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شرایط آن و نتایج آن تعمق ورزید و  علل ویژگی آن، درباره مستقلا بلکه باید  نباید تاکتیکهای ما را تقلید کرد،"

: بخوانید) 313۱-3113و درسهای ناشی از تجربیات سالهای  مفهوم آن، بلکه روح آن،، ها را واقع نه خود تاکتیک در

 "..کار بسته را ب .(خ .ف .چتجربیات 

 نامه لنین به کارگران و دهقانان قفقاز :از

 

 نخسرس

 (۳۵ تابستان)

 

در  احمدزادهمسعود  چریک فدایی خلق، ،اثر رفیق شهید "هم استراتژی و هم تاکتیک مبارزه مسلحانه،"کتاب 

در رابطه با تضادی که  واقع،  این کتاب در .و در عنفوان جنبش مسلحانه نوشته شده است 38۳1تابستان سال 

تضاد  .ها و استراتژی جنبش کمونیستی خلق ما وجود داشت و نیز برای حل این تضاد نوشته شده تاکتیکبین 

بزرگترین مشکلی بود که سالها در مقابل  ،بین استراتژی جنبش کمونیستی خلق ما و تاکتیکهای تقلیدی مبارزه

نقطه عطفی در رهیابی  "هم تاکتیک مبارزه مسلحانه هم استراتژی،" جهت کتاب انقلب ایران قرار داشت، بدین

بیش از این تئوری در کشور ما، فقط در خدمت تشریح و تفسیر . تئوریک جنبش کمونیستی خلق ایران است

لنینیستی بود که این در حد خود مفید و الزم ولی غیرکافی است و اگر چیزی -قوانین کلی و عام مارکسیستی 

های  زمانی تاکتیک. بر اساس الگوسازی و تقلید کامل بود صرفاا  ،شد یمایران و انقلب ایران گفته  دربارههم 

اقتصادی -ای که مختص شرایط اجتماعی  ویژه های حتی تاکتیک حزب کمونیست شوروی و انقلب کبیر اکتبر،

و مو به مو به عنوان  دقیقاا و زمانی تاکتیکهای حزب کمونیست چین  گرفت میروسیه بود مورد تقلید قرار 

لنینیستی انقلب ایران فراموش -آنچه که در تئوری مارکسیستی . گردید پیشنهاد می های انقلب ایران، یکتاکت

های  برخورد دگماتیست درباره رفیق مائو تسه دون، .های آن بود خود جامعه ایران و مطالعه ویژگی شده بود،

 :دگوی می "جنگ انقلبی چین" مسئلهچین با 

های خاص خود  بدانند که جنگ انقلبی چین دارای ویژگی خواهند میو یا ن دانند مین ندارند،اشخاصی که قبول »

 میندان را از نوع عملیات جنگی عادی و یا از نوع عملیات جنگیگوعملیات جنگی ارتش سرخ علیه قوای  است،

اش  تجربه ده بود،جنگ داخلی اتحاد شوروی که توسط لنین رهبری ش .دارند میداخلی اتحاد شوروی محسوب 

این تجربه و  حمله حزب کمونیست چین، تمام احزاب کمونیست و از آن .دارای اهمیت جهانشمول است

به آن  اما این .دانند میبه مثابه قطب نمای خود  اند، دست دادهه جمعبندی تئوریک آن را که لنین و استالین ب

جنگ انقلبی چین در  .کار بریمه مکانیکی ب به طورمعنی نیست که ما باید این تجربه را در شرایط خاص خودمان 

بدیهی است  .های خود است که آنرا از جنگ داخلی اتحاد شوروی متمایز میسازد بسیاری جهات دارای ویژگی

-این اشخاص خودشان را مارکسیست  ...ها اشتباه است  ها و یا نفی وجود آن نگرفتن این ویژگی که در نظر

د که جوهر و روح گوی میلنین . م نبرده بودندسلنینی-م سواقع هیچ بوئی از مارکسی ولی در ،نددینام می لنینیست

زنده مارکسیسم در تحلیل مشخص از اوضاع مشخص است و درست همین نکته بود که این رفقای ما از یاد 

 .برند می

 به سویهدایت این جنگ و رهبری آن  مشاهده کرد که بدون درک ویژگیهای جنگ انقلبی چین، توان میاز اینجا 

 3.«.پذیر نیست پیروزی امکان

 

                                                           
۹۵۲، صفحه(مسایل استراتژی در جنگ انقالبی چین )۱ائو تسه دون، منتخب آثار جلد م( ۱  
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آنان از هر سو  البته دگماتیستهای چین فقط در مورد جنگ انقلبی نبود که سد راه حزب و انقلب شده بودند،

یکی از ارزشهای ویژه رهبری رفیق مائو . وارد ساختندهای سنگینی به حزب کمونیست و انقلب چین  لطمه

 درباره" های او کتاب. تسه دون، نقش او در مبارزه ایدئولوژیک بر علیه دگماتیسم در حزب کمونیست چین است

در کشور ما نیز همین دگماتیستها وجود داشتند  .را هم در رابطه با این امر نوشته است "تضاد درباره"و "عمل

ها بر دوره طوالنی ای از جنبش کمونیستی کشور ما حاکم بود که مطالعه علت  اندیشه آن خلف چین،منتها بر 

  .ای است جداگانه مسئلهاجتماعی این امر خود 

 

تنها توانست  لنینیست، –فقط کاریکاتوری بود از یک حزب مارکسیست "حزب توده که به قول رفیق مسعود، 

و بدینجهت به علت ماهیت  "زیر تیغ جلدان بیاندازد و خود راه فرار را در پیش گیرد عناصر فداکار و مبارز حزب را به

اپورتونیستی دستگاه رهبری خود هرگز نتوانست مسائل تئوریک انقلب ایران را حل کند و یا حتی این مسائل را 

که خود ناشی  -یاسی خود مانده بود و به علت عدم استقلل س عقب ها تودهاین حزب که از مبارزات . طرح نماید

رهبری مبارزات ملی را برای بورژوازی ملی باقی گذاشته بود، با اولین حمله ارتجاع  –بود  ها تودهاز جدایی او از 

یا تسلیم گردیدند و یا راه فرار را در پیش  اش یا نابود شدند، خورده ریان شکستگبه کلی تارومار شد و لش

جز یک سازمان سیاسی خارج از ه ب مرداد، از حزب توده چیزی 13، چند سال پس از کودتای بنابراین .گرفتند

ای انقلبی بازنشسته باقی نماند که گهگاهی فعالیتهای تبلیغاتی محدودی در بین عده  کشور، از عده

حزب . روف شدمع "کمیته مرکزی"این سازمان در اروپا به . کرد میمشخصی از عناصر آگاه کارگری و روشنفکری 

 اساساا را نسبت به جنبش کمونیستی  ها تودهتوده جنبش کمونیستی ایران را دچار انحراف ساخت و در نتیجه 

از . ای در وطن ما پدید آمده بود پس از تار و مار شدن حزب توده، شرایط خاص سیاسی. کرد اعتماد بیبدبین و 

 .شد میروز شدیدتر ه دیگر اختناق شدیدی که روز ب ی خلق به پیشاهنگان انقلب و از طرفاعتماد بیطرفی 

ی انقلبی خلقها هوشیار و کار آزموده شده ها جنبشم جهانی در مقابله با سرژیم که در سایه تجربیات امپریالی

های  ها و گروه سازمان. کرد می، هر گونه جنبشی را در نقطه خفه شد میتر  روز هوشیارتر و آزمودهه بود و روز ب

خودی کارگران فقط در حد  هی خودبها جنبش. ندشد میانقلبی در اولین مراحل تشکیل خود، کشف و سرکوب 

ست وجود داشته باشد و کنترل پلیس اجازه کوچکترین تجاوز از این توان میخواستها ی ساده و ابتدایی اقتصادی 

جانبه  های همه که با برنامه "اصلحات ارضی"پلیسی پس از  های در روستاها نیز، کنترل .داد میها ن آن حد را به

-قانون عام مارکسیستی  .برای فریب دهقانان همراه بود، امکان هرگونه جنبش را تقریباا از آنان سلب کرده بود

ی ها سازمانها و  ابتدا گروه :لنینیستی تکامل جنبش کمونیستی و تشکیل حزب کمونیست چنین است که

آیند، به قول لنین، آگاهی  می به وجودکارگری که دارای ایدئولوژی مارکسیستی هستند  –روشنفکری 

سپس این  .کنند میرشد  ها تودهی خود خودبهو در رابطه با جنبشهای  برند می ها تودهسوسیالیستی را به میان 

شوند و حزب  با هم متحد می و کنند میهمدیگر را جذب  از رشد خود ای مرحلههای مارکسیستی در  سازمان

وجه ممکن  هیچ کاری بهچنین دیگر  ،مرداد 13در شرایط وطن ما پس از کودتای . دهند میطبقه کارگر را تشکیل 

ترین  ، بلکه در ابتداییها تودهآمدند ولی نه حتی قبل از ایجاد ارتباط با  می به وجود ها سازمانها و  گروه. نبود

نسبت به حزب توده از  ها تودهی اعتماد بی .ندشد میتجمع گروهی و محفلی خود کشف و وحشیانه سرکوب 

های انقلبی از  حفلمها و  را از این گروه ها تودهسویی و فشار اختناق رژیم از سوی دیگر امکان هر گونه حمایت 

کمونیستی کاملا قطع شده بود و بدین جهت  با جنبش ها تودهی خود خودبهارتباط بین جنبش . بین برده بود

یعنی رشد گروهها و سازمانهای کمونیستی  ،لنینیستی تشکیل حزب –امکان اجرای قانون عام مارکسیستی 

مشکلت  .شده بود غیرممکنهای قدیمی  ی در آن شرایط و از طریق تاکتیکخود خودبهی ها جنبشدر رابطه با 

. ای نبود که به سادگی از میان برداشته شود ولی مشکل کار، چیز ساده ،شد میمی بایست از میان برداشته 

م سامپریالیضدانقلب مشکل اساسی، اختناق و سرکوب خشن رژیم بود که به تجربیات تاریخی سرکوب 
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اعلم داشت که تنها  ،حزب توده که اینک دیگر یک سازمان سیاسی محدود خارج از کشور بود .جهانی مجهز بود

این شعار از نظر . های بیشتر از رژیم است ارزه سیاسی در شرایط کنونی، درخواست دموکراسیشکل مب

سیاسی، ناشی از موضع اپورتونیستی حزب توده بود و از نظر تئوریک ناشی از این بود که رهبران حزب توده 

که با یک درخواست ند کرد میو تصور  ،ند و نه علت اجتماعی آن رادانست میواقع نه معنی اختناق را  در

حقیقت این است که . دارد می ها تودهچیند و دموکراسی را ارزانی  رژیم بساط اختناقش را بر می ،مظلومانه

تنها شرط بقای او . بیهوده رژیم به این حربه متوسل نشده است. اختناق فاشیستی، آخرین حربه رژیم است

نان، به تنهایی کار آبا ترویج فرهنگ مبتذل بورژوازی در بین  و ها تودهست با فریب توان میاگر رژیم . اختناق است

اختناق موجود ناشی از رشد شرایط عینی انقلب در . شد میرا پیش ببرد، هرگز متوسل به حربه اختناق ن

، هرگز به اختناق و سرکوب خشن کرد میاگر رژیم خطر را در بیخ گوش خود احساس ن. کشور ماست

ی بیشتر برای او به معنی ها دموکراسیدرخواست . این تنها راه نجات او است .آورد فاشیستی روی نمی

ب توده، زحم ساپورتونی یا چنین درخواستی هم، مظلومانه ممکن است؟آ. درخواست تحویل حکومت است

می اروپایی ساصالت ایرانی نداشت، اپورتونیمتعلق به هیچیک از طبقات اجتماعی ایران نبود، این اپورتونیسم 

و یا در سر سفره کشورهای سوسیالیستی، ممکن که تنها در سایه دمکرسی بورژوایی کشورهای اروپایی بود 

ی را به کسی ا خیالی واقعیت خشن جامعه ما اجازه چنین خوش. بود عارض مشتی انقلبی بازنشسته شود

 .ست به خود جذب کندتوان میهم نبدینجهت شعارهای حزب توده، حتی اپورتونیستهای داخلی را . داد مین

 

ی، در کشور ما، کسانی که خود از موضع انقلبی و الملل بینهمزمان با پیدایش و رشد جنبش ضدرویزیونیستی 

به عنوان اعتراض به مشی اپورتونیستی حزب توده از آن جدا شده بودند، مبارزه مسلحانه را به عنوان راه رهایی 

مسایل که شاید از حزب توده به میراث برده بودند،  علت شیوه برخورد دگماتیستی باخلق ایران پذیرفتند ولی به 

ایران توجه نکردند و به الگوسازی از انقلب چین  برای شناخت قانونمندی انقلب ایران به واقعیت زنده جامعه

چین علوه بر تبعیت از قوانین ند که انقلب دانست میاینان آثار رفیق مائو تسه دون را خوانده بودند و . پرداختند

ند که انقلب دانست میچون این حرف را رفیق مائو گفته بود، اما ن هایی است، عام انقلب اکتبر دارای ویژگی

گروهی از اینان . های دیگر، دارای ویژگی خاص خود است ایران هم در عین داشتن وجوه کلی مشترک با انقلب

نامند و این بدان  فئودال می نیمه-مستعمره اکنون ایران را کشوری نیمه که هماند  حتی کار را به جایی رسانده

های زیادی  اینان در بین خود جدال .فئودال بوده است نیمه-مستعمره دلیل است که چین در موقع انقلب نیمه

که روابط  اند دیدهزم نولی هرگز ال کنند میاند و  م در ایران کنونی کردهسوجود با عدم وجود فئودالی مثلا راجع به 

ده روزه  تای که با یک مسافر مسئله دربارهیعنی . تولیدی حاکم بر یک روستا را مورد مطالعه عینی قرار دهند

آنان در بررسی های تئوریک خود هرگز . کنند میاند و  ای کرده حل شدنی است، آنان سالها بحث و جدل روزنامه

از جمله مهمترین آن یعنی وجود اختناق و لزوم شکلی از سازمان انقلبی مسائل مبرم و اساسی انقلب ایران و 

 دربارههای مترقی بسیاری  رفحنان آ. اند که بتواند در مقابل سرکوب خشن باقی بماند و رشد کند را مطرح نکرده

رابطه  سازند که ولی آندسته از حرفهای مترقی را مطرح می زنند میم و غیره سمبارزه با رویزیونی مثلا 

 دربارههای گوناگون و تکراری  راستی چرا در انتشارات اینان، در کنار مقاله. مستقیمی با عمل نداشته باشد

سیاست سرکوب "ی انقلبی در مقابل ها سازمانتاکتیک گروهها و  مسئله ه،و غیر "م خروشچفیسرویزیونی"

 و هرگز هم نخواهد شد؟ شود میمطرح ن ،گردد میکه از جانب رژیم اعمال  "مطلق

 

تا ببینیم تاکتیک  اند کردهی از علت وجودی اختناق و آینده آن را عرضه نمچرا برای یکبار هم که شده تحلیلی عل

 حال و آینده ما در مقابله با آن چیست؟
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در بین  آیا اختناق تخفیف خواهد یافت؟ آیا تشدید خواهد شد؟ آیا امکان فعالیت گروهها و سازمانهای انقلبی

اکنون وجود دارد؟ به چه صورتی؟ چنانکه پیش از این  ؟ چرا و در چه شرایطی؟ آیا همدتوده بعداا به وجود خواهد آم

ها و سازمانها در آغاز از موضعی انقلبی و به عنوان اعتراض به مشی اپورتونیستی حزب  هم گفتیم، این گروه

تاکتیک مبارزه که ارتباط دقیق با تحلیل درست شرایط عینی  توده از آن جدا شدند، ولی برخورد دگماتیستی با

هایی که به علت نداشتن روابط  تاکتیک .های تقلیدی مبارزه کشاند تاکتیک به دنبالنان را آجامعه دارد، 

نان را به ورطه آنان در تضاد افتاد و سرانجام آبا استراتژی انقلبی  ؛تیکی با شرایط مشخص جامعهکدیال

، و باز ها توده، آموختن از ها توده، حل شدن در ها تودهنان دم از آ. رنگ دیگری انداخت م، منتها با آب وساپورتونی

ند، نه تنها به کرد میعنوان  ها تودهولی در عمل راهی را که برای رفتن به میان  ،ندزد می ها تودهگرداندن به 

  ود نادیده و دستبرا به عنوان یک مع ها تودهنان آکه  شد مینیانجامید، بلکه سبب  ها تودهارتباط ارگانیک با 

اعتقاد به مبارزه مسلحانه، به تجلیل . نایافتنی مورد ستایش قلمی قرار بدهند و در پیشگاهش نماز بگذارند

 .قلمی از مبارزه مسلحانه بدون هیچ دورنمایی از آن مبدل شد

 

، ولی ندزد میی انقلبی خود ها سازمانای شدن  و توده ها تودهآنان دم از بردن آگاهی سوسیالیستی به میان 

ییر غند و چون حاضر به تشد می ها تودهماندن مجبور به کناره گرفتن هرچه بیشتر از  در عمل برای باقی

شان را  شان، یعنی شرایط مادی جدیدشان، شعور اجتماعی های خود نشدند، سرانجام وجود اجتماعی تاکتیک

نگارانی بودند که در مورد بسیاری مسایل ذهنی که خود هیچ تصور مشخصی از آن  روزنامهدر عمل  .ساخت

، از آن شد میای  و نه اگر ندرتاا تجربه شد میای  نه تجربه. پرداختند نداشتند، به بحث و جدل با یکدیگر می

واقع تفاوتی نداشت   رد .مساپورتونی :خاص خود را هم به دنبال داشت "نظر"، "عمل"این . آموختند درسی می

چیزی که اساسی بوده این . که اینان طرفدار برنشتین باشند یا کارل کائوتسکی یا اندیشه رفیق مائو تسه دون

درست در همینجا بود که تاکتیک، . شدن فاصله داشتند بود که اینان با عمل الاقل یک قدم، اما غیر قابل طی

ه زوها را دیگر به م آن ،مبارزه که دیالکتیک شرایطکهن های  تاکتیکنکندن از  دل. کرد میاستراتژی را تعیین 

 .فرستاده بود، رفقای ما را به دل کندن از استراتژی واداشت

 

زمان را و  مسئلهیکی  :ندکرد میرا درک ن مسئلهاز قدیم و جدید، دو  رویهمرفته، ها دگماتیست به هر حال،

م و رشد جنبشهای انقلبی را درک سها نه شرایط مرحله جدید از تکامل امپریالی آن. مکان را مسئلهدیگری 

 .ونه ویژگی شرایط جامعه ما را (از جمله کشور ما)نه مراحل تکاملی کشورهای نئومستعمره را  ند،کرد می

ی دار سرمایه ومستعمره،م، در بسیاری از کشورهای نئسواقعیت این است که در مرحله جدید از تکامل امپریالی

 به طورم روابط تولید فئودالی را نابود کرده و نظام تولید، بازرگانی و امور مالی جامعه را سوابسته به امپریالی

در درون همین  در این مرحله، در نتیجه رشد تضادها .مستقیم و غیرمستقیم به تصرف خود در آورده است

روز  ،که وسیله نهایی جلوگیری از انقلب است (ارتش و پلیس)مستقیم کشورهای نئومستعمره، عامل سرکوب 

آورد و حتی تقریباا به تنها وسیله  می به دستروز اهمیت بیشتری در جلوگیری از مبارزات انقلبی خلقها ه ب

مورد در این شرایط، فرهنگ ارتجاعی و وسایل تحمیق و فریب هم البته . شود میجلوگیری از رشد انقلب تبدیل 

ند مؤثر توان میها فقط در رابطه با وسیله اصلی، یعنی عامل سرکوب مستقیم  ولی این. گیرد میاستفاده قرار 

و  شود میدر این شرایط کوچکترین حرکتی از جانب نیرو های انقلبی، به برخورد با عامل سرکوب مواجه . افتد

