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دمگر تورز فرردا خلقاز جقنهووق
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دررویاین بعافرسیرنوارادا وفزهاد» مرگ
رت نقایی م۶ود وا د
دا یاعد
وامپریا امتوقدوبا 7 ٩ب اوهرققاموسیوو

سا

رفیی بپزاد در دیماه سال  ۵٩هنگامیکه برایانجام وظایسف
آتقالهی خویشهمرا ه عدهای دیگر از رفقاه از جمله رفیق دوروزقاسمی

ارمگرستانبوده درخوالی میا ندواً بتوسط :مزدوران جیرهخوار رژیم
افییدگیرنمد:توزعلیرشم اینگه  ٩ما ۰در تبویز در آسارتگاه مسزدوران

رس برد من نشواست بنام وا قمی رفیق و وابستدگی ساززمانی او

پی بیرد)جرا که رفیق مصوعاً و رفقایدیگر» بدا به سدت! فتها رآ میز
چریکها ی فدلدنپولبق +هرگر در مقابل دعمن لب بم هندگستودنسد.
۸شگمیت خووده و دوم قده 4:بدون آنکه قا دربه گسست

ومزدوران با 0

کروکتزین اطلاقات سا رمأ ياز آنبا

مبا ور آب دردوها یر

بشوند  ۵در شرا بط جاءید وف

انتدقام گیری !از مرذم و ابساد رغب و هت در

و
4
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تیرناد 0میا درت به اعد م رفیق مسیحاً و رفیی سسروز

اقاستی اوغدهای دیگز ازفرزندان خلق کردند.
 1ازنداگی رفوقمرها ۵ملووفمعمر گوتاه رفیق ( :؟ سال)زدنمجون از

فداکاً ری و جادبازي درادرا الق ات ۰او از اهالن لنگرود بود کسه
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علیه امپریالسم وگان زفجیریش » اازز دورهاهاه آفاز کردو درسال

 8رفیق پدست مزدورراان رژیم عاه بازد!عافد و سار تحمل عکنجهه! ی

فرا وان «به چند سال زندآن محکوم گردید:دز سال  ۷۵بحد از گنسست
سصال از محگومیتش » در اثر | وجگیری مبا رزه خدا مهریا لیستی مودم از
زندان آزاد شد .رفیق چنان سری پرشور | ز مبارزه داعتکه بدون اغرای

باید گفتکه اززبان روز اول آزادیاز زندان لحطظهایاز پای ددفست

و به میا رزه علق پبایُوست -او از ! ولین چریکها ی فداگی خلق بودکه پسس
از غلیه آپوردوْتیم را زمان چریکها ی فداعی خلق ایران «مرزبشدی

خرد .را با ؛ پورتوئیستهای درونما زمان مقخیساخت و در بهرون راندن

۱یورتونستما ازمقوفدوریگما یقداتی)طلاو پیدیرد غلمن اتقاایی

ضاززمان متللمی پیگیر و گتسده بکار برد.

با توجه به اهمیت با رز مبارزه مسلخانه جودهایدر کرستان و

دقپربا ر و موثرآن درجنییخدا میریا لستی علقها یآ مرن در  ۱واسط

ال  ۰ ۸۵رفیق بپزاد بعتوان یکی از رفقایستعد و غخجاع از طسرف

سارزمانبهگرستان اعرام هد( او در جدگدوم ستندج که در ! ردیبپفت

ماه سال ۹0مزدوران امپریالیخ به خلق قپرمان کرد تحمیل کرددسه ه: .

الق هرکت بت۰و با هرآنچه درتوان داهت » در جهتا یقا ی دی
هرچه | نقلاییتر در ا ین جدگکویهکرد ) ۰-در کرستان در برقر مبا رز
قپرما نا ده خلق کرده استمدا دها ی رفیق بطرز کت اد را

او بزودی بمنوان سکول یگی از تیمها ی عملیاتی چریکهای فداثی خلسق

درآمد .تیم عملیاتی رفیق میها در مدتی کوتاه دستبه عملیات نظامي

متعددی بر علیه ارتی مزدور و پا نداران امهروالسم مستقردر گرستان

زد .ار جشه این عملیاتمبارتند از .

 ۱حنله به يك ستون ارکشی که در جاده سنندج  -کامیاران در

حا ل حرکت بود ) ۸۹/۹/۹۵ ( ۰.دراین حمله تمدادیاز تیروها ی دفسن

کفته و عدهای زخمی غدند و جیپ استیشن مزدوران نیز نابود گردید.
ویژگی حمله جریکها ی فداقی خلق در این بود که این درگیری درمتملقه
نزديك فرودگ  ۰سنندج بوقوع پیوست و جائیکه دهعمن نیرویرشندی در

لول مسیر مستقر کرده و مدعی بود که منطته را کا ملاتحت کنترل خود

دارد .رقیق بپزاد و رفقایهمراهش پساز انجام عملیا ت فوق الذکر
با مسافرانی که از آن مسیر عبور میگردند به گندکو پرداشتد و دی

در ارتقای روحية مبا رزاتی آدان کردند.

ِ

 ۲مبادرتبه اعدا چا ممرون سنج خناچ منود قمیسان در

نیمه غب ۵۱/۷/۹۵

د
مب گذاًری در یگی از مراکز تجمع پاسا راان ذر غهر م دم
گرفت که تیروی سرکویگر دشمن شهر سشلسدج
یت حبله در شرا یی صورس

را قرق کرده و کودش دا وت در دزد حلي قدر قدرت جلوه کند .محل

تجمع و توطئه پاسدا رات «یکی از مساجد شپر بود و در اثر باه


چریکها ی فداگی خلق به این محل ه چند تن از مزدوران گفته عدند.

مما دره ؟ تانکر دام  ۰لیتر دفت در جاأده مرا شسدوآاب-

مهاباد (  ۰) ۳/۵/۹۵رفقا این  ۲تادکر را برایآرتش و پاسدا ران
مسدقر در مپاباد دثتحل مرکرده ممادره کرده و با توجه بثما مره

 1ق*ما دی کردستان از طرفرژدم که از رسیدن ابتداقی نریتوبا کل بسه

علْق کرد جلوگیری میدده بین روستا تیان پخشکردند+


رفهی بپزاد مسیحاً با توجه به برخورد جدیشبا مسا کل جدبیکه
از خمال برجسته رفیق بشما ر میرفقت » بزودی به آموختن زبان کسنزدی

پرداخت +چراً که ضرورتاین آموختی را برایایفای نقشهرچه فمالتر

در جدیشگلینکرده بخوبر ,درك کردهبود .همچنین با .توجه به بهکسسش
اعمیق رفیق در را بطه با م اثل تشوريك که او امکان میداده ارزشو

اهبیتآموزشاز تجربه مبا رزاتی | نقلاباتجها نی ر درك نما ید یه

مطالعة این تجربیاتمیپبرداخت و علیرغم اینکه بدلیل امکا نات محدود

سازمانی مجبور بود بسیاریاز کارهای لازم را خود با رفقا ی صمتیسش
تجام لاس باز هم از مطالمه و آموزش باز شمیما ند -یک رثار وقیسق

 ۱.۷:که مملو از تجریه و آموزش معموماً برایاین مقطع از مبارا

خلتمان میباعد» همیعه پپنراه داعت و در هر فژمتی به آموزیآنیا .

میبرداخت  ۰بیاغراق میتوان گفتکمتر کسی همانند او روزها و غبپا

را به راهریمائی برایانجام موفقهت*؟ موور عملیات نش می گذرا ندهاست :

او و رفتایهم تیمش ه از یکلرذ:با تحمل معکلات ثرا وان دست بدعمات
نظامی میزدند و ازاطرفدیگر به تهره اطاشیههایسیاسی  .-نظامسي

پرداخته ورد در شهر پخش میکردند.

مد از دندگیری رفیق نسیحا و رفقای دیگره سا زمان کودید با

جلب همکا ریسازمان زدمتکدان کردستان ( کومهله)» 1:و و رفقاای دیگر
را از اسارت »5برهاند و قرار بود آنها با مزدوران رژیم کِ در

اختیار کومءله بودنده معا ود شوند  ۰ولی درست در لحقاتاجرایاین

معا وشه وژام جمپوری اسلمی اقدام به تیرباران آنهاکرده .

ما در ایدم! خن اینگه میمانه از هنکاریرفتایکرساب
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سازمان ما قمد داعتجزوه حاضر را که نقد تفکراتحاکم بسر

سازمان انقلا بی زحمتکهان کردستان ( کومدله ) میباعد #متتسر
سازد که با کدگره سوم کومدله و مصوباتآن مواجه گهتیم ۰
ِ در نتوجسه فرورت داهتنا) مصسوبات کنگره سوم پورسسسسی

گرددتا اگر در جریان این کنگره کوسهله با وی

برخوردی | نقسقا دیکرده و بعضی از نظرات | تحرافی قبلینی خسود
را منتفی عده اعلم داعته ما نیز متقا بلاآن بر خورد را در رال

حاضر دالت نهیم .
 وقتی ما به مصوباتکنگره سوم کوبهله رجوع گردیم متأسفا ده
متوجه غدیم که هیچگونه تذییری آسا سی در خط قکری کومه له
داده ننده است مه در قطمناً مه ها ی مصوبه کدگره و چه در برنامه

حزب کومنیست که در اینکنگره به تصویب رسیده آمتهمچنا " همان
 خظط فکری معا ن !بها مات و هما ن تن قشات فکری موجود است ۰

۰

از این نظرکنگر*ه سوم,چیز جدیدی نستدا رد ی تسوان
|اساس نظراتها کم پر کدگره دوم را بسه ند کید

ِ بدون ایک بجز بسرخی از مسوارد جزکسی چندان ضرورتی
یه دقد و بررسیکنگسره 4سسوم باهشسد؛ در تتیج مسا
تسم به انتغارر ایسبن جزوه ۰گسرفتیم +و ممتقدیم حتی برأمیم بهدر

دکه سوم نیز لامست که حتما مروری به آثار تبلی کومهله بی و

و تولكت فگری کومهله از کنگرة ول تا سوم مورد توجه قرار بگیسرد
رگن مقدمه ما صرفا چند نکتشسته ز کنگره سوم را مورد بررسی
مرگومی دهیم ۰

ِ

سوم نمی است پرتاس حزب کمونیست .را
0
ا -گوموله

میا

 ۱راگه داده

و الا
نطی خرین وباباترین دلل نظر بذهد
اتکا* ببخ.

