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   چريک فدايی خلق  چريک فدايی خلق ۀۀ به خاطر به خاطر
      مسيحامسيحا) ) بهزادبهزاد((مهدی مهدی رفيق شهيد رفيق شهيد                                                                         

  . .    تقديم ميشود   تقديم ميشود                                                                                                                                                  
  
  

 شعور  بامسيحا مبارزی بود که به بهترين وجه پيوند شور انقالبی را) بهزاد(رفيق مهدی 
او يکی از پاک باخته ترين، جسورترين و . انقالبی در وجود خود مجسم می ساخت

توسط  ۶٠ تيرماه ٨که در شبانگاه پرکـــارترين چــــــريکهای فدايی خــــــــلق بود 
در اين روز خون پاک . مزدوران رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی اعدام گرديد

 تن ديگر از فرزندان خلق از جمله رفيق نوروز قاسمی و مادر ٩رفيق به همراه خون 
  .  سازدرروانقالبی روح انگيز دهقانی به زمين ريخته شد تا درخت شکوهمند انقالب را با

به طوريکه بعدأ مطلع شديم صحنه اعدام اين پاکباختگان يکی از پرشکوه ترين صحنه های 
ق مهدی که در هيچ شرايطی از انجام وظايف انقالبی خود غافل ي رف.مبارزه بوده است

 هنگاميکه  عجين گشته بود،يت انقالبی با تمام وجودشمنبود و عشق به توده ها و صمي
 با قلبی دند بوروح انگيز دهقانی را نشانه گرفتهامريکايی قلب مادر انقالبی لوله تفنگهای 

 خود را در جلوی اين مادر ،مملو از کينه به دشمن، با خشمی سترگ و جسارت انقالبی
 او در فضا طنين "مرگ بر امپرياليسم ـ زنده باد انقالب"سپر قرار داد و فريـــــــــاد 

  . انداخت
 هنگاميکه برای انجام وظايف انقالبی خويش همراه عده ای ۵٩يماه سال رفيق بهزاد در د"

 در حوالی مياندوآب توسط يق نوروز قاسمی عازم کردستان بود،ديگر از رفقا از جمله رف
 ماه در تبريز در اسارتگاه ۶مزدوران جيره خوار رژيم دستگير شد و عليرغم اينکه 

ی و وابستگی سازمانی او پی ببرد، چرا که مزدوران بسر برد دشمن نتوانست بنام واقع
رفيق مسيحا و رفقای ديگر، بنا به سنت افتخار آميز چريکهای فدايی خلق، هرگز در مقابل 
دشمن لب به سخن نگشودند و مزدوران باالخره شکست خورده و درمانده بدون آن که 

يد رشد مبارزات قادر به کسب کوچکترين اطالعات سازمانی از آنها بشوند، در شرايط جد
توده ها، برای انتقام گيری از مردم و ايجاد رعب و وحشت در دل خلقهای قهرمان ما، 
مبادرت به اعدام رفيق مسيحا و رفيق نوروز قاسمی و عده ای ديگر از فرزندان خلق 

  . کردند
مشحون از فداکاری و جانبازی )  سال٢۴(زندگی رفيق مسيحا، عليرغم عمر کوتاه رفيق 

او از اهالی لنگرود بود که به دليل خصال انقالبی برجسته اش، به دليل . ه خلق استدر را
جسارت و شجاعت بی نظير و داشتن ديدی عميق و علمی نسبت به انقالب، در ميان 

رفيق مبارزات خود را . جوانان مبارز شهر از محبوبيت و اعتبار خاصی برخوردار بود
 رفيق به دست ۵۵ز دوره شاه آغاز کرد و در سال عليه امپرياليسم و سگان زنجيريش ا

مزدوران رژيم شاه  بازداشت شد و پس از تحمل شکنجه های فراوان، به چند سال زندان 
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 بعد از گذشت سه سال از محکوميتش، در اثر اوج گيری ۵٧در سال . محکوم گرديد
 از مبارزه رفيق چنان سری پرشور. مبارزه ضد امپرياليستی مردم از زندان آزاد شد

داشت که بدون اغراق بايد گفت که از همان روز اول آزادی از زندان، لحظه ای از پا 
او از اولين چريکهای فدايی خلق بود که پس از غلبه . ننشست و به مبارزه خلق پيوست

اپورتونيسم بر سازمان چريکهای فدايی خلق ايران مرزبندی خود را با اپورتونيستهای 
خص ساخت و در بيرون راندن اپورتونيستها از صفوف چريکهای درون سازمان مش

  . فدايی خلق و پيشبرد خط مشی انقالبی سازمان، تالشی پيگير و گسترده به کار برد
آن در با توجه به اهميت بارز مبارزه مسلحانه توده ای در کردستان و نقش پربار و مؤثر 

، رفيق بهزاد به عنوان يکی از ۵٨ جنبش ضد امپرياليستی خلقهای ايران در اواسط سال
او در جنگ دوم سنندج که (رفقای مستعد و شجاع از طرف سازمان به کردستان اعزام شد 

 تحميل کردند فعاالنه  مزدوران امپرياليسم به خلق قهرمان کرد۵٩در ارديبهشت ماه سال 
 تر در ست و با هر آن چه در توان داشت در جهت ايفای نقشی هر چه انقالبیشرکت ج

در کردستان در پرتو مبارزات قهرمانانه خلق کرد، استعدادهای ). اين جنگ کوشش کرد
اوبزودی به عنوان مسئول يکی از تيمهای عملياتی . رفيق بطرز شگفت انگيزی شکوفا شد

تيم عملياتی رفيق مسيحا در مدتی کوتاه دست به عمليات . چريکهای فدايی خلق درآمد
از .  ارتش مزدور و پاسداران امپرياليسم مستقر در کردستان زدنظامی متعددی بر عليه

  :  جمله اين عمليات عبارتند از
  

. حمله به يک ستون ارتشی که در جاده سنندج ـ کامياران در حال حرکت بود .١
در اين حمله تعدادی از نيروهای دشمن کشته و عده ای زخمی شدند و ) ۶/۵٩/١٨(

ويژگی حمله چريکهای فدايی خلق در اين .  گرديدجيب استيشن مزدورا ن نيز نابود
يکه دشمن ئبود که اين درگيری در منطقه نزديک فرودگاه سنندج بوقوع پيوست، جا

نيروی زيادی در طول مسير مستقر کرده و مدعی بود که منطقه را کامال تحت 
ا رفيق بهزاد و رفقای همراهش پس از انجام عمليات فوق الذکر ب .کنترل خود دارد

مسافرانی که از آن مسير عبور ميکردند به گفتگو پرداخته و سعی در ارتقای 
  . روحيه مبارزاتی آنان کردند

 . ١۵/٧/۵٩مبادرت به اعدام جاش معروف سنندج حاج محمود غميان در نيمه شب  .٢
جمع پاسداران در شهر سنندج، اين حمله در بمب گذاری در يکی از مراکز ت .٣

روی سرکوبگر دشمن شهر سنندج را قرق کرده و شرايطی صورت گرفت که ني
محل تجمع و توطئه پاسداران يکی . کوشش داشت در نزد خلق قدر قدرت جلوه کند

 چند تن از ،از مساجد شهر بود و در اثر حمله چريکهای فدايی خلق به محل
  . مزدوران کشته شدند

اباد  ليتر نفت در جاده مياندوآب و مه۵۶٠٠٠مصادره دو تانکر حامل  .۴
برای ارتش و پاسداران مستقر در مهاباد نفت که  تانکر را ٢رفقا اين ). ۵٩/٢٣/٨(

حمل ميکرده مصادره کرده و با توجه به محاصره اقتصادی کردستان از طرف 
، بين رژيم که از رسيدن ابتدائی ترين وسائل به خلق کرد جلوگيری ميشد

  . يان پخش کردندروستائ
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جه به برخورد جديش با مسائل جنبش که از خصال برجسته رفيق رفيق بهزاد مسيحا با تو

به شمار ميرفت، بزودی به آموختن زبان کردی پرداخت، چرا که ضرورت اين آموختن 
همچنين با . را برای ايفای نقش هر چه فعالتر در جنبش خلق کرد به خوبی درک کرده بود

، ارزش و ه به او امکان ميدادتوجه به بينش عميق رفيق در رابطه با مسائل تئوريک ک
موزش از تجربه مبارزاتی انقالبات جهانی را درک نمايد، به مطالعه اين تجربيات اهميت آ

می پرداخت و عليرغم اينکه بدليل امکانات محدود سازمانی مجبور بود بسياری از 
او آثار . ندکارهای الزم را خود با رفقای هم تيمش انجام دهد، باز هم از مطالعه باز نمی ما

رفيق مائو را که مملو از تجربه و آموزش مخصوصا برای اين مقطع از مبارزات خلقمان 
ميباشد، هميشه به همراه داشت و در هر فرصتی به آموزش آنها می پرداخت، بی اغراق 

ام موفقيت آميز و شبها را به راه پيمايی برای انجميتوان گفت کمتر کسی همانند او روزها 
ظامی گذرانده است او و رفقای هم تيمش، از يک طرف با تحمل مشکالت عمليات ن

ی سياسی فراوان دست به عمليات نظامی ميزدند و از طـــــــرف ديگر به تهيه اطالعيه ها
  . ـ نظامی پرداخته و خود در شهر پخش ميکردند

مان حا و رفقای ديگر، سازمان کوشيد با جلب همکاری سازيبعد از دستگيری رفيق مس
ز اسارتگاه برهاند و قرار بود  ا رارفقای ديگر ، او و)لهکومه (زحمتکشان کـــــــردستان 

ولی درست در لحظات . آنها با مزدوران رژيم که در اختيار کومه له بودند، معاوضه شوند
  . اجرای اين معاوضه رژيم جمهوری اسالمی اقدام به تيرباران آنها کرد

قدردانی ميکنيم، به دشمن ميمانه از همکاری رفقای کومه له ما در اينجا ضمن اينکه ص
  "...و . اخطار ميکنيم که جنايات آنها را بی جواب نخواهيم گذاشت

  
  )  فدائی خلق ايران ريکهای، چ١۴/۴/۶٠، ۶۵نقل از اعالميه شماره (
   

  با ايمان به پيروزی راهمان  
  چريکهای فدايی خلق ايران   
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سازمان ما قصد داشت جزوه حاضر را که نقد تفکرات حاکـــــم بر سازمان انقالبی 
ميباشد منتشر سازد که با کنگره سوم کومه له و ) کومه له(زحمتکشان کـــــــردستان 

