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مـق ورزیـد و در واقـع نـه خـود      نباید تاکتیکهای ما را تقلید کرد، بلکه باید مستقالً درباره علل ویژگـی آن، شـرایط آن و نتـایج آن تع                 “
  . ”را بکار بست.) خ. ف.  چ-ت آن تجربیا: بخوانید  (1917-1921تاکتیکها را، بلکه روح آن، مفهوم آن و درسهای ناشی از تجربیات سالهای 

  از نامه لنین به کارگران و دهقانان قفقاز
  

  سرسخن
  )53تابستان (

 و در 1349اثر رفیق شهید، چریک فدایی خلق، مسعود احمد زاده در تابسـتان سـال       ” یکمبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکت     “کتاب  
این کتاب در واقع، در رابطه با تضادی که بین تاکتیکها و استراتژی جنبش کمونیستی خلـق مـا وجـود                     . عنفوان جنبش مسلحانه نوشته شده است     

 جنبش کمونیستی خلق ما و تاکتیکهای تقلیدی مبـارزه، بزرگتـرین مشـکلی بـود     تضاد بین استراتژی. داشت و نیز برای حل این تضاد نوشته شده      
 نقطه عطفی در رهیابی تئوریک ”تاکتیک هم استراتژی، هم - مسلحانه مبارزه“بدین جهت کتاب . که سالها در مقابل انقالب ایران قرار داشت

 لنینیسـتی  -ر خدمت تشریح و تفسیر قـوانین کلـی و عـام مارکسیسـتی    پیش از این تئوری در کشور ما، فقط د. جنبش کمونیستی خلق ایران است  
شد، صرفاً براسـاس الگوسـازی و         بود که این در حد خود مفید و الزم ولی غیرکافی است و اگر چیزی هم درباره ایران و انقالب ایران گفته می                      

 -ای کـه مخـتص شـرایط اجتمـاعی          حتـی تاکتیکهـای ویـژه     زمانی تاکتیکهای حزب کمونیست شوروی و انقالب کبیـر اکتبـر،            . تقلید کامل بود  
گرفت و زمانی تاکتیکهای حزب کمونیست چین دقیقاً و مو بمـو بـه عنـوان تاکتیکهـای انقـالب ایـران،                        اقتصادی روسیه بود مورد تقلید قرار می      

. د جامعـه ایـران و مطالعـه ویژگیهـای آن بـود             لنینیستی انقالب ایران فراموش شده بود، خـو        -آنچه که در تئوری مارکسیستی    . گردید  پیشنهاد می 
  :گوید می” جنگ انقالبی چین“دون، درباره برخورد دگماتیستهای چین با مسئلۀ  رفیق مائوتسه

خواهند بدانند کـه جنـگ انقالبـی چـین دارای ویژگیهـای خـاص خـود اسـت،                  دانند و یا نمی     اشخاصی که قبول ندارند، نمی    “
وای گمیندان را از نوع عملیات جنگـی عـادی و یـا از نـوع عملیـات جنگـی داخلـی  اتحـاد           عملیات جنگی ارتش سرخ علیه ق     

اش دارای اهمیت جهانشـمول   جنگ داخلی اتحاد شوروی که توسط لنین رهبری شده بود،  تجربه  . دارند  شوروی محسوب می  
ریک  آن را که لنـین و اسـتالین   تمام احزاب کمونیست و از آن جمله حزب کمونیست چین، این تجربه و جمعبندی تئو   . است

اما این به آن معنی نیست که ما باید این تجربه را در شـرایط خـاص خودمـان    . دانند  نمای خود می    اند، به مثابه قطب     بدست داده 
جنگ انقالبی چین در بسیاری جهات دارای ویژگیهای خود است که آن را از جنگ داخلی اتحـاد                  . بطور مکانیکی بکار بریم   

 ایـن اشـخاص     …بدیهی است که در نظر نگـرفتن ایـن ویژگیهـا و یـا نفـی وجـود آنهـا اشـتباه اسـت                       . سازد  متمایز می شوروی  
گویـد کـه      لنـین مـی   .   لنینیزم نبرده بودنـد     -نامیدند، ولی در واقع هیچ بوئی از مارکسیزم            لنینیست می  -خودشان را مارکسیست  

 مشخص است و درست همین نکته بود کـه ایـن رفقـای مـا از یـاد                   جوهر و روح زنده مارکسیسم در تحلیل مشخص از اوضاع         
  .بردند می

توان مشاهده کرد که بدون درک ویژگیهای جنگ انقالبی چین، هدایت این جنگ و رهبـری آن بسـوی پیـروزی              از اینجا می  
  1”.پذیر نیست امکان

هـای سـنگینی بـه     الب شده بودند، آنان از هرسـو لطمـه   البته دگماتیستهای چین فقط در مورد جنگ انقالبی نبود که سد راه حزب و انق              
یکـی از ارزشـهای ویـژه رهبـری رفیـق مائوتسـه دون، نقـش او در مبـارزه ایـدئولوژیک بـر علیـه            . حزب کمونیست و انقالب چین وارد ساختند      

در کشـور مـا نیـز       .  این امر نوشته اسـت     را هم در رابطه با    ” دربارۀ تضاد “و  ” درباره عمل “او کتابهای   .  دگماتیسم در حزب کمونیست چین است     
ای از جنبش کمونیستی کشور ما حاکم بـود کـه مطالعـه علـت                 همین دگماتیستها وجود داشتند منتها برخالف چین، اندیشه آنها بر دوره طوالنی           

  .ای است اجتماعی این امر خود مسئله جداگانه
 لنینیسـت، تنهـا توانسـت عناصـر فـداکار  مبـارز       - حزب مارکسیسـت  فقط دیکتاتوری بود از یک“حزب توده که به قول رفیق مسعود،     

و بدین جهت به علـت ماهیـت اپورتونیسـتی دسـتگاه رهبـری خـود هرگـز        ” حزب را به زیر تیغ جالدان بیاندازد و خود راه فرار را در پیش گیرد   
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ها عقب مانده بود و به علت   این حزب که از مبارزات توده.نتوانست مسائل تئوریک انقالب ایران را حل کند و یا حتی این مسائل را طرح نماید        
 رهبری مبارزات ملی را برای بورژوازی ملی باقی گذاشته بـود، بـا اولـین              -ها بود      که خود ناشی از جدایی او از توده        -عدم استقالل سیاسی خود   

بنـابراین،  . سـلیم گردیدنـد و یـا راه فـرار را در پـیش گرفتنـد               اش یا نابود شدند، یا ت       حمله ارتجاع به کلی تارومار شد و لشکریان شکست خورده         
ای انقالبـی بازنشسـته بـاقی نمانـد کـه              مرداد، از حزب توده چیزی بجز یک سازمان سیاسی خارج از کشور، از عده              28چندسال پس از کودتای     

کمیتـه  “ایـن سـازمان در اروپـا بـه          . کـرد   ری مـی  گهگاهی فعالیتهای تبلیغاتی محدودی در بین عده مشخصی از عناصر آگاه کارگری و روشنفک             
ها را نسبت به جنبش کمونیستی اساساً بـدبین           حزب توده جنبش کمونیستی ایران را دچار انحراف ساخت و در نتیجه توده            . معروف شد ” مرکزی

اعتمادی خلق به پیشـاهنگان       ز طرفی بی  ا. ای در وطن ما پدید آمده بود        پس از تار و مار شدن حزب توده، شرایط خاص سیاسی          . اعتماد کرد   و بی 
رژیم که در سایه تجربیات امپریالیزم جهانی در مقابله با جنبشهای انقالبی            . شد  انقالب و از طرف دیگر اختناق شدیدی که روز بروز شدیدتر می           
سـازمانها و گروههـای   . کـرد  فـه خفـه مـی   شد، هرگونه جنبشـی را در نط   تر می   خلقها هشیار و کارآزموده شده بود و روز بروز هشیارتر و آزموده           

جنبشـهای خودبخـودی کـارگران فقـط در حـد خواسـتهای سـاده و ابتـدائی                  . شدند  انقالبی در اولین مراحل تشکیل خود، کشف و سرکوب می         
ا نیـز کنترلهـای پلیسـی       در روسـتاه  . داد  توانست وجود داشته باشد و کنترل پلیسی اجاره کوچکترین تجاوز از این حد را به آنها نمی                  اقتصادی می 

. جانبه برای فریب دهقانان همراه بود، امکان هرگونه جنـبش را تقریبـاً از آنـان سـلب کـرده بـود                       های همه   که با برنامه  ” اصالحات ارضی “پس از   
 -ای روشـنفکری    ابتدا گروهها و سازمانه   :  لنینیستی تکامل جنبش کمونیستی و تشکیل حزب کمونیست چنین است که             -قانون عام مارکسیستی    

برنـد و در رابطـه بـا     هـا مـی   آیند، به قول لنین، آگاهی سوسیالیستی را به میـان تـوده          کارگری که دارای ایدئولوژی مارکسیستی هستند بوجود می       
ا هـم   کننـد و بـ      ای از رشد خود همـدیگر را جـذب مـی            سپس این سازمانهای مارکسیستی در مرحله     . کنند  ها رشد می    جنبشهای خودبخودی توده  

.  مرداد، دیگر چنین کاری بهیچوجه ممکـن نبـود         28در شرایط وطن ما پس از کودتای        . دهند  شوند و حزب طبقه کارگر را تشکیل می         متحد می 
تـرین تجمـع گروهـی و مخفـی خـود کشـف و                ها، بلکه در ابتـدایی      آمدند ولی نه حتی قبل از ایجاد ارتباط با توده           گروهها و سازمانها بوجود می    

هـا   ها نسبت به حزب توده از سویی و فشار اختناق رژیم از سوی دیگر امکان هرگونه حمایت تـوده            اعتمادی توده   بی. شدند  نه سرکوب می  وحشیا
ها با جنبش کمونیستی کـامالً قطـع شـده بـود و بـدین                 ارتباط بین جنبش خود بخودی توده     . را از این گروهها و محفلهای انقالبی از بین برده بود          

 لنینیستی تشکیل حزب، یعنی رشـد گروههـا و سـازمانهای کمونیسـتی در رابطـه بـا جنبشـهای خـود              -ان اجرای قانون عام مارکسیستی    جهت امک 
شـد، ولـی مشـکل کـار، چیـز       بایست از میـان برداشـته مـی    مشکالت می. بخودی در آن شرایط و از طریق تاکتیکهای قدیمی غیرممکن شده بود    

مشکل اساسی، اختناق و سرکوب خشن رژیم بود که به تجربیات تـاریخی سـرکوب ضـدانقالب                 . یان برداشته شود  ای نبود که بسادگی از م       ساده
حزب توده که اینک دیگر یک سازمان سیاسی محدود خارج از کشور بـود، اعـالم داشـت کـه تنهـا شـکل مبـارزه                   . امپریالیزم جهانی مجهز بود   

این شعار از نظر سیاسی، ناشی از موضع اپورتونیستی حزب تـوده بـود         . یشتر از رژیم است   های ب   سیاسی در شرایط کنونی، درخواست دموکراسی     
کردنـد کـه    دانستند و نه علت اجتماعی آن را و تصور می و از نظر تئوریک ناشی از این بود که رهبران حزب توده در واقع نه معنی اختناق را می 

حقیقت این است کـه اختنـاق فاشیسـتی،         . دارد  ها می   چیند و دموکراسی را ارزانی توده       میبا یک درخواست مظلومانه، رژیم بساط اختناقش را بر        
ها و با     توانست با فریب توده     اگر رژیم می  . تنها شرط بقای او اختناق است     . بیهوده رژیم  به این حربه متوسل نشده است        . آخرین حربه رژیم است   

اختناق موجود ناشـی از رشـد     . شد  ایی کار را از پیش ببرد، هرگز متوسل به حربه اختناق نمی           ترویج فرهنگ مبتذل بورژوازی در بین آنان، به تنه        
کرد، هرگز به اختناق و سرکوب خشـن فاشیسـتی روی    اگر رژیم خطر را در بیخ گوش خود احساس نمی  . شرایط عینی انقالب در کشور ماست     

آیا چنـین درخواسـتی     . بیشتر برای او به معنی درخواست تحویل حکومت است        درخواست دموکراسیهای   . این تنها راه نجات او است     . آورد  نمی
هم، مظلومانه ممکن است؟ اپورتونیزم حزب توده، متعلق به هیچیک از طبقات اجتمـاعی ایـران نبـود، ایـن اپورتـونیزم اصـالت ایرانـی نداشـت،                            

وپایی و یا در سر سفره کشورهای سوسیالیستی، ممکن بود عـارض           اپورتونیزمی اروپایی بود که تنها در سایه دموکراسی بورژوازی کشورهای ار          
بدین جهت شـعارهای حـزب تـوده، حتـی          .  داد  ای را به کسی نمی      خیالی  واقعیت خشن جامعه ما اجازه چنین خوش      . مشتی انقالبی بازنشسته شود   

  .توانست به خود جذب کند اپورتونیستهای داخلی را هم نمی
المللی، در کشور ما، کسانی که خود از موضع انقالبـی و بـه عنـوان اعتـراض بـه       بش ضد رویزیونیستی بین   همزمان با پیدایش و رشد جن     

مشی اپورتونیستی حزب توده از آن جدا شده بودند، مبارزه مسلحانه را به عنوان راه رهـایی خلـق ایـران پذیرفتنـد ولـی بـه علـت شـیوه برخـورد            
به میراث برده بودند، برای شناخت قانونمندی انقالب ایـران بـه واقعیـت زنـده جامعـه ایـران توجـه            دگماتیسمی با مسایل که شاید از حزب توده         
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دانستند که انقالب چین عالوه بـر تبعیـت از           اینان آثار رفیق مائوتسه دون را خوانده بودند و می         . نکردند و به الگوسازی از انقالب چین پرداختند       
دانستند که انقـالب ایـران هـم در عـین داشـتن               هایی است،  چون این حرف را رفیق مائو گفته بود، اما نمی            قوانین عام انقالب اکتبر دارای ویژگی     

انـد کـه هـم اکنـون ایـران را       گروهی از اینان حتی کار را بجایی رسانده . وجوه کلی مشترک با انقالبهای دیگر، دارای ویژگی خاص خود است          
اینان در بین .  نیمه فئودال بوده است-ند و این بدان دلیل است که چین در موقع انقالب نیمه مستعمره     نام   نیمه فئودال می   -کشوری نیمه مستعمره    

اند که روابط تولیدی  کنند ولی هرگز الزم ندیده    اند و می    خود جدالهای زیادی راجع به مثالً وجود یا عدم وجود فئودالیزم در ایران کنونی کرده              
ای که با یک مسـافرت ده روزه حـل شـدنی اسـت، آنـان سـالها بحـث و         یعنی درباره مسئله. لعه عینی قرار دهندحاکم بر یک روستا را مورد مطا      

آنان در بررسیهای تئوریک خود هرگز مسایل مبرم و اساسی انقـالب ایـران و از جملـه مهمتـرین آن یعنـی            . کنند  اند و می    ای کرده   جدل روزنامه 
آنـان حرفهـای   . انـد  انقالبی که بتواند در مقابل سرکوب خشن باقی بمانـد و رشـد کنـد را مطـرح نکـرده     وجود اختناق  و لزوم شکلی از سازمان         

سـازند کـه رابطـه مسـتقیمی بـا عمـل        زنند ولی آن دسته از حرفهای مترقی را مطرح می مترقی بسیاری درباره مثالً مبارزه با رویزیونیسم وغیره می       
وغیـره، مسـئله تاکتیـک      ” رویزیـونیزم خروشـچفی   “های گونـاگون و تکـراری دربـارۀ           نان، در کنار مقاله   راستی چرا در انتشارات ای    . نداشته باشد 

شود و هرگـز هـم نخواهـد شـد؟            گردد، مطرح نمی    که از جانب رژیم اعمال می     ” سیاست سرکوب مطلق  “گروهها و سازمانهای انقالبی درمقابل      
اند تا ببینیم تاکتیک حال و آینده مـا در مقابلـه بـا                 اختناق و آینده آن را عرضه نکرده       چرا برای یکبار هم که شده تحلیلی علمی از علت وجودی          

 بعداً بـه وجـود       آن چیست؟ آیا اختناق تخفیف خواهدیافت؟ آیا تشدید خواهد شد؟ آیا امکان فعالیت گروهها و سازمانهای انقالبی در بین توده                   
  ود دارد؟ به چه صورتی؟خواهد آمد؟ چرا و در چه شرایطی؟ آیا هم اکنون وج

چنانکه پیش از اینهم گفتیم، این گروهها و سازمانها در آغاز از موضعی انقالبی و به عنوان اعتراض به مشی اپورتونیستی حزب تـوده از          
بـه دنبـال   آن جدا شدند، ولی برخورد دگماتیسمی با تاکتیـک مبـارزه کـه ارتبـاط دقیـق بـا تحلیـل درسـت شـرایط عینـی جامعـه دارد، آنـان را                    

تاکتیکهایی که به علت نداشتن روابط دیالکتیکی با شرایط مشخص جامعه با استراتژی انقالبی آنـان در تضـاد                   . تاکتیکهای تقلیدی مبارزه کشاند   
هـا و   تن از تـوده ها، آموخ ها، حل شدن در توده آنان دم از توده . افتاد و سرانجام آنان را به ورطه اپورتونیزم، منتها با آب و رنگ دیگری انداخت              

هـا    کردنـد، نـه تنهـا بـه ارتبـاط ارگانیـک بـا تـوده                 ها عنوان مـی     زدند، ولی در عمل راهی را که برای رفتن به میان توده             ها می   بازگرداندن به توده  
هنـد و در پیشـگاهش نمـاز    ها را به عنوان یک معبود نادیده و دست نایافتنی مورد ستایش قلمی قرار بد شد که آنان توده    نیانجامید، بلکه سبب می   

آنان دم از بردن آگـاهی سوسیالیسـتی   . اعتقاد به مبارزه مسلحانه، به تجلیل قلمی از مبارزۀ مسلحانه بدون هیچ دورنمایی از آن مبدل شد    . بگذارند
هـا    ره گـرفتن هرچـه بیشـتر از تـوده         ماندن مجبور به کنـا      زدند، ولی در عمل برای باقی       ای شدن سازمانهای  انقالبی خود می        ها و توده    به میان توده  

شـان را   شان، یعنـی شـرایط مـادی جدیدشـان، شـعور اجتمـاعی       شدند و چون حاضر به تغییر تاکتیکهای خود نشدند، سرانجام وجود اجتماعی         می
حـث و جـدل بـا    نگارانی بودند که در مورد بسیاری مسایل ذهنی کـه خـود هـیچ تصـور مشخصـی از آن نداشـتند، بـه ب        در عمل روزنامه  . ساخت

خـاص خـود را هـم بـه         ” نظـر “،  ”عمـل “این  . آموختند  شد، از آن درسی می      ای می   شد و نه اگر ندرتاً تجربه       ای می   نه تجربه . پرداختند  یکدیگر می 
چیـزی کـه   . ندر واقع تفاوتی نداشت که اینان طرفدار برنشتین باشند یا کارل کائوتسـکی یـا اندیشـه رفیـق مائوتسـه دو        . اپورتونیزم: دنبال داشت 

درست در همینجا بود که تاکتیک، استراتژی را تعیین         . اساسی بوده این بود که اینان با عمل الاقل یک قدم، اما غیر قابل طی شدن فاصله داشتند                 
ن از اسـتراتژی    دل نکندن از تاکتیکهای کهن مبارزه که دیالکتیک شرایط، آنها را دیگر به مرز فرستاده بـود، رفقـای مـا را بـه دل کنـد                          . کرد  می

  .واداشت
آنها نـه  . یکی مسئله زمان را و دیگری مسئله مکان را. کردند هرحال، دگماتیستها رویهمرفته، از قدیم و جدید، دو مسئله را درک نمی    به

از جملـه  ( را کردنـد، نـه مراحـل تکـاملی کشـورهای نئومسـتعمره           شرایط مرحله جدید از تکامل امپریالیزم و رشد جنبشهای انقالبی را درک می            
واقعیت این است که در مرحله جدید از تکامل امپریالیزم،  در بسیاری کشورهای نئومستعمره، سرمایه         . و نه ویژگی شرایط جامعه ما را      ) کشور ما 

یم و غیر مستقیم بـه تصـرف   داری وابسته به امپریالیزم روابط تولید فئودالی را نابود کرده و نظام تولید، بازرگانی و امور مالی جامعه را بطور مستق               
کـه  ) ارتـش و پلـیس  (در این مرحله، در نتیجه رشد تضادها در درون همین کشورهای نئومستعمره، عامل سرکوب مسـتقیم    . خود درآورده است  

  تقریباً به تنها     آورد و حتی    وسیله نهایی جلوگیری از انقالب است، روز بروز اهمیت بیشتری در جلوگیری از مبارزات انقالبی خلقها به دست می                  
. گیـرد  در این شرایط،  فرهنگ ارتجاعی و وسایل تحمیق و فریب هم البته مورد استفاده قرار می   . شود  وسیله جلوگیری از رشد انقالب تبدیل می      

