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  جای آنست که خون موج زند در دل لعلجای آنست که خون موج زند در دل لعل
  رشرشزين تقابن که خـزف می شکند بازازين تقابن که خـزف می شکند بازا

     
 

 "حافظ"
  

 که اساسًا پيرامون مسائل حاد جنبش ما دور می زد، اشرف دهقانی     مصاحبه رفيق 
اين مصاحبه از جانب بسياری .  موجب يک سلسله بحث ها در درون جنبش شده است

از عناصر جستجوگر و صادق مورد استقبال قرار گرفت و روزنه های جديدی برای 
.  ارزه ايدئولوژيک به منظور راهيابی های عملی باز نمودرهگشائی در امر پيشبرد مب

 با ايجاز  اشرفدامنه ی مسائل طرح شده در اين مصاحبه بسيار وسيع است و رفيق
همين .  تمام، موضع و نظر خود را نسبت به آن مسائل به طرزی روشن بيان داشت

 برای تاريک ايجاز باعث شد که از يک سو برخی از اپورتونيست ها فرصت يابند و
" تحليل"باشد، .  نمی کند" تحليل"کردن مسائل اساسی بانگ بردارند که اين جزوه 

واضح و "آشکارا و را داشته است تا" جرأت" اين  اشرفولی الاقل رفيق.  نمی کند
آن اعتراض نيست، بلکه می خواهيم  اما اين جواب .مواضع خود را اعالم کند "علنی

اما جواب،  اساسًا . تا چه حد خود به گفته های خود مؤمن اندبه ياد آقايان بيايد که 
از مسائل طرح  تحليل جامع هر يک.  اين مصاحبه اين نبود و نمی توانست باشد هدف

شده در مصاحبه، آنچنان که بتواند جزئيات نظر را تشريح نمايد، به فرم های خاص 
از آن ها که بگذريم، .  است و از عهده شکلی چون مصاحبه برنمی آيد خود نيازمند

همين ايجاز موجب آن شد تا برخی از نقطه نظرات رفيق برای عناصر جستجوگر و 
مقاله ای که فراروی شماست، کوشش دارد .  رفقای صديق به صورت مبهم باقی بماند

تا برخی از عمده ترين مسائل طرح شده در مصاحبه را بررسی کند و بی پايه گی اين 
 لنينيستی ندارند، -ت ها را که اين گفته ها پشتوانه ی مارکسيستیادعای اپورتونيس

  .اين قبيل ترهات، نشان دهد از ذهنی اند و
  

.  زنند ادعای خود هرگز دست به نقدی جدی نمی اين      اپورتونيست ها برای اثبات
 ولی.  اين ديگر به خودشان مربوط است.  آورند دليل نمی اما ُحکم صادر ميکنند، آنها



نشان دادن اين که چرا اپورتونيست های ما چنين اتهامی را وارد می کنند، به ما نيز 
  .مربوط می شود

 
 لنينيسم اين طور وانمود می کنند -     اپورتونيست ها به علت رابطه شان با مارکسيسم

 لنينيست صديق کسی است که پشت بند هر حرف اش دهها نقل قول از -که مارکسيست
 نيز برای اثبات تزهای انحرافی خود به کائوتسکی.   باشد لنين ولس انگومارکس 

  انگلس ومارکسهمين شيوه توسل می ُجست و به بهترين وجهی از متون مکتوب 
آثار کائوتسکی نبايد فراموش کرد که : "در وصف او می گويد لنين . استفاده می کرد

 کائوتسکیوع نوشته های  را تقريبًا ازَبر می داند و به طوری که از مجممارکس
برمی آيد، در ميز تحرير او يا در مغز او کشوهای چندی وجود دارد که در آن ها تمام 

 به مرتب ترين و راحت ترين طرزی برای نقل قول کردن تقسيم مارکسنوشته های 
  . خائن به انقالب پرولتری بودکائوتسکیاما با اين همه ".  بندی شده است

  
 -ينيست های اصيل می دانند که بين حفظ کردن متون مارکسيسم لن-     مارکسيست

  .لنينيسم تا درک خالق از جوهر انقالبی آن، تفاوت از زمين تا آسمان است
  

 لنينيسم را برای نقاب زدن می خواهند، برای تحميق -     اپورتونيست ها مارکسيسم
 لنينيست -مارکسيستديگران، برای فريب تازه به ميدان آمدگان و حال آن که برای 

.   لنينيسم رهنمای شيوه ی تفکر و عمل انقالبی پرولتری است-ها، مکتب مارکسيسم
اين مقاله می خواهد با اشاره نشان دهد که عليرغم فقدان نقل قول در مصاحبه ی رفيق 

  . لنينيسم زبانه می کشد-، در پس ايده های آن، آتش سرخ روح مارکسيسماشرف
     

 بزرگ پناهگاه اپورتونيست های حقير لنين و توضيح مسائل جنبش ما، در تشريح     
حرفهايشان از آثار " اصالت"آنها به هر دستاويزی برای نشان دادن .  ما شده است

اما بايد قبول کرد که اپورتونيست های ما .  لنين قطعاتی طويل بيرون می ِکشند
از او نقل وقول می " خوانندمی "را لنين آنها .  طوطيان شکرشکن شيرين گفتارند

آورند، ولی در نزد آنان آتش وعصيانی که در پس کلمات رهبر کبير پرولتاريای 
جهان شعله می ِکشد، به کلمات سرد و بيجانی تبديل می شود که ُجز برای طوطيان 

آنها کلمات را می گيرند، اما معنی آن .  تکرارگو برای هيچکس ديگر به کار نمی آيد
می کنند، ولی با همان " نقل وقول "لنينآنها از .  فدای ديد محدودشان.   کنندرا فدا می

يعنی .  منطقی آنها را تفسير می نمايند که لنين ُعمری را در مبارزه با آن صرف کرد
متأسفانه در اينجا نمی توانيم به تمام موارد شايع در جنبش .  منطق اکونوميستی

ل می دهيم اين ادعا را که ديد غالب در جنبش ما اما قو. کمونيستی ايران بپردازيم
در اين مقاله تا .  ديدگاهی اکونوميستی است، درمقاله ای ديگر به تفصيل روشن کنيم

 - آنجايی با اين ديدگاه مصاف خواهيم کرد که در نشان دادن مفهوم کار سياسی



 با مفهوم کار چرا فقط در رابطه.   و از نظر آقايان الزم استلنيناز نظر  تشکيالتی
 تشکيالتی و نه فراتر از آن؟  زيرا اين مقاله در تأئيد ايده های سرخ مطرح -سياسی

 نوشته می شود و مجبور است خود "دهقانی مصاحبه با رفيق اشرف"شده در جزوه 
وارده محدود کند، تا باعث آشوب فکری ) ١"(انتقادات"را در دايره تنگ به اصطالح 

 .خواننده نگردد
  

چه در کتاب خود، لنين  تشکيالتی چه می گويد؟  - درباره کار سياسیلنين     
ی پيشاهنگ پرولتاريا و مضون کلی   ايده های اساسی خود را درباره وظيفهبايدکرد؟

تاريخ تمام کشورها گواهی می دهد که طبقه کارگر با قوای "لنين گفت .  آن بيان کرد
يستی حاصل نمايد، يعنی اعتقاد حاصل کند آگاهی تريديونيون خود منحصرًا می تواند

که بايد تشکيل اتحاديه بدهد، با کارفرمايان مبارزه کند، و دولت را مجبور به صدور 
درهمانجا بارهای لنين .  قوانينی نمايد که برای کارگران الزم است وغيره

ارگر بارمتذکرشده است که آگاهی سوسياليستی، تنها و تنها از طريق  پيشاهنگ طبقه ک
 با اکونوميستها بر سر همين مسئله  لنينتمامی جنگ.  می تواند به ميان آنها ُبرده شود

 اعتقاد داشت که پيشاهنگ بايد بکوشد تا سطح مبارزه لنين.  به ظاهر کوچک دورميزد
توده ها را ارتقاء دهد، مضمون آن را غنی ترسازد و ميدان عمل را هر چه بيشتر 

ا پيگيری تا جائی تعقيب نمايد که منجر به کسب قدرت حاکمه وسيعتر کند و اين را ب
از اين نظر برای لنين همواره بين آنچه توده ها می خواهند و آنچه پيشاهنگ .  گردد

بيشتر "می خواهد، آنچه که توده ها می بينند و آنچه که پيشاهنگ می بيند، آنچه که 
 است، شکافی وجود دارد که تنها با "بيشترقابل استفاده"است و آنچه که " مورد استفاده

    .کار پيگير و سخت پيشاهنگ می تواند ُپر شود
  

پيشاهنگ بايد با تربيت .       همواره  توده ها ابتدا به دنبال نتايج محسوس می روند
سياسی توده ها، آنها را به انرژی انقالبی خودشان آگاه سازد و آن را در جهت تخريب 

لنين يکی از مهمترين .  بر عليه آنها عمل می کند، بکارگيردنظام فعلی، نظامی که 
بايد .  وسائل برای تربيت سياسی توده ها را افشاگريهای همه جانبه سياسی می دانست

ديد منظور لنين از افشاگريهای همه جانبه سياسی چيست؟  اين را از زبان خود او 
  :کمک می گيريم کرد؟ لنين چه بايدبشنويم و برای اين منظور از کتاب 

  
هرگاه کارگران در وقايع و حوادث مشخص سياسی و آنهم حتمًا روزمره      ..."

 مظاهر در تمام از طبقات ديگر جامعه را هريکياد نگيرند ) يعنی دارای جنبه فعلی(
حيات فکری، اخالقی وسياسی شان مورد مشاهده قراردهند؛ هر گاه آنها ياد نگيرند  

 جوانب فعاليت و در تماماليستی و ارزيابی ماترياليستی را عمًال تجزيه وتحليل ماتري
                                                 

   .ود خودنمائی می کنند اين به اصطالح انتقادات تاکنون به صورت مستندی بيرون نيامده است و عمدتًا در بحث ها و جدل های موج-١
 



 طبقات و قشرها و دستجات اهالی بکاربرند، در اين صورت معرفت توده  تمامحيات
کسی که توجه و حس مشاهده و  . های کارگر نمی تواند معرفت حقيقتًا طبقاتی باشد

ه خود وی معطوف می دارد، ذهن طبقه کارگر را فقط و فقط و حتی در اکثر موارد ب
زيرا طبقه  کارگر برای اينکه خود را بشناسد بايد بر .  سوسيال دموکرات نيست

مناسبات متقابل کليه طبقات جامعه معاصر وقوف کامل و از آن تصور روشنی داشته 
يا به عبارت صحيح .  وقوف و تصوری که تنها دارای جنبه ی تئوريک نباشد .باشد
و به همين جهت .  تر بر تجربيات حيات سياسی باشد تا بر تئوریبنای آن بيش: تر

موعظه سرائی اکونوميست های ما حاکی از اين که مبارزه اقتصادی وسيله ايست که 
از همه وسيعتر برای جلب توده ها به نهضت سياسی قابل استفاده است از لحاظ اهميت 

برای اين که کارگر . تعملی خود بی نهايت زيانبخش و منتها درجه ارتجاعی اس
بتواند سوسيال دموکرات بشود بايد طبيعت اقتصادی و سيمای اجتماعی و سياسی 
مالک و کشيش، اعيان و دهقان، دانشجو و ولگرد را روشن در نظر خود مجسم کند، 

بتواند به ُکنه آن جمالت رايج و سفسطه های .  جنبه های ضعف و قوت آن را بشناسد
حقيقی خويش " باطن"قه و هر قشر با آنها نيات خودپرستانه ورنگارنگی، که هر طب

بتواند تميز دهد که کداميک از مؤسسات و قوانين، فالن يا .  ، پی ببردمی پوشاندرا 
ولی اين .  بهمان منافع را منعکس می سازند و همانا چگونه منعکس می سازند

ا فقط مناظر زنده  و اين ر: را از هيچ کتابی نمی شود به دست آورد" تصور روشن"
افشای  بدون فوت وقت آن چيزهائی می تواند به دست دهد که در لحظه کنونی در 
پيرامون ما روی ميدهد و درباره آن همه و هرکس بنا به سليقه خود صحبت يا اين که 
اقًال نجوا می کند و در فالن و فالن واقعه، فالن و فالن پيکره و فالن و فالن ُحکم 

اين افشاگريهای همه جانبه سياسی شرط .  يره و غيره متظاهر گشته استدادگاه و غ
  ".ضروری و اصلی پرورش روح فعاليت انقالبی توده ها می باشد

