يکی از افراد طايفه ی قريش از طوايف و قبايل                    :غاز ظهور آن    اسالم در آ   -١

عالوه بر محمد ، افراد ديگری که در آغاز به او            . عرب شبه جزيره عربستان طی بيش از بيست سال آن را تنظيم و اعالم کرد                
قران کتاب اساسی شريعت اسالم ، پس از مرگ محمد جمع             . گرويده بودند در تدوين شريعت نوظهور مشارکت داشته اند          

ترتيبی که سوره ها و آيه های اين کتاب دارد به هيچ وجه بر مبنای تقدم و تاخر زمانی قرار نگرفته                       . آوری و تنظيم شده است    
 تحرير شده و    سوره های قرآن ، وعظ ها و خطابه هايي است که بنا بر مقتضيات و موقعيت های مختلف توسط محمد                      . است

به طور کلی محتوای قرآن     . می توان آن ها را بنا بر محتوی و مقصودی که شارع دين از بيان آن ها داشته تقسيم بندی کرد                          
 :شامل مطالب زير است 

 قصه ها و روايت های مذهبی اديان قبل از محمد ، بخصوص قصه ها و اساطيری که ايجاد اعتبار و سنديت برای                                - الف  
 .ديد و شارع آن می کردشريعت ج

 اعتقادات مذهبی و قومی اعراب در قرآن که موجب آشنايي و تفاهم مردم با شريعت جديد گرديده و پذيرش مذهب                         -ب  
 .جديد را نيز ميسر گردانيد
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 . دستورالعمل های مذهبی که عموما با اندکی تغيير در اديان قبل وجود داشته است-ج 

ه بخصوص در اين قسمت ، محمد ابتکار عمل به خرج داده و با توجه به مقتضيات اجتماعی                    دستورالعمل های اجتماعی ک    -د  
عصر خود ، دستورهای مترقی تری اعالم داشته و در نتيجه زمينه های عينی و ذهنی الزم برای گسترش نفوذ شريعت خود را                          

 .فراهم کرده است

ن بگيرند که هيچ گونه آشنايي علمی به اديان و مذاهب و                  فقط کسانی می توانند در مقابل قرآن انگشت حيرت به دندا               
قرآن يعنی معجزه محمد مملو      . اعتقادات فلسفی انسان قبل از اسالم نداشته باشند و پروسه ی تکامل يافته ی آن را نشناسند                     

به اين ترتيب   .  مشخص است  ، در قرآن بسيار   » فتيشيزم  « -»توتميزم « -»آنيميزم  « است از اعتقادات بشر ابتدايي ، آثار اديان           
اسالم نه فقط دارای محتوای کامال ايده آليستی فلسفی است بلکه بار سنگينی از تابوها و تشريفات غيرقابل توجيه برای انسان                        

تشريح و تحليل محتويات مذهبی قرآن در اين مختصر نمی گنجد لکن می توان به نشانه                 . معاصر خود را نيز به دوش می کشد       
 :شاره کردهای زير ا

 شيطان ،) رجيم ( پرستش حجراالسود و آب زمزم و سنگسار کردن 

 تقديس پاره ای ميوه ها و محصوالت کشاورزی مثل انجير و زيتون و خرما ،

 که يکی از خدايان عرب بود برای خدای يگانه آسمانی،» اهللا « تقديس کوه ها و شهرها و انتخاب نام 

  انبيا و اساطير بنی اسرائيل و عيسی و مسيح ، هم چنين  به رسميت شناختن تمام

خالصه کالم اين که در قرآن حتی يک مطلب وجود ندارد           . که  تماما نشان دهنده ترکيبی و تلفيقی بودن شريعت اسالم است           
عبارت ديگر  به  . که با اديان و عقايد قبل از محمد و يا با ضرورت های زمان و مکان خود او قابل توجيه علمی و تاريخی نباشد                        

مبنای . هيچ چيز در قرآن نيست که يک انسان عصر ما را از طريق تعقل و تحقيق به آسمانی بودن اين کتاب معتقد گرداند                            
ما به ازای   . اساسی ايده آليزم اسالم بر وجود خدای غير عادی و بقای روح و رستاخيز و پاداش و مکافات اخروی قرار دارد                        

به اين ترتيب زبان قرآن و محمد        . حذير و تشويق و تحريض ، رستاخيز و دادگاه آخرت است           دستورهای شارع از تحريم و ت     
محمد حکم می کند که     . مبتنی بر استدالل و منطق ، حتی تا آن حدی که در قرن ششم ميالدی به کار گرفته می شد نيست                        

لکن حقيقت اين است    . تظارت را می کشند   بکن و نکن ، زيرا خدا اين طور دوست دارد وبهشت و دوزخ در ازای اعمال تو ان                  
اسالم . که نه فقط جاذبه پاداش اخروی بلکه نتايج عادی و دنيوی شريعت اسالم بود که توده های عرب را به خود جذب کرد                       

قبل از  .  قبايل عرب برای اتحاد و تکامل اجتماعی شد و اولين امپراطوری عرب را بوجود آورد                یايدئولوژدر عصر ظهور خود   
الم ، اعراب در نقاط مختلف ، حکومت هايي از خود داشتند که مهم ترين آن ها در قسمت های شامات ، صفحات جنوبی                         اس

تحوالت اجتماعی و اقتصادی شبه جزيره      . حکومت های کوچک تری نيزدر مکه و مدينه وجود داشت         . بين النهرين و يمن بود    
به صورت اسالم ظاهر شد و طی مدت نسبتا کوتاهی حکومتی متمرکز              یايدئولوژعربستان به جايي رسيده بود که ظهور يک          

ضعف و انحطاط اجتماعی    . از قبايل بدوی اعراب و نواحی متمدن تر بوجود آورد و آغاز به دست اندازی به اطراف خود کرد                   
حکومت و سياسی رژيم های روم و ساسانی از يک طرف و محتوای نسبتا مترقی اسالم از طرف ديگر موجب گسترش                              

به اين ترتيب اسالم به عنوان يک مذهب برای قبايل عرب و سپس برای جوامع ديگری که تحت حکومت                   . اسالمی اعراب شد  
اين نقش درست همان نقشی بود که دين موسی برای بنی اسرائيل و دين زرتشت برای                . آن قرار گرفتند نقش معينی را ايفا کرد       
 .روم و سپس ملل اروپايي بازی کرده بوداقوام پارسی و ايرانی و مسيحيت برای 

 اسالم در طول تاريخ
شعارهای مترقی اسالم باعث شد که ملل و اقوام         . جنبه های مترقی اسالم ، مبين تکامل مناسبات اجتماعی و سياسی اعراب بود             

لکن . را تسهيل نمايندغير عرب در رهايي خود از سلطه ی نظام متحجر اجتماعی خود از آن مدد بگيرند و حداقل گسترش آن                  
به زودی حاکميت اسالمی که  معنی واقعی آن حاکميت اعراب بر اقوام غير عرب بود مثل هميشه موجب اسارت خلق ها و                           
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مهاجرت قبايل عرب طی جنگ های توسعه طلبانه که زير عنوان جهاد انجام می شد باعث گرديد که                    . مبارزات ضدعرب شد  
بشود و با اقوام و خصلت های محلی اعراب مهاجر تلفيق يا ترکيب شوند و جوامع                » عربی  « دريج  بين النهرين و شمال آفريقا بت     

چندقومی بوجود آيد و دراين جوامع بتدريج زبان عربی جای زبان های محلی را گرفته و خصوصيات قومی غير عرب تحليل                       
کومت خاکی و دنيوی درآمد و         خيلی زود وکم تر از گذشت يک نسل ، حکومت شرعی اسالم به صورت ح                        . برود

از سوی ديگر عقايد و مناسک مذهبی از حالت وحدتی که در              . امپراطوری اموی و عباسی ، چهره ی کامال دنيوی پيدا کرد            
با اعتقادات مذهبی و قومی ملل درهم آميخت و نحله ها و مذاهب و طريقه های مختلف را بوجود                        . آغاز داشت خارج شد   

 .آورد

 :تشيع 
مسئله امامت  . نحله های تلفيقی ، شيعه گری است که اعتقادات اجتماعی و مذهبی غيراسالمی را با اسالم آميخته است                  يکی از   

و وراثت در آن و مسئله مهدی نجات دهنده همراه با يک رشته مناسک مذهبی و اعتقادات محلی مذهبی را بوجود آورد که                          
شيعه گری در   . ميت خلفا و تجزيه طلبی را در امپراطوری ظاهر می ساخت          ايدئولوژی طبقات متوسط عصر را در مبارزه با حاک        

ايران يک بار در جنبش شعوبی رواج يافت و با تضعيف مرکز خالفت و جدايي عملی از امپراطوری اسالمی رو به خاموشی                         
 ، مذهب رسمی ايران     گذاشت و سپس با قدرت گرفتن امپراطوری عثمانی بار ديگر رو به رشد نهاد و درآغاز جنبش صفويان                  

 .شيعه دوازده امامی از اسالم فقط قرآن را پذيرفته و در بسياری از اعتقادات خود با بقيه مذاهب اسالم اختالف بنيادی دارد. شد

اصل بنيادی اجتهاد ، امکان بی       . روايات و حديث های مجعول که بنا بر مقتضيات جمع آوری شده ، مبانی ديگر شيعه است                   
از نظر فلسفی شيعه گری بر اساس اصالت         . رای اتخاذ شيوه های غير اصيل قرآنی يا اسالمی فراهم آورده است            حدوحصر را ب  

دستگاه مذهبی شيعه   . عقل ارسطويي قرار گرفته و علم کالم شيعه يعنی فرقه فلسفی اعتدالی در مقابل علم کالم تسنن قرار دارد                  
و مکمل نظام فئودالی بوده و از اصل اجتهاد نه برای مترقی ساختن مذهب                مثل تمام دستگاه های مذهبی در قرون اخير متحد           

بل که برای هرچه بيشتر به خدمت درآوردن مذهب در امر حکومت در جهت استثمار و انقياد توده های زحمتکش استفاده                         
ا چند کتاب شسته رفته مورد      به اين ترتيب اشتباه محض است اگر انسانی بخواهد اسالم و تشيع را در حد قرآن و ي                  . کرده است 

اسالم در هر جامعه و تشيع در جامعه ما مجموعه ای است از اعتقادات رسمی و غير رسمی مذهبی و قرآنی ،                      . بررسی قرار دهد  
همراه مناسک و تشريفاتی که در طول تاريخ دگرگونی يافت و به پيش پاافتاده ترين مسائل زندگی فردی و اجتماعی گسترش                     

 .يافته است

 :اسالم و استعمار 
خلق های ديگر   .همان طور که اشاره شد ، اسالم در دوره های مختلف ، ايدئولوژی اقوام و دولت هايي شده است که اقوام و                       

تهاجم حکومت عربی اسالم درصدر اسالم و سپس         . را به عنوان جهاد در راه دين ، دين برتر و برحق به اسارت کشانده است                 
لشکرکشی های محمود غزنوی به هند و سپس حکام مسلمان مغول . ی اولين دوره چنين تهاجمی است  امپراطوری اموی و عباس   

 .به هند چهره ديگری از اين تهاجم است

آخرين دوره تهاجم ، لشکرکشی های امپراطوری عثمانی به اروپای جنوب شرقی و بالکان است که چند قرن حاکميت ترک                      
اسارت ملل و اقوام غير ترک مسلمان نيز زير لوای خالفت اسالمی ترکان عثمانی               . ( دها را بر ملل مسيحی مغلوب تحميل کر        

طبيعی است که در مقابل اين تهاجم ها اديان و مذاهب ملل و اقوام  اسير جنبه هايي از مقابله و مقاومت را                            . ) انجام پذيرفت 
قه های زنديق و تمايالت زرتشتی ايرانيان است در          نمونه آن جنبش خرم دينان و فر       . درمقابل اين تهاجم به خود گرفته است       

جدايي و مقابله ی فرقه ها . ( جنبش شعوبی و مقاومت مذهبی کليسای مذهبی در سرزمين های تحت حاکميت عثمانی در اروپا
.). ستو مذاهب مختلف مسلمان مثل شيعه و وهابی و غيره نيز نوعی عکس العمل مذهبی در مقابل خالفت استعماری عثمانی ا                    

به اين ترتيب درمی يابيم که اسالم و مذاهب مختلف آن دارای ماهيت طبيعی و درونی ضداستعماری نبوده و تمايالت                               
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مع ذالک در قرون اخير استعمار غرب ملل و اقوام مسلمان را             . تجاوزکارانه در اين دين مانند ساير اديان و مذاهب وجود دارد           
با توجه به اين که کليه سرزمين های اسالمی از شمال آفريقا گرفته تا اندونزی ، سرزمين                   . در موقعيت تازه ای قرار داده است       

هايي بوده است که مورد تجاوز استعمار مسيحی غربی قرار گرفته ، دين اسالم و دستگاه  مذهبی مربوط به آن به حالت تدافعی        
ن ها گاه و بی گاه روی جناح هايي از دستگاه                درآمده و خصلت های ضداستعماری ملل و اقوام استعمارزده اين سرزمي               

بخصوص در يک قرن اخير ، ناسيوناليسم عرب با اسالم درهم آميخته و زبان و دين واحد                  . روحانيت اسالمی اثر گذاشته است    
ر در کشور ما نيز د    . ملل مختلفی را به عنوان ملت عرب زير پرچم ناسيوناليسم ضداستعماری به يکديگر نزديک کرده است                  

درعين حال محافل روحانی به عنوان متحد       . يک صدسال اخير اين تمايالت گاه و بی گاه در دستگاه مذهبی ديده شده است                
 .فئوداليسم که خود اغلب دست در دست  استعمار داشته اند به مصالح استعماری کمک کرده اند

 مسيحيت يا ساير اديان است رد می کنيم و فقط موقعيت            با اين مقدمات ، اين اصل را که اسالم دارای ماهيتی کامال متفاوت از             
خاص ملل استعمارزده ی مسلمان را علتی می شماريم که جناح هايي از دستگاه روحانی را به جنبش ضداستعماری نزديک                        

شی از  اين تمايالت ضداستعماری نه در شريعت محمد و نه در اعتقادات تلفيق شده با آن نهفته است و فقط نا                        . ساخته است 
چنان چه در ملل استعمارزده غير مسلمان نيز اين تمايالت وجود دارد و مذاهب آنان                . استعمارزدگی ملل و اقوام مسلمان است     

 .نيز نقش دوگانه ی خود را بر له و عليه استعمار ايفا می کنند

 :اسالم در حال حاضر 
اين محافل ، مذهب توده     . صفيه شده سخن می گويند    بعضی محافل روشنفکر مذهبی طی چند دهه اخير از اسالم متجدد و ت              

عامی را که توسط دستگاه مذهبی اداره می شود را به عنوان اعتقادات خرافاتی غير اصيل و آلودگی های مضر و مردود                               
 بايد اين پديده را بررسی کرد و        . شناخته و از اسالم منزه صدر اسالم و اسالم توجيه شده در عصر حاضر سخن می گويند                     

اديان و مذاهب گرچه در طول زمان تغيير می يابند و حاشيه و زائده هايی بنا بر مکان و زمان و موقعيت های تاريخی                          . شناخت
و جغرافيايي به آن ها اضافه می شود ، مع دالک از يک تحجر و دگماتيسم خاص برخوردارند و مبانی و شرايع اصلی هم چنان               

لکن در مقابل اين تحجر و سکون ، جامعه حرکت می کند و تکامل می يابد و ضرورت                   در کنار ديگر عقايد حفظ می شود ،         
در دين مسيحيت   » پروتستان  « و  » لوتری  « مثال جنبش   . های اجتماعی و اقتصادی ، تجديدنظر در مذهب را الزام آور می سازد            

مذهب .  را آشکار می ساخت ، بوده است         به خاطر انطباق اين دين با جامعه ی در حال دگرگونی که پايان عمر فئوداليسم                  
پروتستان مقتضيات جامعه سرمايه داری را از همان آغاز ظهور پيش بينی کرده است و کاتوليسم ، اين که در مقابل اين                                
تجديدنظرطلبی مقاومت کرده ، سرانجام خودش نيز در مقابل اين ضرورت ها تاب نياورده و به قسمتی از اصالحات تسليم                         

 روشنفکران جوامع اسالمی در قرن اخير با آشنايی با مسائل اجتماعی نوين و با تماس با جامعه صنعتی غرب و تحت                      .شده است 
تاثير تحوالت اجتماعی جامعه های استعمارزده به کهنه بودن اسالم و لزوم انطباق آن با اين مقتضيات پی برده اند و جناح هايی                 

ددطلبی در اسالم را برای حفظ و ادامه ی حيات اين دين الزم شمردند و به کوشش                   از اين روشنفکران تمايل به اصالح و تج        
 :اين کوشش اصالح طلبانه در جنبه های زير ظاهر شده است. هايی در اين زمينه دست زدند

يات و   مردود شناختن مبانی و مفاهيم عادی و پيش پاافتاده ای که توده و عوام از قرآن ادراک می کنند و تفسير آ                             -الف  
به اين ترتيب زبان قرآن کامال زبان تمثيلی . محتوای قرآن به صورت فلسفی و با کمک گرفتن از مکتب های فلسفی متافيزيکی      

می شود که برای خواص معنا هايي که برای عوام الناس دارد پيدا می کند و بدين ترتيب فاصله هزاروسيصدسال تکامل جامعه                       
) و نه تمدن اين جامعه های قرن ششم ميالدی          (  که بين اعراب بدوی و شبه جزيره عربستان          بشری و به عبارت ديگر فاصله ای      

 .و مردم قرن اتم وجود دارد پر می شود
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به اين ترتيب   .  تابوها ، يعنی محرمات اسالم و مقدسات اين دين و بخصوص مذهب شيعه با توسل به علوم توجيه می شود                    -ب  
، با پزشکی نوين توجيه شده و فيزيک و شيمی و ديگر علوم تجربی نقش علم کالم                   » مسکرات  ال« ،  » الحم الخنطير   « تحريم  

 .قرون وسطايي را در توجيه مذهب ايفا می کنندو به اين ترتيب می شود علوم جديد را از اين ديدگاه بررسی کرد

اهانه عصر ما انطباق داده شود و در         کوشش می شود آياتی از قرآن بيرون آورده شود که با تمايالت اجتماعی ترقی خو                _ ج
چنان چه می دانيم    . مقابل ده ها و صدها آيه که نظام اجتماعی کهنه را توجيه و تاييد کرده است مورد اغماض قرار می گيرند                      

بود قرآن نه فقط روابط فئودالی را مورد تاييد قرار داده بل که بردگی را نيز پذيرفته است وبراسارت زنان  که امری عادی                              
دين اسالم گرچه نسبت به دوره ی ما قبل خود ، در مقابل قبايل بدوی عرب تمايالتی مترقی تری نشان                        . صحه گداشته است  

را مستمسک قرار داده ، الغا فئوداليسم را با آن مطالعه     » للزرع و الزارع    « داده باشد ولی اصالح طلبان زوشنفکر در اين ميانه آيه           
 .وشش هايي که در انطباق آيات قرآن با سوسياليسم به عمل می آيدهم چنين است ک. می کنند

توده مذهبی اسالم و . علی رغم اين کوشش های روشنفکرانه بايد دانست که توده مذهبی از اين تفسيرها و تعبيرها به دور است         
 در محيط بسيار کوچکی      شيعه اثنی عشری ، دستگاه ارتجاع مذهبی را قبول دارد و کوشش های اين اصالح طلبان تاکنون                     

به اين ترتيب صرف نظر ازاين که تعبيرهای تجددطلبانه ، خود کوشش عبث در جهت زنده کردن آئينی                    . محدود مانده است  
است که محکوم به فنا و نيستی شده است و با تمايالت ترقی خواهانه بشر معاصر هماهنگی ندارد ، از نظر پذيرفته شدن در                              

اين کوشش ها قادر نيست در سطح جامعه ، مذهب را           . عقب مانده مذهبی نيز محکوم به شکست است       جامعه توسط توده های     
به اين  . حتی اصالح طلبان قادر نخواهند بود که تفسيرها و تعبيرهای خود را به توده ی مذهبی عرضه کنند                    . نو و اصالح کند   

بی عوام بوده و ناچارند سيادت مراجع مذهبی مورد           ترتيب اين جماعت روشنفکر محکوم به دنباله روی از نحوه تلقی مذه               
 .احترام توده ها را در کليه مسائل مذهبی بپذيرند

نتيجه اين که در بررسی موقعيت مذهب در جامعه نبايد مذهب اين عده قليل روشنفکران مورد توجه قرار گيرد ، بل که بر                             
وهومات و خرافاتش مورد قبول و به ميل توده هاست به رسميت            عکس بايد آن اسالم و آن شيعه ی دوازده امامی که با تمام م              

به اين ترتيب   . شناخته شده و همواره تسلط حاکميت دستگاه ارتجاعی مذهبی روی جريان های مذهبی توده به حساب آيد                    
ايدئولوژی مذهب نمی تواند در لباسی که اصالح طلبان روشنفکر به آن ها می پوشانند از ضربات مهلکی که علوم جديد و                          

 .مترقی به آن وارد می سازد برحذر بماند

 لنينيسم دارد ؟_ اسالم ، به مثابه ايدئولوژی ، چه تناقضاتی با مارکسيسم 
برای تحليل دقيق و مشروح اسالم ، می توان مباحثی را           . ما در بحث مقدماتی ، اسالم را به طور مختصر و فشرده معرفی کرديم              

اينک مسئله ای   . سط داده و در تشريح علمی اين دين و مذاهب آن صدها فاکت را به کار گرفت                 که مورد اشاره قرار گرفت ب     
لنينيسم ،  _ که در مقابل ماست اين است که معلوم کنيم اسالم و بطور کلی دين می تواند در کنار و يا در تلفيق با مارکسيسم                           

 ايدئولوژی يک جهان مترقی قرار بگيرد يا نه ؟

در جامعه های استعمارزده ، ناسيوناليسم ضداستعماری ايدئولوژی         . م ناسيوناليسم ايدئولوژی بورژوازی است    چنان چه می داني   
مذهب نيز در جامعه ی صنعتی و استعمارزده به مثابه وسيله ای در دست                     . بورژوازی ملی در مبارزه ضداستعماری است        

خرده بورژوازی  . و مذهب توسط بورژوازی رهبری می شود       جنبش ملی بر دو پرچم ناسيوناليسم        . بورژوازی به کار می رود     
خرده بورژوازی نحوه ی تلقی خود را بر هر دو باقی           . جامعه ی نيمه مستعمره ميزبان دو ايدئولوژی بورژوازی و کارگری است          

زی بين دو   قشرهای مختلف خرده بورژوا   . می گذارد ولی خود دارای يک ايدئولوژی کامال مستقل از دو طبقه متخاصم نيست              
قشرهای مرفه تر به سوی ايدئولوژی بورژوازی تمايل دارند و قشرهای محروم و ستمکش به                   . قطب ايدئولوژيک درنوسانند  

 لنينيسم -با اين ها ترکيب ناسيوناليسم و سوسياليسم با مذهب و سوسياليسم يا مارکسيسم       . ايدئولوژی پرولتاريا متمايل می شوند    
-در جامعه ی صنعتی بورژوايي، استعمار در گذشته ناسيونال             . ی بورژوازی را تغيير نمی دهند       و مذهب ، ماهيت ايدئولوژ     



 8 سازمان اتحاد فداييان خلق ايران                                                                                                برگی از تاريخ

هر دو پديده کامال ارتجاعی بوده اند ولی در جامعه های استعمارزده               . سوسياليسم و سوسيال مسيحی را بوجود آورده است         
ابه ايدئولوژی بورژوازی ملی و قشرهای تابع آن در          به مث ) مثل احزاب بعث متحد سوسياليستی عرب        (  ناسيوناليسم   -سوسيال  

در کشورهای اسالمی و بخصوص عرب ، اغلب سوسياليسم          . مراحلی از مبارزه ی ضدامپرياليستی جنبه ی ترقی خواهانه دارد          
رت يک  به صو ) ايرانی  ( ناسيوناليسم رنگی از اسالم نيز دارد و در نتيجه از سوسياليسم اسالمی و از ناسيوناليسم عرب                          

مارکسيسم اسالمی به عنوان يک ايدئولوژی ترکيبی پديده ای تازه است که هنوز به                 . ايدئولوژی التقاطی استفاده شده است     
دراين مرحله از تکامل اجتماعی که بورژوازی ملی به سود بورژوازی کمپرادور تحليل               . صورت منظم و مدون درنيامده است     
ابودی است و يک نظام سرمايه داری وابسته جايگزين شده ، در نتيجه مرحله ی انقالب                  رفته و نظام فئوداليسم نيز در شرف ن        

. بورژوادموکراتيک سپری گشته و جنبش ترقی خواهانه ملی فقط می تواند در جهت انقالب توده ای  مبارزات را رهبری کند                     
بارزه ضدامپرياليستی با منافع طبقاتی توام گشته   در شرايط حاضر م   . در اين شرايط توجه اساسی به مبارزه طبقاتی الزام آور است          

در اين شرايط است که       . و در نتيجه ضروری است که خواسته های طبقات ستم کش در برنامه انقالب گنجانده شود                         
 با اين تحليل ، اين ايدئولوژی های تلفيقی نه فقط بخشی          . ناسيوناليسم و مذهب ، سوسياليسم و حتی مارکسيسم تلفيق می شوند          

اين . از ايدئولوژی پرولتاريا  به حساب نمی آيند بل که بر خالف تصور عده ای ايدئولوژی خرده بورژوازی نيز نمی باشند                          
تلفيق ايدئولوژی ، همان ايدئولوژی بورژوازی ملی است که منطبق با اوضاع و احوال روز شده است و اين اصل که خرده                            

خرده بورژوازی می تواند خصوصيات خود را روی اين              .ورژوايي آن نيست   بورژوازی ميزبان آن است مغاير با ماهيت ب           
 .ايدئولوژی مثل ديگر ايدئولوژی ها از جمله ايدئولوژی طبقه کارگر باقی گذاشته و اثر خود را آشکار سازد

يدئولوژی توسعه  با توجه به اين که مارکسيسم اسالمی پديده ای نوظهور است و از جانب پيروان آن نيز هنوز به عنوان يک ا                        
به طور کلی آن چه در مورد اسالم گفته شد در           . ما سعی می کنيم با اين پديده تماسی ابتدايی برقرار کنيم          . يافته تلقی نمی شود   

) دين  ( ما کوشش می کنيم که در بحث خود آن جا که مسئله جنبه ايدئولوژک دارد اسالم                 . مورد ديگر اديان نيز صادق است     
توده ) مشخص  ( ه مورد قبول معتقدان به مارکسيسم اسالمی را مورد بحث قرار دهيم ، نه اسالم کنکرت                     منزه و متجدد شد   

 .عقب مانده را

 اسالم و ماترياليسم ديالکتيک
.  لنينيسم ، ماترياليسم ديالکتيک است که تکامل يافته ترين اعتقاد فلسفی انسان در جهان شناسی و                     -بنياد فلسفه مارکسيسم     

اصل اول ماترياليسم ديالکتيک ، ماترياليسم است که به صراحت تاکيد            .  و بنياد اين معرفت تاريخ و جامعه است         معرفت است 
اصل ديگر ماترياليسم   . می کند که هستی جز ماده و اشکال متنوع آن نيست و هيچ چيز غير عادی در جهان وجود ندارد                          

شی از آن است و برای وجود داشتن ،  نياز به هيچ عامل غير                  ديالکتيک ، خصوصيت عمومی و اساسی ماده و پديده های نا            
را هر فدر ممکن    ) غير مادی (حال اگر خدا يا عامل ماورا الطبيعه         . عادی ندارد ، بل که شعور و آگاهی نيز امری است مادی               

 توانيم آن را در چهار       است به مفاهيم فلسفی و متافيزيک آن نزديک کنيم و از برداشت های عاميانه پرهيز نماييم باز نمی                       
از نظر مذهب خدا عاملی است غير مادی که ماده بی شعور و بی شکل را خلق کرده و به تحرک                        . چوب ماترياليزم بگنجانيم  

در آورده، مذهبی ها ممکن است از تفسير عقايد خود، به مکتب های مختلف ايده آليستی گرايش داشته باشند، وحدت                            
 . باشند ولی هر گز نمی توانند ماترياليست باشندوجودی و ياپيرو مکاتب ديگر

مذهبيون معتغدند که هستی ، مخلوق و يا تحت تاثير عامل غير مادی ماوراءالطبيعه است و نيز غايب آنرا تعيين کرده و بدين                           
 شده از   ترتيب خدا علت و غايب هستی است و طبيعت و همه پديده های آن از جمله جامعه، در جهت مقصود و غايب تعيين                        

جانب خدا برگشت کرده و به اين ترتيب تکامل طبيعی دترمينيرم تاريخی و علمی همه ناشی از دو عامل فاعلی و غائی است                          
شايد بخواهند ماترياليزم را ازدياليتيک  جدا کنند و در اين صورت با توجه به اصول ماترياليسم                   . که در خدا وحدت  می يابد      
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ديالتيک مارکس و انگلس با ديالتيک هگل          .  ماده، اين اصول چه محلی از اعراب دارد            ديالکتيک معلوم نيست با حذف      
 :مهم ترين اصول اين است. اختالف اساسی دارد، و با تحليل صحيح، جز رابطه ای صوری، رابطه ای با آن ندارد

 اصل همه ی پديده های مادی        به موجب اين   - قانون تاثيرات متقابل پديده های مادی در يکدگر به طريق وحدت و تضاد                -١
ترکيبی از عناصر و نيروهای متضادند و تغيير و دگرگونی خصلت  اصلی آن هاست و وحدت پديده ای است موقتی و نسبی                          

 .در حالي که پروسه تغيير که با تاثير متقابل و تضاد تعيين می شود مطلق و هميشگی است

ب اين اصل تغييراتی که در پديده های مادی وقوع می يابد فقط کمی                 به موج  - قانون تبديل کميت به کيفيت و بالعکس        -٢
تراکم کميات باالخره منجر به کيفيات تازه ای می شود که به صورت يک جهش ظاهر می گردد که در مقايسه با                            . نيستند

د می آيد به اندازه     تغييرات تدريجی کمی ، ناگهانی به نظر می رسد و کيفيتی که در نتيجه ی جمع شدن تغييرات کمی بوجو                     
کيفيت اصلی واقعيت دارد و اما اين کيفيت جديد به طور مکانيکی قابل تبديل و تحليل به ديگری نيست و نيز فقط محتوای                           

 .کيفيت جديد در درون خود رشد کرده و عوامل تازه ای را بوجود آورده است. مقدار بيشتری از کيفيت نيست

هر حالت و يا مرحله از پيشرفت و        . شته تغييرات کمی و ظهور کيفيات پايان ناپذير است         به موجب اين اصل ر     - قانون نفی    -٤
تکامل به مثابه سنتزی است که تضادهايي را که در سنتز قبلی وجود داشت را حل می کند و تضادهای ويژه ی خود را در                               

کتيک صد در صد با ماده کنکرت مربوط بوده         به اين ترتيب می بينيم که اصول ديال       . سطح تازه ای از کيفيات بوجود می آورد       
کسانی که ديالکتيک مارکس را به معنی ديالکتيک هگل تلقی می کنند و از ديالکتيک                  . و بدون آن معنی و مفهومی ندارد       

يک فقط تز و آنتی تز و سنتز را آن هم در زمينه مقوله های ذهنی می گيرند ممکن است با نفی ماترياليسم خود را تابع ديالکت                            
 .دراين صورت بايد به آن ها تذکر داد که ديالکتيک آن ها ديالکتيکی ايده آليستی است. بدانند

در اين حالت بر تمام پروسه ها ، مشيت الهی و به صورت علت غائي حکم می راند و همبستگی ماده و پديده های مادی و يا                              
در اين صورت ، تز و آنتی تز نيست که          . ای بعدی نيست  حرکت کمی و کيفی و تضاد درونی آن عوامل تعيين کننده پديده ه             

سنتز از قبل تعيين شده و جهان در جهتی که از جانب معمار آن قبال در نظر گرفته شده حرکت می                       . سنتز را بوجود می آورد    
آن ها . بپذيرنددالئلی در دست است که نشان می دهد مذهبی ها حتی نمی توانند مترقی ترين مکتب های ايده آليستی را                   . کند

عامل غير مادی مذهبی ها يعنی خدا فقط عاملی نيست           . نمی توانند ايده آليسم ارسطو ، افالطون ، دکارت و هگل را بپذيرند              
که در آغاز ، جهان را خلق کرده و غايت آن را معلوم نموده باشد ، او عاملی است که دائم در جهان فعاليت می کند و قادر                                

اگر چنين نبود پرستش و تقديس او نه تنها ضرورت نداشت بلکه اعمالی             . ا به تمايل و اراده خود تغيير دهد       است هر پروسه را بن    
اگر خدا به فرض عاملی غير مادی بود که جهان را خلق کرده و در همان بدو خلقت ، قوانين                        . زائد و احمقانه تلقی می شد      

 کرده و غايت جهان را نيز در نهاد قوانين و نواميس مادی جهان                 نيز خلق ) مثل اصول ديالکتيک    ( حرکت و تکامل ماده را       
خلق کرده و ديگر هرلحظه در تغيير جهان و پديده های مهم و پيش پاافتاده ی آن دخالت ندارد ، چرا بايد اورا پرستيد و                                 

در ) وحی  ( اد رابطه با آن      چرا پيامبران با ايج   ! آداب و تشريفات مذهبی را به جا آورد و از او برای موفقيت مدد گرفت ؟                     
دخالت می کنند؟ واقعيت اين است که مذهبی ها خواه مسلمان و خواه               ) از طريق دگرگونی جامعه      ( دگرگونی های جهان    

آن ها نمی دانند که ماترياليسم ديالکتيک برای جهان و طبيعت،           . مسيحی ، خواه بودايي ، اصول ديالکتيک را درک نکرده اند          
 .ز قبل تعيين شده و علت غائي قائل نيستسرنوشت محتوم ا

قوانين ديالکتيک ، قوانينی است عينی که از مشاهده حرکات پديده های مادی به وجود آمده است و تنها همين روابط مادی                         
ديالکتيکی است که پديده های فعلی را به وجود می آورد و اين ها مطالبی است که پايه گذاران ماترياليسم ديالکتيک و                             

 .فسران و شاگردان آن ها به حد کافی روشن کرده اندم
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با اين مقدمات بايد مارکسيست های       . غرض اين است که به اقتضای مهم ترين تناقضات اين ايدئولوژی تلفيقی اشاره کنيم                 
 اساسی و حل     لنينيسم را نمی پذيرند و با آن اختالف         -مذهبی بپذيرند که ماترياليسم ديالکتيک يعنی مبانی فلسفه مارکسيسم           

 .ناشدنی دارند

 اسالم و ماترياليسم تاريخی
ماترياليسم .  ماترياليسم تاريخی کاربرد اصول ماترياليسم ديالکتيک در زمينه های جامعه و تاريخ تکامل جامعه بشر است                      

ماعی می شناسد   ماترياليسم تاريخی ، تحوالت اقتصادی را اساس تحوالت اجت        . تاريخی مبتنی است بر ضرورت و جبر تاريخی         
 :و معتقد است جامعه دارای دواليه است 

 .زير بنا و روبنا

 :زير بنا شامل دو جنبه است 

 . نيروهای مادی توليد ، يعنی تکنيک و وسايل توليد-الف 

 )توزيع و مبادله (  روابط توليدی ، يعنی نظام مالکيت -ب 

غيرطبقاتی که آن را کمون اوليه می نامد به صورت جامعه ی            ماترياليسم تاريخی معتقد است که جامعه بشری از يک صورت           
 .طبقاتی تکامل يافته و اين صورت ها عمدتا بردگی ، سرواژ و سرمايه داری است

جامعه در جهت تکامل خود به جامعه ی غيرطبقاتی عالی به سطح بسيار تکامل يافته تکنيک می رسد که مرحله ی مقدماتی                          
ماترياليسم تاريخی تاکيد می کند که مبارزه طبقاتی نقش تعيين کننده ای         . هايي آن کمونيسم است   آن سوسياليسم و مرحله ی ن     

در ماترياليسم تاريخی   . در تکامل جامعه دارد و درتمام زمينه های اجتماعی گرچه ظاهرا اغلب بطور ناآگاه ، عمل می کند                      
، علوم ، فلسفه ها ، ايدئولوژی ها و بسياری پديده های ديگر             هم چنان که قوانين ، دولت ها ، هنرها          . مذهب بخشی از روبناست   

با . عوامل روبنايي گرچه در زير بنا اثر متقابل می گذارند ، لکن خود تابع تغييرات زيربنايي است                       . عوامل روبنايي هستند   
له عينی از تکامل جامعه بوده بدين ترتيب هر دين و يا مذهب مربوط به روبنای يک مرح. دگرگونی زيربنا ، روبنا تغيير می کند      

، بطور کلی پديده ای     ) مثل ديگر عوامل روبنايي     ( يعنی اديان و مذاهب جنبه ی طبقاتی دارند         . و قطعا تابع تضاد طبقات است     
 .به نام مذهب نمی تواند خارج از قوانين تکامل جامعه ی بشری وجود يافته و به حيات خود ادامه دهد

ولی آيا مذهبی های مارکسيست می توانند اين نحوه ی تلقی را             .  ديالکتيک است  - تابع ماترياليسم    به عبارت ديگر مذهب نيز    
و با چه معياری اسالم از مذاهب يکتاپرست ديگر متمايز می شود ؟             ( مذهب و بخصوص اسالم       «: بپذيرند؟ آن ها معتقدند که      

پيغمبران و بخصوص محمد    . خ ، بل که سازنده تاريخ است       اسالم نه محصول تاري   . خارج از ديناميزم تاريخ عمل می کند       ) 
محمد و آئين او يک عامل روبنائي از مرحله ی            . رسالت يافته اند که جامعه را بسازند و روابط اجتماعی را دگرگون سازند               

را حفظ  فقط بايد اصالت آن     . آئين محمدی ابدی است     . بردگی سرواژ نيست که با دگرگون شدن زيربنا دگرگون می شود            
نظريات مارکسيست های مذهبی در مورد مذهب و اسالم درست در نقطه مقابل                 . »کرد و آن را با دانش جديد تعبير کرد           

پس تکليف چيست ؟    . آن ها اين تناقض را انکار نمی کنند ، زيرا اصال قابل انکار نيست              . مارکس و مارکسيست ها قرار دارد     
. تازه ای از اسالم بزند و جای گاه آن را در ماترياليسم تاريخی از نو تعيين کند                     می گويند بايد مارکسيسم دست به تحليل          

از ديدگاه  . نظريات مارکس و لنين و ديگران از اسالم درست برخالف تبيين مذهب ، به عنوان يک عامل روبنايي است                          
ميالدی عربستان و دنيای اطراف آن      مارکسيسم ، اسالم در آغاز ظهور ، يک عامل روبنايي از جامعه ی عقب مانده قرن ششم                    

آن چه را که به عنوان حشو ، مذهبی ها می خواهند از آن بزدايند ، زائده های طبيعی و ضروری است که برای انطباق                              . بود
به اعتقاد مارکسيسم ، کوشش هايي که از چند دهه           . خود با جامعه های مختلف معاصر و سپس با جامعه های پيشرفته است                

ی تجدد اسالم به عمل می آيد کوشش هايي است که برای انطباق اين مذهب با جامعه ی سرمايه داری و شرايط تازه                        پيش برا 
اجتماعی و اخيرا با خصوصيات ضدامپرياليستی بورژوازی ملی در کشورهای اسالمی به عمل می آيد و هدفش اين است که                       
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در هر حال اسالم    . ی سرمايه داری ، و بخصوص بورژوازی ملی کند          وابستگی طبقاتی اسالم و فئوداليسم را تبديل به وابستگ          
 .يک عامل روبنايي طبقاتی خواهد بود

 ايدئولوژی مارکسيسم اسالمی چه مسائلی را به دنبال می آورد؟
يک کسانی که رابطه بسيار مهم تئوری با عمل را درک نمی کنند می توانند بدون دغدغه ی خاطر دچار بی بندوباری ايدئولوژ                     

اين عده فکر می کنند که اعتقادات ايدئولوژيک امری فرعی و بی اهميت است که گويا بنا بر سنت و عادت بايد جايي                       . باشند
 لنينيسم به عنوان يک عامل بنيادی به خلوص ايدئولوژی خود            -حال آن که مارکسيسم     . در جريانات سياسی به آن اعطا شود       

 :ببينيم اين اهميت ناشی از چه عواملی است . ی دهدمی انديشد و به آن اهميت درجه اول م

 . ايدئولوژی هر جريان سياسی تابع وابستگی های اجتماعی آن جريان است-١

 خصوصيات هر ايدئولوژی ، نحوه ی خاصی از شناخت و تجزيه و تحليل جامعه و محيط اجتماعی و سياسی را بوجود می                        -٢
 .زه اثر می گذارد ، چه رسد به تعيين استراتژی و تاکتيک مبارزهآورد که در تعيين جزئی ترين مسائل مبار

ظرفيت های مختلف مبارزاتی و نحوه ی       .  ايدئولوژی های مختلف ، تربيت های سياسی و مبارزاتی مختلف را به دنبال دارد              -٣
رت ايدئولوژی غير قابل    بدين ترتيب اهميت و خلوص و شه      . تلقی های متفاوتی را از دوستان و دشمنان جنبش ظاهر می سازد           

 .انکار است

مذهبی های مارکسيست نمی توانند منشا طبقاتی جريان سياسی خود را ناديده بگيرند و صرف نظر از اين که اين جريان نيز                           
بخشی از خرده بورژوازی است ، از نظر توليد سياسی نيز درون جريان سياسی بورژوازی ملی پرورش يافته و عالئق جدی خود                    

برای اين مبارزان، حقانيت و سودمندی اسالم نبوده است که آن ها را وادار به ترکيب                      .  اين جريان قطع نکرده است       را با 
مارکسيسم با اسالم نموده بل که برعکس آن ها نيز بنا بر عادت و سابقه ، اغلبشان در خانواده های متعصب  مذهبی بوده اند و                            

در يک کالم قبل از هر      .  آزادی يا انجمن اسالمی مهندسان پرورش يافته اند         سپس در جريان سياسی اجتماعی مذهبی نهضت       
در شناخت اين جريان    . چيز ديگر مسلمان بوده اند و سپس بنا بر ضرورت های سياسی ، مارکسيسم را مورد عنايت قرار دادند                    

سازمان مجاهدين خلق طی    . اعتنا بمانيم سياسی ما نمی توانيم در نحوه ی جريان يافتن و تکامل و ترکيب اين جريان سياسی بی                  
دو سال اخير بنا بر همه گير شدن مارکسيسم و شکست ايدئولوژی های ناسيوناليسم و مذهبی بورژوازی ملی در ميدان های                          
مهم جنبش ضدامپرياليستی جهان به مارکسيسم روی آورد، بی آن که ايدئولوژی قديمی خود را که ناسيوناليسم مذهبی است                    

ده باشد و آن ها بی آن که توجهی به تناقضات تئوريک و عملی اين دو ايدئولوژی داشته باشند سعی کرده اند                              ترک کر 
لکن در اين شناخت همواره  مذهب دخالت کرده و آنان را از                . شناخت مارکسيستی از جامعه را اساس کار خود قرار دهند           

در عمل نيز اين ترديدها و دوگانگی ها بروز         . روم کرده است  داشتن يک برداشت صريح و قاطع نسبت به مسائل اجتماعی مح           
مع ذالک ، مهم تر از همه تاثير اين            . کرده و تحليل دقيق مراحل رشد و نحوه عمل آنان ، اين ضعف را آشکار می سازد                      

 :ايدئولوژی تلفيقی در تعيين استراتژی و تاکتيک از جانب اين سازمان است که ما به آن می پردازيم 

 ئل استراتژيکی و تاکتيکی ناشی از ايدئولوژی مارکسيسم اسالمیمسا
 در مسائل استراتژيک ، مذهبی های مارکسيست سعی می کنند استراتژي و تاکتيک های خود را با معيارهای مارکسيستی                      -١

شناخت نيروهای  لکن علی رغم اين کوشش ، اولين مسئله استراتژيک ،              . تعيين کنند و اسالم را کمتر در آن دخالت دهند            
انقالبی جامعه ، يعنی کيفيت مبارزاتی آن ها ، يعنی تعيين نيروهای بالفعل و بالقوه و متناسب با هر مرحله از انقالب ، متکی                             

مذهبی ها در شناخت نيروها و      . شدن به نيروهای بالفعل به خاطر ايجاد اهرمی برای به حرکت درآوردن نيروهای بالقوه است                
در . ان ، بخصوص در تعيين موقعيت بورژوازی و قشرهای خرده بورژوازی دچار اشکال اساسی می شوند                    طبقات جامعه اير  

 ضدامپرياليستی از جنبش کارگری ، دچار مشکالت ابهام انگيزی هستند که نمی توان اين                 -تعيين حد و مرزهای جنبش ملی       
 به صورت جمعی و خواه به صورت فردی در              اين مشکالت خواه  . مشکالت را حمل بر اندک بودن مطالعه سازمان کرد           
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آن ها نمی توانند به اين سئواالت با صداقت و صراحت پاسخ گويند که آيا خود را جزئی    . کيفيت ايدئولوژی آن ها ريشه دارد     
ش دومين مسئله اشتباه روی ميزان واقعی نفود مدهبی و تعيين نق           ! و بخشی از جنبش کارگری می شناسند يا از جنبش ملی ؟               

مذهبی ها به نفوذ مذهب پربها داده و تحوالت اجتماعی را در تضعيف موقعيت مذهب در جامعه به                   . آن است بر روی توده ها     
سومين مسئله درنظر نگرفتن امکانات واقعی      . حساب نمی آورند و در نتيجه در تعيين تاکتيک های الزم دچار اشتباه می شوند               

جه نمی کنند که قشرهای مذهبی مثل بازاری ها و کسبه شهری در جنبش مسلحانه                 آن ها تو  . قشرهای مذهبی در جنبش است    
بخصوص در مراحل اول درگيری      . کمتر از ديگر قشرهای خرده بورژوازی و طبقه کارگر نيروی بالفعل به حساب می آيند                 

تعيين تمايالت انقالبی و محافظه     مسلحانه ، مذهبی ها نه فقط روی امکانات واقعی اين قشرها دچار اشتباه هستند ، بل که در                       
چهارم ، تعيين   . اين مسئله نيز مشکالت تاکتيکی برای اين جنبش ايجاد خواهد کرد            . کارانه اين قشرها نيز دچار اشتباه هستند       

در انقالب توده ای در جامعه ی نوين به معنی دموکراسی خلق               ) حتی به معنی اسالم متجدد       ( سرنوشت و موقعيت مذهب      
 لنينيسم به مذهب در جامعه نوين به مثابه بقايای روبنايي جامعه های گذشته می نگرد که بايد طبق برنامه ای                     -رکسيسم  ما. است

مذهبی ها که اسالم را برای تمام مراحل تکامل جامعه ضروری می شمارند             . پی گير از طريق مسالمت از جامعه ريشه کن شود         
آنان ناگزيرند درست در مقابل اين مسئله قرار گرفته و در صورت به دست    . ان دهند قطعا نمی توانند در اين مقصود همراهی نش       

بکوشند و ايده آل های      ) مذهب متجدد   ( آوردن رهبری انقالب و تامين حاکميت برای خود ، در جهت گسترش مذهب                  
بی را سد کنند مگر آن که به          آن ها حتی ناگزيرند جلوی هرگونه فعاليت غيرمذه         . اسالمی را در جامعه ی نوين برپا سازند         

در واقع پنجمين   .  لنينيسم اعتقاد داشته باشند     -ديکتاتوری خلق و ديکتاتوری پرولتاريا ، يعنی اين اصل اساسی مارکسيسم                 
آيا مذهبی ها به ديکتاتوری پرولتاريا      . مشکل در همين اصل مارکسيستی که از جانب لنين مورد تاکيد قرار گرفته ، قرار دارد                 

اد دارند؟ آيا ايدئولوژی خودشان را از طريق ديکتاتوری در جامعه تعميم خواهند داد ؟ آيا بورژوازی و بخصوص                              اعتق
را در جامعه   . ) بازاری ها ، پيشه وران که مذهب در زندگی آن ها نقش بيشتری دارد              ( قشرهای ميانه و باالی خرده بورژوازی       

ل درصورتی بروز می کند که جنبش انقالبی تحت رهبری اين جريانات تلفيقی             ی نوين تحليل خواهند برد ؟ البته همه ی مسائ         
ولی به هر حال ، مبارزين مذهبی        . قرار گيرد و جامعه ما سرنوشتی مانند الجزاير ، مصر ، عراق و اندونزی سوکارنو پيدا کند                   
اين پرسش عمال در جامعه های       . دمارکسيست خواستار رهبری و خواستار حاکميت اند و بايد به اين پرسش ها پاسخ بدهن                  

خالصه کالم اين است که مذهبی های مارکسيست در شناخت جامعه معاصر و تعيين نيروها و اتکا                     . يادشده داده شده است   
درست به آن ها دچار اشتباهند و انقالب و پيروزی نيز حاکميت زحمتکشان و طبقه ی کارگر را به خطر انداخته ، مانع پيروزی           

واهند شد مگر آن که قدم به قدم  ودر هر مرحله  ، تاکتيک های خود را تصحيح کرده و از جريان سالم انقالب                               انقالب خ 
پيروی کنند و سرانجام در جانب گيری از مارکسيسم يا اسالم با قاطعيت انقالبی عمل کنند و نحوه ی تلقی خود را بطور                               

 .اصولی و اساسی تصحيح کنند

   در مسائل تاکتيکی-٢

کتيک اين خصوصيات را دارد که تمام برداشت های ايدئولوژيک و تمام خصوصيات استراتژی بايد در آن شکل گرفته و به              تا
مورد اجرا گذارده شود ، بنابراين در مسائل تاکتيکی تئوری بيش از هر مورد ديگر به عمل نزديک می شود و در واقع تئوری                          

 .تان مذهبی مارکسيست ما در اين زمينه اساسی چه می گويند و چه می کنندحال ببينيم دوس. در خدمت عمل قرار می گيرد

اگر فردی واجد کليه ی صفات مبارزه        . يکی از اصول بنيادی سازمان مجاهدين خلق ، عضوگيری از ميام افراد مذهبی است                
روی اين  . سازمان راهی ندارد  جويي و سياسی باشد و فقط معتقد به مذهب نبوده و آئين مذهبی به جای نياورد به درون اين                        

از سوی ديگر نگاهی به ترکيب      . اصل تکيه می شود و آن را الزمه ی تامين وحدت ايدئولوژيک در درون سازمان می شناسد                 
اجتماعی افراد اين سازمان نشان می دهد که بيش از هر سازمان سياسی ديگر با عناصر روشنفکر خرده بورژوا سروکار دارد و                        
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تی خود مذهبی ها نمی توانند منکر شوند که در بين قشر روشنفکر جامعه ی ما مذهب نقش بسيار اندک و                          در عين حال ح   
 استثنايي دارد ، ببينيم نتيجه چه می شود ؟

  به دليل ترکيب اجتماعی افراد اين سازمان و ديگر سازمان های انقالبی که مبارزه مسلحانه را در شرايط حاضر                     -مقدمه ی اول    
 .اند روشنفکران بالفعل ترين نيروهای انقالب در مرحله ی فعلی هستندپذيرفته 

 روشنفکران از انگيزه های مذهبی  پيروی نمی کنند و تمايل ناچيزی آن هم در افراد قليلی از اين قشر به انجام                       –مقدمه ی دوم    
 .مراسم و آئين مذهبی وجود دارد

ای بالفعل جامعه در مزحله فعلی محروم کرده اند و مرز عبورناپذيری بين             مجاهدين خلق خود را از  قسمت اعظم نيروه        : نتيجه  
 .خود و آن ها کشيده اند