ز جانـب نیروهـای   در این شـرایط کـوچکترین حرکتـی ا   . تواند مؤثر افتد ولی اینها فقط در رابطه با وسیله اصلی، یعنی عامل سرکوب مستقیم می       
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ای از رشد خود که باشد، فراتر از یک تجمـع   شود و در این صورت، نیروی انقالبی در هر مرحله       انقالبی، به برخورد با عامل سرکوب مواجه می       
 که دشمن، بـه  ، این تاکتیکی است)ارتش و پلیس  (درگیری با عامل سرکوب     . ساده و محدود محفلی، یا باید از خود دفاع کند یا باید نابود شود             

نپذیرفتن این تاکتیک و در اندیشه تاکتیکهای قدیم مبـارزه گروههـا و سـازمانها    . ای، تحمیل کرده است   نیروهای انقالبی، هرچند در مرحلۀ نطفه     
ن مبـارزه بـا   شود و یا چنانکه گفتیم به رویگردانی از استراتژی، درست در همینجـا اسـت کـه تاکتیکهـای کهـ      بودن، یا به نابودی کامل منجر می   

و در  چنین شرایطی بود که جنبش نوین کمونیستی ایران پدید آمد و نمـود تئوریـک ایـن جنـبش، اثـر ارزنـده                          . کند  استراتژی آن تضاد پیدا می    
 اثـر رفیـق مسـعود، در کنـار عمـل انقالبـی چریکهـای فـدایی خلـق،                  . است” رفیق مسعود احمدزاده، مبارزه مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتیک        

کمونیسـتهای صـادق از اثـر رفیـق مسـعود اسـتقبال کردنـد و بـه         . تحرکی در جنبش کمونیستی ایران پدید آورد و دورۀ نوینی در آن آغـاز شـد           
در برخورد بـا ایـن   . های دیگر از آن پرداختند صفوف مبارزه مسلحانه پیوستند و کسان بسیاری هم که امکان پیوستن به آن را نداشتند به حمایت               

اثر رفیق مسعود همراه با صدای غرش مسلسل چریکهـای فـدایی خلـق در میـان اپورتونیسـتها نیـز       . صداقت بیش از هرچیز تعیین کننده بود   مسئله  
ای بـر مـرگ چریکهـا       دسـته : هرگروهی از آنان به تشبثی خاص خـود متوسـل شـد           . آبی بر النه مورچگان ریخته شده بود      . ای براه انداخت    ولوله

ای دیگر در لباس دوستانی که بـه خیـال خودشـان بیشـتر      دسته” آخر چرا؟ این جوانهای در عین حال ماجراجو، حیفند“ که   اشک تمساح ریختند  
 لنینیـزم   -رفقای چریک شـما از مارکسـیزم        “،  ” فالن قانون عام را نفهمیده است       رفیق احمد زاده  “،    ”کنید  رفقا اشتباه می  “دانند جلو آمدند که       می

تـدبیرها  . خواهد حریف خود را با عسـل خفـه کنـد            در واقع تجسم تمایل کسی بود که می       ” رفقا“و  ” رفیق“این کلمات   . یرهوغ” اید  منحرف شده 
مبارزه مسلحانه فرمان بازنشستگی سیاسی آنـان را صـادر کـرده بـود و اکنـون                 . آخر اتفاق بدی افتاده بود    . بکار افتاد و تشبثات بدیعی اختراغ شد      

دادنـد، ولـی اکنـون دیگـر از کـاروان       دویدنـد و از دور فرمـان ایسـت مـی         و حقارتهای گذشته،  به دنبال رهروان نو مـی         رهبران مخلوع شکستها    
مبـارزه مسـلحانه دیگـر در جامعـه تثبیـت شـده             . اند و وقت آن رسیده است که خسته و مانده بر سنگ کنار جاده بنشینند و دمی بیاسایند                   بازمانده
ها برای به اصـطالح       هایی که توده    این را از افسانه   . توان فهمید   پیوندند می    صادقی که روز بروز به مبارزه مسلحانه می        این را از کمونیستهای   . است

توان فهمید، احترامی که در پروسه خـود بـه حمایـت مـادی بـدل خواهـد شـد، و                       سازند می   می) ای که رژیم رواج داده است       واژه(” خرابکاران“
 مبـارزه “در اینجا بد نیست از برخورد دشـمن بـا کتـاب    . توان فهمید دیابنده سازمانهای چریکی در مقابل پلیس، میخالصه این را از قدرت رش

پنداشت  آلیستی خود راجع به تاریخ و نقش شخصیت در آن، می دشمن براساس تصور ایده.  نیز یاد کنیم”تاکتیک هم استراتژی، هم - مسلحانه
به پدر مسعود گفته بودنـد      . ها را نابود کند، همه چیز تمام خواهد شد و جامعه از حرکت باز خواهد ایستاد               که اگر چندتن رفقای مرکزیت چریک     

خواهنـد سـفیر      و در هنگـامی کـه معلـوم شـده بـود، چریکهـا مـی               ” اند  ای این چنین جامعه را دچار اغتشاش کرده         فرزندانی که تو تربیت کرده    “: 
ی زندانیان سیاسی بربایند، مصطفوی یکی از سگان پلیس به یکی از رفقـای زنـدانی کـه بعـداً از اسـارت           انگلیس را به عنوان گروگان برای آزاد      

توانستند بفهمند که ایـن   بیچارگان نمی. ”کنیم اگر خود ولیعهد را هم بدزدید، ما با یک مو از مسعود احمدزاده عوض نمی        “: گریخت، گفته بود    
مسلحانه است، بلکه این حرکت جامعه است که مسـعودها را بـرای انجـام وظیفـه معـین تـاریخی،                   هوش شخص مسعودها نیست که خالق مبارزه        

خواهد سلطه دشمنان خلق را براندازد و این خلقهای پیشرونده ایران هستند کـه      این جامعه متحرک و تکامل یابنده است که اینک می         . آفریند  می
را به دور افکنند و خود با تکیه   ”  لنینیزم -مارکسیزم  “، مقلدان و مداحان بیکاره به اصطالح        خواهند یوغ اپورتونیستهای رنگارنگ جدا از توده        می

  . لنینیزم و تجربیات خلقهای جهان به پا خیزند-بر نیروی خویش و در پرتو روح زنده خالق مارکسیزم 
نامند  می”  لنینیست -مارکسیست  “ که خود را     گروهها و سازمانهای چندی هستند    . هرحال، از مخالفان خودی، کمی بیشتر حرف بزنیم         به

اشکالی ندارد، ما   . البته بسیاری از اینان رفقای بالقوه ما هستند و فقط تاریخ باید درس بیشتری به آنها بدهد                . اند  و شدیداً  به مخالفت با ما برخاسته       
تـوان آموخـت، بایـد بهـای          تـر مـی     شتر و با برخورداری صادقانه    هم منتظرشان هستیم، اما متأسفیم که چرا برای آنچه که هم اکنون هم با تعمق بی               

اند و اغلـب رفقـای    اما در مورد کسانی که فقط لباس رفقای ما را پوشیده. سنگینتری پرداخت و با این کار عمالً عمر جامعه طبقاتی را بیشتر کرد        
. یسم و تقلیدگری صرف آنان را به هواداران سربراه خود تبـدیل کننـد        کوشند با ترویج دگمات     کشند و می    بالقوه ما را هم همینها به دنبال خود می        

. شـان توجـه کـرد    شود شناخت، بلکه باید به وجه مشخصه اساسـی  اند نمی اند و از تابلویی که برباالی مغازه خود زده         اینان را از لباسی که پوشیده     
  .2”کنند، بجز طرق انقالبی مبارزه را  تصدیق میهمه چیز را در مارکسیزم“: گفت الملل دوم می لنین درباره سران بین
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کننـد ولـی فقـط بـه آن عمـل             ولی اکنون لنین زنده نیست تا ببیند اپورتونیستهای مدرن، حتی طرق انقالبـی مبـارزه را هـم تصـدیق مـی                     
توان به  گویند بدون حمایت اسلحه می یاگر م. گویند عمل کنند بهترین راه رسوا کردن اینان آن است  که از آنها بخواهیم به آنچه می  . کنند  نمی

انـد، بـدون اینکـه قـدمی در راه آن بردارنـد و آن قـدر از برنامـه عمـل سـخن           اینان آن قدر از آینده حرف زده. ها رفت، بیایند و بروند میان توده 
هایشـان از بـین       سیاری از خوانندگان نوشـته    اند، بدون اینکه حتی به اجرای آن بیندیشند که قبح کار بطور کلی برای خودشان و حتی برای ب                    گفته

دهنـد،    و صدها شعار سـتایش آمیـز دربـاره تـوده مـی            ”  ها آموخت و به آنها برگرداند       باید از توده  “: گویند    دیگر خیلی به سادگی می    . رفته است 
ی نـداریم کـه بـزنیم، ولـی الزم اسـت بـه رفقـای        طبعاً ما با خود این آدمها هیچ حرف. ها ندارد ای ربطی به توده گوشه درحالیکه زندگیشان از هیچ   

کند این است  تنها چیزی که دست اینها را رو می. بالقوه خود که در معرض تبلیغات اینان قرار دارند هشدار بدهیم که باید از اینان عمل خواست         
ی از کارهـایی کـه گویـا در جریـان اسـت و خـود       ها و آثارشـان بطـور ضـمن    گویند و در نوشته البته آنان دروغ هم می    . که از آنها عمل بخواهیم    

متأسفانه، این ادعا بـرای بسـیاری از عناصـر          . زنند  مشغول رهبری آن هستند و گویا از نظر امنیتی صالح نیست چیزی درباره آن بگویند حرف می                
بینیم که کار آنها بر فـرض راسـت بـودن     ولی ما از نزدیک و از امکانات کار می      . صادقی که خود از نزدیک دستی بر آتش ندارند فریبنده است          

  .این مطلب را ما باز هم در همین مقدمه تشریح خواهیم کرد. تواند باشد ادعایشان، چه و چگونه می
متأسفانه در این . ایست گیرند اساساً چیست و در چه زمینه ، حال ببینیم ایرادهایی که به ما می”مخالفان خودی ما“اما این درباره خود این  

  :کنیم  قدمه، فرصت نیست که به همه این ایرادها پاسخ بگوییم، بنابراین فقط به چند مورد کلی اکتفا میم
  
   در مورد تزهای دبره و کاستریزم-1

خواهند که پاسخگوی تمـام اشـتباهات رژی دبـره و     کنند و حتی از ما می اغلب ما را به کاستریزم و هواداران تزهای رژی دبره متهم می         
در حالیکه خود رفیق احمدزاده، هم به اشتباهات رژی دبره بارها اشاره کرده و هـم در مـورد موضـع          . المللی فیدل کاسترو باشیم     ری بین موضعگی

مارکسیسـت  “البته خود مخالفان ما هم به این موضوع معترفند، مثالً یکی از سـازمانهای               . المللی فیدل کاسترو و علت آن توضیح و تذکر داده           بین
  :گوید  ایرانی خارج از کشور در این باره می” نیست لنی-

دیـد امپریسـتی، دگمـاتیزم،      : کند  همچنین به یک سلسله اشتباهات دبره اشاره می       .) خ.ف. چ -احمدزاده  (در رساله خود رفیق     “
ی و عمـل  او را در زمینه رابطه حـزب و چریـک، شـهر و روسـتا، تئـور            ” خطاهای“بها دادن به نقش تئوری و شناخت و نیز            کم

  .”دهد شود و مورد انتقاد قرار می متذکر می
دارند و هنگام انتقاد از ما با ژسـتی   فریبانه علیه ما برنمی های عوام کنند، ولی دست از توطئه حال که خود اعتراف به این واقعیت می   با این 

کنند که ما را هـم هـوادار چشـم بسـته              ند و سپس سعی می    ده  و تزهای دبره را به اصطالح خودشان مورد بررسی قرار می          ” کاستریزم“دانشمندانه  
زنی است که از طرف یکـی   های اتهام مثالً جمله پردازی توخالی زیر، یکی از این شیوه  . گیرد  این کار با تشبثات گوناگونی انجام می      . دبره بدانند 

  :ایرانی مقیم خارج انجام گرفته ”  لنینیست-مارکسیست “دیگر از سازمانهای 
داری، خود را  هیچ تجربه و شناخت پایه ساز مانند او، که بی      خواهیم بگوییم که رژی دبره و روشنفکران تئوری          این را می   فقط“

 رفقای ما کـه اکنـون   … معلمان ما رژی دبره و مانند او نیستند …کنند معلمان ما نیستند به عنوان آموزگاران انقالب معرفی می     
گیرند، باید به این اصل مهم توجه جدی          ز آموزشهای زیانبخش رژی دبره و مانند او الهام می          و ا   راه چریکی را در پیش گرفته     

  :”مبذول دارند
خواسـتند آن را مـو بمـو در           اما واقعیت چیست؟ واقعیت این است که این انتقاد کنندگان روزی مقلد صرف انقالب اکتبر بودنـد و مـی                   

خواهند درست با همان تاکتیکهای انقالب چین شروع کنند و برای ایـن کـار بقـول                   اند و می    ن شده ایران پیاده کنند، ولی اکنون مقلد انقالب چی       
اگر هم کسی اعتراضی به آنها بکند و بگوید که باید تجربیـات ولـو خـاص دیگـر را     .  ”خواهند پا را اره کنند تا اندازه کفش شود می“رفیق مائو  

بـین و     اندازند و مارکهـایی کـه سـاخت ذهـن کوتـه              را مطالعه کرد، فوراً جار و جنجال براه می         هم در نظرگرفت و نیز باید شرایط مشخص ایران        
متأسفانه کسی تـاکنون موفـق بـه تئـوریزه     . پیروزی انقالب کوبا یک واقعیت تاریخی غیرقابل انکار است. چسبانند  شان است بر او می      دگماتیستی

رژی دبره خواسته است این کار را بکند، ولی دچار انحرافـات امپریسـتی و فرمالیسـتی    . ه است لنینیزم نشد-کردن این تجربه بر اساس مارکسیزم     
 لنینیستی، تعمق نکردن -علت این انحرافات دبره نداشتن یک زیربنای عمیق مارکسیستی . چندی شده که این را رفیق احمدزاده بارها تذکر داده  
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هرحال کتاب دبره دربردارندۀ حقایق گرانبهایی است و بایـد مـورد اسـتفاده                ولی به . نه او است  بازی روشنفکرا   مسئولیتی و فیلسوف    در مسئله و بی   
چون کتاب دیگری وجود ندارد که تجربه کوبا را تئوریزه کرده باشد، منتها باید هنگام استفاده از این کتاب توجه داشت کـه پوسـته                         . قرار گیرد 

چریـک  “: گویـد  مثالً دبـره مـی  . ن استداللهای آن توجه نمود و انحرافات آن را از نظر دور نداشت فرمالیستی آن را جدا کرده و به امپریستی بود        
 -قـانون عـام مارکسیسـتی       . روشن است که دبره در اینجا دچار فرمالیزم فلسفی شده، یعنی صورت را به جـای محتـوا گرفتـه                   . ”نطفه حزب است  

دبـره واقعیتـی را در آمریکـای التـین دیـده اسـت و چـون درک عمیقـی از         . نطفه حزبنـد  گروهها و سازمانهای سیاسی     : لنینیستی چنین است که     
بایسـت از آن   ، در حـالی کـه مـی       ”چریـک نطفـه حـزب اسـت       “ لنینیزم نداشته، بر مبنای صورت آن واقعیت، چنین نتیجه گرفته کـه              -مارکسیزم  

 لنینیسـم نطفـه حزبنـد بایـد در شـرایط خـاص       -س قوانین عام مارکسیسم    گروهها و سازمانهای انقالبی که بر اسا      : گرفت    واقعیت چنین نتیجه می   
صورت نظامی چریک را دیده، ولـی محتـوای         ) و اگرنه در واقعیت   (در واقع دبره در فرمول خود       . تاریخی و اجتماعی، شکل نظامی داشته باشند      

درحالی که در زیر همین فرمـول فرمالیسـتی او حقیقـت            . متعارض است  لنینیزم   -در نتیجه فرمول او ظاهراً با قانون مارکسیزم         . سیاسی او را ندیده   
بـرای برخـی    . گرانبهایی پنهان است و آن اینکه گروه و سازمان سیاسی باید در شـرایط خـاص تـاریخی و اجتمـاعی شـکل نظـامی داشـته باشـد                            

 دارد زیرا که خودشان هـم فرمالیسـتند، ولـی بـرای مـا      های ایرانی مقیم خارج ظاهراً این گفتۀ دبره اهمیت درجه اول را”لنینیست - مارکسیست“
کـه  ”  لنینیسـت  -مارکسیسـت   “بد نیست به این آقایـان       . کنیم  واقعیت پشت آن دارای اهمیت درجه اول است و البته در ضمن، از او انتقاد هم می                

یـادآوری کنـیم کـه رفیـق مائوتسـه دون تمـام آثـار        زننـد   دانند و بدروغ سـنگ او را بـه سـینه مـی            خود را هم پیرو اندیشه رفیق مائوتسه دون می        
امپریـالیزم بـه مثابـه آخـرین        “لنـین کتـاب     . دار و فئودال بودند خوانده و از آنها درس آموخته اسـت             استراتژیستهای باستانی چین را که خود برده      

مارکس فلسفه را از هگل و      . مپریالیزم نوشته است  خود را بر اساس مطالعات و تحقیقات دانشمندان بورژوا و خدمتگذاران ا           ” مرحله سرمایه داری  
اگر انتقادی کسی از ما دارد، شرافتمندانه این است  که خطوط            . آموخته است ) آدام اسمیت، ریکارد وغیره   (اقتصاد را  از اقتصاددانان بورژوازی       

  . های خود ما را مورد بررسی قرار دهد اصلی گفته
  
   در مورد تحلیل شرایط پیدایش ما-2

پـایین  “بسیاری گروهها و سازمانهای  انقالبی ایرانی مقیم خارج که مخالف ما هستند علت پیدایش مبارزه مسلحانه را به قـول خودشـان                 
داننـد و همـه هـم ماننـد شـاگردهای       مـی ” های کاستریسـتی و دپریسـتی در آن      بودن سطح تئوری در جنبش کمونیستی و در نتیجه رسوخ اندیشه          

در واقع، اگر حرف اینها را بپذیریم باید بگوییم که این کتاب دبره و چند تـا سـخنرانی فیـدل                     . نویسند  از روی دست هم می    متقلب این حرف را     
آیا این حرف هیچگونه شـباهتی  . کاسترو است که سراسر آمریکای التین، خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی را چنین به آتش کشیده است 

ها شده و ایـن جـدایی سـبب تنـزل سـطح تئوریـک جنـبش                   گویند که اختناق سبب جدایی جنبش کمونیستی از توده          یبا مارکسیزم دارد؟ آنها م    
هایی شده که   ” لنینیست -مارکسیست  “گوید که این تنزل سطح تئوریک سبب ترویج سوبژکتیویزم و دگماتیزم در بین                کمونیستی شده ولی نمی   

ند دقیقاً  تاکتیکهای انقالب چین را در اینجا پیاده کنند، بلکه این تنـزل سـطح تئوریـک را سـبب          خواه  دهند و می    هنوز هم شعار ضد فئودالی می     
توانند از بـین ببرنـد،        توانند درک کنند که ضعف تئوریک جنبش کمونیستی ایران را تنها چریکها می              آنها نمی . دانند  پیدایش جنبش مسلحانه می   

در مرحلـۀ  . انـد  اند و در عمل و نظر بـه آن جـواب گفتـه            را مطرح ساخته    )رابطه پیشاهنگ با توده   (ان  زیرا آنها هستند که مسایل اصلی انقالب ایر       
کنونی جنبش کمونیستی آیا تئوری چگونه رشد خواهد کرد؟ صرفاً با خواندن کتاب؟ آیا خواندن آثار مائو یا لنین در خارجـه، تئـوری انقـالب                    

آیا خواندن آثار مائو، لنین، مارکس وغیره به تنهـایی مسـایل اساسـی    :  به صورت دیگری مطرح کنیمایران را رشد خواهد داد؟ این سؤال را باید  
انقالب ایران را مطرح خواهد ساخت؟ آیا بدون اینکه مسائل اصلی انقالب ایران مطرح شود، رشد تئوری انقـالب امکانپـذیر اسـت؟ و آیـا چـه                            

ای فـرض کنـیم کـه جـواب مـا بـه ایـن مسـئله          ل و نظر به آن جواب داده است؟ برای لحظه        کسی این مسایل را دقیقاً مطرح کرده است و در عم          
هستیم باید مسایل اصلی انقالب را به روشـنی         ” تجسم جهل جنبش کمونیستی   “در این صورت چرا مایی که به تصور آقایان          . نادرست بوده باشد  

دانند از جواب گفتن به آن طفره بروند؟ مگـر ایـن نیسـت کـه                  یستی ایران می  مطرح کنیم؟ و چرا باید آنان که خود را تئوریسینهای جنبش کمون           
کند؟ بسیار خوب، پس ابتکار رشد و تکامل تئـوری انقـالب              ترین مسایل انقالب ایران رشد می       تئوری انقالب ایران تنها در رابطه با طرح اساسی        

