
 

 سه رساله
 
 "(ی ایدئولوژیک مبارزه"هائی از گوشه)
 

 

 

 
 :به خاطره

 چریک فدائی خلق رفیق کبیر حمید اشرف
 شود از رهبران سازمان چريکهای فدائی خلق ایران تقدیم مي

 

 

 

 
 از انتشارات چريکهای فدائی خلق ایران

 

 

 

 

 

 

 
ی نقاط روستائی  شاه مناسبات فئودالی را در عمده" انقالب سفید. "مبداً یک رشته تحوالت اجتماعی در ایران است 24 سال

ی  ی جدیدی شد، بلکه اشکال این رابطه در جهت بسط سلطه ی خلق ما با امپریالیسم نه تنها وارد مرحله از بین ُبرد و رابطه
ها و  ها هرچه بیشتر از جانب امپریالیست احداث کارخانه. به آن تحول یافت های وابسته ی امپریالیستی و سرمايه سرمايه

ُپرشدن بازار از کاالهای امپریالیستی از جمله مختصات  های خارجی و داخلی و گذاری شان، رشد روزافزون سرمایه ایادی
ی وابسته به آن  ستی و سرمايهی امپریالی اعمال دیکتاتوری خشن همراه با رشد و بسط سلطه  .اقتصادی این دوران است

خرداد با  51 ی مردمی از جمله قیام های پراکنده در همان حال که این تغییر و تحوالت انجام می پذیرفت، جنبش. ادامه یافت
روزی هرچه  ی امپریالیستی برای گسترش هر چه بیشتر خود که با فقر و سیه سرمايه. شد خشونت کامل سرکوب مي

ی پلیسی و سرکوب سیستماتیک خود را گسترش  بايست سلطه طبقات مختلف خلقی مالزمه داشت، ميتر اقشار و  افزون
 .داد مي

 
پیر و "مبارزان . های ماست ی فعال انقالبی از جانب توده مبداً فروکش کردن مبارزه 24 ی طبقاتی، سال ی مبارزه در عرصه

جنبش نوین . گستراندی پلیسی وسیعی را در همه جا می بکهگويند و حاکمیت امپریالیستی ش نیز گود را ترک مي" خسته
 .گیری خود را آغاز نمود کمونیستی ایران، در چنین شرایطی شکل

 
ی شدید پلیسی، و پیگردهای  از یک طرف سلطه. کرد بايست با مشکالت فراوانی مقابله مي این جنبش جوان و نو پا مي

بايست با  کرد و جنبش مي ها مشکل مي ی این جنبش را با توده پلیسی، فقدان هر گونه آزادی دموکراتیک، رابطه
" انقالب سفید"از سوی دیگر به علت تغییر و تحوالت حاصل از  .کرد و انقالبی این مشکالت را حل مي عملی های جوئی راه

 .کرد های فراوانی را تحمل مي بايست دشواری گفت و در انجام این وظایف مي بايست به مسائل نظری فراوانی پاسخ مي مي
 

: کند بندی مي را چنین جمع واقعیات آن روز" ی مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتیک مبارزه"رفیق مسعود احمدزاده در اثر خود 
ی خلق ما، و در شرایطی که روشنفکران انقالبی عمدتاً فاقد  بدین ترتیب در شرایط اختناق و ترور در شرایط شکست مبارزه"

ی  شد، پس جنبش نوین کمونیستی پا گرفت، تجمع ساده ی تئوریک و تجربی بودند، کار از نو باید شروع مي هرگونه سابقه
 ".آوری نیرو و تعرض دوباره، بلکه تعمیق در شرایط و پیدا کردن راه نوین مبارزه بود شد، هدف از این تجمع نه جمعنیروها آغاز 

 
کند، اساساً جنبش کمونیستی  در چنین شرایطی کار خود را آغاز نمودند، همان طور که رفیق مسعود اشاره مي( 5)رفقای ما

در حقیقت تنها . ی دقت خاصی است در بیان رفیق رساننده هرگونه ی کلمه. بی بودی تئوریک و تجر ایران فاقد هر گونه سابقه
ی تئوریک مبارزاتی را ایجاد کند، و این خود مستلزم وجود یک سازمان انقالبی راستین  توانست سابقه پیشاهنگ پرولتاریا مي

تا در پرتو آن بتواند عمل  -لنینیسم را -م در عصر ما، تئوری مارکسیس -سازمانی که تئوری درست و صحیح داشته باشد. بود

ی محکم برقرار کند و با اتکاء  ی طبقاتی پرولتاریا شرکت جوید، با آن رابطه سازمانی که فعاالنه در مبارزه. را تجزیه و تحلیل کند
نی که تعهد و سازما. ی جامعه را بنماید های واالی این ستمکش ترین طبقه اش قصد تحقق آرمان به نیروی او و متحدان

ی دید تنگ و  لنینیسم نه از زاویه -ی کارگر خویش یک لحظه فراموش ننماید، و با مارکسیسم  رسالت خود را در قبال طبقه



متأسفانه . تمایالت حقیر، بلکه در وسعت و گستردگی آن و براساس جوهر طبقاتی بی چون و چرا، و صریح آن برخورد نماید

 .بودخلق ما فاقد چنین سازمانی 
 

. توانست مرجع قابل قبولی برای ما باشد حزب توده، که مشهورترین و وسیع ترین سازمان به اصطالح چپ در ایران بود، نمي
ایران، رفقای ما خیلی زود توانستند مرزبندی خود را روشن کنند و بعدها هر چه  ی مرکزی خائن حزب توده در رابطه با کمیته

کرد تا موضع خود را نسبت به  ک رشته مشاهدات عینی و دالیل نظری به رفقای ما کمک ميی. بیشتر آن را تعمیق بخشند
معیار سنجش یک سازمان انقالبی بر حد توانائی  اوالً این اصل که. سیاسی روشن سازند -این جریان منحط ایدئولوژیک 

نمود، حتی شناخت بسیار کم از  شن مي، مسائل بسیاری را روهای انقالبی قرار دارد سازمان مذکور در ایجاد دگرگوني
ی طبقاتی جامعه در مقطعی که ما آغاز به کار  سوابق حزب توده و وقایع سیاسی، همچنین مشاهده ی وضعیت مبارزه

ی ما  های انقالبی در جامعه نمودیم، این نکته را کامالً روشن می ساخت که حزب مذکور نه تنها قادر به ایجاد دگرگونی
ی اعمال مشی اپورتونیستی خود برای مدت زمانی باعث بی اعتبار شدن کمونیست ها در نزد  ه واسطهنگشت، بلکه ب

مرداد  42 ی خلق ما به هنگام وقوع کودتای توانستند نقش حزب توده را در شکست مبارزه در ثانی رفقای ما نمي. ها شد توده
: گفت لنین مي. بود که برخورد حزب با این تجربه اهمیت داشتاما از نظر رفقا این موضوع آن قدر مهم ن(. 4)نادیده بگیرند

روش حزب سیاسی نسبت به اشتباهات خود یکی از مهم ترین و صحیح ترین معیارهای جدی بودن حزب و اجرای عملی "
یل اعترافات آشکار به اشتباه، کشف علل آن، تجزیه و تحل. زحمتکش است های توده خویش و ی طبقه وظایف وی نسبت به

این است عالمت یک  -اوضاع و احوالی که موجب این اشتباه شده است، بحث و مذاکره ی دقیق در اطراف وسایل رفع اشتباه
و حزب توده ( 3) ها توده و سپس طبقه حزب جدی، این است اجرای وظایفی که وی برعهده دارد، این است تربیت و تعلیم

های پرولتری نیست، و انگار  ل و آرمان -ثابت نمود که به هیچ وجه دل مشغول م اش عمالً  چنین نکرد، زندگی و حیات بی فایده
 .رسالتی جز خیانت به خلق و طبقه ندارد

 
به این جنبه ی مسئله به نحوی دقیق " ی مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتیک مبارزه"رفیق مسعود در این رابطه در اثر خود 

مرداد موجب از هم پاشیدن تمام سازمان های  42 کودتای امپریالیستی: "وشترفیق مسعود ن. کند و جامع اشاره مي
توانست از این شکست درس بگیرد و براساس تحلیل آن یک خط  تنها نیروئی که مي. سیاسی ملی و ضدامپریالیستی گردید

ی مبارزه بودند در دست بگیرد، مشی متناسب با شرایط نوین اتخاذ کند و رهبری نیروهای ضدامپریالیستی را که واقعاً آماده 
اما متأسفانه خلق ما فاقد چنین سازمانی بود، و رهبری حزب توده که فقط کاریکاتوری بود از یک حزب . یک حزب پرولتری بود

 ".لنینست، تنها توانست عناصر فداکار و مبارز حزب را به زیر تیغ جالدان بیاندازد و خود راه فرار در پیش گرفت -مارکسیست 
 

پردازد و آن را تقبیح  مرداد مي 42 ی برخورد حزب با شکست شود در این جا رفیق مسعود به نحوه همان طور که مشاهده مي
ی ما، از جمله  های وسیعی از جامعه زمان نشان داد که دارودسته ی مذکور نه تنها پتانسیل انقالبی بخش  .کند و محکوم مي

ی تمام به هرز ُبرد، بلکه هیچ گاه کوششی درجهت درس آموزی از تجربیات منفی خود  ی کارگر ایران را در یک دوره طبقه
کرد تا هر چه بیشتر و عمیق تر  اما دالیل دیگری نیز به رفقای ما کمک مي. نکرد، امری که برای ارتقا ی جنبش حیاتی بود

لنینیسم  -سم خروشچفی با مارکسیسم از جمله ی آن ها مرزبندی رویزیونی. مرزبندی خود را با حزب توده روشن کنند
حزب توده با جانبداری از رویزیونیسم خروشچفی چهره ی واقعی خود را هر چه بیشتر . انقالبی در این مقطع از زمان است

های  ل آن، توأم شدن این لفافه نظری با سیاست -اشاعه و پخش آثار ضدرویزیونیستی، و افشا ی چهره ی ضد م. عیان کرد
هایش در ایران، همه و همه کمک  ی مرکزی در ایران و تعطیل تمام فعالیت طلبانه، عدم حضور مادی کمیته تعملی فرص

تر مرز خود را با آن تعیین  تر و قاطع کرد تا نیروهای انقالبی قاطعانه آن را به عنوان یک حزب انقالبی رد کنند، هر چه روشن مي
 .نمایند

 
ی مذکور  رفقای ما این نکته را دریافتند که دارودسته. های فراوانی آموختند ب توده درسی حز اما رفقای ما خود از گذشته

ی ما و خصلت های ویژه ی آن، نه براساس جوهر  های خود را نه براساس صف بندی مشخص طبقاتی درون جامعه سیاست
زمندی های سیاسی دولت شوروی ضدامپریالیستی آن، نه براساس منافع مشخص پرولتاریای کشور ما، بلکه براساس نیا

با بوق و کرنا تبلیغ انترناسیونالیسم . کردند تا حقارت عظیمی را پنهان کنند کردند و بعد با تبختر فراوان کوشش مي تنظیم مي
 نمودند و بدین ترتیب تحت پوشش انترناسیونالیسم عمیقاً و اساساً به انترناسیونالیسم واقعی پرولتری لطمه پرولتری را مي

های درونی هر  مندی های عملی، تابع قانون رفقای ما این نکته را به خوبی دریافته بودند که اساس سیاست(. زنند و می)زدند 

های یک پیشاهنگ راستین پرولتری اساساً باید برمبنای چگونگی صف بندی نیروهای  سیاست. ی مشخص است جامعه
در این صورت، این سیاست را . ا هدف تأمین هژمونی پرولتاریا تدوین شودانقالبی جامعه، و تمامی نیروهای ضدانقالب، و ب

تابع منافع خارجی نمودن تحت هر پوششی، حتماً اتخاذ سیاست درست را غیرممکن و همیشه سازمان مورد نظر را از 
وقتی . خارجی نماید منافع یک کشور تابع بنابراین هیچ سازمان انقالبی نباید سیاست خود را. برخورد درست بازمی دارد

پس . را نیز از بیرون بیاورد سیاست تابع عواملی بیرون از محاسبات طبقاتی و ملی بشود، پس باید لفافه ی ایدئولوژیک آن
درنتیجه . برقرار نماید" واقعیت مشخص"و " ی مسجود ايده"ی زنده بین  سازمان مذکور هرگز نخواهد توانست یک رابطه

این . لنینیسم را به عنوان یک رهنمای عمل، برای حل معضالت مشخص مبارزاتی جامعه به کار گیرد -تواند مارکسیسم  نمي
توان از مسکو، پکن، هاوانا و یا هر جای دیگری وارد کرد، بلکه  تجربه به رفقای ما می آموخت که تئوری انقالبی را نمي

های سراسر  ش با توجه به تجربیات انقالبی پرولتاریا و خلقانقالبیون هر کشور، خود باید با کوشش پی گیر و شبانه روزی خوی
 .جهان به پرداخت این تئوری انقالبی اقدام نمایند

 
ی مسائل مهم جنبش اظهار نظر کرده بودند تا  هائی که درباره ی رفقای ما با سازمان ها و گروه براساس این دیدگاه ها رابطه

ما . گشت گرفت هر چه بیشتر وسیع تر مي ی آن ها قرار مي فی که برعهدهشد و چشم انداز وظای حدود زیادی روشن مي
آوردیم، اما با نظرگاهی که رفقای ما نسبت به  بايست یک شناخت درست و صحیح از شرایط میهن خود به دست مي مي

مطالعه و توانستند اساس شناخت و پراتیک خود را بر نتایج به اصطالح  حزب توده داشتند حتی یک لحظه هم نمي
از سوی دیگر با اتکاء به درسی که از گذشته ی حزب توده آموختیم، . اظهارنظرهای آنان در مورد واقعیات جامعه، قرار دهند

توانستیم اظهارنظرهای کسانی را که با جایگزین کردن نام ایران به جای چین در آثار رفیق مائو، به خیال خود تحلیلی  نمي
خالصه . این برخورد در ماهیت امر هیچ تفاوتی با برخورد حزب توده نداشت. دادند، قبول کنیم ميصددرصد مارکسیستی ارائه 



" چین"ی عینی جامعه نبود، بلکه عمدتاً الگوبرداری از شرایط کشورهای دیگر به خصوص  ی کالم آن که این آثار حاصل مطالعه

 .بود
 

از یک طرف برخی از . آثار رفیق مائو در جنبش ما اشاعه پیدا کردی شدید ضدرویزیونیستی،  در آن زمان به هنگام مبارزه
تشبهات بین ایران و چین دوران انقالب و از سوی دیگر سادگی این آثار و خصلت مسائل مطروحه در آن که با بسیاری از 

موضع ما راجع به این . مسائل انقالبیون ایرانی پیوند داشت، باعث استقبال نیروهای کمونیستی از آثار رفیق مائو شدند
ی خود  ی مشخص جامعه همان طور که گفتیم، ما سرسختانه اعتقاد پیدا کردیم که تنها با مطالعه. مسائل روشن بود

لنینیستی را  -رفقای ما به خوبی این ُحکم مارکسیستی . های درست دست یابیم توانیم به شناخت صحیح و راه حل مي
مجموع این دالیل و تجربیات، ما را قادر می ساخت تا هدف خود را ". جرد نیستحقیقت مشخص است، م"جذب کردند که 

پرداختیم، جواب هرگونه سؤال در باره ی  ی عینی جامعه مي بايست به مطالعه ما مي: بدون ابهام و با قاطعیت روشن کنیم
ین اسنادی که در آغاز تشکیل گروه در یکی از اول. ی مبارزه و دیگر مسائل اجتماعی جز بر این اساس امکان نداشت نحوه

دانیم و در  گوئیم هنوز نمي ی است، ما مي ی شما چگونه جامعه اگر از ما بپرسند جامعه: "بیرون آمد، این طور نوشته شده بود
اگر بپرسند مشی شما چیست، باز هم جواب می دهیم ما دارای مشی نیستیم، ما در حال مطالعه . حال مطالعه ایم

تنها . گفتیم بايست از موضع او و با دیدگاه او پاسخ مي خواستیم از موضع پرولتاریا مبارزه کنیم، الجرم مي ما ما ميا(. 2")ایم
بايست فعاالنه آن را می آموختیم،  ما مي. لنینیسم بود -سالحی که برای برآورده کردن این شرط وجود داشت، مارکسیسم 

 -و بدین ترتیب هدف دیگر ما هم روشن شد، آموزش مارکسیسم ... نمودیم بايست در این امر پیگیرانه فعالیت مي مي
گروه ما نیز با هدف : "چنین نوشت" ی مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک مبارزه"رفیق مسعود بعدها در جزوه ی . لنینیسم

ن ترتیب گروه ما کار خود را و بدی..." لنینیسم و تحلیل شرایط اقتصادی میهن ما تشکیل شده بود -عاجل آموزش مارکسیسم 
 .آغاز کرد

 
های چین و  این مسئله را جنبش کمونیستی جهانی، به ویژه جنبش. شناخت صحیح تضاد اصلی جامعه چندان مشکل نبود

 ی آثار رفیق مائو، این مسئله به سادگی ها، مثالً مطالعه ی آثار و اسناد این جنبش از روی مطالعه. ویتنام، روشن کرده بودند
برند، تضاد بین خلق و امپریالیسم  شد که تضاد اصلی در جوامعی که تحت سیطره ی امپریالیسم به سر مي فهمیده مي

داد که این ُحکم در  نشان مي تاریخ معاصر ایران و سطح خاصی از مطالعه و مشاهدات عینی حتی آشنائی کلی با. است
بايست به سؤاالت  ما مي. توانست راه گشای حل معضالت باشد ياما درک کلی این تضاد نم. ی ما نیز صادق است جامعه

هم خصلت مسائل مطروحه برای نیروهای جنبش کمونیستی و هم مطالعات خود ما نشان . دادیم دقیق تری جواب مي
به این  بايست موضع و نظر خود را راجع ما مي. است" رفرم سفید"داد که پاسخ گوئی دقیق به این سؤاالت در گرو تحلیل  مي

. ما به این نتیجه رسیده بودیم که روشن کردن این مسئله دارای نتایج عملی بسیار مهمی است. کردیم اصالحات روشن مي
ی خلق ما با امپریالیسم، تغییر  داد که اصالحات ارضی در روابط اجتماعی ما و روابط طبقاتی، و رابطه مشاهدات ما نشان مي

دادیم که این تغییر و تحوالت چه اثراتی  بايست از یک سو این مسئله را مورد مطالعه قرار مي مي. و تحوالتی ایجاد کرده است
ایجاد کرده است و از سوی دیگر این تغییر چه تاًثیری بر روی مبارزات طبقاتی و ملی  بر روی ترکیب بندی طبقاتی جامعه

