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حوزه هائی از فعاليت . اکنون جنبش کمونيستی ايران زير ضربات سخت ارتجاع قرار دارد
علنی که در اثر مبارزه اخير خلق ما و وضعيت سياسی ناشی از آن بوجود آمده بود، با يورش 

 و آنجا، در همه جا کمونيستها به بهانه های گوناگون در اينجا. سازمان يافته ای مواجه است
با . مورد اذيت و آزار و تعقيب و شناسائی قرار ميگيرند و يا زندانی، شکنجه و اعدام ميشوند

اينهمه، مثل هميشه جنبش کمونيستی ايران خرگوش وار از خواب برميخيزد و دوباره بخواب 
  .ميرود

اين جنبش .  است که در تاريخ کشور ما حيات دارد سال٧٠جنبش کمونيستی ايران بيش از 
فراز و نشيبهای بزرگ و کوچکی را پيمود، اما هيچگاه نتوانست آن کوشش الزم را بکار برد 

اگر گهگاهی جريانات سالمی راه افتادند، يا . )١(تا از اينراه دراز پر حادثه درسهائی بياموزد
  .ره خود تداوم بخشندخيلی زود نابود شدند و يا نتوانستند به سيط

 ميتوان گفت قدمت سلطۀ با کمی گذشت سال ميرسد، ٧٠اگر قدمت جنبش کمونيستی ايران به 
 سال استکه اپورتونيسم چون ٧٠.  سال ميرسد٧٠اپورتونيسم بر جنبش کمونيستی نيز به 

  .بختکی بر سر آن افتاده است و پيکرش را کرخت کرده است
تين گذشته، بدون درس آموزی از گذشته، بدون درک مشخص پس چگونه ميتوان بدون نقد راس

قانونمنديهای حاکم بر اين پروسه، بدون درک مشخص خصايص اصلی آن، عمل و نظر را 
  صيقل داد و به راهيابيهای جديدی دست يافت که فاقد ضعفها و سستيهای گذشته باشند؟

 نيست که تاکنون بر اشتباهات و مسئله اين. را با نقد مارکسيستی يکسان نگيريم" خرده گيری"
ما نقدی را در مد نظر داريم که با نتيجۀ ! کاستی های گذشته انگشت گذاشته نشده است، نه

حاصل از خود، فعاالنه در بازسازی هرچه پر مضمون تر واقعيت حال شرکت ميجويد و 
  .روحی جديد در کالبد واقعيت ميدمد

 که در حيات خود حتی لحظه ای – حزب توده ايران مثًال ساليان درازی است که کميتۀ مرکزی
 آماج حمله و مظهر نفرت اکثريت عظيم عناصر –هم نتوانست پيشرو واقعی پرولتاريا باشد 

اما هنوز جنبش ما فاقد نقد مضمون مشخص ايدئولوژی اين دارو .  لنينيست است–مارکسيست 
 لنينيستی –د مارکسيستی در يک کالم هنوز از مضمون ض. دستۀ سرسپرده و خائن است

همه با جريان مزبور مخالفند، . فعاليتهای اين دارو دسته نقدی جامع و عميق ارائه نشده است
عميق ترين آن . ها در سطح باقی ميماندلاما اوًال محتوای اين مخالفتها يکسان نيست، ثانيًا تحلي

بيشک . د است، محدود ميشودداليل تنها به تکرار انتقاداتی که بر رويزيونيسم خروشچفی وار
ولی بدنبال آن به بازتاب عملی اين انحراف در جنبش خود و . باين حوزه از نقد نيازمنديمما 

اما حرف ما . ارزيابی اندازۀ تأثيرگذاری آن و بررسی عواقب آن نياز صد چندان بيشتری داريم
شاعه اين ايده ها در سطوح مسئله ای که حائز اهميت بسيار است، ا. در اينجا نيز تمام نميشود

بايد کوشش نمود تا ايده های . مختلف جنبش کمونيستی و تبديل اين ايده ها به نيروی مادی است
بايد شرايط و زمينه های ذهنی احيای آنرا نابود . کهنه و انحرافی را به شکست قطعی کشاند

ر واقعيات خارج شده و ساخت، تا آنجا که از حوزۀ تأثيرگذاری در رابطه نيروهای انقالبی ب
  . قادر به ايفای نقشی نباشند

نه آنچه که فقط در (و سياست واقعی ) نه ادعائی (واقعیتنها با نقدی مشخص از ايدئولوژی 
از يکسو ناهماننديهای نظری را . است که ميتوان به يک مرزبندی دقيق رسيد) قطعنامه ميآيد

يها را در پراتيک ترسيم کرد و آنگاه بر روی نشان داد و از طرف ديگر بازتاب اين ناهمانند
. در غير اينصورت ما نميتوانيم از نفی ديالکتيکی سخن بگوئيم. اهميت عملی آن تأکيد ورزيد

دچار آن گشته " !! انقالبی"در غير اينصورت فرجام کار چيزی جز آن نيست که مثًال سازمان 
وده ميدانند، ولی با همان منطقی فکر آنها خود را از پرچمداران آشتی ناپذير حزب ت. است

                                                 
از جمله رفقا مسعود احمدزاده و امير پرويز پويان در اين زمينه ايده های با ارزشی . در اين زمينه کوششهائی ارزنده بعمل آمد. ١

ه، بعللی که شرح آن در اينجا نمی گنجد، فرصت آن پيدا نشد تا اين ايده ها در معرض برخورد جنبش ارائه دادند، ولی متأسفان
  .کمونيستی قرار گيرد و در نتيجه، هيچگاه اشاعۀ وسيع نيافتند



آنها روی ديگر سکه حزب . ميکنند که حزب توده  و با همان روشی کار ميکنند که حزب توده
  .توده هستند

ی که در گذشته بود و آنچه که در حال جريان دارد، جنبش تبدون نقدی از ايدئولوژی و سياس
آنچه که در جنبش . درست و مثبت دهدکمونيستی نخواهد توانست به مسائل عملی خود پاسخ 

اما ميتوان اين . گروه ها و سازمانها از يکديگر است" تشکيالتی"کنونی چشمگير است، جدائی 
به يک . از يک مرزبندی دقيق ديدگاهی ناشی نميشود" تشکيالتی"را نشان داد که اين جدائی 

تيجه ای از بحران معنی ميتوان گفت اين جدائی در سطح وسيعی از جنبش کمونيستی ن
است و حال آنکه از نظر ايدئولوژيک و سياسی بنيادهای بسيار يکسانی بين " روابط"

ابتدا روابط تيره ميشود و به دهها دليل تشکيالتی، دسته های . )٢(گروههای مزبور وجود دارد
البته . بعد در پی پيدا کردن لفافه نظری آن بر ميآيند. درون سازمانها از يکديگر جدا ميشوند

داليل عميق همۀ اينها را بايد در کل جنبش کارگری ايران مورد بررسی قرار داد، که در اينجا 
  .فرصت آن نيست

چگونه ميتوانيم اين همسانی را در ميان بسياری از گروهها و سازمانها نشان دهيم، نه از روی 
وتی کيفی داشت ميبايست بررسی بازتاب عملی اين تفکرات؟ اگر ديدگاههای آنها از يکديگر تفا

هر . آنرا در تفاوت ماهيت و مضمون فعاليت اين گروهها باز مييافتيم و حال آنکه چنين نيست
نقد ايدئولوژيک در حرکت خود بايد به نقدی در جهان بينی برسد و اگر چنين شود، آنگاه 

ت ما از کيفيت رابطۀ فاعل شناخت با واقعيت تغيير ميکند، زيرا نحوۀ نگرش و حد شناخ
در حاليکه چنين تفاوتهای بنيادی، در . واقعيت بر کيفيت رابطۀ ما با آن تأثيری ژرف ميگذارد

  .چگونگی برخورد اين گروهها و سازمانها، مشاهده نميشود
برخورد گروهها و جريانات مختلف درون جنبش کمونيستی با مشی مبارزه مسلحانه هم 

تمام . اه از اين مشی نقدی ديالکتيکی ارائه نداده انداينان هيچگ. )٣(برخوردی جدی نبوده است
نقدهائی را که در ظرف اين هشت سال از مبارزه مسلحانه انجام پذيرفته نگاه کنيد و زحمت 
خواندن آنرا برای يکبار هم که شده تحمل کنيد، آنوقت بالفاصله يک نکته جلب نظر خواهد 

از "  هم استراتژی، هم تاکتيک– مسلحانه مبارزه"کرد و آن اينکه هيچگاه به تحليلی که 
 سياسی جامعه ارائه کرده بود، برخورد نشده است و در ضمن ميبينيد که –اوضاع اقتصادی 

. را رد ميکنند" مشی چريکی"تنها با تکرار يک سری اصول عام و بديهی، بخيال خود 
 لنينيستی، –يستی نويسندگان اين نقدها پس از رونويس کردن اين اصول از روی کتب مارکس

هستی " مشی چريکی"ميکنند و از اينکه توانسته اند با نفی " آسوده"براستی وجدان خود را 
  .خود را اثبات کنند، شاد و سرخوش ميشوند!! مبارزاتی

هيچ مشی سياسی را نميتوان جدا از واقعيات . اما اين هرگز به معنای برخورد جدی نيست
برای رد يک مشی . ر پايه چنين نقدی آنرا رد يا قبول کردمشخص اجتماعی به نقد کشيد و ب

سياسی از موضع پرولتری، بايد با تکيه کامل بر واقعيات مشخص اجتماعی و درک قانونمندی 
و جهت آن نشان داد که ديناميسم های اجتماعی در آن بازتاب نيافته اند تا مشی مزبور بتواند 

ميک خويش را نيز تضمين نمايد و در نتيجه مشی ضمن حفظ محتوای پرولتری خود، رشد دينا
تنها چنين نقدی، . مزبور قابليت حل عملی مسائل مبارزه و پيشبرد اهداف مورد نظر را ندارد

نقدی زنده است و قادر است تا جنبش را چه از نظر عملی و چه از نظر نظری به غنای 
  .عاليتری برساند

                                                 
 که ما خود وقتی می گوئيم اين گروهها بنيادهای يکسانی دارند، به اين معنی نيست. بهتر است در همينجا نکته ای را روشن کنيم. ٢

ما اعتقاد داريم، در تحليل نهائی، از نظر عملی اکثريت گروهها و سازمانها از ديدگاه حزب توده حرکت . اين بنيادها را تأئيد می کنيم
اينکه هنوز ايده هايشان انسجام و سيستم الزم را ندارد مسئله ای نيست، اينرا  زمان حل خواهد کرد و همراه با پيشرفت . می کنند

  . بش و قطب بندی هر چه صريح تر نيروها، واقعيات پنهان امروزی هر چه بيشتر رخ خواهند نمودجن
می توان گفت عدم برخورد جدی با مسائل مطروحه، از خصوصيات بارز اکثر گروهها و سازمانهای درون جنبش کمونيستی . ٣

  . است



اينان . اند"عقل سليم" اين ايراد را گرفت که پيروان ميتوان به بسياری از گروهها و سازمانها
در برخورد با مسائل و واقعيات عمدتًا به توانائيهای ذهنی، سطحی و تجربه محدود خود تکيه 

