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مبارزه سیاسی و مبارزه مسلحانه 
(بحثی پیرامون سازماندهی طبقه کارگر)

( ) 1
بعد از آنكه در جنگ خلق شماره  6روش اتحاديه كمونيستها را در مبارزه
ايدئولوژيك با خودمان اپورتونيستي ناميديم و به آنها توصيه كرديم بجاي مورد
حمله قراردادن مواضع برنامه اي و تاكتيكي ما تحت پوشش تمجيد از يك چريك
فدائي خلق به مبارزه ايدئولوژيك اصولي و روشن دست بزنند ،كميته كردستان اين
سازمان كه گويا از برخورد ما بسيار آشفته شده بود در جوابيه اي كوتاه بنام
“ارخا و مبارزه ايدئولوژيك“ ،ضمن رديف نمودن يكسري اتهاماتي كه در واقع تكميل
كننده شيوه بر خورد حقيقت بود ،به هدفمندي سياسي مندرج در نشريه حقيقت
اعتراف نمود و آنرا عين برخورد ماركسيستي و جدي به امر مبارزه ايدئولوژيك
دانست و در مقابل ،ما را متهم به “برخورد اپورتونيستي“ بخود و موقعيت كنوني
خود نمود .بهر حال همين كه كميته كردستان اتحاديه كمونيستها صريحا اعتراف
كرد كه هدف سياسي مقاله “ بياد رفيق حرمتي پور“ نه گراميداشت اين رفيق بلكه
اين ايده بوده است كه  “ :امروز بركسي پوشيده نيست كه طرفداران خط احمدزاده
در موقعيت بحراني قرارگرفته اند .كساني كه خود را متعلق باين خط مشي مي دانند
در پراكندگي ،گيجي و ابهام بسر مي برند و بدنبال راهي در بيرون آمدن از
بحرانشان مي باشند .در چنين شرايطي اين وظيفه اتحاديه كمونيستهاي ايران
(سربداران) است كه كساني از اينان را كه هنوز مفري براي انحالل طلبي نيافته اند و
به راه حلهاي آسان و“ شيرين“ بورژوازي تن در نداده اند ،بويژه كساني كه خود را
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كمونيست مي دانند و تعلقاتي به انديشه مائو دارند علل بحران و ريشه هايش را
توضيح داده و چگونگي برون رفت از اين بحران و دست يابي به خط سياسي-
ايدئولوژيك صحيح را به آنان نشان دهد “ و“ آنجائي كه رهبران و احزاب سياسي
متعلق بهاقشاروطبقات معين نمي خواهند و نمي توانند به برنامه اي كه توسط
كمونيستها ارائه مي شود ،جلب شوند اين نيز وظيفه كمونيستها است كه پايه
اجتماعي اين احزاب را از ناتوانيهاي سياسي ايدئولوژيك رهبرانشان آگاه ساخته و
آنها را حول برنامه خود فرا خوانند “.براي ما كافي بودكه ديگر نيازي به پاسخگوئي
جوابيه كميته كردستان نيابيم .چه خود اين جوابيه و هم چنين برخورد كميته
كردستان در مقدمه اي كه بر ترجمه كتاب لني ولف بنام“ دبره ،گوارا و روزيونيسم
مسلح “ نوشت ،نشان داد كه اين سازمان بنابه منافع اش ترجيح مي دهد همچنان
بشيوه مبهم و دوپهلو با خط مسعود احمدزاده يعني با خط مشي واقعي چريكهاي
فدائي خلق برخورد كرده و آنرا تحريف نمايد .بنابراين ما بارديگر در اينجا ضمن
مردود دانستن اين روش مبارزه ايدئولوژيك ،اتحاديه كمونيستها را به مبارزه
ايدئولوژيك جدي دعوت مي نمائيم و خود نيز بسهم خويش در اين مقاله مي كوشيم
زمينه هاي ورود اتحاديه را به چنين مبارزه اي فراهم كنيم  .
 
اتحاديه كمونيستها مدعي است كه يكي از" دستاوردهاي تئوريك“ اش مبارزه با “
مشي چريكي “ و نشان دادن“ التقاط“ مسعود احمدزاده بوده است والبته آنچه در
اين كارزار ايدئولوژيك نصيب خط مشي احمدزاده گرديده است ،القابي چون
كاستريسم ،دبره ايسم ،مشي چريكي جدا از توده ها ،آوانتاريسم و ...بوده است.
سوالي كه در اينجا طرح مي شود اين است كه اين نتايج اصوال بركدام مباني تحليلي
ـ تئوريك و ارزيابي علمي و ماركسيستي از واقعيات مبارزاتي در ايران استوار بوده
است؟ پاسخ باين پرسش روشن است .كل“ دستاوردهاي تئوريك “ اتحاديه
كمونيستها در اين زمينه نشان مي دهد كه اوال اين نقد براساس مسخ و تحريف
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نظرات احمدزاده استوار بوده و ثانيا با الگوها و كليشه هاي از پيش ساخته شده اي
مورد قياس قرار گرفته است .واقعيت اين است كه كليشه برداري و الگوسازي از
انحرافات ديرپا و مزمن اتحاديه است كه از همان آغاز شكل گيري مبارزه مسلحانه
توسط چريكهاي فدائي خلق ،خود را بوضوح نشان داد و امروز هم كه اتحاديه
كمونيستهابهتصورخويشبهآخرين دستاوردهايتئوريكوتجربي جنبشبين المللي
كمونيستي مسلح گرديده است ،هنوزهم قادربه گسست جدي ازآن نمي باشد.
تجربيات ودستاوردهاي انقالبات پيروزمند در نزد اتحاديه به احكام مرده اي تبديل
مي شوند كه بر سنگ قبر هرگونه خالقيت و ابتكار انقالبي و تجربيات زنده و عيني
حك مي گردند .براي روشن شدن اين موضوع بهيچ وجه الزم نيست بگذشته هاي
دور رجوع كنيم ،كافي است به نوشته هاي اخير اين سازمان نظري افكنيم تا به وفور
اين انحرافات پايه اي را در آنها بيابيم .براي مثال اگر به جدال اتحاديه كمونيستهابا
“ حزب كمونيست ايران “(ح.ك.ا ).در خصوص سازماندهي طبقه كارگر در ايران
بدقت توجه كنيم ،اين انحراف پايه اي را بطور برجسته اي مشاهده مي كنيم .
هنگامي كه آقاي حكمت در نشريه كمونيست شماره  8جديدترين سياست
سازماندهي (ح.ك.ا ).را در ميان كارگران اعالم داشت ،اتحاديه كمونيستهاي ايران
(سربداران) از جمله سازمانهائي بود كه مدعي شد اين خط مشي اكونوميستي است
و در مقاله اي تحت عنوان “ كمونيسم كارگري  :فريب كارگران “ ( مندرج در نشريه
حقيقت دوره دوم ،شماره  ،) 7ضمن بررسي اين سياست كوشيد نشان دهد كه
سياست مزبور اساسا سياستي اكونوميستي است .اتحاديه در اين رابطه نوشت :
“  ...اختالف اينجاست كه ايشان (منظور آقاي حكمت است) مبارزه اقتصادي را
نقطه عزيمت كمونيستها براي بحركت درآوردن و بسيج طبقه كارگر قلمداد كرده و
چنين مبارزه اي را بستر اصلي كسب آگـاهيطبقاتي پرولتاريا معرفي مي كنند .حال
آنكه ما دقيقا چنين بينشي را اكونوميسم مي دانيم “.
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طبيعي است هركس سياست سازماندهي (ح.ك.ا ).را درميان كارگران كه توسط
آقاي حكمت به نگارش درآمده است بخواند ،بروشني مي بيند كه خط مشي مزبور
تشابهات زيادي با خط مشي اكونوميستي دارد .اين تشابهات بويژه در آنجائي ظاهر
مي گردند كه آقاي حكمت مبارزه اقتصادي طبقه كارگر را يك ركن اساسي و حياتي
مبارزه طبقاتي و زمينه اصلي كسب آگاهي توده هاي وسيع طبقه به هويت طبقاتي
شان مي داند و معتقد است كه مبارزه اقتصادي در شرايط كنوني آن محور اصلي
مبارزه است كه با اتكاء به آن مي توان و بايد به متشكل كردن كارگران "راديكال ـ
سوسياليست" دست زد و از لحاظ سازماني نيز برتوسعه محافل كارگري بعنوان
مركز ثقل كار تشكيالتي حزب در اين دوره تاكيد مي كند .در اين خط مشي حلقه اي
كه اساسا مفقود است و يا بسيار كم رنگ است ،حلقه مبارزه سياسي يعني تربيت و
تشكل طبقه كارگر از طريق مبارزه مستقيم براي سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي
است .آقاي حكمت در شرايط كنوني امر سازماندهي و تربيت سياسي و كمونيستي
طبقه كارگر را با مبارزه اقتصادي و شركت در جنبشهاي اعتراضي و خودبخودي
طبقه كارگر مرتبط ساخته و نه با مسئله چگونگي تصرف قدرت سياسي و اساسا در
بينش او سازمانده ي سياسي و كمونيستي طبقه كارگر گويا هيچگونه رابطه مشخص
و روشني با مسئله تصرف قدرت سياسي نمي يابد .در حقيقت سياست گردآوري
كارگران "راديكال ـ سوسياليست" و توسعه محافل و شبكه هاي روابط محفلي در
ميان كارگران اساسا با هدفمندي حفظ نيرو و به انتظار بحران انقالبي ماندن تنظيم
شده است ،تا بهنگام ظهور فرصت هاي مناسب كه جنبش اعتراضي و بحران انقالبي
در جامعه اوج پيدا مي كند و تناسب قوا به نفع طبقه كارگر تغيير مي يابد ،اين شبكه
هاي محافل كارگري كهسمپاتي به (ح.ك.ا ).دارند پا به جلوصـحنه بگذارند و در
دست بدست شدن قدرت سياسينقش دخالتگرانه ايفاء كنند.
حال سئوال اين است كه آيا مي توانيم اين سياست سازماندهي (ح.ك.ا ).در ميان
كارگران را بنحوي كه آقاي حكمت بيان داشته است ،اكونوميسم بناميم؟ بنظر ما نه !
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اينكه حكمت در آن مقاله تاحدودي به اكونوميست هاي روسي نزديك شده و حتي
در برخي موارد بزبان آنها سخن گفته ،در اين بحثي نيست .اما اينكه اتحاديه سعي
كرده است با بيرون كشيدن اين تشابهات و برخي قرينه سازيها ،سياست (ح.ك.ا ).را
اكونوميستي جلوه دهد ،اين ديگر به بيماري مزمن اتحاديه كمونيستها مربوط
مي شود .اتحاديه كمونيستها در اين قرينه سازي نه تنها مدركي دال بر درستي
نظراتش فراهم نياورد ،بلكه نشان داد كه تا چه اندازه از درك محتواي واقعي خط
مشي (ح.ك.ا ).ناتوان است .اتحاديه در جدال با آقاي حكمت ضمن آنكه آشكارا
محتواي رويزيونيستي خط مشي (ح.ك.ا ).را از نظر دور داشت ،درعين حال نشان
داد كه اين خود اواست كه بنحوي به بيماري اكونوميسم ( البته به معناي مجازي آن
يعني سرفرود آوردن در برابر وضع موجود) مبتال است ( .ما اين موضوع را در
ادامه همين بحث در تبيين اتحاديه از راه انقالب بطور مشخص خواهيم ديد) .
واقعيت اين است كه اتحاديه كمونيستها در برخورد با سياست سازماندهي
(ح.ك.ا ).در رابطه با طبقه كارگر بدرستي باين اشاره دارد كه كسب آگاهي سياسي و
كمونيستي ،تربيت و تشكل طبقه كارگر جز از طريق مبارزه فعال و همه جانبه
سياسي امكان پذير نمي باشد و سازماندهي حقيقتا كمونيستي و سياسي طبقه كارگر
اساسا با حل مسئله چگونه مي توان انقالب كرد و قدرت سياسي را تصرف نمود،
ارتباط ارگانيك دارد .او بروشني اين واقعيت را مشاهده مي كند كه در سياست
سازماندهي آقاي حكمت اصوال سازماندهي سياسي و كمونيستي طبقه كارگر در
راستاي تصرف قدرت سياسي بكنار نهاده شده است .اما عليرغم همه اينها ،او در
برخورد با خط مشي پيشنهادي آقاي حكمت ،بجاي آنكه براين مسئله دقيق شود كه
اين انكار و دستكم گرفتن مبارزه سياسي فعال و همه جانبه از سوي اين حزب ريشه
در چه چيزي دارد وبطور مشخص چه رابطه اي با خط سياسي ـ ايدئولوژيك ،اهداف
سياسي آن و همچنين وظايف عاجل و تاكتيك هاي آن برقرار مي نمايد ،بالفاصله
دست به قرينه سازي مي زند و در ريشه يابي اين انحراف مي كوشد برعواملي
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انگشت گذارد كه لنين اكونوميست هاي روسيه را بآن منتسب مي نمود .اينكه
(ح.ك.ا ).نقش و اهميت عامل آگاه را نفي مي كند ،رابطه عنصر خود بخودي وآگاهي
را درك نمي كند ،رابطه حزب و توده ها را درهم مي ريزد و غيره .وجالب اينجاست،
درآنجائي هم كه سعي مي كند مباني ايدئولوژيك ـ سياسي اين خط مشي را روشن
نمايد ،حكم به انحاللطلبي ايدئولوژيكمي دهد .اتفاقا درستدر روشننمودن رابطه
اينسياست عملي با خط سياسي ـ ايدئولوژيك ومباني استراتژيكاين حزب است
كه قرينه سازي اتحاديه بطور آشكاري نمايان مي گردد.
اتحاديه مي نويسد  " :اكونوميسم حكا برمتن انحالل ايدئولوژي پرولتاريا شكل
مي گيرد ،با آن پيوند مي خورد و خود مكمل آن مي گردد ".و اما منظور اتحاديه از
انحالل ايدئولوژي پرولتاريا و رابطه آن با اكونوميسم حكا چيست؟ روشن است.
" منافع حكا حكم مي كند كه نه تنهاپيشرفته ترين دستاوردهاي پرولتارياي بين المللي
ومشخصا انقالب كبير فرهنگي پرولتاريائي را منحل مي سازد،بلكه دراين مسيربه
نفي اصول اساسي م.ل .وآموزشهاي جاودانه لنين ـ باالخص "چه بايد كرد؟"
مي پردازد" و"پيشرفته ترين دستاوردهاي پرولتارياي بين المللي كه در انقالب كبير
فرهنگي پرولتارياي چين به منصه ظهور رسيد حاوي درسهاي ارزشمندي است كه
پرولتاريا را در امر انقالب كردن چه قبل و چه بعداز كسب قدرت سياسي بكار مي
آيد .يكي از مهمترين درسهاي انقالب فرهنگي تاكيد برجايگاه تعيين كننده خط
سياسي ـ ايدئولوژيك در تئوري و عمل بود .انقالب فرهنگي به دفاع از نقش پوياي
آگاهي انسان و عنصر آگاهي برخاست و . "...
پس جوهر بحث اتحاديهدر ريشه يابي اين ادعا كه (ح.ك.ا ).از يك مشي دنباله روانه
پيروي مي كند ،در اين ايده اساسي خالصه مي گردد كه (ح.ك.ا).با انحالل ايدئولوژي
پرولتاريا و ناديده گرفتن بزرگترين دستاوردهاي انقالب فرهنگي يعني اهميت و نقش
عنصر آگاهي است كه از لحاظ مشي عملي خود به اكونوميسم در غلطيده است .حال
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بايد ديد كه اتحاديه در اين قرينه سازي تا چه حد حق بجانب است و دالئل و مدرك
آن چيست.
اتحاديه باين گفته آقاي حكمت استناد مي كند كـه " :كمونيستها مبداء سوسياليسم
درجنبش كارگري نبودند،بلكه بخشپيگير ،پيشرووآگاه گرايش سوسياليستي موجود
دردرون طبقه كارگر بودند" و" نه سنديكاليسم ايده و سنت نو وتازه اي در دون
طبقه كارگر است ونه كمونيسم  ...اينها ديگر اجزاء طبقه كارگراند و جزئي از سوخت
وساز سياسي و مبارزاتي دائمي آنند ،اين اجزاء توسط مكانيزمهاي دروني خود طبقه
بازتوليد مي شوند " .و از اينجا اين نتيجه گيري را مي كند كه حكمت معتقد است كه
آگاهي از درون (جنبش) خودبخودي بيرون مي آيد ،ماركسيسم بخودي خود در
مبارزات خود بخودي كارگران توليد و بازتوليد مي شود .در حالي كه اگر به كل
بحث آقاي حكمت در آ ن مقاله توجه كنيم ،مشخص است كه منظور وي از طرح اين
بحث آنگونه كه اتحاديه برداشت مي كند ،نيست .وي مي خواهد بگويد كه درهر مقطع
جنبش طبقه كارگ ر محل تالقي افكار ،گرايشهاي فكري و سنتهاي مبارزاتي گوناگون
است ،نمي توان و نبايد ذهن توده كارگر را لوح پاك و دست نخورده اي فرض كرد
كه تهي از خطوط فكري و گرايشات معين سياسي است .آقاي حكمت از طرح اين
بحث هم مي خواهد اين نتيجه را بگيرد كه در درون طبقه كارگر اكنون عناصر و
نيروهائي از خود كارگران وجود دارند كه اگر چه بر برنامه و اهداف (ح.ك.ا ).منطبق
نيستند ،اما از آنهم دور نيستند .اين نيروها كه آقاي حكمت آنها را صف كارگران"
راديكال ـ سوسياليست" مي نامد ،في الحال در درون جنبش طبقه كارگر حضور
دارند و موضوع عملي كنوني حزب اند .جذب و متشكل كردن اين نيروها ،شفافيت
بخشيدن به نظرات و گرايشات آنها و باالخره سازماندهي محفلي آنها اولين گام در
كارگري كردن كمونيسم يا كارگري كردن (ح.ك.ا ).است.
در اين بحث اگرچه آ قاي حكمت روش بيان پيچيده اي را اتخاذ مي كند تا سياست
سازماندهي خود را يك نگرش نوين (و صد البته كمونيستي) جابزند ،با اين وصف
8
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مطلب روشن است .معضل آقاي حكمت نشان دادن راهي براي خروج از بن بست
عملي حزب است .اگر بياد داشته باشيم شعار (ح.ك.ا) از همان آغاز تشكيل اش اين
بود كه بايد حزب را كارگري كرد و اكنون كه نزديك به  سال از عمر حزب گذشته،
آنها مي بينند كه نتوانسته اند در اين زمينه موفقيتي داشته باشند .البته اين امري
طبيعي بود ،چراكه الزمه كارگري شدن اين حزب در چارچوب خط مشي اي كه از
همان آغاز برگزيد ،وجود حداقل شرايط دمكراتيك و يا نيمه دمكراتيك در جامعه
است .يا الاقل شرايط ي كه توده كارگر از فعاليت خود بخودي وسيع و متداولي
برخوردار باشد .در آنزمان (ح.ك.ا ).با اين تصور كه افت جنبشهاي وسيع توده اي
خود بخودي (بعداز سركوبهاي وسيع سال  )60موقتي است و دير يا زود دوباره
ازسرگرفته خواهد شد ،سازماندهي حوزه هاي حزبي در شهر را در راس فعاليت
كارگري خود قرار داد كه مي بايست با تبليغ و ترويج وسيع و دامنه دار در ميان
كارگران شبكه اي از تشكل هاي كارگري را دراطراف حزب ايجاد كرده و پايه هاي
حزب را درميان كارگران ايجاد و تحكيم مي نمود .اما امروز مشاهده مي كنند كه اين
فعاليت ها از حد ايجاد تماسهاي پراكنده و منفعل فراتر نرفته است و هنوزهم بعد از
اين مدت كارگري كردن حزب همچنان معضل آنهاست .اينك كه در بررسي علت عدم
موفقيت كار خويش به ارزيابي مجددي از سبك كار گذشته خود و ضعف ها و
نقصان هاي آن دست زده اند ،باين نتيجه رسيده اند كه بايد به موقعيت و مشخصات
خود طبقه كارگر در ايران بعنوان يك پديده عيني اجتماعي با خصوصيات و خود
ويژگي هاي آن توجه كنند .ازهمين روست كه آقاي حكمت در سرفصلي تحت عنوان
" مباني كار كمونيستي در ميان كارگران" به موقعيت طبقه كارگر و حركات دروني
آن بطور اعم مي پردازد تا با ارائه درك " دقيق تر و روشن تري " از خصوصيات
عيني طبقه كارگر در ايران مكانيزم سازمانيابي و مبارزه آنرا مشخص سازد.
ماحصل همه اين تالشها در تصحيح و تكميل سبك كار گذشته به اينجا ختم مي شود
كه براي كارگري كردن (ح.ك.ا ).بايد منتظر فرصتها شد .در شرايط كنوني تنها كاري
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كه آنها مي توانند انجام دهند ،اين است كه عناصر كارگري نزديك به (ح.ك.ا ).يعني
همان عناصر كارگري باقيمانده از سازمانهاي خط  را در شبكه اي از مناسبات
طبيعي ،فاميلي و خانوادگي دورهم جمع كنند و آنها را در راس مبارزات اقتصادي
كارگران قرار دهند و حداكثر بادست زدن بكار تبليغي و ترويجي در ميان اين محافل
نفوذ حزب را دراين شبكه ها توسعه داده و چنانچه امكان پذير بود عناصر مستعد،
پيشرو و فعال اين محافل را به درون حزب جذب كنند .باين ترتيب كارگري كردن
حزب به شرايط متفاوتي در آينده محول مي شود كه با اعتالي جنبش توده اي و
اوج گيري بحران انقالبي ،اوضاع سياسي تغييريافتهوامكان پيوند سازماني وسيع
كارگران باحزب عملي شود.
بنابراين روشن است كه بحث آقاي حكمت بطور مشخص برسر رابطه آگاهي و
خود بخودي نيست ،بحث او بطور مشخص اينست كه " در شرايطي كه كمونيسم در
ايران در سطح تئوري ،برنامه و تاكتيك پيشرفت هاي جدي داشته است ،در شرايطي
كه چپ ايران سير تغيير و تبديل هاي دروني خود را تاحد ايجاد يك حزب كمونيست
انقالبي طي كرده است ،پايه طبقاتي بالفصل اين كمونيسم ،يعني راديكال ترين جناح
درون خود طبقه كارگر ،از انسجام بسيار اندكي برخوردار است و رابطه عملي
ضعيفي باسيرتكامل تاكنوني كمونيسم در ايران داشته است" (كمونيست شماره .)8
به بيان روشن تر بحث اين است كه در درون جريانات مربوط به خط  ،در سطح
تئوري ،برنامه و تاكتيك تحوالت اساسي رخ داد و اين تحول تا سطح ايجاد يك حزب
كمونيست پيش رفت ،اما پايه طبقاتي بالفصل اين جريان يعني كارگران طرفدار خط 
كه طي دوره اخير ارتباط آنها با تحوالت دروني جريانات خط  قطع گرديده بود ،در
ارتباط نزديك با اين تحوالت فكري ،سياسي و تشكيالتي قرار نداشتند .اكنون بايد
(ح.ك.ا ).اين عناصر كارگري را بدور از هرگونه سكتاريسم گرد آورد وآنها را به
پذيرش برنامه خويش متقاعد سازد.
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و يا همين طور در بحث "دوقطبي حزب ـ توده ها" ،بازهم قرينه سازي اتحاديه
بيمورد است .در اين مورد هم بحث آقاي حكمت نفي حزب و حزبيت و مخدوش
نمودن رابطه حزب و توده ها نيست .و ي مي خواهد بگويد ،اين بينش كه ما رهبري
طبقه كارگر را در گذشته صرفا از تئوري نتيجه مي گرفتيم نادرست است .زيرا كه
ما با توده اي از كارگران بي اطالع و منفرد كه مظلوم واقع مي شوند ،مواجه نيستيم،
بلكه در هرشرايط مشخص جنبش طبقه كارگر رهبران عملي خويش را دارد كه امر
رهبري طبقه كارگر بايد در ارتباط با اين رهبران عملي و خود توده كارگر پيش برده
شود.
در واقع همه آن دالئل و شواهدي كـه اتحاديه كنار هم مي چيند تا سياست
سازماندهي طبقه كارگر(ح.ك.ا ).را بسياست اكونوميست هاي روسي تشبيه سازد،
از سطحي نگري خاص اين جريان ريشه مي گيرد و نشان مي دهد كه اتحاديه در
ارزيابي از خط مشي هاي سياسي فراتر از ظواهر امور را نمي تواند ببيند .همان
طوري كه گفتيم تشابه خط مشي (ح.ك.ا ).با خط مشي اكونوميست هاي روسي
واقعيتي است كه با يك نظر گذرنده هم بچشم مي خورد ،اما وجود تشابهات صوري
نبايد ماهيت واقعي خط مشي اين حزب را بپوشاند .بي شك سياست سازماندهي
ارائه شده توسط آقاي حكمت يك خط مشي اپورتونيستي است ،اما با اينهمه روشن
است كه هرنوع دنباله رو ي در برخورد به مسئله سازماندهي جنبش طبقه كارگر
اپورتونيسم اكونوميستي نيست و از اين گذشته هر اكونوميستي هم اكونوميست
روسي نيست.
اپورتونيسم اكونوميستي در شرايطي در صفوف سوسيال دمكراسي روسيه
ظهور يافته بود كه فعاليت عملي سوسيال دمكراسي اهميت تعيين كننده اي مي يافت.
از يكسو جنبش هاي خود بخودي طبقه كارگر كه در آغاز اساسا اقتصادي بود،
دائما درحال بسط و گسترش بود و از سوي ديگر سوسيال دمكراسي روسيه هم
توانسته بود طي يك مبارزه دشوار و حاد با جريانات فكري كهنه و تحكيم مواضع
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تئوريك و برنامه اي خويش بتدريج از حالت يك جريان سياسي ـ ايدئولوژيك جدا
از طبقه كارگر بيرون آمده و به صورت يك جريان سياسي اجتماعي ،بصورت غليان
توده هاي مردم و بصورت يك حزب سياسي پا به عرصه وجود گذارد .برمتن اين
شرايط در براب ر سوسيال دمكراسي روسيه اين وظيفه عملي قرار گرفت كه چگونه
مي تواند و بايد اين تظاهر خود بخودي توده هاي وسيع طبقه كارگر را بيك تظاهر
آگاهانه سياسي و هدفمند تبديل نمايد .چگونه مي تواند اين پاسخ خود بخودي
توده هاي كارگر را به پاسخي آگاهانه در مقابل تعديات نظام موجود يعني عملي كه
به سرنگوني ارتجاع ،دگرگوني نظام اقتصادي ـ اجتماعي به نفع طبقه كارگر منجر
گردد ،تبديل نمايد .در پاسخ به همين مسئله بود كه انحراف اكونوميستي در
سوسيال دمكراسي روسيه آشكار گرديد .اكونوميست ها اگرچه ظاهرا ضرورت اين
تحول را بطور كلي منكر نمي شدند ،اما عبور از مبارزات بورژوائي به مبارزه
سياسي و كمونيستي طبقه كارگر را امري خود بخودي تلقي مي نمودند و اين ايده را
اشاعه مي دادند كه توليد سرمايه داري نه تنها شرايط توليد سوسياليستي بلكه
معرفت بلزوم آنرا هم بوجود مي آورد .آنها با اين بهانه كه خود توده هاي كارگر
هنوز يك چنين وظايف جنگي وپردامنه اي را پيش نكشيده و هنوز بايد در راه نزديك
ترين خواسته هاي سياسي طبقه مبارزه نمود ،از برعهده گرفتن اين وظيفه طفره مي
رفتند و مبارزه طبقه كارگر را درهمان چارچوب خودبخودي اش ( كه اساسا
اقتصادي بود) محبوس مي ساختند و بدين نحو اسارت طبقاتي طبقه كارگر را ابدي
مي ساختند .در مقابل لنين تاكيد داشت كه سوسياليسم علمي و مبارزه طبقاتي يكي
زائيده ديگري نيست ،آنها در كنار و به موازات يكديگر بوجود مي آيند و پيدايش
هريك معلول عوامل مختلفي است و از اينجا نتيجه مي گرفت كه وظيفه پيشرو
انقالبي اين است كه با عمل آگاهانه انقالبي طبقه كارگر را از بند تفكرات و ايدئولوژي
بورژوازي خالص كند و آنرا از زير بال و پر بورژوازي بيرون كشيده و با توسعه
آگاهي سياسي و سوسياليستي در ميان كارگران ،آنرا بيك نيروي مادي مبدل سازد
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كه قادر به دگرگوني نظام اجتماعي گردد .در عين حال لنين تاكيد داشت كه عمل
انقالبي يعني عمل بردن آگاهي را نبايد بعنوان يك امر صرفا آموزش و پرورش ،بلكه
بايد بعنوان فعاليتي سياسي و افشاگري هاي همه جانبه سياسي درك نمود .در
جريان اين تبليغات وسيع سياسي و افشاگري هاي همه جانبه سياسي و با توسل به
اشكال مختلف مبارزه سياسي است كه جنبش وسيع طبقه كارگر تظاهر آگاهانه
مي يابد و به نيروي عظيمي مبدل مي گردد كه مي تواند دست به انقالب بزند .بديهي
است سازماني هم كه مي بايست به اين تظاهر آگاهانه فعاليت طبقه كارگر تشكل
بخشيده و بآن بيان مادي مي داد ،ديگرنه اتحاديه و سنديكا ،بلكه اساسا يك حزب
سياسي بود.
بنابراين مي توان گفت كه اختالف گرهي لنين با اكونوميست ها ،برخالف
تصورآقاي حكمت اين نبودكه"كارگران نبايد ،بويژه درشرايطي كه جامعه درآستانه
انقالب عظيم عليه تزاريسم و استبداد است ،از نقش خود بمثابه رهبر مبارزه براي
دمكراتيزه كردن كل جامعه عقب بنشيند ،خودرا درمحدوده مبارزهاقتصادي محبوس
كند و رهبري توده هاي وسيع را در قلمرو سياست به بورژوازي بسپارد" ،بلكه
برعكس اختالف گرهي برسر دو برداشت از وظايف سياسي و سازماني سوسيال
دمكراسي روسيه بود .بدين معني كه اكونوميست ها نمي توانستند اين مسئله را
درك كنند كه جنبش خود بخودي طبقه كارگر (كه درآن زمان اساسا اقتصادي بود)،
هنوز بخوديخود مبارزهطبقاتي طبقه كارگر نيست .اين مبارزات(حال در هرشكلش)
دربهترين حالت مي تواند نطفه يك مبارزه طبقاتي را بيان دارد .وظيفه اساسي
پيشاهنگ كمونيست هم اين نيست كه باين مبارزات تمكين نمايد و ضمن گسترش
آن ،آنرا بسمت سياسي شدن سوق دهد .وظيفه اساسي پيشاهنگ كمونيست بنانهادن
آنچنان فعاليت همه جانبه اي است كه مبارزات توده كارگر را بيك مبارزه طبقاتي
حقيقتا سوسيال دمكراتيك تبديل نمايد و آنرا درجهت اهداف فوري سياسي و نهائي
هدايت كند .محبوس داشتن كارگران در چارچوب مبارزات خود بخودي و تالش
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درجهت گسترش همين مبارزات ،يعني كاري كه خود كارگران از عهده اش برمي
آيند ،هنوزوظايف سياسي سوسيال دمكراسي نيست .بايد اين مبارزات رابيك مبارزه
همه جانبه سياسي تبديل كرد.
پس مسئله گرهي ،سازمان دادن عمل انقالبي و ايجاد سازمان انقالبي بود .در
روسيه سازماندهي عمل انقالبي مترادف بود با ايجاد سازمان كار افشاي جامع
االطراف حكومت مطلقه از لحاظ سياسي يعني سازماندهي تبليغات همه جانبه
سياسي و افشاگري هاي همه جانبه سياسي ،و پيشرو انقالبي نيز تنها از طريق اين
عمل و با استفاده از اشكال مختلف مبارزه سياسي مي توانست ضمن مقابله با
جنبشهاي وسيع توده اي خود بخودي كه اصوال بيانگرپاسخ خودبخودي توده هاي
كارگر به وضع موجود بود ،اين مبارزات را به مبارزه همه جانبه سياسي يعني بيك
مبارزه حقيقتا طبقاتي برعليه سرمايه داران و حكومت مبدل نمايد .و از لحاظ
سازماني نيز با بوجود آوردن يك حزب سياسي توده اي كه هسته مركزي آنرا
انقالبيون حرفه اي تشكيل مي دادند ،نيروي عظيم رهاشده توده ها را وحدت
بخشيده و آنرا براي سرنگوني ارتجاع ،تصرف قدرت سياسي و  ...آماده نمايد.
بديهي است عرصه اي كه اساسا چنين تبديلي را ميسر مي سازد ،عرصه مبارزه
سياسي است و اين هم خواه ناخواه با سرنگوني تزاريسم و انجام انقالب دمكراتيك
مرتبط بود.
و اما اكونوميست ها از برعهده گرفتن چنين وظيفه اي يعني ايجاد يك سازمان
پيكارجوي انقالبي و تبليغات سياسي همه جانبه براي سراسر روسيه طفره مي رفتند
و همچنان بد نبال جنبش هاي خود بخودي اقتصادي طبقه كارگر روان بودند .آنها
قصد عميق تر ساختن اين مبارزات و جنبه سياسي دادن به آنرا داشتند و از لحاظ
سازماني در پي ايجاد سازمانهاي حرفه اي كارگري مثل اتحاديه ،سنديكا ،صندوقهاي
مالي و  ...بودند و بدين ترتيب آنها خود را درعمل از سياست سوسيال دمكراسي
دورساخته و تا سطح سياست ترديونيونيستي تنزل مي دادند(.)
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حال سئوالي كه مطرح مي شود ،اين است كه آيا سياست سازماندهي (ح.ك.ا ).در
ميان كارگران داراي چنين مضموني است؟ آيا آقاي حكمت هم معتقد است كه توده
كارگر خودبتنهائي درجريان مبارزه خود بخودي ـ اقتصادي اش به معرفت
سوسياليستي خواهدرسيد؟آيا آقاي حكمت همبردن آگاهي سياسيو سوسياليستي
به ميان كارگران را نفي مي كند؟ اينكه حكمت مي گويد " :مبارزه اقتصادي ركن
مبارزه طبقاتي وجزء اليتجزاي مبارزه كمونيستي است وحضور فعال در اين عرصه
جزء تعريف ما بمثابه كارگر و كمونيست است ،مگر در دوره هاي انقالبي ،در بخش
اعظم حيات طبقه كارگر مبارزه اقتصادي بيشترين انرژي مبارزاتي كارگران را
بخوداختصاص مي دهد.دردل اين مبارزه رهبران انقالبي كارگران پرورده مي شوند
و طبقه كارگر به هويت مستقل وقدرت خودواقف مي شود ،".بخودي خود وفي نفسه
نمي تواند غلط باشد .چرا كه مبارزه اقتصادي در كنار مبارزه سياسي و ايدئولوژيك
يك ركن مبارزه طبقاتي طبقه كارگر و يكي از عرصه هاي آن است و كسي را هم
نمي تـوان بـه صرف گفتن اين ايده بـه اكـونوميسم متهم ساخت.
اينكه چرا در سياست سازماندهي(ح.ك.ا ).در ميان كارگران به مبارزه اقتصادي
اينهمه اهميت داده مي شود حتي فراتر از اين ،در شرايط كنوني از آن بعنوان شكل
عمده مبارزه سخن گفته مي شود و اينكه در اين سياست سازماندهي جاي مبارزه
فعال سياسي خالي است ،علت آنرا بايد در عوامل ديگري ،سواي آنچه كه اتحاديه
كمونيستها مي گويد ،جستجو كرد .نمي توان و نبايد از برخي تشابهات صوري ميان
خط مشي (ح.ك.ا ).با خط مشي اكونوميست هاي روسيه ،يعني دنباله روي ازتوده ها
و ناديده گرفتن مبارزه فعال سياسي ،حكم بر اكونوميستي بودن مشي(ح.ك.ا ).داد و
حتي از آن بيشتر تالش نمود تا از نوشته آقاي حكمت جمالت و عباراتي را پيدا نمود
كه اين را ثابت كند.
مباني سياسي ـ ايدئولوژيك و خط استراتژيك (ح.ك.ا ).كامال روشن است و
بنابراين هيچ الزم نيست كه دست به "كشف شهود" بزنيم .براي افشاي ماهيت
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رويزيونيستي اين خط مشي كافي است كه ما اين مباني را مورد توجه قرار دهيم و
آنرا بدقت بررسي كنيم .در بررسي اين مباني است كه مي توان به علت دستكم
گرفتن و حتي ناديده گرفتن مبارزه فعال سياسي از سوي (ح.ك.ا ).پي برد .سپس در
ادامه اين بررسي مي توان با مراجعه به واقعيات كنوني شرايط سياسي در ايران اين
مسئله راهم روشن ساخت كه چرااينمحتواي سياسي ـ ايدئولوژيكدرعمل تشابهات
صوري با خط مشي اكونوميستي پيدا مي كند.
الزم به تذكر است كه بررسي رابطه مباني سياسي ـايدئولوژي  (ح.ك.ا ).با
موضوع " كمونيسم كارگري" يك بحث مفصلي است كه خود نيازمند نوشته هاي
متعددي است .ما در اينجا تا آنجائي كه به مسئله سياسي وسازماندهي طبقه كارگر
در ارتباط با اين موضوع مربوط مي شود ،مختصرا وارد اين بحث مي شويم تا
نشان دهيم كه انكار و يا دستكم گرفتن مبارزه سياسي از سوي (ح.ك.ا ).نه امري
منحصرا مربوط به سياست سازماندهي طبقه كارگر ،بلكه مشخصه عمومي اين
جريان است.
سرمنشاء پيدايش جرياني كه بعدا برخود نام (ح.ك.ا ).نهاد ،بطور كلي به سالهاي
بعداز  7و به تحوالت دروني برخي از گروهها و سازمانهاي موسوم به خط  برمي
گردد .)(اين گروها و سازمانها اگر چه اختالفات سياسي و ايدئولوژيكي معيني با
يكديگر داشتند ،اما ميان آنها برسر چند مسئله مشخص وحدت نظر وجود داشت .رد
"مشي چريكي"وقبول كارسياسي تشكيالتي ،ايجاد حزب كمونيست بمثابه يك وظيفه
فوري و عاجل ،وباالخره سرمايه داري دانستن شوروي .جريان(ح.ك.ا).كه درآنزمان
اساسا توسط گروه اتحاد مبارزان كمونيست نمايندگيمي شد ،درآغاز با يك پالتفرم
عمومي " پيرامون خطوط اساسي انقالب ايران و نقش پرولتاريا " پا به ميدان نهاد.
كل فعاليت اين جريان در آن سالها عمدتا متوجه نقد انحرافات و اشتباهات تئوريك و
سياسي خط  بود ،بطوري كه اين جريان بعدا خود را از طريق نقد اين جريانات
بسط داده و در اين راستا كار خويش را توسعه بخشيد .ماحصل اين فعاليت ها
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جذب نيرو ازاين سازمانها ،تدوين برنامه واتحاد با كومله و تشكيل "حزب كمونيست
ايران" بود.
اگر به منطق گسترش اين جريان كه از همان آغاز فعاليت اش مبناي تحول و تكامل
وي را تشكيل مي داد توجه كنيم ،بروشني مالحظه مي كنيم كه شالوده اين گسترش
بر نقد ماترياليستي كه پروسه هاي ذهني را ازطريق پراتيك انتقادي و در برخورد با
واقعيات عيني مبارزه بازتوليد مي كند ،استوار نبود ،بلكه اين گسترش بربنياد نقد
سوبژكتيو و از طريق برخورد با انحرافات " پوپوليستي" براساس ايده هاي مجرد و
اصول كلي متكي بود .بعبارت ديگر اتحاد مبارزان كمونيست اساس فعاليت اوليه
خود را باهدف تدوين برنامه كمونيستي و ايجاد حزب كمونيست پيش مي برد ،برنقد
اثباتي نظام موجود و شركت در فعاليت سياسي قرار نداد و درعين حال گسترش
بعدي فعاليت خود راهم از همين طريق پيش نبرد .وي اين گسترش را عمدتا با نقـد
انحرافات خط از اصول ايجاد كرد.
بديهي است گسترش يافتن يك جريان فكري براين اساس را نمي توان به منزله
غلبه بر انحرافات تلقي كرد .اين گسترش خواه ناخواه همان انحرافات و اشتباهات را
درسطحي باالتر بازتوليد مي كند .براي آنكه درستي يا نادرستي يك نظر را نشان
دهيم مي بايست آنرا با واقعيات عيني جامعه و آنهم از طريق پراتيك مقابله كنيم .در
حالي كه اتحاد مبارزان كمونيست ديدگاههاي خط  را صرفا با اصول قياس نمود و
حكم برنادرستي آن داد .براي مثال اگر در درون جريانات خط  برخي از نيمه
مستعمره ـ نيمه فئودالي بودن جامعه ايران سخن مي گفتند و يا درك غلط و انحرافي
از سرمايه داري وابسته ارائه مي دادند ،اتحاد مبارزان كمونيست نادرستي اين
نظرات را با يكسري كلي بافيهاي تئوريك پاسخ مي داد .نتيجه اين مجادالت چه شد؟
نتيجه اين شد كه ايران نه نيمه مستعمره ـ نيمه فئودال و يا حتي "سرمايه داري
وابسته" ( )بلكه يك كشور سرمايه داري بطور كلي از آب درآمد .طبيعي است كه
ايران را بعنوان يك كشور سرمايه داري معرفي كردن همانقدر اشتباه است كه آنرا
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نيمه مستعمره ـ نيمه فئودالي بدانيم .اينكه اتحاد مبارزان كمونيست چگونه نشان داد
ايران يك كشور سرمايه داري است كه مبارزه طبقاتي در آن برمحور تضاد كار و
سرمايه دور مي زند ،خود به بحث مفصلي نيازمند است .در اينجا فقط باين نكته
اشاره مي كنيم كه وي صرفا با اشاره به برخي تشابهات صوري ميان نظام
اقتصادي ايران با كشورهاي سرمايه داري ،اين استنتاجات تئوريك خود را ثابت
نمود و بدين وسيله گام نخست خود را در تحريف آموزشهاي ماركسيسم در
خصوص نظام سرمايه داري برداشت.
پذيرش ايران بعنوان يك كشور سرمايه داري بنحوي اجتناب ناپذير مسائلي را
پيرامون خصلت و نيروهاي انقالب پيش مي كشيد .اگر ايران يك كشور سرمايه
داري است و قدرت دولتي هم دردست بورژوازي است ،بنابراين بخودي خود
روشن است كه انقالب ايران ،يك انقالب سوسياليستي است كه نيروي آنرا هم طبقه
كارگر تشكيل مي دهد .اما ما مي دانيم كه اين استنتاجات تئوريك با واقعيات عيني
مبارزه در ايران تماما ناسازگار است .چرا كه واقعيات عيني هر روزه در مقابل
چشمان همه جنبش هاي وسيع دمكراتيك و آنهم درمقياس توده اي رانشانمي دهد.
و نشان مي دهد كه ما در ايران قبل از آنكه با يك جنبش مستقل طبقه كارگر روبرو
باشيم ،بيشتر با يك جنبش توده اي وسيع مواجه ايم .اين امر دقيقا اين را مي رساند
كه تضاد كار وسرمايه پايه اصلي حركت طبقات و صف بندي آنها را در ايران
تشكيل نمي دهد ،بلكه برعكس اين تضاد خلق با سلطه امپرياليستي است كه چنين
نقشي را ايفا مي كند.
اما اتحاد مبارزان كمونيست در برخورد با اين تضاد چه كرد وچگونه استنتاجات
تئوريكش از شرايط اقتصادي ـ اجتماعي ايران و مرحله انقالب را با واقعيات عيني
تطابق دارد؟ او در اين رابطه انقالب دمكراتيك را بطور اعم و انقالب دمكراتيك ايران
را بطور اخص تحريف كرد و بدين وسيله گام دوم خود را در تحريف آموزشهاي
ماركسيسم درخصوص انقالب دمكراتيك برداشت.
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از ديدگاه (ح.ك.ا ).انقالب دمكراتيك ايران تحولي كه هدفش قطع سلطه امپرياليستي
و سرنگوني رژيم مزدور جمهوري اسالمي ،و استقرار دمكراسي نوين بمثابه مرحله
اي ضرور از تكامل جامعه و اولين حلقه از مبارزه طبقاتي پرولتاريا براي گذار به
سوسياليسم است ،تلقي نمي شود ،بلكه اين انقالب ازنظر وي از تناسب قواي طبقاتي
وآنهم صرفا از لحاظ سياسي ،يعني از عدم آمادگي پرولتاريا براي برقراري حكومت
كارگري ،نتيجه مي گردد .طبعا از اين لحاظ انقالب دمكراتيك(ح.ك.ا ).صرفا تغيير
شكل دولت وابسته به امپرياليسم را هدف خويش قرارمي دهد ،چراكه سرنگوني
رژيم جمهوري اسالمي ازنظر وي لزوما به معني استقرار حكومت كارگري نيست.
در شرايطي كه طبقه كارگر بلحاظ سياسي آمادگي تصرف قدرت را ندارد( ،ح.ك.ا).
مي تواند ضمن شركت در انقالب دمكراتيك ودخالت درتغييرشكل دولت ،زمينه بسيج
هرچه وسيع تر پرولتاريا را براي برقراري حكومت كارگري فراهم نمايد.
طبيعي است يك چنين برداشتي از وظايف دمكراتيك كمونيست هاي ايران در
شرايط كنوني به معني دورشدن از سياست انقالبي ،كنارنهادن مبرم ترين و نزديك
ترين وظايف سياسي كمونيست ها،يعني بسيج كل خلق،سرنگوني سلطه امپرياليستي
و برقراري دمكراسي نوين است ،به معني سازشكاري و توجيه بي عملي است.
اي ران يك كشور نومستعمره امپرياليستي است و انقالب در آغاز خصلت دمكراتيك
وملي دارد .اين بدين معني است كه اقدامات اين انقالب در چهارديواري مالكيت
خصوصي بورژوازي قرار مي گيرد .اين اقدامات در كلي ترين وجوه خود قطع سلطه
اقتصادي ،سياسي و فرهنگي امپرياليسم و استقرار دمكراسي نوين را هدف خويش
قرار مي دهد .در عين حال اين تحول بنا به شرايط تاريخي ـ معين خويش يك تحول
ناپايدار است ،پيروزي قطعي اين انقالب در گرو گذار انقالب به انقالب سوسياليستي
است .در اين مرحله ماهيت انقالب تغيير مي كند و الغاء مالكيت خصوصي بورژوائي
در دستور روز قرار مي گيرد .استنتاج سياسي اين برداشت از مرحله انقالب ايران
نيز روشن است .در مرحله نخست هدف كمونيستها صرفا بسيج طبقه كارگر نبوده،
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بلكه بسيج كل خلق و به ميدان كشيدن وسيع ترين نيروي توده هاي انقالبي براي
سرنگوني سلطه امپرياليستي است .ضرورت سازماندهي كمونيستي طبقه كارگر و
نه صرفا سازماندهي سياسي آن ،ازآنجائي طرح مي شود كه پيروزي انقالب
دمكراتيك در گرو گذار به انقالب سوسياليستي است و اين تنها پرولتارياي متشكل
و مسلح به آگاهي طبقاتي است كه قادر است اين تحول را انجام دهد .ضرورت
سازماندهي كمونيستي طبقه كارگر وتشكيل حزب كمونيست ازنياز به هژموني
پرولتاريا و ادامه انقالب بسمت انقالب سوسياليستي نتيجه مي شود .و اما براي
كمونيستها روشن است كه اين سازماندهي نمي تواند در خالء و خارج از مبارزه
طبقاتي صورت بگيرد .اين سازماندهي بنحوي اجتناب ناپذير در درون همين انقالب
دمكراتيك و در جريان بسيج كل خلق به منظور سرنگوني سلطه امپرياليستي و
تصرف قدرت سياسي امكان پذير مي گردد.
اما موقعي كه (ح.ك.ا ).هدف بالواسطه خود را انقالب سوسياليستي يعني تصرف
قدرت سياسي ،برقراري حكومت كارگري و  ...قرار مي دهد ،طبيعي است كه انقالب
دمكراتيك در نزد وي صرفا به محملي براي بسيج و تشكل طبقه كارگر مبدل گردد.
هدف (ح.ك.ا ).از شركت در مبارزه سياسي وانقالب دمكراتيك ،نه تصرف قدرت
سياسيوانجام وظايف اين انقالب ،بلكه بسيج طبقه كارگر براي انقالب سوسياليستي
است .سرنگوني جمهوري اسالمي ممكن است با انجام يك انقالب سوسياليستي
متناظر گردد و ممكن است باچنين انقالبي همراه نباشد ،اين بر مي گردد به توازن
قوا ،يعني اينكه تا چه اندازه پرولتاريا از لحاظ سياسي و كمونيستي تربيت يافته
باشد و بتواند در ميدان مبارزه قد علم كند.
در حقيقت معيار و شاخص تاكتيك هاي سياسي (ح.ك.ا ).در اين دوره ها ،با ميزان
بسيج و آمادگي طبقه كارگر براي برقراري حكومت كارگري سنجيده مي شود .هيچ
شكي نيست كه اين معيار راه را براي هرگونه بند و بست و عدول از سياست انقالبي
هموار مي سازد .شعار سرنگوني جمهوري اسالمي در شرايطي كه طبقه كارگر
 0
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آمادگي برقراري حكومت كارگري را ندارد ،از سوي (ح.ك.ا ).به چه معني است؟ اين
شعار صرفا محمل و پوششي است كه (ح.ك.ا ).از طريق آن قصد دارد ضمن وارد
آوردن فشار بر بورژوازي و وادار ساختن آن به تغيير شكل حكومتي اش ،شرايط
مناسبي براي بسيج طبقه كارگر فراهم كند .از همين رواست كه (ح.ك.ا ).در انقالب
دمكراتيك فاقد هرگونه آلترناتيو حكومتي معيني است .شعار وي در اين دوره
برقراري " جمهوري دمكراتيك انقالبي" است ،يعني دمكراتيزه كردن رژيم بورژوا ـ
امپرياليستي از طريق فشار انقالبي توده ها است .از همين جا است كه محتواي
رفرميستي خط مشي سياسي (ح.ك.ا ).كه در ظاهري چپ بيان گرديد ،بوضوح
آشكار مي گردد (.)
به اين ترتيب تا اينجا دوري گزيني (ح.ك.ا ).از سياست انقالبي و در غلطيدن آن
بسياست رفرميستي ،و مرتبط ندانستن امر سازماندهي كمونيستي طبقه كارگر به
مسئله سرنگوني جمهوري اسالمي را بايد مربوط دانست به درك اين جريان از
خصلت اساسي جامعه ايران ،مرحله انقالب و نيروهاي انقالب .بي جهت نيست كه
آقاي حكمت سازماندهي كمونيستي طبقه كارگررا درتقابل بامبارزه" ضد استبدادي"
قرارمي دهد .وي مي نويسد:
" در تزهاي كنگره اول اتحاد مبارزان كمونيست درباره سبك كار كمونيستي ،به
اين اشاره كرديم كه درتفكرسازماندهي چپ پوپوليست ايران ،اساسا موضوع
سازماندهي كمونيستي كارگران ،سازماندهي طبقه كارگر براي انقالب كمونيستي به
فراموشي سپرده مي شود و سازماندهي كارگران در اين نگرش صرفا به بازتاب
تشكيالتي مبارزه ضد استبدادي تنزل مي يابد( ".كمونيست )8
بايد پرسيده شود ،سازماندهي كمونيستي طبقه كارگر براي انقالب اجتماعي
چيست ؟ آيا اين سازماندهي در عالي ترين شكل خود ،چيزي بجز حزب كمونيست
است؟ و آيا اين حزب در عين حال سازمان سياسي و ستاد جنگي طبقه و توده هاي
انقالبي خلق براي انقالب ،براي تصرف قدرت سياسي نيست و آيا در همين رابطه
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اين دستگاه رهبري كننده همه جانبه انقالب ،بلحاظ صوري در شرايط ايران در آغاز
بازتاب تشكيالتي مبارزه "ضد استبدادي" بخود نمي گيرد؟ آري آقاي حكمت كه از
سازماندهي كموني ستي طبقه كارگر براي انقالب اجتماعي سخن مي گويد قصد ندارد
اين سازماندهي را از طريق مبارزه طبقاتي زنده و جاري شكل دهد .ايشان همان
طوري كه "حزب كمونيست" خويش را در خارج از اين روند بوجود آوردند ،طبعا
قصد دارند خارج از اين روند هم آنرا كارگري كنند ،چرا كه اگر بخواهند در شرايط
ايران سازماندهي كمونيستي طبقه كارگر را از طريق سياست و مبارزه طبقاتي پيش
ببرند،قطعامجبورندكهسخنگويسياسيوستادجنگيتودههايمليوني
برعليه"استبداد" و بازتاب تشكيالتي مبارزه آنها براي سرنگوني" استبداد" و
تصرف
قدرت سياسي شوند.
بدين ترت يب بود كه اتحاد مبارزان كمونيست برنامه خود را تدوين كرد و تحت
شرايط خاصي از مبارزه سياسي در ايران ،جريان(ح.ك.ا ).شكل گرفت .شعار زنده
باد سوسياليسم ،زنده باد حكومت كارگري بتدريج آذين بند تمام نشريات ،اعالميه
ها و سخنراني هاي اين جريان شد .آنها چپ"سنتي" را كه به مبارزه "ضدرژيمي"
مشغول بود ،از بسيج كل خلق سخن مي گفت ،و مبارزه مستقيم با رژيم وابسته به
امپرياليسم به منظور تصرف قدرت سياسي و برقراري دمكراسي نوين را هدف
فوري و عاجل خود قرار داده بود ،نقد كردند و بكنار نهادند .آنها با اين عمل خود ،از
سياست و مبارزه انقالبي دور شدند و بي سياستي و يا سياست رفرميستي را پيشه
خود ساختند .از نظر آنها سازماندهي طبقه كارگر براي انقالب كمونيستي ديگر
نمي بايست به بازتاب تشكيالتي مبارزه ضداستبدادي تنزل مي يافت .آري! اكنون
آنها داراي يك "برنامه كمونيستي" شدند ،به نظام سرمايه داري اعالم جنگ دادند،
سوسياليسم و كمونيسم را كه توسط "چپ سنتي" فراموش شده بود از زير آوارها
بيرون كشيده و بمثابه اقدام فوري طبقه كارگر در دستور كار خود قرار دادند.
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اين نخستين سيكل حركت اين جريان كه ظاهرا در هيبتي چپ و درتقابل با
"پوپوليسم" بود ،مي بايست با سيكل بعدي حركت اين جريان تكميل مي شد .تحريف
دمكراتيسم و انقالب دمكراتيك در ايران كه به دورشدن از سياست انقالبي و روي
آوري به سياست رفرميستي منجر گرديد ،مي بايست باتحريف سوسياليسم و
انقالب سوسياليستي كه نفي كامل سياست پرولتري انقالبي رامد نظر دارد ،تكميل
مي شد .اما براي عبور به سيكل بعدي ظاهرا يك مرحله گذار وجود داشت كه آنهم
تصفيه حساب با" ليبراليسم چپ" بود .ناگهان در مطبوعات اين حزب مباحثاتي از
جانب اين جريان برعليه وحدت كمونيستي صورت گرفت ،وحدت كمونيستي بعنوان
نماينده "چپ ليبرال" معرفي شد و ازهمه طرف مورد حمله قرار گرفت .شايد براي
بسياري اين مباحثه كمي عجيب بنظر مي آمد .اما هركس به منطق گسترش اين
جريان توجه مي نمود ،قضيه كامال روشن بود .با نقد "پوپوليسم" كه در تداوم خود
به تدوين برنامه و تشكيل "حزب كمونيست" منجر گرديد ،اين جريان خواه ناخواه
در كنار جرياناتي كه پيش كسوت تر از خود او بودند ،قرار مي گرفت .وحدت
كمونيستي يك جريان فكري جاافتاده اي است كه مدتها خيلي قبل از (ح.ك.ا).
"مائوئيسم" را رد كرده است و با "استالينيسم" بشدت مبارزه مي كند( .ح.ك.ا).
بناگزير ب راي صعود به پله بعدي مجبور بود با اين جريان خويشاوند خويش تصفيه
حساب كند .مركز ثقل اين مباحثات صرف نظر از همه شاخ و برگهاي آن در يك
مسئله اصلي خالصه مي گرديد ،مسئله انقالب دمكراتيك محور اصلي بحث اين دو
جريان بود .وحدت كمونيستي به (ح.ك.ا ).انتقاد مي كند كه چرا عليرغم اينكه ايران را
يك كشور سرمايه داري ارزيابي مي كند ،انقالب ايران را يك انقالب دمكراتيك
مي داند و نه سوسياليستي و آقاي حكمت در مقابل توضيح مي دهد كه او هم معتقد
است كه شرايط عيني انقالب سوسياليستي وجود دارد و انقالب ايران هم انقالب
سوسياليستي است .اما اختالف آنها نه برسر اين مسئله ،بلكه در اينجا است كه
وحدت ك مونيستي به واقعيات جامعه ،به انقالباتي كه خارج از اراده آنها درجامعه رخ
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مي دهد ،بي توجه است و نمي خواهد طبقه كارگر را در ارتباط با اين نوع انقالبات
بسيج نمايد .وحدت كمونيستي خودرااز پراتيك انقالبي و مبارزه سياسي دور نگاه
مي دارد و مي خواهد بشيوه فالسفه انقالب كند .در اين مباحثه اگرچه (ح.ك.ا ).تالش
كرد از موضع ظاهرا چپ و راديكال با وحدت كمونيستي مرزبندي كند ،اما نتيجه
مباحثه نشان مي دهد كه همه آنچه كه به وحدت كمونيستي نسبت مي دهد ،درواقع
بخود وي نيز بازمي گردد .اين مباحثه بيش از پيش به مواضع برنامه اي و تاكتيكي
(ح.ك.ا ).شفافيت بخشيد.
سيكل بعدي حركت ( ح.ك.ا ) .كه در حقيقت بيان گسست قطعي اين جريان از
سوسياليسم علمي ماركس و بطور كلي از ماركسيسم و ساخته و پرداخته كردن
ايدئولوژي جديدي تحت پوشش ماركسيسم است ،با بحث پيرامون مسئله شوروي و
سوسياليسم آغازگشت .در اين سيكل جديد( ،ح.ك.ا ).مطابق سبك كارهميشگي اش،
اين بار تحت پوشش نقد"سوسياليسم عمال موجود" حمله به سوسياليسم ماركس را
آغاز كرده است .اگر در سيكل اول رفيق مائو تحت پوشش نقد " پوپوليسم چپ"
تحريف شد و بكنار گذاشته شد ،اينك سوسياليسم ماركس تحت پوشش نقد از
"سوسياليسم عمال موجود" تحريف شده و بكنار گذاشته مي شود.
آري ! اين نتيجه طبيعي حركت آن جرياني است كه همان نخستين گام فعاليت
خويش ،بجاي نقد واقعيات عيني جامعه ايران ،تحليل تضادهاي دروني آن ،روشن
ساختن چگونگي حركت اين تضادها و بازتابهاي طبقاتي آن ،خود را بانقد انحرافات
جريانات ديگر براساس "اصول" گسترش داد و براي اثبات آلترناتيو عملي خويش
ناگزير شد اوال واقعيت جامعه نومستعمره ايران را تحريف كرده و آنرا يك جامعه
سرمايه داري بطور كلي بنامد و ثانيا مفهموم انقالب دمكراتيك را تحريف كرده ،و
ضرورت وجود آنرا به عدم تناسب قوا بلحاظ سياسي يعني به فقدان شرايط ذهني
نسبت دهد ،طبعا امروز كه درگام بعدي خود تصميم گرفته خود را به اصطالح در
سطوح پايه اي تري تعريف كند ،بطور اجتناب ناپذيري مي بايد سوسياليسم راهم از
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محتواي واقعي اش تهي سازد .سوسياليسم يعني لغو كار مزدي! شايسته است اين
جمله برسرلوحه"دستاوردهاي تئوريك"(ح.ك.ا ).حك شود .اين درك از سوسياليسم
بطور آشكاري تمام آموزشهاي بي چون و چراي ماركسيسم را از تاريخ اقتصاد
سياسي و مبارزه طبقاتي به زير سئوال مي برد و نتيجه سياسي آن نفي سياست و
مبارزه طبقاتي است.
انگلس در آنتي دورينگ در فصل سوسياليسم بطور روشني بيان مي كند كه :
" پرولتاريا قدرت دولتي را در دست مي گيرد و وسايل توليد را در ابتدا به مالكيت
دولت تبديل مي كند .اما بدين وسيله پرولتاريا خود را بعنوان پرولتاريا از ميانبر
مي دارد و از اين طريق كليه تفاوتها وتناقضات طبقاتي وماال دولت بمثابه دولت را از
ميان برمي دارد ".روشن است پرولتاريا براي آنكه خود را بعنوان پرولتاريا ،بعنوان
كارمزدي نفي كند ،بايد بورژوازي را سرنگون ساخته و با بدست آوردن ديكتاتوري
پرولتاريا بمثابه پيش شرط هرانقالب سوسياليستي از بورژوازي سلب مالكيت نمايد.
بنابراين انقالب سوسياليستي در پايه اي ترين تعريف خود ،يعني عبور از چارچوب
ديوار مالكيت خصوصي بورژوائي يعني الغاء مالكيت خصوصي است .سوسياليسم
بمثابه فاز اول كمونيسم يعني برقراري مالكيت اشتراكي بر وسايل توليد كه طي آن
هركس براساس كارش مي تواند از محصوالت اجتماعي بهره مند شود.
اما (ح.ك.ا ).به ما چه مي گـويد؟ او مي گـويد كـهسوسياليسم با الغاء كار مزدي
معني مي دهد .اينكه پروسه تحقق سوسياليسم ابداعي اينان چيست ،موضوعي است
كه بايد منتظر تحقيقات بعدي آنها باشيم .با اينهمه يك چيز روشن است و آن اينكه
گذار به سوسياليسم جدا از راهي كه انگلس نشان مي دهد ،جز عوام فريبي معني
ديگري ندارد .اگر تصرف قدرت دولتي ازجانب پرولتاريا و سلب مالكيت از
بورژوازي ،راهي نيست كه به رهائي طبقه كارگر و نابودي طبقات منتهي مي شود و
اين راه ،سرمايه داري دولتي ببار مي آورد ،پس پرولتاريا چگونه مي تواند خود را
از شرايط مادي اي كه اسارت وي را بمثابه كارگر مزدور ابدي مي سازد ،خالصي
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يابد؟ راهي كه (ح.ك.ا ).پيش مي گذارد راه مبارزه طبقاتي آشكار و علني برعليه نظام
سرمايه داري نيست ،باين دليل كه وي علت را بجاي معلول و معلول را بجاي علت
قرار داده است .آقاي حكمت سرمايه داري را بمثابه يك نظام توليدي تاريخي
مشخص وارونه ساخته و آنرا بعنوان يك نظام كار مزدي به ما معرفي مي كند .
رواج توليد كاالئي ،كار را بصورت كار اجتماعي ،كار عام ،در آورد و با غلبه
سرمايه بر روند كار ،كار ديگر بصورت كار مزدي تظاهر يافت .از همين رو الغاي
كار مزدي بدون الغاي سرمايه بر روند كار غيرممكن است .اگر سوسياليسم ابداعي
آقاي حكمت به معني الغاء كار مزدي است ،پس در اين صورت عامل ادبار و فالكت
پرولتاريا ،در نظام مزدوري يعني در خودش و نه در مالكيت خصوصي بورژوازي
است .و پرولتاريا رهائي طبقاتي خويش را ديگر نه از طريق انهدام نظام سرمايه
داري ،بلكه از طريق مبارزه و انهدام نظام مزدوري بدست مي آورد.
نتايج سياسي ارزيابي فوق بدين معني است كه طبقه كارگر براي خالصي از
وضعيتي كه گريبانگيرش است بايد دائما ازخود انتقاد كند .او از اين لحاظ از خود
انتقاد نمي كند كه بتواند در برابر دشمن خويش آگاهانه بايستد و مقاومت آنرا درهم
شكند .انتقاد از خود پرولتاريا از نفس عمل متشكل شدن بر مي خيزد ،زيرا " امكان
مادي انقالب سوسياليستي " در نفس همين متشكل شدن نهفته است .بي جهت نيست
كه آقاي حكمت مي گويد " اتحاد طبقه في نفسه يك هدف درخود حزب كمونيست
ايران است" .حزب كمونيست هم ديگر بمثابه ستاد جنگي پرولتاريا برعليه بورژوازي
كه مبارزه طبقه كارگر را براي انهدام نظام سرمايه داري در عرصه هاي گوناگون
رهبري و هدايت مي نمايد ،ظاهر نمي شود .حزب كمونيست در نقش آموزشگاهي
عمل مي كند كه به امر تعليم و تربيت طبقه كارگر به منظور متشكل كردن آن
مي پردازد .از همين جا است كه اين گفته آقاي حكمت معني سياسي خود را بروشني
آشكار مي سازد:
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" حزب كمونيست بايد به نيروي هدايت كننده و سازمانده طبقه كارگر بدل شود و
نه سازمان منحصر به فرد طبقه .بدرجه اي كه طبقه كارگر در اشكال مختلف متحد
شده باشد ،بدرجه اي كه سازمانهاي گوناگون كارگري بخشهاي مختلف كارگران را
از انفراد درآورده باشند و بدرجه اي كه طبقه كارگر توانسته باشد به طرق گوناگون
و از طريق تشكل هاي متنوع در برابر بورژوازي سنگر بندي كرده باشد امكان مادي
انقالب سوسياليستي و ايفاي نقش حزب كمونيست بمثابه نيروي پيشرو در اين
مبارزه بيش تر فراهم است .حزب كمونيست نه فقط آلترناتيو ساير اشكال سازمانيابي
طبقه نيست ،بلكه خود براي گسترش اين اشكال تالش مي كند .اتحاد طبقه في نفسه
يك هدف درخود حزب كمونيست ايران است".
آقاي حكمت واضح تر از اين نمي توانست " كمونيسم كارگري" را تشريح كند .اين
محتواي تمام سياست عملي (ح.ك.ا ).در ميان كارگران است .متشكل شدن ،بازهم
متشكل شدن و بازهم متشكل شدن! براي چه ،آيا براي تصرف قدرت سياسي و
ادامه انقالب؟ نه بهيچ وجه ! زيرا اين راهي است كه به سرمايه داري دولتي منتهي
مي شود .متشكل شدن في نفسه هدف است .هرقدر طبقه كارگر و در سازمانهاي
مختلف خود متشكل شود ،بهمان اندازه زمينه هاي مادي انقالب سوسياليستي بيشتر
فراهم مي گردد ،چرا كه هدف از متشكل كردن كارگران غلبه بركار مزدي است)( .
اكنون بوضوح پيدا است كه نقطه تشابه خط مشي (ح.ك.ا ).با اكونوميستهاي
روسي در بي توجهي به سياست كمونيستي و نقش فعال عامل انقالبي و بنابراين
دنباله روي از حركات خود بخودي (اقتصادي) توده ها است .اما اختالف در آنجائي
است كه اين دو از دو نقطه عزيمت كامال متفاوت حركت مي كنند .اكونوميستها نقش
عامل آگاه انقالب را از اين نظردست كم مي گرفتند كه تصورمي كردند توليد سرمايه
داري نه تنها شرايط توليد سوسياليستي بلكه حتي معرفت به لزوم آنرا فراهم
مي كند .در حالي كه آقاي حكمت از اين نظر از نقش عامل آگاه انقالب دور مي شود 
كه به تصور وي سرمايه داري همانا نظام كارمزدي است و كارگران براي رهائي 
 7

