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مقدمه
»ارزشھای انقالبی موجود در سازمان ما ،نتيجه فداکاریھا و جانبازیھای
رفقای قھرمان ما است .اين پيشگامان ،بسياری از چيزھايی را که قبال وجود
نداشت ،بهوجود آوردند و ارزشھای نوينی خلق کردند و مفاھيم نوينی را
مطرح ساختند و تثبيت نمودند و مکتبی از آموزشھای انقالبی برپا داشتند.
رفقای ما نمونهی کاملی از صداقت انقالبی بودند .رفقای ما به خاطر
اعتقاداتشان بیمھابا ھر خطری را تقبل کردند و معموال به تنھا چيزی که بھا
نمیدادند جانشان بود .ھمين بود که مفھوم "فدائی" در مورد آنھا نه به عنوان
يک شعار ،بلکه به عنوان يک واقعيت مصداق پيدا میکرد .ھمچنان که امروز
ھم اين چنين است .شايد ھم که پاکبازی تمام عيار رفقای ما يکی از اشکاالت
کار ما بوده باشد .در حقيقت بايد گفت پاکبازی انقالبی به تنھايی برای پيشرفت
کار کافی نيست .میبايست احتياط انقالبی و دورنگری نيز داشت .میبايست در
ھر مرحله بر اساس واقعيات عينی موجود حرکت کرد .البته توجه داشته باشيم
که بسياری از مسايلی که امروز روشن و واضح به نظر میرسند “معماھای
حل شدهای” ھستند که آسان شدهاند و اين مسايل در ھنگام وقوع آنچنان واضح
نبودند و باز ھم تجربه الزم بود که اشکاالت را نمايان سازد و ھرگز بدون
تجربه و عمل و ارتکاب اشتباھات نمیتوانستيم رشد کنيم .تاريخ تمام انقالبات
نشان میدھد که چگونه جنبشھا افتوخيز بسيار داشتهاند و تا چه حد مرتکب
اشتباھات کوچک و بزرگ شدهاند و آسيبھای بزرگ ديدهاند .ولی پس از
بروز شکستھا مجددا بر سر پا برخاستهاند و آسيبھا با برقراری يک مفھوم
انتقاد از خود ،جنبش انقالبی را از نو برپا داشتهاند و با بھرهگيری از تجارب
عملی ،پيشگيری از خطاھای گذشته به پيش تاختهاند و با بھرهگيری از ميان
صدھا شکست پيروز آفريدهاند١«.
 ١جمعبندی سه سالهی رفيق کبير حميد اشرف.
٢

 6
دﯾ  7ر و (4) 4 32

ز# $*#ر'" !زن ا%ن )ا(+56.

فرا رسيدن مرحلهای نوين در رشد جنبش تودهای با حدت يافتن مبارزه
طبقاتی ،رشد آگاھی و ارتقاء سطح مبارزاتی تودهھا ،اوجگيری مبارزه در راه
کسب حقوق و آزادیھای دمکراتيک ،اوجگيری مبارزه با سلطهی
غارتگرانهی امپرياليسم و باالخره نطفهھای نخستين جنبش مستقل کارگری
مشخص میگردد .اين مرحلهی نوين انبوھی از وظايف را در برابر جنبش
کمونيستی و سازمان ما بهمثابه ستون فقرات اين جنبش قرار داده است .ھر
روز که میگذرد تودهھای مردم بيش از پيش در برابر سياستھای
سازشکارانه و ارتجاعی ھيات حاکمه قرار میگيرند و با عدم تحقق خواستھا
و آرزوھای خود از حاکميت جدا میشوند و اين در حالی است که بحران
اقتصادی و بحران سياسی ھمچنان پا بر جاست .در يک چنين شرايطی وظايفی
خطير بر عھدهی نيروھای انقالبی و کمونيستی ايران قرار دارد و پاسخگويی
به مسايل مبرم جنبش فوریترين وظيفهی کمونيستھاست .اما جنبش کمونيستی
خود با بحران روبرو است .بحرانی که پايه و اساس آن را اختالفات
ايدئولوژيک و ناتوانی در پاسخگويی به مسايل مبرم جنبش تشکيل میدھد .دهھا
گروه و سازمانی که خود را مارکسيست -لنينيست مینامند ،ھر يک به ره خود
میروند ،پراکندگی و سردرگمی بيش از ھر زمان ديگر بر جنبش کمونيستی
حاکم است ،و در اين ميان سازمان ما که مرکز و محور جنبش کمونيستی
است ،کانون بحران موجود است.
ما اکنون يک سال پس از قيام ،يک سال پراکندگی ،عدم وحدت ايدئولوژيک،
سياسی و تشکيالتی را پشت سر گذاشتهايم و اين بيانگر بحران حاکم بر
سازمان است .بحرانی که تاروپود سازمان را فرا گرفته و اساس آن را بحران
ايدئولوژيک و اختالفات ايدئولوژيک تشکيل میدھد .اکنون تمامی اختالفات
ايدئولوژيک جنبش کمونيستی در سازمان به ھم گره خورده است و ما شاھد
بروز نظريات انحرافی گوناگون )از نظريات ريويزيونيستی تودهای که بيش از
پيش بر سازمان مسلط میشود تا نظريات انحرافی ديگر( در درون سازمان
ھستيم .در اين ميان شيوه برخورد با گذشتهی سازمان نيز بر بحران موجود
افزوده است.
بنابر اين مسئوليت خطيری که امروز بر عھدهی جنبش کمونيستی است حکم
میکند که تمامی مارکسيست  -لنينيستھا تالش خود را برای رھايی از
پراکندگی و اختالفات ايدئولوژيک موجود و بالنتيجه فائق آمدن بر بحران
جنبش کمونيستی دو چندان کنند .خط و مرزھا را به روشنی ترسيم کنند ،پاسخ
قطعی و صريح خود را به مسايل مورد اختالف و مشاجره ارائه دھند و در
قبال اختالف نظرھا موضع خود را مشخص سازند .اما ،زمانی خط و مرزھا
روشن خواھد شد و بر اساس آن وحدت اصولی و واقعی در جنبش کمونيستی
صورت خواھد گرفت که يک مبارزهی ايدئولوژيک پیگير و بیامان حول
٣
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مبرمترين مسايل در سطح جنبش آغاز گردد .ھرگونه طفره رفتن از اين
مبارزهی ايدئولوژيک و عدم پیگيری در اين جھت نه تنھا به وحدت جنبش
کمونيستی کمکی نخواھد کرد ،بلکه اختالف نظرھا را افزونتر کرده و
ضربات سھمگينی به جنبش کمونيستی و طبقه کارگر وارد خواھد آورد .بنابر
اين کسانی که بھر بھانهای مانع پيشبرد امر مبارزهی ايدئولوژيک میشوند ،به
طبقه کارگر خيانت میکنند .ما نبايد از اين که طرح اصولی اختالفات
ايدئولوژيک حتی ممکن است به جدايی منجر شود نگران باشيم .يک سازمان
مارکسيست -لنينيست نمیتواند بدون وحدت و انسجام ايدئولوژيک – سياسی به
حيات خود ادامه دھد .بگذار طی يک مبارزهی ايدئولوژيک ،خط و مرزھای
مشخص شود .بگذار که نيروھای انقالبی در طی اين مبارزه خط مرز
مشخصی بين خود و عناصر مردد و سازشکار ترسيم کنند .آنگاه امکان
خواھيم يافت به وحدت واقعی و اصولی در درون جنبش کمونيستی دست يابيم
و سازمان ما نيز به مثابه محور اين جنبش از انسجام و استحکام يک سازمان
مارکسيستی -لنينيستی برخوردار خواھد شد .به اين لحاظ ما نيز به سھم خود
میکوشيم به اين مبارزهی ايدئولوژيک دامن بزنيم و در طی يک سری مقاالت
نظرات خود را در مورد مسايل مبرم جنبش ارائه دھيم .اما به خاطر تصميمات
نادرست پلنوم که بھرحال ما خود را ملزم به رعايت آن تصميمات میدانيم،
ابتدا ھر چند کوتاه ،نظرات خود را نسبت به گذشتهی سازمان روشن میکنيم و
يک جمعبندی از دستآوردھا و تجربيات مثبت و منفی آن ارائه میدھيم و
سپس به مسايل مبرم جنبش خواھيم پرداخت .البته اين حداقل برخورد با
گذشتهی سازمان از آن جھت نيز ضروری است که امروزه پارهای از نيروھا،
چه در درون و چه در بيرون سازمان ،دست به تحريف تئوری و پراتيک
سازمان و بالنتيجه نفی گذشتهی کمونيستی آن زدهاند .از اين رو وظيفه انقالبی
حکم میکند که گذشتهی سازمان مورد ارزيابی علمی و برخورد انتقادی قرار
گيرد .ما ھرگونه داوری و قضاوت غيراصولی را نسبت به گذشتهی سازمان
که ھدف آن تخريب روحيهی انقالبی در سازمان است ،بهويژه از جانب پارهای
از رفقای درون سازمان انحاللطلبانه ارزيابی میکنيم و آن را خيانت به جنبش
کمونيستی و طبقه کارگر میدانيم .ما ھمچنين الزم میدانيم که ھر چند کوتاه به
رشد گرايشات اپورتونيستی راست ،که در شرايط کنونی خطر عمدهای است که
جنبش کمونيستی را تھديد میکند ،اشاره کنيم ،داليل اين امر را بهويژه در
رابطه با سازمان بررسی کنيم و نمودھای عملکرد اپورتونيسم راست را در
درون سازمان نشان دھيم.
*
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ما اکنون يک دوران پر تالطم و سرشار از تجربه را پشت سر گذاشتهايم.
دورانی که نزديک به يک دھه فعاليت سازمان با تمام فراز و نشيبھا،
شکستھا و پيروزیھا ،اشتباه ،درسآموزی از اشتباھات و انحرافات را در بر
میگيرد .ما در مرحلهی نوينی از رشد جنبش کمونيستی و جنبش تودهای قرار
داريم .ما بايد تجربيات گرانبھای  ٩سال مبارزهی سازمان را با دستآوردھای
مثبت آن به خدمت گيريم و تمام جنبهھای منفی آن را بیرحمانه به دورافکنيم.
قيام به تمامی مارکسيست -لنينيستھا درسھای آموزندهای داده است .قيام
بهوضوح ضعف ،عقبماندگی ،کمکاری ،و ناتوانی ھمهی ما را نشان داد.
ھمهی تئوریھا را در بوتهی آزمايش قرار داد و موقعيت و نقش نيروھا و
سازمانھای مارکسيستی را نشان داد .سازمان ما نيز عليرغم اين که تنھا
سازمان کمونيستی است که از قيام سرفراز بيرون آمد و از نقش و موقعيت
خاصی برخوردار شد ،اما کمبودھا و اشتباھات آن بهوضوح نشان داده شد.
بنابر اين الزم است که اين اشتباھات به نقد کشيده شوند .اما آگاه باشيم ھنگامی
که ما از اشتباھات سازمان سخن میگوييم ،دشمنان ما ،اپورتونيستھای
بیعمل ،فيلسوفان خانهنشين و فراريان خيانت کار تودهای تالش میکنند که
برای تئوریھای انحرافی خود بازار گرمی کنند .اما بگذار آنھا بازھم
رجزخوانی کنند ،ما با بررسی و تصحيح اشتباھات خود قاطعانه در مقابل آنھا
خواھيم ايستاد و در مقابل ھرگونه انحرافی ،از مارکسيسم -لنينيسم انقالبی دفاع
خواھيم کرد .راه ما و راه آنھا ھميشه از ھم جدا بوده و خواھد بود .آنچه را که
ما امروز آموختهايم ،نه از بیعملی بلکه در پراتيک انقالبی بوده است .رفقای
ما از ھمان آغاز فعاليت سازمان در زمرهی آن گروه از مارکسيست-
لنينيستھايی بودهاند که برخالف اپورتونيستھا ،صرفا ً به قبول ظاھری
مارکسيسم -لنينيسم اکتفا نکرده بلکه در جھت عملیکردن آن در زندگی واقعی
برآمدند و از ھمين رو است که ھميشه در برخورد خالق ،جذب تجربيات و
طرد اشتباھات بيش از ھمه توانايی و آمادگی داشته و دارند .پايهی فعاليت ما نه
بر حرف بلکه بر پراتيک انقالبی و آموزشھای مارکسيستی -لنينستی استوار
بوده است که در ھر گام صحت آن را مورد ارزيابی قرار دادهايم و برخالف
آنان که به ظاھر مارکسيسم -لنينيسم را میپذيرند و اصول زنده و انقالبی آن را
به فرمولھای مرده بدل میسازد ،يعنی کسانی که به قول استالين گفتارشان با
کردارشان مغاير است ،رفقای ما در سياهترين سالھای تاريخ اخير ميھنمان
تالش در جھت عملیکردن مارکسيسم -لنينيسم را آغاز کردند .در ھر گامی که
برداشتند ،اشتباھاتی نيز داشتند که در گامھای بعدی در پی اصالح آن بر آمدند.
آنھا کسانی بودند که گفتارشان با کردارشان مغايرتی نداشت و بيش از ھمه
نسبت به طبقه کارگر و خلقھای ميھنمان ،صادق و وفادار بودند و اين را در
عمل نيز نشان دادند .به ھمين علت است که اکنون "فدائی خلق" سمبل مبارزه
۵
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شناخته میشود و جزء اليتجزای فرھنگ مبارزاتی جامعه شده است .تالش در
جھت به مرحلهی عمل و اجرا درآوردن مارکسيسم -لنينيسم در زندگی واقعی،
ايمان سرشار به تودهھا ،فداکاری و از خودگذشتگی کمونيستی اين است آن
چيزی که "فدائی خلق" را از تمام اپورتونيستھا متمايز ساخته است .بنابر اين
برخالف آنان که ھيچگاه حتی يک قدم در راه عملیکردن مارکسيسم بر نداشته
و پا را از تئوری بافی و بیعملی فراتر نگذاشتهاند و طبيعی است که امروز
نيز از ھرگونه خطا و اشتباھی مبرا باشند ،ما تئوریھای خود را به محک
پراتيک زده و از اشتباھات و تجربيات خود درس میگيريم و با تکيه بر
پشتوانهای که اکنون مبارزهی چندين سالهی سازمان برای ما به ارمغان آورده
است ،در راه پرفراز و نشيب مبارزه ،در راه پيوند ھرچه نزديکتر با طبقهی
کارگر و تودهھای مردم ،در راه مبارزه به خاطر رھايی از سلطهی امپرياليسم
سوسياليسم گام بر میداريم .ما در راه انقالب سرخ پرولتاريائی ،با
و برقراری
ِ
درفش مارکسيسم -لنينيسم پيش خواھيم رفت و با تمام وجودمان در راه پيروزی
پرولتاريا مبارزه خواھيم کرد و در مقابل يورشھای اپورتونيستی از سنتھای
انقالبی سازمان دفاع خواھيم کرد .حال بگذار فرصتطلبان زوزه بکشند و به
تکرار مکررات خود دلخوش کنند.
ما ضرورت برخورد جدی با گذشتهی سازمان و اشتباھات و انحرافات آن را
به ويژه از آن جھت الزم میدانيم که عدهای آنھا را دستآويز فرصتطلبی خود
قرار دادهاند و میکوشند با رد گذشته ،خطمشی اپورتونيستی خود را پيش برند
و در ھمين جا است که نقد گذشتهی سازمان به صورت يک تحريف آشکارا نيز
درآمده است .اين گرايش اپورتونيستی از مبارزهی بیامان و سنتھای انقالبی
سازمان سوء استفاده میکند ،و از آنھا به عنوان پوششی برای پيشبرد سياست
اپورتونيستی خود استفاده میکند .آنھا میکوشند که از سازمان رزمنده و
انقالبی فدائی ،يک "حزب توده" ديگر بسازند .اينان گذشتهی سازمان را نه با
اسلوبی ديالکتيکی بلکه با شيوهای متافيزيکی تحليل و بررسی میکنند .آنھا که
اساسا با ديالکتيک بيگانهاند ،سازمان را جدا از زمان و مکان ،جدا از حرکت
و پروسهی تکاملی آن بررسی میکنند ،و آن را به عنوان يک پديده اجتماعی
زنده و در حال حرکت و تکامل نمیبينند .برای توجيه استداللھای خود تنھا
تئوری و پراتيک سازمان را در سال  ۵٠معيار قرار میدھند ،تازه آن ھم به
شکل کامال تحريف شده و جدا از شرايط خود ويژهی آن.
بنابر اين ،با اين نحوهی ارزيابی غير ديالکتيکی گذشتهی سازمان ،به نفی
مطلق گذشته میرسند و نه استنتاجھايی مبتنی بر نفی ديالکتيکی .آنھا حتی اين
ابتدايیترين اصل ديالکتيک را نياموختهاند که حرکت ديالکتيکی پديدهھا ھرگز
به معنای طرد ھر آنچه که در گذشته وجود داشته نيست ،بلکه در مارپيچ
تکاملی پديدهھا ھر آنچه که مثبت و مترقی است حفظ میشود و ھر آنچه که
۶
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کھنه و ارتجاعی است بنا گزير طرد خواھد شد .بنابر اين ،اين شيوهی برخورد
که ھمه چيز را طرد میکند ،برخوردی نھليستی است که بدترين نتايج ممکن را
برای سازمان و جنبش کمونيستی به بار خواھد آورد .اما ما ھنگام بررسی و
ارزيابی گذشته ،نحوهی برخورد متفاوتی داريم .ما سازمان را به عنوان يک
پديدهی اجتماعی زنده مورد ارزيابی قرار میدھيم که در شرايط مشخص به
وجود آمده ،دارای حرکت و پروسهی تکاملی بوده و امروز آن از گذشتهاش
جدا نيست .با اين اسلوب بررسی است که ما با طرد ھرگونه کليشهسازی و
دگماتيسم با گذشتهی سازمان برخورد میکنيم و اشتباھات و انحرافات آن را
بررسی میکنيم تا با يک چنين نقدی در جھت ارتقاء ايدئولوژيک – سياسی و
تشکيالتی سازمان بکوشيم و با نظرگاهھای نادرست در درون آن مبارزه کنيم.
ما اکنون لحظات حساس و دشواری را پشت سر میگذارنيم .لحظاتی که برای
جنبش تودهای ،جنبش کمونيستی و سازمان چريکھای فدائی خلق نقش تعيين
کننده خواھد داشت .امروز وظيفهی ما از جھاتی بسيار دشوارتر از گذشته
است .اين وظيفه ھم در قبال طبقهی کارگر و تودهھای مردم است و ھم در امر
مبارزه با اپورتونيستھای نوپايی که امواج نوين جنبش تودهای ھر روز
انبوھی از آنان را بهھمراه خود میآورد .اگر ما در يک مبارزهی حاد ،نقطه
نظرات و مواضع به غايت انحرافی اين فرصتطلبان را افشا نکنيم و آنھا را
رسوا و بیاعتبار نسازيم ،نخواھيم توانست وظايف خود را نسبت به طبقهی
کارگر و تودهھای مردم به نحو مطلوب انجام دھيم .اما بايد آگاه بود که امروز
مبارزه با اپورتونيسم بسيار دشوارتر از گذشته است .اگر در گذشته شرايط
اجتماعی و سياسی حاکم بر جامعه اجازه نمیداد که فرصتطلبان راست سر
بلند کرده و عرض اندام کنند ،و آنھا چه در شکل و شمايل تودهای و چه در
لباس پروچينی کامال شناخته شده بودند ،امروز اپورتونيسم با رنگ و لعاب
تازه و با چھرهای ناشناخته در صفوف جنبش کمونيستی رخنه کرده است و باز
شناختن آن در شکل نويناش کاری بسيار دشوارتر از گذشته است.
بنابر اين در شرايط حساس کنونی بايد ھشيار باشيم و خطری که از سوی
اپورتونيسم نوپا جنبش را تھديد میکند آگاه گرديم و با آن به مبارزهای سخت
برخيزيم.
اما اساسا چرا ما اپورتونيسم راست را خطر عمدهای میشناسيم که جنبش
کمونيستی را در شرايط کنونی تھديد میکند؟ چرا امکان رشد آن در شرايط
حاضر وجود دارد؟ ما الزم میدانيم که بهخاطر اھميت مسئله در اينجا اندکی
مکث کنيم و داليل خود را بهويژه در رابطه با سازمان بازگو کنيم.
اساسا اپورتونيسم نفوذ ايدئولوژی بورژوائی و خردهبورژوائی )يا بهطور کلی
ايدئولوژیھای غير پرولتری( در درون جنبش طبقهی کارگر است .اپورتونيسم
بسته به مجموع شرايط حاکم بر جامعه ،يعنی وضعيت اقتصادی ،سياسی و
٧
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اجتماعی ،موقعيت طبقه کارگر از جھت کمی و کيفی  ،نقش و موقعيت اقشار و
طبقات ديگر بهويژه اقشار خردهبورژوازی ،و نيز تاکتيکھای طبقهی حاکمه
و ...به اشکال مختلف در جنبش کمونيستی بروز میکند .زمانی اين شرايط
باعث رشد اپورتونيسم راست و زمانی ديگر باعث رشد اپورتونيسم چپ
میشود .اين انحرافات ناشی از خواست ،اراده و يا تمايالت افرادی بهخصوص
نيست ،بلکه ريشهی آن را بايد در شرايط اقتصادی ،اجتماعی و سياسی جستجو
کرد .عوامل مختلفی ھستند که زمينه بروز انحرافات را فراھم میکنند و باعث
میشوند که »مدام آن حاميان جنبش کارگری پديد آيند که فقط پارهای از
جنبهھای مارکسيسم و فقط پارهای از اجزاء جھان بينی جديد را ...درک میکنند
و قادر نيستند که مصممانه و قاطعانه از تمام سنتھای جھان بينی بورژوائی
بهطور اعم و جھان بينی بورژوادمکراتيک بهطور اخص ،ببرند٢«.
حال ببينيم انحرافات در جامعهی ما بر کدام زمينهھای عينی عمل میکنند.
از آنجائی که جامعهی ما يک جامعهی سرمايهداری وابسته است برخالف
جوامعی که سرمايهداری بهشکل کالسيک در آنھا رشد کرده است ،رشد
نيروھای مولد و تکامل اقتصادی در سطح نازلی قرار دارد و اين امر يکی از
زمينهھای عينی بروز انحرافات است .بهعالوه يکی از ويژگیھای جامعهی ما
گستردگی خردهبورژوازی است و اين خود زمينهی عينی بسيار مناسبی برای
نشو و نمای انحرافات چپ و راست در جنبش کمونيستی و گرايشات متناقض و
بیثبات نسبت به سوسياليسم است .خردهبورژوازی بهخاطر خصوصيت
طبقاتی و محافظهکاری خود يکی از سرچشمهھای اصلی رفرميسم در جنبش
کارگری است .لنين ھنگامیگه سر منشاء رفرميسم را در روسيه توضيح
میدھد ،مینويسد ...» :در کشور ما رفرميسم ھمزمان از دو سرچشمه منشاء
میگيرد ،در وھلهی اول ،روسيه از ھر کشور اروپايی خردهبورژوائیتر
است ،بنابر اين کشور ما بيش از ھمه ،افراد ،گروهھا و گرايشاتی را پديد
میآورد که با گرايش متناقض ،بیثبات و نوسانیشان نسبت به سوسياليسم
مشخص میشوند ٣«...پس تعجبآور نيست اگر امروز میبينيم که در درون
جنبش کمونيستی گرايشاتی پديد آمدهاند ،که موضع راست و سازشکارانه نسبت
به حاکميت میگيرند ،از پيروزی انقالب دمکراتيک و ملی دم میزنند ،و
جنبش را بهدنبالهروی از اين يا آن بخش حاکميت میکشانند .خردهبورژوازی
يکی از کانونھای اصلی خطر برای جنبش کارگری است .اين خطر بهويژه
زمانی جدی میشود که بخشھای وسيعی از خردهبورژوازی به صفوف
طبقهی کارگر رانده شوند .کارگران ما که عمدتا منشا دھقانی و يا
" -٢اختالفات در جنبش کارگری اروپا" کليات جلد  -١۶ص ٣۵٠
" -٣رفرميسم در جنبش سوسيال دمکراتيک روسيه" کليات جلد ١٧
٨

 6
دﯾ  7ر و (4) 4 32

ز# $*#ر'" !زن ا%ن )ا(+56.