ی  تنها مطالعه. داد ضرورت خود را نشان مي" تاصالحا"شناخت هر چه دقیق تر ماهیت این . ی ما گذاشته است جامعه
ی ما را روشن  ی مبارزاتی و پتانسیل مبارزاتی درون جامعه توانست زمینه ماهیت و محتوای مشخص این اصالحات بود که مي

 .سازد
 

در آستانه ی رفرم، اکثریت قریب به اتفاق . در برخورد با رفرم از همان ابتدا در درون جنبش نظرگاه های متفاوتی ابراز شد
عدم توانائی خود را در برخورد انقالبی و صحیح با رفرم نشان ( ی نیروهای سیاسی شاید بتوان گفت همه)نیروهای سیاسی 

طور  همان. کند از جمله شعارهائی است که کنه مغز عتیق آنها را آشکار مي" اتوری نهاصالحات ارضی بله، دیکت"شعار . دادند
که مشخص است، در این شعار اصالحات ارضی با همان محتوای امپریالیستی و دمحمرضاشاهی اش مورد تأئید قرار 

این شعار که توسط . بود" شاه دیکتاتوری فردی"شد و تنها چیزی که باقی می ماند  گرفت، تغییرات حاصله پذیرفته مي مي
 .شد، در حقیقت امر کرنشی در مقابل امپریالیسم بود نیروهای مختلف ارائه مي

 
موضع خائنانه ی خود را در باب هر " همان ابتدا"ای ها خیلی َغره اند که از  توده" )ابتدا"حزب توده مثل همیشه از همان 

" داری سرمايه"تلقی کردند و ندا در دادند که فئودالیسم در ایران از بین رفته و  "مثبت"تغییرات مزبور را ( کنند مسئله بیان مي

این تئوری خیلی موذیانه اصالحات ارضی و محو فئودالیسم در ایران را همطراز با محو فئودالیسم در . آغاز به رشد نموده است
 .آيد ببینیم از این تئوری چه نتایج جالبی به دست مي. ی ما ناشی از جامعه" ویژگی ها و خصائص"دهد، منتها با  غرب قرار مي

 
داری غرب، رو به رشد  سرمايه اساسی با همان خصائص" داری سرمايه"اگر این درست است که فئودالیسم نابود شده و 

و تحول توان چنین وانمود ساخت که شرایط عینی برای یک تغییر  نهاده است، پس طبق تمامی احکام ماتریالیسم تاریخی مي
های روبنائی فعالیت خود را محدود ساخته و  انقالبی و بنیادی از بین رفته است و در نتیجه انقالبیون باید بکوشند تا در حوزه

پرولتاریا را " داری سرمايه"ها گردند تا این  بیشتر وضع زندگی توده" بهبود"یا فوق اش خواستار یک سری اصالحات بیشتر برای 
. ی قطعی علیه نظام دست زد مان موعود، آن هنگام که رشد تاریخی به حد معینی رسید، بتوان به مبارزهپرورش دهد و در ز

رو به رشد نهاده است، پس هر کمکی برای رشد این " داری سرمايه"اگر این درست است که فئودالیسم از بین رفته و 
تمام کمک های ( لُپ کالم این جاست)و بدین ترتیب . باشد توجیه پذیر( عملی به جای انقالبی)تواند انقالبی داری مي سرمايه

اگر این درست است که فئودالیسم از بین رفته . شود به شاه جالد به عنوان کمک های انقالبی جازده مي" کشورهای برادر"
داده است و به  ُحسن نیت خود را نشان" اصالحات ارضی"داری با  تازه آغاز به رشد کرده و این سرمايه" داری سرمايه"و 

ی فئودالیسم تشکیل  است، پس دهقانان که وسیع ترین نیروهای انقالبی جامعه را به هنگام سلطه" مثبت"همین جهت 
داری، پرولتاریا نیز هنوز  ی مبارزه خارج گشته اند و معلوم است به خاطر عدم رشد کافی سرمايه دادند، اکنون از عرصه مي

ند رسالت تاریخی خود را انجام دهد، پس باید صبر کرد و متتظر ماند تا این شرایط تاریخی پخته آنقدر رشد نکرده است که بتوا
ی این ها، که صغرا و کبرای سنجیده ای است و به خوبی کنار  بدین ترتیب از همه. شود و پرولتاریا به رشد تاریخی خود برسد

" شرایط"عملي به گردن  شود که تا هرگونه بي مکان آن پیدا ميآيد و ا بیرون مي!! هم نهاده شده، نتایج عملی ی گران قدری
، "ماجراجوئی"، "اراده گرائی"تحرک انقالبی و فعالیت انقالبی با انگ  هرگونه شود که تا امکان آن پیدا مي  !گذاشته شود



" عمل"ریک شود، بهترین شود تا انطباق آن ها با سیاست اربابانشان توجیه تئو تقبیح شود و امکان آن پیدا مي" چپ روی"

داری در ایران  می بینیم که همطراز قراردادن و یکی گرفتن رشد سرمايه. لمیدن در گوشه ای آرام از این دنیای ُپرآشوب بود
اگر این الگوبرداری موذیانه چنین نتایجی داشت، در مقابل نیز جریان ها و . است" سودمندی"دارای چه نتایج عملی ی 

اگر ایران تمام . ی ما، ایران را به قواره ی چین درآوردند خواستند با انکار هرگونه تغییر و تحول در جامعه که مي هائی بودند گروه
از نظر منطق . شد های عملی آنجا نیز بدون هیچ پرداختی برای ما معتبر مي مختصات چین را دارا می بود، آن وقت تمام شیوه

زیرا با اندکی دقت، . خورد، این دو ماهیتی یکسان دارند نظر اول به چشم مي تفکر، علیرغم تخالف ظاهری شدیدی که در
ی حرفهای حریف و نتایج عملی  اگر تحوالت، ادعائی درست باشد، آنوقت همه: شود ی استدالل جریان دوم آشکار مي شیوه

یعنی با انکار تحوالت، در واقعیت . تاین است که اصالً تحوالتی انجام نگرفته اس آن نیز درست از آب در می آمد، ولی مسئله
 (.1)امر کوشش داشت تا از پذیرفتن نتیجه گیری های عملی جریان اول سر باز زند

 
برخورد با واقعیات کنونی، نظرگاه متفاوتی : "رفیق مسعود بعدها نوشت... اما بر خورد گروه ما با مسئله، بگونه ای دیگر بود

توان گفت که تغییراتی روی داده،  اما بر خورد درست چیست؟ نمي: "سؤاالت را مطرح نمود و بعد در مقابل، این"... می طلبد
ی قطعی به عقب  فئودالیسم اساساً از میان رفته، اما انقالب مسلحانه ضرورت خود را از دست نداده است و لحظه ی مبارزه

ی ما داده است یا همین تضاد را شدت و  د اصلی جامعهآیا از بین رفتن یک تضاد و آمدن تضاد جدید، تغییری در تضا نیافتاده؟
 (.ی این مقاله است تاًکید از نويسنده)ِحدت بخشیده است؟

 
در : "و هسته ی اساسی آن یعنی اصالحات ارضی در پرتو این سؤال انجام پذیرفت" انقالب سفید"ی  در حقیقت، مطالعه

. کرد ماهیت پدیده، یعنی تضاد اصلی آن، چه تغییری رخ داده است؟ حل این مسئله، بسیاری از مسائل دیگر را حل مي
ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی  هدف از اصالحات ارضی، بسط سلطه: "درفقای ما در پایان مطالعات خود به این نتیجه رسیدن

هدف از اصالحات ارضی نه دواکردن دردی از دردهای بیشمار دهقانان . داری بوروکرات و وابسته در روستاها بوده است سرمايه
، بلکه رژیم به علت ماهیت (ن ببرندی انقالب را در روستاها از بی که بدین طریق بتوانند با جلب حمایت دهقانان از رژیم زمینه)

خود تنها با سرکوب و ستم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر چه بیشتر و گسترش نفوذ شاخه های خود در روستاها و بسط 
 ".ی انقالب در روستاها دست بزند توانست به سرکوب زمینه ی بوروکراسی فاسد، مي سلطه

 
بايست خصلت تاریخی این  رفقای ما مي. دهد دقیق فلسفی خود را نشان ميدر اینجا یک بینش عمیق طبقاتی و یک بینش 

توانستند به چنین سؤالی پاسخ گویند؟ وقتی که ماهیت و  و اما چه زمانی مي  .رفرم را برای خود روشن می ساختند
فرم باعث تقویت موقعیت این ر: دادند کردند، وقتی که آن ها به این سؤال جواب مي محتوای طبقاتی این رفرم را معلوم مي

سیاسی طبقات مظلوم و فرودست و مترقی  -سیاسی چه طبقاتی از جامعه شد؟ اگر رفرم، مواضع اقتصادی  -اقتصادی 
توانستیم آن را رفرمی مترقی بنامیم و اگر مواضع طبقات فرادست و ارتجاعی را، آن  جامعه را تقویت کرده بود، آن وقت مي

رفقای ما از روی مشاهدات و تجربیات عینی و براساس مطالعات خویش، یک لحظه شک ... دوقت رفرمی ارتجاعی می بو
نکردند که اصالحات ارضی باعث تغییر و تحوالتی در جامعه شده است و در عمده نقاط ایران تضاد بین دهقانان و فئودالها را از 

این : کردند یقت نبود، بلکه به دنبال آن از خود سؤال ميآن چه برای آن ها مهم بود درک ساده انگارانه ی این حق. بین ُبرده
یا طبقاتی حل شد؟ در این دید طبقاتی عمیق، این بینش فلسفی دقیق نهفته است که به هنگام  تضاد به نفع چه طبقه

فا شود، ی هر پدیده، تنها کافی نیست که به شناخت تغییر یک تضاد، حل یک تضاد و جایگزین گشتن تضاد دیگر اکت مطالعه
تنها مطالعه ای از این دست . بلکه باید این مسئله را هم مورد مطالعه قرار داد که تضاد مذکور در چه جهتی حل شده است

 (.6)تواند راهگشای شناخت درست پدیده و جهت حرکت آینده ی آن باشد مي
 

بود، جهت حل تضاد را ... گیی اقتصادی، سیاسی، فرهن اصالحات ارضی بسط سلطه هدف گويند وقتی رفقای ما مي
فهم محتوا و ماهیت اصالحات ارضی از یک طرف نظر رفقای ما را نسبت به تحوالت جامعه روشن ساخت و . کنند مشخص مي

ها موضع خود را در این منظومه ی روابط  هم آن ها را قادر نمود تا با توجه به ناهمانندی های موجود بین جریان ها و گروه
 .کرد مرزبندی ما را با نیروهای دیگر مشخص مي( رفرم ارتجاعی بود یا مترقی؟)رحقیقت، پاسخ به این سؤال د. روشن سازند

 
گرفتند که دهقانان از  جریاناتی که اعتقاد داشتند رفرم ارضی تضاد بین فئودالیسم و دهقانان را حل کرده است، بعد نتیجه مي

ی تاریخی را از سر گذراند، بطور  ی مبارزه باید یک دوره دوباره ی آنها به عرصه ی مبارزه بیرون رفته اند و برای بازگشت عرصه
بوده " مترقی"منطقی به این نتیجه می رسیدند که رفرم محتوائی ترقی خواهانه داشته و در یک کالم، رفرم ارضی، رفرمی 

سیاسی دهقانان، که یکی از طبقات  -دهد که مواضع اقتصادی  طبق تفکر مارکسیستی، ُحکم مزبور این معنی را مي. است
 .محروم و کثیرالعده ی اجتماعی بودند، ارتقاء یافته است

 
. ی درک عمیق طبقاتی خویش توانستند به این مسئله پاسخ صحیح دهند اما دیدیم که رفقای ما چگونه به واسطه

بدون مراجعه و وارسی دقیق و تحلیل  خواستند براساس تمایالت عملی خود و های راست و چپ که هر یک مي اپورتونیست
درهرحال   .عملی واقعیت، نظرگاه خود را ابراز کنند، نتوانستند از چنین تناقص هایی که در آن اسیر شده بودند، بیرون آیند

ی امپریالیسم و به پشتوانه ی  رفقای ما براساس یک بینش درست طبقاتی و فلسفی و آشنائی و درک تزهای لنین درباره
لعات عینی و غنا دادن هر چه بیشتر نظرات خود در مورد عصر امپریالیسم توانستند تا از خطای بزرگ همسان شمردن و مطا

داری ایران  منظور،همسان گرفتن سرمايه)نظرگاه فوق . داری ایران در امان بمانند داری غرب با سرمايه یکی گرفتن سرمايه
 .که درست به همین دلیل نتایج عملیش هالکت بار بودنه تنها بر واقعیات انطباق نداشت، بل( است

 
و مغلوب شدن دیدگاه انقالبی رهبران بزرگ ما چون رفیق مسعود احمدزاده، " سازمان"های شهید جزنی در  بعد از رسوخ ايده

یم چه کنیم، به روستا برو"کردند  رفیق پویان، رفیق عباس مفتاحی، رفقای سطح رهبری سازمان در مباحث خود استدالل مي
ی ایران و شناخت روابط طبقاتی آن  از همان دید نادرست و غلط نسبت به واقعیات جامعه" ما برای روستائیان شعاری نداریم

 .گرفت نشأت مي



 
نه برای دواکردن دردی از دردهای بی شمار دهقانان، بلکه برای "درهرحال رفقای ما به این نتیجه رسیدند که اصالحات ارضی 

ولی  این درست است که روابط فئودالی نابود شد و دهقان از قید فئودال آزاد شد،". ی هر چه بیشتر سرمایه بود لطهبسط س
رفقای ما به اهمیت روشن شدن این مسئله توجه کافی . ی مالی جاگزین آن گردید ی سرمايه سلطه بالفاصله و از همان آغاز

هجدهم "با آوردن قطعه ای از کتاب " هم استراتژی، هم تاکتیک -لحانهی مس مبارزه"رفیق مسعود در اثر خود . داشتند
ی واقعیات و ماهیت اصالحات ارضی در فرانسه و واقعیت و ماهیت اصالحات ارضی در ایران،  اثر مارکس، و مقايسه..." برومر

نیز نتوانستند آن را !! نلنینیست های ایرا -مارکسیست " عمیق ترین"کوشش نمود تا این مسئله را روشن سازد که حتی 
 .ی این ناتوانی، سازمان ما به طرف دره ی هولناکی سوق داده شد بفهمند و در نتیجه

 
ضمن  -که در مناسبت ترین جای ممکن به آن استناد گردید -..." هجدهم برومر"رفیق مسعود با استفاده از این قطعه از کتاب 

در این قسمت با . های خود را نیز بیان نمود ش را نشان داد، بسیاری از ايدهآن که توانائی ذهنی عمیق خود و رفقای همفکر
نقل تحلیل مارکس، رفیق می کوشد تا تفاوت های اساسی اصالحات ارضی بورژوازی کالسیک را با اصالحات ارضی انجام 

ی اساسی،  ود، اما مسئلهش مسائل عدیده ای در این قطعه مطرح مي. شده در ایران و نتایج متفاوت آنها را نشان دهد
تز کلی این است که در آن جا اصالحات ارضی دهقانان را از قیدوبندهای روابط . ی تاریخی است کیفیت سرمایه در این دو دوره

توانستند از زمینی که تازه نصیبشان شده بود با دلی  ناپلئون شرایطی را که دهقانان در پرتو آن مي سازد و فئودالی آزاد مي

این جمالت چه معنائی دارند؟ این که (. 7)"بهره بردارند و شور جوان مالک شدن را احیاء کنند، تحکیم و تنظیم کرد آسوده
ی تولید در روستا باقی ماند و تحت مالکیت دهقانان درآمد و در ضمن نیروی سیاسی  زمین همچنان به عنوان عامل عمده

آزادی  ی شکل ناپلئونی مالکیت که در آغاز قرن نوزدهم الزمه"و یا . نمود مي حاکم بر جامعه از این روابط جدید مالکیت حراست
 (.2")فرانسه بود، طی این قرن به عامل بردگی و فقر آنان بدل گردید و ثروتمند شدن روستائیان

 
ه ای که جلب در تمامی این قطعه، نکت... می بینیم که اصالحات ارضی باعث آزادی و ثروتمند شدن روستائیان فرانسه شد

بايست پروسه ای نسبتاً  کند این است که بعد از اصالحات ارضی هنوز سرمایه بر روابط روستا مسلط نشده بود و مي نظر مي
توانست با دلی  ای دهقان مي ی خود را بر روابط روستا تاًمین نماید و در مرحله طوالنی طی شود تا سرمایه بتواند سلطه

ی سرمایه با ُخرده مالک آن زمان  این رابطه. نمود یرد و سرمایه نیز از این روابط جدید حراست ميآسوده از زمین خود بهره گ
بدین سان منافع دهقانان برخالف زمان ناپلئون دیگر با : "کند آورد، مارکس خود این نتیجه را بیان مي ی مهم ببار مي یک نتیجه

رفیق مسعود در اثر خود بر این نکته تاًکید ورزید، . "لکه با آن در تضاد استمنافع بورژوازی، با منافع سرمایه هماهنگی ندارد، ب
اصالحات ارضی هماهنگی داشت و حال آنکه ما در بررسی اصالحات  در آغاز در فرانسه منافع طبقاتی دهقانان با بورژوازی

های وابسته به آن  لیستی و سرمايهی امپریا کنیم که این منافع نه تنها با منافع سرمايه ارضی و نتایج آن مشاهده مي
های هر چه  اساساً اصالحات ارضی در اینجا به منظور آن صورت گرفته تا حوزه. هماهنگی ندارد، بلکه در تخالف شدیدی است

در فرانسه ی عصر ناپلئون سرمایه نه به آن حد از . گسترده تری را برای استثمار هرچه بیشتر خلق توسط سرمایه بگشاید
" انقالب سفید"اما در اینجا، در . د رسیده بود و نه نیاز آن را داشت که برای بسط بیشتر خود به روستا حمله ور شودرشد خو

شود و از همان ابتدا با لغو  از همان ابتدا، از همان لحظه ی تقسیم زمین، یوغ سرمایه به گردن ُخرده مالک انداخته مي
سرمایه در عصر انحصار . شود ی تولید نفی گردیده و سرمایه جایگزین آن مي عمده مالکیت فئودالی، زمین نیز به عنوان عامل

گیرد و  ی روابط کاالئی قرار مي دهقان ُخرده مالک شده، هر چه بیشتر در شبکه. است، یعنی در حدی عالی از رشد خود
. تواند تاًمین کند را از بانک و یا از رباخواری مي او این سرمایه. کند برای پیشبرد تولید و بازتولید خود احتیاج به سرمایه پیدا مي

و به ( ی آن را در بسیاری مواقع همه)او از همان ابتدا مجبور است تا بخش اعظم مازاد کار خویش را در دیگ سرمایه بریزد 
دردی از دردهای گفتند اصالحات ارضی، نه برای دواکردن  ی فهم همین واقعیات بود که رفقای ما مي همین جهت و در نتیجه