ر نتيجه ضرورت داشت تا مصوبات کنگره سوم بررسی د.  مواجه گشتيممصوبات آن
ه له با خويش برخوردی انتقادی کرده و بعضی از گردد تا اگر در جريان اين کنگره کوم

نظرات انحرافی قبلی خود را منتفی شده اعالم داشته ما نيز متقابال آن برخورد را در 
  . رساله حاضر دخالت دهيم

وقتی ما به مصوبات کنگره سوم کومه له رجوع کرديم متاسفانه متوجه شديم که هيچگونه 
 داده نشده است، چه در قطعنامه های مصوبه کنگره تغييری اساسی در خط فکری کومه له

و چه در برنامه حزب کمونيست که در اين کنگره به تصويب رسيده است همچنان همان 
  . خط فکری، همان ابهامات و همان تناقضات فکری موجود است

از اين نظر کنگره سوم چيز جديدی ندارد، ميتوان اساس نظرات حاکم بر کنگره دوم را به 
جز برخی از موارد جزيی چندان ضرورتی به نقد و بررسی د کشيد بدون اينکه به نق

و معتقديم حتی برای فهم . درنتيجه ما تصميم به انتشار اين جزوه گرفتيم. کنگره سوم باشد
بهتر کنگره سوم نيز الزم است که حتما مروری به آثار قبلی کومه له بشود و تحوالت 

در اين مقدمه ما صرفا چند .  تا سوم مورد توجه قرار بگيردفکری کومه له از کنگره اول
  . نکته از کنگره سوم را مورد بررسی قرار می دهيم

کومه له در کنگره سوم مدعی است برنامه حزب کمونيست را ارائه داده  است و از . ١
 و کاء به سطحی ترين مورد تمام مسائل جهانی حتی با اتاين نظر خود را ملزم می بيند در

نارساترين داليل نظر بدهد و باصطالح مرزبندی قاطع خود را روشن سازد، وی جمالت 
متعددی را از متون مارکسيستی را سرهم بندی ميکند تا اعتقادات خــــــود را درباره 
مسائلی که امروز جزو بديهيات است، بيان کند، جا و بی جا از رسالت تاريخی طبقه 

 نظام سرمايه داری و پيروزی سوسياليسم سخن می گويد و یبودکارگر و محتوم بودن نا
ولی آنجا که پای مسائل مهم و حياتی جنبش به ميان می آيد، با جمالت کلی از پاسخ ... 

مخصوصا آن چه که در اين شرايط حساس از کومه له انتظار می . آن طفره ميرودگفتن به 
سائل جنبش، موضع صريح خود را رفت اين بود که برخوردی قاطع در مورد مبرمترين م

 اعالم کند، ولی متاسفانه با مطالعه مصوبات کنگره سوم خواننده متوجه ميشود که کمافی
السابق در اين مورد نيز يا به کلی گويی هميشگی اکتفا شده و يا مسائل مسکوت مانده 

که ) والنیقيام يا جنگ مسلحانه توده ای ط(مثال در مورد تعيين شکل اصلی مبارزه . است
کومه له . بخصوص در شرايط کنونی جنبش از اهميت عملی ويژه ای برخوردار است
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انگار که با مساله پيش پا افتاده ای سرو کار دارد، با درج يک جمله کلی موضوع را حل 
می . بدون آنکه به بررسی آن پرداخته و در صدد اثبات عملی آن برآيد. شده فرض می کند

ی آگاه  ايران که برای کسب آزادی کامل سياسی مبارزه ميکند، خواهان پرولتاريا: "نويسد
درهم شکستن رژيم جمهوری اسالمی از طريق قيام توده ای و جايگزينی آن با جمهوری 

  " ۵نقل از قطعنامه ها و پيام های مصوب کنگره سوم ص " .دموکراتيک انقالبی است
يام می باشد؟ آن مسيری که با توجه به آيا درهم شکستن رژيم جمهوری اسالمی از طريق ق

؟ و تالشهای مبارزاتی ، کدامستايفای نقش پيشاهنگ در آن به  قيام منجر خواهد شد
 کومه له به هيچيک از اين مسائل پاسخ نميدهد  ...پيشاهنگ در اين جهت چگونه ميباشد؟ 

ل از اين هم قيام و فراموش ميکند که قب. و فقط براحتی مفاهيم را پشت سر هم رديف ميکند
و جنگ مسلحانه توده ای را مورد تأييد قرار داده بود، و بهر حال کومه له بايد پاسخ دهد 

 و مبارزه مسلحانه توده ای که در کردستان یمورد نظر و" قيام"چـه رابطه ای بين 
جريان دارد، و کومه له نيز خود درگير آنست وجود دارد؟ و چه رابطه ای بين اين قيام و 

  . ، مــــوجود استحمايتی که کومه له از مبارزه مسلحانه در جنگل های شمال می کرد
کومه له . مساله ديگر درک نادرست کومه له از رابطه دولت کنونی با امپرياليسم است. ٢

در کنگره سوم اين سخن ما را که درک روشن از رابطه دولت کنونی با امپرياليسم ندارد، 
ارگانها و نهادهای جمهوری اسالمی، اکنون جدال درونی  ":می نويسد. به اثبات می رساند

. های ضد انقالبی درون آن نه تنها به پايان نرسيده، بلکه حادتر نيز ميگرددجناح ها و باند
هم اکنون نسبتا آشکارا عليه يکديگر قدرت نمايی ميکنند و به اين ترتيب زمينه برای ايفای 

 ". امريکا و شوروی در معادالت سياسی  ايران آماده ميشودنقش هر بيشتر امپرياليستهای
  ) ۴قطعنامه ها و پيام های مصوب کنگره سوم ص (

در اين جا می بينيم که کومه له جمهوری اسالمی را مستقل از امپرياليسم تصور کرده و 
 تازه حدت تضادهای درونی رژيم را زمينه ای برای ايفای نقش هر چه بيشتر امپرياليستها

و معلوم می شود که  کومه له هنوز نتوانسته است، خود را از توهمات . قلمداد مينمايد
منطبق بر اين توهمات زمانی سازمان های . خرده بورژوايی در مورد رژيم خمينی برهاند

تبليغات پر سر وصدايی در مورد رژيم خمينی به راه انداخته و " کارآرام  سياسی"مدافع 
پس از افشای چهره ضد خلقی رياليست قلمداد می کردند و اکنون  آن را ملی و ضد امپ

وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی، کومه له باز هم به ما می گويد که گويا ارکان رژيم 
برقدرت امپرياليستی متکی است و گويا رژيم جمهوری اسالمی رژيمی مستقل  خمينی جز
  . می باشد

ه از امپرياليسم صحبت ميکند آن را به عنوان عارضه در سراسر جزوه هر جا که کومه ل
کومه له امپرياليسم را . ای که گويا نقش بسيار محدودی در جامعه ما دارد، درنظر ميگيرد

به عنوان يک عامل درونی که در تمام شئونات زندگی اقتصادی، اجتماعی و سياسی مردم 
سيستم ک ان به عنوان جزء ارگانيدخالت دارد نمی داند و بطور کلی از نظر کومه له اير

ايران  ": نويسدیجهانی امپرياليستی مطرح نيست، بر اين مبنــــــــا وقتی کومه له م
عليرغم تالشهای بورژوازی "و يا " و تحت سلطه امپرياليسم کشوری است سرمايه داری

 کومه له ميتوان جايگاه هم بورژوازی و هم امپرياليسم را در تفکرات ..." و امپرياليسم
خالصه کالم اينکه کومه له به عمق واقعيت تحت سلطه بودن ايران پی . معلوم ساخت
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جامعه ما و امپرياليسم از نظر وی حداکثر به عنوان عاملی که در امور  .نبرده است
  . دخالتهايی دارد مطرح است

قش را در اگر کومه له قبال نقش رهبری کننده پرولتاريا و اهميت تعيين کننده اين ن. ٣
پيروزی انقالب به رسميت نمی شناخت، حال در برنامه ای که به عنوان برنامه حزب 

ولی از آن جا که قبول اين .  ظاهرا به اين نقش تاکيد می ورزد،کمونيست ارائه داده است
امر هيچ گونه تغييری در رابطه با وظيفه و نقشی که کومه له در کنگره دوم، برای 

تغييری در اصل مساله نمی . در جريان انقالب قائل شده ايجاد نمی کندپرولتاريای ايران 
 يعنی کومه له عمال . بر کنگره سوم نيز حاکم می باشد،دهد و کماکان همان ديد انحرافی

ص (نقش رهبری کننده پرولتاريا در انقالب را نمی شناسد، در برنامه حزب کمونيست 
ط الزم پيروزی انقالب دمکراتيک ايران تشکيل ما اعالم می کنيم که شر ":آمده است) ١۶

   ..." حزب کمونيست و تامين رهبری پرولتاريا در صفوف جنبش انقالبی است
" کار آرام سياسی"در اين جا نيز کومه له کمافی السابق و به سبک همه جريانات، مدافع 

 در ود، آن اقدامات عملی که  خهيچ خطی در رابطه با شرايط و چگونگی تشکيل حزب
و به اين ترتيب با مشخص نکردن .  بزنند را ترسيم نميکنداين رابطه بايد به آن دست

پروسه تشکيل حزب، حزبی که وظيفه تامين هژمونی پرولتاريا را به عهده دارد، نشان 
  . ی برای تشکيل حزب نمی توانند انجام دهندعميدهد که درعمل نيز هيچگونه کوشش واق

  
  

********************************************************************  
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انقالب امپرياليستی ايران به نقطه عطف تعيين کننده ای گام نهاده است، جريان و پيشرفت 
سياری را که تاکنون بطور کلی و در زمينه تئوريک برای و تعميق اين مبارزه امور ب

روشنفکران انقالبی مطرح بود به صورت وظيفه مشخص و درعمل مقابل آنها قرار داده  
پرتو تئوری انقالبی   برخورد جــــدی با اين وظائف مشخص و سعی در حل آنها در.است

زمينه عملی جريان  ی و هم درمستلزم کار فراوانی است که درعين حال هم در زمينه تئور
وريک مخصوصا بين سازمانهايی که خود را متعلق به طبقه در زمينه تئ. داشته باشد

ئولوژيک روشن حول دکارگر دانسته و به مارکسيسم ـ لنينيسم پای بند ميدانند مبارزه اي
 مبرمترين مسائل جنبش و با قصد ايجاد وحدت عمل برای تقويت جبهه انقالب و موفقيت

