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  زندگينامه
  !چريک فدائی خلق، رفيق شهيد حسين رکنی 
    
دوران .  در شهر بندرعباس متولد گشت١٣٣٩چريک فدائی خلق، رفيق شهيد حسين رکنی در سال  

 فرا گرفت و همچون بسياری ۵٧-۵۶ای سالهای  را جنبشهای تودهکرد که ايران  دبيرستان را طی می
در . از جوانان ايران به سياست کشيده شد و به هواداری از سازمان چريکهای فدائی خلق پرداخت

گيری مجدد چريکهای فدائی خلق ايران همراه با تعدادی از رفقا گروهی   پس از قيام، با شکلشرايط
 چريکهای فدائی خلق و بر عليه سياستهای سازشکارانه اپورتونيستهای ايجاد کرد و به هواداری از

رفيق حسين رکنی در تمام طول حيات خويش دمی از تالش . کرده در سازمان به فعاليت پرداخت رخنه
  .جهت گسترش فعاليت چريکهای فدائی خلق و افشای اپورتونيستها بازنايستاد

   
شهرهای ايران، طيف وسيعی به هواداری از سازمان پس از قيام در بندرعباس، همچون ديگر  

برخاسته بودند و با اعالم موجوديت دوباره چريکهای فدائی خلق، گروهها و محافل متعددی به 
از جمله رفقائی بود ) با نام تشکيالتی شاهرخ(رفيق حسين رکنی . هواداری از آن در بندر به وجود آمد
ی فدائی دست به اقدام زد و به کردستان سفر نمود و ارتباطاتی که خيلـی زود برای ارتباط با چريکها

  .با سازمان برقرار کرد و امکاناتی از کردستان تهيه کرد و به بندر برد
   
کرد، در اين زمان اقدام به مصادره ماشين حامل پول  گروه هواداری که رفيق رکنی در آن فعاليت می 

 تومان موجودی آن را به نفع ٨٠٠٠٠٠ نمود و ۵٩ين  فرورد٢٠بانک صادرات بندرعباس به تاريخ 
  .خلق مصادره نمود

   
 موجودی ماشين حامل پول بانک صادرات ۵٩ تير ١در ادامه همين سياست بار ديگر در تاريخ  

.  تومان موجودی آن را ضبط کردند١٢٠٠٠٠٠بندرعباس توسط اين گروه مصادره شد و رفقا مبلغ 
  .سالح شدند حافظ ماشين حامل پول خلعدر اين عمليات کليه افراد م

   
در اين زمان کوششهائی برای متحد کردن همه گروهها و محافل هوادار در بندرعباس آغاز گشته بود  

سرانجام همه اين گروهها و محافل در جنبش . و رفيق رکنی نقش فعالـی در اين ميان به عهده داشت
نظامی -های سياسی  بهمن، هسته١٩آموزی  ش دانش بهمن متحد گشته و در کنار جنب١٩آموزی  دانش

  .سازمان داده شد
   
فعاليتهای گروهها و محافل هواداران و عمليات گروه هواداری که قبًال رفيق رکنی در آن شرکت  

داشت، جو سياسی بندرعباس را به نفع چريکهای فدائی خلق کاناليزه نمود و با متشکل شدن اين 
اکندگی موجود، قدرت تبليغی و رزمی هواداران سازمان در بندرعباس به گروهها و از بين رفتن پر
پارچه گروههای هوادار، مصادره ماشين  اولين نتيجه اين تشکل يک. مراتب بيش از گذشته گشت

 و ضبط کامل موجودی آن به مبلغ ۵٩ دی ١حامل پول نيروی دريائی بندرعباس در تاريخ 
دو تن از . سالح شدند  افراد محافظ ماشين حامل پول خلعدر اين عمليات.  تومان بود٨٠٠٠٠٠٠

تکاوران محافظ ماشين پول به هالکت رسيدند و سه قبضه يوزی و دو قبضه کلت کمری به غنيمت 
ای قرار گرفت که به  متاسفانه در جريان اين عمليات رفيق رکنی مورد اصابت گلوله. گرفته شد

رفيق رکنی را پس از مداوای اوليه به . شدت مجروح نمودهايش را به  اش اصابت نمود و ُشش سينه
در طول سفر، از فرودگاه بندرعباس تا فرودگاه مهرآباد تهران، رفيق . سرعت به تهران منتقل نمودند

ای از درد و ضعفهای ناشی از  عليرغم جراحت بسيار سختی که برداشته بود، کوچکترين نشانه



رفيق رکنی زير نظر بخش . ان رژيم شود، از خود نشان ندادخونريزی زياد، که موجب توجه مزدور
  .پزشکی سازمان در تهران مداوا گشت

نظامی -های سياسی رفيق رکنی خيلـی زود نقش برجسته خود را به عنوان يکی از فرماندهان هسته  
  که رژيم مزدور تشکيالت بندر را زير ضرب گرفته بود،١٣۶٠ خرداد سال ٣٠نشان داد و پس از 

او بعنوان يک انقالبی . نظامی اقدام نمود-های سياسی فعاالنه در جهت سازماندهی مجدد هسته
 ۶٠ خرداد ٣٠ای که منشعبين پس از  ای، يک چريک فدائی خلق در مقابل انشعاب غيراصولـی حرفه

همه به سازمان تحميل کردند ايستاد و قاطعانه به دفاع از مواضع چريکهای فدائی خلق برخاست و با 
وجود کوشيد تا عليرغم شرايطی که انشعاب به وجود آورده بود، ارتباطاتی را که در اثر ضربات 

های  آوری کند و قدرت آتش هسته پليس قطع شده بود مجددًا برقرار سازد، امکانات پراکنده را جمع
ری انقالبی نظامی را مجددًا افزايش دهد و بدينترتيب نشان داد که با ايمان راسخ به تئو-سياسی

، "چريکهای فدائی خلق ايران"و سازمان انقالبی آن "  هم استراتژی، هم تاکتيک-مبارزه مسلحانه "
قادر است که در هر شرايط دشواری، با غلبه بر مشکالت، در جهت گسترش هر چه بيشتر مبارزه 

  .مسلحانه گام بردارد
   
  :توان از عمليات زير نام برد رين آنها میت رفيق رکنی در عمليات زيادی شرکت داشت که از برجسته 
، که در اين ۶٠ خرداد ١٠ مصادره ماشين حامل سالحهای سپاه پاسداران بندرعباس در تاريخ - 

  .که محافظ ماشين حامل سالح بود، به هالکت رسيد" ذاکری"عمليات پاسدار منفوری به نام 
 ٢٠در تاريخ " محمد ثقايی"و " مشيریعبدالصمد ش" اعدام انقالبی دو پاسدار منفور به نام - 

عبدالصمد شمشيری پاسدار .  در مقابل ساختمان اصلـی سپاه پاسداران بندرعباس۶٠ارديبهشت 
" صنم قريشی"منفوری بود که به دليل سازماندهی باندهای سياه در بندرعباس و به شهادت رساندن 

جالب توجه است که . دنامی ُشهره بودکه يکی از هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران بود، به ب
  .ای اين اعدام انقالبی را عملـی آنارشيستی خواند سازمان مجاهدين خلق طی اعالميه

، عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران و عضو شورای مرکزی حزب "يوسف دقت" اعدام انقالبی - 
  .۶٠ مرداد ٢٢ريخ جمهوری اسالمی و رئيس روابط عمومی سپاه پاسداران بندرعباس در تا

   
 در يک درگيری نابرابر خيابانی با ۶٠ آبان ٢٨در تاريخ ) شاهرخ(سرانجام رفيق حسين رکنی  

رفيق رکنی در طی اين درگيری بار ديگر عزم . پاسداران امپرياليسم در بندرعباس به شهادت رسيد
جريان . ان به نمايش گذاشتاستوار و اراده آهنينش را در راه رهايی پرولتاريا و خلقهای سراسر اير
 يک ۶٠ آبان ٢٧در تاريخ . درگيری خيابانی رفيق رکنی خود گويای جسارت و شهامت رفيق است

سلول انتشاراتی در بندرعباس مورد شناسايی مزدوران رژيم قرار گرفت و پاسداران خانه مزبور را 
ح روز بعد رفيق رکنی که در همان صب. در نتيجه منطقه کامًال ميليتاريزه شد. مورد حمله قرار دادند
رفقا . رود و يکی ديگر از رفقا قرار داشت، به سر قرار می" افکن احمد پيل"منطقه با رفيق شهيد 

گيرد و شروع  چندان از هم فاصله نگرفته بودند که رفيق رکنی در حلقه محاصره پاسداران قرار می
شوند  رسد و دو مزدور ديگر زخمی می هالکت میکند که در نتيجه آن يک پاسدار به  به تيراندازی می

در همين زمان دو . رسد گيرد و به شهادت می ولـی متاسفانه رفيق رکنی مورد اصابت گلوله قرار می
رسانند و با  رفيق ديگر برای رهانيدن رفيق رکنی از حلقه محاصره خود را به منطقه درگيری می

افکن مورد اصابت گلوله پاسداران قرار گرفته و در  شوند که رفيق احمد پيل پاسداران درگير می
، "باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی است زنده"، "باد خلق  زنده"داده  حاليکه شعار می

رفيق سوم پس از درگيری با مزدوران و با . رسد به شهادت می" درود بر رفيق اشرف دهقانی"
  .گيری دور شدحمايت مردم به سالمت از منطقه در

   



به پيمانی که با خلق خويش بسته بود، تا آخرين لحظه وفادار ماند ) شاهرخ(به اين طريق رفيق رکنی  
 خلقهای ايران گام  ضد امپرياليستیو با نثار خون خويش در جهت بارور کردن درخت تناور انقالب

  .يادش جاودان و راهش پر رهرو باد. برداشت
   
  راهمانبا ايمان به پيروزی  
  چريکهای فدائی خلق ايران 
  ماه  بهمن 

١٣۶٢   
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقدمه
    
ای از بحثهای  مجموعه)" ۶٠تحليلـی بر انشعاب تحميلـی سال (بر ما چه گذشت "جلد دوم کتاب  

  .زده است تئوريک درون سازمان تا قبل از انشعاب است که حول مصاحبه دور می
   
باره   درباره ماهيت دولت و موضعی که مصاحبه در اين۵٨ل چند نوشته است که در سال بخش او 

، شامل بحثهايی است که "جبهه شمال"ای درباره  شود و بخش دوم عالوه بر مقاله بحث میگرفته بود 
اين دو مرحله بحث درباره مصاحبه و همچنين .  به وجود آمده بود درباره کليت مصاحبه۵٩در سال 

  .در کتاب جلد اول تشريح شده است" جبهه شمال" در رابطه با ديدگاه های نقد
   
اصالحات و "و " درباره مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی"در بخش اول در ابتدا دو مقاله به نامهای  

پيوست، " آرخا"که در جريان انشعاب به " د"از رفيق " انتقاداتی به مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی
  .آمده است

   
پاسخی به " ، انتقاد از مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی)د(در رابطه با جزوه رفيق "مقاله سوم به نام  

ای از  پس از آن مجددًا مقاله. نگاشته شده است" چفخا"باشد که توسط يکی از رفقای  اين دو مقاله می
که " ه با رفيق اشرف دهقانی، انتقاد از مصاحب)د(پاسخ به در رابطه با جزوه رفيق "به نام ) د(رفيق 

به ) د(در مورد نقد رفيق "باشد، درج شده است و پنجمين مقاله به نام  پاسخی به نقد مقاالتش می
ای است از چريک فدايی خلق رفيق شهيد بهزاد مسيحا که در  مقاله" مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی

  .نگاشته است) د(پاسخ به نظرات رفيق 
   
که درباره " آرخا"نگذاران تشکيالت از بنيا) ج(ای است از رفيق ن مقاله، مقالهدر بخش دوم، اولي 

و مبارزه " جبهه شمال"نظر اين رفيق درباره  در اين مقاله نقطه. نوشته شده است" جبهه شمال"
  .مسلحانه در کردستان مطرح شده است، ديدگاههايی که در جلد اول کتاب درباره آنها بحث شده است

   
 ديدگاه هاینقد "ای به نام  ابتدا مقاله. است" مصاحبه"قاالت مباحثاتی است که درباره کليت بقيه م 

شد، درج گرديده " آرخا"شکيالت که از بنيانگذاران ت) خ(از رفيق " مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی
  .است

   
" از مصاحبه) خ(نظری به نقد رفيق "و )" خ(پاسخ به مقاله اول رفيق "دو مقاله بعدی به نامهای  

پس از آن مقاله ). خ( نوشته شده که پاسخی است به مقاالت رفيق" چفخا"از رفقای " ر"توسط رفيق 
درج گرديده است که در آن "  مصاحبه با رفيق اشرف دهقانیديدگاه هاینقد "، به نام )خ(بعدی رفيق 

  .گرفته است" مصاحبه"مواضع کامًال روشنی بر عليه " خ"رفيق 
   
نوشته " چفخا"توسط يکی از رفقای " مبارزه ايدئولوژيک يا جنجال درون سازمان" آخری به نام مقاله 

ای درست که با  اين مقاله کوشش کرد تا مبارزه ايدئولوژيکی درون سازمانی را به عرصه. شده است
" تیمواضع جزنيس"پراتيک انقالبی رابطه تنگاتنگی دارد بکشاند و ماهيت بحثهائی را که درباره 

گر چه انشعاب غيراصولـی اين فرصت را . نمودند، آشکار سازد مصاحبه انرژی سازمانی را تلف می
از سازمان ما گرفت تا بحثها آنگونه که مورد نظر ما بود به مسيری صحيح هدايت شود، اما آنچه که 

  .شده در اين مقاله را به خوبی نشان داد در اين دو سال گذشت، صحت نظرات مطرح
   



 ***********                                                 
شده در جلد اول کتاب را به دقت  دهد که مباحث مطرح چاپ اسناد فوق به خواننده اين امکان را می 

طور غيراصولـی بر سازمان ما  ترتيب درباره انشعابی که به مورد مطالعه و تعمق قرار دهد و بدين
در عين حال چاپ اين اسناد جلوی طرح هر گونه بحث غيراصولـی را . مايدتحميل گشت، قضاوت ن

دهد که به دور از هر گونه جنجال و هياهو درباره صحت و سقم  نيز سد خواهد نمود و به ما امکان می
به اميد آنکه تمامی اين کوششها در جهت غنای هر چه . اين يا آن مسئله به مسائل اصلـی بپردازيم

  .ات جنبش کمونيستی ايران باشدبيشتر تجربي
   
  با ايمان به پيروزی راهمان 
  چريکهای فدايی خلق ايران 
  ماه  بهمن 

١٣۶٢   
   

  :تذکر
    
هايی که در مقاالت  بايست هيچ تغييری داده نشود، در نتيجه شماره صفحه چون در چاپ اين اسناد می 

. تاب تطابق خود را از دست داده است چاپ اين ک دردر نتيجه. آمده است منطبق با متن اصلـی است
  .خواهيم در مطالعه اين مقاالت به اين امر توجه نمايد بنابراين از خواننده می

   
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "مصاحبه با رفيق اشرف"درباره 
    
من با اين مصاحبه، چه از نظر محتوای آن و چه از نظر شکل بيان رفيق اشرف در شرايط کنونی  

  چرا؟. هستممخالف 
   
اصوًال يک سازمان کمونيستی چه وقت و در . ابتدا بگذاريد مسئله را از يک ديد کلـی بررسی کنيم 

تواند نقش يک سازمان پيشاهنگ پرولتری را ايفا کند؟ به نظر من وقتی دارای  تحت چه شرايطی می
  :تعينات زير باشد

 به مثابه تئوری انقالبی که راهنمای عمل لنينيسم -  يعنی پذيرش مارکسيسم-وحدت ايدئولوژی . ١ 
  .گيرد سازمان قرار می

 يعنی تجلـی مشخص وحدت ايدئولوژيک در پراتيک مبارزه انقالبی است، يعنی -وحدت سياسی . ٢ 
تحليل صحيح از وضعيت اقتصادی جامعه و : تلفيق تئوری عام با شرايط خاص و آن عبارت است از

ه آنها و ارزيابی صحيحی از اوضاع سياسی و موضع طبقاتی آرايش نيروهای طبقاتی و مبارز
حکومت و سپس بر اساس آن اتخاذ استراتژی و تاکتيک بر مبنای اين تحليل، يعنی پاسخ درست و 

روشن به چگونگی رهبری عملـی مبارزه پرولتاريا و رهائی اين طبقه و در شرايط موجود جامعه ما 
  .اليسمرهبری مبارزه خلق و قطع سلطه امپري

 اشکال سازمانی داشتن يک موازين صحيح تشکيالتی کمونيستی با توجه به اشکال مبارزاتی و. ٣ 
  .ها بسيج توده

   

تواند  ای است در تعيين اين سازمان پيشاهنگی، اما نمی ها نيز خود مسئله مسئله ارتباط با توده: توضيح
زيرا به هر حال جنبش کمونيستی در . شدکننده و حتی ضروری برای شناخت اين پديده با عامل تعيين

ای دارد و حتی اين  ها و مبارزات توده هر مرحله از رشد خود ارتباطاتی در شکلهای متعدد با توده
شود که آيا چنين  اما اين سئوال مطرح می. تواند به صورت پراکنده ناپايدار و محدود باشد ارتباط می

توانند  انهای کمونيستی تا رسيدن به اين خصوصيات، نمیها و سازم جنبش کمونيستی و مشخصًا گروه
اما اين از يک طرف . توانند ها و در مبارزه طبقاتی جامعه ايفا کنند؟ چرا، می نقشی را در جنبش توده

گردد و از طرف  مشروط می) که در باال ذکر شد(به وسيله عوامل درونی يک سازمان کمونيستی 
ها و  ها و اشکال مبارزاتيشان سطح آگاهی توده  سطح مبارزات تودهديگر به عوامل بيرونی آن، مثل

طور  ای و همچنين اشکال مبارزاتی که دشمن طبقاتی به ها و مبارزات توده ها با توده ارتباط اين گروه
ها و سازمانهای کمونيستی در مبارزه  بنابراين شرکت اين گروه. کند، بستگی دارد کلـی اتخاذ می
طور کـلی    سری تاثيرات پراکنده و جزئی بر مبارزات خلق داشته باشد و به ند يکتوا طبقاتی می

خودی در هر شکلش هستند و هنوز خيلـی مانده تا به سطح  به روی جنبش خود توان گفت که دنباله می
 پذيری دائمی زيرا مبارزه سياسی احتياج به پيگيری ، انضباط . يک سازمان پيشاهنگ خلق ارتقاء يابند

  و چنانچه در ارزيابی از شرايط دچار اشتباه شوند و بخواهند نقش فعالـی بگيرند، به. و آگاهی دارد
  .ناپذير دچار اشتباه و انحراف خواهند شد  طور اجتناب

   
گروه ما به دالئلـی که برای همه مشخص است . حال با توجه به اين کليات، برگرديم به خود مسئله 

 ضد به اعتقاد من هنوز خيلـی کار دارد تا بتواند نقش فعالـی را در مبارزاتگروه . تشکيل شده است
گردند، عمدتًا وضعيت سياسی داخل گروه است،  عواملـی که مانع آن می.  خلق ايفا کندامپرياليستی

  .يعنی فقدان يک برنامه
   
برد تا بر  سر می گروه بيش از دو ماه است که درگير بحث درباره اوضاع و احوال کنونی جامعه به 



اما اين برنامه تنها بررسی موضع طبقاتی دولت کنونی . اساس آن بتواند برنامه خود را ارائه دهد
ها و سازمانهای کمونيستی  مثل موضع گروه در قبال گروهک. تری دارد نيست بلکه مسئله ابعاد وسيع

ها را بايد متشکل کرد و  الـی تودهها، يعنی اينکه بر چه اشک و غيرکمونيستی، وظايف ما در قبال توده
 ميان توده های مبارزاتی، امر بردن آگاهی سياسی به ميان توده و کار سياسی در با توسل به چه شيوه

  .....پرداخت و غيره 
  

آيا قابل تصور است که گروه . اينها همه مسائلـی هستند که گروه هنوز پاسخ مشخص به آن نداده است 
تواند دست به  قبول به اين مسائل، البته الاقل در سطح معينی از افراد گروه، می قابلقبل از پاسخ نسبتًا 
اين يک عمل ماجراجويانه است که نه تنها به تشديد . نظر من، خير جانبه بزند، به تعرض وسيع و همه

رای شايد اين مسائل ب. انجامد، بلکه شايد هم به پاشيدگی گروه منجر شود تضادهای درونی گروه می
طور مشخص، مثل  طور کلـی حل شده باشد و يا حتی برای بعضی از رفقا به  بسياری از رفقای ما به 

طور صريح موضعش را مشخص کرده است، اما کنه مسئله، نه  رفيق اشرف که در مصاحبه خود به
  .در رابطه با فرد، بلکه در رابطه با گروه است

  
ناپذير از نظر  طور اجتناب ای از نظر تشکيالتی و به  اندازهدر شرايطی که گروه از نظر سياسی و تا  

اش به طرح مسائل در يک  برد، آيا درست است که رفيق در مصاحبه  سر می عملـی در پراکندگی به
ُبعد وسيع بپردازد و در صدد پاسخ برآيد، مسائلـی که گروه هنوز به نتيجه نرسيده است؟ و وقتيکه اين 

 مثابه موضع خود جريان مشی مسلحانه تلقی  ها اين نوشته به  از جانب گروهمصاحبه چاپ شود، آيا
گردد؟ و آيا اين درست است که در شرايط کنونی گروه ما، ما دست به تعرض بزنيم و سپس خود  نمی

واسطه تشتت درونی قادر به ادامه حرکت در يک چنين   را زير ضربات نيروها قرار بدهيم و سپس به
نه ضربات از جانب دولت کنونی، بلکه " ضربات نيروها"م؟ در اينجا منظور من از ابعادی نباشي

همانطور که در ابتدای اين (نظر من  به. ها و سازمانهاست عمدتًا ضربات ايدئولوژيک از جانب گروه
کننده به  ، دقيقًا بستگی تعيين)خواهد به هر شکلـی باشد حال می(امر تعرض سياسی ) نوشته گفتم
  . داخلـی گروه دارد و نه شرايط محيطوضعيت

  
و اما حرکت رفيق عليرغم نظرش که به تبليغ و نه صرفًا افشاگری معتقد است، آيا به يک عمل  

غلطد؟ آيا تبليغ و ترويج سوسياليستی و دمکراتيک نبايد به يک عمل سيستماتيک و  افشاگرانه درنمی
ای را  تواند به اين کار تن دردهد؟ در اينجا نکته یشده دارای يک برنامه باشد؟ آيا اين گروه م حساب

خواهم قابليت تاثيرگذاری گروه را بر محيطش انکار کنم و  هيچوجه نمی متذکر شوم و آن اينکه من به
وقت به محيط پيرامون خود بپردازيم بلکه صحبت  اين که ابتدا ما بايد همه مسائلمان را حل کنيم و آن

  .باشد ًا وحدت ما بر سر مسائل مشخص و سپس اشاعه آن میبر سر توانائی ما و عمدت
که اتهامات زيادی از جانب گروههای  در مورد مصاحبه، رفيق مسئول من مطرح کرد که از آنجائی 

ای از اين اتهامات پاسخ دهيم و مورد اين  شود، ما بايد به پاره مارکسيستی به جريان ما نسبت داده می
گويند که ما معتقديم در شرايط کنونی بايد به مبارزه  ًال اينکه گروهها میمث. اتهامات را مشخص کرد

توانيم يک مصاحبه با رفيق  و سپس رفيق مسئول مطرح کرد که ما می.... مسلحانه مبادرت ورزيد و 
اما من در برخورد با اين مصاحبه ديدم که رفيق . اشرف ترتيب داده و رفيق به اين مسائل پاسخ دهد

شده فراتر رفته است و اينرا هم بگويم که خود من در بسياری از نکات با رفيق اشرف  تعييناز حدود 
  .توافق ندارم

  
اما همانطور که گفتم با نقش خود مصاحبه در حدود پاسخ به اتهامات وارده به گروه تا حدودی که  

  .يستمهيچوجه تا اين حد موافق ن شده را قبول دارم، ولـی در شرايط کنونی به مطرح



   ۵٨خرداد  
  از ارتش رهائيبخش خلقهای ايران) د(رفيق نويسنده  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "مصاحبه با رفيق اشرف"اصالحات و انتقاداتی به 
    
نبوده، بلکه " مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتيک"رسد که کتاب  نظر می  به- ٣، سطر ٢ص 

  .ان بوده باشدی رفيق پوي"رد تئوری بقا"
   
  : بهتر است اينطور گفته شود- ٢ص 
تئوری مبارزه مسلحانه بر اساس اين . دانم با کمال ميل، و اساسًا اين را برای ادامه صحبت الزم می: ج 

اصطالح انقالب سفيد، سلطه امپرياليستی دچار يک تحول  تحليل که در کشور ما مخصوصًا پس از به
  ه در شرايط اين شکل حاکميت امپرياليستی، شکل حکومتی صرفًا سياهدهد ک کيفی شده و توضيح می

های شهری و در  باشد، و بنابراين توده  تر از فاشيسم می ها بار سياه ترين شکل استبداد نبوده، بلکه ده
سياسی محروم -راس آن پرولتاريا را از امکان هر گونه تشکل طبقاتی در اشکال مبارزه اقتصادی

صرفًا در اشکال مبارزه " سياسی"توانست کار ماهيتًا  تحت اين شرايط ديگر نمیدر . ساخت می
ترتيب بود که پيشاهنگان پرولتری و ساير سازمانهای انقالبی خلق به  دين و به . سياسی صورت گيرد

مبارزه مسلحانه آن شکل از . ترين شکل مبارزه انقالبی، يعنی مبارزه مسلحانه متوسل شدند عالـی
توانست به جدايی پيشاهنگان از خلق پايان دهد، بلکه  طرف، نه تنها می  طبقاتی بود که از يک مبارزه

پذير  ها در اشکال جديد مبارزه، هدايت آنها و سرانجام قطع سلطه امپرياليسم را امکان امر بسيج توده
را ممکن و ساخت که ساير اشکال مبارزه  سازد و از طرف ديگر آن زمينه مبارزاتی را فراهم می

  . نظامی به وجود آمد که الزمه تحقق آن بود- مشی سازمان سياسی  بر اساس اين خط. ساخت مفيد می
   
 از مسائلـی را که انقالب مطرح کرده بود، حل نکرده هيچيکچون مرحله قبلـی انقالب  "- ٨ص 

  ."است
رار داده بود؟ مگر نه آنکه قطع آيا واقعًا اينطور است؟ انقالب ايران چه مسائلـی را در دستور کار ق 

ای انقالب قرار داده بود؟   مرحله کامل سلطه اقتصادی، سياسی، نظامی و فرهنگی امپرياليسم را وظيفه
های بين خلق و امپرياليسم تغييری حاصل نشده؟ در  کند که در هيچيک از اين رابطه آيا رفيق فکر می

اين درست است که سلطه اقتصادی امپرياليسم در . کند قسمتهای بعدی رفيق ظاهرًا اينطور فکر می
کنم که از نظر سياسی   شرايط اقتصادی تغييری نکرده است، اما من فکر میطور کلـی جامعه ما و به 

 پيوندهای قطع کاملهر چند اين به معنی . و به ويژه در مورد دولت، تغييراتی حاصل شده است
  .امپرياليسم با قدرت دولتی نيست

 خلق ما در شرايط  ضد امپرياليستیچون انقالب: "صورت درآيد شود جمله فوق به اين اين اگر میبنابر 
کنونی در نيمه راه متوقف شده است، بنابراين بسياری از مسائلـی را که انقالب مطرح کرده بود هنوز 

  ".حل نشده است
   
يک "دهد  و رفيق جواب می" هيد؟توانيد به دست د آيا شما تحليلـی از ماهيت طبقاتی دولت می "- ٩ص 

خوب ". دولت ابزار طبقه حاکمه است. کند قضيه را روشن می) تاکيد از من( ساده تحليل مارکسيستی
 يک طبقه يا طبقاتی بر عليه طبقه يا طبقاتی ديگر سرکوبای درست است، يعنی دولت ابزار  تا اندازه

نان در توليد نقش مسلط را داراست و دولت چون در ايران بورژوازی وابسته همچ"و بعد . باشد می
دولت نيز ابزاری در ) تاکيد از من(خود  به خودکند در جهت تثبيت اين موقعيت است،  فعلـی هر چه می

  ."دست بورژوازی وابسته است
آموزد که ابتدا به اقتصاد نگاه کنيم و آن طبقه مسلط اقتصادی  پس يک تحليل ساده مارکسيستی به ما می 

وقت نتيجه بگيريم که  بينيم و سپس عملکرد دولت را بررسی کنيم و اگر در جهت تثبيت آن بود، آنرا ب
طور کلـی صحيح نيست، اما من فکر  خواهم بگويم که اين حرف به  من نمی. دولت نماينده اوست



ط مادی نگريستن به شراي. شود جمله دولت، اينقدر ساده فهميده نمی کنم که ماهيت پديده و از آن می
آغاز مطالعه برای شناختن ماهيت طبقاتی يک دولت است و ) عملکردها(هستی دولت و نمودهای آن 

اين درست است که دولت ابزار سرکوب طبقه حاکمه است، اما در شرايط مختلف و با . نه پايان آن
ه ما اوضاع و احوال مختلف چگونه تشخيص دهيم که اين طبقه حاکمه کيست؟ رفيق خيلـی ساده ب

کند  را بيابيد و اگر دولت هر چه می) توليدی(گويد که به اقتصاد نگاه کنيد، آن طبقه مسلط اقتصادی  می
برای . کنم اما من اينطور فکر نمی. در جهت تثبيت آن موقعيت است، پس دولت نماينده آن طبقه است

 به در يک شرايط مشخصگونه آورم که ببينيم چ قول طوالنی از لنين را در اينجا می نمونه من يک نقل
: گويد می" وظايف پرولتاريا در انقالب ما"لنين در . پردازد  آن میخصوصيات طبقاتیتحليل دولت و 

قول تاکيد از من است بجز آنجايی که دو  همه جا در اين نقل (گذراند لحظه تاريخی که فعًال روسيه می"
  :اتی انقالبی که به وقوع پيوسته استجنبه طبق: دارای مشخصات اصلـی زيرين است) خطی است

ارتش، (قدرت حاکمه قديمی تزاری که فقط نماينده مشتی مالک فئودال بود و بر تمام ماشين دولتی  -١ 
. شکسته و برافتاده ولـی کارش تمام نشده است  ، درهمکرد فرمانروايی می) پليس و دستگاه اداری

داری عظيم  زمين. دهند دسائس سلطنتی خود ادامه میها به  باند رومانوف. سلطنت نابود نشده است
  .مالکين فئودال از بين نرفته است 

از اين لحاظ  .بورژوا افتاده استطبقه جديد بورژوازی و مالکين  قدرت دولتی در روسيه به دست -٢ 
  .انقالب بورژوادمکراتيک در روسيه پايان يافته است

 با ١٩٠۶  -١٩١۴که در سالهایطلبی  عناصر علنًا سلطنت  قدرت رسيد، با بورژوازی پس از آنکه به 
سابقه خود برای پشتيبانی از نيکالی سفاک و استوليپين ميرغضب ماهيت خود را آشکار  تقالی بی

ها   حکومت جديد بورژوائی لووف و شرکا کوشيد با رومانوف.شد ) اتحاد(وارد بلوک ساخته بود، 
اين حکومت، در حاليکه . اکره پردازد و به مذاکره پرداختدرباره احيای سلطنت در روسيه به مذ

دارد هواداران بساط کهن را به مقامهای حساس  جمالت انقالبی پنهان میپرده  نيات خود را در پس
الـمقدور با اصالحات کمتری به  کوشد تا تمام دستگاه ماشين دولتی را حتی اين حکومت می. گمارد  می

از ای شده  کار اين شده است که به هر وسيله به  دستاکنون همين حکومت جديد ا. بورژوازی تسليم نمايد
 تضمين موفقيتهای يگانه  که- به توسط مردم پايينو تصرف قدرت از ای  اقدام انقالبی به عمليات توده

  . جلوگيری نمايد-واقعی انقالب است 
اين حکومت . م نکرده استاين حکومت موعد فراخواندن مجلس موسسان را تاکنون حتی معين ه 

حتی فکر . زند دهد نمی  که پايه مادی تزاريسم فئودال را تشکيل میترکيب زمينداری اربابیدست به 
 مالـی، بانکهای بزرگ سنديکاها و کارتلهای عمليات بنگاههای انحصاریکند که  اين را هم نمی

   .تحت کنترل خود گيردد و آنها را  کند، اعمال آنان را بر مال سازوارسیداران و غيره را  سرمايه
وزارت کشور، وزارت ( که دارای اهميت قطعی است در حکومت جديد ترين مقامات وزارتی عمده 

به ) ها جنگ يعنی فرماندهی بر ارتش و نيز پليس و دستگاه اداری و کليه دستگاه ستمگری بر توده
طلبان  ق دارد، به کادتها، به اين جمهوری علنی و طرفداران زمينداران بزرگ اربابی تعلطلبان سلطنت

طلب بودند، مقامهای فرعی واگذار  طلبانی که عليرغم ميل خود جمهوری ديروزی، به اين جمهوری
نظر به کليه اين علل ......  بر مردم و بر دستگاه دولتی نداردفرماندهیشده که رابطه مستقيمی با 

لـی نيز شايسته هيچگونه اعتمادی از طرف حکومت جديد بورژوازی حتی در رشته سياست داخ
  .هيچوجه جايز نيست پرولتاريا نبوده و پشتيبانی پرولتاريا از آن به

که اکنون به حکم شرايط عينی در درجه  در رشته سياست خارجی -٣: سياست خارجی حکومت جديد 
 .....". ماناول اهميت قرار گرفته است، حکومت جديد حکومت ادامه جنگ امپرياليستی يعنی ه

کنيم اگر بخواهيم با فرمول رفيق اين دولت را ارزيابی کنيم، دولت بايد نماينده  بنابراين مالحظه می
زيرا در شرايط اقتصادی تغييری حاصل نشده و خود ماشين دولتی نيز . فئوداليسم باشد نه بورژوازی

پس چه . کند  را دنبال می مشی خطدستخوش تغيير وسيعی نگشته و در زمينه سياست خارجی، همان 



کند؟ از اين نمونه  ای به طبقه ديگر می کند که لنين صحبت از انتقال قدرت از دست طبقه چيز تغيير می
دولت رضاخان نماينده امپرياليسم است و در جهت . مثًال کشور خودمان را در نظر بگيريم. زياد است

 کودتای رضاخان قدرت سياسی از فئوداليسم به بنابراين با. کند پيشبرد منافع امپرياليسم حرکت می
  . تغيير کند طور کلـی  بهگردد بدون آنکه عملکردهای دولت امپرياليسم منتقل می

کند و آنها را سرکوب  همين قدرت مرکزی از فئوداليسم و اقتصاد فئودالـی در برابر دهقانان دفاع می 
ای به  شود، در حاليکه دولت از دست طبقه میاصطالح اصالحات ارضی  و يا در ايران به. نمايد می

آنکه در خصوصيات طبقاتی آن تغييری حاصل گردد هر چند که  گردد، بدون طبقه ديگر منتقل نمی
کنند که قدرت سياسی از دست فئوداليسم به دست بورژوازی  بسياری از مارکسيستها تحليل می

و يا مثًال دولت . گردد اينجا به اين شکل ظاهر میآيا اين همان ديد کلـی نيست که در . کمپرادور افتاد
کند، از نظام  داری را فراهم می کنونی لوئی بناپارت، دولتی که شرايط سياسی برای بازتوليد سرمايه 

کنم برای تبيين  بنابراين من فکر می. کند، اما نماينده بورژوازی فرانسه نيست داری دفاع می سرمايه 
نحوی در اين قدرت  ً ترکيب طبقاتی هيئت حاکمه و کليه نيروهائی که بهاساسا ماهيت طبقاتی دولت بايد

وقت است  آن. سياسی شرکت دارند را بايد شناخت و مناسبات آنها را با طبقات اجتماعی روشن ساخت
شرايط اقتصادی و عملکردها . را مشخص کنيم.... توانيم ما خصوصيات طبقاتی اين دولت  که می

. کننده در شناخت خصوصيات طبقاتی آن باشند توانند عامل تعيين می هستند، اما نمیعامل بسيار مه
توان ماهيت طبقاتی آنرا مشخص کرد؟ اساسًا  بدون توجه به شرايط اقتصادی يک دولت، چگونه می

  کنند؟ توان فهميد که چه طبقاتی در جامعه زندگی می چگونه می
ما می گوئيد که پايگاه طبقاتی دولت کنونی همان پايگاه يعنی ش" رفيق در جواب به اين سوال – ٩ص 

در دولت شاه  اين . بلی ولی با اندک تفاوت) ؟(با کمال تاسف :"می گويد" طبقاتی رژيم سابق است؟
بورژوازی بوروکرات که بخشی از بورژوازی وابسته است قدرت دولت را قبضه کرده بود )؟(اواخر

از ." شی از خرده بورژوازی وابسته به آن در قدرت سهيم شدندولی اکنون تقريبا تمام طبقه و بخ
حرف رفيق اين استنباط می شود که ظاهرا فراکسيونی از بورژوازی کمپرادور که حکومت می کرد 

در تضاد )؟(،منافعش با منافع ديگر بخشهای بورژوازی کمپرادور و خرده بورژوازی وابسته به آن
ببينيم در پاسخ به  اما رفيق چگونه اين را ثابت می کند؟". شده بودغير قابل تحمل "قرار گرفت،يعنی 

بلی خلق ما در مرحله مبارزه ضد ":چه می گويد" ممکن است اين نظر را توضيح دهيد؟"اين سوال 
تا وقتی شاه بود، اين مبارزه بصورت مبارزه با حکومت شاه متجلی می . امپرياليستی قرار دارد

 اين اواخر بصورتی در آمده بود که حتی برای بخشی از بورژوازی ،ولی حکومت شاه در)؟(شد
لذا در اين مرحله اينها نيز در کنار خلق قرار . وابسته و خرده بورژوازی وابسته غير قابل تحمل بود

در اينجا  ..."و حتی ضد خلقی در کنار خلق در صورت )؟(داشتند و وجود اين عناصر غير خلق 
ق در توضيح مسئله، باز در سطح باقی می ماند و مبارزه بين امپرياليستها و مالحظه می کنيم که رفي

به نظر . گروههای مالی را از طريق مبارزه بين فراکسيونهای بورژوازی کمپرادور توضيح می دهد
اساسا تضاد بين بخشهای کمپرادوری، تضاد بين امپرياليستها . من طرح مسئله به اين شکل غلط است

خود اين کمپرادورها با هم تضادی ندارند، بورژوازی کمپرادورهستی . لی استو گروههای ما
. اجتماعيش با هستی امپرياليسم همراه است و جزء ارگانيک امپرياليسم و اليگارشی مالی است

بنابراين چنانچه عناصری از کمپرادورها اداره کنندگان قدرت دولتی باشند، دقيقا اين امر بستگی دارد 
وقتی امپرياليستی چه در .  ن کمپرادورها وابسته به کدام امپرياليسم و يا گروههای مالی هستندباينکه اي

مقياس جهانی و به خصوص در کشور مورد بحث دارای بيشترين قدرت اقتصادی ،سياسی و نظامی 
تاريخ جوامع زير . باشد،طبيعيست که عوامل خود را در مراکز حساس و کليدی قدرت می گمارد

مثال در سالهای . و همچنين تاريخ نيم قرن جامعه ما، شواهد زيادی در اين مورد ارائه می دهدسلطه 
مثال قوام را نخست وزير می کند و .  تالش می کند امپرياليسم مسلط گردد آمريکا امپرياليسم٢۴-٢۵

ايت می کنند تا  و ايادی وابسته به او در ابتدا از مصدق حم آمريکابعد می بينيم که چگونه امپرياليسم



  بخطرمی افتد امپرياليستهابتوانند جای انگليس را بگيرند و بعد می بينيم که چگونه موقعی که منافع 
بنابراين بنظر من حکومت شاه مزدور . متفقا دست بکار شده و حکومت مصدق را سرنگون می کنند
اين دولت . ت امپرياليستهاحاکمييعنی شکل . چيزی جزء شکل حاکميت سياسی سرمايه داری مالی نبود

مزدور در خدمت امپرياليستها بوده و در جهت پيشبرد منافع آنها بکار می رفت و بنابراين بنظر من 
غير قابل "رفيق بايد نشان دهد که آن کمپرادورهائی که بطرف انقالب آمدند و حکومت شاه برايشان 

اکنون "  رفيق در تحليلش مدعی است که بازتاب منافع کدام امپرياليست بوده است؟" تحمل شده بود
و بخشی از خرده بورژوازی وابسته به آن )-توضيح از من است-بورژوازی کمپرادور( تمام طبقه

حال رفيق که يکی از مالکهايش برای شناختن خصوصيت طبقاتی دولت . کرده است"دولت را قبضه "
وضيح می دهد؟ اين دستگيری و اعدام از طريق عملکرد است، اکنون اقدام سياسی دولت را چگونه ت

بوروکراتهای بزرگ و کمپرادورها را در شرايطی که همه کمپرادورها در حکومت شرکت  نظاميان،
برای رفيق يک معنی "کمپرادور"اما بنظر می رسد که مفهوم . دارند،توضيح اين مسئله چگونه است

منظور از خرده بورژوازی وابسته . ردزيرا آنرا برای خرده بورژوازی نيز بکار می گي. خاص دارد
يا کمپرادور چيست؟ آيا بصرف اينکه کاالهای امپرياليستی را می خرد و می فروشد و يا با سرمايه 

   بوروکراتيک و سرمايه مالی رابطه دارد،کمپرادور است؟-داری کمپرادور
ازی کمپرادور اگر از بورژو. نظر من کمپرادور بودن يک رابطه با يک کيفيت مشخص است به 

ای اشاره داريم که يک تعيين خاصی دارد و يک رابطه خاصی با  کنيم، دقيقًا به طبقه صحبت می
مثابه يک  بورژوازی کمپرادور به: فهمم، اين است اين تعيين چيست؟ آنچه که من می. امپرياليسم دارد

 بورژوازی کمپرادور، يک .باشد ناپذير و ارگانيک از انحصارات امپرياليستی می طبقه، بخشی جدائی
بستگی ) کمپرادور(داری وابسته  بورژوازی انحصاری و مالـی است، بورژوازی کمپرادور به سرمايه

داری وابسته و سرمايه مالـی يک رابطه خارجی دارد، در اينجا    بورژوازی با سرمايه دارد، اما خرده
  .تفاوت رابطه تنها در شکل آن نيست، بلکه در محتواست

داری وابسته است و با آن شديدًا در تضاد است، درحاليکه   بورژوازی جزء بيرونی از سرمايه دهخر 
گويد   رفيق می١٠در ص. داری است بورژوازی کمپرادور جزء ارگانيک و درونی اين سيستم سرمايه

ای  اين عناصر غيرخلقی و ضدخلقی در کنار خلق در صورت وجود يک سازمان متشکل توده"..... 
است در ) ؟(مشکلـی که نبود، هيچ، بسيار هم خوب بود و لنين به ما آموخته . ای نبود يچ مسئلهه

آيا اين واقعًا .....". توانيم بفشاريم  مبارزه بر ضد بورژوازی در صورت لزوم دست شيطان را می
ن جمله دانم اي درست است؟ که ما با بخشی از نيروهای ضدخلقی و يا غيرخلقی همکاری کنيم و نمی

آورد از کجا آورده و اگر چيزی شبيه آنرا گفته، آيا بدون توجه به شرايطی که لنين  لنين را که رفيق می
تواند  زند، ما آنرا يک حکم کلـی بدانيم و به کار بگيريم درست است؟ خلق چگونه می اين حرف را می

ری کند و دست آنها را بفشارد؟ در مبارزه عليه امپرياليسم با بخشی از نيروهای وابسته به آن همکا
اصطالح  آيا اين حرف با حزب توده در مورد جبهه به. بدون آنکه بخواهم به رفيق اتهامی وارد سازم

خلق ما باالخره "خصوص وقتيکه به اين جمله توجه شود که  ديکتاتوری شباهت ندارد؟ و به ضد
هد و امروز دقيقًا روياروی آن قرار گرفته بايست با اين بورژوازی وابسته مبارزه قطعی را انجام د می

  و شاه که وجودش تقريبًا بين خلق و دشمنان اصليش حائل شده بود از بين رفته و مبارزه قطعی
کند که ظاهرًا مبارزه خلق عليه امپرياليسم نبوده بلکه بر  ، اين شک را ايجاد نمی"تر شده است نزديک 

آيا رفيق که خود را از پيروان صديق رفيق احمدزاده و عليه ديکتاتوری شاه صورت گرفته است؟ 
کند؟ رفيق احمدزاده به  های آموزش آنرا نفی نمی داند، با اين حرف يکی از پايه مدافع نظرات او می
را امپرياليستی و دولت او را ) منظور حکومت شاه(هايش ماهيت اين حکومت  صراحت در نوشته

چگونه مبارزه بر عليه شاه را از مبارزه بر عليه . کرده استوابسته و مزدور امپرياليسم توصيف 
کنيد؟ خلق ما از خيلـی وقت است که مبارزه  داری وابسته جدا می بورژوازی کمپرادور و سرمايه

هيچوجه  و شاه مزدور به. قطعی را بر عليه بورژوازی کمپرادور و سلطه امپرياليسم آغاز نموده است



ليش نبوده، بلکه شکل حاکميت سياسی دشمنان اصليش يعنی امپرياليستها حائل بين خلق و دشمنان اص
  .و نوکران وابسته به او بوده است

   
بورژوازی وابسته  اگر رفيق دولت کنونی را نماينده تمامی بورژوازی کمپرادور و قشری از خرده  

و . بورژوازی وابسته   خردهداند، پس باالجبار خمينی يا بايد نماينده بورژوازی کمپرادور باشد و يا می
کند؟ آيا با نماينده سياسی نيروهای ضدخلقی و  آنوقت چرا رفيق با خمينی اينچنين برخورد می

غيرخلقی اينگونه برخورد کردن و ستايش نمودن و اينکه کمونيستها يار صديق او هستند، درست 
اگر مارکس . کند و نه ما ن میاست؟ مبارزه طبقاتی و آرايش نيروهای طبقاتی را شرايط جامعه تعيي

تضاد بين پرولتاريا و بورژوازی صنعتی را تضاد اصلـی جامعه " مبارزه طبقاتی در فرانسه"در 
نرسيده است، اين او نيست  داند و معتقد است که هنوز شرايط مادی و تاريخی رهائی پرولتاريا فرا نمی

ايط عينی خود طبقات و شرايط عينی مبارزه آنها کند، بلکه شر که به دلخواه و يا ذهنيت اين کار را می
رسد که  و اگر به اين نتيجه می. کند است که در واقع خود اين طبقات و مبارزات آنها را مشروط می

با بخش ديگری از بورژوازی که قدرت ) صنعتی و تجاری(مبارزه بين بخشی از بورژوازی فرانسه 
بود که ضرورت تحوالت ...) بازان و  انکداران، بورساشرافيت مالـی، ب(دولتی را در دست داشت 

مارکس اين را دقيقًا با بررسی شرايط فرانسه . کرد طلب می) يعنی دگرگونی در دولت(سياسی را 
بشر کارتر اساسًا  اصطالح حقوق کند؟ آيا ضرورت به و آيا رفيق اينکار را می. دهد موقع توضيح می آن

های مالـی و امپرياليستها بوده که مسئله دگرگونی اشکال دولتی  يهناشی از دگرگونی در روابط سرما
و يا اينکه فشار مبارزه خلق ) خواهد بگويد چيزی که به نظر من خود رفيق می(را مطرح کرده است 

مورد من  نشينی کنند؟ در اين بود که امپرياليستها را به اتخاذ شيوه جديد سرکوب واداشته، يعنی عقب
  .ـی اميدوارم بتوانم با دالئل و فاکتهای کافی بعدًا اين موضوع را نشان دهمموضع دارم، ول

مورد تمام کنم، خوب است اين جمله رفيق را بشکافيم و ديد رفيق را  قبل از اينکه بحث خود را در اين 
. در مورد ماهيت طبقاتی دولت و رابطه نمايندگان سياسی يک طبقه را با خود طبقه بهتر درک کنيم

بايد حاميان ) تاکيد از من است(چگونه دولت خرده بورژوازی است که قاعدتًا : "..... ًال اين جملهمث
داری کمپرادور دفاع  کند اگر دولت از سرمايه رفيق چون فکر می." قطعات کوچک زمين باشد 

وائی  بورژ  مالکـی يا خرده کند، پس نماينده بورژوازی کمپرادور است و اگر از اقتصاد خرده می
لطفًا مارکسيسم را ساده . اما رفيق اينطور نيست. بورژوازی است کند، پس نماينده خرده حمايت می