خردهبورژوائی شھری دارند ،ھنوز بهطور کامل فرھنگ و خصوصيات
کارگری را کسب نکردهاند ،بهخصوص بايد اين واقعيت را در نظر گرفت که
بخش عظيمی از کارگران ايران نه پرولتاريای صنعتی بلکه کارگرانی ھستند
که اکثرا در بحش خدمات و يا کارگاهھای کوچک و بهطور پراکنده مشغول به
کارند .بنابر اين ھنوز فرھنگ کارگری در بين کارگران ما ضعيف است و
ذھنيت خردهبورژوائی آنھا بهطور کلی درھم نشکسته است .اين مسئله نيز
امکان بروز انحرافات متعدد را دو چندان میکند.
گذشته از وضعيت اقتصادی – اجتماعی جامعه بهطور کلی ،شرايط اجتماعی
و سياسی پس از قيام تاثير خود را در قلمرو تئوری و تاکتيک سازمانھای
کمونيستی برجای گذاشته است .جنبشی که در غياب صف مستقل طبقهی
کارگر و يک سازمان نيرومند کمونيستی پديد آمد ،جنبشی که اساسا تودهھای
خردهبورژوا فعالترين نيروھای آن را تشکيل میدادند و رھبری آن را در
اختيار داشتند و جو خرده بورژوائی که سراسر جامعه را فرا گرفت ،تاثير خود
را بر جنبش ضعيف کمونيستی برجای گذارد و انحراف بهراست را بهويژه در
درون سازمان تشديد کرد .اين مسئله بهويژه ھنگامی شدت میيابد که ھمراه با
قيام ،بخشھای وسيعی از روشنفکران خردهبورژوا به اميد پيروزیھای
نخستين به سازمان پيوستند ،اما ھر چه شرايط سختتر میشود گرايشات
راست و محافظهکارانهی آنھا بيش از پيش خود را نشان میدھد .تجلی اين
نوسانات را در قلمرو تئوری و تاکتيک میتوان بهخوبی در شيوهی برخورد به
گذشته سازمان ،در تغييرات لحظهای تحليلھا و تاکتيکھا در جھت انحراف
بهراست و در شيوهھای پاسيفيستی ،اکونوميستی و تالشھای شبانه روزی
برای مذاکره و سازش با حاکميت کنونی يافت .اما برای پی بردن بهعلل
انحرافات آنچه که گفته شد کافی نيست .بايد به تاکتيکھای طبقات حاکم در
شرايط مختلف نيز نظر داشت .اين تاکتيکھا که يکی از پايهھای تعيين کننده
اتخاذ تاکتيکھا از جانب ما در شرايط مختلف است ،میتواند به بروز
انحرافات چپ و راست منجر گردد .اين که تغيير تاکتيکھای طبقات حاکم تا
چه حد میتواند منجر به انحراف در جنبش کمونيستی گردد ،بھتر از ھر جای
ديگر در جامعهی خود ما قابل بررسی است و نمونهھای کافی موجود است .در
گذشته تاکتيک سرکوب و اختناق و توسل بهشيوهی قھرآميز حکومتی از جانب
طبقهی حاکم يکی از عواملی بود که چپ روی را در جنبش پديد آورد و ما
تجلی آن را در پر بھا دادن به نقش ديکتاتوری ،کم بھا دادن به وضعيت عينی
موجود ،محوری دانستن تاکتيک مسلحانه در طول تمام پروسه و ...ديديم و
امروز نيز تغيير تاکتيکھای ھيات حاکمه که در پارهای موارد تالش میکند به
شيوهھای بهاصطالح ليبرالی ،سازمانھای کمونيستی را به دنبال خود بکشند،
انحراف به راست را پديد آورده است .لنين در مورد تغيير تاکتيکھای
٩
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بورژوازی و تاثير آن بر انحرافات درون جنبش کارگری مینويسد» :سرانجام
يک علت بسيار مھم اختالفات درون جنبش کارگری در تغيير تاکتيکھای
طبقات حاکمه بهطور اعم و بورژوازی بهطور اخص قرار دارد ...واقعيت اين
است که در ھر کشوری بورژوازی ضرورتا ً دو سيستم حکومتی ،دو روش
مبارزه بهخاطر حفظ منافع و سلطهی خود بهکار میگيرد و اين دو روش گاھی
جايگزين يکديگر میشوند و گاھی به نسبتھای مختلف درھم بافته میشوند،
اولين اين دو روش قھر و زور است  ...دومين روش ليبراليسم است٤«.
لنين سپس نتيجه میگيرد که يک جھت تغيير تاکتيکھای بورژوازی میتواند
به آنارشيسم در جنبش کارگری و جھت ديگر آن به رفرميسم ختم شود .حال
میتوان فھميد که چگونه تغيير تاکتيکھای بورژوازی عمل میکنند که عدهای
از دولت دمکراتيک ملی سخن گويند ،به يک دوران آزادی و دمکراسی دل
خوش کنند و تسليمطلبی و سازشکاری را تا آنجا پيش میبرند که افتضاح نامه
به بازرگان تا حد آستانبوسی بورژوازی "ليبرال" کاملترين نمونهی آنست.
ھمان گرايشی که امروز بهگونهای ديگر عمل میکند .حال اگر به آنچه که در
مورد زمينهھای عينی بروز انحرافات گفتهايم ،عدم پيوند ارگانيک بين
سازمانھای کمونيستی و طبقهی کارگر را بيافزائيم و به کميت وسيع
روشنفکران در درون سازمانھای کمونيستی و پائين بودن سطح دانش
مارکسيستی و تجربهی مبارزاتی توجه داشته باشيم ،بهنظر میرسد که
زمينهھای عينی بروز و رشد انحرافات را بهطور کلی بازگو کرده باشيم .اما
در اين ميان گستردگی خردهبورژوازی و خصوصيات محافظهکارانهی آن،
نقش روشنفکران در جنبش کمونيستی ،چپرویھای گذشته سازمان ،تغيير
تاکتيکھای طبقهی حاکم که باعث شده بود در آغاز عدهای به اميد پيروزیھای
اوليه به سازمانھای کمونيستی بهپيوندند و نيز ريشهھای تاريخی اپورتونيسم
راست که بهمثابه يک جريان راست سيستم شده در جنبش کمونيستی در شرايط
کنونی زمينهی مناسب عملکرد پيدا کرده است ،از جمله عواملی ھستند که
راستروی را تشديد کردهاند و زمينهھای رشد آن ھستند .ما اکنون سعی
میکنيم که با توجه به عمده بودن خطر اپورتونيسم راست ،نمودھای آن را در
درون سازمان نشان دھيم .نظری کوتاه به فعاليتھای سازمان پس از قيام
بهوضوح نشان میدھد که چگونه سياستھای اپورتونيستی در تاکتيکھا،
برنامه و تشکيالت تجلی يافته است .اساسا ً در اين مدت سازمان فاقد ھر گونه
استراتژی و ھدف مشخص بوده است و در نتيجه فعاليتھا و تاکتيکھا غالبا ً
بیمعنا و بیجھت از کار درآمده است .سياستھای اعمال شده در اين مدت
کامالً جنبهی پراگماتيستی داشتهاند .از آنجائی که ھدف مشخص در برابر خود
" -۴اختالفات در جنبش کارگری اروپا" لنين
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قرار ندادهايم ،اصالً نمیدانيم که چه میکنيم .برای چه حرکت میکنيم ،در کجا
بايد بيشترين نيروھای خود را متمرکز کنيم ،ھدف ما از انجام فالن کار چيست؟
در ھمه جا ھستيم ،اما در واقع امر در ھيچ کجا نيستيم .خردهکاری بیحد و
حصری بر سازمان حاکم شده است و خالصه کالم :جنبش ھمه چيز شده است
و ھدف ھيچ چيز .در زمينهی فعاليتھای کارگری اغلب سياستھای
اکونوميستی دنبال شده است و اين سياست از ھمان فردای قيام آغاز شد .در
فردای قيام که ھنوز تفنگ بر دوش کارگران بود ،رفقای ما آنان را از
عرضهی مبارزهی سياسی به مبارزهی اقتصادی دعوت کردند و از آنھا
خواستند که به فعاليتھای سنديکائی بپردازند و در آن بحبوحه شعار "پيش
بهسوی تشکيل سنديکا" را سردادند .گويا قصد رفقا اين بود که با عمده کردن
مبارزه اقتصادی ،مبارزهی طبقه کارگر را تعميق بخشند!! البته بگذريم از
اينکه کارگران چندان توجھی به تمايالت اکونوميستی رفقای ما نکردند .در
زمينه تشکل ،سازماندھی و ارتقا آگاھی طبقه کارگر نيز با برنامهی مشخصی
حرکت نکردهايم و اکنون نيز بیبرنامهگی در اين زمينه حاکم است .آيا آنچه که
در زمينهی فعاليتھای کارگری صورت گرفته تجلی اپورتونيستیترين سياست
کارگری محسوب نمیشود؟ و آيا اين اکونوميسم در نابترين شکل آن نيست؟
در زمينهی سياست عمومی سازمان نيز ما شاھد چه زيگزاگھايی که نبودهايم؟
از نامه به بازرگان که دولت او را يک دولت ملی قلمداد میکند و سياستھای
سازمان بر آن اساس تنظيم میشود ،گرفته تا امروز که حاکميت عمدتا ً
خردهبورژوائی شده است! سياست دنبالهروی از اين جناح با آن جناح ھيات
حاکمه توصيه شده و به مرحلهی عمل در آمده است.
اعالميهھا ،موضعگيریھای و تحليلھا در اين مدت نه ھمراه با يک يا دو
اشتباه ،بلکه بهصورت اشتباھات سيستم شده در آمده است) .نامه به بازرگان،
بيانيهی  ٨تير ،بيانيهی کردستان ،اعالميهی سفارت که جمعآوری شد و  (...آيا
باز ھم میتوان بر آنھا نام اشتباه گذاشت ،يا اينکه بايد مشخصا ً آن را سياست
انحرافی اپورتونيستی قلمداد کرد؟ سياست ما نسبت به خلقھا نيز از
سياستھای ديگر سازمان جدا نبوده است .مسئله کردستان يک نمونهی کامل
است .ما ھميشه شعار داده بوديم که "تا پای جان در کنار حلقھا خواھيم بود".
اما ھنگامی که جنگ کردستان آغاز شد چه کرديم؟ در سنندج رفقائی که قول
داده بودند در سختترين شرايط دوش بهدوش تودهھا مبارزه کنند ،با آغاز
جنگ ،تودهھا را به امان خدا رھا کردند و به اين استدالل متوسل شدند که ما
ترسيديم جدا از توده عمل کرده باشيم و به اين علت بود که آنھا را در برابر
نيروھای سرکوبگر رھا کرديم و شليک نکرديم .البته رفيق مسئول آنجا ،بعداً
با انتقاد از خود ريشهھای مسئله را شکافت و نشان داد که چگونه شيوهی
برخورد با گذشتهی سازمان در جھت انحراف به راست تاثير گذاشته است .اما
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به اعتقاد ما ريشهی اين مسئله را نمیتوان جدا از کل سازمان و انحراف به
راست آن توضيح داد .اين سياست عمومی سازمان بود که در آنجا چنين تجلی
میيافت .زيرا که ما شاھد بوديم در مناطق ديگر که رفقای ما از آمادگی و
شناخت الزم نيز برخوردار بودند ،نتوانستند به موقع وارد عمل شوند .آيا
آنھائی که با مسئله بسيار مھمی نظير کردستان ،که شکست يا پيروزی آن
میتواند تاثيرات ھمه جانبهای در امر آگاه کردن تودهھا ،بسيج طبقهی کارگر،
امکانات دمکراتيک ،حيثيت و اعتبار سازمان و تعميق مبارزات تودهھای مردم
داشته باشد ،موضع جبونانه اتخاذ میکنند و به بھانهھای مختلف از گرفتن
تصميم قاطع در اين مورد خودداری میکنند ،نمايندگان ھمان گرايش
اپورتونيستی راست نيستند که در جھت سياست سازش طبقاتی و بند و بست با
ھيات حاکمه تالش میکنند؟ ما حتی در پلنوم نيز در برخورد به اين مسئله با دو
ديدگاه روبرو بوديم :يکی ديدگاه اصولی که موضعگيری صريح ،روشن و
پرولتری را مطرح میکرد و ديدگاه دوم که دنبالهروی از حوادث،
موضعگيری مبھم و غير اصولی را مطرح میکرد .در حالی که ديدگاه نخست
حرکت آگاھانه را مطرح میکرد ،ديدگاه دوم دنبالهروی از حوادث را توصيه
میکرد .اين ديدگاه ھميشه در درون سازمان دنبالهروی از حوادث و سر فرود
آوردن در مقابل جنبش خود به خودی را تبليغ میکند .اين ديدگاه سعی میکند
بیعملی و تمايالت اپورتونيستی ،جبن و بزدلی خود را در زير پوشش الفاظ و
عبارات گول زننده و بهنام دفاع از منافع طبقهی کارگر بهپوشاند .آيا اين ھمان
گرايش اپورتونيستی نيست که در درگيریھای فروردين ماه گنبد نيز صحبت
از اين میکرد که ما به کلی آنجا را تر کنيم و يا به بھانهی دفاع از منافع طبقهی
کارگر آنچنان بهمبارزهی خلق عرب بیتوجھی میشود که ارتجاع عرب
رھبری خود را بر تودهھای عرب تثبيت میکند و حرکات کور آنھا ضرباتی
سخت به جنبش آنھا وارد میآورد .اين ھمان ديدگاھی است که عليرغم اينکه
میکوشد خود را به عنوان مدافع طبقهی کارگر و ايدئولوژی راستين! پرولتری
جا بزند ،در ھمه جا طبقهی کارگر را به دنبالهروی از بورژوازی ترغيب
میکند ،از اجرای سياست مستقل پرولتری طفره میرود و در پی آنست که
دولت بورژوائی لطفی بکند و حق حيات علنی به او عنايت کند.
بنابر اين بیجھت نيست که حاکميت در يک چرخش ،عمدتا ً خردهبورژوائی
میشود ،و فالن شخصيتی که تا ديروز ليبرال بود امروز که به رياست
جمھوری میرسد ،خردهبورژوا میشود .دگمھای روحانيت به نفع
خردهبورژوازی میشکند و غيره و غيره .اين گرايش حتی در جھت تحميق
تودهھا به بورژوازی کمک میکند .اين گرايش مسئوليت سراسری سازمان را
بھانه و توجيه بیعملی خود قرار میدھد و در نھايت به تودهھا وطبفهی کارگر
خيانت میکنند.
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اما در زمينهی تشکيالتی نيز وضعيت بھتر از اين نيست .تا حدی که در
پارهای موارد شاھد آنارشی تشکيالتی ھستيم .پارهای از مسئولين از استقالل و
خودمختاری برخوردارند ،سياستھائی را که خود درست تشخيص میدھند،
پيش میبرند و ضوابط تشکيالتی را به ميل خود تعيين میکنند .ارتباط
ارگانيکی بين بخشھای مختلف و سياستھای شاخهھای مختلف وجود ندارد.
عضوگيریھا بر پايهی ضوابط دقيقی نيست .معلوم نيست تعيين مسئوليتھا بر
چه اساس صورت میگيرد و چه معيارھايی مورد توجه قرار میگيرد.
مرکزيت سازمان ،سانتراليسم بوروکراتيک را جايگزين سانتراليسم دمکراتيک
کرده است ،بدون رعايت دمکراتيسم سازمانی خود سرانه تصميم میگيرد،
عمل میکند و سازمان را بھر کجا که خواست میکشاند.
اصل انتقاد و انتقاد از خود تا حد زيادی از سازمان رخت بر بسته است.
اشتباھات غالبا بدون انتقاد از خود مسکوت میماند و از آن رد میشوند .مسائل
درونی سازمان به بيرون تشکيالت منتقل میشود .برای اولين بار ،در طول
حيات سازمان پلنوم وسيعی تشکيل میشود که دو تصميم تاريخی میگيرد و ھر
دو اشتباه از کار در میآيد .اگر چه تا حد زيادی رفقا به اين اشتباھات پی
بردهاند ،اما ھنوز حاضر نيستند به آن اعتراف کنند و تنھا به توجيه و تفسير
اشتباھات خود میپردازند و ھنگامی که اين مسئله مطرح میشودکه بايد
ريشهھای اين مسئله را پيدا کرد ،آنھائی که بهسادگی حاضر نيستند به اين
مسئله تن دھند ،به شيوهھای غير اصولی متوسل میشوند ،حقايق را وارونه
میکنند ،و آن را در درون تشکيالت و حتی بيرون از تشکيالت تا سطح
دانشجويان پيشگام و سازمانھای ديگر شايع میکنند .اتھام میزنند ،بدگويی
میکنند و خالصه به زشتترين شيوهھائی متوسل میشوند که شايستهی يک
مارکسيست – لنينيست و اخالق انقالبی نيست.
آيا نبايد از اين وضعيت که امروز بر سازمان حاکم شده است نگران بود؟ آيا
نبايد از اينکه اين گرايش اپورتونيستی در نھايت ،سازمان ،طبقهی کارگر و
خلق را به يک شکست استراتژيک بکشاند نگران بود؟
و جالب است که ھمين گرايش راست با جار و جنجال و ھياھو میکوشد
"گرايش نوين" را پرولتری! جا بزند .از اصول سخن به ميان میآورد و
تزھای اصولی نيز صادر میکنند .اما اين اولين بار نيست که "اصوليت"
کذائی! از درون سازمان سر بلند میکند .نخستين بار بيگوند ،پرچمدار اين
"اصوليت ناب" میشود و تزھای او را بقايای حزب توده به مثابه گرايشھای
تازه و مثبت در سازمان ارزيابی کردند .ھمچنان که امروز نيز حزب توده
گرايش نوين سازمان را مثبت ارزيابی میکنند .بھر حال از آنجائی که امروز
نيز بعضی از رفقا مجدداً در حال بازسازی اين نمايش کھنهاند ،ما الزم میدانيم
که بر روی اين مسئله کمی مکث کنيم و آنچه را که در پلنوم و پس از آن پيش
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آمد بازگو کنيم .برای آنکه به نمايش کنونی بپردازيم ،نگاھی به نمايش کھنه
بيندازيم:
بيگوند نيز ھمانند "اصوليون" کنونی ما از بازگشت به اصول آغاز کرد و
ھنگامی که سازمان زير سختترين ضربات پليسی قرار گرفته بود و يکی از
دشوارترين دورانھای زندگیاش را میگذارند ،آن را به بازگشت به اصول
فرا خواند .او با مسئله "اصول" آنچنان اصولی برخورد کرد که نه تنھا اصوال
تاکتيک محوری را رد کرد ،بلکه خواھان "تئوری ناب"" ،اصوليت ناب" و
"پراتيک ناب" شد .جزنی گفته بود که »در جا زدن در مرحلهی شناخت،
ھراس از عمل و غرق شدن در مسائل استراتژيک صرف ،ما را به
محافظهکاری که از ويژگیھای اپورتونيسم است میکشاند ٥«.بيگوند با انتقاد
بر اين گفتار جزنی ،اين تز اصولی را صادر میکند که پيش از آنکه تئوری
کامل شده باشد ،اگر دست به عمل زنی چه بسا خردهبورژوائی درآيی که از
فرط بدبختی دست به جنون میزند .بدينسان اول تئوری شسته و رفته ،کامل و
ناب ،دوم پراتيک ،آن ھم ناب .درست که بنگريم ،در میيابيم که انتقاد به جزنی
تا انتقاد به لنينيسم بسط يافته است .لنين گفته است» :من با تکيه بر روی
ضرورت ،اھميت و گستردگی عظيم فعاليت سوسيال دمکراتھا بهھيچ روی
نمیخواھم بگويم که اين فعاليت نسبت به فعاليت پراتيک در جای اول قرار
دارد و بهطريق اولی نمیخواھم بگويم که فعاليت دوم تا پايان فعاليت اول به
تعويق افتد .چنين نتيجهای را تنھا ستايشگران اسلوب سوبژکتيو در
جامعهشناسی يا پيروان سوسياليسم تخيلی میتوانند بگيرند .بر عکس آنچه حتما ً
در جای اول قرار داده میشود ھميشه فعاليت پراتيک )در زمينهی تبليغ و
ترويج( است٦«.
بدينسان آنکه تئوری و پراتيک را به شيوهی ديالکتيکی پيوند میزند نيست
که از فرط بدبختی دست به جنون میزند ،بلکه پيروان تئوری ناباند که از
فرط بدبختی بايد خود را در پيشگاه بورژوازی قربانی کنند .براستی اگر لنين
زنده بود و به اين لنينيستھای اصولی برخورد میکرد )ھمچون مارکس در
برخورد با مارکسيستھای نادان( میگفت :من يک لنينيست نيستم.
نمايش کنونی اين "اصوليت" ،پلنوم سازمان بود .ھنگامی که جامعه در يک
بحران عظيم به سر میبرد و در ھر گوشه نبردی در گرفته است ،ھنگامی که
بحران انقالبی در کردستان به سطح يک جنگ داخلی ارتقاء میيافت و ما
میبايستی بیھيچ ترديدی بهطور علنی در جنگ عادالنهی خلق کرد شرکت
کنيم ،رفقا مطرح کردند که نه تنھا شرکت علنی در جنگ نادرست است ،بلکه
 -۵چگونه مبارزهی مسلحانه تودهای میشود .ص ۴
 -۶لنين – دوستان خلق کيانند – بخش .٣
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فعال بايد از طرق "اصوليت" بر بحران ايدئولوژيک فائق آمد و به بازشناسی
اصول پرداخت" .اصوليت ناب" تا به آنجا پيش رفت که رفيقی مطرح میکرد
»اول بايد روی مقوالت عام حتما ً توافق کنيم ،بعد حرکت کنيم ٧«.مبارزهی
ايدئولوژيک در اتاقھای در بسته و توافق بر سر مقوالت عام!! بدون تدوين
تئوری و ارائه تاکتيک و برنامه!! براستی که "اصوليت" اين رفقا برابر است
با "اصوليت" بيگوند به توان سه .برای آن که بیپايه سخن نگفته باشيم ،جمع
بندی گفتهھای رفقای "اصولی"! پلنوم را میآوريم:
»مضمون عمدهی مبارزهی ايدئولوژيک ،مبارزه با اپورتونيسم و اشکال
مختلف آن از طريق بازشناسی اصول میباشد .اين مبارزه از بازشناسی اصول
و شناخت انحرافات اصولی مادی گذشته آغاز میشود و به تدوين برنامه و
تاکتيکھا منتھی میشود .بايد زمان ،مشخص و معين شود و در اين زمان کل
سازمان برپايهی اصول مشخص شده به وسيلهی ارگان رھبری مبارزهی
ايدئولوژيک به بازشناسی اصول و نقد اصول گذشته بهپردازد ٨«.البته ما در
پلنوم با تاکيد بر وحدت تئوری و پراتيک و با حرکت از اين اصل که در
شرايط کنونی مبارزهی ايدئولوژيک بايد حول مبرمترين مسائل جنبش
کمونيستی صورت گيرد ،کشاندن کل سازمان را به بازشناسی "اصول" )البته
"اصول" مورد نظر گرايش اپورتونيستی راست و نه اصول انقالبی مارکسيسم
– لنينيسم( به ھنگامی که جنگ طبقاتی يکی از دورهھای حاد خود را میگذراند
رد کرديم و آن را بيان ديگری از انحاللطلبی دانستيم .ما با توجه به گفتار لنين
مبنی بر اينکه »انحاللطلبی بهوسيلهی يک رشته ارتداد مسلکی ،روی بر تافتن
از برنامه و تاکتيک و با اپورتونيسم مربوط است ٩«.رد نمودن سازماندھی
مبارزهی ايدئولوژيک حول مبرمترين مسائل جنبش در جھت تدوين برنامه و
تاکتيک را انحاللطلبی ارزيابی کرديم و امروز نيز به اين رفقا يادآوری میکنم
که اگر مراد از اصول ھمان "تئوری ناب" است که برای در اختيار گرفتنش
بايد "زمانی معين" مقرر گردد ،پس سخن مارکس به اصوليون سوسيال
دمکراسی آن زمان )مانند "تسوکونفت" "لوگزلشافت"  (...را به اين رفقا نيز
خاطر نشان میسازيم» :سازمان ما میتواند از عناصر تحصيلکرده و
اصولیای مانند شما که اصل راھنمای شان بازشناسی آن چه میباشد که خود
ياد نگرفتهاند ،صرف نظر کند ١٠«.و واقعيات موجود نيز به رفقائی که درکی
درست از وضعيت موجود ،صفبندی و موضع نيروھا در پلنوم نداشتند و کور
 -٧اسناد پلنوم.
 -٨اسناد پلنوم.
 -٩لنين – مسائل مورد مشاجره.
 -١٠مارکس و انگلس – استراتژی و تاکتيک مبارزه طبقاتی ،برخی آثار – جلد  – ١ص ٧٧
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به دنبال حوادث حرکت کردند ،درس آموزندهای داد .امروز بسياری از رفقای
سازمان پی بردهاند که تا چه حد تصميمگيریھا نادرست بود و چه کسانی از
موضع پرولتری حرکت میکردند .اما سردم داران "اصوليت" از ھمان فردای
پلنوم به اھداف خود رسيدند .اصول آنھا ھم اکنون نيز در حال تحقق يافتن
است .شگفتآور نيست ھنگامی که تودهھای قھرمان کرد ،نيروھای سرکوب
ضد خلق را پس میرانند ،رفقای ما به جای آن که خلق کرد را ستايش کنند به
ارتجاع حاکم درود میفرستند )بيانيهی راھپيمايی آبان ماه( و ھنگامی که به
ّ
مداحی حاکميت عمدتا ً خردهبورژوازی! میپردازند ،خلق ترکمن سرکوب
میشود .چرا که "اصول" مورد نظر آنھا چنين حکم میکند .ستايش از خط
امام ،ستايش از پيام تاريخی امام ،حمايت بی دريغ از "خردهبورژوازی"،
پذيرش راه رشد غيرسرمايهداری تکامل ،و گذار مسالمتآميز )نقد راهکارگر(
 ...اين ھا ھمه ھمان اصولی است که بيش از پيش به اصوليت حزب توده
نزديک میشوند .اما با جار و جنجال بهنام خط اصولی و پرولتری در سازمان
عرضه میشود .ما در اينجا آنچه را که "مردم" ارگان حزب توده در تاريخ
پانزده دی ماه  ۵٨در مورد سازمان نوشته است نقل میکنيم و قضاوت در
مورد آن را به عھدهی رفقای سازمان میگذاريم:
»آيا چريکھای فدائی با تحميل اين جدالھا و بر جسته کردن جزئيات و
فرعيات کامالً حاشيهای و بیموقع میخواھند ،تغيير مشی خود را در جھت
اصولی که حزب تودهی ايران مروج و مدافع آن است مستور نگھدارند؟! آيا
میخواھند از ضرورت توضيح و تشريح داليل تغيير ديدگاهھای خود ،علل
ريشهای موضعگيریھای جديد شانه خالی کنند؟! آيا میخواھند انتقاد از راه و
روشی را که اينک مھر بطالن بر آن میزنند مسکوت بگذارند؟! آيا از بيم
عکسالعمل جناحھای افراطی نظير گروه اشرف دھقانی يا طرفداران راهفدائی
و پرخاشجويان مبھوت "خط چھارم" گرايش خود را بهسوی موضعی که به
خطوط تحليل حزب تودهی ايران بالنسبه نزديک است با فحاشی و تشديد حمله
به آن موجه و يا به گمان خود قابل اغماص جلوه دھند؟ آيا ترس و نگرانی از
"انقالبیگرايان دو آتشه" آن قدر عميق است که موضعگيری اصولی صراحت
فدائيان را تحتالشعاع قرار میدھد و آنھا را به محافظهکاری و بهاصطالح
سياست بازی میکشد؟«...
حال روشن میشود آنھايی که در پلنوم از خطر چپ در درون سامان دم
میزدند نمايندگان ھمان گرايش انحرافی راست ھستند که میکوشند بنام
مارکسيسم – لنينيسم و طبقهی کارگر اپورتونيسم بیکرانی را در درون سازمان
رسوخ دھند ،و بیجھت نيست که در پلنوم خردهبورژوازئی بودن گذشتهی
سازمان و پرولتری بودن امروز آن مطرح میشود .گذشتهی سازمان اساسا ً
خردهبورژوائی با جھانبينی اساسا ً ايدهآليستی و گرايش اپورتونيستی جديد بنام
١۶
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خط پرولتری با جھانبينی ماترياليستی ديالکتيکی ارزيابی میشود .نبرد با
بورژوازی و رژيم نظامی – فاشيستی شاه در تاريکترين دوران تاريخ نوين
ايران رد میشود تا دنبالهروی از طبقات حاکم و حاکميت طبقاتی پذيرفته شود.
اولی بهعنوان سياست خردهبورژوائی رد میشود تا دومی بهعنوان سياست
پرولتری جا زده شود .اولی غيراصولی دانسته میشود تا دومی اصولی باز
شناخته شود.
از گفتار خود نتيجه میگيريم که گرايش اپورتونيستی راست از موضع حمله
به گذشتهی سازمان و بزرگ کردن و غيرواقعی جلوه دادن اشتباھات گذشته
سعی میکند ماھيت واقعی خود را بپوشاند .اين گرايش مدام از مارکسيسم –
لنينيسم و طبقه کارگر نيز دم میزند .اما میدانيم که اپورتونيستھا برای
پيشبرد نظريات انحرافی خود ،ھميشه از اين شيوه استفاده میکنند.
اپورتونيستھا بهنام دفاع از منافع طبقه کارگر به آن خيانت میکنند و حتی به
نوشتهھای مارکس ،انگلس و لنين نيز متوسل میشوند تا مخالفين خود را
آنارشيست ،ماجراجو و چپرو بخوانند .آيا کائوتسکی ،پلخانف و شرکای ديگر
آنھا لنين را ژاکوبنيست ،آنارشيست و ماجراجو نمیخواندند؟! آيا آنھا بهنام دفاع
از منافع طبقهی کارگر به آن خيانت نکردند؟! آيا تا کنون جنبش کمونيستی در
اين زمينه به ما درسھای گران بھائی نداده است؟! آن چه که ما امروز از آن
به عنوان خطر جدی راست نام میبريم ھرگز نمیتواند توجيھی برای پوشاندن
اشتباھات و انحرافات گذشته و سر پوش گذاردن بر آن باشد .مبارزه بايد عليه
ھر گونه انحرافی از م .ل ادامه يابد .اما به داليلی که ذکر شد ،انحراف به
راست را خطر عمدهای میدانيم که اينک جنبش کمونيستی را تھديد میکند.
بنابر اين بايد آن را در ھر کجا و با ھر نامی که باشد بیرحمانه مورد حمله
قرار داد و افشا کرد .اين وظيفه را رفقای ما در درون سازمان بايد بيش از ھمه
احساس کنند.
رفقا! با موقعيتی که سازمان در سطح جنبش بدست آورده است و تجربهای که
از حزب توده بهطور زنده در برابر ماست ،نبايد اجازه داد که سازمان ما نيز
به سرنوشت حزب توده گرفتار شود .بنابر اين ما نيز به سھم خود الزم دانستيم
که در اين وضعيت بحرانی )ھم بحران جامعه و ھم بحران سازمان( در مقابل
خطر موجود ھشدار دھيم و با دامن زدن به مبارزهی ايدئولوژيک ،خط مرز
خود را مشخصا ً ترسيم کنيم و در جھت افشاء و نابودی انحراف به راست
درون سازمان بکوشيم .ممکن است رفقا بر ما خرده بگيرند که بيش از حد
صريح برخورد کردهايم .اما گذشته از اينکه ھر کمونيست موظف است در
مورد اصول اعتقادی خود صريح باشد و در مقابل انحراف کمترين اغماضی
نکند ،از آن جائی که آن چه ما امروز میگوئيم در آينده مورد قضاوت تودهھا
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قرار خواھد گرفت ،الزم دانستيم که ھر چه صريحتر و روشنتر مسائل را
مطرح کنيم.
ايمان کمونيستی ،ايمان به طبقهی کارگر حکم میکند که بهويژه رفقای صادق
سازمان با خطر راست برخوردی جدی کنيد و با مبارزهای پیگير و بیامان
ريشهی انحراف را از درون سازمان پر کنند .بايد در نظر داشت آن چه که ما
امروز در درون سازمان با آن روبرو ھستيم يک گرايش انحرافی است،
انحرافی که ھنوز جا نيفتاده و يک گرايش تمام و کامل نيست .اما فردا ديگر
يک گرايش نيست .امروز مبارزه با آن آسانتر است .اما فردا به اين آسانی
نيست.
١٣۵٨/١١/٢٩
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ديکتاتوری و تبليغ مسلحانه
 - ١اعمال قھر انقالبی و اشکال مبارزه مسلحانه:
از آن جايی که مسئله اعمال قھر انقالبی ،قيامھای عمومی تودهای ،جنگ
درازمدت تودهای ،مبارزات چريکی ،تبليغ مسلحانه و خالصه اشکال مختلف
مبارزه مسلحانه در معرض برداشتھای مختلف قرار گرفته و اختالفات
گوناگونی را برانگيخته است ،الزم میدانيم که ھر چند به طور مختصر اين
مسايل را از ديدگاه تاريخی و تجربيات جھانی مورد بررسی قرار دھيم تا به
اختالفات موجود بر سر تبليغ مسلحانه در ايران بپردازيم.
قھر سياسی ،محصول تکامل جامعهی بشری در مرحلهای خاص است .ھر
مرحله از رشد اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری مناسبات و اشکال تسلط
ويژهای را به ھمراه داشته است و در ھمين رابطه است که میتوان تسلط
گروھی از انسانھا را بر گروھی ديگر و چگونگی آن را در ھر مرحلهای
توضيح داد .ھنگامی که تکامل ابزار توليد اين امکان را پديد آورد که بخشی از
جامعه به خرج بخشی ديگر زيست کند ،ھنگامی که تکامل اقتصادی جامعهی
بشری به مرحلهای رسيد که مالکيت خصوصی پديد آمد و جامعه به طبقات
متخاصم تقسيم شد ،نياز به ارگانی پديد آمد که اقليت استثمارگر جامعه از
طريق آن موقعيت خود را حفظ کند .اين ارگان ،دولت است .دولت به طور
سيستماتيک به قھر و زور عليه تودهھای تحت ستم متوسل میشود تا آنھا را
در انقياد نگاه دارد و ارادهی اقليت را بر اکثريت تحميل کند .به قول انگلس،
کارکرد دولت در جامعهی طبقاتی اين است که "با توسل به قھر ،شرايط
وجودی و تسلط طبقهی حاکم را در برابر طبقات محکوم حفظ کند ".به ھر
حال ،طبقات فرودست نه به دلخواه ،بل به اجبار ،ستم و بھرهکشی را پذيرا
شدند .اين اجبار در تاريخ اشکال گوناگون داشته است ،ليکن تبلور آن ھميشه
در شکل مشخصی از اعمال اتوريتهی اجتماعی از طريق ارگانھای خاص ھر
مرحلهی تاريخی بوده است و اين امر خود بر اساس ضرورتی ناشی از تکامل
اقتصادی  -اجتماعی جوامع بشری استوار بوده است .يعنی در نھايت و اساسا ً
از يک عملکرد اقتصادی  -اجتماعی ناشی شده است .شکلگيری طبقات و
تملک محصول کار ديگران ،شکاف بين انسانھا را ھر چه عميقتر ساخت و
ستيز بیامان طبقات ،تداوم تاريخ جوامع بشری گشت و تا زمانی که چنين
شکافی در ھر جامعهای موجود باشد ،اين ستيز با شدتی ھر چه بيشتر تداوم
خواھد يافت .باری ،طبقات حاکم و استثمارگر به موازات تحوالت اجتماعی،
١٩
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ابزار سرکوب خود را تکامل بخشيدند و بر تجربيات خود افزودند و ھمان گونه
که ابزار انسان تکامل يافت و مناسبات اجتماعی جديدی جای مناسبات کھنه را
گرفت ،ابزار اعمال قھر نيز تکامل يافت تا به آن جا که امروز در کشورھای
امپرياليستی و کشورھای وابسته به آنھا يک دستگاه تمام عيار و کامل زور و
فشار پيشرفته به وجود آمده است .بنابراين در تمام جوامع طبقاتی ،اين دستگاه
اعمال قھر و اعمال فشار فيزيکی وجود داشته و اگر چه روشھای اعمال قھر
در طی تاريخ تغيير کرده است ،اما مادام که جامعه طبقاتی وجود داشته باشد،
اعمال قھر سياسی نيز وجود خواھد داشت.
اين قھر يعنی قھری که توسط استثمارگران ،اين اقليت جامعه ،عليه اکثريت
تودهھای مردم و در جھت به انقياد کشاندن آنھا و سد کردن پيشرفت و تکامل
تاريخی صورت میگيرد ،قھری ضد انقالبی است .اما اعمال قھر يک جانبه
نيست .ھمان گونه که قھر سياسی از سوی طبقات استثمارگر اعمال میگردد،
از سوی طبقات فرودست نيز اعمال میشود ،تودهھای تحت ستم برای رھايی
از يوغ ستم ،استثمار و بندگی ،برای در ھم کوبيدن قيد و بندھايی که مانعی بر
سر راه تکامل تاريخ است ،برای مقابله با قھر ضد انقالبی ،به قھر انقالبی
متوسل میشوند.
"اين که قھر نقش ديگری ھم در تاريخ بازی میکند ،يعنی نقش انقالبی ،و اين
که قھر به اصطالح مارکس قابلهی ھر جامعهی قديمی است که آبستن جامعهی
جديد است و اين که قھر کارافزاریست که به وسيلهی آن حرکت اجتماعی راه
خود را باز میکند و اشکال سياسی متحجر و از کار افتاده را در ھم
میشکند ١١"...بيانگر نقش انقالبی قھر در جھت تغيير و تحوالت اجتماعی
است .تاريخ تمام جوامع طبقاتی و تاريخ تمام انقالبات نشان داده است که
طبقات تحت ستم برای رھايی از يوغ ستم و قھر ضد انقالبی ،برای زاياندن
جامعهی نوين ،به قھر انقالبی متوسل شدهاند .و اين جاست که به قول لنين
١٢
"مسايل بزرگ تاريخ را تنھا با قھر میتوان حل کرد".
شورشھای بردگان ،طغيانھای دھقانان و قيامھای کارگران ،بيانگر اعمال
قھر انقالبی تودهھاست .بنابراين اگر قھر ضد انقالبی آسيبی جدی به نيروھای
بالندهی جامعه وارد میآورد ،قھر انقالبی آنان را شکوفان میسازد .اگر قھر
ضد انقالبی سدی در مقابل رشد نيروھايی مولده است ،قھر انقالبی به عنوان
راهکشای اين رشد عمل کرده است.
باری ،بايد در نظر داشت که قھر تنھا به معنای قھر مسلحانه نيست .قھر
مسلحانه عالیترين شکل قھر است و ھر قھری مضمون سرنگونی ندارد .بايد
 - ١١انگلس ،آنتیدورينگ ،صفحه .١٧٩
 -١٢لنين ،کليات ،جلد .٨
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دانست که قھر ،اشکال مختلف به خود میگيرد و بسته به شرايط ،مضمون
خاص خود را دارد .به عنوان مثال جامعهی خودمان را در نظر گيريم.
ھنگامی که تودهھای مردم ماشينھای شرکت واحد را در ھم کوبيدند ،به قھر
متوسل شدند ،ھنگامی که دھقانان فرمانداری ،ژاندارمری ،و يا ادارهی
جنگلبانی را با زور اشغال کردند ،به قھر متوسل شدند .زمانی که کارگران
برای گرفتن حقوق عقب افتادهی خود سرمايهدار را به گروگان میگيرند ،به
قھر متوسل شدهاند .ھنگامی که تودهھا در قيام  ١۵خرداد با ھر وسيلهای که در
اختيار داشتند به خيابانھا ريخته و به نھادھای بوروکراتيک و ضد خلقی
حملهور شدند ،به قھر متوسل شدند ،تا سرانجام در آستانهی قيام بھمن اشکال
مختلف قھر تودهای را به خدمت گرفته و امروز نيز اشکال مختلف قھر تودهای
را میبينيم .اما ھدف ھمهی اين اشکال قھرآميز ،مستقيما ً واژگونی طبقهی حاکم
و کسب قدرت سياسی نبود .بلکه پارهای از اين اشکال و در مقاطع مشخصی
سرنگونی رژيم را ھدف مستقيم خود قرار داد .در کشوری که ديکتاتوری
نظامی  -فاشيستی بر آن حاکم است و ھر گونه حرکت مسالمتآميز تودهھا با
سرکوب قھرآميز روبرو میشود ،حرکت و اعتراضات تودهھا غالبا ً خصلت
قھرآميز )و نه الزاما ً مسلحانه( به خود میگيرد .اما ھنوز نمیتوان گفت که
تودهھا به اشکال قھرآميز مبارزه برای سرنگونی رژيم روی آوردهاند .مثالً در
گذشته رژيم شاه حتا در مقابل خواستھای صنفی کارگران و يا تودهھای ديگر،
به قھر ضد انقالبی متوسل میشد .کارگرانی که به خاطر افزايش حقوق خود
اعتصاب میکردند ،غالبا ً از طريق نيروھای سرکوب ،اعتصاب آنھا در ھم
شکسته میشد ،و بدين لحاظ قھر انقالبی متقابل کارگران را برمیانگيخت .اما
اين امر دليل روی آوردن کارگران به شکال قھرآميز مبارزه برای سرنگونی
رژيم نبود .اين خود يکی از مسايلی است که به ويژه در رابطه با کشورھای
تحت سلطه و وابسته که رژيمھای نظامی  -فاشيستی بر آنھا حاکماند ،قابل
بررسی است و اين يکی از زمينهھای عينی اعمال قھر مسلحانه از سوی
پيشآھنگ است.
چرا در کشورھای تحت سلطه و وابسته ،حرکات و اعتراضات مختلف غالبا ً
خصلت قھرآميز به خود میگيرد و حال آن که در کشورھای امپرياليستی اين
چنين نيست؟ ھمان گونه که میدانيم بورژوازی اراده و منافع خود را در قوانين
کشورھای بورژوايی متبلور میسازد و قانون بيان اراده طبقات حاکم است .از
اين رو بورژوازی حد و حدود حرکات و اعتراضات تودهھا را در محدودهی
قانون بورژوازی میپذيرد و به حرکات تودهھا تا آن جا ميدان داده میشود و
حق اعتراض وجود دارد ،که در چارچوب نظم موجود ،قوانين مجاز دانستهاند.
ھر گونه اقدامی که ورای محدودهھای اين قانون قرار گيرد ،خارج از نظم
موجود دانسته میشود ،و از اين جاست که بورژوازی بر عليه تودهھا به قھر
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سرکوبگر متوسل میشود .از اين رو محدودهھای قانون بورژوايی به صورت
خط و مرزی در میآيد که مسالمت و قھر از يکديگر جدا میشوند .ھر آن چه
که اين خط و مرزھا محدودتر باشد و اعتراضات تودهھا در اين محدوده
نگنجد ،قھر ضد انقالبی بيشتر و گستردهتر عمل میکند و متقابالً قھر انقالبی
تودهھا و اشکال قھرآميز مبارزه را به دنبال خود میآورد .بنابراين در
کشورھای وابسته و تحت سلطه که مدام محدودهھای قانونی فعاليت مسالمتآميز
تودهھا محدودتر میشود ،به ھمان نسبت حرکات و اعتراضات تودهای خصلت
قھرآميز به خود میگيرد و ھمان گونه که گفتيم اين امر يکی از زمينهھای عينی
اعمال قھر مسلحانه از سوی پيشآھنگ است .در اين جا فرصت نيست که
داليل اقتصادی  -اجتماعی و ريشهای اين مسئله را که چرا در کشورھای تحت
سلطه و وابسته ديکتاتوری خشن ،اعمال قھر ضد انقالبی و محدود کردن
حرکات مسالمتآميز تودهھا ،امری متداول میشود مورد بررسی قرار دھيم و
در بخش ديگر اين مسئله را خواھيم شکافت.
به ھر حال ،تجربيات تاريخی نشان داده است که پرولتاريا و تودهھای تحت
رھبری آن تنھا با قھر میتوانند نظم طبقاتی و حاکميت طبقاتی را از ميان
بردارند .برای سرنگونی طبقات حاکم بايد ماشين دولت بورژوايی در ھم کوبيده
شود ،برای در ھم کوبيدن ماشين دولتی بورژوايی بايد ارتش و تمام ارگانھای
مادی سرکوب را در ھم کوبيد .برای در ھم کوبيدن ارتش ،بايد متقابالً به سالح
مجھز بود .بنابراين اعمال قھر تودهای برای در ھم کوبيدن ماشين دولتی
بورژوايی بدون قھر مسلحانه عقيم میماند .اما مسئله اعمال قھر انقالبی در
تاريخ جنبش کمونيستی جھانی يکی از مسايلی بوده است که پيرامون آن
تحريفات گوناگون صورت گرفته است .اپورتونيسم راست ھميشه ھر گونه
توسل به اشکال قھرآميز مبارزه را برای سرنگونی طبقات حاکمه ،به انحای
مختلف رد میکند و سرانجام با ھزاران توجيه و تفسير بر گذار مسالمتآميز
صحه میگذارد .اما اپورتونيسم تنھا در رد اشکال قھرآميز مبارزه خود را
نشان نمیدھد ،بلکه در مطلق کردن اشکال قھرآميز ،در ناديده انگاشتن اشکال
مختلف مبارزه و به ويژه در مطلق کردن يک شکل مبارزه مسلحانه در تحت
ھر شرايطی ،خود را نشان میدھد و اين در اپورتونيسم چپ تجلی میيابد .از
ھمين روست که گرايشات مختلف عمل میکنند تا بدون توجه به شرايط متفاوت
کشورھا ،بدون توجه به شرايط زمانی و مکانی ،بدون توجه به ساخت
اقتصادی -اجتماعی و ويژگیھای سياسی ،خصوصيات تاريخی  -ملی و
مبارزهی طبقاتی در کشورھای مختلف ،و بی توجه به تاکتيکھای ھيئت
حاکمه ،شکلی از اشکال مبارزه را رد يا تأييد کنند .ما نيز از يک ديدگاه
تاريخی  -تجربی به بررسی اين مسئله میپردازيم:
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بحث خود را از مقدمهی انگلس بر کتاب "مبارزه طبقاتی در فرانسه" آغاز
میکنيم .انگلس با تحليل وضعيت کشورھای اروپايی با تحليل شرايط مبارزهی
طبقهی کارگر و تاکتيکھای بورژوازی ،در مقدمهی  ١٨٩۵خود بر "مبارزه
طبقاتی در فرانسه" اثر کارل مارکس ،تاکتيک باريگاد را که سوسيال
دمکراسی آن را در سالھای  ۴٠پذيرفته بود رد میکند و مینويسد» :به ھر
جھت با اين بھرهبرداری موفقيتآميز از رأیگيری ھمگانی ،متد کامالً نوينی
از مبارزهی پرولتاريائی به منصهی ظھور رسيد که از آن پس به سرعت رشد
يافت .فھميده شد که نھادھای دولتیای که در آن حاکميت بورژوازی نھفته است
به پرولتاريا فرصتھايی میدھد که به جنگ ھمان نھادھای دولتی برود...
و چنان شد که بورژوازی و حکومت از اعمال قانونی خيلی بيش از اعمال
غير قانونی حزب کارگران و از نتايج انتخابات بيش از درگيریھای جنگی
وحشتزده شدند .در اين جا ھمچنين شرايط مبارزه اساسا ً تغيير کرده بود .نبرد
به شکل قديمی آن يعنی نبرد خيابانی و سنگربندی که تا سال  ١٨۴٨شيوهی
متداول بود به ميزان قابل توجھی منسوخ شده بود .برای رفع ھر گونه ابھامی
بايد اذعان داشت که پيروزی واقعی يک قيام بر ارتش در جنگ خيابانی به
عنوان پيروزی يک ارتش بر ارتش ديگر ،يکی از استثنائات نادر است و
قيامکنندگان به ندرت روی آن حساب میکنند«...
انگلس سپس با ذکر پيشرفتھای تکنيکھای نظامی ،سالحھای نوين و
تغييراتی که به نفع ارتش روی داده است و ذکر شرايط مبارزهی طبقاتی در
قياس با  ١٨۴٨به اين نتيجه میرسد که ...» :زمان حمالت غافلگيرکننده و
انقالباتی که توسط اقليتی آگاه بر رأس تودهھای ناآگاه به پيش برده میشد،
سپری گشته است) «...مقدمهی انگلس بر "مبارزه طبقاتی در فرانسه" ترجمهی
فارسی(.
اپورتونيستھا اين گفتار انگلس و آن چه را که در مورد آگاه کردن تودهھا
گفته بود ،دستاويز قرار داده و اعمال قھر انقالبی و مبارزهی مسلحانه را به
طور کلی رد کردند ،اگر چه انگلس در ھمين اثر خود مینويسد» :آيا اين بدان
معناست که در آينده مبارزات خيابانی ھيچ نقشی بازی نمیکنند؟ مطمئنا خير.
اين فقط بدان معناست که شرايط از سال  ١٨۴٨به ضرر مبارزان و به نفع
ارتش تغيير کردهاند .بنابراين در آينده ،مبارزات خيابانی تنھا موقعی پيروز
خواھند بود که اين نقيصه توسط عوامل ديگر جبران شود «.با اين وجود،
اپورتونيستھايی که در پی رد اشکال قھرآميز مبارزه بودند به اين جنبه از
گفتار انگلس توجھی نداشتند ،از اينرو مبارزهای حاد بين مارکسيستھای
انقالبی و اپورتونيستھا بر سر اشکال قھرآميز مبارزه در گرفت .انقالب
 ١٩٠۵روسيه با تنوع اشکال مبارزاتی و تاکتيکھای متعددی که به کار گرفته
شد ،عصر نوينی را در عرصهی مبارزهی طبقاتی گشود .اين انقالب ،پاسخی
٢٣