تمايالت و اعتقادات مذهبی در ترکيب سياسی و نظامی افراد اثر گذاشته و از شناخت علمی هر موقعيت و به کارگرفتن کليه                         
 درک خصوصيات دشمن در عمل باز مانده اند و به               مذهبی ها از  . عوامل موجود در مکان و زمان جلوگيری کرده است           
اخالق و آداب و مفاهيم بورژوائي آن در نحوه ی عمل اين مبارزات              . معيارهای غير عملی و غير مارکسيستی متوسل شده اند         

جود فاتاليزم مذهبی در لحظات حساس جانشين به کار گرفتن تمام امکانات مو            . دخالت کرده و به سود دشمن تمام شده است        
اين حالت  . شده و آگاه و ناآگاه به جای اتکا به امکانات ، حتی جزئي ترين آن ها ، به تقدير و مشيت الهی متوسل شده اند                             

 .بخصوص در مواردی که دشمن در حال غلبه و تسلط بوده است به چشم می خورد

ذهبی قشرهای محافظه کار جامعه ، موجب شده          ارزيابی اشتباه در تعيين نيروهای بالفعل و بالقوه و پربهادادن به تمايالت م                
اين مسئله واجد اهميت زيادی است و ما به تحليل مشروح تری از             . بورژوازی ثمربخش بودن تاکتيک های مذهبی راتاييد کند       

به عبارت ديگر ممکن است       . اصوال به کار گرفتن تاکتيک های مذهبی مستلزم اعتقاد به مذهب نيست                 . آن می پردازيم   
ی غير مذهبی نيز برای تدارک انقالب و به حرکت درآوردن توده ها به فکر استفاده از تاکتيک های مذهبی بيفتند ولی                       عناصر

بايد توضيح داد که در مورد دوستان مذهبی ما ، تاکيد روی به کاربستن تاکتيک های مذهبی با ايدئولوژی و استراتژی آن ها                         
 .هماهنگی دارد

به . هبی چه خصوصياتی دارند و در مرحله فعلی مبارزه به چه صورت هايي می توانند ظاهر شوند                   اول ببينيم تاکتيک های مذ    
کارگرفتن احساسات و اعتقادات مذهبی قشرها و طبقات جامعه و تاکيد براين احساسات و اعتقادات  عمده ترين صفات                           

ه و برافراشتن پرچم مبارزه مذهبی در راه         اوج اين نحوه عمل، دادن رنگ مذهبی کامل به مبارز           . تاکتيک های مذهبی است   
در شرايط کنونی تاکتيک    . دين برحق و به عبارت ساده تر اعالم جهاد مذهبی بر ضد دشمنان خداست که در حاکميت اند                     

 :های مذهبی به صورت های زير ظاهر می شوند

 . توسل به مراجع مذهبی و استفاده از ارتجاع و نفوذ رسمی آن-الف 

 . نص قرآن و نهج البالغه و ديگر کتب مذهبی برای توجيه حقانيت مبارزه با دستگاه حاکمه اتکا به-ب 

و استفاده از منبر و مسجد در اين روزها ، به طور کلی استفاده              ) مذهبی  (  تحريک احساسات مردم در روزهای سوگواری        -ج  
که با مذهب تضاد دارد و به عنوان هتک حرمت            از مجامع مذهبی در تحريک احساسات محافظه کارانه توده ها در مسائلی                

مثل تحريم مشروبات الکلی ، تخطئه سينما و موزيک و پاره ای مظاهر تمدن                 . مذهب و اصول و فروع آن به شمار می رود           
غرب که در جامعه  رايج شده ، مبارزه با لخت شدن زن ها به عنوان مدفرنگی در قبال چادر و چاقچور ، مخالفت با عکس ها                             

در اين موارد مذهبی ها روی زيان های اجتماعی اين مفاسد دست              . و تصاوير جنسی و از اين قبيل و بسياری چيزهای ديگر              
 .نمی گذارند و حداقل در بين توده ها و عوام الناس صرفا به مغايرت و منافات اين پديده ها با مذهب تاکيد می کنند
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و ميدان دادن به خشکه مقدسی ، به عبارت ديگر در حالی که مذهبی های                 تشويق و تخدير مذهبی های قشری و متعصب           -ه  
مارکسيست در محافل خاص روی تجديد سازمان مذهب و ترقی آن گفتگو می کنند در بين توده ها از کليه ی خصوصيات                         

 .ارتجاعی و محافظه کارانه مذهب حمايت کرده و به آن دامن می زنند

توضيحی که در اين جا الزم است داده         . هرست مفصل تری از تاکتيک های مذهبی ارائه داد         با تعمق و غور بيشتر می توان ف        
شود اين است که اين تاکتيک ها در مبارزه مسلحانه به طريق مخصوص به خود و اغلب با ترکيبی از مبارزه مسلحانه و مبارزه                          

خيص ميزان تمايالت مذهبی مردم در جامعه خود در         حال ببينيم چه معيارهايي برای تش     . سياسی به مورد اجرا گذاشته می شود      
 :دست داريم و استفاده عملی از اين تمايالت در جهت جنبش تا چه حد است ؟ دو پروسه را به عنوان فاکت تشريح می کنيم 

دانيم چنان چه می    .  حزب توده ، سی سال قبل با روش هايي که گاه ضدمذهبی بود پا به ميدان مبارزه سياسی گذاشت                     -الف  
 اشتباهات فاجعه آميزی مرتکب شد که هر کدام برای رميدن توده ها از آن                  ٣٢ – ٢٠اين حزب طی دوره دوازده ساله ی         

در برابر حزب توده دستگاه حاکمه موکدا از تاکتيک های مذهبی استفاده کرد و از نقطه ضعف های حزب توده                       . کافی بود 
تن رابطه غيراصولی با اتحادشوروی بود برای تحريک احساسات مذهبی و                که ناشی از عدم درک انترناسيوناليسم و داش           

ديری نکشيد که جبهه ملی به عنوان يک رقيب نيرومند وارد ميدان شد و چنان چه می                   . ناسيوناليستی توده ها استفاده می کرد     
علی . ک ها چگونه پاسخ گفتند    خوب می بينيم توده ها به اين تاکتي        . دانيم جبهه ملی نيز از تاکتيک های مذهبی سود جست          

رغم اشتباهات فاجعه آميز حزب توده ، اين حزب در بين قشرهای روشنفکر ، خرده بورژوازی و در بين زحمتکشان دارای                          
چند ده هزار عضو و چند صد هزار طرفدار پروپاقرص بود و حال آن که جامعه ايران در بيست سال اخير و بخصوص ده سال                           

 سرمايه داری وابسته و تحليل رفتن فئوداليسم و گسترش تمدن شهری و نفوذ تمدن غرب با توسعه ی                        اخير با گسترش نظام   
سريع تعليم و تربيت جديد ، تمايالت مذهبی به ميزان چشم گيری نه فقط در شهرها بل که در روستاها نيز روبه کاهش گذاشته   

از جنبش که اشتباهاتی چنين فاجعه آميز مرتکب شده            پرسش اين است که آيا در شرايط حاضر توده های ميليونی                . است
 حمايت نخواهند کرد ؟

تحليل پروسه مورد بحث نشان می دهد که در جامعه ما نيز مانند همه ی اجتماعات بشری معاصر ، توده ها از منافع و مصالح                             
 .گرفته باشداقتصادی پيروی می کنند و مذهب تنها در مقاطعی  می تواند در مبارزه ی آن ها موضعی 

 خرداد و تمايالت مساعد و هم دردی مردم با خمينی و مذهبيون تابع او در واقع همين اصل اخيرالذکر را تاييد                       ١٥ واقعه   –ب  
 .می کند

. زيرا صراحتا با حکومت مخالفت ورزيده بود      . خمينی به سرعت از گمنامی به شهرت رسيد و هم دردی توده ها را برانگيخت               
نبود يک رهبری شايسته ، در واقع . خرداد نه به خاطر دين بل به خاطر حفظ و تامين حقوق خود به ميدان آمدندمردم در پانزده   

. خال رهبری سياسی ، به خمينی و گروه های مذهبی امکان داد که از فرصت استفاده کنند و رهبری جريان را به دست گيرند                         
ی ، نيروهای بالفعل جنبش اند بلکه در آخرين مراحل جنگ توده               نه تنها در حال حاضر عناصر غيرمذهبی و حتی ضدمذهب           

چنان چه انقالبی های توده ای ديگر جوامع نيز          . های مليونی  نيز درمبارزه نيازی به اعمال تاکتيک های مذهبی وجود ندارد               
 .نيازی بدان نداشتند

 تاثير اندک نبايد گذشت و توسل به تاکتيک های       ولو تاثير مذهب اندک نيز باشد از همين       : اما ممکن است کسانی بگويند که       
 :ما اينک به زيان های ناشی از تاکتيک های مذهبی می پردازيم . مذهبی را بايد مجاز شمرد

 با توجه به اين که مذهب توده ها ، مذهبی است سطحی و خرافی که تحت تاثير دستگاه مذهبی است ، روحانيون و                             –الف  
مذهب متجدد شده مذهبی های مارکسيست در توده        . بی روی تمايالت آن ها اثر می گذارند       بخصوص کاست عالی رتبه مذه    

ها نفوذ ندارد و توده های عقب مانده را از حيث مرجعيت ، سنديت مذهبی محافل ارتجاعی و محافظه کا ررا معتبر می شناسد                         
ا و عمال به مذهب اعتبار بخشيده اند و زير          از سوی ديگر مذهبی های مارکسيست نظر      . نه روشنفکران تجددطلب در مذهب را     
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اين تابعيت از مذهب يک حق وتوی خردکننده به مراجع مذهبی می دهد که هرگاه اين جماعت را                    . لوای آن عمل کرده اند    
ر قاطع  تکفير کنند در رابطه آنان با توده های مذهبی يعنی کسانی را که با انگيزه های مذهبی می خواستند به دنبال بکشانند اث                         

به عبارت ديگر شيشه عمر مذهبی ها در دست مراجع عالی مذهبی قرار می گيرد و هرجا که انقالب با مصالح آنان                      . می گذارد 
چه زمانی اين مراجع مرتجع و حداقل محافظه کار اين شمشير دموکلس را                . مطابقت نکند اين شيشه را بر زمين خواهند زد          

هبی های مارکسيست تکفير شوند ، توده ها از پی آن ها خواهند آمد ؟ با زحمت و                        فرود خواهند آورد؟ آيا چنان چه مذ        
صرف انرژی زياد توده های غيرمذهبی يا توده هايي که انگيزه ی مبارزه شان مذهب نيست ، يعنی همان کسانی که در اول                            

از هم اکنون وحشت تکفير در سيمای        . بحث به آن ها اشاره شد از پی آن ها خواهند آمد ؟ البته نه با تاکتيک های مذهبی                        
سازمان مجاهدين خلق ديده می شود و آن ها را برخالف مصالح فوق سازمانی يعنی برخالف مصالح جنبش انقالبی به تک                         

از سوی ديگر اگر چنين تکفيری اعالم شود عناصر و افراد اين جنبش مذهبی                      . روی و محافظه کاری افراد می خواند          
سازمان ويا پيرامون آن چه خواهند کرد؟ آيا در اين صورت مذهب باز يک عامل تقويت کننده ی                        مارکسيست در درون     

دوستان مذهبی ناگزيرند خصلت های انقالبی جنبش خود        . وحدت ايدئولوژيک در بين آن ها به حساب خواهد آمد؟ قطعا نه            
ون از اين که در دادگاه ها رسما از مارکسيسم دفاع           آن ها از هم اکن    . را در حد تمايالت عاليه ی مراجع محافظه کار نگهدارند         
 .شده دچار نگرانی شده اند و اين نگرانی محق نيز هست

 در به کارگرفتن تاکتيک های مذهبی ، دستگاه حاکم ، بر مذهبی های مخالف خود برتری دارد و حداقل پايگاه مادی                         –ب  
 محافل مذهبی متحد شود ، بخصوص پس از سرکوبی اين محافل و دستگاه حاکمه همواره آماده است که با مرتجع ترين    . دارد

تامين تسلط خود بر آن ها و با تضعيف آن ها ، اين محافل آماده اند تا با اندک گوشه چشمی به خدمت سبعانه دستگاه درآيند                          
ذهبی مارکسيستی می تواند    و از آن جا که در مقابل مرتجعين مذهبی ، اکثريتی محافظه کار وضدانقالبی قرار دارند ، جنبش م                   

فراموش نبايد کرد که زمينه تاکتيک های مذهبی ، عقب مانده ترين توده ها               . از حمايت جناح انقالبی موثری برخوردار گردد      
هستند و در دست داشتن تريبون های مذهبی و امکانات عظيم و رسمی و دولتی در خنثی کردن تمايالت اين عقب مانده ترين                       

. اتب موثرتر است تا اقدامات محدود دوستان مذهبی ما در مقابل حرکت دستگاه حاکمه و محافل مذهبی                         توده ها به مر    
کمونيست ها همواره به پرده دری و افشاگری مراجع عالی مذهبی پرداخته و با بی اعتبارساختن آن ها به عنوان عناصر                                

اقعيت ها همراه صداقت انقالبی پادزهر موثری در خنثی           اين و . ضدانقالب  ومتحد استثمار و ارتجاع از خود دفاع کرده اند             
ولی آيا دوستان مذهبی ما توانايي به کاربردن اين تاکتيک  متقابل را . کردن کوشش های ارتجاعی محافل مرتجع مذهبی است       

 .ه حق ترديد داريمدارند ؟ آيا می توانند صدوهشتاد درجه گردش کرده ، مراجع عالی تشيع را مفتضح کنند ؟ در اين توانايي ب

 به کارگرفتن تاکتيک های مذهبی مانع رشد خصلت های انقالبی و ترقی خواهانه توده ها در جريان مبارزه و انقالب می                        -ج  
شود در حالی که عناصر روشنفکر و پيشرو مذهبی دچار مشيت و تقدير الهی باشند از توده های عقب مانده چه توقعی بايد                            

 روحيه در توده ها به سود انقالب است؟ آيا نبايد در رهايي توده ها از اعتقادات مسموم کننده مذهبی                     داشت ؟ آيا تقويت اين    
 که در تاثير منفی آن دوستان مذهبی ما هم عقيده اند کوشش کرد ؟

 ما در مقابل تاکتيک های مذهبی ضدانقالب چه بايد بکنيم ؟
به عبارت ديگر در مبارزه با مذهب دچار چپ روی             . ار نکنيم ما کوشش خواهيم کرد احساسات مذهبی توده را جريحه د            

ما حتی به احساسات مذهبی توده احترام می گذاريم وبه آن به کلی بی               . نشويم و کار فردا را در برنامه خود قرار نخواهيم داد           
خواهيم کرد مراجع   سعی  . اعتنا نخواهيم بود و بی آن که براستی ضروری هم باشد دست به تظاهر ضدمذهبی نخواهيم زد                     

ما می  . مرتجع مذهبی را در انظار توده ها بی اعتبار سازيم تا ضربه هايي که بر ما وارد خواهند آورد هرچه کمتر اثر داشته باشد                        
دانيم که مخالفت خاموش و گاه پرسروصدای مذهبی ، اکثرا از انگيزه های قشری و ارتجاعی سرچشمه گرفته و مبارزات                           

ما بارها شاهد همکاری و اتحاد صميمانه         . انه مراجع مترقی و مذهبی در دستگاه مذهبی در اقليت است              سياسی محافظه کار  
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ما هيچ گاه به سنديت و اعتبار       . ارتجاع سياسی و مذهبی بوده ايم و در اين زمينه دچار ساده لوحی و خوش باوری نخواهيم شد                 
ولی مادامی که اين    . ت ولو به عنوان تاکتيک کمک نخواهيم کرد       دستگاهی که دير يا زود در مقابل انقالب قرار خواهد گرف           

 .مراجع در مقابل دستگاه حاکمه قرار دارند و عليه ما وارد عمل نشده اند از هماهنگی با آن ها ابايي نخواهيم داشت

 تکليف ما با دوستان مذهبی مارکسيست چيست ؟
در شرايط فعلی با آن بطور کلی وحدت تاکتيکی و تا حدی وحدت              اين جريان و اين سازمان را دوست خود می دانيم ، زيرا              

تضعيف موقعيت اين جريان را در شرايط امروز تضعيف جنبش به حساب می آوريم و از آن پرهيز می                        . استراتژيک داريم 
يتی که با   احساس مسئول . کنيم و در عين حال در قبال اين جريان مثبت و مترقی در شرايط حاضر احساس مسئوليت می کنيم                     

پس خود را موظف می دانيم در جريان عمل و طی مراحل مبارزه در سطح معينی به                       . مصالح جنبش مسلحانه ارتباط دارد     
تصحيح و تبديل ايدئولوژی اين جريان کمک کرده و از آن ها بخواهيم ايدئولوژی خود را با مارکسيسم اصيل و انقالبی                            

در عين حال الزم می دانيم که کادرهای مبارزه مسلحانه ، بخصوص                   . نزديک ساخته و از ضرورت عمل پيروی کنند            
ما .  لنينيستی خود را در قبال آن حفظ کنند          -کمونيست ها نسبت به اين پديده آگاهی داشته باشند و هشياری مارکسيستی                 

ستی اصيل را در قبال     ناگزيريم علی رغم همکاری و تمايالت دوستانه نسبت به مذهبی های مارکسيست نقطه نظرهای مارکسي               
ولی در شرايط حاضر از تبليغ اين تعليمات بايد با احساس مسئوليت جدی                    . نظرات آن ها به کادرهای خود تعليم دهيم           

با اين  . جلوگيری کنيم ، زيرا در مرحله فعلی ، جنبش مسلحانه را از مبرم ترين وظايف بازداشته موجب تضعيف آن خواهد شد                    
ممکن است رفقای ما سئوال کنند که واقعا چقدر اميدواری         . م اين مقاله برکسی پوشيده نخواهد ماند      توضيحات ، هدف از تنظي    

داريم که دوستان مذهبی ما در عمل راه را از چاه تشخيص داده و روش ها و مبانی خود را اصالح کنند؟ پاسخ ما اين است که                     
وستان ما و عده کثيری از آنان را به سوی يک ايدئولوژی سالم               بسا ضرورت عمل و اعتقاد جدی به ادامه مبارزه انقالبی ، د             

ما شواهدی داريم که ضرورت مبارزه و نياز به درک             . ترديدی نيست که عده ای مارکسيست خواهند شد         . رهنمون گردد 
استرو در کوبا   نمونه زنده آن جنبش ک    .  لنينيسم اصيل کاناليزه می کند     -درست شرايط ، نيروهای مبارز را به سوی مارکسيسم          

 لنينيست نبودند و در جريان انقالب         –است که عناصر آغازکننده آن از جمله خود کاسترو در آغاز انقالب مارکسيست                    
 لنينيسم  -آيا همين ضرورت نيست که دوستان مذهبی ما را به سوی مارکسيسم              . ضرورتا مارکسيسم را پذيرفته و به کار بستند       

ين خاطر است که کسانی که به اين مقاله دست می يابند در عمل نقض غرض نکرده ، به جای                       کشانده است ؟ اين تاکيد به ا       
همان طوری که قبال نيز تذکر داده شد اين مقاله تماس ابتدايي با                    . تحکيم مبانی جنبش انقالبی به تضعيف آن نپردازند           

ست جنبش مسلحانه و به منزله تذکری به         مارکسيسم و مذهب است و در شرايط حاضر به مثابه هشداری به کادرهای کموني                
 .مبارزان مذهبی سازمان مجاهدين خلق خواهد بود
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 حزب طبقه کارگر در ايران
 

  حال حاضر موقعيت جنبش کارگری و جريان های مختلف آن در-اول
در شرايطی که اختناق رژيم و سيستم پليسی بسيار پيشرفته آن امکان ظهور و گسترش جنبش توده ای طبقه 
کارگر را غير ممکن ساخته است و در غياب يک سازمان انقالبی واحد که بتواند فرم و محتوای حزب طبقه 

کارگر و روشنفکرانی که ايدئولوژی اين طبقه کارگر را ارائه کند، جريان های متشکلی که از عناصر پيشرو طبقه 
اين جريان ها در حالی که در برداشت های خود از . را پذيرفته اند تشکيل شده، دچار تفرقه و پراکندگی هستند

 .  لنينيسم و در مشی اختالف دارند مجموعا نقش پيشاهنگ طبقه کارگر را به عهده دارند-مارکسيسم
شد که عناصر پيشرو طبقه کارگر به فعاليت های پراکنده گروهی روی شکست تاريخی حزب توده باعث 

حزب توده عليرغم ضعف های جدی و انحراف های فاجعه آميزش اين امتياز را داشت که جنبش طبقه . آورند
فعاليت گروهی که در يک مدت طوالنی به صورت . کارگر را در وطن ما در يک پروسه واحد رهبری می کرد

 برای تشکل جريان های جنبش سياسی طبقه کارگر شناخته شده بود باعث شد که جريان های موثرترين فرم
نتيجه اين فعاليت ها اختالفاتی بود که در خط مشی و برداشت های . مختلفی در اين جنبش به وجود بيايد

 چهار دسته طبقه  لنينيسم بروز کرده و در حال حاضر می توان اين جريان ها را در–ايدئولوژيک از مارکسيسم 
 .بندی کرد

جريان های ديگر عبارتند از رقبای حزب توده در خارج از کشور، گروه . اولين جريان، بقايای حزب توده است
ها و جريان های مخالف حزب توده در داخل کشور که بطور کلی به مشی سياسی معتقدند و باالخره جريان 

 .تقاد داشته و در اين راه فعاليت می کنندهای مارکسيست لنينيست که به مشی مسلحانه اع
همه ی اين جريان ها مدعی اند که رسالت رهبری طبقه کارگر را به عهده دارند و خود را پيشاهنگ اين طبقه و 

توجه نکردن به اين واقعيت ها ما را از کوشش اصولی در راه . يا بخشی از اين پيشاهنگ به شمار می آورند
 :اينک به اختصار موقعيت هر دسته را جمع بندی می کنيم.  طبقه کارگر باز می داردرسيدن به وحدت در جنبش

  موقعيت بقايای حزب توده-١
. اين گذشته برای او در چند زمينه امتيازاتی در بردارد.  حزب توده دارای يک گذشته شناخته شده است-الف

در راس اين . ها رابطه بين المللی داردحزب توده مورد پذيرش ده ها حزب کمونيست در جهان است و با آن
 .اين شناسائی امکاناتی در اختيار حزب توده می گذارد. احزاب حزب کمونيست شوروی قرار دارد

 جنبش کارگری که طی يک مدت نسبتا طوالنی تحت رهبری اين حزب قرار داشته باعث شد که در ذهن -ب
مردم . ز کارگران جوان اين حزب معروفيت داشته باشدکارگران قديمی آگاه و توسط آنها در سطح محدودی ا
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و ادامه کار راديو ) مثل جريان تشکيالت تهران(ماجراهای مختلف . نيز بطور کلی خاطراتی از اين حزب دارند
. معذالک اين خاطرات در اغلب موارد به سود حزب توده نيست. پيک ايران اين سوابق را يادآوری می کند

زب و بخصوص خيانت رهبران سرشناس آن را به ياد دارند و اين مغاير محبوبيت اين مردم خاطره شکست ح
 .حزب در بين مردم است

 حزب توده در خارج از کشور و بخصوص در اروپای شرقی شبکه ای از افراد مهاجر و پناهنده داشته و -ج
 توده می تواند به اتکای حزب. معدودی از دانشجويان ايرانی مقيم اروپا را به سوی خود جلب کرده است
اين امر بيشتر موکول به تشديد . شوروی امکاناتی در جوار ايران مثال در عراق، برای تبليغات به دست آورد

 .تضادهای خارجی در ايران و تيره شدن مناسبات ايران و شوروی است
نيست و طرفداران غير  پس از شکست مفتضحانه تشکيالت تهران حزب توده در داخل دارای نيروی متشکلی -د

اين طرفداران اصوال از افراد قديمی تشکيل شده اند که قادر به ايفای نقش مبارزاتی . فعال پراکنده ای دارد
 .نيستند

 وابستگی حزب توده به سياست شوروی که همچنان ادامه يافته است در شرايطی که به خاطر رابطه شوروی با -ه
رفته اند موجب بدبينی مردم به حزب توده شده  وحتی شنوندگان صدای رژيم مردم در مقابل شوروی موضع گ

حزب توده ناچار است نتايج . افراد انگشت شمار بيش نيستند» صدای ملی«پيک ايران نيز همچنانکه شنوندگان 
وخيم وابستگی خود به شوروی را تحمل کند و حتی از داشتن يک سياست تبليغاتی مستقل و فعال بر ضد رژيم 

 .روم بماندمح
اين حزب در دو .  حزب توده فاقد يک استراتژی و تاکتيک انقالبی است و عميقا دچار اپورتونيسم می باشد-و

ساله اخير به تدريج موضع اپورتونيستی خود را در مقابل جنبش مسلحانه تصريح کرده و با دفاع از تاکتيک های 
واقعيت اين است که حزب . لحانه حمله می کندبه جنبش مس» مشی سياسی«شکست خورده قبلی تحت عنوان 

در عين حال خود اين حزب هيچ . توده انتظار شرايط دمکراتيک را می کشد تا بتواند در آن به فعاليت بپردازد
حزب توده خود را حزب طراز نوين طبقه کارگر ايران . نقشی در ايجاد چنين شرايط دلخواهی برای خود ندارد

در دو دهه اخير ادامه حيات اين حزب . را وسيله ادامه حيات خود قرار داده است»  برادرحزب«می داند و عنوان 
چنين است موقعيت کلی . به ميزان زيادی بستگی به شناسائی آن توسط حزب کمونيست شوروی داشته است

 .اولين و قديمی ترين مدعی پيشاهنگی طبقه کارگر ايران
 تمايالت کمونيستی داشته، در گذشته متحد حزب توده به  که از سه دهه پيشحزب دمکرات کردستان

اين حزب تحت تاثير جنبش ملی . شمار می رفته ولی در حال حاضر مشی مستقل و مثبتی در پيش گرفته است
خلق کرد در عراق و با تکيه بر ستمی که خلق کرد در ايران تحمل می کند زمينه مساعدی در کردستان ايران 

ر عراق و حل اختالف های حزب دمکرات کردستان عراق با دولت عراق که به منزله تثبيت پايان جنگ د. دارد
موقعيت حزب . حقوق کردها در عراق است می تواند باعث تشديد فعاليت حزب دمکرات کردستان ايران شود

وجه دمکرات کردستان ايران از ويژگی های مهمی برخوردار است که باعث می شود جنبش مسلحانه به آن ت
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معذالک اين حزب در جنبش کارگری ايران و وحدت بخشيدن به آن به سبب همان ويژگی ها . خاص نمايد
 .دارای امکانات اندکی است

  لنينيست رقيب حزب توده در خارج ايران- موقعيت جريان های مارکسيست-٢
 آنها، مهمترين جريان های در حال حاضر سازمان انقالبی حزب توده، طوفان، کمونيست ها و کادرها و منشعبين

اين جريان ها عموما طرفدار مشی .  لنينيست منشعب و جدا از حزب توده در خارج از کشورند-مارکسيست
حزب کمونيست چين در جنبش جهانی و دو جريان اول به دنباله روی بی چون و چرای سياست خارجی 

 .جمهوری توده ای چين تبديل شده اند
 :ه شرح زير استموقعيت اين جريان ها ب

 طی چند سال اخير اختالف هائی که بر سر مشی در اين جريان ها بروز کرده آنها را به نيروهای -الف
کوچکتری تقسيم کرده است، اين جريان ها در حاليکه همه مدعی نقش پيشاهنگی طبقه کارگر هستند تلقی های 

مثال سازمان طوفان . ابق هر يک از آنها می شودمختلفی از خود و از مسئله حزب دارند که اساسا مربوط به سو
 حزب را وظيفه خود ايجاد حزب طبقه کارگر در ايران می داند در حاليکه سازمان انقالبی احيایخود را ملزم به 
 .قرار داده است

کيل تش» کار دهقانی« و يا » کار توده ای« بر سر مشی اختالف هائی بين آنها و جود دارد ولی عموما مدافع -ب
حزب طبقه کارگر در مرحله اول مبارزه و سرانجام اعتقاد کلی به مشی قهر آميز يعنی قبضه کردن قدرت از 

 .طريق جنگ توده ای هستند
 سازمان طوفان و سازمان انقالبی، کمونيست ها و کادرها امکانات چشمگيری در داخل ايران ندارند ولی -ج

خل کنفدراسيون دانشجويان ايرانی مقيم خارج از کشور اين سازمان در دا. شبکه هائی در خارج از کشور دارند
هر چند . ها فعاليت می کنند و با همکاری نيروهای جبهه ملی خارج از کشور بر ضد حزب توده مبارزه می کنند

با خارج شدن حزب توده از صحنه فعاليت های کنفدراسيون تضاد و مبارزه بين اين سازمان ها در درون 
 .يون تشديد شده استکنفدراس

تا کنون چند شبکه در .  در داخل کشور عده ای از اعضای سازمان انقالبی فعاليت پراکنده يا متشکلی دارند-د
. رابطه با اين سازمان تشکيل شده و دست به فعاليت های پراکنده ای زدند که از جانب پليس کشف شدند

 تحت تاثير مشی و روابط سازمان انقالبی قرار ور کلیبطاست که » سازمان رهائی بخش«آخرين اين شبکه ها 
 .داشت

چهره ضد آمريکائی چين، .  عقايد پروچينی ازاين جريان ها مدتها يک امتياز برای آنها به شمار می رفت-ه
مخالفت آن با مشی شوروی که در کشورها بخصوص بصورت رابطه با رژيم و تائيد ضمنی رژيم محکوم می 

ولی در دوساله .  کمونيست چين به سود جنبش ضد امپرياليستی عامل عمده اين امتياز بودشد و شعارهای حزب
اخير که از طرفی جنبش مسلحانه در سطح جامعه مطرح شده است و از طرف ديگر در صحنه جهانی تضاد چين 

 چين در بحران با آمريکا تعديل شده و چين به سازمان ملل راه يافته است به اعتبار چين آسيب رسيده و نقش
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در کاهش اعتبار چين بی تاثير نبوده ولی مهمترين عامل در از بين ) مثل بحران سودان و شبه قاره هند(های جهان 
مسافرت درباريان به پکن، تائيد . بردن امتياز جريان های پروچينی برقراری رابطه سياسی بين رژيم و چين است

نفتی، تائيد سياست داخلی رژيم و تائيد ضمنی سياست مکرر پکن از مشی رژيم در مقابل شرکت های 
ميليتاريستی شاه و نقش ژاندارمی او در منطقه، تمايل به گسترش هر چه بيشتر رابطه اقتصادی بين دو کشور و 
باالخره بی اعتنائی به موقعيت جنبش انقالبی در ايران و چشم پوشی در مقابل جنايت های رژيم ايران سيمائی را 

ن های پرو چينی از چين توده ای در جنبش ساخته بودند تيره ساخته است و اميدهائی را که در دل اين که جريا
اين موقعيت جديد چين باعث سردرگمی در جريان های . جريان ها رشد کرده بودند به نوميدی بدل ساخته است

 .طرفدار آن شده تاوان امتيازات قبلی را که داشتند از آنان پس می گيرد
بر اساس اين شناخت نادرست و با برداشت های .  شناخت اغلب اين جريان ها از جامعه ايران نادرست است-و

دادن حق تقدم به . کليشه ای از تجارب انقالب چين، اين جريان ها فاقد يک استراتژی و تاکتيک انقالبی اند
ت تضاد خلق با فئوداليسم و تشکيل حزب، محاسبه اشتباه روی دهقانان، تعين تضاد عمده جامعه به صور

 .امپرياليسم، کمبودهای اساسی اين جريان ها به شمار می روند
 لنينيست جنبش مسلحانه کسب - در چند سال اخير به موازات حيثيت و اعتباری که جريان های مارکسيست-ز

ا از دامان جنبش کرده اند و به ازای ده ها شهيد کمونيست که لکه ننگ زبونی و تسليم رهبران حزب توده ر
کارگری زدوده اند، سازش و خيانت عده ای از رهبران و افراد نخبه سازمان انقالبی، اعتبار اين جريان ها را با 

تضاد . از جمله اين ضعف ها بايد از مصاحبه نيکخواه، پارسا نژاد و الشائی نام برد. خطر جدی روبرو ساخته است
مسلحانه با موضع اين افراد در مقابل دشمن اين ضعف را بسيار چشمگير شديد موضع رهبران و افراد نخبه جنبش 

 .زمينه را برای رشد اين جريان ها در داخل کشور نامساعد می سازدمی سازد و 
در مقايسه با اپورتونيسم حزب توده که به اتکاء سوابق خود و رابطه با شوروی توانسته طی مدتی طوالنی دوام 

 .ر آينده تجزيه شده و توده های طرفدار آن ها به جنبش مسلحانه روی خواهند آوردبياورد اين جريان ها د
 . موقعيت جريان های مخالف حزب توده در داخل که به مشی سياسی اعتقاد دارند-٣

جريان هائی که زير اين دسته قرار می گيرند آنهائی هستند که پس از شکست حزب توده با همکاری انشعابی 
، » پروسه«نمونه اين جريان ها . به وجود آمدند و وظيفه خود را مبارزه با حزب توده قرار دادندهای حزب توده 

اين جريان ها هر يک به تنهائی خود را طبقه کارگر و يا پيش . ست» ساکا«و » مارکسيست های آمريکائی«
 ٣٥ز حزب توده در سال های گروه هائی که جدا از اين دسته، و مستقل ا. آهنگ اين طبقه در ايران می شناختند

کميته « آخرين اين گروه ها .  مرداد از جريان خارج شدند٢٨ تشکيل شده بود در دهه اول پس از کودتای ٤٢تا 
 .بودند» گروه های متحده«و » انقالبی

بطور کلی اين دسته گروه ها موقعيت خود را از دست داده اند و ماهيت آنها به قدر کافی برای جنبش روشن 
با آشکار شدن جنبش انقالبی مسلحانه زمينه فعاليت برای اين دسته جريان ها از بين رفته است مگر . ده استش

 .آنکه دشمن طبق نقشه بخواهد جريان های تازه ای برای گمراه ساختن نيروهای بسيج شده ايجاد کند
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 اخير ايجاد شده و رشد کرده در حال حاضر محفل ها، هسته ها و گروه های زيادی وجود دارند که طی دو سال
اين جريان ها زمينه . اين جريان ها گرچه مشی مسلحانه را نپذيرفته اند ولی به مشی ديگری نيز قائل نيستند. اند

مساعدی هستند که بايد در جهت جنبش مسلحانه کاناليزه شوند و برخورد جنبش با آنها اساسا با برخوردی که با 
 .د متفاوت استجريان های اپورتونيستی دار

  لنينيست جنبش انقالبی مسلحانه-موقعيت جريان های مارکسيست -٤
 اين جريان ها در دهه اخير به مثابه سنتز مبارزات گذشته جنبش کارگری و جنبش رهائی بخش بوجود آمده و 

قرار گرفته بيان کننده ضرورت های تاريخی ای هستند که در شرايط اختناق بی سابقه در مقابل جنبش انقالبی 
 .اولين ويژگی اين جريان ها اين است که در زير فشار روزافزون بوجود آمده و رشد کرده اند. است

 نظامی نه به عنوان يک فرم دائمی بلکه به عنوان موثر ترين فرم برای تشکيل عناصر پيشرو که -گروه سياسی
بر اساس ارزيابی دقيق موقعيت خود در مرحله اين گروه ها . ايدئولوژی طبقه کارگر را پذيرفته اند انتخاب شد

اين . تدارک نامی برای خود انتخاب نکردند و ادعای پيش آهنگی کل طبقه کارگر را نداشتند و هنوز نيز ندارند
جريان ها طی چند سال راه دشواری را طی کرده و سرانجام با رستاخيز سياهکل در سطح جامعه موجوديت خود 

 به خود اجازه دادند به مثابه چريک های فدائی خلقپس از درگيری خونين با رژيم بود که فقط . را اعالم کردند
 .بخشی از پيشاهنگ خلق با توده ها سخن بگويند

 لنينيستی در اين –عالوه بر چريک های فدائی خلق چند گروه و تعداد بيشتری محفل و هسته های مارکسيست 
هت تحقق آن گام برداشته اند و بنا بر اين مطلب فقط بر سر چريک چند سال مشی مسلحانه را پذيرفته و در ج

 .های فدائی خلق نيست
چريک های فدائی خلق به مثابه پيشرو ترين گروه در جريان های مارکسيست لنينيستی جنبش مسلحانه خط مشی 

ک چريک های در حال حاضر استراتژی و تاکتي. خود را در رساله ها و بيانه های مختلف اعالم کرده است
فدائی خلق پيشرو ترين وصحيح ترين استراتژی انقالبی جنبش به شمار می رود ولی اين استراتژی بايد در جريان 

موقعيت . عمل تکامل يافته، نقش تاريخی خود را در جنبش انقالبی طبقه کارگر و جنبش رهائی بخش ايفا کند
 : اين جريان ها در حال حاضر به شرح زير است

 ميان اين جريان ها چريک های فدائی خلق توانسته به مثابه پيشروترين جريان اعتبار و حيثيت زيادی  در-الف
 لنينيستی آماده اند تا در زير پرچم چريک های فدائی خلق متحد -جريان های ديگر مارکسيست. کسب کند

 مرهون خصوصيات اين پديده ای مثبت در جنبش کارگری و جنبش رهائی بخش به شمار می رود و. شوند
فداکاری، جسارت و پايداری در به کار بستن تاکتيک . مبارزاتی و ايدئولوژيک چريک های فدائی خلق است

 .های مسلحانه و داشتن يک برنامه استراتژيک و تاکتيکی از جمله اين خصوصيات به شمار ميرود
يان، هنوز موانع جدی در راه  عليرغم نقش محوری چريک های فدائی خلق و حيثيت  و اعتبار اين جر-ب

اين جريان ها هنوز از وحدت .  لنينيستی در جنبش مسلحانه وجود دارد-وحدت کامل جريان های مارکسيست
کامل ايدئولوژيک، استراتژيک و تاکتيکی برخوردار نيستند و بقايای بستگی ها و تنگ نظری های گروهی از 
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 رسيدن به چنپن وحدتی از وظايف مبرم هر يک از اين جريان کوشش آگاهانه در راه. آنها رخت بر نبسته است
 .ها به شمار ميرود

 در دوسال اخير اين جريان ها در مبارزه با رژيم توانسته اند حمايت معنوی مردم را به خود جلب کنند و به -ج
د زيادی غلبه بدبينی طبقه کارگر که ناشی از سازش های گذشته جريان های پيشرو با رژيم بوده است تا حدو

روشنفکران انقالبی به سوی جنبش مسلحانه روی آورده اند و آثاری از گسترش جنبش در ميان کارگران . کنند
 .و ديگر قشرهای شهری ديده می شود

 عليرغم اين نفوذ معنوی و کسب حيثيت در جامعه اين جريان ها نتوانسته اند نيروهائی را که به جنبش روی -د
محيط پليسی و ترور فزاينده رژيم عامل اصلی کندی سازمان دهی اين . جذب کرده و سازمان دهندآورده اند 

 .نيروهای تازه و استفاده از آنها جهت رشد سريع جنبش مسلحانه بوده است
 در پرتو مبارزات دو ساله اخير ايدئولوژی طبقه کارگر در پيوند با جنبش مسلحانه از حيثيت و اعتباری که در -ه
 .و دهه گذشته سابقه نداشته است، در جامعه برخوردار شده استد

بررسی مسئله حزب . اين طرحی از موقعيت حاضر جريان های وابسته به جنبش سياسی طبقه کارگر ايران است
طرح مسئله حزب بدون توجه به شرايط خاص و صرفا بر . بدون توجه جدی به اين موقعيت غير ممکن است

 . تواند کوششی در راه رسيدن به چنين حزبی به شمار روداساس اصول عام نمی
 

  تشکيل حزب مقدم بر مبارزه با دشمن است يا نتيجه آن-دوم
در اين مورد نيز کسانی پيدا شده اند که . در طرح مسئله حزب باز مسئله قديمی گاری و اسب به ميان آمده است

ند که مبارزه جدی و همه جانبه با دشمن را موکول به اينها کسانی هست. می خواهند گاری را جلو اسب ببندند
ما معتقديم حزب طراز نوين طبقه کارگر نمی تواند قبل از يک دوره مبارزه . ايجاد حزب طبقه کارگر کرده اند

ما معتقديم حتی در شرايطی که آزادی های اجتماعی . جدی با دشمن خلق و دشمن طبقه کارگر به وجود آيد
ب رژيم حمايت می شود احزابی که امکان موجوديت پيدا کرده اند عليرغم عناوين خود تا حدودی از جان

در اثبات اين مطلب سه نمونه تاريخی را ذکر می . فاصله زيادی تا يک حزب طراز نوين طبقه کارگر داشته اند
 .کنيم

حزب طبقه . ددر روسيه حزب سوسيال دمکرات کارگری مدتها فاقد خصوصيات حزب واقعی طبقه کارگر بو
با همه اينها حزب سوسيال . کارگر به صورت حزب بلشويک از پروسه طوالنی مبارزه با دشمن متولد شد

ممکن است فکر . دمکرات تا پيش از ظهور حزب بلشويک نقش پيش آهنگی طبقه کارگر را به عهده داشت
اين مطلب درست است . نکرده بودکنيم در اين مدت هنوز لنين خصوصيات حزب انقالبی طبقه کارگر را تعيين 

 يعنی هنگام کنگره دوم حزب ضرورت يک چنين حزبی را مطرح نکرده ١٩٠٣ولی می پرسيم چرا لنين تا سال 
بود؟ زيرا فقط پس از رشد و گسترش جنبش سياسی طبقه کارگر بود که ضرورت يک چنين حزبی احساس شد 

 ١٩١٩حال ببينيم پس از اعالم انترناسيونال سوم در سال . دو مسئله حزب تبديل به مهمترين مسئله کنگره دوم ش
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که خصوصيات حزب طراز نوين طبقه کارگر تعيين شده بود احزابی که زير همين نام به وجود آمدند تا چه حد 
 در جمهوری کومين ١٩٢١در سال . نمونه دوم حزب کمونيست چين است. واجد خصوصيات چنين حزبی بودند

 دوستی و همکاری کومين تانگ با دولت شوروی و جريان های کارگری امکان تشکيل تانگ بر اساس اصل
حزب کمونيست در اين . رسمی حزب و فعاليت علنی آن در منطقه تحت حاکميت کومين تانگ به وجود آمد

در جلسه نمايندگان انترناسيونال نيز . سال با حضور يازده تن به نمايندگی هفتاد تن موجوديت خود را اعالم کرد
تاسيس حزب شرکت کردند ولی اين حزب گرچه نام حزب کمونيست را داشت برای رسيدن به محتوای واقعی 

حزب توانست رهبری طبقه . حزب طراز نوين طبقه کارگر در چين نيازمند شرکت در فعاليت های وسيعی بود
 را از ١٩٢ تا ١٩٢٤فئودالی کارگر را در شهرهای بزرگ جنوبی به دست بگيرد و پروسه هائی چون جنگ ضد 

الزم بود با اپورتونيسم راست به رهبری جين توسيو مبارزه شود و حزب از دنباله روی کومين تانگ . سر گذراند
خالص گردد و سرانجام پس از مبارزه با اپورتونيسم چپ به رهبری لی لی سان، حزب خصوصيات انقالبی 

بی که راه پيمائی بزرگ را به انجام رساند، حزبی که جنگ حز. کامل و خط مشی صحيح را به دست می آورد
 . نداشت١٩٢١ضد ژاپنی را رهبری کرد جز نام خود شباهتی به حزب 

اين حزب عليرغم پذيرش .  حزب کمونيست ايران اعالم موجوديت کرد١٩٢١در سال . باز می گرديم به ايران
 .از نوين طبقه کارگر داشتايدئولوژی کارگری فاصله زيادی تا محتوای واقعی حزب طر

اين حزب از شرايط آزاد استفاده . در سال بيست حزب توده با يک برنامه دموکراتيک کار خود را آغاز کرد
کرد و به سرعت رشد يافت و با گسترش جنبش توده ای طبقه کارگر رهبری اين جنبش را به دست گرفت، 

همه اينها زمينه هائی بود برای .  از سر گذراند و مخفی شدنوسان هائی چون جنبش آذربايجان و پانزدهم بهمن را
اگر اين حزب می توانست عليرغم ضعف هايش بحران بزرگ پس از کودتا را از سر بگذراند، اگر . رشد حزب

صفوف و رهبری آن تصفيه می شد و زير ضربات سهمگين می توانست به حيات خود ادامه دهد، می توانست 
ولی چنانکه می دانيم اين . البی شده محتوای حزب طراز نوين طبقه کارگر را دارا شودتبديل به يک حزب انق

حزب انقالبی طبقه کارگر به مثابه عالی ترين نوع . حزب از حرکت بازماند، متالشی شد و جزبقايائی از آن نماند
 آنها که می خواهند از .پيشاهنگ طبقه فقط می تواند به دنبال يک مبارزه طوالنی و همه جانبه به وجود آيد

حزب طبقه )چنانکه طی چندين سال در اين راه کوشش به عمل می آمد( طريق تشکيل گروه های سياسی مخفی
چنين حزبی هرگز بهتر از حزب توده . کارگر را تشکيل دهند به راستی می خواهند گاری را جلو اسب ببندند

گروه هائی در کشور ما ديده شده اند که پس از . د بودنخواه) ٣٢و نه حزب توده در سال های بيست تا (فعلی 
مثال . يا حزب تبديل می کنند» سازمان«خستگی از عنوان گروه برای پنهان ساختن بی عملی خود نام خود را به 

مخفف سازمان » ساکا«را بر خود گذاشته بودند و » حزب کمونيست ايران«مارکسيست های آمريکائی نام 
 .ايران بودانقالبی کمونيستی 

ما فقط در پراتيک انقالبی می توانيم شرايط الزم برای تشکيل حزب را فراهم . پس نظر ما روشن و صريح است
 .حزب در مرحله معينی از پروسه طوالنی مبارزه بوجود می آيد نه در آغاز آن. سازيم
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  آيا پيش آهنگ طبقه کارگردر همه شرايط الزاما به صورت حزب است؟-سوم
اين . ياد آور شديم که پيشاهنگ طبقه کارگر در هر شرايطی الزاما فرم تکامل يافته حزب را نخواهد داشتقبال 

 لنينيست در - نظامی مارکسيست-گروه ها و سازمان های سياسی. هم در گذشته و هم در حال صادق است
نه فقط امروز که اين . روندشرايط حاضر می توانند برای يک مرحله از مبارزه پيشاهنگ طبقه کارگر به شمار 

جريان ها بخشی از پيشاهنگ طبقه کارگر به شمار می روند بلکه در فردا نيز که اين جريان ها به وحدت رسيده و 
ديگر جريان های جنبش کارگری را در جهت مشی خود کاناليزه خواهند کرد و در نتيجه جنبش انقالبی طبقه 

د، هنوز اين احتمال وجود دارد که پيشاهنگ طبقه کارگر صورت کارگر از وحدت نسبی برخوردار خواهد ش
 .را به خود نگيرد» حزب«

اوال در ادغام ارتش آزادی بخش يا نيروی نظامی در » حزب طبقه کارگر«تفاوت عمده چنين پيشاهنگی با 
بارزه جنبه يک به اين معنی که در غياب حزب، ارتش از سازمان سياسی جدا نيست و م. سازمان سياسی قرار دارد
 نظامی با جريان های سياسی و جنبش های سياسی و اقتصادی -ثانيا اين جبهه سياسی. جبهه اساسا نظامی را دارد
بديهی است تفاوت های ديگری نيز در نحوه عمل، وظايف و سازمان دهی بين آنها . وحدت سازمانی ندارد
ثل هميشه تحقق آن موکول به رشد جريان های در شرايط حاضر اين يک فرضيه است و م. وجود خواهد داشت

 .فعلی و پياده شدن اين فرضيه در عمل است
طرح اين مسائل ناشی از تجاربی است که اهميت مسئله حزب را برای ما مسجل می سازد واال آسان می توان از 

ين موقعيتی که مسئله حزب به طور کلی حرف زد و اعالم کرد که ما طرفدار تشکيل حزب طبقه کارگر در اول
 :اينک ما به اين مسئله می پردازيم که. شرايط مبارزه آن را ممکن و ضرور گرداند هستيم

 آيا حزب طبقه کارگر در همه شرايط خصوصيات واحدی دارد؟
بحث بر سر اين . اينجا ديگر بحث بر سر پيشاهنگ طبقه کارگر که می تواند اشکال مختلفی داشته باشد نيست

قه کارگر يعنی تکامل يافته ترين فرم پيشاهنگ طبقه کارگر در همه شرايط فرم و محتوای است که حزب طب
واحدی دارد يا نه؟ در اينجا می خواهيم خصوصيات چنين حزبی را در جريان جنبش انقالبی حاضر ودر آينده 

 .آن بررسی کنيم
يط مختلف فرم های مختلفی را تحليل جنبش جهانی طبقه کارگر نشان می دهد که احزاب طبقه کارگر در شرا

به عبارت ديگر . برگزيده اند و وظايف آنها بسته به خصوصيات مبارزه ای که بر عهده داشته اند تعيين شده است
-٧مثال حزب بلشويک در جريان انقالب . فرم و محتوای حزب طبقه کارگر در همه شرايط امر واحدی نيست

 و پس از شکست انقالب ناچار شد سازمان وسيع خود را تبديل به  وظايف انقالبی نظامی به عهده گرفت١٩٠٥
در جنگ جهانی اول کميته های حزبی در ارتش نفوذ کرد و در . شبکه های بسيار فشرده با کيفتيی عالی کند

پس از پيروزی انقالب اکتبر حزب سازمان و وظايف متفاوتی را خود گرفت، و در . خطوط جبهه گسترش يافت
 .دت حزب همچنان حزب لنينی طبقه کارگر بودتمام اين م
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می توان به . نمونه ها بسيار است. احزاب کمونيست در تمام کشورها چنين دگرگونی هائی را از سر گذرانده اند
 .حزب کمونيست فرانسه قبل از اشغال فرانسه توسط هيتلری ها و در مدت اشغال اشاره کرد

م و محتوای مختلفی به خود می گيرد بلکه احزاب طبقه کارگر در نه فقط يک حزب در موقعيت های مختلف فر
مثال حزب کمونيست ويتنام شمالی با حزب کمونيست . کشورهای مختلف ويژگی های مخصوص به خود دارند

آلبانی از نظر فرم، ترکيب اجتماعی و وظايف اختالف های چشمگيری دارد در حاليکه هر دو، قدرت را در 
 .مونيست در برزيل، کامبوج و عراق تفاوت های بسياری داردحزب ک. دست دارند

مهمترين . ما معتقديم حزب طبقه کارگر در شرايط کشور ما وظايف خاص و فرم خاص خود را خواهد داشت
مهمترين وظيفه اين حزب آماده ساختن توده ها برای يک . خصيصه اين حزب خصلت نظامی آن خواهد بود

ين که واضع خصوصيات حزب طراز نوين طبقه کارگر است به وظايف حزب در لن. انقالب قهر آميز است
 :که . حتی در شرايط مبارزه سياسی لنين تاکيد می کرد. رهبری نظامی توده ها عميقا توجه داشت

حزب طبقه کارگر موظف » .آماده کردن روانی توده ها به قهر انقالبی يکی از وظايف حزب کمونيست است«
هنگامی که ارتش و پليس ضد .  روشنفکران انقالبی را آماده برخورد نظامی قطعی با دشمن کنداست کارگران و

