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 حزب طبقه کارگر در ايران
 

  حال حاضر موقعيت جنبش کارگری و جريان های مختلف آن در-اول
در شرايطی که اختناق رژيم و سيستم پليسی بسيار پيشرفته آن امکان ظهور و گسترش جنبش توده ای طبقه 
کارگر را غير ممکن ساخته است و در غياب يک سازمان انقالبی واحد که بتواند فرم و محتوای حزب طبقه 

کارگر و روشنفکرانی که ايدئولوژی اين طبقه کارگر را ارائه کند، جريان های متشکلی که از عناصر پيشرو طبقه 
اين جريان ها در حالی که در برداشت های خود از . را پذيرفته اند تشکيل شده، دچار تفرقه و پراکندگی هستند

 .  لنينيسم و در مشی اختالف دارند مجموعا نقش پيشاهنگ طبقه کارگر را به عهده دارند-مارکسيسم
شد که عناصر پيشرو طبقه کارگر به فعاليت های پراکنده گروهی روی شکست تاريخی حزب توده باعث 

حزب توده عليرغم ضعف های جدی و انحراف های فاجعه آميزش اين امتياز را داشت که جنبش طبقه . آورند
فعاليت گروهی که در يک مدت طوالنی به صورت . کارگر را در وطن ما در يک پروسه واحد رهبری می کرد

 برای تشکل جريان های جنبش سياسی طبقه کارگر شناخته شده بود باعث شد که جريان های موثرترين فرم
نتيجه اين فعاليت ها اختالفاتی بود که در خط مشی و برداشت های . مختلفی در اين جنبش به وجود بيايد

 چهار دسته طبقه  لنينيسم بروز کرده و در حال حاضر می توان اين جريان ها را در–ايدئولوژيک از مارکسيسم 
 .بندی کرد

جريان های ديگر عبارتند از رقبای حزب توده در خارج از کشور، گروه . اولين جريان، بقايای حزب توده است
ها و جريان های مخالف حزب توده در داخل کشور که بطور کلی به مشی سياسی معتقدند و باالخره جريان 

 .تقاد داشته و در اين راه فعاليت می کنندهای مارکسيست لنينيست که به مشی مسلحانه اع
همه ی اين جريان ها مدعی اند که رسالت رهبری طبقه کارگر را به عهده دارند و خود را پيشاهنگ اين طبقه و 

توجه نکردن به اين واقعيت ها ما را از کوشش اصولی در راه . يا بخشی از اين پيشاهنگ به شمار می آورند
 :اينک به اختصار موقعيت هر دسته را جمع بندی می کنيم.  طبقه کارگر باز می داردرسيدن به وحدت در جنبش

  موقعيت بقايای حزب توده-١
. اين گذشته برای او در چند زمينه امتيازاتی در بردارد.  حزب توده دارای يک گذشته شناخته شده است-الف

در راس اين . ها رابطه بين المللی داردحزب توده مورد پذيرش ده ها حزب کمونيست در جهان است و با آن
 .اين شناسائی امکاناتی در اختيار حزب توده می گذارد. احزاب حزب کمونيست شوروی قرار دارد

 جنبش کارگری که طی يک مدت نسبتا طوالنی تحت رهبری اين حزب قرار داشته باعث شد که در ذهن -ب
مردم . ز کارگران جوان اين حزب معروفيت داشته باشدکارگران قديمی آگاه و توسط آنها در سطح محدودی ا
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و ادامه کار راديو ) مثل جريان تشکيالت تهران(ماجراهای مختلف . نيز بطور کلی خاطراتی از اين حزب دارند
. معذالک اين خاطرات در اغلب موارد به سود حزب توده نيست. پيک ايران اين سوابق را يادآوری می کند

زب و بخصوص خيانت رهبران سرشناس آن را به ياد دارند و اين مغاير محبوبيت اين مردم خاطره شکست ح
 .حزب در بين مردم است

 حزب توده در خارج از کشور و بخصوص در اروپای شرقی شبکه ای از افراد مهاجر و پناهنده داشته و -ج
 توده می تواند به اتکای حزب. معدودی از دانشجويان ايرانی مقيم اروپا را به سوی خود جلب کرده است
اين امر بيشتر موکول به تشديد . شوروی امکاناتی در جوار ايران مثال در عراق، برای تبليغات به دست آورد

 .تضادهای خارجی در ايران و تيره شدن مناسبات ايران و شوروی است
نيست و طرفداران غير  پس از شکست مفتضحانه تشکيالت تهران حزب توده در داخل دارای نيروی متشکلی -د

اين طرفداران اصوال از افراد قديمی تشکيل شده اند که قادر به ايفای نقش مبارزاتی . فعال پراکنده ای دارد
 .نيستند

 وابستگی حزب توده به سياست شوروی که همچنان ادامه يافته است در شرايطی که به خاطر رابطه شوروی با -ه
رفته اند موجب بدبينی مردم به حزب توده شده  وحتی شنوندگان صدای رژيم مردم در مقابل شوروی موضع گ