بورژوازی،  نماينده خرده (مونتانی . "..... کند ببينيم خود مارکس با مسئله چگونه برخورد می. نکنيد
خصلت .  تغيير چهره دادای که نمايندگی آنرا داشت با گذشت زمان همراه با طبقه) توضيح از من است
اين حزب تاسيسات دمکراتيک جمهوری را برای برانداختن دمکرات آن است که  ويژه حزب سوسيال

کنند که  کنند، بلکه برای آن مطالبه می هر دو افراد يعنی برانداختن سرمايه و کار مزدوری مطالبه نمی
هر ) همه جا تاکيد از من است ( سازدتضاد ميان آنها را تخفيف دهد و اين تضاد را به هماهنگی بدل
و هر اندازه که برای پوشش اين هدف . قدر هم که برای نيل به اين هدف اقدامات گوناگون پيشنهاد شود

تجديد بنای جامعه از : ماند  ، محتوای آن همان بود که میپندارهای کمتر يا بيشتر انقالبی به کار رود
بينانه دچار  فقط نبايد به اين پندار کوته.  بورژوايی چوب خردهطريق دمکراتيک ولـی تجديد بنا در چار

کوشد،  بورژوازی بر پايه اصولـی برای پيشبرد مقاصد خودخواهانه خود می شد که گويا خرده 
اش در عين حال همان شرايط عامی است که نجات  برعکس او معتقد است که شرايط خاص رهائی

و نيز نبايد ."  قاتی فقط در چهارچوب آن ميسر خواهد بودجامعه معاصر و اجتناب از مبارزه طب
اينان از نظر معلومات و . تصور کرد که تمام نمايندگان دمکراسی دکاندار يا مفتون دکانداران هستند

عاملـی که آنها را به . توانند زمين تا آسمان با آنها تفاوت داشته باشند موقعيت فردی خويش می
 بورژوا در  تواند از حدی که خرده سازد، اين است که مغز آنها نمی ی بدل میبورژواز نمايندگان خرده

جهت در زمينه تئوريک به همان مسائل و همان  زندگی خود قادر به گذشتن نيست، فراتر رود و بدين



بورژوا به حکم منافع مادی و موقعيت اجتماعی خود در زمينه پراتيک  رسند که خرده هائی می  حل راه
ای که نمايندگی آنرا  به طور کلـی رابطه نمايندگان سياسی و ادبی يک طبقه با خود طبقه. رسد میبه آن 

توان تصور  بنابراين نمی. بله رفيق، اين است برخورد مارکسيستی."  دارند نيز بر اين منوال است
ز است و اصطالح مبار  به طور عمده در اختيار  قشری از روحانيون بهدر حال حاضرکرد که دولت 

البته بدون آنکه بخواهم وجود نيروهای . شود بورژوازی اداره می با همکاری قشرهای سنتی خرده 
وابسته به امپرياليسم را در اين قدرت دولتی انکار کنم، و آيا آنها در مبارزه خلق بر عليه امپرياليسم 

 انتظار داشت که در جهت توان کننده می گيرند؟ آيا از اين نيروی رهبری يک چنين موضعی را نمی
آنچه . های پرولتری را اجرا سازد؟ به نظر من خير قطع کامل سلطه امپرياليسم حرکت کند و برنامه

داری وابسته و تجديد بنای سياسی،  کار آن است، احيای اقتصاد سرمايه اندر  اين رهبری دستامروزکه 
 بورژوائی، و کوشش در  ذهبی و خردهای از شکلهای م فرهنگی جامعه البته به سبک خودش، آميزه

اين درست . باشد  ويژه خلق و امپرياليسم، می اصطالح تخفيف تضادهای درونی جامعه، به جهت به
بورژوازی است، اما  است که دولت کنونی محصول سازش روحانيت و امپرياليسم و قشری از خرده

البته روحانيت نيز بنا به عواملـی . به نظر من در حال حاضر اين روحانيت است که هژمونی دارد
آنچه مشخص است و مشخص بود اين بود که اين رهبری از يک . خود دارای يک طيف طبقاتی است

مبارزه پيگير بر عليه امپرياليسم ناتوان است و اين ناتوانی را در طول خود مبارزه خلق بر عليه 
و اين تنها نيروهای خلقی و . ان داده بود نشبارها و بارهاسلطه امپرياليستی تا قبل از رژيم شاه 

دادند، امروز نيز چنين  آوردند و آنرا به جلو هل می سازمانهای مبارز بودند که به اين رهبری فشار می
امپرياليستی خلق ما وارد مراحل حادتر و راديکالتری شده، امروز که  اکنون که مبارزات ضد. است
کنند،   را دنبال می ضد امپرياليستیتر و فعالتری مبارزه های وسيع زحمتکشان به طور وسيع توده

تر از اين رهبری هستند، در اين  ای های وسيع خلق خواهان اقدامات شديدتر و توده امروز که توده
بله رفيق، انقالب ادامه دارد، انقالب تا . کند تر از آن است که خود فکر می شرايط اين رهبری ناتوان
اش  اما اين رهبری بنا به ماهيت طبقاتی. اليسم ادامه دارد و ادامه خواهد داشتقطع کامل سلطه امپري

و اين آن چيزی است که بايد به خلق بياموزيم . تر از آن است که بتواند به ادامه انقالب بپردازد ناتوان
کننده و عنوان يک عامل ترمز امروز اين نيروی سياسی دارد به. و آنها را در ادامه انقالب ياری دهيم

شود، بنابراين انقالب بايد اين نيرو را از ميدان مبارزه خارج  حتی ارتجاعی در برابر انقالب ظاهر می
اين اساسًا درست . دان تاريخ و آنطوری که رفيق گفته است، بايد به تاريخ سپرد و شايد به زباله. کند

جاست  گردند، و درست همين رمیشوند و از آن ب ها دارند از اين رهبری سرخورده می است که توده
ببينيم برخورد . حال به ادامه بررسی رفيق بپردازيم. که کمونيستها بايد وظيفه تاريخی خود را ايفا کنند

رفيق با مسئله وظايف عملـی سازمان چريکهای فدائی خلق ايران چگونه است؟ من در اين قسمت 
نظر شما وظيفه  به: س: "کنم ئوال شروع میاز اين س. کنم ايده کلـی رفيق را بررسی کنم سعی می

دانيد هر لحظه ممکن است  دانيد امپرياليسم در کمين انقالب است؟ می می: بزرگ کنونيش چيست؟ ج
همين خطر مهمترين ... ای، مهم نيست، چه به وسيله  تعرض نظاميش را آغاز کند؟ اينکه به چه وسيله

 و اند مردم آماده. م را برای مقابله با اين خطر بسيج کردبايد مرد. کند وظيفه کنونی ما را تعيين می
وظيفه سازمان چريکهای فدايی . ... اند و حتی شيوه مبارزه را شناخته. خواهند تشکيالت و رهبری می
آيا وظايف ما از روی ."  ها را به وجود آورد بايد سازمانهای مسلح توده. خلق ايران روشن است

شود؟ طبيعی است، از آنجا که رفيق با تحليلـی که از اوضاع و احوال   میالعملهای دشمن تعيين عکس
رفيق در ارزيابيش از تحوالت ايران معتقد است که . دهد، بايد هم اينطور فکر کند جامعه ما ارائه می

قدرت سياسی از دست فراکسيونی از بورژوازی کمپرادور خارج شده، به دست کل طبقه کمپرادور و 
 بورژوازی وابسته افتاده است و از آنجائی که از ديد رفيق، بعد از سرنگونی  هبخشی از خرد

داری کمپرادور و بورژوازی وابسته به مرحله  ديکتاتوری شاه، حاال مبارزه قطعی بر عليه سرمايه
کند که اوضاع را آرام نموده و بار ديگر رژيم سرنيزه را  قطعی رسيده است، پس امپرياليسم سعی می



صحبت از تطبيق تئوری مبارزه مسلحانه با شرايط کنونی بنابراين رفيق در اينجا . ر سازدبرقرا
اما ارزيابی من از اوضاع برخالف . کند  که شيوه مبارزه ما را بر عليه اين حکومت تعيين میکند می

  ردهمن معتقدم که انقالب تحت رهبری قشری از روحانيون که عمدتًا گرايشات خ. ارزيابی رفيق است
بورژوازی را منعکس نموده و با آن پيوند دارد، تا سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم پيش رفته 

ها  شايد باز در اثر فشار توده. است، ولـی امروز بنا به خصوصيات خود متوقف گرديده است
 طور  به يا شايد هم ها به مبارزه برعليه امپرياليسم ادامه دهند و جريانهای راديکالتر آن همراه با توده

کند، يعنی آگاهانه يا ناآگاهانه خود را  در واقع کاری که امروز می.  به دامان امپرياليسم درغلطندکامل
اما آنچه که در شرايط کنونی وظيفه پرولتاريا و . آيد چسباند و با آنها کنار می به امپرياليسم می

 خلق را در دست  ضد امپرياليستیمبارزههبری رکند، اين است که بتوانند  پيشاهنگانش را مشخص می
در اينجا . متحد سازندگرد خود  ويژه زحمتکشان شهر و روستا را به کليه نيروهای خلقی و به بگيرند و 

صحبت بر سر ادامه انقالب، قطع کامل سلطه امپرياليسم، رهبری پرولتری مبارزه، بسيج نظر من  به 
يا و پيشاهنگانش، منزوی کردن اين رهبری و افشای ناتوانی آن کليه نيروهای خلقی به حول پرولتار

 از اما مسئله انقالب گذشته: "بگذاريد يک جمله بسيار زيبا از رفيق مسعود بياورم . هاست برای توده
اينکه کی .  بستگی دارديک مسئله اقتصادی، يک مسئله سياسی نيز هست که به جريان عملـی انقالب

دقيقًا به اين امر شود  کند و به مرحله انقالب سوسياليستی وارد می ه پيدا میو چگونه انقالب ادام
بستگی دارد که پرولتاريا و پيشاهنگانش توانسته باشند رهبری مبارزه را در دست گرفته و دهقانان و 

 اگر جنبش کمونيستی ايران در مرحله قبلـی . "بورژوازی چپ را به گرد خود متحد کرده باشند خرده 
بارزه به واسطه اشتباهات، ضعفها و انحرافات خود نتوانسته بود رهبری مبارزه را به دست گيرد، م

اما رفيق اشرف بر اساس تحليل خود از اوضاع . تواند اين عمل را انجام دهد هنوز دير نشده و می
رفيق . پردازد کنونی ايران و مشخص کردن وظايف سازمان به اشکال مبارزاتی و سازمانی نيز می

چرا نبايد به مبارزه مسلحانه بر . گويد چرا معتقد است که نبايد بر عليه اين حکومت جنگيد، اما نمی
دهد و تنها  مورد پاسخ نمی عليه اين کمپرادورهای وابسته به امپرياليسم مبادرت ورزيد؟ رفيق در اين
 خود را آغاز خواهد کرد، معتقد است از آنجائيکه دشمن امپرياليستی دير يا زود هجوم سرکوبگرانه

رسيدن اين هجوم شکل مبارزه چه  کنم، به هر حال تا فرا من سئوال می. پس بايد آماده جنگ بود
هسته اصلـی  نظر من  کند، اما به خواهد بود؟ هر چند رفيق از مبارزه صنفی و سياسی صحبت می

وظيفه . "گيرد  جنگ میهاست که در واقع يک موضع دو پهلو در قبال  رفيق در اين پاسختفکر
يا "  را به وجود آوردها بايد سازمان مسلح تودهسازمان چريکهای فدايی خلق ايران روشن است، 

کسانيکه به "و يا "  را سازمان دادمقاومت نظامی خلقشود، بايد  ولـی هر جا به خلق حمله نظامی می"
خواهيد مبارزه مسلحانه انجام دهيد   می"ها جدا از توده"گرفتند که شما  مشی مبارزه مسلحانه خرده می

گفتيم صرفنظر از هر گونه دليلـی، شما اپورتونيستهايی هستيد که اساسًا با اعمال قهر  و ما به آنها می
ای اعتقاد داريم،  گفتند، نه، ما به مبارزه مسلحانه توده انقالبی مخالفيد، برای توجيه سخنان خود می

کنيد، اينجا ديگر بحث از مبارزه  به چه فکر می .... اند ها مسلح شده ودهکه ت) تاکيد از من است (امروز
 که در ها  مبارزه مسلح توده به سازماندهیبايد امروز"و يا  ....." ها مطرح نيست مسلحانه جدا از توده

و اين است آن نقش محوری مبارزه "گيرد که  و رفيق نتيجه می " اکنون بپردازيم از هم.... آينده 
اين حرفها چه چيزی را . و غيره"  ما خواهد بودامروز فعاليت سياسی کننده  تعيينلحانه کهمس
خواهد القاء کند؟ مگر نه اين است که امروز بايد مبارزه مسلحانه کرد؟ آيا از ديد رفيق اين برداشت  می
کند، بايد  نی میشود؟ اينکه سازمان چريکهای فدايی خلق ايران با ارزيابی که رفيق از اوضاع کنو نمی

مقاومت "مبادرت ورزد؟ رفيق وقتی از ) هايی البته با ويژگي(های گذشته مبارزه  به همان شيوه
توان  کند، اين به چه معنی است؟ آيا می صحبت می" ها سازماندهی مبارزه مسلح توده"از " نظامی خلق

جز مبارزه مسلحانه  ک چيزی بهخلق را جدا از پراتيک مبارزاتيشان بسيج و مسلح کرد؟ آيا اين پراتي
گيرد، يعنی دولت کمپرادورها؟  است؟ و آيا اين مبارزه مسلحانه بر عليه دولت کنونی صورت نمی



. مبهم و سطحی است) فهمم الاقل از اينجا من اينطور می(نظر من درک رفيق از مبارزه مسلحانه  به
قاتی از طرف رفقا احمدزاده و پويان در ترين شکل مبارزه طب عنوان عالی ای که به مبارزه مسلحانه

عنوان يک  مطرح شده بود، نه به" يکی از اشکال قيام"، به معنی "جنگ" دقيقًا به معنی ۴٩سال 
عنوان  در آن سالها اساسًا زمينه هر گونه کار سياسی و مبارزه سياسی به. وسيله دفاعی يا صرفًا تبليغی

ها کاربرد داشته باشد و از طريق آن  ست در ميان تودهتوان تر مبارزه انقالبی نمی شکلهای پست
ها پرداخته و آنها را  ها ببرند و از اين طريق به بسيج توده توانستند آگاهی سياسی را به ميان توده نمی

بنابراين شکلهای نوينی از مبارزه طبقاتی را پيدا کردند، يعنی . تر مبارزه آماده کنند برای اشکال عالـی
ها  کند توده بنابراين پيشاهنگ انقالبی با توسل به آن سعی می). نظامی-مبارزه سياسی(حانه مبارزه مسل

البته منظور از مبارزه . را به جريان اين شيوه مبارزه کشانده و آنها را بسيج و سازماندهی کند
ق از و يا رفي. فهمد طور که رفيق می نظامی بود و نه مبارزه نظامی آن-مسلحانه، مبارزه سياسی

توانيم در  ما فقط می: "دهد کند و آنرا اينطور توضيح می محوری بودن مبارزه مسلحانه صحبت می
های صنفی شعارهای مخصوص طبقه کارگر را مطرح کنيم و فقط در زمينه صنفی  زمينه خواسته

ی يعنی به و بالفاصله پس از آغاز به مبارزه سياس.... توانيم از منافع خاص اين طبقه حمايت کنيم  می
دانيد که مبارزه برای آزادی و دمکراسی در  و می. شود مبارزه برای آزادی و دمکراسی تبديل می

شرايط سلطه بورژوازی وابسته معنايش اعمال قهر انقالبی است و تا اين طبقه برنيفتد، دمکراسی به 
زه سياسی و مبارزه کنيد با چه سرعتی در اينجا مبارزه صنفی به مبار مالحظه می. آيد وجود نمی

فهميد؟ همين  شود و نقش محوری مبارزه مسلحانه را در اينجا می سياسی به مبارزه نظامی تبديل می
در حاليکه مبارزه مسلحانه هم ". پروسه را دقيقًا در جريان مبارزات يک ساله اخير مشاهده کرديد

مقاومت " ببينيم منظور از اما. شکند استراتژی هم تاکتيک اصوًال اين چارچوب کالسيکی را می
ای بر  توسل به قيام محلـی و منطقه: فهمم من اينطور می. چيست" سازماندهی مسلح خلق"يا " نظامی

آيا در شرايط کنونی، در : شود اما اين سئوال مطرح می. عليه حکومت، يعنی جنگيدن عليه حکومت
ود ندارد، عمل صحيحی است؟ در ها وج شرايطی که زمينه قيام در يک مقياس وسيع در ميان توده

بايست فعاالنه در جهت ايجاد آن کوشش کرد، اما  گذشته به نظر من، نه تنها صحيح بود، بلکه می
کنند و آنها  ها از اين رهبری حمايت می امروز غلط است، زيرا در حال حاضر بخش وسيعی از توده

فوج به  ها فوج اين درست است که توده. هايشان را برآورد سازد انتظار دارند که اين رهبری خواسته
هنوز خيلـی مانده تا زمينه انقالب در سطح وسيع کنم که  کنند، اما من فکر می چپ گرايش پيدا می

 نظامی و -جا است که سازمانی که در گذشته با اشکال سياسی  درست همين.  فراهم شده باشدای توده
زد، امروز بايد  نظامی می-ی و افشاگری سياسینظام-نظامی دست به تبليغات سياسی-عمل سياسی

کنم، درحاليکه رفيق از انطباق  من در اينجا از تغيير تاکتيک صحبت می. تاکتيک خود را تغيير دهد
کند که سياست  رفيق ظاهرًا فراموش می. کند با شرايط کنونی صحبت می) مبارزه مسلحانه(تاکتيک 

سياست جنگی است بدون خونريزی و جنگ سياستی با ادامه جنگ است و جنگ ادامه سياست و يا 
کنم در شرايط  بنابراين من فکر می. گردد بست برسد، جنگ آغاز می هر جا سياست به بن. خونريزی

شود  اما اينکه اينبار جنگ کی و چگونه آغاز می.  مبارزه طبقاتی، شکل سياسی استشکل عمدهکنونی 
، بستگی به جريان عملـی خود انقالب دارد و )ای خواهد بود البته اينبار در يک مقياس وسيع توده(

صورت  آنچه مسلم است به. دانم  نمیدقيقًاشود،  در چه اشکالـی ظاهر می) قيام(اينکه اين جنگ 
ای و قيامهای مسلحانه در چند شهر و يا  ای خواهد بود و يا شايد ترکيبی از جنگهای توده جنگهای توده
. بينم  من مسئله را در تداوم انقالب و اجتناب ناپذيری يک جنگ داخلـی میبنابراين. در يک منطقه

ها و تسليح آنها، خود بخشی از مبارزه سياسی و  ترتيب، تدارک سالح، آموزش نظامی، بسيج توده بدين
در اينجا برای برطرف کردن هر گونه سوءتفاهمی بايد . تدارک سياسی اين مرحله از انقالب است

ها، به امر مقاومت نظامی،  و کمک به توده) قيام( منکر شرکت در جنگهای محلـی بگويم که من
و آنرا به اوضاع و احوال منطقه مشروط . کنم عنوان يک حکم عام مطرح نمی نيستم، ولـی آنرا به



ای فراهم  ولـی چنانچه در ارزيابی خود به اين نتيجه برسم که زمينه قيام در سطح وسيع توده. کنم می
  بسط و توسعهنه تنها در قيامهای محلـی بايد شرکت کرد، بلکه بايد آنراحتمًا و حتمًا موقع  ، در آناست
ها به معنی دفاع از خود  و سازماندهی مبارزه مسلح توده" مقاومت نظامی"اما اگر منظور از . داد

نجام نابودی، نتيجه ها جز ايزوله شدن و سرا هم مخالف هستم زيرا اين شيوه مسلحانه باشد، که با آن
  .ديگری ندارد

 ٢٢رفيق در ص. بهتر درک کنيم) مسلحانه(نظامی -حال بگذاريد ديد رفيق را از مبارزه سياسی 
کنندو  ای رو ُترش می نظامی باشد، عده-گوئيم که عضو سازمان بايد سياسی چرا وقتی می: "گويد می
 نظامی چيزی بيشتر از سياسی - سياسیمگر. بايد فقط سياسی باشد. گويند نه اين درست نيست می

بيند اگر کادر سازمان عالوه بر مهارتهای سياسی،  طبقه کارگر چه ضرری می" بيشتر"نيست؟ از اين 
کند اگر کادرهای يک سازمان عالوه بر  رفيق تصور می....". از مهارت نظامی هم برخوردار باشد 

.  نظامی خواهند بود- و آن کادرها سياسیآموزش سياسی، آموزش نظامی نيز ببينند، آن سازمان
اند که اساسًا   نظامی- نظامی است و کادرهايش سياسی-درحاليکه يک سازمان وقتی سازمان سياسی 

حال اگر سازمانی به .  نظامی کنند، افشاگری مسلحانه کنند- نظامی کنند، تبليغات سياسی-عمل سياسی
ها برآيد  ود را آموزش نظامی دهد، در صدد تسليح تودهآوری سالح بپردازد، کادرهای خ تدارک و جمع

آنچه که .  نظامی بودن نيست-حتی در جنگهای پراکنده محلـی نيز وارد گردد، دال بر سياسی.... و 
اگر بخواهيم اين قسمت بحث . کننده است، عمل آن است و اينکه شکل عمده مبارزه او چيست تعيين

در گذشته يعنی قبل از سقوط شاه شکل عمده مبارزه، مبارزه : خود را جمعبندی کنم اينطور است
ترين شکل مبارزه طبقاتی  توجه داشته باشيد که منظور من از مبارزه مسلحانه، عالـی(مسلحانه بود 

بنابراين . گيريم ای طوالنی درنظر می است و همچنين مبارزه مسلحانه را به شکل مبارزه مسلحانه توده
و . دانم و توسل جستن به مبارزه سياسی و حتی اقتصادی را مشروط می)  داردبا مبارزه نظامی فرق

منظور از مبارزه سياسی و اقتصادی نيز اشکالـی از مبارزه طبقاتی خلق عليه امپرياليسم درنظر 
توانستيم در همه جا، چه در شهر و چه در روستا، بر اساس  ترتيب ما در گذشته می بدين. گيرم می

ها را در جريان جنگ سازماندهی کرده،  دست به جنگهای پارتيزانی بزنيم و تودهامکانات خود 
طور کلـی استفاده از مبارزه سياسی و حتی اقتصادی برای ما  اما به. متشکل نموده و آگاه سازيم
 نظامی -کرد، آنرا سازمانی سياسی بنابراين سازمانی که اينگونه عمل می. مشروط، گذرا و موقتی بود

نظر من شکل عمده مبارزه خلق و امپرياليسم تغيير  اما به.  نظامی-ميديم و کادرهای آنرا سياسینا می
در سطحی (شکل عمده مبارزه سياسی است و هدف از مبارزه سياسی، تدارک جنگ است . کرده است

های  ها و حتی ايجاد پايگاه پس بنابراين تهيه سالح، آموزش نظامی، تسليح کادرها و توده). باالتر
عنوان بخش فنی و  ای و تهيه نقشه جنگی در بعضی از مناطق مساعد برای جنگ انقالبی به توده

گردند و استفاده از مبارزه مسلحانه ديگر مشروط، موقتی، گذرا و محلـی و  تکنيکی اين مبارزه بدل می
ه است، را ديگر بنابراين ما اين سازمان را که تغيير تاکتيک داد. گردند ای تبديل می حتی منطقه

چنين خود را با مبارزه طبقاتی وفق دهد  چنانچه سازمانی نتواند اين. ناميم  نظامی نمی-سازمان سياسی
  .بيند و جنگ سياست را سياست جنگ را تدارک می. افتد ای جدا می  و مبارزه توده حتمًا از توده

   ۵٨خرداد 
  از ارتش رهائيبخش خلقهای ايران ) د(رفيق نويسنده 

   
  
  
  
  
  



  ..."انتقاد از جزوه مصاحبه با "، )د( در رابطه با جزوه رفيق
    
اتفاقًا لنين درست مثل ما استدالل کرده با اين تفاوت که ما : ٣قول لنين صفحه    در رابطه با نقل- ١ 

وارد جزئيات امر نشديم و به بررسی سياست داخلی رژيم حاضر نيز نپرداختيم تا دقيقًا نشان دهيم، که 
همه آنچه که شده است در زمينه منافع بورژوازی وابسته است و اين امر را به دو چيز احاله کرديم، 

بيش از کارکردهای دولت در حال حاضر دارد و هر روز حتی در  و يکی اطالعاتی که هر فرد کم
ايم  نکه وعده کردهشود و ديگر آ ها نيز مطرح می ترين روزنامه افتاده پا ترين مقاالت و پيش افتاده پا پيش

. ايم که همه نيروها بايد به اينکار بپردازند که در جای ديگر اين تحليل را انجام دهيم و اساسًا تذکر داده
اما اينکه چون حکومت تزاری نماينده فئودالها بود، پس از سرنگونی بدون تغيير وضعيت طبقاتی 

 درحاليکه لنين با تحليل کارکرد اين دولت آنرا بايست فئودالـی باشد دولت جديد نيز طبق استدالل ما می
-پردازد و آن اينکه وضعيت اجتماعی مورد لنين با يک فرض به تحليل می در اين. داند بورژوازی می

درست است که تزار نماينده فئودالها بود ولـی در . اقتصادی جامعه روسيه برای خواننده مشخص است
رشد بسيار بزرگی کرده بود و فئوداليسم را تا مقدار زيادی روسيه تزاری سيستم توليد بورژوازی 

اين بورژوازی آنچنان قدرتی گرفته بود که تزار و روسيه را به جنگ . تحت سيطره خود گرفته بود
لنين دقيقًا . های اقتصاديش موجود بود پس اين انتقال قدرت تمام زمينه.  کشاند١٩١۴امپرياليستی 
اگر چه . اريسم در اواخر کار ابزار دست بورژوازی ليبرال شده بودداد که چگونه تز توضيح می

خواستگاه اجتماعی تزاريسم فئوداليسم بود، پس در روسيه سيستم توليدی بورژوائی آنچنان قدرتی 
. اش تغيير اساسی در روابط توليد نبود داشت که فقط کافی بود دولت را بورژواها تشکيل دهند و الزمه

ه؟ در اينجا غير از بورژوازی وابسته کدام طبقه ديگر است که سيستم توليدی حاضر ولـی در اينجا چ
. غير از بورژوازی وابسته هيچ طبقه ديگری نيست. و آماده داشته باشد که قدرت به او منتقل گردد

پس اگر طبقه ديگری بخواهد قدرت را در دست گيرد و يا قدرت به دستش افتاده باشد، ناگزير بايد 
 حفظ منافع و تحکيم قدرت خود دست به يک انقالب در روابط توليدی بزند و اين است تفاوت برای

  .١٩١٧مهم بين وضع ايران در شرايط حاضر با روسيه 
مطلب ديگری که تذکر آن در اينجا ضروری است، اين است که اين روزها صحبتهايی در اين زمينه  

اسی رخ داده بدون آنکه يک انقالب اجتماعی رخ داده شود که گويا در ايران يک انقالب سي مطرح می
به اين ترتيب که گويا قدرت سياسی از طبقات وابسته به امپرياليسم به طبقات ملـی منتقل شد ولی . باشد

اين تحليل تا حد زيادی زائده الگوبرداری است، در . تغييرات الزم در روابط توليدی صورت نگرفته
بط توليدی تاثير نگذاشته و فقط دولت را دست اته که در وحله اول در روتاريخ انقالباتی صورت گرف

ای که حکومت تازه  بينيم که تمام شرايط و روابط توليدی طبقه به دست کرده ولی در اينگونه موارد می
دار  به دستش افتاده قبًال در جامعه به وجود آمده و بسط يافته و با انتقال قدرت در واقع حق به حق

تواند  احتياجی به تغيير بنيادی روابط توليدی ندارد و اگر کسی دلش بخواهد می" انتقال"اين . هرسيد
ولی آيا در ايران که طبقه حاکمه آن بورژوازی وابسته است و روابط ناشی . آنرا انقالب سياسی بنامد

طور کلی در   از اين وابستگی تا کوچکترين سلولهای جامعه رخنه کرده است و سيستم ملی توليد به
" انقالب اجتماعی"بدون " انقالب سياسی"توان صحبت از يک  چنگال اسارت آن قرار گرفته نيز می

کرد؟ اگر دولت به يک طبقه ملی منتقل شده آن طبقه ملی روابط توليدی خود را در کجا گسترش داده 
حتمًا بايد با "  سياسیانقالب"که امروز احتياجی به تغيير روابط به نفع خود ندارد؟ در کشور ما 

ای جز بورژوازی وابسته در توليد جامعه نقش مسلط  توام باشد زيرا هيچ طبقه" انقالب اجتماعی"
ندارد و هر طبقه ملی که قدرت دولت را به دست گيرد بايد بالفاصله روابط توليدی را مطابق منافع 

و اگر دولت کنونی چنين کاری يعنی دست به انقالب اجتماعی بزند . طبقاتی خود دگرگون نمايد
  .ترين دليل آن اين است که نماينده يک طبقه ملی نيست کند ساده  نمی

   



امپرياليسم قبل از آنکه با کودتای رضاخان بنا به اين نوشته :  در مورد کودتای رضاخان٣ صفحه - ٢ 
قتصادی و سياسی خود قدرت را از فئوداليسم بگيرد، از سالها پيش فئوداليسم را به اسارت مالی و ا

های خارجی هيچ تصميم  خانه درآورده و سالها قبل از اين کودتا نيز حکام تهران بدون اجازه سفارت
قبًال به وجود ) تا جائيکه واقعًا صحت داشته باشد(پس زمينه عينی اين انتقال قدرت . گرفتند مهمی نمی
 ولی در -ات اجتماعی چندان مهمی همراه نبود لذا افتادن قدرت به دست امپرياليسم با تغيير. آمده بود

شرايط کنونی مثًال اگر فکر کنيم طبقه ديگری غير از بورژوازی وابسته پايگاه طبقاتی دولت است، 
تواند امروز پايگاه آن دولت باشد، بطوريکه اين  چگونه روابطی قبًال در جامعه به وجود آمده که می

ر از دولت قبلی بتواند بدون تغييرات انقالبی در روابط توليدی دولت که نماينده طبقه جديدی است غي
ولی آيا وضع پرولتاريا هم . و دليل آن هم اين بود که اين روابط قبًال به وجود آمده بود. به وجود آيد

توانست بدون   پرولتاريا قدرت را به دست گرفت ديگر می١٩١٧همينطور بود؟ آيا وقتی در اکتبر 
 روابط توليد حتی يک ماه سر کار بماند؟ چرا پرولتاريا دست به چنين تغييراتی تغييرات بزرگ در

پس دولت . اش باشد وجود نداشت زد؟ برای آنکه قبًال آن روابط توليد که بتواند اساس قدرت دولتی
در شرايط کنونی کشور ما نيز وضع به همين منوال . بايست اين روابط را ايجاد کند پرولتاريا می

ر طبقه ملی که بخواهد قدرت دولتی را در دست بگيرد و آنرا حفظ کند بايد سراسر روابط ه. است
زيرا سراسر روابط توليد در حال حاضر به بورژوازی وابسته تعلق دارد و . توليد را دگرگون نمايد

البته اين بحث نظری است، در عمل بايد گفت جز کارگران و دهقانان طبقه . کسی در آن شريک نيست
  .ديگری که بتواند دست به چنين اقداماتی بزند، در جامعه ما وجود ندارد

بهتر است با توجه به اين ديدگاه تحليلی از وضع دولت در ايران بنمائيد، تا آنگاه بتوان در يک زمينه  
ن عنوا امپرياليسم به. اينکه بگوئيم دولت نماينده امپرياليسم است کافی نيست. روشن بحث را ادامه داد

کننده داشته باشد که در درون آن جامعه  تواند در يک جامعه نقش تعيين يک عامل خارجی وقتی می
دولت رضاخان . پايگاه طبقاتی داشته باشد و به اصطالح از طريق تضادهای درونی جامعه عمل شود
پس از .  بودنماينده امپرياليسم بوده و پايگاه امپرياليسم در آنزمان، فئودالها و بورژوازی وابسته

اينصورت به موضوع  اگر به. شود پايگاه طبقاتی امپرياليسم فقط بورژوازی وابسته می" انقالب سفيد"
  .ايم و به آنصورت برخوردی مکانيکی شده است نگاه کنيم تحليل ديالکتيکی کرده

   
 سال پيش ٣٠در اين انتقاد بحث از زمينه جامعه امروز به جامعه :  در مورد دولت قوام۴ صفحه - ٣ 

مقايسه دولت . و زمينه اقتصادی به زمينه سياسی منتقل شده، آنگاه نتايجی گرفته شده که درست نيست
هيچوجه درست نيست، زيرا   به٣٠شاه در زمانيکه مورد بحث اين مصاحبه است با دولت قوام در دهه 

اصطالح بورژوازی  و بهدر اين زمان دولت بخش بزرگی از توليد را تحت هدايت و اداره خود دارد 
دهد، درحاليکه در آن زمان دولت صرفًا اهميت سياسی داشت و در اداره  بوروکرات را تشکيل می

  .کرد و صحبتی از قشر بورژوازی بوروکرات مطرح نبود توليد جامعه مداخله کمی می
مپرادور نماينده شود که نشان دهيم که کدام قشر از بورژوازی ک مسئله ديگر اينکه از ما خواسته می 

دهد که چه در  يک نظر سطحی نشان می. درخواست نابجايی است. کدام قشر از امپرياليسم است
بورژوازی کمپرادور خصوصی و چه در بورژوازی بوروکرات وابستگی به انواع قدرتهای 

های ولی اينکه ما تضادهای بين قشر.  قرار دارد آمريکاامپرياليستی موجود است که در راس آنها
مختلف بورژوازی وابسته را در داخل، عينًا انعکاس تضاد قدرتهای امپرياليستی در خارج بدانيم، 

زيرا هر يک از قشرها پس از آنکه تشکيل شد، در حين . هيچوجه درست نيست و دليل عينی ندارد به
گر در شرايطی کنند و با قشرهای دي وابستگی به امپرياليسم در داخل يک کشور منافع مشترک پيدا می

 دار توان فهميد که گاه منافع يک سرمايه کنند و در اينجا است که به سادگی می تضاد منافع پيدا می
دار  يی يا سرمايه آمريکادار  در بخش خصوصی با سرمايه آمريکادار وابسته به يی با سرمايهآمريکا

دار با فالن  همان سرمايهدرحاليکه . کنند  در بخش بوروکرات تضاد پيدا می آمريکاوابسته به



. کنند دار فرانسوی در بخش خصوصی به دليل موقعيت اقتصادی واحد منافع مشترک پيدا می سرمايه
خورد  های يک کشور امپرياليستی حتی در خود کشور متروپل نيز به چشم می اين تضادها بين سرمايه

از اينها گذشته حتی امروز در صحنه . تر است چه رسد به کشور وابسته که در آن روابط بسيار پيچيده
ها از يکديگر و تعيين آنکه کدام سرمايه به کدام امپرياليسم تعلق دارد  الـمللـی نيز تفکيک سرمايه بين

کار آسانی نيست و کمتر بررسی حسابداری است که منتشر شده باشد و نشان ندهد که چگونه تفکيک 
اما سياستهای امپرياليستی که در سال .  غيرممکن استهای امپرياليستی از يکديگر تقريبًا سرمايه

زيرا اين سياستها منشات بسيار متنوع چه در . مورد تحليل رفيق به آن اشاره شده مقوله ديگری است
داخل و چه در خارج کشور دارد که يکی از آنها نيز منافع اقتصادی بالفعل امپرياليستها در خود کشور 

 در داخل ايران در دوران مورد بحث اين رفيق،  آمريکاسياست انگليس ومثًال رقابت . وابسته است
تر از قبل از جنگ و  الـمللل دوم نيرومند  در جنگ بين آمريکايکی از مهمترين علتهايش اين بود که

سلطه انگليس  انگليس بسيار ضعيفتر از قبل، از جنگ بيرون آمد و در اثر جنگ در کشورهای تحت
 اين قدرت سرکوب را  آمريکا آمد که انگلستان قادر به سرکوب آنها نبود در حاليکهجنبشهايی به وجود

 کمک کرد تا موضع مسلط را در  آمريکا در ايران به آمريکااين عوامل بيش از منافع اقتصادی. داشت
  .سياست داخلی ايران به دست آورد

   
ده اين است که خلق در اينجا انقالب آنچه در اينجا ناديده گرفته ش:  در مورد اعدامها۵ صفحه - ۴ 

اند حتی دست به سالح برده و امپرياليسم و بورژوازی  کرده و برعليه کسانی که سالها بر او ظلم کرده
حتی امپرياليسم، شاه و دربار و رژيم شاهنشاهی را نيز . اند شده زده وابسته دست به يک سازش حساب

مگر نبايد . زند بسيار ساده است  دست به اين اعدامها میدرک اينکه چرا. قربانی حفظ خود کرده است
خشم مردم را فرونشاند؟ مگر نبايد عناصری را که شديدًا خواستار شاه هستند از بين برد تا اين سازش 

اگر از اين ديدگاه نگاه کنيم . ها مجددًا ميسر شود حفظ شود، خشم مردم فرونشيند و مهار کردن توده
ای از ياران خود خيلی هم خست به خرج داده و همين باعث شده که  نی کردن عدهامپرياليسم در قربا

تازه کشتن يک سپهبد شاهنشاهی برای . مردم هنوز خشمگين و غران خواهان مجازاتهای بيشتر باشند
کنيد با هر يک از اينها يک ناپلئون از ميدان جنگ  بورژوازی وابسته ضايعه بزرگی نيست، گمان می

کنيد درجه سپهبدی بدهيد، لياقتش کمتر از  پايی که برخورد می و سر است؟ به اولين بیخارج شده 
شان با ميزان لياقتشان نسبت  ای بودند که درجه اراده های بی اينها مهره. سپهبدهای شاهنشاهی نيست

کنم اشتباهی رخ داده زيرا در ليست   داران فکر می عکس داشت و اما در مورد اعدام سرمايه
پس از همه . داران وابسته فقط نام دو تن بود که آن هم جنجال بزرگی به پا کرد شدگان از سرمايه  داماع
اند،  صداها باالخره با فرمان امام دائر بر اينکه فقط کسانی بايد اعدام شوند که مرتکب قتل شده و سر

  . داران وابسته از مرگ جستند همه سرمايه
   
 بورژوازی وابسته در اين نوشته قشر نسبتًا  منظور از خرده: ی وابستهبورژواز  در مورد خرده - ۵ 

 بورژوازی که در سالهای اخير با ارتباط تنگاتنگ و برای انجام خدمات و امور مربوط به  وسيع خرده
از مقامهای باالی اداری گرفته تا . جا پراکنده است بورژوازی وابسته در ايران به وجود آمده و در همه

  .های لوکس و غيره و غيره  دعاوی وابسته، حسابداران رسمی، فاحشهوکالی
   
صورت مبارزه با   به ضد امپرياليستیگوئيم مبارزه وقتی ما می:  در مورد حائل شدن شاه۵ صفحه - ۶ 

. اند نشاندگان امپرياليسم اش دست دسته شد، يعنی دقيقًا معتقديم که شاه و دارو شاه و دستگاهش متجلی می
حد با حرف حزب توده نزديک باشد ديگر مهم نيست ولی عينًا بازگويی نظر  اين حرف تا چهولی 

خود مبارزه با شاه يعنی  به خود. دانست رفيق مسعود شاه را مزدور امپرياليسم می. رفيق مسعود است
تاريخی و علل  مبارزه با مزدور امپرياليسم توسط مردم شکل مبارزه با امپرياليسم است و اينکه شاه به



ها تجلی همه ظلم امپرياليسم بود و خود او  اجتماعی اهميتی کسب کرده بود و مخصوصًا از نظر توده
کنم ناديده گرفتن آن  ای است که فکر نمی ای داشتند مسئله اش در سرکوب توده تجارب ويژه و دارودسته

زنم چون ممکن  رفی نمیشان ح من از منشاء طبقاتی(کمکی به مارکسيسم کند و اينکه سازشکاران 
توانستند مبارزه ضد شاه را به يک مرحله جداگانه تبديل کنند نيز ) است باز موجب عصبانيت شود
  .دانم به چه دليل بايد آنرا انکار کرد واقعيتی است انکارناپذير و نمی

مورد بحث ای است ولی به موضوع  در مورد بحث نسبتًا طوالنی که در اينجا شده بحث بسيار آموزنده 
کنيد از خياالتی که مونتانی در   بورژوازی صحبت می های تفکر خرده شما از ريشه. ما مربوط نيست

درحاليکه بحث ما بر سر اقداماتی است که بنا به گفته شما .  و امثال آن١٨۴٨در انقالب . سر داشت
ه است اينجا جای خياالت  بورژوازی فعًال در حکومت باشد بايد انجام دهد، اين دو بحث جداگان خرده

دهد با اين فرض است که او را  آلهای مونتانی را مورد تحليل قرار می در بين نيست، اگر مارکس ايده
بيند و سخنان مونتانی در مورد طرز حکومت مارکس را به خنده  کردن نمی هرگز اليق حکومت

 و امکانات عملی برای کسب آنرا اش نيست گويد که شايسته بيند از چيزی سخن می اندازد زيرا می می
آلی را به  ولی رفيق وضع ايده. گويد اصطالح دچار اوهام است که از حکومت سخن می ندارد و به

بورژوازی که به حکومت رسيده بايد آن خياالت خود را که  پس اين خرده . ايد وضع واقعی تبديل کرده
سلمًا شما در اينجا خواهيد گفت مارکسيسم م. منصه عمل برساند نمود، به در نظر مارکس مضحکه می

اگر . تواند کاری خالف منافع بورژوازی وابسته انجام دهد بورژوازی هم نمی دهد که خرده  نشان می
 بورژوازی  همه بحث با استناد به يک اصل مارکسيستی که خرده بنا باشد کار به اينجا بکشد پس از اين

. تو نشويم در ضوع را فيصله دهيم و وارد اينهمه بحثهای توتواند حکومت را در دست گيرد، مو نمی
 بورژوازی حاکم  کنم تنها دليل اين رفيق برای اينکه خرده ولی صرفنظر از همه اين مطالب فکر می

است استناد به وجود روحانيون در ميان هيات حاکمه موجود است و اينجاست که من به اين رفيق 
تر و در صحنه  حال اين بحث را بايد مفصل هر خوب به. سيستی نيستگويم رفيق اين تحليل مارک می

  .سياسی اقتصادی موجود در کشور انجام داد تا با روشنی بتوان نواقص آنرا تشريح نمود
   
اين رفيق وظايف کنونی ما، شکلی که بايد : نظامی- به بعد در مورد مبارزه سياسی۵ از صفحه - ٧ 

 از نيروهای موجود بهتر است جداگانه و صرفنظر از انتقاد از داشته باشد و برداشت خودش را
آنچه مربوط به انتقادات اين رفيق . مصاحبه تشريح کند تا با توجه به آن مطالب بتوان پاسخگويی کرد

باشد،  از مصاحبه است اين است که بيشتر انتقاد اين رفيق متوجه طرز برداشت خودش از مصاحبه می
مثًال اين رفيق کار درستی نکرده که همه مطالب مربوط . ز طرف مصاحبهنه طرز عرضه مطالب ا

گر با چه تاکيدی  ها را پشت هم آورده بدون آنکه ذکر کند مصاحبه به سازماندهی مقاومت مسلحانه توده
صورت مطرح  وقتی مسئله بدين. داند طرق سياسی و اقتصادی مبارزه را در شرايط کنونی الزم می

گيرد به خود مطلب نيست بلکه منتقد مشکلی را که خود  د انتقاداتی هم که صورت میخو به شود، خود
. شود  نظامی سازمان مطرح می-همين روش در مورد سياسی. دهد وجود آورده مورد انتقاد قرار می به

.  نظامی سازمان را مورد بحث قرار دهد-گر نخواسته همه دالئل مربوط به سياسی در آنجا مصاحبه
گر  مسلمًا مصاحبه. الئل را از همان آغاز مصاحبه به تئوری مبارزه مسلحانه حواله داده استاين د
 نظامی شده و اساسًا در اين - نظامی باعث پيدايی سازمان سياسی- سياسی مشی خطداند که  می

 کند از مصاحبه به دفاع از اين مطلب پرداخته است و هنگامی نيز که به طرح شعار حزب برخورد می
ولی در اينجا . کننده شکل سازماندهی است  تعيين مشی خط: گويد کند و می همين طريق آنرا انتقاد می

گر  گيرد آيا به طرز فکر مصاحبه فهمد و ايرادی را که می کند و مطلب را چگونه می رفيق چه می
  .گر را گرفته و آنرا مطلق کرده است گيرد يا به کار خودش که يک جمله از مصاحبه می

گويد در گذشته برای ما مبارزه مسلحانه اصلی  مطلب ديگری که اين رفيق مطرح کرده آن است که می 
و مبارزه سياسی و اقتصادی مشروط و گذرا و موقتی بود درحاليکه اين سخن کامًال اشتباه است و 



، قصدش هم رفيق مومنی به خوبی تشريح کرده است، که مبارزه نظامی ما کامًال محتوای سياسی دارد
سياسی است و اساسًا هدف مبارزه سياسی است و از نظر شکل مبارزه نيز تئوری مبارزه مسلحانه 

شکل نظامی را عالوه بر ساير موارد برای ايجاد زمينه جهت انجام شکل سياسی و اقتصادی مبارزه 
نيز که رفيق مطرح لذا در گذشته چنين درکی از مبارزه مسلحانه وجود نداشته و عکس آنرا . شناسد می

کرده صحت ندارد يعنی اينکه در حال حاضر شکل سياسی مبارزه را شکل عمده و شکل نظامی را 
ولی از . از لحاظ کلی هر گونه مبارزه ما سياسی است حتی مبارزه نظامی. بدانيم..... مشروط و گذرا 

کننده محتوای سياسی  ن، مسئله نظامی تعيي۴٩لحاظ عملـی به نظر ما امروز خيلی بيشتر از سال 
به جای اينکه از . به هر حال شکل برخورد و انتقاد در اينجا خيلی ناقص و ابتدايی است. مبارزه است

  .کسی بت بسازيم در صدد تشريح وظايف امروزی خود باشيم
   ۵٨خرداد  
  .رفيق نويسنده از چريکهای فدايی خلق ايران است 
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ..."، انتقاد از جزوه )د(در رابطه با جزوه رفيق "خ به پاس
    
ارضی عمدتًا در  قول از لنين و همچنين نمونه کودتای رضاخان و اصالحات  نقلنهدف من از آورد. ١ 

چون : ... توانيد بدهيد؟ ج آيا شما تحليلی از ماهيت طبقاتی دولت می: س"رابطه با اين سئوال 
کند در جهت تثبيت  در توليد نقش مسلط را دارد و دولت فعلی هر چه میبورژوازی وابسته همچنان 

من در اين . بود" خود دولت نيز ابزاری در دست بورژوازی وابسته است به اين موقعيت است، خود
خواستم نشان دهم که شرايط اقتصادی روسيه بعد از انتقال قدرت از  می) قول از لنين نقل(نمونه 

کلـی تغيير نکرده و دولت بعد از فوريه تقريبًا همچنان عملکردهای گذشته  ازی بهفئوداليسم به بورژو
اما چرا؟ خود رفيق . خود را حفظ کرده است، اما لنين معتقد است که انتقال قدرت صورت گرفته است

پس در روسيه سيستم توليدی بورژوازی آنچنان : "گويد منقد به درستی در اين جمله کنه مسئله را می
در اينجا رفيق به دو مسئله اشاره ..."  تشکيل دهندفقط کافی بود دولت را بورژواهارتی داشت که قد

ای بتواند دولت خاص خود را تشکيل دهد و آنرا در جهت پيشبرد منافع خود  برای اينکه طبقه. دارد
را دارا ) ه استکه ناگزير رشد طبقه به آن وابست( بايد تمامی شرايط اقتصادی الزم - ١: کار گيرد به

دولت را نمايندگان سياسی  - ٢). در مورد پرولتاريا(و يا به وجود آورد ) در مورد بورژوازی(باشد 
  .او تشکيل دهند 

اما رفيق اشرف تنها يک وجه قضيه را مورد بررسی قرار داده، يعنی اينکه رفيق برای تعيين ماهيت  
ون بورژوازی وابسته در اقتصاد مسلط است، پس دولت طبقاتی دولت تنها به اين امر اکتفا نموده که چ

کنم، اما ظاهرًا از نوشته من  جايش بحث می دهد که من به تر توضيح می هر چند در پايين. نماينده اوست
تواند يک چنين تعبيری را  البته، احتماًال می. اين تعبير حاصل شده که گويا من چنين اعتقادی ندارم

  :يح دهمبدهد، اما بگذاريد توض
ترين شکل آن،  البته در عالی. سلطه امپرياليسم است دانيم يک جامعه زير جامعه ما همانطوريکه می 