خلقی با آخرين تکنيک و تجارب ضد انقالبی مجهز است چگونه حزب طبقه کارگر می تواند خود را به کار 
تش های خود طبقات مسلط که سالح ها را تکميل می کنند و به ار« :سياسی محدود سازد؟ انگلس می گويد

احزاب انقالبی اگر می خواهند پيروز . روش های نوين جنگ را می آموزند، سطح خشونت را تعيين می کنند
ما در شرايط حاضر عميقا به خنثی کردن خشونت و قهر ضد انقالبی رژيم » .شوند بايد از اين سطح فراتر روند

رشد و گسترش اين مبارزه . اسی خود قرار داده ايماعتقاد داريم و به همين جهت مبارزه مسلحانه را تاکتيک اس
 نظامی را دارا باشد تا -ايجاب می کند حزب طبقه کارگر در آينده بيش از هر چيز خصوصيات يک ستاد سياسی

مهمترين وظيفه چنين حزبی سازماندهی ارتش آزاديبخش و رهبری جنگ توده . يک سازمان سياسی و اداری را
اين حزب سازمانی . کادرهای اين حزب افراد و فرماندهان ارتش آزاديبخش خواهند بوداکثريت . ای خواهد بود

در واحد های ارتش عناصر غير حزبی می توانند به فرماندهی عناصر حزبی برسند . جدا از ارتش خواهد داشت
مهمترين وظايف چنان حزبی . ولی فرماندهی و رهبری کل ارتش در هر حال در دست حزب خواهد بود

 :صرفنظر از سازماندهی ارتش و رهبری نيروهای مسلح عبارت خواهد بود از
 رهبری فعاليت های سياسی در جهت جنگ توده ای و به مثابه جبهه دومی برای اين جنگ و زمينه دائمی -الف

می به اين ترتيب احتماال عده ای از کادرهای حزب وظايف غير نظا. برای تدارک نيرو و نيازهای جنگ توده ای
 . بر عهده خواهند داشت

 جلب نيروها و جريان های غير کارگری بسوی انقالب، تامين وحدت با آنها در چارجوب يک جبهه متحد -ب
 . آزاديبخش و رهبری جناح سياسی چنين جبهه ای

 تربيت ايدئولوژيک کادرهای نظامی و سياسی خود، تجديد تربيت نيروها و عناصر غير کارگری که به -د
 .حزب و ارتش راه می يابند در جهت کنترل خصوصيات ايدئولوژيک حزب و تعيين مسير انقالبصفوف 
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پيش آهنگ انقالبی طبقه کارگر قبل از رسيدن به چنين مرحله تکامل يافته ای بخش مهمی از اين وظايف را به 
ه حزب طراز نوين فقط به اين شرط است که اين پيشاهنگ می تواند در مرحله معينی ب. عهد ه خواهد گرفت

 .طبقه کارگر تبديل شود
  عمده ترين شرايط تشکيل چنين حزبی در آينده کدام است؟-چهارم

 نظامی را با ابعاد توده ای به عهده دارد شرايط زير الزم -برای تشکيل حزبی که وظيفه رهبری مبارزات سياسی
 :است
ک استراتژی و تاکتيک انقالبی بايد هدايت  جريان های موجود وابسته به جنبش طبقه کارگر در جهت ي-الف
در نتيجه جنبش انقالبی طبقه کارگر بايد از وحدت نسبی برخوردار شده و جريان های اپورتونيست منفرد . شوند
 .گردند

 لنينيستی از حمايت نيروهای - می بايست توده ها به مبارزه روی آورده و اين جريان واحد مارکسيست-ب
بايد کارگران و ديگر زحمتکشان شهر و ده که نقش آگاهانه پيشرو دارند همراه . ر گرددپيشرو توده برخوردا

اين حمايت از . روشنفکران انقالبی عمدتا از اين جريان حمايت کرده آن را نماينده سياسی خود تلقی کنند
 .طريق پيوستن به صفوف پيشاهنگ و کمک و حمايت مادی از جريان انقالبی ظاهر می گردد

چنين شرايطی وجود جنبش های وسيع خود انگيخته ی طبقه کارگر و حرکات توده ای اقتصادی اين طبقه در 
الزام آور نيست و وجود و تائيد اين جريان ها شرط الزم تحقق حزب طبقه کارگر نخواهد بود زيرا در شرايطی 

هر می گردد وطبقه که جو کشور نظامی شده است جنبش های توده ای اساسا به صورت حرکت نظامی ظا
کارگر قدرت خود را از طريق پيشاهنگ انقالبی خود و ارتش توده ای اعمال می کند نه از طريق اعتصاب های 

در حقيقت جنبش های وسيع و زنجيره ای اقتصادی و سياسی زحمتکشان شهری و در راس آنها . وسيع کارگری
های عقب مانده آنها يعنی در شرايطی که حقوق طبقه کارگر فقط در شرايط دمکراسی بورژوازی و يا الگو 

) ٣٢ تا ١٣٢٠مثل شرايط سال های ( اساسی و آزادی های اجتماعی کم و بيش از جانب رژيم رعايت می گردد
بنا بر اين در آينده نبايد انتظار امواج پياپی و وسيع جنبش های اقتصادی و . آشکار شده و گسترش می يابد

ته باشيم مگر آنکه فرض کنيم رژيم در موقعيت خاص در مقابل جنبش مسلحانه عقب سياسی طبقه کارگر را داش
در حال حاضر امکان چنين فرضی بسيار بعيد و غير محتمل . نشينی کرده به شرايطی نيمه دمکراتيک تن در دهد

 .است
 : برای رسيدن به اين شرايط در حال حاضر الزم است قدم های زير برداشته شود

 لنينيست جنبش مسلحانه از رشد کمی و کيفی چشمگيری برخوردار شده و -ريان های مارکسيست بايد ج-الف
 .نقش تعيين کننده ای در حيات سياسی جامعه پيدا کرده باشند

 لنينيست رهبری اين پيشاهنگ را پذيرفته تاکتيک های خود - صنفی مارکسيست- جريان های عمده سياسی-ب
معذالک اين اعتقاد . ا معتقديم اين شرايط فقط در جريان عمل ايجاد خواهد شدم. را تابع مشی عموم آن کنند
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 لنينيست بايد قدم به قدم و -جريان های مارکسيست. موجب نمی شود که امر حزب را به حال خود واگذاريم
 .پيگيرانه راه رسيدن به حزب را بپيمايند

ريک ها فدائی خلق به مثابه پيشرو ترين جريان انقالبی ما به عنوان اولين قدم در اين راه روی نقش استراتژيک چ
ما معتقديم در وحله نخست کليه جريان ها، هسته ها و عناصر .  لنينيستی حاضر تاکيد می کنيم-مارکسيست
بايد .  لنينيست که مشی مسلحانه را پذيرفته اند در زير پرچم چريک های فدائی خلق متحد شوند-مارکسيست

 . لنينيستی در جنبش مسلحانه شود-لق تبديل به جريان عمومی مارکسيستچريک های فدائی خ
اين پشت جبهه . چريک های فدائی خلق برای ايفای نقش استراتژيک خود بايد به پشت جبهه مطمئنی دست يابد

کمک می کند تا وحدت جريان های موجود آسان تر تامين شده و امکان جذب نيروهائی که در دو سال اخير به 
برداشتن قدم های بعدی در گرو برداشتن اين قدم های نخست . ی جنبش مسلحانه روی آوردند افزايش يابدسو

پس از آن نوبت به کاناليزه کردن ديگر جريان های وابسته به جنبش کارگری در جهت مشی انقالبی و . است
 .رسيدن به پيشاهنگ کل جنبش فرا می رسد

 پايان 
  زندان-١٣٥٢بهار سال 

 
 

 



 درباره
 مارکسیسم انقالبی و مارکسیسم بورژوازی

 بیژن جزنی
 نگارش درزندان

 
مارکسیسم نه تنها شناخت دقیقا علمی قوانین و پروسه های زندگی است بلکه درعین حال شورانقالبی، رویا و                      

 را بعنوان مشتی خزعبالت و      » مارکسیسم  « آرزوی بشریت معاصرمااست، پس از آن که محافل بورژوازی               
جهان گیرشد و    » مارکسیسم  « سرانجام زمانی فرارسید که       . توهمات عده ای توطئه گر تخطئه می کردند            

دراین هنگام بود که محافل بورژوازی      . تئوریسین ها و ایدئولوگ های بورژوا را تاب پایداری درمقابل آن نماند            
ویزیونیسم و دگماتیسم دردرون و       از آن پس اپورتونیسم به صورت ر         . افتادند» مارکسیسم  « به فکر تسخیر     

جامعه . درعمل حقانیت خود را به اثبات رساند       » مارکسیسم  « شناخت علمی   . پیرامون جنبش کارگری ظاهرشد   
. سرمایه داری علیرغم مخالفت  بورژواها درپروسه رشد خود صحت شناخت مارکسیستی را به اثبات رساند                      

را » مارکسیسم  « برخی از آنان     . کردند» مارکسیسم  « کردن  محافل سیاسی و علمی بورژوازی شروع به مثله            
بعنوان یک مکتب جامعه شناسی یا اقتصادی به رسمیت شناختند و حتی سعی کردند برای مبارزه با جنبش                           

سرانجام درمقابل مارکسیسم انقالبی که با انقالب اکتبرو درپرتو اندیشه لنین تبدیل            . کارگری از آن استفاده کنند    
این مارکسیسم مدرسه ای فاقد جنبه های        .  لنینیسم شد یک مارکسیسم بورژوایی متولد گردید         –کسیسم  به مار 

و احیانا تحریف آن درزمره این       » مارکسیسم  « تلخیص  . انقالبی مارکسیسم بمثابه ایدئولوژی طبقه کارگر است       
های انحرافی ازاین نوع،     یکی از اولین پدیده       . دخل و تصرف های بورژوازی و خرده بورژوازی قراردارد             

سردمداران این پدیده روشنفکران    .  درروسیه آغازشد  1890بود که دردهه    ) Legal(» لگال  « مارکسیسم علنی یا    
این عده زیرماسک مارکسیسم می کوشیدند طبقه کارگر را از کوشش درراه حاکمیت                  . لیبرال بودند -بورژوا

جنبه . ( وژی بورژوازی ، سالح طبقه کارگر را زنگ زده و کندکنند          خود بازدارند و باتلفیق آن با فلسفه و ایدئول        
استروه ،بازارنوسکی  .) فلسفی این پدیده درامپریوکریتیسیسم که به مقابله بامارکسیسم برخاسته بود دیده می شود             

تشارمی و بردیانف پرچم داران مارکسیسم لگال بودند و ازآن جا که مقاالت خود را درنشریات علنی و قانونی ان                   
اکونومیست ها نیز که طبقه کارگر رابه مبارزه صرفا اقتصادی می            . دادند به مارکسیست های علنی معروف شدند      

خواندند و مبارزه سیاسی را مختص بورژوازی لیبرال می دانستند نقش مشابهی را درجنبش سوسیال دموکراسی                   
بورژوایی غرب و تحت تاثیر آن ، درمحافل           امروز نیز درمحافل     . روسیه دراوایل قرن حاضر ایفا می کردند         

 لنینیسم دیده می شود و آثار آن دردرون         –روشنفکری محدود کشورما، تمایل آشکار برای تحریف مارکسیسم         
 –این تمایالت نه فقط بصورت تلفیق علنی و رسمی مارکسیسم              . جنبش ترقی خواهانه کم وبیش آشکاراست      

اشت های خرده بورژوازی از آن ظاهر می شود که دراین صورت برای                 لنینیسم با ایدئولوژی بورژوازی وبرد     
هرمارکسیست عادی قابل تشخیص است، بلکه بصورت برداشت های فرصت طلبانه از مارکسیسم آشکار می                    

 



طی سال هایی که جنبش ترقی خواهانه درزیر اختناق شدید بسر می برد درنشریات علنی مقاالتی درزمینه                    . شود
درقلمرو ادبیات نویسندگانی که     .  واقتصادی ظاهرا براساس تحلیل مارکسیستی منتشر می شود           مسائل اجتماعی 

عده ای از استادان    . داعیه مارکسیسم دارند بادست بازتری برای محافل خاص می نویسند و یا توجیه می کنند                  
درگذشته عده این   . جوان دانشگاه ها ازپشت تریبون دانشگاه نوعی مارکسیسم را بخورد دانشجویان می دهند                

گرچه این پدیده دلیل نفوذ علمی      . قبیل افراد به دو سه تن محدود می شد اما امروز عده آنها افزایش یافته است                 
استادان . مارکسیسم است اما مثل همیشه نتیجه تلفیق ها و تحریف ها ، مارکسیسمی مسخ شده خواهد بود                          

رهای هرزه خوابیده درحالی که ازخان یغمای زحمتکشان تاگلو         دانشگاه ها ، تکنوکرات ها و روشنفک      » پرمشغله  «
را انباشته اند و عمال دست دردست جالدان دستگاه حاکمه استبدادی دارند بابزرگواری وسعه صدرمارکسیستی                 
رنگ پریده ، بی رمق و ازشدت وحدت افتاده را همچون ابزاری زنگ زده وکند به نمایش می گذارند و عطش                      

 لنینیسم انقالبی که باید     –این توطئه ایست علیه مارکسیسم       .  به ایدئولوژی انقالبی سیراب می کنند       جوانان ما را  
درکناراین جریان کامال علنی و قانونی، همواره یک           . جنبش انقالبی به ریشه کن کردن آن کمرهمت ببندد            

کسیستی سازشکاراست که نه    جریان نیمه علنی نیز وجودداشته است وآن میدان دادن به گروه ها و محافل مار                  
 لنینیسم و از    –فقط هیچ گاه خطری برای دشمن بوجود نمی آورند بلکه دائم درصدد مسخ کردن مارکسیسم                    

مارکسیسم که همانا بورژوازی کردن آن است       » علمی کردن   « دراین گروه ها نیز تمایل      . کارانداختن آن هستند  
» و مدافع سرسخت دقت وبی طرفی علمی         » روش های علمی    « هردودسته که شیفته    . بخوبی به چشم می خورد    

اند کوشش می کنند مارکسیسم را به یک تئوری بی جان ، به مقداری آمارونمودار و به یک مکتب و مشرب                         
چنین مارکسیسمی می تواند در ویترین کتابخانه ها ، درپشت               . فلسفی مانند دیگر مکاتب فلسفه تبدیل کنند         

بدون هیچ تاللو و درخشندگی به زندگی فسیل مانند خود            » خیلی روشنفکرانه   « مجالت  تریبون استادان و در      
این دوستداران بی مسئولیت مارکسیسم تاکید می کنند که مارکسیسم روش شناخت علمی قوانین                   . ادامه دهد 

ارکسیسم بنابراین م . وپروسه های زندگی اجتماعی است وبایدهرچه بیشتر عینیت یافته وخصلت علمی پیداکند              
این مارکسیسم برای توده ها، برای      . جایگاهی جز درعالی ترین مراجع علمی و محافل روشنفکری نخواهد داشت          

آرزوها ورویاهای بشر برای     . روشنفکران انقالبی بیگانه است واین مارکسیسم فاقدهرگونه شورانقالبی است             
این مارکسیسم خصلت طبقاتی     . راهی ندارد دست یافتن به زندگی بهتر، به جامعه خالی ازهرگونه ستم درآن                

 لنینیسم بااین    –حال آن که مارکسیسم       . ندارد وخالی ازهرگونه کینه وموضع گیری سیاسی و طبقاتی است              
 لنینیسم از   –مارکسیسم  .موجودسترون شده و بی آزار که در دامن بورژوازی رشد یافته است هیچ شباهتی ندارد                

درپدیده های اجتماعی واقتصادی برداشتی صحیح وعلمی بدست می دهد ،             زندگی منشا می گیرد درحالی که        
 لنینیسم مبانی فلسفی    –مارکسیسم  . همه هدفش ازاین شناخت مبارزه درراه دگرگون ساختن جامعه حاضراست           

آگاهی به پروسه ها وقوانین تکامل       . دارد ولی خود فلسفه نیست ، ایدئولوژی است یعنی آگاهی طبقاتی است              
بشری که نه فقط طبقه کارگر بلکه همه بشریت را به کوشش و فداکاری درراه واژگون کردن نظام های                     جامعه  

 .طبقاتی فرا می خواند



 لنینیسم انقالبی، برداشت علمی ودیالکتیکی ازروابط زیربنا وروبنادارد، عوامل عینی وذهنی رادر                 –مارکسیسم  
 ومکانیکی دربرداشت از جبرتاریخ ونقش دگرگون         تدارک انقالب می شناسد واز گرایش های اکونومیستی          

 –مارکسیسم  . درواقع ضرورت تاریخی باید ازکانال جنبش های اجتماعی عبورکند         . سازنده زیربناپرهیز می کند   
بنابراین مبارزه و فداکاری ،      . لنینیسم، جنبش کامال آگاهانه دراین گذار از مرحله ای به مرحله ای دیگر است                 

به همین جهت است که لنین نه فقط در تعیین           .  لنینیسم است  –صائص جدایی ناپذیر مارکسیسم     شورانقالبی از خ  
درحالی که مصالح و    . شرایط و موقعیت انقالبی ،عوامل عینی بلکه عوامل ذهنی و حالت انقالبی را ذکر می کند                

ک تعقل و حساب گری     منافع اقتصادی طبقاتی اساس حاالت و احساسات توده ها است ، توده ها نه درحالت ی                 
تحقیق علمی و    « پیشاهنگ نیز نه درحات یک        . بلکه دریک حالت جذبه وشور به انقالب کشیده می شوند             

بلکه درحالی که آگاهی او به شور و فداکاری تبدیل شده واورا آماده جانبازی ساخته است به                     » آزمایشگاهی  
 هیچ شباهتی به آن چه مارکسیسم بورژوازده ارائه           همه این پروسه ها   . سازماندهی و تدارک انقالب می پردازد      

 .می دهد ندارد

همان طور که فراموش کردن شرایط اقتصادی و عالئق اقتصادی اساسی توده وتوسل به تبلیغات تهی از دید                         
از خصلت انقالبی وشورعمومی     » مارکسیسم  « است بی شک جداکردن       » مارکسیسم  « اقتصادی انحراف از     

« کسانی که دانسته یا ندانسته چنین برداشت گمراه کننده ای از                    .انحرافی نابخشودنی است   انقالبی آن نیز      
آنها درزندگی سیاسی   . دارند قادر به درک شور و فداکاری انقالبی مارکسیست های صادق نیستند            » مارکسیسم  

توده ها ، بازحمتکشان و      خود همواره به توده ها از باال نگریسته و علیرغم عوام فریبی های خود ، هیچ گاه با                        
آنها به جای انقالبیون راستین به سیاست بازان حرفه ای وفرصت طلبان بی                . باخلق همدردی راستینی نداشته اند     

ضعف و جبن که ناشی از بی عملی وتئوری بافی بی ثمرشان است باعث می شود که                      . بندوبار تبدیل شده اند   
( مبارزه شورانگیز وفداکاری انقالبی به اپورتونیسم ، به اگوئیسم             درمقابل هرجنبش انقالبی ، درمقابل هرگونه         

Egoism –     چنین است حال وروز    . بورژوازده خود پناه برند   » مارکسیسم  « وبه  .)  دنبال نفع شخصی خودبودن
محافل و گروه هایی که درحال حاضر، جنبش انقالبی مسلحانه سکون وآرامش اطاق های مطالعه آنها را برهم                     

» پاسداران  «  لنینیسم و    –مارکسیسم  » مدافعان  « این  . آنهارا به پارس کردن به سوی جنبش کشانده است          زده و 
تئوری های علمی درحالی که بارها درمنتهی الیه بن بست سیاسی برضعف خود اذعان کرده وحتی قبال اعالم                       

قعیات موجود آنهارا از عمل       که برای خود می شناسند به این سبب که وا              » رسالتی  « کرده اند که علیرغم       
دورکرده وامکان حرکت انقالبی را شخصا ندارند ازهرجنبش انقالبی وبخصوص ازهرکوششی که درجهت                   
تحقق مشی قهرآمیز به عمل آید حمایت می کنند ، وقتی سیمای قهرمانانه ومملو ازفداکاری وشورانقالبی جنبش                  

تمام قوا ازاین رستاخیز حمایت کنند ، دست دردست دشمن           مسلحانه رادرمقابل خود می بینند به جای آن که با          
این محافل اپورتونیستی بی آن که به ریشه های عمیق وضرورت های اجتماعی وسیاسی جنبش                  . بدان می تازند  

 لنینیسم انقالبی برآیند فقط به این دلیل که          –مسلحانه بیاندیشند ، بی آن که درصدد شناخت ماهیت مارکسیسم            
اد این جنبش بادالوری به دشمن می تازند وازخودشور وفداکاری انقالبی بی سابقه ای نشان می                      کادرها وافر 



دهند ، به این دلیل که این مبارزان انقالبی برخالف رهبران حزب توده ویا پاره ای گروه های سیاسی، بدون هیچ                      
ران از آرمان های خلق دفاع می       ضعف وتزلزل درمقابل دشمن درشکنجه گاه ها، دردادگاه ها ودرپای چوبه تیربا           

این آقایان تمام انقالبیون جهان راافرادی منحرف       . کنند آنان را ماجراجو وجنبش انقالبی را ماجراجویی می نامند         
اینان . برای اینان شوریدگی انقالبی ، جانبازی وازخودگذشتگی پیشاهنگ بی معنی است           . وماجراجو می شناسند  

ناپذیر ایدئولوژی انقالبی رادرجامعه مادرک کنند وازدرک همین خصلت              نمی توانند این خصلت جدایی         
به نظر اینان ، چه گوارا وصدهاانقالبی مانند او درآمریکای التین                   . درچارچوب جنبش جهانی نیزعاجزند     

اینان فقط هنگامی که    . ماجراجویان منحرفی هستند همچنان که کماندوهای فلسطینی و چریک های فدایی خلق            
چنین است  . الب به پیروزی برسد آنگاه با جبار دم فروبسته وناگزیر از به رسمیت شناختن آن می شوند                   یک انق 

« کسانی که دانسته یا ندانسته      . نقش کسانی که خودرا مدافع ایدئولوژی انقالبی می دانند وسدراه انقالب شده اند            
مارکسیسم « الی که ادعای مبارزه دارند با درح. را به یک تئوری بی جان وآکادمیک مبدل کرده اند     » مارکسیسم  

این فقط یک جنبه از اپورتونیسم بی کرانی است که آنان را فراگرفته                 . علنی وبورژوازده همپالگی شده اند     » 
 .  است
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 قسمت اول

 لق ایرانمسائل جنبش و ضد استعماری و آزادیبخش خ
 
 مرداد بر ایران مسلط شد با ماهیت عمیقا ارتجاعی و با وابستگی های شدیدش به امپریالیسم در اساسی                   28 رژیمی که با کودتای      – 1

 مرداد در شرایطی انجام گرفت که         28کودتای  . ترین جهت و صدر سیاسی خود ، بدون تغییر همچنان بر ما حکومت می کند                   
ران، که با شعار مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت جهش تازه یافته بود در شکل مبارزه شدید سیاسی             نهضت ضد استعماری خلق ای    

 مرداد بزرگترین پایگاه سیاسی ارتجاع و امپریالیسم در ایران            28در آستانه کودتای    . با پایگاه های استعمار و ارتجاع ادامه داشت         
 مرداد صورت   28هضت قرار داشت و درست در همین مرحله بود که کودتای            یعنی دربار و در راس آن شاه در زیر ضربات شدید ن           

 .گرفت

 مرداد هیچ گونه حرکتی انجام نگرفت و همه نیروهای نهضت بدون استثناء تماشاگر پیروزی کودتاچیان                    28در مقابله با کودتای      
ه به نقش پیشقراول بودن طبقه کارگر        اگر چه در کادر عمومی نهضت و برای یک قضاوت کننده غیر کمونیست ک                . باقی ماندند 

اعتقاد ندارد همه نیروهای نهضت به یک اندازه در این شکست تاریخی سهم دارند و یک قضاوت کننده غیر کمونیست نباید عدم                        
د ولی ما که به نقش پیشقراولی حزب طبقه کارگر اعتقا          تحرک دولت دکتر مصدق و سایر نیروهای وابسته به آن را نادیده بگیرد                

 ناهشیاری و عدم تحرک و عدم        . مرداد را متوجه رهبری حزب توده ایران می دانیم          28داریم همه مسئولیت عدم مقابله با کودتای         
تحرک و عدم جسارت انقالبی رهبری حزب توده در ایجاد آمادگی واقعی برای مقابله با ضد انقالب و به ویژه تغییر فوری تاکتیک                     

ک قهرآمیز در مقابل دشمن اسلحه در دست باعث شد که همه نیروهای نهضت بدون کوچکترین                        مرداد و اتخاذ تاکتی      28در  
کمیته مرکزی حزب توده ایران     . مقاومت دست بسته تسلیم گردند و در انتظار رفتن به سالخ خانه های رژیم کودتا به نوبت بنشینند                  

عدم وحدت نیروهای ضد    " مرداد   28لل شکست نهضت را در       مرداد منتشر ساخت علت الع     28در تحلیل های گوناگونی که در باره        
 مرداد نادرست و عاری از واقع بینی سیاسی و              28به نظر ما این دلیل برای بیان علت شکست نهضت در                 .  می داند   "استعماری

تن آن به گردن    ایدئولوژیکی است و قبل از همه برای توجیه عدم تحرک انقالبی رهبری و برای فرار از قبول مسئولیت و انداخ                         
 مرداد عدم وحدت نیروهای ضد استعماری نبود        28 به نظر ما علت العلل شکست نهضت در          .عوامل خارج از رهبری عنوان می شود      

راست است که نیروهای ضد       . بلکه عدم تحرک رهبری نیروهای ضد استعماری و در راس آن رهبری حزب توده ایران بود                       
ولی تجربه انقالبی نشان می دهد که اگر رهبری طبقه کارگر به وظایف انقالبی خود عمل کند                   استعماری در تفرقه وجدائی بودند      

چنانکه . عدم وحدت در طی عمل انقالبی است که به وحدت تبدیل می شود            . می تواند با سهولت بیشتری بر عدم وحدت غلبه کند         
فاهم بین نیروهای طرفدار مصدق و حزب توده وجود             با وجود آنکه هیچ گونه زمینه قبلی وحدت و ت              1331 تیرماه سال     30در  

 مرداد زمینه های بزرگی برای تفاهم و        28در حالی که در آستانه      . نداشت ولی تحرک انقالبی حزب توده بر عدم وحدت غلبه کرد          
سال روی  وحدت به وجود آمده بود زیرا حزب پس از قیام سی ام تیرماه و تصحیح شناسائی خود نسبت به مصدق بیش از یک                              

برای . شعار جبهه واحد کار کرده بود و این شعار در مجموع مورد حمایت توده ها و حتی عده ای از رهبران طرفدار مصدق بود                            
کمونیست ها هرگز وحدت در اطاق های دربسته و با امضای منشورهای وحدت به دست نمی آید، بلکه کمونیست ها وحدت را                          

 با توده ها کسب می کنند و به رهبران راست در نهضت می قبوالنند به این ترتیب به هیچ وجه                        در عمل انقالبی، در کوچه و بازار       
عدم وحدت نیروها خود معلول فقدان عمل انقالبی یعنی          .  مرداد را با عدم وحدت نمی توان توجیه کرد          28عدم مقابله با کودتای     

 مرداد را به منزله امکان پیروزی فوری بر آن نباید             28له با کودتای    مسئله مقاب .  مقابله ای که ضروری و ممکن بود        .عدم مقابله بود  
ایجاد چنین مقابله   . بلکه پیروزی به معنی ایجاد کانون های مقاومت مسلحانه و ادامه و گسترش آن مورد نظرما می باشد                   . تلقی کرد 

 :د داشت زیراای کامال ممکن و میسر بود و شرایط عینی و ذهنی کامال مساعد برای انجام آن وجو
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نهضت شکل توده ای به خود گرفته بود و قشرهای وسیعی از جامعه را در               .  دشمن در حال دفاع بود و نهضت در حال تعرض          -الف
پایگاه های ارتجاع و استعمار در زیر ضربات خرد کننده نهضت             . برداشت و محیط سیاسی جامعه به طور قطعی به نفع نهضت بود             

طبقه کارگر تقریبا به طور کلی در زیر رهبری حزب، شکل سازمان یافته ای به               . یاسی به سختی ضعیف بودند    قرار داشتند و از نظر س     
با توجه به شعارهای اجتماعی حزب و پایگاه هائی که در مناطق نسبتا                . خود گرفته بود و آماده برای انجام نقش انقالبی خود بود            

بورژوازی و خرده   . وده های دهقان نیز به مبارزه بیش از هر زمان دیگر ممکن بود            بزرگی از روستاها ایجاد شده بود امکانات جلب ت        
بورژوازی شهرها و روشنفکران نیز فعاالنه در نهضت شرکت داشتند و هر گونه مقاومتی را برای سرکوب کودتای ضد ملی استقبال                      

ه با کودتا حزب نیز دست به اسلحه ببرد و این را نه تنها                می کردند برای جامعه کامال قابل قبول و منطبق با انتظار بود که در مقابل                 
 .نیروهای سیاسی انتظار داشتند بلکه مردم عادی هم چنین می پنداشتند و طراحان کودتا نیز در چنین انتظاری بودند

برای آمادگی   از نظر سیاسی شعارهای حزبی در مورد سرکوب دربار،ارتش، امپریالیسم آمریکا و مرتجعین داخلی و تبلیغ                         -ب
جهت مبارزه انقالبی برای همه نیروهای سیاسی قابل قبول بود و هیچ گونه مخالفت جدی و موثر در کادر نیروهای ضد استعماری با                       
این شعارها ممکن نبود و از طرف دیگر با توجه به حقانیت حزب در این موارد و با توجه به تصحیح روش در مقابل مصدق پس از                             

کان وحدت عمل با سایر نیروهای ملی تحت رهبری حزب طبقه کارگر و تشکیل جبهه واحد نیروهای ضد                            سی ام تیرماه ام    
استعماری بیش از هر زمان دیگری مهیا بود و در چنین محیطی بدون تردید شروع هر مقاومتی از جانب حزب با استقبال توده هائی                          

تیب امر مهم کسب رهبری در نهضت بطور قطع به نفع حزب               که تحت رهبری نیروهای مصدق بودند قرار می گرفت و بدین تر              
 .طبقه کارگر حل می شد

 حزب نیروهای قابل توجهی از کادرهای ارتش را در اختیار داشت که می توانست ضربات هالکت باری به دشمن وارد سازد و                        -ج
وضعی نسبت به رهبران کودتا قرار داشتند که در         برخی از این نیروها در آن چنان        . روحیه مقاومت را در نیروهای ارتجاع خرد نماید       

این عوامل امکان می داد که در مقابل          . همان لحظات نخست می توانستند کادر رهبری داخلی کودتا را به سختی ضعیف سازند                 
چنین مقابله ای   به هر حال    . کودتا کانون های نیرومند مقاومت مسلحانه سازمان داده شود که روز به روز بر قدرت آن افزوده گردد                  

 مرداد نیز از فرصتی که باقی بود استفاده نشد و بدین ترتیب سازمان های حزبی زیر ضربات شدید                         28صورت نگرفت و بعد از       
ارتجاع یکی پس از دیگری متالشی شدند و بدون مقاومت تسلیم شده و نهضت ضد استعماری و آزادی بخش خلق ما با یکی از                            

 .ی های تاریخ خود مواجه گشتبزرگترین شکست ها و ناکام

 مرداد متحمل شد یعنی شکست نه در میدان نبرد و درحال مقاومت بلکه در حال عقب نشینی                      28 نوع شکستی که نهضت در        -2
بدون برنامه و نقشه و شکست بدون کوچکترین استفاده از امکانات و نیروهای بزرگی که در اختیار نهضت بود عواقب و آثار منفی                        

قسمت بزرگی از این عواقب و آثار ناشی از          . ش از آنچه که معموال پس از هر شکست بوجود می آید به همراه داشت                 بزرگی بی 
از میان این عواقب و آثار سه مسئله بسیار مهم را که هنوز غلبه بر                . عدم انجام وظایف انقالبی از طرف رهبری حزب توده ایران بود           

 .کیل می دهد و وحدت ارگانیک با هم دارند باید یاد آوری کنیمآنها از فوری ترین مسائل موجود را تش

 مرداد موجب شد که تعیین تکلیف مسئله بزرگ رهبری نهضت ضد استعماری و آزادی بخش خلق                 28 عدم مقابله با کودتای      -الف
 طرف حزب طبقه کارگر      مرداد همه شرایط برای کسب قطعی رهبری جنبش از         28در آستانه کودتای    . ایران همچنان الینحل بماند   

در زمینه های بسیار وسیعی نظرات حزب به عنوان خط مشی نهضت از طرف توده ها قبول می شد و توده ها آمادگی                             . مهیا بود 
کامل برای قبول رهبری حزب طبقه کارگر نشان می دادند حزب توده ایران به عنوان تنها نیروی آگاه انقالبی و تکیه گاه و ملجاء                           

نه تنها توده های عادی مردم، بلکه گروه های زیادی از مبارزین سایر احزاب ملی نیز آمادگی                    .  مبارزه شناخته می شد     توده ها در  
 مرداد ، که اقتضا می کرد هشیاری و جسارت انقالبی خود را به عنوان                  28برای قبول این رهبری داشتند و اگر رهبری حزب در             

ی داد، رهبری حزب طبقه کارگر در نهضت ضد استعماری برای همیشه مسجل و تثبیت               اثبات آنچه که می گفت و می نمود نشان م         
 . مرداد هنگام مقابله با کودتا و نبرد با آن شکست می خورد این رهبری تامین شده بود28به نظر ما حتی اگر حزب در . شده بود
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نی متالشی و از نظر سیاسی دچار تفرقه و بحران بسیار            مرداد باعث شد حزب توده ایران از نظر سازما         28 عدم مقابله با کودتای      -ب
 کمیته مرکزی حزب در خارج از ایران به طور           1336تا به آنجا که در سال       . شدیدی گردد که از صدر تا ذیل حزب را در برگیرد           

ا از هم به فعالیت       ولی بازمانده نیروهای حزبی درون شبکه های جد          . رسمی اعالم نمود که هیچ گونه سازمانی در ایران ندارد             
 مرداد داشتند امیدوار بودند     28تعدادی از این شبکه ها با وجود انتقادات معین و مشخصی که نسبت به روش رهبری در                    . پرداختند

از .  ادامه داشت  1338 مرداد و حوادث جهانی پس از آن به اندازه کافی رهبری را آگاه کرده باشد و این امید تا سال                        28که تجربه   
سال که وقایع دوباره نشان داد که رهبری از درک وظایف انقالبی خود و انجام آن عاجز است، تمایل به قرار گرفتن در زیر                            این  

 مرداد شبکه های مختلف      28بدین ترتیب در مجموع پس از        . سانترالیسم کمیته مرکزی در این شبکه ها نیز کم کم از بین رفت               
 سانترالیسم کمیته مرکزی از خود نشان ندادند زیرا صالحیت و لیاقت رهبری عمیقا زیر                   حزبی هیچ گونه تمایلی برای پیوستن به        

تفرقه و بحران سیاسی حزب خیلی بیشتر از تفرقه و بحران سازمانی آن که زیر فشار شدید پلیس انجام می گرفت                      . سوال قرار داشت  
زیرا در هیچ شرایطی    . ی رهبری قرار گیرد، نقش بازی کرد      در احیاء حزب به عنوان یک واحد که زیر سانترالیسم سیاسی و سازمان             

 مرداد فعالیت شبکه های مخفی کمونیستی در ایران متوقف نماند و اگر صالحیت رهبری زیر سوال نبود وحدت عمل                        28پس از   
 این بی ایمانی به      این تفرقه شدید سیاسی در کادرهای حزبی و         . این شبکه ها و تبدیل آنها به شبکه های حزبی بسیار آسان بود                

صالحیت سیاسی رهبری، مولود مستقیم عدم انجام وظایف انقالبی از طرف رهبری، باعث شد که کادرهای بزرگی از حزب در                         
عین حال که مجموعه حزب توده ایران را به عنوان حزب طبقه کارگر ایران قبول داشتند به فعالیت های مستقل از رهبری که در                             

بدین ترتیب تفرقه سیاسی حزب موجب شد که مبارزه با رهبری از صورت مبارزه درون                    . ت داشت بپردازد  خارج از ایران فعالی    
 مرداد هرگز بوجود    28زیرا شرط اولیه مبارزه درون حزبی وجود جامعیت حزبی است که این جامعیت پس از                   . حزبی خارج شود  

حل مسائل گذشته و حل مسئله رهبری و راه حل های مبارزه               نیامد و تمام طرح های کمیته مرکزی در ایجاد این جامعیت بدون                
کنونی با شکست مواجه شد و بدین ترتیب عرصه سیاسی ایران محروم از حزب طبقه کارگری شد که همه کمونیست ها را در خود                        

 .جمع داشته باشد

 مختص مبارزان محدودی از       مرداد باعث شد که مبارزه سیاسی از شکل عمومی و توده ای خود خارج گردد و                    28 شکست   -ج
 مرداد که مستلزم اتخاذ فوری تاکتیک متناسب با این شرایط بود یعنی تاکتیک مقابله فعال                28تغییر شرایط در    . کادرهای حزبی شود  

با کودتا موجب می شد که نیروی توده ها در جهت تاکتیک جدید جریان پیدا کند ولی به دلیل عدم اتخاذ چنین تاکتیکی از طرف                         
هبری محیط اجتماعی جامعه بسیار ضعیف گشت و آتش مبارزه سیاسی توده ها و عالقه مندی آنها به شرکت در این مبارزه با                             ر

تضادهای موجود در جامعه در زیر سر پوش سنگین خفقان رژیم            . توجه به بی ثمر بودن توسری خوری های خیابانی فروکش کرد           
نتیجه این شد که مبارزان در شبکه های جدا از هم به فعالیت های مخفی                    . ت داد امکان تظاهر و انعکاس سیاسی خود را از دس           

پرداختند بدون اینکه بتوانند موج عمومی و دنباله داری برای نهضت ایجاد کنند و در جهت استراتژی عمومی نهضت در مرحله                           
ی ایران نتوانستند بر طبق یک نقشه و برنامه           مرداد هرگز کمونیست ها    28پس از   . کنونی حرکت و مبارزه توده ای به وجود آورند         

منظم، با وجود تضادهای عمیق طبقاتی و اجتماعی که در بطن جامعه ما وجود دارد، مبارزه سیاسی توده ای به وجود آورند و آن را                          
ها را در جهت ایجاد هدایت کنند و از آن بهره برداری نمایند زیرا خفقان و قدرت اسلحه دشمن امکان جذب و هدایت نیروها توده                    

 .مبارزه سیاسی، از تاکتیک توسری خوری های خیابانی و اعالمیه پراکنی کامال سلب کرده است

در بطن  .  از نظر داخلی اساس و محور اصلی تکنیک حکومت رژیم پس از کودتا تکیه بر خشونت و اختناق شدید بوده و هست                       -3
وسیله رژیم انجام گرفته است اختناق و خشونت همیشه جای اساسی و بزرگ داشته                تا کنون به     1332 مرداد   28همه اقداماتی که از     

از نظر  .  مرداد این تکنیک قدم به قدم با شکل منظم و فاشیستی بر تمام حیات سیاسی و اجتماعی ما غلبه داشته است                     28پس از   . است
اکنون دیگر  . یم به استبداد مطلقه سلطنتی همراه بود       سیاسی این پیشرفت اختناق و خشونت با افزایش مداوم قدرت شاه و تبدیل رژ               

هیچ گونه ظاهر سازی در این مسئله که شاه بر خالف قانون اساسی همه قدرت ها را درکف دارد و او تصمیم گیرنده و فعال مایشاء                          
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رژیم ازهمان روز   نظامی کردن و پلیسی کردن زندگی اجتماعی و سیاسی به عنوان جهت عمومی سیاست                 . است به عمل نمی آید    
 مرداد آغاز شد و بدون وقفه ادامه یافت و این جهت عمومی حتی در اوج مانورهای اصالحاتی رژیم هم حتی برای یک روز                             28

از فرهنگ گرفته تا ورزش و تا طرح تاکسی رانی و تا اخذ شهریه از دانش آموزان و دانشجویان همه و همه بر نیروی                          . قطع نگردید 
 مرداد تا کنون بدون کوچکترین تغییری ادامه دارد زیرا           28تکنیک تکیه بر سر نیزه و اختناق از          . پلیس تکیه دارد  سازمان امنیت و    

 مرداد رژیم شاه با تکیه بر این روش به              28در تمام سال های پس از         . پایه اساسی قدرت و حاکمیت رژیم بر آن استوار است             
 28کارنامه رژیم شاه در طی سال های پس از           . هر صدای مخالف پرداخت   سرکوب جنبش ملی و کارگری ایران خاموش ساختن          

مرداد شاهد گویائی است بر این مدعا که چگونه پایه اساسی حاکمیت رژیم بر اختناق و استبداد بسیار خشن و بی رحمانه ای قرار                           
 رژیم ارزش و اهمیت خود را حفظ          دارد که علیرغم همه مانورهای اصالحاتی این روش همچنان به عنوان پایه اساسی حاکمیت                

 آذر دانشگاه تهران، سرکوب عشایر قشقائی        16، کشتار   32 آبان   21کشتار زندانیان رشت، سرکوب خونین اعتصاب        . کرده است 
، سرکوب خونین اعتصاب دلیرانه کارگران کوره پزخانه ها،            36 مرداد، سرکوب جنبش کردها در کردستان در سال             28پس از   

، 38 دی ماه 20 ، سرکوب جنبش صنفی دانش آموزان تهران در         39 تا   35ات کارگری در آبادان و اصفهان در سال         سرکوب اعتصاب 
، سرکوب خونین جنبش    40سرکوب اعتصاب های تاکسی رانان تهران، یورش وحشیانه چتر بازان به دانشگاه تهران در اول بهمن                    

یورش های شدید و متوالی به دانشگاه های تهران، تبریز، مشهد و غیره از              معلمین، سرکوب خونین اعتصاب ماهیگیران بندر پهلوی،        
 و قتل عام مردم در تهران، قم،        42 خرداد سال    15 ، سرکوب مجدد عشایر جنوب، سرکوب خونین و بی نظیر جنبش              46 تا   39سال  

 ها، ترورها، و جنایات بی نظیری که در           به این یورش های خونین باید زندان ها،شکنجه ها، اعدام           . مشهد، اصفهان، شیراز و غیره     
 زرهی، در حمام قزل قلعه و در زندان اوین و در درون دهها زندانی که                 2سالخ خانه های سازمان امنیت، در باغ مهران و در لشکر             

ال ها ده ها تن از       در طی این س   . در سراسر ایران پراکنده اند، بر سر زنان و مردان مظلوم و بی پناه ایرانی آمده است افزوده شود                       
از رهبران و   . بهترین مبارزان از رهبران دسته ها و احزاب مختلف تیرباران شدند و گروهی در زیر شکنجه جان خود را فدا کردند                       

اعضاء حزب توده ایران تا طرفداران دکتر مصدق تا اعضاء فدائیان اسالم تا طرفداران آیت اله خمینی، از روزبه و علوی گرفته تا                           
 فاطمی و کریم پور شیرازی و نواب صفوی و طیب و بخارائی و بهمن قشقائی هر کدام از این عناصر وابسته به قشرهای                                 دکتر

 .گوناگون اجتماعی و دارای تمایالت مختلف سیاسی بوده اند ولی جرم اساسی همه آنها مخالفت با رژیم شاه بود

 30 با خشونت و وحشی گری تقریبا نابود شدند قریب به        35 که تا سال     در طی این سال ها، گذشته از سازمان های اصلی حزب توده           
. شبکه کمونیستی مورد یورش قرار گرفت و اعضای آن پس از شکنجه های وحشیانه به اعدام و زندان های طوالنی محکوم شدند                        

م چنان ادامه دارد و حتی یک        این روش، دوران خاصی از عمر رژیم شاه نیست، این روش همراه با ادامه حاکمیت رژیم کودتا ه                    
کافی است به یاد بیاوریم که طی چند سال اخیر که رژیم با مانورهای اصالحی خود کوشش در جهت                       . روز هم قطع نشده است     

ایجاد پایگاه در بین توده مردم می کرد به دلیل خصلت ذاتی ضد ملی خود، حتی در اوج تبلیغات و مانورهای خود از روش                                  
. سرکوب خونین مخالفین با کشتار و صدور محکومیت های اعدام و حبس های طویل المدت استفاده کرد                       همیشگی خود در     

 مرداد قابل مقایسه است و بدین سان ارزش تبلیغاتی مانورهای خود            28خشونت رژیم در سه سال اخیر فقط با سال های اولیه پس از              
این مانورها یک تحول در رژیم نیست و جهت اصلی و             گر فهماند که    را در شهرها به سختی کاهش داد و به توده مردم یکبار دی              

تضاد خلق و رژیم شاه در چنان حدتی است که           . ضد ملی و ضد دموکراتیک رژیم شاه دستخوش هیچ گونه تغییری نگشته است              
ده که رژیم برای مقابله با      ادامه حیات رژیم ماهیتا وابسته به روش اختناق و استبداد است و به همین جهت در هیچ موردی دیده نش                     
 چه برای سرکوب جنبش     .جنبش بدون توجه به عمق و وسعت و حتی بدون توجه به نوع خواسته ها از روش دیگری استفاده کند                      

دانش آموزانی که خواستار تقلیل معدل باشند، چه برای سرکوب کارگرانی که خواستار اضافه حقوق باشند، و چه برای سرکوب                       
تار آزادی و دموکراسی باشند پاسخ با گلوله و زندان داده می شود، زیرا برای یک رژیم عمیقا ضد ملی و ارتجاعی               مردمی که خواس  

در رژیم جائی برای مظاهر دموکراتیک زندگی نیست و         . و منفور که هیچ پایگاهی در بین توده ندارد غیر از این راه دیگری نیست               
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.  آگاهی دارد که هر گونه تعلل و گذشت در این زمینه به معنی قطع حیات خود اوست                     زیرا رژیم شاه به درستی    . نمی تواند باشد  
رژیم شاه با قاطعیت و آگاهی تمام درهای دموکراسی را بسته است، رژیم کوچکترین فعالیت مخالفین را تحمل نمی کند، رژیم                          

 مرداد این   28 سال پس از     14تجربه تاریخی   .ی کند نحوه برخورد خود را با خلق و جنبش آن دقیقا تعیین کرده و بر طبق آن عمل م                  
روش را که متکی بر قدرت و قهر ضد انقالبی است دقیقا به همه مبارزان جنبش ملی ایران نشان داده است و اکنون نوبت مبارزان                             

یوه حکومتی  هر گونه چشمداشت به تحول در تکنیک و ش         . جنبش است که متناسب با روش رژیم شاه روش خود را تعیین نمایند              
رژیم به منزله عدم شناخت ماهیت رژیم و به معنی غلطیدن در گرداب مانورهای رژیم و اعراض از برخورد شجاعانه با مسائل                               

 .نهضت و گریز از انجام وظایف انقالبی و اپورتونیسم محض است

اء رژیم به اختناق و خشونت برای ادامه         مرداد در جنب محور اساسی اتک      28 رژیم و مانورهای اصالحتی، در تمام دروان پس از           -4
چنانکه مبارزه با تریاک در دوران زاهدی، مبارزه با فساد در دوران اعال،                .  وجود داشت  "اصالحی"حکومت یک برنامه تبلیغاتی      

راه با تبلیغات    در زمان اقبال، همه نمونه هائی از این برنامه ها است که رژیم در موقع خود هم                  "از کجا آوردی  "دولت و کار و طرح      
خصوصیت عمده این برنامه ها این بود که صرفنظر از ماهیت ضعیف و گاهی مسخره آنها به حریم                           . بسیار شدید عرضه کرد    

کوشش رژیم این بود که همراه فشار شدید پلیسی به          . ساختمان طبقاتی جامعه نزدیک نمی شد و جنبه اداری و بسیار سطحی داشت            
الزم نیز اعمال گردد تا به اصطالح خود هم از نظر سازمانی و هم از نظر سیاسی نیروهای مخالف را خلع                       توده  شهری فشار تبلیغتی      

 .ولی شکست سیاسی کامل این نوع برنامه های رژیم خیلی زود برمال می شد. سالح نماید

. ورهای گذشته قابل مقایسه نیست     آغاز کرد از نظر شکل و محتوا با هیچ کدام از مان              1340مانورهای اصالحاتی که رژیم از سال        
 را برای برنامه های اصالحی رژیم به کار می بریم این منظور را نداریم که هیچ گونه حرکت و اقدامی در                          "مانور"وقتی ما کلمه    

 به نظر ما مفهومی را که در جبهه نظامی برای مانور صادق است، در جبهه سیاسی نیز صادق                     . جهت اصالحات انجام نگرفته است     
 .یعنی حرکت تاکتیکی برای مخفی کردن حرکت استراتژیکی و یا به تعویق انداختن حمله به موضع استراتژیکی. است

که جهت استراتژیکی سیاست رژیم را بدون        اقدامات رژیم را در سیاست داخلی و خارجی ما مانور می دانیم، زیرا اقداماتی است                  
کی ضد ملی و ارتجاعی رژیم را از نظر سیاسی و اقتصادی و نظامی هم از ملی و هم از                    تغییر باقی گذاشته است، زیرا موضع استراتژی      

نظر بین المللی به طور دربست سالم نگهداشته است، زیرا محورهای اساسی سیاست رژیم شاه را، که از نظر داخلی در اعمال                               
قتصادی، سیاسی و نظامی به امپریالیسم ، و از          سیاست استبدادی، ضد دموکراتیک، ضد خلقی بسیار خشن و ادامه وابستگی های ا               

نظر خارجی در ادامه سیاست وابستگی و خدمت به سیاست امپریالیستی مبارزه با جنبش های آزادی بخش، به ویژه در خاورمیانه،                        
توجیه می   مانورهای اصالحی رژیم با یک سلسله علل بسیار مهم داخلی و خارجی                  .تظاهر می کند، بدون تغییر نگهداشته است        

 .گردد که این سلسله علل عمیقا و بطور همه جانبه به هم وابسته هستند

 مرداد رشد و تکامل اقتصادی ایران به سوی بورژوازی کمپرادور جریان یافت سیاست اقتصادی دولت در                  28پس از   : از نظر داخلی  
است گمرکی درهای باز و ایجاد شرایط الزم         مجموع خود در خدمت کمپرادوریسم قرار گرفت که تظاهر آن را ما در اتخاذ سی                 

کمپرادوریسم مالی و صنعتی    . برای سرمایه گذاری های خارجی و تضمین سرمایه های خارجی و اخراج سود آن مشاهده می کنیم                 
بکه تظاهر رشد کمپرادوریسم مالی و صنعتی را درش       .  مرداد به سرعت بی مانندی در ایران رشد کرد          28 سال پس از     14که در طی    

همراه با رشد   . بزرگی از بانک هائی که با سرمایه های مختلط کار می کنند و در انواع و اقسام صنایع مونتاژ به روشنی می توان دید                        
کمپرادوریسم از نظر اقتصادی، نفوذ سیاسی نمایندگان کمپرادورها در دستگاه حاکمه اقران می شد، به جای اشراف و فئودال ها                         

دمتگذار کمپرادوریسم در دستگاه های دولتی نفوذ می کردند و منطبق با منافع طبقاتی خود مسئله مبارزه با                     کم کم روشنفکران خ   
به عالوه رشد کمپرادوریسم خواه ناخواه به رشد روابط بورژوائی در               . فئودالیسم را زیر عنوان های گوناگون مطرح می ساخت           
روابط اجتماعی فئودالی در آستانه اجرای مانورهای        .  به جا می گذاشت     جامعه کمک نموده و بسته به وسعت و عمق خود اثراتی            