دی قا طع خود ر ۱روعن سازد .وی جملت متعددی | ز متون ما رکسیستی

را حو :هم بندی میکند تا اعتقادات خود را در باره مسائلیک |مروز

وزویدیپیا ات است #بیان کند " جا و بن جا از رسالتتا ریخی طپقسه.
بایگ د مومبودن نابرا بری نظام سرمایه دا ری و بیروزی سوسیا لیسم

سم ۰ولی آنجا که بای سایل مهم و حیاتی جدیشبه میان:
نید میا جنلاتکلی از باسخ گندن به آن طفزه میرود؛".
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مر رد

نظروی و میارزه سلحات توده ای که در کرستان جریان دا رد 6

و کومهله نیز خود درگیر آنست اوجود دا رد؟ و چه رابطه ایپیسن ْ
ین قیاًم و حمایتی که کومدله از مبأ رزه مسلحانه در جدگل ای
عمال میگرد مودجود اس

ند

را
مرد
سله ددیگرر دردركف نا درسدرستت کونویمهدله ازز راراببداه.ه دولتدول کناوئنویئی بابا !مد

ات کومدله در کنگره سوم این خن ما را که درل رون از رابب

دولت نونی با امهریالیسم نداردءبه | ثبات میرسا ند میتویس در رز
اکنویندا | درونی ارگانها ابا های مپوری انساامی مینا-عا و با ندها

دا نقلایی درون آن نهد  9به  1بان نرسیده #بلکه حادتر نیز میگردد.
هم اکنون نسبتا  1را علیه یکدر؟ر قدرت نماگی میکنند و به آیسسن

ارس
ترکیب زمیئه براییایقا و نق ,هر چه بی؛تر امىریالیستهای|
یا ما ص هدعوسس ی ه

سوِ ۱
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قلمدا! د مینماید* و معلوم مب ود هه

و

از توهباً تخرده بورژوا*

ص

۵
5ورد رژیمخمینی برهاند ۰منطیق بر ینتوهمات زمانی بازمانهای .
م
* کار آرام سیاسی * تبلیغات پر سرو مدای در مور رژسم

یی ند رام تدایو ۱۳ملی ود امبریالست قلس

داد

می کردندءو آکنون پساز افشایچهره شد خلقی وابسته به | مپریاً لیسم

جمهوری ا.امی #کومدله باز هم به ما می گوید که گویا !:رکان رژیسم
خمینی جز" بر قدرت؟ مپریاً لیستی متکی است و گویا رزیم جمهس_وری .

اسلامی رژیمی مستقل می باشد.

در سراسر جزوه هراجا که کودهله از امپریالیسم بت میکن--د

ِ

آنرا به عنواردن عا رضه!ی که گویاً نقش بسیا ر محذودی در چام سا
دا رد»در نظر می ؟گیرد ۶۳میریا لیس را بعنوان یا4عا مل درونی که در
تما شکونات زندگی | قتما دی »اجتماعی مسیاربی  ۰مزلم دغا لت دا رد

نمیدا ندو بهاور کلی از تظر کومله ۱بران بعتوان چزه رگا نیاسیستم
جهانی امبریا لیستی مطرح نیست بر اینمهنا وقتی کومهله می نویسد
* ایرا ن کبوری اس::سرما یه داری و تخت سلطره * وا

علیرغمدلاها ی بورژوا زی و امپریالیسم ۰۰

نجایسگاه هم

آبورژوازی و هم | مپریا لیسم را در تفکراً کولسل ساغت  .علاف
کلام اینک کومدله اب عمق وا قعیت تحتاشنا بودن ایران :بی برد آست

5

ر به عنوا نما ملسی که ورامنور
خک
د امیریالیس ازنظر ویحدا
ی 1ردمارح ۱
است
جا میهنادخا لتها 

۰

۰

ی اُ ۹

۳ ۲رکوسدله قبا  ۵نقش ردبریکننده *پرولتاً ر با

و اهمیت تعیب

نت

کنند» این دقزا در بیروزی! نقلاب به رسسیت نمیمنااخت  ۰حال د رد
برنا مهای که

بعتوان برنانه >زب کمونیست | رائه

داده اس هرا

ن آمر هیسسسج
ین
به این نقشتأکید می ورزد :ولی ازز آنجا که قبول ای

گونه تخییری در رابطه با "وظیفه و نقعیکه کومدله در کنگره 0, :م6

برای پرولتا ریایایران در جریاان | نقلاب قاقل نمده ایجاد نمی کنسد:

تغبیری درامل مسّله نمیدهد و کماکان همان دید !:نحزا فی بر کنگره ؛
سر نیز <ا؟ ۳می بامد *یعتی کونّهله عملا نقش ردبری کننده برولتا ریا
در | نقلاب را

نمی شتا سددر برنامهحزب کمونیست (۹۹۱

آمده

اسست۰

ران
بر
س
ک:ه شرط لزمپیروزی ا نقلاب دموکراتیك |س
 ۰۶اعلا ۲می کنیم؟

اس۰

ما
در ایتا نیز کویدله کما فیا لسا بوریه سل همه
مداافع ار آرام یا سی * هیچ دای در یه با سر

فیلحت آ .,اقدا مات عمل ,,که خود در

چگونگسپی

این ,وا بطهبا ید ب آن ست

۷

تمگیل حزب محزبی که وطلیفه تامین هژمونی پرولتاریا را بع ده
دً ردهنشان میدهد که در عمل نیز هیچگونه کومه ,وا قعی بر ی تدمکیسل

حزب نمی توا نند انجام دهنسد *

شخ چدچ خ مه مخ وخ چ چخچ هچ اج مه هه

چ شخ نم مخ هه هه خر

شهج خن چنخ هچ

انقاجدا میرپالستیابرانپه نقطه خطف تعییق ئنده!ی گام
دهادهانت» جریان و ببهیدرفتو تجمیق ! ینبا رزه موز :بسا ری زارکیوا
تاکنون بطورکلی 2:ار زویستثوريك یزرای روغنفگرا ن ا نقلایی ملع ْ

بود بمورت وظیفه مجشی و درعمل مقا بل آدها قراز دادهاست +برخسورد. :
جدی با این وف و سعی در حل آتها در برتو تشوری | نقلابی مستلستوم.

کر فراوافی استگ؟نه درععییمر,حا ل هم از تشوری و :هم در زمیفیسم .

ی جریاداعته باعده«.رازمیشه ترریگك مضودآبین سازها نها فیک:

خود را فتملی په طبف کا رگر دابت وبیه +مارکمیسم -لبینیس یایند:
میدانقد «باررزه ایدئولوزيك روعن حول مبرمترشن میناقلجنیی ربااقصدْ
ایجاد وحدت عمل برای تقویتجبهه ۰نقساب و موفقیت نهاتی ۲در این"

مقطم اهمیت ویژه! یکسب کرده! تاتوجه بهمین ملاطات!ابت که ما ی

میگنیم :به تطلیل کودلم از غرا یط کنونی !آبرانموظایفترجهابیانقلاب
و برثامه حداقل و سممبارزه .پیمپمادی این سا زان برخوردکنيم * د
این زمینه کار خود را ز مطالمه قبلدابه,کنگره پر کومولدرفروردید ۹

شروعموکنیم و در 6برلو توشیها تیکه بدا کومدله خود دی آمورد ای 1
3

قطمنامهها مفتفر کرده وسامها ی تکبیلیکنفرا نسشپریورهادوتوتیتا

از

مربوط به آنها بحثخود رل آدامه ميدهيم +
دیگراست ميپردا زیم  :از نظر کویهله تماد املی جامعه ماکدامسست ؟ 1
انتاببا درچه مرحلهای قزا ر دارد؟ دراین مرحله چه وظا بتسفی در

مقا بل | نقلب است ؟ این وظ یقارزا چه طبقات و تفرها یی | نجا ممینهند؟.

کومهله ابرتا مه جدید کاز خود را در میا رزه ايدئولوژيك با آن
جریا نی تنظیم میکند که خود آدرا" بینش پُوبولیستی * مینا مد واسزملا لس

مجتوعه نوفتجات کومهله در این زمینه پیداستکه منظور از بینس .
بوبولیستی همان" مغی توده! ی انقلایی" استکه بمهترین نماینده آن در
ایرانسازمان پیکار در راه آژادیطبقه کارگر بود واخود کومهله نیو
سرسختا نه بدانبایبند .بود تا جا یی که یکی از عرابط پذیرفتن کادرها5

جدید از طرفایننازمان اعتقاد به معی تودهای بُودهاست 7
تا آنجا که به چریکها ی فداثی خلقمربوط میشود در منیا رزه

ايدئولوژيك با سازمان پیکار بعوقع نوا قی این منی و خلت دتباله ِ
روی و اکونومستی و مغی تلیمالبان آ نر نان داده و افدا کرد
و خطراتی را که این جرنان بای نیخت گمونیستی ما دربرداسحمه1 .
برشمرده! یم * ما

نان دادذایم که چگون " در زیر لذا ها ی ما رگمیستی 

پیماهثگارایا حد دنبا له رویز جریان خولًویوفایمتفیل

کند ناما در اینجا کاری یه مستو سم ا نعتادااتیکهکومدنه ب
افاز بیشروشن |اتولی
* مشی نودهاافی" وا رد میگند نآد ریم س ما
اگر بیکا زاو بدنبال آنکون له زمانی با تکیه به هبین * منیتوده

ی میتاخنند |مروز ,ظا دراکومُوله
ای به خط مفی چریکما ای قداتی ماو

سفگو ویدیگریبرای خود نتبکرد* و ازآنجا با حلسم
* بیشپُویولیستی"*اهر میخواهد بایلك نبیر دو نعان بزند ::
8نیدما یتاوه " مفی چریگی«اهر دو زافینشده بینسی |

بادا توریك جدید کویله چیست؟ مقدمه قطمتا مهها ی
کنگره دوم ین سدگر جدید را ما معرفی,,میکند *۰در مرزیندی با
بینیچویولیستیبی برد؟! کهعفاخت جا ممه,ر تبایستی ازتیبل
طبقاخآغاز کزد اوبدیضانبا مقد متافیزیکییه,میدا ,ون آیدء بلک

