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رفیق حسن درسال  ۴۲۳۱دریک خا نوا دهء کارگری در محله*

راهآهن شهران متولد گردید .پدرشاز مهاجرین قفقاز بود
که پساآزمدتی مبارزه با رضاخان قلدر در گروههای ضد-

دیکتا توری به حزبتوده پیوست  .سالهاپساز پیوستن بسه
حزب توده متوجه اآپورتونیسم رهبری حزب توده شد و ماننشد
بسیا ری دیگراز پرولترهای آگاه حزب  ,خودرااز قیاند
رهبری باند فاسد کمیتهء مرکزی رها ساختو از حزب کشا ره

گرفت  .روحیات و خصلتهای ضدا پورتونیستی بدر و آزادگی
وی از دوران کودکی شرایط مناسبی برای رشد آگا هی و روحیه
تعرضی حسن که کودکی بسيار مستعد و باهوش بود فرا هم
آورد .پدرش باو آموخت که هرگز با دشمنان خلق ساازش نکند
وتا جان در بدن دارد بمبا رزه* بی امان برعلیه دشمن
ادامه دهد .

پا ان زندگی در

بزرگترین و آخرین درس ! نقلایسی

| و بود که به فرزندش داد و تاء ثیری شگرف بر حسن باقی
کدارد.

حسن  ٩ساله بود که پدرش با حمعی از باران همرا هش
درسا ل  ۴۳۳۱درشرایطی که کمیته؛ء مرکزی فاسد حزب تسوده

کا درهای فداکار حزبی را رهاساخته و میدان مبارزهراخالی
کرده بود .درجریان یک عمل فداشی دست بهیک افق دام

۲

بر حکومت کودنا

وارد بساخنند .اکرجچه این شهرمانان آشی-

ناپذیر خلق درخرنان این عملیا ات بشها دت رسیدند  .ول سس
نامشان در سنه؟ با ریخ میا رزات خلقی ما

ابید زنده خواعهد ماند.

نیت گردیده و نا

:

ن عمل بناندهنده؛ آن یبود که گر مس ارزه د

ی شد که نودههای حز:
آ مادگی جاشباری و نمرد و جلوکتری از سروزی ارتحاع رز
داشمنند .

لی عدم مرکزست الم زو اشتلایی بااعت ناد کسسس

نیروهای آماد» خلی بهدر رود و زونه مصمم و برش
جودهها یدبا"و نومیدی ندنل شود .

پس از شها دب در  ,خسن که ین از  ٩ال ندانس رل

مور ند غص حصیل به کارکری ببردا زد .حند سالی بدین
منوال گذلت بااآیشکه ادا مه تحصل دگر برای حسن مةسدور

نبود» وعع مالی و سرابط ریست طوری نود که خسن نوا رسد
با غیا ل را حت تحصیال کند .ازایترو خسن نیز ما نندمیلیونها
دشن از فرزندان نودههای زهمنکش که امکان ادا مهء تحصس

ندارند .محنور به برک مدراسه شد .آازآان پس خسن به کا رگ


۰
_

رقت و بعیوان شاگرد پا دو دراسنحاوآنجه درنرزداستا دکا رار

پیشهور کار برداخت  .نحاری » ثسشهبری و با لاخرهفنزکا ری
و لولهکشی  .مشاعل کونا کون رفسو رادراین دوره نشکرسل
میدا دند .دراآانسن ابام رفیق حسن برخی از اآثار ادیی سار

انقلابی را که جزو کنابهای بدرس بود میخواند وسطح آکا هو
خودرا ارنقا؛ میداد.

 ۴ساله نود که غانوادهاش را
جستحوی نان بد

حنوب کشور

ترک کف و د.

رفت و در بندر عباس و بشند.

۳

دست داد
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و مجیور
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 ۸سعاله یبود که

ااسشستنت.

هجوت کنوررفت

او در شهرهای پوشیر  ,در عبااسی  .راز و کرماان
کا رگری برداخت » وی جون کار درآان دورد روشق زب

دی

نداسشت » ,مانند هزارآان کارکر سیک رابراشی تلور مسرت رای
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این مسافرت اراو خوان کارآزموده و دنبادندهای بس خی


بود .بیس از با ژ؟کشت بابران مدای در نواحی جشویی و یس
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نها کنابهای ممنوعه رااراین طرفو آن طرف بد

۳۴

میآوردند و مطالعه مینمودند .ولی اینکونه کنا بها بسختی
بدست میا مد .رژیم دیکتاتوری با

وحشیکری تمام کلیه :آبار

انقلابی را جمعآوری کرده و ممنوع کرده بود و بشدت از
پخش و فروش آنها جلوگیری میکرد .ازاین روی کتاب بسیا ر

کمیاب بود و اکر پیدا میشد خیلی گران بود و این امسر
مشکلی برای ادامهء کار آنهاایحاد کرده بود .رفیق حسن که

یک پرولتر با تمام خطتهای منبنش بود .خلاقانه طرحی را

یک کنا بفروشی علنی کنار خیابان بوجود میآ وردند و در

رابطه با خرید و فروش کتاب با کتا بفروشیهای دورهگس رد

دیگر که معمولا" منبع اصلی کتب ممنوعه هستند تمس اس
بگیرند و امکانات خودرا | زجهت بدست آ وردن ا ینگونهکنا بها

فزا نش دهند .رفیق حسن و رفیق دیگری مسئولیت ا ینکا ررا
برعهده گرفتند و سرقفلی یک کتا بفروشی کنار خیابا نی در

پیج شمیران را بدست آوردند و مشغول معا ملهء کتا اب شدنشد .
آنها خیلی زود توانستند بااکثر کتا بفروشیهای خیا با نی
تماس حاصل کنند و اعتماد ایشان را حلب کننند .ازآان
بیعد کمیابترین کتابها دراختیار محفل مطالعاتی آنها

قرار میگرفت .



در اواشثل سال  ۸۴رفیق حسن با کروه ما رکسیست
رفیق احمدزاده تماس گرفت  .درآان دوران رفقای گسروه در
جلسا ت مرتبی که هفتهای دوبار تشکیل میدادند در واحدهای

+الی  ۵نفره گرد هم جمع شده و بهبحث و مطالسه .روی
متون مارکسیستی مییردا! ختند .یکی دیگر از وظایف ایشان

دست نویس کردن کتابها و جزوات بسیار کمیابی بود که
بدستشان میرسید .این کار مهم تلقی میشد زیرا کتابها
معمولا برای چندروز بهامانت گرفته میشدند و میبا یسست

۵
پساز چندروز بهصاحباصلی بازگردانده

میشد .درا ین

زمینه نیز رفیق نوروزی بسیار فعال بود بطوری که مطالسب
زیادی ا زجمله

مجموعه

آثار

رفیق لنین رادر

جچند

نسخ

دست نویس کرد و دراختيار رفقای عضو گروه گذاشت .
دراین ایام فعالیت گروه رفیق احمدزاده کل
مشخص تری بخود گرفت و دو برنا مهء مشخص دردستور کار
رفقای گروه قرارداده شد :اول تشکیل هستههای سه نف ری

براساساین برنامه ازطرف گروه مقررشد که رفیق
را هآ هن بزند .بابنترتیب که با کارگرانی که زمینههای
مساعدی نشان میدهند آمیزش نماید و رفتهرفته انیا را
با

مساشل کارگری و مبارزات سیاسی آشنا کرده و بهمبارزه

جلب نماید .رفیق نوروزی بدنبال این برنامه علیرغم فضای

خفقان بار کارخانه اقدام به ارتباط گیری با کارگسران
مستعد و جلبایشان به کسب آگاهیهای طبقاتی نمود ».رفیق
نوروزی با تنی چند از کارگران دربا رهء مساگل کار و
کا رگری سخن میگفت و ضمنا" کنتابهاشی ازقبیل بشردوستسان

شان قرارمیداد» ولی این عده پس از مدتی از ادا مه* این
کار خودداری کردند .خفقان شدید پلیسی در کارخانسه و

تهدیدهای داشم ما* مورین پلیس سیاسی یشان رااز !دا مسهء

جنین کاری با زمیداشت  .برخی از کارگران که قدیمی تشر
بودند و تحاربی از فعالیتهای سیاسی قیل از سس ال ۲۳

طلعند

درا رمیدادند که

نو

برای رسیدن به

ورکالست و

ورارت

۶

بهکار سیاسی پرداختهای و بدینتر تیب بی !| عتمادی شدب_د
خودراابراز

را

الیته

میگردند .

فقط تجا رب مستقیم

آ نها

بیان میکردند .ازسوشی دیگر آنها

خود

بهآینده* این نوع

بوجود آورده بود بدیین بوده و امیدی درآن نمییا فتند و

این نیز امری طبیعیاو واضح بود» زبرا مردمی که
مرتبا "

در

و

مبارزاتشان شکست خورده

سا

دستگا هی مواحه

بودهاند که مرتب هرگونه حرکتشان را با شدت سرکوب کسرده.

نمیتوانند بیهوده بجیزی دل بیندند و امیدوار باشند.
نمیتوانستند بهحرفهای دون

بدلاثل عینی داشتند .آنها

شوق بی حد کتابهاشی را که
میداد

مطا لعه

میکرد

و

تا

ق نوروزی درا ختیا رش قرار
اهر اسفعاليشهاراادامه

داد

ولی او نیز نسبت باین شکل کار معترف بود .این رفیسق
جوان یوسف زرکار نود که بعدها درصفوف جربکهای فداشی خلی
بهمبارزه برعلیه رژیم برخاست و قهرمانانه درراه آرمان
را

سازما نیش بشها دت رسید.

بدینتر تیب رفیبق نوروزی که معلبیرغم فعالیت منظم و
شدید بااشکالات حدیدی مواحه شده بود در بقالهای اوشساع
رابرای رفقای کگروء»
هرنوع کار

تشریح کرد.

تیلیفی ساسی

با

و

صریحا"

توده عا

اظها رداشت؟ه:.

یبد ون ببک ادا م

و بدون یک حداقل نسروی متمرکزی که بتواند بدد:

عیلسی

ات

فربانی وارد سازد و هیولای دشمن رادرذهن مردم فروريزد و

یشان رابه
سا زد »

کگروه

آاست ذبری دشمن و

بی شمر

امکان نا بودی وی مطمگ.



است . .

درمیان کارگران و روستاثیان فما لیت دا شنند نظشرا ت
۹

عضو

گروه

که

بامدارهای

ارتباط با عمل تصات

را

ذهنی
بررمی

صرفا"

و

میکردند.

تشوریک ب...-دون
مخا لفتبها ی سا

این طرزتفکر حدسد نان دادند ».ولی خبلی زود بخا ط سر
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تحلیل شسرایط عنی جامعه.

بای نماندهد

نود که

دما

ی نادند رایسی  -نطامی ابران با

گ

در

در

دوضه به

سوابق دهنی خی از مبارزات کدشته نوعی مبارزد"سناسی -
یلا می است که

-سایست منطبق با

شرایط ویزژه* میین مسا

جریان باید و برای کسدف قا نونمندسهای آن عملا ! قدام شود .
ازان بس کرود

حرکت خودرا در حهت نبیر شکل دارزات

خود آغاز کرد .رای نوروزی درحرنان تغدیرشکل فقو لبت.ست
گروه درصف مقدم واآرد وعا ا.یت شد و درسال  ۹۲دریکسی از
اواین واحدهای خرزیک ری که به فرماندهی رفیی یمسر
مسعود

احمدزاده

شگنر ده

نود شرکت خست .

ازان سس

رفیق بصورت یک ابقلاسی حرفهای مبارزهای توس و دشوار را
آغاز کرد.

اولین عملسات واحد

آنها

مصا درهء مسلسل کلانتری

۸

قلهک بود که با پیروزی بانجام رسید.
 ۳نوع اعلامیه توضیحی بهتعداد زیاد درسطح وسیعی پخش شد

که رفیق نوروزی شخصا" در پخش ! علامیهها شرکت میجست و با
موتورسیکلت بشیوههای ابتکاری اعلامیههارا

پخش میکرد.

رفیق نوروزی در اآردیبهشت ماه سال  ۰۵درحری ان
و

نقش خودرا

بخوبی ایفا

کرد.

در تابستان سال م ۰۵سازمان دچار ضربات شدیدی شد

واتیم چریکی رفیق احمدزاده اآزميان رفت  .ازاین تیم
 ۰در مرکزیتی که بمنظور تجدید سازمان واحدها نشکیبل
شده بود فعالانه شرکت جوید .

در اواخر شهریورماه سال  ۰۵رفیق دریک درگی ری

طولانی در بیابانهای جنوبی شهران از ناحیه پا موردا صاا بت
گلوله قرارگرفتکه با

پای مجروح پساز طی مسافت چند

کیلومتر خودرااز محا صرهء دشمن خارح ساخت  .درشب وقسوع
حاادشثهء فوق خانهء محل استرا حت رفیق توسط مزدوران دشمسن

مورد محاصره قرارگرفت که رفیق نوروزی با بای مجروح و
دردنا کش درزیر رگبار مسلسل ازاین محاصره نیز به سلامست

نتوا نست در عملیات چریکی شرکت جوید .ولی درهمه ال
محروحش بهبود

بافته

بود

وا حد

چریکی تحت فرماندهی خودرا

شهید آپویان" نامگذاری شده بود از بهترین واعده ای
جریکی سود که سازمان ما

بیاد دارد.

۹

واحد چریکی آپویان مقارن با جشنهای ننگب

س

شا هنشا هی یگرشته انفجار روی خطوط انتقال نیروی بیرق
انجام داد که نتاءثیر زیادی روی خاموشی شتهران داشت آ نهم

در شبی که رزیم آنقدر برای پرشگوهکردنش زحمت کشیده بود .

در اواخر پاشیز سال ۰۰۵رفیق حسن در مصا درهء با نک

صادرات شعبه نارمک شرکت جست و در اواثل زمستان همانسا ل

در عملیات حمله بهبانک ملی شعبهء صفویه فرماندهی عملیا ات

را ابرمهده داشت و شخما" با رگیار مسلسل رئیس نوکرمفست
و خوش خدمت بانک را بسزای خیانتش رسانید .

در بهمن ماه  ۰۵رفیق نوروزی در عملیات مصسا دره*

| تومبیل حامل پول بانک با زرگا نی شرکت کرد و نقش خودرا
بخوبی انجام داد و با

فعالیت منظم خود بپیروزی عملیب ات

مصادره را پی ریزی کرد .

درجریا ن تظا هراات با مطلاح ملی سال  ۰۵که بخاطر

انحراف افکار عمومی با خرج مبالخ هنگفت و گزاف | زجا نسب

رژیم ظلرحریزی شده بود» واحد چریکی آپويان" بفرما ندهی
رفیق نوروزی در برنامهء درهم ریزی تظا هراات شرکت جست و

با چند انفجار کم خطر دررابطه با عملیاتسایر واحدهای

چریکی کل تظاهرات را برهم ریخته و کوشش بزرگ دشمن را در

فریب افکار عمومی نقش برآب ساختند و ضمنا" بهمردمی که
بزور باطوم پلیسها بمیدان توپخانه هدایت میشدند فرصست
دادند که بهخانههای خود با زگردند.

در اآواخر زمستان  ۰۵رفیق نوروزی بهمراه رفیق

شهید احمد زیبرم باچند نارنجک بهسفا رت آمریکا درتهران

حمله کردند و بسلامت بهپایگاه خود با زگشتند .ازآن پس
رفیق نوروزی درنقش یک سازمانده و یک مربی سیاسی  -نظا می

فعا لیت پر شمرش راآ غاز کرد و در آموزشکادرهای تازه و

۱
دا وطلبان جدیدی که بهمبارزات نوین خلق روی آور میشد.ند

نقش موء ثری ایفانمود و درشرایطی که دشمن شدیدتر ین
فشارهارادر ایران برقرارساخته بود ,فعالیتش را لحظهای
قطم نکرد و علیرغم لطمات و ضرباتی که به راحدهای تحست

آموزش او وارد میشد» با روحیهای پرشور و امیدوار یه
تجدید سازمان میپرداخت و واحدهای فربت خورده رازن و
احیاء میکرد .رفیق نوروزی در آموزش رفقای تازهکار وسواس

و دقت بسیار نشان میداد و میکوشید هرچه سریعتر کاراکتر

انقلابی رفقا

رااعتلا بخشد .ازاین روی سعی میکرد بادادن:

مسئولیت بهرفقا و راهگشاشی ایشان عملاا آنهارادر کسوران
کار قراردهد تادرجریيان عمل رشد .کنند ر آبدیده شوند.

رفتاشی که با رفیق نوروزی کار کردهاند هرک
صمیمیت  .صداقت  .فروتنی و تعهد بی بایان رفیسق را

فراموش نخواهند کرد و این بارزترین خصلتهای او همیشه
راهنمای عملشان در مبارزات ا نقلابی خوبا.هد بود .با عتقاد

رفقاشی که بااو کار :کردهاند وجود او خود نوعی انگی زره

برای بهشتر کارکردنشان بوده استو این نها یت تاء شیر یسشت

که یکانقلابی میتواند بروی رفقای همرزمشاآیجاد نماد .

سال  ۱۵۳۱برای رفیق نوروزی سال تلاشهای پیگیر بود .
در پا شیز سال  ۱۵رفیسسق نشوروزی در اسر یک تس رار

خیابانی با محاصرهء بیشاز  ۰۶مزدور دشمن که با سلاحهای
اتوماتیک مسلح بودند مواجه شد .محل قرار در خیابان شوش
تهران واقم شده بود .رفیق نوروزی که متوجهء محا صرهء دشمن

گشته بود بساز یگرشته تیراندازی متقابل با ماء مورین
دشمن و محررح ساختن یکی از اآیشان خودرا بداخل مسی
خط آهن جاده*آرامگاه انداخت و درحالیکه  ۶عنصر مسلح
دشمن بسمت وی شلیک میکردند از محام.ه بسلامت خارح شم .

۱۱

رفیق حسن در فاصله :زمستان  ۱۵تا زمستان  ۲۵را به
کار آموزش ,و سازماندهی کادرهاادامه داد و در برنامه-

ریزیهای سازمان فعالانه شرکت جست و درجهت برپا ردن
امکاناتتازه برای گسترش مبارزه نقش خودرا بهشکل خوبی

ایفا کرد و اثرات مشخصی بررشد و گسترش فسا لیتهای

سازمان ما! زخود باقی گذاشت

در  ۰۲دیماه  ۲۵رفیق نوروزی که درپی انج ام

ماء موریتی در منطقهء لرستا ن درحا ل حرکت بواد بطورغا فلگیر-

آنه مورد حملهء ماء مورین دشمن قرارگرفت و علیرغ سم

 غا فلگیری » سلاح برکشید و مزدوران رابهرگبار مسلسل بست

ولی خود نیز مورد اصابت گلوله قرا رگرفت و بشها دت رسید .

دشمن خبر درگیری را  ۲۱روز بعد از جراید اعلام داشت و

از تعداد تلفات خود ذکری بمیان نیاورد و فقط بهذکر .این

جمله اکتفا کرد که :آدراین درگیری بههیج عنصر غیرنظا می
آسیبی نرسید  .و این نشان میداد که .تعدادی از مزدوران
دشمن با

رگبار مسلسل رفیق کشته و مجروح شدهاند .بهرحا ل

رفیق حسن نوروزی این رزمنده* دلاور سازمان ما و این
فرزند راستین خلق پس از سهسال مبارزهء پیگیربرای بیدا ری

خلق خود بشها دت رسید .او شهید شب ولی تاء ثیرات سهسا ل

مبارزهء*بی اآمان او همواره در کالید جنیش خلق ما پابر-

جاست و مبارزینی که برای ادامهءراه او بهمیدان میآابند

همواره خاطره* دلاوریها و فداکاریهای اورا پشتوانه» عمل

ا نقلابی خود خواهند یافت و با قلبی روشن درراهی که! زخون

شهدای ارزشمندی جون حسن سرخ گشته پیش خواهند تا خست و

وسیله* رهاشی خلق را فراهم خواهند نمود.
هنگا میکه خبر شهادت رفیق کبیر حسن نوروزی برفقای

همرزم رسید همگی بیاد آوردند قطعه .شعری از رفیق ما شو

۱۲
را که رفیق نسوروزی درهنگام شهادت فداشیان خلق زیرلس_ب

با شوقی بی بایان زمزمه میگکرد:

پنجهء برگها آویزان است
و چنگال دشمنان تیز
و اینان پرنیانی اميدهایمان را میدرند
در گندم زار زنجرهای میخواند
درخانه بی شوی زنی مینالد

ره گم کرده کودکی پدرش را آواز میدهد

رودها دامن کشان پیش میروند و دامن ابدیت را میشویند
و این خونها که نیض هزاران مرد درآان جا ریست زندگسی را

میشوید

تا زنجره آرام گیرد» زن بی شوی نماند
و کودک برچهرهء پدر لبخند زند

من قطرهای از دریای بیگران خلقم
و همچون شبنمی که زیور گلهاست و همچون آن تک ف-روغ
آسمان که زمین را روشن میکند

با اینهمه من بی هیچم اگر نتایم» اگر نخندم
تازه اگر بگریم و همچون شینم که گلها فرا موشش میکنند

تبخیر شوم

ِ

:

شما خواهید بود و من در شما خاک شدهام

نه» بمنبه اقیا نوسها بیا ندیشید» نهبهای زخمدار» هه
قدمهای استوار اآمیدوار باشید

و خشم خرمن سرخ امیدهای فروکوفته است
امسال خلق * ما مزارع انسانی را بارورترخواهد یافت
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بیم مدا رید
بیم مدا رید

( نقل از :ا"نبرد خلق" -ارگان آسازمان جریکهای

فداشی خلق ایران" -شمارهء چهارم  -مردادماه ۰) ۳۵۳۱

رفیق نوروزی با

تغییر در کلمهء چین و دهقانان با یسن

«شعر جنبه :انترناسیونالیستی و عموم خلقی میداد .ما

نیز

بخش اول

انقلاب
صدامیرامستی خلق  ۰رورهای حساسی

میکد را ند ,.روزهانی

بهمن مادیست ارنکسال بود درمعرض مهلکنرس صرباب خدق قهرمان

ما فدرار

داشت وبیروسلهای که متوسل میند .پازتمیتوایست خود را ازاین ضرباب
که روز بروز برایس مرکیارتر میشد تخاب دهد  .در نشجه با قدا کردن ناه :

سرنوشت خود را آرسرنوشت این سک رنچبریش کدانقافا  برایش آرزشخاصی
داشت جدا نمود  .اه سقوط کرده بود  ۰.ولی اسربالیسم صرفا" به یکعقبت

نشینی تاکسکی دست ردهبود (۱)۰

در وافع اربائیز سال  ۷۵امپریالیسم فهمیده بود که دیکر شاه ساقط

شده بیشتر اراد با حور برایعملیات حنکی او مدید است  .امکاناتی کهاین
عقب بشینی باکسکی رای امپریالیسم ایجاد کرد  .به او درصت داد که

باتجمم قوا و آراسس جدبدبلافا صله پس ازفیام بهمن به یک تعرض همهجانبه
دست بزید کهسسکی نیام عیار را د رهده ۵زمینهها  -فرهنکی

 ۰سباسی ,نظامی

و افتصادی -به حخلق.ما تحمیل گند

در زمنیه فرهنکی میبینيم که بورزوازی وابسته به امپریالیسم به شیوه
جدیدی دست رده  .اگر در زمان خاندان پهلوی با تحریف فرهیک ملی .
میپينيم کهحکام حدند اساسا" کمریه نانودی فرهنک ملی ما پسته اند (۰ )۲

هجومی که علید فرهنک ملی ما ضصورت میکیرد زیر پوشس مدهب قرار
دارد واین اولین باری بیست که امپریالیسم برای پیشیرد سیاستهای خود

از مدهب استفاده میکند  .در کشور ما استعمار و امپرپالیم همواره مدب
را وسیلهای برای نفردهانداخنن درمیان فشرها وطیقات خلق تلقی کردهاند

و در رابطه با مدهب دو سیاست کاملا " منصاد در بیش کرفتند که هر دوء
دوروی یکسکه سیاست استعماریاند  .کاه اسریالیسم رامببينيم که درلباس

خشک مفدسترین و متعصب ترس و خرافی ترین حامیان اسلام در آمده وار
این موضع باچماق تکفسر به هر نبروی دمکرات و ضد امپریالیست میتازد و
گاه امیریالیسم رامسبینیم که بیشرما نهعقاید وسئن مدهبی مردم رآبهبازیچه
میگیرد  .همه میدانند که چکوند پس از کودتایاسفند  ۹۹۲۱توسط انگلیس

سید ضیاء درنفقش کریه عاید درحالیکه متعصیاند سنک دفاع از اسلام بهسبته
میکوفت بر صحنه طاهر شد و کم نیستند مردان و زنان  ۰۷و  ۰۸سالهایکه
بیاد میا ورند زمانی را که رضا خان و فرماندهان قشونش در عزای خسین

پیساپیش فشون تحب فرماندهی خود حرکت میکردند و لجن بسر میزدند و
لشکریان را به قمه رنی و زنجیر زنی وامیداشنند و بدین ترتیب عوامفرینی

میکردند و پایههای یکی از سباهترین دبکناتوریها را تحکیم میبخشیدند »

ولی .همینرصاخان راچندی بعد میبینیم که بیشرما نهزاندارمها یش راوامیدارد
تا درمعابر حجاب از سر زنان بردارند » به آزار روحاتبون میپردازد وحرم

حضرت رضا را نه نوپ میبندد و مومنان را وحنیانه فتل عام میکند .کسی

نیستکه امروزمنگرآن باشدکه این هر دو سیاست از یک جا سر چشمهمیگرهت

و آن هم سیاست استعماری انکلسنان بود .

:

در زمینهسیاسی میبینيم که بورزوازی وابسته به امیریالیسم بلافاصله
پس از قیام بهمن بطور منظم و طبق برنامه معین  ,حمله به آزادیهابی راکه
خلق .دلاور ما بادادن هزاران قربانی بهکف آوردهبود آغاز کرد و امروزهمه

بوضوح میبینند که خصوصی ترس آزادیهای فردی نیز در معرض خطر جدی
فراردارد ودراین زمته هیئت حاکمه چنان کستاخانه رفتار میکند که چنانکه

کویی بشارتی بهمردم می دهد  ,خبرنقصو الغایاین آزادیها راپخش میکند .
پلیس سباسی مخمی شاه  ,که یکی از نزدیکترین آماحهای مبارزه مردم

بود » بازسازی مسود وخبرآنتصراختاز دسکاههای تبلیغاتی پخشمیشود .
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برای آمادهکردن آدهان مردم جهت برفقرار کردن اخنناق در مطبوعات ,همد
دستکاههای تبلیغاتی رور و شب این افسانه دروغیس راتبلیغ میکنند کهکویا

مطبوعات باعثسرنگونی دولتمصدق شده واین هم در اثر سو؛ استعا دهاز
آزادی صورت گرفته .

درزمینهسیاسی » مخصوصا " پیش نویس قانون آساسیکه از طرف دولت
منتشرشده » نیات امپریالیسم و بورژوازی وابسته به آن را آشکار میکند» .در
اینجا میبینيم که قانون اساسی بورژوا  -فتودال سابق جای خود را به یک
قانون اساسی کاملا "متناسب با دیکتانوری بورژوازی وابستهد میدهد .در
زمان حکومت قانون اساسی سایق ديديمکه چون این قانون اساسی تا حدی

منعکس کنند هآ رمانهای د موکرا تیک! نقلا اب مشروطیت بود چگونهبرای رزیمهای
وابسته» به امری دست و پاگیر تبدیل شدهبود » بطوریکه آنها با میبایپست

تفسیرهاو تغییراتی برمواد آن واردکنند ویا قوانینی متناقص با آنبگذارنند
و یاآنچنانکه اکترا " میکردند » در عمل اصول آنرا زیر پا گذارند  .ولیبهر
حال هیچیک از این اعمال بدون آلودگی و رسوائی سیاسی انجام نمیشدو
همواره نقض اصول قانون اساسی نزدیکترین بهانهسیاسی را بدستمخالفین
میداد  .ازپیشنویس قانون اساسی جدید باتوجه به ماهیت و ترکیب!اعضای
مجلس " خبرگان "میتوان پیش بینی کرد که در بهترین حالت ( )۳بههمین

صورتکنونی تصویب خواهد شد  ,تمام اختیاراتی را که شاه بطور غیرقانونی
وعلیرغم قانون اساسی گذشته »اعمال میکرد » مطابق قانون در اختیا ررئیس
جمهورخوا هد گذاشت .اگردر رزیم سابق علیرغم قانون اساسی وحتی علیر غم
قوانین عادی شکنجهمی کردند به شلاق میبستند و تفتیسش عنایسد

میکردند درپیشنویس قانون اساسی جدیدهمه این کارها مینای قانونی پید!
کردهاست .درگذشته حکومت با نقض حقوق مصرحه در قانون| ساسی برایفرد.