اصالحی رژیم بیش از هر زمان دیگری موجد بحران های شدید در دهات شده بود و در برخی از نقاط کار به زد و خوردهای                                
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نیروهای . تواند آن را مخفی کند    مهاجرت دسته جمعی دهاقین دیگر پدیده ای نبود که کسی ب          . مسلحانه و کشتن مالکین می انجامید     
کافی . مخالف رژیم به ویژه نیروهای چپ با وجود پراکندگی سازمانی و سیاسی خود از وضع به شدت بهره برداری می کردند                          

 محور اساسی تبلیغات رادیو های ضد رژیم بر روی مسائل دهقانی استوار بود و برخی از این                   1337است یادآوری کنیم که از سال       
وها از نفوذ و حیثیت فراوانی در دهات برخوردار بودند و بر اساس این نفوذ زمینه فکری و تبلیغاتی بزرگی را برای حرکت                             رادی

طبعا این قضایا نمی توانست از نظر استراتژهای رژیم پنهان بماند و خطرهای چنین وضعی ندیده گرفته                     . دهقانی آماده می کردند   
 .شود

بین المللی مانور های اصالحی رژیم منطبق با استراتژی و تاکتیک های جدید سیستم جهانی امپریالیستی و                  از نظر   :از نظر بین المللی   
در شرایط کنونی بین المللی هدف های استرتژیک سیاسی و اقتصادی سیستم جهانی امپریالیستی و در راس                   . نئوکلنیالیسم می باشد  

ری این کشورها در داخل نظام جهانی سرمایه داری و بسط روابط سرمایه                آن ایاالت متحده آمریکا در دنیای سوم متوجه نگهدا          
داری و جلوگیری از رشد نفوذ سوسیالیسم و سیاست ضد امپریالیستی در آنها ضعیف و مختل نمودن عمل نیروهای انقالبی و ایجاد                       

 .شرایط الزم برای صدور سرمایه ها و تولیدات صنعتی در این کشورها است

 و تحکیم قدرت اردوگاه سوسیالیسم و رشد جنبش های ملی و آزادی بخش در جهان که منجر به قبول استقالل                         در شرایط بسط  
رسمی  مستعمرات قدیمی از طرف کشورهای مستعمراتی گشته است و عدم امکان ایجاد مستعمرات به شیوه گذشته، قبل از همه                         

ست که می تواند زمینه حتمی و الزم را برای عمل نئوکلنیالیسم               حفظ کشورهای جهان سوم در کادر نظام سرمایه داری جهانی ا             
 اعمال می کند که این دکترین از طرف          "موانع انقالب "سیستم جهانی امپریالیستی طرح استراتژی خود را با دکترین            . فراهم سازد 

اجرای آن در کشورهای      مطرح شد و هم از طرف او بود که فشار شدیدی برای                    "رنسانس"جان کندی با عنوان مردم فریب          
مختلف، از کشورهای آمریکای التین گرفته تا تایلند و ویتنام و ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان و ایران به عمل آمد در مرکز                          

زیرا تجربه انقالبی خلق های     .  اعالم اصالحات اجتماعی از باال و در راس آن اصالحات اراضی قرار دارد               "موانع انقالب "دکترین  
تلف جهان به امپریالیسم نشان داد که اگر نیروهای انقالبی موفق به جلب توده دهقان به انقالب گردند آن وقت هزاران سرباز                           مخ

در اجرای این دکترین حتی سیاست سنتی امپریالیستی، دایر به جلوگیری از ایجاد و رشد                . آمریکائی هم کاری از پیش نخواهند برد      
در حال حاضر کشورهای امپریالیستی     . ان سوم، در معرض تغییرات قابل توجه ای قرار گرفته است           صنایع تبدیلی در کشورهای جه    

برای گسترش صنایع تبدیلی در کشورهای جهان سوم مخالفت شدید نمی کنند و حتی در بعضی حاالت شرایط مساعدی برای آن                      
بر بنیاد اقتصادی این کشورها کنترل و تسلط داشته و             ولی از این امر به هیچ وجه غافل نیستند که در مجموع                  . فراهم می کنند  

 این تغییرات نه فقط ناشی از این است که در شرایط مبارزه شدید دو سیستم جهانی، مسئله                   .موقعیت اصلی را در اشغال داشته باشند      
ایه داری به کمک به اصطالح      این انوع امتیازات اقتصادی در مقابل مسائل استراتژی جهانی، یعنی حفظ کشورها در کادر نظام سرم                

 ، اهمیت کمتری می یابد،بلکه به وسیله این واقعیت نیز توجیه می شود که با حفظ بنیاد اقتصادی فوق العاده عقب مانده                         "رنسانس"
 .مستعمرات قدیمی و نیمه مستعمران بازار کافی برای صنایع جدید و سرمایه انحصارات امپریالیستی فراهم نمی شود

 از باال مانع تمام تغییرات واقعا عمیق و            "اصالحات اجتماعی " می خواهند به کمک        "موانع انقالب "ترین امپریالیستی طراحان دک 
آنها . بنیادی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که موجب تغییر مواضع استراتژیک کشورها از نظر اقتصادی و سیاسی می شود، گردند                     

 نامی است که    "موانع انقالب "نام  . ب را بدین وسیله از بین ببرند و مانع انقالب گردند           می خواهند به اصطالح زمینه های عینی انقال       
آنها می کوشند عروسک های فرمانبرداری از نخبگان            . محافل رسمی وزارت خارجه آمریکا به این نوع اصالحات داده اند                

 برخی موارد حتی با قربانی کردن برخی از مهره           بورژوازی کمپرادور تشکیل دهند و با ایجاد یک سری تغییرات غیر اساسی و در               
های وفاردار خود در دستگاه حکومتی، موضع استراتژیک سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن را که در جهت منافع امپریالیسم قرار                        

اکستان و در کوشش    چنانکه در خاورمیانه ما نمونه های گویائی از این سیاست را در ترکیه و پ                  . دارد نجات داده یا تثبیت نمایند      
 .برای مدرنیزه کردن حکومت عربستان سعودی با تعویض ملک سعود و آوردن ملک فیصل دیدیم
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جلوگیری از انفجار انقالبی، ضد امپریالیستی      :  مشخصا عبارت است از    "موانع انقالب "بدین ترتیب هدف های امپریالیسم از دکترین        
شورهای جهان سوم که از نظر داخلی در تزلزل نباشد و ایجاد شرایط الزم برای                  و ضد سرمایه داری، تامین تکیه گاه محکم در ک           

این هدف ها در مجموعه خود مورد تائید و حمایت کمپرادوریسم نیز قرار دارد و چنانکه می                  . صدور سرمایه ها و تولیدات صنعتی     
اگر . فع کمپرادوریسم وحدت پیدا کرده است       در چنین شرایطی است که منافع استعمار جدید به نحو دقیق کلمه با منا                    . بینیم

 .فئودالیسم پایگاه اجتماعی استعمار قدیم بوده است، کمپرادوریسم پایگاه اجتماعی نئوکلنیالیسم به شمار می رود

تکامل این شرایط داخلی و خارجی بود که مسئله اصالحات اجتماعی و در راس آن اصالحات ارضی را که بدون شک مهمترین                         
ولی باید توجه داشت که حتی اجرای همین مانورهای اصالحاتی نیز مدت ها در                . صالحاتی رژیم بوده است ضرور ساخت      مانور ا 

شاه تا مدتها از قبول این برنامه خودداری می کرد، امپریالیسم انگلستان نیز              . معرض تضادهای داخلی و خارجی شدیدی قرار داشت       
یرات و اصالحات با برنامه تنظیمی آمریکا موافق نبود زیرا این برنامه مالزم با فدا کردن                  با وجود موافقت اصولی با انجام برخی تغی        

در . وجود این مخالفت ها امپریالیسم آمریکا را به فکر راه حل دیگری انداخت  . عده ای از بهترین مهره های امپریالیسم انگلستان بود        
 ارسنجانی به   -پی ریزی شده بود و از همین زمان بود که گروه امینی             همین زمان بود که کودتای سرلشگر قرنی از طرف آمریکا             

 .اصطالح تزهای اجتماعی خود را ارائه دادند

 پس از نابود کردن      1338 از طرف دولت اقبال تهیه شد و در سال              1337چنانکه می دانیم اولین قانون اصالحات ارضی در سال             
 که  40 تا   39در فاصله سال های      . همین قانون هم نتوانست اجرا شود        گذشت ولی     19کامل محتوی قانون از تصویب مجلس          

تضادهای داخلی و خارجی در زمینه اجرای این مانورها در اوج شدت خود بود و به بحران سیاسی و اقتصادی رژیم می افزود،                              
 که در دوره بیستم بین عوامل        حدت رقابت و مبارزه انتخاباتی را      . جامعه امکان یافت که از آزادی های محدود برخوردار گردد           

 را باید ناشی از در دستور بودن چنین          20آمریکا و انگلستان جریان داشت و مسائلی از قبیل ابطال انتخابات و سپس انحالل مجلس                  
لیسم این مسئله قابل دقت است که با موقع سیاسی که جبهه ملی ایران پس از تجدید فعالیت انتخاب کرد امپریا                      . مانورهائی دانست 

آمریکا از جبهه ملی در این زمان به عنوان یک لولوی سر خرمن برای تحمیل برنامه های خود به شاه و امپریالیسم انگلستان حداکثر                         
 ارسنجانی به شاه، آمریکا از موقع سیاسی جبهه ملی به شدت بهره                -سوء استفاده را به عمل آورد، به ویژه در تحمیل گروه امینی              

تزی که این گروه به      .  ارسنجانی در حقیقت به معنی پیروزی برنامه های آمریکا بود             -کار آمدن گروه امینی    روی  . برداری کرد 
اجرای آن مبادرت می کرد نه تنها شامل اصالحات اجتماعی بود بلکه اصالحات سیاسی را نیز در مد نظر داشت و اصوال ترکیب                           

ا قبل از همه محاکمه عده ای از عناصر بد نام هیات حاکمه ولی وفادار به                  کابینه امینی مقدمه این اصالحات سیاسی بود که آشکار         
شاه پس ازمدتی تردید و تزلزل وقتی که عمال دید که برنامه های امپریالیسم                 . شاه و امپریالیسم انگلستان را در دستور روز داشت          

 مغایر با قدرت مطلقه خود دید شخصا اجرای این             ارسنجانی را  -آمریکا به اجرا درمی آید و به عالوه ادامه حکومت گروه امینی             
 ارسنجانی را که زمینه های بزرگی هم در داخل جامعه روستائی پیدا کرده           -مانورها را تقبل کرد و خود وارد گود شد و گروه امینی           

رنامه با حذف آن سری مانورهای      این برنامه شاه منافع امپریالیسم انگلستان را نیز در برداشت زیرا این ب            . بودند از میدان خارج ساخت    
سیاسی که اساسا برای قدرت شاه خطر خیز بود و ضربت به موقع عوامل انگلستان را نیز در برداشت، مانورهای اصالحی را در                               

رژیم شاه با استفاده از این مانورهای اصالحی به قلع و             . جهت تثبیت قدرت شاه و حفظ موقع امپریالیسم انگلستان اعمال می کرد             
 .قمع وحشیانه مخالفان سیاسی خود پرداخت و باز هم بر قدرت مطلقه شاه افزوده شد

 چنانکه گفتیم منظور ما از کلمه مانور نفی مطلق تاثیر تمام اقداماتی که انجام شده است نمی                       :تاثیر مانورهای رژیم در جامعه      -5
بررسی دقیق  . ته به عمق و وسعت خود تغییراتی به جا می گذارد            هر مانور تاثیرات متناسب با خود را نیز به همراه دارد و بس              . باشد

زیرا عده ای به غلط تصور می کنند که حضیض          . تاثیرات مانورهای اصالحی رژیم در شرایط کنونی اهمیت خاصی پیدا کرده است           
در حالی که به نظر ما،       . نهضت و خاموشی توده ها به دلیل انجام این مانورهای است که زمینه عینی حرکت را سلب کرده است                       

بدون نفی برخی از تاثیرات این مانورها، علت اساسی خاموشی و سکوت در جامعه ایران، خفقان و استبداد بی نظیری است که                             
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اصالحات . مهمترین مانور اصالحی رژیم اصالحات ارضی می باشد       . حاکم است و هر صدای مخالف را با گلوله خاموش می سازد           
شدیدی بر فئودالیسم وارد کرد ولی به دلیل فقدان یک سیاست طبقاتی ضد فئودالی این ضربت نتوانست ریشه                    ارضی ضربت بسیار    

 ارسنجانی کار اصالحات ارضی را دنبال می کردند،         -در ابتدا که گروه امینی    . روابط فئودالی را در جامعه به طور اساسی نابود سازد         
ت مشخص تر ضد فئودالی دیده می شد ولی این سیاست باد و مخالفت جدی از                  نشانه های کامال محسوسی برای اتخاذ یک سیاس        

و عوامل فئودالیسم در    ) با توجه به جریان طوالنی وابستگی هایش به مالکین        ( از نظر داخلی شاه   . نظر داخلی و خارجی روبرو گشت     
یاست مستلزم در هم کوبیدن مواضع سیاسی        دستگاه حاکم به شدت به مخالفت با آن پرداختند و از نظر خارجی چون ادامه این س                   

عده ای از عوامل امپریالیسم انگلستان بود با مخالفت شدید امپریالیسم انگلستان مواجه بود به همین جهت پس از آنکه شاه شخصا                         
 دهقان متعهد   انجام مانورها را به گردن گرفت قدم به قدم از موضع گذشته ای که ارسنجانی دولت را نسبت به آن در مقابل توده                          

اصالحات ارضی  . کرده بود عقب نشینی کرد و در دو سال اخیر عقب نشینی هائی بسیار گویا و مشخص به نفع مالکین انجام گردید                     
در تغییر ساختمان قدرت در جامعه روستائی موثر افتاد، قدرت سیاسی مالک به شدت تضعیف گشت و اکنون دستگاه حکومت می                     

برنامه اصالحات ارضی در ابتدای .  را بر دهات نیز بگستراند و جای قدرت تضعیف شده مالک را بگیرد    کوشد که شبکه پلیسی خود    
امر امید فراوانی را در توده دهقان برانگیخت ولی اکنون پس از گذشت چند سال و فروکش کردن تبلیغات رژیم توده های کثیری                        

رژیم . دند و امیدواری های اولیه جای خود را به تردید و ناامیدی می دهد             از دهقانان کم کم به عدم تغییر وضع خود با گذشته پی بر            
آشکارا از این نا امیدی بیم دارد، به همین جهت رژیم می کوشد به هر ترتیب شده دهقانان را با وعده اقدامات بعدی امیدوار                                 

 .نگهدارد

 امر شد به آگاهی توده دهقان کمک کرد و دهقان را به             از نظر اجتماعی، اصالحات ارضی و تبلیغات شدیدی که به ویژه در ابتدای            
سطح توقعات آنها را باال برد و تحرک و انعطاف بیشتری در ده به وجود آورده و                     . شکل ضعیفی وارد عرصه سیاسی جامعه کرد       

ه دهقان را در سه     اصالحات ارضی تود  . رابطه شهر و ده را افزایش داد و اینها از نکات مثبت اصالحات ارضی به نفع جنبش است                    
طبق آخرین آمارهای رسمی دهقانانی که از راه خرید زمین           . موضع صاحب زمین، اجاره دار، و کارگر کشاورزی قرار داده است            

دهات و مزارع ایران     % 20جمعیت روستائی ایران را شامل می شوند وفقط           % 25مالکین و فئودال ها صاحب زمین شده اند فقط             
ن اصالحات ارضی که زمین را از راه فروش در اختیار دهقان می گذارد قرار گرفته است و دستگاه بیش از                       مشمول مرحله اول قانو   

  .همه موفق به جلب رضایت نسبتا با دوام این قشر از دهقانان شده است

وضع اجاره داری   آن م % 70دهقانان ایران در موضع اجاره داری و یا کارگر کشاورزی قرار دارند که قریب به                    % 75بدین ترتیب   
 تظاهر آشکار ادامه    "رانت ارضی "سیستم اجاره و پرداخت مال االجاره        . است و این آن چیزی نیست که توده دهقان می خواهد            

روابط فئودالی است زیرا ارتباط فئودالی از نظر اقتصادی بر حسب سهمی که به عوامل تولید تعلق می گیرد و از آن میان اختصاص                          
اینکه سهم عوامل تولید جنسی یا نقدی پرداخت شود تاثیر ماهوی در اصل               . ه عامل تولید زمین مشخص می شود       بیشتر این سهم ب   

بدین ترتیب وجود سیستم اجاره در چنین سطح وسیعی در روابط ارضی ایران پایه های عینی بسیار محکمی                    . رابطه ایجاد نمی کند   
ر روستاهای ایران، که در فقر و جهل و بیماری خالصه می شود، به جا گذاشته                 برای استثمار توده دهقان و حفظ مظاهر فئودالیسم د        

با توجه به مرحله سوم اصالحات ارضی، تغییرات جدیدی در سطح روستا و از جمله در سیستم اجاره، انجام گرفته که در                            (است
اداری و سیاسی شرکت های تعاونی در کمک        به عالوه عدم عمومیت و عدم لیاقت        ).  بهمن 19نتیجه آمار فوق را تغییر داده است،        

به دهقانان همچنان دهقان را به انواع و اقسام رباخواران ده و شهر وابسته نگهداشته است و کافی است یاد آوری کنیم که شرکت                            
به دهقانان  جمعیت روستائی ایران را شامل می شود فعالیت دارد و متوسط کمکی که              % 25دهات ایران که    % 20های تعاونی فقط در     

 . تومان است400 با اخذ تضمینات متعدد داده شد کمی بیش از 45عضو شرکت های تعاونی شده در سال 

از نظر روابط نهضت با توده دهقان، عمومی کردن سیستم اجاره عامل مساعدی است برای ارائه یک شعار واحد در سطح تمامی                           
 سیستم اجاره که اکنون مخصوص به شکل خودداری از پرداخت اجاره بها               جامعه و متمرکز کردن نارضائی و مخالفت دهقانان با         
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متظاهر می شود و به همین جهت دستگاه همراه با وعده های دائمی خود مجبور به اتخاذ تصمیمات شدید برای گرفتن اجاره بها از                          
 .دهقانان می شود

ی مدتی امیدواری های توده دهقان را به شدت برانگیزاند و            اگر رژیم در سطح ده موفق به انجام برخی کارها گردید و توانست برا              
آنها را به خود متوجه سازد و رضایت قشر کوچکی از دهقانان را به صورت محدود تامین کند و بدین ترتیب از موفقیت های کم و                          

رژیم شاه نتوانست   . شدولی اقدامات رژیم در شهرها بطور کلی و در مجموع خود با شکست کامل مواجه                    بیش برخوردار باشد،    
 .زحمتکشان شهرها را با مانورهای خود تحمیق کند

حتی یک کارگر را هم فریب نداد و با توجه به محتوی تو خالی آن                     » سهیم کردن کارگران در سود ویژه کارخانه ها          «قانون  
ان به عنوان سهم آنها از سود ویژه تعلق         کوچکترین تاثیر در بهبود وضع طبقه کارگر نتوانست داشته باشد، بعالوه آنچه که به کارگر              

می گیرد به انحاء مختلف از امتیازات گذشته آنها کسر می شود و به انحاء مختلف از پرداخت همین مبالغ جزئی هم خودداری می                          
ت فقط   به هر کارگر تعلق گرف     44در شهر کارگری مثل اصفهان متوسط آنچه به عنوان سهم کارگران از سود ویژه در سال                    . شود
 .در تهران وضع از این هم بدتر بود.  ریال بوده است850

زحمتکشان شهر در زیر فشار شدید فقر و نداری و مرض و بیکاری در بدترین شرایط زندگی می کنند و استبداد شدید و بی                                 
سخ داده می شود، محیط     به هر گونه فعالیت سندیکائی کارگری با خشونت آمیز ترین وجهی پا             . رحمانه حلقوم آنها را می فشارد      

کارخانه ها تبدیل به محیط پلیسی بسیار خشن و شدیدی شده است که به طبقه کارگر کوچکترین امکان برای بیان خواست های                          
وضع سایر قشرهای اجتماعی شهر نیز کوچکترین تغییری با گذشته نکرده است، بیکاری، فقر، مرض در تمام شهرها                  . خود نمی دهد  

بحران اخالقی و اجتماعی    .  همه اقشار شهر زیر چکمه های خشن ترین دیکتاتوری و محیط پلیسی رنج می کشند                  بیداد می کند و   
نیروی بزرگی از جوانان به انحرافات گوناگون کشیده می شوند، آمار جنایت، دزدی و قاچاق مواد                      . شهرها را فرا گرفته است     

با وجود همه جار وجنجال ها هزینه زندگی همچنان         . ل این مشکالت است   مخدره دائما رو به افزایش است و رژیم شاه عاجز از ح            
این چنین اوضاع و احوالی است که موجب شده به          . کمر شکن باقی مانده و سطح زندگی توده مردم در وضع رقت باری قرار دارد               

ان است که حتی برای یک روز هم         فاصله بین رژیم شاه و خلق چن       .  مرداد هرگز با رژیم آشتی نکنند       28ویژه زحمتکشان شهر از     
 .حکومت بدون سر نیزه و شالق برای رژیم امکان پذیر نیست

 مرداد تبعیت از سیاست جهانی امپریالیسم بوده        28 جهت عمومی سیاست خارجی رژیم پس از کودتای           :سیاست خارجی رژیم   -6
و اقتصادی به شمار می رود و حفظ ایران در شبکه             ایران برای امپریالیسم جهانی یک موضع استراتژیک بسیار مهم سیاسی             . است

محتوی اساسی سیاست خارجی رژیم منطبق با        . روابط امپریالیستی برای امپریالیسم و نظام سرمایه داری جهانی اهمیت اساسی دارد             
گر چه موافق   ا. استراتژی امپریالیسم در جهت گیری علیه نهضت های مترقی و آزادی بخش و ضد امپریالیستی خالصه می شود                      

اوضاع و احوال روابط بین المللی و متناسب با این امر که تضادهای دو امپریالیسم انگلستان و آمریکا در چه حدتی قرار دارد و                               
کدامیک از دو امپریالیسم موفق شده باشند که مجریان سیاسی ایران را در حیطه نفوذ خود داشته باشند و نیز منطبق با مقتضیات منافع    

شاه در روابط بین المللی اشکال اعمال این سیاست تغییرات کم و بیش به خود می گیرد ولی محتوی و جهت عمومی این                            رژیم  
استراتژی سیاست خارجی رژیم ماهیتا در کنار استراتژی جهانی امپریالیسم قرار دارد و بدیهی است             . سیاست هرگز تغییر نکرده است    

گزیر از این استراتژی تبعیت خواهد کرد و تغییرات سیاست خارجی تغییراتی تاکتیکی              که محتوای اساسی سیاست خارجی رژیم نا      
رژیم شاه از نظر تاکتیکی منطبق با منافع آنی خود روش سیاسی اش را منطبق با تاکتیک این یا آن امپریالیسم                       . وسطحی خواهد بود  

ود نمی تواند در عرصه بین المللی محتوی جهت گیری            تنظیم می کند ولی ماهیتا و بر حسب مقتضیات منافع طبقاتی و سیاسی خ                
 این تغییر چیزی نیست که به علل و جود این یا آن فرد بسیار با نفوذ در رژیم انجام                          .عمومی سیاست خارجی خود را تغییر دهد       

ه در جهت این تغییر قرار       و یا با بسط برخی روابط بین المللی و نارضائی این یا آن امپریالیسم از این روابط تصور شود ک                        . پذیرد
فقط تغییر حاکمیت طبقات اجتماعی است که می تواند منجر به تغییرات واقعا اساسی و ماهوی در سیاست خارجی                          . گرفته اند 
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 ارسنجانی تغییراتی   -در سال های اخیر، تقریبا همزمان با مانورهای اصالحی رژیم و مخصوصا پس از برکناری گروه امینی                   . گردد
جنبه اساسی این تغییر همانا بسط روابط ایران با اتحاد شوروی و سایر کشورهای                   . بین الملی رژیم بوجود آمده است       در روابط   

این مرحله با اعالم دولت ایران مبنی بر واگذاری پایگاه های موشکی آغاز می شود و پس از آن رو به توسعه می                  . سوسیالیستی است 
یر سیاست مورد حمایت امپریالیسم انگلستان است و با توصیه های امپریالیسم انگلیس انجام              به نظر ما مشخصات عمومی این تغی      . نهد

 ارسنجانی،  -چنانکه نمونه قبلی آن را ما در مورد پاکستان دیدیم و در ایران نیز قبل از روی کار آمدن گروه امینی                          . گرفته است 
ت، ولی فشار شدید امپریالیسم آمریکا در روی کار آمدن گروه             دولت شریف امامی انجام چنین برنامه ای را در دستور روز داش              

 ارسنجانی موقتا اجرای این سیاست را به تاخیر انداخت ولی با برکناری این گروه و وارد میدان شدن شخص شاه و درگیری                        -امینی
 و اعمال فشار گذشته را برایش غیر        امپریالیسم آمریکا در ویتنام، که تحرک سیاسی آن را در خاورمیانه به طور محسوسی تقلیل داد                

این تغییرات با منافع رژیم شاه . ممکن می ساخت زیرا مخصوص به حمایت جهانی انگلستان نیازمند بود، این تغییر سیاست عملی شد  
 .از نظر داخلی و بین المللی و با منافع انگلستان در خاورمیانه منطبق است

بهبود و بسط روابط با کشورهای سوسیالیست و جلب حمایت سیاست این کشورها این                 از نظر داخلی همزمان با مانور اصالحی،          
تشتت نیروهای چپ و بطور کلی      . مانور را کامل می کرد و عوام فریبی رژیم را در گرفتن یک چهره ترقی خواه تکمیل می نمود                    

ی کرد و از این نظر به ثبات رژیم کمک می            نیروهای مخالف رژیم را افزایش می داد و بدینوسیله موضع اپوزیسیون را تضعیف م               
از نظر وضع خاص رژیم در منطقه خاورمیانه        .  فاکت ایجاد می کرد    " سیاست مستقل و ملی    "نمود و در حقیقت برای تبلیغ در مورد       

با تضادهای رژیم مثال     . خطری که بیش از همه بر آن سنگینی می کند فشار نیروهای ضد استعماری و رژیم های مترقی است                          
اعمال سیاست جدید خارجی به رژم       . جمهوری متحده عربی تضادی است ماهوی که از ذات ارتجاعی رژیم سرچشمه می گیرد                

امکان می دهد که با حذف فشار از طرف کشورهای سوسیالیستی همه کوشش خود را در مقابله با فشارهای نیروهای ضد استعماری      
زیرا . امپریالیستی که سیاستش مبتنی بر مقابله فوری با این نیروها باشد تخصیص دهد                در منطقه خاورمیانه و تبعیت و همگامی با           

افزایش قدرت نیروهای آزادی بخش و رژیم های مترقی مقابله با فشارهای سیاسی اردوگاه سوسیالیستی می تواند بالفاصله روی                        
رهای سوسیالیستی بالفاصله در کادر مناسبات بین        مجموعه سیستم جهانی امپریالیستی حساب کند زیرا چنین فشاری از طرف کشو             

المللی دو سیستم قرار می گیرد ولی در مقابله با فشار رژیم های مترقی که برای رژیم جنبه فوری دارد با توجه به اختالف تاکتیکی                           
 در ویتنام نمی تواند روی پشتیبانی        که بین اردوگاه امپریالیسم در مقابله با آنها وجود دارد و با توجه به درگیری امپریالیسم آمریکا                   

هدف ویژه  . واحد اردوگاه امپریالیسم حساب کند و در اینجاست نقطه وحدت منافع رژیم و تاکتیک سیاسی امپریالیسم انگلستان                    
انجام امپریالیسم انگلستان از تشویق این تغییرات در سیاست خارجی ایجاد آن چنان وضعی برای ایران است که می تواند از عهده                         
فشار . وظایف معینی که به عنوان یک پایگاه مطمئن بر ضد نیروهای ضد استعماری و آزادی بخش در خاورمیانه دارد بر آید                             

نیروهای ضد استعماری و رژیم های ترقی خواه خاورمیانه بر مواضع امپریالیسم بسیار شدید و روز افزون است و حوادث اخیر نیز                          
امپریالیسم انگلستان به دالیل کامال مشخص که بطور خالصه عبارت است از                . خود نکاسته است  چیزی از این فشار در مجموع         

 نسبت به این فشار حساسیت فوق العاده ای از خود نشان می             "شرق سوئز "تجمع اساسی ترین منافع امپریالیستی و بسیار حیاتی آن در           
یسم انگلستان این بود که در مقابل فشار و وحدت عمل جنبش ضد                از مدتها پیش کوشش امپریالیسم جهانی به ویژه امپریال          . دهد

استعماری و رژیم های مترقی در خاورمیانه به ایجاد یک نیروی منطقه ای از کشورهای ارتجاعی دست زند و نیروهای مرتجع را در                       
ی جلو فشار نیروهای ضد امپریالیستی در        خاورمیانه متحد گرداند تا با تکیه بر آن نیرو از نظر سیاسی و در مواقع لزوم از نظر نظام                      

اینکه دائما از پیمان سنتو انتقاد می شود به دلیل این است که استراتژی نظامی پیمان سنتو و اقدامات و نقشه                        . خاورمیانه گرفته شود  
 اظهار داشت که پیمان     های عمومی آن اساسا برای به اصطالح مقابله با فشار کشورهای سوسیالیستی تنظیم شده بود و حتی شاه علنا                   

از نظر شاه دعوا بر سر      .  خود را سازگار سازد    "تجاوزکاران جدیدی که در منطقه خاورمیانه بوجود آمده اند        "سنتو باید برای مقابله با      
 مشخصا برای اعمال این هدف پایه گذاری شده          " پان اسالمیسم  "پروژه پیمان   . تبدیل سنتو به اهرم کمک فوری برای رژیم است         
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 قلمداد  " انتقال مرکز ثقل سیاسی خاورمیانه از قاهره        "هنگام بحث در باره این طرح محافل امپریالیستی آشکارا هدف آن را                . ودب
برای اینکه ایران بتواند به خوبی نقش فعال خود را در اعمال سیاست امپریالیستی در خاورمیانه بازی کند ضرورت داشت                        . کردند

ف اردوگاه سوسیالیستی بر ایران حذف شود و حالت مقابله ای که بوجود آمده بود از بین برده شود                    فشارهای سیاسی موجود از طر    
زیرا در چنان شرایط بین المللی که روابط اتحاد شوروی با کشورهای غربی در وضع بحرانی قرار ندارد دلیلی برای روش قبلی و                            

ی برای امپریالیسم انگلستان وضع نیروهای ترقی خواه در خاورمیانه خطر بسیار فوری و حیات. جنگ سرد بین دو کشور وجود نداشت    
می باشد که تهدید دائمی و شدیدی روی اساسی ترین وحیاتی ترین منافعش دارند، بنا بر این امپریالیسم انگلستان ترجیح می دهد                         

 با جنبش انقالبی در خاورمیانه و مقابله با          برای مقابله . از کشوری نظیر ایران در آنجا استفاده کند که بیش از همه به سودش است                 
. رژیم های مترقی عربی که از حیثیت ملی و بین المللی بزرگی برخوردارند سیمای سیاست خارجی ایران نیاز به چنین تغییری داشت          

قابله با خطر بالقوه    رژیم شاه نیز که برایش مقابله فعال با خطر بالفعل یعنی جنبش آزادی بخش در خاورمیانه اهمیت بیشتری از م                        
روشی که تجربیاتی از کشور همسایه پاکستان نیز در آن            . یعنی فشار اردوگاه سوسیالیستی داشت، انجام این تغییرات را قبول کرد            

 .وجود داشت

ت این تغییرات کوچکترین تغییر ماهوی در سیاس      . این چنین است دالئل تغییراتی که رژیم شاه در سیاست خارجی خود داده است              
 حتی  .خارجی را به همراه ندارد، بلکه کامال منطبق با استراتژی عمومی امپریالیسم و موافق با تاکتیک های امپریالیسم انگلستان است                    

 فلسفه و ایده آل های ما تغییر نکرده است و فقط ما در فکر منافع "شاه چندی پیش هنگام بحث از سیاست خارجی علنا اظهار داشت          
 . می باشد"ملی" که شاه از آن نام می بد معلوم است چگونه منافع "منافع ملی"لبته  ا"ملی خود هستیم

 دالئل تغییرات سیاسی رژیم را در سیاست خارجی به اختصار مطالعه کردیم،                :سیاست کشورهای سوسیالیستی در مقابل رژیم       -7
 -با رژیم از نظر تطابق آن با موازین مارکسیسم         اکنون جا دارد که سیاست کشورهای سوسیالیستی و در راس آن اتحاد شوروی را                 

 لنینیسم  -مارکسیسم. لنینیسم و انترناسیونالیسم پرولتری و منافع جنبش ضد استعماری خلق ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم                   
بقات حاکم است و    این سیاست بیان کننده منافع ط     . می آموزد که سیاست خارجی یک دولت همیشه نتیجه رژیم اجتماعی آن است            

موقع یک دولت در عرصه بین المللی که از جهت عمومی             . دارای خصلت طبقاتی و مبتنی بر ایدئولوژی طبقات حاکمه می باشد            
بدین . سیاست خارجی و سیستم اتحادها و روابط خارجی آن با سایر کشورها مشخص می شود، بر اساس این منافع تعیین می گردد                      

 لنینیسم و انترناسیونالیسم پرولتری وفادار بماند در اعمال بدون            -ستی که باید به آرمان های مارکسیسم       ترتیب یک دولت سوسیالی   
 .انحراف این سیاست جز با درک موقع طبقاتی این یا آن دولت موفق نخواهد شد

مناسبات .  بین المللی باشد   دیپلماسی کشورهای سوسیالیستی باید مبتنی بر تحلیل موقع و موضع طبقاتی و سیاسی دولت ها در عرصه                 
کشورهای سوسیالیستی ، درجه نزدیکی و دوری آن با یک دولت، باید بر اساس موقع طبقاتی و نقش سیاسی که آن دولت دارد                            

در نتیجه سیاست خارجی یک دولت سوسیالیستی نمی تواند همان اصولی را که در مناسبات خود با دولتی که مواضع                     . تنظیم گردد 
 یک  .در دست بورژوازی ملی است رعایت کند که حکومتش در دست کمپرادوریسم و عمال امپریالیسم قرار دارد                     طبقاتی آن   

سیاست خارجی سوسیالیستی نباید و نمی تواند در مقابل یک دولت ضد ملی و ضد دمکراتیک، دولتی که جهت عمومی سیاست                        
مت به امپریالیسم و ارجاع قرار دارد، از همان روشی پیروی            خارجی و سیستم اتحادها و روابط خارجی آن در جهت تقویت و خد              

کند که در مقابل یک دولت ملی که حمایت توده های مردم و دولتی که جهت عمومی سیاست خارجی آن و سیستم اتحادها و                             
سوسیالیستی چنین سیاستی   . روابط خارجی اش در جهت تقویت مبارزه ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی است، اعمال می نماید                     

نیست زیرا در حقیقت چنین سیاستی محتوی طبقاتی خود را که مبتنی بر انترناسیونالیسم پرولتری است از دست می دهد، به منجالب   
 .اپورتونیسم و معامالت سیاسی کشیده می شود و تفاوت دیپلماسی سوسیالیستی را با دیپلماسی بورژوازی به یک باره از بین می برد
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دیپلماسی خدمتگذار ایدئولوژی   . رای کشورهای سوسیالیستی، دیپلماسی باید وسیله ای باشد برای خدمت به ایدئولوژی             به نظر ما ب   
دیپلماسی تکنیکی است برای اعمال ایدئولوژی در        . است و هدف های دیپلماتیک بر اساس استراتژی ایدئولوژیک تعیین می شود             

 .لیسم پرولتریعرصه بین المللی و کمک به منافع انترناسیونا

منافع هدف های دیپلماسی که بر اساس استراتژی ایدئولوژیک تعیین شده باشد آن چنان منافعی نیست که با یک مانور ساده سیاسی                
دشمن تبدیل به دوست شود و ضدیت       . این و یا آن موجب این چنین تغییر مناسبات دیپلماسی کشورهای سوسیالیستی با آن گردد                

گزارش سوسولف  (بر خالف اصل حیله گرانه دیپلماسی بورژوازی که به قول آقای سوسولف             . یت سیاسی دهد  جای خود را به حما    
ما متحدین ابدی و دشمنان     "پالمرستون آن را چنین فرموله کرده است که          ) 18در زمینه اختالفات چین و شوروی، متن فارسی ص          

یستی متحدین ابدی و دشمنان همیشگی دارند، زیرا این متحدین و              کشورهای سوسیال  ".همیشگی نداریم فقط منافع ما ابدی است       
اتحاد و حمایت یا دشمنی کشورهای        . دشمنان خصلت طبقاتی دارند و هیچ دشمن طبقاتی تبدیل به دوست طبقاتی نمی گردد                  

ماهیت سیاست طبقاتی   سوسیالیستی، یا اگر درست بگوییم موضع گیری کشورهای سوسیالیستی در قبال دول دیگر، فقط با توجه به                   
لنین وظایف یک کشور سوسیالیستی را از نظر سیاست          . آن دول و منافع انترناسیونالیسم پرولتری است که باید تعیین و تنظیم گردد             

انجام حداکثر آنچه که در یک کشور قابل تحقق است برای تکامل،پیشرفت، حفظ و افروختن انقالب                ":خارجی چنین بیان می کند    
فقط : لنین هنگام تشریح انترناسونالیسم پرولتری دقیقا معنای آن را بیان می کند           )  ،چاپ پاریس  3لنین، آثار، ص     ("ورهادر سایر کش  

و تنها یک نوع انترناسیونالیسم واقعی وجود دارد که همانا عبارت است از کوشش فداکارانه برای توسعه جنبش انقالبی و مبارزه                          
از همین مبارزه و همین خط سیر در تمام کشورها بدون            ) وسیله تبلیغات، کمک و کمک مادی     به  (انقالبی در هر کشور و حمایت     

بدین ترتیب وظایف دیپلماسی کشورهای سوسیالیستی فقط و فقط در خدمت به منافع                ). ، چاپ پاریس  68لنین، آثار، ص   ("استثنا
به نظر ما سیاست خارجی اتحاد       . نینی آن خالصه می شود      لنینیسم و انترناسیونالیسم پرولتری با معنای ل         -ایده ئولوژی مارکسیسم  

مطلب بر سر داشتن     . شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی در مقابل رژیم شاه ناقض اصول اساسی سیاست سوسیالیستی است                   
ی از یک    تبلیغاتی، اقتصادی و نظام    -مطلب بر سر حمایت سیاسی    . روابط عادی سیاسی و اقتصادی و روابط حسن همجواری نیست          

 مورد آن چنان حمالت سیاسی و تبلیغاتی اتحاد شوروی و             1340باید معلوم شود رژیمی که تا سال         . رژیم فاسد  وضد ملی است      
 مورد تعریف و تمجید و حمایت سیاسی و اقتصادی این کشورها قرار               1341سایر کشورهای سوسیالیستی قرار داشت چرا از سال          

ی سوسیالیستی بر اساس تحلیل و تعیین موقع طبقاتی و سیاسی دولت ها تنظیم می شود، باید                      اگر مناسبات کشورها  . گرفته است 
ببینیم حکومت شاه از نظر ماهیت طبقاتی، ضد دمکراتیک و ارتجاعی و وابسته به امپریالیسم خود، چه تغییرات ماهوی کرده است                        

اگر مانورهای داخلی موجب این      . لیستی گشته است  که موجب این تغییر روش سیاسی اتحاد شوروی و سایر کشورهای سوسیا               
 ارسنجانی که پایه گذار این مانورها بودند و اصرار بیشتری در انجام              -تغییرات است چرا این روش سیاسی در مورد حکومت امینی          

 .این مانورها داشتند اعمال نشد و حتی بر عکس حمالت تبلیغاتی و سیاسی بر علیه این گروه آنی قطع نشد

که وظیفه خود می داند که از تمام جنبه          ( در این تحلیل دیدیم و همه نیروهای مخالف در ایران حتی کمیته مرکزی حزب توده                   ما
هم قبول دارد که ماهیت ارتجاعی، ضد ملی، ضد دموکراتیک، ضد خلقی            ) های دیپلماسی شوروی در ایران بدون استثناء دفاع کند        

 تغییری نکرده است و حتی در جهت تضعیف این خصوصیات هم قرار ندارد، بلکه همانطور که                  و وابسته به امپریالیسم حکومت شاه     
توضیح دادیم مانورهای اخیر به ویژه برای تثبیت عمده ترین مواضع رژیم ایران است که با منافع ملی ما، با منافع جنبش ضد                                 

 .ژی و تاکتیک های نئوکلنیالیسم استاستعماری خلق های خاورمیانه و جهان منافات دارد و منطبق با استرات

پس آن عوامل عینی که می توانست توجیه کننده تغییر سیاست اتحاد شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی نسبت به رژیم شاه                          
ه باشد نه از نشر مواضع ملی و نه از نظر سیاست خارجی رژیم وجود ندارد و به همین جهت می گوئیم و اعتقاد داریم که متاسفان                              

 امروز از رژیمی چاپلوسی می شود، از         .سیاست اتحاد شوروی ناقض سیاست سوسیالیستی و متباین با انترناسیونالیسم پرولتری است            
 ستایش می شود، به حکومتی اسلحه داده می شود و با کمک اقتصادی به تثبیت حکومتی کمک                     "مصلح بزرگ "شاهی به عنوان    
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دیروز که به آن فحش و ناسزا گفته می شد، سیاه کاری های درون کاخ های شاه فاش می                      می شود که هیچ گونه تغییر ماهوی با          
. گشت و کمک نظامی به آن به منزله خیانت به خلق های ایران و جنبش آزادی بخش در خاورمیانه تلقی می شد پیدا نکرده است                           

 .ئولوژی اسیر بی زبان دیپلماسی گشته استاید. اینجا دیگر هدف های دیپلماسی را استراتژی ایدئولوژی تعیین نمی کند

 در گزارش خود به کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در مورد روابط چین و                      1964 فوریه   14آقای سوسولف در     
دستگاه رهبری چین ضمن تیره کردن فوق العاده روابط خود با هندوستان که به طوری که می دانید عضو                        ":پاکستان چنین گفت  

دی های نظامی نمی باشد در عین حال عمال به اتحاد با پاکستان، کشور عضو اتحادیه های نظامی سیتو و سنتو که برای صلح                         دسته بن 
 خود در   "کلیه جمالت انقالبی  "این واقعیت که رهبران چین با دور انداختن           . و امنیت ملل آسیا حامل خطر می باشد، تن در داد            

را نمی توان با روش اصولی کشورهای اتحادیه سوسیالیستی در مورد بلوک های امپریالیستی               حقیقت در راهی قرار گرفتند که آن         
 :سوال می شود. چه می توان گفت روش رهبران چین در مورد انتخاب دوست و متحد بسیار عجیب و غریب است. وفق داد

له در مقابل انظار تمام جهان برای رژیم          چگونه می توان کشورهای سوسیالیستی و احزاب کمونیست را لکه دار نمود و بالفاص                  
آیا کسی باور می کند که نزدیک شدن با پاکستان ناشی           . ارتجاعی پاکستان چاپلوسی کرد؟ این موضوع واقعا غیر قابل درک است          

 "داخته اند از منافع ترقی و توسعه مبارزه انقالبی ملل آسیا با امپریالیسم است که رهبران چین راجع به آن جارو جنجال راه ان                               
  ).27گزارش سوسولف، متن فارسی ص (

ما سوال می کنیم، مخصوصا از آقای سوسولف و کمیته مرکزی حزب توده که توجیه کننده سیاست شوروی                    ! چه می توان گفت   
است سوال می کنیم آیا کسی باور می کند که نزدیک شدن با رژیم شاه و کمک نظامی و اقتصادی در اختیار حکومت ایران                                

 !ذاشتن و حمایت سیاسی و تبلیغاتی از رژیم شاه کردن، ناشی از منافع ترقی و توسعه مبارزه ملل آسیا با امپریالیسم است؟گ

چگونه انحراف سیاست چین در مورد حکومت پاکستان دیده می شود ولی انحراف سیاست اتحاد شوروی در مورد حکومت ایران                     
لوسی از رژیم ارتجاعی پاکستان مذموم است ولی چاپلوسی از رژیم شاه قابل نکوهش               چرا چاپ . و همان پاکستان فراموش می گردد     

 " این موضوع واقعا غیر قابل درک است        "... نیست و حتی کمیته مرکزی به لطایف الحیل در صدد توجیه آن بر آمده است؟ آری                 
شته باشد، کم دارد؟ همان دالئلی که سوسولف         که رژیم شاه از نظر موضع ارتجاعی خود چه چیزی ازرژیم پاکستان، اگر زیاد ندا                

 آیا کسی باور می کند که نزدیک شدن با پاکستان ناشی از منافع ترقی و توسعه مبارزه انقالبی ملل                        ":را وادار می کرد که بپرسد      
رد که بپرسند و به ویژه       امروز مقابل کمونیست های ایران و همه نیروهای ضد استعماری خلق ایران قرار دا              "آسیا با امپریالیسم است؟   

آیا کسی باور می کند که نزدیک شدن با ایران ناشی از منافع ترقی و توسعه                : از آقای سوسولف و کمیته مرکزی حزب توده بپرسند        
 مبارزه انقالبی ملل آسیا با امپریالیسم و مبتنی بر انترناسیونالیسم پرولتری است؟

ای سوسیالیستی در ایران مغایر با منافع ترقی و توسعه مبارزه انقالبی ملل آسیا با                   به نظر ما سیاست اتحاد شوروی و سایر کشوره          
زیرا کمک به حکومت ایران و        . امپریالیسم و مغایر با اصول انترناسیونالیسم پرولتری و مخالف با دیپلماسی سوسیالیستی است                  

امپریالیسم در منطقه خاورمیانه است و یک چنین          حمایت سیاسی از آن به منزله تثبیت یک رژیم ارتجاعی و ضد ملی و عامل                      
سیاستی اگر چه هم از نظر تاکتیکی ضربه ای فی المثل به امپریالیسم آمریکا به شمار رود از نظر استراتژی هیچ گونه ضربه ای به                              

د بنا بر این مغایر با      امپریالیسم جهانی محسوب نمی شود و هیچ گونه منافع دراز مدت برای جنبش ملی ایران در آن دیده نمی شو                      
به عالوه در این سیاست استراتژی ایدئولوژیک فدای تاکتیک های دیپلماسی اپورتونیستی گشته                  . انترناسیونالیسم پرولتری است  

واقعا غیر قابل درک است که بدون در نظر گرفتن کوچکترین مبانی طبقاتی و نقش سیاسی حکومت ها سیاست واحدی در                       . است
واقعا غیر قابل درک است که هم به سوریه و مصر اسلحه داده شود و هم به رژیم شاه؟ در حالی                     . پیش گرفته می شود   مقابل آنها در    

که ایران در خاورمیانه یکی از تکیه گاه های فعال امپریالیسم در مبارزه بر ضد هر جنش مترقی و همان کشورهای مصر و سوریه                             
 ".ما دوستان همیشگی و دشمنان دائمی نداریم"ی بورژوائی نیست که آیا چنین روشی یادآور فرمول دیپلماس. است
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انحرافی که مصالح جنبش خلق ما و مصالح        . این اولین بار نیست که سیاست اتحاد شوروی در ایران دچار چنین انحرافی می گردد               
به نظر ما اساس سیاست خارجی      . دانترناسیونالیسم پرولتری آشکارا فراموش می شود و فدای فرصت طلبی های دیپلماتیک می گرد              

. اتحاد شوروی در عدم توجه به موقع طبقاتی و سیاسی دول و حکومت هائی که اتحاد شوروی با آنها نزدیک می شود نهفته است                         
یعنی در حقیقت ایدئولوژی و مقتضیات آن تعین کنننده دیپلماسی نبوده و دیپلماسی اتحاد شوروی عمال بدون توجه به مبانی                             

این عدم  . ولوژیک تعیین می شود و به همین جهت این دیپلماسی مبانی ایدئولوژیک دیپلماسی سوسیالیستی را نفی می نماید                     ایدئ
توجه موجب می شود که اتحاد شوروی در دام انواع و اقسام مانورها بغلطد و در گرداب فرصت طلبی فرو رود، به موفقیت های                             

 .ین نوع تاکتیک های فرصت طلبانه بازنده از بازی خارج شودسطحی دل خوش کند و آخر االمر نیز از ا

 قسمت دوم
 

 عمده ترین وظایف کمونیست های ایران در شرایط کنونی
 
 
 . اکنون در پرتو بررسی های گذشته می توانیم نتیجه گیری های خود را پیرامون وضع جامعه را دقیقا بیان کنیم-1

حات ارضی نه تنها تضادهای قدیمی در سطح بسیار وسیعی از بین نرفت بلکه تضادهای                 در جامعه روستائی ایران پس از اصال       -الف
توده . اصالحات ارضی رژیم شاه نتوانسته است مسئله ارضی را به سود زحمتکشان ده حل کند                   . جدیدی نیز بوجود آمده است     

یل و لیاقت خود را برای تغییر واقعی در روستا           دهقان به بیهودگی امید های خود از رژیم پی می برد و رژیم بیش از پیش عدم تما                   
مظاهر اساسی فئودالیسم   . نشان می دهد و به سوی اتخاذ سیاست خشن ضد دهقانی برای گرفتن قسط و مال االجاره کشیده می شود                    

جار انقالبی قرار   توده دهقان البته در وضع انف     . در زندگی دهقان یعنی فقر، جهل و بیماری همچنان بر دهات ایران حکومت می کند               
ندارد ولی مناسبات رژیم با توده دهقان وسیاست طبقاتی رژیم به نحوی نیست که بتواند با تکیه بر آن از توده دهقان به عنوان نیروی                         

در عوض نیروهای   . ضد انقالبی استفاده کند و یا با تکیه بر مانورهای خود توده دهقان را به حمایت سیاسی خویش بر انگیزاند                          
البته نه در یک زمان     ( البی با توجه به سیاست طبقاتی صریح و روشنی که در حمایت از زحمتکشان شهر و ده دارند از نظر عینی                     انق

 به نظر ما یک نیروی      .امکانات بیشتری برا استفاده از تضادهای موجود در جامعه روستائی و جلب حمایت توده دهقان دارند                ) کوتاه
رژیم می تواند تضادهای جامعه روستائی را تشدید کرده، آگاهی طبقاتی زحمتکشان ده را گسترش داده      انقالبی در حال درگیری با      

و آن را به سوی حل قطعی تضادها به نفع توده دهقان و بالنتیجه به سوی یک جریان ملی ضد رژیم هدایت کرده و از آن بهره                                  
 .برداری نماید

 .حال درگیری استوظیفه بزرگ ما ایجاد این نیروی انقالبی در 

زحمتکشان شهر در زیر فقر، مرض، بیکاری و خفقان شدید و استبداد،                 .  توده های شهری هرگز با رژیم آشتی نکرده اند             -ب
وجود آگاهی طبقاتی و سیاسی در اقشار مختلف توده شهری            . همچنان به عنوان دشمنان آشتی ناپذیری برای رژیم باقی مانده اند            

حتی . اصالحی نتواند توهمی در ماهیت ارتجاعی رژیم بوجود آورد و آنها را نسبت به رژیم امیدوار سازد                  باعث شد که مانورهای     
در سال های اخیر یعنی در اوج تبلیغات رژیم مخالفت و دشمنی توده شهری با رژیم روز افزون بود و در گذشته هر گز این دشمنی                           