در يک چنين سيستمی همانطوريکه رفيق منقد به روشنی بيان داشت، کل سيستم . يعنی نومستعمره
رژوازی کمپرادور دسته وابسته به آنها يعنی بو و اقتصادی زير سلطه انحصارات امپرياليستی و دار

طور کلی نابود شده و يا اگر بقايای آن نيز وجود داشته باشد، تازه  قرار دارد و اساسًا اقتصاد ملی يا به 
در واقع توسط نمايندگان سياسی ) دولت شاه(دولت موجود . باشد آنهم زير چنگال اين انحصارات می

انيکه عمال مزدور امپرياليسم بوده و يعنی کس. شد تشکيل می) همه يا بخشی(بورژوازی کمپرادور 
-در يک چنين سيستم اقتصادی. گرفتند ماشين دولتی را جهت پيشبرد منافع امپرياليستی به کار می

روابط يا قراردادهائی با انحصارات (های وسيع با سرمايه مالی دارد   سری شبکه اجتماعی دولت يک
ورهای امپرياليستی از بودجه مملکتی، تهيه وام امپرياليستی، خريد سهام شرکتهای ورشکسته خود کش

اين سيستم طوری سازمان ....) و يک مجموعه رابطه با بانکها، بورس و کارخانجات داخلی وابسته و 
توانند حتی  هيچوجه نمی يافته که هر گاه نيروهای ملی غيرپرولتری در راس اين دولت قرار گيرند، به

به واسطه فقدان يک ( پيشبرد منافع طبقاتی خود به کار گيرند ای اين دولت را در جهت برای لحظه
و از آنجائيکه هر گونه ) داری کمپرادور بوروکراتيک اقتصاد ملی و وابستگی دولت به اقتصاد سرمايه

گردد که اين در  استقالل سياسی بايد با استقالل اقتصادی همراه باشد و تغيير در شيوه توليدی ممکن می
جز توسط پرولتاريا، توسط هيچ نيروی سياسی ملی ديگری ناممکن ) يکه رفيق گفتههمانطور(واقع 
که در (بنابراين، اگر اين نيروهای سياسی ملی و غيرپرولتری بخواهد به اين عمل دست بزند . است

يا بايد خود را نفی کرده و رهبری را به پرولتاريا بسپارد و يا اينکه روابطش با ) تواند واقع هم نمی
لق را قطع نموده و بر روی بورژوازی کمپرادور و اقتصاد وابسته تکيه زند، يعنی دولت را به خ

  .صورت ابزار سرکوب سرمايه مالی بدل سازد
گاه طبقاتی دولت کنونی بورژوازی کمپرادور است و اينکه دولت کنونی روی  در اينمورد که تکيه 

ا اينکه بورژوازی کمپرادور در اقتصاد مسلط داری کمپرادوری تکيه زده است و ي اقتصاد سرمايه



و بنابراين مشخص کردن آن تنها يک وجه قضيه است و همانطوريکه گفتم . است، من بحثی ندارم
در . دهند وجه ديگر مسئله در تعيين ماهيت طبقاتی دولت اين است که دولت را چه کسانی تشکيل می

يعنی شما : س"ازد و بلکه در پاسخ به اين سئوال پرد مصاحبه رفيق اشرف مشخصًا به اين مسئله نمی
" تقريبًا"تواند فهميد که رفيق معتقد است در دولت کنونی اينک  که می..." معتقديد پايگاه طبقاتی دولت 
اگر منظور رفيق اين است . بورژوازی وابسته به آن در قدرت سهيم شدند تمام طبقه و بخشی از خرده
دهند، بنابراين بررسی نيروهای گرداننده اين قدرت دولتی  ا تشکيل میکه دولت را اينک اين نيروه

و درست همين مسئله است که بسياری از نيروها را واداشته که . کند نظر من عکس آنرا ثابت می به
زعم آنها بورژوازی ليبرال  بورژوازی و يا بورژوازی ملی و يا به تصور کنند که دولت نماينده خرده 

کنم بخش زيادی از نيروهای گرداننده دولت کنونی را نيروهای سياسی  ه من فکر میدرحاليک. است
اما با . دهند  همراه با نمايندگان امپرياليسم، چه شناخته و چه ناشناخته تشکيل می ضد امپرياليستملی و

وجود اين ترکيب نيروها، همانطوريکه گفتم دولت کنونی در تحليل نهايی چيزی نيست جز ابزار 
گاه اقتصادی آن  زيرا اگر بخواهد فونکسيون خود را از دست بدهد، بايد تکيه. رکوب سرمايه وابستهس

ريخته شود و از آنجائيکه تنها پرولتاريا قادر به اينکار است، پس ناگزير همچنان فونکسيون خود  درهم
  .کند را حفظ می

ای سست  ياليسم بر ماشين دولتی تا اندازهبنابراين به نظر من، کنترل مستقيم و بالمنازع مزدوران امپر 
  .شده و امپرياليسم در واقع آن کنترلی را که در گذشته بر اين ماشين دولتی داشت امروز ندارد

اما با توجه به شرايطی که دولت کنونی در آن قرار دارد و با توجه به سازشی که بين نيروها با  
کند، با اين وجود  نه به شکل کامًال مستقيم حاکميت میامپرياليسم صورت گرفته، سرمايه مالی البته 

اين شکل اعمال حاکميت برای سرمايه وابسته دلخواه نبوده، زيرا هميشه امکان تهاجم از جانب خلق 
امپرياليسم خواهان يک قدرت مرکزی متمرکز که . برعليه سلطه انحصارات امپرياليستی وجود دارد

تواند  و باشد و با تکيه به اعمال ديکتاتوری وسيعًا و شديدًا قهرآميز میکامًال در اختيار عوامل مزدور ا
  ...مواضع اقتصادی خود را حفظ نموده و به غارت و استثمار خلق بپردازد و 

توان از يک  هيچوجه معتقد نبودم و نيستم که در جامعه ما می من به. ای را متذکر شوم در اينجا نکته 
طور کلی هر جامعه زير سلطه  را شرايط تاريخی جامعه ما و بهانقالب سياسی صحبت کرد زي

و اين يکی از . امپرياليسم، اساس انقالب آن يک انقالب اجتماعی تحت رهبری پرولتاريا است
دمکراتيک طراز نوين -مهمترين تفاوت بين يک انقالب بورژوائی کالسيک با انقالبات بورژوا

  .باشد می
   
منظور من از نمونه دولت قوام باز در رابطه با اين جمله رفيق اشرف که :  در مورد دولت قوام- ٢ 

کرد و اهرمهای قدرت را  معتقد است فراکسيونی از بورژوازی وابسته که باند شاه آنها را رهبری می
من در اين . باشد در دست داشت با فراکسيونهای ديگر بورژوازی کمپرادور در تضاد قرار گرفت، می

اند  حال مبارزه هم در  تم بگويم که اين فراکسيونهای مختلف بورژوازی وابسته نيستند که باخواس مثال می
سر غارت بيشتر خلق در ستيز   هم بر  بلکه جريانهای امپرياليستی و گروههای مالی هستند که با

از سلطه ای  باشد، و در يک جامعه زير سلطه در هر مرحله نظر من اين يک قانون عام می به. افتند می
فرورفتگی   هم واسطه در  اينکه رفيق منقد معتقد است که در شرايط کنونی به. امپرياليسم وجود دارد

معنی  تواند به های مالی عمالًَ تفکيک آنها تقريبًا غيرممکن است، نمی های امپرياليستی و گروه سرمايه
تنها تضادهای   مليتی، نه ندحتی با پيدايش شرکتهای چ. کنند اين باشد که اين تضادها عمل نمی

امپرياليستها و گروههای مالی را تخفيف نداده و از بين نبرده بلکه تضاد آنها را در يک مقياس وسيعی 
 برای احيای اقتصاد متزلزل خود و  آمريکامثًال امروز امپرياليسم. شدت و حدت بيشتری بخشيده است

تا بتواند ذخائر دالرهای بانکهای ژاپنی و اروپائی برد  جلوگيری از سقوط دالر قيمت نفت را باال می
 دار گاه منافع يک سرمايه"اما اينکه .  برگشت دهد تا بدينوسيله مانع سقوط دالر گردد آمريکارا به



ئی يا سرمايه  آمريکادار  در بخش خصوصی با سرمايه آمريکادار وابسته به ئی با سرمايهآمريکا
دار با فالن  درحاليکه همان سرمايه. کند  بوروکرات تضاد پيدا میئی ديگر در بخش آمريکاوابسته به
" کنند دار فرانسوی در بخش خصوصی به دليل موقعيت اقتصادی واحد منافع مشترک پيدا می سرمايه

بنديهاست که توسط   خواهم بگويم دقيقًا همين صف آنچه که من می. هيچ تضادی با حرف من ندارد
دسته شاه وابسته به کداميک از اين دستجات  و اينکه مثًال دار. گيرد  میجريانهای کمپرادوری صورت

شايد بتوان گفت که مشخص کردن . هيچوجه يک درخواست نابجايی نباشد کنم به باشد، من فکر می می
  .توان آنرا انکار کرد واسطه فقدان منابع و محدوديتهائی مشکل است اما نمی آن به

ه ما تضادهای بين قشرهای مختلف بورژوازی وابسته را در داخل عينًا ولی اينک"مورد که  در اين 
، در "هيچوجه درست نيست و دليل عينی ندارد انعکاس تضاد قدرتهای امپرياليستی در خارج بدانيم به

در مورد قوام، آن تنها يک مثال (اينجا منظور من صرفًا اختالف منافع بين قدرتهای امپرياليستی نبوده 
و گفتيم اين انحصارات مالی و قدرتهای امپرياليستی . که گروههای مالی را نيز اضافه کردم، بل)بود

در داخل ايران دارای منافع هستند و هر يک توسط جريانهائی از بورژوازی کمپرادور و بوروکرات 
های  ايهکند، دقيقًا به آرايش اين سرم بنديها چگونه تغيير و تحول می  اينکه اين صف. شوند رهبری می

يعنی (بنابراين اين تضاد . گوئيد صحيح باشد حال فرض کنيم آنچه که شما می. وابسته بستگی دارد
را توضيح دهيد و نشان دهيد که چرا بخشی از بورژوازی وابسته با ) بخش بوروکراتيک با کمپرادور

بررسی اين مسئله زيرا رفيق اشرف در .  با هم اختالف داشتندشکل دولتبخش ديگر آن بر سر مسئله 
که چه نيروهائی در حال حاضر در قدرت سهيم هستند و رفيق معتقد است که اکنون کل طبقه و بخشی 

 ضد باشد و برای اثبات آن معتقد است که خلق ما در جريان مبارزه بورژوازی وابسته می از خرده 
اما در . ابجايی کرده باشمکنم ديگر يک درخواست ن مورد من فکر نمی در اين....  خود امپرياليستی

  .کند کنم اشتباه می  وجود نداشته فکر می٢٠مورد بورژوازی بوروکرات که رفيق معتقد است در دهه 
   
امپرياليسم و بورژوازی : "... کنم که دقيقًا نفهميدم ای برخورد می جمله  اينجا با  در: مورد اعدامها   در- ٣ 

آيا منظور رفيق در اينجا بين بورژوازی وابسته و ." اند زدهای  شده  وابسته دست به يک سازش حساب
و اين از همان ديدی . کنم درست نباشد امپرياليسم سازشی صورت گرفته است؟ اگر اين است، فکر می

  .دهد کند و به آن يک استقاللی می خيزد که بورژوازی کمپرادور را از امپرياليسم جدا می برمی
  زيرا اگر بپذيريم اکنون همه طبقه و بخشی از خرده.  من کافی نيستنظر توضيح مسئله اعدام به 

ها را فرو نشانند دليلی بر  ها و اينکه خشم توده وقت فشار توده اند، آن بورژوازی وابسته در قدرت سهيم
اين درست است که . زيرا طبقه حاکمه برای تصفيه خودش معيارهائی دارد. اين اقدامات نخواهد شد

اصطالح ژنرالهای رنگارنگ يک  ها هر کدام يک ناپلئون نبودند، اين درست است که اين به اين مهره
پاها را نسبت  و سر اعتمادی همين بی تواند بی حال اعدام اين نيروها می پا بودند، اما با اين و سر مشت بی

ی بزرگ و حتی به اربابانشان برانگيزد، چه ديديم که چگونه بسياری از عوامل ارتشی و بوروکراتها
نظر من علت اين  به. بخشهای وسيعی از بورژوازی کمپرادور دچار وحشت شده و متزلزل گرديدند

و .  و امپرياليستی در دولت جستجو کرد ضد امپرياليستیاعدامها را بايد به واسطه دو جريان ملی و
اينکه . شود وثر واقع می است که م ضد امپرياليستها به واسطه وجود همين نيروهای دقيقًا فشار توده

اين جريان چرا در اين امر پيگيری ندارد، آن نيز همانطوريکه در تحليل ماهيت طبقاتی دولت گفتم و 
دار کردن سازش با   طرف و ترس از خدشه واسطه ماهيت طبقاتی و سازشکاری از يک همچنين به

ه و از دست دادن حاکميت آنها امپرياليسم از طرف ديگر و همچنين وحشت از راديکاليزه شدن مبارز
کنيد که اگر دولت را  شما تصور می. نظر من در بينش شما يک اشکال اساسی وجود دارد به . باشد می

پرولتاريا تشکيل ندهد و همراه با آن يک دگرگونی اساسی در شيوه توليد صورت نگيرد، هر نيرويی 
. باشد ندگان سياسی بورژوازی کمپرادور میکه در اين دولت شرکت کند و حتی آنرا تشکيل دهد، نماي

 و  ضد امپرياليستیدرحاليکه اين مسئله برای شما کامًال روشن است که مبارزه ما يک مبارزه اساسًا



صرفنظر از پرولتاريا . کند ملی است و اينکه پرولتاريا تنها نيروئی نيست که در اين انقالب شرکت می
نحوی دارای نمايندگان سياسی هستند که اين نمايندگان سياسی   و پيشاهنگانش، ساير نيروهای خلق به

 چنانچه اين نيروهای غيرپرولتری و در شرايطیحال در تحت . باشد دارای گرايش مختلف طبقاتی می
عبارتی سهم بيشتری را در  عين حال ملی در دولت شرکت نموده، حتی دولت را تشکيل دهند و يا به

ای اين قدرت را در   واسطه شرايط کنونی جامعه ما، آنها نتوانند حتی لحظهقدرت داشته باشند، ولی به
دال بر اين نيست که ) مورد من نظرم را در قسمتهای باال گفتم در اين(کار گيرند  جهت منافع خلق به 

آنها نمايندگان سياسی بورژوازی کمپرادور بوده و يا اساسًا وجود آنها را در قدرت دولتی و نقش آنها 
. بورژوازی است و همچنين تصور کنيم که دولت، يک دولت خرده .  گيری ناديده گرفت را در تصميم

محض اينکه آنها وارد اين نظام دولتی شدند يا بايد تابع اين نظام سياسی بوده و شرايط را  بنابراين به 
اچار با طبقات خلق قطع ن برای غارت و استثمار امپرياليستی فراهم کنند و بنابراين رابطه خود را به 

خواهند بر عليه انحصارات امپرياليستی به مبارزاتشان ادامه دهند بايد همانطوريکه  نمايند و اگر می
گفتيد، شيوه توليد را ماهيتًا دگرگون ساخته و يک پايه اقتصادی برای دوام حاکميت سياسی خود 

  .گان پرولتری ساخته استبرقرار سازند و اين امر تنها از عهده پرولتاريا و پيشاهن
   
  .اگر منظور شما اين است، آن يک بحث ديگری است: بورژوازی وابسته  در مورد خرده  - ۴ 
   
هيچوجه قصد ندارم که رفيق اشرف را متهم کنم که اينگونه   در اينجا من به:  در مورد حائل شدن- ۵ 

تواند اين  گيرد، می کار می ر مصاحبه بهکند، بلکه منظور من اين بود که کلماتی را که رفيق د فکر می
شاه را به يک مرحله جداگانه تبديل  اينکه سازشکاران توانستند مبارزه ضد. توهمات را ايجاد کند

به . انگاری کنيم کار نگيريم و يا در توضيح آن سهل کنند، هيچ ارتباطی ندارد که ما کلمات صحيح به
بايست با اين بورژوازی وابسته مبارزه قطعی را   میخره باالخلق ما: "... جمالت رفيق توجه کنيد

مثل ..." ( روياروی آن قرار گرفته است دقيقًاامروز "و يا ) داده انگار تاکنون انجام نمی" (انجام دهد
  ).اينکه قبًال دقيقًا قرار نداشته

   
ه دولت خرده چگون"... قول مارکس در رابطه با اين جمله  نقل:  بورژوازی  در مورد خرده- ۶ 
خواستم بگويم که اگر  بود و می" بورژوازی است که قاعدتًا بايد حاميان قطعات کوچک زمين باشد 

آن نيست که آنها   فرض بتوانند دولت را تشکيل دهند اين دليل بر  بورژوازی به نمايندگان سياسی خرده
ته در مورد جامعه ما عليرغم الب(داری  زيرا در يک جامعه سرمايه. مدافع قطعات کوچک زمين باشند

از آنجائيکه اين دولت ناگزير است ) داری ماهيتًا متفاوت است اينکه اساسًا با اشکال کالسيکی سرمايه
داری قرار گرفته و تکيه خود را بر روی بورژوازی قرار دهد و بنابراين به  بر روی اقتصاد سرمايه

 حداکثر کوشش او برای رهائی خودش در اين است ناچار مدافع نظم بورژوازی خواهد بود، بنابراين 
که تضاد پرولتاريا و بورژوازی را تخفيف دهد، ولی از آنجائيکه شيوه توزيع ثروت مادی تابع شيوه 

مورد من  در اين. بورژوازی توهمی بيش نيست بنابراين اين خواسته خرده . توليد همان جامعه است
کند بلکه قابليت و توانائی اين نيروی  ورژوازی را مطرح میب کنم که مارکس خياالت خرده  فکر نمی

  .کند  داری بررسی می اجتماعی را در يک جامعه سرمايه
که البته همه (دهند  که دولت را تشکيل می ترتيب در مورد جامعه ايران من گفتم اين نيروهائی و بدين 

ياليسم و بخشی مشخصًا با امپرياليسم آنها عناصر ملی نيستند، بلکه بخشی از آنها عوامل مزدور امپر
هيچوجه بدين معنی  کنند دست به اينکار بزنند، ولی اين حرف من به آيا سعی نمی) کنند همکاری می

 آنچه که اين رهبری دست: "من گفتم.  بورژوازی است نيست که من معتقد باشم دولت نماينده خرده
و تجديد بنای سياسی و فرهنگی جامعه، البته به سته داری واب  احيای اقتصاد سرمايهاندرکار آن است، 

که در واقع همانطوريکه واقعيت به ما "  بورژوائی ای از شکلهای مذهبی و خرده سبک خودش، آميزه



  .دهد، اين نيز پنداری بيش نيست نشان می
   
بارز در مورد وظايف کنونی ما و شکلی که بايد سازمان م: نظامی - در مورد مبارزه سياسی- ٧ 

گيری فعاليت ما و اشکال  طرح کلی جهت"داشته باشد و برداشتم از نيروهای موجود را من در 
اما در مورد انتقاد شما فعًال وارد بحث . توانيد برخورد کنيد نوشتم و در آنجا می" سازمانی و مبارزاتی

. لحانه توضيحی دهمکنم که برای روشن کردن نظرگاه خودم در مورد مبارزه مس اما فکر می. شوم نمی
کنم، در اينجا تنها به شکل مبارزه توجه دارم و نه به محتوای  وقتی من از مبارزه مسلحانه صحبت می

آن، زيرا محتوای هر شکل مبارزه آگاهانه و انقالبی پرولتری سياسی بوده و دقيقًا هدفهای سياسی را 
مبارزه سياسی که بهتر است بگوئيم صرفًا بنابراين وقتی صحبت از مبارزه مسلحانه يا . کند تعقيب می

اند که هدفهای سياسی  سياسی و همچنين مبارزه صرفًا نظامی، و همه اينها اشکالی از مبارزه طبقاتی
هر يک تعينات خاص خود )  نظامی-سياسی، نظامی، سياسی(بنابراين اين اشکال . کنند را تعقيب می

به نظر من مبارزه . ا مبارزه صرفًا نظامی متفاوت استترتيب مبارزه سياسی نظامی ب بدين. را دارد
يک ترکيب مکانيکی از دو شکل مبارزه که در کنار هم قرار گرفته و يکی ) سياسی نظامی(مسلحانه 

 -کند و ديگری در زمانی ديگر و يا اينکه منظور از مبارزه سياسی مثًال در مقطعی اهميت پيدا می
 آن سياسی و شکل آن صرفًا نظامی نخواهد بود، بلکه يک شيوه نظامی بدين معنی باشد که محتوای

عمل و سازمان است که خصوصيات خاص خود را دارد که آنرا از اشکال مبارزاتی و سازمانی، مثل 
  .کند نظامی يا سياسی تفکيک می

  ١٨/۴/۵٨)        د( 
  

  )آرخا(نويسنده اين مقاله از  
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بر مصاحبه با رفيق اشرف) د(د رفيق در مورد نق

   
چون مرحله قبلی انقالب هيچيک از مسائلی را که انقالب مطرح کرده بود : "١٣ سطر ١ صفحه - ١ 

ما اعتقاد داريم که انقالب هيچيک از مسائلی را . ، آيا واقعًا اينطور است؟ بله رفيق"حل نکرده است
له قطع کامل سلطه اقتصادی، سياسی، نظامی و غيره انقالب مسئ. که مطرح کرده بود حل نکرده است

ای خود قرار داده بود، و اين امر تنها با قطع کامل آن سلطه و اتکاء به  امپرياليسم را وظيفه مرحله
اگر شما معتقديد که از نظر سياسی تحوالتی رخ داده است بايد زمينه . پذير است اقتصاد ملی امکان

يرات را توضيح دهيد و آنرا بشکافيد و با کلی گفتن اينکه تغييراتی اقتصادی يا زيربنای اين تغي
آيا قدرت . باشد اين تغيير از نظر سياسی به چه صورتی می. شود ای حل نمی صورت گرفته مسئله

مگر غير از . خواهد سياسی در دست نيروهای خلقی است و اصوًال اين قدرت سياسی را برای چه می
ذاری در جهت پيشبرد منافع اقتصادی يک طبقه، بالفاصله اين مسئله مطرح اين است که برای قانونگ

اگر در جهت اقتصاد امپرياليستی باشد پس کمپرادور است و . شود کدام اقتصاد، ملی يا امپرياليستی می
و در اينجا ديگر مطمئنًا تغييراتی صورت گرفته و قدرت . اگر در جهت اقتصاد ملی باشد، ملی است

البته . اختيار دولت ملی است هر چند به معنای قطع کامل سلطه اقتصادی امپرياليسم نباشدسياسی در 
خواهيم فقط برخورد غلط شما با مسئله را نشان دهيم که دوگانگی برخوردتان شما را به دوآليسم  ما می
ا در خواهيد بگوئيد اقتصاد کمپرادوری مسلط است و از طرف ديگر دولت ر از طرفی می. کشاند می

و از نظر خودتان اين امر را از نظر مبارزه طبقاتی و توازن نيروها . دست نيروهای خلقی بدانيد
ای  محتوای مبارزه طبقاتی چيست؟ منافع اقتصادی، يعنی هر طبقه. خوب، درست. دهيد توضيح می

ظر توازن خيزد و حال اگر از ن برای پيشبرد منافع اقتصادی خويش با ديگر طبقات به مبارزه برمی
تواند  نيروها آن طبقه دارای قدرت اقتصادی، اگر نيروی مادی محرک را پشت سرش داشته باشد، می

صورت قاعده  در تمام طول تاريخ اين به. قدرت سياسی را در جهت اين سلطه اقتصادی به کار گيرد
 اقتصادی به دليل عنوان استثنا نيروهای دارای قدرت فقط در مقاطعی از تاريخ به. وجود داشته است

که ما شاهد حکومتهای . عدم داشتن نيروهای مادی تغيير، نتوانستند قدرت سياسی را کسب کنند
يعنی، چه از جنبه اقتصاد مسلط . باشد  مدت می ای هستيم که در حقيقت دوران انتقالی نيز کوتاه دوگانه

شود، اين مسئله مهم  ه حاصل میو چه از جنبه مبارزه طبقاتی و توازن نيروها بررسی کنيم يک نتيج
نيست که امپرياليسم در چه شکلی حاکميت اقتصادی خود را اعمال کند، جمهوری باشد يا سلطنت، شاه 

البته ما نيز معتقديم که تغييراتی صورت گرفته و پايگاه داخلی امپرياليسم بسط يافته و . باشد يا بختيار
ی وابسته به نمايندگی امپرياليسم قدرت دولتی را بورژواز بورژوازی کمپرادور به اضافه خرده 

که اين به معنای تغيير رابطه خلق با امپرياليسم نيست بلکه به معنای تغيير و تبديالت درون . اند گرفته
 بورژوازی وابسته  طبقه حاکمه است که در اين مرحله از تاريخ به اين شکل درآمده، چرا که نه خرده

اگر قدرت از دست دربار و کمپرادورهای . اند يچيک در جبهه خلق نبودهو نه بورژوازی وابسته ه
بورژوازی وابسته افتاده،  نماينده انحصارگران نفتی به دست کل طبقه بورژوازی کمپرادور و خرده 

  .به معنای تغيير رابطه خلق با امپرياليسم نيست
   
 شود و در نتيجه برای بغرنج  فهميده نمیگيرد که ماهيت طبقاتی دولت اينقدر ساده  رفيق ايراد می- ٢ 
آورد، بدون آنکه تعمقی در آن  قول می  تر مسئله را بشکافد، از لنين نقل تر کردن و اينکه خود عميق 

و اينکه از ديد رفيق . گيرد خواهد و اساسًا برای اثبات آن نيز هست، می ای که می نتيجه. کرده باشد
. ايد اشد نه بورژوازی، اين شما هستيد که مارکسيسم را ساده کردهاشرف دولت بايد نماينده فئودال ب

گذراند با تشابهاتی که بين آن و مسائلی که  زيرا بدون توجه به شرايط مادی و تاريخی که روسيه می
داری است، قدرت اقتصادی  ای سرمايه روسيه جامعه. ايد در انقالب ايران مطرح است قضاوت کرده



بايستی در جهت تثبيت آن باشد، قدرت سياسی در   يعنی عملکرد دولت میباشد در دست بورژوازی می
اين قدرت سياسی سعی در حفظ منافع مالکين دارد، در نتيجه بورژوازی با آن . اختيار تزاريسم است

گذاری  بايستی قانون تضاد دارد، برای اينکه بورژوازی بتواند منافع اقتصادی خود را اعمال کند می
عهده بگيرد و ارتش از آن حفاظت کند،  ی داشته باشد، بوروکراسی اجرای اين قوانين را بهبورژواز

وقت  پس مسئله مهم برای بورژوازی گرفتن ارتش تزاريسم است، چون اگر بتواند اينکار را بکند آن
، اجرا کند و بوروکراسی حتی اگر همان افراد قديمی باشند بايد اين قوانين را قوانين خود را وضع می

برای بورژوازی فرقی ندارد که سلطنت باشد يا . گيرند کنند در نتيجه در خدمت بورژوازی قرار می
نباشد، مسئله برای او ماشين دولتی است، حتی اگر در اين ماشين دولتی مالکين نيز مقامی داشته 

يق به اين گفته لنين اگر رف. توانند جهت حرکت ماشين دولتی بورژوازی را تعيين کنند باشند، چون نمی
کرد که انحصارات در شرايط تزاريسم رشد بسياری توانسته بکند ديگر اين را تشخيص  توجه می

. مالکی کار دارد نه با خرده  و هم در مرحله انحصاريش با زمينهای بزرگ سر داد که بورژوازی آن می
به رقابت آزاد، چون اقتصاد احتياج دارد نه ... او به بنگاههای بزرگ مالی و بانکهای بزرگ و 

دمکراسی "گويد  هم در مرحله انحصارات است به همين خاطر است که لنين می روسيه بورژوازی آن
طبقه حاکمه جديد يعنی بورژوازی احتياج به ادامه جنگ ". دمکراسی بورژوازی"تا " داريم

ذکر است که خود  اين نکته قابلالبته . امپرياليستی دارد حتی اگر آنرا در زير دفاع از ميهن بپوشاند
کند هر چند به دليل پايگاه طبقاتيش سد راه حرکت آن  تزاريسم از اقتصاد بورژوازی تغذيه می

قول  مسئله مهمی که شما در اين نقل. کند به همين دليل نيز در جنگ امپرياليستی شرکت می. گردد می
تزاريسم نابود شده و به دست بورژوازی ارتش : گويد ايد، در بخش يک لنين می به آن توجه نکرده

زيرا خود . توانيد، تحليل رفيق اشرف را ساده توصيف کنيد شما به صرف تشابهات نمی. افتاده است
شما اعتقاد داريد برای تعيين ماهيت يک دولت ترکيب طبقاتی هيئت حاکمه . ايد نگری شده دچار ساده 

خوب شما اينکار را بکنيد، ما اين مسئله را از . ص نمودرا و مناسبات آنها را با طبقات اجتماعی مشخ
ولی . شود شان در توليد مشخص می دهيم زيرا خود اين طبقات بر اثر نقش نظر اقتصادی توضيح می

قول از بزرگان مسئوليت خاصی به عهده نويسنده   آوردن نقل. در هر صورت نتيجه يکی است
جای  عنوان تجربه و درس برای ما به  کمونيستی بهگذارد، اين مسائلی را که بزرگان جنبش می

دهند استفاده کرد، اگر شما از   میتوضيحاند را بايد با توجه به شرايطی که خود آنها قبل از آن  گذاشته
ای نداشته، بلکه جوهر آنرا نيز  روی کتابهای کالسيک رونويسی کنيد عالوه بر اينکه هيچ نتيجه

گويد از اين  های گذشته خويش می کردن گفته بار  بعد نويسنده برای پر.هيچوجه درک نخواهيد کرد به
گرداند  تر از روز می آورد که خود انحرافش را روشن ها بسيار است و بعد مثالی نيز می نمونه
بنابراين . کند دولت رضاخان نماينده امپرياليسم است و در جهت پيشبرد منافع آن حرکت می: "گويد می

طور کلی در  گردد بدون آنکه به خان قدرت سياسی از فئوداليسم به امپرياليسم منتقل میبا کودتای رضا
نويسنده ". طور کلی تغيير کند بدون آنکه عملکردهای دولت به. شرايط اقتصادی تغييراتی حاصل گردد

ر از آن دهد که نتيجه بيشت در اينجا با عدم شناخت کافی از تاريخ ايران تحليل کامًال غلطی ارائه می
 روی کار بيايد، امپرياليسم با ١٢٩٩قبل از اينکه دولت رضاخان با کودتای . دهد غلطی را به دست می

گذراند و با توجه به ترکيب دولتهای امپرياليستی که در ايران نفوذ  ای که در ايران می توجه به مرحله
بوده و تمامی قانونهايی که وضع داشتند، دولتهای گذشته به ترتيب زير نفوذ فزاينده امپرياليستها 

کردند مشخصًا در جهت منافع اين يا آن امپرياليست بوده و خود اين دولتها تا آنجا استقالل سياسی  می
اش تسلط  و کودتای رضاخان وجه مشخصه. ای وارد نياورند داشتند که به منافع امپرياليسم لطمه

ينکه قدرت سياسی از فئوداليسم به امپرياليسم واگذار سياسی امپرياليسم برتر، يعنی انگلستان بوده نه ا
چون اين قدرت اساسًا در مقطعی که فئودالها متکی به سالحهای آتشين امپرياليسم شدند و . شده باشد

  .دادند به امپرياليسم تفويض شده بود ارتش را مستشاران خارجی سازمان می
   



قتصادی و عملکردها عامل بسيار مهمی هستند شرايط ا"گوئيد  شما می:  سطرهای آخر٣ صفحه - ٣ 
بدون توجه به شرايط اقتصادی . کننده باشند در شناخت خصوصيت طبقاتی دولت  توانند تعيين ولی نمی

کننده چيست؟  کنند؟ پس عامل تعيين توان فهميد چه طبقاتی در جامعه زندگی می يک دولت چگونه می
ايد که باالخره چگونه بايد  گم شده در ل اينکه خودتان نيز سردهيد، جمله را بخوانيد مث چرا توضيح نمی

  .کنيد گويهايی که می گويی پرداختيد، عالوه بر کلی و به تناقض. ماهيت يک دولت را تحليل کرد
   
مبارزه امپرياليستها و گروههای مالی يعنی چه؟ و يا امپرياليستها و گروههای : ٢ سطر ۴ صفحه - ۴ 

چرا اين کمپرادورها با هم تضادی . کنيد را دارند؟ شما کلی به مسئله برخورد میای  مالی چه مبارزه
احمد و پزشکپور و  مثًال بين بنی. ندارند، بايد به هر حال تضادهای درونی طبقه حاکمه را نشان داد

و شما اگر معتقد باشيد که لنينيسم دنباله مارکسيسم . امامی و آموزگارها چه تضادی وجود دارد شريف
توانيد ببينيد و بايد اينرا نشان  های اجتماعی اين حرکت ديالکتيکی را می تکامل آنست در تمام پديده

حال چه در شکل خاصش که تضاد بين کمپرادورها چه در شکل عامش تضاد بين انحصارات . دهيد
  .امپرياليستی

   
دهای طبقاتی است چيزی که دهند تضا اين اعدامها تنها چيزی را که نشان نمی: ٣ سطر ۵ صفحه - ۵ 

شود يقينًا  ها بررسی می ماهيت اين اعدامها دقيقًا در رابطه با وضعيت توده. خواهد القاء کند نويسنده می
های سرشار از شور انقالبی هستند که دولت را وادار به دست زدن به يک سری اقدامات  اين توده

ای به منافع کلی   تخفيف دهد و ثانيًا اين اقدامات لطمهها را که اوًال حالت انقالبی و شور توده. کنند می
  .اين اعدامها از اين دست از اقدامات است نه بيشتر. اقتصادی امپرياليسم وارد نياورد

   
 بورژوازی با سرمايه مالی و سرمايه وابسته يک  رفيق معتقد است که خرده: ٧ سطر ۵ صفحه - ۶ 

دهد ولی درک رفيق از سرمايه  ا از نظر خويش توضيح میرابطه خارجی دارد و تفاوت در محتوا ر
داری قرار  خود وسائل توليد و کاال وقتی در روابط سرمايه. نظر ما اينطور نيست  به. تنها پول است

بورژوازی به دليل همان داد و ستد کردن کاالهای  بگيرند، خود سرمايه هستند و در حقيقت اين خرده 
همان نقشی که خرده . کند يد اقتصاد امپرياليستی در اين جا بازی میامپرياليستی نقشی در تول

کند  داری در روابط توليد بازی می بورژوازی در رابطه با بورژوازی در کشورهای کالسيک سرمايه
يعنی او در روابط توليدی که سرمايه انحصاری در . که هستی وجودی آن متکی به همان نقش است

در نتيجه هستی وجوديش مستقل از آن روابط نيست و بدون آن روابط .  استاينجا دارد، دارای نقشی
 بورژوازی که در کنار کاالهای امپرياليستی، کاالهای سنتی را  تنها قشری از خرده. مفهومی ندارد

همانطور که دهقانان بر اساس اينکه در . توان جزء بيرونی سرمايه مالی دانست فروشند می نيز می
 بورژوازی  گيرد خرده  بورژوا يا سرف را به خود می داری باشد يا فئوداليسم نام خرده روابط سرمايه

به دليل خصلت طبقاتيش همواره بايد متکی و در خدمت يک اقتصاد قرار داشته باشد، زيرا دارای 
حال اگر در خدمت اقتصاد بورژوازی ملی باشد، در روابط توليد ملی قرار . اقتصاد مستقلی نيست

د و اگر در خدمت اقتصاد بورژوازی کمپرادور باشد در روابط توليدی امپرياليستی قرار دارد و دار
هر آنگاه اين رابطه از بين رفت . کند اين تعيين خاص داشتن و رابطه با امپرياليستش را مشخص می

  .دهد او نيز هستی وجوديش را از دست می
   
. شود  در همه شرايط مشخص به کار گرفته میبله اين حکم کلی است که: ١۶ سطر ۵ صفحه - ٧ 

همواره در هر مبارزه پيشاهنگ بايد بخش ارتجاعی دشمن را ايزوله کرده و از اين شکاف انداختن با 
ها ضربه قطعی را برای پيروزی بر دشمن وارد آورد ولی اين به معنای حمايت  توجه به تشکل توده
بينيم که شوروی بر عليه آلمان امپرياليسم   دوم میمثًال ما در جنگ جهانی. از بخش ديگر نيست



شود ولی اين به معنای حمايت از آنها نيست بلکه   متحد می آمريکاتر با انگليس، فرانسه و قدرتمند
و يا همين امر در چين . مسئله منفرد کردن آلمان نازی و نابود کردن آن و سپس حساب بقيه را رسيدن

ر جريان جنگ با امپرياليسم ژاپن چيانکايشک را نيز در کنار خود داشتند، ها د شود که توده مشاهده می
. بينيد تر بررسی کنيد، اختالف اساسی اين دو را می ديکتاتوری را دقيق اگر شما نوشته جبهه واحد ضد

آنها در آن جبهه قصد حمايت از بورژوازی به قول خود ليبرال را دارند نه استفاده از شکاف درون 
  .اکمهطبقه ح

   
 بود، ولی در مرحله قبل به داليل  ضد امپرياليستیماهيت مبارزه خلق ما: ١ سطر ۶ صفحه - ٨ 

: گويد زيادی نمود خود را در شاه نشان داد و شاه نقطه گره اين برخورد شد، از اين نظر است که می
يروهای انقالبی خلق از همين مسئله و ضعف ن شاه ظاهرًا حائل ميان خلق و امپرياليسم شده و ضد

ولی اکنون که اين حائل ظاهری از بين رفته کمپرادور را در مقابل خلق قرار داده است . استفاده کرد
ولی اين به معنای . و اين نزديک شدن لحظه قطعی مبارزه بر عليه امپرياليسم و تکامل انقالب است

کنند و وظيفه پيشاهنگ  ره حس میها مسائل را هموا مبارزه بر عليه ديکتاتوری شاه نيست زيرا توده
ها امپرياليسم  کنند در قبل توده و در رابطه همين حس کردن عمل می. است که آنرا به درک تبديل کند

و به دليل عدم نقش پيشاهنگ همين حالت ظاهری در مبارزه پيش آمد ولی . ديدند را در وجود شاه می
ار دارد و کسی نيست که اين حائل را ظاهرًا ايجاد روی امپرياليسم قر در اکنون ديگر خلق کامًال رو

  .کند
   
شما خود در . چرا خمينی حتمًا بايد نماينده يکی از اين دو کمپرادور باشد: ٨ سطر ۶ صفحه - ٩ 

کند از نظام  داری فراهم می توليد سرمايه گوئيد، دولتی که شرايط سياسی برای باز  می٣صفحه 
قول از لنين کسانی را در  و يا در نقل. نماينده بورژوازی فرانسه نيستکند اما  داری دفاع می سرمايه

مبارزه طبقاتی و . گوئيد بيند که نماينده مالکين هستند، چرا تناقض می دولت بورژوازی کرنسکی می
کنند و نه ما و نه آنچه  آرايش نيروهای طبقاتی و نقش شخصيتها را در شرايط عينی جامعه تعيين می

بورژوازی وابسته است ولی  البته ما خود معتقديم که خمينی نماينده فکری خرده. خود داريمکه در ذهن 
. ها جای دارد است که در دل بخشی از توده) نيست(اينجا در مصاحبه صحبت بر سر شخص خمينی 
  .باشد صحبت بر سر اين رابطه و چگونگی حل آن می

   
يسنده به گفته رفيق اشرف بنا بر اينکه چطور دولتی در اينجا نو:  سطر آخر و اول٧ و ۶ صفحه - ١٠ 

  توان نماينده خرده بيند و نه حامی قطعات کوچک زمين است را می که نه احتياج به دمکراسی می
خواهد اين مسئله را رد نمايد ولی  قولی از مارکس می بورژوازی دانست انتقاد کرده و با آوردن نقل

کنيم که بايد نمايندگی يک طبقه را دارا باشد، يا به وضعيت  ی میرفيق، ما در اينجا صحبت از دولت
گيريم که  کنيم و در بستر آن طبقات و مبارزه آنها را بررسی کرده و نتيجه می اقتصادی جامعه نگاه می

تواند باشد و اين نه به صرف اينکه چون حامی قطعات کوچک  بورژوازی نمی دولت يک دولت خرده 
بورژوازی ندارد و تمامی حرکاتش  ه دليل آنکه اصوًال دولت پايگاه اقتصادی خرده زمين نيست بلکه ب

باشد، اينکه اين دولت  گذراند، تمامی تصميماتش در جهت سلطه امپرياليسم می تمامی قوانينی که می
تواند در جهت قطع کامل سلطه امپرياليسم حرکت کند، نه به دليل ضعف طبقاتيش که منتسب به  نمی
داری وابسته و امپرياليسم  بورژوازی است بلکه به دليل وابستگی طبقاتيش به سيستم سرمايه  خرده
بورژوازی جدا کرده تا آنجائيکه آنرا يک نيروی اجتماعی تلقی  بعد شما روحانيت را از خرده . است
ک خرده درصورتيکه روحانيت به طور کلی از باال به پايين نمايندگان فکری و ايدئولوژي. کنيد می

رسند که يک   بورؤوازی در تئوری بدانجا می ما نيز موافقيم که نمايندگان خرده. بورژوازی هستند 
شکافند که نفع  اندازه مسائل را می يعنی هر دو همان. نمايد دکاندار در جريان پراتيک آنرا کسب می



از يک . ايد ب درک نکرده لنينيسم باشد خو-شما آموزشهائی که بر مبنای مارکسيزم ! رفيق. برند می
کنيد و از طرف ديگر  ويژه خلق و امپرياليسم می  طرف صحبت از تخفيف تضادهای درونی جامعه به 

کننده  چه چيزی تعيين. دهيد داری مورد نکوهش قرار می رهبری را در جهت احيای اقتصادی سرمايه
ابط توليدی و نيروهای مولد و تخفيف يا تشديد تضادهای طبقاتی است؟ مگر نه اينکه با بررسی رو

ای از رشد خويش قرار دارند  کنيم که تضادهای طبقاتی در چه مرحله چگونگی برخورد آنها تعيين می
دانيم آيا اين نقض  با وجود تسلط اقتصاد کمپرادوری در جامعه که ما آنرا مجموعه روابط توليدی می

  .ی انقالب در زمان سلطه امپرياليسم نيستآموزش رفيق احمدزاده در مورد فراهم بودن شرايط عين
   
وقتی شما صحبت از دگرگونی سلطه سياسی امپرياليسم و تغيير ماهيت :  سطر اول٨ صفحه - ١١ 

ای ديگر را  کنيد، چطور در چند سطر بعد مسئله دولت و در نتيجه تخفيف تضاد خلق و امپرياليسم می
 خلق شدت و  ضد امپرياليستیگوئيد مبارزات نيد و میک که با مسئله قبل تناقض آشکار دارد مطرح می

  .حدت يافته است و گسترش پيدا کرده است
   
دقيقًا همينطور است منتها يک رابطه مکانيکی بين ما و دشمن برقرار : ١٨ سطر ٨ صفحه - ١٢ 

اوًال دشمن است چون ما هستيم و او يک نقش درونی در قانونمندی حرکت جامعه بازی . کنيد می
آورد و اين دقيقًا نبوغ پيشاهنگ  العملی را در درون جامعه به وجود می کند و هر حرکت او عکس یم

و در ضمن ما فکر . رساند که بتواند با تشخيص صحيح حرکت دشمن شيوه مقابله با آن را بيابد را می
جای  ا در هيچ زير  .ايد  نمودهايد و برداشت سطحی از آن ق نکردهکنيم شما در مطالب جزوه تعم می

توانيد ببينيد که نوشته شده باشد بعد از سرنگونی ديکتاتوری شاه مبارزه قطعی عليه  جزوه نمی
گويد قدرت سياسی از دست  امپرياليسم آغاز شده است و همچنين اين برداشت شماست که رفيق می

است، فقط صحبت قدرت سياسی در اختيار امپرياليسم . بورژوازی کمپرادور به کل طبقه رسيده است
 بورژوازی وابسته در قدرت  از شرکت کل طبقه بورژوازی کمپرادور به اضافه بخشی از خرده

  .حاکمه است
   
اين وظيفه از چه نظر مشخص شد آيا در مرحله قبل برای پرولتاريا و  : ۵ سطر٩ صفحه - ١٣ 

رسيم که تنها با  ين نتيجه میما با توجه به تحليل خويش از شرايط ايران به ا. پيشاهنگانش مشخص نبود
امپرياليسم به طور کلی از جامعه محو ... رهبری پرولتارياست که سلطه اقتصادی، سياسی، نظامی 

  تواند به از طرف ديگر مسئله رهبری پرولتاريا وقتی می. شود شود و به سوی سوسياليسم روانه می می
.  کنيم و حزب طبقه کارگر را تشکيل دهيمطور مشخص در دستور قرار گيرد که بتوانيم او را بسيج

کند، گسترش مبارزه خلق و  ای که اکنون وظيفه پرولتاريا و پيشاهنگانش را مشخص می مسئله
تر کردن آن و در نتيجه ايجاد شرايط رشد مبارزه پرولتاريا برای تشکل او و رهبری  راديکال

مطرح است چون وقتی صحبت از عنوان يک حکم عام و کلی و ضروری برای ما  پرولتاريا به
کنيم در نتيجه بايد عمدتًا برای بسيج اين طبقه و تشکيل  مشخص بودن وظيفه رهبری پرولتاريا می

  .صف مستقل آن عمل نمائيم نه گسترش مبارزه خلق به طور عمده
   
مبارزه برد و در شرايط امپرياليسم اين  مبارزه طبقاتی تاريخ را به پيش می: ١۵ سطر ٩ صفحه - ١۴ 

باشد پس بنابراين اين جنگ طبقاتی وجود دارد منتهی مسئله بر سر اين است  در حالت آنتاگونيسم می
ها به رژيم وابسته به امپرياليسم و با توجه به  در شرايط فعلی با توجه به اعتقاد ناآگاهانه بخشی از توده

تفاده کند و باز اعمال قهر برای او تواند از شيوه فريب اس اينکه به هر حال امپرياليسم تا مدتی می
ها برای فريب،  ترين شيوه است، اعمال قهر از طرف پيشاهنگ در شرايط آمادگی خود توده اصيل

ولی از طرف ديگر با توجه به شيوه برخورد طبقه حاکمه . باشد عملی جدا از توده و سکتاريستی می



 انجام وظيفه خويش يعنی بردن ايده تسليح لزومی ندارد که پيشاهنگ برای) شيوه فريب(ها  با توده
ولی با تبليغ . ها ببرد ها و سازماندهی اين مبارزه را خود در جريان مبارزه مسلحانه به ميان توده توده

در (ها را از رژيم جدا کند  دهد تا توده و ترويج سياسی و غيرنظامی نيز همين کار را انجام می
دهد  و خود رفيق کامًال اين موضوع را توضيح می)  مطرح استها شرايطی که سازماندهی مسلح توده

. دهد يعنی محوری بودن مبارزه مسلحانه که همين مسئله محور تمام فعاليتهای سياسی ما را تشکيل می
مبارزه "ولی اين تاکتيک خود . داند غيرنظامی می-کننده آنرا سياسی  از طرف ديگر تاکتيک متحقق

مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک مطرح است و اينکه کی جنگ است يعنی باز " مسلحانه
شود آنهايی که  وقتی صحبت از هجوم نظامی امپرياليسم می. اصلی آغاز شود به شرايط مربوط است

اش مطرح  کنند ولی در صورتيکه خود رفيق در مصاحبه درک محدود دارند تنها کودتا را مجسم می
منظور از . م نيست که از چه کانالی و به چه صورتی به وقوع بپيونددکند اين هجوم نظامی مه می

 خود موانعی را از دست  ضد امپرياليستیها در جريان جنبش هجوم نظامی اين است، وقتيکه توده
شان نسبت به رژيم در صدد گرفتن  اند و يا اينکه در حال حاضر با تصور غلط امپرياليسم خارج ساخته

کند  هستند امپرياليسم از کانال رژيم تعرض می) ينها، اضافه دستمزد و غيرهمثل ضبط زم(حقشان 
اين تعرض امپرياليسم طبيعتًا مقاومت خلق و . آخر کرد همانطوريکه در گنبد و کردستان نقده و الی

شوند و  ها در عمل درگير جنگ با امپرياليسم می مبارزه وی با امپرياليسم را به دنبال دارد، يعنی توده
کنند، تا آنجائيکه  ها به بهترين نحوی با رژيم و حتی رهبری انقالب برخورد می دار توده و در اين گير