«باید نطا یقاسللوتمارکس! :ز غناخت مناسبات توليديهروع,.نمود*سر
اینسنگر خجداید هماان"* مناسبات تولیدیه است که |ز آین پسس

بکرات در نوفتجا ت کومول به چشم خواهد خورد بدون آ نک وا قما مشق 

تین ثبر بسویابوپودیشم:
کی ینود " پوپولیسم "اززتحلیل طبقاتی آغاز میگند و این کار

"نقه متا فیزیکی* نامنده میمود» حال به چه دلیلی آغاز کردن |

نمقیل طبفاتی * متدمتا فیزیکی * است» در هيچيكاز نوشته سا 
کرییل تومیحی در این زمینه وجود تدارد» ما همه جا خود کوسهلهِ .
راميبينيم که از لبقات و روابط آنها و نقشآنها سخن میگوید بدون

تق قبلا| و * مناسبات تولیدو* تحلیلی بست دا ده با ی )۰(۲در این
زیینموته های بسیا ری میتوان | راک کرد  5گومه له خود به نش
طبقاتاها ره میکند بدون آنکه به 1مناسباات تولیدی بپردا زد که این
شتقت بر اساس آً ن عنل مینند* مثلا دز همین قلمتا مههایکدگره دوم

سفوانیم که * بدلیل عدم آمادگی کا فی پرولتا ریا انقلابحاشر نمی 
نراد يك ! نقلاب بلاوا سطه سوسیا لیستی باعد » بلکه بك| نقلاب دموگراتيك

مینققد (« ۰م)٩



در اینجا سخن از آمادگی مناسبات7تولیدی و با تاثیر این
نوات تولیدی در * عدم آمادگی" پرولتا ریا مطرح نمیهود و مرفا

< تیل* از خمود پرولتا ریا یمنی از هلبقه* شروع مشود ولسی .
خلرککزین برخورد صرفا * طبقاتی* کومله در رابطه با آن نظامی

آستکه ویخود آثرا فموگراسی؟ میظا مه رین *دموگراسی" از نظر
کوبل ,*:خواه تحت نا م جمهوری دموکرا تیا #و یا بطور کلی به مورت

حاالتخامی | ز تناسب نیروها یطبقا تی که درآن سرکوب دیکناتور ی 
طبقه بورژوا زیغیر ممکن بوده" (مرو) که بمدا معلوم میفودتحقق آن

برنا مه حدا قل کومهله را تعکیل میدهد»اسا سا<+حامل نع * تتاسسب

نیرویطبقات * است)و کومهله هیچگاه * مناسبات تولیدی « حاکم

ْ برآن را رون نمیکند"ما بعدا باین موضوع باز خواهیم گت  ۰در

اینجا قمدمان آنستکه بگوئیم کومهله * سنگر * مناسبات تولیدی"

را میکند تا جلوی * مشی تودهای" و * مغی چریکی " و بطور کلسی
 0بینش پوپولیستی  8موغع بگیرده ولی خیلی زود متوجه میشود که

مرد جنگیدن در اینسنگر نیسته آترا رها کرده و به کلی گوئی درباره

طبقات و طبیمتآنها و تفاب نیرو* نین آنها می پرفازد و ما
بعدا خوا هیم دید که هر جا کومه له به نحوی " مناسهاات تولیسدوة

را بررسی کرده  ۰بیشاز بیش مخت تخیل ما چریگها ی قدا ثی خلق"
از مناسباتتولیدی در ایران با ثبات میرسا ند۰

را

باز گردیم به تضاد ا#اصلی و ببیتیم کول در این زمینه به
ما چه میگوید * ویاظپار نظر در مورد تشاد اطی را با انتقاداز



1

گنه" بوبولیستی" خود آغاز میکند " :انحرا فات | يدئولوژيك املی در
#زمان ما اکن میا رت یرما از  ۰۰۰ ۰مقدمکردن منأا فخ " خلق" بر
خقافع برولتا ریا تحتعنوان آینکه تشاد خلق و امپریاایسم " عمسده"

ییاعد" (س  )+و سپسخود اعلام میکند  ۴۸۰ایران یكجا معه سرمایه -
قاری است  ۰ثیروی کار وسیعاً

ب کا لا تبدیل نده

و بهره کشی از آن عکل

قلی استثما ر را تعکیل میدهدو «رچند بعلت توسعه غیر؟! فی مناسبس ات

مومایهدا ری واشکالی از تولید ما قبل سرمایهدا ری ( تولید كوچك) در

قیران وجود دارد که زیر سلطاه مناسباتسرمایهدا ری میباشدهتضاد املی
ظمعه تشاد کار و سرمایه است ( ۰س)۸
اگر میشد کار را به همینجا ختم کرد سل * تضاد عمده "و*"تضاد
قلی« و هر بحثدیگری دراین زمینه منتفی بود ولی مسثله تحت طگی

اموفوع را ددوار ميکند و کومدله ناگزیر است باین امره البته بازبانی
ک سم * را با بینش پوپولیستی * نفان دهد اعترافکشد :
ند
*درعین حال یر ن يك کشور سرمایهدا ری تحتسلطه و حوزه تولیس

قوق سود امپریا لیستی و استثمار وحعیانه برولتا ریاست که درآن برخلاف
خورها ی امبریا لیستی متروبل » سرمایه انحما ریکار | رزان با
قاسب را دراختیا ر دا رد(*۰س )۸

سرایسط

۷

ِ

اظاهرا اینسای هیچ دفیری در ماد اطيامسواد

نمیکندوبح * تشاد عمده" را نیز کونله ور کلی بکفا زی میگذا رد
خالبنینيم که آیا کوتدله ,به تحلیل * مناسباتتولیدی * خود پا یبند

میماند وحل این تخاداملی را بهسوسیا لیسم احاله میکند ؟ یعبی

رحله انقلبزادرا یران سومیا لیستی میفناسد یانه؟ ویبااین سوال جرا
روغنی نمیدهد ولی درا ین زمینه مطالب روهن کم نمیگوید .مشلایروشی.

میگوزید  ۰۰ :دسکرسیکه درآن سرکوب و دیکتاتوری طبتمجیووژوا زی

غیرنمگن بوده و مبا رزه طبقاتی برولتا ریا به آزادا نهتریزو وسیخترین

عکل بتوااند بنط وو تکامل یاده خروطاخرورک  ۳به سوسیا لیسم بوده و
تحقق آن برنامه حدااقل پرولخا زیا ی ابر

از لحاظ سیاسی دیکیل

مه ان

مینهند( .ی:)۹
-ولی مضمون اقتمادیاین برناه حدا قل چیست ؟ ا گر میفوانتیم ببا

 :زبان*بوپولیستی»* حرف بزنیم» لاد میگفديم  :قطع سلطه اقعملشپیا دی

استضاارز امپلزیالیسم .ولی کوَندلبا زباهند مود سیخلیواا,ب

این طورت اگوی"مشمون اقتهادیعندة برنانه* حدا قل پرولتا ریا را"
از بین بردن عرا یط تولید :قوقسابریا لینتی تیکیلمیدهد"۰

ِ۰

درچنین حالقی ,ما بقول کومهله * بوبولیستها * جرا حتی میگوئیم :

کمور ما در مرحله انقلابندامیریا لیستی قرار دارد* ء و کویولههم
با زباانچدید خود کم و بیدرا باین مورتبیان میکند در ایشت

مفمسوم برنامه حداقل پرولتا ریا باهیتپارنامهای داستالن
است ( *۰می )۰۱



۷

و باز ما بقول کومهله « بوبولیستا میگوکیم :ابرط پیستروزی"

این انقابشد امیریالیستی آثبت ک برولتا ریا بتواند ان
هرژمونی سایر -لیقات و قشرهاً ی علق" رادر میا رزه متحد کند* +کول هم

اهر" همین حقیقت را با ینمورت بیان میکند * .پرولتا ریایآگا ۰با

مف مستقل خود در انقسااب دمکرا تیه شرکت میکند (*۰ص )٩و پرولتا ریا
در انقلاب دمکرا تيك تنها .نیست » بلکه میکودد :قها ری از خردهبورژ وا زی

اشهر و روستارا تا جائیکه در جهتدمکراسی و برعلیه دیکتشتمپا تسوری
بورژوا زی مبا رزه میکندد » ضمن مبارزه با داپیگیریآنان به سویخود .

جلب نما ید(*۰ص  )۰۱بسیا ر خوب #ا گر وا رد این بحث نشویم ۲که ایسن
قغرها ی غیرپرولتبرتا چه حد در دمکراتیسم خود پیگیرند » ظاهراًدرا ین

مرحله از انقساف اند امبریا لیستی*؛کومهله هم همان نیروها یی را در

میدان میپیند که ما پقول |و * پوبولستما * میبینيم» با این دفنا وت ْ
ما
که درخرف زدنش بماً گومه ميزند و <مف ستقل برولتا ریا * ر ۱برخ

۹

میکشد.و ما ,هم برلای مزارمین بار اعلام .میکنيم که مخالفاین * مصسف
سچقل پرولتا ردیا * نیستیمو قسم میخوریم که کسانق که مدعی هستند گیه
که ما یه * مفمستقل,پرولتا ریا * معتقد نیستیم تهمت میزنند* سایرز

۰پویولستما *هم تا آنجا که ما میدانیم این مفرا انکار نکردها ندره

بلهبفاع غیا بی ازهمین پیکا ر بکنیم که خوش ,از قهرمانانهواداری
از جف سیقل پرولتا ریا" بود .یتنا گر این اختالرا هم کنسار
بگذا ریمو بپذیریم که ما نیز معتقدیم » پرولتا ریا باید برنا پیگیری

-های سایر اقعا ر فائق آید.دیگردر زمینه مرحله انقالب ونیروهای

آن چنداناختصلای با کوملونداریم« فقط یك بحث تشوريك میما ندکه
باید باکومدله حل کنیم و آنایست که اگرتشاد اطی جا مه
کار و سرمایه است و حل آن به انقای سوسالستی احاله میشوده

در حالیکه غرفروری "* گذا ر بهسوسیالیم«مان * | نقلاب دمکرا تیایه
است  +دراین مرحله نخستکدام تجاداستکه پیولغاریا و سایر رس

[ ماکلیه علقرا فلا دراینجا بکار نمیبریم ) را در این مبارزم .
متحد میکند؟و حل تادامطی مقوط بهحل:۲ثست.؟این استآنمسخله
تشوریگیکه کومدله آنرا نا دیده میگیردو تمااممعکلات بمدی وی در این

مرحطه از آن تأمین میفود.

