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 وضعيت کنونی و وظايف مبرم ديده  را در مورد"فدائيان خلق"از " طيف"، برخورد اين ١ی شماره ما قبال در راه فدائ
وگرنه تشخيص آن در کتابهائی . ان را شناخت ميتوان بخوبی ماهيت اينگونه لفاظضا در اين زمينه است که و از قايم
به مسائل واقعی نهضت نزديکتر اينگونه عبارت پردازان هر چه بيشتر . د اندکی دشوار می شو٨ر راه فدائی شماره ينظ

 کنندگان تئوريهائی که بنا بقول  براحتی ميتوان اين صادر١ شماره ميشوند، مشتشان بيشتر باز ميشود، لذا در راه فدائی
 تئوريک اين حرکت ما صرفًا: " ميگويند١ در راه فدائی شماره خود صراحتًا(خودشان در عمل درصدد تحقق آنها نيستند 

سازمان و (خلق ساير فعاليتهای عملی و نظری ما در خط کلی طيف فدائيان "...  ،...بوده و بعد تشکيالتی ندارد
راه " (مبارزه با انحصار طلبی" جزوه ٢٩در ص . ، را باز شناخت)-معرفی قسمت -"ود باقی استبجای خ") هواداران"

نکه ادی کنونی پاسخ گويد، مشروط بر ايبورژوازی کمپرادور قادر است به بحران اقتص"ميخوانيم که ) ١فدائی شماره 
موضوع بسيار روشن است و با توجه به ترمينولوژی مورد ". قشر روحانی در مقابل اقدامات کمپرادوری لجاج نورزد

شرايط عينی "و يا "  انقالبیموقعيت"همان عاملی است که " بحران اقتصادی: "قبول راه فدائی از اينهم روشنتر ميشود
قادر است به اين بحران خاتمه دهد يعنی " بورژوازی کمپرادور"و در اينجا به ما ميگويند که . را ايجاد ميکند" انقالب

را از بين ببرد، " شرايط عينی انقالب"و يا به عبارتی که از نظر راه فدائی مترادف آن است " انقالبیموقعيت "ميتواند 
دخيل نيست " لجاج"هيچ عامل ديگری جز اين . اين قدرت را مشروط ميکند" قشر روحانی"از جانب " جاجل"ولی فقط 

ميدانند، " کمونيست"از چنين نظری چه نتيجه ای بايد برای کسانی که خود را  .و يا الاقل در اينجا دخالت داده نشده است
هستند؟ و در " بورژوازی وابسته" خود راه فدائی، سيستم خواهان رفع بحران اقتصادی بقول" کمونيستها"عايد شود؟ آيا 

چنين " کمونيستها" اين چنين نيست و يا الاقل صراحتًاهستند؟ مسلمًا" موقعيت انقالبی"نتيجه آيا آنها خواهان مرتفع شدن 
بی خود جامه عمل  به ادعاهای انقال که در آنهستند"موقعيت انقالبی"پس آيا اگر آنها خواهان . را بيان نميکنندسخنی 

 تنها مانع سر راه رفع بحران که هر چه باشد عجالتًا" قشر روحانی"اين " لجاج" نبايد در عمل از بپوشانند نتيجتًا
 اينبار اتفاقًاميباشد، " مرحله"در هر " حلقه اصلی"راه فدائی که متخصص تشخيص ! اقتصادی است، حمايت کنند؟ خير

او که نه حاضر است " انحصار طلبی": را يافته است" حلقه اصلی"که است " قشر روحانی"در وجود همين 
که بار ای است " حلقه"کمپرادورها و ليبرالها را در قدرت بپذيرد و نه دموکراتها و کمونيستها را به بازی ميگيرد آن 

تی که زمان شاه پيش را ايجاب ميکند که اگر کمونيستها از درک آن غفلت کنند، همان مصيب..." جبهه واحد ضد "ديگر 
 البته اينبار .)١(را بفهمند بار ديگر ببار خواهد آمد" ه واحد ضد ديکتاتوریهجب"آمد و کمونيستها نتوانستند مفهوم عميق 

در شرايط : "در يک جبهه قرار ميدهند" ليبرالها"يعنی ما را با امپريايستها و . اندکی شرم آور است" جبهه واحد"اين 
از پايگاه و با ( امپرياليستی  جبهه دمکراتيک ملی جهت اعتراض به بسته شدن آيندگان با اعتراض دولکنونی عمال اقدام

و نيروهای اسالمی مترقی مبارز چون ) برهبری حاج سيد جوادی" (جنبش"و ليبرالهايی نظير )  ضد خلقیونمضم
فدائی خلق ايران، از پايگاه خلقی و کهای چريو کمونيستهای انقالبی نظير سازمان  سازمان مجاهدين خلق ايران و ساش،

حلقه "و در اينجاست که استراتژی متخصصين ). ١راه فدائی شماره " (گشته است" همراه"با مضامين ليبرال تا انقالبی 
مرحله "، " عمدهداضت"، "حلقه اصلی"اگر تاکنون . که حيرت آور استچنان جهت روشنی پيدا ميکند " اصلی

 چه روشنتر صف بندی نيروهای دو طرف از پيش و هرن بيش دبيل اصطالحات برای مشخص کرو اين ق" استراتژيک
هم ريختن کامل صفوف در مقطع کنونی  اکنون از همين اصطالحات برای در مفروض بکار ميرفت زمانی در مقطع

راه " استراتژيهای"ند و قرار گرفته ا" قشر روحانی"خلق و امپرياليسم هر دو بطور کامل در مقابل . استفاده شده است
مبارزه ضد امپرياليستی را زياد ميکنند تا آتش " پياز داغ"نده آور اندکی  اين موقعيت وخيم و در عين حال خفدائی در

قشر "آنرا خاموش کنند و ميگويند که حاال ديگر امپرياليسم نه تنها دشمن اصلی ما، بلکه رقيب ما در مبارزه ضد 
عين . مبارزه ضد امپرياليستی خود را حدت ميبخشيم!  پيشی گرفتن بر او در اين مبارزه دليرانهميباشد و ما با" روحانی

 عليه انحصار طلبی مذهبی، امپرياليسم و ايادی داخلی آن رقيب ليکن از آنجا که در مبارزه: " استگفته راه فدائی چنين
" يابد ن اصلی و هم بعنوان رقيب، دو چندان اهميت مینيروهای پرلتری ميباشند، مبارزه عليه امپرياليسم هم بمثابه دشم

 
جنبش کمونيستی که فاقد يک برنامه روشن سياسی بود عمال نتوانست ديکتاتوری شاه را به : " می خوانيم١ راه فدائی شماره ١٧در صفحه . ١

برای کسب مثابه تضاد عمده جامعه تشخيص دهد و توجه کافی را نسبت به سازماندهی توده ای مبذول نمايد و بدين ترتيب شايستگی خويش را 
  ".رهبری جنبش ضد ديکتاتوری از دست داد

ما پيش از اين نشان داده ايم که اينگونه توضيح علت عدم موفقيت کمونيستها در کسب رهبری نهضت ضد شاه تا چه حد ايده آليستی است و 
که اتفاقا غلبه اين درک در نهضت کمونيستی ما دارندگان اين تحليل چگونه از قبول بارزترين واقعيات عينی سرباز ميزنند و همچنين نشان داديم 

بود که بالفاصله پس از سرنگونی شاه و مشخص شدن صف بنديهای طبقاتی کمونيستها را " سازمان چريکهای فدائی خلق ايران"و مخصوصا 
ع و واقع بينانه از مرحله انقالب با آنها قادر نبودند با درک وسي. در حساسترين شرايط بدون برنامه و از لحاظ تئوريک دست خالی باقی گذاشت

" حلقه"امروز هم اگر نهضت نتواند در مجموع يک ديد وسيع استراتژيک کسب کند، اين متخصصان . پيگيری، مبارزات خود را ادامه دهند
انقالبی توده ها صرف حل اين جلوه دهند و پس از آنکه مدتها نيروی " تضاد عمده"شناسی تا ابد ميتوانند فرعی ترين تضادها را با گنده گويی 

باين ترتيب اجازه ندهند که توده ها تضاد عمده واقعی اين . جلوه دهند" عمده"ادعائی شد يک تضاد فرعی ديگر را پيش بکشند و " تضاد عمده"
جبهه واحد "اگر . يسم برهانندمرحله را بشناسند و تمام نيروی خود را برای حل آن متمرکز کنند و يکبار برای هميشه خود را از اسارت امپريال

بالهت کامل را به نمايش " جبهه واحد ضد انحصار طلبی"نمودار کوته بينی سياسی بود " مرحله استراتژيک"بعنوان يک " ضد ديکتاتوری شاه
را " ليبرالی"ه واحد ضد آنوقت جبه. بيايند" ليبرالها"بروند و " انحصار طلبان"متحد شويد تا احيانا " انحصار طلبان"همه بر ضد . ميگذارد

  .تنها چيزی که مطرح نيست مبارزه با حاکميت امپرياليستی است". انحصار طلبان"تشکيل بدهيد تا يا کمپرادورها برگردند يا 
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آنها خودشان مسئول .  ما نيستیفضيحت بار بعهده استراتژين وضع البته تقصير بوجود آمدن ا). ۵٢ ص -همانجا(
نشان ميدهد " حلقه اصلی"اين به نگاهی ساده . معرفی ميکنند" حلقه اصلی"اصلی اين وضع را مسلما با در چنگ داشتن 

اين تعصبات مذهبی باعث گشته است . "ميباشد" قشر روحانی"اين موقعيت فضيحت بار باز همان " اصلی"مسئول که 
و نه خرافات و اباطيل ساخته و پرداخته راه فدائی که قادر ). همانجا -۴۶ص" ( صف خلق و ضد خلق مخدوش گرددکه

.  صف خلق و ضد خلق را از هم تشخيص دهدمبارزات عصر ماتوده ای ترين و حادترين نيست در بحبوحه يکی از 
 بورژوازی وابسته دام فريبکاری امپرياليسم و اينها که خود در. بلکه اگر از خودشان بپرسيد جوابشان همان بود که دادند

 دادن صف خلق و ضد خلق افتاده اند مدعی رهنمود دادن به پرولتاريائی هستند که زير ضربات برای مخدوش جلوه
  .سرکوبهای ممکن به مبارزه ای دليرانه برخاسته استخشن ترين 

 ميخواند،" دشمن اساسی"رانه او را آنستکه متوجه همان عاملی که راه فدائی فريبکا" استراتژی "جنبه شرم آورتر اين
 ارگان سازش"ر درون د (عی که وحدتطدر مقا"يعنی امپرياليسم الاقل در اين مقطع زمانی نيست زيرا معتقد است که 

عمده بوده، مبارزه عليه  ) )۵١ ص -همانجا" (که عمدتا مرکب از روحانيت، بورژوازی کمپرادور و امپرياليسم ميباشد
ت، و در مقاطعی که جنبه تضاد ی و ضد امپرياليستی نيز خواهد داشمذهبی عمدتا مضمون ضد کمپرادورلبی انحصار ط

" قد مضمون ضد کمپرادوری ضد امپرياليستی خواهد بودعمده باشد، مبارزه عليه انحصار طلبی مذهبی عمدتا فا
جنبه " ارگان سازش"و پيش از اين ديديم که در مقطع کنونی از نظر تحليل گران کنونی راه فدائی در ). ۵۴ ص-همانجا(

است و " بحران اقتصادی"مانع اصلی بر سر راه بورژوازی کمپرادور و در رفع " قشر روحانی"است و " عمده"تضاد 
راه فدائی الاقل در اين " استراتژی مرحله ای"نتيجتا، . برخاسته است" قشر روحانی"پرياليسم نيز بمبارزه با اين ام
 .ميباشد" مضمون ضد کمپرادوری و ضد امپرياليستی"فاقد " عمدتا"، "مقطع"