  
در اينجا وظايف پيشاهنگ در زمينه ی .   را تشريح کنيملنين     اجازه دهيد ايده های 

ز کار سياسی نيز  به طور روشنی درک خود را النينمزبور صريحًا ابراز شده و 
در يک کالم کار سياسی به مفهوم تربيت سياسی توده ها و پرورش .  بيان کرده است

  .روح فعاليت انقالبی آنها می باشد
   

 نقل شد می بينم که بايد مناسبات طبقاتی و نقش هر يک از لنين     درپاراگرافی که از 
ی آنان و باالخره روشن کردن طبقات در مبارزه طبقاتی و همانندی ها و ناهمانندی ها

ولی تشريح آنچه که گفته شد چيزی نيست جز .  مرز طبقات با يکديگر تشريح شود
 و تحليل طبقاتی جامعه به طور درست مستلزم شناختی  .همان تحليل طبقاتی جامعه

مفروض  علمی از روند حرکت جامعه به طور کلی و تحليل علمی مشخص از جامعه
خت علمی و اين تحليل علمی از عهده چه بخشی از طبقه برمی آيد، اما اين شنا.  است

بنابراين روشنفکران انقالبی طبقه، پيشاهنگان .  روشنفکران انقالبی آن تنها از عهده



اما وظيفه پيشاهنگ در همين جا .  او وظيفه دارند تحليلی طبقاتی از جامعه ارائه دهند
حليل را به همان صورت که هست جذب ختم نمی شود، زيرا طبقه قادر نيست اين ت

کند و از همين لحاظ نه فقط شناخت جامعه و تحليل طبقاتی آن برُعهده پيشاهنگ است، 
توده ای کردن اين "بلکه وظيفه ای مهمتر از آن نيز بر دوشش  قرار می گيرد و آن 

ه ای پيشاهنگ برای انجام اين امر نمی تواند برای توده ها همان پروس".  شناخت است
او نمی تواند به تکرار .  را تکرار کند که خود از آن طريق به نتايج مطلوب رسيد

يک  کلياتی که اگر چه درستند، ولی درک درستی آنها تنها از عهده.  کليات اکتفاء کند
  .ذهن نسبتًا پيچيده برمی آيد

  
ص در وقايع و حوادث مشخ"     پس چگونه می توان اين وظيفه را انجام داد؟  

با اتکای به تجربه و حوادث اجتماعی  که در زير ".  سياسی و آنهم حتمًا روزمره
 لنينيست نمی شود، -حقيقت آن است که طبقه يکشبه مارکسيست .  چشم ما می گذرد

بلکه مهم اين است که طبقه ارزيابی .  اين امر مستلزم گذشت يک پروسه طوالنی است
اما برای اينکه بتواند عمًال ارزيابی . ود بکار بندددر زندگی خ" عمًال"ماترياليستی را 

اين نظر .  ماترياليستی را بکار گيرد، بايد يک نظر ماترياليستی داشته باشد
در اين صورت .  ماترياليستی را پيشاهنگ برای او تهيه می بيند، يعنی بايد تهيه ببيند

ر کند و ماهيت طبقاتی پيشاهنگ مجبور است هر حادثه اجتماعی را برای توده ها تفسي
  . آن را نشان دهد و بگويد که طبقه نسبت به آن چه موضعی بايد اتخاذ کند

  
     مثًال نمونه رفراندوم را در نظر بياوريد، يا مجلس مؤسسان را يا قانون اساسی را 

مجلس "حزب توده را در قبا ل شرايط موجود يا " کميته مرکزی"يا موضع گيری 
در يک پروسه همه ی اينها را " فوت وقت"هنگ می بايست بدون را، پيشا" خبرگان

برای  توده ها  تشريح کند، ماهيت طبقاتی آن را بشکافد و نشان دهد و به توده ها 
بفهماند که هر يک از اين وقايع در جهت منافع چه کسانی، چه طبقاتی و برعليه چه 

گيرد، پيشاهنگ برای توده ها و يا اگر شاه مردم را به زير رگبار می .  طبقاتی است
تشريح می کند که اين عمل از چه موضع طبقاتی است و چرا؟  اگر تحصن کارگران 
را به خون می کشند، اگر خلق  ُکرد را قتل عام می کنند، اگر به سرمايه داران کله 

اندرون از طعام "گنده ميلياردها  تومان وام می دهند و در مقابل به کارگران می گويند 
، پيشاهنگ برای آنها تشريح می کند که اين همه "خالی دار تا در آن نور معرفت بينی

 -از کجا ناشی می شود و در اين پروسه ارزيابی ماترياليستی، تحليل مارکسيستی
 آن را بکار لنينيستی  خود را وارد طبقه ی  کارگر می کند، به نحوی که طبقه عمًال

او بايد مثًال .  ر وجوه ديگرنيز اين کار را انجام دهدپيشاهنگ وظيفه دارد د.  می گيرد
برای  کارگران تشريح کند که منافع خلق ُکرد، چه رابطه ای با منافع او دارد و طبقه 

  .کارگر چه موضعی بايد نسبت به اين  وقايع و حوادث داشته باشد
  



معنايش همين  لنينيسم  صحبت از همگامی با توده ها می کند، -     وقتی  مارکسيسم 
همه و هر "يعنی از زندگی و موقعيت اجتماعی توده ها، راجع به مسائلی که .  است

 لنينيستی، تحليلی -تحليلی مارکسيستی" کس بنا به سليقه خود صحبت يا نجوا می کنند
اپورتونيست های ما .  از موضع  پرولتری  ارائه دادن و آن را ميان توده ُبردن است

هنگام رفراندم آنقدر صبر می کنند تا ده روز مانده به رفراندم، آنوقت چه می کنند؟  به 
يک اعالميه می دهند که ما به اين داليل شرکت نمی کنيم  و در همين جا وظيفه ی 

 را هزار لنينخود را تمام شده می دانند و با آنکه ادعا می کنند کتاب چه بايد کرد؟  
 اکونوميستی ارائه می دهند و آن را اينطور می بار خوانده اند، از احکام باال تفسيری

پيوند "و آنوقت اين را به حساب "  همان کاری را کنيم که توده ها می خواهند"فهمند 
  .جا می زنند و برای آن الم شنگه به راه می اندازند" عشق به توده ها"، "با توده ها

  
 همه جانبه ی سياسی را  در آخر همان پاراگراف ذکر شده، هدف افشاگريهایلنين     

هدف افشاگريهای همه جانبه ی سياسی پرورش روح فعاليت انقالبی . متذکر می شود
افشاگريهای سياسی می خواهد با ايجاد تحول در نظرات توده ها و .  توده ها می باشد

با مادی کردن ايده های انقالبی در آنها، توده های کارگران را به عرصه فعال مبارزه 
تمام فعاليت انقالبی اينجا خود را نشان می .  ی بکشاند، يعنی به عرصه تغييرانقالب

و هم در اينجاست که يکی ديگر از مهمترين .  دهد و خود را به محک می سپارد
وظيفه ای که مرکز ثقل  تمام وظايف ديگر است .  وظايف  پيشاهنگ نمودار می شود

يعنی تعيين .  اقعی اش را باز نمی يابدو بدون انجام آن در حقيقت  پيشاهنگ مفهوم و
شيوه های مبارزه و از آن ميان شکل اصلی مبارزه که قادر است آن ايده ها را تحقيق 

بايد اين انرژی انقالبی آزاد شده را در کانالی هدايت کرد که بتواند به نتايج .  بخشد
ت کنيم هر چه مطلوب برسد و اين نتيجه مطلوب اگر بخواهيم به طور کلی از آن صحب

وسيعتر کردن دامنه ی مبارزات و تحکيم موقعيت پرولتارياست و همۀ اينها به سوی 
بايد .  يک هدف که همانا کسب قدرت سياسی از جانب پرولتارياست، هدايت می شود

اهداف مبارزه را برای توده ها تشريح کرد، سپس شيوه مبارزه را، راه دستيابی به آن 
 بايد اشکال سازمانی اين مبارزه را تعيين نمود و اين همه را به . اهداف را نشان داد

  .توده ها قبوالند و روحيه تشکيالتی و نظم پذيری را در آنها به وجود آورد
  

 همه اينها را در دو جا به طور کلی بازگو کرده است، يکی در مقابل اشرف     رفيق 
  :اين سئوال که

  
  چه بايد کرد؟  در اين مورد به نظر شما -     س
 همانطور که گفتم بايد اوضاع را برای مردم تحليل کنند و نشان دهند چه طبقه -     ج 

يا طبقاتی حکومت را در دست دارند و چه نيروهائی در ميدان مبارزه هستند و چه 
  .٢٣ص " نيروهائی را می توان به ميدان کشيد و به چه شيوه بايد مبارزه کرد



  
يعنی فکر می کنيد که همينقدر که گفتند فالن موضوع فالن ... "گر     و يا در جای دي

ولی الاقل برای . حالت را دارد و وضع را روشن کردند، وظيفۀ آنها تمام است
مارکسيست ها اين تازه طرح وظيفه است و تبليغ مارکسيستی عالوه بر افشاگری بايد 

فت بحث اصلی بر سر  می گمارکس.  راه حل موضوع  طرح شده را نيز ارائه کند
اگر يک سازمانی که مدعی مارکسيسم است فقط به تشريح .  تغيير جهان است

حتی اگر علل به وجود .  چگونگی بازگشت اختناق بپردازد، هنوز کاری  نکرده ا ست
بلکه .  آمدن اين وضع را توضيح دهد، هنوز هم وظيفۀ خود را صورت نداده است

 راه حل جلوگيری از اختناق را با توجه به واقعيات و عالوه بر اينها مثًال در مورد
امکانات بايد ارائه کند و نيروهای انجام دهنده اين وظايف را مشخص نمايد و به تشکل 

  ".آن نيروها بپردازد
  

می گفت همواره بايد وضعيت لنين .       در اين جمالت روح ايده های لنين نهفته است
قعيت به عنوان زمينه ای برای بسط و گسترش انقالب از هر مو. موجود را تغيير داد

.  سود ُجست و تمام محک درستی و نادرستی عمل را در اين رابطه ارزيابی می کرد
مسئله بسيج توده ها برای پيشبرد انقالب است و حال آنکه سازمانهای ما از اين مهم 

.  و اساسی را درک کنندغافلند، چون اپورتونيسم آنها اجازه نمی دهد تا اين مسئله حاد 
 را از کار سياسی ديديم، بايد توده ها را تربيت سياسی کرد، يعنی آنها را لنينادراک 

نتيجۀ تربيت سياسی بايد پرورش .  بيدار و آگاه کرد، به منافع واقعی شان آشنا کرد
 روح فعاليت انقالبی باشد، پس توده های به ميدان آمده را بايد سازمان داد تا جنبش

  .بتواند به اهداف خود نائل آيد
  

     وقتی اپورتونيست ها اين سطور را می خوانند، احتماًال خنده استهزا آميزی بر 
لبانشان نقش می بندد و يا در نزد هواداران بی تجربه خود بادی به غب غب انداخته 

ا از اما يک چيز هست و آن اين که تمام اين وظايف تنه! می گويند، همه اينها درست
  . برمی آيد" ستاد رزمنده پرولتاريا"طبقه کارگر، " حزب طراز نوين" عهده

 بگذاريد برای اينکه اپورتونيست ها  لحظه ای  برای اين کشف بزرگ دلخوش باشند، 
اما با اين شرط که ببينيم با قبول اين ُحکم به چه نتايجی می . حرف آنها را قبول کنيم

حزب بر اين اساس قرار دارد که بدون " صل لنينیا"نظر شايع هواداران .  رسيم
طبق اين نظر از آنجا که .  حزب نمی توان استراتژی و تاکتيک انقالب را تعيين کرد

در شرايط فعلی حزب وجود ندارد، بنابراين جنبش نمی تواند استراتژی و تاکتيک 
يشاهنگ وجود اصًال  پ(معنی اين گفته ها چيست؟  پيشاهنگ قادر نيست .  داشته باشد

در نتيجه، خود به خود  پيشاهنگ در مقابل .  به توده ها بگويد که چه بايد بکنند) ندارد
عجالتًا .  سئوال توده ها که چه بايد کرد؟  می گويد صبر کنيد تا حزب تشکيل دهيم

، زمينه کمکی از دست ما ساخته استسرتان به کار خودتان گرم باشد و اگر در اين 



وقتی استراتژی روشن نباشد، وقتی تاکتيک معلوم نباشد، هيچ چيز .  نيممضايقه نمی ک
تمام  .  باقی نمی ماند، ُجز دنباله رو توده ها بودن و لنگ لنگان از پس آن قدم برداشتن