ولی زیا دازویعباهتها .تکیه کمآندکی درنگ ازم مت تا .
ببینیم آیا نظر ما و کومهله :در زمیته نیروها وشیسیای

طبقاتی دراین مرعل یکی است؟* ما غباهتها را نغان دادیم ولسی يك
اختلف بز رگ زا تذکر :ندا دیم ما بقول کودله ا ویبولیستها " درا ین

مرطه انقالبند آمیریا لیستی:نیز"* فرط پییتروزی " را تأمین هژمونی
و رهبری پرولتازیا میدا نیمدرحالیک کومدله فقط از" مسترکست

پرولغا رها با مفاشخقل *وعبللیهعنام دیگر * بسویخوده مس

آمیکند تفا وتچندان کوچکی نیست » قهرما نان شناختپرولتا ریا وصسف
مستقل وی » درا ین زمیتهاز * پوبولیمتا " که همواً ره گوینا صف

پرولتا ریا ر| با بقیه مفها مخلوط میکنند» عقب افتا دگی عجیبی دا رند.
این در زمیه سیاسی -ولی ببینیم اختلف دیگری دربین نیست ؟

از نظر کودله » هذف | قتما دی میسا رزه دراین مرحله* از بین بسردن
فنم :.
غرابط تولید فوق سود امیریا لیستی" است » وی ما باقولکیملو ا

* بوپولیستها * معتقدیم .دراین مرحله با ید را بط تولید امیریالیستی
را ازبین برد .در نتیجه آن " غرایط تولید فوق سود آمیریا لستی "
خودبخود از بین خواهد رفتو مادام که عرا بط تولید آمیریالستی
بوجاباعد لیا * فوق سود امپریا لیستی" هم کم وزیاد تولید خواهد :

۱

شد یمنی ما بالت درافتادهايمو کوسله با مملول  ممکن اسست
کوسال بگوید مقظور ما همین است و فاص برایازبین بسردنش

شرا یط تولید قوق سود آمپریالیستی «ِ عرا یط تولید امیربالستی را
یس ما میگوئيمگر چنین ستیگ بچی نیت بت زا
پیلتب را دور سرتاننچرخا نید* بولی ازز نظرکومله این آزبیسن

بردن* شرا یط تولید قوقبود | .مپریا لپستی! *يلك نقی دیگر همدا رد.

زنظر کوب مین مر < مشوناقتمادی عنده پرفشامستاحباقتل ..

پرولتاً ریا« < زیرینای ! قتما دي دمکراسی,در اهران * را نکیل
میدهده ما مکود پس مرح دمکراتیاه و ریبرنامه خداقل فقایب

تفی دارد» مادر را یطدمکرا تیلهبلبق نظر کویله  .فرایطتولیند.

فوق سود امپریالستی  | -از بین میبريم .ولی چه چییرز یه جللای 
آن میگذا ریم ؟ ٩در برنامهایکویدل سختي در انینمورد نیت و چئیسن
بنظر میرسد ک :ز نظر کویدله « ۳غشرا یطتولید فوقسود |پیریا لستی"

هنراء مجموعهای از شرا یط دیگر در چانت ما وجود دا.رد او کا فی اسنت
که ما این غده سرطاتی را ازجسم خا رج کنیم .تا ایر قنتپایه آبانی

بتوا ند زیرینا ی | قتما دیجامه دمکراتيك را تعکیل دهند ۰یمنسی در

برمرطة  ۳نقالب دمکراتیك * از نظر کوساله افقط رقوم سنادهایدر

هرایطتولید* لام است و کُونْله اندکی مبالنهگوٌی گرده کهاین
رم .ربل ناب بامیسدهاست و خودی تا آنجاتیکاقلب
پردازیها ی !نقسافبی ۱۱و را تبایدجدی گرفت  مه آ دب او میخوا هد
رفرمها بیاستکه فهرست دقیق آنها را ماد بتوانید در *پیفروترین

ام ادراکایربان  ۱۷۹اتطاد میارزاانکنونیشت بیا بیده 7
ولّیما بقول کومهله" پوپولیستا "*معتقدیم که هیچ رفرنیامکان

پذیر نیستیا باید متاسباتتولید را دگرگون کرد یختی ستابت

|نقاب زد و یابا «#دیکتا توری و قهر و | رتجااع*(ی )۸ساخت  ..کسی

که * دمکراسی انقلابی " میخواهد باید طرحی برای دگرگون کردن کل

انظام موجود داختهباعد» نباید در این مرح رقرئستبنافیسم و

| نقلاییگریما یخود را به مره بعدی یعنی به مرحله وسالیسم
حواله کنیم» نباید سیاست تدکل یرولتا ریا و هزمونی او را درابن مرحم

نفی کدیم و آترا به مرحله :سوسیالیستی احاله تماقیم » اگزچتی
کردیم و برولتا ریلتختی اگر با مف ستقل* خود ولی بدون تین

شوزي
ارهبری وهژمونی خود .وارد انقابهود اینانقاب به پی ر
تخواهد رسیدو پرولتا ریا بار ذیگر ( و اینار با مقامَلی) به

۱۳
بقد حاکم تبدیل خوا هد نمشد 6
وسیلهای ,برای تصگیه ما بم! یدرون ط طب

کسا نی که مدام ازز * کار تمکیلائی میان یرولتا ریا دم میزدند و مه

را بانجام آن ترمیه میکردند و به * مثی چریگی که گویادرانجام.

آن کا رغکنی میکرده لعتت میفرستا دند .ظاهرا اکنون شکیبا قی خودرا |

ستدادهاند و * تأمین هزمونی پرولتا ریا * را در انقتاباز سل
تیکل | وجدا کرده!ند و يكوظیفه را امروز در مقا بل خود نهادهانده
تعکیل مف ستقل » و وظیقه ادیگر یمتی " تا مین هژمونی *را بهبرقرا ری
دمکراسی احال کرده!ند ۰خیلی خوب استهرچیز به نوبه جود » ولسبی

آیا برولتا ریا جز درجریا ن همین | نقالب تدکل میبا ید و سنایطقی
:

من ستقل پرولتا ریا جز تا مین هژمونی ویدر انقالباست؟

اگر برولتا ریا به خواستهایطبقاتدیگر سر فرود آورد آیا میتوان

گفتکه مفستقل خود را داراست؟ و اگر با برنانه ویژه خود وازد
گود شود و آنرا به کرسی بنعا ند آیا جز آنستکه هژمونی خود زاتاً مین
کردهاست ؟ چه کسانی هستند که يیك بحث را به دو بحث تجزیه میکنند تا

کار خودفان را آسان کردهباهند؟ بگذا رید هنهآنچه راک کویوله

میخواهد :بروغنی بیان کنیم :پرولتا ریا در این مرطه از لحاظ سیاسی

دنیالرو طبقاتدیگر است( البقه پا مفذاستقل شود" دسکراسی
انقلابی * با هژموتی پرولتاریا اجرً نمیهود بلکه به چیزی فییت

 ۰حالتخامی از تناسب نیروها یطبقاتی که .در آن سرکوب و دیکتا توری

سلبقه بورژواً زیغيرممکی بوده" بسدگی دا رد )٩ (۰ملاظه کدیسند

بورژوا زیسرنگون یو فقط حالتی ازز تناسب قوا یطبقا تی ویرا از

اعما ل دیکتا توری با زداعتهاست ولی ما قیلا دیدهپودیم که کومله بنا
میگوید " :روبنا یسیاسی متناسب با  .زیربنا ی | قتما دی !| یرا ندیکتاتوری
و قهر و ارتتباع است *( ص )۸و اکنون میبینيم که کلمات * تناسب "و
 ۳بران" بیجهت درا ین جملهبندیجا ی نگرفته!ند ۰این جمله را نبایند

با نظر مایا بقول کودله* پویولستما*.اغتباه کرد که میگوئیسم :
رویقایسیاسی سرما بهدا ری وا بت با امیریالیسم نا گزیر خفن تسنرین

دیکناموربها ل؛ نه» این دومتالب یکی نیستند درا ینجا محبت! زررینا ی
متتاسپ!.ستاو میتوان شرایطی را فرش کرد که درآن " بورژوازی * تحت
نما ر طبقات دیگر قادر بهرکوب « نباشد .در ن مورت بورژوازی ناگزیر

آستبا این عکل*نا متناستَ" و « تا مطلوب «بسا زد .همان تلور که گویا
مدتهاست با کل نا متناسب دیگری از آن ساتاست( کومدله ببه ما
میآموزد که  ":بعبا رت دیگر طبقه بورژوازیایران تنها وقتی نیتوا ض

چرخها ی | قتماد سرمایهدا ری ایبران را .در گردهلبیمی" خود بسه حرکت
درآورد و یکدوره دیگر برمیتا یشرا یط امیریا لیستی تولید به انباغت


سرمایه بپردازد آتهم بویژهدر غرایلی ک بحراان | قتماً دی وسیا سس
عمیقی جامعه را درخود فروبردهاست -که دولتی " متناسب * برسرک8
آورده دولتی از نما یندگان مستقیم و تمام عیا ر سرمایه انحما ریگ
با تکیه بر ارتش » بمثابه آارگان سرکوب! مروزی بورژوازی » دعمتگ,

:لبقا تی خود را سرکوب کرده و بزائو درآورد و نارا رن درون طبقه
را نیز .به ضرورتچنین | قداماتی متقاعد و یا خنفی کند (۰۳س ابیدوو

پر" نقضاب دمکراتيك * لام نیست .کافی است " تناسب نیروظ
ملبقاتی * بصورتی ادرآید که دیکتاتوری بورژوا زی غیرممگن شود ۰آ بچه

