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"نباید تاکتیکهای ما را تقلید کرد ،بلکه باید مستقل ا درباره علل ویژگی آن ،شرایط آن و نتایج آن تعمق ورزید و
درواقع نه خود تاکتیکها را ،بلکه روح آن ،مفهوم آن ،و درسهای ناشی از تجربیات سالهای ( 313۱-3113بخوانید:
تجربیات چ .ف .خ ).را به کار بست.".
از :نامه لنین به کارگران و دهقانان قفقاز
سرسخن
(تابستان )۳۵
کتاب "مبارزه مسلحانه ،هم استراتژی و هم تاکتیک" اثر رفیق شهید ،چریک فدایی خلق ،مسعود احمدزاده در
تابستان سال  38۳1و در عنفوان جنبش مسلحانه نوشته شده است .این کتاب در واقع ،در رابطه با تضادی که
بین تاکتیک ها و استراتژی جنبش کمونیستی خلق ما وجود داشت و نیز برای حل این تضاد نوشته شده .تضاد
بین استراتژی جنبش کمونیستی خلق ما و تاکتیکهای تقلیدی مبارزه ،بزرگترین مشکلی بود که سالها در مقابل
انقلب ایران قرار داشت ،بدینجهت کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی ،هم تاکتیک" نقطه عطفی در رهیابی
تئوریک جنبش کمونیستی خلق ایران است .بیش از این تئوری در کشور ما ،فقط در خدمت تشریح و تفسیر
قوانین کلی و عام مارکسیستی -لنینیستی بود که این در حد خود مفید و الزم ولی غیرکافی است و اگر چیزی
هم درباره ایران و انقلب ایران گفته میشد ،صرفاا بر اساس الگوسازی و تقلید کامل بود .زمانی تاکتیکهای
حزب کمونیست شوروی و انقلب کبیر اکتبر ،حتی تاکتیکهای ویژهای که مختص شرایط اجتماعی -اقتصادی
روسیه بود مورد تقلید قرار میگرفت و زمانی تاکتیکهای حزب کمونیست چین دقیقاا و مو به مو به عنوان
تاکتیکهای انقلب ایران ،پیشنهاد میگردید .آنچه که در تئوری مارکسیستی -لنینیستی انقلب ایران فراموش
شده بود ،خود جامعه ایران و مطالعه ویژگیهای آن بود .رفیق مائو تسه دون ،درباره برخورد دگماتیستهای
چین با مسئله "جنگ انقلبی چین" میگوید:
«اشخاصی که قبول ندارند ،نمیدانند و یا نمیخواهند بدانند که جنگ انقلبی چین دارای ویژگیهای خاص خود
است ،عملیات جنگی ارتش سرخ علیه قوای گومیندان را از نوع عملیات جنگی عادی و یا از نوع عملیات جنگی
داخلی اتحاد شوروی محسوب میدارند .جنگ داخلی اتحاد شوروی که توسط لنین رهبری شده بود ،تجربهاش
دارای اهمیت جهانشمول است .تمام احزاب کمونیست و از آن حمله حزب کمونیست چین ،این تجربه و
جمعبندی تئوریک آن را که لنین و استالین به دست دادهاند ،به مثابه قطب نمای خود میدانند .اما این به آن
معنی نیست که ما باید این تجربه را در شرایط خاص خودمان به طور مکانیکی به کار بریم .جنگ انقلبی چین در
بسیاری جهات دارای ویژگیهای خود است که آنرا از جنگ داخلی اتحاد شوروی متمایز میسازد .بدیهی است
که در نظر نگرفتن این ویژگیها و یا نفی وجود آنها اشتباه است  ...این اشخاص خودشان را مارکسیست -
لنینیست مینامیدند ،ولی درواقع هیچ بوئی از مارکسیسم -لنینیسم نبرده بودند .لنین میگوید که جوهر و روح
زنده مارکسیسم در تحلیل مشخص از اوضاع مشخص است و درست همین نکته بود که این رفقای ما از یاد
میبرند.
از اینجا میتوان مشاهده کرد که بدون درک ویژگیهای جنگ انقلبی چین ،هدایت این جنگ و رهبری آن به سوی
پیروزی امکانپذیر نیست.».
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البته دگماتیستهای چین فقط در مورد جنگ انقلبی نبود که سد راه حزب و انقلب شده بودند ،آنان از هر سو
لطمههای سنگینی به حزب کمونیست و انقلب چین وارد ساختند .یکی از ارزشهای ویژه رهبری رفیق مائو
تسه دون ،نقش او در مبارزه ایدئولوژیک بر علیه دگماتیسم در حزب کمونیست چین است .او کتابهای "درباره
عمل"و "درباره تضاد" را هم در رابطه با این امر نوشته است .در کشور ما نیز همین دگماتیستها وجود داشتند
منتها بر خلف چین ،اندیشه آن ها بر دوره طوالنی ای از جنبش کمونیستی کشور ما حاکم بود که مطالعه علت
اجتماعی این امر خود مسئله جداگانهای است.
حزب توده که به قول رفیق مسعود" ،فقط کاریکاتوری بود از یک حزب مارکسیست – لنینیست ،تنها توانست
عناصر فداکار و مبارز حزب را به زیر تیغ جلدان بیاندازد و خود راه فرار را در پیش گیرد" و بدینجهت به علت ماهیت
اپورتونیستی دستگاه رهبری خود هرگز نتوانست مسائل تئوریک انقلب ایران را حل کند و یا حتی این مسائل را
طرح نماید .این حزب که از مبارزات تودهها عقبمانده بود و به علت عدم استقلل سیاسی خود  -که خود ناشی
از جدایی او از تودهها بود – رهبری مبارزات ملی را برای بورژوازی ملی باقی گذاشته بود ،با اولین حمله ارتجاع
به کلی تارومار شد و لشگریان شکستخوردهاش یا نابود شدند ،یا تسلیم گردیدند و یا راه فرار را در پیش
گرفتند .بنابراین ،چند سال پس از کودتای  13مرداد ،از حزب توده چیزی به جز یک سازمان سیاسی خارج از
کشور ،از عده ای انقلبی بازنشسته باقی نماند که گهگاهی فعالیتهای تبلیغاتی محدودی در بین عده
مشخصی از عناصر آگاه کارگری و روشنفکری میکرد .این سازمان در اروپا به "کمیته مرکزی" معروف شد .حزب
توده جنبش کمونیستی ایران را دچار انحراف ساخت و در نتیجه تودهها را نسبت به جنبش کمونیستی اساساا
بدبین و بیاعتماد کرد .پس از تار و مار شدن حزب توده ،شرایط خاص سیاسیای در وطن ما پدید آمده بود .از
طرفی بیاعتمادی خلق به پیشاهنگان انقلب و از طرف دیگر اختناق شدیدی که روز به روز شدیدتر میشد.
رژیم که در سایه تجربیات امپریالیسم جهانی در مقابله با جنبشهای انقلبی خلقها هوشیار و کار آزموده شده
بود و روز به روز هوشیارتر و آزمودهتر میشد ،هر گونه جنبشی را در نقطه خفه میکرد .سازمانها و گروههای
انقلبی در اولین مراحل تشکیل خود ،کشف و سرکوب میشدند .جنبشهای خودبهخودی کارگران فقط در حد
خواستها ی ساده و ابتدایی اقتصادی میتوانست وجود داشته باشد و کنترل پلیس اجازه کوچکترین تجاوز از این
حد را به آنها نمیداد .در روستاها نیز ،کنترلهای پلیسی پس از "اصلحات ارضی" که با برنامههای همهجانبه
برای فریب دهقانان همراه بود ،امکان هرگونه جنبش را تقریباا از آنان سلب کرده بود .قانون عام مارکسیستی -
لنینیستی تکامل جنبش کمونیستی و تشکیل حزب کمونیست چنین است که :ابتدا گروهها و سازمانهای
روشنفکری – کارگری که دارای ایدئولوژی مارکسیستی هستند به وجود میآیند ،به قول لنین ،آگاهی
سوسیالیستی را به میان تودهها میبرند و در رابطه با جنبشهای خودبهخودی تودهها رشد میکنند .سپس این
سازمانهای مارکسیستی در مرحلهای از رشد خود همدیگر را جذب میکنند و با هم متحد میشوند و حزب
طبقه کارگر را تشکیل میدهند .در شرایط وطن ما پس از کودتای  13مرداد ،دیگر چنین کاری بههیچوجه ممکن
نبود .گروهها و سازمانها به وجود میآمدند ولی نه حتی قبل از ایجاد ارتباط با تودهها ،بلکه در ابتداییترین
تجمع گروهی و محفلی خود کشف و وحشیانه سرکوب میشدند .بیاعتمادی تودهها نسبت به حزب توده از
سویی و فشار اختناق رژیم از سوی دیگر امکان هر گونه حمایت تودهها را از این گروهها و محفلهای انقلبی از
بین برده بود .ارتباط بین جنبش خودبهخودی تودهها با جنبش کمونیستی کامل ا قطع شده بود و بدین جهت
امکان اجرای قانون عام مارکسیستی – لنینیستی تشکیل حزب ،یعنی رشد گروهها و سازمانهای کمونیستی
در رابطه با جنبشهای خودبهخودی در آن شرایط و از طریق تاکتیکهای قدیمی غیرممکن شده بود .مشکلت
می بایست از میان برداشته میشد ،ولی مشکل کار ،چیز سادهای نبود که به سادگی از میان برداشته شود.
مشکل اساسی ،اختناق و سرکوب خشن رژیم بود که به تجربیات تاریخی سرکوب ضدانقلب امپریالیسم
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جهانی مجهز بود .حزب توده که اینک دیگر یک سازمان سیاسی محدود خارج از کشور بود ،اعلم داشت که تنها
شکل مبارزه سیاسی در شرایط کنونی ،درخواست دموکراسیهای بیشتر از رژیم است .این شعار از نظر
سیاسی ،ناشی از موضع اپورتونیستی حزب توده بود و از نظر تئوریک ناشی از این بود که رهبران حزب توده
درواقع نه معنی اختناق را میدانستند و نه علت اجتماعی آن را ،و تصور میکردند که با یک درخواست
مظلومانه ،رژیم بساط اختناقش را بر میچیند و دموکراسی را ارزانی تودهها میدارد .حقیقت این است که
اختناق فاشیستی ،آخرین حربه رژیم است .بیهوده رژیم به این حربه متوسل نشده است .تنها شرط بقای او
اختناق است .اگر رژیم میتوانست با فریب تودهها و با ترویج فرهنگ مبتذل بورژوازی در بین آنان ،به تنهایی کار
را پیش ببرد ،هرگز متوسل به حربه اختناق نمیشد .اختناق موجود ناشی از رشد شرایط عینی انقلب در
کشور ماست .اگر رژیم خطر را در بیخ گوش خود احساس نمیکرد ،هرگز به اختناق و سرکوب خشن
فاشیستی روی نمیآورد .این تنها راه نجات او است .درخواست دموکراسیهای بیشتر برای او به معنی
درخواست تحویل حکومت است .آیا چنین درخواستی هم ،مظلومانه ممکن است؟ اپورتونیسم حزب توده،
متعلق به هیچیک از طبقات اجتماعی ایران نبود ،این اپورتونیسم اصالت ایرانی نداشت ،اپورتونیسمی اروپایی
بود که تنها در سایه دمکرسی بورژوایی کشورهای اروپایی و یا در سر سفره کشورهای سوسیالیستی ،ممکن
بود عارض مشتی انقلبی بازنشسته شود .واقعیت خشن جامعه ما اجازه چنین خوشخیالیای را به کسی
نمیداد .بدینجهت شعارهای حزب توده ،حتی اپورتونیستهای داخلی را هم نمیتوانست به خود جذب کند.
همزمان با پیدایش و رشد جنبش ضدرویزیونیستی بینالمللی ،در کشور ما ،کسانی که خود از موضع انقلبی و
به عنوان اعتراض به مشی اپورتونیستی حزب توده از آن جدا شده بودند ،مبارزه مسلحانه را به عنوان راه رهایی
خلق ایران پذیرفتند ولی به علت شیوه برخورد دگماتیستی با مسایل که شاید از حزب توده به میراث برده بودند،
برای شناخت قانونمندی انقلب ایران به واقعیت زنده جامعه ایران توجه نکردند و به الگوسازی از انقلب چین
پرداختند .اینان آثار رفیق مائو تسه دون را خوانده بودند و میدانستند که انقلب چین علوه بر تبعیت از قوانین
عام انقلب اکتبر دارای ویژگیهایی است ،چون این حرف را رفیق مائو گفته بود ،اما نمیدانستند که انقلب
ایران هم در عین داشتن وجوه کلی مشترک با انقلبهای دیگر ،دارای ویژگی خاص خود است .گروهی از اینان
حتی کار را به جایی رساندهاند که هماکنون ایران را کشوری نیمهمستعمره-نیمهفئودال مینامند و این بدان
دلیل است که چین در موقع انقلب نیمهمستعمره-نیمهفئودال بوده است .اینان در بین خود جدالهای زیادی
راجع به مثل ا وجود با عدم وجود فئودالیسم در ایران کنونی کردهاند و میکنند ولی هرگز الزم ندیدهاند که روابط
تولیدی حاکم بر یک روستا را مورد مطالعه عینی قرار دهند .یعنی درباره مسئلهای که با یک مسافرت ده روزه
حل شدنی است ،آنان سالها بحث و جدل روزنامهای کردهاند و میکنند .آنان در بررسی های تئوریک خود هرگز
مسائل مبرم و اساسی انقلب ایران و از جمله مهمترین آن یعنی وجود اختناق و لزوم شکلی از سازمان انقلبی
که بتواند در مقابل سرکوب خشن باقی بماند و رشد کند را مطرح نکردهاند .آنان حرفهای مترقی بسیاری درباره
مثل ا مبارزه با رویزیونیسم و غیره میزنند ولی آندسته از حرفهای مترقی را مطرح میسازند که رابطه
مستقیمی با عمل نداشته باشد .راستی چرا در انتشارات اینان ،در کنار مقالههای گوناگون و تکراری درباره
"رویزیونیسم خروشچفی" و غیره ،مسئله تاکتیک گروهها و سازمانهای انقلبی در مقابل "سیاست سرکوب
مطلق" که از جانب رژیم اعمال میگردد ،مطرح نمیشود و هرگز هم نخواهد شد؟
چرا برای یکبار هم که شده تحلیلی علمی از علت وجودی اختناق و آینده آن را عرضه نکردهاند تا ببینیم تاکتیک
حال و آینده ما در مقابله با آن چیست؟
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آیا اختناق تخفیف خواهد یافت؟ آیا تشدید خواهد شد؟ آیا امکان فعالیت گروهها و سازمانهای انقلبی در بین
توده بعداا به وجود خواهد آمد؟ چرا و در چه شرایطی؟ آیا هم اکنون وجود دارد؟ به چه صورتی؟ چنانکه پیش از این
هم گفتیم ،این گروهها و سازمانها در آغاز از موضعی انقلبی و به عنوان اعتراض به مشی اپورتونیستی حزب
توده از آن جدا شدند ،ولی برخورد دگماتیستی با تاکتیک مبارزه که ارتباط دقیق با تحلیل درست شرایط عینی
جامعه دارد ،آنان را به دنبال تاکتیکهای تقلیدی مبارزه کشاند .تاکتیکهایی که به علت نداشتن روابط
دیالکتیکی با شرایط مشخص جامعه؛ با استراتژی انقلبی آنان در تضاد افتاد و سرانجام آنان را به ورطه
اپورتونیسم ،منتها با آب و رنگ دیگری انداخت .آنان دم از تودهها ،حل شدن در تودهها ،آموختن از تودهها ،و باز
گرداندن به تودهها میزدند ،ولی در عمل راهی را که برای رفتن به میان تودهها عنوان میکردند ،نه تنها به
ارتباط ارگانیک با تودهها نیانجامید ،بلکه سبب میشد که آنان تودهها را به عنوان یک معبود نادیده و دست
نایافتنی مورد ستایش قلمی قرار بدهند و در پیشگاهش نماز بگذارند .اعتقاد به مبارزه مسلحانه ،به تجلیل
قلمی از مبارزه مسلحانه بدون هیچ دورنمایی از آن مبدل شد.
آنان دم از بردن آگاهی سوسیالیستی به میان تودهها و تودهای شدن سازمانهای انقلبی خود میزدند ،ولی
در عمل برای باقیماندن مجبور به کناره گرفتن هرچه بیشتر از تودهها میشدند و چون حاضر به تغییر
تاکتیکهای خود نشدند ،سرانجام وجود اجتماعیشان ،یعنی شرایط مادی جدیدشان ،شعور اجتماعیشان را
ساخت .در عمل روزنامهنگارانی بودند که در مورد بسیاری مسایل ذهنی که خود هیچ تصور مشخصی از آن
نداشتند ،به بحث و جدل با یکدیگر میپرداختند .نه تجربهای میشد و نه اگر ندرتاا تجربهای میشد ،از آن
درسی میآموختند .این "عمل"" ،نظر" خاص خود را هم به دنبال داشت :اپورتونیسم .در واقع تفاوتی نداشت
که اینان طرفدار برنشتین باشند یا کارل کائوتسکی یا اندیشه رفیق مائو تسه دون .چیزی که اساسی بوده این
بود که اینان با عمل الاقل یک قدم ،اما غیر قابل طیشدن فاصله داشتند .درست در همینجا بود که تاکتیک،
استراتژی را تعیین میکرد .دلنکندن از تاکتیکهای کهن مبارزه که دیالکتیک شرایط ،آنها را دیگر به موزه
فرستاده بود ،رفقای ما را به دل کندن از استراتژی واداشت.
به هر حال ،دگماتیستها رویهمرفته ،از قدیم و جدید ،دو مسئله را درک نمیکردند :یکی مسئله زمان را و
دیگری مسئله مکان را .آنها نه شرایط مرحله جدید از تکامل امپریالیسم و رشد جنبشهای انقلبی را درک
میکردند ،نه مراحل تکاملی کشورهای نئومستعمره را (از جمله کشور ما) ونه ویژگی شرایط جامعه ما را.
واقعیت این است که در مرحله جدید از تکامل امپریالیسم ،در بسیاری از کشورهای نئومستعمره ،سرمایهداری
وابسته به امپریالیس م روابط تولید فئودالی را نابود کرده و نظام تولید ،بازرگانی و امور مالی جامعه را به طور
مستقیم و غیرمستقیم به تصرف خود در آورده است .در این مرحله ،در نتیجه رشد تضادها در درون همین
کشورهای نئومستعمره ،عامل سرکوب مستقیم (ارتش و پلیس) که وسیله نهایی جلوگیری از انقلب است ،روز
به روز اهمیت بیشتری در جلوگیری از مبارزات انقلبی خلقها به دست میآورد و حتی تقریباا به تنها وسیله
جلوگیری از رشد انقلب تبدیل میشود .در این شرایط ،فرهنگ ارتجاعی و وسایل تحمیق و فریب هم البته مورد
استفاده قرار میگیرد .ولی اینها فقط در رابطه با وسیله اصلی ،یعنی عامل سرکوب مستقیم میتوانند مؤثر
افتد .در این شرایط کوچکترین حرکتی از جانب نیرو های انقلبی ،به برخورد با عامل سرکوب مواجه میشود و
در این صورت ،نیروی انقلبی در هر مرحلهای از رشد خود که باشد ،فراتر از یک تجمع ساده و محدود محفلی،
یا باید از خود دفاع کند یا باید نابود شود .درگیری با عامل سرکوب (ارتش و پلیس) ،این تاکتیکی است که
دشمن ،به نیروهای انقلبی ،هر چند در مرحله نطفهای ،تحمیل کرده است .نپذیرفتن این تاکتیک و در اندیشه
تاکتیکهای قدیمی مبارزه گروهها و سازمانها بودن ،یا به نابودی کامل منجر میشود و یا چنانکه گفتیم به
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رویگردانی از استراتژی ،درست در همینجا است که تاکتیکهای کهن مبارزه با استراتژی آن تضاد پیدا میکند.