انرژی مصرف می کنند، زحمت می .  سازمانهای ما از ُخرد و کالن چنين می کنند
يدئولوژی رفرميستی، بورژوائی، به دنبال کشند، اما در خدمت چه؟ در خدمت تقويت ا

" رهبری"آنها تحصن می کنند، اينها زود با هم رقابت می کنند تا .  کارگران می دوند
آنها اعتصا ب می کنند، اينها زود کوشش می کنند تا آن را .  آن را به دست گيرند

پشت اصل آنها .  ُ دم خروس از الی قبايشان بيرون آمده است. کنند" سازماندهی"
ضدلنينی، مروج يک ديد  لنينی حزب خود را مخفی کردند تا بتوانند مروج يک ايده

  .  اکونوميستی باشند
  

     وقتی به اينها اعتراض می شود، قيافه حق بجانبی به خود می گيرند و می گويند 
را ديد آقا " واقعيات مشخص" "واقعيات ملموس"شما ذهنی فکر می کنيد، بايد 

در اين مورد خواننده می تواند به .  ندارند" توده ها آمادگی"نيست، " ساعدشرايط م"
چه بايد کتابی رجوع کند که اپورتونيست ها به ظاهر به آن عشق می ورزند، به کتاب 

ببينيد چقدر واژه هائی که اينان در زندگی روزمرۀ سياسی خود بکار می .  کرد؟ لنين
و .   با همان محتوا مطابقت دارد و شبيه استبرند، با آن واژه های اکونوميستی و

ببينيد چقدر اعتراضات و اتهامات اينان به اتهاماتی که اکونوميست ها بر لنين وارد 
را به خاطر آنکه می گفت بايد از آنچه لنين اکونوميست ها نيز . می کردند، شبيه است

.  می نمودند" يفعنصر ابژکت"هست فراتر رفت، متهم به ذهنيگری و کم بهادادن به 
  .اکنون اپورتونيست های ما نيز با همان ديدگاه مسائل را به نقد می ِکشند

  
     اپورتونيست های ما که واقعًا کار می کنند و اين کار را به ُرخ ديگران هم می 

به نظر شما اينها هيچ فايده ای "ِکشند، قيافه حق بجانبی به خود می گيرند و می پرسند 
بگذا ".  يک شکل از مبارزه را مطلق می کنيد"هستيد و " مطلق گرا"د که ديدي" ندارد

 شاگرد او اشرف آموزگار بزرگ و هم از زبان لنينريد جواب اينان را هم از زبان 
اين که شما هر چه برايتان : " قاطعانه در مقابل اينان می گفتلنين.  پاسخ  بگوئيم

ولی من مدعی بوده و هستم که .  ش نبودمميسر بود کرده ايد، من هرگز در فکر انکار
: به دنبال همين می افزايد لنين ". را محدود می کند" مسير"فهم کوته بين شما، دايره 

صحبت کند که کارش " سازمان پيکارجوئی"اين خنده آور است که انسان دربارۀ "
مبارزه اقتصادی با "و يا " نزديکترين درخواست های سياسی"مبارزه در راه 

 در جواب اشرفو رفيق ).  چه بايد کرد؟١١۴صفحه ". (ارفرمايان و حکومت باشدک
منظورتان اين است که سازمان در حا ل حاضر هيچ کاری انجام نمی : "اين سئوال که

من آنچه را که سازمان انجام می .  به هيچ وجه چنين نيست: "پاسخ می دهد"  دهد؟
نا کردن چيزيست و پيشاپيش آن حرکت ولی به دنبال جريان ش. دهد، نفی نمی کنم
  ".کردن چيز ديگر



  
     خواننده می بيند که حتی کلمات تا چه اندازه به يکديگر شبيه اند و حتمًا متوجه اين 
موضوع می شود که جنگ، همان جنگ دو ديدگاه در جنبش کمونيستی است، که 

با اين فرق که در آن . استجنگ بين ديده گاه انقالبی لنينيستی با ديده گاه اکونوميستی 
لنين قدعلم می کردند و در اينجا " مقابل"زمان اکونوميست ها صاف و پوست کنده در 

" اصولی"اپورتونيست های ما خود را در پشت نام لنين مخفی می کنند و با فريادهای 
  .کوشش می کنند همچنان خر ُمراد را پيش برند

  
م برآن است که تنها يک حزب انقالبی می تواند  لنينيس-     اما آيا واقعًا مارکسيسم

  استراتژی وتاکتيک را ارائه دهد؟
ارائه برنامه .   اين با تمام قوانين شناخت و با تمام تجربه های واقعی در تخالف است

مگر خود اين آقايان پشت سرهم برای .  انقالبی ربطی به وجود يا نبود حزب ندارد
گويا آقايان فراموش کردند که ما حزب نداريم و !!!  دولت موقت برنامه صادر نکردند
اما خود اين .  از اينها بگذريم، شايد کار بيجائی بود.  آنها حق چنين کاری را ندارند

کتاب چه بايد کرد؟ که ا پورتونيست ها دل و روده آن را بيرون کشيده اند و آن را به 
آيا لنين اين اثر را به خاطر آنکه .  ُمرداری تبديل کردند، اين را چگونه توجيه می کنند

را که تحليل يک فرماسيون کاپيتال مگر مارکس کتاب .  حزب داشت، توانست بنويسد
است و بر اساس آن استراتژی و تاکتيک کلی پرولتاريای جهان تعيين می شود، به 

ط شرايط ارائه برنامه ی انقالبی را با شراياحتماًال اين آقايان .  کمک حزب نگاشت
  و به همين جهت خود را محکوم می سازند تا دنباله تحقق کامل آن اشتباه می گيرند

رو توده ها باشند و به خود اين فرصت را می بخشند تا به سخنان آنهائی که حرف از 
آنها برای توجيه .  می زنند، برچسب ذهنيگری و امثالهم را بزنند" چيزهای ملموس"

اين را .  خود در مبارزه، در پشت لنين مخفی می شوندناتوانی و محدوديتهای بينشی 
  .بايد فهميد و با آن مبارزه کرد

  
     اما آن کشف اپورتونيست ها، مبنی بر اين که افشاگريهای همه جانبه ی سياسی 

در اين زمينه خواننده می تواند به منبع .  وظيفۀ يک حزب است، آنهم درست نيست
ين است مراجعه نمايد و ببيند لنين چگونه گروهها و اصلی که همانا کتاب مذکور لن

اما .  محافل را به خاطر کم کاری و محدود کردن شعاع افشاگری به باد انتقاد می گيرد
لنين اعتقاد داشت که گروهها و محافل روسيه به شرط تشکل، اين کار را می توانند 

نکه انجام خوِد کار را تا نه آ.  بهتر و با ذخيره انرژی بيشتری انجام دهنددر سطحی 
  .بگذاريد نتيجه گيری کنيم.  تشکيل چنين حزبی به تعويق بياندازد

  
     اگر نگاهی به سازمانها و گروههای موجود در ايران بياندازيم، اگر به عمل آنها 

آنها درک درستی از احکام .  نگاه کنيم، هيچ چيز ُجز اکونوميست خالص نمی يابيم



ثًال درک آنها از افشاگری به چاپ اين يا آن سند، به گزارشی کوتاه از م.  لنينی ندارند
و حال آنکه ديديم لنين دامنۀ افشاگريهای سياسی را تا .  اين يا آن واقعه محدود می شود

ما ديديم که لنين .  کجا می کشاند و انجام آن به چه پيگيری پايان ناپذيری نيازمند است
، پرورش  روحيه انقالبی توده هاربيت سياسی توده ها و افشاگريهای سياسی را برای ت

عصاره انديشه لنين اين . و تشويق هر چه بيشتر آنها به پراتيک انقالبی می خواهد
است، کوشش در ارتقاء هرچه بيشتر پراتيک انقالبی توده ها و باال بردن اشکا ل 

  .مبارزاتی آنها
  

می دانند، آيا "  تشکيالتی-سياسی"ار کار     اپورتونيست ها که خود را اين همه هواد
آنها واژه را می گيرند و محتوای آن را خود .  به هيچ وجه.  همين ادراک را دارند

 تشکيالتی -وقتی اپورتونيست های ما از کار سياسی.  لنينتعيين می کنند، نه آنکه 
ادن، آنهم صحبت می کنند، يعنی با چند کارگر ارتباط برقرار کردن، تشکيل سنديکا د

بدون آنکه برای توده ها روشن کنند اين وسيله در چه محدوده هائی می تواند کارآئی 
آنها هرگز به طور .    تشکيالتی-اين است درک آقايان از کار سياسی.  داشته باشد

.  وسيع، حتی در حد خودشان برای تربيت سياسی توده ها کار فعال انجام نمی دهند
ها نمی گويند به چه شيوه ای بايد مبارزه کنند، تا از آن طريق به آنها هيچگاه به توده 

َاشکال مبارزاتی برای آنها همان َاشکالی است که توده ها . سر منزل مقصود برسند
به شعارهای سازمانها و گروههای موجود نگاه کنيد، همگی .  خود انتخاب کرده اند

گاه کنيد، همه ی آنها شعارهای به شعارها ن.  تثبيت موقعيت موجود را می خواهند
پيش به سوی سنديکا، پيش به سوی " سازمانهای صنفی"آنهم عمدتًا .  سازمانی است
.  و از اين قبيل) اپورتونيست ها می گويند واهللا اين شعار سياسی است(تشکيل شورا 

ه همه قدرت ب شعار لنينکه اگر ) نمی توانند داشته باشند(اپورتونيست ها توجه ندارند
 اين شعار را لنينحتی .   را داد، در آنجا شوراها عمًال قدرتی مادی بودنددست شوراها

بلکه زمانی عنوان .   قدرت شوراها را به دست داشتند، عنوان نکردمنشويکهاوقتی 
عمل .   باشندبلشويکیکرد که شوراها می توانستند عمًال در خدمت پيشبرد اهدا ف 

ت که او همواره در ارائه شعارها به نتايج عملی حاصله لنين درحقيقت بيانگر اين اس
نگاه می کرد و می ديد که آن شعار چه تأثيری در تغيير موازنه نيروهای طبقاتی دارد 

در همين جا يادآوری کنيم که ما .  و اين تغيير در جهت منافع پرولتارياست يا نه
ضيم يکسان گرفتن اين مخالف شعار تشکيل شوراها نيستيم، بلکه آنچه بدان  معتر
اين نيز ُحسن ديگری از .  شوراها با  شوراهائی است که در روسيه به وجود آمده بود

شکل را گرفته اند و محتوای آن را رها کرده .  الگوسازی  اپورتونيست های ماست
  .اند

    
     اينجا قدرت واقعی و عملی در دست ديگران است، آنوقت آقايان شعارتشکيل 

اين سودای  خامی است، اگر فکر کنيم بعد از اين می توان .  ا می دهندشوراها ر



شايد .  چرا اين کار را می کنند.  را مطرح نمود" همه قدرت به دست شوراها"شعار 
و احترام به انقالب کبير اکتبر، الگوی آنجا را می خواهند  لنين به" وفاداری"به علت 
 مبارزه توده ها بود، توده های مسلح آن را شوراها در روسيه محصول!!!  پياده کنند

نه اينکه چند نفر بنشينند، اساسنامه ای  .  به وجود آوردند و از آن حفاظت می کردند
در اين جا اپورتونيست های ما می .  بنويسند و بعد دلشان خوش باشد که شورا دارند

 ای که اين شوراها بايد خواهند حتمًا و اول  شوراها را ايجاد کنند و بعد درباره مبارزه
مقدم " محتوا"بر " شکل"در اين خط فکری همواره ... .  انجام دهند، صحبت کنند

بازتاب عملی  لنين درک فرماليستی آنها از.  هميشه محتوا بايد حبس شکل باشد.  است
.  خود را در تمام شئون نشان می دهد و آنها را تا سطح يک اکونوميست پائين می آورد

 را اخذ می کنند و آن را از روابط عينی جدا می سازند و الگوی خود لنينلمات آنها ک
را به جای واقعيت می نشانند و سپس تصميم به پياده کردن آن در واقعيت می گيرند و 

خنده دار است، ُکرنش " واقعًا".  "مشی توده ای انقالبی"آنوقت اسم اين را می گذارند 
محدود بودن در آن و شوق برنيامدن از ميان آن را در برابر جنبش خود به خودی، 