 6
دﯾ  7ر و (4) 4 32

ز# $*#ر'" !زن ا%ن )ا(+56.

بود به اپورتونيستھايی که رد تاکتيک باريگاد را از سوی انگلس در شکل
خاص و شرايط مشخص آن دستاويز اپورتونيسم خود قرار داده بودند .لنين در
اثر خود "درسھايی از قيام مسکو" دربارهی تاکتيکھای نوين باريگاد و
اشکال سازمانی جديد چنين مینويسد:
»سومين درس بزرگی که مسکو به ما داد مربوط به تاکتيک جنگی است ،اين
حقيقت را انگلس جويده و در دھان مارکسيستھا گذاشت .تکنيک جنگی حاال
ديگر تکنيک نيمهی اول قرن نوزدھم نيست .دستهجمعی رفتن جلوی توپخانه و
دفاع از باريگادھا با تپانچه سفاھت است و کائوتسکی حق داشت وقتی نوشت
پس از قيام مسکو ديگر ھنگام آن رسيده است که در نتيجهگيری انگلس
تجديدنظر شود .زيرا قيام مسکو تاکتيک باريگادھای جديد را به وجود آورده
١٣
است .اين تاکتيک ،جنگ پارتيزانی بود«.
لنين در اثر خود "جنگ پارتيزانی" رابطهی اين شکل مبارزه را با اشکال
ديگر مورد بررسی قرار میدھد و از شرايط خودويژهای که اين شکل مبارزه
را اجتنابناپذير ساخت سخن میگويد .او در "جنگ پارتيزانی" نوشت:
» ...يک مارکسيست نمیتواند به طور مطلق جنگ داخلی و يا جنگ
پارتيزانی را که شکلی از جنگ داخلی است غير عادی بنامد و معتقد باشد که
در ھر شرايطی اين جنگ دارای تأثير بد روحی است ١٤«.اين پاسخ لنين بود
به کسانی که تغيير موقعيت اجتماعی و تنوع اشکال مبارزاتی را درک نمیکنند
و تنھا به تقليد اشکالی از مبارزه میپردازند و اشکال مبارزه را محدود
میکنند .آن چه که لنين در مورد جنگ پارتيزانی مطرح کرد تا به امروز نيز
در عرصهی تئوری و پراتيک مجادالت متعددی را برانگيخته است که غالبا ً
ناشی از عدم درک آموزشھای لنين است .گرچه لنين جنگ پارتيزانی را در
شرايط روسيه به عنوان شکل عمدهی مبارزه نمیپذيرد ،اما در نوشتهھای خود
ھميشه بر موقعيت مشخص تکيه دارد .با اين وجود عدم درک واقعی گفتهھای
لنين باعث شده است که عدهای جنگ پارتيزانی و جنگ دراز مدت تودهای را
به عنوان شکلی از اشکال مبارزه رد کنند و بدون توجه به موقعيت اقتصادی -
اجتماعی و سياسی يک کشور و ساخت طبقاتی آن در پی تکرار الگووار قيام
سريع و عمومی و يا اشکال شناخته شدهی مبارزه برآيند .تجربهی جنگ
درازمدت تودهای و جنگ پارتيزانی در چين يعنی در کشوری که اکثريت
عظيم آن را دھقانان تشکيل میدادند و دارای سنتھا و اشکال مبارزهی خود
ويژه بودند ،مرحلهی تازهای بود در ارائه تئوری و عملکرد جنگ پارتيزانی.
در چين نيز جريانی وجود داشت که بدون توجه به وضعيت مشخص چين در
 -١٣لنين ،درسھايی از قيام مسکو.
 -١۴لنين ،جنگ پارتيزانی.
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پی تکرار تجربه جنگ انقالبی در روسيه بود و دگماتيسم اين گروه باعث به
شکست کشاندن جنبش در مراحل اوليهی آن شد .مائوتسه دون در اثر خود
"مسايل استراتژی در جنگ انقالبی چين" نظرات نادرست کسانی را که تنھا به
تجربهی جنگ انقالبی در روسيه توجه داشتند و میخواستند به طور مکانيکی
آن را در شرايط چين نيز به کار بندند ،رد میکند .کاربرد درست شکل ويژهی
مبارزهی مسلحانه در چين که سرانجام به پيروزی منجر شد ،نشان داد که
نمیتوان بدون توجه به شرايط اجتماعی مشخص ،شکلی از اشکال مبارزه را
به کار برد .از اينرو در چين پيروزی تودهھا نه در يک قيام بدان گونه که در
روسيه پيش آمده بود ،بلکه در طی يک مبارزهی مسلحانهی درازمدت صورت
گرفت .شرايط خاص ويتنام اشکال خاص سازماندھی و مبارزهی مسلحانه را
ضرور ساخت .در آن جا واحدھای پراکندهی پارتيزانی تحت رھبری حزب به
واحدھای تبليغ مسلح تکامل يافت و سپس يک قيام سراسری در اوت ١٩۴۵
صورت گرفت .اين ويژگی ويتنام بود که فعاليتھای پراکندهی گروهھای
پارتيزانی که از مدتھا قبل از قيام عمومی صورت میگرفت و سپس تشکيل
واحدھای تبليغ مسلحانه قبل از قيام با يک قيام عمومی در اوت  ۴۵به نتيجه
رسيد .تجربيات بعدی ويتنام در جنوب به ويژه در زمينهی تبليغ مسلحانه که ما
در فصل تبليغ مسلحانه به آن خواھيم پرداخت ،نشان داد که رزمندگان ويتنام و
نيروھای پيشآھنگ در پارهای از مناطق که تودهھای مردم مرعوب حاکميت
موجودند ،برای فراھم کردن زمينهھای مناسب جھت فعاليت سياسی و ايجاد جو
مناسب به تاکتيک مسلحانه عليه دشمن متوسل شدند .در کوبا نشان داده شد که
در شرايط مناسب ،در شرايطی که اعتالی انقالبی وجود دارد ،تبليغ مسلحانه و
توسل به تاکتيک مسلحانه از سوی عناصر پيشرو میتوانند نقش مؤثری در
جھت سازماندھی و تشکل تودهھا و آغاز جنگ تودهای بازی کند .در اين جا
الزم است به خاطر اھميت انقالب کوبا ،تأثير آن بر جامعهی ما و نيز تحريفات
اپورتونيستی چپ و راست ،در مورد انقالب کوبا کمی در مورد آن بحث کنيم.
انقالب کوبا و تحريفات اپورتونيستی چپ و راست
اگر در ويتنام عملکرد واحدھای تبليغ مسلحانه و تاکتيک تبليغ مسلحانه ،نه در
خدمت سرنگونی بالواسطهی دشمن بلکه در خدمت پايهسازی سياسی است و
در جھت ايجاد زمينه و جو مساعد برای کار سياسی و تشکيالتی در ميان
تودهھاست ،در کوبا به لحاظ آمادگی تودهھا و به علت وجود اعتالی انقالبی،
عمل تبليغ مسلحانه ھمراه است با پيوستن سريع تودهھا به مبارزهی مسلحانه و
تودهای شدن آن .آن چه در کوبا به وقوع پيوست نه يک معجزه بود نه اقدامی
خارقالعاده .انقالب کوبا نيز از قوانين اساسی ھمهی انقالبات تبعيت کرده است
و با اصول عام مارکسيستی ھيچ گونه مغايرتی ندارد .تنھا درک نادرست
٢۵

 6
دﯾ  7ر و (4) 4 32

ز# $*#ر'" !زن ا%ن )ا(+56.