مبارزه سیاسی و مبارزه مسلحانه (بحثی پیرامون سازماندهی طبقه کارگر)

از سرمايه داري بايد كار مزدي را ملغي سازند.
بي شك نفي سياست كمونيستي ،تسليم به سياست بورژوازي است .اكونوميستها
سياست را بطور كلي نفي نمي كردند .سياستي كه آنها پيش مي گرفتند ،سياستي
ترديونيونيستي بود .آنها به كارگران مي گفتند كه بايد قبل از هرچيز سرنوشت خود
را از دست رهبراني كه مي خواهند جنبش را از مسير طبيعي خويش منحرف سازند،
خارج نمايند .آنها كارگران را تشويق مي كردند كه در راه نزديكترين خواسته هاي
خود با كارفرمايان و حكومت مبارزره اقتصادي كنند و  . ...آقاي حكمت هم سياست
را بطور كلي نفي نمي كند ،سياستي كه او پيش مي گذارد ،سياست تعليم و تربيت
كارگران است .ازهمين رو است كه در خط مشي (ح.ك.ا ).برخالف خط مشي
اكونوميستهاي روسي كه به بردن آگاهي سياسي و كمونيستي به ميان كارگران
چندان اهميتي نمي دادند ،اين امر بسيار جدي و مبرم است .اما اشكال كار در اينجا
است كه در اين خط مشي عمل بردن آگاهي به ميان توده ها به امر تصرف قدرت
سياسي ،و به روند پيشروي عملي مبارزه طبقاتي ـ سياسي متصل نيست .بنابراين
(ح.ك.ا ).نيز مانند اكونوميستهاي روسي در برابر حركات خودبخودي توده ها
كر نش مي كند و بدنبال آنها روان است .اين جنبش خودبخودي كارگران است كه
تاكتيكهاي آموزشي آنها را شكل داده و به آن جهت مي دهد .در حقيقت هردو خط
مشي از بنا نهادن يك مبارزه سياسي پيگير كمونيستي طفره رفته و ناتوانند .يكي
تصور مي كند كه توده هاي كارگر بخودي خود و در جريان مبارزه خويش به
معرفت سوسياليستي دست مي يابند و ديگري تصور مي كند في نفسه با متشكل
شدن كارگران ،سوسياليسم برپا مي شود.
در واقع اگر اكونوميسم در روسيه تجلي حركت آندسته از سوسيال دمكراتهائي
بود كه پراتيسيسم ناچيز را با القيدي تام نسبت به تئوري درهم مي آميختند ،شكل
گيري جريان (ح.ك.ا ).دقيقا تجلي حركت آندسته از روشنفكران آزاد انديش و ليبرال
منشي است كه مي خواهند درعين حفظ ولنگاري ايدئولوژيك و التقاط گري شبه
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ماركسيستي خويش از عنوان انقالبي و پيشرو نيز برخوردار باشند .آنها با
ماركسيسم ـ لنينيسم بمثابه تئوري يك انقالب پيگير برخورد نمي كنند ،چراكه
آزادانديشي و ليبرال منشي آنها اين اجازه را به آنها نمي دهد كه حاضر به كار در
يك سازمان ماركسيستي ـ لنينيستي با ديسيپلين سخت باشند .آري ! اكونوميسم در
روسيه بيانگر روحيات آن پراتيسين هاي مبتذلي بود كه با تئوري با القيدي تام
برخورد مي كردند و جريان (ح.ك.ا ).تجلي روحيات و حاالت آن تئوريسين هاي
مبتذلي است كه عمل انقالبي را خوار شمرده و با القيدي تام از كنارش مي گذرند.
اكنون اين سئوال مطرح است كه چرا خط مشي (ح.ك.ا ).تاحدودي بصورت يك
خط مشي اكونوميستي ظاهر مي شود ،بعبارت ديگر چرا آقاي حكمت براي مبارزه
اقتصادي در شرايط كنوني اهميت بس عظيمي قائل است؟ باعتقاد ما پاسخ اين
سئوال را بايد در شرايط سياسي كنوني جستجو كرد .براي مثال اگر از آقاي حكمت
پرسيده شود كه محتواي سياست سازماندهي شما در ميان كارگران چيست ،قدر
مسلم پاسخ خواهد داد كه چون هدف ما سازماندهي كمونيستي طبقه كارگر براي
انقالب كمونيستي است و از آنجا كه سوسياليسم الغاء كار مزدي است ،بنابراين
بازتاب سياسي اين روند بصورت متشكل شدن كارگران بعنوان يك هدف درخود
تظاهر مي يابد و طبعا با متشكل كردن كارگران در زمينه هاي گوناگون است كه
مي توان امكان مادي انقالب سوسياليستي را فراهم ساخت(.ح.ك.ا ).به نيابت از طرف
كارگران دست به انقالب نمي زند .اين خود كارگران هستند كه بايد بر عليه
بورژوازي انقالب كنند و (ح.ك.ا ).صرفا نقش معلم و راهنماي آنها را بازي مي كند.
ما ت الش مي كنيم كه از طريق كمك به كارگران در امر متشكل شدن تناسب قوا را به
نفع طبقه كارگر برهم زنيم .پس تاكتيكهاي ما در ارتباط با تحقق بخشيدن به اين
وظيفه در هر وضعيت متفاوت مبارزه طبقه كارگر ،تغيير مي كند .ولي اين امر
نمي تواند و نبايد كل استراتژي ما را به مخاطره اندازد .في المثل امروز كه سركوب
و خفقان حاكم است و جنبشهاي خود بخودي طبقه كارگر بصورت مبارزات
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اقتصادي پراكنده و محدود ظاهر مي شوند ،تجمعات و تشكالت كارگري در شكل
محافل وجود دارد ،درچنين شرايطي تاكتيك ما اين است كه مبارزه اقتصادي را
محور اصلي فعاليت خويش قرار دهيم و درجهت گسترش محافل كارگري كوشش
كنيم و سعي كنيم آن نيروهاي باقيمانده از سازمانهاي خط  را كه در كلي ترين
وجوه به (ح.ك.ا ).نزديك اند ،در اينگونه محافل گرد آورده و به انتظار بحران انقالبي
و اوج گيري جنبش توده اي بنشينيم ،تا بتوانيم سريعا در آن شرايط تشكيالت هاي
حزب را سازمان دهيم .چنين است خط مشي تاكتيكي (ح.ك.ا ).در شرايط كنوني در
قبال سازماندهي طبقه كارگر!
تصور مي كنيم كه فهم اين موضوع ديگر كارمشكلينباشد كه خط مشي (ح.ك.ا).
كه مي خواهد سازماندهي سياسي و كمونيستي طبقه كارگر را خارج از مبارزه
طبقاتي و از طريق صرفا تعليم و تربيت پيش ببرد ،يك خط مشي اپورتونيستي و
دنباله روانه است و درجوهر خود يك سياست بورژوائي است .اما درك اين موضوع
مهم است كه سياست عملي (ح.ك.ا ).برخالف تصور اتحاديه كمونيستها برزمينه
انحالل ايدئولوژيك پرولتاريا شكل نگرفته است ،بلكه برزمينه تجديد نظرطلبي و
ارتداد از ماركسيسم شكل گرفت .ما ديديم كه چگونه اين جريان هنگامي كه درآغاز
خود را در تقابل با "پوپوليسم" بسط داد ،بازتاب سياسي حركت اش به اينجا منتهي
شد كه طبقه كارگررا ازمبارزه سياسي،ازبرعهده گرفتن نقش رهبري كننده انقالب
دمكراتيك و تامين دمكراسي نوين برحذر داشت .در اين مرحله كه هنوز سازماندهي
طبقه كارگر بطور مشخص با امر تعليم و تربيت تعويض نگرديده بود ،مبارزه
سياسي تا سطح شركت در تحوالت دمكراتيك و تاحد شركت در دولت موقت
احتمالي حاصل از قيام به منظور بسيج پرولتاريا براي انقالب سوسياليستي تنزل
يافت .اما در سيكل بعدي كه خود هدف نهائي يعني سوسياليسم تحريف مي شود،
ديگر اين حد از مبارزه سياسي نيز قطعا اهميت خود را ازدست مي دهد .در اينجا
ديگر نقش پيشرو كمونيست تاسطح آموزگار پرولتاريا تنزل مي يابد كه مي بايست
 0

مبارزه سیاسی و مبارزه مسلحانه (بحثی پیرامون سازماندهی طبقه کارگر)

امرتعليم وتربيت طبقه كارگررا نه ازطريق مبارزه طبقاتي آشكاروعلني بلكه در زمينه
همان حركات خود بخودي توده ها پيش ببرد .طبيعي است كه در اين چارچوب حزب
كمونيست ديگر به مثابه ستاد جنگي طبقه كارگر كه مبارزه طبقاتي وي را در
عرصه هاي گوناگون رهبري و هدايت مي نمايد مطرح نيست .حزبكمونيست بدل به
آموزشگاهي مي گردد كهكارگران درآن بايد به آموزش سوسياليسمابداعي
بپردازند.
روشن است كه دوري گزيني (ح.ك.ا ).از سياست و مبارزه طبقاتي و ناديده گرفتن
نقش و اهميت تعيين كننده سياست كمونيستيوعامل آگاه انقالبي درامر سازماندهي
سياسي و كمونيستي طبقه كارگر دقيقا به خط مشي سياسي ـ ايدئولوژيك اين
جريان برمي گردد ،يعني به درك آن از سرمايه داري ،از انقالب دمكراتيك در ايران
ورابطهآن باانقالب سوسياليستي ومهم ترازهمه بهدرك وي ازانقالب سوسياليستي
مربوط مي گردد( .ح.ك.ا ).امروزه بطور مشخص در سير حركتي خود به نقطه عطفي
رسيده است كه وجه مشخصه آن گسست كامل از ماركسيسم ـ لنينيسم و تدوين
مباني ايدئولوژيك ،سياسي ،تاكتيكي و تشكيالتي رويزيونيسم نوظهوري است كه
عليرغم تمايزاتش با ديگر اشكال رويزيونيسم موجود در ايران ،در نفي سياست
كمونيستي و مبارزه طبقاتي با آنها وحدت دارد.
پس بنابراين پراتيك سياسي(ح.ك.ا ).را درميان كارگران بايد بمثابه پراتيك يك
شكل از رويزيونيسم درك كنيم .اگر اين پراتيك امروزه با اكونوميسم شباهت
مي يابد دقيقا بخاطر شرايط سياسي حاكم بر ايران است .اگر در شرايط كنوني اين
خط مشي رويزيونيستي مبارزه اقتصادي را شكل عمده مبارزه و گسترش محفل
هاي كارگري را شكل عمده سازمان يابي طبقه مي داند ،اين برمي گردد به وضعيت
كنوني مبارزه در ايران و به سطح رشد جنبشهاي خود بخودي توده ها .هيچ شكي
نيست هرآينه اوضاع سياسي تغيير يابد و مبارزات توده ها در اشكال پيشرفته تري
گسترش يابد و به قول آقاي حكمت بحران انقالبي فرا رسد ،طبعا تاكتيكهاي اين
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جريان نيز تغيير مي كند .اما قدر مسلم تحت هرشرايطي محتواي اين تاكتيكها يك
چيز است و آنهم دنباله روي از توده ها است .چرا كه تربيت و تشكل آنها از طريق
امر آموزش و پرورش ،في نفسه هدف اين حزب مي باشد.