مقطع "ا الاقل در ه"استراتژی"ميبينيد چقدر موضوع روشن است و به چه سادگی ميتوان فهميد که طراحان اينگونه 
 مسائل علت اينهمه روشنی آنستکه در اينجا آنها دارند از. قصد مبارزه ضد امپرياليستی و ضد کمپرادوری ندارند" کنونی

ند و در اينجا اگر به لفاظی هم بپردازند باالخره واقعيات از ميان همه آن لفاظی ها خود نسبتا محسوس جنبش سخن ميگوي
ارگان "آنها دولت را . های ما با يک لفاظی از طرح مسئله اصلی طفره رفته اند"استراتژ"تا اينجا  مثًالرا نشان ميدهد، 

ميخوانند و توضيح ميدهند که منظورشان سازش روحانيت و بورژوازی کمپرادور و امپرياليسم است و در اينجا " سازش
صرف تشريح عمليات اکروباتيک درون اين متوقف ميشوند و ديگر همه تحليل مانند هر تحليل اپورتونيستی ديگری 

دولت ابزار "ميشود، ولی آنها فراموش ميکنند که به اين خصوصيت عام همه دولتها اشاره کنند که " ارگان سازش"
تردستی کوچک اينست که . ، و با يک تردستی کوچک به يک حقه بازی بزرگ دست ميزنند)٢("سرکوب طبقاتی است

ی آنها تا آن حد عميق حتی کسانی هم که سواد مارکسيست.  که احتياج به ذکر داشته باشداست تر از آن اين مسئله روشن
 نيز اين جمله پيش پا  بشوندPoulantzas  پوالنتزاسامثال تولياتی و گرامشی و" ظريف و دقيق"نباشد که متوجه مفاهيم 

 در تحليل خود اين اساسًابزرگ اينست که بازی پس لزومی به تذکر مجدد آن نيست و حقه . افتاده لنين را از حفظ دارند
امر را به حساب نمی آورند که دولت ارگان سرکوب طبقاتی است تا ناچار شوند معلوم کنند که دولت کنونی صرفنظر از 

اگر  .تضادهای درونيش که البته با درجات متفاوت شدت در تمام دولتها وجود دارد ارگان سرکوب چه طبقه ای است
ن بحث بشوند صف خلق و ضد خلق را بروشنی ميبينند و اوهام و تاريک انديشی خود را ديگر ناچار نيستند با وارد اي

تبيين کنند، ولی اينها درست از همين بررسی است که سرباز ميزنند ليکن با وجود همه اينها " تعصبات مذهبی"توسل به 
ی عملی که در آغاز همه کتابهايشان با افتخار ميگويند که در زمينه بحث مطروحه ديديم که چگونه اين تئوريسينهای ب

اينها زمينه های بحث را . ولی همه جا اينطور نيست. هيچ عملی از اين تئوريها ناشی نميشود، دست خود را رو ميکنند
ند و چه اينها که خود را به چريکهای فدائی خلق نسبت ميدهچه . هميشه بطور بکر و دربست برای خود محفوظ ميدارند

همزمان برگزار ميکنند، " مشی چريکی" با مراسم خاکسپاری ظاهرًاشان که مراسم تولد خود را " رفقای راه کارگر"
ن اينست که دشمن خود را به ميدانی ميکشند  ميکنند و آ استفاده"چريکی"ک  تاکتيالاقل در مبارزات تئوريک خود از يک

 يکه تازند و زمان اين مبارزه را نيز خود تعيين ميکنند و باصطالح عرصه که خود در آن برتری دارند و يا حتی در آن
امکان داده " راه کارگر"و " راه فدائی"و زمان اين مبارزه را به حريف خويش تحميل مينمايند و اين عرصه است که به 

های بظاهر عميق و پيچ در چنان بحث" بسيار باال و اروپائی"است هر روز اثری جديد منتشر کنند و در آنها در سطحی 
عصر کنونی، عصر امپرياليسم " اعالم ميشود که ٨ راه فدائی شماره ۵١ وقتی در صفحه مثًال. پيچی را مطرح نمايند

از آخرين مباحثات "دقيق و ظريف"، خواننده ای که در پنجاه صفحه قبل زير باران انواع نقل قولهای "باشد نمی
ئت نميکند براحتی در صحت اين ادعا که با همه داده ترين آثار مارکس، قرار داشته، جرمارکسيستی اروپا تا دورافتاده 

 
ی بسط و  و بظاهر برا١ که در واقع برای رفع و رجوع پاره ای از فاحش ترين جمله پردازيهای توخالی راه فدائی شماره ۶راه فدائی شماره . ٢

از اينرو دولت ارگان : "... توضيح آن نوشته شده، البته درسی هم در زمينه دولت ارگان طبقه حاکمه در آغاز کتاب ميدهد و مثال ميگويد
، ولی اين همانطور که گفتيم درسی است که بديگران ميدهد، ولی خودش از قضا )٢١و ٢٢ص ." (سرکوب طبقه حاکم عليه طبقه محکوم است

است که نه ارگانی در دست يک طبقه، بلکه ابزاری است در دست " دولتی استثنائی"حليلش را صرف اين ميکند که بگويد دولت کنونی تمام ت
قشر روحانی که بين خلق و ضد خلق در نوسان است و طبعا بايد قدرت حاکمه هم در يکجا وسيله سرکوب خلق و درجای ديگر وسيله سرکوب 

  .ضد خلق باشد
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هر دو در عرصه ای " رفقای راه کارگر"يا " راه فدائی"چرا چنين است؟ زيرا .  شک کند)٣(های موجود منافات دارد
 کرده اند و هر روز چشمه ای از آن را را از اروپا به ايران واردآن  ، خوداساسًاهستند که " ئولوژيکدمبارزه اي"مشغول 

در جزوه ای منتشر ميکنند تا اين بيسوادهای ايرانی را که تاکنون خود را مارکسيست ميدانسته اند دچار حيرت کنند، ولی 
توانند ماهيت خود را پنهان کنند و چه آنجائی که به  در واقع، چه آنجائی که اين تئوريسينها در مورد مسائل عملی نمی

خرين مباحث مارکسيسم قالب ميزنند، اروپا مشغولند و آنها را بعنوان آحثهای پيچ در پيچ محافل روشنفکران بورژوازی ب
موريت بعهده دارند و آن همانا مخدوش کردن صف خلق و ضد خلق أدر هر حال اينها فقط در نهضت کارگری يک م

ان ميباشد و خودبخود دور" خطای فاحش"ن دورانی صحبت از چني. دوران ما ديگر دوران امپرياليسم نيست: است
 ظاهرًااين بحث ). ٨ ش -۵١ص " (يستم اقتصاديات امپرياليستی موجود استس"چه احتضار امپرياليسم هم نيست گر

است ولی آيا ثمره ای جز مخدوش کردن ذهن پرولتاريا که در ساده ترين حرکات روزمره خود روشنترين "! دقيق"بسيار 
   کثيف امپرياليسم را می بيند، دارد؟ تجلی وجود

بيند و چه  را در زمينه های عملی تر دنبال کنيم و ببينيم وضع کنونی را چگونه می "راه فدائی"ولی پيش تر برويم و 
  : برنامه مبارزاتی ارائه مينمايد

عامل اصلی " حلقه اصلی "بيند که نارضائی در ميان مردم در حال گسترش است و با يک نظر کوتاه به می" راه فدائی"
، و به مذهبی سلب آزاديهای دمکراتيک، از طرف انحصار طلبان اين نارضايتی به سبب: "اين نارضائيها را ميشناسد

 در حال دائمًا ، سبب نقش انحصار طلب مذهبی ميباشدکه باز به گردش نيفتادن چرخ اقتصاد عليرغم تالش کمپرادورها،
عامل اصلی اين نارضائيها موقعيت روحانيت : "و باالخره و بطور خالصه) ت از ماستتکيه روی کلما" (افزايش است

    ).١ راه فدائی شماره – ٣٧ و٣۶ص " (انحصار طلب ميباشد
ا ب مهمقد  آنچنان اسير جزر و مدهای تحوالت روبنا شده که يکسره فراموش کرده است که در"راه فدائی"بينيم که  می

کرده و تمام " معرفی"، "راه راستين فدائی"و معتقدان به "  لنينيسم–مارکسيسم  ناپيرو"ز الف و گزاف، خود را ا
عناصر زيربنائی را رها کرده، عامل اصلی گسترش نارضايتيها را مداخله قشر روحانی ميداند برای اينکه راه فدائی به 

مطالعه قرار دهيم همانطور که در زير از زيربنا مورد " مستقل"ما توصيه کند که برای بررسی دولت بايد روبنا را 
ريح ش تولی برای اينکه ببينيم چگونه در عمل راه فدائی برای.  صبر کنيم۶ تا انتشار راه فدائی شماره خواهيم ديد، بايد

بيان ميکند، در همان " عامل اصلی" عظيمی که اکنون جامعه ما را در برگرفته صرفا يک عامل روبنائی را  ل بحرانعل
  . با وضوح برخورد کرديم١دائی شماره راه ف

اگر بورژوازی کمپرادور ميتوانست جلوی بحران را بگيرد و در نتيجه، نارضائيها را تخفيف دهد، چرا اينکار را پيش 
از آنکه روحانيون را در قدرت شريک کند، انجام نداد؟ آيا عامل اصلی بحران موجود که دنباله طبيعی بحرانی است که 

ستم سرمايه داری وابسته ناشی نشده است و يپيش شروع شده زيربنائی نيست؟ آيا اين بحران از طبيعت ساز سه سال 
 و بالطبع بورژوازی وابسته امکان مهار آن در حال حاضر همين ادامه آن بهترين دليل اين نيست که برای امپرياليسم

ود بدست افراد ديگری آزاديهای ر، مجبور نبکمپرادووجود ندارد؟ اگر روحانيون در کار نبودند آيا بورژوازی 
اقتضای طبع روحانيون است يا  مقتضای طبع آيا نابود کردن آزاديهای دمکراتيکرا از بين ببرد؟ " دمکراتيک"

سيستم اقتصادی  ": همين کتاب از راه فدائی شنيده ايم که١آن است؟ ما در صفحه ه امپرياليسم و بورژوازی وابسته ب
، ولی "روبنای سياسی اين نظام، الزاما ديکتاتوری خشن ميباشد... بر ايران سرمايه داری وابسته استاجتماعی حاکم 

اگر او . نبايد از او توقع داشته باشيم که به اين سخن تا به آخر وفادار بماند و در تجزيه و تحليل خود آنرا عمال بکار ببندد
د به اين نتيجه ميرسيد که بورژوازی کمپرادور که الزاما برای بسط ماند در تجزيه و تحليل خو به اين گفته پايبند می

ميپردازد، در حال حاضر اين " سرکوب آزاديهای دمکراتيک"متوسل ميشود، يعنی به " ديکتاتوری"سلطه خويش به 
قشر "انجام ميدهد و يا اگر خوشبين تر باشيم در حال حاضر اين سرکوب را " قشر روحانی"سرکوب را بعضا بوسيله 

ولی راه فدائی چنان اين مسئله را مطرح ميکند که گويا يکی از چوبهايی که . برای وی داوطلبانه انجام ميدهد" روحانی

                                                 
لنين با انقالب کبير اکتبر از پايان دوران حاکميت بالمنازع امپرياليسم سخن ميگفت بالفاصله اينرا می افزود که عصر انقالبهای وقتی . ٣

سوسياليستی آغاز شده است و عصر زوال و نابودی امپرياليسم فرارسيده و باز بالفاصله اينرا می افزود که امپرياليسم باين دليل که در بخشی از 
بکلی شکست خورده و در ساير قسمت های جهان در معرض ضربات مرگبار قرار دارد، وحشی تر و جنايت بارتر از هميشه رفتار جهان 
اعالم اين سخن که دوران امپرياليسم به پايان رسيده بدون نشان دادن محدوديت آن و گفتن اينکه بهرحال امپرياليسم هنوز بر قسمت بزرگی . ميکند