امنیت قضائی افراد رامورد دستبرد قرارمیدادند در حالیکه» درییشنویس
قانون اساسی جدیدفقدان مطلق.امنیت قضایی فرد در مقابل قدرت دولت
به صورت اصلی قانونی در آمدهاست .

همه اینهانشان میدهدکه تاچه حد این اصل که تشوری مبارزهمسلحانه

۱۷
بر ن | ستوا راست صحب دا ردکهدد زرا یط استفرا ریورژوازی وا بسنهبها میریالیسم

ناکریر شکل حکومت  ,سیاهنرین اسیدادها خواهد بود و مبارزات خلق در
راه آزادی و دموکراسی به ننها باعت عفب نشینی رواعطای آزادیهای

دموکرا تیک (  ) ۴نمیشود ,بلکه هر چه مبارزات دموکراتیک حلق آوج بیشتری

بکیرد بورژوازی وابسته سعی میکند فید و بندهای تازهای بدست و پایحلق
برند .اینهمه مبارزات خلق در راه کسب آرزادی  ,موجب توطئههای جدبسد

امپریالیسم برایبرفرار کردن اخساقی به مراتب سیا هترازگدشنهمیشود )۵( ۰.
تنها با سرنکونی حاکمیت امپریالیسم و بورزوازی وابسته » هما نطورکه

نئوری مبارره مسلحانه میآمورد  .امکانبرقراری دموکراسی وجوددارد )۶( ۰
بورژوازی وابسه به امپریالیسم دراین هجومهای سیاسی نیز چهره
خود را پست بقاب اسلام پنهان میکند  .رمانی بود که فثودالها برای حفظ
املاکخود از شورش و عصیان دهفانها در هر جا نخنه و شلاق و زندانهای

خصوصی بسا میکردند .این عقب ماندهترین و وحشیانهترین شکل مجازات ,
امروزهم برای مردم ناآکاهنه تنهابرقرار است  ,بلکه ابعاد غیر قابل نصوری.
یافتهاست  .ریرا بورژوازی وابستهبامپریالیسم برای مهارکردن عصیان خلق
خود را محتاج یه آن میبینشد .در هر محل وختی در هر مورد به شوه

خاصی ار سرکوب متوسل شود و از آنجا که یک نظام جزائی واحد و پایبند
به نص اعلام سده قانونی نمیتواند ایی نیاز را بر آورد » لذ! در هر گوشه
از مملکت و بر سر هر گدر باندهای سیاهی تشکیل میدهد که خودسرانه به
مردم مسلطند و هر یک تخته و شلاق و دادگاه و زندان خاص خسود را
دارند و همه این خود سریها را با توسل به مدهب و قوانین مذهبی .که
کویاهرلومپنی بلاهاصله پس از آنکه ریشش را رها کرد و دشنامی بهکمونیسم
داد متخصص و مجنهد در اعمال آنها میشود » توجیه میکند .

و اما در زمینه اقتصادی امپریالیسم وبورژوازی وابسته به او از همه
رمیسدهای دیگر بی گذشت تر بودهاند  .اگر قیامهای انقلابی خلق پارهای
آرادبهای فرهنکی و سیاسی را موفتا" برای مردم به ارمغان آورد و حسی

عدهای ار آنان توانسنند سلاح به کف آرند  ,در زمینه اقتصادی هرگز حتی
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لحطدای اجازه داده نشدفاستکه روایط موجود کوچکتری بعییری بید! کند
ودرآین زمنند هید چبر درست بهمان صورسی است که نود و خییسم

پایکی ورباتی » کد ننطر مياید با آنهمه ناکید اسلام بر حرمت ریا دچار

تحولی آساسی شود .با همان ماهیت تجدید سازمان بافت .با توسلبداسلام
مجاراسیائی خود نرانه اعمال میشود ولی در نطام بانکی ادعای اسلام در
مورد ربا نادیده کردته میشود .

َ

در این مدت که بحران برزرکی دامسکیر تولید و:

مبادلدبود ؛بورژواری وابسته چنان کستاخانه عمل کرد که در تاریخییسا«۰.د
است .ینس آزسهتیلیون کارکر ازکار اخراج شدند  .بدون آنکه سرمابهداران

وابسته «سئولستی راست به سرنوشت آنها و خانوادهشان بپديرند و هرجا
کدکا رکران باین کار اعنراض کردند » دولت بحمایت از سرمایهداران وانسته
پرخاست .

در این زمسهبارهای اررهبران روحانی باا علام اینکه ریص ما هدفی

جر نجات اسلام نداست » کمکبزرکی بدیورزواری وایسه کردند و خیلی زود

این پورروازی توانستبهخواستهای زخمکشان ,داثر بر تعیبرات اساسی در
نظامانبصادی وروابط تولیدی »داعغ رسمی ضد اتقلاب را با تائیدروحا نیون

بزند .ا ینگونهروجا نبونهنکام سخن گفتن از نیضت خلق چنان جلودمید هند
که گوبی مستله آنها در نهفت مسئلد نجات اسلامو قرآان بوده نه نجات
خلق ار ربریوغ امپریالیسم وبورژوازی وابسته  .اینها در صدد نجاتمدهب 

خود بودند » نه نجات خلق و دراین زمینه است که اینگونه روحانیون در
نظرمردم به عنوان خامبان بی چون و چرای سرمایه وابستد و احیانا آماج

مسندیم آینده ریصت خواهند بود.

درزمینهنطامی دیگرلازم بهتوضیح نیست که امپریالیسم با چهجسارت ,
چایکی وفاطعینی ار همان روزهای اول پس از فیام به نجدید سازمان آرنش
پرداخت وبا چهطرحیای حساب شدهای در سراسر کشور کروههای شیهنطامی
بوجودآ ورد ولازم بیست که بکوئیم دراآینمدت چه حملات سازمان یافندای

علیه خلق ما صورت گرفنهاست  .اینها بر همه آشکار است .
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دکراین مطالب را دراین مندمد به این سیب صروری دانستنیم کدیطور
اجمالی قدرت امتربالننم و نوررواری وایسنه و هوشیاری او را در اررباسی
رتست حود بان دهم .

برای هر یک از مطاسب توق نیتوان دهها و صدها نمونه از وافعیات
ازندکی کسورمان اراندداد  .در حاسیه این توضیح مخصوصا " فصد داشتیم

نشاندهیم که چکوند رهیران جدبد وابسته بامبریالیسم و بورزوازی وابسته 
تمام تلاش خود رابرای تحکیم روابط امیریالیستی در میس ما بهکا رمیبرند .

ولی خلق.ما وسارهاسیا و کروهمهای مدعی رهبری خلی در چهشرایطی

قرار دارند :سوالی است که پاسخ بان » موصوع این نوشته نیست » ولسی
همه نیروهای خلق امرورباید پاسخ روشنی برای آن داشته باشند ,همانقدر

به اجمال میکوئیم که خلق ما پس از فیام بهمن ماهنیز مانند پیش از آن

میا رزاات قهرما نا ندخود را علیه نظامافنصا دی وابستهبه آمپریالیزم آدامهداده

وختی اسکال بسیارعالیتر میارزه را در اینمرحله به کار گرفنهاست و باآ نک
د شم بارباکاریو با رها کردن پاردای از نوکرهای سایق خود دست بهخرید

مزدوران جدیدی زده ,خلق با هشیاری این مزدوران جدید را در هرلباس
ولهجهای کهبودند شناخت ونشان داد کد فریب دادن این خلق کار
آسانی نیست .

ولی.آیا احزاب  .سازمانها و گروههای مدعی رهبری خلق در قدر

و طبقات مخنلف » آن آکاهی را که لازمه اوضاع کنونی است اشاعه دادهاند
و آنشبوههای مبارره راکه بتواند» نه تنها پیشروی هجوم امپریالیسم را

متوقفکند  ,بلکه درنهایت امربه نابودی آن در کشور ما بيانجامد »در پیش .
گرفتداند ؟ ما معنقدیم که این سازمانها هنوز تحلیلی دقیق از آنچهدرکشور "
میگذرد ومخصوصا  رژیم کنونیبه خلق آراثه نکردهاند و خود به خودوقتی .
ماهیت اوضاع کنونی برایشان روش نیست نمیتوانند شیوه مبارزه مناسب

با اوضاع کنونی را نیرارائه نمایند و آنچه انجام میدهند جزمعالیتهای :

پراکنده وجسته و کریختهکه تحت فشارحوادث خودبه خودی انجام میشود »

چیز دیگری نیست .

۲۰

بررسی وتوصیح این نظر در مورد سارمانها و کروههای عیر کمونیسی
چکونه آپورتونیسنها درداخل نهضت کمونیسی ما علیه خط مسی انفلابی

چریگهای سداتیخلق مبارزهمیکنند و عملا " لطمهای چبران ناپذیریهنهضت
خلق ما واردمیکنند  ,آنهم در شرایطی که همانطور که در فوق نشان دادیم

امیریالیسم و سکهای زنجیریش در هجوم علیه انقلاب ما مرحلهای جدی و
تعبین کننده را ندارک میبینند  .هدف این جزوه آن است که تئوری مبارزه

مسلحانه را تشریح کند آپورتونیستهایی را که با انتعاد اراین تئوری برای
خود دکانی بار کردهاند افشاء کند ونسان دهد که این آپورنونیستها برای

برمیخيیزند » بلکه اینان برای حفظ وجود .بی عمل خودسان در سمهصت  ۰د ست

فصل اول

منتقدآن امروریمبا رزهمسلحا نهچهکسا نیهستند وشیوهکا رشان چیست ٩

برای آنکه بهتریتوا نیم مااهیت! پورتونیستیرا که امروزنهضت کمونی نش.
ما دروجود منتقدین از تئوری مبارزه مسلحانه با آن دست به گرییان است

بسناسیم بهتر است کار خود را از آخر شروع کنیم و ضمن شناختن ترکیسب
امروری این مىتقدین اسلافآنهارا بشنا سیم و تباری را که این پورتونیستها

سعی میکنند ار مردم پنهان کنند  ,افشاء کنیم .
سازمان پیکا ردررا آ زا دی طبقه کارکر " درمیانمنتقدیس ازتئوریمباً رزه
مسلحانه برای خود حق وبزهای قائثل است .این سازمان درا" مختصری از

وصعیت سیاسی جا معهجنیشخلق وناکتیک کمونیستها  درصفحه ۱۵مینویسد :
"نا کفنهنکذا ریم کهتجزیه وتحلیل عملکردهایمشی چریکی د رزمینهها یسیا سی

ونشکیلا تیومبا یاید ثولوزیک این عملکردهاازمواردی هستند که کارروی] نها
همجنان ضرورت داسته وازاهمیت خاصبرخوردآراست .بدون تردیداین
عمل بویژه! زعهده* نیروها ثی برمیاً ید که تجربهمبا رزات چریکی راازسر گذرانده
ودرمتی این جریان فعالیت عملی داشتها ند ود رزندگی روزمره مبارزاتیخود

تاتیرات سوءانحرافاتاین مشی رادرهمه جلوههای آن لمس کردهاند " .و

مسلما .در مبان این نیروهایی که در عمل "شرکت داشتهاندوآ تار سوء آمشی
چریکی " ()۷رابهتجربه دريافتهاند همین "سازمان پیکار" ازهمه مهمتراست.
" سازمان پیکار آنهتنها به "سوء انحراقات "ناشیاز "مشی چریکی" در عمل"

پیبرده » بلکهتوا نستهاست به نوع جدیدی ازمارکسیسم  -لنینیسم دستیابد
کهکویا هم دوایدردانحرافاتگذشته وهم راهکشای آینده است واینما رکسیسم

 -لنینیسم با "مسی تودهای " استوبه این ترتیب اعضاء "سازمانپیکار " دیگر

با رسیست ..لنینیستهایمتمولینیستند ءآنها "مارکسیست -لنینستهای
مننعد بهمشی تودهای میبا شند ود رتعریف آمشی تودهای " درصفحه ددهمان

ختاب میخوانيم کد " .مشی تودهای آن خط مشی است که با آرزیا بی دقسقوهمه

حخانبه ازشسرایط افتصادی ؛سیاسی واجتماعی ونیزتوجدعمیق به مرحلسهای کد
جمیش نودهای دران جربان دارد تاکتیک وشیوه خود را انتخاب میکند
هیچگاه نباید مکی ازمبارزه رادر دستور توددها قرار دهیم که باآن بیکانه

باشد" (( )۸نکیه آرماست ).

البته "مشی تودهای "نیزیمبارزهمسلحانه ممتقد است ؛ولی "اینندارک

قیام وصاررهمسلحاند تودهای در اساسباتدارکی که مشی چریگی بهآن مفنفد

نسووریگکهایدداییخلیبه نادرست کوشیدداند مرزمیان این دو رامخدوس

نمایند تعاوت +ارد  (ار بزوه نقدیبرپیش بسوی مبارزه اید ثولوژیک صامس

وحدت جنیش کمونیستی  -ص ) ٩

وایی سخن گرافهٌ نیست و"سازمان پیکار " در "عمل "نشان داد هاست

که بخوبی رمان انجام آن شکل مبارزه مسلحانه راکهباطبیعت " مارکسیسم-

لنینیسم " معنفد به " مشی تودهای " سازکار است میشناسد  .مگر درهمین

آدرماه  ۷۵نبود که "سازمان پیکار"اعلام نمود " .صفت مشخصه این مرحلهرا
جنگمسلحانهوخونبار بین خلق وضدخلق .تشکیل میدهد " (اعلامیه پیش
بسویتشکیلهستههایمسلحخلق . ) ۶۱/۹/۷۵ومگر درهمانجا تکلیفمبارزد

راروشر ,نکرد که  .باید باتمام قوا . ۰...آماده شد  ...باتمامقوا وبا هر

امکانکه سراغ دارید مسلح شوید ودرجهت تدارک ارتض مسلحخلق »هستفص
های محدودوسلح ومخفی تشکیل دهید ".
"مشی تودهای " آزاین هم روشنتر راجع به مبارزهمسلحاند سخیمی-
گوید  .دراسند  ۷۵درباره مبارزه مسلحانهدرجزوه مختصری) زوضیت سیاسی

جامعهجنیشخلی وتا کلیککمونیست هامیخوانیم که " :اگر آ نروزقهریصورت

کلی وبعنوان یک؛ سنناج ناکزیر مطرح بود امروزبصورت مشخصدرد سنورفرار
میگیرد  .اگر آنروزتربیت سیا سی طبقه کارگر صرفا " د رخلالمبارزه اقتصادی
سیاسیاش با کارفرما ورزیم سرمایه داری وابسته حاکم امکان پذیر بود امرور
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اینتربیت وآکاهی وتشکل نمیتواند بدون شرکتکا رکراند رمبارزه مسلحانه

تودهایبدون کار آکاهکرانه حول مبارزه مسلحانه نودهای وتدارک همه جاننه

آنصورت پذیرد " (ص )۷۲حتی شکلآینده این مبارره مسلحانهنیزدرفمین

جزوه مشخصمینود  " :بنظرما روند عمومی میا رزه درا بران میا رزهمسلجا نهنودهای

خواهد بود  .مباررهمسلخانه ای که باحملات جنکوگریز هسنهایمسلح وبار-

آتیزانی در شهر و روستاها شروع شده و باقیامهای مسلحانه دراين با آن

منطقه و این يا آن سهر تلعیق خواهد شد" (ص . )۹۲

ملاحظه میکنیدکه آن وظیفه تشکیل حزب سياسی پیش ازدست ردرنبه

مبارزهمسلجاند که همیشه بزرکترین حربه اپورتونید نیا علیه نئوری مبسارزه
مسلحانه بوده واپورتونیستهای سازمان پیکار نیز آپورتونیسم خود را اساسا

تحت ایس لعافه پسهان میکردند به کناری گداشته شده ونشکلپروئما ریسا در
جریانمیا رزهمسلخابهنودهایپیشبینی شدهاستما دراینجا ندیهعدوا ردان

پیکار از دگم مقدس نکیل حزب پیش از ,دست زدن بمبارزه مسلحانهسا

داریم و نه باینکه تا چه حد اینگفتهها با نظرات گذشته این سازمسان و

آیندهاش تنافص دارد  .بلکه میخواهیم به خواننده خود نشان دهیم کم

مارکسیست -لسینیست هایمعنقد به " مشی تودهای " هما نطورکه خود شانمیگویدد

منکرا عمال قهرابفلا بی نیستند بلگه معتقدند وقتی به ایسمبارزه با یددست
زد که تودهها کاملا " آمادگی داشته باشند » در عمل هم نشان دادهاند که
"میفهمند  ۱آنودهها

چه وقتی برای دست بردن به اسلحه آمادهاند » ۱حد

اقل ازآً ذرماهتا اسفندماه ۷۵اینآمادگی وجود داشنه و مورد تاایید"آسازمان

پیکار نیز قرارکرفنهبس میتوان معتقد بود کهانهام اپورنونیسم کد هواداران
"مشی چریکی به این سازمانواردمیکنند زباد هم به آن چسبندگیندارد ۱

ایسپاهم به مبارره مسلحانه مسنقدند:منتها بشکل "تودهای" آن به"جدا از
توده  ۱البند این فصاوت درست میبود در صورتیکه این سخنان لااقل در
حدتوانایی "سارمان پیکار " بهمرحله عمل درآ مد دبود  "۰.سازمانپیکار" تحتفنار

شرا یط قبولکرد کهرمانمبارزه مسلحانهفرا رسیده! ست ولی خودبهسا زماندهی
وانجام این مبارزهدست نرزد و خلع سلاح چند نفر از اعضاء این سازماننیز

۲۱۴
با اسلحه نمیتواند دلیل کافی بر آن باشد که سازمان در حد امکانات خود"
مشغول سازماندهی مبارزه مسلحانه تودهها بوده ریرا حتی اگر سازما ندهی
مبارزه مسلحانه تودهها نیز مخفیانه باشد خود ایس مبارزه نمیتواند آنقدر
مخعی باشد که برای اتبات وجودش توسل بهاینگونه دلائل عیر مستقیم لازم

باشدو خود سازمان هم صریحا" مدعی سازماندهی آگاهانه نشده وحتی در
اسفند  ۷۵قبول کردهاست که اعلامیه " تشکیلهستههایمسلح خلق " گر چه

بموقع منتشر شده و نیاز جنیش تودهای را منعکس نموده ولی آنقدر ناقص
بوده که اجرای مفاد آنرا در عمل غیر ممکن سازد وعیب دیگرآن هم اس
بود که گویا حتی خود سازمان هم درصدد اجرای معاد آن برنيامده چه
رسد به مخاطبیی غیر سازمانی اعلامیه (۰ )٩

مشی چریکی " شده "در عمل " مشت خود را باز میکند و نشان میدهد که

است و وقنی فریادهای مردم چند صد هزار نفری را در خیابانها به طلب
سلاح میشنود از لحاظ تثئوریک به مبارزه مسلحانه معتقد میشود و وقتی که

چندروری اینفريادها را نشنیدمعتقد به افولنهضت تودهها و رکودجنبش
میشود آنگاه است که معتقد دیروزی به مبارزه مسلحانه تودهای بدون آنکه

دست به آن مبارزه زده باشد مردم را به پای صندوقهای رای دعوت

میکند که خودمیداند بورژوازی وابسته از پیش تعیین کرده است که چه

کسانی باید از آن بیرون بیایند و گناه اینراهم بگردن اصللنینسی بودن

د رکنا رتودهها که درا ینجا بهد نبالهروی | زتودهها تبد یل شد همیا ندازد (۰ )۰۱
ببینيم منظور " سازمان پیکار  از عبارت مبهم

 .آن نیروهائی که

تجربهمبارزات چریکی را از سرگذرانده" غیر آزخودشان دیگر چه کسی
ممکن است باشد .نویسند ه مقالهدر اینمورد ساکت! ستولی با آاندکی توجه
به تاریخ د هساله مبارزه مسلحانه در آیران میتوان هم مصدآقهای دیگر

"آن نیروها " وهم علت سکوت مقاله را در موردبر شمردن آننیروها دريافت.
یکی دبگر "از نیروهاییکهتجربه مبارزاتچریگی را از سرگذرانده"

۲۵

وا مروزد رموضع | نتقا دازآ نقرا رد رد کروهمنشعب| زسا زمان چریگهایفد! یی خلق.
است .اینها نیزباتکیه بهاصول مارکسیسم -لنینیسم وبرافرا شتشپرچمانتفاد
آوردماند که کسی تا آن رمان نیا ورده بود و اگر اتفاقات بعدی پیشنمیاً مد

شاید امروز همه | پورتونیستهای کشورما بوجودشان افتخار میکردند و پرچم
رهبریمبارزه با تثوریمبارزه مسلحانه امروز بجای "سازمان پیکار" بردوش

آنها بود .اینها بادقت و ظرافت "مارکسیستی -لنینیستی "  ۱۱به افشای
خصلت "جدا از نودهها " مبارزهمسلحانهایکهتوسطسا زمان چریکهایقدابی

خلق.صورت میگرفت مبادرت نمودند ولی عمل بعدی آنها نشان داد که

همه این ظرافتهای تئوریک چیزیجز بهانهبرای گریزاز میدان مبارزهنبوده

است  .اینهاکه در سازمان چریکهای فدایی خلق خودرا تشنهو شیعتها نتقاد
و رعایت! صول ما رکسیسم لنینیسم نشان میداآادند پس ازا نشعاب بد ون نکه

حتی لازم بیینند دلیل عمده خود را برای مردم توضیح دهند به آعوش

"کمیته مرکزی " پناه بردند ( )۱۱و دیگر آزخود نپرسیدند و لازم ندیدند
توضیحدهند کهاین حربآیا اصول مارکسیسم -لنینیسم را با همان دقتی
که آنها خود را شیعته آن نشان میدادند بکار میبندد یا نه (۰ )۲۱

نشان دادن این دستهاز "نیروهاییکهدر عمل تجربه مشی چریکی
رااز سر گذراندهاند" در عمل مبارزاتی امروز دیگر کاردشواری نیست

و گمانمیکنيم که " سازمانپیکار " نیز ازاینکه ما اینگونه "آننیروها را ازهم
قرار دارند که تجربه مبارزات چریکی را از سر گذراندهاند و اتفاقاهمین
چندی پیشدرپای صندوقهای رای بودند و و ازقضا در پائیز ۷۵و شاید
هم زودتر از" سازمانپیکار " اعلام کردند که دیکر وفت قیام مسلخانه فرا

رسید داست و اتعاقا آنها نبر مانند سازمان پیکار" در زمینه تدارک قیام
خلق.به مادر مهربان آپورنونیسم راست یی حزب توده پیوستند و حزب
توده در عملهمان کاری را کرد که آپورتونیستهای این سازمانکردند .ما در

۲۶

دنبال اینمقاله بهمواردا شمراکپیشماری مایین  .مارکسیستلنینیستها ی

معتعد به مشی نودهای "با کمیتهمرکزی " برخواهیم خورد و شاید بدنتایج
بسیارناخوشابند تری هم برسیم .باز به جستجوی خود برای تعیین مصداق
مبهم آننبروهاییکه تجربهمبازرات حرنکیرااز سرگدراندهاند "بپردازيم .
مرکزیت! پوربونیستبازمان چ.ف .ح .اءمسلما یکی از نیروهاییاستکهمورد
نظر " سارمانپیکار "است وبهکمان مااساسا "این جمله را" سازمانپیکار "برای
آن نوشته نا بی سروصدا و بدونآنگه پای منشعبین وابسته به حزب توده و

در نتبجه بعصی مقایسههای ناخوشایند پیش آید اپورتونیستهای مرکزیست
سازمان چریگهای فداییخلق.را تشویق و تشجمع به انتعاد صربح از تئوری
مبارزه مسلحانه بنمابند ولی ظاهرا اینها متزلزلتر و مرددتر از آنندکه با
اینکونه نشویقها شحاعت کافی برای انحام این عمل پیدا کنند و ایناست
اساس دلخوری "سازمان پیکار " از مرکزیت س .جح .اف .خ ۰۱
این تزلزلونردید مرکزیت اس .ح .ف .خ . !.را چنان فلجکردهکدنا امروز
که دولتموفت بفریبا روزهای آخر عمرخود را میگذراند بو بو نتوانستههیج
تحلیلیارماهیت طبقاتی این دولت ارائثه نماید و هنوزبا توسل بهعبارات
کلینظیر "ماهیت محافطه کارانه و لیبرال " دولت در اعلامیهها و نوشتهها

گریبان خود را از چنگ این نیاز سمج رهانیده استولیهمواره این مشکل
لاینحل را دربرابر خود دارد و واضح استکه بدون تحلیل طبقاتی دولت
ارطرف یک سازمان مدعی م .ل .هیچگونه برنامه مبارزاتی مشخصی نمیتوان
پی ریزی کرد و اعلام کار سیاسیو تشکیلاتی نیز که بعنوان برنامه اعلام
شداچیزیحزکلی گوبی پیست ود روا قع س .ج .ف .خ . |.که مروزبهمنااسبتسا بقه

مبارراتیدرخشان خوبش در نسهسال گذشته جابی بزرگ درقلببزرگ

خلق.مادارد و بههمین جهت بامید بزرگاین خلق نیز تبدیل شده,دچار
فقدآن کامل برنامه مبارزانی است و یکی ازهدفهای این نوشته نیز آنست
او« این مقاله در مرداد  ۸۵نوشته شدهنود ولی به علل شرایسط پس
از  ۸۲مرداد انتشار آن به تعویق افتاد .

۲۲

که با دفاع ازتئوری مبارزه مسلحانه و نوضح ماهیت واقعی آن گامی درراه
گشودناینبنبست برداردو باادای| پورتونیسم وبه! عنبار آگاهیهواداران

و تودهها برچم خونین چریکهای ندانی خلق را نرافراشته نگهداشته نایار

دیگر ناظر سازمانی مبارزبا تئوری مبارز مارکسیستی  -لنینیستی و برنامه

مبارزاتی همه جانبه بانیم .
اما اگر س.چ.ف .ح.ا .فاقد تحلیل از موقعیت طبقاتی دولشست

کنونی است "سازمانپیکار "با شجاعت کامل یکی ازدرخشا نترین تحلیلهای

طبفاتی "م .ل  .امعتقد به "مشیتودهای را اراثه نموده که بهتراست ابتدا

آنرابخوانیم و سپس گرخود باندازه کافیگویا نبودبه بررسی آن بپردازيم :
"رژیم سلطنتی از میان رفت و حاکمیت امبریالیسم علیرعم وارد آمدن
ضربات جدی بر پیکر آن کماکان پا بر جاماند .رزیم سلطنتی از میان رفت :
و قدرت سیاسی نوینی جایگزین آن گشت که بصورت قدرت دوگانهای در
صحنه سیاست ایران شکل گرفت .

دولت موقت یعنی دولت رسمی عمدتا به مثابه حاکمیت بورژوازی
لیبرال و "دولت " خورده بورژوازی که در کمیتههای امام ,شورای انقلاب

و. . .تبلور یافتهاست از درون فیام تودهای سر برآورده" (ص۳ ۸بهبعد
جزوه تحلیلاز وضعیت سیاسی جامعه نگاهی بر زمینههای اقتصادی سیاسی
قیام بهمنماه  ۷۵سازمان پیکا راردیبهشت  ۸۵تکیه از ماست ) .بهاینتحلیل
درخشانایس تعریف از بورزوازیلیبرالرا هم بیافزایید تا درخشانتر ازکار
درآاید. ۰..." .کارخانهداران ایرانی (یعنی آنها که سرمایه های آنها با

خارجی شرکتندارند ) پیشهورانصاحبانکارکاهها . . .صاحبان کارخانههای

ملیو بازاریان (تاجران ) استادان ؛وکلای دادگستری . . .یکجا بورژوازی
متوسط يا بورژوازی لیبرال . . .نامیده میشوند" (ص( )۸پیکار کارگرشماره ۲
در باره جمهوری دموکراتیک خلق) .

"این سرمایهدارانعبارتند از عناصر بالایی (ثروتمند) بازار یعنی

تاجرانیکه نسبتا "کله گنده هستند  ..کارخانهداران ایرانسی که بسه خارج
وابستگی ندارند  :استادان دانشگاهها ؛وکلای دادگستری» پزشکان .