و در چنین شرایطی بود که جنبش نوین کمونیستی ایران پدید آمد و نمود تئوریک این جنبش ،اثر ارزنده رفیق
مسعود احمدزاده" ،مبارزه مسلحانه ،هم استراتژی ،هم تاکتیک" است .اثر رفیق مسعود ،در کنار عمل انقلبی
چریکهای فدایی خلق ،تحرکی در جنبش کمونیستی ایران پدید آورد و دوره نوینی در آن آغاز شد.
کمونیستهای صادق از اثر رفیق مسعود استقبال کردند و به صفوف مبارزه مسلحانه پیوستند و کسان بسیاری
هم که امکان پیوستن به آن را نداشتند به حمایتهای دیگر از آن پرداختند .در برخورد با این مسئله صداقت بیش
از هر چیز تعیینکننده بود .اثر رفیق مسعود همراه با صدای غرش مسلسل چریکهای فدایی خلق در میان
اپورتونیستها نیز ولولهای به راه انداخت .آبی بر النه مورچگان ریخته شده بود .هر گروهی از آنان به تشبثی
خاص خود متوسل شد :دستهای بر مرگ چریکها اشک تمساح ریختند که "آخر چرا؟ این جوانهای در عین حال
ماجراجو ،حیفند" .دستهای دیگر در لباس دوستانی که به خیال خودشان بیشتر میدانند جلو آمدند که "رفقا
اشتباه میکنند"" ،رفیق احمدزاده فلن قانون عام را نفهمیده است"" ،رفقای چریک شما از مارکسیسم -
لنینیسم منحرف شدهاید" و غیره .این کلمات "رفیق" و "رفقا" در واقع تجسم تمایل کسی بود که میخواهد
حریف خود را با عسل خفه کند .تدبیرها به کار افتاد و تشبثات بدیعی اختراع شد .آخر اتفاق بدی افتاده بود،
مبارزه مسلحانه فرمان بازنشستگی سیاسی آنان را صادر کرده بود و اکنون رهبران مخلوع شکستها و
حقارتهای گذشته ،به دنبال رهروان نو میدویدند و از دور فرمان ایست میدادند .ولی اکنون دیگر از کاروان باز
ماندهاند و وق ت آن رسیده است که خسته و مانده بر سنگ کنار جاده بنشینند و دمی بیاسایند .مبارزه مسلحانه
دیگر در جامعه تثبیت شده است .این را از کمونیستهای صادقی که روز به روز به مبارزه مسلحانه میپیوندند
میتوان فهمید .این را از افسانههایی که تودهها برای به اصطلح "خرابکاران" (واژهای که رژیم رواج داده است)
میسازند میتوان فهیمد ،احترامی که در پروسه خود به حمایت مادی بدل خواهد شد ،و خلصه این را از قدرت
رشد یابنده سازمانهای چریکی در مقابل پلیس ،میتوان فهمید .در اینجا بد نیست از برخورد دشمن با کتاب
"مبارزه مسلحانه ،هم استراتژی ،هم تاکتیک" نیز یاد کنیم .دشمن بر اساس تصور ایدهآلیستی خود راجع به
تاریخ و نقش شخصیت در آن میپنداشت که اگر چند تن رفقای مرکزیت چریکها را نابود کند ،همه چیز تمام
خواهد شد و جامعه از حرکت باز خواهد ایستاد .به پدر مسعود گفته بودند" :فرزندانی که تو تربیت کردهای این
چنین جامعه را دچار اغتشاش کردهاند" و در هنگامی که معلوم شده بود ،چریکها میخواهند سفیر انگلیس را
به عنوان گروگان برای آزادی زندانیان سیاسی بربایند ،مصطفوی یکی از سگان پلیس به یکی از رفقای زندانی
که بعداا از اسارت گریخت ،گفته بود" :اگر خود ولیعهد را هم بدزدید ،ما با یک مو از مسعود احمدزاده عوض
نمیکنیم" .بیچارگان نمیتوانستند بفهمند که این هوش شخص مسعودها نیست که خالق مبارزه مسلحانه
است ،بلکه این حرکت جامعه است که مسعودها را برای انجام وظیفه معین تاریخی ،میآفریند .این جامعه
متحرک و تکاملیابنده است که اینک میخواهد سلطه دشمنان خلق را براندازد و این خلقهای پیشرونده ایران
هستند که میخواهند یوغ اپورتونیستهای رنگارنگ جدا از توده ،مقلدان و مداحان بیکاره به اصطلح
مارکسیسم – لنینیسم را به دور افکنند و خود با تکیه بر نیروی خویش و در پرتو روح زنده خلق مارکسیسم-
لنینیسم و تجربیات خلقهای جهان به پا خیزند.
به هر حال ،از مخالفان خودی ،کمی بیشتر حرف بزنیم .گروهها و سازمانهای چندی هستند که خود را
مارکسیست – لنینیست مینامند و شدیداا به مخالفت با ما برخاستهاند .البته بسیاری از اینان رفقای بالقوه ما
هستند و فقط تاریخ باید درس بیشتری به آنها بدهد .اشکالی ندارد ،ما هم منتظرشان هستیم ،اما متاسفیم
که چرا برای آنچه که هماکنون هم با تعمق بیشتر و با برخوردی صادقانهتر میتوان آموخت ،باید بهای
سنگینتری پرداخت و با این کار عمل ا عمر جامعه طبقاتی را بیشتر کرد .اما در مورد کسانی که فقط لباس رفقای
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ما را پوشیدهاند و اغلب رفقای بالقوه ما را هم همینها به دنبال خود میکشند و میکوشند با ترویج دگماتیسم
و تقلیدگری صرف آنان را به هواداران سر به راه خود تبدیل کنند .اینان را از لباسی که پوشیدهاند و از تابلویی که
بر باالی مغازه خود زدهاند نمیشود شناخت ،بلکه باید به وجه مشخصه اساسیشان توجه کرد .لنین درباره
سران بینالملل دوم میگفت:
"همه چیز را در مارکسیسم تصدیق میکنند ،به جز طرق انقلبی مبارزه را".

1

ولی اکنون لنین زنده نیست تا ببیند اپورتونیستهای مدرن ،حتی طرق انقلبی مبارزه را هم تصدیق میکنند
ولی فقط به آن عمل نمیکنند .بهترین راه رسوا کردن اینان آن است که از آنها بخواهیم به آنچه میگویند عمل
کنند .اگر میگویند بدون حمایت اسلحه میتوان به میان تودهها رفت ،بیایند و بروند .اینان آنقدر از آینده حرف
زدهاند ،بدون اینکه قدمی در راه آن بردارند و آنقدر از برنامه عمل سخن گفتهاند ،بدون اینکه حتی به اجرای آن
بیندیشند که قبح کار به طور کلی برای خودشان و حتی برای بسیاری از خوانندگان نوشته هایشان از بین رفته
است .دیگر خیلی به سادگی میگویند" :باید از تودهها آموخت و به آنها برگرداند" و صدها شعار ستایشآمیز
درباره توده میدهند ،در حالیکه زندگیشان از هیچ گوشهای ربطی به تودهها ندارد .طبعاا ما با خود این آدمها هیچ
حرفی نداریم که بزنیم ،ولی الزم است به رفقای بالقوه خود که در معرض تبلیغات اینان قرار دارند هشدار بدهیم
که باید از اینان عمل خواست .تنها چیزی که دست اینها را رو میکند این است که از آنها عمل بخواهیم .البته
آنان دروغ هم میگویند و در نوشتهها و آثارشان به طور ضمنی از کارهایی که گویا در جریان است و خود
مشغول رهبری آن هستند و گویا از نظر امنیتی صلح نیست چیزی درباره آن بگویند حرف میزنند .متاسفانه،
این ادعا برای بسیاری از عناصر صادقی که خود از نزدیک دستی بر آتش ندارند فریبنده است .ولی ما از نزدیک و
امکانات کار میبینیم که کار آنها بر فرض راست بودن ادعایشان ،چه و چگونه میتواند باشد .این مطلب را ما
باز هم در همین مقدمه تشریح خواهیم کرد.
اما این درباره خود این "مخالفان خودی ما" ،حال ببینیم ایراد هایی که به ما میگیرند اساساا چیست و در چه
زمینهایست .متاسفانه در این مقدمه ،فرصت نیست که به همه این ایرادها پاسخ بگوئیم ،بنابراین فقط به چند
مورد کلی اکتفا میکنیم:
 -۱در مورد تزهای دبره و کاستریسم.
اغلب ما را به کاستریسم و هواداران تزهای رژی دبره متهم میکنند و حتی از ما میخواهند که پاسخگوی تمام
اشتباهات رژی دبره و موضعگیری بینالمللی فیدل کاسترو باشیم .در حالیکه خود رفیق احمدزاده ،هم به
اشتباهات رژی دبره بارها اشاره کرده و هم در مورد موضع بینالمللی فیدل کاسترو و علت آن توضیح و تذکر
داده .البته خود مخالفان ما هم به این موضوع معترفند ،مثل ا یکی از سازمانهای،مارکسیست-لنینیست ایرانی
خارج از کشور در اینباره میگوید:
«در رساله خود رفیق (احمدزاده -چ .ف .خ ).همچنین به یک سلسله اشتباهات دبره اشاره میکند ،دید
امپریستی ،دگماتیزم ،کم بها دادن به نقش تئوری و شناخت و نیز "خطاهای" او را در زمینه رابطه حزب و چریک،
شهر و روستا ،تئوری و عمل متذکر میشود و مورد انتقاد قرار میدهد».
با این حال که خود اعتراف به این واقعیت میکنند ،ولی دست از توطئههای عوامفریبانه علیه ما برنمیدارند و
هنگام انتقاد از ما با ژستی دانشمندانه "کاستریسم" و تزهای دبره را به اصطلح خودشان مورد بررسی قرار

 )۹لنین" .انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد"،مسکو ص ۵۹
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میدهند و سپس سعی میکنند که ما را هم هوادار چشمبسته دبره بدانند .این کار با تشبثات گوناگونی انجام
میگیرد .مثل ا جملهپردازی توخالی زیر ،یکی از این شیوههای اتهامزنی است که از طرف یکی دیگر از
سازمانهای مارکسیست -لنینیست ایرانی مقیم خارج انجام گرفته:
«فقط این را میخواهیم بگوییم که رژی دبره و روشنفکران تئوریساز مانند او ،که بی هیچ تجربه و
شناخت پایداری ،خود را به عنوان آموزگاران انقلب معرفی میکنند معلمان ما نیستند...
معلمان ما رژی دبره و مانند او نیستند ...رفقای ما که اکنون راه چریکی را در پیش گرفته و از آموزشهای
زیانبخش رژی دبره و مانند او الهام میگیرند ،باید به این اصل مهم توجه جدی مبذول دارند».
اما واقعیت چیست؟ واقعیت این است که این انتقادکنندگان روزی مقلد صرف انقلب اکتبر بودند و میخواستند
آن را مو به مو در ایران پیاده کنند ،ولی اکنون مقلد انقلب چین شدهاند و میخواهند درست با همان
تاکتیکهای انقلب چین شروع کنند و برای این کار به قول رفیق مائو "میخواهند پا را اره کنند تا اندازه کفش
شود" .اگر هم کسی اعتراضی به آنها بکند و بگوید که باید تجربیات ولو خاص دیگر را هم در نظر گرفت و نیز
باید شرایط مشخص ایران را مطالعه کرد ،فوراا جار و جنجال به راه میاندازند و مارکهایی که ساخت ذهن
کوتهبین و دگماتیستیشان است بر او میچسبانند .پیروزی انقلب کوبا یک واقعیت تاریخی غیرقابلانکار است.
متأسفانه کسی تا کنون موفق به تئوریزه کردن این تجربه بر اساس مارکسیسم – لنینیسم نشده است .رژی
دبره خواسته است این کار را بکند ،ولی دچار انحرافات امپریستی و فرمالیستی چندی شده که این را رفیق
احمدزاده بارها تذکر داده .علت این انحرافات دبره نداشتن یک زیربنای عمیق مارکسیستی-لنینیستی ،تعمق
نکردن در مسئله و بیمسئولیتی و فیلسوفبازی روشنفکرانه او است .ولی به هر حال کتاب دبره دربردارنده
حقایق گرانبهایی است و باید مورد استفاده قرار گیرد ،چون کتاب دیگری وجود ندارد که تجربه کوبا را تئوریزه کرده
باشد ،منتها باید هنگام استفاده از این کتاب توجه داشت که پوسته فرمالیستی آن را جدا کرده به امپریستی
بودن استداللهای آن توجه نمود .و انحرافات آن را از نظر دور نداشت .مثل ا دبره میگوید" :چریک نطفه حزب
است" .روشن است که دبره در اینجا دچار فرمالیسم فلسفی شده ،یعنی صورت را به جای محتوا گرفته .قانون
عام مارکسیستی – لنینیستی چنین است که گروهها و سازمانهای سیاسی نطفه حزبند .دبره واقعیتی را در
آمریکای التین دیده است و چون درک عمیقی از مارکسیسم -لنینیسم نداشته ،بر مبنای صورت آن واقعیت،
چنین نتیجه گرفته که "چریک نطفه حزب است" .در حالی که میبایست از آن واقعیت چنین نتیجه میگرفت،
گروهها و سازمانهای انقلبی که بر اساس قوانین عام مارکسیسم – لنینیسم نطفه حزبند باید در شرایط خاص
تاریخی و اجتماعی ،شکل نظامی داشته باشند .در واقع دبره در فرمول خود (واگر نه در واقعیت) صورت نظامی
چریک را دیده ،ولی محتوای سیاسی آن را ندیده ،در نتیجه فرمول او ظاهراا با قانون عام مارکسیسم – لنینیسم
متعارض است ،در حالی که در زیر همین فرمول فرمالیستی او حقیقت گرانبهایی پنهان است و آن اینکه گروه و
سازمان سیاسی باید در شرایط خاص تاریخی و اجتماعی شکل نظامی داشته باشد .برای برخی
"مارکسیست-لنینیستهای" ایرانی مقیم خارج ظاهراا این گفته دبره اهمیت درجه اول را دارد زیرا که خودشان
هم فرمالیستند ،ولی برای ما واقعیت پشت آن دارای اهمیت درجه اول است و البته در ضمن ،از او انتقاد هم
میکنیم .بد نیست به این آقایان مارکسیست–لنینیست که خود را هم پیرو اندیشه رفیق مائو تسه دون
میدانند و به دروغ سنگ او را به سینه میزنند یادآوری کنیم که رفیق مائو تسه دون تمام آثار استراتژیستهای
باستانی چین را که خود بردهدار و فئودال بودند خوانده و از آنها درس آموخته است .لنین کتاب امپریالیسم به
مثابه آخرین مرحله سرمایهداری خود را بر اساس مطالعات و تحقیقات دانشمندان بورژوا و خدمتگذاران
امپریالیسم نوشته است .مارکس فلسفه را از هگل و اقتصاد را از اقتصاددانان بورژوازی (آدام اسمیت ،ریکارد و
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غیره) آموخته است .اگر انتقادی کسی از ما دارد ،شرافتمندانه این است که خطوط اصلی گفتههای خود ما را
مورد بررسی قرار دهد.
 -۲در مورد تحلیل شرایط پیدایش ما
بسیاری از گروهها و سازمانهای انقلبی ایرانی مقیم خارج که مخالف ما هستند علت پیدایش مبارزه مسلحانه
را به قول خودشان "پایین بودن سطح تئوری در جنبش کمونیستی و در نتیجه رسوخ اندیشههای کاستریستی و
دبریستی در آن" میدانند و همه هم مانند شاگردهای متقلب این حرف را از روی دست هم مینویسند .در
واقع ،اگر حرف این ها را بپذیریم باید بگوییم که این کتاب دبره و چند تا سخنرانی فیدل کاسترو است که سراسر
آمریکای التین ،خاورمیانه ،و برخی کشورهای آفریقایی را چنین به آتش کشیده است .آیا این حرف هیچگونه
شباهتی با مارکسیسم دارد؟ آنها میگویند که اختناق سبب جدایی جنبش کمونیستی از تودهها شده و این
جدایی سبب تنزل سطح تئوریک جنبش کمونیستی شده ولی نمیگویند که این تنزل سطح تئوریک سبب ترویج
سوبژکتیویسم و دگماتیسم در بین مارکسیست-لنینیستهایی شده که هنوز هم شعار ضدفئودالی میدهند و
میخواهند دقیقاا تاکتیکهای انقلب چین را در اینجا پیاده کنند ،بلکه این تنزل سطح تئوریک را سبب پیدایش
جنبش مسلحانه میدانند .آنها نمیتوانند درک کنندکه ضعف تئوریک جنبش کمونیستی ایران را تنها چریکها
میتوانند از بین ببرند ،زیرا آنها هستند که مسایل اصلی انقلب ایران (رابطه پیشاهنگ با توده) را مطرح
ساختهاند و در عمل و نظر به آن جواب گفتهاند .در مرحله کنونی جنبش کمونیستی آیا تئوری چگونه رشد
خواهد کرد؟ صرفاا با خواندن کتاب؟ آیا خواندن آثار مائو یا لنین در خارجه ،تئوری انقلب ایران را رشد خواهد داد؟
این سئوال را باید به صورت دیگری مطرح کنیم :آیا خواندن آثار مائو ،لنین ،مارکس و غیره به تنهایی مسایل
اساسی انقلب ایران را مطرح خواهد ساخت؟ آیا بدون اینکه مسائل اصلی انقلب ایران مطرح شود ،رشد تئوری
انقلب امکانپذیر است؟ و آیا چه کسی این مسایل را دقیقاا مطرح کرده است و در عمل و نظر به آن جواب داده
است؟ برای لحظهای فرض کنیم که جواب ما به این مسئله نادرست بوده باشد .در این صورت ،چرا مایی که به
تصور آقایان تجسم جهل کمونیستی هستیم باید مسایل اصلی انقلب را به روشنی مطرح کنیم؟ و چرا باید آنان
که خود را تئوریسین های جنبش کمونیستی ایران میدانند از جواب گفتن به آن طفره بروند؟ مگر این نیست که
تئوری انقلب ایران تنها در رابطه با طرح اساسیترین مسایل انقلب ایران رشد میکند؟ بسیار خوب ،پس ابتکار
رشد و تکامل تئوری انقلب ایران فعل ا در دست ماست .ما میگوییم گروهها و سازمانهای سیاسی در شرایط
کنونی کشور ما امکان بقا و ارتباط با جنبش خودبهخودی و در نتیجه تکامل به سوی حزب را ندارند ،مگر اینکه
نظامی شوند .این مهمترین مسئله مربوط به انقلب ایران و نیز مهمترین مسئله جنبش چریکی است .آقایان اگر
راست میگوی ند و قصد برخورد شرافتمندانه با مسایل را دارند به این مسئله جواب روشن و صریح بدهند ،اگر
هم قبول ندارند که این مسئله اساسی انقلب ایران است ،دلیل خود را بیاورند و خود مسئله اصلی را مطرح
کنند ،یا گامی در جهت مطرح ساختن آن بردارند ،اگر دلتان به خاطر سطح نازل رشد تئوری در جنبش
کمونیستی ایران میسوزد ،فقط از این طریق است که تئوری جنبش رشد خواهد کرد .اما این را هم بگوییم که
پرداختن به این مسئله برای بعضیها خطرناک است ،زیرا این دیگر مسئله "رویزیونیسم خروشچفی" نیست که
بشود از آن به عنوان سرگرمی استفاده کرد .طرح این مسئله قدم اول است و عمل کردن قدم دوم و این با
تئوریسین بازی صرف جور در نمیآید.
