
 

نشريه ويژه بحث 
  درون دو سازمان

   و مجاهدين خلق ايران

  چريكهاي فدائي خلق ايران  
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 مقدمه

     جنبش نوين انقالبی خلق ما با پشت سرگذاشتن 
مرحله تثبيت و گام نهادن در پروسه توده ای شدن 
مبارزه مسلحانه وظايف خطيری را فراروی 

. ونيستی ايران قرار داده استپيشگامان جنبش کم
وحدت نيروهای مارکسيست ـ لنينيست انقالبی يکی 

در اين شرايط . از مبرم ترين اين وظائف ميباشد
، بعلت عدم وجود شرايط "جبهه واحد توده ای"طرح 

عينی تشکيل آن، ميتواند بخشی از انرژی نيروهای 
انقالبی را که بيهوده صرف تشکيل آن ميشود، بهدر 

                           .دهد
جبهه واحد توده "ما برای توضيح نادرستی طرح   
، داليل عدم ۶، در سر مقاله نبرد خلق شماره "ای

يل چنين جبهه ای را تشريح وجود شرايط عينی تشک
                       .    نموديم

نشريه ويژه بحث درون "انتشار خارج سازمانی   
دو سازمان چريکهای فدائی خلق ايران و مجاهدين 

توسط سازمان مجاهدين، ما ) شماره دوم" (لق ايرانخ
را بر آن داشت که با توجه به مطلب نشريه شماره 
اول ويژه بحث درون دو سازمان که حاوی تحليل 

و " جبهه واحد توده ای"های تئوريک درباره 
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همچنين نظرات انتقادی سازمان ما راجع به طرح 
وگيری بود، برای جل" وحدت"مجاهدين درباره مسئله 

از ايجاد انحراف در بين نيروهای مبارز و نشان 
دادن شيوه صحيح و اصولی مبارزه ايدئولوژيک، 

        . مبادرت به نشر خارجی آن بنمائيم
از طرفی، پس از اينکه سازمان مجاهدين خلق   

ايران اقدام به پخش خارجی نشريه شماره دو نمود، 
ی انتشار خارجی اولين شماره آن، از نظر ما نم

توانست مانعی داشته باشد، مضافًا اينکه در سراسر 
اين نشريه حتی يک نکته که بتواند از نظر امنيتی 
برای هر يک از دو سازمان اشکالی ايجاد نمايد، 

                    .وجود نداشت
الزم به توضيح است، از آنجا که اين نشريه برای   

پخش درون دو سازمان تنظيم شده، مطالب آن از 
 اختصاری بيش از آنچه که نشر خارجی فشردگی و

آن ايجاب ميکند برخوردار است، توجه به اين نکته 
  .بفهم دقيق مطالب آن کمک ميکند

              سازمان چريکهای فدائی خلق ايران  
   خورشيدی١٣۵۶تيرماه   
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اخيرًا سازمان مجاهدين خلق ايران، اقدام به پخش 
به " حاد جنبش مامسائل "نشريه ای نموده که عنوان 

نظر به برخورد غيرمسئوالنه و . آن داده شده است
غير اصولی اين سازمان در مورد درج مطالب 
غيرواقعی و تحريف شده در اين نشريه که ممکن 
است منجر به ايجاد تصورات نادرست و ابهامات 
بسياری در مورد جنبش نوين انقالبی خلق ما گردد، 

 هر چند مختصر، در خود را موظف می دانيم فعًال
          .مورد مطالب آن توضيح دهيم

از " جبهه واحد توده ای:بعد از طرح مسئله ايجاد   
طرف سازمان مجاهدين خلق ايران، سازمان ما جهت 
ايجاد بحثی خالق بين کليه اعضاء دو سازمان و 
تشريح هر چه بيشتر مواضع ايدئولوژيک و ارائه 
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انتشار نشريه ای تحليل های تئوريک آنها، پيشنهاد 
به دنبال قبول اين .  نمودبين اعضاء دو سازمان

پيشنهاد از طرف سازمان مجاهدين خلق ايران، اولين 
 از طرف ١٣۵۵شماره اين نشريه در فروردين ماه 

سازمان ما با ارائه تحليل های تئوريک، در رابطه با 
دومين . منتشر شد" جبهه واحد توده ای"رد طرح 

ق قرار بود از طرف سازمان شماره نشريه فو
مجاهدين خلق ايران منتشر گردد، اين نشريه که 
قاعدتًا می بايست به طرح مسائل تئوريک پرداخته و 
بخصوص جهت تبادل نظر و دامن زدن هر چه 
بيشتر به بحثها، مطالب نشريه شماره يک را طرح 
نمايد، در مهرماه همان سال با محتوايی مملو از 

 و تحريف شده و اتهامات بی مطالب غير واقعی
                .اساس انتشار يافت

با توجه به مسائل امنيتی بيشماری که در نشريه   
فوق مطرح شده بود، بنظر ما حتی انتشار درون 
سازمانی آن نيز اقدامی غيراصولی و غيرمسئوالنه 

ولی سازمان مجاهدين خلق ايران، بدون توجه . بود
غيير نام آن نشريه از به اين مساله پر اهميت و با ت
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نشريه بحث درون دو سازمان، چريکهای فدائی "
مسائل حاد "به " خلق ايران و مجاهدين خلق ايران

جنبش ما، دومين نشريه بحث بين سازمان مجاهدين 
، " خلق ايران و سازمان چريکهای فدائی خلق ايران

بدون مشورت و توافق با سازمان ما، آنرا انتشار 
چنين بی مباالتی و اقدامی تا اين حد يک . خارجی داد

غيرمسئوالنه که بدون شک موجب بازگذاردن دست 
رژيم در بهره برداری از اين اطالعات جهت ضربه 
زدن به جنبش انقالبی مسلحانه ايران می گردد، تا 
کنون در جنبش انقالبی نوين خلق ما بی سابقه بوده 

ده و اين اقدام برای ما واقعًا موجب تحير بو. است
            .شديدًا نگران کننده است

سازمان مجاهدين خلق ايران، واقعيت ارتباط ما   
با يک گروه از سازمانهای جبهه ملی در خارج از 
کشور را تحريف کرده و مطالب غيرواقعی بسياری 

الزم به توضيح است که ما با . را عنوان کرده است
يک گروه در درون سازمانهای جبهه ملی خارج از 

ور در ارتباط بوديم، ولی در يکسال اخير بعلت کش
مشخص تر شدن مواضع اين گروه، تغييراتی در 
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نظرات ما نسبت به آنها بوجود آمد و ارتباط خود را 
ما توضيح بيشتر و تحليل خود را ( با آنها قطع کرديم 

در اين باره در فرصتی ديگر در اختيار نيروهای 
              ).مبارز قرار خواهيم داد

اما در مورد اتهام دروغ ارتباط سازمان ما با   
حزب توده، برای ما بسيار مايه شگفتی است، چگونه 
سازمانی که دارای سابقه مبارزاتی در ايران است با 
زير پا گذاشتن مصالح جنبش به چنان روشهای 
غيرانقالبی متوسل ميشود که حتی عيان ترين مسائل 

 می رسد که را مورد سئوال قرار داده و به جائی
بخود اجازه می دهد سازمان ما را متهم به گرفتن 
. امکانات تسليحاتی و مالی از حزب توده بنمايد

انتشار چنين مطالب غيرواقعی جز فريب توده ها 
عيان . نبوده و با مبارزه انقالبی در تضاد می باشد

بودن مواضع ما بر عليه حزب توده، ما را از 
   .بی نياز می کندتوضيح بيشتر در اين مورد 

در اين نشريه سازمان مجاهدين خلق ايران با   
بسياری از مسائل جنبش مسلحانه خلق شتابزده و 
نسنجيده برخورد کرده است، و گاه تا بدانجا پيش 
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رفته که به رستاخيز سياهکل، نقطه عطف مبارزات 
خلق ما و نقطه آغاز جنبش مسلحانه در ايران، با 

که حتی در همين ... (ر شليک اولين تي"عبارت 
اشاره کرده !)" صورتش هم بسيار قابل شک می شود

آيا چنين برخوردی جز بی اعتبار ساختن . است
جنبش مسلحانه خلق ايران معنای ديگری می تواند 

                    داشته باشد؟
ما در اينجا به سازمان مجاهدين خلق ايران   

هشدار ميدهيم که چنين برخوردهای غيراصولی و 
سنجيده، نه تنها ضربه اساسی به حيثيت خود ن

سازمان مجاهدين وارد می سازد، بلکه شديدًا به 
اعتبار جنبش نوين انقالبی خلق ما لطمه خواهد زد و 
الزم است که سازمان مجاهدين خلق ايران بطور 

  .صريح و قاطع در اين باره از خود انتقاد کند
 

  انپيروز باد جنبش انقالبی مسلحانه خلق اير
  مرگ بر رژيم ديکتاتوری وابسته به امپرياليسم شاه 

  سازمان چريکهای فدائی خلق ايران
  خورشيدی١٣۵۶ارديبهشت ماه 
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در باره جبهه
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  درباره جبهه
جبهه اتحاد موقت آن نيروهای سياسی است که      

در مرحله تاريخی مشخص و در شرايط عينی 
که همه مشخص بنابر ضرورتهای مادی مبارزه ای 

آنها را با دشمن مشترکی درگير کرده است بوجود 
هرآنگاه که ضرورتهای مادی تشکيل جبهه . می آيد

در عرصه نبرد پديد آيند اين نيروها بگرد هم آمده و 
با پذيرش ضوابط و هدفهائی که اساسنامه و برنامه 
جبهه نام دارد به مبارزه مشترک بر عليه دشمن می 

                  .پردازند
اسنامه و برنامه جبهه بايد حتمًا و حداقل اس  

دربرگيرنده و تامين کننده عاجلترين خواستهای 
سياسی نيروهای شرکت کننده در آن باشد، بر اساس 
ضوابط و برنامه مشترک ارگانهای جبهه تعيين شده 

ولی بايد ديد . و خظ مشی کار آن مشخص می گردد
م آئی آن ضرورتهای مادی که اين نيروها را بگرد ه

  .ميکشاند چگونه مشخص ميشود
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     اين ضرورتها بر اساس محتوای طبقاتی نيروها، 
هدف مرحله ای شان و شکل يا فرم مبارزاتيشان با 

  .دشمن مشخص ميگردد

   نقش شرايط عينی و شرايط ذهنی
  وده ایـــهه تــــــکيل جبـــــدر تش  

     شرايط عينی مطلوب برای تشکيل جبهه در 
ارزات بورژوا دموکراتيک و توده ای ـ عرصه مب

دموکراتيک در درجه اول با تشکيل طبقاتی نيروهای 
اجتماعی مشخص ميشود و پس از آن با رشد، شکل 
گيری مبارزات اين نيروها و همچنين با سمت گيری 

          .طبقاتی آنها قابل تشخيص است
حال بايد ديد چه وقت ميتوان از تشکيل طبقاتی   

اعی سخن گفت، هرگاه در پهنه نيروهای اجتم
مبارزات سياسی و اجتماعی جامعه سازمانها و 
احزابی ظاهر شوند که توانسته باشند اقشار و طبقات 

باشند و با   سازماندهی کردهبطور نسبیخلق را 
 توده ها به نمايندگی زندگی و مبارزاتشرکت در 