عدهای از مارکسيسم  -لنينيسم و ناديده گرفتن خالقيت آن ممکن است انقالب
کوبا را نافی اصول مارکسيسم  -لنينيسم قلمداد کند .آنان که تنوع اشکال مبارزه
و پيدايش اشکال نوين مبارزه را در شرايط گوناگون و موقعيتھای مشخص
درک نمیکنند و ھميشه بر اساس الگوھای ذھنی از پيش پرداخته شده حرکت
میکنند ،دچار يک تضاد الينحل میشوند و سرانجام برای رھايی از اين
تناقض به عوض تبيين واقعی پروسهی انقالب کوبا آن را تحريف میکنند.
پس از پيروزی انقالب کوبا در پارهای از کشورھا به ويژه آمريکای التين
تالش شده است که تجربهی انقالب کوبا را )البته به شکل تحريف شده و با
تبيينی غير مارکسيستی که دبره از آن ارائه میدھد( بدون توجه به شرايط
خاص کوبا تکرار کنند .اما ھمان گونه که میدانيم ھمهی اين تجربيات در عمل
با شکست روبرو شد و نشان داده شد که انقالب کوبا به شکل خودويژهاش ،و
به طور الگووار ھرگز تکرار نخواھد شد .تجربيات انقالب کوبا به شکل ناقص
آن در شرايطی مورد پذيرش انقالبيون پارهای از کشورھا قرار گرفت که
مبارزه بين دو خط مشی انقالبی و رفرميستی در کشورھای مختلف به نھايت
حدت خود رسيده بود .به ويژه در بسياری از کشورھای تحت سلطه که مدتھا
سياستھای رفرميستی احزاب اپورتونيست جنبش را به شکست و ناکامی
کشانده بود و در شرايط سرکوب پليسی و ديکتاتوری افسار گسيخته نظامی که
ابتدايیترين حقوق تودهھا را سلب کرده بود و در نتيجهی سياستھای
اپورتونيستی ديگر بیاعتبار شده بود ،تجربهی انقالب کوبا مورد قبول قرار
میگيرد .در امريکای التين بسياری از نيروھای انقالبی راديکال از احزاب
کمونيست بريدند و به مبارزهی مسلحانه پيوستند .آنھا در آغاز ،بدون آن که
درکی درست از انقالب کوبا و تجربهی آن داشته باشند ،در پی تکرار الگووار
آن برآمدند ،در حالی که جنبهھای خاص و خودويژهی انقالب کوبا را که در
تحت آن شرايط به پيروزی رسيد ،نمیديدند .مسئلهی انقالب کوبا به ويژه
ھنگامی در معرض تحريفات اپورتونيستی قرار گرفت که توسط دبره تئوريزه
شد .دبره که جنبهھايی از حقايق انقالب کوبا و تجربيات آن را در نوشتهی خود
منعکس ساخته بود ،در تبيين تئوريک آن دچار انحرافات اساسی گرديد .تا آن
جايی که جنبهھايی از واقعيت انقالب کوبا را به کلی تحريف نمود و حتا آن را
مغاير اصول مارکسيسم  -لنينيسم قلمداد کرد .او انقالب کوبا را به شکل
تحريف شده ،عام کرد و به صورت يک اصل برای بسياری از کشورھا به
ويژه آمريکای التين درآورد .او به اين نظريهی انحرافی رسيد که آن چه برای
آينده قاطع و تعيينکننده است ،ايجاد ھستهھای نظامی است و نه ھستهھای
سياسی و يا "بايد از ھستهی نظامی به سوی جنبش سياسی پيش رفت .ادامهی
يک مبارزهی مسلحانه که اساسا سياسی است ،لکن به طور خيلی استثنايی
ممکن است که حرکت از يک جنبش کامال سياسی به طرف ھستهی نظامی
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صورت گيرد ١٥".و اين منشأ يکی از انحرافاتی است که در آغاز ،بسياری از
سازمانھای چپ آمريکای التين مرتکب شدند .دبره به طور کلی امر نظامی را
بر امر سياسی مقدم میداند و اين امر نتيجهی اجتنابناپذير "کانون" اوست.
اين کانون که دارای نقش نظامی است ،برای حفظ موجوديت خود از توده جدا
میماند و در نتيجه با شکست روبرو میشود .کانون دبره میخواھد خود را به
واقعيات سرسخت تحميل کند ،اما خود جبرا مغلوب اين واقعيات میگردد.
نتيجهی حتمی عدم انطباق کانون با واقعيات ،منزوی شدن و سرانجام شکست
آنست .دبره در به ابتذال کشاندن انقالب کوبا و تئوریھای انقالب تا آن جا پيش
میرود که نه تنھا امر نظامی را بر امر سياسی مقدم میداند و يک انقالبی را
قبل از ھر چيزی يک نظامی میداند ،بلکه عامل بيولوژيک را که نتيجهی
منطقی نظامیگرايی اوست به عنوان يک عامل مھم وارد تئوری انقالب خود
میکند و معيار انقالبی بودن را به سن و شرايط جسمانی میکشاند .او اين
عامل را به ھمان اندازهی "ايمان و اعتقاد" با اھميت میداند .دبره اساسا درک
درستی از مبارزهی طبقاتی ندارد و از ھمين ديدگاه است که شھر را در برابر
کوه و کوه را در برابر شھر قرار میدھد .پرولتريزه شدن را در کوه و
بورژواييزه شدن را در شھر میبيند .اما اين کوه نيست که انسان را پرولتريزه
میکند ،بلکه اين حادترين مبارزهی طبقاتی در جھت منافع پرولتاريا است که
عادات ،پسماندهھا و توھمات خرده بورژوايی را از بين میبرد و عنصر
ايدئولوژی پرولتری را تقويت میکند و اين پرولتريزه شدن ،ھم در شھر و ھم
در روستا و ھر جا که مبارزهی طبقاتی است ،صورت میگيرد .اين ديدگاه
جغرافيايیگرايی به جای مبارزهی طبقاتی ،نتيجهی منطقی نظامیگرايی اوست.
او نه برای تجربهی انقالبی خلقھا ارزش قائل است و نه به تئوری انقالبی
بھايی میدھد .او تئوری و پراتيک را از يکديگر جدا میکند .ھنگامی که دبره
میگويد بھترين مربی مارکسيسم  -لنينيسم دشمن است ،او به طور کلی تئوری
را کنار گذاشته است .به قول کلی سيلوا "او با اين گفتار میکوشد که اين اصل
اساسی را که بدون تئوری انقالبی جنبش انقالبی وجود ندارد ،از بين ببرد...
برای دبره مبارزه به معنای برداشتن تفنگ است .او از مبارزهی سياسی و
١٦
ايدئولوژيک صحبتی نمیکند".
در سراسر نوشتهی دبره آن چه که جلب توجه میکند ،آمپريسم و فرماليسم
حاکم بر طرز تفکر اوست .فرماليسم او به خصوص خود را در رابطه با حزب
نشان میدھد ،که معتقد است واحد چريکی نطفهی حزب کمونيست است .به
قول رفيق مؤمنی »اين که دبره میگويد "چريک نطفهی حزب است" روشن
 -١۵انقالب در انقالب ،ص  ،١٢٧ترجمه فارسی.
 -١۶اشتباھات تئوری کانون ،کلی سيلوا.
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است که دبره در اين جا دچار فرماليسم فلسفی شده يعنی صورت را به جای
محتوا گرفته است .قانون عام مارکسيستی  -لنينيستی چنين است که :گروهھا و
سازمانھای سياسی نطفهی حزباند .دبره واقعيتی را در آمريکای التين ديده
است و چون درک عميقی از مارکسيسم  -لنينيسم نداشته ،بر مبنای صورت آن
واقعيت چنين نتيجه گرفته است که "چريک نطفهی حزب است" .در حالی که
میبايست از آن واقعيت چنين نتيجه میگرفت :گروهھا و سازمانھای
مارکسيست  -لنينيست انقالبی که بر اساس قوانين عام مارکسيسم  -لنينيسم
نطفهی حزبند ،در شرايط خاص ،بسته به ضرورتھای تاريخی و اجتماعی -
سياسی ،میتوانند و بايد شکل نظامی به خود بگيرند ١٧«.اگر باز ھم بخواھيم
در مورد تزھای انحرافی دبره صحبت کنيم ،بحث ما به درازا خواھد کشيد.
بدين لحاظ بحث در مورد دبره را به ھمين جا خاتمه میدھيم و به بررسی
تحريفات اپورتونيستی راست از انقالب کوبا میپردازيم .زيرا که انقالب کوبا
به انحای مختلف از سوی اپورتونيستھای راست و دگماتيستھا مورد تحريف
قرار گرفته است.
دگماتيستھا ،انقالب کوبا را نه بر اساس تحليل واقعيات عينی ،بلکه بر اساس
ذھنيات و الگوھای از پيش پرداخته شده ی خود تبيين میکنند .آنھا ويژگیھای
انقالب کوبا را ،آن ھم ويژگیھای برجستهی ان که اين ھمه بحثبرانگيز بوده
است ناديده میگيرند .اپورتونيسم راست نيز میکوشد که يا با توسل به تئوری
رويزيونيستی راه رشد غير سرمايهداری ،انقالب کوبا را تبيين کند و يا اين که
پيروزی انقالب را نتيجهی فعاليتھای حزب رفرميستی سوسياليست خلق
قلمداد کند.
واقعيت اينست که در کوبا انقالب بدون رھبری حزب کمونيست و تنھا با
رھبری جنبش  ٢۶ژوئيه صورت گرفت .اما آثاری که تا کنون به نقد و بررسی
انقالب کوبا و مبارزهی مسلحانه پرداختهاند به دو شکل آن را تحريف نمودهاند:
گروهھا و سازمانھای پروچينی انقالب کوبا را از ھمان آغاز يک انقالب
خردهبورژوايی ارزيابی میکننند و طبيعی است که ھيچ انقالبی با رھبری
خردهبورژوايی نمیتواند به انقالب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم بيانجامد.
در نتيجه به اعتقاد آنھا ھنوز ھم کوبا يک کشور سرمايهداری است .نمونهی
ديگر آن توسل به تئوری رويزيونيستی راه رشد غير سرمايهداری است که
اپورتونيستھا تودهای برای تبيين انقالب کوبا بدان متوسل میشوند .يک
نمونهی کامل تحريف و به ابتذال کشيدن انقالب کوبا را "راه کارگر" ارائه داده
است .بدين لحاظ الزم است که نظر آنھا را در مورد انقالب کوبا تا حدودی
بررسی کنيم .در کتاب "تئوری پيشاھنگ" میخوانيم ...» :بنابراين
 -١٧پاسخ به فرصتطلبان ،حميد مؤمنی.
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روشنفکران خردهبورژوازی راديکال که به واسطهی سرکوب رژيم وابسته به
يانکی ھر روز ھم راديکالتر میشوند ،رھبری جنبش را به دست میگيرند و
چون يک جنبش غير کمونيستی است ،عکسالعمل خيلی شديد از طرف طبقات
ميانی و طبقهی حاکم را برنمیانگيزد و حتا آمريکا نيز گمان ندارد که اين
رھبری بتواند به يک رھبری کمونيستی تبديل شود .بنابراين امپرياليسم و
نوکرانش در داخل ،در عين حال که آن قدر دلواپس نيستند که جنبش را در
نطفه خفه کنند ،ھمهی حماقتھای تاکتيکی را در قبال اين جنبش مرتکب
میشوند ،آن را به شدت در فشار میگذارند ،يعنی از يک طرف بختکوار بر
سر آن فرود نمیآيند )مخصوصا آمريکا در مراحل اوليهی انقالب اصال به فکر
پياده کردن نيرو در کوبا نمیافتد (...از سوی ديگر با فشار الزم و کافی آن را
به راديکاليزه شدن وامیدارد .رھبری جنبش که خصلت خرده بورژوازی
راديکال دارد ،به سرعت تبديل به پيشاھنگ ارگانيک کارگران شھر و روستا
میگردد و فشار آمريکا و موفقيت کوبا که ھيچ راه ميانی را نمیتواند تحمل
بکند ،حزب کمونيست کوبا را به وجود میآورد) «...ص  ،٧١مالحظاتی
درباره تئوری پيشاھنگ( )تأکيد از ماست(.
راستی که ولگاريزه کردن يک انقالب و نفی قوانين حاکم بر آن از اين بھتر
ممکن نيست .حماقتھا و فشارھای امريکاست که معجزه میآفريند .گويا خرده
بورژوازی راديکال در رأس جنبش قرار میگيرد ،فشار آمريکا آن را
راديکاليزه میکند ،ھمين فشار باعث میشود که رھبری خرده بورژوايی جنبش
به فکر تشکيل حزب کمونيست و ساختمان سوسياليسم بيفتد .پس میتوانيم يک
نتيجهگيری بسيار جالب بکنيم و آن را به عنوان يک تئوری نوظھور وارد
گنجينهی مارکسيسم  -لنينيسم کنيم :حماقتھای تاکتيکی و فشارھای امپرياليسم
به انقالب سوسياليستی شکل میدھد ،و خرده بورژوازی راديکال جامعه را به
سمت استقرار سوسياليسم پيش میبرد .واقعا که انقالب کوبا را چه خوب
تئوريزه کردهاند .دبره بايد اين دوستان را به استادی قبول کند .اما يک مسئلهی
بسيار جالبتر ھم در اين استدالل وجود دارد و آن پذيرش تئوری رويزيونيستی
راه رشد غير سرمايهدار تکامل است.
بھتر است اين دوستان در مورد رھبری انقالب ،پروسه تشکيل حزب طبقهی
کارگر ،و اھداف انقالب به مصاحبهی رفيق کاسترو با خبرنگار ھفتهنامهی
کمونيست مراجعه کنند تا حقايق انقالب کوبا را بھتر درک کنند.
اما واقعيت انقالب کوبا چيست؟
انقالب کوبا در شرايطی آغاز گرديد که در کوبا اعتالی انقالبی حاکم بود.
جنبشھای تودهای پراکندهای در ھمه جا به چشم میخورد .تودهھای مردم ،به
ويژه تودهھای روستايی از نظر اقتصادی در وضعيت بسيار بدی به سر
میبردند .در بين مردم زمينهھای الزم برای برداشتن سالح وجود داشت ،اما
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تمام احزاب و سازمانھای اپوزيسيون از جمله حزب اپورتونيستی سوسياليست
خلق در امر تسليح تودهھا و آغاز يک جنگ مسلحانه مردد و ناتوان بودند .اگر
چه ھنوز موقعيت انقالبی به شکل کالسيک پديد نيامده بود ،اما اعتالی انقالبی
به سرعت به سوی يک موقعيت انقالبی پيش میرفت ،و پيشاھنگ انقالبی
میتوانست اين پروسه را تسريع کند .در چنين شرايطی يک گروه منسجم از
انقالبيون حرفهای توانست به اتکای وضعيت مناسب موجود و حداقل تجربهی
سازمانی و آمادگی تودهای ،از طريق تبليغ مسلحانه تودهھا را حول محور
مبارزهی مسلحانه در يک جنگ تودهای بسيج و متشکل سازد .در آن شرايط
بحرانی ،در حالی که تودهھا آمادگی مبارزهی مسلحانه را داشتند ،انقالبيون
پيشتاز جنبش چه بايد میکردند؟ آيا به صرف نبود يک حزب طراز نوين طبقه
کارگر بايد دست روی دست میگذاشتند و منتظر ظھور معجزهای میشدند؟ يا
اين که از ورای واقعيات و شرايط جامعهشان در صدد گذشتن از مراحل
کالسيک ايجاد حزب برمیآمدند؟ پاسخ عملی آنان نه آن و نه اين بود .از ميان
قوانين عام انقالب راه و رويهی خاص منطبق با شرايط عينی جامعهشان را در
پيش گرفتند و به جای نشستن در انتظار فراھم آمدن ھمهی شرايط الزم و
کافی ،در صدد برآمدند پيشگامان طريقی باشند فراھمآورندهی شرايط الزم و
کافی .بايد تودهی آماده را بسيج ،متشکل و مسلح میکردند .میبايستی قوانين
خاص انقالب و ويژگیھا و خصوصيات طرق و اسلوب تحقق بخشيدن به اين
حرکت خاص را در جريان حرکت بشناسند ،بشکافند و بشناسانند .بايد که
ذھنيات خود را در بوتهی واقعيات عينی به آزمايش بگذارند .و در آن شرايط
تاريخی راه مبارزهی مسلحانه را به مثابه راه اساسی برگزينند .راھی که بايد به
مبارزهی مسلحانهی تودهای منتھی میشد .در نتيجه ،شيوهی تبليغ مسلحانه،
تاکتيک و ابزاری شد برای تسريع پروسهی بسيج ،تشکل و تسليح تودهھا .آنھا
بر خالف تحليل نادرست و تصوير غلطی که دبره از انقالب کوبا به دست داد،
نقش "موتور کوچک" برای به حرکت درآوردن "موتور بزرگ" را ايفا
نکردند .چرا که اگر چنين بود علیاالصول میبايستی پس از آن که "موتور
بزرگ" به حرکت درآمد ،ديگر "موتور کوچک" نقش و اثری نمیداشت .دبره
با اين ديد مکانيکی و شيوهی عميقا متافيزيکی نقش پيشاھنگان انقالب کوبا را تا
سطح ھندل ماشين پايين آورد .حال آن که واقعيت چيز ديگری بود .واقعيت اين
بود که اين به زعم او" ،موتور کوچک" ،چيزی نبود جز دستهی متشکل و آگاه
پيشتازی که ھدفش نه انقالب کردن به جای تودهھا بلکه ھدايت ھمهی
پتانسيلھای انقالبی درون جامعه بحرانزدهی کوبا در جھت برانداختن رژيم
باتيستا و ايجاد شرايط مادی الزم به منظور گذار به سوسياليسم بود  .ديديم که
عليرغم نظر دبره اين به زعم او "موتور کوچک" پس از به حرکت درآمدن
تودهھا در جريان انقالب و حتا پس از پيروزی آن نيز به مثابهی اتوريتهی
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انقالب باقی ماند .چرا که اين پيشاھنگان واقعی انقالب نه جدا و منفک از
تودهھا و نه در قفای آنھا که با آنھا و در پيشاپيش آنھا حرکت کردند ،راه
گشودند ،راه نمودند و در جريان انقالب از جانب تودهھا به مثابه رھبران با
اتوريته پذيرفته شدند .بدين طريق پيشگامان انقالبی با شناخت وضعيت
بحرانی ،درک آمادگی تودهھا ،ارائهی يک برنامهی انقالبی و شرکت در
مبارزهی واقعی مردم در پروسهای کوتاه به پيشاھنگ ارگانيک و واقعی
تودهھای مردم تبديل شدند .و ھمين سازمان سياسی انقالبيون حرفهای )جنبش
 ٢۶ژوئيه( نطفهی آن حزبی است که بعدا به عنوان حزب کمونيست کوبا به
وجود آمد .اما يک مسئله را بايد در نظر داشت و نبايد پروسهی تبديل شدن به
پيشاھنگ ارگانيک و واقعی و نيز تودهای شدن مبارزهی مسلحانه را ساده کنيم.
بايد در نظر داشت که تا مدتی نيروھای انقالبی تنھا به صورت يک گروه
پارتيزان تحت رھبری فيدل پيوسته در حال خانه به دوشی به سر بردند و تبليغ
مسلحانه در اين مرحله نقش حساسی ايفا کرد .گر چه دھقانان نسبت به
پارتيزانھا تا حدی سمپاتی داشتند ،اما ھنوز به آنھا اعتماد نداشتند و يک
رابطهی مستقيم و مادی بين آنھا وجود نداشت .به خصوص اين امر با تھديد
دھقانان از سوی ارتش به ھم بافته شده بود» .به تدريج به ھمان اندازه که
روستاييان دريافتند پارتيزانھا شکستناپذيرند و جنگ طوالنی خواھد بود،
رفتاری منطقی در پيش گرفتند و به مثابه رزمنده ،فعاالنه به قوای ما
پيوستند ١٨«.در اين ميان آن چه که به ويژه در مورد انقالب کوبا غالبا از سوی
پارهای از نيروھا فراموش میشود و "چه" در خاطرات خود به آن اشاره
میکند ،ھمزمانی آغاز مبارزه مسلحانه در روستا با حرکات تودهای در شھرھا
است .اعتصابات ،تظاھرات ،قيامھای محلی و شورشھای نظامی در اين
فاصله به وقوع پيوست و اين خود بيانکنندهی رابطهی نزديک بين مبارزه در
روستا و مبارزه در شھر است.
مسئلهی ديگری که بايد به آن توجه داشت ،تنوع اشکال مبارزه و تلفيق آنھا
بود .گر چه شکل عمدهی مبارزه تا مرحلهای جنگ پارتيزانی بود ،اما تنھا،
تبليغ مسلحانه و عمليات پارتيزانی از سوی انقالبيون صورت نمیگرفت ،بلکه
اشکال مختلف مبارزه به خدمت گرفته میشد .در زمينهھای تبليغی و ترويجی
و سازماندھی نيز فعاليتھای وسيعی صورت گرفت .گذشته از فعاليتھای
جنبش  ٢۶ژوئيه در شھرھا ،نشريهی کوبای آزاد وظيفهی تبليغی و ترويجی
مھمی را انجام میداد .ھمراه با دومين سال مبارزهی مسلحانه اين وظيفه در
سطحی بسيار وسيعتر و منظمتر به عھدهی فرستندهی راديويی گذاشته شد .در
اين جا فرصت آن نيست که بيش از اين در مورد انقالب کوبا و نقاط گرھی آن
 -١٨خاطرات جنگھای رھايیبخش کوبا ،چه گوارا.
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بحث کنيم .ما از اين جھت بيشتر به بررسی انقالب کوبا و به ويژه تزھای
دبره پرداختيم تا پاسخ قطعی و صريح خود را در مورد مسئلهی کوبا ارائه داده
باشيم .زيرا منتقدين سازمان ھميشه به سراغ تزھای دبره و نوشتهی رفيق
احمدزاده میروند و تمامی تئوری و پراتيک چند سالهی سازمان را از اين
زاويه ارزيابی میکنند .حال آن که از ھمان آغاز با نظريات دبره در درون
سازمان برخوردی انتقادی صورت گرفت و رفيق احمدزاده نيز عليرغم پذيرش
جنبهھايی از نظريات انحرافی دبره ،به ويژه در رابطه با "موتور کوچک"،
"موتور بزرگ" و "آغاز قيام" با آمپريسم و فرماليسم و نيز کانون او
برخوردی انتقادی داشت .به ويژه سازمان بعدا با نظرات رفيق احمدزاده نيز
برخورد نمود و اين را در آثار تئوريک سازمان پس از سال  ۵٢و به ويژه
نظرات رفيق جزنی میبينيم .از آن جايی که نظرات رفيق احمد زاده در مورد
انقالب کوبا و تزھای دبره مورد بررسی و نقدھای متعدد قرار گرفته است،
بنابراين ما ديگر به اين مسئله نمیپردازيم .اکنون که تجربهی انقالب کوبا و
نقش تبليغ مسلحانه بازگو شد ،الزم است با توجه به تجربيات تاريخی ،نقش
تاکتيک مسلحانه و کاربرد آن را از سوی پيشاھنگ در غياب موقعيت انقالبی
مورد بحث قرار دھيم .مسئلهای که به ويژه در سالھای اخير مورد مشاجره و
اختالف در جنبشھای کمونيستی بوده است.
طرح مسئله به اين شکل است که آيا پيشاھنگ تحت شرايطی در غياب
موقعيت انقالبی حق دارد تاکتيک مسلحانه را با مضمون تبليغی به کار گيرد؟
عدهای بر اين اعتقادند که پيشاھنگ تنھا در شرايطی حق دارد تاکتيک مسلحانه
را اتخاذ کند که يک بحران انقالبی ژرف آن ھم به شکل کالسيک آن پديد آمده
باشد .اين افراد به ساخت اقتصادی  -اجتماعی و سياسی کشورھا ،ساخت
طبقاتی ،اشکال مبارزهی مسلحانه ،مضمون تاکتيکھای مسلحانه ،تفاوت قيام
سريع و عمومی و جنگ دراز مدت تودهای ،سنتھای مبارزاتی ،ويژگیھای
تاريخی ،فرھنگی و ملی توجھی ندارند  .اين شيوهی برخورد دگماتيستی آنھا
باعث شده است که در بسياری از موارد رھبری جنبش را به دست خرده
بورژوازی بسپارند .واقعيت اين است که در پارهای از کشورھا به ويژه
کشورھای آفريقايی ،پيش از اين که يک بحران انقالبی ژرف پديد آيد،
مبارزهی مسلحانه آغاز شده و ھنگامی که موقعيت انقالبی فرا رسيد ،به
پيروزی رسيده است .ما در اين جا به چند نمونهی تاريخی اشاره میکنيم.
يک نمونهی بارز آن الجزاير است که حزب کمونيست به علت درک
دگماتيستی خود نتوانست رھبری مبارزه را در دست گيرد .اين حزب در
انتظار يک موقعيت انقالبی کالسيک به سر میبرد و به اشکال نوينی از
مبارزه که در آن جا پديد آمده بود به ديدهی حرکات آنارشيستی و تروريستی
نگاه میکرد و به محکوم کردن عمليات نظامی انقالبيون پرداخت .بشير
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حاجعلی يکی از رھبران حزب کمونيست الجزاير ھنگامی که اشتباھات حزب
را در اين مورد جمعبندی میکند به يک واقعيت جالب توجه اشاره میکند و آن
برخورد مکانيکی با مسئلهی قيام و موقعيت انقالبی است .او مینويسد» :حزب
کمونيست معتقد بود که آغاز جنگ رھايیبخش در نوامبر  ١٩۵۴زودرس بود.
زيرا شرايط برای قيام مسلحانه بدان گونه که لنين فرموله کرده بود ھنوز وجود
نداشت .اما ما از يک سو فراموش کرده بوديم شرايطی که لنين از آن صحبت
میکند ،در مورد کشورھای سرمايهداری کاربرد دارد و از سوی ديگر عمليات
نظامی و يک قيام عمومی دو چيز متفاوت بود ١٩.«...ما قبال به مسئلهی کوبا
نيز اشاره کرديم و ديديم که در آن جا نيز ھنگامی که مبارزهی مسلحانه آغاز
شد ،ھنوز نمیتوان از يک موقعيت انقالبی کالسيک سخن گفت ،بلکه تنھا
میتوان از اعتالی انقالبی سخن گفت که ھمراه با پيوستن تودهھا به مبارزه ،به
يک موقعيت انقالبی ارتقا میيابند .نمونهھای ديگر را نيز میتوان در مبارزهی
مسلحانهی خلقھای آنگوال ،گينه ،موزامبيک و ...مثال آورد که ھنگامی که
مبارزهی مسلحانه آغاز گرديد نمیتوان گفت که ستيزھا در موقعيت يک بحران
انقالبی ژرفاند ،بلکه از اعتالی انقالبی میتوان سخن گفت و دعوت به قيام
ھمراه با پيوستن تودهھا در يک جنگ دراز مدت تودهای صورت میگيرد و در
طی اين پروسه ،اعتالی انقالبی نيز به موقعيت انقالبی ارتقا میيابد .تجربيات
خلقھا و جنبشھا رھايی بخش ملی ھم چنين نمونهھايی از کاربرد موفقيتآميز
تاکتيک مسلحانه با ھدف تبليغی در شرايطی که حتا اعتالی انقالبی حاکم
نيست ،به ما نشان میدھد ،در کشورھای تحت سلطه که تودهھای مردم زير بار
ستم و استثمار شديد قرار دارند و ديکتاتوریھای نظامی  -فاشيستی ھر گونه
حرکت مسالمتآميز مردم را سرکوب میکند و ابتدايیترين حقوق و آزادیھا و
راهھای مسالمتآميز مبارزه سلب شده است ،در صورت شرايط مناسب،
پيشاھنگ میتواند تاکتيک مبارزه مسلحانه را با مضمونی تبليغی به کار گيرد.
ما بعدا در بخش تبليغ مسلحانه ،در مورد ويتنام سخن خواھيم گفت و نشان
میدھيم که چگونه در شرايطی که تودهھا مرعوب دشمناند ،تبليغ مسلحانه در
خدمت پايهسازی سياسی مورد استفاده قرار میگيرد.
آمريکای التين نيز نمونهھای متعددی از کار بست موفقيتآميز تاکتيک
مسلحانه را با سرشت تبليغی به ما ارائه میدھد .يک نمونه از آن ،جنبش
ساندينيستھاست که از مدتھا پيش ،در غياب موقعيت انقالبی تاکتيک
مسلحانه را به کار گرفتند و ھمراه با پديد آمدن موقعيت انقالبی و تودهای شدن
مبارزهی مسلحانه ،به پيروزی رسيدند .نمونهی ديگر آن که پس از نيکاراگوئه
در آمريکای التين از اھميت فوقالعادهای برخوردار است ،نيروھای
 -١٩مارکسيسم و جنگ چريکی.
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آزادیبخش السالوادور است ) (FLPکه امروز از حمايت وسيع تودهای
برخوردار است (FLP) .در شرايطی مبارزهی مسلحانه را با نقش محوری آن
) (Central -Axisپذيرفت و تاکتيک مسلحانه را به کار گرفت که ھنوز
موقعيت انقالبی وجود نداشت و امروز در شرايطی که يک نبرد وسيع را عليه
رژيم السالوادور آغاز کرده است ،در ھمان حال آمادهی تشکيل حزب طراز
نوين طبقهی کارگر است .نظر به اھميت اين تجربه ،چگونگی شکلگيری
) (FLPو نيز موقعيت آن ،قسمتھايی از مصاحبهی اخير "فارا بوندو مارتی"
دبير کل نيروھای آزادیبخش خلق السالوادور را با ) (MIRدر اين جا ذکر
میکنيم .او در پاسخ به چگونگی تکامل تاريخی ) (FLPو اشکال مبارزاتی و
سازماندھی که پشت سر گذارندهاند ،گفت» :اولين نقشهی تکامل سازماندھی
) (١٩٧٠بسيار ساده بود .ھستهی اوليهی فرماندھی نظامی مسلح را به وجود
آورد ...و جنگ چريکی شھری را به قصد گسترش به جنگ چريکی حاشيهی
شھر ،تدارک ديد و انجام داد .مرحلهی دوم ) (٧١ - ٧٢ايجاد گروهھای ھوادار
بود که کار اساسی آنھا کار در ميان تودهھا بود ...مرحلهی سوم )اوت و
نوامبر  (١٩٧٢برای کسب ھويت در ميان تودهھا سمتگيری کرد و مسئوليت
عمليات نظامی خاصی را با انعکاس ملی و جھانی به عھده گرفت...
بين سالھای  ٧٣تا  ٧۴طرح کار در ميان تودهھا ...شدت يافت .نفوذ
سازمانيافتهی  FLPدر ميان بخش وسيعی از تودهھا به خصوص پرولتاريای
روستا و دھقانان فقير و نيز در ميان بخشھای طبقهی کارگر شھری ،کارگران
کارخانه ،دانشجويان ،معلمين ،زاغهنشينان ،کسبهی کوچک و ديگران تحکيم و
تقويت يافته است .در ھمين ضمن چريکھا پايگاه وسيعتری در سطح ملی به
دست آوردهاند ،ضربات را بر دشمن تشديد کردند ،قدرت و موقعيتشان را
افزايش دادند و مستقيما بر زندگی سياسی کشور تأثير گذاشتند ...ما در مرحلهی
اوليهی ساختمان حزب انقالبی طبقهی کارگر بر پايهی اصول لنينی
سازماندھی ھستيم .اين وظيفهی مشکل و پيچيده ،آن کاريست که توانايی ما را
در امر رھبری خلق در شرايط کنونی مبارزه در تمام جبھهھا افزايش خواھد
داد «...اين تجربه و نمونهھای ديگر به ما نشان میدھد که پيشاھنگ در تحت
شرايطی میتواند تاکتيک مسلحانه را در غياب موقعيت انقالبی به کار گيرد و
از نقش تبليغی آن در جھت اھداف سياسی و در خدمت تشکل و آگاھی تودهھا
استفاده کند و اين به ھيچ وجه به معنای دعوت تودهھا به قيام نيست.
منظور ما از برخورد عام و تاريخی با مسئلهی قھر و اشکال مبارزه مسلحانه
و نيز نقش تاکتيک مسلحانه در شرايط غير قيامی ،اين بود که با توجه به
تجربيات جھانی در اين مورد به ارزيابی نقش تاکتيک تبليغ مسلحانه در گذشته
بپردازيم.

٣۴

 6
دﯾ  7ر و (4) 4 32

ز# $*#ر'" !زن ا%ن )ا(+56.