در " جور"در واقعيت زنده و گسترده آنچه را که با عقل آنها .  نه به عقل مارکسيستیميکنند،
واقعًا تا چه حدی " عقل سليم"پرسند محتوای اين نميآيد، نميپذيرند، بدون آنکه از خود ب

 لنينيستی است و تا چه اندازه توانسته تجربيات غنی مبارزه را در خود ذخيره –مارکسيستی 
بسياری از همين گروهها و جريانات درون جنبش کمونيستی از فقدان يک تحليل جامع از . کند

ظاره به جای خالی آن به ندبه و زاری  اجتماعی کشورمان مينالند و با ن–شرايط اقتصادی 
اما بايد از خود پرسيد چه کسانی بايد باين کار مبادرت ورزند و گناه اين فقدان بر . مينشينند

گردن کيست؟ آيا اين ناله ها را ميتوان دال بر احساس مسئوليتی جدی دانست؟ بدون شک نه، 
چنين . زمينه صورت نگرفته استزيرا تاکنون هيچگونه برخورد جدی از جانب آنها در اين 

چنين فقدانی "!! وجود" ميتوان با – عليرغم تمام آن شکوه ها –مينمايد که از نظر اينان 
  . بدرستی کار کرد

بنظر ميرسد درک . خود دارند!!  لنينيسم نيز برخوردی خاص–جريانات مزبور با مارکسيسم 
همانا تکرار جزء به جزء تجربه انقالبات  لنينيسم با شرايط ويژه، –آنها از انطباق مارکسيسم 

آنها فکر ميکنند اگر ما تجربۀ روسيه را با همان روند و همان مشخصات تکرار . بزرگ است
کنيم، يا اگر تجربۀ چين و ويتنام را با همان مختصات پياده کنيم، آنوقت بمعنی آنستکه 

همين منطق تفکر آقايان را وا . م لنينيسم را با واقعيت مشخص ايران تطبيق داده اي–مارکسيسم 
" عصر لنين تصوری از جنگ توده ای طوالنی نداشت"ميدارد تا اگر کسی پيدا شد و گفت 

و " لنين مورد بی التفاطی قرار گرفته است"دلشان بدرد آيد و اشک ريزان ندبه سر دهند که 
از آنجا که . يدهندلنين را از سطح يک انقالبی کبير به سطح يک غيب گو تنزل مبدين ترتيب 

 لنينيسم با شرايط مشخص را همچون يک تطبيق هندسی تصور –اينان تطبيق مارکسيسم 
  . ميکنند، در نتيجه الگوسازی جزو خصايص بارز شيوه تفکرشان ميشود

" عام"ما گفتيم اين گروهها در برخورد با مشی های سياسی مختلف با تکرار يک سری اصول 
. بدون آنکه رابطۀ زندۀ بين آن اصول و فعاليتهای خود را نشان دهند. دآنرا قبول يا رد می کنن

الگوسازی شيوۀ اصلی .  اجتماعی مينالند–گفتيم که از فقدان يک تحليل جامع اقتصادی 
 لنينيسم را با شرايط ويژه همچون يک تطبيق هندسی می –تطبيق مارکسيسم . تفکرشان است

جزء تجربه ای که در رأس آن حتمًا رفقای کبيری فهمند و از نظر عملی تکرار جزء به 
از اينها چه نتيجه ای ميتوان گرفت؟ در آنچه که گفته . )٤(همچون لنين و مائو قرار داشته اند

شانه خالی کردن از ارائه تحليل شد يکی از خصايص اصلی اين جريانها نمودار می شود و آن 
 مشخص بميان ميآيد، جای آقايان خالی هر جا که پای تحليل. واقعيت مشخص استمشخص از 

در آثار آنان جز جمله پردازی و عبارت پردازيهای بی روح و احکامی که در پس آن . است
در واقع بمعنی " اصول عام"تأکيد اينان بر . هيچ دليلی نميآيد، چيز ديگری يافت نميشود
قط و فقط برای فرار از  لنينيسم نيست، بلکه ف–وفاداری واقعی به جوهر انقالبی مارکسيسم 

 تمايالت عملی حقير خود را اصول عامآنها در حقيقت با توسل جستن به . تحليل مشخص است
اما اينکه چگونه اين . تئوريزه می کنند و نميخواهند پراتيک خود را هر چه انقالبی تر سازند

 عوامل ذهنی حکم ميتواند به يک نيروی مادی در کل جنبش کمونيستی تبديل شود به يک سری
  . و عينی بستگی دارد

از نظر ذهنی درک درست و قابليت ذهنی برای تلفيق اصول عام با وظايف مشخص سياسی از 
در رابطه با ضرورت و " وظيفه" لنينيسم –از نظر مارکسيسم . جمله عوامل بسيار مهم است

ين وظايف سياسی در بنابرا. پديدۀ اجتماعی مورد نظر تعيين ميشودامکانات بالقوه و بالفعل 
در متن . رابطه با اوضاع مشخص سياسی و ضرورت و امکانات نهفته در آن تعيين می شود

                                                 
  .م جزو رهبران بزرگ به حساب نمی آيدالبته تازگيها از نظر بسياری از اين جريانات، رفيق مائو ه. ٤



چنين شيوۀ تفکری است که شيوه های عمل در رابطه با نيروهائی که بالفعل عمل می کنند، 
اين ذهن . پس تعيين وظايف نه در حيطۀ ذهن، بلکه به حيطۀ عين تعلق دارد. تعيين ميگردد

است که مضمون " آقای واقعيت"اين " پاولف"نيست که وظايف را تعيين می کند، بلکه بقول 
  . اين وظايف است" کشف"آنرا تعيين مينمايد و آنچه بر عهدۀ ذهن ميماند 

اما چنين برخوردی با مسئله اوًال محتاج به تحليل مشخص از اوضاع است و اين خود يک 
نتيجه اين : اما برای کسانی اين مسئله نيز مطرح است که. روح دلير و خستگی ناپذير ميخواهد

 که در –تحليل چه ميشود؟ آيا نتيجه آن، تمايالت عملی آنها را نفی نميکند و اين تمايالت عملی 
 خود سد و مانعی برای دستيابی به شناخت درست –زير توضيح بيشتری در اينمورد ميدهيم 

  واقعيت ميشود؟
 و در مقياس کلی، جنبش توده ای بايد آنچنان گسترش و عمقی بيابد که ثانيًا، جنبش پرولتری

عمًال بقای هر سازمان و گروه را در رابطه با خود به درک صحيح مسائل مشخص مشروط 
. کند و عمًال هرگونه توهم و ذهنيگری را زائل نمايد و آنرا از عملکرد اجتماعی قوی باز دارد

ت که ميتواند اپورتونيسم را از آخرين سنگرهايش بيرون کشد تنها و تنها اين نيروی سترگ اس
درون جنبش کمونيستی ايران، و آنرا خلع سالح نمايد و در رابطه با بسياری از جريانات 

  . بطور واضح و روشنی تمايالت عملی آنها را برمال سازد
خت درست و باری، تا وقتی مسئله اين باشد که رابطه خود را با واقعيت نه بر اساس شنا

صحيح از آن، بلکه بر اساس تمايالت ذهنی و عملی خود تنظيم کنيم، ديگر نياز مبرمی به 
. تحليل مشخص نداريم، بلکه کافی  است تا برای اين تمايالت از البالی متون لفافه ای پيدا کنيم

ين  اصول عام، همواره خصلتی تجريدی دارند، بهم!!بکار ميآيد" اصول عام"و اينجاست که 
از آن، تمايالت ضد انقالبی را "!! خاص"جهت اين امکان را فراهم ميآورند تا با تفسيری 

را بخوانيد ببينيد چگونه در تأييد رفرم شاه از قوانين " کميته مرکزی"آثار . بجای انقالبی جا زد
  . ديالکتيک و آموزشهای لنين سوء استفاده می کند

در آنجا، بجای آنکه اصول .  جو خاصی مسلط استبر بخش عظيمی از جنبش کمونيستی ايران
زيرا که ( باشند، بجای آنکه اين اصول مضمون کلی پراتيک انقالبی باشند عملعام رهنمای 

اگر بر روی . ، تنها به لفافه ای بی معنی و بی روح تبديل ميشوند)خود اين اصول انقالبيند
الی کردن از زير بار پراتيک انقالبی مبارزه ايدئولوژيک تأکيد ميشود، تنها بخاطر شانه خ

اين گفته وقتی اثبات ميگردد که به مضمون صحت . است و نه برای هرچه غنی تر ساختن آن
  .مبارزه ايدئولوژيکی پيشنهادی آنان توجه کنيم

برای اولين بار رفيق کبيرمان مسعود احمدزاده بر اين نقطه ضعف بزرگ جنبش کمونيستی 
خالصه ما : "او نوشت. نظر صريح خود را در اين مورد ابراز داشتايران انگشت گذاشت و 

در اين جنبش کمونيستی بين المللی امروز که اساسًا در کشورهای زير سلطه جريان دارد، 
کمتر با آثار تئوريکی نظير کاپيتال، آنتی دورينگ، و يا ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم روبرو 

يست که از نقطه نظر تئوری ناب، جنبش کمونيستی بين المللی که آيا اين امر مبين آن ن. ميشويم
 به کار بپردازد؟بطور کلی با عمل مستقيم انقالبی روبروست نه فرصت و نه نياز آنرا دارد که 

  "آيا اين امر نميرساند که ما بيش از هر وقت به پراتيسين احتياج داريم تا به تئوريسين؟
باين معنا که هم ). و دارد(رتونيستها خاصيتی دوگانه داشت اين جمالت رفيق مسعود برای اپو

آنها در نزد خود شادمانه و در مقابل جنبش با لحنی . باعث اندوه و هم باعث شاديشان ميشد
رفيق مسعود احمدزاده از اهميت تئوری ميکاهد، برای آن ارزش : "اندوهبار ندا در ميدادند که

نبه های مبارزه طبقاتی را که بزرگان ما آنهمه بر آن تأکيد قائل نميشود، و بدينوسيله يکی از ج
: آنها اين جمالت را اينگونه تفسير می کردند". ميکردند، از ياد ميبرد و بالکل انکار می کند

و پشت بند آن جمالت باال را با ". رفيق مسعود می گويد تئوری بی تئوری، همه چيز عمل"
 اينرا – از اين بگذريم که اپورتونيستها چه می کنند ).و ميخوانند(صدای بلند ميخواندند 



معنای واقعی اين جمالت چيست و در پس آن چه :  بيائيد از خود بپرسيم–خودشان هم ميدانند 
  ايده اساسی نهفته است؟

يکی رابطۀ عام و خاص و : در اين قسمت بر دو مسئلۀ اساسی انگشت ميگذاردرفيق مسعود 
  .تيکديگری رابطۀ تئوری و پرا

در حقيقت اين ... رفيق مسعود با اشاره به کتابهای بزرگی چون کاپيتال، آنتی دورينگ و 
مفهوم را بيان می کند که مضمون کلی و خطوط کلی فعاليت ذهنی و عملی روشن شده است و 

  . اکنون آنچه ميماند پيوند زدن اين مضمون و خطوط کلی با شرايط خاص و پراتيک است
 ندانم کاری گير کرده بود و در چنين چنبرا نداشتيم، پرولتاريا همچنان در اگر مارکسيسم ر