توضيحات
-

البته لنين به هيچ وجه اين نوع فعاليت ها را نفي نمي كرد .او از اين نظر اين

فعاليت ها را نفي مي كرد كه اكونوميست ها مي خواستند وظايف سياسي و
سازماني سوسيال دمكراتيك را در همين حد معين كنند .خود لنين در "چه بايد كرد"
مي نويسد:
" اين افشاگري ها(در صورت استفاده معين سازمان انقالبيون از آن) مي توانست
آغاز و جزئي از اجزاء فعاليت سوسيال دمكراسي گردد ،ولي (درصورت تسليم در
برابر جريان خود بخودي) مي توانست به مبارزه" فقط حرفه اي" به نهضت كارگري
غير سوسيال دمكراتيك نيز منجر گردد .سوسيال دمكراسي مبارزه طبقه كارگر را
نه فقط براي خاطر شرايط مفيد فروش نيروي كارگري ،بلكه همچنين براي محو آن
رژيم اجتماعي نيز كه ندارها را وادار مي كند خود را به داراها بفروشند ،رهبري
مي نمايد" .
 -همانطوري كه سابقا گفتيم ،طيف بندي نيروهاي "جنبش كمونيستي" در ايران
براساس خط   ، ،و  ...اصوال نادرست و فاقد هرگونه پايه علمي است ،چرا كه در
اين گروهبندي شاخص و معيارهاي نادرستي بكار گرفته شده است .شاخص اصلي
در گروهبندي هاي دروني قبل ازهرچيز برمباني تئوريك و برنامه اي استوار است.
براي مثال طيفي كه به خط  معروف گرديد ،طيفي بود كه خود از لحاظ مباني
تئوريك و برنامه اي (اگرچه برنامه روشني وجود نداشت) كامال ناهمگون و
نامتجانس بود .آنها صرفا از اين نظر خود را يك خط مي دانستند كه برسر برخي
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مسائل معين با يكديگر وحدت داشتند و يا شايد بهتر باشد بگوئيم اعالم موضع كرده
بودند .با اين همه بكارگيري اين اصطالحات از جانب ما صرفا بخاطر رساندن مطلب
است و به هيچ وجه به معني اين نيست كه ما براين خط و خطوط ها صحه
مي گذاريم .
 ـ ذكر اين نكته را ضروري مـي دانيم .باعتقاد مابراي توصيف خصلت اساسي
جامعه ايران بكارگيري ترم "سرمايه داري وابسته" اساسا نادرست است .جامعه
ايران طي قرن اخير بتدريج تحت سلطه سرمايه جهاني(امپرياليسم) قرار گرفت و
اصوال برمبناي تضاد خلق با سلطه امپرياليستي تكامل يافت .از همين رو خصلت
عام جامعه ايران با اين تضاد معين مي گردد .اما سرمايه داري وابسته كه نتيجه
طبيعي گسترش سلطه امپرياليستي و رشد تضاد خلق با امپرياليسم مي باشد ،اگرچه
تاقبل از اصالحات ارضي دهه  0وجود داشت ،با اينهمه بعداز اصالحات مزبور ،به
مقياس وسيعي گسترش يافت .بنابراين معرفي ايران بعنوان يك كشور سرمايه داري
وابست ه ،نه تنها نمي تواند ماهيت و خصلت اساسي آنرا روشن كند ،بلكه درعين حال
موجب اغتشاش فراوان مي گردد .بي جهت نيست كه در جنبش ايران مدتها برسر
اين ترم بحثهاي گوناگون درگرفت و باالخره بطرز غلطي اين موضوع حل شد .اينكه
ويژگي سرمايه داري ايران وابستگي است ،بعبارت ديگر ايران يك كشور
سرمايه داري است كه وابستگي ويژگي آنرا تشكيل مي دهد .بعدا ترم وابستگي نيز
از ادبيات بسياري از نيروهاي مدعي كمونيسم محو گرديد ،بطوري كه امروزه
اكثريت آنها از ايران بعنوان يك كشور سرمايه داري (البته توسعه نيافته در مقايسه
با سرمايه داري غرب ) ياد مي كنند.
قدر مسلم اين است كه سرمايه داري وابسته و بوروكراتيك نتيجه طبيعي گسترش
سلطه امپرياليستي و بيانگر تسلط اقتصادي سلطه سرمايه داري جهاني بر ايران
بوده است .ايران تاقبل از اصالحات ارضي يك كشور نيمه مستعمره ـ نيمه فئودال
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بود ،اما بعداز آن بدليل تغيير كيفي در سلطه امپرياليستي ،ايران از يك كشور نيمه
مستعمره امپرياليستي بيك كشور نومستعمره امپرياليستي تكامل يافت.
 -مقايسه تاكتيك سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي راه كارگر با تاكتيك(ح.ك.ا).
بخوبي مي تواند هماننديها و ناهمانندي هاي اين دو جريان رويزيونيستي را آشكار
سازد .هردو جريان براساس يك مباني تحليلي ـ تئوريك بدين نتيجه مي رسند كه در
شرايطي كه طبقه كارگر آمادگي برقراري حكومت كارگري را ندارد ،هدف از
سرنگوني جمهوري اسالمي مي بايستي تغيير شكل حكومت وابسته به امپرياليسم
يعني دمكراتيزه كردن آن باشد .آنها بدين طريق دربرابر سلطه امپرياليستي جبهه به
زمين مي سايند و تحت پوشش عدم آمادگي طبقه كارگر براي برقراري حكومت
خويش ،از سرنگوني اين سلطه و از بسيج كل خلق طفره مي روند و راه را براي
هرگونه بند وبست ،سازشكاري و بي عملي هموار مي سازند .اما راه كارگر تاكتيك
سرنگوني يا دقيق تر گفته باشيم تاكتيك استحاله رژيم بورژوازي وابسته را
مي خواهد از طريق اتحاد با جناحي از بورژوازي وابسته كه وي آنرا" جمهوري
خواه" مي نامد ،پيش ببرد و بدين ترتيب عمال به ضد انقالب مي پيوندد ،در حالي كه
(ح.ك.ا ).خجوالنه و با هزاران ترفند مي خواهد اين تحول را از طريق اتحاد با خرده
بورژوازي (شهر و روستا) عملي كند و عمال خط مشي رفرميستي و سازشكارانه اي
را پيش مي كشد .با اين همه درست است كه (ح.ك.ا ).امروزه تاكتيك راه كارگر را
مجاز نمي شناسد و ظاهرا برعليه آن مبارزه مي كند ،اما مطلقا راه را براي اتخاذ يك
چنين تاكتيكي نمي بندد .چرا كه هيچ چيزي تضمين نمي كند كه (ح.ك.ا ).در تحت
شرايطي براي حفظ تشكيالت هاي خود و آنهم نه از نقطه نظرگسترش انقالب ،دست
به چنين سازش هائي بزند.
روشن است كه سرنوشت همه آن سازمانهايمدعي كمونيست كه تئوري انقالب
بورژواـ دمكراتيك طراز نوين رفيق مائو را رد كرده اند ،بهتر از اين نخواهد بود.
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 ـ در اينجا قصدما انكار امر متشكل كردن كارگراننيست .در اينجا بحث ما اين
است كه متشكل شدن في نفسه هدف نيست ،بلكه وسيله است .لنين در "يك گام به
پيش ،دوگام به پس" مي نويسد " :پرولتاريا در مبارزه براي بدست گرفتن قدرت
حاكمه (تاكيد از ما است) سالح ديگري جز سازمان ندارد .پرولتاريا كه بعلت وجود
رقابت پر هرج و مرج جهان بورژوازي ،همواره دستخوش پراكندگي است ،و پشتش
در زير بار كار اجباري براي سرمايه دوتاشده و دائما به "عمق" فقر و مسكنت كامل
نگونسار مي شود ،بحالت بهيمي و انحطاط در مي آيد ،فقط در سايه آن مي تواند به
نيروي غلبه ناپذير مبدل گردد"... .
بدين ترتيب اتحاد طبقه و آنهم در عالي ترين شكل خود يعني اتحاد كمونيستي يا
حزبي ،اتحادي است كه نه تنها درجريان مبارزه برعليه بورژوازي و نظام سرمايه
داري بدست مي آيد ،بلكه درعين حال يگانه سالحي است كه طبقه كارگر مي تواند
در سايه آن به نيروي غلبه ناپذيري مبدل گردد و با بدست گرفتن قدرت حاكمه
دولتي و با انهدام سرمايه داري ،سوسياليسم و سپس كمونيسم را برپا بدارد.
اما موقعي كه آقاي حكمت به كارگران مي گويد كه " اتحاد طبقه في نفسه يك هدف
درخود حزب كمونيست ايران است" او ديگر نه بصورت يك پيشواي سياسي ،بلكه
درست بصورت يك صوفي و عارف جلوه گر مي شود كه از مريدان خود مي خواهد
با زهد و تقوي به جنگ ناپاكي هاي جهان بروند.
برگرفته از :جنگ خلق شماره  ،9تیرماه 1367
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اتحادیه کمونیستها و راه انقالب
ما در قسمت اول اين مقاله به اين موضوع پرداختيم كه چگونه اتحاديه
كمونيستهاي ايران (سربداران) در برخورد با خط مشي (ح.ك.ا ).در قبال سازماندهي
طبقه كارگر به دليل محدود بودن در چارچوب مدلهاي پيشين و اتكاء به قرينه
سازيهاي تاريخي از يك بررسي علمي و زنده بازمانده و صرفا با مشاهده يكرشته
تشابهات صوري ميان خط مشي (ح.ك.ا ).با خط مشي اكونوميست هاي روس حكم
به اكونوميست بودن اين جريان داده است .اتحاديه كمونيستها كه بروشني مي بيند
فعاليت عملي اي كه (ح.ك.ا ).در ميان كارگران پيش مي گذارد هيچ نيست مگر كرنش
به خودبخودي و اجتناب ازهرگونه فعاليت جدي سياسي براي متحول كردن توده ها
و رها ساختن انرژي انقالبي آنها در راستاي كسب قدرت سياسي و ادامه انقالب ،در
ارزيابي از پايه هاي سياسي ـ ايدئولوژيك اين انحرافات اپورتونيستي ،اين جريان را
در مكاني قرار مي دهد كه لنين اكونوميست هاي روسيه را قرار مي داد .از نظر
اتحاديه ،از آنجائي كه (ح.ك.ا ).تصور مي كند تكامل اقتصادي و مبارزه طبقاتي نه
تنها شرايط توليد سوسياليستي بلكه مستقيما معرفت بلزوم آنرا بوجود مي آورد،
قادر بدرك نقش عامل آگاه انقالب و اهميت مبارزه سياسي كمونيستي نمي گردد .از
همين روست كه به اكونوميست در مي غلطد.
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در مقابل اين قرينه سازي و برخورد كليشه اي اتحاديه ،ما در يك بررسي زنده از
سير پيدايش و رشد جريان(ح.ك.ا ).نشان داديم كه علت دستكم گرفتن و حتي ناديده
انگاشتن فعاليت همه جانبه سياسي از سوي (ح.ك.ا ).و عدم توانائي اين جريان در
درك وظايف و نقش عامل آگاه انقالب در ارتباط با حركت خودبخودي توده ها،
بطور مشخص به درك اين جريان از شرايط اقتصادي ـ اجتماعي ايران ،انقالب
دمكراتيك و رابطه آن با انقالب سوسياليستي و باالخره ،و مهمم تر از همه ،بدرك از
خود انقالب سوسياليستي مربوط است.
كرنش به خودبخودي و دنباله روي از جنبشهاي خودبخودي توده ها ،مربوط
ساختن امر سازماندهي كارگران به بستر و زمينه خودبخودي اش ،و انكار ارتباط
مستقيم و ارگانيك ميان اين سازماندهي با زمينه همه جانبه مبارزه فعال انقالبي در
رابطه با كسب قدرت سياسي ،تشابهاتي هستند كه ميان خط مشي(ح.ك.ا ).با خط
مشي اكونوميست هاي روسيه وجود دارد ،با اينهمه همانطوري كه ما نشان داديم
اين تشابهات اصوال از دوبينش كامال متفاوت ناشي مي شوند .اكونوميستهاي
روسيه دربرخورد به نقش پيشرواز اين نظرآنراتا سطح حركات خودبخودي توده ها
تنزل مي دادند وسياستهايش را تابعي از فعاليتهاي خود بخودي توده ها و نيازمندي
هاي گسترش آن مي نمودند كه تصور مي كردند توليد سرمايه داري نه تنها شرايط
توليد سوسياليستي را فراهم مي آورد ،بلكه درعين حال آگاهي سوسياليستي را نيز
مستقيما در توده كارگر بوجود مي آورد .به همين دليل بود كه آنها به اهميت و
جايگاه فعاليت هاي سيا سي انقالبي در به ميدان كشيدن توده و سازماندهي انرژي
انقالبي آنها در راستاي تصرف قدرت سياسي پي نمي بردند .اما درمورد (ح.ك.ا).
قضيه طور ديگري است( .ح.ك.ا ).به اهميت وظيفه پيشرو در بردن آگاهي سياسي و
سوسياليستي به ميان كارگران واقف است اما از آنجائي كه برداشت رويزيونيستي
از مقوالت سرمايه داري ،دمكراسي و سوسياليسم دارد ،ميان بردن آگاهي به ميان
توده ها وعمل آگاهانه انقالبي شكاف مي اندازد و قادر به درك اين رابطه نمي گردد.
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از همين روست كه اين جريان امر تربيت سياسي و سازماندهي كارگران را نه به
چگونگي كسب قدرت سياسي و در راستاي اين هدف ،بلكه مستقيما به حركت خود
بخودي توده ها و اشكال مختلف مبارزه آنها مربوط مي سازد .لذا در چارچوب
فعاليت هاي سياسي اش ،همواره دنبال حركات و جنبشهاي خودبخودي توده ها
روان است.
اكنون بايد ببينيم خود اتحاديه كمونيستها كه اينهمه از مبارزه فعال سياسي داد
سخن مي دهد و بر اهميت و نقش عنصر آگاه انقالبي تاكيد دارد ،از وظيفه پيشرو
كمونيست چه مي فهمد و در شرايط ايران چه برداشتي از اين وظيفه ارائه مي دهد و
بطور كلي چه راهي را براي سازماندهي سياسي و كمونيستي طبقه كارگر پيش
مي گذارد؟
ما گفتيم كه اتحا ديه كمونيستها در نقد نظرات حكمت از نقطه نظر يك بحث اصولي
برمسائل درستي انگشت گذاشته است ،ازجمله اين كه مبارزه اقتصادي عرصه اصلي
و واقعي تربيت و تشكل كمونيستي طبقه كارگر نيست .اين عرصه از مبارزه در عين
محدوديت هاي خاص خويش ،به تنهائي قادر به هدايت پرولتاريا به درك عميق و
همه جانبه از مناسبات حاكم برجامعه و تضادهاي طبقاتي آن و پذيرش سياستهاي
انقالبي نمي باشد .پرولتاريا در صورتي مي تواند به ايفاي نقش تاريخي ـ جهاني
خود بپردازد كه در زمينه همه جانبه انقالبي و براساس پراتيك آگاهانه سياسي و
كمونيستي تربيت و متشكل شده و براي رهبري كليه عرصه هاي مبارزه آماده
گرديده باشد .واينكه آن عرصه اي از مبارزه كه اين امكان را فراهم مي آورد و
پرولتاريا را قادر مي سازد كه ضمن شركت در زندگي واقعي سياسي ،نقش خود را
برعهده گيرد ،عرصه مبارزه سياسي است.
از اين بحث اين موضوع روشن مي گردد كه حل مسئله سازماندهي كمونيستي
طبقه كارگر به نحو اجتناب ناپذيري با حل مسئله راه انقالب گره مي خورد و با آن
درمي آميزد .هر نيروي جدي كمونيستي كه قصد سازماندهي كمونيستي طبقه كارگر
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را در راستاي انقالب اجتماعي پرولتري دارد بايد به نحوي جدي و مقدم برهرچيز
راه انقالب ،راه بدست گرفتن قدرت توسط استثمارشدگان و ستم ديدگان را حداقل
در خطوط اساسي آن روشن كند .در حقيقت با تشريح خطوط اساسي روند انقالب و
در پرتو آن است كه پروسه سازماندهي كمونيستي طبقه كارگر آشكار و روشن
مي گردد.
اتحاديه كمونيستها نيز كوشيده است در مقاله " طبقه كارگر و قدرت سياسي" ،در
توضيح اينكه طبقه كارگر چگونه مي تواند قدرت سياسي را كسب كند ،خطوط
اساسي ديدگاههاي خود را درخصوص راه انقالب در ايران بيان دارد .بحث ما با
اتحاديه درباره سازماندهي طبقه كارگر قبل از هر چيز با بحث راه انقالب گره
مي خورد و برآن متمركز است .چرا كه سياست اكونوميستي اتحاديه در قبال
سازماندهي كارگران اساسا ريشه درانحراف پايه اي اين جريان از راه انقالب داشته
و به آن مربوط است.
همين جا الزم است باين موضوع اشاره كنيم كه برخالف تصور اتحاديه
كمونيستها طرح بحث راه انقالب مطلقا موضوع تازه و جديدي نيست كه صرفا از
جانب وي طرح م ي گردد .اين موضوعي است كه در جنبش ايران ميان مدعيان
كمونيست مدتها طرح بوده و پيرامون آن مباحثات گوناگوني نيز صورت گرفته و
هنوز هم ادامه دارد .بحث درباره خصلت جامعه ،خصلت و اهداف انقالب ،نيروهاي
انقالب و ضد انقالب ،متحدين طبيعي طبقه كارگر و باالخره شيوه ها و اسلوبهاي
فعاليت و  ...اينها همه مسائلي هستند كه چه مستقيم و چه غيرمستقيم به راه انقالب
مربوط اند .اينكه هرجري ان سياسي چه پاسخي به اين مسائل مي دهد و چگونه سير
تحوالت ودگرگوني هاي اجتماعي درايران را تعبيروتفسير مي نمايد،وچه شيوه هائي
از عمل و چه اشكالي از سازمان را براي تحقق اهداف و مقاصد خويش بر مي گزيند،
اين ديگر به مباني فكري وموضع طبقاتي آن جريان سياسي بستگي مي يابد .از تنوع
نظرات و دركهاي متفاوت درباره مسائل اساسي انقالب و طبعا راه انقالب نمي توان
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و نبايد اين نتيجه را گرفت كه گويا مقوله راه انقالب مقوله ناشناخته اي در جنبش
ايران است ،بلكه برعكس در جنبش ايران بويژه در ميان مدعيان كمونيست طي دو
دهه اخير حادترين و وسيع ترين منازعات و مباحثات پيرامون مسائل اساسي انقالب
و راه انقالب درجريان بوده و هنوز هم ادامه دارد .مگر خود اتحاديه كمونيستها
براي تبيين راه انقالب و تشريح خط مشي سياسي خويش ،در نشريه حقيقت دوره
دوم شماره هاي و در مقاله "طبقه كارگر و قدرت سياسي" سعي نمي كند برهمين
مولفه ها انگشت بگذارد؟ مگر اتحاديه براي تشريح نظرات خويش درمورد اين
موضوع كه " چگونه طبقه كارگر مي تواند قدرت دولتي را كسب كند" سعي نمي كند
نظرات خود را درباره خصلت جامعه ،خصلت و اهداف انقالب ،نيروهاي انقالب بيان
دارد؟ اگر اتحاديه تصور مي كند مقوله راه انقالب از جمله مقوالتي است كه در
جنبش ما ناآشناست ،اين شايد بدين خاطر باشد كه اتحاديه دير به صحنه چنين
منازعاتي پاگذاشته است.
و اما منظور از راه انقالب چيست ؟ به اعتقاد ما راه انقالب را مي توان بدو معني
درنظر گرفت.يكي به معناي وسيع كلمه و ديگري به معناي اخص آن .راه انقالب در
اين دومعنا اصوال هيچگونه تبايني با يكديگر نداشته ،بلكه توضيح دهنده جنبه هاي
مختلف يك پروسه واحد بوده و مكمل يكديگرند .راه انقالب به معناي وسيع كلمه (يا
طرح كل مسئله انقالب از ديدگاه طبقاتي پرولتاريا) عبارت است از ترسيم نمودن آن
روندهاي عيني كه مبارزه طبقاتي طبقه كارگر بطورمشخص تا حصول به ديكتاتوري
پرولتاريا و باالخره انهدام كامل جامعه طبقاتي و برپائي جامعه نوين كمونيستي بايد
بپيمايد .تشريح اين پروسه كه بر روندهاي عيني مبارزه طبقاتي مبتني است ،كليه
تغييرات و تحوالت اقتصادي و اجتماعي ناشي از اين مبارزه و مراحل كيفي آنرا
دربر مي گيرد .روشن است براي كمونيستها سازماندهي كمونيستي طبقه كارگر در
روند عمومي اش معنائي بجزسازماندهي اين طبقه براي انقالب اجتماعي
سوسياليستي ندارد .هرمعنائي جز اين به منزله دنباله روي از سير خودبخودي
 0
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حوادث و تابع سياست و اهداف بورژوائي شدن است .راه انقالب به معني اخص
كلمه (يا راه انقالب به معني دقيق كلمه) عبارت از تشريح پروسه كسب قدرت سياسي
يا حل مسئله اساسي انقالب ،به مثابه حلقه تعيين كننده در روند عمومي پروسه
انقالب است .تشريح اين پروسه انقالبي اصوال بر روندهائي مبتني است كه ناظر بر
بردن آگاهي انقالبي به ميان توده ها ،رها ساختن و به ميدان كشيدن انرژي انقالبي
آنها از طريق عمل آگاهانه انقالبي ،بسيج و سازماندهي اين انرژي انقالبي رهاشده
در راستاي كسب قدرت سياسي است.
براي ماركسيست ـ لنينيستها،تشريح پروسه چگونگي كسب قدرت سياسي بدون
آنكه نخست روندهاي مبارزه طبقاتي و مراحلي كه اين مبارزه براساس الزامات عيني
درراستاي هدف نهائي پرولتاريا بايد طي كند را تجزيه و تحليل و روشن كرده
باشند ،غيرممكن است .درعين حال روشن است كه پروسه رشد انقالب ،پروسه
بسط و تعميق مبارزه طبقاتي درجهت هدف نهائي پرولتاريا ،به نحو ارگانيك با كسب
قدرت سياسي گره مي خورد ،و ازاين نظر هم هست كه مسئله قدرت دولتي را مسئله
اساسي هر انقالبي نام مي برند .با اينهمه تصرف قدرت سياسي باتوجه به مكاني كه
دركل پروسه انقالب اشغال مي نمايد ،خود جزئي ازكل مسئله انقالب محسوب
مي گردد.
اپورتونيستها و رويزيونيستها همواره با اين بهانه كه تصرف قدرت سياسي خود
جزئي از كل مسئله انقالب است ،از پاسخگوئي جدي به اين مسئله طفره رفته و آنرا
بيك موضوع غيرمهم تبديل مي كنند .آنها تاكيد ماركسيست ـ لنينيستهاي انقالبي بر
كسب قدرت سياسي بعنوان نخستين شرط هرگونه تحول انقالبي درايران را اينطور
جلوه مي دهند كه گويا هدف نهائي شان كسب قدرت سياسي است و نه سوسياليسم
و كمونيسم .ما خود با اينگونه سفسطه هاي اپورتونيستي كه تحت عنوان نقد از
پوپوليسم بيان مي گردد ،طي ده سال اخير باندازه كافي آشنائي داريم .مبارزه در
راه كسب قدرت سياسي بهيچ وجه نمي تواند درنقطه مقابل اهداف تاريخي طبقه
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كارگر قرار بگيرد .اين هدف بمثابه يك هدف فوري و عاجل خود جزئي از كل پروسه
انقالب وبلحاظ نقش ابزاريش ازاهميت تعيين كننده اي دربسط وتكامل مبارزه طبقاتي
برخوردار است .درايران طبقه كارگر وتوده هاي انقالبي بدون تصرف قدرت
سياسي نه تنها قادر به قطع سلطه امپرياليسم و برقراري حاكميت خلق نيستند ،بلكه
حتي نمي توانند هيچگونه گام انقالبي درجهت منافع خويش بردارند و مضاف براين
گذار انقالب از انقالب دمكراتيك نوين به انقالب سوسياليستي پرولتاريائي نيز
غيرممكن است.
در اين مقاله باتوجه به هدفي كه دنبال مي كنيم موضوع بحث ما بطور مشخص
برخورد با نظرات و ديدگاههاي اتحاديه درخصوص راه انقالب به معني اخص آن
يعني چگونگي تصرف قدرت سياسي است .بحث پيرامون ديدگاههاي اتحاديه
پيرامون راه انقال ب به معني وسيع آن يعني برخورد با شيوه نگرش اتحاديه به كل
مسئله انقالب و روند عمومي آن ،صرفا به منظور نشان دادن نقطه عزيمت و بينش
اكونوميستي اتحاديه از مقوله راه انقالب است.
*

*

*

اتحاديه كمونيستها براي توضيح راه انقالب در ايران در جائي از مقاله اش
مي نويسد:
" بنابراين وظيفه مركزي پرولتاريا عبارت است از برانگيختن توده ها ،برپائي جنگ
خلق و كسب قدرت سياسي .اين تنها راه پيشبرد تدارك همه جانبه كمونيستي براي
كسب قدرت سياسي و ساختمان جامعه دمكراتيك نوين به مثابه گامي در راه
ساختمان سوسياليسم و پيشروي بسوي كمونيسم است" ()
و در توضيح خطوط اساسي اين پروسه ،بعداز ارزيابي اش از تغييرات ساختاري
و نتايج اقتصادي ـ اجتماعي آن بعداز جنگ دوم جهاني اين نتيجه گيري را استنتاج
مي كند كه:
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" پرولتاريا بايد كماكان امر كسب قدرت سياسي و متحول كردن جامعه را ذره به
ذره از طريق جنگي درازمدت و فتح مناطق سرخ پيش ببرد تا بتواند توان كيفي و
كمي براي رها كردن اين حلقه از زنجير مناسبات امپرياليستي را افزايش بخشد ،و
اين امر را تحقق بخشد .تغييرات ساختاري بيش از هرزمان به اعوجاج و عدم توازن
جامعه افزوده و بيش ازهر زماني روشن شده كه طبقه كارگر نخواهد توانست از
طريق صرفا قيام هاي شهري ،و باصطالح "ملي" و يا " دولتي" كردنهاي موعظه
شده توسط اكونوميستها و رويزيونيستها امر كسب قدرت سياسي و انقالبي كردن
جامعه را به پيش ببرد".
از اين گفته ها ممكن است اينطور تصور شود كه گويا اتحاديه كمونيستها قصد
دارد راه انقالب در ايران را براساس استراتژي جنگ توده اي طوالني توضيح دهد و
خواهان اين است كه مبارزه سياسي بر محور برپائي و گسترش جنگ خلق سازمان
يابد و هدايت شود .اما ادامه مقاله خالف اين تصور را نشان مي دهد .منظور اتحاديه
از برپائي جنگ خلق ،فتح ذر ه به ذره مناطق و ايجاد مناطق سرخ بمثابه يك روند
استراتژيك كه مي بايد به تصرف سراسري قدرت سياسي منجر شود ،نيست ،بلكه
"انباشت سياسي و نظامي" و "تمرين رهبري براي برپائي و سازماندهي قيام در
شهرها است" خوب توجه كنيد:
" مطالعه خصلت جامعه و مطالعه تحليل انعكاساتي كه در دوره گذشته جامعه با
اوج يافتن اوضاع انقالبي از خود بروزداد ،روشن مي كند كه شكل تعرض استرتژيك
ارتش پرولتاريا براي كسب قدرت سياسي ،حمله به شهرها و گرفتن آنها از طريق
روستا نيست ،بلكه قيام در شهرها است .پروسه تدارك طوالني جنگ خلق و پيشرفت
هائي كه طي آن حاصل شده درخدمت سازمان دادن تعرض استراتژيك كه شكل
قيام دارد قرار مي گيرد و بايد بگيرد .قيام در شهرها بخشي از تدارك نيست بلكه
ديگر دوره تعرض استراتژيك براي كسب قدرت سياسي است .در ايران تعيين تكليف
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نهائي نه محاصره شهرها از طريق دهات ،بلكه از طريق سازمان دادن قيام در
شهرها خواهد بود".
هيچ نيازي نيست كه شخص كارشناس امور انقالب باشد ودرعين حال از
تجربيات عملي فراواني دراين زمينه برخوردارباشد ،همين قدركافي است كه تصوري
كلي از مقوله راه انقالب از ديدگاه ماركسيسم داشته باشد تا باين ملغمه آشكار پي
ببرد .كسب قدرت سياسي و تعيين تكليف نهائي از طريق قيام مسلحانه شهري است،
اما پروسه تدارك و سازماندهي چنين قيام هائي از طريق جنگ توده اي طوالني ! آيا
اين مضحك نيست ،نيروئي خود را پيشرو كمونيست بداند ،از برپائي جنگ خلق ،از
آزادسازي مناطق و كسب ذره به ذره قدرت و ايجاد مناطق سرخ سخن بگويد،
توده ها را به قيام و جنگ انقالبي ،به آزادسازي مناطق فرا بخواند ،اما از سوي ديگر
بگويد كه قيام و جنگ قطعي برعليه رژيم هنوز آغاز نگرديده است .پرسيدني است
مگر شروع جنگ انقالبي و آزادسازي مناطق خود عالي ترين نمونه پيكار انقالبي
توده در راستاي كسب قدرت سياسي نيست ؟ و آيا اين پروسه انقالبي بطرز
روشني تلفيق ديالكتيكي دوجنبه تدارك و تعرض استراتژيك در يك كل واحد را
نشان نمي دهد ؟ پس ديگر صحبت از جنگ خلق بعنوان پروسه تدارك براي قيام
مسلحانه شهري چه معنائي دارد .آيا اتحاديه اينرا نمي داند كه دوره تعرض
استراتژيك ادامه منطقي و تكامل دوره تدارك بوده و خود مرحله تكاملي اين پروسه
را تشكيل مي دهد .اگر نقشه استراتژيك براي تصرف قدرت سياسي و تعرض
استراتژيك برپايه قيام مسلحانه شهري است در اين صورت روشن است كه دوره
تدارك براي برپائي چنين قيام هائي ديگر نمي تواند مبارزه مسلحانه طوالني و جنگ
خلق با مضمون بسيج توده ها و تصرف تدريجي قدرت باشد ،چرا كه دوره تدارك
براي قيامهاي مسلحانه شهري به معني دوره تدارك براي دست زدن به عالي ترين
شكل مبارزه سياسي است كه خود اساسا دوره گردآوري قوا ،تمركز و سازماندهي
نيروها از طريق شيوه هاي غيرقهرآميز يعني مسالمت آميز است .هدف در اين دوره
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اين است كه تمام قوارا بگونه اي گرد آورد ودر آنچنان موقعيت مناسبي قرار داد تا
بتوان درلحظه اي كه مبارزه مسلحانه بشكل قيام شهري دردستوركار قرارمي گيرد،
قدرت را بدست آورد .به همين دليل است كه دوره تدارك براي قيامهاي مسلحانه
شهري چيزي بجز تدارك سياسي و تشكيالتي ،انباشت نيرو و آمادگي براي استفاده
از موقعيت هاي انقالبي بشيوه غيرقهرآميز نيست .اگر نيروئي براي به ميدان كشيدن
توده ها ،سازماندهي وبسيج آنها در راستاي كسب قدرت سياسي به جنگ انقالبي
طوالني توسل مي جويد ،جنگي كه در عين بسيج توده ها ،آزادسازي مناطق و
تصرف ذره به ذره قدرت سياسي را هدف خويش قرار مي دهد ،ديگر نمي تواند از
آماده شدن و آماده كردن توده ها از "تمرين رهبري" براي قيامهاي مسلحانه
شهري سخن بگويد .چراكه با آغاز جنگ انقالبي ،قيام و انقالب عمال آغاز مي گردد و
با پيوستن توده هاي هرچه وسيع تر بآن ،دامنه و عمق اش افزايش مي يابد.
درجريان اين مبارزه حاد و دشوارتوده هاي انقالبي براي سرنگوني رژيم دست
نشانده وبرقراري قدرت سرخ ،متشكل شده و ارتش انقالبي خويش را بنا مي سازند.
طبيعي است در چنين چارچوبي از روند گسترش انقالب ،بعنوان راه تعيين كننده
انقالب ،كه پروسه تدارك و تعرض در يكديگر ادغام شده و حتي خود پروسه تدارك
بشيوه قهري پيش مي رود ،تدارك و سازماندهي قيامهاي مسلحانه شهري خود ديگر
به جزئي از كل نقشه استراتژيك جنگ انقالبي طوالني تبديل شده و درجهت تحقق
اهداف آن قرار مي گيرد.
حال بايد ديد اتحاديه كمونيستها اين آشفته فكري خود را كه مي كوشد تحت
پوشش نوآوري به جنبش عرضه نمايد و از آن بعنوان "دستاوردهاي تئوريك"
خويش نام ببرد ،چگونه توضيح مي دهد .او چگونه دو پروسه متفاوت راه انقالب،
دوپروسه متفاوت تدارك و تعرض را بيكديگر مربوط ساخته و در يك كل واحد
استراتژيك مي گنجاند .اتحاديه كه خود معترف است در انجام وظيفه مركزي ،هيچ
انقالبي كپيه انقالب ديگر نيست ،و انقالب ايران نه مانند چين است و نه مانند روسيه،
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با اين وصف دست آخر بطرز بسيار مضحكي انقالب ايران را آميزه اي از دو راه
انقالب چين و روسيه درنظر مي گيرد .راه تدارك و انباشت نيرو بشيوه چين يعني از
طريق جنگ خلق و راه تعرض استراتژيك و كسب سراسري قدرت بشيوه روسيه
يعني از طريق قيام مسلحانه شهري.
كل مطلب اتحاديه در توضيح اين"دستاورد تئوريك" خويش در مقاله " طبقه
كارگر و قدرت سياسي" نوشته است را مي توان به اختصار چنين بيان داشت .به
اعتقاد اتحاديه تجربيات انقالبي روسيه و چين دو مدل عمومي براي كسب قدرت
سياسي را نشان مي دهند .اين تجربيات نشان مي دهند كه پروسه كسب قدرت
سياسي دركشورهاي سرمايه داري امپرياليستي بطوركلي ازمدل روسيه و در
كشورهاي تحت سلطه امپرياليسم از مدل چيني پيروي مي نمايند .سپس اتحاديه
ضمن بررسي اين دومدل علت اصلي تمايز اين دو راه انقالب را تكامل موزون
كشورهاي سرمايه داري و تكامل ناموزون كشورهاي تحت سلطه اعالم مي دارد.
وي توضيح مي دهد تكامل موزون كشورهاي سرمايه داري امكان تكوين اوضاع
انقالبي و پخته شدن شرايط عيني براي مبارزه مسلحانه درسراسر كشور را ميسر
مي گرداند ،بدين جهت شكل قهري كسب قدرت در آنجا قيام مسلحانه شهري است.
اما دركشورهاي تحت سلطه امپرياليسم كه تكامل اجتماعي واقتصادي بشكل
ناموزون و معوج صورت مي گيرد ،اوضاع انقالبي درسراسر كشور بطور همزمان
تكوين نيافته و پخته نمي شود ،بلكه انقالب در اين كشورها بطور ناموزون تكامل
مي يابد .با اينهمه رشد ناموزون اگرچه از پخته شدن اوضاع انقالبي در سراسر
كشور بطور همزمان جلوگيري مي نمايد ،خود موجب پديدارشدن زمينه هاي عيني
ت كوين اوضاع انقالبي در اين يا آن گوشه كشور شده و زمينه دست زدن به مبارزه
مسلحانه را فراهم مي آورد .ازهمين رو پروسه كسب قدرت سياسي در اين كشورها
از كانال جنگ خلق مي گذرد.
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اتحاديه بعداز توضيحاتش درباره اين دومدل راه انقالب و علت پايه اي تمايزات
آنها مي كوشد ر اه انقالب درايران رابرمبناي اين دومدل بطورمشخص روشن سازد.
در اين باره اظهار نظر اتحاديه بدين قرار است :ايران از آنجائي كه يك كشور تحت
سلطه امپرياليسم است و بطريقي ناموزون و معوج تكامل يافته است ،پس بنابراين
پروسه كسب قدرت سياسي در اين كشور ازطريق جنگ خلق پيش مي رود .با اينهمه
اتحاديه بالفاصله متذكر مي شود كه" بدليل تغيير و تحوالت ساختاري كه متعاقب
جنگ جهاني دوم بعلت نيازهاي سرمايه مالي بين المللي در ايران بوجود آمد ،رابطه
شهر و روستا و نقش هركدام و صف بندي نيروهاي درون آن تغييرات مهمي
كرده اند" ،درنتيجه با شكل گيري اوضاع گرهگاهي درجامعه كه درنتيجه تشديد
تضادهاي جهان و ايران بوجود مي آيد ،اوضاع انقالبي در شهرها باگامهاي بمراتب
سريعتر از مناطق دورافتاده و روستائي پيشرفت كرده و شهرها را منفجر مي كند،
رژيم حاكم را بحد اعالي ورشكستگي و تزلزل افكنده و فاكتورهاي عيني مساعد را
براي سرنگون كردن رژيم فراهم مي آورد ".اتحاديه باالخره ازهمه اينها چنين نتيجه
گيري مي كند" كه شكل تعرض استراتژيك ارتش پرولتاريا براي كسب قدرت
سياسي ،حمله به شهر و گرفتن آنها از طريق روستا نيست بلكه قيام در شهرها
است .پروسه تدارك طوالني جنگ خلق و پيشرفت هائي كه طي آن حاصل شده در
خدمت سازمان دادن تعرض استراتژيك كه شكل قيام دارد قرار مي گيرد و بايد
بگيرد".
اين تصويري است كه اتحاديه از راه انقالب ايران ارائه مي دهد! در واقع خطوط
اساسي راهي كه انقالب بايد تا كسب قدرت سياسي بپيمايد اين چنين است :تعرض
استراتژيك براي كسب قدرت سياسي ازطريق قيام مسلحانه شهري است ،پروسه
تدارك و آماده سازي نيروها به منظور سازمان دادن چنين قيامي از طريق جنگ
خلق پيش مي رود .اما چرا! بدين دليل كه از يك سو ايران بمثابه يك كشور تحت
سلطه امپرياليسم بطريق ناموزون و معوج تكامل يافته و ازسوي ديگر در قياس با
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چين ،شهرها در اينجا رشد عظيمي كرده اند ،بطوري كه در هر گرهگاهي ،اين شهرها
هستند كه نقش كليدي و تعيين كننده در تصرف قدرت سياسي و تعيين تكليف نهائي
بازي مي كنند.
روشن است كه تبيين اتحاديه ازراه انقالب ايرانآشكارا مبين دركاكونوميستي اش