  ).٢(بناميم" مشی توده ای"
   

     و چگونه ميتوان دنباله روی از جنبش خود به خودی را، با تقديس وضع موجود، 
باور کنيد آنها "به قول رفيق اشرف .  ناميد" انقالبی "و دو دستی به آن چسپيدن را 

 چگونه می خواهند با لفاظی، با کلما ت دهان ُپرکن می بينيد که".   دروغ  می گويند
می بينيد که چگونه آنها نقاب مارکسيسم .  عناصر صادق ولی بی تجربه را فريب دهند

آنها واژه .   لنينيستی خود را پيش برند-بر چهره می زنند تا ايده های ضد مارکسيستی
ونوميستی به آن، آن را تحت  تشکيالتی  را گرفتند، بعد با دادن محتوای اک-کار سياسی

آنوقت اگر کسی يا کسانی  پيدا شوند .  ترويج می کنند"  انقالبی-مشی توده ای"عنوان 
هستيد، " مطلق گرا"و اعتراض کنند و يا مشتشان را  وا کنند، فرياد می ِکشند شما 

"  واقعيات مشخص"شما يک شکل از مبارزه را مطلق می کنيد، شما ذهنی هستيد به 
و بدين ترتيب قصد دارند در ... حرکت  کنيد" جدا از توده"ه نداريد، می خواهيد توج

  .هياهوئی بس بزرگ، حرف معترضين و افشاگران به گوش ديگران نرسد
  

 تشکيالتی صحبت می کرد -وقتی لنين از کار سياسی.       نه آقايان، کمی آرام بگيريد
 سياسی کردن، مناسبات طبقۀ کارگر توده ها را تربيت: اين چيزها را در نظر داشت

را با تمام طبقات ديگر نشان دادن، وحدت و تضاد او را در زندگی روزمره با تمام 
طبقات ديگر نماياندن، اهداف مبارزه را تعيين کردن، آنها را برای توده ها تشريح 

                                                 
کميته " مشی"می تواند درست باشد و آن در صورتی است که اينان يکی از اصلی ترين جنبه های " مشی توده ای"به يک معنا نام  -٢

م قبول داشته باشند و به احترام آنها، نا" اصل"مرکزی حزب توده را که همانا دنباله روی از جنبش خود به خودی است به عنوان يک 
 .در رابطه با خود توده ها مطرح می شود" توده ای"اما منظور اينان اين نيست، بلکه .  گذاشته باشند" توده ای"مشی خود را 

  



ندن نمودن، شيوه مبارزه متناسب با آن اهداف را کشف کردن و آن را به توده ها قبوال
 -اما وقتی شما  از کار سياسی.  و سازمان الزم برای عمل را به آنها بخشيدن

داشتن " حوزه"با چند کارگر ارتباط گرفتن و با آنها : تشکيالتی صحبت می کنيد، يعنی
ما اعتقاد داريم برخالف .  و در تشکيل سنديکاهای صنفی کمک کردن و شرکت کردن

يکی ديدگاه لنينی است، يکی ديدگاه .  ا هم متفاوت استقيل و قال شما، اين دو اساسًا ب
 مخفی لنينما اعتقاد داريم شما خود را پشت نام .  ما با اين دومی مخالفيم.  اکونوميستی

  .کرده ايد و ما وظيفه ی خود می دانيم با اين ديدگاه مبارزه کنيم و آن را افشاء کنيم
  

  
  

  
  
  
   و امکان هجوم امپرياليست ها و امکان هجوم امپرياليست هادرباره شعار تسليح توده هادرباره شعار تسليح توده ها

  
  

اگر شما اعتقاد داريد دولت کنونی وابسته است، :      کم نيستند آنهايی که می پرسند
  پس چرا احتمال هجوم امپرياليست ها را می دهيد؟

  
آنها قيافه .       همين پرسش را اپورتونيست ها نيز می کنند اما به صورتی ديگر

با لحنی که از شادی و تمسخر لبريز است، می گويند ظفرمندی به خود می گيرند و 
از يک طرف می گويند دولت وابسته است و از طرف ديگر می گويند امپرياليستها "

  .، بله آقا تناقض دارد، تناقض"حمله خواهند کرد
  

اين به عهده ی خوِد خواننده است تا در آخر بحث نتيجه .       آيا واقعًا تناقض دارد
در جنبش کمونيستی ايران در تحليل .  عجالتًا بايد خوِد مسئله را شکافت.  گيری کند

يکی ديدگاهی  که هرگونه .  نهائی دو ديدگاه راجع به تغيير و تحول جامعه وجود دارد
تغيير و تحول اجتماعی را  در پرتو تضاد اصلی جامعه که خلق و امپرياليسم است، 

وی از انحاء اين تضاد را کم رنگ کرده بررسی می کند و ديگری ديدگاهی که به نح
و در هر صورت تضاد ديگری مثًال کار و ) و يا حتی در مواقعی محو می کند(

هريک از اين دو ديدگاه به نتايج  خاص .  سرمايه را بنياد تحليل خود قرار می دهد
 اگر ما از جمله جانبدار آن  ديدگاه اوليم و به همين جهت اعتقاد داريم.  خود می رسند

تحوالت اخير کشور ما  بدون  آنکه در  رابطه با اين تضاد و براساس آن تحليل شود، 
  .چيز پوچ و ُمهملی خواهد بود



  
     خواننده می پرسد درست، ولی اين مسئله چه ربطی با مسئله مورد بررسی ما 

 و تحول دارد؟  ربطش اين است، اگر ما از اين ديدگاه به مسئله نگاه کنيم آنوقت  تغيير
رابطه ی امپرياليسم با ماشين دولتی تابعی از تغيير و تحول رابطه ی امپرياليسم با 

  .خلق است
  

     از وقتی که جنبش مبارزاتی خلق ما اوج گرفت، تئوريسين های امپرياليست و 
.  آن را به دست آورند" کنترل"مزدوران آنها تمام کوشش خود را بر اين نهادند که 

آنها تمام تدابير خود را بکار بستند و از روشهای . ، کنترل جنبش بودمسئله اساسی
و .  سياسی و ديپلماتيک گرفته تا سرکوب خشونت بار دولت نظامی، همه را آزمودند

زمانی که ديدند دولت محمدرضاشاه در هيچ حالتی نمی تواند جنبش را تحت کنترل 
يک مرحله نوين مبارزه که در آن درآورد و گسترش بيشتر مبارزه يعنی وارد شدن به 

پيروزی بی شک از آن خلق به رهبری پرولتاريا و پيشاهنگان رزمنده واقعی اش 
آنوقت تدبيری جديد انديشيدند، خيلی آسان و راحت  شاه را از ايران بيرون .  هست

اما وقتی ديگر .  شاه سگ زنجيری امپرياليست ها بود.  بردند و او را خلع کردند
 برای پيشبرد منافع امپرياليستی کارُبردی نداشت، امپرياليست ها از او دست وجود او

چه کسانی می توانستند .  شستند و حتی به اعدام اعوان و انصارشان راضی شدند
کسانی که می توانند از يک سو، جنبش را کنترل کنند و از شتاب .  جايگزين آنها شوند

آيا خواننده  به ياد .  رين منافع او را حفظ کنندتند آن بکاهند و از سوی ديگر، اساسی ت
می آورد چگونه بالفاصله بعد از به قدرت رسيدن حکومت امروزی، پايان انقالب 

.  آيا به ياد دارد که هرگونه اعتصاب و اعتراض، نام خيانت به خود گرفت.  اعالم شد
وليدی که يکسره همان ت!  اما کدام توليد.  به گردش درآيد" چرخ توليد"می بايست 

را به ياد دارد " پاکسازی"آيا خواننده روز.  درجهت منافع امپرياليست ها گردش دارد
و آيا نسبت به اين مسئله انديشيده است که پاک کردن شعارهای انقالبی از روی 

اين شعارها .  ديوارها، آن هم عمدتًا در شلوغترين  نقاط شهر چه معنی ای دارد
دند؟  پاکسازی هيچ چيز نبود ُجز پاک کردن ذهن انقالبی توده ها، برعليه چه کسانی بو

ُجز محو تفکرانقالبی شان که اين گونه از آنها بيرون آمده و حضور خود را در تمام 
آنها می خواستند توده ها را از خاطرات .  هستی مادی جهان اطرافش نشان می داد

ه ها هر زمان با نگاه انداختن به گذشته، تا مبادا تود.  مبارزاتی  گذشته اشان جدا سازند
اين همه برای .  به انديشه مقايسه آن با حال بنشيند و آرمانهايشان دوباره زنده شود

اين همه برای چه؟  برای  آنکه قدرت  .  فرونشاندن آتش و غليان انقالبی توده ها بود
ايان نرسيده بود و از از يک سو انقالب هنوز به پ.  طلبان، ديگر به قدرت رسيده بودند

توده ها پيش می رفتند، می .  پايان انقالب را اعالم کرد" می بايست"سوی ديگر 
  .پس دولت کنونی همه اين وظايف را برعهده  گرفت.  بايست آنها را دمی نگاه داشت

  



امپرياليسم هرگز قادر به .       اما فريب توده ها چيزيست و تخفيف تضادها چيز ديگر
.  ضاد بين خود و خلق ها نيست، اين از ذات طفيلی گری آن ناشی می شودتخفيف ت

تضاد می " تخفيف"همواره بودند کسانی که فروکش کردن مبارزات طبقاتی را دال بر 
و مهد " شکوفه"دانستند و درنتيجه به دره ی هولناکی در می افتادند که ُپر از 

" مبارزه طبقاتی" تفاوت بين اينان هرگز درک درستی از.  نظام بود" شکوفائی"
امروز همه با خون و گوشت خود حس می کنند که .  نداشتند" مناسبات طبقاتی"و

تضادهای مهم سرجای خود .  مناسبات بنيادی تغييری نکرده است، همان هست که بود
درنتيجه به شرط آگاهی مردم، با عطف به تجربه اخير مبارزاتشان و .  با قيمانده اند

ها به انرژی مخرب انقالبی و تاريخ سازشان روز به روز خيزش انقالبی اوج آگاهی آن
اگر انقالب ما، انقالبی است که به آن فرمان ايست داده اند، اگر .  بيشتری می گيرد

انقالب ما، انقالبی خفه شده است، اين وظيفه نيروهای صديق خلق است که آن را زنده 
در اين راه پيشاهنگ  قدمی بر ندارد، خود توده ها حتی اگر .  کنند و آن را پيش ببرند

  .  به پيش خواهند رفت، اما با نتيجه ای معلوم يعنی شکست محتوم
  

.       همين امروز، جنبش روز به روز راديکاليزه تر می شود و اوج بيشتری می گيرد
ه نگاهی به مبارزات خلق ُکرد بياندازيد، به مبارزات خلق ترکمن نظاره کنيد، ب

اين همه تحصن کارگران و کارمندان را ببينيد، .  مبارزات خلق عرب نظر بيافکنيد
  .همه اينها دليل اين مدعاست

  
     غير از اينها تظاهرات اول ماه مه چپ ها را و پس از آن تظاهرات ضدآمريکائی 
و ترکيب عناصر شرکت کننده در آن را در نظر مجسم کنيد و با موارد قبلی مقايسه 

ائيد و آنوقت ببينيد آيا ُجز اين نتيجه که جنبش روز به روز راديکاليزه تر می شود، نم
  . نتيجه ديگری باقی می ماند

  
     با توجه به اهميتی که امپرياليسم برای ايران چه از نظر اقتصادی و چه از نظر 

ان مسلمًا تا وقتی که اطمين.  سياسی قائل است، تا کی دست روی دست خواهد گذاشت
به محض .  داشته باشد خوِد نيروهای داخلی می توانند جنبش را خفه و يا سرکوب کنند

اين که امپرياليست به اين نتيجه برسد که ديگر نيروی کنونی قابليت کنترل را ندارد، 
  .مجبور است خود آشکارا به مقابله برخيزد

  
يا نبودن دولت خالصه      پس امکان هجوم امپرياليست ها را نبايد در وابسته بودن 

رابطه امپرياليست .  کرد، بلکه در رابطه با سطح و وسعت جنبش خلق بايد نگريست
  .ها با دولت تابعی از رابطه آنها با کل خلق است

   



     اما غير از اين دليل اصلی، داليل ديگری نيز هست که يکی از آنها مربوط به 
ياليست ها در رابطه با حاکميت اساسًا امپر. ساخت خود دولت امروزی می شود