که باشد، فراتر از یک تجمع ساده و محدود محفلی، ای از رشد خود  در این صورت، نیروی انقلبی در هر مرحله

این تاکتیکی است که  ،(ارتش و پلیس)درگیری با عامل سرکوب . یا باید از خود دفاع کند یا باید نابود شود

نپذیرفتن این تاکتیک و در اندیشه  .ای، تحمیل کرده است دشمن، به نیروهای انقلبی، هر چند در مرحله نطفه

و یا چنانکه گفتیم به  شود مییا به نابودی کامل منجر  بودن، سازمانها یمی مبارزه گروهها وهای قد تاکتیک
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. کند میکهن مبارزه با استراتژی آن تضاد پیدا  های گردانی از استراتژی، درست در همینجا است که تاکتیک روی

یک این جنبش، اثر ارزنده رفیق و در چنین شرایطی بود که جنبش نوین کمونیستی ایران پدید آمد و نمود تئور

در کنار عمل انقلبی ، ثر رفیق مسعودا .است "هم تاکتیک هم استراتژی، مبارزه مسلحانه،" مسعود احمدزاده،

. در جنبش کمونیستی ایران پدید آورد و دوره نوینی در آن آغاز شدتحرکی  ،های فدایی خلق چریک

کردند و به صفوف مبارزه مسلحانه پیوستند و کسان بسیاری  ی صادق از اثر رفیق مسعود استقبالها کمونیست

صداقت بیش  مسئلهدر برخورد با این . های دیگر از آن پرداختند هم که امکان پیوستن به آن را نداشتند به حمایت

ی فدایی خلق در میان ها چریکاثر رفیق مسعود همراه با صدای غرش مسلسل . کننده بود از هر چیز تعیین

نان به تشبثی آهر گروهی از  .آبی بر النه مورچگان ریخته شده بود. راه انداخته ای ب نیز ولوله ها نیستاپورتو

های در عین حال  آخر چرا؟ این جوان" ای بر مرگ چریکها اشک تمساح ریختند که دسته: خاص خود متوسل شد

رفقا "جلو آمدند که  دانند میای دیگر در لباس دوستانی که به خیال خودشان بیشتر  دسته ."حیفند ،ماجراجو

-م سرفقای چریک شما از مارکسی" ،"فلن قانون عام را نفهمیده است احمدزادهرفیق " ،"کنند میاشتباه 

 خواهد می واقع تجسم تمایل کسی بود که  در "رفقا"و  "رفیق"این کلمات  .و غیره "اید م منحرف شدهسلنینی

 آخر اتفاق بدی افتاده بود، .کار افتاد و تشبثات بدیعی اختراع شده تدبیرها ب .حریف خود را با عسل خفه کند

ها و  شکست عنان را صادر کرده بود و اکنون رهبران مخلوآمبارزه مسلحانه فرمان بازنشستگی سیاسی 

ولی اکنون دیگر از کاروان باز  .ندداد میند و از دور فرمان ایست ویدد می رهروان نو به دنبال های گذشته، حقارت

مبارزه مسلحانه  .ت آن رسیده است که خسته و مانده بر سنگ کنار جاده بنشینند و دمی بیاسایندقاند و و مانده

یوندند پ ی صادقی که روز به روز به مبارزه مسلحانه میها کمونیستاین را از . دیگر در جامعه تثبیت شده است

( ای که رژیم رواج داده است واژه)" خرابکاران"برای به اصطلح  ها تودههایی که  این را از افسانه .فهمید توان می

و خلصه این را از قدرت  احترامی که در پروسه خود به حمایت مادی بدل خواهد شد، د،فهیم توان میسازند  می

در اینجا بد نیست از برخورد دشمن با کتاب . فهمید توان میی چریکی در مقابل پلیس، ها سازمانرشد یابنده 

به  آلیستی خود راجع دشمن بر اساس تصور ایده. نیز یاد کنیم "هم استراتژی، هم تاکتیک مبارزه مسلحانه،"

همه چیز تمام  پنداشت که اگر چند تن رفقای مرکزیت چریکها را نابود کند، تاریخ و نقش شخصیت در آن می

ای این  فرزندانی که تو تربیت کرده" :به پدر مسعود گفته بودند. و جامعه از حرکت باز خواهد ایستادخواهد شد 

سفیر انگلیس را  خواهند میچریکها  و در هنگامی که معلوم شده بود، "اند چنین جامعه را دچار اغتشاش کرده

مصطفوی یکی از سگان پلیس به یکی از رفقای زندانی  ،به عنوان گروگان برای آزادی زندانیان سیاسی بربایند

عوض  احمدزادهما با یک مو از مسعود  اگر خود ولیعهد را هم بدزدید،" :گفته بود که بعداا از اسارت گریخت،

ستند بفهمند که این هوش شخص مسعودها نیست که خالق مبارزه مسلحانه توان میبیچارگان ن ".کنیم مین

این جامعه  .آفریند می جامعه است که مسعودها را برای انجام وظیفه معین تاریخی، بلکه این حرکت است،

رونده ایران  ی پیشها خلقسلطه دشمنان خلق را براندازد و این  خواهد مییابنده است که اینک  متحرک و تکامل

بیکاره به اصطلح مقلدان و مداحان  ی رنگارنگ جدا از توده،ها اپورتونیستیوغ  خواهند میهستند که 

-مسدور افکنند و خود با تکیه بر نیروی خویش و در پرتو روح زنده خلق مارکسیه م را بسلنینی –م سمارکسی

 .ی جهان به پا خیزندها خلقم و تجربیات سلنینی

 

ی چندی هستند که خود را ها سازمانگروهها و  .کمی بیشتر حرف بزنیم به هر حال، از مخالفان خودی،

البته بسیاری از اینان رفقای بالقوه ما  .اند نامند و شدیداا به مخالفت با ما برخاسته لنینیست می –ت سمارکسی

اما متاسفیم  ما هم منتظرشان هستیم، اشکالی ندارد،. ها بدهد هستند و فقط تاریخ باید درس بیشتری به آن

باید بهای  آموخت، توان میتر  قانهاکنون هم با تعمق بیشتر و با برخوردی صاد که چرا برای آنچه که هم

اما در مورد کسانی که فقط لباس رفقای  .تری پرداخت و با این کار عملا عمر جامعه طبقاتی را بیشتر کرد سنگین
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کوشند با ترویج دگماتیسم  کشند و می خود می به دنبالها  وه ما را هم همینقاند و اغلب رفقای بال ما را پوشیده

اند و از تابلویی که  اینان را از لباسی که پوشیده .ان را به هواداران سر به راه خود تبدیل کنندنآو تقلیدگری صرف 

 دربارهلنین  .شان توجه کرد بلکه باید به وجه مشخصه اساسی شناخت، شود میاند ن زده بر باالی مغازه خود

 :گفت دوم می الملل بین سران

 1."جز طرق انقلبی مبارزه راه ب ،کنند میم تصدیق سهمه چیز را در مارکسی"

 

 کنند میحتی طرق انقلبی مبارزه را هم تصدیق  ی مدرن،ها اپورتونیستاکنون لنین زنده نیست تا ببیند  ولی

ند عمل گوی میها بخواهیم به آنچه  بهترین راه رسوا کردن اینان آن است که از آن .کنند میولی فقط به آن عمل ن

ز آینده حرف ااینان آنقدر  .بیایند و بروند رفت، ها تودهبه میان  توان میند بدون حمایت اسلحه گوی میاگر  .کنند

بدون اینکه حتی به اجرای آن  اند، اند، بدون اینکه قدمی در راه آن بردارند و آنقدر از برنامه عمل سخن گفته زده

کلی برای خودشان و حتی برای بسیاری از خوانندگان نوشته هایشان از بین رفته  به طوربیندیشند که قبح کار 

آمیز  و صدها شعار ستایش "برگرداند ها آموخت و به آن ها تودهباید از " :ندگوی میدیگر خیلی به سادگی  .است

ما با خود این آدمها هیچ  طبعاا  .ندارد ها تودهای ربطی به  در حالیکه زندگیشان از هیچ گوشه ،دهند میتوده  درباره

وه خود که در معرض تبلیغات اینان قرار دارند هشدار بدهیم قولی الزم است به رفقای بال حرفی نداریم که بزنیم،

البته . ها عمل بخواهیم این است که از آن کند میها را رو  تنها چیزی که دست این. که باید از اینان عمل خواست

ضمنی از کارهایی که گویا در جریان است و خود  به طورها و آثارشان  ند و در نوشتهگوی میآنان دروغ هم 

 ،متاسفانه .زنند میآن بگویند حرف  دربارهمشغول رهبری آن هستند و گویا از نظر امنیتی صلح نیست چیزی 

ولی ما از نزدیک و . این ادعا برای بسیاری از عناصر صادقی که خود از نزدیک دستی بر آتش ندارند فریبنده است

این مطلب را ما  .د باشدتوان میچه و چگونه  ها بر فرض راست بودن ادعایشان، که کار آن بینیم میامکانات کار 

 .باز هم در همین مقدمه تشریح خواهیم کرد

 

چیست و در چه  اساساا  گیرند میحال ببینیم ایراد هایی که به ما  ،"مخالفان خودی ما"خود این  دربارهاما این 

فقط به چند  بنابراین فرصت نیست که به همه این ایرادها پاسخ بگوئیم، متاسفانه در این مقدمه، .ست ای زمینه

 :کنیم میمورد کلی اکتفا 

 

 .مسدر مورد تزهای دبره و کاستری -۱

که پاسخگوی تمام  خواهند میو حتی از ما  کنند میم و هواداران تزهای رژی دبره متهم ساغلب ما را به کاستری

هم به  در حالیکه خود رفیق احمدزاده،. المللی فیدل کاسترو باشیم گیری بین ی دبره و موضعژاشتباهات ر

المللی فیدل کاسترو و علت آن توضیح و تذکر  اشتباهات رژی دبره بارها اشاره کرده و هم در مورد موضع بین

لنینیست ایرانی -تسمارکسی،یکی از سازمانهای مثلا  ،موضوع معترفندالبته خود مخالفان ما هم به این . داده

 :دگوی میباره  خارج از کشور در این

دید  ،کند میهمچنین به یک سلسله اشتباهات دبره اشاره  (.خ. ف .چ-احمدزاده )در رساله خود رفیق »

 او را در زمینه رابطه حزب و چریک، "خطاهای"کم بها دادن به نقش تئوری و شناخت و نیز  دگماتیزم، امپریستی،

 .«دهد میو مورد انتقاد قرار  شود میتئوری و عمل متذکر  شهر و روستا،

و  دارند میما برنعلیه ی عوامفریبانه ها توطئهولی دست از  ،کنند میبا این حال که خود اعتراف به این واقعیت 

های دبره را به اصطلح خودشان مورد بررسی قرار و تز "مسکاستری" هنگام انتقاد از ما با ژستی دانشمندانه

                                                           
۵۹،مسکو ص "انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد". لنین( ۹  
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این کار با تشبثات گوناگونی انجام . بسته دبره بدانند که ما را هم هوادار چشم کنند میو سپس سعی  دهند می

زنی است که از طرف یکی دیگر از  های اتهام یکی از این شیوه پردازی توخالی زیر، جمله مثلا . گیرد می

 : لنینیست ایرانی مقیم خارج انجام گرفته -تسمارکسیی ها سازمان

که بی هیچ تجربه و  ساز مانند او، یبگوییم که رژی دبره و روشنفکران تئور خواهیم میفقط این را »

 ...معلمان ما نیستند کنند میخود را به عنوان آموزگاران انقلب معرفی  شناخت پایداری،

رفقای ما که اکنون راه چریکی را در پیش گرفته و از آموزشهای  ...نیستندی دبره و مانند او ژمعلمان ما ر

  .«باید به این اصل مهم توجه جدی مبذول دارند ،گیرند میاو الهام و مانند بخش رژی دبره  زیان

 

 ندخواست میواقعیت این است که این انتقادکنندگان روزی مقلد صرف انقلب اکتبر بودند و  ؟اما واقعیت چیست

درست با همان  خواهند میو  اند شده آن را مو به مو در ایران پیاده کنند، ولی اکنون مقلد انقلب چین

پا را اره کنند تا اندازه کفش  خواهند می"رفیق مائو  به قولشروع کنند و برای این کار  ی انقلب چینها تاکتیک

جربیات ولو خاص دیگر را هم در نظر گرفت و نیز ها بکند و بگوید که باید ت به آناعتراضی  اگر هم کسی. "شود

هایی که ساخت ذهن  اندازند و مارک راه میه باید شرایط مشخص ایران را مطالعه کرد، فوراا جار و جنجال ب

. انکار است پیروزی انقلب کوبا یک واقعیت تاریخی غیرقابل. چسبانند شان است بر او می بین و دگماتیستی کوته

رژی  .م نشده استسلنینی –م ستا کنون موفق به تئوریزه کردن این تجربه بر اساس مارکسیمتأسفانه کسی 

ولی دچار انحرافات امپریستی و فرمالیستی چندی شده که این را رفیق  دبره خواسته است این کار را بکند،

تعمق  لنینیستی،-ی عمیق مارکسیستیزیربناعلت این انحرافات دبره نداشتن یک  .احمدزاده بارها تذکر داده

ولی به هر حال کتاب دبره دربردارنده . است بازی روشنفکرانه او مسئولیتی و فیلسوف و بی مسئلهنکردن در 

چون کتاب دیگری وجود ندارد که تجربه کوبا را تئوریزه کرده  ،حقایق گرانبهایی است و باید مورد استفاده قرار گیرد

باشد، منتها باید هنگام استفاده از این کتاب توجه داشت که پوسته فرمالیستی آن را جدا کرده به امپریستی 

 چریک نطفه حزب" :دگوی میدبره  مثلا  .و انحرافات آن را از نظر دور نداشت .های آن توجه نمود بودن استدالل

قانون . جای محتوا گرفتهه م فلسفی شده، یعنی صورت را بسروشن است که دبره در اینجا دچار فرمالی. "است

دبره واقعیتی را در  .ی سیاسی نطفه حزبندها سازمانلنینیستی چنین است که گروهها و  –عام مارکسیستی 

 ه، بر مبنای صورت آن واقعیت،م نداشتسلنینی -مساز مارکسی ی التین دیده است و چون درک عمیقیآمریکا

 ،گرفت میبایست از آن واقعیت چنین نتیجه  در حالی که می ."چریک نطفه حزب است"چنین نتیجه گرفته که 

م نطفه حزبند باید در شرایط خاص سلنینی –ی انقلبی که بر اساس قوانین عام مارکسیسم ها سازمانگروهها و 

صورت نظامی  (واگر نه در واقعیت)واقع دبره در فرمول خود   در. باشندشکل نظامی داشته  تاریخی و اجتماعی،

م سلنینی –م سدر نتیجه فرمول او ظاهراا با قانون عام مارکسی ولی محتوای سیاسی آن را ندیده، چریک را دیده،

گروه و  متعارض است، در حالی که در زیر همین فرمول فرمالیستی او حقیقت گرانبهایی پنهان است و آن اینکه

برای برخی  .شکل نظامی داشته باشد سازمان سیاسی باید در شرایط خاص تاریخی و اجتماعی

ایرانی مقیم خارج ظاهراا این گفته دبره اهمیت درجه اول را دارد زیرا که خودشان  "های لنینیست-مارکسیست"

لبته در ضمن، از او انتقاد هم ولی برای ما واقعیت پشت آن دارای اهمیت درجه اول است و ا هم فرمالیستند،

لنینیست که خود را هم پیرو اندیشه رفیق مائو تسه دون –بد نیست به این آقایان مارکسیست. کنیم می

های  یادآوری کنیم که رفیق مائو تسه دون تمام آثار استراتژیست زنند میدروغ سنگ او را به سینه ه و ب دانند می

م به سلنین کتاب امپریالی. ها درس آموخته است فئودال بودند خوانده و از آن دار و باستانی چین را که خود برده

بورژوا و خدمتگذاران  ی خود را بر اساس مطالعات و تحقیقات دانشمنداندار سرمایهمثابه آخرین مرحله 

ریکارد و  ،آدام اسمیت)مارکس فلسفه را از هگل و اقتصاد را از اقتصاددانان بورژوازی  .م نوشته استسامپریالی
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های خود ما را  شرافتمندانه این است که خطوط اصلی گفته اگر انتقادی کسی از ما دارد، .آموخته است (غیره

 .مورد بررسی قرار دهد

 

 در مورد تحلیل شرایط پیدایش ما -۲

ی انقلبی ایرانی مقیم خارج که مخالف ما هستند علت پیدایش مبارزه مسلحانه ها سازمانبسیاری از گروهها و 

های کاستریستی و  پایین بودن سطح تئوری در جنبش کمونیستی و در نتیجه رسوخ اندیشه"را به قول خودشان 

 در. نویسند و همه هم مانند شاگردهای متقلب این حرف را از روی دست هم می دانند می "ریستی در آنبد

ها را بپذیریم باید بگوییم که این کتاب دبره و چند تا سخنرانی فیدل کاسترو است که سراسر  واقع، اگر حرف این 

آیا این حرف هیچگونه  .، و برخی کشورهای آفریقایی را چنین به آتش کشیده استخاورمیانه ی التین،آمریکا

شده و این  ها تودهند که اختناق سبب جدایی جنبش کمونیستی از گوی میها  م دارد؟ آنسشباهتی با مارکسی

که این تنزل سطح تئوریک سبب ترویج  ندگوی میجدایی سبب تنزل سطح تئوریک جنبش کمونیستی شده ولی ن

و  دهند میلنینیستهایی شده که هنوز هم شعار ضدفئودالی -تسم در بین مارکسیسم و دگماتیسسوبژکتیوی

بلکه این تنزل سطح تئوریک را سبب پیدایش  های انقلب چین را در اینجا پیاده کنند، تاکتیک دقیقاا  خواهند می

کمونیستی ایران را تنها چریکها درک کنندکه ضعف تئوریک جنبش  ندتوان میآنها ن. دانند میمسلحانه  جنبش

را مطرح  (رابطه پیشاهنگ با توده)ها هستند که مسایل اصلی انقلب ایران  زیرا آن از بین ببرند، ندتوان می

در مرحله کنونی جنبش کمونیستی آیا تئوری چگونه رشد  .اند اند و در عمل و نظر به آن جواب گفته ساخته

ایران را رشد خواهد داد؟  تئوری انقلب ،آثار مائو یا لنین در خارجه آیا خواندن با خواندن کتاب؟ صرفاا  خواهد کرد؟

مارکس و غیره به تنهایی مسایل  ،لنین آیا خواندن آثار مائو،: دیگری مطرح کنیم به صورتاین سئوال را باید 

رشد تئوری  آیا بدون اینکه مسائل اصلی انقلب ایران مطرح شود، ؟اساسی انقلب ایران را مطرح خواهد ساخت

آن جواب داده  مطرح کرده است و در عمل و نظر به دقیقاا سی این مسایل را پذیر است؟ و آیا چه ک انقلب امکان

در این صورت، چرا مایی که به . نادرست بوده باشد مسئلهای فرض کنیم که جواب ما به این  است؟ برای لحظه

د آنان تصور آقایان تجسم جهل کمونیستی هستیم باید مسایل اصلی انقلب را به روشنی مطرح کنیم؟ و چرا بای

از جواب گفتن به آن طفره بروند؟ مگر این نیست که  دانند میکه خود را تئوریسین های جنبش کمونیستی ایران 

؟ بسیار خوب، پس ابتکار کند میترین مسایل انقلب ایران رشد  تئوری انقلب ایران تنها در رابطه با طرح اساسی

ی سیاسی در شرایط ها سازمانیم گروهها و گوی میما . رشد و تکامل تئوری انقلب ایران فعلا در دست ماست

ی و در نتیجه تکامل به سوی حزب را ندارند، مگر اینکه خود خودبهکنونی کشور ما امکان بقا و ارتباط با جنبش 