 -٢شرايط و زمينهھای عينی که تبليغ مسلحانه را امری ضروری ساخت
اسلوب ديالکتيکی بررسی پديدهھا حکم میکند که ھر پديدهای را در بطن
شرايط محيط بر آن ،در پيوند و ارتباط و تأثير متقابل با ساير پديدهھا بررسی
کنيم .ھر پديدهای محصول شرايط خاص و نتيجهی اجتنابناپذير ضرورتھايی
است که آن را پديد میآورد .بنابراين بررسی مجرد يک پديده بدون توجه به
شرايط زمانی و مکانی و به عبارتی شرايط تاريخی  -مشخص پيدايش و رشد
آن ،بدون توجه به پروسهی تکاملی آن و بدون در نظر گرفتن مجموعهی
روابط و پيوندھای آن و تضادھايی که تکامل اين پديده محصول اجتنابناپذير
آنست ،به معنای طرد اسلوب ديالکتيکی و توسل به اسلوب متافيزيکی بررسی
پديدهھاست .در اين ميان برای بازشناسی و ارزيابی تاکتيک تبليغ مسلحانه که
از سوی سازمان ما برای يک دورهی معين به کار گرفته شد ،بايد به شرايط
خاص تاريخی رجوع کرد و آن را در چشمانداز اوضاع تاريخی جنبش در
شرايط مشخص نگريست.
متافيزيسينھای ما که گويا به رد تاکتيک تبليغ مسلحانه دست يافتهاند و از اين
زاويه به قول خودشان بر کل تئوری و پراتيک گذشتهی سازمان خط بطالن
کشيدهاند ،بدون توجه به موقعيت مشخص جنبش و بدون توجه به مجموع
شرايط حاکم در آن زمان تالش میکنند که ريشه و علل کاربرد تاکتيک تبليغ
مسلحانه را در خارج از شرايط عينی حاکم بر جامعه و جنبش جستجو کنند.
فیالمثل آن را به انقالب کوبا ،الجزاير ،ويتنام ،فلسطين و ...منتسب میکنند و
معتقدند که به ھر حال آن چه که رخ داد ،میتوانست پديد نيايد و در عوض به
قول خودشان مشی راستين پرولتری )بخوان اپورتونيسم راست( بر جنبش
غالب گردد .عدهای ديگر نيز که از تبيين تئوريک تبليغ مسلحانه عاجز ماندهاند
و حتا چشمانشان را بر تجربيات پيروزمند خلقھا در اين زمينه بستهاند ،با آن
برخوردی "قدرگرايانه" میکنند و بر اين اعتقادند که اين تنھا راه باقیمانده بود
که میبايستی طی شود ،تا روشن شود که اين نيز سرابی بيش نيست .مثال
"راهکارگر" در تئوری پيشاھنگ ،پس از اشاره به اختناق پليسی و قوت گرفتن
ديکتاتوری مینويسد» :در شرايطی که در باال برشمرديم ،عمال راه ديگری
برای چپ نوپای ايران بر جای نمیماند ،تنھا يک راه باقی بود و چپ آن را
طی کرد و باالخره فھميده شد که آن نيز سراب بود) «.خطکشی تأکيد از
ماست(.
به راستی که تبيين حکيمانهایست .ممکن است گاه شرايطی در يک جامعه
پيش آيد که ھيچ راھی برای ادامهی فعاليت نيروھای انقالبی وجود نداشته باشد
مگر يک راه که آن ھم به سراب ختم میشود .ديگر آن که وقتی چنين شرايطی
پيش میآيد و نيروھای انقالبی تنھا يک راه در برابر خود میبينند که آن ھم به
سراب ختم میشود ،آنھا ممکن است به دو طريق عمل کنند .يا آن که
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ھوشياری انقالبی از خود نشان دھند و فريب سراب را نخورند و الجرم چون
ھيچ راه ديگری ھم نيست ،ھمان طور در انتظار بمانند تا شايد دری به تخته
بخورد و راھی باز شود و يا سراب ،خود به خود جايش را به ارض موعود
بدھد .در اين حالت ممکن است آنھا را "اپورتونيستھای بیعمل" بخوانند
ولی به ھر حال اگر خدمتی به امر سازماندھی پرولتاريا و تشکل تودهھا نکرده
باشند ،ضربهای ھم به آن نزدهاند .طريق ديگر آن است که سادهدالنه فريب
سراب را بخورند و قدم در راھی بگذارند که "تنھا راه" است .در اين حالت
آنھا "آوانتوريست"" ،آنارشيست" و "تروريست" ھستند ،و کسانی که از "ھر
گونه آلودگی به مارکسيسم عاریاند" نام خواھند گرفت.
بدين گونه است که ناتوانی در تحليل پديدهھا ،به چشم پوشيدن بر پديدهھا منجر
میشود .متافيزيک جايگزين ديالکتيک میشود و فاتاليزم جای ضرورت عينی
تاريخی را میگيرد.
متافيزيسينھای ما که دشمنی خود را با مارکسيسم در انبوھی از جملهھای
پرآواز اما بدون مضمون میپوشانند ،ھرگز به خود زحمت بازنگری آن
اوضاع تاريخی و آن شرايط مشخص را که تاکتيک تبليغ مسلحانه را ضروری
ساخت نمیدھند .نيک که بنگريم میبينيم که آنھا دون کيشوتوار با سالح
عبارات کلی ،جملهپردازیھای عام ،به جنگ واقعيت مشخص میروند .آنھا
ھمانند يک انسان عامی ھستند که میکوشد ھر پديدهای را به عاملی خارجی و
ارادهی نيرويی سرنوشتساز نسبت دھد.
متافيزيسينھای ما که ھميشه سادهترين راه را برمیگزينند و از درک
پيچيدگی پديدهھای اجتماعی عاجزند ،اساسا ً نمیتوانند با اسلوبی ديالکتيکی
پديدهھا را بررسی کنند و به تبيين علمی آنھا بپردازند .از ھمين روست که در
برخورد تئوريک با تبليغ مسلحانه نيز میکوشند با ذکر چند نقل قول و يک
سری کلیبافی خود را از شر اين پديده خالص کنند .آنھا امروز ھم ھمانند يک
طوطی به تکرار مقلدانه و مضحک ھمان جمالت و کلماتی میپردازند که از
ھمان آغاز موجوديت سازمان توسط رفرميستھای تودهای مطرح میشد .اينان
بدون استدالل در مورد ضرورت يا عدم ضرورت ،درستی يا نادرستی تاکتيک
تبليغ مسلحانه ،تنھا احکامی پوچ و توخالی صادر میکنند و به اين گفتار توجه
ندارند که »ھر گونه کوششی در رد يا تأييد شکلی از مبارزه بدون توجه عميق
٢٠
به موقعيت مشخص جنبش به معنای رھا کردن چارچوب مارکسيسم است«.
امروز وقتی که ما میبينيم اين افراد بدون توجه به موقعيت مشخص تاريخی که
تاکتيک تبليغ مسلحانه از سوی نيروھای انقالبی به کار گرفته شد ،حکم صادر
میکنند ،آيا به جا نيست که بگوييم آنھا حتا "الفبای مارکسيسم" را درک
 -٢٠جنگ پارتيزانی ،لنين.
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نکردهاند .مارکسيست  -لنينيستھا ھميشه واقعيتھای عينی و موقعيتھای
مشخص تاريخی را مد نظر دارند و بر اساس اصول عام به کاربرد عام در
شرايط خاص میپردازند .آنھا ھر گونه ذھنیگری ،ھر گونه پندار خرافی،
توسل به فرمولھای بیجان و انتزاعی و از بر کردن نسخهھای از پيش پيچيده
شده را رد میکنند .فراموش نکنيم ھشدار مکرر لنين را به کسانی که با از بر
کردن و تکرار نقل قولھا میخواھند به شرايط اقتصادی  -اجتماعی و سياسی
مشخص پاسخ گويند .لنين مکرر گفتار مارکس و انگلس را در اين باره که
»نظريهی ما يک دگم نيست بلکه راھنمای عمل است« به کمونيستھا گوشزد
میکرد و میگفت »مارکس و انگلس ھميشه اين را میگفتند و به درستی از بر
کردن و تکرار صرف "فرمولھا" را مسخره میکردند .فرمولھايی که در
بھترين وضع میتوانند وظايف کلی را مشخص کنند .وظايفی که به دليل شرايط
اقتصادی و سياسی مشخص ھر دورهی خاص روند تاريخی ،الزاما قابل
٢١
تغييرند«.
اين شيوهی تفکر دگماتيستھا و پيروان سبک کتابیست که میکوشند
مارکسيسم  -لنينيسم را به دکترين بیجان و بیروح تبديل کنند .آنھا به جای
برخورد خالق و زنده با مارکسيسم  -لنينيسم ،در کتابھا به دنبال توجيھات و
يافتن نقل قولھا و تکرار آنھا میپردازند .آنھا درک نمیکنند که مارکسيسم -
لنينيسم آيه نيست بلکه راھنمايی است برای عمل انقالبی .کسانی که از درک
شرايط مشخص تاريخی و تبيين تئوريک تبليغ مسلحانه عاجز میمانند ،سعی
میکنند با آوردن گفتهھايی از بنيانگذاران کبير سوسياليسم علمی به تئوریھای
ورشکستهی خود لعابی بزنند و به قول خودشان اثبات کنند که تبليغ مسلحانه با
اصول عام مغاير است .به ھمين علت است که از تبيين تبليغ مسلحانه به عنوان
شکلی از اشکال تبليغ که در شرايط خاص امری ضروری میگردد
بازمیمانند ،به ناچار به رد مکانيکی آن میپردازند و سرانجام کلماتی نظير
"نارودنيک"" ،آنارشيست"" ،تروريست"" ،ايدهآليست"" ،خردهبورژوا"،
"ماجراجو" را چاشنی به اصطالح تحليلھای خود میکنند و بدين طريق خود
را خالص میکنند .اما به قول لنين آنھا درک نمیکنند که »اين احکام و
دشنامھا به ھيچ وجه قادر نخواھد بود ،پديدهای را که به علل اقتصادی و سياسی
٢٢
به وجود آمده از بين ببرد«.
ما با توجه به تعاليم لنين نه تنھا بايد با اسلوبی ديالکتيکی ضرورت عينی و
مشخص کاربرد تاکتيک مسلحانه را در ايران مورد بررسی قرار دھيم ،بلکه
نياز به يک تحليل تاريخی  -اجتماعی مشخص از پروسهی فعاليت گذشتهی
 -٢١درباره تاکتيکھا ،لنين.
 -٢٢جنگ پارتيزانی ،لنين.
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سازمان داريم تا بتوانيم جنبهھای مثبت و منفی آن را به درستی ارزيابی کنيم.
بدين لحاظ در آغاز بايد ضرورت تبليغ مسلحانه را دريابيم .يعنی ھم چنان که
ضرورت را بايد از ميان انبوه تصادفات باز شناخت ،بايد از ميان مجموعهی
کمبودھا ،نارسايیھا و اشتباھات و ...که محصول يک دوره از حيات جنبش
نوين کمونيستی ايران است ،ضرورت تبليغ مسلحانه را باز شناخت .برای اين
منظور پيش از ھمه بايد شرايط و زمينهھای عينی اتخاذ تاکتيک تبليغ مسلحانه
را بررسی کرد .در اين رابطه شرايط اقتصادی  -اجتماعی و سياسی حاکم بر
جامعه ،موقعيت جنبش تودهای ،موقعيت ھيئت حاکمه ،سيستم سياسی حاکم،
نقش ديکتاتوری به عنوان عامل بازدارنده ،تاثير آن بر تشکل و آگاھی تودهھا،
بر جنبشھای خود به خودی و تاکتيکھای پيشاھنگ ،تاثير شکستھا و
سرکوبھای پی در پی بر روحيه و مبارزات تودهھا ،موقعيت و نقش پيشاھنگ
و وظايف آن و اولويت مبارزه سياسی را مورد بحث قرار دھيم.
سؤالی که در برابر ما قرار دارد اينست که اوالً توسل به شيوهھای قھرآميز
مبارزه ،تاکتيک تبليغ مسلحانه و کاربرد آن چه ضرورتی داشت؟ چرا
پيشاھنگ تنھا از راهھای مسالمتآميز و تنھا به اتکای اشکال غير مسلحانهی
تبليغ نمیتوانست وظايف خود را انجام دھد؟ آيا تبليغ مسلحانه به عنوان شکلی
از اشکال تبليغ با اصول عام مارکسيستی مغاير است؟ پيش از آن که به اين
مسايل بپردازيم ببينيم که اصوال چه عواملی شکل مبارزه را تعيين میکنند؟
برخی صرفا با يک تحليل ساده از زيربنای جامعه و طبقات و اقشار به طور
عام ،قصد دارند شکل مبارزه را تعيين کنند .فیالمثل "راه کارگر" از عامل
"تاريخی  -توليدی" برای تبيين اشکال مبارزاتی استفاده مینمايد .راه کارگر
صرفا به ذکر خصوصيات عمومی طبقهی کارگر ،دھقانان و خردهبورژوازی
پرداخته و از آن جا اشکال مبارزه را تبيين مینمايد .در واقع در اين جا
برخورد تاريخی مشخص محو شده ،طبقات و اقشار در جوامع گوناگون و در
مراحل متفاوت تکامل ،تبديل به يک سری "مقوالت" عام میگردند و از
اينروست که اعمال قھر پيشاھنگ در فقدان شرايط ضروری انقالب ،بدون
توجه به وضعيت مشخص تاريخی ،در ھر صورت مردود شناخته میشود.
چنين برخوردی در توضيح ضرورت اشکال معينی از مبارزه ،سادهگرايانه و
مبتذل بوده و راهگشای جنبش انقالبی کمونيستی نمیباشد .به نظر ما عمدهترين
عواملی که در تعيين اشکال مبارزاتی مطرح میباشند )ھمان گونه که رفيق
جزنی مطرح میکند( عبارتند از:
 (١موقعيت اجتماعی و اقتصادی و ترکيب طبقاتی جامعه و تعيين مسيری که
جامعه میپيمايد.
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 (٢موقعيت اجتماعی  -سياسی جامعه که شامل تعيين تضاد عمدهی جامعه،
شيوهی اعمال حاکميت طبقات حاکم و امپرياليسم ،ميزان قدرت و
سازمانيافتگی رژيم ،کميت و کيفيت جريانھا و سازمانھای مبارز خلق.
 (٣موقعيت روحی تودهھا ،ميزان تحرک و جسارت و روحيهی تعرضی آنھا
)و يا روحيهی تسليم و نوميدی آنھا(.
 (۴سنتھا و اشکال مبارزاتی که مردم در گذشتهی تاريخی نسبتا ً نزديک در
مبارزه با دشمن خود به کار بستهاند.
 (۵موقعيت سياسی جھانی و منطقهای ،نحوهی موازنهی نيروھا و عوامل
مثبت و منفی برای جنبش و اشکالی که مبارزات خلقھای دور و نزديک به
خود گرفته است و به درجاتی متفاوت مردم در جريان آنھا قرار گرفتهاند.
البته بايد توجه داشت که در تعيين اشکال مبارزاتی ،عمدتا ً عوامل روبنايی
نقش تعيينکننده ايفا مینمايند .انگلس در اين مورد مینويسد:
»بر اساس درک مادی از تاريخ ،عامل تعيينکنندهی نھايی در تاريخ عبارت
است از توليد و تجديد توليد زندگی واقعی .نه مارکس و نه من ھيچ گاه چيزی
بيش از اين ادعا نکردهايم .لذا اگر کسی اين مطلب را تغيير داده و بگويد که
عامل اقتصادی تنھا عامل است ،موضوع را به يک عبارت بیمعنی و مجرد و
مسخره تبديل کرده است .وضع اقتصادی زيربنا را تشکيل میدھد ،اما عناصر
گوناگونی از روبنا  -يعنی اشکال سياسی مبارزات طبقاتی و نتايج آنھا از قبيل
تشکيالتی که به دست طبقهی فاتح بعد از يک نبرد پيروزمندانه تأسيس
میگردند و غيره .ھم چنين اشکال حقوقی ،و به خصوص انعکاسات تمام اين
مبارزات واقعی در مغزھای شرکتکنندگان ،از نظر تئوریھای سياسی،
حقوقی و فلسفی و عقايد مذھبی و تحول بعدی آنھا به سيستمھای خشک و
اليتغير  -ھم چنين تأثيرشان را بر روی مسير مبارزات تاريخی اعمال میکننند
٢٣
و در بسياری موارد به طور اخص شکل آنھا را تعيين مینمايند«.
ما با ذکر اين مقدمات بحث اصلی خود را آغاز میکنيم.
با رفرم ارضی در آغاز دھهی چھل ،و تغييراتی که در ساخت اقتصادی -
اجتماعی جامعه صورت گرفت ،مناسبات توليد سرمايهداری بر جامعهی ما
مسلط شد .اين دگرگونی از يک سو محصول تغييراتی در موازنهی نيروھا در
سيستم جھانی سرمايه )به دليل "تشديد بحران اضافه توليد ،صدور سرمايه و
بحران در مناسبات استعماری کھنه  ("...و از سوی ديگر محصول بحران
"داخلی" بود .مناسبات فئودالی به عنوان مناسبات مسلط برافتاد و جای آن را
مناسبات مسلط سرمايهداری گرفت .در يک کالم ساخت سرمايهداری وابسته
 -٢٣نامهی انگلس به ژوزف بلوخ ،لندن ٢١ - ٢٢ ،سپتامبر .١٨٩٠
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پديد آمد .رفرم نمیتوانست تأثير خود را بر وضعيت اقتصادی  -اجتماعی
جامعه ،روابط و تضادھای طبقاتی بر جای نگذارد.
از آن جا که رفرم و تحوالت ھمراه آن ،از ھمان آغاز تأثير واحدی بر شرايط
ھستی و زندگی طبقات گوناگون نداشت ،از سوی طبقات و اقشار مختلف
واکنشھای مختلفی را برانگيخت.
رفرم باعث حل و يا تخفيف برخی از تضادھا و تشديد برخی ديگر شد.
فیالمثل تضاد ارباب و رعيت را در کليت آن حل کرد ،تضادھای خرده
بورژوازی سنتی و بقايای ضعيف بورژوازی ملی با سرمايهھای بزرگ را
تشديد کرد و در بقيهی تضادھا نيز تعديلی پديد آورد .ھمراه با تسلط و گسترش
مناسبات توليدی سرمايهداری ،صدور سرمايهھای امپرياليستی به جامعهی ما
شدت گرفت و سرمايهگذاریھای عظيمی که در بخشھای مختلف اقتصاد
صورت گرفت ،رونقی نسبی را در اقتصاد پديد آورد .اين تحوالت و اين رونق
نسبی که در آغاز مستقيما بر زندگی کارگران و دھقانان تأثير میگذاشت،
اميدواریھايی را در اين کثيرالعدهترين طبقات جامعه پديد آورد.
بنابر اين ھمراه با رفرم که در مجموع تعديل تضادھا را به ھمراه داشت ،ما
شاھد فروکش موج مبارزات و جنبشھای خودانگيختهی تودهای ھستيم .خرده
بورژوازی سنتی که با يورش وسيع سرمايهھای امپرياليستی و سلطهی
کمپرادوريسم به واکنشی قھرآميز دست زده بود ،پس از سرکوب خونين ١۵
خرداد و بیتفاوتی سياسی طبقات زحمتکش ديگر در حالت رکود و خمود فرو
رفت .وضعيت کارگران به گونهای ديگر بود .عليرغم اين که رفرم و تسلط
مناسبات سرمايهداری از شدت استثمار کارگران نکاست بلکه بالعکس بر شدت
استثمار افزود ،اما به دو علت از حدت مبارزهی آنھا کاسته شد .نخست اين که
رفرم و رونق نسبی اقتصادی اميدواریھايی را در تودهھای کارگر پديد آورد و
ثانيا انباشته شدن صفوف کارگران از دھقانانی که پس از رفرم به سوی شھرھا
سرازير شده بودند ،تاثير خود را بر ترکيب و کيفيت جنبش کارگری و سطح
مبارزاتی آنھا بر جای گذاشت .دھقانانی که به صفوف طبقهی کارگر
میپيوستند و يا ھمچون تھیدستان شھری ارتش ذخيرهی کار را تشکيل
میدادند ،در سطح بسيار نازلی از آگاھی طبقاتی و سنتھای مبارزاتی قرار
داشتند .بنابراين در مجموع ،کيفيت جنبش کارگری و سطح مبارزاتی آن افت
کرد و از حدت برخورد تضادھای طبقاتی کاسته شد .بدين لحاظ میبينيم که پس
از رفرم در اثر عوامل عينی و اقتصادی از شدت و حدت تضادھای طبقاتی
کاسته شد و موج جنبشھای خودانگيختهی تودهای فروکش کرد .اما از آن جايی
که در جامعهی ما تغيير و تحوالت از طريق يک رفرم و در خدمت سلطه و
غارت ھر چه بيشتر امپرياليسم صورت گرفت ،فشار و ستم دوگانه را بر
تودهھا تحميل کرد .استثمار ھولناک کارگران ،خانه خرابی خرده توليدکنندگان
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در برابر سرمايهھای بزرگ و خالصه بار طاقتفرسای زندگی تودهھا ،مدام
در جھت تشديد تضادھا عمل میکرد .دھقانان زير فشارھای متعدد مالی و
سياسی دولت و سرمايهھای بزرگ به سرعت خانه خراب میشدند .خرده
بورژوازی سنتی در برابر تسلط و گسترش سرمايهھای بزرگ به ورشکستگی
و خانه خرابی سوق داده میشدند .کارگران به شديدترين وجھی مورد استثمار
قرار میگرفتند .پروسهی انباشت فقر و ثروت با سرعتی حيرتآور رشد
میکرد ،ھزينهھای زندگی به سرعت در حال افزايش بود و تورم به شدت
تودهھای مردم را تحت فشار قرار میداد .در چنين شرايطی با رشد تضادھای
اجتماعی مدام بر نارضايتی تودهھا افزوده میگشت .اما آن چه که از اين بحث
مورد نظر ماست اين است که عليرغم تحوالتی که رفرم پديد آورد و تعديل
تضادھا در سالھای اوليهی رفرم ،در آستانهی سالھای  ۵٠ما شاھد تشديد
دمافزون تضادھا ،و رشد نارضايتی در ميان تودهھای مردم ھستيم .اما اگر
چنين است و ما از تشديد تضادھا و رشد نارضايتی مردم در آستانهی سالھای
 ۵٠سخن میگوييم ،پس چرا تجلی آن را در گستردگی جنبشھای
خودانگيختهی تودهای نمیيابيم؟ پاسخ به اين مسئله مستلزم بررسی سيستم
سياسی حاکم بر جامعه است .برای پاسخ به اين مسئله بايد روبنای سياسی
سرمايهداری وابسته ،به ويژه نقش ديکتاتوری تروريستی آشکار را در حفظ،
بقا و تداوم سيستم سرمايهداری وابسته ،مورد بررسی قرار دھيم.
اگر از يک سو و در مراحل اوليهی رفرم ،کاھش و فروکش موج مبارزات
خود به خودی تودهھا را بايد ناشی از تأثير رفرم ،رونق نسبی اقتصادی ،تعديل
تضادھا و اميدھايی که در تودهھا پديد آمده بود ،دانست .از سوی ديگر ،بايد به
مسئلهای توجه داشت که در مراحل بعد و با رشد نارضايتی مردم بر حرکات و
جنبشھای تودهای تأثير قاطع داشته است.
اساسا ھمراه با رفرم ،ما شاھد شکلگيری ،استقرار و عملکرد يک ديکتاتوری
متمرکز ،ھمه جانبه و خشونتباری ھستيم که به تدريج بر تمام شئون زندگی
اجتماعی مسلط میشود .نقش دولت در يک اقتصاد وابسته در جھت تسريع
گردش سرمايهھا ،فراھم آوردن زمينهھای مناسب و خالی از ھر گونه مخالفت
در جھت سرمايهگذاریھای امپرياليستی و مساعد کردن زمينه برای صدور
سرمايهھای امپرياليستی ،در اختيار گرفتن تمام شريانھای اصلی اقتصاد در
جھت اھداف غارتگرانه و راھزنانهی انحصارات و وابستگان داخلی آنھا،
انتقال بیمخاطرهی ارزشھای اضافی توليد شده ،از ميان برداشتن آزادیھا و
حقوق دمکراتيک در خدمت انجام وظايف مذکور ،سرکوب ھر گونه نارضايتی
و اعتراض ،به ويژه سرکوب قھرآميز نيروھايی که از ھمان آغاز رفرم و
سلطهی ھمه جانبهی انحصارات امپرياليستی و وابستگان داخلی آنھا،
تضادشان با سيستم تشديد شده بود )نظير خرده بورژوازی سنتی( ،سد کردن
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مبارزهی ضد امپرياليستی خلق ،استثمار شديد و وحشيانه و نيز غارت
امپرياليستی که ستم دوگانهای را به تودهھا تحميل میکرد ...و خالصه حفظ و
استحکام سرمايهداری وابسته ،نياز به يک ديکتاتوری افسار گسيخته و به طور
کلی يک روبنای سياسی ھمراه با يک دستگاه نظامی  -بوروکراتيک عظيم
داشت تا دولت حافظ مناسبات موجود بتواند با تکيه بر اين دستگاه قھر و اجبار،
ديکتاتوری خشونتبار بورژوازی وابسته به امپرياليسم را اعمال کند.
از اين رو تغييرات اقتصادی  -اجتماعی حاصله از رفرم و استقرار
سرمايهداری وابسته به دنبال خود ،آن روبنای سياسی را پديد آورد و آن
سلطهی طبقاتی را مستقر ساخت که بيش از پيش عملکردھای فاشيستی در آن
نقش فائقه به دست آورد.
ديکتاتوری نظامی  -فاشيستی شاه که با تحکيم موقعيت سرمايه ھای وابسته،
ديگر به مثابه قدرت سياسی نيرومندترين و ارتجاعیترين بخش سرمايهھای
وابسته به امپرياليسم ،اختناق بینظيری را اعمال مینمود ،نه تنھا بيانگر
خصلت بینھايت ارتجاعی حاکميت سياسی "اليگارشی مالی وابسته" و سلطهی
امپرياليستی بود ،بلکه در ھمان حال بيانگر حدت تضادھای موجود جامعه بود.
از اين رو اگر از يک سو پس از رفرم ،فروکش موج مبارزات تودهای را بايد
در رابطه با موقعيت اقتصادی و تضادھای طبقاتی در نظر گرفت ،از سوی
ديگر اين فروکش نتيجهی عملکردھای ديکتاتوری نظامی  -فاشيستی حاکم بر
ايران بود که میکوشيد ھر گونه تجلی نارضايتی را که با سيستم موجود
تعارض پيدا میکرد در نطفه خفه کند .مسئلهای که در اين جا بايد شکافته شود
اين است که ديکتاتوری حاکم بر ايران را که در دوران خود به فاشيستیترين
شيوهھا بر عليه خلق متوسل میشد ،چگونه بايد ارزيابی کرد؟ نقش بازدارندهی
آن تا چه حد بود؟ و تأثير آن را بر مبارزات مردم و عدم گستردگی جنبشھای
خود به خودی ،روحيات تودهھا ،آگاھی و تشکل آنھا چگونه بايد ارزيابی کرد
و خالصه تا چه حد بر اتخاذ تاکتيکھای ما ،بر اشکال سازمانی و مبارزاتی
مؤثر بوده است؟ اگر چه ھمه به اعمال ديکتاتوری تروريستی و آشکار رژيم
معترف ھستند ،اما ارزيابی واحدی از نقش آن در رابطه با مسايل طرح شده
ندارند .پاسخ صحيح به اين مسئله به درک درست ما از ماترياليسم تاريخی،
نقش عامل عينی و ذھنی ،رابطهی زيربنا و روبنا ،عوامل تعيينکنندهی شکل
مبارزه ،و نقش امپرياليسم و سيستم ،وابستگی دارد .از غالب بحثھايی که در
مورد ارزيابی نقش ديکتاتوری شاه و رابطهی آن با عدم وجود جنبشھای وسيع
خود به خودی صورت گرفته است ،دو برداشت نادرست وجود دارد که قادر
نيست رابطهای ديالکتيکی بين ديکتاتوری نظامی  -فاشيستی رژيم شاه و رکود
و خمود حاکم بر جنبش تودهای برقرار نمايد .در نتيجه ،در تحليلھا و ارائه
مشی سياسی دچار انحراف و لغزشھای معينی میگردند .نظريهی اول ،عدم
۴٢
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وجود جنبشھای گستردهی طبقه کارگر و تودهھای مردم را اساسا نتيجهی
مستقيم اعمال ديکتاتوری تروريستی و آشکار رژيم میداند .چنين ديدگاھی
عامل اقتصادی ،بحرانھای اقتصادی سيستم و تضادھای ناشی از آن را که
علیاالصول عامل تعيينکننده در تحوالت و جنبشھای خود به خودی ھستند،
عمالً ناديده میگيرد و به عامل روبنايی يعنی ديکتاتوری نقش مطلق و يا به
طور کلی تعيينکننده میدھد .اين نظر عليرغم تشديد ھر گونه بحران اقتصادی
سيستم ،بر اين اعتقاد است که جنبشھای خود به خودی ھمواره به صورت
پراکنده و جرقهوار باقی میماند.
نظريهی انحرافی ديگر که در قطب مقابل نقطه نظر اول قرار دارد ،انحرافی
است که به ويژه امروز رايج شده است .خالصهی اين نظر چنين است :نه تنھا
عدم رشد جنبشھای خود به خودی و گستردگی آنھا به دليل اعمال قھر
فاشيستی و ضد انقالبی رژيم شاه نبود ،بلکه درست بر عکس ،اگر اين نوع
اعمال قھر از جانب طبقات حاکمه میتوانست در جامعه بقا داشته باشد ،خود
ناشی از عدم رشد پتانسيل انقالبی در بين تودهھا و رضايت آنھا نسبت به
شرايط مادی زندگیشان و در نتيجه عدم رشد تضادھای طبقاتی بوده است.
حاملين اين نظريه به عامل اقتصادی نقشی مطلق و يکجانبه میدھند و نھايتا
به مواضع اکونوميستی درمیغلتند و ماترياليسم اقتصادی را به جای ماترياليسم
تاريخی قرار میدھند .اين ديدگاه ھم چنين از عدم درک سيستم اقتصادی -
اجتماعی حاکم بر ايران ،امپرياليسم ،ماھيت رفرم و اشتباه گرفتن رفرم با يک
انقالب ناشی میشود .اين ديدگاه چه خود آگاه باشد و يا نباشد ،در تحليل نھايی
رفرم را به مثابه انقالب از باال در نظر میگيرد و بدين نتيجهی نادرست
میرسد که سالھا الزم بود تا شکلگيری طبقاتی و رشد نارضايتی و
جنبشھای خود به خودی در اشکال جديد ظاھر گردد .اين درست نقطهی مقابل
نظر رفيق مسعود است که گذشت چند سالی را برای رشد و حدت نھايی
تضادھا و نارضايتی عمومی کافی میدانست .در يکی عامل روبنايی به عامل
تعيينکننده بدل میشود و در ديگری بر عامل اقتصادی و عدم رشد و حدت
تضادھا و نارضايتی تأکيد يکجانبه و مطلقگرايانهای میشود .اين ھر دو
ديدگاه اشتباه است .اگر آستانهی سال  ۵٠را مبنای قضاوت خود قرار دھيم ،با
وجود آن که نارضايتی نسبت به رژيم شاه مدام در حال افزايش بود ،مقدمهی
يک بحران در اقتصاد ظاھر میشد ،اما ھنوز اين نارضايتی تا بدان حد نرسيده
بود که تاب تحمل را از تودهھا گرفته و عليرغم ھر گونه سرکوب ،آنان را به
سوی حرکت مستقل تاريخی سوق دھد .رفيق مسعود که عدم رشد و گسترش
جنبشھای خود به خودی و حرکات اعتراضی تودهھا را ناشی از ديکتاتوری
افسار گسيخته بر جامعه میدانست و با ديدن جنبهھايی از واقعيت )عملکرد
ديکتاتوری به مثابه عمل بازدارنده و ترمزکنندهای که ھر گونه نارضايتی را به
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شدت سرکوب میکرد و ابتدايیترين حقوق و آزادیھای مردم را سلب کرده
بود( از توجه به جنبهی ديگر واقعيت که ھمانا جنبهی مھمتر آن بود )يعنی عدم
رشد و حدت کافی تضادھا ،بازمانده بود ،به اين نتيجهی نادرست میرسد که
شرايط عينی انقالب فراھم است ،اما آن چه که مانع نمود محسوس آن ،و
جنبشھای خود به خودی است ھمانا ديکتاتوری رژيم است .رفيق جزنی
نظريات رفيق مسعود را در اين رابطه مورد انتقاد قرار میدھد و مینويسد:
»به دنبال اين استدالل گفته میشود که عدم وجود جنبشھای خود به خودی نه
ناشی از وجود ناکافی تضادھا ،بلکه نتيجهی سرکوب مداوم پليس و ضعف
عمل پيشاھنگ است ...اساس اين استدالل بر اين قضيه قرار گرفته است که
ديکتاتوری رژيم ،تبليغات آن و ضعف تاريخی پيشاھنگ باعث شده که
جنبشھای خودانگيختهی تودهای در جامعهی ما بسيار نادر و کم وسعت باشد و
از آن جا که ظھور اين جنبشھا دال بر وجود موقعيت انقالبی است يعنی از
نشانهھای پيش درآمد انقالب است به سبب عوامل ياد شده نبايد فقدان اين
جنبشھا را به معنای فقدان موقعيت انقالبی تلقی کرد .ضعف اين استدالل در
٢٤
اين مقدمات نھفته است«...
رفيق جزنی سپس زمينهھای عينی عدم رشد جنبشھا خود به خودی را
ارزيابی میکند و مینويسد» :شرايط عينی ،رکن اصلی از دسته عوامل مؤثر
در حرکت و يا رکود جنبشھای انقالبی است .موقعيت نظام توليدی و درجهی
رشد و تکامل آن ،نقش بنيادی در حرکت تودهھا دارد .ھنگامی که يک نظام
توليدی به دوران پايان حکومت خود برسد و در آستانهی نابودی قرار گيرد و
از پاسخ گفتن به نيازھای اقتصادی و اجتماعی بازماند ،تضادھای ناشی از آن
از حالت ھمزيستی خارج شده و به حالت تعارض درمیآيند .اين شيوه فرتوت و
کھنه مستقيما در زندگی تودهھا اثر گذاشته آن را غير قابل تحمل میسازد...
اصالحات ارضی و تحوالت رفرميستی اخير برای پايان دادن به اين تضادھا و
در جھت نو کردن نظام موجود انجام گرفت ...اين تحوالت گر چه به
محروميت تودهھا خاتمه نداد و رژيم خشنتری را به تودهھا تحميل کرد،
معذلک پروسهی رشد جامعه را تسريع کرد و روابط توليدی تازهای را جانشين
ساخت .بازتاب تحوالت اخير در ذھن تودهھا اميدواریھايی پديد آورد .ھمچنين
در زحمتکشان شھری اين تحوالت اميدواریھائی ايجاد کرد .رشد نسبتا سريع
توليد صنعتی که به دنبال اين تحوالت نمايان شد ،نارضايی چشمگير دورهی قبل
از رفرم را موقتا از بين برد يا تعديل کرد .برای آن که نارضايتی تعديل يافته