۲۸

مهندسان  . . .که به آنها بورژوازی لیبرال نیز گفته میشود ( .همانجا ص

(۲

کسانیکه حاضرنیستند سخنی کمتر از سخنانلنیاز دیگران بشوند

وقتی قرارمیشود خودشان تحلیلی .بد ستبدهند گویا یکسره آنهمه احترامی .
را کهدر مقابلحرف دیگران برای لنین قائثل بودهاند از یاد میبرندوباایی

لحن بچگانه بزرگترین مسئله تئوریک نهضت کنونی یعنی تحلیل طبقاتسی
دولت کنونی را ببازی میگیرند ( ۱ )۳۱حاکمیت امپریالیسم " ۰.۰برجا
مانده و درعین حال  بورژوازی لیبرال " که اگر بتوان به آنحملات
و عبارات بی سروته اعتماد کرد بنا بهتعریف بهر حال طبقهای مستقل از
امپریالیسم است با دولت بازرکان به حاکمیت رسیده است و در عین حال
" خردهبورژوازی " نیز در کمیتههای امام » شورای انقلاب  " ۰۰ ۰د ولتخود را
بوجود آورده و در نتیجه حاکمیت خود را برقرار کرده است .
این تحلیل اندکی ازتحلیل لنین درباره قدرت دو گانه در روسیه
سال  ۷۱۹۱زیرکانهتر است  ۱وآن این است که از قدرتی سه گانه سخن

میگوید  ۱حاکمیتامپریالیسم برجامانده» حاکمیت بورژوا زیلیبرا لوحا کمیت

خرده بورزوازی نیز برقرار شده و فقط یک لنگی در کار است و آن اساست

که هرحاکمیتی محتاچارگانهایی استکه آنحاکمیترا اعمال کند .اگرد ولت
و بوروگرا سی د ولتی! بزا رحا کمیت بورژوا زیلیبرالو شورای | نقلاب وکمیتههای

امام ابزارحاکمیت خرده بورژوازی است پس آبزار حاکمیت امپریالیسم که
در این تحلیل هنوز بر جا مانده کدام است؟

آنچه در این قسمت آوردیم برای آن بود که پیش از آعاز فصل
اصلی عدهای از مهمتریسمنتقدین تشوری مبارزه مسلحانه را درعمل بشنا سیم

تا مبادا تئوری بافی آنها بعدا "ما را در جریان بحثگمراه کندوبرای ایس

شناسایی مخصوصا روی آن  نیروهابی که تجربه مبارزات مسلحانه را از سر

گذراندهاند " تکیه کردهایم نا نگویند درافتادنبا اپورتونیستهای بی عملی.

نظیر " پویا " که خارج از گود مبارزه حرفهایی زدهاند کار چندان مشکلسی
نیست ولیما از این پس نشان خواهیم داد که نه از لحاظ تئوریسک و به از

۲۹

لحاظ عملی.ماهینا تفاوتی .ین این آبورتونی .نها که خود را تجسم نکاسل
طبیعی مبا رزهمسلحانهمیدانند ()۴۱وآان پورتونیستهای ارقما ش" پویا  .وجود
ندارد و در تحلیل نهایی همه آنها از آ بشخور تئوریک حزب توده سیراب
میشوند .

صل دوم

در آوائل ال  ۸۴گروهی که بعدا بهگروه رفیق مسعود معروف شد
تسمیم گرفتندیکنشریه درون گروهیمنتشر کنندبه پیشنهاد رفیق مسعود

تن جمالنینکه اتعاها "در کتاب "انقلاب ویتنام "مورد استفاده له دوان
نیز قرار گرفته روی جلد نشریه نوشته شد .آتاریخ بطور کلی » و تاریسخ

انقلاب بطور خاص همینه از نظر محتوی عنیتر» متنوعتر,چند جانبه تر ,
جاندارتر وبدیع ترارآناستکهحتی بهترین! حزاب وپیشا هنگان پیشرتهترین
طبغات که بیشترین نعورطبقاتیرا هم داشتهبا شند تصور میکنند به این
علت است که در مسیر انقلاب غالبا "کافیاست که رهبرانکاملا "دارایجهت

اساسی وعوامل اساسیو شرایطمعین بوده و جراءتاقدام به عمل را داشته
باشند  .در مسیر حوادث اشیاء و پدیدهها امکانات وجهت تکامل خود را
آشکارساخته ودر عین حال نیروی آفرینندگی بیکران تودهها ؛سازندگان
تاریخ »جهتونیوههای حل تمام مسائثل علمی را برایمافراهم میآورد ۰...
اینانتخاب اتعاقینبود و حاصل دوسال برخوردگروه با کارهای

عملی.ءحاصلمطالعهم .ل .از طرفاعضای گروه ومخصوصا " خود رفیقمسعود
بود .گروهصمیمانه بایی نتیجه رسیده بود که اگر قرار باشدم .ل .بعتوان

عمل بکار رود باید به همان صورتی مورد استعاده گروههای انقلابی قرار
گیرد که لنین خود توصیه میکرد  .وجوداین روحبه این طرز برخورد بام .ل.

بدون شک تا آن زمان در نهضت کمونیستی خلق.ما بیسابقه بودوباایندید
بود کهگروهموفق شد درمیاندگما تیسمی کهشدید! دامنگیرگروههاو سارمانهای
خارج از حزب توده بود ()۵۱ورویزیونیسمی که بر آپورتونیسم حزب توده

۳۱

و برمارکسیسم علنی ( )۶۱حاکم بود ,راهمستقل مارکیسیتی  -لنینیستی در
پیش گیرد بطوریکه در عرض سه سال بتواند آنچنان تثوریی تدوین کند که
بن بست مبارزه را در ایران درهم شکست و مرحله نوینی از مبارزات ضد
امپریالیستی خلق.ما را آعاز نمود.

اتحاداین موضع اصولیدر آنشرایط البتهاز یکسو اشتیاق وعلاقه

انقلا بیونرا ستینرا برانگیخت و از سویدیگر سیل اتهامات) پورتونیستهای
کهنه کار را به سوی گروه جاری کرد .

در شرایطیکه گروههای مختلف هر ایک به تجربهای از مارکسیسم

چسبیده بودند گروه بهمطالعه همه جانبه تجارب انقلایی خلقهای جهان

پرداخت ومخصوصا "سعی کرد ببیند معهوم واقعی تجربه کوبا که از لحاظ
زمانی نزدیکترین انقلاب به ما بوده چیست؟ این انقلاب پیش از آن چند
سالی شدید!"مورد توجه پارهایکمونیستها قرارگرفتهبود ولی درستبدلیل

برخورد دگما تیستیوقالبی »هیچتجربهای حتی تثئوریک از آن حاصل نشده
بود ودر سال  ۸۴دیگر هوادارانآنمشغول انتقاد از خود بودند و راهچین

را در پیش میگرفتند گروه در زمینهاین تجربهمدارکزياد فراهم آورد .

نوشتههای "چه " و "فیدل " و سایر انقلا بیون کوبا مورد مطالعهقرا رگرفت .

رفیقمسعود ماموریت یافت کتاب "انقلاب درانقلاب ؟" را ترجمهکند

و رفیقدیگری انتفاداتی را که انقلا بیون آمریکایلاتینبراین کتابهانوشته
بودند ترجمهکرد (. )۷۱این برخورد پورتونیستهاراگیج میکردومی پرسید ند

بالاخره شما چهراهیرا انتخابمیکنید ویکی از مقالات نشریه درونگروهی
به آنها پاسخ میداد که ما نام همهرهبران انقلا بهای کمونيستيرا سربرجم

خودمینویسیم بدونآنکه بخواهیم همه آنها را در یک ردیف قراردهیمو با

اطمینان بااینکهرا ه! نقلاب خلق! بران را د رتحلیل نها بییدحود مان! نتخابکنیم.
هنوزگروهی تئوری مبارزه مسلحانه را به طور نهائی فرمول بندی نکردهبود

کهمنتقد ین باسلاح زنگزده "اصول عام مارکسیسم " تاختن بهآنراآً عازکردند
وهنوزکههنوزا ست اینکار را بدون آنکه چیز تازهای به آن اضافه کرده باشند

ادامه میدهند ولی .مخصوصا " پس ازفرمول بندی نهایی مبارزه مسلحانه و

۳۲

آعازاین مبارزه بود که حملهباینتئوری با تکیه به "اصول عام مارکسیسم

باحملات کمیته مرکزی حزب توده شکل سیستماتیک و منضبطی بخود گرفت
که مورد مراجعه کلیه اپورتونیستهای رنکارنگ بعدی واقع شد  .در واقع اگر

سازمان چریکهای فدایی خلق.افتخار فرمول بندی نهایی تثوری مبارزه
مسلحانهواً غاز این مبارزهرا دارد از لحاظ رد این تثوری بکمک  اصول عام

مارکسیسم "وبستن انواعتهمتهابه سازمانهایمبارز مسلح.اگر افتخاریوجود
داشته باشد همه وهمه از آن کمیته مرکزی حزب تودهاست  .دیگران در

بهترین شکل توانستهاند انتقا دات کمیته مرکزی را خوب رونویسی کنند.

فصل سوم
حزب نوده و تشوری مبارزه مسلحانه

حزب توده در سال  ۰۲۳۱در شرایط اشغال ایران از محفلسی از

روشنفکران طبقات نسبتا "مرفه با اید ئولوژیهای نسبتا "گوناگون تشکیل شدو

با استفاده از شرایط با رشدی سرطانی در مدت کوتاه سازمانهای خود رابه
دورترین نقاط کشور گستراند و طی  ۲۱سالیکهبعلت ضعف و بحران عمومی
ناشیاز جنگ که دامنگیر امپریالیسم بود و دولتهای مرکزی وابسته به

امپریالیزم در نتیجه آن تضعیف شده بودند و فرصتی طلابی برای خلقما
بوجود آمده بود تا اساس یک مبارزه ضد امپریالیستیجدی را بریزد »ایس
حزب باسازمانگستردهخود حتی کوچکتریننیروی انقلابی را از دورتزین
نقاط بخود جذب میکرد و با خط مشی غیر انقلابی خویش به کانالهای
انحرافی میکشاند » بطوریکه ما از این دوازدهسال تقریبا هیچ گونه تجربه

مبارزاتی مثبتی نداریم ( )۸۱و طبیعی بود که چنین سازمانی پس از آنکه
امپریالیستها بر بحرانهای ناشی از جنگ فارغ آمدند واختلافات داخلی
خود رابین خود فیصلهدا د ندو به تقویترزیم دستنشانده خودپردا ختند
از صحنه خارج شود .
رمانیکه حزب تودهما رکسیسم -لنینیسم را بخود بست از لحاظ

تئوریک برای نهضت کمونیستی ما فاجعه بزرگی پیش آمد وآن فاجعهعبارت
ازاین بودکهحزب تودهنه بهایندلیلم .ل .را ید ئولوژیخود اعلام میکرد

که میخواست برنامهعملی خود را مطابقبااقتضای م .ل  .تنظیم کند» بلکه
م .ل  .را وسیلهای برای توجیه برنامههای عملی .خویش قرار میداد  .بدین
صورت کهخط مشی حزب را ملااحظات شخصی وعمومی| عضایکمیتهمرکزیتعیین

۳۴

میکرد ,آبکاه برایتوجیها عمالیکه باینصورت برنامهریزیمیشد بهکمب ما رکس,
این وافعه را از آن جهت فاجعه مینامیم که در نهضت کمونستی

ما سنتبسیار زشتی را بوجودآورد که هنوزهم مشخصه همه آپورتونیستهای
ماست و ما بتدریج در این مقاله با پارهای از مظاهر آن آشنا خواهیم شد.
بهمینجهت است کهرفیق مسعود درکتاب م. ۸مهم .هم ت  ۰حزب توده

را "کاریکا توریک حزب مارکسیست.لنینیست  میخواند ودر مورد ماهنت و
مبارزات آن چنین میگوید  :حزب توده که در حیات خود لحظهای همم

نتوانسته بود نمونهای از یک حزب کمونیستباشد حال سازمانهایش ار هم
پاشیده عناصرفداکارش سرکوب شده ورهبران خیانتکارش فراری نودید

این حزب حتی نتوانست برایمراحل بعدیمبارزه یک سایقه تئوریکوبخریی

فراهم کند "(ص ۰۲چاپ .)۰۰۰

این بوددرکی که تئوری مبارزه مسلحانه پس از تحلبل همه جانبه
فعالیت حزبتوده به آن دست يافت واین درک به گروه امکان داد بیش

از پیش در فکر راه مستقلی.برای انقلاب ایران باشد ولی.متاسفانه پس از
انتشار آثار رفیقجزنیدر جنیشمسلحانه در این زمینه آشفته فکری بوجود
آمد  .در آثاری که رفیق جزنیاز زندان بیرون میداد مطالب ضدو نقیضی
دارند ومعلوم نیست کهچرا رفیق جزنی که با کتاب "مبارزهمسلحانه  -هم
استراتژی» هم تاکتیک " آشنابوده و ظاهرا  نوشتههایخود رادر ارتباط با
مطالباین کتاب مینوستهنگاماین اظهارنظرها در بارهحرب توده اشارهای
به دیدگاه این کناب درباره آن نمیکند

(-۹۱)۰

رفیقجزنی درکتاب "نبرد با دیکتاتوری" درباره حزب توده چنس

میگوید " .حزب توده بمتابه مهمترین پروسهما رکسیستی درتا ریخ جنیشرها بی
بخشابران طییک دوره دوازده تاچهاردهساله نقشو مسئولیت پیتاهنگی

طبقهکا رگر رابمهده داشت (ص )٩۷پسراز شکست حزب توده متعاقبکودتای

مرداد  ۰.۰.۰ ۲۳حزب توده نفشپیشاهنگی خود را از دست داد ویک

۳
سازمان اساسا " درمهاجرت کهخود را رسما "ما رکسیست لنیدیست مدا

داعیه رهبری طبقه کارکر را دارد تبدیل شد " (ص ۰ )۸۹
چنانکه ملاحظه میشود رفیق جزنی در اینجا حزب توده را

سالهایبین  ۴۳-۰۲۳۱یکحزبما رکسیستی میداند که توانستهپیشا هنکي
طبقهکارگر را برای خود تاء مینکند ولیدر هیچیکاز نوشتههای رفبق+زنی

برای این دو ادعا دلیلی.وجود ندارد .حتی توضیحات خود رفیق  +ی.
درنوشتههای تاریخیش بیانگر خلاف این ادعاست .
درقسمت بزرکی از ایندوران ختیخودحزب نیزمدعی مأرکسیست
بودن نیست و هنگامینیز که مارکسیسم را میپذ برد فقط یک رابطه صوری با

آن برقرار مبکند و در مورد پیشاهنکی طبقه کارگر نیز این فقطکامی نیست
که حزبیدرمیان طبفه کارکر هوادار و نفوذ داشته باشد تا بتوان آ بر حزب
پیشاهنکگ طبعه کارگردانست بلکه حزب پیشا هنگطبقه کارگر حزبی استکه

باا ید ئولوژیما رکسیستی-لنینیستی »سا زمانما رکسیستی_ لنینیستیوبرنامهای

بر اساس م .ل .طبقهکارگررا متشکلکردهجنیشوی را رهبری نمایٌددرحالیکه
حزب تودهاگر چه در میان طبقه کارکر نفوذ داشت هرگز با برنامه مبارزاتی .

کهبر اساس م .ل .تنظیم شدهباشد جنیش طبقه کارگررا رهبری نکرد و بارها

صراحتا "اینجنیشرا در جهت مخالفت مصالح مبرم انقلاب خلق سوق داد
و همواره درطی اینمدت طبقهکارگر را که از خود شور انقلایبی زیادینشان

میداد از اتخادیک خطمشی واقعا انقلابیبازداشت  .مارکسیست وپیشاهنگ

خواندن چنین حزبی از طرف رفیق جزنی بر هیچدلیلو استدلالی.اسنوار

نیست :و هم چنین سکوت هوادآرانمبارزه مسلحانه در مقابل این نظرات نز
تعجب انگیز است .

بخود رفیق جزنی در جای دیگر نظری متفاوت با نظرات فوق د,

مورد حزب تود ها براز میدارد  .درجلد دوم تا ریخ سی سالهصفحه ۱ ۴میحوا نیم
" درحقیقتدرکل حزب دو جریان وجود داشت یک جریان خردهنورژوابی
که اکثریت و رهبری حزب را در اختیار داشت و همین ريشه و زمیه مادی

تسلط آپورتونیسم برحزب تودهبود ویکجریان کارگری که خصلت عمومی

۱۶

جنیش و ایدئولوژی طبقه کارکر را نمودار میساخت " .

به این ترتیبرفیق جزنی میپدذیرد که جریان حاکم بر حزب توده

یک جریان خرده بورژوایی بودهو جریان مارکسیستی در صورت وجود در

تعیینخط مشی حزبو رهبریآن دخالتنداشتهو در صفحه  ۹۱همین کتاب

صراحنا "میکوید . . ۰":این حزبگرچه حتی در آ خرین مرحله تکاملسش
فاقد خصوصیات یک حزبا نقلابی مارکسیستی --لنینیستی بود

(تاکید از

ماست ) بخش مهمی | زنیروهایتودهرا پشت سر خودداشت  ۰." )۰۲( .بهرحال

اکر هواداران تثوریمبارزه مسلحانه نسبت به تفاوت نظرات رفیق جزنسی
بانظرات خودبی تعاوت ماندند شامه تیزاپورتونیسم کهنه کار" کمیتهمرکزی"
فورا "اختلاف راحس کردو کیانوری درپیامبه چریکهای فدایی خلق پیدایش
این قبیلعقاید درمیان چریکهای فدایی خلق.را باینگونه خبر میدهد .

"یک روند تجدیدانديشه در حال گسترش است ( "۰.ص )۲و آنرا "پدیده

شادی انگیز" میخواند و مخصوصا  نظر رفیق جزنیرا در مقابل حزب توده

بعنوان نظری که به هر حال شامل " برخی عناصر واقع بینانه نسبت بسه
گذشته است " به طور ضمنی مورد ستایش فرار میدهد و درآانجا همینمقاله

کیانوریبا شادیخبرمید هدکه  .ازاآً نچهکه بهما رسیدهمیتوان اینطور نتیجه
کرفتکه عده قابل توجهی آزاین دوستان بطرز بنیادی در ارزیابیهای
نا درست خود تجدید نظر کرده و باندازه زیادی به ارزيابیها و راه روش

که حزب ما برای مبارزه در شرایط کنونی ایران پیشنهاد میکند نزدیک
شدهاند (صفحات  ۲و .)۳

ْ

فصل چهارم

حزب توده پیشا پیش همه اپورتونیستها بهانتقاد از تشوری مبارزه

هنکامیکهس .چ .ف .خ.ا .با تکیه برتئوری مبارزهمسلحا نها ینمبا رزهرا

آعا زکرد  .جنیشکمونیستی ابران بیستونهسالبودکه براثر سنگینی بختک -
وارحزب توده از عرضاندام مستقل بازمانده بود  .این حزب کهدرسالهای
۲۲۳ ۰بعلت تسهیل شرایط توانسته بود شناسایی تودهای کسب کند پس

ازسال ۳ ۲و فرار از صحنه مبارزه نیز همچنان شبحا شدرنهضت | نقلا بیخلق
ما سنگینی میکرد و کمونیستهای ما شاید نا آگاهانه این حساب را میکردند

که هر گاه راه مستقلی از حزب توده در پیش گیرندنا گزیر باید بر همه آن
شناسایی تودهای و آن سوابق قلم بطلان کشند واین کاری بودکه انجامش

بنظر آنها انقلابی نبود (.)۱۲

غیبتکامل حزب توده ازصحنه مبارزات  ۲۴-۹۳۰افشاء رویونیسم
رهبری حزب کمونیست شورویکه مقتدی حزب تودهبه حساب میا مدو وارد

شدن این کشور به بندو بستهای بی پرده امپریالیستی و کشتار وحشیانه
 ۵خرداد کهنشان.میدا دا ستقرار کا ملبورژوا زی وابسته چه جنگ بیسا بقهای
از خشونت را به نهضتخلق تحمیل میکند همه و همه بی! عتباری نهائی
حزب تودهرا د رنظرکمونیست ها نتیجهداد » ولی این نتیجهگیریبهتنها بی کافی

نبود برای| ینکه یک نهضت کمونیستی | صیل مستقل| ز حزب تود ه نضجیا بد.گروههابی

به انتقاد از حزب توده میپرداختند ولی.خودراهی به نهضت کمونیستی,
نشان نمیداد ند واکثرا " مطالعهما رکسیستی را صراحتا " مهمترین وظیعهمبا رزین

کمونیست در آن زمان میدانستند  .در اواسط سالهای چهل گرایشهایی به
مبارزهمسلحانهپدید آمدولی آنهم منتج به ایجاد جنبش کمونیستی مستقلی

۳۸

نشد زیرا این گرایشات برای توسل به مبارزه مسلحانه تثشوریی که بتواندبا
تحلیل همه جانبه شرایط ضرورت این مبارزه را توجیه کند اراثه نمیکردند
و در عمل نیز یا اساسا" اقدامی صورت نمیدادند ویا درهمان مرحله

به هواداری لقطی ازمبارزه مسلحانه بود درآن زمان حزب توده نیز بهاین
کار اقدام میکرد ۰

درنیمه دوم سالهای چهل حزب تودهدچار یک انشعاب نسبتا مهم

شد که به تشکیل سازمان "مارکسیستی  -لنینیستی " طوفان وسازمان انقلابی
دب توده منجر شد.

سازمان طوفا ن کها بتد با شعا رها یمذهبی ونقل قولها ثیازنهج البلاغه و

علیو درکناراین شعا رها تحلیلپاوموضگیریهایشد ید!شوینیستیوناسیونالیستی
۳اض اندپاام کرد وسپسبا شعا را حیایحزب توده » توسط عدهای ازاعضای کمیته
فرتزیهمیس حزب تودهکهدرتمام | شتبا ها توخیا نتهایآن حزب مستقیما مسئولیت
داشتند »تشکیل شد  .در واقع "طوفانازهمان آعاز مرده بدنیاآ مدوتقریبا "
هیچتجربه تازهای برای نهضت انقلابی بر جای نگداشت .
سازمان انقلابی حزب توده که در واقع حاصل اختلاف کمیته مرکزی

بر سر تبعیت از چین يا شوروی بوجود آمده بود باصطلاح اراه چیسن را
انتخابکرده بودودرست بهمان صورتی که کمیته مرکزی گوش بفرمانحزب
؟بونیست شوروی است آو هم خود را دراختیار حزب کمونیست چین می
گذاشت و برای اثبات و فاداری تاکتیک و استرااتژی مبارزه را از کتابهای

مائو رو نویسی میکرد ولی آنچه مخصوصا "در مورد این سازمان شایان ذکر

است این است که بهر حال این سازمان بفکر انتقال کادرها بداخل کشور "
باری منجر شد ولی.بهر حال تجربهای عملی.بود که نهضت کمونیستیما
در آن زمان شدیدا" از فقدان آن رنج میبرد (.)۲۲
بهرحال جدا شدن این دو سازمان به قرار گرفتن عدهای از اعضای

کمیتهمرکزی "دربرابر یکدیگر منجر شد که در جریانات  ۵۲سال گذشته

۳۹

بسیاریاز اسرار پشت پرده را عیان کرد و همگان عمق وفسادی را برایسن
محفل فراریان حاکم بود دیدند و از خلال دشنامهایی که اینها نثار یک -
دیگر میکردند گپگاه انتقاداتی نیز به روش کار حزب صورت میگرفت کهبا

توجه به اطلاعات شخصی نویسندگان آنها مخصوصا " کسب اهمیت میکردو

زمینه را تا حدی برای یک انتقاد همه جانبه از حزب توده آماده می نمود .
دراین شرایط بود که گروه رفبق مسعودکهدرآ عاز با هدف آموزش و
تبلیغ ما رکسیسم بوجود آمده بود بتدریج به عمقوظایفی کهدرآنزمان تأریخ

بر عهده کمو نيستهاي کشور ما میگذاشت پی میبردند و فعالانه به شناخت
شرایط عینیجامعه میپرداختند وباحرارت درمبارزات تثوریک واید ثولوژیک

وارد میشدند ومیکوشیدند این مبارزات رااز مسیرهای انحرافی نجاتداده
د رمسیریقرا رد هند که بهحل معضلا ت جنیشکمونیستی منجرگرد دوسوا نجا م موفق به
حلمسایل تئوریک جنیش بصورتیکه راهگشای عملگرد ند شوندود رنوشتههای
مختلف خودسمائل مختلف انقلاب راجداگانه مورد بررسی قرار دادهزمینه

تنظیم

اثرابزرگ و دوران ساز "مبارزه مسلحانه  --هم استراتزی » هم

تاکتیک " را فراهم ساخت .

ولی.مسئله قراردادن یک جنبش مستقلکمونیستی دربرابرحزب توده

یک مسئله تئوریک نبود بلکه اساسا " یک مسئله عملی بود  .اگر بلافاصلهبر
اساس این تئوری مبارزه مسلحانه آغاز نمیشد هنوز نهضت کمونیستی خود
را از سنگینی جثه بختک حزب نجات نداده بود.

در واقع آغازمبارزه مسلحانه کوس رسوابی قطعی حزب تودهرا بهصد!
در آورد و این حزب نیز خطر را فورا" احساس کرد و دست بهتبلیفات
مذبوحانهای زد که این رسوایی را هر چه بیشتر آشکار نمود.
در سلسله سخنرانیهایی که از صدای پیک ایران پخش شد و در سال

 ۱۵بصورت کتاب "چریکهایقدایی خلقچه میگویند "منتشر شد ,حزب توده

اعلام داشت ".ما وقتیعقاید و نظریاتو خط مشی پیشنهادی چریکها را

با مارکسیسم  -لنینیسم و خط مشی حزب توده ایران مقایسه میکنیم متوجه

میشویم که دو نظریه دو برداشت دو اصول و عقاید متفاوت و متقابسلدر

۴۰

برا بر هم ایستاده است و این واقعیت را باید دید و صمیمانه از آن دفاع
کرد کماین دو خط مشی تلفیق ناپذیرند .این دو خط مشی انعکاس اید ئو-

لوزیدو طبقه متعاوتند  .اید ثولوزی پرولتاریا واید وئولوژیخردهبورژوا زی "

(ص )۳۲و بااین بیانخود در عین حال یک حقیقت آشکار را با یک دورغ!

آشکار بهم می آمیخت  .حقیقت آشکار این بود که در واقع " دو خط مشی
تلفیقنا پذیر "در مقابلهم قرار گرفته بودند ودروغ آثکار این بود که

حزب توده پیشا پیش همه اپورتونیستها خط مشی خود را " انعکاس آید ثو-
لوژی پرولتاریا "قلمداد میکرد و خطمشی چریکهای فدائی خلق.را "انعکا س

اید ئولوژی خرده بورژوازی ۰۰

در همین سلسله گفتارها و درست در زمانی که رژیم شاه سعی میکرد
با تحریکاحساسات مردم علیه جریکها ازطریق تبلیغات »اعدامهای پیاپی

را توجیه کند و زمینه حمایت مردم را از چریگها از بین بىرد»حزب توده

نیز مزورانه مردم رابر علیهچریکها تحربکمیکرد و سخنانی از قبیل این
بزبان میاورد که» "چریگها صرفنظر از سابرجوانب مسئلهحتی بها ین مطلب

ساده توجه ندارند که اگر " انقلاییون " نجای کرشش برای بهبود زندگی

زحمتکشان بدست خویش بر فقر تودهها سفرایس و بجای تسلاش درراه
دموگراسی بر شدت ترور بیفزاید با این کار خشم تودهها را از طىقات

حاکم بسوی خویش جلبخواهند کرد وبه هیئت حاکمه امکان خواهندداد

که ريشه های فدر و استبداد را مخفی کند و گناه را به گردن انقلابیسون
بياندازد( .ص  ۹۱همان کتاب) وهمراه با تبلیغات شاه درمورد نابودی

قطعی چریکها سعی میکرد این پدیده را که از نظر وی واقع شده تلقیمیشود
مورد تحلیل باصطلاح مارکسیستی قرار دهد » پویان مینویسد پنهانکاری

یک شیوه دفاع است و تا هنگامیکه از قدرت آتش برخوردار نباشد همچنان
مستقل باقی خواهد ماند .پویان پیشنهاد میکند که رای

حفظ سازسانها بساید آنسها را مسلح
کرد .شاید سر نوشت سازمانهای چریکی که نتوانستند باقی بمانند خود

بهتریس دلیل اثبات عدم صحتاین نظریه باشد  .بنظرما این اصل تشکیلاتی

۳۱

که سازمانهای مخعی را با توسل به اسلحه حفظ کنیم اصل خطر ناکی است
که تنها نتیجه آشکار آن صدور حکم قتل هر سازمان مخفی است ( .ص۷۲
همانجا ) .