شرايطی وظيفه تاريخی پيشاهنگان واقعی پرولتاريا اين بود که تا وضعيت او را در منظومۀ 
بدون چنين کوششی . روابط طبقاتی جامعه تعيين کنند و همچنين شرايط رهائی او را نشان دهند

بی امکانپذير نبود، بهمين جهت اثری چون کاپيتال بيرون ميآيد و جهت پراتيک آگاهانه انقال
و انجام اين وظيفه تبلور خود را در فعاليتهای شديد . حرکت پرولتاريا را تعيين می کند

 و هر چه غنی تر ساختن آن و جهان بينیدر دفاع از يک ... ماترياليسم و . تئوريک يافت
ابطۀ پرولتاريا با ديگر طبقات خلقی در مبارزه ضد دمکراسی نوين بيان صريح چگونگی ر

اين آثار که تبلور تجربيات و بررسی علمی پرولتاريا و نمايندگان فرهيختۀ . امپرياليستی است
آنست، مضمون کلی فعاليت انقالبی را تعيين کرده اند و از اين پس حتی گسترش هرچه بيشتر 

 و ايدئولوژی پرولتاريا معلوم است، مسئله اکنون جهان بينی.  استپراتيک انقالبیآنها در گرو 
در يک کشور مشخص و راهيابيهای عملی مشخص برای بر سر تعيين وضعيت پرولتاريا 

پيدا کردن مسئله بر سر تلفيق عام و خاص است، نه بر سر تعيين و . رهائی اوست
 از دست نداده از نظر رفيق مسعود اصول عام ارزش واالی خود راپس، . قانونمنديهای عام

استفاده انقالبی از اين اصول در حل مسائل اند، بلکه آنچه او بر روی آن اصرار ميورزد، 
درست برخالف اپورتونيستها که خود را در محدودۀ اصول عام زندانی می کنند . جامعه است

  . و از آن فراتر نميروند و در نتيجه نميتوانند جوهر انقالبی اين اصول را دريابند
آيا اين امر نميرساند که ما بيش از هر وقت به پراتيسين : "ينسان وقتيکه رفيق مسعود ميگويدبد

اين هرگز بمعنای انکار نقش تئوريسين نميتواند باشد، بلکه در " احتياج داريم تا به تئوريسين؟
مسئله اينست که کار يک تئوريسين جمعبندی قوانين کلی . ارتباطی تنگاتنگ با ايدۀ باالست

اعتقاد رفيق مسعود بر اين بود که اين تئوری عام وجود دارد، آنچه برای ما باقی ميماند . است
آنچه ميماند استفاده عملی و . گام گذاردن از اين حيطۀ يعنی حيطه تئوری، به حيطۀ عمل است

  . انقالبی از اين تئوری انقالبی است و نه طوطی وار حفظ کردن متون
افيست نگاهی به اسناد جنبش کمونيستی بيافکنيم تا کم شدن اهميت ک: "رفيق مسعود می گويد

نتيجه بالواسطه مبارزه تئوريک ".  عملی دريابيم–تئوری را در مقايسه با مبارزه سياسی 
برای پرولتاريا بعنوان اينکار . دگرگون کردن رابطۀ شناخت شناسانۀ انسان با واقعيت است

اقی ميماند تغيير عملی روابط عينی است و اين بر عهدۀ يک طبقه انجام پذيرفته است، آنچه ب
ا از طريق پراتيک است ک ميتوان روابط موجود را واقعًا هتن. مبارزۀ سياسی عملی است

 را نشان ميدهد، پراتيک مضمون و جهت اين تغيير و تحوالتدر حاليکه تئوری . دگرگون کرد
 است، پس بايد آنرا به حوزۀ عمل کشاند تئوری در دسترس.  اين تغيير و تحوالت ميباشدموجد

  . و با رهنمائی آن، واقعيت را تغيير داد
بخش عظيمی از جنبش کمونيستی ايران، مبارزۀ ايدئولوژيک را از مبارزۀ سياسی عملی جدا 

 لنينيسم مبارزۀ ايدوئولوژيک جدا از مبارزۀ سياسی و –در حاليکه از نظر مارکسيسم . می کنند
در ضمن در همينجا بايد به . ونه ارزش انقالبی خود را از دست ميدهدمنفک از آن هرگ

خصوصيتی که آنرا از چگونگی . خصوصيت ديگر مبارزۀ ايدئولوژيک پرولتری توجه کرد
مبارزۀ ايدئولوژيک ديگر طبقات متمايز ميسازد و آن اينست که اين مبارزۀ وحدت نيروها را 

ها، تصحيح تفکر و بينش و پااليش شناخت آنها در گرو دگرگون کردن جهت گيری اين نيرو



اين مبارزه در پی آن نيست که تنها با جايگزينی يک سلسله ايده ها . نسبت به واقعيت ميداند
بجای يک سلسله از ايده های ديگر به نيروی مادی خود بيفزايد، بلکه غير از اين، درستی اين 

بدينترتيب مبارزۀ .  نيز مطرح استايده ها يعنی انطباق حتمی آنها بر واقعيت عينی
ايدئولوژيکی که در درون جنبش کمونيستی جريان دارد، با اين اهداف انجام ميگيرد که با 
دگرگون کردن بينش و شناخت افراد با واقعيت و منطبق ساختن آن با واقعيت به يگانگی افراد 

ولی اساسًا ورت ميپذيرد، و اين دگرگونی اگر چه به اشکال گوناگون ص. با يکديگر دست يابد
مبارزۀ ايدئولوژيک با اين . اين پراتيک انقالبی است که آنرا هرچه بيشتر ممکن ميسازد

سالحی برای صيقل دادن هرچه بيشتر پراتيک، . خصوصيات برای پرولتاريا يک سالح است
  . برای پيشبرد هرچه قاطعتر مبارزۀ طبقاتی و نه چيزی غير از اين

 شد، از موضع پرولتری، مبارزه ايدئولوژيک محتوای اصلی خود را بايد از بنابر آنچه گفته
وضعيت خاص پرولتاريا و مشکالت و معضالتی که در پراتيک مبارزاتی او وجود دارد 

  .آنطور که اپورتونيستها می فهمند"! اصول عام"بگيرد، نه احکام مجرد و 
و حاصل بررسی حرکت اجتماعی و اصول عام که خود جمع بست تجربيات پرولتاريای جهان 

از آن جمله جامعه سرمايه داری است، محتوای مشخص خود را تنها در درک و فهم وضعيت 
منظومۀ روابط عينی مشخص با آن خاص و مسائل مشخصی می يابد که پرولتاريا در يک 

  . درگير است
 از اين تفرقه بر آنستکه به وحدتی عميق برسد وبراين اساس اگر جنبش کمونيستی ايران 

رهائی يابد، تا آنجا که به مبارزۀ ايدئولوژيک مربوط ميشود، بايد مضمون مبارزۀ ايدئولوژيک 
خود را در جهت مسائل مشخص جامعه ايران و مسائل مبارزۀ طبقاتی و ملی آن قرار دهد و 

ه مبارزۀ ايدئولوژيک بر سر مسائل مشخص هموار. با تمام انحرافات رنگارنگ مبارزه کند
 لنينيست ها اجتناب ناپذير ميگرداند و حال –رجوع به اصول عام را از جانب مارکسيست 

  .آنکه مبارزۀ ايدئولوژيک بر سر اصول عام لزومًا به مسائل مشخص بالفعل کشيده نميشود
بايد مضمون آن روشنگر . مبارزۀ ايدئولوژيک بايد در خدمت مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا باشد

شيوه های مبارزاتی طبقۀ کارگر برای نيل به اهداف فوری و تاريخی او مضمون عملی و 
  . در غير اينصورت مبارزۀ ايدئولوژيک فاقد هرگونه عملکرد انقالبی است. باشد

 به اصول عام و تبديل آن به محور مبارزۀ ايدئولوژيک، جدا از مسائل مشخص صرفتوجه 
 لنينيست به مطالعه –تا نيروهای مارکسيست اجتماعی و مبارزاتی جامعۀ ما، مانع از آن شد 

و در نتيجه آمادگی های الزم را برای پيشبرد حرکت . جدی اوضاع و احوال جامعۀ ما بنشينند
" نقشه"بهمين جهت هر ضربۀ کوچک آنها را غافلگير می کند و . خود از پيش تدارک ببينند

ر پروسه را از نو آغاز کنند، و اين آنها مجبور ميشوند هر با. های آنها را نقش بر آب ميسازد
بدين ترتيب فرصت ادامه کاری که شرط . نيز بعلت فشارهای عينی نيمه کاره متوقف ميشود

اين نتيجه از آنجا حاصل می شود که برنامه ريزی . ضرور مبارزۀ سياسی است از بين ميرود
واقعيت تنظيم نميشود، آنها بر حسب محاسبات عينی نيروهای واقعی عمل کننده، در " نقشه"و 

  .بلکه فقط طرح ريزی آنها بر ذهنيات دور از واقعيت آنان متکی است
بايد فهميد که اصول تنها جهت . بايد اصل تلفيق عام و خاص را بدرستی فهميد و آنرا بکار برد

بايد توانائی پيوند زدن بين اصول کلی و درست را با شرايط مشخص . حرکت را نشان ميدهند
بايد دانست آميزه عينی عام و خاص به فعاليت مادی خود انسانها نيز بستگی . پيدا نمودسياسی 

در بسياری مواقع آنها هستند که بايد با پراتيک خود آنچنان زمينه ای را ايجاد کنند . پيدا می کند
  . که شرايط الزم برای يگانگی مادی عام و خاص فراهم آيد

  
  

به رفقای خود توصيه کنيم که امر آموزش تئوريک را چگونه بر اساس آنچه گفته شد ميخواهم 
بدون شک هر کسی که موضع پرولتری را اختيار می کند موظف . و با چه بينشی جلو ببرند



ترديدی نيست که بدون اين سالح، يعنی . به آموختن تئوری عام انقالب پرولتری است
پرولتاريا را به پيش برد و به نتيجۀ  لنينيسم انقالبی، نميتوان مبارزه طبقاتی –مارکسيسم 

اما مهم . نمی توان مسائل اجتماعی را در جهت آرمانهای اين طبقه حل نمود. مطلوب رساند
اينست که به چه شيوه ای اين امر را انجام دهيم و از لحظۀ آغاز با چه بينشی پروسه را آغاز 

  . کنيم
ف کتابهای کالسيک، آثار مارکس، آنچه که در آموزش تئوريک معمول است، در مطالعه صر

البته آموزش . ، تلنبار کردن يک سری نقل قول در ذهن خواننده است...انگلس، لنين و 
 لنينيسم بدون خواندن دقيق آثار بنيانگذاران مکتب مزبور، امکانپذير –تئوريک مارکسيسم 

وزش مارکسيسم اما صرف خواندن و مطالعه و حفظ کردن متون نمی تواند به معنی آم. نيست
 لنينيسم صحبت –مفهوم آموزش، بخصوص وقتی از آموزش مارکسيسم .  لنينيسم تلقی شود–