درک ما از هجوم امپرياليسم و مبارزه مسلحانه خلق اين .  نمايان هم نخواهد رسيد به ذهن پيشاهنگ
  .است

   
ری بودن مبارزه مسلحانه دانيم شما محو اوًال ما نمی:  سطر اول١٠ سطر آخر صفحه ٩ صفحه - ١۵ 

گيريد و اصوًال درک شما از نظرات رفيق احمدزاده  را از چه جنبه در کشورهای زيرسلطه درنظر می
کنيم با تمام سعی و  البته ما فکر می. در مورد مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک چيست

های  دانيد ولی ريشه  نظامی می-اسیآوريد تا بگوئيد مبارزه مسلحانه را سي کوششی که شما به عمل می
کنيد  شما فکر می. دهد تفکرتان همان تاکتيکهای نظامی است که جوهر نظرات جزنی را تشکيل می

ها را به  هرگاه صحبت از مبارزه مسلحانه شود يعنی پيشاهنگ بايد عمل نظامی انجام دهد تا توده
کننده آن از  ه مسلحانه و تاکتيکهای متحققضرورت اينکار بکشاند ولی از نظر ما محوری بودن مبارز

ما معتقديم که با توجه به قانونمنديهای جامعه و اينکه چه تضادی اساسًا . ُبعد وسيعتری برخوردار است
انتخاب کنيم که با توجه ( ) ای را برای تغيير  سازد بايد شيوه مبارزه حرکت اين پديده را مشخص می

اد اساسی جامعه ما خلق و امپرياليسم است، اساسًا شيوه حل اين حال که تض. به حل اين تضاد است
ای درازمدت و از طريق بسيج خلق و گسترش مبارزات آن امکانپذير  تضاد در پروسه يک جنگ توده

اصوًال انتخاب شيوه مبارزه برای متشکل کردن . اين است نقش استراتژيک مبارزه مسلحانه. است
پذيری آن آسان   ديگر ايجاد شکاف در صف دشمن، که ضربهطرف و از طرف  صف خلق از يک 

شود ناتوانی دشمن را ناتوانی ارتش او يعنی بازوی نظامی دشمن برای اعمال حاکميت،  می
توانيد با روش مبارزاتی  آيا شما در کشورهای زيرسلطه باالخص نومستعمره می. گيرد دربرمی

هائی که   در روسيه انجام گرفت و سپس با تودهاعتصاب در ارتش دشمن شکاف انداخته آنطوری که
مسلمًا خير، از دو جنبه اوًال . ايد به آن يورش آوريد در جريان همين شيوه مبارزه سازماندهی کرده

تواند از نظر اقتصادی ارتش مزدور و  شود در ثانی اين اعتصاب نمی اجازه گسترش مبارزه داده نمی
. ندارد را تا بدان حد که شرايط نابوديش فراهم شود تضعيف سازدچماق امپرياليسم که پايگاه داخلی 

پس عاليترين شيوه مبارزه طبقاتی يعنی . تواند مرکز ثقل مبارزه باشد پس اعتصاب در اينجا نمی
اندازد مورد استفاده   نظامی که به عنوان تنها روش مبارزاتی که شکاف در دشمن می-مبارزه سياسی

حال مسئله بردن اين ايده و تبليغ و ترويج آن در درون خلق مطرح .  درازمدتآنهم در. گيرد قرار می



بايست تبليغ و ترويج اين ايده و کًال تعرض  است، اگر در قبل به دليل شرايطی که وجود داشت ما می
سياسی به دشمن را تنها بر زمينه مبارزه مسلحانه از همه اشکال فرعی مبارزه استفاده کنيم و در 

ها را سازمان دهيم ولی اکنون ما باز  خود مبارزه مسلحانه که به وسيله پيشاهنگ آغاز شده تودهجريان 
برای همان کار به دليل استفاده دشمن از شيوه فريب از همه اشکال فرعی مبارزه در جهت مبارزه 

سياسی،  (بله اينجا تاکتيک ما از نظر شيوه مبارزه. کنيم مسلحانه به عنوان استراتژی استفاده می
 بر تغيير کرده است ولی خصلت سياسی، نظامی بودنش همچنان پا) نظامی يا سياسی، غيرنظامی

به همين خاطر است که رفيق . گيرد جاست، زيرا در جهت استراتژی مبارزه مسلحانه قرار می
در  لنينيسم -گويد مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک تنها شکل انطباق خالق مارکسيزم می

  .شرايط سلطه کامل بورژوازی کمپرادور است
   
کند مگر نه اينکه موقعيت  پراتيک مبارزاتی خلق را چه چيزی مشخص می: ۵ سطر ١٠ صفحه - ١۶ 

کننده پراتيک مبارزاتی اوست، شما پراتيک مبارزاتی   اقتصادی هر قشر يا طبقه در جامعه مشخص
، از نظر ما خلقها و دهقانان به دليل موقعيت توليدی بينيد خلقهايمان، دهقانان، کارگران را چه می

برند و اين دست به  خويش برای اعمال منافع طبقاتی خويش يعنی تحقق مالکيت، دست به سالح می
که پراتيک مبارزاتی او در شرايط فعلی اعتصاب . باشد سالح بردن آنها زودتر از طبقه کارگر می

دمکراتيک و  ق و راديکاليزه کردن آن در جهت سوسيالاست، وقتی صحبت از گسترش مبارزات خل
ما با سازماندهی دهقانان و خلقها در . کنيم به همين خاطر است ايجاد شرايط رهبری طبقه کارگر می

طبقه کارگر برای ايزوله . کنيم پراتيک مبارزاتيشان شرايط رشد مبارزات طبقه کارگر را فراهم می
شرايط را برای . کال متفاوت مبارزه، در پراتيک آنها شرکت نمايدنشدن در اين مبارزه بايد به اش
از طرف ديگر اين مسئله ايرادی را که سالهاست اپورتونيستها به . رهبری خويش هموارتر سازد

گفتند، که کارگران بايد در مرحله اول از  گرفتند و با ارائه تئوری مراحل می مدافعين مشی مسلحانه می
وع کرده و در جريان همين پراتيک سازماندهی شوند و مبارزه مسلحانه را غلط مبارزه اقتصادی شر

ولی رفيق احمدزاده بر اساس تحليل از جامعه و تشخيص . پنداشتند و جدا از مبارزه طبقه کارگر می
تنها در جريان مبارزه مسلحانه است که طبقه کارگر : "قانونمنديهای جامعه زيرسلطه ما نشان داد

و اين مبارزه ... گردد  يابد، و بدين ترتيب حزب طبقه کارگر ايجاد می کند، خودآگاهی می  میتشکل پيدا
پس وقتی ..." هدف خود را نه بسيج طبقه کارگر بلکه بسيج کل خلق بايد قرار دهد و به خلق تکيه کند 

 کارگر بنمايد شود که متکی بر مبارزه خلق باشد و اگر تنها اتکاء به طبقه مبارزه مسلحانه مطرح می
غلط است چون طبقه کارگر بايد در جريان پراتيک مبارزاتی خويش رشد يابد و سازماندهی شود نه 

  .پراتيک مبارزاتی کل خلق
   
کدام چارچوب کالسيکی، آيا وقتی صحبت از قانونمندی جامعه و مبارزه : ٢١ سطر ١٠ صفحه - ١٧ 

چرا سعی . شود برخورد کالسيکی است  خود میهای اين مبارزه در پروسه طبقاتی و اشکال و شيوه
ها بازی کنيد، مبارزه طبقاتی در حالت آنتاگونيستی خويش دارای دو استراتژی مرتبط  کنيد با واژه می

استراتژی سياسی همواره دارای جهت تعرض و . باشد، استراتژی سياسی، استراتژی نظامی به هم می
های دفاعی و تعرضی  راتژی سياسی دارای جهتاستراتژی نظامی بستگی به شرايط رشد است

ها  گيرد که توانسته باشيم، اکثريت توده استراتژی نظامی در مقطعی حالت تعرضی کامل می. باشد می
. تفاوت ساخته باشيم و حمايت مادی و معنوی آنها را داشته باشيم را از رژيم جدا کرده و يا بی

ها را به تدريج از رژيم جدا و در جهت   است که ما تودهاستراتژی سياسی از اين نظر همواره تعرضی
کنيم و از نظر استراتژی نظامی با توجه به شرايط حالت تدافعی و يا  سرنگونی رژيم بسيج می

شود از جنبه  پس وقتی صحبت از دفاع يا سازماندهی مقاومت نظامی خلق می. گيرد تعرضی می
تژی سياسی که شما به آن نام دفاع از خود مسلحانه يا استراتژی نظامی مطرح است نه از نظر استرا



حتی رفقا احمدزاده و پويان نيز مبارزه مسلحانه را در مراحل اوليه از جنبه . دهيد تبليغ مسلحانه می
  .گرفتند، نه تعرض نظامی تعرض سياسی در نظر می

   
کنيد  وسيع صحبت میشما وقتی از آماده نبودن زمينه قيام در مقياس : ٢۴ سطر ١٠ صفحه - ١٨ 

بگذاريد ديدتان را . سازد منظورتان چيست؟ و اصوًال چه چيزی آماده بودن يا نبودن آنرا مشخص می
اگر زمينه قيام در مقياس وسيعی فراهم باشد پيشاهنگ با دست زدن به تاکتيکهای نظامی . توضيح دهيم

دهد و با تاکتيکهای   تغيير تاکتيک میکند، و اگر اين زمينه فراهم نبود پيشاهنگ ها را بسيج می توده
کند که در هر دو صورت استراتژی شما مشخص نيست و شما اساسًا  سياسی توده را بسيج می

در ضمن زمينه قيام را نه . عنوان يک روش تبيين کنيد توانيد با اين ديد مبارزه مسلحانه را به نمی
کند و باالخره ما   در جامعه است که تعيين میها از رژيم بلکه شرايط عينی موجود برداشت ذهنی توده

کنيم که اين زمينه وجود دارد يا خير و  با بررسی برخورد روابط توليدی و نيروهای مولده مشخص می
کند، سرکوب يا  سپس در اين مقطع با توجه به اينکه رژيم از چه شيوه برخورد با توده استفاده می

  .کنيم ب آن تعيين میفريب، ما نيز تاکتيکهايمان را متعاق
   
کنيد بدون اينکه مشخص سازيد اين  شما از تغيير تاکتيک صحبت می: ٢ سطر ١١ صفحه - ١٩ 

بايست متحقق نمايد زيرا  تاکتيکهای جديد شما در خدمت چه استراتژی قرار دارد و چه هدفی را می
. شود  بگيرد تعيين میدانيم که ماهيت يک تاکتيک بسته به اينکه در خدمت چه استراتژی قرار می

برخورد رفيق يک برخورد مارکسيستی است با توجه به اينکه اعتقاد دارد مبارزه مسلحانه هم 
کند، در نتيجه  استراتژی هم تاکتيک درست است و شرايط را از نظر زيربنائی تغييرنيافته بررسی می

کنيد   تغيير تاکتيک صحبت میولی وقتی شما از. مسئله انطباق مبارزه مسلحانه در شرايط فعلی است
باشد يعنی همان  شود که در قبل تاکتيکهای ما نظامی بوده و اکنون سياسی می اين موضوع استنباط می

عنوان يک شيوه مبارزاتی که در رابطه با حل يک تضاد  آنها مبارزه مسلحانه را به. ديد جزنی
ر حد يک تاکتيک پرطمطراق مطرح کنند و شما نيز مبارزه مسلحانه را د عملکرد دارد نفی می

  .کنيد می
   
کند و آن  اش تعيين می سياسی نظامی بودن يک سازمان را شيوه مبارزه: ١٧ سطر ١١ صفحه - ٢٠ 

  .کند ما چه نوع تشکلی بايد داشته باشيم است که اساسًا تعيين می
   
وده است و يا اين چرا قبل از سقوط شاه شکل عمده مبارزه مسلحانه ب:  سطر آخر١١ صفحه - ٢١ 

 های شما از گفته. دانيد شود که شما شکل عمده مبارزه را در رابطه با ديکتاتوری شاه می استنباط نمی
نظر ما اين امپرياليسم است، که از گسترش مبارزات اعتصابی طبقه کارگر  چنين پيداست، به اين

عنوان شکل  ستن اقتصادی ارتش بهشک  کند و کارآيی اين شيوه از مبارزه را برای درهم جلوگيری می
. نمايد نه ديکتاتوری شاه بردن به سالح می  سازد و خلقها را مجبور به دست عمده مبارزه منتفی می

ای است که بتواند ارتش مزدور امپرياليسم را در هم شکند و شرايط بسيج  مسئله بر سر شيوه مبارزه
رياليسم در کشورمان باشيم باز اين شيوه مبارزه است ها را فراهم سازد و اگر معتقد به سلطه امپ توده

شما مبارزه مسلحانه را نه به عنوان . نبود شاه و  تواند انجام اين وظيفه را به عهده بگيرد نه بود که می
خواهيد بگوئيد  هر چند که می(گيريد  عنوان تاکتيکهای نظامی در نظر می يک روش مبارزاتی بلکه به

اند  ها فريب خورده که اين تاکتيک در شرايط فعلی قابل اجرا نيست چرا که توده)  نظامی است-سياسی
شما صحبت از مشروط دانستن اشکال سياسی و اقتصادی . و اساسًا زمينه قيام گسترده فراهم نيست

آيا اين . اند کنيد بدون اينکه توضيح دهيد چرا قبل از سقوط شاه اين اشکال مشروط بوده مبارزه می
عنوان يک روش مبارزاتی  اش که آنرا به يهای منحرف مشی مسلحانهگيد جزنی و کليه همپالهمان د



کند و از طرف  توانستند تبيين کنند، نيست که در اينجا به اين شکل تظاهر پيدا می پذيرفتند و يا نمی نمی
ی انجام کنيد، زيرا شما مبارزه اقتصاد ديگر اين شما نيستيد که مبارزه اقتصادی را مشروط می

شناسد،  ها است که بستگی به قانونمندی جامعه که پيشاهنگ می دهيد و اين روش مبارزه توده نمی
ما باز برای نشان دادن ديد نظامی شما . شکستن دشمن دارد يا خير تواند بگويد، کارآيی برای درهم می

 مبارزه، مسلحانه  کل عمدهتا قبل از سقوط شاه ش: "آوريم قول می  از مبارزه مسلحانه از خودتان نقل
با مبارزه نظامی فرق دارد توسل جستن به مبارزه سياسی و حتی اقتصادی را "گويد  که باز می" بود

  ."دانيم مشروط می
وقتی شکل عمده مبارزه مشخص شد تمام اشکال مبارزه قابل استفاده، تنها در جهت اين شکل ! رفيق 

ه مسلحانه است و ديگر صحبت از مشروط دانستن ساير يعنی خود نيز مبارز. گيرد اصلی قرار می
جهت  خواهيم بگوئيم خود اين اشکال فرعی همانند شکل اصلی مبارزه در اشکال مطرح نيست يعنی می
گويد به  اين همان ديد جزنی است که می. نتيجه فرقی ندارد باشد و در تحقق استراتژی يکسانی می

مبارزه مسلحانه آن شکل از مبارزه "گويد  تی رفيق مسعود میوق. عمليات نظامی و عمليات غيرنظامی
دهد و تنها در اين زمينه است که اشکال ديگر و  جانبه را تشکيل می است که زمينه آن مبارزه همه

کند، بلکه  صحبت از مشروط بودن ساير اشکال نمی" افتد پرتنوع مبارزه ضروری و سودمند می
يعنی . بيند که شکل اصلی، مبارزه مسلحانه است ا را در وقتی میضروری بودن و سودمند افتادن آنه

  در اينجا يک کلمه در : توضيح( )...(شما بايد اين چنين . اينکه مبارزه مسلحانه جريان داشته باشد
نظامی با عمل نظامی، افشاگری نظامی -یگوئيد سازمان سياس ، وقتی می)متن اصلی قابل خواندن نبود 

: کنيم شود نه با شيوه مبارزه يکبار ديگر ديد نظامی شما را مشخص می شخص میو تبليغ نظامی م
  ."دانم شکل عمده مبارزه شکل سياسی است، استفاده از مبارزه مسلحانه را مشروط می"
در اينجا شما از تغيير تاکتيک . ايد ببينيد چگونه روش مبارزه را تا حد تاکتيکهای نظامی پايين آورده 

دانيد با توجه به اينکه در خدمت شکل   و استفاده از تاکتيکهای نظامی را مشروط میکنيد صحبت می
 -گوئيد ما اين سازمان را که با تاکتيک نظامی، نظامی بنابراين می. تان قرار دارد اصلی مبارزه 
يد که بدون اينکه در نظر داشته باش. شناسيم شناختيم، اکنون که تغيير تاکتيک داده سياسی می سياسی می

کند؟  آيا اگر تاکتيک تغيير کند سازمان تغيير می. تان کدام است استراتژی شما چيست و شيوه مبارزه 
کنيد، درست بودن  شما که صحبت از تغيير شکل عمده مبارزه ما در رابطه با خلق و امپرياليسم می

ستی را نيز از محتوای دهيد که البته مفاهيم مارکسي استراتژی مبارزه مسلحانه را چگونه توضيح می
  .گردانيد خالی می

کنند که  محتوی مبارزه طبقاتی همواره اقتصادی است و طبقات برای وضعيت بهتر زندگی مبارزه می 
گيرد، صنفی يا سياسی  با توجه به مراحل رشد نيروهای مولده اين محتوی تنها دو شکل به خودش می

.  سياسی- صنفی و اقتصادی-و شکل اقتصادیو غير از اين دو شکل دارای شکل سومی نيست، د
مبارزه صنفی در مراحلی است که هنوز روابط توليدی سد راه نيروهای مولده نشده است و 

خصوصياتش کمی و جزئی و در چارچوب مناسبات است و مبارزه سياسی است که روابط توليدی سد 
ابطه با دگرگونی مناسبات است راه رشد نيروهای مولده شده است و خصوصياتش کيفی، کلی و در ر

عنوان ادامه سياست صحبت  به همين خاطر است که از جنگ به. که البته در يک بستر جريان دارند
  .شود نه شکل مبارزه طبقاتی می

شود و اصوًال وقتی از شيوه مبارزه صحبت  حال عملکرد اين شکل در محتوا شيوه مبارزه ناميده می 
 سياسی وجود دارد، يعنی شرايط عينی انقالب -ر است که مبارزه اقتصادینظ ای مورد کنيم مرحله می

-غيرنظامی است يا سياسی-موجود باشد و با توجه به عملکرد شکل در محتوی شيوه مبارزه يا سياسی
کنند از  يعنی اينها دو شيوه مبارزه هستند که نقش عمده در رابطه با قانونمندی جامعه پيدا می. نظامی

  .تژيکنظر استرا
  با ايمان به پيروزی راهمان 



  ۵٨تيرماه  
اين مقاله توسط دو رفيق نوشته شده بود که يکی از آنان بعدًا از سازمان کنار گذاشته شد و رفيق ديگر  

 به دست ۶٠ بود که قبل از انشعاب دستگير و سپس در تيرماه بهزاد مسيحاچريک فدائی خلق 
  .دژخيمان رژيم اعدام گرديد

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "جبهه شمال"درباره " چ"نامه رفيق 
   
  !رفقا 
شود، فقط يک مسئله نظری نيست و پيشنهاد بالفاصله عملی را مطرح  ايکه مطرح می چون مسئله 

های مسلح پيشنهاداتی  کند همچنانکه در دو ماه پيش راجع به مسئله سازماندهی نيروهايمان و دسته می
و از طرف رفقا برخوردی جدی به آن نشده است، اميد است رفقا فقط در زمينه نظری به مطرح شد 

گيری  اين نوشته پاسخ نگويند، بلکه پيشنهاد عملی خود را نيز مطرح کنند تا نظرات ما در حد موضع
که بايد در جای خود مفصًال (در اين نوشته پيش از اينکه يک مسئله نظری مطرح باشد . صرف نماند

يک پيشنهاد تاکتيکی )  ما نسبت به مبارزه مسلحانه مشخص شودديدگاه هایوضيح و باز شود تا ت
ای در  دليل داشتن حمايت توده  نظامی به-هم تقويت شمال و سازماندهی سياسی شود و آن مطرح می

 در ضمن خارج از اين نوشته و طبق. عنوان يک تاکتيک درنظر بگيرند آنجا و رفقا بايد آنرا به
در " سرنگونی"تک يا جمعی موضعشان را راجع به شعار مستقيم و صريح  ام، رفقا تک  پيشنهاد قبلی
  .ها معين نمايند زير اعالميه

 ********************                                               
  !رفقا 
القول ايم که جامعه در حال  متفوقکنيم، در اينجا همه  اکنون ما در دورانی طوفانی و انقالبی زندگی می 

وقوع خواهد پيوست  ای دور، بلکه هر آن در انتظارش هستيم، به انفجار است و اين انفجار، نه در آينده
ما تشکيالتی هستيم با توانائيهای مشخص و معلوم که . بينيم و نمودهای پراکنده را همه روز، می

واهيم داشت که نقش موثری در کل جامعه ايفا کنيم و دانيم در وضعيت انفجاری، آن کارآئی را نخ می
توانيم اين نقش را  اگر در کل جامعه نمی. ها را در يک سازمان انقالبی سازماندهی کنيم انرژی توده

رساند که در يک منطقه  توانائی در کل جامعه اينرا می داشته باشيم آيا بايد نااميد شد، يا اينکه عدم
ها، مبادرت کرد؟ و اگر در اين حد کارآيی  امر، يعنی سازماندهی مسلح تودهکوچک هم نبايد به اين 

  آيا نبايد تمام توانمان را در اين زمينه به کار اندازيم؟. داشته باشيم
ما تنها . طلبد در حد توانمان در اين راه کوشش نمائيم نظرم جواب مثبت است و برخورد انقالبی می به  

باشند که  ای در مسائل امور جنگ آشنائی دارد، رفقای کردستان می ازهنيروئی که داريم و تا اند
اگر قبول داريم که وضعيت يک سازمان در . توانند نيروهای ما را از نظر نظامی سازماندهی کنند می

يک اوضاع بحرانی و انقالبی، چنانچه بتواند در آن لحظات آمادگی قبلی را تدارک ببيند و ارزيابی 
ها را  ريزی نمايد و قادر شود، هر چند محدود و کوچک، توده وهای خود داشته و برنامهدرستی از نير

  .سازماندهی مسلح کند، دستخوش تغييرات وسيعی گرديده و کيفيتی نوين به دست خواهد آورد
شوند، تنها يک نيروی مسلح  ها وسيعًا به ميدان مبارزه گسيل می اگر قبول داريم در شرايطی که توده 

ها را کاناليزه کرده و در مقابل يورش سرکوبگر رژيم، ادامه مبارزه را تضمين  تواند انرژی توده می
 نظامی سازماندهی نمايد و به سوی کسب قدرت سياسی پيش -ها را در يک سازمان سياسی کند و توده

بتواند نقش اگر آنرا قبول داريم، در ايجاد يک نيروی مسلح که دارای آنچنان کيفيتی باشد که . برد
  .موثر خود را در يک منطقه کوچک ايفا کند بايد بکوشيم

ها در آن هنگام  رود و توده حال که اعتقاد داريم اوضاع جامعه ما سريعًا به سوی انفجار پيش می 
خواهان مسلح شدن و احتياج مبرم به سازمانی دارند که آنان را سازماندهی کرده و رهنمودهای الزم 

سامان دهيم و دارای آنچنان کيفيتی باشيم که  و اکنون وضعيت خود را سر اين ما بايد همبنابر. را بدهد
اگر واقعًا گامهای عملی برنداريم و درست ارزيابی نکنيم با همه اعتقاد و . شايسته تاثيرگذاری باشد

ال  طور خاص اکنون در شم ولی به. طور کلی اين به . صداقتمان، کاری را از پيش نخواهيم برد
. ای از حمايت مادی نيز برخورداريم ای هستيم و عالوه بر حمايت معنوی تا اندازه دارای روابط توده

بنابراين در بين نيروهای سياسی در شمال . ای به ما اعتماد دارند شناسند و تا اندازه ها ما را می توده



اشته و به سوی ما روی ها از ما انتظار د اين شانس برای ما هست که در وضعيت انفجاری، توده
بينی آن  بنابراين آنچه که برای ما حياتی است اين است که خود را برای چنين حوادثی که پيش. آورند

ها ايفا کنيم،  بسيار محتمل و واقعی است، آماده کنيم تا بتوانيم در آن لحظات نقش خود را برای توده
ايم  عتماد نخواهند کرد، بلکه فضائی را باز گذاشتهها ديگر به ما ا وگرنه اگر چنين نکنيم، نه فقط توده

تری به خون کشاند و  ها را سرکوب کند و مبارزاتشان را در ابعاد وسيع که رژيم با تمام توان خود توده
بينی اين حوادث و مقابله با آن، آنچه که مهم است  بسياری مسائل ديگر، اين آمادگی غير از پيش

های ارتش خلق را در دل  اش نطفه و آمادگی آن است که در پروسهحرکت استراتژيکی اين حرکت 
آفرينند، چرا  ها در وضعيت حرکت استراتژيک ما کيفيت جديدی می خود انفجار توده. پروراند خود می

ها در وضعيت انفجاری مناطق حرکت ما را مشخص کرده و توانائی ما را به  که روی آوردن توده
ها  رفقای ما بارها راجع به شمال و حمايت توده. برد ديگر باال میسرعت برای شروع در مناطق 

نيروهای بالقوه در شمال زياد داريم، ولی از نيروی بالفعل آنچنان خبری نيست، . اند صحبت کرده
نيروی بالفعل ما در کوران کار و حرکت به وجود خواهد آمد، چرا که زمينه اين امر در نيروهای 

  .بالقوه نهفته است
چرا اينکار . ايم طلبيد به کردستان آمده ما در آن شرايطی که وضعيت تشکيالتی ما و اوضاع جامعه می 

ها خود اقدام به  خاطر آنکه مبارزه مسلحانه عمًال در کردستان در دستور روز بود و توده را کرديم؟ به
همين نيرو و همان کرديم؟ اگر  آن کردند و اگر شمال هم مانند کردستان بود در اينجا چکار می

کرديم، چرا که از  تشکيالت را داشتيم، طبيعی بود که ما بين کردستان و شمال، شمال را انتخاب می
و شق ديگرش اين است که اگر نيرو به اندازه کافی داشتيم قسمتی را . ای برخوردار بوديم پشتوانه توده

-تدارک و حرکت سازمان سياسیداديم و قسمت ديگر را در شمال برای  به کردستان اختصاص می
گذاشتيم که در روزهای مشخصی شروع به عمل نمايد و يا اينکه برای وضعيتی که  نظامی باقی می

بنابراين ما ناچارًا فقط کردستان را . روئی با دشمن نمائيم در شمال مانند کردستان شد، اقدام به رو
 راه را  طور مشخص اين  کردستان به  طرف و وضعيت انتخاب کرديم که وضعيت نيروهای ما از يک

  .زمان صحيح بود برای ما باقی گذاشت، و انتخاب ما هم کامًال در آن
گذرد ما واقعًا از هيچ شروع کرديم با سه نفر و امروز دارای  سال از حرکت ما در کردستان می يک 

زه وضعيت جامعه آنچنان شده کننده، ولی امرو ايم و بنابراين از اين نظر دلگرم امکانات و موقعيتی شده
اگر اينرا اعتقاد داشته . وجود آمدن کردستانهای ديگر در جامعه ما بسيار محتمل است است که به 

بايد تشکيالت ما دوباره . آورد باشيم که وضعيت انفجاری جامعه کردستانهای ديگری را به وجود می
ها را درنظر گيرد  تلف و رابطه ما با تودهاوضاع را تحليل کند و نيروهای خود را بسنجد و مناطق مخ

  .وقت راجع به تقسيم نيروها تصميم بگيرد و آن
گوئيم که اوضاع انفجاری است و شمال نيز منفجر خواهد شد و با توجه به وضعيت ما  خوب، ما می 

 -ای، بايد هر چه سريعتر اقدام به تقويت شمال کرد و سازماندهی سياسی در شمال و حمايت توده
در اين امر يا اينکه نيروهای اضافه و آماده و کارآمد در قسمت . سامان داد و سرعت سر نظامی آنرا به

ای نيست و اقدام خواهيم کرد، يا اينکه از بين نيروهای موجود در جستجوی  نظامی داريم که مسئله
و در تشکيالت . ف کنندرفقايی خواهيم بود که اين قابليت را داشته که سريعًا اين نقيصه شمال را برطر

ما رفقای کردستان با ترکيب مشخص اين قابليت را دارند که سريعًا با توجه به اوضاع انفجاری تا 
چيزی که من مطرح : شود ای اين نقيصه را برطرف کنند، اختالف از اين قسمت شروع می اندازه
آيد و کردستان  وجود می حتمًا به کنم اين است که اگر اين اعتقاد را داشته باشيم، وضعيت انفجاری  می

ها، با توجه  بنابراين ما بايد راجع به جنگ و راجع به سازماندهی توده. ديگر واقعيت پيدا خواهد کرد
ها قويتر است و کجا از امکانات  به وضع تشکيالت خودمان اينطور فکر کنيم که در کجا رابطه با توده

س با توده برقرار خواهيم کرد و کجا سريعتر کيفيت نوينی ای برخورداريم، کجا سريعتر تما جبهه پشت
شود؟ اگر اختالف فاز کردستان  ای مطرح می به دست خواهيم آورد و سريعتر تشکيالت در ابعاد توده



طور مشخص شمال همچون  ماه باشد که ديگر نقاط و به  طور مثال شش با ديگر نقاط ايران بگوئيم به 
مدت در کيفيتی که تشکيالت ما به دست خواهد آورد، ضربه  بنابراين، اينکردستان منفجر خواهد شد، 

اين .  وجود نخواهد آورد اگر ما تشکيالت کردستان را ضعيف کنيم مهمی از نظر سياسی برای ما به
. ماه بعد در جای ديگر کسب خواهيم کرد خاطر کيفيتی بس باال خواهد بود که در شش ضعيفی به

ما ممکن است . محاسبات هميشه و همواره در يک تشکيالت بايد وجود داشته باشدبنابراين، اين نوع 
منظور . (خاطر اينکه منطقه ديگری را با کيفيت باالتر به دست آوريم نشينی کنيم به از يک منطقه عقب

در اينجا ديگر ) ها قرار گرفتن است تری و با کيفيت باالتری با توده از منطقه برای من رابطه وسيع
ای داشته باشيم که چون از قبل در منطقه کردستان بوديم، بايد همچنان باشيم، اين  نبايد تعصب منطقه

ها  خاطر مبارزه حادی که در آن جاری است با توده نظر مهم است که ما بتوانيم سريعتر به امکان از آن
  .تماس برقرار کنيم و آنها را مسلح کنيم

 که مبارزه حاد در آنجا وجود دارد، چرا همچنان آنجا کارمان را مسلمًا جواب داده خواهد شد، حال 
شود اين است که وضعيت آنجا طوری است که در حال حاضر  ای که مطرح می مسئله. ادامه ندهيم

اند و ما هم نه از امکانات پشت جبهه برخورداريم و نه  له و دمکرات تمام نقاط را قبضه کرده کومه
له استفاده کرده  نه بومی هستيم که بشود سريع از ناتوانيهای دمکرات و کومهامکانات نظامی داريم و 

دانيم  اينکه در تحليل نهايی بودن ما در آنجا با توجه به اينکه می. و نيروهای آنها را سريع جلب کنيم
 اين مسئله. ها نيستند، به نفع ما تمام خواهد شد حرفی نيست له و دمکرات قادر به نگهداری توده کومه

است که اگر ما در لحظه با توجه به نيروهايمان دو امکان مطلوب داشته باشيم، بايد کدام امکان 
نظرم اگر اعتقاد  مطلوب را مورد توجه قرار داد؟ آيا شمال مانند کردستان در لحظه مطلوب است؟ به

ری هر دو به يک طور حتم مانند کردستان خواهد شد، آ داشته باشيم شمال نيز در چند مدت ديگر به
مضافًا بر . ای برخورداريم اندازه امکان مطلوب است، عالوه بر اينکه ما در شمال از حمايت توده

بنابراين برخورد به اين نوع مسائل را بايد اينگونه . له و دمکرات نداريم اينکه موانعی همچون کومه
اط برقرار کرد و از حمايت مادی و تر ارتب ها سريع شود با توده شود و در کجا می ديد که چگونه می

گيری بايد اينگونه باشد، نه اينکه اگر از  جهت. معنويشان برخوردار شد و کيفيت بااليی کسب کرد
خوريم، آری ممکن  کنيم يا اينکه ضربه سياسی می منطقه کردستان بيرون بيائيم، آنجا را منحل می

شد و يا اين امکان را در خود دارد که منحل است اين حرکت در خودش انحالل کردستان را داشته با
بايد ديد . نشود و رفقای باقيمانده بتوانند با توجه به وضع انفجاری کل جامعه راهشان را ادامه دهند

باشد، اگر شمال کردستان ديگری شود و در آن  کجا به صرفه کل تشکيالت و جنبش در مجموع می
  .وان بيشتری خواهد داشتپيشاهنگ مسلحی باشد، آنوقت جنبش ايران ت

جايی در يک پروسه  اما از نظر اينکه ضربه سياسی خواهيم خورد، اول اينکه من طرح کردم اين جابه 
ابتدا دو رفيق بيايند و سپس به ترتيب رفقای ديگری که احتياج است وارد شمال شوند و . انجام گيرد
 که وضعيت انفجاری شکل نگرفت، در آنجا جايی آنچنان انجام گيرد که وجود ما تا مادامی اين جابه

و تازه ما اين ضربه سياسی را . شود، ولی دارای حرکت خواهد بود محسوس باشد گر چه ضعيف می
پذيريم، چرا که آنرا در جای ديگر با کيفيت باالتری، با به دست آوردن ارزشمندی باالتر سياسی  می

طلب را شروع کردم، ديدم اگر بخواهم ادامه دهم چون قبًال از زاويه ديگری م. جبران خواهيم کرد
فرصت نخواهم داشت، بنابراين آن مطلب را پاره کردم و امروز سريعًا اين مطالب را با عجله نوشتم، 

اين بود خالصه نظرم . خواهم در تنظيم جمالت و انشای آن نارسائی وجود دارد و از اين نظر عذر می
  .در مورد شمال

  زی راهمانبا ايمان به پيرو 
  ٢/٧/۵٩)     چ( 
  "آرخا"نويسنده مقاله از  



   
  

  "مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی "ديدگاه هاینقد 
  )مقاله اول( 
   
   لنين-" خيزد از خرد است که کالن برمی" 
   
چريکهای فدائی خلق . العاده نشان دهيم بايد نسبت به مسائل ايدئولوژيک و سياسی حساسيت فوق! رفقا 

نظر من  و به. خاست می  مبارزه ايدئولوژيک اهميت داده و عمق وحدت آنها از همين امر برهمواره به
يکی از دالئل اين امر است که چرا برخی از بازماندگانشان توانستند در موضع چريکهای فدائی خلق 

چه که هر حال در آن به. دهند کم اين خصيصه خوب را از دست می متاسفانه رفقای ما کم. باقی بمانند
از نظر من اين گناهی . انگاری رفقا قرار گرفت، نويسنده اين سطور هم سهيم است مورد سهل

صورت  کنم آنچه که از لنين آورده شده، توجه به مسائل اساسی را به نابخشودنی است، و تصور می
  .دهد آسا جلوه می غول

نظر من تا حدی جای بحث جداگانه و دو نکته را بايد تذکر دهم، در اين نوشته دو مسئله ديگر که از  
يکی معيار تعيين ماهيت دولت است که اگر چه به توافق رسيديم، ولی : تری را دارد، اشاره نشد مفصل

 که شعار مستقل طبقه کارگرکاری بيشتری مورد بحث قرار گيرد و ديگری درباره  بهتر است با ريزه
خصوص  در ضمن برخی از جزئيات، به.  گردداميدوارم بحث در اين مورد نيز هر چه زودتر آغاز

اصل اين است که . "عمل آيد پوشی به بحث باشد، چشم و تواند مورد جر از برخی فرمولبنديها که می
  )درسهايی از تاريخ مختصر حزب کمونيست چين" (درباره مسائل ايدئولوژيک بايد سختگير بود

نظر من روح پيژن  به.  سياسی آن است-، خط سياسی ايدئولوژيک"مصاحبه"ترين اشکال  اساسی 
گوئی اين تکرار دوباره کاری است . شود، ولی باز هم تحت نام مسعود جزنی در اين مصاحبه زنده می

شک برای چريکهای فدائی خلق ايران که برای چندين سال انرژی خود  و بی. که بيژن آغاز کرده بود
بار است و   مبارزه مسلحانه نمودند، اين امر تاسف های انحرافی در درون را صرف مبارزه با آن ايده

ترين  اما ابتدا اجازه بدهيد به بررسی اصلی. گردد باعث تضعيف سنگرهای ايدئولوژيک آنها می
  :خطوط بپردازيم

به اين سئوال و جواب . از ضرورت مبارزه مسلحانه، يک تبيين نادرست است" مصاحبه" تبيين - ١ 
  :دقت کنيد

تئوری مبارزه مسلحانه را که اين روزها خيلی خطوط اساسی  ممکن است پيش از ادامه  ببخشيد،-س" 
  .شود تشريح کنيد از آن صحبت می

تئوری مبارزه مسلحانه بر اساس اين . دانم را برای ادامه صحبت الزم می  با کمال ميل، و اساسًا اين-ج 
کامًال بر ) کمپرادور(زی وابسته بورژوا" انقالب سفيد"تحليل که در کشور ما مخصوصًا پس از 

در شرايط حاکميت بورژوازی وابسته به دهد که  اقتصاد ما مسلط شده، قرار دارد و توضيح می
باشد که  تر از فاشيسم می ها بار سياه  ترين شکل استبداد و ده امپرياليسم، شکل حکومتی صرفًا سياه 

تواند بسط يافته، از حالت  رزه صرفًا سياسی نمیکند که هيچگونه مبا ها تنگ می چنان وضع را بر توده
ترين شکل مبارزه سياسی،  لذا هر گونه مبارزه بايد با تکيه بر عالی. محافل روشنفکری خارج گردد

توان در چنين  يعنی مبارزه نظامی انجام شود و اساسًا تصور اينکه از راه مبارزات صرفًا سياسی می
توان  ا نابود کرد و حتی از آن کمتر، بدون تکيه به قهر میکشوری حاکميت سياسی امپرياليسم ر

و برای اين مطالب چه . سازمان سياسی و اقتصادی مبارزه طبقاتی را ايجاد نمود، غيرممکن است
آيد   نظامی به وجود می- مشی سازمان سياسی بر اساس اين خط. داليلی بارزتر از خود واقعيت است

  ) دار ، چاپ دوم، ستاره"مصاحبه "۶ و ۵صفحه " (که الزمه تحقق آن است



  :شود خطوط اساسی مبارزه مسلحانه چنين می 
  .بورژوازی وابسته کامًال بر اقتصاد ما غالب است" انقالب سفيد" بعد از -الف 
  .  استسياه شکل حکومتی بورژوازی وابسته به امپرياليسم، ديکتاتوری -ب 
ترين شکل مبارزه سياسی يعنی مبارزه   با تکيه به عالیلذا هر گونه مبارزه: گيری عملی  نتيجه-ج 

  .نظامی بايد انجام شود
در اينجا طبق معمول و همانطور که برای بسياری از هواداران اوليه جنبش مسلحانه مطرح بود و  

اصطالح تئوريزه نمود، ضرورت مبارزه مسلحانه اساسًا در ديکتاتوری  بعدها بيژن جزنی آنرا به
  .ومت نهفته استوحشيانه حک

کنم اين  اين اعتقاد را ندارد و من فکر می"  هم استراتژی، هم تاکتيک-مبارزه مسلحانه "نظر من  به 
صورت کامًال صريح، اما حتی در آثار  مسئله صراحتًا در اثر مذکور آمده است، ولی متاسفانه نه به

  .ه گرفته شده استبر اين نظر خرد" نقدی بر گزارش به خلق"اخير سازمان، از جمله 
در هر حال، تشريح ضرورت مبارزه مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتيک همچنان باقی مانده است،  

 مسلحانه  مشی خط گونه، عوامل مختلفی را که در تعيين  صورت طرح  طور مختصر و الاقل به  اما به
  :دخالت داشتند، بيان کنم

  . وضعيت اقتصادی جامعه- ١ 
  .اسی جامعه وضعيت سي- ٢ 
 - حاالت روانی -ها  وضع مبارزاتی توده( و طبقاتی جامعه  ضد امپرياليستی وضعيت مبارزه- ٣ 

  ). وضع و موقعيت دشمن-ها با پيشاهنگ  خصلت رابطه توده
  . وضعيت پيشاهنگ- ۴ 
  . شيوه نهائی حل تضاد بين خلق و امپرياليسم- ۵ 
رسيم که اقتصاد ما يک اقتصاد وابسته است و در  جه میوقتی ما در تحليل ساخت اقتصادی به اين نتي 

گيريم  کنيم، آنوقت طوالنی بودن جنگ را نتيجه می حوزه سياست به سلطه سياسی امپرياليسم حکم می
داد تا مبارزه مسلحانه را در آن  و خود اين طوالنی بودن جنگ جزو عواملی است که به ما اجازه می

وضعيت بالفعل . عنوان استراتژی هم تعيين کنيم کتيک، بلکه بهعنوان يک تا شرايط نه فقط به
ها در انتخاب مبارزه  پيشاهنگ، نيروی بالفعل آن، توانائيهای بالفعل آن و خصلت رابطه او با توده

ها و سوابق  و همچنين رکود و خمود توده. عنوان هم استراتژی، هم تاکتيک دخالت داشت مسلحانه به
عنوان شکل  تايج حاصل از آن مبارزات باز هم در انتخاب مبارزه مسلحانه بهمبارزاتی خلق ما و ن

  .نمود اصلی مبارزه نقش ايفا می
بنابراين توضيح ضرورت مبارزه مسلحانه بر اساس يک عامل، بدون درنظرگرفتن عوامل ديگر  

  .ديکتاتوری يکی از عواملی است که در قبول مبارزه مسلحانه نقش داشت. نادرست است
جا است که از  اتفاقًا نکته در همين. خواستيم عامل اصلی را تعيين کنيم ممکن است گفته شود، ما می 

توانند عامل اصلی باشند، بلکه عامل اصلی چگونگی وضعيت و توازن  ميان اين عوامل، هيچکدام نمی
بی است و تمام  تاکتيکهای انقالکننده تعييناين عامل است که . نيروهای انقالبی و ضدانقالبی است

  .عوامل يادشده در متن اين دو قابل بررسی هستند
کرديم و يا وقتی عدم وجود جنبشهای  مثًال وقتی ما از سرکوب سيستماتيک رژيم منفور شاه صحبت می 

داديم، در حقيقت به چگونگی  خودی را به ديکتاتوری شاه و تبليغات جهنمی او نسبت می وسيع خودبه
  .نموديم ی و ضدخلقی اشاره میتوازن نيروهای خلق

نقل شد، مبارزه مسلحانه را فقط در رابطه با ديکتاتوری سياه " مصاحبه"نظر من جمالتی که از  به  
اين موضع . ترين نماينده آن بوده است کند و اين همان چيزی است که بيژن جزنی برجسته تبيين می
کند و در ثانی   ايدئولوژيک تضعيف میعلت نادرست بودن خود، موضع ما را در مبارزه درست به
های بيژن جزنی از طريق ما و زير نام رفيق مسعود، همچنان به حيات خود  شود که ايده موجب می



   )١(.ادامه دهد
   
داند و اين دقيقًا همان تز جزنی  تضاد عمده را تضاد بين خلق و ديکتاتوری شاه می" مصاحبه. "٢ 

  :ونه نوشته شده استاينگ.  را بخوانيد٢۵صفحه . است
  ، اين مبارزه بهتا وقتی شاه بود.  قرار دارد ضد امپرياليستیبلی خلق ما در مرحله مبارزه: ج" 

  )٢(".شد صورت مبارزه با حکومت شاه متجلی می
سازد که اين  ولی جمالت بعدی کامًال روشن می. توجيه و تفسير باشد خود قابل خودی شايد اين جمله به 

تضاد خلق و امپرياليسم در : گفت بيژن می. بيژن جزنی ندارد" هرم تضاد"وتی با تز تز هيچ تفا
تضاد ) و در آن مرحله(مثًال در اين مرحله . دهد مراحل مختلف خود را در يکی از اين وجوه نشان می

ين به ا. بين خلق و ديکتاتوری شاه تجلی تضاد بين خلق و امپرياليسم است و در نتيجه تضاد عمده است
  :جمالت دقت کنيد

  ؟جنبش با شکست روبرو شدگوئيد  يعنی شما می: س" 
خيزد،  خلق بايد بداند که هنگاميکه به مبارزه جدی برمی. بينم من به آينده بسيار خوش. هيچوجه به: ج 

دهند و در مقابل او  های مبارزه خود را صيقل می ها و شيوه شوند و همه سالح همه دشمنانش متحد می
بايست با اين بورژوازی وابسته مبارزه قطعی را انجام دهد و  خلق ما باالخره می. گيرند میقرار 

امروز دقيقًا روياروی آن قرار گرفته و شاه که وجودش ظاهرًا بين خلق و دشمنان اصليش حائل شده 
  )٢٧ و ٢۶ص " (.بود، از بين رفته و مبارزه قطعی نزديکتر شده است

بايست با اين بورژوازی  خلق ما باالخره می. " آن تاکيد شده است دقت کنيدروی سطوری که بر! رفقا 
امروز چه روزی ." وابسته مبارزه قطعی را انجام دهد و امروز دقيقًا روياروی آن قرار گرفته است

شاه که وجودش ظاهرًا بين خلق و دشمنان اصليش حائل شده بود، از بين رفته "است؟ روزی است که 
  ."عی نزديکتر شده استو مبارزه قط

خوب، طبق تعاريف ساده و رايج، تضاد عمده، تضادی است که حل تضاد اصلی منوط به حل آن  
بايست شاه  برای اينکه مبارزه قطعی را آغاز کنيم ابتدا می: گويند در حقيقت جمالت باال اينرا می. است

ست و  آمريکااکنون نوبت. ن رانديمشاه را بيرو: گويند جمالت باال اينرا می. رانديم را بيرون می
بينيد که باز هم به  می). گويد نزديکتر شده است البته در متن می(مبارزه قطعی تازه آغاز شده است 

  .رسيم، يعنی به تز عمده بودن تضاد بين خلق و ديکتاتوری شاه همان تز معروف جزنی می
بر منطقی غلط استوار است، " رده استنه، من اعتقاد ندارم که جنبش شکست خو"حتی اين جواب که  

بايست شاه را انداخت، بنابراين  از آنجا جنبش شکست نخورده است که ابتدا می. نه بر منطقی درست
ای بود و اکنون زمان مبارزه جدی  ما در آن مرحله پيروز شديم و سرنگونی شاه يک پيروزی مرحله

                                                 
قرار گيرد اما فعًال فرصت آن بحث   تواند مورد می) آنچه که از مصاحبه نقل شد(البته نکات ديگری هم از همين سطور . ١ 

همين جهت از آن مباحث صرفنظر  به. نيست تا به جزئيات پرداخته شود و هدف آن است که خطوط اساسی بررسی گردد
  .کنيم و اين شيوه را در بقيه موارد نيز ادامه خواهيم داد می

ر اينکه بسيار بسيار بد بيان شده است و تنها با حداکث. شود که سراپا نادرست است در دنباله اين مباحث تزهائی ارائه می. ٢ 
اين . دهد مثًال اپوزيسيون درونی طبقه حاکمه را در کنار خلق قرار می. توان آنرا توجيه نمود تعبير و تفسيرهای فراوان می

يون درونی طبقه اپوزيس. گيرد که منافع اساسی مشترکی با خلق داشته باشد وقتی نيروئی در کنار خلق قرار می. نادرست است
ستم برای برکناری شاه  های تحت خواست از نيروی خلق و با فريب توده حاکمه هيچ منافع مشترکی با خلق نداشت، فقط می

توان اپوزيسيون درونی  تنها به يک شرط می. دهد رسد بار ديگر ايده بيژن جزنی خود را نشان می نظر می به . استفاده کند
لق قرار داد و آن اين است که قبول کنيم در آن مرحله تضاد عمده جامعه ما، تضاد بين خلق و طبقه حاکمه را در کنار خ

برای کسانيکه با . گيرد ديکتاتوری شاه است و در نتيجه هر کس در مقابل ديکتاتوری شاه قرار گيرد، در صف خلق جای می
 روشن است که هيچگاه رفيق مسعود قضايا را به اين آشنائی دارند"  هم استراتژی، هم تاکتيک-مبارزه مسلحانه "های  ايده

 .ديده است شکل نمی
 



  .وه تفکر از آن رفيق مسعود باشدکنم اين منطق و شي فکر نمی. و قطعی فرارسيده است
   
به اين . شود باز هم حامل نظرات بيژن است آنچه که درباره ايثار تاريخی پرولتاريا گفته می. ٣ 

  :جمالت دقت کنيد
داديم، کامًال آنچه را  ارت نجات میفهميديم چه کسانی را از اس فهميد، گمان نکنيد که ما نمی می"......  