ر شرایط کنونی کشور ما امکان بقاء و ارتباط با جنـبش خـود بخـودی و                 گوییم گروهها و سازمانهای سیاسی د       ما می . ایران فقط در دست ماست    
این مهمتـرین مسـئله مربـوط بـه انقـالب ایـران و نیـز مهمتـرین مسـئله جنـبش                      . مگر اینکه نظامی شوند   . در نتیجه تکامل به سوی حزب را ندارند       
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 را دارند به این مسئله جواب روشن و صـریح بدهنـد، اگـر هـم                 گویند و قصد برخورد شرافتمندانه با مسایل        آقایان اگر راست می   .  چریکی است 
قبول ندارند که این مسئله اساسی انقالب ایران است، دلیل خود را بیاورند و خود مسئله اصلی را مطرح کنند، یا گامی در جهت مطـرح سـاختن                            

وزد، فقط از ایـن طریـق اسـت کـه تئـوری جنـبش رشـد              س  اگر دلتان به خاطر سطح نازل رشد تئوری در جنبش کمونیستی ایران می            . آن بردارند 
نیسـت  ” رویزیونیسم خروشچفی “اما این را هم بگوییم که پرداختن به این مسئله برای بعضیها خطرناک است، زیرا این دیگر مسئله                   . خواهد کرد 

 و این با تئوریسـین بـازی صـرف جـور در             که بشود از آن به عنوان سرگرمی استفاده کرد، طرح این مسئله قدم اول است و عمل کردن قدم دوم                   
  . آید نمی

خواهنـد بـه اصـطالح خودشـان          کنند که حرف اصلی چریکها چیست، بلکه می         هرحال، مخالفان ما مسئله را بدین صورت مطرح نمی          به
قـدس هرفـردی اسـت،      بسیار خوب، آزادی در شیوه برخورد به مطلب حـق م          “توضیح دهند که علت پیدایش چریکها کدام است؟ به قول لنین،            

علـت  : کنـیم   ما طرح مسئله را از جانب آنها قبول مـی   . ”فقط باید برخورد جدی و شرافتمندانه به مطلب را با برخورد نا شرافتنمدانه فرق گذاشت              
ه تمـام انقالبهـای     در این دوران امپریالیزم با اتکا بر تجرب       . پیدایش مشی چریکی چیست؟ علت پیدایش ما دوران نوین سرکوب امپریالیستی است           

. دهنـد  جنبشهای گوناگون جهانی در کشورهایی که شرایط عینی انقالب فراهم است، اجازه کوچکترین حرکت سیاسی نیروهای انقالبی را نمی                 
شکل ترین  ای در چنین شرایطی هرگونه حرکت سیاسی در نطفه    . و حربه او در مقابله با حرکتها و جنبشهای گوناگون خلق، سرکوب مطلق است             

جهل جنـبش   : گویید  خود باید شکل نظامی داشته باشد تا بتواند بماند و رشد کند، حاال آقایان بگویند ببینیم این مارکسیزم است یا آنچه شما می                      
پیوسـت،   شد و یا اصالً انقالب به وقوع نمی ایا اگر کتاب دبره نوشته نمی . مشی چریکی = کتاب دبره و چند سخنرانی فیدل کاسترو        + کمونیستی  

خبـری مطلـق از    آمد؟ چنین  ادعایی واقعاً ناشی از جهـل سیاسـی اسـت،  ناشـی از بـی      های چریکی بوجود نمی در این صورت در ایران هم هسته 
آمـوزان بـا    ایـن دانـش  . آموزان شهر  کوچک و عقـب افتـاده نهاونـد بـود            گروه عباد یک گروه کوچک کمونیستی از دانش       . شرایط ایران است  

شد و در معارضه با تعلیمات ارتجاعی وزارت آموزش و پرورش رشد        ابهای علنی کمونیست شدند و با بحثهایی که در سر کالس می           خواندن کت 
بـدون داشـتن سـالح و       . توانند بکنند مبارزه چریکـی اسـت        کردند، سپس گروه تشکیل دادند و آنگاه بطور عملی دریافتند که تنها کاری که می              

با دینامیت ماهیگیری، ماشین سازمان زنان ارتجاعی نهاوند را که یکی از نمایشـهای مسـخره رژیـم اسـت و مـورد                    . کردندای از صفر آغاز       وسیله
اش اعـدام   را کـه مـردم شـهر از او نفـرت داشـتند، در خانـه      ” ناموس بی“سپس یک رباخوار به قول مردم . ها است، منفجر کردند     تنفر شدید توده  

اند، عملی کـه بـرای  مـردم یـک افسـانه رویـایی شـده         شکمش ریختند تا مردم بدانند که آنها برای پول او را نکشته           نمودند و پولهای او را روی       
آنگاه برای به دست آوردن اسلحه به قم آمدند و یک پاسبان قمی را با چاقو خلـع سـالح کردنـد، تـا اینکـه بعـداً دسـتگیر و جمعـاً اعـدام           . است

خواسـتند بـا     شـاید نمـی   . انـد   اند و در همان نهاوند اقـدام نکـرده          را آنها برای به دست آوردن اسلحه به قم آمده         البته روشن نیست که چ    . گردیدند
ایـن تأثیرگـذاری بـه هـیچ صـورتی          . گروه عباد در مردن نهاوند اثر عظیمی گذاشت       . کشتن یک پاسبان همشهری روی مردم نهاوند اثر بگذارند        

ای   دهد که هیچگونه گرایش ماجراجویانه      مردمی این انقالبیون دلیر و این کمونیستهای واقعی نشان می         هدفهای حساب شده و     . دیگر ممکن نبود  
گروه عباد به . این خواست مرحله کنونی جنبش است. اند عملیات آنان برای رخنه در دل مردم بوده و به این کار نیز موفق شده              . اند  در سر نداشته  

حال به نظر مخالفان مبارزه مسلحانه، آیا این حرکت جامعه است یا ناشی از ترویج افکـار                 . می از بین رفت   تجربگی نظا   دلیل ضعف سازمانی و بی    
مثالً گروهی که چنـد  : دبره و کاسترو است؟ گروههای دیگری از اینگونه در گوشه و کنار ایران وجود دارند که متأسفانه ما از آنها خبر نداریم                  

آیا مبارزه مسلحانه و یا بطور کلی قهرآمیز بـا          : اما از سوی دیگر مسئله را بررسی کنیم       . انی را خلع سالح کردند    وقت پیش در قزوین با چاقو پاسب      
انـد و اکنـون مـا     ها بکار برده   ها تحمیل کنیم، یا اینکه این شکل از مبارزه را خود توده             خواهیم آن را به توده      شرایط جامعه ما بیگانه است و ما می       

ها بازگردانیم؟ بـرای جـواب گفـتن بـه ایـن سـؤال اگـر بـه تـاریخ سـالهای اخیـر                          خواهیم تکاملش دهیم و به توده       ایم و می    موختهآن را از آنها آ    
ها بوسیله دشمن، خلق دریافته است که یا باید از حقش بگـذرد و                بینیم که در نتیجه سرکوب همه جانبه اعتراضات توده          کشورمان نگاه کنیم، می   

هـای مـردم کشـور مـا بـود و متأسـفانه               وقایع خونین پانزدهم خرداد را به یاد آوریم که نقطه عطفی در شکل مبـارزه تـوده                . گیردیا با زور آن را ب     
سنگباران اتوبوسهای شرکت واحد را به خاطر گران شدن قیمت بلیط به یـاد آوریـم کـه تقریبـاً                    . اند  دگماتیستها کوچکترین درسی از آن نگرفته     

حقیقـت ایـن اسـت    . هزارها مورد مقاومت قهرآمیز دهقانان را در مقابل مأموران دولتی به یاد آوریم  . ن شدن بلیط شروع شد    بالفاصله پس از گرا   
حال ما باید ایـن  . شود بینند که مبارزه دیگری امکانپذیر نیست و بزودی سرکوب می       گیرند، چون می    ها فقط مبارزه قهرآمیز را جدی می        که توده 

رسـد    هم از نظر شکل و هم از نظر سازمان تکامل بدهیم، این کار مسیری طوالنی و پر پیچ و خم در پیش دارد که به نظـر مـی                            مبارزه قهرآمیز را    
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 نظامی مرکب از روشنفکران انقالبی و کـارگران آگـاه اسـت، مـا بـاز در ایـن مقدمـه بـه ایـن  مطلـب           -اولین قدم آن تشکیل گروههای سیاسی  
  .خواهیم پرداخت

  
  
  ها د کار سیاسی با توده در مور-3

گوینـد کـه      گیرند و مـی     شود و به کتاب رفیق مسعود و سایر آثار تئوریک ما ایراد می              ها زیاد حرف زده می      اغلب از کار سیاسی با توده     
اسـاس بایـد    یدر جـواب ایـن ادعـای بـ    . توانید، اینکـار را بکنیـد   ها در شرایط کنونی هم ممکن است ولی شما چون روشنفکرید نمی   کار با توده  

  :بودن یا نبودن خودمان حرف بزنیم” روشنفکر“ها را تشریح کنیم و سپس دربارۀ مسئله  نخست مفهوم کار سیاسی با توده
ها اصوالً فقط به دو صورت ممکن است، یکی کار سیاسی منفرد با یک یک آنان و جلبشان به گروهها و سازمانهای  کار سیاسی با توده 

دهیم، بلکـه بنـا بـر شـواهد عینـی بهتـر از هـر         نوع اول را نه تنها ما انجام می. ها در سطح وسیع و عمومی    کار سیاسی با توده   انقالبی و دیگری هم     
صرف نظر از کارهـایی ماننـد اعالمیـه         . ها در سطح وسیع و همگانی اینگونه کار         دهیم، اما در مورد دوم، یعنی کار سیاسی با توده           کسی انجام می  

یعنی باید در مبـارزات     . دهیم، فقط در رابطه با شکلی از مبارزه امکانپذیر است            که باز آن را هم ما بیشتر از هرکسی انجام می           پخش کردن وغیره  
دهنـد،   نشـینند و فقـط شـعار مـی     کـه دور از مـاجرا مـی    اینکار هم در شرایط کنونی، علیرغم حرف آنهایی. ها شرکت کرد و آن را رشد داد  توده

دهد  کند و فقط در کادری مشخص و محدود اجازه می ها را شدیداً کنترل می    زیرا دشمن اشکال مبارزه توده    . غیرممکن است مشکل نیست بلکه    
اعتصابها و اعتراضهای دسته جمعی اوالً تحت کنترل و رهبری سندیکاهای وابسته بـه سـازمان امنیـت اسـت دومـاً دشـمن                . که جریان داشته باشد   

کنـد و امکـان رخنـه گروههـا و      کنندگان در این اعتصـابها و اعتراضـها رسـیدگی مـی     و حتی روابط خصوصی شرکتشدیداً بر پرونده، زندگی    
تـازه بـر فـرض اینکـه یـک گـروه            . مانـد   حتی گاهی اعتراضهای فردی هم از نظر سازمان امنیت دور نمی          . سازمانهای سیاسی در آن وجود ندارد     

ماند که آن گروه قادر نیست شـکل          جمعی رخنه هم بکند و گیر پلیس نیفتد باز این مسئله می             تهسیاسی هم بتواند در یک اعتصاب یا اعتراض دس        
بد نیست در زیر چند نمونه از کنترل سـازمان          . ترین شکلی در همان آغاز آن را سرکوب خواهد کرد           مبارزه را ارتقا دهد، زیرا پلیس به بیرحمانه       

  :ها با یکدیگر را یاد کنیم  نمونه از کنترل سازمان امنیت بر روابط سیاسی تودهها و نیز یک امنیت بر کوچکترین اعتراض توده
کـه  ” قـوانین و مقـررات تقسـیم مشـاغل     “گیرند پیش کارفرما بروند و از او بخواهند که بـر اسـاس                 کارگران یک کارخانه تصمیم می     -

  .شوند ، از طرف پلیس دستگیر می”درخواست مالیم“ن اعتراض با فردای آن روز کارگران پیشقدم ای. دولت معین کرده به آنها حقوق بپردازد
گوید کـه   رود یک کارگر ساده با رعایت احترامهای معمول به او می ، وقتی که وزیر کار به کارخانه ایران ناسیونال می       1348در سال    -

ه نسبت به چند سال پیش چنـدبرابر شـده، در حـالی کـه     بینیم که تولید روزانه کارخان دانیم سود کارخانه چقدر است ولی با چشممان می         ما نمی “
گوید ولی فردای آن روز او را کـه آذربایجـانی بـوده، همـراه بـا       در آنجا البته کسی چیزی به این کارگر نمی   . ”سهم ما از سود ویژه زیادتر نشده      

  .کنند تمام کارگران آذربایجانی دیگر، از کارخانجات ناسیونال بیرون می
کنـد و     ای کـه شـرکت بـرای راننـدگان خـودش معـین کـرده بـود، اعتـراض مـی                      به اونیفورم مسخره  . تی. بی. کت تی یک راننده شر   -

  .دهد کند و مورد تهدید قرار می فردای آن روز سازمان امنیت او را احضار می. ”کشم این لباس را بپوشم من خجالت می“گوید  می
اند، بر اساس سلسله مراتب به شـکایت          داده  ی مرند، چون سند زمینش را به او نمی        ، روستایی شجاعی از یکی از روستاها      49 در اسفند    -

در آنجا هم . کشد کند، یک ماه سرگردان بود، تا اینکه کار به استانداری آذربایجان می     پردازد، ولی کسی به حرفش گوش نمی        و دادخواهی می  
کند که اگر به شکایت او رسیدگی نکننـد، بـاالی درخـت جلـو                  تهدید می  روستایی شجاع که پیرمرد هم بوده،     . کند  کسی به حرفش گوش نمی    

مـردم  . رود کند و باالی درخت مـی  او به گفته خود عمل می. گیرند ولی حرفش را جدی نمی    . استانداری خواهد رفت و اصالً پایین نخواهد آمد       
گیرد آنقدر به پیرمرد آب بپاشد تا مجبـور   شود تصمیم می  خارج میپلیس که کنترل از دستش. آیند شوند و به تماشای ماجرا می       تبریز با خبر می   

گروه عظیمـی از  . کند که اگر این کار را ادامه دهند خود را حلق آویز خواهد کرد کند و تهدید می    ولی پیرمرد مقاومت می   . به پایین آمدن شود   
نگریستند، آنـان تجسـم آرزوی خـود را در ایـن مقاومـت قهرمانانـه            می مردم تبریز که به تماشا آمده بودند، کنجکاوانه به مقاومت پیرمرد شجاع           

در ضـمن، در    . باالخره جرثقیل آتش نشانی را آوردند که کوتاه بود، جرثقیل دیگری آوردند و بدین ترتیب پیرمرد را پایین کشـیدند                   . دیدند  می
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چـون قضـیه قابـل    .  کتک سختی زدند، بعدش هم او را زندانی کردندهمان باالی جرثقیل و در جلو چشم هزاران نفر بینندگان حادثه،  پیرمرد را         
  .ها نوشتند که پیرمردی به خاطر بهم زدن نظم شهر زندانی شده پنهان کردن نبود، فردای آن روز روزنامه

و دوسـت بـوده بـا    بعد از پایان کار روزانه، یکی از همکاران خود را کـه بـا ا  ) توجه کنید کارگر آگاهی نه روشنفکر( کارگر آگاهی   -
در جلـو  . خـرد  شـده بـرای او مـی    برد و یکی از کتابهای صمد بهرنگی را که در کتابفروشی آزادانـه خریـد و فـروش مـی                 خود به کتابفروشی می   

 کـارگر کتابدهنـده را یکمـاه      . کننـد   شـوند و دستگیرشـان مـی        کتابفروشی سرنشینان یکی از ماشینهای گشتی سازمان امنیت به آنها مشکوک می           
گویند باید بگویی که چه کسی به تو کتاب خوانـدن را یـاد داده، بعـدش هـم کـارگر                       دهند و می    کنند و مرتب مورد شکنجه قرار می        زندانی می 

  .کنند که به او سیلی بزند، فحش خواهر و مادر بدهد و تف در صورتش بیندازد کتاب گیرنده را مجبور می
اعتراضـهای  . سـاده دو کـارگر بـود      )  نـه سیاسـی   (ها و یک نمونه از روابط فکری          پراکنده توده هایی از اعتراضهای      هرحال، این نمونه    به

وسیعتر بدون رهبری سندیکا و در واقع بدون کنترل سازمان امنیت ممکن نیست و چنانکه دیدیم، رسوخ سازمانها و گروههای انقالبی در آنها نه                    
امـا  . چون امکان سازماندهی آنها و ارتقاء شـکل مبـارزه وجـود نـدارد    . آورد ای به بار می ممکن است و نه اگر هم در موردی ممکن باشد، نتیجه      

اینگونه اعتراضها خیلی خشن و خارج از کنترل دشمن است که گاهی به             . نوع دیگری هم، اعتراض و اعتصاب وغیره هست که از آن نام نبردیم            
بینـی هسـتند، دومـاً اسـتفاده از آنهـا             نه اعتراضها اوالً در شرایط کنونی غیرقابل پـیش        اینگو. شود  ها ظاهر می    ندرت و مانند یک طوفان خشم توده      

از این گذشته این اعتراضهای خشـن       . هاست، که آنهم دیدیم ممکن نیست       صرفاً مشروط به نفوذ قبلی گروهها و سازمانهای انقالبی در میان توده           
شوند و آنگاه هنگام دستگیریها و مبارزات تحریک کننـدگان و حتـی    خاموش میشود ولی به زودی   درست است که از کنترل دولت خارج می       

مطلـق  (گـذارد کـه در جهـت همـان دو مطلقـی               آوری از خود بجای مـی       طبعاً این اعتراضها آگاهی یأس    . رسد  شرکت کنندگان ساده آن فرا می     
گوییم آگاهی، که ایـن یـأس ناشـی از واقعیتـی               هت می از آن ج  . گوید  است که رفیق پویان می    ) کردن قدرت دشمن و مطلق کردن ضعف خود       

آور  کـه ایـن آگـاهی فقـط نـاظر بـر          گـوییم یـأس     است و آن اینکه دشمن قدرت مطلق سرکوب این شکل از مبارزه را دارد و از آن جهت مـی                   
اشد که این اعتراضـات را رهبـری و در          تواند ب   هرحال سازمانی نیست و نمی      به. سازد  یکسوی واقعیت است و شکلی دیگر از مبارزه را مطرح نمی          

تازه گروهها و سازمانهای کـوچکی هـم   . ها برای رسیدن به یک آگاهی علمی در این باره کمک کند   آخر نتیجه آن را جمعبندی کند و به توده        
 باشـند، بـا وقـوع ایـن حادثـه و            که هیچ ربطی به این حادثه ندارند و فقط احتمال دارد با برخی از کارگران شرکت کننده در آن ارتباطی داشـته                     

  .دستگیریهایی که در پی آن هست، امکان لو رفتنشان خیلی زیاد است
 -هـا، در مـورد روابـط گروههـا و سـازمانهای سیاسـی                 با تـوده  ) غیرنظامی(اما این در مورد رابطه سازمانها و گروههای سیاسی معمولی           

در شـرایط کنـونی نسـبت بـه گروههـای غیرنظـامی، بهتـرین        )  نظامی-سازمانهای سیاسی ( ما   کند، زیرا اوالً    ها مسئله بکلی فرق می      نظامی با توده  
ها و جلب عناصر آگاه آنها را داریم، در مورد جنبشهای خود بخودی هم ما از نزدیک شاهد این جنبشها هستیم                       امکان را برای رفتن به میان توده      

داماتی هم در جهت رشد آنها در حدود امکانات فعلی خود انجام بدهیم، اما ارتبـاط بیشـتر                  دهیم و ممکن است اق      و آنها را مورد بررسی قرار می      
برای ما اکنون امکانات عملـی کـار مطـرح          . ای است که به مرحله بعدی رشد خودمان مربوط است           ما با این جنبشها و از جمله رهبری آنها مسئله         

 نظـامی  -درند با این جنبشها ارتباط ارگانیک پیدا کنند و سپس این سازمانهای سیاسی  نظامی قا-آنچه مسلم است فقط سازمانهای سیاسی     . است
آورنـد    شوند و حزب طبقه کارگر و احزاب انقالبی دیگر و نیز جبهه واحد مبـارزه را بوجـود مـی                     ای از رشد خود با یکدیگر متحد می         در مرحله 

  .که جزئیات این امر خود مسایل قابل بحث فراوان دارد
گروهها و سازمانهای واقعاً انقالبی داخل کشور که اغلب این مسئله بخوبی برایشان قابل       . هرحال، این تجربه ما از شرایط موجود است        به

شان و در زندان به حرفهـای مـا      درک است، زیرا از نزدیک دست بر آتش دارند و تازه در بدترین صورت خود، پس از لورفتن گروه یا سازمان                    
خیلی جالب است که اکثریت نزدیک به اتفاق زندانیان سیاسی ایـران بـه مبـارزه مسـلحانه گروههـا و سـازمانهای پیشـاهنگ          . کنند  میاعتقاد پیدا   
حرف ما به ایـن رفقـا ایـن اسـت کـه شـرافتمندانه، بـا شـرافتی کـه در خـور یـک            . ماند گروهها و سازمانهای انقالبی مقیم خارج        اما می . معتقدند

ها بدون حمایت اسلحه و کار سیاسی با آنان معتقدنـد و حـرف مـا هـم      اگر واقعاً به رفتن به میان توده  . موضوع برخورد کنند  کمونیست  است، با     
شوند ولی  ای دستگیر می البته ما مطمئنیم که شکست این کار حتمی است و باالخره عده       . واقعاً برایشان قانع کننده نیست که خوب بیایند و بروند         