عقب "این نتایج برای ما روشن می ساخت که رفرم سفید، نه . ی امپریالیسم انجام پذیرفت دهقانان، بلکه برای بسط سلطه
 .هرچه بیشتر آنها به خلق بود" تعرض"امپریالیسم و ارتجاع، بلکه " نشینی

 
" تعرض"است و یا " عقب نشینی"اینکه رفرم )ند داد در جنبش کمونیستی ایران برحسب جوابی که نیروها به این سؤال مي

در درون جنبش مسلحانه " عقب نشینی"بعدها شهید جزنی از تز . شدند به دو قطب گوناگون تقسیم مي( به منافع خلق
 (.9)ها در جنبش ما یک رشته نتایج عملی ببار آورد که بعداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت دفاع نمود، نفوذ آن ايده

 
اول اینکه رفقای ما بر روی . همینجا بهتر است به دو نکته اشاره شود، نکاتی که نشان دهنده ی روح انقالبی رفقای ما است

در شرایطی که انقالبیون صدیق نیز برای پیدا کردن پاسخ سؤاالت خود به . شناخت عینی و درست جامعه تاًکید می ورزند
د و کوشش داشتند تا بدون هیچگونه تغییر و یا با اندک تغییری در آنها، نسخه ای کردن الگوهای برجسته ی انقالبی رجوع مي

ی ایران  ی جامعه ی ما بپیچند، رفقای ما با پیگیری و جدیت کامل، تمام َهم و غم خود را بر روی مطالعه برای دردهای جامعه
یلی ساده و بعد دلخوش کردن و دست روی دست دوم اینکه، رفقای ما این شناخت را نه برای ارائه ی تحل. متمرکز نمودند

 .نمودند گذاشتن، بلکه برای پراتیک انقالبی و برای راهگشائی های عملی تعقیب مي
 

او و رفقای ". شرط صداقت انقالبی، در برخورد جدی با مسائل است: "گفت رهبر کبیر ما، رفیق مسعود احمدزاده همیشه مي
ی برخورد، این پیگیری و خستگی ناپذیری برای دریافت  این نحوه. غایت تکان دهنده بودند همرزمش تبلور زنده ی این ُحکم به

صحیح واقعیات و به تبع آن، حرکت در جهت تغییر آگاهانه ی آن از جمله خصائصی است که باعث افتخار چریکهای فدائی خلق 
چرا که اینها از جمله نمودهای تعصب و . است چرا که اینها از جمله شروط الزم برای یک پیشاهنگ انقالبی. ایران است

توانیم بگوئیم متاًسفانه  ما به جراًت مي. لنیسیم انقالبی است -وفاداری به پرولتاریا و مکتب ظفرنمون او یعنی مارکسیسم
آن مشاهده  نمودند و یا حتی بعد از ی مبارزه فعالیت مي هائی که تا آن زمان در عرصه چنین خصائصی را در هیچ یک از گروه

 .نکردیم
 

*************************** 



 

 

 
ی خود به این  رفقای ما در جریان مطالعه. در قسمت قبل چگونگی برخورد رفقای ما با اصالحات ارضی تا حدودی تشریح شد

رفقای ما توانستند . نتیجه رسیده بودند که شکل و محتوای جامعه تغییر کرد، اما ماهیت آن همچنان پا بر جا باقی ماند
گفتند که تغییر و تحوالتی در  وقتی رفقای ما مي. ی ما را نشان دهند ی تحت سلطه گسستگی و پیوستگی حرکت جامعه

گفتند  کردند، در حقیقت به گسستگی اشاره داشتند و وقتی مي جامعه صورت پذیرفته و این تغییر و تحوالت را بازگو مي
 .دادند شان ميماهیت پروسه عوض نشده و ایران همچنان کشوری تحت سلطه باقی مانده است، پیوستگی پدیده را ن

 
. ی انقالب پاسخ بگویند ی مرحله آنها توانستند بر اساس آن تحلیل، صف بندی طبقاتی جامعه را مشخص نمایند و به مسئله

لنینیسم انقالبی، اتکاء بر واقعیت  -ی وفاداری به مارکسیسم دهد که آنها به واسطه حاصل مطالعات رفقای ما نشان مي
آنها توانستند . انقالبی توانستند بر هرگونه آزاد اندیشی سطحی و دگماتیسم عمیق فائق آیند عینی جامعه و شور و صداقت

ی ما را عمیقاً درک کنند و  ی تحت سلطه داری جامعه داری در غرب و سرمايه ی رشد سرمايه ناهمانندی های اساسی پروسه
 .ینددر نتیجه به شناخت قانونمندی های متفاوت حاکم بر رشد آنها نائل آ

 
ی ما دچار انحرافات  گرفتند، در تبیین روبنای سیاسی جامعه داری غرب یکسان مي داری ایران را با سرمايه کسانی که سرمايه

 -دادند که یکسره با دیدگاه های مارکسیسم ی آن، خواسته یا ناخواسته، نظراتی ارائه مي گشتند و در نتیجه اصولی مي
حقیقت آن بود که به هنگام . ی دیکتاتوری در ایران بود ه مسائل داغ مورد بحث آن زمان، مسئلهاز جمل. لنینیسم نیز مغایر بود

شد که دمکراسی بورژوائی از جمله خصائص اساسی  داری کالسیک در جوامع اروپا مشاهده مي ی رشد سرمايه مطالعه
. دهد علمی از این واقعیت بدست ميدیدگاه ماتریالیسم تاریحی تبیینی کامالً . روبنای سیاسی آن جوامع نوپاست

دهد و خوشبختانه بزرگان ما،  ی طبقاتی توضیح مي ماتریالیسم تاریخی، این خصیصه را در ارتباط با کیفیت سرمایه و مبارزه
و حال آنکه در ایران، تمام . چون مارکس و انگلس، به وضوح و با روشنی تام در این مورد آثاری از خود باقی گذاشتند

دادند که کارُبرد سیستماتیک قهر  های فعالیت اجتماعی، به وضوح نشان مي ات زندگی مبارزاتی و دیگر حوزهمشاهد
 .این تفاوت برای رفقای ما کامالً روشن بود. ضدانقالبی از خصائص بنیادی قدرت سیاسی حاکم است

 
غرب درک کنند و هم ضرورت دیکتاتوری را در داری نوپای  توانستند ضرورت دمکراسی بوروژوائی را در سرمايه آنها، هم مي

داری غرب یکسان  داری ایران تحت سلطه را با سرمايه ی ایران، ولی این تفاوت، برای آن سیستم نظری که سرمايه جامعه
جوامع کند که  ی ما از همان قوانینی تابعیت مي زیرا اگر این درست می بود که جامعه. کرد گرفت، تناقصات زیادی ایجاد مي مي

دادند، به علت وجود کدام شرایط ویژه، این دمکراسی خود را در اینجا نشان  بايست توضیح مي داری کالسیک، آنها مي سرمايه
داری کالسیک،  ی رشد سرمايه داد که در پروسه ی تاریخ و تحلیل بنیانگذران مارکسیسم نشان مي دهد؟ مطالعه نمي

بايست ثابت کنند تا  پس این مدعیان مي. شود لکه ضرورتی تاریخی محسوب ميدمکراسی بورژوائی نه یک امر تصادفی، ب
آفریده " دیکتاتوری فردی شاه"برای توضیح این امر، تئوری پوچ و بی پایه ی . دیکتاتوری حاکم بر ایران یک امر تصادفی است

 .شد
 

 -هر نوآموز مارکسیسم. ی این دیکتاتوری استماهیت طبقات پوشیده بودن کند، اولین نکته ای که در این ترکیب جلب نطر مي
شود، دارای  داند که دولت یک ارگان طبقاتی است و دیکتاتوری که به کمک همین ارگان اعمال مي لنینیسم این را مي

آيد و به  درک این نکته حتی در برخوردی سطحی با آثار کالسیک رهبران بزرگ به دست مي. محتوای طبقاتی معینی است
لنین را نخوانده ..." دو تاکتیک سوسیال"ی مرکزی حزب توده، مثالً  کمیته!! بعید است که دانشمندان بی نیاز از توصیفنظر ما 
از نقطه نظر عوامانه و بورژوامآبانه، مفهوم : "نويسد لنین مي. دهد در آنجا لنین به صراحت این مسئله را توضیح مي. باشند

فهمد و در صحنه ی  نمي ی طبقات را معنی تئوری مبارزه کنند، بورژوا که را نفی ميدیکتاتوری و مفهوم دمکراسی یکدیگر 
دیکتاتوری را به معنای الغای ... بوده است ساست همیشه ناظر زدوخوردهای کوچک دستجات و فرقه های مختلف بورژوازی

قدرت به نفع شخص دیکتاتور تعبیر کلیه ی آزادی ها و تضمینات دمکراسی، به معنای انواع خودسری ها و سؤاستفاده از 
 (51) ".نمايد مي

 
کند که لنین آن را  ی مرکزی خائن حزب توده از همان دیدگاهی به مسئله نگاه مي شود کمیته همانطور که مشاهده مي
ا همواره با لنینیسم دیکتاتوری ر -به نظر ما الزم نیست در اینجا ثابت کنیم که مارکسیسم. داند عوامانه و بورژوامآبانه مي

ی آن با دمکراسی در آثار  لنینیسم در مورد دیکتاتوری و رابطه -گیرد، زیرا نظرگاه مارکسیسم محتوای طبقاتی آن در نظر مي
با وضوح کامل تشریح شده است، بلکه آنچه ما باید بدان بپردازیم این مسئله است که ... بزرگان ما، مارکس، انگلس، لنین و

 .شود کند و چه نتایج عملی از آن حاصل مي چه کمکی در حل تناقضات نظرگاه فوق مي" شاهدیکتاتوری فردی "تز 
 

توانستند الاقل در ذهن خود به تناقضاتی که در رابطه با یکسان  مي" دیکتاتوری فردی شاه"آنها با اختراع تئوری پوچ و مهمل 
زیرا در این تئوری، دیکتاتوری شاه . پیدا شده بود، پاسخ بگویند داری ایران داری کالسیک و سرمايه گرفتن رشد جوامع سرمايه

شود و درنتیجه، این دیکتاتوری از ضرورتهای اقتصادی و وضعیت  همچون خودسری ها و سؤاستفاده ی او از قدرت نمودار مي
بدین ترتیب آنها را . دی طبقاتی در جامعه ناشی نشده، بلکه علت آن، خصائص فردی است که در رأس قدرت قرار دار مبارزه

زیرا اگر دیکتاتوری شاه ضروری نباشد، پس، از دیدگاه آنها این امکان . قادر می ساخت تا بقیه ی اراجیف خود را بر زبان رانند
ی دیگر و با برقراری شکل  ی خود را عوض کنند و با انتخاب نماينده ی آن نماينده وجود دارد که بخشی از هیئت حاکمه و یا همه

موهبت  ی ما نیز از ای جدید حکومتی، تناقص بین سیستم اقتصادی و روبنای سیاسی آن را حل کنند و در نتیجه جامعهه

در " دوراندیش"و " واقع بین"توانستند از جناحهای  برخوردار گردد و در پی همین صغرا و کبرا بود که مي دمکراسی بورژوائی
 .ی حاکمه صحبت کنند طبقه



 
ی ما بر اثر  از نظر آنها، جامعه: توان طرح کلی زیر را از نظرات آنها ارائه کرد جه به آنچه تاکنون گفته شده ميو اکنون با تو

از یک سو به علت تحوالت . داری ی سرمايه خود شد، یعنی وارد مرحله رشد تاریخی از" ی نوینی مرحله"اصالحات ارضی وارد 
بودند، از صحنه ی مبارزه خارج شدند و از سوی دیگر پرولتاریا رشد کافی نکرده ارضی، دهقانان که کثیرترین اقشار اجتماعی 

شد که شرایط عینی  از این مقدمات نتیجه مي. داری به حد معینی از رشد خود برسد بايست صبر کرد تا سرمايه بود، پس مي
مبارزه را تعطیل کرد؟ این آقایان که خیلی  آيد که پس آیا باید در اینجا مسلماً این سؤال پیش مي. برای انقالب آماده نیست

اما ابتدا باید یک . گفتند نه، مبارزه باید انجام بپذیرد آنها مي. توانستند به این سؤال جواب مثبت بدهند نمي!! مبارز بودند
هم جناح های با این دیکتاتوری همه مخالفند و در درون هیئت حاکمه . است" دیکتاتوری فردی شاه"مسئله را حل کرد و آن 

وجود دارند که با این دیکتاتوری مخالف هستند، پس بیائید با این ها متحد شویم و برعلیه دیکتاتوری " دوراندیش"و " واقع بین"
ها را آموزش می دهیم، سطح  آنوقت در آن دمکراسی ما توده. فردی شاه مبارزه کنیم و آن را به دمکراسی تبدیل نمائیم

خود عمل کرده، حکومت " انترناسیونالیستی"به وظایف " بین المللی"بریم، سپس در شرایط مساعد  آگاهی شان را باال می
 .را به دست می گیریم

 
واقعاً انبانشان " ای ها توده"انجام دادند،  چه کاری ی این الطائالت قبول، ولی حتی در این زمینه باشد، همه: اگر خواننده بگوید

آقایان، تمام نیروهای !! می بینیم که چگونه نتایج تحلیل. حتی به یک عمل مؤثر اشاره نمایند توانند خالی است و هرگز نمي

حیات سیاسی رهبران خائن حزب توده، . کند ی طبقاتی دعوت مي ی مبارزه انقالبی و مردم را به انفعال هرچه بیشتر در عرصه
 .خود تجلی کاملی از این زندگی سیاسی انفعالی است

 
ها و سازمان  ه در قسمت قبل اشاره شد، تحلیل ما در تغییرات و تحوالت حاصل از رفرم، یکسره با تحلیل دیگر گروههمانطور ک

ی ما رخ داد، از  رفقای ما به علت داشتن یک تحلیل درست از تحوالتی که در مناسبات اقتصادی جامعه. ها تفاوت داشت
ی ما با مناسبات  ی روبنای سیاسی جامعه تبیین دقیق علمی از رابطه همان ابتدا سرنخی در دست داشتند که آنها را برای

از نظر تئوریک، رفقای ما این نکته را درک کرده بودند که دیکتاتوری همواره، دیکتاتوری . کرد اقتصادی حاکم بر آن هدایت مي
رک کرده بودند که حد عملکرد آنها درک کرده بودند که دیکتاتوری و دمکراسی دو روی یک سکه اند، آنها د. طبقه است

یا طبقات حاکم است و شکل و محتوای آن بستگی به چگونگی  دیکتاتوری، وابسته به وسعت پایگاه طبقاتی و اجتماعی طبقه
ی طبقاتی در درون جامعه دارد، هرچقدر وسعت پایگاه طبقاتی و اجتماعی قدرت سیاسی حاکم محدودتر باشد، حدود  مبارزه

وسیعتر است و هرچقدر وسعت پایگاه طبقاتی و اجتماعی قدرت سیاسی حاکم وسیعتر باشد، حدود  اعمال دیکتاتوری
براساس این ادراک، رفقای ما یکی از خصائص روبنای سیاسی ایران، یعنی دیکتاتوری شدید هیئت . دمکراسی وسیعتر است

ی ایران و دیگر جوامع تحت سلطه به این نتیجه  عهی خود از شرایط جام ی مطالعه رفقای ما در پروسه. حاکمه را توضیح دادند
گفتند  ی امپریالیستی و حفظ و تحکیم این سلطه، فقط و فقط با قهر ضدانقالبی ممکن است و مي رسیدند که اساساً سلطه

کنند  مي ی ضدامپریالیستی، منتظر شرایط دمکراتیک هستند، همانقدر بیهوده فکر آنهائی که برای ایجاد و بسط شرایط مبارزه
تا وقتی وابستگی امپریالیستی وجود دارد، دیکتاتوری  زیرا. که کسانی برای بهبود وضع جهان منتظر ظهور امام زمان اند

ما در آمریکای التین، در آفریقا و . کند این ُحکم را واقعیات عینی تاًیید مي. ضدخلقی جزو خصائص اصلی روبنای سیاسی است
لطه مشاهده کردیم که حکومت ها تغییر می یافتند، اما این خصیصه ی اصلی پا بر جا برخی کشورهای آسیائی تحت س

 .باقی می ماند
 

ی ایران با مناسبات اقتصادی باید به تاریخ کشور خود نظر  ی دیکتاتوری ضدخلقی حاکم بر جامعه اما برای فهم دقیق رابطه
داری کالسیک، مسئله را هر چه بیشتر روشن  ی آن با رشد سرمايه هداری ایران و مقايس بررسی تاریخ ایران و سرمايه. افکنیم

داری کالسیک را گذراندند، به درک هر چه دقیق  ی جوامعی که سرمايه ی تاریخ ایران و مطالعه رفقای ما نیز با مطالعه. کند مي
تاریخ ایران نشان . ان نائل آمدندداری ایر داری جوامع کالسیک و سرمايه تر و بهتر ناهمانندی های اساسی بین رشد سرمايه

البته تاریخ . ای اوج گرفته بود ی کامل یافت که جنبش توده دهد که امپریالیسم زمانی بر دستگاه دولتی ایران سلطه مي
ود ی امپریالیسم و خلق ما را باید از دوران صفویه مورد مطالعه قرار داد، ولی این در آستانه ی انقالب مشروطیت ایران ب رابطه

های انگلیس و روسیه  تضاد بین امپريالیست. ها در حیات اقتصادی و سیاسی ما، خود را کامالً نشان داد که نقش امپريالیست
ای،  اما در مقابله با جنبش عظیم توده. ی کامل تبدیل نگردد ی تزاری این امکان را بوجود آورد که ایران هیچ گاه به مستعمره

فئودالیسم ایران . زمان دریغ نکردند و برای این امر با یکدیگر مسابقه گذاشتند به حاکمیت آن ها از هیچ کمکی امپريالیست

آنها . تمام خلق رویاروی آنها قرار داشتند. ای را نداشتند های حاکم قدرت مقابله با جنبش توده فرسوده و پوسیده بود و فئودال
هائی که با این حاکمیت هماهنگی منافع داشتند، تنها قدرت. بايست بر قدرت نیرومندی تکیه کنند برای حفظ بقای خود مي

سیاسی خود و هم برای مقابله با یکدیگر، در نفوذ  -ها، هم برای پیشبرد مقاصد اقتصادی  امپريالیست. ها بودند امپريالیست
که  ابتدا این امپریالیسم روسیه بود. به ماشین دولتی و تخسیر کامل آن و همچنین سرکوب جنبش خلق، ذینفع بودند

ی فئودالیسم تهیه  او نیروی نظامی و مادی الزم را برای ادامه ی سلطه. توانست در ماشین دولتی هژمونی خود را اعمال کند
روسها دسته ی قزاق را بنیاد گذاردند و این همان ارتشی است که مجلس مردمی را به توپ بست و در راه ارتجاع تا پای . دید