منشی اين طبقه در همين است که بند  ايثار تاريخی پرولتاريا و بزرگ . کرديم بينی می که رخ داد پيش
وقتی به فکر . کند، درحاليکه خود همچنان در اسارت قرار دارد را از پای دژخيمان خويش باز می
ای هم جز اين  مه را از اسارت رهانيده باشد و چارهافتد که ديگر ه بازکردن زنجيرهای پای خود می
  )۵٣ و ۵٢ص . (ندارد که فداکار و باگذشت باشد

همانطوريکه از دنباله آن " داديم فهميديم چه کسانی را از اسارت نجات می گمان نکنيد که ما نمی" 
حقيقت . يت ندارداين واقع. شود، سطر مذکور دال بر حرکتی آگاهانه از جانب پرولتارياست معلوم می

اين است که پرولتاريا در جريان انقالب حرکتی آگاهانه به مفهوم مارکسيستی آن نداشته است و ثانيًا 
خواهم بر اين قسمت از مسئله تاکيد کنم، تاکيد من  اما نمی. اينکه هيچ نماينده سياسی واقعی نيز نداشت

  :بيشتر بر مسئله ديگری است
داديم و در دنباله آن از ايثار و  يديم که چه کسانی را از اسارت نجات میفهم شود که ما می گفته می 

آيد يعنی در حقيقت آن يک مرحله ضروری  ناپذيری آن صحبت به ميان می گذشت پرولتاريا و چاره
بايست از سر گذراند و ما مجبور بوديم که آنرا از سر بگذرانيم، شرايط تاريخی طوری بود  بود که می
بار ديگر تضاد عمده بيژن . ای نبود نستيم هژمونی خود را اعمال کنيم و در اين راه نيز چارهتوا که نمی

  .دهد، حتی با انکار هژمونی پرولتاريا جزنی خود را نشان می
   
شود که  گفته می. خورد آيد باز هم از همان ديدگاه آب می اهللا خمينی می نظراتی که درباره آيت. ۴ 

عهده داشت، ولی پس از آن   را به ضد امپرياليستیل از سقوط شاه رهبری مبارزهاهللا خمينی تا قب آيت
آيا آقای خمينی در پروسه : آيد اکنون اين سئوال پيش می. آگاهانه پرچم اين رهبری را به دور افکند

نظر ما اين با ايده آثار ديگر ما کامًال   بوده است؟ به ضد امپرياليستمبارزه اخير خلق ما هيچگاه
  .مغايرت دارد

توانست اين  شدء آقای خمينی می می" متجلی" در مبارزه با شاه  ضد امپرياليستیتا وقتی که مبارزه 
 نزديک شده است، آقای خمينی ای جدی و قطعی مبارزهولی اکنون که هنگام . مبارزه را رهبری کند

مبارزه با شاه بدون گونه  در اينجا همانطور که در قسمت دوم اشاره کرديم، هر. ناتوان است
 ضد مرز بين مبارزه. شود  تلقی می ضد امپرياليستیای درنظرگرفتن محتوای طبقاتی آن، مبارزه

  .شود ها و مخالفت آقای خمينی با شاه مخدوش می  تودهامپرياليستی
شود، چه در قسمت تشريح ضرورت مبارزه مسلحانه و چه در تشخيص تضاد  همانطور که مشاهده می 

گيرد و همه جنبش  کامًال و صراحتًا موضع بيژن جزنی را می" مصاحبه"اصلی جامعه، عمده و 
  .دانند که اين موضع در ضديت کامل و روياروی موضع رفيق مسعود قرار دارد کمونيستی می

   
 توجيه  يچوجه قابل  لنينيستی است و به-غايت غيرمارکسيستی به" مذهب"با " مصاحبه"برخورد . ۵ 

  :نيست
هيچوجه هدف نيست، بلکه مبارزه با مذهب را فقط در کادر  ی کمونيستها مبارزه با مذهب بهبرا" 

کنند نه با  يعنی در صورت لزوم با مذهب استثمارگران مبارزه می. دهند مبارزه طبقاتی انجام می
  )٣٣ص " (پردازند به هر حال هرگز صرفًا به مبارزه ضدمذهبی نمی. مذهب استثمارشوندگان

حال اين احکام ضد  هر ولی به. منظوری که در پشت اين جمالت است بد بيان شده استشايد  
زيرا مذهب بيان . هاست مذهب افيون توده: کمونيستها اعتقاد دارند.  لنينيسم هستند-مارکسيسم



پراتيک " مشيت الهی"مذهب با حواله دادن تمام توانائيها و نارسائيها به . ازخودبيگانگی انسان است
ها چون سدی  سلطه مذهب بر اذهان توده. سازد حصول آن تهی می انها را از محتوای غنی قابلانس

شود تا آنها توانائيهای بالقوه خود را درک کنند يا به درک درستی از انرژی  محکم مانع از آن می
 دست   بهشود تا انسانها نتوانند از اعمال خود درکی درست واقعی خود دست يابند و اين همه باعث می

آورند و جهان را آنگونه دگرگون سازند که بايد بسازند، که جهان را آنگونه بشناسد که هست و 
مارکسيسم که يک شيوه علمی تفکر است و همواره در پی آن است تا واقعيت را آنطور بشناسد که 

ت دارد که و به همين جهت اين حقيق. تواند برای يک لحظه تفکر مذهبی را قبول نمايد هست، نمی
اند و اين فرقی ندارد، چه مذهب استثمارکنندگان باشد، چه مذهب  کمونيستها دشمن مذهب

  .استثمارشوندگان
اول آنکه نبايد مبارزه با مذهب را به معنای ضديت با نيروی : دو مسئله را نبايد با يکديگر قاطی کرد 

فت و دوم اينکه ضرورت مبارزه با طبقاتی انقالبی که اعمالش دارای لفافه مذهبی است اشتباه گر
برای کمونيستها مبارزه با مذهب ضروری . مذهب را با يک شکل مشخص از آن نبايد تداعی کرد

. اند و خواهند کرد  مبارزه کرده اشکال ايدئولوژیعنوان يکی از است، کمونيستها همواره با مذهب به
  .کند ديگر شرايط تعيين میاينکه اين مبارزه در چه شکل مشخصی صورت پذيرد، اينرا 

گوئيم بايد ذهن طبقه کارگر را از تمام توهمات بزدائيم، وقتی از مبارزه ايدئولوژيک در  وقتی ما می 
گوئيم، در همه اينها  سخن می" شعور طبقاتی" کنيم، وقتی از باال بردن درون طبقه کارگر صحبت می
د را در اشکالی بروز دهد که محتوای آن تا ممکن است اين مبارزه خو. مبارزه با مذهب نهفته است

در شرايط ما اين مبارزه از . پذيرد ت اين مبارزه انجام میرای پوشيده باشد، ولی در هر صو اندازه
های انقالبی که دارای مبنای ماترياليستی هستند و خارج کردن  سری ايده طريق مادی کردن يک 

شود،  در ظاهر مستقيمًا به مذهب حمله نمی. پذيرد ت میهای مذهبی از مدار پراتيک طبقاتی صور ايده
ترين حوزه طبقاتی اثر  شود تا آنرا به امری خصوصی تبديل کنيم تا بر اساسی بلکه کوشش می

. شود پرورش، انقالب فرهنگی و غيره با مذهب مبارزه می و بعدها با آموزش. کننده بگذارد تعيين
  .کنيم در صورت لزوم با مذهب استثمارگران مبارزه میبنابراين اين حکم درستی نيست که ما 

   
  ):ها هم از موضع خود انتقاد کردند" ستادی"اينرا ( اينطور آمده است ۶٢در صفحه . ۶ 
معناست؟ و بالفاصله پس از آغاز به  دانيد که مبارزه صنفی بدون شرايط دمکراتيک تقريبًا بی ولی می" 

دانيد که مبارزه برای آزادی و  می. شود ادی و دمکراسی تبديل میمبارزه سياسی يعنی مبارزه برای آز
دمکراسی در شرايط سلطه بورژوازی وابسته معنايش اعمال قهر انقالبی است و تا اين طبقه برنيفتد، 

کنيد با چه سرعتی در اينجا مبارزه صنفی به مبارزه سياسی و  مالحظه می. آيد دمکراسی به وجود نمی
ساله  همين پروسه را دقيقًا در جريان مبارزات يک .... شود   مبارزه نظامی تبديل میمبارزه سياسی به

  "؟اخير مشاهده کرديد
فاکتها و واقعيات . معناست، درست نيست اينکه مبارزه صنفی بدون شرايط دمکراتيک تقريبًا بی 

اه، مبارزه صنفی حتی در ايران، عليرغم همان ديکتاتوری سي. دهند تاريخی برخالف اين گواهی می
مبارزه صنفی برای سود . طبقه وجود داشت، اما مشخصه اين مبارزه خصلت انفعالی آن بوده است

بندی مشاغل، حتی اعتصابات کارگری بدون وجود شرايط  ويژه، مبارزه در رابطه با طرح طبقه
رايط ديکتاتوری مبارزه مسلحانه، اينرا که در ش. دمکراتيک هستند که ايران ما شاهد آن بوده است

ها که در ميان بسياری از  کند، آن ايده توانند به مبارزه سياسی دست بزنند انکار نمی ها می توده
مبارزه "هواداران جنبش مسلحانه رواج داشت و هنوز هم رواج دارد، يک درک نادرست از تئوری 

رزه مسلحانه زمينه تمام گويد مبا وقتی رفيق مسعود می. است"  هم استراتژی، هم تاکتيک-مسلحانه 
. کند اشکال ديگر مبارزه است، پس امکان وقوع و حدوث، امکان ماديت يافتن آن اشکال را قبول می

بحث اصلی مبارزه مسلحانه بر سر رابطه اشکال مختلف مبارزه با يکديگر و نقش هر يک از آنها در 



ل صنفی و يا صرفًا سياسی مبارزه بحث بر سر اين است که اشکا.  خلق ماست ضد امپرياليستیمبارزه
جائی ببرد و اينکه تمامی اين اشکال بايد در جهت تقويت اين  تواند راه به بدون مبارزه مسلحانه نمی

  .شکل اصلی به کار افتد و نيروها را هر چه بيشتر بايد به درون شکل اصلی کاناليزه نمود
. يکی پراتيک و ديگری نتيجه پراتيک است: ودنظر من دو مسئله مهم را بايد از يکديگر تفکيک نم به 

تواند صورت پذيرد، بلکه مسئله اين است  مسئله اين نيست که مبارزه صنفی هرگز در جامعه ما نمی
شود  کنند، ولی اين اعتصاب سرکوب می کارگران اعتصاب می.  اين مبارزه چيستنتيجه و اهميتکه 

گردد، بلکه باعث دلسردی و   خيزش پتانسيل انقالبی نمیو بنابراين الاقل طی يک مدتی، نه تنها باعث
خود  خودی شود، بنابراين شيوه مبارزه اعتصابی به رويگردانی هر چه بيشتر آنها از امر مبارزه می

  .تواند امر مبارزه را تداوم بخشد نمی
ای  طوالنی تودهگوئيم شيوه حل تضاد بين خلق و امپرياليسم در جامعه ما جنگ  گفتيم و می وقتی ما می 

  شود؟ ها خود دست به قيام شهری نزنند، ولی خوب نتيجه چه می است، اين بدان معنی نيست که توده
کند که به نتيجه مشخص  يک تئوری انقالبی، مشی انقالبی و پراتيک انقالبی خود را طوری تدوين می 

. های مشخصی استفاده کنند جه از شيوهها را قانع کند تا برای رسيدن به آن نتي انقالبی برسد و بايد توده
کند و حتی آنرا رد نيز  مبارزه مسلحانه امکان حدوث و وقوع اشکال ديگر مبارزه را انکار نمی

 سياسی در شرايط -طور کلی نه مبارزه صنفی و نه مبارزه صنفی کند، بلکه اعتقاد دارد که به نمی
ناسبات آنها را با دولت و حاکميت تغيير دهد، بلکه خود م خودی تواند به سلطه حاکميت امپرياليستی نمی

  .عنوان شيوه اصلی مبارزه است شرط چنين تغييری در قبول مبارزه مسلحانه به
کند و وظيفه دارد تا منطبق با آن،  بين آنچه که پيشاهنگ از قانونمنديهای حرکت جامعه درک می 

دهند بايد  ها مستقل از او انجام می هماند و آنچه که تودهها بف های تغيير آنرا تعيين کند و آنرا به توده شيوه
رسد که تنها از طريق مبارزه مسلحانه  پيشاهنگ با درک قانونمنديها به اين نتيجه می. تفاوت قائل شد

هائی که هنوز جذب پيشاهنگ  توان رژيم را در هم شکست و امپرياليستها را بيرون نمود، ولی توده می
کنند و در  مثًال آنها اعتصاب می. خواهد کنند که پيشاهنگ می زامًا آنگونه عمل نمیاند، ال خود نگشته

گوئيم يکی از وظايف پيشاهنگ  اينکه اين همه می. زنند جا می همان شکل از مبارزه برای مدتی در
ها در يک پروسه که  اما توده. شود ارتقاء سطح مبارزه توده است، از همين حقيقت عملی نتيجه می

ناظر با کسب تجربه و عميق شدن هر چه بيشتر پيوند پيشاهنگ و توده است، قول پيشاهنگ راستين مت
 بالفاصلهمبارزه مسلحانه اعتقاد نداشت که مبارزه صنفی . پذيرند کنند و رهبری او را می را قبول می

 عملی نيز در شود و از نظر به مبارزه سياسی و مبارزه سياسی بالفاصله به مبارزه نظامی تبديل می
اما مبارزه مسلحانه اين اعتقاد را داشت و تجربيات مبارزه . جامعه ما اين تز فاقد مبنای مادی است

ها و دستيابی به اهداف مشخص انقالبی در تبديل اشکال  آنرا ثابت کردند که شرط ارتقای مبارزه توده
سال اخير شاهد  جريانات يک" همصاحب"اينکه در . صنفی يا سياسی مبارزه به مبارزه مسلحانه است

  .شود، نادرست است مثال آورده می
حاالت مختلف عملکرد يک قانون را بايد به درستی تشخيص داد و آنها را از يکديگر به درستی  

گردد، در واقع از قانون جاذبه  کنيم و به زمين برمی وقتی سنگی را به آسمان پرتاب می. تفکيک کرد
اذبه زمين جکند، باز هم از قانون  همينطور وقتی هواپيمائی در آسمان سير می. زمين تبعيت کرده است

هم وقتی . منتهی اين دو پديده، دو حالت مختلف از عملکرد قانون جاذبه زمين هستند. کند تابعيت می
نشيند و هم وقتی که  می شوند و دريای طوفانی توده فرو اعتصابات و شورشهای مردمی سرکوب می

صنفی به سرعت به مبارزات سياسی و مبارزات سياسی به سرعت به مبارزه نظامی تبديل اعتصابات 
بايد بين آنچه که . منتهی حاالت مختلف آن هستند. شود شوند، هر دو از يک ضرورت ناشی می می

  .دهند، تفاوت قائل شد  انجام دهند و آنچه که انجام می بايدانسانها
 سياسی و مبارزه سياسی به مبارزه نظامی تبديل نشده، بلکه تنها در  به مبارزهبالفاصلهمبارزه صنفی  

  . از طول پروسه بود که ضرورت خود را بدين شکل نشان دادمقطعی



   
گويند نه اين  کنند و می ای روترش می  نظامی باشد، عده-گوئيم عضو سازمان بايد سياسی وقتی می. "٧ 

 نظامی چيزی بيشتر از سياسی نيست؟ از اين -یمگر سياس. درست نيست، بايد فقط سياسی باشد
بيند اگر کادر سازمان عالوه بر مهارتهای سياسی از مهارتهای  طبقه کارگر چه ضرری می" بيشتر"

  )۶٧ص " (رسد؟ نظامی برخوردار باشد، ضررش به چه کسی می
امًال نادرست  نظامی بودن سازمان، استداللی ک-اين استدالل درباره امر مهمی همچون امر سياسی 

سازمانی که : شود  نظامی چنين تعريف می-درحقيقت با توجه به جمالت باال، سازمان سياسی. است
نظر من  اين تعريف به . افرادش عالوه بر داشتن مهارت سياسی دارای مهارت نظامی نيز هستند

تعريف  نظامی - نظامی و مشی سياسی- نظامی با عملکرد سياسی-سازمان سياسی. درست نيست
البته مسلم . برد سازمانی که اهداف سياسی را اساسًا با اتکاء به تاکتيکهای نظامی به پيش می. شود می

است که شرط انجام اين وظايف آن است که افراد آن عالوه بر دارا بودن مهارتهای سياسی، دارای 
  .قابليتهای نظامی نيز باشند

ست و يا اينکه چه ضرری دارد، ابعاد ايدئولوژيک و در ضمن، اين استدالل که اين بيشتر از آن ا 
سياسی مسئله را مخدوش نموده و يک اختالف بزرگ با اپورتونيستها را تا سطح يک اختالف مربوط 

شايد رفقا اطالع داشته باشند که حتی حزب رنجبران نيز به افراد خود . آورد پايين می" فنی"به مسائل 
ًا اعتقاد داشت که اين امر ضرری ندارد که هيچ، فايده هم دارد، ولی داد، يعنی واقع آموزش نظامی می

  . نظامی قلمداد کند-تواند سازمان سياسی معذالک چه کسی سازمان آنها را می
   
  :گيری نتيجه 
پيش به سوی "ماند؟ به عقيده من آنچه که درخور اخذ کردن است دو شعار  چه می" مصاحبه"از  

  .است" های مسلح کارگری پيش به سوی تشکيل هسته" و "ها سازماندهی مسلح توده
آورد و وضعيت ما را در مبارزه   سياسی ما را پايين می-مواضع ايدئولوژيک" مصاحبه"طور کلی  به 

را به کنار " مصاحبه"به همين جهت اعتقاد دارم بايد . سازد ايدئولوژيک با اپورتونيستها دشوار می
مبنای . داند را بازگوکننده چريکهای فدائی خلق می" مصاحبه"ستم که من بر خالف اين عقيده ه. نهاد

مبارزه "به اعتقاد من هنوز هم جزوه . بر پايه نظرات رفيق مسعود احمدزاده استوار نيست" مصاحبه"
کنم در همين  مبنای تفکر چريک فدائی خلق است و فکر می"  هم استراتژی، هم تاکتيک-مسلحانه 

در خطوط اساسی خود، در مقابل و ضديت " مصاحبه"شم که محتوی و مضمون مختصر نشان داده با
  .گيرد قرار می"  هم استراتژی، هم تاکتيک-مبارزه مسلحانه "های  کامل با انديشه

  با ايمان به پيروزی راهمان 
  ١٣/٣/۵٩ )خ( 
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  )خ(ل رفيق پاسخ به مقاله او

   
  مقدمه 
   
اين درست است که در تحليل نهائی منافع طبقاتی هر فرد است که او را در صف انقالب يا ضدانقالب  

ای با کسب  توانند در پروسه  میافراددهد، ولی اينهم واقعيتی است که  قرار می) مستقيم يا غيرمستقيم(
رار بگيرند و گذشته از اين، يک فرد انقالبی ايدئولوژی انقالبی يا غيرانقالبی در اين يا آن صف ق

ممکن است در شرايط خاص مبلغ ايدئولوژی غيرانقالبی شود، يعنی اپورتونيسم را اشاعه دهد و پس 
عوامل مختلفی در کشاندن يک فرد انقالبی به دفاع . از برخورد به خود، موضع خود را اصالح نمايد

بورژوائی، از جمله اين  تجربگی، خصوصيات خرده  بی. کنند از نظرات اپورتونيستی دخالت می
بازی و خصالی از اين قبيل ممکن است برای مدتی  طلبی، ميل به فراکسيون تشخص. عوامل هستند

بنابراين آنچه در مبارزه ايدئولوژيک درون سازمان . ترين افراد را نيز به خود آلوده کند انقالبی
  .ه استآور است، توجه کامل به اين مسئل الزام

بايد در درون يک تشکيالت کمونيستی کوشش شود مبارزه ايدئولوژيک در فضای سالم و بدون  
گويد، مبارزه ايدئولوژيک درونی بايد بر  جنجال و عصبانيت جريان يابد و آنطور که رفيق مائو می

ای  سو مبارزه حزب بايد از يک"گويد  مائو به اين اصل تا آن حد معتقد است که می.  باشداقناعمبنای 
اند امکان دهد  جدی عليه نظرات نادرست انجام دهد و از سوی ديگر به رفقايی که مرتکب اشتباه شده

اند، روی اشتباه خود بايستند و  ببرند، ولی چنانچه افرادی که مرتکب اشتباه شده تا به اشتباهات خود پی
 درباره -چهار رساله فلسفی " (م بدل شودتر کنند، آنگاه ممکن است اين تضاد به آنتاگونيس آنرا عميق

شود آن فضا و روحی که در اين جمالت مائو وجود دارد، روح اقناع و فضای  مالحظه می). تضاد
  . به فرد برای تصحيح اشتباهات خود استامکان دادن

به او . برد، مغاير با مطالب فوق است کار می در مقاله خود به " خ"ای که رفيق  نظر من شيوه به 
راحتی حرمت يک اثر تشکيالتی را که حداقل مهر انتشارات چريکهای فدائی خلق خورده است، 

شود و خط حرکت سازمان ما با   ما شمرده می قيام رهنمای عملشکند و اثری که در شرايط بعد از می
تکرار اين "، "مصاحبه روح بيژن جزنی را زنده کرده است"آن شروع شده بود را با جمالتی از قبيل 

شمارد و حتی کوشش  مردود می..... و غيره " دوباره کاری است که بيژن تحت نام مسعود انجام داد
رفقا بايد توجه داشته باشند، صحبت . کند بعد از اظهار مطالبش چنين نتيجه سنگينی را القاء نمايد نمی

شک ارائه نظر در  یب. است" خ"هرحال اين نظر رفيق  ما در حوزه تجريد نيست که گفته شود، به
طلبد که با ارائه آن در محيطی خارج  چارچوب تشکيالتی، تعينات و محظورات انقالبی خاصی را می

بنابراين مطلب اين نيست که رفيق چيزی را که معتقد است . از اين چارچوب بسيار متفاوت است
 نقدی که در عين  است، صحبت بر سر نقد سازنده است،چگونه نوشتنننويسد، بلکه صحبت بر سر 

 جهت افشای انحراف، در عين برخورد قاطع و صريح، رفقا را به برخوردهای فعال و خالق در
 رهنمون شود، ولی آنهمه تاکيد روی چند جمله پيشبرد مشی انقالبی و نظرات انقالبی حاکم بر سازمان

ده، چه چيزی جز  زنده ش در مصاحبهگيری از آن که روح بيژن جزنی و نتيجه" خ"از طرف رفيق 
. شود توانست به وجود آورد؟ روح بيژن جزنی در مصاحبه زنده می احساس خالء در سازمان می
بسيار ! تواند باشد جز آنکه مصاحبه را از سری انتشارات خود حذف کنيم نتيجه منطقی آن چيزی نمی

و وظايف انقالبی خوب، ولی به شرطی که ادعا نداشته باشيم خطوط اساسی مشی ما در شرايط جديد 
ما در اين مرحله همانهائيست که در مصاحبه تعيين شده، به شرطی که چيزی از مصاحبه باقی 

  .کردنی است نگذاريم و نگوئيم دو شعار از آن اخذ
گذارد به جای آن  جای آن می با اتهام زنده شدن روح بيژن جزنی در مصاحبه، چه به" خ"ولی رفيق  



  .گذارد هيچ چيز نمی!  ترسيم شده؟خطوط اساسی که در مصاحبه
کنم، در حقيقت با توجه  می" چگونه نوشتن"نامم و بحثی که بر سر  آنچه را که من انتقاد غيرسازنده می 

کند،  ای را که مصاحبه ترسيم می گيری و خطوط اساسی موضع" خ"آيا رفيق . به مطالب فوق است
توان آنرا لحن تحقيرآميز  او با لحنی که نمی. د گفت بلیداند و قبول دارد؟ با کمال تعجب باي انقالبی می
ماند؟ به عقيده من آنچه که در خور اخذ کردن است، دو  از مصاحبه چه می: "گويد  می)١(تلقی نکرد

  ".های مسلح کارگری است ها و پيش به سوی تشکيل هسته شعار پيش به سوی سازماندهی مسلح توده
حال روح بيژن  ضعگيری انقالبی و خط اساسی انقالبی آن با اينموفقط ماند؟  از مصاحبه چه می 

 تحت بار ديگرهای منحط بيژن  جزنی در مصاحبه زنده شده و چريکهای فدائی خلق غافلند که انديشه
  !شود؟ نام رفيق مسعود ارائه می

 آيا های بيژن جزنی هم اينچنين است؟ اگر جواب منفی است، در مورد نوشته" خ"آيا موضع رفيق  
داند، ولی  برخورد رفيق نسبت به مصاحبه غيرمسئوالنه نيست که موضعگيری مصاحبه را انقالبی می

خواند؟ آيا مقاله رفيق  مصاحبه را تجسم روح بيژن می) بهتر است بگويم با جنجال(با تاکيدات فراوان 
  زايد؟ کوهی نيست که موش می" خ"
م اثری با آن مشخصات که شرحش رفت، بدون آنکه حرمتی نسبت به يک اثر سازمانی، آنه اين بی 

ارزش خواندن و باالتر از آن، در جهت نفی مسائل  بداند و بخواهد جز در جهت بی" خ"خود رفيق 
توان سير واقعيتهای جامعه را گواهی  چگونه می. تواند قرار بگيرد اساسی مطروحه در مصاحبه نمی

بر سر اپورتونيستها کوبيد که، ديديد که ) مصاحبه را(بر درستی خطوط اساسی مصاحبه گرفت و آنرا 
، درحاليکه اين تفکر القاء )دهيم و کامًال در آن محق هستيم کاری که انجام می(گفتيم  ما درست می

شود که مصاحبه روح بيژن جزنی را زنده کرده است؟ کداميک را بايد قبول کرد و کداميک در  می
 حاکم بر سازمان ماست؟ اشتباه نشود، صحبت بر سر آن نيست جهت پيشبرد مشی و نظرات انقالبی

توان و نبايد به اين يا آن جمله مصاحبه کرد، صحبت بر سر درستی يا نادرستی  که هيچ انتقادی نمی
گويد اين يا آن جمله  نمی" خ"رفيق .(  ايدئولوژيک مصاحبه است-سياسیموضع و گيری  جهت

همچنين ).  روح بيژن را زنده کرده استمصاحبهطور کلی  د بهگوي مصاحبه بيژنيستی است، بلکه می
" حرمت"کلمه . رفقا بايد بدانند پاس داشتن حرمت يک اثر تشکيالتی از نظر اخالقی مطرح نيست

آموزد، به  اهی بنگرند که رفيق مائو میگدرس اخالق را در ذهن رفقا زنده نکند، بلکه مسئله را از ديد
مسئوليتهائی که از اين نظر بر دوش هر رفيق انقالبی است فکر بکنند، هستی تعيينات تشکيالتی و به 

ها، نه اينکه  ها پيراست، ولی فقط از نادرستی ما در هستی تشکيالت ماست، بايد آنرا از نادرستی
ها را نيز با خود ببرد يا کمرنگ  قدر بزرگ جلوه داد که درستی های اعتقادی خود را آن نادرستی
  .بنمايد

ميدوارم با برخورد فعال و مسئوالنه همه رفقا بتوانيم با روشی کامًال درست و روشن بحثهايمان را ا 
  .پيش ببريم

  
                                                      

                                                 
مثل چين (سلطه است، نابودی امپرياليسم  گفتند چون جامعه ما مثل جامعه چين تحت در حرف می) در گذشته(اپورتونيستها . ١ 

 همسان داشتيم، ولی واقعيت اينطور  ما و آنها استراتژیظاهرًا. ای طوالنی امکانپذير است در پروسه جنگ توده) و ويتنام
خواستند ابتدا حزب درست کنند، يعنی در   مشی صرفًا سياسی می چرا که آنها با الگوبرداری از انقالب چين، با خط. نبود

مشی  در واقعيت مشخص ايران، اعتقاد به جنگ مسلحانه طوالنی با خط . نمودند کردند، عمل نمی عمل به آنچه که ادعا می
و با توجه به تجارب )  مشی مسلحانه در ايران ضرورت خط(بنابراين بدون توضيح اين مطلب . شود نه مشخص میمسلحا

توان با ذکر اعتقاد به جنگ طوالنی، الزامًا اعتقاد به   تشکيالتی پرداختند، نمی-انقالب چين و ويتنام که ابتدا به کار سياسی
 . شرايط ايران توضيح دادمشی مسلحانه را توضيح داد يا حداقل آنرا در



از مصاحبه چه "نويسد  آورد می همه اتهاماتی که به مصاحبه وارد می وقتی رفيق در مقابل آن. ١ 
پاافتاده نمانده باشد و بالنتيجه دو شعار  اصوًال بايد از نظر وی يکی دو چيز پيش....." ..ماند و  می

هم چيز " های مسلح کارگری پيش به سوی تشکيل هسته"و " ها پيش به سوی سازماندهی مسلح توده"
 تمام فراموش کرده است که ما با" خ"بهتر است در اينجا اين تذکر را هم بدهم که رفيق . مهمی نيستند

نواقص و اشتباهاتمان، تنها بازماندگان چريکهای فدائی خلق شهيد بوديم که با طرح و الهام از اين 
ايم نام و انديشه رفقای شهيدمان را  و ديدگاهی که پشت آنهاست توانسته" پاافتاده پيش"يکی دو شعار 

 را داشته باشيم، زنده نگهداريم و نسبت به آنچه که انقالبی است تعصب يک چريک فدائی خلق
تر و با محتوائی پربارتر احياء کنيم و در خدمت خلق قرارش  توانيم سازمان را در ابعادی وسيع می
  .دهيم

                                              *********************   
   
 است و برای معتقد است تبيين مصاحبه از ضرورت مبارزه مسلحانه يک تبيين نادرست" خ"رفيق  

  :کند اثبات سخن خود اين جمله از مصاحبه را نقل می
 ببخشيد، ممکن است پيش از ادامه خطوط اساسی تئوری مبارزه مسلحانه را که اين روزها خيلی -س" 

  .شود تشريح کنيد از آن صحبت می
سلحانه بر اساس تئوری مبارزه م. دانم  را برای ادامه صحبت الزم می  با کمال ميل، و اساسًا اين-ج 

کامًال بر ) کمپرادور(بورژوازی وابسته " انقالب سفيد"اين تحليل که در کشور ما مخصوصًا پس از 
دهد که در شرايط حاکميت بورژوازی وابسته به  اقتصاد ما مسلط شده، قرار دارد و توضيح می

باشد که   تر از فاشيسم می ها بار سياه  ترين شکل استبداد و ده امپرياليسم، شکل حکومتی صرفًا سياه
تواند بسط يافته، از حالت  کند که هيچگونه مبارزه صرفًا سياسی نمی ها تنگ می چنان وضع را بر توده

ترين شکل مبارزه سياسی،  لذا هر گونه مبارزه بايد با تکيه بر عالی. محافل روشنفکری خارج گردد
توان در چنين  ز راه مبارزات صرفًا سياسی میيعنی مبارزه نظامی انجام شود و اساسًا تصور اينکه ا

توان  کشوری حاکميت سياسی امپرياليسم را نابود کرد و حتی از آن کمتر، بدون تکيه به قهر می
و برای اين مطالب چه . سازمان سياسی و اقتصادی مبارزه طبقاتی را ايجاد نمود، غيرممکن است

آيد   نظامی به وجود می-مشی سازمان سياسی  ن خطبر اساس اي. داليلی بارزتر از خود واقعيت است
گيرد که از نظر مصاحبه ضرورت مبارزه مسلحانه اساسًا در  و نتيجه می" که الزمه تحقق آن است

قولی از بيژن جزنی که گويا همان ايده  و بدون آنکه حتی نقل. ديکتاتوری وحشيانه حکومت نهفته است
کند که روح بيژن  صادر می" چرا و چون بی"می قاطع و کند، ذکر کند، حک مصاحبه را مطرح می

اند مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد  بسيار خوب، از قديم گفته..... جزنی در مصاحبه زنده شده و 
اگر بيژن . هيچوجه جايز نيست به تبع يک فرد عامی رفتار کنند ولی برای مارکسيستها به. ترسد می

شرط رسيدن  کند، نابودی ديکتاتوری را پيش برد، روی آن تکيه می میجزنی مدام از ديکتاتوری اسم 
شود هر جا به کلمه ديکتاتوری يا  پندارد، دليل نمی  می ضد امپرياليستیبه آستانه انقالب و مبارزه

آخر ديکتاتوری واقعيتی است و ما هم حق . استبداد برخورديم، به ياد بيژن جزنی بيافتيم و آنرا رد کنيم
بنابراين بيائيد ابتدا بيژن جزنی را کنار . و بايد با تفسير و برداشت خودمان به آن توجه نمائيمداريم 

  :بگذاريم و فقط به آنچه در مصاحبه آمده است فکر کنيم
حاکميت بورژوازی وابسته به غالب است و در شرايط بر اقتصاد ما بورژوازی وابسته کامًال  

  .است....... ترين شکل استبداد  اه صرفًا سيشکل حکومتی، امپرياليسم
 است که  شکل حکومتیآيا اين جمالت درست است؟ آيا اين واقعيتی است که استبداد و ديکتاتوری، آن 

فقط يک شکل است که در قالب ..... باشد؟ در مصاحبه گفته شده استبداد  ذاتی حاکميت امپرياليستی می
در اينجا به . دهد خود را نشان می) در ايران(امپرياليسم محتوائی به اسم حاکميت بورژوازی وابسته به 

شود که ديکتاتوری الزمه حاکميت امپرياليستی است و از آن منفک  صراحت و وضوح کامل بيان می



  .نيست
به اعتقاد من رد اين حکم و جدا کردن ديکتاتوری از حاکميت امپرياليستی يعنی تعين خاص قائل شدن  

ولی قبل از ذکر . کند ده حزب توده است که بيژن جزنی به روشنی مطرح میبه ديکتاتوری همان اي
کند، در  با تمام اظهار نفرتی که از تزهای جزنی می" خ"جمالت جزنی، الزمست بگويم که رفيق 

خواهيم ديد چگونه، ولی . کند ها تبعيت می حداقل در اين قسمت از اين ايده" نقدی بر مصاحبه"مقاله 
ای است از جنبش  نظر من جنبش حاضر که مرحله به: "گويد ر اين مورد چه میببينيم جزنی د

در حال حاضر "، "شود رهائيبخش خلق، با شعار استراتژيک مبارزه با ديکتاتوری شاه مشخص می
تواند خلق را زير رهبری طبقه کارگر متحد  ای نمی مطرح کردن شعارهای انقالب دمکراتيک توده

ای رسيده است که برای انقالب   تکامل اجتماعی در جامعه ما به مرحلهدرحاليکه...... سازد 
تدارک انقالب، . بايست تدارک ببينيم، معذالک تا رسيدن به انقالب فاصله داريم ای می دمکراتيک توده

 بسيج نيروهای خلق و رشد و تکامل پيشاهنگ در شرايط فعلی از راه مبارزه دمکراتيک ضد
ای رهائيبخش  در اينجا مبارزه ما بر ضد ديکتاتوری شاه، مبارزه"و " استديکتاتوری قابل وصول 

امپرياليستها و ( خلق  است و ماهيت دمکراتيک دارد، ولی دربرگيرنده تمام عناصر تضاد خلق با ضد
شد از  بود، جمالت آشکارتر از اينها می البته اگر فرصت می" (نيست) همه مرتجعين داخلی متحد آنها

گويد تضاد عمده ما اکنون ديکتاتوری شاه است  طور کلی جزنی می به).  نقل کردآثار جزنی
و ابتدا بايد اين ديکتاتوری را از بين برد تا نوبت مبارزه با ) ديکتاتوری که قائم به ذات است(

فرا رسد، يعنی نابودی ديکتاتوری " امپرياليستها و همه مرتجعين داخلی متحد آنها" ضدخلق، يعنی 
  .رط نابودی سلطه امپرياليستی استش پيش

. نظر من مقايسه دو مطلب مصاحبه و نوشته جزنی خود گوياست که تفاوت از کجا تا به کجاست به 
حداقل اين مطلب آشکار است که چگونه اولی ديکتاتوری را شکل حکومتی حاکميت امپرياليستی 

داند  حاکميت امپرياليستی، غيرممکن میداند و نابودی اين شکل را بدون نابودی محتوای آن، يعنی  می
گويد که ديکتاتوری دارای تعين خاصی است و از حاکميت امپرياليستی جداست  و دومی به وضوح می

  .، ولی بايد مطلب را ادامه داد)ابتدا بايد ديکتاتوری را از بين برد، بعد امپرياليسم را(
 وجود  بارزه مسلحانه، مسئله علت عدمدانند که رفيق مسعود در تبيين ضرورت م همه رفقا می 

ای رفيق از اين  چرا؟ چه نتيجه. دهد خودی را در ايران مورد بررسی قرار می به جنبشهای وسيع خود
کند و در مورد شرايط  گيرد؟ او دو شرايط روسيه و ايران را از اين لحاظ مقايسه می بررسی می
آنجا وجود داشت، محافل کارگری در رابطه با اين خودی در  به گويد که جنبشهای وسيع خود روسيه می

های نسبتًا وسيع در   يافتند با محافل کارگری که با تودهامکانجنبشها پا گرفتند، محافل روشنفکری 
ارتباط بودند، رابطه برقرار کنند، در مبارزات کارگران شرکت کنند و آگاهی سوسياليستی را به 

 و در ارتباط با آگاهی سوسياليستی خودی به جنبشهای خودمينه همين بر ز"و ...... درون طبقه ببرند و 
شود،   و بعد حزب طبقه کارگر تامين میمحافل روشنفکری انقالبیای که از طريق  و رهبری آگاهانه

کند و بر همين زمينه و در همين اشکال سازمانی  شرايط عينی انقالب به تدريج پا گرفته و رشد می
کند و سازمان انقالبيون که با توده رابطه  های کارگر ارتباط برقرار می بی با تودهاست که پيشرو انقال

طور کلی رفيق  به) مبارزه  مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک." (شود مستقيم و فعال دارد، تشکيل می
ودی خ به دهد جنبشهای خود  میامکان که شرايطیروسيه توجه دارد، شرايط مسعود اوًال و اساسًا به 

دهد و ارتباط آنرا با  در آن جريان داشته باشد و ثانيًا مسير انقالب روسيه را مورد توجه قرار می
 در روسيه در اثر يک رشته مبارزات پيشرو انقالبیگويد  او می. دهد خودی نشان می به جنبشهای خود

ی پيشرو انقالبی هم گير اقتصادی، سياسی، ايدئولوژيک به وجود آمد و ديدگاه خود را نسبت به شکل
ها  ها و به ميدان کشيدن توده دهد که چگونه با نقب زدن به قدرت تاريخی توده کند و نشان می بيان می

وجود جنبشهای وسيع  بنابراين رفيق مسعود با بررسی علت عدم . آيد پيشرو انقالبی به وجود می
دهد و از طرف ديگر  را نشان می ايران با روسيه  شرايطخودی در ايران، از طرفی تفاوت به خود



مسئله مورد بحث در اينجا .  انقالب ايران متفاوت از مسير انقالب روسيه استمسيرگيرد که  نتيجه می
مشی و راه انقالبی برای   مشی انقالبی است، نشان دادن راه است، اينکه برای روشن کردن خط  خط

گويم، کتاب رفيق مسعود  من خود چيزی نمی. شرايط خاص، چه معيارهائی بايد مورد نظر قرار گيرد
با چه دهد در اين شرايط  طور زنده نشان می کند و به   روسيه صحبت میشرايطاو از . گوياست
ها رشد و گسترش يافتند و پيشرو انقالبی   مبارزات تودهچه اشکال سازمانی و های مبارزاتی شيوه

  .ل گرفتچگونه در ارتباطی ديالکتيکی با اين مبارزات شک
خودی خبری نيست و  به گويد در اينجا از جنبشهای وسيع خود رفيق می. حال به شرايط ايران برگرديم 

تنی سخودی و شرايط سخت پليسی با يکديگر ارتباط ناگس به وجود جنبشهای خود کند که عدم ثابت می
ناشی از سرکوب مداوم خودی  به وجود جنبشهای خود بايد گفت عدم: "دارد دارند و صريحًا اظهار می

  ) کتاب رفيق مسعود قطع جيبی٧۵رجوع شود به صفحه ." (عملی پيشرو است پليس و بی
شود که در شرايط حاکميت  کند، به آن منتج می تمام مسائلی که رفيق مسعود در اين رابطه ذکر می 

ترش مبارزات توان شاهد گس امپرياليستی که شکل حکومتی يعنی ديکتاتوری از آن منفک نيست نمی
بدون آنکه نقش خود پيشاهنگ در به وجود آوردن چنين جنبشهائی در نظر "ها باشد،  خودی توده به خود

  ."گرفته شود
خودی شد،  به خود شاهد گسترش مبارزات خود به توان همچون شرايط روسيه خود پس در اينجا نمی 

وجود سازمان انقالبی وسيع را به وجود  و بالنتيجه کند ايجاب نمیيعنی خود شرايط چنين گسترشی را 
بنابراين پيشرو انقالبی بايد چنان نقشی بازی کند و . جنبشهای وسيع تعليق کردن، تعليق به محال است

وارد آورد تا قادر شود آن جنبشها را در سطحی وسيع به جريان " سد عظيم"ای به آن  چنان خدشه
  .بياندازد

گردد و دوباره برای حرکت و   مارکسيستی از حال به گذشته برمیدر حقيقت رفيق مسعود با يک شيوه 
وجود جنبشهای  گردد، يعنی عدم از حال به گذشته برمی. گيرد تعيين راه، شرايط حال را در نظر می

مقبوليت روشنفکران انقالبی در  ها، عدم پذيرش آگاهی سياسی از طرف توده خودی، عدم به وسيع خود
فرهنگ (ترين فرهنگ  ها، روی آوردن آنها به مبتذل تقاد به مبارزه از طرف تودهاع ها، عدم ميان توده

ها، خيانت  شکست مبارزات توده. کند بيند و علت آنرا در گذشته بررسی می را می) امپرياليستی
رهبران، فقدان يک پيشرو انقالبی و جاری نبودن مسائل سياسی در جامعه و در اين خالء و در 

ها به سوی فرهنگ  آوری توده شود، روی ه هر گونه مبارزات در نطفه خفه میشرايط خفقان ک
بيند که  همه را علتهائی می...... امپرياليستی و موثر واقع شدن تبليغات جهنمی رژيم متکی به سرنيزه 

سرکوب و خفقان ناشی از ديکتاتوری حاکميت امپرياليستی : بايد در دو حوزه مورد توجه قرار بگيرند
درد آن است که در . وقتی درد شناخته شود، کشف درمان آنقدرها مشکل نيست. عملی پيشرو یو ب

گردد و  ها می عملی پيشرو و اثرات ناشی از آن، ديکتاتوری مانع از گسترش مبارزات توده نتيجه بی
ن نابود توا شود، ولی اين ديکتاتوری را نمی مسلمًا تبليغات جهنمی او در چنين شرائطی موثر واقع می

. کرد، مگر آنکه حاکميت امپرياليستی را از بين برد، مگر آنکه نفوذ امپرياليسم را از ايران قطع کرد
خود رفيق . پس پيشرو انقالبی بايد خطر کند، بايد وارد ميدان شود و معادله را به نفع خلق بر هم زند

را واداشته که " انقالبی"کران ای از روشنف کننده رژيم عده در شرايطی که قدرت سرکوب: "گويد می
 ارتش ضدخلقی عمده ترين عامل بقای سلطه کننده سرکوبدرک نکنند که درست همين قدرت ... 