اقشار و طبقات اجتماعی تبديل شده باشند و اين 
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مورد پذيرش آن اقشار و طبقات قرار نمايندگی 
در غير اينصورت نمی توانيم از تشکل . گرفته باشد

به اعتقاد ما . طبقاتی نيروهای اجتماعی سخن بگوئيم
بدون تشکل طبقاتی نيروهای اجتماعی و جريان يافتن 
مبارزات اين نيروها به رهبری و يا حداقل تحت 
ای تاثير سازمانهای سياسی خود شرايط عينی بر

تشکيل جبهه فراهم نخواهد بود و در صورتيکه اين 
امر حاصل شده باشد سمت گيری نيروها کامًال 
مطرح است، اين سمت گيری فرم و محتوای مبارزه 

آن مشغولند مشخص می ه ای را که اين نيروها ب
عواملی از قبيل دشمن مشترک و استراتژی . سازد

محوری مرحله ای مشترک و تاکتيک محوری 
له ای مشترک، ديگر شرايط عينی تشکيل جبهه مرح

  .را مشخص می سازند

  :نقش شرايط ذهنی در تشکيل جبهه

     پس از وجود شرايط عينی مطلوب يا آماده بودن 
پايه های مادی تشکيل جبهه ميتوان از نقش شرايط 

تشکيل آن سخن گفت، در چنين شرايطی ذهنی در 
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توانند به وجود سازمانهای با تجربه و آگاه که ب
درستی خط کار را برای تشکيل جبهه ترسيم کنند 
بسيار اهميت خواهد داشت، در چنين شرايطی نقش 
تحليل گر رهبران و استراتژيستهای سياسی و نقش 
توضيح دهنده سازمانها ميتواند بسيار موثر باشد و در 

در هنگاميکه شرايط . امر تسريع امر کمک نمايد
ر صحيح و در پيش عينی مهياست ارائه خط کا

گرفتن تاکتيکهای مناسب و حتی انتخاب زمان مناسب 
برای طرح مسئله در تشکيل سريعتر جبهه نقش 
تعيين کننده خواهد داشت، ولی اگر شرايط عينی آماده 
نباشد هيچ تمهيدی، هيچ تاکتيکی و هيچ تدبيری راهی 

ايده آلهای ما . برای رسيدن به جبهه نخواهد گشود
  .انند خالق شرايط عينی باشندهرگز نمی تو

  :شرايط مشخص و الزم برای تشکيل جبهه

     ما برای تشکيل هر نوع جبهه ای در عرصه 
پيکارهای طبقاتی و ملی سه شرط اساسی را 
تشخيص ميدهيم، اين سه شرط منعکس کننده 

  .ضرورتهای بنيادی تشکيل جبهه است
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  :اين سه شرط اساسی عبارتند از

ـ استراتژی محوری مرحله ای ٢. ـ دشمن مشترک١
  .ـ تاکتيک محوری مرحله ای مشترک٣. مشترک

تمام نيروهائی که بر اساس پايگاه : ـ دشمن مشترک١
طبقاتيشان در مرحله مشخص تاريخی در تضاد 
اصلی با دشمن مشترکی باشند، بطوريکه به تنهايی 
ه قادر بمقابله با آن دشمن نباشند و يا به تنهايی قادر ب

  .د اين شرط هستندج تضاد نباشند، واحل آن

تمام : ـ استراتژی محوری مرحله ای مشترک٢
نيروهائی که استراتژی محوريشان در مرحله 

   *.د اين شرط هستندجمشخص با هم منطبق باشد وا

 

برای تشکيل دهندگان جبهه گذشته از يکسانی استراتژی مرحله ای  *
قدرت و توان ادامه کاری برای تحقق هدف نيز الزم است ولی برای 

 بخواهند عضو جبهه شوند با پذيرش اساسنامه کسانيکه
  .طبق اساسنامه اشکالی نخواهد بودو برنامه جبهه بر 
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تمام : تاکتيک محوری مرحله ای مشترک ٣
آن نزديکترين هدف ه نيروهائيکه در رابطه ب

  مشخصی را پذيرفتهاستراتژيکی خود شکل محوری
∗∗.باشند

  :مسئله رهبری در جبهه

همانطور که گفته شد اساسنامه و برنامه جبهه بيان 
کننده خواستهای مورد قبول و احترام تمامی نيروهای 

ولی طبعًا . واجد شرايط شرکت در تشکبل جبهه است
نيرو يا نيروهای سياسی قويتر که انعکاس سياسی 

شرکت کننده در جبهه لی صقدرت اجتماعی طبقات ا

 

 يکسانی استراتژی مرحله ای برای تشکيل دهندگان جبهه گذشته از  ∗∗
قدرت و توان ادامه کاری برای تحقق هدف نيز الزم است ولی برای 

 بخواهند عضو جبهه شوند با پذيرش اساسنامه کسانيکه
  .طبق اساسنامه اشکالی نخواهد بودو برنامه جبهه بر 
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هستند در تعيين مواد اساسنامه و برنامه جبهه نقش 
تعيين کننده خواهند داشت و ضمن برآوردن حداقل 
خواستهای مرحله ای ساير نيروها برنامه جبهه را در 

طبيعی . جهت استراتژی کلی خود تنظيم خواهند کرد
است که نيروهای برتر اجتماعی در اداره و هدايت 

.  جبهه نيز نقش تعيين کننده ايفا خواهند کردارگانهای
در يک انقالب بورژوا دموکراتيک رهبری جبهه در 
اختيار بورژوازی ملی و حزب سياسی او خواهد بود 
و در يک انقالب دموکراتيک نوين رهبری جبهه در 
اختيار پرولتاريا و حزب او، حزب کمونيست، خواهد 

  .بود

  :ويژگی جبهه

 هدف ، ضرورت، شکل و شرايط      جبهه بر اساس
. تشکيل خود ويژگيهايی دارد که آنها را بايد شناخت

نامگذاری جبهه بر اساس شناخت دقيق ويژگيها بايد 
  .صورت گيرد
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 که با  در برگيرنده تمام نيروهايی باشدجبهه اگر: مثًال
  .دشمن مشترک درگيرند، جبهه واحد است

در يک جبهه اگر نيروهای ملی و ضد بيگانه را   
کشور بر عليه اشغال و يا اجحاف نيروهای خارجی 

      .در بر بگيرد، جبهه ای ملی است
جبهه اگر برای وصول بيک هدف سياسی ويا   

ارائه راه حل سياسی تشکيل شود، جبهه ای سياسی 
                      .است
يک هدف صرفًا ه جبهه اگر برای حصول ب  

  .نظامی تشکيل شود، جبهه ای نظامی است
 اگر در ميان نيروهائی که توده ها را بسيج جبهه  

کرده اند تشکيل شود، جبهه ای توده ايست و قس 
  .عليهذا

  ٭رابطۀ نيروهای غير عضو با جبهه٭

     در جامعه نيروهای اجتماعی و عناصری وجود 
دارند که ضمن آنکه با رژيم حاکم تضادهايی دارند 

د با جبهه عضو باشند چرا که نميتوانننميتوانند در
اين عناصر با . برنامه و اساسنامه جبهه موافق باشند
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شيوه های خود درخواستهائی را از رژيم مطرح 
،شخصيتهای ملی، ميکنند مثًال نويسندگان، شعرا

روحانيون آزاده از اين قبيل هستند واضحست که اين 
درخواستهايی فقط عناصر بعلت وابستگی طبقاتيشان 

يط دموکراتيک بطور م دارند که ايجاد شراياز رژ
نسبی، آزادی فعاليتهای ادبی و فرهنگی و   آزادی 

ولی ممکن است . قلم و رفع سانسور از آن جمله است
همين عناصر حتی با برنامه جبهه مخالف نيز باشند 
مثًال ممکنست بر عليه جنگ و مبارزه مسلحانه بر 
عليه دشمن مبارزه کنند و مماشات طلبی را توصيه 

 در مقابل اين چنين نيروهايی سياستی جبهه. کنند
هرگاه فعاليت اپوزيسيون آنها مخالف . مشخص دارد

برنامه جبهه نباشد آنرا تأييد ميکند و هرگاه اين 
فعاليت مخالف برنامه جبهه باشد آنرا طرد کرده و 

با توجه به مسائل مطروحه فوق . محکوم ميسازد
ل اينک ميتوانيم شرايط الزم و کافی برای تشکي

. را مورد بررسی قرار دهيم" جبهه واحد توده ای"
سه شرط اوليه " جبهه واحد توده ای"برای تشکيل 

ولی . الزم برای تشکيل هر نوع جبهه ای الزم است



 

  ٢١

تأمين اين سه شرط کافی نخواهد بود چرا که شروط 
واحد بودن و توده ای بودن آن نيز بايد در عمل قابل 

شرايط ايندو شرط، حصول باشد بهرحال با تأمين 
الزم و کافی برای تشکيل جبهه واحد توده ای فراهم 

کمبود هر يک از شرايط الزم سه گانه . خواهد شد
را غير ممکن ميسازد " واقعی"تشکيل هر نوع جبهه 

جبهه واحد "و فقدان هر يک از شرايط پنجگانه ايجاد 
        .را نامقدور می سازد" توده ای

تر شود فقدان هر برای اينکه موضوع روشن   
يک از شروط پنجگانه و نقش نفی کننده آنرا مورد 

  . می دهيمبررسی قرار

  "دشمن مشترک"ـ شرط اول ١

    شرط اول با آنکه بظاهر از بديهيات تشکيل جبهه 
بنظر ميرسد با اين همه واجد دقت نظر و توجهی 
ويژه است، چرا که گهگاه ممکن است در اين زمينۀ 

          .هی رخ دهدبديهی نيز اشتبا
ببينيم دشمن مشترک در هر مرحله چگونه تعيين   

در تعيين دشمن مشترک شرايط عينی و ذهنی . ميشود
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مؤثرند، شرايط عينی در تعيين دشمن مشترک از 
طريق ضرورتهای مادی حرکت جامعه و ديناميسم 
درونی آن مشخص ميشود و شرايط ذهنی حل اين 

 جامعه قابل مسئله بر اساس نقش عنصر آگاه در
طبيعی است که نقش عنصر آگاه . توضيح می باشد

اساسًا درک درست ضرورتهای مادی حرکت 
تاريخی جامعه و کمک به تسريع اين حرکت می 

عنصر آگاهی که در قالب سازمانها و احزاب . باشد
سياسی، بر اساس بينش ايدئولوژيک، تجربه و قدرت 

ر اساس عملی خود نقش ايفا ميکند، در صورتيکه ب
درک صحيح ضرورتهای تاريخی طرح بريزد و 
عمل کند قطعًا در ايفای نقش خود موفق خواهد بود، 
. در غير اينصورت جز ناکامی بهره ای نخواهد برد

هيچ تاکتيکی بدون داشتن يک استراتژی درست 
نميتواند پيروز شود، و همچنين يک استراتژی 

 . شددرست هرگز با شکستهای تاکتيکی نفی نخواهد
حال ببينيم آن شرايط عينی که بطور خودکار   

در هر مرحله . دشمن مشترک را تعيين ميکنند کدامند
از رشد نيروهای درونی يک جامعه مشخص 
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تضادهای متعددی وجود دارند، حرکت اين تضادها 
پروسۀ پويای تکامل آن جامعه را در هر مرحله 