ت چه منظوری را تعقيب ميکند؟ مخصوصا کسانيکه از لنين نقل قول ميکنند بايد آنچه را هم پس از لنين صورت گرفت بحساب از جهان مسلط اس
 اعالم نکنند و اين خوش خيالی خود را ١٩١٧آورند و مبارزات بزرگ خلقها را بر ضد امپرياليسم ببينند و با يک جمله ساده، مرگش را در سال 

و مخصوصا رشد رويزيونيسم را در کشورهای سوسياليستی به حساب بياورند و ببينند که رشد رويزيونيسم ماهيت اين بحساب لنين نگذارند 
کشورها را تغيير داده و در دو دهه اخير، دولتهای اين کشورها به  بندوبست های جهانی امپرياليسم وارد شدند و آنگاه ببينند که چگونه امپرياليسم 

يونيسم بار ديگر حتی مناطقی را که زحمتکشان جهان با فداکاريهای بزرگ از دست امپرياليسم آزاد کرده اند بزائده نظام سعی دارد بکمک رويز
  .همه مشکالت نهضت خلقها را نميتوان با بيرون کشيدن چند نقل قول حل کرد. امپرياليستی تبديل کنند

آنها نيز به لنين استناد ميکنند و بيشرمانه . هند اين ابداع خائنانه خود را توجيه کنندوقتی هواداران راه رويزيونيستی رشد غيرسرمايه داری ميخوا
ميگويند اکنون که دوران امپرياليسم گذشته است هر نهضت ضد آمريکائی خودبخود راه سوسياليسم را در پيش می گيرد و به همين بهانه در 

  .ها نشسته اندسراسر جهان به مداحی خوانخوارترين کشتار کنندگان خلق
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موجود ميگذارند همين سرکوب آزاديهای دمکراتيک " بحران"برای رفع " بورژوازی کمپرادور"روحانيون الی چرخ 
سخنی " راه فدائی"اگر جای ديگری . دامن ميزنند" بحران"نهائی به در تحليل " نارضايتی ها"است که با دامن زدن بر 

در سراسر نوشته های راه   . نيستن سخن و با اين نتيجه گيری از آن مغايرت دارد، گناه آن بگردن ما که با ايميگويد
ارائه " راه فدائی "فدائی از اينگونه تناقضات بسيار بچشم ميخورد ولی ما گمان ميکنيم که در اين سخنان عصاره تفکر

ميشود و مطالبی که در تناقض با آن در اينجا و آنجا مطرح ميشود کمتر جنبه تحليلی و بيشتر جنبه توصيفی و تشريحی 
آنها عادت دارند قبل از تجزيه و " رفقای راه کارگر"و " راه فدائی" به سری درسهائی مربوط ميشود که اساسًادارد و يا 

" راه فدائی "۴۵ راه فدائی به اين نظر خود که در ص واقعًاو اگر . خواننده بدهنده خويش ب نظر ردتحليل مباحث مو
" يازند نيروهای ارتجاعی از کانال همين تعصبات مذهبی به سرکوب خلق دست می... "، آمده، پايبند بود که ١شماره 

جرمهای مستقل اين قشر که باعث ز بعنوان يکی ا" آزاديهای دمکراتيک"ديگر اين عمل قشر روحانی را در سرکوب 
کرد و به خواننده خود تذکر ميداد که در اين مورد تقصير بخصوصی به گردن اين يرش نارضايتيها ميشود، ذکر نمگست

را بوسيله ديگری سرکوب " آزاديهای دمکراتيک"الزاما " بورژوازی کمپرادور"قشر نيست زيرا اگر اينها هم نبودند 
تازه قشر روحانی چون اين سرکوب را باسم مذهب انجام . زديرا از اين لحاظ دامن م" رضايتینا"ميکرد و خودبخود 

  .حاصله را تخفيف ميدهد" نارضايتی"ميدهد تا حدی 
همه چيز را در وجود قشر روحانی " استين فدائیراه ر"و "  لنينيسم–مارکسيسم "بی اعتنا به " راه فدائی"ولی بهر حال 

را پيشنهاد ميکند و چون خود به داليل واهی که بعدا خواهيم ديد " هه واحد  ضد انحصار طلبیجب"خالصه می بيند و 
بيند و متوجه همسوئی جهت مبارزه خلق و امپرياليسم ميشود بر منتقد احتمالی  امپرياليسم را هم با اين قشر در تضاد می

ن است که ما بر خالف امپرياليسم، از موضع روش ": به جوابگوئی بر ميخيزد که۵٧خود پيشدستی ميکند و در صفحه 
  حداکثر منافع غارتگرانه امپرياليستی به مبارزه عليه انحصار طلبی مذهبی نمیتأمينمبارزه عليه روحانيت جهت 

بلکه ما برای احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان از لحاظ اقتصادی، سياسی و اجتماعی به مبارزه عليه اين . پردازيم
ريزد  و بهر حال با اين تحليل ابلهانه آب به آسياب تبليغات عوامفريبانه حکام کنونی می". ی دست خواهيم زدانحصار طلب

راه . "که شب و روز در همه جا اين ندا را سرداده اند که کمونيستها و امپرياليستها هر دو به دشمنی با ما برخاسته اند
ست و تنها خوشبختی نهضت خلق  ما در اين است که از چنين هر چه لفاظی کند نتيجه تحليلش جز اين ني" فدائی

  .تئوريهائی، عملی صادر نميشود
را شناختيم بايد ببينيم که در مرحله " بحران"شنيديم و عامل اصلی " راه فدائی"ولی اکنون که تحليل اوضاع را از زبان 

 –پيروان مارکسيسم "راه فدائی بعنوان يکی از البته . کنونی از نظر راه فدائی بايد دست به چگونه مبارزه ای بزنيم
" استراتژی عمومی جنبش ما برقراری جمهوری دمکراتيک خلق است"معتقد است که " راه راستين فدائی"و " لنينيسم

در مرحله کنونی و با ". استراتژی مرحله ای"است نه " استراتژی عمومی"ولی البته بايد دانست که اين فقط ). ۴٩ص (
مبارزه دمکراتيک، يعنی مبارزه برای کسب حقوق و آزاديهای دمکراتيک، وظيفه : "اين مرحله" تضاد عمده"توجه به 

ما بايد خواستار آزاديهای دمکراتيک شويم و ). ١شماره " راه فدائی "۵۵ص " (اصلی امروز انقالبيون را تشکيل ميدهد
ها را پرورش دهيم و برای  اندهی خود را گسترش دهيم، تودهما از اين آزاديها بايد استفاده کنيم تا هر چه بيشتر سازم"

" ليبرالها"ما نه تنها بايد خواهان دمکراسی باشيم، بلکه از ). همانجا" (نمائيمانقالب دمکراتيک توده ای شرايط را فراهم 
" رحله استراتژيکم"اين است همه آنچه که در زمينه هدفهای مبارزه در . هستيم" دمکراسی کامل"پيشی گرفته خواهان 

مبارزه برای آزاديهای دمکراتيک را برای فراهم کردن " راه فدائی"بينيم که  به ما ميگويد و می" راه فدائی"کنونی 
آزاديهای "اکنون ميپرسيم که آيا اين . طلب ميکند" جمهوری دمکراتيک خلق"مقدمات مبارزه توده ای جهت برقراری 

کنونی تشکيل ميدهد اصوال قبل از " مرحله استراتژيک" مبارزه را در که کسب آنها مضمون اصلی" دمکراتيک
  قابل کسب هستند يا نه؟" جمهوری دمکراتيک خلق"برقراری 

اکنون ميپرسيم آيا . است" ديکتاتوری"نقل قول کرديم که روبنای سيستم بورژوازی وابسته الزاما " راه فدائی"در فوق از 
سيستم سرمايه داری "و در همين " برقراری جمهوری دمکراتيک خلق" قبل از  را"دمکراسی کامل"راه فدائی اين 

سرمايه " دمکراسی بعنوان روبنای به آن اذعان کرده، برقراری" راه فدائی"ميخواهد و آيا طبق اصلی که خود " وابسته
ميتوان سيستم سرمايه " کآزاديهای دمکراتي"فکر ميکند مبارزه برای " راه فدائی" ميسر است؟ يا آنکه ،"داری وابسته

ستم اقتصادی جمهوری دمکراتيک خلق نيست، الاقل ناگزير به تغيير شکل نمود که اگرچه هنوز سيداری وابسته را چنان 
قابل تصور است، ميبايست آنرا " راه فدائی"اگر چنين راه سومی برای . چيزی غير از سيستم سرمايه داری وابسته باشد

  .ارائه ميکرد
را در اين مرحله ميسر نميداند، ولی معتقد است که بايد بهرحال برای " آزاديهای دمکراتيک"کسب " راه فدائی "و يا آنکه

آنچنان حصول اين " راه فدائی"فرض ما بعيد است و البته ما قبول داريم که اين . مبارزه کرد" آزاديهای دمکراتيک"اين 
ما از اين آزاديها بايد استفاده کنيم تا هر چه بيشتر : "ا نيز تعيين ميکندآزاديها را مسلم ميگيرد که حتی مورد استفاده آنر

" سازماندهی خود را گسترش دهيم، توده ها را پرورش دهيم و برای انقالب دمکراتيک توده ای شرايط را فراهم نمائيم
ما .  نتيجه عملی آن چه ميشودولی با وجود اين، فرض بعيد خود را دنبال کنيم و ببينيم). ١شماره " راه فدائی "۵۵ص (

، م که با وجود سيستم اقتصادی کنونی، ولی در عين حال خود ميداني"آزاديهای دمکراتيک"مبارزه ميکنيم برای کسب 
خود را حل کرده ايم " استراتژيک"کسب چنين آزاديهائی غير ممکن است در اين صورت ما يکبار و برای هميشه مشکل 



  !زنده باد کمونيسم  !  باد انقالبپيروز  ! مرگ بر جمهوری اسالمی
  چريکهای فدائی خلق ايران

7

                                                

 ما سالهای. کشد بل خود قرار داده ايم که چون قابل حصول نيست ما را به مراحل ديگر نمیيعنی آنچنان هدفی در مقا
آزاديهای "با شاه بخاطر کسب .  ميتوانيم همين خواستها را داشته باشيم و همواره با همين دالئل آنها را تحليل کنيمدراز

ن علی  و چوجنگيم می" اديهای دمکراتيکآز"جنگيديم، اکنون هم با انحصار طلبان مذهبی برای کسب " دمکراتيک
خواهد بود، با آنهم برای " ديکتاتوری خشن" دانيم که هر دولت ديگری هم که بجای دولت کنونی بيايد، الزاما القاعده می

در اين فرض که ما خود اذعان داريم که بعيد است، بطرز دردناکی . کسب آزاديهای دمکراتيک مبارزه خواهيم کرد
بعيد " راه راستين فدائی"و "  لنينيسم–پيروان مارکسيسم "که آنهم اذعان ميکنيم از ماهيت " راه فدائی"ی ماهيت واقع

 با تکليف به مبارزه برای "ابستهسرمايه داری و"را برای سيستم " ديکتاتوری" "الزام"وقتی اذعان به . است، نهفته است
ترکيب کنيم عمال چه چيز جز اين فرض بعيد حاصل ميشود؟ " یراه فدائ"در اين مرحله از طرف " زاديهای دمکراتيکآ"

را بکار ببندند، در کار مبارزاتی خويش بدنبال نخود سياه نرفته " راه فدائی" بخواهند اين دستورالعمل  واقعًااگر توده ها 
 )٤(ا اثبات کرده اند؟اند و درصدد کسب چيزی برنيامده اند که خود اين بيمايه گان پرادعا از پيش عدم امکان کسب آنر