از مقوله راه انقالب است .واقعيت اين است كه اتحاديه كمونيستها چه آنجائي كه به
طرح مسئله انقالب درايران يعني به روند عمومي انقالب مي پردازد ،موضعي
اكونوميستي اتخاذ مي كند وچه آنجائي كه مي خواهد پروسه كسب قدرت سياسي
در ايران را بيان دارد ،بدليل همين موضع اكونوميستي اش در تدوين استراتژي و
تاكتيك انقالب به دنباله روي از سير حوادث وحركات خودبخودي توده ها دچار
مي شود .درعين حال تبيين اتحاديه ازراه انقالب ايران اين حقيقت راهم روشن
مي سازد كه اتحاديه نه تصوري از فعاليت سياسي كمونيستي و نقش عامل آگاه
انقالب دارد و نه توانسته است تجربيات انقالبات روسيه و چين را درك كند .اينك
اين مطلب را از نزديك بررسي مي كنيم.
 1ـ اکونومیسم در طرح مسئله انقالب 
اتحاديه كمونيستها درهمان ابتداي مقاله اش قبل از آنكه به تبيين راه انقالب يعني
راه كسب قدرت سياسي بپردازد ،الزم ديده است نخست ماهيت و اهداف انقالب را
روشن ساخته و انعكاس آنرا در استراتژي پرولتاريا براي كسب قدرت سياسي
نشان دهد .ازهمين گام نخست اتحاديه آشكارا موضعي اكونوميستي اتخاذ مي كند
كه همين مبناي انحرافي درطرح مسئله انقالب ،بناگزير اتحاديه را در برخوردش به
تدوين راه انقالب به موضع اكونوميستي مي كشاند .در حقيقت اتحاديه در طرح و
حل مسئله انقالب ايران اساسا از نقطه نظريه يك نظريه پرداز اقتصادي حركت كرده
است و نه يك انقالبي ماركسيست .در بررسي اتحاديه ازخصلت جامعه و تالش او
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دركشف اهداف و عمق انقالب ايران ،آنچه كه جائي ندارد طبقات و مبارزه طبقاتي
است .براي اتحاديه اين اقتصاد است كه بالفصل در درك محتوا و عمق مسئله انقالب
اهميت تعيي ن كننده اي داشته ومبناي اساسي درتدوين استراتژي و تاكتيك مي باشد.
اتحاديه مي نويسد " :مهمترين خصلت جامعه ما كه درمشخص كردن اهداف انقالب
دمكراتيك وتدوين راه انقالب بايد درنظر گرفته شود ،خصلت تحت سلطگي و
ناموزوني آن است".دراينكه درتدوين راه انقالب مي بايست به خصلت اساسي
جامعه توجه داشت بحثي نيست ،اما مسئله اينجا است كه مضمون اين رابطه چگونه 
است ومهم تر اينكه چگونه از مشخص كردن خصلت جامعه به تدوين راه انقالب 
مي رسيم.
اتحاديه مسئله را بدين نحو توضيح مي دهد كه مناسبات توليدي كه درجامعه
ماحاكم بوده و موجب استثمار و فقر و فالكت توده كارگر و تشديد استثمار دهقانان
و خانه خرابي آنها مي گردد و بطور كلي"جامعه را درعقب افتادگي و پوسيدگي"
نگاه مي دارد ،انعكاسي است از رابطه ملل تحت سلطه و ملل ستمگر در اقتصاد
جهاني امپرياليستي .وسپس ادامه مي دهد كه " اقتصادهاي وابسته اين كشورها
مطلقا برمبناي نيازهاي سرمايه مالي و تحت كنترل آن رشديافته است .اين اقتصادها
معجوني از وجود توليدي گوناگون را شامل مي شوند كه سرمايه مالي آنان را
دريك مجموعه و با تغيير و تحوالتي به خدمت خود درآورده است .بدين ترتيب،
اقتصاد جامعه بطورمعوج وازهم گسسته رشد كرده و بزحمت بخشهائي را مي توان
يافت كه درخدمت به هم و در پيوستگي باهم تكامل يافته باشند".
اتحاديه باالخره ضمن توضيحاتي پيرامون اينوضعيت اقتصادي و معايب
بيمارگونگي و وابسته آن نتيجه مي گيرد كه " انقالب هيچ معنائي ندارد مگر قطع
كردن بندهاي اين اقتصاد كمپرادوري وتجديد بناي توليد اجتماعي با منطق پرولتري.
اين هدف انقالب است" .واينكه" هرگونه تكامل مستقالنه ،موزون و انقالبي منوط با
اين گسست است".
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بدين ترتيب اتحاديه پس از آنكه نظر خود را درباره خصلت جامعه و هدف انقالب
روشن مي نمايد ،تاكيد مي كند كه اين هدف بايد در استراتژي پرولتاريا براي كسب
قدرت سياسي منعكس شود .و براي آنكه عمق مسئله انقالب و دشواري تحقق اهداف
انقالب را نشان دهد ،مي نويسد:
"طبقه كارگر فرداي كسب قدرت سياسي ،اين جامعه مريض و معوج را چگونه و با
چه پشتوانه اي متحول خواهد ساخت؟ و با قطع بندهاي اين جامعه با امپرياليسم،
چگونه سازمان اجتماعي رابنا خواهد نمود؟ با صنايع وابسته كه طبقه كارگر در
ارتباط با آن رشد يافته چه خواهد كرد ؟ ....غرض از طرح اين سئواالت فقط تاكيد بر
عمق مسئله انقالب است واينكه جامعه،باهر"انقالبي"متحول وانقالبي نخواهد شد)(".
همانطوري كه مشاهده مي كنيم اتحاديه كمونيستها ازهمان آغاز از موضعي كامال
اكونوميستي به طرح مسئله انقالب مي پردازد و تالش مي كند ازهمين موضع و
درهمين چارچوب به راه كسب قدرت سياسي پاسخ دهد .براي اتحاديه گويا تمام
دشواري و عمق مسئله انقالب در اين خالصه مي گردد كه چگونه مي تواند اقتصاد
جامعه اي كه بطور معوج و ازهمگسستهرشد كردهرامتحول سازد و بندهاي اين
اقتصاد كمپرادوري را ازهم بگسلد و توليد اجتماعي را با منطق پرولتري تجديد
بنا سازد.
ماركسيستها كه به تئوري مبارزه طبقاتي مجهزند و دربرخورد با جامعه ازنقطه
نظر طبقاتي پرولتاريا حركت مي نمايند از اين شيوه ها و متدهاي اكونوميستي
بسيار بدوراند .ازنقطه نظر ماركسيسم مبارزه طبقاتي نيروي محركه تكامل جوامع
طبقاتي و كليد هرگونه تبيين و تحولي محسوب مي شود .هدف ماركسيستها از
بررسي جامعه تعبير و تفسير آن بطور كلي نيست .آنها هم خود را مصروف ارائه
يكرشته طرحها و برنامه هاي خيال پردازانه براي بهبود نظم اجتماعي نمي كنند .آنها
درعين اينكه از موضع يك طبقه اجتماعي معين(طبقه كارگر) به بررسي انتقادي
جامعه مي پردازند ،خواهان تحوالت انقالبي درراستاي منافع واهداف اين طبقه اند.
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ماركسيستها تئوري مبارزه طبقاتي را تا پذيرش ديكتاتوري پرولتاريا و انهدام
جامعه طبقاتي بسط مي دهند .ازهمين رو است كه در طرح مسئله انقالب از اين
موضع حركت مي كنند كه چگونه مي توانند مبارزه طبقاتي طبقه كارگر را تا حصول
به ديكتاتوري پرولتاريا و انهدام جامعه طبقاتي و برپائي سوسياليسم و كمونيسم
هدايت نمايند .دشواري مسئله درتشريح واقعي و بيان روشن روند مبارزه طبقاتي تا
ديكتاتوري پرولتاريا است .براي يك ماركسيست تحوالت انقالبي جامعه تنها در
ارتباط باچنين روندي جايگاه واقعي خويش را مي يابد.
اما براي اتحاديه قضيه اصوال طور ديگري مطرح است .او اگر چه بدرستي به
برخي از جنبه هاي زندگي اقتصادي ايران اشاره دارد ،با اينحال از ياد مي برد كه
هدف ماركسيستها از تحليل شرايط اقتصادي ـ اجتماعي جامعه قبل ازهرچيز
شناخت طبقات و ماهيت و محتواي مبارزه طبقاتي ،يعني دست يابي به كليد هرگونه
تحول انقالبي در جامعه است تا در پرتو آن بتوانند دگرگوني هاي اجتماعي را در
راستاي هدف نهائي پرولتاريا روشن سازند .اتحاديه با مشاهده تكامل ناقص و
ناموزون جامعه و ازهم گسسته بودن بخشهاي مختلف اقتصادي بالفاصله چهره يك
نظريه پرداز اقتصاد عاميانه خرده بورژوائي را بخود مي گيرد و مانند بسياري از
ناسيوناليستهاي خيال پرداز به پيچيدن نسخه هاي خيال پردازانه براي شفاي اين
جامعه " بيمار" مي پردازد و با تبختر اعالم مي كند كه " انقالب هيچ معني ندارد مگر
قطع كردن بندهاي حيات اين اقتصاد كمپرادوري و تجديد بناي اين توليد اجتماعي
بامنطق پرولتري" .
حال اگر از اتحاديه پرسيده شود كه براساس كدام معيار و باچه فاكتورهاي عيني،
هدف انقالب را بدين گونه فرموله مي كند ،او بالفاصله همان روايات و كلي بافيهاي
اكونوميستي درباره انقالب را براي ما بازگو مي كند:
" براي پرولتارياي آگاه روشن است كه مناسبات حاكم برجامعه ايران در ارتباط
الينفك با سيستم سرمايه بين المللي امپرياليستي شكل گرفته و بنابراين انقالب هيچ
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معنائي كمتر از اين قطع رابطه نخواهد داشت .هرگونه تكامل مستقالنه ،موزون و
انقالبي منوط به اين گسست است ،گسستي عميق ،نه صوري :يعني نابود كردن و
محو مناسبات كمپرادوري حاكم و مناسبات نيمه فئودالي موجود كه بطوركلي ."...
اكونوميستها در طرح و حل مسئله انقالب ،و تجزيه و تحليل كل پروسه انقالب
همواره اين حكم ماركسيستي را كه اقتصاد پايه مادي حركت جامعه و بنيان آنرا
تشكيل مي دهد تحريف كرده و ازآن تعابيري ارائه مي دهند كه نقش و جايگاه تعيين
كننده طبقات و مبارزه طبقاتي به مثابه نيروي محركه حركت جامعه مورد انكار
قرارگرفته وبجاي آن فعاليتها و حركات اقتصادي جامعه موجد بالفصل دگرگونيهاي
اجتماعي قلمداد مي گردد واينگونه جلوه گر مي شودكه گويا طبقات ومبارزه طبقاتي
عنصرتبعياينتحوالتبودهوبايددرخدمتآنقرارگيرد.كليدراهگشاي اكونوميستها
درتبيين ماهيت و محتواي انقالب ،اقتصاد و چگونگي توسعه و بهبود توليد اجتماعي
است و نه وضعيت طبقات و مبارزه طبقاتي .در اين نگرش ،كل پروسه انقالب ازنقطه
نظر بسط و گسترش مبارزه طبقاتي تا حصول به ديكتاتوري پرولتاريا مورد توجه
قرار نمي گيرد و يا در بهترين حالت به امري تبعي و فرعي مبدل شده كه تنها بيانگر
بازتاب ساده و مستقيم تغييرات و تحوالت روندهاي اقتصادي معرفي مي گردد.
طبيعي است كه با اين نگرش انقالب به معني پاسخ مشخص به تعارضات اجتماعي
درعرصه مبارزه طبقات درك نگردد ،بلكه صرفا از آنرو الزم مي آيد كه راه توسعه
و تكامل اقتصادي را هموار سازد.
درنقطه مقابل اين نگرش كور اقتصادي ،ماركسيسم زنده و خالق قرار دارد كه با
قاطعيت تمام براين مهمل بافي هاي تئوريك خط بطالن مي كشد و آنرا بباد تمسخر
مي گيرد .اين درست است كه اقتصاد پايه مادي حركت جامعه و بنيان آنرا تشكيل
مي دهد ،وبازاين هم درست است كه طبقات ومبارزه طبقاتي ازدرون تضادهاي
زندگي اقتصادي انسانها سربرون آورده اند ،با اينهمه از اينها اين نتيجه را نمي توان
بدست آورد كه پس سياست و مبارزه طبقاتي تابع بي چون و چراي اقتصاد و
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قوانين اقتصادي اند .برعكس با تقسيم جامعه به طبقات ،اين ديگر مبارزه طبقاتي
است كه به نيروي محرك و تحول بخش جامعه مبدل مي گردد .اين نياز عام انسانها
براي ارضاء حوايج مادي زندگيشان نيست كه بالفاصله آنها را وادار به توليد و
گسترش نيروهاي مولده شان و بالطبع تغيير مناسبات توليدي شان مي كند .با
پيدايش طبقات نه تنها خود توليد اجتماعي به مبارزه طبقات مشروط مي گردد و به
آن گره مي خورد ،بلكه درعين حال هرتغييري در شيوه توليد جامعه اساسا به
وساطت همين طبقات و مبارزه طبقاتي صورت مي گيرد .بنابراين قوانين تكامل
اقتصادي جامعه از طريق و با واسط طبقات و مبارزه طبقاتي است كه سيادت خود 
را برحركت جامعه اعمال مي كنند و ازسوي ديگر اقتصاد از مجراي مبارزه طبقاتي 
است كه توسعه و تكامل يافته و بوساطت آن نيز متحول مي شود.
در واقع مادراينجا با دوپراتيك اجتماعي انسانها مواجه ايم .پراتيك توليدي و
پراتيك مبارزه طبقاتي .اين دو پراتيك اجتماعي درعين داشتن رابطه اي ديالكتيكي
باهم ،هركدام از قوانين مستقلي پيرويمي كنند .اقتصاد اگرچه عامل اساسي و تعيين
كننده كليه روندهاي اجتماعي است ،اگرچه بمثابه يك ضرورت عيني كليه فعاليت
هاي اجتماعي انسانها را مشروط و معين مي سازد ،با اينهمه بازتاب قوانين
اقتصادي در زندگي اجتماعي انسانها بطور ساده و مستقيم نبوده ،بلكه تنها از خالل
حركت طبقات ومبارزه طبقاتي خود را به منصه ظهور مي رساند و موجوديت واقعي
و عيني خويش را نيز ازهمين طريق برحركت جامعه و تكامل آن اعمال مي كنند.
درعين حال طبقات و مبارزه طبقاتي اگرچه زبان گوياي تضادها و تعارضات زندگي
اقتصادي اند ،اما ابزاري مرده و مكانيكي نيستند .مبارزه طبقاتي ديناميسم زنده و
فعالي است كه به مثابه نيروي محركه جامعه و عامل اساسي در تحول و دگرگوني
هاي اجتماعي و اقتصادي نقش ايفا مي كند.
براي ماركسيستهاي انقالبي برخالف نظريه پردازان اقتصادي ،مطالعه اقتصاد و
پراتيك توليد اجتماعي از آن جهت مطرح است كه آنها مي خواهند از تجزيه و تحليل
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شرايط اقتصادي ـ اجتماعي جامعه ،به شناخت طبقات و محتواي مبارزه طبقاتي
دست يابند و از آنجا روند تحوالت انقالبي را از نقطه نظر منافع آتي و آني پرولتاريا
در پرتو خصلت مبارزه طبقاتي ترسيم نمايند.
اگربه شيوه برخورد ماركس وانگلس در ارزيابي از نظام سرمايه داري توجه كنيم،
منطق برخورد آنها به جامعه سرمايه داري به غير از اين نبود .نزد ماركس و انگلس
بررسي اقتصاد سرمايه داري في نفسه مطرح نبود ،درعين اينكه آنها سوسياليسم را
هم بعنوان داروي درد جامعه سرمايه داري تجويز نكردند .سوسياليسم آنها بقول
انگلس " در درجه اول محصول بينشي است كه برپايه تضادهاي طبقاتي حاكم در
جامعه امروز ،تضاد ميان صاحبان توليد و آنها كه فاقد همه چيزاند ،يعني ميان
سرمايه داران و مزدوران ،و ازسوي ديگر برپايه هرج و مرج حاكم برتوليد قرار
دارد ( ".تكامل سوسياليسم از تخيل به علم ).
درواقع ماركس وانگلس از موضع طبقه كارگرودرجهت رهائي اين طبقه از استثمار
سرمايه داري ،جامعه سرمايه داري رامورد انتقاد قرار دادند .هدف آنها قبل از
هرچيز مكشوف ساختن ماهيت و محتواي مبارزه طبقاتي درجامعه نوين سرمايه
داري بود .آنها با اتكاء به درك مادي شان از تاريخ نشان دادند كه سوسياليسم
نتيجه اجتناب ناپذير مبارزه طبقاتي ميان پرولتاريا و بورژوازي است .به دليل همين
نگرش است كه انگلس مقاله فوق الذكر را با اين جمالت به پايان مي رساند " :انجام
امر آزادي جهان ،رسالت تاريخي پرولتارياي نوين است .شناخت شرايط تاريخي و
همراه با آن شناخت مبارزه رهائي بخش و آگاه نمودن طبقات استثمارشونده امروز
كه رسال ت شركت در اين مبارزه را دارند ،به شرايط و طبيعت عملشان ،وظيفه بيان
تئوريك جنبش پرولتري يعني وظيفه سوسياليسم علمي است".
لنين نيز دربرخورد به مسئله انقالب درروسيه همين منطق و نگرش را بكار گرفت.
هدف لنين از بررسي شرايط اقتصادي ـ اجتماعي جامعه روسيه ،قبل ازهرچيز دست
يابي به خصلت اساسي جامعه يعني روشن ساختن محتواي تاريخي ـ مشخص
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مبارزه طبقاتي درروسيه بود .روشن ساختن آن تضادي بود (تضاد اصلي) كه
هرگونه تحول انقالبي و تعميق و گسترش مبارزه طبقاتي در راستاي هدف نهائي
پرولتاريا به آن مربوط مي گرديد .لنين در پرتو محتواي مبارزه طبقاتي در روسيه
بود كه توانست ضمن تشريح روند انقالب روسيه ،دورنماي انقالب و مراحل آنرا
بدقت ترسيم نمايد .شيوه برخورد لنين درطرح و حل مسئله انقالب درروسيه و تبيين
روند عمومي انقالب فرسنگها با شيوه هاي مرسوم اكونوميستي ،ولنتاريستي و
آنارشيستي فاصله داشت.
بررسي شرايط اقتصادي ـ اجتماعي روسيه اگر چه نشان مي داد كه روسيه
سرمايه داري است و بنابراين سرنوشت قطعي و نهائي انقالب به مبارزه طبقاتي
پرولتاريا با بورژوازي مربوط است ،با اين همه لنين از اين واقعيت بالفاصله اين
نتيجه را نگرفت كه پس مبارزه طبقاتي در روسيه بطور مشخص برمحور حل تضاد
كار وسرمايه دور مي زند ووظيفه انقالبهم بطورمشخصانهدامنظامسرمايه داري
و برقراري سوسياليسم است .لنين بجاي ارائه يك چنين طرحهاي ذهني و عبارت
پردازي انقالبي ،نخست خود مبارزه طبقاتي موجود را مبناي حركت خود قرار داد و
با درنظر داشتن مجموعه شرايط اقتصادي ـ اجتماعي روسيه ،محتواي تاريخي ـ
مشخص مبارزه طبقات را تضاد ميان جامعه بورژوا ـ دمكراتيك با بقاياي
فئوداليسم ،بطور مشخص روبناي كهنه تزاريسم( ،تضاد خلق با فئوداليسم )اعالم
داشت و نشان داد كه خواه منافع آني و خواه منافع آتي پرولتاريا دررسيدن به هدف
نهائي ضرورت يك انقالب بورژوا ـ دمكراتيك را نه تنها الزم بلكه حتمي ساخته
است.
در واقع تعيين خصلت اساسي جامعه روسيه و روند تحوالت اقتصادي ـ اجتماعي
از كانال مبارزه طبقاتي راهنماي لنين در تعيين استراتژي و تاكتيك انقالب روسيه و
چگونگي گذار از دمكراسي به سوسياليسم بود .در پرتو يك چنين ارزيابي بود كه
لنين توانست بدرستي خصلت و نيروهاي محركه انقالب روسيه ،تركيب طبقاتي
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دولت موقت انقالبي و اقدامات آنرا روشن ساخته و ماهيت احزاب و نيروهاي
سياسي و نقش هريك را در روند گسترش انقالب بيان دارد و اتحادها و ائتالفهاي
معيني را ميان پرولتاريا و ديگر طبقات برمحور ضرورتهاي پيشروي چنين روندي
سازمان دهد.
رفيق مائوتسه دون نيز بعنوان يك ماركسيست ـ لنينيست خالق و پويا ،بهمين
شيوه با انقالب چين برخورد كرد  .مائو هرچند به حل مسئله انقالب چين ،يعني به
حل مسئله انقالب در يك كشور نيمه مستعمره ـ نيمه فئودالي نائل آمد ،اما نتايج كار
تئوريكش براي جنبش كمونيستي بين المللي ميراث عظيمي است .مائو در مقاله
"انقالب چين و حزب كمونيست" بطرز روشني مسئله انقالب در كشورهاي زيرسلطه
امپرياليسم را طرح و حل كرد .مائو بيان داشت كه كليد اصلي درحل مسئله انقالب
چين ،شناخت خصلت اساسي جامعه و پيداكردن تضاد اصلي جامعه كه هرگونه
تحول انقالبي جامعه در راستاي هدف نهائي پرولتاريا به آن بستگي دارد ،است .مائو
ضمن نشان دادن خصلت نيمه مستعمره ـ نيمه فئودالي چين ،روشن ساخت كه
تضاد خلق با س لطه امپرياليستي (ازنظر عمدگي تضاد) محور اساسي مبارزه طبقاتي
در چين را تشكيل داده و كليه صف بنديهاي طبقات را معين مي نمايد .مائو باتوجه
به شناخت اش از محتواي مبارزه طبقات در چين بود كه ازيكسو توانست دشمنان
انقالب ،نيروهاي محركه و خصلت انقالب و ازسوي ديگر دورنماي بعدي انقالب تا
حصول به ديكتاتوري پرولتاريا را بدقت تشريح نمايد.
رفيق مائو سپس در مقاله" درباره دمكراسي نوين" به شرح تفصيلي نظراتش
درباره انقالب چين پرداخت و به نحو صريحي شرايط و عوامل تاريخي را كه
ضرورت انقالب بورژوا ـ دمكراتيك نوين در چين را ـ بمثابه اولين مرحله از انقالب
بي وقفه اي كه بايد تحت رهبري پرولتارياي انقالبي به پيش برده شود ـ مطرح
مي ساختند ،تشريح كرد .مائو در اين مقاله طرفداران راه تكامل سرمايه داري و
برقراري ديكتاتوري بورژوازي را بباد حمله گرفت و نشان داد كه چه شرايط داخلي
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چين و چه شرايط بين المللي اين اجازه را نمي دهد كه چين راه توسعه سرمايه داري
را برگزيند .درعين حال مائو دست رد به سينه " قافيه بافي چپ" زد كه مدعي بود
چين مي تواند بدون گذار از انقالب دمكراتيك نوين بسمت انقالب سوسياليستي
حركت نمايد .مائو در اين باره نوشت:
" چنين نظري اتي كه مراحل انقالب را باهم مخلوط مي كنند و از كوششي كه
دربرابر وظيفه كنوني الزم است مي كاهند ،به نوبه خود بسيار زيان بخش است .اين
درست است اگر گفته شود كه از دومرحله انقالب ،مرحله نخستين شرايط مرحله
دوم را فراهم مي سازد و هردو مرحله بايد بهم متصل باشد ،بدون اينكه امكان داده
شود يك مرحله ديكتاتوري بورژوازي ميان آنها فاصله افتد .اين است تئوري
ماركسيستي تكامل انقالب .اين ادعا كه انقالب دمكراتيك داراي وظيفه معيني نيست و
زمان معيني بدان اختصاص ندارد و وظيفه ديگري مثال وظيفه انقالب سوسياليستي
را ـ كه تنها مي توا ند در زمان ديگري انجام يابد ـ مي توان همراه با وظيفه انقالب
دمكراتيك انجام داد و اين را" انجام دو انقالب بيكباره" ناميدند ،يك پندار واهي است
كه انقالبيون واقعي آنرا نمي پذيرند".
اما اتحاديه كمونيستها چه مي كند! او حسب المعمول همه اكونوميستها و برنامه
ريزا ن اقتصادي از بررسي وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي جامعه مي خواهد بالفاصله
خصلت و هدف انقالب را روشن سازد و از آنجائي كه اقتصاد ايران را يك اقتصاد
وابسته كمپرادوري و ناموزون مي بيند اين نتيجه را استنتاج مي كند كه پس هدف
انقالب شفاي اين اقتصاد بيمار و وابسته است واينهم به تصور اتحاديه يعني گسست
از وابستگي و تكامل مستقالنه و موزون جامعه .خوب! طبيعي است كه هنگامي كه
مسئله انقالب بامنطقي اكونوميستي طرح مي گردد،طبعا پاسخ اكونوميستي هم
دريافت مي كند و قدر مسلم با اين نگرش نه جنبه طبقاتي انقالبي كه درپيش روي
است درك مي شود و نه سير تحول جامعه از دمكراسي به سوسياليسم مورد توجه
قرار مي گيرد  ،نه موقعيت طبقات و احزاب سياسي روشن مي گردد ونه اتحادها و
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ائتالفهائي كه الزمه پيشرفت انقالب است فهميده مي شود .در يك كالم اكونوميسم
درپاسخ به اين مسائل به تمام معنا فلج مي گردد و دست آخر مجبور مي شود به
عبارت پردازي و جار و جنجال روي آورد.
اتحاديه كمونيستها در مقاله " طبقه كارگر و قدرت سياسي" بويژه در اين زمينه
هاآنچنان به اغتشاش فكري و آشفته گوئي عرياني دچاراست كه حتي قادر به
پاسخگوئي به هيچ يك از مسائل فوق نمي گردد .اتحاديه اگرچه به ضرورت انقالب
دمكراتيك نوين بعنوان مرحله اول انقالب معترفاست،امابدليل منطق اكونوميستي
اش از درك ماهيت اين انقالب ناتوان است ،تا آنجا كه ديكتاتوري خلق تحت رهبري
پرولتاريا را يك شكل از ديكتاتوري پرولتاريا مي نامد و شايد بهمين خاطر باشد كه
حتي كلمه اي از چگونگي گذارانقالب از مرحله دمكراتيك به مرحله سوسياليستي
بزبان نمي آورد كه گوئي با انقالب دمكراتيك نوين ،انقالب از نقطه نظر پرولتاريا
به پايان مي رسد .همين اغتشاش فكري و سردرگمي در ارزيابي از موقعيت و
نقش طبقات ،رابطه طبقات انقالبي باپرولتاريا وميزان ودامنه وحدت اراده آنها با
پرولتاريا و خالصه در توضيح چگونگي اتحادها و ائتالفها بطرز مشهودي بچشم مي
خورد.
در واقع در دستگاه تفكر اكونوميستي اتحاديه انقالب دمكراتيك نوين از مضمون
واقعي اش تهي شده و بدل به چيز پوچ و مهملي مي شود .در اين نگرش انقالب
دمكراتيك از تكامل ناموزون و وابسته اقتصاد نتيجه گرفته مي شود كه قرار است
اقتصاد بيمار را شفا بخشد .فقط اين باقي مي ماند كه يك اقتصاددان مجرب پيدا
شود و برنامه چگونگي اين تحول اقتصادي را طرح ريزي نمايد.
آري ! اين چنين است شاهكارتئوريك جرياني كه خود را كمونيست اصيل مي نامد.
اين مدعيان سردمداري در مبارزه با" مشي چريكي" اكنون كه پس از سالها "تجربه
اندوزي" و " سنتز تجارب پرولتارياي جهاني" قصد تبيين راه انقالب ايران را
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نموده اند ،نشان داده اند كه در درك وكاربست ابتدائي ترين مقوالت ماركسيستي به
چه افالس تئوريك و فقر سياسي عظيمي دچاراند.
در اينجا بي مورد نخواهد بود كه در توضيح نگرش كمونيستهاي انقالبي به مسئله
انقالب ايران ،بويژه براي آشنائي جرياناتي ازجمله اتحاديه كمونيستها كه تالش
دارند بركار تئوريك بنيان گذاران سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران پرده افكنند و
آنرا تحريف نمايند ،به ديدگاههاي رفيق احمدزاده كه درمقاله "مبارزه مسلحانه ـ هم
استراتژي ،هم تاكتيك" منعكس است ،رجوع نمائيم .در مقدمه اي كه در سال 
بركتاب فوق الذكر نگاشته شده است مي خوانيم:
"رفيق (منظور رفيق احمدزاده است) بادورنگري يك ماركسيست ،بي آنكه به تخيل
يا ذهنيت درغلطد ،دقيقا تاجائي كه تجارب مجال پيش بيني به ما مي دهد ،خطوط
كلي روندي را كه مبارزه مسلحانه تا توده اي شدن و آنگاه تحقق آزادي و
سوسياليسم در پيش دارد ترسيم مي كند ".
همانطوري كه در مقدمه متذكر گرديده ،در كتاب رفيق احمدزاده راه انقالب چه به
معناي وسيع كلمه و چه به معناي اخص آن بطرز موجز و دقيق بيان گرديده است.
مبارزه مسلحانه بمثابه عالي ترين شكل مبارزه انقالبي ،درجريان تكامل اش توده اي
مي گردد و سرانجام به آزا دي از قيد و بندها ،و ستم و استثمار جابرانه سلطه
امپرياليستي منتهي مي شود .رهائي از سلطه امپرياليستم در تداومش به آزادي
ازهرگونه قيد وبند و ستم و استثمار طبقاتي يعني سوسياليسم منتهي مي شود.
در واقع همه توجه رفيق احمدزاده در اين كتاب برتجزيه و تحليل روند انقالب و
تشريح چگونگي تصرف قدرت سياسي و حل كليه مسائلي كه در اين رابطه مطرح
مي باشند ،معطوف گرديده است .رفيق از بررسي شرايط اقتصادي ـ اجتماعي ايران
درپي چاره جوئي براي اقتصاد "بيمار" نبود ،تا آنكه بتواند راهي براي "تجديد بناي
توليد اجتماعي با منطق پرولتري" بيابد .اين عبارت پردازي هاي شبه ماركسيستي
زيبننده اكونوميستهائي است كه ماركسيسم را تا سطح ليبراليسم تنزل داده و با آن
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دمساز مي سازند .براي رفيق احمدزاده تجزيه وتحليل شرايط اقتصادي ـ اجتماعي
ا يران صرفا از آن جهت مطرح بود كه مي خواست اين مسئله را روشن سازد كه با
اصالحات ارضي در ايران و با نابودي فئوداليسم برسرجامعه نيمه مستعمره ـ نيمه
فئودالي ايران چه آمده است .آيا اين تحول تضاد اصلي جامعه را ،تضاد خلق با
امپرياليسم را تغيير داده يا برشدت و حدت آن افزوده است ؟ آيا براثر اين تحول
زمينه هاي مبارزه مسلحانه در روستا از بين رفته يا آنكه سركوب گرديده است ؟
رفيق احمدزاده در كتابش با افشاي هدف اصالحات ارضي بروشني نشان داد كه
اين تحول به وحدت تاكتيكي و موقتي ميان امپرياليسم و فئوداليسم پايان بخشيد و
فئوداليسم را كه درگذشته تكيه گاه عمده سلطه امپرياليسم در ايران بود ،بكنار نهاد
و بورژوازي كمپرادور و بوروكرات را به تكيه گاه عمده اجتماعي سلطه امپرياليسم
مبدل ساخت .درعين حال اصالحات ارضي اگرچه به استثمار فئودالي در روستاها
بطور عمده پايان بخشيد ،اما بالفاصله استثمار و چپاول امپرياليستي را جايگزين آن
ساخت .مسئله ارضي همچنان حل نشده باقي ماند و تضاد دهقانان نيمه صرف با
فئوداليسم در تضاد دهقانان با ماشين دولتي وابسته به امپرياليسم جمع گرديد.
اين چنين بود كه رفيق احمدزاده نقش اصالحات ارضي درتحول جامعه را كه تبديل
جامعه نيمه مستعمره ـ نيمه فئودالي ايران بيك جامعه نومستعمره امپرياليستي،
بمثابه جزء ارگانيك از سيستم جهاني امپرياليسم ،است افشا ساخت و اين را نشان
داد كه درنتيجه اصالحات ارضي تضاد اصلي جامعه نه تنها تغيير نكرده ،بلكه
برحدت و شدت آن افزوده گرديده است .درعين حال او اين را هم روشن ساخت كه
براثر اين تحول زمينه عيني انقالب نه تنها در روستاهاي كشور ازبين نرفته ،بلكه
" رژيم بعلت ماهيت خود ،تنها باسركوب و ستم اقتصادي ،سياسي و فرهنگي هرچه
بيشتر و گسترش نف وذ شاخه هاي خود در روستاها و بسط سلطه بوروكراسي
فاسد ،مي توانست به سركوب زمينه انقالب در روستاها دست بزند".
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و باالخره رفيق احمدزاده در پايان تحليل اش از شرايط اقتصادي ـ اجتماعي ايران
اين نتيجه را خالصه مي كند" .درحقيقت با استقرار سلطه امپرياليستي ،تمامي
تضادهاي دروني جامعه تحت الشعاع يك تضاد قرار گرفت .تضادي كه درمقياس
جهاني گسترش دارد ،تضاد خلق با امپرياليسم .درنيم قرن اخير ،ميهن ما شاهد
گسترش اين تضاد ،سلطه روز افزون امپرياليسم بوده است .هرگونه تحولي
مي بايست اين تضاد را حل كند .وحل اين تضاد يعني استقرار حاكميت خلق و
سرنگوني سلطه امپرياليستي".
حال اگر اين تحول تضاد اصلي جامعه را تغيير نداده و مبارزه طبقاتي همانند
گذشته برمحور تضاد خلق با امپرياليسم دور مي زند ،آيا دركيفيت مبارزه طبقاتي
تغييري ايجاد كرده است؟
رفيق احمدزاده در بررسي اش از اصالحات ارضي اين نكته را هم روشن
مي سازد و نشان مي دهد كه دراثر اين تحول نزديكي بيشتري ميان پرولتاريا و
دهقانان ايجاد گرديده است .درعين حال اصالحات ارضي ضمن نابودي فئوداليسم
بمثابه يك شيوه توليدي مسلط ،سرمايه داري ملي را نيز بتدريج منهدم كرده و با
منحصر كردن هرگونه شيوه توليد سرمايه داري به سرمايه داري وابسته ،بيش از
پيش تضاد ميان پرولتاريا و خرده بورژوازي شهري را تحت شعاع تضاد آنها با
سرمايه داري وابسته و بوروكراتيك و سلطه امپرياليستي قرار داده است.
بدين ترتيب اين حقيقت هرچه بيشتر آشكار گرديد كه اين طبقه كارگر است كه
مي تواند و بايد در مقام پيشاهنگ همه استثمارشوندگان و ستم ديدگان جامعه قرار
گيرد و اين آلترناتيو پرولتارياي انقالبي است (دمكراسي نوين) كه مي تواند به ستم
و استثمار امپرياليستي پايان بخشيده و راه را براي نابودي هرگونه ستم و استثمار
طبقاتي هموار نمايد .اين تحول اگرچه ماهيت انقالب را بمثابه يك انقالب بورژوا ـ
دمكراتيك نوين تغيير نداده ،اما انقالب ما درقياس با انقالب دمكراتيك نوين در يك
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كشور نيمه مستعمره ـ نيمه فئودال يك پله به انقالب سوسياليستي پرولتاريائي
نزديك تر كرده است.
بدين ترتيب مي بينيم رفيق مسعوداحمدزاده با شيوه نگرش يك ماركسيست به طرح
و حل مسئله انقالب پرداخت و باتجزيه و تحليل شرايط اقتصادي ـ اجتماعي ايران،
موشكافانه و دقيق وضعيت طبقات و مبارزه طبقاتي را از نقطه نظر طبقاتي پرولتاريا
تشريح ساخت و ضمن روشن ساختن محتواي تاريخي ـ مشخص اين مبارزه در
راستاي هدف نهائي پرولتاريا ـ تبديل جامعه نومستعمراتي امپرياليستي به يك
اجتماع دمكراتيك نوين ـ حلقه اصلي مبارزه انقالبي در ايران راكه هرگونه تحول
انقالبي و انك شاف مبارزه طبقاتي منوط به حل آن است را مشخص ساخته و تضاد
خلق با امپرياليسم را محور مبارزه طبقاتي در ايران اعالم داشت .او باتوجه باين
واقعيت توانست خصلت و دورنماي انقالب را ترسيم نمايد)(.
توضیحات
 -چه اين قطعه و چه قطعاتي كه بعدا مي آيد ،همه اينها از مقاله " طبقه كارگر و
قدرت سياسي" مندرج در نشريه حقيقت ،دوره دوم ،شماره هاي  و  اخص گرديده
اند.
 -در شيوه برخورد اتحاديه با مسئله انقالب هيچ چيز تازه و جديدي وجود
ندارد .ما خود به اي نگونه بينشهاي اكونوميستي در طرح و حل مسئله انقالب دچار
شديم و اتحاديه مي توانست بامراجعه به برخي آثار سازماني ما طي سالهاي  8ـ 60
با اينگونه بينشهاي اكونوميستي آشنائي يابد .اما متاسفانه "عقل سليم" اتحاديه كه
دربحث راه انقالب تازه كار است ،باو اين اجازه را نداد كه خطاها و انحرافات
تئوريك ما از موازين اعالم شده در سال  در طي اين سالها درس گرفته و از تكرار
آنها اجتناب ورزد.
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 -اپورتونيستها بويژه طي ده سال اخير در مبارزه عليه "خلقيون" همواره سعي
كرده اند به مباحثات ماركسيسم در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم ـ بويژه
به مباحثات لنين با ناردونيسم و جريانات دروني سوسيال دمكراسي روسيه ـ
استناد جويند .اينان برعليه "خلقيون" كارناوالي بنام مبارزه ايدئولوژيك براه انداخته
اند تا ثابت كنند كه ايران هم بعداز اصالحات ارضي به جرگه كشورهاي سرمايه
داري وارد گرديده است و بنابراين در شرايط ايران هم تضاد كار وسرمايه محور
مبارزه طبقاتي را تشكيل مي دهد .اينان در حقيقت با بكارگيري شيوه ها و بينشهاي
اسكوالستيكي قصد دارند جنبش كمونيستي را يك قرن به عقب بكشند تا بدين وسيله
عقب ماندگي فكري و جهل سياسي خويش را توجيه نمايند .اينان ظاهرا از ياد
برده اند كه مجادله لنين با ناردونيسم و ديگر جريانات كهنه فكري در روسيه درباره
توسعه سرمايه داري در روسيه به دوره اي تعلق دارد كه سرمايه داري توانسته
بود در اروپا بسط و گسترش يافته و در روسيه تازه درحال رشد و توسعه بود.
مربوط به دوره اي است كه نهضت كمونيستي بين المللي مباني و بنيانهاي تئوريك
خويش را استحكام بخشيده و درپي ايجاد احزاب كمونيست كارگري توده اي بود.
اما طي قرن اخير و بويژه بعداز جنگ جهاني اول عصر نويني در تكامل سرمايه
داري آغازگرديده است .ظهور امپرياليسم بمثابه باالترين مرحله تكامل سرمايه داري
كه بربنياد انحصارات ،سرمايه مالي و اليگارشي مالي ،صدور سرمايه و مستعمرات
و نيمه مستعمرات شكل گرفته ،درعين حال عصرسيادت سرمايه داري
جهانينيزهست.اينسيستمسرمايهداريجهانيكهكشورهايامپرياليستي
مستعمرات ،نيمه مستعمرات و نومستعمرات را دربر مي گيرد ،خود نيز بر بنياد
مبارزه طبقاتي ميان پرولتاريابورژوازي قرار دارد .از اين رو محتواي تاريخي
مبارزه طبقاتي درعصرما ،مبارزه ميان سرمايه داري و سوسياليسم است .پرولتاريا
و بورژوازي دو طبقه بين المللي را تشكيل مي دهند و جنبش كمونيستي به تمام معنا
بين المللي گرديده است .بدين ترتيب وظيفه اي كه در برابر كمونيستهاي كشورهاي
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مختلف قرار مي گيرد ،اين است كه قبل ازهرچيز روشن سازند كه درهركدام از اين
حلقه زنجيره سيستم جهاني سرمايه داري انقالبات چگونه درجهت هدف نهائي ،يعني
انهدام سرمايه داري جهاني ،برپائي سوسياليسم وكمونيسم درمقياسي جهاني،
توسعه و تكامل مي يابند.
آري زمينه ها تغيير كرده اند ،روند انقالبات بويژه بعداز ظهور رويزيونيسم وتسط
آن برشوروي وبعدا در چين فوق العاده پيچيده و بغرنج تر شده ،اما اپورتونيستها
بجاي روشن ساختن چگونگي پيشرفت انقالبات درجهت هدف نهائي پرولتاريا،
جنبش را يك قرن به عقب كشيده و مباحثاتي را پيش مي كشند كه صرفا بيگانگي
آنها را با روند انقالبات در عصر حاضر نشان مي دهد.
برگرفته از  :جنگ خلق شماره  10

() 3
 2ـ اکونومیسم در تدوین راه انقالب
الف ـ کمونیستها و جنبشهای خـود بخـودی توده ها