                .مشخص ميکند
ما می آموزد که هر گاه م ديالکتيک به ماترياليز  

 حاوی تضادهای متعددی باشد يکی از آنها پديده ای
ناگزير تضاد اصلی خواهد بود، و گره رشد پديده تنها 

اصلی گشوده با تالش در جهت حل اين تضاد 
ميگردد، در حاليکه بقيه تضادها نقش تبعی داشته و 
بايد در رابطه با حل تضاد اصلی با آنها برخورد 

که رشد و حل تضاد اصلی گشاينده راه شود، چرا 
رشد و حل ساير تضادهاست و ساير تضادها فقط از 

اين . اين رهگذر راه حل عملی خود را پيدا ميکنند
قانونی است جبری و هرگز با خير انديشی و 
مصلحت تخطی نمی پذيرد، اين قانون جبری حرکت 

همچنين ماترياليزم . هر جامعه در هر مرحله است
به ما می آموزد که هر تضاد دارای دو  کديالکتي

وجه و يا دو قطب است که يکی از آنها ميرنده و 
              .ديگری رشد يابنده می باشد

با توجه به اين قوانين نيروهای سياسی در هر   
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مرحلۀ مشخص از تکامل تاريخی جامعه باالجبار در 
 تضاد اصلی جامعه قرار می گيرند، يکی از دو قطب
برًا توسط منافع طبقاتی اين نيروها قطب گيری ج

مشخص ميشود، دقيقًا همين قطب گيری در جهت 
وجه بالندۀ تضاد اصلی در هر مرحله بطور خودکار 

بديهيست اين .  سازددشمن مشترک را مشخص می
مکانيسم که انگيزه مادی و طبقاتی قطب گيری تعيين 
کننده آنست، نفی کننده حرکت آگاهانه پيشاهنگان 

 و اقشار جامعه در جهت اثبات ضرورت طبقات
          .قطب گيری درست نخواهد بود

مثًال اگر در مرحلۀ موجود حرکت انقالبی در   
جامعه ايران يک نيروی سياسی عمدتًا در جهت حل 

 تضاد خلق با بورژوازی تضاد اصلی جامعه که
کمپرادور و امپرياليسم است مبارزه نکند، طبعًا در 

صلی گام برداشته و به جهت حل تضادی غير ا
کجراه خواهد رفت و قسمتی از نيروهای انقالبی را 
که بايد در جهت حل تضاد اصلی تالش کنند، بهدر 
خواهد داد و به اين ترتيب عمًال بوجه ميرنده تضاد 
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اصلی خدمت خواهد کرد و بهمين دليل ضد 
  .انقالبيست

     آن نيروهايی که تضاد اصلی جامعه ايران را 
خلق با فئوداليسم و امپرياليسم ميدانند در حقيقت تضاد 

و در عمل در صف بورژوازی کمپرادور و 
امپرياليسم قرار دارند، چرا که درست کاری را 
ميکنند که در برنامه امپرياليسم است و لذا آگاه يا 
ناخودآگاه در صف نيروهای ارتجاعی جامعه قرار 

ه ب که آن عده از باصطالح مارکسيستهائی. ميگيرند
 توده های دهقانی عقيده  در ميانکار آرام سياسی

دارند و جامعه ايران را با الگوی جامعه چين سنجش 
ميکنند و حتی بميان توده ها ميرفتند و ميروند آيا با 
ما دشمن مشترکی دارند؟ ممکن است بظاهر فکر 
کنيم که بهرحال آنها هم بنوعی با وضع موجود 

ه آنها کسانی هستند که اين در حاليک. مبارزه ميکنند
 مبارزه را با ادراک درستی انجام نميدهند و انعکاس
جريانات انحرافی در جنبش هستند و با ما در تعيين 

دامغانی ـ مثًال گروه . دشمن مشترک وحدت ندارند
 و بقايای فعال ايشان در اين زمره اند و هستند راد
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 گروههای شناخته شده و ناشناخته ای که در اين
  .جهت گام برميدارند و طبعًا راهشان با ما يکی نيست

گروههای مارکسيستی سياسی کار :      نمونه ديگر
دنباله رو سياست خارجی چين هستند، اين گروهها 
که در حقيقت مدل جديد همان معتقدين به تئوری بقاء 
منفعل هستند و اين بار برای توجيه بی عملی و بی 

 آرام و درازمدت در ثمری سبک کار خود از کار
البته توجه ويژه ما در اين . ميان توده ها دم ميزنند

قسمت بحث به سبک کار نادرستشان نيست بلکه به 
دشمن اصلی که خود را با آن درگير می بينند توجه 

عده ای از اين جريانات وظيفه مبرم خود را . داريم
مبارزه با سوسيال امپرياليسم ميدانند و عمًال در جهت 
حل اين تضاد گام برميدارند اين نيروها که دنباله رو 
مطيع سياست خارجی چين هستند در شرايطی که اين 

مبارزه با رژيم ه سياست اقتضاء نکند هرگز حاضر ب
ديکتاتوری شاه که نماينده بورژوازی کمپرادور ايران 

انتظار ه و امپرياليسم است نخواهند شد و کماکان ب
ياهی خود ادامه خواهند داد روز موعود به زندگی گ

اقتضاء کند، با آن " قطب"و تازه چنانچه اگر سياست 
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سيک کار، معلوم نيست چه آبی به آسياب جنبش 
ما می شناسيم گروههايی از اين دست . خواهند ريخت

 و بکار آرام مشغولندرا که سالهاست در کارخانه 
 دستاوردی هم نداشته اند آيا اين دسته از نيروها هيچ

با ما دشمن مسترکی دارند؟ آيا هر کسی که به کار 
آرام سياسی مشغول باشد ميتواند در کنار ما قرار 
گيرد؟ اين گروهها حتی با اعالم مواضع ظاهری، 
رفتار و عملشان در جهت حل تضاد اصلی جامعه 

تفصيل ه اين مسئله را در موقعی ديگر بايد ب. نيست
              .مورد بررسی قرار داد

وههای سياسی کار پيرو حزب توده و يا از گر  
پيرو مشی آن نيز که در ميان معتقدين کار آرام 
سياسی عدۀ قابل مالحظه ای را تشکيل ميدهند سخن 

چرا که آنها اساسًا بورژوازی کمپرادور . نمی گوئيم
ايران را دشمن نمی دانند و قصد دارند بر عليه 

ئی که با آن دست اتحاد بدهند گو" ديکتاتوری شاه"
ديکتاتوری شاه را چيزی بجز ضرورتهای مادی 
حفظ نظام بورژوازی وابسته بچنين قدرتی رسانيده 

  .است
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  "هدف محوری مشترک"ـ شرط دوم ٢

که در مرحلۀ مشخص هدف باشند      اگر نيروهايی 
محوری استراتژيک واحدی نداشته باشند نميتوانند با 

               .هم تشکيل جبهه دهند
نيروهايی باشند که رژيم شاه را و مثًال اگر   

همچنين امپرياليسم را دشمن خود بدانند و معتقد به 
مبارزه مسلحانه نيز برای دست يافتن به هدف خود 

 در يک جبهه قرار می گيرند؟باشند آيا الزامًا با ما
ما نيروهايی را می شناسيم که هدف محوری   

زيه مرحله ايشان آزادی ملتی از قيد ستم ملی با تج
ممکن است حتی . قسمتی از خاک ايران بوده است

اين نيروها بظاهر اين امر را نفی کنند ولی واقعيت 
اين است که استراتژی آنها از طرف دولتهائی تعيين 
می شد که نقشه های جغرافيائی را بشکل نوينی 
درآورده بودند و طبعًا اين اقدامشان نميتوانست مورد 

ليل طبقاتی اين نيروها را بايد البته تح. تأييد ما باشد
در جای ديگری انجام داد ولی الزم بتذکر می دانيم 
که هر نوع تحليل اغراق آميز و غيرواقعی از اين 

  .نيروها ميتواند ما را دچار اشکال سازد
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     وجود رژيم سرکوبگر شاه شرايطی را ايجاد 
کرده است که در ظاهر همه نيروها و همه گرايشات 

لوه ميکنند ولی واقعيت اينست که هم جهت ج
 صفوف مخالفين ديکتاتوری جريانات نادرست نيز در

قرار دارند و بدون يک تحليل علمی و عينی از اين 
جريانات هرگز نبايد مسئله شرکت اين نيروها را در 

  .جبهه مطرح ساخت

  "تاکتيک محوری مشترک"شرط سوم 

 بدهند      نيروهايی که ميخواهند با هم تشکيل جبهه
ميبايست شکل کار اصليشان با هم خوانائی داشته 
باشد اگر جز اين باشد اين نيروها در يک جبهه قرار 

                     .نمی گيرند
مثًال فرض کنيد در جنگهای ملی ضد ژاپنی اگر   

کومين تانگ شکل اصلی مبارزه با اشغالگران را 
تهاجم سياسی به ژاپن از طريق مراجع بين المللی 

ميداد آيا ميتوانست با حزب کمونيست که معتقد قرار 
به مبارزه مسلحانه بر عليه اشغالگران بود در يک 

  جبهه قرار گيرد؟
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     در چنين وضعی حزب کمونيست ضمن 
سازماندهی مبارزه سياسی و تهاجم سياسی بين المللی 
بعنوان يک تاکتيک فرعی عمده قوای خود را صرف 

ل ارتش نجات بخش بسيج نيروهای ملی برای تشکي
ملی ميکرد و حتی با شکل کار سازش کارانه کومين 
 تانگ مبارزه ميکرد و به رفت و روب آن می

مبارزه ايدئولوژيک ه پرداخت و حداقل اينکه دست ب
وسيعی بر عليه آن ميزد تا سازشکاری و تسليم طلبی 

پس نيروها بدون عمل به شکل محوری . را افشاء کند
ون پذيرش آن شکل محوری، اگر مبارزه و حداقل بد

قدرت انجام آن شکل از مبارزه را نداشته باشند، 
            .نميتوانند تشکيل جبهه دهند

کسانيکه به . در ميهن ما نيز اين حکم صادق است  
 مسلحانه بمثابه تاکتيک محوری جنبش خلق تبليغ

ايران معتقد نيستند نميتوانند با کسانيکه باين شيوه 
          .کيل جبهه دهندعمل معتقدند تش

مثًال ما که تاکتيکهای تبليغ مسلحانه را با مفهوم   
همه جانبه و عميق آن بمثابه تاکتيک محوری پذيرفته 
ايم طبعًا نمی توانيم با کسانی که شيوه کار آرام 
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سياسی را شکل محوری مبارزه در شرايط کنونی 
ميدانند تشکيل جبهه بدهيم، چرا که آنها نميتوانند 

آنها عمليات و . مه مشترکی با ما داشته باشندبرنا
فعاليتهای ما را نفی ميکنند و فقط وقتی چشمهايشان 
باز خواهد شد که ما با عمل خود و جلب حمايت توده 

ما نيز . ها صحت مشی خود را اثبات کرده باشيم
متقابًال هر نوع سازش با تاکتيکهای انحرافی و نيرو 

با ی کنيم و نمی توانيم بر باد ده را نادرست تلقی م
پذيرش سبک کار آنها به انفعال سياسی در جامعه 
کمک کنيم و به آن اعتبار بدهيم چرا که آنها نماينده 
. توده ها و پاسخگوی نيازهای مبارزاتی آنها نيستند