، بـرای همیشـه   ”ها و کار سیاسی کردن با آنان ممکن است ولی مشکل است رفتن به میان توده“شود و این شعار توخالی          یه حل می  مسئله برای بق  
. نیروهای جوان انقالبی را نفریبند و مرتکب  جنایت نشوند           اما اگر اهل این کار نیستند، بیهوده با دادن شعارهای الکی و ذهنی،              . کند  فروکش می 
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ه به این شعارهای توخالی خود دروغ و عوامفریبی نیز بیامیزند و حداکثر یک رابطه ساده گروهی و محفلی رفقای خـود را در داخـل            خاصه اینک 
ای جا بزنند کـه خـود در خـارج از کشـور مشـغول                 کشور که هنوز از حدود چند نفر روشنفکر خارج نشده و خارج هم نخواهد شد کار سیاسی                

مـن از  “کنـیم کـه    ، حرف لنین را تکـرار مـی  ”توانیم سند و شواهدی ارائه دهیم        نمی دالیلیما متأسفانه به    “صی بگویند   هدایت آنند و با ژست خا     
  .”تکرار این نکته هرگز خسته نخواهم شد که عوامفریبان بدترین دشمنان طبقه کارگرند

  :نویسد که  مبارزه مسلحانه یکی هم این را می” ایزیانه“مقیم خارج درباره باصطالح ”  لنینیست-مارکسیست“باری، یکی از گروههای 
 زحمتکش است، به رویزیونیستها و دالالن سیاسی اپورتونیزم وطنی فرصـت             در این خالء تئوریک و سیاسی که در میان توده         “

انمنـدی  های دروغین و توجیهات سیاسی وقیحانه خویش جنبش زحمتکشان ایران را بـار دیگـر بـراه زی                  خواهد داد که با وعده    
  ”.کشانند، راهی که فقط تجربیات خونین سالهای دور رسوایی آن را برمال خواهد کرد

این حرف بجز عوامفریبی چیز دیگری نیست، مگر اینکه بگوییم نویسنده آن نه تنها از اوضاع ایران هیچگونه خبری ندارد، بلکه الفبـای      
”  رویزیونیستها و دالالن سیاسی اپورتونیزم وطنی “ای با رهبری      ی امکان وجود جنبش توده    آخر در ایران کنون   . داند   لنینیزم را هم نمی    -مارکسیزم  

ولـی مجبـوریم بـرای      . هرچند ذکر بدیهیات خواهد بـود     . آید که دچار وسواس شده      بدش می ” رویزیونیستها“امکانپذیر است؟ نویسنده آنقدر از      
 بدهیم تا خیالشان از این بابت راحت باشد که اوالً اپورتونیستها و رویزیونیسـتها  های خارج از کشور توضیحی”لنینیست - مارکسیست“برخی از 

سـوماً  . هـا نخواهنـد داد      دوماً تضادها اجازه توسعۀ مبارزات اپورتونیستی را در بین توده         . توانند به میان مردم بروند و با آنان کار سیاسی بکنند            نمی
گونه جنبشی را که در کنترل و ادارۀ سازمان امنیت     تواند هیچ    عنوان ایجاد سوپاپ اطمینان هم نمی      رژیم حتی بخاطر صرف مقابله با چریکها و به        

حتی رخنـه اپورتونیسـتهای مـدرن را هـم در           . ما از جانب اپورتونیستهای کالسیک خیالمان کامالً راحت است        . ها تحمل کند    نباشد در میان توده   
ای از عناصـر آگـاه را منحـرف           مان این است کـه در شـرایط کنـونی ایـن اپورتونیسـتهای مـدرن، عـده                 فقط نگرانی . دانیم  ها ممکن نمی    میان توده 

  .کنند سازند و آنها را یا قربانی و یا عاطل می می
بـه  ها بطور کلی، حال به این سخن مخالفان مبارزه مسلحانه پاسخ بدهیم کـه   اما، این دربارۀ رابطه و گروهها و سازمانهای انقالبی با توده        

آنان بر اساس الگوی خودشان راجع به مـا اظهـار           . این ادعا واهی و نادرست است     . توانید با توده بیامیزید     گویند شما چون روشنفکرید نمی      ما می 
های خـارج از کشـور فقـط روشـنفکر نیسـتیم، بلکـه یـک سـازمان         ”لنینیست - مارکسیست“در جواب باید بگوییم که اوالً ما مانند. اند نظر کرده

وران  های کارگران و پیشـه  از خانواده)  نظامی-گروهها و سازمانهای سیاسی (دوماً بسیاری از رفقای روشنفکر ما     .  کارگری هستیم  -روشنفکری  
نـد،  پندار خـارج از کشـور مـی   ”  لنینیسـت -مارکسیست “اند و چنانکه رفقای  ها ارتباط داشته هر طریق با این خانواده      و حتی دهقانان هستند و یا به      

هـا فـراهم    اند امکان دستیابی آنها بـه تـوده   ها نیستند، سوماً بسیاری از روشنفکران ما چون در داخل جامعه بوده            روشنفکران اشرافزاده جدا از توده    
دایی خلـق اصـالً   در اینجا ما راجع به رفقای کارگر چریک فـ . اند اند و کار و زندگی کرده ها گشته بوده و حتی بعضی از آنها سالها در میان توده     

با ” روشنفکران“بد نیست برای نشان دادن تفاوت کیفی این         . زنیم  گوییم و فقط دربارۀ رفقای روشنفکر چریک فدایی خلق حرف می            چیزی نمی 
اشـاره   خارج از کشور وجود دارد، چند نفر از روشنفکران چریکهای فدایی خلق را با  های”لنینیست - مارکسیست“که در تصور ” روشنفکرانی“

بهروز دهقانی فرزند یک کارگر بود و چهارده سال در روستاهای آذربایجان با رفیق صمد بهرنگی نویسنده           : ای به زندگیشان نام ببریم      چند کلمه 
منـاف  . مرضیه احمدی اسکویی فرزند یک خانواده نسبتاً فقیر بود که هفت سال در یک شـهر کوچـک معلـم بـود                     . بود  خلقی ایران معلمی کرده   

جواد سالحی سالها شغلهایی مانند معلمـی در روسـتا، راننـدگی            .  سال کارگر قالیباف بود که بعداً درس خوانده بود و دانشجو شده بود             12لکی  ف
محمـد تقـی زاده   . احمد زیبرم سالها در بندرپهلوی ماهیگیر بود و بعداً کتابدار کتابخانه پارک شهر شده بـود            . تاکسی بار، آهنگری وغیره داشت    

کـاظم سـعادتی، در کـودکی در روسـتا        . رزند یک دهقان بود که عمر روشنفکری او فقط دو سال سپاهی دانـش در روسـتایی از اصـفهان بـود                     ف
روشنفکران یک قشر وسیع اجتماع هسـتند       . احمد فرهودی سالها معلم روستاهای مازندران بود      . سال نیز معلم روستاها بود    12زندگی کرده بود و     

کنند، بنابراین از نظر پایگاه طبقاتی به طبقه بورژوازی تعلق دارند ولی این قشـر اجتمـاعی دارای عـدم                      تغذیه می ” ارزش اضافی “ز  که البته چون ا   
هـا    انـد و در زنـدگی خصوصـی خـود در ارتبـاط دایمـی بـا تـوده                    ها برخاسته   برخی از آنان از میان توده     . تجانس و ناهمگونی شدید داخلی است     

هـا را     تواننـد تـوده     روشـنفکران نمـی   “ای    توان عبـارت کلیشـه      آیا می . ستاد دانشگاه هاروارد روشنفکر است و هم صمد بهرنگی        هستند، هم فالن ا   
گوینـد   مقیم خارج کشور ما این اسـت کـه وقتـی مـی    ”  لنینیست-مارکسیست “را در مورد هردوی آنها بکار برد؟ عیب کار رفقای     ” درک کنند 

از اینها گذشته رفقـای روشـنفکر سـازمان مـا           . گاه هاروارد را در نظر دارند، نه صمد بهرنگی را و نه احمد زیبرم را              ، همان استاد دانش   ”روشنفکر“
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اند و اکنون نیز در برنامه سازمان است که باید کادرهـای جدیـد روشـنفکری مـدتها بـه کـارگری              اغلب مدتها به منظور مشخص کارگری کرده      
به عـالوه، اینگونـه رفقـا بـا     . انات کارگری را ندارند از طریق رفقای دیگر با محیطهای کارگری در تماسند رفقای روشنفکری هم که امک    . بروند

از همه اینها گذشـته مـا رابطـه خیلـی محـدود و نـاچیزی و آنهـم از طریـق رفقـای سـمپات بـا                     . کنند  رفقای کارگر بطور شبانه روزی زندگی می      
کـاری کـه در شـرایط زنـدگی علنـی بـدین         . های کارگری و فقیرنشین اسـت        ما اغلب در محله    محیطهای روشنفکری داریم، تماس شبانه روزی     

کنیم، داشتن هرگونه رفتار و حرکت روشنفکری از نظر امنیتی برای ما خطرناک  در محیطهایی که ما کار و زندگی می      . صورت امکانپذیر نیست  
” روشـنفکرانه “بودن ما و اینکـه چـون دارای خصوصـیات           ” روشنفکر“ما مبنی بر    شود که چقدر ادعای مخالفان        با توجه به این، روشن می     . است

زنند کـه خودشـان در        خیلی جالب است که این اتهامات را روشنفکرانی به ما می          . اساس است   باشیم واهی و بی     ها نمی   هستیم، قادر به کار با توده     
هـا را از کجـا    معلوم نیست این رفقای دلسوز ما خود کار کردن بـا تـوده         . کنند  اند و پیپ دود می      پشت میز کارشان در رم و پاریس و لندن نشسته         

هایشان  ها و روزنامه ایم تا تیتر مجله  ایم، منتها نامش را برای آنها گذاشته        بسیار خوب ما هم این آثار را خوانده       . اند، حتماً از آثار رفیق مائو       آموخته
  .دهیم زانه مورد استفاده قرار میکنند و تجربیاتش را هم خودمان در زندگی رو

  
   در مورد امر سیاسی و امر نظامی-4

گیرند که امـر نظـامی را بـر امـر سیاسـی مقـدم                 برخی از مخالفان ما به علت برداشتی سطحی که از این دو اصطالح دارند به ما ایراد می                 
واقعیـت  . گیرند و از امر نظامی هم بهیچوجه استنباط درستی ندارند یدر نظر م” امر سیاسی “اینان خود معنایی فرضی و قراردادی برای        .  ایم  داشته

امر سیاسی محتوای مبارزه است و امر نظـامی شـکلی از مبـارزه، بـه                . توان بطور کلی در مقابل امر سیاسی قرار داد          این است که امر نظامی را نمی      
 تئوریک و مبارزه مسلحانه، همـه اشـکالی از کـار سیاسـی هسـتند، زیـرا کـه        ها، کار ها، سازماندهی توده   عبارت دیگر تبلیغ و ترویج در بین توده       

اما برخی اشتباهاً تبلیغ و     . توان آنها را در مقابل هم قرار داد         پس نمی . یعنی امر نظامی هم در واقع نوعی امر سیاسی است         . هدف آنها سیاسی است   
. دهنـد  دانند و در نتیجه آن را با امر نظامی در روبروی هم قـرار مـی            امر سیاسی می   ها، سازماندهی آنها و نیز کار تئوریک را فقط          ترویج بین توده  

در حالیکه خود رفیـق   . سرچشمه این اشتباه کجاست؟ به تصور ما سرچشمه این اشتباه نفهمیدن و بد فهمیدن حرفهای رفیق مائو در این باره است                    
گوید که امـر سیاسـی هـدف مبـارزه و      یعنی رفیق مائو صراحتاً می . 3”یف سیاسی است  ای برای اجرای وظا     کار نظامی فقط وسیله   “: گوید  مائو می 

بـه  ” دربارۀ روحیه نظـامیگری   “، در قسمت    ”اصالح نظرات نادرست در حزب    “منتها رفیق مائو در مقالۀ      . امر نظامی شکلی  از اشکال مبارزه است       
دارنـد و اشـکال دیگـر مبـارزه           تند، هدف سیاسـی مبـارزه را از نظـر دور مـی            کسانی که فقط  در پی پیروزیهای نظامی و دستاوردهای نظامی هس           

  :گوید تازد و می گیرند می کنند یا نادیده می سیاسی را نفی می
آنهـا  . باشـد  کنند که گویا وظایف ارتش سرخ با وظایف ارتش سفید یکسان است و آنهم تنها جنگیدن می            این رفقا گمان می   “

ارتش سـرخ بـویژه در    . دهد   چین سازمان مسلحی است که وظایف سیاسی انقالب را انجام می           کنند که ارتش سرخ     درک نمی 
  ”4.حال حاضر، بهیچوجه نباید کار خود را فقط به جنگیدن محدود سازد

 بـه  یعنی امر نظامی که شکلی از مبـارزه اسـت خـود     . خواهد بگوید که نباید هدف مبارزه فدای شکل مبارزه شود           در واقع رفیق مائو می    
در شرایطی  ) بوسیله رفیق مائو  (همین قرارداد امر نظامی در برابر امر سیاسی           . هدفی تبدیل شود و هدف اصلی که امر سیاسی است فراموش شود           

کنـد، سـبب    شود و یا امر سیاسی تضـاد پیـدا مـی     خاص، یعنی در شرایطی که بعلل تنزل آگاهی نظامیان، امرنظامی به چیزی برای خود تبدیل می               
در حالی که تضاد بین     . ده است که برخی امر نظامی را مطلقاً در مقابل امر سیاسی قرار دهند و در واقع تضاد بدون وحدت بین آنها قائل شوند                       ش

مثالً اعدام فرسـیو یـک عمـل سیاسـی اسـت،            . امر نظامی و امر سیاسی تضاد بین شکل و محتوا است و کار نظامی اصوالً نوعی کار سیاسی است                  
تـوانیم بـر اسـاس        اگر این حقیقت را قبـول کنـیم، آن وقـت مـی            . یه پخش کردن هم یک عمل سیاسی  است، منتها اولی شکل نظامی دارد             اعالم

تـأثیر سیاسـی اعـدام فرسـیو را حتـی یـک میلیـون اعالمیـه هـم          . شرایط تشخیص دهیم که چه شکلی از مبارزه سیاسی اهمیت درجه اول را دارد      
نابراین اگر همراه با اعدام فرسیو اعالمیه هم پخش کنیم، البته بهتر است، ولی اگر هم این کار نشد یعنـی همـراه بـا اعـدام                           ب. تواند ایجاد کند    نمی

کشتن فرسیو خود بـه تنهـایی پیـروزی سیاسـی     . ایم فرسیو اعالمیه پخش نگردید، این بدان معنی نیست که امر نظامی را بر امر سیاسی مقدم داشته     
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وران آگاه تـأثیری شـگفت انگیـز دارد، در حالیکـه اهمیـت                بسیاری از اقشار جامعه، بویژه روشنفکران، کارگران آگاه و پیشه         بزرگی است و در     
  :گوید رفیق احمدزاده می. ای قابل جبران است اش چندان زیاد نیست و برای دشمن ضربه نظامی آن نسبت به اهمیت سیاسی

 -غیرنظـامی  : بخوانیـد (توانـد شـکل صـرفاً سیاسـی       مختلف، کار ماهیتاً سیاسـی مـی      باید دقیقاً توجه داشت که بسته به شرایط       “
  .”تواند صرفاً یک کار نظامی باشد  نظامی باشد و یا حتی می-تواند کار سیاسی  داشته باشد، می.) خ.ف. چ

سیاسی مقدم بوده اسـت یـا امـر نظـامی           گیرد، برای اینکه بدانیم در این کار، امر           پس وقتی که یک کار نظامی بوسیلۀ چریکها انجام می         
موقعی که طاهری بوسـیله بـرادران دلیـر مجاهـد اعـدام شـد، در        . مثالً اعدام تیمسار طاهری را در نظر بگیریم       . باید به هدف و تأثیر آن فکر کنیم       
سی بیاید و بگوید که چون بـرادران مجاهـد   دادند، حاال اگر ک   گفتند و به شادباش این واقعه شیرینی به هم می           بازار تهران مردم به هم تبریک می      

اند، پس این تقدم امر نظـامی بـر         ها، طاهری را کشته     قبل از سخنرانی کردن برای مردم و اعالمیه پخش کردن بین آنها و تبلیغ و تهییج وسیع توده                 
اسی مقدم شده است که امر نظامی در خدمت         توان گفت امر نظامی بر امر سی        امر سیاسی است، آیا چنین کسی دیوانه نیست؟ تنها در صورتی می           

تـوانیم بگـوییم کـه  امـر      معنی و یا دارای یک معنی اتفاقی بـود، آن وقـت مـی    اگر یک عمل نظامی از نظر سیاسی بی. امر سیاسی مشخص نباشد  
توان یافت؟ البتـه در هـر         ه عملیات می  ولی آیا در میان تمام عملیات نظامی ما حتی یک نمونه هم از اینگون             . نظامی بر امر سیاسی مقدم شده است      

مـثالً وقتـی    . عمل نظامی برای ما پیروزی نظامی هم کمابیش مطرح است، ولی این پیروزی نظامی هم صرفاً در خدمت همان هدف سیاسی است                     
 از این پیـروزی نظـامی،   کنیم، کشته شدن حتمی او برای ما اهمیت دارد، این یک پیروزی نظامی است ولی چشمداشت ما                که به فرسیو حمله می    
گویند که مشکالت نظامی برای ما در شرایط کنونی گویا سبب شده است که به هدفهای سیاسـی                    برخی از مخالفان ما می    . تأثیر سیاسی آن است   

. تنبیـه خواهـد کـرد     اگر ما چنین کنیم جامعه ما را        . این حرف خیلی احمقانه است    . مبارزه کم توجه باشیم و بیشتر به شکل نظامی آن توجه کنیم           
.  نـابود خـواهیم شـد       تـوجهی کنـیم،     اگر به مشکالت نظامی کم توجهی کنیم، البته ضربه خواهیم خورد، ولی اگر به هدفهای سیاسی مبارزه کـم                  

. امر نظـامی این است معنی درست تقدم امر سیاسی بر      . ای است که پیروزی نظامی را فدای هدفهای سیاسی کنیم           برای ما یک مسئله پیش پاافتاده     
کسانی که بین امر نظامی و امر سیاسی رابطه متافیزیکی          . ما اگر درپی پیروزیهای نظامی صرف بودیم، مسلماً عمل و سرنوشتمان چیز دیگری بود             

آنـان ماننـد معلـم کـم        . انـد   ترین مفاهیم دیالکتیک ماتریالیستی را درک نکرده        دهند، ابتدائی   کنند و آنها را مطلقاً در مقابل هم قرار می           برقرار می 
خواهنـد کلمـات و جمـالت هـر      کنـد، آنـان مـی    های امتحانی را کلمه به کلمه با متن کتاب درسـی تطبیـق مـی    سواد و کندذهنی هستند که ورقه 

. ئوری از عمل اسـت    در واقع تقصیری هم ندارند، چون فرمالیزم ناشی از جدائی ت          .  ای را با متن آثار رفیق مائو تطبیق کنند، نه مفهوم آن را              نوشته
 امر نظامی  برای خود چیـزی اسـت و امـر     از نظر اینان،. برای آنان کلمات و جمالت، شخصیت مستقل دارند، مستقل از واقعیت زنده و متحرک             

تـدریس  خیلی جالـب اسـت، مثـالی جالـب بـرای      . تواند امر سیاسی باشد و با آن مخالف است سیاسی هم چیز دیگری و در نتیجه امر نظامی نمی 
  .متافیزیک است

ای مربـوط بـه انحـراف     مسـئله رابطـه امـر سیاسـی بـا نظـامی، مسـئله       : هرحال، مسئله را به تصور ما باید به صورت دیگری مطرح کـرد              به
انه مـا، بایـد   برای مطالعه مسئله مبارزه مسلح. توان مسئله مبارزه مسلحانه ما را در قالب آن مطالعه کرد نظامیگری در ارتش است که بهیچوجه نمی    
  :گوید لنین می. مسئله رابطه اشکال مبارزه را مطرح ساخت

بـدون در نظـر گـرفتن موقعیـت مشـخص           . مارکسیزم بدون قید و شرط معتقد به یک برخورد تاریخی با اشکال مبـارزه اسـت               ”
ل گونـاگون تحـول     در مراحـ  . تاریخی، هرگونه بحثی در این بـاره بـه معنـای عـدم درک الفبـای ماتریـالیزم دیالکتیـک اسـت                     

اقتصادی و در رابطه ما شرایط مختلف سیاسی، فرهنگ ملی، شرایط زندگی وغیره، اشکالی از مبارزه ارجحیـت یافتـه، عمـده                      
هر کوششی در . یابند شوند و طبق آن سایر اشکال مبارزه نیز که در درجه دوم و درجات پایینتر اهمیت قرار دارند، تغییر می      می

ز مبارزه بدون توجه عمیق به موقعیت مشخص و مرحله مشخص جنبش، بـه معنـای رهـا کـردن چـارچوب                      رد یا تأیید شکلی ا    
  5.”مارکسیزم است