 نيروی هپروسۀ تبديل شناخت بدر تحليل نهائی پروسۀ آموزش، . می کنيم، از اين فراتر ميرود
 ددر پروسۀ آموزش چيزهائی را که فرا ميگيريم بايد بازتاب آنرا در عمل خو.  استمادی
 لنينيسم را فرا می گيريم تا آنرا در تمام شئون زندگی خود جاری سازيم و –مارکسيسم . بيمبيا

بنابراين معيار تعيين کيفييت . در مبارزۀ طبقاتی همچون سالحی برنده از آن استفاده کنيم
آموزش ما به اين امر بستگی دارد که تا چه حد محتوای واقعی آن ايده ها را جذب کرده و تا 

ممکن است ما دهها کتاب .  آن را به نيروی مادی در  وجود خود تبديل کرده ايمچه حد
فراوان بخوانيم، يعنی واقعًا به مغز خود فشار بياوريم تا "! دقت" لنينيستی را با –مارکسيستی 

يعنی پس از آن که آنها را به اتمام رسانديم، . آنرا بفهميم، ولی نهايتًا چنين امری تحقق نپذيرد
به عبارت ديگر ادارک .  لنينيسم نباشد که بر ذهن ما سلطه يافته است–مارکسيسم اين 

اين واقعيت را در تمام زندگی روزمره خود و در .  لنينيستی پيدا نکرده باشيم–مارکسيستی 
احوال اطرافيان خويش و يا با نگاه به آکادميسين های بزرگ و کوچک شرق وغرب ميتوانيم 

  . مشاهده کنيم
مارکس در قبال . مسئله بارهای بار اشاره کردندارکس و انگلس و بعدها لنين به اين خود م

جوانانی که خود را مارکسيست ميدانستند و بخيال خود آثاری در جهت اثبات درستی تزهای 
من : " خيلی ساده و به طنز گفت– اما با درکی ساده انگارانه –مارکس بيرون ميدادند 

تئوری ما شريعت جامد نيست، بلکه : "س بارهای بار تأکيد کرد کهانگل". مارکسيست نيستم
  .و لنين مکررًا در مقابل اپورتونيسم بر اين امر تأکيد ورزيد". رهنمای عمل است

آموزشی قالبی . آموزش آن نيز آموزشی جامد نيستنباشد، آنگاه " شريعت جامد"اگر تئوری 
تکرار بجا و نابجای آن، امر آموزش را تحقق نمی توان با حفظ قسمت هائی از متون و . نيست

و اگر تئوری رهنمای عمل باشد، پس خود را همچون کتاب گشوده ای باز . يافته فرض کرد
اين . می گذارد تا در ارتباط با واقعيت و نتايج حاصل از عمل هر چه بيشتر خود را غنی سازد

با شرايط مشخص را محفوظ نگاه تئوری، بعلت بينش انقالبی خود همواره امکان تطبيق خود 
حقيقت مشخص است، مجرد : "تنها چنين تئوريست که می تواند بر درفش خود بنويسد. ميدارد
آموزش ما دگم نيست، بلکه : "تنها چنين تئوريست که می تواند جسورانه ندا در دهد که". نيست

   ...).  درباره برخی از خصوصيات–انگلس، به نقل از لنين " (رهنمون عمل است
 لنينيسم از مکتب خود ارائه می دهند نمی –پس با اين توصيفی که خود بنيانگذاران مارکسيسم 

توان تئوری مزبور را در يکرشته نقل قول های بلند و کوتاه خالصه کرد، نمی توان آنرا تمام 
م، بلکه ما مارکسيسم را بعنوان يک علم تمام شده نمی بيني: "لنين خود می گويد. شده فرض کرد

نقل بمعنی " ( مارکس و انگلس ريخته شده استسطآنرا علمی ميدانيم که پايه های اساسی آن تو
اگر درک ما .  لنينيسم است–همه اينها نشان دهنده پتانسيل انقالبی تئوری مارکسيسم ). از لنين

ميتوانيم  لنينيسم در رديف کردن و از بر کردن نقل قولها باشد، هرگز ن–از آموزش مارکسيسم 
  . لنينيسم نائل آئيم–به درک واقعی مارکسيسم 



 لنينيسم – لنينيسم چيست؟ آموزش مارکسيسم –پس معنی فراگيری و يا آموزش مارکسيسم 
 لنينيسم از آن – که مارکسيسم ديدگاهیيعنی جذب جهان بينی ماترياليسم و ديالکتيک يعنی فهم 

بايد .  لنينيسم–طبقاتی و انقالبی مارکسيسم به واقعيات اجتماعی مينگرد؛ يعنی فهم جوهر 
 لنينيسم را بيرون کشيد و بعد با –کوشش نمود تا نحوۀ برخورد طبقاتی و معرفتی مارکسيسم 

تنها در اينصورت ما قادر خواهيم بود . همان ديدگاه با واقعيات اجتماعی مشخص برخورد نمود
سم آنرا با واقعيت مشخص و زنده تطبيق  لنيني–تا همواره ضمن حفظ جوهر انقالبی مارکسيسم 

دهيم و بر اساس آن، پراتيک خود را بنحوی هدايت کنيم که در جهت ايدئولوژی و آرمانهای 
  . پرولتری باشد

مارکس و انگلس اعتقاد داشتند که انقالب . ميتوان با برخی مثالها، مسئله را روشنتر بيان کرد
.  لنين تز انقالب در يک کشور واحد را مطرح کرد.پرولتری در کل اروپا بايد انجام پذيرد

اما امروز، لنينيسم . اپورتونيستها با استناد به آثار مارکس و انگلس، او را به باد انتقاد گرفتند
. در اينجا مسئلۀ اساسی انقالب پرولتری بود. مکمل مارکسيسم گشته و از آن جدائی ناپذير است

زيستند، آنچنان شرايطی بود که تحقق اين امر را در شرايطی که مارکس و انگلس در آن مي
شرايط در زمان لنين عوض شده بود و در نتيجه امکانات نيز . اروپا مطرح ميکردسراسر 

لنين توانست اين تغيير شرايط را . امکان انقالب در يک کشور واحد پيدا شده بود. تغيير يافتند
 يعنی برپا کردن انقالب پرولتری را جامۀ درک کند و در نتيجۀ آن، مسئله اصلی و اساسی،

خود را محدود به يک نظر ) به هر علت که ميخواهد باشد(اما اپورتونيستها که . عمل بپوشاند
 نمی توانستند اين امر را درک کنند و در نتيجه ،مشخص دربارۀ شرايط مشخص نموده بودند

  .  به مقابله با آن برخاستندهمواره در عقب جنبش پرولتری قدم بر می داشتند و گاه حتی
يعنی در جنبش بين المللی کمونيستی، از جمله در ايران، اپورتونيستها همواره از اين تفاوت، 

، سوءاستفاده  و تبلور مشخص اين ديدگاه در شرايط مشخص لنينيسم–مارکسيسم تفاوت ديدگاه 
سازمانها و " خبرگان" مجلس مثًال در ايران بهنگام انتخابات نمايندگان. های فراوانی نمودند

آنها برای اثبات . گروههای بسياری، بعلت تمايالت عملی خود قصد شرکت در آنرا کردند
چه کردند؟ آنها .  لنينيسم بيارايند–درستی کار خود مجبور بودند تا آنرا به جامۀ مارکسيسم 

و . )٥( را توجيه نمايندنقل قولهائی از او، کار خود" انتخاب"بسراغ کتابهای لنين رفتند تا با 
حال آنکه حتی در همان آثاری که اين نقل قولها از آن بيرون کشيده شده، لنين با وضوح تمام 

  . مارکسيستها را راجع به مسئله مزبور بيان کرده استديدگاه
 لنينيستی و تبلور –بايد با دقت فراوان اين تفاوت را درک کرد؛ تفاوت بين ديدگاه مارکسيستی 

 بايد همواره بايد حفظ شود، و همواره لنينيسم – مارکسيسم ديدگاهدر حاليکه . آنرامشخص 
. بکار گرفته شود و در تمام طول پروسۀ مبارزاتی يک فرد يا يک سازمان ثابت و پايدار بماند

مورد بررسی و کنکاش قرار  توانند بعنوان تجربيات انقالبی اظهار نظرهای مشخص تنها می
  . گيرند
 لنينيسم، يادگيری نحوه نگرش نسبت به واقعيات –ين هدف از آموزش تئوری مارکسيسم بنابرا

 –آموزش تئوريک مارکسيسم . اجتماعی و درک جهت و مضمون پراتيک طبقۀ کارگر است
آموزش تئوريک بايد ما را قادر سازد تا هر چه .  برای عمل استولنينيسم در نهايت بخاطر 
اعی را بشناسيم؛ هر چه بهتر بتوانيم مضمون طبقاتی اين واقعيات را بهتر بتوانيم واقعيات اجتم

تعيين کنيم؛ هرچه بهتر بتوانيم مبارزۀ طبقۀ کارگر را منطبق با اين واقعيات تنظيم کنيم؛ هرچه 
  . بهتر بتوانيم عمل خود را صيقل دهيم و جلو ببريم

م خود را برای تقويت تفکر  لنينيسم بايد تمام ّه–پس در پروسۀ آموزش تئوريک مارکسيسم 
می توان گفت هستۀ .  و انقالبی آن مبذول داريمدرک جوهر طبقاتی لنينيسم و –مارکسيسم 

                                                 
تشريح " فريب توده هاست؟" خبرگان"چرا شرکت در مجلس فرمايشی "ما نظرات خود را در اين مورد در جزوه ای به نام . ٥

  .نموده ايم



همانطور .  لنينيسم فراگيری جهان بينی ماترياليسم ديالکتيک است–اصلی آموزش مارکسيسم 
ک شرايط مشخص که گفته شد، نبايد در امر آموزش خود را به اين يا آن ايده ای که انعکاس ي

است محدود نمائيم و بعد قصد آن کنيم تا آنرا طابق النعل بالنعل در دل يک واقعيت ديگر پياده 
  .کنيم

 لنينيسم و برخورد با مسائل مشخص، در ذهن –برخی از رفقا بين آموزش تئوريک مارکسيسم 
اول تئوری : "نندآنها مراحل کار خود را اين گونه فرمولبندی می ک. خود شکاف ايجاد می کنند

اين فرمول کامًال نادرست و ". عام را فرا می گيريم، بعد بسراغ مسائل مشخص می رويم
  .اساسًا فاقد جوهر انقالبی است

هيچگاه نبايد آموزش تئوريک را از مسائل زنده اجتماعی، منجمله از مسائل موجود در درون 
 کنيم، هماهنگی ذهن و حرکت عين را اگر ايندو را از يکديگر جدا. جنبش کمونيستی، جدا کرد

بايد آموزش عام را در . نمی توانيم حفظ کنيم و همواره از انجام عمل انقالبی محروم می مانيم
بايد در همان حد توانائی از طريق پرس و جو، از طريق . رابطه با مسائل خاص پيش برد

نحوۀ برخورد : "د پرسيدمطالعه و برخورد با افراد، مسائل موجود را شناخت و بعد از خو
و بر اين مبنا برای يافتن جواب درست و ".  لنينيستی با اين مسئله چگونه است؟–مارکسيستی 
 لنينيسم رجوع کرد و آن مسائل را در جهت اين مکتب – مسئله مزبور به مارکسيسم حل عميق

