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 ٢٠١٣ جوالی ١۵
 

 پس از سرنگونی رژيم شاه با توجه به اين که رژيم جمھوری اسالمی با فريب توده ھا و با ادعای مردمی و :توضيح

 ۀاليست بودن، سّکان امور را به دست گرفته بود، تحليل ماھيت دولت تازه استقرار يافته، مبرم ترين وظيفضد امپري

له در آن بود که می بايست با کسب شناخت از ماھيت واقعی اين دولت، راه أ اھميت مس.کمونيست ھا به شمار می رفت

يده آشکار گشته و نيروی انقالبی آن ھا در مسيری مبارزه برای تحقق مطالبات انقالبی کارگران و توده ھای ستمد

 سازمان چريکھای فدائی خلق جلوه می داد و به اين ۀاما در اين زمان تشکلی که خود را ادام. درست به حرکت در آيد

رھبران اين . اعتبار بسياری از جوانان مبارز و توده ھا حول آن جمع شده بودند، آگاھانه از اين وظيفه سر باز زد

 چريکھای فدائی خلق بيگانه بودند، با شانه خالی کردن از انجام ۀسازمان که اساساً با نظرات و مواضع انقالبی گذشت

 خود با رژيم جمھوری اسالمی را به نحوی در ميان ھواداران ۀچنان وظيفه ای می کوشيدند سياست ھای مماشات گران

به عنوان ارگان آن سازمان، ھر بار " کار "ۀن دليل در نشريبه ھمي. و توده ھای طرفدار اين سازمان توجيه کنند

  . سازشکاری ھای خود با رژيم جمھوری اسالمی را به گونه ای متفاوت با روز قبل توجيه می کردند

کار " ( و حاکميت سياسی نوين در يکسال گذشتهامريکاسياست امپرياليسم : "چند اظھار نظر پيرامون مقاله "ۀجزو

 نگارش ١٣۵٩ سال ]جوزا[ خرداد٢۵، که از طرف چريکھای فدائی خلق ايران در تاريخ )١٣۵٨سفند  ا– ۴٧ ۀشمار

اين اثر سند ديگری است که در . يافته در نقد تحليل ھا و روشھا و ادعاھای غير واقعی آن سازمان اپورتونيستی می باشد

ن و خلق ھای تحت ستم را بار ديگر در ضمن ، مواضع کمونيستی چريکھای فدائی خلق در دفاع از مصالح کارگرا

  .مقابل چشم ھمگان قرار می دھد

  چريکھای فدائی خلق ايران

  ١٣٩٢ ]سرطان[تير

  

  :چند اظھار نظر پيرامون مقاله

  "سال گذشته  و حاکميت سياسی نوين در يکامريکاسياست امپرياليسم "

  )١٣۵٨ ]حوت[ اسفند– ۴٧شماره " کار("

البته نه دقيقاً کنونی، تا قبل (ه اعالم شده باشد، باالخره سازمان تحليل خود را از دولت کنونی ک ـ در اين مقاله بدون آن١

سال گذشته به صورت پراکنده در اينجا و آنجا بيان  ارائه می کند؛ و تا حدی آنچه را که در يک) از انتخاب بنی صدر

داری ما   اولين بار کامالً روشن می شود که سرمايهمثالً در اينجاست که برای. کرده بود، در يکجا جمع آوری می کند

سرمايه داری انحصاری و . دو قسمت تقسيم می شوده کامالً وابسته است، ولی گويا اين سرمايه داری وابسته خود ب
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ه ھمانطور ک. قرار دارند" اقشار خرد"اين ھم معلوم می شود که در مقابل اين سرمايه، پرولتاريا و ". سرمايۀ ليبرال"

ای از مفاھيم که از مدتھا پيش مورد استفاده بود ولی معنای روشن آنھا معلوم نبود، حاال و در  مالحظه می شود پاره

مثالً . ولی در عوض مفاھيم ديگری عنوان می شوند که مفھوم شان فعالً روشن نيست. اينجا معنايشان روشن می شود

ای است که بايد منتظر بود  در مقابل سرمايه قرار دارند، عبارت تازهکه ھمراه با پرولتاريا " اقشار خرد"ھمين عبارت 

  .پس از مدتھا استفاده از آن، تازه معنايش را اعالم کنند

به ھرحال اگر تمام سرمايه وابسته است، بايد پرسيد به چه وابسته است؟ پاسخ معمول بايد اين باشد که به سرمايۀ 

امپرياليستی وابسته است، چگونه خود به سرمايۀ انحصاری و ليبرال تقسيم می اگر سرمايه به سرمايۀ . امپرياليستی

دو قسمت انحصاری و ه شود؟ آيا اين تقسيم بندی را از وابستگی خود اخذ می کند و آيا سرمايۀ انحصاری نيز خود ب

سرزمين ما صورت می ای است که در  ليبرال تقسيم می شود؟ يا اين انحصاری و ليبرال شدن سرمايۀ وابسته، معجزه

  .ای است که در اين جا روشن نيست اين نکته. گيرد

دور می " سرمايۀ خرد"داری وابسته و  ـ پس از اين تقسيم بندی ديگر تمام تحليل حول رابطۀ اين دو بخش از سرمايه٢

رفته می شود به ھای گوناگونی را که برای سرکوب نھضت خلق در پيش گ زند و تحليل گر ھمۀ نوسانات جامعه و شيوه