سياسی، دولتی می خواهند که بيانگر سلطه مستقيم آنها باشد تا در اجرای  تمام سياست 
.  های خود و تحرکی که اين سياست بايد داشته باشد،  با سد و مانعی برخورد نکنند

الگوی شاه را در نظر بگيريد که چگونه سِگ رام امپرياليست ها بود و چگونه 
و حا ل آنکه دولت کنونی که البته وابسته .  لکت را دو دستی تقديم آنها نموده بودمم

در خود عناصری دارد "است، تحت تأثير مبارزات توده ها، الاقل در شرايط کنونی 
" موانعی"که اينان مزدور و خود فروخته نيستند و بی شک در اجرای سياست ها 

در هر صورت با مجموع داليل ذکر شده، امکان هجوم ).  ٣(ايجاد می کنند
خلقهای تحت ستم دنيا بارهای بار اين تجربه تلخ را .  امپرياليست ها به وجود می آيد

آزموده اند و شرافت انقالبی پيشاهنگ ُحکم می کند تا اين درس بزرگ تاريخی را به 
 مقابله با چنين حادثه ای ضمن پيشبرد مبارزات آنها، آنان را برای.  توده ها بياموزد

  .آماده بنمايد
  

آنها با .  سرشان در الک خودشان است.       اما اپورتونيست ها يک جانبه نگر هستند
را " لحظه"آنها .  چه می توانند بکنند، همان را می کنند" امروز"خود فکر می کنند 

و ) ت ها استاين يکی ديگر از خواص اکونوميس(را نمی بينند " پروسه"می بينند و
نمی .  به همين جهت هيچ نقشه ای منطبق با روند واقعيت عينی نمی توانند داسته باشند

آنها هميشه سربزير دارند، نه آنکه با قامت راست راه .  تواند حال را با آينده پيوند دهد
با هزار نقل و قول از مارکس و .  ديدشان فراتر از نوک بينی يشان نمی رود.  روند
استفاده کرد و وقتی " شرايط دموکراسی"می کنند که بايد از " ثابت" و لنين، انگلس

 را نقد می کنند، نارسائی ها و ناکافی بودن ديدگاهشانکسی يا کسانی می آيند و 
کارهايشان را متذکر می شوند، مسئله را همانطور که گفتيم شلوغ می کنند تا در 

فرياد می کشند و به دروغ می . پارندهمهمه، مسئله اصلی را به باد فراموشی بس
استفاده کرد، بايد از همين حاال " شرايط دموکراسی"به نظر اينها نبايد از : "گويند
بگذاريد آنها به همين چيزها دلخوش کنند، بگذاريد آنها فرياد ".  اند"چپ"اينها .  جنگيد

  .د را بزنيمبکشند و همهمه کنند و ما در ميان اين صداهای ضدونقيض حرف های خو
    

.       بحث خود را در رابطه با يکی ديگر از اتهامات اپورتونيست ها ادامه می دهيم
" کار تشکيالتی"به .  اپورتونيست ها می گويند اينها به تشکل توده ها اهميت نمی دهند

گره قضيه در کجاست؟  مسئله اينست که .  بهاء نمی دهند و خزعبالتی از اين قبيل
همين جا توضيح دهيم که .  ط وظيفه ی متشکل کردن توده ها را نداردپيشاهنگ فق

برای  يک کمونيست، در درجه اول محتوای عملکرد اين تشکل در مبارزه طبقاتی 
                                                 

آمريکای التين ، آفريقا نمونه های .   در هر صورت دولت کنونی بهترين دولت ممکنه برای امپرياليسم نيست و اين چيز غريبی نيست-٣
  . که چگونه امپرياليست ها دولت های وابسته خود را تعويض می کنندبسيار به دست می دهد



سياست "و" سياست تريديونيونيستی" چگونه بين لنينببينيد .  اهميت بسيار دارد
ی و جوهر انقالبی مرزبندی می کند و ماهيت رفرميستی اول" سوسيال دموکراسی

ما تا حدی اين مسئله را قبًال شرح داده ايم و در اين جا ديگر .  دومی را تشريح می کند
گفتيم که پيشاهنگ تنها وظيفه ی متشکل کردن توده ها را ندارد، . به آن نمی پردازيم

در هر .  بلکه عالوه بر آن، وظيفه حفظ اين تشکل نيز بر عهده ی پيشاهنگ است
ن از تاريخ جامعه مفروض، متناسب با شرايط مبارزه طبقاتی که شيوه ها و مقطع معي

تدابير مبارزاتی دشمن از جمله عوامل مهم آنند، تنها شکلی از تشکل می تواند قادر به 
 اشرفخوِد رفيق (بنابراين بحث بر سر انکار تشکل نيست . حفظ و صيانت خود باشد

ارگری کار خوبی است، ولی با اين تشکيل شوراها و سنديکاهای ک: "می گويد
يا در ".  سنديکاها و شوراهای صنفی نمی توان با هجوم نظامی امپرياليسم مقابله کرد

 از بردن ايدئولوژی مارکسيستی و شرکت در پروسه تشکل طبقه کارگر ۵٨صفحه 
در سازمانهای صنفی و سياسی و گسترش دادن صفوف سازمان توسط  کادرهائی از 

ولی وظيفه ی ما به همين جا ختم "اه صحبت می کند و آنگاه می افزايد کارگران آگ
، بلکه بحث بر سر آن ")نمی شود و حتی اين وظيفه ی عمده ما را تشکيل نمی دهد

است که در  شرايط  ما اين چه شکلی از تشکل است  که می تواند واجد کيفيت دفاع 
وقتی  رفيق . رزه را تداوم بخشدامر مبا.  از خود باشد، می تواند خود را حفظ کند

تنها : اين شکل را نيز تعيين کرده است" بايد توده ها را مسلح کرد: " می گويداشرف
  . ارتش خلق می تواند قابليت حفظ بسيج توده ها را داشته باشد

  
     اما به بسيج و حفظ بسيج توده ها چه نيازی است؟  امپرياليسم و دشمنان خلق 

آنها ارتش دارند و همواره در لحظه قطعی با اتکای به .  ن يافته انددارای زور سازما
برای مقابله با نيروهای مادی، بايد به .  اين وسيله بر سر توده ها هجوم می آورند

بنابراين متشکل کردن توده ها می خواهد زور پراکنده .  نيروی مادی توسل ُجست
بی شک .  اومت دشمنان خود را ُخرد کندتوده ها را متمرکز سازد، تا بتواند حمله و مق

برای ادامه ی اين جنگ تا لحظه پيروزی، تا وقتی که جامعه طبقاتی هستی دارد، نياز 
پس توده ها در مقابله با امپرياليسم، برای .  به حفظ اين شکل نيز احساس می شود

بايد .  ارتشادامه انقالب بايد زور خود را سازمان دهند، آنهم در عاليترين شکل يعنی 
  .ارتش را به وجود آورند

  
دشمن در تعيين شيوه ی مبارزه خلق بی اثر نيست، بلکه اين دو به       شيوه مبارزه

اگر قبول داريم که سلطه امپرياليسم بر .  نحوی ديالکتيکی يکديگر را تعيين می کنند
د، پس بايد از هم کشور ما پايان نيافته، اگر قبول داريم که بايد انقالب را به پيش ران

اکنون در فکر تدارک وسائل آن بود و تمام تجربيات خلق های جهان و از جمله تجربه 
با اين سنديکاها و شوراهای صنفی نمی توان با هجوم "خلق خودمان نشان می دهد که 
پس بايد به آن حلقه اصلی چسبيد و آن را )  ۶٣صفحه " (نظامی امپرياليسم مقابله کرد



چه کسی  .  با ارتش ضدخلقی تنها با ارتش خلق می توان  مقابله کرد.  دبه دست آور
اين پيشاهنگ است که با آگاهی به قانونمندی .  بايد اينها را به توده ها بگويد، پيشاهنگ

های حرکت مبارزه، استمرار انقالب را تضمين می کند و توده ها را در اين راه ُپر 
  .پيچ و خم هدايت می کند

  
ابراين همانطور که گفته شد مسئله بر سر انکار آن َاشکال از مبارزه نيست که      بن

در شرايط فعلی ميسر است، بلکه مسئله بر سر تعيين دقيق اهميت هر يک از اين 
اشکال و سرانجام تعيين شکل اصلی مبارزه و شکل اصلی تشکل است، يعنی آن شکل 

  .   تضمين کنداز مبارزه و تشکل که بتواند ادامۀ انقالب را
  

" پروسه"و نديدن " لحظه"     در قسمتی از اين بخش، اپورتونيست ها را به ديدن 
برخی از آنها زمانی .  اکنون جای آن دارد تا داليل خود را شرح دهيم.  متهم کرديم

تنها ره "و يا " ارتش خلقی به پا می کنيم، ميهن خود را رها می کنيم"شعارمی دادند 
ما نمی ".  پيش  به سوی هسته های مسلح کارگری"و يا " سلحانه استرهائی، جنگ م

خواهيم آنها را با اين سئوال بيازاريم که چه اقدامی در اين راه کرده ايد؟  نه اين را 
بايد در جای  ديگر بررسی کرد، بلکه می خواهيم  بپرسيم اگر اينان در نشريات مدام 

است، که امپرياليسم همچنان پا بر جا مانده است تذکر می دهند که انقالب پايان نگرفته 
و سخنانی از اين قبيل به چه دليل از شعار پيشين خود دست کشيدند؟  چرا ديروز اين 

بگذاريد حاالت مختلف آن را .  است" چپ روی"نبود، اما امروز" چپ روی"شعار 
  .بررسی کنيم

   
ه شعار ديروزشان نادرست بود،      يا اپورتونيست ها امروز اعتقاد پيدا کرده اند ک

پس صداقت انقالبی ُحکم می کند که اين را واضح و روشن برای توده ها، برای آن 
صدهاهزار نفری که با اين شعار گلويشان را پاره می کردند، صاف و پوست کنده 

امروز ديگر آن کارها را قبول ندارند، " بالندگی"تشريح نمايند و بگويند بنابر خاصيت 
که دراين صورت نيز بايد تفاوت اين دو " شرايط فرق کرده است"نکه اعتقاد دارند يا آ

اما اصل قضيه اين است که اپورتونيست ها که دنباله رو .  را توضيح دهند" شرايط"
توده هايند، تحت تأثير توده ها دچار هيجان شدند و به همين جهت حرفهائی ميزدند که 

و وقتی توده ها که ) هيچ اقدامی در جهت آن نکردندچون (خود بدان اعتقاد نداشتند 
مبارزه خود به خودی خود را انجام می دادند، کمی شورشان فرو خوابيد، اپورتونيست 

حقيقت اين است که اين اپورتونيست ها نبودند . روحی شدند" پژُمردگی"ها نيز دچار 
ا مجبور به دادن چنين که اين شعار را می دادند، بلکه اين توده ها بودند که آنها ر

وگرنه مدت ها بود که توده ها به عرصه فعال مبارزه کشيده شده .  شعارهائی کردند
و اين اپورتونيست ها " رهبران، ما را مسلح کنيد"بودند و بعد خود فرياد می زدند 

ما می دانيم که هنوز توده ها "همزمان با آن در اطالعيه و اعالميه خود می نوشتند 



آنها هيچ وقت نقش پيشاهنگ برای خود قائل ).  ٤"(مبارزه مسلحانه را ندارندآمادگی 
آنها دنباله رو !!).  چون حزب، ستاد رزمنده پرولتاريا وجود ندا شت(نبودند و نيستند 

غنای شعارهايشان بستگی .  توده ها هستند، به همين جهت اينجا رابطه برعکس است
به خودی خود تا کجا توانست رشد کند و آنوقت به اين دارد که جنبش خود به خودی، 

" حرکت کردن براسا س واقعيات مشخص"اين آقايان دنباله روی خود را از توده ها 
آنها دنباله رو توده ها هستند و به همين جهت هيچ گونه پيوند منطقی بين ... می خوانند

ن آقايان وقتی کسانی آنوقت همي.  شعار ديروز و شعار امروزشان نمی توانند، پيدا کنند
پيدا می شوند که می گويند بايد توده ها را مسلح کرد، ابرو در هم می کشند، روی 

که نيست، (فرض کنيم چنين باشد .  ترش می کنند و می گويند توده ها آمادگی ندارند
اما چه کسی  بايد توده ها را آماده کند، چه کسی ).  ما مثال های عينی را قبًال آورديم

چه کسی بايد آنها را به قبول شيوه های .  د منافع واقعی آنها را به آنها بفهماندباي
ولی آقايان خود می گويند ما پيشاهنگ نيستيم .  درست مبارزه تشويق نمايد، پيشاهنگ