حتوای واقعی  لنينيسم م–تنها در اينچنين پروسه ايست که آموزش مارکسيسم . فکری حل کرد
و بعلت وجود همين رابطه است که آموزش . ... و مضمون زنده خود را نشان خواهد داد

 لنينيسم پايان ناپذير است و همچون کتابی هميشه گشوده، در مقابل ما قرار می –مارکسيسم 
  . گيرد

د اين  لنينيسم، از همان ابتدا باي–ولی هر نوآموز مارکسيسم . بدون شک، اين کار مشکل است
 لنينيسم يک پروسه پيچيده و –واقعيت را قبول کند و بپذيرد که آموزش تئوريک مارکسيسم 

اما بايد اينرا هم در نظر داشت که بشرط کوشش . نبايد آنرا آسان گرفت. کاری طاقت فرساست
مهم آنست که آنرا جدی گرفت، مشکالت آنرا . و پيگيری می توان بر تمام مشکالت فائق آمد

مارکس در جمالتی زيبا به بهترين وجهی اين ايده را بيان کرده . کرد و از آنها نهراسيدتحمل 
 وجود ندارد و فقط کسی که خستگی ناپذير  عريضی)٦(شاهراهدر عمل هيچ : "او نوشت. است

 –مارکسيسم ". از راههای سنگی آن صعود می کند، قادر است به قلل پر تالءلوء آن دست يابد
بايد کوشش نمود تا از درک ساده انگارانۀ آن دوری . تب عميقًا علمی استلنينيسم يک مک

تنها در . جست و برای بکارگيری آن در شناخت واقعيات و نفوذ تا اعماق آن سعی فراوان نمود
  . اينصورت است که می توان به پراتيک نيز عمق و غنا بخشيد

اينها از . تنبلی ذهن، کم حوصلگی و تمايالت حقير عملی. در اينراه موانعی وجود دارد
 لنينيسم به –کار تئوريک در چارچوب مارکسيسم . مهمترين موانع در راه آموزش تئوريک اند

در حاليکه يک ذهن تنبل . بررسی های مکرر، به تحقيق و به آزمونهای متعدد احتياج دارد
يک ذهن تنبل بيشتر گرايش بدان دارد تا برای . چنين پروسه ای را تحمل کندهرگز نمی تواند 

رها شدن از بند مشکالت و آسودگی خاطر به همان اولين نتايج حاصله بسنده کند و بدين 
  . ترتيب فرصت تحقيق و تأمل بيشتر را بخود نمی دهد

و از هم .  را پيش برندبه هر حال، رفقای ما بايد با دقت و جديت تمام امر آموزش تئوريک
اکنون برای اجتناب از تکرار تجربۀ غلط جنبش کمونيستی ايران، بايد محور اساسی چنين 

 سياسی ايران، –آموزشی را بر روی مسائل زندۀ اجتماعی، بر سر شرايط مشخص اقتصادی 
يران بر سر مسائل مبارزه طبقاتی و ملی جامعۀ ما و بازتاب اين مسائل در جنبش کمونيستی ا

قرار دهند و با اتکاء به انرژی خستگی ناپذير خود، تمام مشکالت و موانعی را که در اين 
 . مسير قرار دارند از ميان بردارند

                                                 
  .تأکيد از ماست. ٦



 
 

تا وقتيکه مبارزه ايدئولوژيک در خدمت سياست  و د رخدمت راهيابی های عملی برای 
يستی ما نمی تواند راه بجائی مبارزه طبقاتی و ملی پرولتاريا قرار نگيرد، مسلمًا جنبش کمون

در چنين . در مبارزۀ طبقاتی، هر نيروی طبقاتی در يک منظومۀ روابط عينی جای دارد. ببرد
منظومه ای جمله پردازی و عبارت پردازيها، هر چقدر هم که زيبا و جالب باشند، حالل 

ی تواند رشد تنها با راه جوئيهای عملی است که جنبش کمونيستی ايران م. مشکالت نيستند
راه . هرچه بيشتر خود را تضمين کند و خطرات و موانع واقعی را از سر راه بردارد

جوئيهائی که بر اساس تجربۀ جنبش خلق ما، پراتيک مشخص طبقۀ کارگر و تجربيات خود 
  . جنبش کمونيستی قرار داشته باشد

 انگشت گذاريم، اگر بخواهيم بر يکی از ضعفهای بخش عظيمی از جنبش کمونيستی ايران
آنها بيشتر می کوشند معضالت و مشکالت جنبش . کم بها دادن به حل عملی مسائل استهمانا 

مثًال سالهای سال است که مرحله بندی و طبقه . را در ذهن خود، و بنحوی ايده آل، حل کنند
اما . بندی آنها از مسائل جنبش کمونيستی و مبارزۀ توده ها آزمايش خود را پس داده است

  .هرگز بفکر غنا بخشيدن و تکامل آن نبودند و نيستند
آنها برای حل مسائل روشنفکران انقالبی، مسائل مبارزاتی توده ای و مبارزه با رژيم، 

يعنی (اول بايد روشنفکران انقالبی به وحدت برسند . "شکافهای مرحله ای ايجاد می کنند
 مسائل در ارتباط با توده ها پرداخت، آنگاه ، بعد بايد به حل بعضی از)مسائلشان را حل کنند

تجربيات . همه چيز بايد شسته و رفته پيش رود". مبارزه با رژيم را بطور قطعی آغاز کرد
تمام جنبشهای انقالبی، از جمله تجربيات مبارزات خلقی درون خود جامعۀ ما، نشان داده است 

  .که هيچگاه چنين راه سر راستی وجود نداشته است
ل روشنفکران انقالبی، تهيه وسائل الزم برای مبارزه با رژيم و يا حل برخی از مسائل مسائ

توده ها، اينها همه و همه مسائلی هستند که بطور همزمان در مقابل جنبش قرار دارند و حل 
در بسياری مواقع حل آنها بايد بطور همزمان . هر يک از آنها به ديگری بستگی پيدا می کند

بنابراين، اين نوع مرحله بندی کردن، از آنجا که با .  اين را عينيت می گويد.صورت پذيرد
قادر  در واقعيت امر، – حتی با کمی پس و پيش کردن –ديناميسمهای واقعيت انطباق ندارد 

  .نيست مسئله ای را حل کند
کم : "رفيق پويان زمانی نوشت. آنچه که در اين مرحله بندی کم بها ميشود، مسئلۀ سياست است

جنبش . و براستی که چنين است". بها دادن به سياست از خصايص بارز اپورتونيسم است
در اين امر تزلزل نشان داده است و با کم بها دادن کمونيستی ايران همواره در لحظات قطعی 

فرصتهائی که می توانست پايه های مادی . به سياست، فرصتهائی را از دست داده است
اين امر بوضوح نمايان است و در جنبش اخير خلق ما نيز . او تهيه ببيندقويتری را برای 

اکنون نيز اين کم بها دادن به فرصتها و عدم شناخت موقعيتهای مناسب، بطرز چشمگيری خود 
جز يک مشت حرفهای . توجه کنيد" کنفرانس وحدت "١مثًال به بيانيه شماره. ن می دهدرا نشا

را جزو وظايف  مبارزه سياسی و مستقل طبقه کارگر يکدامن زدن و رهبری: "کلی مثل
 ٨(مبرم جنبش يعنی در ارتباط با مسئله )٧(گامی تعيين کننده لنينيستها و -اساسی مارکسيست

برقراری جمهوری "و يا يک شعار استراتژيک کلی مثل " تشکيل حزب طبقه کارگر می داند)
بهيچوجه آنها خود را دل مشغول مسائل . هيچ چيز ديگری دستگيرتان نميشود" دمکراتيک خلق

مبرم مبارزه سياسی فعلی نمی نمايند و به همين جهت هيچگاه در فکر ارائه شعارهای تاکتيکی 

                                                 
  .، تأکيدها از ماست٨و . ٧

 



اين شانه خالی کردن از . نيستند) حتی فقط برای طبقه کارگر(صريح برای طبقه کارگر 
  .وظايف مبارزاتی است

با : بينيم همواره مسائل باين شکل مطرح ميشوداگر در متد تفکر سياسی لنين دقت کنيم، می 
توجه به اين واقعيات بالفعل، پيشاهنگ چه نقشی می تواند در ارتقاء مبارزه ايفا کند؟ پرولتاريا 
چه وظيفه ای در قبال جنبش انقالبی دارد؟ و بعد با شعارهای صريح عملی، آنها را روشن 

اما در ايران ما عادت شده است . بکار ميگرفتکرده و تمام ّهم سازمان خود را برای تحقق آن 
  . که حرفهای کلی بزنند و همه چيز را بصورت مبهِم آن باقی بگذارند

در بخش اعظمی از جنبش کمونيستی ايران اين نقص ناشی از عدم تمايل آنها به پراتيک فعال 
ل مطروحه در بين تمام تجربيات مبارزۀ انقالبی پرولتری نشان می دهند که مسائ. انقالبی است

روشنفکران انقالبی، تنها در پرتو مبارزۀ خود توده ها و تجربيات حاصله از آن و در جريان 
مبارزۀ فعال آنها بر عليه وضع موجود، حل شدنی است؛ تنها با گسترش مبارزۀ توده هاست که 

چه عاليتر می توان هم به حل واقعی مسائل درون جنبش کمونيستی نائل آمد و هم به وسائل هر
بين اين سه جنبه، نه شکافهای عظيمی وجود دارد و نه تقدم و تأخر . مبارزۀ طبقاتی دست يافت

  .مجدانه بايد کوشيد تا اين مسائل را به موازات يکديگر حل کرد. زمانی مطرح است
 با معتقدين اين ديدگاهها می خواهند. اما اين ديدگاهها با نتايج عملی بسيار ناگواری همراه است

را حفظ کنند تا بخيال خود قادر باشند نقشه " وضع موجود"کرنش در مقابل وضع موجود، 
آنان می خواهند با تنزل دادن شعارهای انقالبی تا سرحد . خود را به مرحله اجرا درآورند

به اين دليل از . رهائی يابند!! در غلطيدن به اتوپيسم... ممکن از خطر هجوم دشمن و غيره 
دا، زاويۀ محدودی به ديد خود می بخشند و حوزه های محدودی را برای فعاليت خود همان ابت

انتخاب می کنند و بدين ترتيب بار ديگر از ضرورتهای حرکت واقعی و عينی جدا می افتند و 
از سوی . قادر نمی شوند تا وظايفی را که واقعيت عينی در مقابل آنها می گذارد درک کنند

نيات آنها با واقعيات، هرگز نمی توانند نقشه های خود را به مرحلۀ ديگر بعلت تخالف ذه
حاصل همۀ اينها، اتالف انرژی بخش بزرگی از جنبش است که به تبِع آن . فرجام برسانند

  . نيروهای مزبور نمی توانند در دگرگونی واقعيت سهمی فعال در جهت مطلوب ايفا نمايند
حفظ وضع موجود، نه با واقعيات عينی مبارزه تنزل دادن شعارها تا سطح ممکن برای 