منظور از .  و شک و ترديدھای او در واگذاری قدرت به يک، دو و يا ھر سه اينھا نسبت می دھدامريکاسياست بازی 

خرده بورژوازی "آيا منظور خرده بورژوازی است؟ در جای ديگر می بينيم که فقط از . روشن نيست" سرمايه خرد"

 نيز يکی از آن عباراتی است که حتی در اينجا ھم منظور از آن روشن در حکومت صحبت به ميان می آيد و اين" سنتی

وابسته، "داری انحصاری  سرمايه"اش نمايندۀ  به طور کلی تنھا اين نکته روشن است که شاه و دارودسته. نمی شود

. است" ازی سنتیخرده بورژو"وابسته و خمينی نمايندۀ " سرمايه ليبرال"بازرگان و سنجابی و بختيار و غيره نمايندۀ 

ولی می توان پرسيد کدام سرمايۀ انحصاری؟ کدام سرمايۀ ليبرال و کدام قشر خرده بورژوازی سنتی و چرا اين افراد 

نمايندۀ آن طبقات و اقشار ھستند؟ تحليل گر اين ھا را ظاھراً جزء بديھياتی می داند که توضيح آنھا الزم نيست در حالی 

عاً مارکسيسم تا اين حد مبتذل شده است که به ھر آدمی يک جريان قآيا وا. ر ھمين جاستکه مشکل ھمۀ اين تحليل ھا د

ر ييعکس انسانھا را در جريانات اجتماعی مورد بررسی قرار می دھد؟ آيا با ھر تغه اجتماعی را وصل می کند يا ب

گاه طبقاتی دولت را نسبت می گر برای ادامۀ حکومت خود به آن متوسل می شوند يک تحول پاي روشی که طبقات سلطه

  .شدار می دھد که مخصوصاً در دوران استعمار نوين فريب اين نيرنگ بازيھا را نخورندوھا ھ دھد و يا به توده

، صرفاً به جھت اين که دولت شريف گر که گويا مردم را از روی حرفھای شان می شناسد نه از روی عملشان تحليلـ ٣

داده بود، اين دولت را کوشش ھائی ديپلماتيک برای سازمان دادن سازش بين " ی ملیآشت"امامی به خود نام دولت 

که نشان دھد کدام اقدامات مشخص اين  بدون آن. سرمايۀ انحصاری، سرمايۀ متوسط و سرمايه خرد سنتی می داند

روحانيون دليل تالش برای آيا صرفاً ادعای شريف امامی مبنی بر نسبت خانوادگی با . دولت، اين مطلب را ثابت می کند

در اين تحليل تلقی نشده و آيا اجازه دادن به چند وکيل مزدور جھت انتقاد از دولت ھای سابق " سرمايۀ سنتی"سازش با 

ورود بورژوازی ليبرال به اين سازش تلقی نشده است؟ اگر اينھا نيست پس چه داليل مشخص ديگری برای تحقق عملی 

يا کشتارھائی که در آن زمان صورت گرفت دليل اين سازش ملی بود؟ به ھر حال نبايد از چنين سازشی وجود دارد؟ آ

تا جائی که ما می فھميم اين تحليلگر از اين تحليل نه درک حقيقت اين تحليلگر خواست که سخنش را با دقت بيان کند 

مايۀ انحصاری که اساس حکومت شاه او بايد نتيجه بگيرد که سر. بلکه نيل به ھدف ھای عملی معينی را منظور دارد

و ) بازرگان" (سرمايۀ ليبرال"بود اکنون در قدرت سھيم نيست و اين سرمايۀ انحصاری ھر از گاھی آنھم به دعوت 

وقتی اين نتيجه گرفته شود به . به کار در دولت دعوت می شود) خمينی" (خرده بورژوازی سنتی"رغم ميل  علی

  .ونيستی توجيه می شودظاھر بسياری از کارھای اپورت
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البته اين . وجه با واقعيت اوضاع تطبيق نمی کند ـ در راه نيل به منظور فوق تحليلگر دروغ ھائی می گويد که به ھيچ۴

ای که پس از قيام بھمن حکام جديد سعی می کردند در مردم به وجود آورند و به اين ترتيب  دروغ با تصور محيالنه

ارتش از پای درآمد و سرمايۀ "ی نجات دھند تطبيق می کند و آن اين است که ئ  تودهارتش را از زير ضربۀ جنبش

کدام ارتش از پای درآمد؟ ھمان ارتشی که ..." انحصاری ديگر چيزی در کيسه نداشت که با آن به معامله بنشيند 

 به کار مشغول نمايد؟ ھمان ھا و سپاه پاسداران توانست با سرعت آن ھمه نيروی شبه نظامی را مسلح کند و در کميته

دست به جنايت زد؟ ھمان ارتشی که در گنبد يک ماه و نيم پس " قاطعيت"ارتشی که يک ماه پس از قيام در سنندج با آن 

از قيام عقبۀ محکم نيروھای مھاجم را تشکيل داد؟ ھمان ارتشی که بالفاصله خوزستان را قبضه کرد؟ راستی آن کدام 

باز از خاکستر خود " از پای درآمدن"و اين چگونه صنوبری است که يک ماه پس از "  درآمدهاز پای"ارتش بوده که 

پديدار شد؟ يا اين دروغی است که به درد اين تحليل می خورد و در چند سطر بعد حتی از خاطر تحليلگر ھم می رود و 