همان گونه كه در قسمت دوم اين مقاله مالحظه كرديم در نگرش اتحاديه
كمونيستها به مسئله انقالب ،طبقات و مبارزه طبقاتي بعنوان نيروي محركه و موتور
حركت تاريخ مكاني را اشغال نمي كنند و صرفا ابزارهاي مكانيكي و مرده اي تلقي
مي شوند كه مستقيما و بالواسطه براثر عملكرد تضادها و كشمكشهاي زندگي
اقتصادي انسانها فعال مي گردند .همين منطق نگرش اكونوميستي به كل مسئله
انقالب است كه خواه ناخواه در درك اتحاديه از راه انقالب منعكس شده و راهنماي
آن در تدوين راه انقالب مي گردد.اگر اين اقتصاد جامعه است كه مستقيما و
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بيواسطه بامعين ساختن خصلت و اهداف انقالب و نشان دادن سير آتي تحوالت
انقالبي جامعه ،موجبات فعاليت اجتماعي طبقات را فراهم مي آورد ،پس طبيعي است
كه با اتكاء به همين فاكتور عيني ،مي توان و بايد مسئله چگونگي كسب قدرت
سياسي را نيز حل كرد .در واقع محتواي اكونوميستي راهي كه اتحاديه براي انقالب
ايران پيش مي گذارد و التقاط العالجي كه در تبيين اين راه بدان دچار است ،ريشه
درهمين منطق نگرش اكونوميستي دارد.
اساس راه انقالبي كه اتحاديه در شرايط ايران طرح مي كند همانطور كه درقسمت
دوم اين م قاله بدان پرداختيم ،تلفيقي ازقيام مسلحانه شهري و جنگ توده اي طوالني
است :تعرض استراتژيك به منظور كسب سراسري قدرت سياسي بشكل قيام
مسلحانه شهري ،و پروسه تدارك و سازماندهي چنين قيامي از طريق جنگ انقالبي
طوالني.
صرف نظر ازجنبه التقاطي چنين راهي ،توضيح اتحاديه پيرامون ضرورت اين راه
انقالب ،سراسر بيان يك بينش اكونوميستي است .براي نشان دادن اين موضوع هيچ
الزم نيست كل راهي راكه اتحاديه طرح مي كند مورد بررسي قرار دهيم ،همين قدر
كافي است كه نقطه شروع اين پروسه يعني آغاز جنگ انقالبي طوالني كه در واقع
ازنظر اتحاديه دوره تدارك قيام مسلحانه شهري را دربرمي گيرد را مورد توجه
قرار دهيم تا ماهيت اكونوميستي اين بينش روشن گردد .اتحاديه كمونيستها مي
نويسد:
" اما درعين حال ،پروسه مبارزه براي كسب قدرت سياسي بايد دربرگيرنده تدارك
و آماده شدن براي رهبري و به سرانجام رساندن تحوالت آتي انقالبي جامعه باشد.
تدارك و آماده شدن پرولتاريا بايد عميق ترين و پرتب و تاب ترين بسيج سياسي و
انقالبي توده هاي كارگران و دهقانان را در برگيرد .در جامعه ما پرولتارياي آگاه
مي تواند ازهمان مراحل اوليه فعاليت اش و با نيروئي كم با دست زدن به عالي ترين
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شكل مبارزه انقالبي ـ يعني جنگ مسلحانه ـ در نقطه اي مساعد ازكشور اين نوع
بسيج و تدارك را آغاز كند".
اما بايد ديد كه منظور اتحاديه ازنقطه مساعد براي شروع جنگ انقالبي طوالني به
منظور" عميق ترين و پرتب و تاب ترين بسيج سياسي و انقالبي توده هاي كارگران
و دهقانان" به مثابه دوره تدارك و آماده شدن براي سازماندهي قيام مسلحانه
شهري چيست و اين نقطه مساعد چه مختصاتي دارد و اصوال در چارچوب راه
انقالب مورد نظر اتحاديه ازچه جايگاه و اهميتي برخوردار است ؟ اتحاديه اين نقطه
مساعد براي شروع جنگ انقالبي را بدين نحو روشن مي كند:
" تجارب انقالبي اخير ايران نشان داده كه فرصت دست زدن به عالي ترين شكل
مبارزه سياسي انقالبي طبقه كارگر ـ جنگ انقالبي دراز مدت ـ مكرارا بدست مي آيد
موقعيت متزلزل رژيم شاه از اوائل سال  7آنچنان بود كه سلطه نيروهاي نظامي
رژيم در بسياري از شهرهاي كوچك سريعا شكننده گشته و درحوالي قيام بهمن در
بسياري از نقاط مسلما خبري ازآن حاكميت آهنين نبود .در اين موقعيت بسيار
مساعد ،يك نيروي كوچك پرولتري اما مستحكم بر ماركسيسم ـ لنينيسم ـ انديشه
مائوتسه دون مي توانست طغيان انقالبي مردم را بسوي برپائي جنگ مسلحانه
درازمدت هدايت كندوحتي مناطقي را نيز آزاد كرده و با استقرار قدرت سياسي سرخ
و شروع تحوالت انقالبي در روبنا و زيربنا در آن مناطق ،جنگ خلق را آغاز نمايد".
اين بيانات آشكارا نمونه درخشاني از يك نگرش اكونوميستي به مسئله راه انقالب
بطور اعم و جنگ مسلحانه طوالني بطور اخص است .در واقع اتحاديه بهتر از اين
نمي توانست جوهر دنباله روانه خط مشي خود را از جنبشهاي خود بخودي توده ها
بيان نمايد .بدون آنكه قصد داشته باشيم اهميت و نقش چنين موقعيتهاي مساعدي را
درگ سترش انقالب ناديده بگيريم ،مسئله اساسي كه بايد برآن مكث شود ،رابطه و
پيوندي است كه اتحاديه بين راه انقالب ،راه بسيج و متشكل كردن آگاهانه توده ها
درراستاي تصرف قدرت سياسي ،با جنبشهاي خودبخودي توده هابرقرارمي سازد.
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اتحاديه راه انقالب و شروع جنگ انقالبي طوالني را به وجود يك موقعيت مساعد و
در واقع به تضعيف سلطه نظامي رژيم و برآمد طغيان انقالبي مردم كه با تضعيف
اين سلطه مالزم مي باشد ،مربوط و مشروط مي گرداند .تصور نمي كنيم فهم اين
موضوع براي اتحاديه كار مشكلي باشد كه راه انقالب را به طغيان انقالبي مردم و
انف جارات توده اي مشروط و مربوط گردانيدن ،روشي آشكارا اكونوميستي است.
"پرالتهاب ترين بسيج انقالبي توده ها" را به پيدايش و يا وجود انفجارهاي خود
بخودي توده ها مربوط كردن درست مانند همان استدالل اكونوميستهاي روسيه
است كه مي گفتند:
"همانطوري كه افراد باوجود كليه موفقيت هاي علوم طبيعي ،با اصول آبا و
اجدادي زاد و ولد خواهند كرد ،همانطور هم پيدايش نظام جديد اجتماعي درعالم با
وجود كليه موفقيت هاي علوم اجتماعي و رشد مبارزين آگاه ،درآينده بيشتر نتيجه
انفجارهاي خود بخودي خواهد بود( ".چه بايد كرد) 
در واقع مربوط ساختن راه انقالب و شروع جنگ انقالبي طوالني به طغيان خود
بخودي توده ها دقيقا بدين معني است كه پيدايش نظام جديد اجتماعي آينده را
بيشتر نتيجه انفجارهاي خود بخودي مردم بدانيم تامحصول فعاليت آگاهانه انسانها.
راه انقالب از ديدگاه ماركسيسم اساسا به عمل آگاهانه انقالبي و فعاليت پيگير و همه
جانبه پيشاهنگ انقالبي كه توده ها را درزمينه همه جانبه مبارزه پرورش داده و
برمحور چگونگي تصرف قدرت سياسي و انهدام نظام موجود متشكل مي كند،
مربوط و مشروط است.
اگر به گفته هاي اتحاديه درخصوص پروسه كسب قدرت سياسي توجه كنيم،
مي بينيم كه خود اتحاديه هم مي پذيرد كه "پروسه مبارزه براي كسب قدرت
سياسي بايد دربرگيرنده تدارك و آماده شدن براي رهبري و بسرانجام رساندن
تحوالت آتي انقالبي باشد .و تدارك وآماده شدن پرولتاريا بايد عميق ترين وپرتب و
تاب ترين بسيج سياسي وانقالبي توده هاي كارگران و دهقانان را دربرگيرد ،".با اين
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همه حل عملي مسئله بسيج پرتب و تاب سياسي و انقالبي رابه پيدايش طغيان انقالبي
مردم مربوط مي سازد .بايد از اتحاديه پرسيد ،انباشت نيرو ،بسيج و متحدكردن
وسيع توده هاي زحمتكش در راه آزادي و سوسياليسم مگر نبايد برمحور خلق
افكار انقالبي ،پرورش و آماده سازي انقالبي توده ها وآگاه نمودن آنها به شرايط
وخصلت عملشان صورت پذيرد؟ طغيان انقالبي مردم كه در واقع حادترين تجمع
خود بخودي توده ها است ،نه تنها نمي تواند ذره اي از اهميت رهاسازي انرژي
انقالبي توده ها به شيوه آگاهانه و در راستاي تصرف قدرت سياسي بكاهد ،بلكه
اتفاقا اين شرايط به مراتب بر اهميت اين كار مي افزايد و وظيفه پيشرو كمونيست را
در بردن آگاهي بميان توده ها و پرورش سياسي و متشكل ساختن آنها پيچيده تر و
سنگين تر مي نمايد.
و اما راه انقالب ،راه مبارزه با حكومت مطلقه ،به چه معنا است؟ اين بايد عبارت
باشد از:
" پرورش ،با انضباط كردن و متشكل ساختن پرولتاريا ،تبليغات سياسي ميان
كارگران به منظور رسوا ساختن تمام مظاهر حكومت مطلقه و داغ ننگ زدن بر چهره
كليه شواليه هاي حكومت پليسي و مجبور كردن حكومت به گذشت و نه توطئه".
(لنين ـ وظايف سوسيال دمكراتهاي روس)
ازهمين گفته روشن است كه راه انقالب اساسا به يك كار ماهيتا سياسي مربوط
مي گردد ومسئله گرهي دربحث راه انقالب اين است كه درهر شرايط خود ويژه
سياسي روشن كنيم كه اين كار ماهيتا سياسي به چه صورتي انجام مي پذيرد.
بعبارت ديگر پيشاهنگ انقالب چه شكل از سازمان و عمل انقالبي را بايد برگزيند تا
با اتكاء به اين وسايل بتواند توده هاي زحمتكش را براي انقالب كردن و بدست
گرفتن قدرت سياسي آماده و متشكل سازد.
آنچه كه مسلم است و باندازه كافي در ماركسيسم پيرامون آن بحث شده است،
جنبشهاي خود بخودي كارگران و يا حتي طغيان انقالبي مردم ،تنها بيانگر روح
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بيداري در توده ها است و از عالئم تمايل و عالقمندي تود ها به شركت در مبارزه
انقالبي و پيگير است .اين جنبشها نشان مي دهند كه توده هاي وسيع زحمت كشان
آمادگي شركت در مبارزه سياسي را بطور بالفعل دارند .با اين وصف اين مبارزات
خودبخودي و طغيان انقالبي مردم كه درحقيقت پاسخ خودبخودي آنها به وضع
موجود است را هنوز نمي توان به معناي مبارزه طبقاتي تلقي كرد اين جنبشها بايد
به مبارزه طبقاتي تبديل گردد .بقول لنين  ":تكامل خودبخودي نهضت كارگري
درست منجر به تبعيت اين نهضت از ايدئولوژي بورژوازي مي شود" .لنين از اين
واقعيت نتيجه مي گيرد كه پس " وظيفه ما يعني سوسيال دمكراسي عبارت است از
مبارزه عليه جريان خود بخودي و عبارت از آن است كه نهضت كارگري را از اين
تمايل خود بخودي ترديونيونيست كه خود را زير بال و پر بورژوازي مي كشاند
منحرف سازيم و آنرا زير بال وپر سوسيال دمكراسي انقالبي بكشانيم ".پس از
ديدگاه طبقاتي پرولتاريا در بحث راه انقالب مسئله اين است كه تحت هرشرايط
مشخص سياسي ،چگونه انرژي انقالبي توده ها ازطريق عمل آگاهانه انقالبي و در
راستاي كسب قدرت سياسي آزاد مي شود و هم از اين رو است كه كوشش
پيشاهنگ انقالبي درتحت هر شرايط معين سياسي كه مبارزه توده ها در آن جريان
دارد ،تماما معطوف باين امر است كه چگونه مي تواند با "عنصر خود بخودي
تكامل" مبارزه كند و نيروي مخرب خود بخودي را از مسيري كه طي مي كند يعني
از مسيري كه به اسارت و تبعيت آن از ايدئولوژي و سياست بورژوازي منجر
مي گردد ،منحرف ساخته و آنرا به تخريب آگاهانه نظام موجود فرابخواند و در اين
راستا سازمان دهد .درواقع تعيين راه انقالب يعني تعيين اشكال و شيوه هاي كار
ماهيتا سياسي ،پيدا كردن آن شكل از سازمان و عمل انقالبي كه بتوسط آن مي توان
دست به انقالب زد.
بنابراين اگر اتحاديه كمونيستها حقيقتا قصد روشن ساختن راه انقالب ايران را
نموده است ،قبل ازهرچيز بايد باين مسئله پاسخ دهد كه در شرايط سياسي ايران
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كار ماهيتا سياسي چه شكل مشخصي بخود مي گيرد و چگونه مي توان برعليه
جريان خود بخودي مبارزه كرد و اين جريان را به فعاليت آگاهانه انقالبي كشانيد.
واقعيت اين است كه اتحاديه كمونيستها به هيچ يك از مسائل فوق پاسخ نمي دهد و
درحقيقت راهي كه براي انقالب ايران پيش مي گذارد "درست طريقت همان
اپورتونيسم بيكراني است كه بطور غيرفعال خود را با جريان خود بخودي هماهنگ
مي سازد ".حتي اين ادعاي اتحاديه مبني براينكه مي خواهد طغيان انقالبي مردم را
درهركجا كه بروز نمود به سمت برپائي جنگ انقالبي طوالني بعنوان دوره تدارك و
آماده سازي نيروها به منظور برپائي قيام مسلحانه شهري هدايت نمايد ،مطلقا
نمي تواند توضيح دهنده مبارزه عليه جريان خود بخودي باشد .اين اضافات همان
داستان سرائي اكونوميستهاي روسيه است ،با اين تفاوت كه اكونوميستهاي روسي
مي خواستند به جنبشهاي خود بخودي در روسيه كه اساسا اقتصادي بود جنبه
سياسي بدهند اما اتحاديه قصد دارد به طغيانهاي خود بخودي مردم جنبه مسلحانه
بخشد .لنين در اثر جاودانه خود "چه بايد كرد" قاطعانه اين چنين سرفرود آوردن
در مقابل جريان خود بخودي را بباد حمله مي گيرد و تاكيد مي كند شرط آنكه بتوان
فعا ليت خود بخودي توده ها را به يك فعاليت آگاهانه انقالبي كشانيد اين است كه
پيشرو انقالبي ازهمان آ غاز با يك خط و برنامه انقالبي پا به جلو صحنه گذارد ،و
يك فعاليت آگاهانه انقالبي را بنا كند وسپس درطي عمل انقالبي اين جريان را با
توده هاي هرچه وسيع تري پيوند داده تا بدين ترتيب يك جنبش توده اي مستقل
سياسي ،آگاه و متشكل تحت رهبري پيشاهنگ انقالبي شكل گيرد .درست در برپا
كردن همين فعاليت آگاهانه انقالبي است كه راه انقالبيون كمونيست از راه
اكونوميست ها جدا مي گردد.
ما در ادامه همين مقاله معناي حقيقي"هدايت طغيان انقالبي مردم بسوي برپائي
جنگ مسلحانه درازمدت "را روشن مي سازيم و نشان مي دهيم كه منظور از اين
عمل تبديل حركت خود بخودي به حركت آگاهانه نيست ،بلكه تبديل يك شكل خود
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بخودي بشكل ديگر آن است .اما اينك ببينيم مباني استداللي اتحاديه در وابسته
دانستن راه انقالب به وجود"طغيان انقالبي مردم" و اينكه برپائي جنگ انقالبي در هر
منطقه اي بوجود چنين "طغيان هائي"مربوط است ،برچه اساسي استوارمي باشد،
چراكه با روشن شدن همين مباني است كه كل دستگاه بينشي اتحاديه درخصوص
راه انقالب به نحو كامال بارزي خود را آشكار مي سازد .اتحاديه مطلب را چنين
توضيح مي دهد:
" پايه هاي آن تضادي كه با تشديدش جامعه ما مرتبا به تكان در مي آيد و طلب
انقالب مي كند ،نه در تركيب نيروهاي سياسي و صف بندي طبقات حاكم ـ كه
باتعويض آن ،اين تضاد حل شود و يا تخفيف يابد ـ بلكه اساسا در ساختار
اقتصادي و اجتماعي اين جامعه است ".
با اين ادراك است كه اتحاديه درپي يافتن آن تضادي كه با تشديدش جامعه ما
مرتبا به تكان درمي آيد و طلب انقالب مي كند ،به بررسي ساختار اقتصادي ـ
اجتماعي جامعه مي پردازد وپس ازمختصر بررسي اعالم مي دارد كه جامعه ما
اقتصادش ازيكسو وابسته به سرمايه داري جهاني است و ازسوي ديگر بطور ناقص
و ناموزون رشد يافته است .بدين ترتيب اتحاديه پس از روشن ساختن اين تضاد
"تكان دهنده جامعه" از يكسو هدف انقالب را قطع وابستگي و حل ناموزوني تكامل
جامعه اعالم مي دارد و از سوي ديگر مي كوشد انعكاس اين هدف را در استراتژي
پرولتاريا براي كسب قدرت سياسي رديابي كند .اتحاديه در اين خصوص مي نويسد:
"اگر تكامل تاريخي جامعه ما اينگونه بوده كه پروسه انقالب و قطع حيات جامعه از
منطق امپرياليستي را بسيار پيچيده ساخته است ،اما خود اين سيستم طريق معين
سرنگون ساختنش را نيز ارائه مي دهد و درعين پيچيدگي فرصت هاي مهمي را
درمقابل پرولتاريا مي نهد كه باسود جستن از آن بتواند اين پروسه را به سرانجام
رساند .بعكس كشورهاي پيشرفته سرمايه داري كه عموما اوضاع عيني در مقاطع
تاريخي خاصي براي بدست زدن به مبارزه مسلحانه بمثابه شكل عالي تر مبارزه
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سياسي انقالبي ،پخته و آماده مي شود ،دركشورهاي تحت سلطه بدليل شكل تكامل
تاريخي شان امكان دست زدن به اين نبرد بعنوان شكل اصلي مبارزه انقالبي مدتها
قبل ازكسب سراسري قدرت سياسي فراهم مي آيد .اگرچه اين امكان بطور ثابت و
يكسان و موزون براي سراسر كشور پيش نمي آيد ،اما همين خصلت معوج جامعه
موجب مي شود كه اغلب اوقات شرايط عيني كافي براي شروع مبارزه مسلحانه
ازيك يا چند گوشه مهيا باشد .عامل بسيار مهم در وجود چنين امكاني ،انعكاس
هرگونه جذر ومدي از سرمايه داري جهاني ،باشدت و سرعت ،درجامعه تحت سلطه
است كه متناوبا پايه هاي سلطه هيئت حاكمه اين كشورها را بلرزه در مي آورد.
ماركس گفت" انسانها خود سازندگان تاريخ خويش اند ،ولي نه طبق دلخواه خود
و در اوضاع و احوالي كه خود انتخاب كرده اند ،بلكه در اوضاع و احوالي كه از
گذشته بارث رسيده و مستقيما با آن روبرو هستند" و البته اتحاديه هم معتقد است
كه انس انها خود سازندگان تاريخ خويش اند ،اما نه بصورت موجودات باشعوري كه
باشناختن الزامات عيني مبارزه خويش ،بلكه بعنوان موجودات ذي شعوري كه تابع
بي چون و چراي اوامر اقتصادي خويش اند ،تاريخ خويش را مي سازند .اتحاديه
كمونيستها كه ماركسيسم را بسياق اكونوميستها درك كرده و تنها اينرا آموخته
است كه همواره بزبان عاريتي سخن بگويد ،عليرغم تاكيداتش برنقش عامل آگاه
انقالب درمتحول كردن توده ها ،هنگامي كه پابه عرصه سياست عملي مي گذارد و
مي خواهد راه انقالب را معين سازد ،پي محركه هاي عيني اقتصادي روان مي گردد
تا اين را دريابد كه چگونه توده ها در نتيجه عملكرد تضادهاي عيني اقتصادي
بحركت و جنبش در مي آيند و جالب تر اينكه در اين كنكاش باين نتيجه مي رسد كه
اگر اقتصاد جامعه اي بشيوه معوج و ناموزون تكامل يافته است ،پس توده ها هم
محكومند بحكم اين شرايط عيني بشيوه معوج و ناموزون مبارزه كنند ،بشيوه معوج
و ناموزون متشكل گردند و بشيوه معوج و ناموزون هم قدرت سياسي را تصاحب
كنند.
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همانطوري كه گفتيم يك اكونوميست در تعيين راه انقالب اساسا توجه خود را بآن
محركه هاي اقتصاديكه زمينه عيني برانگيخته شدن حركات و جنبشهاي خود
بخودي توده هاست معطوف مي دارد و دائما در انديشه يافتن آن تضاد " تكان
دهنده اي" است كه توده ها رابطور خود بخودي به مبارزه سياسي مي كشاند .فكر
منجمد و كليشه اي اش حتي لحظه اي باين مسئله معطوف نمي شود كه چگونه
مي توان از طريق عمل آگاهانه انقالبي نقبي به قدرت تاريخي توده ها زد و انرژي
انقالبي آنهارا بطورآگاهانه به مسير انقالب كشانيد .كالبد بي جان و بي روح يك
اكونوميست كه ازهرگونه انرژي و ابتكار انقالبي تهي است ،فقط مي تواند با حركات
و طغيان هاي خود بخودي توده ها جان بگيرد و اين طغيانها است كه مشوق و
راهنم اي او در مبارزه سياسي مي گردد .هر زمان جنبش توده اي اوج مي گيرد او
نيز شاد و خرسند مي شود و استعدادهاي اكونوميستي اش شكوفا مي شود و هر
زمان اين جنبشها فرو مي نشيند ،افسرده و ناالن به گوشه اي پرتاب مي گردد و به
انتظار تشديد آن تضاد "تكان دهنده جامعه" و خيزشهاي مجدد توده اي روزشماري
مي كند تا شايد بتواند از وضعيت فالكت باري كه بدان دچار است رهائي يابد .براي
يك اكونوميست بسياردردناك ودرعين حال ترسناك است كه لحظه اي باين بينديشد
كه "كمونيستها از سرشت ديگري هستند" و خميرمايه آنها در مكتب ماركسيسم ـ
لنينيسم ساخته و پرداخته مي گردد و به پشتوانه همين تئوري انقالبي است كه
سرشار از انرژي و ابتكار عمل انقالبي اند .كمونيستها با شناخت دقيق از شرايط
عيني جامعه و وضعيت طبقات و مبارزه طبقاتي قادرند افق ديد توده ها را وسعت
بخشيده و با نشان دادن راه انقالب يعني راه خالصي از فقر و فالكت موجود بآنها،
انرژي ،ابتكار و خالقيت بيكران نهان در توده ها را به منصه ظهور رسانند ،پيشرو
كمونيست ازخود قدرت نشان مي دهد تا بتواند توده ها را به قدرت خود متقاعد كند.
مباني استداللي اتحاديه درخصوص راه انقالبي كه پيشنهاد مي كند تكرار بيروح
همان داستان سرائي هاي اكونوميستي است .اتحاديه مي گويد براي تعيين راه
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انقالب يعني راه تصرف قدرت سياسي در ايران نخست بايد آن تضاد " تكان دهنده
جامعه" كه موجد خيزشها و طغيانهاي انقالبي مردم است را پيدا كرد و سپس
عملكرد هاي اين تضاد را برحركت مبارزاتي توده ها مورد توجه قرار داد .ازنظر
اتحاديه در شرايط ايران اين تضاد "تكان دهنده" ريشه در اقتصاد وابسته و معوج
جامعه دارد كه يكسرش به اقتصاد سرمايه داري جهاني متصل است ،كه تشديد
تضادهاي دروني اش باشدت و سرعت درجامعه تحت سلطه ما منعكس شده و
ضمن بلرزه درآوردن پايه هاي سلطه هيئت حاكمه ،زمينه ساز خيزشها و طغيانهاي
انقالبي مردم مي گردد ،و سر ديگرش به اعوجاج و رشد ناموزون جامعه ما مربوط
است كه اين امر خواه ناخواه برچگونگي گسترش خيزشها و طغيانهاي انقالبي مردم
تاثير تعيين كننده اي داشته وموجب رشد و تكامل ناموزون انقالب مي گردد .اتحاديه
آنگاه از اين واقعيت نتيجه مي گيرد كه بنابراين ديالكتيك رشد ناموزون و وابسته
جامعه ما بايد زيربناي استراتژي و تاكتيك انقالب ايران قرار بگيرد .بدين معني كه
بزعم اتحاديه نبايد به انتظار خيزشها و طغيانهاي انقالبي مردم در مقياس سراسري
نشست و آنگاه با سازمان دادن اين طغيانها ،اين جنبشها را درجهت برپائي قيام
مسلحانه شهري هدايت كرد ،چراكه اعوجاج و ناموزوني رشد جامعه چنين امكاني را
سلب مي كند .آنچه كه با شرايط عيني جامعه ما مطابق است وجود خيزشها و طغيان
هاي انقالبي مردم دراين يا آن گوشه كشور است .از اين رو بايد ازاين طغيان هاي
انقالبي مردم بحداكثر در جهت تجمع قوا و تمرين رهبري سود جست و براي
سازماندهي قيام مسلحانه شهري كه "باشكل گيري اوضاع گرهگاهي درجامعه كه
درنتيجه تشديد تضادهاي جهان و ايران بوجود مي آيد ...و شهرها را منفجر مي كند،
رژيم حاكم را بحد اعالي ورشكستگي و تزلزل" مي افكند ،آماده شد.
براي روشن ترشدن منطق و درك اكونوميستي اتحاديه درخصوص راه انقالب
الزم است يكبار ديگر به مباحثات لنين با اكونوميستهاي روسيه برگرديم .لنين
دربحث با اكونوميستهاي روسيه همواره بر بردن آگاهي سياسي و سوسياليستي
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بميان توده ها تاكيد داشت و تاكيد مي كرد كه كارگران نمي توانند و قادر نيستند
باتمام قواي خود به تنهائي و بدون نقش عامل آگاه انقالب درجريان مبارزه روزمره
خويش ،خودآگاهي طبقاتي كسب كنند و انقالب اجتماعي سوسياليستي را سازمان
دهند .چراكه ازنظر لنين "معرفت سوسياليستي نتيجه ناگزير و مستقيم مبارزه
طبقاتي پرولتاريا" نيست و " سوسياليسم و مبارزه طبقاتي يكي زائيده ديگري نيست،
بلكه دركناريكديگر بوجود مي آيند و پيدايش آنها معلول مقدمات مختلفي است ،اما
اكونوميستهاي روسيه در مخالفت با ايده هاي لنين نقش و اهميت عنصر ابژكتيو را
تعيين كننده دانسته و مطرح مي ساختند وظيفه سوسيال دمكراتها اين نيست كه
جنبش "صد در صد" كارگري را به چيزي كه "نتايج محسوسي" ببار نمي آورد ،به
چيزي كه در ماوراء آن بي شكل درحال پرواز است مربوط كنند ،نهضت كارگري
بايد باحفظ خلوص خود ،جدا از اراده و خواست رهبران تكامل يابد .اين نهضت را
نبايد از مسيري كه خود كارگران پيش كشيده اند منحرف ساخت ،بلكه بايد آنرا دائما
تقويت كرد و درجهت تعميق و گسترش جنبش هاي خود بخودي كارگران ،متحد
ساختن و هدايت آنها فعاليت نمود .چراكه ازنظر اكونوميستهاي روسيه " هرقدر
تكامل سرمايه داري بركميت پرولتاريا مي افزايد همانقدر هم پرولتاريا ناگزير
مي گردد و امكان حاصل مي نمايد برضد سرمايه داري مبارزه كند ،پرولتاريا
رفته رفته درك مي كند" كه سوسياليسم ممكن بوده و ضروري است.
اما اين " اختالف عمومي" يعني " مبالغه در كاهش اهميت عنصر ابژكتيو يا خود
بخودي تكامل" يا (پربها دادن به نقش عنصر آگاه ) كه بقول لنين" تز پرمعني است
به بهترين طرز تمام ماهيت اختالف تئوريكي و سياسي كنوني بين سوسيال
دمكراتهاي روس را روشن مي سازد" به چه نحوي خود را در راه انقالب انعكاس
مي دهد؟
آ نهائي كه مي پذيرند كارگران در جريان مبارزه خود بخودي مي توانند به آگاهي
طبقاتي دست يابند ،طبعا وظايف و نقش پيشرو انقالب را در اين مي بينند كه درعين
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مطالعه قوانين تكامل اقتصادي و حركت تضادهاي زندگي اقتصادي جامعه و با
تشريح منظم آنها ،انعكاسات اين تضادها را در حركات و جنبشهاي خودبخودي
توده ها دنبال كرده و باروشن ساختن مكانيزم هاي اين رابطه و تدقيق و تنظيم
مطالبات و خواسته هاي كارگران ،حركت خود را با جنبش خود بخودي توده ها
هماهنگ سازند و تالش كنند با تعميق بخشيدن و گسترش اين مبارزات و هدايت آنها
از اشكال پست به اشكال عالي تر مبارزه ،از مبارزه اقتصادي به مبارزه سياسي،
نيرو انباشت ن مايند ،تمرين رهبري كنند و توده ها را براي كسب قدرت سياسي در
يك نقطه گرهي كه اين مبارزات بصورت قيامهاي مسلحانه توده اي منفجر مي گردند
آماده نمايند.
اما در مقابل اين نگرش كور اقتصادي و دنباله روانه ،ماركسيسم براين اعتقاد
است كه جنبش توده اي كه بطور خودبخودي برانگيخته شده باشد هنوز مبين
رها شدن انرژي انقالبي در راستاي تصرف قدرت سياسي و انجام انقالب اجتماعي
سوسياليستي نيست .اين جنبش صرفا بيانگر روح بيداري در توده ها است و در
بهترين حالت مي تواند نطفه آگاهي طبقاتي را درخود داشته باشد و بنابراين نه تنها
نمي تواند بخودي خود مبنا و پايه فعاليت پيشرو انقالبي باشد ،بلكه برعكس براي
آنكه بتوان اين جنبش را عمال و واقعا در راستاي انقالب اجتماعي سازمان داد ،بايد
بطور مستمر و پيگير برعليه جريان خود بخودي مبارزه كرد وتالش نمود تا توده ها
را از فعاليت خود بخودي بازداشته و به فعاليت آگاهانه انقالبي ،هماهنگ و متحد
كشانيد .بدون شك جريان خود بخودي نمي تواند درجريان تكامل خود بخودي اش
به حركت آگاهانه انقالبي مبدل شود .بايد شرايط و امكانات اين دگرساني را فراهم
كرد و الزمه اين امر هم آن است كه پيشرو انقالب يك فعاليت آگاهانه و مستقل از
حركات خود بخودي توده ها بنانهد .با بناكردن اين فعاليت نقشه مند انقالبي و
درجريان بيش از پيش توده اي ساختن آن است كه مبارزه آگاهانه و مستقل انقالبي
تحت رهبري پيشاهنگ پرولتري رشد مي كند ،استعداد مبارزاتي و قوه ابتكار انقالبي
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توده ها شكفته مي گردد و پيشرو انقالبي با اتكاء به همين فعاليت و در جريان
توسعه و تعميق آن است كه قادر مي گردد (حركات) خودبخودي را تحت رهبري و
كنترل آگاهانه درآورد ،به آن نظم بخشيده و سازمان دهد .و خالصه آنكه در جريان
اين فعاليت است كه انرژي تاريخساز توده ها از قوه به فعل در مي آيد و در قيامهاي
مسلحانه شهري منفجر مي گردد(نمونه روسيه).
بنابراين دو راه انقالب مي تواند مطرح باشد .راه انقالب اكونوميستي و راه انقالب
ماركسيستي .اكونوميسم راه انقالب را مستقيما به محركه هاي اقتصادي و حركات
خود بخودي توده ها مربوط مي سازد و براين باور است كه گسترش و تعميق
انقالب از طريق همين فعاليت ها پيش مي رود ،اما ماركسيسم براين اعتقاد است كه
راه انقالب نه مستقيما به شرايط اقتصادي و حركات خودانگيخته توده ها ،بلكه به
شرايط سياسي و چگونگي پيشبرد فعاليت هاي آگاهانه انقالبي ارتباط مي يابد.
ازنظر اولي رهاشدن انرژي انقالبي توده هابطور خودبخودي وسازماندهي آن مبناي
كار را تشكيل مي دهد،در حالي كه براي ديگري مبناي كار عبارت ازرهاسازي انرژي
انقالبي توده ها بشيوه آگاهانه و از طريق فعاليت هاي آگاهانه انقالبي است .يكي
مبارزات تود ه اي را درهمان چارچوب خودبخودي اش محصور مي سازد و ديگري
تالش دارد كه مبارزات توده ها را از اين محدوده خارج ساخته و تاسطح عنصر
آ گاهي ارتقاء دهد .يكي شرايط رهاشدن انرژي توده ها را مستقيما به اقتصاد و
شرايط اقتصادي مشروط مي كند و ديگري به سياست و شرايط سياسي .در حقيقت
اكونوميسم را نبايد به معناي طرفداران مبارزه اقتصادي كارگران فهميد .حتي
نمي توان آنرا دقيقا در تمام موارد با دنباله روي از جنبش خود بخودي توده ها
منطبق دانست .اين برداشت از اكونوميسم بيانگرداشتن دركي سطحي و الگوبردارانه
از خط مشي اكونوميست هاي روسيه است .اين همان اشتباهي است كه اتحاديه در
برخورد باخط مشي(ح.ك.ا ).بدان دچاراست .وجه مشخصه منطبق و بينش
اكونوميستي درخصوص راه انقالب اين است كه اكونوميست ها اصوال هيچ تمايز
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اصولي ميان رهاشدن انرژي انقالبي توده ها بطور خودبخودي و بطور آگاهانه قائل
نيستند و ازهمين رواست كه پايه فعاليت آنها بر انرژي رهاشده خود بخودي
توده ها استوار است ،آنها فعاليت عامل آگاه انقالب را تابع بي چون وچراي "عنصر
خود بخودي تكامل" مي دانند و بنابراين در ارتباط با وظايف سياسي و سازماني،
بصورت دنباله روان جنبش هاي خودبخودي توده ها و طرفداران خرده كاري
جلوهگر مي شوند .بي جهت نيست كه لنين در افشاي اكونوميست هاي روسيه
برعدم درك آنها از رابطه خود بخودي باآگاهي كه پايه اي ترين و اساسي ترين
انحراف اكونوميست ها است انگشت مي گذارد و در پرتو آن انحرافات سياسي و
تشكيالتي آنهارا نشان مي دهد .اين اساس مسئله ونقطه مشترك كليه خط مشي هاي
اكونوميستي است .اما طبيعي است كه درهر شرايط تاريخي معين و در هر كشوري،
بينش اكونوميستي درخصوص راه انقالب شكل و بيان خاص خود را مي يابد و پايه
استداللي متفاوتي كسب مي كند .ازاين رو براي شناخت خط مشي هاي اكونوميستي،
بايد قبل از هرچيز جوهر و منطق اين انحرافات را درك كرد تا در پرتو آن بتوان
اشكال متنوع اكونوميسم را شناخت.
ما راهي را كه اتحاديه براي انقالب پيش مي گذارد اكونوميستي مي ناميم ،نه باين
دليل كه گويا اتحاديه هم مي گويد تكامل اقتصادي و مبارزه طبقاتي نه تنها شرايط
توليد سوسياليستي بلكه مستقيما معرفت به لزوم آنرا هم در ذهن كارگران بوجود
مي آورد .و باز نه باين دليل كه اتحاديه مي گويد نبايد آگاهي را بميان توده ها برد،
اتفاقا برعكس اتحاديه با اين نظرات شديدا "مرزبندي" دارد و دائما صفحات نشريه
اش را جا و بي جا با بياناتي در رد اين نظرات و در ستايش از نقش پوياي انسان و
نقش پيشاهنگ انقالب در بردن آگاهي انقالبي به ميان توده ها و متحول كردن آنها
آ ذين بندي مي كند ،بطوري كه حتي جاي كمترين شك وشبهه اي باقي نمي گذارد كه
احيانا كسي تصور كند اتحاديه درك اكونوميستي از راه انقالب دارد .ما راه انقالب
اتحاديه را اكونوميستي مي ناميم بخاطر منطقي كه اين راه برآن بناشده است.
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اتحاديه آموزشهاي لنين درخصوص مبارزه سياسي و نقش عامل آگاه انقالب را
مرتبا در حرف تكرار مي كند ،اما هنگامي كه مي خواهد راه انقالب در ايران را تدوين
كند تمام دل مشغوليش اين مي شود كه آن تضاد زيربنائي كه جامعه و بالطبع
خودش را مكررا به تب وتاب درمي آورد را ،پيدا كند .اتحاديه همچون يك جستجوگر
خستگي ناپذير اكونوميست درپي يافتن كليد حل مسئله اساسي انقالب ،باالخره آن
تضاد دوران ساز را كشف مي كند و استنتاجات الزم را از آن مي نمايد :اقتصاد
ايران وابسته است و بطور ناقص و معوج تكامل يافته است ،از نظر اتحاديه اين
اقتصاد و مبارزه طبقاتي منتج از آن يعني همان حركات و طغيان هاي انقالبي مردم،
نه تنها ضرورت يك توليد مستقل ،موزون و هماهنگ را اجتناب ناپذير مي سازد،
بلكه درعين حال راه كسب قدرت سياسي را نيز نشان مي دهد .اتحاديه كه شهامت
اينرا ندارد مانند يك اكونوميست صريح اللهجه آشكارا بگويد كه اين واقعيت
اقتصادي جامعه ما است كه راه انقالب را مستقيما به توده ها نشان مي دهد ،ناشيانه
مي كوشد مطلب را بگونه اي توضيح دهد كه پندارهاي اكونوميستي اش پوشيده
بماند .اما در سراسر مقاله اش حتي كلمه اي راجع به اينكه راه انقالب بكار ماهيتا
سياسي مربوط مي شود ،نمي گويد .حتي لحظه اي باين نمي انديشد كه درشرايط
ايران چه عواملي توده ها را از فعاليت مستقل و انقالبي باز مي دارند و پيشرو
انقالبي چگونه مي تواند انرژي تاريخساز توده ها را از طريق عمل بردن آگاهي
بميان آنها واقعا و عمال رهاساخته و در راستاي تصرف قدرت سياسي سازمان
دهد .در مقابل ،همه جا صحبت از اين مي رود كه ساختار اقتصادي و اجتماعي ايران
چنين وچنان است ،رژيم در فالن يا بهمان شرايط بلرزه در مي آيد ،خيزش و طغيان
انقالبي مردم اين يا آن شكل را بخود مي گيرد و خالصه اينكه راه انقالب به شرايط
اقتصاد ي و چگونگي فعاليت هاي خود بخودي توده ها مربوط بوده و در ارتباط با
اين فعاليت ها شكل گرفته و تكامل مي يابد.
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ب ـ دو برداشت از مبارزه سیاسی و وظایف پیشرو انقالب
اكنون كه روشن گرديده است ،اتحاديه كمونيستها درتدوين راه انقالب ،شكل گيري
وگسترش انقالب را به حركات خود بخودي و طغيانهاي خودانگيخته توده اي مربوط
و مشروط مي كند ،پس بايد ببينيم كه از مبارزه سياسي و مضمون فعاليت پيشرو
انقالبي چه برداشتي ارائه مي دهد.
مطالب بيان شده ازجانب اتحاديه دراين خصوص نيز مضموني كامال اكونوميستي
دارد و ازهر عبارت وكلمه آن پندار اكونوميستي از مبارزه سياسي و وظايف پيشرو
انقالب هويدا است .اتحاديه عليرغم لفاظي هاي بيمارگونه اش درخصوص نقش عامل
آگاه انقالب در برانگيختن توده ها و به ميدان كشيدن انرژي انقالبي آنها از طريق
عمل بردن آگاهي انقالبي به ميان توده ها در بررسي مشخص از راه انقالب در ايران
عمال و آشكارا مبارزه سياسي را تابع شرايط اقتصادي مي كند و تصورش از
مضمون وظايف پيشرو انقالبي از حد سازمان دادن توده اي كه بطور خود بخودي
بيدار مي شود ،فراتر نمي رود .اتحاديه مي نويسد:
" اعوجاج تشديد يافته جوامع تحت سلطه و انتقال سريع و شديد بحرانهاي سيستم
جهاني امپرياليستي بآنها ،بطورمكرر شرايط بي ثباتي رژيم هاي حاكم در اين
كشورها را بوجود مي آورد و توده ها را به تكان در آورده و بيشتر و بيشتر بدرون
زندگي مبارزاتي و سياسي مي كشاند .بدين ترتيب ،با تزلزل سلطه رژيم ،امكانات
مساعدي براي شروع جنگ انقالبي از مناطقي و گسترش آن و ارتقاء آن به سطح
جنگ خلق را فراهم مي آورد".
آري ! آن تضاد افسون گر و معجزه آسا ،آن تضاد دوران ساز ،وقتي به تكان
درآيد ،نه تنها ناقوس مرگ رژيم را بصدا درمي آورد ،بلكه "توده ها را به تكان
درآورده ،بيشتر و بيشتر به درون زندگي مبارزاتي و سياسي مي كشاند ".در اين
هنگام اتحاديه كه در انتظار فرارسيدن چنين موقعيتهاي مساعدي سالها روزشماري
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كرده است ،بامشاهده توده اي كه بطور خودبخودي ودرنتيجه عملكرد آن تضاد
"تكان دهنده" فعال شده و به "زندگي مبارزاتي و سياسي" كشيده شده است،
بالفاصله خود را باين كانونهاي انقالبي مردم مي رساند و تالش مي كند تا اين
طغيان هاي انقالبي را بسمت برپائي جنگ انقالبي براي "پرالتهاب ترين بسيج انقالبي
توده ها" هدايت كند تا با بحركت درآوردن موتور انقالب ،تحوالت آتي انقالبي را
بشارت دهد.
اگر به داليل اتحاديه درخصوص اينكه چرا در شرايط ايران وظايف سياسي
پيشرو انقالب اصوال در كاربست" اين شكل ويژه پيشبرد وظيفه مركزي كسب
قدرت سياسي از طريق قهر" مي باشد ،توجه كنيم ،كل مطلب فهميده مي شود.
اتحاديه براين عقيده است كه در شرايط ايران جنگ مسلحانه درازمدت از آنرو به
شكل اصلي مبارزه در دوره تدارك و آمادگي مبدل مي گردد كه اعوجاج تشديد يافته
و وابستگي اقتصادي جامعه ايران به امپرياليسم ،انجام اين شكل عمل را ممكن و
ضروري مي سازد .اين اعوجاج تشديد يافته و وابستگي اقتصادي به سرمايه داري
جهاني كه بطور مكرر پايه هاي هيئت حاكمه را بلرزه درمي آورد ،درعين حال
برنحوه و چگونگي شكل گيري و توسعه حركات خود بخودي توده ها تاثير تعيين
كننده اي برجاي مي گذارد ،بطوري كه در يك نقطه گرهگاهي موجب انفجار در
درون شهرها مي گردد .لذا به منظور استفاده از اين فرصتهاي بسيار نادر و براي
سازماندهي و هدايت اين انفجارات توده اي در شهرها درجهت برپائي قيامهاي
مسلحانه شهري و كسب سراسري قدرت سياسي ،بايد تدارك آنرا ازقبل ديد .درعين
حال اتحاديه براين تصور است كه خوداين پروسه تدارك وآمادگي براي سازماندهي
قيام هاي مسلحانه شهري نيز بايد باتوجه به خصلت معوج و وابسته اقتصاد ايران
انجام گيرد .بدين معني كه خصلت معوج و وابستگي اقتصادي جامعه به امپرياليسم
اگرچه در شرايط گرهگاهي انف جارات توده اي در شهرها را موجب مي گردد و زمينه
را براي كسب سراسري قدرت سياسي فراهم مي گرداند ،درعين حال خود اين
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خصلت زمينه ساز طغيان ها و حركات توده اي بطور ناموزون در اين يا آن گوشه
كشور مي گردد و بدليل وجود چنين واقعيتي است كه پروسه تدارك براي سازمان
داد ن قيامهاي مسلحانه شهري ضرورتا از كانال سازماندهي و هدايت اين طغيان
هاي پراكنده درجهت برپائي جنگ مسلحانه طوالني پيش مي رود و تاكيد دارد كه
" بي توجهي باين قانونمندي و مشخص نكردن و بكار نبستن اين شكل ويژه پيشبرد
وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي از طريق قهر در ايران منجر بآن خواهد شد كه
طبقه كارگر هرگز آمادگي الزم را براي حاكميت بدست نياورد".
جرياني كه راه انقالب را مستقيما به شرايط اقتصادي و چگونگي حركات و طغيان
هاي خود بخودي توده ها كه از اين شرايط عيني برمي خيزند ،مربوط مي سازد،
بطور ناگزير مجبوراست تعبيرو تفسيرهاي خود ويژه اي نيز از خود راه يعني از
خود مبارزه سياسي و فعاليت پيگير سياسي نيز ارائه دهد وبه اين عمل در چارچوب
دستگاه فكري خويش معناي ويژه اي بخشد .ازنظر اتحاديه دامنه مبارزه سياسي در
ايران تابعي از شرايط اقتصادي و نحوه حركات خود بخودي توده ها است .وسعت
گيري دامنه مبارزه سياسي باين امر بستگي دارد كه تاچه اندازه تضادهاي زندگي
اقتصادي حدت و شدت يافته و موقعيت هاي مساعد تكوين يافته باشند .هرقدر
مبارزه خود بخودي توده ها محدودتر باشد ،دامنه مبارزه سياسي وفعاليت سياسي
نيز محدودتر است و آنزمان كه در جامعه جنبشهاي خود بخودي بيشتر و وسيعتر
مي گردند ،بهمان نسبت امكان گسترش مبارزه سياسي نيز فراهم مي شود .بدين
ترتيب در قالب نگرش اتحاديه ،جايگاه و نقشي كه مبارزه سياسي انقالبي و فعاليت
عامل آگاه انقالب دارد ،تقويت و توسعه همان مبارزات خودبخودي توده اي،
هماهنگ شدن با اين مبارزات و سازماندهي و هدايت آنها است.
آيا درك اينكه اتحاديه از مبارزه سياسي و نقش عامل آگاه انقالب ،برداشتي
اكونوميستي دارد ،دشوار است؟ آيا استراتژي اي كه اتحاديه براي كسب قدرت
سياسي پيشنهاد مي كند آشكارا يك استراتژي كرنش به خود روئي نيست؟ اما نكته
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جالب اين است كه اتحاديه درتمجيد از استراتژي خود مي نويسد " :اين استراتژي
رابطه اي الينفك با امر برانگيختن توده هاي پرولتر و تحت ستم داشته و ضدگرايش
به خود روئي است .اين استراتژي تفكر غلطي را كه انقالب را "برخاستن توده ها و
مبارزه و فداكاري متعالي آنان" تصوير مي كند و نقش حزب را دراين ميان تنها
" بيان تشكل دادن به چنين حركتي " معنا مي كند ،را درهم مي كوبد".
واقعا هم كه درهم مي كوبد!؟ چطور مي توان استراتژي اي را كه اساس و بنيان
آن خدمت منفعل به طغيانهاي انقالبي مردم در اين يا آن گوشه كشور است و قصد
انباشتن نيرو از اين طريق را دارد ،يك استراتژي "ضد گرايش به خود روئي" ناميد.
از سراسر اين استراتژي عفونت فرصت طلبي و دنباله روي آشكار است .اين
استراتژي چه هدفي را دنبال مي كند جز اينكه اتحاديه بتواند هرجا كه تجمعات خود
بخودي توده اي يا بزبان اتحاديه طغيانهاي انقالبي مردم ظاهر گرديدند حضور يابد
و با هماهنگ ساختن خود با اين تجمعات براي خود نيرو انباشت نمايد .چيزي كه در
اين استراتژي كامال مسكوت باقي مانده و كلمه اي از آن سخن نمي رود ،چگونگي
انباشت آگاهانه نيرو از طريق كار آگاهگرانه كمونيستي و تربيت و تشكل توده ها
برمحور سرنگوني قدرت حاكمه است .اينكه اتحاديه مي خواهد تجمعات خود بخودي
توده اي را بسوي برپائي جنگ انقالبي درازمدت هدايت كند ،ذره اي از ماهيت
اكونوميستي خط مشي مزبور نمي كاهد ،چراكه ضرورت دست زدن به چنين
مبارزه اي مطلقا از زاويه بسط شعور سياسي توده ها درجهت كسب قدرت سياسي
طرح نگرديده ،بلكه اين عمل از آنجائي براي اتحاديه الزامي شده است كه نحوه
حركات خود بخودي توده ها و سازمان يابي آنها ،آنرا طلب مي كند .ادراك اتحاديه
از مبارزه سياسي و برپائي جنگ انقالبي درحين يا بعداز تجمع خود بخودي توده ها
همان درك اكونوميستهاي ر وسيه از مبارزه سياسي است .اكونوميست هاي روسيه
هم منكر سياست نبودند اما مي گفتند:
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" ايسگرا" كه وظيفه مربوط به اقدام فوري به مبارزه برضد حكومت مطلقه را
بوسيله فرمولهاي تئوريك ( "...نه بوسيله"رشد وظايف حزبي كه با حزب درحال
رشدند " ،)"...حل كرده است و از قرار معلوم تمام دشواري اين وظيفه را براي
كارگران در شرايط كنوني احساس مي نمايد " "...ولي درعين حال شكيبائي آنرا
ندارد كه منتظر تجمع بعدي قواي كارگران براي اين مبارزه گردد"... ،
و لنين پاسخ مي دهد:
"ما از اكونوميست هاي خود مي پرسيم " :تجمع قواي كارگران براي اين مبارزه "
بايد عبارت ازچه باشد؟ آيا بديهي نيست كه اين بايد عبارت باشد از پرورش سياسي
كارگران و افشاي تمام جوانب حكومت منفور ما دربرابر آنها؟ ...ولي باتمام اين
اوصاف بازهم مارتينف و ساير اكونوميست ها قضيه را اينطور تصور مي نمايند كه
كارگران نخست بايد" بوسيله مبارزه اقتصادي عليه كارفرمايان و حكومت " براي
خود تجمع قوا نمايند(براي سياست ترديونيونيستي)وبعد ـازقرارمعلوم
ازمرحله"پرورش روح فعاليت " بشيوه ترديونيونيستي به فعاليت بشيوه سوسيال
دمكراتيك "بپردازند" .
اتحاديه كمونيستها هم مي گويد براي بكارگيري قهر انقالبي بشيوه جنگ مسلحانه
طوالني بايد "منتظر تجمع بعدي قواي كارگران براي اين مبارزه" بود و همه كساني
راكه اين شيوه مبارزه را يك فعاليت مستقل كمونيستي مي دانند و آنرا بعنوان يك
كار ماهيتا سياسي بمثابه افشاگري هاي همه جانبه سياسي ـ نظامي ضروري
مي دانند ،طرفداران مشي چريكي جدا از توده ها مي نامند .آيا اين اكونوميست
نيست؟ از سازمان دادن طغيانهاي محلي بسمت برپائي جنگ انقالبي طوالني (دوره
تدارك) تا سازمان دادن طغيان هاي انقالبي مردم در شهرهاي كليدي بسمت قيام
مسلحانه شهري (دوره تعرض استراتژيك) ،چنين است اساس استراتژي اتحاديه
براي كسب سراسري قدرت سياسي! ما به اتحاديه بخاطر تفسير جديدش از عبارت

 8

مبارزه سیاسی و مبارزه مسلحانه (بحثی پیرامون سازماندهی طبقه کارگر)

" از جرقه حريق بر مي خيزد" شادباش مي گوئيم و به استعداد خارق العاده اش در
به ابتذال كشاندن قضاياي ماركسيستي درود مي فرستيم.
آن جرياني كه مي خواهداستراتژي اش"ضد گرايش كرنش به خودروئي" باشد
ورابطه اي الينفك با امر برانگيختن توده هاي پرولتر و تحت ستم" در راستاي كسب
قدرت سياسي برقرار نمايد ،بايد بتواند برخورد فعال با حركات خودبخودي توده ها
داشته باشد و در منحرف ساختن اين جنبشها بسمت يك قطب انقالبي موفق گردد.
بايد بتواند با " عرضه كردن منافع جنبش بمثابه يك كل و مشخص ساختن هدف
نهائي و وظايف سياسي اين جنبش و حراست از استقالل ايدئولوژيك و سياسي
آن"  ،بيك كار فعال انقالبي اقدام نمايد .به بيان ديگر پيشاهنگ انقالبي بايد بتواند با
عرضه داشتن يك برنامه روشن انقالبي ،با پيروي از يك تاكتيك استوار و بصورت
يك سازمان محكم از انقالبيون حرفه اي پاي به ميدان مبارزه گذارد و با خطاب قرار
دادن توده ها ،انرژي انقالبي آنها را از طريق فعاليت پيگير ،همه جانبه و آگاهانه خود
به تمام معني در راستاي تصرف قدرت سياسي رها سازد و سازمان دهد .بنابراين
روشن است آن استراتژي اي كه در جستجوي يافتن طغيان هاي انقالبي مردم در
اين يا آن گوشه كشور است و مي خواهد فرصت طلبانه خود را با اين طغيان ها
هماهنگ سازد و از اين طريق نيرو انباشت كند و درعين حال در انتظار فرارسيدن
نقطه گرهگاهي روزشماري مي كند ،اين استراتژي ،خيلي ببخشيد يك استراتژي
"گرايش كرنش به خود روئي" است.
اين طور بنظر نمي رسد كه اتحاديه در جائي نخوانده باشد كه در روسيه آن
جرقه اي كه كاخ ستم و استثمار را به آتش كشيد و برسر ستمگران و استثمارگران
ويران ساخت و بر ويرانه هاي آن قدرت كارگران را برپا ساخت ،اساسا خود را در
يك روزنامه"ايسگرا" متجلي كرد و نه در طغيانهاي انقالبي مردم ستمديده در اين يا
آن گوشه كشور .چرا كه طغيانهاي انقالبي مردم در بهترين حالت تنها مي توانستند
به قدرت گيري يك حكومت بورژوازي خدمت نمايند .البته انكار اين واقعيت از سوي
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اتحاديه كمونيستها موجب شگفتي نيست چرا كه جرياني كه در مبارزه سياسي تمام
استعدادش را در تابع نمودن پرولتاريا به اهداف و سياست بورژوازي بكارمي گيرد،
طبيعي است كه نمي تواند اين استعداد شگفت انگيز خود را درهر شرايطي عريان
نسازد .جرياني كه سالها دور بودن از مبارزه واقعي در ايران را فضيلت و نقطه
قوتي براي خود مي داند ،دنباله روي خود از اين يا آن حزب كمونيست را نتيجه
تربيت و تعهدات انترناسيوناليستي خويش قلمداد مي كند ،تحريف و مسخ مبارزه
مسلحانه چريكهاي فدائي خلق را دستاورد تئوريك خود مي نامد و درعمل هم نشان
داده ا ست كه در اولين تجربه خود در برخورد با جنبش توده اي ،درجلب و جذب
توده هاي انقالبي به زير پرچم اين يا آن جناح بورژوازي وابسته ،داراي چه استعداد
سرشاري است ،مسلما امروز هم نمي تواند عليرغم اينكه مي كوشد تا "با سالح نقد"
اين گذشته"سراسر افتخارآفرين" را بفراموشي سپارد ،براي تابع نمودن مبارزه
پرولتاريا از اهداف و سياست هاي بورژوازي تالش نورزد.
در حقيقت مشي كنوني اتحاديه كمونيستها ،اجراي نيمه دوم مشي گذشته اش
است ،اگر اتحاديه " سا بقا براحتي فريب خورد و زير پرچم طبقات ديگر و با
چشماني بسته  ...جنگيد و حاصل فداكاريها"يش را خميني ربود ،امروز هم كه در
تالش است تا طغيان هاي انقالبي احتمالي مردم در اين يا آن گوشه كشور را بسمت
برپائي جنگ انقالبي مورد نظرش هدايت كند ،بازهم از اين امر غافل است كه هنوز
هم" باچشمان بسته" و " زير پرچم طبقات ديگر" درجهت منافع يك رژيم بورژوازي
ديگر تالش مي كند .چرا كه طغيان هاي انقالبي مردم در بهترين حالت فقط مي تواند
به روي كار آمدن يك رژيم بورژوائي ياري رسانند.
سياست داريم تا سياست ! درك ماركسيستي از سياست از بيخ و بن متفاوت از
برداشت اتحاديه از مبارزه سياسي است .جوهر تفكر ماركسيستي درخصوص مكان
پراتيك سياسي را مي توان از اين گفته ماركس در مقدمه " نقد بر فلسفه حقوق
هگل" يافت.
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" هم چنانكه فلسفه در پرولتاريا (اسلحه) مادي خويش را مي يابد ،هم چنان نيز
پرولتاريا در فلسفه اسلحه معنوي خويش را پيدا مي كند .وهمين كه برق اين تفكر در
ژرفاي اين زمين ساده لوحانه خلق بدرخشد ،رهائي آلمانها به انسان تحقق خواهد
يافت ".
همان گونه كه ازگفته ماركس پيداست جايگاه پراتيك سياسي و فعاليت پيشرو
انقالبي از ديدگاه ماركسيسم در اين است كه "در ژرفاي ساده لوحانه"كارگران،
"برق اين تفكر" را بدرخشاند و همين كه چنين كند ،رهائي كارگران بدست خود
كارگران تحقق خواهد يافت .آري ! سياست داريم تا سياست .پرولتاريا به سياست
بعنوان عرصه اي از مبارزه مي نگرد كه از طريق آن قادر به رهائي اقتصادي
خويش است .از همين رواست كه پرولتاريا در سياست حقيقت خود را مي جويد تا
واقعيت واژگونه خود را از بيخ وبن دگرگون سازد .اگر بورژوازي در سياست ،حفظ
موجوديت و تحكيم سيادت اقتصادي خويش را دنبال مي كند ،پرولتاريا در سياست،
نفي و انهدام خود بعنوان يك طبقه مزدور و تحت ستم را مي جويد .پس سياست
براي بورژوازي دروغ ،ريا و سوء استفاده را تداعي مي كند ،در حالي كه پرولتاريا
در سياست تشكل و خودآگاهي طبقاتي خود را مي يابد.
درواقع جوهر مبارزه سياسي كمونيستي دركاشتن بذرآگاهي انقالبي در توده هاي
ستم ديده و انباشت نيرو از اين طريق ،نهفته است .پيشروان انقالبي با توسل به
مبارزه سياسي و افشاگري هاي همه جانبه سياسي ،قصد تجهيز مليونها كارگر و
زحمتكش را به سالح ماركسيسم ـ لنينيسم دارند و با پرورش دادن يك حزب
قدرتمند كارگري مي خواهند نه تنها نهضت كارگري ،بلكه حتي جنبش دمكراتيك
توده اي را نيز تحت رهبري خويش درآورند .كمونيستها مبنا و اساس مبارزه
سياسي خويش را بربسط شعور سياسي و طبقاتي توده ها قرار مي دهند و براين
مبنا اشكال خاص اين مبارزه را درهر شرايطي طرح و حل مي نمايند و برهمين مبنا
نيز به گسترش اين فعاليت و انباشت نيرو مي پردازند .مربوط ساختن مبارزه
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سياسي مستقيما به چگونگي حركات خود بخودي توده ها و گسترش آن براساس
گسترش مبارزات خود بخودي ،راه و روش بورژوازي است.
مباحثات لنين با اكونوميستهاي روسيه در خصوص جايگاه پراتيك سياسي و
وظايف پيشرو كمونيست ،حاوي نكات جالبي است كه تشابهات و همساني هاي
برداشت اتحاديه از مبارزه سياسي را با برداشت اكونوميستهاي روسيه به نحو
كامال بارزي نشان مي دهد.
در روسيه اكونوميستها طرفدار"تبليغات سياسي بر زمينه اقتصادي" بودند ،در
حالي كه لنين بر" توسعه ضروري تبليغات سياسي ،از طريق تهيه افشاگري هاي
همه جانبه سياسي" اصرار داشت .اما بايد ديد كه ريشه تفاوت اين دو برداشت از
مبارزه سياسي در چه بود؟ اكونوميستها از آنجا كه به مبارزه سياسي بمثابه آن
فعاليتي مي نگريستند كه مي بايست موجبات توسعه و تكامل جنبشهاي خود بخودي
كارگران راكه در آنزمان اساسا اقتصادي بود ،فراهم كند ،وظيفه سوسيال دمكراسي
را ،رفتن به ميان كارگران ،شركت در مبارزات اقتصادي آنان ،شفافيت بخشيدن به
مطال بات و خواسته هاي كارگري و متحد ساختن كارگران بر محور اين مطالبات
مي دانستندوبراين باور بودند كه جنبش كارگري دراين مسير است كه جنبه سياسي
مي يايد و درجهت اهداف پرولتاريا تكامل مي يابد .اما برخورد لنين به مبارزه
سياسي و وظايف سياسي كمونيستها كامال متفاوت از برخورد اكونوميستها بود.
لنين مبارزه سياسي را آن عرصه اي از مبارزه مي دانست كه در آن عرصه
سوسيال دمكراسي مي توا نست زمينه شكل گيري و توسعه دائمي و منظم يك
جنبش توده اي كارگري آگاه ،متشكل و مستقل را فراهم كند و لذا لنين مضمون
اساسي فعاليت سوسيال دمكراسي را تبديل حركات خود بخودي توده ها به حركات
آگاهانه مي دانست و براي حصول به چنين مقصودي ،ضروري مي دانست كه
پيشاهنگ انقالبي " سازمان كار افشاي جامع االطراف حكومت مطلقه را از لحاظ
سياسي بعهده خويش " بگيرد و "وظيفه خود را بسط و تكامل آگاهي طبقاتي
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كارگران است انجام" دهد .لنين مرتبا تاكيد داشت كه برمحوراين عمل است كه
كارگران بتدريج و درجريان آن خودآگاهي طبقاتي كسب مي كنند .و يك حزب
قدرتمند سياسي كارگران پرورده شده و تحكيم مي يابد و آماده تصرف قدرت
سياسي مي گردد .از همين طريق است كه جنبش كارگري تحت اتوريته چنين حزبي
متحد شده و توسط آن هدايت مي شود.
در حقيقت تفاوت اين دو برداشت از پراتيك سياسي ريشه در همان" اختالف
عمومي" در مورد "رابطه آگاهي و خود بخودي" داشت .از آنجائي كه اكونوميستها
تصور مي كردند ،كارگران درجريان مبارزات خود بخودي شان قادر به كسب
آگاهي طبقاتي اند ،وظايف سياسي پيشرو را تابعي از حركات خود بخودي كارگران
مي كردند و بر توسعه مبارزات خود بخودي كارگران و متحد ساختن آنها ازهمين
طريق اصرار مي ورزيدند .در مقابل لنين از آنجائي كه براين اعتقاد بود كه كارگران
با تمام قواي خود و به تنهائي قادر به كسب آگاهي طبقاتي نيستند ،مبارزه سياسي
(مبارزه در راه كسب قدرت سياسي) را تابع بسط شعور طبقاتي كارگران مي دانست
و براين امر تاكيد داشت كه در كانون بسط عمليات انقالبي ،ضروري است گسترش
منظم و دائمي افشاگري هاي همه جانبه سياسي به منظور جلب هرچه بيشتر توده ها
به ميدان مبارزه طبقاتي و متحد كردن آنها در مسير تصرف قدرت سياسي قرار
بگيرد .بي جهت نبود كه اكونوميستها لنين را متهم مي كردند كه در ارزيابي از نقش
عامل آگاه مبالغه مي كند ،كه "خواستارمبارزه مستقيم با حكومت است ،بدون اينكه
بسنجند كه نيروي مادي براي اين مبارزه در كجا است"،و لنين پاسخ مي داد" ،همه
كساني كه از "مبالغه در ارزيابي ايدئولوژي" و از افراط در ارزش نقش عنصر آگاه
و غيره سخن مي رانند ،خيال مي كنند كه جنبش صد در صد كارگري بخودي خود
مي تواند ايدئولوژي مستقلي براي خويش تنظيم كند و تنها بايد كارگران "سرنوشت
خود را از دست رهبران خارج كنند" "...
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بدين ترتيب مي توان مالحظه كرد كه ما با دو برداشت از مبارزه سياسي و
وظايف سياسي پيشرو انقالبي روبرو هستيم .يكي مبارزه سياسي را آن عرصه اي
از مبارزه مي داند كه از طريق آن مي توان با ارتقاء شعور طبقاتي كارگران و مجتمع
گردانيدن آنها در درون و پيرامون يك حزب سياسي ،قدرت سياسي را بدست آورد
و ديگري مبارزه سياسي را وسيله اي مي پندارد كه بايد موجبات هرچه بيشتر
فعاليت هاي خود بخودي كارگران و سازمانهاي كارگري را فراهم سازد و ايضا
براين باور است كه ازهمين طريق مي تواند براي كسب قدرت سياسي آماده شود.
برداشت نخست ،برداشت لنين و بلشويكها از مبارزه سياسي و وظايف پيشرو
انقالبي است و برداشت دومي ،برداشت اكونوميستها از مبارزهسياسي و وظايف
پيشرو است.
اكنون با يك قياس ساده و مختصر هم مي توان دريافت كه برداشت اتحاديه از
مبارزه سياسي در ايران هيچ تفاوت اصولي با برداشت اكونوميستهاي روسيه
ندارد .كل بحث اتحاديه درخصوص مبارزه سياسي درايران به اين خالصه مي شود
كه مبارزه سياسي در ايران بايد با توجه به شرايط اقتصادي جامعه و چگونگي
حركات خود بخودي توده ها سازمان يابد .از نظر اتحاديه شكل گيري و توسعه
مبارزه سياسي در ايران دقيقا به چگونگي حركات خود بخودي مربوط است" .بسيج
پرتب و تاب" توده ها كه عمدتا از طريق جنگ مسلحانه طوالني انجام مي گيرد ،بايد
در آنجائي كه تجمع قواي توده اي" براي اين مبارزه " فراهم است آغاز گردد .در
واقع از ديدگاه اتحاديه ضرورت مبارزه مسلحانه طوالني كه آنرا يكي از اشكال
مبارزه سياسي مي داند ،مطلقا از نقطه نظر منحرف ساختن جنبش خود بخودي و
تبديل آن بيك حركت آگاهانه در راستاي تصرف قدرت سياسي ؟ يعني يك كار
ماهيتا سياسي ـ طرح نمي باشد ،بلكه او ضرورت اين عمل را اصوال از خصلت
جنبشهاي خودبخودي وبطريق اولي ازاعوجاج و وابستگي اقتصادي جامعه استنتاج
مي نمايد.
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در حقيقت مرزبندي اتحاديه با اكونوميستهاي روسيه صرفا جنبه صوري دارد و
نه ماهوي .اگر اكونوميستهاي روسيه بدنبال مبارزات اقتصادي كارگران روان بودند
و مبارزه سياسي را تابع اين مبارزات و درخدمت به توسعه آن مي دانستند،
اكونوميستهاي وطني ما بدنبال يافتن طغيان هاي انقالبي مردم در اين يا آن گوشه
كشور پرسه مي زنند و ايضا مبارزه سياسي را تابع اين مبارزات ودرخدمت توسعه
آن مي دانند .اگر اكونوميستهاي روسيه در عرصه سياسي ،سياست ترديونيونيستي
كارگران را نمايندگي مي كردند ،در اينجا اكونوميستهاي ما بزبان گوياي آن خرده
بورژواهاي مستاصل و نااميدي هستند كه رهائي خويش را از چنگال خون آلود
امپرياليسم در طغيانها وانفجارات خودبخودي توده اي مي جويند .خط مشي اتحاديه
كمونيستها نه تنها هيچ قرابتي با خط مشي طبقاتي پرولتاريا كه امر تصرف قدرت
سياسي را از طريق تربيت سياسي و طبقاتي توده ها و متحد گردانيدن آنها برمحور
كس ب قدرت سياسي پيش مي برد ،ندارد ،بلكه در تعارض كامال آشكار با آن قرار
دارد.


