
  1358چاپ اول  حزب توده ايران درعرصه سياست روزپرسش و پاسخ، 
  

  سرانجام کشاکش دو طيف راست و چپ
  آينده حزب جمهوری اسالمی را می سازد

  

  آرايش نيروهای سياسی
  1358در سال 

  
 با برنامه ها منطبق است همه آن افراد و جريانات سياسی که نظر و عمل آن ما از

ه برداشت علمی از اوضاع ايران برای حزب انتخاب کرده ايم، پايای که ما مستقال و بر
رنامه  شهريور، چه ب13برنامه ای که ما پيشنهاد کرده ايم، چه برنامه . پشتيبانی می کنيم

حزب مطرح کرده ايم، از ه برنامه ای که بعد از پلنوم برای کار پيشنهادی پلنوم شانزدهم و چ
اين سياست حزب ماست و ما از آن پيروی می  .است حزب ديگری اقتباس نشده چبرنامه هي

  .کنيم
، غير از حزب توده ايران، قاطع ترين موضع عتقديم که در رابطه با اين سياستما م

 خمينی در مبارزه عليه امپرياليسم، در مبارزه عليه رژيم را طرفداران راستين آيت اهللا
های  ش و  مبارزه برای آزادیارتجاعی شاه، در مبارزه برای حقوق اکثريت مردم رحمتک

به اين ترتيب ما معتقديم که در شرايط کنونی اين نيروها در . دموکراتيک، اتخاذ کرده اند
ها، سازمان مجاهدين  درميان اين سازمان. ترين متحدين حزب توده ايران هستند عمل نزديک
ر قرار های نزديک به آن در يک سو و حزب جمهوری اسالمی از سوی ديگ خلق وگروه
 .گرفته اند

 به نظر حزب، هويت سياسی و اجتماعی گروه اول نظير سازمان مجاهدين خلق و
گيری  های  نزديک به آن مشخص است و صرفنظر از اين يا آن موضع ها و سازمان گروه

ها را در جبهه مشخص ضد امپرياليستی با  توان بطورکلی آن و يا برخورد سياسی می
يم ژ صهيونيسم، جبهه مشخص عليه بازماندگان ر-رياليسم آمريکاسمتگيری قاطع عليه امپ

های دموکراتيک و باالخره  سرنگون شده، جبهه مشخص برای بدست آوردن و تامين آزادی
های زحمتکش و ستمکش ايران  جبهه مشخص در جهت دفاع از منافع و خواست های خلق

 .با ماهيت روشن اسالمی قرار دارد
هويت سياسی و اجتماعی . سالمی وضع طور ديگری استدرباره حزب جمهوری ا

 از مواضع امام خمينی ادعا می کندتوان ديد که  حزب جمهوری اسالمی را تنها در اين می
دهد که در اين  حزب نشان میاين ولی بررسی ترکيب رهبری و سياست . پيروی می نمايد

يامده و بيشتر در صدد جمع وجود نه  اجتماعی ب- ايدئولوژيک-حزب هنوز يکپارچگی سياسی
به همين جهت هم در بسياری از موارد در سياست اين . کردن هر چه بيشتر هواداران است

 امنيتی، سياست داخلی، سياست خارجی، -ل اجتماعی اقتصادیيحزب نسبت به همه مسا
حقوق مردم، سمتگيری هايی که با محتوای اصيل انقالب ايران در تناقض جدی قرار می 

 .، حکمفرماستگيرد
در دو سوی اين سازمان ها، نيروهای  فعال سياسی در سازمان ها و گروه های 

به شکلی از اشکال خود را  بيشماری در راست و چپ گرد آمده اند که بخشی از آن ها
بيش  راه امام خمينی و بخش ديگری در مواضع مخالف آن و يا مواضعی که کم و هوادار

های راست گريان افراطی و چپ گراها،  اين ها هستند گروه .رندمخالف آن است قرار می گي



طور عمده در چند ه از جهت سازمانی، اين نيروها ب. و چپ گراهای افراطی و چپ نمايان
 .سازمان متشکل هستند

م خودشان را چپ می سازمان ها و گروه ها و نيروهای چپ و آن هايی که اس
 در اين طيف از يک سو مبارزان راستين انقالبی که .نگينی را تشکيل ميدهندگذارند، طيف ر

صرفنظر از اشتباهاتشان، صميمانه خواستار تغييرات بنيادی انقالبی در جامعه ايران هست، 
از سوی ديگر بازماندگان رژيم . مانند سازمان چريک های فدايی خلق جای گرفته اند

در . نی وابسته به امپرياليسمسرنگون شده، در ضمن افراد ساواک و گروه های به تمام مع
شمار ديگر، چپ گرايان و چپ نمايان و مدعيان آزادی و دموکراسی،  ميان گروه های بی