  .  و ما نيز به اعتبار عملشان اين را قبول می کنيم
  

 بايد مسلح کرد، پس اعتقاد      آنها به ما می گويند چون شما می گوئيد توده ها را
 با ظرافت بسيار اين  اشرفاتفاقًا  رفيق.  داريد همين حاال بايد جنگيد و اين نمی شود

 اگر بخواهيم -س: "آنجا که اين گفتگو در می گيرد.  مسئله را توضيح داده است
 بايد خلق را - ج- و اگر نخواهيم بجنگيم-س.  بايد خلق را مسلح کنيم-ج... بجنگيم

گرچه جنبه ای از اين مسئله را در سطور فوق توضيح داده ." يشتر از آن مسلح کنيمب
  .ايم، ولی الزمست از جنبه های ديگر نيز به مسئله بپردازيم

  
.      داشتن يک وسيله به مفهوم آن نيست که بوالهوسانه و يا فورًا آن را بکار بگيريم

همين چماق بدستان .  می کنديک مثال ساده برای ذهن آقايان مسئله را روشن 
آنها می فهمند که مبارزه و انقالب ادامه دارد و فکر می .  امروزی را در نظر بگيريد

.  کنند که بايد در مقابل آن ايستاد و جلوی آن را گرفت، پس خود را سازمان می دهند
هند می دهند چماق های قلچماق درست کنند، اينها را در خانه يا خانه هائی جای می د

و به هنگام تظاهرات  ضدآمريکائی و يا تظاهراتی که به نفع زحمتکشان برپا می 
اتومبيل هائی که از پيش تهيه شده، .  شود، خود در مناطق مختلف پخش می شوند

چماق ها را بار می کنند و در محل موعود بين دست ها تقسيم می نمايند، آنگاه چماق 
ند، آنها را زخمی و مجروح می کنند، صفوفشان بدستان شعارگويان به جمعيت می تاز

اما با .   نفرند و در هر تظاهراتی هستند٣٠٠ تا  ٢٠٠اينها فقط .  را پراکنده می کنند
اتحاد اتحاد، ضرورت "اين همه، فرياد صدها هزار نفر که گلويشان را پاره می کنند 

ست، آزادی پيروز ارتجاع نابود ا"و يا وقتی ديگر خيلی خشمگين می شوند" انقالب

                                                 
  .، درباره واقعه تبريز۵۶ نقل از اعالميه اسفندماه -۴



مانع از آن نمی شود که چند صد زخمی و مجروح و حتی کشته از صفوف " است
جمعيت بيرون آيد و مانع از آن نمی شود که حتی تظاهرکنندگان نتوانند برنامه خود را 

  . به پايان برسانند
  

ان از يکی اين که اين چماق بدست.       از اين مثال ساده، دو نتيجه می خواهيم بگيريم
چماق خود در همه موارد استفاده نمی کنند، بلکه در مقابله با نيروهای مترقی از آن 

اما اينها اين هشياری را دارند که از پيش چماقهای خود را بسازند و . سود می جويند
اين مثال را کمی وسعت بخشيد و به عرصه فراختر .  خنجرهای خود را آبديده سازند

د که فرماندهان مرتجع ارتش درصدد به اصطالح بازسازی آن می داني.  آن بکشانيد
.  هستند و از اين ِگله دارند که چرا به آنها اجازه سرکوب مردم بی گناه داده نمی شود

 افسری که در ارتش ايران جانبدار او هستند، اظهار ١۵٠٠٠آمريکا از داشتن 
انقالب خود را آماده می اين همه برای چه؟  آيا ُجز اينست که ضد.  خشنودی می کند

می خواهيم بپرسيم چرا جانب انقالب اين هشياری را نداشته باشد، چرا او از .  کند
زيرا خلق می خواهد (پيش خود را برای مقابله با حادثه ای که حتمًا اتفاق خواهد افتاد 

  .آماده نسازد) انقالب خود را به پيش ببرد
  

اتحاد اتحاد، ضرورت : "ر که می گويند     دوم اين که فرياد چهارصدهزار نف
، مانع از آن نمی شود که در "ارتجاع  نابود است، آزادی پيروز است"و يا " انقالب

مسئله اين نيست که تظاهرکنندگان نيز .  عمل ارتجاع  کامياب و آزادی نابود گردد
اين مسئله حتمًا چماق بردارند و به مقابله با چماق بدستان برخيزند، بلکه تأکيد روی 

چرا که .  نمی توان خنثی کرد" شعار انقالبی"است که جواب چماق و اثر آن را با 
او عمل می کند و .  ضدانقالب در مقابل تو قرار دارد و در حال عمل کردن است

بازهم اين مثال را کمی .  آنوقت تو با نصحيت و اندرز بخواهی در او تأثير بگذاری
ِ صرف داد و بيداد کردن و اظهار . تر آن بکشانيدوسعت بخشيد و به عرصه فراخ

ناراحتی از بازگشت ديکتاتوری و اعالم اين که صدای چکمه فاشيسم را می شنويم، 
و به طور مادی اين " عمًال"مسئله اينست که بتوانيم .  نمی تواند قضيه را فيصله دهد

له با ارتجاع به خودی بايد توجه داشت َاشکال مبارزه و مقاب.  کوشش ها را خنثی کنيم
تعيين نمی شود، بلکه اين َاشکال در ارتباطی ديالکتيکی با شيوه ها " فی نفسه"خود و 

ما می دانيم و تجربيات تاريخی بسيار اين .  و تجربيات حريف مقابل تعيين می شوند
را نشان داده است که امپرياليست ها همواره درصدد بسط سلطه خودند و در تعقيب 

به .   از بکارگيری هيچ وسيله و ارتکاب به هيچ جنايتی خودداری نمی کننداين هدف
  . همين جهت ما بايد چهار دست و پا نعل شده باشيم

  
     َاشکال کار صرفًا سياسی يا سياسی صنفی، آنچنان َاشکالی هستند که تا حدی 

.  ی فهمنداين را کارگران ما نيز خوب م.  خاص می توانند مبارزه را به پيش ببرند



آقا : "بگذاريد مثالی را که يکی از اين کارگران در تأئيد اين ُحکم گفته است، ذکر کنيم
درسته، مثل دنده ماشين، دنده يک را که ميزنی تا جائی می کشد، اونجا که رسيد بايد 

ولی در شرايط ميهن ما به خصوص، امپرياليسم و دشمنان خلق "... رفت تو دو
يوه مبارزه را نيز ندارند و به علت موقعيت خود نمی توانند شکيبائی بسط همين ش

اينجاست که وجه ديگر .  درصدد مقابله با آنها برنيايند و به شدت آنرا سرکوب نکنند
يک خلق مسلح بهترين "عالوه بر اين که .  ضرورت تسليح توده ها نمايان می شود

  سايه سالح، خود زمينۀ "...وسيله برای جلوگيری از ماجراجوئی امپرياليسم است
  . کارکرد ديگر شيوه های مبارزاتی است

  
.       اما در هر صورت خلق های ما برای کسب حقوق خود، چگونه بايد اقدام کنند

چرا خلق ُکرد در مقابل حمالت سبعانه ارتش، بنده .  بايد آنرا گدائی کنند يا آنرا بستانند
: اين روشن است.  ود را بر زمين بگذاردچرا خلق ترکمن اسلحه خ.  وار تسليم شود

هرکس که برعليه خلق و مردم زحمتکش سالح برمی کشد و در مقابل آنها می ايستد، 
به همين .  چرا خلق با ضدخلق نجنگد و در مقابل آن به مقابله برنخيزد.  ضدخلق است

، می کند" تحول اوضاع" ضمن آنکه جنگيدن را موکول به اشرفدليل است که رفيق 
يکی آنکه در هر صورت .  اما با قاطعيت در مورد دو مسئله اظهار نظر می کند

جنگ را از همين حاال بايد تهيه ديد، يعنی به طور کلی ارتش خلق را، و ديگر  وسيله
  .اين که هرکجا که به خلق حمله نظامی شود، بايد به مقابله با آن پرداخت

  
اين شوراها، اين سنديکاها را می :  می گويداشرفرفيق .       اما فقط يک نکته د يگر
آيا او در گفته خود محق است؟  الزم نيست برای اثبات . توانند يک شبه نابود سازند

اين ُحکم به تجربيات خلق های ديگر اشاره کنيم، خلق ما و در درون آن پرولتاريا خود 
 سال ١٢. اد بياوريد را به ي٣٢ تا ٢٠فاصله سالهای .  اين تجربه تلخ را آزموده است

اما اين همه بساط ...  سال کارتوده ای ١٢ سال کار سنديکائی، ١٢، "دموکراسی"
يکشبه برچيده شد، چرا که رهبران خائن جنبش هرگز در فکر آن نيافتادند تا خلق را 

بايد گذشته را ديد و از آن تجربه گرفت و .  برای  مقابله با چنين حادثه ای آماده کنند
  .اغ  راه آينده کردآنرا چر

  
 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !!به چه معنی استبه چه معنی است" " طبقه کارگر شعار مستقل سياسی نداردطبقه کارگر شعار مستقل سياسی ندارد""
  

  
     اين بحث دارای  دامنه وسيعی است و بايد به صورت مستقل و به تفصيل توضيح 

  .معذالک بايد تا آنجا که در حوصله اين مقاله هست، به آن پرداخته شود.  داده شود
   

او برای حفظ و يا بسط و .   هر طبقه اجتماعی دارای منافع خاص خود است    
 -گسترش اين منافع، با طبقات ديگر به مبارزه بر می خيزد تا موقعيت اقتصادی

اينکه تا چه حد موفق شود، به طور کلی به .  سياسی هر چه عاليتری را به دست آورد
پرولتاريا .  در آن قرارگرفته استشرايط تاريخی و سياسی بستگی دارد که آن طبقه 

اما تحقق اين منافع .  نيز به عنوان يک طبقه اجتماعی دارای منافع خاص تاريخی است
  .با شرايط تاريخی جامعه مشخص مشروط می شود

  
اما .       مثًال يکی از شعارهای مستقل طبقه کارگر، ديکتاتوری پرولتاريا است

ار را تحقق بخشد که نيروی مادی الزم برای ِاعمال پرولتاريا زمانی می تواند اين شع
آن را داشته باشد، وقتی می تواند آن را ِاعمال کند که توازن  نيروهای طبقاتی به نفع 

  .او باشد
  

     يا مثًال يکی ديگر از شعارهای مستقل طبقه کارگر، اشتراکی کردن تمام وسائل 
ين شعار را ادامه دهد و آن را تحقق بخشد اما زمانی پرولتاريا می تواند ا.  توليد است

  . که توليد و مالکيت به حد معينی از تمرکز خود رسيده باشد
 از انقالب پرولتری صحبت لنين و حتی انگلس و مارکس بايد توجه داشت که وقتی 

می کنند، منظورشان  مقطعی از تاريخ است که جامعه به آن حد از رشد خود رسيده 



اما در کشورهای زير .  ب سوسياليستی را در دستور روز قرار دهدکه می تواند انقال
در اين جا اقتصاد يک اقتصاد طفيلی با رشد .  سلطه وضع به قرار ديگر است

ناموزون است، از يک طرف سرمايه در مقابل  تمام خلق ايستاده است و از سوی 
ر بخشهای گوناگون ديگر اين سرمايه در َاشکال متفاوت و روابطی متفاوت به استثما

مثًال سرمايه از طريق کارکرد قانون ارزش اضافی کارگر را که .  خلق می پردازد
اما همين سرمايه، استثمار دهقانان .  فاقد هر گونه وسائل توليد است، استثمار می کند

بعد از اصالحات (به دهقانان قطعه زمينی می دهد .  را به شکل ديگری انجام می دهد
، اما توليد و بازتوليد اين دهقان بستگی تام به مقدار سرمايه ) نظر بگيريدارضی را در

ای دارد که در اختيارش هست و چون خوِد دهقان فاقد چنين سرمايه ای است بايد آن 
را از بانک ها تهيه کند، آنگاه مازاد توليد دهقان به شکل بهره و ربح در جيب 

.  اليست و وابستگانشان هستند، ريخته می شودبانکداران که همانا سرمايه داران امپري
و اين مکانيسم چنان عمل می کند که هيچگاه دهقانان قادر نميشوند بازتوليد خود را 
ارتقاء بخشند و به موقعيت عاليتر اقتصادی دست يابند، بلکه همواره به صورت 