ما خود به اتخاذ تاکتيکهای مبارزه اقتصادی و تا 
 حدی مبارزه سياسی در ميان توده ها اعتقاد داريم
ولی کار ما با آنها تفاوتی عظيم دارد و مقايسه کار ما 
. در ميان توده ها با کار آنها اشتباهی بزرگ است

مگر آنکه واقعًا برداشت آنها را پذيرفته باشيم و با 
     . بميان توده ها رفته باشيمدرکی نادرست

ما تا موقعی که عمًال اين نيروها را به شکل   
يم نميتوانيم با آنها محوری مبارزه جلب نکرده ا
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تشکيل جبهه بدهيم، تا آن موقع وظيفه مبرم ما تشکل 
نيروهای جنبش مسلحانه و ادامه کاری در جهت 
گسترش آن خواهد بود در ضمن اينکار ما در عمل و 
در تئوری صحت کار خود را به جريانات انحرافی 

کما اينکه بسيار بودند گروههايی . ثابت خواهيم کرد
 که تحت تأثير مبارزات ما و عليرغم از اين دست

تأثيرات تخريب کننده تبليغات اپورتونيستی راديو 
پيک و انتشارات آنها به جنبش مسلحانه پيوستند 
مبارزه بر عليه اپورتونيسم آشکار و پنهان در مرحلۀ 
تثبيت جنبش مسلحانه ادامه داشته است و در مرحلۀ 

هستيم نيز توده ای شدن آن که در حال راهگشايی آن 
ادامه خواهد يافت بدون مبارزه با اشکال گوناگون 

 جنبش ،اپورتونيسم و اشکال گوناگون انحراف سياسی
هر نوع تسليم و .  نخواهد يافتخلق ما دوام و قوام

سازش با گرايشات اپورتونيستی از ديدگاه جنبش 
  .مسلحانه انحالل طلبانه است نه وحدت طلبانه

  "وحدت اکثريت"شرط چهارم 



 

  ٣٣

     هرگاه اکثريت نيروهای سياسی در سه شرط 
اساسی تشکيل جبهه وحدت داشته باشند و زمينه های 

  واحدذهنی کار نيز مهيا باشد شرايط طرح جبهه
 و ميتوان روی آن کار تبليغی و فراهم ميگردد
                   .توضيحی کرد

عللی واجد شرايط سه ه ولی اگر اکثريت نيروها ب  
ا اينکه کار توضيحی کافی برايشان گانه نباشند و ي

صورت نگرفته باشد، صحبت از جبهه واحد نادرست 
  .است

  "توده ای بودن مبارزه"شرط پنجم 

     مبارزه سياسی و طبقاتی در يک جامعه از لحاظ 
نيروهای شرکت کننده در مبارزه بدو فاز تقسيم 

در فاز اول پيشاهنگان اقشار و طبقات . ميشود
 ميشوند و با ايجاد گروهها و اجتماعی متشکل

اين . سازمانهای سياسی فعاليت خود را آغاز ميکنند
پيشاهنگان اگر واقعًا پيشاهنگان اصيل طبقات و 

وظايف خود نيز درست عمل ه اقشار جامعه باشند و ب
کنند ميتوانند با جلب حمايتهايی در جامعه موجوديت 
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ت سياسی و تشکيالتی خود را تثبيت کنند، و در جه
در . ميدان کشيدن نيروهای اجتماعی فعاليت کننده ب

آن صورت اين سازمانها ميتوانند در جهت بسيج 
نيروهای طبقه يا قشری که ايدئولوژی و منافع آنرا 
پيگيری ميکنند پيش بروند و توده های طبقه و يا توده 

سمت خود جلب کنند و ه های قشری از طبقه را ب
 فاز دوم مبارزه که در چنين صورتی. سازمان دهند

پيشاهنگ و دخول در مرحله خارج شدن آن از مدار 
هرگاه مبارزه در . توده ای شدن است آغاز ميگردد

فاز دوم جريان داشته باشد و نيروهای سياسی بواقع 
 با وجود شرايط حرکت درآورده باشنده توده ها را ب

جبهه واحد توده "چهارگانه قبلی ميتوان مسئله تشکيل 
ا مطرح ساخت و وظيفه مبرم خود را تحقق آن ر" ای

                      .قرار داد
با توجه به اين مسائل طرح همکاری نيروهای   

اپوزيسيون  و يا حتی نوعی جبهه را که قطعًا جبهه 
واحد توده ای نيست ميتوان مورد بررسی قرار داد 
تحليل دقيق طبقاتی نيروهای سياسی و زمينه های 

ها از اقدامات اوليه برای طرح رشد و تشکل اين نيرو
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اين کاريست که بايد با دورنگری الزم و . جبهه است
 همکاری  قالب.با واقع بينی مارکسيستی همراه باشد

نيروها و يا قالب وحدت جبهه ای امريست که پس از 
  .يک ارزيابی درست از نيروها بايد تعيين شود

***  
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  نظری به طرح مجاهدين

  

  

  

دربـــارە 
   وحدتٔەـــــمسئل
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 کنون به نقطه عطفوند جنبش انقالبی ايران ار
ديگری در حيات خود رسيده است، عطفی که نفوذ 

چنين برمی آيد . در بين توده ها مشخص کننده آنست
را " وحدت"که جريان عملی مبارزه دراين مرحله 

در يکسال گذشته تقريبًا تمام . ضروری ساخته است
 خارج کشور به نحوی سازمانهای اپوزيسيون داخل و

از انحاء به تبيين اين ضرورت پرداخته اند در واقع 
مسئله روز انقالب شده است و به " وحدت"اکنون 

همين علت برخورد با مسئله ميبايد با دقت نظر کافی 
                 .صورت گيرد

سازمان ما بنا بدرک ضرورتهای جنبش انقالبی   
ه بود به ال پيش به شکل خاص که بايستسايران چند 

          .پرداخت" وحدت"طرح مسئله 
در آن دوره مسئله استراتژيک مرحله ای جنبش   

حانه بود و لذا وحدت جبهه ای لمسجنبش امر تثبيت 
ردند نيروهايی که در جبهه مبارزه مسلحانه نبرد ميک

          .به اين امر کمک مؤثری ميکرد
ولی اينک مسئله جبهه در شرايطی ديگر با فرم و   

ی ديگری مطرح شده است، در اين مرحله ما محتوا
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تثبيت جنبش مسلحانه را با تمام دشواريها حتی بدون 
مبارزۀ مسلحانه پشت سر گذاشته ايم وحدت نيروهای 

و در پروسۀ توده ای کردن جنبش گام برداشته ايم، 
لذا در اين مرحله ميبايست مسئله جبهه را مورد 

دين در بيانيه سازمان مجاه. ارزيابی مجدد قرار داد
 که" دستاوردهای بزرگ"اخير پس از اشاره به 
در رابطه با روشنفکران و  جنبش مسلحانه پيشتاز

همچنين بخشهای پايين خرده بورژوازی کسب کرده 
اساسی ترين مسئله برای : "است مطرح ميسازد 

نيروهای انقالبی جامعه همينطور سازمانهای مسلح 
تنها ) نيستها هستندمنظور مارکسيست ـ لني(پيشتاز 

جلب حمايت اين اقشار نيست بلکه جلب حمايتهای 
طبقات زحمتکش جامعه و در رأس آنها طبقه کارگر 
و تشکل و سمت گيری ضدامپرياليستی ـ ضد سلطنتی 
. مبارزۀ زحمتکشان روستا نيز بشدت مطرح است

سازمان ما بعنوان جزء کوچکی از جنبش انقالبی 
ی از جنبش مسلحانه پيشتاز ايران و جزء نسبتًا مهم

معتقد است که مسائل مربوط به مناسبات يک سازمان 
مسلح پيشتاز با طبقات زحمتکش خلق نميتواند از 
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مسئله کلی تر مربوط به رابطه کلی جنبش انقالبی با 
اين طبقات و طبيعتًا از مناسبات ميان نيروهای 

 در چنين انقالبی جامعه جدا باشد همچنين ما معتقديم
شرايط خاص از تکامل نيروهای انقالبی و موقعيت 
نيروهای دشمن حل مسئله رابطه جنبش انقالبی با 
طبقات مختلف خلق به حل مسئله وحدت ميان همين 
نيروهای انقالبی خلق و مبارزه بخاطر آن موکول 

                      ".ميشود
مسائل مربوط به "جز چنين است که اگر بگوئيم   

لح پيشتاز با طبقات مناسبات يک سازمان مس
زحمتکش خلق نمی تواند از مسئله کلی تر مربوط به 
رابطۀ کلی جنبش انقالبی اين طبقات و طبيعتًا از 
" مناسبات ميان نيروهای انقالبی جامعه جدا باشد

مطلب واضحی را بيان کرده ايم در واقع کسی پيدا 
نمی شود که در اصل ديالکتيکی ارتباط متقابل پديده 

اما کنه مسئله در اينست که . ماعی شک کندهای اجت
اين ارتباط چه شکلی و اين وابستگی تا چه حد است؟ 
آيا اين وابستگی آنطور که رفقای مجاهد می پندارند 

مناسبات يک سازمان (حياتی و در حد وجود يکی 
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منوط به )  خلقمسلح پيشتاز با طبقات زحمتکش
است ) یمناسبات ميان نيروهای انقالب(وجود ديگری 

رابطه جنبش انقالبی با طبقات مختلف : "که مينويسد 
خلق به حل مسئله وحدت ميان همين نيروهای انقالبی 

    ؟"خلق و مبارزه بخاطر آن موکول ميشود
بقا و رشد يک پديده مشخص قبل از هر چيز به   

اين برميگردد که آن پديده از چه کيفيت درونی 
له برمی گردد در مورد بحث ما مسئ. برخوردار است

تا چه حد در جامعه ) سازمان مسلح پيشتاز(به اينکه 
اين سخن . تثبيت شده و تا چه حد قابليت رشد دارد

سازمان مسلح "کاملتر خواهد بود اگر بجای يک 
يک جناح عمده از نيروهای انقالبی را در " پيشتاز

مثًال مارکسيست ـ لنينيستهايی را که در . نظر بگيريم
ولتاريا تالش ميکنند، بايد زمينه های جهت بسيج پر

رشد اين نيروها را مورد دقت قرار داد و به اين 
سئوال پاسخ داد که جبهه چگونه ميتواند زمينۀ رشد 
اين نيروها را قبل از تشکل خود اين نيروها 

اين سئوالی است که در بيانيه اعالم . سازدوسيعتر
  .مواضع پاسخی برای آن يافت نميشود
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ای مجاهد پس از اينکه اعتقاد خويش را مبنی      رفق
بر لزوم وحدت نيروهای اپوزيسيون جامعه اظهار 

اما چگونه بايد بسمت اين : "ميدارند می نويسند 
اينک سازمان ما تشکيل .... وحدت قدم برداشت؟ 

مرکب از تمام نيروهای خلقی " جبهه واحد توده ای"
خائن و وارد در جبهه نبرد عليه رژيم مزدور شاه 

اربابان امپرياليستش و در رأس آنها امپرياليسم 
 نامريکا را به تمام نيروهای انقالبی و مترقی ايرا