 کسی که خود گم است در صدد رهبری ديگران بر آمده چگونه خود را از اين بن بست نجات ميدهد و چرا" راه فدائی"
در زمان شاه خواستار آزاديهای دمکراتيک بود و بچنگ نمی . است؟ زمانی حزب توده در همين محضور گير کرده بود

بيند و  دی اعالم کرد که دمکراسی آمد و اکنون بيش از يکسال است که هر چه میآورد، ولی پس از سقوط شاه با خشنو
نيز يکروز خود را " راه فدائی"آيا  .گذرد ديگر در قضاوت او در مورد آنکه دمکراسی هست، تغييری نميدهد هر چه می

ای خود را از اين بن بست رها بهمين صورت از بن بست نجات خواهد داد؟ ولی راه فدائی برای اينکه بتواند بسبک توده 
کند بايد ابتدا اين تز را که از تئوری مبارزه مسلحانه گرفته، قاطعانه کنار بگذارد که روبنای سيستم سرمايه داری وابسته 

ب نياورده، ولی همواره کسانی هستند که ادر عمل آنرا بحس" راه فدائی"البته امروز . است" ديکتاتوری خشن" "الزاما"
  .ا با عملها مقايسه ميکنندحرفها ر

 ميکند که تأکيد اگر لنين مخصوصًابله اگر در سيستم سرمايه داری، پرولتاريا برای آزاديهای دمکراتيک مبارزه ميکند و 
آن لحاظ است   در جامعه سرمايه داری باشد، اين ازکسب هر چه بيشتر اين آزاديها بايد يکی از هدفهای مبارزه پرولتاريا

ه، همانا عارکسيستی نشان ميدهد که در جامعه سرمايه داری بهترين روبنا برای گسترش کامل اين جامکه تحليل م
اکنون لنينيست های دروغين ما به سبک آن پسر بچه ای که بتقليد مادرش غسل ميکرد، بتقليد لنين به . دمکراسی است

ند اين واقعيت سرسخت را هم ببينند که سرمايه تکرار شعار آزاديهای دمکراتيک پرداخته اند و در عين حال نمی توان
. تواند کوچکترين گامی در راه بسط و گسترش خويش بردارد امپرياليستی بدون سرکوب خلقهای کشورهای وابسته نمی

هرگونه آزادی دمکراتيک با گسترش سيستم . اينها، در جائی خواهان دمکراسی هستند که دمکراسی غير ممکن است
پس چگونه ميتوان تصور کرد که بر چنين زيربنائی آنچنان روبنائی بوجود آيد؟ . ه مغايرت داردبورژوازی وابست

و چه حزب توده هيچيک راه عملی برای مبارزات خلق ارائه نميکنند، ولی در اين ميان حزب " راه فدائی"بهرحال چه 
اند الاقل در حرفهای خودش دچار تناقض توده که برقراری دمکراسی را در شرايط سرمايه داری وابسته نيز ممکن ميد

کسانيکه برای تشکل توده ها منتظر برقراری آزاديهای دمکراتيک هستند بهتر است اکنون که شرطی محال در . نيست
  .عمل مطرح کرده اند الاقل از لحاظ نظری با انتشار پی درپی راه فدائی بر مشکالت نهضت خلق نيفزايند

 مخصوصًا در عمل شناختيم اندکی به حوزه های تئوريک مورد عالقه او نزديک شويم و ولی اکنون که راه فدائی را
که راه فدائی : ( از نظر چريکهای فدائی خلق چه ميگويدمخصوصًاببينيم که او در تحليل دولت و انتقاد از نظر ديگران و 

 هم پيش از حرکت بهر سمتی، راه  شماره مخصوص مسخره کردن آنها بوده و در ساير شماره های راه فدائی٣شماره 
  ).ميکوبد" راست را از کانال چپ"فدائی لگدی به طرف آنها پرت ميکند و باصطالح خودش 

در مورد " مصاحبه"طرز استدالل " مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی" با اشاره به ۶ راه فدائی، شماره ١٨در صفحه 
نان ميگويند، جامعه سرمايه داری وابسته است، قيام توده ای نيز آ: "ماهيت طبقاتی دولت، باين صورت خالصه ميشود که

نتوانست مناسبات سرمايه داری وابسته را سرنگون سازد، از اين رو مناسبات جامعه پس از قيام نيز سرمايه داری 
ابسته است  است و از آنجا که دولت ابزار سرکوب يک طبقه عليه طبقه ديگر است و زيربنا نيز سرمايه داری ووابسته

 و در مقايسه اين جمعبندی با سخن انگلس که در مورد قدرت سياسی )٥("پس روبنای سياسی، کمپرادوری ميباشد

 
  .به پيش ميرود" راه فدائی"خواننده توجه داشته باشد که در اينجا بحث بر اساس ايده های . ٤

نيست، بلکه مسئله بر سر اينستکه در چه شرايطی و چه شيوه هائی واقعا " آزاديهای دمکراتيک"مسئله بهيچوجه بر سر انکار مبارزه برای کسب 
  .دميتوان اين آزاديها را کسب کر

سازمان که حاال ديگر همه قائم موشک بازيهای گذشته را بدور انداخته و به اينکه " اکثريت "۶١جالب است که می بينيم در ضميمه کار . ٥
را در مورد دولت " مصاحبه"اپورتونيست است و به اينکه قادر است بدون آنکه شرم کند حقايق را تحريف نمايد، افتخار ميکند نيز نظرات 

را درباره حاکميت کشف نکرد؟ مگر او هم اعالم نکرد اين خيلی " حقيقت بزرگ"مگر اشرف دهقانی در دو کلمه همين : " خالصه ميکنداينطور
مسئله ساده ای است، جامعه ما يک جامعه سرمايه داری وابسته است و هر حکومتی هم که در آن  به سر کاربيايد وابسته به امپرياليسم خواهد 

در مورد " مصاحبه"و در کار اين تحريف تا جائی پيش ميرود که حتی مثالی را که در )  وضع اکثريت درباره اقليت– ضميمه ٢صفحه " (.بود
نقش افراد و نيات فردی آنها در يک دولت ذکر شده و اين افراد را به مسافرانی تشبيه کرد است که در قطاری سوار شده اند که چه بخواهند و چه 

راستی چرا هر کس ميخواهد . عينی حرکت ميکند، چنين جلوه ميدهد که گويا اين مثال در مورد دولت و نظام اقتصادی زده شدهنخواهند بسمت م
که ميگويد هر چه دولت کنونی ميکند در جهت تثبيت و " مصاحبه"اين نظرات را رد کند اول آنها را تحريف ميکند؟ چرا اين قسمت از گفته 
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ميتواند هم جهت با آن حرکت نمايد که در : عکس العمل قدرت دولتی بر توسعه اقتصادی ميتواند سه نوع باشد: "ميگويد
هتی مخالف حرکت آن داشته باشد که در اين صورت در دراز مدت اين صورت حرکتی سريعتر خواهد داشت، ميتواند ج

ويا ميتواند مانع ادامه حرکت توسعه اقتصادی در جهات مشخص گردد . برای هر ملت عظيمی دولت، تکه تکه خواهد شد
ت که  اما، واضح اس. اين حالت سوم نهايتا خود را به يکی از دو شق قبل تقليل ميدهد.و جهات ديگر را تجويز کند

 اندازه تصادی وارد آورده و باعث اتالف بیشقهای دوم و سوم قدرت سياسی ميتواند خسارات عظيمی بر توسعه اقدر
و مقايسه آن با سخن " مصاحبه"در اين طرز بيان مطلب .  آنرا تحليلی سطحی و مبتذل ميداند،"انرژی و مواد گردد

عالوه بر ساير " مصاحبه"در . زی بزرگ استتار شودانگلس باز يک تردستی کوچک صورت گرفته تا يک حقه با
 مصاحبه با – ٢۵ص " (و دولت فعلی هر چه ميکند در جهت تثبيت اين موقعيت است"مطالب اين نيز گفته ميشود که 

" غلط گيری از روی"وقتی اين مطلب حذف شد در . همان امپرياليسم است" موقعيت"و منظور از ) رفيق اشرف دهقانی
  با گرفتن اين غلط بطور کلی بر همه تحليل هائی از اين قبيل، يک غلط بزرگ دارد که ميتوان"مصاحبه"س جمله انگل

تاخت ولی اگر اين مطلب را نيز بحساب بياوريم و در نظر بگيريم که مصاحبه کننده و بطور کلی کسانيکه با وی هم 
ت به اين نتيجه ميرسند که دولت آن نيز بورژوازی حاظ که سيستم بورژوازی وابسته استند نه فقط از اين لعقيده هس

بورژوازی وابسته ميبينند و معتقدند " حرکت"با " هم جهت"را " قدرت دولتی"اين " عکس العمل"وابسته است بلکه آنها 
 تمام اقشار و طبقات ملی بقصد تقريبًاکه در شرايط کنونی که بحرانی بزرگ سراپای بورژوازی را فرا گرفته است و 

خود بروز ميدهد به بهترين وجه در حال حاضر با صوصياتی که از آن بپا خاسته اند چنين دولتی با خنابودی کامل 
دارندگان چنين . ميباشد" هم جهت "کامًال حرکتی مذبوحانه است در حال حاضربورژوازی وابسته که البته " حرکت"

 سياست بطور کلی با منافع بورژوازی تطبيق ندارد از ميدان تحليلی را نميتوان با اين جمله کلی که مخلوط کردن دين و
پذيرند  را می" مصاحبه"کسانيکه تحليل . بدر کرد در حاليکه راه فدائی در اين مورد جز اين دليل، چيزی در چنته ندارد

چاره ای ندارد در شرايط غير عادی امپرياليسم در عين حال تذکر ميدهند که اين دولت به اين شکل غير عادی است ولی 
چگونه ميتوان توسل بورژوازی وابسته را به ارتجاعی ترين تفسير از . جز آنکه به اشکال غير عادی دولت متوسل شود

 دو مخصوصًاقعيات انيون توضيح داد؟ با رجوع به وامذهب توجيه کرد؟ و چگونه ميتوان پناه بردن او را بدامان روح
م بميدان مبارزه گذاشتند و بيش از هر چيز در معرض ترويج و تبليغ کمونيستی ی قدر جامعه ما، توده های ميليونسال اخي

آيا جز با توسل به مذهب آنهم با تفسيری که خطری متوجه اساس مالکيت نکند و در عين حال رابطه لفظی با . قرار دارند
کی نيست که بکار بسته است؟ وقتی بحران اين مبارزه برقرار کند، امپرياليسم چاره ديگری دارد؟ و آيا اين بهترين تاکتي

فرا رسيد امپرياليسم دانست که توده های ميليونی دير يا زود به مبارزه برخواهند خاست پس چه بهتر که تسهيالتی فراهم 
طرتر به ميدان بيايند و از آن زمان تاکنون همه حسابها بر همين اساس  کم خهرقی از همشود که اين توده ها زير بي

ديد که در آستانه  جز اين نبود که امپرياليسم می" فضای باز سياسی"کارتر و " حقوق بشر"سياست " اساس"ار است استو
بحران عمومی قرار دارد که پيش از هر جا در کشورهای سرمايه داری وابسته بروز خواهد کرد و اين بحران توده های 

هم کرد که امکان مبارزه برای نيروهای محافظه کار که در شرايط ميليونی را به مبارزه خواهد کشيد پس بايد وسائلی فرا
 فراهم شود تا اين توده ها که باالخره بميدان مبارزه خواهند آمد،  پا گذاشتن بميدان مبارزه را ندارندجرأتسرکوب شديد 

 در سراسر جهان در سه اين پروسه را.  زير پرچم سبز روحانيون بميدان بيايندمثًالنه زير پرچم سرخ کمونيسم، بلکه 
 ولی اين اصل کلی که ندارد، تطبيق اين درست است که تلفيق دين و سياست با منافع بورژوازی. سال اخير ميتوان ديد