 شهرها تصاعدی وضع آن وخيم تر شده و سرانجام با رها کردن خانه و کاشانه راهی
به ظاهر بين اين پروسه و پروسه ای که در غرب طی می شود، تفاوتی .  می شوند
اتفاقًا اگر تشابهی وجود دارد، اين تشابه صرفًا تشابهی ظاهری است و در .  نيست

در غرب پروسه خانه خرابی دهقانان با .  ماهيت امر، دو پروسه در دو سوی مخالفند
اگر دهقانان خانه خراب می شوند، در عوض  .   استشکوفائی نيروهای مولده متناظر

کشاورزی توسعه می يابد، تکنيک کار باال می رود و تمرکز توليد هر چقدر بيشتر 
خانه خرابی .  اما در اين جا روند درست برعکس آن جريان دارد.  انجام می پذيرد

تخريب نيروهای دهقانان نه متناظر با رشد نيروهای مولده، بلکه نتيجه ادامه پروسه 
با خانه خرابی دهقانان کشاورزی نيز به نابودی کشانده می شود، نه آنکه . مولده است

همين ديروز بود که شاه و اعوان و انصارش از نابودی .  به سطح عاليتری ارتقاء يابد
نگاهی به آمارهای وارداتی !!  کشاورزی سخن می گفتند و در انديشه احيای آن بودند

و ببينيم سهم محصوالت کشاورزی تا چه حد است؟ و همين امروز حکومت بياندازيم 
لعنت می فرستند، " طاغوتيان"کنونی چگونه از وضع بد کشاورزی سخن ميراند و بر 

درغرب پروسه ای گذشت تا خوِد قطعه زمين، . به آنهائی که کار را به اين جا کشاندند
ادبار دهقان نه در خوِد قطعه زمين، اما در کشور ما عامل .  عامل ادبار دهقان شود

در غرب، زمين تا مدت ها به عنوان عامل .  بلکه در رابطه او با سرمايه نهفته است
ولی در اينجا بعد از رفرم ارضی از .  ُعمده توليد در روستا نقش خود را حفظ می کند

 بال به همين.  همان ابتدا اين سرمايه است که به عامل عمده  توليد تبديل می شود
ميل سرمايه انحصاری به قبضۀ تمام .  صورت ديگر بر سر ُخرده بورژوازی  درآمد

بازار و سرکيسه کردن هر چه بيشتر مردم، بسياری از شغل ها را نابود کرد و از بين 
البته اينها ساده ترين مکانيسم های عملکرد سرمايه  انحصاری در جامعه ما ... ُبرد،
سيستم " کليت"ری نيز مطرح هست که تنها در پرتو مشاهده مسائل بسيار ديگ.  است



می توان تفاوت های کيفی بين اين دو پروسه، يعنی پروسه عملکرد سرمايه در غرب 
ولی تا همين جا برای .  و بعد عملکرد سرمايه انحصاری در شرق را نشان داد

  .توضيح مسئله مورد نظر ما می تواند، کافی باشد
  

 مثًال يکی از شعارهای  پرولتاريا اشتراکی کردن وسائل توليد است، گفتيم.       ُخب
همانطور که گفتيم زمانی .  اما چه زمانی پرولتاريا  می تواند اين شعار را ارائه دهد
اما در کشورهائی چون .  که توليد و مالکيت به حد معينی از تمرکز خود رسيده باشد

 آن اينکه، حتی به شرط تمرکز توليد، کشور ما مسائل ديگری نيز مطرح می شود و
آن نيروهای مولده ميتواند در مالکيت پرولتاريا قرار بگيرد و عملکرد درست 

اما .  ، سوسياليسم را ساختامکانات مادیاقتصادی داشته باشد تا بتوان براساس اين 
در اين جا اوًال توليد در سطح پراکنده است و دوم اين که به علت وابسته بودن، 
بسياری از نيروهای موجود که در امر توليد دخالت دارند، بعد از حل تضاد خلق 
وامپرياليسم نمی توانند بکار آيند و يا آنکه اساسًا بسياری از حوزه های توليدی از آنجا 

يعنی .  که به تبعيت از نيازهای اقتصادی امپرياليستی ايجاد شده اند، بايد تعطيل گردند
خالصه سطح رشد نيروهای .  نوسازی بنيادی اقتصاد خود بزندجامعه بايد دست به 

مولده واقعی و بالفعل جامعه و از سوی ديگر پراکندگی عظيم توليد، پرولتاريا را قادر 
  . نمی سازد تا  برنامه سوسياليستی اجرا نمايد

  
      پس پرولتاريا مجبور است برای گذار به سوسياليسم، مرحله ای را بگذراند که در

آن قوانين اقتصادی بورژوازی همچنان عمل می کند، مجبور است مالکيت خصوصی 
اما همه اينها را طوری برنامه ريزی کند که در جهت .  را با ضوابط مشخصی بپذيرد

همين وضعيت بنيادی، انعکاس خود .  ايجاد زمينه برای برقراری سوسياليسم سير کند
ی انجام اين همه، بايد پرچم مبارزه پرولتاريا برا.  را در سياست می گذارد

بايد امپرياليستها را بيرون رانده و . ضدامپرياليستی را در پيشاپيش مبارزه بکشاند
. قدرت دولتی را تصاحب کند و در اين امر، خود به تنهائی توان انجام آن را ندارد
 يکی به خاطر عوامل زيربنائی و يکی خصلت مبارزه  ضدامپرياليستی و موازنه

بنابراين پرولتاريا در طرح ريزی برنامه .  نيروهای طبقاتی و سهم آنان در اين مبارزه
انقالبی خود، تنها بر روی آرمانهای تاريخی خود اتکاء نمی کند، بلکه منافع خاص 
هريک از اين طبقات را که با منافع تاريخی او در تناقض است، تأمين می نمايد و حل 

  .دموکراتيک نوين انجام می دهد تحول جامعهاين  تناقض را در پروسه 
  

" طبقه کارگر شعار مستقل سياسی ندارد"     شايد تا اندازه ای مفهوم اين که چرا 
معذالک توضيح  بيشتر می تواند برخی ديگر از جنبه ها را روشن .  روشن شده باشد

اسی تفاوت بايد بين شعار تاريخی و شعار سي.  کند، اگر چه بعضی مطالب تکرار شود
شعار تاريخی بيان کننده منافع تاريخی طبقه است و شعار سياسی بيان کننده .  گذاشت



اولی، جهت حرکت طبقه را نشان می دهد و .  منافع طبقه  در شرايط مشخص است
مثًال ديکتاتوری پرولتاريا شعار .  دومی، وظيفه ی عملی او را در اوضاع بالفعل

عنی آن اين است که پرولتاريا قدرت دولتی را به دست مستقل طبقه ی کارگر است و م
اما در اين .  می آورد و هيچ يک از طبقات ديگر را در اين قدرت سهيم نمی گرداند

طرح .  جوامع، يعنی جوامع زيرسلطه، پرولتاريا نمی تواند چنين شعاری را طرح کند
 در اين جا به اين شعار باعث ايزوله شدن او در صفوف خلق می شود، پرولتاريا

هژمونی خود در ماشين دولتی اکتفاء می کند و از آن برای ايجاد زمينه عينی جهت 
پرولتاريا در اين مرحله شعار .  برقراری ديکتاتوری پرولتاريا استفاده می نمايد

جمهوری دموکراتيک خلق را ميدهد، يعنی قبول می کند تا ديگر طبقات و اقشار 
 منا فع ضمون حرکت ماشين دولتی شرکت کنند، يعنی ضدامپرياليست در تعيين م

 در تناقض است، تأمين می  منا فع خا ص تاريخی وی تمام اين طبقات را  که باخاص
  .کند

  
پرولتاريا به علت .       و يا مثًال اشتراکی کردن تمام وسائل توليد را در نظر بگيريد

ده های دهقانان و ُخرده شرايط مادی و به علت نياز  پرولتاريا به کشاندن تو
بورژوازی و ديگر اقشار و طبقات جامعه به عرصه مبارزه، قادر نيست اين شعار را 

  .پس برای مرحله ای، او مالکيت خصوصی را قبول می کند.  مطرح  سازد
  

     در جوامعی که سرمايه داری محصول رشد طبيعی حرکت آنهاست، منافع عام 
به همين جهت پرولتاريا .  پرولتاريا متبلور می سازدجامعه خود را در منافع خاص 

تنها با تحقق آرمان های خاص خود است که می تواند آرمان های  کل جامعه را 
اما در اين جا به علل تاريخی، منافع عام خلق در منافع خاص کارگر .  متحقق سازد
ت است که می تواند بلکه پرولتاريا تنها با برآوردن منا فع خاص طبقا.  تجلی نمی يابد

  .به منافع خا ص خود نيز دست پيدا کند
  

طبقه کارگر چه می شود؟  آنچه که گفته شد، ربطی با اين " صف مستقل"     پس 
پرولتاريا بايد به عنوان يک طبقه با هويت تاريخی، با سازمان مستقل .  مسئله ندارد

ذارد و همواره بايد مرز خود را سياسی، با برنامه مستقل انقالبی پا به ميدان مبارزه بگ
پرولتاريا به عنوان يک طبقه مستقل پا به ميدان می گذارد و به .  با طبقات ديگر بفهمد

مسئله بر سر تشکل .  کمک  پيشاهنگانش بايد هژمونی خود را در مبارزه تأمين نمايد
در عرصه مستقل، لزوم داشتن برنامه مستقل، آنچنان که پرولتاريا را از ديگر طبقات 

بلکه بحث بر سر محتوای طبقاتی اين برنامه و .  مبارزه طبقاتی متمايز بسازد، نيست
:  می گويداشرفوقتی رفيق  .  محتوای رابطه اين تشکل با ديگر نيروهای خلقی است

، دقيقًا بدين معنی است که پرولتاريا مجبور "پرولتاريا شعار مستقل سياسی ندارد"



 خود نه بر منافع خاص و ويژه تاريخی خود، بلکه به منافع است در برنامه انقالبی
  .  خاص تمام طبقات ضدامپرياليستی جامعه اتکاء داشته باشد

  
يا مثًال برخی تصور کرده اند که منظور از اين ايده آنست که شعارهای پرولتاريا را 

 تواند مثًال شعار جمهوری  دموکراتيک خلق را، با همان محتوای هر طبقه ديگری می
ارائه دهد و يا اين که خالصه شعارهای  پرولتاريا با شعارهائی که از جانب ديگر 

همانطور که گفته شد معنی جمله .  نه.  طبقات شرکت کننده اعالم می شود، يکی است
محتوای طبقاتی شعارهای پرولتری در مبارزه ضدامپرياليستی تنها : باال اينست

يا نيست، بلکه منافع خاص طبقات ديگر خلقی نيز در دربرگيرنده منافع خاص پرولتار
  . آن تأمين می شود

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ""ُخرده گيری هاُخرده گيری ها""درباره شيوه برخورد اپورتونيستی و برخی از درباره شيوه برخورد اپورتونيستی و برخی از 
  

  
     برخورد با اپورتونيسم و اپورتونيست ها همواره يکی از وظايف اصلی 

ر ماهيت خود، جلوه های اپورتونيست ها درست بناب.  لنينيست ها است-مارکسيست



به همين جهت افشای واقعی آنها، نشان دادن چهره عريانشان نه در .  بس متنوع دارند
مثًال .  برخوردی لحظه ای، بلکه تنها در کوران پروسه مبارزه امکان پذير می شود

اپورتونيست ها گاهی اصًال قادر به فهم يک مسئله نيستند، نفهميدن يک مسئله خود به 
اما زمانی که فرد به علت تمايالت عملی .  دال بر اپورتونيست بودن  نيستخود 

حقيرش امکان فهميدن را از خود سلب می کند، آنوقت به يک  اپورتونيست تبديل می 
ولی بدتر از اين، بسياری مواقع آنها خود را به کرگوشی می زنند يعنی نمی .  شود

 در اين مواقع آنها کوشش می کنند تا معموًال.  خواهند حرف طرف مقابل را بفهمند
برای  دفاع از خود و به دست آوردن يک سنگر دفاعی،  بدوًا نظرات طرف مقابل 

يا مثًال کوشش می کنند .  بدانها بتازند" اصول"خود را تحريف کنند و آنگاه با تکيه بر 
ده، فرق در برخورد با مسائل مرز مسائل اصلی و عمده را با مسائل فرعی و غيره عم

مسائل  کلی را با مسائل جزئی مشوب کرده و آنگاه با آشفته کردن ذهن نيروها، برای 
فرصت طلبان .   بهتری پيدا کننديتمدتی سلطه ی خود را حفظ کنند و يا  آنکه موقع