ای صادق نیست، بلکه در مورد اشکال مبـارزه سـازمانها و گروههـای انقالبـی نیـز صـادق                      این گفته لنین فقط درباره اشکال مبارزه توده       
اینکـه چگونـه   . دهرحال باید اشکالی از مبارزه را انتخـاب کننـ   های طبقه خود نیز به رای پیوستن به تودهاست، زیرا گروهها و سازمانهای انقالبی ب    
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لنـین ایـن    . این اشکال مبارزه را با هم تلفیق کنند و اینکه کدام شکل مبارزۀ آنها اصلی باشد و کدام فرعی، بستگی به شرایط زمان و مکـان دارد                          
  :کند که سخن کائوتسکی را تأیید می

  6”.بینی کرد توان آنها را پیش نی نمیبحرانهای آینده، اشکال نوینی از مبارزه را به دنبال خواهد آورد که در شرایط کنو“
البته اشکال دیگر مبارزه نیز در کنار آن وجود خواهـد داشـت و بـا      . در شرایط کنونی، مبارزه مسلحانه برای ما شکل اصلی مبارزه است          

هـرکس ایـن را     . جود داشته باشـد   تواند و   اما اشکال دیگر مبارزه فقط به اعتبار مبارزه مسلحانه و در پوشش حمایتی آن می              . آن تلفیق خواهد شد   
  .خواهد داد بزند، ولی تاریخ فرمان مرگ او را صادر کرده است قبول ندارد، هرچقدر دلش می

  
   حزب و چریک-5

بعـد هـم بـه      . گیرند که ضرورت حزب طبقه کارگر را به عنوان پیشاهنگ انقالب انکـار کـرده اسـت                  به کتاب رفیق احمدزاده ایراد می     
روند و انتقـاد از کتـاب         های خود رفیق در این باره توجه کنند و به محتوای حرفهای او بیندیشند یک راست به سراغ دبره می                     هجای اینکه به گفت   

پردازیم که آیا نظریـات دبـره در مـورد حـزب و چریـک       در اینجا ما اصالً به این موضوع نمی     . آمیزند  رفیق را با انتقاد از نظریات دبره در هم می         
مسئله اصلی در اینجا برای ما این است که رفیق احمدزاده ضرورت حزب را پذیرفتـه     .  غلط و تا چه اندازه درست و یا غلط است          درست است یا  

  :گوید است و می
 اتحاد گروههـا و سـازمانهای پرولتـری در یـک حـزب واحـد ضـروری                  …ما یقین داریم که برای تأمین هژمونی پرولتاریا و          “

با علم به اینکه مطـرح خواهـد شـد، مـا بـه              .  اینک به شکلی مشخص و کنکرت برای ما مطرح نیست          خواهد بود، اما این مسئله    
امـا اینـک بگـذار مبـارزه        . موقع و در پروسه اتحاد خلق به دور این سازمانها، حزب واحد طبقه کارگر را تشـکیل خـواهیم داد                   

  .”مسلحانه آغاز شود
  :گوید و در جای دیگر رفیق احمدزاده می

  .”پذیریم ارزه مسلحانه بصورت یک مسئله مشخص مطرح است و ضرورت ایجاد حزب را بطور کلی میاینک مب
آنها بجای اینکه به . اند را بطور سطحی درک کرده” مسئله مشخص“اند و در نتیجه عبارت       اما مخالفان ما در این گفته رفیق تعمق نکرده        

یکدسـته از  . انـد  انـد و معنـی کلمـه مشـخص را از روی فرهنـگ لغـت نگـاه کـرده         توجـه کننـد، رفتـه   ” مسـئله مشـخص   “منظور رفیق از عبـارت      
نویسند که مسئله تشکیل حزب باید از همان آغاز بطور مشـخص بـرای مـا مطـرح      های ایرانی مقیم خارج در این باره می” لنینیست -مارکسیست“

خود را برای تبلیغ و ترویج مارکسیسم در روسیه تشـکیل داد            ” کارآزادی  “شوند که حتی برای پلخانف در زمانیکه گروه           باشد و بعد یادآور می    
گوینـد، در   این اسـت کـه مـی   ” بطور مشخص“در جواب اینان باید بگوئیم که اگر منظورتان از        . مطرح بود ” بطور مشخص “مسئله تشکیل حزب    

اکنون مشخص و معلوم است که حزب طبقـه  یعنی برای ما هم از هم . این صورت برای ما هم ضرورت تشکیل حزب بطور مشخص مطرح است  
بکـار رفتـه اسـت و       ” معین، معلوم و تمیـز داده شـده       “در اینجا کلمه مشخص به معنی       . ها را رهبری کند     کارگر باید تشکیل شود و مبارزات توده      

ول داریـم کـه     آری مـا هـم ایـن حـرف را قبـ           . این است که ضرورت تشکیل حزب بطور مشـخص اسـت          ” بطور مشخص مطرح است   “منظور از   
مسـئله  “امـا منظـور رفیـق احمـدزاده از          . گویـد    برای ما مطرح است و این را قوانین عـام تـاریخ بـه مـا مـی                  بطور مشخص ضرورت تشکیل حزب    

خواهد بگوید کـه ضـرورت        خواهد بگوید که ضرورت حزب بطور مشخص برای ما مطرح نیست، بلکه می              او نمی . چیز دیگری است  ” مشخص
بنابراین برای پلخانف هم موقعی که گروه آزادی کار را تشـکیل داد             .  در شرایط کنونی، بطور مشخص برای ما مطرح نیست         حزب از نظر عملی   

  :کنیم یکبار دیگر جملۀ رفیق را مرور می. مسئلۀ تشکیل حزب از نظر علمی، بطور مشخص مطرح نبود
   .” به شکلی مشخص و کنکرت برای ما مطرح نیست7 اینکاما این مسئله“

هم اکنون بـرای مـا     : مسئله را کمی بیشتر بشکافیم    . دانیم چرا ولی روشن است که گفته رفیق به شکلی بسیار سطحی استنباط شده               ما نمی 
کنـد و    مشخص است و هیچ شکی هم در آن نیست، زیرا ضرورت تشکیل حزب را قانون عام تاریخ تعیین می بطور کلی  تشکیل حزب    ضرورت

در همه جا طبقات وجود دارد، : به عبارت دیگر استخوانبندی شرایط در همه جا یکی است       . ط ویژه این یا آن جامعه ندارد      این امر کاری با شرای    
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داری و یا پیروزی چند طبقه انقالبی برهبـری طبقـه کـارگر بـر طبقـات                   مبارزه طبقاتی است و انقالب نوین بمعنی پیروزی طبقه کارگر بر سرمایه           
تواند این ضرورت را نفـی   سازد و شرایط ویژه نمی  شرایط کلی، در همه جا ضرورت حزب را بطور کلی مشخص می          پس همین . ارتجاعی است 

بطـور  اما مسئله تشکیل حزب از نظر عملی چی؟ این مسئله در یک زمان معین، ممکن اسـت بطـور مشـخص مطـرح باشـد و ممکـن اسـت                             . کند
چـرا؟  بـرای اینکـه بایـد گروههـا و            . کیل حزب از نظر عملی بطور مشخص مطرح نیست        هم اکنون در جامعه ما مسئله تش      .  مطرح نباشد  مشخص

ها پیداکنند و سپس بـا یکـدیگر          ای شوند، یعنی ارتباط ارگانیک با توده         لنینیست بوجود بیایند، سپس این سازمانها توده       -سازمانهای مارکسیست   
 لنینیسـت   -اما آیا اکنـون گروههـا و سـازمانهای مارکسیسـت            . را تشکیل دهند  متحد شوند و یا یکی دیگران را جذب کند و حزب طبقه کارگر              

. توانند با هم متحد شوند؟ روشن است کـه نـه   اند؟ آیا می ها ارتباط ارگانیک پیدا کرده      با توده ) فعالً کاری با واقعی یا غیرواقعی بودنشان نداریم       (
شـان ذهنـی اسـت، در     ها ارتباط ارگانیک ندارند و در نتیجه دانش، تصـورات و برنامـه        دهتوانند با یکدیگر متحد شوند؟ برای اینکه با تو          چرا نمی 

شود که این گروهها و سازمانها به جای اینکـه            حاصل این کار این می    . زند که با تصورات بقیه بیگانه است        نتیجه هرکس برای خودش حرفی می     
. شود و چون از عمل جدا هستند هرگز به نکات مشترکی نخواهند رسید              ان بیشتر می  ش  به وحدت نزدیکتر شوند روز بروز تفرقه و انشعاب در بین          

به عبارت دیگر مسئله تشکیل حزب طبقه کـارگر در   . توانند به وحدت برسند، یعنی چنین چیزی ممکن نیست          پس خیلی ساده است که اینها نمی      
ای که اکنون برای گروهها و سازمانهای انقالبی بطـور کلـی و               مسئله. شرایط کنونی بطور مشخص نه برای ما، بلکه برای هیچ کسی مطرح نیست            

مسئله تشـکیل حـزب زمـانی مطـرح     . ها است ایجاد ارتباط ارگانیک با توده .  لنینیست بطور اخص، مشخصاً مطرح است      -سازمانهای مارکسیست   
هـا   اما سازمانها و گروههـا چـه وقـت و چگونـه بـا تـوده          . ه باشند ها ارتباط ارگانیک پیدا کرد      خواهد شد که گروهها و سازمانهای انقالبی با توده        

ها فقط در شرایط مبارزه مسلحانه امکانپـذیر اسـت و ایـن را مـا قـبالً                    ارتباط ارگانیک پیدا خواهند کرد؟ به نظر ما ایجاد ارتباط ارگانیک با توده            
ند از بین خواهند رفت و گروهها و سـازمانهایی کـه بـه مبـارزه مسـلحانه                  پس سازمانها و گروههایی که مبارزه مسلحانه را نپذیر        . ایم  تشریح کرده 
ای شدن، هرچند سازمان، بر اساس خط ایـدئولوژی خـود بـا               ای از رشد و توده      پس از مرحله  )  نظامی -گروهها و سازمانهای سیاسی   (دست بزنند   

پس هـم   .  از جمله حزب طبقه کارگر را بوجود خواهند آورد         یکدیگر متحد خواهند شد و یا یکدیگر را جذب خواهند کرد و احزاب انقالبی و              
ای شدن    ای برای ما از نظر عملی، بطور مشخص مطرح است؟ گسترش مبارزه مسلحانه، تثبیت آن و گام برداشتن در جهت توده                      اکنون چه مسئله    

زننـد   ینیست واقعی که به مبارزه مسلحانه دسـت مـی   لن-آن اما آیا هم اکنون، هیچگونه تالشی در جهت اتحاد گروهها و سازمانهای مارکسیست               
هم اکنون ما سعی . تواند در شرایط کنونی به ایجاد حزب کمونیست بیانجامد الزم نیست؟ چرا، منتها این کار فقط تا حدودی مقدور است و نمی     

از آغاز مبارزه مسلحانه تاکنون چندین گـروه  . یمکنیم تجربیات خود را در اختیار گروهها و سازمانهای مختلف بگذاریم و از آنها حمایت کن            می
توانند ما را پیدا کنند، البتـه ایـن یکـی از     بسیاری از این گروهها بسختی می. و بازهم خواهند پیوست. اند به سازمان چریکهای فدایی خلق  پیوسته 

 لنینیسـت مخـالف مبـارزه مسـلحانه          -رکسیسـت   اما مشکل دیگری هم مطرح است و آن اینکـه هنـوز سـازمانهای ما              . مشکالت اساسی کار است   
اگرچه اینان در خارج کشورند، ولی شکست دادن کامل اینان قدم مهمی است که باید در جهت تشکیل حزب طبقـه                     . اند  کامالً شکست نخورده  
  .کارگر برداشته شود
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، و خود بر جامعه مسلط شده است     ”اساساً دفن کرده  “رند که چرا گفته است امپریالیزم،  فئودالیزم را          گی  به گفته رفیق احمدزاده ایراد می     
 نیمـه فئـودال اسـت    -کنند که چنین چیزی ممکن نیست زیرا امپریالیزم متحد فئودالیزم اسـت و ایـران همچنـان کشـور نیمـه مسـتعمره             و ادعا می  

ای فئـودالیزم در طـی    ای امپریـالیزم و همـراه بـا آن تضـعیف مرحلـه             ظر رفیق را در مورد نفوذ مرحله      بعد هم ن  . درست مانند چین در زمان انقالب     
گویند که رفیق این جریان را که اولی در جهـت رشـد         دانند و می    نادرست می ” انقالب سفید “انقالب مشروطه و کودتای رضاخان و به اصطالح         

دوتای بعدی که در جهت تنظیم و تلفیـق فئـودالیزم بـا بـورژوازی کمپـرادور اسـت در یـک ردیـف         داری ملی و بر علیه فئودالیزم بوده با     سرمایه
  .خورند که چرا سطح تئوریک جنبش اینقدر پایین است که اساساً چنین حرفهایی زده شود گذاشته و بعدش هم به اصطالح غصه می

ای قـادر بـه اندیشـیدن و تعمـق در یـک               نشان را سنگی کرده که ذره     اند، یا دگماتیزم چنان ذه      هرحال، اینان یا عاشق نادانی خود شده        به
عملـی    حرف تازه شنیده نیستند و این ناشی از جدا بودن از واقعیت مادی جامعه و در واقع بالی سوبژکتیویزم است و یا اینکه این همه توجیه بـی                           
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انـد، بنـابراین بـاز هـم از الفبـای             های رفیق را نفهمیده      که به هر دلیل گفته     کنیم  پردازیم فقط بر این نکته تأکید می        ما فعالً به این مسائل نمی     . است
  :کنیم  لنینیستی شروع می-اقتصاد در جامعه شناسی مارکسیستی 

اند، یعنـی دچـار انحـراف     عیب کار اینان این است که اوالً وحدت بین امپریالیزم و فئودالیزم را وحدتی مطلق و بدون تضاد فرض کرده    
  :به شرح بیشتر قضیه بپردازیم. اند اند و از طرف دیگر اهداف جنبش اجتماعی مشروطه را با نتیجه انقالب مشروطه یکی گرفته ی شدهمتافیزیک

گـردد و از طـرف دیگـر      متحـد مـی  از نظر سیاسیداری  شود، از طرفی با فئودالیزم و احیاناً بقایای برده       امپریالیزم وقتی وارد کشوری می    
در آغاز بورژوازی . نماید کند، یعنی به بورژوازی کمپرادور تبدیل می رژوازی بزرگ و متوسط داخلی جامعه را بخود جذب میآهسته آهسته بو  

و قشـر دیگـر آن در مقابـل آن          ) بورژوازی کمپـرادور  (گردد    یک قشر آن به امپریالیزم وابسته می      . شود  بزرگ و متوسط داخلی جامعه تجزیه می      
بورژوازی ملی البته انقالبی است ولی با ادامه نفوذ و تسـلط امپریـالیزم و توسـعه منـافع او در داخـل      . گوییم ژوازی ملی میایستد که به آن بور    می

پـس  . توان گفت در کشورهایی مانند ایران امروز تقریباً  دیگر بـورژوازی ملـی وجـود نـدارد      شود، تا اینکه می جامعه، به تدریج به آن جذب می 
 امپریـالیزم هسـتند، در حالیکـه بـورژوازی کمپـرادور      متحـدان سیاسـی  ) داری  و احیاناً بقایـای بـرده     (ه الزم است که فئودالیزم      ذکر مجدد این نکت   

زنـیم، چـون ایـن در مـورد کشـور مـا صـدق                 داری دیگر حرف نمی     راجع به بقایای برده   (امپریالیزم با فئودالیزم    .  امپریالیزم است  نماینده اقتصادی 
 وحدت دارای تضاد است و امپریالیزم که دارای قدرت رشد یابنده است، روز بروز فئودالیزم را از مواضع اقتصـادی و سیاسـی                        در عین ) کند  نمی

بـرد و خـود کـامالً بـر اقتصـاد و       تا اینکه سـرانجام فئـودالیزم را کـامالً از بـین مـی     . گیرد کند و خود جای آن را می     خود وادار به عقب نشینی می     
گیرد، زیرا امپریالیزم برای مقابله با خلـق بـه وحـدت بـا فئـودالیزم نیـاز                    این پروسه خیلی بتدریج و آهسته انجام می       . شود  لط می سیاست جامعه مس  

  .گوید، وحدت امپریالیزم با فئودالیزم تاکتیکی است چنانکه رفیق احمدزاده می. دارد
بعـدها هـم کـه نفـوذ     .  طبقات فئودالیزم و بورژوازی کمپرادور اسـت     دولت در آغاز نماینده اتحاد    : اما پایگاه طبقاتی رژیم دست نشانده     

گـردد و فئـودالیزم مجبـور بـه عقـب نشـینی               شود، سهم بورژوازی کمپرادور هم در حکومـت بیشـتر مـی             اقتصادی امپریالیزم در جامعه زیادتر می     
الزم به یادآوری است که نابودی فئودالیزم به معنی         . کند  نابود می اندازد و هم از نظر اقتصادی         شود تا اینکه امپریالیزم، هم آن را از قدرت می           می

و فئـودالیزم بـه درون خـود زنـدگی اقتصـادی فئودالهـا منتقـل         ) وابسـته (سر بریدن فئودالها نیست، بلکه مسئله این است که تضاد بین بـورژوازی              
به عبارت دیگر فئـودالیزم  . شوند تبدیل می) شخصی یا بوروکراتیک(گردد، یعنی فئودالهای سابق به بورژوا کمپرادور  شود و در آنجا حل می  می

  .رود در دوره خود زندگی اقتصادی فئودالها از بین می
در مورد انقالب مشروطه هم باید بگوییم که اگر چه هدف این انقـالب مبـارزه بـا امپریـالیزم و فئـودالیزم بـود ولـی شکسـت خـورد و                                

 نتیجه شکست انقالب مشروطه، فئودالیزم و امپریالیزم بـر جـای ماندنـد، منتهـا ایـن بـار بـا ترکیـب دیگـر و بـا                             در: های دیگری به بار آورد      نتیجه
. فئودالیزم از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تضعیف شد و امپریالیزم متکاملتر انگلیس جای پای بیشـتری در جامعـه بـاز کـرد             : وضعیت دیگر 

  .و بورژوازی ملی به مقدار کمی تقویت شد و درها بروی امپریالیزم اروپا و آمریکا بیشتر باز شدبورژوازی کمپرادور به مقدار زیاد 
  .این کودتا هم سبب تضعیف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فئودالیزم و تقویت بورژوازی کمپرادور گردید. اما کودتای رضاخان

  . کمپرادور را هرچه بیشتر بر جامعه مسلط نمودنیز فئودالیزم را اساساً برانداخت و بورژوازی” انقالب سفید“
بینیم که بین نتایج سه واقعـه مختلـف تـاریخی یـاد شـده، یـک وجـه مشـترک وجـود دارد و آن تضـعیف فئـودالیزم و تقویـت                          پس می 

انـد کـه از آن    حس کردهاند، منتها به محض آنکه  پس گفته رفیق احمدزاده درست است و اینان معنی آن را نفهمیده   . بورژوازی کمپرادور است  
انـد و   آورند، به جای اینکه تعمق  بیشتری کنند و علت را در خود جستجو نمایند، اصل را بر دانایی و برتری تئوریـک خـود گذاشـته                    سر در نمی  

  .ن استاند که گویا این حرفها ناشی از این است که سطح تئوریک جنبش پایی بعد با مطالعه و بازی با کلمات چنین وانمود کرده
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درسـت ماننـد   ” اصـالحات ارضـی  “نامنـد و معتقدنـد کـه      نیمه فئودال می -طبیعی است کسانی که هنوز ایران را کشوری نیمه مستعمره           
هـای رفیـق    تـه عمـل کـرده، گف  ”  نیمـه فئـودالی  -درجهت رشد بازهم بیشتر جامعه فئودالی کهن به یک جامعه نیمه مسـتعمره             “کودتای رضاخان   

 اجتماعی ایران و بررسی مرحلـه انقـالب درک نکننـد و بـه جـای تعمـق در مسـئله و در مفهـوم                          -احمدزاده را در مورد تحلیل شرایط اقتصادی        
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ند داشـته   توا  ای است و آموختنی بسیار الاقل برای آنان که هنوز خیال جنگ با فئودالیزم را دارند می                  های رفیق که مطالب تازه و طرح نشده         گفته
  : باشد، به تحریف و مغلطه کاری دست بزنند و سرانجام بزرگ منشانه بگویند

  .”اش چه بگوییم دانیم درباره توجهی به الفبای جامعه شناسی و ماتریالیزم تاریخی است و راستش نمی این دیگر، بی“
انـد، بلکـه بـا تصـورات      ن با حسن نیت در آن تعمق نکرده     رفیق به مسئله مرحله انقالب ایران به طور مختصر و مفید اشاره کرده ولی اینا              

کـردن مطلـب بـه     در نتیجه ما ناچاریم برای حالی. اند موضوع را سرسری از نظر گذرانده” دانند خیلی می“ساخته دگماتیستی و با خیال اینکه     پیش
  :ینیستی آغاز کنیم لن-آنان، علیرغم ادعاهایشان، باز هم مطلب را از الفبای جامعه شناسی مارکسیستی 

 -بـورژوا  ( دموکراتیـک، انقـالب دموکراتیـک نـوین     -انقالب بـورژوا  : تواند باشد انقالبهای قرون جدید اصوالً فقط به سه صورت می  
  .و انقالب سوسیالیستی) دموکراتیک نوین