صفحه را برای اثبات اين امر سياه ميکند که روبنا هم بنوبه زيربنا تعيين کننده روبناست و همانطور که راه فدائی چندين 
 دارد و از نوعی استقالل برخوردار است، دارندگان تحليل فوق نيز معتقدند که اين اصل مانع از آن رتأثيخود بر زيربنا 

نميشود که در شرايط بحرانهای مرگبار بورژوازی وابسته بنا بر مصلحت خويش خرافاتی نشود و دست بدامان خدا و 
تی پروسه تکامل را نيز در نظر دارند و پيش بينی دارندگان تحليل فوق ح. پيامبر و نمايندگان زنده آنها در زمين نزند

امور غير . ميکنند که در صورت رفع اين بحران کارها بسامان خواهد آمد و همانطور که با قانون اساسی قبلی رفتار شد
ی ضروری و دست و پا گير مذهبی در عمل نقض ميشود و روحانيون يا به کناری زده ميشوند و يا به انجام همان کارهائ

اين توسل به مذهب از طرف امپرياليسم امر بی . ل و کراوات انجام ميدادند با فکمی پردازند که اسالفشان بدون ريش و
سابقه ای نيست و امروز هم به کشور ما منحصر نيست و امپرياليسم که اکنون در سطح جهانی دچار بحران بی سابقه 

ت و حتی در داخل کشورهای خود نيز دسکمونيستی در سطح جهانی شده است برای جلوگيری از نفوذ عقايد انقالبی و 
بدامان مذهب شده توده ها را بسوی کليساها و روحانيون مرتجع هل ميدهد، کم نبودند کسانی که به مرگ ناگهانی پاپ 
                                                                                                                                                         

که آنقدر ورشکسته است که جرأت فهميدن و مطرح کردن مجموع " اکثريت" است از قلم ناقدين می افتد؟ آنگاه اين تحکيم اين نظام اقتصادی
جلوه ميدهد و همانطور که ما قبال هم در مورد " ضرورت تاريخی"ديگران سخن می گويد و خود را " زوال"نظرات طرف خود را ندارد از 

بله فعال چنين است و هر اپورتونيستی که هر جای ايران . جود خود را دليل اين ضرورت اقامه ميکننداينگونه اپورتونيستها ديده ايم، صرف و
ميپردازد نخستين وظيفه خود را تحريف اين نظرات قرار ميدهد و " مبارزه ايدئولوژيک"دست به قلم ميبرد و به هربهانه ای که بقول خودش به 

اگر راه فدائی بجای بحث با . مان آغاز طرف خود را رها ميکند و به مقابله با اين نظرات می پردازدبحث را با هر کس که شروع کرده باشد از ه
از همين جا سر " رفقای اقليت"هم در پاسخ به " رفقای اکثريت"درميآورد، " مصاحبه"خود، سر از تحريف مطالب " رفقای راه کارگر"

اين نظرات در حال زوال است يا برعکس بخاطر آنست که روز " رفقای اکثريت" بقول اين برای چيست؟ آيا اين بخاطر آنست که. درميآورند
   آنرا بعنوان بزرگترين خطر جلوه ميدهد؟ ۵٩" کار"است چرا " زوال"بروز صحت آنها بيشتر آشکار ميشود؟ راستی اگر در حال 
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جديد " صلهستانی االل "مخصوصًاو " معاشرتی"انتخاب پاپ گوشه گير قبلی شک کردند و باز هم کم نبودند کسانيکه از 
ح جهانی فعال شده بود و اين نشان دهنده آنست که امپرياليسم برای نجات خود از بحران در سطواتيکان . تعجب کردند

بزور تبليغات، توده های مردم بسوی کليساهائی رانده ميشدند که سالهاست از آنها قطع اميد . دست بدامان مذهب شده است
پاپ پا سنگين اکنون . ثيتش کرد مشغول کسب حيثيت است که خود زمانی بی حي برای دستگاهیکرده اند و بورژوازی

اهل مسافرت شده است و در آمريکا از او استقبال شديد ميشود و در افريقا موبوتوی جالد که بر حسب طبيعت خويش از 
کند که فشار جمعيت باعث جمع آمدن افراد يک خانواده نيز به دور هم ميترسد چنان انبوهی از جمعيت بدور پاپ جمع مي

رويزيونيستها نيز با کش دادن بيش از پيش . صدوپنجاه سال به فرانسه ميرودپاپ پس از بيش از. مرگ عده ای ميشود
مردم به احترام اين مذهب " احساسات مذهبی"کارانه به بهانه احترام به  ريا،" استیمذهب امری خصوص"مفهوم 

چرا چنين ميکنند؟ آيا با اين حکم کلی که .  و بر رونق بازار اين عوامفريبی می افزايندامپرياليستها کاله از سربرميدارند
 ميافتد آميختگی دين و سياست با منافع بورژوازی بطور کلی تطبيق نميکند، ميتوان آنچه را در جلو چشم همه اتفاق

  شده است را چگونه بايد توضيح داد؟" هتهم ج"توضيح داد؟ آيا اينکه منافع امپرياليسم در افغانستان شديدا با مذهب 
 بطور از دولت تحليل ميدهند مجموع حرفشان اينست و همه اين مجموعه نيز" مصاحبه"بر هر حال آنها که به سبک 

شريح کند  بايد از کلی بافی دست بردارد و تمنعکس است و کسی که ميخواهد نظر آنها را رد کند" مصاحبه"خالصه در 
 بحران کنونی جامعه ما کدام شکل دولتی بهتر از اين دولت می توانست منافع امپرياليسم را تا حدی که که آيا در شرايط

گر هويدا، آموزگار، ر حکومتی پيش از آن امتحان نشد؟ ممگر شکلهای ديگ.  کندتأمين است، تأميندر حال حاضر قابل 
 حکومت بختيار و يا ازهاری که البد از مثًال اگر شريف امامی، ازهاری و بختيار همه، امتحان شکلهای ديگر نبود و

تری برای بورژوازی وابسته هستند حفظ ميشد، آيا نتيجه آن تا چه حد از وضع کنونی  نظر راه فدائی شکلهای مناسب
بسته فاجعه بارتر بود؟ اينکه امروز هم نظام بورژوازی وابسته دچار وضع مصيبت باری است البته برای بورژوازی وا

نيست بلکه " هم جهت"قدرت سياسی با منافع بورژوازی وابسته " حرکت"قعيتی است ولی اين نه بخاطر آن است که وا
راه فدائی اگر روحانيون از قدرت کنار  بآن جهت است که توده ها به مبارزه جانانه ای برخاسته اند که بر خالف تصور

. رگبار خواهد بود، بلکه نتيجه برای اين بورژوازی منيست" نبحرا"قادر به رفع " کمپرادور"روند نه تنها بورژوازی 
 تضادهای درونی هيئت حاکمه کنونی يکی از عوامل مثًال عده ای گمان ميکنند که در حال حاضر ميکنيم تأکيدالبته باز 

ارزه اين تضادها انعکاس مب. بحران موجود و تزلزل اساس قدرت سياسی ميباشد در حاليکه وضع درست عکس اينست
باعث شده اند که زمينه فريبکاری وسيعتری برای دولت تضادها  همين اتفاقًاای است که در جامعه در جريان است و 

ی اين هيئت حاکمه که بهرحال جزئی از اين دولت "جناحها"کنونی فراهم شود و قشرهای بيشتری هر يک بدنبال يکی از 
نامگذاری کرده اند " خرده بورژوازی"و " ليبرالها"ورتونيستها آنرا تضاد  اگر اين تضادی که اپمثًال. هستند، روانه شوند

سخن ما . در داخل دولت بازرگان نبود، اين دولت خيلی زودتر متالشی ميشد و همينطور است در مورد دولت بنی صدر
 مخصوصًا و ال حاضردر حبيائيد و بگوئيد که . روشن است و برای رد آن اشاره کشدار به اين يا آن کتاب کافی نيست

 تکرار ميکنيم  بورژوازی وابسته فعلی ايران و نه بطور کلیدر حال حاضر ميکنيم تأکيددر يکسال و نيم اخير 
البته  چگونه قدرتی سياسی ميتواند بر سرکار آورد که بهتر از اين منافعش را برآورده کند؟ وابسته فعلی ايرانبورژوازی 

اعت تغيير می کند، ولی با فرض ثابت بودن وضع بصورت کنونی بايد باين سوال اوضاع امروز در ايران ساعت بس
  . در مورد ارزش استدالل ها قضاوت کردواقعًاپاسخ داد، آنوقت است که ميتوان 

 شروع به طئه کرد بنا به عادت مرسوم خود را از ماهيت دولت تخ" مصاحبه"راه فدائی پس از آنکه باين صورت تحليل 
" انقالبيون مارکسيست"ياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی می نمايد تا با تذکر نمونه روسيه تزاری به تدريس ماتر

قرار دهند و سپس به ارزيابی از  مطالعه بايستی زيربنا و روبنا را مستقال مورد در بررسی جامعه می"توصيه کند که 
 به اين فکر نمی افتد آنکس که اصًالو  "؟ يا در تضاد ميباشنداين موضوع بپردازند که آيا روبنا و زيربنا منطبق هستند

از زيربنا در " مستقل"ل بررسی روبنا صاز زير بنا بررسی ميکند ديگر مارکسيست نيست و حا" مستقل"روبنا را 
بهترين صورت خود حاصلی بيش از اراجيف جامعه شناسان آمريکائی نخواهد داشت و بررسی زير بنا بدون در نظر 

بيش " مستقل"رفتن روبنا جز يک بررسی مکانيکی و سطحی چيز ديگری نيست و نتيجه حاصل از اين دو بررسی گ
روبنا و زيربنا منطبق هستند يا در تضاد "که آيا آن تعيين کرد " ارزيابی"ازآن پوچ و غير علمی است که بتوان از 

  ".ميباشند
 بر نقش تعيين تأکيد در مجموع با معه بايد زيربنا و روبناراه فدائی در صفحات پيش به ما درس ميداد که در بررسی جا

در " انقالبی مارکسيست" نظر قرار گيرد، ولی حاال که ميبيند يک  مورد  متقابل روبنا بر زيربناتأثيرکننده زير بنا و 
آشتفته ميشود و به سبک تهی مغزترين پرفسورهای بورژوا بما توصيه  استفاده کرده برمصاحبه خود از همين روش

ميکند اين دو را ابتدا از هم تفکيک کنيم، آنها را بطور مستقل بررسی نمائيم و پس از آنکه همه مطالعه خود را با اين 
و بررسی را مقايسه کنيم، م حاصل اين ديروش متافيزيکی انجام داديم برای آنکه احساسات ديالکتيکی خود را نيز فرونشان

زيرا . يعنی از آثار مارکسيستی نقل قول نميکند. برای اين روش ديگر راه فدائی عادت مرسوم خود را کنار می گذارد
  .نميتواند برای اين نتيجه گيری درخشان در آثار مارکسيستی سابقه ای پيدا کند

ود را از بررسی يک نمونه واقعی شروع کرد و با ذکر کار خ" مارکسيست معقول"ولی ديديم که راه فدائی مانند يک 
مورد روسيه اين نتيجه را ميگيرد حال اين می ماند که بفهميم در بررسی مورد روسيه تزاری چه تقلبی صورت داده که 
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 بر  اجتماعی حاکم–مناسبات اقتصادی .  جامعه روسيه را در نظر بگيريممثًال"... : توانسته است اين نتيجه را بگيرد
جامعه سرمايه داری بود، حال آنکه حاکميت سياسی تزاريسم در واقع بقايای فئوداليسم بود، ليکن جهت درهم شکستن 

بعبارت ديگر در روسيه تزاری، زيربنا و . هر چند که مانع رشد و تکامل نيروهای مولده بود. جامعه اقدام نمی نمود
  )۶شماره " راه فدائی "١٩ص  (."روبنا منطبق نبود