و يا گروه  گروه هايی که افرادشان فريب نظريات انحرافی را خورده اند، مانند مائوئيست ها
گيری نادرست را  هايی که اينک مائوئيسم را در حرف نفی می کنند ولی در عمل همان جهت

با . های تازه ای از اين ها مثل قارچ از زمين می رويند ادامه می دهند، و هر روز هم گروه
کمال تاسف، با وجود عدم تجانس، اين نيروها در بعضی از مسايل در يک جبهه قرار می 

 اين ولی ارزيابی ما نسبت به خود. می خوانيم» جبهه ضد انقالب« گيرند که ما آن را به نام 
 .گروه ها بکلی متفاوت است

ما آن ها را . ارزيابی ما نسبت به نيروهای سمت راست اين طيف، مشخص است
در مورد نيروهای بينابينی اين طيف، معتقديم که آن ها نيروهای . عوامل امپرياليسم می دانيم

 های سازمان چريک« در مورد . گمراهی هستند، ولی از لحاظ طبقاتی اين موضع را دارند
طور عمده عناصر صديق انقالبی گرد ه نظر ما اين است که در اين سازمان ب» فدايی خلق

ولی با کمال تاسف بايد بگوييم که تنها . آمده اند که از لحاظ سياسی بسيار کم تجربه اند
صداقت انقالبی کافی نيست که با آن  يک سازمان بتواند در جريان فوق العاده بغرنج سياسی 

سازمان چريک های ت را از نادرست تشخيص دهد و نقطه ضعف عمده و اساسی راه درس
 هم در همين است که همواره از همان آغاز پديد شدن جنبش چريکی، با برداشت و فدايی خلق

 در عمده ترين لحظات مبارزه، شيوه های نادرست شهارزيابی نادرست از نيروها تقريبًا همي
 .نيروی مؤثری از جبهه انقالبيون را به هدر داده است و از اين راه را انتخاب کرده

طرفه از خود، و تحقير و تخطئه بيش از اندازه  متـأسفانه اين ارزيابی بيش از حد باال و يک
بی ايران، اين سازمان را به انزوا انقالتجربه ديگران، يک بار در سال های رشد جنبش 

ين شيوه برخورد ادامه پيدا کند، باز هم در کشانيد و آنطور که امروز ديده می شود، اگر ا
اين است ارزيابی ما درباره  .دوران آينده تحوالت اجتماعی به همان نتيجه خواهد انجاميد

کوشش  .اجزای طيف ناهمگونی که نيروهای فعال سياسی کنونی ما را در بر می گيرد
های مختلف اين سياسی ما هم اين است که در درجه اول، در گروه نيروهای چپ، بخش 

را از اين » چريک های فدايی خلق«  و در درجه اول، –طيف ناهمگون را از همديگر 
معجون ناميمون جدا کنيم و برای اين که زبان مشترکی با آن ها پيدا کنيم، بکوشيم تا آن ها را 

ن کمک تا نتيجه عمل شا، از ادامه اين تاکتيک اشتباه آميزی که در پيش گرفته اند، باز داريم
ما در اين راه از هيچ اقدامی هم خودداری نمی . مؤثر و مثبت به جريان واقعی انقالبی باشد

رخورد سياسی سازنده ای با گروه کنيم و از هر راهی که پيدا بشود سعی می کنيم که ب
وجود آوريم، اميدوار هم هستيم، زيرا تا آنجا که ما اطالع ه ب» چريک های فدايی خلق«

اين نطفه ها ممکن . ه های سالم فکری در درون چريک ها در حال رشد استداريم، نطف
است که هنوز دررابطه بامسايل داخلی به اندازه کافی نضج نگرفته باشد ولی الاقل در مسايل 
 جهانی پيشرفت محسوسی را در آن می بينيم و با خشنودی و عالقه بسيار آن را دنبال می

له را حل کند، بلکه عمل مبارزان فدايی هم ئی نمی تواند مسالبته اميد ما به تنهاي. کنيم
که ما  ولی متأسفانه اينک اشتباهات تاکتيکی آن ها آنقدر نگرانی آور است. ضروری است
ها اعالم خطر کنيم و بگوييم که اگر اين روش دنبال شود، می تواند حوادث  مجبوريم به آن

وليت بسيار سنگين آن به عهده مرتکب شوندگان بسيار ناگواری پيش آورد که بدون ترديد مسئ



ما اطالع دقيق داريم که امپرياليسم، ارتجاع و راست ها هم اکنون با تمام . اين اشتباهات است
قوا دارند از اين اشتباهات بدترين استفاده را می کنند و متأسفانه تا به حال کوشش ما به نتيجه 

  . قطعی مثبتی نرسيده است
 