از یکسو و مقاومت سرسختانه ی خلق از سوی دیگر مانع ادامه کاری این نیروی نظامی  انقالب کبیر اکتبر. جان کوشید
. به سرکوب جنبش خلق ما پرداخت" ارتش نوین"و با تشکیل یک  5499 گشت و سرانجام انگلستان با کودتای سیاه مي

رضا "تنها با سرکوب این جنبش توانست  ای می لرزاند، او رضاخان در زمانی بر سر کار آمد که تمام نقاط ایران را جنبش توده
آنها به پشتوانه ی قدرت . شود و قادر شد تا قدرت دولتی را قبضه کرده و آنرا در جهت منافع امپریالیسم به کار اندازد" شاه

ترتیب اقتصادی و دراختیار داشتن عالی ترین تکنیک نظامی آن زمان توانستند تا جنبش جوان خلق ما را سرکوب کنند و بدین 
این گوشه ای از تاریخ . از یکسو فئودالیسم را در ایران پابرجا نگاه دارند و از سوی دیگر به غارت و چپاول خلق ما بپردازند

 .معاصر ایران است، اما در همین مختصر، نکات مهمی وجود دارد
 

در اینجا می بینیم . انان هماهنگی داردکنیم که منافع سرمایه با منافع دهق داری کالسیک مشاهده مي در تاریخ رشد سرمايه
داری  در تاریخ رشد سرمايه(. 55)شود تا از او در قبال خلق محافظت کند ی امپریالیستی با فئودالیسم متحد مي که سرمايه

ت تر کالسیک می دیدیم که رژیم فئودالیته تا خرخره در زیربار قرض بورژوازی قرار دارد و این امر بنیادهای مادی او را سس
کردیم، علیرغم آنکه فئودالیسم خود پیر و فرسوده گشته بود، نه در رهن بورژوازی  کند، در حالی که در ایران مشاهده مي مي



کردیم  داری کالسیک مشاهده مي در تاریخ رشد سرمايه. ی امپریالیستی قرار داشت ملی نوپای میهمان، بلکه در گرو سرمايه

ی فئودالیسم می شوراند و با سالح گرم خود قلب فئودالیسم را نشانه  برعلیه سلطه که بورژوازی تمام زحمتکشان را
گذارد و هرگونه جنبش خلقی را  ها مي ی امپریالیستی دست در دست فئودال در اینجا می بینیم که سرمايه. گرفت مي

ای که بعدها هرچه بیشتر در  يهآن سرما. داد که با شرایط دیگری روبرو هستیم ی این ها نشان مي همه. کند سرکوب مي
داری  ی امپریالیستی است که حد معینی از رشد سرمايه ی بومی و ملی، بلکه سرمايه کرد نه سرمايه" رشد"ی ما  جامعه

و این تغییر نه فقط تاًثیرات محدود، بلکه اثرات . اش تغییر کرده بود داد و کیفیت عملکرد اجتماعی جوامع کالسیک را نشان مي
در آنجا و در آن زمان منافع دهقانان و حتی تا حدی کارگران با بورژوازی در مقابله با فئودالیسم . عظیمی داشت جهانی

سرمایه برای استثمار . ها با یکدیگر هماهنگی یافت ی امپریالیستی و منافع فئودال هماهنگی داشت، اما در این جا سرمايه
ی سیاسی خود را در آن کشورها مستقر کند و او این  بايست سلطه جهان ميهای دیگر نقاط  وحشیانه و غارت و چپاول خلق

 .ی قدرت اقتصادی و نیروهای نظامی خود انجام داد را به پشتوانه
 

ی طبقاتی درون کشورهای  بورژوازی امپریالیستی به علت یک رشته دالیل اقتصادی و یک رشته دالیلی که مربوط به مبارزه
ی خود  های تحت ستم را هر چه بیشتر استثمار کند و کشورهای دیگری را به زیر سلطه شد، مجبور بود تا خلق متروپل مي

آوردند و  ها بودند، به دست مي د با ارتجاعی ترین طبقات حاکم که عمدتاً فئودالها این سلطه را در اتحا امپريالیست. بکشاند
ی ما، فئودالیسم نفس های آخر را می کشید و تمام نیروهای  کردند و از آن جا که در این جوامع، از جمله جامعه حفظ مي

به همین جهت امپریالیسم که متحدی جز این . ای بود خلقی را در مقابل خود داشت، دارای پایگاه بسیار بسیار محدود شونده
بورژوازی . ی خود و آنها را حفظ کند توانست سلطه طبقات ارتجاعی نمی شناخت، تنها و تنها با اعمال قهر ضدانقالبی مي

ی طبقاتی فعال از جانب طبقات  کند که به طور کلی مبارزه جهانی با اتکاء به تجربیات ضدانقالبی خود بخوبی درک مي
کند تا هرگونه جنبشی را در  پس، از همان ابتدا کوشش مي  .آورد ودست، در هر شکل و ُبعدی، به منافع او ضربه وارد ميفر

ی آن  ی طبقاتی بین او و پرولتاریای رزمنده ی تاریخی مبارزه او تجربیات ضدانقالبی خود را که حاصل یک دوره. نطفه خفه کند
 (.54)گیرد های تحت ستم خود به کار مي کلی خلق کشورهاست برضد پرولتاریا و به طور

 
خود را با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و  ریزی برنامه های تحت ستم ی امپریالیستی برای استثمار خلق دیگر اینکه سرمايه

شکال مختلف آن، ی طبقاتی، در ا مبارزه. این سود باید به دیگ سرمایه بازگردد. دهد منطبق با حداکثر سود ممکنه انجام مي
اصلی ترین ( در این کشورها)ی تولید  سرمایه برای جلوگیری از عملکرد این عامل در عرصه. زند این محاسبات را برهم مي

بی جهت نیست که تکنوکراتهای رژیم سابق از هواداران سرسخت اعمال . شناسد، قهر ضدانقالبی است ای که مي وسیله
کنند و مایلند هرگونه عاملی که باعث اخالل در  ريزی اقتصادی مي ن تکنوکراتها هستند که برنامهاند، زیرا ای نامحدود دیکتاتوری

بنابراین از نظر ما . توانست این خواست را برآورد و تنها اعمال دیکتاتوری شدید مي. شود، از بین برود پیشرفت این برنامه مي
ی  بلکه جًز الینفک سلطه ز هیئت حاکمه بستگی نداشت،دیکتاتوری ضدخلقی به خصائص فرد شاه و یا حتی جناحی ا

این مناسبات اقتصادی و روابط اجتماعی بین خلق و ضدخلق است که کاربرد وسیع قهر ضدانقالبی و . امپریالیستی است
د، طبق این نظر، ما هرگز شاهد چیزی از نوع دمکراسی بورژوائی در این کشورها نخواهیم بو. سازد ضدخلقی را ضرور مي

بلکه تنها شکل دمکراسی ممکن، دمکراسی نوین است که پس از پیروزی نیروهای خلقی به رهبری پرولتاریا بر امپریالیسم 
ی ضدامپریالیستی  گفتند، کسانی که برای ایجاد شرایط مبارزه به همین جهت بود که رفقای ما مي. تواند تحقق بیابد مي

 .اند کنند که کسانی برای بهبود وضع جهان منتظر ظهور امام زمان هوده فکر ميمنتظر شرایط دمکراتیک هستند، همانقدر بی
 

رفقای ما اینرا به درستی فهمیدند که ضرورت دیکتاتوری در کشور ما بر همان اصلی استوار است که ضرورت دمکراسی در 
داری کالسیک ما شاهد  هچرا در رشد سرماي. داری را به طور طبیعی پشت سر گذاشتند کشورهائی که رشد سرمايه

گیرد که منافع  دمکراسی بورژوائی هستیم؟ به خاطر آن که در آن جا بورژوازی در مقطعی از رشد تاریخ، قدرت را به دست مي
ی قدرت بنشیند و تمام موانع  سرمایه برای آن که بر اریکه. ی اجتماعی هماهنگی دارد سرمایه با منافع طبقات کثیرالعده

و غیره را از میان بردارد، برای آن که بتواند قدرت خود را تحکیم بخشد، باالجبار باید بر دهقانان و دیگر سیاسی، حقوقی 
. و دهقانان نیز برای آنکه بتوانند قطعه زمین خود را حفظ کنند، باید از بورژوازی حمایت کنند. نیروهای ضدفئودالی تکیه نماید

شود که  ی نیروهای طبقاتی جامعه باعث مي قتصادی و سیاسی و این موازنههای ا این هماهنگی منافع طبقاتی در حوزه
ای روبرو هستیم که عناصر  عالوه بر این ها، در آن جا با یک بورژوازی. ای پیدا نماید دمکراسی بورژوائی حدود گسترده

ی آنها با یکدیگر و نتایج این مبارزه  زهی طبقات با یکدیگر و مبار بنابراین، رابطه. ی آن کمابیش همطراز یکدیگرند دهنده تشکیل

ی ما نیز  کند و این ُحکم مارکسیستی با واقعیات جامعه است که خصوصیات و اشکال حکومت و خصائل اصلی آن را تعیین مي
امپریالیسم به علت خصوصیات تاریخی خویش به چپاول، غارت و استثمار هرچه بیشتر منافع و نیروی کار این . انطباق داشت

این دستگاه . اما آنها برای حفظ این مناسبات بغایت ظالمانه احتیاج به دستگاه دولتی خاص خود دارند. جوامع نیازمند است
ی امپریالیستی حفظ و هدایت  ی امپریالیستی را به نفع سرمايه ی بین طبقات مختلف و سرمايه دولتی وظیفه دارد که رابطه

گیرد، پس قدرت حاکم دارای پایگاه محدود  بل اکثریت قریب به اتفاق جامعه قرار ميکند و از آنجا که چنین دولتی در مقا
این . درنتیجه مجبور است با اعمال دیکتاتوری وسیع، سلطه و بقای خود را تضمین نماید. شود طبقاتی و اجتماعی مي

ی  کننده افراد خشن و سنگدل تعیین کند، نه اینکه ضرورتهای مبارزاتی است که معموالً افراد خشن و خونخوار را طلب مي
و )شود  توانیم بگوئیم به این جهت در ایران دیکتاتوری اعمال مي بنابراین نمي. جهت و محتوای عملکرد ماشین دولتی باشند

که شخصی چون رضاخان قلدر و یا شاه جالد در رأس آن قرار دارند، بلکه این ضرورتهای ( يابد برای سالیان دراز ادامه مي
کند تا اشخاصی با خصائص رضاخان قلدر و یا شاه جالد در رأس حکومت قرار  بندی طبقاتی است که طلب مي قتصادی و صفا

 .ی آن با مناسبات اقتصادی این بود دیدگاه ما در مورد دیکتاتوری و رابطه. گیرند
 

. ین دیکتاتوری فردی شاه و خلق بوده استگويند جنبش اخیر ایران نشان داد که تضاد عمده، ب ها مي عده ای از اپورتونیست
طبق این نظر، چون اکثریت نیروها و مردم به طرف . ی نیروها به طرف شاه نشانه گرفتند گويند دیدید که چگونه همه آنها مي

ی  ايدهبه نظر ما، این نظرها همانقدر عوامانه است که . بود" دیکتاتوری فردی شاه"شاه نشانه گرفته بودند، تضاد عمده با 
کند و جایگاه آن را منوط به  چنین استداللی در حقیقت عینیت تضاد را در موضوع مورد بحث انکار مي". دیکتاتوری فردی شاه"

پذيرد، روابطی هستند  ی طبقاتی در بستر آن انجام مي ی بین طبقات، که مبارزه رابطه. نمايد چگونگی ذهنیت انسانها مي
ی آن، تضادهائی عینی هستند و مستقل از  همواره تضاد اصلی جامعه و یا تضاد عمدهعینی و به همین جهت همیشه و 



داری،  ی سرمايه گوئیم تضاد اصلی جامعه وقتی مي مثالً . ذهن ما وجود دارند و نقش و جایگاه آن نیز مستقل از ذهن ماست

ست، این تضاد مستقل از اذهان وجود تضاد بین اجتماعی شدن هر چه بیشتر تولید و خصوصی شدن هر چه بیشتر مالکیت ا
. فهمند و یا حتی برای مدت زمان درازی دانشمندان زمان نیز قادر به کشف آن نبودند های فراوانی آن را نمی دارد و حتی توده

که در صورتی . داری باشد ی سرمايه شود که تضاد فوق، تضاد اصلی جامعه اما عدم درک این تضاد توسط انسانها مانع آن نمي
، "ها شاه را نشانه گرفتند تضاد عمده، تضاد بین دیکتاتوری فردی شاه و خلق بود، چون توده"گويد  استدالل باال وقتی مي

طبق این دیدگاه، . کند، این یعنی انکار عینیت تضاد جایگاه تضاد در مناسبات طبقاتی را برحسب شناخت انسانها تعریف مي
شکستند، تضاد عمده با ماشین بود، نه بین کارگر و بورژوا،  کردند و آنرا می ماشین حمله ميوقتی کارگران به  52 در قرن مثالً 

 .کردند چون اکثر کارگران به ماشین حمله مي
 

هائی که  مثالً شهید جزنی در مثال. ی طبقاتی، دامنگیر شهید جزنی نیز بود این بدفهمی از معیار تعیین جایگاه تضاد در مبارزه
کرد و  ی آستان انقالب اشاره مي ی روسیه آورد، همواره به جامعه ن تضاد عمده برای طرفداران خود ميبرای فهماند

مبارزه با امپریالیسم آلمان عمده بود، ولی لنین و یاران او توانستند در میان مردم کار کنند و   در آنجا، در یک مرحله گفت مي
از  -شهید جزنی در مورد تضادهای طبقاتی و جایگاه آنها دچار اشتباه شده بوددر حقیقت، . تضاد بین تزار و خلق را عمده کنند

پوشیم، زیرا آن چه مورد نظر ماست تکیه  آورد، فعالً چشم می تجزیه و تحلیل مثال شهید جزنی که نتایج ناپسندی را ببار مي
، پیش از آن نیز تضاد عمده بود، اما به (تزار نه)تضاد بین خلق و تزاریسم . این طور نبود! نه -بر عینیت تضاد مورد بحث است

ها به مسیری انحرافی کشانده شده و  ها، انرژی تاریخی توده ی خیانت اپورتونیسم، تبلیغات طبقات حاکم و جهل توده واسطه
رعلیه اپورتونیسم و ای شدید ب ها، یعنی لنین و یاران او، توانستند در مبارزه اما بلشويک. آنها را درگیر جنگ امپریالیستی نمود

ها را تصحیح کنند و آنها را از زیر یوغ اپورتونیسم و دیگر دشمنان  افشاگری وسیع، کار تبلیغی گسترده، این اشتباه توده
ها، سمت اصلی پراتیک انقالبی را به آنها نشان دهند و آنها را در  با ایجاد این تحول فکری در توده شان بیرون بکشند و طبقاتي

گويد طبقه خود قادر نیست تا خود آگاهی طبقاتی کسب کند، و این آگاهی باید از خارج  وقتی لنین مي .وارد نمایند آن مسیر
ها  گويند چون اکثریت توده آنها که مي. کند ی طبقاتی اشاره مي ی بسیار مهمی در مبارزه وارد شود، در حقیقت به نکته

! ها توجیه تئوریک خواهند دنباله روی خود را از توده ی شاه بود، بار دیگر ميضدشاه بودند، پس تضاد عمده با دیکتاتوری فرد
 .نمایند

 
ی  ی ملموس بودن آن، شعار تاکتیکی بسیار مهمی بود، اما وظیفه ، به واسطه"مرگ بر دیکتاتوری"، "مرگ بر شاه"شعار 

ها تشریح  داران وابسته برای توده منافع آن با سرمايه ی این دیکتاتوری با امپریالیسم و کرد که رابطه پیشاهنگی ایجاب مي
های نادرست به اصطالح  ديدگاه. های درست، تداوم هرچه بیشتر انقالب تضمین گردد شود، تا با مادی شدن ايده

ی ای درک کنند، به همین جهت چون کاهی در دریا شد تا وظایف خود را در مقابل جنبش توده مانع از آن مي" پیشاهنگان"
 .ای سرگردان شدند متالطم جنبش توده

 
ی مرکزی  کمیته: شود، در تبیین دیکتاتوری حاکم بر ایران، با دو نظرگاه روبرو هستیم به هرحال، همان طور که مشاهده مي

ق این طب. بود" دیکتاتوری فردی شاه"طبق این نظر، دیکتاتوری حاکم بر ایران، . ی نظرگاه اول است خائن حزب توده، نماينده
توان مراحل بعدی مبارزه را  مي( چه دمکراسی؟ دمکراسی بورژوائی؟)و ایجاد دمکراسی " دیکتاتوری فردی شاه"نظر، با حذف 

. دانستند ی امپریالیسم و سگهای زنجریش مي دیکتاتوری را جًز الینفک سلطه نظرگاه دوم، نظر رفقای ما است که. طی کرد
وای مشخص طبقاتی آن درک شده و ارتباط آن با مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه نشان از این نظرگاه، دیکتاتوری با محت

رفقای ما اعتقاد داشتند دولت ایران وابسته است و منظورشان از این ُحکم این بود که جهت و مضمون حرکت . شود داده مي
نی در درون جنبش مسلحانه از تز بعدها شهید جز. شود ی امپریالیستی تعیین مي ماشین دولتی طبق منافع سرمايه

ی  او اعتقاد داشت تضاد عمده. ی خلق ما وانمود ساخت جانبداری نمود و آنرا به مثابه دشمن عمده" دیکتاتوری فردی شاه"
گفت که شاه با  قائل شد و مي" استقالل نسبی"او برای شاه . است" دیکتاتوری فردی شاه"ی ما، تضاد بین خلق و  جامعه

ی مستقیم  شهید جزنی با صدور چنین احکامی در حقیقت سلطه. کند م بین دول امپریالیستی بندبازی ميمهارت تما
نمود و ضمن آن، هژمونی امپریالیسم آمریکا را در حیات اقتصادی و به خصوص  ها را بر ماشین دولتی انکار مي امپريالیست

 (.53)نمود قدرت دولتی ایران نفی مي
 

غالب شد و پس از آن، منشاً بسیاری از اعمال و " سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"بعد در  نظرات شهید جزنی کمی

" داری راه رشد غیر سرمايه"درحقیقت با تجزیه و تحلیل تز فوق، ما خواه ناخواه به تز رویزیونیستی . شعارهای نادرست گردید
رسد که حل تضاد خلق و امپریالیسم در گرو حل تضاد  جه ميشهید جزنی با اعتقاد مزبور خواه ناخواه به این نتی. رسیم مي
. را با مضمون غیرپرولتری آن آفرید" حاکمیت خلق"همین دیدگاه بود که شعار حرام . و خلق است" دیکتاتوری فردی شاه"بین 