حزب توده ناچار است نتايج . افراد انگشت شمار بيش نيستند» صدای ملی«پيک ايران نيز همچنانکه شنوندگان 
وخيم وابستگی خود به شوروی را تحمل کند و حتی از داشتن يک سياست تبليغاتی مستقل و فعال بر ضد رژيم 

 .روم بماندمح
اين حزب در دو .  حزب توده فاقد يک استراتژی و تاکتيک انقالبی است و عميقا دچار اپورتونيسم می باشد-و

ساله اخير به تدريج موضع اپورتونيستی خود را در مقابل جنبش مسلحانه تصريح کرده و با دفاع از تاکتيک های 
واقعيت اين است که حزب . لحانه حمله می کندبه جنبش مس» مشی سياسی«شکست خورده قبلی تحت عنوان 

در عين حال خود اين حزب هيچ . توده انتظار شرايط دمکراتيک را می کشد تا بتواند در آن به فعاليت بپردازد
حزب توده خود را حزب طراز نوين طبقه کارگر ايران . نقشی در ايجاد چنين شرايط دلخواهی برای خود ندارد

در دو دهه اخير ادامه حيات اين حزب . را وسيله ادامه حيات خود قرار داده است»  برادرحزب«می داند و عنوان 
چنين است موقعيت کلی . به ميزان زيادی بستگی به شناسائی آن توسط حزب کمونيست شوروی داشته است

 .اولين و قديمی ترين مدعی پيشاهنگی طبقه کارگر ايران
 تمايالت کمونيستی داشته، در گذشته متحد حزب توده به  که از سه دهه پيشحزب دمکرات کردستان

اين حزب تحت تاثير جنبش ملی . شمار می رفته ولی در حال حاضر مشی مستقل و مثبتی در پيش گرفته است
خلق کرد در عراق و با تکيه بر ستمی که خلق کرد در ايران تحمل می کند زمينه مساعدی در کردستان ايران 

ر عراق و حل اختالف های حزب دمکرات کردستان عراق با دولت عراق که به منزله تثبيت پايان جنگ د. دارد
موقعيت حزب . حقوق کردها در عراق است می تواند باعث تشديد فعاليت حزب دمکرات کردستان ايران شود

وجه دمکرات کردستان ايران از ويژگی های مهمی برخوردار است که باعث می شود جنبش مسلحانه به آن ت
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معذالک اين حزب در جنبش کارگری ايران و وحدت بخشيدن به آن به سبب همان ويژگی ها . خاص نمايد
 .دارای امکانات اندکی است

  لنينيست رقيب حزب توده در خارج ايران- موقعيت جريان های مارکسيست-٢
 آنها، مهمترين جريان های در حال حاضر سازمان انقالبی حزب توده، طوفان، کمونيست ها و کادرها و منشعبين

اين جريان ها عموما طرفدار مشی .  لنينيست منشعب و جدا از حزب توده در خارج از کشورند-مارکسيست
حزب کمونيست چين در جنبش جهانی و دو جريان اول به دنباله روی بی چون و چرای سياست خارجی 

 .جمهوری توده ای چين تبديل شده اند
 :ه شرح زير استموقعيت اين جريان ها ب

 طی چند سال اخير اختالف هائی که بر سر مشی در اين جريان ها بروز کرده آنها را به نيروهای -الف
کوچکتری تقسيم کرده است، اين جريان ها در حاليکه همه مدعی نقش پيشاهنگی طبقه کارگر هستند تلقی های 

مثال سازمان طوفان . ابق هر يک از آنها می شودمختلفی از خود و از مسئله حزب دارند که اساسا مربوط به سو
 حزب را وظيفه خود ايجاد حزب طبقه کارگر در ايران می داند در حاليکه سازمان انقالبی احيایخود را ملزم به 
 .قرار داده است

کيل تش» کار دهقانی« و يا » کار توده ای« بر سر مشی اختالف هائی بين آنها و جود دارد ولی عموما مدافع -ب
حزب طبقه کارگر در مرحله اول مبارزه و سرانجام اعتقاد کلی به مشی قهر آميز يعنی قبضه کردن قدرت از 

 .طريق جنگ توده ای هستند
 سازمان طوفان و سازمان انقالبی، کمونيست ها و کادرها امکانات چشمگيری در داخل ايران ندارند ولی -ج

خل کنفدراسيون دانشجويان ايرانی مقيم خارج از کشور اين سازمان در دا. شبکه هائی در خارج از کشور دارند
هر چند . ها فعاليت می کنند و با همکاری نيروهای جبهه ملی خارج از کشور بر ضد حزب توده مبارزه می کنند

با خارج شدن حزب توده از صحنه فعاليت های کنفدراسيون تضاد و مبارزه بين اين سازمان ها در درون 
 .يون تشديد شده استکنفدراس

تا کنون چند شبکه در .  در داخل کشور عده ای از اعضای سازمان انقالبی فعاليت پراکنده يا متشکلی دارند-د
. رابطه با اين سازمان تشکيل شده و دست به فعاليت های پراکنده ای زدند که از جانب پليس کشف شدند

 تحت تاثير مشی و روابط سازمان انقالبی قرار ور کلیبطاست که » سازمان رهائی بخش«آخرين اين شبکه ها 
 .داشت