ج ـ" دومدل راه انقالب"و تعیین شکل اصلی مبـارزه
مكثي هر چند مختصر بر دو تجربه انقالبي روسيه و چين از آنرو در بحث ما
ضروري واقع شد كه به نظر ما ،دوآليسم خط مشي اتحاديه كمونيستها در خصوص
راه انقالب ،عمدتا ريشه در تفسير اكونوميستي اين جريان از اين دو تجربه انقالبي
دارد .ما در قسمت هاي قبل كوشيديم نشان دهيم كه مبارزه سياسي براي اتحاديه
آن روندي را مجسم مي سازد كه به توسط آن مي تواند امر سرنگوني رژيم را با
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حركات خود بخودي ت وده ها پيوند زند و ضمن انباشت نيرو از اين طريق ،درجهت
كسب قدرت سياسي پيش رود .اين چنين نگرش به مبارزه سياسي ،منطقا در تعيين
شكل اصلي مبارزه يعني آن چارچوب اساسي اي كه مبارزات توده اي انقالبي در
كادر آن بسمت كسب قدرت سياسي بسط مي يابند ،نمي تواند معيار و شاخص خود
را از آن شرايط مادي اخص نكند كه مبارزات خود بخودي توده ها از آن شرايط
مادي نشات مي گيرند .براين اساس است كه اتحاديه مي گويد :اگر شرايط مادي
(شرايط اقتصادي)جامعه اي بطور موزون و هماهنگ رشد يافته است ،جنبش هاي
توده اي برانگيخته از اين شرايط نيز لزوما موزون ،هماهنگ و همزمان گسترش
مي يابند و در "مقاطع تاريخي خاصي" بصورت يك انفجار عظيم توده اي ظاهر
مي شوند .درچنين وضعيتي شكل قهري كسب قدرت سياسي قيام مسلحانه شهري
است .اما اگر برعكس ،شكل تكامل تاريخي جامعه معوج و ناموزون باشد ،شكل
بروز مبارزات توده اي ن يز يقينا ناموزون و معوج است كه چه بلحاظ زماني و چه
بلحاظ مكاني برهم منطبق نمي شوند ،نتيجتا چه در"مقاطع تاريخي خاصي" كه
تضادهادر باالترين حدت و شدت خود قرار دارند و چه در حالت عمومي ،اعتراضات
وحتي طغيانهاي انقالبي مردم ،بصورت مجموعه اي ازهم گسسته ومجزا در مي آيند
كه در اين يا آن گوشه كشور بروز مي يابند .در چنين حالتي شكل "پيشبرد وظيفه
مركزي كسب قدرت سياسي" لزوما از درون جنگ انقالبي درازمدت گذر مي كند.
اين تز كه علت اصلي تمايز "پيشبرد وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي" ـ شكل
اصلي مبارزه ـ در كشورهاي سرمايه داري و كشورهاي تحت سلطه ،در موزوني يا
ناموزوني رشد تاريخي آنها است ،ازاساس بي معني است .كافي است به تجربيات و
آموزشهاي لنين در اين خصوص توجه كنيم تا بي پايه بودن اين تز روشن گردد.
بلحاظ تجربي اگر نمونه روسيه را درنظر بگيريم ،اين كشور در ربع اول قرن
بيستم اگرچه يك كشور تحت سلطه امپرياليسم نبود و اگرچه اقتصادش به آن
مفهومي كه اتحاديه در نظر دارد ،معوج و ناموزون رشد نيافته بود ،اما بهرحال كليت
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اقتصادي آن يك مجموعه اقتصادي بهم پيوسته و بقدر كافي موزون و هماهنگ را
نشان نمي داد و بيشتر از تركيبي از اقتصاديات سرمايه داري ،نيمه فئودالي دهقاني،
كمونهاي روستائي و ...تشكيل مي شد .با اين حال " همه اين واقعيات عيني" كه
بي شك بر مبارزات توده ها بي تاثير هم نبودند ،پرولتارياي آگاه روسيه را از"
پيشبرد وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي" درچارچوب يك مبارزه اساسا سياسي
بمثابه شكل اصلي مبارزه باز نداشت و مانع از آن نگرديد كه به عالي ترين شكل
مبارزه سياسي ،يعني قيام مسلحانه شهري براي كسب قدرت سياسي دست زند .پس
نمونه روسيه ،اگرچه در مقايسه با شرايط تكاملي جامعه تحت سلطه مورد نظر
اتحاديه تفاوتي اساسي دارد ،اما بدليل عدم برخورداري از مختصات جامعه اي بقدر
كافي موزون و هماهنگ بلحاظ اقتصادي ،يك نمونه عيني است كه بطور جدي تز
اتحاديه را درخصوص تعيين شكل اصلي مبارزه براساس رشد موزون يا ناموزون،
به زير سوال مي برد .بعال وه از نقطه نظر تحليلي هم اين تز فاقد هرگونه پشتوانه
تئوريك است .اگر به آثار لنين در اين خصوص توجه كنيم ،مي بينيم كه لنين در
تعيين شكل اصلي مبارزه با حكومت مطلقه مطلقا توجهي به رشد موزون يا ناموزون
جامعه روسيه ندارد .چرا كه رشد موزون (يا ناموزون) جامعه در تعيين شكل
"پيشبرد وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي" و تعيين اينكه ضربه قطعي و
استراتژيك بر حكومت مطلقه لزوما قيام مسلحانه شهري است ،نقش قابل مالحظه اي
نداشته و پارامتر تعيين كننده اي محسوب نمي شوند .همينطور اگر به مقاله " وظايف
سوسيال دمكراتهاي روس" كه تاريخ نگارش آن به سال  87بر مي گردد ،رجوع
كنيم ،در اين مقاله لنين ضمن تشريح تمام جوانب اساسي وظايف عملي سوسيال
دمكراتهاي روسيه يعني"رهبري مبارزه طبقاتي پرولتاريا و متشكل كردن اين مبارزه
درهر دو صورت آن" ،مبارزه سوسياليستي و مبارزه دمكراتيك ،از پاسخ قطعي و
نهائي باين پرسش كه " اين تشكيالت براي وارد آوردن ضربه قطعي بر حكومت
مطلقه به چه وسيله اي متشبث خواهد شد" و اينكه " آيا مثال قيام را ترجيح خواهد
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داد يا اعتصاب توده اي سياسي يا يك شيوه ديگر حمله را" طفره مي رود وحتي
" گفتگوي قبلي درباره اين موضوع و حل مسئله (را) در حال حاضر آئين پرستي
پوچ" مي خواند و تصريح مي كند كه " اين موضوع نظير اين است كه فرضا ژنرالها،
هنوز ارتش نداشته شوراي جنگي تشكيل دهند ،و اما وقتي كه ارتش پرولتاريا با
عزمي راسخ و در زير رهبري سازمان نيرومند سوسيال دمكرات در راه مبارزه
اقتصادي و سياسي خود مبارزه كرد ،آن وقت خود اين ارتش شيوه و وسائل عمل
را به ژنرالها نشان خواهد داد .آن وقت و فقط آن وقت ممكن است مسئله وارد
آوردن ضربه قطعي بر حكومت مطلقه را حل كرد" .حال اگر از لنين سئوال مي شد
كه چرا نمي توان ضربه قطعي برحكومت مطلقه را تا قبل از گرد آوردن ارتش
پرولتاريا تحت رهبري سازمان نيرومند سوسيال دمكرات ،بطور قطعي حل كرد و
اينكه آيا اين امر به روشن شدن رشد موزون يا ناموزون جامعه روسيه مشروط
است ،قدر مسلم لنين با پوزخند مسخره آميزي همين پاسخ را مي داد " :زيرا حل
مسئله همانا منوط است به وضعيت جنبش كارگري ،بوسعت آن ،بآن شيوه هاي
مبارزه كه در جنبش بوجود آمده است ،به خصوصيات تشكيالت انقالبي كه جنبش
را رهبري

مي نمايد ،به روش ساير عناصر اجتماعي نسبت به پرولتاريا و حكومت

مطلقه ،شرايط سياست داخلي و خارجي و خالصه منوط است به هزاران شرط كه
پيشگوئي درباره آن هم محال و هم بي فايده است".
حال كه لنين پيشگوئي درباره چگونگي وارد آوردن ضربه قطعي و نهائي بر
حكومت مطلقه را در زماني كه هنوز ارتش پرولتاريا تحت رهبري سازمان قدرتمند
سوسيال دموكراتيك متحد نشده " ،هم محال و هم بي فايده" مي داند ،پس در
شرايط روسيه " پيشبرد وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي"راچه مي داند و اصوال
برچه اساسي آنرا معين مي سازد .بدون شك لنين در مقاله "وظايف سوسيال
دمكراتهاي روس" كه قصد تشريح سازماندهي ،رهبري و هدايت مبارزه طبقاتي
پرولتاريا را داشت ،نمي توانست از مشخص ساختن چارچوب اساسي مبارزه با
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حكومت مطلقه طفره رود و آنرا هم "هم محال و هم بي فايده" بداند ،چراكه گريز از
تعريف شكل عمده مبارزه خود نوعي رفرميسم است .بهمين جهت است كه لنين در
مقاله فوق الذكر ،زمينه همه جانبه مبارزه اي كه در شرايط روسيه هم ممكن و هم
الزامي بود را به نحو روشن بيان مي دارد و نشان مي دهد كه مبارزه با حكومت
مطلقه اساسا سياسي است و مركز ثقل آنرا هم افشاي همه جوانب حكومت مطلقه
دربرابر وسيع ترين توده هاي مردم تشكيل مي دهد و بدين ترتيب در روسيه
" تبليغات سياسي در بين همه مردم را پايه تمام برنامه ،تاكتيك و كارهاي تشكيالتي
خود قرارمي دهد" .اين تبليغات سياسي كه در هر شرايطي شكل خاصي بخود
مي گرفت ،لنين و بلشويكها را قادر ساخت كه باتوسل به اشكال مختلف مبارزه
سياسي و افشاگري هاي همه جانبه سياسي توده ها را آگاه كنند ،نيروي عظيمي را
انباشت كنند ،يك حزب قدرتمند كارگري را پرورش دهند ،رهبري نهضت كارگري و
جنبش دمكراتيك توده اي را بدست آورند و سرانجام در يك موقعيت انقالبي ضربه
قطعي برحكومت مطلقه را از طريق يك قيام مسلحانه شهري وارد آورند .لنين اساس
ايده خود را در خصوص " پيشبرد وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي" در مقاله
" چه بايد كرد؟ " بدين نحو بيان مي دارد:
" بدين طريق ما به آخرين نظريه اي رسيديم ،كه ما را وادار مي كند بويژه بر سر
نقشه ايجاد سازماني در پيرامون روزنامه سراسر روسيه از طريق كار مشترك در
اين روزنامه عمومي پافشاري كنيم( .منظور برمحور يك عمل اساسا سياسي ـ
توضيح از ما است) ،فقط يك چنين سازماني است كه قابليت انعطاف الزم براي يك
سازمان پيكارجوي سوسيال دمكراتيك يا بعبارت ديگر استعداد هماهنگي فوري
باشرايط كامال گوناگون و سريع التغيير مبارزه را تامين خواهد نمود و توانائي
خواهد داد كه " از يك طرف از جنگ آشكار با دشمني كه از لحاظ نيرو تفوق كامل
داشته و تمام قواي خود را در يك نقطه جمع نموده است ،اجتناب گردد و از طرف
ديگر از عدم چاالكي اين دشمن استفاده شود و در آنجا و در آن لحظه اي كه از همه
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كمتر انتظار مي رود ،بوي حمله گردد" .اشتباه بزرگي بود هرآينه سازمان حزبي
فقط بنا به حساب انفجار يا مبارزه در خيابانها و يا فقط بنا به حساب "سير پيشرو
مبارزه عادي روزمره" بنا مي شد .ما بايد كار روزمره خود را همواره انجام دهيم و
هميشه براي همه چيز آماده باشيم ،زيرا كه پيش بيني تغيير دوره هاي آرامش و
تبديل آن به دوره هاي انفجار در خيلي از مواقع تقريبا غيرممكن است و در موارد
ممكن هم نمي توان از آن براي تجديد ساختمان تشكيالت استفاده نمود .زيرا يك
چنين تبديلي در يك كشور استبداد ي بينهايت سريع انجام مي گيرد و گاهي فقط بيك
تاخت و تاز شبانه فراشهاي تزاري وابسته است .خود انقالب راهم بايد بشكل چند
تغيير و تبديل سريع بين انفجار وآرامش كم و بيش شديد درنظر مجسم كرد ،نه
بشكل يك عمل منفرد .بدين جهت مضمون اصلي فعاليت سازمان حزبي ما و كانون
اين فعاليت بايد كاري باشد كه خواه در دوره قوي ترين انفجار انقالبي و خواه در
دوره آ رامش كامل هم ممكن و هم الزم است ،يعني  :كار تبليغات سياسي كه در تمام
روسيه متحدا صورت گرفته و تمام جهات زندگي را روشن سازد و وسيع ترين
توده ها را درنظر داشته باشد .اين كار هم در روسيه فعلي بدون يك روزنامه براي
سراسر روسيه ،كه خيلي زود بزود منتشر شود ،غيرقابل تصور است ،سازماني كه
بخودي خود در پيرامون اين روزنامه تشكيل مي شود ،يعني سازمان كاركنان اين
روزنامه (كاركنان به معني وسيع كلمه يعني تمام كساني كه براي روزنامه كار مي
كنند) براي همه چيز ،از حفظ حيثيت و اعتبار و ادامه كاري درحزب در لحظه بزرگ
ترين اعمال"ظلم" انقالبي گرفته تا تهيه و تعيين و اجراي قيام مسلحانه همگاني
حاضر و آماده است".
تصورمي كنيم قضيه كامالروشن شده باشد.سوسيال دمكراسي انقالب(بلشويكها)
در روسيه مبارزه باحكومت مطلقه را " خواه در دوره قوي ترين انفجار انقالبي و
خواه در دوره آرامش كامل" ازطريق يك مبارزه اساسا سياسي كه كانون اين
فعاليت را كار تبليغات سياسي تشكيل مي داد و" در تمام روسيه متحدا صورت
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مي گرفت و تمام جهات زندگي را روشن" مي ساخت و وسيع ترين توده ها را
درنظر داشت ،پيش برد .سازماني هم كه بخودي خود پيرامون اين فعاليت كه
بصورت يك روزنامه سراسري متجلي مي شد ،شكل گرفت و گسترش يافت ،يعني
كاركنان اين روزنامه خود را بطور جدي" براي همه چيز از حفظ حيثيت و اعتبار و
ادامه كاري در حزب در لحظه بزرگ ترين اعمال" ظلم" انقالبي گرفته تا تهيه و تعيين
و اجراي قيام مسلحانه همگاني حاضر و آماده" ساخته بود و بدين ترتيب در
روسيه در چارچوب و در كادر يك مبارزه اساسا سياسي و برمحور افشاي همه
جوانب حكومت مطلقه بود كه آن انرژي تاريخي توده ها بتدريج از قوه به فعل درآمد
و سرانجام در قيام مسلحانه شهري منفجر گرديد.
اتحاديه كه سالها دراثرتجربه اندوزياز"آخرين دستاوردهاي بين المللي
پرولتاريا" در تحريف و به ابتذال كشانيدن ماركسيسم تبحر يافته است ،در برخورد
رو در رو با تجربه انقالبي روسيه آشكارا ميان تدارك جنگ و خود جنگ ،ميان كار
سياسي و كار نظامي ،ميان كار ماهيتا سياسي و اشكال خاص آن ،ميان تاكتيكها و
خود استراتژي كلي شكاف مي اندازد و درنهايت قيام كه خود محصول عملكرد يك
روند آگاهانه و در واقع نقطه اوج آن محسوب مي گردد و بيانگر انفجار آگاهي در
مقياس عظيم و توده اي است را محصول انفجارهاي خود بخودي مي داند و
درنتيجه "پيشبرد وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي" از طريق قهر را كه در روسيه
اساسا در قيام مسلحانه شهري تجلي يافت ،فقط در آن خالصه مي نمايد.
همواره گفته اند جنگ ادامه سياست است ،اما بشيوه ديگر .سياست جنگي است
بدون خونريزي و جنگ ،سياستي است كه با خونريزي همراه است .سوسيال
دمكراسي انقالبي در روسيه از آن هنگامي كه درگير فعاليت عملي گرديد ،عمال جنگ
خود را باحكومت مطلقه آغاز كرد .اين جنگ اگر چه در ابتدا بدون خونريزي بود يا
بقول لنين "اعالم جنگ" بود ،اما با اينهمه مسالمت آميز بودن اين جنگ به معناي

 7

مبارزه سیاسی و مبارزه مسلحانه (بحثی پیرامون سازماندهی طبقه کارگر)

عدم شروع جنگ نبود .جنگ سياسي درست در نقطه اوجتكامل خود به سياست
جنگي تبديل گرديد.
در تعيين شكل اصلي مبارزه ،ماركسيستها از آنجائي كه تحوالت انقالبي را از
زاويه مبارزه طبقاتي بررسي مي كنند و معتقدند كه كليه دگرگوني هاي انقالبي در
جامعه از كانال طبق ات و مبارزه طبقاتي انجام مي گيرند ،همواره به مجموعه شرايط
اجتماعي و بويژه سياسي كه كليه فعاليتهاي طبقات اجتماعي را محدود و مشروط
مي كند ،توجه دارند ،چراكه محيط سياسي جامعه آن شرايط اساسي است كه
برشكل مبارزه طبقات ،گسترش و تعميق آن تاثير تعيين كننده اي برجاي مي نهد.
البته اين درست است كه طبقات اجتماعي از درون تضادهاي زندگي اقتصادي شكل
مي گيرند و درعين حال موجوديت و مناسبات عيني آنها توسط همان شرايط
اقتصادي كه از آن هستي يافته اند ،مشروط و معين مي شود .با اين حال حركت
طبقات يعني مبارزه طبقاتي با منفك ساختن خود از قلمرو اقتصاد و با بوجود
آوردن قلمرو سياست گسترش و تعميق اش را ناگزير با مجموعه شرايط سياسي
جامعه گره مي زند .به همين جهت ماركسيستها كه براي آميختن مبارزه سياسي با
امر تشكل و تربيت سياسي توده ها و بوجود آوردن يك جنبش وسيع توده اي آگاه
و مس تقل تحت رهبري پرولتارياي انقالبي در برابر قدرت حاكمه بورژوازي تالش
مي كنند ،در تعيين اشكال مختلف مبارزه سياسي و ازجمله شكل اصلي مبارزه،
شرايط سياسي جامعه را مبناي كار خود قرار مي دهند و در هر شرايطي مشخص
با روشن ساختن شكل عمده سازمان و عمل انقالبي بكار اقدام مي نمايند.
اگر در روسيه پيشاهنگ انقالبي با اتكاء به مبارزه اساسا سياسي با حكومت
مطلقه ،و با استفاده از اشكال مختلف مبارزه سياسي و افشاگري هاي همه جانبه
سياسي توانست "وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي"را بدرستي پيش ببرد و
درهمين راستا ميليونها توده كارگر و زحمتكش را بگرد خود متحد و متشكل سازد
و قدرت سياسي را از طريق قيام مسلحانه شهري بدست آورد ،اين دقيقا به شرايط
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سياسي منتزع شده از اوضاع اقتصادي جامعه و بويژه صف بندي طبقات اجتماعي
و خصلت مبارزه ميان طبقات موجود در جامعه روسيه برمي گشت .چنين شرايط
عيني بود كه ب لحاظ سياسي وضعي را آفريد كه پيشاهنگ انقالبي توانست بدين
طريق فعاليت انقالبي را شكل داده و توسعه بخشد.
در اين خصوص مائوتسه دون نيز نكته قابل مالحظه اي را بيان مي دارد كه بنظر
ما ذكر آن در اين جا بيهوده نيست .مائو در مقاله "مسائل جنگ و استراتژي" با
زباني بسيار ساده ،آنقدر عامه فهم كه براي ذهن اتحاديه نيز قابل درك است ،ضمن
مقايسه "دو مدل راه انقالب" علت تمايزات آنها را روشن مي نمايد .مائو مي نويسد:
" وظيفه مركزي و عالي ترين شكل انقالب تصرف قدرت بوسيله نيروهاي مسلح،
يعني حل مسئله از طريق جنگ است .اين اصل انقالبي ماركسيستي ـ لنينيستي در
همه جا ،چه در چين و چه در كشورهاي ديگر ،صادق است .
معذالك در حالي كه اصل يكي است ،اشكال اجراي آن از طرف حزب پرولتاريا
برحسب شرايط مختلف گوناگون است .در كشورهاي سرمايه داري ،صرف نظر از
دوران فاشيسم و دوران جنگ ،شرايط از اين قرارند :در درون كشور ديگر رژيم
فئودالي وجود ندارد ،رژيم دمكراسي بورژوائي برقرار است ،اين كشورها در
مناسبات خارجي خود زيرستم ملي نيستند ،بلكه بر ملتهاي ديگر ستم روا مي دارند.
باتوجه باين خصوصيات ،وظيفه حزب پرولتاريا در كشورهاي سرمايه داري عبارت
از اين است كه طي ي ك دوران طوالني مبارزه قانوني كارگران را آموزش و پرورش
دهد و نيرو مجتمع سازد و بدين ترتيب خود را براي سرنگون ساختن نهائي
سرمايه داري آماده نمايد .مسائلي كه در اين كشورها مطرح اند ،عبارتند از :مبارزه
قانوني طوالني ،استفاده از تريبون پارلمان ،اعتصابات اقتصادي و سياسي،
سازماندهي سنديكاها و آموزش كارگران .در اين كشورها شكل سازمان قانوني
است .شكل مبارزه خونين نيست (از طريق جنگ نيست )  ...جنگي كه اين احزاب
مي خواهند ،جنگ داخلي است كه آنرا تدارك مي بينند .اما تا زماني كه بورژوازي
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واقعا ناتوان نگردد ،اكثريت عظيم پرولتاريا براي اقدام به قيام مسلح و جنگ مصمم
نشود ،تازماني كه توده هاي دهقاني آماده نباشند داوطلبانه به پرولتاريا ياري
برسانند ،اين قيام و اين جنگ نبايد برپاشود ...اين است آنچه كه انقالب اكتبر روسيه
برآن صحه گذاشته است .در چين وضع طور ديگري است ،ويژگيهاي چين در اين
است كه كشور مستقل و دمكراتيك نيست ،بلكه نيمه مستعمره ـ نيمه فئودالي است.
در داخل آن رژيم دمكراتيك مستقر نيست ،بلكه ستم فئودالي حكمفرما است.
كشوري است كه در مناسبات خارجي خويش ازاستقالل ملي برخوردارنيست ،بلكه
زير يوغ امپرياليسم قرار دارد .از اين جهت در چين پارلماني كه بتواند مورد استفاده
قرار گيرد ،نيست و حق قانوني تشكيل اعتصابات كارگري هم وجود ندارد ،دراينجا
وظيفه حزب كمونيست علي االصول اين نيست كه مبارزه قانوني طويل المدتي را از
سربگذارند تا به قيام و جنگ برسد و يا نخست شهرها را تصرف كند و سپس دهات
را ،بلكه برعكس اين است ...
تمام اينها نشان دهنده تفاوتهائي است كه ميان چين و كشورهاي سرمايه داري
وجود دارد .در چين شكل عمده مبارزه جنگ و شكل عمده سازمان ارتش است.
ساير تشكلها مانند سازمانهاي توده اي و مبارزه توده ها نيز بسيار مهم و واقعا 
ضرورند و در هيچ حالتي نمي توان از آنها صرف نظر كرد ،ولي بدون شك همه 
آنها بخاطر جنگ اند"...
همانطور كه مشاهده مي كنيم مائو كه از نظرگاه يك ماركسيست ـ لنينيست به
مسائل انقالب مي نگرد ،شرايطي را مبناي اتخاذ تعيين شكل" پيشبرد وظيفه مركزي
كسب قدرت سياسي" قرار مي دهد كه عامل اساسي در امر انكشاف مبارزه طبقاتي
است ،يعني شرايط سياسي جامعه ! مائو ضمن نشان دادن تمايزات پايه اي ميان
جامعه چين و جوامع سرمايه داري ،تفاوتهاي اساسي شرايط مبارزه طبقاتي ميان
آنها را نيز روشن مي نمايد و تصريح مي كند كه در جوامع سرمايه داري برخالف
چين ،از آنجائي كه در اين كشورها ديگر رژيم فئوداليسم وجود ندارد و دمكراسي
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بورژوازي برقرار است و نيز در مناسبات خارجي خود نيز زير ستم ملي نيستند،
يك وضعيت عيني طبقاتي و يك شرايط سياسي عيني در مبارزه طبقاتي پديد مي آيد
كه خواه ناخواه برشكل" پيشبرد وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي" تاثير اساسي
برجاي مي گذارد .درچنين شرايطي وظيفه حزب پرولتاريا اين است كه طي يك
دوران طوالني مبارزه قانوني يعني مبارزه اساسا سياسي ،كارگران را آموزش و
پرورش داده ،نيرو مجتمع سازد و بدين طريق خود را آماده سرنگون ساختن نهائي
سرمايه داري كند .بدين ترتيب پس از سپري شدن دوره تدارك جنگ و شكل گيري
موقعيت انقالبي در جامعه يعني شرايطي كه حزب پرولتاريا قادر گرديده است ،رژيم
بورژوائي را از ادامه حكومت ناتوان كند ،اكثريت عظيم پرولتاريا را براي اقدام به
قيام مسلح مصمم و آماده كند ،توده هاي دهقاني ر ا به حمايت از پرولتاريا جلب كند،
است كه قيام مسلحانه براي كسب قدرت سياسي برپا مي گردد .مائو سپس ادامه
مي دهد كه " در چين وضع طور ديگري است " بعبارت ديگر شكل "پيشبرد وظيفه
مركزي كسب قدرت سياسي" در چين درمقايسه با جوامع سرمايه داري متفاوت
است .چرا كه درچين رژيم نيمه مستعمره ـ نيمه فئودال برقرار است كه به نحو
اجتناب ناپذيري يك وضعيت عيني طبقاتي و يك شرايط خاص از مبارزه طبقاتي را
ايجاد مي كند " .از اين جهت در چين پارلماني كه بتواند مورد استفاده قرار گيرد"
وجود ندارد و از "حق قانوني تشكيل اعتصابات كارگري" هم اصال نبايد سخن گفت
و بنابراين راه حزب كمونيست هم اين نيست كه به مبارزه قانوني يعني به مبارزه
اساسا سياسي برعليه دولت مركزي دست زند و با انباشتن نيرو از اين طريق خود
را براي قيام و جنگ آماده سازد .چرا كه شرايط وسيعا و شديدا قهرآميز ،هرگونه
فعاليت اساسا سياسي و كار آزاد را ناممكن مي سازد .بنابراين تحت چنين شرايطي
از اوضاع سياسي ،وظيفه پيشاهنگ انقالبي اين است كه ازهمان آغاز باتوسل به
حادترين شكل مبارزه انقالبي يعني مبارزه مسلحانه بكار اقدام نمايد و نيروهايش را
عمدتا در سازماني كه قادر به ادامه حيات و ضامن ادامه كاري اين مبارزه است،
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يعني ارتش خلق جمع كند .بهمين دليل است كه مائو مي گويد " در چين شكل عمده
مبارزه جنگ و شكل عمده سازمان ارتش " مي گردد.
در چين برخالف روسيه ،جز درهمان دوره هاي اوليه قبل از كودتاي چيانكاي
چك،مبارزه سياسي براساس مبارزه مسلحانه طوالني سازمان يافت.حزب كمونيست
چين " وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي " را برمحور مبارزه مسلحانه طوالني كه
در كانون آن كار سياسي ـ نظامي و افشاگري هاي همه جانبه سياسي ـ نظامي قرار
داشت ،چه در سخت ترين دوره تهاجمات دولت مركزي و جنگهاي داخلي و چه در
دوره جنگهاي امپرياليستي و جنگ ضدژاپني و چه در شرايط طغيان هاي انقالبي
مردم ،پيش برد .فعاليتي كه درچين متحدا صورت مي گرفت و درعين گسترش منظم
خود ،تمام جهات زندگي را روشن مي ساخت ووسيع ترين توده هاي مردم را مورد
خطاب قرار مي داد .سازمانهائي هم كه بخودي خود پيرامون اين فعاليت و اين عمل
آگاهانه انقالبي شكل گرفته و تحكيم يافتند ،يعني كاركنان ارتش توده اي ،بمثابه ابزار
اصلي اجراي وظايف سياسي انقالب و حزب كمونيست بمثابه ابزار اصلي و تعيين
كننده رهبري كل انقالب و جبهه واحد ضدامپرياليستي ،خود را براي همه چيز ازحفظ
حيثيت و اعتبار و ادامه كاري درحزب و ارتش توده اي درلحظه اعمال بزرگ ترين
تهاجمات ضانقالبي و جنگهاي داخلي گرفته تا جنگ مقاومت ضدژاپني و تهيه و
اجراي تهاجمات استراتژيك بمنظور وارد آوردن ضربه نهائي و قطعي بر حاكميت
امپرياليستي ـ نيمه فئودالي،حاضر و آماده مي ساختند.
بدين ترتيب راه انقالب در روسيه و چين از اين نظر مي تواند دو مدل راه انقالب
محسوب گردد ،كه در يكي مبارزه سياسي يعني مبارزه در راه كسب قدرت سياسي،
اساسا سياسي بود كه برپايه افشاگري هاي همه جانبه سياسي پيش مي رفت و در
ديگري اساسا مسلحانه بود كه بر افشاگريهاي همه جانبه سياسي ـ نظامي قرار
داشت .دريكي انرژي انقالبي توده ها درجريان عمل آگاهگرانه سياسي و ازطريق
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اشكال مختلف مبارزه سياسي از قوه به فعل درآمد ،بتدريج رشد نمود و سرانجام
در قيام هاي مسلحانه شهري منفجر شد و در ديگري انرژي انقالبي توده ها در حين
عمل مسلحانه طوالني با بردن آگاهي انقالبي بميان توده ها بكار گرفته شد و طبعا
آن خصلت انفجاري سابق را نداشت.
خالصه کنیم :
اكنون اگر راه انقالبي راكه اتحاديه طرح مي كند ،دركليت آن و باتوجه به پشتوانه
هاي تئوريك آن درمجموع درنظر گيريم ،بخوبي مي توان فهميد كه چرا اين خط
مشي ماهيتي اكونوميستي دارد و دوآليسم آن دركجاست.
اساس مسئله قبل ازهرچيز باين انحراف پايه اي مربوط مي گردد كه اتحاديه
كمونيستها كل مسئ له انقالب را از موضعي كامال اكونوميستي و ازنظرگاه نيروهاي
بورژوا ـ ناسيوناليستي جنبش ضد امپرياليستي ايران طرح مي نمايد ،بدين معني كه
هدف انقالب را مستقيما از شرايط اقتصادي جامعه استنتاج مي كند .اتحاديه كه اين
هدف را درساختن ايراني "مستقل و موزون" مي بيند ،ناگزير است با بخط كردن
طبقات اجتماعي در ارتباط با اين هدف و تبديل نمودن آنها به ابزارهاي اقتصاد ،به
ارزيابي از موق عيت و نقش هريك از طبقات اجتماعي ،در پروسه تحقق اين هدف
بپردازد .مشكالت و مسائل اتحاديه در تحقق اهدافش در اين خالصه مي شود كه
"باقطع بندهاي اين جامعه با امپرياليسم ،چگونه سازمان توليد اجتماعي را بنا خواهد
نمود ،با صنايع وابسته كه طبقه كارگر در ارتباط با آن رشد يافته ،چه خواهد كرد،
باجمعيت اضافه در شهرها ،چه برخوردي خواهد داشت ،با بوروكراسي عظيم
شهرها كه در نتيجه نيازهاي امپرياليسم شكل گرفته اند  ،چه معامله اي خواهد
نمود...؟"
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روشن است طرح كل مسئله انقالب از موضع اكونوميستي ،خواه ناخواه اتحاديه را
به آنجا مي كشاند كه درقلمرو سياست ديگر با چهره اي تماما بورژوائي ظاهر شود.
حركت اكونوميستي اتحاديه در عرصه مبارزه سياسي ،در جستجوي وي براي
يافتن حركات خود بخودي و طغيان هاي اعتراضي توده ها و تالش براي هماهنگ
شدن با اين تجمعات خودبخودي و انباشتن نيروي خودبخودي درجهت تحقق
اهدافش انعكاس مي يابد .بي جهت نيست كه تمام توجه اتحاديه در توضيح و تشريح
استراتژي اش بآن شرايطي معطوف است كه زمينه مادي بروز جنبشهاي
خودبخودي وتجمعات خودبخودي توده هارا فراهم مي آورد ،يعني شرايط اقتصادي
جامعه ! ازنظر اتحاديه در پرتو روشن شدن شرايط اقتصادي جامعه است كه نه
تنهامستقيما اهداف انقالب ،بلكه حتي چگونگي تصرف قدرت سياسي نيز روشن
مي گردد .بدين معني كه اگر اقتصاد جامعه اي موزون و مستقل رشد يافته است،
طبعا اوضاع عيني انقالب در مقياس وسيع و سراسري پخته وآماده مي شود ،طغيان
انقالبي مردم نيزدربعدي گسترده وبطورهماهنگ وموزون ظاهر مي گردد و بنابراين
كسب قدرت سياسي از طريق قهر بصورت يك قيام مسلحانه شهري است و وظيفه
انقالبيون هم تا فرارسيدن اين "مقطع تاريخي خاص" كار سياسي ـ تشكيالتي است.
اما اگر اقتصاد جامعه اي بطور ناموزون و وابسته رشد يافته باشد ،اوضاع عيني
انقالبي در مقياس وسيع بطور همزمان پخته و آماده نمي شود ،طغيان هاي انقالبي
مردم هم نه بطور گسترده و هماهنگ ،بلكه در اين يا آن گوشه كشور تظاهر مي يابد
و بنابراين درچنين شرايطي "پيشبرد وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي" از طريق
قهر از درون مبارزه مسلحانه طوالني و آزادسازي مناطق مي گذرد .مضاف براين
هرآينه در جوامع اخير شهرها رشد قابل مالحظه اي كرده باشند ،ضروري است كه
در پروسه كسب قدرت سياسي به مبارزه مسلحانه طوالني بمثابه پروسه تدارك و
آمادگي براي سازماندهي قيام مسلحانه شهري نگريسته شود.
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مسلم است استراتژي اي كه دقيقا در پي تحقق اهداف نيروهاي بورژوا ـ
ناسيوناليستي حركت مي كند و درعين حال براي فريفتن توده ها و تبديل آنها به
ابزارهاي اجرائي خويش خود را نيز به لباس ماركسيسم مي آرايد ،در تهيه پشتوانه
تئوريك براي خويش ،ناگزير به تحريف تجربيات انقالبي تاكنوني نيز مي گردد.
اتحاديه در برخورد با تجربه انقالبي روسيه نخست مي كوشد ،آن عمل آگاهانه
انقالبي كه طي آن انرژي انقالبي توده ها از قوه به فعل درآمد ،بتدريج رشد كرد و
در قيامهاي مسلحانه شهري منفجر گرديد ،را از محتواي واقعي اش تهي گرداند،
بطوري كه بتواند قيام مسلحانه شهري در روسيه را كه بيان يك انفجارآگاهانه
توده اي و تاكتيكي بود كه براي تصرف قدرت سياسي اهميت استراتژيك داشت و
تحت رهبري و هدايت دقيق بلشويكها ،بطور دقيق و حساب شده از آن استفاده
گرديد ،بيشتر بصورت انفجار خود بخودي توده ها جلوه گر سازد .و مهمتر اينكه با
تبديل ساختن اين تاكتيك بعنوان استراتژي بلشويكها ،مي كوشد كل پروسه انقالب
در روسيه را مخدوش و مبهم سازد .در برخورد با انقالب چين نيز اتحاديه با
همطراز قر اردادن قيام مسلحانه شهري وجنگتوده اي طوالنيدرواقع عمل مسلحانه
طوالني را كه پايه استراتژي و تاكتيك انقالب چين بود ،با انفجارات خود بخودي
توده اي البته در اشلي كوچك تر برهم منطبق مي سازد تا اين نتيجه را منطقي جلوه
دهد كه مبارزه مسلحانه توده اي و جنگ خلق همان قيام مسلحانه شهري است ،البته
با اين تفاوت كه در بعدي محدود و در مكاني متفاوت يعني ابتدا از مناطق روستائي
آغاز مي گردد.
در حقيقت اتحاديه كمونيستها تز بي معني تبيين شكل اصلي مبارزه از روي رشد
موزون يا ناموزون و شيوه بروز حركات خود بخودي توده ها براساس آنرا از آنرو
اختراع مي كند تا با سنگر گرفتن در پشت اين تز ،مشي اكونوميستي خود را ،مشي
توده اي ـ انقالبي جلوه دهد و از درگيرشدن مستقيم باحكومت مطلقه و دست و
پنجه نرم كردن با مسائل و مشكالت كار انقالبي اجتناب ورزد .استفاده از فرصتها و
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بهره گيري از طغيان هاي انقالبي مردم كه اتحاديه سراسر مقاله اش را باتوصيف
آن مي آرايد و آنرا پايه استراتژي و تاكتيك خود قرار مي دهد ،چيزي جز بيان يك
فرصت طلبي محض نيست.
اتحاديه نمي خواهد و يا شايد هم نمي تواند بفهمد كه براساس استفاده از فرصتها
هرگز نمي توان به پيشرو انقالبي توده ها تبديل شد ،چراكه سود جستن از فرصتها
امري صرفا تاكتيكي است و اگرچه براي گسترش كار انقالبي نيز بسيار با اهميت
مي باشد ،اما براي تبديل شدن به پيشرو واقعي انقالب ونه دنباله رو توده ها ،پيروي
از يك سياست اصولي و برخوردار بودن از يك خط مشي متين پرولتري ضرورت
حتمي دارد .با پرسه زدن در اين وآن گوشه كشور به منظور يافتن طغيان هاي
انقالبي مردم و هماهنگ كردن خود با اين طغيانها و هدايت آنها بسمت برپائي جنگ
انقالبي كه آشكارا مبين گام برداشتن بدنبال جنبش است ،نمي توان به پيشرو واقعي
توده ها مبدل شد .براي ايفاي نقش پيشرو واقعي انقالب بايد قبل از هرچيز شكل
عمده مبارزه با حكومت مطلقه را روشن ساخت و با افشاي همه جوانب رژيم منفور
در برابر توده هاي مي ليوني ،يك جنبش سياسي در تقابل با قدرت حاكمه دولتي برپا
ساخت .تنها برمحور اين عمل است كه مي توان جنبش توده اي را درجهتكسب
قدرت سياسي سازمان داد و هدايت كرد.