  . لنينيسم است–همخوانی دارد و نه با تئوری مبارزۀ طبقاتی که جوهر اساسی مارکسيسم 
. پرولتاريا در مبارزۀ خود هيچگاه نبايد حاضر شود که خود را تا سطح طبقات ديگر تنزل دهد

گير و گسترده، هژمونی پرولتاريا را پيشاهنگان پرولتاريا همواره کوشش می کنند تا با کار پي
اگر در . اين وظيفه همواره وظيفه محوری جنبش کمونيستی است. در درون جنبش تأمين کنند

 تحقق بالفاصله اين امر وجود ندارد، اين بدان معنی نيست هنوز امکانيک شرايط مفروض 
 بپذيرند و  طبقات ديگرپيشاهنگان پرولتاريا تنزل شعارهای طبقۀ کارگر را تا حد شعارهایکه 

بالعکس آنچه مطرح می شود اين است که کمونيستها برای . آنرا امری ناگزير تشخيص دهند
ايجاد شرايطی که امکان فوق را به واقعيت تبديل می کند، چه کوششهای وسيعی بايد انجام 

ولتری در هيچ شرايطی از موضع پر. دهند و چه فعاليتهائی از جانب آنها بايد صورت گيرد
  . تسليم پذيری در مقابل وضع موجود مجاز نيست

از نظر عملی هيچگاه طبقات حاکم، در پروسۀ مبارزۀ طبقاتی، دست روی دست نخواهند 
هر وضعيت سياسی، نتيجه . گذاشت و در مقابل دشمنان طبقاتی خود منفعل نخواهند نشست

روئی، بنا به جايگاه و قدرتی که مسلمًا هر ني. چگونگی رابطۀ نيروهای طبقاتی با يکديگر است
در اين منظومه از تضادها دارد و نقشی که در پروسه بازی می کند، در حفظ و يا تغيير آن 

  .جدا از اين حکم نمی توان به برنامه ريزی سياسی و تشکيالتی مبادرت ورزيد. مؤثر است
ونی طبقۀ بين وضعيتی که محصول ضعف درونی طبقۀ حاکم باشد و وضعيتی که ضعف در

 يا طبقاتی انقالبی از جامعه است که بر عليه او برخاسته اند، هحاکم محصول فشار مادی طبق
در حالت اول دگرگونی وضعيت می تواند صرفًا به حل . از زمين تا آسمان تفاوت است



در حالت دوم نيروهای انقالبی، خود با اتکاء به نيروی . تضادهای خوِد حاکميت منوط شود
عيتی را بوجود می آورند و تا وقتيکه اين نيروی الزم را در اختيار دارند، می توانند خود، وض

از آن وضعيت برای گسترش هر چه بيشتر دامنۀ فعاليت خود استفاده کنند و زمينه را هرچه 
  .بيشتر برای گسترش ديناميک خود مهيا سازند

آنها تنها . رنش نخواهند کرد کوضع موجود لنينيستها در مقابل –در هيچ حالتی مارکسيست 
وضعيتی را تأئيد می کنند که شرايط هر چه بهتری را برای بسط و گسترش تعرض پرولتاريا 

. تعرض جوهر سياست پرولتری است: بايد اين حقيقت را بخاطر داشت که. فراهم می آورد
شينی چه زمانی عقب ن. حتی عقب نشينی و حالت دفاعی، در اين چارچوب قابل تبيين است

. درست است؟ زمانيکه امکان و شرايط بهتری را برای تعرض گسترده تر فراهم می سازد
. اينکه تعرض جوهر سياست پرولتاريا است، خود ناشی از موقعيت مادی پرولتاريا می باشد

بهمين جهت . زيرا پرولتاريا تنها با نفی کامل نظام طبقاتی می تواند به رهائی خويش دست يابد
پرولتاريا و يا بنحوی از انحاء شرايط احياء مجدد نظام طبقاتی وجود دارد، پرولتاريا تا وقتی 

را، وضع آخرين يا ايستگاه آخر بپندارد و تمامی مساعی او در نفی " وضع موجود"نمی تواند 
و ارتقای آن به پله های باالتر تکامل، که آزادی او با آن مالزمه دارد، صرف " وضع موجود"

  .می شود
مايندگان پرولتاريا که تدوين کنندگان آگاه سياست او هستند، نمی توانند اين قانون را در نظر ن

آنها از هر موقعيتی سود می جويند تا هر چه سريعتر پرولتاريا را به عرصۀ حاد . نگيرند
  . مبارزۀ طبقاتی، يعنی به عرصه سياست، بکشانند
رولتری تا حد يکی ديگر از طبقات اجتماعی پس اگر بنا باشد وضعيتی بشرط نزول شعارهای پ

حفظ شود و يا بشرط محدود بودن فعاليت مبارزاتی پرولتاريا و نمايندگان آن، از جانب هيئت 
  . حاکمه به رسميت شناخته شود، اين وضعيت به چه کار پرولتاريا می آيد

ک به تسليم طلبی همۀ آنهائی که چنين وضعيتی را می پذيرند و آنرا تأئيد می کنند، بدون ش
تمام کوشش روشنفکران انقالبی بايد مصروف آن شود تا دامنۀ فعاليت . طبقاتی در علطيده اند

بايد صرف آن شود تا مواضع هر چه عاليتری را در . پرولتاريا و خود را گسترش دهند
ه و پس اگر شرط وجود موقعيتی، عدم فعاليت زند. مبارزۀ طبقاتی برای پرولتاريا بدست آورند

  فعال پرولتاريا و روشنفکران انقالبيش باشد، چه فايده؟
بسياری از اپورتونيستها دم از تکيه بر نيروی توده ها ميزنند، ولی هيچگاه به محتوای واقعی 

 لنينيستها می گويند که همواره بر قدرت و –وقتی مارکسيست . اين سخنان توجهی ندارند
اين حقيقت را بيان می کنند که آنها در عرصۀ سياست نيروی توده ها اتکاء دارند، در واقع 

 تکيه می کنند نه بر زد و بندهای بين رهبران و يا قراردادهای ناپايدار مبارزۀ طبقاتیاساسًا بر 
  .سياسی که در سطح باال و جدا از توده ها بين رهبران بسته شود

ر علنی، باعث می شود عشق و عالقۀ مفرط بسياری از اعضای جنبش کمونيستی ايران به کا
آنها طبق معمول با بيان ايده های درست، . تا رهنمودهای تابناک مکتب خود را فراموش کنند

اين درست است که . ولی قلب محتوای راستين آن، می خواهند زشتی کار خود را بپوشانند
ن سؤال  لنينيسم هرگز کار علنی را نفی نمی کند، ولی همواره آنرا در پرتو اي–مارکسيسم 

به چه قيمتی؟ با چه نتيجه ای؟ کار علنی، حوزه ای از فعاليتهای مبارزاتی : قرار می دهد
اما اگر . است؛ اگر اين حوزه بتواند تحرک بيشتری به مبارزه ببخشد، آنوقت قابل استفاده است

  . اشد لنينيستها ب–بخواهد مانع رشِد محتوای آن شود، آنوقت نمی تواند مورد تأئيد مارکسيست 
 لنينيست است که منطبق با شرايط و تحمل مشکالت –اين ديگر بر عهدۀ نيروهای مارکسيست 

فراوان آن، شيوه هائی از مبارزه را انتخاب کنند که باعث پيشبرد مبارزۀ انقالبی پرولتاريا می 
  . شود

 علنی نداريم و بسياری از اين گروهها و سازمانها، ما را متهم می کنند که اساسًا اعتقاد به کار
آنچه . از نظر اعتقادی بهيچوجه چنين چيزی در ضمير ما نيست. در پی استفاده از آن نيستيم



 اين حوزه از فعاليتهای تعيين جايگاهکه، مثل هميشه، بحث بايد روی آن متمرکز شود، 
  .مبارزاتی و رابطۀ آن با وظايف اساسی است

 بايد اين نکته را درک کرد که حفظ و گسترش ديگر اين که بر اساس تئوری مبارزۀ طبقاتی،
يک زمينه و يا بطور کلی زمينه های فعاليت مبارزاتی، به چگونگی تناسب قوای طبقاتی 

با پراتيک و فعاليت مبارزاتی طبقه و خود ايجاد کنيم ما بايد اين زمينه ها را . مشروط می شود
شيم و تازه بخواهيم با کوتاه آمدن، با نه آنکه انتظار صدقه و هديه هيئت حاکمه را داشته با

ما اعتقاد . عدول و با دست برداشتن از اصول اساسی جنبش کمونيستی، آنها را بدست آوريم
، ما را در راه جوئيهای عملی و پيشبرد مبارزه همين مسئلۀ بظاهر کوچکداريم که عدم درک 

 را هر دم با محتوائی غنی تر فلج می سازد و در نتيجه نمی توان مراقب اوضاع بود و مبارزه
  . و عاليتر به پيش برد

و يکی دو تا ديگر از سازمانهای "(!!) سازمان انقالبی"از کميته مرکزی حزب تودۀ ايران و 
 لنينيستی بگذريم، آنها در مقابل وضع موجود آشکارا کرنش می کنند و –مارکسيستی " واقعًا"

و چه بهتر است که در ".  زرين قدرت روز دارندسر در آخور" "توده ای"بقول همان نويسنده 
  .مقوله ای جداگانه بررسی شوند

اما سازمانها و گروههای کمونيستی نيز عمًال در مقابل شرايط موجود موضعی منفعل گرفته 
درون هيئت "!! گرايش مترقی"و "!! بورژوازی ليبرال"اند و همچنان منتظر لطف و مرحمت 

و روی آوری او به گرايش انقالبی !! درون هيئت حاکمه" وازیخرده بورژ"حاکمه و تزلزل 
  . هستند

  
  
  

از وقتی که جنبش توده ای اخير ايران آغاز شده تاکنون، جنبش کمونيستی ايران لنگ لنگان 
عدم آمادگی جنبش کمونيستی به هنگام شکل گيری جنبش خلق ما و . بدنبال توده ها حرکت کرد

وز بين موقعيت بوجود آمده و خيزش انقالبی توده ها فاصلۀ نحوه نگرش او، که طبق آن هن
زيادی مشاهده می کرد، و در مقابل، سرعت اوج گيری خود جنبش و عالوه بر همۀ اينها، کم 
کاری بيش از حد سازمانهای کمونيستی در آن اوضاع و احوال و يکسری عوامل ديگر، دست 

واند از عهده انجام آن وظايفی هم که می توانست به دست هم داده و مانع از آن شدند تا جنبش بت
تنها سازمانی " سازمان چريکهای فدائی خلق ايران"با وجود اين همه، . بر دوش گيرد، بر آيد

بود که مقبوليت توده ای داشت و نيروی نسبتًا بزرگی را بدنبال خود می کشيد، به نحوی که 
 فعاليتهای خود را در –ص در آن اوائل  بخصو–ساير بخشهای جنبش کمونيستی مجبور بودند 

هر ذهن ساده ای اين حقيقت . ميان توده ها، از جمله طبقۀ کارگر، تحت لوا و نام او پيش برند
تجربۀ عينی مزبور بار . گذشته مبارزاتی اين سازمان بودرا می فهمد که اين مقبوليت ناشی از 