  ای که صورت گرفت اشاره می کند؟ به اھميت ارتش در معامله

ھيچ چيز در بساط نداشت که با آن به معامله بنشيند ناگزير از " سرمايۀ انحصاری" اينجا رسيد که  ـ وقتی کار به۵

و " سرمايۀ ليبرال" می ماند اينست که حکومت جديد را از امريکاصحنه خارج می شود، و آنچه برای امپرياليسم 

 سال ١۵پس از " سرمايۀ ليبرال"ت که ولی اين کار يک لنگی دارد و آن اينس. تشکيل دھد" خرده بورژوازی سنتی"

ولی ." ھا داشت و نه يک قدرت اقتصادی به حساب می آمد نه کوچکترين پايگاھی در ميان توده"سرکوب اکنون ديگر 

که تحت رھبری روحانيت قرار دارد، در زمينۀ پايگاه اجتماعی رفع می کند؛ " خرده بورژوازی سنتی"اين لنگی را 

. پس از تلفيق اين دو، ظاھراً معجون کاملی به وجود می آيد. ی برخوردار است ئت تودهزيرا او از حمايت نھض

فقط يک لنگی ديگر در . ی دارد متحد می شودئ ی ندارد، با روحانيتی که پايگاه تودهئ که پايگاه توده" بورژوازی ليبرال"

روی خود نمی آورد زيرا ممکن است باز پای  آن نيست و يا اگر متوجه است به هکار می ماند که ظاھراً تحليلگر متوج

قدرت اقتصادی به حساب می " "بورژوازی ليبرال"آن لنگی اين است که نه . لعنتی به ميان آيد" سرمايۀ انحصاری"

پس پايگاه اقتصادی اين سازش و اين دولت را چه کسی تشکيل می ". خرده بورژوازی سنتی"و نه به طريق اولی " آيد

است که " آنارشيسم چريکھای فدائی خلق ايران"اگر ھمان باشد که اين ! ؟ نه"سرمايۀ انحصاری"ان دھد؟ آيا نه ھم

ن کننده می ييپايگاه اقتصادی دولت ھای قبل و بعد از قيام را يکی می داند و برای ارتش در اين معامله نقش تع

و تا اين مسأله . ر در اين تحليل می لنگديعنی اصل کا" اقتصادی" به ھرحال ھنوز يکجای کار يعنی آن نيروی .شناسد

وجه نمی توان از  به ھيچ. روشن نشود ھرکار ديگری ھر چند ھم که لعاب مارکسيستی به آن بدھند مارکسيستی نيست

چنين کاری از نظر عملی . تناسب نيروھای داخل دولت و از بررسی دولت شروع کرد و به پايگاه اقتصادی آن رسيد

توان شناخت  از شناخت جامعه و روابط اجتماعی که حاصل مناسبات توليدی است میعکس ه  بغيرممکن است بلکه

  .اين الفبای مارکسيسم است. درستی از عناصر تشکيل دھندۀ دولت به دست آورد

بررسی می شود، اين نظر در مورد دولت از حاصل تحليل نيروھای " فوق طبقاتی"حتی ھنگامی که دولت استثنائی 

  .آن حکم کنند" فوق طبقاتی"ه دست می آيد نه آن که از مشاھدۀ دولت به ترکيب طبقاتی ب

به شرط اين که "، " خرده بورژوازی"ـ پيش از ادامۀ اين بررسی مطالعۀ اين حکم تحليلگر خالی از تفريح نيست که ۶

 روئيده باشد می تواند قدرت از خرده بورژوازی محافظه کار و گذشته نگر به خرده بورژوازی انقالبی و آينده نگر فرا

آيا اين واپس نگری خصلتی است که شيوۀ زندگی اين خرده بورژوازی به او بخشيده است؟ اين ". سياسی را قبضه کند

چه شرط محالی است که برای او قائل می شوند؟ چگونه او می تواند آن را رھا کند و مترقی و دمکرات شود؟ اگر اين 

 خارج به او می دھد اين نيرو چه نيروئی جز پرولتاريا می تواند باشد و در صورتی که خصلت مترقی را نيروئی از

 تسخير قدرت مطرح شود حريف ۀپرولتاريا آنچنان رھبری بر اين خرده بورژوازی اعمال کند ھنگامی که مسأل
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ال پايۀ اين استدالل به ھر حال اين شرط مح. زرنگتری از اين خرده بورژوازی برای انجام اين کار در ميدان ھست

که بتواند  و واپس نگر بود برای آن" خرده بورژوازی واليت فقيه"عجيب قرار می گيرد که چون خرده بورژوازی ما 

. شده بود" بورژوازی ليبرال"در عصر حاضر زندگی کند و از آن باالتر در عصر حاضر حکومت کند دست به دامن 

آن پيرمرد بی سواد روستائی می ماند که در التاری بليطش برنده شده است و به حال " خرده بورژوازی سنتی"حال اين 

اش با يک لوطی شارالتان که ھيچ چيز جز  چون خود راه و چاه کار را نمی داند برای رفتن به مرکز و گرفتن جايزه

ر اين جريان قدرت را د" خرده بورژوازی سنتی"واقعاً اگر . شارالتانی و آشنائی به راه شھر ندارد، ھمسفر می شود