به هر حال ،مخالفان ما مسئله را بدینصورت مطرح نمیکنند که حرف اصلی چریکها چیست ،بلکه میخواهند
به اصطلح خودشان توضیح دهند که علت پیدایش چریکها کدام است؟ به قول لنین" بسیار خوب ،آزادی در
شیوه برخورد به مطلب ،حق مقدس هر فردی است ،فقط باید برخورد جدی و شرافتمندانه به مطلب را با برخورد
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نا شرافتمندانه فرق گذاشت" ما طرح مسئله را از جانب آنها قبول میکنیم ،علت پیدایش مشی چریکی
چیست؟ علت پیدایش ما دوران نوین سرکوب امپریالیستی است .در این دوران امپریالیسم با اتکاء بر تجربه تمام
انقلبها و جنبشهای گوناگون جهانی در کشورهایی که شرایط عینی انقلب فراهم است ،اجازه کوچکترین
حرکت سیاسی نیروهای انقلبی را نمیدهد .و حربه او در مقابله با حرکتها و جنبشهای گوناگون خلق،
سرکوب مطلق است .در چنین شرایطی هر گونه حرکت سیاسی در نقطهایترین شکل خود باید شکل نظامی
داشته باشد تا بتواند بماند و رشد کند ،حاال آقایان بگویند ببینیم این مارکسیسم است یا آنچه شما میگویید:
جهل جنبش کمونیستی به علوه کتاب دبره و چند سخنرانی فیدل کاسترو مساوی میشود با مشی چریکی.
آیا اگر کتاب دبره نوشته نمیشد و یا اصل ا انقلب به وقوع نمیپیوست ،در این صورت در ایران هم هستههای
چریکی به وجود نمیآمد؟ چنین ادعایی واقعاا ناشی از جهل سیاسی است ،ناشی از بیخبری مطلق از
شرایط ایران است .گروه عباد ،یک گروه کوچک کمونیستی از دانشآموزان شهر کوچک و عقبافتاده نهاوند بود.
این دانشآموزان با خواندن کتابهای علنی کمونیست شدند و با بحثهایی که در سر کلس میشد و در
معارضه با تعلیمات ارتجاعی وزارت آموزش و پرورش رشد کردند ،سپس گروه تشکیل دادند و آنگاه به طور عملی
دریافتند که تنها کاری که میتوانند بکنند ،مبارزه چریکی است .بدون داشتن سلح و وسیلهای از صفر آغاز
کردند .با دینامیت ماهیگیری ،ماشین سازمان زنان ارتجاعی نهاوند را که یکی از نمایشهای مسخره رژیم است و
مورد تنفر شدید تودهها است ،منفجر کردند .سپس یک رباخوار به قول مردم "بیناموس" را که مردم شهر از او
نفرت داشتند ،در خانهاش اعدام نمودند و پولهای او را روی شکمش ریختند تا مردم بدانند که آنها برای پول او را
نکشتهاند ،عملی که برای مردم یک افسانه رویایی شده است .آنگاه برای به دست آوردن اسلحه به قم آمدند و
یک پاسبان قمی را با چاقو خلعسلح کردند ،تا اینکه بعداا دستگیر و جمعاا اعدام گردیدند .البته روشن نیست که
چرا آنها برای به دست آوردن اسلحه به قم آمدهاند و در همان نهاوند اقدام نکردهاند .شاید نمیخواستند با
کشتن یک پاسبان همشهری روی مردم نهاوند اثر بگذارند .گروه عباد در نهاوند اثر عظیمی گذاشت .این
تأثیرگذاری به هیچ صورتی دیگر ممکن نبود .هدفهای حسابشده و مردمی این انقلبیون دلیر و این
کمونیستهای واقعی نشان میدهدکه هیچگونه گرایش ماجراجویانهای در سر نداشتهاند .عملیات آنان برای
رخنه در دل مردم بوده و به این کار نیز موفق شدهاند .این خواست مرحله کنونی جنبش است .گروه عباد به
دلیل ضعف سازمانی و بیتجربگی نظامی از بین رفت .حال به نظر مخالفان مبارزه مسلحانه ،آیا این حرکت
جامعه است یا ناشی از ترویج افکار دبره و کاسترو است؟ گروههای دیگری از اینگونه در گوشه و کنار ایران
وجود دارند که متأسفانه ما از آنها خبر نداریم .مثل ا گروهی که چند وقت پیش در قزوین با چاقو پاسبانی را خلع
سلح کردند .اما از سوی دیگری مسئله را بررسی کنیم :آیا مبارزه مسلحانه و یا به طور کلی قهرآمیز با شرایط
جامعه ما بیگانه است و ما میخواهیم آن را به تودهها تحمیل کنیم ،یا اینکه این شکل از مبارزه را خود تودهها به
کار بردهاند و اکنون ما آن را از آنها آموختهایم و میخواهیم تکاملش دهیم و به تودهها باز گردانیم؟ برای جواب
گفتن به این سؤال اگر به تاریخ سالهای اخیر کشورمان نگاه کنیم ،میبینیم که در نتیجه سرکوب همهجانبه
اعتراضات تودهها به وسیله دشمن ،خلق دریافته است که یا باید از حقش بگذرد و یا با زور آن را بگیرد .وقایع
خونین پانزدهم خرداد را به یاد آوریم که نقطه عطفی در شکل مبارزه تودههای مردم کشور ما بود و متأسفانه
دگماتیستها کوچکترین درسی از آن نگرفتند .سنگباران اتوبوسهای شرکت واحد را به خاطر گران شدن قیمت
بلیت به یاد آوریم که تقریباا بلفاصله پس از گران شدن بلیت شروع شد .هزارها مورد مقاومت قهرآمیز دهقانان را
در مقابل ماموران دولتی به یاد آوریم .حقیقت این است که تودهها فقط مبارزه قهرآمیز را جدی میگیرند .چون
میبینند که مبارزه دیگری امکانپذیر نیست و بزودی سرکوب میشود .حال ما باید این مبارزه قهرآمیز را هم از
نظر شکل و هم از نظر سازمان تکامل بدهیم ،این کار مسیری طوالنی و پرپیچ و خم در پیش دارد که به نظر
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میرسد اولین قدم آن تشکیل گروههای سیاسی-نظامی مرکب از روشنفکران انقلبی و کارگران آگاه است ،ما
باز در این مقدمه به این مطلب خواهیم پرداخت.
 -۵در مورد کار سیاسی با تودهها
اغلب از کار سیاسی با تودهها زیاد حرف زده میشود و به کتاب رفیق مسعود و سایر آثار تئوریک ما ایراد
میگیرند و میگویند که کار با تودهها در شرایط کنونی هم ممکن است ولی شما چون روشنفکرید نمیتوانید،
این کار را بکنید .در جواب این ادعای بیاساس باید نخست مفهوم کار سیاسی با تودهها را تشریح کنیم و
سپس درباره مسئله روشنفکر ،بودن یا نبودن خودمان حرف بزنیم:
کار سیاسی با تودهها اصوال ا فقط به دو صورت ممکن است ،یکی کار سیاسی منفرد با یک یک آنان و جلبشان
به گروهها و سازمانهای انقلبی و دیگری هم کار سیاسی با تودهها در سطح وسیع و عمومی .نوع اول را نه
تنها ما انجام میدهیم .بلکه بنا بر شواهد عینی بهتر از هر کسی انجام میدهیم .اما در مورد دوم ،یعنی کار
سیاسی با تودهها در سطح وسیع و همگانی اینگونه کار ،صرفنظر از کارهایی مانند اعلمیه پخشکردن و غیره
که باز آن را هم ما بیشتر از هر کسی انجام میدهیم ،فقط در رابطه با شکلی از مبارزه امکانپذیر است .یعنی
باید در مبارزات تودهها شرکت کرد و آن را رشد داد .این کار هم در شرایط کنونی علیرغم حرف آنهایی که دور از
ماجرا مینشینند و فقط شعار میدهند ،مشکل نیست بله غیرممکن است .زیرا دشمن اشکال مبارزه تودهها را
شدیداا کنترل میکند و فقط در کادری مشخص و محدود اجازه میدهد که جریان داشته باشد .اعتصابها و
اعتراضهای دستهجمعی اوال ا تحت کنترل و رهبری سندیکاهای وابسته به سازمان امنیت است دوماا دشمن
شدیداا بر پرونده ،زندگی و حتی روابط خصوصی شرکتکنندگان در این اعتصابها و اعتراضها رسیدگی میکند
و امکان رخنه گروهها و سازمانهای سیاسی در آن وجود ندارد .حتی گاهی اعتراضهای فردی هم از نظر
سازمان امنیت دور نمیماند .تازه بر فرض اینکه یک گروه سیاسی هم بتواند در یک اعتصاب یا اعتراض
دستهجمعی رخنه هم بکند و گیر پلیس نیفتد باز این مسئله میماند که آن گروه قادر نیست شکل مبارزه را
ارتقاء دهد ،زیرا پلیس به بیرحمانهترین شکلی در همان آغاز آن را سرکوب خواهد کرد .بد نیست در زیر چند
نمونه از کنترل سازمان امنیت بر روابط سیاسی تودهها با یکدیگر را یاد کنیم:
ـ کارگران یک کارخانه تصمیم میگیرند پیش کارفرما بروند و از او بخواهند که بر اساس قوانین و مقررات تقسیم
مشاغل که دولت معین کرده به آنها حقوق بپردازد .فردای آن روز کارگران پیشقدم این اعتراض با درخواست
ملیم ،از طرف پلیس دستگیر میشوند.
-

در سال  ،38۳3وقتی که وزیر کار به کارخانه ایرانناسیونال میرود یک کارگر ساده با رعایت احترامهای
معمول به او میگوید که ما نمیدانیم سود کارخانه چقدر است ولی با چشممان میبینیم که تولید روزانه
کارخانه نسبت به چند سال پیش چند برابر شده ،در حالی که سهم ما از سود ویژه زیادتر نشده ،در آنجا
البته کسی چیزی به این کارگر نمیگوید ولی فردای آنروز او را که آذربایجانی بوده ،همراه با تمام کارگران
آذربایجانی دیگر ،از کارخانجات ایرانناسیونال بیرون میکنند .یک راننده شرکت تی.بی.تی به اونیفورم
مسخرهای که شرکت برای رانندگان خودش معین کرده بود ،اعتراض میکند و میگوید ،من خجالت
میکشم این لباس را بپوشم .فردای آنروز سازمان امنیت او را احضار میکند و مورد تهدید قرار میدهد.

-

در اسفند  ،۳1روستایی شجاعی از یکی از روستاهای مرند ،چون سند زمینش را به او نمیدادهاند .بر
اساس سلسله مراتب به شکایت و دادخواهی میپردازد ،ولی کسی به حرفش گوش نمیکند ،یکماه
سرگردان بود ،تا اینکه کار به استانداری آذربایجان میکشد .در آنجا هم کسی به حرفش گوش نمیکند.
روستایی شجاع که پیرمرد هم بوده ،تهدید میکند که اگر به شکایت او رسیدگی نکنند ،باالی درخت جلو
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استانداری خواهد رفت و اصل ا پایین نخواهد آمد .ولی حرفش را جدی نمیگیرند .او به گفته خود عمل
میکند و باالی درخت میرود .مردم تبریز باخبر میشوند و به تماشای ماجرا میآیند .پلیس که کنترل از
دستش خارج میشود تصمیم میگیرد آنقدر به پیرمرد آب بپاشد تا مجبور به پایین آمدن شود .ولی پیرمرد
مقاومت میکند و تهدید میکند که اگر این کار را ادامه دهند خود را حلقآویز خواهد کرد .گروه عظیمی از
مردم تبریز که به تماشا آمده بودند ،کنجکاوانه به مقاومت پیرمرد شجاع مینگریستند ،آنان تجسم آرزوی
خود را در این مقاومت قهرمانانه میدیدند .باالخره جرثقیل آتش نشانی را آوردند که کوتاه بود ،جرثقیل
دیگری آوردند و بدین ترتیب پیرمرد را پایین کشیدند .در ضمن ،در همان باالی جرثقیل و در جلو چشم هزاران
نفر بینندگان حادثه ،پیرمرد را کتک سختی زدند ،بعدش هم او را زندانی کردند .چون قضیه قابل پنهان کردن
نبود ،فردای آنروز روزنامهها نوشتند که پیرمردی به خاطر بههم زدن نظم شهر زندانی شده.
-

کارگر آگاهی (توجه کنید کارگر آگاهی نه روشنفکر) بعد از پایان کار روزانه ،یکی از همکاران خود را که با او
دوست بوده با خود به کتابفروشی میبرد و یکی از کتابهای صمد بهرنگی را که در کتابفروشی آزادانه
خرید و فروش میشد برای او میخرد .در جلو کتابفروشی سرنشینان یکی از ماشینهای گشتی سازمان
امنیت به آنها مشکوک میشوند و دستگیرشان میکنند .و میگویند باید بگویی که چه کسی به تو کتاب
خواندن را یاد داده ،بعدش هم کارگر کتابگیرنده را مجبور میکنند که به او سیلی بزند ،فحش خواهر مادر
بدهد و تف در صورتش بیندازد.

به هر حال ،این نمونههایی از اعتراضهای پراکنده تودهها و یک نمونه از روابط فکری (نه سیاسی) ساده دو
کارگر بود .اعتراضهای وسیعتر بدون رهبری سندیکا و در واقع بدون کنترل سازمان امنیت ممکن نیست و چنانکه
دیدیم ،رسوخ سازمانها و گروههای انقلبی در آنها نه ممکن است و نه اگر هم در موردی ممکن باشد،
نتیجهای به بار میآورد .چون امکان سازماندهی آنها و ارتقاء شکل مبارزه وجود ندارد .اما نوع دیگری هم،
اعتراض و اعتصاب و غیره هست که از آن نام نبردیم .اینگونه اعتراضها خیلی خشن و خارج از کنترل دشمن
است که گاهی به ندرت و مانند یک توفان خشم تودهها ظاهر میشود .اینگونه اعتراضها اوال ا در شرایط کنونی
غیرقابلپیشبینی هستند ،دوماا استفاده از آنها صرفاا مشروط به نفوذ قبلی گروهها و سازمانهای انقلبی در
میان تودههاست ،که آنهم دیدیم ممکن نیست .از این گذشته این اعتراضهای خشن درست است که از کنترل
دولت خارج میشود ولی بزودی خاموش میشوند و آنگاه هنگام دستگیریها و مبارزات تحریککنندگان و حتی
شرکت کنندگان ساده آن فرا میرسد .طبعاا این اعتراضها آگاهی یأس آوری از خود به جای میگذارد که در
جهت همان دو مطلقی (مطلق کردن قدرت دشمن و مطلق کردن ضعف خود) است که رفیق پویان میگوید .از
آن جهت میگوی یم آگاهی ،که این یأس ناشی از واقعیتی است و آن اینکه دشمن قدرت مطلق سرکوب این
شکل از مبارزه را دارد و از آن جهت میگوییم یأسآور که این آگاهی فقط ناظر بر یکسوی واقعیت است و
شکلی دیگر از مبارزه را مطرح نمیسازد .به هر حال سازمانی نیست و نمیتواند باشد که این اعتراضات را
رهبری و در آخر نتیجه آن را جمعبندی کند و به تودهها برای رسیدن به یک آگاهی علمی در اینباره کمک کند.
تازه گروهها و سازمانهای کوچکی هم که هیچ ربطی به این حادثه ندارند و فقط احتمال دارد با برخی از کارگران
شرکتکننده در آن ارتباطی داشته باشند ،با وقوع این حادثه و دستگیریهایی که در پی آن هست ،امکان لو
رفتن شان خیلی زیاد است.
اما این در مورد رابطه سازمانها و گروههای سیاسی معمولی (غیرنظامی) با تودهها ،در مورد روابط گروهها و
سازمانهای سیاسی-نظامی با تودهها مسئله به کلی فرق میکند ،زیرا اوال ا ما (سازمانهای سیاسی-
نظامی) در شرایط کنونی نسبت به گروههای غیرنظامی ،بهترین امکان را برای رفتن به میان تودهها و جلب
عناصر آگاه آنها را داریم ،در مورد جنبشهای خودبهخودی هم ما از نزدیک شاهد این جنبشها هستیم و آنها
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را مورد بررسی قرار میدهیم و ممکن است اقداماتی هم در جهت رشد آنها در حدود امکانات فعلی خود انجام
بدهیم ،اما ارتباط بیشتر ما با این جنبشها و از جمله رهبری آنها مسئلهای است که به مرحله بعدی رشد
خودمان مربوط است .برای ما اکنون امکانات عملی کار مطرح است .آنچه مسلم است فقط سازمانهای
سیاسی-نظامی قادرند با این جنبشها ارتباط ارگانیک پیدا کنند و سپس این سازمانهای سیاسی-نظامی در
مرحلهای از رشد خود با یکدیگر متحد می شوند و حزب طبقه کارگر و احزاب انقلبی دیگر و نیز جبهه واحد مبارزه
را به وجود میآورند که جزئیات این امر خود مسایل قابل بحث فراوان دارد.
به هر حال ،این تجربه ما از شرایط موجود است .گروهها و سازمانهای واقعاا انقلبی داخل کشور که اغلب این
مسئله به خوبی برایشان قابل درک است ،زیرا از نزدیک دست بر آتش دارند و تازه در بدترین صورت خود ،پس از
لو رفتن گروه یا سازمانشان و در زندان به حرفهای ما اعتقاد پیدا میکنند .خیلی جالب است که اکثریت نزدیک
به اتفاق زندانیان سیاسی ایران به مبارزه مسلحانه گروهها و سازمانهای پیشاهنگ معتقدند .اما میماند
گروهها و سازمانهای انقلبی مقیم خارج .حرف ما به این رفقا این است که شرافتمندانه ،با شرافتی که در خور
یک کمونیست است ،با موضوع برخورد کنند .اگر واقعاا به رفتن به میان تودهها بدون حمایت اسلحه و کار
سیاسی با آنان معتقدند و حرف ما هم واقعاا برایشان قانعکننده نیست که خوب بیایند و بروند .البته ما مطمئنیم
که شکست این کار حتمی است و باالخره عدهای دستگیر میشوند ولی مسئله برای بقیه حل میشود و این
شعار توخالی "رفتن به میان تودهها و کار سیاسی کردن با آنان ممکن است ولی مشکل است" ،برای همیشه
فروکش میکند .اما اگر اهل این کار نیستند ،بیهوده با دادن شعارهای الکی و ذهنی ،نیروهای جوان انقلبی را
نفریبند و مرتکب جنایت نشوند .خاصه اینکه به این شعارهای توخالی خود دروغ و عوامفریبی نیز بیامیزند و
حداکثر یک روابط ساده گروهی و محفلی رفقای خود را در داخل کشور که هنوز از حدود چند نفر روشنفکر خارج
نشده و خارج هم نخواهد شد کار سیاسیای جا بزنند که خود در خارج از کشور مشغول هدایت آنند و با ژست
خاصی بگویند "ما متأسفانه به دالیلی نمیتوانیم سند و شواهدی ارائه دهیم" .حرف لنین را تکرار میکنیم که
"من از تکرار این نکته هرگز خسته نخواهم شد که عوامفریبان بدترین دشمنان طبقه کارگرند".