توان آن  چگونه می...... تواند به قدرت تاريخی خود واقف شود امپرياليستی است، توده چگونه می
 پيروزی آنرا تضمين  تاريخی ضرورتهایای که  جريان دارد، مبارزهتاريخای را که در  مبارزه
تمام اين سخنان بيانگر آن هستند که مسئله بر ) تاکيدها از من است." (عمًال به توده نشان داد... اند کرده

وقتی مشخص شد در اينجا حاکميت امپرياليستی برقرار است و امکان گسترش به . سر تعيين راه است
يشاهنگ را به شکلی که مثًال در روسيه مطرح است گيری پ ها و در نتيجه امکان شکل مبارزات توده

آنچه در اينجا مورد بحث است، اين است که چگونه . مسير و راه ما کدام استدهد، پس بايد ديد  نمی



توان آن جريانی را بنا نهاد  ها نشان داد، چگونه می  را عمًال به توده ضد امپرياليستیتوان مبارزه می
ناپذير خود واقف  د، بر منافع واقعی خود، بر قدرت سهمگين و شکستکه در مسير آن توده، بر خو

در . " عمل مسلحانه استراهشود، تنها  حال گفته می و در عين... شود و به جريان مبارزه کشانده شود
 کننده  سد عظيم قدرت سرکوب که در پشت اينها انرژی تاريخی تودهجريان اين عمل است که آن 

تدريج  تدريج جريان يافته و در همين جريان است که توده به  کت و ساکن است، بهانباشته شده، اما سا
ناپذير خود آگاهی  و در بطن مبارزه مسلحانه طوالنی، بر خود، بر نقش تاريخی و بر قدرت شکست

  )٨٠ص ." (کند پيدا می
منتها . چنين بودنظر برسد، به اعتقاد خودم نيز  نظر رفقا توضيح مسائل فوق غيرضروری به شايد به 

افتاد و اگر در نوشته رفيق با تبينی کامًال جديد و  نمی" خ"اگر درست همين مطالب از قلم رفيق 
به هر حال ابتدا ارتباط . بوديم غيرعلمی و حتی غيرمنطقی از ضرورت مبارزه مسلحانه مواجه نمی

  .ر اين رابطه بررسی کنيمرا د" خ"کنم تا مقاله رفيق  روشن می" مصاحبه"مطالب فوق را با مطلب 
   

در شرايط حاکميت بورژوازی : توان جمعبندی کرد اگر سخنان فوق درست باشد، آنها را اينگونه می
تر از فاشيسم  ترين شکل استبداد و دهها بار سياه   سياه صرفًاوابسته به امپرياليسم، شکل حکومتی 

تواند بسط  گونه مبارزه صرفًا سياسی نمیکند که هيچ ها تنگ می باشد که چنان وضع را بر توده می
لذا هر گونه مبارزه بايد با تکيه بر عاليترين شکل . يافته، از حالت محافل روشنفکری خارج گردد
آری حاکميت امپرياليستی با شکل حکومتی . مبارزه سياسی، يعنی مبارزه نظامی انجام شود

دهد و  کان گسترش به مبارزات آنها نمیکند که ام ها تنگ می ديکتاتوری چنان وضع را بر توده
توان در ميان کارگران به آن شکل که در  بالنتيجه نمی. توان شاهد پيدايش محافل کارگری بود نمی

يافت و  در آنجا مبارزه صرفًا سياسی در رابطه با محافل کارگری بسط می. روسيه بود، کار کرد
تواند  نجا هيچگونه مبارزه صرفًا سياسی نمیزمينه رشد محافل روشنفکری وجود داشت، ولی در اي
 بر تکيهلذا در اينجا هر گونه مبارزه بايد با . رشد يافته و از حالت محافل روشنفکری خارج گردد

در اينجا پيشرو تنها با توسل به حادترين شکل عمل . ترين شکل مبارزه سياسی انجام شود عالی
ای را که در تاريخ جريان  تواند مبارزه  آن سد عظيم میدارکردن انقالبی، يعنی عمل مسلحانه و خدشه

  .نداها بنماي دارد به توده
به دليل ديد غيرمارکسيستی و انحرافيش نتوانسته بود " کار"اگر رفقا به ياد داشته باشند، جريان منحط  

در ها و عدم امکان رشد پيشرو در شرايط ايران را  ارتباط ديالکتيکی تنگ شدن اوضاع بر توده
مبارزه صرفًا سياسی دريابد و با دالئل مضحک و مسخره اين جمله را به باد انتقاد گرفت، ولی رفيق 

کند و بدون اينکه کمترين کوششی در تشريح اين جمالت بکند و نشان  در اين رابطه سکوت می" خ"
 در کند که روح بيژن جزنی طور مشروح از اين جمالت چيست، حکم صادر می دهد برداشتش به

ظاهرًا معيار کتاب رفيق مسعود است، (مصاحبه حلول کرده، حکمی که بر هيچ معياری استوار نيست 
شود، بلکه با  ولی حتی در رابطه با اين حکم مطلب مصاحبه با کتاب رفيق مسعود مقايسه نمی

  ).گيرد برداشتهای خود رفيق از ضرورت مبارزه مسلحانه مورد سنجش قرار می
گونه، عوامل مختلفی  صورت طرح  به"عبارت ديگر  کدامند؟ يا به" خ"ها از نظر رفيق ولی اين معيار 

  .توان بيان داشت چگونه می" مشی مسلحانه دخالت داشتند  را که در تعيين خط
وضعيت مبارزه ضد . ٣وضعيت سياسی جامعه . ٢وضعيت اقتصادی جامعه . ١": خ"نظر رفيق  به 

ها با   خصلت رابطه توده- حاالت روانی -ها  وضع مبارزاتی توده(امپرياليستی و طبقاتی جامعه 
  . شيوه نهائی حل تضاد خلق و امپرياليسم-وضع پيشاهنگ . ۴) پيشاهنگ و موقعيت دشمن

وقتی "گويد  می" خ" عامل نهفته است، چگونه؟ رفيق ۵ً در اين اساسا مبارزه مسلحانه  ضرورتيعنی 
رسيم که اقتصاد ما يک اقتصاد وابسته است و در  به اين نتيجه میما در تحليل ساخت اقتصادی جامعه 

کنيم، آنوقت طوالنی بودن جنگ را نتيجه  حوزه سياست به سلطه سياسی امپرياليسم حکم می



داند که لزومی به تشريح موضوع  پاافتاده می ظاهرًا رفيق مسئله را آنقدر بديهی و پيش." گيريم می
له اين است که چرا جنگ طوالنی؟ اين خود حکم است و تازه جنگ طوالنی بيند، ولی اتفاقًا مسئ نمی

بيند که  با چه ديدگاهی؟ خود رفيق مسعود در توضيح ضرورت مبارزه مسلحانه در ايران الزم می
تنها راه عمل مسلحانه "گيرد که  او ابتدا نتيجه می. انقالب چين و ويتنام را مورد بررسی قرار دهد

تر اين ضرورت، چگونگی جنگ طوالنی را در چين و ويتنام  يح هر چه عميقو برای توض" است
دهد که در آنجا نيز تنها راه، عمل مسلحانه بود، منتها شرايط خاصی اوًال به  کند و نشان می بررسی می

انقالبيون چين و ويتنام اجازه داد حزب تشکيل بدهند و خود اين احزاب در شرايط خاصی توانستند 
بنابراين . الـمثل با يک ارتش آغاز کنند بی را از همان آغاز به مقياس وسيعی و فیجنگ انقال

ضرورت جنگ طوالنی بايد در شرايط مشخص ايران تشريح شود و اگر اين امر ضروری باشد، 
چون معيار ما کتاب (دهد  آنوقت بايد موضوع را به شکلی توضيح داد، که رفيق مسعود توضيح می

ولی تازه اگر روی اين موضوع زياد پافشاری نکنيم و تصور کنيم که اعتقاد به . )رفيق مسعود است
سلطه در حرف همان اعتقاد به مبارزه مسلحانه در عمل است  جنگ طوالنی در شرايط جامعه تحت

عنوان تاکتيک چرا؟ ضرورت  ماند که مبارزه مسلحانه در شرايط ايران به ، اين مسئله باقی می)١(
در اينجا نيز صورت قضيه را حل آن به حساب " خ"رفيق . اساسًا در چه نهفته است مسلحانه مشی
دهد تا مبارزه مسلحانه  گويد طوالنی بودن جنگ جزء عواملی است که به ما اجازه می آورد و می می

مگر سئوال . عنوان استراتژی هم تعيين کنيم ، بلکه بهعنوان يک تاکتيک به، نه فقط  شرايطرا در آن
 نيست که ضرورت مبارزه مسلحانه اساسًا در چه نهفته است، مگر نبايد ثابت کرد که مبارزه اين

در مصاحبه که . دهد به چه چيز جواب می" خ"باالخره معلوم نيست رفيق ! مسلحانه تاکتيک هم هست؟
 مسلحانه است و اگر صحبت بر سر اين است که چرا مبارزه مسلحانه هم  مشی خطصحبت بر سر 

دهد؟ ولی بگذاريد با همين منطقی که  اتژی و تاکتيک است، چرا رفيق به اين مسئله جواب نمیاستر
  .رفيق در پيش گرفته مطلب مصاحبه را مورد توجه قرار بدهيم

مشی مسلحانه نقش  گويد وضعيت اقتصادی و سياسی جامعه از عواملی است که در تعيين خط  او می 
آورد، ولی خود در تشريح اين وضعيت چيزی  را به حساب نمیداشتند و معتقد است که مصاحبه آن

وقتی در تعيين ساخت اقتصادی به اين نتيجه : "گويد بيشتر از آنچه در مصاحبه آمده است، نمی
رسيم که اقتصاد ما يک اقتصاد وابسته است و در حوزه سياست به سلطه سياسی امپرياليسم حکم  می
نظر گرفتن وضعيت اقتصادی و سياسی جامعه، در مصاحبه نيز آمده اگر اين يعنی در ....." کنيم  می
" انقالب سفيد" ما مخصوصًا پس از  تحليل که در کشوربر اساس اينتئوری مبارزه مسلحانه : است

دهد که در  کامًال بر اقتصاد ما مسلط شده، قرار دارد و توضيح می) کمپرادور(بورژوازی وابسته 
  .......بسته به امپرياليسم شرايط حاکميت بورژوازی وا

و " وضعيت اقتصادی جامعه" مشی مسلحانه در مصاحبه هم جز با در نظر گرفتن دو عامل  پس خط 
تعيين نشده است، ولی يک فرق مهم در همين مورد بين مطلب مصاحبه و " وضعيت سياسی جامعه"

مشی مسلحانه  تعيين خط به اين گفته که در " خ"وجود دارد و آن اينکه رفيق " خ"نوشته رفيق 
دهد که چگونه دخالت دارند، ولی در  وضعيت اقتصادی جامعه دخالت دارند، قانع است و توضيح نمی

طوالنی بودن جنگ عواملی : "نويسد می" خ"وقتی رفيق . شود مصاحبه مشخصًا اين توضيح داده می
عنوان  ، بلکه بهعنوان يک تاکتيک هنه فقط ببود که به ما اجازه داد مبارزه مسلحانه را در آن شرايط، 

شود و سپس  شود که از ديدگاه رفيق ابتدا تاکتيک تعيين می معلوم می". استراتژی هم تعيين کنيم
اغماض نباشد و بيانگر ديد رفيق تلقی شود، بايد از آن نتيجه گرفت  اين اگر يک اشتباه قابل. استراتژی

توانست  ک را تعيين کرده و گويا مبارزه مسلحانه میکه گويا تئوری مبارزه مسلحانه ابتدا تاکتي
پذير  کند که اين دو جدائی ديدگاه رفيق روشن می. ارتباط با استراتژی و جدا از آن مورد نظر باشد بی

ناپذيری اين دو  کوشد جدائی او اتفاقًا می. گويد هم هستند، در حاليکه رفيق مسعود مغاير با آن سخن می
در (بيژن جزنی است " تبليغ مسلحانه"عنوان تاکتيک همان  بارزه مسلحانه ابتدا بهرا نشان دهد واال م



ولی مطالب ). خصوص در مقدمه آن وجود دارد رد اين نظر مطالب روشنی در کتاب رفيق مسعود، به
مشی مسلحانه   گويد، اساسًا با بينش و معيارهای رفيق مسعود در تعيين خط می" خ"بعدی که رفيق 

مسئله اساسی و کلی شيوه نهائی حل تضاد بين خلق و امپرياليسم را يکی " خ"مثًال رفيق . ستبيگانه ا
 مسلحانه دخالت دارند، درحاليکه همين يک مورد کافی  مشی خطداند که در تعيين   عاملی می۵از 

  .است که توضيح و تشريح شود تا ضرورت مبارزه مسلحانه روشن گردد
، )داشتند( مسلحانه دخالت دارند  مشی خطدر تعيين " خ" از نظر رفيق سومين و چهارمين عاملی که 

 خصلت - حاالت روانی -ها  وضع مبارزاتی توده(وضعيت مبارزه ضد امپرياليستی و طبقاتی جامعه 
در تشريح اين مسائل . و وضع پيشاهنگ است) ها با پيشاهنگ، وضع و موقعيت دشمن رابطه توده

هم عنوان هم استراتژی و  وامل فوق هم در انتخاب مبارزه مسلحانه بهگيرد که ع رفيق نتيجه می
 مبارزه نقش شکل اصلیعنوان  و هم در انتخاب مبارزه مسلحانه به) دارد( دخالت داشت تاکتيک

البته همانطور که قبًال گفته شد، کامًال مشخص ). ١ نشريه تئوريک ٣رجوع شود به صفحه (نمود  می
ای که مورد نظر مصاحبه   مشی خطعنوان  يح ضرورت مبارزه مسلحانه بهنيست چرا رفيق در توض

آيا به نظر رفيق اين هر . برد است، از استراتژی و تاکتيک و در اينجا از شکل اصلی مبارزه اسم می
برد؟ اگر اينها با يکديگر تفاوت  سه يک مفهوم است، پس چرا همان عبارت مصاحبه را به کار نمی

شود؟ ولی  پردازد؟ آيا به اين ترتيب مسئله مخدوش نمی سئله مورد نظر مصاحبه نمیدارند، چرا به م
تر از آن دانسته است که آنرا توضيح دهد و مثل مورد  اصل مطلب، در اينجا نيز رفيق مسئله را بديهی

اين مطلب را " خ"ولی الزمست به جای خود رفيق . قبل، صورت قضيه را با حل آن يکی گرفته
 مشی، نقش هر يک از عوامل  عنوان خط تا ببينيم در توضيح ضرورت مبارزه مسلحانه بهبشکافيم 

بر خالف مصاحبه که ضرورت مبارزه " خ"اوًال رفقا بايد توجه داشته باشند که رفيق . فوق چيست
او . کند دهد، همواره از گذشته صحبت می مسلحانه را از گذشته شروع کرده و به حال تعميم می

در آن "، "نمودند می"، "دخالت داشتند" مسلحانه  مشی خطعوامل مختلفی که در تعيين گويد  می
توان گفت فردا ممکن است عوامل ديگری  آيا اکنون عوامل ديگری دخالت دارند و می.... و " شرايط

و حوصلگی بکنند  به وجود آيند که اصًال ضرورت مبارزه مسلحانه را نفی کنند؟ شايد رفقا در اينجا بی
کنم، ولی رفقا اين تقصير من نيست، بلکه خود  صورت مالنقطی مسئله را بررسی می بگويند که به

که ) شک ناخودآگاه بی(برای اثبات حلول روح بيژن در مصاحبه مطالبی عنوان کرده است " خ"رفيق 
  .توان از آن حکم بر عدم ضرورت مبارزه مسلحانه در شرايط کنونی داد به آسانی می

   
وضع . ١. داشت مسلحانه دخالت  مشی خطن صحبت بر سر آن است که چه عوامـلــی در تعيين اکنو

کند، همه  هم به آن اشاره می" خ"اگر مبنا کتاب رفيق مسعود باشد و خود رفيق : ها مبارزاتی توده
 ها در حالت رکود و خمود قرار داشتند و دانيم که با توجه به يک سری عوامل در گذشته توده می

  .وسعت بود خودی بسيار پراکنده و کم به مبارزات خود
ها   در آن موقع توده- که منطقًا همين است -ها باشد  اگر منظور حاالت روانی توده: حاالت روانی. ٢ 

آمادگی پذيرش آگاهی سياسی را نداشتند، نسبت به روشنفکران انقالبی بدبين بودند، خود را ضعيف و 
  .....د، روحيه ياس و تسليم داشتند و پنداشتن دشمن را قوی می

  .اساسًا بايد از جدايی پيشاهنگ با توده سخن گفت: ها با پيشاهنگ خصلت رابطه توده. ٣ 
طور کلی تمام  دشمن از ثبات نسبی برخوردار بود، ارگانهای سرکوب و به: وضع و موقعيت دشمن 

  . .......اش باقدرت و متمرکز بودند ارگانهای مربوطه
شناختند که   پيشاهنگی وجود نداشت، مردم فقط حزب توده را می-ل چهارم وضع پيشاهنگعام 

هيچگونه گرايشی نيز نسبت به آن نداشتند، گروه رفيق مسعود هنوز به بيرون از خود نپرداخته بود و 
نيستم البته من مدعی ( هم استراتژی، هم تاکتيک به بيرون از خود پا نهاد -با تدوين مبارزه مسلحانه 
گويد مبنا قرار داد،  توان تمام آنچه را که رفيق مسعود در اين رابطه می می. تمام عوامل را شرح دادم



  ).اصل مطلب چيز ديگری است. ای نيست مورد مناقشه در اين
بنابراين هرگاه اين ". مشی مسلحانه دخالت داشتند تعيين خط " که در عواملی بودندبسيار خوب، اينها  

 مشی مسلحانه صحبت کرد، ولی آيا عوامل فوق بعد از  توان از همان خط يير يابند، ديگر نمیعوامل تغ
پس ديگر چه ضرورتی برای . اند دانند که تغيير کرده اند؟ همه می  بهمن تغيير نکرده٢١-٢٢قيام 

فوق چه  مشی مسلحانه عوامل  مبارزه مسلحانه از لحاظ فوق وجود دارد؟ يا حداقل اکنون در تعيين خط
 که  راهیمشی، در تعيين توانند در تعيين خط  نقشی دارند؟ و اگر اين عوامل دائمًا متغيرند، چگونه می

بيانجامد، نقش ايفا کنند؟ .... بايد به پيروزی انقالب، به سرنگونی ارتجاع، به تصرف قدرت سياسی 
" ضرورت اين عوامل"عود از ای نيستند، ديروز بيژن جزنی تحت نام رفيق مس ولی اينها سخنان تازه

برای اثبات حلول روح بيژن در " خ"گفت و امروز رفيق   مسلحانه سخن می مشی خطدر تعيين 
گيرد، تحت نام رفيق مسعود  دهد و به هر حال هر چه انجام می مصاحبه آنرا به رفيق مسعود نسبت می

مبارزه مسلحانه چه "نوان قولهای زير از بيژن جزنی تحت ع الزم است رفقا به نقل. کبير است
زنده نشده " نقدی بر مصاحبه"توجه کنند و ببينند آيا روح بيژن جزنی در خود مقاله " ضرورتی دارد

  است؟
پيش از آنکه بخواهيم به اين مسئله خاص پاسخ دهيم، بگذاريد ببينيم اصوًال چه عواملی شکل مبارزه " 

کل مبارزه در يک مرحله معين از جنبش بايد عـوامل نظر ما برای تعيين ش به..... کنند را تعيين می
موقعيت اجتماعی و اقتصادی . ١: ترين آنهـا عبارتنـد از متعـددی را مـورد بررسی قـرار داد که عمـده

 سياسی جامعه که -موقعيت اجتماعی. ٢پيمايد  و ترکيب طبقاتی جامعه، تعيين مسيری که جامعه می
شيوه اعمال حاکميت طبقات حاکم و امپرياليسم، ميزان قدرت و عامل تعيين تضاد عمده جامعه، 

موقعيت روحی . ٣. شود يافتگی رژيم، کميت و کيفيت جريانها و سازمانهای مبارز خلق می سازمان
سنتها و . ۴). و يا روحيه تسليم و نااميدی آنها(ها، ميزان تحرک، جسارت و روحيه تعرضی آنها  توده

. اند  در گذشته تاريخی نسبتًا نزديک در مبارزه با دشمنان خود به کار بستهاشکال مبارزاتی که مردم
  ......."ای  موقعيت سياسی جهانی و منطقه. ۵

با کمی تغيير همان سخنان بيژن جزنی نيست و آيا جزوه مسعود به دليل آنکه " خ"آيا سخنان رفيق  
  جه دارد، ناقص و حتی غلط نيست؟ فقط به عوامل ثابت و پايدار جامعه تو مشی خطبرای تعيين 

بيژن جزنی به يک معنا حق دارد که در توضيح ضرورت مبارزه مسلحانه عوامل ناپايدار مختلفی را  
توان عوامل  را در نظر دارد واال با کدام معيار می" مرحله معينی از جنبش"رديف کند، چون او فقط 

و مثًال گفت اگر (فدائی خلق به حساب آورد فوق را در تاييد مبارزه مسلحانه موردنظر چريکهای 
طلبی دارند، بايد مبارزه مسلحانه کرد و اگر صاحب روحيه پرشور  ها روحيه ياس و تسليم توده

ما در دام تعيين عوامل به شيوه بيژن " خ"، ولی چرا رفيق )مبارزاتی هستند، مبارزه مسلحانه نکرد
گويد عامل اساسی چگونگی  ردن اين عوامل میحتی بعد از برشم" خ"جزنی افتاده است؟ رفيق 

" تاکتيکهای انقالبی"کننده  هم تعيين وضعيت و توازن نيروهای انقالبی و ضدانقالبی است که تازه آن
  .است

آيا رفيق قصد داشته است تمام معلوماتی که در مورد چگونگی تعيين تاکتيک کسب کرده است، بر سر  
شی مسلحانه پياده کند؟ بسيار خوب، در رابطه با تعيين اين يا آن م مصاحبه در رابطه با تعيين خط 

تاکتيک، در شرايطی مشخص با توجه به وضعيت سياسی جامعه و مسلمًا منطبق بر استراتژی بايد 
باشد، توازن قوا بين نيروی انقالب و ضدانقالب را بايد در نظر داشت، ولی اينجا صحبت بر سر 

 مگر وضعيت و توازن نيروهای انقالبی و ضدانقالبی در تمام طول .مشی انقالب است تعيين خط 
  مشی انقالب را مشخص کرد؟ پروسه ثابت است که از روی آن بتوان خط 

آيد که  از آن اين نتيجه هم به دست می. قول فوق از کتاب نبرد با ديکتاتوری برگرديم به هر حال به نقل 
ه فقط يک عامل ديکتاتوری را در نظر ندارد، بلکه بيژن جزنی در توضيح ضرورت مبارزه مسلحان

  ..........شمرد عوامل مختلف را برمی" خ"همانند رفيق 



بايد مورد توجه قرار بگيرد تا انطباق نظرات رفيق با بيژن " خ"ولی مطلب ديگری نيز از مقاله رفيق  
 املی است که در قبولديکتاتوری يکی از عو: "گويد می" خ"رفيق . مورد روشن شود  جزنی در اين

ای که از  کدام ديکتاتوری؟ همان ديکتاتوری مورد نظر ما؟ ديکتاتوری". مبارزه مسلحانه نقش داشت
" وضعيت سياسی جامعه"و " وضعيت جامعه"حاکميت امپرياليستی منفک نيست؟ يعنی در رابطه با 

تاثير " وضعيت پيشاهنگ"و "  و طبقاتی جامعه ضد امپرياليستیوضعيت مبارزه"يابد و بر  مفهوم می
شيوه نهائی حل "ای که به دليل جدا نبودن از حاکميت امپرياليستی در رابطه با  گذارد؟ ديکتاتوری می

 عامل، ۵گيرد؟ نه خير، اگر اينطور بود، ديکتاتوری ديگر در کنار  قرار می" تضاد خلق و امپرياليسم
برد، اين   ذات است که بيژن جزنی از آن نام میعامل ششمی نبود، بلکه اين همان ديکتاتوری قائم به

يکی از عواملی است که در قبول مبارزه مسلحانه نقش "همان ديکتاتوری است که خود مستقًال 
  ".داشت

در " مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک"از تشريحی که در کتاب " خ"آيد رفيق  نظر می به 
ها، وضعيت پيشاهنگ، خصلت   حاالت روانی توده-جامعه   ضد امپرياليستیرابطه با وضع مبارزه

 صورت گرفته، اين استنباط را دارد که گويا مبارزه -ها با پيشاهنگ، وضع موقعيت دشمن  رابطه توده
روزی جامعه تعيين شده، در  مسلحانه به عنوان هم استراتژی و هم تاکتيک صرفًا با بررسی اوضاع آن

شد، نه از مشی و نه از استراتژی و   صرفًا به اين بررسی محدود میحاليکه اگر کتاب رفيق مسعود
توانست سخنی در ميان باشد، آنچه در اين کتاب مورد بحث است، تعيين راه برای انقالب  تاکتيک نمی

  .توانست در تعيين اين راه مبنا قرار بگيرد ايران است و به اين دليل عوامل ناپايدار به هيچوجه نمی
  .آمده، بعدًا برخورد خواهم کرد" خ"قيه مطالبی که در مقاله رفيق در مورد ب 
  با ايمان به پيروزی راهمان 
  ١٢/٩/۵٩)      ر( 

  رفيق نويسنده مقاله از چريکهای فدائی خلق ايران
   

  
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  از مصاحبه" خ"نظری به نقد رفيق 

   
برخورد "خواندند، آنرا " مصاحبه"در مورد " خ"يق جوابيه من را به نقد رف" مقدمه"اکثر رفقائی که  

اصوًال اين . ای داشتند نيز چنين عقيده" خ"تلقی نمودند، بعضی از اين رفقا در مورد نوشته رفيق " تند
دسته از رفقا خواهان آن بوده و هستند که مبارزه ايدئولوژيک به معنی واقعی و در مجرای صحيح و 

  .آميز، جريان يابد ريکبه دور از کلمات سنگين و تح
نبوده است، ولی مقدمه جوابيه " تند" "خ"اند که نوشته رفيق  بعضی ديگر از رفقا با کمال تعجب مدعی 

نظر من اين دسته از رفقا، قبل از اينکه به واقعيتها همانطور که هست، هر چند  به. دانند می" تند"را 
های  در تصور آنها نوشته. دهند يشتر اهميت میتلخ و ناگوار، بيانديشند، به تصورات شيرين خود ب

شود، ولی در عوض مقدمه جوابيه بيش از  تصوير می" تند"به دور از چنان برخوردهای " خ"رفيق 
البته رفقائی هم بودند که قبًال در بين خود، خط مرزشان را . کند جلوه می" تند"نظرشان  حد خودش به

را بدون تعمق به چگونگی برخورد آن و " خ"وشته رفيق بنابراين ن. کشيده بودند" مصاحبه"با 
و مسلمًا از نظر اين رفقا نيز مقدمه جوابيه اصوًال . خواندند" مصاحبه"کنان پايان کار  محتوايش شادی

  .تر از حد خودش تلقی شود بايد تند
ابيه نيست، بلکه هم از آن خود جو" تندی"بينيم همه  طور کلی اگر به اين واقعيتها توجه کنيم، می  به 

  .افزايد آن می" تندی"ای از رفقا نيز به  برخوردهای عده
کنم  اکنون فکر می. هيچوجه دليل بر آن نيست که به مقدمه من ايرادی وارد نباشد باری، مطالب فوق به 

. نوشتم صورت کامًال مشروح می هم به مطلب جداگانه، آن" خ"بهتر بود در مورد نحوه برخورد رفيق 
به " خ" ضعف کار من آن بود که آنچه را که خود در پروسه زندگی و با تعمق در نوشته رفيق اصوًال

ای را از سر   و عميقًا به آن معتقدم، بدون توجه به اينکه رفقا چنين پروسه)١(آن دست يافته بودم
صورت   به آنتوانند مفهوم انتقاد من را درک نمايند، نگذرانيده و بنابراين با خواندن يک مطلب نمی

نوشتم که  موقعی مطلب می" خ"تر آن بود که درباره نحوه برخورد رفيق  شايد درست. بيان کردم
داد و در نتيجه امکان درک سخنانم برای رفقا  برخوردهای عملی او بيشتر خود را به رفقا نشان می

برخوردهائی که در اوايل البته اين تجربه را من نه فقط از اين برخورد، بلکه از تمام . شد بيشتر می
اصطالح آنچه را در دل داشتيم، بدون توجه به آمادگی  کرديم و به و يا خمينی، می" سازمان"نسبت به 

باشد که بتوانم اين تجربه . ام ذهنی و روحی هواداران و مردم با آنها در ميان گذاشتيم، به دست آورده
  .را در عمل به کار بندم

دانم شرح مفصل را در رابطه با  کنم و بهتر می ه توضيحی کوتاه بسنده می، ب"مقدمه"اما در مورد  
  .مسائل تشکيالتی بدهم

ترين اشکال  اساسی"طرف مدعی بود که  از يک" خ"تاکيد من در آن مقدمه اين بود که رفيق  
 و از طرف ديگر در اثبات اين ادعا، فقط چند جمله را" ايدئولوژيک آن است-، خط سياسی"مصاحبه"

و " ها  سوی سازماندهی مسلح توده پيش به"گفت دو شعار  داد و در آخر نيز می مورد بررسی قرار می
. اخذ کرد" مصاحبه"درست هستند و آنها را بايد از " های مسلح کارگری پيش به سوی تشکيل هسته"

د که ديگر صرف اين تناقض بيانگر آن بو) تفکر خود را در پائين خواهم داد(بنابراين از نظر من 
حاکم است و يا کسی يا کسانی بار ديگر تحت نام " مصاحبه"توان گفت روح بيژن جزنی بر  نمی

بر مبنای يک " خ"تواند اعتقاد رفيق  يعنی اين جمالت نمی. کنند مسعود کار بيژن جزنی را تکرار می

                                                 
به کار رفته، کلمه خاصی را که " مصاحبه"بينيم که رفيق به جای کلماتی که در  مثًال با کمی تعمق در اين نوشته، می. ١ 

آورد که مفهوم عوض  ای می کند و يا در جائی حتی به جای کلمه اصلـی، جمله بتواند ايده القائی او را تداعی نمايد، ذکر می
  .شود می



  ).شود؟ ده نمیدا" مصاحبه"ايدئولوژيک -مگر آن دو شعار بر مبنای خط سياسی(تفکر منطقی باشد 
گيری خاصی دارد،  هدف و جهت) چه آگاهانه، چه ناآگاهانه(اگر قبول کنيم که هر مبارزه ايدئولوژيک  

چه بود؟ آيا " مصاحبه"در مبارزه ايدئولوژيک حول " خ"گيری رفيق  بايد پرسيد که، هدف و جهت
 رفيق واقعًا معتقد بود که رفيق قصد داشت با يک ديدگاه غلط موجود در سازمان ما مبارزه کند؟ آيا

خواست با دامن  با ديدگاه جزنی نوشته شده و با اين ديدگاه بايد مبارزه کرد؟ آيا رفيق می" مصاحبه"
چنين اعتقاد و " خ"جوئی تئوريک بنمايد؟ اگر واقعًا رفيق  زدن به اين مبارزه، برای جنبش خلق راه

، بلکه در "مصاحبه"اک را، آنهم نه فقط در بايست اين ديدگاه خطرن چنين هدفی داشت، ابتدا می
های آن  داد و با ايده نوشته شده، نشان می" مصاحبه"نوشتجات ديگر سازمان که از طرف معتقدين به 

گويم که معتقدم ممکن نيست رفيق يا  اين سخن را بدان دليل می(خاست  نوشتجات نيز به مبارزه برمی
  ).منعکس نمايند" مصاحبه" جزنيستی باشند، ولی آنرا فقط در ، دارای ديدگاه"خ"رفقائی به زعم رفيق 

با گفتن اينکه دو " خ"در حاليکه رفيق . شد اين ديدگاه نشان داده می" مصاحبه"ثانيًا حداقل در نقد  
با " ضديتش"کند که با ديدگاه خاصی به مبارزه برنخاسته، بلکه  شعار را بايد از آن اخذ کرد، معلوم می

تواند شعاری برای  گويم که کسی نمی اين سخن را بر مبنای اين اعتقاد می(احبه است چند جمله مص
" بيژنيستی"رهنمود عمل بدهد و درست باشد، ولی ديدگاهی که بر مبنای آن اين شعارها داده شده 

 را او جمله. زند نهايت غلط دست می ای بی حتی در انتقاد به جمالت، به شيوه" خ" و ثالثًا رفيق ٠)باشد
 جنبشگويد  می" مصاحبه"اينکه : نويسد مثًال می. پردازد کند و آنگاه به انتقاد می از کل متن خارج می

شکست نخورده است، به معنی اين است که ما در اين مرحله پيروز شديم، چون ديکتاتوری فردی از 
نکه ما در اين مرحله پيروز مثًال اي(در حاليکه اگر منظور رفيق واقعًا مبارزه با ديد غلطی . ميان رفته

پرسيد، اگر منظور جنبش شکست نخورده است، همان چيزی  در سازمان بود، بايد از خود می) شديم
اولين کسانی در جنبش بودند که اعالم " مصاحبه"گويد، پس چرا معتقدين به  است که خود وی می

ديکتاتوری از بين "از اينکه  بهمن شکست خورد؟ اگر به راستی ديدی غلط حاکی ٢١-٢٢کردند قيام 
اولين " مصاحبه"در سازمان ما وجود دارد، چرا معتقدين به " رفته و ما در اين مرحله پيروز شديم

 بهمن شکست خورده و پايگاه دولت کنونی هم همان پايگاه رژيم ٢١-٢٢کسانی بودند که گفتند قيام 
ديکتاتوری است و گفتند ) ه پابرجاستک(سابق است و باز گفتند حاکميت سياسی بورژوازی وابسته 

اند  مرج کنونی را به معنی دمکراسی گرفت؟ آخر اين سخنان اگر امروز آنقدر بديهی شده و نبايد هرج
بودند که اولين بار بر " مصاحبه"گويد، در آن شرايط معتقدين به  که سازمان پيکار هم از آن سخن می

کرد، آنگاه حداقل به خود اجازه  توجه می" تناقض"اهرًا به اين ظ" خ"کافی بود رفيق . زبان راندند
  !شود های بيژن تحت نام مسعود ارائه می داد بگويد رفقا، باز هم انديشه نمی

 طور کلی اگر هدف، مبارزه با يک ايده انحرافی باشد، بايد آنرا در جمالت مختلف، آنهم نه فقط در  به 
شود، با کل ايده برقرار نمود تا   که از فالن جمله استنباط میای را بايد رابطه ايده. يک اثر نشان داد

تشخيص داد، آيا مثًال جمله بد بيان شده يا واقعًا بيانگر يک خط فکری است که در همه جا خود را 
 جوئی برای جنبش خلق بود،  ، راه"خ"و اگر هدف مبارزه ايدئولوژيک رفيق . کند مشخص می

ايدئولوژيک -، خط سياسی""مصاحبه"ايدئولوژيک -ل خط سياسیاشکا"بايست بعد از اثبات  می
  .داد صحيحی را که خود به آن معتقد است، ارائه می

. توان ديد ، چيزی نمی"مصاحبه"جز ايرادگيری از چند جمله  به" خ"طور کلی در نوشته رفيق  ولی به  
-اش با خط سياسی  که مبارزهکند خود معلوم می به ، خود"مصاحبه"او ابتدا با قبول دو شعار اساسی 

 و عالوه بر آن، همانطور که گفته شد، ديدگاه خاصی را مورد نقد )١(نيست" مصاحبه"ايدئولوژيک 
                                                 

انتقاد شد، او در نوشته جديدش به اين نتيجه رسيد که آن دو شعار را نيز " خ"مورد به نوشته رفيق   پس از اينکه در اين.١
او باز هم ارتباط جمالت را با ايده . کند را برطرف نمی" خ"توان اخذ کرد، ولی اين موضوع هم عيب اصلی نوشته رفيق  نمی

گويد چه چيز  زند و مهمتر از آن، نمی  به شرايط نوشته شدن مطلب، دست به انتقاد میگيرد و بدون توجه کلی در نظر نمی
  .درست بود و چه چيز غلط به جای چيز درست نشسته بود



  . جوئی تئوريک رفيق تلقی شود گويد که به معنی راه دهد و در وجه مثبت هم مطلبی نمی قرار نمی
رض اين جمالت ايده غلطی را القاء نمايند، ف ماند، مبارزه با چند جمله است که اگر هم به پس آنچه می 

ای  صحبت کرد و آن چند سطر مقدمه" مصاحبه"توان از لزوم مبارزه ايدئولوژيک حول  باز هم نمی
آخر چرا ايرادگيری از چند جمله . در اول نوشته خود آورده است، ديگر موردی ندارد" خ"که رفيق 

 بايد حل معضالت جنبش خلق باشد، صورت در حاشيه مبارزه ايدئولوژيک واقعی که هدف آن
علت عدم پاسخگويی سازمان به  گيرد؟ چرا در شرايطی که استعدادها و انرژی رفقای ما به نمی

" مصاحبه"معضالت جنبش گرفته شده، انرژی اين سازمان را در جهت اثبات اينکه فالن جمالت 
جنبش خلق ما که هر روز با توطئه ننگين  کار گيريم؟ آيا درد  نيست به" مسعودی"است و " بيژنيستی"

  ست؟ شدنی ای حل امپرياليستها روبروست، با چنين مبارزه ايدئولوژيکی، ذره
صحبت بر سر نقد سازنده است، نقدی که در عين افشای انحراف، در "موقعی که من در مقدمه نوشتم  

ت پيشبرد مشی انقالبی و عين برخورد قاطع و صريح، رفقا را به برخوردهای فعال و خالق در جه
ای باشد  ام به اين بود که بايد برخورد به گونه ، اشاره"نظرات انقالبی حاکم بر سازمان رهنمون شود

انتقاد کند که بگويد فالن ايده " مصاحبه"طوری از " خ"يعنی رفيق . که ايده درستی را تقويت نمايد
. ح فالن عملکرد، ايده بايد چنين و چنان باشدغلط چنان عملکرد غلطی را به دنبال دارد و برای تصحي

من . خالصه کنم. چرا که صرف انتقاد از چند جمله، هدف درستی نيست، هدف بايد راهگشايی باشد
  :معتقد بوده و هستم

، حل معضالت جنبش و "مصاحبه"از دامن زدن به مبارزه ايدئولوژيک حول " خ"هدف رفيق . ١ 
نه نقد او مربوط به اين مسائل و نه خود در وجه مثبت مطلبی ( است پاسخگويی به مسائل مردم نبوده

  ).کند در اين رابطه بيان می
  .با اين نقد، رفيق نشان نداده که ديدگاهی غلط بر سازمان ما حاکم است يا وجود دارد. ٢ 
جات اين برخورد حتی اگر با نوشت. کند در نقد خود مطالب را از شرايط خود جدا می" خ"رفيق . ٣ 

را نشان داد، مثًال ..... نوشتجات لنين و " غلطی"شود،  راحتی می هم صورت بگيرد، به..... لنين و 
ولی در آن (تواند شعار رهنمودی ما باشد  نمی" ها سازماندهی مسلح توده"توان گفت شعار  امروز می

 چه مسئله خاصی در در رابطه با" مصاحبه"داند فالن جمله  خوبی می و رفيق خود به) شرايط چطور؟
  .آن شرايط نوشته شده

   
اگر مسئله، مبارزه با ديدگاه خاصی برای حل معضالت جنبش نيست، تاکيدات فراوان رفيق که روح  

خواهد  با چنين شيوه برخوردی می" خ"زنده شده، برای چيست؟ رفيق " مصاحبه"بيژن جزنی در 
  .بسيج نمايد" مصاحبه"رفقای ديگر را بر عليه 

را بازگوکننده چريکهای " مصاحبه"من بر خالف اين عقيده هستم که : " به اين جمالت توجه کنيدمثًال 
"  هم استراتژی، هم تاکتيک-مبارزه مسلحانه "به اعتقاد من، هنوز هم جزوه . ... دانند فدائی خلق می

و " خ"رفيق  بار ديگر اين جمالت را در کنار مقدمه  يک." مبنای تفکر چريکهای فدائی خلق است
راستی اين جمالت با چه  قرار دهيد، به " مصاحبه"نبودن " مسعودی"تاکيدات فراوان او مبنی بر 

، نوشته رفيق مسعود ديگر بازگوکننده "مصاحبه"گفت که با وجود  ای نوشته شده؟ چه کسی می انگيزه
با اين جمالت " خ" رفيق که! دهد؟ چريکهای فدائی خلق نيست و يا ديگر مبنی تفکر آنها را تشکيل نمی

نه، کتاب رفيق مسعود هنوز هم مبنای تفکر چريکهای فدائی خلق : گويد رود و می به جنگ آنها می
  .است

شک رفقا در جريان آن قرار داشتند،  ای از طرف رفيق يا رفقائی مطرح شده بود، بی اگر چنين ايده 
جمالت برای استفاده از احساسات رفقا ولی اگر چنين چيزی نيست، که در واقعيت نيست، آيا اين 

ظاهرًا بايد بهتر بداند " خ"نسبت به رفيق مسعود، جهت پيشبرد نظر خاصی نوشته نشده؟ اينرا رفيق 
و بر اين اساس، نه هنوز هم، بلکه همواره . توان با هم مقايسه کرد که اصوًال دو پديده متفاوت را نمی



. مبنای تفکر چريکهای فدائی خلق خواهد بود" هم تاکتيک هم استراتژی، -مبارزه مسلحانه "کتاب 
جانبه  طور همه حتی اگر امروز اثری ارائه شود که با ديدی کامًال علمی و به. ای مطرح نيست مسابقه

توان گفت  کنونی را حل کند، باز هم می" چه بايد کرد"مسائل کنونی جنبش را تئوريزه نموده و مسئله 
چنين اثری، نه . نوشته رفيق مسعود مبنای تفکر چريکهای فدائی خلق است" مهنوز ه"و بايد گفت که 

تر آن  ای نخواهد کاست، بلکه به درک بهتر و وسيع تنها از ارزش و اهميت نوشته رفيق مسعود ذره
گيرد و کمونيستها بايد با ديدی  بورژوازی نشات می هائی از تفکر خرده چنان مقايسه. کمک خواهد نمود

  . مسائل بنگرندوسيع به
   
نيم انرژی  و  سال به مدت يک" خ"توان گفت، اين است که رفيق  و در آخر، حداقل چيزی که می 

ثمر و محدود مصرف کرده و اگر چه اکنون طبق مصوبه  سازمان را در مبارزه ايدئولوژيک بی
ابد، مجبوريم باز تواند در مسير اصلی و واقعی خود جريان ي شورای سازمان، مبارزه ايدئولوژيک می

  .بنيان گذاشته است، صرف کنيم" خ"هم تا حدودی انرژی خود را در مسيری که رفيق 
  با ايمان به پيروزی راهمان 
  ٨/٢/١٣۶٠)    ر( 
  .رفيق نويسنده مقاله از چريکهای فدائی خلق است 
   
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  "مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی "ديدگاه هاینقد 

  مقاله دوم 
   
را مورد نقد و بررسی قرار " مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی "ديدگاه هایدر مقاله اول، برخی از  

 و مورد بررسی قرار افشا کنمرا از مبارزه مسلحانه " مصاحبه"خواهم درک  در مقاله کنونی می. دادم
  .دهم

نطبق با ادراک راستين تئوری هيچوجه م از مبارزه مسلحانه به" مصاحبه"حقيقت اين است که درک  
رفيق مسعود احمدزاده مبارزه مسلحانه را . نيست"  هم استراتژی، هم تاکتيک-مبارزه مسلحانه "

مثابه استراتژی و تاکتيک  بيند که تا قطع سلطه امپرياليسم به ای طوالنی می همچون يک جنگ توده
مپرياليسم پابرجاست، مبارزه مسلحانه نيز از در ديدگاه رفيق مسعود تا وقتی که سلطه ا. ماند پايدار می

و اين معنی . ای طوالنی است ای تابع قانونمنديهای جنگ توده و چنين مبارزه. جانب خلق جريان دارد
  .دهد به روشنی در اثر رفيق مسعود احمدزاده خود را نشان می

سيستم گون شده و تمامی سيستم نظری رفيق مسعود راجع به مبارزه مسلحانه دگر" مصاحبه"در  
اين سيستم ديگر چيست؟ نام اين سيستم در فرهنگ مبارزه مسلحانه، . گردد  جايگزين آن میديگری

  .است" دفاع از خود مسلحانه"
شويم که در  مورد مطالعه قرار گيرد، متوجه می" مصاحبه"اگر بدون پيشداوری و سنگينی قبلی ذهنی  

عنوان هم استراتژی، هم تاکتيک مورد تاکيد قرار  بههيچگاه ضرورت مبارزه مسلحانه " مصاحبه"
ای اساسی مورد  عنوان وظيفه  آنها است که بهها و مسلح ماندن  تسليح تودهگيرد، بلکه اين ضرورت نمی

کند، رجوع کنيد  راجع به مسئله جنگ صحبت می" مصاحبه"به تمام قسمتهائی که . گيرد تاکيد قرار می
  ":مصاحبه"قولهائی از  اينک نقل. نظرات آن آشنا شويد هتا کامًال با مفاهيم و نقط

؟ لحظه ممکن است تعرض نظاميش آغاز شود  هردانيد  ؟ میکمين انقالب ماستدانيد امپرياليسم در  می" 
کند، يا به  چه به وسيله تفنگدارانی که در سواحل ما پياده می. ای، ديگر مهم نيست اين که به چه وسيله
ه در اينجا و آنجا مشغول سربازگيری هستند، يا به وسيله بخشی از اين ارتش، يا به وسيله مزدورانی ک

ترين سياستمداران هم اين خطر را  به هر حال حتی خوشبين.  نظامی-های مخفی سياسی وسيله دسته
بايد مردم را برای مقابله با کند،  کنند، همين خطر مهمترين وظيفه کنونی ما را تعيين می احساس می

خواهند، حتی شيوه مبارزه را هم  اند، تشکيالت و رهبری می ين خطر بسيج کرد، مردم آمادها
بايد . وظيفه سازمان چريکهای فدائی خلق ايران روشن است. خرند اند، مخفيانه سالح می شناخته

  ) تاکيدها از ما است- ٣۴ص ". ( را به وجود آورد"ها سازمان مسلح توده"
" مصاحبه"البته اين گفته مبهم است، گر چه باز با رجوع به کل ". انقالب ماستامپرياليسم در کمين " 

توان ادراکی از آن به دست آورد، ولی به هر حال ما آنرا در وسيعترين معنای آن در نظر  می
  :گيريم می

اگر چنين باشد، ايده . گرفته خلق ماست امپرياليسم در پی سرکوب شديدًا قهرآميز مبارزات اوج 
  .توان فهميد را چنين می" احبهمص"
امپرياليسم مسلمًا از اين . سری دستاوردهائی برای خود به دست آورد مبارزه خلق ما توانست يک " 

بابت دلخوش نيست، بنابراين کمين کرده است تا اين دستاوردها را نابود کند و دوباره سلطه کامل خود 
را به ها  سازمان مسلح تودهها را آماده کند،  توده پيشاهنگ اين است که  پس وظيفه.را برقرار سازد

  ".وجود آورد تا در صورت هجوم امپرياليسم مقاومت کند
ها، در چه پروسه  ها را آماده کند؟ اين سازمان مسلح توده ای توده اما بايد پرسيد، در چه پروسه 



ه مشخص مبارزاتی ای در جريان يک پروس  چرا که هر سازمان توده)١(شود؟ مبارزاتی متولد می
مردم خود "، که اعتقاد دارد "مصاحبه"ظاهرًا از نظر . يابد کند و تولد می ضرورت خود را تحميل می

اين مهم با تبليغ و ترويج بيشتر و کار آرام سياسی " اند حتی شيوه مبارزه را هم شناخته"و " اند آماده
  .بايد جلو رود

   
، ولی معذالک پيشرفت بعدی "اند شيوه مبارزه را هم شناختهحتی "گويد مردم  می" مصاحبه"با اينکه  

. داند انقالب را تا هجوم امپرياليستها، نه با توسل به قهر انقالبی، بلکه در اشکال غيرقهرآميز می
  :را نشان دهيم" دفاع از خود"عجالتًا اجازه دهيد در اينجا ايده 

ما در پروسه يک مبارزه دستاوردهائی به دست هنوز سلطه امپرياليسم از بين نرفته است، اما خلق  
نشينی کرده است، و اکنون چون  آورده است، يعنی امپرياليستها را به هر حال وادار به نوعی عقب

دارد و بيشتر  داند که حتمًا مورد هجوم امپرياليستها قرار خواهد گرفت، خود را مسلح نگاه می اينرا می
دفاع "از " مصاحبه"آيا اين ادعا که .  دستاوردهای خود دفاع کندکند تا در صورت هجوم، از مسلح می

کند و پيشرفت امر انقالب را تا هجوم امپرياليستها در اشکال غيرقهرآميز  دفاع می" از خود مسلحانه
  !بخوانيد. کند ها را با وضوح تمام بيان می جمالت بعدی اين ايده. بيند، مستند هست؟ کامًال می

هيچوجه، از کدام   به-عتقديد که چريکهای فدائی خلق به جنگ اين دولت برخيزند؟ ج يعنی شما م-س" 
البته . سخن من چنين استنباطی کرديد؟ من گفتم بايد مردم را برای هجوم نظامی امپرياليسم آماده کنيم

ن هيچوجه معتقد به آ ممکن است در اين هجوم، کسانی از اين دولت هم دست داشته باشند، ولی من به
شود، بايد  ولی هر جا به خلق حمله نظامی می. نيستم که در حال حاضر بايد به مبارزه نظامی پرداخت

  ).تاکيدها از ما است" (مقاومت نظامی خلق را سازمان داد
شود،  هيچوجه، از کدام سخن من چنين استنباط کرديد، و در دنباله سئوال به وضوح گفته می به. خوب 

، و اين در  پس در حال حاضر. پرداختمبارزه نظامی بايد به در حال حاضرم که من به آن معتقد نيست
: سئوال. حال حاضر هر چقدر که بخواهد طول بکشد، نبايد با دولت کنونی به مبارزه نظامی پرداخت

پس امر انقالب در چه اشکالی اساسًا پيشروی خواهد کرد؟ با توجه به اينکه اشکال مبارزه بر دو نوع 
. ا قهرآميز، يا غيرقهرآميز، نتيجه منطقی اين است که در اشکال غيرقهرآميز جلو خواهد رفتاند ي

خواند،  را می" مصاحبه"ای که سطور باال، از  خواننده. روی در همينجا ضروريست ولی يک حاشيه
ين البته ممکن است در ا: شود تواند از خود بپرسد که چرا در وسط اين بحث مسئله زير مطرح می می

  .هجوم، کسانی از اين دولت هم دست داشته باشند
  :تواند در جمله بعدی، چرائی اين مسئله را به وضوح دريابد اما خواننده می 
  ". بايد به مبارزه نظامی پرداختدر حال حاضرهيچوجه معتقد نيستم که  ولی من به" 
 هجوم امپرياليستها در آينده  است در)٢(يعنی عليرغم اينکه در دولت کنونی کسانی هستند که ممکن 

و در حقيقت . دست داشته باشند، من معتقد نيستم که در حال حاضر بايد به مبارزه نظامی پرداخت
                                                 

اين تفکر هم . کرديم که اين مقاله بر خالف اعتقاداتمان است ای از ما فکر می  بيرون آمد، عده٣۴رفقا وقتی مقاله خبرنامه . ١ 
 هم استراتژی، هم -مبارزه مسلحانه " با تفکر تئوری ٣۴درست بود از اين نظر که مقاله خبرنامه . لط بوددرست و هم غ

 سره مغايرت داشت و غلط بود از اين نظر که نويسنده مقاله از چارچوب اعتقادات رسمی و عملی سازمان  يک" تاکتيک
ای که فراروی خود  و نوشته" مصاحبه"جوع دوباره به آن مقاله، رفقا با ر. خارج نشده بود، و در حقيقت همانها را تبليغ کرد

  .را دريابند" مصاحبه" و ٣۴شده در مقاله  های مطرح توانند يگانگی کامل ايده دارند، می
ما خود هميشه به ديگران به درستی توصيه . تواند مورد نقد قرار گيرد اين جمالت از ابعاد ديگر نيز می: يک تذکر. ٢ 

تواند  جمالت فوق می. عنوان يک ارگان طبقاتی، با افرادی که کارکنان آن هستند، نبايد اشتباه گرفت  که دولت را بهکرديم می
در هر صورت اين بحث، وقتی . کنيم اين معنی را در ذهن متبادر کند که ما همواره حساب کسانی را از کسان ديگر جدا می

  .ام، هيچ اثر ديگری نداردصحبت بر سر دستگاه دولتی است، جز ايجاد ابه
 

 



  . نبايد جنگيد در حال حاضرامر، تاکيدی بر اين امر است که
به مبارزه گويد من معتقد نيستم که در حال حاضر بايد  جمالت باال به روشنی می: اما ايده دفاع از خود 

البته در حال ( نظامی به حاکميت کنونی نيستم تعرضيعنی اينکه من معتقد به . نظامی پرداخت
" دفاع از خود مسلحانه"ايده . بله، ولی اگر آنها تعرض کردند، ما بايد مقاومت کنيم. ولی). حاضر
 خلق را اومت نظامیمق، بايد شود حمله نظامی میولی هر جا به خلق : "بار ديگر بخوانيد يک...... 