کدام تحليل مارکسيستی می تواند نشان دھد که . تسخير کرده باشد درست مثل آن است که آن را در التاری برده باشد

ترين قشرھای جامعه بتواند در مبارزۀ ضدامپرياليستی قدرت را از چنگال امپرياليسم خارج کند و  يکی از عقب افتاده

اند که شکست دادن امپرياليسم کار آسانی نيست و تا وقتی   آيا خود اينھا بارھا نگفته.اندآنوقت اين قدرت روی دستش بم

ای  که تمام نيروھای خلقی تحت رھبری پرولتاريا يعنی پيشروترين و نيرومندترين طبقه متشکل نشوند و به مبارزه

که گويا " ده بورژوازی واپس نگرخر"جانانه برنخيزند شکست امپرياليسم ممکن نيست؟ حال چگونه مدعی ھستند که 

برای حکومت کردن به چيز ديگری نمی رسد قدرت به چنگش افتاده و آنوقت " واليت فقيه"عقلش بيشتر از 

  .را عصای دستش می کند" بورژوازی ليبرال"

عالً دستگاه  ديگر که در اينجا جالب است، اين است که تحليلگر با آنکه کامالً مراقب است که از روحانيتی که فۀنکت

ھائی مبارز و سازش ناپذير تصوير کند و  بورکراسی دولتی را بطور جزئی اشغال کرده و مخصوصاً از خمينی چھره

تمايل عملی او در اين سمت است در اينجا ھمۀ اينکارھا حتی برقرار کردن عقد اتفاق بين خرده بورژوازی سنتی 

اوست که . ھمۀ اين کارھا را اوست که می کند.  نسبت می دھدامريکارا نيز به ) بازرگان(و سرمايۀ ليبرال ) خمينی(

اگر اين را بپذيريم و قبول کنيم . تھيه می کند" ليبرال"که زبان امروزی نمی داند مترجم " خرده بورژوازی سنتی"برای 

پندارد و خالف  می" ستمارکسيست ـ لنيني"آيا سازمانی که خود را . وای برما...  سرھم کرده امريکاکه ھمۀ اينھا را 

تر  که پائين(نيست، می تواند گويندۀ چنين سخنانی باشد؟ مگر ھمين تحليلگر " آنارشيست"چريکھای فدائی خلق ايران 

حاضر است بپذيرد دولت بازرگان که به ) سخن می گويند، انتقاد می کند" ارتجاع"حتی به کسانی که در مورد اينھا از 

کسانی . ست؟ ولی اصل مطلب در ھمين جاستامريکاطور که اينجا ادعا شده دست پخت دست خمينی سرکار آمد، آن 

بھترين راه شناخت ھر دولتی رجوع به روابط اقتصادی و اجتماعی که بيشتر از آن مارکسيستند که بتوانند قبول کنند 

ال ؤ بايد در اينجا اين س.ستجامعه است ــ چه آنچه در حال حاضر وجود دارد و چه آنچه اين دولت درصدد برقراری آن

ه را پاسخ دھند که صرفنظر از اختالفاتی که در بستگی اشخاص به طبقات داريم آيا دولت پس از قيام بھمن چگونه ب

 اگر را در مبارزه با امپرياليسم به دست آوردند يا در سازش با او؟" قدرت"آيا خمينی و بازرگان اين وجود آمد؟ 

 پاسخی بگيريد که بعد آن را ناديده نگيرد و برای شما روضۀ ضدامپرياليست بودن حتی نيروھای بتوانيد از اين تحليلگر

فھمند که ممکن است يک نيروی   ساده را نمیۀرا نخواند و از حماقت کسانی که اين مسأل" ارتجاعی"و " واپس نگر"

" سازش"خ بدھند که اين دولت حاصل اگر پاس. ايد ارتجاعی ھم ضدامپرياليست باشد دچار تعجب نشود، زرنگی کرده

بوده است ھمانطور که در اينجا ظاھراً توضيح داده شده است بايد به آنھا گفت پس ديگر افسانۀ سازش ناپذيری رھبر 

را به کناری بگذاريد و دقيقاً برای مردم توضيح " بورژوازی ليبرال"و داستان فريبکاری " خرده بورژوازی سنتی"

ھمانطور که توضيح می دھيد چگونه آموزگار و فضای باز سياسی، شريف .  سازش چه روی داددھيد که پس از اين

ھا نتوانست  يک از اين شيوه ، ازھاری و حکومت چکمه و بختيار و سوسيال دموکراسی ھيچ"آشتی ملی"امامی و دولت 

ھای اين سازش   نھضت نيز پايهنھضت خلق را خاموش کند و سرانجام از ھم پاشيد، ھمانطور ھم توضيح دھيد که ھمين

  .را سست کرد و الزاماً راه ھای جديدی می بايست در پيش گرفته شود و درپيش ھم گرفته شد
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طرح سوم جرج "ای ندارد جز اين که بپذيرد دولت خمينی ـ بازرگان گويا حاصل  ـ در باال ديديم که تحليلگر ھيچ چاره٧

صاحبان قدرت "تحليلگر موقع شناس در ضمن برشمردن آن برای خوشايند که " (بال بوده که نھادھای خودجوش انقالب

مانع !) ھا را نيز با آن مخلوط می کند شوراھای کارگری در کنار کميته!! ضدانقالبی" نھادھای خودجوش"، " کنونی