د ـ طرح درست مسئله
در طرح درست مسئله راه انقالب در ايران ،هدف ما بازگوئي نظرات خودمان
نيست ،چه اين نظرات به تفصيل و بادقت كافي در مقاله "مبارزه مسلحانه ـ هم
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استراتژي ،هم تاكتيك" توسط رفيق احمدزاده بيان گرديده است .معهذا از آنجا كه
اپورتونيستها (وازآن جمله اتحاديه كمونيستها) دير زماني است سعي در تحريف اين
نظرات و تهي ساختن آن از محتواي واقعي اش را دارند ،ما نيز براي افشاي هرچه
بيشتر اين تحريفات الزم ديديم ،در اين قسمت مقاله ،مستقيما با زبان خود رفيق
احمدزاده ،كه نزديك به  0سال پيش اين نظرات را بيان داشته و طبعا مهر زمان
خود را باخود حمل مي نمايد ،سخن بگوئيم و تنها برخي جابجائي ها و افزودن
برخي توضيحات را الزم دانستيم.
رفيق احمدزاده مسئله را بدين شكل طرح مي كند:
" اصوال وظيفه پيشرو چيست ؟ مگر نه اين است كه وظيفه اي كه تاريخ بر عهده
رزمندگان پيشرو انقالب نهاده است ،اين است كه از طريق عمل آگاهانه انقالبي و
ايجاد ارتباط باتوده ،در حقيقت نقبي به قدرت تاريخي توده بزند و آن چه را كه
تعيين كننده سرنوشت نبرد است ،وسيعا به ميدان مبارزه واقعي و تعيين كننده
بكشاند؟ هرچه شرايط پيچيده تر باشد ،هرچه قدرت سركوب كننده دشمن بيشتر
باشد ،هرچه انقالب بيشتر در دستور روز قرار داشته باشد ،طبيعي است كه عمل
نقب زني دشوارتر خواهد شد .اين حكم اساسا درست است كه هرگاه آگاهي انقالبي
توده ها را ف راگيرد ،برزمينه شرايط مادي توده ها ،بيك نيروي مادي عظيم تبديل
خواهد شد ،تنها نيروئي كه قادر است جامعه را دگرگون كند ،اما مسئله هميشه اين
بوده كه اين آگاهي چگونه بايد به ميان توده ها برده شود ،چه سازمانها و وسائلي
بايد اين آگاهي را به ميان توده ها ببرند ،و از طريق كدام اشكال سازماني ،و اتخاذ
چه شيوه هائي از مبارزه مي توان انرژي انقالبي توده ها را درمسير درست ،در
مسيري كه به پيروزي انقالب ،به سرنگوني ارتجاع ،به تصرف قدرت سياسي منجر
مي شود ،انداخت و هدايت كرد؟"
درواقع رفيق احمدزاده با علم براين حقيقت كه راه انقالب بكار ماهيتا سياسي
مربوط است ومسئله اساسي " هميشه اين بوده كه اين آگاهي چگونه بايد به ميان
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توده ها برده شود ،چه سازمانها و وسائلي بايد اين آگاهي را بميان توده ها ببرند ،و
ازطريق كدام اشكال سازماني ،واتخاذ چه شيوه هائي ازمبارزه مي توان انرژي
انقالبي توده ها را در مسيري درست ،درمسيري كه به پيروزي انقالب ،به سرنگوني
ارتجاع ،به تصرف قدرت سياسي منجر مي شود ،انداخت و هدايت كرد" مي كوشد
راه انقالب در ايران را مشخص سازد .بعبارت ديگر در شرايط ايران پيشاهنگ
انقالبي چه شكل از عمل انقالبي و سازمان انقالبي را بايد برگزيند ،تا از طريق آن
قادر به "پيشبرد وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي" گردد.
" در شرايطي كه رژيم پليس و اختناق كوشش مي كند و دراين كوشش موفق هم
شده است كه رابطه ميان روشنفكران خلق و خلق را قطع كند ،در شرايطي كه
هيچ گونه رابطه اي ميان اعتصابيون وجود ندارد ،در شرايطي كه ترور و اختناق
توده ها را ازهرگونه حركت چشمگير انداخته ،در شرايطي كه همين اختناق و
سركوب مداوم توده ها را نسبت به مبارزه بدبين كرده و آنها را از پذيرفتن هرگونه
فكر سياسي كه بنظر آنها هيچ راه نجاتي را نشان نمي دهد ،گريزان كرده ،در
شرايطي كه رژيم مي كوشد هرگونه جنبش توده ها را درنطفه خفه كند ،آيا "مبارزه
مخصوص" با پليس سياسي الزم است؟آيا اينكار را توده مي تواند انجام دهد؟ آيا از
توده مي توان انتظار داشت كه ماهيت پوشالي رژيم را بشناسد و يا خود در جريان
تجربه خود درك كند؟در شرايطي كه قدرت سركوب كننده رژيم عده اي از
روشنفكران "انقالبي" را واداشته است كه درنده خوئي اين جوجه ببر كاغذي را به
عدم آمادگي شرايط عيني و رشد ناكافي تضادها نسبت دهند ،و پوشالي بودن آنرا
ازنظر دور بدارند ودرك نكنند كه درست همين قدرت سركوب كننده ارتش ضدخلقي،
عمده ترين عامل بقاء سلطه امپرياليستي است ،توده چگونه مي تواند برقدرت
تاريخي خود واقف شود ( .توده اي كه نمي پرسد چرا بايد مبارزه كرد ،بلكه
مي پرسد ،مي توان مبارزه كرد؟ مي پرسد چگونه مي توان در برابر قدرت سهمگين
رژيم مقاومت كرد؟) ،چگونه مي توان آن مبارزه اي راكه درتاريخ جريان دارد،
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مبارزه اي كه ضرورتهاي تاريخي پيروزي آنرا تضمين كرده اند ،مبارزه اي كه
ريشه اش در بطن شرايط مادي زندگي خود توده ها است ،مبارزه اي راكه درعمل
آگاهانه پيشقراوالن انقالبي انعكاس يافته ،مبارزه اي را كه در جنبشهاي پراكنده و
جرقه وار توده ها ا نعكاس يافته ،مبارزه اي راكه در شرايط استبداد سنگين و اختناق
مداوم گاه خصلت انفجاري پيدا كرده و دفعتا نيروي عظيمي از توده هارا به خيابان
مي كشاند و يكبار چون شعله اي زودگذر خاموش مي شود ،عمال به توده ها نشان
داد؟ چگونه مي توان آن جرياني را بنانهاد كه درمسير آن توده برخود ،برمنافع
واقعي خود ،برقدرت سهمگين و شكست ناپذيرخود واقف شود وبجريان مبارزه
كشانده شود؟ چگونه مي توان درآن سد عظيم قدرت سركوب كننده كه اختناق و
سركوب مداوم ،عقب ماندن رهبري و عدم توانائي پيشرو در ايفاي نقش خود،
باالخره تبليغات جهنمي رژيم متكي برسرنيزه ميان روشنفكران خلق وخلق ،ميان
توده و خود توده ،ميان ضرورت مبارزه توده اي و خود مبارزه توده اي ،برپا
داشته ،شكاف انداخت و سيل خروشان مبارزه توده اي را جاري كرد؟
تنها راه ،عمل مسلحانه است".
ضرورت عمل مسلحانه ماهيتا سياسي وسازمانسياسي ـ نظامي انقالبيون

"

اساسا براين واقعيت متكي است كه عامل بقاء سلطه امپرياليستي عمدتا ماشين
سركوب نظامي و قهرآميز است و هم چنين براين واقعيت متكي است كه شيوه هاي
ابقاء اين سلطه هرگونه مبارزه رفرميستي را نه تنها بي اهميت كرده اند ،بلكه ناممكن
ساخته اند" ،درنتيجه" ضرورت نقش آگاهانه و عمل فعال پيشرو انقالبي درست
بدليل نقش روزافزون عامل آگاه ضدانقالب نه كمتر ،بلكه بيشتر شده است .اينك
پيشرو تنها باتوسل به حادترين شكل عمل انقالبي ،يعني عمل مسلحانه و خدشه دار
كردن آن سد عظيم مي تواند آن مبارزه اي را كه در تاريخ جريان دارد ،بتوده ها
بنماياند ...بايد در عمل نشان داد كه قهر ضدانقالبي را مي توان شكست داد ،بايد
نشان داد كه ثبات و امنيت فريبي بيش نيست .در جريان اين عمل است كه آن انرژي
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تاريخي توده ها كه درپشت اين سد عظيم قدرت سركوب كننده انباشته شده ،اما
ساك ت و ساكن است ،بتدريج جريان يافته و درهمين جريان است كه توده بتدريج و
در بطن مبارزه مسلحانه طوالني ،برخود ،برنقش تاريخي و برقدرت شكست ناپذير
خود آگاهي پيدا مي كند".
رفيق احمدزاده تجربيات انقالبي روسيه و چين را بررسي مي نمايد و نشان
مي دهد كه در آنجا پيشرو انقالب چگونه توانست " نقبي برقدرت تاريخي توده ها
بزند" و انرژي انقالبي آنها را به مسير واقعي مبارزه بكشاند .او مي نويسد:
" واما اگر در روسيه الزم بود كه سازماني از انقالبيون حرفه اي ،اساسا با توسل
به اشكال مختلف مبارزه سياسي و افشاگري هاي همه جانبه سياسي اين عمل را
انجام دهد ،در چين و ويتنام الزم شد كه اين اعمال اساسا با توسل به عالي ترين
شكل مبارزه ،يعني مبارزه مسلحانه انجام پذيرد .اگر در روسيه موقعي مي توان
دست به قيام مسلحانه زد كه توده ها وسيعا امكان زندگي در شرايط موجود را نفي
كرده و عمال طالب تغيير آن گردند ،و نيز حكومت هم نتواند بشيوه هاي سابق
حكومت كند ،و اين طلب تغيير ،و اين عدم امكان حكومت بشيوه هاي سابق ،درست
درطي يك جريان مبارزه اقتصادي ـ سياسي حاصل شده و بدين ترتيب اين حكم
مصداق پيدا مي كند كه توسل به قيام مسلحانه ،بي آنكه از قبل توده هاي وسيع،
درجريان تجربه سياسي خود به صحت اين عمل اعتقاد پيدا كرده باشند ،عملي است
پيش از وقت .اين حكم مصداق پيدا مي كند كه دعوت به قيام و طرح يك شعار خاص
مثال "حكومت بدست شوراها" هرگاه كمي دير يا زود مطرح شود ،موجب شكست
قيام خواهد بود .اگر در شرايط روسيه ،انرژي تاريخي توده ها ،در يكرشته مبارزات
اساسا اقتصادي و سياسي بتدريج از قوه بفعل درآمده ،بتدريج شكل گرفته و در
قيام هاي مسلحانه منفجر مي شوند ،درچين ،انرژي انقالبي توده ها درست درجريان
بردن آگاهي انقالبي بميان توده ها ،درست درحين عمل مسلحانه طوالني بكارگرفته
مي شود ،و درنتيجه آن خصلت انفجاري سابق را ندارد.
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بدين ترتيب قيام مسلحانه شهري ،تبديل به مبارزه مسلحانه توده اي طوالني
مي شود ،و انرژي انقالبي توده ها بتدريج وارد ميدان كارزار تعيين كننده مي شود.
بدين ترتيب ارتش توده اي ،نيروي "تبليغاتي مسلح ،هم هست".
رفيق احمدزاده سپس براي آنكه " تفاوت شرايط دمكراتيك يا نيمه دمكراتيك،
شرايط كار سياسي صرف را با شرايط ديكتاتوري وسيعا وشديدا قهرآميز ،شرايطي
كه به توده هاي شهري ودر راس آنها پرولتاريا ،و بطريق اولي بتوده هاي روستائي،
هيچكدام امكان هيچگونه تشكلي را نداده" يعني تفاوت شرايطي كه مبارزه با حكومت
مطلقه اساسا سياسي است و شرايطي كه مبارزه با حكومت مطلقه اساسا مسلحانه
مي گردد را نشان دهد ،مي نويسد:
" اگر در روسيه " افشاگري هاي سياسي خود بخود يكي از وسايل تواناي (تاكيد
از احمدزاده) متالشي ساختن رژيم متخاصم و يكي از وسايل جدا نمودن متفقين
تصادفي يا موقتي ازدشمن ويكي ازوسايل كاشتن تخم نفاق وعدم اعتماد بين شركت
كنندگان دائمي حكومت مطلقه است " (چه بايد كرد؟) ،در اينجا ،در شرايط كنوني،
تنها افشاگري هاي سياسي ـ نظامي ،تنها عمل مسلحانه ماهيتا سياسي است كه
وسيله تواناي " متالشي ساختن رژيم " است .تنها عمل مسلحانه سياسي ـ نظامي
است كه مي تواند به تضادهاي دروني بوروكراسي حاكم شدت بخشد .اگر در
روسيه " آن طبقه اجتماعي كه اعالن جنگ مي دهد تا شروع به جنگ نمايد ،هرچه
پرجمعيت تر و مصمم تر باشد بهمان نسبت نيز اين اعالن جنگ اهميت معنوي
بيشتري كسب مي نمايد" (چه بايد كرد؟) ،امروز در اينجا اعالن جنگ خود جنگ
است ،اين دو جدائي ناپذيرند .اهميت معنوي جنگ وابسته است به پيشرفت مادي آن،
و پيشرفت مادي آن وابسته است به پيشرفت معنوي آن .هرچه دشمن بيشتر ضربه
بخورد ،بيشتر متالشي شود ،نيروي سياسي بيشتر رشد مي كند ،اهميت معنوي آن،
جاذبه توده اي آن بيشتر مي شود .و اين امر موجب تقويت مادي نيروي سياسي ـ
نظامي مي شود".
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بدين ترتيب:
" مي بينيم كه صحبت برسر انگيزه ها ،هدفهاي سياسي جنبش نيست ،صحبت
برسر اين نيست كه بايد كار توده اي كرد يانه ،مسئله برسر اين است كه از طريق
كدام اشكال عمل و سازمان مي توان توده ها را مورد خطاب قرار داد و آنها را به
مبارزه جلب كرد .بايد دقيقا توجه داشت كه بسته به شرايط مختلف ،كار ماهيتا
سياسي مي تواند شكل صرفا سياسي داشته باشد ،مي تواند كار سياسي ـ نظامي
باشد ،و يا مي تواند صرفا يك كار نظامي باشد".
رفيق احمدزاده باالخره نتيجه مي گيرد:
"ما چكار بايد بكنيم؟ در برابر جنبش كمونيستي ايران چه راهي قرار دارد؟ جنبش
كمونيستيچگونه ميتواند خود را به پيشروواقعي مبارزهضدامپرياليستي خلق
مبدل سازد؟چگونه مي تواند خودرا ازگنداب محيط روشنفكري كه اساسا در آن
گرفتار است ،بيرون بكشد و با توده ها ارتباط عميق برقرار كند؟ جنبش كمونيستي
بايد و مي تواند يك پاسخ عيني ،چه درنظر و چه درعمل ،باين سئوال بدهد ،چگونه
مي توان سلطه جابرانه امپرياليستي را كه عمدتا متكي به نيروهاي سركوب كننده
مسلح است ،درهم شكست؟ چگونه مي توان افسانه "جزيره ثبات و امنيت" را رسوا
كرد؟ چگونه مي توان راه انقالب ،راه بدست گرفتن قدرت براي استثمارشدگان و
ستمديدگان ،و راه پيروزي را بتوده ها نشان داد ،و آنها را به ميدان مبارزه كشانيد؟
بنظرما جنبش كمونيستي مي تواند اين راه را پيداكند واگرمي خواهد به پيشرو واقعي
مبدل شود نه دنباله رو توده ها گردد ،بايد درعمل ،اين راه را بتوده ها نشان دهد.
اگر مبارزه مسلحانه تنها راه نجات خلق است ،و بگمان ما اين راه را جنبش نوين
كمونيستي پذيرفته ،پس تعلل معنائي ندارد .تجربيات انقالبي معاصر و تجربيات خود
ما ،راه كلي ،استراتژي عامانقالب را به ما نشان مي دهد .اين تجربيات نشان داده اند
كه نه باكار مسالمت آميز و نه با كار صرفا سياسي ،نه باكار مخفي ،نمي توان به
پيشرو مردم تبديل شد و شرايط را باصطالح براي مبارزه مسلحانه توده اي فراهم
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كرد .در شرايط كنوني هر مبارزه سياسي بناچار بايد براساس مبارزه مسلحانه
سازمان يابد .و تنها موتور كوچك مسلح است كه مي تواند موتور بزرگ توده ها را
بحركت درآورد .شرايط ذهني انقالب ،در طي عمل مسلحانه ،به كمال شكل خواهد
گرفت .پيشرو واقعي ،پيشروئي كه پيوند عميق باتوده ها دارد و قادر به برانگيختن
و هدايت وسيع توده ها باشد ،تنها در طي عمل مسلحانه ،درجريان كار سياسي ـ
نظامي مي تواند بوجود آيد".
برگرفته از  :جنگ خلق شماره  ،مرداد ماه 68
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اگر بياد داشته باشيد ،ما در قسمت اول اين مقاله در ارزيابي از نقد اتحاديه
كمونيستها از خط مشي (ح.ك.ا).در قبال سازماندهي طبقه كارگر ،مدعي شديم
اتحاديه درنقد خود از خط مشي (ح.ك.ا ).نشان داده است كه نه تنها محتواي
رويزيونيستي خط مشي مزبور را درك نكرده ،بلكه درعين حال اين خود او است كه
از يك خط مشي اكونوميستي در قبال سازماندهي طبقه كارگر پيروي مي نمايد.
آنگاه در ادامه مقاله با تاكيد براينكه مشي "اكونوميستي اتحاديه درقبال سازماندهي
طبقه كارگر اساسا ريش ه در درك انحرافي اين جريان از راه انقالب ايران داشته و
برآن متمركز است ".تالش كرديم در يك بررسي تفصيلي ضمن نشان دادن نقطه
عزيمت اكونوميستي اتحاديه درطرح كل مسئله انقالب و تعيين خصلت و اهداف آن،
بينش اكونوميستي اتحاديه را درمورد را انقالب روشن سازيم.
اينك درادامه همين بحث و در پرتو روشن بودن مباحثي كه تاكنون بحث شده،
بطور مشخص به موضوع سازماندهي طبقه كارگر و مسئله حزب كمونيست انقالبي
كارگران از ديدگاه اتحاديه مي پردازيم و درك اين جريان را ازضرورت ،نقش و
جايگاه حزب كمونيست در انقالب ايران و رابطه اي راكه بين سازماندهي كمونيستي
طبقه كارگر با راه انقالب مورد نظر خويش برقرار مي نمايد ،مورد بررسي قرار
مي دهيم.
بحث رابطه حزب و مبارزه مسلحانه ،يكي از بحثهاي قديمي و شايد كهنه شده اي
است كه نزديك به دو دهه قبل جنبش كمونيستي ايران بدان يك پاسخ روشن و عملي
داده است .اما متاسفانه عليرغم گذشت اين سالها و عليرغم شواهد و مدارك فراواني
كه تجارب مبارزه انقالبي در ايران طي دو دهه اخير و بويژه ده سال گذشته در تاييد
و اثبات درستي آن فراهم آورده است ،هنوز هم اين موضوع براي بسياري از
جريانات سياسي الينحل باقي مانده است .اتحاديه كمونيستها كه خود ازجمله يكي از
اين جريانات است ،سابقا براي اين مسئله يك پاسخ استاندارد و سنتي داشت .اينكه
براي دست زدن به مبارزه مسلحانه وجود يك حزب كمونيست ضرورت حتمي دارد
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و يا اينكه اسلحه بايد از حزب تبعيت كند .برمبناي اين پاسخ بود كه اتحاديه مبارزه
مسلحانه چريكهاي فدائي خلقراعملي آوانتوريستيو خرده بورژوائيارزيابي مي
كرد.
اما امروز مي بينيم كه اتحاديه كمونيستها عليرغم آنهمه هياهوئي كه در ستيز با
جنبش مسلحانه انقالبي برپاكرده بود ،ظاهرا گامي به پيش نهاده و برخالف گذشته
اعتقاد دارد كه :
"ممكن است جنگ انقالبي قبل از تشكيل حزب ،تحت رهبري يك سازمان متكي به
پيشروترين تئوري انقالبي آغاز شود".
اينكه چرا و به چه دليل اتحاديه امروزه بحثي را پيش مي كشد كه درگذشته
طرح(و نه فقط طرح ،بلكه عمل) آنرا از جانب چريكهاي فدائي خلق انحراف از اصول
و توهين به مقدسات تلقي مي نمود و معتقدين به آنرا به القابي چون كاستريسم،
دبره ايسم ،گواريسم و  ...مفتخر مي كرد ،خود جاي بحث جداگانه اي دارد ومقدم
بر هركس وظيفه خود اين جريان است كه عقب نشيني خود را از باورهاي گذشته اش
درباره تقدم حزب بر مبارزه مسلحانه و تقدم كار سياسي بركار نظامي توضيح دهد.
اما آنچه كه در اين رابطه براي ما اهميت دارد ،روشن ساختن اين موضوع است كه
اعتقاد امروزين اتحاديه حاصل يك بررسي و برخورد انتقادي و مبين يك گسست
ريشه اي ازانحرافات گذشته اش نيست ،بلكه بيشتر پاسخي است پرگماتيستي در
مقابل فشار دائم التزايد واقعيت هايعمال موجودي كه بر سرراه فعاليت عملي آن
قراردارد.
واقعيـت اينست كه اتحاديه كمونيستها درطي آنسالها كه موضوع حزب و مبارزه 
مسلحانه در جنبش كمونيستي ايران طرح گرديد ،كمتر به درگيرشدن در مبارزه
عملي ـ انقالبي در ايران مي انديشيد و بيشتر مسائل انقالب از زاويه صرفا تئوريك
براي او مطرح بود .ازهمين رو هنگامي كه بحث انقالب باحزب و يا بدون حزب در
جنبش كمونيستي ايران طرح گرديد ،اتحاديه اين بحث را بمثابه يك معضل صرفا
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تئوريك دريافت كرد و ازنقطه نظر يك بحث صرفا تئوريك و با تكيه بر"اصول" به
آن پاسخ داد .آنهم پاسخي درنقطه مقابل پاسخ كمونيستهاي انقالبي كه درپي
راهجوئي نظري و عملي انقالب ايران بودند.
اما گسترش مبارزه انقالبي در ايران بخصوص در ايام پرتب وتاب ده سال اخير
كه اتحاديه را نيز جبرا به گرداب مبارزه فعال كشانيد ،اين جريان را باآنچنان مسائل
و مشكالت عملي روبرو ساخت كه ديگر لفاظي هاي تئوريك و پاسخهاي انتزاعي
نمي توانست در اين روياروئي مجالي براي خودنمائي داشته باشد .متاسفانه اتحاديه
هنگامي كه قصد نمود باگذشته خود تصفيه حساب كند ،تالشش ازحد برخوردي
صوري و فرماليستي باگذشته خود فراتر نرفت و حاصل برخورد "خالق" اش با
مسائل انقالب ايران غلبه يافتن بر ريشه انحرافات گذشته نبود ،بلكه بازتوليد همان
انحرافات و ديدگاهها اينبار درشكل ديگري بود كه نتيجتا اين جريان را با انحرافاتي
نوين ،تناقضات و گمراهي هاي عديده اي مواجه ساخته است.
طبيعي است هنگامي كه افكار و برداشتهاي دگماتيكي و سطحي گذشته بي سر و
صدا ،بدون هيچ بازنگري جدي نظري و بدون يك بررسي انتقادي و صادقانه از
نتايج عملي انحرافات كنار گذاشته مي شود ،نتيجه كار بيك گسست جدي و واقعي از
گذشته نمي انجامد و برخورد باگذشته حتي نمي تواند يك دستاورد تئوريكببار
آورد .امروز گرچه اتحاديه مي پذيرد كه :
" اگرچه ممكن است جنگ انقالبي قبل از تشكيل حزب ،تحت رهبري يك سازمان
متكي بـه پيشروترين تئوريانقالبي آغاز شود".
ولي بالفاصله مي افزايد:
" اما مطمئنا در پروسه تدارك و پيشبرد وظيفه مركزي مهم ترين و عاجل ترين
وظيفه ما عبارت است از تشكيل حزب كمونيست انقالبي طبقه كارگر ،از آگاهترين،
تواناترين و دورانديش ترين نمايندگان منافع اين طبقه وساختمان و استحكام
بخشيدن به آن در جريان پيشبرد وظيفه مركزي"
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بدين ترتيب مي بينيم اتحاديه اگرچه ظاهرا يك گام بجلو برمي دارد و مي پذيرد كه
بدون حزب هم مي توان دست به مبارزه مسلحانه زد ،اما از آنجائي كه هنوز ازعمق
باورهاي گذشته خود نگسسته است و هنوز ريشه انحرافات گذشته خود را نشناخته
است ،بالفاصله يك "اما" ئي اضافه مي كند كه در واقع خود اعتقاد امروزين خود را
به سخره مي گيرد .
در واقع پاسخ امروزين اتحاديه به رابطه حزب و مبارزه مسلحانه ،پاسخي است
نيم بند و متناقض كه برپايه درك نادرستي از مقوله حزب كمونيست بنا گرديده
است .چگونه مي توان معتقد بودكه بدون حزب مي توان براي تصرف قدرت سياسي
طرح و برنامه ريخت و حتي دست به اقدامات عملي نيز زد ،اما درعين حال بيان
داشت كه پيشبرد اين برنامه بدون حزب كمونيست ناممكن است .اگر اتحاديه
مي پذيرد كه قبل از تشكيل حزب كمونيست يك سازمان متكي به پيشروترين تئوري
انقالبي مي تواند و حق دارد جنگ انقالبي را آغاز نمايد و توده ها را براي بدست
گرفتن قدرت سياسي و متحول كردن جامعه فراخواند ،پس ديگر چه ضرورتي براي
ايجاد حزب كمونيست وجود دارد و اصوال اتحاديه ،حزب كمونيست را براي چه
مي خواهد و چرا معتقد است كه:
"مطمئ نا در پروسه تدارك و پيشبرد وظيفه مركزي مهم ترين و عاجل ترين وظيفه
ما عبارت است از تشكيل حزب كمونيست انقالبي طبقه كارگر"
اگر بزعم اتحاديه سازماني كه به پيشروترين تئوري انقالبي متكي است ،بلحاظ
اصولي مجازاست و مي تواند دست به انقالب زند ،چرا خود اين سازمان قادر نيست
وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي را پيش ببرد ،كه"مطمئنا" الزم مي آيد سازماني
از " آگاه ترين ،تواناترين و دورانديش ترين نمايندگان منافع" طبقه كارگر تشكيل
گردد؟ آيا سازماني كه به پيشروترين تئوري انقالبي متكي است و اين قابليت و
توانائي را هم دارد كه برنامه اي وسيع و همه جانبه براي تصرف قدرت سياسي
طرح ريزد ،راه انقالب را روشن سازد و توده ها را در اين راستا تربيت و متشكل
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كند ،خود از آگاه ترين ،تواناترين و دورانديش ترين نمايندگان منافع طبقه كارگر
تشكيل نشده است ؟
در مقاله "طبقه كارگر و قدرت سياسي" درمورد اين سئواالت هرقدر بگرديد هيچ
پاسخ مشخصي نخواهيد يافت جز اين ادعا كه"طبقه كارگر بدون ستاد فرماندهي اش
نخواهد توانست وظيفه مركزي خود را تا به انتها و موفقيت آميز به پيش ببرد" .اما
صرف همين ادعاي كوتاه كافي است تاكنه ديدگاه اتحاديه درخصوص سازماندهي
كمونيستي طبقه ك ارگر روشن گردد .اتحاديه باهمين جمله كوتاه بخوبي عمق
باورهايش را درمورد حزب كمونيست برمال مي سازد و نشان مي دهد كه تا
چه اندازه از درك اين موضوع كه حزب كمونيست مظهر پروسه تشكل و خودآگاهي
طبقاتي طبقه كارگر و ارگان مبارزه طبقاتي پرولتاريا براي سرنگوني سلطه سرمايه
و بورژوازي و برقراري سوسياليسم و كمونيسم است ،ناتوان است.
اگر منظور اتحاديه از پيشبرد "وظيفه مركزي" ،همانا پيشروي بسوي سوسياليسم
و برپائي جامعه نوين كمونيستي مي بود ،بي شك در درستي اين حكم اتحاديه هيچ
ترديدي جايز نبود .چرا كه انقالب ايران باتوجه به خصلت دوگانه آن و پيوستگي
انقالب دمكراتيك نوين به انقالب سوسياليستي مسلما بيك حزب كمونيست انقالبي
طبقه كارگر بمثابه ارگان مبارزه طبقاتي پرولتاريا ،نيازمند است .اما براي ما روشن
است كه اتحاديه كمونيستها ضرورت سازمانيابي كمونيستي طبقه كارگر و تشكيل
حزب كمونيست انقالبي طبقه كارگر را در ارتباط با پيشبرد وظيفه مركزي كسب
قدرت سياسي در چارچوب يك انقالب بورژوا ـ دمكراتيك نوين طرح مي نمايد.
آري ! اتحاديه كونيستها حزب كمونيست را اصوال ارگاني مي پندارد كه گويا
رس الت تاريخي آن رهبري و هدايت يك جنبش بورژوا ـ دمكراتيك و تصرف قدرت
سياسي است .همين كج فهمي از ضرورت و نقش حزب كمونيست در انقالب ايران
است كه اتحاديه را درتبيين رابطه حزب با مبارزه مسلحانه ناتوان مي سازد و او را
دچار تناقض مي گرداند.
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بنظر مي رسد درمورد فلسفه وجودي حزب كمونيست انقالبي طبقه كارگر نياز به
بحث زيادي نباشد ،چرا كه در آثارماركسيستي باندازه كافي درباره آن صحبت شده
است .ماركس و انگلس در مانيفست كمونيست صراحتا اعالم مي دارند كه پرولتاريا
براي انهدام جامعه سرمايه داري و برپائي جامعه سوسياليستي بايد درحزب مستقل
طبقاتي خويش متحد و متشكل گردد .آنها بعدا نظرات خود را به تفصيل بسط دادند
و روشن ساختند كه طبقه كارگر با متشكل شدن در حزب مستقل و طبقاتي خود
است كه مي تواند بورژوازي را سرنگون ساخته و با برقراري ديكتاتوري انقالبي،
امر انتقال جامعه از سرمايه داري به سوسياليسم را عملي سازند .اين حكم بيانگر
اين حقيقت است كه طبقه كارگر بدون تامين استقالل طبقاتي خود ،بدون تشكيل
صف مستقل خود ،بدون دست زدن بعمل آگاهانه طبقاتي ودرگير شدن با بورژوازي
درتمام سطوح جامعه سرمايه داري و بدون متشكل كردن خود بصورت يك قدرت
حاكمه دولتي نمي تواند نقش تاريخي جهاني خود را ايفا كند و امر انتقال جامعه از
سرمايه داري به سوسياليسم را ممكن سازد.
ازهمين جا روشن مي گردد كه ضرورت وجودي حزب كمونيست بمثابه ارگان
مبارزه طبقاتي پرولتاريا و ابزار اصلي اين طبقه دربدست آوردن ديكتاتوري انقالبي
پرولتاريا اساسا به عمل انهدام نظام سرمايه داري وانجام انقالب سوسياليستي
مربوط مي گردد .بنابراين ازنقطه نظر ماركسيسم فلسفه وجودي حزب كمونيست از
نياز طبقه كارگر به شركت دريك انقالب دمكراتيك نتيجه نمي شود ..حزب كمونيست،
حزب انقالب اجتماعي سوسياليستي است ،درحالي كه انقالب دمكراتيك ازهرنوع آن،
چه انقالب دمكراتيك كهن كه هم اش مصروف انهدام نظام قرون وسطائي فئودالي و
توسعه سرمايه داري است و چه انقالب دمكراتيك نوين كه هم اش مصروف انهدام
سلطه امپرياليستي و مناسبات ماقبل سرمايه داري و برقراري جمهوري دمكراتيك
خلق است ( انقالباتي كه در كشورهاي زيرسلطه امپرياليسم جريان دارد) ،انقالباتي
هستند كه نتايج اقدامات و دگرگونيهاي اجتماعي آنها در هرحال در چهارديواري
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مالكيت خصوصي بورژوائي محدودمي مانند .بهمين دليل نمي توان و نبايد ضرورت
عمل مستقل وتشكيالت مستقل طبقاتي را به انجام چنين انقالباتي كه هدف آنها نه
لغومالكيت خصوصي بورژوائي ،بلكه مجموعه اقدامات دمكراتيكي است كه از
محدوده جامعه سرمايه داري فراتر نمي روند ،مربوط گردانيد.
ما درادامه باين موضوع خواهيم پرداخت كه چگونه و درتحت چه شرايطي از
مناسبات عيني طبقات ومبارزه طبقاتي ضرورت تشكيل حزب كمونيست درجريان
انقالب دمكراتيك طرح مي گردد ،ولي همين جا اين تذكر رامي دهيم كه اگر تجارب
انقالبات دمكراتيك در روسيه و چين نشان مي دهند كه طبقه كارگر در اين كشورها
درجريان انقالب دمكراتيك حزب مستقل طبقاتي خود را برپا داشت و از طريق اين
ارگان نقش دخالتگرانه خود را در انقالب دمكراتيك ايفا نمود ،اين دقيقا به شرايط
معين مبارزه طبقاتي كه دراين كشورها حاكم بود ،مربوط مي شود .وطبعا نمي توان
از اين تجارب اين درك نادرست را استنتاج نمود كه گويا براي موفقيت درامر
تصرف قدرت سياسي در چارچوب يك انقالب بورژوا ـ دمكراتيك ،وجود يك حزب
كمونيست ضرورت حتمي دارد .چه همان گونه كه از مفهوم انقالب دمكراتيك روشن
است ،تصرف قدرت سياسي درچارچوب اين انقالب عمل مستقل و تاريخي پرولتاريا
نيست ،بلكه بغير از پرولتاريا نيروهاي بورژوائي نيز در اين انقالب شركت دارند و
دقيقا بهمين اعتبار است كه دولت محصول اين انقالب نه ديكتاتوري پرولتاريا ،بلكه
در بهترين حالت ديكتاتوري دمكراتيك است.
در واقع اگر اتحاديه درمضمون همان قطعه اي كه از رفيق مائو نقل كرده است
تعمق مي كرد مسلما دچار اين خطاي فاحش نمي گرديد كه از روي مدل انقالب چين
ضرورت حزب كمونيست طبقه كارگر را به انجام انقالب دمكراتيك مربوط سازد.
وقتي كه مائو بيان مي كند " اگر قرار است انقالبي صورت گيرد ،بايد يك حزب
انقالبي وجود داشته باشد"  ،مسلم است كه منظورش از انقالبي كه بايد صورت
گيرد ،صرفا تصرف قدرت سياسي درچارچوب انقالب دمكراتيك نيست .اگر به كل
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نظرات رفيق مائو درخصوص انقالب چين و حزب كمونيست توجه كنيم بروشني
مي بينيم كه مائو اگرچه انقالب چين را در مرحله نخست آن يك انقالب دمكراتيك
نوين ارزيابي مي كند ،اما درعين حال مستدل مي سازد كه انقالب چين نمي تواند
درچارچوب تحقق اين هدف متوقف گردد .توقف انقالب در اين محدوده خواه ناخواه
بشكست انقالب مي انجامد .انقالب دمكراتيك نوين تنها درصورتي مي تواند به
پيروزي قطعي بيانجامد كه به انقالب سوسياليستي مبدل گردد .دقيقا با همين زاويه
نگرش و بنا به چنين ضرورتي بود كه رفيق مائو باتوجه به توانائي بورژوازي ملي
چين در امر رهبري و هدايت انقالب دمكراتيك و باتوجه به ضرورت بسيج وسيع
توده ها در اين انقالب ،لزوم رهبري طبقه كارگر در انقالب چين را مطرح ساخت.
چراكه فقط طبقه كارگر بود كه مي توانست درعين رهبري انقالب دمكراتيك ،امر
پيشروي انقالب دمكراتيك و گذار انقالب به انقالب سوسياليستي را نيز تامين نمايد.
پس روشن است وقتي كه مائو از انقالب چين صحبت مي كند يك مجموعه بهم
پيوسته انقالب دمكراتيك و انقالب سوسياليستي را مدنظر دارد وضرورت وجودي
حزب كمونيست انقالبي طبقه كارگر را نيز در ارتباط با پيشبرد چنين روندي از
انقالب طلب مي نمايد .و يا همين طور وقتي مائواز پيروزي انقالب و شكست
امپرياليسم و سگان زنجيريش سخن مي گويد ،اين پيروزي و اين شكست را در
مفهوم وسيع تاريخي آن درنظر دارد ونه صرفا دربعد محدود سرنگوني حاكميت
امپرياليستي و نيمه فئودالي درچين و بدست گرفتن قدرت دولتي.
بهرحال اتحاديه نه تنها بلحاظ تئوريك ،بلكه بنا به هيچ شواهد و مدارك تاريخي
هم نمي تواند اثبات كند كه مطمئنا براي انجام وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي در
چارچوب يك انقالب بورژوا ـ دمكراتيك به حزب كمونيست انقالبي طبقه كارگر نياز
است .اين نياز فقط مي تواند زائيده ذهن متناقض اتحاديه باشد و نه نياز واقعي و
عملي جنبش دمكراتيك.
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البته اگر به حزب كمونيست از زاويه نگرش اتحاديه به مسئله انقالب ايران نگاه
كنيم ،آنگاه به اتحاديه حق خواهيم داد كه تصوركند ،بدون حزب كمونيست نمي توان
وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي را پيش برد .ما در قسمت هاي پيشين اين مقاله
ديديم كه اتحاديه كمونيستها مسئله انقالب در ايران را اساسا از موضعي
اكونوميستي براي خود طرح كرد و دريك چارچوب اكونوميستي نيز بدان پاسخ داد.
اتحاديه كمونيستها در تعيين خصلت و اهداف انقالب ايران صاف و ساده حلقه
مبارزه طبقاتي درجامعه را بكلي رها ساخت و مستقيما و بي واسطه شرايط
اقتصادي و خصوصيات زندگي اقتصادي جامعه را پايه و مبناي بررسي و قضاوت
خود قرار داد .وآنگاه درمقام يك نظريه پرداز عاميانه اقتصاد بورژوائي كه وظيفه
تنظيم يك پروتكل اقتصادي را برعهده دارد ،تماما مشغول تشريح وضعيت اقتصاد
بيمارگونه و معوج جامعه شد و دست آخر اعالم كرد كه تمام عمق مسئله انقالب
ايران در اين است كه پرولتاريا فرد اي كسب قدرت سياسي چگونه مي تواند اين
جامعه مريض و معوج را شفا بخشد ،باصنايع وابسته چه بكند ،با جمعيت اضافه
درون شهرها چه برخوردي داشته باشد ،با بوروكراسي عظيم چه معامله اي بكند و
بطور كلي چگونه توليد اجتماعي را بامنطق پرولتري سازمان دهد؟
خوب ! طبيعي است يك چنين برخوردي به انقالب ايران جائي براي طرح درست
مسئله سازماندهي كمونيستي طبقه كارگر و ايجاد حزب كمونيست باقي نمي گذارد.
وقتي هدف انقالب قطع وابستگي وتامين رشد موزون اقتصاد جامعه اعالن مي گردد،
روشن است ،حزب كمونيستي هم كه در اين انقالب بدان نياز است ،ديگر نه حزب
انقالب اجتماعي سوسياليستي ،بلكه حزب قطع وابستگي و تامين رشد مستقل و
موزون خواهد بود ،و بالطبع با اين طرز تلقي از حزب كمونيست و ضرورت وجودي
آن درانقالب ايران ،اتحاديه كمونيستها حق دارد ادعا كند كه با آغاز مبارزه مسلحانه
طوالني و جنگ خلق " ،مهم ترين و عاجل ترين وظيفه عبارت است از تشكيل حزب
كمونيست انقالبي طبقه كارگر".
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در حقيقت اتحاديه كمونيستها باتحريف مكان تاريخي انقالب دمكراتيك نوين ،نه
تنها اهداف پرولتارياي انقالبي را تاسطح اهداف نيروهاي بورژوا ـ دمكراتيك جنبش
ضدامپرياليستي تنزل مي دهد ،بلكه درعين حال ناگزير مي گردد مكان تاريخي حزب
كمونيست وايضا نقش واهميت آن درانقالب ايران را نيز تحريف نمايد و بدين وسيله
حزب كمونيست را به ارگان مدافع رشد موزون و مستقل جامعه ،يعني به ارگان
تحقق اهداف بورژوا ـ ناسيوناليستي جنبش ضدامپرياليستي تبديل نمايد.
بازهم تاكيد مي كنيم كه كمونيستها في نفسه نظريه پردازان اقتصادي و مصلحين
اجتماعي نيستند ،كمونيستها از آن رو و با اين انگيزه در جنبش دمكراتيك شركت
مي كنند كه به طبقه كارگر در تحقق منافع و اهداف تاريخي اش ياري رسانند .هدف
كمونيستها از شركت در انقالب دمكراتيك در ماهيت امر تامين دگرگوني در شرايط
مبارزه طبقاتي از نقطه نظر انكشاف مبارزه طبقاتي پرولتاريا درجهت استقرار
ديكتاتوري پرولتاريا و انهدام جامعه طبقاتي است .بنابراين هدف از بررسي شرايط
اقتصادي ـ اجتماعي جامعه ،تنظيم و ارائه طرحهاي اقتصادي به منظور بهبودي نظم
اقتصادي جامع ه نيست ،بلكه اين امر به منظور دست يابي به شناختي واقعي از
مناسبات عيني طبقات ،روند ضروري تكامل مبارزه طبقاتي و نتيج اوضاع اقتصادي
ـ اجتماعي ناشي از اين مبارزه به منظور هدايت مبارزه طبقاتي درجهت هدف نهائي
پرولتاريا است .وبالطبع كمونيستها به حزب كمونيست به مثابه ارگان مبارزه طبقاتي
پرولتاريا براي پيشبرد مبارزه انقالبي اين طبقه و تحقق انقالب سوسياليستي
مي نگرند.
اكنون بايد اين مسئله را روشن سازيم كه ضرورت حزب كمونيست انقالبي طبقه
كارگر در انقالب ما در چيست و اگر ما اين حزب را في نفسه به انقالب دمكراتيك
مرتبط نمي سازيم ،پس جايگاه آن براي ما در كجاست ؟
ما در بحث طرح كل مسئله انقالب در ايران گفتيم كه بررسي شرايط اقتصادي ـ
اجتماعي و مناسبات عيني طبقات در جامعه ايران ،بعنوان يك اجتماع نومستعمراتي
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امپرياليستي ،نشان مي دهد كه گسترش مبارزه طبقاتي در مرحله كنوني باتضاد
خلق با سلطه امپرياليستي گره خورده است .به بيان ديگر تضاد منافع طبقاتي ميان
كار و سرمايه خود تحت الشعاع تضاد خلق با سلطه امپرياليستي قرار دارد .درعين
حال خصلت اين تضاد (يعني تضاد خلق با سلطه امپرياليستي) به ما نشان مي دهد
كه اوال براي سرنگون ساختن سلطه امپرياليسم ،بسيج وسيع توده ها ضرورت
حتمي دارد و ثانيا مبارزه با سلطه امپرياليسم مبارزه با خود سرمايه را نيز در بر
دارد .بنابراين دو ويژگي ،نيروهاي بورژوائي جنبش ضدامپرياليستي بدليل ماهيت
وجوديشان ،بدرجات مختلف در مبارزه باسلطه امپرياليسم ناپيگيري و تزلزل ازخود
نشان مي دهند و نتيجتا در بسيج وسيع توده ها مردد و ناتوانند .بنابراين اين تنها
طبقه كارگر است كه بعنوان نيروي پيگير اين مبارزه مي تواند و بايد توده هاي
وسيع مردم را بگرد خود متشكل ساخته و رهبري جنبش ضدامپرياليستي خلق را
بدست گيرد.
بعالوه براي ما روشن است كه درجريان گسترش و تعميق انقالب ضدامپرياليستي
كه انقالبي اساسا ملي ـ دمكراتيك است ،مبارزه طبقاتي نيز در درون نيروهاي خلق
انكشاف يافته و تضاد منافع طبقاتي ميان پرولتاريا و نيروهاي بورژوائي جنبش
ضدامپرياليستي بيش از پيش آشكار مي گردد .اين مبارزه كه بطور مشخص بر
مسئله تامين هژموني بر جنبش ضدامپرياليستي خلق و آلترناتيو اثباتي آن تمركز
مي يابد،درجريان توسعه روزافزون انقالبدمكراتيك،حدتوشدت بيشتريمي
گيرد.
بدين ترتيب "خصلت ضدامپرياليستي مبارزه ،بسيج توده ها ،رهبري پرولتري
مبارزه ،و اين امر كه هرگونه بقاء روابط سرمايه داري بتدريج موجب برقراري
پيوندهاي نزديك با امپرياليسم و سپس تحت سلطه او قرار گرفتن است ،دست
بدست هم داده و نطفه انقالب سوسياليستي را در بطن انقالب بورژوا ـ دمكراتيك
نوين و در جريان رشد آن ايجاد كرده و خيلي زود مي پروراند" (م.م .هـ .ا .هـ .ت).
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بدليل چنين خصائصي از مبارزه است كه ضرورت سازماندهي كمونيستي طبقه
كارگر و ايجاد حزب كمونيست بمثابه ارگان مبارزه طبقاتي پرولتاريا براي تامين
هژموني اين طبقه برانقالب دمكراتيك و پيروزي قطعي انقالب دمكراتيك و تبديل اين
انقالب به انقالب سوسياليستي طرح مي گردد .از اين رو است كه حزب كمونيست
درانقالب ما ،حزب انقالب ملي نيست ،بلكه حزب رهبري كننده انقالب ،حزب تامين
هژموني طبقه كارگر برانقالب دمكراتيك و ابزار اساسي اين طبقه در تبديل
ديكتاتوري دمكراتيك خلق به ديكتاتوري پرولتاريا است.
اما تمام ژوليده فكري اتحاديه درمورد رابطه حزب و مبارزه مسلحانه فقط در اين
خالصه نمي گردد كه اتحاديه تصور روشني از ضرورت حزب كمونيست بمثابه
ظرف ابراز وجودآگاهانه وعالي ترين شكل اتحاد طبقاتي پرولتاريا درمبارزه برعليه
سرمايه و بورژوازي ندارد و نقش و جايگاه حزب كمونيست در انقالب ايران را از
اساس غلط درك مي كند ،بلكه درعين حال همين درك محدود و اكونوميستي
(بورژوائي) موجب مي گردد كه اتحاديه تمايز ميان حزب بمثابه شكل خاصي از
سازمان و عمل انقالبي را با اشكال ديگر سازمان و عمل پيشاهنگ پرولتري منكر
شده و عمال آنها را يكسان بپندارد .اين درهم آميزي را در اين گفته اتحاديه مي توان
بخوبي ديد.
"مسلما در اعمال خط صحيح ،سازمان كمونيستي كيفيت الزم را براي تشكيل
حزب به كف خواهد آورد".
اما اتحاديه درهيچ كجاي مقاله اش توضيح نمي دهد كه آن "كيفيت الزم" اي را كه
سازمان كمونيستي قرار است درجريان اعمال خط صحيح براي تشكيل حزب بكف
آورد ،درچيست و چگونه آنرا بكف مي آورد.
اگر در اين مورد به م جموعه استدالالت اتحاديه توجه كنيم وآن روندي از فعاليت
را كه طي آن سازمان كمونيستي مورد نظر اتحاديه قرار است " كيفيت الزم" براي
تشكيل حزب كمونيست را بكف آورد ،مورد بررسي قراردهيم ،جز يكرشته تفاوتهاي
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صوري و كمي ميان آن سازماني كه به پيشروترين تئوري انقالبي متكي است و
جنگ خلق را برپا مي دارد و حزب كمونيست موردنظراتحاديه ،تمايزديگري نخواهيم
يافت .اين تفاوتها در ظرفيت و توانائي كمتر و بيشتر در پيشبرد و هدايت وظيفه
مركزي كسب قدرت سياسي هستند .تفاوت در اين است كه يكي در پيشبرد اين
وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي هستند .تفاوت در اين است كه يكي در پيشبرد
اين وظيفه تجارب بيشتري دارد ،توانائي و انطباق تاكتيكي اش در شرايط هاي
متفاوت بيشتر است ،قدرت بسيج و درآميختن با توده ها را بيشتر دارد و ديگري
كمتر.
تصور مي كنيم براي اتحاديه هم روشن باشد كه هرسازمان كمونيستي انقالبي
تازماني كه توانائي و قابليت هدايت و پيشبرد جنگ انقالبي يعني همان وظيفه كسب
قدرت سياسي را درمجموع و دركليت آن نداشته باشد ،نه تنها به برپائي جنگ انقالبي
دست نمي زند و توده ها را به قيام و آزادنمودن مناطق و برپائي حكومت انقالبي
سرخ فرا نمي خواند ،بلكه حتي اقدام به چنين عملي را نيز سفاهت و ديوانگي مي داند.
چراكه در اينجا صحبت برسر برپا كردن قيام و انقالب است و بقول معروف با قيام
هم نمي توان بازي كرد .يك سازمان كمونيستي كه طبعا مسئوليت خطير خود را
بدرستي مي شناسد و بدان متعهد است ،تا زماني كه آن توانائي عمومي و البته نه
همه جانبه و در مقياس وسيع و گسترده ،بلكه حداقل تا آنجائي كه به اصول مقدماتي
جنگ انقالبي مربوط مي شود ،را چه بلحاظ تكنيكي و چه بلحاظ ايدئولوژيكي و
سازماني نداشته باشد ،بپاي سازماندهي قيام مسلحانه توده اي طوالني نمي رود و
توده ها را هم به چ نين جنگي كه خود در پيشبرد و به سرانجام رساندن آن ناتوان
است ،دعوت نمي كند.
پس مطمئ نا آن سازمان مورد نظر اتحاديه هم كه به پيشروترين تئوري انقالبي
متكي است و قصد دارد طغيان هاي انقالبي مردم را بسمت برپائي و گسترش جنگ
خلق هدايت كند ،حتما داراي آن حداقل شناخت كلي از خطوط عمل خويش ،محيط
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فعاليت اش ،نيروهاي انقالب و دورنماي توسعه و گسترش عمل خود است و بلحاظ
نظامي و تكنيكي نيز اين حد از آمادگي را دارد كه پاسخ توده ها را به قيام سازمان
دهد .پس آنچه كه سازمان مزبور درجريان پيشرفت مبارزه ( يعني همان وظيفه
مركزي كسب قدرت مركزي) بتدريج كسب مي كند ،افزايش اين قابليت ها و بلحاظي
ايجاد كيفيات نويني در زمينه هاي مختلف سياسي ،نظامي و رهبري جنگ است.
درهرحال آن "كيفيت الزم" موردنظر اتحاديه براي تشكيل حزب كمونيست كه قرار
است سازمان كمونيستي درجريان اعمال خط صحيح بكف آورد ،درچارچوب همان
مسائلي قرار دارد كه آن سازمان كمونيستي نيز ازعهده پاسخ به آنها برمي آيد.
بدين ترتيب تا آنجائي كه به پيشبرد وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي در چارچوب
انقالب دمكراتيك مربوط مي شود ،اين سازمان كمونيستي كه به پيشرفته ترين
تئوري انقالبي متكي است ،هراندازه در اعمال خط صحيح خود كوشا و موفق باشد،
تا زماني كه در اين چارچوب حركت مي نمايد مطلقا نمي تواند كيفيتالزم براي
تشكيل حزب كمونيست را به كف آورد.
واقعيت اينست كه از نظر اتحاديه كمونيستها آن سازمان كمونيستي كه مي تواند
جنگ خلق را برپا دارد ،همانا حزب كمونيست است و فقط كافي است سازمان مزبور
بايكي از طغيانهاي انقالبي مردم پيوند بخورد تا خود را حزب كمونيست بنامد.
حزبيت يك سازمان م اركسيستي ـ لنينيستي اصوال نه در نفس برپائي و هدايت
جنگ انقالبي به منظور پيشبرد وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي در چهارچوب يك
انق الب دمكراتيك ،بلكه در آنجائي ظاهر مي گردد و بتدريج شكل مشخص بخود
مي گيرد كه اين سازمان بتواند واقعا و عمال در مبارزه طبقاتي پرولتاريا و
بورژوازي خود را به ارگان مبارزه طبقاتي پرولتاريا و ظرف ابراز وجود طبقاتي اين
طبقه يعني ظرف اتحاد ،تشكل و خودآگاهي طبقه كارگر مبدل سازد و قادر باشد
ضمن رهبري و هدايت مبارزه طبقاتي طبقه كارگردرجهت هدف نهائي،درهر شرايطي
ازروندمبارزه ،ازمنافع مستقل اين طبقه دربرابراحزاب و دستجات مختلف بورژوازي
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به دفاع برخيزد .بنابراين مبارزه سياسي ـ انقالبي اگرچه عرصه اساسي ظهور و
تكامل يك حزب انقالبي كارگري است ،اگرچه سازمان ماركسيست ـ لنينيست با اتكاء
به آن مي تواند درجهت بوجود آوردن چنين حزبي گام بردارد ،با اينهمه بخودي
خود موجب تبديل يك سازمان ماركسيستي ـ لنينيستي به حزب كمونيست نمي
گردد .اگرسياست ومبارزه انقالبي زمينه ابرازوجود طبقاتي پرولتاريا بصورت يك
حزب سياسي كارگري را فراهم مي آورد و اين امكان را مي دهد كه كارگران
بصورت آنتي تز واقعي سرمايه ظاهر گردند ،درعوض مبارزه اقتصادي هم شرط
وجودي طبقه كارگر و عرصه اي است كه كارگران مي توانند بصورت يك طبقه
اجتماعي ،بعنوان يك طبقه مولد و مزدور در نظام سرمايه داري خود را نمايان
ساختهو سازمان دهد .
بنابراين يك سازمان ماركسيست ـ لنينيست كه به پيشرفته ترين تئوري انقالبي
متكي است ،تنها درصورتي مي تواند كيفيت الزم براي تشكيل حزب را بدست آورد
كه قادر گردد مبارزه طبقاتي كارگران را هم در رشته اقتصادي و هم در رشته
سياسي رهبري و هدايت نمايد .بعبارت ديگر سازمانهاي ماركسيستي تنها درجريان
پيشبرد دو رشته وظايف ،وظايف سوسياليستي و وظايف دمكراتيك در يك كل واحد
(البته تحت فرماندهي مبارزه سياسي) است كه مي توانند بتدريج كيفيت الزم براي
تشكيل حزب را بكف آورند.
البته در اين مورد هم اگر به منطق تفكري اتحاديه درخصوص راه انقالب توجه
كنيم ،آنگاه به اتحاديه حق مي دهيم كه تصوركند سازمان كمونيستي درجريان
پيشبرد وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي از طريق جنگ خلق كيفيت الزم براي
تشكيل حزب كمونيست را بكف مي آورد .ما در بررسي ديدگاه اتحاديه درخصوص
راه انقالب ديديم كه درك اتحاديه از مبارزه سياسي فراتر از درك توده اي كه بطور
خود بخودي به مبارزه جلب مي شود ،نمي رود .اتحاديه تصور مي كند كه مبارزه
سياسي برعليه قدرت حاكمه امپرياليستي در شرايط ايران همانا روي آوري به
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طغيان هاي انقالبي مردم و سازماندهي اين طغيانها درجهت برپائي و گسترش جنگ
انقالبي است ،و از اين طريق مي توان ضمن انباشتن نيرو و تمرين رهبري خود را
براي تهاجمات استراتژيك آتي در مقاطع گرهگاهي آماده ساخت.
روشن است جرياني كه پايه و مبناي استراتژي و تاكتيك خود را نه برسازماندهي
كار افشاي همه جانبه حكومت مطلقه ،بلكه برسازماندهي طغيان هاي انقالبي مردم
قرار مي دهد ،قطعا وظايف سازماني خود راهم نه درحفظ و تامين ادامه كاري عمل
آگاهانه انقالبي از طريق تربيت كادرهاي فكور و باتجربه كمونيست ،بلكه در متحد
كردن و هماهنگ ساختن طغيان هاي انقالبي مردم از طريق عده اي از پراتيسين هاي
بورژوا ـ دمكراتيك مي بيند .و بنابراين عجيب بنظر نمي رسد كه به محض تماس
بايكي از اين طغيان هاي انقالبي مردم و هدايت آن بسمت جنگ انقالبي و باتبديل
شدن بيك نيروي مسلح توده اي اعالم كند كه كيفيت الزم براي تشكيل حزب
كمونيست را بكف آورده است.
همان طوركه گفتيم حزبيت يك سازمان كمونيستي يا به بيان ديگر جنبه طبقاتي
عمل آن سازمان ،درآنجائي آشكار نمي گردد كه سازمان مزبور به جنگ انقالبي
روي مي آورد و توده ها را به انقالب وآزاد نمودن مناطق فرا مي خواند ،چراكه
برپائي جنگ انقالبي در شرايط كنوني ايران مستقيما و بالفاصله موجب رشد و
گسترش يك جنبش بورژوا ـ دمكراتيك نوين مي گردد .ازهمين رو است كه براي
شروع مبارزه مسلحانه و شكل دادن به جنگ خلقي هيچ نيازي بوجود حزب
كمونيست نيست و مهم تر از آن عاجل ترين وظيفه هم تشكيل حزب كمونيست
نمي باشد .وظيفه عاجل سازمانهاي انقالبي كمونيستي كه به سازماندهي عمل
مسلحانه طوالني مبادرت مي ورزند و مي كوشند جنگ خلق برپا بدارند ،تشكيل
ارتش توده اي و جبهه واحد ضدامپرياليستي است .چراكه بدون ايجاد ارتش خلق و
جبهه واحد اصوال سخني ازگسترش جنبش انقالبي با محتواي ضدامپرياليستي در
قالب جنگ مسلحانه طوالني نمي تواند درميان باشد.
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اما بديهي است توسعه جنبش انقالبي بورژوا ـ دمكراتيك در شرايط ايران به
توسعه و تشديد مبارزه طبقاتي مي انجامد و اين امر قطعا به شكل گيري و توسعه
يك جنبش مستقل كارگري واقعي ميدان مي دهد و زمينه را براي ابراز وجود
سياسي و طبقاتي كارگران فراهم مي آورد .با روي آوري كارگران به مبارزه
مسلحانه توده اي و حمايت مادي ومعنوي آنها ازاين مبارزه وبا درگيرشدن در امر
ساختمان ارتش توده اي و جبهه واحد ضد امپرياليستي ،زمينه شكل گيري يك حزب
كمونيست كارگري فراهم مي گردد .بدين ترتيب حزبيت سازمانهاي كمونيستي در
آنجائي آشكار مي گردد و بتدريج شكل مشخص بخود مي گيرد كه اين سازمانها
درجريان پيشبرد و هدايت جنگ انقالبي طوالني ،زمينه همه جانبه ابراز وجود
عالي ترين شكل اتحاد طبقاتي پرولترها را فراهم مي آورند و به كارگران درساختن
حزب مستقل طبقاتي خود يعني حزب كمونيست ياري مي رسانند ،تا بدين وسيله امر
تامين هژموني پرولتاريا بر انقالب دمكراتيك و ادامه انقالب بسمت انقالب
سوسياليستي ميسر گردد.
در واقع با اجراي وظايف دمكراتيك كل خلق در ارتش توده اي كه ستون فقرات
آنرا ارتش چريكي حرفه اي تشكيل مي دهد ،متشكل مي شود ،جبهه واحدي از تمام
احزاب و طبقات واقعا انقالبي تشكيل مي گردد كه بمثابه شكلي از دولت ديكتاتوري
دمكراتيك خلق ،حاكميت توده ها را در مناطق آزادشده سازمان مي دهد ،و با اجراي
وظايف سوسياليستي انقالب كارگران بتدريج در حزب مستقل طبقاتي خود و يا در
تحت اتوريته آن متشكل مي گردند ،عناصر سوسياليستي انقالب دمكراتيك رشد
كرده و تقويت مي شوند .بدين ترتيب ايجاد حزب كمونيست اگرچه يكي از وظايف
مهم ما بعداز برپائي جنگ انقالبي است ،اما مسلما مهم ترين و عاجل ترين آن
نمي باشد ،چراكه براي پيشبرد وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي در چارچوب
انقالب دمكراتيك لزوما به حزب كمونيست نياز نيست .درعين حال سازمانهاي
كمونيستي نيز كه جنگ خلق را برپا مي دارند،في نفسه درجريان پيشبرد اين وظيفه
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نمي توانند بتدريج كيفيت الزم براي تشكيل حزب كمونيست را بكف آورند ،چرا كه
اين چ ارچوب و اهداف آن آنقدر تنگ است كه نيازي به ابزار وجود مستقل طبقاتي
پرولتاريا نيست .ازهمين رواست كه ايجاد حزب كمونيست هدف مشخصي نيست كه
مبارزه مسلحانه بايد درخدمت تحقق آن قراربگيرد،بلكه اين امرمشخص كننده
مرحله نوينيدر مبارزه است ،مرحله اي كه جنبش ملي ـ دمكراتيك درحين پيشرفت
و تحقق اهدافش ،هرچه بيشتر بيك جنبش طبقاتي نزديك مي گردد .مرحله اي كه
درآن تامين هژمونيپرولتاريا ،ادامه انقالب بسمت انقالب سوسياليستي بطور
مشخص و مبرم طرح مي گردد .
كمونيسم انقالبي در شرايط ايران براي آنكه ازعهده وظايف تاريخي خود در
رهبري و هدايت مبارزه طبقاتي پرولتاريا وبه ثمر رساندن يك انقالب اجتماعي
سوسياليستي برآيد ،بايد بتواند يك نقش انقالبي ،موثر و تعيين كننده اي در توسعه
جنبش بورژوا ـ دمكراتيك نوين ايران ايفا نمايد .و اين هم ممكن نيست مگر ازطريق
برپاكردن و گسترش جنگ انقالبي طوالني در برابر قدرت حاكمه امپرياليستي .انقالب
دمكراتيك ايران اگرچه يك هدف درخود نيست ،اما دربرگيرنده يك مرحله تام وتمام
از مبارزه انقالبي توده ها است .اين يك حلقه ضروري از تحول جامعه است،
حلقه اي كه وجه مشخصه آن سرنگوني سلطه امپرياليستي و استقرار حاكميت
توده هاي انقالبي چه در زمينه اقتصادي و چه درزمينه سياسي و فرهنگي است .از
اين مرحله نمي توان بطور تصنعي و ارادي خارج گرديد" .اصالحات" امپرياليستي
هم طي قرن اخير نه تنها نياز به دمكراتيزه كردن جامعه از طريق يك انقالب
دمكراتيك نوين را نفي نكرده است ،بلكه آنرا باشدت و حدت هرچه تمام تري در
دستور روز قرار داده است .انقالب دمكراتيك ايران درحين تحقق اهداف خود،
شرايط عيني و ذهني انقالب سوسياليستي را دربطن خود پرورش مي دهد .جنبش
كارگري و كمونيستي ايران در درون اين انقالب و در جريان تكامل آن است كه رشد
و توسعه مي يابد و حزب كمونيست در متن تعميق و گسترش اين انقالب است كه
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ساخته و پرداخته مي گردد و آنگاه شكل مشخصي بخود مي گيرد .با تحقق اهداف
دمكراتيك انقالب ،پوسته ملي و دمكراتيك اين جنبش چه بلحاظ عيني و چه بلحاظ
ذهني فرو مي ريزد و انقالب كارگري سوسياليستي با تمام درخشندگي خود از
درون آن سر بر مي آورد.
اكنون يكبار ديگر به تجارب انقالبات روسيه و چينباز مي گرديم واينبار از زاويه
ضرورت و نقش حزب كمونيست در اين انقالبات ،اين تجارب را مورد بازبيني قرار
مي دهيم.
در مورد ضرورت حزب كمونيست اگر به آثار لنين توجه كنيم ،مي بينيم لنين
درهمه جا حزب سوسيال دموكرات روسيه را حزب انقالب اجتماعي پرولتاريا
معرفي مي كند و بر دخالت گري اين حزب در انقالب دمكراتيك صرفا از نقطه نظر
تسريع و توسعه دامنه تحوالت دمكراتيك ،تحكيم و تثبيت پيروزي هاي بدست آمده
و استفاده از آنها براي پي شروي به سوسياليسم تاكيد دارد .در اين باره لنين به
تفصيل در مقاله "دو تاكتيك "...سخن گفته و ما ديگر نياز به توضيح نمي بينيم .اما
در مورد حزب كمونيست بمثابه يك شكل از سازمان و عمل انقالبي و رابطه آن با
راه انقالب ،ممكن است اين سئواالت طرح گردد كه چرا در روسيه وظايف سياسي و
سازماني از طريق حزب و فعاليت هاي حزبي و سياسي پيش رفت و نه مثال از طريق
جنگ انقالبي و ارتش توده اي ؟ چرا در روسيه الزم گرديد نخست حزب تقويت شود
و آنگاه شرايط براي مب ارزه مسلحانه فراهم شود؟ چرا بلشويك ها از طريق حزب و
سازماندهي حزبي طبقه مي توانستند در انقالب دمكراتيك دخالت گر باشند و از
پيروزي هاي بدست آمده براي هموار كردن راه سوسياليسم استفاده نمايند و بطور
كلي چرا در روسيه حزب به مثابه ارگان مبارزه طبقاتي پرولتاريا باحزب به مثابه
يك شكل از سازمان و عمل انقالبي كه انقالبيون كمونيست از طريق آن مي توانستند
وظايف انقالبي خود را پيش ببرند ،طي مدت كوتاهي برهم منطبق گرديد؟ علت را بايد
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در مناسبات عيني طبقات و انكشاف مبارزه طبقاتي در روسيه از يك طرف و
همچنين شرايط سياسي مبارزه طبقاتي از طرف ديگرجستجو نمود.
اكثرنوشته هاي لنين طي آن سالها نشان مي دهد كه در روسيه اواخر قرن نوزدهم
سرمايه داري وسيعا درحال رشد وگسترش بود ،جنبش كارگري بصورت يك
جنبش مستقل درحال گسترش بود و آنتاگونيسم طبقاتي ميان كار و سرمايه به
شكل مبارزه طبقاتي آشكار ميان پرولتاريا و بورژوازي در جامعه انعكاس داشت .با
اين همه از آنجاكه تحوالت بورژوا ـ دمكراتيك هنوز موانع فئودالي رشد سياسي اين
جامعه را از مقابل خود برنداشته بودوهنوز مناسبات قرون وسطائي فئودالي هم
چون سدي دربرابر انكشاف سرمايه داري جامعه ايستادگي مي كرد ،حل تضاد خلق
با فئوداليسم ازنقطه نظر الزامات رشد انقالب و گسترش مبارزه طبقاتي ،جنبه عمدگي
داشت .بعبارت ديگر انقالب دمكراتيك بر انقالب سوسياليستي تقدم داشت .گسترش
مبارزه طبقاتي در روسيه نه تنها عمال و واقعا ضرورت سرنگوني تزاريسم و
برقراري دمكراسي بورژوائي را طلب مي كرد ،بلكه درعين حال اين تحول و همانا
اين تحول بود كه موجبات تكامل هرچه وسيع تر ،هرچه آزادتر و هرچه سريع تر
سرمايه داري را بطرزي هرچه كامل تر فراهم مي نمود و با تشديد قطب بندي
طبقاتي در روستاها و تشديد آنتاگونيسم طبقاتي ميان پرولتاريا و بورژوازي،
صف آرائي نيروهاي طبقاتي را براي انقالب سوسياليستي تامين مي كرد .ازهمين رو
بود كه در روسيه بلشويك ها تكامل مبارزه طبقاتي طبقه كارگر و تدارك انقالب
سوسياليستي را در تقويت مبارزه دمكراتيك و رهبري مبارزه طبقاتي پرولتاريا
مي ديدند.
در مورد شرايط سياسي مبارزه طبقاتي در جامعه روسيه بايد به اين نكات توجه
داشت كه:
اوال :در روسيه شرايط نيمه دمكراتيك ،انكشاف مسالمت آميز و سياسي مبارزه
طبقاتي را امكان پذير مي ساخت.
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و ثانيا :درروسيه تبليغات همه جانبه سياسي ودخالت گري در مبارزه طبقاتي
مدتها قبل از تشكيل حزب كمونيست بوسيله گروههاي سوسيال دمكرات صورت
مي گرفت و بعدها درجريان گسترش همين فعاليت ها بود كه حزب مستقل طبقه
كارگر در روسيه تاسيس شد .بنابراين طبيعي بود كه از آن پس هم دخالت گري
سوسيال دمكرات ها در انقالب دمكراتيك و مبارزه طبقاتي پرولتاريا از طريق همين
حزب و فعاليت هاي حزبي و سياسي پيش رود.
مجموعه اين عوامل ،يعني مبارزه طبقاتي انكشاف يافته و جنبش هاي مستقل
كارگري درحال گسترش ،درعين تقدم انقالب دمكراتيك برانقالب سوسياليستي و
خصلت رابطه اين دو انقالب باهم از يك طرف و شرايط سياسي مبارزه طبقاتي از
طرف ديگر بر نحوه دخالت گري سوسيال دموكرات هاي روسيه در انقالب و
شكل هاي سياسي و سازماني فعاليت آنها و نيز بر نحوه اتحادها و ائتالف هاي آنها
نقش تعيين كننده اي داشتند .سوسيال دمكرات هاي روسيه با بهم آميختن مبارزه
سوسياليستي و مبارزه دمكراتيك در يك مبارزه واحد طبقاتي توانستند همراه با
تقويت جنبش كارگري و هدايت مبارزه اقتصادي طبقه كارگر ،وظيفه مربوط به
دمكراسي كردن رژيم سياسي ـ اجتماعي روسيه را پيش ببرند .بهمين دليل هم بود
كه حزب سوسيال دمكرات كارگري در روسيه كه در جريان يك مبارزه اساسا
سياسي و در مرحله معيني از پيوستگي گروههاي سوسيال دمكرات با جنبش
كارگري در روسيه تاسيس گرديد ،درعين اينكه يك حزب كارگري يعني ارگان
مبارزه مستقل طبقه كارگر بود و مبارزه طبقاتي پرولتاريا را در تمامي مراحل
مبارزه آن رهبري و هدايت مي كرد ،درعين حال يك حزب انقالبي برعليه حكومت
مطلقه يعني سازماني كه سوسيال دمكراتها از طريق آن وظيفه مركزي كسب قدرت
سياسي را پيش مي بردند ،نيز بود .لنين در مقاله " وظايف سوسيال دمكراتها "...در
خصوص خصائص و وظايف حزب انقالبي روسيه بيان مي كند:
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"بطوري كه مي دانيم "اتحاد مبارزه" فقط در سال  8ـ 86تاسيس شد و پيام
هايش به كارگران منحصر بود به اوراق ژالتيني و چاپ سنگي .آيا مي توان انكار
كرد كه اگر چنين تشكيالتي اقال بزرگ ترين مركز جنبش كارگري روسيه را درخود
جمع كند و يك ارگان انقالبي در اختيار داشته باشد و در بين كارگران روس داراي
همان وجهه اي باشد كه "اتحاد مبارزه" دربين كارگران سن پطرزبورگ دارد ،چنين
تشكيالتي بزرگ ترين عامل سياسي در روسيه امروز خواهد بودـ عاملي كه دولت
نخواهد توانست چه در سياست داخلي و چه در سياست خارجي خود آنرا بحساب
نياورد ؟ چنين تشكيالتي وقتي بتواند مبارزه طبقاتي پرولتاريا را رهبري نمايد،
تشكيالت و انظباط را دربين كارگران باالببرد ،به آنان كمك كند تا در راه حوايج
اقتصادي فوري خود مبارزه نمايند و سنگرهاي سرمايه را يكي پس از ديگري از
چنگش خارج نمايند ،كارگران را از لحاظ سياسي پرورش دهد و بطور مرتب و
دائمي حكومت مطلقه را تعقيب نمايد و هرقلدر تزاري را كه بخواهد مزه سنگيني
مشت حكومت پليسي را به پرولتاريا بچشاند ،بتاراند ـ تشكيالتي خواهد بود كه
درعين حال هم سازمان يك حزب كارگري است كه با شرايط ما جور مي آيد و هم
حزب نيرومند انقالبي است كه عليه حكومت مطلقه متوجه است".
در بررسي تجربه انقالب چين بايد باين مسئله توجه داشت كه درچين برخالف
روسيه بدليل خصلت نيمه مستعمره ـ نيمه فئودالي جامعه چين ،انكشاف مبارزه
طبقاتي در راستاي هدف نهائي پرولتاريا قبل ازهرچيز با انجام يك انقالب بورژوا ـ
دمكراتيك نوين گره مي خورد .اگر چه هدف عاجل انقالب چين هم الغاء مالكيت
خصوصي بورژوائي نبود ،اما انقالب دمكراتيك چين باتوجه به تناسب عيني طبقات،
تفاوتهاي اساسي با انقالب روسيه داشت .در روسيه تحول دمكراتيك حتي
مي توانست از باال و بشيوه بوروكراتيك هم صورت پذيرد .بعبارت ديگر اين تحول
في نفسه نيازمند به شركت گسترده توده ها در انقالب نبود ،درعين حال انقالب
دمكراتيك در روسيه حلقه اي از تكامل جامعه محسوب مي شد كه محتواي آن
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سرمايه داري و قطبي شدن جامعه بود .درحالي كه در انقالب دمكراتيك نوين
دركشور تحت سلطه چين كه در مرحله نيمه مستعمره ـ نيمه فئودالي قرار داشت،
اوال شركت گسترده توده ها در انقالب ضرورت حتمي داشت و ثانيا بدليل ناتواني
بورژوازي ملي در رهبري اين انقالب ،نقش طبقه كارگر در انقالب دمكراتيك اهميتي
تعيين كننده داشت .و طبعا محتواي عيني اين انقالب هم بهيچ وجه از نقطه نظر
توسعه سرمايه داري نمي توانست مطرح باشد .محتواي عيني اين انقالب به امر
سرنگوني سلطه امپرياليستي و نابودي مناسبات فئودالي و برقراري حاكميت
توده هاي خلق بستگي مي يافت.
حال اگر شرايط انكشاف مبارزه طبقاتي در چين را از ديدگاه طبقه كارگر بررسي
كنيم ،قابل درك است كه چرا درچين تقويت و تحكيم صف مستقل پرولتاريا و تامين
استقالل طبقاتي اين طبقه درجريان گسترش انقالب دمكراتيك در چارچوب گسترش
جنگ انقالبي طوالني مدت ميسر گرديد .در چين باتوجه به محتواي عيني و خصلت
دوگانه انقالب و باتوجه با اينكه كسب قدرت سياسي اساسا از طريق پيشبرد موفقيت
آميز جنگ انقالبي طوالني امكان پذير بود ،ضرورتا پيشبرد وظايف سياسي انقالب
برعهده ارتش توده اي قرار مي گرفت و حزب كمونيست بمثابه نيروي رهبري كننده
كل مبا رزه انقالبي عمل مي كرد .تقويت حزب و رهبري مبارزه طبقاتي طبقه كارگر
درجهت برپائي انقالب سوسياليستي ،جز از طريق گسترش و تقويت جنگ خلق و
ارتش خلق تقويت و تحكيم جبهه واحد ضد امپرياليستي ناممكن بود .چرا كه تغيير
عيني مناسبات طبقات ،تجزيه طبقاتي و قطبي شدن جامعه بويژه در ميان دهقانان
تنها درجريان پيشروي و تعميق مبارزه ضدامپرياليستي خلق و درحين انجام
وظايف اين انقالب ممكن مي گرديد و حزب كمونيست تنها از طريق اين شكل از
سازمان و عمل انقالبي مي توانست صفوف زحمتكشان و در راس آنها طبقه
كارگررا براي انقالب بعدي متحد نمايد .حال اينكه براي كمونيستهاي چيني درمراحل
اوليه فعالي تشان اين امكان ايجاد گرديد كه حزب كمونيست را تشكيل دهند و اين
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حزب بود كه بعدا ارتش توده اي را خلق كرد ،اين موضوع بهيچ وجه روند عمومي
گسترش انقالب در چين را بنحوي كه در فوق برشمرديم ،نفي نمي كند.
ايجاد و رشد حزب كمونيست در چين نتيجه تالش كمونيستها در تحت شرايط
خاصي از مبارزه بود كه درجريان پيشروي انقالب دمكراتيك در چين نمودار گرديد.
شرايطي كه مليون تحت رهبري گومينگدان رهبري انقالب بورژوا ـ دمكراتيك را در
دست داشته و در راستاي اين انقالب حركت مي كردند .اين شرايط به كمونيستها
اجازه داد كه درعين شركت در انقالب بورژوا ـ دمكراتيك ،حزب كمونيست را شكل
دهند و به تقويت و گسترش حزب درصفوف كارگران و دهقانان بپردازند .اما ديديم
به محض اينكه شرايط مبارزه در سال  7تغيير نمود و گومينگدان به انقالب
خيانت كرد ،حزب كمونيست عمال دربرابر يك آزمون سخت تاريخي قرار گرفت.
درهمين موقع بود كه دو خط مشي چپ و راست در حزب كمونيست چين ظاهر
گرديدند .يك خط مشي خواستار قيام مسلحانه درشهرها و سرنگوني گومينگدان بود
و خط مشي ديگر خواستار سازش و همكاري با گوميندان .هردو اين خط مشي ها
در شرايطي كه گوميندان در اتحاد با امپرياليستها به سركوب انقالب برخاسته بود،
ضربات سنگيني برپيكر انقالب چين وارد آوردند .اما حزب كمونيست تحت رهبري
رفيق مائو راه ديگري پيش گذاشت .راه ادامه انقالب بورژوا ـ دمكراتيك از طريق
برپائي و گسترش جنگ انقالبي ،تشكيل ارتش توده اي وبدست گرفتن رهبري انقالب
ضد امپرياليستي خلق.
بنابراين تجربه انقالب چين بهتر و بيشتر ازهر تجربه ديگري نادرستي نظر كساني
را كه درگذشته معتقد به تقدم حزب برمبارزه مسلحانه و امروز معتقد به تقدم حزب
بر ارتش توده اي هستند را ،نشان مي دهد .تجربه انقالب چين نشان مي دهد جدا از
دوره كوتاهي از روند انقالب كه شرايط دمكرتيك و اتحاد با گوميندان اين امكان را
به كمونيستها داد كه وظايف سياسي و سازماني خود را از طريق حزب و فعاليت
حزبي پيش ببرد ،وقتي بورژوازي به انقالب خيانت كرد و بار رهبري انقالب بردوش
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كمونيستها قرار گرفت ،آنها ناگزير گرديدند مبارزه انقالبي را براساس گسترش جنگ
انقالبي و تشكيل ابزار پيش برنده وظايف اين جنگ يعني ارتش توده اي بنانهند و
اتفاقا حزب كمونيست هم در جريان پيشبرد اين فعاليت و در پروسه تقويت و
گسترش اتحاد كارگري ـ دهقاني توانست خود را به مثابه رهبر انقالب تحكيم و
تثبيت نمايد .
این بخش را خالصه کنیم :
اتحاديه كمونيستها كه سابقا برپاداشتن انقالب در ايران را به وجود حزب
كمونيست مشروط مي كرد و از يك درك دگماتيكي و الگوبردارانه از رابطه حزب و
مبارزه مسلحانه رنج مي برد ،امروز كه تحت فشار واقعيات عيني مبارزه و بويژه
اين واقعيت كه مبارزه سياسي در ايران اساسا مسلحانه است ،وادار به عقب نشيني
و تجديد نظر در دگمهاي گذشته خود شده است ،در اعالم مواضع كنوني خود نشان
مي دهد كه قادر به نقدي عميق و همه جانبه ازگذشته خود نيست و صرفا گسستي
صوري از آ ن دارد و درنتيجه همان انحرافات پيشين را اينبار بشكل ديگر درحركت
خود بازتوليد مي كند .بدين معني كه اوال فلسفه وجودي حزب كمونيست انقالبي
طبقه كارگر را به انقالب دمكراتيك و پيشبرد وظيفه مركزي كسب قدرت سياسي در
چ ارچوب اين انقالب مربوط مي سازد و ثانيا مرز ميان سازمان كمونيستي را
باحزب كمونيست طبقه كارگر برهم مي زند.
اتحاديه چه درگذشته كه اعتقاد داشت بدون وجود حزب نمي توان دست به انقالب
زد و چه امروز كه براين باور است بدون حزب مي توان جنگ خلق را آغاز نمود،
ولي درجريان عمل عاجل ترين و مهم ترين وظيفه ،تشكيل حزب كمونيست است،
نشان داده و مي دهد كه تصور روشني از حزب كمونيست بمثابه روند تشكل و
خودآگاهي طبقاتي طبقه كارگر نداشته و جايگاه ،نقش و وظايف حزب كمونيست در
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انقالب ايران را درك نمي كند .اگر اتحاديه بازنگري خود را بريك درك علمي از
مقوله حزب كمونيست استوار مي ساخت ،مسلما در تبيين مناسبات حزب با راه
انقالب باين نتيجه مي رسيد كه عاجل ترين و فوري ترين وظيفه يك سازمان
كمونيستي كه جنگ خلق را برپا مي دارد ،تشكيل ارتش توده اي يعني ارگاني است
كه بايد پيش برنده وظايف جنگ خلق باشد .و تشكيل حزب كمونيست را به جايگاه 
واقعي اش يعني به شرايطي كه مسئله تامين هژموني پرولتاريا بصورت يك امر
مشخص طرح مي گردد ،محول مي كرد.
در پايان براي رفع كليه تحريفاتي كه از نظرات رفيق احمدزاده توسط اپورتونيستها
در جنبش بعمل آمده است ،ما به طرح مجدد نظرات اين رفيق درخصوص رابطه
حزب و مبارزه مسلحانه كه بيشتر از هربحث ديگر اين رفيق مورد تحريف قرار
گرفته است ،مي پردازيم .رفيق احمدزاده در جمع بندي بحثهاي دروني گروه خود
مسئله را بدين شكل طرح مي كند:
" گروه در جريان رشد خود و برخورد با تجربه خلق كوبا ،اين مسئله در برابرش
قرار گرفت ،كه آيا راه انقالب ايجاد كانونهاي چريكي و آغاز مبارزه مسلحانه نيست؟
آيا بدون حزب مي توان دست به انقالب زد؟"
رفيق احمدزاده سپس ضمن دادن يك پاسخ مثبت باين سئواالت ،تصريح مي كند
كه:
" براي رفع سوء تفاهم احتمالي ذكر نكته اي در اينجا ضروري است .در اينجا به
هيچ وجه قصد انكار احكام ماركسيستي ـ لنينيستي نيست ،بلكه صحبت برسر درك
مكانيكي آن و عدم تطبيق اين احكام با شرايط خاص است .في المثل اصل عام "بدون
يك حزب انقالبي ،پيروزي انقالب ممكن نيست" بهيچ وجه بدين معنا نيست كه انقالب
بدون حزب نمي تواند شروع شود و ياحتي انقالبيون نمي توانند قدرت را بدست
گيرند .چه در اينجا"پيروزي انقالب" را بايد در يك معناي وسيع تاريخي درنظر