 با توجه به همين مالحظات است .نهايی آن در اين مقطع اهميت ويژه ای کسب کرده است
که ما سعی می کنيم به تحليل کومه له از شرايط کنونی ايران، وظايف مرحله ای انقالب و 

در اين زمينه کار خود . برنامه حداقل و شيوه مبارزه پيشنهادی اين سازمان برخورد کنيم
 کنگره دوم کومه له در فروردين ماه شروع می کنيم و در پرتو نامهرا از مطالعه قطع

توضيحاتی که بعدا کومه له خود در مورد اين قطعنامه منتشر کرده و قطعنامه های تکميلی 
  . ربوط به آنها بحث خود را ادامه می دهيممکنفرانس شهريور ماه و توضيحات 

  
 پايه تمامی مباحث ديگر است می نخست به اصلی ترين مبحث که به نظر ما زمينه و

از نظر کومه له تضاد اصلی جامعه ما کدامست؟ انقالب ما در چه مرحله ای : پردازيم
قرار دارد؟ در اين مرحله چه وظايفی درمقابل انقالب است؟ اين وظايف را چه طبقاتی و 

  چه قشرهايی انجام ميدهند؟ 
  

ريانی تنظيم می کند که ئولوژيک با آن ج را در مبارزه ايدکومه له برنامه جديد کار خود
می نامد و از مطالعه مجموعه نوشتجات کومه له در اين " بينش پوپوليستی"خود آن را 

است که " مشی توده ای انقالبی"زمينه پيداست که منظور از بينش پوپوليستی همان 
 خود  بود و"رگرسازمان پيکار در راه آزادی طبقه کـــــــا" انربهترين نماينده آن در اي

کومه له نيز سرسختانه بدان پای بند بود تا جايی که يکی ازشرايط پذيرفتن کادرهای جديد 
  . از طرف اين سازمان اعتقاد به مشی توده ای بوده است

  
تا آن جا که به چريکهای فدايی خلق مربوط می شود در مبارزه ايدئولوژيک با سازمان 

خصلت دنباله روی و اکونوميستی و مشی تسليم طلبانه پيکار به موقع نواقص اين مشی و 
ه و افشا کرده ايم و خطراتی را که اين جريان برای نهضت کمونيستی ما دآن را نشان دا

ما نشان داده ايم که چگونه در زير لفاظی های مارکسيستی و . در برداشته برشمرده ايم
وظيفه پيشاهنگ را تا حد دنباله ، اين مشی سعی ميکرد "توده ها"تملق گويی بی اساس از 

روی از جريان خود به  خودی وقايع تقليل داده و جنبش را در مقابل امپرياليسم و دشمنان 
ه صحت و سقم انتقاداتی که کومه له به  بلذا ما در اين جا کاری. طبقاتی اش خلع سالح کند

وشن است ولی اگر موضع ما در اين مورد از پيش ر. وارد ميکند نداريم" مشی توده ای"
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به خط چريکها می " مشی توده ای"پيکار و به دنبال آن کومه له زمانی با تکيه به همين 
تاختند، امروز ظاهرا کومه له سنگر تئوريک ديگری برای خود انتخاب کرده و از آن جا 

مشی توده " هم : ميخواهد با يک تير دو نشان بزندظاهرا" بينش پوپوليستی"با حمله به 
  . يده بينش پوپوليستی هستندئهر دو زا" مشی چريکی" و هم "ای
  

اما اين سنگر تئوريک جديد کومه له چيست؟ مقدمه قطعنامه های کنگره سوم، اين سنگر 
در مرزبندی با بينش پوپوليستی پی برده ايم که شناخت "جديد را به ما معرفی ميکند، 

نسان با متد متافزيکی به ميدان آمده، جامعه را نبايستی از تحليل طبقات آغاز کرد و بدي
   )١(".بلکه بايد مطابق اسلوب مارکس از شناخت مناسبات توليدی شروع نمود

است که از اين پس بکرات در نوشتجات کومه له " مناسبات توليدی"اين سنگر جديد همان 
 که گر استـــــاز همين سن. به چشم خواهد خورد بدون آنکه واقعا مضمون آن روشن شود

از تحليل طبقاتی آغاز ميکند " پوپوليسم. "پوليسم شليک ميشودر بسوی پوــــــــــنخستين تي
حال به چه دليل آغاز کردن از تحليل طبقاتی . ناميده ميشود" متد متافيزيکی"و اين کار 

ی دراين زمينه وجود يحاست، در هيچ يک از نوشته های کومه له توض" متد متافيزيکی"
همه جا خود کومه له را می بينيم که از طبقات و روابط آنها و نقش آنها سخن می ما . ندارد

در اين زمينه نمونه . )٢(تحليلی بدست داده باشد" مناسبات توليدی"گويد بدون آنکه قبال از 
های بسياری ميتوان ارائه کرد که کومه له خود به نقش طبقات اشاره ميکند بدون آنکه به 

مثال درهمين قطعنامه . ی بپردازد که اين طبقات  براساس آن عمل ميکنندآن مناسبات توليد
بدليل عدم آمادگی کافی پرولتاريا انقالب حاضر نمی تواند  ":های کنگره دوم می خوانيم که

  )٩ ص" (.يک انقالب بالواسطه سوسياليستی باشد، بلکه يک انقالب دموکراتيک ميباشد

عدم "ثير اين مناسبات توليدی در  توليدی و يا تأاز آمادگی مناسباتدر اين جا سخن 
 از خود پرولتاريا يعنی طبقه شروع "تحليل"پرولتاريا مطرح نمی شود و صرفا " آمادگی
کومه له در رابطه با آن نظامی است که وی " طبقاتی"ولی خطرناکترين برخورد . ميشود

ه تحت نام اخو" کومه له  از نظـــــر" دموکراسی"اين . مينامد" دموکراسی"خود آن را 
جمهوری دموکراتيک و يا بطور کلی به صورت حالت خاصی از تناسب نيروهای طبقاتی 

که بعدا معلوم ) ٩ ص" (که در آن سرکوب ديکتاتوری طبقه بورژوا غير ممکن بوده
تناسب "ميشود تحقق آن برنامه حداقل کومه له را تشکيل ميدهد، اساسا حاصل نوعی 

 
، نيمه اول فـــروردين ماه )کومه له(از قطعنامه های مصوب کنگره دوم سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ايران . ١
ان هنوز ناکافی می باشد، اما شناخت ما از مناسبات توليدی اير: "، در دنباله همين مطلب بدرستی می افزايد که۶٠

ما سعی خواهيم کرد که در اين نوشته صحت اين " .عاملی که خود مانع تحليل همه جانبه دولت در ايران ميگردد
ولی همين جا تذکر دهيم که کومه له خود اين مطلب را فراموش می کند و در همه جا . اعتراف صادقانه را نشان دهيم
   .تحليل کرده است" همه جانبه"ايران را کامأل می شناسد و دولت را نيز" اسبات توليدیمن"چنان برخورد ميکند که گويی 

در مورد روابط توليدی در روستاهای ايران، استثنأ نزد کومه له تحليل هايی می بينيم که بعدأ به آنها اشاره خواهيم . ٢
عت که مستقيما به موقعيت پرولتاريا و در کل جامعه و در زمينه صن" مناسبات توليدی"کرد ولی مخصوصأ در مورد 

  .مربوط ميشود، تحليل ارائه نمی شود" سرمايه انحصاری"بورژوازی وابسته به امپرياليسم يا به قول کومه له 
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حاکم بر آن را روشن " مناسبات توليدی" و کومه له هيچگاه )٣(.است" نيروی طبقات
يم ئدر اين جا قصدمان آن است که بگو. أ به اين موضوع باز خواهيم گشتما بعد. نميکند

مشی "و " مشی توده ای"مناسبات توليدی را می کند تا جلوی " سنگر"کومه لــــــه 
، ولی خيلی زود متوجه ميشود که گيردبموضع " بينش پوپوليستی"و بطور کلی " چريکی

مرد جنگيدن در اين سنگر نيست، آن را رها کرده و به کلی گويی درباره طبقات و طبيعت 
بين آنها ميپردازد و ما بعدأ خواهيم ديد که هر جا کومه له به نحوی " تناسب نيرو" و اآنه
" يکهای فدايی خلقچر"را بررسی کرده، بيش از پيش صحت تحليل ما " توليدیمناسبات "

  .به اثبات ميرساند  را از مناسبات توليدی در ايــــران 

وی اظهار نظر . باز گرديم به تضاد اصلی و ببينيم کومه له در اين زمينه به ما چه ميگويد
انحرافات : "خود آغاز ميکند" پوپوليستی"در مورد تضاد اصلی را با انتقاد از گذشته 

خلق " مقدم کردن منافع: ...  ما تا کنون عبارت بوده اند ازايدئولوژيک اصلی درسازمان
می " عمده" منافع پرولتاريا تحت عنوان اينکه تضاد خــــــــــــــلق و امپرياليسمبر

. ايران يک جامعه سرمايه داری است ":و سپس خود اعالم ميکند که) ۶ص ".(باشد
ن شکل اصلی استثمار را تشکيل نيروی کار وسيعا به کاال تبديل شده و بهره کشی از آ

ميدهد و هر چند به علت توسعه غير کافی مناسبات سرمايه داری، اشکالی از توليد ماقبل 
در ايران وجود دارد که زير سلطه مناسبات سرمايه داری ) توليد کوچک(سرمايه داری 

  )٨ص " (.می باشد، تضاد اصلی جامعه تضاد کار وسرمايه است

و هر بحث " تضاد عمده و تضاد اصلی"ه همين جا ختم کرد مسئله اگر می شد کار را ب
ديگری در اين زمينه منتفی بود ولی مسئله تحت سلطگی موضوع را دشوار ميکند و کومه 

" را با بينش پوپوليستی"مرزبندی الزم " البته با زبانی کــــــه"له ناگزير است به اين امر 
مايه داری تحت سلطه و حوزه ران يک کشور سر ايعين حالدر ": نشان دهد اعتراف کند

 فوق سود امپرياليستی و استثمار وحشيانه پرولتارياست که در آن برخالف کشورهای توليد
" .امپرياليستی متروپل، سرمايه انحصاری کار ارزان با شرايط مناسب را در اختيار دارد

  )٨ ص(

تضاد "وارد نمی کند و بحث ظاهرأ اين تحت سلطگی هيچ تأثيری در تضاد اصلی جامعه 
را نــــيز کومه له به طور کلی به کناری می گذارد، حال ببينيم که آيا کومه له به " عمده