، )نـان در روابـط تولیـد فئـودالی        دهقا( دموکراتیک انقالبی است که در آن بـورژوازی، طبقـه کـارگر و طبقـۀ رعیـت                   -انقالب بورژوا   
کننـد و   در این انقالب طبقه کارگر و طبقه رعیت به عنوان نیروی ذخیـره بـورژوازی شـرکت مـی    . شرکت دارند و رهبری آن با بورژوازی است  

مانند انقالب کبیر فرانسه،     دموکراتیک یا فقط برعلیه فئودالیزم است،        -انقالب بورژوا .  شود  پس از پیروزی آن، دیکتاتوری بورژوازی برقرار می       
و یا هم برعلیه فئودالیزم و هم برعلیه امپریالیزم است، مانند انقالب الجزایر که در این صورت رهبری انقالب با یک قسمت از بورژوازی بـزرگ                   

  . ستو متوسط، یعنی بورژوازی ملی است و قسمت دیگر بورژوازی بزرگ و متوسط، یعنی بورژوازی وابسته، ضد انقالبی ا
که ممکن است رعیت باشند یـا  (بورژوازی، دهقانان    در این انقالب نیز بورژوازی ملی، خرده      . نوع دوم، انقالب دموکراتیک نوین است     

و طبقـه کـارگر شـرکت       ) شـوند   خرده بورژوا ولی اگر هم رعیت باشند پس از رفرم ارضی به خرده بورژوا، نیمه پرولتاریا و پرولتاریا تجزیه مـی                    
در . دموکراتیـک کهـن و انقـالب دموکراتیـک نـوین اسـت            -این تفاوت اساسی انقالب بورژوا    . ولی رهبری انقالب با طبقه کارگر است      دارند،  

انقالب دموکراتیک نوین، پس از تصرف حکومت، دیکتاتوری خلق، یعنی دیکتاتوری طبقات انقالبی بـا رهبـری حـزب طبقـه کـارگر تشـکیل          
  .شود می

بـه عنـوان   ) نیمـه پرولتاریـا  (کشـان خـرده بـورژوا     یستی است که در آن فقط طبقه کارگر و اقشار پایین زحمـت نوع سوم انقالب سوسیال 
طبقه کارگر رهبری انقالب را در دست دارد و پس از تصرف حکومت، دیکتاتوری پرولتاریـا برقـرار                  . ارتش ذخیرۀ طبقه کارگر، شرکت دارند     

با رهبری پرولتاریا برقرار ) سه طبقه(ب دموکراتیک نوین، پس از تصرف حکومت، دیکتاتوری خلق  شود، در حالیکه چنانکه گفتیم، در انقال        می
 آمیز به انقالب سوسیالیستی گذر کنـد، بـدین ترتیـب کـه      تواند بطور مسالمت الزم به یادآوری است که انقالب دموکراتیک نوین می. گردد  می

 نوین دارد، با کمک نیمـه پرولتاریـای شـهر و روسـتا، از طریـق مبـارزات اقتصـادی و         طبقه کارگر که موضع مسلط را در حکومت دموکراتیک        
  .برد فرهنگی و نیز اعمال قدرت دولتی، بورژوازی و خرده بورژوازی را از بین می

از (زی هرحال، وجه مشخصه انقالب دموکراتیک نوین، شرکت سه طبقه انقالبی، یعنی طبقه کارگر، بورژوازی ملی و خـرده بـورژوا                   به
در . بـاز هـم بـا رهبـری طبقـۀ کـارگر اسـت             ) همـان سـه طبقـه     (در آن، با رهبری طبقه کارگر و سپس برقراری دیکتاتوری خلـق             ) جمله دهقانان 

 ولی  نیمه فئودال، انقالب دموکراتیک نوین بر علیه امپریالیسم و فئودالیسم و احیاناً بقایای برده داری است،-کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره 
داری وابسته مانند ایران امروز که فئودالیزم دیگر در آن وجود ندارد، انقالب دموکراتیک نوین فقـط برعلیـه امپریالیسـم و                        در کشورهای سرمایه  

 در چنین کشورهایی  معموالً بورژوازی ملی خیلی ضعیف است و هرچه روابط سرمایه داری بسط               . اش بورژوازی کمپرادور است     نماینده داخلی 
رود، یعنی تمام بورژوازی بزرگ و متوسط جامعه به تـدریج بـه امپریالیسـم                 یابد، همپای آن بورژوازی ملی نیز رو به سوی نابودی می            بیشتری می 
از سوی دیگر این بسط و تکامل سرمایه داری در ایـن کشـورها کـه    . شود  گردد و یا به عبارت دیگر به بورژوازی کمپرادور تبدیل می            وابسته می 

شود، خرده بورژوازی را روزبـروز در فشـار           تر شدن هرچه بیشتر بورژوازی کمپرادور و تسلط روز افزون او بر اقتصاد این کشورها می                 بب فربه س
ی گـردد، ولـی تـا زمـان     کند و زمینۀ مادی انقالب سوسیالیستی بیشتر فراهم می دهد و هر روز اقشار بیشتری از آن را پرولتریزه می            بیشتری قرار می  

که بورژوازی ملی کمابیش وجود دارد و نیز امکان شرکت بورژوازی ملی و خرده بورژوازی مرفه در انقالب وجـود دارد، انقـالب همچنـان از                          
  .نوع انقالب دموکراتیک نوین است

 برعلیه اتحاد مشترک    کنند که انقالب دموکراتیک نوین حتماً باید        آنان که برداشتی دگماتیستی از تجربه انقالب چین دارند، تصور می          
آنـان  . امپریالیزم و فئودالیزم باشد و کار اساسی آن برای دهقانان، نخست تقلیل بهره مالکانه و سپس تقسیم زمینهای فئودالهـا بـین دهقانـان اسـت                      
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کراتیک نـوین در کشـورهای      باید بگوییم که لزوماً  چنین نیست و انقالب دمو         . دانند  وجود فئودالیزم را شرط الزم انقالب دموکراتیک نوین می        
در این کشورها انقالب دموکراتیک نوین صرفاً بـر علیـه           . تواند رخ بدهد    ای هم که فئودالیزم، در آنها دیگر وجود ندارد می           سرمایه داری وابسته  

) ژوازی و بورژوازی ملی   طبقه کارگر، خرده بور   (زیرا وجه مشخصه انقالب دموکراتیک نوین، چنانکه گفتیم، شرکت سه طبقه            . امپریالیزم است 
مالکانه و تقسیم زمین بین دهقانان هـم در       تقلیل بهره . در انقالب و برقراری دیکتاتوری سه طبقه با رهبری طبقه کارگر است نه مبارزه با فئودالیزم               

 دیگری هم باشـد، ماننـد، مبـارزه    تواند بصورت بورژوازی دهقانی می تأمین منافع خرده. واقع شکلی از تأمین منافع خرده بورژوازی دهقانی است 
های دولتی بوسیله دهقانان، قطع استثمار کمپرادور و بورژوازی بوروکراتیـک از دهقانـان و سـرانجام در مـواردی                      برای نپرداختن اقساط و بدهی    

وارد کلی  این مصادره مستقیماً به       در م (داران خائن و بورژوا کمپرادورهای روستا به نفع دهقانان            مصادرۀ زمین و وسایل تولید کشاورزی سرمایه      
خـواهیم   فعـالً فقـط ایـن را مـی    . ای است که درجای دیگر باید بطور مشخص بـه آن پرداخـت   هرحال این مسئله  به). گیرد  نفع تمام خلق انجام می    

چنانکـه  . کنـد  ن مـی بگوییم که خصلت یک انقالب را ترکیب طبقات شرکت کننده در آن و سپس ترکیب طبقاتی حکومت حاصل از آن، تعیی   
  :گوید لنین در مورد انقالب بورژوا دموکراتیک روسیه می

یکی از نمودارهای جنبۀ بورژوازی انقالب دموکراتیک آن است که یک سلسله از طبقات، گروهها و قشرهای اجتماعی کـه              “
ا ندارند، به حکم شرایط محـیط       کامالً طرفدار مالکیت خصوصی و اقتصاد کاالیی هستند وتوانایی خروج از این چهار دیوار ر              
  .8”پیوندند به بیهودگی حکومت مطلقه و بطور کلی تمام رژیم سرواژ معترف شده و به شعار آزادی می

یک سلسله از طبقات، گروههـا و قشـرهای اجتمـاعی کـه             “ دموکراتیک را شرکت     -بینیم، لنین وجه مشخصه انقالب بورژوا       چنانکه می 
حکومت مطلقه  “در انقالب دانسته است و بعد وجود        ”  و اقتصاد کاالیی هستند و توانایی خروج از آن را ندارند           کامالً طرفدار مالکیت خصوصی   

یا روابط تولید فئودالی،    ” رژیم سرواژ “به عبارت دیگر وجود     . را علت شرکت طبقات یاد شده در انقالب دانسته        ” و بطور کلی تمام رژیم سرواژ     
توانـد باشـد، ولـی وجـه مشخصـه انقـالب         دموکراتیک مـی -شده در انقالب و در نتیجه علت انقالب بورژوا علت شرکت گروهها و طبقات یاد       

یـک سلسـله از     “تواند سبب شرکت      در شرایط کشور ما که روابط تولید فئودالی وجود ندارد، ستم امپریالیستی می            .  دموکراتیک نیست  -بورژوا  
در انقـالب  ” رفدار مالکیت خصوصی و اقتصاد کاالیی هستند و توانایی خروج از آن را ندارنـد       طبقات، گروهها و قشرهای اجتماعی که کامالً ط       

جهت است که امپریالیسم و فئودالیزم هر دو در مقابل اقشار و طبقات یاد شده، اگرچه با وسایل متفاوت ولی عمل مسـاوی انجـام                  این بدان . بشود
پـس تعجبـی نـدارد اگـر ایـن هـردو            . ر راه رشد و توسعه منافع اقشار و طبقات یاد شـده اسـت             دهند و آن اعمال فشار اقتصادی و مانع شدن د           می

 دموکراتیـک  - دموکراتیک شوند، زیرا که انقالب بـورژوا       -، هریک به تنهایی و یا مشترکاً بتوانند سبب انقالب بورژوا            )امپریالیسم و فئودالیزم  (
 دموکراتیـک، بسـته بوجـود فئـودالیزم و     -انقـالب بـورژوا   .  موانـع رشـد و توسـعۀ منـافع اسـت     برای از میان برداشتن این اعمال فشار اقتصادی و   

تواند جنبۀ ضد فئودالی و هم جنبۀ ملی و هم هر دو جنبه را داشته باشد ولی در صورت وجود امپریالیزم، جنبه ملی آن اساسـی      امپریالیسم، هم می  
  .جود داشته باشد، فرعی و وابسته به جنبۀ ملی استو تعیین کننده است و جنبۀ ضد فئودالی آن، اگر و

انقـالب  ( دموکراتیک اسـت     -ای از انقالب بورژوا     مبتنی بر حرفهای یاد شده لنین، ما در مورد انقالب دموکراتیک نوین که شکل ویژه              
انقـالب دموکراتیـک   “جنبـۀ بـورژوازی   یکی از نمودارهای “: توانیم بگوییم می)  دموکراتیکی است که رهبری آن با طبقه کارگر است     -بورژوا  
آن است که یک سلسله از طبقات، گروهها و قشرهای اجتماعی که کامالً طرفدار مالکیت خصوصی و اقتصاد کـاالیی هسـتند و توانـایی                         ” نوین

ا سـلطه مشـترک امپریـالیزم و        و برای مبارزه با سـلطه امپریـالیزم و یـا بـرای مبـارزه بـ                ” خروج از این چهاردیوار را ندارند، به حکم شرایط محیط         
  .پیوندند شود می فئودالیزم، به شعار آزادی ملی، که در تحت رهبری طبقۀ کارگر عنوان می

باری، اکنون ببینیم انقالب کشور ما چگونه انقالبی است، متأسفانه در این مرحله از جنبش تعیین دقیق مرحلـه انقـالب ایـران امکانپـذیر                      
های خارجی را به کشور و در مقابـل نـابودی تـدریجی و                پروسه رشد بورژوازی کمپرادور، جاری شدن سیل سرمایه       نیست زیرا در ایران کنونی      

هرروز . در عین حال سریع بورژوازی ملی، فقیرترشدن روز افزون خرده بورژوازی و رشد طبقه کارگر و نیمه پرولتاریا به شدت در جریان است                      
گردد و چون دورنمای رشد مبارزات انقالبـی خلـق و تصـرف قـدرت      لیستی در کشور ما بیشتر فراهم میگذرد زمینه مادی انقالب سوسیا  که می 

 اجتمـاعی  -ولی اگر بر اساس شرایط اقتصـادی  . توان مرحله انقالب ایران را بدقت و قاطعیت روشن ساخت دقیقاً روشن نیست، بدین جهت نمی   
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قالب ما هنوز انقالب دموکراتیک نوین است، زیرا هنوز هم امکان شرکت خرده بـورژوازی               توانیم بگوییم که ان     موجود ایران قضاوت کنیم، می    
  :به شرح بیشتر این مطلب بپردازیم. و بورژوازی ملی در انقالب وجود دارد

 2دود دهد، زیرا در ح چهارم جمعیت کشور ما را تشکیل می طبقات اجتماعی جامعه کنونی ما، یکی طبقه کارگر است که بیشتر از یک     
یکی دیگر نیمه پرولتاریا و اقشار فقیر خـرده بـورژوازی           . شوند   میلیون نفر می   8های فقیرخود بیش از       میلیون نفر کارگر داریم که با افراد خانواده       

بی هسـتند و دوش  اینان تا آخر انقال. دهند، ارتش ذخیره پرولتاریا در انقالب ایران هستند        اینان که اکثریت جمعیت کشور ما را تشکیل می        . است
 میلیـون خـانوار     4از  . بخش عمده نیمه پرولتاریای ایران در روستا سکونت دارد        . بدوش پرولتاریا انقالب سوسیالیستی را نیز به ثمر خواهند رساند         

چند بز داشته باشـند و  زمینی هستند که البته ممکن است هرکدام یک یا   میلیون خانوار خوش نشین، یعنی روستاییان بی       2روستایی ایران، بیش از     
در اینجا برای جلوگیری از سؤتفاهم، الزم به یادآوری         . یا زنشان در خانه گلیمی هم ببافد، ولی منبع اصلی درآمدشان از فروش نیروی کار است               

 درصد و در ویتنام قبـل از  75ب در چین قبل از انقال. های ویتنام بکلی متفاوتند”تادین“زمین چین قبل از انقالب و با    است که اینان با دهقانان بی     
زمین بودند، ولی اینان رعیت بودند، یعنی زمین ارباب بر اسـاس نسـق در دستشـان بـود و در عـوض                        درصد دهقانان بی   70-80انقالب در حدود    

اند کـه دربـدر      یمه پرولتاریای آواره  زمین ایران اصالً دهقان نیستند، آنان یک ن         ولی روستاییان بی  ) روابط تولید فئودالی  (پرداختند    بهره مالکانه می  
کننـد، کـار کشـاورزی نیسـت، در حـدود یـک میلیـون         دوند و اغلب کاری هم که  پیدا مـی  برای فروش  کار خود به این طرف و آن طرف می 

باشند، زیرا آنهـا نیـز مجبورنـد          اینان نیز جزو نیمه پرولتاریای روستاهای ایران می       . خانوار دیگر از روستاییان ایران دهقانان خیلی کم زمین هستند         
دهـد    میلیـون از جمعیـت کشـورما را تشـکیل مـی     15هـای خـود      میلیون خانوار که با افراد خـانواده       3این  . عمدتاً با فروش نیروی کار گذرا کنند      

 فرزندان بیکار دهقانان میانه حال و ، همۀ نیمه پرولتاریای روستاهای ایران نیست، باید      ) نفر فرض شده   5میانگین تعداد افراد خانوارهای روستایی      (
نیمه پرولتاریـای شـهر را     . اند و در جستجوی کار آوارۀ شهر و دیارند          بسیاری از این جوانان از خانواده خود بریده       . مرفه را هم به آنان اضافه کرد      

گر نیمـه پرولتاریـای شـهرهای ایـران را هـم بطـور کلـی        حال، ا با این. نیز باید بر این عده افزود که متأسفانه تخمین آن فعالً برای ما مقدور نیست  
اینان نیروهای عظیم انقالب سوسیالیستی ایران      . دهد  بحساب نیاوریم، باز بیش از دوسوم جمعیت کشور ما را پرولتاریا و نیمه پرولتاریا تشکیل می               

عـالوه بـر نیـروی عظـیم پرولتاریـا و نیمـه             . نـد رسـاند   هستند که نخست در حکم لشگر پیشقدم، انقالب دموکراتیک نوین ایران را به ثمـر خواه               
پرولتاریا، خرده بورژوازی شهر و روستای ایران نیز نیروی قابل توجهی است که تحت فشار امپریالیزم قرار دارد و هـر روز اقشـار بیشـتری از آن                           

 نیروی انقالب دموکراتیک نوین ایران بورژوازی ملـی         آخرین قسمت . اینان جزو نیروهای انقالب دموکراتیک نوین ایرانند      . گردند  پرولتریزه می 
کشد و یا وابستگی به امپریالیزم و پیوستن        کار افراد این طبقه معموالً یا به ورشکستگی می        . است که خیلی ضعیف است و رو بسوی نابودی است         

تضـاد اینـان بـا    ). کها و مالکان کوچـک بـورژوا شـده   کوال(بخش بزرگی از بورژوازی ملی ایران در روستاها قرار دارد         . به بورژوازی کمپرادور  
  . دهقانان و بویژه تضاد شدیدشان با نیمه پرولتاریای روستا، مسئله قابل توجهی است که اسلوب حل آن ارتباط با مسئلۀ مرحلۀ انقالب ایران دارد

گـردد و     یستی بیشـتر بـه کشـور مـا سـرازیر مـی            های امپریال   باری، این وضع کنونی ایران است، ولی چنانکه گفتیم هر لحظه سیل سرمایه            
گـردد و بقـول       تـر مـی     کند و در نتیجه، زمینه مادی انقالب سوسیالیستی در کشور ما فـراهم              بورژوازی کمپرادور رشد و گسترش بیشتری پیدا می       

” نی بیشتر به مبارزه با خود سـرمایه مبـدل  عناصر سوسیالیستی انقالب اهمیت بیشتری پیداکرده، مبارزه با سلطۀ سرمایه داری جها       “رفیق احمدزاده   
حال هنوز هم به علت امکان شرکت بورژوازی ملی و خرده بورژوازی در انقالب، انقالب ایران از نوع انقالب دموکراتیک نـوین   با این . شود  می

یـم بایـد بـه یـاد داشـت کـه انقـالب        است که منجر به دیکتاتوری سه طبقه با رهبری طبقه کـارگر خواهـد شـد، منتهـا چنانکـه بـازهم تـذکر داد           
یکـی  : دموکراتیک نوین ما نوع جدیدی از انقالب دموکراتیک نوین است که با انقالب دموکراتیک نوین چین دارای دو تفـاوت عمـده اسـت                      

دموکراتیـک نـوین نـوع      اینکه در انقالب دموکراتیک نوین چین، طبقات انقالبی با فئودالیزم و امپریـالیزم روبـرو بودنـد، درحالیکـه در انقـالب                       
اش بورژوازی کمپرادور روبرو هستیم، یعنـی انقـالب دموکراتیـک           جدید، ما دیگر با فئودالیزم روبرو نیستیم و فقط با امپریالیزم و نمایندۀ داخلی             

ازی ملی نیرومند و انقالبی یکی دیگر اینکه در طبقات انقالبی چین که دیکتاتوری خلق را تشکیل دادند، بورژو  . نوین ما جنبۀ ضد فئودالی ندارد     
چین شرکت داشتند، در حالیکه در کشور ما بورژوازی ملی خیلی ضعیف است و در نتیجه انقالب دموکراتیک نوین ما به انقـالب سوسیالیسـتی                

  . تواند به دیکتاتوری پرولتاریا تبدیل شود  زودتر می نزدیکتر است و دیکتاتوری خلق در انقالب دموکراتیک نوین ما،
خبرنـد،    انـد و از جامعـه بـی         گوینـد، آنهـا چـون در خـارج نشسـته            اما مخالفان نظریات رفیق در مورد مرحلۀ انقالب، در این باره چه می            

دموکراسـی  “رفیق مائو، همه مسایل انقالب ایران را حل کنند، البته خواندن کتـاب  ” دربارۀ دموکراسی نوین“خواهند صرفاً  با خواندن کتاب   می
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ای الزم است و برای حل مسئله مرحلۀ انقالب ایران حتماً بایـد آن را خوانـد، ولـی خوانـدن ایـن کتـاب بـه         یق مائو برای هر فرد انقالبی   رف” نوین
تـا روزی کـه   . ما باید برای حل مسئله مرحلۀ انقالب خود به مطالعه جامعه زنده و رشد یابنده خود نیـز بپـردازیم              . کند  تنهایی مسئله ما را حل نمی     