 

مبارزه سیاسی و مبارزه مسلحانه (بحثی پیرامون سازماندهی طبقه کارگر)

گرفت .زيرا پيروزي انقالب نه تنها باتصرف قدرت دولتي بلكه با حفظ آنو ادامه
انقالب هم مشخص مي شود"
رفيق احمدزاده كه پيروزي انقالب ايران رادر معناي وسيع تاريخي آن ،باتداوم
انقالب دمكراتيك و پيشروي به سوسياليسم مشخص مي سازد ،ضرورت حزب
كمونيست انقالبي طبقه كارگر را از نقش مستقل و وظيفه تاريخي پرولتاريا در اين
انقالب يعني از مسئله تامين هژموني پرولتاريا و فراروئي به انقالب سوسياليستي
نتيجه مي گيرد .و با همين نگرش به مسئله رابطه ميان حزب و مبارزه مسلحانه
پاسخ مي دهد.
" واما خوب است درمورد اين دوراهي( ،دوراهي حزب يا مبارزه چريكي بدون
حزب) بيشتر صحبت كنيم و عمق مسئله را بشكافيم .سابقا اين دوراهي طبيعي بنظر
مي رسيد .زيرا درك ما از حزب و ضرورت حزب سطحي بود و محتوا و صورت
حزب را از يكديگر باز نمي شناختيم .اما اين دو راهي اينك براي ما وجود ندارد،
امروز ما با اين ظاهرا دوراهي چگونه برخورد مي كنيم؟ ما مي گوئيم نبايد منتظر
حزب شد ،بايد دست به مبارزه مسلحانه زد .خواهند گفت پس حزب را چكارمي كنيد.
مي گوئيم مسئله حزب براي ما بشكلي مشخص و نه كلي ،در پروسه مبارزه طرح
خواهد شد .حزب مستقل طبقه كارگر را براي چه مي خواهيم :براي تامين هژموني
پرولتاريا ،ادامه انقالب تا مرحله سوسياليسم و ...مايقين داريم كه براي تامين
هژموني پرولتاريا و ...اتحاد گروهها و سازمانهاي پرولتري در يك حزب واحد
ضروري خواهد بود ،اما اين مسئله اينك بشكل مشخص و كنكرت براي ما مطرح
نيست ،با علم براينكه مسئله مطرح خواهد شد ،ما به موقع و در پروسه اتحاد خلق
بدور اين سازمانها ،حزب واحد طبقه كارگر را تشكيل خواهيم داد".
مي بينيم رفقاي تشكيل دهنده سازمان چريكهاي فدائي خلق تاموقعي كه درك
سطحي از حزب و ضرورت آن داشتند و محتوا و صورت حزب را از يكديگر باز
نمي شناختند ،با دوراهي مبارزه مسلحانه باحزب يا بدون حزب مواجه بودند .اما
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هنگامي كه ضرورت و جايگاه واقعي حزب كمونيست در انقالب ايران برايشان
روشن گرديد ،آنگاه ديگر اين دوراهي نمي توانست برايشان وجود داشته باشد.
حزب كمونيست بمثابه ارگان مبارزه طبقاتي پرولتاريا كه وظيفه هدايت و رهبري
مبارزه طبقاتي طبقه كارگر را درتمامي مراحل انقالب برعهده دارد ،به مكان
واقعي اش رانده شده و آن وقت مسئله اي كه باقي ماند ،روشن ساختن اين موضوع
بود كه پيشاهنگ پرولتري كه مبارزه مسلحانه را آغاز مي نمايد ،الزم نيست كه حتما
يك حزب كمونيست باشد .در توضيح اين مسئله رفيق احمدزاده از تمايز ميان محتوا
و صورت حزب سخن به ميان مي آورد و اين گفته كاسترو را تصديق مي كند كه :
" هيچ انقالبي بدون يك پيشاهنگ وجود ندارد .و اينكه اين پيشاهنگ لزوما حزب
ماركسيست ـ لنينيست نيست ،و اين كه آنهائي كه مي خواهند انقالب كنند اين حق را
دا رند كه خود مستقل از اين احزاب ،پيشاهنگي تشكيل دهند ...پس هيچ نوع معادله
متافيزيكي كه درآن حزب ماركسيست ـ لنينيست = پيشاهنگ باشد ،وجود ندارد.
صرفا ارتباط و بهم بستگي هاي ديالكتيكي بين يك وظيفه معين يعني وظيفه يك
پيشاهنگ در تاريخ ـ و شكل خاص از سازمان ـ سازمان حزب ماركسيست ـ
لنينيست ،وجود دارد ،اين بهم بستگيها ازتاريخ پيشين ناشي شده وبدان وابسته اند.
احزاب دراينجا درروي زمين وجود دارند وتابع سخت گيريهاي ديالكتيكي زميني اند.
اگر آ نها زاده شده اند مي توانند بميرند و به اشكال ديگري دوباره زاده شوند".
بدين ترتيب رفيق احمدزاده با متمايزساختن صورت و محتواي حزب كمونيست از
يكديگر ،حزب به مثابه يك شكل از سازمان و عمل پيشاهنگ پرولتري را از حزب
بمثابه سازماندهي كمونيستي طبقه كارگر و ارگان رهبري كننده مبارزه مستقل
طبقاتي آن از يكديگر تفكيك مي نمايد و با قرار دادن حزب كمونيست در جايگاه
واقعي اش به داستان دوراهي مبارزه مسلحانه با حزب يا بدون حزب پايان
مي بخشد .حزب كمونيست نه پيش شرط مبارزه مسلحانه و نه عاجل ترين و
فوري ترين وظيفه آنست ،حزب كمونيست نياز مرحله معيني از رشد مبارزه ملي و
 

مبارزه سیاسی و مبارزه مسلحانه (بحثی پیرامون سازماندهی طبقه کارگر)

طبقاتي در ايران است .مرحله اي كه تامين هژموني پرولتاريا ،ادامه انقالب به
سوسياليسم و ...چون مسئله اي مشخص و مبرم در دستور كار قرار مي گيرد.
" ايجاد حزب طبقه كارگر يك هدف مشخص نيست كه مبارزه مسلحانه درخدمت 
تحقق آن قرار داشته باشد ،بلكه مشخص كننده مرحله جديدي درمبارزه است.
مرحله اي كه تامين هژموني پرولتاريا چون مسئله اي مشخص و مبرم مطرح خواهد
شد".
اما آيا اين بدان معنا است كه امر ساختمان حزب كمونيست به چنين مرحله اي
موكول مي شود؟ رفيق احمدزاده پاسخ مي دهد:
" ساختمان حزب كمونيست پروسه اي است طوالني و متناظر با ساختمان ارتش
توده اي"
وباالخره رفيق اين جمع بنديعمومي را از رابطه حزب و مبارزه مسلحانه مي كند:
" توضيحي بيشتر در مورد مسئله ايجاد حزب  :استالين در "تاريخ مختصر"...
مي گويد كه حزب طبقه كارگر عبارت است ازتلفيق جنبش كارگري با تئوري
سوسياليستي .اما ببينيم شرايط ما چگونه است .باعتقاد ما در شرايط كنوني صحبت
از يك جنبش كارگري واقعي در ايران بي معنا است .فشار و خفقان شديد از يكسو و
اين امر كه تضادهاي فرعي جامعه ما چون تضاد مشخص كار و سرمايه ،تحت
الشعاع تضاد اصلي خلق و امپرياليسم قرار گرفته است ،از سوي ديگر باعث شده
است كه هرگونه جنبشي ازهمان آغاز رنگ سياسي و توده اي بخود بگيرد و بدين
ترتيب جنبش مستقل ط بقه كارگركمتر نمودي پيدا كرده است .و اما مبارزه سياسي
درجامعه ما ناگزير بايد مسلحانه باشد .پس طبقه كارگر نه در يك جنبش كارگري
بلكه در يك مبارزه مسلحانه توده اي تشكل پيدا مي كند ،خودآگاهي مي يابد و بدين
ترتيب حزب طبقه كارگر ايجاد مي گردد .مبارزه مسلحانه كه امروز توسط گروهها
آغاز مي شود ،هدف خود را نه بسيج طبقه كارگر ،بلكه بسيج كل خلق بايد قرار دهد.
بايد برتمام خلق تكيه كند و مبين خواسته هاي عمومي تمام خلق باشد .هرجا كه بهتر
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بتوان مبارزه كرد و بهتر خلق را بسيج كرد ،بهمان جا بايد رفت .براي كمونيستها
هيچ لزومي نيست كه مثال نخست در ميان طبقه كارگر پايگاه ايجاد كنيم ،آنها را
بسيج كنيم و بعد مبارزه خود را به روستاها منتقل كنيم .اگر الزم باشد ما ازهمين
امروز مي توانيم مبارزه خود را به روستاها نيز بكشانيم .مائو در اين مورد
اشاره اي دارد كه قابل ذكر است .هنگامي كه مسئله خروج به روستاها درچين طرح
شده بود عده اي ناراضي بودند كه بدين ترتيب از نقش طبقه كارگر كاسته مي شود
و مائو در جواب مي گويد " :چه باك ،مهم اين است كه خلق را بسيج كرد ،مهم اين
است كه مبارزه مسلحانه كرد .چه اهميتي دارد كه طبقه كارگر از لحاظ كمي نقش
كمتري داشته باشد؟" (چرا چين سرخ مي تواند وجود داشته باشد؟)
دراينجا نكته اي بس مهم مطرح مي شود.درشرايط كنوني گروهها قبل از تشكل
حزبي ،دست به مبارزه ايمي زنند كه برتمام خلق تكيه مي كندومبين خواسته هاي
تمام خلق است .درچنين مبارزه اي هرگروه انقالبي ،چه كمونيست وچه غير
كمونيست ،مي تواند شركت داشته باشد .پس از لحاظ سازماندهي بهتر و وسيع تر
مبارزه ،ازلحاظ وحدت نيروهاي انقالبي ،اتحاد تمام اين گروهها در چارچوب يك
جبهه واحد ضدامپرياليستي ،در پروسه مبارزه امري اجتناب ناپذير مي گردد .بدين
ترتيب اتحاد تمام گروهها و سازمانهاي انقالبي و ضدامپرياليستي كه مشي مبارزه
مسلحانه را ،چه در شهر و چه در روستا بپذيرند ،امري است بسيار مبرم تر و
فوري تر از اتحاد نيروهاي پرولتري در چارچوب حزب طبقه كارگر .ايجاد جبهه
واحد قبل از ايجاد حزب طبقه كارگر در دستور انقالبيون قرار مي گيرد .اگر طبقه
كارگر صرفا دربطن يك مبارزه توده اي مسلحانه تشكل و خودآگاهي پيدا مي كند،
پس حزب طبقه كارگر دربطن جبهه واحد ضدامپرياليستي نطفه مي بندد و رشد
مي كند و آنگاه شكل مشخص پيدا خواهد كرد كه امر تامين هژموني پرولتاريا و
ادامه انقالب بشكلي مشخص و مبرم در دستور روز قرار گيرد".
برگرفته از:جنگ خلق شماره  ،12مردادماه1368
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