باری ،یکی از این گروههای "مارکسیست-لنینیست" مقیم خارج درباره به اصطلح "زیانهای" مبارزه مسلحانه
یکی هم این را مینویسد که:
« در این خلء تئوریک و سیاسی که در میان توده زحمتکش است ،به رویزیونیستها و دالالن سیاسی
اپورتونیسم وطنی فرصت خواهد داد که با وعدههای دروغین و توجیهات سیاسی وقیحانه خویش جنبش
زحمتکشان ایران را بار دیگر به راه زیانمندی کشانند ،راهی که فقط تجربیات خونین سالهای دور
رسوائی آن را بر مل خواهد کرد».
این حرف به جز عوامفریبی چیز دیگری نیست ،مگر اینکه بگوییم نویسنده آن نه تنها از اوضاع ایران هیچگونه
خبری ندارد ،بلکه الفبای مارکسیسم -لنینیسم را هم نمیداند .آخر در ایران کنونی امکان وجود جنبش تودهای
با رهبری رویزیونیستها و دالالن سیاسی اپورتونیسم وطنی امکانپذیر است؟ نویسنده آنقدر از رویزیونیستها
بدش میآید که دچار وسواس شده .هرچند ذکر بدیهیات خواهد بود .ولی مجبوریم برای برخی از مارکسیست-
لنینیست های خارج از کشور توضیحی بدهیم تا خیالشان از این بابت راحت باشد که اوال ا اپورتونیستها و
رویزیونیستها نمیتوانند به میان مردم بروند و با آنان کار سیاسی کنند .دوماا تضادها اجازه توسعه مبارزات
اپورتونیستی را در بین تودهها نخواهند داد .سوماا رژیم حتی به خاطر صرف مقابله با چریکها و به عنوان ایجاد
سوپاپ اطمینان هم نمیتوان ند هیچگونه جنبشی را که در کنترل و اداره سازمان امنیت نباشد در میان تودهها
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تحمل کند .ما از جانب اپورتونیستهای کلسیک خیالمان کامل ا راحت است .حتی رخنه اپورتونیستهای مدرن
را هم در میان تودهها ممکن نمیدانیم .فقط نگرانیمان این است که در شرایط کنونی این اپورتونیستهای
مدرن ،عدهای از عناصر آگاه را منحرف میسازند و آنها را یا قربانی و یا عاطل میکنند.
اما ،این درباره رابطه گروهها و سازمانهای انقلبی با تودهها به طور کلی ،حال به این سخن مخالفان مبارزه
مسلحانه پاسخ بدهیم که به ما میگویند شما چون روشنفکرید نمیتوانید با توده بیامیزید .این ادعا واهی و
نادرست است .آنان بر اساس الگوی خودشان راجع به ما اظهار نظر کردهاند .و در جواب باید بگوییم که اوال ا ما
مانند مارکسیست-لنینیستهای خارج از کشور فقط روشنفکر نیستیم ،بلکه یک سازمان روشنفکری-کارگری
هستیم .دوماا بسیاری از رفقای روشنفکر ما (گروهها و سازمانهای سیاسی-نظامی) از خانوادههای کارگران و
پیشهوران و حتی دهقانان هستند و یا به هر طریق با این خانوادهها ارتباط داشتهاند و چنانکه رفقای
مارکسیست -لنینیست خارج از کشور میپندارند ،روشنفکران اشرافزاده جدا از تودهها نیستند .سوماا بسیاری
از روشنفکران ما چون در داخل جامعه بودهاند امکان دستیابی آنها به تودهها فراهم بوده و حتی بعضی از آنها
سالها در میان تودهها گشتهاند و کار و زندگی کردهاند .در اینجا ما راجع به رفقای کارگر چریک فدایی خلق حرف
میزنیم .بد نیست برای نشان دادن تفاوت کیفی این روشنفکران با روشنفکرانی که در تصور مارکسیست-
لنینیستهای خارج از کشور وجود دارد ،چند نفر از روشنفکران چریکهای فدایی خلق را با اشاره چند کلمهای
به زندگیشان نام ببریم :بهروز دهقانی فرزند یک کارگر بوده و چهارده سال در روستاهای آذربایجان با رفیق صمد
بهرنگی نویسنده خلقی ایران معلمی کرده بود .مرضیه احمدی اسکویی فرزند یک خانواده نسبتاا فقیر بوده که
هفت سال در یک شهر کوچک معلم بود .مناف فلکی  31سال کارگر قالیباف بود که بعداا درس خوانده بود و
دانشجو شده بود .جواد سلحی سالها شغلهایی مانند معلمی در روستا ،رانندگی تاکسیبار ،آهنگری و غیره
داشت .احمد زیبرم سالها در بندر پهلوی ماهیگیر بود و بعداا کتابدار کتابخانه پارک شهر شده بود .دمحم تقیزاده
فرزند یک دهقان بود که عمر روشنفکری او فقط دو سال سپاهی دانش در روستایی از اصفهان بود .کاظم
سعادتی ،در کودکی در روستا زندگی کرده بود و  31سال نیز معلم روستاها بود .احمد فرهودی سالها معلم
روستاهای مازندران بود .روشنفکران یک قشر وسیع اجتماعی هستند که البته چون از ارزش اضافی تغذیه
میکنند ،بنابراین از نظر پایگاه طبقاتی به طبقه بورژوازی تعلق دارند ولی این قشر اجتماعی دارای عدم تجانس
و ناهمگونی شدید داخلی است .برخی از آنان از میان تودهها هستند ،هم فلن استاد دانشگاه هاروارد
روشنفکر است و هم صمد بهرنگی .آیا میتوان عبارت کلیشهای ،روشنفکران نمیتوانند تودهها را درک کنند را
در مورد هر دوی آنها به کار برد .عیب کار رفقای مارکسیست ـ لنینیست مقیم خارج کشور ما این است که
وقتی میگویند روشنفکر ،همان استاد دانشگاه هاروارد را در نظر دارند ،نه صمد بهرنگی را و نه احمد زیبرم را .از
اینها گذشته رفقای روشنفکر سازمان ما اغلب مدتها به منظور مشخص کارگری کردهاند و اکنون نیز در برنامه
سازمان است که باید کادرهای جدید روشنفکری مدتها به کارگری بروند .رفقای روشنفکری هم که امکانات
کارگری را ندارند از طریق رفقای دیگر با محیطهای کارگری در تماسند .به علوه ،اینگونه رفقا با رفقای کارگر به
طور شبانهروزی زندگی میکنند .از همه اینها گذشته ما رابطه خیلی محدود و ناچیزی و آنهم از طریق رفقای
سمپات با محیطهای روشنفکری داریم ،تماس شبانهروزی ما اغلب در محلههای کارگری و فقیرنشین است،
کاری که در شرایط زندگی علنی بدینصورت امکانپذیر نیست .در محیطهایی که ما کار و زندگی میکنیم،
داشتن هر گونه رفتار و حرکت روشنفکری از نظر امنیتی برای ما خطرناک است .با توجه به این ،روشن میشود
که چقدر ادعای مخالفان ما مبنی بر "روشنفکر" بودن ما و اینکه چون دارای خصوصیات "روشنفکرانه" هستیم،
قادر به کار با تودهها نمیباشیم واهی و بیاساس است .خیلی جالب است که این اتهامات را روشنفکرانی به
ما میزنند که خودشان در پشت میز کارشان در رم و پاریس و لندن نشستهاند و پیپ دود میکنند .معلوم
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نیست این رفقای دلسوز ما خود کار کردن با تودهها را از کجا آموختهاند ،حتماا از آثار رفیق مائو .بسیار خوب ما
هم این آثار را خواندهایم ،منتها نامش را برای آنها گذاشتهایم تا تیتر مجلهها و روزنامههایشان کنند و تجربیاتش
را هم خودمان در زندگی روزانه مورد استفاده قرار میدهیم.
 -۴در مورد امر سیاسی و امر نظامی
برخی از مخالفان ما به علت برداشتی سطحی که از این دو اصطلح دارند به ما ایراد میگیرند که امر نظامی را
بر امر سیاسی مقدم داشتهایم .اینان خود معنای فرضی و قراردادی برای امر سیاسی در نظر میگیرند و از امر
نظامی هم به هیچوجه استنباط درستی ندارند واقعیت این است که امر نظامی را نمیتوان به طور کلی در
مقابل امر سیاسی قرار داد .امر سیاسی محتوای مبارزه است و امر نظامی شکلی از مبارزه .به عبارت دیگر
تبلیغ و ترویج در بین تودهها ،سازماندهی تودهها ،کار تئوریک و مبارزه مسلحانه ،همه اشکالی از کار سیاسی
هستند ،زیرا که هدف آنها سیاسی است .یعنی امر نظامی هم درواقع نوعی امر سیاسی هستند .زیرا که
هدف آنها سیاسی است .یعنی امر نظامی هم درواقع نوعی امر سیاسی است .پس نمیتوان آنها را در
مقابل هم قرار داد .اما برخی اشتباهاا تبلیغ و ترویج بین تودهها ،سازماندهی آنها و نیز کار تئوریک را فقط امر
سیاسی میدانند و در نتیجه آن را با امر نظامی در روبروی هم قرار میدهند .سرچشمه این اشتباه کجا است؟
به تصور ما سرچشمه این اشتباه نفهمیدن و بد فهمیدن حرفهای رفیق مائو در اینباره است .در حالی که خود
رفیق مائو میگوید" :کار نظامی فقط وسیلهای برای اجرای وظایف سیاسی است" 8.یعنی رفیق مائو صراحتاا
میگوید که امر سیاسی هدف مبارزه و امر نظامی شکلی از اشکال مبارزه است .منتها رفیق مائو در مقاله
اصلح نظرات نادرست در حزب ،در قسمت ،درباره روحیه نظامیگری ،به کسانی که فقط در پی پیروزی های
نظامی و دست آوردهای نظامی هستند ،هدف سیاسی مبارزه را از نظر دور میدارند و اشکال دیگر مبارزه
سیاسی را نفی میکنند یا نادیده میگیرند میتازد و میگوید:
«این رفقا گمان میکنند که گویا وظایف ارتش سرخ با وظایف ارتش سفید یکسان است و آنهم تنها
جنگیدن میباشد .آنها درک نمیکنند که ارتش سرخ چین سازمان مسلحی است که وظایف سیاسی
انقلب را انجام میدهد .ارتش سرخ به ویژه در حال حاضر ،بههیچوجه نباید کار خود را فقط به جنگیدن
محدود سازد.».
درواقع رفیق مائو میخواهد بگوید که نباید هدف مبارزه فدای شکل مبارزه شود ،یعنی امر نظامی که شکلی از
مبارزه است خود به هدفی تبدیل شود و هدف اصلی که امر سیاسی است فراموش شود .همین قرار دادن امر
نظامی در برابر امر سیاسی (به وسیله رفیق مائو) در شرایطی خاص ،یعنی در شرایطی که به علل تنزل
آگاهی نظامیان ،امر نظامی به چیزی برای خود تبدیل میشود و با امر سیاسی تضاد پیدا میکند سبب شده
است که برخی امر نظامی را مطلقاا در مقابل امر سیاسی قرار دهند و درواقع تضاد بدون وحدت بین آنها قائل
شوند .در حالی که تضاد بین امر نظامی و امر سیاسی تضاد بین شکل و محتوا است و کار نظامی اصوال ا نوعی
کار سیاسی است .مثل ا اعدام فرسیو یک عمل سیاسی است ،اعلمیه پخش کردن هم یک عمل سیاسی
است ،منتها اولی شکل نظامیدارد .اگر این حقیقت را قبول کنیم ،آن وقت میتوانیم بر اساس شرایط تشخیص
دهیم که چه شکلی از مبارزه سیاسی اهمیت درجه اول را دارد .تأثیر سیاسی اعدام فرسیو را حتی یک میلیون
اعلمیه هم نمیتواند ایجاد کند .بنابراین اگر همراه با اعدام فرسیو اعلمیه هم پخش کنیم ،البته بهتر است،
ولی اگر این کار هم نشد یعنی همراه با اعدام فرسیو اعلمیه پخش نکردید ،این بدان معنی نیست که امر

 )۳مائوتسه دون ،منتخب آثار ،جلد ،۱صفحه ۱۵۱
 )۴همان
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نظامی را بر امر سیاسی مقدم داشتهایم .کشتن فرسیو خود به تنهایی پیروزی سیاسی بزرگی است و در
بسیاری از اقشار جامعه ،به ویژه روشنفکران ،کارگران آگاه و پیشه وران آگاه تأثیری شگفت انگیز دارد ،در حالی
که اهمیت نظامی آن نسبت به اهمیت سیاسیاش چندان زیاد نیست و برای دشمن ضربهای قابل جبران
است .رفیق احمدزاده میگوید:
«باید دقیقاا توجه داشت که بسته به شرایط مختلف ،کار ماهیتاا سیاسی میتواند شکل صرفاا سیاسی
(بخوانید :غیرنظامی  -چ .ف .خ ).داشته باشد ،میتواند کار سیاسی-نظامی باشد و یا حتی میتواند
صرفاا یک کار نظامی باشد».
پس وقتی که یک کار نظامی به وسیله چریکها انجام میگیرد ،برای اینکه بدانیم در این کار ،امر سیاسی مقدم
بوده است یا امر نظامی باید به هدف و تأثیر آن فکر کنیم .مثل ا اعدام تیمسار طاهری را در نظر بگیریم.
موقعی که طاهری به وسیله برادران دلیر مجاهد اعدام شد ،در بازار تهران مردم به هم تبریک میگفتند و به
شادباش این واقعه شیرینی به هم میدادند .حاال اگر کسی بیاید و بگوید که چون برادران مجاهد قبل از
سخنرانی کردن برای مردم و اعلمیه پخش کردن بین آنها و تبلیغ و تهیج وسیع تودهها ،طاهری را کشتهاند،
پس این تقدم امر نظامی بر امر سیاسی است ،آیا چنین کسی دیوانه نیست؟ تنها در صورتی میتوان گفت امر
نظامی بر امر سیاسی مقدم شده است که امر نظامی در خدمت امر سیاسی مشخصی نباشد .اگر یک عمل
نظامی از نظر سیاسی بیمعنی و یا دارای یک معنی اتفاقی بود ،آن وقت میتوانیم بگوییم که امر نظامی بر
امر سیاسی مقدم شده است .ولی آیا در میان تمام عملیات نظامی ما حتی یک نمونه هم از اینگونه عملیات
میتوان یافت؟ البته در هر عمل نطامی برای ما پیروزی نظامی هم کمابیش مطرح است ،ولی این پیروزی
نظامی هم صرفاا در خدمت همان هدف سیاسی است .مثل ا وقتی که به فرسیو حمله میکنیم ،کشته شدن
حتمی او برای ما اهمیت دارد ،این یک پیروزی نظامی است ولی چشمداشت ما از این پیروزی نظامی ،تأثیر
سیاسی آن است .برخی از مخالفان ما میگویند که مشکلت نظامی برای ما در شرایط کنونی گویا سبب شده
است که به هدفهای سیاسی مبارزه کم توجه باشیم و بیشتر به شکل نظامی آن توجه کنیم این حرف خیلی
احمقانه است .اگر ما چنین کنیم جامعه ما را تنبیه خواهد کرد .اگر به مشکلت نظامی کمتوجهی کنیم ،نابود
خواهیم شد .برای ما یک مسئله پیشپاافتادهای است که پیروزی نظامی را فدای هدفهای سیاسی کنیم .این
است معنی درست تقدم امر سیاسی بر امر نظامی .ما اگر در پی پیروزیهای نظامی صرف بودیم ،مسلماا
عمل و سرنوشتمان چیز دیگری بود .کسانی که بین امر نظامی و امر سیاسی رابطه متافیزیکی برقرار میکنند
و آنها را مطلقاا در مقابل هم قرار میدهند ،ابتدائیترین مفاهیم دیالکتیک ماتریالیستی را درک نکردهاند .آنان
مانند معلم کمسواد و کندذهنی هستند که ورقههای امتحانی را کلمه به کلمه با متن کتاب درسی تطبیق
میکند ،آنان میخواهند کلمات و جملت هر نوشته ای را با متن آثار رفیق مائو تطبیق کنند ،نه مفهوم آنرا .در
واقع تقصیری هم ندارند ،چون فرمالیسم ناشی از جدائی تئوری از عمل است .برای آنان کلمات و جملت،
شخصیت مستقل دارند ،مستقل از واقعیت زنده و متحرک .از نظر اینان ،امر نظامی برای خود چیزی است و امر
سیاسی هم چیز دیگری و در نتیجه امر نظامی نمیتواند امر سیاسی باشد و با آن مخالف است .خیلی جالب
است ،مثالی جالب برای تدریس متافیزیک است.
به هر حال ،مسئله را به تصور ما باید به صورت دیگری مطرح کرد :مسئله رابطه امر سیاسی با نظامی،
مسئلهای مربوط به انحراف نظامیگری در ارتش است که بههیچوجه نمیتوان مسئله مبارزه مسلحانه ما را در
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قالب آن مطالعه کرد .برای مطالعه مسئله مبارزه مسلحانه ما ،باید مسئله رابطه اشکال مبارزه را مطرح ساخت.
لنین میگوید:
«مارکسیسم بدون قید و شرط معتقد به یک برخورد تاریخی با اشکال مبارزه است .بدون در نظر گرفتن
موقعیت مشخص تاریخی ،هر گونه بحثی در این باره به معنای عدم درک الفبای ماتریالیسم دیالکتیک
است .در مراحل گوناگون تحول اقتصادی و در رابطه با شرایط مختلف سیاسی ،فرهنگ ملی ،شرایط
زندگی و غیره ،اشکالی از مبارزه ارجحیت یافته ،عمده میشوند و طبق آن سایر اشکال مبارزه نیز که در
درجه دوم و درجات پایینتر اهمیت قرار دارند ،تغییر می یابند .هر کوششی در رد یا تأیید شکلی از مبارزه
بدون توجه عمیق به موقعیت مشخص و مرحله مشخص جنبش ،به معنای رها کردن چارچوب
مارکسیسم است.».
این گفته لنین فقط درباره اشکال مبارزه توده ای صادق نیست ،بلکه در مورد اشکال مبارزه سازمانها انقلبی نیز
صادق است .زیرا گروهها و سازمانهای انقلبی برای پیوستن به تودههای طبقه خود نیز به هر حال باید
اشکالی از مبارزه را انتخاب کنند .اینکه چگونه این اشکال مبارزه را با هم تلفیق کنند و اینکه کدام شکل مبارزه
آنها اصلی باشد و کدام فرعی ،بستگی به شرایط زمان و مکان دارد .لنین این سخن کائوتسکی را تأیید میکند
که:
«بحران های آینده ،اشکال نوینی از مبارزه را به دنبال خواهد آورد که در شرایط کنونی نمیتوان آنها را
پیشبینی کرد.».