شوند بیشـتر قـوانین خـاص انقـالب           کنند، منتها این قوانین جدیدی که کشف می         رورت انقالب وجود دارد، قوانین انقالب هم تکامل پیدا می         ض
قوانین عام و جهانشمول انقالب دیگر اکنون همه کشـف    . ای از کشورها و در موارد مسایلی مشخص شکل عام دارند            هستند و یا فقط برای دسته     

 لنینیزم اصـول    -به این دلیل است که اصول جهانشمول مارکسیزم         . دیگر قوانین جهانشمول دیگری برای انقالب کشف نخواهد شد        شده است و    
  .مطلق و خدشه ناپذیر انقالب است که برای هر کشوری البته تکامل خواهد یافت ولی هرگز اصول آن نفی نخواهد شد

  
   در مورد تئوری و کار تئوریک-8

  :گوید  ه در حالی که خود بر لزوم تئوری انقالبی تأکید دارد و در جایی بدرستی میرفیق احمدزاد
هرحـال مـا ناچـاریم عمـل خـود را بـا        امـا بـه  . کنـد  خالصه این عمل است که باالخره صحت و یا سقم تئوری مـا را تأییـد مـی      

  .”جمعبندی تئوریها و تجربیات پیشین آغاز کنیم
  : گوید و در جای دیگر می

  ”.اً نیاز به تئوری عام و خاص انقالب کمتر نشده استمسلم“
تازد و لزوم عمل را بـه آنهـا    کنند می” لنین“خواهند در اطاقهای دربسته بنشینند و صرفاً با مطالعه کتابی خود را گویا               ولی بر آنان که می    

توجه شود، اهمیت مبـارزه تئوریـک،       (مبارزه تئوریک   رود از اهمیت      گوید که هرچه نهضت کمونیستی جهانی بیشتر می         رفیق می . کند  تأکید می 
سـپس رفیـق از کتابهـای کاپیتـال، آنتـی           .  گردد  و به اهمیت مبارزه مستقیماً سیاسی افزوده می       . شود  و اقتصادی کاسته می   ) نه اهمیت خود تئوری   

دهـد کـه چگونـه روز         نگاهی به این اسناد نشان می     گوید    کند و می    دیورینگ، چه باید کرد و دموکراسی نوین به ترتیب زمان پیدایششان یاد می            
منظور رفیق این است که وقتی به مطالب این کتابها بـه  .  عملی افزوده گردیده-بروز از اهمیت کار تئوریک کاسته شده و بر اهمیت کار سیاسی    

و به مسـایلی کـه مسـتقیماً بـه سیاسـت عملـی       ) پیتالکا(شود  بینیم که از مسایل خیلی کلی و زیربنایی شروع می      کنیم، می   ترتیب یاد شده نگاه می    
 سـال، یعنـی از اواسـط        40شـود کـه بـدانیم مـارکس در حـدود              این سخن رفیق وقتی روشن مـی      . گردد  ختم می ) دموکراسی نوین (مربوط است   

پس از  . رمایه داری را تحلیل کند     به تناوب روی کاپیتال کار کرده است تا شیوه تولید س           1883 قرن نوزدهم تا هنگام مرگش در سال         40سالهای  
 سال پس از مرگ مارکس آماده چـاپ  11مرگ مارکس هم انگلس سالها روی جلد دوم و بویژه سوم کاپیتال کار کرده، بطوری که جلد سوم         

  .شده
 خـود تمـرین   های رفیق در مورد کم شدن اهمیت کار تئوریـک در مبـارزه انقالبـی، از قـرار معلـوم تمـام کسـانی را کـه در خانـه                گفته

انـد و بـا تأکیـدهای         عمل، حرف رفیق را بـدون اینکـه آن را فهمیـده باشـند گرفتـه                 همۀ تئوریسینهای بی  . کنند، رنجانده است    تئوریسین شدن می  
برای انقالب  اند که گویا او لزوم و اهمیت تئوری را            ماهرانه بر روی کلمات و ماستمالی کردن رندانه مفهوم اصلی گفته رفیق، چنین نتیجه گرفته              

اش  در حالیکه بهیچوجه چنین نیست و رفیق نه تنها دقیقاً بر لزوم تئوری برای انقالب واقف است، بلکه او سراسر زندگی سیاسی   . نفی کرده است  
 فعالیـت   مطالعـاتی شـروع بـه   -رفیق همراه با رفقای هم گروهش نخست با کار تحقیقـی : در تالش دست یافتن بر تئوری انقالب ایران بوده است   

اند و سرانجام تئوری نوین جنبش کمونیستی را در مورد ضرورت مبـارزۀ مسـلحانه بـرای گروههـا و سـازمانهای انقالبـی کـه نقطـه               سیاسی کرده 
عطفی در تاریخ تاکتیکهای مبارزه انقالبی خلق ما است هم او جمعبندی کرده و خالصه خود در کتابش پس از تاختن به دبره که اهمیت تئوری    

منتها منظور رفیق اینست که اهمیت کار تئوریک و مبارزه تئوریک کم شـده     . گیرد، بارها لزوم تئوری را برای انقالب یادآور شده          ا دستکم می  ر
مارکس الزم است، ولی دیگر جدال علمی بر سر آن نه الزم است و نه خـود                 ” ارزش اضافی “اکنون دانستن تئوری    . نه اینکه اهمیت خود تئوری    

 لنینیـزم و قـوانین کلـی و عـام     -اکنون دیگر قوانین کلی و عام جهان بینـی مارکسـیزم   . حل شده است. دیگر این مسایل کلی  . آید  یش می بخود پ 
انقالب کشف شده و کار تئوریک اساساً دیگر در جهت قوانین خاص انقالب و تالش برای تطبیق قوانین عام با شرایط خاص خواهد بود و این                           

  . کار خیلی کمتری نیاز داردطبعاً به وقت و
البته الزم به یادآوری است که از اهمیت کار تئوریک برای توسعه و تکامل مارکسیزم در زمینه علـوم طبیعـی و اجتمـاعی بطـور کلـی،                  

گلس، اکنـون دارد    بهیچوجه کاسته نشده، بلکه از اهمیت کار تئوریک برای انقالبیون کاسته شده، زیرا ادامه کار تئوریک زیربنایی مارکس و ان                   



  ٢١                      » هم تاکتیک–مبارزه مسلحانه ، هم استراتژی «پاسخ به فرصت طلبان در مورد  / حمید مومنی
 
 

   

را چنـان   ” جنـبش کمونیسـتی   “اگـر   . گیرد  بوسیله بسیاری از دانشمندان مارکسیستی که در صفوف انقالبیون نیستند با وسعتی همه جانبه انجام می               
ده وسیع فرض کنیم که شامل اوپارین، پروشفسکی و گوردون چایلد هم بشود که در این صورت باید گفت اهمیت کار تئوریک صدچندان شـ           

کرد که در تحلیل مارکسیستی تاریخ آسیای میانه به اندازه بارتولد و در شـناخت      مارکس باید آرزو می   . است که در زمان مارکس و انگلس بود       
 سیاسـی   -ای اسـت کـه مسـتقیماً بـه مبـارزه عملـی              نیروهـای انقالبـی   ” جنـبش کمونیسـتی   “اما اگر منظور از     . علمی به اندازه بلیایف تسلط داشت     

بینی کرد کـه      توان پیش   اکنون با اطمینان کامل می    . ردازند که در این صورت اهمیت کار تئوریک کم شده است و خیلی هم کم شده است                پ  می
در جریان انقالب ایران کسی به اهمیت مارکس ظهور نخواهد کرد، زیراچنانکه گفتیم اصول کلی و عام انقالب روشن است و اکنون سخن بـر                         

کشف قوانین خاص انقالب ایران هـم دارای چنـان اهمیتـی            . ین عام با شرایط خاص و کشف قوانین خاص انقالب ایران است           سر تطبیق این قوان   
ای برای اثبات اصول ماتریـالیزم        امروز دیگر یک تالش عظیم و نوشتن کتابهای چندین هزار صفحه          . نیست که بتواند خالق مارکس دیگری شود      

توان آنها را با چند کتاب        اند و اکنون می     ی و یا لزوم دیکتاتوری پرولتاریا الزم نیست، این اصول دیگر اثبات شده            دیالکتیک، یا ماتریالیزم تاریخ   
 لنینیـزم را خوانـد، ولـی دیگـر کـار تئوریـک           -کوچک تعلیماتی یاد گرفت یا یاد داد و حداکثر این است که خود آثـار کالسـیک مارکسـیزم                    

الهای تئوریکی که بوجود آمده تا کتاب کاپیتال نوشته شده است، اساساً نه الزم است و نه خود بخود پـیش                     عظیمی را که شده و مطالعات و جد       
پس  اهمیت خود تئوری بهیچوجه کم نشده، ولی اهمیت کار تئوریک کم شده، زیرا که خود تئوری دیگر وجـود دارد و دسترسـی بـه                        . آید  می

ایـن  . توانیم بسادگی قوانین عام انقالب را که همگـی تـدوین شـده هسـتند بیـاموزیم                  قالب در ایران می   مثالً ما برای ان   . آن کار زیادی الزم ندارد    
اکنـون دیگـر حتـی در     . قوانین عام با کار تئوریک صدها و هزارها تئوریسین تدوین شده، ولی دیگر برای آموزش آنها این همه کار الزم نیست                    

ینیزم وجود دارد و حتی در بعضی دانشگاههای  بورژوازی نیز ماتریالیزم تاریخی و ارزش اضافی را به  لن-کتابهای علنی نیز قوانین عام مارکسیزم      
شود به تطبیق قوانین عام انقالب با شرایط خاص و کشف قـوانین خـاص انقـالب                   کار تئوریک ما اکنون فقط محدود می      . آموزند  دانشجویان می 

  .ایران
ایرادگیران هیچگونه تالشی بـرای فهمیـدن گفتـه رفیـق           . اند  اند، دیده   بازی خود الزم دانسته     سفسطهاما ایرادگیران فقط آنچه را که برای        

اند که با  اند، سعی کرده اند رفیق لزوم عمل را تذکر داده و در نتیجه این تذکر را با زندگی خود در تضاد دیده      اند، آنها بمحض اینکه دیده      نکرده
مثالً در جایی، رفیق احمـدزاده، بـه کسـانی    . اند در این کار بیش از هر چیز از تأکید روی کلمات استفاده کرده       هر تشبثی که شده بر آن بتازند و         

ای از معنـی ایـن انتقـاد رفیـق را بفهمنـد، بـر او                  اینـان بـدون اینکـه ذره      . کند  انتقاد می ” ما احتیاج به تئوریسینهایی چون لنین داریم      “گویند    که می 
مثل اینکه لنین کاال است که آنها هـوس خریـدن و در اختیـار داشـتن آن را                   . ”آری، ما به تئوریسینی مانند لنین نیاز داریم        “:گویند  تازند و می    می
آخر مگر ممکن است که انقالب ایران بتواند کسی مانند لنین خلق کنـد؟ لنـین   . روشن است که این یک حرف مبتذل متافیزیکی است     . کنند  می

المللی اکنون دیگر لنین را دارد و نیازی نیست           جنبش کمونیستی بین  . المللی است   شد و تکامل جنبش کمونیستی بین     حاصل مرحله مشخصی از ر    
لنین را مسایلی بوجود آورد که بایـد  . کند، نه لنینی دیگر را جنبش کمونیستی کنونی  کسانی را که نیاز دارد خلق می. که دوباره آن را خلق کند     

تازه چه دلیلی دارد که . ه مسایلی در پیش پای جنبش کمونیستی جهانی وجود دارد که نیاز به لنین دیگری داشته باشد                مگر اکنون چ  . شد  حل می 
این لنین در ایران ظهور کند؟ فرض کنیم مسایلی که بتواند خالق لنین دیگری باشد در جنبش کمونیستی جهانی وجود داشته باشد، مـثالً مسـایل                       

بسیارخوب، چرا باید گره این مسایل در ایران گشوده شود؟ آیـا ایـن محاسـبات همـه                  . ت در جنبش کمونیستی وغیره    مربوط به لزوم ایجاد وحد    
انجام گرفته است و احساس لزوم بوجود لنین طبق این محاسبات است، یا لنین خواستن فقط یک هوس است، یا کسانی در اتـاق دربسـته دارنـد                            

  اهند خالیق را برای ظهور خودشان آماده کنند؟خو کنند و حاال می تمرین لنین شدن می
  :رفیق احمدزاده در رابطه با کم شدن اهمیت کار تئوریک در جایی گفته است

  ”رساند که ما بیش از هر وقت به پراتیسین احتیاج داریم تا به تئوریسین؟ آیا این امر نمی“
الً بگوییم کسی پراتیسین است که تئوری نداند، آنوقت این حـرف            روشن است که اگر مفاهیم تئوریسین و پراتیسین را مطلق کنیم و مث            

رفیق غلط است اما آیا باید مطالب را بدین صورت تجریدی فهمید و مانند مالنقطی روی کلمات تأکیـد کـرده یـا اینکـه بایـد هـر سـخنی را در                
 زده اسـت، جنـبش کمونیسـتی ایـران عبـارت بـود از        ارتباط با واقعیات مطرح شده بررسی کرد؟ در شرایطی که رفیق احمـدزاده ایـن حـرف را                 

 لنینیستی خارج از کشور، به اضافه گروهها و محفلهای پراکنده داخلی که کارشان از بحث و گفتگو، و بـرای                     -یکدسته سازمانهای مارکسیستی    
کرد، از سویی کیفیـت عملـی هـم کـه بایـد       یها و آثاری در حد روشنفکران تجاوز نم سازمانها و محافل خارج از کشور حداکثر از انتشار نوشته        
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ها   ای که صمیمانه و صادقانه در صدد رفتن بین توده           عده. ها از طریق رفتن به میان آنان        یافتن ارتباط ارگانیک با توده    : گرفت روشن بود    انجام می 
ها ارتباط     بودند که باید در پناه مبارزه مسلحانه با توده         بودند، یا شکست خورده بودند و تجربیاتی برای بقیه آفریده بودند و یا به این نتیجه رسیده                

کردند و اصالً در پی این کار نبودنـد،           دهان خودشان را شیرین می    ” ها  رفتن در بین توده   “عده بسیار زیادی هم فقط با حرف        . ارگانیک پیدا کرد  
نیاز داشته باشـد    ) تئوریسین بودن (ه یک تسلط وسیع تئوریک      خواهد بگوید که مسئله بغرنجی که حل آن ب          در چنین شرایطی رفیق احمدزاده می     

تـوان بـدون     هرحال روشن است، یا کسی معتقد به مبارزه مسلحانه است و یا معتقد است کـه مـی                   مطرح نیست، برنامه عملی که باید انجام شود به        
مسلم است که این پراتیسین نباید کسـی باشـد          . سین نیاز داریم  در هر دو صورت باید عمل کرد و ما به پراتی          . ها نفوذ کرد    مبارزه مسلحانه در توده   

هرکسی باید به آنچه که معتقد اسـت عمـل   . کند و یا آلت دست دیگران است خبر است و یا خود بخود و ماجراجویانه عمل می  که از تئوری بی   
  .کند و این باالخره با آگاهی تئوریک مالزمه دارد

ایـن دو مفهـوم ماننـد       . دو مفهوم مطلق نیست که در مقابل هم قرار داشته باشند و یکی دیگری را نفـی کنـد                  ” ینپراتیس“و  ” تئوریسین“هرحال،    به
اگر در روسیه برای تشکیل یک سازمان انقالبی مارکسیستی شخصی مانند پلخانف الزم بود تا بتواند درگیرو دار                  . هرمفهوم دیگری نسبی هستند   

” نقش شخصیت در تاریخ“ازمان خود را تثبیت کند و به پیش ببرد، کسی الزم بود که بتواند مسئله تئوریک     یک مبارزه تئوریک با نارودنیکها س     
 در شـرایط     را حل کند و تازه این شخص هم بتنهایی قادر به این کار نبود و لنینی الزم بود تا نارودنیکها را از نظر تئوریک کامالً شکست دهـد،                           

 لنینیزم بدون وجود کسانی چون پلخانف بـه انـدازه کـافی    -مثالً در کشور ما، مارکسیزم . از مبرم وجود نداردامروزی جهان به چنین اشخاصی نی   
کسـی هـم کـه بـه ایـن      . ها بیش از هرچیز به عمل نیـاز دارد  در بین روشنفکران انقالبی و عناصر آگاه رواج یافته است، بردن آن هم به میان توده     

ولی راه برایش از او روشنتر است، زیرا که پلخانف فقـط مـارکس و         . زارم پلخانف هم دانش نداشته باشد     زند ممکن است یک ه      عمل دست می  
او بایـد بسـیاری از مسـایل عـام فلسـفی، اجتمـاعی و       . مین و جیاب را هم داریـم  انگلس را داشت، ولی ما لنین را هم داریم، استالین، مائو، هوشی 

گوید در شـرایط     پس وقتی رفیق می   . بی زمان ما برایش حتی بسیاری از مسایل خاص هم حل شده است            کرد، ولی انقال    اقتصادی را خود حل می    
هـم بـرایش    ” پراتیسـین “ لنینیزم را در نظر دارد و مفهوم         -کنونی جهان، ما بیشتر به پراتیسین نیاز داریم، مقایسۀ مراحل تاریخی تکامل مارکسیزم              

مـا بایـد در پـرورش خـود بـه نیازهـای شـرایط        . مبین شکل کار و عمل است نه مبـین سـطح آگـاهی   این واژه . یک مفهوم نسبی و تاریخی است   
مبارزه انقالبی در زمان ما دیگر نیاز به این ندارد که کسی بنشـیند و               . بسازیم” همیشه مرغوب “اجتماعی توجه کنیم، نه اینکه از خود یک کاالی          

دهد و انقالب جهـانی اکنـون بـه مرحلـه عمـل انقالبـی                 ین کار را اوپارین دارد برایمان انجام می       سالها مانند انگلس در زمینه بیولوژی کار کند، ا        
این مسئله اکنون برای ما مطرح نیست که آیا فرمول ارزش اضافی درست است یا نه، این مسئله مطرح است که سازمان انقالبـی در                         . رسیده است 

بینـیم کسـی کـه     اگر هم تئوری انقالب  باید تکامل پیدا کند، صرفاً در این زمینه است و مـی    . دها نفوذ کن    شرایط امروزی ما چگونه باید در توده      
ای شـکل   طلبـد و در هـر دوره   تاریخ هر زمان چیزی را مـی . اند مشخصاً به این مسئله پرداخته است، همانهایی هستند که نام پراتیسین برخود نهاده    

ای از تاریخ تکامل مارکسیزم را در نظر بگیـریم کـه    برای روشن شدن این قضیه بهتر است دوره    . ردگی  مشخصی از مبارزه در دستور روز قرار می       
 کمون پاریس پـس  1871در سال . شرایط آن از این نظر، مخالف شرایط امروزی ما بوده است و بعد آن را با شرایط امروزی جهان مقایسه کنیم             

 عزم انقالبی خویش حکومـت را بدسـت آورده بودنـد، ولـی دانـش و تجربـه الزم را بـرای                       کارگران پاریس با  .  ماه پایداری شکست خورد    2از  
طبیعـی بـود، تـاریج    . 9نگهداری آن نداشتند، در نتیجه کمون پاریس دچار شکست شد و ارتجاع حکومت را از دست کـارگران خـارج سـاخت          

زیرا هنوز حزب پرولتری وجود نداشت و چنین حزبـی         . ود نداشت  لنینیزم وج  -فرمان شکست کمون پاریس را صادر کرد، زیرا هنوز مارکسیزم           
در این شرایط مشخص تاریخی، جنبش پرولتـری نیـاز بـه تئوریسـین داشـت،                . توانست بوجود بیاید     لنینیزم نمی  -نیز بدون تئوری غنی مارکسیزم      

بایسـت آثـار اپورتونیسـتی و ضـد انقالبـی       یشـد و حتـی مـ    ای مـارکس، انگلـس، پلخـانف و لنـین نوشـته مـی       بایست آثـار چنـدهزار صـفحه       می
هـای انقالبـی تـاریخ        چنـین بـود کـه عظیمتـرین نبـرد اندیشـه           . 11شـد   شد و به آنها جواب هـم داده مـی            و آکسلرودها هم نوشته می     10کائوتسکیها

، نیمه دوم قـرن نـوزدهم و اوایـل    ”ریمآری ما به تئوریسینی مانند لنین نیاز دا “درگرفت، اما به حکم ضرورت تاریخ، نه بنا بر هوس این و آن که               
                                                           

 لنینیستی - پاریس خود دلیل روشنی بر این مدعا است که طبقه کارگر ممکن است بدون داشتن یک حزب مارکسیستی  تجربۀ کمون- 9
  .حکومت را بتواند به دست بیاورد ولی قادر به حفظ آن نیست

  . صرفنظر از آثار انقالبی دوران قبل از ارتدادش- 10
  .59، صفحه 1، قسمت 2منتخب آثار، جلد :  لنین خود درجایی اشارۀ مختصری به این موضوع دارد- 11
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 لنینیـزم زاده  -در چنین دورانی بود که مارکسیزم    . ها بود، نبردی که در تاریخ نظیر آن سابقه نداشته است            قرن بیستم دوران این نبرد عظیم اندیشه      
 است و آموختن آن کاری نه تنها امکانپـذیر          اکنون دیگر قوانین عام انقالب کشف و تدوین شده        : اما شرایط کنونی جهان را در نظر بگیریم       . شد