زنده "گفتند  قت ميدر حقی" برقرار باد حاکمیت خلق"گفتند  مي" سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"های  وقتی اپورتونیست
زنده باد "را رها کردند و شعار توخالی و غیرپرولتری " برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق"آنها شعار پرولتری ". باد بازرگان

تضاد "و باز طبق همین دیدگاه غلط است که هواداران کنونی نظرگاه بیژن، تز قالبی . را برجای آن نشاندند" حاکمیت خلق
 .انگیزی که او آفرید باقی ماندند را اختراع نمودند و همچنان در ظلمات حیرت" طلبی استعمده با انحصار

 
رفقای ما با تکیه بر اصول ماتریالیسم دیالتیک و دید . خورد ی متدولوژیک به چشم مي در آنچه که تاکنون گفته شد، یک نکته

های مشخص رهبران  ی ما را مطابق النعل بالنعل با تحلیل عمیق از ماتریالیسم تاریخی هیچگاه نخواستند که واقعیات جامعه
. اند ی ما را طبق الگوی جوامع دیگری بُبرند که در شرایط تاریخی متفاوتی رشد نموده کبیر ما تطبیق دهند و واقعیت جامعه

دند در پرتو آن آموزش، کر های بزرگان ما را و کوشش مي کردند و هم تحلیل آنها با دقت، هم تاریخ آن کشورها را مطالعه مي
آنها با اتکاء بر این اصل فلسفی که تفاوت کیفی دو پدیده را در . ی ما را به طور مستقل مورد تجریه و تحلیل قرار دهند جامعه

ی  لنینیسم، از جامعه -ی ایران و در پرتو مارکسیسم های آن باید جستجو کرد، کوشیدند تا با اتکاء به واقعیت جامعه ناهمانندی
. گرفت این شور و شوق برای دستیابی به حقیقت، از موضع راستین پرولتری آنها نشاًت مي. ارائه دهند" تحلیل مشخص"ما 

و حال آن . کوشیدند تا واقعیت را آن طور که هست عمیقا ًدرک کنند خواستند واقعاً در راه پرولتاریا گام بردارند، لذا مي آنها مي
چه نتایج  و دیدیم که. ی ما را با جوامع کالسیک نشان دهند جامعه یکسانی داشتند تا ها همواره سعی که اپورتونیست



لنینیسم وارد کارزار پرولتاریا  -راستی که اپورتونیسم زیر نقاب مارکسیسم .گرفتند سودمند عملی از این کار خود برمي

 .شود تا از پشت به او خنجر بزند مي
 

 
 مرگ بر اپورتونیسم

 لنینیسم -کسیسمزنده باد مار
 فشرده باد صفوف چریکهای فدائی خلق ایران

 
 با ایمان به پیروزی راهمان

 چریکهای فدائی خلق ایران
41/9/12 
 

 

 

 

 

 "گزارش به خلق: "نقدی بر
 

نسخ این کتاب . شاید برای خواننده این پرسش پیش آید که، چرا گزارش به خلق؟ زیرا گزارش به خلق کتاب مشهوری نیست
آنچه در این کتاب مطرح . چندان عنایتی به آن ندارند" مشی چریکی"خورد و حتی شیفتگان نقد  ها خاک مي در کتابفروشی

سازد و علیرغم آن همه روده درازی،  انش انقالبی نویسنده آن را برمال ميها و سطح بسیار نازل د شود فقط آشفته فکری مي
فهمد که نویسنده به هیچ رو نتوانسته است سر و  ی این کتاب این حقیقت را مي ی مبتدی نیز در سرانجام مطالعه هر خواننده

د این گونه آثار همه چیز را باید از الفبای آن زیرا در نق. قصد ما نیز نقد کتاب گزارش به خلق نبود. ته مطالب را به هم وصل کند
های رفیق مسعود احمدزاده مربوط  هائی از کتاب است که به ايده گیرد، بخش آنچه در این مقاله مورد بحث قرار مي. آغاز کرد

 .شود مي
 

شود چیز  ین صورت آنچه ساخته ميها را باید در بستر عینی آن دریافت و ارائه کرد، و در غیر ا اگر این اصل را بپذیریم که ايده
ها را به  های برخورد اپورتونیست توان اطمینان داشت که کلید یکی از شیوه پوچ و مهملی از آب در خواهد آمد، آن وقت مي

ای سر و ُدم بریده و جدا از متن مشخص مبارزاتی را به عنوان  آنها همواره در به اصطالح نقدهای خود، جمله. ايم دست آورده
ولی در واقعیت امر آنها تَوُهمات خود را نقد . کشند مي"! نقد"گذارند و پس از آن به زعم خود آن را به  کم در مقابل خود ميحُ 

ی ایدئولوژیک شواهد غنی  ی رایج درون جنبش ما باعث شده است که مبارزه و این شیوه. های دیگران را کنند، نه ايده مي
 .مطلوب خود را پیدا نکند

 
عقلی که . رود نویسنده همه جا با عقل کوچک خود به جنگ مسائل مي. ایم زارش به خلق نیز ما با این اسلوب مواجههدر گ

مسخ ! ی مسائل، از جمله حادترین مسائل جنبش ما در این عقل به همین جهت همه. های عمیق انقالبی را ندارد تاب ايده
ای از این شیوه  ی کوچک حاضر شمه در هر صورت مقاله. گیرد اد قرار ميهای مسخ شده مورد انتق شود و آنگاه این ايده مي

های رفیق مسعود احمدزاده، تئوریسین  کند که به ايده و این وظیفه را تنها تا آنجائی برآورد مي... سازد برخورد را برمال مي
 .شود ی ایران مربوط مي بزرگ جنبش مسلحانه

 
 با ایمان به پیروزی زاهمان

 فدائی خلق ایران چریکهای
 12 تابستان

 

 
های خودبخودی  در توضیح نظر رفیق مسعود در مورد عدم وجود یا عدم گسترش جنبش" گزارش به خلق"ی  نویسنده مقاله

. م. م"ای تا حدی که محافل روشنفکری قادر به پیوند یافتن با این جنبش و رهبری آن باشند، ابتدا با نقل قولی از کتاب  توده
گردد که از نظر رفیق مسعود سه عامل اختناق و سرکوب دیکتاتوری امپریالیستی، تبلیغات  متذکر مي." ت. هم. ا. هم

های خودبخودی بوده و اضافه  عملی پیشرو علت این عدم وجود یا عدم گسترش جنبش ایدئولوژیک ارتجاع و بی -سیاسی
گردد که جنبش خودبخودی  ا عوامل مذکور موجب آن مينمايد که از نظر رفیق مسعود شرایط عینی وجود داشته، ام مي

با وجود این ها به : "نويسد نویسنده در انتقاد این نظر و با تکیه بر عامل اختناق و سرکوب چنین مي. پراکنده و محدود باشد
اختناق و ی اول  های خودبخودی است در وهله ی رفیق پیداست که آن چه باعث عدم وجود جنبش خوبی از سرتاسر رساله

سازد و با کمک یک قیاس  و بدین گونه گریبان خویش را از دست دو عامل دیگر رها مي( 22 ص")ی پلیسی است سلطه
های خودبخودی  اگر علت عدم وجود جنبش. توان این تضاد را حل کرد چگونه مي: "گیرد ی غرورآمیز را مي متافیزیکی این نتیجه

اختناق مداوم و طوالنی ناشی از دیکتاتوری است، پس چرا با وجود عمیق تر شدن " میزسرکوب قهرآ"ی اول و عمدتاً  در وهله
 ...".ای پیدا کردند؟ اهمیت فوق العاده 11 ی فروردین و اردیبهشت اعتصابات گسترده" سرکوب قهرآمیز"و نامحدودتر شدن 

 



عملی بوده،  که در آن پیشرو دچار بی 29 آيد تا به سادگی شرایط سال همانگونه که پیداست قیاس جالبی به عمل مي

های بسیار  ها تنها تحت فشار تبلیغاتی، سیاسی و ایدئولوژیک شدید قرار داشتند و سیستم حاکم به راحتی و با شیوه توده
ی مسلحانه که طی آن نیروهای پیشاهنگ با  پرداخت، با شرایط شش سال پس از آغاز مبارزه ساده به سرکوب آنها مي

ها رسوا و  ایدئولوژیک یک رژیم را در نظر توده -م عالیترین شکل مبارزه را برگزیدند و بدین طریق تبلیغات سیاسیشجاعت تما
اثر ساختند، شرایطی که طبق آن رژیم مجبور بکارگیری از انواع اسلوبهای سرکوب بوده و بدین طریق مقاومت  ای بی تا اندازه

و در این رابطه نیز به خاطر آن که نویسنده در بحثی که مطرح نموده است پیروز . دها را افزایش داده است، مقایسه گرد توده
و از کمیت اعتصابات کارگری در  11 با شدت این فشار در سال 29 گردد، تنها کافی است تا از شدت فشار پلیسی در سال

دانیم که آیا رفیق مسعود  روری مياما ما طرح این پرسش را ض. ای به عمل آید مقايسه 11 با کمیت آن در سال 29 سال
کرده و آیا اساساً یکی از دالیل  را پیش بینی نمي 11 ی مسلحانه امکان بوجود آمدن شرایط سال احمدزاده قبل از آغاز مبارزه

ا ایدئولوژیک رژیم خنثی گردد؟ آی -عملي پیشرو و تبلیغات سیاسی او در رابطه با ضرورت مبارزه مسلحانه همین نبود که بي
های خودبخودی که  ی مسلحانه آن نبود که رژیم در اعمال قهر خود دچار سرگیجه شده و بدین طریق جنبش ضرورت مبارزه

 ی مسلحانه کانالیزه گردند؟ ی عینی ظهور و رشدشان فراهم است، امکان بروز و گسترش یابند و درجهت مبارزه زمینه
 

پردازند که  ی ما مي ی مسلحانه این است که با این فرض به تحلیل جامعه ی انتقادکنندگان از تئوری مبارزه خصوصیت همه
ی ما صفحه درخشانی بر  سال مبارزه و جان فشانی بهترین پیشاهنگان خلق که با توجه به شرایط تاریخی جامعه 9 گویا

ت و حال آن که در این مدت ی ما نداشته اس اند، هیچ گونه تأثیری در تحوالت جامعه های جهان افزوده تاریخ مبارزات خلق
. ای داشت نمود نقش تعیین کننده ای که مطرح مي مبارزه مسلحانه در رابطه با کوچکترین حرکت رژیم و در مورد هر برنامه

ی متافیزیکی و با نادیده گرفتن پیشاهنگ در  ی مسلحانه تالش دارند تا به کمک استناجات خودساخته منتقدین تئوری مبارزه
درک خودبخودی "... را صرفاً " اعتالی جدید جنبش کارگری"در این بحث پیروز گردند و به همین دلیل علت  جنبش اخیر،

که کارگران عمدتاً و تقریباً به کلی خارج از تأثیر جنبش آگاه کمونیستی از رژیم استثمارگر کسب ... اختالف طبقاتی شدید
ه در قسمت دیگر بازهم با توجه به همان عامل اختناق و دیکتاتوری به ی این مقال اما نويسنده. دانند مي( 26 ص")اند کرده

گويد اگر در ایران فشار و اختناق وجود داشت، در روسیه هم وضع غیر این نبود و  پردازد و مي ی مسلحانه مي انتقاد از مبارزه
ایران در  21 ایط فشار و اختناق سالهایبا شر 59 بدین ترتیب بی آن که تفاوت شرایط فشار و اختناق تزاری را در اواخر قرن

این کامالً . آورد نظر گیرد و اختالف میان این سرکوب و آن سرکوب را تشخیص دهد، باز هم قیاسی متافیزیکی به عمل مي
شود، اما سرکوبی که ما در ایران با آن  درست است که هر از چند گاه اعتصابات کارگری روسیه نیز به خون کشیده مي

ی  گذشته از این مبارزه. م سرکوب سیستماتیک هرگونه حرکت و تفکری است که مخالفت با رژیم را در برداشته باشدمواجهی
ی کارگراند، نادیده نگرفته، بلکه فقدان آن در ایران و  مسلحانه فعالیت سوسیال دموکراتهای روس را که پیشاهنگان فعال طبقه

ی  داند که نويسنده های خودبخودی مي در عدم وجود یا عدم گسترش جنبش عملي پیشاهنگ را که یکی از عوامل مؤثر بي
ی دیکتاتوری تزاری که یک  اساسا ًمقایسه. آورد شود، اما در تحلیل خود آن را به حساب نمي مقاله این نکته را متذکر مي

و در اواخر قرن نوزده بدان  ی سرکوبی که یک چنین رژیمی در کشوری مستقل پاتریارکالی است و نحوه -استبداد فئودالی

ای نو مستعمره و در  باشد در جامعه جوید با یک دیکتاتوری امپریالیستی که شدیداً و با وسعت تمام، قهرآمیز مي توسل می
ی  ها و در رأس آن طبقه اواسط قرن بیستم، دیکتاتوری که از کلیه ی تجارب و امکانات امپریالیسم جهانی، در سرکوب خلق

ای کامالً نسنجیده است و رفیق مسعود نیز تنها به خاطر تشریح اوضاع و نشان دادن اختالفات  خوردار است، مقايسهکارگر، بر
ی کمی دو وضعیتی که با هم تفاوت  کند و نه به خاطر مقايسه میان دو جریان تکامل است که به شرایط روسیه اشاره مي

با ( قرن نوزده) 71 توجهی او به نقش آگاهی که از سالهای ه خاطر بیپس از این، نویسنده از رفیق مسعود ب. کیفی دارند
کند و حال آن  ی کارگر ُبرده شد، انتقاد مي کارهای چرنیشفسکی و بعد از آن توسط سوسیال دمکراتهای روس به میان طبقه

آورد که موجب  اب ميعملي پیشاهنگ را جزو سه عاملی به حس ی خود او در آغاز مقاله، رفیق مسعود بي که طبق گفته
عملي پیشاهنگ هم یعنی عدم انجام وظایف آن که یکی از آنها نیز بردن  باشد و بي های خودبخودی در ایران مي فقدان جنبش

کند، وجود این  های خودبخودی در روسیه اشاره مي هاست و هنگامی که رفیق مسعود به وجود جنبش آگاهی به میان توده
پس، مسئله بر سر این نیست که جنبش خودبخودی در روسیه بدون آگاهی و بدون   .نمايد اًیید ميعامل را نیز در آن جا ت

ی اساسی پذیرش این مسئله است که یکی از عوامل  تاًثیرپذیری از فعالیت پیشاهنگ فعال بوجود آمده باشد، بلکه مسئله
یادآوری است که مشکل جنبش ما مطرح الزم به . باشد های خودبخودی همین آگاهی مي الزم گسترش یافتن جنبش

آنچه که حل آن . گردند ی مارکسیسم محسوب مي ساختن این مسائل نیست، اینها همه کلیاتی هستند که جزو اصول اولیه
ی واقعی یک مارکسیست ایرانی است، اتخاذ روشی انقالبی و عملی جهت بردن این آگاهی به میان پرولتاریا و  وظیفه

 .استهای زحمتکش  توده
 

ها  ی مسلحانه، این مبارزه را به عنوان محور، زمینه و تکیه گاه پیشاهنگ برای بردن این آگاهی به میان توده تئوری مبارزه
ی مقاله که گوئی  اما این انتقاد نويسنده. نمايد ی خاص پیشاهنگ مسلح را در این زمینه مشخص مي شناسد و برنامه مي

های خودبخودی روسیه مورد توجه قرار نداده  فعالیت پیشاهنگ است در جنبش ی رفیق مسعود عنصر آگاهی را که نتیجه
حقیقت آن : "... گويد مي 11 های خودبخودی سال آنجا که در مورد جنبش. است، دقیقاً ایرادی است که بر خودش وارد است

ودی اختالف طبقاتی است که علت اعتالی جدید جنبش کارگری، علیرغم اختناق پلیس و سرکوب شدیدتر، درک خودبخ
شدیدی است که کارگران عمدتاً و تقریباً به کلی خارج از تأثیر جنبش آگاه کمونیستی از رژیم استثمارگر کسب 

 (.51()26 ص")اند کرده
 

دهد، پیش رویم باید به انتظار رشد جنبش خودبخودی  ی این مقاله ارائه مي اگر ما بخواهیم بر اساس تحلیلی که نويسنده
به . ی خود نویسنده، همراه با اعتالء و افول آن، اعتالء نموده یا افول کنیم م و هم پای با آن حرکت نمائیم و بنا به گفتهبنشینی

ی دنباله  و اگر رفیق مسعود آماده. ی کارگر، برخورد با تک تک کارگران را اساس کار خویش قرار دهیم جای در نظر گرفتن طبقه
. ها بدانیم روی از توده ی پیشاهنگ را دنباله ارد ساختن هر اتهامی به او ابا نداشته باشیم و وظیفهها نباشد، از و روی از توده

خود را در حرف، پیش تر از مبارزین مسلح بدانیم و اثبات اشتباه آن را، صحت راه خود تلقی نمائیم، اما در عمل از 

دانستند، عقب تر  ود حداقل تشکیالت صنفی را الزم مياکونومیستهای روس هم که الاقل برای مبارزه در داخل طبقه وج
 .باشیم

 



آيد،  ی افول، که به نطر نویسنده طبیعی مي در یک دوره 22- 29 اما در مورد ادعای نویسنده مبنی بر اینکه جنبش در سالهای

وضوع صحت ندارد و رفیق ، باید گفت که این م(مقاله 15 ص)قرار داشته، ولی رفیق مسعود این دوره را تعمیم داده است 
خود را ( آنی و آتی)ای  پردازد و به عنوان یک پیشاهنگ، وظایف مرحله مسعود به بررسی وضع موجود و علل پیدایش آن مي

به  22- 29 دید که در سالهای انديشید، نیازی بدان نمی ی مقاله مي اگر رفیق مسعود نیز هم چون نويسنده. کند مشخص مي
" ظاهراً طبیعی"ی افول  تی و تعیین استراتژی و تاکتیک آن باشد، بلکه کافی بود به انتظار بماند تا این دورهی طبقا فکر مبارزه

توانست معنائی جز  آیا انجام این کار مي. که آنهم به طور طبیعی فرا خواهد رسید، دهد" ی اعتالء دوره"جای خود را به 
ترین و  ی مقاله که اساساً با تکیه بر خام ه باشد؟ و آیا نويسندهروی از جنبش خودبخودی داشت اکونومیسم و دنباله

ی اتخاذ  تواند این تحلیل رفیق مسعود را به منزله کند، مي از رفیق مسعود انتقاد مي" خط مشی اکونومیستی"محتواترین  بی
مبارزه " راتژی و تاکتیکاست"ی آن تعیین خط مشی  آیا برای رد تحلیلی که وظیفه  بداند؟" های اکونومیستی خط مشی"