آن.چیزی است که کومدله دراین مرحله از لحا<اسیاسی میخواهد ۰۳نظ

دمکرا تيك " لام نیست * کافی است " شرا ی تولید فوق سود | مبریاله
را از بین ببریم* این هم آن چیزیاستکه در زمینه اقتما دی کویظ
در این مره خواهان آن است  ۰او فقط کلماترا بد انتخاب میکندو

هه این رفرمهایی که در زنیده سماست و اقتماد مفواهده نام نا

میدهد» شاید هم با آنک بارها مارا به خردهبورژوا بودن متهم کرهه

با دید تدگنظرانه خردهبورژوائی این رفرمها را ا نقالب میبینه
ولی ما فقط یا»چیز میتوانیم بهاو بگوئیم که رفرم غیرممکن اس یو

بهمین دلیل هم * | نقللب دمکرا تيك * مورد علاقه | و نیز غیرممکن انت-

یگذاریٌد هنهآنچهراکه»ایاگنتایم در رابطه با پرخیورد:.
بط با سل آ رشرو دق نعقا ناندر ناب روفنتر ماقط کنیم"

نظر ما بقولٍ کودول تویولیستها "  5معتقدیم در اتتاب
وااهاتوینبید غرا ,یطتولنید :سرا یةداریا مهریا لیستی ر بطور,

کهاز بین برد و تولیدنیبر3سازناندهي کرد » مسئله آرفی و مسئله
رمتی:وا بتلور کلیبخکهاوژزی اهمیّتخا می دارد » زیرا در این
رس باب تما با فزدیکتارین "متدینخود در مبارژه مرحله!| یخود .
گچنین,۲ارف ی رامیبا بیونکه درآان بایسد 
هم
رخهرد اموکنین»ل

ماه اعمال  ۰سرکوب<.بورژو ازی انریا لیستی پا آمهمتراین شر * تولید
سودا بویا لیستی «یعنی .اریامدرها لینتی ز ۱درهم پعکنیم و در

مها ل پراساسهمینکفا ورزی م۱نت که زیر پس! ز ممادره سرنات-

هاکه امپریا لیستی  9قل درآغا زز ناگرابرشاد ملي پنلورده ازطریی
توق تولودکما ورژی اساسخود 7 .تحّیم میبخدد» .ما 0در

نیام ی *انقلاب دمکرادیای < واقعی بسیا ریززمتایع)کنونی |ام
ان خود را زنست میدهند و رجوع به کدا ورزی و تولید خردهبا
با

ررطایع مرک گرمزدا بشکه تجریه تمامعلقهایاز پندریتس

خر تأئید میکند .ما برغلفآني کومهله و اتحاد مپلبسلسا رزان

و

کمونیست وانمود میکنند نه به آنکلیل که اسیر  ۰آتوپینها و آرزوها ی
دهقا « ,خردهپا و برخورد خرده پورژّوای به مناسبات,پرمایهدا ری " سیم

(پیفرو یاول تیرماه » )۷بلکه چهت از بین بزدن " مرا
تولید قوقسود امیزیالیستی ستباین کار میزنیم و با نقل قولهاقی

از لنینهم نمیتوان مارا مرعوبکرده ما خود دیدیم ک لنین بسرای ِ
آنکهجامعهشوروّی را ک پس | زز  |,نقسالب اکتبر در,مخا,مره امیریالیستا

ودراهغرایط بحران عدید قر رداچ بسوی سوسیا لیم رهبری کندیا پیشتهای
ّار نوین | قتما دای * ب+ا درعبلبه پیلدا یی بش بزرگی از خردهبورژوازی .

و بورژوازیتجاری اف درداد وهیچگیاینکار | ورا بدلیل | توپویهای

خرده بورژواقی | ونذا نست تولید جامعة ار" نمیتوان مطا بق میل آفراد
اززما ندهی کرد بلک!بایبا توج به رااقط عیقی  .و آمادگیها یسا دی
در این مورد اقدام مود" زه بییدیم.کون در مورد این به نظر

نا ۱مهمترین سئله انقاف .در*برنا مه | رضی*خود .چ میگوید ":امسثلنه
۰آرضی بمفیوم برچیدن قیدوبندها ی فئودالی برسر راه رشد سرمایهدا رک

در روستا » از میان رفتن اقتماد «لبیمی و ججا بگزینعدی | قتما د کا ی
بجایآن و " آزاد* غدن و کالاشدن نیرویکار حلشده و در این مدا
مشئله آرضی دیگر مضمون ا قتما دی | نقاب دمکرا تیه را تشکیل نیز دهد«

.

۱

( قطمنا مها ی مموبکنگره دوم ص *) ۱۱و معنایاین سخن آنستک
انقاف در این مرحله نه چیزی دآارد که بدمقا نان بدهد و در نتیجه

نه توقعی از آنها دارد .برایانبوه مردمی که در روستاها زندگی

میکنند و چنم بزمپن دوختهاند کومهله فقط این موعظه را دارد که

" زمیت مادیخواست زمین در میان کا رگران و دفقانان فلا بحران

سرمایهدا ریایران * ( هماانجا » ی  )۱۱است» و با این تنخیس دردلاید
باید به رفغ این بحران پرداخت نه آنکه با .دادن زمین به اینها]

آنها را به خردهبورژوا تپدیل کرد و با این کار طبق نظر تحلیلگزان
۳متاسبات تولیدیاو با دقیمقاترر با هو ۱ن"*تشوری نیروص ]ی
4

کانی متندکهدر اثر بحران سرمایهدا ریاز کار بیکار شدهانسد

 ۳نهائی در مورد آنها این

که مجتوای | قتما دی !ین خواست

ز لحاظ مبارزه طلبقاتی پرولتا ریا هیچ چیز مترقی دربرندا رد و بسر
پرولتا ریای! اه نیست که | نرژی و هم خود را مرف خرده بورژوا کسردن

کا رگران روستا سازد" (س  ۲۱قطعنامه کنگره دوم)
اگر برنامه تقسیم زمین یا عامتر از آن مصادره زمی, :

و

قرا ر دادن آن دراختیا ر جمعیت روستا ثی برایتولید آمری است که

اس
خرده,۶:ژوازی را خوش میا یذ» برنامه آرضی کوسال فملامیتوا ند بر

کامل مورد حما یتما لکین و فثودالها باشد.

گومدل در پیشرو شماره  » ۱تیرناه  ( ٩۰مقاله ا زر کدگره ال
تا کدگر ,دوم ) بسعی میکند با انقل مباحث لنین .درمورد نا رودنیگیا

نان دهد که درك نا رودنیکها در تقسیم | رامی و ایجاد خرده بورژواوی

روستاتی درکی | رتجاعی استکه پا طپیمت تکا مل سرما یهدا ری بيس
نمیکنده ولی کومهله دو چیز را فرا موشمیکندهیکی آنکه اما س مخالقت
لتین با نارودنیکها پیرا مون تقسیم زمین در روستا نیست ثنین ور

در اینمورد» دربرنا مه سوسیا ل دمکراسی» اعلام میکند که اینجنشگه
رً اما نه مفتوح گذاشته و بسته یجرایظ در اینمورد باید تمبیسم

گرفت  :یعنی نه از تقسیم زمین و نه از رد آن » از هيچيك جا نبداوی

نکرده» آترا به شرایط نعصاحاله میکند» اساس نغالفت لین پا

نا رودنیکا از بردا ۰عتآ نما از تولید خرده پا  ۳روستشتاست:
نا زودنیکها این نوع تولید ر| سوسیالیستی جلوه میددند وآنسوا
موجب! یجاد بر بری میدا نستنده در حالیکه لنین نمان میدا کهیچ

تولید خرده بورژوا ی نطنه؛ مکل | ولیه و احیا ناعقب ما نده سرمایت

 -داری استو همه نابرابریها و نابسامانیهایاین رژیم را با خوا

۷۰

خواهد داعت  ۰مطلب دیگر آئستکه همین لنین در همان دوران با ست*
دیگری هم به مناظره معغنول بود که تمادفا نه کوماله و نه اتحاد.

مبا رزان کمونیست » از آنها یادی تمیکنند .لنین به ما رکسسته ای
علنی روسیه که با اتکاء.به همین گونه برداعتپااز مارکسیسماستدلال

ميکردند که از نظر ما رکیتولید سرمایهدا ری نسبت به.تولید فقودالی:
گامی به پیش است و چنین موعط میکردند که گویا کمونیستها آباید در

مبارزه بیْن بورژوا زی و فشودالیسم در روسیه آبه حما یت از بورژوازی 

برخیزند وو با و كمك کنند تا هرچه بیفتر برایغان پرولتا ریا تولیسد
ند و زمیته اانقابسوسیا لیسنی را فراهمتر نماید» !و باین کما نی

که بنا م مارکیم دکان با :کردبوود وسرما یهد ری میفروختسد
میخندید و مچفان ر| در نزد کارگران با

زا رد و فا بت یمود ک:

چراروسیه تزا ری با ینها اجازه نفر علنی عقا یدهان و!| میدهد -امروز

کویدل مواظب است که مبادا برولتا ریا یا دهتانان تپیست:س۳حه

خرده بورژوا تبدیل عوند نا گامی که بجلو برداعته شده مبادا خنشی

موده آیا این هما ن فظر دیست؟ نتیجه اینسیاستآن میفود کت
زمیشها یفکودا لها وبوزژواملگها دست نخورده با قی میما ند وا نقلایمون

کمونیست در روستاهابجا یآنکه روستائیان را به ممادره زمینیش او

اداره تولید بدستخود تعویقکنند»آنها زا بمیارزه در را دمکراسی
ی فرا میخوا نندکه ظاهر1سنفله آنها یعنی مسئله ارشی:
ی ریا ورن ۱تعکیل آنمیدهد» این روستائیان باید بسرای
«دمکراسیخالی  ۰مبا وزه کنند .راستی اگر چنین است » کوتّهلهدرمنانطق

روستاقیکرستانچه میکند؟چرا مریجاً این رویتا ثیان نمیگوید ما
برایشما هیچ بردامهایندا ریم و اگر در قطمتامهها یکنذفراتشن