 لنینیزم به صداقت در آموزش و برخورد با         -کشف قوانین خاص این یا آن جامعه هم عالوه بر آموزش مارکسیزم             . بلکه بسادگی امکانپذیز است   
 لنینیـزم نیسـتند، همـه زیـر آن را     -رکسیزم اکنون که هیچیک از اپورتونیستهای رنگارنگ علناً قادر به نفی ما. مسایل و شرکت در عمل نیاز دارد  

. زنند، چیزی که تعیین کننده است، صداقت در آموزش و برخـورد بـا مسـایل و شـرکت در عمـل اسـت       کنند و مارکش را بر سینه می     امضاء می 
دانیم که باید جنـبش کمونیسـتی بـا     دانیم که باید به نشر افکار کمونیستی پرداخت، می   آری در شرایط کنونی ما درسهایمان را بخوبی بلدیم، می         

هـا    لنینیسـتی مـرتبط بـا تـوده    -دانیم که حزب طبقه کارگر را باید از اتحاد سـازمانهای مارکسیسـتی       ها تلفیق شود و می      جنبش خود بخودی توده   
گوییـد نبایـد      کسـی را مـی    اگـر چنـین     . حال بکسی نیاز داریم که عمـل کنـد        . حال باید عمل کرد و مشکالت عملی کار را دریافت         . تشکیل داد 

ولـی اصـل   . را در نظر دارید، مانعی ندارد کلمه دیگری به جایش بگذاریـد ” عمل کنندۀ نادان“نامید و از این کلمه یک مفهوم مطلق  ” پراتیسین“
رید نـه تنهـا مـانعی نـدارد، بلکـه الزم            خواهید کتابتان را هم همراهتان بیاو       مسئله را لطفاً ماستمالی نکنید، از اتاقتان باید بیرون بیایید، حال اگر می            

  .گوییم است و ما هم چیزی خالف این نمی
  :اند  لنینیستهای خارج از کشور در جواب سخن یادشدۀ رفیق گفته-جالب است که یک گروه از مارکسیست 

اله مبـارزات بعـد از    سـ 12ای مـا در دوران   تمام جنبش بـزرگ تـوده  . ایم و خواهیم داشت     ما پراتیسینهای زیادی همیشه داشته    “
در آن هنگـام    . و حال آنکه از لحـاظ تئوریسـین واقعـاً حسـابی سـخت در مضـیقه بـودیم                  . بود” پراتیسینها“، جنبش   20شهریور  

شـود و     امروز، نیز از یکسوی دیگر، همین شـعار داده مـی          . آمد” عمل“و دیدیم چه بالیی بر سر آن        ! شد، عمل   همیشه گفته می  
  ”. این شعار چه نتیجۀ عملی خواهد دادباز هم خواهیم دید که

باید بگوییم .  ساله بدنام شده است، باید آن را برای همیشه کنار گذاشت و با تمسخر از آن حرف زد        12در آن دوره    ” عمل“گویا چون   
 ملـی و خـرده خـط    در آن دوره خط مشی حـزب تـوده و جبهـه     .  ساله دیگر سپری شده است، اکنون ما در دوره دیگری هستیم           12که آن دوره    

اکنـون دیگـر آن   . هـا بـود   به معنی دعوت به اطاعـت کورکورانـه از ایـن خـط مشـی     ” عمل“های شناخته شده دیگری وجود داشت و شعار       مشی
هـم بـه انـدازه کـافی       ” رویزیونیسـم خروشـچفی   “دربارۀ  . ها شناخته شده است و دیگر هواداری ندارد         آن راهها و خط مشی    . شرایط وجود ندارد  

گوییـد عمـل    در شرایط کنونی به معنی این است که به آنچه که می” عمل“شعار . کامالً به معنای دیگری است  ” عمل“اید، حال شعار       زده حرف
بیایید و تجربه کنید تا مسئله از نظر تئوریک هم حـل شـود، آخـر                . گوییم عمل مسلحانه بکنید، به هر عملی که معتقدید دست بزنید            ما نمی . کنید

گویید قبل از شروع عمل باید مشکالتی را صرفاً در زمینۀ تئوریک حل کـرد، بسـیار خـوب ایـن        شاید می . یابد  بدون عمل که تکامل نمی    تئوری  
  .آری این مشکالت را بطور جدی مطرح کنید، ما حتی این را هم به عنوان عمل از شما قبول داریم. مشکالت را صریحاً مطرح کنید

* * * * * * *  
  

شـود    وجه مشترک انتقادهایی که از ما مـی       . کنند  ترین انتقادهایی که از کتاب رفیق احمدزاده و بطور کلی از ما می              ن بود عمده  باری، ای 
گروهی بطور ضمنی بـه     . گیرند  گروهی آن را نادیده می    . روند   هر صورت طفره می     این است که انتقاد کنندگان از بحث در روی مسئله اصلی به           

مسـئله اصـلی جنـبش کمونیسـتی ایـران در           . کننـد   گذرند و گروهی هم قضیه را به نحو دیگری استادانه ماستمالی مـی              نند و می  ک  ای می   آن اشاره 
هـا ارتبـاط ارگانیـک     شرایط کنونی که با وجود و خط مشی ما دقیقاً ارتباط دارد، این است که چگونه باید گروهها و سازمانهای انقالبی با تـوده         

عاً مخالفان ما حسن نیتی دارند، باید این مسئله را در مرکز بحث قرار دهند و خط مشی ما را در رابطه با این مسئله مورد بررسی          اگر واق . پیدا کنند 
امـا متأسـفانه ایـن    . اگر راه حال ما را قبول ندارند، راه حل خودشان را بطور مشخص ارائه بدهند و برنامه عمـل عرضـه کننـد      . و انتقاد قرار بدهند   

  .ای بپردازند که عمل در پی آن است را رها سازند و به بررسی مسئله” تحلیل دبره“توانند لقمۀ دندانگیر  چگونه اینان می. جایی است ر بیانتظا
گردد  ها می  ای سبب برخاستن توده     ما قبول داریم که تحت شرایط مشخصی مبارزۀ مسلحانه گروهی از انقالبیون حرفه            : گویند  برخی می 

. آید، ولی این فرمول برای همیشه و در هر شرایطی درست نیسـت              ها بوجود می    ارزه و از جمله حزب در جریان مبارزۀ مسلحانۀ توده         و سازمان مب  
حرف ما ایـن  . گویند چرا این فرمول برای شرایط مشخص امروز ایران درست نیست        البته ما هم این حرف  را قبول داریم ولی متأسفانه اینان نمی            

  .ای در شرایط امروز ایران و شرایط مثابه آن درست است، نه در هر شرایطی ۀ مسلحانه انقالبیون حرفهاست که مبارز
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* * * * * * *  
  

در این مدت دیگر مبارزۀ مسلحانه      . نوشته شده ” مبارزۀ مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتیک     “اکنون در حدود چهارسال است که کتاب        
بیننـد کـه بجـز از طریـق عمـل             اند، روشنفکران انقالبی و کارگران آگاه دارند می         نقالبیون صادق به آن پیوسته    در جامعه تثبیت شده، بسیاری از ا      

شنوند، روز بروز     ها که از میان اپوزیسیون ضد رژیم تنها صدای چریکها را می             مسلحانه، هیچ حرکت انقالبی دیگری برایشان ممکن نیست، توده        
آوردهـای زیـادی رسـیده و تـوان      سازمان مـا در ایـن مـدت بـه تجربیـات و دسـت      . کنند بت به آنها پیدا می    احساس محبت و احترام عمیقتری نس     

تجربیات مبارزۀ مسلحانه در این مدت، درستی خطوط کلی خـط مشـی مـا را کـه در                   . پایداری در مقابل یورشهای دشمن را بدست آورده است        
کند، با اینحال وجود اشتباهاتی هم، چه در نظر و چـه در عمـل گریـز     مده است تأیید میآ” تاکتیک هم استراتژی، هم - مسلحانه مبارزه“کتاب 

کنـد، مـا خـود چنـد انتقـاد عمـده بـه کتـاب          در شرایط کنونی، تا آنجا که با خطوط کلی خط مشی سازمان ما ارتباط پیدا مـی   . ناپذیر بوده است  
 بر آن نوشته است داریم کـه یـک بیـک بـاز     51ه بعد از رفیق احمدزاده در تیرماه ای ک و مقدمه” تاکتیک هم استراتژی، هم - مسلحانه مبارزه“

  :گوییم می
  : وارد است51نخست در مورد انتقادهایی که بر مقدمه تیرماه 

 زیاد تأکیـد شـده و گفتـه شـده اسـت کـه نـابودی              روی مسئله امکان از بین رفتن گروه       51 در صفحه سیزده و چهارده مقدمه تیرماه         -1
این شعار البتـه در آن موقـع   . وه به معنای نابودی مبارزۀ مسلحانه نیست و هدف ما گسترش و تداوم مبارزه مسلحانه است، نه تثبیت گروه خود          گر

هرگروه یا سازمان دیگری نیز که بخواهـد خـود بـه      . ایم به عمل مسلحانه دست بزنیم       توانسته  صحیح بوده است و ما فقط با تقبل چنین خطری می          
اما امروز مسئله از بین رفتن سازمان       .  مسلحانه دست بزند باید چنین خطری را تقبل کند و شرط شروع عمل را اطمینان بر بقای خود نگذارد                   عمل

توانـد در مقابـل       اکنون دیگر سازمان ما در جامعه تثبیت شده است، می         . ما نه عمالً دیگر مطرح است و نه دیگر تقبل چنین  خطری درست است              
از سـوی   . کند، پس امکان نابودی آن یک فرض خیلی بعید و بلکـه محـال اسـت                  پلیس بخوبی پایداری کند و دارد بطور پیگیر رشد می          ضربات

توان به سایرین منتقل کرد و نـه          دیگر سازمان ما دارای تجربیات گرانبهایی است، قسمت اعظم این تجربیات را فقط بطور عملی و تشکیالتی می                 
ها و بویژه در میان روشنفکران انقالبی و کـارگران آگـاه بدسـت آورده اسـت بسـیار                     یره، حیثیتی نیز که سازمان ما در میان توده        بوسیله نوشته وغ  
مـان و بـویژه بـه جنـبش نـوین             بنابراین نباید بگذاریم که سازمان از بین برود، زیرا این امر لطمه شدیدی به جنبش انقالبی خلـق                 . قابل توجه است  

نابودی گـروه بـه   “پس اگر روزی برای ما این شعار صحیح بود که باید خطر امکان نابودی گروه را تقبل کرد و                . ور ما خواهد زد   کمونیستی کش 
، امروز برای ما این شعار صحیح است که باید برای تثبیت تشکیالت سازمانی خود بکوشـیم و نگـذاریم کـه          ”معنی نابودی مبارزه مسلحانه نیست    

خواهند مبارزه مسلحانه را تازه آغاز کنند و امکان ارتباط گیری آنهـا بـا سـازمانهای تثبیـت                     ه بازهم گروهها و سازمانهایی که می      البت. از بین برود  
  .  شده وجود ندارد، باید همچنان با تقبل خطر امکان نابودی خود بکار آغاز کنند

ها حرفهایی زده شـده کـه        حانه بر روی جنبشهای خود بخودی توده      ، در مورد تأثیر مبارزۀ مسل     51 در صفحه ده و یازده مقدمه تیرماه         -2
پیـدا  . ای دارد   ای عمیقتر از چنـین تـأثیر یـک جانبـه            اساساً مبارزه مسلحانه ما و اعمال خشونت در جنبشهای خود بخودی رابطه           . اغراق آمیز است  

 جامعه است و به بیان دیگر این امر جـزء حرکـت طبیعـی    ها، ناشی از مجموعه شرایط موجود شدن عنصر خشونت درمبارزات خود بخودی توده      
ما به ضـرورت برخـورد قهرآمیـز بـا          . گذارد  ترین شکل آن است و البته تأثیر ارشادی نیز بر آن می             جامعه است که مبارزه مسلحانه ما تکامل یافته       

مبـارزۀ  . انـد  ضرورت اعتراض خشونت آمیز خـود رسـیده  ها به  ایم که توده ای ترین شکل سازمانی خود، در همان شرایطی رسیده دشمن در نطفه 
هـا منتقـل گـردد، امـا تـأثیر        این چیزی است که باید به توده      . مسلحانه ما دارای تشکل و سازماندهی است ولی اعتراض خشونت آمیز خلق نیست            

الوقـوع   نداریم که بصورت جوشـش و غلیـان غریـب      های مختلفی خواهد بود، با اینحال ما انتظار           مبارزۀ مسلحانه ما بر روی خلق اگرچه در زمینه        
هـا بـه      البتـه روز بـروز گـرایش تـوده        . ها را یکباره منفجـر کنـد         مبارزۀ مسلحانه پیشاهنگان انقالب باروت پتانسیل انقالبی توده         خلق باشد و جرقۀ   

م در مقابـل آنهـا آغـاز شـده اسـت و روزی بـه                این گرایش از افسانه سازی دربارۀ چریکها و احساس شگفتی و احترا           . چریکها بیشتر خواهد شد   
حمایت فعال خواهد رسید، ولی باید به یاد داشته باشیم که رشد پروسه انقالب از طریق رشد آرام سازمانی مبارزۀ مسلحانه، نخست در ارتباط بـا                         

هـا بـه قیـام،        دعوت تـوده  . ها  یام ناگهانی توده  ها خواهد بود، نه از طریق ق        عناصر آگاه و سپس در ارتباط ارگانیک با جنبشهای خود بخودی توده           
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هـا رشـد کننـد و بعـد در      های مبارزۀ آگاه مسلحانه در ارتباط بـا تـوده   مخصوص مرحلۀ دیگری از رشد جنبش است، در مرحله کنونی باید نطفه      
  . دهندو جبهه واحد مبارزه را ب) از جمله حزب طبقۀ کارگر(ای وحدت یابند و تشکیل احزاب انقالبی  مرحله

  :دوم در مورد انتقادهایی که به خود کتاب وارد است
  : آخر کتاب یادآور شده است که9 رفیق در توضیح شماره -1

اتحاد تمام گروهها و سازمانهای انقالبی و ضد امپریالیستی که مشی مبارزه مسلحانه را، چه در شهر و چـه در روسـتا بپذیرنـد،        “
از اتحاد نیروهای پرولتری در چارچوب حزب طبقه کارگر، ایجاد جبهه واحد قبل از ایجاد تر   تر و فوری    امری است بسیار مبرم   

  .”گیرد حزب طبقه کارگر در دستور روز انقالبیون قرار می
  :گوید و در جایی دیگر می

  ”.کند بندد و رشد می حزب طبقه کارگر در بطن جبهه واحد ضد امپریالیستی نطفه می“
  :ن باره به صورت دیگر استاعتقادات امروز ما در ای

بنابراین سازمان . ای ترین شکل خود باید دارای استقالل سازمانی و تشکیالتی باشد گوید که یک تشکیالت کمونیستی در نطفه لنین می 
ا نطفـه حـزب   سـازمان مـ  . ای، استقالل سازمانی خود را حفظ کند  لنینیستی است، باید در هرگونه وحدت جبهه       -ما که یک سازمان مارکسیستی      

اما در مورد جبهه، تجربه به ما نشان داده است که وحدت عمل در شـرایط کنـونی فقـط     . طبقه کارگر است و این نطفه اکنون بوجود آمده است         
حانه، ای شدن سازمانهای پیرو مبارزه مسل       در حدود برخی همکاریها امکانپذیر است و امکان توسعه این همکاریها روزبروز با رشد جنبش و توده                

  .آید یعنی در واقع نطفۀ جبهه واحد هم کمابیش در کنار نطفه حزب بوجود می. شود بیشتر می
  :اما در مورد این گفتۀ یاد شده رفیق که

مسلحانه را، چه در شهر و چه در روستا بپذیرنـد، امـری               اتحاد گروهها و سازمانهای انقالبی و ضد امپریالیستی که مشی مبارزۀ          “
  .”تر از اتحاد نیروهای پرولتری در چارچوب حزب طبقه کارگر تر و فوری است بسیار مبرم

  :برای روشن شدن مسئله ناچار به ذکر مقدماتی هستیم
. ای شده باشند و یا در آستانه این کـار باشـند         ای است که توده      لنینیستی -، سازمانهای مارکسیستی      طبعاً منظور رفیق از نیروهای پرولتری     

 لنینیست بـاقی  -توانند همچنان مارکسیست  پذیرند، می  هردلیل مبارزۀ مسلحانه را نمی       لنینیستی که به   -یا سازمانهای مارکسیستی    بسیارخوب، اما آ  
پی ها ارتباط بگیرند و یا در         توانند با توده    بمانند؟ مسلماً نه، زیرا اگر اینان تاکتیکهای خود را تصحیح نکنند و به مبارزه مسلحانه دست نزنند، نمی                 

این کار باشند و در نتیجه تاکتیک غلطشان استراتژی آنان را نیز دچار انحراف خواهد ساخت و دیگر، اگر چه عنوان خـود را حفـظ کننـد ولـی                        
اتحاد نیروهای پرولتری در چـارچوب      “پس  . بحساب آورد ” نیروهای پرولتری “توان     لنینیست باقی بمانند و آنان را نمی       -توانند، مارکسیست     نمی
 لنینیستی که مشی مبارزۀ مسلحانه را       -وحدت سازمانها و گروههای مارکسیستی      : ، مصداق خاصش در شرایط ما چنین است       ”زب طبقه کارگر  ح

  .ای شده باشند، حزب طبقه کارگر را بوجود خواهند آورد بپذیرند، در مرحله مشخصی که این سازمانها و گروهها توده
 مسـلحانه را، چـه در شـهر و چـه در روسـتا                 کـه مشـی مبـارزۀ      ضد امپریالیستی سازمانهای انقالبی و    اتحاد گروهها و    “با این حساب اگر     

: به عبارت خـود رفیـق   (پذیرند   هم که مشی مبارزۀ مسلحانه را می     لنینیستی -مارکسیستی  امکانپذیر باشد، وحدت سازمانها و گروههای       ” بپذیرند
  .امکانپذیر است) ”نیروهای پرولتری“

: هم اکنون مسئله وحدت برای ما به دو صورت مطرح اسـت . له از آنجا اهمیت دارد که ما هم اکنون برخورد عملی با آن داریم       این مسئ 
وحـدت  پذیرنـد و بطـور کلـی، و           ای که مشی مبارزۀ مسلحانه را مـی          با گروهها و سازمانهای ضد امپریالیستی      وحدت عمل همکاری و در نهایت     
کنـد   این مسئله هم اکنون ایجاب مـی . پذیرند  لنینیستی که مشی مبارزۀ مسلحانه را می   -وهها و سازمانهای مارکسیستی      با گر  تشکیالتی و سازمانی  

که ما در ارتقای سطح آگاهی تئوریک خود و جنبش نوین کمونیستی بطور کلی، بکوشیم و برای وحدت ایدئولوژیک جنبش نوین کمونیستی                      
  .مبارزه کنیم
 آخر کتاب در مورد ارتباط بین جنبۀ کاتالیزوری و برانگیزندۀ مبارزۀ مسلحانه و امـر سـازماندهی مبـارزه                    12ره   رفیق در توضیح شما    -2

  : گوید می
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در اقیانوس متالطم نام گرفته، در کشوری با اختناق ظاهراً خدشه ناپـذیر             ” جزیرۀ ثبات “در ایران، در کشوری که به اصطالح        “
 توصیف ناپذیری هرگونه تشکلی باید نابود شود، باید بهای الزم به جنبـه کاتـالیزوری                هیجده ساله، در کشوری که با خشونت      

  ”.برانگیزنده و امید دهنده مبارزه داده شود، اساساً این جنبه مبارزه اینک تعیین کننده است
ای مـا اهمیـت خاصـی پیـدا         باید بگوییم که این گفته رفیق در شرایط آن روز جنبش درست بود، در شرایط کنونی امر سـازماندهی بـر                    

اند و خالصـه    نظامی با تجربه، قدرت پایداری در برابر دشمن را یافته-کرده است، زیرا مبارزۀ مسلحانه در جامعه تثبیت شده، سازمانهای سیاسی     
در چنـین  . بودی قـرار دارنـد  تجربگـی در خطـر نـا    آیند کـه در اثـر بـی     مسلحانه می تجربه جدیدی دارند به میدان مبارزۀ  گروهها و سازمانهای بی   

ما هـم   . شرایطی مسئله سازماندهی بسیار پراهمیت است و باید در عین توجه به جنبه برانگیزندگی مبارزه مسلحانه، به آنهم اهمیت الزم داده شود                     
گروههـایی کـه در     . اقدام کنـیم  اکنون وظیفه داریم که تجربیات خود را در اختیار گروهها و سازمانهای جدید بگذاریم و برای سازماندهی آنها                   

 نظامی با تجربه وجـود داشـت، بخـوبی          -های پلیس از بین رفتند، در صورتی که امکان تماسشان با سازمانهای سیاسی                سال گذشته با اولین حمله    
  .توانستند تلفات خود را به حداقل برسانند قادر به دفع حمالت پلیس بودند و می

  مپریالیستی خلق ماپیروز باد مبارزه مسلحانه ضد ا
  ریشه کن باد نفوذ موذیانه اپورتونیزم در صفوف اپوزیسیون

  چریکهای فدایی خلق ایران
 
 