این .  خرداد، ترور منصور و حمله به شاه را یاد آوری کنیم              15چون قیام   کافی است وقایعی    . به چنین سطح و عمقی نرسیده بود       
رژیم فاقد حیثیت اجتماعی در بین      . وقایع انعکاس آن چنان تضادهای عمیقی است که بین زحمتکشان شهر و رژیم شاه وجود دارد                

ن دائما زیر شدیدترین ضربات رژیم و       زحمتکشان شهر می باشد، زیرا اقشار مختلف شهر، کارگران و خرده بورژوازی و روشنفکرا              
به نظر ما محیط سیاسی شهرهای به طور دربست در اختیار آن نیروی                . فشار و تحمیالت گوناگون اقتصادی و سیاسی قرار دارند          

یعی اگر امروز در سطح سیاسی برخورد و تضادهای وس        . انقالبی قرار خواهد گرفت که عملیات براندازی را بر علیه رژیم آغاز کند             
متظاهر نمی شود به دلیل خفقان شدید و بی رحمانه ای است که بر جامعه ما حاکم است و به دلیل آن است که اقشار گوناگون                                



 مسائل جنبش ضد استعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمده ترین وظایف کمونیست های ایران در شرایط کنونی

١٦  
 

 سال اخیر به درستی و دقیقا آموخته اند که مقاومت از راه های مسالمت آمیز در مقابل                      14شهری در طی تجارب بزرگ سیاسی        
می و تشدید پریشانی نتیجه ای ندارد اکنون قشرهای سیاسی جامعه شهری به درستی فهمیده                 دشمن هار و اسلحه در دست جز ناکا        

ثبات سیاسی  "علت این به اصطالح     . اند که توسری خوری های خیابانی نمی تواند راه اساسی برای نیل به هدف های نهضت باشد                  
سازش توده ها با حکومت، بلکه مشخصا به این دلیل است            نه به خاطر مانورهای اصالحی که رژیم تبلیغ می کند و نه بخاطر                "رژیم

توده ها در هیچ جا نیروئی نمی بینند که ارزش داشته             . که توده ها محلی برای تظاهر موثر دشمنی و عدم رضایت خود نمی بینند                
 کمونیست ها ایجاد این نیرو و       باشد که به امید آن و با تکیه بر آن به مقاومت موثر در مقابل حکومت برخیزند اساسی ترین وظیفه ما                    

 . تکیه گاه است

 خصوصیات اصلی رژیم، به منزله رژیمی ضد ملی و ضد دمکراتیک و وابسته با امپریالیسم که محور اساسی تکنیک حکومت                        -ج
مبتنی بر این   ثبات رژیم   . آن تکیه بر سر نیزه و شدید ترین نوع خفقان و استبداد است، بدون هیچ گونه تغییر ماهوی حفظ شده است                    

 در مقابل مردمی بی اسلحه وبی پناه و مظلوم با تکیه بر               "ثبات"این  . خفقان و استبداد است، و ثباتی صوری و بدون محتوی است            
اگر رژیم با انجام مانورهای اجتماعی خود در داخل و با             . زندان و شکنجه و شالق و با تکیه بر اعدام و کشتار بدست آمده است                 

ی خود در صحنه بین المللی تغییراتی صوری بخود داده است ولی در تکنیک حکومتی خود نتوانسته است                              مانورهای سیاس 
زیرا تضاد خلق و رژیم و تنفر توده ها از رژیم شاه در چنان شدت و حدتی قرار                   . کوچکترین تغییری حتی از نظر صوری ایجاد کند       

زیرا جامعه از هر فرصت     . زه کردن حیات سیاسی جامعه مشکل می سازد       دارد که برای رژیم حتی امکان مانور را در جهت دمکراتی           
 اکنون حقانیت مبارزه با رژیم شاه به عنوان محور             .کوچکی بالفاصله در جهت بروز دشمنی خود با رژیم شاه استفاده می کند                 

 سوسیالیست ها و ناسیونالیست     از کمونیست ها گرفته تا    . اساسی مبارزه حتی بر راست ترین جناح های نهضت ملی روشن شده است            
ها و مذهبیون همه و همه در موضع سیاسی دشمنی با رژیم شاه قرار دارند و به جرات می توان گفت که از نظر شعار استراتژیک                               

ولی با وجود این وحدت نظر به       . سیاسی برای جنبش آزادی بخش خلق ایران در هیچ زمانی چنین وحدت نظری وجود نداشته است               
هم نیروهای ناسیونالیستی و    . وثر نبودن روش ها و تاکتیک ها، نهضت دوران بسیار دشواری از تنزل و تزلزل را می گذراند                    دلیل م 

به نظر ما وحدت عمل نیروهای مخالف رژیم فقط در           . همچنین نیروهای کمونیستی در پراکندگی و تفرقه شدیدی به سر می برند             
صحبت از وحدت کردن بدون     . ه که از نظر ما تاکتیک قهر آمیزاست تامین خواهد شد          جریان ارائه عمل یک تاکتیک درست مبارز      

وحدت درونی  . وجود پایه های مادی وحدت که در این مرحله همانا تاکتیک منطبق با ضروریات جنبش است بی حاصل است                       
 و ایجاد این حرکت و عمل        کمونیست ها و وحدت نیروهای ضد رژیم فقط در جریان عمل و حرکت انقالبی تامین خواهد شد                    

 .وظیفه بزرگ ما کمونیست ها است

 :استراتژی و تاکتیک های جنبش آزادی بخش خلق ایران در شرایط کنونی -2

از نظر تکامل تاریخی انقالب ایران، ما در مرحله انقالب ملی دمکراتیک قرار داریم استراتژی عمومی انقالب در شرائط کنونی به                        
بر انداختن رژیم وابسته به امپریالیسم و ایجاد حکومت ملی و دمکراتیک که بتواند با تکیه بر نیروی خلق                    : زطور خالصه عبارتست ا   

فئودالیسم را به طور کامل از روابط اجتماعی و اقتصادی ایران حذف کند، شرائط زندگی زحمتکشان شهر و ده را بهبود بخشد،                           
ای اساسی الزم را بگذارد و نفوذ سیاسی و اقتصادی امپریالیسم و عمالش را قطع کند                 بتواند برای رشد سالم اقتصاد ملی ایران پایه ه        

و بتواند حیات سیاسی جامعه ایرانی را دموکراتیزه نماید و آن را بر اساس تغییرات بنیادی الزم به سوی ترقی و پیشرفت هدایت کند                         
تجاع جهانی و امپریالیسم فارغ ساخته در جهت مبارزه ضد              و از نظر بین المللی سیاست خارجی ایران را از خدمتگذاری به ار                  

به نظر ما در شرایط کنونی، استراتژی عمومی انقالب در فوری ترین هدف سیاسی آن یعنی بر انداختن                         . امپریالیستی قرار دهد  
خود رژیم نیز   . کرده است زیرا رژیم کنونی با مشخصات فعلی آن بهم آمیختگی وسیعی پیدا             . استبداد سلطنتی شاه متبلور می گردد     

کوشش فراوانی برای تشدید این بهم آمیختگی می نماید و می کوشد که برای سلطنت در بین مردم پایه ای اجتماعی و معنوی                             
بدین ترتیب مبارزه با استبداد . خرج میلیون ها تومان برای تاجگذاری هدف اساسی دیگری جز ایجاد این زمینه ها نداشت     .ایجاد کند 



 مسائل جنبش ضد استعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمده ترین وظایف کمونیست های ایران در شرایط کنونی

١٧  
 

با توجه به تضاد رژیم با خلق و شرایط بین المللی این مبرم              .  شاه پایه اولیه برای تحقق استراتژی عمومی انقالب ایران است           سلطنتی
این شعار نیروی حیاتی بسیار      .  خالصه کرد  " برقراری جمهوری و دموکراسی     "ترین هدف سیاسی انقالب را می توان در شعار           

شتیبانی آنها را در خود جمع دارد و مورد حمایت همه نیروهای سیاسی ضد رژیم قرار خواهد          وسیعی برای نفوذ در توده ها و جلب پ        
محتوی شعار به نحوی است که هرگونه امکان . گرفت و رژیم را در وضعی کامال دفاعی و ضعیف در مقابل نهضت قرار خواهد داد              

م سلب می نماید و همه تضادهای طبقاتی ضد رژیم را در              مانور را برای خنثی کردن آن و برای انحراف و تحمیق توده ها از رژی                 
بدیهی است که   . سطح سیاسی خود منعکس می کند و می تواند بسیار زود به ایده ال بزرگ نهضت آزادی بخش خلق ما بدل شود                      

د مبارزات  نهضت در جریان حرکت و عمل نمی تواند و نباید به شعار سیاسی استراتژیک خود قناعت کند، جنبش در جهت تشدی                      
طبقاتی در شهر و ده بر خواهد آمد، مبارزات طبقاتی را سازمان داده و برای کمک به شعار استراتژیک سیاسی خود از آن بهره                              

اساسی طبقاتی جنبش باید بر منافع زحمتکشان شهر و ده استوار باشد و فقط چنین اساسی است که قابلیت زنده                   . برداری خواهد کرد  
ش ملی را تامین خواهد کرد و آنرا شکست ناپذیر خواهد نمود و به عالوه شرایط الزم برای تکامل شعارهای                      ماندن و گسترش جنب   

 مسائل مربوط به استراتژی      .جنبش و گذشتن از یک مرحله به مرحله دیگر انقالب را در جریان عمل انقالبی تامین خواهد نمود                      
تالف نظر بسیار کمی در این زمینه بین نیروهای چپ وجود دارد و می                عمومی انقالب ایران آن چنان روشن و واضح است که اخ           

توان گفت که حداقل از نظر نظری همه این نیروها و حتی گروه هائی از نیروهای غیر کمونیستی خطوط اصلی استراتژی عمومی                          
ولی قبول  . ه کنونی قبول دارند   ولی قبول صرفا نظری استراتژی عمومی نهضت را در مرحل          . نهضت را در مرحله کنونی قبول دارند       

اعتقاد و وفاداری واقعی به این . صرفا نظری استراتژی عموم انقالب ایران کمکی به حرکت انقالبی در جهت این استراتژی نمی کند             
نان به نظر ما شرایط و اوضاع و احوال داخلی به چ           . استراتژی در تاکتیکی که برای رسیدن به آن اتخاذ می شود منعکس می گردد               

نقطه ای رسیده است که برای حرکت در جهت استراتژی عمومی انقالب ایران یک تاکتیک و یک شیوه مبارزه در مقابل نهضت                         
ولی باید توجه داشت که انتخاب این تاکتیک برای جنبش آزادی            . و آن تاکتیک قهر آمیز و شیوه مبارزه مسلحانه است          قرار دارد   

ه ای تاکتیکی نیست بلکه واحد ارزش های بسیار مهم استراتژی می باشد، زیرا اتخاذ یا عدم                     بخش خلق ایران در واقع صرفا مسئل       
اتخاذ شیوه مسلحانه مبارزه ،عمیقا و بطور ارگانیک با این مسئله وابستگی پیدا کرده است که آیا ما در جهت استراتژی عمومی                             

 شیوه قهر آمیز با سرنوشت استراتژی انقالب ایران پیوند پیدا کرده              اتخاذ. انقالب قرار داریم یا در مقابل استراتژی عمومی انقالب         
 در  بنا بر این اتخاذ یا عدم اتخاذ این شیوه در عین حال تعیین کننده این مسئله نیز هست که آیا انقالبی هستیم یا ضد انقالبی؟                          . است

در یک  . یز یا قهر آمیز مسئله بسیار مهم روز است         بین محافل کمونیستی و غیر کمونیستی ایران مسئله انتخاب تاکتیک مسالمت آم             
.  سازمانی و ایدئولوژیک خود در مقابل راه قهر آمیز قرار دارد             -طرف کمیته مرکزی حزب توده قرار دارد که در پراتیک سیاسی           

کنونی شیوه قهر   طرف دیگر گروه های مختلف کمونیستی و غیر کمونیستی هستند که تنها راه و شیوه درست مبارزه را در شرایط                       
 .ما نیز چنین اعتقاد داریم. آمیز مبارزه می شمارند

از آنجائی که کمیته مرکزی به عهده خود گرفته است تا با هواداران شیوه قهر آمیز به مبارزه برخیزد و عمال به مرکز ایدئولوژیک و                         
 بررسی مسیری که    به خاطر این واقعیت،   ، صرفا   سیاسی مبارزه با شیوه قهر آمیز مبارزه در داخل نیروهای جنبش تبدیل شده است                

کمیته مرکزی در مقابل مسئله تاکتیک قهر آمیز در سال های اخیر پیموده است و تحلیل دالئلی که در مقابل این شیوه می آورد                             
 مخالف و پس از     پس از مانورهای اصالحی رژیم و استفاده از این مانورها برای کوبیدن نیروهای              . بسیار آموزنده و سود مند است     

سرکوب خونین قیام پانزدهم خرداد و از میان بردن امکان هر گونه فعالیت قانونی و پس از اینکه برای همگان معلوم شد که رژیم                            
شاه به دلیل تضاد شدیدش با خلق نمی تواند فعالیت های آزاد و قانونی را که موجب سست شدن پایه های حاکمیتش و رشد و                               

ای مخالفش می گردد تحمل کند و پس از اینکه یکبار دیگر روشن شد که هر فعالیت قانونی و مسالمت آمیز                         تمرکز سریع نیروه  
وقتی به مرحله خطرناکی برای رژیم برسد با نیروی نظامی به شدت سرکوب خواهد شد و پس از تفهیم این موضوع که رژیم ماهیتا                         

اصر گوناگونی از نهضت به این نتیجه رسیدند که راه حرکت جنبش ملی              قادر به دموکراتیزه کردن حیات سیاسی جامعه نیست، عن         
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از همان زمان فشارهای     .در داخل و خارج از کشور این مسئله در سطح بسیاروسیعی طرح شد                . فقط می تواند راه قهر آمیز باشد        
در داخل کمیته مرکزی و      . یدشدیدی به کمیته مرکزی حزب توده وارد می شد تا موضع خود را در مقابل این مسئله روشن نما                       
در اثر این سلسله علل کمیته        . افرادی که سانترالیسم کمیته مرکزی را قبول داشتند نیز فشار برای تعیین تکلیف، روزافزون بود                     

 خود پس از تشریخ مفصل وضع عمومی جامعه و تذکار این مطلب که رژیم راه هر گونه فعالیت قانونی و                        4-11مرکزی در پلنوم    
 از همان لحن    ".که به نظر می رسد که راه قهر آمیز تنها راه برای نهضت باشد                "مت آمیز را سد کرده است به این نتیجه رسید          مسال

غیر قاطع و تزلزل آمیز مصوبات پلنوم در باره تاکتیک قهر آمیز کامال درجه اعتقاد کمیته مرکزی به ضرورت راه قهر آمیز روشن                          
ید اینکه تنها راه، راه قهر آمیز است صرفا در زیر فشار های داخل و خارج حزب عملی گشته است و با                        کامال معلوم بود که تائ    . بود

تطبیق تمام فعالیت سیاسی و سازمانی و       نیت از این ستون به آن ستون فرج است این شعار در مصوبات پلنوم گنجانیده شده نه با نیت                    
 "به نظر می رسد   " با   "احتیاط و دور اندیشی   "م بود که این گونه گام برداشتن با          از همان ابتدا معلو    .ایدئولوژیک حزب در این جهت    

اندکی پس از انتشار مصوبات پلنوم فوق رضا           .  برای آن انجام می گیرد که بازگشت به عقب ممکن باشد               "چنین می نماید  "و  
رادمنش در طی این مقاله اظهار نظر       . فوق برداشت رادمنش در طی مقاله ای در ماهنامه دنیا اولین قدم را در عقب نشینی از مصوبات                 

می کند که گر چه رژیم در شرایط کنونی راهی جز راه قهر آمیز باقی نگذاشته است ولی اگر رژیم کوششی در جهت دموکراتیزه                          
و عمومی،  کردن زندگی سیاسی در کشور انجام دهد، که از نظر رادمنش این کوشش باید متضمن برچیده شدن سازمان امنیت، عف                     

 نیز مورد نظر قرار خواهد      "راه حل مسالمت آمیز     "آزادی های سندیکائی و فعالیت های سیاسی و غیره و غیره می باشد آن وقت                  
با وجود کوششی که برای حفظ ظاهر آبرومند در این مقاله به کار رفت ولی این کوشش عاجز از پنهان کردن محتوی                            . گرفت

پورتونیستی آن را در اینجا باید دید که صدر کمیته مرکزی حزبی که پلونومش  از راه قهرآمیز به                        محتوی ا . اپورتونیستی آن بود  
عنوان تنها راه نام می برد به طور کامل خود را با دالئل عمیقی که موجب چنین نتیجه گیری می باشد بیگانه نشان می دهد و به                                  

محتوی اپورتونیستی این مقاله را در اینجا باید دید که واقعیات             .  کند  هائی می چسبد که این نتیجه گیری را بکلی نفی می             "اگر"
بسیار روشن مواضع رژیم و سیاست و تمایالت آن و امکاناتی که از نظر ماهیت برای دموکراتیزه کردن حجیات سیاسی جامعه و                          

 که "اگرهائی". ن توسل جسته می شود غیر ممک"اگرهای"نادیده گرفته می شود و به .  رادمنش دارد "رفیق"عملی کردن سفارشات    
از واقعیت موجود رژیم بسیار دور و بیگانه است وفقط برای تضعیف و تخفیف موضع اعالم شده کمیته مرکزی در زمینه تاکتیک                         

ذکر اینکه اگر رژیم فالن کار یا بهمان کار را بکند آن وقت باید تاکتیک مسالمت آمیز در پیش                        . قهر آمیز صورت گرفته است     
 حامل  "اگرها"گرفت، اخطاری به مبارزان نبود تا در موقع خود تاکتیک صحیح را تشخیص دهند و دچار اشتباه نشوند، بلکه این                         

 خطاب این مقاله در حقیقت رژیم بود و تمنا از رژیم برای نجات              .یک انتظار از رژیم بود و اعالم آمادگی برای انجام معامله سیاسی           
 لنینیسم می آموزد که خصوصیات هر رژیمی از ماهیت طبقاتی آن               –مارکسیسم  .  آن گیر کرده بودند     آقایان از بن بستی که در      

وقتی ماهیت یک رژیم این خصوصیت را به آن می دهد که محور اساسی حکومت تکیه بر اختناق و خشونت                      . سرچشمه می گیرد  
 آن خصوصیات را درست به خصوصیات کامال ضد خود    توقع تغییر  "اگرها"شدید باشد، این ضد مارکسیستی است که حتی با ذکر           

تغییر این یا آن خصوصیت اساسی حکومت در یک رژیم امری نیست که وابسته به اراده یک فرد موثر در رژیم باشد،                       . داشته باشیم 
 کند و   نیروهای داخلی رژیم و فعل و انفعاالت درونی نیروهای صوری آن قادر نیست یک خصوصیت ماهوی را در رژیم حذف                       

این فقط نیروهای ضد رژیم هستند که می توانند چنین خصوصیتی را که با ماهیت رژیم                     . خصوصیت ضد آن را به رژیم بدهد        
 حداقل زمینه   "اگرها"باید  . تناقض دارد به آن تحمیل کنند و سرانجام برای حذف قطعی آن خصوصیت، رژیم را سرنگنون سازند                  

 که رادمنش در مقابل رژیم قرار می دهد کامال با             "اگرهائی".  باشد تا مجاز به طرح آن باشیم        هائی از نظر طبقاتی و سیاسی داشته       
زمینه طبقاتی و سیاسی رژیم شاه و ماهیت آن بیگانه است و به همین جهت هم ما می گوئیم که این مقاله اپورتونیستی و سازشکارانه                   

 .بوده است
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 استفاده از موقعیت جدائی احمد قاسمی و دیگران فرصتی به دست آورد تا زیر لوای                 پس از انتشار مقاله رادمنش، کمیته مرکزی با       
کمیته مرکزی آنچه که به جناح      . ، قاسمی و دوستانش، اصوال صحت راه قهر آمیز را در شرایط کنونی بکوبد             "جناح چینی "حمله به   

مطابق معمول کمیته   .  طرفدار این تز هستند     قاسمی زیر عناوین وحدت حزب می گفت در حقیقت خطاب به همه آنهائی بود که                 
 و غیره فکر تاکتیک قهر آمیز را مورد حمله و انتقاد قرار می                "باکونیسم"،  "آوانتوریسم"،  "سکتاریسم"مرکزی با عناوینی از قبیل       

نطباق و با راه قهر      ایدئولوژیک و سازمانی در جهت ا      -این حمالت ثابت کرد امید اینکه کمیته مرکزی خود را از نظر سیاسی             . دهد
پس از این حمالت معلوم شد که آخرین قدم به زودی برای عقب نشینی                .  قرار دهد عبث و بیهوده است       11 -4آمیز مصوبه پلنوم    

کامل از موضع اعالم شده پلنوم که حتی یک روز کمیته مرکزی کوشش برای انطباق فعالیت های خود با آن انجام نداده است،                            
پس از این وقایع، افرادی که از نظر سازمانی سانترالیسم کمیته مرکزی را قبول داشته و ناآگاهانه دل به اعالم                        . برداشته خواهد شد  

رسمی موضع قهر آمیز از طرف کمیته مرکزی بسته بودند و گمان می کردند که کمیته مرکزی مشغول تدارک برای حرکت قهر                         
رکزی عمال حرکتی در جهت موضع اعالم شده بلکه صحت اصولی آن را اعالم               آمیز است، مواجه با این واقعیت شدند که کمیته م         

 از کمیته مرکزی در این زمینه و          "تشکیالت تهران "ما از پرسش های رسمی افراد      . شده  خود به عمل نیاورده است و نمی آورد           
خارج کشور افزایش یافت، آنها به حق می         فشار این افراد در داخل و        .جواب های مخالف آنها با حرکت قهر آمیز نیز اطالع یافتیم          

پرسیدند که چرا کمیته مرکزی به آنچه که در پلنوم گفته است عمل نمی کند؟ چرا از نظر سازمانی خود را آماده اجرای شیوه                               
چنان حدی  این فشارها به    . مسلحانه مبارزه نمی سازد، چرا از نظر ایدئولوژیک و سیاسی در جهت تاکتیک قهر آمیز تبلیغ نمی کند                   

رسید که کمیته مرکزی را مجبور کرد در طی یک تحلیل مفصل که بارها از رادیو پیک ایران خوانده شد نظرات خود را در این                             
ولی از آنجا که یکی از خصوصیات بارز           . زمینه روشن کند و به طور رسمی از موضع اعالم شده در پلنوم عقب نشینی نماید                      

ر ابراز نظرات اپورتونیستی است کمیته مرکزی در این تحلیل خود نیز جرات نکرد صراحتا و                      اپورتونیسم عدم قاطعیتش حتی د     
بلکه صحت اصولی آن را اعالم ولی زمینه عمل آن را غیر مهیا              بالکل اعالم کند که تز قهرآمیز غلط است و ما به آن اعتقاد نداریم،              

 جامعه و وضع رژیم و تشریح اختناق و دیکتاتوری شدیدی             کمتیه مرکزی در این تحلیل پس از شرح خصوصیات عمومی           .دانست
: که حاکم است و تذکار این واقعیت که رژیم راه هر گونه حرکت مسالمت آمیز را سد کرده است چنین اظهار نظر می کند                                

و بعد نتیجه   . دتاکتیک نهضت بر حسب وضع جامعه و وجود یا فقدان دموکراسی در جامعه می تواند مسالمت آمیز یا قهر آمیز باش                      
گیری می کند که در شرایط کنونی ایران با توجه به فقدان دموکراسی تنها راه موجود در مقابل نهضت راه قهر آمیز است ولی                               
اعمال راه قهر آمیز احتیاج به یک سری شرایط عینی و ذهنی دارد که در حال حاضر شرایط عینی نامهیا و شرایط ذهنی نامناسب                             

 . است

گیری که جان کالم و استخوان بندی تحلیل فوق است و همه قدرت جادوئی سفسطه برای سیمای تئوریک بخشیدن به                       این نتیجه   
 لنینیستی و عمیق ترین خصوصیات اپورتونیستی نویسندگان         -آن جمع شده به خوبی کمبود وحشتناک دانش سیاسی مارکسیستی           

 انتخاب راه قهرآمیز یا مسالمت آمیز را ناشی از وجود یا عدم                    بگذریم از این اشتباه فاحش که اساس         . آن را نشان می دهد      
 با 1327 بهمن سال 15چنانکه فی المثل در . دموکراسی بدانیم، فقدان دموکراسی بخودی خود تعیین کننده خط مشی قهرآمیز نیست

نی و ذهنی برای اعمال راه قهرآمیز       اما باید سوال شود، اگر شرایط عی      . وجود فقدان دموکراسی راه قهرآمیز برای نهضت مطرح نبود        
مناسب نیست پس این نتیجه گیری که تنها راه، راه قهر آمیز است از کجا گرفته شد؟ مگر نه این است که کمونیست ها هنگام تعیین     

یین تاکتیک  استراتژی و تاکتیک خود باید با توجه به شرایط الزم برای اعمال آنها به نتیجه گیری برسند؟ مگر نه این است که تع                           
همیشه و همیشه جنبه فوری دارد نه جهبه آتی و حواله به تاریخ؟ و اگر تاکتیکی را به عنوان تنها راه پذیرفتیم حتما باید این پذیرش                            
بر اساس وجود شرایط ذهنی و عینی مناسب استوار باشد و حتما این پذیرش برای زمانی است که آن را تنها راه تشخیص دادیم و                             

اعالم . هیچ ذیشعوری نخواهد گفت که فالن تاکتیک امروز تنها راه است ولی باید ده سال دیگر آن را اعمال کرد                        . ائیمباید بپیم 
اگر برای اعمال تاکتیکی شرایط عینی و ذهنی مناسب وجود             . صحت یک تاکتیک به منزله اعالم امکان عملی کردن آن است              
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شیوه ای که برای اعمالش شرایط عینی و ذهنی الزم          . راه صحبت کردن ابلهانه است    نداشته باشد دیگر از آن تاکتیک به عنوان تنها          
 .وجود ندارد دیگر راه نیست، بی راهه است

تعیین کننده این حکم که تنها راه قهر آمیز است همان شرایط عینی و ذهنی مناسب برای اعمال آن است که کمیته مرکزی ادعای                           
این جاست که آن تضاد الینحلی که تحلیل کمیته مرکزی را تبدیل به عبارت پردازی های                . ردعدم تناسب و عدم آمادگی آن را دا       

در حقیقت ما با نوع کامال کالسیک اپورتونیسم         . پوچ و میان تهی می سازد و به عیان پرده از چهره اپورتونیستی آنها بر می دارد                   
هنگامی که از مبارزه با اپورتونیسم صحبت می شود           ":  می شناساند  لنین بسیار خوب چهره این اپورتونیسم را به ما          . روبرو هستیم 

هرگز نباید به خصوصیات مشخصه تمام اپورتونیسم معاصر یعنی عدم صراحت و ابهام و جنبه غیر قابل درک آن را در کلیه رشته ها                        
جوید و همیشه در جستجوی نقطه       اپورتونیست بنا بر ماهیت خود همیشه از طرح صریح و قطعی مسئله احتراز می                   . فراموش کرد 

 و  موافق باشد منتجه قواست و مثل مار بین نظریاتی که یکی ناسخ دیگری است می پیچد و می کوشد هم با این و هم با آن دیگری                           
 ".اختالف نظرهای خود را به اصالحات جزئی و ابراز شک و تدردید و تمایالت خیر خواهانه و بی زیان و قس علیهذا منجر سازد                          

 بار دیگر سخنان صائب پاردوس تائید گردید که می           ")  چاپ مسکو  - آثار – 792 - یک گام به پیش دو گام به پس ص          –لنین  (
گفت، مشکل است مچ یک نفر اپورتونیست را به وسیله فرمول گرفت، وی به آسانی هر فرمولی را امضا می کند و به آسانی هم                             

امروز اپورتونیست ها هر نوع جد و جهدی را برای . ت است از فقدان اصول معین و ثابت    عقب می نشیند، زیرا اپورتونیسم همانا عبار      
« وارد بودن اپورتونیسم نفی می نمایند و به هر گونه محدودیتی پشت پا می زنند و وعده و  وعید های پر طمطراق می دهند که                                 

غات شان را تنها در زمینه مبارزه روزمره کار روزمزدی          تبلی«و  » حتی آنی موضوع سرنگون کردن حکومت مطلقه را فراموش ننمایند         
انجام ندهند و غیره و غیره، اما فردا طرز بیان خود را تغییر داده تحت عنوان دفاع از جریان خود بخودی ، دفاع از سیر                              » با سرمایه 

ه باز دست به همان کار سابق خود        پیشرو مبارزه عادی روزمره و تمجید از خواست هائی که نتایج محسوسی را نوید می دهد و غیر                  
 ). چاپ مسکو– 496 ص – آثار -چه باید کرد–لنین . (می زنند

تمام مسیری که کمیته مرکزی فقط در سه سال اخیر پیرامون راه قهرآمیز یا مسالمت آمیز طی کرده است طبق النعل به النعل و به                              
درخشان "گمان می کنیم نمونه     . ین آن را جمع بندی کرده است       معنی واقعی کلمه منطبق بر خصصویات اپورتونیستی است که لن           

 . از این برای اپورتونیسم وجود نداشته باشد"تر

کمیته مرکزی در تحلیل مذکور، پس از آنکه با شعبده بازی عبارات که تنها راه، راه قهرآمیز است ولی در عین حال نیست،                                 
در شرایط کنونی   : ود به عمل می آورد و به این نتیجه پیری می رسد که                کوشش نومیدانه ای برای رهائی از بن بست تئوریک خ          

و بدین  . "مطلق نکردن شعارهای استراتژیکی   "روی شعارهای استراتژیک نهضت نباید اصرار کرد و یا به اصطالح کمیته مرکزی                 
ده کمیته مرکزی یک حزب طبقه      سان از کلیه وظایف انقالبی که در جهت حرکت به سوی استراتژی عمومی نهضت نه تنها بر عه                  

کمیته .کارگر است بلکه بر عهده هر گروه کمونیستی و هر گروه ضد امپریالیستی است، به طور کامل و دربست طفره می رود                             
 " آنچه در شرایط کنونی امکان پذیر است       "حفظ ایمان و اعتقاد بی خلل در استراتژی       "مرکزی در این تحلیل یادآور می شود که با          

 بدین ترتیب عمده ترین وظیفه نهضت در شرایط کنونی از نظر کمیته مرکزی نه                  ". است مبرم در راه شعارهای تاکتیکی و        مبارزه
بدین ترتیب  .  می باشد  "تحقق یک سری شعارهای تاکتیکی و مبرم       "مبارزه برای نابودی استبداد سلطنتی و امپریالیسم، بلکه برای            

تحقق شعار استراتژیک، نابودی استبداد سلطنتی هیچ گونه ضرورت فوری ندارد و مبرم                  قبل از همه می فهمیم که مبارزه برای            
این موضوع یعنی جانشین کردن شعارهای تاکتیکی به جای شعارهای استراتژیکی در نهضت همان چیزی است که لنین از                      . نیست

 توده در زمینه مسائل استراتژیک و تاکتیک          در حقیقت مواضع کمیته مرکزی حزب      .  نام می برد    "اپورتونیسم بیکران "آن به نام     
جنبش به نحو حیرت انگیزی شبیه مواضعی است که انواع و اقسام اپورتونیست های دوران لنین داشتند و لنین با آنها مبارزه آشتی                          

تن حکومت  غیر ممکن می دانست که سرنگون ساخ       » رابوچیه دلو «کافیست خاطر نشان شود که      ": لنین می نویسد  . ناپذیزی داشت 
تا درجه مبارزه برای خواست های سیاسی       ) به نام توده  (مطلقه را نخستین وظیفه نهضت توده ای کارگری قرار دهد و این وظیفه را                
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 – 300 ص   - چه باید کرد   –لنین   ("تنزل می داد  )  نویسنده -یعنی همان شعارهای تاکتیکی و مبرم کمیته مرکزی خودمان         (فوری  
بارزه ای مطلوب است که در حیز امکان باشد و مبارزه ای هم که در حیز امکان باشد و مبارزه ای هم که                        آن م ")  چاپ مسکو  -آثار

این درست طریقت همان اپورتونیسم بیکران است که بطور غیر فعال           . در حیز امکان است همان است که در دقیقه فعلی جریان دارد           
اما ببینیم آن سری     )  چاپ مسکو   - آثار – 303 ص    - چه باید کرد    -لنین(".خود را با جریان خود بخودی هماهنگ می سازد            

شعارهای تاکتیکی که کمیته مرکزی اعتقاد دارد که در شرایط کنونی فقط امکان مبارزه در جهت تحقق آنها وجود دارد و بخاطر                        
 مبارزه در راه صلح و استقالل       :این شعارهای تاکتیکی باید موقتا شعارهای استراتژیک نهضت به طاق نسیان کوبیده شود کدامست؟               

ملی، مبارزه در راه تامین آزادی های دموکراتیک، مبارزه در راه بی طرفی ایران و خروج ایران از پیمان های نظامی، مبارزه برای                           
شور بازگشت مهاجرین، مبارزه در راه ایجاد سندیکا های کارگری،مبارزه در راه تقویت بخش دولتی در اقتصاد و صنعتی کردن ک                     

 بگذریم از این مسئله که معلوم نیست چرا           ".عبارت پردازی های درخشان و پوچ      "باید حرف لنین را تکرار کرد      ... و غیره و غیره   
 برای کمیته مرکزی شعاری تاکتیکی است؟ جنبه بسیار غیر واقع بینانه ولی محتوی شعارهای کمیته مرکزی در این                      "استقالل ملی "

اع و استبداد، سبعانه کوچکترین نهال عدم رضایت و اعتراض سیاسی و غیر سیاسی را از ریشه می                      است که در شرایطی که ارتج      
واقعا به قول   ! " مباره می کند   " در راه صلح و استقالل ملی و آزادی های دموکراتیک          "به عنوان شعار تاکتیکی   "کند، کمیته مرکزی    

نزدیک ترین خواست   " صحبت کند که کارش مبارزه در راه           " جوئی سازمان پیکار "این خنده آور است که انسان در باره           "لنین  
بدین )  چاپ مسکو  - آثار 386 ص   - چه باید کرد   -لنین(". باشد "مبارزه اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت      " و یا    "های سیاسی 

 و تنزل موضع طبقه     "ژیکیمطلق نکردن شعارهای استرات   "ترتیب کمیته مرکزی با اعالم انصراف از شعارهای استراتژی تحت عنوان             
کارگر و کمونیست های ایران و نهضت نجات بخش خلق ایران به موضع مبارزه برای خواست های فوری سیاسی عمال عبودیت در                      

بار دیگر باید تکرار کنیم که در واقع این اعالم انصراف           . مقابل وضع موجود و ابدی کردن رژیم استبداد سلطنتی را موعظه می کند            
 شعارهای استراتژیکی و چسبیدن به شعارهای تاکتیکی به بهانه نبودن شرایط الزم برای اعمال راه قهر آمیز خود حاوی                          موقت از 

انتظار کمیته مرکزی از رژیم و فعل و انفعاالت دیپلماسی جهانی است که تغییراتی هر چند ظاهری در موضع ضد دموکراتیک رژیم      
 .ت نجات دهدداده شود تا کمیته مرکزی را از بن بس

 را برای   "شرایط عینی و ذهنی   " را برای آن پیش نکشیده است تا گذشت زمان             " شعارهای تاکتیکی  "کمیته مرکزی مبارزه در راه    
 .این دفع الوقتی است که عده ای ابن الوقت با امید ولی به عبث به آن چشم دوخته اند. اعمال راه قهر آمیز مهیا سازد

 که مطلق کردن شعارهای استراتژیک سکتاریستی و چپ روی            "ی تحلیل مذکور اظهار نظر می کند       کمیته مرکزی در مقدمه چین     
 لنینیستی است که حکم تعلیق شعارهای استراتژیک نهضت را در شرایط کنونی اعالم می                 - و با این حکم گویا مارکسیستی       "است

 .دارد و به شعارهای تاکتیکی می چسبد

 باید اعالم کنیم که در هر مرحله ای از انقالب شعارهای استراتژیکی جنبش کامال مطلق و غیر                   بر خالف نظر کمیته مرکزی صریحا     
 است و به معنی اعالم آمادگی        "اپورتونیسم بیکران "قابل انصراف و تعلیق است و برگشت از این به معنی در غلطیدن در گرداب                  

ت که به حکم ضرورت تاریخی در مقابل جنبش و توده ها قرار              برای سازش و عقب نشینی از استراتژی دوران معینی از انقالب اس            
 .می گیرد

هدف های استراتژیک دوران معینی از انقالب به میل و بنا به اراده افراد معینی تعیین نمی شود تا کسی بتواند آنها را به میل و اراده                             
پایداری در استراتژی و نرمش در تاکتیک،       .  باشد جنبش حتی برای یک روز هم نمی تواند بدون استراتژی          . خود معلق اعالم دارد   

 .این تنها شیوه عمل واقعی کمونیست ها است

تمام شعارهای تاکتیکی و تمام هدف های فوری سیاسی فقط به شرطی که بتواند نیروها را در جهت استراتژی جنبش هدایت کند و                       
شعارهای تاکتیکی  . گرنه انحراف مسلم محسوب می شود     معین و مساعد برای شعارهای استراتژیک باشد صحیح و درست است و              

هرگز جای شعارهای استراتژیک را نمی تواند بگیرد و مبرم ترین وظیفه کمونیست ها همانا مبارزه برای تحقق شعارهای استراتژیک                  
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 اکنون جا دارد گفتاری را      .را نمی تواند بگیرد و مبرم ترین وظیفه کمونیست ها همانا مبارزه برای تحقق شعارهای استراتژیک است                 
که لنین مرتب در مقابل انواع و اقسام اپورتونیست های دوران خود می گفت تکرار کنیم زیرا محتوی این جمله بطور دقیق جواب                         

 که سوسیال دموکراسی    ": لنین می گفت  . ما را به کمیته مرکزی فرموله می کند و با شرایط کنونی نهضت ما کامال هماهنگی دارد                  
هیچیک از رشته های فعالیت سازمانی و تبلیغاتی خود نباید وظیفه مبرم پرولتاریای روس یعنی سرنگون کردن حکومت مطلقه را                    در  

آری کمونیست های ایران نباید حتی برای یک )  چاپ مسکو- آثار– 493 ص -چه باید کرد (".حتی برای یک دقیقه فراموش کند
ان ایران ونهضت نجات بخش خلق ایران یعنی سرنگون کردن استبداد سلطنتی و ارتجاع                   دقیقه وظیفه مبرم پرولتاریا و زحمتکش       

فقط با حرکت در جهت این وظیفه مبرم است که الیق و شایسته نام پیش قراوالن جنبش کارگری و ملی                      . سیاسی را فراموش کنند   
برای اعمال راه قهر آمیز مهیا نیست به این نتیجه می رسد اما اینکه کمیته مرکزی پس از اعالم این نکته که شرایط  . ایران خواهیم بود  

زیرا حتی کمیته مرکزی هم می داند که حرکت           .که بطور موقت باید از شعارهای استراتژیک منصرف شد امری تصادفی نیست              
این دو مسئله حتی در      در واقع توالی     .واقعی به سوی استراتژی نهضت در شرایط کنونی جز از طریق قهر آمیز امکان پذیر نمی باشد                 

 .تحلیل کمیته مرکزی هم حامل واقعیت پیوند عمیق استراتژی نهضت با شیوه قهرآمیز مبارزه است

بدین ترتیب کمیته مرکزی از اپورتونیسم در شیوه مبارزه، با اپورتونیسم در هدف مبارزه سقوط می کند، از اپورتونیسم در مسائل                         
 ، از نظر سیاسی و سازمانی خود را در جهت شیوه مبارزه             حداقلبجای اینکه،   . رنامه ای می غلطد   تاکتیکی، با اپورتونیسم در مسائل ب     

قهر آمیز که چنین پیوند عمیقی با استراتژی دارد قرار دهد، به مبارزه با شیوه قهر آمیز و الجرم به اعالم تعلیق استراتژی می پردازد و                          
 مبارزه ای را مطلوب می داند که در حین امکان باشد، و مبارزه ای                " به قول لنین      است که  "اپورتونیسم بیکرانی "این طریقت همان    

 از آنچه که گفته شد به این نتیجه می رسیم که حرکت در                ".هم که در حیز امکان باشد همان است که در دقیقه فعلی جریان داد               
ول این نتیجه مستلزم قبول جنبه فعلیت وفوریت آن نیز      اما قب . جهت استراتژی عمومی نهضت جز از طریق قهر آمیز امکان پذیر نیست           

قبول این شیوه مبارزه به معنی کوشش عملی برای اعمال آن            . اتخاذ این شیوه مبارزه جنبه کامال فوری برای نهضت دارد          . می باشد 
ه مرکزی صرفنظر کنیم به در حقیقت اگر ما می خواستیم از بررسی ریشه های نظرات کمیت. در همین شرایط و اوضاع و احوال است      

این اختالف می رسیدیم که کمیته مرکزی با حفظ اعتقاد به راه قهر آمیز فقط به امکان اعمال فعلی این راه اعتقاد ندارد و بر عکس،                        
 .ما با امکان اعمال فعلی آن اعتقاد داریم و در آن اصرار می کنیم

یا نبودن راه قهر آمیز متبلور است و چنانکه دیدیم عدم اعتقاد کمیته مرکزی              تظاهر عملی اپورتونیسم در همین اعتقاد به فوری بودن          
 در گرداب چنین      غلطیدن عملی  که برای اجتناب از         به امکان اعمال فعلی راه قهرآمیز ریشه های اپورتونیستی عمیقی دارد                 

 . می تواند موثر باشداپورتونیستی فقط کوشش عملی برای اعمال راه قهر آمیز با حفظ جنبه فعلیت وفوریت آن

امروز هر . آنچه که در این زمینه قبل از همه به عهده کمونیست های ایران است همانا تدارک عملی برای پیاده کردن این نقشه است                 
گروه کمونیستی کوچک و بزرگ در ایران باید بیندیشد که چه حداقلی از نظر سازمان، نقشه عملی، وسائل و تدارکات دیگر برای                       

.  حرکت قهر آمیز و برای اینکه حرکت بتواند پس از شروع از نظر سیاسی و سازمانی ادامه حیات دهد و رشد کند الزمست                          شروع
امروز هر گروه کمونیستی در ایران باید تمام حیات سیاسی و سازمانی خود را در خط تدارک برای شیوه قهرآمیز مبارزه قرار دهد،                        

 داشته باشد که بالفاصله به کمک سازمان دیگری      که شروع به عمل کرده است، این آمادگی را        به نحوی که اگر خود سازمانی نبود        
باید همه کوشش در جهت تدارک برای پول، اسلحه و مواد منفجره و تربیت افراد متمرکز شود،                 . که دست به عمل زده است بشتابد      

رداشته شود و بدین وسیله یک وسیلن اصلی رخنه دشمن از             دست ب  "مطبوعات بازی "از کارهای شبکه ای غیر الزم پرهیز شود، از           
 .فعالیت های گروه های کمونیستی حذف گردد

 برای  "قدرت الیزال الهی  "در تعیین حداقل الزم سیاسی و سازمانی برای شروع کار و ادامه آن به همان اندازه که باید از تصور                           
ذارد خودداری کرد، باید از دست کم گرفتن قدرت رژیم و خوش               رژیم که عمال ادامه حاکمیت رژیم شاه را بی رقیب می گ              

تصور . خیالی در باره پایه های لرزان آن و عامی گری سیاسی که قدرت نظامی رژیم فورا متالشی می شود، با هوشیاری پرهیز کرد                       
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، خیال باطلی است و این به       اینکه با یک ترور و یا یک ضربت و یک غافلگیری، دشمن از پا در میاید و حکومت سرنگون می شود                     
همان اندازه باطل است که امید داشته باشیم که یک عصیان عمومی یک روزه، بدون تکیه بر یک قدرت نظامی روزی بوجود آید                         

 .و رژیم را سرنگون سازد

 بسیار طوالنی، سر    به نظر ما هدف حرکت قهرآمیز عبارتست از ایجاد یک جبهه نظامی بر علیه رژیم شاه و به معنی آغاز یک نبرد                        
حرکت قهر آمیز به معنی یک ترور سیاسی نیست، زیرا . سخت و لجوجانه و پیگیر و توام با مشکالت غول آسا و دردها و قساوت ها        

ترور سیاسی حتما نتیجه ای برای نهضت نخواهد داشت اگر یک ترور سیاسی بتواند برای مدتی کوتاه محیط سیاسی جامعه را بر هم                     
کند، در آن صورت نیز اگر جنبش فاقد آن چنان سازمان های انقالبی باشد که نتواند با تکیه بر قدرت اسلحه از محیط                          زند و داغ    

حرکت قهر  . بهره برداری کند خواه ناخواه نیروی متشکل اسلحه در دست دشمن است که تسلط خود را دوباره تحمیل خواهد کرد                   
یک حمله هر گز قادر نیست دشمن را        . دف سیاسی و نظامی نیست و نمی تواند باشد         آمیز به معنی انجام یک حمله بدون نقشه و ه          

 یک حرکت آنارشیستی چون به ادامه حیات حرکت و جلب توده ها در جریان طوالنی                    نابود کند و حکومت را واژگون سازد،       
 .استراتژیک نهضت نیستمبارزه و باالخره وارد کردن ضربت نهائی به دشمن اعتقاد ندارد قادر به تامین منافع 

شروع کنندگان حرکت قهر آمیز و پیش قراوالن نظامی جنبش هستند که باید با هوشیاری کار نظامی را با کار سیاسی و تبلیغی از                           
فقط با پیوند این عوامل است که موفقیت در ایجاد یک جبهه نظامی بر علیه رژیم شاه                 . حداقل کافی و الزم پیوند دهند و توام سازند        

تامین می شود که بتواند حمایت توده های ستمدیده را جلب کند، امید توده ها را برانگیزاند، تکیه گاهی برای ابراز تضادهای                              
آن وقت در کادر این پیوند، از ترور گرفته تا خرابکاری های کوچک و              . طبقاتی و اجتماعی باشد و امیدی برای نیروهای ضد رژیم         

 .ضت نفع خواهد رساندبزرگ جایز خواهد بود وبه نه

شروع به شیوه قهر آمیز مبارزه در حقیقت دخالت فعال و آگاهانه پیش قراوالن نظامی طبقه کارگر و جنبش آزادی بخش خلق                            
. شیوه قهر آمیز مبارزه، راه انقالب است نه خود انقالب           . ایران است در تسریع تبلور و تظاهر تضادهای طبقاتی و سیاسی جامعه ما              

. رکت قهر آمیز چون به عنوان تنها راه در مقابل نهضت قرار دارد، راه را به سوی انقالب عمومی خلق هموار می کند                           شروع به ح  
در . نقش حرکت قهر آمیز در این مرحله شبیه به نقش طرقی است که در دوران مسالمت آمیز مبارزه مورد استفاده قرار می گیرد                          

ق با ضروریات جنبش است، چرا اعتصابات، تظاهرات میتینگ ها و غیره و غیره درست                شرایطی که شیوه مسالمت آمیز مبارزه منطب      
است و دامن زده می شود؟ زیرا محیط اجتماعی و سیاسی را برای قبول انقالب آماده می سازد، به توده ها آگاهی می دهد، جریان                           

 توده ها می برد، مقاومت زحمتکشان را سازمان می           سیاسی به نفع جنبش در میان خلق ایجاد می کند، شعارهای جنبش را به میان                 
اینها همه راه هائی به سوی انقالب است ولی خود انقالب نیست و هیچکس هم این                  . دهد و نیروهای اپوزیسیون را متحد می سازد        

ی به محافظه کارترین    آیا در شرایطی که رژیم حت      . با اعتصابات و تظاهرات و غیره انقالب کنند        اتهام را نمی زند که می خواهند           
قشرهای سیاسی نهضت هم حق کوچکترین ابراز وجودی را نمی دهد، حتی گفتگو از شیوه مسالمت آمیز مبارزه هم بی معنی و                           
یاوه جلوه می کند و آن چنان این مسئله برای همگان روشن است که حتی اگر کسی هم بخواهد طرفدار این شیوه مبارزه باشد                              

 آن را بیان کند،     "تئوری بافی "ست کنده آن را ندارد و مجبور می شود مثل کمیته مرکزی در زیر الیه ای                   جرات ابراز صاف و پو    
پس باید دست روی دست گذاشت و منتظر معجزه ماند؟ در شرایطی که کوچکترین حرکت سیاسی عمومی امکان پذیر نیست از                       

ه نظر ما باید با اتخاذ شیوه قهر آمیز مبارزه از ترور گرفته تا خراب                  ب . ما به معجزه اعتقاد نداریم     . گذشت زمان چه انتظاری داریم     
کاری های و تا حمله به مواضع نظامی و امنیتی دشمن و جنگ چریکی و ترکیب و قرار دادن آنها در کادر سیاسی جنبش محیط را                           

ی به نفع نهضت در میان خلق ایجاد می           این چنین آغازی به توده ها آگاهی می دهد، جریان سیاس            . برای قبول انقالب آماده کرد     
کند، شعارهای جنبش را به میان توده ها می برد، انرژی انقالبی توده ها را بیدار می کند، تزلزل دستگاه را متظاهر کرده و تشدید می         

اد نیروهای ضد رژیم    سازد و چهره واقعی آن را برمال می سازد، مقاومت زحمتکشان را سازمان می دهد و زمینه عینی الزم برای اتح                    
اگر در دورانی که شیوه مسالمت آمیز مبارزه درست است، کوشش کمونیست ها به عنوان                 . در داخل و خارج کشور مهیا می کند        
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پیش قراوالن سیاسی طبقه کارگر این است که در راس تمامی جنبش قرار گیرند و تمام حرکات و افعال خلق را بر طبق یک نقشه                           
 سوی انقالب رهبری کنند و فداکارانه در جهت استراتژی جنبش گام بردارند، اکنون که شیوه قهرآمیز مبارزه                    دقیق حساب شده به   

ضرورت دارد و سرنوشت جنبش با اتخاذ این شیوه پیوند پیدا کرده است، کوشش کمونیست ها به عنوان پیشقراوالن نظامی طبقه                        
ک های شیوه قهرآمیز، بر طبق یک نقشه دقیق و حساب شده، با کوشش فداکارانه،               کارگر باید این باشد که با استفاده از تمام تاکتی         

آنچه در این امر بسیار با اهمیت است قبل از آنکه تعداد               . نبرد علیه رژیم را ادامه دهند و جامعه را به سوی انقالب رهبری کنند                 
امی، سیاسی و تبلیغاتی است که ادامه حیات جنبش           شرکت کنندگان در حرکت اولیه باشد، همانا شیوه ترکیب ماهرانه عوامل نظ             

برای شروع این کار نباید در اندیشه در اختیار گرفتن یک           . قهر آمیز را به منزله نطفه های اساسی انقالب عمومی خلق تامین می کند             
فری خواهد داشت ولی    نهضت بی تردید روزی لشکریان چند هزار ن        . این کار نه میسر است نه ضروری      . لشگر چند هزار نفری بود    

به نظر ما یک گروه کوچک متحرک، با آگاهی و جسارت انقالبی الزم ، که بتواند کار در داخل                       برای شروع حرکت قهر آمیز       
شهرها را با خارج از شهر تلفیق کند و عوامل نظامی و سیاسی و تبلیغتی را در کشور و خارج از کشور پیوند زند می تواند با موفقیت                     

بدیهی است  . نفر شروع کردند و چه گوارا آن را با بیست نفر توصیه می کند              70انقالبیون کوبا این کار را با       . ه را انجام دهد   این وظیف 
که در این زمینه نباید خود را با قرینه سازی تاریخی گمراه کنیم، حداقل الزم برای شروع حرکت را فقط با درک و توجه به                                  