آقایان اگر . جنبش چریکی است مسئلهبه انقلب ایران و نیز مهمترین  مربوط مسئلهاین مهمترین . نظامی شوند

جواب روشن و صریح بدهند، اگر  مسئلهند و قصد برخورد شرافتمندانه با مسایل را دارند به این گوی میراست 

رح اصلی را مط مسئلهاورند و خود یاساسی انقلب ایران است، دلیل خود را ب مسئلههم قبول ندارند که این 

بردارند، اگر دلتان به خاطر سطح نازل رشد تئوری در جنبش  کنند، یا گامی در جهت مطرح ساختن آن

اما این را هم بگوییم که . فقط از این طریق است که تئوری جنبش رشد خواهد کرد سوزد، کمونیستی ایران می

نیست که  "م خروشچفیسنییورویز" مسئلهها خطرناک است، زیرا این دیگر  برای بعضی مسئلهپرداختن به این 

دوم و این با قدم اول است و عمل کردن قدم  مسئلهطرح این . استفاده کردبشود از آن به عنوان سرگرمی 

 .آید تئوریسین بازی صرف جور در نمی

 

 خواهند میچیست، بلکه  ها چریککه حرف اصلی  کنند میمطرح ن صورت بدینرا  مسئلهمخالفان ما  به هر حال،

آزادی در  ،بسیار خوب "کدام است؟ به قول لنین ها چریکبه اصطلح خودشان توضیح دهند که علت پیدایش 

شیوه برخورد به مطلب، حق مقدس هر فردی است، فقط باید برخورد جدی و شرافتمندانه به مطلب را با برخورد 
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علت پیدایش مشی چریکی  ،کنیم میها قبول  را از جانب آن مسئلهما طرح  "فرق گذاشت نا شرافتمندانه

بر تجربه تمام  ءم با اتکاسدر این دوران امپریالی. چیست؟ علت پیدایش ما دوران نوین سرکوب امپریالیستی است

جنبشهای گوناگون جهانی در کشورهایی که شرایط عینی انقلب فراهم است، اجازه کوچکترین  و انقلبها

ی گوناگون خلق، ها جنبشها و  و حربه او در مقابله با حرکت. دهد میحرکت سیاسی نیروهای انقلبی را ن

ترین شکل خود باید شکل نظامی  ای در چنین شرایطی هر گونه حرکت سیاسی در نقطه. سرکوب مطلق است

 :یدگوی میم است یا آنچه شما سآقایان بگویند ببینیم این مارکسی داشته باشد تا بتواند بماند و رشد کند، حاال

 .مشی چریکی با شود میمساوی  تاب دبره و چند سخنرانی فیدل کاستروک به علوهجنبش کمونیستی  جهل

 

های  در این صورت در ایران هم هسته پیوست، و یا اصلا انقلب به وقوع نمی شد میآیا اگر کتاب دبره نوشته ن

خبری مطلق از  آمد؟ چنین ادعایی واقعاا ناشی از جهل سیاسی است، ناشی از بی نمی به وجودچریکی 

. افتاده نهاوند بود آموزان شهر کوچک و عقب گروه عباد، یک گروه کوچک کمونیستی از دانش. شرایط ایران است

و در  شد میهایی که در سر کلس  های علنی کمونیست شدند و با بحث آموزان با خواندن کتاب این دانش

معارضه با تعلیمات ارتجاعی وزارت آموزش و پرورش رشد کردند، سپس گروه تشکیل دادند و آنگاه به طور عملی 

ای از صفر آغاز  بدون داشتن سلح و وسیله. ند بکنند، مبارزه چریکی استتوان میدریافتند که تنها کاری که 

تجاعی نهاوند را که یکی از نمایشهای مسخره رژیم است و ماشین سازمان زنان ار با دینامیت ماهیگیری،. کردند

را که مردم شهر از او  "ناموس بی" سپس یک رباخوار به قول مردم .است، منفجر کردند ها تودهمورد تنفر شدید 

را ها برای پول او  ریختند تا مردم بدانند که آن اش اعدام نمودند و پولهای او را روی شکمش در خانه نفرت داشتند،

آوردن اسلحه به قم آمدند و  به دستآنگاه برای . اند، عملی که برای مردم یک افسانه رویایی شده است نکشته

البته روشن نیست که . ردیدندگاعدام  جمعاا سلح کردند، تا اینکه بعداا دستگیر و  یک پاسبان قمی را با چاقو خلع

خواستند با  شاید نمی. اند کردهو در همان نهاوند اقدام ناند  آوردن اسلحه به قم آمده به دستها برای  چرا آن

این . گروه عباد در نهاوند اثر عظیمی گذاشت .کشتن یک پاسبان همشهری روی مردم نهاوند اثر بگذارند

شده و مردمی این انقلبیون دلیر و این  های حساب هدف. تأثیرگذاری به هیچ صورتی دیگر ممکن نبود

آنان برای  عملیات. اند ای در سر نداشته که هیچگونه گرایش ماجراجویانهدهد میان ی واقعی نشها کمونیست

گروه عباد به . این خواست مرحله کنونی جنبش است. اند رخنه در دل مردم بوده و به این کار نیز موفق شده

یا این حرکت آ حال به نظر مخالفان مبارزه مسلحانه،. تجربگی نظامی از بین رفت دلیل ضعف سازمانی و بی

گونه در گوشه و کنار ایران  جامعه است یا ناشی از ترویج افکار دبره و کاسترو است؟ گروههای دیگری از این

گروهی که چند وقت پیش در قزوین با چاقو پاسبانی را خلع  مثلا  .ها خبر نداریم وجود دارند که متأسفانه ما از آن

با شرایط  قهرآمیزکلی  به طورآیا مبارزه مسلحانه و یا  :را بررسی کنیم مسئلهاما از سوی دیگری  .سلح کردند

ه ب ها تودهتحمیل کنیم، یا اینکه این شکل از مبارزه را خود  ها تودهآن را به  خواهیم میجامعه ما بیگانه است و ما 

باز گردانیم؟ برای جواب  ها تودهتکاملش دهیم و به  خواهیم میایم و  ها آموخته اند و اکنون ما آن را از آن کار برده

نبه جا همهکه در نتیجه سرکوب  بینیم میهای اخیر کشورمان نگاه کنیم،  گفتن به این سؤال اگر به تاریخ سال

وقایع . دشمن، خلق دریافته است که یا باید از حقش بگذرد و یا با زور آن را بگیرد به وسیله ها تودهاعتراضات 

ی مردم کشور ما بود و متأسفانه ها تودهبه یاد آوریم که نقطه عطفی در شکل مبارزه خونین پانزدهم خرداد را 

های شرکت واحد را به خاطر گران شدن قیمت  باران اتوبوس سنگ. کوچکترین درسی از آن نگرفتند ها دگماتیست

دهقانان را  قهرآمیزهزارها مورد مقاومت . بلیت به یاد آوریم که تقریباا بلفاصله پس از گران شدن بلیت شروع شد

چون . گیرند میرا جدی  قهرآمیزفقط مبارزه  ها تودهحقیقت این است که . در مقابل ماموران دولتی به یاد آوریم

را هم از  قهرآمیزحال ما باید این مبارزه . شود میپذیر نیست و بزودی سرکوب  ه مبارزه دیگری امکانبینند ک می

رپیچ و خم در پیش دارد که به نظر این کار مسیری طوالنی و پ   تکامل بدهیم، نظر شکل و هم از نظر سازمان
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ما  قلبی و کارگران آگاه است،نظامی مرکب از روشنفکران ان-رسد اولین قدم آن تشکیل گروههای سیاسی می

 . باز در این مقدمه به این مطلب خواهیم پرداخت

 

 ها تودهدر مورد کار سیاسی با  -۵

و به کتاب رفیق مسعود و سایر آثار تئوریک ما ایراد  شود میزیاد حرف زده  ها تودهاغلب از کار سیاسی با 

 ،یدتوان میدر شرایط کنونی هم ممکن است ولی شما چون روشنفکرید ن ها تودهند که کار با گوی میو  گیرند می

را تشریح کنیم و  ها تودهاساس باید نخست مفهوم کار سیاسی با  در جواب این ادعای بی .این کار را بکنید

 :بودن یا نبودن خودمان حرف بزنیم فکر، روشن مسئله دربارهسپس 

یکی کار سیاسی منفرد با یک یک آنان و جلبشان  اصوالا فقط به دو صورت ممکن است، ها تودهکار سیاسی با 

نوع اول را نه . در سطح وسیع و عمومی ها تودهی انقلبی و دیگری هم کار سیاسی با ها سازمانبه گروهها و 

مورد دوم، یعنی کار  اما در .دهیم میبر شواهد عینی بهتر از هر کسی انجام  بلکه بنا .دهیم میتنها ما انجام 

کردن و غیره  نظر از کارهایی مانند اعلمیه پخش در سطح وسیع و همگانی اینگونه کار، صرف ها تودهسیاسی با 

یعنی . پذیر است ، فقط در رابطه با شکلی از مبارزه امکاندهیم میکه باز آن را هم ما بیشتر از هر کسی انجام 

هایی که دور از  این کار هم در شرایط کنونی علیرغم حرف آن. آن را رشد داد شرکت کرد و ها تودهباید در مبارزات 

را  ها تودهزیرا دشمن اشکال مبارزه . است غیرممکن، مشکل نیست بله دهند مینشینند و فقط شعار  ماجرا می

ها و  اعتصاب. که جریان داشته باشد دهد میو فقط در کادری مشخص و محدود اجازه  کند میشدیداا کنترل 

جمعی اوالا تحت کنترل و رهبری سندیکاهای وابسته به سازمان امنیت است دوماا دشمن  های دسته اعتراض

 کند میها رسیدگی  ها و اعتراض کنندگان در این اعتصاب شدیداا بر پرونده، زندگی و حتی روابط خصوصی شرکت

های فردی هم از نظر  ی گاهی اعتراضحت. ی سیاسی در آن وجود نداردها سازمانامکان رخنه گروهها و  و

تازه بر فرض اینکه یک گروه سیاسی هم بتواند در یک اعتصاب یا اعتراض . ماند سازمان امنیت دور نمی

ماند که آن گروه قادر نیست شکل مبارزه را  می مسئلهجمعی رخنه هم بکند و گیر پلیس نیفتد باز این  دسته

بد نیست در زیر چند . ترین شکلی در همان آغاز آن را سرکوب خواهد کرد ارتقاء دهد، زیرا پلیس به بیرحمانه

 :با یکدیگر را یاد کنیم ها تودهنمونه از کنترل سازمان امنیت بر روابط سیاسی 

 

پیش کارفرما بروند و از او بخواهند که بر اساس قوانین و مقررات تقسیم  گیرند میکارگران یک کارخانه تصمیم  ـ

فردای آن روز کارگران پیشقدم این اعتراض با درخواست . ها حقوق بپردازد مشاغل که دولت معین کرده به آن

 .شوند از طرف پلیس دستگیر می ملیم،

های  رود یک کارگر ساده با رعایت احترام میناسیونال  وقتی که وزیر کار به کارخانه ایران ،38۳3در سال  -

که تولید روزانه  بینیم میسود کارخانه چقدر است ولی با چشممان  دانیم مید که ما نگوی میمعمول به او 

کارخانه نسبت به چند سال پیش چند برابر شده، در حالی که سهم ما از سود ویژه زیادتر نشده، در آنجا 

د ولی فردای آنروز او را که آذربایجانی بوده، همراه با تمام کارگران گوی میالبته کسی چیزی به این کارگر ن

تی به اونیفورم .بی.یک راننده شرکت تی .کنند میبیرون  ناسیونال از کارخانجات ایران ،آذربایجانی دیگر

د، من خجالت گوی میو  کند میای که شرکت برای رانندگان خودش معین کرده بود، اعتراض  مسخره

  .دهد میو مورد تهدید قرار  کند میفردای آنروز سازمان امنیت او را احضار  .کشم این لباس را بپوشم می

بر  .اند داده چون سند زمینش را به او نمی شجاعی از یکی از روستاهای مرند،، روستایی ۳1اسفند  در -

، یکماه کند میپردازد، ولی کسی به حرفش گوش ن اساس سلسله مراتب به شکایت و دادخواهی می

 .کند میدر آنجا هم کسی به حرفش گوش ن. کشد سرگردان بود، تا اینکه کار به استانداری آذربایجان می

که اگر به شکایت او رسیدگی نکنند، باالی درخت جلو  کند میجاع که پیرمرد هم بوده، تهدید روستایی ش
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او به گفته خود عمل . گیرند میدی نجولی حرفش را . استانداری خواهد رفت و اصلا پایین نخواهد آمد

پلیس که کنترل از  .آیند شوند و به تماشای ماجرا می مردم تبریز باخبر می .رود و باالی درخت می کند می

ولی پیرمرد . آنقدر به پیرمرد آب بپاشد تا مجبور به پایین آمدن شود گیرد میتصمیم  شود میدستش خارج 

گروه عظیمی از . آویز خواهد کرد دهند خود را حلق که اگر این کار را ادامه کند میو تهدید  کند میمقاومت 

نگریستند، آنان تجسم آرزوی  به مقاومت پیرمرد شجاع میمردم تبریز که به تماشا آمده بودند، کنجکاوانه 

جرثقیل  باالخره جرثقیل آتش نشانی را آوردند که کوتاه بود،. دیدند خود را در این مقاومت قهرمانانه می

در همان باالی جرثقیل و در جلو چشم هزاران  در ضمن،. دیگری آوردند و بدین ترتیب پیرمرد را پایین کشیدند

چون قضیه قابل پنهان کردن . بعدش هم او را زندانی کردند پیرمرد را کتک سختی زدند، گان حادثه،نفر بینند

  .هم زدن نظم شهر زندانی شده هها نوشتند که پیرمردی به خاطر ب آنروز روزنامه نبود، فردای

بعد از پایان کار روزانه، یکی از همکاران خود را که با او  (توجه کنید کارگر آگاهی نه روشنفکر)کارگر آگاهی  -

های صمد بهرنگی را که در کتابفروشی آزادانه  و یکی از کتاب برد میدوست بوده با خود به کتابفروشی 

های گشتی سازمان  در جلو کتابفروشی سرنشینان یکی از ماشین. خرد برای او می شد میخرید و فروش 

ند باید بگویی که چه کسی به تو کتاب گوی میو . کنند میشوند و دستگیرشان  وک میها مشک امنیت به آن

که به او سیلی بزند، فحش خواهر مادر  کنند میگیرنده را مجبور  خواندن را یاد داده، بعدش هم کارگر کتاب

  .بدهد و تف در صورتش بیندازد

ساده دو  (نه سیاسی)و یک نمونه از روابط فکری  اه تودهی پراکنده ها اعتراضهایی از  این نمونه ،به هر حال

واقع بدون کنترل سازمان امنیت ممکن نیست و چنانکه   تر بدون رهبری سندیکا و در ی وسیعها اعتراض .کارگر بود

 ،ها نه ممکن است و نه اگر هم در موردی ممکن باشد و گروههای انقلبی در آن ها سازماندیدیم، رسوخ 

اما نوع دیگری هم، . ها و ارتقاء شکل مبارزه وجود ندارد چون امکان سازماندهی آن .آورد می باره ای ب نتیجه

ها خیلی خشن و خارج از کنترل دشمن  اینگونه اعتراض. اعتراض و اعتصاب و غیره هست که از آن نام نبردیم

ها اوالا در شرایط کنونی  اضاینگونه اعتر. شود میظاهر  ها تودهاست که گاهی به ندرت و مانند یک توفان خشم 

مشروط به نفوذ قبلی گروهها و سازمانهای انقلبی در  صرفاا ها  بینی هستند، دوماا استفاده از آن پیش غیرقابل

ی خشن درست است که از کنترل ها اعتراضاز این گذشته این . ست، که آنهم دیدیم ممکن نیستها تودهمیان 

کنندگان و حتی  ها و مبارزات تحریک شوند و آنگاه هنگام دستگیری میولی بزودی خاموش  شود میدولت خارج 

گذارد که در  آگاهی یأس آوری از خود به جای می ها این اعتراض طبعاا . رسد شرکت کنندگان ساده آن فرا می

از  .دگوی میاست که رفیق پویان  (مطلق کردن قدرت دشمن و مطلق کردن ضعف خود)جهت همان دو مطلقی 

یم آگاهی، که این یأس ناشی از واقعیتی است و آن اینکه دشمن قدرت مطلق سرکوب این گوی میآن جهت 

سوی واقعیت است و  آور که این آگاهی فقط ناظر بر یک یم یأسگوی میشکل از مبارزه را دارد و از آن جهت 

د باشد که این اعتراضات را توان میبه هر حال سازمانی نیست و ن. سازد شکلی دیگر از مبارزه را مطرح نمی

. باره کمک کند برای رسیدن به یک آگاهی علمی در این ها تودهو به  رهبری و در آخر نتیجه آن را جمعبندی کند

ی کوچکی هم که هیچ ربطی به این حادثه ندارند و فقط احتمال دارد با برخی از کارگران ها سازمانتازه گروهها و 

هایی که در پی آن هست، امکان لو  با وقوع این حادثه و دستگیری ارتباطی داشته باشند،کننده در آن  شرکت

 .رفتن شان خیلی زیاد است

 

در مورد روابط گروهها و  ،ها تودهبا  (غیرنظامی)و گروههای سیاسی معمولی  ها سازمانرابطه اما این در مورد 

-ی سیاسیها سازمان)، زیرا اوالا ما کند میکلی فرق ه ب مسئله ها تودهنظامی با -ی سیاسیها سازمان

و جلب  ها توده، بهترین امکان را برای رفتن به میان غیرنظامیدر شرایط کنونی نسبت به گروههای  (نظامی

ها  هستیم و آن ها جنبشی هم ما از نزدیک شاهد این خود خودبهی ها جنبشدر مورد  ها را داریم، عناصر آگاه آن
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ها در حدود امکانات فعلی خود انجام  و ممکن است اقداماتی هم در جهت رشد آن دهیم میسی قرار را مورد برر

ای است که به مرحله بعدی رشد  مسئلهها  بدهیم، اما ارتباط بیشتر ما با این جنبشها و از جمله رهبری آن

آنچه مسلم است فقط سازمانهای  .برای ما اکنون امکانات عملی کار مطرح است .خودمان مربوط است

نظامی در -ی سیاسیها سازمانارتباط ارگانیک پیدا کنند و سپس این  ها جنبشنظامی قادرند با این -سیاسی

شوند و حزب طبقه کارگر و احزاب انقلبی دیگر و نیز جبهه واحد مبارزه  ای از رشد خود با یکدیگر متحد می مرحله

 .این امر خود مسایل قابل بحث فراوان دارد آورند که جزئیات می به وجودرا 

 

ی واقعاا انقلبی داخل کشور که اغلب این ها سازمانگروهها و . به هر حال، این تجربه ما از شرایط موجود است

به خوبی برایشان قابل درک است، زیرا از نزدیک دست بر آتش دارند و تازه در بدترین صورت خود، پس از  مسئله

خیلی جالب است که اکثریت نزدیک  .کنند میهای ما اعتقاد پیدا  یا سازمانشان و در زندان به حرفلو رفتن گروه 

ماند  اما می .ی پیشاهنگ معتقدندها سازمانبه اتفاق زندانیان سیاسی ایران به مبارزه مسلحانه گروهها و 

رافتمندانه، با شرافتی که در خور حرف ما به این رفقا این است که ش .ی انقلبی مقیم خارجها سازمانگروهها و 

بدون حمایت اسلحه و کار  ها تودهاگر واقعاا به رفتن به میان . یک کمونیست است، با موضوع برخورد کنند

البته ما مطمئنیم  .کننده نیست که خوب بیایند و بروند نان معتقدند و حرف ما هم واقعاا برایشان قانعآسیاسی با 

و این  شود میبرای بقیه حل  مسئلهشوند ولی  ای دستگیر می که شکست این کار حتمی است و باالخره عده

برای همیشه ، "نان ممکن است ولی مشکل استآو کار سیاسی کردن با  ها تودهرفتن به میان "شعار توخالی 