" جبهه واحد توده ای"پيشنهاد ميکند و معتقد است اين 
می تواند اولين قدم الزم و ممکن اين نيروها بسمت 

                  ."وحدت باشد
 در حقيقت اين است که آنچه رفقا مطرح ميکنند  

عين حال که از يک صراحت صوری برخوردار 
اين جبهه چگونه بايد : است سرشار از ابهام است 

 بخود خواهد باشد؟ بعبارت ديگر چه صورت عينی
گرفت؟ اين ابهام در ظاهر بررسی پيشنهاد رفقا را 

                  .دشوار ميسازد
قبل از اينکه نشان دهيم که مبرمترين وظيفه   

استراتژيک ما در شرايط کنونی وحدت نيروهای 
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اپوزيسيون نبوده بلکه شکل ديگری از بسيج نيروها 
اشکاالت و ايرادات تشکيل چنان جبهه ای را . است

  .بيان می کنيم

ـ ضربه پذيری سازمانها و گروههای سياسی ـ ١     
سازمانها و گروههای نظامی به سبب ارتباط با 

جبهۀ واحد توده "سياسی که نتيجه طبيعی شرکت در 
در واقع سازمانها و . است افزايش می يابد" ای

گروههايی با مشی مبارزه سياسی صرف در شرايط 
جامعه ما شديدًا تحت تعرض دشمن هستند چرا که 
نظامی نبودن، اهميت سازمان را کاهش ميدهد و 

قال بوده و در وضعيت تشکيل چنين پديده ای قابل انت
جبهه ای متشکل از سازمانهای سياسی و سياسی ـ 

را برای تعرض بيشتر رژيم به نظامی زمينه 
  .سازمانهای چريکی مساعدتر ميکند

ـ جنبش نوين کمونيستی ايران در مبارزه عليه ٢     
ارتجاع حاکم و نيز در مبارزه عليه اپورتونيسم مسلط 

پس از طی . امعه شکل گرفتبر نيروهای انقالبی ج
 سال تبليغ مسلحانه ما توانستيم نادرستی کار ۵
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سازمانهای سياسی را که بصورت مبارزه سياسی 
صرف بعنوان تنها تاکتيک عمل انقالبی اعمال 

در عمل به بخش عظيمی از نيروهای انقالبی ميشود، 
ما نشان داديم که مبارزه واقعی در اين . نشان دهيم

پيچيده ای از تبليغ مسلحانه، دفاع شرايط ترکيب 
اکنون ديگر بی . مسلحانه و افشاءگری سياسی است

اعتباری شعارهای سازمانهای سياسی يک حقيقت 
ما اين دستآورد جنبش انقالبی را گرامی . عام است

ميداريم و به هيچوجه حاضر نيستيم با اعتبار بخشيدن 
به شيوه های اپورتونيستی مبارزه در هرز روی 

يروهای انقالبی ای که فزاينده و مدام به ميدان ن
تشکيل . " داشته باشيممبارزه روی ميآورند نقشی

در واقع عملی است در جهت " جبهۀ واحد توده ای
اعتبار بخشيدن به سازمانها و گروههای سياسی، 
عملی که موجب نيرومندی سازمانهای معتقد به مشی 

اتژيک بعالوه تضاد استر. مبارزاتی غلط ميشود
درون جنبش مارکسيست ـ لنينيستی ايران با تشکيل 
چنين جبهه ای حل نخواهد شد بلکه اين تضاد تنها و 
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تنها در جريان رشد جنبش انقالبی است که حل 
  .ميشود

ـ هر آئينه از ادای مبرمترين وظيفه ٣     
استراتژيک خويش اجتناب کنيم پرولتاريای جامعه را 

" ک جديد طبقاتیتحر"در شرايطی که از يک 
برخوردار شده از داشتن يک پيشاهنگ واحد محروم 

                      .کرده ايم
اما مبرمترين وظيفۀ استراتژيک جنبش نوين   

کمونيستی کدام است؟ حقيقت اينست که نگاهی به 
ساخت اقتصادی جامعه ايران، رشد سرسام آور 

 بويژه در بخش صنعت سرمايه گذاريهای امپرياليستی
 شدت گرفتن تضاد کار و سرمايه درون و نتيجتًا

طبقه کارگر ميهن ما که در . جامعه را القاء ميکند
جريان يک رشد کمی شگرف قرار گرفته که عمدتًا 
ناشی از تضعيف جبری اقتصادی طبقات ميانه و 

اين امر . حرکت اين طبقات بسمت پرولتاريا است
 ١٠آنچنان شتابان صورت ميگيرد که بدون ترديد در 

ال آينده ما در ايران با يکی از عظيمترين س
دنيای فقر و "متعلق به " اردوهای بيشمار کار"
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پديده ای که به ما اجازه . روبرو ميشويم" بندگی
ميدهد بی هيچ درنگی به ويژگی سوسياليستی انقالب 
ايران ايمان بياوريم، هرگونه تاکتيکی می بايد با 

نکه آنچه که خالصه اي. توجه به اين امر اتخاذ شود
در درون جنبش انقالبی ميگذرد حکايت از گرايش 

ئم التزايد نيروها بسوی آرمان مارکسيسم ـ لنينيسم اد
در واقع اکنون بخش غالب نيروهای انقالبی . دارد

جامعه را مارکسيست ـ لنينيستها تشکيل می دهند و 
هم اکنون ما شاهد .  جناح سريعًا نيرومندتر ميشوداين

ای غيرپرولتری انقالب به نفع نيروهای کاهش نيروه
مارکسيست ـ لنينيست هستيم و اين امر در پروسۀ 
. رشد جنبش انقالبی با شدت بيشتری صورت ميگيرد

در چنين شرايطی که شدت گرفتن تضاد کار و 
سرمايه و نيرومندی جناح کمونيست جنبش انقالبی 
مشخص کنندۀ آنست، وحدت نيروهای مارکسيست ـ 

واقعًا انقالبی بعنوان مبرمترين وظيفه لنينيست 
اين وظيفه دقيقًا . استراتژيک ضرورت می يابد

پاسخی به امر ايجاد ارتباط ما با توده های تحت ستم 
نيروهای مارکسيست ـ لنينيست }  بهاتحاد{اين . است
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معتقد به مشی مسلحانه به جنبش کمونيستی نوين 
يکران ايران توان رشد و هدايت انرژی انقالبی ب

طبقه کارگر را ميدهد، آن چنان انرژی انقالبی که 
بالضروره رشد کمی آن در آينده ای نه چندان دور 
بصورت جنبشهای خودبخودی بروز پيدا ميکند و به 

 رفقای مجاهد .امر هژمونی پرولتاريا کمک ميرساند
گويا منکر انجام چنين امری نشده اند خاصه اينکه از 

حکم با طبقه کارگر عزيمت نقطه لزوم ارتباط مست
اما خطای آنان در اين است که وحدت . کرده اند

نيروهای مارکسيست ـ لنينيست معتقد به مشی 
مسلحانه را به بعد از تشکيل جبهه توده ای تعليق 

" در واقع تعليق به محال است"کرده اند، امری که 
. چرا که چنين جبهه ای زمينه مادی پيدايش نيز ندارد

در چنين جبهه ای کليه نيروهای  : "می نويسد
مارکسيست ـ لنينيست معتقد به خط مشی مسلحانه 

د در يک سازمان واحد سياسی ـ نامکان می ياب
که {اين تصور پيش می آيد ". نظامی متشکل شوند

. در خارج از اين جبهه چنين امکانی وجود ندارد}آيا
حافظه "الزم است بپرسيم آيا در شرايطی که 
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پرولتاريای جامعه فاقد " حافظۀ جمعی"و " تاريخی
يک نيروی پيشاهنگ واقعًا انقالبی است، وحدت 
 نيروهای مارکسيست ـ لنينيست معتقد به مشی
مسلحانه مقدمتر نمی نمايد؟ آيا در جامعه ای که 
هميشه نيروهای پرولتری يا بعنوان زائده ای از 
نيروهای خرده بورژوايی يا بورژوائی ملی، تحت 

های عناصر خرده بورژوا ـ با همان ويژگيهای رهبري
مردد، ناقاطع، فرصت طلب و سازشکار ـ بميدان 
مبارزه آمده اند، خطا نيست اگر اکنون هم که جنبش 

 سال مبارزه عليه ٧٠کمونيستی ايران بعد از 
ياری ه حاکم به شکلی بايسته و بامپرياليسم و ارتجاع 

ا را از داشتن مبارزينی پيگير پاگرفته است پرولتاري
يک پيشاهنگ مشخص، برجسته، مستقل، منسجم و 
متراکم بمثابه يک کل واحد محروم کنيم؟ آيا وجود 
يک نيروی واقعًا انقالبی کمونيستی با ويژگيهای 
فوق، پرولتاريا را به وقوف بر نيروی عظيم طبقاتی 
خويش سوق نمی دهد؟ آيا چنين نيرويی اعتقاد طبقه 

عظيم خود افزايش نمی دهد؟ کارگر را به نيروی 
چنين نيرويی قادر است انرژی انقالبی همۀ طبقات 
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 انقالبی که به امر تحت ستم را در مجرای يک جنبش
کارهای . تحکيم منافع پرولتاريا کمک کند بکار اندازد

تبليغی چنين نيروئی که جبرًا در رابطه با تاکتيک 
صورت ميگيرد در همه " تبليغ مسلحانه"محوری 

ل به اثر بخشی بر روی همۀ طبقاتی که در اين حا
مرحله در صف پرولتاريای جامعه و رو در روی 
امپرياليسم جهانی قرار دارد منتج ميشود و اساسًا 
آگاهی سوسياليستی تحت اين پروسه بدرون طبقه 

بين پرولتاريا و " بگفتۀ لنين . کارگر رسوخ ميکند
ما "  استديگر طبقات جامعه ديوار چين عايق نگشته

سازمان انقالبی کمونيستی متشکل از نمی گوئيم يک 
همه مارکسيست ـ لنينيستهای واقعی، نه آنهائی که به 
نحوی از انحاء بيکی از گردابهای انحراف در 

صرفًا به امر به ميدان کشيدن انرژی "غلطيده اند، 
همچنين در اين زمينه ". انقالبی طبقه کارگر بپردازد

زمان ما تنها حزبی ميتواند در : "می نويسد 
پيشاهنگ قوای انقالبی گردد که بتواند موجبات 
افشاءگريها را واقعًا در برابر عامه مردم فراهم 

دارای مضمون بسيار " عامه مردم"اين واژه . سازد
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اکثريت هنگفت افشاء کنندگانيکه از . وسيعی است
و برای پيش آهنگ شدن (طبقه غير کارگر هستند 

سياستمداران  ∗) طبقات ديگر را جلب کردهمانا بايد
هوشيار و اشخاص خونسردی هستند که حساب کار 

اينها بخوبی می دانند که حتی شکايت . خود را دارند
خطر نيست تا  از دست مأمور دون پايه هم خالی از 

و آنها فقط . روس" فعال مايشاء"چه رسد بدولت 
 ببينند  خواهند آورد کهنزد ماهنگامی شکايت خود را 

 اين شکايت واقعًا ميتواند مؤثر واقع شود و ما يک
برای اينکه ما در انظار . نيروی سياسی هستيم