چهره ضد آمريکائی چين، .  عقايد پروچينی ازاين جريان ها مدتها يک امتياز برای آنها به شمار می رفت-ه
مخالفت آن با مشی شوروی که در کشورها بخصوص بصورت رابطه با رژيم و تائيد ضمنی رژيم محکوم می 

ولی در دوساله .  کمونيست چين به سود جنبش ضد امپرياليستی عامل عمده اين امتياز بودشد و شعارهای حزب
اخير که از طرفی جنبش مسلحانه در سطح جامعه مطرح شده است و از طرف ديگر در صحنه جهانی تضاد چين 

 چين در بحران با آمريکا تعديل شده و چين به سازمان ملل راه يافته است به اعتبار چين آسيب رسيده و نقش
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در کاهش اعتبار چين بی تاثير نبوده ولی مهمترين عامل در از بين ) مثل بحران سودان و شبه قاره هند(های جهان 
مسافرت درباريان به پکن، تائيد . بردن امتياز جريان های پروچينی برقراری رابطه سياسی بين رژيم و چين است

نفتی، تائيد سياست داخلی رژيم و تائيد ضمنی سياست مکرر پکن از مشی رژيم در مقابل شرکت های 
ميليتاريستی شاه و نقش ژاندارمی او در منطقه، تمايل به گسترش هر چه بيشتر رابطه اقتصادی بين دو کشور و 
باالخره بی اعتنائی به موقعيت جنبش انقالبی در ايران و چشم پوشی در مقابل جنايت های رژيم ايران سيمائی را 

ن های پرو چينی از چين توده ای در جنبش ساخته بودند تيره ساخته است و اميدهائی را که در دل اين که جريا
اين موقعيت جديد چين باعث سردرگمی در جريان های . جريان ها رشد کرده بودند به نوميدی بدل ساخته است

 .طرفدار آن شده تاوان امتيازات قبلی را که داشتند از آنان پس می گيرد
بر اساس اين شناخت نادرست و با برداشت های .  شناخت اغلب اين جريان ها از جامعه ايران نادرست است-و

دادن حق تقدم به . کليشه ای از تجارب انقالب چين، اين جريان ها فاقد يک استراتژی و تاکتيک انقالبی اند
ت تضاد خلق با فئوداليسم و تشکيل حزب، محاسبه اشتباه روی دهقانان، تعين تضاد عمده جامعه به صور

 .امپرياليسم، کمبودهای اساسی اين جريان ها به شمار می روند
 لنينيست جنبش مسلحانه کسب - در چند سال اخير به موازات حيثيت و اعتباری که جريان های مارکسيست-ز

ا از دامان جنبش کرده اند و به ازای ده ها شهيد کمونيست که لکه ننگ زبونی و تسليم رهبران حزب توده ر
کارگری زدوده اند، سازش و خيانت عده ای از رهبران و افراد نخبه سازمان انقالبی، اعتبار اين جريان ها را با 

تضاد . از جمله اين ضعف ها بايد از مصاحبه نيکخواه، پارسا نژاد و الشائی نام برد. خطر جدی روبرو ساخته است
مسلحانه با موضع اين افراد در مقابل دشمن اين ضعف را بسيار چشمگير شديد موضع رهبران و افراد نخبه جنبش 

 .زمينه را برای رشد اين جريان ها در داخل کشور نامساعد می سازدمی سازد و 
در مقايسه با اپورتونيسم حزب توده که به اتکاء سوابق خود و رابطه با شوروی توانسته طی مدتی طوالنی دوام 

 .ر آينده تجزيه شده و توده های طرفدار آن ها به جنبش مسلحانه روی خواهند آوردبياورد اين جريان ها د
 . موقعيت جريان های مخالف حزب توده در داخل که به مشی سياسی اعتقاد دارند-٣

جريان هائی که زير اين دسته قرار می گيرند آنهائی هستند که پس از شکست حزب توده با همکاری انشعابی 
، » پروسه«نمونه اين جريان ها . به وجود آمدند و وظيفه خود را مبارزه با حزب توده قرار دادندهای حزب توده 

اين جريان ها هر يک به تنهائی خود را طبقه کارگر و يا پيش . ست» ساکا«و » مارکسيست های آمريکائی«
 ٣٥ز حزب توده در سال های گروه هائی که جدا از اين دسته، و مستقل ا. آهنگ اين طبقه در ايران می شناختند

کميته « آخرين اين گروه ها .  مرداد از جريان خارج شدند٢٨ تشکيل شده بود در دهه اول پس از کودتای ٤٢تا 
 .بودند» گروه های متحده«و » انقالبی

بطور کلی اين دسته گروه ها موقعيت خود را از دست داده اند و ماهيت آنها به قدر کافی برای جنبش روشن 
با آشکار شدن جنبش انقالبی مسلحانه زمينه فعاليت برای اين دسته جريان ها از بين رفته است مگر . ده استش

 .آنکه دشمن طبق نقشه بخواهد جريان های تازه ای برای گمراه ساختن نيروهای بسيج شده ايجاد کند
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 اخير ايجاد شده و رشد کرده در حال حاضر محفل ها، هسته ها و گروه های زيادی وجود دارند که طی دو سال
اين جريان ها زمينه . اين جريان ها گرچه مشی مسلحانه را نپذيرفته اند ولی به مشی ديگری نيز قائل نيستند. اند