بينيم که تحليلگر ما يک طرف اين سازش يعنی خمينی  آئيم می ن میئيولی وقتی پا. اند تحقق کامل آن توسط بازرگان شده

نيست که " خرده بورژوازی سنتی"گوئی اين ھمان . را کنار زده و تمام سازشکاری ھا را به گردن بازرگان می اندازد

به اين نه قضيه . قرار داده است" در رأس دستگاه بوروکراسی و ارتش"را حتی " ليبرال"خودش به دست خودش آن 

قدرتی که "قضيه از اين قرار است که . جھت کش ندھيد صورت نيست ھر چيزی را سرجايش بخوانيد و حرفھا را بی

 خمينی را  روحانيت ضدامپرياليست که ھمگی رھبری آيت هللاۀخارج از دستگاه رسمی بود ھمچنان تحت اتوريت

  ".پذيرفتند، قدرتمند عمل می کرد می

بوديم، اکنون شاھد شعبده بازی و يا آنچنان که " بورژوازی ليبرال"ھا و نيرنگ بازيھای  تیاگر تا کنون شاھد تردس

در کار " خرده بورژوازی سنتی"از يکسو رھبر اين . ھستيم" خرده بورژوازی سنتی"پسندد اعجاز  خودش بھتر می

کس ترديدی  و و دولتش ھيچا" سازشکاری"که گويا در (سازش و بانی دولت سازش است و سفارش پذيرفتن بازرگان 

از اين دولت، رھبری " در خارج"با او شريک می شود و از سوی ديگر " قدرت"را به مردم می کند و در .) ندارد

. قرار دارد به دست می گيرد" دستگاه رسمی"که خارج از اين " قدرتی"مبارزۀ ضدامپرياليستی را به کمک " قدرتمند"

نين است؟ چرا اين کسی که خودش ھمۀ قدرت در دستش است و حتی خودش به دست چرا چ. مسأله بسيار پيچيده است

جای می دھد، در بيرون از آن و عليه آن دست به کار می شود؟ و يا " س بوروکراسی و ارتشأر"خودش ليبرالھا را در 

يد جزئی جدانشدنی از آ می" خارج از دستگاه رسمی"نظر اين تحليلگر ه آنکه حقيقت چيز ديگری است و آن قدرتی که ب

ای سازمان يافته که برای  است؛ که نه به شيوۀ عادی بلکه به شيوۀ غيرعادی يعنی به آن شيوه" دستگاه رسمی"ھمين 

 الزم است سازمان بيابد؟ ولی يک -که ھر لحظه عمق و دامنۀ بيشتری می يابد-ی ئ مھارکردن يک نھضت وسيع توده

رھبر خرده بورژوازی " و بگذريم و آن اين است که صرفنظر از سخنان اين مطلب ديگر نيز در اين مورد بگوئيم

دست می زند؟ ولی مصلحت آنست که " به طور قدرتمند"، او در اين مدت به کدام مبارزۀ ضدامپرياليستی "سنتی

لگر به تحليلگر ما اين مطلب را طرح کند اگر چه فاکت مشخصی در دست نداشته باشد؛ و ھمين مصلحت است که تحلي

ترين اصول مارکسيستی را زيرپا بگذارد و  ادعای خودش مارکسيست ـ لنينيست را وامی دارد که در تحليل خود ساده

  .خود را آماده کند تا در مصاحبۀ تلويزيونی حتی لھجۀ مارکسيستی را ھم کنار بگذارد

را بيارايد " خرده بورژوازی سنتی"طالح ـ ولی تحليلگر ما ھرچه بخواھد واقعيات را تحريف کند تا چھرۀ اين به اص ٨

خرده بورژوازی "وسيلۀ نيروئی که ھمين ه يک واقعيت را نمی توانند انکار کند که جنگ کردستان به فرمان و عمدتاً ب

البته اين بيان مسائل به زبان تحليلگر است وااّل موضع ما مشخص است و ما بارھا (بسيج کرده بود آغاز شد " سنتی

ايست که بر  اش ھمان وظيفه ايم که کل اين دولت را با تمام تناقضاتش يک دولت واحد می دانيم که وظيفه هتصريح کرد

 کسانی برمی ۀای از آثار آن، با اين جمله به تبرئ پس از توصيف جنگ کردستان و پارهولی ). عھده ھر دولتی است

 ماندگی ذھنی خرده بورژوازی يک بار ديگر او را عقب: "خيزد که دستشان تا آرنج در خون خلق ُکرد فرو رفته است

 و بالفاصله سعی می کند جنبۀ ديگر کار ." برايش تدارک ديده بودامريکامستقيماً در ھمان دامی افکند که امپرياليسم 

اما : "را ارائه دھد" عملکردھای اخير سازمان"اصطالح اساس تئوريک ه اين موجود را به رخ خوانندۀ خود بکشد و ب

 امپرياليسم را می پذيرد و ھمۀ تالش خود را صرف سرکوب جنبش کمونيستی و ۀخرده بورژوازی تنھا نيمی از توصي

و " ا مستقيماً بفشاردآنکه دست دراز شدۀ سرمايۀ انحصاری و انحصارات جھانی ر طور کلی جنبش انقالبی ميکند بیه ب

ھائی که  دست خود را به سوی سرزمين" انحصارات جھانی"از اين که ) و يا خود را غافل نشان می دھد(غافل است 
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آنھا در اين سرزمين ھا . مين نمی باشد اصوالً دراز نمی کنندأت" امنيت سرمايه"در آنھا آرامش کامل برقرار نيست و 