مسلما ".هیچ اپورتونیستی امروز حاضر نیست مسئولیت این قبیل

سخنان رابعهده بگیرد  .امروز دیگر بر همه واضح است که مبارزه چریکهای

فدائی نه تنها خشم تودهها را علیه آنها بر نیانگیخته بلکه مهر عمیقی را

نسبت به آنها در دلشان ایجاد کرده( )۳۲و سازمان نیز در آن زمان از
بین نرهت که هیچ بلکه با قدرتی بیشتر راه خود را ادامه داده ولی .مبادا
کما بن! پورتونیستها رفقای "تودهای " خود را بخاطر این سخنان بهریشخند

بگیرند  .نه این چنین بیرحم نباشید موقعیت تاریخی آپورنونیستها را در
نظر بگیرید  .اگر قرار باشد گفتار و اعمال اپورتونیستها را در مسیر تاریخ
مورد تشخیص قرار دهید  ,همه سخنان وهمه اعمال آنها خنده آور از کاردر

می آید  .اساسا" یک اپورتونیست اصیل باین دلیل اپورتونیستاست که

دید تاریخی ندارد واینحسن همه آپورتونیستها است  .پس همه کس حق

دارد به این آپور تونیستها بخندد جز آپورتونیستها .
پورتونیستها به یک دلیلدیگر هم نباید بهاین گفتهها بخندندزیرا

کمیته مرکزی حزب نوده در خلال همین گفتارها که این مطالب در آنها

عنوان شده مطالب دیگری را نیز عنوان کردهاند که امروز شعاشسرمقدس

پورتونیستهای ما را میسازد ,مبادا که خنده به آن گفته ها به خنده به

این شعاثر منجر شود.

مادر بخشآینده برای آنکه خوانندگان بتوانند براحتی قضاوتکنند

که ابتکار آپورتونیستهای جدید ما در زمینه انتقا داز بقول خودشان آمشی
چریکی "تا چهحد است .:رئوس اننقا داتی راکه حزب توده درهمان سالهای

 ۱۵-۰۵که بسیاری از اپورتونیستهای امروزی درست بدلیل اپورتونیسم
خودبرای چریکهای عدایی خلق دستمیزدند ,ازرا دیو پخش کرده میا وریم.

در قسمت دوم مقالهسعی میکنیم با تشریحتئوریمبا رزه مسلحانه بیپایگیاین
انتقادات را وانتفاد های آپورتونیستهای کنونی ( اگر چیز تازهای درآنها

۳۲
باشد )نشان دهیم .

رئوس انتقادات حزب توده بر تئوری مبارزه مسلحانه

مادراینجا باماء خذقراردا دن جزوه " چریکهایفدا ثی خلق چهمیگویند"

نوشته مف -جوان کهظاهرا " از گرد آوری سلسله گفتازهای را دیو پیک
ایران در سالهای  ۰۵ -۱۵تدوین شده انتقا داتی را که" کمیتهمرکزی "

در همان آغاز مبارزهمسلحانه و در زمانیکه خیلی از منتقدین امروزی آن
.جرات مخالفت باآن را نداشته اند به تئوری مبارزه مسلحانه واردساخته
«عینا" میا وریم و از این کار دو منظور داریم .

۱

یکیآنکه باطرح این انتقادات نشان دهیم در کار اپورتونیستهابی

 :که امروز با دشنام به حزب توده به انتقاد از تئوری مبارزه مسلحانه می
پردآازند و دراآً عاز هر انتقادی نیز می خواهند به خوانندها طمینان دهند
کهکارما باکار آپورتونیستهای حزب تودهتفاوتدارد تاچه حدحرفتازهای

میزنند و ماهیت کارشان واقعا " چه تفاوتی با کار آنها دارد .خلاصه

میخواهیم ببینیم تاج افتخار انتقاد از تئوری مسبارزه مسلحانه را

آپورتونیستهای کنونی به حق بر سر گذاشتهاند یا آنرا از "کمیته مرکزی "
اخذکردهاند و "کمیته مرکزی "نیز با زیرکی داغ رسوایی را برایس
تاج می بیند و ادعابی در مورد آن طرح نمیکند .
منظور دیگر ما آن است که با طرح این انتقادات زمینه کار خودرا

سمت دوم این جزوه فراهم کنیم و لااقل خطوط کلی وظایفی را که در

قسه.ت دوم بر عهده دارم بشناسیم .
اس ؛نتقا داز تئوری مبارزه مسلحانهدر مورد وجود شرا یط عینیانقلاب:
همانطوریکه همه اپورتونیستها میدانند یکی ازبزرگترین نقایص تشوری

۴۳

مبارزه مسلحانه این است که رفیق مسعود مبتکر این تثوری مدعی است که
درا بران شرا یط عینی انقلاب آماده است و کمیته مرکزی" پیش از هه
به "پوچی "ایناعتقاد پی بردهود رجزوه مه خذماعینا " چنینآمده " جزوه
تحلیلی.ازجامعه ابران پس آزاً نکه دهها صفحه بر سربیان این نظریه عجیب

سیاهمیکندگویا درابران هیچ گونه جنبش حتی جنبشخود بخودی هم
نیست و کارگران گویا آماده پدیرش مبارزه و آگاهی سیاسی نیستند یکباره
این نتیجه عجیب را می گیرد ( باین نتیجه میرسد ) که در ابران شرایسط

عینی انقلاب وجود دارد (ص۱۳)۰

 - ۲نادیده گرفتن نقش حزب از طرف مبارزه مسلحانه :
با زهما نطورکههمه! پورتونیستها مید انند یکی) زنقا یصبزرگ تئوری مبارزه

مسلحا نهگویا ناد ید هگرفتن نقشحرب پورلتا ریاا ین "ستاد رزم زحمتکشان از طرف
تگوری مبارزه مسلحانه است و ما خواهیم دید که هیچگونه سازمان پیکاردر
بهعقبافتا دناستقرار این ستاد رزمنده در نهضت کمونیستی ابران گناه

بزرگی به عهده دارد و " کمیتهمرکزی " نیز خیلی پیش از اینها متوجهاین
نقض شده است  .درجزوه ماء خذ ما عینا " چنین آمدهاست ؛" گروهصها ی

چریکی ضرورت وجود حزب پرولتری رانفی میکنند و مدعیند که گویا بدون
وجود چنین حزبی میتوان انقلاب را آغاز کرد و حتی به نتیجه رسانید 

(ص ۱۲)۰
" چریکها همه آن تزهایی که حزب پرولتری را ضروری میسازد نفضی
میکنند و یا نادیده میگیرند  (ص ۰ )۲۴
" چریکهای با نفی ضرورت حزب  .ضرورت استفلال پرولتاریا رادر

بر بر بورژوازی منکرمیشوند » ضرورت تئوری انقلا بی پرولتاریا رانفی میکنند
ضرورت انطباق مارکسیسم  -لنینیسم را بر شرایسط کشور ما تنشدوین

بر نامه صحیح و پخته انقلابی را انکار میکنند طبقه کارگر را ازسلاحمبا رزه

یعنی از ستاد رهبری و تشکیلات انقلا بی محروم میسازند رابطه درست

پیشاهنگ انقلا بی را با تودههاازیاد میبرند و یا بشکل معیوبی طرحمیکنند"

(ص ۰ )۲۲

۳۵

وبا توجه بهنادیده کرفتن لزوم حزب خود بخود وظیفه اصلی .حرب

نا دید ه گرفته میشون و به همیی جبهت است که " حزب توده ابران نعنفد.

است کهتعیینوتدوین برنامه روشن| نقلا بی » وتبلیغ وسبع آن در مبان
مرد م بطوربکه این برنامه بهبرنامه مورد قبول وعلافه تودهها تبدیل شود

ازوظایف اساسییک جنیش انقلابی و قبلاز همه یک حزب برولتری

است  (ص۰. )۳۳

 ۳جدابی از تودهها .
هیج | پورتونیستی نیست که نداند جریکهای فدایی خلق حسا اب

خودرا ازحساب تودهها حدا کردهبودند وخودشان بهننهایی راها نقلاب
را درپیش کرفته بودند و در حالبکهتودههاحتی برای تماتای آنها نیز
سرشان را از روی کارو زندگی خود بلند نمبکردند و همه اپورتوسیستها
میدانند که این جدابی از تودهها در ذات مبارزه مسلحانه نهفته

استو حربنوده هم بیش از همه به این واقعیت پی بردهاست .
حدا از تودههای مردم و ندون سازمان انقلایی » انقلاییوجود
ندارد (ص ۱۰
"کسانیکه خود را چریکهای خلق .مینامند نقش نودهها رادرنکامل
انقلاب بفی میکنند  .و در نوشتههای آنها جملات صریحی در اینزمینه

وجود دارد (ص ۱)۰

 ۴ناد یده گرفتن اشکال گوناگون مبارزه
این امر بر همه اپورتونیستها آشکار است که چریکهای فدابی خلق
فقط به یک شکل از مبارزه چسبیدهاند و سایر اشکال مبارزه را نادیده

گرفتهاندو آیی شکل همان مبارزه مسلحانه است وتازه همین مبارزهمسلحانه

را هم به معنای "مارکسیستی  -لنینیستی " ۱۱یعنی بمعنای " تودهای" آن
نمی فهمند ود رک ناقصی ازمبارزه مسلحانه که همان مبارزه مسلحانه  پیشرو

مسلح .باشد ارائثه میکنند و آپورتونیستهای "کمیته مرکزی" هم از همان

اواثل این امر را فهمیدهاند .

۳۶
"بهاین ترتیب "مبارزه مسلحانه "در قاموس چریکهایپسی بروریسم .

بعنی نفیفعالیت سازمانی و تودهای و نفی مبارزه طبقاتی و اینجاستریشه
آن اخبلافی که ظاهرا" بر سر راه مسالمت آمیز وبا راه عیر مسالمت آمبز
انفلاب در جنیش پیدا شده است  .روی دیکر مدال آن چبزی است کهخود

چریکها با الهام از کروههای چپ و خارج از کشور» رابطه مىان امر نظامی
وسیاسی نامیدهاند  .خلاصه مطلب این است که بکمان آنها جنیش)نقلابی

باید همه عرصههای مبارزه اقتصادی و ابید ثولوزیک را رها کرده و درعرصه

مبارزهسباسی نیزتنهابیک شکل » شکل مسلحانهمبارزه بسنده کند" (ص ۰ )٩

" کلاسیکهای مارکسیسم  -لنینیسم اشکال عمدهمبارزاتطبقاتی راک

سرمایهداران)است نشان داده و روی ضرورت بکار گرفتن هر سه شکل
مبارزه در هر سه جهت وبهم پیوستن آنها تاء کید کردهاند  .شرط موفقیست

مبارز انقلابی حرکت متوازن در هر سه جهت  ,حفظ تناسب لازم میانآنها

و درک جای هر یک ازاین اشکال و بهره گیری کامل ازآن است " (ص ۰ )۰۱
" در نتیجه آنان ممکن شمردهاند که از همه عرصههای مبارزهپیرون

روند و تنها در عرصه سیاسی و در این عرصه تنها در شکل مسلح.ونظامی
آن در برابر د شمن که معنای بسیار محدودی برای آن فائلند صف برسدی
کنند " (ی۰ )۰۱

 ۵نفی کار تودهای ۰
وقتیچریکهای فدابیخلق.ایمانیبه تودهها نداشته با شندوبخواهند
خود به تنهایی انقلاب کنند وسازمان مبارزه مسلحانه را جدا از تودهها

بوجود آورند ویک تنه به میدان مبارزه با آمپریالیسم بروند خود بخود

بفکر کار میان تودهها نیستند و در این راه تا نفی لزوم آن پیش میروند

و آپورتونیستهای "کمیته مرکزی " قبل از همه اینرا فهمیدماند.

" بعلاوه اتکاء به قدرت آتش » سازمان انقلابی را از حالت یسک

۳۷

(ص ۰ )۸۲
 ۱پویان  :تحت شرایطی که روشنفکران انقلایی خلق نافد هر گونه
رابطه مسقیمواستوار یا هر کونه تماس با تودهخویشندمانههمچون ما هی در
دریای حمایت مردم » بلکه همچون ماهیهای کوچک و براکنده در محاصره

تمساحها و مرغان ماهی خوار بسر می بریم »  ..امیر پرویز پویان تماس
با مردم را عیر مقدور و کار سازمانی و تبلیغاتی میان آبان را تا حد عیر
ممکن دشوار میداند" (ص ۴۲)۰
ع جدا کردن فرد انقلابی از توده ۰.
یکی از بزرکترین معا یب تئوری مبارزه مسلحانه اینست که اگر در

میان تودهها افرادی انقلابی نیز وجود دارند که ممکن است در صورت
ماندن مبان آنان به مبارزه " سیاسی  -تشکیلا تیتودهای دستب بزنند را

از تودهها جدا میکند و آنها را بداخل " خانههای امن" میکناند و به
اینترتیب رابطه آنهارا باتودهها قطع میکند و امکان " مبارزه تودهای "

را از آنها میگیرند مگر " پویا " به چریکهای فدایی خلق.انتقادنکردکه
چرا رفقا حسن نوروزیو یوسف زرکاری ایندو کارگرا نقلا بی را از کارخانه

بیرون کشیدند به خانه امن بردند و سرانجام به گلولههای رزیم سباه
سپردند  .ولی .پیش از "پویاا پورتونیستهای "کمیته مرکزی" این عیبرا
درتئوری مبارزه مسلحانه کشف کرده بودند " .این تصور نادرست از کار

انقلابی وپنهانکاریرا بسیاری ازگروههای چریکی داشته ومخفی شدن و

آغاز فعالیت انقلابی رادر جدا شدن از زندگی عادی ترک کردن محصل

کارو زندگی وانتخاب شیودههای خاصی از زندگی و فعالیت می دانسته. ..
نباید فراموش کرد که بهترین راه مخفی شدن علنیبودناست " (ص.)۸۲
 -۷عصیان روشنفگران و اید ثولوژی خرده بورژوازی ۰
ما از آپورتونیستها میپریسم آیا سلاح بر داشتن چند روشنفکر وبی

اعتنابه همه چیز به جنگ دشمن رفتن جزنشان دهنده عصیان روشنفکران
است که شکیبایی آنرا ندارند منتظر بمانند تا تودهها خود بمیدان مبارزه

بيایند و آنها رهبریشان را در دست بگیرند آیا اساس این طرز فکرراهمان

۴۸

اید ولوزی خردهبورزوا زی تشکیلنمید هد .مسلما "جواب همه ! ورتونیستها
دنبت است پس افتحار بر " کمیته مرکزی " که ایی مطلب را از همان آعاز

دهمید  ":حقیفت این است که چریکها مبان عصیان ناشی از باء س چند
روشنفگر و انفلاب اجتماعی علامت تساوی سیگذارند و توجه بندارندکه

انقلاب اجتماعی نمیتواند از صعفسر چشمه بکیرد" (ص-" )۶۲دراینجا

ابد گولوژیپرولتری ومارکسیسم  -لنینیسم در مقابل آ نارشیسم واید ثولوزی

خرد :بورژوازی ابستاده است رص ۴۱)۰
هم تئوری مبارزه مسلحانه در اقنباس از دبره .

یکی از بزرکترین معایب نشوری مبارزه مسلحانه که ا پورتونیسنها آنرا

"کشف "کردهاندآنست که ازروی کتاب دبره و عقاید کاسترو وجهگوارا و به
نظر "کمیتهمرکزی " حتی "مائو رونوبسی شدهاست و تمام معابب آنها را

دارد ,مگر نه اینکهاپورتونیستها چناناصطلاح " گواریسم " پا" کاستریسم "

با " مائوئیسم "یا" دبریسم "را ادعا میکنند که گویی بدتریسن دشنامها

رابه زبان میآورند " کمیته مرکزی " متوجه ای سرقت ادبی  ۰۰تشوری

مبارزه مسلحانه شده است و در صفحه  ۷استنناجات آنرا آتنها به اتکا
نوشته رزی دبره يا افکار مائو  ۰.۰.۰میداند.

 ۹تشدید ترور و غلو در قدرت پلیسی .
مگرنه اینکه چریکهای فدابی خلق.آن چنان قدرتی برای پلیستصور
میکنند که امکان هیچگونه مبارزهای را نمیدهد در حالیکه هر آپورتونیستی

میداند به هیچ وجه چنین نیست و به هر حال امکانشکلی از مبارزه هست
و آنهم شکل مسالمت آمیز و مگر نه اینکه چریکها میخواهند با نوسلبه
سلاح » قد رت تروریلبس را درهم بشکنندولی وسیلهای راکه انتخاب میکنند

خود آیا باعث نشدید ترورنمیشود؟" کمیته مرکزی " پیشا پیش همه

آپورتونیستها هم درد را تشخیص داده هم راه درمان آنرا ارائثه داده .

" بجای شکستن سد ترور  -که ادعای آنهاست  -عمدا" به تشدید ترور

کمک میکتند " (ص" . )۱البته چنین تصوری از سلطهمطلق .د تمن به هیچ

وجه باواقعیت تطبیق نمیکند  .نیروهای انقلایی اگر با شعارهایمحیح -

۴۹
که مورد پدیرش تودهها است  -درمیان توده مردم باشند ودر مبارزههای

وافعی دموکراتیک وملی شرکت نمایند طبیعی :است که مبدان برای فعالیت.

خواهند یافت " (ص ۰ )۶۱
 - ۵نابود کردن انقلا بیون :

مکر پویا "!اعلام نکردکهتئوری مبارزهمسلحا نهحدا قل محصولفرستا ان

سالیانه  ۰۰۲نفر از بهترین انقلا بیون کشور ما به زیر تبیغ دشمن است و

بخاطر همینیک فقره جرم سزاوار اعدام میباشنداین را که اپورتونیست-

های " کمیته مرکزی " زودتر فپمیدهبودند و اساسا" این تئوری را وسیلسسه

خود کشی تشخیص داده بودند و آنها نیز مانند " پویا "شهادتمبارزین را
نهبه کردن شهید کنندگان آنها بلکه بهکردن تئوری نبارزه مسلحانه

انداخته| ندولیفاتحه آنرانیز خواندهاند  ۰پویان مینویسد  .پنهانکاری
یکشیوه دفاع است وتا هنکامیکه ازقدرت آتش بر خرردار نبا شدهمچنان:
ناقی خواهد ماند

پویان پیشنهپاد میکند که برای حفظ سازمانناباید

آنها را مسلح.کرد  .شاید سرانوشت سازمانهای جریکی که نتوانستند باقی
بماندد خود بهترین دلیل اثبات عدم صحت این نظلر باند بنظر مااین

اصل تشکیلاتی که سازمانهای مخفی را با توسل بد اسلحه حفظ ونیم اصل
خطرناکی است که تنها نتیجه آشکار آن صدورحکم قتل بر سازمان مخفسی

است (ص ۷۲)۰
 ۱ستایش از جانبازی چریکها :
البته | پورتونیستهابی که به انتقاد از تئوری مبارزه سلحانسه مسی

پردازند اآگرهمه سخنان خود را بی پرده نیانکنند و نیات خوده را آشکارا
بروز دهند از شمان آغاز در میان مردمی که در سیاهترینروزهای اختناق
تنها چریگها را در میان میدان مبارزه می دیدند و تنها آمیدشان را بسه
هسس چریکهابسته بودند شنوندهای نمی یافتند ,لدا بدون استتناء همه

این مننقدین دروغ برداز ضمن انتقادی که اتلایبا " غمه چیر چریکهارانفی
سبکند وحتی رجود شانرا برای هت کمونیستی زیان با رمیدا نند » سالوسا ندیه

ستا بش ارقهرهانی های آنها میپردازندودر شهادنشان اشکتمساح ميربزند

۵

تاخود رادر همدردی مردم شریک کنند و فرصت یابندزهر اپورتونیسم خود

رابه تن آنها وارد کنند واز قضا مبتکر این روش هم اپورتونیستهای "کمیته
مرکزی " بودند .از میان چریکهای خلق.کسانی برخاستند که با نثار جان

از هدفهای خویش دفاع کردند و تردیدی باقی نگذاشتند که عناصرفداکار

و میهن پرست و خواستار آیرانی آباد و آزاد ند و این امر نمیتواند حس

احترام نسبت به آنان برنیانگیزد  .اما احساس اصلی.هر عنصر انقلابی

در چنین مواقعی بیش از احترام تأثر است و تاسف اینکه چنین عناصر
فداکاری جان خود را در راهی باختند که در بهترین حالت بی حاصل و
در واقم بضرر منافعم خلق .است آنان که بهاین حقیقت واقفندا حساس

این مسئولیت سنگین را میکنند که باید کوشید مبارزین راه خلق.در این

راه بی سرانجام گام نهند و وظیفهخود میدانند علیه نظریاتو عقایدیکه
مبارزین را به بیراهه میکشاند بی امان بجنگند" (ص . )۲۲
به هرحال اینها هستند عمدهترین انتقاداتی کهدر همان عا زمبارزه

مسلحا نها زطرف " کمیتهمرکزی " متوجهتئوریرا هنمای این مبا رز ت شدوا زطریق
پخش آن از رآ دیوونشریاتاینحزب سعی شد درجریان ینمبا رزاات کا رشکنی
صورتکیرد  .این نتقا دا ت به!ا صطلا حما رکسیستی د رزما نی | زبلند گوها یی کهدر

اختبار  کمیته مرکزی  قرار داشت پخش میشد کهبلند گوهای رژیم پهلوی
نیز به سخت ترین حملات تبلیغاتی علبه چریکهای فدابی خلق و سابر
مبارزین مسلح .د ست زده ۵بودند  .ولی .به هر حال " حفظ سلامت " جنیس

و" نجات "مارکسیسم  -لنینیسم شایدا ین عملرا توجیه کند  .همانطور که
مسلما " بر خورد اپورتونیستهابی که امروزه با به اصطلاح انتقاد از مبارزه
مسلحانه چه از بیرون و چه از دورن سازمان چریکهای فدایی خلق.ابران
سعی درا زهم با شیدنآن دارند باهمان لفافههای کمیته مرکزی خاش حسزب
توده توجیهمیشود .آیاابن آپورتونیستها تمی دانندکه نام چریکهایفدابی

خلق .باد آور رزمنده ترین مبارزین خلق ما و پرولتاریا است ؟ آبا
آنها نمیدانند کههر لطمهای کهباین جریان وارد شود ناگزیر به پرولتاریا
وارد شده است؟ چگونه کسانیکه خود را مدافع پرولتاریا قلمداد میکنند :
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پرولتاریا نمی اندیشند بلکه منامع برولتاریا را دستاویز ننک نظری هصای
ایورتونیست سازمان را دال بر روش اتفلابی میدانند .

ما در اینجا خطوط کلی اننقادات کمیته مرکزی را طرح کردیسم نا

خوانند هیتواند براحنی درياید که آبورتونیستهای جدید در این زمینهچدنو
آوری کرد اند  8در قسمت دوم این حرود خواهیم دید که راههابی که

ِ

آنهابرای درمان مشکلات نیهصت ونجات آناز" سوء| نحرافات مشی چریکی ْ.

ارائه میکنند تا چه حد به نسخههای  کمیته مرکزی " شبیه است .

۵۳

بخش دوم

همانطور کهدر قسمت قبل دیدیم بلافاصله بعد از آغاز مبسارزه

مسلحانه تشوری وا هنمای | بنمبا رزهموردهجوم! پورتونیستهای "کمیتهمرکزی"
قرار گرفت و در گرما گرم جنگ بی آمانچریگهای فداثی و سایر مبارزین
مسلح بارژیم مزدورا مپریالیسم »از طربقبرنامههای راد بوئیوغیرهسعی شدبا
بی! عتباروغیرا صولی جلوه دادن این مبارزه در نظر تودهها در کار آنکار

شکنی کند  ,ار توجه کنیم که دوران مرحله ابتدابی این مبارزه خواهان
حمایت متنوی مردم بود تا بتدریج به حمایتمادی " تبدبل شود میتوان

فهمیدکه " کمیته مرکزی " نقطه حساسی از جنبش را مورد حدله قرارداده
بود.

ولی این حملات که درآ غاز کمیته مرکزی  نا حدی به موقعیت آنها
اطمینانداشت »درمقابل موج عظیم حما یت معنوی مردم که بصورت پیوستن

تعداد روز آفزونی از آکاهترین عناصر خلق به جنیسش سلخانه مادپست

مییافت »همهاین تبلیغات رابی اثر گردوبرای مبلغین آن جز رسوابی نتیجه
د بگری نداد .

ولی حمله به تنوری مبارزه مسلحانه با یکی دو سال ناصله از کمیته

مرکزی " توسط سایر اپورتونیستهای بی عمل که جریان این مبارزه ر! نافسی
وجود خویشدید یدند آعاز شد  .ابشها به مبارزه مسلحانه حمله میکردند .

اثر آنراً درجامعه ما نفی میگردند و آنرا غیر اصولی وسر ما رکسیسای

میخواندند ,صرنا  برای آینگه وجود خود را توجیهکنند وبی عملی و درازت

گوبی خود راعین مارکسیسم  -لذینیسم جلوهدهند ,اینهاگرچه در انتقا داز

۵۳

تئوری مبارزه مسلحانه و جریان عهلی آن از همان شیوهها و اصول کمیته
مرکزی  استفا دهمیکردند ولیبرای موفقیت خود درآین مبارزه دلیلیمی-

شناختند که معتقّد بودند . کمیتهمرکزی " فاقد آن است و آن این بود که

کمیته مرکزی با آن سابقه فضیحت بار در موقعیتی قرارنسداشت که

تود»ها حرفش را باور کنند ونی ما که بحمدالله سابقه مبارزاتی نداریم

چهره مان در عمل برای نودهها شناختهشد :.نیست  ,پس کافیست که در

حرف خود را شواداران عصوم جنیش خلق جا بزنیم و نقش پزشکانی را

بازی کنیم که گویا میخواهند به معالجه دردی بیرداآزند کهآ ترا در بیسار
تشخیص دآد اند .
ولی! بنهااگرا بنمزیت را بر حزب توده داشتند کهسابقهشان سفید بود »

درعوض) بندتصراً هم نسبت به این حزب داشتندکه بلندگوئی چون " پیسک
ابران رجایامنی چونکشورهای با صطلاح سوسیالیسنی در اختیارشان نبود

و شرایطآن زمان آبراننیز د شوارتر و اخطرناک "نتر از آن بود که تحلیل
"مارکسیستی -لنیسیستی اینانبه  روشفکران مارکسیست  -لنینیست "

تکلیف ورود به سیدان را بکند  .مگر نه اینستکهیکی از مهمترین خصا ئصیک
مأرکسبست  -لنینیست » آنستکه بفهمد چهوقت نیروی خود را وارد میدان

"مبارزه قطعی " کند ؟ (ص ۰ )۴۲

بهر حال چنین شد کهتا همین اواخر که زمینه کامسلا" بسرای

مبارزات این "مارگسیست  -لنینیستهای واقعی " فراهم شد » کسی! زوجود
و عقایسدشان با خبرنشد حز آنها که به نحوی با انتشاراتخارج

از کشور تما س داشتند ,

ولی در این مورد که کار این دسته از حزب توده هم کمتر کسرفت
دو دلیل دیگر وجود داشت و آن اینکه اول هر چه تلاش کردند سخنی
نگویند که پیش از آن " کمینه مرکزی " بهتر از آسها بیان نکردهباشد
نتوا دستند و دیکر آ نکه حتی باندازه حزب توده هم نمیتوانستند برنامه
عمليآرانددهند .مثلا "یکی ازآانشین تربن سننقدین تثوریمبا رزهمسلحانه
در کات مسایل -وسیالیسم " (ارکان اتحاد مبارزه در راهایجاد حزب

۹۳

طبقه کارگر  -شماره اول  -زمستان  )۲۵۳۱پس از آنکه با قضاوتهایسی از
ایننوعکه ؛ آبه اعتقاد مانفوذ مشی چریکی دربخشی از جنبش وانحرافات
و خطاهای تثوریک مبارزان چریک از سه عامل زیر ناشی میشوند ؛
دوران چریکی طعولیت جنبش نوین کمونیستی ابران » پایه طبقاتی-
اجتماعی انقلاب » تاثیر تجربه کوبا (ص . )۵۲( )۸علت ابتلا بسه
بیماری مشی چریسکی را نشان میس

دهد وبا

جملاتی از این قبیسل که " :رفیق احمد زاده بررسیها و توضیسح
نظرهای خود را درامر رابطه مبارزه مسلحانه با کار سیاسی و بسیجتودهها
گر چه بدرستی کار سیاسی و بسیج تودهها را شرطو پیروزی مبارزهمسلحانه

میداند اما بلافاصله اینشرط رااز عامل!| صلی تحفق آنیعنی حزب کمونیست

جدا میکند  )۶۲( "۰۰۰عوارض این بیماریرانشانمیدهد وخوانند مراکاملا "
آماده میکند تا راه درمان این بیماری و طریق صحیح مبارزه را از او بشنود

ولی وقتی کار به اینجا میکشد نویسنده دقیق و موشکاف که در کوچکترین
| شتباهاتمشتحریفخود رفیق|حمدزاده راباز میکند  ۱بموجودیکلی یاف

تبد یل میشود که جنگ اول را بهتر از صلح آخر میداند و بلافاطه پس از
طرح اینسئوال که پسچه با یدکرد؟ با ذکر جملهای بطور کلی | مید خواننده
را ازخود قطع میکندو بویمیفهما ند که فقط وظیفه رد مشی چریکی "را برعهده
خود میداندنه و ظبفه اراثه طریقجدید آن جملهاین است اما اینک-ه

گا مهای عملی معینیکها مروزبا ید برد شتهشود د قیقاکد| مند !۰ینکهبطورمشخصی
چگونه بایدبه بسیج وسازماندهی تودهها دست زد و با کدام کامهایعملی

معینی باید آنرژی ا نقلا بیتودهها را بکار انداخت ,همهمسائلی است کسه

باید بر اساس وضعیت و موقعیت هر کروه و طبق امکانات و شرایط مشخضص

محیط عمل معین شود ( ۰ص )۷۲( )۲۴و ادامه میدهد ؛ " هدف مادر

ین نوشته نها ظها رنظرد ربا ره! ین شیوههایعمل مشخص ( چیزیکهدر هرحالدر

آمکانو صلاحیت مانیست بلکهروشنساختنآنخطوط عامی|استکهمجموعآین
شکا لوفعا لیتهایعلمی مشخصبا ید برا سا سود رچا رچوب آن| نجام کیرد .نشان
دادآنمبانی و احکام و اصولیاستکهبا ید پایها ستوارکارومبارزه هسر کروه

۵۵

ما رکسیستی قرارگیرد ,هدفماایناست که د رهمینحدود در پرتو این

احکام اصولیوخطوعام ( )۸۲نظرات موجود درگروههای| نقلا بی آیسران را
مورد برسی قرا رد هیم ونا د رستیمشی چریگی و نظریهمتبتی بر انجام مبارزه

مسلحانهبه! تکاء یک موتورکوچک که از روشنفکران! نقلابیبدون تودههصای
رصمتارب ون رهبری پرولتاریا و سازمانآنوبدون تثوری) نقلا بی راهنمارا

ندهیم" (تکیه روی کلمات از ماست  -ص. )۲۴

به اینترتیبنه حملات حزب تودهونه حملات این | پورتونیستها

هیچیک نتوانست خطری جدیبرایتئوری مبارزه مسلحانهباشدولی نحوه
انتشار آثار رفیق جزنی در درونجنبش مسلحانهوبر خوردلیبرالیستسی
هوا داران تئوری مبارزهمسلحانه در درون این جنبش با خط مشی ای که

از طرف رفیق<زنی عنوانمیشدودید آوازساختطبقاتی جامصسه و تحولات

ناریخی آن ومسائل تاکتیکی واسترا تژیک مبارزه ۰برایتئوریمبا رز ةمسلحا نه

وضع بعرنجی را پیش آورد که سرانجام به بن بست تئوریسکی کشید که

وی با یورتونیسم عملی مرکزیت جدید سازمان درا میخت ,سازمآان

جریکهای فدانی خلقآبران رادچار بحرانی عمیق کرد ( )۹۲که هماکنون

دست بکریبان آن| ست.از اینرو وظیفه چریکهای فدائی خلق است کسه از
طریق مبارزه همد جانبه ا ید ئولوژیک با اپورتونیسم در تمام سطوح و دفاع
ازتئوری مبارزهمسلحانه در مقابل حملات | پورتونیستها و انطباق تشوری
بر شرایط کنونی و مخصوصا و مهمتر از همه با طرح برنامه عملی ؛باردیگر
برایجنیشکمونیستی وبطورکلی برای جنبش خلق راهکشائی کنند .