مساعدی هستند که بايد در جهت جنبش مسلحانه کاناليزه شوند و برخورد جنبش با آنها اساسا با برخوردی که با 
 .د متفاوت استجريان های اپورتونيستی دار

  لنينيست جنبش انقالبی مسلحانه-موقعيت جريان های مارکسيست -٤
 اين جريان ها در دهه اخير به مثابه سنتز مبارزات گذشته جنبش کارگری و جنبش رهائی بخش بوجود آمده و 

قرار گرفته بيان کننده ضرورت های تاريخی ای هستند که در شرايط اختناق بی سابقه در مقابل جنبش انقالبی 
 .اولين ويژگی اين جريان ها اين است که در زير فشار روزافزون بوجود آمده و رشد کرده اند. است

 نظامی نه به عنوان يک فرم دائمی بلکه به عنوان موثر ترين فرم برای تشکيل عناصر پيشرو که -گروه سياسی
بر اساس ارزيابی دقيق موقعيت خود در مرحله اين گروه ها . ايدئولوژی طبقه کارگر را پذيرفته اند انتخاب شد

اين . تدارک نامی برای خود انتخاب نکردند و ادعای پيش آهنگی کل طبقه کارگر را نداشتند و هنوز نيز ندارند
جريان ها طی چند سال راه دشواری را طی کرده و سرانجام با رستاخيز سياهکل در سطح جامعه موجوديت خود 

 به خود اجازه دادند به مثابه چريک های فدائی خلقپس از درگيری خونين با رژيم بود که فقط . را اعالم کردند
 .بخشی از پيشاهنگ خلق با توده ها سخن بگويند

 لنينيستی در اين –عالوه بر چريک های فدائی خلق چند گروه و تعداد بيشتری محفل و هسته های مارکسيست 
هت تحقق آن گام برداشته اند و بنا بر اين مطلب فقط بر سر چريک چند سال مشی مسلحانه را پذيرفته و در ج

 .های فدائی خلق نيست
چريک های فدائی خلق به مثابه پيشرو ترين گروه در جريان های مارکسيست لنينيستی جنبش مسلحانه خط مشی 

ک چريک های در حال حاضر استراتژی و تاکتي. خود را در رساله ها و بيانه های مختلف اعالم کرده است
فدائی خلق پيشرو ترين وصحيح ترين استراتژی انقالبی جنبش به شمار می رود ولی اين استراتژی بايد در جريان 

موقعيت . عمل تکامل يافته، نقش تاريخی خود را در جنبش انقالبی طبقه کارگر و جنبش رهائی بخش ايفا کند
 : اين جريان ها در حال حاضر به شرح زير است

 ميان اين جريان ها چريک های فدائی خلق توانسته به مثابه پيشروترين جريان اعتبار و حيثيت زيادی  در-الف
 لنينيستی آماده اند تا در زير پرچم چريک های فدائی خلق متحد -جريان های ديگر مارکسيست. کسب کند

 مرهون خصوصيات اين پديده ای مثبت در جنبش کارگری و جنبش رهائی بخش به شمار می رود و. شوند
فداکاری، جسارت و پايداری در به کار بستن تاکتيک . مبارزاتی و ايدئولوژيک چريک های فدائی خلق است

 .های مسلحانه و داشتن يک برنامه استراتژيک و تاکتيکی از جمله اين خصوصيات به شمار ميرود
يان، هنوز موانع جدی در راه  عليرغم نقش محوری چريک های فدائی خلق و حيثيت  و اعتبار اين جر-ب

اين جريان ها هنوز از وحدت .  لنينيستی در جنبش مسلحانه وجود دارد-وحدت کامل جريان های مارکسيست
کامل ايدئولوژيک، استراتژيک و تاکتيکی برخوردار نيستند و بقايای بستگی ها و تنگ نظری های گروهی از 
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 رسيدن به چنپن وحدتی از وظايف مبرم هر يک از اين جريان کوشش آگاهانه در راه. آنها رخت بر نبسته است
 .ها به شمار ميرود

 در دوسال اخير اين جريان ها در مبارزه با رژيم توانسته اند حمايت معنوی مردم را به خود جلب کنند و به -ج
د زيادی غلبه بدبينی طبقه کارگر که ناشی از سازش های گذشته جريان های پيشرو با رژيم بوده است تا حدو

روشنفکران انقالبی به سوی جنبش مسلحانه روی آورده اند و آثاری از گسترش جنبش در ميان کارگران . کنند
 .و ديگر قشرهای شهری ديده می شود

 عليرغم اين نفوذ معنوی و کسب حيثيت در جامعه اين جريان ها نتوانسته اند نيروهائی را که به جنبش روی -د
محيط پليسی و ترور فزاينده رژيم عامل اصلی کندی سازمان دهی اين . جذب کرده و سازمان دهندآورده اند 