عهریور اعلام میکندکه  " :از مبارزات و خواستها یاقادنگاافیاه

زحمتکهانروستا و متجمله از ممادره اتقلایی | رایبویا نا
و آداره امور این |رای توسط شوراها ی دمکرا تیك زجمتکف
ان
بفشیبا تیآ میکنيم *(ضمیت 4بیفرو  ۰) ۸+ ۲این نظر مندکسس

کنندهسیاسی سنجیده مبقنی بریازایمزحله کنونی نیست بلکبیختربدان جهثاستکهاگان میرفت " تیا"نزديك آست و تودههاای

روستاتی خود این کا رها دستعواهندزدو ماهم بدنبا ل آدپن,
* پعتیبا نی < ُعفول کَیمويم  .بطور کلی کومهله باید بدفقانشان
میگفتک اینگوف سیاستها ته زاگیده :برنات انقایی سا بلک
تتیجه یات ددیا لهروی مااز جریان خوادث است +مادیگر دراینیا

ورد این بح نمیهويم که حتی این بط لپ قطمتا به ارفی کدفرا نس

نی

شهریور ماه در زمینه مشخیعملی چه نوا قصی دا رد"

همین درك از منقله دمقاتق"» درلکول زا
خودمختا ریکه درمر اکنوتی عْیها با:مسفله تایآ
:محدود و سطحی میکند» !و وقتي .نیرزوهای غرکت کنندهدز جنیش نقاومت
ْ خلق کرد را میشمارد از  7طیقاتمختلفاخواهاان دمکرالسی *()نا م ِْ

میبردووآنها رباینترتیببرمیهمااردد " کا رگرانشهُر و روسنس
نیمپرولجا ریاو .دمقانان و رده بورژوا زیشهری و ) حتی تلبقات مرقا)

هريك بنحویاز ستموسرکودیکتا توری بُیحد .و خمر:و بیبندوبا ردولتی
 :لطمم دیده و با این استبداد و ستم با :انخا * مختلفمخاً لفت میکنند"

( قشتامهها يکدگره دوم  -ص)۵۱ا نگیزه .دهقا نان کرد درا ینجنییش
۳چیست؟ آپا او برای بهبود وضع هادي زندگی خود با ین مبا رزه برخاسی؟
اررف ۲رما نها ی دمکرا تیك ا نگیزه.اوست ؟ دهقان در-ژندگی روزمره

خود چه,میخواهد که « دیکتا توزی بیبندزبا ر" ماتغ او میشود .آیسشن
دیکتاتوری:بییندوبا ر ۳یا از دهقان چه میخوا هد کاستاز سیر
او برنمیدارد ؟آیا نفع مادی در این کار دارد با مرف بسدادلیل

| نگیزههاایسا دیستی به ظلم وتعدی ستمیزند .اگر ذلقل ما دیاین

امبواز:را دریابیم درعین حا لبيك مسله دیگر هم رسندهایسم و
ن اینکو ,این دلاثل | نگیزههانی ما دیحرکت دمکراتیک نهقا نان شند؛

۰-۳

دومن حال و پطور ناگریره مشون مادی و | قتمادی * مرح دیکراتیلك
را نیز تعکیل میدهند گر آنکه آنخواهیم کنجکا وی کنیم و بفواهیسم .

یاعیا رت کلی *طبقا:تمعلن خواهان دمکزاسی * سروته قفیسترا

م بیاوریم .ولی ازنتیجه ۰اینسروم بندی آن میشودکه جچئیش :خسولس .

بختا ریخلق کرد | ز اناسما دیخود بُمنی تغییر "متا سباتتولییدیه

و ۹در رونت محروم خود» دیگر ما در اینجا باین بعشست وارد
نمیشويم که این تغییر در متاسباتدر شرا یط کنونی بهچه صوزشی
ی .
باید عملی گردد و چه وظایقی مثلاً هم اکتون کومول :در مناط

زیرنفوذ خود داارد که به آنها بیاعتنا است  ۰ولی با یقول کوسله
" پوپولیستها * میگوئیم حق تمیین سرنوفتملی است که در آن میج ِ

تردیدی وجود ندا رد و با جرکتاز همین امل برا یگردستا ن غودمختا ری 
خواها نیم و * مضمون | قتما دی * !ین خودمختا ری ر ۱ایجاد رویط ْ
تولید دمکرا تيك نوین در شهر .و روستا میدا تیم ۰
۱

  1ندکی بحثخود |را جمعبندی کنیم *اگر تشاد اطی کار وسرماید

استو حل اینتشاد به اتقلابسوسیالیستی موکول ات و هیج گرهگاه.
دیگری در این میانه نیستچرا تنعل انقلاب « دمکراتيك * است و

سوسیا لیستی نیست ؟ اگر در ! نقالاب دمکرا تيك بورژوا زیهن_--وز

۲

نواکبیجرایت یا این همان " بورژوزی ! زجفاآریوا میریا لیستی"
او با

بورژوازی دی

کی  6در این *امکرا:میانقلایی"پالشبره

دمکراانقای < دیزی کی طبقات ست یرای نش

1
اپرنامد کونال :برا یجمهوریدسکرا تیاهو ا:هدیپونا نهانبیر

کمونیستاک با آن حوطله جزئیات! مور تنظیم شده,این موفوع کوجاك

و کم اهمیتحتی مورد اما ره قرا رنگرفت که تکلیف دولت  ۰دمگراسی
انقلیی  ۳در مقا بل نیروها یشدا نقاایی چست  82یا هماپیلوزک

میریمآمفته ف 0کری بدا نبا رده که در این(" دمکرا,پایقایی:
ما

انآستکه هی رع تسیدمد .گرپدین با لاتل
تلیروها «

ارزان
این مدا نقلف در حاکمیت هن؟امیکه کومدله و" اتحاد میس

کموئیست * میخواهند * گذا,ر به سوسیالیسم" خود را انجام تشد

ااقلبا ید عکنّالعمل تعان دهد بیدالرور ا۱ین برتاب روی کاغذ
هیچ ردباتی | ز ندا نقلاب دیسدر حالیکم,برو قلیتامر میبیدیم

کم ز<خلیجخزنین* تا*کوهها ی سریهله کی این کفور*مدای

۳۵

با رسسگان زنجیریعنیده میفود* ۰کویله خود موجه است کهخواتما ۱
وی ذر برتاامه دمکرا تیکش| ز* چا رچوبمتاسبا تابورژوا ی خا رج نهشتِ ".

 ۱پیعرو  » ۲نمیبه ۳ص ) اگر ,این جمله را بهمین مورت کب

هست درنظر بگیریم بین کومهله و ما در مورد طبیمت برنامه حداقل
پرولتا ریا در این مرحله اختلافی نیست  ۰ما نیز معتقدیم پرولتاً ریا
ذر مرحله اول یعنی در دمکراسی نوین در چا رچوبه مناسبات بورژواثی

برتامه خود را تنظیم میکند ولی اگراهنه آنچه که تا این |

از کومهله آوردیم:درئدار بگیریم میبینيم که این صنفتٌ بورژوائسی

برای !و مفمپسوم خامی دارد ».ماديدیم که او اهل *:خوب و بدکردن..
بورژواً زی ئیست و این مناسبات بورژواً ثي ک مورد نظر ؟ومدله است
با آن مناسبات بورژوا ی که ما در جامعه دمکراسی نوین درچاارچوبه..
آن قراردا رم۲:تفا وشتزرا دارد که در موزد ما فرد.آنست؟ه
لاه امیزیالیخغ قاحعفاه :ارخا لیکهاد موزد :کومولها ین مناسبسات
بورژءاً گیموز همان مناسباتحا طتهاز له" سرمایه انحمت) ری ان

میباشدواینکه کومهله و" اتحاد مبارزان کمونیست " ما ی نیستند
ین
از سرماایةداران " «مگراسی | فاتخود جز هد و مالیسات
ْ

ی

هم

۹

ماو ملما۱

۰

۰

سکان زنجیری * پساز برقرا ری دمکراسی و بنارزیق؛ ۰
:

۰



لیب زاگذار بهسوسیا لیسمسا تت نخواهند نست و

پچ



سخن بگویند» چیزگ را تخییر نمینهد" اگره اتویی خرده بورژواقی*«در

۱این میان وجود داعتهباعد همان دنکرا یا نقلایی کومدل واتحاد

میا رزان کمونیست است که آدر آن گویاهرگونه ماالیاتغیرستایسم

لنوعد :او سرمایهداران با برداخت مالیاتهایستقیم تسام مضا زج
"دولت را تأمین میکنند و بازهم مطا بق این برتا نها دولتحق دا رد
ی۱واقعاً
هر وقت بیپول شد دستش را تویجیباین سرما یذ رای بکند
+ي موجودات بیآزا ری« ما ک سرما یهد ران با ین خوبی ارمک
کفور را!| به حابعا ن اداره میکنيم  ۸گذار بهاسوسیا لیم" را
انجام میدهیم وبا ین کار غود تمامخرچ ماغین دولتی ررً بگردن
مردم میاندازیم؟



اکنون به شیوهها و ساززما نها ی میارزه ازر نظرکوبدل بیردازیم

بحخود را باسل تدکیل حربعروع کم +.نظر ما چدیکهای :

فداقی خلق در مو درد تعکیلحزبطبق کا رگرارات و فحریقاتی کد.
از این نظر شدهاخت | مروز برهن روشن است  ۰ما ممتقد پینوده و
تیمکه حزبطبقه کا رگر در جریان !وج گیری میارژه سلحات ک

در پرتو آن امکان تشکل و بط میا رز کارگری درجریان میارژة.
خدامیریا لیستی پیش مر ید بوپودآنده,وبا مطلاح خود ام موی

۷

از مبارزه و نه آغازکننده این مبا رزات است و در با  0ما بسا
قبول اززوم «تزبطبقه کا رگر برای تا مین هزمونی این مابقهدر دقاف

آغاز مبا رزه را با ایکا ل گروهی و سازمانی میسر و ازم میدا نیسم ۰
با صللاح تعکیل حزب برایما بعکا ,کلی مطرح است و نه يك وظیف+