ما به دالیل امنیتی از تشریح دقیق این حداقل خودداری می کنیم فقط               . عه ما باید تعیین کرد    خصوصیات شرایط عینی و ذهنی جام      
بطور کلی یادآور می شویم که این حداقل باید بتواند در همان گام های اول تمامی جامعه را از آغاز حرکت قهرآمیز با خبر                                  

، به تسلط رژیم در شهرها ضربات کوچک و بزرگ وارد             گرداند، محیط سکوت و خفقان را بشکند، محیط سیاسی را داغ نماید             
 .سازد و نیروهائی در خارج از شهرها برای نبرد طوالنی سازمان داده باشد

چنین است مضمون عمده ترین وظیفه ای که در مقابل کمونیست             . چنین است راهی که در برابر کمونیست های ایران قرار دارد             
ای انجام این وظیفه همه گروه های کمونیستی باید نیروی سازمانی و سیاسی و ایدئولوژیک خود را                  به نظر ما بر   .های ایران قرار دارد   

گروه های کمونیستی باید در پراتیک سیاسی و سازمانی خود عمیقا مصالح حال و آینده شیوه قهر                   . برای اعمال آن متمرکز سازند    
به نظر ما   . میق و با حداکثر فداکاری و گذشت نسبت به آن رفتار کنند             آمیز مبارزه را در نظر داشته باشند و با احساس مسئولیت ع             

 .همه فعالیت های گروه های کمونیستی ایران در شرایط کنونی فقط باید در حول اعمال مبارزه قهر آمیز متمرکز گردد

ا تشکیل می دهد می تواند      به نظر ما فقط و فقط کوشش برای انجام رسالتی که مضمون عمده ترین وظیفه کمونیست های ایران ر                     
به همین جهت اعتقاد داریم که نباید موضع گیری در مسائل جهانی و اختالف در جنبش                 . نقطه حرکت گروه های کمونیستی باشد     

در شرایط کنونی جامعه ما، موضع گیری جهانی در جنبش بین المللی                   . بین المللی کمونیستی مبدا و محور حرکت ما باشد             
این موضع گیری جز آنکه اختالف در        .  انجام وظایف بزرگی که در مقابل ما قرار دارد به عمل نمی آورد                 کمونیستی کمکی به  

گروه های کمونیستی را در داخل کشور تشدید کند و مسائل داخلی را تحت الشعاع مسائل بین المللی قرار دهد و وضع بغرنج و                            
مصالح دیپلماتیک جنبش حکم می کند که در این موضع            . ی ندارد پیچیده گروه های کمونیستی را پیچیده تر سازد نقش دیگر           

 .گیری با احساس مسئولیت کامل رفتار شود و از دنباله روی عمیقا پرهیز شود

اختالف نظر در موضع گیری در جنبش بین المللی نباید مانع وحدت عمل آن گروه های کمونیستی شود که در مسائل داخلی و                            
با توجه به شرایط موجود در ایران و وضع گروه های کمونیستی و مصالح سیاسی و                . ه و حدت نظر دارند    صحت شیوه قهرآمیز مبارز   

دیپلماتیک حال و آینده حنبش ما در این رساله از بحث پیرامون اختالف در جنبش بین المللی کمونیستی خودداری کردیم و از                          
به عنوان مبدا و محور حرکت خود،        جنبش بین المللی کمونیستی      همه گروه ها دعوت می کنیم که از انتخاب مسائل موجود در                

. این روش انجام هر چه زودتر رسالت بزرگی را که در مقابل کمونیست های ایران قرار دارد تسریع خواهد کرد                      . خودداری کنند 
ها شیوه درست و صحیح برای        بگذار کمونیست ها و انقالبیون واقعی در پراتیک انقالبی ثابت کنند که شیوه قهرآمیز مبارزه تن                     

 .جنبش نجات بخش خلق های ایران است
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به نظر ما شیوه قهر آمیز مبارزه عالوه بر آنکه بطور ارگانیک با استراتژی عمومی نهضت بستگی دارد و حامل مضمون شعارهای                           
ستراتژی انقالب هدایت می    استراتژیک می باشد و از این نظر جنبش را بطور دقیق و انحراف ناپذیر در جهت حرکت به سوی ا                        

 مرداد و عدم انجام وظایف انقالبی از طرف رهبری حزب             28کند، قادر به رفع و حل عواقب و آثاری است که ناشی از شکست                  
 .توده ایران بوده و غلبه بر آنها برای رشد و سرنوشت جنبش فوقا العاده پر اهمیت است

بارزه دست زنند و آن را هدایت کنند در حقیقت تکلیف مسئله بزرگ نیروی                   گروه یا گروه هائی که به شیوه قهر آمیز م             -الف
بنا بر  . رهبری کننده نهضت ضد استعماری و آزادی بخش خلق ایران را از نظر تعلق طبقاتی و ایدئولوژیک آن تعیین خواهند نمود                      

ه بار دیگر در مقابل آنها قرار گرفته است         این وظیفه بسیار بزرگ کمونیست های ایران است که برای انجام نقش تاریخی بزرگی ک               
 .آماده شوند

 فقط شیوه قهر آمیز مبارزه قادر است که حزب طبقه کارگر را به معنی واقعی کلمه احیا کند، جامعیت کمونیست های ایران را                         -ب
 دست اپورتونیست ها    تامین نماید، وحدت سیاسی و سازمانی حزب طبقه کارگر ایران را عودت دهد و رهبری حزب را عمال از                      

. خارج سازد و مبارزه پرولتاریاتی ایران را سازمان دهد و نقش پیش قراولی پرولتاریا را در جنبش آزادی بخش خلق ایران ایفا نماید                      
گروه هائی که مبارزه با رهبری اپورتونیستی حزب توده را فقط در حرف دامن می زنند در حقیقت نتیجه بسیار کمی از این نوع                             

اپورتونیسم را فقط در جریان پراتیک انقالبی می توان خلع سالح و خلع قدرت کرد و این نقشی است که                       . رزه خواهند گرفت  مبا
 .شیوه قهر آمیز مباره می تواند داشته باشد

رتی  به قد  که در شرایط کنونی فقط و فقط شیوه قهر آمیز مبارزه است،               تصور اینکه می توان بدون اتخاذ مشی صحیح مبارزه،             
بزرگ از نظر سازمانی رسید، بر اختالفات گذشته غلبه کرد، وحدت سیاسی و سازمانی گروه های کمونیستی ایران را در                                  

فقط در طی حرکت مشخص در جهت       . کادرحزب طبقه کارگر ایران تامین نمود، بسیار خیال بافانه و دور از واقع بینی سیاسی است               
ستی وحدت خود را باز خواهند یافت و حزب طبقه کارگر ایران به معنی واقعی کلمه                  استراتژی جنبش است که گروه های کمونی       

فقط در حول محور مبارزه قهر آمیز است که وحدت کمونیست            . احیا خواهد شد و دست اپورتونیسم از قدرت کوتاه خواهد شد            
 .های ایران تامین خواهد شد

 ستمکش ایران امیدی و پناهگاهی برای مبارزه خود پیدا کنند و موجب               شیوه قهر آمیز مبارزه موجب خواهد شد که توده های           -ج
خواهد شد که محیط سیاسی برای تظاهر و رشد مبارزات طبقاتی آماده گردد و مبارزه دوباره شکل توده ای و عمومی به خود                              

موجب خواهد شد که هر جنبش      بگیرد و سرپوش خفقان نتواند تضادهای موجود در جامعه را در زیر بار سنگین خود خفه کند و                      
حرکت قهر آمیز نیروی    . کوچک و بزرگ، هر حرکت صنفی و سیاسی تظاهر و انعکاس سیاسی در سطح تمامی جامعه پیدا نماید                   

 .سیاسی بالفعلی ایجاد می کند که مبارزات اجتماعی با تکیه بر این نیرو امکانات بزرگی برای اوج و شدت پیدا خواهد کرد

مبارزه بسیار زود موفق خواهد شد که وحدت عمل همه نیروهای مخالف رژیم را در داخل و خارج کشور به                         حرکت قهر آمیز    
این شیوه مبارزه می تواند، بسته به سرعت رشد و            . وجود آورد و مجموعه نیروهای سیاسی را بر علیه استبداد سلطنتی بسیج کند                

، زمینه عمومی جامعه را برای قبول استراتژی انقالب سوسیالیستی             وسعت خود، شعارهای استراتژیک نهضت را نیز تکامل بخشد          
 .آماده نماید و نهضت نجات بخش خلق های ایران را در جریان عمل و نبرد به این مرحله نزدیک سازد

 .چنین است عمده ترین وظایف کمونیست های ایران در شرایط کنونی

 .تاریخ برای رهائی خلق های ستمدیده ایران در مقابل ما قرار داده استبه پیش برای انجام رسالت بزرگ و قهرمانانه ای که 
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 »کار توده ای«و » مشی سياسی«در باره 
 

 مقدمه
پورتونيسم مثل هميشه در پشت سنگری از عبارات و نقل قول های عام دست چين شده پناه گرفته اين بار نيز ا

است که اپورتونيست ها در قبال » رسالتی«ظاهرا انگيزه اين حمالت . جنبش انقالبی را مورد حمله قرار داده است
بارزه در درون جنبش اجتناب از نظر ما واقعيت اين است که م. طبقه کارگر و ايدئولوژی آن به عهده دارند

 .ناپذير است
 لنينيسم می آموزد که مبارزه عليه دشمن خلق و طبقه از مبارزه همه جانبه بر ضد اپورتونيسم در –مارکسيسم 

فقط در پرتو چنين مبارزاتی است که جريان های پيشرو . درون جنبش انقالبی طبقه کارگر جدائی ناپذير است
 طبقه ١پيش آهنگ انقالبی واحد طبقه کارگر دست می يابند و موفق می شوند هژمونیطبقه کارگر رشد کرده به 

مبارزه اصولی با اپورتونيسم بايد از ابتدا تا انتها مانند هر مبارزه ديگری بدون . کارگر را در انقالب تامين کنند
 تا ريشه کن کردن آن ادامه می اين مبارزه از شناخت علمی اپورتونيسم آغاز شده و. انحراف و اشتباه انجام يابد

 .يابد
مبارزه ايدئولوژيک با اپورتونيسم به صورت آموزش تئوريک، بحث و پاسخگوئی به آن در صفوف جنبش 
ظاهر می شد و ولی سرانجام در پراتيک انقالبی است که با پيروزی مشی انقالبی بر مشی های انحرافی، 

ل است که می گوئيم مبارزه انقالبی بر ضد دشمن بر اساس بر اساس همين اص. اپورتونيسم تسليم می گردد
 .استراتژی و تاکتيک صحيح مهمترين عامل پيروزی بر اپورتونيسم است

اپورتونيسم که در فارسی آن را فرصت طلبی ترجمه کرده اند، نفوذ ايدئولوژيک بورژوازی و گرايش های 
تونيسم اساسا با دو سيمای رويزيونيسم و دگماتيسم اپور. خرده بورژوائی در جنبش انقالبی طبقه کارگر است

معذالک نتيجه نهايی اين انحرافات به صورت . ظاهر شده در تمام زمينه ها خصوصيات خود را آشکار می سازد
به اين ترتيب مبارزه با . انحراف عمده در شناخت شرائط مبارزه و انحراف در مشی و پراتيک تجسم می يابد

نتيجه اصولی . ه ای است در راه بسيج و سازماندهی نيروهای انقالب در جهت مشی انقالبیاپورتونيسم، مبارز
چنين مبارزه ای تصفيه ايدئولوژی طبقه کارگر، حفظ و صيانت روح انقالبی آن، به کرسی نشاندن مشی انقالبی، 

 .منفرد کردن جريان های غير انقالبی و هدايت نيروهای مبارز در جهت مشی انقالبی است
) نوستالژی(ما در اينجا نمی خواهيم به تاخت و تازهای راديوئی فسيل های مهاجر که حسرت دوری از وطن 

اين مدعيان رهبری خلق و طبقه . آخرين بقايای عشق به مردم را در روحشان نابود ساخته است پاسخ گوئيم
را به دوش می » حزب برادر« هکارگر سال هاست کوله باری از اشتباهات فاجعه آميز همراه عنوان مسخ شد

 .امروز ديگر چهره آنها به خوبی شناخته شده است و نيازی به افشای ماهيت آنها نيست. کشند

                                                 
.هژمونی به معنی رهبری، سلطه و حاکميت يک طبقه و ايدئولوژی آن است ١  
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وجود دارند که ) بخصوص در خارج از کشور( لنينيست ديگری -در حال حاضر جريان های مارکسيست
 موقعيت مبارزه را به درستی درک نکرده شناخت نادرستی از شرائط اجتماعی و اقتصادی ايران داشته، شرائط و

متاسفانه اغلب اين جريان ها تماس خود را با زندگی جامعه از دست . و در نتيجه از مشی نادرستی دفاع می کنند
بسياری از رفقا . داده اند و به سبب دور ماندن از واقعيت های اجتماعی و مبارزاتی به سوبژکتيويسم دچار شده اند

ان ها رشد کرده اند تصور می کنند با اتکاء به مطالعات تئوريک خود و با استناد به شناختی ناقص که در اين جري
راه حل هائی که اين رفقا در مقابل جنبش ارائه . از پروسه های عينی می توانند برای جنبش خط مشی تعيين کنند

از آنجا که . قيت پياده شده استمی دهند اساسا محدود به مشی هائی است که قبال در جامعه ديگری با موف
شرائط اجتماعی و سياسی هر جامعه با ديگری متفاوت است، از آنجا که پروسه های عينی جهان دائما در حال 
رشد و دگرگونی تکاملی است، اين نحوه تعيين مشی ما را به عقب ماندگی دائمی از واقعيت و تاريخ محکوم 

اخت دقيق ويژگی های اقتصادی، اجتماعی و سياسی هر جامعه و مشی درست و انقالبی حاصل شن. می سازد
چنين مشی ای .  تئوری انقالبی و تجارب به دست آمده در ديگر انقالب ها با اين ويژگی هاستعامانطباق اصول 

فقط در يک پروسه مبارزاتی است که اين ويژگی های . الزاما ويژگی های عمده ای در هر کشور خواهد داشت
 .ده  وجنبش به راه حل خاص خود دست می يابدشناخته ش

جنبش را سازماندهی کنند و مشی خود را همراه جزئيات فنی » دور«از همه بدتر برخی از رفقا می خواهند از 
از حدود نشريات درون جنبش گذشته » دور«گاهی اين رهبری از . مبارزه به جريان های داخلی توصيه می کنند

اين . اين رفقا فراموش می کنند که مهمترين وظيفه شان در خارج چيست. می رسد» یراديوئ«و به سازماندهی 
به نظر ما مهمترين وظايف اين جريان ها انتشار اخبار . رفقا از امکانات خود به نحو نادرستی استفاده می کنند

ی خطر انحراف از رفيق صفائی فراهان. جنبش، تکثير نشريات داخلی و مبارزه يکپارچه بر ضد ترور رژيم است
از امکانات خود در « اين جريان ها بايد : اين وظايف را در جريان های خارج از کشور احساس کرده می گويد

برای کمک به سازمان ها . سازمان دادن يک مبارزه تبليغاتی و افشاگری و حمايت از جنبش انقالبی استفاده کنند
 در تهيه و تدارک پايگاه های سياسی و نظامی برای اين جنبش و گروه های انقالبی امکانات مالی فراهم کرده

با نضج نسبی جنبش برنامه های خود را به برنامه های جنبش انقالبی نزديک کرده تريبون های . همکاری کنند
در غير اين صورت اين سازمان ها نه فقط وظايف حداکثر خود را . خود را در اختيار جنبش انقالبی بگذارند

 ٢».داده اند بلکه سنگ راه انقالب شده اندانجام ن
به نظر ما جريان های خارج از کشور برای يکبار و هميشه بايد بپذيرند که سرنوشت جنبش و مشی آن در داخل 
. و توسط جريان های مبارز داخلی تعيين می گردد در گذشته چنين بوده و در آينده نيز جز اين نخواهد بود

 می توانند نقش مثبت داشته باشند که خود را با جنبش داخلی همراه سازند و جريان های خارجی به شرطی
واال کوشش های آنها نتيجه معکوس داده و نيروهائی را از جنبش باز می ستاند و . مستقيما از آن الهام بگيرند

ابتدائی ، برای اين نيروها و امکانات، بخصوص در مراحل . جنبش را از دست يافتن به امکاناتی محروم می سازد
 .جنبش و برای خلق ما ارزش ويژه دارد

                                                 
  چاپ اول٣١بخش دوم صفحه / آنچه يک انقالبی بايد بداند ٢
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 لنينيستی که مشی مسلحانه را استراتژی و تاکتيک خود قرار داده اند از هر انتقاد رفيقانه -جريان های مارکسيست
و سازنده، در راه برطرف کردن نارسائی های جنبش مسلحانه در رسيدن به کاملترين برنامه استراتژيک و 

معذالک . ستقبال می کنند و آن را الزمه مبارزه صادقانه و پرهيز از دگماتيسم و سکتاريسم می دانندتاکتيکی ا
 .خود را موظف می دانند با گشوده شدن بيراهه ها در مقابل راه درست مبارزه کنند

 و چريک های فدائی خلق به مثابه بخشی از پيش آهنگ طبقه کارگر نمی تواند تجارب گذشته جنبش کارگری
مبارزه در . جنبش رهائی بخش را ناديده گرفته در مقابل تجديد اشتباهات و انحراف های گذشته بی طرف بماند

راه تثبيت مشی انقالبی و دست يافتن به پيش آهنگ انقالبی طبقه کارگر ايجاب می کند که مبارزه با اپورتونيسم 
 .ناخته شده اصالح گرددادامه يافته جنبه های مختلف انحراف در تئوری و پراتيک ش
 طبقه کارگر در انقالب، فقط به شرطی اين هژمونینبايد فراموش کرد که عليرغم شرائط مساعد تاريخی برای 
 لنينيست بتوانند از يک استراتژی و تاکتيک صحيح و -هژمونی تحقق می يابد که جريان های حاضر مارکسيست

رسالت تاريخی ای که در انقالب به عهده دارند همه در گرو رشد آتی اين جريان ها و . انقالبی تبعيت کنند
شناخت همه جانبه و صحيح شرائط مبارزه و پراتيک بدون انحراف و خطای آنها است، واال جريان های ديگر 

 . رهبری جنبش را به دست خواهند گرفت و خلق تاوان آن را خواهد پرداخت
 وحدت نيروهای خلق در يک جبهه متحد با محتوای انقالب به اين ترتيب وحدت جنبش انقالبی طبقه کارگر،

دمکراتيک نوين و سرنوشت اين انقالب در گرو کوشش ها و مبارزات اصولی امروز ما در راه رسيدن به خط 
از اينجا است که مبارزه با اپورتونيسم ضرورت واقعی و عينی . مشی انقالبی و تثبيت آن در سطح جنبش است

 .قابل هر فرد کمونيست قرار می گيردپيدا کرده و در م
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تا ديروز که جنبش دچار رکود بود و در جامعه حرکت سياسی جدی به چشم نمی خورد و اغلب جريان های 
. گفتگو نمی کرد» مشی سياسی«  لنينيست در داخل و خارج دچار بی عملی شده بودند، کسی از -مارکسيست
ولی امروز که جنبش مسلحانه توانسته . قرار نداشت» مشی« ابر اين جريان ها اساسا مسئله ای به عنوان گوئی در بر

است در بين نيروهای بالفعل و در سطح جنبش ترقی خواهانه حرکت ايجاد کرده و جو سياسی را بطور نسبی در 
رژيم کسب حيثيت می کردند، به جامعه برقرار سازد جريان های خاموش ديروز که فقط در پناه افشاگری از 

 .فرا می خوانند» به کار توده ای «زده و جنبش را » مشی سياسی«فکر ارائه مشی افتاده ، دم از 
راه «و » راه سياسی«حاال ديگر می توان گفت جريان هائی مدعی اند، که دو راه در مقابل جنبش قرار دارد 

. ه گويا مشی تازه ای از وصول به انقالب کشف شده استاز مشی سياسی به نحوی صحبت می شود ک. »مسلحانه
اساس . بيان می شود بطور همه جانبه بررسی کنيم» کار توده ای«و » مشی سياسی«بيائيد آنچه را که زير عنوان 

اين مشی مبتنی است بر تبليغ سياسی، کار توضيحی در ميان کارگران و ديگر زحمتکشان، کار دهقانی و کار 
آشنائی ابتدائی با اين تاکتيک . م به صورت ايجاد شبکه های مخفی در ميان کارگران و روشنفکرانسازمانی منظ

ها وتقسيری که از آنها می شود نشان می دهد ما با همان جريان هائی سروکار داريم که طی دو دهه بطور 
يچ نتيجه پايداری در پراکنده از جانب جريان های مخفی در داخل و جريان های خارج از کشور بدون اخذ ه
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اين واقعيت را نمی توان ناديده گرفت که عليرغم گفتگو از تبليغات سياسی، کار توده ای . پيش گرفته شده است
در ميان زحمتکشان شهر و دهقانان، مدافعان مشی سياسی، عمال برنامه خود را به ايجاد محفل ها و گروه های 

ت درون گروهی، آن هم به صورت پرداختن به آموزش تئوريک روشنفکرانه محدود ساخته اند که جز فعالي
واقعيت اين است که شرائط سياسی و اجتماعی، اين جريان ها را وادار به قبول . صرف، کاری از پيش نبرده اند

 .اين محدوديت مرگ آور می سازد
 آمده خود را به خطر می رفقائی که در خارج به سر می برند، اغلب هنگامی که برای يک مبارزه واقعی به داخل

صفائی در مورد اين رفقا به حق می . اندازند، شناختنشان از جامعه و شرائط مبارزه نادرست از آب در می آيد
وقتی جسارت به خرج داده در صدد تحقق افکارشان بر می آيند با ناسازگاری محيط و عدم قابليت « :گويد

 اين عارضه فقط اختصاص به رفقای ٣». و به جای خود می نشينندانطباق تئوری با عمل روبرو شده سر می خورند
جريان های داخلی نيز که شناخت درستی از واقعيت های جامعه خود ندارند با اين مشکل اساسی . خارج ندارد

اين خطری نيست که فقط روشنفکران خارج از کشور را تهديد می کند « : صفائی می افزايد. دست به گريبانند
 روشنفکری را که از درک عميق مسائل جامعه ما قصور ورزيده و پای بند آموخته های نظری خود باشد بلکه هر

تا امروز ما شاهد کوشش ها و فداکاری های عده ای از رفقای : با چنين سرخوردگی ياس آوری روبرو می سازد
اريم که توانسته اند حتی چند کسانی را سراغ د. خارج از کشور برای پياده کردن مشی خود در داخل بوده ايم

جريان هائی را می شناسيم که انرژی . سال در ميان مردم به سر برند و حتی با روستائيان ارتباط عادی برقرار سازند
و پول هنگفتی را در راه ايجاد پايگاه های دهقانی و نفوذ در ميان کارگران هدر داده اند و در اين راه فداکاری 

 .ده اند ولی حاصل همه اينها چيزی در حدود صفر بوده استهای چشمگيری نيز کر
امکان تبليغات سياسی و تماس . در وطن ما هيچگونه امکانی برای مبارزه علنی و قانونی عليه رژيم نمانده است

مدتها است که حتی ليبرال ترين مخالفان حکومت از استفاده از تريبون های . وسيع سياسی با توده ها وجود ندارد
 .مومی مثل پارلمان، جرايد و اجتماعات محروم شده اندع

در شرائط اختناق شديد، در غياب اتحاديه های کارگری راستين و در فقدان حزب مخفی طبقه کارگر، جنبش 
 -بعيد است که عناصر مارکسيست. های اقتصادی و حرکات خود انگيخته طبقه کارگر زمينه ای برای رشد ندارد

رائطی اعتقاد داشته باشند که می توان از طريق کار توضيحی فردی در ميا ن طبقه کارگر لنينيست در چنين ش
تجارب جنبش کارگری در جهان و در خود ايران نشان می دهد که ظهور و . چنين جنبش هائی را بوجود آورد

رضا شاه عليرغم در دوره . رشد اين جنبش ها به حداقل رعايت آزادی های اجتماعی از جانب رژيم نيازمند است
رشد روز افزون طبقه کارگر جنبش های خود انگيخته اين طبقه پديد نيامد و حرکات پراکنده مثل اعتصاب 

 با سرکوبی رژيم و تشديد اختناق در ١٣٠٨ و اعتصاب کارگران نفت در سال ١٣٠٧کارگران چاپخانه ها در سال 
بل از اين دوره اختناق جنبش های عمومی به نحو حال آنکه ق. دهه دوم حاکميت سلطنت استبدادی تحليل رفت

فزاينده ای رشد می کرد و پس از سقوط رضا شاه و ديکتاتوری او نيز در مدتی کوتاه جنبش وسيع اقتصادی که 
 با نوسان شرائط ٣٢در فاصله دوازده سال از شهريور بيست تا مرداد . رنگ سياسی نيز به خود گرفت ظاهر شد

                                                 
  چاپ اول٣٢ بخش دوم صفحه -آنچه يک انقالبی بايد بداند ٣
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 به نقطه اوج خود ٢٥اين جنبش ها در سال . د انگيخته کارگری دچار شدت و ضعف شدسياسی، جنبش های خو
ولی با سرکوبی .  به سختی سقوط کرد و مجددا در دوره مصدق به سرعت نضج گرفت٢٨ و ٢٧رسيد و در سال 

جنبش ملی، جنبش های اقتصادی و سياسی طبقه کارگر نيز سرکوب شد و جز حرکات پراکنده اثری از آن 
 .ماندن

. در روسيه طی دهه آخر قرن نوزدهم جنبش های خود انگيخته کارگری از رشد چشمگيری برخوردار بود
عناصر آگاه کارگر که خود محصول اين جنبش ها بودند به نوبت خود در آن اثر گذاشته، جريان های پيشرو 

 .کارگری را به وجود می آورند
رفت و در دوره کومين تانگ در شهرهای بزرگ جنوب  شکل گ١٩١٧در چين جنبش های کارگری از سال 

 توانست از شرائط ١٩٢١حزب کمونيست چين در سال . به اوج خود رسيد) مثل شانگهای و تونکن(چين 
 .دمکراتيک حکومت کومين تانگ برخوردار شده جنبش کارگری را رهبری کند

هد که کار وسيع سياسی در ميان توده ها تحليل جنبش های توده ای در ايران و در کشورهای ديگر نشان می د
نيازمند اهرم های به مراتب بزرگتری از کار توضيحی فردی است که از جانب محفل ها و گروه های محدود می 

تا کنون هيچ گروه سياسی مخفی نتوانسته است از اين طريق جنبش های اقتصادی قابل . بايست اعمال گردد
سبب اين .  موثری را در حيا ت سياسی جامعه و زندگی مردم بازی کندمالحظه ای را به وجود آورده نقش

علت عدم درک درست شرائط اجتماعی و . نارسائی فقدان فداکاری در همه اين محفل ها و گروه ها نبوده است
سياسی و نداشتن مشی مناسب با موقعيت جامعه است که هر گونه کوششی در اين زمينه را از قبل به شکست 

باز تجربه نشان می دهد که در پرتو امکانات ناچيزی که در سال های چهل تا چهل و دو . ساخته استمحکوم 
به وجود آمد، زمينه برای رشد جنبش های خود انگيخته زحمتکشان شهر فراهم شد و جريان ) در دوره امينی(

 .های سياسی امکان دسترسی به اين جنبش ها را ولو اندک، پيدا کردند
مادامی که هيچ عامل .  اختناق و قهر ضد خلقی به شدت از جانب دستگاه حاکمه اعمال می گرددمادامی که

عليرغم رشد فزاينده طبقه کارگر که نشانه رشد عوامل . بازدارنده ای در مقابل اين قهر ضد انقالبی وجود ندارد
در اين . شان را داشته باشيمعينی است نبايد انتظار رشد و گسترش جنبش های خود انگيخته کارگران و زحمتک

شرائط تماس محدود با عناصری از طبقه کارگر و کار توضيحی پراکنده و فردی از جانب محفل های روشنفکر 
. در سطح کوچکی از افراد طبقه کارگر به هيچ نتيجه ای در زمينه بر پا کردن جنبش های توده ای نخواهد رسيد

حدود به کار درون گروهی و جلب عناصر معدود کارگر به درون در اين شرائط عمل محفل ها و گروه ها م
 .شبکه مخفی شده، معنای کار توده ای در ميان کارگران به چنين مفهوم ناچيزی محدود می گردد

ايجاد پايگاه های کارگری از جانب روشنفکران در ميان طبقه کارگر برای نفوذ در اين طبقه با ناکامی صريح 
همچنان که در مورد دهقانان، . تا کنون ما شاهد کوشش هائی در اين زمينه نيز بوده ايم. تری روبرو می شود

روشنفکران با لباس مبدل در ميان خلق می روند و پديده نارودنيسم را يک بار ديگر در خاطره جنبش کارگری 
بايد بگوئيم که ما به اين نحو کار دهقانی رسيدگی خواهيم کرد، ولی در مورد کارگران . زنده می سازند

اين کوشش ها حتی شناخت زنده ای . روشنفکران در لباس مبدل هرگز از جانب کارگران پذيرفته نخواهند شد
زيرا خصوصيات ارزنده . از طبقه کارگر و خصلت مبارزاتی و روحيه انقالبی اين طبقه به روشنفکران نخواهد داد
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 اين طبقه بلکه در حالت رزمندگی و تشکل و تهاجم آن و انقالبی طبقه کارگر نه در حالت خمود و سرکوفتگی
در شرائط رکود جنبش کارگری فقط عناصر پيشرو و آگاه طبقه کارگر هستند که می توانند . آشکار می گردد

استعداد انقالبی طبقه کارگر و صالحيت عظيم اين طبقه را در پيش آهنگی توده ها در مقياس کوچکی نمودار 
نحوه نفوذ در ميان طبقه کارگر اغلب بد بينی و بی اعتقادی به توده و روی گردان شدن از نتيجه اين . سازند

در مواردی نيز اين گونه تماس با طبقه کارگر در روشنفکرانی که آگاهی ايدئولوژيک ناقصی . مبارزه است
ر، درمانده و رنجور کارگر دارند باعث برداشت بورژوا ليبرال مآبانه شده از ديدگاه انجمن های خيريه به طبقه فقي

همه اين کوشش ها از مبارزه جدی در راه آگاه ساختن طبقه کارگر و نابود ساختن دشمن طبقاتی . می نگرند
 . لنينسم نبرده است-فاصله زيادی دارد و بهره ای از مارکسيسم

 در شرائطی که هيچ جنبش مسلحانه. بديهی است جنبش انقالبی مسلحانه از توده ها و طبقه کارگر غافل نيست
در . نيروئی قادر به ادامه مبارزه در زير اختناق و ترور رژيم نيست با دشمن طبقه کارگر و خلق در گير می شود

پرتو ضربات نظامی به سر دشمن، حالت خمود و نوميدی توده ها جای خود را به حالت اعتراض و حق طلبی می 
 .عه سياسی می گرددبا ادمه حيات چريک و عمليات او جو جام. دهد

چريک به جای کار توضيحی فردی با کارگر، توده ها و در راس آنها طبقه کارگر را از طريق عمليات نظامی 
خود و کار توضيحی و تبليغات عمومی همراه اين عمليات به اعتراض بر ضد رژيم و مطالبه حقوق خود فرا می 

 که قابل مقايسه با تاکتيک سکتاريستی کار درون گروهی چريک در پراتيک انقالبی خود با اهرمی قوی،. خواند
. و کار توضيحی فردی با عناصر معدود طبقه کارگر نيست، اين طبقه و متحدان آن را به مبارزه فرا می خواند

جنبش بايد در برنامه های خود صريحا جامعه ای دمکراتيک و حاکميت توده « : رفيق صفايی فراهانی می گويد
الکن فراموش . دهد و با تعيين شعارهای زنده به زندگی زحمتکشان توجه مخصوص مبذول داردها را نويد 

بايد با درگيری موثر با . نکنيم که طرح برنامه ها و شعارها نمی تواند موجب برانگيختن جنبش زحمتکشان شود
  ٤.هم نموددستگاه حاکم امکان احيای جنبش های سياسی و صنفی کارگران و ديگر زحمتکشان را فرا

فقط نبايد . در عين حال تکيه محوری بر تاکتيک های نظامی موجب بی اعتنائی به ديگر تاکتيک ها نمی شود
باز رفيق . فراموش کنيم که کدام تاکتيک ها اساسی است و ادامه آنها مبرمترين وظيفه ما را تشکيل می دهد

دارک مسلحانه بوده و راه قهرآميز محور و تدارک انقالب از گام های نخست ت« :صفايی است که می گويد
در عين حال پيرامون چنين محوری هيچ امکان مسالمت آميزی را ناديده . اساس مبارزات انقالبی ما خواهد بود

  ٥».نخواهيم گرفت
 .اهميت محوری تاکتيک های مسلحانه در جنبه های زير نهفته است

انقالبی بزرگتر و سازمان يافته تری را در مرحله بعدی مبارزه اول، رشد و تکامل اين تاکتيک ها است که نيروی 
 .در اختيار جنبش قرار می دهد

                                                 
)٢٤ و ٢٦ صفحه - ٢بخش.(آنجه يک انقالبی با يد بداند ٤  
) چاپ اول-٣٥ صفحه -بخش دوم. (آنچه يک انقالبی بايد بداند ٥  
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اين تاکتيک نجات دهد يعنی بتواند به حيات جنبش مسلحانه » شر«دوم، در صورتی که دشمن بتواند خود را از 
 . خواهد بودخاتمه دهد سرکوبی مبارزات سياسی و اقتصادی مردم مثل هميشه برايش کار ساده ای

سوم، نيروی بسيج شده در جريان های اقتصادی و سياسی می بايست در پروسه نظامی يعنی از طريق جنش 
 .انقالبی مسلحانه رشد يابد

جنبش مسلحانه به حرکات سياسی روشنفکران و حرکات اقتصادی همه مردم خاصه کارگران به مثابه بخشی از 
جنبش معتقد است که هر کس می تواند به سهم خود در راه . گردکوشش های خلق در مبارزه با دشمن می ن

تدارک انقالب و بسيج توده ها گام بردارد به شرط اينکه با تاکتيک های انحرافی و نارسای گذشته که در 
باز در اينجا نقل قولی از صفائی فراهانی می . صفحات قبل سعی کرديم خطا بودن آنها را بيان کنيم دچار نشود

صفائی با .  تا روشن شود که جنبش چگونه از روزهای نخست به اين مسئله توجه جدی داشته استآوريم
دست به مبارزه ) يعنی قبل از جنگ توده ای(آگاهی به اينکه همه نيروهای جنبش قادر نيستند در مراحل ابتدائی 

منسوخ نمی شود، خطاب به مسلحانه بزنند و تازه در آن مرحله نيز استفاده از تاکتيک های سياسی کامال 
آنها می توانند قسمتی ديگر از تدارک انقالب را به دوش « :نيروهائی که چنين امکانی را ندارند می گويد

اين افراد بايد تئوری انقالبی را مد نظر داشته .  صنفی تشکيل دهند-اين افراد می توانند گروه های سياسی. بگيرند
اين هسته ها می توانند فعاليت های صنفی و عمومی را .  های عمومی بشوندباشند و چرخ های گرداننده فعاليت

در کارخانه ها، مدارس، دانشگاه ها و ديگر صنوف دامن زده و در جهت خاص به سود تدارک انقالب به 
در اينجا آشکار است که منظور تشکيل گروه های سياسی و شبکه های ايزوله شده ياد شده » .حرکت در آورند

منظور جريان های محدود و متشکلی است که برای سازماندهی اعتراض های مردم در هر کجا . بل نيستدر ق
بايد بوجود بيايند و با درک ايدئولوژی انقالبی و نقش اساسی جنبش مسلحانه، به مثابه مهمترين متحد و حامی 

خالف هر گونه فعاليت متشکل جز به اين ترتيب اين فرض که جنبش مسلحانه م. آن، دست به فعاليت موثر بزنند
جنبش مسلحانه امروز که قدم نخست را برداشته .  نظامی است از اساس باطل و نادرست است-فعاليت سياسی

گرچه هنوز زود است که بگوئيم مبارزه مسلحانه در سطح نقش ترقی . است دقيقا به قدم دوم فکر می کند
شدن داخل شويم، معذالک بايد از هم اکنون راه آينده و گامی را خواهانه تثبيت شده و بايد به مرحله توده ای 

به همين دليل چريک های فدائی خلق مساله توده ای . که در پيش داريم با وضوح و دقت بيش از پيش بشناسيم
 در اينجا ما فقط اکتفا می کنيم به اينکه يادآور شويم جنبش. شدن را با اهميت زيادی مورد بحث قرار داده اند
جنبش مسلحانه فقط به فکر حمايت توده ها از جنبش نيست و . مسلحانه برای بسيج توده ها برنامه مشخصی دارد

اين حمايت نخست جنبه سياسی و معنوی دارد و . خود را موظف می داند از توده ها به نحو فعال حمايت کند
 کار توضيحی مقارن جريان های توده نخست ابراز همدردی و پشتيبانی و. سپس تبديل به حمايت مادی می شود

ای که شکل اقتصادی و احيانا سياسی دارد به عمل می آيد و سپس سالح و نيروی چريک برای تامين خواسته 
به تدريج نيروی چريک تبديل به ماشين سياسی و نظامی توده ها بر . های روزمره توده ها به کار گرفته می شود

در چنين شرائطی است که طبقه کارگر . نقالبی رژيم را خنثی خواهد ساختعليه دشمن خواهد شد و قهر ضد ا
به مبارزه اقتصادی و سياسی روی می آورد و پيشرو ترين عناصر آن در جنبش مسلحانه نقش تاريخی خود را 

 .ايفاء خواهند کرد
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ن به ميان دهقانان و تاکتيک ديگری که طرفداران مشی سياسی و کار توده ای مطرح می کنند، کار دهقانی و رفت
کسانی که بايد اين وظايف را انجام دهند باز همان روشنفکران هستند که بايد به . ايجاد پايگاه های دهقانی است

اين رفقا می خواهند در شرائطی که جنبش های خود انگيخته دهقانی . نحوی خود را به ميان دهقانان برسانند
اشتباه های . ری با لباس مبدل به ميان دهقانان بروند و آنان را آگاه سازندوجود ندارد به صورت منفرد و يا چند نف

 :اساسی اين رفقا در اين زمينه به شرح زير است
که متاسفانه اين بار نيز اغلب در خارج از کشور به فعاليت سياسی روی آورده اند و وابسته (شناخت اين رفقا ) ١

اين رفقا، نظام حاکم را . امعه ايران شناختی ذهنی و اشتباه استاز ج) به سازمان های خارج از کشور هستند
قلمداد می کنند و در نتيجه تضاد خلق با فئوداليسم و به خصوص تضاد »  نيمه مستعمره-نيمه فئودال« نظامی 

را نتيجه اين شناخت، استراتژی و تاکتيک خاصی . دهقانان با فئودال ها را نيمی از تضاد عمده فعلی می شناسند
به اين ترتيب دهقانان نيروئی آماده برای انقالب به شمار می روند و مبرمترين وظيفه اين رفقا . موجب می شود

متاسفانه اغلب اصالح اين ديد ذهنی در شرائط نا مساعدی . کار دهقانی و برانگيختن آنان بر ضد فئوداليسم است
 .ه استدر شرايطی که ديد ذهنی به شکست منجر شد. تحقق می يابد

در اين اشتباه اساسی هستند که درک نمی کنند، تماس با دهقانان حتی در » کار دهقانی« جريان های مدافع ) ٢
هنگامی که جنبش ها و زمينه های مساعد دهقانی پيدا . شرائط نيمه دمکراتيک به طريق صرفا سياسی ميسر نيست

اعمال نوعی حاکميت محدود در منطقه از جانب می شود، اين جنبش ها به سرعت صورت طغيان ، نافرمانی و 
 .دهقانان امکان نمايش سياسی، اعتصاب و مانند آن را ندارد. دهقانان را به خود می گيرد

و . شبکه سياسی در ميان دهقانان خيلی زود شکل هسته های نظامی و کميته های اداری منطقه را به خود می گيرد
. زمينه های مساعد به صورت جنبش های خود انگيخته به وجود آمده باشدالبته همه اينها در شرائطی است که 

اين رفقا توجه نمی کنند که در گذشته که نظام فئودالی حاکميت داشت، در کشور ما جنبش های خود انگيخته 
 .دهقانی به ندرت و در ابعاد و سطوح کوچکی روی داد

قانان در شرائط نيمه دمکراتيک عمدتا از طريق زحمتکشان اين رفقا توجه ندارند که تماس وسيع سياسی با ده) ٣
زحمتکشان شهر که از ميان دهقانان برخاسته اند و با روستا رابطه و بستگی طبيعی دارند به . شهری ميسر است

دهقانان به کارگران و . راحتی می توانند از درون روی دهقانان اثر بگذارند و افکار خود را به آنها منتقل سازند
ستمکشان ديگر شهر در هر حال اعتماد دارند ولی روشنفکران فقط در يک پروسه نظامی است که می توانند با 

در حال حاضر که هر گونه تماس با روستا حتی از . دهقانان همکاری کنند و اعتماد آنها را به تدريج جلب کنند
د و مراجعه عنصر روشنفکر به روستا به طريق جانب کارگران دقيقا سوء ظن رژيم و نمايندگان آن را بر می انگيز

در چند سال گذشته کسانی . قانونی امری غير ممکن است هيچ چيز غير واقعی تر از اين نحوه کار دهقانی نيست
سعی کرده اند از راه کار در روستاها و يا در حول و حوش آنها و خريد مزارع و ايجاد پايگاه های روستائی از 

مزارع، دامپروری، . به ياد بياوريم انرژی زيادی را که در اين راه به هدر رفته است. دهقانان برونداين نوع به ميان 
موسسات و حرفه های ديگری که اغلب ميليون ها تومان نيز خرج برداشته است، تا امروز چه نتيجه ای داشته 

 است؟است؟ از اين گذشته کدام تجربه داخلی يا جهانی به ما چنين آموزشی داده 
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در ايران در جريان فرقه دمکرات آذربايجان جنبش دهقانی ظاهر شد و به زودی شکل شورش گرفت و در 
در گيالن طی دوره اشغال آن توسط ارتش سرخ و در محيط . شکل نظامی خود را ظاهر ساخت» فدائی«نيروی 

 را به دست گرفت و آغاز به دمکراتيک اتحاديه های دهقانی تشکيل شد و به زودی اداره اقتصادی چند منطقه
در هر دو مورد زمينه های مساعدی برای جنبش های خود انگيخته وجود . اعمال قدرت بر ضد مالکين کرد

 .داشت
تجارب انقالبی چين، ويتنام و کوبا نشان می دهد که جنبش انقالبی نه از طريق نفوذ منفرد روشنفکران و خريد 

 نظامی خود با دهقانان ارتباط پيدا کرده -يک شده بلکه جنبش با چهره سياسیمزارع و مانند آنها به دهقانان نزد
در . بخصوص انقالب چين هيچ مستمسکی برای اعمال اين تاکتيک های نارودنيکی به دست نمی دهد. است

ها شرکت » توچون«چين، حزب کمونيست پس از رشد ابتدائی در شهرها و هنگامی که در جنگ ضد فئودالی با 
مائو در برخورد با اين جنبش های خود انگيخته بود . توجه کرد» هونان« بود به جنبش های خود انگيخته کرده

معذالک پس از کودتای چيان کايچک و در پروسه جنگ . که توجه حزب را به مسئله دهقانان جلب کرد
 . دهقان را بسيج کندداخلی بود که حزب به دهقانان روی آورد و سپس در جنگ ضد ژاپنی توانست ميليون ها

واقعيت های انکار ناپذير نشان می دهد که مدافعان کار دهقانی از اين تاکتيک خود بيش از نفوذ در کارگران تا 
 .کنون نتيجه نگرفته اند و هر گونه اميدی به اين نوع کار توده ای در ميان دهقانان بيجا و خيال پردازی است

اد دارد که در حال حاضر در وطن ما جنبش های خود انگيخته دهقانی جنبش مسلحانه در مورد دهقانان اعتق
عليرغم اصالحات ارضی و الغای فئوداليسم و برنامه های رژيم برای روستاها، دهقانان قشرهای . وجود ندارد

 اين قشر ها در حال حاضر آگاهی سياسی ندارند و فقر و محروميت را. محرومی از اجتماع ما را تشکيل می دهند
جنبش مسلحانه انتظار دارد که با ايجاد جو سياسی در شهر، از طريق .همچون زحمتکشان شهری تحمل می کنند

ولی جنبش مسلحانه فقط از اين طريق نيست که به . جنبش زحمتکشان شهری روستا، از خمود و نوميدی در آيد
 .دهقانان به مثابه نيروی عمده ای از انقالب می پردازد

اين واحد ها بطور .  اول استراتژيک می تواند به ايجاد واحد چريک جنگلی يا کوهستانی بپردازدجنبش از مرحله
را دارد و ويژگی های استراتژيک و اجتماعی ايران در تشکيل و فعاليت آنها » کانون چريکی«کلی خصوصيات 
هشياری دائمی اساس در مرحله اول سه اصل تحرک مداوم، عدم اعتماد به مردم محلی و . به حساب می آيد

با گسترش مبارزه مسلحانه در شهر، با آشکار شدن اعتراض های توده ای . مبارزه مسلحانه اين هسته ها خواهد بود
در زحمتکشان شهری و با ادامه حيات مبارزه چريک در منطقه روستائی زمينه ای برای سربازگيری از دهقانان 

 نيروی بسيج شده در شهر که نمی تواند از ابعاد محدودی در .محروم و جلب حمايت دهقانان آماده می شود
مبارزه چريک شهری بگذرد به روستا و واحد های چريک روستائی اعزام می شود و مبارزه مسلحانه در روستا 

در اين مبارزه ادامه حيات چريک و جنگ و گريز او به منزله شکست ناپذيری او بوده و شرط . گسترش می يابد
با روی آوردن دهقانان به مبارزه مسلحانه، مبارزه در . رزه مسلحانه در منطقه روستائی به شمار می رودتکامل مبا

 .روستا نقش عمده پيدا کرده جنبش مسلحانه را به مرحله نهائی خود يعنی جنگ توده ای وارد می سازد
ينيم مقصود از کار سازمانی در اما بب. چنين است شمای کلی برنامه جنبش مسلحانه برای بسيج توده های دهقان

ميان کارگران و روشنفکران چيست؟ ظاهرا مطلب بر سر ايجاد شبکه های مخفی سياسی از عناصر کارگر و 
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 لنينيستی کرده و از آنها کادرهای با تجربه –اين شبکه ها بايد اعضای خود را تربيت مارکسيست . روشنفکر است
همچنين می بايست اين شبکه ها رشد کرده از ادغام آنها . ورندای برای گسترش جنبش کارگری به وجود آ

کار توده ای در ميان کارگران، تبليغات سياسی و کار دهقانی بايد . حزب طراز نوين طبقه کارگر به وجود آيد
اين ظاهر برنامه ها است ولی در . توسط اين شبکه ها بهره برداری شده و موجب رشد و گسترش آنها گردد

 مخفی طی قريب بيست سال -اين برنامه درست همان چيزی است که تعداد کثيری از گروه های سياسیواقعيت 
مهمترين نارسائی های اين شبکه ها در جنبه های زير . دنبال کرده و نتايج عملی آن برای همه آشکار شده است

 .نهفته است
خالتی در مبارزات سياسی نکنند و فقط به کار اين شبکه ها مادامی می توانند به زندگی خود ادامه دهند که د) ١

تماس اين شبکه ها با محيط اطراف خود از طريق افرادی معدود که به صورت سمپاتيزان . درون گروهی بپردازند
در اين شبکه ها روی کاغذ » کار تود ه ای « همانطور که قبال گفته شد. با شبکه مربوط می شوند برقرار می گردد

 .ر عمل شکست خورده شبکه را نابود می سازدمی ماند و يا د
محدود شدن کار سياسی به کار صرفا درون گروهی، پرداختن به تئوری صرف و کند و کاو در متون ) ٢

 لنينيستی در يک مدت طوالنی باعث انحراف در شناخت جامعه شده و اعضای گروه را -کالسيک مارکسيستی
 لنينيستی به نحوی که بتوان از آن - شرائطی امکان آموزش مارکسيستدر چنين. به سوبژکتيويسم مبتال می سازد

 .در عمل بهره گرفت غير ممکن است
از آنجا که اغلب اين شبکه ها يا گروه ها اولين مرحله استراتژی خود را رسيدن به جامعيت حزبی و تشکيل ) ٣

.  و خرده کاری آنها را غرقه می سازدحزب طبقه کارگر قرار می دهند عمال فاقد يک برنامه مبارزاتی می شوند
در . يک برنامه استراتژيک و تاکتيکی داشته باشند» حزب«اين شبکه ها خود را موظف نمی دانند که در غياب

نتيجه شناخت اشتباه از جامعه و شرائط مبارزه هرگز در عمل نارسائی خود را آشکار نساخته موجب تصحيح آن 
 .فراهم نمی گردد

 شرائط اختناق اجازه نمی دهد که اين شبکه ها از مرزهای کمی محدودی بگذرند و از طريق رشد بی عملی و) ٥
چنانچه در جريان ايجاد و رشد ، اين شبکه ها نابود . تبديل شوند» حزب«کمی به يک سازمان و نهايتا به يک 

می ميرند تا «  اين گروه ها درک جمله. نشوند بر اثر بی عملی از داخل خود به خود به انحالل کشيده می شوند
به عبارت ديگر برای احتراز از لو رفتن و نابود شدن داوطلبانه می پذيرند که هيچ گونه فعاليت . »مبادا کشته شوند

 .موثری بر ضد رژيم نداشته باشند
 نيروی در اين شبکه ها بخشی از. تا کنون نتيجه اين گونه فعاليت ها ايجاد طعمه برای پليس سياسی بوده است

جنبش عاطل مانده و تربيت طوالنی غلط و بد آموزی های دائمی باعث شده که حتی پس از انحالل و يا نابودی 
اغلب اعضای اين شبکه ها عناصر روشنفکر هستند . شبکه ها اعضای آنها قادر به ادامه يک مبارزه سالم نباشند

کادر «ار درون گروهی که زير عنوان جذاب ولی کارگرانی که به اين شبکه ها جلب می شوند در نتيجه ک
فقدان . می شوند» روشنفکر زده«انجام می پذيرد به زودی خصلت های مثبت خود را از دست داده » سازی

مبارزه واقعی و غرقه شدن در کار تئوريک صرف به تدريج از اعضای اين گروه ها افرادی حراف، پر مدعا در 
اين جمع بندی خصوصيات عمومی اين .  خواه و خودستا بوجود می آوردمسائل نظری و گاهی بی اندازه خود
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برای آينکه ميزان و سطح کار تئوريک در اين جريان ها مشخص شود، ببينيم در طول . گروه ها تا به امروز است
ن دو دهه چه آثاری در زمينه شناخت جامعه ايران و خط مشی مبارزه و يا در هر زمينه ديگری که کمکی به روش

شدن راه جنبش ترقی خواهانه کرده باشد منتشر کرده اند؟ کار تئوريک در اين شبکه ها محدود به آثار و رساله 
در بهترين نمونه اين شبکه ها افرادی را تربيت کرده اند که توانسته اند چند .  لنينيستی است-های عام مارکسيست

اصل کار اين گروه ها تربيت افراد مبارز و انقالبی نبوده به عبارت ديگر ح. سال زندان را شرافتمندانه بگذرانند
در مقابل کسانی که در اولين برخورد با دشمن به » شراقتمند« متاسفانه بايد اعتراف کرد که تازه اين افراد . است