 -٢۴نبرد با ديکتاتوری ،ص  ٨٣و .٨٢
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مجدداً رشد کرده و به سطحی حتا باالتر از سطح قبلی برسد ،الزم بود سالھای
٢٥
گذار طی شود«...
بنابراين رفيق جزنی به درستی نقش تعيينکنندهی عامل عينی را ارزيابی
میکند و بر آن تأکيد دارد .اما او برخالف کسانی که درکی ديالکتيکی از
رابطهی عين و ذھن ،زير و روبنا و نقش آنھا ندارند و تنھا به يکی از دو جنبه
بھا میدھند ،مطرح میکند که عوامل ذھنی در کند کردن و يا تسريع عوامل
عينی مؤثرند» .نقش دولت در اين جا ،ديکتاتوری رژيم به عنوان يک عامل
ذھنی در تکامل اجتماعی نبايد از محاسبه روی شرايط عينی انقالب حذف شود.
رژيم ديکتاتوری عامل کند کننده و ارتجاعی در تکامل جامعه به معنی اخص،
در جلوگيری از رشد و تکامل آنتاگونيسم خلق با دشمن خود به شمار میرود و
میتواند روی تکامل تضادھا اثر بگذارد و از عمق ،حدت و شدت برخورد
طرفين تضاد ،بکاھد و به سھم خود مانع بلوغ نھايی و برخورد وسيع و شديد
تضاد گردد ٢٦«.و باز تأکيد میکند که ھنگامی که موقعيت انقالبی فرا رسيده
باشد ،عنصر ذھنی )ديکتاتوری طبقهی حاکم( قادر نيست جلودار مبارزات
تودهھا شود ،و برای نشان دادن اين امر ،نمونهی بنگالدش را مطرح میکند که
عليرغم ديکتاتوری خشن ايوب خان ،بر اثر فراھم گشتن موقعيت انقالبی،
تودهھا به خيابان ريختند و نه ماه سرکوب الزم بود تا شرايط عينی انقالب بر
اثر فراھم نبودن شرايط ذھنی فرو نشيند .اين است يک درک درست از رابطه
و تأثير متقابل عامل عينی و ذھنی و نقش آنھا .بدين لحاظ میبينيم که تقدم و
تعيينکنندگی عامل عينی ھرگز بدين معنا نيست که نقش و تأثير عامل ذھنی را
بر عامل عينی ناديده انگاريم .از ھمين روست که ما بايد به تأثير مخرب و
زيانبار ديکتاتوری متمرکز و عريان بر جنبشھای خود به خودی تودهھا توجه
کافی مبذول داريم .اگر در آستانهی سالھای پنجاه ،بحران اقتصادی و سياسی و
حدت تضادھای طبقاتی ھنوز به مرحلهای نرسيده بود که تودهھای جان بر کف
را عليرغم ھر گونه سرکوب به حرکت وا دارد و جنبشھای گسترده و
سراسری آستانهی قيام را پديد آورد ،اين بدان معنا نيست که رشد و حدت اين
تضادھا را در آستانهی سالھای  ۵٠به کلی ناديده گرفت و با نگرشی
اکونوميستی نقش بازدارندهی عامل ديکتاتوری را بر روی حرکات و
جنبشھای خود انگيخته تودهای فراموش کرد .برخی از رفقای ما که درک
درستی از رابطهی عين و ذھن ،زيربنا و روبنا ،خودانگيختگی و آگاھی ندارند
تصور میکنند که ھر چه بيشتر به عامل عينی بھا دھند ،به ھمان اندازه مسئله
اساسی فلسفه ،و به طور کلی ماترياليسم ديالکتيکی را بھتر درک کرده و
 -٢۵نبرد با ديکتاتوری.
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اشتباھات رفيق احمدزاده را جبران کردهاند .اين برداشت انحرافی امروز تا به
آن جا پيش رفته است که اکونوميسم تار و پود اين رفقا را فرا گرفته است و در
تمام حرکات و رفتار روزمرهی خود تبديل به بندهی مفلوک و دنبالهرو بی چون
و چرای جنبش خود به خودی شدهاند .اين خطر نتيجهی اجتنابناپذير برخورد
نادرست با تئوریھای گذشتهی سازمان است .اين ھمان راھی است که خط ٣
پيمود و ھنوز ھم با اکونوميسم ريشهدار ناشی از آن دست به گريبان است .بنابر
اين اگر در آستانهی قيام ،تضادھا به مرحلهای از رشد و حدت انفجارگونهی
خود رسيده بودند که کيفيت جديدی را در مبارزهی تودهھای مردم پديد آورند،
بايد به پيششرط اين تحول کيفی و رشد نارضايتی در شرايط سالھای ۵٠
توجه داشت.
حال مسئله را از جنبهی ديگر بررسی کنيم .چرا رژيم شاه به ويژه از اواخر
دھهی چھل به سبعانهترين شکلی حکومت میکرد؟ به فاشيستیترين شيوهھا
متوسل میشد؟ ابتدايیترين حقوق و آزادیھای تودهھای مردم را سلب کرده
بود و تنھا زمانی تن به عقبنشينی داد که ديگر تودهھا جانشان به لب رسيده
بود و با طغيان عظيم خود آن را به عقبنشينی وا داشتند و سرانجام به گورش
سپردند؟ آيا اين که رژيم شاه به وحشيانهترين شيوهھای فاشيستی عليه خلق
متوسل میشد ،به معنای شکست اين رژيم در عرصهی سياسی و بیاعتباری
آن نزد تودهھا نبود؟ اگر جز اين است چرا پس از رفرم و به ويژه سالھای
 ،۵٠مدام دستگاه ستم و اعمال قھر ضد انقالب گستردهتر ،پيچيدهتر و تکامل
يافتهتر شد؟ آيا میتوان اين را به چيزی جز تشديد تضادھا و رشد نارضايتی
مردم از رژيم شاه نسبت داد؟ بايد به ياد داشت که تاريخ تمام نظامھای طبقاتی
نشان میدھد که ھمراه با تشديد تضادھای طبقاتی است که مدام دستگاه سرکوب
رشد میکند و اشکال و روشھا و سازمان آن پيچيدهتر و کاملتر میگردد.
تقويت اين دستگاه ،ھميشه شاخص تشديد تضادھاست .ما نمیدانيم که چگونه
برخی از رفقای ما در حالی که نمیتوانند توسل رژيم به قھر ضد انقالبی
عريان عليه تودهھا ،تقويت مداوم ابزار سرکوب عليه خلق ،سلب ابتدايیترين
حقوق و آزادیھای سياسی مردم ،و پنجه انداختن ديکتاتوری آشکار بر ھمهی
شئون زندگی اجتماعی و سياسی را منکر شوند ،در ھمان حال حدت تضادھا،
رشد نارضايتی و تأثير ديکتاتوری را بر جنبشھای خود به خودی تودهھا ناديده
میگيرند .به اعتقاد ما يک چنين درکی به ھر شکل که باشد ناشی از عدم درک
رابطه و تأثير متقابل عامل عينی و ذھنی است .بنابراين ارزيابی درست از عدم
گستردگی جنبشھای خود به خودی در ايران مستلزم اين است که نقش
بازدارنده و سدکنندهی ديکتاتوری تروريستی و آشکار رژيم را بر جنبشھای
خود به خودی به حساب آوريم .از اين ديدگاه ما ھنگامی که به بررسی شرايط
حاکم بر جنبش در آستانهی سالھای  ۵٠میپردازيم ،در ھمان حال که بر عدم
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رشد و تکامل نھائی تضادھا يعنی تا سرحد انفجار که در آستانه قيام شاھد آن
بوديم ،تأکيد میکنيم ،از نارضايتی نسبی و تشديد تضادھا سخن به ميان
میآوريم و از تأثير ديکتاتوری بر عدم گستردگی جنبشھای خود به خودی
سخن میگوييم .در ھمين جا اضافه کنيم ،عليرغم استقالل نسبی روبنا ،و
عليرغم نقش کند کننده و بازدارندهی ديکتاتوری ،عامل ذھنی ھيچ گاه نمیتواند
برای مدتی طوالنی سد راه عامل عينی و ضرورتھای تاريخی باشد.
ديکتاتوری عنان گسيختهی حاکم بر جامعهی ما نيز نمیتوانست مدت مديدی
نقش ترمزکنندهی خود را ايفا کند .ھمان گونه که ديديم ديکتاتوری نتوانست
برای ھميشه جلو حرکات ،جنبشھا و اعتراضات تودهای را سد کند و عملکرد
ھمان قوانين عينی و حدت بیسابقهی تضادھا ،سرانجام تودهھای ميليونی را به
حرکت درآورد و آنھا را به حالت تعرض ،عليه رژيم کشاند .ھم چنين شاھد
بوديم که به علت ھمان فشارھای ديکتاتوری و فشارھای ناشی از بازدارندگی
آن ،نارضايتی عمومی تودهھا به شکل يک آتشفشان عظيم منفجر گرديد.
حال که نقش بازدارنده و سدکنندهی ديکتاتوری و تأثير آن را بر جنبشھای
خود به خودی دريافتيم ،الزم است که تأثير مبارزات گذشته و سرکوب و
شکستھای پی در پی تودهھا را بر روحيه و مسير مبارزات بعدی آنھا
بررسی کنيم.
اصوال سنتھای مبارزاتی ،شکستھا و پيروزیھای تودهھای مردم از جمله
عواملی ھستند که بر روحيهی مبارزاتی ،رزمندگی ،و بالنتيجه مسير آتی
مبارزات آنھا تأثير میگذارد .بنابراين الزم است که ما در اين جا به بررسی
اين مسئله بپردازيم که تا چه حد سرکوبھا و شکستھای مدام بر روحيه و
انفعال سياسی آنھا تأثير گذارده بود؟
جنبشھای تودهای که با انقالب مشروطيت و پس از آن در شھرھا و روستاھا
پديد آمد ،با روی کار آمدن رضا خان و توسل به قھر ھمه جانبه ،يکی پس از
ديگری سرکوب شد .تودهھای مردم پس از اين شکستھا در حالت رکود و
خمود و بیتفاوتی سياسی قرار گرفتند .با سرنگونی رضا خان و ايجاد شرايط
مناسب ،يک دوران شکوفايی در مبارزات تودهھای مردم فرا رسيد ،اما اين بار
نيز مبارزات آنھا با شکست روبرو شد و با کودتای  ٢٨مرداد ،سرکوب
قھرآميز تودهھا آغاز گرديد .تأثير مخرب اين شکست در روحيهی تودهھا به
ويژه از آن جھت بود که آنھا نه در يک نبرد روياروی با دشمن ،بلکه بدون
اين نبرد ،شکست را متحمل شدند .پس از آن سرکوب خونين تودهھای مردم در
 ١۵خرداد و سرکوبھای پی در پی ،از جمله سرکوب کردستان ،سرکوب
قشقاييان ،سرکوب ھر گونه اعتراض و مبارزهی مسالمتآميز تودهھا ،از جمله
عواملی بودند که روحيهی تعرضی تودهھا را تضعيف کردند و بر طوالنی
شدن رکود سياسی تودهھا تأثير گذاردند .لنين در نوشتهھای مختلف خود حاالت
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و روحيات تودهھا را مورد بررسی قرار میدھد .عوامل مختلفی را که باعث
روحيه يأس و سرخوردگی ،تسليم و رضا در تودهھا میشود ،مورد ارزيابی
قرار میدھد و نقش پيشاھنگ را در جھت از ميان بردن اين روحيه خاطرنشان
میسازد .در جامعهی ما ،توجه به اين مسئله را برای اولين بار در نوشتهھای
رفقای بنيانگذار سازمان میبينيم .مثالً رفيق پويان در "ضرورت مبارزه
مسلحانه و رد تئوری بقا" اين مسئله را مورد بررسی قرار میدھد .گرچه رفيق
پويان در ارزيابی مطلق توانايی دشمن و مطلق ضعف تودهھا دچار افراط
میشود و از ھمان آغاز ،رفقای ما با اين مسئله برخوردی جدی میکنند ،اما او
به يک واقعيت نيز در آن شرايط اشاره میکند و آن ھمانا قدر قدرتی ھيئت
حاکمه و تأثيرات مختلف عوامل ذھنی ،از جمله شکستھا و سرکوبھا بر
روحيات تودهھا و تن دادن موقتی آنھا به ديکتاتوری عريان و تروريستی رژيم
است .البته آن چه را که رفيق پويان در رابطه با توانايی دشمن و ضعف تودهھا
بازگو میکند ،بايد با توجه به شرايط عينی ،درجهی رشد تضادھا ،و نقش
ديکتاتوری و سرکوب مداوم خلق ارزيابی کرد و حالت يأس ،سرخوردگی،
افسردگی و تسليم و رضا را از اين زاويه ارزيابی کرد .نه تنھا در جامعهی ما
بلکه در بسياری موارد ،در جوامع ديگر نيز جنبش خود به خودی تودهھا در
وضعيتی قرار میگيرد که ما شاھد اين حالت و روحيهی تودهھا ھستيم .اما در
جامعهی ما عوامل متعددی در تشديد آن اثر گذاشتند .اين ھمان حالتی از
روحيات تودهھا در دوران رکود جنبش است که لنين معتقد است بايد با آن به
مبارزهای جدی پرداخت .ھنگامی که لنين از قدرت مطلقهی حکومت و تن دادن
تودهھای مردم صحبت میکند و يا مینويسد:
»درست به ھمان گونه که دھقانان به فقر نکبتبار و به ادامهی زندگی بدون
غور در علل بدبختی خويش يا امکان از ميان برداشتن آن خو کردهاند ،روسی
ساده نيز به قدرت مطلقهی حکومت و به سر کردن ،بدون اين فکر که آيا
حکومت باز ھم قادر به حفظ قدرت خودسرانهی خويش ھست و به موازات اين
که آيا نيروھايی برای فروپاشی نظام کھنهی سياسی وجود دارد يا خير ،عادت
کرده است) «.ھمه جا تأکيد از ماست( ٢٧و يا در جای ديگر مینويسد:
»کارگران اعتقاد ديرينهی خود را به خللناپذيری نظامی که آنھا را تحت ستم
قرار میداد از دست میدادند و رفته رفته ضرورت مقاومت دستهجمعی را...
نمیخواھم بگويم درک میکردند ،اما حس میکردند و اطاعت بردهوار از
مقامات را مشخصا به کنار مینھادند «...آن حالت روحی تودهھا را بيان میکند
که محصول مجموع شرايط اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و تاريخی است .اما آيا
ارزيابی حرکات تودهھا و حاالت آنھا از اين زاويه بدان معناست که لنين به
" -٢٧جالدان زمستوھا و ھانيبالھای ليبرال" ،لنين.
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عامل عينی کم بھا داده و دچار روانشناسیگرايی شده است؟ خير .آيا آنھايی
که امروز ارزيابی و تحليل رفقای ما را در گذشته از رکود سياسی جنبش و
بررسی روحيات آنھا که الزمهی رھبری درست است ،بیاعتبار میدانند و با
تبختر فيلسوفانهای اعالم میکنند که مثال رفيق پويان و يا رفيق جزنی به عوض
بررسی جامعهشناسانه به روانشناسیگرايی دچار شده بود ،در نوشتهھای لنين
و آثار انگلس به ويژه در جنگ دھقانی و غيره تعمق کردهاند؟ آيا به قدر کافی
نمونهھای عينی در دست نداريم که نشان دھد تا چه حد سرکوب و شکست
میتواند در تحت شرايطی بر روحيهی مبارزاتی تودهھا تأثير نامطلوب
بگذارد؟ آيا نمونهھای اسپانيا ،اندونزی و کشورھای ديگری که جنبشھای
تودهای تا سر حد يک جنگ داخلی پيش رفتند ،اما پس از شکست و استقرار
ديکتاتوری فاشيستی و يا نظامی ،جنبشھای تودهای افت کردهاند و روحيهی
مبارزاتی تودهھا تا به آن حد فروکش کرد که ديکتاتوری حاکم حتا تا مدتھا ھر
گونه اعتراض و حرکت تودهای را در نطفه خفه میکرد و رکود بر جنبش
حاکم گرديد ،درسھای آموزندهای به ما نمیدھد؟ باالخص زمانی روحيهی
يأس ،سرخوردگی و تسليم و اطاعت بردهوار برای مدتی در جنبش حاکم
میشود که شکست تودهھا نه در يک نبرد روياروی بلکه به علل مختلف از
جمله خيانتھا و اشتباھات پيشاھنگ ،بدون نبرد صورت گرفته باشد .به ھمين
علت است که لنين مطرح میکند ،تسليم بدون نبرد روحيهی پرولتاريا را خراب
میکند ،و رزمندگیاش را تضعيف مینمايد .موارد متعددی را میتوان مثال
آورد که بدون اين که وضعيت اقتصادی  -اجتماعی تودهھا بھتر شده باشد و يا
از حدت تضادھا کاسته شده باشد ،تودهھا پس از شکست يا شکستھای متوالی
در حالت رکود ،يأس ،سرخوردگی و تن دادن ،به سر بردهاند .از ديدگاه
تاريخی ،به شورشھای بردگان و دھقانان و يا قيامھای کارگری میتوان اشاره
کرد .در کشورھايی که ساليان دراز تحت سلطهی استعمارگران و
امپرياليستھا قرار داشتهاند ،نمونهھای ديگری از اين حالت را میتوان نشان
داد» .بدين لحاظ میبينيم که چگونه شکستھای مدام و سرکوبھای پيوسته در
روحيهی مبارزاتی تودهھا و افت جنبشھای خود به خودی تودهھا مؤثر میافتد.
حال چنان چه پيشاھنگ نتواند نقش خود را در جھت زدودن حالت يأس و
نوميدی تودهھا ايفا کند و در اين زمينه تأثير مثبت بگذارد و يا اساسا پيشاھنگی
وجود نداشته باشد ،اين حالت روحی و مبارزاتی تودهھا تشديد میشود«.
در جامعهی ما نيز برخالف کسانی که اين مسئله را درک نمیکنند و حتا به
نوشتهھای لنين و تجربيات جنبشھا تودهای توجھی ندارند ،شکستھا و
سرکوبھای مداوم تودهھای مردم ،حالت رخوت و سستی ،يأس و نوميدی را
در جنبش تودهای تقويت کرد و روحيهی مبارزاتی آنھا در مدتی معين افت
کرد ،مقاومتشان سست شد و حتا به پاسيفيسيم کشيده شدند و ديکتاتوری حاکم
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پايهھای سلطهاش را لحظه به لحظه مستحکم کرد تا به آن جا که چندين سال آن
چنان شرايطی را بر جامعه حاکم گرداند که کوچکترين حرکت تودهھا را در
ھر شکل و صورتش در نطفه خفه و سرکوب مینمود .تأثير سوء چنين جو
فاشيستی و مختنقی در روحيه و افکار تودهھا زمانی دو چندان گرديد که آنان به
واقعيت تلخ و تراژيکی وقوف پيدا کردند که شکستشان صرفا معلول قدرت و
زورمندی دشمن نبوده ،بلکه بیکفايتی ،سستی و خيانت رھبری و رھبران ،و
پيشاھنگانش نقش تعيينکنندهای داشته است .اگر نخواھيم و يا نتوانيم اين
تأثيرات را ببينيم و ريشهيابی کنيم ،دچار خشکمغزی و انجماد دماغی شدهايم
و آن گاه بديھی است که نه فقط تفاوتی بين روانشناسی اجتماعی مارکسيستی و
روانشناسی اجتماعی مبتنی بر ماترياليسم مکانيکی قائل نمیشويم ،بلکه حتا تا
به آن جا پيش میرويم که منکر وجود مقولهای به نام روانشناسی اجتماعی
مارکسيستی میشويم و اين چيزی به جز ماترياليسم اقتصادی و ولگاريزه کردن
ماترياليسم تاريخی نيست.
يک مارکسيست بايد حاالت و روحيات تودهھا و نقش عوامل مختلف از جمله
شکستھا و پيروزیھا را در اين مورد به حساب آورد و در نظر گيرد ،تا
بتواند به درستی نقش پيشاھنگی خود را ايفا کند .بايد تأثير شکستھا و
سرکوبھای پی در پی را به عنوان عاملی در عدم گستردگی جنبشھای خود
به خودی و روحيهی تسليم و رضای تودهھا ،در مدتی معين در نظر گرفت.
بايد نقش پيشاھنگ را در جھت زدودن اين حالت به حساب آورد ،واال نه درک
درستی از ماترياليسم تاريخی و روانشناسی اجتماعی مارکسيستی خواھيم
داشت و نه میتوانيم به عنوان پيشاھنگ بر حرکات و جنبشھای تودهای اثری
تسريعکننده و جھتدھنده داشته باشيم .اگر پيشاھنگ به عنوان عامل ذھنی نقش
تسريعکنندهی خود را درک نکند و بگويد که باالخره تودهھا به پا میخيزند،
ديگر نمیتوان صحبت از پيشاھنگ کرد بلکه پسآھنگ مفلوکی ھستيم که
ھميشه دنبالهرو جنبشھای خود به خودی خواھيم بود.
روشن است که اگر پيشاھنگ وظيفهی خود را در اين جھت انجام ندھد و نقش
تسريعکننده را ايفا ننمايد ،تودهھا تا ابد در اين حالت به سر نمیبرند ،باالخره
در مرحلهی معينی عوامل عينی و رشد و حدت بیسابقهی تضادھا ،بحرانھای
اقتصادی و سياسی ،باعث میشوند که سرانجام تودهھا به حالت اعتراض و
عصيان برخيزند .ما در جامعهی خودمان ديديم که سرانجام عليرغم عوامل
متعددی که بر رکود جنبش تودهای تأثير گذارده بود ،سرانجام قدرت مطلقهی
حکومت در ذھن تودهھا شکست و عليرغم نقش سرکوب ،ديکتاتوری و
شکستھای متوالی آن حالت يأس و سرخوردگی ،آن حالت بیتفاوتی و رضا و
آن حالت ترس و تسليم در ھم شکسته شد و دسته دسته تودهھای مردم از حالت
بیتفاوتی بيرون آمدند" ،اطاعت بردهوار" نسبت به ستمگران خود را از دست
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دادند ،حتا عقبماندهترين تودهھا نيز به مبارزه پيوستند و به عرصهی مبارزهی
آشکار عليه فشار و استثمار ،ستم و سرکوب روی آوردند .و يک بار ديگر
صحت نظريات رفيق جزنی در اين مورد که مبتنی بر موازين دقيق
مارکسيستی بود به اثبات رسيد .رفيق جزنی در دوران اختناق نوشت:
»رژيم ديکتاتوری عليرغم اعمال خشونت و سرکوب قھری قادر نيست جلوی
ھر گونه اعتراض تودهای را بگيرد ،به خصوص ھنگامی که تودهھا از ستم
طبقات حاکم به ستوه آمده باشند ٢٨«...و يا »اگر ديکتاتوری رژيم مانند گذشته
مطلق شود و تودهھا بدون ھيچ سازمان شايستهی رھبریکننده بمانند و در يک
کالم اگر شرايط ذھنی نتواند بر شرايط عينی اثر بگذارد ،در اين صورت
تضادھای اجتماعی به رشد پنھانی خود ادامه میدھند و در يک موقعيت
بحرانی ھنگامی که ديگر جان مردم به لبشان رسيده ،ھنگامی که ستم و
استثمار غير قابل تحمل شده ،ھر قدر ديکتاتوری خشن باشد ،بحران ظھور
خواھد کرد و شورشھای کور يا نيمه آگاه جامعه را در برمیگيرد ٢٩«.تاکنون
از وضعيت اقتصادی – اجتماعی ،سطح نارضايتی تودهھا در آستانهی سالھای
 ۵٠و نقش ديکتاتوری و سرکوب و مبارزات گذشته مردم و نتيجهی اين
مبارزات بر مسير آتی مبارزهی آنھا سخن گفتهايم .اکنون به موقعيت ،نقش و
وظايف پيشاھنگ در آن شرايط و تأثير مخرب ديکتاتوری بر تشکل و آگاھی
طبقهی کارگر میپردازيم.
ما گفتيم که ديکتاتوری تروريستی و عريان حاکم با توسل به قھر ضد انقالبی
میکوشيد ھر گونه نارضايتی تودهھا را در نطفه خفه کند .رژيم پس از
سرکوب خونين  ١۵خرداد ،ھر گونه حرکتی را از جانب تودهھای مردم با قھر
ضد انقالبی به شدت سرکوب میکرد .حرکات و جنبشھای پراکندهای که در
اين فاصله تا آستانهی قيام صورت میگرفت با سرکوب ضد انقالبی فرو
مینشست .اما قھر ضد انقالبی ،قھر انقالبی تودهھا را برمیانگيخت و به
مبارزهی آنھا خصلتی قھرآميز میبخشيد .در اين فاصله غالبا حرکات
وجنبشھای مردم به ھمان شکل جرقهوار و پراکندهای که صورت میگرفت،
دارای خصلتی قھرآميز بود) .در بخش نخست اين نوشته دليل خصلت قھرآميز
مبارزات تودهھا را در جوامعی نظير جامعهی ما نشان داديم( .در کردستان ،در
ميان قشقاييان و در پارهای از روستاھا تودهھا حتا به قھر مسلحانه عليه رژيم
متوسل شدند .در شھرھا نيز پارهای از حرکات مردم به شکل قھرآميز بروز
میکرد ،در ھم کوبيدن قھرآميز ماشينھای شرکت واحد و نيمه شورشی که
ھمراه با آن پديد آمد ،بيانگر نارضايتی و نفرت مردم از رژيم حاکم بود.
 -٢٨نبرد با ديکتاتوری.
 -٢٩نبرد با ديکتاتوری.
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مبارزات کارگران نيز در بسياری موارد از آن جايی که با قھر ضد انقالبی
رژيم برخورد میکرد خصلتی قھرآميز به خود میگرفت و اين ھمه ناشی از
اين بود که رژيم ابتدايیترين حقوق و آزادیھای تودهھای مردم و فعاليت
مسالمتآميز را از آنھا سلب کرده بود .روشن است که در يک چنين شرايطی
مبارزهی سياسی ارجحيت و اولويت يافته بود .رژيم با در ھم کوبيدن قھرآميز
نيروھای مخالف خود ،انحالل ھمهی سازمانھای مترقی ،سياسی و صنفی،
سلب کليهی آزادیھا و حقوق دمکراتيک تودهھای مردم ،ديکتاتوری نظامی -
فاشيستی ،تروريستی و آشکار خود را برقرار ساخته بود .رژيم حتا تا بدان جا
پيش رفته بود که کارگرانی را که در جھت خواستھای صنفی خود دست به
حرکت میزدند در بسياری موارد با قھر ضد انقالبی سبعانهای سرکوب
میکرد و حتا به کشتار آنھا میپرداخت .ارگانھای سرکوب رژيم که به
آخرين تجربيات سرکوب امپرياليستی مجھز شده و توسط امپرياليستھا
بازسازی و تقويت شده بودند ،ھمراه با يک شبکهی وسيع و کمنظير پليسی -
جاسوسی ،تمامی سازمانھا ،گروهھا و نيروھای انقالبی و مترقی را يکی پس
از ديگری متالشی میکرد .رژيم به سادگی محدودهھای قانون بورژوايی را که
ھنوز برای عدهای قابل قبول بود ،نقض کرده بود .در چنين شرايطی ضرورت
و تقدم مبارزهی سياسی مطرح میشد .اين مسئله به ويژه از ديدگاه تشکل و
آگاھی پرولتاريا قابل بررسی و تأمل است .سلب ابتدايیترين حقوق و
آزادیھای سياسی ،مخربترين و بدترين نتايج را برای پرولتاريا به بار آورد.
اين امر يکی از موارد اساسی است که مانع تشکل و آگاھی طبقهی کارگر
میشد .زمانی که طبقهی کارگر نتواند آزادانه در اتحاديهھا و سنديکاھای خود
متشکل گردد ،میتوان حدس زد که اين امر تا چه حد بر مسير تکامل ،تشکل و
آگاھی طبقهی کارگر تأثير میگذارد .اھميت اين مسئله بدان حد است که لنين
مینويسد» :اين اعتقاد که مبارزهی طبقاتی واحد الزاما بايد مبارزهی سياسی و
اقتصادی را در خود جمع داشته باشد جزء پوست و گوشت سوسيال دمکراسی
بينالمللی شده است .اما بعد ،تجربه تاريخ گواه انکارناپذيری است بر اين که
فقدان آزادی سياسی و يا محدود ساختن حقوق سياسی پرولتاريا ،ھمواره اين
امر را که مبارزهی سياسی در درجهی اول قرار داده شود ،ضروری
میسازد ٣٠«.آن چه که لنين در اين جا مطرح میکند در عين حال پاسخی است
به اکونوميستھای ما که درک درستی از مبارزهی طبقاتی و نقش مخرب
ديکتاتوری ندارند .چرا لنين بر مبارزهی سياسی و تقدم آن در شرايط فقدان
آزادی سياسی و حقوق سياسی تأکيد دارد؟ به اين علت که پرولتاريا بيش از
ھمه به آزادی و دمکراسی ،به نھادھای دمکراتيک نياز دارد تا بتواند متشکل و
 -٣٠لنين" ،اعتراض سوسيال دمکراتھای روسيه".
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آگاه شود .لنين در ھمين رابطه مینويسد» :اما ميليونھا کارگر نمیتوانند متحد
گردند ،اگر دولت پليسی اتوکراتيک تمامی ميتينگھا را ممنوع اعالم نمايد،
تمامی روزنامهھا و انتخابات شوراھای کارگری را ممنوع کند ،آنھا برای
متحد شدن بايستی اين حق را کسب کنند که ھر نوع اتحاديهای تشکيل دھند ،بايد
برای متحد شدن آزادی داشته باشند .آنان میبايست آزادی سياسی کسب نمايند.
آزادی سياسی به يکباره توده کارگر را از فقر نخواھد رھانيد ،اما به آنھا
سالحی میدھد که توسط آن با فقر مبارزه کنند و ھيچ وسيلهی ديگری وجود
ندارد ،و ھيچ وسيلهی ديگری نيز برای مبارزه عليه فقر وجود ندارد ،به جز
اتحاد خود کارگران .اما ميليونھا نفر نمیتوانند متحد شوند ،مگر اين که آزادی
سياسی وجود داشته باشد ٣١«.و يا در جای ديگری مینويسد» :جمھوری
دمکراتيک و حق رأی عمومی پيشرفتی بیاندازه مترقی در مقايسه با فئوداليسم
محسوب میشود .آنھا به پرولتاريا اين امکان را دادهاند که به وحدت و انسجام
کنونیاش نائل آيد و آن صفوف مستحکم و منضبط را شکل دھد که دست به
مبارزهای سيستماتيک بر عليه سرمايهداری بزند ...جمھوری بورژوايی،
پارلمان ،حق رأی عمومی ،ھمگی بيانگر پيشرفتی عظيم از نظرگاه تکامل
جھانی جامعه است ...بدون پارلمانتاريسم ،بدون يک سيستم انتخاباتی ،اين
تکامل طبقهی کارگر امکانپذير نمیشود) ٣٢«.تأکيد از مااست( .اين است نقشی