 .نيروهای تازه و استفاده از آنها جهت رشد سريع جنبش مسلحانه بوده است
 در پرتو مبارزات دو ساله اخير ايدئولوژی طبقه کارگر در پيوند با جنبش مسلحانه از حيثيت و اعتباری که در -ه
 .و دهه گذشته سابقه نداشته است، در جامعه برخوردار شده استد

بررسی مسئله حزب . اين طرحی از موقعيت حاضر جريان های وابسته به جنبش سياسی طبقه کارگر ايران است
طرح مسئله حزب بدون توجه به شرايط خاص و صرفا بر . بدون توجه جدی به اين موقعيت غير ممکن است

 . تواند کوششی در راه رسيدن به چنين حزبی به شمار روداساس اصول عام نمی
 

  تشکيل حزب مقدم بر مبارزه با دشمن است يا نتيجه آن-دوم
در اين مورد نيز کسانی پيدا شده اند که . در طرح مسئله حزب باز مسئله قديمی گاری و اسب به ميان آمده است

ند که مبارزه جدی و همه جانبه با دشمن را موکول به اينها کسانی هست. می خواهند گاری را جلو اسب ببندند
ما معتقديم حزب طراز نوين طبقه کارگر نمی تواند قبل از يک دوره مبارزه . ايجاد حزب طبقه کارگر کرده اند

ما معتقديم حتی در شرايطی که آزادی های اجتماعی . جدی با دشمن خلق و دشمن طبقه کارگر به وجود آيد
ب رژيم حمايت می شود احزابی که امکان موجوديت پيدا کرده اند عليرغم عناوين خود تا حدودی از جان

در اثبات اين مطلب سه نمونه تاريخی را ذکر می . فاصله زيادی تا يک حزب طراز نوين طبقه کارگر داشته اند
 .کنيم

حزب طبقه . ددر روسيه حزب سوسيال دمکرات کارگری مدتها فاقد خصوصيات حزب واقعی طبقه کارگر بو
با همه اينها حزب سوسيال . کارگر به صورت حزب بلشويک از پروسه طوالنی مبارزه با دشمن متولد شد

ممکن است فکر . دمکرات تا پيش از ظهور حزب بلشويک نقش پيش آهنگی طبقه کارگر را به عهده داشت
اين مطلب درست است . نکرده بودکنيم در اين مدت هنوز لنين خصوصيات حزب انقالبی طبقه کارگر را تعيين 

 يعنی هنگام کنگره دوم حزب ضرورت يک چنين حزبی را مطرح نکرده ١٩٠٣ولی می پرسيم چرا لنين تا سال 
بود؟ زيرا فقط پس از رشد و گسترش جنبش سياسی طبقه کارگر بود که ضرورت يک چنين حزبی احساس شد 

 ١٩١٩حال ببينيم پس از اعالم انترناسيونال سوم در سال . دو مسئله حزب تبديل به مهمترين مسئله کنگره دوم ش
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که خصوصيات حزب طراز نوين طبقه کارگر تعيين شده بود احزابی که زير همين نام به وجود آمدند تا چه حد 
 در جمهوری کومين ١٩٢١در سال . نمونه دوم حزب کمونيست چين است. واجد خصوصيات چنين حزبی بودند

 دوستی و همکاری کومين تانگ با دولت شوروی و جريان های کارگری امکان تشکيل تانگ بر اساس اصل
حزب کمونيست در اين . رسمی حزب و فعاليت علنی آن در منطقه تحت حاکميت کومين تانگ به وجود آمد

در جلسه نمايندگان انترناسيونال نيز . سال با حضور يازده تن به نمايندگی هفتاد تن موجوديت خود را اعالم کرد
تاسيس حزب شرکت کردند ولی اين حزب گرچه نام حزب کمونيست را داشت برای رسيدن به محتوای واقعی 

حزب توانست رهبری طبقه . حزب طراز نوين طبقه کارگر در چين نيازمند شرکت در فعاليت های وسيعی بود
 را از ١٩٢ تا ١٩٢٤فئودالی کارگر را در شهرهای بزرگ جنوبی به دست بگيرد و پروسه هائی چون جنگ ضد 

الزم بود با اپورتونيسم راست به رهبری جين توسيو مبارزه شود و حزب از دنباله روی کومين تانگ . سر گذراند
خالص گردد و سرانجام پس از مبارزه با اپورتونيسم چپ به رهبری لی لی سان، حزب خصوصيات انقالبی 

بی که راه پيمائی بزرگ را به انجام رساند، حزبی که جنگ حز. کامل و خط مشی صحيح را به دست می آورد
 . نداشت١٩٢١ضد ژاپنی را رهبری کرد جز نام خود شباهتی به حزب 

اين حزب عليرغم پذيرش .  حزب کمونيست ايران اعالم موجوديت کرد١٩٢١در سال . باز می گرديم به ايران
 .از نوين طبقه کارگر داشتايدئولوژی کارگری فاصله زيادی تا محتوای واقعی حزب طر

اين حزب از شرايط آزاد استفاده . در سال بيست حزب توده با يک برنامه دموکراتيک کار خود را آغاز کرد
کرد و به سرعت رشد يافت و با گسترش جنبش توده ای طبقه کارگر رهبری اين جنبش را به دست گرفت، 