طلبی  ی تسلیم فرا خواهد رسید، همان روحیه" ی اعتالء دوره"است و بعد از آن " ی افول دوره"باشد، اذعان به اینکه حاال  مي
 نیست؟

 
باشد، بهتر است تا به این  مي" خط مشی اکونومیستی"ی این مقاله خود تا چه اندازه اسیر  برای آن که بدانیم نويسنده

ی کارگر عمدتاً به آن مضمون صنفی و اقتصادی  که امروز طبقه)ی سیاسی  با این حال امکان مبارزه"ی او که  تهگف
ی  طبقه" صنفی اقتصادی"ی  کنیم که اگر اکونومیستهای روس بر مبارزه در اینجا مالحظه مي. توجه کنیم( 13 ص(")دهد مي

ی  ی این مقاله آنقدر با محتوای انواع مبارزات ناآشناست که مبارزه نويسنده نهادند، را می" ی اقتصادی مبارزه"کارگر همان نام 
داده " محتوای صنفی اقتصادی"ی کارگر بدان  داند که طبقه مي" ی سیاسی مبارزه"ی کارگر را همان  صنفی و اقتصادی طبقه

 .است
 

شان در  تنها جهل آنها از مارکسیسم و بیشرمی. اند ی مسلحانه از همین قماش ی منتقدین تئوری مبارزه همه! آری رفقا
نویسنده آنگاه پس از نقل قولی از . دهد ی مسلحانه را مي دشمنی با انقالب است که به آنها جسارت انتقاد از تئوری مبارزه

در چین به دلیل وجود شرایط دمکراتیک و استفاده از تشکیالت گومیندان و با وجود ها  رفیق مسعود مبنی بر آن که کمونیست
ی کارگران و دهقانان رابطه برقرار کنند، اما در شرایط ما وضعیت متفاوت است،  آن که تعداد آنها اندک بود، توانستند با توده

جیه نماید و در این رابطه حمایت احتمالی کارگران را ی مسلحانه توسط پیشرو را تو تواند مبارزه گويد که این مسئله نمي مي
به " انحراف"داند، بی آن که حتی مشخص سازد که این  جنبش مي" انحراف"ی مسلحانه  در آینده نیز از خط مشی مبارزه

کارگر  ی ی مسلحانه از موضع طبقه زند و واقعاً هم مشخص نیست که انتقاد نویسنده از مبارزه منافع چه کسانی لطمه مي
 .پذيرد و یا بورژواری وابسته انجام مي

 
تشکیالتی را به خصوص در  -نبودن شرایط دمکراتیک، محوری بودن کار سیاسی: "... به هرحال نویسنده معتقد است که

خود  او متوجه نیست که(. 12 ص...")کند کند، بلکه فقط موانع و اختالالتی در آن ایجاد مي ی انقالب نفی نمي مراحل اولیه
تشکیالتی، آن هم نه به معنی  -رفیق مسعود عضو گروهی بوده است که پیش از این به مدت چهار سال به کار سیاسی

اپورتونیستی آن، بلکه به معنای واقعی کلمه، مشغول بوده و در این مدت تقریباً تمام کتب مهم مارکسیستی را مطالعه کرده 
را بشناسد و در حد توانائی خود اطالعات وسیعی از روستاهای کشور گرد  و سعی داشته تا وضعیت طبقات مختلف جامعه

های محفلی تجاوز  ی گروه ی صرفاًسیاسی، از محدوده ترین مبارزه بیند جدی آورد و بر مبنای همین تجارب است که مي
مورد  34 دتای سالهای مختلف پس از کو تشکیالتی گروه -ی شانزده سال کار سیاسی کند و گذشته از آن، تجربه نمي

 .ی این تجربیات جز این نبوده است ی همه بررسی این گروه قرار گرفته و در نهایت، نتیجه
 

ی تئوری را نشان دادن راه  پردازند، بی آن که وظیفه ی قبلی انقالب به تدوین تئوری مي ها که برای مرحله اکنون این تئوريسین
البته به سبک )تشکیالتی  -شوند که در آن زمان حتماً برای کار سیاسی یات متذکر ميآینده بدانند، با نادیده گرفتن این واقع

سازد که این راه چگونه بوده است و اگر شانزده  راهی وجود داشته است، اما خود این مسئله را روشن نمي( اپورتونیستی
قرار دهیم، عدم کارآمد بودن اين راه چگونه  ی جنبش را که همواره خود را محدود به این چارچوب نموده بود مالک سال تجربه
پرداختند، از حد تشکیالت محفلی و روشنفکری  ی آنها تا هنگامی که به کار صرفاً سیاسی مي شود و چرا همه تبیین مي

قالب آن هائی که امروز در صدد تدوین تئوری ان شاید تئوريسین  ای به دست نیآورند؟ تجاوز نکرده و هیچگونه امکان تبلیغ توده
تشکیالتی موانعی وجود داشته  -برند با قبول این که در آن هنگام در سر راه فعالیت صرفاً سیاسی باشند، گمان مي زمان مي

توان انتظار  دهند که البته از این حضرات نمي امتیاز بزرگی مي 22- 29 ی مسلحانه در سالهای است، به معتقدین مبارزه
 -مرده و اثر عملی آن را نشان دهند و پس از آن معلوم دارند که با چه وسائل صرفاً سیاسیداشت تا موانع را دقیقاً برش

" ُخرده کاری"واضح است که این منتفعدین حاضر به ! نه. تشکیالتی امکان آن وجود داشت که این موانع را از سرراه برداشت
این کارها همه بر ! اند، درگیر مفاهیم عادی و روزمره کردو پیش پا افتاده کش" جزئی"و نباید هم آنها را به کارهای ! نیستند

این منتقدین . کنند و گویا آن ُحکم مورد تأیید لنین قرار دارد ُحکمی که این منتقدین صادر مي! هاست"پراتیسین"ی  عهده
در این زمینه که اما . ی از میان برداشتن آنها چیست آيند و شیوه سازند که چه چیزهائی مانع راه حساب مي مشخص نمي

ی سیاسی و عالیترین شکل تشکیالت پیشاهنگ  ی مسلحانه، عالیترین شکل مبارزه ی مسلحانه برمبنای تئوری مبارزه مبارزه
توان بطالن آن را به اثبات  دهد، مطلبی است که حتی با نقل قول از لنین هم نمي ارائه مي 22- 29 را در شرایط سالهای

ی  را تعمیم داده و ظاهراً با مسئله به اندازه 22-29 ی مسلحانه را بر این مبنا که شرایط سالهای بارزهآنان که تئوری م. رسانید
دهند، بی آن که وضع موجود  مورد انتقاد قرار مي 13کافی برخورد دیالتیکی ندارند و با استناد به چند اعتصاب پراکنده در سال

ی آنها اگر  البته طبق گفته)را به دور ریخت  29 های سال که باید تمام تئوری ی مسلحانه بدانند، معتقدند ی مبارزه را نتیجه
ها که با دیدن چند اعتصاب  توان از کار این اپورتونیست در حقیقت هم نمي(. کرد رفیق مسعود زنده بود، خودش این کار را مي

ی خودبخودی و اقتصادی پرولتاریا را  ه مبارزهرسند و از کار اینان ک ی مسلحانه مي ی غلط بودن مبارزه پراکنده به نتیجه
های خود ایمان  ، بر حقانیت گفته17 کنند، تعجب نمود که پس از دیدن مبارزات خیابانی سال قلمداد مي" ی سیاسی مبارزه"

بفهمند که ما این توانند  اینان نمي. ی مسلحانه را رد شده اعالم ندارند های خود بیرون نخزند و تئوری مبارزه نیاورند، از النه
این آقایان اپورتونیست از آن . ی پیشاهنگان آن هستیم ی مسلحانه همه نبرد و این همه قهرمانی را تا حد زیادی مرهون مبارزه

باشد، در پاسخ  شرایط دمکراتیک مي( البته به سبک اپورتونیستی" )تشکیالتی -سیاسی"ی  ی مبارزه دانند الزمه جا که مي
و چگونگی تحقق این مهم را نیز تنها در ..." بایستی شرایط دمکراتیک را فراهم نمود: "... دارند ین اظهار ميبه این ضرورت چن



ی مقاله، همان  دانند، توجه داشته باشیم که در اینجا نويسنده ی کارگر و سایر استثمارشوندگان مي به میدان آمدن طبقه

ی  برای کل جنبش مطرح بود و آن این که الزمه 34 دزاده ها و پس از مردادبرای احم 26 کند که در سال ای را مطرح مي مسئله
اپورتونیست و تئوریسینی چون " تئوریسین"اما تفاوت میان این . باشد ی دمکراسی، مبارزه مي مبارزه، دمکراسی و الزمه

بیند و بدین دلیل هم  آن مي رفیق مسعود احمدزاده در اینجاست که رفیق مسعود طرح مسئله را در رابطه با امکانات حل
ها و استثمارشدگان را به میدان  ی مهم این است که چگونه توده برای رفیق مسعود مسئله  .ی چندانی با حل آن ندارد فاصله

ها را مورد  ی به خیابان کشیده شدن توده ها بی آن که مسئله ، اما امروز اپورتونیست(22- 29 البته در سالهای)مبارزه کشاند 
برقراری جمهوری "اش سرنگونی حاکمیت امپریالیسم و  حلیل قرار دهند، بی آن که روشن سازند که آیا این کار نتیجهت

باشد و یا الاقل دمکراسی را به ارمغان خواهد آورد، صرفاً خود به خیابان کشیده شدن را مورد تأیید قرار  مي" دمکراتیک خلق
 .دهند مي

 
ی امپریالیسم، مبارزه به خاطر دمکراسی از مبارزه  آموزد که تحت شرایط استقرار سلطه ما ميی مسلحانه به  تئوری مبارزه

باشد و شرایط خفقان امپریالیستی  برای سرنگونی حاکمیت امپریالیسم و از مبارزه به خاطر استقرار دمکراسی نوین جدا نمي
ی سیاسی حتی در جریان پیدایش پیشاهنگ نیز از  رزهآورد که تحت آن ، مبا ی تحت سلطه، وضعیتی را بوجود مي در جامعه

های عملی مبارزه و شکل مناسبات تشکیالتی آن معین  گردد و به این مناسبت که روش ناپذیر مي ی نظامی تفکیک مبارزه
به دست ها را به میدان مبارزه کشانید و محتوای این مبارزه هم چیست،  شود و پاسخ این سؤال را که چگونه باید توده مي

ی مبارزه را تعیین نموده و بن بستی را  توانیم وظایف حال و آینده ما امروز تنها با تکیه بر این تئوری و با بسط آن مي. دهد مي
ی مسلحانه، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی، بدان گرفتار آمده اند، برطرف  که به اصطالح ردکنندگان تئوری مبارزه

 .سازیم
 

ی مسلحانه آغاز شود،  مقاله پس از نشان دادن اینکه در ویتنام و چین نیز همانند روسیه، قبل از آن که مبارزهی  نويسنده
ای بوجود آمدند و همچنین پس از اذعان به اینکه تئوری  های توده کارهای سیاسی، تبلیغی و ترویجی انجام یافته و سازمان

باشند، بلکه برمبنای این تئوری  ی سیاسی، تبلیغی و ترویجی نمي مبارزه ها و ی مسلحانه منکر ایجاد این سازمان مبارزه
که در شرایط موجود به " )عمل مسلحانه"ی سیاسی خود را با محوری کردن  پیشاهنگ در شرایط خاصی این وظیفه

ی مسلحانه کامالً  رساند، بینش دگماتیستی و غلط خود را از مبارزه به انجام مي( دهد پیشاهنگ امکان تحرک و مانور مي
های آن با این تئوری  و درس" چه باید کرد؟"دانم کجای  واقعاً نمی: "کند که دهد و پس از آن این پرسش را مطرح مي نشان مي
های  با ديدگاه" چه باید کرد؟"که البته طبیعی است که این تئوری با توجه به درک سطحی ایشان از (. 61 ص")آيد؟ جور درمي

چه "گذشته از آن اگر بنا بود پاسخ مشخص مشکالت تاکتیکی و استراتژیکی جنبش ما را در   .ق نداشته باشداین اثر انطبا
یافت، اگر بنا بود در رابطه با حل مسائل مربوط به هر شرایط مشخصی، تحلیل و جمع بندی تجربیات شرایط " باید کرد؟

شد  چرا که مي  .توانست بوجود آید بود و نه لنینیسمی مي" د؟چه باید کر"کرد، اساساً نه نیازی به  مشخص دیگر کفایت مي
تر  پرده به راستی دگماتیسم از این بی. را در آثار مارکس و انگلس یافت" چه باید کرد؟"ی مسائل حل شده در  پاسخ همه

پس این شیوه از مبارزه،  بینی نگردیده، ی مسلحانه پیش ی مبارزه شیوه" چه باید کرد؟"از آنجا که در . گردد کمتر متجلی مي
توان در هیچ  ی امروز را نمي گفت که پاسخ هیچ یک از مشکالت مبارزه و حال آن که لنین خود بارها مي. باشد ضدلنینی مي

 .ها نیز پیش تر است کدام از جزوه های مارکسیستی پیدا نمود و زندگی، خود از بهترین تئوريسین
 

ای به معنی روش حل تضادها بوده و این که برای حل هر تضادی،  ستراتژی هر مبارزهاز نقطه نظر مارکسیسم، تاکتیک و ا
اما . گويد نمايد و از این بیشتر چیزی نمي تا اینجا مارکسیسم اساس کار را تعیین مي. ی خاص آن را نیز باید یافت شیوه

دانند که تضادهای  آنان نمي. پردازد اتی ميکنند که مارکسیسم بیش از این به حل مشکالت مبارز ها چنین فکر مي دگماتیست
ی حل این تضادها،  سابقه است و طبیعتی است که شیوه باشند که در تاریخ بی هائی مي ی ما دارای ويژگي موجود در جامعه

شان نیز ی زحمتک تاریخ مبارزه  .های خود را داشته باشد های گذشته ويژگي ی ما نیز در مقایسه با شیوه ی مبارزه یعنی شیوه
ای نبود که در  ی مبارزه ای که پرولتاریا در کمون پاریس به کار گرفت، شیوه ی مبارزه آن شیوه. دهد همین را نشان مي

های  ها و تاکتیک اتخاذ نمود با شیوه 5957 هائی که حزب بلشویک در سال ها و تاکتیک به کار ُبرد و آن شیوه 5911 سال
های بلشویکی مبارزه نبود و در  ا که انقالب چین و ویتنام در پیش گرفتند، بر مبنای شیوهراهی ر. متفاوت بود 5911 انقالب

ای که یکسره متفاوت از  خلق کره با شیوه. ی دیگری از مبارزه وجود داشت آلبانی و سایر کشورهای اروپای شرقی، شیوه
های سراسر جهان تاب تحمل آن را نیاوردند و آن را  ها بود، مبارزه کرد و در کوبا راهی پیموده شد که دگماتیست دیگر شیوه

 .غیرمارکسیستی دانستند
 

ی اینها به خاطر آن  کنند و همه ی خاص خود مبارزه مي های هر کشوری به شیوه ما امروزه هم شاهد آنیم که کمونیست
این . نمايد ا هم ایجاب ميی خاصی ر ی مبارزه است که تضادهای طبقاتی در هر کشوری ویژگی خاص خود را دارد و شیوه

اینان . ی مناسب نائل آیند های مبارزه را بشناسند و به کشف شیوه های کمونیست است تا این شیوه ی تئوريسین برعهده
به مارکسیسم چیزی اضافه کنند و یا الاقل امکان فعالیت آنها در این زمینه بسیار " اصول عام"ی  توانند در زمینه دیگر نمي

ی  و خالقیت تئوری مبارزه. ها و تشریح راه مبارزاتی پرولتاریا است ی اصلی آنها درک این ويژگي اشد، اما وظیفهب محدود مي
مسلحانه نیز در همین است که با تکیه بر همین دانش مارکسیستی و تجارب حاصله از مبارزات کمونیستی، به انجام 

های  تواند راه حل مشکالت مشخص خود را در نوشته اید و نميداند که نب پردازد و مي ی محدود تاریخی خود مي وظیفه
ای که  گیرد تا بتواند به شناخت وظیفه مارکسیستی جستجو نماید، بلکه این آثار و این دانش و تجارب مبارزاتی را به کار مي

انه، آثار مارکسیستی و ی مسلح خالصه آن که برای یک تئوریسین مبارزه. ی اوست، نائل آید در شرایط خاص تاریخی برعهده
ی حل  ها به منزله ی راهنمای عمل است و حال آن که این آثار و این تجربیات از نقطه نظر دگماتیست تجربیات گذشته به مثابه

 .باشد مشکالت آنها مي
 

دالل خود کامالً ی مسلحانه، از آن جا که به پیروزی است با تئوری مبارزه!! ی مقاله، پس از این بر خورد عالمانه نويسنده
-29 اطمینان دارد و معتقد است که باید تمام نیرو را صرف ایجاد تشکیالت صرفاً سیاسی کرد، با تردستی جالبی سالهای

کشاند و از جمله  ، یعنی به شرایط اعتالی جنبش خودبخودی، می"امروز"کند و بحث مربوط به وظایف را به  را رها مي 22 
ی  امروز نیز تئوری مبارزه"داند که باید  هائی چون خودش، یکی را هم این مي ورتونیستتشکیالتی اپ -وظایف سیاسی



ها باید گفت  اما به این اپورتونیست...". های جدا از توده را اساساً به طور دربست به بایگانی سپرد ی سازمان مسلحانه

هنوز بسته نشده که شما آن را با خیال راحت به این پرونده . سپارید، هنوز گشوده است ای را که به بایگانی می پرونده
های شما نیز در این جهت، به خصوص در یکسال اخیر، بدین خاطر است تا این پرونده را که  ی تالش بسپارید و همه" بایگانی"

. ه بایگانی بسپاریدگذراند، ب ی خود را مي از نظر طبقات خلقی و مبارزین پرولتاریا نه تنها بسته نشده، بلکه هنوز مراحل اولیه
ها هنوز هم هر روزه مجبورید به خاطر عوامفریبی، به صحفات این پرونده مراجعه  اما با وجود این بسیاری از شما اپورتونیست

واضح است که بستن و بایگانی . ها قرارگیرید کنید و این یا آن نام و مورد را از آن بیرون کشید تا بدین وسیله مورد اعتماد توده
ی رد تئوری  باشد و از همین روست که شما در رابطه با مردم، در زمینه ن این پرونده، الاقل از نظر شما نیز غیرممکن ميکرد

گوئید، اما به خاطر منسوب نمودن خود به مبارزین شهید از زندگی آنها  ی مسلحانه، به طور کلی و اجمالی سخن مي مبارزه
 .دکنی با تفسیر و آب و تاب تمام یاد مي

 
نمود، بلکه باید در جهت بسط و انطباق آن با شرایط موجود که همانا " بایگانی"ی مسلحانه را نباید  نه تنها تئوری مبارزه