 ند دستھای شان را دراز کنند و آن ھمانا سرکوبافقط يک چيز می خواھند و پس از تأمين آن يک چيز است که حاضر

است و کسی که اين کار را در اين مرحله انجام دھد يا مستقيماً عامل خود " جنبش کمونيستی و نيروھای انقالبی"

برقرار گرديد، آنگاه تازه دستھای " امنيت"که اين کار انجام شد و   پس از آن.امپرياليسم است و يا متحد طبيعی او

اند  م کسانی که با ياری امپرياليسم نھضت خلق را سرکوب کردهدراز می شود و در آن ھنگا" انحصارات امپرياليستی"

! چرا اين تحليلگر می خواھد نفھمد. ند از ترس خشم خلق بر آنھا بوسه بزنندانه تنھا اين دستھا را می فشارند بلکه ناچار

در ايران نشان گذاری  ھستند که رغبتی به سرمايه" انحصارھای امپرياليستی"در شرايط ناامن کنونی اين خود که 

" سرمايۀ انحصاری" چقدر از اين .نمی دھند نه تمايالت ضدامپرياليستی اين يا آن شخص که در قدرت سھيم است

خواسته شده است که بيايند و کار را شروع کنند و کارھای شروع شده را به پايان برسانند ولی آنھا ھمچنان ناز می 

است و ما می " امنيت" اساسی کنونی نوکران سرمايه برقراری اين پس وظيفۀ. می خواھد" امنيت"سرمايه . کنند

جنبش کمونيستی و نيروھای "برای انحصارھای امپرياليستی معنايش سرکوب کامل " امنيت"دانيم که برقراری 

 می باشد و در اين مورد يک چيز ديگر ھم می ماند و آن اين است که تجربه سياست نواستعماری نشان داده" انقالبی

است که بھترين راه مبارزه با نيروھای ضدامپرياليست در يک کشور وابسته آنست که نيروی سرکوب خود را در 

  .پوشش سخنان ضدامپرياليستی استتار کند

از شکست کردستان برگشته را دارد، از " سرمايۀ خرد" اين ۀگری چھر يفۀ مشاطهظـ در سطور بعد تحليلگر که گويا و٩

و " مورد اعتماد"از يزدی . ھائی را می سازد که ھزاران نيروی اھريمنی عليه او دست اندرکارند قھرمان تنۀاو چھر

 اين قھرمان تنھا با هکه بيان کند که چگونه ھمۀ اينھا علي بدون آن. چمران گرفته تا بازرگان و شريعتمداری و برژينسکی

ند و تمام ھويت و موجوديت  اردۀ خود اين قھرمانبسياری از اينھا که اساساً دست پرو!! اند ھم دست به يکی کرده

تا بتوان به انگيز برای اين قھرمان تنھا الزم است  ولی به ھرحال اين وضع غم! او دارند" فرمان"سياسی خود را از 

 توجيه ،آمدند می" قارنا"را از کسانی که از قتل عام " سازمان"کمک آن، آنچنان احساساتی برانگيخت که حمايت 

  .کند

ـ سرانجام اين قھرمان تنھا با يک عمل جادوئی ھمه ِسحرھائی را که ساحران عليه او کرده بودند باطل می کند، حمله ١٠

ترين نمود تمايالت  برجسته"داشت و " مضمون خرده بورژوائی" کامالً " که بنا به تحليل تحليلگر امريکابه سفارت 

بود، به يک ضربه قھرمان را بر تمام دشمنانش پيروز می " ندهآنارشيستی و خشم آھنگ يک خرده بورژوازی عقب ما

با آن جمالت پرطمطراق به طبيعت خرده " سازمانی"و ھم از لحاظ " کتيکیت" او که اين عمل را ھم از لحاظ کند و

ده برای افتد که با جمالت سا  يک لحظه ھم به اين فکر نمیاھفته در اين طبيعت نسبت می دھدحتبورژوازی و آنارشيسم ن

 زيرا .يافت و چرا به اين سادگی به موفقيت رسيد" سازمان"راستی اين حمله چگونه  خود بگويد که ۀخوانند

ارتباطی ندارد و کافی نيست " خرده بورژوازی"با طبيعت " فرھنگ مارکسيستی"اشغال سفارت فی نفسه در " کتيکت"

اينجا . است" خرده بورژوازی"است، " آنارشيسم" و چون بوده" آنارشيسم"که بگوئيم چون سفارت اشغال شده است پس 

اگر يک گروه . ديگر بايد آن شيوۀ تحليل در مورد شناخت طبيعت آنارشيستی چريکھای فدائی خلق ايران را کنار گذاشت

ل به ھمين دلي. صحبت کرد" طبيعت خرده بورژوازی"و " آنارشيسم"فاشيست سفارتی را اشغال کرده، نمی توان باز از 

چه کسانی . ت اين عمل کامالً حياتی استعبرای شناخت طبي" اشغال سفارت"است که شناخت مبادی و سازماندھی قبلی 

. اشغال سفارت برويد" پايگاه طبقاتی"ن يي اين را معلوم کنيد و بعد به سراغ تعحمله به سفارت را سازماندھی کردند؟

پس از . ی بررسی کنيد تا عملکرد واقعی اشغال سفارت را بفھميدطور عينه را ھم ب اينچه نتايجی از آن حاصل شد؟ 