خود پای بند می ماند و حل اين تضاد اصلی را به سوسياليسم " مناسبات توليدی"تحليل 
 وی به اين احاله ميکند؟ يعنی مرحله انقالب را در ايران سوسياليستی می شناسد يا نه؟

مثال . سوأل جواب روشنی نمی دهد ولی در ايــــــن زمينه مطالب روشن کم نمی گويد
که در آن سرکوب و ديکتاتوری طبقه بورژوازی ... دمکراسی : "بــــــــه روشنی می گويد

غير ممکن بوده و مبارزه طبقاتی پرولتاريا به آزادانه ترين و وسيعترين شکل بتواند بسط 

 
بلکه از روی آمادگی عملی " مناسبات توليدی"کومه له حتی به پايان رسيدن انقالب دمکراتيک را نيز نه از تحليل . ٣

انقالب دمکراتيک هنگامی به پيروزی رسيده است که پرولتاريا بتواند گام بعدی يعنی برنامه : "اج ميکندپرولتاريا استنت
  )١٠ص" (.حداکثر خود را آغاز نمايد
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 يابد، شرط ضروری گذار به سوسياليسم بوده و تحقق آن برنامه حداقل و تکامل
  )٩ص" ( .پرولتاريای ايران را از لحاظ سياسی تشکيل ميدهد

" پوپوليستی"ولی مضمون اقتصادی اين برنامه حداقل چيست؟ اگر می خواستيم با زبان 
 ولی کومه له با زبان قطع سلطه اقتصادی و استثمار امپرياليسم،: حرف بزنيم، البد ميگفتيم

برنامه  حداقل  ۀمضمون اقتصادی عمد: "جديد خود همين مطلب را به اين صورت ميگويد
  ". امپرياليستی تشکيل ميدهد)٤(پرولتاريا را از بين بردن شرايط توليد فوق سود

کشور ما در مرحله : "چرا حتی می گوييم" پوپوليستها"در چنين حالتی ما به قول کومه له 
، و کومه له با زبان جديد خود کم و بيش آن را به اين "امپرياليستی قرار دارد ضد ب انقال

در اين مفهموم برنامه حداقل پرولتاريا ماهيتا برنامه ای ضد  ":صورت بيان ميکند
  ) ١٠ص". (امپرياليستی است

شرط پيروزی اين انقالب ضد : می گوييم" پوپوليستها"و باز ما به قول کومه له 
  را)٥(ياليستی آنست که پرولتاريا بتواند با تامين هژمونی ساير طبقات و قشرهای خلقامپر

: کومه له هم ظاهرا همين حقيقت را به اين صورت بيان ميکند. در مبارزه متحد کند
 ."پرولتاريا آگــــــــــاه با صف مستقل خود در انقــــــــــالب دمکراتيک شرکت می کند"
ه بلکه می کوشد اقشاری از خرد.  در انقالب دمکراتيک تنها نيستپرولتاريا" و) ٩ص(

يکه در جهت دمکراسی و برعليه ديکتاتوری بورژوازی شهر و روستا را تا جائ
" .بورژوازی مبارزه ميکنند، ضمن مبارزه با ناپيگيری آنان را به سوی خود جلب نمايد

های غير پرولتاريا تا چه حد بسيار خوب، اگر وارد اين بحث نشويم که اين قشر) ١٠ ص(
، کومه له "ضد امپرياليستی"دمکراتيسم خود پيگيرند، ظاهرا در اين مرحله از انقالب در 

با اين . می بينيم" پوپوليستها"هم همان نيروهايی را در ميدان می بيند که ما به قول او 
ه رخ ما را ب" صف مستقل پرولتاريا "وتفاوت که در حرف زدنش به ما گوشه ميزند 

صف مستقل "الم می کنيم که مخالف اين ــــــــــميکشد و ما هم برای هزارمين بار اع
صف مستقل "نيستيم و قسم می خوريم که کسانی که مدعی هستند که ما به " پرولتاريا

هم تا آن جا که ما می دانيم  "پوپوليستها" ساير. معتقد نيستيم تهمت ميزنند" پرولتاريــــــا
قهرمانان از يک دفاع غيابی از همين پيکار بکنيم که خودش . را انکار نکرده انداين صف 

پس اگر اين اختالف را هم کنار بگذاريم و .  بود" صف مستقل پرولتاريا"هواداری از 
ائق آيد ديگر در بايد برناپيگيری های ساير اقشار فبپذيريم که ما نيز متعقديم که پرولتاريا 

فقط يک بحث .  و نيروهای آن چندان اختالفی با کومه له نداريمزمينه مرحله انقالب
 

ای نيست که در " مناسبات توليدی"به معنای از بين بردن آن " شرايط توليد فوق سود امپرياليستی"آيا از بين بردن . ٤
پرياليستی و در جانب ديگر آن کشور تحت سلطه و يا الاقل پرولتاريای اين کشور قرار دارد؟ يک جانب آن سرمايه ام

را بر جای " شرايط توليد سود امپرياليستی"را از بين برد، ولی " شرايط توليد فوق سود امپرياليستی"مثال می توان 
  گذاشت؟

بدان معنا نيست که هويت طبقاتی جداگانه آنها را نمی اين . می ناميم" خلق"ما مجموعه اين طبقات را در اين مرحله . ٥
شناسيم ما همواره بر اين امر تاکيد می کنيم که اين اتحاد موقتی است، فقط ويژه مرحله مبارزه ضد امپرياليستی و 
لمه دمکراتيک است، ولی آنها که همواره می خواهند صف ها را مخلوط کنند ما را متهم می کنند که با به کار بردن ک

خلق گويا صفها را مخلوط می کنيم، اين جا می بينيم که کومه له نيز طبقات و اقشاری را که در اين مرحله خلـــــق را 
  .می سازند، کم و بيش می شمارد، بدون آنکه اين کلمه را به کار برد
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تئوريک می ماند که بايد با کومه له حل کنيم و آن اين است که اگر تضاد اصلی جامعه کار 
در حاليکه شرط ضروری ، وسرمايه است و حل آن به انقالب سوسياليستی احاله می شود

است، در اين مرحله نخست کدام تضاد " انقالب دمکراتيک"همان " گذار به سوسياليسم"
را در ) ما کلمه خلق را فعال در اين جا بکار نمی بريم(است که پرولتاريا و ساير قشرها 

؟ اين است آن مسئله  حل آن است بهطاين مبارزه متحد ميکند؟ و حل تضاد اصلی منو
اين مرحله از آن عدی وی در بتئوريکی که کومه له آن را ناديده می گيرد و تمام مشکالت 

اندکی درنگ الزم است تا ببينيم آيا . روی شباهتها تکيه نکنيمزياد ولی . تامين می شود
ما  .نظر ما و کومه له در زمينه نيروها و صف بندی های طبقاتی در اين مرحله يکی است

                شباهت ها را نشان داديم ولی يک اختالف بزرگ را تذکر نداديم، 
شرط " در اين مرحله انقالب ضد امپرياليستی نيز" پوپو ليستها"ما به قول کومه له 

را تأمين هژمونی و رهبری پرولتاريا ميدانيم، درحاليکه کومه له فقط از  "پيروزی
صحبت  "ودبه سوی خ"عنـــــاصر ديگر " جلب"و " شرکت پرولتاريا با صف مستقل"

تفاوت چندان کوچکی نيست، قهرمانان شناخت پرولتاريا و صف مستقل وی، در . می کند
، که همواره گويا صف پرولتاريا را با بقيه صفها مخلوط می "پوپوليستها"اين زمينه از 

  .کنند، عقب افتادگی عجيبی دارند

ظر کومه له، هدف اين در زمينه سياسی، ولی ببينيم اختالف ديگری در بين نيست؟ از ن
است، " از بين بردن شرايط توليد فوق سود امپرياليستی"اقتصادی مبارزه در اين مرحله 

متعقديم در اين مرحله بايد شرايط توليد " پوپوليستها"ولی ما به قول کومه له و ساير 
 خود بخود" شرايط توليد فوق سود امپرياليستی"در نتيجه آن . امپرياليستی را از بين برد

فوق سود "و مادام که شرايط توليد امپرياليستی برجا باشد مسلما از بين خواهد رفت 
هم کم و زياد توليد خواهد شد يعنی ما با علت درافتاده ايم و کومه له با " امپرياليستی

ممکن است کومه له بگويد منظور من هم همين است و می خواهيم برای از بين . معلول
. ا از بين ببريمرشرايط توليــــــد امپرياليستی "  سود امپرياليستیشرايط توليد فوق"بردن 

فقط از اين پس لقمه را دور سرتان . ما می گوييم اگر چنين است ديگر بحثی نيست
" شرايط توليد فوق سود امپرياليستی" اين از بين بردن ولی از نظــــر کومه له. نچرخانيد

مضمون اقتصادی عمده برنامه "همين امر ه  از نظر کومه ل .يک نقش ديگر هم دارد
يم ئما ميگو. را تشکيل ميدهد" زير بنای اقتصادی دمکراسی در ايران"و " حداقل پرولتاريا

ما درشرايط دمکراتيک مطابق . قل فقط جنبه نفی دارداپس مرحله دمکراتيک و برنامه حد
 بريم، ولی  چه چيز به را از بين می" شرايط توليد فوق سود امپرياليستی"نظر کومه له 

جای آن می گذاريم؟ در برنامه های کومه له سخنی در اين مورد نيست و چنين به نظر 
همراه مجموعه ای از " شرايط توليد فوق سود امپرياليستی"ميرسد که از نظر کومه له 

ما وجود دارد و کافی است که ما اين غده سرطانی را از جسم شرايط ديگر درجامعه 
يم تا ساير قسمتها به آسانی بتواند زير بنای اقتصادی جامعه دمکراتيک را تشکيل خارج کن

 از نظر کومه له فقط رفرم ساده ای در" انقالب دمکراتيک"يعنی  درهر مرحله . دهند
الزم است و کومه له اندکی مبالغه گويی کرده که اين رفرم را يک " شرايط توليــــد"

  تا آن جايی که الاقل به اين مرحلـــــــــــه مربوط می شود،انقالب ناميده است و خود نيز
. چيزی بيشتر از يک رفرميست نيست و جمله پردازی های انقالبی او را نبايد جدی گرفت
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همه آن چـــــه او می خواهد رفرمهايی است که فهرست دقيق آنها را شايد بتوانيد در 
  . اد مبارزان کمونيست بيابيد اتح)٦("پيشروترين سطح اداراکات برنامه ای"

متعقديم که هيچ رفرمی امکان پذير نيست و يا بايد " پوپوليستها " به قول کومه له ماولی
 و ديکتاتوری و قهر"مناسبات توليد را دگرگون کرد يعنی دست به انقالب زد و يا با 