وضع رفیق جزنی با وضع اینکونه منتقد ین از تئوریمبارزه مسلحانه

کا ملا متفاوت بود .رفیقجزنی دارای یک سابقه مبارزاتی مثبت بود و شور
مبا رزاتیاو برای هیچکس قابسل انگار نود .پیش از اسارت »
جزو اولینکسانی بود که در صدد تدارک مبارزه مسلحانه برآامد .یس

از آنکه این مبارزه سرانجام در سال  ۹۴آعاز شد با شور و اشتیساق ازآن
استقبال کردو باتمامهم خود کوشید تا از زندان بآن کمکرساند .
درابن دوره بودکه او نظرات خود را کهالبته با تشوری مبارزه مسلحانه

۵۶
اختلافات! صولی داشت به بیرون فرستاد  .جنیش مسلحانه نیز از این آثار

استقبالکرد و وسایلانتشار آنها را فراهم نمود ,رفیق جزنی جان خودرا
برسرا ین مر گذاشت .آ ری ودع رفیقجزنی با منتقّد بن مبارزه مسلحا نهتفاوت
بسیار داشت  ,اآودیگر

منتقدبی عملی نبودکه سالسها پیش از سیدانمبا رزه

گريختهباشدو حالا همزمان با شادمشغول مبارزهتبلیغاتی علیه چریکها باشد .

او د یگرآن منتقد بیعملی .نبود کهدونهیچگونهبرنا مهتاکتیکی و استراتژیک
به انتقاد :از مبارزه مسلحانه بپردازد ,رفیقجزنیدر میدان مبارزه بابرنامه

تاکتیکی واستراتژیکی خاص خود دست به قلم میبردولی بهر حالتحلیل

اوازتحولاتبرانوازا ستراتژی و .تاکتیک مبارزهمسلحانه یا تحلیلتشوری
مبارزهمسلحانها زاین مسا ثلتفا وت صولی داشتو ایندو جریان! ید ئولوژیک
 در داخلجنیشم..لخا نهمیبا پست بنحوی سالم در مقابل هم قرار میگرفتند

و مسلماباً یکمبا رزه ید ئولوزیک سالم تثوری مبارزه مسلحانه هما نطور کهدر

قسمت اول این نوشتهگفتيم بیش آزییش غنا مییافت ,ولی متاسفانه این کار
صورت نگرفت » نهرفیق جزنی در آ ثار خود مستقیما نظرات خود را درمفا بل
نئوری مبارزهمسلخانه قرار دادو نه هوادار ان نشوری مبارزه مسلحانه بسه

مبارزه آید ثولوژیک با نظرات رفیق جزنی برخاستنن ,

اينوضع کهبا وجود سرایط اختناق روز روز بر وخامتش افزوده میشد :
وقتی با اینواقعیت درآمیختکه پس از سال  ۵۵هم رفیق جزنی و سایسر
رفقاًیش به شهادترسیده بودند رو هم کادر های باسابته و مجرب هوادار

تئوریمیا رزه مسلحابه بهشها دت رسیدند " ,ین پست "> "بحرانکنونی "نوجود
آ مدو در حال حاضراز لحاظ اید تولوزیک| ین وظیفه را در مقابل چریکهسای

فداثی خلققرار داد که با یک مبارزه ید ئولوزیک سعی کنند بار دایگربرای

جنبش را هکشابینمایند و مسلما اکر آشها باین کار فادو نیاشند میج دیروی
دیگری در جنیش کمونیستی فعنی ما قادر بانجام آن نیست ,

پورتونیسم با سوء استفاد داز

نظرا ت رئیق جزنی سعی کسرد خسون

نا زه! ی واردرگهای خودکدن و آزموضعی تویتر به نشئوری نبارزه مسلحانسه

بنازد  ,دستهای|ازاپورنونیستها کهخود را هوادآرسخت نظریات رتیقجزسی

۵۷
آنند

رهااضاند سسکنند کد ریق جرزتی کوباً

و سیم آینکه
اُ

فقط یک استباه داشته [! هسام

نش محورینا ککتتددرگ مسلحانه را دز مزاسوابروسد دسا رد صد.
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نفی گذشتهو حتی زیانبار خواندن آن است و از سوی دیگر(و این خطر

بزرگترا ست ) سعیدارد جنیشگمونیستیرا براههای مسالمت آ میزورفرمیستی
بکشاندوا نرا از مبارزاتقهر آ میز خلق جدا کند و بامپریالیسم فرصت دهد
تا باردیگر پساز فاثق آمدنبریحرانهابیکه فعلاحاکمیت او را درکشور

مامتزلزل کرده,بهراحتی اینجنبش را سرکوب کندو بازسکوتسی سنکین
و طولانی رابه خلق ما تحمیل نماید ,

ما در قسمتقبل ديدیم که چگونه حزب توده مبارزه مسلحانه را
"خطرناک  ونهایت| مرزیانباردانست ,اکنون ببینيم که سرکرده! پورتونیستهای
کنونی یعنی "سازمانپیکار که به ما اطمینان میدهد حسابش با حساب
| پورتونیستها یحزب تود هجد! است چهمیگوید . . . " .باید میان ین! نتقا دات

(انتقادات "سازمانپیکار "به "مشیچریکی " )وآنانتقاداتو حملانی که

از مواضع ناسالم! پورتونیستی  -آکونومیستی و بخصوص رویزیونیستی صورت
میگبرد مرزبند ینمودوخط فا صل روشنی میان آنها کشید ( ازجزوه نقسدی
بر پیشبسویمبارزه ید ئولوژیک ضامنوحدت جنیش کمونیستی ازانتشارات
"پیکار آدرفرورد ین ) ۸۵در مورد زیان مبارزه مسلحانه میکوید . ۰.۰ ۰مشی

سیاسی  .استرا تزژیک "مبارزهمسلحا نهپیشتاز " نه بدلیل وجود با عدموجود
شرایط عینی | نقلاب » بلکه بدلیل ماهیت اساسا سکتاریستی و جدابی -

طلبانهاش ازمبا رزهوحرکت تودهها  .بدلیلتحمیل]راده روشنفگران! نقلا بی
جد! از توده بر مبارزه طبقاتینودهها بدلیل تحمیل آراده و وارونه نمودن

نقش تودهها وروسَنفکرا ن! نقلاً بیدر انقلاب بدلیل مخدوش ساختنمضا مين

کار سوسبالد موکرانیک و فعالیت ترستی و آکاهانه در بین طبقه و تودهها

بدلیل جانشین ساختنسازمان روشتفگرانجد!ازتود هبجای سازمانپرولتری »
یدلیل بفیبتس پرولتاریا در انقلاب دموکراتیک و ناد ید هکرفتسن ضرورت
هرنوي آندراین انقلابو . . .بایندلا ثل| ست که آینمشی| نحرافی و عیر
برولدری است (( )۲۳از اطلاعبهرحس ما رکسیستی  -لدینیستی سارمان

مجاهدین جلیابران در  ۷۵۳۱ص ) ۸
اساست دی پلیسمی که با نام ما رکسیسم به | پورتونستها! مکانمید هد

۵۹
حاصل یکدوره کامل از مبارزات بهترین عناصر روشنفکری خلق را درآن

شیوه مبارزهایکه پس از  ۷۱سال بن بست مبارزه را در هم شکست یکباره

نفی کنندو آنرا برای پیش برد مسبر انقلابحتی زیانبار و "نحرافی ا
بدانند ,
ایا میتوانبین "این انتقادات "  ۰آن انتقادات "که از مواضع

ناسالم! پورتونیستی  -کونومیستی و بخصوصرویزیونیستی "صورت میگیرد
مرز بند ی "نمود واخط فا صلروشنیکشید؟؟ ما ديدیم که "کمیته مرکزی "
درست عینهمین|انتقادات را به آمشی چریکی " وارد کردو سازمانپیکار"
د رنوشتهبا لا قبولد آرد کهما ینگونه! نتقا داتاز  مواضع باسالم! پورتونیستی -

اکونومیستی وبخصوصرویزیونیستی صورت گرفته " پس چرا توقع دارد
وقتیهمان سخنانرا خوداو تگرار میکند مابینآنها واینسخنان " مرزبندی"
کنیمو "خط فاصل روشنی " بین آنهابکشيم ,معیار ما برای این مرزبندی
چیست ؟ آیاا نتقا دت حتی | زنظرجملهبند یشبیهیکد یکر نیستند ؟واگردرعمل
روزمره همهر دو در یک مسیر حرکت میکنند پس بچه دلیل بین آنها امرز

بندی " کنیم .اینست نحوه برخورد آپورتونیستها با یکدوره از مبارزات

پیشقرا ولا نخلق ما ,

اما اگر خطراینهابه انتقاداز گذشته پایان مییافت چندان مسئلهای

نبود  .خطراین! پورتونیستها مخصوصا در آنجاست که نهضت خلق ما راکه
در معرضشدید ترینضربات نظامی امپریالیسم قرار دارد بخواب خرگوشی
مبارزاتصنفی ومحدود سیاسی فرو میبرد نا زمانیکه امپریالیسم برای وارد
آ وردنضربه نهابیبهآن آمادگی کامل پیدا کند و آنگاه اپورتونیستها که

موقتاامعرکهگردانی میدان مبارزه را بعهده دآرند بازازصحنه مبارزهغیبشان
میزند و نیستند که کفاره گناهان خود را پس بدهند واین خلق ماست که

باید تمامنتایج فاجعه بار آنرا برای مدتی طولانی تحملنماید ,درسال ۹۴
حزب نتوده پس|زاننفاد ازمبارزهمسلحانه شیوهصحیحمبارزه را بهمانصورتی
فرمول بندیمیکند که سالها پیش کرده بود و پانزده سال میگذشست که
را هنمایهیچگونه عطیقرارنگرفته بود و سر کرده | پورتونیستهای فعلسی

۶۰
عینا همانبرنامهر! با اندک تغیبری در الفاظ چنان عنوان سیکند که گوبي
کشف تازها یا ست ودر نهضت بی سابقه بوده است  .در زیر انندا شسوه

"صحیح "مبارزه را از نظر حزب توده که سالهاست بصورت ترجبم بند از
طرفاین حزبتکرار میشود و سپس شیوه صحیح "مبارزهر! ازنظر "سازمان
پیکار "درسال ۷۵میاً وریم و مقایسهو آمرزبندی آبین آنهارا بنهده خواننده

میگذآریم :
کیانوریدر "پیام به چریکهای فداثی خلق  صفحه  ۵۲در مورد شوه
صحیحمباً رزه (البتهلازم بیست گفته شود در چه زمانی ین نسخها بستکه

ظاهراد رهرشراً بطی میتوانآترا پیچید ) میگوید  :آبایدتمام نیروهارا بدون
دادن تلفات بیهوده در دوراه آساسی بگار انداخت یکی در راه ؛قسا* ریم

ویسیجنیروهای) تقلا میوبویزژهد رآنچن کممربوط بهما رکسیست  -لنینیستها
است در جهت آماده ساختن وق منشکل کردن پیشاهنگطبقه کارگردر حزب
انقلایی که عاٌتسدرسن

سکن سازمای سبتَد کاأ رگرا ست  ,د بکسسری در راه

جمم آوری و تمرکز خونسردآنه وبا حوصلهو بدون شتاب نیروها برای وارد

نیروهای انقلابی تغییرمحسوس بوجود آورد و در شرایط مساعد تاهسرگ
د شمن را ببرد و امکان تطاً هر و سنیع با خسنودینود هها یمردم را بوجودآورد ۰

وی در صفحهء  ۱همین پیام نیر در همین مورد چنین میگوید ؛ اگر حزب

پیشاهنگ طبقهکارگر که باید کمیتی منناسب و کیفیتی کاملا انقلابی داشنه

باشد بتوانداز همه نیروهای بالفعل و بالقوه انقلاب به بهتریسس رجمهسی
بهرهبردآری کند ,درستترین سعارها را برای تجهیز مردم وصحیح نرین

راههارا برای گسترش مبارزه برگزیندازهمه شبوههای مبارزه وامکانات موجود
استعاده نمایدو کار و سیع تودهای را در صورت امکان ( )۳۳با آنگسشونسه

اعمال قهرا نقلا بي که بتواند در لحظه مناسب ستاد دشمن را متلاشی سازد

تلفیق کند میتواند حتی بانیروی گم و محدودی در پیشا پیش جنیش خلق
قرار گیردو آنرا بسویپیروزی رهبری کند (تگیه روی کنمات از ماست )۰

این برنا مهراکه شاید از زمانپیدایش حزب تونه تاکنون همیشهحاضر

۶۱

و آماده در نهضت ماموجود بوده مقایسهکنید بابرنامه سازمانپیکار" .د

صفحه  ۸۱اطلا عیهبخش مارکسیستی-لنینیستی سازمانمجا هد ین خلقایران
در مهرماه  ۷۵آمدهاست  :سازمانما اصلی نرینوظطیفه خود و کلیهنیروها ی
مارکسیست  -لنینیست را در شرایط فعلی » مبارزه برای ایجاد_حصزب

طراز نوین و انقلا بی طبقه کارگر » حزب کمونیست ابران » میداند  ,آمری که
درحال حاضر د رتحقق این وظیفه  -ایجاد حزب کمونیست ابران  -اهمیتی

مبرم و عمده دارد عبارتست از ایجاد پیوند و ارتباط ارگانیک با طبقهکارگر
که این امرتنها ازطریق شرکت فعال در مبارزات روزمره طبقه کارگر ,هدایت,

تشکل وارتقاء این مبارزات وتبلیغ و ترویج آگاهی سوسیالیستی ودموکرا تیک
درمیان طبقه میسراست  ,سپس در همین ببانیه و در همین زمینه درصفحه

 ۹میافزایند ؛ " سازمان ما براین اعتقاد است که مضمون اصلی فعالیت

ما رکسیست  -لنینیستها درمیان طبقه کارکر :تبلیغ و ترویج حول جنبش

د موگراتیک و ضد امیریالیستی خلفهای ابران و اهمیت ووظیفه نقش طبقه
کا رگردرآن » کوشش برای جلب هرچه بیشتر طبقه ارگسر
به شرکت دراین جنیش در عین پیشبرد وارتقاء مبارزات سوسیالیستی | شء»

تحقق شرکت متشکل » مستقل » سیاسیو انقلابی ( )۴۳طبقه کا رگرد رجنبش
د مکراتیک و قرار گرفتن در راس آن تشکیل داده و آنرا بعنوان مبرمترین و

فوریترین گام تدارک عملی قیام و مبارزه مسلحانه تودهای میداند " ( تکیه
روی کلمات از ماست )۰
تاجائیکه به وظیفه " انقلابی " مارکسیست -لنینیستها مربوط میشود

تفاوت محسوسی بین این دو برنامه موجود نیست ,

بهرحال آپورتونیسم راست همواره درنهضت ما همین یک قدم کوچک
وهمین "مبرمترین وفوریترین گام را بین  وظایف کنونی " و تدارکعملی
قیام و مبارزه مسلحانه تودهای " حفظ نموده وهمواره همین را دستاویزبی-
عملی و خرده کاری خویش قرارداده و اتفاقا " تئوری مبارزه مسلحا نهبقصد

افشای همین حیله جنگی | پورتونیسم راست برای گریز از مبارزه جنگی و
تدوین تئوری راهنمای " تدارک عملی قیامو مبارزه مسلحانه تودهای " به

۶۲
وجود آمد .

بهرصورت چریکهای فداثیخلق اگربخواهنددر این شرایط وظیفها ی
را که تاریخ بر دوش آنها نهاده انجام دهند باید این آپورتونیسم راافشاه

کرده ماهیت ضد انقلابی و ضد مارکسیستی  -لنینیستی آنرا به تودهها
نشان دهندو بادفاع ازتئوری مبارزه مسلحانه به انطباقخلاق مارکسیسم-

لنینیسم با شرایطکنونی پرداخته و «خصوصا " با در پیش گرفتن خط مشی

انقلابی در عمل آپورتونیستها را از نهضت انقلابی خلق منزوی کننشد و

مخصوصا " نگذارندکه این ! پورتونیستهاکه ماهیتا "با آپورتونیستهای کمینه
مرکزی " نه از لحاظ شیوههای کار عملی و نه از لحاظ برخورد تثوریک با

مسائل جنبش تفاوتی بدارند با جملاتی از این قبیل  " :درواقع میتوان
گفت جنیش انقلابی و کمونیستی مبهن ما کفارها پورتونیسم راست ورفرمیسم
ساز شکارانه حزب توده و دایگر جریانات رفرمیسم بورژواً بی را با یک جریان

ماجراجویانه و چپ که در عین حال عکس العمل شرایط و حاکمیت خونبار

د یکتاتوری در این سالها نود پسداد( ..ص ۱۱جزوه تحلیلی .بر تغییر

و تحولات درونی سازمان مجاهدینخلق ا بران "-سازمان پیکار " فرورد ین ) ۸۵

چنان جلوه دهند که گوبا به جربانی مستقل تعلق دارند گه نه دستش به

گناههای | پورتونیسم راست آلوده استو نه به شیطنتهای "ماجراجویانه "
چپ دست زده است ,

فصل اول

نظری به خصوصیات کار منتقدین کنونی ( )۵۳مب رزه مسلحان4

پیش آزورود به سایر مباحث باز نظری به شیوه کار منتقدین کنونسی .
تئوری مبارزه مسلحانه بیفکنیم .پارهای)ا زاین شبوههاراپیش آزایندیدهایم :

ولی یاد آوری آنها و اضافه کردن پارهای حواشی دراینجاخالی از فایده
دید یم که یکی از خصوصیات منتقدین کنونی مبارزه مسلحانه آیسن

استکههمگیسخت با " کمیتهمرکزی "مخالفندوآ نرا *! پورتونیست وبخصوص

آرویزیونیست " میدانند ولی در عین حال از خوان تثوریکی که اوگسترده
لقمه بر میگیرند  .و در حالیکه به ولینعمت خود ناسزا میگویند » رد پایی

را که برجا میماند مخفی میکنند  .آنها گاه به آین میراث تئوریک "کمیته

مرکزی "بطورکلی استناد میکنندو این بهترین راه وسالمترین شکل! ستفاده
از آن گنجینه تئوریک ! ۱است بدون اینکه احتمال لو رفتن رابطهدرمیان

باشد  .مثلا " وقتی سازمان پیکار اعلام میکند که :؛ " از آنجا که تا بحال

مطالب بسیاری در نقد و بررسی مشی چریکی در سطح جنبش کمونبستسی

انتشار یافته و بسیاری از نکات محوری و با اهمیت آن مورد انتقاد شرار
گرفته است ما دیگر غرورتی در ورودبه همان بحنهاً نمیبينيم  ۰.زعی )۱۴

دقیقا "به همین شیوه عمل میکندو بطورضمنی میپذ برد که کات محوری
و با اهمیت .تقوری مبارزه مسلحانه در جنیش کمونیستی مورد نقدهبررسی
قرار گرفته وا سای مطلب نیز بیداست که تمام نتایج این نقد و بسررسی
مورد قبول "سازمان بیکار "اس  ,.پسما حق داریم بین آن مورونان واین
وا رتین را بطهء نسبی نزد یکی بپیینيم وآین دشنامها ر نیز زا ئیده*

نوعی

۶۴

اختلافات خانوادگی تلقی کنیم ,

ولی وضع نویسنده جزوه آتئوری پیشاهنگ " که به سبک فلاسفه
افلاطونی چنان سخن میگوید که گوبی همهء عالم چون موم در دست او
است و کلید همه معضلات را در دست خود دارد ازاین هم جالبتر است

او از مرده ریگ نئوریک "کمیته مرکزی " بنحوی فیلسوفانه استفاده میکند ,
اگر دبگران در چهرهء طبیبانی جلوه میکردند که بر سر بیمار خود " مشی

چریکی " میروند تا درد او راتشخیص دهند و مرگ قریب الوقوعش را به
همفکران خود بشارت دهند نویسنده فاضل جزوه " پیشاهنگ " چون پزشکیکه
برسر جسد آمده تا ثابت کند مرگ دراثر عوارضطبیعی صورت گرفتها ست »,با

تئوری مبارزه مسلحانه برخورد میکنند و از تجربهء کمیتهمرکزی در این
زمینه استفاده مینما یندوی که از دیر آمدگان " مورد نظر رفیق اشرف هم
دبرتر وارد صحنه شده حق دآرد که هنگام تقسیم حلوای این تئوری ازراه

برسد و با شادماتی اعلام کند  " :رد مشی چریکی شاید دیگر در کشورما

ارزش تگوریکنداشته باشد( )۶۳( .,ص ۳جزوه فوق الاشعار از سلسلسه
بحثهایراه کارگر. )۱ -ویهمهراکنا رمیزندتاخودش چها رچوبکلیآن را

د رهم بکشند وبنیا دا ستد لالهایآنرا مورد چون چرا قراردهد ( " ,ص ۲همانجا )
زیرا کسانیکهاینتئوری راکنا رگذاشتها ند هنوزدرکی روشن| زتگوریپیشا هنگ

مارکس ,و لنین ندارند  ( ".همانجا ص )۱و او بمیدان میآید نا ظاهرا"
نگذارد "طرفداران اصلی این تئوری " که اهر چند گویا در حقانیت آن
به تردید افتادهاند " چیزی ازاين تئوری را آنجات دهند (همانجا
ص ۰) ۱

و همه این کارها درحق تثئوربی صورت میگیردکه بقول خودنویسنده
رد " آن دیگر "ارزش تثوریگ" ندارد بعنی پیش از این بهر حال ردشده

یا توسط کمیته مرکزی يا درعمل  .ولی معلوم نیست که چرااین نویسنده

 .فاضل که دانش بیکرانشان ازتک تک جملات فاضلانه این جزوه هویداست

قلمرو د بگری راکه لااقل  ۲رزش تئوریک " داشته باشدبرای تتبعات عالمانه

خود انتخاب نمیکند و با همه فضل و دانش بیکران خود در سراسر این

۶۵
جزوه به چوب زدن مرده مشغول میشوند و تئوری مردود را البته بشکلسی

محدود و فقط در زمینه برداشت این تثوری از پیشاهنگ ( )۷۳دوباره رد
میکنند  .البته وقتی موضوع کار این فاضل با ینصورت رد امرمردودا نتخاب

شد دیگر نباید منتظر باشیم که سخن تازهای از وی بشنویم  .او با تمام

فضل و کمال خود در بهترین حالت ناگزیر است همان سخنانیرا تکرارکند
کهپیش از وی و بااد عایکمترا زوی وبا جملاتی روشنتر آزوی حزب سازمان

حزب کمونیست کارگران و دهقانان ابران "آدرجزوه گواریسم و کاستریسم
بیان کردهاند .

خصوصیت دیگرمنتقد ین کنونی تشوری مبارزهمسلحا نه آ نستکههنگام
انتقا دازا بن تئوری بهمان صورتی عمل میکنندکه مائوآً نرا یکی! زخصوصیات

تظاهر لیبرالیسم میدانست و آن اینست کهاین منتقد ین که درموردتئوری
مبارزه مسلحانه ظاهرا  سختگیروغیرقا بل گذشت مینمایند درمورد خودشان
سخت سهل انگار و مسامحه کار میشوند .
ماد رمقد مه همین قسمت دید یم که چگونه نویسنده " مسائل انقلاب و

سوسیالیزم  درحالیکه خود بهیچوجه نمیدانست شیوه صحیح مبارزه چیست
با دقت و مو شکافی تمام با تکیه به" خطوط و اصول عام " از تئوری مبارزه
مسلحانه انتقاد میکرد  .تظاهر این اخلاق را در نزد اپورتونیستهای دیگر

نیزمیتوان یافت  .در جای دیگر نشان دادیم که چگونه "سازمانپیکار آوگروه
د نباله روی او یعنی گروه  حیدرعموا وغلی " با آنکه اذعان داشتند بهموقع
و در حد.امکانات خود نیز در قیام شرکت نکردهاند ولی اینها هنوزهنگام
اشاره بخود از عبارت  ماکمونیستها " با وجدانی راحت استفاده میکنند و
اینکه در هنگا میکه د ست بردن به سلاح از نظر موازین اصول "ما رکسیسم-

لنینیسم معتقد به مشی تودهای لازم بوده و باز هم آنها دست به آن
نبردهاند بهیچوجه این تصور را برای آنها پیش نمیاورد که شاید آنها

"کمونیست " و "روشنفکر پرولتاریا " نباشند ولی هنگامیکه میبینند مطابق

اصول "مارکسیسم  -لنینیسم معتقدبه مشی تودهای"چریکهای فداشی خلق
پیش ا زوقت د ستبسلاح بردها ند درا طلاق عنوان "خرده بورژوازیرادیکال .
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به آنها (البته به اقتباس از "کمیته مرکزی") تردید نمیکنند  .همینوضع
برای نویسده ناشناس جزوه برنامه پیشاهنگان پرولتاریا و چگونگی خرده

بورژوا بی کردن مارکسیسم توسط آنان " پیش آمده است .