  ".سازمان داد
 در حال حاضر نظامی چيست؟ معنی اين -، معنی مشخص آن در فرهنگ سياسی حال حاضراين 

ولی در هر حال برای بحث ما . گذارد اين نکته را مبهم می" مصاحبه"ادبيات جنگ طوالنی چيست؟ 
زه نظامی پرداخت؟ آيا به خاطر اما مهمتر از آن، چرا در حال حاضر نبايد به مبار. چندان مهم نيست

اعتقاد " مصاحبه"تواند باشد،  اين نمی" مصاحبه"ها آمادگی ندارند؟ نظر  هاست؟ آيا توده توهم توده
و گوياتر . خواهند دانند، فقط تشکيالت و رهبری می اند، حتی شيوه مبارزه را نيز می ها آماده دارد توده

  :دقت کنيد. از آن جمالت زير است
يک مبارزه مسلحانه که مسلمًا به ما تحميل خواهد شد،  را برای  ضد امپرياليستهمه نيروهایبايد " 

ها مهم است، ولی مهمتر از آن، سازمان دادن مبارزه مسلحانه  آماده کرد، تشکيل شورا در کارخانه
اق حق برند، زودتر از سايرين در اين مرحله برای احق خلقهائی است که چون از ستم دوگانه رنج می

. داند و مصمم است که برای احقاق حق خود بجنگد خلق عرب مسلح است و می. اند سالح برداشتهخود 
ای که اينها بر پيکر  ای هم کرد، خلق ترکمن و ساير خلقها ضربه خلق کرد همينطور، جنگ مردانه

اهای صنفی در اساسًا تا وقتی آنها مسلحند، اين شور. امپرياليسم بزنند به نفع طبقه کارگر است
  )تاکيدها از ما است ()١(."کارخانه از هجوم بورژوازی وابسته در امانند

واقعًا اگر همه اين خلقها هم مسلحند و هم مصمم، به چه دليل در شرايط کنونی نبايد مبارزه نظامی  
  :کرد؟ چرا در مقابل سئوال فوق با دستپاچگی جواب دهيم

  ".استنباط کرديدهيچوجه، از کدام سخن من چنين  به" 
 همه نيروهای: دهد خود را نشان می" دفاع از خود مسلحانه"در ثانی، باز هم البته در اين جمالت ايده  

  ".مبارزه مسلحانه که مسلمًا به ما تحميل خواهد شد" را بايد آماده کرد، برای يک ضد امپرياليست
 هم استراتژی، هم تاکتيک همخوانی -سلحانه رفقا، کجای اين منطق با مبارزه م: و ثالثًا اين سئوال که 

امان عليه  دارد؟ طبق ديدگاه رفيق مسعود احمدزاده، ارتش خلق در يک پروسه مبارزه مسلحانه بی
، نه در پروسه "ها سازمان مسلح توده"بينيم که  می" مصاحبه"اما در . شود سلطه امپرياليسم متولد می

چگونه شد که ما به خود اجازه داديم تا . شود ديگری بنياد میهای  يک مبارزه مسلحانه، بلکه به شيوه
در شرايطی که جنگ خلق ترکمن، جنگ خلق عرب و جنگ خلق کرد را تجربه کرديم، باز هم معتقد 

  باشيم که در حال حاضر نبايد مبارزه نظامی کرد؟
 اين  افراد مرکزيت رفيق مسعود نبود، تمامیديدگاه هایمشی حاکم بر سازمان ما مبتنی بر ! رفقا 

اند، با اين اعتقاد  رهبری کرده" مشی"سازمان، که اکنون برخی از آنها ادعا دارند سازمان را طبق 
ای  جنگيم، و در جائيکه مبارزه مسلحانه توده در جائيکه مبارزه خلق جريان دارد می: "کردند کار می

   )٢(.ان در اسناد سازمانی يافتتو اينرا حتی می". کنيم نيست، تبليغ و ترويج و افشاگری می
اين ادراک که ناشی از يک ليبراليسم فکری و عدم برخورد جدی با مسائل انقالب، يعنی ليبراليسمی  

در همه وسعت آن بود، روح سازمان ما را همچون يک خوره آهسته آهسته خورد و اکنون نيز 
ای شدن مبارزه مسلحانه، روشن  ودهدر اين ادراک معنای نظری و يا الاقل عملی مرحله ت. خورد می

بحث انتقادی در اين زمينه، جای ديگری . و يا اينکه ادراک کامًال غلطی از آن وجود دارد. نيست

                                                 
  .تواند مورد بحث قرار گيرد البته اين جمالت از زوايای ديگری نيز می. ١
   رجوع کنيد به سخنرانی رفيق اشرف دهقانی در مهاباد.٢



در تمام  درون جنبش مسلحانه است که "اکونوميسم"دارد، ولی همينقدر بايد گفته شود که اين ادراک، 
  .اکنون برگرديم به دنباله مطلب. دده شئون حيات تشکيالتی ما خود را نشان داد و می

و . گيرد عنوان شيوه اصلی مبارزه مورد بحث قرار نمی ، مبارزه مسلحانه به"مصاحبه"در سرتاسر  
  !دقت کنيد. شود اساسًا امر مبارزه مسلحانه به يک امر تاکتيکی تنزل داده می

.  اين سئوال متافيزيکی است-؟ ج اندکی روشنتر سخن بگوئيد، باالخره بايد جنگيد يا نبايد جنگيد-س" 
، ولی يک چيز روشن است، بايد خلق را اينکه بايد جنگيد يا نبايد جنگيد، به تحول اوضاع مربوط است

  ) تاکيدها از ما است- ٢٠ص ". (برای جنگ آماده کرد
  :شود ها بدين شکل بيان می تر، ضرورت تسليح توده و يا در پائين 
 است برای جلوگيری از ماجراجوئی نظامی امپرياليسم، اگر ما خلق را يک خلق مسلح بهترين وسيله" 

بسيج کرديم، مسلح کرديم، آماده به جنگ کرديم و برای احقاق حق خود، مصممش نموديم، چه بسا که 
". بينند امپرياليسم و نوکرانش از جنگ با ما منصرف شوند، زيرا که شکست حتمی خود را از پيش می

  )يدها از ما است تاک- ٢٢ و ٢١ص (
ها با  اين جمالت را به دقت مطالعه کنيد و بار ديگر در آن عميق شويد، ببينيد کجای اين ايده! رفقا 

تئوری علمی مبارزه مسلحانه همسازی دارد، ببينيد آيا اين جمالت اساسًا گذار قهرآميز را به زير 
شود، تدارک جنگ در  د جنگ تفکيک میها، اوًال تدارک جنگ از خو برد؟ در همه اين ايده سئوال نمی

شود که در صورت تسليح  و حتی عنوان می...... پذيرد  ای غير از خود جنگ صورت می پروسه
 از جنگ با ما منصرف شوند، زيرا که شکست حتمی خود را چه بساها، امپرياليسم و نوکرانش  توده
هاست؟ کدام تجربه تاريخی اين  ين ايده لنينيستی پشتوانه ا-کدام اصل تئوريک مارکسيستی. بينند می
توان به   هم استراتژی، هم تاکتيک، حتی می-کند؟ و از کدامين تز مبارزه مسلحانه  ها را تاييد می ايده

  .هائی رسوخ کرده است ببينيد در سازمان ما چه ايده! رفقاغلط چنين برداشتی را کرد؟ 
رود؟  شود؟ انقالب چگونه پيش می وقت چه می ای خود را داريم، آن خوب، ما سازمان مسلح توده 

" مصاحبه"آوريم و در ضمن، تناقضات درونی سيستم  درمی" مصاحبه"جواب اين سئوال را از خود 
  !بخوانيد. شود  میبرمالنيز 

اند، و يا آنرا  آنها که تئوری مبارزه مسلحانه را فراموش کرده. پردازم بلی دارم به مهمترين مسئله می" 
اند، ممکن است بگويند مهمترين مسئله در حال حاضر برای ما، مسئله قانون اساسی و  دانستهمردود 

ولی تئوری مبارزه مسلحانه، گر چه قبول دارد که تدوين قانون اساسی مترقی مجلس موسسان است، 
تواند در حال حاضر اهميت مبارزاتی داشته باشد و پس از تدوين نيز چارچوب خوبی برای جهت  می
ما بايد قاطعانه با اين . سالح است  مسئله خلع، ولی مسئله اصلی جنبش ما،ادن به مبارزات آينده استد

اگر توانستيم سالح مسئله برخورد کنيم، چون مسئله مرگ و زندگی جنبش در آن نهفته است و اساسًا 
اگر توانستيم  و توانيم بخواهيم که قانون اساسی مردمی تصويب شود ، میرا در دست مردم نگه داريم

توانيم بخواهيم که قانون اساسی در اولين ماده خود تمام روابط  مردم مسلح را سازماندهی کنيم، می
و اگر اين . امپرياليستی و منافع امپرياليستی را از بين ببرد و بورژوازی وابسته را منقرض اعالم کند

با اين جمالت در ُبعدهای گوناگون ( )١(".توان آنرا سرکوب کرد بورژوازی به مقاومت برخاست می
  .)توان برخورد کرد می

تدوين قانون اساسی "در حاليکه اعتقاد داريم دولت ايران، دولتی وابسته به امپرياليسم هست، انتظار  
چارچوب "و پس از تدوين .  دارای اهميت مبارزاتی استدر حال حاضررا داريم که باز هم " مترقی

ماده "توانند در همان  نشده می سالح اگر اين مردم خلع". مبارزات آينده استخوبی برای جهت دادن به 
چيست؟ اگر غير " مبارزات آينده"روابط امپرياليستی و منافع امپرياليستی را از بين ببرند، اين " اول

                                                 
است، " مصاحبه" جنبش است، ولی در اين سطور که جزئی از سيستم فکری مسئله اصلیآنچه گفته شد، در رابطه با . ١

  .شود سئوال نيز پيدا میجواب آن 
  . است١٩٠۵ها يک الگوبرداری غلط از تزهای لنين در انقالب  اين ايده 



اگر : بدهد؟ دقت داشته باشيم" جهت"تواند  از اين است، قانون اساسی مترقی به چه مبارزاتی می
  .توان آنرا سرکوب کرد وازی بخواهد به مقاومت برخيزد، میبورژ

 خلق  ضد امپرياليستی هم استراتژی، هم تاکتيک از روند انقالب-طرحی که تئوری مبارزه مسلحانه  
  دهد، در کجای خود با اين طرح قرابت دارد؟ ما می

 حال آميز در  اشکال مسالمت.کنيم تا آنها همچون نيروی فشار عمل کنند ها را مسلح می آری، ما توده 
اگر اين بورژوازی وابسته به  احيانًا های مسلح، پشتوانه آن، و اند، توده ، اشکال اصلی مبارزهحاضر

بينی  های مسلح پيش چون ممکن است که شکست حتمی خود را در مقابل توده(مقاومت برخاست 
 هم -ها با تئوری مبارزه مسلحانه  يدهکجای اين ا. ، آنرا سرکوب کند)کند، از مقاومت صرفنظر کند می

  استراتژی، هم تاکتيک حتی شبيه است؟
. است" دفاع از خود مسلحانه"در رابطه با تئوری مبارزه مسلحانه، ديدگاه " مصاحبه"ديدگاه ! رفقا 

توانند به بخش اول کتاب دبره،  ، رفقا می"دفاع از خود مسلحانه"برای آشنائی بيشتر با سيستم فکری 
" دفاع از خود مسلحانه"در آنجا دبره تجربيات عينی و مبانی سيستم . رجوع کنند" قالب در انقالبان"

تر نظرات رفيق مسسعود احمدزاده، که نظر رسمی سازمان  و برای درک عالی. کند را بيان می
 هم استراتژی، هم -تئوری مبارزه مسلحانه "توان به اثر درخشان و هميشه تازه او،  ماست، می
  .به بعد رجوع کرد" مشی ما"از فصل " تاکتيک

با اين . چيست" ها پيش به سوی سازماندهی مسلح توده"گردد که معنی مشخص  اکنون روشن می 
در يک " ها تسليح توده"از نظر مصاحبه يعنی " ها پيش به سوی سازماندهی مسلح توده"تفاسير، 

و يا . ينده در مقابل هجوم امپرياليستها مقاومت کندپروسه اساسًا غيرقهرآميز با هدف اينکه بتواند در آ
آميز مبارزه سرکوب  های مسالمت اينکه مقاومت احتمالی بورژوازی وابسته را در مقابل پيشرفت شيوه

زيرا . به معنای گسترش مبارزه مسلحانه نيست" ها پيش به سوی سازماندهی مسلح توده"ديگر . کند
" مصاحبه"ی و استراتژيک است و ما ديديم که در سيستم نظری ای تعرض مفهوم گسترش دارای معنی

به همين جهت، اين . باشد مبارزه مسلحانه امری صرفًا تاکتيکی و منوط به تعرض دشمن مقابل می
عنوان شعار اصلی چريکهای فدائی خلق ايران تلقی  تواند به شعار نيز شعاری نادرست بوده و نمی

معنی آن " مصاحبه"توان استنتاج کرد، ولی در سيستم   ديگری نيز میالبته از اين شعار معنای. شود
 هم استراتژی، هم تاکتيک -تواند مورد قبول تئوری مبارزه مسلحانه  دقيقًا روشن است و اين معنی نمی

  .باشد
را که شعاری صريح و " پيش به سوی ايجاد ارتش خلق"ذکر است که ، چرا ما شعار  اين نکته قابل 

را مطالعه " مصاحبه"بار ديگر  يک ! ، به عنوان شعار اصلی خود کنار گذاشتيم؟ رفقاروشن است
در حاليکه در . شود به کار گرفته نمی" ارتش خلق"بار هم ترکيب  بار، فقط يک  کنيد، حتی يک 

  .مبرمترين مسئله ماست" ارتش خلق"ای شدن مبارزه مسلحانه شديم،  شرايطی که ما وارد مرحله توده
نيز شعارهائی " های مسلح خلق هسته"و " های مسلح کارگری پيش به سوی هسته"رهائی از قبيل شعا 

کنند، ولی در   را مشخص میها شکل مشخص سازماندهی تودهظاهرًا اين شعارها . نادرست هستند
ای شدن آن شده است، به چه دليل شکل مشخص آن  شرايطی که مبارزه مسلحانه وارد مرحله توده

 عام مطرح کرد؟ شعار سازمانیتوان اين شعارها را به عنوان  است؟ و چگونه می" ای تههس"شکل 
توان گفت اشکال  چه از نظر نظری و چه از نظر عملی، و چه از نظر تجربه مشخص خلق ما، نمی

پيش به سوی "شعار " کارگری"ثانيًا ترکيب صرف . است" ها هسته"ای، به شکل  عام نظامی توده
با توجه به قانونمنديهای جنگ خلق بر عليه امپرياليسم، به چه منظوری " لح کارگریهای مس هسته

  سازند؟ های صرفًا کارگری را ضروری می است و چه داليل عينی، اين هسته
پيش به سوی "من از شعار . آنچه که آمد، در حقيقت نقدی بر قسمت آخر مقاله اول من نيز هست 

دريافتم که " مصاحبه"ديگری داشتم، ولی با مراجعه دوباره به برداشت " های مسلح کارگری هسته
البته بار ديگر اين موضوع را توضيح دهم که در هر . سره چيز ديگری است يک " مصاحبه"نظر 



  .تواند باشد می" پيش به سوی تشکيل ارتش خلق"حال شعار اصلی ما در اين زمينه، شعار 
ستی داشتم که در جريان مباحثات و مطالعه بيشتر، موفق درک نادر" های مسلح خلق هسته"در مورد  

  .به تصحيح آن شدم
در " مصاحبه"سيستم . تواند مورد بحث قرار گيرد از زوايای ديگر می" مصاحبه"باز هم ! رفقا 

تر با آن برخورد  طلبد که هر چه جدی ضديت کامل با اعتقادات رفيق مسعود احمدزاده است، و اين می
  .کنيم

دهندگان راستين راه چريکهای فدائی خلق  د به اينکه با پااليش ايدئولوژيک و سياسی خود، ادامهبا امي 
  .رسانم ايران باشيم، اين مقاله را به پايان می

  با ايمان به پيروزی راهـمان 
 ١/١/۶٠  
  از ارتش رهائيبخش خلقهای ايران" خ"نويسنده مقاله رفيق  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   )١(ندئولوژيک يا جنجال در درون سازمامبارزه اي  
   
  مقدمه 
جنجالی در سازمان ما به راه افتاده که اگر همه نام آنرا مبارزه " مصاحبه"مدتی است در برخورد با  

ايدئولوژيک بگذارند، من يکی شخصًا با معيارهائی که از مبارزه ايدئولوژيک در درون سازمان 
دانم و آنرا به واقع  نرا مبارزه ايدئولوژيک درون سازمانی نمیپرولتری در دست دارم، به هيچوجه آ

به کار برده و به خوبی ماهيت اين به اصطالح " خ"و يا به عبارت دقيقتری که رفيق " جنجال"يک 
هم نه افشاگری به شيوه  نامم و آن می" افشا کردن مصاحبه"دهد، يعنی  مبارزه ايدئولوژيک را نشان می

  .پرولتری
   
بودن اين مبارزه   جانبه  ين خصوصيت يک مبارزه ايدئولوژيک درون سازمانی پرولتاريا، همهمهمتر 

در جريان اين مبارزه . ها و تحليل مسائل در پروسه تکاملی آنهاست و گسترش آن به تمام زمينه
ايدئولوژيک، هر فکر غيرپرولتری از طرف هر کس و به هر صورتی که بيان شده باشد، آماج 

، "خ"ايدئولوژيک کنونی، يا به تعبير رفيق " جنجال"در حاليکه خصوصيت . گيرد قرار میمبارزه 
نظر من   عليه مصاحبه، محدوديت دامنه اين مبارزه و تنگی ميدان عمل آن است که به" افشاگری"

که ظاهرًا در محور " خ" رفيق )٢(.زنندگان به اين جنجال انتخاب شده است  آگاهانه از طرف دامن
 مبارزه قرار دارد، آنچنان مراقب است که مبادا اين به اصطالح مبارزه ايدئولوژيک دامنه پيدا اين

 گويم خط نمی(ای انديشه او  خواهد الاقل برای خواننده خود توضيح دهد که طی چه پروسه کند، که نمی
ف را به اين و رفيق اشر" مصاحبه"های  چنان تکامل يافت که خود وی که زمانی ايده) مشی سازمان 

  بهه نسب آناشرف جزئی از يک جريان است ک! گويد اشرف تنهاست چه کسی می"... ستود  نحو می
سالله پر افتخار رهبران کبير سازمان چريکهای فدائی خلق، يعنی رفيق مسعود احمدزاده، رفيق 

های رفيق  اهند ايدهخو اپورتونيستها با اين تمهيدات می. رسد عباس مفتاحی، رفيق اميرپرويز پويان می
رفيق  ...،رفيق اشرف فرد نيست! نه. گويند پس آشکارا و وقيحانه دروغ می.  جلوه سازند اشرف را کم

اشرف اراده زنده صدها فدائی شهيد است، رفيق اشرف يک خط است، خطی که تداوم ذهن چريکهای 
، به )٢۵، ص ...به مصاحبه نگاهی ..." (کند و   است، خطی که حال را به گذشته متصل می۵٠فدائی 

و رفيق اشرف هم " شود روح بيژن جزنی در اين مصاحبه زنده می: "گويد اينجا رسيده است که می
روح "که حتی بعد از آنکه پی برده بود که " خ"همچنين رفيق . صالحيت بودن در مرکزيت را ندارد
، دو )از مصاحبه(کردن است آنچه درخور اخذ "گفت  و باز می" بيژن جزنی در مصاحبه زنده شده

های مسلح کارگری  پيش به سوی تشکيل هسته"و " ها پيش به سوی سازماندهی مسلح توده"شعار 
دانست؟ " دفاع از خود مسلحانه"کننده روحيه  ای اين دو شعار را نيز منعکس ، در چه پروسه""است

 خود را به انديشه رفيق تحميل آيا اين پروسه از طريق تفکر و مطالعه طی شد و يا در جريان عملی،
گويم که رفيق  کرد و يا ترکيبی بود از تعميق تئوريک و تالش رفيق برای راهگشائی عملی؟ من نمی

گويم رفيق  ای را طی کند، ولی می اين پروسه را طی نکرده است و يا حق نداشته که چنين پروسه
کنم سعی رفيق در   و اکنون نيز گمان میکرد بايست آنرا دقيقًا در برخورد با مصاحبه تشريح می می

                                                 
اين مقاله به جهت انداختن مبارزه ايدئولوژيک به کانال اصلی يک مبارزه ايدئولوژيک پرولتری نوشته شده و جوابی است . ١

اول چند بار از اين مقاله اسم برده شده نام فوق را ما برای به منتقدين مصاحبه در درون سازمان از آنجائی که در متن جلد 
.مشخص شدن مقاله انتخاب کرديم

در اين " د"با رفيق " خ"مثًال رفيق . نظرهای کامًال جدی وجود دارد  در انتقاد از مصاحبه، بين انتقاد کنندگان اختالف. ٢ 
اگر در مبارزه . آورند کنند و به روی خود نمی ا ماستمالی میزمينه موافقت کامل ندارند، ولی در عين حال اين اختالفات ر

  ای در مبارزه ايدئولوژيک کاری خرده سياسی، تشکيل جبهه واحد کاری کامًال درست و مارکسيستی است، تشکيل چنين جبهه
  .بورژوائی و غيرپرولتری است



تشريح اين پروسه تا حدی مسير غلط گذشته اين به اصطالح مبارزه ايدئولوژيک را تصحيح خواهد 
  .کرد

   
دهد، بدون  را مورد هجوم قرار می" مصاحبه"اين به اصطالح مبارزه ايدئولوژيک از همان آغاز  

در چه شرايطی به وجود آمد و چه هدفی داشت " حبهمصا"آنکه حتی توضيح دهد و يا تشريح کند که 
گفت و در جريان عمل به علت نارسائيهای ديگر، چه وظايفی به دوش  و به چه مسائلی پاسخ می

تازند اين پروسه را  می" مصاحبه"آيا کسانی که به . افتاد که از پيش برای آن آماده نبود" مصاحبه"
گذاريد با يک مثال ساده اهميت تشريح اين پروسه را نشان  ب)١(برای خوانندگان خود تشريح کردند؟

شد، اکثر سازمانهای کمونيستی و حتی بسياری از رفقای ما در  نوشته می" مصاحبه"در زمانيکه : دهم
نتيجه . کردند بودن می  بورژوائی و ملی بهمن به نحوی تحليل خرده٢١-٢٢مورد حاکميت بعد از قيام  
ن بود که حاکميت امپرياليستی سرنگون شده و وابستگی صرفًا در زمينه عملی از چنين تحليلی اي
اساسَا : "... آمد که" مصاحبه"در پاسخ به چنين تحليلهائی بود که اين جمله در . اقتصادی موجود است

تصور اينکه از راه مبارزات صرفًا سياسی بتوان در چنين کشوری حاکميت سياسی امپرياليسم را 
ولی هر گاه اين جمله به تنهائی و خارج از شرايط ادای آن مورد انتقاد ". غيرممکن است... نابود کرد 

شود از طريق مبارزات صرفًا سياسی  توان به آن انتقاد کرد که مگر در جائی هم می قرار گيرد، می
دهد که اين  اندکی دقت نشان می... شود و غيره و غيره  حکومت را به دست گرفت که اينجا نمی

، به کسانيکه در آن زمان از سمت چپ مورد "مصاحبه"توجهی به اوضاع و احوال پديد آمدن  بی
قرار داشتند که چرا تحول هيئت حاکمه را به سرنگونی حاکميت امپرياليستی تعبير " مصاحبه"هجوم 
قرار دهند و از اين جهت به آن " مصاحبه"دهد که امروز خود را در سمت چپ  کند، امکان می می
تصور اينکه از راه مبارزات صرفًا سياسی بتوان در چنين  "...گوئی  وم آورند که، چرا میهج

  ".غيرممکن است... کشوری حاکميت سياسی امپرياليسم را نابود کرد 
   
شود و هم به نفع  تمام می" مصاحبه"توان، و بحث به اين ترتيب هم به نفع منتقدين  جا نمی در هيچ 

  .ايدئولوژيک از مسائل اساسی جنبشانحراف جريان مبارزه 
   
" مصاحبه"پس هرگاه بخواهيم مبارزه ايدئولوژيک را به نحوی که به نظر من غلط است، در حول  

و مسائلی که آنزمان مطرح بود و " مصاحبه"بايست حداقل پروسه پيدايش  متمرکز کنيم، باز اينکار می
من اندکی اين شرايط را تشريح . در نظر بگيريمبا آن درگير شد را " مصاحبه"جريانی که از آن پس 

  .کنم تا اهميت آنرا در بحثی که بپا شده، نشان دهم می
   
کنند که آيا شرايط اعالم موجوديت ما درست بود؟ آيا ما حق داشتيم  امروز گاه اين سئوال را مطرح می 

عالم موجوديت کرديم؟ ا" مصاحبه"ولی آيا ما با ... اعالم موجوديت کنيم؟ " مصاحبه"که با يک 
دهد و نظری به مجموع  تاريخ اعالم موجوديت چريکهای فدائی خلق نيز به اين سئوال پاسخ منفی می

دهد که هنوز ايده غالب در بين رفقا،  های آنزمان رفقا نشان می و نوشته" مصاحبه"محتوای 
 آنزمان انديشه روشنی البته به نحوی که در. گرفتن سازمان از مرکزيت اپورتونيستی است بازپس

کرديم که با افشای اپورتونيسم مرکزيت، گام بزرگی در اين زمينه  وجود نداشت و شايد ما گمان می
                                                 

ک سازمان، خود نشاندهنده آن است که حيطه مبارزه من بعدًا نشان خواهم داد که اساسًا تاختن به يک اثر در داخل ي. ١ 
ها از طريق اين آثار با ديد و  زيرا که اگر ساير سازمانها و گروه. ايدئولوژيک از همان آغاز محدود و تنگ انتخاب شده است

های  و انديشهگيرند، سازمانی که بر وجود خويش خودآگاهی دارد و هر اثری را تبلور کارها  مشی يک سازمان تماس می  خط
داند، نبايد صرفًا به انتقاد و بحث در مورد يک اثر و بدون ارتباط با ساير آثار و بطورکلی بدون ارتباط با جريانی که  خود می

  .کند، بپردازد های اين اثر حمايت می در درون سازمان از ايده



شد،  منتشر نشده بود و آثار آن در جنبش پديدار نمی" مصاحبه"امری که تا وقتی . دبرداشته خواهد ش
در آغاز دو چيز نبود " مصاحبه" پس .توانستيم در مورد آن تحليل روشن و مشخصی داشته باشيم نمی

اعالم موجوديت چريکهای فدائی خلق نبود، و به تبع آن، " مصاحبه. "که ظاهرًا بعدًا به آن تبديل شد
حتی يک کلمه هم راجع به " مصاحبه"تصادفی نيست که در تمام . برنامه مبارزاتی آنها نيز نبود

گفت، حداکثر متوجه  می" مصاحبه"آنچه . ودوظايف سازمانی که هنوز به وجود نيامده، سخنی نب
بايست  کرد در آنزمان سازمان چريکهای فدائی خلق ايران می گر گمان می وظايفی بود که مصاحبه
شد،  نوشته می" مصاحبه"ای که  در همان جلسه. پرداخت کرد و به حل آنها می برای خود مطرح می

توان  ولت الزمست و صرفًا بر اساس اين تحليل میهمه اذعان داشتند به اينکه تحليلی از جامعه و د
که " خ"برنامه مشخصی برای وظايف کنونی و حتی اعالم موجوديت تنظيم کرد و از قضا خود رفيق 

که ظاهرًا در اين مورد با " د"کرد و رفيق  بورژوائی از حاکميت را ارائه می در آنزمان تحليل خرده 
ريزی شود   تحليل از حاکميت را انجام دهند تا بر اساس آن برنامهمور شدند که اينأوی همعقيده بود، م

گرفتن  مشی آينده، چه در مورد اعالم موجوديت مستقل، چه در مورد تالش برای بازپس  و خط
  .سازمان و چه در مورد مشی مبارزاتی آينده چريکهای فدائی خلق صورت گيرد

   
د توضيح دهند که چه شد که اعالم موجوديت در هستند که باي" د"و رفيق " خ"اکنون اين رفيق  

ناگزير تا " مصاحبه"شرايطی صورت گرفت که آن تحليل و آن برنامه وجود نداشت و چه شد که 
مدتها و حتی تا امروز، تنها سند سازمانی است که به هر حال، اگر چه بطور کلی و بطور مبهم و 

رهنمودی برای کار مبارزاتی در خود " ديد غلط"، با بطور ناقص و يا به ديد رفقا که من با آن مخالفم
برنامه چريکهای فدائی خلق نبود، و امروز به اين عنوان که برنامه بوده است، " مصاحبه. "دارد

تحليل جامع و " مصاحبه. "و البته به عنوان يک برنامه نقص فراوان دارد. گيرد مورد هجوم قرار می
 و قرار بود که اينکار جداگانه انجام شود و حتی بحث بر سر اين جانبه از حاکميت موجود نبود، همه

مطرح کرده رسيديم هيچ مانعی " مصاحبه"بود که اگر به نتايجی غير از آنچه که رفيق اشرف در 
ماند و به اسم خودش هم اعالم شده و نظر  ندارد، نظر رفيق اشرف، نظر شخصی خودش می

ی خلق، و رفيق اشرف نيز موضع خود را نسبت به اين نظر چريکهای فدائی نيز نظر چريکهای فدائ
گيرد  جانبه، مورد هجوم قرار می به عنوان يک تحليل همه" مصاحبه"ولی امروز . کند جديد اعالم می

زنم،  دهند، کف نمی  را نشان میصولی من برای کسانی که اين نق. و مسلمًا از اين لحاظ ناقص است
  .خواهند ببينند بحث اصلی بر سر چيست اند که نمی اند و فقط نشان داده ردهای نک العاده زيرا کار خارق

   
کرد درکی کلی در زمينه جنبش  در وحله اول اهميت خاصی نداشت، و سعی می" مصاحبه"پس  

و علت آن . ای آن به دست دهد، بدون اينکه مدعی حل تمام مشکالت باشد دمکراتيک و وظايف مرحله
اعالم خروج رفيق اشرف از سازمان از طرف : نتشر شد، خيلی ساده بودنيز که در آنزمان م

و من دقيقًا از اين دو رفيق . هيچ مالحظه ديگری در کار نبود. سخنگوی آنان در يک متينگ عمومی
خواهم شرايط اعالم موجوديت و دليل فقدان تحليل از حاکميت و برنامه مبارزاتی را برای سازمان  می

توان اين باصطالح مبارزه ايدئولوژيک را به يک مبارزه ايدئولوژيک واقعی، يعنی توضيح دهند تا ب
  .به راهگشای آينده تبديل کرد

   
. داند خواند و شعارهای آنرا نارسا و احيانًا غلط می می" جزنيستی"را " مصاحبه" "خ"امروز رفيق  

همين جهت هم  و به. امل داشتدانست و بر آن وقوف ک اينرا می" مصاحبه"گر در همان زمان  مصاحبه
در ميان اسناد " مصاحبه"و اگر بعدها اين . گفت، نه از قول يک سازمان عنوان يک فرد سخن می به

ريزی و تشخيص وظايف  سازمانی ما اهميت خاصی پيدا کرده، به دليل ضعف سازمان در برنامه
ايدئولوژيک در نظر گرفت تا اينها را بايد در جريان اين باصطالح مبارزه . ای خود بود مرحله



خصوصيت ديگر . مسيری که از آغاز به نظر من غلط انتخاب شده، الاقل تا حدی تصحيح شود
مبارزه ايدئولوژيک درون سازمان پرولتاريا، آن است که اين مبارزه دقيقًا حول وظايف مبارزاتی 

دهد که گاه  پرولتری نشان میولی تاريخ سازمانهای . گيرد گيرد و در اين رابطه دامنه می صورت می
اپورتونيسم راست برای پيشبرد مقاصد تشکيالتی خويش ظاهرًا زير بيرق مبارزه ايدئولوژيک به 

  .آيد ميدان می
   
مبارزه ايدئولوژيکی که اين اپورتونيسم راست بيرق آنرا به دوش دارد، همواره خصوصيتش آن است  

کند و کادرهای  های فرعی و محدود سير می ، و در حيطهکه ارتباط مستقيم با وظايف مبارزاتی ندارد
نمايد و زمينه فکری الزم را برای هجوم تشکيالتی اپورتونيسم راست  سازمان را به خود مشغول می

ما نمونه بسيار خوبی از اين نوع باصطالح مبارزه ايدئولوژيک را در سازمان خود . نمايد فراهم می
ه نه به مشی رفيق مسعود معتقد بودند و نه به مشی رفيق بيژن و و ديديم چگونه کسانی ک. ديديم

، هم به مشی رفيق "راهجوئی"کردند که مشی مشخصی نيز در نظر ندارند، به بهانه  اعتراف می
مسعود تاختند و هم به مشی رفيق بيژن و زمينه را برای پيشبرد مقاصد تشکيالتی خود فراهم کردند، 

چنين مبارزه ايدئولوژيکی، نه تنها به پيشبرد مبارزه . ار نموده باشندبدون آنکه مشی خود را آشک
ساز کودتاهای تشکيالتی اپورتونيسم راست در درون سازمانهای  کند، بلکه صرفًا زمينه کمک نمی

  مشی تسليم البته پس از آنکه اين اپورتونيسم به مقاصد تشکيالتی خود دست يافت، خط . پرولتری است
به . کند، همچنانکه اپورتونيستهای درون سازمان ما کردند روانه خود را نيز رو می تطلبانه و راس

نظر من جنجال ايدئولوژيک کنونی سازمان ما نيز، اگر اصالح نشود و به جريان يک مبارزه 
روانه بر سازمان   طلبانه و راست مشی تسليم  ايدئولوژيک واقعی تبديل نگردد، جز به حاکميت يک خط

  .خواهد شدمنجر ن
   
دو ديدگاه و "گاه صحبت از مبارزه . اين جنجال تمام خصوصيات يک جريان انحرافی را در خود دارد 

است و ديدگاه و " مصاحبه" آن  مشی خطشود، که ظاهرًا يک ديدگاه و  در سازمان می"  مشی خطدو 
ولی آيا . ته استبرخاس" مصاحبه"ای است که به مبارزه با  مشی   ديگر، ديدگاه و خط مشی خط

" خ"مشی معينی دارند؟ آيا مثًال رفيق   نويسند، ديدگاه و خط مقاله می" مصاحبه"کسانيکه بر عليه 
تازد؟ پنهان شدن پشت سر  می" مصاحبه"کند و بر اساس آن به   معينی را مطرح می مشی خطديدگاه و 

هم از همان آغاز، الاقل مدعی " مصاحبه"شود، زيرا  رفيق مسعود، داشتن ديدگاه مستقلی تلقی نمی
مشی برای مبارزه   اين توهم وجود دو ديدگاه و دو خط. وفاداری به تعليمات رفيق مسعود است
زيرا مادام که اين توهم وجود دارد، مبارزه ايدئولوژيک سمت . ايدئولوژيک کنونی خطر بزرگی است

کند، ولی راهی برای بيرون آمدن  وارد میانتقاداتی " مصاحبه"به " خ"رفيق . يابد انقالبی خود را نمی
بدتر از . کند بر سازمان به وجود آمده ارائه نمی" مصاحبه"بستی که به نظر او بر اثر حاکميت  از بن

کنند، ولی از چه؟  اينها همه انتقاد می". ل"و اسفبارتر از آن، وضع رفيق " د"اين است وضع رفيق 
به " ايثار پرولتاريا"از عباراتی مانند . است" مصاحبه" مسائل ترين بيشترين انتقاد آنها متوجه جزئی

گيرند و اگر احيانًا ناگزير شوند به مسائل جدی  کنند ولی مسائل اساسی را ناديده می تفصيل انتقاد می
پس از آنکه در مقابل انتقادات از مقاله نخستين ناچار شد به " خ"بپردازند، همانطور که مثًال رفيق 

ترين شکل ممکن و با حواله دادن خواننده  بپردازد، اينکار را به سطحی" مصاحبه"ساسی شعارهای ا
حاصل چنين . دهد در فالن يا بهمان کتاب انجام می" دفاع از خود مسلحانه"به مطالعه تئوری 

" مصاحبه"آيد؟ وقتی اينگونه با  ای چيست؟ چه راهگشائی از آن برای سازمان بدست می مبارزه
 مشی اپورتونيستی و  آيد که گويا در مقابل ديدگاه و خط شود، اين توهم به وجود می برخورد می

مشی انقالبی    مشی اپورتونيستی کسانی در سازمان هستند که ديدگاه و خط دارندگان اين ديدگاه و خط
اطاعت " خ"خواست از رفيق  المثل می آيا اگر تمام سازمان فی. دارند، در حاليکه در واقع چنين نيست



مشی خاصی است؟ آيا   توانست راهی به آن نشان دهد؟ آيا او دارنده ديدگاه و خط می" خ"کند، رفيق 
بورژوازی در ايران حاکم است؟ آيا بعدًا او به اين عقيده نرسيد  زمانی معتقد نبود که خرده " خ"رفيق 

 امروز به آن دو شعار هم اپورتونيستی است و باز به دو شعار آن معتقد نبود؟ و آيا" مصاحبه"که 
کرد،   بورژوازی حمايت می اعتقادش را از دست نداده است؟ و آيا او که زمانی از فکر حاکميت خرده

کند که حتی اعتقاد به حاکميت بورژوازی وابسته به امپرياليسم نيز دليل اپورتونيسم و  امروز ثابت نمی
ميت امپرياليستی معتقد بود؟ و آيا سازمان اگر است و بايد مستقيمًا به حاک" جزنيسم"درغلطيدن به 

مشی   ديدگاه و خط" خ"برود، حاال در کجا بود؟ و آيا واقعًا رفيق " خ"خواست به دنبال رفيق  می
گيريم، نه آن است که  ای که از اين بحث می نتيجه". د"بخصوصی دارد؟ همينطور است وضع رفيق 

اند، بسيار طبيعی است که يک فرد انقالبی  ود را عوض کردهبه اين رفقا انتقاد کنم که چرا نظرهای خ
در جريان مبارزاتی خويش نظرات خود را تغيير دهد، و اين دليل زنده بودن فرد انقالبی است، ولی 

 مشخصی در سازمان وجود  مشی خطخواهم ثابت کنم که مثًال در وجود اين دو رفيق يک ديدگاه و  می
و تمام نقائص و مشکالتی که امروز بر سر راه .  مشی ديگری باشد  و خطنداشته که در مقابل ديدگاه

سازمان قرار دارد، ناشی از همين است که هيچ جريانی در سازمان نيست که بطور جامع بتواند با 
و همين . لنينيسم و تئوری مبارزه مسلحانه، وظايف کنونی را با دقت مشخص کند - تکيه بر مارکسيزم
بايد بپذيريم که ما هنوز با تکيه بر . مبارزه ايدئولوژيک درون سازمانی قرار گيردنقص بايد محور 

تواند محور اصلی مبارزه  اين می. ايم تئوری مبارزه مسلحانه برنامه انقالبی کامل تنظيم نکرده
آيد و آن عبارت از اين است که با توجه به مشکالت  ايدئولوژيک ما باشد، واال وضع اسفناکی پيش می

عليه کسانی " افشاگری"ای دست به  بستهائی که در کار مبارزاتی سازمان به وجود آمده، عده و بن
توان  می. اند و آنچه هم که شده عمدتًا حاصل کار آنهاست شان را کرده بزنند که در اين مدت همه سعی

و با استفاده از اين های سازمانی گفت مشکالت را ببينيد و بعد آنرا به گردن مسئوالن انداخت  به توده
چنين کاری در جريان مبارزه ايدئولوژيک واقعی اگر . ای را کنار زد و خود جلوتر رفت اهرم، عده

حلی بودند، چنين تحولی   آمدند، واقعًا نماينده راه صورت گرفته بود و کسانيکه تازه بر سر کار می
کشند و احيانًا عجز مسئوالن را  خ میبرد، ولی وقتی کسانيکه مشکالت را به ر سازمان را به پيش می

حلی برای رفع مشکالت داشته باشند،   کنند، بدون آنکه خود واقعًا راه از حل اين مشکالت افشا می
چنين جريان ناسالمی هر گاه بعد تشکيالتی به خود بگيرد، حاصل آن کنار گذاشتن افرادی است که 

اند  انيکه معصوميتشان در آن است که کاری نکرده کسنتاکنون به هر حال مشغول کاری بودند و آورد
اگر قرار است . شود چنين تحولی باعث سرخوردگی در نيروهای فعال سازمانی می. اند و چيزی نگفته

اند، مورد هجوم قرار گيرد و اپورتونيست  کسی که چيزی نوشت، از طرف کسانيکه چيزی ننوشته
بخود  پس چيزی ننويسيم تا انقالبی بمانيم و خود:  کهآيد کم اين فکر به ميان می خوانده شود، کم

سازمان در جريان . ست که چنين طرز فکری چه اثر مرگباری برای يک سازمان خواهد داشت بديهی
خطرناکترين . مبارزه ايدئولوژيک بايد به نقائص خود پی ببرد و در صدد حل معقول آنها باشد

حلهای موهوم و خيالی برای آنها بتراشد و يا به   راهبرخورد يک سازمان با مشکالت، آن است که 
وقتی سازمانی که نظير سازمان ما، در . فکر تسکين موقتی تشنجات ناشی از اين مشکالت بيافتد

ای  زند و عده ای تحوالت تشکيالتی می بست مواجه شده، دست به پاره جريان عملی مبارزه با نوعی بن
حلی ندارند، توهم حل مشکل را   د که خود برای مشکالت هيچ راهکن گيری شريک می را که در تصميم

کسانيکه به اين نحو بر سر کار . چنين سازمانی خود را فريفته است. برای خود ايجاد کرده است
پاشند و يا در تالشی مذبوحانه و  برنامگی خويش، سازمان را بيش از پيش از هم می آيند، با بی می
در چنين شرايطی، افراد فاقد . کشانند ه به نبرد با دشمن، که به مسلخ وی میبرنامه، سازمان را ن بی

اصول، به نام اصول، افرادی فاقد برنامه، به نام برنامه، افرادی غيرتشکيالتی، به نام تشکيالت، بر 
و اين نتيجه زشتی است که از يک برخورد ايدئولوژيک ناسالم در سازمان به . شوند سازمان حاکم می

خواهم که به  و من از همه می. سفانه سازمان ما در معرض آن قرار گرفته استأآيد، که مت د میوجو



نه " گشودن جبهه دوم"از " چ"و رفيق " خ"من دوست داشتم که رفيق . نتايج وخيم آن فکر کنند
که ، بل"مصاحبه"عنوان اهرمی برای پيشبرد مقاصد تشکيالتی و يا احيانًا برای حمله جديدی به  به

توانست محور  اين وظيفه مبارزاتی می. بعنوان محور اصلی مبارزه ايدئولوژيک کنونی استفاده کنند
بسيار خوبی برای مبارزه ايدئولوژيک در سازمان باشد، در حاليکه اين رفقا آنرا پشت سر خود 

 حتمًا بايد وظايف مبارزاتی. کنند نگاهداشته و فقط به مدد آن در بحثهای شفاهی محيط را متشنج می
  .محور مبارزه ايدئولوژيک ما باشد

   
عنوان مبارزه ايدئولوژيک در سازمان ما جريان دارد، يک  خالصه کنم من معتقدم آنچه اکنون به 

  .مبارزه ايدئولوژيک واقعی و پرولتری نيست، زيرا حول وظايف مبارزاتی جريان ندارد
   
  .مشی بخصوصی داشته باشند  زند، خود ديدگاه و خطتا می" مصاحبه"من معتقد نيستم که کسانيکه به  
   
و . مشی در مقابل هم قرار گرفته باشند  اساسًا من معتقد نيستم که در سازمان ما دو ديدگاه و دو خط 

اگر مسيری که تاکنون اين مبارزه طی کرده، به سمتی صحيح کشانده نشود، نتايج آن برای سازمان 
 حاصل شرايط که خود(نقايص اش با تمام " مصاحبه"م که خصًا معتقدچون ش. بسيار وخيم خواهد بود

 لنينيسم و تئوری مبارزه مسلحانه استوار است، سعی -، کامًال بر اساس مارکسيسم)پيدايش آن است
ولی از پيش بايد بگويم، اين پاسخگويی ناگزير از . کنم به ايراداتی که به آن گرفته شده پاسخ دهم می

در . اند، رنج خواهد برد بر دست و پای انتقادات خويش زده" مصاحبه" انتقادگران به محدوديتهائی که
تنها فايده آن شايد اين باشد که منتقدين را . ثانی، راهگشائی برای شناخت وضعيت کنونی نخواهد کرد

  . دانم، الاقل اصالح کنند وادارد، مسير انتقادات خود را در جهتی که من آنرا صحيح می
   
   ********************                                      
   
را از بررسی مشخص رهنمودهای آن شروع " مصاحبه"توانست کار تحليل و انتقاد از  می" خ"رفيق  

کند و با تشريح شرايط، غلط بودن اين رهنمودها را در عمل و بطور ملموسی نشان دهد و آنگاه به اين 
توانست بنحوی گويا  ودهای غلط زائيده انحراف از اصولی است که تشريح آن میبپردازد که اين رهنم

ظاهرًا عکس اين روش را " خ"و زنده ضرورت اين مبارزه ايدئولوژيک را نشان دهد، ولی رفيق 
را از اصول نشان دهد و گويا سپس نتيجه عملی آنرا " مصاحبه"خواهد انحراف  پيش گرفته و ابتدا می

وقتی رفيق . البته اين هم نوعی از مبارزه ايدئولوژيک است، گرچه نه بهترين نوع آن. تشريح نمايد
خواهد  را برای خود برگزيد، در سراسر انتقادات خود ظاهرًا می" مصاحبه"اين شکل انتقاد از " خ"

و دوم آنکه " حاکم است" مصاحبه"روح بيژن جزنی بر "يکی آنکه : دو مطلب را ثابت کند
اگر رفيق ."  هم استراتژی، هم تاکتيک عدول کرده است- تئوری مبارزه مسلحانه از" مصاحبه""
شد گفت به نوعی مبارزه  برد، باز می با همين خطوط محدود نيز کار خود را پيش می" خ"

ترين شکل ممکن انتقاد خود را پيش  ايدئولوژيک مشغول است، ولی او در اين زمينه نيز به سطحی
ای از کلمات  ای کلمات و حتی گاه با انتخاب مترادفات پاره  که با انتخاب پارهصورت به اين. برد می

و عقايد رفيق جزنی را به " مصاحبه"کند شباهتی ظاهری بين مطالب  ، سعی می)١("مصاحبه"
خواننده خود القاء نمايد و بعد احيانًا از خواننده خود بپرسد که اين چه مناسبتی دارد با تئوری مبارزه 

روی روانشناسی خوانندگان خود و روی " خ"در واقع رفيق .  هم استراتژی، هم تاکتيک-انه مسلح

                                                 
" مصاحبه" "شباهت"کند تا بهتر بتواند  عوض می" ریديکتاتو"با مترادف آن " مصاحبه"را از " استبداد"مثًال رفيق کلمه . ١ 

  .را با نظرات جزنی القاء کند



جوی که بر سازمان حاکم است، يعنی روی کينه کادرها و هواداران نسبت به عقايد رفيق جزنی و 
 مهر برد که آن کينه و اين کند و انتقاد خود را فقط تا آنجا پيش می مهر آنها به رفيق مسعود حساب می

" مصاحبه"او از اينکه . به انتقاد شماره يک او توجه کنيد. رود ولی از اين بيشتر نمی. را برانگيزد
ضرورت مبارزه مسلحانه را با شکل استبدادی حاکميت امپرياليستی در شرايط بورژوازی وابسته 

ترين نماينده آن  هاين همان چيزی است که بيژن جزنی برجست: "گويد دهد، استفاده کرده، می توضيح می
با عقايد رفيق " مصاحبه"در مورد يکی بودن نظر " خ"اين است همه آن چيزی که رفيق ." بوده است

کند که با همين يک جمله همه وظيفه خود را در اين زمينه  گويد و گمان می جزنی در اين مورد می
موضوع درست به دليل نادرست اين : "ماند که بگويد فقط اين می انجام داده است و از اين پس ديگر

بيند که بگويد  و باز ديگر الزم نمی". کند بودن خود، موضع ما را در مبارزه ايدئولوژيک تضعيف می
کند و تاکنون چه مشکالتی در مبارزه ايدئولوژيک برای  به چه نحو و در مقابل چه کسانی تضعيف می

پس . خبری نيست" خ"اافتاده در انتقاد رفيق پ از اينگونه کارهای پيش! خير. سازمان به وجود آورده
را با عقايد رفيق جزنی به اينگونه نشان داد، تنها يک " مصاحبه"شباهت حرف " خ"از آنکه رفيق 

شباهت آنرا با عقايد رفيق مسعود نيز، البته  ماند و آن اين است که ظاهرًا عدم کار ديگر برايش باقی می
به نظر من : "کند، اين است که بگويد ی که در اين زمينه میبه همين نحو، نشان دهد و همه کار