معخس  ۰ولی این نظر بعدت مورد انتتاد قرارگرفتهه ازببس

کونله چه آنزمان که به * مشی تودهای " پا یبند بود و * بینشسش

پوپولیستی * داعت و چه امروز که هر دو را تر"کرده باین نظسر
یف املی "
میتاخت و ممرانه اعلام میگرد که تعکیل حزب * وظ 2.
کمونیستپاست  ۰اکتون بس از بیش از  ۳سال که تقریبا در غرایطی
استشناگی حتی | مکان ا رتباط گیری روهنفگران کمونیست با طبقبه
کا رگر فراهم بود و در شرایطی که اکثر سا زما نها ی کموئیستی معا رز

ی پیش بسوی | یجاد حزب طبقه کا رگر" را زیئت بخی مفحات نعریه خسود
کرده! ند« ) بیغرو  ۲و ص ؟)۲۱ه وقتآ نستت که این هواداران دواً تشه

تمکیل حزب بعنوان وظیقه املی به ساب نتایج عملی این غس ار
رسیدگی کنند .و بیینند که آیا این همه شما ر حزب میدا دند چهشسد

که تا کنون هیچ | قدا می در اینمورد صورت نگرفته و حتی روز
کومدله

ازم

۳
میبیشد .که

براءی آما دهکردن زمینه

تمگیل حزب علاوه

بسر

ره

ی پوزیکی  ۰با هواداران * مشی تودهای * نیزمهارزه کنسد و

مللاچلاوه برخط دو » خط اسه مخبوب خویش را نیز از ز اعدا دکا نی

کمابایا حزب تمکیل داد تصفیه کند» ۰خیره کومدل بهنتا یج
9

رها کا ری ندا رده اوهمیفقدر خوسند است که
ع وا ی شماً

/روزهدیگر ه هممه از ضرورت! یجاد حزب سخننمیگویند"( هنانجا
هرادن اوقتیکما نی میخواهند خود را تسلی دهند دیگر با

۷اچ میشود کرد؟ آیا باینها میتوان گفتنتیجه ایقهه
ار
۰

ِ
 +ولی پس از آنک کویول با ین شکل خود را تسلی داد که

بررحال اگر ثسبت به تعکیل حزب | قدا می نعدهاست با زا ر شارهای

آقرست پللبانه دا غ است #باز این دغدغه بسراغشمیآید که « گوئی
:

اقگرار لقطی این عمار کلی » برای این استکه ما را از انج ام

وظایف مغنصکه هماکنون در برابر خود ذا ریم همعا فکند* (۰ص ۷۱۸
هماتجا  ۳:سپس خود برا ی تحقق هماً ر تعکیل حزبطبقه کا رگربيشنهاد

موکنده در هرایط کنوتی طاقه اطی برایایجاد حزبتدوین برتابه

میباهد* .ولی برتامه <چیست ؟ قبمتا مه کنگره دوم بما پاسخ میدهدء
4

 *7برناه پرولتا ریا درانقاب بران  ۰از تلفیقتش_وری

ما رکمیسم -لفینیسم با کل مناسباتاجتماعی در ایران و در جریان

مبا رزه ایدئولوژيك برعلیسه بینشها یغیریرولتری  ۰۰۰ویا بمبارت

دیگر از غناخت و نقد برولتری کل مناسبات اجتماعی آیران حاصل
میشود*( هما نجا مس  *)۸۱ی



اگربتوان از این جملاتچیزی فهمیدءفقط اینستکه برنامه همان
تحلیل ما رکسیستی از وضیت اجتماعی است #آیا این سخن محیح است
و آیا برنامه ما رکمیستی فقط به تفسیر جهان میپردازد یا تفییسر
آنرا نیز غامل میدود و یکی:از عنامر مهم برنامه هیا نطور کسه

پیشاز این از تعریفلنین از برنامه دیدیم روش تیل به آهسداف
است  ۰بهرحال از مسئله حزب بگذریم و ببینيم کومدله چه شیس-وه

مبأ رزاتی را در این مرحله پیشنهاد میکند :برای اینکه وارد ایسن
بحث شویم » مقدمه کوتاهی لازم است  ۰امروز اقهراً مینزبودن مبا رزه در

یران مورد قبول همه است #ولی درموزد عکل این مبارز؟ قپرآمیسز
اختلاف نظر موجود است  ۰عدهایاین مبارزه را بشکل قیام مسلحانه
که مشخصه:آان سراسری و همگانی و کوتا «مدت بودن آ نست میدا ننسبد
و عدهای دیگر آنرا بعکل جدگی تودهای و لولانی :که با چریکپ ای

فد ثی خود در زمره این سته قرار داریم  ۰ما در اینجا بهجزئیات

اغاف نظرهاگی که بین هوادا رازن این دوعکل میا رزه موجسود است
/وندا ریم ؛مولی بطور اکلنی میگوشیام کهای فوشکل مبا رزهسمل 
ررصلپل میفا وتاز شرا بطنایبزوها .ییرگیددار نیا رزهاسکل
ال مهره! :زر عومه ! ما4وهایپرزلتر 3خوده بورژازی دیش
راقیروهای املی میا رزه میدانند که بطور تأگپانی برمیفیسرنده

الق پلستمیگيوند و بسرعتکارز را ایکنره آتیکنند .(.در ایا 
اعد رهبنری این کل مبا رزه "دورد نظر دیست ) وهوادا وایچنگ :

..لانه تودهایعرمه نبرد را روستاها میبینتدو تودهها پرولتری
رده بورژوازی رومتا رزعمدهتزین نیروی دزگیر در مبنیا رزه

یند :این مب رزه بتدریج در زما ن د .مک ن ببط منیاید
گانونم! و هنتههای کوچك شروع شنده به ارتشی بزرگمدپرشیگرده
وجمان سین بگفواشیامتکه آرتش امپریالیستی رح

ده و زمینه بیروزی |یقاب فراهم آمیگردد"
 ۱ویکومهله ازز این فودعکل ».کدام را میخواهد1 ۴و سل ال 

تا یس

ررزربيی است که هرریكاز این دو باسخ ازبهاینا ماندهی خامی وتدا را4
است نبا رزا ت روزمره ود
ودهاست ۰سازمانی که دز" بدا رك قیام"

۳۹

را بعکلی کا ملا" مدفاوراز سازمانی که بد.جدگ طولشبی میبردا زد
سازما تدهیمیکند..بنظر ۰کویدل خود در گر ن در يك جنگ
-اولای درگیر است  ۰ولی آیا او معتقد است

عکل املی مبا رزه جنگ

ضمیمه سوم چیشروو عماره # 7۲بیستم شهریورما ه * ۷زیرعنوان "درتدا رگ

تسام" با کما ل تعجب میخوا نیم  ":ما معتقدیم که در هرای! کنونی

71جنگمسلحا نه تودهای درهر نقله ایران که خرایط بسرایآن

مناسب باشد» چه در شهر و چه در روستا و برای مثال ان و

ما زندران که سابقه و سنتها ی مبا رزات سلحانه و دمگرا تیا توده!ای

در آنجا فراوان بوده و مردم آن از فرهنگ دمکراتیله نسبتا بالاسی .
برخورداً رند شروریاست  ( ۰۲تأکید از خود کومهله است ) و دردنیا له

این متالپبا دقتتونیح میدهد که چه زمیته مساعدی در حاال حاشر
موجود .است برا یآنکه حتی يك کا نون وچ مبا رزه مسلحانه در روستثا
با سرعت بسط یا بد وب جدگی لولائی و توده! ی تبدیل شود و بدرستسی
| همیت پیدا یش چنین نیروثی را در برهمزدن تما م معادلات مسیاسی و

دستهبندیماای دا نقلابی نمان میدهد» بدا ک؟ومدله در این مسورد از
خود نت۰51۵میکند که در اینجا ابا روعن پینقیا  و جئیسسش

۲

ْکاارگری رسیم میهود» بلک جداً 1زکلیت تاکتیكپرولتا ربارسب
4غموبی انقافی م
ما
بیگرد1بخاطر همین کمبود» 2
1

0
دیشرو
ب
بسدیکند ».ی

:

:
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من

۰

پسبودو
نبودبلکبحاز جکساانتودهای ۲
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-

ابةهمین دلیل هم :و بحلّ.ه بواسطه۲یا کار مین کا ۱ 5
درست

رن

ده بود :انتقای دن۰ه چنانخن ميگوددگه ری
شپری تودرج دواد
 2تیش

فه
3گساهان
ودهای درزروستاٌ هر دو بلچیزد و فقحل
جن

1



أ

 ۰هوسای ۰

وهمیا رزه همه حاٌ
بُطور کلی در مورد شیو
۰

7

خود را ین اتحاد یکی از
نو

کومدله این تردیسد

تاکتيكه * قیام با پنگمباخاس

و

توده!ی نان میدهد وار 1در نوتههای! ووبمبارتی | ز این قبیل

.

برخوردمیکننيم ز ۳قیاع :وومیا رهنخان دریبا لهره کدا میاه ؟
نت9
این میا رزه مسلجا ننهآنودها ی
۰ 7

کوسال درك روشن از را بطه دولت کقنونسی,یا
غلاب کنیم»

امبریالسم ندا رد» کومهلهدرگی روفن از مره انقلب ندا رد گورل

ثیروها یرت کننده در نتلابکنوئی و دگل آنپا را برایشرگت در
این ادة اب نمی شناسد*گومم
لس ریکننده .پرولتاً ریا

1

 ۱بیج املا:
8ندلا ب کنوفی و اهمیت تعیین رم این نقش را ۱در بیروز ۶
برسمیت نمی شناسد*کولجزبطیقه" کا رگر ومرا یط ت+کیل | ییوس

ر۱

سم فش

نمی عناسد .گویدلهاقب
امو جگسلحان تودهای را ۰ز یکدیشر

تمیز نمی دهد و اگر بخواهیم دیق تر سخن بگوئیم آن) را باهم
یا
ط میکند * کومهله درکی روشن
ا
ز
و
ل
ت
|
ن
ق
ل
ا
ب
ی
!
ا
ی
ک
ه
در اد ایودی

ا نیلاٍ بویود می آیده نداً رد۰

سه

:۳
ار اس ی مموب کنگره دوم سازمادن اتقلایی زحمتکفان کرستنان

ان ( کومله )»نینه اول اقروردین ماه  » ۰3در دنباله همیسن

یتراید اد عداختبا ازمناسباتتولدیی
بران هنوز ,ناکا فی میباشده عاملیکه خود ماتع تحلیل هنْهجا نیب
دولت در آ یرآنمیگرنند .*۰و9اما اسعی خواهیم کرد که در این تفت

محتاین اعترافمادقائه 1۲تغاننهیم  .ولی همینجا تذکردهیسم
که کومول خود این مطللبرا فرامویمیکند و دراهصه جا چننان 
,برخوود میکند که گوئی *«منانبات تولیدی « ایران را کام ال"

۲مناد و دولترا نیز « هیهجانیه تحلیل کرده است

 ۲در :مورد روا بط تولیذی در روستا ها ی ایرات  ۰استشتا  6نزد کومدله

تحلیلما ی ميبينيم که بعداً به آنها آغاره خواهیم کرد ولسی

مخموما" در مورد " متاسبات تولیدی " در کلاجا معه و در زیت
منمتکه مستقیما به موقعیت پرولتا ریا و بورژوازی وابسته بنه

امیریالیزم یا بقول کودله * سرمّایه اتخما ری * مربوط میشود .

