
 

  ها  از ارتش توده
  !جدا نشويم، از آن بياموزيم

    یحمان ر. ك
 یها   و پروسهی در جنبش اجتماعیكيتالكينش دياتخاذ ب. ك تضاد فعال استي» حرآت «

 .ستير ني عبور ناپذیا  درهی گام به گام و تكاملیها  ان حرآتيك ضرورت است و مي یبانقال
  . آنند  ی عمل میكيالكتينون حرآت د از قایروي به پی تكاملیندهايقت، فرايدر حق
ا بر يگر يت ديفي به آیتيفي به گونه گذار از آیا  و تودهی اجتماعیها ها در جنبش  یدگرگون
آت جنبش را قطع و  حریجيتواند روند تدر  یگر شدن ميشود و پروسه د  یدار ميعكس پد
تواند درك شود،   ی مینتكامل جنبش زما. ديش آي آن پیر از هستيگر، غي دیزي چیفيبلحاظ آ

م آه يها بنگر  آنیا ها را در اشكال پروسه دهيبل پدر متقاي و تاثیجي تدریها  یآه دگرگون
م و آنها ي بپردازینش به روابط اجتماعين بيآه ما با ا یهنگام. دهد  ی میجهش توسط آن رو

وفاداران به اسلوب ما بمثابه . ميم از رآود سخن بگوئيتوان  یم، نميل قرار دهيرا مورد تحل
 ین دروني به قوانیا دهيوستن هر پديعبارتست از پ» تعيواق«م، آه ي بر آن هستیكيالكتيد

 یا شعار مشخص در جنبش اجتماعيده مشخص يت و تحقق هر پدي درك واقعیبرا. تكامل آن
ز ي آن نی اجتماعیها نهيد زمي است، بلكه بایط زمان و مكان ضروريات، شرايضرورنه تنها 

 ی روی و اراده گرائی دلبخواهیكردهايتوان به رو  ین صورت، نميا در. وجود داشته باشد
  .آورد

توان گفت آنست آه حرآت در   یران مي ای آنونیدادهايآنچه آه در ارتباط با رو  
آند و در   ین حرآت در برابر سكون و رآود مقاومت ميدرون جنبش مردم ما وجود دارد، ا

- یه ارتجاع مذهبيكار علي از پین جنبش به آن اشكاليا  حاضر دریها دهتو. ت استيحال فعال
 یطرح شعارها. باشد آن فراهم یني عیها  نهي، آه زمآورند ی می و استبداد رویاقتصاد 
 یها نهيز داشته باشد، اگر زمير و گسترده نيگ  شتابی اگر ظاهریموقع، حت  ی بیاسيس

ل ي نامحدود تبدیان محدود خواستيتواند به ب  یها مه  تودكاريها فراهم نباشد، در پ  آنیاجتماع
  !  بسته را شامل شودیا رهيع، دايك جنبش وسيشده و در 

د يآنچه با. آند  ی حرآت میت واقع مناسبای مردم در جنبش، گام به گام در پیشناخت و آگاه
امل است و در ازمند زمان و تكيشدن ن" دگر "ین است، هنوز برايا در حال تكوي دهد و یرو

 را در برابر خود یفيها آن وظا  تودهیعني. آند  ی می طیواقع راه خود را در پروسه تكامل
.  باشدیريگ   آن در حال شكلیها  نهيا زمي ،دهند، آه توانا به حل و انجام آن باشند  یقرار م

ا يست و ي ن آن فراهمی و ذهنینيط عي را مطالبه آرد، آه شرایفيها وظا توان از توده  ینم
  . مده استايهنوز بوجود ن

نده تعلق ي را آه به آيیدادهايت روي اهمی به اصالحات انقالبیابيها و دست ژرفش جنبش توده
 يیط فرارويز آه شراي را نی و اجتماعیاسيدهد، بلكه تكامل س  یش ميدارد، نه تنها افزا

 گذار یط براي شرایآمادگ. دهد  یدارد، بازتاب م  ی میتحوالت به درجات باالتر را ضرور
 آه در شكل منافع ، استی اجتماعیروهاير در توازن نييازمند تغيتر ن  یجنبش به درجات عال

  .ابدي  ی در جنبش بازتاب میله طبقات و اقشار اجتماعي بوسی و طبقاتیاجتماع
 ی احساسی آه درآيیروهاين -ژه در خارج آشوري بو-ون يسي اپوزیروهايان نيدر م  
ا جنبش ي خود، یستيروانه و سكتار   چپیها  ، در واآنش از جنبش دارندیكيالكتي دو نه
حاکميت  یها   جناحی را دعوایها و اصالحات انقالب  تودهیز آنونيآم   و مسالمتیانقالب
ها و  ر از جانب تودهير ناپذيام تاخيك قيا انتظار يدهند و   یت نميآنند و به آن اهم  ی میابيارز