دادن شعارهای الکی و ذهنی، نیروهای جوان انقلبی را اما اگر اهل این کار نیستند، بیهوده با  .کند میفروکش 

و  زند میخاصه اینکه به این شعارهای توخالی خود دروغ و عوامفریبی نیز بیا .نشوند تنفریبند و مرتکب جنای

فکر خارج  حداکثر یک روابط ساده گروهی و محفلی رفقای خود را در داخل کشور که هنوز از حدود چند نفر روشن

بزنند که خود در خارج از کشور مشغول هدایت آنند و با ژست  جا ای ارج هم نخواهد شد کار سیاسینشده و خ

 که کنیم میحرف لنین را تکرار . "یم سند و شواهدی ارائه دهیمتوان مین دالیلیما متأسفانه به "خاصی بگویند 

 . "دشمنان طبقه کارگرندمن از تکرار این نکته هرگز خسته نخواهم شد که عوامفریبان بدترین "

 

مبارزه مسلحانه  "های انیز" به اصطلح دربارهمقیم خارج  "لنینیست-مارکسیست"باری، یکی از این گروههای 

  :نویسد که یکی هم این را می

ها و دالالن سیاسی  در این خلء تئوریک و سیاسی که در میان توده زحمتکش است، به رویزیونیست»

های دروغین و توجیهات سیاسی وقیحانه خویش جنبش  فرصت خواهد داد که با وعدهم وطنی ساپورتونی

های دور  راهی که فقط تجربیات خونین سال ،راه زیانمندی کشاننده زحمتکشان ایران را بار دیگر ب

 «.رسوائی آن را بر مل خواهد کرد

 

ه آن نه تنها از اوضاع ایران هیچگونه جز عوامفریبی چیز دیگری نیست، مگر اینکه بگوییم نویسنده این حرف ب

ای  آخر در ایران کنونی امکان وجود جنبش توده .داند میرا هم ن مسلنینی -مسمارکسی خبری ندارد، بلکه الفبای

ها  م وطنی امکانپذیر است؟ نویسنده آنقدر از رویزیونیستسها و دالالن سیاسی اپورتونی با رهبری رویزیونیست

-ولی مجبوریم برای برخی از مارکسیست. هرچند ذکر بدیهیات خواهد بود .وسواس شدهآید که دچار  بدش می

و  ها اپورتونیستلنینیست های خارج از کشور توضیحی بدهیم تا خیالشان از این بابت راحت باشد که اوالا 

مبارزات  زه توسعهدوماا تضادها اجا. نان کار سیاسی کنندآند به میان مردم بروند و با توان میها ن رویزیونیست

و به عنوان ایجاد  ها چریکخاطر صرف مقابله با ه یم حتی بژر سوماا  .نخواهند داد ها تودهاپورتونیستی را در بین 

 ها تودهند هیچگونه جنبشی را که در کنترل و اداره سازمان امنیت نباشد در میان توان میسوپاپ اطمینان هم ن
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ی مدرن ها اپورتونیستحتی رخنه  .ی کلسیک خیالمان کاملا راحت استها اپورتونیستما از جانب . تحمل کند

ی ها اپورتونیستفقط نگرانیمان این است که در شرایط کنونی این  .دانیم میممکن ن ها تودهرا هم در میان 

 .کنند میها را یا قربانی و یا عاطل  سازند و آن ای از عناصر آگاه را منحرف می مدرن، عده

 

کلی، حال به این سخن مخالفان مبارزه  به طور ها تودهی انقلبی با ها سازمانرابطه گروهها و  دربارهاما، این 

این ادعا واهی و . ید با توده بیامیزیدتوان میند شما چون روشنفکرید نگوی میمسلحانه پاسخ بدهیم که به ما 

و در جواب باید بگوییم که اوالا ما . اند کردهنان بر اساس الگوی خودشان راجع به ما اظهار نظر آ .نادرست است

کارگری -کر نیستیم، بلکه یک سازمان روشنفکریفهای خارج از کشور فقط روشن لنینیست-مانند مارکسیست

های کارگران و  از خانواده (نظامی-ی سیاسیها سازمانگروهها و )ما  روشنفکربسیاری از رفقای  دوماا  .هستیم

اند و چنانکه رفقای  ها ارتباط داشته طریق با این خانواده هره ن هستند و یا بوران و حتی دهقانا پیشه

سوماا بسیاری  .نیستند ها تودهزاده جدا از  پندارند، روشنفکران اشراف لنینیست خارج از کشور می -مارکسیست

ها  ده و حتی بعضی از آنفراهم بو ها تودهها به  اند امکان دستیابی آن از روشنفکران ما چون در داخل جامعه بوده

در اینجا ما راجع به رفقای کارگر چریک فدایی خلق حرف . اند اند و کار و زندگی کرده گشته ها تودهسالها در میان 

-بد نیست برای نشان دادن تفاوت کیفی این روشنفکران با روشنفکرانی که در تصور مارکسیست .زنیم می

ای  ی فدایی خلق را با اشاره چند کلمهها چریکهای خارج از کشور وجود دارد، چند نفر از روشنفکران  لنینیست

بهروز دهقانی فرزند یک کارگر بوده و چهارده سال در روستاهای آذربایجان با رفیق صمد  :شان نام ببریم به زندگی

فرزند یک خانواده نسبتاا فقیر بوده که  مرضیه احمدی اسکویی. بهرنگی نویسنده خلقی ایران معلمی کرده بود

سال کارگر قالیباف بود که بعداا درس خوانده بود و  31مناف فلکی  .هفت سال در یک شهر کوچک معلم بود

بار، آهنگری و غیره  جواد سلحی سالها شغلهایی مانند معلمی در روستا، رانندگی تاکسی .دانشجو شده بود

زاده  دمحم تقی. دار کتابخانه پارک شهر شده بود در پهلوی ماهیگیر بود و بعداا کتاباحمد زیبرم سالها در بن. داشت

کاظم . فرزند یک دهقان بود که عمر روشنفکری او فقط دو سال سپاهی دانش در روستایی از اصفهان بود

لها معلم احمد فرهودی سا .سال نیز معلم روستاها بود 31سعادتی، در کودکی در روستا زندگی کرده بود و 

روشنفکران یک قشر وسیع اجتماعی هستند که البته چون از ارزش اضافی تغذیه  .روستاهای مازندران بود

از نظر پایگاه طبقاتی به طبقه بورژوازی تعلق دارند ولی این قشر اجتماعی دارای عدم تجانس  بنابراین ،کنند می

هم فلن استاد دانشگاه هاروارد  هستند، ها تودهنان از میان آبرخی از . ی شدید داخلی استنو ناهمگو

را درک کنند را  ها تودهند توان میروشنفکران ن ،ای عبارت کلیشه توان میآیا . است و هم صمد بهرنگی روشنفکر

لنینیست مقیم خارج کشور ما این است که ـ  عیب کار رفقای مارکسیست .کار برده ها ب در مورد هر دوی آن

از . نه صمد بهرنگی را و نه احمد زیبرم را ،، همان استاد دانشگاه هاروارد را در نظر دارندوشنفکررند گوی میوقتی 

اند و اکنون نیز در برنامه  ها به منظور مشخص کارگری کرده سازمان ما اغلب مدت روشنفکرها گذشته رفقای  این

امکانات  رفقای روشنفکری هم که .ها به کارگری بروند سازمان است که باید کادرهای جدید روشنفکری مدت

به به علوه، اینگونه رفقا با رفقای کارگر . های کارگری در تماسند کارگری را ندارند از طریق رفقای دیگر با محیط

ها گذشته ما رابطه خیلی محدود و ناچیزی و آنهم از طریق رفقای  از همه این. کنند میروزی زندگی  شبانه طور

کارگری و فقیرنشین است، های  ی ما اغلب در محلهزرو تماس شبانه روشنفکری داریم،های  سمپات با محیط

، کنیم میهایی که ما کار و زندگی  در محیط. پذیر نیست امکان صورت بدینکاری که در شرایط زندگی علنی 

 شود میروشن با توجه به این، . داشتن هر گونه رفتار و حرکت روشنفکری از نظر امنیتی برای ما خطرناک است

هستیم،  "روشنفکرانه"بودن ما و اینکه چون دارای خصوصیات  "روشنفکر"که چقدر ادعای مخالفان ما مبنی بر 

خیلی جالب است که این اتهامات را روشنفکرانی به . اساس است باشیم واهی و بی نمی ها تودهبا قادر به کار 

معلوم . کنند میاند و پیپ دود  که خودشان در پشت میز کارشان در رم و پاریس و لندن نشسته زنند میما 
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بسیار خوب ما  .اند، حتماا از آثار رفیق مائو را از کجا آموخته ها تودهنیست این رفقای دلسوز ما خود کار کردن با 

هایشان کنند و تجربیاتش  ها و روزنامه تا تیتر مجلهایم  ها گذاشته ایم، منتها نامش را برای آن هم این آثار را خوانده

 . دهیم میرا هم خودمان در زندگی روزانه مورد استفاده قرار 

 

 در مورد امر سیاسی و امر نظامی -۴

که امر نظامی را  گیرند میبرخی از مخالفان ما به علت برداشتی سطحی که از این دو اصطلح دارند به ما ایراد 

و از امر  گیرند میاینان خود معنای فرضی و قراردادی برای امر سیاسی در نظر  .ایم بر امر سیاسی مقدم داشته

کلی در  به طور توان میهیچوجه استنباط درستی ندارند واقعیت این است که امر نظامی را ن نظامی هم به

به عبارت دیگر . بارزه است و امر نظامی شکلی از مبارزهامر سیاسی محتوای م. مقابل امر سیاسی قرار داد

کار تئوریک و مبارزه مسلحانه، همه اشکالی از کار سیاسی  ،ها توده، سازماندهی ها تودهتبلیغ و ترویج در بین 

زیرا که  .واقع نوعی امر سیاسی هستند یعنی امر نظامی هم در. ها سیاسی است هستند، زیرا که هدف آن

ها را در  آن توان میپس ن. اسی استیواقع نوعی امر س یعنی امر نظامی هم در. ها سیاسی است هدف آن

ها و نیز کار تئوریک را فقط امر  ، سازماندهی آنها تودهاما برخی اشتباهاا تبلیغ و ترویج بین . مقابل هم قرار داد

سرچشمه این اشتباه کجا است؟ . دهند میروبروی هم قرار و در نتیجه آن را با امر نظامی در  دانند میسیاسی 

در حالی که خود  .باره است های رفیق مائو در این به تصور ما سرچشمه این اشتباه نفهمیدن و بد فهمیدن حرف

یعنی رفیق مائو صراحتاا  8".ای برای اجرای وظایف سیاسی است کار نظامی فقط وسیله" :دگوی میرفیق مائو 

منتها رفیق مائو در مقاله . امر سیاسی هدف مبارزه و امر نظامی شکلی از اشکال مبارزه است د کهگوی می

گری، به کسانی که فقط در پی پیروزی های  روحیه نظامی دربارهدر قسمت،  ،اصلح نظرات نادرست در حزب

ال دیگر مبارزه و اشک دارند مینظامی و دست آوردهای نظامی هستند، هدف سیاسی مبارزه را از نظر دور 

 :دگوی میتازد و  می گیرند مییا نادیده  کنند میسیاسی را نفی 

که گویا وظایف ارتش سرخ با وظایف ارتش سفید یکسان است و آنهم تنها  کنند میاین رفقا گمان »

که ارتش سرخ چین سازمان مسلحی است که وظایف سیاسی  کنند مینها درک نآ .باشد جنگیدن می

وجه نباید کار خود را فقط به جنگیدن  هیچ ویژه در حال حاضر، بهه ارتش سرخ ب .دهد میانقلب را انجام 

  .«.محدود سازد

 

بگوید که نباید هدف مبارزه فدای شکل مبارزه شود، یعنی امر نظامی که شکلی از  خواهد میواقع رفیق مائو  در

همین قرار دادن امر . مبارزه است خود به هدفی تبدیل شود و هدف اصلی که امر سیاسی است فراموش شود

 علل تنزله در شرایطی خاص، یعنی در شرایطی که ب (رفیق مائو به وسیله)نظامی در برابر امر سیاسی 

سبب شده  کند میو با امر سیاسی تضاد پیدا  شود میآگاهی نظامیان، امر نظامی به چیزی برای خود تبدیل 

ها قائل  واقع تضاد بدون وحدت بین آن است که برخی امر نظامی را مطلقاا در مقابل امر سیاسی قرار دهند و در

ل و محتوا است و کار نظامی اصوالا نوعی در حالی که تضاد بین امر نظامی و امر سیاسی تضاد بین شک. شوند

اعدام فرسیو یک عمل سیاسی است، اعلمیه پخش کردن هم یک عمل سیاسی  مثلا . کار سیاسی است

یم بر اساس شرایط تشخیص توان میاگر این حقیقت را قبول کنیم، آن وقت  .دارد میمنتها اولی شکل نظا ،است

لیون یتأثیر سیاسی اعدام فرسیو را حتی یک م. درجه اول را دارد دهیم که چه شکلی از مبارزه سیاسی اهمیت

بنابراین اگر همراه با اعدام فرسیو اعلمیه هم پخش کنیم، البته بهتر است،  .د ایجاد کندتوان میاعلمیه هم ن

ر ولی اگر این کار هم نشد یعنی همراه با اعدام فرسیو اعلمیه پخش نکردید، این بدان معنی نیست که ام

                                                           
۱۵۱ صفحه ،۱جلد مائوتسه دون، منتخب آثار،( ۳  

همان( ۴  



 "تاکتیکهم استراتژی، هم  -مبارزه مسلحانه " طلبان در مورد پاسخ به فرصت: حمید مؤمنی

 

www.siahkal.com 17 

 

کشتن فرسیو خود به تنهایی پیروزی سیاسی بزرگی است و در . ایم نظامی را بر امر سیاسی مقدم داشته

روشنفکران، کارگران آگاه و پیشه وران آگاه تأثیری شگفت انگیز دارد، در حالی  به ویژهبسیاری از اقشار جامعه، 

ای قابل جبران  اش چندان زیاد نیست و برای دشمن ضربه که اهمیت نظامی آن نسبت به اهمیت سیاسی

 :دگوی می احمدزادهرفیق  .است

سیاسی  صرفاا د شکل توان یمسیاسی  توجه داشت که بسته به شرایط مختلف، کار ماهیتاا  دقیقاا باید »

د توان مینظامی باشد و یا حتی -د کار سیاسیتوان می داشته باشد، .(خ .ف .چ - غیرنظامی: بخوانید)

 «.یک کار نظامی باشد صرفاا 

 

، برای اینکه بدانیم در این کار، امر سیاسی مقدم گیرد میچریکها انجام  به وسیلهپس وقتی که یک کار نظامی 

 .اعدام تیمسار طاهری را در نظر بگیریم مثلا . بوده است یا امر نظامی باید به هدف و تأثیر آن فکر کنیم

 

گفتند و به  تهران مردم به هم تبریک می ربرادران دلیر مجاهد اعدام شد، در بازا به وسیلهموقعی که طاهری 

حاال اگر کسی بیاید و بگوید که چون برادران مجاهد قبل از . ندداد میشادباش این واقعه شیرینی به هم 

اند،  ، طاهری را کشتهها تودهها و تبلیغ و تهیج وسیع  سخنرانی کردن برای مردم و اعلمیه پخش کردن بین آن

گفت امر  توان میپس این تقدم امر نظامی بر امر سیاسی است، آیا چنین کسی دیوانه نیست؟ تنها در صورتی 

اگر یک عمل . نظامی بر امر سیاسی مقدم شده است که امر نظامی در خدمت امر سیاسی مشخصی نباشد

یم بگوییم که امر نظامی بر توان میآن وقت  معنی و یا دارای یک معنی اتفاقی بود، نظامی از نظر سیاسی بی

ولی آیا در میان تمام عملیات نظامی ما حتی یک نمونه هم از اینگونه عملیات  .امر سیاسی مقدم شده است

یافت؟ البته در هر عمل نطامی برای ما پیروزی نظامی هم کمابیش مطرح است، ولی این پیروزی  توان می

، کشته شدن کنیم میوقتی که به فرسیو حمله  مثلا . ستدر خدمت همان هدف سیاسی ا صرفاا نظامی هم 

حتمی او برای ما اهمیت دارد، این یک پیروزی نظامی است ولی چشمداشت ما از این پیروزی نظامی، تأثیر 

ند که مشکلت نظامی برای ما در شرایط کنونی گویا سبب شده گوی میبرخی از مخالفان ما  .سیاسی آن است

این حرف خیلی  سیاسی مبارزه کم توجه باشیم و بیشتر به شکل نظامی آن توجه کنیمهای  است که به هدف

توجهی کنیم، نابود  اگر به مشکلت نظامی کم. اگر ما چنین کنیم جامعه ما را تنبیه خواهد کرد. احمقانه است

این . سیاسی کنیمهای  ای است که پیروزی نظامی را فدای هدف پاافتاده پیش مسئلهبرای ما یک . خواهیم شد

های نظامی صرف بودیم، مسلماا  ما اگر در پی پیروزی .است معنی درست تقدم امر سیاسی بر امر نظامی

 کنند میکسانی که بین امر نظامی و امر سیاسی رابطه متافیزیکی برقرار  .عمل و سرنوشتمان چیز دیگری بود

آنان  .اند کردهترین مفاهیم دیالکتیک ماتریالیستی را درک ن ابتدائی ،دهند میها را مطلقاا در مقابل هم قرار  و آن

های امتحانی را کلمه به کلمه با متن کتاب درسی تطبیق  ندذهنی هستند که ورقهسواد و ک   مانند معلم کم

در  .ای را با متن آثار رفیق مائو تطبیق کنند، نه مفهوم آنرا کلمات و جملت هر نوشته خواهند می، آنان کند می

برای آنان کلمات و جملت، . اقع تقصیری هم ندارند، چون فرمالیسم ناشی از جدائی تئوری از عمل استو

از نظر اینان، امر نظامی برای خود چیزی است و امر . شخصیت مستقل دارند، مستقل از واقعیت زنده و متحرک

خیلی جالب  .با آن مخالف استد امر سیاسی باشد و توان میسیاسی هم چیز دیگری و در نتیجه امر نظامی ن

 .است، مثالی جالب برای تدریس متافیزیک است

 

رابطه امر سیاسی با نظامی،  مسئله: دیگری مطرح کرد به صورترا به تصور ما باید  مسئلهبه هر حال، 

مبارزه مسلحانه ما را در  مسئله توان میوجه ن هیچ گری در ارتش است که به ای مربوط به انحراف نظامی مسئله
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 .رابطه اشکال مبارزه را مطرح ساخت مسئلهمبارزه مسلحانه ما، باید  مسئلهبرای مطالعه . قالب آن مطالعه کرد

  :دگوی میلنین 

بدون در نظر گرفتن . مارکسیسم بدون قید و شرط معتقد به یک برخورد تاریخی با اشکال مبارزه است»

نه بحثی در این باره به معنای عدم درک الفبای ماتریالیسم دیالکتیک هر گو موقعیت مشخص تاریخی،

در مراحل گوناگون تحول اقتصادی و در رابطه با شرایط مختلف سیاسی، فرهنگ ملی، شرایط . است

شوند و طبق آن سایر اشکال مبارزه نیز که در  زندگی و غیره، اشکالی از مبارزه ارجحیت یافته، عمده می

هر کوششی در رد یا تأیید شکلی از مبارزه  .تر اهمیت قرار دارند، تغییر می یابند رجات پاییندرجه دوم و د

بدون توجه عمیق به موقعیت مشخص و مرحله مشخص جنبش، به معنای رها کردن چارچوب 

  .«.مارکسیسم است

 

ای صادق نیست، بلکه در مورد اشکال مبارزه سازمانها انقلبی نیز  اشکال مبارزه توده دربارهاین گفته لنین فقط 