در شرایط کنونی ،مبارزه مسلحانه برای ما شکل اصلی مبارزه است .البته اشکال دیگر مبارزه نیز در کنار آن
وجود خواهد داشت و با آن تلفیق خواهد شد .اما اشکال دیگر مبارزه فقط به اعتبار مبارزه مسلحانه و در پوشش
حمایتی آن میتواند وجود داشته باشد .هر کس این را قبول ندارد ،هر چقدر دلش میخواهد داد بزند ،ولی تاریخ
فرمان مرگ او را صادر کرده است .
 -۳حزب و چریک
به کتاب رفیق احمدزاده ایراد میگیرند که ضرورت حزب طبقه کارگر را به عنوان پیشاهنگ انقلب انکار کرده
است .بعد هم به جای اینکه به گفتههای خود رفیق در اینباره توجه کنند و به محتوای حرفهای او بیندیشند
یکراست به سراغ دبره میروند و انتقاد از کتاب رفیق را با انتقاد از نظریات دبره در هم میآمیزند .در اینجا ما
اصل ا به این موضوع نمیپردازیم که آیا نظریات دبره در مورد حزب و چریک درست است یا غلط و تا چه اندازه
درست و یا غلط است .مسئله اصلی در اینجا برای ما این است که رفیق احمدزاده ضرورت حزب را پذیرفته است
و میگوید:
«ما یقین داریم که برای تأمین هژمونی پرولتاریا و ...اتحاد گروهها و سازمانهای پرولتری در یک حزب
واحد ضروری خواهد بود ،اما این مسئلهاینک به شکلی مشخص و کنکرت برای ما مطرح نیست .با علم
به اینکه مطرح خواهد شد ،ما بهموقع و در پروسه اتحاد خلق به دور این سازمانها حزب واحد طبقه کارگر
را تشکیل خواهیم داد .اما اینک بگذار مبارزه مسلحانه آغاز شود.».
و در جای دیگر رفیق احمدزاده میگوید:
 )۵دو مقاله از رفیق لنین ،انتشارات چریکهای فدایی خلق  .خرداد ۱۳۵۳
 )۶همان
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«اینک مبارزه مسلحانه به صورت یک مسئله مشخص مطرح است و ضرورت ایجاد حزب را به طور کلی
میپذیریم.».
اما مخالفان ما در این گفته رفیق تعمق نکردهاند و در نتیجه عبارت "مسئله مشخص" را به طور سطحی درک
کردهاند .آنها به جای اینکه به منظور رفیق از عبارت "مسئله مشخص" توجه کنند ،رفتهاند و معنی کلمه
مشخص را از روی فرهنگ لغت نگاه کردهاند .یکدسته از "مارکسیست–لنینیست"های ایرانی مقیم خارج در
اینباره مینویسند که مسئله تشکیل حزب باید از همان آغاز به طور مشخص برای ما مطرح باشد و بعد یادآور
میشوند که حتی برای پلخانف در زمانیکه گروه "آزادی کار" خود را برای تبلیغ و ترویج مارکسیسم در روسیه
تشکیل داد مسئله تشکیل حزب "به طور مشخص" مطرح بود ،در جواب اینان باید بگوئیم که اگر منظورتان از "به
طور مشخص" این است که میگوئید ،در این صورت برای ما هم ضرورت تشکیل حزب به طور مشخص مطرح
است .یعنی برای ما هم از هماکنون مشخص و معلوم است که حزب طبقه کارگر باید تشکیل شود و مبارزات
تودهها را رهبری کند .در اینجا کلمه مشخص به معنی "معین ،معلوم و تمیز داده شده" به کار رفته است و
منظور از "به طور مشخص مطرح است" این است که ضرورت تشکیل حزب به طور کلی مشخص است .آری ما
هم این حرف را قبول داریم که ضرورت تشکیل حزب به طور مشخص برای ما مطرح است و این را قوانین عام
تاریخ به ما میگوید .اما منظور رفیق احمدزاده از "مسئله مشخص" چیز دیگری است .او نمیخواهد بگوید که
ضرورت حزب به طور مشخص برای ما مطرح نیست ،بلکه میخواهد بگوید که تشکیل حزب از نظر عملی در
شرایط کنونی ،به طور مشخص برای ما مطرح نیست ،بنابراین برای پلخانف هم موقعی که گروه آزادی کار را
تشکیل داد مسئله تشکیل حزب از نظر عملی ،به طور مشخص مطرح نبود .یکبار دیگر جمله رفیق را مرور
میکنیم:
"اما این مسئله اینک ۱به شکلی مشخص و کنکرت برای ما مطرح نیست".
ما نمیدانیم چرا ولی روشن است که گفته رفیق به شکلی بسیار سطحی استنباط شده .مسئله را کمی
بیشتر بشکافیم :هم اکنون برای ما ضرورت تشکیل حزب به طور کلی مشخص است و هیچ شکی هم در آن
نیست ،زیرا ضرورت تشکیل حزب را قانون عام تاریخ تعیین میکند و این امر کاری با شرایط ویژه این یا آن جامعه
ندارد .به عبارت دیگر استخوانبندی شرایط در همهجا یکی است :در همهجا طبقات وجود دارد ،مبارزه طبقاتی
است و انقلب نوین به معنی پیروزی طبقه کارگر بر سرمایهداری و یا پیروزی جند طبقه انقلبی به رهبری طبقه
کارگر بر طبقات ارتجاعی است .پس همین شرایط کلی ،در همهجا ضرورت حزب را به طور کلی مشخص
میسازد و شرایط ویژه نمیتواند این ضرورت را نفی کند .اما مسئله تشکیل حزب از نظر عملی چی؟ این
مسئله در یک زمان معین ،ممکن است به طور مشخص مطرح باشد و ممکن است به طور مشخص مطرح
نباشد .هماکنون در جامعه ما مسئله تشکیل حزب از نظر عملی به طور مشخص مطرح نیست .چرا؟ برای اینکه
باید گروهها و سازمانهای مارکسیست -لنینیست به وجود بیایند ،سپس این سازمانها تودهای شوند ،یعنی
ارتباط ارگانیک با تودهها پیدا کنند و سپس با یکدیگر متحد شوند و یا یکی دیگران را جذب کند و حزب طبقه
کارگران را تشکیل دهند .اما آیا اکنون گروهها و سازمانهای مارکسیست-لنینیست (فعل ا کاری با واقعی یا
غیرواقعیبودنشان نداریم) با تودهها ارتباط ارگانیک پیدا کردهاند؟ آیا میتوانند با هم متحد شوند؟ روشن است
که نه .چرا نمیتوانند با یکدیگر متحد شوند؟ برای اینکه با تودهها ارتباط ارگانیک ندارند و در نتیجه دانش ،تصورات
و برنامهشان ذهنی است ،در نتیجه هر کس برای خودش حرفی میزند که با تصورات بقیه بیگانه است .حاصل
این کار این میشود که این گروهها و سازمانها به جای اینکه به وحدت نزدیکتر شوند روزبهروز تفرقه و انشعاب
 )۷تکیه روی کلمه از ماست .چ .ف .خ.
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در بینشان بیشتر میشود و چون از عمل جدا هستند هرگز به نکات مشترکی نخواهند رسید .پس خیلی
ساده است که اینها نمیتوانند به وحدت برسند ،یعنی چنین چیزی ممکن نیست .به عبارت دیگر مسئله
تشکیل حزب طبقه کارگر در شرایط کنونی به طور مشخص نه برای ما ،بلکه برای هیچکسی مطرح نیست.
مسئلهای که اکنون برای گروهها و سازمانهای انقلبی به طور کلی و سازمانهای مارکسیست-لنینیست به
طور اخص ،مشخصا مطرح است ،ایجاد ارتباط ارگانیک با تودهها است .مسئله تشکیل حزب زمانی مطرح خواهد
شد که گروهها و سازمانهای انقلبی با تودهها ارتباط ارگانیک پیدا کرده باشند .اما سازمانها و گروهها چه وقت
و چگونه با تودهها ارتباط ارگانیک پیدا خواهند کرد؟ به نظر ما ایجاد ارتباط ارگانیک با تودهها فقط در شرایط مبارزه
مسلحانه امکانپذیر است و این را ما قبل ا تشریح کردهایم .پس سازمانها و گروههایی که مبارزه مسلحانه را
نپذیرند از بین خواهند رفت و گروهها و سازمانهایی که به مبارزه مسلحانه دست بزنند (گروهها و سازمانهای
سیاسی-نظامی) پس از مرحلهای از رشد و تودهای شدن ،هر چند سازمان ،بر اساس خط ایدئولوژی خود با
یکدیگر متحد خواهند شد و یا یکدیگر را جذب خواهند کرد و احزاب انقلبی و از جمله حزب طبقه کارگر را به وجود
خواهند آورد .پس هماکنون چه مسئلهای برای ما از نظر عملی ،به طور مشخص مطرح است؟ گسترش مبارزه
مسلحانه ،تثبیت آن و گام برداشتن در جهت تودهای شدن آن .اما آیا هماکنون ،هیچگونه تلشی در جهت اتحاد
گروهها و سازمانهای مارکسیست -لنینیست واقعی که به مبارزه مسلحانه دست میزنند الزم نیست؟ چرا،
منتها این کار فقط تا حدودی مقدور است و نمیتواند در شرایط کنونی به ایجاد حزب کمونیست بیانجامد.
هماکنون ما سعی میکنیم تجربیات خود را در اختیار گروهها و سازمانهای مختلف بگذاریم و از آنها حمایت
کنیم .از آغاز مبارزه مسلحانه تاکنون چندین گروه به سازمان چریکهای فدایی خلق پیوستهاند .و باز هم خواهند
پیوست .بسیاری از این گروهها به سختی میتوانند ما را پیدا کنند ،البته این یکی از مشکلت اساسی کار
است .اما مشکل دیگری هم مطرح است و آن اینکه هنوز سازمانهای مارکسیست-لنینیست مخالف مبارزه
مسلحانه کامل ا شکست نخوردهاند ،اگر چه اینان در خارج کشورند؛ ولی شکست دادن کامل اینان قدم مهمی
است که باید در جهت تشکیل حزب طبقه کارگر برداشته شود .
 -۶در مورد تسلط امپریالیسم و مرگ فئودالیسم
به گفتههای رفیق احمدزاده ایراد میگیرند که چرا گفته است امپریالیسم ،فئودالیسم را "اساساا" دفن کرده؛ و
خود بر جامعه مسلط شده است .و ادعا میکنند که چنین چیزی ممکن نیست زیرا امپریالیسم متحد فئودالیسم
است و ایران همچنان کشوری نیمهمستعمره-نیمهفئودال است درست مانند چین در زمان انقلب .بعد هم نظر
رفیق را در مورد نفوذ مرحلهای امپریالیسم و همراه با آن تضعیف مرحلهای فئودالیسم در طی انقلب مشروطه و
کودتای رضاخان و به اصطلح "انقلب سفید" نادرست میدانند و میگویند که رفیق این جریان را که اولی در
جهت رشد سرمایهداری ملی و بر علیه فئودالیسم بوده با دوتای بعدی که در جهت تنظیم و تلفیق فئودالیسم با
بورژوازی کمپرادور است در یک ردیف گذاشته و بعدش هم به اصطلح غصه میخورد که چرا سطح تئوریک
جنبش اینقدر پایین است که اساساا چنین حرفهایی زده شود .
به هر حال ،اینان یا عاشق نادانی خود شدهاند ،با دگماتیسم چنان ذهنشان را سنگی کرده که ذرهای قادر به
اندیشیدن و تعمق در یک حرف تازه شنیده نیستند و این ناشی از جدا بودن از واقعیت مادی جامعه و درواقع
بلی سوبژکتیویسم است و یا اینکه این همه توجیه بیعملی است .ما فعل ا به این مسایل نمیپردازیم فقط بر
این نکته تاکید میکنیم که به هر دلیل گفتههای رفیق را نفهمیدهاند ،بنابراین باز هم از الفبای اقتصاد در
جامعهشناسی مارکسیستی-لنینیستی شروع میکنیم:
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عیب کار اینان این است که اوال ا وحدت بین امپریالیسم و فئودالیسم را وحدتی مطلق و بدون تضاد فرض کردهاند،
یعنی دچار انحراف متافیزیکی شده اند و از طرف دیگر اهداف جنبش اجتماعی مشروطه را با نتیجه انقلب
مشروطه یکی گرفتهاند .به شرح بیشتر قضیه بپردازیم:
امپریالیسم وقتی وارد کشوری میشود ،از طرفی با فئودالیسم و احیاناا بقایای بردهداری از نظر سیاسی متحد
میگردد و از طرف دیگر آهستهآهسته بورژوازی بزرگ و متوسط داخلی جامعه را به خود جذب میکند ،یعنی به
بورژوازی کمپرادور تبدیل مینماید .در آغاز بورژوازی بزرگ و متوسط داخلی جامعه تجزیه میشود .یک قشر آن به
امپریالیسم وابسته میگردد (بورژوازی کمپرادور) و قشر دیگر آن در مقابل آن میایستد که به آن بورژوازی ملی
میگوئیم .بورژوازی ملی البته انقلبی است ولی با ادامه نفوذ و تسلط امپریالیسم و توسعه منافع او در داخل
جامعه ،به تدریج به آن جذب میشود .تا اینکه میتوان گفت در کشورهایی مانند ایران امروز تقریباا دیگر بورژوازی
ملی وجود ندارد .پس ذکر مجدد این نکته الزم است که فئودالیسم (و احیاناا بقایای بردهداری) متحدان سیاسی
امپریالیسم هستند ،در حالیکه بورژوازی کمپرادور نماینده اقتصادی امپریالیسم است .امپریالیسم با فئودالیسم
(راجع به بقایای بردهداری دیگر حرف نمیزنیم ،چون این در مورد کشور ما صدق نمیکند) در عین وحدت دارای
تضاد است و امپریالیسم که دارای قدرت رشد یابنده است ،روزبهروز فئودالیسم را از مواضع اقتصادی و سیاسی
خود وادار به عقبنشینی میکند و خود جای آن را میگیرد ،تا اینکه سرانجام فئودالیسم را کامل ا از بین میبرد
و خود کامل ا بر اقتصاد و سیاست جامعه مسلط میشود .این پروسه خیلی به تدریج و آهسته انجام میگیرد،
زیرا امپریالیسم برای مقابله با خلق به وحدت با فئودالیسم نیاز دارد .چنانکه رفیق احمدزاده میگوید ،وحدت
امپریالیسم با فئودالیسم تاکتیکی است .
اما پایگاه طبقاتی رژیم دستنشانده :دولت در آغاز نماینده اتحاد طبقات فئودالیسم و بورژوازی کمپرادور است.
بعدها هم که نفوذ اقتصادی امپریالیسم در جامعه زیادتر میشود ،سهم بورژوازی کمپرادور هم در حکومت بیشتر
میگردد و فئودالیسم مجبور به عقب نشینی میشود ،تا اینکه امپریالیسم ،هم آن را از قدرت میاندازد و هم از
نظر اقتصادی نابود میکند .الزم به یادآوری است که نابودی فئودالیسم به معنی سر بریدن فئودالها نیست ،بلکه
مسئله این است که تضاد بین بورژوازی (وابسته) و فئودالیسم به درون خود زندگی اقتصادی فئودالها منتقل
میشد و در آنجا حل میگردد ،یعنی فئودالهای سابق به بورژوازی کمپرادور (شخصی یا بوروکراتیک) تبدیل
میشوند .به عبارت دیگر فئودالیسم در دوره خود زندگی اقتصادی فئودالها از بین میرود.
در مورد انقلب مشروطه هم باید بگوییم که اگر چه هدف این انقلب مبارزه با امپریالیسم و فئودالیسم بود ولی
شکست خورد و نتیجه های دیگری به بار آورد؛ در نتیجه شکست انقلب مشروطه ،فئودالیسم و امپریالیسم بر
جای ماندند ،منتها این بار با ترکیب دیگر و با وضعیت دیگر؛ فئودالیسم از نظر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
تضعیف شد و امپریالیسم متکاملتر انگلیس جای پای بیشتری در جامعه باز کرد .بورژوازی کمپرادور به مقدار زیاد
و بورژوازی ملی به مقدار کمی تقویت شد و درها بروی امپریالیسم اروپا و آمریکا بیشتر باز شد.
اما کودتای رضاخان ،این کودتا هم سبب تضعیف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی فئودالیسم و تقویت بورژوازی
کمپرادور گردید.
"انقلب سفید" نیز فئودالیسم را اساساا برانداخت و بورژوازی کمپرادور را هر چه بیشتر بر جامعه مسلط نمود.
پس میبینیم که بین نتایج سه واقع مختلف تاریخی یادشده ،یک وجه مشترک وجود دارد و آن تضعیف
فئودالیسم و تقویت بورژوازی کمپرادور است .پس گفته رفیق احمدزاده درست است و اینان معنی آنرا
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نفهمیدهاند ،منتها به محض آنکه حس کردهاند که از آن سر در نمیآورند ،به جای اینکه تعمق بیشتری کنند و
علت را در خود جستجو نمایند ،اصل را بر دانایی و برتری تئوریک خود گذاشتهاند و بعد با مطالعه و بازی با کلمات
چنین وانمود کردهاند که گویا این حرفها ناشی از این است که سطح تئوریک جنبش پایین است.
 -۷در مورد مرحله انقالب
طبیعی است که کسانی که هنوز ایران را کشوری نیمهمستعمره –نیمهفئودال مینامند و معتقدند که
"اصلحات ارضی" درست مانند کودتای رضاخان در جهت رشد باز هم بیشتر جامعه فئودالی کهن به یک جامعه
نیمهمستعمره-نیمهفئودالی عمل کرده ،گفتههای رفیق احمدزاده را در مورد تحلیل شرایط اقتصادی-اجتماعی
ایران و بررسی مرحله انقلب درک نکنند و به جای تعمق در مسئله و در مفهوم گفتههای رفیق که مطالب تازه و
طرحنشدهای است و آموختنی بسیار الاقل برای آنان که هنوز خیال جنگ با فئودالیسم را دارند میتواند داشته
باشد ،به تحریف و مغلطهکاری دست بزنند و سرانجام بزرگ منشانه بگویند:
«این دیگر ،بیتوجهی به الفبای جامعهشناسی و ماتریالیسم تاریخی است و راستش نمیدانیم درباره
اش چه بگوییم.».
رفیق به مسئله مرحله انقلب ایران به طور مختصر و مفید اشاره کرده ولی اینان با حسننیت در آن تعمق
نکردهاند ،بلکه با تصورات پیشساخته دگماتیستی و با خیال اینکه "خیلی میدانند" موضوع را سرسری از نظر
گذراندهاند .در نتیجه ما ناچاریم برای حالی کردن مطلب به آنان ،علیرغم ادعاهایشان ،باز هم مطلب را از الفبای
جامعهشناسی مارکسیستی-لنینیستی آغاز کنیم:
انقلبهای قرون جدید اصوال ا فقط به سه صورت میتوانند باشد :انقلب بورژوا-دموکراتیک ،انقلب دموکراتیک
نوین (بورژوا-دموکراتیک نوین) و انقلب سوسیالیستی.