همه اينها زمينه هائی بود برای .  از سر گذراند و مخفی شدنوسان هائی چون جنبش آذربايجان و پانزدهم بهمن را
اگر اين حزب می توانست عليرغم ضعف هايش بحران بزرگ پس از کودتا را از سر بگذراند، اگر . رشد حزب

صفوف و رهبری آن تصفيه می شد و زير ضربات سهمگين می توانست به حيات خود ادامه دهد، می توانست 
ولی چنانکه می دانيم اين . البی شده محتوای حزب طراز نوين طبقه کارگر را دارا شودتبديل به يک حزب انق

حزب انقالبی طبقه کارگر به مثابه عالی ترين نوع . حزب از حرکت بازماند، متالشی شد و جزبقايائی از آن نماند
 آنها که می خواهند از .پيشاهنگ طبقه فقط می تواند به دنبال يک مبارزه طوالنی و همه جانبه به وجود آيد

حزب طبقه )چنانکه طی چندين سال در اين راه کوشش به عمل می آمد( طريق تشکيل گروه های سياسی مخفی
چنين حزبی هرگز بهتر از حزب توده . کارگر را تشکيل دهند به راستی می خواهند گاری را جلو اسب ببندند

گروه هائی در کشور ما ديده شده اند که پس از . د بودنخواه) ٣٢و نه حزب توده در سال های بيست تا (فعلی 
مثال . يا حزب تبديل می کنند» سازمان«خستگی از عنوان گروه برای پنهان ساختن بی عملی خود نام خود را به 

مخفف سازمان » ساکا«را بر خود گذاشته بودند و » حزب کمونيست ايران«مارکسيست های آمريکائی نام 
 .ايران بودانقالبی کمونيستی 

ما فقط در پراتيک انقالبی می توانيم شرايط الزم برای تشکيل حزب را فراهم . پس نظر ما روشن و صريح است
 .حزب در مرحله معينی از پروسه طوالنی مبارزه بوجود می آيد نه در آغاز آن. سازيم
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  آيا پيش آهنگ طبقه کارگردر همه شرايط الزاما به صورت حزب است؟-سوم
اين . ياد آور شديم که پيشاهنگ طبقه کارگر در هر شرايطی الزاما فرم تکامل يافته حزب را نخواهد داشتقبال 

 لنينيست در - نظامی مارکسيست-گروه ها و سازمان های سياسی. هم در گذشته و هم در حال صادق است
نه فقط امروز که اين . روندشرايط حاضر می توانند برای يک مرحله از مبارزه پيشاهنگ طبقه کارگر به شمار 

جريان ها بخشی از پيشاهنگ طبقه کارگر به شمار می روند بلکه در فردا نيز که اين جريان ها به وحدت رسيده و 
ديگر جريان های جنبش کارگری را در جهت مشی خود کاناليزه خواهند کرد و در نتيجه جنبش انقالبی طبقه 

د، هنوز اين احتمال وجود دارد که پيشاهنگ طبقه کارگر صورت کارگر از وحدت نسبی برخوردار خواهد ش
 .را به خود نگيرد» حزب«

اوال در ادغام ارتش آزادی بخش يا نيروی نظامی در » حزب طبقه کارگر«تفاوت عمده چنين پيشاهنگی با 
بارزه جنبه يک به اين معنی که در غياب حزب، ارتش از سازمان سياسی جدا نيست و م. سازمان سياسی قرار دارد
 نظامی با جريان های سياسی و جنبش های سياسی و اقتصادی -ثانيا اين جبهه سياسی. جبهه اساسا نظامی را دارد
بديهی است تفاوت های ديگری نيز در نحوه عمل، وظايف و سازمان دهی بين آنها . وحدت سازمانی ندارد
ثل هميشه تحقق آن موکول به رشد جريان های در شرايط حاضر اين يک فرضيه است و م. وجود خواهد داشت

 .فعلی و پياده شدن اين فرضيه در عمل است
طرح اين مسائل ناشی از تجاربی است که اهميت مسئله حزب را برای ما مسجل می سازد واال آسان می توان از 

ين موقعيتی که مسئله حزب به طور کلی حرف زد و اعالم کرد که ما طرفدار تشکيل حزب طبقه کارگر در اول
 :اينک ما به اين مسئله می پردازيم که. شرايط مبارزه آن را ممکن و ضرور گرداند هستيم

 آيا حزب طبقه کارگر در همه شرايط خصوصيات واحدی دارد؟
بحث بر سر اين . اينجا ديگر بحث بر سر پيشاهنگ طبقه کارگر که می تواند اشکال مختلفی داشته باشد نيست

قه کارگر يعنی تکامل يافته ترين فرم پيشاهنگ طبقه کارگر در همه شرايط فرم و محتوای است که حزب طب
واحدی دارد يا نه؟ در اينجا می خواهيم خصوصيات چنين حزبی را در جريان جنبش انقالبی حاضر ودر آينده 

 .آن بررسی کنيم
يط مختلف فرم های مختلفی را تحليل جنبش جهانی طبقه کارگر نشان می دهد که احزاب طبقه کارگر در شرا