رگون ميخواهد بايد طرحی برای دگ" دمکراسی انقالبی"کسی که . ساخت) ٨ص" (ارتجاع
نبايد در اين مرحله رفرميست باشيم و انقالبی گری . کردن کل نظام موجود داشته باشد

خود را به مرحله بعدی يعنی به مرحله سوسياليسم حواله کنيم، نبايد سياست تشکل 
پرولتاريا و هژمونی او را در اين مرحله نفی کنيم  و آن را به مرحله سوسياليستی احاله 

خود ولی بدون تأمين " صف مستقل"کرديم و پرولتاريا حتی اگر با اگر چنين . نماييم
رهبری و هژمونی خود وارد انقالب شود اين انقالب به پيروزی نخواهد رسيد و پرولتاريا 

به وسيله ای برای تصفيه حسابهای درون طبقه ) شو اين بار با صف مستقل(بار ديگر 
ميان پرولتاريا دم می زدند و "  تشکيالتیکار" کسانی که مدام از ،حاکم تبديل خواهد شد

که گويا در انجام آن کارشکنی " مشی چريکی"همه را به انجام آن توصيه ميکردند و به 
تامين " ظاهرأ اکنون شکيبايی خود را از دست داده اند و ،لعنت می فرستادندميکرده 

 يک وظيفه را امروز را در انقالب از مسئله تشکل او جدا کرده اند و" هژمونی پرولتاريا
را به " تامين هژمونی"تشکيل صف مستقل، و وظيفه ديگر يعنی  :در مقابل خود نهاده اند

، ولی آيا خيلی خوب است هر چيز به نوبۀ خود. برقراری دمکراسی احاله کرده اند
پرولتاريا جز در جريان همين انقالب تشکل می يابد و معنای عينی  تشکيل صف مستقل 

 جز تامين هژمونی وی در انقالب است؟ اگر پرولتاريا به خواستهای طبقات پرولتاريا
آيا ميتوان گفت که صف مستقل خود را داراست؟ و اگر با برنامه  ديگر ســـــر فرود آورد،

ويژه خود وارد گود شود و آن را به کرسی نشاند آيا جز آنست که هژمونی خود را تامين 
يک بحث را به دو بحث تجزيه می کنند تا کار خودشان کرده است؟ چه کسانی هستند که 

: را آسان کرده باشند؟ بگذاريد همه آن چه را که کومه له می خواهد بروشنی بيان کنيم
البته با صف مستقل (ياسی دنباله رو طبقات ديگر است مرحله از لحاظ سپرولتاريا در اين 

حالت " نمی شود بلکه به چيزی شبيه با هژمونی پرولتاريا اجرا" دمکراسی انقالبی). "خود
آن سرکوب و ديکتاتوری طبقه بورژوازی غير  خاصی از تناسب نيروهای طبقاتی که در

  فقط حالتی )٧(مالحظه کنيد بورژوازی سرنگون نشده،) ٩ص. (بستگی دارد" ممکن بوده
 وی را از اعمال ديکتاتوری باز داشته است ولی ما قبال ديده بوديم از تناسب قوای طبقاتی

 
له اساسی که چگونه ميتوان که با اين طمطراق از برنامه خود سخن می گويد در اين مسئ" اتحاد مبارزان کمونيست". ٦

ظاهرأ اين سازمان . کنونی شرايط تحقق اين برنامه را فراهم کرد، ساکت است" مناسبات توليدی"بدون تغيير بنيادی 
جالب است که اين سازمان به اين جمله لنين استناد ميکند که . نمی بيند" مناسبات توليدی" "تغيير بنيادی"لزومی به 

از هدف نهايی شناخت صحيح از راه رسيدن به آن هدف و مفهموم دقيقی از شرايط واقعی آن تصوير روشنی "برنامه 
بدون . می ستايد" پيشروترين ادراکات بــــــــــرنامه ای"است و برنامه خود را با عبارت " نقطه، يا وظايف فوری جنبش

نمی شود " راه  رسيدن به آن هدف" از هيچ صحبتی" پيشروترين سطح ادراکات برنامه ای"آنکه در نظرآورد در اين 
 ۶٠فروردين " رجوع کنيد به برنامه اتحاد مبارزان کمونينست. (مورد نظر لنين از اين راه" شناخت صحيح"چه رسد به 

  )٢٣ و ٢١ص 
و يا سرمايه " سرمايه انحصاری"با توجه به تمام نوشتجات کومه له، منظور از بورژوازی در اينجا همان . ٧
  .ستی استمپرياليا
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روبنای سياسی متناسب با زير بنای اقتصادی ايران : "که کومه له به مــــــــا می گويد
و " تناسب"و اکنون می بينيم که کلمات ) ٨ص" ( ارتجاع استو ديکتاتوری و قهر

اين جمله را نبايد با نظر ما يا به . ه اندبی جهت در اين جمله بندی جای نگرفت" ايران"
روبنای سياسی سرمايه داری : يماشتباه کرد که می گوئ" پوپوليستها"قــــول کومه له 

نه، اين دو مطلب يکی . )٨(وابسته به امپرياليسم ناگزير خشن ترين ديکتاتوری هاست
 فرض کرد که در نيستند در اين جا صحبت از روبنای متناسب است و ميتوان شرايطی را

در آن صورت . نباشد" سرکوب"تحت فشار طبقات ديگر قادر به " بورژوازی"آن 
همان طور که گويا . بسازد" نامطلوب"و " نامتناسب"بورژوازی ناگزير است با اين شکل 

به " :مدتهاست با شکل نامتناسب ديگری از آن ساخته است و کومه له به ما می آموزد که
بورژوازی ايران تنها وقتی ميتواند چرخهای اقتصاد سرمايه داری عبارت ديگر طبقه 
خود به حرکت درآورد و يک دوره ديگر بر مبنای شرايط " طبيعی"ايران را در گردش 

امپرياليستی توليد به انباشت سرمايه بپردازد ـ آن هم در شرايطی که بحران اقتصادی و 
 ،سرکار آورد" متناسب" ـ که دولتی سياسی عميقی که جامعه را در خود فرو برده است

کيه بر ارتش، به مثابه ت انحصاری که با هدولتی از نمايندگان مستقيم و تمام عيار سرماي
ارگان سرکوب امروزی بورژوازی، دشمنان طبقاتی خود را سرکوب کرده  و بـــــه زانو 

د و يا خنثی و ناراضيان درون طبقه را نيز به ضرورت چنين اقداماتی متقاع در آورد
  ) ٣ پيشرو ۶ص." ()٩(کند

به صورتی  " تناسب نيروهای طبقاتی"کافی است . الزم نيست" انقالب دمکراتيک"پس 
اين همه آن چيزی است که کومه له در . درآيد که ديکتاتوری بورژوازی غير ممکن شود

 کافی است. الزم نيست" انقالب دمکراتيک. "اين مرحله از لحاظ سياسی می خواهد
اين همه آن چيزی است که در .  را از بين ببريم"شرايط توليد فوق سود امپرياليستی"

او فقط کلمات را بد انتخاب می . زمينه اقتصادی کومه له در اين مرحله خواهان آن است
کند و به اين رفرمهايی که در زمينه سياست و اقتصاد می خواهد، نام انقالب ميدهد، شايد 

ه دما را به خرده بورژوا بودن متهم کرده با ديد تنگ نظرانه خربارها با آنکه هم 
 

ديکتاتوری بورژوايی در عيان ترين، ارتجاعی ترين " می خوانيم ٢۴، صفحه ۶٠ مرداد ٢،١٠البته در پيشرو شماره . ٨
و وحشيانه ترين اشکال در کشورهای تحت سلطه ـ خواه در اين کشورها روابط فئودالی از بين رفته باشد يا هنوز به 

 الزمه  لحاظ سياسی به يکی از دولتهای متروپل مستقيما وابسته باشد يا نه ـحيات خود ادامه دهد و خواه حکومت آنها از
ولی ظاهرأ ) تاکيد از ماست" (.حفظ و گسترش منافع سرمايه انحصاری و حفظ نظام سرمايه داری در اين کشورهاست

  .ی شودمی تواند مانع اعمال اين ديکتاتور" تناسب قوای طبقات. "اين گونه سخنان را نبايد جدی گرفت
کومه له برای نامطلوب بودن رژيم جمهوری اسالمی برای سرمايه انحصاری دالئل ديگری هم دارد که فعأل به آنها . ٩

نمی پردازيم ولی در تبليغات اخير خود مخصوصأ روی اين تکيه می کند که چون اين رژيم نتوانسته توده ها را سرکوب 
 نظر نمی گيرد که اين رژيم همه آن چه که امپرياليزم برای سرکوب در کومه له در. کند، رژيم مطلوب تری الزم است

کومه . اختيار دارد با تمام نيرو به کار انداخته ولی اين جنبش خلق است که امکان سرکوبی سهل و آسان را به وی نميدهد
را سرکار آورد که به مجرد ورود له مرتبأ به خواننده خود چنين القا ميکند که گويا امپرياليزم می تواند آن چنان رژيمی 

با اين تصور، کومه له همراه بسياری از سازمانهای ديگر لبه تبليغات . به صحنه نظم دلخواه سرمايه را برقرار نمايد
خود را بر ضد اين رژيم کند ميکند بسياری ازسازمانها که تا ديروز با خرده بورژوايی دانستن پايگاه طبقاتی اين رژيم 

زد توده ها به نوعی تطهير ميکردند، امروز هم که ديگر آن حرفها شنونده ای ندارد، با عنوان کردن اين که آن را در ن
گويا اين رژيم  با روبنای سياسی سرمايه داری وابسته تطبيق نمی کند، اجازه نمی دهند توده ها دقيقا ماهيت دشمن خود 

  . ما بعدا به اين موضوع باز خواهيم گشت. را بشناسند
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يم که  فقط يک چيز می توانيم به او بگوئبورژوازيی اين رفرمها را انقالب می بيند، ولی ما
مورد عالقه  او غير ممکن   "انقالب دمکراتيک"رفرم غير ممکن است و به همين دليل 

ا گفته ايم در رابطه با برخورد کومه له با مسئله بگذاريد همه آن چه را که تا اين ج. است
  . قش دهقانان روشنتر مال حظه  کنيمارضی و ن

ديم در انقالب دمکراتيک نوين بايد شرايط قتکه مع" پوپوليستها"از نظر ما به قول کومه له 
ی توليد سرمايه داری امپرياليستی را به طور کلی از بين برد و توليد ملی را سازمان ده