گاه اين قيام را از دانشگاه طلب می کنند، گاه از .  را دارند برافراشتن پرچم سرخ انقالب
آنها توان درک رابطه کل با جزء و اجزاء ... رانندگان شرکت واحد و گاه از زنان پرستار و



 

 گام و ضرورت با اولين پديده در جنبش، بی آنکه زمينه های رشد گام به. با کل را ندارند
آگاهی و شناخت و تجربه خود توده ها در صحنه را در نظر بگيرند، حکم قيام را صادر می 

  .کنند
گر به ي دینند و از سويب  ی متنوع در جنبش را نمیروهاي نیكسو منافع طبقاتينان از يا

 یا و مشهی ا آه توده یحال در. توجه اند  یك بيها در مبارزه بر سر تحوالت دمكرات  تياولو
 و وظائف ی انقالبیها ك در جنبشيف دمكراتي وظایتواند به وحدت و توال  ی نمیا توده

 آگاه و یرويل آن به نين امر و تبديدرك و قبول ا. توجه باشند  ی خود در برابر آن بیا مرحله
نانه ي، مبارزه فعال و واقع بیت دارد آه در جنبش آنونيفعال در قلب جنبش از آن رو اهم

 ببخشد، ی انقالب و کيفيتشتر مضمونيچه ب تواند به جنبش هر  یشرو جامعه مي پیروهاين
 جنبش را یجيسازد و تكامل تدر تر   تر و فعال  ك را آگاهي محرآه تحوالت دمكراتیروهاين

تر نسبت   قي عمی آگاهیها برا ز تودهيشرو جامعه تجهي پیروهايگر نيفه ديوظ. تر آند  عيسر
 ی در اصالحات انقالبیاسي س-ی اقتصادیها ی و درك ضرورت دگرگونبه اهداف جنبش

ق ياست، از طر  ران بودهيا   حزب تودهیمش است ويوسته سين امر، همانگونه آه پيا. است
 حاضر در یروهاي و با اتفاق نظر و عمل همه نیا  مرحلهیها روها در جبههياتحاد عمل ن

ك يك ي آه فشرده و خالصه اهداف نزدیشعار. شود  یك شعار واحد ممكن ميجنبش بر سر 
 حاضر در یروهايجنبش و همه نتفاهم   بوده و خواست ویمرحله از تكامل جنبش مردم

ن يت و در عين جامعيهم در»  شعار « انتخاب یديت آلياهم.  در آن خالصه شده باشدصحنه
ت آن، اغلب يامعت و جيفيت شعار و آيق از اهميعدم درك دق.  آن استی و رسائیحال آوتاه
شود،   ی میاسي سیها  گروهها و    در احزاب، سازمانیاسي سی وقفه شعارهایر بييموجب تغ
  و ش به اسارت در آمدهي خویان شعارهاين شعارها، خود در مي سردهندگان ای گوئچنانكه

 !است   پاسخ ماندهیز بين حصار نيوستن به اي پی همه دعوت آنها از مردم براخواه ناخواه
 آه ستيا   مرحلهی و اجتماعی اقتصاد-یاسيق سي در عدم درك دقین سردرگميشه اير

 ی آه جنبش مردم طیريآند و شنا در خالف مس  یر مي مسی در بستر آن طیتحوالت اجتماع
 یك پروسه تكاملي نهفته در آن، در متن یو تضادها" حرآت"ن همان عدم درك يا. آند  یم
  ! استیكيالكتيد

 تكامل جنبش و آزمون یريگيش را نه در پي خوكي پاسخ نظرات تئوریاسي سیاروهين یبرخ
 یها ی د و تئوري بر عقای آشور، بلكه در پافشاریط مشخص مليها، در درك  شرا خود توده

امکان تحرک های ز و مشكوك به ينگاه توهم آم. آنند  یانه خود جستجو مي و اراده گرایذهن
 یروهايت خود فلج آامل ني موجود، در نهایها تياقعدن ويدر آشور و ندنوين جنبش 

ازمند تمرآز همه ي است آه جنبش مردم نیحال ن دريون را موجب خواهد شد و ايسياپوز
  . باشد  یا داخل آشور مي در خارج و حضور آنهاون صرفنظر از يسي اپوزیروهاين

  
 
 