ی طبقه خود نیز به هر حال باید ها تودهی انقلبی برای پیوستن به ها سازمانزیرا گروهها و  .صادق است

اینکه چگونه این اشکال مبارزه را با هم تلفیق کنند و اینکه کدام شکل مبارزه  .اشکالی از مبارزه را انتخاب کنند

 کند میلنین این سخن کائوتسکی را تأیید . ها اصلی باشد و کدام فرعی، بستگی به شرایط زمان و مکان دارد آن

 :که

ها را  آن توان میی نبحران های آینده، اشکال نوینی از مبارزه را به دنبال خواهد آورد که در شرایط کنون»

  .«.بینی کرد پیش

 

البته اشکال دیگر مبارزه نیز در کنار آن . در شرایط کنونی، مبارزه مسلحانه برای ما شکل اصلی مبارزه است

اما اشکال دیگر مبارزه فقط به اعتبار مبارزه مسلحانه و در پوشش  .وجود خواهد داشت و با آن تلفیق خواهد شد

داد بزند، ولی تاریخ  خواهد میهر کس این را قبول ندارد، هر چقدر دلش . د وجود داشته باشدتوان میحمایتی آن 

 . فرمان مرگ او را صادر کرده است

 

 حزب و چریک -۳

که ضرورت حزب طبقه کارگر را به عنوان پیشاهنگ انقلب انکار کرده  گیرند میایراد  احمدزادهبه کتاب رفیق 

های او بیندیشند  باره توجه کنند و به محتوای حرف های خود رفیق در این به گفتهبعد هم به جای اینکه  .است

در اینجا ما . زند میآ روند و انتقاد از کتاب رفیق را با انتقاد از نظریات دبره در هم می یکراست به سراغ دبره می

است یا غلط و تا چه اندازه  پردازیم که آیا نظریات دبره در مورد حزب و چریک درست اصلا به این موضوع نمی

ضرورت حزب را پذیرفته است  احمدزادهاصلی در اینجا برای ما این است که رفیق  مسئله .درست و یا غلط است

 :دگوی میو 

ی پرولتری در یک حزب ها سازماناتحاد گروهها و  ...ما یقین داریم که برای تأمین هژمونی پرولتاریا و»

با علم  .نک به شکلی مشخص و کنکرت برای ما مطرح نیستای مسئلهاما این  واحد ضروری خواهد بود،

موقع و در پروسه اتحاد خلق به دور این سازمانها حزب واحد طبقه کارگر  به اینکه مطرح خواهد شد، ما به

 .«.اما اینک بگذار مبارزه مسلحانه آغاز شود. را تشکیل خواهیم داد

 

 :دگوی می احمدزادهو در جای دیگر رفیق 

                                                           
۱۳۵۳خرداد . های فدایی خلق  دو مقاله از رفیق لنین، انتشارات چریک( ۵  

 همان (۶
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کلی  به طورمشخص مطرح است و ضرورت ایجاد حزب را  مسئلهیک  به صورتاینک مبارزه مسلحانه »

 .«.پذیریم می

 

سطحی درک  به طوررا " مشخص مسئله"و در نتیجه عبارت  اند کردهاما مخالفان ما در این گفته رفیق تعمق ن

اند و معنی کلمه  توجه کنند، رفته" مسئله مشخص"جای اینکه به منظور رفیق از عبارت ه آنها ب .اند کرده

 های ایرانی مقیم خارج در"لنینیست–مارکسیست"یکدسته از . اند مشخص را از روی فرهنگ لغت نگاه کرده

مشخص برای ما مطرح باشد و بعد یادآور  به طورتشکیل حزب باید از همان آغاز  مسئلهنویسند که  باره می این

خود را برای تبلیغ و ترویج مارکسیسم در روسیه " آزادی کار"پلخانف در زمانیکه گروه شوند که حتی برای  می

به "مطرح بود، در جواب اینان باید بگوئیم که اگر منظورتان از " مشخص به طور"تشکیل حزب  مسئلهتشکیل داد 

شخص مطرح م به طوردر این صورت برای ما هم ضرورت تشکیل حزب  ،گوئید این است که می" مشخص طور

اکنون مشخص و معلوم است که حزب طبقه کارگر باید تشکیل شود و مبارزات  یعنی برای ما هم از هم .است

کار رفته است و ه ب" معلوم و تمیز داده شده ،معین"در اینجا کلمه مشخص به معنی  .را رهبری کند ها توده

آری ما  .کلی مشخص است به طوراین است که ضرورت تشکیل حزب " مشخص مطرح است به طور"منظور از 

برای ما مطرح است و این را قوانین عام  مشخص به طورهم این حرف را قبول داریم که ضرورت تشکیل حزب 

بگوید که  خواهد میاو ن. دیگری است چیز" مشخص مسئله"از  احمدزادهاما منظور رفیق  .دگوی میتاریخ به ما 

بگوید که تشکیل حزب از نظر عملی در  خواهد میمشخص برای ما مطرح نیست، بلکه  به طورضرورت حزب 

برای پلخانف هم موقعی که گروه آزادی کار را  بنابراینمشخص برای ما مطرح نیست،  به طورشرایط کنونی، 

یکبار دیگر جمله رفیق را مرور . مشخص مطرح نبود به طورتشکیل حزب از نظر عملی،  مسئلهتشکیل داد 

  :کنیم می

 ".به شکلی مشخص و کنکرت برای ما مطرح نیست ۱نکای  مسئلهاما این "

 

را کمی  مسئله. چرا ولی روشن است که گفته رفیق به شکلی بسیار سطحی استنباط شده دانیم میما ن

مشخص است و هیچ شکی هم در آن  کلی به طورتشکیل حزب  ضرورت هم اکنون برای ما: بیشتر بشکافیم

و این امر کاری با شرایط ویژه این یا آن جامعه  کند مینیست، زیرا ضرورت تشکیل حزب را قانون عام تاریخ تعیین 

طبقات وجود دارد، مبارزه طبقاتی  جا همهدر : جا یکی است بندی شرایط در همه به عبارت دیگر استخوان. ندارد

ی و یا پیروزی جند طبقه انقلبی به رهبری طبقه دار سرمایهنی پیروزی طبقه کارگر بر است و انقلب نوین به مع

کلی مشخص  به طورضرورت حزب را  جا همهپس همین شرایط کلی، در  .کارگر بر طبقات ارتجاعی است

تشکیل حزب از نظر عملی چی؟ این  مسئلهاما  .د این ضرورت را نفی کندتوان میسازد و شرایط ویژه ن می

مطرح  به طور مشخصمشخص مطرح باشد و ممکن است  به طوردر یک زمان معین، ممکن است  مسئله

چرا؟ برای اینکه . تشکیل حزب از نظر عملی به طور مشخص مطرح نیست مسئلهاکنون در جامعه ما  هم .نباشد

ای شوند، یعنی  بیایند، سپس این سازمانها توده ودبه وجلنینیست -ی مارکسیست ها سازمانباید گروهها و 

پیدا کنند و سپس با یکدیگر متحد شوند و یا یکی دیگران را جذب کند و حزب طبقه  ها تودهارتباط ارگانیک با 

فعلا کاری با واقعی یا )لنینیست -ی مارکسیستها سازماناما آیا اکنون گروهها و . کارگران را تشکیل دهند

ند با هم متحد شوند؟ روشن است توان میاند؟ آیا  ارتباط ارگانیک پیدا کرده ها تودهبا  (بودنشان نداریم غیرواقعی

تصورات  ارتباط ارگانیک ندارند و در نتیجه دانش، ها تودهبرای اینکه با  ند با یکدیگر متحد شوند؟توان میچرا ن. که نه

حاصل . که با تصورات بقیه بیگانه است زند میحرفی شان ذهنی است، در نتیجه هر کس برای خودش  و برنامه

روز تفرقه و انشعاب  هبه جای اینکه به وحدت نزدیکتر شوند روزب ها سازمانکه این گروهها و  شود میاین کار این 

                                                           
.خ .ف .چ. تکیه روی کلمه از ماست (۷  
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پس خیلی . و چون از عمل جدا هستند هرگز به نکات مشترکی نخواهند رسید شود میشان بیشتر  در بین

 مسئلهبه عبارت دیگر  .یعنی چنین چیزی ممکن نیست ند به وحدت برسند،توان میها ن ساده است که این

. مطرح نیست یکس طور مشخص نه برای ما، بلکه برای هیچبه تشکیل حزب طبقه کارگر در شرایط کنونی 

به لنینیست -ی مارکسیستها سازمانطور کلی و به ی انقلبی ها سازمانه اکنون برای گروهها و ای ک مسئله

مسئله تشکیل حزب زمانی مطرح خواهد . است ها تودهاخص، مشخصا مطرح است، ایجاد ارتباط ارگانیک با  طور

اما سازمانها و گروهها چه وقت  .ارتباط ارگانیک پیدا کرده باشند ها تودهی انقلبی با ها سازمانشد که گروهها و 

فقط در شرایط مبارزه  ها تودهارتباط ارگانیک پیدا خواهند کرد؟ به نظر ما ایجاد ارتباط ارگانیک با  ها تودهو چگونه با 

پس سازمانها و گروههایی که مبارزه مسلحانه را  .ایم پذیر است و این را ما قبلا تشریح کرده مسلحانه امکان

گروهها و سازمانهای )ها و سازمانهایی که به مبارزه مسلحانه دست بزنند  د رفت و گروهنین خواهنپذیرند از ب

ای شدن، هر چند سازمان، بر اساس خط ایدئولوژی خود با  ای از رشد و توده پس از مرحله (نظامی-سیاسی

 به وجودله حزب طبقه کارگر را یکدیگر متحد خواهند شد و یا یکدیگر را جذب خواهند کرد و احزاب انقلبی و از جم

مشخص مطرح است؟ گسترش مبارزه  به طوربرای ما از نظر عملی،  ای مسئلهاکنون چه  پس هم .خواهند آورد

اکنون، هیچگونه تلشی در جهت اتحاد  اما آیا هم. ای شدن آن مسلحانه، تثبیت آن و گام برداشتن در جهت توده

 الزم نیست؟ چرا، زنند میلنینیست واقعی که به مبارزه مسلحانه دست  -ی مارکسیستها سازمانگروهها و 

 .د در شرایط کنونی به ایجاد حزب کمونیست بیانجامدتوان میمنتها این کار فقط تا حدودی مقدور است و ن

ها حمایت  آن تجربیات خود را در اختیار گروهها و سازمانهای مختلف بگذاریم و از کنیم میاکنون ما سعی  هم

باز هم خواهند  و. اند ی فدایی خلق پیوستهها چریکاز آغاز مبارزه مسلحانه تاکنون چندین گروه به سازمان  .کنیم

ند ما را پیدا کنند، البته این یکی از مشکلت اساسی کار توان میسختی ه بسیاری از این گروهها ب. پیوست

لنینیست مخالف مبارزه -ی مارکسیستها سازماناما مشکل دیگری هم مطرح است و آن اینکه هنوز . است

اند، اگر چه اینان در خارج کشورند؛ ولی شکست دادن کامل اینان قدم مهمی  مسلحانه کاملا شکست نخورده

 . تشکیل حزب طبقه کارگر برداشته شود است که باید در جهت

 

 در مورد تسلط امپریالیسم و مرگ فئودالیسم -۶

دفن کرده؛ و " اساساا " که چرا گفته است امپریالیسم، فئودالیسم را گیرند میایراد  احمدزادههای رفیق  به گفته

که چنین چیزی ممکن نیست زیرا امپریالیسم متحد فئودالیسم  کنند میو ادعا . خود بر جامعه مسلط شده است

بعد هم نظر  .فئودال است درست مانند چین در زمان انقلب نیمه-مستعمره است و ایران همچنان کشوری نیمه

ای فئودالیسم در طی انقلب مشروطه و  ای امپریالیسم و همراه با آن تضعیف مرحله رفیق را در مورد نفوذ مرحله

ند که رفیق این جریان را که اولی در گوی میو  دانند مینادرست " انقلب سفید"کودتای رضاخان و به اصطلح 

بوده با دوتای بعدی که در جهت تنظیم و تلفیق فئودالیسم با ی ملی و بر علیه فئودالیسم دار سرمایهجهت رشد 

خورد که چرا سطح تئوریک  بورژوازی کمپرادور است در یک ردیف گذاشته و بعدش هم به اصطلح غصه می

 . چنین حرفهایی زده شود اساساا جنبش اینقدر پایین است که 

 

ای قادر به  دگماتیسم چنان ذهنشان را سنگی کرده که ذرهاند، با  به هر حال، اینان یا عاشق نادانی خود شده

واقع  اندیشیدن و تعمق در یک حرف تازه شنیده نیستند و این ناشی از جدا بودن از واقعیت مادی جامعه و در

پردازیم فقط بر  ما فعلا به این مسایل نمی .عملی است بلی سوبژکتیویسم است و یا اینکه این همه توجیه بی

باز هم از الفبای اقتصاد در  بنابرایناند،  های رفیق را نفهمیده که به هر دلیل گفته کنیم میته تاکید این نک

 :کنیم میلنینیستی شروع -شناسی مارکسیستی جامعه
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اند،  امپریالیسم و فئودالیسم را وحدتی مطلق و بدون تضاد فرض کرده  عیب کار اینان این است که اوالا وحدت بین

اند و از طرف دیگر اهداف جنبش اجتماعی مشروطه را با نتیجه انقلب  انحراف متافیزیکی شدهیعنی دچار 

 :به شرح بیشتر قضیه بپردازیم. اند مشروطه یکی گرفته

متحد  نظر سیاسیداری از  ، از طرفی با فئودالیسم و احیاناا بقایای بردهشود میامپریالیسم وقتی وارد کشوری 

، یعنی به کند میخود جذب ه آهسته بورژوازی بزرگ و متوسط داخلی جامعه را ب آهسته و از طرف دیگر گردد می

یک قشر آن به . شود میدر آغاز بورژوازی بزرگ و متوسط داخلی جامعه تجزیه . نماید بورژوازی کمپرادور تبدیل می

ایستد که به آن بورژوازی ملی  و قشر دیگر آن در مقابل آن می (بورژوازی کمپرادور) گردد میامپریالیسم وابسته 

بورژوازی ملی البته انقلبی است ولی با ادامه نفوذ و تسلط امپریالیسم و توسعه منافع او در داخل  .گوئیم می

گفت در کشورهایی مانند ایران امروز تقریباا دیگر بورژوازی  توان میتا اینکه  .شود میجامعه، به تدریج به آن جذب 

 متحدان سیاسی (داری و احیاناا بقایای برده)ذکر مجدد این نکته الزم است که فئودالیسم پس  .ملی وجود ندارد

امپریالیسم با فئودالیسم . امپریالیسم است نماینده اقتصادیامپریالیسم هستند، در حالیکه بورژوازی کمپرادور 

ی ادر عین وحدت دار( کند مین زنیم، چون این در مورد کشور ما صدق داری دیگر حرف نمی راجع به بقایای برده)

روز فئودالیسم را از مواضع اقتصادی و سیاسی  هتضاد است و امپریالیسم که دارای قدرت رشد یابنده است، روزب

برد  ، تا اینکه سرانجام فئودالیسم را کاملا از بین میگیرد میو خود جای آن را  کند مینشینی  خود وادار به عقب

، گیرد میتدریج و آهسته انجام ه این پروسه خیلی ب. شود میو سیاست جامعه مسلط  و خود کاملا بر اقتصاد

د، وحدت گوی میچنانکه رفیق احمدزاده  .زیرا امپریالیسم برای مقابله با خلق به وحدت با فئودالیسم نیاز دارد

 . امپریالیسم با فئودالیسم تاکتیکی است

 

. طبقات فئودالیسم و بورژوازی کمپرادور است در آغاز نماینده اتحاددولت : نشانده اما پایگاه طبقاتی رژیم دست

، سهم بورژوازی کمپرادور هم در حکومت بیشتر شود میبعدها هم که نفوذ اقتصادی امپریالیسم در جامعه زیادتر 

د و هم از انداز ، تا اینکه امپریالیسم، هم آن را از قدرت میشود میو فئودالیسم مجبور به عقب نشینی  گردد می

به معنی سر بریدن فئودالها نیست، بلکه الزم به یادآوری است که نابودی فئودالیسم . کند مینظر اقتصادی نابود 

ها منتقل  قتصادی فئودالاو فئودالیسم به درون خود زندگی ( وابسته)ن است که تضاد بین بورژوازی ای  مسئله

تبدیل  (شخصی یا بوروکراتیک)سابق به بورژوازی کمپرادور ، یعنی فئودالهای گردد میو در آنجا حل  شد می

 .رود در دوره خود زندگی اقتصادی فئودالها از بین میبه عبارت دیگر فئودالیسم . شوند می

 

در مورد انقلب مشروطه هم باید بگوییم که اگر چه هدف این انقلب مبارزه با امپریالیسم و فئودالیسم بود ولی 

بر  های دیگری به بار آورد؛ در نتیجه شکست انقلب مشروطه، فئودالیسم و امپریالیسم نتیجهشکست خورد و 

منتها این بار با ترکیب دیگر و با وضعیت دیگر؛ فئودالیسم از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جای ماندند،

بورژوازی کمپرادور به مقدار زیاد . تر انگلیس جای پای بیشتری در جامعه باز کرد تضعیف شد و امپریالیسم متکامل

 .بیشتر باز شد آمریکاو بورژوازی ملی به مقدار کمی تقویت شد و درها بروی امپریالیسم اروپا و 

 

اما کودتای رضاخان، این کودتا هم سبب تضعیف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فئودالیسم و تقویت بورژوازی 

 .کمپرادور گردید

 

 .برانداخت و بورژوازی کمپرادور را هر چه بیشتر بر جامعه مسلط نمود اساساا نیز فئودالیسم را  "انقلب سفید"

که بین نتایج سه واقع مختلف تاریخی یادشده، یک وجه مشترک وجود دارد و آن تضعیف  بینیم میپس 

معنی آنرا درست است و اینان  احمدزادهپس گفته رفیق  .فئودالیسم و تقویت بورژوازی کمپرادور است
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آورند، به جای اینکه تعمق بیشتری کنند و  اند که از آن سر در نمی منتها به محض آنکه حس کرده اند، نفهمیده

اند و بعد با مطالعه و بازی با کلمات  علت را در خود جستجو نمایند، اصل را بر دانایی و برتری تئوریک خود گذاشته

 .ناشی از این است که سطح تئوریک جنبش پایین است اند که گویا این حرفها چنین وانمود کرده

 

 در مورد مرحله انقالب -۷

نامند و معتقدند که  فئودال می نیمه–مستعمره  طبیعی است که کسانی که هنوز ایران را کشوری نیمه 

 درست مانند کودتای رضاخان در جهت رشد باز هم بیشتر جامعه فئودالی کهن به یک جامعه "اصلحات ارضی"

اجتماعی -را در مورد تحلیل شرایط اقتصادی احمدزادههای رفیق  فئودالی عمل کرده، گفته نیمه-مستعمره نیمه

های رفیق که مطالب تازه و  و در مفهوم گفته مسئلهایران و بررسی مرحله انقلب درک نکنند و به جای تعمق در 

د داشته توان مینان که هنوز خیال جنگ با فئودالیسم را دارند آای است و آموختنی بسیار الاقل برای  نشده طرح

 :کاری دست بزنند و سرانجام بزرگ منشانه بگویند باشد، به تحریف و مغلطه

 درباره دانیم میشناسی و ماتریالیسم تاریخی است و راستش ن توجهی به الفبای جامعه این دیگر، بی»

 .«.اش چه بگوییم

 

نیت در آن تعمق  سنمرحله انقلب ایران به طور مختصر و مفید اشاره کرده ولی اینان با ح   مسئلهرفیق به 

از نظر  موضوع را سرسری" دانند میخیلی "ساخته دگماتیستی و با خیال اینکه  ، بلکه با تصورات پیشاند کردهن

اهایشان، باز هم مطلب را از الفبای آنان، علیرغم ادع در نتیجه ما ناچاریم برای حالی کردن مطلب به. اند گذرانده