اشخاص بيگانه دارای چنين نيروئی بشويم بايستی در 
                                                            

بايد توجه داشت که در آن هنگام سوسيال   ∗
رسيده بودند و دموکراتها به پيشاهنگی طبقه کارگر 

مسئله پيشاهنگی جميع نيروها برايشان مطرح شده 
لنين حتی در چنين شرايطی نيز تشکل هر چه . بود

بيشتر پرولتاريا را به حول حزب سوسيال دموکرات 
  .وظيفه مبرم سوسيال دموکراتها ميداند
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 و ابتکار و انرژی خويش بسيار  درجۀ آگاهیارتقاء
و با سرسختی تمام کار کنيم، برای حصول اين 

اگر ما به تئوری و  مقصود هم کافی نخواهد بود
عملی که در حقيقت پساهنگ است برچسب 

و اما آن کسی که با پشتکار . بزنيم" پيشاهنگ"
رابطه درونی محکم با مبارزه "نامتناسب با خرد خود 

خواهد پرسيد و را ستايش ميکند از ما " پرولتاريايی
هم اکنون می پرسد که اگر ما بايد عهده دار فراهم 

ری واقعًا همگانی اعمال ساختن موجبات افشاگ
حکومت باشيم، در اين صورت جنبه طبقاتی جنبش 
ما به چه صورتی متظاهر خواهد شد؟ ـ باين صورت 
که ما سوسيال دموکراتها موجبات اين افشاگريها را 
برای عامه مردم فراهم می سازيم، ـ باين صورت که 
همه مسائلی که در امر تبليغات بميان می آيد همواره 

هيچگونه ح سوسيال دموکراتيک تشريح شده و با رو
چشم پوشی و اغماضی نسبت به تحريفات عمدی و 
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 صورت  باين∗،غيرعمدی در مارکسيسم نخواهد شد
که اين تبليغات سياسی همه جانبه از طرف حزبی 
بعمل خواهد آمد که هم حمله به حکومت بنام عموم 
 مردم، هم پرورش انقالبی پرولتاريا را در عين حفظ

استقالل سياسی وی و هم رهبری مبارزه اقتصادی 
طبقه کارگر و استفاده از آن تصادمات خودبخودی 
وی با استثمارکنندگان را که پيوسته قشرهای جديدی 
از پرولتاريا را بر پا داشته و به اردوی ما جلب می 
نمايد، ـ همه و همه را در يک واحد اليتجزا متحد 

ن صفات اکونوميسم تري ميسازد ولی يکی از مشخص
همانا عبارت است از پی نبردن باين ارتباط و عالوه 

پی نبردن به تطابق بين نيازمندی بسيار مبرم : بر آن 
 پرورش همه جانبه سياسی بوسيله تبليغات(پرولتاريا 

و نيازمنديهای جنبش ) سياسی و افشاگريهای سياسی

                                                            

  . تأکيد از نويسندە اين مطلب است ∗
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 می بينيم که ∗)چه بايد کرد؟". (عمومی دموکراتيک
کيل يک سازمان انقالبی متشکل از همۀ تش

ی که خط مشی مبارزه ئمارکسيست ـ لنينيستها
معنای شانه خالی کردن از ه مسلحانه را پذيرفته اند ب

و بهيچوجه . وظيفه جلب حمايت ساير طبقات نيست
ما ميدان را برای نيروهای اپوزيسيون ديگر خالی 
نميگذاريم بلکه برعکس اين ما هستيم که بنابر 
خصلت رشد يابنده وجوديمان قادر به انجام چنين 

مگر ما نشان نداديم که عمدۀ نيروهای . امری هستيم
انقالبی جامعه را مارکسيست ـ لنينيستها تشکيل 
ميدهند؟ و مگر رشد عينی جامعه و نيز رشد جنبش 

 

ر هدف از آوردن اين نقل قول لنين تکيه ب  ∗
ضرورت تشکل مارکسيستی ـ لنينيستی است و 
همچنين روشن کردن نقش اين تشکل در بسيج طبقات 

  .خلق است
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جنبش را  انقالبی هر دم بيش از پيش جناح کمونيستی
ای مبارزه مبادا قوی نمی کند؟ چه هراس که در فرد

فالن گروه مذهبی حمايت اقشار مختلف خرده 
بورژوازی را نصيب خود کند؟ جلب حمايت طبقاتی 
غير از پرولتاريا بقدرت يک سازمان کمونيستی 

هر آئينه تاکتيکهای ما مبتنی به دستور . برميگردد
تطابق بين نيازمنديهای مبرم پرولتاريا و "معينی 

باشد ما قادر " دموکراتيکنيازمنديهای جنبش عمومی 
خواهيم بود اندک ترين انرژی انقالبی توده ها را 

            .بسود پرولتاريا هدايت کنيم
ما انکار نميکنيم که پيشاهنگان ديگر که   

خواستگاه غير پرولتری اما ويژگی ضد امپرياليستی 
ر بدارند اکنون نيروی قابل توجهی در مبارزه خلق 

. کم را تشکيل ميدهنداحضد امپرياليسم و ارتجاع 
ولی آيا اتحاد با آنها بعنوان مبرمترين وظيفه 
استراتژيک ما بايد تلقی شود؟ جريان عملی مبارزه 
در آينده شايد اين ضرورت را در پيش روی جنبش 

شايد را از اين نظر . نوين کمونيستی قرار دهد
 که تحقق چنين امری همچنان که گفته شد به ميگوئيم
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ازمان انقالبی کمونيستی جامعه و نيز ميزان رشد س
که هر ( به رشد جنبش خودبخودی توده های کارگر 

) دو در يک ارتباط ديالکتيکی با هم قرار دارند
                  .بستگی دارد

اينک اين سئوال پيش می آيد که آيا طرح رفقای   
يک " جبهه واحد توده ای"مجاهد مبتنی بر تشکيل  

 است؟ بنظر ما رفقای طرح مارکسيستی ـ لنينيستی
مجاهد اگر چه در مواردی تحليلهای مارکسيستی 
درستی از شرايط عينی جامعه و همچنين مبارزات 
پيشين خلق ارئه کرده اند، با اينهمه در اتخاذ تاکتيک 
مناسب برای تحقق استراتژيشان توصيه درستی 

  .نکرده اند

*****  
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     های  نامه يکی از شاخه
  دائی خلق ايران  سازمان چريکهای ف

  

  

  

   

  به نشريه مشترک
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                          های نامه يکی از شاخه
                  ايران سازمان چريکهای فدائی خلق
  به نشريه مشترک

                    !رفقای مجاهد
سازمان " بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيک"در   

خود مسائل متنوعی را مطرح کرده ايد که می 
. تی هر يک از آنها بطور جداگانه بررسی شوندبايس

می " جبهه واحد توده ای"در اين نوشته ما به مسئله 
 کتاب مورد بحث به ١٠٢ تا ٧٨صفحه . پردازيم

اين . اختصاص داده شده است" جبهه واحد توده ای"
قسمت را بازخوانی کرده و در طی آن نظر خود را 

                    .بيان ميکنيم
 ٨١ تا آخر پاراگراف اول ٧٨شما از صفحه   

  راوحدت نيروهای مختلف جنبش انقالبی"ضرورت 
" جبهه واحد توده ای"طرح کرده و راه حل تشکيل 

را برای آن پيشنهاد نموده و باالخره ترکيب نيروهای 
از تمام تشکيل دهندۀ جبهه را با عبارت مرکب 

         . مشخص کرده ايدنيروهای خلقی
و اختناق مسلط بر در شرايط حاکميت ترور   
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جامعه، همه مارکسيست ـ لنينيستهايی که در درون 
جنبش نوين کمونيستی قرار دارند همواره وحدت 
نيروهای انقالبی را به مثابه آرمانی بس پر ارزش 

ارج بسيارگذاردن به وحدت نيروهای . در نظر دارند
انقالبی به اين دليل ساده است که اين وحدت توان 

ی خلق را برای درهم شکستن سلطه انقالبی نيروها
. جابرانه امپرياليسم و نمايندگان داخليش بيشتر ميکند

همه مارکسيست ـ لنينيستهای راستين که با تمام 
وجودشان رنجی را که توده های کارگر، دهقان و 

ا، در سديگر زحمتکشان در شرايط سخت و طاقت فر
 کار و در قطعه زمينهای عرصه های فروش نيروی

می برند، عميقًا يز برای گذران بخور و نمير خود ناچ
درک می کنند و برای رهانيدن خلق زحمتکش از 
تسلط مداوم و طوالنی ستم و ديکتاتوری، جان بر 
کف به هرگونه تالش ممکن دست می يازند و بر اين 
اساس برای وحدت يافتن نيروهای مختلف انقالبی در 

ام آنرا يک تشکيالت واحد سخت می کوشند و انج
پيروزی يزرگی برای جنبش انقالبی دانسته و برای 
رسيدن به هدفهای انقالب بعنوان وسيله ای آنرا بکار 
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بزعم ما شما با توجه به نقشی که وحدت . ميگيرند
نيروهای انقالبی در پروسه جنبش انقالبی خلق ما 

بيانيه اعالم مواضع "ميتواند ايفاء کند در 
له وحدت نيروهای مبارز مسئ:به طرح " ايدئولوژيک

پرداخته ) ٧٨صفحه " (ايران چگونه قابل حل است؟
را پيشنهاد " جبهه واحد توده ای"ايد و راه حل تشکيل 

کرده ايد و تشکيل چنين جبهه ای را در نتيجه وجود 
ضرورت حياتی که امروز با تمام صورت در مقابل "

. دانسته ايد) ٧٩صفحه " (انقالبيون قرار گرفته است
ما آيا در شرايط کنونی جنبش نوين خلق ما وحدت ا

نيروهای مختلف انقالبی در چارچوب جبهه واحد از 
برخوردار ....." چنين ضرورت حياتی که "يک 

است؟ آيا در شرايطی که دو يا چند سازمان 
و عناصر مارکسيست ـ  1مارکسيستی ـ لنينيستی

 

در تمام اين نوشته هر جا که سازمان مارکسيستی ـ لنينيستی گفته ميشود   1

  . کمونيستی قرار داردمراد سازمانی است که در درون جنبش نوين
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 لنينيست بطور منفرد به مبارزه انقالبی خود، مستقل
از يکديگر، ادامه می دهند بايد شعار وحدت همه 
نيروهای گوناگون انقالبی را در يک جبهه واحد 
مطرح کرد؟ در اين صورت سازمانها و عناصر 
مارکسيست ـ لنينيست در کجا و در چه وقت به 
وحدت سازمانی و تشکيالتی دست می يابند؟ در 

 و پيش جبهه و پس از تشکيل آن و يا خارج از جبهه
ز تشکيل آن؟ اينها مسائلی است که بايد بطور بنيانی ا

ای خواهد  در اين نوشته به آنها اشاره. بررسی شوند
  .شد

           : چنين گفته ايد ٧٨در صفحه 
اما اگر امروز امر وحدت نيروهای انقالبی نه "  

بدنبال تمايل اين گروه يا خواست آن گروه بلکه بدليل 
ده است که در ضروريات تاريخی ای الزام آور ش

يک طرف آن ديکتاتوری خون آشام و سرکوبگر 
 خائن و در طرف ديگر آن نيازهای رژيم مزدور شاه