راه .  ابتدا طرز رديف کردن مطالب را بررسی کنيم تا بعد به نتايج بسيار وسيعی که راه فدائی از آنها ميگيرد بپردازيم
آيا اين بقايا در روسيه آنزمان وجود داشت؟ و آيا بدون . داليسم استيد که دولت تزاری حافظ بقايای فئوفدائی خود ميگو

 و از لحاظ اساسًاپذيرد زيربنای قدرت دولتی تزار است ميتوان فهميد که چرا  ئی هم میتوجه به وجود اين بقايا که راه فدا
تاريخی تزار در روسيه حکومت ميکند؟ اگر کسی بدون توجه به آن بقايا و بطور مستقل اين روبنا را بررسی کند به چه 

تازه .  و بقايای فئوداليسم فاصله بيندازدنتيجه ای ميرسد؟ خود راه فدائی هم نتوانسته است در عبارت خود بين تزاريسم
هنوز ما روش متافيزيکی بکار ميبريم و اگر به ماترياليسم تاريخی متوسل شويم وضع دستورالعملی که راه فدائی برای 

  .صادر ميکند از اينهم رقت بارتر ميشود" انقالبيون کمونيست"
ث رسيده؟ آيا اين دستگاه همان نيست که در دوران سلطه کامل دستگاه دولتی که در اختيار تزار است از کجا به او به ار

فئوداليسم بر روسيه بوجود آمده و بمرور زمان تکميل شده و امروز آنچنان قدرتی را در خود متمرکز کرده که ميتواند که 
ورت فئودالی  که دولت تزاری در سروصاصالحاتیکم و بيش مانع رشد زيربنای بورژوازی شود؟ ما ديگر در اينجا از 

خود انجام داده بود تا کم و بيش خود را با مقتضيات کشوری که سرمايه داری بخش بزرگی از توليدش را تصرف کرده 
 چرا دولت تزاری ميتواند مانع رشد زيربنا شود بايد به بفهميمآنکه م که برای يميبين. بود، تطبيق دهد، صحبت نميکنيم

ال هر چه بخواهيم خود را مارکسيست جلوه دهيم چيزی جز يک  آنرا مطالعه کنيم وِازيربنا مراجعه کنيم و تحول تاريخی
ولی باز هم اين . روشنفکر بورژوا نيستيم که با تحريف مارکسيسم بهترين خدمت تئوريک را به طبقه خود مينمايد

ل را در اينجا مطرح ميکند؟ و شکند؟ چرا راه فدائی اين سوا تزاريسم چرا زيربنا را درهم نمی. عبارات را بررسی کنيم
چگونه ممکن است تزار بتواند زيربنای بورژوائی را درهم بشکند؟ او آن زمان که اين روابط بورژوائی بصورت نطفه 

چگونه حاال که قسمت اعظم توليد جامعه را اشغال کرده، قادر خواهد بود آنرا . ای ضعيف بود نتوانست آنرا درهم بشکند
 درهم شکستن زيربنا چه اصطالحی است؟ کدام دولت فئودالی توانسته است مانع رشد بورژوازی ًااساسدرهم بشکند و 

در کشور خود شود که تزاريسم دومين آنها باشد و بطريق اولی کدام دولت فئودالی توانسته است روابط توليدی بوژوائی 
 اين لحاظ در تزاريسم هست که راه فدائی آنرا را پس از بوجود آمدن درهم بشکند که تزاريسم بتواند؟ چه خصوصياتی از

بعنوان نمونه انتخاب کرده است؟ آيا در سراسر اروپا دولتهای فئودالی شاهد تصرف توليد جامعه توسط بورژوازی 
نبودند؟ و با همه تالشهايشان برای بقاء سرانجام در لحظه مناسب توسط بورژوازی سرنگون نشدند؟ و آيا تزاريسم هم جز 

   زمانی؟ تأخيرمسير را طی کرد البته با اندکی اين 
 يک مطلب فعًالراه فدائی با طرح اين سوال با چه کسانی بحث ميکند؟ جواب اين سوال را اندکی بعد خواهيم داد، ولی 

ليسم ديگر بر گفته های فوق اضافه کنيم، آن اينست که آيا اگر بقايای فئودالی در روسيه وجود نمی داشت و آيا اگر فئودا
 از بين رفته بود و آيا اگر دولت فئودالی نيز پيش از اين درهم شکسته بود و سالها از استقرار دولت کامًالپيش از آن 

بوديم که در جريان يک بحران اقتصادی عميق  ما شاهد آنچنان سير وقايع میبورژوازی در روسيه گذشته بود باز هم 
بورژوازی سرنگون شود تزاريسم با همان خصوصياتی که راه فدائی بورژوازی و يک خيزش وسيع انقالبی، دولت 

برايش ميشناسد دوباره بر جامعه حاکم شود؟ چرا ما اين سوال را از راه فدائی ميکنيم؟ آيا صرف طرح چنين سوالی از 
زيرا . شديمنوعی اهانت نيست؟ ولی ما بدون آنکه قصد اهانت داشته باشيم ناچار به طرح اين سوال " مارکسيست"يک 

او جواب کسانيکه ميگويند . راه فدائی از مصالحی که از تحليل دولت تزاری بدست می آورد، بهمين شيوه استفاده ميکند
شکند و يا الاقل در فکر درهم شکستن آن نيست و حتی  اگر اين دولت ملی است، پس چرا روابط وابستگی را درهم نمی

او هم نه تنها رابطه بورژوائی را درهم نمی . د که دولت تزار هم همينطور بودبه ترميم آن مشغول است، ميخواهد بگوي
راه . شکست، بلکه هر جا کارگران بر عليه بورژواها بمبارزه برخاستند، ژاندارمهای خود را به حمايت بورژواها فرستاد

 آنها را که مثًالی قبلی برگرداند و فدائی می خواهد سابقه نهادهائی را که دولت کنونی بوجود می آورد بدورانهای توليد
 ظاهرًابنظرش با روبنای بورژوازی وابسته تطبيق نميکند، متعلق به روابط فئودالی بداند و اينجاست که ما آن سواالت 

چيزی ممکن است که در جامعه ای که فئوداليسم و دولت کنيم که مگر چنين   میها"ارکسيستم"اهانت آميز را از اين 
 سالهاست منقرض شده اند، ناگهان يک دولت فئودالی و يا هر دولت ديگری که با زيربنائی غير از بورژوازی فئودالی آن

پايه مادی چنين تحليلی چيست؟ چرا راه فدائی تقلب ميکند؟ چرا از بررسی نقش ! وابسته تطبيق کند، از آسمان نازل شود؟
ميکند و آنها را راهنمای خود برای بررسی دولتی قرار ميدهد تزاريسم که چند صد سال ريشه تاريخی دارد نتايجی اخذ 

که در بهمن دو سال پيش در عرض چند ساعت سر هم بندی شد و بالفاصله در معرض جريان شديد حوادث تغييرات 
  زيادی را از سر گذراند و هنوز هم می گذراند؟

ها نميتواند به بازسازی وابستگی بپردازد، بلکه بايد ی با هر پايگاه طبقاتی که در ايران روی کار آيد نه تن ملهر دولت
حداکثر کوشش خود را برای حذف اين وابستگی انجام دهد اگرچه در نهايت امر يا بعلت پايگاه طبقاتی و يا به علت 

القی امکانات مادی و فنی قادر به انجام آن نباشد، ولی همانطور که گفتيم کوشش خود را بايد بنمايد و اين يک اصل اخ
 بحث ساده ای است اين. ضرورت تاريخی يک دولت ملی را در مقابل روابط وابستگی به امپرياليسم قرار ميدهد. نيست
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که هر کارگر ساده ای ميفهمد، ولی يکی از خواص اپورتونيستها اينست که به بهانه مبارزه ايدئولوژيک و زير پوشش 
 به .کنند و هاله ای از ترديد گرد آنها ميکشنديهام مبم را نيز دچار اروشن کردن مسائل، روشنترين و بديهی ترين مفاهي

اين دولت ! اينقدر ساده نباش: بندد ميگويند کارگری که می بيند دولت موجود برای حفظ روابط وابستگی او را بگلوله می
  !!حافظ منافع امپرياليسم نيست، حافظ منافع بورژوازی وابسته نيست، با آن در تضاد است

اشته باشد، يم دولت ملی به هر طبقه ای تعلق دما گفت. البته ما تا اينجا از وابستگی صحبت کرده ايم نه از روابط بورژوائی
 نکرد ديگر هيچ معياری برای تشخيص ملی بودن او در دست اگر.  بايد در جهت از بين بردن وابستگی عمل کندلزومًا

اگر دی در داخل جامعه هر طبقه ملی مطابق طبيعت خويش عمل ميکند و نيست ولی البته در مورد تغيير روابط تولي
 ديگری عمل خواهد طرز يم روابط بورژوائی خواهد داشت و اگر پرولتاريا باشد بهبورژوازی ملی باشد سعی در تحک

اين به . د شد سازگار باشد دست بکار خواهتخيالتشکرد و اگر بفرض محال خرده بورژوازی باشد باز به شيوه ای که با 
محتوای تغيير و تحوالت مربوط ميشود نه به اصل قطع وابستگی و باز برای آنکه جلوی هرگونه سوء تفاهم را گرفته 

 مثًال زيرا ممکن است بگويند .ميگوئيم منظورمان تالش در جهت برانداختن وابستگی ميباشد نه موفقيت در آنباشيم 
ما ميگوئيم تالش او را مالک ر چه هم تالش کند به قطع وابستگی نائل شود؟ چگونه ميتواند ه" خرده بورژوازی سنتی"

  .قرار ميدهيم نه حاصل کارش را
 ميشود  پرلتاريا رهبری و متشکل توسطالبته از نظر ما قطع وابستگی به امپرياليسم جز از طريق مبارزه تمام خلق که

يسر نيست و اين انقالب را جز پرولتاريا هيچ طبقه ديگری غير ممکن است و قطع اين وابستگی بدون انقالب اجتماعی م
هائی که ما در فوق پيش کشيديم، در پاسخ به آن کسانی است که غير از اين فکر ميکنند و يا  فرض. نميتواند رهبری کند

 در عمل در تئوری، اين حرفها را صحه ميگذارند و در عمل طرز ديگری برخورد ميکنند و کسانی را که اين تئوری را
، "سوسياليست تخيلی"، "بالنکيست"، "آنارشيست" به پرولتاريا بعنوان مخصوصًاراهنمای خود قرار داده اند به توده ها 

  .معرفی ميکنند" احساساتی"و يا باصطالحی که بدهان همه اپورتونيستهای ما خوش آمده، " اپورتونيست چپ"
 نوشته شده، بهيچوجه آن مفهومی را نميرساند که انگيزه کاشفان آن ۶ه آن جمله ای که از انگلس پشت جلد راه فدائی شمار

اگر انگلس در اين جمله از هم جهت بودن يا نبودن دولت با زيربنا سخن . برای نمايش گذاشتنش در پشت جلد شده است
ا او با دقت زياد می گويد، کافيست از او خواسته شود سخن خود را توضيح دهد و يا به يک نمونه تاريخی بپردازد ت

مجموعه عوامل تاريخی زيربنائی و روبنائی را با توجه به نقش تعيين کننده زيربنا برای ما بازگو کند که پيدايش چنين 
 توانست توضيح دهد که چگونه دولتی که در يک انگلس همچنان می. دولت هائی را به يک ضرورت تاريخی تبديل کرده

گيرد و باز ميتواند نشان دهد که چه  وده در دوره ديگری در جهت مخالف آن قرار میدوره با تکامل زيربنا هم جهت ب
عواملی در حال حاضر دولتی را که با تکامل زيربنا هم جهت نيست سرپا نگهداشته و زمينه زيربنائی اين عوامل را هم 