ولی دراین مورد نیز باز کمیته مرکزی" گوی سبقت را از همه
میرباید «,نویسندگانتوده ی ( )۸۳بیانیه اعلام مواضع ایدوئولوزژیک -
انشعاب گروه منشعب از چریکهای فداتی خلق .نمونه بسیار جالبی از ایسن
لیبرالیسم را نشان میدهند .
در این بیانیه هنگام انتقاد از اینکه مبارزه مسلحانه قادر نیست

رهبری جنبش تودهها را بدست بگیرد از جمله آمده است  " ۰تعرضجدید
رژیم برای تخریب خانههای تودههای زحمتگکش در خارج از محدوده پسا| ز

عقب نشینی سراسیمهاشء بار دبگر نشان داد که تا چه حد پیشاهنگاناز
جنیش تودههای مردم عقب مانده و از رهبری آن غافلند این است ثمره۶
سال " ترورفردی و بیش ازه  ۰۱انقلابی شهید و هزاران مبارز اسیر ( .زبر

نویس ص )۷۳این انتقاد به مبارزهء مسلحانهاززبان یک تودهای "ویالااقل
هوادار حزبتوده چقدر عجیب است اگر ازعمر ویفقط سالمگذ ردو این
میا رزههنوز ننوانسته آ نچنان تشکیلاتیبوجود آورد که حتیبتواند مبارزات
افراد متعلق به قشرها و طبقات گوناگون ساکن خارح ازمحدوده را درمفا بل

شهرداری متشکل ورهبریکند .از عمرحرت نودداین ننها حزب طراز نوس

طبقه کارکر " که  ۶۳سال میگذرد  .تطظاهر ببارزترین شکل لیبرالیسسم را
میبینند  ,البته ما دراینجا به این کاری نداریمکه اصولا " جنین انتقا دی

بی اساساست وحتی یک پیشاهنگ سراسری و کاملا " متشکل در شرابط

کاملا " دمکراتیک در مورد اینکه جنبشهای موضعی و صرفا " اقتصادی که

معمولا "افراد ناهمکون طبقات مختلفدرآن شرکت میکنند همیشهنمیتوا ند

کار چندانی انجام دهد  .البته حضور در محل و دادن رهنمودها » سعي

در هماهنگ کردن اقدامات  .کوشش برای جلب حمایت سایر مردم »سعی در
تشریح علل سیاسی و اقتصادی امر  .ابنهاً کارهابی است که میتوان کرد و

کویا چریکها نیز "در حد امکانات  این کار را کرده اند ولی نمیتوان توقع
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داشت کهاینگونه مسائل بلافاصله توسط پیشاهنگ بهیک جنبش عمومی
تبدیل شود .
مهمترین خصوصیت منتقد بن کنونی تئوری مبارزه مسلحانه آن !

کهایسن منتقدین پیش از اینکه تثوری مبارزه مسلحانه رارد کنند شکل
تحریف شدهای از آن را به خواننده یا شنونده خود ارائه می کنند و باو

اطمینان می دهند کهتئوری مبارزه مسلحانه دقیقا "همین است که ماگفتیم .

آنگاه به رد این تئوری خودساخته می پردازند و دبکر بعید نیست که در

بحثی که خودبر می انگیزند پیروز شوند  ,ما در فصول بعدی این جزوه
شاهد انواع این تحریفات خواهیم بود  .ولی د ر اینجا بهیک نمونهء آنکه

ازفضا توسط سرکرده | پورتونیستهای کنونییعنی سازمان پیکار صورت گرفته
اشاره می کنیم.این سازمان که چنانکه قبلا " دیدیم بسسه تئوری مبارزه

مسلحانه نام آمشی چریکی " میدهد اساسا " تلقی خود را از این مشیباین
صورت باز گو می کند ۰... .نطور خلاصه و محوری ما مشی چریکی را به
آن مشیای می گوئیم که مبارزه راخارج از مدار سبارزه طبقّاتی موجود در

جامعه دنبال کرده و بطور مشخص تلاش در جهت دنبال کردن و تحمیل
شکل خاصی از مبارزه ( مبارزه مسلحانه پیشتاز) به مبارزه تودهای موجود

در جامعه دارد ( .ص  ۰۱ --۱۱اطلاعیه بخش مارکسیستی -لنینیستسی
سازمان مجاهدیس خلسق ابران مهر باه  )۷۵۳۱دراین تعریف همه
عصاصر رد این مشی هم نهفته است  .چکونه در جامعه طبقاتسی ممکگنست
مبا رزه! ی "خارح از مدار مبارزه طبقاتی  صورت گبرد؟۱اینچریگکها چگونه

موحوداتی هستند کهتوانستند بده چنین مبارزها ی دست بزنند پس) گرچنین

بود چرا دیگر به ما رکسیسم -نخینیسم ویوولتار یا میچسبند؟ خواننده ای

که تعریف آمشی چریکی  را از زبان اینها می شنود حق دارد در مورد

عنل سلیم چریگها دچار تردید شود ()۹۳واتفاقا یکی از خصوصیات
منتقد بن کنونی تثوری م .م .این است کمپس از آنکه با ایتگونه تحریفهااز

اب مبارزه خواننده یا شنونده خود را در مورد سلامت عقل چریکهادچار
نردید کردند برایتقویت این تردبد مطالبی در مورد جوانی وخامیآنها
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مطرح میکنند .هم "سازمان پیکار آبه این کار دست زد و هم "کمیتهمرکزی "
از همان آ عاز چنین کرده است و مثل آنکه خواسته باشد بار دیگر بر
| پورتونیستهای "سازمان پیکار در اینمورد پیشد ستی کند در همان

ا علامیه مواضع اید ثئولوزیک انشعاب بار دیگر این امر را مورد تاکید قرار
داده است و در صفحه ۳اعلامیه مزبور بصراحت گفته  .دریغا که ارائه

دهندگان این مبارزه جوانانی نا آگاه بودند "

خصوصیت د یگر منتقد بن تثوری مبارزه مسلحانهآنست که ضمنآ نکه
برای عوامفریبی از جان بازی و قهرمانی مبارزان چریکياد می کنند و

آنرا بظاهر مسلما آآبدورغ می ستایند مراقبند که مباد!ا حتی یک | ثرمثبت

باین مبارزه نسبت دهند  ,مثلا " نویسنده کتاب " سخنی باپویندگان راه
انقلاپ " ( )۰۴که باصطلاح می خواهد بیک بررسی تاریخی و تفسیری

از چگونگی پیدایش و تحول مبارزه چریکی دستبزند و ثابت کند که
این مبارزات جز بد بختی و بی سامانی برای خلق ما ببار نیاورده ,وقتی

به این واقعیت می رسد که بهر حال مبارزه مسلحانه مبارزات روشنفکران

را از محافل صرفا " روشنفکری و اطاقهای دربسته به میدانهای جدیدی .
ورد کرد با ذکراین جمله که " اگر سالهای آخر دهه  ۰۴را که تشوری

جنگ چریکی دارد در وطن ما بین روشنفگران انقلابی جامی آفتد درنظر
بگیریم زمانی است که تازه پیشروترین گروهها و سازمانهای ا نقلا بیمرحله
کا رمحفلی خود ( -کارد رونگروهی )  -را پایان داده و میخواهند فعالیت
خارجی خود را آعاز کنند  ( ".کتاب فوق الشعار  -بخش چرا در چنین .

بن بستی گبر کردهايمص  )۱۳از مطلب می گذرد و او که در جزئی ترینو

پیش پا افتاده ترین مسائل یک مقاله مفصل می نویسد در توضیح چگونگی
آماده شدن این محافل روشنفکری که " میخواهند فعالیت خارجی خود را
آ عازکنند "کاملا ساکت است زرا بر رسی این امر بنفع بینش این نویسنده

نیست  .این بررسی اگر صورت می گرفت مسلما بهاين نتیجه میرسید که
پیدا یش تئوری مبارزه مسلحانه مشکلات عملی جنیش را برای انقلابیون

قابل حل نموده و امکان خروج از شکل محفلیو آغاز مبارزه خارج از

۶۹
محفل را فراهم کرده است (۰ )۱۴

بهر حال این بودخلاصها ی از خصوصیات کار منتقد ین کنونی مبارزه
مسلحانه ,

فصل دوم

مبارزهمسلحانه هم ستراتزی »هم تاکتیک " وبعضی دید گاهها

اکنونمی توانیم بااطمینان به | ینکهخوانندگان ما کمو بیش منتقدین

کنونی تئوری مبارزه مسلحانه را می شناسند به تشریح مبارزه مسلحانه و

پاسخگوئی به پارهای ازمهمترین انتقادات آنها بپردازيم  .البته احتمالا "

در این بخشوبخش] یندهکهپایتشریحشرا یط قتصا دی اجتما عیوآنشرا یط

عینی در میان است که تئوری م .م .بر اساس آنها استوار است احتمالا "با .

این منتقدبن بر خوردی نخواهیم داشت زیراکهاً نهاکم مایه تر از آنند که
کار خود را از این سطح شروع کنند ( )۲۴و اساسا" مگریکی از خصوصیات

این منتقد بن آن نبود که تئوری مبارزهمسلحا نهرا تحریفکنند  ۲,نرا مثله و
محدود نمایند تابتوانند آنرا درنظر خوانندگان ویا شنوندگانخود سطحی
و غیر قابل تعمق جلوه دهند و بخواننده یا شنونده خود چنین القاءکنند
که اگر چیز تازهابی هم دراین تئوری باشد همانست که زکتاب "! نقلاب در
ا نقلاب ؟ »رژید بره رونویس شده .
ولی واقعیت آن است که تئوری مبارزه مسلحخانه بر حدود  ۴سال

کار تثوریک شبانه روزی گروه رفیق مسعود استوار است  .در طول این مدت

با توجه به اسناد و آمار موجود و برخورد عینی و بررسی ساخت طبقاتسی
جامعه ومطالعه تاریخ ابران و مخصوصا " تاریخ معاصر ایسران در پرتو

مارکسیسم  -لنینیسم انبوهی از تحلیلها و نوشتهها بوجود آمد که جمع
بندی آنهادرکتاب  م  ۰هم .همت .منعکس| ست ولی متاسفانه اکثر این

نوشتجات د ریورشهایپلیس)| زبینرفت (  )۳۴ولی بهرخا لکتاب "م .م .هم ا.
همت " .د رصوریتکهبا د قت مورد مطالعهقرا رگیرد نشان د هند اهمیتکا رتئوریک
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ِ

بیسایفه ی است که قبل از کار مسلحانه توسط رفقای بنیان گذار سازمان

جریکهای فدانی خلق انجام شده.
رفیق مسعود در کتاب ام .م .هم| .همت .آمینویسد .د رحقیقت

تبیین هرکونه تغییروتحولی د رجا معهبد ون نکهبا تضا د نظام موجود ,یعنی تضاد
بین خلق وسلطه امپریالیستی توجه شود تبدیل بهیک چیز پوج ومیمل
می کردد  .مسئله سلطهء امپریالیسم راباید بطور آرکانیک و به مثابه زمینه

هر گوند تحلیل وتبیین در نظر گرفت نه چون یگ عامل خارجی که بهر

حال نقشی دارد (۰ )۴۴
با توجه به این رهنمود اساسی تحلیل اوضاع اقتصا دی  -اجتماعی

جامعه نشان میداد که با خارح شدن روسیه پس از انقلاب اکتیر از صحنه

رقابت آمپریالیستی در ایران و با کودتای اسفند  ۹۹۲۱۰ایران کاملا
باسارت امپربالیسم انگلیس در آمد و با این کودتا بقول رفیق مسعصود
پایههای تسلط سیاسی فئودالیسم با نقلاب مشروطه سست شد وباکودتای
رضاخان  .فثودالیزم قدرت سیاسی خود را اساسا بهامپریالیسم تفویص
کرد  ...فئودالیسم در حقیقت به فئودالیزم وابسته تبدیل شد و هر جا

که از اینوابستگی سرباز زد بلافاصله مورد تعرض قدرت مرکزی قرار گرفت .

و اگر در زمان رضا شاه می بینیم که با وجود بفاء نظام تولیدی فثودالسی

هر چند گاه یکی از فشودالهای بزرک به دار کشیده میشود انعکاس همین
امراست :

لنین در کتاب امپریالیسم عالیترین مرحله سرمایهداری گفته بود ما

شاهد بوجود آمدن کشورهابی بظاهر مستقل هستیم که از لحاظ اقتصا دی »

سیاسی ونظامی کاملا "به کشورهای امپریالیستی وابستهاند  .این وضعیبود
که با کودتای ۲.۱ ۹۹چند سالپس از نوشته شدن این اثر به عینه درابران
تحققمی یافت  .قدرت مرکزی نیرومند در اینجا نه انعکاسقدرتاقتصادی
بورژوا بی بلکه منعکس کننده قدرت حاکمیت | مپریالیسم بود  ,از این پسس
تبیین شکل حکومت صرفا با توجه به نظام تولیدی جاسه و منبست

دانستن حاکمیت از طبقات مسلط بر تولید باعث گمراهی میشد و اسر
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درگمی تحلیهای در مورد ماهیت دولت رضاخان مخصوصا در آغاز
کار وی از همین جا ناشی شد.

پس از بر قراری کامل حاکمیت امپریالیسم و سلب حاکمیست از
فئودالیسم میبينيم که ثبات وتزلزل قدرت دولتی در ابران عمدتا "

تابع ثبات و تزلزل روابط امپریالیستی در صحنه بینالمللی و ملی است .
ضعف قدرت دولتی در سالهای بین  ۲۳-۰۲انعکاس تضعیف امیر

یالیسم دراثر جنگ و رفایشهای تاشی از تغییر موازده قوابین امپریالیستها
پساز جنگ بود وبلافاصله پس! ز له آمیری مسا برضعفها ورقابتهای
خود چیره شدند قدرت دولتی در ایران تحکیم شد,
پیش از

آن حاکمیت از آن فئودالیسم بود و فئودالیسم به استعمار

| متیازات اقتصادی میداد و از منافع اقتصادی استعمار حعاظت می کرد

اکنون دیگر حاکمیت از آن امپریالیسم بود و امپریالیسم به فئودالیسم
امتیازات اقتمادی میداد وازمنابع اقتصادی او حفاظت میکرد .د یگرقد رت

سیاسی ازآن طبقهاینبود که بعلت تملک | بزار تولید مسلط جامعه درتولید
نقش مسلط داشته با شد بلکه قدرت سیاسی از حاکمیت امپریالیستی ناشی

میشد که ریشههای قدرت اقتصاد یش نه در داخل جامعه بلکه اساسا

خارج از آن قرار داشت  .قدرت سباسی پیشاپیش قّدرت اقتصادی و سر-

کوب سباسی پیشاپیش تحولات اقتصادی حرکت میکرد وارتش بعنوان! بزار
این حاکمیت مخصوصا " اهمیتی خارق العاده می یافت .

اینامر تضاد خلق با امپریالیسم را به تضاد اصلی جامعه تبدیلمی

کرد حتی آنجا که فئودالیسم شیوه مسلط تولید بود از منافم اقتصادی

فئودالیسم نه خود فئودالها و دستگاه سر کوب خصوصیشان بلکه ارتش و

نیروهاینظامی کهاساسا "نقش ا بزار حاکمیت امپریالیسم راداشتند حفاظت

مینمود ند  .نیروی متمرکز دولت در همهجا هر گونه مخالفت با نظم موجود .
را درهم می کوبید و خلق بخوبی در می یافت دیگر نه با فئودالیسم بلکه

با حاکمیت امپریالیسم روبروست .

 .در جریان انقلاب سفید فئودالیسم " بخاک سپردهشده" و با سر-

۷۳

کوب شدید خلق زمینه بسط نفود اقتصادی بورژوازی وابسته طبقما یسه
باامپریالیسم ارتباط ارکانیگ دارد فراهم شد ود بکر از آنپس امپریالیسم
منحصرا "  .مستقیما " و بطور همه جانبه از منافع خود حفاظت میکرد و

۳ساس قدرت بینهایت متمرکزی که با سرکوب  ۵۱خرداد در دست سیستم

دولتی قرار گرفت مخصوصا " همین رشد سیستم اقتصاد کمیرا دوریوبوروت
گراتیک تا دورترین روستاهای کشور بود  .قدرت بی سابقهد یکتا توری شاه

از تمایلات وی ناشی نمیشد » بلکه مستقیما " منعکس کننده آن شیوه سیاه

دیکتاتوری است که حاکمیت امیریالیسم در شرایط استقرار کاملبورژوازی.
وا بستد در سراسر اقتصاد جامعه نیازمند آن است .

ِ

رفیق جزنی در جلد دوم تاریخ سی ساله می نویسد  ..فثودالیزم
که در دوره مصدق بخطر افتادهبود و بخصوص در مبارزه مصدق با در بارو

ارتش موقعیت خود رادر خطر جدی می دید با کودتای  ۸۲مرداد و تامین
حاکمیت سباسی فشودالیزم وبورژوازی اداری کهماهیتا  کمیرادوربود نفس
راحتی کشبد و حرکتی را که داشت تبدبل به جنیش ضد فئودالی میشدسر

کوب کرد ( ۰.ص )۵۵در اینجا می بینیم که رقیق جزنی در تحلیل نظام
طبقاتی جامعه و تحولات آن تضاد اصلی جامعه بعنی خلق با امپریالیسم را
کهبهر حالمورد تاییداوست ودر ص۳۵کتاب نبرد باد یکتا توری با عبارت :

"تضاد عمده خلق باامپریالیسم و بورزوازی کمپرادور است  ۰۰۰از آنياد
می کند » بحساب نمی آورد و حداکثر بعنوان عاملی که آبهر حال نقش
دارد آنر| مورد توجهقرارمیدهد  .اگرکودتای ۲ ۸مرداد را ازلحاظ اجتما عی
ِ بصورت تحکیم مجدد  ۱حاکمیت سیاسی فثودالیزم و بورژوازی !داری که

ماهیتا کمپرادور " می باشد وسرکوبی  حرکتی " که داشت تبدیل بهجنبیش

ضدفئودالی میشد بدانیم نقش تضاد عمده "که "تضاد خلق با امپریالیسم

و بورژوازی کمپروادور است  را به حساب نیاوردهایم و یالااقل آنرادرحد
عاملی فرعی تقلیل دادهایم .

اصولا " رفیق جزنی با وجود آذعان به اینکه تضاد اصلی خلسق با
امیپریالیسم است آنرا در تحلیل طبقاتی جامعه اعمال نمی کند و حرگت

۷۳

تضادهای داخلی جامعه را مستقل از این تضاد اصلی توضیح میدهد و یا
حداکثر آنرا بعنوان یک عامل فرعی بحساب می آورد  ,در صفحه  ۶۵جلد

دوم تاریخ سی ساله در مورد تحول تضادها پس از کودتای  ۸۲مرداد می.
گوید  ..در حقیقت هنکامیکه تضاد عمده بین دهقانان و کارگران

وبورژواً زی ملی آزیکسو و فثودالیسم از سوی دیکر از رشد وتعرض باز مانده
بود تضاد بین بورژوازی کمپراد ور وفئودالیسم جانشین آن شد  ,بورژوازی

کمپرا دور بخاطر مشارکتی کهدر حاکمیت سیاسی با فثودالیزم داشت همراه
با رشد خود بتدریج سهم بیشتری دراین حاکمیتپید! کرد  ,در اینمیان

تسلطی که امپریالیستها بر هر دو جناح داشتند باعث شد که این تضاد از
طریق رفرم » بسود بورژوازی کمپرا دورحل شود  "۰پس در اینجا می بینیم
که تضاد عمده دوره قبل که دراين دوره از رشد تعرض باز مانده عبارت

است ازتضاد بین "دهقانان وکارگران و بورزوازی ملي از یکسو وفئودالیزم

ازسوی دیگر و هیج سخنی ازتضاد عمده یعنی تضادبا حاکمیت| مپریالیستی

مطلب د یگری که در اینجا ذکر میشود  جانشین " شدن تضاد بین
آبورژوازی کمپرا دور و فئودالیزم " بجای تضاد قبلی که عبارت بسود از

تضاد بین "دهقانان وکارگران و بورژوازی ملی "با فگودالیزم " چگونسه
تضاد بین نیروهای ضد خلقی می نواند "جانشین " تضاد خلق با ضد خلق
شود و تحول دیالکتیکی جوامعم هميشه نشان داده است کسه تضاد بین

نیروهای ضد خلق مخصوصا " هنگام مبارزات خلق شدت می یابد نه در
هنگا میکه آنهااز تعرض بازماندهاند  .در غیر این موارد نیز باز هنکام حل
تضادهای داخلی طبقات حاکمه طبقها ی که مبخواهد این تضاد را بطور

قطعی و به نفم خود حل کند بهر حال بنحوی به نیروهای داخلی جامده
تکیه می کند ودر اینجا است که چون واقعیت چنان امریرا نشان نمیدهد
رفیق جزنی "تسلط امپریالیستها را بر هر دو جناح بعنوان عاملیفرعی

و بعنوان تکیه گاه بورزوازی کمپرادور برای حلقطعی تضاد به نفم خودش
وارد تحلیل خود می کند (۰ )۵۴

۷۵

رفیقجزنی کهتحول تضادهای طبقات د اخلی راتقریبا  بطورمستقل

و حداکتر با در نظر گرفتن "سلطه امپریالیستها " بعنوان یک عامل فرعی

در نظر می گیرد دیگر اصلاحات ارضی و سر کوب قهر آمیز نهضت خلت را

در آستانه آن بعنوان تعرض جدید امپریالیسم برای بسط قطصی نفوذ
اقتصادی طبقهای که بنحوی ارگانیک بهویوا بسته است یعنی بورزژوازی
وا بسته و ایجاد زمینه مساعد برای رشد همه جانبه این بورژوازی وابستشه

نفی نمی کند و آنرا بیشتر حاصل تلاش سیستم موجود برای بقای
خویش می داند " .شرایط اقتصا دی -اجتما عی حاکم مسائل و مشکلات

متعد دی را بوجود میا ورد کهعمد تا ناشی ازتضادهای فثئودالیسم باسرما یم

داری وا بسته بود  .اصلاحات ارضی و تحولات رفرمیستی دهه اخیر برای
بایان دادن بهاین تضادها و در جهت نوکردن نظام موجود انجامکرفت .

(صه (کتاب " پیشاهنکوتودد"  ,چگونه مبارزه مسلحانه تودهای میشود ") .

تئوریمبا رره مسلحانه با این تحلیل از نضاد اصلی جامعه ما یعنی

تضاد خلق با امپریالیسم و نشان دادن اینکه در شرایط وجود این تصاد

اصلی صفبندی نیروها بصورتی است کهخلق مستفیما " در مقابیل
مپریالیسم که بوسیله رژیم مزودر وی و با تکیه به ارتش امپریالیستی بهبر
قراری نظم مشغولاست قرار میگیرد » نیروهای خلق عبارتنداز ,کارگران

دهقانان و خرده بورژوازی و احیانا بورژوازی ملی که بشدت تحت فشار
بورژوازی وابسته قرار دارد .دراین شرایط ماهیت مرحلها نقلاب ونیروهابی

که در صف خلق فرار می گیرند باینصورت از طرف رفیق مسعود جمعبندی
میشود  .در حالیکه تضاد اصلی جامعه تضاد خلق با امپریالیسم است .

هر کونه تحولی می بایست اینتضاد را حل کند و حل این تضاد یعنسی

استقرار حاکمیتخلق وسرنگونی سلطهامپریالیسم  .رفیق مسعود صفبندی
نیروهای خلق را با ینصورت جمعبندی می کند  .بورژوازی ملی به ایسن

دلیل که ماهیتا " نمیتواند در چنین مبارزهای پیگیر باشد وبدلیل شرایط

تاریخی وجودش و پیوندهایش با سرمایهخا رجی در بسیج تودهها مردد و

: ۷۴

دفقانان نیز بطت وضعیت تولید خویش اساسا ایک طبقه وا تشکیل
نمیدهند و قادر به رهبری | نقلاب نیستند  ,آتنها نیرویی که باقی می

ماند پرولقا ریااست ؛اگرچها زلحاظ کمی ضعیف است اما از لحاظ کیفی وامکان
تشکل بسیار قدرتمند است  .پرولتاریا بعنوان پیگیرترین دشمن سلطه

امپربالیستی وفثودالی وبا اتگاء به تثوریبینالمللی مارکسیسم -لنینیسم

میتواند وباید رهبریجنبش ضد آمپریالیستی رابر عهدهبگیرد ۰ )۶۴( ۰

پساين انقلاب دومرحله انقلاب دموکراتیکنوین قرار دارد .البته
نه با همان خصوصیاتی که در چین بود  ,.رفیق مسعود این امر را بخوبی
توضیح می دهد " ,سلطه امپریالیستی مارپیج تکاملیرا طی می کند که در

آنجامعه نو مسعمره تگرار جامعهمستعمره است منتهی در سطحی متکاملتر "
در مورد مرحله انقلاب  ":بدین ترتیب می توان گفت ما سه نوع انقلاب

د مکرا تیکملی دآریم  .انقلاب د مکرا تیک جامعه مستعمره ؛! نقلاب دمکرا تیک

جامعه نیمه مستعمره  -نیمه فئودال وا نقلاب دمکراتیک جامعه نومستعمره ,

انقلاب دموکراتیک ملی است چراکه با سلطه امپریالیستی روبروست و کل

خلق رادر برمی گیرد  ,هر کدام از این مراحل انقلاب یک پله بها نقلاب

سوسیالیستی نزد یکترند ,اما مسئله انقلاب گذشته از یک مسئله اقتصادی
یک مسئله سیاسی نیز هست که به جریان عملی انقلاب بستگی دارداینکه

کی و چگونه انقلاب ادامه پیدا کند و به مرحله انقلاب سوسیالیستی وارد 
شود دقیقا" به این امر بستگی دارد که پرولتاریا و پیشاهنگانش توانسته

باشند رهبریمبارزات رادردست گرفته ودهقانان و خرده بورژوازی چپ
را به گرد خویش متحد کرده باشند ۰.

رفیق جزنی بر عکس این نظو» رزیم شاه را نیروبی می داند کداگر

چه بهر حال وظیفه اساسیش تامین منافع امپریالیسم و قشرهای مختلف
بورژوازی کمپراد ور استکه مخصوصا "پس از انقلاب سفید نوعی استقلال
وقدرت مانوربدست آورد »بطوریکه رزیم شاه دایگر نه آنچنانکه درتشوری

مبارزه مسلخانه آمده "مزدور امپریالیسمز آسگ زنجیری" او ,بلکه خود
بیکی از تضادهای جامعمه تبدیل میشود که از قضا دو تضاد دیگر جامصه

۷۷

یعنی تضاد خلق با امپریالیسم و تضاد خلق با بورژوازی وابستشه ()۷۴
نیز از کانال آن قابل حل است ولی در اینمورد در کتاب نبرد با

د یکتا توریص  ۱۳وه  ۳چدینمی گوید " :دربرا بر خلقازنظر کلی امپریالیسم ,.
ریم وسرمایهداران قرار دارند .این هر سه یک جبهه ضد خلقی را تشکیل
می دهند  . . ,در حالیکه این سه عامل جنبههای مختلف یک پدیدهاند و
بایکد بگر وحدت ارگانیک دآرند در شرایط معین یکی از آنها بر دو دبگر

نقشمسلط داشته و عامل عمد میشمار میروددراین شرایط مبارزه بادو عامسل

فرعی تنها از طریق مبارزه با عامل عمده میسر است "

در اینجا رفیق جزنی فراموش میکند که ریم حکومتی هر جامسهای

ابراز حاکمیت همان جامعه وحافظ نظم به نفع آن حاکمیت میبا شدومبارزه

علیهنظا م طبقا تی موجود د رجا معهناگزیرا زلحاظ شکلودرتحلیل نهایسیبه
مبا رزه علیما رگان سا زمان يا فتهحا فظ نظم نیرویخا کم » یعنی د ولت ونیروینظا می
آن تبد یلمی شود .

از اینجا نبااید چنین نتیجهگرفت کهپسدو تضاد درکاراست یکی تضاد با

حاکمیت امپریالیستی و دیگری تضاد با رژیم شاه و بعد چنین استدلال کرد

که حل تضاد با امپریالیسم از کانال حل تضاد با دیکتاتوری شاه می گذرد.