د، مسئله ارضی و مسئله دهقانی و بطور کلی بخش کشاورزی اهميت خاصی دارد، رک
مرحله ای خود برخورد زه زيرا در اين زمينه ما نه تنها با نزديکترين متحدين خود در مبار

" سرکوب"، بلکه همچنين آن عرصه ای را می يابيم که در آن بايد وسيله اعمال می کنيم
يعنی ارتش " توليد فوق سود امپرياليستی"ترين شرط بورژوازی امپرياليستی و مهم

امپرياليستی را درهم بشکنيم و درعين حال بر اساس همين کشاورزی است که ناگزير پس 
اقتصاد ملی به طور عمده از از مصادره سرمايه های امپرياليستی الاقل در آغاز ناگزير 

ما ميدانيم که در مدت طريق گسترش توليد کشاورزی اساس خود را تحکيم می بخشد، 
واقعی بسياری از صنايع کنونی امکان باز توليد خود را از " انقالب دمکراتيک"انجام يک 

ناپذير است که و توليد خرده پا در صنايع امری گريز دست ميدهند و رجوع به کشاورزی 
ه له و چه که کومما برخالف آن. تجربه تمام خلقهای از بند رسته نيز آن را تائيد  می کند

ها و آرزوهای  ی پتووا" ند نه به آن دليل که اسير وانمود می کن"اتحاد مبارزان کمونيست"
پيشرو (هستيم " دهقان خرده پا و برخورد خرده بورژوايی به مناسبات سرمايه داری

شرايط توليد فوق سود "، بلکه جهت از بيـــــن  بردن )۶٠ ـ اول تيرماه ۶ص١
ن کار می زنيم و با نقل قولهايی از لنين هم نمی توان ما را دست به اي" امپرياليستی
ما خود ديديم که لنين برای آنکه جامعه شوروی را که پس از انقالب اکتبر . مرعوب کرد

در محاصره امپرياليستها و در شرايط بحران شديد قرار داشت به سوی سوسياليسم رهبری 
به پيدايش بخش بزرگی از خرده ، در عمل "طرح نوين اقتصادی"کند با پيشنهاد 

ی های پتووبورژوازی و بورژوازی تجاری تن در داد و هيچکس اين کار او را بدليل ا
توليد جامعه را نمی توان مطابق ميل افراد سازماندهی کرد . خرده بورژوايی او ندانست

اما ببينيم . بلکه بايد با توجه به شرايط عينی و آمادگی های مادی در اين مورد اقدام نمود
خود " برنامــــــــــــه ارضی"کومه له در مورد اين، به نظر ما مهمترين مسئله انقالب، در 

رچيدن قيد و بند های فئودالی بر سر راه رشد بمسئله ارضی به مفهوم ": چه می گويد
 ، از ميان رفتن اقتصاد طبيعی و جايگزين شدن اقتصاد کااليی به جای آن وسرمايه داری

شدن  و کاال شدن نيروی کار حل شده و در اين معنا مسئله ارضی ديگر مضمون " دآزا"
قطعنامه های مصوب کنگره دوم، " (اقتصادی انقالب دمکراتيک را تشکيل نميدهد

انان قو معنای اين سخن آن است که انقالب در اين مرحله نه چيزی دارد که به ده). ١١ص
رد، برای انبوه مردمی که در روستاها زندگی ميکنند بدهد و در نتيجه نه توقعی از آنها دا

زمينه مادی خواست  ":و چشم به زمين دوخته اند کومه له فقط اين موعظه را دارد که
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همانجا، " ( در بحــــران سرمايـــه داری ايران)١٠(زمين در ميان کارگران و دهقانان فقير
 بحران پرداخت نه آنکه با دادن است، و با اين تشخيص درد البد بايد به رفع اين) ١١ص

زمين به اينها آنها را به خرده بورژوا تبديل کرد و با اين کار طبق نظر تحليل گران 
يک قدم به عقب " تئوری نيروهای مولده"يم هواداران ئيا دقيقتر بگو و" مناسبات توليدی"

 سرمايه گذاشت، خالصه اينهايی که زمين می خواهند کسانی هستند که در اثر بحران
محتوای اقتصادی اين "و حکم نهايی در مورد آنها اين است که داری از کار بيکار شده اند 

خواست از لحاظ مبارزه طبقاتی پرولتاريا هيچ چيز مترقی در برندارد و بر پرولتاريا آگاه 
 ."ست که انرژی و هم خود را صرف خرده بورژوا کردن کارگران روستا سازدني
  ) گره دوم قطعنامه کن١٢ص(

اگر برنامه تقسيم زمين يا عامتر از آن مصادره زمين ها و قرار دادن آن در اختيار 
جمعيت روستايی برای توليد امری است که خرده بورژوازی را خوش می آيد، برنامه 

  . ارضی کومه له فعال می تواند به طور کامل مورد حمايت مالکين و فئودالها باشد

سعی ميکند ) مقاله از کنگره اول تا کنگره دوم (۶٠ ، تيرماه ١ه کومه له در پيشرو شمار
م اراضی و يبا نقل مباحث لنين در مورد نارودنيکها نشان دهد که درک نارودنيکها در تقس

ی است که با طبيعت تکامل سرمايه داری عايجاد خرده بورژوازی روستايی درکی ارتجا
موش ميکند، يکی آن که اساس مخالفت لنين با تطبيق نمی کند، ولی کومه له دو چيز را فرا

 لنين خود در اين مورد در برنامه. نارودنيکها پيرامون تقسيم زمين در روستا نيست
سوسيال دمکراسی، اعالم می کند که اين مسئله را آگاهانه مفتوح گذاشته و بسته به شرايط 

 آن، از هيچيک دز ردر اين مورد بايد تصميم گرفت، يعنی نه از تقسيم زمين و نه ا
اساس مخالفت لنين با . جانبداری نکرده و آن را به شرايط مشخص احاله می کند

نارودنيکها اين نوع توليد را . نارودنيکها از برداشت آنها از توليد خرده پا در روستاست
سوسياليستی جلوه ميدادند و آن را موجب ايجاد برابری ميدانستند، در حاليکه لنين نشان 

اد که اين توليد خرده بورژوايی نطفه، شکل اوليه و احيانا عقب مانده سرمايه داری ميد
مطلب ديگر . است و همه نابرابری ها و نابسامانی های اين رژيم را با خود خواهد داشت

 ديگری هم به مناظره مشغول بود که مين لنين در همان دوران با دستۀآن است که ه
لنين به . اد مبارزان کمونيست، از آنها يادی نمی کنندتصادفا نه کومه له و نه اتح

ه که با اتکاء به همين گونه برداشتها از مارکسيسم استدالل می يمارکسيستهای علنی روس
 به توليد فئودالی گامی به پيش است و تکردند که از نظر مارکس توليد سرمايه داری نسب

مبارزه بين بورژوازی و فئوداليسم در چنين موعظه ميکردند که گويا کمونيستها بايد در 
روسيه به حمايت از بورژوازی برخيزند و باو کمک کنند تا هرچه بيشتر برايشان 

 و زمينه انقالب سوسياليستی را فراهم نمايد، او به اين کسانی که به نام دپرولتاريا توليد کن
د و مچشان را در ن باز کرده بودند و سرمايه داری می فروختند می خنديمارکسيسم دکا

نزد کارگران باز ميکرد وثابت می نمود که چرا روسيه تزاری به اينها اجازه نشر علنی 
                                                 

کومه له در اين قطعنامه به نحو زيرکانه ای با قراردادن کارگران و دهقانان فقير در مرکز مساله، خواسته است از . ١٠
مساله دهقانان در کليت خود فقط  به کارگران و دهقانان  فقير . احساسات کارگر دوستی خوانندگان خود بهره برداری کند

  .ود چيزی از ديگران نمی گويدختم نمی شود و کومه له دراين برنامه خ
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امــــــروز کومه له مواظب است که مبادا پرولتاريا يا دهقانان تهيدست . عقايدشان را ميدهد
 اين همان آيا.  که به جلو برداشته شده مبادا خنثی شودیبه خرده بورژوا تبديل شوند تا گام

 مالکها دست - نظر نيست؟ نتيجه اين سياست آن می شود که زمينهای فئودالها و بورژوا
يان را به ست در روستاها به جای آنکه روستائنخورده باقی می ماند و انقالبيون کموني

مصادره زمينها و اداره توليد به دست خود تشويق کنند، آنها را به مبارزه در راه 
مضمون "فرا می خوانند که ظاهرأ مسئله آنها يعنی مسئله ارضی دمکراسی هايی 

مبارزه " دمکراسی خالص"يان بايد برای  اين روستائ.آن را تشکيل نمی دهد" اقتصادی
؟ چرا راستی اگر چنين است، کومه له در مناطق روستايی کردستان چه ميکند. کنند

نامه ای نداريم و اگر در قطعنامه يان نمی گويد ما برای شما هيچ برصريحا به اين روستائ
از مبارزات و خواستهای انقالبی دمکراتيک : "های کنفرانس شهريور اعالم ميکند که

زحمتکشان روستا و منجمله از مصادره انقالبی اراضی به وسيله آنها و اداره امور اين 
 ، ٢ ، پيشرو۴ضميمه (" اراضی توسط شوراهای دمکراتيک زحمتکشان پشتيبانی می کنيم

 اين نظر منعکس کننده سياستی سنجيده مبتنی بر نيازهای مرحله کنونی نيست بلکه ،)٩ص
نزديک است و توده های روستايی خود " قيــــام"بيشتر بدان جهت است که گمان ميرفت 

به . مشغول می شويم" پشتيبانی"به اين کار دست خواهند زد و ما هم به دنبال آنها به 
يد به دهقانان ميگفت که اين گونه سياستها نه زائيده برنامه انقالبی ما طوريکه کومه له با

ما ديگر در اين جا وارد اين . بلکه نتيجه سياست دنباله روی ما از جريان حوادث است
ماه در زمينه  بحث نميشويم که حتی اين مطالب قطعنامه ارضی کنفـــــــــــرانس شهريور

  . مشخص عملی چه نواقصی دارد
  
مين درک از مسئله دهقانی، درک کومه له را از مسئله خود مختاری که در مرحله ه

او وقتی نيروهای . سطحی ميکند کنونی عميقا با مسئله دهقانی آميخته است محدود و
طبقات مختلف خواهان "شرکت کننده در جنبش مقاومت خلق کرد را می شمارد از 