فرق کرده است، اما باید حدود  22- 29 طبیعی است که اوضاع امروز با اوضاع سال. باشد، تالش ورزید ای کردن آن مي توده
در رابطه با اوضاع . ایم ها باز گذاشته داری اپورتونیست ه درغیر این صورت میدان را برای میداناین تفاوت را تعیین نمائیم، چ

اند،  ی امپریالیسم از صحنه خارج شده ی مزودوران شناخته شده اش به مثابه کنونی باید گفت که شاه و بسیاری از دارودسته
اند، اما به تدریج  ها فریب خورده وجود آن که بخش وسیعی از تودهبا . بدون آن که در ماهیت دولت تغییری به وجود آمده باشد

روند تا کم کم  گیری است و می مبارزات آنان به تدریج در حال اوج. برند در جریان مبارزات خود پی به ماهیت حاکمیت جدید مي
ر گشته و بحران همه جا را ی حاکم به شدت آشکا تضادهای درون طبقه. متشکل شده و به سیر واقعی انقالب کشیده شوند

ی امپریالیستی، هر چند که که ضرباتی بر آن وارد آمده،  اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که سلطه. فرا گرفته است
 ی اش در پی آنند تا خود را تجدید سازمان کنند و در این راه نیز از همه ها و نوکران داخلی همچنان پابرجا مانده و امپريالیست

بنابراین،   .کنند ها استفاده مي های سابق، اراذل اوباش، قاچاقچی و اپورتونیست های فئودال وسائل و نیروها، اعم از ته مانده
ی  های ایران و قطع کامل سلطه ی انقالب ظفرنمون خلق ی تنها راه ادامه ها و سازماندهی مسلح آنها به مثابه امر تسلیح توده

ی کلی، بلکه به عنوان یک  یگاه داخلی آنها یعنی بورژوازی کمپرادور، باید نه به عنوان یک وظیفهامپریالیسم و نابودی پا
ی مسلحانه با شرایط کنونی و این است  این است برخورد تئوری مبارزه. ی مشخص در دستور کار انقالبیون قرار گیرد وظیفه

ی  ها گمان برند که تئوری مبارزه ذار اپورتونیستبگ. دهد ی مسلحانه به دست مي رهنمود مشخصی که تئوری مبارزه
اند، اما حتی جرأت آن را هم نداشته باشند تا این نکته را صریح و بی پروا به خلق مبارز اعالم  سپرده" بایگانی"مسلحانه را به 

 .دارند
 

ای  ی مسلحانه دلیل تازه زهقسمت ب مقاله، سپس با یک قیاس متافیزیکی دیگر، در رد تئوری مبار 53 ی نویسنده در صفحه
ی سیاسی و پس از ده سال که از تشکیل حزب کمونیست گذشت،  در ویتنام پس از سالها مبارزه: "گويد دهد و مي ارائه مي

اما اگر برای رد عمل مسلحانه، قیاس متافیزیکی ضروری بود، برای تشریح وظایفی ". قیام مسلحانه در دستورکار قرار گرفت
زیرا قبل از آن که به تشریح این وظایف بپردازد، به تفاوت میان . ای مبارزه قائل است، احتیاج به دیالکتیک داردکه نویسنده بر

بیند، بلکه تنها گفتن این موضوع را  کند و انجام این کار را در رابطه با رد عمل مسلحانه الزم نمي وضع ایران و ویتنام اشاره مي
ی مسلحانه آغاز شد تا خود بدین وسیله بی آن  ال پس از تشکیل حزب کمونیست، مبارزهداند که در ویتنام ده س کافی مي

ی مسلحانه صورت  که تفاوت میان وضع ایران و ویتنام را مشخص سازد، بدین نتیجه برسد که پس در ایران بی جهت مبارزه
ی ما نه از  جامعه: "... شود که توجه ميخواهد وظایف کنونی را مشخص سازد، تازه م اما زمانیکه نویسنده می. گرفته است

 (.64 ص...")موقعیتی مثل ویتنام یا چین ندارد فعالً  نظر موقعیت نیروهای درونی خود و نه از نظر تجاوزات خارجی،
 

کند و برخی از  ی امپریالیسم را با کشورهای نومستعمره و مستعمره با یکدیگر مقایسه مي نویسنده بعد از آن که رابطه
افشاگری یا کارهای سیاسی : "دهد سازد، این وظایف تبلیغاتی را در برابر خویش قرار مي های میان آنها را روشن مي تفاوت

در مقابل ديد همگان قرار ..." های مالی و مستشاران ی حقیقی سرمايه ردم بدرد و چهرهباید بتواند این پرده را برای اکثریت م
دانستند و  اما او متوجه نیست و يا بهَ صرف او هم نیست بداند که این چیزها را اکثریت مردم ایران از سالها قبل مي. دهد

تی شاه نیز از آنجا که این حقیقت را آشکارتر از ی آمریکاست و ح کمتر کسانی وجود داشتند که ندانند ارتش، دست نشانده
ی مردم  همه. کرد تا آن را از مردم پنهان دارد هایش سعی نمي پوشی کند، در سخرانی دانست که خود بتواند آن را پرده آن مي

جنبش اخیر نیز  ی خود و با تجربیات سطحی خویش به این اندازه از آگاهی رسیده بودند و اولین وقایع ما در زندگی روزمره

ی ما بخواهد چنین آگاهی را به میان مردم بَرد، در حقیقت زیره  اگر نويسنده. نشان داد که همه از این حقایق به خوبی آگاهند
را به کرمان ُبرده است و در این رابطه به خوبی آشکار است که نویسنده چه دید تنگ و محدودی از کار تبلیغاتی و ترویجی 

های مبارزاتی  ها و تاکتیک ها و آموختن شیوه که هدف تبلیغ و ترویج باید باالبردن شعور طبقاتی و دمکراتیک تودهدر حالی . دارد
گردد صرفاً بازگوئی آن جیزهائی است که همه به خوبی بر آن  انداز این مبارزه به آنها باشد، آنچه در اینجا توصیه مي و چشم

ها برای به بندکشیدن او چنان دیکتاتوری  حد از آگاهی نرسیده بود، چرا امپريالیستاساساً اگر خلق ما بدین . آگاهی دارند
 موحشی را با آن همه وسائل و اسلحه های متنوع سرکوب تهیه دیده بودند؟

 
بار رسد و با اغتنام از فرصت،  ی دیگری هم مي ی بزرگی که برای خود قائل است، به نتیجه ی مقاله از این وظیفه اما نويسنده

ی  ای بر اکونومیستی بودن تئوری مبارزه کند و در رابطه با وظایف خود دلیل تازه ی مسلحانه را باز مي دیگر مشت مبارزه
ی مسلحانه از آن جهت نیز اکونومیستی است که با دشمن مرئی و عینی،  مبارزه: "گويد او مي. دهد مسلحانه ارائه مي

چه باید "ی مسلحانه حتی در کتاب  البته واضح است این دلیل اکونومیستی مبارزه که  (.63 ص...")کند ی نظامی مي مبارزه
تواند مفتخر باشد که این دلیل را خود بی آن که از سر تواضع، انحصاری بودن  لنین هم ارائه نشده است و نویسنده مي" کرد؟

ی مسلحانه با دشمن آشکار خلق  آن که مبارزه چه گناهی بزرگتر از. ی مارکسیسم افزوده است آن را متذکر گردد، بر گنجینه
کند یا  ی مسلحانه با دشمنان پنهان خلق نیز مبارزه مي به مبارزه برخیزد که البته برای روشن ساختن این مسئله که مبارزه

 .نه، الزم است تئوری و عمل مبارزین مسلح ِمالک قرار گیرد و نه تصوری که نویسنده، خود از اعمال آنها دارد
 

ی مسلحانه بارها و  هرچند معتقدین به تئوری مبارزه: "دارد که بازی اعالم می پس از این، نویسنده در پایان مقاله از سر لج
و برای آن که از " خوانم می" نظامی"را برداشت نمود، من باز هم آن را " نظامیگری"اند که نباید از این تئوری  ُمصراً تأکید کرده



کند  گیری مي های چین و ویتنام نتیجه حرافی بودن تحلیل رفیق مسعود از اوضاع و اشتباه او در درک انقالبانتقادات خود به ان

تواند به دلخواه  ی مسلحانه را مورد انتقاد قرار داد، هرکس مي داند اگر قرار باشد با این شیوه، تئوری مبارزه و از آنجا که مي
خواهد  گذارد و از آنها مي مي" رفقا"ی خود  ی کار را برعهده یرون کشد، در آخر مقاله بقیهها تز انحرافی را ب خود از این تئوری ده

آورد که چون این  ای مي که با سرمشق قرار دادن کار او، خودشان سایر تزهای انحرافی را پیدا نمایند و در این زمینه جمله
آيد،  ای مضحک به حساب مي بهترین ضمیمه برای مقالهجمله از لحاظ انشائی نیز بسیار مضحک نوشته شده و درواقع خود 

باشد، مورد  اش مي توانند سایر تزهای انحرافی رفیق احمدزاده که مکمل رساله رفقا خودشان مي: "نمائیم آن را عیناً نقل می
 (.61 صحفه ی زیر نویس...")برداشت امپیریستی از قیام و  -4 اقتصادی -نفی مبارزات سیاسی -5 :حل. بررسی قرار دهند

 
 با ایمان به پیروزی راهمان

 چریکهای فدائی خلق ایران
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 "ی حزب درباره: "طرحی برای
 

 
امروزه اعتقاد به . کردند برای دیر زمانی عناصر فعال جنبش هرگونه برخورد جدی با مسائل را منوط به تشکیل حزب مي

ای که  هر ايده: "کند لنین خود گوشزد مي. ی یک امر فوری از نظر ذهنی قوت هرچه بیشتری یافته است تشکیل حزب به مثابه
ای  ل، لفافه -به همین ترتیب تکیه بر یک اصل درست م". شوند مل تبدیل مياز مدار واقعی آن جدا شود به چیزی پوچ ومه

 .عملي و طفره رفتن از برخورد جدی با مسائل جامعه و جنبش کارگری و کمونیستی گشته است برای بي
 

شرایطی ای را  ظهور هر پديده. اشتباه اساسی این بینش در عدم تفکیک درست بین اصول تئوریک و شرایط تحقق آن است
ی  حزب نیز چون یک پديده. ای به یک سری عوامل اساسی خاص آن نیازمند است ظهور هر پديده. کند مشخص محدود مي

ی کارگر، از این قانون  ی عالیترین ارگان سیاسی طبقه اجتماعی، به عنوان شکل خاصی از جنبش کمونیستی، به مثابه
حزب یک . ی تشکیل فوری آن در هر زمان و مکان نامعین اشتباه گرفتنباید ضرورت تشکیل حزب را به معن. مستثنی نیست

ارگان اجتماعی است، نباید فراموش کرد که تغییر و تحول یک ارگانیسم جدا از تغییر و تحول رابطه آن ارگانیسم با محیط، قابل 
بنابراین . يابد ها بستگی مياین تغییر و تحول در حوزه حرکت اجتماعی بی شک به فعالیت انسان. تبیین و تشریح نیست

های نظری و  ها و فعالیت گردد به درستی ارزیابی شود، روش درست آن است که آن شرایطی که منجر به تشکیل حزب مي
 .عملی طوری هدایت شود که پیدایی آن شرایط را تسریع کند

 
شود؟ هر ارگان  اعی بر چه اساسی تعریف مياما باید پرسید یک ارگان اجتم. گفتیم که حزب یک ارگان اجتماعی است -5

یک ارگان اجتماعی، باید با فونکسیون اساسی   بنابراین حزب را به مثابه. شود اجتماعی با فونکسیون اساسی آن تعریف مي
رزه برای این فونکسیون اساسی، مبا. کند، تعریف نمود ی طبقاتی پرولتاریا بازی مي ای که در مبارزه آن، با نقش و وظیفه عمده

آنچه در نگاه اول به . اجازه دهید بیشتر توضیح دهیم. ی او برعلیه نظام موجود است ی کارگر در مبارزه تأمین هژمونی طبقه
ل  -اما یک محفل نیز شبکه روابطی از عناصر م  .ل است -ای از روابط بین عناصر م خورد، این است که حزب شبکه چشم مي

این تمایز را نه در . سازد ل متمایز مي -ل را از حزب م -س چه چیزی یک محفل، یک گروه مپ. یک گروه نیز همچنین. است
 .ی روابط و یا ابعاد آن، بلکه اساساً باید در فونکسیون این شبکه و روابط و محتوای آن جستجو کرد نفس خود شبکه

 
ی واحد پرولتاریا و یا اکثریت بزرگ پرولتاریا بوده و این اراده را طبق  ی پرولتاریا سازمانی است که مظهر اراده حزب راستین طبقه

ترین  حزب عالی. کند ل در جهت مبارزه برای تأمین هژمونی پرولتاریا و دستیابی به منافع تاریخی آن هدایت مي -روح و اصول م
ای که در آن وجود دارد و  ضرورت تشکیل چنین ارگانی را باید در طبیعت طبقاتی جامعه. یا استارگان سیاسی پرولتار

ای است  مبارزه. ی سیاسی مبارزه با حاکمیت، مبارزه با قدرت دولتی است مبارزه. ی طبقاتی جستجو کرد دینامیسم مبارزه
در این مبارزه، تمام طبقات . هدام و تخریب کلی آنبه منظور تأثیرگذاری بر اشکال، مضمون و جهت ماشین دولتی و یا ان

کوشند تا موقع عالی  طبقات حاکم می. کنند تا موضعی برتر و مسلط تر نسبت به طبقات دیگر پیدا کنند متخاصم کوشش مي
بین طبقات، ی سیاسی  در تحلیل نهائی مبارزه. اند ی خود با قدرت دولتی خود را حفظ کنند و طبقات محکوم درپی تغییر رابطه

 .ی سیاسی، یعنی دراختیار گرفتن کنترل ماشین دولتی است مبارزه بر سر کسب هژمونی، سلطه
 

ی  این زور اجتماعی و مادی هر طبقه و نحوه. پذیر نیست ی معنوی تحقیق تحصیل این هدف تنها با انتقاد، تنها با اتوریته
تمام طبقات برای نفوذ هر چه بیشتر در . کند درت دولتی تعیین ميی آن طبقه را با ق ی رابطه بکارگیری آن است که خصیصه

کنند، اما برای مقابله با زور  ارگان دولتی، برای به دست گرفتن کنترل کامل آن، تمامی نیروی خود را وادار عرصه مي
ی مزبور زور  آيد، باید طبقه ی حاکم، برای خنثی کردن تمامی نیروی مادی که از جانب طبقات دیگر وارد مي یافته طبقه سازمان

هائی معین، قادر به  طبقه با زور سازمان یافته، تنها با زور سازمان یافته با ابعادی مشخص و با شیوه. خود را سازمان دهد



ی سیاسی و تحقق منافع خاص خود را  به همین جهت برای هر گروه اجتماعی که سودای سلطه. مقابله و رویاروئی است

یابی زور اجتماعی و مادی و بکارگیری آن منطبق با شرایط به نحوی که منافع او را تأمین کند،  نی سازماندارد، تشکل یع
 .ضرورت دارد

 
ای بتواند متشکل شود یا نه، این که بتواند به تأمین منافع خود نائل آید یا نه، به وضعیت اقتصادی او و شرایط  این که طبقه

ای است که به علت شرایط اقتصادی خود، به  پرولتاریا در عصر ما آن طبقه. ت، بستگی داردتاریخی که در آن قرار گرفته اس
بنابراین ضرورت حزب پرولتری در ضرورت تشکل . تواند حزبی واحد را برتابد علت اشتراک منافع عناصر آن، قادر است و مي

ولی همان طور که به نحوی اشاره شد . فته استیابی به اهداف معین تاریخی نه ی واحد برای دست طبقاتی و اعمال اراده
. برای برآوردن هر نیاز، شرایطی الزم است  .وجود یک نیاز، دلیل بر آن نیست که بالفاصله و فالبداهه بتوان بدان پاسخ گفت

 .ز را برآورده سازدتواند و باید این نقش را داشته باشد که اعمال خود را در جهتی هدایت کنیم که آن نیا آگاهی بر این نیاز مي
 

ضرورت تشکیل حزب هیچ گاه به معنی آن نیست که بالفاصله بتوان آن را از نظر عملی نیز برپا نمود، باید دید حزب محصول 
ی  ل، حزب و یا هر سازمان دیگری جز یک وسیله -بی شک برای م. تواند ظهور یابد چه شرایطی است و در چه شرایطی مي

ل ارزش هر وسیله در قدرت و کارآئی آن برای پیشبرد امر انقالب، غنی کردن محتوای پراتیک طبقه  -مبرای . مبارزاتی نیست
حزب لنینی . حزب لنینی پرولتاریا نیز یک وسیله انقالبی است، نه مجمع مذاکرات بیهوده. شود و متحدینش برآورد مي

باید حاوی چنان . طلبید د را انجام دهد، ساختی ویژه میپرولتاریا برای آن که بتواند رسالت و وظایف تاریخی و طبقاتی خو
 .ترکیبی از عناصر باشد که او را قادر به ایفای نقش خود سازد

 
ی سیاسی پرولتاریا، بیش از هر چیز به دوام  حزب که ارگانی سیاسی است، درست به دلیل ضرورت پیگیری و تداوم مبارزه

اما این دوام و پایداری . نیازمند است  ی هر چه بهتر در مبارزه طبقاتی پرولتاریاپایداری خویش برای ایفاء نقش و راهگشائ
کند؟ آیا ِصرف اظهار و توافق  رابطه بین عناصر را، تا آنجائی که به خود جنبش کمونیستی مربوط است، چه عواملی تعیین مي

حزب در . شده است؟ بهیچوجه این طور نیست ل کافی است؟ آیا وحدت ایدئولوژیک الزم، به معنی ذکر -بر سر اصول عام م
اما این وحدت، وحدتی مشخص و زنده . درجه اول برای دوام و پایداری خود به حد خاصی از وحدت ایدئولوژیک نیازمند است

یر و کنند، بلکه همواره اختالف بر سر تفس ل را انکار نمي -م  ل ها به ظاهر اصول عام -امروزه اکثر م. است، نه وحدت مجرد
ی  اما وحدتی در این حد تنها در یک پروسه. بر سر تلفیق آن با شرایط ویژه است. تبیین این اصول در واقعیت مشخص است

ترین و حادترین مسائل جنبش مزبور و با اتکاء به پراتیک  ی ایدئولوژیک حاد در کل جنبش کمونیستی بر سر اساسی مبارزه
 .تواند حاصل شود ها در جریان این پراتیک، مي پاالیش یافتن ايده مشخص طبقاتی آن جامعه و محک خوردن و

 
ی اساسی حزب راهبری این اراده  گفتیم که وظیفه. ی واحد پرولتاریا، یا اکثریت بزرگ پرولتاریا است گفتیم که حزب مظهر اراده