انقلب بورژوا-دموکراتیک انقلبی است که در آن بورژوازی ،طبقه کارگر و طبقه رعیت (دهقانان در روابط تولید
فئودالی) شرکت دارند و رهبری آن با بورژوازی است ،در این انقلب طبقه کارگر و طبقه رعیت به عنوان نیروی
ذخیره بورژوازی شرکت میکنند و پس از پیروزی آن ،دیکتاتوری بورژوازی برقرار میشود ،انقلب بورژوا-دموکراتیک
یا فقط بر علیه فئودالیسم است ،مانند انقلب کبیر فرانسه ،و یا هم بر علیه فئودالیسم و هم بر علیه
امپریالیسم است .مانند انقلب الجزایر که در این صورت رهبری انقلب با یک قسمت از بورژوازی بزرگ و متوسط،
یعنی بورژوازی ملی است و قسمت دیگر از بورژوازی بزرگ و متوسط ،یعنی بورژوازی وابسته ،ضدانقلبی است.
نوع دوم ،انقلب دموکراتیک نوین است .در این انقلب نیز بورژوازی ملی ،خردهبورژوازی ،دهقانان (که ممکن
است رعیت باشند یا خردهبورژوا ولی اگر هم رعیت باشند پس از رفرم ارضی به خردهبورژوا ،نیمهپرولتاریا و
پرولتاریا تجزیه میشوند) و طبقه کارگر شرکت دارند .ولی رهبری انقلب با طبقه کارگر است .این تفاوت
اساسی انقلب بورژوا-دموکراتیک کهن و انقلب دموکراتیک نوین است .در انقلب دموکراتیک نوین ،پس از تصرف
حکومت ،دیکتاتوری خلق ،یعنی دیکتاتوری طبقات انقلبی با رهبری حزب طبقه کارگر تشکیل میشود.
نوع سوم انقلب سوسیالیستی است که در آن فقط طبقه کارگر و اقشار پایین زحمتکشان خردهبورژوا
(نیمهپرولتاریا) به عنوان ارتش ذخیره طبقه کارگر ،شرکت دارند .طبقه کارگر رهبری انقلب را در دست دارد و پس
از تصرف حکومت ،دیکتاتوری پرولتاریا برقرار میشود .در حالیکه چنانکه گفتیم ،در انقلب دموکراتیک نوین ،پس از
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تصرف حکومت ،دیکتاتوری خلق (سه طبقه) با رهبری پرولتاریا برقرار میگردد .الزم به یادآوری است که انقلب
دموکراتیک نوین میتوانند به طور مسالمتآمیز به انقلب سوسیالیستی گذر کند ،بدینترتیب که طبقه کارگر
موضع مسلط را در حکومت دموکراتیک نوین دارد ،با کمک نیمهپرولتاریای شهر و روستا ،از طریق مبارزات
اقتصادی و فرهنگی و نیز اعمال قدرت دولتی ،بورژوازی و خردهبورژوازی را از بین میبرد.
به هرحال ،وجه مشخصه انقلب نوین ،شرکت سه طبقه انقلبی ،یعنی طبقه کارگر ،بورژوازی ملی و
خردهبورژوازی (از جمله دهقانان) در آن ،با رهبری طبقه کارگر و سپس برقراری دیکتاتوری خلق (همان سه
طبقه) باز هم با رهبری طبقه کارگر است .در کشورهای مستعمره و نیمهمستعمره–نیمهفئودال ،انقلب
دموکراتیک نوین بر علیه امپریالیسم و فئودالیسم و احیاناا بقایای بردهداری است ،ولی در کشورهای
سرمایهداری وابسته مانند ایران امروز که فئودالیسم دیگر در آن وجود ندارد ،انقلب دموکراتیک نوین فقط بر علیه
امپریالیسم و نماینده داخلیاش بورژوازی کمپرادور است .در چنین کشورهایی معموال ا بورژوازی ملی خیلی
ضعیف است و هرچه روابط سرمایهداری بسط بیشتری مییابد ،همپای آن بورژوازی ملی نیز رو به سوی نابودی
میرود ،یعنی تمام بورژوازی بزرگ و متوسط جامعه به تدریج به امپریالیسم وابسته میگردد و یا به عبارت دیگر
به بورژوازی کمپرادور و تسلط روزافزون او بر اقتصاد این کشورها میشود ،خردهبورژوازی را روزبهروز در فشار
بیشتری قرار میدهد و هر روز اقشار بیشتری از آن را پرولتریزه میکنند و زمینه مادی انقلب سوسیالیستی
بیشتر فراهم میگردد ،ولی تا زمانی که بورژوازی ملی کمابیش وجود دارد و نیز امکان شرکت بورژوازی ملی و
خردهبورژوازی مرفه در انقلب وجود دارد ،انقلب همچنان از نوع انقلب دموکراتیک نوین است.
آنان که برداشتی دگماتیستی از تجربه انقلب چین دارند ،تصور میکنند که انقلب دموکراتیک نوین حتماا باید بر
علیه اتحاد مشترک امپریالیسم و فئودالیسم باشد و کار اساسی آن برای دهقانان ،نخست تقلیل بهره مالکانه و
سپس تقسیم زمینهای فئودالها بین دهقانان است .آنان وجود فئودالیسم را شرط الزم انقلب دموکراتیک نوین
میدانند .باید بگوییم که لزوماا چنین نیست و انقلب دموکراتیک نوین در کشورهای سرمایهداری وابستهای هم
که فئودالیسم ،در آنها دیگر وجود ندارد میتواند رخ بدهد .در این کشورها انقلب دموکراتیک نوین صرفاا بر علیه
امپریالیسم است .زیرا وجه مشخصه انقلب دموکراتیک نوین ،چنانکه گفتیم ،شرکت سه طبقه (طبقه کارگر،
خردهبورژوازی و بورژوازی ملی) در انقلب و برقراری دیکتاتوری سه طبقه با رهبری طبقه کارگر است نه مبارزه با
فئودالیسم .تقلیل بهره مالکانه و تقسیم زمین بین دهقانان هم در واقع شکلی از تأمین منافع خردهبورژوازی
دهقانی است .تأمین منافع خردهبورژوازی دهقانی میتواند به صورت دیگری هم باشد ،مانند مبارزه برای
نپرداختن اقساط و بدهیهای دولتی به وسیله دهقانان ،قطع استثمار بورژوازی کمپرادور و بورژوازی بوروکراتیک
از دهقانان و سرانجام در مواردی مصادره زمین و وسایل تولید کشاورزی سرمایهداران خائن و بورژواکمپرادورهای
روستا به نفع دهقانان (در موارد کلی این مصادره مستقیماا به نفع تمام خلق انجام میگیرد) به هر حال این
مسئلهای است که در جای دیگر باید به طور مشخص به آن پرداخت .فعل ا فقط این را میخواهیم بگوییم که
خصلت یک انقلب را ترکیب طبقات شرکتکننده در آن و سپس ترکیب طبقاتی حکومت حاصل از آن ،تعیین
میکند .چنانکه لنین در مورد انقلب بورژوا دموکراتیک روسیه میگوید:
«یکی از نمودارهای جنبه بورژوازی انقلب دموکراتیک آن است که یک سلسله از طبقات ،گروهها و
قشرهای اجتماعی که کامل ا طرفدار مالکیت خصوصی و اقتصاد کاالیی هستند و توانایی خروج از این
چهار دیوار را ندارند ،به حکم شرایط محیط به بیهودگی حکومت مطلقه و به طور کلی تمام رژیم سرواژ
معترف شده و به شعار آزادی میپیوندند.».

3

 )۱لنین" .دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقالب دمکراتیک" منتخب آثار .جلد .۱ق  ،۱ص۱۵۹
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چنانکه میبینیم ،لنین وجه مشخصه انقلب بورژوا-دموکراتیک را شرکت "یک سلسله از طبقات ،گروهها و
قشرهای اجتماعی که کامل ا طرفدار مالکیت خصوصی و اقتصاد کاالیی هستند و توانایی خروج از آن را ندارند" در
انقلب دانسته است و بعد وجود "حکومت مطلقه و به طور کلی تمام رژیم سرواژ" یا روابط تولید فئودالی ،علت
شرکت گروهها و طبقات یادشده در انقلب دانسته .به عبارت دیگر وجود "رژیم سرواژ" یا روابط تولید فئودالی،
علت شرکت گروهها و طبقات یادشده در انقلب و در نتیجه علت انقلب بورژوا–دموکراتیک میتواند باشد .ولی
وجه مشخصه انقلب بورژوا-دمکراتیک نیست .در شرایط کشور ما که روابط تولید فئودالی وجود ندارد ،ستم
امپریالیستی میتواند سبب شرکت "یک سلسله از طبقات ،گروهها و قشرهای اجتماعی که کامل ا طرفدار
مالکیت خصوصی و اقتصاد کاالیی هستند و توانایی خروج از آن را ندارند" در انقلب بشود .این بدانجهت است که
امپریالیسم و فئودالیسم هر دو در مقابل اقشار و طبقات یادشده ،اگر چه با وسایل متفاوت ولی عمل مساوی
انجام میدهند و آن اعمال فشار اقتصادی و مانع شدن در راه رشد و توسعه منافع اقشار و طبقات یاد شده
است .پس تعجبی ندارد اگر این هر دو (امپریالیسم و فئودالیسم) هریک به تنهایی و یا مشترکاا بتوانند سبب
انقلب بورژوا-دموکراتیک شوند ،زیرا که انقلب بورژواـ دموکراتیک برای از میان برداشتن این اعمال فشار اقتصادی
و موانع رشد و توسعه منافع است .انقلب بورژوا–دموکراتیک ،بسته به وجود فئودالیسم و امپریالیسم ،هم
میتوان د جنبه ضدفئودالی و هم جنبه ملی و هم هر دو جنبه را داشته باشد ولی در صورت وجود امپریالیسم،
جنبه ملی آن اساسی و تعیینکننده است و جنبه ضدفئودالی آن ،اگر وجود داشته باشد ،فرعی و وابسته به
جنبه ملی است.
مبتنی بر حرف یادشده لنین ،ما در مورد انقلب دموکراتیک نوین که شکل ویژهای از انقلب بورژوا-دموکراتیک
است (انقلب بورژوا–دموکراتیکی است که رهبری آن با طبقه کارگر است) میتوانیم بگوییم" :یکی از نمودارهای
جنبه بورژوازی" "انقلب دموکراتیک نوین" آن است که یک سلسله از طبقات ،گروهها و قشرهای اجتماغی که
کامل ا طرفدار مالکیت خصوصی و اقتصاد کاالیی هستند و توانایی خروج از این چهار دیوار را ندارند ،به حکم
"شرایط محیط" و برای مبارزه با سلطه امپریالیسم و یا برای مبارزه با سلطه مشترک امپریالیسم و فئودالیسم،
به شعار آزادی ملی ،که در تحت رهبری طبقه کارگر عنوان میشود میپیوندند.
باری ،اکنون ببینیم انقلب کشور ما چگونه انقلبی است ،متأسفانه در این مرحله از جنبش تعیین دقیق مرحله
انقلب ایران امکان پذیر نیست زیرا در ایران کنونی پروسه رشد بورژوازی کمپرادور ،جاری شدن سیل سرمایههای
خارجی را به کشور و در مقابل نابودی تدریجی و در عین حال سریع بورژوازی ملی ،فقیرتر شدن روزافزون
خردهبورژوازی و رشد طبقه کارگر و نیمهپرولتاریا به شدت در جریان است ،هر روز که میگذرد زمینه مادی انقلب
سوسیالیستی در کشور ما بیشتر فراهم میگردد و چون دورنمای رشد مبارزات انقلبی خلق و تصرف قدرت
دقیقاا روشن نیست ،بدین جهت نمیتوان مرحله انقلب ایران را به دقت و قاطعیت روشن ساخت .ولی اگر بر
اساس شرایط اقتصادی–اجتماعی موجود ایران قضاوت کنیم ،میتوانیم بگوییم که انقلب ما هنوز انقلب
دموکراتیک نوین است ،زیرا هنوز هم امکان شرکت خردهبورژوازی و بورژوازی ملی در انقلب وجود دارد .به شرح
بیشتر این مطلب بپردازیم:
طبقات اجتماعی جامعه کنونی ما ،یکی طبقه کارگر است که بیشتر از یکچهارم جمعیت کشور ما را تشکیل
میدهد ،زیرا در حدود  1میلیون نفر کارگر داریم که با افراد خانوادههای خود بیش از  3میلیون نفر میشوند ،یکی
دیگر نیمهپرولتاریا و اقشار فقیر خردهبورژوازی است .اینان که اکثریت جمعیت کشور ما را تشکیل میدهند،
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ارتش ذخیره پرولتاریا در انقلب ایران هستند .اینان تا آخر انقلبی هستند و دوش به دوش پرولتاریا انقلب
سوسیالیستی را نیز به ثمر خواهند رساند .بخش عمده نیمهپرولتاریای ایران در روستا سکونت دارد .از  ۳میلیون
خانوار روستایی ایران ،بیش از  1میلیون خانوار خوشنشین ،یعنی روستاییان بیزمینی هستند که البته ممکن
است هر کدام یک یا چند بز داشته باشند و یا زنشان در خانه گلیمی هم ببافد ،ولی منبع اصلی در آمدشان از
فروش نیروی کار است ،در اینجا برای جلوگیری از سوءتفاهم ،الزم به یادآوری است که اینان با دهقانان بی زمین
چین قبل از انقلب و یا "تادین" های ویتنام بهکلی متفاوتند .در چین قبل از انقلب  ۱۷درصد و در ویتنام قبل از
انقلب در حدود  32- ۱2درصد دهقانان بی زمین بودند .ولی اینان رعیت بودند ،یعنی زمین ارباب براساس نسق
در دستشان بود و در عوض بهره مالکانه میپرداختند (روابط تولید فئودالی) ،ولی روستاییان بی زمین ایران اصل ا
دهقان نیستند ،آنان یک نیمهپرولتاریای آوارهاند که دربهدر برای فروش کار خود به اینطرف و آنطرف میدوند و
اغلب کاری هم که پیدا میکنند ،کار کشاورزی نیست .در حدود یک ملیون خانوار دیگر از روستاییان ایران
دهقانان خیلی کمزمین هستند .اینان نیز جزو نیمهپرولتاریای روستاهای ایران میباشند ،زیرا آنها نیز مجبورند
عمدتاا با فروش نیروی کار گذران کنند .این  8میلیون خانوار که با افراد خانوادههای خود  3۷میلیون از جمعیت
کشور ما را تشکیل میدهند (میانگین تعداد افراد خانوارهای روستایی  ۷نفر فرض شده) همه نیمهپرولتاریای
روستاهای ایران نیست ،باید فرزندان بیکار دهقانان میانهحال و مرفه را هم به آنان اضافه کرد .بسیاری از این
جوانان از خانواده خود بریدهاند و در جستجوی کار آواره شهر و دیارند .نیمهپرولتاریای شهر را نیز باید بر این عده
افزود که متأسفانه تخمین آن فعل ا برای ما مقدور نیست .با این حال ،اگر نیمهپرولتاریای شهرهای ایران را هم به
طور کلی به حساب نیاوریم ،باز بیش از دو سوم جمعیت کشور ما را پرولتاریا و نیمه پرولتاریا تشکیل میدهد.
اینان نیروهای عظیم انقلب سوسیالیستی ایران هستند که نخست در حکم لشکر پیشقدم ،انقلب دموکراتیک
نوین ایران را به ثمر خواهند رساند .علوه بر نیروی عظیم پرولتاریا و نیمهپرلتاریا ،خردهبورژوازی شهر و روستای
ایران نیز نیروی قابل توجهی است که تحت فشار امپریالیسم قرار دارد و هر روز اقشار بیشتری از آن پرولتریزه
میگردند .اینان جزو نیروهای انقلب دموکراتیک نوین ایرانند .آخرین قسمت نیروی انقلب دموکراتیک نوین ایران
بورژوازی ملی است که خیلی ضعیف است و رو به سوی نابودی است .کار افراد این طبقه معموال ا یا به
ورشکستگی میکشد و یا وابستگی به امپریالیسم و پیوستن به بورژوازی کمپرادور .بخش بزرگی از بورژوازی
ملی ایران در روستاها قرار دارد (کوالکها و مالکان کوچک بورژواشده) .تضاد اینان با دهقانان و به ویژه تضاد
شدیدشان با نیمهپرولتاریای روستا ،مسئله قابلتوجهی است که اسلوب حل آن ارتباط با مسئله مرحله انقلب
ایران دارد.
باری ،این وضع کنونی جامعه ایران است ،ولی چنانکه گفتیم هر لحظه سیل سرمایههای امپریالیستی بیشتر به
کشور ما سرازیر میگردد و بورژوازی کمپرادور رشد و گسترش بیشتری پیدا میکند و در نتیجه ،زمینه مادی
انقلب سوسیالیستی در کشور ما فراهمتر میگردد و به قول رفیق احمدزاده عناصر سوسیالیستی انقلب
اهمیت بیشتری پیدا کرده ،مبارزه با سلطه سرمایه جهانی بیشتر به مبارزه با خود سرمایه مبدل میشود .با
اینحال هنوز هم به علت امکان شرکت بورژوازی ملی و خردهبورژوازی در انقلب ،انقلب ایران از نوع انقلب
دموکراتیک نوین است که منجر به دیکتاتوری سه طبقه با رهبری طبقه کارگر خواهد شد ،منتها چنانکه باز هم
تذکر داده ایم باید به یاد داشت که انقلب دموکراتیک نوین ما نوع جدیدی از انقلب دمکراتیک نوین است که با
انقلب دموکراتیک نوین چین دارای دو تفاوت عمده است :یکی اینکه در انقلب دموکراتیک نوین چین ،طبقات
انقلبی با فئودالیسم و امپریالیسم روبرو بودند ،در حالیکه در انقلب دموکراتیک نوین نوع جدید ،ما دیگر با
فئودالیسم روبرو نیستیم و فقط با امپریالیسم و نماینده داخلیاش بورژوازی کمپرادور روبهرو هستیم ،یعنی
انقلب دموکراتیک نوین ما جنبه ضدفئودالی ندارد .یکی دیگر اینکه در طبقات انقلبی چین که دیکتاتوری خلق را
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تشکیل دادند ،بورژوازی ملی نیرومند و انقلبی چین شرکت داشت ،در حالیکه در کشور ما بورژوازی ملی خیلی
ضعیف است و در نتیجه انقلب دموکراتیک نوین ما به انقلب سوسیالیستی نزدیکتر است و دیکتاتوری خلق در
انقلب دموکراتیک نوین ما ،زودتر میتواند به دیکتاتوری پرولتاریا تبدیل شود.