 اشغال سفارت را درک ألۀاين جريان را ھم بررسی کنيد تا وضع کنونی مسآن در متن جامعه چه تحوالتی پيش آمد؟ 
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 چه او نسبت دادن" آنارشيستی"و تمايالت " طبيعت خرده بورژوازی"بدون ھمۀ اينھا اشغال سفارت را به . نمائيد

طور ناقصی نشان داده شده ه در ھمين مقاله ھم ب. پس از واقعۀ اشغال سفارت دارد" سازمان"مفھومی جز توجيه اعمال 

خون خلق کرد آلوده بود در آن در مقابل چشم ه اشغال سفارت حوض مقدسی بود که ھمۀ کسانيکه دستشان باست که 

کس مخالف نبود و ھمۀ   در آن آغاز ھيچ. سر خويش ريختندمردم اين خون را از دستھای خود شستند و آب تبرک بر

آنھائی که امروز مخالف خوانی می کنند خود پيام ھای غّرا برای جھانيان می فرستادند و مفھوم اشغال سفارت را برای 

 را بلند امريکافريقا توضيح می دادند و کسانی که خود از قتل عام می آمدند، پيراھن عثمان قتل عام ھای ابرھنگان 

" اشغال"ھمۀ اينھا آن روز به اين . بودند" دانشجويان پيرو خط امام"کردند و شبانه روز و با تمام وجود در خدمت 

خواه اشغال کنندگان سفارت . ثيری در اصل قضيه نداردأاين ت. احتياج داشتند، خواه خود سازماندھندۀ آن بوده باشند يا نه

 نيز از اين اشغال سفارت امريکاامپرياليسم . اين نتيجه از آن حاصل شد.  باشند يا نهاين نتيجه را از کار خود خواسته

او توانست بدون آنکه کسی به او اعتراض کند، نيروی بزرگی در کنار سواحل ما مستقر . سود خاص خود را برد

 سفارت، آمارھا نشان پس از ماجرای. جلوی سفارت سود برد" مرگ بر کارتر" حتی کارتر ھم از فريادھای .نمايد

اند و بيش از پيش شيوۀ صحيح  دادند که محبوبيت او باال رفته است و مردم ما نيز از اين کار درس ھای بسيار گرفته

شيار شدند، ولی اين که ھمين جريان و را آموختند و در مقابل جريانات انحرافی در آينده بيش از پيش ھامريکامبارزه با 

ت أاز ھمه را گردھم جمع کرده بود، خود در جريان پيشرفت خود بيش از پيش باعث تفرقۀ ھياشغال سفارت که در آغ

فتاد نيحاکمه شد نيز به طبيعت اين عمل مربوط نيست، به طبيعت دردی مربوط است که اين درمان نيز برای آن کارگر 

دنبال اوراق ه دوربين فيلمبرداری را بھائی که در داخل است و حتی  ولی با وجود ھمۀ آشفتگی. و به ضد خود تبديل شد

به ھر حال .  از نتيجه کار کميسيون تحقيق راضی استامريکافتوکپی به راه می اندازند، اين اسرارآميز می نمايد که 

سخن گفت که واقعاً " کتيک و سازماندھیت"ولی وقتی می توان از .  استھمۀ آنچه گفته شد فقط نمود خارجی واقعه

دست آوردند؛ و ه ھائی به اشغال سفارت دست زدند و چه چيزھائی ب نی و با چه دالئلی و با چه زمينه چينیبدانيم چه کسا

اينھا ھمه ظاھراً حتی برای اين تحليلگر که آنچنان . در رفت و آمدھای زيادی که صورت گرفت، واقعاً چه گذشته است

 اين تحليل منعکس نيست و بدون اينھا نمی توان آن به عمق قضايا فرورفته نيز مبھم است و يا اگر روشن است، در

. يک مطلب ديگر را نيز در اينجا بگوئيم و از اين موضوع بگذريم. رابطۀ کذائی با خرده بورژوازی را برقرار کرد

نيروھای "چرا به جز بعضی اگر عمل اشغال سفارت يک عمل آنارشيستی و ناشی از طبيعت خرده بورژوازی است، 

رھبری "  نيروھاۀھم"آيا ناگھان  نيروھا از اشغال سفارت به نوعی پشتيبانی کردند؟ ۀتقريباً ھم" پراکندۀ چپ

آنھا ھم خودشان ادعائی ندارند، . نيستند کاری نداريم" مارکسيست ـ لنينيست"آنارشيستی را پذيرفته بودند؟ ما با آنھا که 

در اين زمان که به قول " صف مستقل طبقۀ کارگر "ھا چرا؟ چرا مدعيان تشکيل"مارکسيست ـ لنينيست"ولی ديگر 

ھمين تحليل ـ به ھيچ وجه ھمۀ واقعيات را ھم منعکس نمی کند ـ که بر اثر شکست ھجوم به کردستان، نيروھای 

ای برخوردار شده بودند و بين مردم سراسر کشور وجھه زيادی کسب کرده بودند و به  کمونيستی و چپ از رشد بيسابقه

 مدعيان اين. مين رھبری کمونيستی نھضت گام بزرگی برداشته شده بودأو ت"  کارگرۀل صف مستقل طبقتشکي"سمت 