به عبارت ديگر . برگزيده اند و وظايف آنها بسته به خصوصيات مبارزه ای که بر عهده داشته اند تعيين شده است
-٧مثال حزب بلشويک در جريان انقالب . فرم و محتوای حزب طبقه کارگر در همه شرايط امر واحدی نيست

 و پس از شکست انقالب ناچار شد سازمان وسيع خود را تبديل به  وظايف انقالبی نظامی به عهده گرفت١٩٠٥
در جنگ جهانی اول کميته های حزبی در ارتش نفوذ کرد و در . شبکه های بسيار فشرده با کيفتيی عالی کند

پس از پيروزی انقالب اکتبر حزب سازمان و وظايف متفاوتی را خود گرفت، و در . خطوط جبهه گسترش يافت
 .دت حزب همچنان حزب لنينی طبقه کارگر بودتمام اين م
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می توان به . نمونه ها بسيار است. احزاب کمونيست در تمام کشورها چنين دگرگونی هائی را از سر گذرانده اند
 .حزب کمونيست فرانسه قبل از اشغال فرانسه توسط هيتلری ها و در مدت اشغال اشاره کرد

م و محتوای مختلفی به خود می گيرد بلکه احزاب طبقه کارگر در نه فقط يک حزب در موقعيت های مختلف فر
مثال حزب کمونيست ويتنام شمالی با حزب کمونيست . کشورهای مختلف ويژگی های مخصوص به خود دارند

آلبانی از نظر فرم، ترکيب اجتماعی و وظايف اختالف های چشمگيری دارد در حاليکه هر دو، قدرت را در 
 .مونيست در برزيل، کامبوج و عراق تفاوت های بسياری داردحزب ک. دست دارند

مهمترين . ما معتقديم حزب طبقه کارگر در شرايط کشور ما وظايف خاص و فرم خاص خود را خواهد داشت
مهمترين وظيفه اين حزب آماده ساختن توده ها برای يک . خصيصه اين حزب خصلت نظامی آن خواهد بود

ين که واضع خصوصيات حزب طراز نوين طبقه کارگر است به وظايف حزب در لن. انقالب قهر آميز است
 :که . حتی در شرايط مبارزه سياسی لنين تاکيد می کرد. رهبری نظامی توده ها عميقا توجه داشت

حزب طبقه کارگر موظف » .آماده کردن روانی توده ها به قهر انقالبی يکی از وظايف حزب کمونيست است«
هنگامی که ارتش و پليس ضد .  روشنفکران انقالبی را آماده برخورد نظامی قطعی با دشمن کنداست کارگران و

خلقی با آخرين تکنيک و تجارب ضد انقالبی مجهز است چگونه حزب طبقه کارگر می تواند خود را به کار 
تش های خود طبقات مسلط که سالح ها را تکميل می کنند و به ار« :سياسی محدود سازد؟ انگلس می گويد

احزاب انقالبی اگر می خواهند پيروز . روش های نوين جنگ را می آموزند، سطح خشونت را تعيين می کنند
ما در شرايط حاضر عميقا به خنثی کردن خشونت و قهر ضد انقالبی رژيم » .شوند بايد از اين سطح فراتر روند

رشد و گسترش اين مبارزه . اسی خود قرار داده ايماعتقاد داريم و به همين جهت مبارزه مسلحانه را تاکتيک اس
 نظامی را دارا باشد تا -ايجاب می کند حزب طبقه کارگر در آينده بيش از هر چيز خصوصيات يک ستاد سياسی

مهمترين وظيفه چنين حزبی سازماندهی ارتش آزاديبخش و رهبری جنگ توده . يک سازمان سياسی و اداری را
اين حزب سازمانی . کادرهای اين حزب افراد و فرماندهان ارتش آزاديبخش خواهند بوداکثريت . ای خواهد بود

در واحد های ارتش عناصر غير حزبی می توانند به فرماندهی عناصر حزبی برسند . جدا از ارتش خواهد داشت
مهمترين وظايف چنان حزبی . ولی فرماندهی و رهبری کل ارتش در هر حال در دست حزب خواهد بود

 :صرفنظر از سازماندهی ارتش و رهبری نيروهای مسلح عبارت خواهد بود از
 رهبری فعاليت های سياسی در جهت جنگ توده ای و به مثابه جبهه دومی برای اين جنگ و زمينه دائمی -الف

می به اين ترتيب احتماال عده ای از کادرهای حزب وظايف غير نظا. برای تدارک نيرو و نيازهای جنگ توده ای
 . بر عهده خواهند داشت

 جلب نيروها و جريان های غير کارگری بسوی انقالب، تامين وحدت با آنها در چارجوب يک جبهه متحد -ب
 . آزاديبخش و رهبری جناح سياسی چنين جبهه ای

 تربيت ايدئولوژيک کادرهای نظامی و سياسی خود، تجديد تربيت نيروها و عناصر غير کارگری که به -د
 .حزب و ارتش راه می يابند در جهت کنترل خصوصيات ايدئولوژيک حزب و تعيين مسير انقالبصفوف 
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پيش آهنگ انقالبی طبقه کارگر قبل از رسيدن به چنين مرحله تکامل يافته ای بخش مهمی از اين وظايف را به 
ه حزب طراز نوين فقط به اين شرط است که اين پيشاهنگ می تواند در مرحله معينی ب. عهد ه خواهد گرفت