يزه پيدايش دولت لزوم لگام زدن بر تقابل از آنجا که انگ... : "در راه فدائی از قول انگلس اين جمله نقل شده. ارائه کند
 اين لذا بر وفق قاعده کلیطبقات بوده، از آنجا که در عين حال خود دولت ضمن تصادم اين طبقات بوجود آمده است، 

 است و بياری دولت دارای سلطه سياسی دارای سلطه اقتصادی دولت طبقه ای است که از همه نيرومندتر بوده و –دولت 
 روی کلمات از تأکيد". ( و بدين ترتيب وسائل نوينی برای سرکوب و استثمار طبقه ستمکش بدست ميآوردنيز ميشود

دولت بر . تحليل شده است" مصاحبه"د که انگلس بهمان شيوه ای نقش دولت را تحليل کرده که در مالحظه ميکني). ماست
ی دارد و اين قدرت سياسی را در جهت تحکيم وفق قاعده کلی ابراز سرکوب است در دست طبقه ای که سلطه اقتصاد

و بياری دولت دارای سلطه . "گيرد و بر خالف نظر راه فدائی وقتی انگلس ميگويد قدرت اقتصادی خويش بکار می
 بر تقدم قدرت اقتصادی بر تأکيدنبوده قصد " استقالل نسبی دولت از طبقات"بر " تأکيد"قصدش " سياسی نيز ميشود
چرا .  نشان ميدهد برای آنکه بتوان قدرت سياسی داشت پيش از آن بايد قدرت اقتصادی داشتدقيقًا و قدرت سياسی دارد

را از همين " معادله درجه يک" مثال فورًاآن تحليل از دولت ارائه شد، " مصاحبه"راه فدائی و همفکران او وقتی در 
برای تحليل " قاعده کلی" همان روش را بعنوان ًاعين که انگلس او پيش کشيدند و حاال کردن   مسخره برای)٦(انگلس

آنها با يک جمله توضيحی سعی ميکنند اين . دولت ارائه ميکند فراموش ميکنند با همان جمله انگلس را هم مسخره کنند
 با دقت رياضی رابطه بين قدرت اقتصادی و قدرت سياسی را بيان ميکند برای توجيه تقريبًاسخن روشن انگلس را که 

بايد روبنا را مستقال " انقالبيون مارکسيست"ده آليسم بی بند وبار خود بکار گيرند و بخواننده خود توصيه کنند که اي
بررسی کنند و زيربنا را نيز بطور مستقل در نظر بياورند و آنگاه نتيجه را با هم مقايسه کنند و خالصه کار را به آنجا 

قشری است که فاقد هرگونه قدرت " انحصار"سياسی در ايران در بکشانند که مدعی شوند در حال حاضر قدرت 
  . از کجای اين سخن انگلس ميتوان چنين نتيجه ای گرفت". قشر روحانی"اقتصادی ميباشد يعنی 

 معتقد است که دولت کنونی ايران در حالی که راه فدائی مصرًا. است" قاعده کلی"ولی شايد در اينجا انگلس نظرش به 
ميباشد که گر " قشر روحانی"دولتی که ديگر ابزار سرکوب طبقاتی نيست بلکه ابزار سرکوب . تثنائی استيک دولت اس

مگر نه آنکه راه فدائی بارها حاکميت کنونی را از روی جمله . را تشکيل ميدهد، ولی طبقه حاکم نيست" کاست حاکم"چه 
لی آيا حتی در مورد دولتهای استثنائی نيز ميتوان هائی که مارکس در وصف لوئی ناپلئون گفته، توصيف کرده است و

بدون توسل به شرايط زيربنائی که تعيين کننده روابط طبقاتی جامعه است به ماهيت واقعی شرايطی که پيدايش يک 

                                                 
  .را در اينمورد پيش کشيد" درجه يکمعادله "مثال " سرخه روجا"تا آنجا که ما در خاطر داريم اول بار گروه . ٦
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ايجاب ميکند پی برد؟ آيا قسمت بزرگی از کتاب هيجده برومر مارکس مصروف اين نشده است که را " دولت استثنائی"
هد که چگونه طبقات مختلف و قشرهای مختلف طبقات در جريان يک مبارزه حاد طبقاتی آنچنان نيروی يکديگر نشان د

وانستند بعنوان حافظين نظم، قدرت را در دست بگيرند سته اراذلش ترا مستهلک کردند که سرانجام لوئی ناپلئون و دارود
 لوئی ناپلئون  چونا به ماجراجوئیداشت، قدرت سياسی رو بورژوازی که با استقالل کامل قدرت اقتصادی را در دست 

 نجات يابد و پس از فرونشستن امواج انقالب و تمدد قوای بورژوازی باز همه چيز بجای خود  موجود عجالتًاسپرد تا نظم
 پاره ای  از روی را سرزنش ميکند که صرفًا"راه کارگر" رفقای "٨راه فدائی شماره " که در "راه فدائی"برگردد، ولی 

شباهتها بين اعمال دولت کنونی با فاشيسم آنرا فاشيست ميخوانند، خود جز پاره ای مقايسه های سطحی بين دولت کنونی 
 باين فکر افتاده مثًالبودن اين دولت به کدام تحليل طبقاتی پرداخته است؟ آيا " استثنائی"و دولت لوئی ناپلئون برای اثبات 

 ملی واگذار کند که هر عيبی داشته باشد ذاتًا" قشری"ميتواند قدرت سياسی خود را به يک است که چگونه امپرياليسم 
وقتی بورژوازی فرانسه قدرت سياسی خود را به لوئی ناپلئون واگذار ميکرد، ميتوانست مطمئن باشد که از جانب . است

ز ميتواند با همين خيال آسوده قدرت خود اين قدرت سياسی خطری موجوديت وی را تهديد نميکند، ولی آيا امپرياليسم ني
بطور عمده منعکس کننده منافع قشر " قشر روحانی"زيرا از نظر راه فدائی (بهرحال ملی واگذار کند؟ " قشر"را به يک 

آيا اين خطر وجود ندارد که اين قدرت سياسی برای درهم شکستن وابستگی بکار ) باالی خرده بورژوازی سنتی است
باز " قشر روحانی"ه اوضاع در کنترل امپرياليسم است و اگر کار به چنين جائی رسيد قدرت سياسی را از رود و يا آنک

پس ميگيرد، ولی در آنصورت چه وسائلی برای انجام اينکار در اختيار دارد؟ آيا امپرياليسم که قدرت سياسی خود را در 
حال فاقد هرگونه تکيه گاه توده ای برای تکيه به آن جهت باز  فاقد آنست و در عين فعًالگذاشته و " قشر روحانی"اختيار 

ند و همان پس گرفتن قدرت سياسی خود ميباشد چه اميدی به آينده دارد؟ آيا ممکن بود او به چنين کار ابلهانه ای دست بز
نکه قدرت سياسی در عملی را انجام دهد که بورژوازی فرانسه در مقابل لوئی ناپلئون کرد؟ يا قضيه بر عکس است و نه آ

  .قرار گرفته" قدرت سياسی"در اختيار " قشر روحانی"باشد، بلکه " قشر روحانی"اختيار 
ترين " استثنائی"در مورد تحليل دولت و ببينيم آيا در " انقالبيون مارکسيست"برگرديم به بررسی توصيه راه فدائی به 

در اين . کند مساله را به چه صورتی مطرح کرده" تأکيد" ميخواسته است بر اهميت روبنا مخصوصًاموارد که انگلس 
 انتخاب کرده و باصطالح از مناطق ناشناخته آثار "راه فدائی"زمينه نيز ما باز بسراغ همان نقل قولی ميرويم که خود 

راه "و " راه فدائی"مديون ) بظاهر (مخصوصًاشف آنها را مارکس و انگلس برگزيده شده که نهضت انقالبی ايران ک
چنين نقل  Konrad Schmidt اشميت  خود از نامه انگلس به کنراد"۶ شماره ١٠٧راه فدائی در صفحه ". ميباشد" کارگر

 منکر اين هستيم که انعکاسات سياسی و غيره کامًالکند که يما را متهم م" Barath بارث"بنابراين اگر ... ": قول ميکند
.  نميگذارد، بطور خيلی ساده عوامفريبی مينمايدتأثير) اقتصادی( آن حرکت ناشی از حرکت اقتصادی بنوبه خود، بر خود

 که جنبشهای سياسی و ويژه ایبه رل " منحصرًا "تقريبًا بياندازد که هيجدهم برومراو تنها بايد نگاهی به اثر مارکس 
مالحظه ميشود که ". ميکند بازی مينمايد، برخورد – به شرايط اقتصادی کليشان البته در چارچوب وابستگی –حوادث 

در "نيز طبق گفته انگلس، مارکس جريانات سياسی را که اهميت خاصی يافته اند باز " شرايط ويژه"حتی در اين 
انقالبيون "بررسی ميکند، ولی راه فدائی با ذکر اين مطالب به " چارچوب وابستگی کليشان به شرايط اقتصادی

طی مسائل روبنائی را جدا تحليل کنند و مسائل زيربنائی را جدا و سپس توصيه ميکند که در هر شراي" مارکسيست
چارچوب وابستگی کليشان به شرايط "اگر مسائل سياسی خارج از . حاصل دو بررسی را با يکديگر مقايسه نمايند

راه " بررسی شود، مارکسيسم يکسره رها شده است و حاصل بررسی بيش از آن بافته هائی نخواهد شد که" اقتصادی
از يکطرف با " قشر روحانی"بينيم که   می"راه فدائی"اگر در تحليلهای .  در مورد دولت کنونی بدست آورده"فدائی

امپرياليسم و بورژوازی کمپرادور در جنگ است و از طرف ديگر در کردستان و ترکمن صحرا به سرکوب خلقها 
  روستاها دهقانان را، در شهرها اصناف را به شالق میمشغول است و درکارخانه ها کارگران را سرکوب ميکند و در

بندد و برای بازاريان حکم اعدام صادر ميکند بدون آنکه پايگاه اقتصادی بخصوصی داشته باشد، همه اين اعمال 
خلوق تحليل محيرالعقول را اگر آنقدر ابله نباشيم که بنا به گفته خود روحانيون در اثر ياری خدا بدانيم، بايد آنرا شاهکار م

 بدانيم که آنچنان در ايده آليسم غرق است که درصدد نيست حتی به اندازه آن روحانيون نيز که بهرحال به "راه فدائی"
راه فدائی شماره " ١١۶در صفحه . قائل شود" مادی"اساس " قشر روحانی"منبع قدرتی اشاره ميکنند برای قدرت اين 

مال ديکتاتوری خويش سبب شده است که روحانيت انحصار طلب قدرت را ضعف خلق و ضدخلق در اع: " ميخوانيم"۶
ماهر را چه چيز تشکيل ميدهد؟ " بندباز"پايه مادی قدرت اين ". در دست خويش گرفته و به بندبازی ميان آنان دست زند

   فرا گرفته است؟فن بندبازی را از کجا" بندباز"روحانيت با چه وسيله ای هم خلق را ميکوبد و هم ضدخلق را؟ اين 
راه فدائی به . کنونی اشاره کنيم و از اين بحث بگذريم" استثنائی"راه فدائی از دولت "استثنائی"بدو نکته ديگر از تحليل 
دارای يک ويژگی استثنائی ديگر نيز هست و آن خصلت مذهبی آن "در عين حال " استثنائی"ما ميگويد که اين دولت 

برخالف بناپارت يا بيسمارک دولت مذهبی ... "و همين امر باعث ميشود که ). ١١۶ صفحه ۶راه فدائی شماره " (ميباشد
راه فدائی با نقل قولهائی که باز ". قادر نيست بسوی سرمايه داری وابسته سمت گيری نموده و جزء ارگانيک آن گردد