بنابراین طبق آنچه در باال گفته   .پذیر نیست اما رهبری در عمل، بدون داشتن استراتژی مشخص امکان. ل است -طبق روح م
تواند به وجود  شد، حزب بدون آن که یک استراتژی مورد قبول کل جنبش کمونیستی و یا اکثریت آن وجود داشته باشد، نمي

های اساسی  تواند انعطاف عمل الزم را داشته باشد مگر آن که اعضای آن الاقل بر سر تاکتیک در ثانی هیچ حزبی نمي. آید
تواند به موقع و  گیری است و نمي ی اختالفات و تشتت درونی فاقد قدرت تصمیم حزبی که به واسطه. ق داشته باشندتواف

ی عمل درآورد، یعنی حزبی که فاقد سانترالیزم دموکراتیک است، حزبی که فاقد انضباط پذیری  فوری نیات خود را به مرحله
 .تواند باشد یخی خود نبوده و حزبی لنینی نیز نميدرونی شدید است هرگز قادر به ایفای رسالت تار

 
ی تجربی و عملی عناصر فعال کمونیست حاصل  ایدئولوژیک با پشتوانه ی حاد مبارزه این همه تنها در یک پروسه، پروسه

تغییر اما   .ی وحدت یافتن ایدئولوژیکی و سازمانی جنبش کمونیستی است ی تشکیل حزب، پروسه بنابراین پروسه. شود مي
ی بین آن ارگانیسم و محیط آن  ی آن، بدون تغییر و تحول در رابطه و تحول روابط درونی ارگانیسم و ترکیب اجزاء تشکیل دهنده

کند و به شروطی  این ضرورت همسازی با محیط است که ضرورت تغییر و تحول درون ارگانیسم را مطرح مي. پذیر نیست امکان
 .سازد آن را ممکن مي

 
و تحوالت جنبش کمونیستی نیز به عنوان یک جریان اجتماعی و چگونگی ترکیب اجزاء آن از یک سو به کیفیت عناصر  تغییر

ی طبقاتی درون جامعه و به  ی آن وابسته است و از سوی دیگر همیشه تغییر و تحوالت محیط اجتماعی، مبارزه دهنده تشکیل
حزب بدون تشکل . کنند یاسی پرولتاریا و حزب با هم معنی پیدا ميتشکل س. ی اول مبارزه پرولتاریاست خصوص در درجه
هر سازمانی هرچند گسترده . ی کارگر، جمع شدن آنها به زیر پرچم رهبری واحد، معنی و مفهومی ندارد سیاسی طبقه

کل پرولتاریا از یک طرف اما حد تش. تواند و حق ندارد بر روی خود نام حزب بگذارد باشد اما مظهر اراده واحد طبقه نباشد، نمي
های او در بردن آگاهی سوسیالیستی و سیاسی به میان طبقه و از سوی دیگر به تجربیات  به کوشش پیشاهنگ و توانایی
های معینی برای  تا آنجا که در خود طبقه اعتقاد و ایمان راسخ راجع به ضرورت راه حل. شود مبارزاتی خود پرولتاریا منوط مي

ی  ی خود پرولتاریا، که کم و بیش خود را در عرصه مبارزه تنها در چنین سطحی از مبارزه. ی بوجود آیدحل مسائل طبقات
طبقاتی یافته است و کمابیش نقش خود را در این مبارزه دریافته است و میل به تشکل سیاسی جمعی در او پیدا شده 

نبش کمونیستی مطرح شده است، تنها آن گاه و آن گاه است و یا وجود دارد، و هم آمیختگی زمانی آن با شرایطی که در ج
پذير بوده و این درآمیختگی بازتاب سازمانی خود را در در حزب و ارگانهای  است که امکان درآمیختن این دو با یکدیگر امکان

ی خودآگاهی آنها  روسهی تغییر و تحول در نظرات پرولتاریا و پ ی تشکیل حزب، پروسه بنابراین پروسه. تواند ببیند وابسته مي
ی بین جنبش کمونیستی بطور  ی بین پیشاهنگ، رابطه ی تغییر و تحول در رابطه ی تشکیل حزب پروسه پروسه. نیز هست

 .ی خودبخودی پرولتاریا از سوی دیگر است کلی و مبارزه
 

ی مشخص  ل با تجربه -ی عام می ایدئولوژیک که موضوع آن انطباق تئور ی مبارزه وحدت درونی جنبش کمونیستی در پروسه
ی پرولتاریا با اتکاء به تجربیات  شعور طبقاتی پرولتاریا در جریان مبارزه. آيد پراتیک پرولتاریا و واقعیت مشخص است، حاصل مي

 ها، ای مشخص از این تغییر و تحوالت هر یک از این پروسه و در نقطه. شود اش نتیجه مي مبارزاتی آنها و به کمک پیشاهنگ



دهد که تجلی خود  ی جنبش کمونیستی و جنبش خودبخودی همراه است، تغییری کیفی رخ مي که با تغییر و تحول در رابطه

 .بیند را در حزب مي
 
ی  با توجه به شرایط میهن ما ایران، با توجه به رشد فراوان پرولتاریا، با توجه به نقشی که پرولتاریا در اقتصاد ایران و مبارزه -4

اما بسیاری از عناصر جنبش کمونیستی . شود انقالبی خلق ما دارد، بی شک ضرورت تشکیل حزب هر چه بیشتر مطرح مي
عملي و طفره  ای برای بي عوض آن که مسئله را به طور جدی مورد بررسی قرار دهند، فقط با تکیه بر این اصل درست، لفافه

دانیم، درست  همان طور که مي. اند ارگری و جنبش کمونیستی ساختهی ایران، جنبش ک از برخورد جدی با مسائل جامعه
ی  همان طور که گفتیم حزب تجلی تغییر و تحول در رابطه. دهد بودن یک اصل به خودی خود جایز بودن عملی آن را نشان نمي

بقه وظایفی خطیر اما در این تغییر و تحول، خود عناصر آگاه و پیشاهنگ ط. جنبش کمونیستی و جنبش خودبخودی است
ی اساسی تأکید کردن جا و بی جا بر ضرورت حزب نیست، مسئله  بنابراین مسئله. برعهده داشته و سهم بسزائی دارند

ایم  تاکنون ندیده. زند گردد، دور مي ها، تسریع شرایطی که منجر به پیدایش چنین ارگانی مي ها و روش اساسی بر سر شیوه
ی طبقاتی در  ی شرایط پدیدار شدن آن، سطح تکامل مبارزه دهند، درباره کیل حزب را ميدوستان و رفقائی که شعار تش

ی این جنبش با پرولتاریا صحبتی به میان آورده باشند، یا آن را مورد بررسی  جامعه، وضعیت نیروهای کمونیست و رابطه
ی تشکیل حزب را  د این دوستان و رفقا پروسهرس به نظر مي. های مشخص را پیشنهاد کنند دقیقی قرار داده و در نتیجه راه

ی پیچ در پیچ خالق  بینند تا یک پروسه ها می ها و محافل و چانه زدن ها و گروه ی یک سری مذکرات بین دسته پروسه

های شخصی ایجاد شود و بعد به زودی گسسته  تواند یک سرهمبندی از نیروها باشد که با توافق حزب لنینی نمي. مبارزاتی
ی مبارزاتی، وجود وحدت بر سر مسائل اساسی مشخص و در کوران سخت مبارزه از  حزب لنینی تنها بر اساس تجربه. دشو

ای،  ی مبارزاتی آنها را به انقالبیون حرفه يابد که پروسه حزب لنینی از ترکیب عناصری تشکیل مي. کند درون پراتیک ظهور مي
مسئله بر سر . پیشبرد اهداف تاریخی مبارزه پرولتاریا را دارند، تبدیل کرده است به انقالبیونی که تجربه و شعور الزم برای

ی مبارزه، مسئله بر سر بردن آگاهی به میان پرولتاریا، بر روح و روان و پراتیک آن اثر گذاشتن است، نه  تعیین این پروسه
ل است و  -هائی ارائه شده است که سراپا ضد م در این مورد البته ايده. ی بی فایده و خشک و خالی بر روی اصل حزب تکیه

مفهوم این ایده مبنی بر آن است که جنبش کمونیستی ایران ضعیف است . دهد ها معنی نمي روی از توده هیچ چیز جز دنباله
ها است و کار  دهل رقتن به میان تو -ی عناصر م ی پرولتاریا ارائه دهد، بنابراین وظیفه تواند راه حلی برای مبارزه و فعالً نمي

آيد، و این حزب است که حق دارد و  تبلیغی کردن و بسط جنبش خودبخودی است، و در این جریان بالخره حزب بوجود مي
 .ی فرد یا گروه ساخته نیست تواند استراتژی و تاکتیک مبارزه را تعیین نماید، و این امر از عهده مي

 
اما دارای نقائصی اساسی است، آن . کند ناصر جنبش کمونیستی سنگینی مياین ایده سالهاست که بر اذهان بسیاری از ع

... را" ها رفتن به میان توده"رسد این افراد  اوالً به نظر مي. تواند واقع شود ل قابل قبول نمي -طور که به هیچ وجه بر اساس م
ل  -شاید این امر الزم باشد، اما م. کنند مي شرکت در پروسه تولیدی درک. فهمند را امری فیزیکی می" ها تماس با توده"امر 

ی طبقاتی و ایفای نقش  کند، این معنی را در نظر ندارد، بلکه عمدتاً شرکت در مبارزه ها صحبت مي وقتی از تماس با توده
به معنی آن گیرد،  ها داشتن، که مسلماً سطوح گوناگونی را در بر مي تماس با توده. پیشاهنگ در این مبارزه در مد نظر است

ایفای این نقش، همواره " چگونگی"اما . ی طبقه بازی کند است که آگاهی طبقاتی بتواند فونکسیون خود را در روند مبارزه
های مبارزاتی دشمن، امکانات و وسائلی که در دسترس است مشروط و محدود  ی مذکور و روش منوط به شرایط جامعه

و " ها تماس با توده"ی  ایط تا حد زیادی تغییر کرده است، در سالهای پیش ايدهبه همین جهت اگر چه اکنون شر. شود مي
 .ای نداشت ها و تصدیق آن معنی درک آن به معنی ذکر شده در واقعیت عملی چیزی جز جدائی از توده

 
ای  ع و عملی را به آیندهتوان استراتژی و تاکتیک داشت، هرگونه راه حل قاط ثانیاً آنها با این ایده که بدون داشتن حزب نمي

توان استراتژی و تاکتیک داشت؟ عمده دالیلی که تاکنون شنیده  چرا بدون یک حزب نمي. نمايند نامعلوم و مبهم حواله مي
های جامعه نبوده و فقط  شناسانه دارد، بدین گونه که یک فرد یا یک گروه قادر به درک پیچیدگی شده است مبنائی شناخت

این ادعا هم از نظر . توانند به ارائه چنین تحلیلی و برمبنای آن ارائه استراتژی و تاکتیک نائل آیند ک یکدیگر ميافراد حزب با کم
 .کنند تئوریک غیرقابل قبول است و هم تجربیات تاریخی روشنی آن را انکار مي

 
این تز فقط . شود ت حاصل ميرسد این تز از عوامانه و ساده کردن این عمل که شناخت امری اجتماعی اس به نظر مي

بندی حتی سطح عالی  کنند، نه آن که نقش فرد را در جمع بستگی شناخت فردی را با دستآوردهای اجتماعی مشخص مي

خود مارکس را در نظر بگیریم، . توان مثال آورد ی اندیشمندان بزرگ را مي برای مثال تاریخی مشخص، همه. تئوریکی انکار کند
مارکس یک نقد . خود را به کمک حزب نوشت و آیا دیالکتیک مارکسیستی حاصل کار یک حزب بوده است" تالکاپی"آیا مارکس 

او برمبنای تمام . دهد کند و راه رهائی از آن را نشان مي ی تولید را به طور کامل نقد مي دهد، یک شیوه تاریخی ارائه مي
بینیم که  می. ون آن که این تئوری حاصل مستقیم کار حزبی باشدهای زمان خود تئوری نوینی را می پروراند، بد دستآورده

ی اساسی آن است که فرد با آن واقعیت  مسئله. داشتن یک تحلیل مشخص و ارائه راه حل الزاماً به وجود حزب نیاز ندارد
راتیک با آنها برخورد نموده و ها را گردآوری نموده، خود در جریان پ ها و تجربیات حاصله در این زمینه تماس زنده داشته و فاکت

 .توانائی ذهنی و دانش الزم برای جمع بندی را داشته باشد
 

یک تئوری . گیرند اشتباه می شرایط تحقیق آن را با شرایط داشتن یک تئوری احتمال دارد رفقائی که چنین ادعائی را دارند،
اما تحقق هر تئوری مبارزاتی، با . تواند محصول تفکرات فردی باشد تواند از سوی فرد یا افرادی ارائه شود، مي مبارزاتی مي

تئوری تا به نیروی مادی . شک به وجود نیروی مادی الزم برای تحقق خود نیازمند است ی عینی آن، بی شرط آمادگی زمینه
ها و وسائل  و اما چگونه باید تئوری را به نیروی مادی تبدیل کرد؟ اینجاست که روش. ردد، قادر به تحقق خود نیستتبدیل نگ

 .شود خاصی که برای این امر الزم است، مطرح مي
 

حزب به طور مشخص مطرح : "ی حزب با این عبارت گیری خود را نسبت به مسئله ی مسلحانه از همان ابتدا موضع مبارزه
های قبلی توضیح داده شد،  طبق این دید، همانگونه که در بخش. ، اعالم نمود"نیست، بلکه به طور کلی مطرح است

ی مسلحانه اعتقاد داشت با گسترش فعالیت  مبارزه. شود تفکیک حاصل مي شرایط پیدایش آن و ضرورت تشکیل حزب بین



ها، در شرایطی مشخص، تشکیل حزب به صورت امری فوری درآمده و آن گاه  ی توده عملی پیشاهنگ، گسترش مبارزه

آنچه که در دستور کار قرار داشت، فعالیت مشخص انقالبی پیشاهنگان، پیدا کردن . توان این نیاز را اجابت نمود مي
در شرایط . ها بوده است ها، یافتن انعکاس آن در مبارزات توده هائی مشخص برای بردن آگاهی به میان توده وهشی

علیرغم حرکت انقالبی و گسترش موج اعتصابات کارگری، پراکندگی جنبش کمونیستی، از نظر ایدئولوژی، (51)فعلی
های رنگارنگ با  ها و محفل گروه  .ک حزب لنینی گردداستراتژیکی، بسیار بیش از آن است که بتواند موفق به تشکیل ی

توانند تشکیل  ترين و حادترین مسائل جنبش، نمي هائی کامالً متفاوت با یکدیگر، با اختالف داشتن بر سر اساسي ايده
شده است، ی حل آنها پدیدار ن نباید فراموش کرد که پافشاری بر روی حل مسائلی که زمینه. ی یک حزب لنینی باشند دهنده

ی مذکور  ی آن برای حل واقعی مسئله سرانجام به انحراف انرژی انقالبی و اتالف آن منجر شده و مانع به کارگیری خالقانه
نفسه قابل  ی انقالبی است، نه یک تابوی بیگانه شده از ما که فی و خالصه نباید فراموش کرد که حزب یک وسیله. شود مي

 .پرستش باشد
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 :ها زیرنویس

 
 .منظور گروهی است که رفیق مسعود احمدزاده، رفیق امیرپرویز پویان و رفیق عباس مفتاحی در راًس آن قرار داشتند -5
 .ر گردن حزب توده استکنیم که مسئولیت کامل این شکست ب الزم است تذکر دهیم که ما هرگز فکر نمي -4
 ...چپ روی مرض -3
 .عین سند نابود شده است -2
 .خود این مسئله دالیلی دارد که مربوط به یکی از مقاطع جنبش کمونیستی است، جای بحث آن اینجا نیست -1
و دهقانان تنها تضاد بین فئودالیسم "گويند ُحکم رفیق مائو مبنی بر اینکه  در جنبش کمونیستی ما هستند کسانی که مي -6

تواند  نشان داد که حتی امپریالیسم نیز مي ی ایران تجربه گويند اینان مي. غلط است" شود با انقالب دمکراتیک نوین حل مي
دهد، جهت حل  وقتی رفیق مائو این ُحکم را مي. خطای اینان در عدم درک همان احکام باال نهفته است. این تضاد را حل کند

ولی امپریالیسم این تضاد را نه درجهت منافع . بیند و درنتیجه ُحکم او کامالً اعتبار دارد قانان و روستائیان ميتضاد را به نفع ده
 .کند ی جهانخوار و وابستگانش حل مي دهقانان، بلکه درجهت سرمايه

 .تاًکید از ماست -..."هجدهم برومر"از  -7
 .تاًکید از ماست -..."هجدهم برومر"از  -2
تر اقتصادی  آنچه که گفته شد، بدین معنی نیست که در اصالحات ارضی قشری از روستائیان به موقعیت عالی: یک توضیح -9

کند و  های خود بر جهت اصلی حرکت موضوع خود تکیه مي گیری تحقیق مارکسیستی همواره در بیان نتیجه. دست نیافتند
هائی بودند که بنابر یکی از همان خصائل  در این رابطه نیز اپورتونیست. گذارد شرح مفصل جزئیات را به خود تحلیل وا مي

رفقای ما در . کردند بین این دو فضائی برای نوسان داشته باشند شان که مبهم گذاشتن قضایاست، کوشش مي اصلی
و هم عوامل دیگر را  آنها هم این عامل. مطالعه و تحلیل خود به عوامل مختلف از جمله خصلت انفجاری جامعه توجه داشتند
عقب "به منافع خلق بود، نه " حمله"در نظر گرفتند و بعد دریافتند که جهت اصلی و مضمون واقعی اصالحات ارضی همانا 

 .ی تحلیل خود را صراحتاً و بدون ابهام بیان نمودند سپس نتیجه. امپریالیسم و ارتجاع" نیشنی
 .تاًکید از ماست -51
ی ملی روبرو نیستیم، بلکه اکنون خود این سرمایه  در اینجا، ما با پیروزی بورژوازی ملی و یا سرمايه: مسئله این است -55

 .ی امپریالیستی است، قرار دارد ی دیگری که همانا سرمايه تحت فشار سرمايه
 .ها نیز افزوده شد بعدها تجربیات ضدانقالبی مبارزه با خلق -54
یل قیام و همچنین همین مختصر اسنادی که منتشر شده است، ذهنی بودن و نادرست بودن تمام آن تزها را تجزیه و تحل -53

 .برای همیشه ثابت کرده است
 .ی بحث ما نیست خود جای بحث دارد که فعالً در حوصله" جنبش آگاه کمونیستی"البته در اینجا عبارت کشداری چون  -52
 .رسد ی خود به چاپ مي نوشته شده و اکنون به همان صورت اولیه 5317 این مقاله در مهر ماه -51

  
  
  