 در يک موقعيت انقالبی رابطۀ آن سوابق مبارزاتی يک سازمان،ديگر نشان داد که چگونه 
  . سازمان با توده ها را کيفيتًا تغيير ميدهد

ناآگاهترين و عقب مانده ترين بخشهای توده ها نيز که تحت تأثير تبليغات شديد ضد کمونيستی 
زيرا برای . جدا می کردند" کمونيسم"قشريون مرتجع قرار گرفته بودند، حساب فدائی را از 

و در ذهنشان فرو کرده بودند، در عينيت !! که در وجود کمونيستها بود" ديهائیب"آنها، آن همه 
همين پشتوانۀ توده ای بود که حتی رژيم کنونی را وا . وجود چريکهای فدائی خلق نمی گنجيد

ميداشت عليرغم تمام مخالفتهای ايدئولوژيکی و سياسی اش با فدائی، ظاهر نسبتًا احترام آميزی 
  .مان چريکهای فدائی خلق ايران حفظ کندرا نسبت به ساز

مشخص بود که . رژيم اين نفوذ را به عينه تجربه کرده بود، از جمله در حادثه ترکمن صحرا
از يکسری اصول ادای احترام بخشهائی از رژيم حاکم به سازمان چريکهای فدائی خلق ايران، 

قًا ناشی از نفوذ توده ای اين ، بلکه دقياخالقی و يا تمايالت ايدئولوژيکی نشأت نمی گرفت



سازمان و عملکردهای اجتماعی مهمی طی سالها مبارزه بود که چنين نفوذی می توانست 
به همين جهت آنها می خواستند با رفتار کجدار و مريض و . برای چنين سازمانی فراهم سازد

برد اهداف خود بدست آوردن دل اينان، با گرفتن ُپز ميل به وحدت، اين نيرو را در جهت پيش
کامًال روشن بود که اين رفتار مالطفت . حفظ کنند و يا الاقل زمينه حسن تفاهم را از بين نبرند

. آميز، که البته با لطف طرف مقابل هم توأم شد، امری ديپلماتيک بوده و نمی توانست ادامه يابد
مونيستی بود تا اين  بر عهدۀ سازمان چريکهای فدائی خلق ايران و ديگر نيروهای جنبش کناي

حقيقت را بفهمند و با توجه به مختصات رژيم، آمادگی الزم را برای روياروئی مستقيم و 
  . آشکار آماده سازند

بخوانيد ارتجاعی، بخوانيد محمد " (انقالبی"رژيم مسلمًا نمی توانست بالفاصله بعد از قيام 
، اين به اراده "آويزدبه دار بيدر هر کوی و برزن چو"ست رفتار کند، نمی توان) رضا شاهی

رفتار نکرد، بلکه اين ضرورتهای عينی جامعه، " انقالبی"او نبود؛ اين او نبود که به اشتباه 
چگونه امکان داشت در . رفتار کند" انقالبی"اين فشار توده ها بود که اجازه نمی داد تا او 

 شاه آنهمه وعده و وعيد فريب حاليکه خود را منادی آزادی قلمداد می کرد و در مقابل رژيم
آميز را به توده ها داده بود، يکباره بيايد و تمام آن دستآوردهائی را که خود مردم با کوشش و 
مشقت بدست آوردند و در عطش آن جان دادند، از چنگ آنها بربايد؛ چگونه می شد مطبوعاتی 

ند کشيد؛ چگونه می شد را که چکمه پوشان ازهاری هم نتوانستند به زانو درآورند، به ب
با چماق و تفنگ خفه " ضد انقالب"و " توطئه"بالفاصله هر صدای آزاديخواهی را به بهانۀ 

افزودن بر همۀ اين مالحظات، رژيم هنوز فاقد يک سيستم زور سازمان يافته بود؛ فاقد . کرد
 و حمله خود را نيروئی بود که بتواند با خيال راحت و با تکيه بر آن، توده ها را سرکوب کند

به همين جهت ابتدا حمالت خود را بصورت پراکنده و از طريق . سازمان يافته پيش ببرد
نيروهای فشار، که دولت رسمی نيز با ظاهری معصومانه عجز خود را در مقابل آنها اعالم 

آنچه می ماند، تدارک برای يک حمله سازمان يافته بود و اين به . می داشت، آغاز نمود
برای . طی احتياج داشت، ولی در هر حالت، حملۀ رژيم به جنبش ما، امری بديهی بودشراي

  :زمان حملۀ رژيم، دو حالت کلی قابل ترسيم بود
حالت اول آن بود که جنبش کمونيستی در رشد روزافزون خويش قابليت خود را در تأثير 

 برای مصون ماندن گزيرناگذاری هر چه بيشتر بر حرکت جامعه نشان ميداد، در اينجا رژيم 
از خطر نابودی، تن به نبردی می داد که شايد در آن شرايط دلخواه او هم نبود و از نتيجۀ 

  . قطعی آن نيز اطالعی نداشت
هيچ طبقۀ حاکمی حاضر نيست حاکميت خود را به . اين واکنش در ذات مبارزۀ طبقاتی است

حتی اگر خود .  مصروف خواهد کردآسانی از دست دهد و تمام تالش خود را برای حفظ آن
  .بفهمد آن تالش، تالشی مذبوحانه است

حالت ديگر اين بود که رژيم بتواند پايگاههای توده ای جنبش کمونيستی را سست کند، آنطور 
که حمله و يورش به خود سازمانها و گروهها باعث تضعيف توهمات و آرزوهای توده نسبت 

  . که اين حمله موجب تضعيف موقعيت رژيم نشودخالصه اين. به رژيم کنونی نگردد
رژيم از همان ابتدا با در دست گرفتن وسائل مهم ارتباط جمعی، مانند راديو و تلويزيون و با 
آن نامگذرای کذائی، صدا و سيمای جمهوری اسالمی، تمام مساعی خود را در اين جهت بکار 

ار، که توسط افراد معلوم الحال و بموازات اين کوششها، از طريق گروههای فش. انداخت
جمعی و اين  و ايجاد يک ارتباط تنگاتنگ بين وسائل ارتباط ،)و می شوند(رهبری ميشدند 

دولت و يا مقامات مسئول ديگر، عمًال . گروهها موج تبليغات ضد کمونيستی را براه انداخت
وهها قرار می دادند و تمام وسائل و امکانات الزم را برای اجرای اين امر در اختيار اين گر

برخورد . رژيم قدم بقدم، منطبق با تصوری که از وضعيت خود داشت، تهاجم را آغاز کرد
منفی سازمانها و گروههای کمونيستی و چپ، بخصوص آنهائی که می توانستند نقشی ايفا کنند، 

هاجم به اگر بخاطر بياوريم که قبل از هر ت. هر چه بيشتر او را جسورتر و گستاخ تر نمود



بهانه ای يک راهپيمائی برپا می شد، روش رژيم کنونی را در ارزيابی وضع خود بهتر می 
آنها در حقيقت با برپائی هر راهپيمائی، ابتدا زمينه را آماده می نمودند و قدرت خود را . فهميم

  . می سنجيدند و آنگاه بر حسب و منطبق با آن يورش را آغاز می کردند
، که تا حدیمن : او می گويد.  در قبال جنبش کمونيستی کامًال روشن استسياست فعلی رژيم

تمايز من با رژيم قبلی "و ادعا می کند (شما نيز بايد آنرا بپذيريد، با حرف زدن کاری ندارم 
وقتی با است؛ تا " توطئه"، ولی با پراتيک، با عمل، چرا؛ اين ديگر ")نيز در همين جاست

ارزۀ ايدئولوژيک می کنيد، کنفرانس وحدت تشکيل می دهيد،  حرف می زنيد، مبيکديگر
دهيد " فريب"کنيد و يا آنها را " تحريک"؛ اما اگر بخواهيد توده ها را فعًال باکی نيستبدهيد، 

، خالصه وارد فعاليت )يعنی ذهنشان را روشن کنيد، واقعيات را برای آنها بگوئيد(... 
، آنوقت )نمی گويد حاکميت ما(در خطر بيافتد "  عزيزاسالم"مبارزاتی فعال شويد، آنطوريکه 

 و درست برخالف جنبش کمونيستی، با تمام مساعی .بايد حساب چماق و تفنگ مرا هم بکنيد
دقت کنيد، همين که مبارزۀ خلق عرب کمی، آری فقط . خود به حرفهايش جامۀ عمل می پوشاند

ی آنها به مشام رسيد، آنوقت بيرحمانه کمی پيش رفت، همين که بوی تشکل بيشتر و سازمانياب
.  را بکار بردپيشگيریولی مثًال در رابطه با بلوچستان، هنوز می توان سياست . سرکوب شدند

  . در نتيجه فعًال می توان به هشدار، تهديد و تحبيب قناعت کرد
عجيب نيست که رژيم کنونی تمام انرژی و نيروی خود را برای سرکوب جنبش خلق کرد 

دامنۀ جنايات رژيم آنچنان وسيع و آشکار است که حتی عمامه های بلند سياه و سفيد . ر بردبکا
ديگر نمی توانند مانع نموِد نيات شومی شوند که در پس آنها می گذرد و آستين بلند عبا نمی 

  . امروز بسياری از مردم اينرا درک می کنند. تواند دستهای خونبار آنها را بپوشاند
ر آگاهی و زيرا خلق کرد از نظن بسيج فاشيستی برای کردستان صورت گرفت؟ اما چرا اي

باالتر از ديگر خلقهای ايران قرار دارد و در مقايسه با خلقهای سوابق مبارزاتی در سطحی 
ادامۀ . ديگر متشکل تر و يکپارچه تر است و روز بروز نيروی خود را بيشتر سازمان می داد

ی مادی بسيار قوی تبديل می کرد که بی شک می توانست بر اين روند آنرا به يک نيرو
پس الزم بود تا از بروز چنين . بسياری از جريانات سياسی ايران تأثير تعيين کننده بگذارد

اين بود که تمام نيروها اعم از ارتش و پاسدار بطرف کردستان . جلوگيری شود"!! فاجعه ای"
  . اب سياه زندگی سياسی رژيم کنونی بيافزايندرهسپار شدند تا صفحه ننگين ديگری بر کت

ديکتاتوری يعنی اعمال قدرت طبقه يا طبقات حاکمه از طريق ماشين دولتی به منظور تحديد 
رژيم کنونی آشکارا نشان داده است که در . فعاليتهای اجتماعی ديگر اقشار و طبقات جامعه

 نشان داده است که در مقابل تشکل دامنۀ بسيار محدودی توان تحمل اين فعاليتها را دارد؛
طبقات انقالبی و محتوای انقالبی عملکرد آن، بسيار حساس است و به همين جهت با تمام 

کوشش می کند با چوب . امکانات خود، هرگونه حرکت انقالبی را به طرق مختلف سد می کند
خويش را، تحت " انمسلم"تکفير و با استناد به اسالم، تمام مخالفين خود را، حتی مخالفين 

  .عناوين منافق، منحرف و شرقی و غربی، سرکوب سازد
حقيقت امر اين است که اين گرايش، گرايش اصلی را تشکيل می دهد، زيرا رژيم در همين 