آنها که بقول خود راه فدائی پيش از حتی گاه از آثاری از (سعی ميکند که از نوشته های کمتر مشهور مارکس و انگلس 
 ٨در اين کتاب و راه فدائی شماره )  فرمول بندی شده باشدکامًالآنکه ماترياليسم تاريخی برای خود مارکس و انگلس 

استفاده کند به دو امر اشاره ميکند که البته با يکديگر پيوستگی دارند يکی آنست که نظام بورژوازی حکومت غير مذهبی 
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جامعه "را از " جامعه مدنی"ح جدائی دين از سياست را ايجاب مينمايد و ديگر آنکه بطور کلی بورژوازی و باصطال
جدا ميکند که خودبخود اين دومی، اولی را نيز شامل ميشود، ولی فراموش ميکند بورژوازی را که در آن زمان " سياسی

موش ميکند که بگويد اين خصوصيات مربوط به زمانی او فرا. مورد بررسی مارکس و انگلس بود برای ما تشريح نمايد
 فراموش ميکند تذکر دهد که اين مطالب مربوط به بورژوازی مخصوصًااست که بورژوازی هنوز نيروئی مترقی بود و 

 علمی در اين دو کتاب راه فدائی نه گذشت ظاهرًاجای تعجب ندارد که در تمام اين بررسيهای . در کشور مستقل است
البته حتی در اين حد هم نميتواند اشارات .  امر وابستگی را که از آن مهمتر استمخصوصًاا بحساب ميآورد و نه زمان ر

مکرر مارکس و انگلس را از تالش بورژوازی در استفاده از مذهب برای سرکوب توده ها ناديده بگيرد، ولی آنها را 
جامعه "صورت ميگيرد نه در " جامعه مدنی" در سطح هرًاظاناقض نتيجه گيری خود نمی داند زيرا اين استفاده ها 

   ". سياسی
 دوران رقابت به مخصوصًااکنون بيائيد اين نتيجه گيری ها را در مورد ماهيت بورژوازی از دوران رشد و اعتال و 

ضحک بنظر امروز يعنی دوران احتضار امپرياليسم و از کشور مستقل به کشور وابسته منتقل کنيم تا ببينيم چقدر م
  .ميرسد

آيا الزم است به همان دورانی اشاره کنيم که اين بورژوازی که در کشور خود از جدائی دين و سياست سخن می گفت در 
و چگونه نجات ميسيونهای مذهبی را مستعمرات چگونه از دين برای پيشبرد سياست استعماری خود استفاده مينمود 

 و برای رونق کار کارخانه های پارچه بافی منچستر لزوم ستر عورت را در پيراهن عثمان کشورگشائيهای خود ميکرد
آيا در آنجا بورژوازی به اين فکر می افتاد که سياست را از مذهب جدا . آموخت تعليمات مسيحيت به سياهان افريقا می

واه بود و از اسارت  اگر در کشور خود آزادی خکرد و او در قرار دادن مذهب در خدمت سياست درنگ نمی! کند؟ نه
يکرد و به سرفها بدست فئودالها می ناليد در همان زمان در کشور های افريقائی سياهان را نظير حيوانات با تله شکار م

آنطور که راه فدائی در اين دو کتاب توصيف ميکند برای آيا ميتوان . فروختی بورژوازی آمريکائی به بردگی م
  خصوصياتی را شناخت که در کشور خودش؟بورژوازی در کشور وابسته همان 

 در دوره مخصوصًارا داشت در حاليکه بعدها و " ژاندارم"وانگهی در آنزمان دوران رقابت بود و دولت لفظ نقش 
امپرياليسم برای درمان دردهای اقتصادی ناشی از سلطه بورژوازی بحساب توده های زحمتکش روزبروز نقش دولت را 

 بدان  در کشورهای وابسته تامخصوصًار قرار داشت بسط يافت و اين ام" جامعه مدنی" حيطه در اموری که زمانی در
 در همين کشور خودمان مگر رضاشاه لباس مردم را.  ديگر هيچ امری خصوصی تلقی نميشودتقريبًاحد پيش رفت که 

ين امور، خصوصی تر چيز ديگری  شالق تغيير نداد؟ مگر بزور ژاندارم، چادر از سر زنان برنميداشت؟ آيا از اببضر
مسئله بر سر مداخله در . هم باز جلوه ای از همان سياست است هست؟ اگر امروز بزور چاقو چادر بسر زنان ميکنند اين

و ديگر امروز فقط ابله ها و (خصوصی ترين امور مردم و قراردادن آن در چنگ دولت است نه بر سر چيز ديگر 
اين چاقو بدستان و چماق بدستان را خارج از  يلتی ميدانند که مدام برخ ديگران بکشند،آنهائی که بالهت خود را فض

هيچ شغلی را نميتوان بدون . محمدرضاشاه حتی تاريخ کشور ما را عوض کرد). بينند چارچوبه قدرت سرکوب دولتی می
سخن گفت؟ " جامعه مدنی"از " یجامعه سياس"نين شرايطی باز ميتوان از جدائی آيا در چ. اجازه دولت در پيش گرفت

دولت در کشور بورژوازی وابسته قسمت عمده توليد را اداره ميکند و همه سياستهای اقتصادی و فرهنگی از طرف وی 
 برای اثبات يک نظر از پيش ساخته در مورد دولت کنونی نوشته های مارکس و انگلس "راه فدائی"تنظيم ميشود و باز 
  . را به مسلخ ميکشد

 اختالط مذهب و سياست در همه جا و در تمام دورانها با منافع بورژوازی تضاد دارد، چرا سياستهای استعماری از اگر
همان آغاز برای سرکوب خلقهای کشورهای وابسته به اختالفات مذهبی دامن ميزدند و مذهب را در جهت سياستهای خود 

د حکومت کنونی عربستان است از اختالط دين و سياست در بکار ميگرفتند؟ چرا بورژوازی امپرياليستی که خود موج
، پاکستان برد و به اين نوکران خود دستور تفکيک آنرا نميدهد؟ چرا پس از سالها حکومت غير مذهبی در آنجا رنج نمی

تعصبات "ضياءالحق را اسالمی ميکند و در سر چهارراهها به شالق زنی واميدارد؟ آيا مارشال ضياءالحق هم از 
  در تضاد است؟" بورژوازی کمپردور"رنج ميبرد و از اين لحاظ با منافع " مذهبی

آموخت که چگونه بورژوازی که زمانی علم اقتصاد را پايه  ارکس میم. بهرحال دنبال کردن اين بحث بيهوده است
ی ه نويسهای اجتماعرا رها کرده و به مبتذالت نسخر علم اقتصاد ديگگذاشت پس از آنکه دچار بحرانهای ادواری شد 

  . ميتواند راهنمای بسيار خوبی برای ما در تحليل اموری که امروز در کشورمان ميگذرد، باشدچسبيد و همين تحليل
کردند  مستقيما حکومت میکه متوجه زمانی است که اعضای طبقه يا طبقات حاکم " کاست حاکم"توسل به اصطالح 

موران أابسته آنهم در زمانی که بيش از پيش طبقات حاکم از طريق مضع هيئت حاکمه در يک کشور وريح وش تبرای
سردرگمی را در شناخت طبقات حاکم نتيجه ميدهد؟ کدام واقعيات جزاجير شده خود به اداره حکومت ميپردازند چه چيز 

رايش را نمی بينيم بيش از پيش اين گ" انقالب سفيد" پس از مخصوصًااين گفته ها را تائيد ميکند؟ آيا در کشور خود ما 
 نواستعماری نشانه آن نيست  و آيا خود دولتموران اجير شده بجای خود طبقه وابسته به امپرياليسم حکومت ميکنند مأکه

در اين کشورها دروغی بيش نيست؟ آيا کشورهای بسياری را نمی شناسيم که در همين چند " کاست حاکم"که باصطالح 
ها سرنگون و حتی بطور کامل تيرباران شده و باز طبقه حاکم پا برجا ميباشد؟ با توسل آن" کاست حاکم"دهه اخير چندين 

  چگونه ميتوان اين کودتاهای پی در پی امپرياليستی را توضيح داد؟" طبقه حاکم"و ارتباط آن با " کاست حاکم"به مفهوم 
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يوناليسم و شاه پرستی و البته عمدتا بر مبنای اين ارتش بر مبنای ناس"کدام فاکتی اين ادعای راه فدائی را اثبات می کند که 
ارتش در طی پنج دهه گذشته، به استثنای دوره هائی کوتاه زير نفوذ شديد "و يا " تربيت می گرديد) شاه پرستی(آخری 

  ؟)۶ شماره – راه فدائی – ۵۴ص " (...شاه و دربار بوده است 
ای آن از طرف راه فدائی به مسخره نگرفته است؟ امپرياليسم در مقابل معاصر ما اين ادعا را قبل از ادخ آيا وقايع تاري

بله، ارتش در خدمت رضاشاه و محمدرضاشاه . چشمان اين ارتش دو شاه را از کشور خارج کرد و ارتش از جا نجنبيد
داشتند، ديگر در  بآن احتياج خودولی در مواردی که اين شاهان برای حفظ . بود، ولی فقط برای حفظ منافع امپرياليسم

آيا بهتر نبود راه فدائی بجای . در کشور وابسته ای چون کشور ما" کاست حاکم"اين است مفهوم پوچ . اختيارشان نبود
 در دولت و انقالب راهنمای تحليل خود قرار مخصوصًاتعليمات درخشان لنين را " کاست حاکم"توسل به مفهوم مبهم 

حبت از شيوه  زوايای حرکات سياسی جامعه را ببيند؟ راستی چرا اپورتونيستها وقتی صميداد تا براحتی بتواند تاريکترين
 عقب نشينی ميکنند و وقتی بحث دولت پيش می آيد به آثار اوليه مارکس و ١٩١٧ه سال و سازمان مبارزه  است به روسي

   قرن گذشته، پس می نشينند؟۴٠انگلس در سالهای 
ذکر دهيم و آن اينست که در يکسال اخير که امکان پخش آثار مارکسيستی در ايران در خاتمه يک مطلب ديگر را نيز ت

پيش آمده شاهد انتقال بحث های محافل روشنفکری بورژوائی اروپا برای لوث کردن عصاره انقالبی مارکسيسم هستيم 
هواداران "می بينيم که اگر . يستندکه راه فدائی و راه کارگر برجسته ترين نمونه های آن هستند، ولی تنها نمونه های آن ن

داخل پوسته تخم مرغ قرار دارد درون تخم مرغ خوانده،  اينکه آنچه را که در مائو را بدليل" سازمان وحدت کمونيستی
د که خواننده ترديد نميکند گويا علم تخم مرغ را بعنوان يک شئی نخوان ميداند و اينکار را آنچنان غير علمی می" سطحی"

ما ميآورد که طراحان اصلی آن نه بخاطر مصالح فلسفه علمی بلکه بخاطر کشور داخل می پذيرد، بحثی را بموجود ن
ولی مگر نه اينکه خلق ايران به چنان انقالبی برخاسته . تخطئه استراتژی جنگ توده ای و تجربه چين آنرا پيش کشيده اند
 اجتماعی کشور صورت نداده سراسر جهان –دی است که حتی امروز که هنوز تغييری بنيانی در نظام اقتصا

امپرياليستی را بلرزه درآورده و مگر نه اينکه طبقه کارگر ايران ميرود و يا الاقل کوشش دارد که رهبری اين نهضت را 
دردست گيرد و اگر چنين واقعه ای صورت گيرد مسلما نقطه عطف بزرگی نه تنها برای کشور ما، بلکه برای تاريخ 

هان ميباشد؟ اگر همه اينها درست است پرولتاريای ايران بايد در اين مسير، خود را برای مقابله با تمام اين سراسر ج
  .بحثهای انحرافی که بورژوازی امپرياليستی در سراسر جهان به مارکسيسم وارد کرده، آماده کند
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