بلکه رزیم شاه راباید دست نشانده امپریالیسم و چماق وی در برابر خلق

بحساب آورد نه نیروی مستقل که جای خاص خود را می گیرد (۰ )۸۴

رفیق جزنی از بسطاین نظر دو نتیجه می گیرد یکی اینکه | نقلابما

ازلحاظ اشترا تژیک در مرحلهنبرد با دیکتاتوری شاه قرار دارد و نیروهابی

که میتوانند در جبهه نبرد شرکت کنند عینا" همانهابی نیستند کهدر
مبا رزه ضد امپریالیستی شرکت دارند و دیگر اینکه اساسا کسانیکهما رادر

آ ستانها نقلاب دموکراتیکنوین میدانند دچار چپ روی هستند ,گفتههای

وی در این زمینه عینا " چنین است " :دراینشرایط عمدهترین مسئلهای
کدسد راه جنبش رهابی بخش شده است دیکتا توری شاه می باشد  .نگاهی

به مبارزات دهه اخبر و توجه به ترکیب نیروها و خواستههای آنها نشان
مندهد که ماهیت سیاسی این مبارزات اساسا ضد دیکتاتوری ا ست

۷۸

(ص۰ )۱۳

آنچه جریانهایپیشرورا بسوی مبارزهمسلحانه راندها ست نیزعمد تا "
نقش د یکتا توری شاه بوده است  (ص .)۲۳

دراینجا تقلید شعار جبهه دموکراتیک ویتنام جنوبی یعنی (مرگ

بر امپریالیسم!مریکا و سگهای زنجیریش) میبایست تبدیل به(مرگ بر
شاه دیکتاتور و حامیان امپریالیستش ) شود (.)۹۴

"درحال حاضر مطرح کردن شعارهای انقلاب دمکرا تیک تودهای نمی
تواند خلق را زیر رهبری طبقه کارگر متحد سازد  . ..معذالک هنوز تا
رسیدن به انقلاب فاصله داریم  .تدارک انقلاب » به بسیج نیروهای خلق

ورشدوتکامل پیشاهنگ درشرایط فعلی ازرا همبارزه د مکرا تیکضد د یکنا توری

قابل وصول است " (ص ( )۲۳تکیه روی کلمات از ماست ) .
"در اینجا مبارزه بر ضد دیکتا توری شاه مبارزهای رهابی بخش)| ست
و ماهیت دمکراتیک دارد ولی در برکیرنده تمام عناصرتضاد خلیبا صد

خلق (ا مپریالیستها و هم مرتجعین داخلی متحد آنها ) نیست " (ص . )۴۳
کم بهادادن به مبارزه بر ضد دیکتا توری و عدم درک این مبارزه

و نقش استراتژیک آن برای جریانهای پیشرو وطبقه کارکر به معنی عقب
ماندگی ازجنیش رهایی بخشوازدست دادن امکان تصاحب رهبری

این جنبش در آینده است " ( ص( )۶۳تگیه از ماست ) .
"درمرحله فعلی ماهیت سیاسیجنیش » ماهیتی|است صد دیکنا نوری

و شعار استراتژیک آن سر نگون کردن دیکتا توری شاه است ( ۰۰۰ص ۹او
 ۸تکیه از ماست) .

رفیق جزنی خوداعتراف دارد که "دیکتاتوری با اشکال مختلفآن

شبوه حکومتی است که بدون آن آدامه و رشد سرمایهدآری وابسته ممکن
نیست ( " .ص | ۳نبرد باد یکتا توری ) ولی د رعین حا ل شعا رسرنکونی د یکتا توری

شاه را بعنوان " شعار استراتژیک " مرحله فعلی می پذیرد و شعارسرنکونی

حاکمیت امپریالیسم و بر قراری حاکمیت خلق را صراحتا " پیش ازموقع می
داند  .اگر شعاراسترااتژیک این مرحله تحقق يیافت و دبکتاتوری شاه اسر

۷۹
نکون شد ولی حاکمیت امپریالیسم و بورژوازی وابسته از بین نرفت ناگزیر

مطابق گفته خودرفیق جزنی شکلی از "اشکال " دیگر" دیکتاتوری " لزوما "

جای آنرا خواهد گرفت ( )۰۵و چون هیچیک از مبانی که دیکتاتوری شاه

برآان استوار است ( )۱۵از بین نرفته هیچ دلیلی در دست ندآریم که

تصور کنیم این "دیکتاتوری  ماهیتا "با ددیکتا توریشاه متفاوت باشد  .در

چنین صورتی چکونهمیتوانیماین مرحله رایک مرحله استرا تزیک بدانیم ۱

سرا نجام رفیق جزنی درمقابل مبارزه مسلحانه در مرحله کنونیهمان

وظیفهای را قرار میدهد که حزب توده در " جبهه واحد ضد دیکتاتوری  :

البته از طریق مسالمت آمیز » در مقابل خود قرار می دهد  " ,بنایرایسن.
د یکنا توری فردی شاه و تاءکید برخواستههای اقتصا دی مسردم میکوشد

نیروهای انفلا بی خلق را بسیج کرده و رهبری آنان را در یک انقلاب
د مکرانیک بر عیده گیرد (ص ۰ )۰۴

هر کاه بخواهد این مبارزه به نتیجه برسد باید مانند حزب توده بر

فابل وصول امر پوچی از آب در مباید .

ایجاد کردهمرتفم سازد و باین ترتیب وقتی رفیق جزنی این انتقاد را به
حزب توده وارد می کند که شناختحزب توده از سیستم سرمایه داری

وا بسته و بورژوازی کمیرا دور شناختی نادرست است علیرغم اینکه به

کمیراً دور بودن بورزوا زیووا بسته بودن سیستم اذعان دارد معتقد است که
این سیسنم سرانجام به دمکراسی بورژوازبی یا چیزی شبیه آن رویخواهد
آورد  ( ۰.ص ٩۹نبرد با د یکتا توری ) بنحوی نظر خود را نیز مورد انتقاد

قرار داده است .
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بنظر ما بن بست فکری آن دسته از هواداران مبارزه مسلحانه که
عقا ید رفیق جزنی را آساس کار خود قرار داده بودند در حال حاضر از
همین جا ناشی میشود  .دیکتاتوری شاه از بین رفته در حالیکه مرحله

جدیدی آغاز نشده و همه قرائن دال بر آنست کهامپریالیسم در
صورتی کهبتوا ند د یکتا توری بسیارسیاهتر از د یکتا توریشاهرا بهخلقماتحمیل
میکند آ نگا هتعلیمات رفیقجزنی که مبارزه مسلحانه رایک تاکتیک محوری

تلقی می کند و آنرا "هم استراتژی هم تاکتیک " نمی بیند و اینکه میارزه

با دیکتا توری شاه را یک مرحله می داند برای امروز رهنمودی در برندارد

و درعین حال تطبیق آن نظرات با شرایط کنونی میسر نیست  .همانگونه

که در شرایط قبلی با واقعیت انطباق نداشت .

ا -صرفا ایک عقبنشینی تاکتیکی نه استرا تژیک.هستند کسانی که
میخواهند عوامفریبانه این عقب نشینی رایکعقب نشینی استرااتزیک جلوه
دهند وهمچنیّن هستندکسانی که ازسرسادهدلی این سختان را باورمیکنند ,
ولی جریان حوادث پس از بهمن  ۷۵بخوبی نشان داد کهاین صرفا" یسک
عقب نشینی تاکتیکی است که لازمه ادامه عملیات جنگی | مپریالیسم علیه:

نیضت ضدامپریالیستیخلق مااست و در حقیقت این عقب نشینی دور
خبزی بود برای حمله جدید .
 ۲دید یم کهچکونه رضاشاه و محمد رضا شاه سعی کردند با جشنهای

پر زرق و برق از فردوسی این حماسه سرای قهرمان آفرین هزاره گذشته
مرد ممان تصوير یک شاعر مدیحه سرای درباری بسازند و او را درقا ی

زرین از مردم جدا کنند و امروز میبینيم که زمزمه است که حتی نام فردوسی
را هم براندازند  .البته نه آنها توانستند و نهاینها خواهند توانست  .در
ابنجا بحث بر سر تلاش؛ مذبوحانه امیریالیسم است.:.

۳و تازه این بهترین حالت نیز کمترین امکان تحقق را دارد .
 ۴وقتی در کشوری دموکراسی برقراراست که دولت ضامن آزادبهای

د موکراتیک باشد  .امروز بعضی آزادیها در کشور ما از طرف مردم اعمال
میشود  ,ولی دولت نه تنها در صدد حفظ آنها نیست بلکه شب و روز برای
سلب آ نها توطئثهمیکند و روزی نمیشودکه تجاوزتازهای به حریم این زادیها .
که برای مردم ما به آن گرانی تمام شده دست اندازی نکند ,

 ۵منظور ما در اینجا هدف امپریالیسم است ولی اینکه آیا او به بر

۸

قراری این اختناق قادرخواهدبود یانه به مبارزاتآ ینده خلق باامپربالیسم
وابستهاست .

درجزوه آنقدی بر مصاحبه رفیق اشرف دهفانی " نوشته کروه
"سرخه روجا "منتشره ازطرفهواداران آس -چ-ف -خ-ا در مازندران
ظاهرا " نویسنده بهقیمومیت تئوریک مرکزیت سازمان بهپا سخگوبی به! نتقا دات

رفیق | شرفآزاین مرکزیت پرداخته ,نویسنده در میان سابر مبتدلات چنین
میگوید ؛ " بایدتوضیحدهیم که در شرایط حاکمیت بورژوازیو! بستهمبا رزه
برای آزادی ودموکراسی اگرچه درجهت برانداختن سلطهاین طبقه (وجزبی

لاینفک ازکل مبارزه است )است اما بمعنیبرانداختن طبقه بورژوازی وابسته
نیست  .مبارزه برای آزادی تشکیل | تحاد یههاواحزاب سیاسی نباید حتما از

کانال سرنگونی بورژوازی بگذرد چه بسا سالها حاکمیت بورژوازی وابسته بر
قرار باشد و ما متلا" مبارزات کارگران را برای  ۰۴ساعت کار در هفنه و با

آ زاذی | تحادیههای کارگری هدایت کنیم " (صفحه  ۲۲و . )۳۲

این نشان میدهد که مرکزیت سازمان تا آن حد به اپورتونیسم غرق
شدهاست که دیگر به هیچ اصلی پایبند نیست و صرفا " کافی است کسی به

حمایت از وی برخیزد تا با خرسندی  ,آن حمایت را پذیرا شود  ,آیا عیراز
حزب توده,که حتی باین :فکر بود که از شاه هم یک دموکرات بسازد ؛کس
دیگری ممکن است این تصور را داشته باشد که با وحود حاکمبت بورژوازی

وا بستدنیزمیتوان دموکرا سیداشت ؟  1یانویسندهد علگاراین جزوه یکنودهای

کار کشته نیست که بشیوه معمول این حزب و برای ایجاد سر درگمی هر چسه
بیشتر در میان هواداران و تقویت هر چه ببشتر هم کیشان خویش دردرون
سازمان خود را هوادار سازمان جازده و باز هم به شبوه یک تودهای برایرد

گم کردن دشنامی هم نثار "کمیته مرکزی " کرد ها ست ؛

این اصطلاحی است که اپورتونیستها بجای امبازره مسلحانه"

میگذارند  .اینها تحریف تئوری مبارزه مسلحانه را از تحریف نام آن آعاز

میکنند  ,خواهیم دید که تقلیل مبارزه مسلذحانه تا حد "مشی چریکی " کاری
است که | پورتونیستهاکرد اند تابنوانند ازلحاظ تثهریک در موضع نیرومندی
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قرار داشته باشند .

ما یعنی شمواره باید به شبوهها بی مبارزه کنیم که تودهها از پیش با
آن آشناهستند .یس مشیتودهای یکی ازخصا ئلش دنبالهروی ازتودههاست.

اکرپیناهنگوظیفها نی این نباشدکه اشکال جدید مبارزه را در دسترستودهها

قرار دهد و آنها را برای آن آماده کند پس وظیفه پیشاهنکی جچه میشود؟

٩کروه " یارانحید رعمواوعلی  که ظاهرا  متلدوهوا دار" سازمانپیکار"
استو دربند  ۴از موصع مشترک هفتنکانهای که حاصر است بیدذیرد "" موضع
کیری بر روی مسی چریکی آمیباشد پس ازاعتراف صاد نانهپاننکه "ما بهسهم

خود اعنراف دآریم با توجه به اینکه بارها و بارها در نشربات کرود ضرورت

مبارزه مسلحاند و تسلیح نظامی  -سیاسی تودهها را تبلیغ کردیم ولی خود
نطور عملی در راد این سعارکام بر نداشتیم" با شرمندکی سعی میکندگناه
ای تقصیرخود رابهکردن نقائس ! علامید آپیشبسوی تشکیل هستههایمسلح

و اینکه"سازمار بیکار " خود در صدد تحدن مضاد ایس اعلامیه پرنیاده
بناندازد .

اس السه نودههاا بنبار شوخی زیرکانهای با این هواداران دنباله رو.
حود کردند بایی ترتیب که در حالیکه این "پیشاهنکان " بسوی صند وفهای
رای روانه بودند یکناری ایسنادند وهم بداینها و هم به بورژوازی وابسته

که درمجلس خرکان دام دزرکی برای نیضت خلق کستردهبود خندیدند و
ارتضا! یتراهم لنس تیشنینی کردهبود و اینقدر اشتباه برای یک "لنینیست

معنقد به مشی نودهای امسئلهای نیست ,مهم!| ینست که از اشتباهات درسی

کرفته شود  .این اشنباه ! پورتونیستهای ما درس خوبی به تودههای هوادار
داد۰اکر آپورتونیسم از اشتباه خود درس نمیکیرد انقلاب از اشتباه آنها

د رسهایفراوا نیمیا موزد  ۰.یارانحیدر عمواوعلی " نیز هموارهمیتوانندچیزی
با کسی را پید! کنند که کناه اشتباهات خود را بگردن آنها بياندازند ,
 ۱-۰بیا سوته دلان کرد هم آییم ".

 ۲ا در بیانیه اعلام موضع انشعاب کهبه خط منشعبین از چریکیای

دداثی خلق وقلمکمیتهمرکزی نکاشتهشده این انشعاب نتیجه طبیعی| نحراف
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توری مبارزه مسلحانه از خط مشی مارکسیسنی  -لنبنیستی فلمداد میشود و

حزب توده پس آزاین انسعاب پسیار بخود بالید و خواست چنین جلود دهد

که تکامل فکری و منطقی فداثیای آنها را سرانجام به صحت راه حزب نوده
معتتد میکند و ابن ادعاها را در حالی مبکند که خود مطمئن است تزلزل و

نااستواری این عناصر آنها را بدامان حزب توده افکندهاست واساسا" این
حزب میتواند برای خود عمری طولانی پیش بینیکند زیرا همواره عناصر نا
استوارنهضت که ازجریانهای سالم دفع میشوند راهاین منجلاب را درپیش

خواهند کرفت " ۰آریاین خاصیت مرداب است "

 ۳ا -درمورد استادان دانشکاهها ,یزشکان .وکلای دادکستری ی

مسئله رقابت مطرح دیست اما بدلیل امتیازاتی که درجامعه دارند معمولا "
همان روش را در پیش میکیرند که سرمایهداران متوسط در بیش میکبرند .

وابه همین جهت در بررسی جامعه آنها نیز جزو بورژوازی متوسط قسرار
میکیرند )  ۰۰۰۰آنها دلشان میخواهد سهم بیشتری از اس عارت ببرند .
آنها تمایل دارند در صورت پیشنهاد شرایط مساعد برای رشد شان حتی با

امپریالیستها شریکشوند وسرمایه خود را با آنها فاطی کنند ( " .ص ۱ ۲نشریه

کارگری شماره  ۲پیکار کارکر در باره جمهوری د موگرا تیک خلق ) .

" بخشی از این بورزوازی متوسط که در رابطه با آمپریالیستها و رژیسم
قرا رگرفته! ست دراین تقسیم بندی حاضرجزو این بورژوازی بحساب نمياید ۰
( همانجا زیر نویس  ۲صفحه ۰ )۲۱

ازا یننحوه تحلیل تعجب نکنید! ین نحوهتحلیلما رکسیستی -لنینیستی

نیستکه ما هیت طبفانی | فرادرادررابطه آ نها باابزار تولید و روابط تولیدی

ومبادلهای وتوزیع حاصل تولید تعیین میکند ,این تحلیل "مارکسیست-

لنینیستی معتقد به مشی تودهای" است که عجالتا " مشخص نمیکند با چه

معیاری مشغول طبقه بندی جامعه است ومنلا وقتی میگوید لیبرال" دیگر

از دموکرات و رادیکالش سخنی نمیگوید و پا وقتی میگوید "متوسط  دایکر

لزومی نمیبیند آن د وحدد بگری را که این بورژوازی متوسط آن بود همشخص

کند  ,آیا "رقابت "یکی از عوامل طبقه بندی جامعطا ست که در مورداستادان

دادسشکاه وحود ندارد"

ات ایشیادر واقم حاصل منح و نچرید خریان ساررد سلخاندهستند
 ۳به نکا مل آن  ۰منا رز دمسلخا ندد روحخوددلذورا نی یکامل سباید کد هماکنون

جان برکت وباایمانی راسح در مقایل| میریالیسم ابستاد اند و ثریتکسانی

رانمبحورند که میخواهند به آ نها نکویند این دولت پوررواری لیبرال است
و آن یکی خورده بورزوازی سنب کرای واپس نکر ,
 ۵برای اینکهد امنه ا ین د کما نیسم درسال  ۸۴حوب حس نود .ارائه

چند نمونه لا زماست ,سماره اول نشریهکمونیست مییوست  " .ما منوجهشد فا یم
کد راه کوبا ملط بودد و راه خین د رست است ( .نعل ید معنی )  ۰.و کروه از

آنها میبرسد  :چکونه راه کوپا علط بوده » مکر برای مارکسیسم مفعیار صحت .
حر عمل چبز دبکری است و آبا انقلاب کوبا به پیروزی نيانجامیده و آنچه
درعمل به تتیجه رسیده  ,چکونه مینواند علط باشد؟ گروه به آنها میکفت
عما نقد رکه تصاوت نمادرباره علط بودن نجربه کوبا اشتیامو دکما تیک|است .
همانندر هم قضاوتتان دز مورد درست بودن راه چین ناقص است .قصاوت
ما در مورد علط بودن راه کوبا  .شما را از درس آموختن از تجربه کوبا باز

میدارد و این با توصیه لنبن که مطالعه تجربه مبارزاتی همه خلقها رابه
کمونیستها توصیه میکرد  ,مغایرت دارد و قضاوت شم در مورد درست بودن
ره چین .شماً رآبه آلگو بردآری از تجربه چین و آنار مائو میگشاند و آینهر
دو برای یک سازمان کمونيستي » اشتباهی خبران ناپذیراست که در نهایت

آنرا به بی عطی میکشاند .

کروه دیگری که تازه از تب اشتیاق و شیفتگی بیش از حد به انقلاب

کوبا نجات یافته بود  ,ناگهان مداهع آتشینی "انديشه مائوتسه دون از کار
درآ مدهبودو ا علام میکرد که چهگوارا یکی از بزرگترین خائنین به پرولتاریای
جهان است و ازاند يشه مائوتسه دون سپاسگزاری میکرد که گروه را آزپیمودن
این راه خائنانه بازداشته است .

گروه به اینهامیگفت که مارکسیسم را چنان نخوانید که به چنیننتایج
وحشتناکی منجر کردد و توجه آنها را به زندکی واقعی خارج از کتابها فرا

۸۶
میخواند  .باینها میکفهت  .بیینید مبارزات قهرمانانه جه کوارار چد شور و

هیجانی درمیان خلقهای جهان برانگیخته وچدلرزهای بر اندام امپریالیسم
اس مارکسیسم علنی که در آ ن زما ن اجازه انتشار داشست

عبارت بود

یاسم و روبر بونیسمی گمتوسط پس ماند ها ی حزب نود ه وانشهایات
از روتس

پلخانفچاشن " میخورد  ۰رویزپودیسم آنجناد دشمنان قس خوردهکمودیسه

رو بهشعف آوردهبود که همه یکسره روبربودیست شدهبود ند  ۰زیرامیدانستند

که باینصورت بهتر میتوان بر کمونیسم اصیل تاخت و مخصوصا" یکی از
نویسند کا نیکه بمنا سبتمد اخلهنظا میشوروی در چکسلواکی  ۰فرصتی بدست
آوردهبود تا به کموتیسم اصیل بتازد  ,مفصل مورد پاسخکویی کروه قرار

گرفت .

 ۷ال در نوشتن ام .م .هم|  ,همت  ».ترجمه هردوی این آ نارمورد

مراجعه رفیق مسعوددار کرفت .اساسا " یکی از دروغهائی که اپورتونیستها
خ.ا ,عنوان میکنند این است کهدانش
َ
شتن ! تار ما رکسیستی  .اطلاعاتشان
تکوریک آ نهاکم بو وبعلت دو د ست ندان

ازمارکسیسم بسیار سطحی بوده .اینها برای آ نکه خوانندکانشان را بهصحت
کفتارشان متقا عد کنند به جوانی این انقلابیون و جلوکیری پلیس از انتشار

 ۲ثار مارکسیستی اشاره میکنند ,

ولی وا قعیت آنستکه گروه تقریبا  ۰تلیه آتار مارکس» انلس» لنینو

ما ئو رابه زبانهای انگلیسی و فرانسه در اختیار داشت و اکثر بانیانسازمان

آنها ترجمه و برای استفاده درون گروهی تکتیر شد که فقط پارهای از آنها
از یورشهای پلیس جان بدربردو امروز درد سترس است  .همینطور است؟ تثار
پیشگامان  .اعضای گروه در سه سال اول کار خود
تئوریک نوشته خود این

۰

دهها جزوه در موارد مختلف تئوریک » سازمانی ,مبارزاتی و تحلیل شرایط

۸۷

عینیکشورنوشتند که اکثراآً نها درحملات پلیس از بین رفت  .در موردجوانی

آنهانیزکا فی !استبگوئیم که | نکلس وقتیکتاب "وضع طبقه کارگر درانگلستان "
را مینوشت  .فقط  ۴۲سال داشت .

 ۸البته تجربهمنفی بسیار عنی از مبارزات این سالها بجای مانده

که هر سازمان مبارزاتی جدی باید حتما " آنها را مطالعه کند .
 ٩ا -اصولا "اینخصلت درتمام آ ثار رفیق جزنی » در ارتباط بامبارزه
مسلحانه .دیده میشود که گرچه نویسنده دقیقا " نظری را بیان میکند که با
نظرا براز شده درکتاب ام .م .هم| ,همت " .تفاوت اساسی دارد ,هیچگونه

| شارهصریحی بوجود این اختلاف نمیکند  ,رفیق جزنی حتی در موردشرایط
عینی انقلاب که شخصا بهانتقاد از نظر رفیق مسعود میپردازد  ,اشارهای
به شخص وی نمیکند .

این طرزبرخوردرفیقجزنی بانظرات رفیق مسعود دربارهتشوریمبا رزه
مسلحانه  .وقتی با برخوردلیبرالیستی هواداران تثوری مبارزه مسلحانه توام

شد» موجب رشد جریان ناسالمی گشت که تا حد زیادی مسئول بحران
ا ید ثولوژیک امروز سنازمان است  .اکر رفیق جزنی صراحتا " ابراز میکرد کسه
نظرات او در مقابل نظرات تئوری مبارزهمسلحانه قرار دارد و اکر هواداران
این تثوری درهمان آعارانتشار عقاید رفیق جزنی » آنرااز دیدگاه خودمورد

انتقاد قرار میدادند » جریان مبارزه اید ئولوژیک سالمی بوجود میآمد کهدر
نهایت امرموجب نحکیم و تقویّت مبانی ابید ئولوژیک سازمان میشد » درحالی

که اکنون موجب پیدایش جریان ناسالمی شدهاست که تا همینجا نیز زیان
بزرگی به سازمان و بطور کلی به نهضت انقلابی ما زده است .

 -۲ ۰درکتاب " حزب طبقه کارگر در ایران " در مورد تاریخ حزبتوده.

رفیقجزنی ازنظر تاریخی این حزب را دنباله حزب کمونیست ابرانمیداند
و چنینمیکوید ۰.
در سال ۱ ۰۰۳( ۱۲۹۱شمسی )حزب کمونیست ایران اعلام

موجود یت کرد  ,این حزب از شرایطآزاد استفاده کرد و بسرعت رشد یافت
و با کسترش جنبش تودهای » طبقه کارگر رهبری اینجنیش را بدست گرفت .
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نوسانهائیجون جنیش آذربایجان ویانزدهم سهمن را از سرکدراند و مخحفی
۹

سشد ۰.

۰

بنظر میرسد در اینجا اشتباهی صورت کرفنه باشد » زیرا حزب تودد,
نه از لحاظ اید ئولوزیک »نهاز لحاظ سازمانی و نه از لحاظ برنامه مبارزاتی »

هیچگونه ارتباطی باحزبکمونیستآبران نداشته و خود حزب نیز مدعیآن

نیست .تصور اینکه اشتباهی رخ داده .مخصوصا  از اینجا تقویت میشودکه

کیانوری نظبر همین جطه را از نشریه ۱ ٩۳بهمن " بد این صورت نقل
میکند ؛ "درسال بیست , .حزب توده ایران با یک برنامه دکرانیک کار خود
را آعاز کرد  .این حزب از شرایط آزاد استفاده کرد  ۰بسرعت رشد یافت وبا

گستوش جنیشی نودهای ءطبقه کارگر رهبری این جنیش را بدست گرفت .
نوسانهائی چون جنیش آذربایجان و پانزدهم بهمن را از سر کدراندهد و

مخفیشد ( ۰۰۰۰پیام به چریکهای فدائی خلق  -صفحه  -۲۳کیانوری] .

 ۱به بیان دقیق این استنتاج منطقی انعکاس این واقعیت بود که

آنها نه از لحاظ تئوریک و نه از لحاظ عمطی امکان ایجاد یک جریان اصیل
کمونیستی را نداشتند .

 ۲البتهاین درست! ستگمپارهای ازکادرهای رهبری سازمان)! نقلایی

در اسارت دشمن درست بهمانشکل خفت باری رفتار کردند که اسلا فشان

آبهرآمیهاً و بزدیها بانزده سال قبل رفتار گرده بودند ولی آینراً همباید
گفت که درمیان کاردرهابیکها ین سازمان بداخل کشور فرستاد مبارزینی نیز
بود ند که صمیمانه برایپیشبردا نقلاب | برانمبارزه کردندو درا سارتپلیس

نیزرفتآر آفتخار آمیزی درپیش گرفتند ,بایدحسآاب آین کادرهاراً از آن
وهبوان و بنظر ط تا حضودی حختی حساب سازمان در شکل اولیهاشبا وضع
رسوای امروزیش را از هم تفکیک کرد ,

" ۳سازمان پیکار بایداین خطارا با بزرگواری خود ببخشد .بیان

این و اقفیتاز سیر آخود محور بینی آنیست ,بلکه صرفااز واقع بینی است .
این و اقعیتیاستکه امروز نام فدابی برای تودهها یادآ ور کمونیست اصبل

است واين امر که برای خلق ما واقعاخیلی گران و حتی گرانتر از آنچه

۸۹

| پورتودیستها در نقشدایههای دلسوزتر از مادر با ندبه وزاری بیانمیکنند

تمام شده است .خلق عزیزترین فرزندان خودرادرمسیر اینرا هگذارده ولی
بهرحالبه موفقیت بزرگی نیزد ست یافته.عجین شدن نام فدابی باکمونیسم
کار دشمنان خلق را که امروز مبخواهند زیر پوشش مبارزه باکمونیسم جنیش

خلق راسرکوب کنندو تبلیغات خود را براین محور قرار.دهند بسیارد شوار
کرده است .اگر نام فدابی نبود شاید امروز تودههای مردم براحتی اهانت

به کمونیسم را تحمل میکردند آنهم باوجود سابقه خفت باری که حزب توده
برجایگذاشتهبود و کناه آنرا ناآگاهی مردم و تبلیغات دشمن در نظرمردم

به گردن گمونیسم انداخته بود..

کمونیستهای ما اکر بخواهند در مسیر جدی انقلاب گام بردارندباید
این و اقعیترا بیذ برندو آنرادر عمل بحساب آورند  ,ذکراینوا قعیت دلیل

خود محوربینی " نیست بلکه انکار آناز طرف گروههای کوچکی که درمبارزه
ترکت چندانی نداشتند و برای تودههای مردم شناخته شده نیستند دلیل
"خود محور بینی "است .

 - ۴وکیست که نداند در آ نزمانمبارزه مرگ و زندگی در جریانبود
و این نبروهادر خارح از کودمبارزهو حتی در خارح از کشور مشغول نیشخند

و تجهیز تئوریگ خود بودند و واقعا با موقع شناسی و فرصت طلبی قابل
تحسبنی ۱۱بلافاطه پس ازفیام بهمن آنها رادر میدان مبارزه نه درخارج
کشور بلکه د رسرا سر کشورپراکندهد یدیمکه با هزاران دلیل به تثوریمبارزه
مسلحانه میتاختند و در این زمینه نوشتهها بی را که پیش از آن در خارج

چاپ کرده بودندو بعلت  موقعیت خاص مبارزاتی "انتشار آنها در داخل

کشور میسر نبوده تجدید چاپ کردندو با این سلاح تثوریسک و آن سابقه

مبارزاتی در صددبرآًمدند که تابت کنند که بهر حال در آنزمان هم امکان

کار سباسی  -تشکیلاتی آرام و بدون تلفات لااقل زیاد بوده است .