کنم اين مسئله صراحتًا  اين اعتقاد را ندارد و فکر می"  هم استراتژی، هم تاکتيک-مبارزه مسلحانه "
 و )١(".سفانه نه به صورت کامًال صريحأمت: "سف کند کهأو اظهار ت" در اثر مزبور آمده است

را از اصول اثبات کرد، در " مصاحبه"هرًا پايگاه اصولی خود و عدول پس از آنکه به اين نحو ظا
کند که آنقدر کلی است که مخالفت با   مبارزه مسلحانه، کلماتی را بيان می مشی خطمورد داليل اتخاذ 

توانيم بپذيريم بدون آنکه در واقع چيزی را پذيرفته باشيم و کافی است  همه را می. آن امکان پذير نيست
آيا مثًال . لمه در مخالفت با آنها بگوئيم تا نزد هر کسی که اندکی عقل سليم دارد، رسوا شويميک ک
" خ"پس حق با رفيق . ها مبارزه مسلحانه کرد؟ مسلم است که نه توان بدون توجه به روحيه توده می
 همين بحثی در" خ"داد، ولی رفيق " خ"توان به رفيق  ها در موارد بسياری می و از اينجور حق. است

گويد با آنچه  که خود پيش کشيده، مراقب است که به عمق آنقدر نزديک نشود و تفاوت آنچه را که می
برای لزوم مبارزه " خ"کافی است بگوئيم که همه آنچه که رفيق . آمده، نشان دهد" مصاحبه"در 

مبارزه مسلحانه با توجه . مسلحانه آورده، بايد در اتخاذ تاکتيک مبارزه مسلحانه به حساب آورده شود
شود و درست به  بندی می هم افتاده، تاکتيک " خ"ای از آنها از قلم رفيق  به همين عوامل که حتی پاره

" تاکتيک مسلحانه"، رفيق جزنی نيز که فقط به "خ"همين دليل هم هست که بر خالف ادعای رفيق 
تر و  اضافه عوامل ديگر و بطور جامعذکر کرده، به " خ"انديشد، همه اين عواملی را که رفيق  می

بودن را به من " جزنيست"الزم دانسته و اگر برچسب " تاکتيک مسلحانه"تر برای اتخاذ  همخوان
خواهم بگويم که آثار رفيق جزنی در اين زمينه، يعنی در اتخاذ تاکتيکهای صحيح در مبارزه  نزنند، می
 ولی آنچه که هم )٢(. از آموختن آنها غفلت کنيم برای آموختن دارد که ما نبايدچيزهائیمسلحانه 

" مصاحبه"در اينجا فقدان آنرا در نزد خود نشان داده و " خ"رفيق جزنی فاقد آن است و هم رفيق 
بندی مبارزه مسلحانه بايد  اگر در تاکتيک . باشد، ديد استراتژيک از مبارزه مسلحانه است واجد آن می

عنوان شکل عمده  ای طوالنی را به بارزه مسلحانه و يک جنگ تودهبه همه عوامل توجه داشت آنچه م
، يعنی شکل ذاتی حاکميت "استبداد سياه"کند، همين  مبارزه بصورت استراتژيک مطرح می

-تحليل تسلط بورژوازی وابسته بر سيستم اقتصادی. باشد بورژوازی وابسته به امپرياليسم می
نقالب فراهم است و شيوه حکومتی ذاتی اين سيستم، همواره دهد که شرايط عينی ا اجتماعی، نشان می

                                                 
  باالخره صراحتًا آمده است يا نه؟. ١ 
.کند ، نگفتم همه چيز را بيان می"چيزهائی"گفتم . ٢ 

 



در چنين شرايطی سازمانهای پرولتری، نه به دليل ماجراجوئی خويش . استبدادی و يا ديکتاتوری است
آميز امکان ايجاد سازمان مبارزاتی  طلبی ذاتی، بلکه به دليل آنکه از طرق مسالمت و نه به دليل جنگ 

ا و ساير زحمتکشان وجود ندارد، مبارزه مسلحانه را به عنوان تنها راه سراسری تشکل پرولتاري
پذيرند و اينکه در اتخاذ تاکتيکهای  رهائی، هم در استراتژی و هم در تاکتيک خود از لحاظ اصولی می

کننده استراتژی  عملی بايد به عوامل بسياری توجه داشت، بهيچوجه نقش اين عامل اصلی را که تعيين
اتفاقًا اگر با ديدی غير از اين . کند  دمکراتيک ملی است، نفی نمی-مرحله انقالب بورژوادر تمام 

عواملی را که " خ" هم استراتژی، هم تاکتيک را بفهميم و مثًال بخواهيم مانند رفيق -مبارزه مسلحانه 
اتژيک آنها کننده تاکتيکها باشند، بطورکلی و بدون تشخيص اهميت تاکتيکی و استر توانند تعيين می

" خ"و من بر خالف رفيق " کند موضع ما را در مبارزه ايدئولوژيک تضعيف می"عنوان کنيم، اينکار 
توان مثًال با اين  نمی" خ"با موضعی نظير رفيق . توانم مثالهائی در اينجا بزنم گويد چگونه، می که نمی

ا تغيير روحيه مردم و وضع دولت کنند، در شرايط جديد و ب ها که استدالل می"جزنيست"ای  نظر پاره
کنونی و عدم توانائی آن به برقراری ديکتاتوری نظير ديکتاتوری شاه و خالصه داليل ديگری از اين 

 همچنين با چنين ديدی )١(.قبيل، اتخاذ تاکتيک مسلحانه صحيح نيست، بطور اصولی مبارزه کرد
وضعيت اقتصادی "ای طوالنی مختص آن  هگويد جنگ تود که می" راه کارگر"توان مثًال با نظر  نمی

دهند، مقابله  است که فئوداليسم در آن تسلط دارد و دهقانان نيروی عمده انقالب را تشکيل می" جامعه
  .کرد

   
مورد نشان دهم، نخواستم نشان دهم که  را در اين" خ"من در اينجا نخواستم همه نارسائيهای کار رفيق  

آميز است، نخواستم نشان دهم که  زد رفيق جزنی تا چه حد اشتباهدرک او از مفهوم ديکتاتوری ن
ديده، در همين است که در "" گزارش به خلق"نقدی بر "و " مصاحبه"اختالفی که او ظاهرًا بين 

بحث بر "" گزارش به خلق"نقدی به "بحث از مبنای استراتژيک مبارزه مسلحانه و در " مصاحبه"
همينقدر خواستم بگويم که آنچه . باشد  می۴٩ مسلحانه پيشرو در سال سر داليل اتخاذ تاکتيک مبارزه

دهد، نه از لحاظ اصولی يک مبارزه ايدئولوژيک است و نه به نيازهای عملی کار  انجام می" خ"رفيق 
کند، سازمان ما هنوز تحليل  فکر می" خ"بر خالف آنچه رفيق . مبارزاتی سازمان ما توجه دارد

مورد  خواهد در اين  رفيق جزنی در دست ندارد و به همين دليل هر کس که مییديدگاه هاجامعی از 
اظهار نظری بکند، بايد دقيقًا به تحليل آن نظرات در زمينه مورد نظر خويش بپردازد و استناد به 

سعی کرده است بطورکلی طرحی از " مصاحبه"بينش حاکم بر . مورد صحيح نيست سابقه در اين
بطور " نکاتی درباره پاسخ به مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی"به رفيق جزنی در انتقادات خود را 

اجمالی بيان کند، ولی اينکار بسيار ناقص و مختصر است و تنها در حد نياز پاسخگويی به 
  .باشد و در موارد ديگر قابل استناد نيست اپورتونيستهای مرکزيت سازمان در آنزمان می

   
، "مصاحبه"به " خ" ترين انتقاد رفيق  يلی به اين نخستين، و البد عمدهقصد من از پرداختن تفص 

مخصوصًا اين بود که نشان دهم، چرا معتقدم آنچه امروز به نام مبارزه ايدئولوژيک در سازمان ما 
به راه افتاده، نه يک مبارزه ايدئولوژيک، بلکه در واقع يک جنجال است که " مصاحبه"حول انتقاد از 

برندگان  جز تشتت تئوريک و سازمانی و هر آينه سازمان به خود نيايد و پيش. ئی نخواهد بردراه به جا
اين به اصطالح مبارزه ايدئولوژيک را مهار نکند و آنها را به راه صحيح يک مبارزه ايدئولوژيک 

 چريکهای نياندازد، اينها، دانسته يا ندانسته، ضربات مهلکی نه تنها به سازمان، بلکه به راه و مشی
                                                 

 و با تاکيد بر ممکن است در مقابل چنين استداللی يکی دو قلم از عوامل برشمرده خود را حذف کند" خ"البته رفيق . ١ 
چنين موضعی را در اينگونه بحثها اتخاذ " خ"اگر رفيق . سايرين و مهمتر جلوه دادن آنها، بخواهد بحث خود را پيش ببرد

کند، من مطمئنم که سرانجام ناچار خواهد شد تمام عوامل ديگر را حذف کند و روی يک عامل تکيه کند و آن همانا شکل 
  .ی ذاتی حاکميت امپرياليستی بورژوازی وابسته استحکومتی استبدادی و ديکتاتور



سازمان ما کوچک است و ناتوان و اين خطر برای آن بسيار بزرگ . فدائی خلق وارد خواهد ساخت
  .است

   
پاسخ دهم و اين البته نه از آن جهت " خ"کنم به اختصار به انتقادات رفيق  از اينجا به بعد سعی می 

هت است که جای بسط و ج بينم، بلکه بدان است که تفصيل و توضيح مباحث مربوطه را الزم نمی
اينگونه بحثها بايد در مبارزه ايدئولوژيک حول برنامه و وظايف . بينم تفصيل آنرا در اينجا نمی

گر  مبارزاتی مطرح شوند تا طراوت و شادابی و روح زنده مارکسيسم هر چه بيشتر در آنها جلوه 
توانند   اگر هم سعی کنند، نمیکنند و گردد، نه در بحثهای انحرافی که طراحان آن حتی سعی هم نمی

  .منافع عملی طرح آنها را توضيح دهند
   
تضاد عمده را "، "مصاحبه"خواهد ثابت کند که  در اين قسمت می" خ"در مورد انتقاد دوم، رفيق  

  ".داند و اين دقيقًا همان تز بيژن جزنی است تضاد بين خلق و ديکتاتوری شاه می
شود تا اين امر به اثبات برسد و در اين ميان يک  هم رديف می سر پشت" مصاحبه"قول از  چند نقل 

. با نظر بيژن جزنی به نحوی بارز خود را نشان ندهد" مصاحبه"شود تا تفاوت نظر  عبارت حذف می
آنچه شود، تا جائيکه به شاه مربوط است، جنبه توضيح  در اينجا بيان می" مصاحبه"جمالتی که از 

اين واقعيتی است که سرانجام در . کند مورد تشريح می نش خلق را در اين را دارد و واکروی داد
مرحله قبلی انقالب، رهبری و کنترل جنبش به دست کسان و نيروهائی افتاد که توانستند نيروی عمده 

 آنرا مخدوش  ضد امپرياليستیگيری جنبش را عمدتًا در جهت سرنگونی شاه کاناليزه کنند و هدف
 مرداد در نظر مردم برای حفظ تاج ٢٨عنوان کسی که کودتای   واقعيتی است که شاه بههم نمايند و اين

عنوان دومين پادشاه سلسله ننگين که بيش از پنجاه سال همه  و تخت وی صورت گرفته بود، شاه به
لم و پانصد سال است حافظ ظ  هزار عنوان وارث نهادی که گويا دو سرکوبها به نام آن انجام شده، شاه به

ظالمان بر توده مردم است، بله شاه به دليل وجود همه اين خصوصيتها و به دليل وجود آن ذهنيت 
(ای در مورد وی توده

١
داد که با متوجه کردن لبه تيز مبارزه  ، اين امکان را به رهبری جنبش می)

" مصاحبه"اد و اينها همه چيزهائی بود که روی د.  آنرا تضعيف کند ضد امپرياليستیعليه شاه، نيروی
اتفاقًا در همان . شمارد، بدون آنکه معتقد باشد وضع به بهترين شکل ممکن پيش رفته است آنرا برمی

آنها را ذکر " خ"افتاده و در البالی همين جمالتی قرار دارد که رفيق " خ"ای که از قلم رفيق  جمله
اوت آنرا با ديد جزنی، به نحوی دهد و تف را به خوبی نشان می" مصاحبه"کرده، مطلبی هست که ديد 
مورد انتقاد " خ"ای که با تفسيری غلط از طرف رفيق  در همان جمله. گذارد بسيار بارز، به نمايش می

" مصاحبه ")٢(کند، از وجود نيروهای ضدخلقی در کنار خلق صحبت می" مصاحبه"قرار گرفته و 
                                                 

دهد  کننده خاندانهای سلطنتی در مبارزه طبقاتی را نشان می  اين نقش بازدارنده و منحرف١٨۴٨مارکس در تحليل انقالبات . ١ 
جمهور  يسو اصوًال يکی از دالئل ترجيح حکومت جمهوری بر حکومت سلطنتی در جريان مبارزه طبقاتی همين است که رئ

شود، حال آنکه خاندانهای سلطنتی با ذهنيت خاصی که  علت انتخابی و موقتی بودن، به وزنه خاصی در مبارزه تبديل نمی به
کنند، در اين مبارزه وزن  های درون جامعه برقرار می ای که با طبقات و گروه ها از آنها دارند و روابط ويژه تاريخی توده

.ای است که در مقابل ما جريان دارد يده گرفتن آن به معنای نشناختن واقعيت عينی مبارزهکنند که ناد خاصی پيدا می
وقتی نيروئی در کنار خلق "قرار گرفته و او با اين عبارت عجيب که " خ"اين موضوع نيز در پاورقی مورد انتقاد رفيق . ٢ 

را از اين جمله حذف " اساسی"کلمه . پردازد اد از آن می، به انتق"گيرد که منافع اساسی مشترکی با خلق داشته باشد قرار می
شود، زيرا اين مفهومی نسبی است که در هر مرحله و برای هر طبقه  کنيد و مطمئن باشيد که به مفهوم آن خللی وارد نمی

. ندارد" مصاحبه"با آيد کامًال ساده و قابل درک و در عين حال هيچ منافاتی هم  ای به دست می مفهوم خاصی دارد، آنگاه جمله
کند که بر عليه مظالمی که اساسًا نتيجه سلطه امپرياليستی است، به مبارزه برخاسته است و  خلقی را تصوير می" مصاحبه"

. دهد به نحوی بسيار طبيعی اين مبارزه را عليه ابزار حاکميت امپرياليسم، يعنی حکومت موجود، يعنی رژيم شاه صورت می
ای  نشانده امپرياليسم، يعنی رژيم شاه، پاره ضدامپرياليستی است و شکل آن بر عليه رژيم حاکم و دستمحتوای اين مبارزه 

بخودی و غيرمتشکل و  نهضت خلق خود. نيروهای ضدخلقی نيز به دالئل منافع شخصی خويش با رژيم شاه در تضاد هستند



ی در کنار خلق، در صورت وجود يک و وجود اين عناصر غير خلقی و حتی ضدخلق: "گويد چنين می
آنچه را که روی " مصاحبه"دهد که  و همين نشان می". ای نبود ای، هيچ مسئله سازمان متشکل توده
داند و معتقد است به دليل فقدان رهبری انقالبی، چنين وضعی پيش آمده و در نتيجه  داده، مطلوب نمی

ر آن مرحله، حکومت شاه و مخالفين د(آن، به جای آنکه خلق از تضاد نيروهای ضدخلقی 
 خويش استفاده کند، نيروهای ضدخلقی توانستند تا  ضد امپرياليستیبرای پيشبرد مبارزه) کمپرادورش

ای از آن استفاده  طبقه حسابهای درون حدی جنبش خلق را مهار کرده، در جهت سرنگونی شاه و تسويه
جريان امور است که سئوال پيرامون شکست يا عدم گر از  نمايند و اتفاقًا همين عدم رضايت مصاحبه

خواست اين نظر را القاء کند که هدف جنبش  گر می اگر مصاحبه. کشد شکست جنبش را پيش می
ماند؟  سرنگونی شاه بوده، اکنون که شاه ساقط شده، چه جائی برای سئوال پيرامون شکست جنبش می

ها محدود شده، نه  يم و کارمان به گرفتن نبض جملهاستدالل کن" خ"اکنون که قرار است به سبک رفيق 
معتقد بود که هدف جنبش سرنگونی " مصاحبه"پرسيم اگر  ، می"مصاحبه"به درک محتوای واقعی 

شاه بود و حاال که شاه سرنگون شده، يک پيروزی کامل به دست آمده، پس چرا سئوال در مورد 
گر را بگيرد و او را  د برای آنکه مچ مصاحبهشو ناگزير می" خ"شود و حتی رفيق  شکست مطرح می

کند و آنهم با استدالل عجيب  شود، استفاده می بخواند، از پاسخی که به همين سئوال داده می" جزنيست"
و غريب اينکه جنبش شکست نخورده است، معنايش آن است که پيروز شده است و پيروزيش هم آن 

توجه کنيم و ببينيم که او از ادامه جنبش سخن " مصاحبه"است که شاه را سرنگون کرده؟ اگر به خود 
خورده و  سف است، ولی به هر حال جنبش را شکستأگويد و از انحراف آن در مرحله قبل مت می

آوريم تا اين تعبير و  به دست می" مصاحبه"کند، درک روشنتری از نظر  يافته تلقی نمی خاتمه
  .تفسيرهای پيچ در پيچ

   
کند که جنبش به هيچيک از خواستهائی که در مرحله قبل برای  صراحتًا اعالم می" همصاحب"اصوًال  

است، " جزنيستی" "مصاحبه"که ديد " خ"خود تعيين کرده، نرسيده است و اگر اين ادعای رفيق 
گويد  اگر می" مصاحبه"با اين صراحت بيايد؟ " مصاحبه"درست بود، آيا ممکن بود چنين مطلبی در 

معنای جنبش پيروز شده  کند، به معنا می" خ"خورده، اين به آن صورت که رفيق جنبش شکست ن
ای  گر، نه از اين است که جنبش پيروز شده و يا به خواستهای مرحله بينی مصاحبه خوش. است، نيست

" مصاحبه"همه اينها صراحتًا در . خود رسيده است، بلکه از اين جهت است که جنبش ادامه دارد
  .مطرح است

   
را با " خ"نکته ديگری که ذکر آن در اينجا جالب است و بيش از پيش روش برخورد رفيق  

کند، اين است که، چه در متن و چه در زيرنويس اين قسمت، پس از آنکه به اين  افشا می" مصاحبه"
و عقايد رفيق جزنی شباهت را نشان داد، برای نشان دادن " مصاحبه"محتوا بين  شکل سطحی و بی

کنم اين منطق و شيوه تفکر از آن  فکر نمی"يرت آنها با ديد رفيق مسعود، به اين جمله در متن مغا

                                                                                                                                                 



روشن است که هيچگاه رفيق مسعود قضايا را به  "- و اين جمله در زيرنويس -" رفيق مسعود باشد
فيق مسعود کند ر می" فکر"بيند که توضيح دهد که  کند و حتی الزم نمی  اکتفا می-" ديده اين شکل نمی

کند  فکر می" خ"خواننده بايد همينقدر که باخبر شد که رفيق . ديده است ها را به چه شکل می موضوع
ديده، مطمئن شود که موضوع به اين شکل نيست و نه  ها را به اين شکل نمی که رفيق مسعود موضوع
اصطالح مبارزه ن بآاين است محتوای . هم نپرسد که به چه شکل بوده" خ"از خودش و نه از رفيق 

گويد و ظاهرًا  اش با آن طمطراق از آن سخن می در مقدمه همين نوشته" خ"ايدئولوژيکی که رفيق 
ای  اند با پاره نماندن از قافله، خود را ناگزير ديده اند که از ترس عقب ای نيز آنقدر آن را جدی گرفته عده

  .يفه خود را در اين زمينه انجام دهندوظ" مصاحبه"و ساير منتقدين " خ"ها از رفيق  رونويسی
   
کند به چه دليل عقايد رفيق جزنی را  اصوًال روشن نمی" خ"در اين قسمت رفيق : درباره انتقاد سوم 

اش به خود و نيروی روشنفکری است که در عين  ، اشاره"ما"گويد  گر می وقتی مصاحبه. کشد پيش می
د و شاهد شرکت پرولتاريائی در انقالب است که فاقد تشکل وابستگی به پرولتاريا، بر آن هژمونی ندار
وضعيت اين پرولتاريا مانند هر پرولتاريای غيرمتشکل . باشد و آگاهی طبقاتی الزم رهبری جنبش می

عنوان نيروی ذخيره طبقه يا طبقاتی عمل کند که  و غيرآگاه ديگری، آن است که در تحليل نهايی به
به همين صورت بود وضع پرولتاريای مثًال فرانسه در انقالب . درهبری جنبش را به دست دارن

، ولی پرولتاريا از اين شرکت و از اين حمايت بورژوازی که در واقع دشمن اصلی وی ١٧٨٩
اين تحولی است که اگر چه در نهايت امر به نفع بورژوازی . برد باشد، از لحاظ تاريخی سود می می

دهد که بدون مزاحمتهای فئودالی، به استثمار و سرکوب پرولتاريا  شود و به وی امکان می تمام می
اين است آنچه در . شود بپردازد، در عين حال برای پرولتاريا نيز يک مرحله تاريخی محسوب می

گفته شده است، ولی وضعيت در اينجا با انقالب فرانسه تفاوتهائی " ايثار تاريخيش"مورد پرولتاريا و 
انسه نيروی آگاه پرولتری، روشنفکر پرولتاريا و آگاهی پرولتاريائی وجود نداشت، در انقالب فر. دارد

 لنينيست و انقالبيون کمونيست وجود داشتند که گر چه به کمک -ولی در اينجا روشنفکران مارکسيست
 توانستند آگاهی خود را به ميان پرولتاريا ، به داليل گوناگون نمی"فهميدند می"مارکسيسم جريان را 

دهد، آن است که قسمت اول مطلب را  در اين قسمت امکان ايرادگيری می" خ"آنچه به رفيق . ببرند
آورد که نه در واقع امر وجود داشته و نه  کند و پرولتاريائی آگاه به دست می روی قسمت دوم سوار می

 فقط به دليل "خ"رفيق . گر بر خودبخودی و غيرمتشکل بودن اين مبارزات تاکيد داشته است مصاحبه
انتقاد کند، ولی حتی اگر مسئله به اين " مصاحبه"تواند اينگونه از  ماند، می آنکه در سطح مسائل می

و جالب اين است . صورت هم باشد، باز شباهتش با نظرات رفيق جزنی روشن نيست که در کجاست
" اصولی"انتقاد . شود یکه در اين قسمت ديگر به مغايرت اين نظرات با نظرات رفيق مسعود اشاره نم

برای او کافی است که بگويد اين همان . در اينجا ديگر يکی از دو بعد خود را از دست داده" خ"رفيق 
فقط در " خ"شده تصور شود و البته رفيق  رد" مصاحبه"نظر رفيق جزنی است تا ظاهرًا همه چيز در 

  .کند کند، عجالتًا پر نمی اد میاو خالئی را که ايج. است، نه اثبات چيزی" مصاحبه"صدد رد 
   
ولی در اين زمينه نکته ديگری را بگوئيم و بگذريم و آن اين است که حتی اگر پرولتاريای آگاه و  

دمکراتيک را به -متشکل رهبری نهضت خلق را در مرحله کنونی در دست بگيرد و انقالب بورژوا
  ، بلکه ثمره بالفاصله اين انقالب عايد خردهچين اين انقالب نيست ثمر برساند، باز وی نخستين ميوه

شود و تا مدتها پس از آنکه دهقانان احيانًا به آرزوی ديرينه  بورژوازی روستائی و حتی شهری می
ای را  دغدغه قطعه زمينش رسيد، پرولتاريا بايد تمام رنجهای ساختمان جامعه خود، يعنی مالکيت بی

رون آمده، بدوش بکشد، در حاليکه طبقات غيرپرولتری به که تازه از انقالب و جنگ انقالبی بي
آل پرولتاريا نيست، به  جامعه دمکراسی نوين، جامعه ايده. اند فوريت به همه خواستهای خود رسيده

در اين جامعه دهقانان هم در حکومت شريکند و هم احيانًا . آل دهقانان است يک معنا جامعه ايده



ولی . بينند ند و اين آرمانی است که دهقانان حتی به خواب هم نمیمالکيت قطعه زمين خود را دار
جامعه آرمانی پرولتاريا، جامعه . کند تا در عمل و در واقعيت بدان دست يابد پرولتاريا به وی کمک می

داند تا وقتی اين مرحله طی نشود، به مرحله بعدی يعنی جامعه  سوسياليستی است، ولی او می
کند به دهقانان  اين است آن ضرورت تاريخی که پرولتاريا را وادار می. اند برسدتو سوسياليستی، نمی

و ساير قشرها و طبقات خلقی کمک کند، آنها را رهبری نمايد تا به منافع خود که در تحليل نهائی با 
ن در جامعه دمکراتيک نوين پرولتاريا بايد با همي. منافع پرولتاريا مغاير و متضاد است، دست يابند
هائی را که امروز آزاد کرده، فردا مانع اصلی بر  همين. متحدين امروزی خويش دست و پنجه نرم کند

ولی اين آگاهی پرولتاريا را از همکاری و . آلش خواهند شد سر راه وی برای ساختمان جامعه ايده
کم  اتيک نوين دست بورژوازی را در جامعه دمکر نبايد مقاومت خرده. دارد ياری با اين طبقات باز نمی

کند،  بورژوازی در مرحله بعدی برای پرولتاريا ايجاد می گرفت و خطرات بزرگی را که اين خرده 
-دهد که با انجام انقالب بورژوا تحليل آنچه در دمکراسی نوين چين گذشت، به خوبی نشان می. نديد

کم گرفتن آنها، همه  ت که دستدمکراتيک نوين، باز پرولتاريا با دشمنانی بسيار خطرناکتر مواجه اس
اين دشمنان، دوست و متحد مرحله قبلی بودند و اصوًال . دهد دستاوردهای پرولتاريائی را به باد می
ايثار "اين است آن . اند که به رهبری پرولتاريا صورت گرفته همه توان خود را از انقالبی کسب کرده

اين توضيحات را برای . هم هست" اپذيرنگريز"ريا همان ايثاری که برای پرولتا. پرولتاريا" تاريخی
ذکر کرده، جمله اول را روی جمله دوم سوار کنيم، " خ"آن دادم که بگويم حتی اگر آنطور که رفيق 
آموزد که پرولتاريا آخرين  وقتی مارکسيسم به ما می. شود در ماهيت امر تفاوت چندانی حاصل نمی

آموزد که پرولتاريا از لحظه  رهد، وقتی مارکسيسم به ما می ای است که از اسارت طبقاتی می طبقه
گذارد و تا برقراری جامعه کمونيستی از اين  پيدايش اش در جامعه فئودالی پا به ميدان مبارزه می

کنيم و پرولتاريا را در همه ميدانهای  کشد، وقتی همه اين تعاليم را با هم ترکيب می مبارزه دست نمی
البته . يابيم پرولتری را درمی" ايثار"بينيم، واقعيت و ضرورت تاريخی اين  یرزم طبقاتی حاضر م

او دنبال . دارد که ماهيت واقعی آن آشکار شود حيطه بحث را محدودتر از آن نگاه می" خ"رفيق 
و تعبير خودش از عقايد رفيق جزنی است و در اين " مصاحبه"نوعی شباهت لفظی بين جمالت 

  .کند هم نکرده است که اين رابطه لفظی را چگونه برقرار میقسمت، از قضا مشخص 
   
از شخص خمينی است و قشرها " مصاحبه"بايد توجه داشت که در اينجا بحث : در مورد انتقاد چهارم 

و طبقاتی که مخصوصًا در ماههای قبل از قيام بهمن زير نام وی نهضت را در دست گرفتند و منظور 
کرد،  سمت، نه آن سازمان و تشکيالتی است که کل نهضت را رهبری میاز رهبری خمينی در اين ق

عنوان يک فرد، مراحلی از مبارزه را  خمينی به. باشد بلکه همان استقبال عمومی به شخص وی می
عنوان مزدور امپرياليسم،  ای از اين مبارزه، مبارزات وی با رژيم شاه به در مرحله. پشت سر گذاشته

کنم هيچيک از اسناد سازمانی ما و يا  شت سر وی بسيج کرد و من گمان نمینيروهای خلقی را پ
کشد تا مبادا از پيام  که خود را عقب می" خ"اصرار رفيق . تحليلهايمان اين واقعيت را ناديده بگيرند
ذات بودن شاه و استقالل نسبی وی بيفتد، وقتی به خود  به درغلطيدن به نظرات جزنی پيرامون قائم

عنوان يک  اگر رفيق جزنی مبارزه با شاه را به.  که از سوی ديگر بام به پائين سقوط کرده استآيد می
شناسد و به اين ترتيب برای وی اهميت خاصی قائل   می ضد امپرياليستیمرحله استراتژيک از مبارزه

زه با شاه از با جدا کردن مبار" خ"عنوان يک مزدور امپرياليسم فاقد آن است، رفيق  شود که وی به می
، مثًال در تمام پانزده سال قبل از قيام بهمن، از جانب ديگر اهميتی به مراتب  ضد امپرياليستیمبارزه

مطلب ديگری که بايد گفت اين . بيشتر از آنچه رفيق جزنی برای شاه قائل بوده برای وی قائل است
.  را آگاهانه به دور افکندتی ضد امپرياليساهللا خمينی پرچم مبارزه گوئيم آيت است که وقتی می

در چنين شرايطی خمينی بدون . خواند بخودی و غيرمتشکل می دوره قبلی مبارزه را خود" مصاحبه"
عنوان سمبل و رهبری مبارزه انتخاب شد و اتفاقًا به دليل همين توقع  ها به آنکه بخواهد از طرف توده



ها سخن  الح طبقه حاکم، به صراحت با تودهها از وی بود که پس از سقوط شاه و به خاطر مص توده
از " مصاحبه"بگويد و اين توقعات و توهمات را از خودش مرتفع نمايد و به همين دليل هم هست که 

ولی يک چيز . گويد وجود قرائنی برای قرار گرفتن قطعی خمينی در مقابل خواستهای مردم سخن می
از شخص خمينی است و به " مصاحبه"ن است که بحث را بايد در اينجا کامًال در نظر داشت و آن اي
در مورد دولت پس از قيام کامًال " مصاحبه"دهد، واال نظر  همين دليل احتمال تغيير مواضع وی را می

ترين افراد نيز در درون اين دولت، تغييری در   ضد امپرياليستروشن است و معتقد است حتی وجود
بند معروف خود را که اين همان موضع  حترجي" خ" باز رفيق در آخر اين قسمت. دهد ماهيت آن نمی

: کند تر، تکرار می جزنی است و مخالف نظرات رفيق مسعود است را، ولی اينبار با شکلی جالب
شود، چه در قسمت تشريح ضرورت مبارزه مسلحانه و چه در تشخيص  همانطور که مشاهده می"

گيرد و همه جنبش   و صراحتًا موضع بيژن جزنی را میکامًال" مصاحبه"تضاد عمده و اصلی جامعه، 
دانند که اين موضع در ضديت کامل و روياروی موضع رفيق مسعود احمدزاده قرار  کمونيستی می

  ".دارد
   
استناد کند، بهتر بود در اينجا که همه چيز را " همه جنبش کمونيستی"جای آنکه به آگاهی  به" خ"رفيق  
همانطور که تا اينجا تشريح . کرد ن ضديتها پرداخته، الاقل آنها را تشريح میها کرده و فقط به همير

رود، ولی  ترين مسائل جنبش، در حاشيه نظرات رفيق بيژن راه می خود در حياتی" خ"ام، رفيق  کرده
" حاکم"او " روح بيژن جزنی بر نظرات"دانم و معتقد نيستم که  نمی" جزنيست"من بهيچوجه او را 

ناشی از درک محدود " خ"وضعيت اسفبار رفيق .  رفيق جزنی در اين ميان گناهی نداردنه،. است
جهت تقصيرها را به گردن  نبايد بی.  لنينيسم و تئوری مبارزه مسلحانه است-خود وی از مارکسيسم

  .ديگران انداخت
   
کند  میبرای نخستين بار سعی " مصاحبه"پس از رد نظرات " خ"رفيق : در مورد انتقاد پنجم 

گوئيهای کلی در مورد ماهيت  ولی پس از جمله. رهنمودهای عملی، الاقل در اين زمينه بدست دهد
رسد که  ای از خرافات آنارشيستی، سرانجام به اين رهنمود عملی می مذهب از نظر مارکسيسم با آميزه

 صورت پذيرد، در چه شکل مشخصی) يعنی مبارزه با مذهب(اينکه اين مبارزه : "گويد باالخره می
را نيز مصالح طبقاتی " شرايط"گويم اين  روم و می و من پيشتر می". کند را ديگر شرايط تعيين می اين

گويد  در مورد ضرورت مبارزه ايدئولوژيک در درون طبقه کارگر می" خ"آنچه رفيق . کند تعيين می
 از مذهب به وی "خ"نيز انعکاس همين ضرورت مبارزه طبقاتی است، ولی درک محدود رفيق 

مورد تکرار کند، بدون آنکه در عمل آنارشيست  امکان داده است که خرافات آنارشيستی را در اين
بينی پيرامون رابطه  کند که مذهب صرفًا عبارت است از يک جهان گمان می" خ"رفيق . جلوه نمايد

  .بيند جا میماده و روح و اين دنيا و آن دنيا، که ضرورت مبارزه با آنها را در همه 
   
آيد که  سيسات و سازمانهائی درمیأيابد و به صورت ت بيند که مذهب در جامعه تجلی مادی می او نمی 

مبارزه با مذهب در . گيرد ابعاد اقتصادی، سياسی، فرهنگی و گاه حتی نظامی عظيمی به خود می
را مصالح مبارزه طبقاتی ای  اگر چنين مبارزه. کليت خود يعنی مبارزه با همه اينها و در همه جا

. آيد که مخصوصًا در شرايط کشور ما زيان بزرگی دارد ای به بار می مشروط نکند، آنگاه فاجعه
ما دشمن مذهب "بگذاريد مذهب را با اين ديد وسيع در نظر بگيريم و آنگاه بخواهيم مفهوم جمله 

تيم، آيا در دوران شاه نيز اگر چنين اعتقادی داش. را در عمل ماديت ببخشيم" خ"رفيق " هستيم
کرديم؟ مگر اين روحانيون شکل  ای را ترور می توانستيم روحانی بايست مثًال هر جا می نمی

خواهد " خ"يافته مذهب نيستند؟ چرا ما آنها را از بين نبريم، درحاليکه دشمن آنها هستيم؟ رفيق  ماديت
دهم که  گويد و من به او پاسخ می میاو از عقايد مذهبی سخن . ايم گفت که بحث را منحرف کرده



عنوان صدر يک تشکيالت  اهللا خمينی به گويد و مخصوصًا به آيت از مذهب سخن می" مصاحبه"
دهد که کمونيستها در صدد نيستند که در جامعه آينده مانع فعاليت تبليغاتی و مذهبی  مذهبی اطمينان می
از مذهب با تمام " مصاحبه" بفهمد که بحث توانست خواست می می" خ"اگر رفيق . روحانيون شوند

به او امکان خواهيم داد که پاکترين و "دهد که  اهللا خمينی اطمينان می وسعت آن است و وقتی به آيت
ای را در نظر دارد که بايد  ، مصالح مبارزه طبقاتی"ترين شکل مذهب اسالم را نيز رواج دهد آاليش بی

طلبانه از اسالم در  گيرد که بخشی از آن با درکی مساواتای صورت   بورژوازی همراه با خرده
با اين مذهب و روحانيون، آن آنارشيسمی را آشکار " دشمنی. " شرکت دارد ضد امپرياليستیمبارزه

  .گردد  می ضد امپرياليستیکند که موجب تشتت و تفرقه صفوف خلق در مبارزه می
   
آيا همين مبارزه ايدئولوژيک را . ه عقايد مذهبی برگرديمبگذاريد بحثمان را محدود کنم و به همان زمين 

" خ"شرط و بدون در نظر گرفتن مصالح مبارزه طبقاتی انجام دهيم؟ آيا رفيق  و توانيم بدون قيد نيز می
ای از هواداران ما مطالبی را که خود او در همين قسمت پيرامون مذهب نوشته،  کند که پاره توصيه می

ها و معابر در دست گيرند و پيرامون آن تبليغ کنند؟ اگر اجازه  ئی در سر چهارراهصورت پالکاردها به
خواهد " خ"ها رواج يابد؟ رفيق  دهد، چرا؟ مگر اين عقايد درست نيست؟ مگر نبايد در ميان توده نمی
ايد درست نيست و مثًال نبايد به اين شکل مستقيم اين عق" شکل"اين کار به اين " شرايط"در اين : گفت

که در نهايت امر بر دامنه و محتوای تبليغ " شکل"و اين " شرايط"اين : گويم من هم می. را تبليغ کرد
اينکه ما همواره بايد . شود ثير خواهد گذاشت، توسط همان مصالح مبارزه طبقاتی تعيين میأما نيز ت

 اينکه ما بايد هب است،عقايد مارکسيستی را تبليغ کنيم و صرف تبليغ مارکسيسم، خود مبارزه با مذ
توهمات توده ها را در زمينه های گوناگون مرتفع کنيم و در بسياری از موارد اين به معنای مبارزه با 

دهد که همه اين   اينگونه جمالت کلی، اين اصل درست لنينی را مورد ترديد قرار نمیمذهب است،
  .گيرد، نه خارج از آن یکارها در کادر مبارزه طبقاتی و مصالح اين مبارزات صورت م

   
ناخواه مذهب در آن نقش مهمی پيدا   خلق ما که خواه  ضد امپرياليستیمخصوصًا در مورد نهضت 

کرده، چه از لحاظ وجود سازمانهای سياسی و انقالبی مذهبی و چه از لحاظ حضور فعال روحانيون، 
با مذهب برای سازمان ما چه در صف خلق و چه در صف ضدخلق، درکی متين و لنينی از برخورد 

عنوان کرده، ما را مثًال به جائی " خ"گوئيهائی از آن قبيل که رفيق  نبايد گذاشت کلی. الزم است
طريق فراهم آوريم،  بکشاند که سازمان پيکار بدان کشانده شد و موجبات تفرقه صفوف خلق را از اين

ضادهای فرعی را در جنبش خلق فعال ای ت کوشد از همين راه پاره بخصوص که امپرياليسم نيز می
  . گردد ضد امپرياليستکرده، مانع وحدت همه نيروهای

   
در اين قسمت، نه پای رفيق جزنی را پيش کشيده و نه پای رفيق مسعود را و " خ"خوشبختانه رفيق  

 بهتر است حرف خودمان را بزنيم و پشت سر اين و آن پنهان. تحسين است اينکار در همين حد قابل
  .نشويم

   
ابتدا به جمالت مورد استناد خويش معنای ويژه و " خ"در اين قسمت رفيق : در مورد انتقاد ششم 

دهد و سپس اشتباه بودن اين نظر را ظاهرًا با تکيه به درک خود از تئوری مبارزه  ای می خودساخته
بارزه صنفی وجود ندارد، را به معنای م" معناست مبارزه صنفی بی"او جمله . کند مسلحانه، انتقاد می

دهد که بحث بر سر عدم وجود اين شکل از مبارزه  فهمد، در حاليکه خود طرح بحث نشان می می
گويد، اصًال به  در اين زمينه می" خ"نيست، بلکه بحث بر سر تبديل سريع آنهاست و همه آنچه رفيق 

صورت پيش برد، ناگهان  موضوع مربوط نيست، ولی پس از آنکه در قسمت اول، بحث را به اين
 نيز مورد انتقاد -يهاست "ستاد" که همان موضع -کند و اين قسمت را از موضعی ديگر  چرخشی می



کند که ثابت کند، اين نظر که  پردازد و سعی می می" مصاحبه"دهد و به مسئله مورد بحث  قرار می
اسی به مبارزه نظامی، غلط شود و مبارزه سي مبارزه صنفی بالفاصله به مبارزه سياسی تبديل می

شد  ، می)١(يها توضيح داده نشده بود"ستاد"در اين قسمت، اگر در جای ديگری و در پاسخ به . است
ماند  آنچه در اينجا می. باز در اينجا توضيح داد، ولی بهتر است هر کار را در جای خودش انجام دهيم

به مبارزات يک سال گذشته، " مصاحبه"ناد برای اثبات غلط بودن است" خ"اين است که ببينيم رفيق 
ها نمونه از اعتصاب را در همان يک سال گذشته نشان  توانست ده گر می مصاحبه. کند چه تالشی می

خورد منجر شده است و  و  ببند پليس، احيانًا به زد و دهد که در رژيم سابق بالفاصله با محاصره و بگير
توانست حتی به اعتصاباتی  او می. چيها ها و کميته اللهی  حزببدستان و در رژيم جديد با هجوم چماق

. کردند نظير اعتصابات کارگران نفت استناد کند که از همان آغاز خواستهای سياسی را مطرح می
بايست محدوديت آنرا نشان دهد و بگويد که نبايد قضيه  می" خ"پس رفيق . شايد اين درک محدود باشد
رد و راه افتادن مثًال کارگران فالن کارخانه در خيابان که پس از اعتصاب يا را به اين سادگی نگاه ک

اند  تحصن به جهت خواستهای اقتصادی مورد هجوم و حتی تيرباران نيروهای سرکوبگر قرار گرفته
" خ"اينرا رفيق . و انجام تظاهرات بر عليه قوای سرکوب، به معنای سياسی شدن مبارزه صنفی نيست

اينکه در : "کند اين است که بگويد وضيح دهد، ولی تنها کاری که در اين زمينه میتوانست ت می
مثل " خ"رفيق ." شود، نادرست است جريانات يک سال اخير شاهد مثال آورده می" مصاحبه"

دهد، بلکه بيشتر شبيه به يک پيشوای مذهبی  گويد که نظرات خود را توضيح می مارکسيستی سخن نمی
کند، مريدانی که آنچنان شيفته مراد خويش هستند که  ای مريدان خود فتوا صادر میاست که گويی بر

  .جويند، نه اسباب و داليل نيل به اين حکم را فقط حکم او را در مسائل می
   
دهد که  تعريفی به دست می" مصاحبه"در اين قسمت از مطالب " خ"رفيق : در مورد انتقاد هفتم 

" مصاحبه"او از بحثی که در مورد عضو سازمان از طرف . نيستدر صدد ارائه آن " مصاحبه"
بگذاريد . کشد و اين کار درستی نيست  نظامی را پيش می-شود، تعريف سازمان سياسی مطرح می

اپورتونيسم راست که بر سازمان غلبه کرده : به ياد بياوريم" مصاحبه"شرايط طرح اين بحث را در 
مشی قبلی سازمان را مردود اعالم نمايد، با   راحت خطت کند با صرأبود، پيش از آنکه ج

عضوگيريهائی با معيار صرفًا سياسی در صدد آن بود که پايگاه خود را در درون سازمان تحکيم کند 
مشی مبارزه مسلحانه و سازمان   و تحکيم هم کرد و بدون آنکه وارد بحث تئوريک در مورد خط

در آن زمان از لحاظ اصولی . ی صرفًا سياسی انباشته کردالزمه آن بشود، سازمان را از کادرها
" مصاحبه"بايست اين عضوگيريها افشا گردد و  شد با اين اپورتونيستها وارد بحث شد، بلکه می نمی

  .روی آن تاکيد داشت
   
 نظامی چيزی بيش از -مگر سياسی"با گفتن اينکه " مصاحبه"کند  گمان می" خ"اما اينکه رفيق  

، گويا بحث را به ابتذال کشيده، بهيچوجه درست نيست و بواقع اين نظر کامًال صحيح "تسياسی نيس
 نظامی چيزی بيش از، هم سياسی صرف و هم نظامی صرف است، ولی آنچنانکه -سياسی. است

. ای باشد، بايد آنرا تعريف کرد ای نيست و اگر کيفيت جداگانه کند، کيفيت جداگانه گمان می" خ"رفيق 
ای است که در آن مبارزات نظامی  نظامی بگوئيم که مبارزه - ًال در تعريف مبارزه سياسیاگر مث

بينيم که با نوعی ترکيب مبارزه سياسی و نظامی روبرو هستيم،  زمينه مبارزات سياسی است، باز می

                                                 
کند، به اين دليل  ای به آن نمی بوده، ولی اينکه هيچ اشاره" خ"ين انتقادات در اختيار رفيق اين توضيحات هنگام نوشتن ا. ١ 

" مصاحبه"فعًال آن است که تمام حمله خود را متوجه " مصاحبه"است که همانطور که قبًال و در مقدمه گفتم، سعی منتقدين 
.ند سنگر به کار بگيرندخواهند نيروهای خود را در آن واحد در چ آنها ظاهرًا نمی. کنند

 



-سازمان سياسی.  نظامی-همينگونه است در مورد تشکيالت سياسی. نه با نوع متفاوتی از مبارزه
ظامی سازمانی است که چه از لحاظ کادر و چه از لحاظ سازماندهی، در عين حال قادر است وظايف ن

مشی چنين   سياسی و وظايف نظامی مبارزه را توسط يک سازمان واحد انجام دهد و اينکه خط
مشی، اساسًا سخن از اين   زيرا بدون آن خط. باشد، امری بديهی است سازمانی، مبارزه مسلحانه می
سازمانی است که اهداف " نظامی، -اگر بگوئيم سازمان سياسی. شکل سازمانی مفهومی نداشت

 نظامی -، حتی به تعريف سازمان سياسی"برد سياسی را اساسًا با اتکاء به تاکتيکهای نظامی پيش می
ه به خود را اساسًا با تکي" اهداف سياسی "١٩٣٨آيا حزب کمونيست چين در سال . ايم نيز نزديک نشده

برد و آيا حزب کمونيست چين از نظر تئوری مبارزه مسلحانه در آن  پيش نمی" تاکتيکهای نظامی"
قولهائی از رفيق مائو در  در جای ديگر با ذکر نقل" خ" نظامی بود؟ رفيق -زمان يک سازمان سياسی

نتيجه مورد ارتش سرخ چين در همان دوران دائر بر انجام وظايف نظامی توسط ارتش، به اين 
با درکی " خ"البته رفيق .  نظامی بود-رسد که ارتش سرخ چين در آن زمان يک سازمان سياسی می

تواند به چنين نتايجی هم برسد، ولی بهيچوجه با درک  دارد، می"  نظامی-سياسی"که از سازمان 
ريح اگر رفيق مسعود برای تش.  نظامی تطبيق ندارد-تئوری مبارزه مسلحانه از سازمان سياسی

کند، برای آن است که اين شکل سازماندهی در   نظامی به تجربه کوبا مراجعه می-سازمان سياسی
مسئله بر سر پيشبرد اهداف سياسی با تاکتيکهای نظامی . انقالبات قبلی با اين نقش ويژه وجود نداشته

سط يک نيست، مسئله بر سر آن شکل سازماندهی است که بتواند وظايف سياسی و نظامی را تو
  .سازمان انجام دهد

   
 نظامی -مطلب ديگری که در اين زمينه بايد گفت، اين است که تئوری مبارزه مسلحانه شکل سياسی 

کند که در شرايط معينی از رشد  بينی می داند و پيش سازمان را برای تمام مرحله انقالب الزامی نمی
ق بعنوان ارگان نظامی مبارزه وجود نوان ارگان سياسی و ارتش خلعمبارزه امکان ايجاد حزب ب

البته اين بدان معنا نيست که در تمام طول اين مرحله مبارزات نظامی زمينه و محور مبارزات . دارد
ای از کادرهای حزبی واجد مهارتها و حتی  دهد و باز هم مغاير آن نيست که پاره سياسی را تشکيل می

  . نظامی-توان گفت سازمان سياسی مانهائی نمیمقامهای نظامی باشند، ولی ديگر به چنين ساز
   
، مبارزه ايدئولوژيک درون "مصاحبه"با اينگونه انتقاد از " خ"کنم که رفيق  من گمان می: نتيجه 

اخذ . سازمانی را به کجراه خطرناکی کشانده که هر آينه مهار نشود، نتايج وخيمی به بار خواهد آورد
منطق و غيرمستدل  همانقدر بی" خ"ر مقاله اول از طرف رفيق و قبول آن د" مصاحبه"دو شعار از 

. کار خوبی کرد که در مقاله ديگر اين دو شعار را هم رد نمود" خ"رفيق . است که رد ساير قسمتها
وقتی اصولی برای رد يا قبول وجود نداشته باشد، هم رد و هم قبول، کار آسانی است، ولی رد اين دو 

" مصاحبه"الاقل استواری وی را در راهی که پيش گرفته، و آنهم کوبيدن " خ"شعار از طرف رفيق 
  .دهد است، نشان می

   
  با ايمان به پيروزی راهمان 
  ۶٠ فروردين  

  رفيق نويسنده مقاله از چريکهای فدائی خلق  
   
   

 