اما مخالفان نظریات رفیق در مورد مرحله انقلب ،در اینباره چه میگویند ،آنها چون در خارج نشستهاند و از
جامعه بیخبرند ،میخواهند صرفاا با خواندن کتاب "درباره دموکراسی نوین" رفیق مائو همه مسایل انقلب ایران را
حل کنند .البته خواندن کتاب "دموکراسی نوین" رفیق مائو برای هر فرد انقلبیای الزم است و برای حل مسئله
مرحله انقلب ایران حتماا باید آنرا خواند ،ولی خواندن این کتاب به تنهایی مسئله ما را حل نمیکند .ما باید برای
حل مسئله مرحله انقلب خود به مطالعه جامعه زنده و رشدیابنده خود نیز بپردازیم .تا روزی که ضرورت انقلب
وجود دارد ،قوانین انقلب هم تکامل پیدا میکنند ،منتها این قوانین جدیدی که کشف میشوند بیشتر قوانین
خاص انقلب هستند و یا فقط برای دستهای از کشورها و در مورد مسایلی مشخص شکل عام دارند ،قوانین
عام و جهانشمول انقلب دیگر اکنون همه کشف شده است و دیگر قوانین جهانشمول دیگری برای انقلب کشف
نخواهد شد .به این دلیل است که اصول جهانشمول مارکسیسم-لنینیسم اصول مطلق و خدشهناپذیر انقلب
است که برای هر کشوری البته تکامل خواهد یافت ولی هرگز اصول آن نفی نخواهد شد.
 -3در مورد تئوری و کار تئوریک
رفیق احمدزاده در حالی که خود بر لزوم تئوری انقلبی تاکید دارد و در جایی بدرستی میگوید:
«خلصه این عمل است که باالخره صحت و یا سقم تئوری ما را تأیید میکند .اما بهرحال ما ناچاریم عمل
خود را با جمعبندی تئوریها و تجربیات پیشین آغاز کنیم».
و در جای دیگر میگوید:
«مسلماا نیاز به تئوری عام و خاص انقلب کمتر نشده است».
ولی بر آنان که میخواهند در اتاقهای دربسته بنشینند و صرفاا با مطالعه کتابی خود را گویا "لنین" کنند میتازد
و لزوم عمل را به آنها تأکید میکند .رفیق میگوید که هرچه نهضت کمونیستی جهانی پیشتر میرود از
اهمیت مبارزه تئوریک (توجه شود ،اهمیت مبارزه تئوریک ،نه اهمیت خود تئوری) و اقتصادی کاسته میشود .و
به اهمیت مبارزه مستقیماا سیاسی افزوده میگردد .سپس رفیق از کتابهای کاپیتال ،آنتی دورینگ ،چه باید
کرد و دموکراسی نوین به ترتیب زمان پیداییشان یاد میکند و میگوید نگاهی به این اسناد نشان میدهد که
چگونه روزبهروز از اهمیت کار تئوریک کاسته شده و بر اهمیت کار سیاسی–عملی افزوده گردیده ،منظور رفیق
این است که وقتی به مطالب این کتابها به ترتیب یاد شده نگاه میکنیم ،میبینیم که از مسایل خیلی کلی و
زیربنایی شروع میشود (کاپیتال) و به مسایلی که مستقیماا به سیاست عملی مربوط است (دموکراسی
نوین) ختم میگردد .این سخن رفیق وقتی روشن میشود که بدانیم مارکس در حدود ۳2سال ،یعنی از اواسط
سالهای  ۳2قرن نوزدهم تا هنگام مرگش در سال  3338به تناوب روی کاپیتال کار کرده است تا شیوه تولید
سرمایهداری را تحلیل کند .پس از مرگ مارکس هم انگلس سالها روی جلد دوم و به ویژه سوم کاپیتال کار
کرده ،به طوری که جلد سوم  33سال پس از مرگ مارکس آماده چاپ شد.
گفته های رفیق در مورد کم شدن اهمیت کار تئوریک در مبارزه انقلبی ،از قرار معلوم تمام کسانی را که در خانه
خود تمرین تئوریسین شدن میکنند ،رنجانده است .همه تئوریسینهای بیعمل ،حرف رفیق را بدون اینکه آن را
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فهمیده باشند گرفتهاند و با تأکید های ماهرانه بر روی کلمات و ماستمالی کردن رندانه مفهوم اصلی گفته
رفیق ،چنین نتیجه گرفتهاند که گویا او لزوم و اهمیت تئوری را برای انقلب نفی کرده است .در حالیکه
بههیچوجه چنین نیست و رفیق نه تنها دقیقاا بر لزوم تئوری برای انقلب واقف است ،بلکه او سراسر زندگی
سیاسی اش در تلش دست یافتن بر تئوری انقلب ایران بوده است ،رفیق همراه با رفقای همگروهش نخست با
کار تحقیقی–مطالعاتی شروع به فعالیت سیاسی کردهاند و سرانجام تئوری نوین جنبش کمونیستی را در مورد
ضرورت مبارزه مسلحانه برای گروهها و سازمانهای انقلبی که نقطه عطفی در تاریخ تاکتیکهای مبارزه انقلبی
خلق ما است هم او جمعبندی کرده و خلصه خود در کتابش پس از تاختن به دبره که اهمیت تئوری را دستکم
میگیرد ،بارها لزوم تئوری را برای انقلب یادآور شده .منتها منظور رفیق این است که اهمیت کار تئوریک و مبارزه
تئوریک کم شده نه آینکه اهمیت خود تئوری .اکنون دانستن تئوری "ارزش اضافی" مارکس الزم است .ولی دیگر
جدال علمی بر سر آن نه الزم است و نه خودبهخود پیش میآید .دیگر این مسایل کلی ،حل شده است .اکنون
دیگر قوانین کلی و عام جهانبینی مارکسیسم-لنینیسم و قوانین کلی و عام انقلب کشف شده و کار تئوریک
اساساا دیگر در جهت قوانین خاص انقلب و تلش برای تطبیق قوانین عام با شرایط خاص خواهد بود و این طبعاا
به وقت و کار خیلی کمتری نیاز دارد.
البته الزم به یادآ وری است که از اهمیت کار تئوریک برای توسعه و تکامل مارکسیسم در زمینه علوم طبیعی و
اجتماعی به طور کلی ،بههیچ وجه کاسته نشده ،بلکه از اهمیت کار تئوریک برای انقلبیون کاسته شده ،زیرا
ادامه کار تئوریک زیربنای مارکس و انگلس ،اکنون دارد به وسیله بسیاری از دانشمندان مارکسیستی که در
صفوف انقلبیون نیستند با وسعتی همهجانبه انجام میگیرد .اگر "جنبش کمونیستی" را چنان وسیع فرض کنیم
که شامل اوپارین ،پروشفسکی و گوردن چایلد هم بشود که در این صورت باید گفت اهمیت کار تئوریک
صدچندان شده است که در زمان مارکس و انگلس بود ،مارکس باید آرزو میکرد که در تحلیل مارکسیستی تاریخ
آسیای میانه به اندازه بارتولد و در شناخت عملی به اندازه بلیایف تسلط داشت .اما اگر منظور از جنبش
کمونیستی نیروهای انقلبیای است که مستقیماا به مبارزه عملی–سیاسی میپردازند که در این صورت
اهمیت کار تئوریک کم شده است و خیلی هم کم شده است .اکنون با اطمینان کامل میتوان پیشبینی کرد که
در جریان انقلب ایران کسی به اهمیت مارکس ظهور نخواهد کرد ،زیرا چنانکه گفتیم اصول کلی و عام انقلب
روشن است و اکنون سخن بر سر تطبیق این قوانین عام با شرایط خاص و کشف قوانین خاص انقلب ایران
است .کشف قوانین خاص انقلب ایران هم دارای چنان اهمیتی نیست که بتواند خالق مارکس دیگری شود.
امروز دیگر یک تلش عظیم و نوشتن کتابهای چندین هزار صفحهای برای اثبات اصول ماتریالیسم دیالکتیک ،یا
ماتریالیسم تاریخی و یا لزوم دیکتاتوری پرولتاریا الزم نیست .این اصول دیگر اثبات شدهاند و اکنون میتوان آنها
را با چند کتاب کوچک تعلیماتی یاد گرفت یا یاد داد و حداکثر این است که خود آثار کلسیک مارکسیسم-
لنینیسم را خواند ،ولی دیگر کار تئوریک عظیمی را که شده و مطالعات و جدالهای تئوریکی که به وجود آمده تا
کتاب کاپیتال نوشته شده است ،اساساا نه الزم است و نه خودبهخود پیش میآید .پس اهمیت خود تئوری
بههیچوجه کم نشده ،ولی اهمیت کار تئوریک کم شده ،زیرا که خود تئوری دیگر وجود دارد و دسترسی به آن
کار زیادی الزم ندارد .مثل ا ما برای انقلب در ایران میتوانیم به سادگی قوانین عام انقلب را که همگی
تدوینشده هستند بیاموزیم .این قوانین عام با کار تئوریک صدها و هزارها تئوریسین تدوین شده ،ولی دیگر برای
آموزش آنها این همه کار الزم نیست .اکنون دیگر حتی در کتابهای علمی نیز قوانین عام مارکسیسم–
لنینیسم وجود دارد و حتی در بعضی دانشگاههای بورژوازی نیز ماتریالیسم تاریخی و ارزش اضافی را به
دانشجویان میآموزند .کار تئوریک ما اکنون فقط محدود میشود به تطبیق قوانین عام انقلب با شرایط خاص و
کشف قوانین خاص انقلب ایران.
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اما ایرادگیران فقط آنچه را که برای سفسطهبازی خود الزم دانستهاند ،دیدهاند .ایرادگیران هیچگونه تلشی برای
فهمیدن گفته رفیق نکردهاند ،آنها به محض اینکه دیدهاند رفیق لزوم عمل را تذکر داده و در نتیجه این تذکر را با
زندگی خود در تضاد دیدهاند ،سعی کردهاند که با هر تشبثی که شده بر آن بتازند و در این کار بیش از هر چیز از
تأکید روی کلمات استفاده کردهاند .مثل ا در جایی ،رفیق احمدزاده ،به کسانی که میگویند "ما احتیاج به
تئوریسینهایی چون لنین داریم" انتقاد میکند .اینان بدون اینکه ذرهای از معنی این انتقاد را بفهمند ،بر او
میتازند و میگویند" :آری ،ما به تئوریسینی مانند لنین نیاز داریم" .مثل اینکه لنین کاال است که آنها هوس
خریدن و در اختیار داشتن آن را میکنند و روشن است که این حرف مبتذل متافیزیکی است .آخر مگر ممکن
است که انقلب ایران بتواند کسی مانند لنین خلق کند؟ لنین حاصل مرحله مشخصی از رشد و تکامل جنبش
کمونیستی بینالمللی است .جنبش کمونیستی بینالمللی اکنون دیگر لنین را دارد و نیازی نیست که دوباره آن
را خلق کند .جنبش کمونیستی کنونی کسانی را که نیاز دارد خلق میکند .نه لنینی دیگر را .لنین را مسایلی
به وجود آورد که باید حل میشد .مگر اکنون چه مسایلی در پیش پای جنبش کمونیستی جهانی وجود دارد که
نیاز به لنین دیگری داشته باشد .تازه چه دلیلی دارد که این لنین در ایران ظهور کند؟ فرض کنیم مسایلی که
بتواند خالق لنین دیگری باشد در جنبش کمونیستی جهانی وجود داشته باشد ،مثل ا مسایل مربوط به لزوم
ایجاد وحدت در جنبش کمونیستی و غیره .بسیار خوب ،چرا باید گره این مسایل در ایران گشوده شود؟ آیا این
محاسبات همه انجام گرفته است و احساس لزوم به وجود لنین طبق این محاسبات است ،یا لنین خواستن فقط
یک هوس است ،یا کسانی در اتاق در بسته دارند تمرین لنین شدن میکنند و حاال میخواهند خلیق را برای
ظهور خودشان آماده کنند؟
رفیق احمدزاده در رابطه با کم شدن اهمیت کار تئوریک در جایی گفته است:
«آیا این امر نمیرساند که ما بیش از هر وقت به پراتیسین احتیاج داریم تا تئوریسین؟»
روشن است که اگر مفاهیم تئوریسین و پراتیسین را مطلق کنیم و مثل ا بگوییم کسی پراتیسین است که تئوری
ندارد ،آنوقت این حرف رفیق غلط است اما آیا باید مطالب را بدینصورت تجریدی فهمید و مانند ملنقطی روی
کلمات تاکید کرده یا اینکه باید هر سخنی را در ارتباط با واقعیت مطرح شده بررسی کرد؟ در شرایطی که رفیق
احمدزاده این حرف را زده است ،جنبش کمونیستی ایران عبارت بود از یکدسته سازمانهای مارکسیستی–
لنینیستی خارج از کشور ،به اضافه گروهها و محفلهای پراکنده داخلی که ،کارشان از بحث و گفتگو ،و برای
سازمانها و محافل خارج از کشور حداکثر از انتشار نوشتهها و آثاری در حد روشنفکران تجاوز نمیکرد ،از سویی
کیفیت عملی هم که باید انجام میگرفت روشن بود :یافتن ارتباط ارگانیک با تودهها از طریق رفتن به میان آنان.
عدهای که صمیمانه و صادقانه در صدد رفتن بین تودهها بودند ،یا شکستخورده بودند ،و تجربیاتی برای بقیه
آفریده بودند و یا به این نتیجه رسیده بودند که باید در پناه مبارزه مسلحانه با تودهها ارتباط ارگانیک پیدا کرد .عده
بسیار زیادی هم فقط با حرف "رفتن در بین تودهها" دهان خودشان را شیرین میکردند و اصل ا در پی این کار
نبودند ،در چنین شرایطی رفیق احمدزاده میخواهد بگوید که مسئله بغرنجی که حل آن به یک تسلط وسیع
تئوریک (تئوریسین بودن) نیاز داشته باشد مطرح نیست ،برنامه عملی که باید انجام شود به هر حال روشن
است ،یا کسی معتقد به مبارزه مسلحانه است و یا معتقد است که میتوان بدون مبارزه مسلحانه در تودهها
نفوذ کرد .در هر دو صورت باید عمل کرد و ما به پراتیسین نیاز داریم .مسلم است که این پراتیسین نباید کسی
باشد که از تئوری بیخبر است و یا خودبهخود و ماجراجویانه عمل میکند و یا آلت دست دیگران است .هر
کسی باید به آنچه که معتقد است عمل کند و این باالخره با آگاهی تئوریک ملزمه دارد.
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به هر حال" ،تئوریسین" و "پراتیسین" دو مفهوم مطلق نیست که در مقابل هم قرار داشته باشند و یکی دیگری
را نفی کند .این دو مفهوم مانند هر مفهوم دیگری نسبی هستند .اگر در روسیه برای تشکیل یک سازمان
انقلبی مارکسیستی شخصی مانند پلخانف الزم بود تا بتواند در گیرودار یک مبارزه تئوریک با نارودنیکها سازمان
خود را تثبیت کند و به پیش ببرد ،کسی الزم بود که بتواند مسئله تئوریک "نقش شخصیت در تاریخ" را حل کند و
تازه این شخص هم بتنهایی قادر به این کار نبود و لنینی الزم بود تا نارودنیکها را از نظر تئوریک کامل ا شکست
دهد ،در شرایط امروزی جهان به چنین اشخاصی نیاز مبرم وجود ندارد .مثل ا در کشور ما ،مارکسیسم–لنینیسم
بدون وجود کسانی چون پلخانف به اندازه کافی در بین روشنفکران انقلبی و عناصر آگاه رواج یافته است ،بردن
آن هم به میان تودهها بیش از هر چیز به عمل نیاز دارد .کسی هم که به این عمل دست میزند ممکن است
یکهزارم پلخانف هم دانش نداشته باشد ،ولی راه برایش از او روشنتر است .زیرا که پلخانف فقط مارکس و
انگلس را داشت ،ولی ما لنین هم داریم .استالین ،مائو ،هو شی مین و جیاپ را هم داریم .او باید بسیاری از
مسایل عام فلسفی ،اجتماعی و اقتصادی را خود حل میکرد ،ولی انقلبی زمان ما برایش حتی بسیاری از
مسایل خاص هم حل شده است .پس وقتی رفیق میگوید در شرایط کنونی جهان ،ما بیشتر به ،پراتیسین نیاز
داریم ،مقایسه مراحل تاریخی تکامل مارکسیسم-لنینیسم را در نظر دارد و مفهوم "پراتیسین" هم برایش یک
مفهوم نسبی و تاریخی است .این واژه مبین شکل کار و عمل است نه مبین سطح آگاهی ،ما باید در پرورش
خود به نیازهای شرایط اجتماعی توجه کنیم ،نه اینکه از خود یک کاالی "همیشه مرغوب" بسازیم .مبارزه
انقلبی در زمان ما دیگر نیاز به این ندارد که کسی بنشیند و سالها مانند انگلس در زمینه بیولوژی کار کند ،این
کار را اوپارین دارد برایمان انجام میدهد و انقلب جهانی اکنون به مرحله عمل انقلبی رسیده است و این
مسئله اکنون برای ما مطرح نیست که آیا فرمول ارزش اضافی درست است یا نه ،این مسئله مطرح است که
سازمان انقلبی در شرایط امروزی ما چگونه باید در تودهها نفوذ کند .اگر هم تئوری انقلب باید تکامل پیدا کند،
صرفاا در این زمینه است و میبینیم کسی که مشخصاا به این مسئله پرداخته است ،همانهایی هستند که نام
پراتیسین بر خود نهادهاند .تاریخ هر زمان چیزی را میطلبد و در هر دورهای شکل مشخصی از مبارزه در دستور
روز قرار میگیرد .برای روشن شدن این قضیه بهتر است دورهای از تاریخ تکامل مارکسیسم را در نظر بگیریم که
شرایط آن از این نظر ،مخالف شرایط امروزی ما بوده است و بعد آن را با شرایط امروزی جهان مقایسه کنیم .در
سال  33۱3کمون پاریس پس از دو ماه پایداری شکست خورد .کارگران پاریس با عزم انقلبی خویش حکومت را
به دست آورده بودند ،ولی دانش و تجربه الزم را برای نگهداری آن نداشتند ،در نتیجه کمون پاریس دچار شکست
شد و ارتجاع حکومت را از دست کارگران خارج ساخت 1.طبیعی بود .تاریخ فرمان شکست کمون پاریس را صادر
کرد ،زیرا هنوز مارکسیسم – لنینیسم وجود نداشت .زیرا هنوز حزب پرولتری وجود نداشت و چنین حزبی نیز
بدون تئوری غنی مارکسیسم -لنینیسم نمیتوانست به وجود بیاید .در این شرایط مشخص تاریخی ،جنبش
پرولتری نیاز به تئوریسین داشت ،میبایست آثار اپورتونیستی و ضدانقلبی کائوتسکی32ها و آکسلرودها هم
نوشته میشد و به آنها جواب هم داده میشد.

33

چنین بود که عظیمترین نبرد اندیشههای انقلبی تاریخ

درگرفت ،اما به حکم ضرورت تاریخ ،نه بنا بر هوس این و آنکه "آری ما به تئوریسنی مانند لنین نیاز داریم" .نیمه
دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دوران این نبرد عظیم اندیشهها بود ،نبردی که در تاریخ نظیر آن سابقه
نداشته است .در چنین دورانی بود که مارکسیسم-لنینیسم زاده شد .اما شرایط کنونی جهان را در نظر بگیریم:
اکنون دیگر قوانین عام انقلب کشف و تدوین شده است و آموختن آن کاری نه تنها امکانپذیر بلکه به سادگی
 )۲تجربه کمون پاریس خود دلیل روشنی بر این مدعا است که طبقه کارگر ممکن است بدون داشتن یک حزب مارکسیستی -لنینیستتی حکومتت را بتوانتد بته دستت
بیاورد ولی قادر به حفظ آن نیست.