که نھادھای دمکراتيک و حتا دمکراسی دروغين بورژوازی در امر تشکل و
آگاھی پرولتاريا بازی میکند و بالعکس نقش مخربی را که سلب حقوق و
آزادیھای سياسی و ديکتاتوری ايفا میکند .البته بايد در نظر داشت که ھنوز
در دوران لنين حکومتھای فاشيستی با اعمال ديکتاتوری تروريستی و آشکار
پديد نيامده بودند ،و ھنوز ديکتاتوریھای نظامی  -فاشيستی که به ويژه پس از
جنگ جھانی دوم در کشورھای تحت سلطه و وابسته حاکم شدند ،و ابتدايیترين
حقوق تودهھا را از آنھا سلب کردند ،و تنھا به قھر ضد انقالبی بر عليه آنھا
متوسل شدند ،به وجود نيامده بود .بنابراين با توجه به شرايط جديد و اشکال
ديکتاتوریھای نوين بايد به گفتار لنين توجه داشت .به ھر حال ،رژيم نظامی -
فاشيستی شاه بدترين نتايج را در اين زمينه به بار آورد .رژيم با توسل به اعمال
قھر ضد انقالبی و سلب ابتدايیترين حقوق و آزادی سياسی تودهھای مردم ،تا
حد زيادی مانع تشکل و آگاھی تودهھا شده بود و يا شديدا »آن را محدود کرده
بود ،در سطح پيشاھنگ نيز در چنين شرايطی سر درگمی و بالتکليفی حاکم
بود .نيروھای مبارز و انقالبيون مارکسيست  -لنينيست مدام زير ضربات پليس
قرار داشتند و در نطفهای ترين شکل تشکل خود متالشی میشدند .تورھای
 -٣١لنين ،کليات ،جلد  ،۶صفحه  ،٣٩۶مقاله به روستاييان فقير.
 -٣٢لنين ،کليات ،جلد  ،٢١ص .۴٨٢
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گسترده پليسی تمام انقالبيون و مبارزينی را که به راستی قصد مبارزه داشتند،
به دام میانداختند .گروهھا و سازمانھايی به وجود میآمدند ولی نه حتا قبل از
ايجاد ارتباط تودهای بلکه در ابتدايیترين تجمع گروھی و محفلی خود کشف و
وحشيانه سرکوب میشدند ٣٣«.گروهھا و سازمانھايی را که در آن زمان پديد
میآمدند به دو دسته میتوان تقسيم کرد :يک دسته آنھايی بودند که به منظور
بقای خود از ھر گونه گسترش تشکيالتی و ارتباط تودهای صرفنظر میکردند
و پس از مدتی بیحرکتی و سکون آنھا باعث میشد که از درون بگندند و
متالشی شوند و يا به دست پليس گرفتار آيند .نمونهھای آن پروسه ،ساکا و
غيره بود .در حقيقت اين گروهھا بيشتر محافل روشنفکری بودند تا يک گروه
و سازمان سياسی .دستهی دوم آن گروهھا و محافلی بودند که در جھت ارتباط و
پيوند با تودهھا و گسترش تشکيالتی برمیآمدند ،اما در ھمان قدمھای نخستين
به دام پليس میافتادند .ما حتا يک نمونه ھم سراغ نداريم که يک گروه سياسی
در آن شرايط توانسته باشد با شيوهھای مرسوم سنتی ،به مبارزهی خود ادامه
دھد ،با تودهھا پيوند برقرار کند و با اين وجود به حيات سياسی خود ادامه داده
باشد .سازمانھای سنتی که با شيوهھا رفرميستی و شعارھای کھنه خواستار
حکومت مشروطه و قانونی شاه بودند ،در برابر ديکتاتوری افسار گسيخته و
سياست خفقان پليسی به کلی ناپديد شده بودند و ھمراه با آن اصوال مشی آنھا
نيز بیاعتبار شده بود .شرايط نوين ،شعارھای جديد و آن چنان اشکال سازمانی
و مبارزاتی را میطلبيد که جوابگوی تاکتيکھای مبتنی بر قھر فاشيستی
ھيئت حاکمه و ديکتاتوری حاکم بر جامعه باشد .حزب توده که مشی رفرميستی
و خيانتکاری رھبران آن ،ضربات مھلکی به جنبش کمونيستی وارد آورده
بود ،به کلی متالشی شده بود و از تالشی آن دو گرايش متفاوت نسبت به حزب
پديد آمده بود .يک گرايش ،شکست و ناکامی حزب را نه در خط مشی
رفرميستی بلکه در خيانت رھبری آن میدانست و از اين رو خواستار تغيير
رھبری آن و احيای حزب بودند .گرايش ديگر حزب توده را اساسا يک جريان
انحرافی میدانست و خواستار ايجاد يک حزب انقالبی بود .اين مسئله را
صفبندی جنبشھای کمونيستی در سطح جھانی ،صفبندی بين دو خط مشی
رويزيونيستی خروشچفی و خط مشیای که در آن زمان چين طرفدار آن بود،
تسريع کرد .سازمان انقالبی حزب توده که در آن زمان خود را به عنوان
سازمانی با خط مشی انقالبی معرفی میکرد ،بدون توجه به شرايط اقتصادی -
اجتماعی جامعهی ما ،بدون درک تغييراتی که پس از رفرم در ايران صورت
گرفته بود ،در فکر پياده کردن قالبی انقالب چين بود .اين سازمان در عمل
نشان داد که تنھا کلمهی "انقالبی" را با خود يدک میکشد ،اما در اساس روی
 -٣٣پاسخ به فرصتطلبان ،مؤمنی.
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ديگر سکهی رفرميسم حزب توده است .عدهی قليل ديگری نيز پس از شکست
حزب توده و برقراری اختناق ،به فکر بازگشت به "اصول" افتادند و به
خانهھای خود بازگشتند تا اصول مارکسيسم  -لنينيسم را که حزب توده ناديده
گرفته بود ،يا آنھا را تحريف کرده بود ،از نو فرا گيرند )پروسه( .بنابراين در
داخل ايران بحرانی بر جنبش کمونيستی حاکم بود .بحرانی که عدم پيوند با
تودهھا ،ناتوانی در پاسخگويی به مسايل مبرمی که جنبش در شرايط نوين با آن
روبرو بود ،و نيز مشی اپورتونيستی حزب توده و خيانت رھبران آن که تأثير
بسيار منفی بر جنبش گذاشته بود ،شالوده آن بودند .نه ھيچ گونه رابطهی
سازمانی و پيوند محکمی بين عناصر و محافل مارکسيست  -لنينيست وجود
داشت و نه ھيچ گونه رابطهای بين اين محافل و تودهھای مردم .به ويژه که
سياستھای حزب توده باعث شده بود که اعتماد تودهھا تا حد زيادی نسبت به
پيشاھنگ سلب شود .رابطهی بين توده و پيشرو ،محافل مارکسيستی و طبقهی
کارگر ،در زمرهی يکی از مسايل بسيار مھمی بود که نيروھای انقالبی در پی
تحقق آن بودند و فقدان اين رابطه و پيوند ،حادترين مسئلهی جنبش بود .رفيق
امير پرويز پويان اين واقعيت و اين نياز به ارتباط را در شرايط خفقان و
سرکوب پليسی به بھترين وجه جمعبندی میکند» :تحت شرايطی که
روشنفکران انقالبی خلق فاقد ھر گونه رابطهی مستقيم و استوار با تودهھای
خويشند ،ما نه ھم چون ماھی در دريای حمايت مردم بلکه ھم چون ماھیھای
کوچک و پراکندهای در محاصرهی تمساحھا و مرغان ماھیخوار به سر
میبريم .وحشت و خفقان و فقدان ھر نوع شرايط دمکراتيک ،رابطهی ما را با
مردم خويش دشوار ساخته است .حتا استفاده از غير مستقيمترين و در نتيجه
کمثمرترين شيوهھای ارتباط نيز آسان نيست .برای اين که پايدار بمانيم ،رشد
کنيم و سازمان سياسی طبقهی کارگر را به وجود آوريم ،بايد طلسم ضعف خود
را بشکنيم ،بايد با تودهی خويش ارتباط مستقيم و استوار به وجود آوريم ٣٤«.در
اين شرايط فشار و اختناق رژيم و سياست پليسی آن ،ضعف ،ناتوانی و
بیاعتباری پيشاھنگ ،و نيز فروکش کردن جنبشھای خود به خودی و
تغييراتی که با رفرم صورت گرفته بود ،انباشته شدن صفوف کارگران از
دھقانانی که به تازگی روانهی شھرھا شده بودند و غيره ،ھمه دست به دست ھم
داده و ارتباط بين طبقهی کارگر و تودهھای مردم را با گروهھا و محافل
مارکسيستی به کلی قطع کرده بود .پس ،از يک سو ادامهی مبارزهی
رھايیبخش ضد امپرياليستی و ضد ديکتاتوری در سطح نيروھای خلقی با
بنبست روبرو بود ،از سوی ديگر جنبش کارگری و جنبش کمونيستی در
درون با بحران روبرو بود .خالصه بحرانی پديد آمده بود که محصول شرايط
 -٣۴ضرورت مبارزه مسلحانه ،رفيق امير پرويز پويان.
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اقتصادی ،اجتماعی و سياسی حاکم بر جامعه و ضعف جنبش در مقابلهی
مشخص با اين شرايط و پيدا کردن راه و روش انقالبی برای خروج از آن بود.
اينک بايد به اين مسايل پاسخ داده میشد که برای پيوند گروهھا و محافل
مارکسيستی ،برای جمعآوری آنھا حول يک سازمان و يک محور،
سازماندھی نوين ،ارتباط توده و پيشاھنگ ،ترسيم خط فاصلی بين رفرميسم و
مارکسيسم  -لنينيسم انقالبی ،مبارزه با ديکتاتوری و تداوم مبارزهی ضد
امپرياليستی ،تالش در جھت تسريع در ھم کوبيدن اعتقاد به شکستناپذيری
دشمن ،خدشهدار کردن قدر قدرتی ھيئت حاکمه در ذھن تودهھا ،محو آثار
بدبينی نسبت به پيشاھنگ ،ايجاد زمينهھای ارتباط تودهای در سطح گسترده و
باالخره ايجاد سازمانی از انقالبيون حرفهای که در شرايط خاص آن زمان
ادامهکاری داشته باشد و بتواند الينقطع مبارزه را پيش برد ،يعنی در حقيقت
بتواند در مقابل ديکتاتوری سھمگين و سرکوب مطلقا قھرآميز آن ايستادگی کند،
باقی بماند و رشد کند ،چه بايد کرد؟ پاسخ به ھمهی اين مسايل در دستور روز
قرار گرفته بود .دهھا گروه و سازمان ،شيوهھا و روشھای متعددی را به
خدمت گرفتند ،به ھر شيوهای متوسل میشدند ،به ھر سازماندھی روی
میآوردند ،به ھر کتابی و تجربهای متوسل میشدند تا پاسخ چه بايد کرد خود
را بيابند .غافل از اين که اگر تکرار الگووار تجربيات خلقھا و جنبشھای
انقالبی طبقهی کارگر و کاربرد مارکسيسم  -لنينيسم به طور مکانيکی
میتوانست جوابگوی مسايل باشد ،بسياری از مشکالت آسان شده بود.
مارکسيست  -لنينيستھا میبايستی با فرا راه قرار دادن تئوریھای عمومی
مارکسيستی  -لنينيستی به تحليل شرايط مشخص جامعه بپردازند و با بھرهگيری
از تجربيات انقالبی خلقھا ،آن اشکال ،روشھا و شيوهھا را برگزينند و به کار
بندند که متناسب با شرايط مشخص جامعه باشد و به امر آگاه کردن و تشکل
تودهھا و تداوم مبارزه ياری رساند .روشن است که از ديدگاه ما امر تشکل و
آگاھی تودهھا و قبل از ھمه طبقهی کارگر وظيفهی ھميشگی پيشاھنگ است و
در آستانهی سالھای  ۵٠نيز که ھنوز موقعيت انقالبی فراھم نبود ،بيشترين
انرژی میبايست به اين امر اختصاص يابد و تمام شيوهھا و اشکال و
روشھای مبارزه نيز در خدمت آن قرار گيرد .اما ھمان گونه که میدانيم،
پيشاھنگ اين وظيفهی خود را با شيوهھای مختلف انجام میدھد .اشکال و
شيوهھای مبارزاتی و تاکتيکھايی که پيشاھنگ اتخاذ میکند ،در شرايط
مختلف تغيير میکند و آن اشکال و شيوهھا و آن تاکتيکھايی برگزيده میشود
که با شرايط مشخص موجود متناسب باشد  .مسئلهی مورد اختالف ما با آنان
که درکی از اتخاذ تاکتيکھا  ،شيوهھا و اشکالی که پيشاھنگ برای انجام
وظايف دائمی خود ،در شرايط مختلف برمیگزيند ،ندارند و به شرايط مشخص
تکيه نمیکنند ،از ھمين جا آغاز میشود.
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اختالف ما با اين رفقا در اين است که ما معتقديم در ھر شرايطی بايد
تاکتيکھايی اتخاذ شود که با شرايط مشخص موجود تطبيق کند ،پيشاھنگ را
در اجرای وظايفش ياری رساند و جھت تکامل عينی را تسريع کند و نه اين که
به انتظار شرايطی بنشينيم تا اين شرايط بر تاکتيکھای ما منطبق گردد.
در اين جا صحبت از اين نيست که پيشاھنگ بتواند وضعيت عينی را دگرگون
کند ،بلکه مسئله بر سر مناسبترين تاکتيک و نقش عنصر پيشرو در جھت
سرعت بخشيدن به روند عينی در حال گسترش و انجام وظايف دائمی و
ھميشگی اوست .بنابراين در شرايطی که ھنوز موقعيت انقالبی فراھم نيست،
ابتدايیترين حقوق و آزادیھای مردم سلب شده باشد ،با اين جود پيشاھنگ بايد
بيشترين انرژی را به امر تبليغ ،ترويج و سازماندھی پرولتاريا و تودهھای
مردم اختصاص دھد ،و آنھا را برای لحظات قطعی آماده سازد .بنابراين سخن
پلخانف کامال به جاست که میگويد:
»ما نمیخواھيم و نمیتوانيم کسی را گول بزنيم .ھمه میدانند که چه مشکالت
و چه اذيت و آزارھايی امروز در کشور ما در انتظار مروجين و مبلغين قرار
دارد .اما در اين مشکالت نبايد مبالغه کرد .امروزه ھر نوع کار انقالبی بدون
استثناء در کشور ما از طريق تعقيب و آزار پليس ،بسيار دشوار صورت
میگيرد .اما اين بدان معنا نيست که ترور سفيد به ھدف خود نائل آمده است،
يعنی آشوب را ريشهکن کرده است .کنش مستلزم واکنش است .تعقيب و آزار
فداکاری را پديد میآورد و مسئله اين نيست که حکومت چه گامھای ارتجاعی
در اين جھت برداشته است ،انقالبی ھميشه قادر خواھد بود که آنھا را از سر
راه خود بردارد .تنھا الزم است که او انرژی الزم را به اين منظور اختصاص
٣٥
دھد«.
اما اين بدان معنا نيست که اسلوب ،اشکال و روشھای تبليغ و ترويج ابدی
ھستند و ھميشه بايد بر اساس الگوھای از پيش پرداخته شده حرکت کرد ،بلکه
شيوهھای تبليغ و ترويج و سازماندھی تودهھا در شرايط مختلف زمانی و
مکانی و با توجه به مجموع شرايط تاريخی و مشخص تغيير میکند .ما در
بخش جداگانهای در مورد اين مسئله بحث خواھيم کرد .بنابراين عليرغم اين که
ديکتاتوری نظامی  -فاشيستی شاه حتا روی استبداد تزاری را سفيد کرده بود،
اما انقالبيون میبايستی به امر سازماندھی ،تشکل و آگاھی تودهھا بپردازند و
ھمه بر سر اين مسئله توافق داشتند ،اما اشکال در يافتن تاکتيکھايی بود که
بتوان اين وظيفه را با توجه به شرايط مشخص به بھترين وجه انجام داد .اما
کدام اسلوب يا شکل و شيوهی مبارزه از ھمه مناسبتر است؟ رفيق لهدوان
پاسخ میدھد:
 -٣۵منتخبات آثار فلسفی ،جلد اول ،صفحه  ،٣۴۵پلخانف.
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»يک اسلوب يا شکل مبارزه را تنھا ھنگامی میتوان بھترين و عاقالنهترين
اسلوب يا شکل دانست که کامالً ضروريات يک موقعيت مشخص را ارضاء
کند ،ھنگامی که کال متناسب شرايطی است که در آن به کار میرود ،ھنگامی
که ممکن میسازد که نيروھای مترقی و انقالبی را بر سر ھمت آورد و به
عمل وا دارد ،ھنگامی که يک بھرهبرداری از نقاط ضعف دشمن را ممکن
میسازد و به خاطر تمام اين داليل میتواند بزرگترين موفقيتھا را با در نظر
٣٦
داشتن تناسب قوای موجود در ھر لحظه ممکن سازد«.
بدين لحاظ در شرايط سالھای  ۵٠با توجه به مجموع شرايط حاکم بر جنبش،
نارضايتی نسبی تودهھا و رشد تضادھا ،سرکوب مطلقا قھرآميز تودهھا
)سرکوبی که غالبا به مبارزات تودهھای مردم خصلتی قھرآميز میبخشيد( سلب
ابتدايیترين حقوق و آزادیھای سياسی مردم ،ممنوعيت و سرکوب ھر گونه
شيوهھای علنی و قانونی مبارزه ،انحالل تمامی سازمانھای سياسی و صنفی،
اولويت مبارزهی سياسی ،شکست فعاليتھای مخفی به شيوهھای سنتی ،تأثير
مبارزات پيروزمند خلقھا از طريق توسل به اشکال و شيوهھای قھرآميز،
ھمهی اين عوامل تبليغ مسلحانه را به عنوان شکلی از اشکال تبليغ در جنب
اشکال و شيوهھای ديگر مبارزه و به عنوان وسيلهای مناسب در دستور کار
قرار داد و گروهھا و محافل مختلف ھر يک به شکلی و در سطحی آن را به
کار گرفتند .واقعيت اينست که تاکتيک تبليغ مسلحانه در شرايط مشخص
تاريخی ايران يکی از تاکتيکھايی بود که از کارآيی الزم برخوردار بود و
میتوانست نقشی قطعی ايفا کند .ضرورت اتخاذ اين تاکتيک ،ريشه در شرايط
اجتماعی ،سياسی و تاريخی جامعه داشت .تبليغ مسلحانه يکی از تاکتيکھايی
بود که با توجه به شرايط مشخص جامعه ،از برد سراسری تبليغی برخوردار
بود .اين تاکتيک توانست نيروھای مترقی و انقالبی را به عمل انقالبی بکشاند
و با توجه به تناسب قوا و موقعيت ھيئت حاکمه تا ھمان حد که ممکن بود از
نقاط ضعف دشمن استفاده کند و ھمان گونه که امروز نتيجهی آن را میبينيم،
عليرغم اشتباھاتی که در نحوهی اعمال اين تاکتيک صورت گرفت و ما در
جای خود به اين اشتباھات خواھيم پرداخت ،آن سازمانھايی که اين تاکتيک را
به کار گرفتند ،از بھترين موقعيت در سطح جامعه برخوردارند .اين تاکتيک
محصول ضرورتھا و شرايط مشخص حاکم بر جامعه و جنبش در مقطعی
خاص بود .از اين رو ساخته و پرداختهی ذھن روشنفکران انقالبی نبود.
تئوريسينھای سازمان ،تئوری مبارزهی مسلحانه و نقش تبليغی آن را اختراع
نکردند بلکه شرايط حاکم بر جامعه در مقطعی مشخص تدوين اين تئوری را
اجتنابناپذير ساخت و از آن جايی که اين تئوری بر خاک حاصلخيزی فرو
 -٣۶انقالب ويتنام ،لهدوان ،صفحه .۴١
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ريخت ،از فردای آغاز مبارزهی مسلحانه گروه گروه از مارکسيست -
لنينيستھای انقالبی نقش و کارآيی تبليغ مسلحانه را پذيرا شدند .اين تاکتيک
نيروھای انقالبی را به عمل انقالبی وا داشت و سراسر جامعه را تحت تأثير
قرار داد .بنابراين در ضرورت و درستی اتخاذ اين تاکتيک نمیتوان ترديد
کرد .اگر بتوان ايرادی بر آن گرفت در نحوه و شيوهی استفاده از آن ،و پر بھا
دادن به نقش آن بوده است .اين تاکتيک در شرايطی که موقعيت انقالبی وجود
نداشت ،کال میبايستی در خدمت "پايهسازی سياسی" قرار گيرد.
اما آنان که شرايط مشخص و نقش اين تاکتيک را درک نکردند و از ھمان
آغاز علم مخالفت را عليه سازمان برافراشتند ،در برابر توفانی که وزيدن
گرفته بود ،جاروب شدند و امروز نيز عليرغم تمام ادعاھا و کار سياسی -
تشکيالتیشان ،وضعشان به مراتب اسفانگيزتر از گذشته است )به نمونهھای
توفان ،سازمان انقالبی و حزب توده و ...توجه کنيد(.
باری ،ما تاکنون با توجه به وضعيت اقتصادی ،اجتماعی و سياسی حاکم بر
جامعه ،موقعيت تودهھا ،رشد نارضايتی و حدت تضادھا ،خصلت قھرآميز
بودن مبارزهی تودهھا ،تاکتيک توسل به قھر ھيئت حاکمه ،نقش ديکتاتوری و
سرکوب و نيز شکستھای پی در پی در حرکات و جنبشھای تودهای و
روحيهی مبارزاتی آنھا ،روند عينی و رو به گسترش مبارزهی تودهھا،
وضعيت پيشاھنگ ،شرايط و زمينهھای عينی که تبليغ مسلحانه را امری
ضروری ساخت ،نشان داديم و ديديم که تاکتيک تبليغ مسلحانه فی نفسه در
شرايط مشخص جامعه تاکتيک درست و به جايی بود که اتخاذ شد .حال اگر
کسانی ھستند که نقش و کارآيی اين تاکتيک را منکر میشوند و يا در درستی
اتخاذ آن ترديد دارند و يا اساسا تاکتيک تبليغ مسلحانه را از نظر تئوريک
نادرست تشخيص میدھند ،اين وظيفهی آنھاست که استدالالت صريح و قطعی
خود را در اين مورد ارائه دھند .ما به بررسی اين مسئله پرداختهايم تا خط و
مرز روشنی ميان مارکسيسم  -لنينيسم انقالبی با ھر گونه تحريفات
اپورتونيستی که به ويژه امروز در رابطه با گذشتهی سازمان مد شده است،
ترسيم کنيم:
ما در ھمان حال که بر ضرورت و صحت تاکتيک تبليغ مسلحانه تأکيد داريم،
با نحوهی استفاده از اين تاکتيک و انحرافات تئوريک و عملی سازمان نيز
برخورد میکنيم .اگر ما امروزه به نقد و بررسی تبليغ مسلحانه میپردازيم و با
اشتباھات و چپرویھای گذشتهی سازمان برخورد میکنيم ،در ھمين جا الزم
میدانيم که خط و مرز مشخصی بين خود با رفرميستھا و دگماتيستھای
رنگارنگ که به کلی نقش تبليغ مسلحانه را منکر میشوند ،ترسيم کنيم .زيرا
که بايد به يک تجربهی تاريخی که در سراسر جنبش کمونيستی در برخورد با
نقش سالح وجود داشته ،توجه داشته باشيم و بدانيم که انتقاد از نقش سالح،
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چگونه ،توسط چه کسی و در خدمت چه اھدافی صورت میگيرد .اگر نيروھای
انقالبی عليرغم ھر گونه انتقادی ،قھر را امری ضروری میدانند،
اپورتونيستھای تسليمطلب ،سازشکار و خيانتپيشه ھميشه از موضع
پاسيفيستی و رد ھر گونه قھر انقالبی حرکت میکنند .امروز نيز سرنوشت
تبليغ مسلحانه و خط مشی گذشته سازمان ،از اين تجربهی تکرار شوندهی
تاريخ در امان نمانده است و ما به خوبی تجلی آن را در سياستھای مخالفين
سازمان ،در رد اشکال قھرآميز مبارزه به طور کلی ،در توجيھات
اپورتونيستی و سازشکارانه آنھا حتا در درون سازمان آشکارا میبينيم.
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 -٣استراتژی و تاکتيکھا به طور عام  -تاکتيک محوری به طور خاص
ما در بخش گذشته دربارهی ضرورت تاکتيک تبليغ مسلحانه سخن گفتيم ،پيش
از ان که اين بحث را ادامه دھيم ،الزم است مقوالت استراتژی و تاکتيکھا به
طور عام و تاکتيک محوری را به طور خاص بررسی کنيم:
استراتژی و تاکتيک در آغاز مقوالت علم جنگ بودهاند ،سرآمد استادان علم
جنگ کلوزه ويتس ژنرال پروسی با بررسی جنگھای ناپلئون بناپارت به
قوانين ھدايت جنگ دست يافت و نخستين بار او بود که جنگ را ادامهی
سياست دانست.
الف  -استراتژی و تاکتيک چيستند؟
»يکی ،تئوری استفاده از جنگ برای ھدف جنگ است .ديگری تئوری استفاده
از نيروھای نظامی در جنگ است) «.کلوزه ويتس( ٣٧بدينسان از يک سو ھر
جنگی ھدفدار است  -ھدف آن نابودی دشمن است .از سوی ديگر ھر جنگی
دارای حامل جنگ است )نيروھای نظامی( .تکاليف استراتژی و تاکتيکھا
عبارتند از استفاده از حامل جنگ در جنگ و از جنگ برای ھدف جنگ ،پس
جنگ ،ميانجی حامل جنگ )نيروھای نظامی( و ھدف جنگ )نابودی دشمن(
است .يعنی جنگ پديدهای فی نفسه نيست .در بررسی ھر جنگی قبل از ھر چيز
بايد پرسيد :کدام نيروھا میجنگند و برای چه میجنگند؟ بنابراين ھر گاه در
جنگی تاکتيکھای وابسته به استراتژی اتخاذ نشوند ،آن گاه از جنگ برای
ھدف جنگ استفاده نشده است .تاکتيکھا وابسته به استراتژیاند ،حتا
تاکتيکھايی را میتوان برگزيد که گر چه برای نيروھای خودی لطمات
سختتری به بار میآورند ،اما برای ھدف جنگ سودمندترند .نمونهھای
متعددی را میتوان مثال آورد ،از جمله جنگھای ناپلئون در ايتاليا ،جنگ
سوئز ) (١٩٧٣و غيره ...ناپلئون نيروھای نظامی را به شکل تودهای متمرکز
میکرد ،توپخانهی سنگين را به کار میگرفت و میکوشيد تا دشمن را پراکنده
کند .سپس از ھمه سو تاخت میآورد ،ضربه میزد و پيروز میشد .بنابراين
میبينيم که قانونمندی ھدايت جنگ را بايد در وابستگی تاکتيکھا به استراتژی
و در درجهی تکامل تاکتيک باز شناخت.
استراتژی ،خود مجموعهی سادهی تاکتيکھا نيست بلکه مجموعهی مرکب و
پيچيدهی آنھاست .تاکتيکھا را بايد از درجهی تکامل و وابستگیشان به
استراتژی باز شناخت و ارزيابی کرد .اگر جز اين باشد بر مجموعهی
تاکتيکھا آنارشی حاکم خواھد بود.
 -٣٧تونی کليف ،لنين ،جلد  ،١بخش استراتژی و تاکتيکھا.
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مائوتسه دون با مقوالت استراتژی و تاکتيک ھمه جانبهتر از کلوزه ويتس
برخورد کرد .از نظر او استراتژی ،علم آن قوانين ھدايت جنگ است که بر
وضعيت جزئی جنگ حاکماند .مائوتسه دون میگويد» :اما قوانين رھبری
)ھدايت( جنگ از خود جنگ برنمیخيزند .چه عواملی قوانين رھبری جنگ را
تعيين میکنند؟ زمان ،مکان و خصلت جنگ ٣٨«.از اين سه عامل که مائوتسه
دون برمیشمارد ،عامل سوم از آن دو برتر است .خصلت عادالنه يا ناعادالنه
بودن جنگ بر قوانين رھبری جنگ اثری قاطع میگذارد .در يک جنگ
عادالنه »خلقی کوچک قدرتی بزرگ را شکست تواند داد ،ارتشی ضعيفتر بر
٣٩
ارتشی نيرومندتر و سازمان يافتهتر چيره تواند شد) «.انگلس(
جنگ کردستان نمونهايست بارز :قدرتی بزرگ به خلقی کوچک حملهور شد،
ارتشی نيرومند و سازمان يافته با نيروھای مسلح سازمان نيافته و ضعيف
برخورد کرد .اما نتوانست بر تودهھای کرد پيروز شود و آنھا را شکست دھد.
چرا؟ پيشمرگھا عمليات چريکی را آغاز کردند ،سپس به عمليات اپراتيو دست
زدند ،تودهھای کرد به اشکال گوناگون مقاومت کردند ،اعتصابھای نشسته و
نمايشھای مسلحانه و يا مسالمتآميز برپا شد .مردم ،پيشمرگھا را پناه و ياری
دادند ،دشمن را تحقير و تضعيف کردند .مجموعه اين روشھا و اشکال مبارزه
دشمن را به ستوه آورد .آن گاه عمليات گستردهتر آغاز شد ،جنگھای مانوری
و موضعی کوچک ،ھمراه با قيامھای شھری نيروی دشمن را به عقبنشينی
وادار کرد و پيروزی نسبی برای خلق کرد به بار آورد .انگلس گفته است:
»مردمی که میخواھند استقالل خود را باز يابند بايد به روشھای رايج جنگی
قناعت نکنند .قيامھای انقالبی ،جنگھای انقالبی ،حضور چريک در ھمه
جا ٤٠«.چنين است راز پيروزی تودهھای کرد.
باری ،جنگھا تنھا شکل معينی از مبارزه طبقاتیاند ،ھنگامی که مفاھيم
استراتژی و تاکتيک از عرصه بازشناسی جنگ به عرصه مبارزه طبقاتی و
انقالب منتقل شدند ،پيچيدهتر ،ژرفتر و ھمه جانبهتر شدند و ما از اين نقطه
آغاز میکنيم .پيدايش و تکامل صنعت مانوفاکتور و سپس فابريکھا ،توسعهی
وسايل ارتباط و پيدايش بازار جھانی ،بورژوازی را رشد داد و به آن امکان داد
که به مثابه طبقهای نوين و پيشرو در برابر اشرافيت زميندار و استادکاران
اصناف بايستد .تکامل نيروھای مولد نوين که بورژوازی نماينده آن بود مستلزم
نابودی امتيازات فئودالی و صنفی بود .ھمه انقالبھای بورژوايی آن قيد و
بندھايی را نشانه گرفته که مانع تکامل نيروھای مولده ،مانع توسعه بازار
 -٣٨مائوتسه دون ،مسايل استراتژی در جنگ انقالبی چين.
 -٣٩به نقل از جياپ" ،مسلح کردن تودهھا و تشکيل ارتش خلق" ،ص .٩
 -۴٠به نقل از ھمان کتاب.
۶٢