 دريافته است که قدرت حل مسائل را ندارد و حتی ديگر ابائی ندارد که در تجربه هممدت به 
  . هد که رهائی از بند امپرياليسم ممکن نيستنزد توده ها نيز آشکارا ندا در د

جلوه " طاغوتی"رژيم کوشش می کند با بوق و کرنا اين مشکالت اقتصادی را ميراث رژيم 
برای همين بر روی " انقالبی"اما يک حکومت به اصطالح . بی شک اين حقيقتی است. دهد

 می آيد که اين مشکالت را کار می آيد که اين ميراث را دگرگون کند؛ برای همين بر روی کار
واقعيت اين است که . ولی قضيه به اينجا خاتمه نمی يابد. بنابر اين داد و فرياد ندارد. حل کند

مشکالت اقتصادی کنونی ما، مشکالتی است که به خاطر رابطۀ با امپرياليسم بوجود آمده و 
.  نيز وجود خواهند داشتاين مشکالتتا وقتی کشور ما در اين مدار قرار دارد، . ادامه دارد

چنين . اما رژيم کنونی انگار ميل دارد، هم در اين روابط باقی بماند و هم مشکالت را حل کند



برخی از تئوريسين های رژيم نيز اين حقيقت را می فهمند و حتی گاه . امری امکانپذير نيست
  . آشکارا به آن اذعان کرده اند

توده ای الزم است و اين چيزی است که رژيم نمی برای حل اين مشکالت، تکيه بر نيروی 
زيرا هرگونه تکيه بر توده و تشکل توده، گره طناب دار را بر .  آنرا پذيرا باشدعواقبتواند 

  .گردن او محکم تر خواهد کرد
اقتصادی است و تا وقتی رژيم کنونی بر سِر کار، زمينه برای " اين مشکالت"باری، تا وقتی 

  .مهياستتر مبارزۀ طبقاتی حاد شدن هرچه بيش
توده ها از روند يک مبارزۀ سراسر خونين بيرون آمده اند و مقايسه وضعيت حال با وضعيت 
. گذشته، هر چه بيشتر همسانی حاکميت کنونی را با حاکميت گذشته برای آنها تداعی می کند

هت، رژيم بهمين ج. لذا لزوم مبارزۀ مجدد را کم کم برايشان بصورت جدی مطرح می کند
) که خصائص اصلی آن کامًال با تبليغات رژيم گذشته همسان است(غات يخواهد کوشيد تا با تبل

و آشکار است که هر ارگان و وسيله ای که . ذهن توده ها را از مسير اصلی منحرف گرداند
د بتواند به امر روشنگری توده ها کمک کند، برای او زيانبار می باشد و هر ارگانی که بخواه

توده ها را در اين مبارزه متشکل سازد، به عنوان يک عامل خطرناک و يا وابسته به شرق و 
که می خواهد ) براستی بين اين مزخرفات و ياوه گوئيهای شاه جالد تفاوتی می بينيد؟(غرب 

بازسازی ارگانهای . را نابود کند، مورد حمله و يورش قرار خواهد گرفت" اسالم عزيز"
  . خانه ها، محالت و غيره، نمونۀ بارزی از کوششهای آنها در اين جهت استساواک در کار

بر اساس آنچه گفته شد، جهت گيری عملی رژيم کنونی، بطرف اعمال ديکتاتوری هر چه 
از هم اکنون لفافه های قانونی آنرا می " خبرگان"مجلس . بيشتر و هرچه خشونت بارتر است

 لنينست بايد بر روی مخفی –تی نيروهای مارکسيست اساس کار تشکيالبه همين جهت . سازد
ولی . اينرا می بايست از خيلی پيش اجرا کرد و درک آن نيز چندان مشکل نبود. کاری بنا گردد

سازمانها و گروههای ما آنقدر ذوق زده شدند که تمام نيروهای خود را به ميدانهای علنی 
ائی ياران خود به دشمن دادند و اکنون از کشاندند و بدين ترتيب فرصت خوبی را برای شناس

  . اين جهت با مشکالت فراوانی برای حفظ آنها روبرو هستند
او . دشمن اين بار می تواند با استفاده از بعضی امکانات، صد بار خطرناکتر از ساواک باشد

خيلی راحت تر و سريعتر می تواند عناصر . می تواند يک شبکه جاسوسی وسيع ايجاد کند
.  لنينيست را شناسائی کند و آنها را از صحنۀ عمل بيرون بکشد–ارز انقالبی مارکسيست مب

از اين نظر . امکاناتی که در اختيار اوست، امکانات مبارزين انقالبی را محدود می کند
انقالبيون با هشياری و کوشش فراوان بايد از يک طرف در حفظ خود بکوشند و از سوی 

اتی خود را تعطيل نکنند و در اين راه مشکالت عديده ای وجود دارد که ديگر فعاليتهای مبارز
  .بايد با آن برخورد کرد و با تحمل تمام مشقات، درصدد حل آن برآمد

برخی زمينه های کار علنی را که هنوز باقی مانده است، نبايد همچون زمينه های ثابت و 
همانطور که اشاره شد، . ت انقالبی گرددپايدار پنداشت و در ضمن کار علنی نبايد مانع فعالي

برخی از سازمانها و گروهها بر اين عقيده اند که برای حفظ آنچه مانده است، دست از پا خطا 
  .  لنينيستی اين تز چقدر مسخره و انحرافی است–ما گفتيم که از ديدگاه مارکسيستی . نکنند

ه ها به اشکالی که اکنون وجود دارند بايد توجه داشته باشيم که از نظر عملی امحاء اين حوز
 مربوط نمی شوند، بلکه نتيجۀ مبارزه است که اين امر را تعيين می کند و نه نتيجۀ فقط به ما

از هم اکنون می توان گفت، از آنجا که جنبش کمونيستی فعًال فاقد يک . سازش بی پشتوانه
تا .  اين زمينه ها اجتناب ورزيد است، بايد از دل بستن بيهوده درنيروی مادی سازمان يافته

اصلی فعاليت خود را وقتی وجود دارند، بايد از آنها استفاده کرد، ولی از هم اکنون بايد اشکال 
در رابطه با نيروی خودمان تنظيم کنيم؛ بايد بگونه ای حرکت کرد که يورش ارتجاع نتواند 

د نمود تا مواضع خود را ارتجاع با تمام هم خود کوشش خواه. ضربات مهلکی وارد آورد
  . آنقدر تقويت کند که بتواند همين زمينه های محدود فعلی را نيز نابود سازد



همانطور که قبًال به آن اشاره شد، بايد مضمون فعاليتهای ذهنی را از واقعيات عملی مبارزۀ 
يان برقرار کردن رابطۀ گسترده با توده ها، در جر. طبقاتی و حرکت جامعۀ خود اخذ کنيم

مسائل مبارزاتی آنها بودن و راه حلهای عملی برای آنها ارائه دادن، از وظايف خطيری است 
  .که بايد بدان پرداخته شود

به نظر می رسد که برای . در اينجا ذکر نکاتی چند در معنی تماس با توده ها الزم است
ی ساده و منفعل در  لنينيست، تماس با توده ها به معنی زندگ–بسياری از عناصر مارکسيست 

با کارگران آبگوشت خوردن، خود را به شکل آنها آراستن و از اين قبيل کارها، . ميان آنهاست
وقتی از .  نيست– لنينيسم مطرح است – آنطور که برای مارکسيسم –به معنی تماس با توده ها 

.  می گوئيمتماس با توده ها سخن می گوئيم، در حقيقت از رابطۀ خود بخودی و آگاهی سخن
تماس داشتن با توده ها بدين معنی است که بتوانيم بر روی شعور و پراتيک مبارزاتی آنها اثر 

از اينرو تماس با توده ها از نظر ما، يک تماس منفعل نيست که تنها هدف آن، امر . بگذاريم
صيقل شناخت باشد، بلکه مقصود اصلی از چنين تماسی، نفوذ کردن در عمل مبارزاتی آنها، 

  . دادن آن و پيشبرد هر چه سريعتر اين مبارزه است
بايد اساسًا رابطۀ خود را با عناصر فعالی که در پروسۀ مبارزۀ توده ای شرکت دارند گسترش 

 می چگونه: بايد همواره در اين فکر بود که. داد و از اين طريق، هم ياد گرفت و هم ياد داد
 می توان آنرا چگونهتوان نتايج مثبت آنرا حفظ کرد؛  می چگونهتوان مبارزه را گسترش داد؛ 

در اين پروسه است که از يک سو می توانيم تفکر . به پله های عاليتر تکامل رساند
 لنينيستی را هر چه بيشتر در خود تقويت کنيم و از طرف ديگر، رشد ديناميک –مارکسيستی 

ه گسترش و رشد جنبش کمونيستی بياد داشته باشيم ک. خود را هر چه بيشتر تضمين نمائيم
بهيچوجه مشروط به ادامۀ وضع موجود نيست، اتفاقًا مشروط به نفی وضع موجود از طريق 

دشمن با سازمان يابی ما مخالف . پراتيک فعال مبارزاتی توده ها و سازمانهای پيشرو آنست
ما .  ايجاد می کنداست، درست به اين دليل که کار سازمانی، کارآئيهائی دارد که برای او خطر

بايد بکوشيم، در هر سطحی که کار می کنيم، با سازمان يافتگی نسبی کار خود را آغاز کنيم و 
  :در امر سازماندهی اين چند نکته مهم را بايد بياد داشته باشيم

اول از همه بايد بياد داشت که هنر سازماندهی در چگونگی ترکيب کردن عناصر برای انجام 
پس بايد ابتدا وظايف را مشخص کرد، قابليتهای افراد را . دف مشخص استيک وظيفه و ه

ارزيابی کرد، حوزه های فعاليت را تعيين نمود، آنگاه عناصر را طوری کنار هم قرار داد که 
بين هسته های مختلف بايد رابطۀ . به بهترين وجه ممکن بتوانند آن وظايف را انجام دهند

کار را به نحوی پياده کرد که مجموع اين هسته ها در جهت انجام منظمی برقرار نمود و تقسيم 
  . اهداف واحدی پيش روند

اگر جهت درستی داشته باشيد، در جريان حرکت آزمودگی . از کم تجربگی و اشتباه نهراسيد
بايد جسورانه کار . تجربيات شما غنی تر و از دامنۀ اشتباهات شما کاسته می شود. پيدا می کنيد

  .خطر برخی از اشتباهات را پذيرفتکرد و 
  !رفقا

بايد خيلی صريح و روشن اين واقعيت را گفت و . مبارزۀ طبقاتی مشکالت فراوانی دارد
مشکالت عملی، فشارهای روانی، خسارات مادی، کار توان فرسا، همه و همه در . پذيرفت

 اين راهی صعب و .سراسر اين مبارزه وجود دارند و تا فرجام کار نيز وجود خواهند داشت
تنها با عزمی راسخ، با نيروی ايمان، کوشش فراوان و . دشوار، پر سنگالخ و ناهموار است

اعتقاد به آيندۀ تابناک پرولتارياست که می توان بر همۀ اين مشکالت فائق آمد و به فتح قله های 
  .پيروزی نائل گشت

  در اهتراز باد پرچم سرخ جنبش نوين کمونيستی ايران 
   بر اپورتونيسممرگ
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