 ۀالن"زيارت ضريح ه کارگرانی را که بيشتر خواستھای صنفی داشتند، ب می خواستند احت" مارکسيسم ـ لنينيسم"

آنارشيسم "ھا با فرمانی که از طرف "يستمارکسيست ـ لنين"چرا ).  آنارشيستھا و اکونوميستھاۀمقال (ببرند" جاسوسی

روی از او تشويق کردند، آنھم در  صادر شد، به جست و خيز برخاستند و پرولتاريا را به دنباله" خرده بورژوازی

زمانی که به قول خودشان جنگ کردستان آن زمينۀ مساعد را برای رشد جنبش کمونيستی فراھم کرده بود؟ چرا باز 

 به اين کار احتراندند و " خرده بورژوازی آنارشيست عقب مانده" پرچم خرده بورژوازی و آنھم ھا را به زير توده

 گيرند؟ به تمسخر می" برخی نيروھای پراکندۀ چپ"افتخار می کنند و کسانی را که زير اين بيرق سينه نزدند با لفظ 
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شدار می دادند که چريکھای فدائی خلق وھائی نيستند که مرتباً ھ"مارکسيست ـ لنينيست"مگر اينھا ھمان وانگھی 

وارد می کنند و مدام طبقۀ کارگر را از آن " لطمات جدی"به نھضت " شرايط کنونی"اند و در "آنارشيست"ايران 

 اين راندند؟" خرده بورژوازی عقب مانده"دارند؟ چگونه اينبار خود، طبقۀ کارگر را به دنبال عمل آن  برحذر می

خرده "اصوالً چه سحری در اين در نزد اينھا آنقدر ناپسند و در نزد آنھا آنچنان پسنديده است؟ چيست که " آنارشيسم"

"  افتادنامريکادر دام "ھا "مارکسيست ـ لنينيست"نھفته است که حمله و سرکوبش به چشم " بورژوازی سنتی

 اگر اين دانشجويان که ؟"زادهقطب "ش توطئه چينی  اقابل حمايت است و دشنام گوئی" آنارشيستش"جلوه می کند و 

آن نيروھا به آنھا داده در شرايط حساس عليه ھمان " پشتيبانی"کسی از ھويت سياسی آنھا آگاه نيست اين قدرتی را که 

ھا چشم بسته به "مارکسيست ـ لنينيست"چه بايد گفت؟ چگونه " پشتيبانان"کار بگيرند، آنگاه در مورد اين ه نيروھا ب

خرده بورژوازی سنتی "ت می کنند و خيلی که بخواھند خودشان را توجيه کنند، می گويند اين دنبال جريان حرک

می " صف مستقل پرولتاريا"است که ما به دنبالش می رويم و اين ھا باز ھم خود را ھوادار " آنارشيست عقب افتاده

  بودن ميدھند؟ " پوپوليست"خوانند و به ديگران نسبت 

مورد " خرده بورژوازی سنتی"حليل، تحليلگر بار ديگر در خيال خود دشمنانی را که در مقابل ـ در قسمت آخر اين ت١١

عالقۀ خود می بيند، مورد تحليل قرار می دھد و شعارھای ضدارتجاعی ھمۀ آنھا را بازگو کنندۀ خواست امپرياليسم و 

 جريان به اين صورت نيست، اثباتش بيشتر البته اين که. در اين مرحله در قبال وی جلوه می دھد" بورژوازی ليبرال"

به عھدۀ خود آن کسانی است که اين شعارھا را طرح می کنند، ولی تحليلگر قصدش از اين سخنان توجيه اعمال گذشته 

ھمۀ آنھائی : ما در اين زمينه فقط يک سخن داريم که می گوئيم و به اين بحث خاتمه می دھيم. و برنامۀ آيندۀ خويش است

ه ای و ب جناح ھای مختلف ھيأت حاکمۀ موجود به دنبال برنامۀ مبارزاتی خود می گردند، چه به حمايت از دستهکه در 

بدھند، ھر دو در تحليل " مرگ بر امپرياليسم"عکس شعار ه بدھند و چه ب" مرگ بر ارتجاع"ای ديگر شعار  ضد دسته

از کار " مرتجع"شان  ۀمورد عالق" ليبرال"آيند که  خود می هنھائی دستاويز ھمين ھيأت حاکمه قرار می گيرند و ناگھان ب

سودجستن از تضادھای داخلی ھيأت حاکمه بسيار کار الزمی البته . شده" ليبرال"شان  ۀمورد عالق" مرتجع"درآمده و يا 

و نيروھای است، ولی برنامۀ مبارزاتی احزاب و سازمانھای سياسی مارکسيست ـ لنينيست را بايد تحليل روابط طبقات 

  .ن کنندييامپرياليستی تع

وجه به حال حاضر نمی رسد و موقعيت بنی صدر را روشن نمی  ـ نکتۀ جالب ديگر اين است که اين تحليل به ھيچ١٢

" ما از اقدامات ضدامپرياليستی فالنی پشتيبانی می کنيم"کند و در مورد او ظاھراً ھمان حملۀ اپورتونيستی معروف 

  . استھمچنان رھنمود عمل

  با ايمان به پيروزی راھمان

  چريکھای فدائی خلق ايران

٢۵/٣/۵٩  

 :چند اظھار نظر پيرامون مقاله

  " و حاکميت سياسی نوين در يکسال گذشتهامريکاسياست امپرياليسم "
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