 .طبقه کارگر تبديل شود
  عمده ترين شرايط تشکيل چنين حزبی در آينده کدام است؟-چهارم

 نظامی را با ابعاد توده ای به عهده دارد شرايط زير الزم -برای تشکيل حزبی که وظيفه رهبری مبارزات سياسی
 :است
ک استراتژی و تاکتيک انقالبی بايد هدايت  جريان های موجود وابسته به جنبش طبقه کارگر در جهت ي-الف
در نتيجه جنبش انقالبی طبقه کارگر بايد از وحدت نسبی برخوردار شده و جريان های اپورتونيست منفرد . شوند
 .گردند

 لنينيستی از حمايت نيروهای - می بايست توده ها به مبارزه روی آورده و اين جريان واحد مارکسيست-ب
بايد کارگران و ديگر زحمتکشان شهر و ده که نقش آگاهانه پيشرو دارند همراه . ر گرددپيشرو توده برخوردا

اين حمايت از . روشنفکران انقالبی عمدتا از اين جريان حمايت کرده آن را نماينده سياسی خود تلقی کنند
 .طريق پيوستن به صفوف پيشاهنگ و کمک و حمايت مادی از جريان انقالبی ظاهر می گردد

چنين شرايطی وجود جنبش های وسيع خود انگيخته ی طبقه کارگر و حرکات توده ای اقتصادی اين طبقه در 
الزام آور نيست و وجود و تائيد اين جريان ها شرط الزم تحقق حزب طبقه کارگر نخواهد بود زيرا در شرايطی 

هر می گردد وطبقه که جو کشور نظامی شده است جنبش های توده ای اساسا به صورت حرکت نظامی ظا
کارگر قدرت خود را از طريق پيشاهنگ انقالبی خود و ارتش توده ای اعمال می کند نه از طريق اعتصاب های 

در حقيقت جنبش های وسيع و زنجيره ای اقتصادی و سياسی زحمتکشان شهری و در راس آنها . وسيع کارگری
های عقب مانده آنها يعنی در شرايطی که حقوق طبقه کارگر فقط در شرايط دمکراسی بورژوازی و يا الگو 

) ٣٢ تا ١٣٢٠مثل شرايط سال های ( اساسی و آزادی های اجتماعی کم و بيش از جانب رژيم رعايت می گردد
بنا بر اين در آينده نبايد انتظار امواج پياپی و وسيع جنبش های اقتصادی و . آشکار شده و گسترش می يابد

ته باشيم مگر آنکه فرض کنيم رژيم در موقعيت خاص در مقابل جنبش مسلحانه عقب سياسی طبقه کارگر را داش
در حال حاضر امکان چنين فرضی بسيار بعيد و غير محتمل . نشينی کرده به شرايطی نيمه دمکراتيک تن در دهد

 .است
 : برای رسيدن به اين شرايط در حال حاضر الزم است قدم های زير برداشته شود

 لنينيست جنبش مسلحانه از رشد کمی و کيفی چشمگيری برخوردار شده و -ريان های مارکسيست بايد ج-الف
 .نقش تعيين کننده ای در حيات سياسی جامعه پيدا کرده باشند

 لنينيست رهبری اين پيشاهنگ را پذيرفته تاکتيک های خود - صنفی مارکسيست- جريان های عمده سياسی-ب
معذالک اين اعتقاد . ا معتقديم اين شرايط فقط در جريان عمل ايجاد خواهد شدم. را تابع مشی عموم آن کنند
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 لنينيست بايد قدم به قدم و -جريان های مارکسيست. موجب نمی شود که امر حزب را به حال خود واگذاريم
 .پيگيرانه راه رسيدن به حزب را بپيمايند

ريک ها فدائی خلق به مثابه پيشرو ترين جريان انقالبی ما به عنوان اولين قدم در اين راه روی نقش استراتژيک چ
ما معتقديم در وحله نخست کليه جريان ها، هسته ها و عناصر .  لنينيستی حاضر تاکيد می کنيم-مارکسيست
بايد .  لنينيست که مشی مسلحانه را پذيرفته اند در زير پرچم چريک های فدائی خلق متحد شوند-مارکسيست

 . لنينيستی در جنبش مسلحانه شود-لق تبديل به جريان عمومی مارکسيستچريک های فدائی خ
اين پشت جبهه . چريک های فدائی خلق برای ايفای نقش استراتژيک خود بايد به پشت جبهه مطمئنی دست يابد

کمک می کند تا وحدت جريان های موجود آسان تر تامين شده و امکان جذب نيروهائی که در دو سال اخير به 
برداشتن قدم های بعدی در گرو برداشتن اين قدم های نخست . ی جنبش مسلحانه روی آوردند افزايش يابدسو

پس از آن نوبت به کاناليزه کردن ديگر جريان های وابسته به جنبش کارگری در جهت مشی انقالبی و . است
 .رسيدن به پيشاهنگ کل جنبش فرا می رسد

 پايان 
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