کارگران شهر : "ن ترتيب برمی شماردنام ميبرد و آنها را به اي) ١۵ص" (دمکراسی
 )١١()حتی طبقات مرفه(وروستا نيمه پرولتاريا و دهقانان و خرده بورژوازی شهری و 

باری دولتی  حصر و بی بند و  حد ویهر يک به نحوی از ستم و سرکوب ديکتاتوری ب
امه های قطعن" (لطمه ديده و با اين استبداد و ستم با انحاء مختلف مخــــــالفت می کنند

 انگيزه دهقانان کرد در اين جنبش چيست؟ آيا او برای بهبود وضع .)١۵کنگره دوم ـ ص
مادی زندگی خود به مبارزه برخاسته؟ يا صرفا آرمانهای دمکراتيک انگيزه اوست؟ دهقان 

. مانع او ميشود" ديکتاتوری بی بند وبار"که در زندگی روزمــره خود چــــــه می خواهد 

                                                 
. در اين مورد، کردستان چه خصوصيتی نسبت به جاهای ديگر ايران دارد" طبقات مرفه"صرفنظر ازعبارت مبهم . ١١

موجود نيست؟ آيا درست به " ستم و سرکوب و ديکتاتوری بی حد و حصر و بی بند و بار دولتی"آيا در همه جا اين 
د که درسراسر ايران تمامی طبقاتی که در اين جا نام برده شده است،  ممکن است برای همين دالئل نمی توان تصور کر

مبارزه کنند و اگر چنين باشد آيا اين همان جبهه واحد از طبقات گوناگون نيست که ما به قول شما " دمکراسی"
کلی به کار نمی بريم و محتوی پوپوليستها می گوييم؟ فقط ما در همين جا متوقف نمی شويم  وکلمه دمکراسی را به طور

مثأل می گوييم برای دهقانان و .  را برای هر يک از طبقات جداگانه توضيح می دهيمی و سياسی  آنو مضمون اقتصاد
کارگران رهايی از استثمار مضاعف امپرياليستی و آزادی تشکل سياسی و اقتصادی و مثأل برای  وکالی دادگستری 

  .غان می آوريمآزادی در سخنوری را به ارم
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وری بی بند وبار آيا از دهقان چه  می خواهد کــــــه دست از سر او برنمی اين ديکتات
آيا نفع مادی در اين کار دارد يا صرفا به دليل انگيزه ساديستی به ظلم و تعــــــــدی  دارد؟

اگر داليل مادی اين مبارزه را دريابيم درعين حال به يک مسئله ديگر هم . دست می زند
ه اين داليــــــــل انگيزه های مادی حرکت دمکراتيک دهقانان شده رسيده ايم و آن اينک

مرحله دمکراتيک را نيز "  مادی و اقتصادیمضمون"درعين حال و به طور ناگزير
طبقات مختلف "تشکيل ميدهند مگر آنکه نخواهيم کنجکاوی کنيم و بخواهيم با عبارت کلی 

ی نتيجه اين سروهم بندی آن ميشود که ول. سرو ته قضيه را هم بياوريم" خواهان دمکراسی
" مناسبات توليدی"جنبش خود مختاری خلق کرد از اساس مادی خود يعنی تغيير 

ديگر ما در اين جا به اين بحث وارد نمی شويم که اين . محروم شودمخصوصا در روستا 
هم تغيير در مناسبات در شرايط کنونی به چه صورتی بايد عمل گردد و چه وظايفی مثال 

ولی ما به قول . اکنون کومه له در مناطق زير نفوذ خود دارد که به آنها بی اعتنا است
 اصلی است که در آن هيچ ترديدی ،رنوشتمی گوئيم حق تعيين س" پوپوليستها"کومه له 

 مضمون"وجود ندارد و با حرکت از همين اصل برای کردستان خودمختاری خواهانيم و
ا ايجاد روابط توليد دمکراتيک نوين در شهر وروستا می اين خودمختاری ر "اقتصادی

  . دانيم
  

اندکی بحث خود را جمع بندی کنيم، اگر تضاد اصلی کار و سرمايه است و حل اين تضاد 
به انقالب سوسياليستی موکول است و هيچ گرهگاه ديگری در اين ميانه نيست چرا مرحله 

در انقالب دمکراتيک بورژوازی  اگراست و سوسياليستی نيست؟ " دمکراتيک"انقالب 
 است و يا "بورژوازی انحصاری و امپرياليستی"هنوز در حاکميت است آيا اين همان 

باالخره طبقات حاکم کدامند؟ و " دمکراسی انقالبی"، در اين )١٢(بورژوازی ديگری
 و کدام طبقات است؟" ديکتاتوری"روابط حاکم بر جامعه چيست؟ آيا اين دمکراسی انقالبی 

برای تحقق خواستهای اين طبقات به سرکوب چه طبقاتی مشغول است؟ چرا نه در برنامه 
که با آن " اتحاد مبارزان کمونيست"کومه له برای جمهوری دمکراتيک و نه در برنامه 

حوصله جزئيات امور تنظيم شده اين موضوع کوچک و کم اهميت حتی مورد اشاره قرار 
در مقابل نيروهای انقالبی چيست؟ و يا همان " اسی انقالبیدمکر"نگرفته که تکليف دولت 

نيروهای " دمکراسی انقالبی"طور که ما می فهميم آشفته فکری بدان جا رسيده که در اين 
آن چنان است " تناسب نيروها" انقالب و ضد انقالب مشترکأ در حکومت سهيم انـــــــد و

اين ضد انقالب در حاکميت الاقل اگر چنين است باشد . که مصادمه ای رخ نميدهد
خود را " گذار به سوسياليسم"می خواهند " اتحاد مبارزان کمونيست"هنگاميکه کومه له و 

انجام دهند الاقل بايـــــــد عکس العمل نشان دهد به هر حال در اين برنامه روی کاغذ هيچ 
 تا" خليج خونين"ه ازايی از ضد انقالب نيست در حاليــــــکه در واقعيت می بينيم کپرد
صدای پارس سگـــــــــــان زنجيری شنيده "اين کشور " کوههای سر به فلک کشيده"

 
کنگره  يکم در برابر سرمايه داری "از خود انتقاد می کند که درگذشته، " از کنگره اول تا کنگره  دوم"در مقاله . ١٢

جامعه وجود دارد "  روابط درونی"های  آن در " نطفه"سرمايه داری را قرار می دهد که "نوع ديگر " امپرياليستی آن
، ١٣ ، صفحه ١پيشرو "" ( ملی"و اين چيزی نيست مگر همان سرمايه داری !  ميشودزاده" توليد کوچک دهقانی"و از 

" خوب و بد"و ظاهرأ اکنون ديگر کومه له به آن رشد رسيده است که بفهمد سرمايــــــــــــــــــه داری ). تأکيد از ماست
  .ندارد
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کومه له خود متوجه است که خواستهای وی دربرنامه دمکراتيک از  .)١٣("ميشود
اگر اين جمله . )٩، ص ٣، ضميمه ٢پيشرو( "چارچوب مناسبات بورژوايی خارج نيست"

ست در نظر بگيريم بين کومه له و ما در مورد طبيعت برنامه را به همين صورت که ه
ما نيز متعقديم پرولتاريا در مرحله اول . حداقل پرولتاريا در اين مرحله اختالفی نيست

. يعنی در دمکراسی نوين در چارچوبه مناسبات بورژوايی برنامه خود را تنظيم می کند
ت فورديم در نظر بگيريم می بينيم که اين صولی اگر همه آن چه که تا اين جا از کومه له آ

کردن " بد خوب و"ما ديديم که او اهــــــل . م خاصی داردوبورژوايی برای او مفه
که ما در جامعه دمکراسی نوين در چارچوبه بورژوايی نيست و اين مناسبات بورژوايی 

مپرياليسم قطع آن قرار داريم اين تفاوت را دارد که درمورد ما فرض آن است که سلطه ا
شده درحاليکه در مورد کومه له اين مناسبات بورژوايی هنوز همان مناسبات حاصله از 

مايل " اتحاد مبارزان کمونيست"ميباشد و اينکه کومه له و " سرمايه انحصاری"سلطه 
سخن بگويند، " وضع ماليات" خود جز هنگام" دمکراسی انقالبی"نيستند از سرمايه داران 

 در اين ميان وجود داشته باشد" ی خرده بورژوائیپتووا"اگر . يير نميدهدچيزی را تغ
آن گويا هر گونه  همان دمکراسی انقالبی کومه له و اتحاد مبارزان کمونيست است که در

ماليات غيرمستقيم لغو شده و سرمايه داران با پرداخت مالياتهای مستقيم تمام مخارج دولت 
هر وقت بی پول شد دستش ابق اين برنامه ها دولت حق دارد را تامين ميکنند و باز هم مط

ما که سرمايه ! واقعا چه موجودات بی آزاری. )١٤(را توی جيب اين سرمايه داران بکند
را " گذار به سوسياليسم"داران به اين خوبی داريم که کشور را به حسابشان اداره ميکنيم، 

  ين دولتی را به گردن مردم می اندازيم؟چرا انجام می دهيم و با اين کار تمام خرج ماش
  

  .اکنون به شيوه ها و سازمانهای مبارزه از نظر کومه له بپردازيم
نظر ما چريکهای فدايی خلق در مورد . بحث خود را با مسئله تشکيل حزب شروع کنيم

تشکيل حزب طبقه کارگر ايران و تحريفاتی که از اين نظر شده است امروز بر همه 
ما معتقد بوده و هستيم که حزب طبقه کارگر در جريان اوج گيری مبارزه . روشن است

جريان مبارزه ضد  مسلحانه که در پرتو آن امکان تشکل و بسط مبارزات کارگری در
امپرياليستی پيش می آيد بوجود آمده و باصطالح خود حامل مرحله ای از مبارزه و نه 

 با قبول لزوم حزب طبقه کارگر برای تامين آغاز کننده اين مبارزه است و در يک کالم ما
هژمونی اين طبقه در انقالب آغاز مبارزه را با اشکال گروهی و سازمانی ميسر و الزم 

باصطالح تشکيل حزب برای ما به شکل کلی مطرح است و نه يک وظيفه . ميدانيم
ن زمان که ولی اين نظر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، از جمله کومه له چه آ. مشخص

داشت و چه امروز که هر دو را " بينش پوپوليستی"پای بند بود و " مشی توده ای"به 
" وظيفه اصلی"ترک کرده به اين نظر می تاخت و مصرانه اعالم ميکرد که تشکيل حزب 

                                                 
ولی به هنگام گذار به سوسياليسم ساکت پس از برقراری دمکراسی و به طريق ا" سگان زنجيری"و مسلما اين . ١٣