 .سختی سقوط می کنند و يا سرانجام از پای در می آيند اقليتی کوچک به شمار می روند
تازه » مشی«ا از ما می خواهند که بی توجه به اين واقعيت ها اين قبيل فعاليت ها را به مثابه امروز عده ای از رفق

ايدئولوژی طبقه کارگر دچار شده اند تا » غم«و » درد توده «اين رفقا که اغلب به . ای بپذيريم و به آنها ارج نهيم
اين رفقا حتی . خود غرق شده بودندفکر کنند در مطالعات تئوريک بسيار غامض » مشی«ديروز بی آنکه به 

» مشی سياسی« زحمت يک جمع بندی از مبارزات گذشته را نيز به خود نمی دهند تا بفهمند آنچه را که امروز
 .عرضه می کنند مدتهاست نتايج عملی خود را آشکار ساخته و ديگر خريداری ندارد

ه اعتقاد دارند چه تصوری از کار سازمانی و  لنينيست که به مشی مسلحان-حال ببينيم جريان های مارکسيست
 نظامی تشکيالتی است با انظباط فوق نظامی که -گروه سياسی.  لنينيستی ارائه می دهند-آموزش مارکسيست

اين گروه در پيرامون خود غشائی از عناصر . دقيقا به آخرين تجارب به دست آمده از مبارزه با پليس متکی است
 نظامی آموزش -در گروه سياسی. تدريج تربيت شده و به عضويت گروه در می آيدسمپاتيزان دارد که به 

اين گروه ها از وحدت ايدئولوژيک برخوردارند و از همان مرحله سمپاتيزانی . تئوريک نقش بسيار مهمی دارد
ار چيزی که هست اين آموزش به هيچ وجه محدود به آث.  لنينيسم آغاز می شود-آموزش تئوريک مارکسيسم 

 لنينيسم نمی گردد و کمونيست های ايران بايد شناخت دقيقی از جامعه خود، فرهنگ خلق، نظام -عام مارکسيسم
 نظامی آموزش تئوريک به موازات -در گروه های سياسی. حاکمه، مبارزات گذشته و مسائل جنبش داشته باشد

 لنينيسم به مثابه راهنمای شناخت و عمل -سيسم قرار می گيرد و مارک) ولو سمپاتيزان ها( پراتيک در اختيار افراد
بيائيد متقابال . تلقی می شود نه وسيله ای برای وقت گذرانی، خود نمائی و ارضای تمايالت صرفا روشنفکرانه

گذشته از آثار . نگاهی به کارنامه کوتاه مدت چريک های فدائی خلق در زمينه مسائل تئوريک بياندازيم
يان به فارسی ترجمه و تکثير شده ، دهها مقاله و رساله در زمينه مسائل داخلی و مشی خارجی که توسط اين جر

اين کارنامه از مجموعه همه فعاليت های حزب توده در طول سی سال فعاليت و دهها . مبارزه تهيه شده است
ريک و اهميت از کار تئو» مشی سياسی«گروه سياسی از نوعی که بر شمرديم بيشتر است و آن وقت طرفداران 

آنها تصور می کنند که . واقعيت اين است که اين رفقا تصور روشنی از کار تئوريک ندارند. آن دم می زنند
برای .  لنينيسم را می توان همچون فنون ديگر طی چند سال مطالعه آموخت و بعد آغاز به کار کرد-مارکسيسم

. ذهنی را در ايران پياده کنند يا در زنگبار و گواتماالاين رفقا تفاوت چندانی ندارد که اين آموخته های صرفا 
به طبقه در تعيين مشی مبارزه برای » عشق« لنينيسم می دانند و می خواهند از -آنها خود را متخصص مارکسيسم

ما از اين رفقا می خواهيم که در اين نحوه عمل خود تجديد نظر کامل کنند و اين اصل . جنبش استفاده کنند
 لنينيسم را فقط در جريان عمل می شود عميقا آموخت و در پراتيک به کار -را بپذيرند که مارکسيسمبنيادی 
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 لنينيسم در دست اين رفقا خالقيت خود را از دست داده و تبديل به ضد علم خواهد -واال مارکسيسم. گرفت
 .شد

را به » مشی سياسی«سی است که در حال حاضر با توجه به تجاربی که از مبارزات گذشته در دست است کمتر ک
هنوز اين تمايل قديمی در عده قابل توجهی از رفقا که مشی مسلحانه را . عنوان مشی اساسی جنبش پيشنهاد کند

خود را از گرفتاری تعيين مشی » مشی قهر آميز«نپذيرفته اند ديده می شود که با استناد به اعتقاد کلی شان به 
 کنند که در وطن ما بحث بر گذار مسالمت آميز به حاکميت طبقه کارگر است اين رفقا تصور می. نجات دهند

ما به اين رفقا ياد آور می شويم که محل . اعتقاد دارند» مشی قهر آميز«و به همين با غرور اعالم می کنند که به 
ا گذار مسالمت در اينجا هنوز اپورتونيست های افراطی که اساس. اين بحث در اروپای غربی است نه در ايران

آميز به حاکميت طبقه کارگر است و به همين دليل با غرور اعالم می کنند که به مسالمت آميز در ايران وجود 
حزب توده رسما معتقد است که پس از يک دوره تدارک مسالمت آميز يعنی مبارزه از طريق سياسی . دارد

که روزگاری مورد » قيامی«تصور شکل . شدسرانجام در يک برخورد نظامی حاکميت فعلی سرنگون خواهد 
اين ياد آوری ها برای اين است که رفقا . توجه احزابی از نوع حزب توده بود امروز از جانب آنها تبليغ نمی شود

مسئله بر سر اين است که چگونه . متوجه شوند مطلب بر سر مشی قهر آميز و مشی مسالمت آميز بطور کلی نيست
امروز نبايد در زير سپر . از طريق مبارزه مسلحانه يا از طريق ديگری. در راه انقالب بسيج کردمی توان توده ها را 

اين مسئله که نهايتا در يک . کسانی پناه گيرند که در عمل به مشی مسالمت آميز اعتقاد دارند» مشی قهر آميز«
ن استراتژی و تاکتيک در حال جنگ توده ای خلق به پيروزی خواهد رسيد پاسخگوی نياز مبرم جنبش به تعيي

امروز بايد مشخص شود که ما کار خود را چگونه شروع کرده و ادامه می دهيم و چگونه مرحله به . حاضر نيست
بر سر اين مسئله است » مشی سياسی« اختالف ما با طرفداران . مرحله به انقالب و جنگ توده ای دست می يابيم

 .»گذار مسالمت آميز«در مقابل » ر آميزمشی قه«نه بر سر اعتقاد کلی بر سر 
عده ای از رفقا که به مشی . پديده ديگری که در حال حاضر طبيعی به نظر می رسد تلفيق همه تاکتيک هاست

مسلحانه اعتقاد ندارند بر اثر موفقيت اين مشی و جنبش مسلحانه در جامعه خود را خلع سالح شده می بينند و راه 
مارکسيسم همه اشکال مبارزه را می پذيرد و : اين رفقا بر اساس اين اصل لنينی که . نندحل ميانه ای پيدا می ک

و می گويند، ما مبارزه . و از تجارب به دست آمده نتيجه گيری می نمايند. هيچ يک را از خود اختراع نمی کند
ست می پذيريم و همچون مسلحانه را به مثابه يکی از اشکال مبارزه که نتيجه سودمندی از خود نشان داده ا

البته هنوز جريان های اپورتونيستی در جنبش . تاکتيک های سياسی و کار توده ای از آن استفاده می کنيم 
کارگری به اين مرحله از رشد نرسيده اند که اوال جمع بندی کاملی از انواع تاکتيک های سياسی به عمل آورند 

به هر حال ما وظيفه خود می دانيم که اين نحوه . ا به ميان آورندو ثانيا اصل استفاده از همه نوع تاکتيک ر
 .برخورد را با مسئله بررسی کرده نارسائی آن را آشکار سازيم

همانطور که قبال ياد آور شديم جنبش مسلحانه با استفاده از تاکتيک های ديگر نيز اعتقاد دارد ولی در اين مورد 
طفره رفتن از تعيين .  که مشخص شود تاکتيک عمده و محوری کدام استاين تاکيد را بسيار مهم تلقی می کند

اگر ما ندانيم تاکتيک محوری کدام است عمال به خرده کاری . نقش تاکتيک ها به معنی نداشتن استراتژی است 
 مثال ممکن است با افرادی که در اختيار داريم يک روز. دچار شده هر روز دست به حرکت تازه ای خواهيم زد
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بانکی را مصادره کنيم، روز ديگر با همان افراد در دانشگاه تظاهراتی به راه بياندازيم، چندی بعدی اين افراد را با 
در اين صورت ما نخواهيم دانست . لباس مبدل به فالن مزرعه يا کارگاه کارگری اعزام کنيم و از اين قبيل اعمال

رنامه تربيتی برای آنها در پيش گيريم، چه اصولی را برای که چگونه افرادی را به تشکيالت راه دهيم، چه ب
در اين صورت ما در معرض نوسان های دائمی خواهيم . ارتباط و مبارزه با پليس اتخاذ کنيم و دهها مسئله ديگر

وظايف مبرم خود را از وظايف فرعی جدا نخواهيم کرد و سرانجام در ورطه ترديد، سردرگمی و . بود
 .ط خواهيم کرداپورتونيسم سقو

آشکارا می توان گفت که اين چنين تلفيقی به سود انقالب نخواهد بود و با نظراتی که جنبش مسلحانه در 
اين هشداری است به . استفاده از تاکتيک های سياسی و اقتصادی بر گرد محور مبارزه مسلحانه دارد مغاير است

اين از . کردن از بار مسئوليت در مقابل جنبش می جويندرفقائی که در اين چنين تلفيقی مفری برای شانه خالی 
 .چاله در آمدن و به چاه افتادن است

هنگامی که موقعيت امکان مبارزه مستقيم، آشکار و واقعا « : رفقا به ياد بياوريم اين آموزش لنينی را که می گويد
در چنين شرائطی بايد با » .بی نشان بدهيمتوده ای را نمی دهد بسيار دشوار و ارزنده است که بتوانيم خود را انقال

بايد روی هر حرکت، روی هر پيشنهادی، هر اظهار . احساس مسئوليت کامل و با قاطعيت با مسائل روبرو شد
در شرايطی که جنبش احتياج به همه دست ها و مغزها دارد نبايد با طرح شناختی . نظری به دقت مطالعه کرد
 .اد مشی های نادرست تر برای مبارزه، از جنبش انرژی و نيرويش را گرفتنادرست از جامعه و با پيشنه

جنبش مسلحانه معتقد است که برای داشتن صد چريک چند هزار تن فرد سياسی که حاضر به مبارزه صنفی و 
برای داشتن يک ارتش توده ای الزم است همه خلق به ياری جنبش . سياسی بر ضد رژيم باشند الزم است

 .برخاسته از آن حمايت مادی و معنوی کندانقالبی 
ما آماده ايم تا . امروزه ما مدعی نيستيم که همه مسائل را به درستی شناخته نياز به بررسی مجدد واقعيت ها نداريم

. اين تاکتيک ها در پراتيک انقالبی بايد تصحيح شده و تکامل يابند. تاکتيک های خود را در عمل بررسی کنيم
رفقای ديگر بايد به . نيز راهی که پيموده شده به قيمت فداکاری و قهرمانی دهها و صدها تن تمام شدهتا به امروز 

در عين حال هر کوشش صادقانه . محفل بازی، تعصبات فرقه ای و گروهی خاتمه داده و واقعيت ها را بپذيرند
استراتژی و تاکتيک کامل تر به عمل ای که در راه تکامل مبارزه، در راه اصالح خطاها و در راه رسيدن به يک 

وجدان ايدئولوژيک از ما طلب می کند که برخوردی عميقا مسئول با جنبش . آيد با روی باز پذيرفته می شود
 .مسلحانه داشته باشيم زيرا اين جنبش نشانه های بزرگی از يک جنبش اصيل را در خود دارد

حانه ناگزير شود به صورت ناجوانمردانه ای که از درون و در اين شرائط بسی دردناک است که جنبش مسل! رفقا
حول و حوش صفوف جنبش ترقی خواهانه برای تضعيف جنبش انقالبی برخاسته است پاسخ داده و کسانی را 

با همه اينها ترديد نيست که جنبش به مصالح . که امکان دارند در صف مبارزره قرار گيرند ضرورتا طرد کند
ت تری از منافع آنی خود می انديشد و در اين راه از برخورد با واقعيت ها ولو تلخ باشد ابائی عميق تر و دور دس

 .نخواهد داشت
 

 پايان
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 مقدمه
 لنينيستی ديگری به يک -ش از هر جريان مارکسيستیچريک های فدائی خلق در عمل ثابت کرده اند که بي« 

آنها ثابت کرده اند که در انجام وظايف خود در قبال جنبش کارگری و . استراتژی انقالبی نزديک شده اند
اين خصوصيات که حاصل پروسه طوالنی جنبش . جنبش رهائی بخش تا چه حد فداکار، صادق و پی گيرند

 خلق اين خصوصيات را داده است که وارث کليه سنن انقالبی جنبش کارگری است به چريک های فدائی
عالوه بر اين چريک های فدائی خلق نشان . کارگری به شمار رفته و نقش استراتژيک را در جنبش بعهده بگيرند

يخ در تمام طول تار.  لنينيسم برداشتی خالق داشته تا حد جانفشانی به آن مومن اند–داده اند که از مارکسيسم 
 -وظيفه جريان های کوچک و بزرگ مارکسيست. جنبش کارگری در وطن ما چنين جريانی وجود نداشته است

اين جريان ها . لنينيست انقالبی است که امروز نيرو و تجربه خود را در اختيار پيشرو ترين مشی و جريان بگذارند
طلبی بی جای خود غلبه کرده ضرورت بايد بر هر گونه تنگ نظری گروهی، بقايای بی اعتمادی و استقالل 
پرچم چريک های فدائی خلق بايد پرچم . تاريخی ای که در جلوی چشم آنان در حال تکوين است درک کنند

وحدت جنبش انقالبی طبقه کارگر در حال حاضر تلقی شده و در راه اعتالی جنبش انقالبی مسلحانه به کار 
 » .گرفته شود
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  باره وحدت و نقش استراتژيک چريک های فدائی خلقدر

وحدت . در شرايط حاضر، جنبش کارگری و جنبش رهائی بخش خلق های ايران ، دچار پراکندگی است
 -جنبش کارگری و وحدت کليه نيروهای ترقی خواه همواره بخشی از سازمان ها و گروه های مارکسيست

به سوابق تاريخی جنبش ضد امپرياليستی و اثری که تفرقه احزاب و با توجه . لنينيست را تشکيل می داده است
جريان های سياسی در افکار توده ها گذاشته است امر وحدت تبديل به آرزوئی ملی شده و از حيثيت زيادی 

 لنينيست های انقالبی اين آرزو تنها در چارچوب يک استراتژی –معذالک برای مارکسيست . برخوردار است
 .ی تواند مفهوم واقعی خود را پيدا کرده و در يک پروسه مبارزاتی تکامل يابدانقالبی م

 لنينيست که در شرايط حاضر مبارزه مسلحانه را به مثابه مشی خود می پذيرند، -گروه ها و عناصر مارکسيست
 قهر توده ای يعنی نه تنها اعتقاد دارند که تسلط امپرياليزم و حاکميت ارتجاع متحد آن را بايد با توسل به

سرنگون کرد بلکه تدارک انقالب توده ای، ايجاد پيشاهنگ انقالبی طبقه کارگر و بسيج نيروهای خلق را، 
 اين تاکتيک ها ميسر می دانند، وحدت را در دو محوریاساسا، از راه تاکتيک های مسلحانه و با تاکيد بر نقش 

د کليه نيروهای ترقی خواه که در راه رهائی ايران از جنبه زير جستجو می کنند؛ اول در وحدت عام يعنی اتحا
سلطه امپرياليست و مرتجعين داخلی متحد آنها مشی انقالبی را پذيرفته و به آن عمل می کنند و دوم در وحدت 

 لنينيست که معتقد به استراتژی -خاص يعنی اتحاد و يکپارچگی کليه گروه ها و جريان ها و عناصر مارکسيست
 .نقالبی واحدی شده اندو تاکتيک ا

  وحدت کليه نيروهای مترقی-١
محتوا وفرم اين جبهه امری . وحدت اين نيروها به نحو کامل در يک جبهه رهائی بخش جامه عمل می پوشد

از ديد گاه تئوری، چنين جبهه ای می . نيست که امروز بتواند مورد توافق نيروهای تشکيل دهنده آن قرار بگيرد
در .  دمکراتيک را داشته باشد و يا محتوای يک انقالب دمکراتيک نوين را-ک انقالب بورژواتواند محتوای ي

 دمکراتيک اساسا -اينجا به تشريح اين دو انقالب نمی پردازيم و همين اندازه اشاره می کنيم که انقالب بورژوا
انجام يافته به ايجاد دموکراسی ) و يا خرده بورژوازی که ايدئولوژی آن را پذيرفته( زير رهبری بورژوازی ملی

انقالب . بورژوازی با درجات مختلقی از پيشرفت و گرايش های کم و بيش سوسياليستی منجر می گردد
يعنی پيشاهنگ طبقه کارگر که در شرايط خاص از ( دمکراتيک نوين يا توده ای اساسا زير رهبری طبقه کارگر

انجام يافته و به ايجاد ) لوژی طبقه کارگر را پذيرفته اندنيروها و عناصر کارگر و غير کارگری که ايدئو
 -شناخت ما از موقعيت اجتماعی. دموکراسی توده ای با ويژگی هائی که هر جامعه دارد منجر می گردد

 اقتصادی -اقتصادی ايران و خصوصيات نظام حاکم بازگو کننده اين واقعيت است که زمينه های اجتماعی
اتيک عموما از دست رفته است، و در آينده با رشد نظام موجود اين زمينه ها بيش از پيش  دموکر-انقالب بورژوا

در عين حال بايد توجه داشت که سپری شدن يک دوره تاريخی گرچه موجب تحليل رفتن . (از بين خواهد رفت
ی از خورده بورژوازی ملی شده است ولی ايدئولوژی آن که دارای سابقه و نفوذ تاريخی است و در قشرهائ
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ضرورت هائی ناشی از اين تحوالت اجتماعی از يک سو .) بورژوازی ملی و طبقه کارگر از نو زنده می شود
وظيفه خطيری را در مقابل جريان های وابسته به جنبش کارگری در تدارک انقالب توده ای، قرار می دهد و از 

ا به سوی پذيرفتن يک برنامه دموکراتيک سوق  لنينيست ر-سوی ديگر سازمان ها و جريان های غير مارکسيست
در مرحله فعلی طبيعی است که نيروها و جريان های غير کارگری محتوای واقعی انقالب دموکراتيک . می دهد

اين . يعنی رهبری طبقه کارگر و برقرای ديکتاتوری خلق را که مقدمه برقراری ديکتاتوری پرولتاريا است نپذيرند
 .لوژی خواستار رهبری جنبش اند و مبارزه آنها چنين حقی را برايشان فراهم می سازدنيروها با هر ايدئو

در چنين شرايطی بحث و گفتگو بين جريان های مبارز که اختالف ايدئولوژيک دارند نمی تواند منجر به 
وجود، و تنها گسترش جنبش انقالبی، ورشد و تکامل جريان های انقالبی م. وحدتی عميق و شناخته شده گردد

رهبری طبقه . تثبيت نهائی آنها در نزد توده ها است، که می تواند فرم و محتوای قطعی وحدت عام را تعيين کند
بلکه از طريق بسيج طبقه . کارگر در جنبش رهائی بخش از راه بحث در پشت ميزهای مذاکره تامين نمی شود

 پيشاهنگ انقالبی کل جنبش کارگری که قادر به کارگر و زحمتکشان و روشنفکران متحد آن و به وسيله ايجاد
تکامل چنين پروسه . سازماندهی و رهبری نيروها خلق، در جهت يک استراتژی انقالبی باشد، به دست می آيد
هم چنانکه ضرورت . ای است که نيروهای غير کارگری را به پذيرفتن مشی و رهبری طبقه کارگر فرا می خواند

 دموکراتيک نيروها و پيش آهنگ طبقه کارگر را به پذيرفتن رهبری - بورژواانقالب در مرحله انقالب
 .بورژوازی ملی وادار می سازد

اين واقعيت که امروز نمی توانيم در يک جبهه رهائی بخش با فرم و محتوای کامل آن متحد شويم نبايد ما را از 
 جهت مناسبات و همکاری های جريان های رابطه و. کوشش آگاهانه در راه همبستگی نيروهای مبارز باز دارد

 لنينيست بايد به نحوی ادامه يابد که زمينه های – لنينيست با جريان های غير مارکسيست -انقالبی مارکسيست
کوشش در اين راه بخشی از وظايف جريان . مساعد برای وحدت کامل نيروهای انقالبی را در آينده فراهم سازد

وظايف . ه شمار می رود و نبايد به جريان های ناآگاه و خود بخودی واگذار شود لنينيستی ب-های مارکسيست
 لنينيست های انقالبی ايجاب می کند که در شرايط حاضر بدون تاکيد بر سر محتوای قطعی -مارکسيست

گر وحدت کليه نيروهائی را که بر ضد امپرياليزم و ارتجاع متحد آن مبارزه می کنند، در ميدان عمل به يکدي
اين کوشش در راه وحدت نهائی هر قدر آگاهانه تر بوده و . نزديک شده همکاری فزاينده ای را  آغاز کنند

مبتنی بر شناخت عميق عناصر تشکيل دهنده شناخت عميق جناح های مبارزه مغايرتی ندارد بلکه فقط چنين 
اصولی در نزديک شدن به ديگران  لنينيست اجازه می دهد از انعطاف -شناختی است که جريان های مارکسيست

برخوردار شده و بی آنکه ديدگاه استراتژيک خود را از دست بدهند از وحدت تاکتيکی استفاده کنند، واال اين 
کوشش ها می توانند تا سطح فرصت طلبی تنزل يافته و يا در معرض نوسان های ناشی از موضع گيری های 

قط به همکاری های امروز ما با ديگران آسيب می رساند بلکه زمينه چنين پديده ای نه ف. لحظه ای سقوط کنند
 .اين به سود هيچيک از دو جناح جنبش انقالبی نيست. های اصولی وحدت کامل را با خطر روبرو می نمايد

در شرايط حاضر ما کوشش هائی را که در راه وحدت همه نيروهای مبارزه به عمل می آيد موکول به وصول 
انقالبی طبقه کارگر نمی کنيم و حتی وصول به وحدت کامل با اين نيروها را در آينده مستلزم وحدت جنبش 

ضرورت های ناشی از رشد جنبش انقالبی مهمترين شرط . وحدت قبلی جنبش طبقه کارگر نخواهيم کرد
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و طبقه کارگر و با همه اينها به اين مسئله آگاهی داريم که بدون گسترش نيروهای پيشر. وحدت همه نيروها است
 لنينيستی که مشی انقالبی را پذيرفته اند وحدت کليه نيروها به دست -بدون تکامل جريان های مارکسيست

بدون رشد و تکامل نيروهای موجود چنان وحدتی فاقد نيرو انقالبی و فاقد محتوای انقالبی خواهد . نخواهد آمد
 .بل وحدت انقالبی جنبش طبقه کارگر آگاه می سازداين واقعيت ما را به مسئوليت های خود در مقا. بود

 
  وحدت جنبش طبقه کارگر-٢

اين جريان ها به .  لنينيست متشکل شده اند-در شرايط حاضر جريان های مختلقی زير ايدئولوژی مارکسيست
. رند لنينيست و در استراتژی و تاکتيک اختالف های ريشه ای دا-طور کلی در برداشت های خود از مارکسيست

بنا بر اين در . اين اختالف ها آنقدر اساسی است که جائی برای خوش بينی نسبت به همبستگی آنها نمی گذارد
 . لنينيستی سخن گفت-حال حاضر نمی توان از وحدت کليه جريان های مارکسيست

قی خواه را در حالی که مبارزه بر ضد دشمن خلق و دشمن طبقاتی است که محتوا وفرم وحدت همه نيروهای تر
معين می کند در اينجا اين مبارزه همراه با مبارزه ايدئولوژيک با جريان های اپورتونيستی است که زمينه واقعی 

مبارزه با مشی های انحرافی کوششی است در راه . وحدت نيروها و جريان های طبقه کارگر را فراهم می سازد
 .تامين وحدت جنبش انقالبی طبقه کارگر

 لنينيست که مشی مسلحانه را پذيرفته اند و بدان عمل می کنند از وحدت نسبی در -مارکسيستجريان های 
 لنينيسم در انطباق با شرايط ايران دارند -استراتژی و تاکتيک و در برداشت هائی که از اصول مارکسيسم

ی است که طی دهه اين وحدت نسبی با تبادل نظر تئوريک به دست نيامده بلکه حاصل مبارزه ا. برخوردارند
تا پيش از رستاخيز .  نظامی داشته اند، به عمل آمده است-اخيرا از جانب گروه هائی که اساسا خصلت سياسی

هر . سياهکل و تشکيل چريک های فدائی خلق جريان های فوق الذکر در يک خط موازی حرکت می کردند
اهنگ را با مفهوم نسبی و محدود آن بر گروه خود را جريان مستقلی می شناخت که رسالت ايفای نقش پيش

پيش از اين رويداد تاريخی که در جنبش انقالبی نقطه عطفی به شمار می رود حتی جريان های . عهده دارد
 لنينيست که مشی مسلحانه را پذيرفته بودند حاضر به پذيرفتن رهبری يک جريان از ميان خودشان -مارکسيست

اين پديده حاصل ضعف و پراکندگی جنبش . ن پديده منفی طبيعی به نظر می رسيددر آن شرايط اي. نبودند
حاصل شکست استراتژيک حزب توده، تسلط پليس که تخم عدم اعتماد را در ميان جريان های . کارگری بود

مبارزه نتيجه چنين . مبارز مخفی می پراکند و حاصل پذيرفتن فعاليت گروهی به مثابه صحيح ترين فرم مبارزه بود
ای ايجادهسته های سالم و مبارز دور از سلطه پليس و رشد اين هسته ها عليرغم شرايط اختناق و سرانجام 

اگر ديروز اين فرم مبارزه در مجموع . پيدايش جنبش مسلحانه و رسيدن آن به مرحله در گيری با دشمن بود
طبقه کارگر و جنبش های رهائی بخش صحيح می نمود امروز در جا زدن در اين مرحله می تواند به جنبش 

 لنينيستی که مبارزه مسلحانه را به مثابه مشی خود پذيرفته اند –جريان های مارکسيست . آسيب جدی برساند
لکن رسيدن به اين وحدت نيز مانند . وظيفه خود می دانند که مجدانه در راه وحدت جنبش کارگری بکوشند

تبادل نظر و مبارزه ايدئولوژيک فقط با اتکاء به .  پيگير تحقق می يابدوحدت عام تنها در يک پروسه مبارزاتی
 .چنين پروسه ای ماهيت انقالبی داشته به جنبش رهائی بخش و جنبش کارگری نيرو می بخشد
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از چنين ديدگاهی است که ما معتقديم رشد جنبش انقالبی به درجه ای رسيده است که گروه ها و جريان های 

اگر ديروز اين جريان های حاضر .  لنينيست آگاهانه و قدم به قدم به وحدت نزديک شوند-ستانقالبی مارکسي
نبودند هيچ جريانی را به عنوان محور و اساس وحدت خود بپذيرند امروز يک جريان پيشرو وجود دارد که 

اين جريان . گيردصالحيت ايفای نقش رهبری را به طور نسبی پيدا کرده و می تواند محور چنين وحدتی قرار ب
 .چريک های فدائی خلق است

 لنينيستی ديگری به يک -چريک های فدائی خلق در عمل ثابت کرده اند که بيش از هر جريان مارکسيست
آنها ثابت کرده اند که در انجام وظايف خود در قبال جنبش کارگری و . استراتژی انقالبی نزديک شده اند

اين خصوصيات که حاصل پروسه طوالنی جنبش .  صادق و پی گيرندجنبش رهائی بخش تا چه حد فداکار،
کارگری است به چريک های فدائی خلق اين موقعيت را داده است که وارث کليه سنن انقالبی جنبش کارگری 

عالوه بر اين چريک های فدائی خلق نشان داده اند . به شمار رفته و نقش استراتژيک را در جنبش به عهده بگيرد
در تمام طول تاريخ جنبش .  لنينيسم برداشتی خالق داشته تا حد جانفشانی به آن مومن اند-مارکسيسمکه از 

ما معتقد نيستيم که چريک های فدائی خلق فاقد کمبود . کارگری در وطن ما چنين جريانی وجود نداشته است
 در مبارزه ای جدی دائما رشد کرده ها و نارسائی ها نيستند بلکه واقعيت غير قابل انکار اين است که اين جريان

. رشد و تکامل آينده اين جريان بايد در چارچوب وسيع تری انجام پذيرد. و بر ضعف های خود غلبه کرده است
 لنينيست که مشی -اين چارچوب وسيع تر جريان واحدی است که از گروه ها و جريان های مارکسيست

ر اين چارچوب و در جريان عمل است که کمبودهای چريک های د. مسلحانه را پذيرفته اند به وجود می آيد
 .فدائی خلق شناخته شده و مرتفع می گردد

 لنينيست انقالبی است که امروز نيرو و تجربه خود را در -وظيفه جريان های کوچک و بزرگ مارکسيست
گ نظری گروهی، بقايای بی اين جريان های بايد بر هر گونه تن. اختيار پيشروترين مشی و جريان جنبش بگذارند

اعتمادی و استقالل طلبی بی جای خود غلبه کرده ضرورت تاريخی ای را که در جلوی چشم آنان در حال 
پرچم چريک های فدائی خلق بايد پرچم وحدت جنبش انقالبی طبقه کارگر در حال . تکوين است درک کنند

اينکه در شرايط حاضر همبستگی . ه کار گرفته شودحاضر تلقی شده و در راه اعتالی جنبش انقالبی مسلحانه ب
اين گروه ها چه صورتی را در عمل پيدا می کند مسئله ای است که بايد با توجه به شرايط موجود بدان پاسخ 

. بديهی است اين کوشش های ضروری نبايد موجب افزايش امکانات دشمن برای سرکوبی جنبش گردد. گفت
ی فدائی خلق را به مثابه انقالبی ترين مشی حاضر پذيرفت و همانطور که خود مقدمتا می توان مشی چريک ها

آنها در جريان عمل به تکامل استراتژی و تاکتيک خود قائل هستند از همه تجارب و توانائی های موجود برای 
 استفاده رسيدن به يک استراتژی کامال صحيح که بازگو کننده ضرورت های تاريخی و موقعيت جامعه باشد بايد

 لنينيست بايد در صورت امکان نيروی خود - نظامی مارکسيست-در حال حاضر هر گروه يا هسته سياسی. کرد
را در اختيار چريک های فدائی خلق بگذارد و يا بی آنکه در صدد ايجاد شبهه ای در افکار عمومی بر آيد نام 

به هر حال نداشتن . واحد خود به کار ببردچريک های فدائی خلق را با ذکر يک عنوان اضافی برای تشخيص 
می توان تجربيات عملی و نظری . تماس مستقيم با چريک های فدائی خلق نبايد مستمسکی برای بی عملی گردد

محفل ها و . چريک های فدائی خلق را در آغاز به کار گرفت و با رشد بعدی به نوبت خود به اين تجارب افزود
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 لنينيست بايد رابطه اصولی مبارزات خود را با جنبش مسلحانه درک -کسيست  صنفی مار-هسته های سياسی
تنها . خود را در ارتباط با مبارزه جنبش مسلحانه تنظيم کنند) اقتصادی و سياسی( کنند و مبارزات صنفی و سياسی

. مار می روددر چنين صورتی است که اين مبارزات گاهی موثر در بسيج توده ها و اعتالی جنبش انقالبی به ش
شناخت مشی چريک های فدائی خلق با کاناليزه کردن آگاهانه نيروها به سوی اين مشی و پشتيبانی از جنبش 

 . صنفی به شمار می رود-مسلحانه به هر طريق که ممکن گردد از جمله وظايف مبرم جريان های سياسی
که می بايست وظيفه خود را در همبستگی با  لنينيست انقالبی بود -تا اينجا روی سخن با جريان های مارکسيست

اما اينک بايد وظايفی را که در اين امر به عهده . چريک های فدائی خلق به درستی بشناسند و به آن عمل کنند
 .چريک های فدائی خلق نهاده شده ياد آور شويم

جنبش کارگری به چريک های فدائی خلق به جاست که نقش خود را در تداوم جنبش مسلحانه و در رهبری 
چريک های فدائی خلق درابتدا وظيفه محدودی به عهده داشت لکن بر اثر صالحيتی که در . خوبی بشناسند

پيشگاه مبارزه از خود ابراز داشته و به سبب حيثيتی که در مبارزه با دشمن خلق به دست آورده مسئوليت مهم 
حيانا دچار شدن به فروتنی بي جا از جانب چريک های کم بها دادن به اين مسئوليت و ا. تری را به دوش گرفت

چريک های فدائی خلق بايد به نقش استراتژيک خود . فدائی خلق عواقب نامساعدی برای جنبش خواهد داشت
اين نقش در شرايط حاضر اهميت کمتری از نقش آنان به مثابه يک گروه . در جنبش بهای الزم را بدهند

قش ايجاب می کند که چريک های فدائی خلق در صدد انتقال هر چه بيشتر تجارب اين ن.  نظامی ندارد-سياسی
اين بدان معنی نيست که تجارب (  لنينيستی که مشی آنها را می پذيرند برآيند -خود به جريان های مارکسيست

 سياسی و -یو پشت جبهه ای فعال برای استفاده از امکانات نظام) خود را در اختيار ديگر نيروها قرار ندهند
کم بها دادن به نقش کادرهای با تجربه، فروتنی بي جای عده ای از . تبليغاتی در خارج از کشور به وجود آورند

رفقای با ارزش و غفلت از ايجاد يک پشت جبهه ای فعال در منطقه نشانه کم توجهی چريک های فدائی خلق به 
 ما نيروی الزم برای ايجاد چنين پشت ١٣٥٠تابستان پيش از فرود آمدن ضربات . نقش استراتژيک آنها است 

(  پيش گرفتن فرم تازه ای در سازمان دهی. جبهه ای را بی آنکه آسيبی به تداوم مبارزه مسلحانه بزند ، داشتيم
می توانست نتايج بهتری در ) مثال ايجاد يک سازمان و تقسيم آن به واحد های مستقل در عمليات و تشکيالت

. لحانه داده و وظيفه استراتژيک چريک های فدائی خلق را به نحو موثر تری جامه عمل پوشاندرشد جنبش مس
در اينجا چريک های فدائی . اين غفلت ها به اندازه کافی به جنبش آسيب رسانده است و ديگر نبايد ادامه يابد

بارزات آنها نتايج خود را خواهد خلق حق ندارند به عنوان يک گروه خود را فدا کنند و انتظار داشته باشند که م
ترديدی نيست که فداکاری های چريک های فدائی خلق اثر خود را در جامعه و در سطح جنبش ترقی . داد

ولی ادامه اين نحوه برخورد با . خواهانه باقی گذاشته و به تثبيت مبارزه مسلحانه خدمت پر ارزشی کرده است
 که بخش مهمی از مسئوليت پيشاهنگ طبقه کارگر و رهبر خلق را به مسئله خالی از مسئوليت های جريانی است

 .دوش دارد
اگر ديروز تحقق اين رسالت ارزش پرداخت هر . اگر ديروز مهمترين وظيفه ما آغاز کردن مبارزه مسلحانه بود

 شده و بهائی، حتی نابودی چريک های فدائی خلق را داشت، امروز که جنبش مسلحانه به يک پروسه عينی مبدل
چريک های فدائی خلق عليرغم ضربات دردناکی که به صرف پيش گام بودن در اين مبارزه تحمل کرده اند و 
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. با دالوری به حيات خود ادامه می دهند، ديگر نمی توان وظايف آنان را در محدوده برنامه قبلی تعيين کرد

جريان جنبش مسلحانه، برای شناخت امروز وظيفه چريک های فدائی خلق است که به عنوان پيشرو ترين 
برای تکامل بخشيدن به اين جنبش و برای هدايت نيرو هائی که به . نارسائی ها و کمبود های جنبش مسلحانه

جنبش روی آورده اند در جهت صحيح ترين مشی از ايدئولوژی طبقه کارگر و تجارب جنبش های انقالبی 
اکتيک ها به نحوی که بتواند توده ها را بسيج کرده زمينه را تصحيح و تکامل ت. ايران و جهان کمک بگيرند

برای مرحله بعدی جنبش يعنی مرحله توده ای شدن آن آماده سازد وظيفه ای است که فقط يک جريان انقالبی 
 لنينيست انقالبی -کوشش در راه وحدت بخشيدن به جريان های مارکسيست. پيشرو می تواند از عهده آن برآيد

اين . کردن راه اتحاد همه نيروهای خلق وظيفه ای است که گسترش جنبش در گرو انجام آن استو هموار 
هاست وظايف و نقش استراتژيک چريک های فدائی خلق که بايد در برنامه مبارزاتی آنها بهای الزم به آنها 

 .داده شده و هيچگاه مورد غفلت قرار نگيرد
های انقالبی طبقه کارگر به منزله استفاده از کليه امکانات جنبش امروز کوشش در راه وحدت و همبستگی نيرو

در هر شرايط و در هر . کارگری در تثبيت مبارزه مسلحانه در زير پرچم چريک های فدائی خلق است
دريغ داشتن نيرو، تجربه و هر گونه امکان از . محيط،بسته به امکانات بايد اين کوشش ها مجدانه پيگيری شود

فدائی خلق و جريان هائی که در پيرامون آنان متحد گردند بی اعتنائی غير قابل بخششی است نسبت چريک های 
 اين بی توجهی در قاموس طبقه کارگر جائی ندارد و ضربه . لنينيست های انقالبی-به وظايف خطير مارکسيست

 .جبران ناپذيری به جنبش انقالبی وطن ما خواهد بود
 

 پايان
 ١٣٥٢تابستان 

 نزندا
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 نامه اي از زندان           
  بيژن جزني–فدايي خلق                                      

 ١٣٤٩چهارم خرداد ماه                                      

 
مانده ام معطل كه نامه پرويز نيكخواه را به جد بگيرم يا آن             

ن تنفرنامه هاي مبتذل ديگر تلقي          را تنفرنامه اي همچو     
صفت مبتذل نه بر محتوي و مضمون اين تنفرنامه ها            . كنم

و ندامت نامه ها اطالق مي شود  بلكه نامه ها ماهيتا مبتذل               
زيرا هدفي جز يافتن آزادي فردي زنداني و رهايي           . است

 .از مشقت زندان ندارد

 اي  ناگزيرم كه اول نامه نيكخواه را همچون ندامت نامه            
در اين  . مطول بررسي کنم زيرا به صواب نزديك تر است         

صورت حكايت نيكخواه  حكايت آن بدبختي است كه            
نيمي از پيازها را خورد و نيمي از تازيانه ها را نوش جان                
كرد و سرانجام يك صد دينار طال را تمام و كمال داد و                

 .جانش را وارهاند

كردن در مقابل   آيا نيكخواه نمي دانسته عواقب سينه سپر        
دستگاه چيست ؟ آيا نمي دانسته زندان چگونه جايي است و چه مصائب و محروميت هايي را در چهار ديواري آن مي                         

اگر مي دانسته  كه يك من دوغ         . بايد تحمل كرد؟ اگر همه اين مسائل را مي دانسته پس خودش را خوب نمي شناخته                 
 .ده حالج استچقدر كره مي دهد پس نمي دانسته خودش چند مر

انقالبي نمايي و عوامفريبي كرد و در عين حال با زرنگي بي نظيري كه              . نيكخواه در دادگاه پرمدعا و زبان دراز باقي ماند        
و . شايسته جواني درس خوانده بود فرصت هايي را كه دستگاه براي كوبيدن اين و آن در اختيارش گداشت مغتنم شمرد                   

 .به ده سال زندان محكوم شد حال آنكه ديگران تا پاي چوبه دار رفتند نيكخواه. امدنتيجه هم چندان بد از آب درني

نيكخواه در مراحل تحقيق هم براي دريافت چنان نتيجه اي زمينه سازي كرده بود و اينك اين جوان در نيمه راه دهسال                        
 .زندانش به زانو درآمده و ندامت نامه داده است

پرده اوهام را دريدن بهتر از آن       « سطور آخر ندامت نامه اش نوشته با او هم عقيده ام كه              من در اين نظر كه نيكخواه در        
است كه تجارب تلخ روزگار ، كه بسياري از جوانان پرهاي و هوي را تاب تحمل آن نيست ، آدمي را به زانو درآورده                          

ناب نيكخواه كه پس از متالشي شدن شبكه         بله ، اگر ج   . » و به چنان ورطه تباهي سوق دهد كه بسياري از پيشينيان را               
 مدام كه در ايران بوده جرات دست يازيدن به سياه و سفيد را نداشت در محيط امن و امان                              ، هاي سازمان جوانان   

بريتانياي كبير بر منابر كنفرانس هاي پر هاي و هوي جا مي گرفت و بعد هم بي دردسر در دانشكده پلي تكنيك تهران                          
 . كرسي نمي شد ، امروز چنين فضاحتي به بار نمي آوردصاحب يك نيمچه

اگر نيكخواه از كشورش ، ملتش و دستگاه حاكمه جابرش برداشتي راستين مي داشت و پرده اوهام فرنگ از جلوي                          
چشمش دريده مي شد ، و يا درانده مي شد ، امروز همچون پيشينيان سرشناس چون بهرامي و شرميني و يزدي و آن خيل                       

 .گان از پاي درنمي آمد و به اين ورطه تباهي سوق داده نمي شددريوز
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.  ورنه مي شد براي تحليل گذشته و حال او لحن ديگري را برگزيد                   ، قصد لجن مال كردن نيكخواه درميان نيست           
 ها  مي خواهيم بدانيم كه چگونه نيكخواه     . نيكخواه ديگر مرده است و نبش قبركردن و به مرده چوب زدن شايسته نيست              

 .به اين ورطه كشيده مي شوند و پرويز نيكخواه از صدور چنين ندامت نامه بلندبااليي چه هدفي داشته است

نيكخواه به حق   . نام دارد » وقاحت  « نيكخواه در صدر نامه اش از شجاعتي سخن مي گويد كه در قاموس زبان فارسي                   
ور يقه مي دراند و در نقش يك پيامبر نوآور              داراي چنين وقاحتي هست زيرا اوست كه يك روز در فرنگ آن ط                 

برداشت هاي سطحي خود را همچون آياتي نجاتبخش بر سر و روي جوانان ايراني فرنگستان مي كوبد و هم اوست كه                       
در دادگاه همچون قهرماني برحق ترو خشك را به دم ناسزا مي گيرد و حاضر نمي شود حتي يك مو از مدعيانش بكاهد                       

ندامت نامه اش را همچون پرچم ظفر بر سر دست            » شجاعانه  « يافتن مقام و منزلتي در جرگه نادمين          و امروز درصدد    
 .بگيرد

او مي خواهد اين جا هم همچون . نيكخواه مي خواهد اين رنگ عوض كردن را زير سپر شجاعت در اعتراف پنهان سازد             
  آن كنفرانس و دادگاه كذايي تمثال مادينه          مي خواهد در اين جا هم همچون       . يك فرد عادي اذعان به شكست نكند       

پسندانه اش را زيب روزنامه اي سازد و الحق كه سازمان امنيت در هر دو ميدان اخير ، در دادگاه و در ندامتگاه ، پر به                              
او فراموش كرده است كه قبل از او         . افسوس كه نيكخواه در اين ميان يك چيز را فراموش كرده است               . پرش مي دهد  

 .اري كسان اين شجاعت را بروز داده و پاداش خود را نيز گرفته اندبسي

او نمي داند كه رهبران كهنسال و ميانسال و         . او هل من مبارزه طلبي شاهين سازمان جوانان را در غربت از ياد برده است                 
ه ايران و شخص شاه به       نوسال مدت ها پيش اين راه را كوبيده اند و نبوغ و دهاء خود را در بازشناسي دستگاه حاكم                       

طفلك نيكخواه نمي داند كه مردم       . عنوان رهبري بزرگ و خردمند و عدالت گستر نشان داده و به اثبات رسانده اند                   
 او اينك چگونه بايد به دستبوس پيش كسوت هايش برود؟. آنقدرها هم فراموشكار نيستند

.  ، دشمن غدار حقيقت ، مردانگي و مبارزه شده است           اينك او نيز همچون آن خيل زمين خورده و به ورطه كشيده شده             
 اينك چه سود كه او را نصيحتي كنيم تا به جاي ايفاي نقش نادمي پرشور و شر و زبان دراز نقش نادمي را ايفا                             ،دريغ  

 كند كه دشمني مبارزان را پيشه خود نساخته و هرگام مردانه ايشان و هر صالي اميدبخش ايشان زخمي بر پيكر درهم                        
 !افسوس . شكسته اش نباشد

 
 زيرا كه او نامه اش را با          نيكخواه با خشمي تلخ مي انديشد كه از همه اين عبارات  گردي بر دامانش نخواهد نشست                      

 .اعتقاد و صداقت نوشته است

يكخواه كدام ن  حال ببينيم با اين فرض      . نيكخواه فكر مي كند كه در اين صورت سرنوشت بهتري در انتظارش خواهد بود             
 .را باز مي يابيم

اگر نظريه ات با واقعيات وفق نمي دهد به نفي واقعيات مكوش ، نظريه ات را                   « : او نامه اش را چنين آغاز كرده است          
 ». تغيير ده

انقالب سياسي كشاورزي   « نيكخواه در اواخر سال چهل و چهار وقتي در دادگاه حاضر شد  سه سال تمام وقت داشت تا                    
نيكخواه و دوستانش در آزادي نه فقط مي توانستند اقصي نقاط روستايي كشور را زير پا بگذارند بلكه                   . بي كند را ارزيا » 

 .به شهادت خودشان اعماق جنگل هاي ايران هم از دسترسي ايشان به دور نبود

» اين رهبر نابغه      » نيكخواه. آزادي زنان ، پيكار با بيسوادي و تحوالت صنعتي اخير هم در آن سال ها آغاز شده بود                       
هنگامي نبوغ خود را به منصه ظهور مي رساند كه طي چند سال كندوكاو در جامعه همراه با هياتي از جوانان فرمانبردار                        
از درك و تفسير اين  رخدادهايي كه بافت و حركت جامعه  را دگرگون مي كند  عاجز مي ماند و آنگاه طي دو سال                             
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د ، بي ارتباط با توده ها و جامعه  فرصت بسياري براي انديشيدن و پژوهش  به دست مي                      در سلول انفرادي زندان بروجر    
 .آورد و از  دورادور شاهد دگرگوني هاي اساسي  جامعه مي شود

ايا اين دگرگوني خاصيت سلول انفرادي زندان بروجرد است يا             . گفتيم كه مي خواهيم نام نيكخواه را به جد بگيريم            
 .ز آقاي نيكخواه ؟ متاسفانه خاصيت هر دو استخاصيت سلول هاي مغ

تا آنجا كه به خاطر داريم آقاي نيكخواه چه در خارج از كشور و چه در داخل ، تا حضور در دادگاه و حتي مدتي پس                            
هر دو پايش را در يك كفش كرده بود كه بايد تئوري هاي مائو              . بود» پرهاي و هوي    « جواني  . از آن  تب تندي داشت       

بازوبند گاردهاي سرخ پكن را بسته بود و رهبران پير و خسته حزب توده و متوليان      . ي كم وكاست در ايران پياده كند      را ب 
او همان روزها با چپ نمائي بي حد و حصرش و با رفتار جلف و خالي                . همزيستي مسالمت آميز را به باد ناسزا گرفته بود        
 .ايش سطحي و بي پايه و بنياد استاز مسئوليتش در دادگاه نشان داد كه برداشت ه

چرا آقاي نيكخواه در گذشته و حال نتوانسته به واقعيت زنده جامعه ما دست يابد ؟ هر كس حق دارد اين را از خود                               
 .بپرسد و در جست و جوي پاسخ برآيد

رمانده و درست همان    نيكخواه مدت ها از زندگي واقعي ملت ايران دو        . نيكخواه پيوندي عميق با ملت و جامعه ما نداشت        
وقت كه بايد بنياد افكارش را با شناخت زندگي واقعي زحمتكشان ايران مي گذاشت  ريه اش را از بادهاي اروپا مي                            

او در قبال فقر و عقب ماندگي عظيم اكثريت بزرگ ملت ايران نه در گذشته و نه در حال احساس مسئوليتي                          . انباشت
 .نمي كرد و نمي كند

براي او نخست كشمكش چين و شوروي مطرح بود و مالك و معيار همكاري ها و مبارزاتش را در همين                    در اوج هياهو    
او تصوري كودكانه از مبارزه در داخل كشور داشت و مبارزه اش را در ايران با انتشار چند                    . اختالف  انتخاب كرده بود    

» تز  « او همكاران اصلي اش را در مبارزه ئي كه          . اندجزوه در تشريح عقايد چيني آغاز كرد و با همان ها هم به انجام رس              
 .آن را هم نوشته بود  در چهره دانشجويان سابق كمبريج يافته بود

نيكخواه درست هنگامي كه موج تازه مبارزه علني در داخل برخاسته بود بي دغدغه بار سفر انگلستان را بست و پس از                         
خودخواهي ، جاه طلبي و فرصت طلبي در خارج و            . مابانه سوقات آورد  چند سال براي ما مشتي ادااطوارهاي روشنفكر       

مشتي كتاب و جزوه  پايه هاي پندار فرنگي مابانه اش بود و              . داخل كشور باعث شد كه آقاي نيكخواه نخوانده مال بشود         
اصالحات چند سال   در  » گارد سرخي ديروز    » اينك در سلول زندان بروجرد آن پرده پندار دريده شده و به اين ترتيب                

 بهشت گمشده اش را مي بيند و از ما دعوت مي كند كه با او هم صدا شده براي بانيان اين اصالحات فرياد زنده                            ،اخير  
 .باد و سپاس برآوريم

را توضيح و تفسير مي كند و جنبه هاي آن را به ما مي نماياند                    » انقالب  « رسيدگي به آن قسمت از نامه نيكخواه كه           
من در اين سطور مي خواهم تكليفم را با نيكخواه          .  مقاله اي ديگر است كه شايد اين سطور مقدمه اي برآن باشد             مستلزم

 .و نيكخواه هايي از قبيل او  روشن كنم

او نه تنها مردي پژوهش گر و انديشمند        . نيكخواه تاكنون نشان داده كه در برداشت هاي سطحي و شتابزده تخصص دارد            
اينك كه ما نامه اورا به جد گرفته ايم  براي عقايد تازه اش              .  در ايجاد هاي و هوي تجربه اندوخته است        نيست  بلكه فقط   

 چه ارزشي قائل شويم ؟
 

 هم آواز با مرتجع ترين عناصر دستگاه حاكمه فرياد برمي آورد كه مفاهيمي چون آزادي و دموكراسي و جز                      ،نيكخواه  
 تاريخي  با چشمداشت به فرهنگ  نهادها و           –در حيطه شرايط و تجارب اجتماعي        اين ها را مي بايد به گونه اي نسبي            

 .گرايش ها در نظر گرفت
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 :ما قبال اين نقد را از ساز نادمين ديگر شنيده ايم 

دكتر يزدي براي فرار از مجازات اعدام همين نغمه را ساز كرد و از نهادها و گرايش هاي فرهنگي و تاريخي ملت ايران                         
چشم و گوشش را نسبت به تاريخ بسته است و آنگاه از تاريخ حرف مي                  » پژوهش گر   » امروز نيكخواه   . سخن گفت 