حرف " اصول"آنها از . حرف می زنند" اصول"ُپرمدعا فاقد اصولند، اما همواره از 
 لنينيسم -ه های سخيف خود را به جامۀ ُپرافتخار مارکسيسممی زنند تا بتوانند ايد

اند، " اصول"اما آنها درعمل، بی.  بيارايند، تا قدرت نفوذ بيشتری کسب کنند
.  جلو می روند" منطبق با شرايط" و هر روز رنگ عوض می کنند و پراگمانيست اند

دان محتوای برای گفته های خود واژه های مارکسيستی انتخاب می کنند، اما ب
خود را وفادار به اصول معرفی می کنند، اما تفسيری .  ضدمارکسيستی می بخشند

  .ضدمارکسيستی از آن ارائه ميدهند
  

، پلخانفچگونه .       تاريخ جنبش کمونيستی جهان تمام اين تجربيات را آزموده است
و قول در و با تلنبار کردن صدها نقل " اصول"  با تکيه برکائوتسکی تروتسکی و 

ايستادگی می کردند و جنبش را به هرز می بردند و بايد لنين مقابل انديشه های سرخ 
  .اين نقاب را از چهره اشان برانداخت

  
 لنينيسم انقالبی ضعيف تر باشد، به همان اندازه -     هر قدر که جريان مارکسيسم

تی اين ُحکم را اپورتونيسم قدرت رشد و نفوذ بيشتری دارد و تاريخ جنبش کمونيس
 لنينسم واقعی تنها در مبارزه سرسختانه با اپورتونيسم -آزموده است که مارکسيسم

حريفان  " اشرف دهقانیمصاحبه با رفيق "در برخورد با جزوه .  رشد و نمو می کند
هر کسی در " می گفت لنين.  اپورتونيست از تمام شيوه های يادشده استفاده کردند

خالفين آزاد  است و اين حق مقدس هر فردی است، ولی مخالفين شيوه  برخورد  با م
 را لنيننمی دانيم آيا واقعًا الزم بود تا اين آموزش ".   بايد شرافتمندانه برخورد کنند

  .بار ديگر به ياد اين آقايان بياندازيم
  



ا      اپورتونيست ها در ميان آنهمه مسائلی که در جزوه  طرح شده بود، از همان ابتد
آنها طوری اين را .  اين را در دهان ها انداختند که رفيق احساساتی برخورد می کند

بيان می کنند که انگار به کشف بزرگی نائل آمدند و حال آنکه خوِد مصاحبه کننده 
مسئله را از همان ابتدا به .  را از آنان سلب کرده بود" بزرگ"افتخار اين کشف 

آنها از خود نپرسيدند .   در ذهن خود حل کردندصورت مسخ شده  برای خود طرح و
  .بيان چه ادراکاتی است و کجای آن غلط  و مذموم است" احساسات"اين 

  
نويسنده بايد :  از قول يکی از آموزگاران بزرگ پرولتاريا می گويد     ايليا ارنبورگ

ست، مارکسيسم خود يکسره  شور است و رؤيا.  روح خواننده خود را به  آتش بکشد
زيرا می خواهد آرمان های طبقه ای را به تحقق برساند  که تحقق آزادی بشر است و 
بين آرمان با واقعيت موجود، فاصله ايست که تنها با کار پيگير و ُپرشور انسان ها ُپر 

 را ورق بزنيد، هيجدهم برومر او را بخوانيد و ببينيد که چگونه مارکسآثار .  می شود
پس در کجای .  ون شاعری  بزرگ عرض وجود می کند در آنجا همچمارکس

مسئله را اين طور نبايد نگاه .  فی نفسه رد شده است" احساسات" لنينيسم -مارکسيسم
اين خوِد احساسات نيست که به خودی خود می تواند مورد قضاوت قرارگيرد، .  کرد

 اما . بلکه منطقی که پشت آنست و محتوای آن بايد مورد بررسی  قرارگيرد
نه آقايان،  بيائيد پاسخ دهيد .  اپورتونيست ها اين قسمت قضيه را مسکوت می گذارند

که چه ِاشکالی دارد اگر از دردهای خلق خود و از سوخته شدن يک کودک بی گناه 
شما درباره بدبودن .  سه ساله به دست مرتجعين با احساسات آتشين صحبت کنيم

اما در اين مورد حتی همان داليل مالنصرالدينی حرف زده ايد، " برخورد احساساتی"
  .بيائيد بگوئيد.  خود را ذکر نکرده ايد

  
برويد ".   فرد است و تنهاستاشرف"      همين آقايان اين طرف و آن طرف گفته اند 

 از سازمان توسط اشرفبپرسيد که بعد از اعالم خبر جدائی " ستاد نشينان"از 
ن به صدا درآمد، چقدر به ستاد رجوع کردند، چقدر سخنگوی سازمان، چقدر زنگ تلف

 جزئی از يک جريان اشرف!   تنهاستاشرفچه کسی می گويد .  توضيح خواستند
است که نسبت آن به سالله ُپرافتخار رهبران کبير سازمان چريک های فدائی خلق 

.   می رسداميرپرويز پويان ورفيق عباس مفتاحی، رفيق مسعود احمدزادهيعنی رفيق 
.   را کم جلوه سازنداشرفاپورتونيست ها با اين تمهيدات می خواهند ايده های رفيق  

 اشرف فرد نيست، رفيق اشرفنه رفيق .  پس آشکارًا و وقحيانه دروغ می گويند
اراده زنده صدها اشرفرفيق .  پژواک  طپش ُپرطنين قلب صدها فدائی شهيد است

ست، خطی که تدوام ذهن چريک های  يک  خط ااشرفرفيق .  فدائی شهيد است
 بستر يک اشرفرفيق  .  خطی که حال را به گذشته متصل می کند.   است۵٠فدائی 

رودخانه است، رودی ُپرخروش که نيروی محرک آن عشق به خلق و عزم راسخ به 
اين را امروز آنها می گويند و .   لنينيسم است-تحقق آرمانهای او و ايمان به مارکسيسم



چه کسی می گويد رفيق .  ندگی و انرژی خود را پشتوانه اثبات آن کرده اندتمام ز
  . فرد است، شرم کنداشرف

  
.       اپورتونيست ها بعد از اين همه ُدر فشانی، سرانجام  به کشف ديگری نائل آمده اند

اين چه مصلحت بينی بود که بعد از خبر اعالم جدائی، وقتی پای فرد "آنها می گويند 
  ".يان آمد، در صدد توضيح برمی آيدبه م

  
آنها فراموش می کنند، همين چند ماه پيش .       اينان بنا به ماهيت خود فراموشکارند

دربارۀ " را به خاطر انتشار جزوه محمد حرمتی پور و رفيق اشرفبود که رفيق 
 هواداران آنها فراموش کردند و البته.  به باد انتقاد گرفته بودند" شرايط عينی انقالب

 در مقابل اين امر مقاومت اشرفصديق از همه جا بی خبر نمی دانند که چگونه رفيق 
اين اپورتونيست ها هميشه مسئله را قاطی می کنند، تا به قول معروف از آب .  ورزيد

آنها مسائل مربوط به امور ايدئولوژيک، سياسی و تشکيالتی .  گل آلود ماهی بگيرند
دربارۀ شرايط عينی " در فرصتی که بود  در جزوۀ اشرف رفيق . را مخلوط می کنند

، اختالفات بينشی و ايدئولوژيکی خود را  با سازمان در سطح عموم مطرح "انقالب
ادامه ی جدالی که بين او و سازمان ادامه داشت، در چهارچوب تشکيالتی .  کرده بود

امل عمل کند و با رفيق در اين قسمت می خواست با تعهد ک.  صورت می پذيرفت
توجه به وزنی که سازمان در ذهن توده ها و هواداران داشت، می بايست کوشش نمود 
تا سنجيده ترين و بهترين شيوه ی ممکنه را برای مبارزه با اين اپورتونيست ها 

  .برگزيد
  

 لنينيست واقعی تخريبِ صرف مطرح نيست، بلکه امر -     برای يک مارکسيست
برای رفيق نيز .  بطه ای ديالتيکی با امر سازندگی به پيش می َبردتخريب را در را 

اين مطرح بوده چگونه می توان مسائل حقيقی را  برای توده های هوادار مطرح کرد، 
آنطور که منجر به سرخوردگی و يأس و يا کاناليزه شدن نيروها به طرف جريان های 

پيش ُبرد تا واقعًا مشی انقالبی تقويت انحرافی نگردد؟  در چه َاشکالی بايد مبارزه را 
اما پيشدستی خوِد اپورتونيست ها، .  گردد، نه اپورتونيسم های رنگارنگ درون جنبش
ديگر می بايست صريح صحبت .  از نظر عملی تمامی اين مالحظات را از بين ُبرد

مبارزه کرد و نتايج و عواقب آن را نيز قبول نمود و با اتخاذ شيوه های ديگر، مسئله 
  .مالحظات رفيق مالحظاتی تشکيالتی بودند، نه مالحظاتی ايدئولوژيکی. را پيش ُبرد

  
  

  
  

  



  
  
  
  
  

  سخنی  کوتاه و ختم کالمسخنی  کوتاه و ختم کالم
  

  
     سازمان چريک های فدائی خلق ايران، درخت تناوری شده بود، درختی که از 

.  رفت و شاخه دادخون رفقای بسيار و صادق ترين  فرزندان خلق جان گرفت و باال 
 را اشرفاين حرف رفيق .  اپورتونيست ها چون ِکرم های موذی به جان آن افتاده اند

باور کنيد "که درباره تمام اپورتونيست ها صدق می کند به خاطر داشته باشيم، 
و َبعد فردا، يک فردای تلخ، ببينيد تا چه حدی حقيقت " اپورتونيست ها دروغ می گويند

نگاهی .  وشياری هم امروز نيز می تواند اين حقيقت تلخ را عيان سازدکمی ه.  داشت
 تير بياندازيد و ببينيد که سازمان چگونه به شيوه ای اپورتونيستی ٨به اعالميه شهدای 

اعتقادات رفقای گذشته ما را رد می کند و به تکرار اراجيفی می پردازد که گوش های 
ها چون دراکوالئی خون آشام، خون رفقای ما را آری، آن.  ما سالهاست  با آن آشناست

چون شهدی می نوشند تا جان بگيرند، تا توان بگيرند و بتوانند اپورتونيسم خود را 
زيرا آنها می دانند اپورتونيسم آنها آنقدر رسواست  که به خودی خود هيچ .  پيش ببرند

ستين را پشتوانه ی لخته های خون رفقای را.  آنها شرم نمی کنند.  خريداری ندارد
که نام فدائی چنين آلوده ! هيهات! هيهات.  پيشبرد ايده های سخيف خود ساخته اند

بايد شرم کرد، وقتی شنيده می شود که آن اپورتونيست های  ديگرَ دم می گيرند .  شود
،  فدائی خود را در مبارزه قاطع و بی امان با "درود بر فدائی، توده ای نهائی"

فدائی خود را در برخورد قاطع با ضدخلق به .  و رويزيونيسم  شناسانداپورتونيسم 
و امروز اين اپورتونيست های حقير زير پوشش نام فدائی می .  توده ها شناساند

  .خواهند آن را لوث کنند و به لکه ننگی تبديل کنند
  

ن را اي.       بر هر قطره خونی که بر خيابان می ريخت، نام فدائی هم نقش می بست
در گوشهايتان " فدائی، فدائی، تو افتخار مائی"آيا پژواک  ُپرطنين .  به ياد بياوريد
و از اين همه مسئوليتی که توده ها از فدائی می خواهند، آيا  قلب يک .  زنگ نمی زند

اين احساس را .  فدائی را به طپش نمی آورد، آيا  پشت او را به  لرزه در نمی آورد
اين را از او .   يک فدائی استاشرفآگاه می تواند داشته باشد و تنها  يک فدائی 

 و يارانش می خواهند اين درخت تناور را زنده نگهدارند و آن را با اشرف.  بپرسيد



خون پاک دل صاف هواداران صديق از هر شائبه ای بشويند و خود آنها تن و جان 
  . می گويدخويش را ضامن چنين کوششی کرده اند، ببينيم تاريخ چه

  
  

  مستحکم باد صفوف چريکها ی فدا ئی خلق
  برافراشته باد پرچم خونين چريکهای فدايی خلق ايران

  جاويدان باد شهيدان به خون خفته خلق ايران
  مرگ بر اپورتونيسم

  
  

 