  .نخواهند نشست
دولت انقالبی کارگران و زحتمکشان ايران، مطالبات فوق را به هزينه سرمايه داران و از جمله از طريق مصادره ". ١٤

و ملی کردن سرمايه ها در هر سطح که الزم بداند، ملی کردن موقوفات و مقرر داشتن ماليات تصاعدی بر ارث و 
، "اتحاد مبارزان کمونيست"برنامه " (ارايی و بر درآمد های حاصله از مالکيت وسائل توليد و مبادله تأمين خواهد کردد

  ./)ج٢٠ص
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ی حتی امکان نائ سال که تقريبا در شرايطی استث٣اکنون پس از بيش از . کمونيستها است
فکران کمونيست با طبقه کارگر فراهم بود و درشرايطی که اکثر ارتباط گيری روشن

را زينت بخش " شعار پيش به سوی ايجاد حزب طبقه کارگر"سازمانهای کمونيستی 
، وقت آن است که اين هواداران دو آتشه )١٢ ص٣پيشرو " (صفحات نشريه خود کرده اند

شعار رسيدگی کنند و ببينند تشکيل حزب به عنوان وظيفه اصلی به حساب نتايج عملی اين 
که آيا اين همه شعار حزب می دادند چه شد که تا کنون هيچ اقدامی دراين مورد صورت 
نگرفته وحتی امروز کومه له الزم می بيند که برای آماده کردن زمينه تشکيل حزب عالوه 

بر نيز مبارزه کند و به اصطالح عالوه " مشی توده ای"با هواداران " مشی چريکی"بر
خط دو، خط سه محبوب خويش را نيز از اعداد کسانی که ميشد با آنها حزب تشکيل داد 

خير، کومه له به نتايج عملی و محتوای شعارها کاری ندارد، او همين قدر . تصفيه کند
همان جا " (اکنون ديگر همه از ضرورت ايجاد حزب سخن می گويند" خرسند است که

آنها چه ميشود کرد؟ ديگر با اهند خود را تسلی دهند راستی وقتی کسانی می خو. )١٢ص
آيا به اينها می توان گفت نتيجه اين همه شعار چيست؟ ولی پس از اين که کومه له به اين 
شکل خود را تسلی داد که به هر حال اگر نسبت به تشکيل حزب اقدامی نشده است، بازار 

گويی تکرار  ":غش می آيد کهه داغ است، باز اين دغدغه بسرانرصت طلباشعارهای ف
لفظی اين شعار کلی، برای اين است که ما را از انجام وظايف مشخص که هم اکنون در 

و سپس خود برای تحقق شعار تشکيل ) ، همان جا١٧ص". (برابر خود داريم معاف کند
در شرايط کنونی حلقه اصلی برای ايجاد حزب تدوين ": حزب طبقه کارگر پيشنهاد ميکند

برنامه  ": ولی برنامه چيست؟ قطعنامه کنگره دوم به ما پاسخ ميدهد،"مه می باشدبرنا
نيسم با کل مناسبات اجتماعی از تلفيق تئوری مارکسيسم ـ لني... پرولتاريا در انقالب ايران 

و يا به ... غير پرولتری بينش های جريان مبارزه ايدئولوژيک برعليه  در ايران و در
همان " (ت و نقد پرولتری کل مناسبات اجتماعی ايران حاصل ميشودعبارت ديگر از شناخ

  ). ١٨جا، ص
  

اگر بتوان از اين جمالت چيزی فهميد، فقط اين است که برنامه همان تحليل مارکسيستی از 
ر جهان فسيوضعيت اجتماعی است، آيا اين سخن صحيح و آيا برنامه مارکسيستی فقط به ت

امل ميشود و يکی از عناصر مهم برنامه همان طور که شز می پردازد يا تغيير آن را ني
بهر حال از مسئله . پيش از اين از تعريف لنين از برنامه ديديم روش نيل به اهداف است

برای . حزب بگذريم و ببينيم کومه له چه شيوه مبارزاتی را در اين مرحله پيشنهاد ميکند
امروز قهرآميز بودن مبارزه در . ستاينکه وارد اين بحث شويم، مقدمه کوتاهی الزم ا

ايران مورد قبول همه است، ولی در مورد شکل اين مبارزه قهرآميز اختالف نظرموجود 
عده ای اين مبارزه را به شکل قيام مسلحانه که مشخصه آن سراسری و همگانی و . است

 طوالنی، کوتاه مدت بودن آن است ميدانند و عده ای ديگر آن را به شکل جنگی توده ای و
ما در اين جا به جزئيات . که ما چريکهای فدايی خود در زمره اين دسته قرار داريم

 ولی به طور اختالف نظرهايی که بين هواداران اين دو شکل موجود است کاری نداريم،
يم که اين دو شکل از مبارزه حامل دو تحليل متفاوت از شرايط نيروهای ئکلی می گو

 شکل قيام، شهرها را عرصه اصلی و توده های پرولتر و خرده درگير در مبارزه است،
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بورژوازی شهری را نيروهای اصلی مبارزه ميدانند که به طور ناگهانی برمی خيزند، 
در اينجا مسئله رهبری اين (را يکسره ميکنند،  سرعت کاربسالح به دست ميگيرند و 

ده ای عرصه نبرد را و هواداران جنگ مسلحانه تو) شکل مبارزه مورد نظر نيست
روستاها می بينند و توده های پرولتری و خرده بورژوازی روستا را عمده ترين نيروی 

از کانونها . اين مبارزه بتدريج در زمان و مکان بسط می يابد. درگير در مبارزه می بينند
و هسته های کوچک شروع شده به ارتشی بزرگ منجر ميگردد و در جريان همين جنگ 

  . است که ارتش امپرياليستی درهم شکسته و زمينه پيروزی انقالب فراهم می گرددطوالنی
ولی کومه له از اين دو شکل، کدام را می خواهد؟ او شکل اصلی مبارزه مسلحانه را قيام 

بديهی است که هر يک از اين دو پاسخ الزمه . مسلحانه می بيند يا جنگ توده ای طوالنی
است مبارزات " تدارک قيام"سازمانی که در .  ويژه استاش سازماندهی خاص و تدارک

روزمره خود را به شکلی کامال متفاوت از سازمانی که به جنگ طوالنی می پردازد 
يک جنگ طوالنی درگير  به نظر ما کومه له خود در کردستان در .سازماندهی می کند

النی است؟ کومه له است که شکل اصلی مبارزه جنگ توده ای طوتقد ولی آيا او مع. است
 بيستم شهريورماه ٢به اين سئوال جواب مشخص نمی دهد، در ضميمه سوم پيشرو شماره 

شرايط ما معتقديم که در : "با کمال تعجب می خوانيم" در تدراک قيام"، زير عنوان ۶٠
 درهر نقطه ايران که شرايط برای آن مناسب جنگ مسلحانه توده ای )١٥( آغازکنونی

شهر و چه در روستا و برای مثال گيالن و مازندران که سابقه و سنتهای باشد، چه در 
مبارزات مسلحانه و دمکراتيک توده ای در آن جا فراوان بوده و مردم آن از فرهنگ 

و در ) تأکيد از خود کومه له است" (. استضروریدمکراتيک نسبتأ بااليی برخوردارند 
ينه مساعدی در حال حاضر موجود است دنباله مطلب با دقت توضيح ميدهد که چه زم

برای آنکه حتی برای آن که حتی کانون کوچک مبارزه مسلحانه در روستا موجود است 
يک کانون کوچک مبارزه  مسلحانه در روستا با سرعت بسط يابد و به جنگی طوالنی و 

ادالت  تمام مع زدنتوده ای تبديل شود و بدرستی اهميت پيدايش چنين نيرويی را در برهم
بعدا کومه له در اين مورد از خود انتقاد . سياسی و دسته بنديهای ضد انقالب نشان ميدهد

رابطه روشن بين قيام و جنبش کارگری ترسيم نميشود، بلکه جدا از "می کند که در اين جا 
به خاطر . کليت تاکتيک پرولتاريا و همچون يک امر عمومی انقالبی مالحظه ميگردد

زوه مورد بحث نمی تواند در تاکتيک به خوبی از پوپوليسم جدا شده و با آن ، جهمين کمبود
  ) ٣ ، پيشرو۴٨ص" (.مرزبندی کند

  
انتقاد کننده اصال معترض اين نمی شود که به هيچ وجه در آن جزوه بحث بر سر قيام نبود 

 آن بود و درست به همين دليل هم رابطه بالواسطه" جنگ مسلحانه توده ای"بلکه بحث از 
انتقاد کننده چنان سخن می گويد که گويی . با کار ميان کارگران شهری توضيح داه نشد بود

قيام شهری و جنگ مسلحانه توده ای در روستا هر دو يک چيزند و فقط اشتباه در اين 
  . است که در جزوه اهميت نقش کارگران شهری درک نشده است

                                                 
حزب "درتب و تاب حاصله از تصور نزديکی قيام فراموش می کنند که هنوز " مشی چريکی"منتقدين ديروزی . ١٥

  .حانه را می دهندجنگ مسل" آغاز"تشکيل نشده، دستور " طبقه کارگر
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  يکی از دوذاخاين ترديد خود را بين ات  درمورد شيوه مبارزه همه جا کومه لهلیبطورک
قيام با جنگ مسلحانه توده ای نشان می دهد و بارها در نوشته های او به " تاکتيک"

باالخره کداميک؟ " قيام و مبارزه مسلحانه توده ای" :عبارتی از اين قبيل برخورد می کنيم
  ؟اين مبارزه مسلحانه توده ای چيست

  
کومه له . وشن از رابطه دولت کنونی با امپرياليسم نداردخالصه کنيم، کومه له درک ر

کومه له نيروهای شرکت کننده در انقالب کنونی و . از مرحله انقالب ندارد درکی روشن
ه له نقش رهبری کننده لکوم. دالئل آنها را برای شـــــرکت در اين انقالب نمی شناسد

ده اين نقش را در پيروزی اين انقالب پرولتاريا را در انقالب کنونی و اهميت تعيين کنن
کومه له حزب طبقه کارگر و شرايط تشکيل اين حزب را نمی . برسميت نمی شناسد

کومه له قيام  و جنگ مسلحانه توده ای را از يکديگر تميز نمی دهد و اگر بخواهيم . شناسد
ولت انقالبی دقيق تر سخن بگوييم آنها را با هم مخلوط ميکند، کومه له درکی روشن از د

  . ای که در اثر انقالب بوجود می آيد، ندارد
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