 - ۵صرفنظر از عیب اولیعنی " دوران طفولیت جنیشنوینکمونیستی
ایران "که مسلما از لنین اخذشده و لزومی هم به تطببق آن در شرایط ما
نبوده عبب د بگر (یابه طبقاتی  -اجتماعی انقلاب و تاتیرتحربه کوبا) و

۹۰

مخصوصا این عیب اخیربسیار جالب توجه است ,پایگاه اجتما عی انقلاب که
باید موجب تصحیح مسٌی مبارزه شود و تجربه انقلایات دیگران که قا عدتا

باید باعث عنایتئوریک جنبشهایسابر ملل و از جمله جنبش ملت ماباشد

(و بنظر ما به بهترین نحو !نقلاب کوبا باعث غنای تثوریک انقلاب ایران

شد همانظور که انقلاب چین تاثیر شگرفی بر آن نهاد) بسادگی بعنوان دو
عیب و میکرب مولد بیماری چپ روی در کنار "بیماری طفولیت "میا ید بدون
آنکه نویسنده به صحت این گفتههای خود شک نماید و نیازی بهآن ببیند

که روشن کند که بین این دو عیب و آن عیب اول چه ارتباطی وجود دارد

و اگرضامنصحت عیب اول لنیناست ضامن صحت این دو عیب | خیرکیست

و چه کسی مسئولیت! تبات ایندو امر را بعهده دارد که تجربه کوبا انقلاب

ایران را به مسبر انحرافی  مشی چریکی " کشاند ,
 - ۶مراقب با شید نا اینجاا نتقا دینکرده است که پیش از آن "کمیته

مرکزی " نکردهبا شد .از این پسهم مطلب راد نبال کنید خواهید دید حرف
تازه ی به زبان نمیآورد .
 ۷یکی از بارزترین خصوصیات هممها پورتونیستهای ما آن است که
این اپورتونیستها در سخن و بظاهر ارادتی خاص به لنین میورزند و چنان

حلوهمیدهند کهمخصوصا "بهکتاب "چه باید کرد؟" چون انجیلنگاه میکنند
و بحق هر یک از آنها نیز که به جنگ با آمشی چریکی " برخاسته در میان

اوراق این کتاب سنگرگرفتها ست وتقریبا " تمام استدلالات خود را باجملهای
از این کتاب تطبیق داده ویا بهتر بگويیم جملات اینکتاب را در قالسب
استدلالات خودجا زده ولی بیناین اپورتونیستها و لنین فرق بزرکیهست :

لنین در انقلابی ترین سازمان پرولتاریای زمان خود انقلابیترین خط مشی
مبارزاتی زمان خود را ارائثه میکرد و با انقلا بیترین شیوه ممکن در آنزمان
همراه سازمان خود درمیدان مبارزه معالیت میکرد وبر اساس واقعیات زنده

ومشکلا تی که در جریان مبارزه پیش میامد سازمان » خط مشی وعمل ! نقلابی
خود را مدام تکامل میبخشید و با توجه باین تجا رب سازمانی » ۱سترا تژیسک
و مبارزاتی بود که بانتقاد از نظرات سایر افرادی میپردا خت که در داحل
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جسیشکارکری و يا در خارج از آن و در متن انقلاب روس فعال بودند»
ولی ! پورتونیستهای ما ازتمام تجارب سازمانی » استرا تژیک و مبارزاتی فقط

کناب "چهباید کرد ؟" را در دست دارند وخودهما نطورکه در اینجا صادقانه
اعتراف شدهاسف هیچگونه برنامه سازمانی و مبارزاتی ندارند و در گیرهیچ
عملی نیستند  .آیا اگر لنین بود بهاینها اجازه میداد دربارهخط مشی
مبارزه سخن بکویند ٩

 -۸مسلما "این احکام اصولی و "خطوط عام "از مارکسیسم  -لنینیسم

اخد میشود ولی چه کسی باید قضاوت کند که آنچهاخذ میشود عام استیا

خاص؟ لابد خود | پورتونیستها  ۱اینها متخصصتشخیص عام | زخاص هستند
اینهامیفهمند که مثلا " گفته لنین در اینمورد که آدرهر صورت " بهتریسن

شکل حفظ سازمان رعابت! صول مخفیکاری است یک اصل عام است نهتوصیه

ویژه حزب بلشویک روس در دوران خاصی از زندکیحزب  .لدا اینها خوب

میفهمند که با توجه به عمومیت این اصل سخن چریگهای فداشی داثر بر
اینکه امروز ( در شرایطابران سال  )۹۴دیگر نمیتوان با صرف رعایتاصول

پنهانکاری به بقای سارمان امیدوار بود یک عدول از اصل است  .در بیسن
فقهای | سلام بحنی شبیما ین بحثوجود دارد در خصوص تشخیص آ بات محکم

ومنشابه قرآن و هر فقیهی مطابق تمایلات عملی طبقهای که به آن وابسته
است آباتی را محکم و آبات دبکر را متشایه میداند ؛ اپورتونیسنهای ما نیز

برحسب تما یلات عملی خودا صولیرا از مارکسیسم  -لنینیسم عام میشمارند
وا صول دا یکری را خاص و مخصوصا " در مورد مطالبی که در "چهبایدکرد؟ "

آمد ه هرمطلبی را بیک اصلعام غبر قابل ترداید تبدیل میکنند و آنگاها ست

که میتوانند براحتی بجنگ تثوری میارزه مسلحانه بيایند که قصد دارد با

توجه بهوا قعیات موجود و با اتکاء به روش مارکسیستی  -لنینیستی مشکلات
عملی ومشخص انقلاب اما را حل کند ولی آیا عامترین اصلی که درتعلیمات

لنین پیرامون خط مشی مبارزه آمده این نیست که لنینمیگوید  ":و
مارکسیسم بدون قید و شرط معتقد به یک برخورد تاریخی به اشکال مبارزه
است  .بدون در نظر گرفتن موقعیت مشخص تاریخی هر گونه بحتی در این

۹۲

باره به معنای عدم درک الفبای ماتریالیسم دیالکتیک است  .در مراحصل

گوناگون تحول اقتصادی و در رابطه با شرایط مختلف سیاسی  ۰فرهنگ ملی
شرایط زندگی و عیره اشکالی از مبارزه ارجحیت یافته » عمده میشوند وطبق
1

ن سایر اشکال مبارزه نیز که در درجه دوم و درجات پایین تر اهمیت قرار

دارند تغییر مییابند هر کوششی در رد با تاءیید شکلیاز مبارزه بدون توجه

عمیق به موقعیت مشخص و مرحله مشخص جنیش بمعنای رها کردن چارچوب
مارکسیسم است ( ,ص ۷جنگ پارتیزانی ) .
و آیا همین عامترین اصل در مورد خط مشی مبارزاتی نشان نمیدهد

که صرفا " "درپرتو" "احکام اصولی و خطوط عام " نمیتوان " نظرات موجود
در گروههای ا نقلا بی ابران " را نقادی کرد .
کسی که خود راه مبارزه را نمیداند و بطریق اولی در راه مبارزه گام

نمیزندچه حقی دارد درباره صحت و سقم پویندگان راه مبارزه سخن بکوید
مادر اینجا ایننقل قول نسبتا " طولانی را به این دلیل آ ورد یم کهطبیعت
انتقاد اپورتونیستهارا از تئوری مبارزه مسلحانه بخوبی آشکار میساخت ولی

شایدازاین پسدیگر با آن برخورد نکنیم زیرا خود اعتراف میکنند کمراهی

برای مبارزه اراثئهنمیکنندو ما را با اینگونه افراد کاری نیست  .آنهامیتوانند
چون پروفسورها و آکاد میسین های روس هر چه میخواهند در کلا سیکهای
ما رکسیسم تحقیق کنندو هر یک از جملات این آثاررا که خواستند از دیگری

با اهمیت تر و عامتر جلوهدهند  .تنها کاری که برای ما باقی میماندافشای
اینهاست که خود را مبارز هم جا میزنند ,

 ۹آپورتونیستها زا ینکهما از آبنبست و بحران "در تئوریوعمل
سازمان چریکهایفدا تیخلق ابران سخن میگوئیم بیجهت خوشحالینکنند ,
این آبن بست " و این آبحران " نه دلیل صحت ادعاهای آنها بلکه نتیجه
نفوذ | پورتونیسم در داخل سازمان چریگهای فداتی خلق ابران است  .این
"بن بست " و این "بحران " نه بعلت تطبیق دقیق عمل با تئوری مبارزه
1

1

مسلحانهبلکه بعلت عدول ازآنبوجودآ مده و با بازگشت به آن مرتفع خواهد

شد  ,البته | پورتونیستها میتوانند بخود بیالند که آنها نه از لحاظ تئوریک

۹1۳

و نه ازلحاظ عملی دچار "ین بست "یا "بحران " نشدها ندو امروز هم میتوا نند
براحتی آن سخنانی را بگویند که نه سال پیش میگفتند وهمان روش را در
پیش کبرند که نه سال قبل درپیش گرفته بوداند  ,بلی اپورتونیستها بسیار

خوشبخنند .در کورستان تاکنون شنیده نشده که صوتی از طرف مردگان
صورت گرفته باشد,

۳ ۰الیته کسانی هستند که انتقاداتی بیش از این به نظرات رفیق

جزنی دارند ولی باز هم خود را پشت او پنهانمیکنند و برای ارعاب

مخالفین اینجا و آنجا از او نقل قول میکنند  .از این جملن اند  :نویسنده

یا نویسندگان جزود  پاسخ به مصاحیه رفیق !شرف دهقانی "کهنقش محوری
تاکتیک مسلجانه را در سراسر پروسه قبول دارند و نه عقاید رفیق جزنی که
درمورد مبارزه با دیکتا توری شاه بعنوان یک مرحله استراتژیک » نه درک او

را از پیشاهنگ و نه تشریح او را از وضعیت انقلایی و شرایط انقلاب  .چنینن

کسانی از قول سازمانی چیز مینویسند که یقول خودشاناز آذر سال  ۶۵به
بعد نظرات رفیق جزنی را بعنوان تشوری راهنمای عمل خویش برگزیده!است
و آ زرده میشوند از رفیق شرف که آنها را به بی پر نسیبی متهم میکند .
 ۱شاه باتیرباران رفقای کبیر وقهرمان ما (تره گل » کتیرابی ,طاهر

زاده  ۰کزیمی و مدنی ) درآستانه جشنهای دو هزار و پانصدساله شاهنشاهی
درعمل نشان داد که چه زود فهمیدهاست که گور رزیم شاهنشاهی را همین

مبارزین مسلح پیشاهنک میکنند و امروز آپورتونیستها در "سازمانپیکار "در
باره این مبارزه مسلحانه که بدون آن مسلما " رزیم شاه بحران اقتصادی
سالهای ۵۵بهبعد را شا ید حتیسهل ترا زبحران| قتصا دیسالهای ۳ ۲۴-۹ز سر

میگذ راند به این صورت به ریشخند میگیرند ؛"اگر درطی ۷-۸سالحاکمیت
مشی چریکی این مشی نتوانست نقشی در تشکل » بسیج و تجهیز تودهها
ایفا نماید بر عکس شدت یافتن تضادهای زیر بنایسی

جامعه تعادل و ثبات نظام ضد خلقی و گندیده سرمایهدآری وابسته را یمهم

ریخته و بحران و بن بست ناشی از آن موج مبارزات خود بخودی را بسمت
نابودی نظام حاکم بجریان انداخت " (ص  ۱۵جزوه مختصری از وضعیست

۹۴

سیاسی جامعه جنبش خلق.وتاکتیک کمونیستها -سازمان پیکار در راه آزادی
طبقه کارگر ) .برا ی) ینکهمتوجهبا شیم کهد را ین مورد نیز "سا زمانپیکار " سخنی

سوای اپورتونیستهای کمیتهمرکزی "نمیگوید به اینجمله از ا علذ میسهمواضع
ایدئولوژیک انشعاب توجه کنید ؛ "رشد تناقضات طبقاتی گسترش مبارزات
اعتضابی طبقه کارگر دربهار سال  ۵۵۰نازائی تثزریک و ناتوانی عملی این

جریانرابه رفقابیگه شخصا " در جریان این اعتصا بات قرار دا شتندآ شکارتر

ساخت " (اعلامیه مواضع اید گولوژیک !نشعاب ) .
لنین جنبشهای خود بخودی سالهای  ٩۰قرن تذشته را نسبت به
جنبشهای خودبخودیقبل ازآن در سالهای  ۵آگاهانه :میداند و بااین

اظهار نظر خود تاثیر تمام مبارزاتی که در این میأن توسط روشنفگران روس
صورتگرفته »در اعتلایمحتو ی این مبارزات خود بخودی بحساب میا ورد

ولی | پورتونیستهای ما با استناد بهوسیعترین وعمیق ترین رشا یدآگا هانهترین
مبارزات خود بخودی بعد آزجنگجهاً نید رم در کشوری » نی تا ثیرمبارزات
قبلی راانتیجهمیگیرند  !,ینها تحلیل اوضاع راباین صورت از لنین میآ موزند
آیا این تودههایی که نهضت خود بخودیآنو را بغیابانها کشاند از همان
آ عازتصویرمبا رزین مسلح.نهسال گذشته را در دست نداشتهاند ؟ آیا بهشیوه

آنها جانبازی نمیکردندو مبلغینی که آنها را بسیج میکردند در تمام سخنان
خود از آن مبارزات یاد نمیکردند و هدفها و جانبازینای آنها را تشریح
نمینمودند یا شاه همیشهنمیگفت کهبزرگترین خطر برای آو مبارزینمسلحند

و آیا تا همین جا که اسرار پشت پرده فاش شده نشان نمیدهد که بزرگترین

گرفتاری رژیم شاه سرکوب مبارزه مسلحانه بود و منشاء بسیاری از بحرانهای

دستگامدولتی وجود همین مبارزه بودها ست ؟! پورتونیستها آیا با اثبات! ینکه
میارزهمسلحانه فیج نقشی درکیفیت جنبشهاً یخود بخود یکنونی ند آشتها ند ,

آیاباحکام کنونی کهمیخواهند نقش هر نیرویی جز خود را نفی کنند  ,عملا "

همگاری نمیکنند ؟ اپورتونیستها اگر واقعا " خود را کمونیست میدانند چرا

نقشی را که کمونیستها در مبارزه با رژیم شاه داشتند بخوبی نمیشناسند و

برای مردم توضیح نمیدهند » نفی کلی این نقش بهنفع چه کسی است *جسز

۹۵
حاکمیت موجود ؟

7مراقببا شیدکهمبا د؛ ین | پورتونیشتها انتقادی بیش ازا سلافشان

ر کمیتهمرگزی " کرد هباشند ,دراینعبارت نیز جستجو کنید ببینید چیز

تازهاای مییابید؟ ؛ "این مشی در مقابل قواأنین مبارزه متین طبقاتی قرار

گرفته ونقش روشنفگران و نقش تودهها را در جریانمبارزه طبقاً تی و ا نقلاب
مخدوش و وارونه مینماید  .از پوس عینی تکاءل دیالکتیکی مبارزه طبقاتی

جهیده و میخواهد تما یلات خاصی را بر روندعینی مبارزه اجتماعی تحمیل

نماید  .ین مشی هر چند دروف نار و ازجانب این یا آن نیروی
ما رکسیست  -لنینیست مورد توجه قرار گرفته باش  :از آنجا که به تودهها
و هبارزات آنها بهایی نمیدذهد و سعی در تحمیل مبارزه عدهای روشنفکر
جدا از توده بر مبارزه طبقاتی تودهها دارد » از آنجا ثه عملاً " به رد ونغی

کار سیاسی و تودهای در میان پرولتاریا و عدد ارتقاء تشکل و هدایتمبارزه

آنان میانجامد و باسانشین ساختن سازمان ریشنفتران جد!از توده بجای
سازمان و منزب پرولتری » پرولتاریا را از داشتن حزب سیاسی مستقل خود
محروم کرده و هزمونی این طبقه را در انقلاب دموگراتیف تامین نمینماید

یک مشی انحرافی و غیر پرولتری است " (همانجا سصفحات  11و ۰ )۳۱

 ۳تودهای "همیشهواقم بین است وبرخلاف؛ پورتونیستهای "جوان"

میداد که بالاخره یکروز باید حساب لاف و ثزاف بیهوده را پس داد  ,لذا

بعکس آنچه بعدا " در نوشته "سازمان پیکار " میبینید درا ینجا نویسند هقلم

خود را مهارمیکند وبا قید "در صورت آمکان " همه فعالیتها را مشروط مینماید

و این محکم کاری دور اند یشانهای است  | .پورتونیستهای "پیکار "گویا هنوز
"جوان" (این اصطلاحی است که در مورد بانیان سازمان چریکهای فداتی
خلق! بران عموما "بکارمیبرند وقصد شان نشاند! دنبی) طلا عیآ نها زمارکسیسم

لنینیسماست ) هستندوخود بخود " جویای نام " لذا کسر شأن آنهااستکه با اینگونهعبارات مها فظه کارانه اقدامات وسیم " سیاسی  -تشکیلاتسی"

خود را مقید کنند .
۶۴کلمه " انقلابی  .در این دو نقطه و در بسیاری از نوشته هصای

۹۶
"سازمان پیکار  بصورت حشویزا ئد تگرا رمیشود ,منظور نویسنده درهر مورد
روشن ندیست ولی احتما لا " این کلمه بدرد پلمیک های بعدی میخورد کهتماه

لنگیهای کار به آن نسبت داده شود  ,مثلا "در قطعه قبل در اصطلاح " حزب

طراز نوین و انقلابی " کلمه "انقلابی " زائد است ولی شاید روزی بکار آید ,.
 ۵منظور از منتقد ین کنونی همانهابی هستند که رفیق اشرف در
مصأاحبه خود با عبارت این دبرآمدگان از آنها یاد کردهاست  .اینها

پس از انتقاد "کمیته مرکزی " به انتقاد از تشوری مبارزهمسلحانه برخاستها ند
و همانطور که
در مقدمه این قسمت توضیح دادیم آثار خود را در هرتاریخی
که

بوجودآوردهباشند ,اساسا "د

ر جریان اوج مبارزات اخیر به بازارداد اند ,

 +۶اگر رد این مشی دیگر آرزش تثوریک ندارد گویا برای ثبت زمان
ورود آپورتونیستهای گوناگون و در عین حال همرنگ بمیدان مبارزات اخیر

مردمایران
درتاریخ اآرزش داردزیراهمه این | پورتونیستها و از جملهنویسنده

جزوه"تئوری پیشاهنگ "بانقدیازهمین تشوری وارد صحنه میشوند  .تئوری
مبارزه مسلحانه برای این پهلوانان حکم رخت کنی را پید! کرده.

ولی ایشان فاضلتراز آنند که با اینگونه عبارات از کار وی یاد شود ,

وی قادراست جملاتی بگوید که عمق معنای آنرا در نمییابد ؛ " نسل جدید
چپ هفيشه بابینش خاص به اینمسائل اندیشيده چرا که این مسائل درکنار

همبرای این نسل مطرح شدهبودند و این نسل در واقع بنوعی خاص بایسن
مسائل شرطی شده بود " (همانجا ص  )۰۱بهر حال گویا این جمله را بایسد

نزد روانپزشک برده و کاش هنکا می که ما اینگار را میکنيم نویسنده جزوهنیز
همراهمان باشد تا در مورد بیماری آو نیز با روانپزشک مشورتی کنیم  .بنظر

ما نویسنده "تثوری پیشاهنگ " از این بیماری روانی رنج میبرد :که خود را
علامه دهر میداند و حال آنکه در واقع چنین نیست .

ْ

 ۷شاید این "محدود " کردن کار در واقع نه از آن لحاظ باشد که

بهرحال نویسنده " پیشاهنگ " این قسمت از تثوری را واجد "ا رزش "دوباره

ردگردن د یدهبلکه ماا حتمال میدهیم که تقسیمکاری در بین است  .اگرچنین

|است شگرد بسیا رخوبی است  .در هر جزوه یک قسمت از تئوریمبا رزهمسلحا نه

۹۷

را رد میکنیم  .این پوشش خوبی است بر همان شگردی که ا پورتونیستهای

دیگر با وضوح آنرا انجام میدهند  ,یعنی مثله کردن تثوری مبارزه مسلحانه

و بعد رد کردن قسمتهای جداگانهآن بدون ارتباط با سایر قسمتها .

 ۸از تمام قرائن پیداست که این اعلامیه د ستپخت "کمیته مرکزی "
است ولی حتی اگر کار خود منشعبین هم باشد چون اینها پس از انشعاببه .

حزبتوده پیوستها ند تودهای مچسوب شده نظراتشان منعکس کنند هدموا

مه نطونکهخوانت حنینسبنا 6۳و کالاافل المیای رک
لنینیسم را آموخته است » حق دارد که به عقل سلیم "رفقای پیکار" شک
کند  .او میداند که هیچ جریان اجتما عی نیستکه دارایا نگ طبقا تینباشد
حتی اگرخودادعا کندکه در آخارج از مدار مبارزه طبقاتی " فعالیت میکند ,
 ۴ ۰این رذ یلانهترین کتابی است که در رد مبارزه مسلحانه درابران
نوشته شدهاست .

 ۱در سراسر نوشتههای این کتاب احساس تحقیر نویسنده نسبتبه
این مبارزات قهرمانانه هویداست  .او حتی برای تحقیر "پنج بمب " را آدو
جفت ونیم بمب ذکر میکند ولی شنیدن این امر تعجب آور است که حتی
این شیاد هم برای عوامفریبی از جانبازی چریکها ستایش میکند .
 ۲در این دو قسمت ما بیشتر با عقاید رفیق جزنی برخورد دآریم

که بهر حال با قید خاص خود در این زمینهها اظهار نظر میکند .

 ۳بدلائل امنیتی و برای قابل کنترل بودن این جزوهها معمولا "

تکنی نمیشد و همان نسخه اصلی .پس از مطالعه !اعضای گروه در جای امنی
 9براین .
نگهداری میشد و باین علت یورشهای پلیس این اثر نابود کننده

آثار داشت

 ۷چونمتن واحد بی غلطی|زز؟کتاب "م .م ,هم! ,همت  ,دراختیار ما
نیست ومطالب| زچا پهایمختلفکتا ب! خذ میشودلذ!از ذکر شماره صفحصات

معذوریم  .ضمنا" چون از رفیق مسعود فقط همین یک اثر در دست است هر
کجا میگويیم رفیق مسعود مینویسد » منظور در همین کتاب است .

 ۵در کتاب "یاد داشتهایی در باره استراتزی و تاکتیک جنیشترقی

۹۸
ظر ما اصالت آن موردترد ید
خواهانه ایان منتسب به رفیق جزنی که از نظ

است [ چ۲ونمطالمی درآن امد ها ست  ۲ 5سیاق نوشتههای ریق جزنی در
8۲

وهای آن ارت از تضاد بین علق و امپربالیسم »| تضاد بین کار و

زمده وغبر عمده بردن تضادد :در میننیست وهرسه تضاد درعرض
اع
ولی در صفحه  ۰۱کتاب نبرد با دیکتا توری آمذاداست ؛"تضاداساسی
:۶

دهنان خردهبورژرازی وبورژوازیهلی ),با مپریایسم وبمرژوازی کمپراد بر

است ".

 ۶این مطالب را رفیق مسعود در سال  ۴٩نوشت  .آیا یاوه گویان
منتقدی که به خوانندگان يا شنوندگان خود اطمینان می دهند که چریکهای

فداثیخلق به نیروی تاریخی پرولتاریا وقدرت تشکل "وی ایمان ند رند شرم
نمیکنند ؟اینها :تتیرفیق مسعود و رفیق پویان :باتوجه به تجربههایعینی
گروه "وضع طبقه کارگر "را «رد بررسی قرار میدهند و روحیه و فرهنگ مسلط

بر آنها را در آن زمان بازگو میکنند » مثلاً " رفیق پویان میگوید کهکارگران

ایام بیکاری خود رابهبطالت میگذرانند و تطلیم فرهنگ مسلط شدهاند  ,یا

رفیق مسعود میگوید کارگران آماده پذ برش تعلیمات سیاسی نیستند » فرصتی

برای جنجال و هیاهو براه آنذاختن بر سراین مطلب بدستشانمیآفتد که
اینها بهپرولتاریا ایمان ندارند » قدرت تاریخی وی و نیروی تشکل او را
نمیشناسند  .بهاین باوهگویان باید گفت شاین اولین کتابی گن در ادبیات

مارکسیسم روی نقش تا ریخی پرولتاریا در بر انداختن تمام مشامد جامصه
کئونی تاکید شده و این نقش حتی با خشرشبینی مفرطنشأن داده شدهاست

کتابانگلسینام وضع طبقه کارگردر انگلستان " میبا شد ولی قسمت عمد دای
از همان کتاب مصروف شرح این آ«ر میشود که طبته تارگر آنگلستان در چه

وضع فلاکت باری بسر میبرد و با چه فسادی زندگی میکند  .چندین بار در

۹۹

طول کتاب انلس میگوید "راینکه در این ادلاقهای مخروبه که در میان این
یه

زنان ومرد انني کدیدون پوشش  ۵نی ری هم ریخته ند چه فسادی وجود دارد

از شرح آن شرم دارم" ۰

آيا شرحايین وضم مانع از آنست کهانگلس درهمان کتاب ایمان خود
را به پرولتاریا در بر انداختن «غامیکه دمه آینمفا سد را به او تحمیل کرده

| برازد :رد ؟ اگر رفقای ما پویان و احمزاده دیز انبته بنجرع ,محدود روحیه

وا قعی طبقه کارگر ابران را در نیمه درم سانسهای  ۰2بیان میکنند ولسي در
ههانجا نیز ادمینان خرد را به آینگهیچ نرروبی جز پرولتاریا نمی توانسد

رهبری انقلاب ضدامپریالیستی را در دست بیردو به نتیجه برساندتصریم

«یتنند واز ین ره د.یج تناقصی با ید یگر ندارند و فق منتقدبن تشوری
مبارزه مسنحانه میتوانند با پنهان گردن ؛ ین اعتماد اساسی رفقای ما از

خوانندگان و شنوندگان خویش فرصت صرچی ,ری بدست آورند .

 -۷پیوند ارگاانیکبورز:ازی رابسته بامپریالیسم تضاه خلق با

بورژهآزی وابسته را | ز تضاد خنق با "مپریاألیسم منتزع میکند ونمیتوان آنرا
مستةل از آنتضاد بحساب آورد .

 ۸البته اینکهشاه بعذران یک "چماق بسیار خوشدست اهمیست

خاصیبرای امپریالیسم داشت ؛باز همماهیت رابطهشاه با امپریالیسم راعوض
نمیکند  .کمونیستها در ویتنام پسراز آنکه آنگودین دیم " را سرنگونکردند
ضربه بزرگی بهامپریالیسم وارد ساختندو همانطُور که رفیق لهدوان میگوید

امپریالیسم را دچار "بحرانهای پیدریی " نمودند  ولی این آهمیت خاص
نگود ینبرای | مپریالیسم هرگز باعث نشدکه آنهانگودین دایم را جز یک سگ

زنجیری امپریالیسم چیز دیگری بدآنند
۹٩رفیقجزنی در مورد نقش عمده دیکتاتوری ش 4اه در مرحله کنونی

تا آنجا پیش میرود کموفع رژیم شاه را در مبارزات کنونی با نقش مهاجمین
ژاپنی در انقلاب چین مقایسهمیکند و نتیجه میگیردکه هیا نطور که درآنجا

در یکمرحله تضادبا امپریالیسم زا پن عمده شده بود و همه نیروهایی که

خاضر بود ند با امپریالیسم زا پن بجنگنددر طرفدیگر تضاد قرار میگرفتند

ی

درا یتجا نیزد یکتا توری شاهعمد ها ستوهمهنیروها بی که حاذر ند باد یکتا توری
شاه بجنگند چه خلقی و چه غیر خلقی در طرف دیگر تضاد قرار دارند .

 ۵ ۰خود رفیقجزنی در کتاب پیشاهنگ و توده ص ۱ ۵میگوید ":در
یک مقیاس و سیعتر جای یک دآرو دسته منفور را دارو داسته منفورتر دیگری

پر میکند "۰.
 ۱همانطورکه قبلاهم تذکردادیم رفیقجزنی گرایش به این دارد
که دیکتاتوری شاهراتا حد زیادی

به تمایلات و منافع شخصی شاه و

درباریان نسبت دهد»نه بهاقتضای روا بط تولیدیوابسته به امپریالیسم : .
او در نظر نمیگیردهر ارگان تولیدییا اداری جدیدی که برایا داره کسب

و کار بورژوازیوا بسته در نقطهای از کشور مستقر میشود خود در عین حال .
یک ارگان سیاسی  -پلیسیفعال برای سرکوب خلق است و اساس دیکتا توری
شاه بر هن واحدها که تا دورترین نقاط کشور پنجه افکندند استوار است
واین نظام در اختیار هر کس دیگری نیز قرار گیرد و با بعبارت بهترهرکس
دیگری را هم که باختبار بگیرد همین قدرت را در کفش متمرکز خواهد کرد ,

پایان جلد .اول

بها* ۰۸ :
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