 :لنینیستی آغاز کنیم-شناسی مارکسیستی جامعه

 

دموکراتیک، انقلب دموکراتیک -انقلب بورژوا: ند باشدتوان میهای قرون جدید اصوالا فقط به سه صورت  انقلب

 .و انقلب سوسیالیستی (دموکراتیک نوین-بورژوا)نوین 

 

دهقانان در روابط تولید )انقلبی است که در آن بورژوازی، طبقه کارگر و طبقه رعیت دموکراتیک -انقلب بورژوا

شرکت دارند و رهبری آن با بورژوازی است، در این انقلب طبقه کارگر و طبقه رعیت به عنوان نیروی  (فئودالی

دموکراتیک -، انقلب بورژوادشو میو پس از پیروزی آن، دیکتاتوری بورژوازی برقرار  کنند میذخیره بورژوازی شرکت 

یا فقط بر علیه فئودالیسم است، مانند انقلب کبیر فرانسه، و یا هم بر علیه فئودالیسم و هم بر علیه 

مانند انقلب الجزایر که در این صورت رهبری انقلب با یک قسمت از بورژوازی بزرگ و متوسط، . م استسامپریالی

 .ی استضدانقلبوابسته، ر از بورژوازی بزرگ و متوسط، یعنی بورژوازی ملی است و قسمت دیگیعنی بورژوازی 

 

که ممکن )بورژوازی، دهقانان  در این انقلب نیز بورژوازی ملی، خرده. تنوع دوم، انقلب دموکراتیک نوین اس

پرولتاریا و  ، نیمهبورژوا خردهولی اگر هم رعیت باشند پس از رفرم ارضی به  بورژوا خردهاست رعیت باشند یا 

این تفاوت . ولی رهبری انقلب با طبقه کارگر است. و طبقه کارگر شرکت دارند (شوند پرولتاریا تجزیه می

در انقلب دموکراتیک نوین، پس از تصرف . دموکراتیک کهن و انقلب دموکراتیک نوین است-اساسی انقلب بورژوا

 .شود میهبری حزب طبقه کارگر تشکیل ربی با حکومت، دیکتاتوری خلق، یعنی دیکتاتوری طبقات انقل

 

 بورژوا خردهنوع سوم انقلب سوسیالیستی است که در آن فقط طبقه کارگر و اقشار پایین زحمتکشان 

طبقه کارگر رهبری انقلب را در دست دارد و پس  .به عنوان ارتش ذخیره طبقه کارگر، شرکت دارند (پرولتاریا نیمه)

در حالیکه چنانکه گفتیم، در انقلب دموکراتیک نوین، پس از  .شود میاز تصرف حکومت، دیکتاتوری پرولتاریا برقرار 
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الزم به یادآوری است که انقلب  .گردد میبا رهبری پرولتاریا برقرار  (سه طبقه)دیکتاتوری خلق  تصرف حکومت،

ترتیب که طبقه کارگر  آمیز به انقلب سوسیالیستی گذر کند، بدین مسالمت به طورند توان میاتیک نوین دموکر

پرولتاریای شهر و روستا، از طریق مبارزات  موضع مسلط را در حکومت دموکراتیک نوین دارد، با کمک نیمه

 .برد میزی را از بین بورژوا خردهاقتصادی و فرهنگی و نیز اعمال قدرت دولتی، بورژوازی و 

 

هرحال، وجه مشخصه انقلب نوین، شرکت سه طبقه انقلبی، یعنی طبقه کارگر، بورژوازی ملی و  هب

همان سه )در آن، با رهبری طبقه کارگر و سپس برقراری دیکتاتوری خلق  (از جمله دهقانان)زی بورژوا خرده

فئودال، انقلب  نیمه–مستعمره تعمره و نیمهدر کشورهای مس .باز هم با رهبری طبقه کارگر است (طبقه

داری است، ولی در کشورهای  دموکراتیک نوین بر علیه امپریالیسم و فئودالیسم و احیاناا بقایای برده

ی وابسته مانند ایران امروز که فئودالیسم دیگر در آن وجود ندارد، انقلب دموکراتیک نوین فقط بر علیه دار سرمایه

در چنین کشورهایی معموالا بورژوازی ملی خیلی . اش بورژوازی کمپرادور است نماینده داخلیامپریالیسم و 

ی بسط بیشتری مییابد، همپای آن بورژوازی ملی نیز رو به سوی نابودی دار سرمایهضعیف است و هرچه روابط 

و یا به عبارت دیگر  گردد یمم وابسته سرود، یعنی تمام بورژوازی بزرگ و متوسط جامعه به تدریج به امپریالی می

روز در فشار  هزی را روزببورژوا خرده ،شود میبه بورژوازی کمپرادور و تسلط روزافزون او بر اقتصاد این کشورها 

و زمینه مادی انقلب سوسیالیستی  کنند میو هر روز اقشار بیشتری از آن را پرولتریزه  دهد میبیشتری قرار 

زمانی که بورژوازی ملی کمابیش وجود دارد و نیز امکان شرکت بورژوازی ملی و  ولی تا ،گردد میبیشتر فراهم 

 .زی مرفه در انقلب وجود دارد، انقلب همچنان از نوع انقلب دموکراتیک نوین استبورژوا خرده

 

که انقلب دموکراتیک نوین حتماا باید بر  کنند میآنان که برداشتی دگماتیستی از تجربه انقلب چین دارند، تصور 

علیه اتحاد مشترک امپریالیسم و فئودالیسم باشد و کار اساسی آن برای دهقانان، نخست تقلیل بهره مالکانه و 

آنان وجود فئودالیسم را شرط الزم انقلب دموکراتیک نوین  .سپس تقسیم زمینهای فئودالها بین دهقانان است

ای هم  ی وابستهدار سرمایهییم که لزوماا چنین نیست و انقلب دموکراتیک نوین در کشورهای باید بگو. دانند می

بر علیه  صرفاا در این کشورها انقلب دموکراتیک نوین . د رخ بدهدتوان میها دیگر وجود ندارد  که فئودالیسم، در آن

طبقه کارگر، )زیرا وجه مشخصه انقلب دموکراتیک نوین، چنانکه گفتیم، شرکت سه طبقه . امپریالیسم است

در انقلب و برقراری دیکتاتوری سه طبقه با رهبری طبقه کارگر است نه مبارزه با  (زی و بورژوازی ملیبورژوا خرده

زی بورژوا خردهواقع شکلی از تأمین منافع   هقانان هم درتقلیل بهره مالکانه و تقسیم زمین بین د. فئودالیسم

دیگری هم باشد، مانند مبارزه برای  به صورتد توان میزی دهقانی بورژوا خردهتأمین منافع . دهقانی است

دهقانان، قطع استثمار بورژوازی کمپرادور و بورژوازی بوروکراتیک  به وسیلههای دولتی  نپرداختن اقساط و بدهی

ان خائن و بورژواکمپرادورهای دار سرمایهانان و سرانجام در مواردی مصادره زمین و وسایل تولید کشاورزی از دهق

به هر حال این  (گیرد میدر موارد کلی این مصادره مستقیماا به نفع تمام خلق انجام )روستا به نفع دهقانان 

بگوییم که  خواهیم میفعلا فقط این را . مشخص به آن پرداخت به طوراست که در جای دیگر باید  ای مسئله

کننده در آن و سپس ترکیب طبقاتی حکومت حاصل از آن، تعیین  خصلت یک انقلب را ترکیب طبقات شرکت

 :دگوی میچنانکه لنین در مورد انقلب بورژوا دموکراتیک روسیه . کند می

کراتیک آن است که یک سلسله از طبقات، گروهها و یکی از نمودارهای جنبه بورژوازی انقلب دمو»

قشرهای اجتماعی که کاملا طرفدار مالکیت خصوصی و اقتصاد کاالیی هستند و توانایی خروج از این 

کلی تمام رژیم سرواژ  به طورچهار دیوار را ندارند، به حکم شرایط محیط به بیهودگی حکومت مطلقه و 

 3.«.یوندندپ معترف شده و به شعار آزادی می

                                                           
 ۱۵۹، ص۱ق .۱جلد . منتخب آثار "دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقالب دمکراتیک" .لنین( ۱
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یک سلسله از طبقات، گروهها و "دموکراتیک را شرکت -، لنین وجه مشخصه انقلب بورژوابینیم میچنانکه 

در " قشرهای اجتماعی که کاملا طرفدار مالکیت خصوصی و اقتصاد کاالیی هستند و توانایی خروج از آن را ندارند

یا روابط تولید فئودالی، علت " کلی تمام رژیم سرواژ طوربه حکومت مطلقه و "انقلب دانسته است و بعد وجود 

یا روابط تولید فئودالی،  "رژیم سرواژ"به عبارت دیگر وجود  .شرکت گروهها و طبقات یادشده در انقلب دانسته

ولی . د باشدتوان می دموکراتیک–علت شرکت گروهها و طبقات یادشده در انقلب و در نتیجه علت انقلب بورژوا

در شرایط کشور ما که روابط تولید فئودالی وجود ندارد، ستم . دمکراتیک نیست-وجه مشخصه انقلب بورژوا

گروهها و قشرهای اجتماعی که کاملا طرفدار  یک سلسله از طبقات،"د سبب شرکت توان میامپریالیستی 

این بدانجهت است که  .در انقلب بشود "ندارند مالکیت خصوصی و اقتصاد کاالیی هستند و توانایی خروج از آن را

امپریالیسم و فئودالیسم هر دو در مقابل اقشار و طبقات یادشده، اگر چه با وسایل متفاوت ولی عمل مساوی 

و آن اعمال فشار اقتصادی و مانع شدن در راه رشد و توسعه منافع اقشار و طبقات یاد شده  دهند میانجام 

بتوانند سبب  هریک به تنهایی و یا مشترکاا  (امپریالیسم و فئودالیسم)اگر این هر دو  پس تعجبی ندارد .است

دموکراتیک برای از میان برداشتن این اعمال فشار اقتصادی  ـزیرا که انقلب بورژوا دموکراتیک شوند،-انقلب بورژوا

فئودالیسم و امپریالیسم، هم دموکراتیک، بسته به وجود –انقلب بورژوا. و موانع رشد و توسعه منافع است

د جنبه ضدفئودالی و هم جنبه ملی و هم هر دو جنبه را داشته باشد ولی در صورت وجود امپریالیسم، توان می

کننده است و جنبه ضدفئودالی آن، اگر وجود داشته باشد، فرعی و وابسته به  جنبه ملی آن اساسی و تعیین

 .جنبه ملی است

 

دموکراتیک -ای از انقلب بورژوا ما در مورد انقلب دموکراتیک نوین که شکل ویژه لنین،مبتنی بر حرف یادشده 

یکی از نمودارهای " :یم بگوییمتوان می (دموکراتیکی است که رهبری آن با طبقه کارگر است–انقلب بورژوا)است 

و قشرهای اجتماغی که  آن است که یک سلسله از طبقات، گروهها" انقلب دموکراتیک نوین" "جنبه بورژوازی

به حکم  دارند،نکاملا طرفدار مالکیت خصوصی و اقتصاد کاالیی هستند و توانایی خروج از این چهار دیوار را 

و برای مبارزه با سلطه امپریالیسم و یا برای مبارزه با سلطه مشترک امپریالیسم و فئودالیسم، " شرایط محیط"

 .پیوندند می شود میطبقه کارگر عنوان  به شعار آزادی ملی، که در تحت رهبری

 

باری، اکنون ببینیم انقلب کشور ما چگونه انقلبی است، متأسفانه در این مرحله از جنبش تعیین دقیق مرحله 

های  پذیر نیست زیرا در ایران کنونی پروسه رشد بورژوازی کمپرادور، جاری شدن سیل سرمایه انقلب ایران امکان

خارجی را به کشور و در مقابل نابودی تدریجی و در عین حال سریع بورژوازی ملی، فقیرتر شدن روزافزون 

گذرد زمینه مادی انقلب  پرولتاریا به شدت در جریان است، هر روز که می زی و رشد طبقه کارگر و نیمهبورژوا خرده

ای رشد مبارزات انقلبی خلق و تصرف قدرت و چون دورنم گردد میسوسیالیستی در کشور ما بیشتر فراهم 

ولی اگر بر . دقت و قاطعیت روشن ساخته مرحله انقلب ایران را ب توان میروشن نیست، بدین جهت ن دقیقاا 

یم بگوییم که انقلب ما هنوز انقلب توان میاجتماعی موجود ایران قضاوت کنیم، –اساس شرایط اقتصادی

به شرح . زی و بورژوازی ملی در انقلب وجود داردبورژوا خردهز هم امکان شرکت دموکراتیک نوین است، زیرا هنو

 : بیشتر این مطلب بپردازیم

چهارم جمعیت کشور ما را تشکیل  اجتماعی جامعه کنونی ما، یکی طبقه کارگر است که بیشتر از یک طبقات

شوند، یکی  لیون نفر مییم 3های خود بیش از  میلیون نفر کارگر داریم که با افراد خانواده 1، زیرا در حدود دهد می

، دهند میاینان که اکثریت جمعیت کشور ما را تشکیل . زی استبورژوا خردهپرولتاریا و اقشار فقیر  دیگر نیمه
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و دوش به دوش پرولتاریا انقلب اینان تا آخر انقلبی هستند . ارتش ذخیره پرولتاریا در انقلب ایران هستند

میلیون  ۳از . پرولتاریای ایران در روستا سکونت دارد بخش عمده نیمه .سوسیالیستی را نیز به ثمر خواهند رساند

البته ممکن  زمینی هستند که نشین، یعنی روستاییان بی میلیون خانوار خوش 1خانوار روستایی ایران، بیش از 

داشته باشند و یا زنشان در خانه گلیمی هم ببافد، ولی منبع اصلی در آمدشان از  است هر کدام یک یا چند بز

فروش نیروی کار است، در اینجا برای جلوگیری از سوءتفاهم، الزم به یادآوری است که اینان با دهقانان بی زمین 

درصد و در ویتنام قبل از  ۱۷در چین قبل از انقلب . کلی متفاوتند ههای ویتنام ب"  تادین"چین قبل از انقلب و یا 

براساس نسق  ولی اینان رعیت بودند، یعنی زمین ارباب. درصد دهقانان بی زمین بودند 32- ۱2انقلب در حدود 

یران اصلا ولی روستاییان بی زمین ا ، (روابط تولید فئودالی)پرداختند  در دستشان بود و در عوض بهره مالکانه می

دوند و  در برای فروش کار خود به اینطرف و آنطرف می هاند که درب پرولتاریای آواره نان یک نیمهآدهقان نیستند، 

در حدود یک ملیون خانوار دیگر از روستاییان ایران  .، کار کشاورزی نیستکنند میاغلب کاری هم که پیدا 

ها نیز مجبورند  باشند، زیرا آن پرولتاریای روستاهای ایران می نیمهاینان نیز جزو . زمین هستند دهقانان خیلی کم

میلیون از جمعیت  3۷های خود  میلیون خانوار که با افراد خانواده 8این . با فروش نیروی کار گذران کنند عمدتاا 

پرولتاریای  همه نیمه (نفر فرض شده ۷میانگین تعداد افراد خانوارهای روستایی ) دهند میکشور ما را تشکیل 

بسیاری از این  .حال و مرفه را هم به آنان اضافه کرد باید فرزندان بیکار دهقانان میانه روستاهای ایران نیست،

پرولتاریای شهر را نیز باید بر این عده  نیمه .اند و در جستجوی کار آواره شهر و دیارند جوانان از خانواده خود بریده

به پرولتاریای شهرهای ایران را هم  با این حال، اگر نیمه . برای ما مقدور نیستافزود که متأسفانه تخمین آن فعلا 

. دهد میسوم جمعیت کشور ما را پرولتاریا و نیمه پرولتاریا تشکیل  کلی به حساب نیاوریم، باز بیش از دو طور

انقلب دموکراتیک اینان نیروهای عظیم انقلب سوسیالیستی ایران هستند که نخست در حکم لشکر پیشقدم، 

زی شهر و روستای بورژوا خرده ،پرلتاریا علوه بر نیروی عظیم پرولتاریا و نیمه. نوین ایران را به ثمر خواهند رساند

ایران نیز نیروی قابل توجهی است که تحت فشار امپریالیسم قرار دارد و هر روز اقشار بیشتری از آن پرولتریزه 

آخرین قسمت نیروی انقلب دموکراتیک نوین ایران  .نوین ایرانند انقلب دموکراتیکاینان جزو نیروهای  .گردند می

کار افراد این طبقه معموالا یا به . بورژوازی ملی است که خیلی ضعیف است و رو به سوی نابودی است

رژوازی بخش بزرگی از بو .کشد و یا وابستگی به امپریالیسم و پیوستن به بورژوازی کمپرادور ورشکستگی می

ویژه تضاد ه تضاد اینان با دهقانان و ب .(ها و مالکان کوچک بورژواشده کوالک)روستاها قرار دارد  ملی ایران در

مرحله انقلب  مسئلهتوجهی است که اسلوب حل آن ارتباط با  قابل مسئلهپرولتاریای روستا،  شدیدشان با نیمه

 .ایران دارد

 

های امپریالیستی بیشتر به  است، ولی چنانکه گفتیم هر لحظه سیل سرمایهباری، این وضع کنونی جامعه ایران 

و در نتیجه، زمینه مادی  کند میو بورژوازی کمپرادور رشد و گسترش بیشتری پیدا  گردد میکشور ما سرازیر 

رفیق احمدزاده عناصر سوسیالیستی انقلب  به قولو  گردد میتر  انقلب سوسیالیستی در کشور ما فراهم

با  .شود میاهمیت بیشتری پیدا کرده، مبارزه با سلطه سرمایه جهانی بیشتر به مبارزه با خود سرمایه مبدل 

زی در انقلب، انقلب ایران از نوع انقلب بورژوا خردهاینحال هنوز هم به علت امکان شرکت بورژوازی ملی و 

که منجر به دیکتاتوری سه طبقه با رهبری طبقه کارگر خواهد شد، منتها چنانکه باز هم دموکراتیک نوین است 

ایم باید به یاد داشت که انقلب دموکراتیک نوین ما نوع جدیدی از انقلب دمکراتیک نوین است که با  تذکر داده

کراتیک نوین چین، طبقات یکی اینکه در انقلب دمو: انقلب دموکراتیک نوین چین دارای دو تفاوت عمده است

انقلبی با فئودالیسم و امپریالیسم روبرو بودند، در حالیکه در انقلب دموکراتیک نوین نوع جدید، ما دیگر با 

رو هستیم، یعنی  هاش بورژوازی کمپرادور روب فئودالیسم روبرو نیستیم و فقط با امپریالیسم و نماینده داخلی

یکی دیگر اینکه در طبقات انقلبی چین که دیکتاتوری خلق را . ضدفئودالی نداردانقلب دموکراتیک نوین ما جنبه 
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تشکیل دادند، بورژوازی ملی نیرومند و انقلبی چین شرکت داشت، در حالیکه در کشور ما بورژوازی ملی خیلی 

توری خلق در ضعیف است و در نتیجه انقلب دموکراتیک نوین ما به انقلب سوسیالیستی نزدیکتر است و دیکتا

 .د به دیکتاتوری پرولتاریا تبدیل شودتوان می انقلب دموکراتیک نوین ما، زودتر

 

اند و از  ها چون در خارج نشسته آن ند،گوی میباره چه  اما مخالفان نظریات رفیق در مورد مرحله انقلب، در این

رفیق مائو همه مسایل انقلب ایران را " دموکراسی نوین درباره"با خواندن کتاب  صرفاا  خواهند می جامعه بیخبرند،

 مسئلهای الزم است و برای حل  رفیق مائو برای هر فرد انقلبی" دموکراسی نوین"البته خواندن کتاب  .حل کنند

برای  ما باید .کند میما را حل ن مسئلهمرحله انقلب ایران حتماا باید آنرا خواند، ولی خواندن این کتاب به تنهایی 