تحلیلی آراثه نمیشود*

ْ

 ۲کومهله حتی به بایان رسیدن ا نقلاب دمکراتيك را نیز نه از تحلیل

7

* مناسباتتولیدی * بلکه از رویآمادگیعملی پرولتا ریا استنتاج
میکند| * :انقا دمگراتيك هدگ می ب ۸پسروزی رسسدهامت کب

پرولتاریا بتواند .گام بعدی پمنی برنامه خداکثر خود را آغساز
نساید( ".ی۹۰

آیا از بین بردن " عرا بط تولید فوق سود امپرنالیستی* بممنای
دفت آن
ازیین بردنآن * متاسیاتتولیدی *ای دیستکه درابلا ت

سرمایه |مپریالیستی و درجانب دیگر۲ن کشور تحتسلطه وایا لا قل
پرولت" ریا ی این کشور قرار درد ۱۳مصلاً میتوان ۲۰شرا بسا
تولید فوق سود آمیریا لیستی" ر! از بین برد» ولي " شرایط تولید

د امیریا لیستی" بر| برجای گذااعت ؟
 5ما مشودیدطبقات را در این مرحله «خلق« مینا میم *این بدان

معنا نیست ککه مریابقایاکنآنها را نمیهناسيم ما

همواره برر پن مر تأکید میکنيم که این اتحاد موقتی استو افقبا
 :ویژهمرحله میارزه دا مپریا لیستی وودمکرا تيك است م وٍلی آنما

که هنوا ره میخواهند مفها

بطوط کنند ما وا متهم

ِ میکنندک با بکا ربردن کلیمه عا گویا منپا زامخلوط میکنیس,

ایتجا می پینیم که کوامه له قیز تابقات و اقمازیرا که در این

ره خلی را میساازنده ٩دم و پیش میهما رده بدون آیکه این کلب
ی برد *

تاد میا رز ان کموئیستت * که با این طمطراق از بردامه خسود
گرد در این مسئله اساسی که چگونه میتوان بدون تحییسر

سای * مناسبا ت تولیدی " کنونی شرا یط تحقق این بردنا منبه را
راهم کردسا کت است  ۰ظاهراً این سازمان لزومی به تخییس

سای * مناسباتتولیدی " نمیبیند .جا لب است که اینسازسان
ابوجمله لنیناستناد میکند که برنامه * تصویر روشنی از هد

یا تي مدناخت محیح از راه رسیدن به آن هدف ومفهسوم دقیقسی:
زرتوا یط وا قعی آن نقله» یا وظا یف فوری جنبدر#است و برنا سه

درا با عبارت « بیمروترین | درا کات برنا مهای " میستا یسد»
روت آ نکه درنظر آورد در ای * پیشروترین سطح | درا کنات

نامه! ی * هیج محبثی از * راه رسیدن یهآن هدف " نمیود

م رسد به * شناخت محیح * مورد نظر لنین از این راه( رجوع
1یه به برنامه اتحاد مبارزان کمونیست » فروردین ص ۱۲و (۲
ت
 ۷قوجه به تمام -رهتجا ت کومدله» منظور از بورژوازی در | ینجاً

هی * سرمایه :انحماری* و یا سرمایه امپریالیستی است ۰

هد البته در پیشرو شماره  ۱ ۸ ۲مرداد  ۶۹ه صفحه  ۲۲میخوانیم کد

یتردن و وحدیا ثهترین
یاعی
عیایتر رتج
* دیکتا توری بورژواثی

کال در کفورهای تحتسلنه  -خواه در این کنورها روا بط فشودا0

از بین رفتهباعد یا هتوز به حیات خود ادامه دهد و خواه حکومث

آنها از لحاظ سیاسی به یکی از دولتهایمتروبلن ستقیما" ولبست:.
باشد یا نه  -لازمو حفسظ و گیترش متا قع سرما یهن تما ری حفتظ
نظام سرمایهدا ری در این کنورهاست  («۰تأ کید از ماست) ولستتی

ظاهرا اینگونه سخنان را نباید جدی گرفت » « تناسب قوایلبقات «
میتوا ند مان اعمال این دیکتا توری شود
کومهله برای نا مطلوب بودن رژیم جمهوری آسانعی بر یسرملیی سسه

!نحصا ری دلائل دیگريهم دا رد که فعلا به آنا نمیپردا زیم #ولی

در تبلینات آخیر خود مخموما رویاین تکیه میکند که چون آیسن
۱

رژیم نتوا نسته تودهها را سروب کند مللوب تر ی لام اسّت

يم آنچه راکه امنریا لیسزم
رژ ه
کومهله در نثار نمیگیرد که این
برا ی سرکوب در اختیا ر دارد با تما

نیرو بکار انداخته ولی ای۱ن

جنبشخلق استکه | مان سرکوبی سهل و آسان را آبوی تمیدهد+کویهل
مرتباً به خواننده خود چنین القا میکند که کویا امبریالیس رم

يتواند آد تن رژیمی

را

سر ؟ا ر آورد

که

به سترد

رود به

ضته انم

پوس

رکتواً ه

سرمایه

را

برترار

نماید»* با

این تطوره کومدله

*مراًه بسیاری

ازسازمانایدیگر لیه تبلیغات نود را بر ضد این رژیم کند می کند
رمارواز سازما تا که تا دیروز با خرده بورژوائی دانتن بایا
گه

ممقاتي این رژیم آنرا در نزد تودههاا بدوعی تطهیر میکردنده اامروز هم

4

که دیگر آن سرفمهاً متونده ی ندا رده با غنواان کردن ! یخکه گویاا یی

یسیاسی سرماً یهداً ری وبسته تطبیق نمیکنده اجازه نمی
رژیم با روبتاً

آهیمگشت

رهتد تودهما دتیقا ماهبت دمن خود را بعناسند* ما بعدا یه پینوگ -بار
ومدله

این تطعتا مهسک زیرکا نهای با
در

قرار دادی کا رگرا دو

رزهقانان فتیر در مرکز مساله خواسته ا.تاز احاساتکارگر دوستششتی
حولانتدگان خود ببهره برداریکند» مسااه دمقانان در کلیت-ود فتط بنه 
ار

بمرّی

و  ۹۳با تن شیر هم

ز

خسود
تمی ود و کوددله در این برنا ی

دیگرا ن نمی دوید
۰

ئ

۰

رت * ۳طبتا مرفه * در این مورد»؟ردستان جمنه
اش مر ننظر ! ز,عبا
خ

خموسیتی نسبت به باهای دیگر ایران دارد» آیا دز مسه با ایسن.
۰

:

چ

۰

۰

۹

۹

:

۱

۱

1

#ستم و سروب و دیکتاً توری بیند و حصر و ی بند و بسار دورلتکی ۴
معمدرود

۳۴

آیا

درست بهمین ولگل نمی توا ی تور "سرد که دور -.

۳۹

سراسر ایرا ن تما می طبقا تی که در اینجا نام بردهعدهاستده ممسکن

است برای * دمگراسی * مبارزه کنند و اگر چنین باعد آیا این

همان جبپه واحد از «ابقات گونا گون نیست که ما بقول شما بویولیستها
میگوئیم؟ فقال ما در همینجا متوقف نمیشويم و کلمه را را
ی
بورکلی بکار نميبريم و محتوا و مشمون ! قتما دی ونما دی آتسو

برا ی هریك از !این طبقاتجداگانه توضیح میدهیم  .سارک

برای دمقانان و کارگران رهاقی از استثمار مقاعفامیریا لستسی
آزا دی تمکل سیاسی و اقتمادی و مغلا" برای وکلای داد

ی

7زا دی در سخدوری را به | رمنا با
۲در مقاله* زز کنگره اول تا کنگره دوم" از خود انتقاد میکندکه

در نیدگرد یکم در پرای سا یهاری امربا خی آز
* نوع دیگره سرما یهدا ری را| قرار مزدهد که «* تطفه*های آن

 روا بط دروتیجامعه وجود دارد .و از * تولید کوچك دهقا نی"زاده میشود( و این چیزی نیست مگر همان سرمایداری  +ملی«

 7پیفرو  ۱فصفحه  + ۳۱تأکید ازز ماست) و اهر اآکنون دیگسر
کومهله به آن رعد رسیدهاست که بفپمد سرمایهداری خسوب و بسد"

«۴ولت | نقلبی کا رگران و زحمتگدان ایران » مطالبات فوق را

پاهزینه سرمایهداران و از جمله از طریق ممادره و ملی کسردن
سرمایهها در مر سطح که لازم بداند ه ملی کردن موقوفات و مقسسرر
,راقن مالیات تماعدی بر |ارثو دارائی و بر درآمدها یحامله از
الگیت وس قل تولید و مبادله تأمین خواهد؟  ( ۵برنامه «آتحاد

ساآرزان کموئیست « هس )۳

ی



چنانکه ملانله میمود ه جملهبندیهای « اتحاد میب آرزان

گوئیست « به ظاهر اندک انقاابی تر از کومهله است ولس ی

توا ی هردو در واقن یکی ات
 6سققدین دیروزی "

مشی -بردکی * در تب و تاب حامله از تصسسوز

ترفیکی قیا,فراموشمیکنند که هنوز * حزباایقه کا رگر" تعکیسل

وه لستور ما * جنکمسلحانه را میدهنسد.
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