رشد و توسعه جنبش انقالبی نوين خلق قرار دارند، 
آری در چنين صورتی آيا نميتوان آنرا امری الزم و 

  "در نتيجه ممکن دانست؟
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ما      به قسمت اول پاراگراف ذکر شده دقت کنيم ش
اما اگر وحدت نيروهای انقالبی نه بدنبال (گفته ايد 

بنظر ما .....) تمايل اين گروه يا خواست آن گروه 
وحدت نيروهای انقالبی هيچگاه در نتيجه خواست و 
تمايل سازمانهای آنها صورت نميگيرد چه دراين 
صورت وحدتی حاصل نشده بلکه سرهم بندی 

ميتواند نقشی گروهی و سازمانی بوجود آمده که نه 
انقالبی در روند جنبش انقالبی خلق ايفا کند و نه 

و در قسمت دوم پاراگراف مورد . ميتواند ديرپا باشد
بلکه بدليل ضروريات تاريخی : (..... بحث گفته ايد

آری، کامًال درست ...). ای الزام آور شده است که 
است که وحدت نيروهای مختلف انقالبی در نتيجه 

ريخی حاصل می شود که چگونگی ضرورتهای تا
" ديکتاتوری خون آشام و سرکوبگر رژيم"وضعيت 

" نيازهای رشد و توسعه جنبش انقالبی نوين خلق"و 
و يا بعبارت ديگر چگونگی موقعيت نيروهای انقالب 
و ضدانقالب، نمودهای آن ضرورتهای تاريخی 

  .هستند
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نيازهای رشد و توسعه جنبش "     اما منظور از 
                   چيست؟"بیانقال
بی ترديد با همۀ افت و خيزها، جنبش نوين خلق   

 سال گذشته توسعه قابل مالحظه ای يافته ۵در طی 
بی ترديد جنبش نوين خلق در پروسه خود . است

 خواهد بود وهمواره با توسعه همراه و همگام بوده 
هر شکست تاکتيکی برای جنبش پيروزی محسوب (

يش تجربه نيروهای مبارز می شود زيرا موجب افزا
جنبش اما اين توسعه ) و غنای تئوری انقالب می شود

 بيشتر خود نوين انقالبی در چه شرايطی برای رشد
    مختلف انقالبی نيازمند است؟وحدت نيروهایبه 

آيا صرف توسعه جنبش انقالبی برای وحدت   
نيازهای رشد و توسعه "کافی است؟ به اعتقاد ما 

 جنبش نوين خلق  شرايطيان کلیب" جنبش انقالبی
بيان کلی، ضرورتهای وحدت نيروهای است که اين 

ضرورتهای . خص کندشمختلف انقالبی را نميتواند م
وحدت از بررسی مشخص، نه بيان کلی نيازهای 

.رشد و توسعه جنبش انقالبی آشکار می شود
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ديکتاتوری خون آشام و سرکوبگر رژيم "اينکه      
شيانه ترين شيوه های ممکن تالش با وح" شاه خائن

ميکند جنبش نوين خلق را از رشد خود بازدارد، 
واقعيتی است روشن در شرايط جامعه ما، اما اين 
واقعيتها فقط آنگاه جزئی از ضرورت وحدت 
نيروهای مختلف انقالبی را تشکيل ميدهد که بررسی 

" نيازهای رشد و توسعه جنبش انقالبی"مشخص 
             .لب کندچنين وحدتی را ط

و باالخره پاراگراف مورد بحث با اين جمله   
آيا ) يعنی در شرايط امروز(آری در چنين صورتی "

امری الزم ) وحدت نيروهای انقالبی را(نميتوان آنرا 
        .تمام ميشود" در نتيجه ممکن دانست

به اعتقاد ما با توجه به توضيحات داده شده امر   
ی بطور کلی امری وحدت نيروهای مختلف انقالب

الزم و در نتيجه ممکن و در شرايط خاص امری 
   .غيرالزم و در نتيجه غيرممکن است

*  *  *  
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در باال بطور " : جبهه واحد توده ای"اما تشکيل 
خالصه نشان داديم که شما وحدت نيروهای انقالبی 
را در شرايط کنونی جنبش از طريق توجه به اينکه 

وج و توانی تازه تر می جنبش انقالبی خلق هر دم ا"
يابد و نيروهای بيشتری به صف انقالبيون و مبارزين 

امری ازم )  کتاب٧٩ص " (راستين خلق می پيوندند
                  .و ممکن ميدانيد

اما به اعتقاد ما اوج گيری هر دم فزونتر جنبش   
 برای وحدت نيروهای مختلف هفقط آنگانوين خلق 

نتيجه ممکن خواهد  و در الزم و کافیانقالبی امری 
بود که تحولی کيفی در وضعيت سازمانهای مختلف 

رابطه مارکسيستی ـ لنينيستی و تحولی کيفی در 
 با طبقه کارگر سازمان واحد مارکسيستی ـ لنينيستی

                   .پديد آمده باشد
نظر سازمان ما دربارۀ مسئله وحدت و تشکيل   

ازمان  ارگان س۶جبهه در سرمقاله نبرد خلق شماره 
همانطور که در اين سرمقاله . ما به روشنی آمده است

ما امروز وحدت بخوبی تشريح شده به اعتقاد 
نيروهای مختلف انقالبی در چارچوب جبهه واحد 
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مشروط و منوط به امر وحدت بين نيروهای مختلف 
            .مارکسيستی ـ لنينيستی است

ما شعار تشکيل جبهه واحد با اين توضيحات،   
ای را در شرايط حاضر جنبش شعاری پيش توده 

رس و نامنطبق با شرايط کنونی جنبش نوين خلق می 
                        .دانيم
 نيروهای تشکيل دهنده جبهه واحد توده ای را شما  

مرکب از تمام نيروهای خلقی وارد در جبهه عليه "
رژيم مزدور شاه خائن و اربابان امپرياليستش و در 

می دانيد ما ) ٨٠ص " (مريکاآ رأس آنها امپرياليسم
آنگاه که " جبهه واحد توده ای"نيز اعتقاد داريم که 

ب از مرک"ل آن فرارسيده باشد بايد ضرورت تشکي
 نيروهايی را ماباشد، اما ش" تمام نيروهای خلقی

بنظر ما آنها ميدانيد که " تمام نيروهای خلقی"مشمول 
تيجه بخشی از نيروهای خلقی را تشکيل نداده و در ن
در اين . نميتوانند در تشکيل جبهه واحد شرکت نمايند

      .باره بعدًا توضيح بيشتری داده ميشود
              : می گوئيد٨١در صفحه   
در چنين جبهه ای کليه نيروهای مارکسيست "    
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ـ لنينيست معتقد به خط مشی مسلحانه امکان می يابند 
".در يک سازمان واحد سياسی ـ نظامی متشکل شوند

                          
شما می گوئيد نيروهای مارکسيست ـ لنينيست که   
يابند   می امکانمتشکل هستند سازمانهای گوناگوندر 
 مارکسيستی ـ درون جبهه به يک سازمان واحددر 

ما می پرسيم يک سازمان . لنينيستی تبديل شوند
 در جبهه شرکت چه عنوانیمارکسيستی ـ لنينيستی با 
نماينده واحد ست که او بعنوان می کند؟ مگر نه اين ا

 پی ريزی و تشکيل جبهه واحد با  درطبقه کارگر
ديگر سازمانها که آنها نمايندگان ديگر طبقات خلق 

در اين صورت جبهه واحد هستند، شرکت می کند؟ 
مرکب از سازمانهای متعدد مارکسيستی ـ لنينيستی و 

         2؟ديگر سازمانها به چه معنی است
                                                            

ست بدون تشکيل جبهه در شرايطی خاص ممکن ا  2
 آنکه سازمان واحدی از هر طبقه ای بوجود آيد
ضرورت پيدا کند و آن در صورتی است که 

 )بقيە زير نويس در صفعە بعد(حرکتهای انقالبی
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همانطور که قبًال (ليل است که درست بهمين د  
ما شعار تشکيل جبهه واحد توده ای را شعاری ) گفتيم

پيش رس ميدانيم چه تا هنگاميکه سازمانهای متعدد 
مارکسيستی ـ لنينيستی ادعای نمايندگی طبقه کارگر 

را دارند در حاليکه هيچيک از آنها موفق نشده اند که 
آورند، ارتباطی ارگانيک با طبقه کارگر بوجود 

 

طبقات مختلف چنان به سرعت رشد کند و اوج بگيرد 
که امکان تشکيل جبهه را مشروط به پيدايش سازمان 

قالبی توده واحد هر طبقه کردن سبب اتالف انرژی ان
در چنين حالتی جبهه ای تشکيل خواهد شد و . گردد

در بطن آن هر طبقه ای سازمان واحد خود را بوجود 
اينکه آيا در شرايط حاضر ما با چنين . خواهد آورد

در انقالب . ضرورتی روبرو هستيم؟ پاسخ منفی است
کوبا تقريبًا با پديدۀ جبهه واحد توده ای که در جنبش 

  . ژوئيه متبلور شده بود روبرو هستيم٢۶ه ارتقاء يافت
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 از آنها نماينده واقعی طبقه کارگر نبوده و در هيچيک
اين صورت بعنوان نماينده اين طبقه نمی توانند در 

  .جبهه واحد شرکت کنند

*  *  *  

نيروهای " کتاب درباره بخشی از ٨١ در صفحه 
  :تشکيل دهنده جبهه واحد می گوئيد" خلقی
کليه عناصر و گروههای مارکسيست ـ لنينيست "  
طور مشخص به کار فعاالنه ترويج سياسی، تبليغ که ب
و نشر و اشاعه انديشه سوسياليستی در ميان خلق ... 