تا روزی که ضرورت انقلب  .مرحله انقلب خود به مطالعه جامعه زنده و رشدیابنده خود نیز بپردازیم مسئلهحل 

شوند بیشتر قوانین  ، منتها این قوانین جدیدی که کشف میکنند میوجود دارد، قوانین انقلب هم تکامل پیدا 

در مورد مسایلی مشخص شکل عام دارند، قوانین  ای از کشورها و خاص انقلب هستند و یا فقط برای دسته

عام و جهانشمول انقلب دیگر اکنون همه کشف شده است و دیگر قوانین جهانشمول دیگری برای انقلب کشف 

ناپذیر انقلب  لنینیسم اصول مطلق و خدشه-به این دلیل است که اصول جهانشمول مارکسیسم. نخواهد شد

 .تکامل خواهد یافت ولی هرگز اصول آن نفی نخواهد شداست که برای هر کشوری البته 

 

 در مورد تئوری و کار تئوریک -3

 :دگوی میدر حالی که خود بر لزوم تئوری انقلبی تاکید دارد و در جایی بدرستی  احمدزادهرفیق 

ناچاریم عمل اما بهرحال ما . کند میخلصه این عمل است که باالخره صحت و یا سقم تئوری ما را تأیید »

 «.ها و تجربیات پیشین آغاز کنیم بندی تئوری خود را با جمع

 

  :دگوی میو در جای دیگر 

 «.مسلماا نیاز به تئوری عام و خاص انقلب کمتر نشده است»

 

تازد  کنند می" لنین"با مطالعه کتابی خود را گویا  صرفاا های دربسته بنشینند و  در اتاق خواهند میآنان که  ولی بر

رود از  د که هرچه نهضت کمونیستی جهانی پیشتر میگوی میرفیق  .کند میها تأکید  و لزوم عمل را به آن

و  .شود میو اقتصادی کاسته  (اهمیت مبارزه تئوریک، نه اهمیت خود تئوری ،توجه شود)اهمیت مبارزه تئوریک 

های کاپیتال، آنتی دورینگ، چه باید  کتابسپس رفیق از  .گردد میبه اهمیت مبارزه مستقیماا سیاسی افزوده 

که  دهد مید نگاهی به این اسناد نشان گوی میو  کند میشان یاد  یکرد و دموکراسی نوین به ترتیب زمان پیدای

منظور رفیق  عملی افزوده گردیده،–روز از اهمیت کار تئوریک کاسته شده و بر اهمیت کار سیاسی هچگونه روزب

که از مسایل خیلی کلی و  بینیم می، کنیم میها به ترتیب یاد شده نگاه  مطالب این کتاباین است که وقتی به 

دموکراسی )و به مسایلی که مستقیماا به سیاست عملی مربوط است  (کاپیتال) شود میزیربنایی شروع 

سال، یعنی از اواسط ۳2که بدانیم مارکس در حدود  شود میاین سخن رفیق وقتی روشن  .گردد میختم  (نوین

به تناوب روی کاپیتال کار کرده است تا شیوه تولید  3338نوزدهم تا هنگام مرگش در سال  قرن ۳2سالهای 

ویژه سوم کاپیتال کار ه ها روی جلد دوم و ب پس از مرگ مارکس هم انگلس سال .ی را تحلیل کنددار سرمایه

 .سال پس از مرگ مارکس آماده چاپ شد 33ی که جلد سوم به طورکرده، 

 

های رفیق در مورد کم شدن اهمیت کار تئوریک در مبارزه انقلبی، از قرار معلوم تمام کسانی را که در خانه  گفته

عمل، حرف رفیق را بدون اینکه آن را  های بی همه تئوریسین .، رنجانده استکنند میخود تمرین تئوریسین شدن 
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مالی کردن رندانه مفهوم اصلی گفته  اند و با تأکید های ماهرانه بر روی کلمات و ماست گرفتهفهمیده باشند 

در حالیکه  .اند که گویا او لزوم و اهمیت تئوری را برای انقلب نفی کرده است رفیق، چنین نتیجه گرفته

است، بلکه او سراسر زندگی بر لزوم تئوری برای انقلب واقف  دقیقاا وجه چنین نیست و رفیق نه تنها  هیچ به

گروهش نخست با  اش در تلش دست یافتن بر تئوری انقلب ایران بوده است، رفیق همراه با رفقای هم سیاسی

اند و سرانجام تئوری نوین جنبش کمونیستی را در مورد  مطالعاتی شروع به فعالیت سیاسی کرده–کار تحقیقی

های مبارزه انقلبی  انهای انقلبی که نقطه عطفی در تاریخ تاکتیکضرورت مبارزه مسلحانه برای گروهها و سازم

هم او جمعبندی کرده و خلصه خود در کتابش پس از تاختن به دبره که اهمیت تئوری را دستکم  خلق ما است

مبارزه  منتها منظور رفیق این است که اهمیت کار تئوریک و .، بارها لزوم تئوری را برای انقلب یادآور شدهگیرد می

ولی دیگر  .مارکس الزم است "ارزش اضافی" کنون دانستن تئوریا. تئوریک کم شده نه آینکه اهمیت خود تئوری

اکنون  .دیگر این مسایل کلی، حل شده است .آید پیش می خود خودبهنه  جدال علمی بر سر آن نه الزم است و

لنینیسم و قوانین کلی و عام انقلب کشف شده و کار تئوریک -دیگر قوانین کلی و عام جهانبینی مارکسیسم

 طبعاا دیگر در جهت قوانین خاص انقلب و تلش برای تطبیق قوانین عام با شرایط خاص خواهد بود و این  اساساا 

 .به وقت و کار خیلی کمتری نیاز دارد

 

وری است که از اهمیت کار تئوریک برای توسعه و تکامل مارکسیسم در زمینه علوم طبیعی و یادآ البته الزم به

وجه کاسته نشده، بلکه از اهمیت کار تئوریک برای انقلبیون کاسته شده، زیرا  هیچ کلی، به به طوراجتماعی 

بسیاری از دانشمندان مارکسیستی که در  به وسیلهی مارکس و انگلس، اکنون دارد زیربناادامه کار تئوریک 

را چنان وسیع فرض کنیم  "جنبش کمونیستی"اگر . گیرد مینبه انجام جا همهصفوف انقلبیون نیستند با وسعتی 

که شامل اوپارین، پروشفسکی و گوردن چایلد هم بشود که در این صورت باید گفت اهمیت کار تئوریک 

که در تحلیل مارکسیستی تاریخ  کرد میمارکس باید آرزو  و انگلس بود، صدچندان شده است که در زمان مارکس

اما اگر منظور از جنبش  .به اندازه بارتولد و در شناخت عملی به اندازه بلیایف تسلط داشت آسیای میانه

پردازند که در این صورت  سیاسی می–ای است که مستقیماا به مبارزه عملی کمونیستی نیروهای انقلبی

بینی کرد که  پیش توان میاکنون با اطمینان کامل  .ت کار تئوریک کم شده است و خیلی هم کم شده استاهمی

اصول کلی و عام انقلب  در جریان انقلب ایران کسی به اهمیت مارکس ظهور نخواهد کرد، زیرا چنانکه گفتیم

قوانین خاص انقلب ایران  روشن است و اکنون سخن بر سر تطبیق این قوانین عام با شرایط خاص و کشف

 .کشف قوانین خاص انقلب ایران هم دارای چنان اهمیتی نیست که بتواند خالق مارکس دیگری شود .است

ای برای اثبات اصول ماتریالیسم دیالکتیک، یا  های چندین هزار صفحه امروز دیگر یک تلش عظیم و نوشتن کتاب

ها  آن توان میاند و اکنون  این اصول دیگر اثبات شده. ماتریالیسم تاریخی و یا لزوم دیکتاتوری پرولتاریا الزم نیست

-د و حداکثر این است که خود آثار کلسیک مارکسیسمرا با چند کتاب کوچک تعلیماتی یاد گرفت یا یاد دا

آمده تا  به وجودهای تئوریکی که  لنینیسم را خواند، ولی دیگر کار تئوریک عظیمی را که شده و مطالعات و جدال

پس اهمیت خود تئوری  .آید پیش می خود خودبهنه الزم است و نه  اساساا کتاب کاپیتال نوشته شده است، 

نشده، ولی اهمیت کار تئوریک کم شده، زیرا که خود تئوری دیگر وجود دارد و دسترسی به آن وجه کم  هیچ به

سادگی قوانین عام انقلب را که همگی ه یم بتوان میما برای انقلب در ایران  مثلا . کار زیادی الزم ندارد

یسین تدوین شده، ولی دیگر برای این قوانین عام با کار تئوریک صدها و هزارها تئور. شده هستند بیاموزیم تدوین

 –های علمی نیز قوانین عام مارکسیسم اکنون دیگر حتی در کتاب .الزم نیست ها این همه کار آموزش آن

لنینیسم وجود دارد و حتی در بعضی دانشگاههای بورژوازی نیز ماتریالیسم تاریخی و ارزش اضافی را به 

به تطبیق قوانین عام انقلب با شرایط خاص و  شود میفقط محدود کار تئوریک ما اکنون  .آموزند دانشجویان می

 .کشف قوانین خاص انقلب ایران
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ایرادگیران هیچگونه تلشی برای . اند دیدهاند،  بازی خود الزم دانسته اما ایرادگیران فقط آنچه را که برای سفسطه

رفیق لزوم عمل را تذکر داده و در نتیجه این تذکر را با  اند دیدهها به محض اینکه  آن ،اند کردهفهمیدن گفته رفیق ن

اند که با هر تشبثی که شده بر آن بتازند و در این کار بیش از هر چیز از  ، سعی کردهاند دیدهزندگی خود در تضاد 

به  ما احتیاج"ند گوی میدر جایی، رفیق احمدزاده، به کسانی که  مثلا . اند تأکید روی کلمات استفاده کرده

ای از معنی این انتقاد را بفهمند، بر او  اینان بدون اینکه ذره. کند میانتقاد " هایی چون لنین داریم تئوریسین

ها هوس  مثل اینکه لنین کاال است که آن". نی مانند لنین نیاز داریمیآری، ما به تئوریس" :ندگوی میتازند و  می

آخر مگر ممکن  .است که این حرف مبتذل متافیزیکی است و روشن کنند میخریدن و در اختیار داشتن آن را 

است که انقلب ایران بتواند کسی مانند لنین خلق کند؟ لنین حاصل مرحله مشخصی از رشد و تکامل جنبش 

المللی اکنون دیگر لنین را دارد و نیازی نیست که دوباره آن  جنبش کمونیستی بین .المللی است کمونیستی بین

لنین را مسایلی  .نه لنینی دیگر را. کند مینبش کمونیستی کنونی کسانی را که نیاز دارد خلق ج .را خلق کند

مگر اکنون چه مسایلی در پیش پای جنبش کمونیستی جهانی وجود دارد که  .شد میآورد که باید حل  به وجود

کند؟ فرض کنیم مسایلی که  تازه چه دلیلی دارد که این لنین در ایران ظهور. نیاز به لنین دیگری داشته باشد

مسایل مربوط به لزوم  مثلا  بتواند خالق لنین دیگری باشد در جنبش کمونیستی جهانی وجود داشته باشد،

این مسایل در ایران گشوده شود؟ آیا این  بسیار خوب، چرا باید گره .ایجاد وحدت در جنبش کمونیستی و غیره

لنین طبق این محاسبات است، یا لنین خواستن فقط  به وجودم محاسبات همه انجام گرفته است و احساس لزو

خلیق را برای  خواهند میو حاال  کنند مییک هوس است، یا کسانی در اتاق در بسته دارند تمرین لنین شدن 

  ظهور خودشان آماده کنند؟

 

 :در رابطه با کم شدن اهمیت کار تئوریک در جایی گفته است احمدزادهرفیق 

 «راتیسین احتیاج داریم تا تئوریسین؟پرساند که ما بیش از هر وقت به  امر نمیآیا این »

 

راتیسین است که تئوری پبگوییم کسی  مثلا روشن است که اگر مفاهیم تئوریسین و پراتیسین را مطلق کنیم و 

روی  تجریدی فهمید و مانند ملنقطی صورت بدینندارد، آنوقت این حرف رفیق غلط است اما آیا باید مطالب را 

کلمات تاکید کرده یا اینکه باید هر سخنی را در ارتباط با واقعیت مطرح شده بررسی کرد؟ در شرایطی که رفیق 

 –احمدزاده این حرف را زده است، جنبش کمونیستی ایران عبارت بود از یکدسته سازمانهای مارکسیستی

و برای  های پراکنده داخلی که، کارشان از بحث و گفتگو، گروهها و محفللنینیستی خارج از کشور، به اضافه 

، از سویی کرد میها و آثاری در حد روشنفکران تجاوز ن سازمانها و محافل خارج از کشور حداکثر از انتشار نوشته

 .فتن به میان آناناز طریق ر ها تودهیافتن ارتباط ارگانیک با : روشن بود گرفت میکیفیت عملی هم که باید انجام 

خورده بودند، و تجربیاتی برای بقیه  بودند، یا شکست ها تودهای که صمیمانه و صادقانه در صدد رفتن بین  عده

عده . ارتباط ارگانیک پیدا کرد ها تودهآفریده بودند و یا به این نتیجه رسیده بودند که باید در پناه مبارزه مسلحانه با 

ند و اصلا در پی این کار کرد میدهان خودشان را شیرین " ها تودهرفتن در بین " رفبسیار زیادی هم فقط با ح

بغرنجی که حل آن به یک تسلط وسیع  مسئلهبگوید که  خواهد می احمدزادهنبودند، در چنین شرایطی رفیق 

نیاز داشته باشد مطرح نیست، برنامه عملی که باید انجام شود به هر حال روشن  (تئوریسین بودن)تئوریک 

 ها تودهبدون مبارزه مسلحانه در  توان مییا کسی معتقد به مبارزه مسلحانه است و یا معتقد است که  است،

یسین نباید کسی راتپمسلم است که این  .راتیسین نیاز داریمپدر هر دو صورت باید عمل کرد و ما به  .نفوذ کرد

هر  .و یا آلت دست دیگران است کند میو ماجراجویانه عمل  خود خودبهخبر است و یا  باشد که از تئوری بی

 .کسی باید به آنچه که معتقد است عمل کند و این باالخره با آگاهی تئوریک ملزمه دارد
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مقابل هم قرار داشته باشند و یکی دیگری دو مفهوم مطلق نیست که در " راتیسینپ"و " تئوریسین"به هر حال، 

اگر در روسیه برای تشکیل یک سازمان . این دو مفهوم مانند هر مفهوم دیگری نسبی هستند .را نفی کند

انقلبی مارکسیستی شخصی مانند پلخانف الزم بود تا بتواند در گیرودار یک مبارزه تئوریک با نارودنیکها سازمان 

را حل کند و " نقش شخصیت در تاریخ"تئوریک  مسئلهپیش ببرد، کسی الزم بود که بتواند خود را تثبیت کند و به 

ها را از نظر تئوریک کاملا شکست  تازه این شخص هم بتنهایی قادر به این کار نبود و لنینی الزم بود تا نارودنیک

لنینیسم –کشور ما، مارکسیسم در مثلا  .در شرایط امروزی جهان به چنین اشخاصی نیاز مبرم وجود ندارد دهد،

بدون وجود کسانی چون پلخانف به اندازه کافی در بین روشنفکران انقلبی و عناصر آگاه رواج یافته است، بردن 

ممکن است  زند میکسی هم که به این عمل دست . بیش از هر چیز به عمل نیاز دارد ها تودهآن هم به میان 

زیرا که پلخانف فقط مارکس و  .تر است باشد، ولی راه برایش از او روشنهزارم پلخانف هم دانش نداشته  یک

او باید بسیاری از  .یاپ را هم داریمجمین و   شی استالین، مائو، هو. انگلس را داشت، ولی ما لنین هم داریم

از  ، ولی انقلبی زمان ما برایش حتی بسیاریکرد میمسایل عام فلسفی، اجتماعی و اقتصادی را خود حل 

د در شرایط کنونی جهان، ما بیشتر به، پراتیسین نیاز گوی میپس وقتی رفیق . مسایل خاص هم حل شده است

هم برایش یک " پراتیسین"لنینیسم را در نظر دارد و مفهوم -داریم، مقایسه مراحل تاریخی تکامل مارکسیسم

ین سطح آگاهی، ما باید در پرورش این واژه مبین شکل کار و عمل است نه مب. مفهوم نسبی و تاریخی است

مبارزه  .بسازیم" همیشه مرغوب"خود به نیازهای شرایط اجتماعی توجه کنیم، نه اینکه از خود یک کاالی 

انقلبی در زمان ما دیگر نیاز به این ندارد که کسی بنشیند و سالها مانند انگلس در زمینه بیولوژی کار کند، این 

اکنون به مرحله عمل انقلبی رسیده است و این  و انقلب جهانی دهد میان انجام کار را اوپارین دارد برایم

مطرح است که  مسئلهاکنون برای ما مطرح نیست که آیا فرمول ارزش اضافی درست است یا نه، این  مسئله

اگر هم تئوری انقلب باید تکامل پیدا کند، . نفوذ کند ها تودهسازمان انقلبی در شرایط امروزی ما چگونه باید در 

هایی هستند که نام  پرداخته است، همان مسئلهکسی که مشخصاا به این  بینیم میدر این زمینه است و  صرفاا 

ای شکل مشخصی از مبارزه در دستور  طلبد و در هر دوره تاریخ هر زمان چیزی را می. اند پراتیسین بر خود نهاده

که  بگیریم ای از تاریخ تکامل مارکسیسم را در نظر برای روشن شدن این قضیه بهتر است دوره. گیرد میرار روز ق

در  .و بعد آن را با شرایط امروزی جهان مقایسه کنیم از این نظر، مخالف شرایط امروزی ما بوده است شرایط آن

ن پاریس با عزم انقلبی خویش حکومت را کارگرا. کمون پاریس پس از دو ماه پایداری شکست خورد 33۱3سال 

آورده بودند، ولی دانش و تجربه الزم را برای نگهداری آن نداشتند، در نتیجه کمون پاریس دچار شکست  به دست

تاریخ فرمان شکست کمون پاریس را صادر . طبیعی بود 1.شد و ارتجاع حکومت را از دست کارگران خارج ساخت

زیرا هنوز حزب پرولتری وجود نداشت و چنین حزبی نیز  .لنینیسم وجود نداشت –کرد، زیرا هنوز مارکسیسم 

در این شرایط مشخص تاریخی، جنبش  .بیاید به وجودست توان میلنینیسم ن-بدون تئوری غنی مارکسیسم 

ها و آکسلرودها هم 32ی کائوتسکیضدانقلبپرولتری نیاز به تئوریسین داشت، میبایست آثار اپورتونیستی و 

های انقلبی تاریخ  ترین نبرد اندیشه چنین بود که عظیم 33.شد میها جواب هم داده  و به آن شد مینوشته 

نیمه ". آری ما به تئوریسنی مانند لنین نیاز داریم"درگرفت، اما به حکم ضرورت تاریخ، نه بنا بر هوس این و آنکه 

ها بود، نبردی که در تاریخ نظیر آن سابقه  اندیشهدوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دوران این نبرد عظیم 

: اما شرایط کنونی جهان را در نظر بگیریم. لنینیسم زاده شد-در چنین دورانی بود که مارکسیسم .نداشته است

سادگی ه پذیر بلکه ب اکنون دیگر قوانین عام انقلب کشف و تدوین شده است و آموختن آن کاری نه تنها امکان

                                                           
نینیستتی حکومتت را بتوانتد بته دستت      ل-این مدعا است که طبقه کارگر ممکن است بدون داشتن یک حزب مارکسیستی  تجربه کمون پاریس خود دلیل روشنی بر( ۲

 .بیاورد ولی قادر به حفظ آن نیست

 صرف نظر از آثار انقالبی دوران قبل از ارتدادش( ۱۱
 (۵۲، صفحه ۱، قسمت ۹منتخب آثار جلد  لنین خود در جایی اشاره مختصری به این موضوع دارد؛( ۱۱
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لنینیسم به صداقت در -کشف قوانین خاص این یا آن جامعه هم علوه بر آموزش مارکسیسم. استپذیر  امکان