 )۱۱صرف نظر از آثار انقالبی دوران قبل از ارتدادش
 )۱۱لنین خود در جایی اشاره مختصری به این موضوع دارد؛ منتخب آثار جلد  ،۹قسمت  ،۱صفحه )۵۲
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امکانپذیر است .کشف قوانین خاص این یا آن جامعه هم علوه بر آموزش مارکسیسم-لنینیسم به صداقت در
آموزش و برخورد با مسایل و شرکت در عمل نیاز دارد .اکنون که هیچیک از اپورتونیستهای رنگارنگ علناا قادر به
نفی مارکسیسم–لنینیسم نیستند ،همه زیر آن را امضاء میکنند و مارکش را بر سینه میزنند ،چیزی که
تعیینکننده است ،صداقت در آموزش و برخورد با مسایل و شرکت در عمل است .آری در شرایط کنونی ما
درسهایمان را به خوبی بلدیم ،میدانیم که باید به نشر افکار کمونیستی پرداخت .میدانیم که باید جنبش
کمونیستی با جنبش خودبهخودی تودهها تلفیق شود و میدانیم که حزب طبقه کارگر را باید از اتحاد سازمانهای
مارکسیستی – لنینیستی مرتبط با تودهها تشکیل داد .حال باید عمل کرد و مشکلت عملی کار را دریافت .حال
به کسی نیاز داریم که عمل کند .اگر چنین کسی را میگویید نباید "پراتیسین " نامید و از این کلمه یک مفهوم
مطلق عمل کننده نادان را در نظر دارید ،مانعی ندارد کلمه دیگری به جایش بگذارید ،ولی اصل مسئله را لطفاا
ماستمالی نکنید ،از اطاقتان باید بیرون بیایید ،حال اگر می خواهید کتابتان را هم همراهتان بیاورید نه تنها
مانعی ندارد ،بلکه الزم است و ما هم چیزی خلف این نمیگوییم.
جالب است که یک گروه از مارکسیست – لنینیستهای خارج از کشور در جواب سخن یاد شده رفیق گفتهاند:
«ما پراتیسین های زیادی همیشه داشتهایم و خواهیم داشت .تمام جنبش بزرگ تودهای ما در دوران
31ساله مبارزات بعد از شهریور  ،12جنبش پراتیسینها بود .و حال آنکه از لحاظ تئوریسین واقعاا حسابی
سخت در مضیقه بودیم .در آن هنگام همیشه گفته میشد ،عمل! و دیدیم چه بلیی بر سر آن آمد.
امروز ،نیز از یکسوی دیگر ،خواهیم دید که این شعار چه نتیجهای عملی خواهد داد.».
گویا چون "عمل" در آن دوره  31ساله بدنام شده است ،باید آن را برای همیشه کنار گذاشت و با تمسخر از آن
حرف زد .باید بگوییم که این دوره 31ساله سپری شده است ،اکنون ما در دوره دیگری هستیم ،در آن دوره خط
مشی حزب توده و جبهه ملی و خرده خطمشیهای شناختهشده دیگری وجود داشت و شعار "عمل" به معنی
دعوت به اطاعت کورکورانه از این خطمشیها بود .اکنون دیگر آن شرایط وجود ندارد .آن راهها و خطمشیها
شناخته شده است و دیگر هواداری ندارد .درباره "رویزیونیسم خروشچفی" هم به اندازه کافی حرف زدهاید ،حال
شعار "عمل" کامل ا به معنای دیگری است .شعار "عمل" در شرایط کنونی به معنی این است که به آنچه
میگویید عمل کنید .ما نمیگوییم عمل مسلحانه بکنید ،به هر عملی که معتقدید دست بزنید .بیایید و تجربه
کنید تا مسئله از نظر تئوریک هم حل شود ،آخر تئوری بدون عمل که تکامل نمییابد .شاید میگویید قبل از
شروع عمل باید مشکلتی را صرفاا در زمینه تئوریک حل کرد ،بسیار خوب این مشکلت را صریحاا مطرح کنید .آری
این مشکلت را به طور جدی مطرح کنید ،ما حتی این را هم به عنوان عمل از شما قبول داریم.
***
باری ،این بود عمده ترین انتقادهایی که از کتاب رفیق احمدزاده و به طور کلی از ما میکنند .وجه مشترک
انتقادهایی که از ما میشود این است که انتقادکنندگان از بحث در روی مسئله اصلی به هر صورت طفره
میروند .گروهی آن را نادیده میگیرند ،گروهی به طور ضمنی به آن اشارهای میکنند و میگذرند و گروهی
هم قضیه را به نحو دیگری استادانه ماستمالی میکنند .مسئله اصلی جنبش کمونیستی ایران در شرایط
کنونی که با وجود و خط مشی ما دقیقاا ارتباط دارد .این است که چگونه باید گروهها و سازمانهای انقلبی با
تودهها ارتباط ارگانیک پیدا کنند .اگر واقعا مخالفان ما حسننیتی دارند ،باید این مسئله را در مرکز بحث قرار دهند
و خط مشی ما را در رابطه با این مسئله مورد بررسی و انتقاد قرار بدهند .اگر راه حل ما را قبول ندارند ،راه حل
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خودشان را به طور مشخص ارائه بدهند و برنامه عمل عرضه کنند .اما متأسفانه این انتظار بیجایی است،
چگونه اینان میتوانند لقمه دندانگیر"تحلیل دبره" را رها سازند و به بررسی مسئلهای بپردازند که عمل در پی
آن است.
برخی میگویند :ما قبول داریم که تحت شرایط مشخصی مبارزه مسلحانه گروهی از انقلبیون حرفهای سبب
برخاستن تودهها میگردد و سازمان مبارزه و از جمله حزب در جریان مبارزه مسلحانه تودهها به وجود میآید،
ولی این فرمول برای همیشه و در هر شرایطی درست نیست .البته ما هم این حرف را قبول داریم ولی
متأسفانه اینان نمیگوی ند چرا این فرمول برای شرایط مشخص امروز ایران درست نیست ،حرف ما این است که
مبارزه مسلحانه انقلبیون حرفهای در شرایط امروز ایران و شرایط مشابه آن درست است ،نه در هر شرایطی.
***
اکنون در حدود چهار سال است که کتاب " مبارزه مسلحانه ؛ هم استراتژی ،هم تاکتیک" نوشته شده ،در این
مدت دیگر مبارزه مسلحانه ،در جامعه تثبیت شده ،بسیاری از انقلبیون صادق به آن پیوستهاند ،روشنفکران
انقلبی و کارگران آگاه دارند میبینند که به جز از طریق عمل مسلحانه ،هیچ حرکت انقلبی دیگری برایشان
ممکن نیست ،تودهها که از میان اپوزیسیون ضدرژیم تنها صدای چریکها را میشنوند ،روزبهروز احساس مَحبت
و احترام عمیقتری نسبت به آنها پیدا میکنند .سازمان ما در این مدت به تجربیات و دستآوردهای زیادی
رسیده و توان پایداری در مقابل یورشهای دشمن را به دست آورده است .تجربیات مبارزه مسلحانه در این
مدت ،درستی خطوط کلی مشی ما را که در کتاب "مبارزه مسلحانه ؛ هم استراتژی ،هم تاکتیک" آمده است
تائید میکنند ،با اینحال وجود اشتباهاتی هم ،چه در نظر و چه در عمل گریزناپذیر بوده است .در شرایط کنونی،
تا آنجا که با خطوط کلی خط مشی سازمان ما ارتباط پیدا میکند ،ما خود چند انتقاد عمده به کتاب "مبارزه
مسلحانه ؛ هم استراتژی ،و هم تاکتیک" و مقدمهای که بعد از رفیق احمدزاده در تیرماه  ۷3بر آن نوشته است
داریم که یک به یک باز میگوییم:
نخست در مورد انتقادهایی که بر مقدمه تیرماه  ۷3وارد است:
 -3در صفحه سیزده و چهارده مقدمه تیرماه  ۷3روی مسئله امکان از بین رفتن گروه زیاد تأکید شده و گفته شده
است که نابودی گروه به معنای نابودی مبارزه مسلحانه نیست و هدف ما گسترش و تداوم مبارزه مسلحانه
است ،نه تثبیت گروه خود .این شعار البته در آنموقع صحیح بوده است ،و ما فقط با تقبل چنین خطری
میتوانستهایم به عمل مسلحانه دست بزنیم .هر گروه یا سازمان دیگری نیز که بخواهد خود به عمل مسلحانه
دست بزند باید چنین خطری را تقبل کند و شرط شروع عمل را اطمینان بر بقای خود نگذارد .اما امروز مسئله از
بین رفتن سازمان ما نه عمل ا دیگر مطرح است و نه دیگر تقبل چنین خطری درست است .میتواند در مقابل
ضربات پلیس به خوبی پایداری کند و دارد به طور پیگیر رشد میکند ،پس امکان نابودی آن یک فرض خیلی بعید
و بلکه محال است .از سوی دیگر سازمان ما دارای تجربیات گرانبهایی است ،قسمت اعظم این تجربیات را فقط
به طور عملی و تشکیلتی میتوان به سایرین منتقل کرد و نه به وسیله نوشته و غیره ،حیثیتی نیز که سازمان
ما در میان تودهها و به ویژه در میان روشنفکران انقلبی و کارگران آگاه به دست آورده است بسیار قابلتوجه
است .بنابراین نباید بگذاریم که سازمانمان از بین برود ،زیرا این امر لطمه شدیدی به جنبش انقلبی خلقمان و
به ویژه به جنبش نوین کمونیستی کشور ما خواهد زد .پس اگر روزی برای ما این شعار صحیح بود که باید خطر
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امکان نابودی گروه را تقبل کرد و "نابودی گروه به معنی نابودی مبارزه مسلحانه نیست" ،امروزبرای ما این شعار
صحیح است که باید برای تثبیت تشکیلت سازمانی خود بکوشیم و نگذاریم که از بین برود ،البته باز هم گروهها
و سازمانهایی که میخواهند مبارزه مسلحانه را تازه آغاز کنند و امکان ارتباطگیری آنها با سازمانهای تثبیت
شده وجود ندارد ،باید همچنان با تقبل خطر امکان نابودی خود به کار آغاز کنند .
 -1در صفحه ده و یازده مقدمه تیرماه  ،۷3در مورد تأثیر مبارزه مسلحانه برروی جنبشهای خودبهخودی تودهها
حرفهایی زده شده که اغراقآمیز است .اساساا مبارزه مسلحانه ما و اعمال خشونت در جنبشهای خودبهخودی
رابطهای عمیقتر از چنین تأثیر یکجانبهای دارد .پیدا شدن عنصر خشونت در مبارزات خودبهخودی تودهها ،ناشی
از مجموعه شرایط موجود جامعه است و به بیان دیگر این امر جزء حرکت طبیعی جامعه است که مبارزه
مسلحانه ما تکاملیافتهترین شکل آن است و البته تأثیر ارشادی نیز بر آن میگذارد .ما به ضرورت برخورد قهرآمیز
با دشمن در نطفهایترین شکل سازمانی خود ،در همان شرایطی رسیدهایم که تودهها به ضرورت اعتراض
خشونتآمیز خود رسیدهاند .مبارزه مسلحانه ما دارای تشکل و سازماندهی است ولی اعتراض خشونتآمیز
خلق نیست .این چیزی است که باید به تودهها منتقل گردد ،اما تأثیر مبارزه مسلحانه ما بر روی خلق اگر چه در
زمینههای مختلفی خواهد بود ،با اینحال ما انتظار نداریم که به صورت جوشش و غلیان قریبالوقوع خلق باشد
و جرقه مبارزه مسلحانه پیشاهنگان انقلب باروت پتانسیل انقلبی تودهها را یکباره منفجر کند .البته روزبهروز
گرایش تودهها به چریکها بیشتر خواهد شد .این گرایش از افسانهسازی درباره چریکها و احساس شگفتی و
احترام در مقابل آن ها آغاز شده است و روزی به حمایت فعال خواهد رسید ،ولی باید به یاد داشته باشیم که
رشد پروسه انقلب از طریق رشد آرام سازمانی مبارزه مسلحانه ،نخست در ارتباط با عناصر آگاه و سپس در
ارتباط ارگانیک با جنبشهای خودبهخودی تودهها خواهد بود .نه از طریق قیام ناگهانی تودهها ،دعوت تودهها به
قیام ،مخصوص مرحله دیگری از رشد جنبش است ،در مرحله کنونی باید نطفههای مبارز آگاه مسلحانه در ارتباط
با تودهها رشد کنند و بعد در مرحلهای وحدت یابند و تشکیل احزاب انقلبی (از جمله طبقه کارگر) و جبهه واحد
مبارزه را بدهند.
دوم در مورد انتقادهایی که به خود کتاب وارد است:
 -3رفیق در توضیح شماره  1آخر کتاب یادآور شده است که:
« اتحاد تمام گروهها و سازمانهای انقلبی و ضدامپریالیستی که مشی مبارزه مسلحانه را ،چه در شهر و
چه در روستا بپذیرند ،امری است بسیار مبرمتر و فوری تر از اتحاد نیروهای پرولتری در چهار چوب حزب
طبقه کارگر ،ایجاد جبهه واحد قبل از ایجاد حزب طبقه کارگر در دستور روز انقلبیون قرار میگیرد.».
و در جای دیگر میگوید:
«حزب طبقه کارگر در بطن جبهه واحد ضدامپریالیستی نطفه میبندد و رشد میکند.».
اعتقادات امروز ما در این باره به صورت دیگر است:
لنین میگوید که یک تشکیلت کمونیستی در نطفهای ترین شکل خود باید دارای استقلل سازمانی و
تشکیلتی باشد .بنابراین سازمان ما که یک سازمان مارکسیستی – لنینیستی است باید در هر گونه وحدت
جبهه ای ،استقلل سازمانی خود را حفظ کند .سازمان ما نطفه حزب طبقه کارگر است و این نطفه اکنون به
وجود آمده است .اما در مورد جبهه ،تجربه به ما نشان داده است که وحدت عمل در شرایط کنونی فقط در حدود
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برخی همکاریها امکانپذیر است و امکان توسعه این همکاریها روزبروز با رشد جنبش و تودهای شدن
سازمانهای پیرو مبارزه مسلحانه ،بیشتر میشود .یعنی درواقع نطفه جبهه واحد هم کمابیش در کنار نطفه حزب
به وجود می آید.
اما در مورد این گفته یادشده رفیق که:
«اتحاد گروهها و سازمانهای انقلبی و ضدامپریالیستی که مشی مبارزه مسلحانه را ،چه در شهر و چه
در روستا بپذیرند امری است بسیار مبرمتر و فوریتر از اتحاد نیروهای پرولتری در چهارچوب حزب طبقه
کارگر.».
برای روشن شدن مسئله ناچار به ذکر مقدماتی هستیم:
طبعاا منظور رفیق از نیروهای پرولتری ،سازمانهای مارکسیستی -لنینیستیای است که تودهای شده باشند و یا
در آستانه این کار باشند .بسیار خوب ،اما آیا سازمانهای مارکسیستی–لنینیستی که به هر دلیل مبارزه
مسلحانه را نمیپذیرند ،میتوانند همچنان مارکسیست – لنینیست باقی بمانند؟ مسلماا نه ،زیرا اگر اینان
تاکتیکهای خود را تصحیح نکنند و به مبارزه مسلحانه دست نزنند ،نمیتوانند با تودهها ارتباط بگیرند و یا در پی
این کار باشند و در نتیجه تاکتیک غلط شان استراتژی آنان را نیز دچار انحراف خواهد ساخت و دیگر ،اگر چه
عنوان خود را هم حفظ کنند ولی نمیتوانند ،مارکسیست -لنینیست باقی بمانند و آنان را نمیتوان "نیروهای
پرولتری" به حساب آورد .پس اتحاد نیروهای پرولتری در چهار چوب حزب طبقه کارگر ،مصداق خاصش در شرایط
ما چنین است:
وحدت سازمانها و گروههای مارکسیستی – لنینیستی که مشی مبارزه مسلحانه را بپذیرند ،در مرحله
مشخصی که این سازمانها و گروهها تودهای شده باشند ،حزب طبقه کارگر را به وجود خواهند آورد.
با این حساب اگر "اتحاد گروهها و سازمانهای انقلبی و ضدامپریالیستی که مشی مبارزه مسلحانه را ،چه در
شهر و چه در روستا بپذیرند" امکانپذیر باشد ،وحدت سازمانها و گروههای مارکسیستی -لنینیستی هم که
مشی مبارزه مسلحانه را میپذیرند (به عبارت خود رفیق "نیروهای پرولتری") امکانپذیر است.
این مسئله از آنجا اهمیت دارد که ما هماکنون برخورد عملی با آن داریم .هماکنون مسئله وحدت برای ما به دو
صورت مطرح است :همکاری و در نهایت وحدت عمل با گروهها و سازمانهای ضدامپریالیستیای که مشی
مبارزه مسلحانه را میپذیرند و به طور کلی ،وحدت تشکیلتی و سازمانی با گروهها و سازمانهای
مارکسیستی -لنینیستی که مشی مبارزه مسلحانه را میپذیرند .این مسئله هماکنون ایجاب میکند که ما در
ارتقای سطح آگاهی تئوریک خود و جنبش نوین کمونیستی به طور کلی ،بکوشیم و برای وحدت ایدئولوژیک
جنبش نوین کمونیستی مبارزه کنیم.
 -1رفیق در توضیح شماره  31آخر کتاب در مورد ارتباط بین جنبه کاتالیزوری و برانگیزنده مبارزه مسلحانه و امر
سازماندهی مبارزه میگوید:
"در ایران ،در کشوری که به اصطلح "جزیره ثبات" در اقیانوس متلطم نام گرفته ،در کشوری با اختناق
ظاهراا خدشهناپذیر هیجدهساله ،در کشوری که با خشونت توصیفناپذیری هر گونه تشکلی باید نابود
شود ،باید بهای الزم به جنبه کاتالیزوری برانگیزنده و امیددهنده مبارزه داده شود ،اساساا این جنبه مبارزه
اینک تعیینکننده است.".
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باید بگوییم که این گفته رفیق در شرایط آنروز جنبش درست بود ،در شرایط کنونی امر سازماندهی برای ما
اهمیت خاصی پیدا کرده است ،زیرا مبارزه مسلحانه در جامعه تثبیت شده ،سازمانهای سیاسی–نظامی
باتجربه ،قدرت پایداری در برابر دشمن را یافتهاند و خلصه گروهها و سازمانهای بیتجربه جدیدی دارند به میدان
مبارزه مسلحانه میآیند که در اثر بیتجربگی در خطر نابودی قرار دارند .در چنین شرایطی مسئله سازماندهی
بسیار پ راهمیت است و باید در عین توجه به جنبه برانگیزندگی مبارزه مسلحانه ،به آن اهمیت الزم داده شود .ما
هماکنون وظیفه داریم که تجربیات خود را در اختیار گروهها و سازمانهای جدید بگذاریم و برای سازماندهی آنها
اقدام کنیم .گروههایی که در سال گذشته با اولین حملههای پلیس از بین رفتند ،در صورتی که امکان تماسشان
با سازمانهای سیاسی-نظامی باتجربه وجود داشت ،بهخوبی قادر به دفع حملت پلیس بودند و میتوانستند
تلفات خود را به حداقل برسانند.
پیروز باد مبارزه مسلحانه ضدامپریالیستی خلق ما
ریشهکن باد نفوذ موذیانه اپورتونیسم در صفوف اپوزیسیون
چریکهای فدایی خلق
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