 .زند

هرچقدر فرهنگ اين ملت را بهتر بشناسيم و هرچه به تاريخ اين ملت آشنايي عميق تر و دقيق تري داشته باشيم و هر چه                         
. يز با خودكامگي حكومت ايران سوق داده مي شويم           در طول تاريخ به تاريخ معاصر نزديك تر شويم بيش تر به ست                

آشنايي به تاريخ دو قرن اخير  يعني دو قرني كه وقايع آن روي اوضاع اجتماعي فعلي ما بيش از همه گذشته اثر گذاشته                         
است ما را به جدايي قطعي از دستگاه خودكامگي كه در ظهور استعمار همواره بار گراني بر دوش ملت ايران و سد                             

كمي در راه پيشرفت جامعه بوده و در عوض متحدي ثابت قدم براي تمام استعمارگران نو و كهنه بوده است  دعوت                       مح
 .مي كند

نيكخواه فراموش كرده است كه امپراطور نيكالي ، وارث         . نيكخواه از نهادها و گرايش هاي ملت ايران سخن مي گويد           
.  ايراني نامش را مقدم بر شاه ايران در قزاق خانه ها نيايش مي كردند          چند قرن امپراطوري روسيه تزاري بود كه قزاق هاي        

 امپراطوري  ،نيكخواه فراموش كرده است كه فاروق بر تخت شش هزارساله فرانسه تكيه كرده بود و امپراطوري چين                      
 .آسماني بود

 امام احمد   ، فيصل   ، فاروق   ، سلطان ثاني    ،ت هاي ملي و فرهنگي كه نيكالي         ن گرايش ها و س    ،كجا هستند آن نهادها     
 . ملك ادريس و ده ها تن ديگر آن را تكيه گاه سلطنت مستبده خود قرار داده بودند،النوسي 

اين نهادها و گرايش هايي كه شما امروز همراه تمام دستگاه هاي تبليغاتي مي خواهيد براي ملت ايران                     ! آقاي نيكخواه   
 ا و گرايش ها بودند ؟بنياد بگذاريد آيا محكم تر از آن سنت ه

آيا فراموش كرده ايد كه يك بار سلطان مستبد ايران به سفارتخانه تزاري پناهنده شده و پايه و اساس سلطنت فعلي بر دو                        
كودتاي مفتضح كه هر دو بنا بر نقشه و كمك استعمارگران موفق شده است بنياد نهاده شده است ؟ آيا قتل عام هاي                            

 را فراموش کرده ايد ؟ آيا همين چند سال پيش نبود که برای سرکوب کردن هر مبارزه                      رضاخاني و محمد رضاخاني   
ترقی خواهانه ای ، بی آن که برای بقای حکومت ضرورت آنی داشته باشد ، مردم را در کوچه ها و خيابان ها قتل عام                            

معه ای از عدالت اجتماعی ،        چگونه می توان در چنين جا       . کردند؟ بعيد است که نيکخواه صادقانه سخن گفته باشد           
 دموکراسی سياسی و دموکراسی اقتصادی و حقوق بشر سخن گفت ؟

امروز نيکخواه از عدالت اجتماعی ، دموکراسی سياسی و دموکراسی اقتصادی که اينک بر مملکت سايه گسترانده                  .  بله  
يم آزادی و دموکراسی بريده و        اينجاست که ما می فهميم چگونه نسبيتی را برای قامت مفاه              . است سخن می گويد    

، و حکومت مطلقه    » آزادی  « همان نسبيتی که خزف را صدف می کند ، که بيدادگری خشن نظامی را                  . دوخته است 
 .می نامد» دموکراسی « موروثی را که مدافع منافع مشتی سوداگر حريص و غارتگر خارجی است 

او مکرر از ديدگاه ملی و      .  نحوه تفکر تازه ای چنگ بياندازد      امروز نيکخواه می کوشد برای پرکردن دهن ولنگارش به         
از همبستگی ملی داد سخن می دهد و از دسائس و تحريکات بيگانگان  حريص فرياد الحذر می کشد ، غافل از اين که                         

 .بازيگران نمايش های ناسيونال شووينيستی تا آخرين پرده نمايشنامه را قبل از او بازی کرده اند

کرده است که آن را     » همبستگی ملی   « يکخواه می پرسيم چه چيز را ملت می شناسد و چه توطئه ای برای مفهوم                 ما از ن  
مکرر بر زبان می آورد؟ امروز هر کس می داند که وحدت و همبستگی ملی نمی تواند تمام موجودات دوپايي را که در                       

ن را برای اسارت و دوشيده شدن می خواهند ، آن ها             آن ها که ملت ايرا    . روی اين خاک زندگی می کنند دربر بگيرد        
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که دست در دست امپرياليست های متجاوز و طماع داشته و اکثريت قاطع ملت ايران را در فقر و عقب ماندگی نگاه                            
داشته اند ، آن ها که کليه حقوق سياسی و اجتماعی ملت را سلب کرده و بدين وسيله راه پيشرفت و حرکت را بر آن                             

با طبقات ، قشرها و نيروهای ترقی خواه ملت ايران همبستگی            » همبستگی ملی   « ده اند نمی توانند در زير ماسک        سد کر 
 .داشته باشند

آقای نيکخواه چرا بيگانگان دسيسه کار و طماع را به ما نشان نمی دهد ؟ حال که او بر خالف رويه اش در دادگاه ، از                             
د ، حال که متحدين غربی حکومت را در صورت کلی حکومت ستايش می                همزيستی مسالمت آميز جانبداری می کن      

حکومت ايران نه فقط به طور رسمی در         . کند ، پس اين بيگانگان دسيسه کار را بايد در جای ديگری سراغ داشته باشد                
جويانه و ژاندارم   پيمان های نظامی با هارترين امپرياليست های غربی پيوند ناگسستنی دارد ، بلکه در منطقه نقشی ماجرا                   

 .مابانه ايفا می کند

دولت ايران با اين که در هيچ منطقه ای درگيری نظامی ندارد برای ايفای نقش ژاندارم منطقه ، همچون آن ژاندارم ديگر                      
منطقه ، تا دندان به آخرين سالح ها مجهز شده و خود را وارث قانونی و شايسته بريتانيای کبير در خليج فارس و دريای                          

 .مان می داندع

بله آقای نيکخواه ، مادام که مبارزان و خاصه روشنفکران ، خواه مسن و خواه جوان ، از زندگی زحمتکش ترين و                              
محروم ترين طبقات و قشرهای ملت الهام نگيرند و به خاطر آنها بار مبارزه را بر دوش نگيرند ، مفاهيم آزادی ،                                  

» حداکثر جز همان قطرات شفاف آب       « خواهد بود و آنچنان مبارزينی هم       دموکراسی و عدالت اجتماعی ، مفاهيم نسبی        
نخواهند بود که تمام های و هوی و جوش و خروش شان با دميدن کوره سوزان بی دادگری هيات حاکمه ، دير يا زود ،                         

بله ، اگر انسان . يددر پشت ميله های زندان و يا در پشت ميزهای شفاف ادارات تبخير خواهد شد ، چنانچه شما تبخير شد          
به بقای يک ملت بيانديشد ، اگر از فرهنگ ملی ملتی که طی قرون ستم کشيده سيراب گردد ، آنگاه می تواند جامعه                           
اش را ، خواسته های ضروری ملتش را درک کند و در قبال دريافت های راستين و نجيبانه اش احساس مسئوليت کند و                        

م فريبانه و ابراز تعصبات خشک و انقالبی نمايانه کودکانه ، مبارزه ای راستين و                 به جای های و هوی و عشوه گری عوا         
شرافتمندانه را پيش ببرد و در زندان هم پيوندهای عميقش را با ميليون ها مردم محروم جامعه اش همچنان حفظ کند و                         

 .در محروميت ها و دردهای آن ها مصائب زندان را تحمل کند

نيکخواه می خواهد ولنگاری پيشه نکند و زحمت نماياندن راهی نو            . راف حقايق سخن می گويد    نيکخواه از شهامت اعت   
ای کاش می شد او را در اين         . نيکخواه می خواهد رهگشائی های شاهنشاه را خالقانه تاييد کند            . را به خود هموار کند    

کاش می فهميد که تيمسار فرسيو در اين راه          . بازداشت» تاييدکنندگان خالق   « عرصه تازه از رقابت جاه طلبانه با ديگر          
 .بسی از او پيش تر رفته است

وگرنه چه لزومی داشت از      . او دروغ می گويد    . او از باورهای راستينش سخن نگفته است          . اما نيکخواه شجاع نيست    
» شمار آورد؟    می بايد به     ١٣٤١نقطه عزيمت اين حرکت تاريخی را ششم بهمن         « خودش سند جعل کند و بنويسد که        

 در دوره حکومت يک سال و       ١٣٤٠همراه با ساير اصالحات در سال       »  کشاورزی   –انقالب سياسی   « همه می دانند که     
محاکمات بزرگ . گذاشته بودند» حسنجانی « و  » ارسنجانی  « دهقانان نام اصالحات ارضی را      . چند ماهه امينی شروع شد    

 ملی ، مبارزه با بيسوادی و طرح تغيير قانون انتخابات هم در همان دوره شروع                سواستفاده کنندگان از اموال و ثروت های      
حاال در گوشه زندان بروجرد بر پژوهشگر انديشمند ما اين کشف بزرگ حاصل شده است که نقطه عزيمت ششم                     . شد

 . بوده است٤١بهمن 
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ای روستائی و شهری و ايالتی را به         نيکخواه برای ملتی که بيش از شصت سال از انقالب مشروطيتش می گذرد شوراه                
عنوان بخشش و عطيه شاهانه ارمغان می آورد ، در حالی که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن اساسا از ملت ايران سلب                        

نيکخواه بيهوده می   . نيکخواه سلب کنندگان را می ستايد که روی کاغذ ، شوراهای کذائی را وعده کرده اند                    . شده  
 های خنک ، زنجير عدل انوشيروان بسازد و ما را فرا خواند که همچون خود او به چنين زنجيری                        کوشد از اين نمايش   

 .متوسل شويم

. نيکخواه نمی تواند آنقدر کور و کر شده باشد که از حقوق بشر در ايران سخن گويد                       . نه ، نيکخواه صادق نيست      
او . و غيره ، مزاح می کند» ...  گرچه خلسه آور است اگر کار آسان اتخاذ گرايش های منفی ، « نيکخواه وقتی می گويد     

نيکخواه اولين زندانی نيست    . آنچنان مصيبت بار بوده است که او را از پای درآورده است           » خلسه  « خود می داند که اين      
راه ملت ، راه    پايداری ، وفاداری به     « باری يکي  نهيب برمی دارد       . را در سلول های انفرادی شنيده است      » نهيب  « که آن   

و ديگری پايان محروميت ها را خواستار است ، از آدم می خواهد که تسليم شود و بر                    » انسانيت و مبارزه ، شرافتمندانه      
 .سر خوان نعمت گوشه ای را بگيرد و نيکخواه اين دومی را پذيره شد

او نمی خواهد بپذيرد که از      . ا ندارد زيرا شجاعت قبول واقعيت دردناک ر     . نه ، نيکخواه صادق نيست و شجاع هم نيست          
او می خواهد در سقوط خودش سقوط کائنات را بنماياند   . هنوز باد جاه طلبی در مغزش بيداد می کند        . پای درآمده است  

 .ولی افسوس که اين نقش او نيز نگرفته است

س مهره ای است که بر سرجا و          او از اين پ    . نيکخواه همانا نادمی است که از پرروئی بهره ای بيش از ديگران دارد                 
چه زود جوانمرگ   ! طفلک نيکخواه   . مکانش بر روی صفحه شطرنج هيات حاکمه با نادمين ديگر ستيز خواهد داشت              

 !شد 



 پیشاهنگ انقالب ورهبری خلق
 بیژن جزنی

 1353بهار/ نگارش دررندان
 
 
 
باید به نحوی عمل کنیم که دیگردسته های پیشرو ازما             . کافی نیست خودرا پیشاهنگ ودسته پیشروبخوانیم       « 

 )متن فرانسوی/435صفحه/5حلد/مجموعه آثار/لنین( » .پیروی کرده ، ناچارشوند پیشاهنگی مارابپذیرند

دست کم گرفته تصور می کنند داشتن ایدئولوژی انقالبی وضرورت ناشی            ااهنگی توده هار  عده ای ازرفقا امرپیش   
ازاصول انقالب دموکراتیک کافیست تاخودبخود صاحبان ایدئولوژی انقالبی تر ، رهبری توده هارابه دست                     

 .این جز یک جانبه نگری به مسئله نامی ندارد. خودگیرند

ازیک سو جمع بندی تجارب انقالب دموکراتیک نوین تاکید می کند که             ظاهرا استدالل این رفقا این است که         
ازسوی دیگر  . مونی طبقه کارگر ودرحقیقت زیر رهبری پیشاهنگ این طبقه به پیروزی می رسد             ژاین انقالب باه  

 دموکراتیک درکشور ما بدلیل تحلیل رفتن بورژوازی ملی وحاکمیت نظام             –سپری شدن عصر انقالب بورژوا       
بنابراین هژمونی طبقه کارگر    . داری وابسته جامعه ، ما را درمقابل انقالب دموکراتیک نوین قرارداده است           سرمایه  

بابرداشتی مکانیکی تفسیر شده ،       » ضرورت  « این  . درانقالب آینده ایران امری قطعی واجتناب ناپذیر است           
 .تصوری از تامین خودانگیخته این هژمونی را بدست می دهد

 دموکراتیک پیشاهنگ طبقه    –ا درمقابل این استدالل این است که هرگاه درمرحله انقالب بورژوا              اولین تذکرم 
افته ودرنتیجه آن ، دموکراسی     یکارگر بتواند رهبری رابدست بگیرد انقالب به مرحله دموکراتیک نوین تکامل              

دموکراتیک نوین مهیا   خالف این امر چنین است که هرگاه شرایط عینی برای انقالب               . خلق حاکم می گردد    
باشد ولی پیشاهنگ طبقه کارگر نتواند رهبری خودرا اعمال کند یعنی شرایط ذهنی برای این انقالب فراهم نشود                  
، انقالب به نتیجه نخواهد رسید و چنان چه جریان های غیرکارگری رهبری جنبش انقالبی رابدست گیرند وبا                      

ند دموکراسی بورژوایی ولو با خصوصیات پیشرفته تر از نمونه های             این فرض که بتوانند آن را به پیروزی برسان         
مهم ترین تفاوت این دموکراسی بورژوایی با دموکراسی خلق دراینست که دراین               . قبلی خود برقرارمی گردد    

نظام دیکتاتوری خلق به مثابه مرحله مقدماتی دیکتاتوری پرولتاریا مستقر نمی شود ونظام اجتماعی واقتصادی                    
موقعیت وشرایط جامعه ایران نشان می دهد که درصورت شکست               . رتا منجر به سوسیالیسم نمی گردد       ضرو

بقه کارگر درانجام رسالت تاریخی خود ، انقالب پیروزنشده وجنبش انقالبی تا تامین شرایط ذهنی                  طپیشاهنگ  
 .برای انقالب دموکراتیک نوین محکوم به درجازدن وعقب ماندگی است

یت ما رابرآن برمی دارد که با مساله رهبری انقالب آگاهانه برخوردکرده وهرگونه دید ذهنی                      قبول این واقع   
 .ویک جانبه نگری را به دور افکنیم

 



پیشاهنگ انقالبی طبقه کارگر وجود     : برای این که هژمونی طبقه کارگر درانقالب تامین شود الزم است ، اوال                
مل بتواند شایستگی خود را برای پیشاهنگی ورهبری انقالب اثبات             این پیشاهنگ درجریان ع    : ثانیا. داشته باشد 

 اقتصادی ، موقعیت تاریخی ، تعیین استراتژی و             –این شایستگی در شناخت درست شرایط اجتماعی            . کند
تاکتیک متناسب بااین شرایط وموقعیت ، واز همه مهم تر بکاربستن صحیح این استراتژی وتاکتیک درجنبش                     

مبارزه . س عمده ترین عامل درراه بدست گرفتن رهبری جنبش انقالبی پراتیک انقالبی است                 پ. انقالبی است 
ایدئولوژیک در درون جنبش کارگری ودرسطح جنبش رهایی بخش فقط درخدمت پراتیک انقالبی می تواند                 

ی ،  اهمیت عمده دادن به مبارزه ایدئولوژیک درراه بدست گرفتن رهبر             . نقش خود را به درستی بازی کند         
ث ومذاکره بادیگران از قبل       طبقه کارگر برای رهبری، ازراه بح        کوشش در راه اثبات حقانیت وصالحیت           

اصرار دراین زمینه درشرایطی حتی می تواند به زیان تامین رهبری طبقه کارگر تمام                  . محکوم به ناکامی است    
 .شود

نیروهای خلق رادریک جبهه آزادیبخش     سرانجام بایست پیشاهنگ طبقه کارگر دریک پروسه مبارزاتی رهبری           
پیش از آن که امکان وزمینه واقعی برای           . که دارای محتوای قطعی انقالب دموکراتیک است ، بدست گیرد             

 .تشکیل چنین جبهه ای وجود داشته باشد کوشش دراین راه به نتیجه ای نخواهد رسید

وازنظر خودمان طبعا انقالبی    ( نگ طبقه کارگر    به این ترتیب درشرایط حاضر اصرار ما به عنوان بخشی ازپیشاه            
برای در دست گرفتن رهبری جنبش وتوقع پذیرفتن این ادعا از جانب دیگران                 ) ترین وپیشروترین بخش آن      

ما ضمن این که باید ازهرامکانی برای افزایش کارآیی وتجربه نیروهای خود            . غیرمنطقی وزیان بخش خواهد بود    
هنگ کل طبقه کارگر استفاده کنیم نمی توانیم ازجریان های دیگر که مدعی                    درجهت تبدیل شدن به پیشا      

 .رهبری توده ها هستند بخواهیم که از این داعیه طبیعی صرف نظر کنند

یکی دیگر از علل یک جانبه نگری ویا کم توجهی به امر رهبری انقالب که درمواردی شامل بی توجهی به                           
یز برمی گردد، این طرز تفکر است که درشرایطی که بورژوازی ملی                 مساله موقعیت پیشاهنگ طبقه کارگر ن       

موقعیت اقتصادی واجتماعی خود را درجامعه ازدست داده است ودر نتیجه ، این قشر موقعیت مناسبی برای                         
دردست گرفتن رهبری جنبش رهایی بخش ندارد ، دیگر راه برای هژمونی طبقه کارگر بازاست وپیشاهنگ طبقه                 

از این پس هر جریان مبارزی        : این نظر می تواند به آنجا برسد که گفته شود               . ی درمیدان ندارد  کارگر رقیب 
درحقیقت این خطرناک ترین توهم     . خودبخود وناگزیر درجهت پذیرش ایدئولوژیک طبقه کارگر پیش می رود         

 .قه درحال حاضر استدرمورد تعیین نقش طبقه کارگر ، هژمونی این طبقه وموقعیت جریان های انقالبی این طب

درحال حاضر ، درشرایط ضعف بی سابقه بورژوازی ملی ودرشرایطی که فقط بقایایی از این قشر مانده است ،                      
مهم ترین رقیب طبقه کارگر درجنبش ، برای بدست گرفتن رهبری انقالب ، خرده بورژوازی است ، که ازخود                    

ین قشرها برای مبارزه بادشمن معتقد به روش های            ازآنجا که پیشاهنگ ا    . خصوصیات انقالبی نشان می دهد      
یا ( انقالبی است واز آرمان های انقالبی درمراحلی از انقالب دفاع می کند، آن را خرده بورژوازی رادیکال                        

برای درک بهتر مساله باید موقعیت این رقیب فعال رابه دقت بسنجیم وموقعیت طبقه کارگر                 . می نامیم ) انقالبی  
 . ارزیابی کنیمرادربرابرآن



 
 ارزیابی موقعیت خرده بورژوازی انقالبی درایران

بااین کودتا این قشر از بورژوازی از رشد         .  مرداد درحیات بورژوازی ملی نقطه عطفی تاریخی بود          28کودتای  
در دودهه اخیر تحوالت اقتصادی واجتماعی       . بازماند ودرجهت خصلت های کمپرادوری آغاز به استحاله کرد          

درعوض بورژوازی  . ت این قشر را درجامعه به شدت تضعیف کرد وجز بقایایی از آن را باقی نگذاشت                    موقعی
کمپرادور که ازکانالیزه شدن بورژوازی والغای فئودالیسم قدرت گرفته بود به سرعت رشد کرده و به مثابه یک                    

 .طبقه حاکمیت را بدست گرفت

داری وابسته، درحالی که بورژوازی ملی ازجامعه رخت برمی          با حاکمیت بورژوازی کمپرادور واستقرار سرمایه        
برخی ازاین قشرها که حاصل نظام فئودالی         . بندد، قشرهای وسیع خرده بورژوازی به دودسته تقسیم می شوند            

وسپس فئودال کمپرادوری بوده اند، موقعیت اقتصادی خود را ازدست داده ودر زیر فشارتولید وتوزیع سرمایه                    
واسطه های بازرگانی داخلی که      پیشه وران ، کسبه و    : این قشرها عبارتند از   .  روبه نابودی می گذارند    داری وابسته 

همراه بابقایای بورژوازی ملی تاب مقاومت دربرابر الیگارشی سرمایه داری وابسته را که به سرعت روبه                            
ئودالیسم وسپس نابودی    جامعه روحانیت بخش دیگری ازجامعه است که باالغای ف            . رشدوتکامل است ندارند   

رشد نظام حاکم فعلی      . بورژوازی ملی وتضعیف قشرهای یادشده خرده بورژوازی خود رادرخطر می بیند                 
وگسترش فرهنگ آن که عمدتا فرهنگی است وارداتی ازمتروپل، جامعه روحانی را که مظهر فرهنگ نظام قبلی                  

 .وقشرهای یادشده است با خطرانقیاد رژیم روبرو می سازد

ا الغای فئودالیسم آن بخش از قشر باالیی جامعه روحانی که وابسته به فئودال بود تضعیف شده ، حاکمیت                           ب
ولی قشر وابسته به بورژوازی ملی        . را پذیرفت ) رژیم  ( بورژوازی کمپرادور وانقیاد از بورژوازی بوروکرات         

یم به  ژبرخورد فرهنگی بار  . زنایستاددرشرایطی که پیشاهنگ بورژوازی ملی دچار شکست شده بود از مبارزه با             
 انگیزه مضاعفی برای مقاومت عده ای ازرهبران روحانی وتوده های این            طرافتادن مصالح خاص جامعه روحانی    خ

. توده روحانی به مثابه بخشی از خرده بورژوازی دراین مبارزه از رهبران خود حمایت کرد              . جامعه بشمار می رود   
وی اوقاف بخشی از بنیاد استقالل جامعه روحانی را درهم شکسته بود خواستار انقیاد               رژیم که با دست انداختن ر     

رژیم به روحانی مطیع ومنقاد نیاز داشت که با آن همچون دیگر سازمان های تابع خود                     . کامل این جامعه بود    
سنگری »  قطب   «چنین روحانیتی نمی بایست درمقابل فرهنگ مهاجم مقاومت کرده و به عنوان یک               . رفتار کند 

به این ترتیب مبارزه بخشی از جامعه روحانی با رژیم ، قسمتی ازمبارزه                          . برای اپوزیسیون بشمار رود      
ضدامپریالیستی و ضد استبدادی بشمار می رود ، و جنبش روحانیت به مثابه بخشی از جنبش بقایای بورژوازی                      

 .ملی و خرده بورژوازی ، بطورکلی شناخته می شود

اعم از بخش دولتی وموسسات وسازمان های           (  از قشرهای خرده بورژوازی ، مثل کارمندان            دسته دیگری 
( وفروشندگان  ) مثل پزشکان ، مهندسان ، وکالی دعاوی ، هنرمندان وغیره           ( ، صاحبان مشاغل آزاد     ) خصوصی  

بخش مرفه  . ابندبا رشد نظام فعلی رشد می ی       ) فروشگاه های بزرگ ، شعبه های فروش شرکت ها و مانند آنها               
وباالیی این قشرها آماده اند تا درازای مزایایی که نظام موجود برایشان دارد به پایگاه اجتماعی رژیم تبدیل شوند                   



ولی قشرهای میانی وپایینی آنها ستم طبقاتی وسیاسی را حس کرده آماده اند تا علیه رژیم ونظام حاکم دست به                      
درمقابل ( این قشرهای روبه رشد     . وپیشروترین این نیروها به حساب می آیند      روشنفکران فعال ترین    . مبارزه بزنند 

عناصر پیشرو این قشرها مبارزه جو بوده       .بخش فعالی از خرده بورژوازی را تشکیل می دهند        ) قشرهای روبه زوال    
ه بورژوازی  بخش مهم از این عناصر پیشرو، خرد        . ، آماده اند ایدئولوژی های مختلف رادراین مبارزه بپذیرند           

آن بخش ازخرده بورژوازی که ایدئولوژی طبقه کارگر را نمی پذیرد وارث                   . رادیکال راتشکیل می دهند     
 .ایدئولوژی ، سنن ورسالت بورژوازی ملی شده ورقیب عمده طبقه کارگر درانقالب بشمار می رود

ی برخواستگاه اجتماعی   پذیرش دو ایدئولوژی متضاد از سوی بخش های مختلف خرده بورژوازی عمدتا مبتن                
روشنفکران انقالبی که بیشتر به قشرهای محروم وپایینی خرده بورژوازی روبه رشد بستگی دارند ،                     . آنهاست

معذالک موقعیت پیشاهنگ    . آمادگی بیشتری برای پذیرش ایدئولوژی طبقه کارگر ازخود نشان می دهند                  
 درتشدید یا تضعیف این گرایش       ،ی بشمار رفته    وایدئولوژی طبقه کارگر درجامعه عامل ذهنی این جهت گیر          

چنان چه پیشاهنگ طبقه بتواند رسالت تاریخی خود را درانقالب به انجام رساند خرده بورژوازی                    . موثر است 
رادیکال هژمونی طبقه کارگر را می پذیرد و چنان چه از انجام این رسالت بازماند ، بخش مهمی از عناصر پیشرو                      

 .وشنفکران انقالبی همراه توده ها تحت تاثیر خرده بورژوازی رادیکال قرار می گیرندخرده بورژوازی و ر

 :درحال حاضر خرده بورژوازی انقالبی برای تصاحب رهبری امتیازهای زیر را دارد 

بااولین بارقه های تمایالت ترقی     . بورژوازی ملی درایران یک سنت مبارزه ضداستعماری یک قرنی دارد          -1
رت میرزاتقی خان امیرکبیر آغاز شده وتا جبهه ملی وسرانجام مبارزه جویی خمینی ادامه              خواهانه درصدا 

 .یافته است

ایدئولوژی بورژوازی ملی به صورت ناسیونالیسم ضدامپریالیستی واسالم نوشده مبارزه جو ، طی یک                  
وازی ملی  قرن برجنبش ضداستعماری حاکم بوده است وهم اکنون نیز ، علی رغم ضعف بی سابقه بورژ                

بی اعتنایی به این زمینه ها و کم بها دادن به این نفوذ                     . ، از زمینه مساعد درجامعه برخورداراست        
ایدئولوژیک باعث گمراهی جریان های پیشرو طبقه کارگر شده ، آنها را از درک اهمیت وظایف خود                 

 است این سنت      خرده بورژوازی رادیکال درهرجا که مذهب زمینه ای مساعد داشته                . بازمی دارد 
بورژوازی ملی را پذیرفته است که ازآن مایه بگیرد وقشرهای مذهبی رابااین نشانه طبقاتی به دنبال خود                  

 .بکشد

خرده بورژوازی رادیکال درحالی که وارث سنن تاریخی بورژوازی ملی است ، الزم نیست ایدئولوژی                
دئولوژی خود استفاده بنیادی     ایاختمان  همین قدر که ازاین سنن درس      .وشعارهای آن را عینا تقلید کند      

کرد، بقایای بورژوازی ملی وبخشی از نیروهای خرده بورژوازی رابسوی خود جلب کرده زمینه را برای                
 .جلب زحمتکشان مهیا می سازد

  باشکست پیشاهنگ بورژوازی ملی، خرده بورژوازی رادیکال ایدئولوژی آن را تکامل بخشیده با                      - 2
این ایدئولوژی  . ولوژی طبقه کارگر آن رانوسازی کرده روح انقالبی به آن می بخشد                 استمداد از ایدئ   



خصوصیات عمده این ایدئولوژی عبارت است      . التقاطی، ایدئولوژی رسمی خرده بورژوازی رادیکال است      
 :از

 . داشتن زمینه های ناسیونالیستی–الف 

الت صریح مذهبی ونوسازی مذهب نمایان        ایده آلیسم فلسفی که درپاره ای جریان ها بصورت تمای            –ب  
 .می گردد

 . پذیرفتن تقسیم طبقاتی جامعه و اصل مبارزه طبقاتی–ج 

 . درنتیجه پذیرفتن اصل قبلی ، گرایش های سوسیالیستی وتعمیم عدالت اقتصادی را می پذیرد–د 

 . دموکرات– حفظ تمایالت لیبرال –ه 

جازه می دهد که عالوه بر خرده بورژوازی ، زحمتکشان رانیز            این ایدئولوژی به خرده بورژوازی رادیکال ا      
جریان های پیشرو خرده بورژوازی      . به زیر پرچم خود فرابخواند وداعیه هژمونی درانقالب راداشته باشد            

دراین . رادیکال حتی ممکن است قدمی جلوتر رفته دربرخی موارد ادعای پیشاهنگی طبقه کارگر را بنمایند              
جریان هایی بایست مدعی شوند که ایدئولوژی التقاطی آنان جانشین ویا مکمل                      صورت این چنین      

باتوجه به این که درحال حاضر اصول ایدئولوژی طبقه کارگر درجهان تثبیت              .  لنینیسم است  –مارکسییسم  
شاهنگ طبقه کارگر بوجود آورد،      ینمی تواند مشکلی در راه پ       شده وبرهمه آشکاراست ، این ادعا صرفا        

 برمناسبات بااین   )بین مشی انقالبی واپورتونیسم     (  تواند پرتوی از مبارزه درونی جنبش کارگری را          ولی می 
تگی جنبش  ساین تمایل در خرده بورژوازی رادیکال درحال حاضر می تواند به همب                . جریان ها بیافکند   

 .ضدامپریالیستی آسیب برساند

 رادیکال رادارند درحال حاضر آمادگی بیشتری        نیروهایی که آمادگی پذیرش هژمونی خرده بورژوازی       -3
قشرهای قدیمی خرده    . این نیروها درمرحله اول بالفعل ترند        . برای حمایت از پیشاهنگ خود رادارند        

بورژوازی شهری درحالی که فاقد خصوصیات انقالبی هستند برای حمایت ازپیشاهنگ خود آمادگی                     
این مساله به خرده بورژوازی رادیکال  امکان می         .  دارند بیشتری از طبقه کارگر ودیگر زحمتکشان شهروده      

بقایای بورژوازی ملی نیز درمجموع      . دهد که درمراحل اول مبارزه ازحمایت این نیروها برخوردار گردد            
 .آماده ایفای این نقش به سود پیشاهنگ خرده بورژوازی رادیکال هستند

. ان بالفعل ترند وسریع تربه مبارزه کشیده می شوند         قشرهای دیگر خرده بورژوازی نیزدرمقایسه با زحمتکش      
مجموعه این  . دسته های پیشرو خرده بورژوازی رادیکال ازبخش مهمی ازاین نیروها نیز مایه می گیرند                   
 .نیروها وآمادگی آنها درحال حاضر برای خرده بورژوازی رادیکال امتیازی محسوب می گردد

. ی تواند از جنبش های ضدامپریالیستی خلق های عرب تاثیر نپذیرد           طن ما بمثابه بخشی ازخاورمیانه نم     و -4
جنبش رهایی بخش عرب تاکنون زیر رهبری بورژوازی ملی و خرده بورژوازی انقالبی عرب به پیروزی                    

جنبش آزادیبخش فلسطین که روی جنبش       . هایی چون انقالب مصر، عراق ، سوریه والجزایر رسیده است          
اساس این ایدئولوژی برسه اصل       .  هنوز زیر رهبری این ایدئولوژی قراردارد         های منطقه اثر می گذارد      

درهرجنبش بسته به ماهیت انقالب وپیشاهنگ آن این سه         . ناسیونالیسم ، سوسیالیسم واسالم استوارشده است     



تسلط هژمونی نیروهای غیرکارگری وضعف جنبش انقالبی         . اصل به درجات متفاوتی ترکیب شده است        
ر دراین کشورها مانع تکامل انقالب دراین منطقه شده است ، درنتیجه هنوز درهیچ کشوری                     طبقه کارگ 

همان گونه که درآسیای جنوب شرقی      . دیکتاتوری خلق به نحو اولی دیکتاتوری پرولتاریا حاکم نشده است         
ای آن  روزی انقالب چین،  ویتنام شمالی وجنبش انقالبی هندوچین هژمونی طبقه کارگر را درجنبش ه                  یپ

منطقه تقویت کرده است ، دراینجا حاکمیت ایدئولوژی های غیرکارگری می تواند روی جنبش ماتاثیر                    
این تاثیر درحال حاضر، ضمن افزایش گرایش های انقالبی درسطح کل جامعه، امتیازی برای                     . بگذارد

 .خرده بورژوازی رادیکال بشمار می رود

 های وابسته به خرده بورژوازی برای تامین رهبری خود از آنها              اینها عمده ترین امتیازاتی است که جریان       
درعین حال این نیروها نارسایی های چشمگیری دارند که موجب تقویت موضع ایدئولوژیک              . برخوردارند

 .طبقه کارگر می شود
 

 ارزیابی موقعیت جنبش انقالبی طبقه کارگر درزمینه رهبری توده ها
رشد کمی چشمگیری برخورداربوده ونظام حاکم فعلی درجهت            طبقه کارگرطی دو دهه اخیر از           -1

معذالک قدرت طبقه کارگر    . دوقطبی کردن جامعه ، اردوی زحمتکشان را درشهروده افزایش می دهد          
 .را باید براساس کیفیت آن سنجید نه فقط کمیت آن

مروز  ا یشتر از  کوچک تری داشت قدرت سیاسی اش به مراتب ب         بیست سال پیش که طبقه کارگر کمیت      در  
» جوان  « اکثریت قاطع این طبقه هنوز       .طبقه کارگر فعلی ایران فاقد آگاهی وتجارب مبارزاتی است           . بود

است ودارای فرهنگ طبقاتی نشده ودرنتیجه روحیه انقالبی وخصلت های مبارزه جویانه دراین طبقه رشد                  
دیگر متحدان  . د از جریان های مبارزاتی بگذرد     برای رسیدن به کیفیت انقالبی ، طبقه کارگر بای        . نیافته است 

به این ترتیب درحالی که رشد وتکامل نظام تولیدی           . زحمتکش طبقه کارگر نیز موقعیتی بهتر ازاو ندارند        
فعلی درجهت افزایش زحمتکشان شهروده ادامه می یابد، این امر درشرایطی که زحمتکشان به مبارزه                       

 .رای تامین هژمونی طبقه کارگر بشمار نمی رودکشیده نشده اند امتیاز بالفعلی ب

به این دالئل ایدئولوژی طبقه کارگر درحال حاضر عمدتا درقشرهای معینی از خرده بورژوازی گسترش                   
ما باهمین نیروی بالفعل که عمدتا            . می یابد، ودرحقیقت از نیروی اصلی خود محروم می ماند                    

 امی توانیم باهمین نیرو مبارزه ر      ع کرده ایم ودراین مرحله       روشتفکرانقالبی رادربرمی گیرد مبارزه راشرو     
تامین هژمونی طبقه کارگر      .  دهیم ولی تردیدی نداریم که بااین نیرو به پیروزی نخواهیم رسید                   ادامه

د بطور عمده این هدف     یوپیروزی انقالب مستلزم بسیج توده های زحمتکش است و تمام تاکتیک های ما با             
جی، ایدئولوژی طبقه کارگر امتیاز عینی خود را برایدئولوژی غیرکارگری              ینین بس بدون چ . رادنبال کند 

پی نتیجه می گیریم که پیشاهنگ طبقه کارگر درآینده بابسیج نیروهای فزاینده                   . بدست نخواهد آورد   
زحمتکشان شهروده بررقبای خود پیشی خواهدگرفت، هنگامی که توده های ستم کش درمیدان عمل                     

 لنینیست وسوسه می شوند که برای دست یافتن به تمام قشرهای               –ن های پیشرو مارکسیست      نیستند، جریا 



این خطری است که مارا به          . ایدئولوژی خود را زیرپابگذارند     ) که بالفعل ترند      ( خرده بورژوازی    
ایی به  همچنان که بی اعتن   . اپورتونیسم کشانده امکان دست یافتن به نیروهای انقالبی را ازما سلب می کند              

 .نیروهای بالفعل مارا به سکتاریسم می کشاند، دنباله روی ازاین نیروها مارا به راست روی سوق می دهد

پیشاهنگ طبقه کارگر که مهم ترین عامل درتامین هژمونی این طبقه درانقالب است درحال حاضر از                   -2
انقالبی طبقه کارگر   این مهم ترین نارسایی جنبش      . وحدت ، یکپارچگی وقدرت موثر برخوردارنیست     

وظیفه هر دسته ، جریان وهرعنصر وابسته به جنبش طبقه کارگر ایران است که                  . ضر است درحال حا 
 .پیگیرانه درصددبرطرف ساختن این نارسایی وکمبود عمده برآید

پیروزی های انقالب های چین ، ویتنام وکوبا تحت رهبری پیشاهنگ طبقه کارگر وبرقراری                             -3
نبرد . ین کشورها به ایدئولوژی طبقه کارگر اعتبار بی سابقه ای بخشیده است                 دموکراسی خلق درا   

حماسی قرن ما ، درویتنام ، الئوس و کامبوج درمقابل ضعف جنبش های ناسیونالیستی تحت رهبری                    
ضعف وشکست   . بورژوازی ملی امتیازی برای ایدئولوژی انقالبی طبقه کارگر بشمار می رود                     

، حقانیت وبرتری ایدئولوژی طبقه کارگر را درعمل مقابل چشم بشریت              دموکراسی های بورژوایی     
جنبش رهایی بخش درآسیای جنوب شرقی ، امریکای التین ودرظفار تحت رهبری                . قرارداده است 

این حیثیت بی سابقه همان عاملی ایست که خرده بورژوازی          . ایدئولوژیک طبقه کارگر در جریان است     
ز ایدئولوژی طبقه کارگر که باآن درتضاداست ، برای نوسازی                    رادیکال را مجبور می کند ا          
درعین حال این اعتبار جهانی امتیازی است برای جریان های وابسته به            . ایدئولوژیک خود کمک بگیرد   

جنبش طبقه کارگر درایران که آنان را درگسترش این ایدئولوژی دربین نیروهای بالفعل ودرراه بسیج                 
 .توده ها کمک می کند

رعین حال نباید فراموش کرد که رابطه اتحادشوروی با رژیم ایران واخیرا رابطه چین بارژیم می تواند                 د
 –هوشیاری جریان های پیشرو مارکسیست      . به موقعیت ایدئولوژی طبقه کارگر درجنبش آسیب رساند       

 راستین آنها به    لنینیست واعتقاد عمیق آنها به عدم تبعیت از قطب های جهانی ضمن این که نشانه ایمان                
 . لنینیسم است این خطر را نیز از جنبش انقالبی دور می کند–مارکسیسم 

جریان های وابسته به جنبش انقالبی طبقه کارگر به عملی ترین وانقالبی ترین ایدئولوژی عصر خود                     -4
، نیروهای  این ایدئولوژی به آنها امکان می دهد که بتوانند شرایط مبارزه را بدرستی شناخته                 . مجهزاند

درعین . انقالب را درمراحل مختلف تعیین کرده، صحیح ترین استراتژی وتاکتیک را درپیش بگیرند               
حال این ایدئولوژی امکان می دهد که نیروهای وابسته به طبقه کارگر از تربیت انقالبی برخوردارشده                  

به این  . ه حساب آیند   در جریان عمل بیشترین فداکاری راازخود نشان داده ، پی گیرترین نیروها ب                  
این عامل باآموزش وتربیت پی گیرانه      . ترتیب ایدئولوژی خود عامل عمده ایست درتامین هژمونی خود        

 .ایدئولوژیک نقش خود رابازی می کند

آگاهی به این موقعیت، جریان های پیشرو طبقه کارگر را به وظایف خطیرشان درجنبش آشنا می سازد                   
همان گونه که درآغاز این مقاله،       . قش آگاهانه شان درانقالب باز می دارد       وآنان را از کم توجهی به ن       



 این پراتیک انقالبی است که می تواند           ،آموزش لنین را درامر بدست گرفتن رهبری ، یادآورشدیم             
 لنینیست نتوانند   –چنان چه جریان های پیشرو مارکسیست       . هژمونی طبقه کارگر رادرانقالب برقرارسازد    

وبه مثابه پیشاهنگ طبقه کارگر رسالت تاریخی خود را به عهده بگیرند ، مسند رهبری                      رشد کرده    
خرده بورژوازی رادیکال آماده است تا باتمام نیروی خود وکمک گرفتن از             . جنبش خالی نخواهد ماند   

درصورتی که چنین امری تحقق یابد متاسفانه جنبش انقالبی علیرغم             . همه امکانات دراین راه بکوشد     
یروزی هایی که می تواند درمراحلی بدست آورد، قادر به تکامل نهایی ونابود کردن دشمن نخواهد                    پ

این واقعیت اهمیت هژمونی    . بود وتا آماده شدن شرایط ذهنی برای انقالب دموکراتیک درجا خواهد زد           
 .طبقه کارگر را دوچندان می سازد
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 درباره روانشناسی اجتماعی
 بیژن جزنی

 نگارش درزندان
 

 
. روانشناسی علمی است که با یکی از جنبه های تاثیرات متقابل ذهن و عین سروکاردارد                

روانشناسی عمومی این مقوالت    . است) شوره  ( موضوع روانشناسی عمومی ، فعالیت های روانی و شرایط ذهن            
باید تذکرداد که مرزهای روانشناسی با علوم هم جوارش به نحو کامال دقیق                . را درفرد یا افراد مطالعه می کند       

، منطق ، احالق و      Theory of knowledgeمثال مقوالت مورد بحث درنظریه شناخت     . قابل تشخیص نیست  
 .زیبایی شناسی گاهی با روانشناسی درهم می آمیزد

اری شده با زیست شناسی و فیزیولوژی سیستم عصبی روانشناسی علمی که براساس ماتریالیسم دیالکتیک پایه گذ      
درپایه گذاری روانشناسی   . شروع شده و تئوری انعکاس های خارجی درذهن را اساس کارخود قرار می دهد                 

پایه گذار روانشناسی ماتریالیستی در روسیه بردیگران مقدم           ) 1831Sechenov-1905(ماتریالیستی، سچنوف 
 .ا تکامل بخشیدبود و ایوان پاولف ، مشی اور

در دهه های اخیر روانشناسی به رشته های متعدد تقسیم شده و درهر رشته کاربرد روانشناسی درقلمرو خاص                        
مثل روانشناسی تربیتی ، روانشناسی کودک ، روانشناسی هنر و باالخره روانشناسی             . مورد مطالعه قرارگرفته است   

 .اجتماعی

به این معنی مسائل    . یات روانی انسان ناشی از زندگی اجتماعی اوست        به یک تعریف عام کلیه فعالیت ها و کیف         
 تاریخی  –بسیاری درقلمرو روانشناسی اجتماعی می گنجد زیرا این مسائل وابسته و مشروط محیط اجتماعی                     

لیکن به تعریف خاص روانشناسی اجتماعی به مسائل روانی فرد درگروه ودرمحیط جمعی می پردازد                      . است
دراینجا نیز می بینیم که خطوط       . انشناسی عمومی به فرد یا رابطه او با یک فرد دیگر سروکاردارد             درحالیکه رو 

دراین جا باید یادآورشد که         . مرزی روانشناسی عمومی از روانشناسی اجتماعی به دقت مشخص نیست                  
. ی ایده آلیستی قراردارد   روانشناسی نیز مانند بسیاری دیگر از علوم انسانی هنوز تحت تاثیر متافیزیک و فلسفه ها               

بخشی از فلسفه بوده است و اصوال نباید فراموش کرد که نامگذاری              » علم النفس   « هنوز دیری نمی گذرد که       
یا روان را به معنای پدیده      » روح  « تاریخی ایده آلیستی است که مقوله ای به نام           » توهم  «این رشته مبتنی بر یک      

 به معنی روح در میتولوژی با جاودانگی وضرافت درهم               -Psycho( .ای مستقل وبرتر از جسم می شناسد         
 ).آمیخته و بعدها روح انسان به کاررفته است

 لنینیسم طی یک دوره طوالنی نسبت به روانشناسی اجتماعی از منشا ایده                   –معذالک بی اعتنایی مارکسیسم       
بمثابه یک مکتب و مشی      )  Psychokogisation( پدیده روانشناسی زدگی     .آلیستی این رشته ناشی می گردد     

این مکتب قوانین و پدیده های اجتماعی را تابع          . انحرافی درجامعه شناسی علت اصلی این بی اعتنایی بوده است          
مثل مکتب جغرافیایی   ( اصول و قوانین روانشناسی می کند و مانند دیگر مکتب های انحرافی در جامعه شناسی                  

 



این مکتب  . عه بر اساس اصول و روش ماتریالیستی تاریخی استنکاف می ورزد           از شناخت جام  ) درجامعه شناسی   
رادرباره شناخت قوانین ومسیر رشد جامعه پیشنهادمی کند و کلید شناخت پروسه               » ذهن  « تصور ایده آلیستی     

انی به معنای روابط متقابل وتاثیرات رو     ( های اجتماعی را درخصوصیات روانی افراد یا خصوصیات روانی جمع            
مقابله کردن با این مکتب انحرافی درجامعه شناسی باعث شد که این رشته               . جستجو می کند  ) افراد دریکدیگر   

 .درحالی که درغرب وبخصوص درایاالت متحده رواج ورشد یافت دراتحادشوروی مورد بی اعتنایی قرار بگیرد

 لنینیسم از مقوالتی     – درمارکسیسم   مسائلی که روانشناسی اجتماعی مدعیست درقلمرو خود مطالعه می کند،             
مورد اشاره  » افکارعمومی  « یا  » آگاهی روزمره مردم     « است که درماتریالیسم تاریخی زیر عنوان هایی مثل            

مورد بحث و   » رابطه پیشاهنگ باتوده    « و یا   » خودانگیختگی  « و  » آگاهی  « قرارگرفته و در مبحث هایی چون        
 .روانشناسی نداردبررسی قرارگرفته و ارتباطی با

درسال های پس از انقالب اکتبر که مساله تربیت توده ها و بنیادگذاری اخالق سوسیالیستی که درجهت ایجاد                      
جامعه سوسیالیستی و تکامل آن مطرح شد و انقالب فرهنگی دربرنامه حزب کمونیست قرارگرفت ، خواه ناخواه                 

دراین . قشرهای اجتماعی مورد توجه جدی قرارگرفت     مساله حاالت ، خصوصیات و عادات اجتماعی طبقات و           
دوره بود که لنین درباره دوباره سازی اخالق توده ها یادآورشد که اینک می توان سنگینی عادات و نقش                           

 .مخرب بقایای جامعه کهن رادرتوده ها بخوبی حس کرد

ه مورداجراگذاشتند رسما از     دربرنامه هایی که حزب و دولت شوروی درراه تبدیل جامعه کهن به جامعه نو ب                   
روانشناسی اجتماعی استفاده نمی شد ولی مسائلی مورد بررسی قرارمی گرفت که می تواند پایه و اساس یک                       

 .روانشناسی اجتماعی علمی و ماتریالیستی به حساب آید

سیالیستی امروز اگر روانشناسی اجتماعی بمثابه یک رشته علمی بخواهد دراتحادشوروی ویادیگر کشورهای سو              
مورداستفاده قراربگیرد باید ادعاها و روش های روانشناسی اجتماعی دنیای سرمایه داری از بنیاد مورد بررسی و                   
تجدیدنظرعلمی قراربگیرد و مبانی و وظایف روانشناسی اجتماعی ماتریالیستی برروش دیالکتیک و اصول                      

حراف اساسی درروانشناسی اجتماعی غرب به چشم       درحال حاضر دوکمبود و ان    . ماتریالیسم تاریخی  تعیین گردد    
اول انحرافی است که دربهادادن به مسائل و قوانین روانشناسی درتعیین مسائل اجتماعی به کارمی                    . می خورد 

یعنی دانسته یا ندانسته جامعه شناسی را درپرتو قوانین روانشناسی قرار می دهند و دوم این که روانشناسی                      . برند
به معنی واقعی اجتماعی نیست یعنی براستی موضوع آن جامعه و روابط اجتماعی مردم نیست بلکه                 اجتماعی آنها   

 .جمع کردن مسائل فردی و انباشته تجاربی است که از مطالعه فرد بدست آمده است

 1970درسال  ) Porshenev.B( پورشینف    -توسط ب » روانشناسی اجتماعی و تاریخ       « دراثری که به نام       
یسنده کوشش کرده است روانشناسی اجتماعی را با برداشتی مارکسیستی ارائه دهد و از مشی                        منتشرشد نو 

روانشناسی « نویسنده درفصل اول این اثر سعی کرده کاربرد             . انحرافی روانشناسی اجتماعی غرب پرهیزکند      
ی و روانشناسی اجتماعی    دانش انقالب « این فصل زیرعنوان    . ( را درآثار لنین و رهبری لنین نشان دهد          » اجتماعی  

پورشینف پس از یک دوره نسبتا طوالنی بی اعتنایی به روانشناسی اجتماعی با                      )ترجمه شده است      » لنین  
لیکن ماباید توجه داشته     . راجبران کند » نقیصه«را بشکند واین     » تحریم«استمدادگرفتن از لنین می خواهد این         



ثانیا لنین درآثارخود   .نشناسی معتقد نبود ویا به آن توجهی نداشت        باشیم که اوال لنین خودبه چنین مبحثی در روا         
همواره از حالت توده ها ، غریزه طبقاتی ، آگاهی ، خودانگیختگی ، روحیه انقالبی ، افکاروعادات عمومی                         

 .یادمی کند واین مقوالت رادرچارچوب جامعه شناسی مارکسیستی یا ماتریالیسم تاریخی قرارمی دهد

وانشناسی به معنی مطالعه تاثیرات عین درذهن و فعالیت ها وکیفیات روانی است بایدتوجه داشت که                اصوال اگر ر  
این هردو پدیده چه باتعریف ایده آلیستی وچه         . »روان  « نه دارای ذهن است و نه دارای          » جمع  « و  » جامعه  « 

است اما پروسه رشد وحرکت آن       جامعه گرچه ازافرادتشکیل شده     . باتعریف علمی آنها مربوط به فرد می شود        
این .آگاهی و خودانگیختگی پدیده های اجتماعی هستند         .مستقل ازپروسه حیات ونیازهای فردجریان می یابد         

پدیده ها ازفرد منشا نمی گیرد بلکه برعکس محیط اجتماعی است که حاالت وعادات روانی فرد رابوجود می                      
ارخود را با حاالت ، اخالق ، شخصیت و رفتارفرد آغاز نمی              به همین دلیل است که روانشناسی علمی ک        . آورد

کند بلکه آن را بافیزیولوژی سیستم عصبی و تاثیرپذیری مغزوسلسله اعصاب ازمحیط وچگونگی پیچیده شدن                   
روانشناسی علمی ظرفیت سیستم عصبی و مکانیسم تاثیرات محیط در ذهن را بررسی              . این انعکاس سروکار دارد   

وای ذهن و تاثیرات پیچیده تر که بصورت افکار، اخالق، عادات و روحیات درمی آید تحت                  می کند ولی محت   
 . تاریخی است–تاثیر محیط اجتماعی 
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