ی رنگارنگ علناا قادر به ها اپورتونیستاکنون که هیچیک از . آموزش و برخورد با مسایل و شرکت در عمل نیاز دارد

، چیزی که زنند میر سینه و مارکش را ب کنند میهمه زیر آن را امضاء  لنینیسم نیستند،–نفی مارکسیسم

آری در شرایط کنونی ما . کننده است، صداقت در آموزش و برخورد با مسایل و شرکت در عمل است تعیین

که باید جنبش  دانیم می. که باید به نشر افکار کمونیستی پرداخت دانیم می خوبی بلدیم،ه درسهایمان را ب

که حزب طبقه کارگر را باید از اتحاد سازمانهای  دانیم میتلفیق شود و  ها تودهی خود خودبهکمونیستی با جنبش 

حال  .حال باید عمل کرد و مشکلت عملی کار را دریافت. تشکیل داد ها تودهمرتبط با  لنینیستی –مارکسیستی 

مه یک مفهوم نامید و از این کل" پراتیسین "ید نباید گوی میاگر چنین کسی را  .به کسی نیاز داریم که عمل کند

را لطفاا  مسئلهکننده نادان را در نظر دارید، مانعی ندارد کلمه دیگری به جایش بگذارید، ولی اصل  مطلق عمل

خواهید کتابتان را هم همراهتان بیاورید نه تنها  حال اگر می مالی نکنید، از اطاقتان باید بیرون بیایید، ماست

 .یمگوی میخلف این ن مانعی ندارد، بلکه الزم است و ما هم چیزی

 

 :اند لنینیستهای خارج از کشور در جواب سخن یاد شده رفیق گفته –جالب است که یک گروه از مارکسیست 

 ای ما در دوران تمام جنبش بزرگ توده. ایم و خواهیم داشت ما پراتیسین های زیادی همیشه داشته»

و حال آنکه از لحاظ تئوریسین واقعاا حسابی  .بودها  ، جنبش پراتیسین12ساله مبارزات بعد از شهریور 31

. و دیدیم چه بلیی بر سر آن آمد !، عملشد میدر آن هنگام همیشه گفته  .سخت در مضیقه بودیم

 .«.ای عملی خواهد داد امروز، نیز از یکسوی دیگر، خواهیم دید که این شعار چه نتیجه

 

است، باید آن را برای همیشه کنار گذاشت و با تمسخر از آن ساله بدنام شده  31در آن دوره  "عمل"گویا چون 

ساله سپری شده است، اکنون ما در دوره دیگری هستیم، در آن دوره خط 31باید بگوییم که این دوره  .حرف زد

به معنی  "عمل"شده دیگری وجود داشت و شعار  های شناخته مشی مشی حزب توده و جبهه ملی و خرده خط

ها  مشی آن راهها و خط. اکنون دیگر آن شرایط وجود ندارد. ها بود مشی کورکورانه از این خطدعوت به اطاعت 

اید، حال  هم به اندازه کافی حرف زده" رویزیونیسم خروشچفی" درباره. شناخته شده است و دیگر هواداری ندارد

این است که به آنچه  در شرایط کنونی به معنی" عمل"شعار . کاملا به معنای دیگری است" عمل"شعار 

بیایید و تجربه . مسلحانه بکنید، به هر عملی که معتقدید دست بزنید یم عملگوی میما ن .ید عمل کنیدگوی می

ید قبل از گوی می شاید. یابد از نظر تئوریک هم حل شود، آخر تئوری بدون عمل که تکامل نمی مسئلهکنید تا 

آری  .تئوریک حل کرد، بسیار خوب این مشکلت را صریحاا مطرح کنید در زمینه صرفاا شروع عمل باید مشکلتی را 

 .جدی مطرح کنید، ما حتی این را هم به عنوان عمل از شما قبول داریم به طوراین مشکلت را 

 

*** 

 

وجه مشترک . کنند میکلی از ما  به طورباری، این بود عمده ترین انتقادهایی که از کتاب رفیق احمدزاده و 

هر صورت طفره ه اصلی ب مسئلهاین است که انتقادکنندگان از بحث در روی  شود میانتقادهایی که از ما 

گذرند و گروهی  و می کنند میای  ضمنی به آن اشاره به طور، گروهی گیرند میگروهی آن را نادیده . روند می

اصلی جنبش کمونیستی ایران در شرایط  مسئله .کنند میمالی  هم قضیه را به نحو دیگری استادانه ماست

و سازمانهای انقلبی با  که چگونه باید گروهها این است. ارتباط دارد دقیقاا کنونی که با وجود و خط مشی ما 

را در مرکز بحث قرار دهند  مسئلهباید این  نیتی دارند، سناگر واقعا مخالفان ما ح  . ارتباط ارگانیک پیدا کنند ها توده

راه حل  اگر راه حل ما را قبول ندارند، .مورد بررسی و انتقاد قرار بدهند مسئلهو خط مشی ما را در رابطه با این 
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جایی است،  اما متأسفانه این انتظار بی. عرضه کنند مشخص ارائه بدهند و برنامه عمل به طورخودشان را 

بپردازند که عمل در پی  ای مسئلهرا رها سازند و به بررسی " تحلیل دبره"گیر دانند لقمه دنتوان میچگونه اینان 

 .آن است

 

ای سبب  ما قبول داریم که تحت شرایط مشخصی مبارزه مسلحانه گروهی از انقلبیون حرفه: ندگوی میبرخی 

آید،  می به وجود ها تودهو سازمان مبارزه و از جمله حزب در جریان مبارزه مسلحانه  گردد می ها تودهبرخاستن 

البته ما هم این حرف را قبول داریم ولی . ولی این فرمول برای همیشه و در هر شرایطی درست نیست

ند چرا این فرمول برای شرایط مشخص امروز ایران درست نیست، حرف ما این است که گوی میمتأسفانه اینان ن

 .ایران و شرایط مشابه آن درست است، نه در هر شرایطی ای در شرایط امروز انقلبیون حرفه مبارزه مسلحانه

 

*** 

 

نوشته شده، در این " هم تاکتیک ،مبارزه مسلحانه ؛ هم استراتژی" اکنون در حدود چهار سال است که کتاب 

اند، روشنفکران  مدت دیگر مبارزه مسلحانه، در جامعه تثبیت شده، بسیاری از انقلبیون صادق به آن پیوسته

بینند که به جز از طریق عمل مسلحانه، هیچ حرکت انقلبی دیگری برایشان  انقلبی و کارگران آگاه دارند می

َمحبت  روز احساس هشنوند، روزب را می ها چریکیسیون ضدرژیم تنها صدای زکه از میان اپو ها تودهممکن نیست، 

آوردهای زیادی  سازمان ما در این مدت به تجربیات و دست. کنند میها پیدا  تری نسبت به آن و احترام عمیق

تجربیات مبارزه مسلحانه در این . آورده است به دستهای دشمن را  رسیده و توان پایداری در مقابل یورش

آمده است " هم تاکتیک ،مبارزه مسلحانه ؛ هم استراتژی"مدت، درستی خطوط کلی مشی ما را که در کتاب 

در شرایط کنونی، . در عمل گریزناپذیر بوده است چه اشتباهاتی هم، چه در نظر و حال وجود ، با اینکنند میتائید 

مبارزه "، ما خود چند انتقاد عمده به کتاب کند میتا آنجا که با خطوط کلی خط مشی سازمان ما ارتباط پیدا 

بر آن نوشته است  ۷3احمدزاده در تیرماه  ای که بعد از رفیق و مقدمه" و هم تاکتیک ،مسلحانه ؛ هم استراتژی

 :یمگوی مییک باز ه داریم که یک ب

 

 :وارد است ۷3نخست در مورد انتقادهایی که بر مقدمه تیرماه 

 

از بین رفتن گروه زیاد تأکید شده و گفته شده  امکان مسئلهروی  ۷3سیزده و چهارده مقدمه تیرماه  در صفحه -3

معنای نابودی مبارزه مسلحانه نیست و هدف ما گسترش و تداوم مبارزه مسلحانه است که نابودی گروه به 

موقع صحیح بوده است، و ما فقط با تقبل چنین خطری  این شعار البته در آن .است، نه تثبیت گروه خود

مسلحانه هر گروه یا سازمان دیگری نیز که بخواهد خود به عمل  .ایم به عمل مسلحانه دست بزنیم ستهتوان می

از  مسئلهاما امروز . باید چنین خطری را تقبل کند و شرط شروع عمل را اطمینان بر بقای خود نگذارد دست بزند

د در مقابل توان می .بین رفتن سازمان ما نه عملا دیگر مطرح است و نه دیگر تقبل چنین خطری درست است

، پس امکان نابودی آن یک فرض خیلی بعید کند میشد پیگیر ر به طورخوبی پایداری کند و دارد ه ضربات پلیس ب

از سوی دیگر سازمان ما دارای تجربیات گرانبهایی است، قسمت اعظم این تجربیات را فقط  .و بلکه محال است

نوشته و غیره، حیثیتی نیز که سازمان  به وسیلهبه سایرین منتقل کرد و نه  توان میعملی و تشکیلتی  به طور

توجه  آورده است بسیار قابل به دستدر میان روشنفکران انقلبی و کارگران آگاه  به ویژهو  ها تودهما در میان 

مان و  نباید بگذاریم که سازمانمان از بین برود، زیرا این امر لطمه شدیدی به جنبش انقلبی خلق بنابراین. است

برای ما این شعار صحیح بود که باید خطر پس اگر روزی . به جنبش نوین کمونیستی کشور ما خواهد زد به ویژه
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، امروزبرای ما این شعار "نابودی گروه به معنی نابودی مبارزه مسلحانه نیست"امکان نابودی گروه را تقبل کرد و 

صحیح است که باید برای تثبیت تشکیلت سازمانی خود بکوشیم و نگذاریم که از بین برود، البته باز هم گروهها 

ها با سازمانهای تثبیت  گیری آن مبارزه مسلحانه را تازه آغاز کنند و امکان ارتباط خواهند میکه و سازمانهایی 

 . کار آغاز کننده شده وجود ندارد، باید همچنان با تقبل خطر امکان نابودی خود ب

 

 ها تودهی خود خودبهدر مورد تأثیر مبارزه مسلحانه برروی جنبشهای  ،۷3در صفحه ده و یازده مقدمه تیرماه  -1

ی خود خودبهمبارزه مسلحانه ما و اعمال خشونت در جنبشهای  اساساا . آمیز است حرفهایی زده شده که اغراق

، ناشی ها تودهی خود خودبهپیدا شدن عنصر خشونت در مبارزات  .ای دارد جانبه تر از چنین تأثیر یک ای عمیق رابطه

بیان دیگر این امر جزء حرکت طبیعی جامعه است که مبارزه  از مجموعه شرایط موجود جامعه است و به

 قهرآمیزما به ضرورت برخورد  .گذارد ترین شکل آن است و البته تأثیر ارشادی نیز بر آن می یافته مسلحانه ما تکامل

به ضرورت اعتراض  ها تودهایم که  ترین شکل سازمانی خود، در همان شرایطی رسیده ای با دشمن در نطفه

آمیز  تشکل و سازماندهی است ولی اعتراض خشونت مبارزه مسلحانه ما دارای .اند آمیز خود رسیده ونتخش

منتقل گردد، اما تأثیر مبارزه مسلحانه ما بر روی خلق اگر چه در  ها تودهاین چیزی است که باید به  .خلق نیست

الوقوع خلق باشد  ریبقجوشش و غلیان  صورتبه نداریم که  حال ما انتظار های مختلفی خواهد بود، با این زمینه

روز  هالبته روزب. کند را یکباره منفجر ها تودهو جرقه مبارزه مسلحانه پیشاهنگان انقلب باروت پتانسیل انقلبی 

و احساس شگفتی و  چریکها دربارهسازی  این گرایش از افسانه. بیشتر خواهد شد ها چریکبه  ها تودهگرایش 

ها آغاز شده است و روزی به حمایت فعال خواهد رسید، ولی باید به یاد داشته باشیم که  احترام در مقابل آن

رشد پروسه انقلب از طریق رشد آرام سازمانی مبارزه مسلحانه، نخست در ارتباط با عناصر آگاه و سپس در 

به  ها توده، دعوت ها تودهنه از طریق قیام ناگهانی . خواهد بود ها تودهی خود خودبهارتباط ارگانیک با جنبشهای 

های مبارز آگاه مسلحانه در ارتباط  قیام، مخصوص مرحله دیگری از رشد جنبش است، در مرحله کنونی باید نطفه

و جبهه واحد  (از جمله طبقه کارگر)ای وحدت یابند و تشکیل احزاب انقلبی  رشد کنند و بعد در مرحله ها تودهبا 

 .مبارزه را بدهند

 

  :دوم در مورد انتقادهایی که به خود کتاب وارد است

 

 :آخر کتاب یادآور شده است که 1رفیق در توضیح شماره  -3

اتحاد تمام گروهها و سازمانهای انقلبی و ضدامپریالیستی که مشی مبارزه مسلحانه را، چه در شهر و »

تر و فوری تر از اتحاد نیروهای پرولتری در چهار چوب حزب  چه در روستا بپذیرند، امری است بسیار مبرم

 .«.گیرد میانقلبیون قرار طبقه کارگر، ایجاد جبهه واحد قبل از ایجاد حزب طبقه کارگر در دستور روز 

 

  :دگوی میو در جای دیگر 

 .«.کند میبندد و رشد  حزب طبقه کارگر در بطن جبهه واحد ضدامپریالیستی نطفه می»

 

  :عتقادات امروز ما در این باره به صورت دیگر استا

سازمانی و ای ترین شکل خود باید دارای استقلل  که یک تشکیلت کمونیستی در نطفه دگوی میلنین 

لنینیستی است باید در هر گونه وحدت  –بنابراین سازمان ما که یک سازمان مارکسیستی . تشکیلتی باشد

سازمان ما نطفه حزب طبقه کارگر است و این نطفه اکنون به  .جبهه ای، استقلل سازمانی خود را حفظ کند

که وحدت عمل در شرایط کنونی فقط در حدود  اما در مورد جبهه، تجربه به ما نشان داده است .وجود آمده است
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ای شدن  و توده ها روزبروز با رشد جنبش پذیر است و امکان توسعه این همکاری ها امکان برخی همکاری

واقع نطفه جبهه واحد هم کمابیش در کنار نطفه حزب  یعنی در. شود میسازمانهای پیرو مبارزه مسلحانه، بیشتر 

 .می آید به وجود

 

 :این گفته یادشده رفیق که مورداما در 

چه در شهر و چه  که مشی مبارزه مسلحانه را، اتحاد گروهها و سازمانهای انقلبی و ضدامپریالیستی»

تر از اتحاد نیروهای پرولتری در چهارچوب حزب طبقه  تر و فوری در روستا بپذیرند امری است بسیار مبرم

 .«.کارگر

 

 : ناچار به ذکر مقدماتی هستیم مسئلهبرای روشن شدن 

ای شده باشند و یا  ای است که توده لنینیستی-سازمانهای مارکسیستی  منظور رفیق از نیروهای پرولتری، طبعاا 

لنینیستی که به هر دلیل مبارزه –اما آیا سازمانهای مارکسیستی بسیار خوب، .در آستانه این کار باشند

زیرا اگر اینان  لنینیست باقی بمانند؟ مسلماا نه، –همچنان مارکسیست  ندتوان میپذیرند،  مسلحانه را نمی

ارتباط بگیرند و یا در پی  ها تودهند با توان میهای خود را تصحیح نکنند و به مبارزه مسلحانه دست نزنند، ن تاکتیک

ت و دیگر، اگر چه این کار باشند و در نتیجه تاکتیک غلط شان استراتژی آنان را نیز دچار انحراف خواهد ساخ

نیروهای " توان میلنینیست باقی بمانند و آنان را ن-ند، مارکسیست توان میعنوان خود را هم حفظ کنند ولی ن

پس اتحاد نیروهای پرولتری در چهار چوب حزب طبقه کارگر، مصداق خاصش در شرایط . به حساب آورد" پرولتری

  :ما چنین است

لنینیستی که مشی مبارزه مسلحانه را بپذیرند، در مرحله  –ستی وحدت سازمانها و گروههای مارکسی

 .خواهند آورد به وجودای شده باشند، حزب طبقه کارگر را  مشخصی که این سازمانها و گروهها توده

 

چه در  ،که مشی مبارزه مسلحانه را ضدامپریالیستیاتحاد گروهها و سازمانهای انقلبی و "با این حساب اگر 

هم که  لنینیستی-مارکسیستی وحدت سازمانها و گروههای  پذیر باشد، امکان" شهر و چه در روستا بپذیرند

 .پذیر است امکان ("نیروهای پرولتری"به عبارت خود رفیق )پذیرند  مشی مبارزه مسلحانه را می

 

وحدت برای ما به دو  مسئلهاکنون  هم. اکنون برخورد عملی با آن داریم از آنجا اهمیت دارد که ما هم مسئلهاین 

که مشی  ای با گروهها و سازمانهای ضدامپریالیستی وحدت عملهمکاری و در نهایت  :صورت مطرح است

ا و سازمانهای با گروهه وحدت تشکیلتی و سازمانی کلی، به طورپذیرند و  مبارزه مسلحانه را می

که ما در  کند میاکنون ایجاب  هم مسئلهاین . پذیرند لنینیستی که مشی مبارزه مسلحانه را می -مارکسیستی

کلی، بکوشیم و برای وحدت ایدئولوژیک  به طورارتقای سطح آگاهی تئوریک خود و جنبش نوین کمونیستی 

  .جنبش نوین کمونیستی مبارزه کنیم

در مورد ارتباط بین جنبه کاتالیزوری و برانگیزنده مبارزه مسلحانه و امر  آخر کتاب 31رفیق در توضیح شماره  -1

 :دگوی میسازماندهی مبارزه 

در اقیانوس متلطم نام گرفته، در کشوری با اختناق " جزیره ثبات"در کشوری که به اصطلح  در ایران،"

ناپذیری هر گونه تشکلی باید نابود  کشوری که با خشونت توصیف ساله، در ناپذیر هیجده ظاهراا خدشه

این جنبه مبارزه  اساساا شود، باید بهای الزم به جنبه کاتالیزوری برانگیزنده و امیددهنده مبارزه داده شود، 

 .."کننده است اینک تعیین
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باید بگوییم که این گفته رفیق در شرایط آنروز جنبش درست بود، در شرایط کنونی امر سازماندهی برای ما 

نظامی –ی سیاسیها سازماناهمیت خاصی پیدا کرده است، زیرا مبارزه مسلحانه در جامعه تثبیت شده، 

تجربه جدیدی دارند به میدان  نهای بیاند و خلصه گروهها و سازما قدرت پایداری در برابر دشمن را یافته باتجربه،

سازماندهی  مسئلهدر چنین شرایطی . تجربگی در خطر نابودی قرار دارند آیند که در اثر بی مبارزه مسلحانه می

ما  .راهمیت است و باید در عین توجه به جنبه برانگیزندگی مبارزه مسلحانه، به آن اهمیت الزم داده شودبسیار پ  

ها  ی جدید بگذاریم و برای سازماندهی آنها سازمانریم که تجربیات خود را در اختیار گروهها و اکنون وظیفه دا هم

های پلیس از بین رفتند، در صورتی که امکان تماسشان  گروههایی که در سال گذشته با اولین حمله .اقدام کنیم

ستند توان میت پلیس بودند و خوبی قادر به دفع حمل هنظامی باتجربه وجود داشت، ب-با سازمانهای سیاسی

  .تلفات خود را به حداقل برسانند

 

 پیروز باد مبارزه مسلحانه ضدامپریالیستی خلق ما

 اپورتونیسم در صفوف اپوزیسیون کن باد نفوذ موذیانه ریشه
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