زحمتکش مشغولند می توانند مستقيمًا و يا در اشکالی 
از ارتباط با سازمان واحد مسلح پيشتاز متشکل از 
مارکسيست ـ لنينيست های معتقد به خط مشی 

و در " بال نمايندمسلحانه ـ کار انقالبی خود را دن
وقتی که از معتقدين خط مشی "پاورقی می افزائيد 

سياسی صحبت می کنيم مراد ما مبارزينی هستند که 
بر اصول انقالبی مارکسيسم ـ لنينيسم استوار بوده و 

  ".صادقانه به آنچه معتقدند عمل می کنند
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مالک شما برای شرکت عناصر و !      رفقا
ست در جبهه چيست؟ گروههای مارکسيست ـ لنيني

مالک شما فقط آن است که صادقانه به آنچه معتقدند 
عمل می کنند و اين مسئله مهم نيست که آيا اعتقادات 

جامعه ما تطبيق می کند يا و نظريات آنها با شرايط 
نه؟ که آيا خط مشی آنها بر اساس کاربرد خالقانه 
مارکسيسم ـ لنينيسم برای تحليل نيروهای انقالب و 

" اپورتونيسم بيکران"انقالب حاصل آمده يا نه؟ ضد
حزب توده و نظائر آن نبايد مانع از آن شود که 
اپورتونيسم گروههای معتقد به خط مشی سياسی را 

اينان اگر صادقانه به آنچه . نبينيم و يا نديده انگاريم
معتقدند عمل کنند به نادرستی خط مشی خود پی 

                    .خواهند برد
ان تا آن زمان که دگماتيسم همه وجودشان اما اين  

را در برگرفته و تا آن زمان که سعی می کنند اشکال 
شناخته و تجربه شده مبارزه را بر جامعه تحميل کنند 
. هرگز نمی نوانند صادقانه به آنچه معتقدند عمل کنند

ما قويًا اعتقاد داريم که در درون جبهۀ واحد جائی 
مارکسيست ـ لنينيست برای گروههايی که ادعای 
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بودن را دارند و خط مشی سياسی را می پذيرند 
 ٨٣وجود نخواهد داشت و نظر شما را که در صفحه 

کتاب آورده ايد ناشی از تحليل نادرست نيروهای 
                    .انقالب می دانيم
                 :شما می گوئيد

کلی تباينی با امر بنظر ما کار اين نيروها بطور "  
. حانه گروههای مسلح مارکسيستی نداردمبارزه مسل

 که هم اکنون بخشی از نيروهای خود ما نيز چرا
، در چنين هدفهای اساسی مبارزه مسلحانهمنتهی با 
) کار توده ای مخصوصًا در ميان کارگران(روابطی 

اختالف مربوط به اصل يا سازمان يافته اند، البته 
ن فرع بودن اين خطوط و يا چگونگی ارتباط ميا

محتوی استراتژيک کار سياسی توده ای و کار تبليغ 
که اساسًا خود محتوی کامًال غالب سياسی (مسلحانه 

در پروسه کار در درون جبهه مسائلی است که ) دارد
تکيه ". (واحد توده ای مورد بحث قرار خواهد گرفت

              ).روی کلمات از ماست
با صراحت سخن بگوئيم در درون جبهه واحد   
 ای چه کاری ميخواهيد بکنيد؟ آيا ميخواهيد با توده
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" بحث"به خط مشی سياسی به آقايان معتقدين 
" اختالفات مربوط به اصل و فرع بودن"پيرامون 

کار سياسی و کار تبليغ مسلحانه بپردازيد؟ شما می 
بنظر ما کار اين نيروها بطور کلی تباينی با : " گوئيد 

ح مارکسيستی امر مبارزه مسلحانه گروههای مسل
کار اين "اما ببينيم چه وجه اشتراکی بين " ندارد
امر مبارزه مسلحانه گروههای مسلح "و " نيروها

وجود دارد؟ ما نه از نظر استراتژيکی " مارکسيستی
کار اين "و نه از نظر ناکتيکی وجه مشترکی بين 

و کار گروههای مسلح مارکسيستی ـ " نيروها
" تباين"می بينيم از سرتاپا لنينيستی نمی بينيم و آنچه 

مبارزه مسلحانه هم "زيرا ما معتقديم که . است
در حاليکه آنها معتقدند " استراتژی است هم تاکتيک

شما " مبارزه سياسی هم استراتژی است هم تاکتيک"
گروههای مسلح " کار توده ای"می پذيريد که 

" کار سياسی"مارکسيستی هدفهای اساسًا  متفاوت با 
 به خط مشی سياسی دارد، با اين  معتقدگروههای

 بين اين گروهها با بطور کلی تباينی"حال نه تنها 
کار "يکديگر نمی بينيد بلکه اعتقاد اين گروهها را به 
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توجه داشته باشيم با هدفهای اساسًا " (توده ای
اين نظريه از . دليل اين عدم تباين می دانيد) متفاوت

ظر شيوه تفکر نظر فلسفی ايده آليستی و از ن
زيرا فکر بوجود آوردن وحدت بين . متافيزيکی است

نيروهای مختلف انقالبی چنان در شما بر واقعيت 
غلبه کرده که می پذيريد و می کوشيد وحدتی بين 
نيروهای مختلف انقالبی بوجود آوريد که بين بخشی 
. از اين نيروها هيچگونه خط مشترکی نمی توان يافت

در [ين واقعيت را ناديده گرفته، با اين وجود شما ا
بر ) فکر بوجود آوردن وحدت(نتيجه غلبه ذهنيت 

و سعی در ايجاد وحدت بين اين نيروها را ] واقعيت
شما ماهيت دو پديده را شناخته و آنرا کشف . داريد

يعنی ماهيت کار سياسی معتقدين به خط (می کنيد 
مشی سياسی و کار سياسی ـ توده ای گروههای مسلح 

اما در هنگام بررسی دو ) مارکسيستی را درمی يابيد
پديده در ارتباط با يکديگر و مقايسه بين آنها تفاوت 
عميق ماهيتشان را ناديده می گيريد و صرفًا بر 
اساس تشابه نمودها نتيجه گيری می کنيد و اظهار 
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می داريد که بطور کلی تباينی بين کار اين گروهها و 
  .ی وجود نداردگروههای مسلح مارکسيست

  *  *  *  

                 :٨۵در صفحۀ 
امکان بسيار مناسبی نيز برای يک .... جبهه "  

مبارزه سالم ايدئولوژيک بين نيروهای مختلف 
انقالبی عرضه خواهد کرد ـ بدين ترتيب مبارزه 
ايدئولوژيک از شکل مبتذل غيرمسئوالنه، حرافی 

در جنبش خارج شده (های روشنفکرانه فعلی متداول 
و به نيروی محرکه انقالبی برای وحدتی عميق تر و 

          ."مستحکم تبديل خواهد شد
اصوًال مبارزه ايدئولوژيک در درون سازمان و   

يا حزب که متعلق به يک طبقه است صورت 
ميگيرد، نه در درون جبهه زيرا جبهه متعلق به چند 

، برای )جبهه(مبارزه درونی در آن . "طبقه است
 اين يا آن طبقه نيست، بلکه بمنظور طرد ايدئولوژی

يافتن خطوط مشترکی است که بتواند نيروهای تمام 
طبقات انقالبی را بخود جذب کند و در عين حال 
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هژمونی يک طبقۀ مشخص را بر آنها اعمال نمايد، 
تحميل خصلتهای حزب به جبهه چپ روی و تحميل 
خصلتهای جبهه به حزب راست روی ست و اين هر 

ف اگر منجر به عواقب هالکتبار نشوند، دو انحرا
 نيروهای انقالب آسيب می الاقل به کارآيی

" جبهه"داشتی از ر ب بنظر ميرسد که شما (1)"رسانند
داريد که با برداشت ما اساسًا متفاوت است از اين رو 

چيست " جبهه"ما نظر خود را در اين باره که اصوًال 
                    :می گوئيم

ست مرکب از چند سازمان که جبهه تشکيالتی ا  
. هر يک از آنها نماينده واحد طبقه معينی می باشند

 

تشکيل جبهه در شرايطی خاص ممکن است بدون   (1)
ـ ٨آنکه سازمان واحدی از هر طبقه ای بوجود آيد 

 ـ ارگان سازمان ۶سرمقاله نبرد خلق شماره 
  .چريکهای فدائی خلق ايران
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اين ساخت تشکيالتی بر پايه خطوط و منافع مشترک 
 می آيد و يکی از طبقات شرکت کننده در آن بوجود

. طبقات رهبری خود را بر جبهه اعمال ميکند
محتوی جبهه و در نتيجه نوع انقالب بستگی دارد به 

  .چه طبقه ای رهبری جبهه را بعهده می گيرداينکه 
در نقل قول اخير، شما مسئله ای را مطرح کرديد   

که ما آنرا بصورت سئوال مطرح می کنيم و می 
خواهيم برای اينکه نظرتان برای ما روشن شود به 

        : سئوال مطروحه پاسخ دهيد
منظورتان در اين باره که با تشکيل جبهه،   

ک از شکل مبتذل، غير مسئوالنه، مبارزه ايدئولوژي"
حرافی های روشنفکرانه فعلی متداول در جنبش 
خارج شده و به نيروی محرکه انقالبی برای وحدتی 

  چيست؟" عميق تر و مستحکم تبديل خواهد شد
در اينجا ما ناچاريم يکبار ديگر درباره اينکه   

: چگونه وحدت حاصل ميشود نظر خود را بيان داريم
 از بحث و مذاکره حاصل نميشود اين وحدت هيچگاه

پراتيک انقالب است که وحدت را رشد جنبش، اين 
    .ممکن و عملی، عميق و عميق تر ميسازد
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کدام سازمان که در درون جنبش نوين کمونيستی   
خلق قرار دارد به مبارزه ايدئولوژيک به شکل 
مبتذل، غيرمسئوالنه و حرافی های روشنفکرانه می 

 ميخواهيد با بحث در درون جبهه اين پردازد که شما
شکل مبارزه ايدئولوژيک ناسالم را از بين ببريد؟ آيا 
منظورتان حرافی های وازدگان سياسی بقايای 
 رهبران حزب توده است که سالهاست در خارج به
دريوزگی های سياسی مشغولند، اينان سالهاست که 
پيوند خود را از جنيش خلق ما بريده اند، آيا 

ورتان سازمانهای اپورتونيست رنگارنگ است منظ
که در خارج از کشور در سالنهای کنفرانس به 

 برای رهائی خلق ما ادامه می دهند؟ خود! مبارزه
بياد داشته باشيم اينان نيز در درون جنبش نوين خلق 

بهتر است هر چه روشنتر سخن بگوئيم، . قرار ندارند
وهها و ببينيم از آغاز مبارزه مسلحانه چه گر

سازمانهايی بوجود آمدند؟ جنبش نوين خلق با حمله 
دليرانه دستۀ جنگل سازمان ما به پاسگاه سياهکل 

 شد و از آن ببعد بعنوان يک سازمان آغاز
مارکسيستی ـ لنينيستی معتقد به مبارزه مسلحانه به 
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فعاليتهای انقالبی خويش ادامه داده و توانسته خود را 
گاه ترين نيروهای خلق تثبيت در سطح آماده ترين و آ

نمايد يعنی مرحله اول تبليغ مسلحانه را با موفقيت به 
رساند و مرحله دوم تبليغ مسلحانه، مرحله توده پايان 

سازمان شما، . ای کردن مبارزه مسلحانه را آغاز کند
سازمان مجاهدين خلق نيز از همان سال اعالم 

ی طاموجوديت کرده و بر اساس ايدئولوژی التق
 بعمل انقالبی پرداخت و در اين ۵۴خويش تا سال 

سال رسمًا تغيير ايدئولوژی سازمان خود را اعالم 
و اما گروههای ديگر، گروه ستاره سرخ، . نمود

 گروه ابوذر، ،گروه آرمان خلق، گروه حزب اهللا
گروه رفيق نادر شايگان و چندين گروه ديگر يا 

ی آنها جذب متالشی شده و از بين رفتند و يا بقايا
از آنجا که بدليل اختالف . سازمانهای بزرگ گرديدند

بنيانی ايدئولوژی سازمان ما و ايدئولوژی سازمان 
 امکان ...)تا قبل از انتشار بيانيه اعالم مواضع (شما 

مبارزه ايدئولوژيک بين دو سازمان ما و شما اصوًال 
و بطور کلی ناممکن بوده و ديگر سازمانها چه 

دامشان  و چه غير مارکسيستی هيچکمارکسيستی
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نتوانستند خودشان را حفظ نمايند تا به مبارزه 
ايدئولوژيک بصورت ناسالم و مبتذل بپردازند، در 
اين صورت کدام سازمان و يا سازمانها به مبارزه 
ايدئولوژيک ناسالم پرداخته اند که شما می خواهيد با 

  د؟تشکيل جبهه اين شيوه ناسالم را از بين ببري

  