 6
دﯾ  7ر و (4) 4 32

ز# $*#ر'" !زن ا%ن )ا(+56.

داخلی و تکامل بازار جھانی بود .بورژوازی با در دست گرفتن ارگانھای
اقتدار کوشيد اين قيد و بندھا را کنار زند .بورژوازی انگلستان به رفرم
پارلمانی دست زد ،سيستم گمرکی کھنه را يکسره دگرگون کرد ،قوانين غله
را لغو کرد ...و بورژوازی فرانسه نھادھای فئودالی را يکباره داغان کرد و
سرمايه را بر تخت نشاند.
اما بورژوازی را ھمواره سايهای دنبال کرده است :پرولتاريا .بورژوازی
"برابری" )حقوق ناب( میخواست ،پرولتاريا درفش برابری اقتصادی و
اجتماعی را برمیافراشت؛ بورژوازی نابودی امتيازات فئودالی و صنفی را
طلب میکرد ،اما پرولتاريا تا نابودی مالکيت خصوصی پيش میرفت.
پرولتاريا محصول جامعه نو و خود نيروی اصلی در انھدام نھايی آن بود .بدين
لحاظ بورژوازی پيوسته به سازش با طبقات استثمارگر کھنه کشيده میشد و در
اتحاد با آنان عليه پرولتاريا برمیخاست تا آن که خود به طبقهای متعلق به
جامعه کھنه بدل شد ٤١.زمانی فرا رسيد که نظم بورژوايی ديگر شايسته مزبله
تاريخ شد و بورژوازی رسالت تاريخی  -جھانی خود را از دست داد.
ھدف بورژوازی کنار نھادن سدھا و بندھای نظم کھنه و به دست گرفتن
ارگانھای اقتدار بود .اما بنيان نظم اجتماعی موجود ،يعنی مالکيت خصوصی،
برای بورژوازی مقدس بود .از اين رو شعار بورژوازی ھمواره حفظ نظم بوده
است و ھنگامی که بورژوازی خود آن چه را که میخواست به دست آورد،
يکسر قانونگرا شد ،يعنی نه تنھا حفظ پايهھای نظم اجتماعی را مطرح
میکرد ،بلکه پاسدار نظام سياسی ھم شد.
بورژوازی در شرايطی که سرمايه "دمکراتيک" حاکم است به مبارزه
اقتصادی کارگران تن میدھد ،حتا مبارزه سياسی و قانونی را میپذيرد
)سياست تريديونيونيستی و پارلمانتاريستی( اما سوء قصد به نظم را تحمل
نمیکند و به خشونت و سرکوب روی میآورد .اما سرمايه "دمکراتيک" ھم
آخرين کالم بورژوازی است و آستان سرسخت نبرد طبقاتی .چرا که
بورژوازی به ھدف نھايی خود از مبارزه طبقاتی )به دست گرفتن ارگانھای
اقتدار( دست يافته است و نمیخواھد مبارزه طبقاتی را تکامل بخشد .میکوشد
آن را باز دارد يا دست باال کنترل کند .بدين لحاظ برای بورژوازی تنھا مسايل
تاکتيکی پذيرفتنی است  -رفرمھای اجتماعی ،رفرمھای سياسی .خالصه ھدف
بورژوازی از ميان بردن چشمانداز فراسوی نظم موجود است.
اپورتونيسم که چاکری در آستان بورژوازیست ايده پذيرش مسايل تاکتيکی و
رد استراتژی را به درون جنبش کارگری میبرد" .جنبش ھمه چيز ،ھدف
 -۴١به نوشتهھای انگلس )"طبقات الزم و زايد جامعه ،و "پيرامون انحطاط
فئوداليسم و اعتالی بورژوازی"( مراجعه شود.
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نھايی ھيچ چيز" )کالم قصار برنشتين(  -بنابراين شگفتآور نيست به ھنگامی
که میشنويم حزب توده میگويد "جمھوری اسالمی استراتژی ماست".
اپورتونيسم ،استراتژیای فراسوی نظم موجود ندارد .اگر فردا جمھوری
اسالمی نيز برافتد و دولت بورژوايی سرکوبگر ديگری جای آن را بگيرد،
استراتژی حزب توده ھمان دولت خواھد بود.
»در مبارزهی طبقاتی ميان بورژوازی و پرولتاريا ،تنھا پرولتاريا است که
دارای استراتژیست ،استراتژی و تاکتيک لنينيسم ،علم رھبری مبارزهی
٤٢
انقالبی پرولتارياست«.
ب  -استراتژی و تاکتيک  -درک کليت
تئوری )سوسياليستی( مبارزه طبقاتی ،شناخت مبارزه طبقاتی و آن گرايش
تاريخی است که اين مبارزه طبقاتی را نفی میکند .ھستی طبقات وابسته به
مراحل تاريخا ً مشخص تکامل توليد است .تکامل توليد کااليی و تعميم آن
)مناسبات سرمايه داری( به دو طبقه  -بورژوازی و پرولتاريا  -ھستی میبخشد
که نخست در مبارزه عليه نظم کھنه متحدند ،اما از ھمان آغاز يکی )پرولتاريا(
گورکن ديگریست .تکامل توليد و مبارزه طبقاتی نخست رسالت تاريخی را از
بورژوازی باز پس میگيرد و بورژوازی را به طبقه زايد و ميرنده از ديدگاه
تاريخی  -جھانی بدل میسازد .تنھا پرولتارياست که از نقطه نظر تاريخی -
جھانی رسالت واژگونی نظم کھنه و بنای نظم نو را بر عھده میگيرد .ھم چنين
ساخت طبقاتی کنونی از ميان نخواھد رفت مگر از طريق اعمال ديکتاتوری
پرولتاريا عليه طبقات بھرهکش با ھدف برانداختن ھر گونه ستم و بھرهکشی
انسان از انسان .ديکتاتوری پرولتاريا ابزاری است جھت تحقق يک ضرورت
تاريخی ديگر ،نفی بھرهکشی و آنتاگونيسمھای طبقاتی .مارکس در نامهای به
ويده مهير خاطرنشان ساخت که خيلی پيش از او تاريخنويسان بورژوا تکامل
تاريخی مبارزه طبقاتی و اقتصاددانان بورژوايی آناتومی اقتصادی طبقات را
باز شناخته بودند ،آن چه که مارکس را از اينان فراتر برد ،سه ايده اساسی بود:
 -١وابستگی ھستی طبقات به مراحل تاريخا ً  -مشخص تکامل توليد-٢ ،
ضرورت ديکتاتوری پرولتاريا که از مبارزه طبقاتی کنونی برمیخيزد-٣ ،
ديکتاتوری پرولتاريا در گذار خود به نابودی ھمه طبقات و به جامعه بیطبقه
منجر میشود.
بدين سان ھدفھای مبارزه طبقاتی پرولتاريا نفی بھرهکشی و تمايز طبقات
است و آن حامل انقالبی که رسالت تاريخی  -جھانیاش برآوردن اين
ھدفھاست پرولتارياست .و اين امر جز از طريق ديکتاتوری پرولتاريا
 -۴٢استالين ،درباره اصول لنينيسم ،فصل .٧
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امکانپذير نيست .از اين روست که کمونيستھا ديکتاتوری پرولتاريا را جزء
اصول به شمار میآوردند) .به سخنرانی لنين در سومين کنگره انترناسيونال
کمونيست مراجعه شود(.
ديکتاتوری پرولتاريا مرز قاطع ميان پرنسيب کمونيستی و التقاطگرايی
بیپرنسيب است.
اپورتونيستھا "التقاطگرايی" را به جای ديالکتيک مینشانند يعنی وانمود
میکنند که پروسه ،تضادھای آن و گرايش تکاملیاش را در کليت در نظر
میگيرند ،اما در حقيقت ،آن گرايش اصلی تکامل يابنده را که آن را به
پروسهای کيفا ً نوين بدل میکند ،پوشيده میدارند) .به "دولت و انقالب" لنين
مراجعه شود( .آنھا بدين سان وانمود میکنند که جامعه طبقاتی ،مبارزه طبقاتی
و گرايشھای متضاد درون آن را میپذيرند ،اما در حقيقت آن گرايش اصلی را
که نفی میکنند ،پوشيده میدارند.
باری بورژوازی وجود طبقات و مبارزه طبقاتی را میپذيرد ،ليکن به شيوهھا
و طرق گوناگونی سعی در نفی و تالش در پوشاندن آن میکند .بورژوازی نظم
کنونی )سيستم سرمايهداری( را آخرين منزلگاه تاريخ میشمارد .فراسوی نظم
کنونی ھيچ چيز نيست و ھر مبارزه طبقاتی بايد نفی شود .اگر تودهھا برخاستند
و قلمرو قانونيت بورژوازی را شکستند ،بورژوازی دستگاه سرکوب سازمان
يافته خود را به کار میگيرد ،دستگاھی که او در مفھومی معين برای نفی
عملی مبارزه طبقاتی ساخته و پرداخته است .اما پرولتاريا بايد درست آن
چيزی را اثبات کند که بورژوازی میکوشد آن را نفی نمايد .يعنی در شرايط
مشخص اقتصادی و اجتماعی و در وضعيت معين سياسی ،پرولتاريا بايد
مبارزه طبقاتی را در تمام صور و تمام اجزا و نيز در کليت آن اثبات کند .بدون
اثبات تاريخا ً مشخص مبارزه طبقاتی به نفی تاريخی مبارزه طبقاتی دست نتوان
يافت .بدون انقالب قھرآميز به ديکتاتوری پرولتاريا دست نتوان يافت .خود
انقالب عالیترين شکل اثبات مبارزه طبقاتی است .بدين سان پرولتاريا در روند
تکاملی مبارزه طبقاتی قرار میگيرد .انقالب میکند و خود را به مثابه طبقه
حاکم متشکل میسازد.
اين پروسه تاريخا ً مشخص اثبات مبارزه طبقاتی پرولتاريا را استراتژی
میناميم.
رفيق استالين به يک معنای مشخصتر استراتژی را »عبارت از تعيين سمت
وارد آوردن ضربه اصلی پرولتاريا بر اساس مرحله موجود انقالب و تھيه نقشه
مقتضی برای صفآرايی انقالبی )ذخاير عمده و فرعی( و مبارزه در راه از
پيش بردن اين نقشه در طول مدت اين مرحله از انقالب« ٤٣میداند .در
 -۴٣اصول لنينيسم ،صفحه .٩٨
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استراتژی نيز ما و اپورتونيستھا را درهای ژرف از ھم جدا میکند.
اپورتونيسم در مبارزه پرولتاريا و بورژوازی در عمل جانب بورژوازی را
میگيرد ،در يک کالم آشتی طبقاتی را جايگزين مبارزه طبقاتی میکند.
از ديدگاه سوسياليسم علمی ،مبارزه طبقاتی نيروی محرکه تاريخ و تودهھا
سازندگان تاريخاند و رفرمھای اجتماعی زاييده اين مبارزه طبقاتیاند .ليکن
اپورتونيسم بر آن است که نيروی محرکه پيشرفت اجتماعی" ،ھمبستگی" ھمه
عناصر آن اجتماع است .فیالمثل برنشتين ،بنيانگذار اپورتونيسم راست" ،در
تاکتيک خود اصوالً به توسعه بيشتر و شديدتر تضاد سيستم سرمايهداری
استناد نمیورزد ،بلکه بر تخفيف اين تضاد تکيه میکند" ".طبق نظر برنشتين
مفھوم سوسياليستی عبارت از اين است که مبارزه سياسی و اتحاديهھای
کارگری به تدريج استثمار سرمايهداری را محدود میکند ،از خصلت
کاپيتاليستی جامعه سرمايهداری پيوسته میکاھد ،و بدان جلوهای سوسياليستی
میبخشد" در حالی که "مبارزه سياسی و اتحاديهھای کارگری به عنوان
ابزاری تلقی میشود که پرولتاريا را به تدريج برای قبضه کردن قدرت سياسی
رھبری و تربيت میکند .بر اساس درک رويزيونيستی به علت عدم امکان و
بيھوده بودن اين دستآورد ،مبارزه سياسی و اتحاديهھای کارگری بايد صرفا ً
در حد نتايج مستقيم بھبود وضع کارگران و محدود ساختن مرحله به مرحله
استثمار سرمايهداری و توسعه کنترل اجتماعی تحقق پذيرد" ".اھميت عمده
مبارزات سياسی و اتحاد يهھای کارگری در اين نھفته است که شناخت و آگاھی
پرولتاريا را سوسياليستی میکند و آن را به عنوان طبقه سازمان میدھد .اگر
چنين تلقی کنيم که مبارزات سياسی و اتحاديهھای کارگری وسايلی ھستند که
در خدمت سوسياليستی کردن بالواسطهی اقتصاد سرمايهداری قرار دارند ،در
اين صورت نه فقط تأثيری را که از آنھا انتظار میرود نخواھند داشت بلکه
اھميتھای ديگر خود را نيز از دست خواھند داد و ديگر وسيله تعليم طبقه
برای قبضه کردن قدرت به وسيله پرولتاريا نخواھد بود" ".کوششھای جدی و
آگاھانه برای قبضه کردن قدرت سياسی ،شرط نخستين مبارزه برای رفرمھای
اجتماعی و اتحاديهھای کارگری میباشد .حاال اگر اين کوششھا را که شرط
الزم است از جنبش حذف کنيم و رفرمھای سوسياليستی را بدواً خود ھدف تلقی
نماييم ،در اين صورت اين راه نه تنھا ما را به ھدف نھايی سوسياليسم نايل
نمیسازد بلکه ما را بيشتر از آن دور میکند ٤٤".نمونه بارز اپورتونيسم در
جامعه ما حزب توده است که انقالب را نه در پيش بلکه امری مربوط به گذشته
تلقی میکند .ھمه جست و خيزھای آخوندانه حزب توده ھم به خاطر الپوشانی
 -۴۴روزا لوکزامبورگ ،برگزيده آثار ،رفرم اجتماعی يا انقالب ،صفحات  ٣١تا .٣۴
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تضادھای طبقاتی و باز داشتن کارگران از اعتصاب ،باز داشتن خلقھای
ستمديده از ادامه مبارزه برای حق تعيين سرنوشت و ...است.
بنابراين اپورتونيسم مبارزه طبقاتی را میپذيرد ،اما آن را محدود به دايره
مناسبات اجتماعی موجود میکند )مراجعه شود به "دولت و انقالب"( .اما
مارکسيسم مبارزه طبقاتی را تا مبارزه طبقاتی انقالبی يعنی تا مسئله کسب
قدرت بسط مید ھد .ھم از اين جا است که استراتژی انقالبی مارکسيستی
آشکار میشود .پرولتاريا در روند اثبات مبارزه طبقاتی ،اشکال گوناگون
مبارزه و سازماندھی را به کار میگيرد :اعتصابھای پراکنده ،اعتصابات
ھمگانی تودهای ،نمايشھای اعتراضی )مسالمتآميز يا قھرآميز( ،ترور و
باريگاد ...ھم چنين اتحاديهھای موقت ،اتحاديهھای پايدار ،شوراھای کارخانه،
کميتهھای دفاع از خود کارخانه و محله و شوراھای کارگری )قدرت دوگانه
سياسی( و...
بايد ھمه اشکال و شيوهھای مبارزه و سازماندھی را باز شناخت .اما بايد
دانست که در يک مرحله معين از تکامل مبارزه طبقاتی يکی از اين اشکال
برتر و عمده است .البته اين مرحله میتواند حتا در بيست و چھار ساعت تغيير
کند .مثالً در  ٢۴فوريه  ١٩١٧اعتصاب ھمگانی در پتروگراد شکل برتر و
عمده بود .در  ٢۵فوريه تظاھرات مسالمتآميز ،در  ٢۶فوريه تظاھرات
مسلحانه ،در  ٢٧فوريه نبردھای خيابانی.
اشکال مبارزه و سازماندھی ،ابزارھای اثبات مبارزه طبقاتیاند .بر پيشاھنگ
پرولتارياست که اوالً ھمه اشکال مبارزه را باز شناسد ،تودهای را که به مبارزه
روی میآورد سازماندھی کند و آگاھی دھد ،ثانيا ً در يک مرحله معين شکل
برتر و عمده مبارزه را بيابد ،آن را با اشکال ديگر )موجود( پيوند زند و از آن
روندی يگانه در راستای ھدف استراتژيک بسازد .از اين جا ضرورت
تاکتيکھا آشکار میگردد .بنابراين تاکتيکھا به مجموعه اشکال و روشھا و
وسايلی اطالق میگردد که يک سازمان سياسی در شرايط مشخص برای
رسيدن به ھدف عمده خود به کار میگيرد .از آن جا که تاکتيکھا ھميشه در
خدمت استراتژی ھستند و از اھداف استراتژيک تبعيت میکنند ،ھمانند
حلقهھای مرتبطهای ھستند که استراتژی را با واقعيت مشخص مرتبط
میسازند .رفيق جزنی در تعريف تاکتيک مینويسد:
»تاکتيک حرکتی است که برای تحقق بخشيدن به استراتژی در مجموع و به
خصوص برای تحقق بخشيدن به مرحله استراتژيک به مورد اجرا گذاشته
میشود ...تاکتيکھا در حالی که از استراتژی ناشی شده و به خاطر رسيدن به
ھدفھای آن اعمال میشوند تابع موقعيت حاضر و شرايط خاص بوده و با
دگرگون شدن اين واقعيت دگرگون میشوند يعنی برخالف استراتژی،
تاکتيکھا دائما در حالی تولد ،رشد و مرگ ھستند .اين پروسهای است که
۶٧
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تکامل تاکتيکھا را در برمیگيرد ٤٥«.ما در صفحات آينده مسئله تاکتيک را
بيشتر خواھيم شکافت و مبنای اتخاذ آن را توضيح خواھيم داد.
ج  -تاکتيک محوری
گفتيم که تودهھا از طريق "نيروھای پويای رويدادھای واقعی" به درون جنبش
کشيده میشوند .اشکال گوناگون مبارزه و سازماندھی را برمیگزينند که در
ھر لحظه خاص يکی از اين اشکال برتر و عمده است .ھم چنين پيشرو در
زندگی سياسی خود وسايل گوناگون مبارزه ،نقشهھا و روشھای گوناگون
فعاليت را بازمیشناسد .اما در ھر مرحله خاص ،حلقهای خاص را به دست
میگيرد .حلقه خاص آن حلقهای است که تنھا با به دست گرفتن آن وحدت
پيشرو جنبش تودهای ،وحدت اشکال گوناگون مبارزه و سير به ھدف
استراتژيک ميسر است .اين حلقه خاص ھمان تاکتيک محوری است.
ما درباره تاکتيک محوری با تفصيل بيشتر به بحث خواھيم پرداخت و در اين
ميان مجبوريم نقل قولھای مکرر و طوالنی از لنين بياوريم تا نقش تاکتيک
محوری ،و ھم چنين يکی از موارد مورد اختالف خود را با کسانی که اساسا ً
تاکتيک محوری را به رسميت نمیشناسند و يا آن را ھمان تاکتيک عمده
میدانند ،روشن کنيم.
بحث خود را در اين مورد از مجادله لنين با نادژدين آغاز میکنيم.
ھنگامی که در روسيه ھنوز يک سازمان استوار انقالبی که در مبارزه سياسی
آبديده شده باشد وجود نداشت ،جنبش خودانگيختهی کارگری بیپيوند با
سوسياليسم ره میپيمود ،جنبشھای دھقانی و دمکراتيک پراکنده و گسسته از
جنبش کارگری بودند ،ھنگامی که بر محفلھای سوسيال دمکراتيک
"خردهکاری" حاکم بود و اين محافل و سازمانھای محلی دارای پيوندی
ارگانيک نبودند ،در چنين شرايطی لنين يک "نقشه منظم فعاليت" را پيش
کشيد ،برای آن که سازمانھای محلی را متحد کند و فعاليتھای پراکنده را به
کار واحد انقالبی بدل سازد .اکونوميستھا که در برابر جنبش خودانگيختهی
کارگری سر فرود میآوردند ،از اين نقشه روی برتافتند .نادژدين میگفت:
»مسئله متحد ساختن عمليات محلی در دست ارگانھای مرکزی در يک دور و
تسلسل افتاده است .وحدت مستلزم ھمگونی عناصر است و حال آن که خود اين
ھمگونی را فقط به وسيله يک چيز متحدکننده میتوان ايجاد کرد .اين چيز
متحدکننده ھم بايد محصول سازمانھای نيرومند محلی باشد که اکنون به کلی
فاقد جنبه ھمگونیاند ٤٦«.اشتباه نادژدين اين بود که واقعيت دور و تسلسل
 -۴۵جزنی" ،طرح جامعهشناسی ،"...بخش اول ،صفحه  ۵و .۶
 -۴۶چه بايد کرد ،لنين.
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محافل و سازمانھای محلی را پيش فرض بيرون رفتن از دور و تسلسل
میگرفت ،حال آن که ھر انتقاد ،نخست انتقاد به پيش فرضھای خود اوست
انتقاد به ناتوانی محافل و سازمانھای محلی انتقاد به محلی ماندنشان است نه
تأکيد بر محلی بودنشان  -لنين میگفت:
»اين حقيقت )دور و تسلسل( ھم به ھمان اندازهی حقيقت لزوم پرورش
سازمانھای سياسی نيرومند مسلم و بی چون چراست و به ھمان اندازه ھم
بیثمر است .در ھر مسئلهای موضوع دور و تسلسل صدق میکند .زيرا زندگی
سياسی اصوال ھمانا زنجير بیانتھايی است که از رشته بیانتھايی از حلقهھا
تشکيل يافته است .ھنر يک مرد سياسی ھم در ھمين است که آن حلقهای را
بيابد و سخت بدان بچسبد که کمتر از ھمه ممکن است از دستش به در رود .و
در لحظه حاضر ھم از ھمه مھمتر و از ھمه بھتر میتواند تصرف تمام زنجير
٤٧
را برای دارنده اين حلقه تضمين کند«.
بدين سان تنھا اين حلقه خاص است که میتواند بر دور و تسلسل پايان بخشد،
وحدت و تشکل را فراز آورد ،چشمانداز ھژمونی را بگشايد.
اکونوميستھا برخالف لنين اعتقاد داشتند که از آن جا که شکل عمده مبارزه،
و سازماندھی ھمانا مبارزه اقتصادی و سازمان کارگران است ،تکليف پيشرو
بازشناسی اين شکل و تمرکز فعاليت خود بر روی آن است.
اکونوميستھا میگفتند اگر از اين نقطه آغاز کنيم ،اوالً مبارزه اقتصادی
کارگران ،خود خصلت سياسی میيابد .ثانيا ً تکاليف حزب پيوسته رشد میکند.
آشکار است که اختالف ميان سوسيال دمکراسی و اکونوميستھا بر سر
تاکتيک عمده نبود ،چرا که در آن زمان شرکت و فعاليت در سازمانھای
کارگری و تبليغات اقتصادی تاکتيک عمده بود ،بلکه بحث بر سر تاکتيک
محوری بود .اين پرسش مطرح شد که آيا پيشرو بايد تاکتيک  -چونان نقشه را
برگزيند؟ اکونوميستھا پاسخ میدادند"» :تاکتيک چونان  -نقشه" با ذات
مارکسيسم در تضاد است «.رابوچيه دوئلو" ،تاکتيک  -چونان  -پروسه" و
رابوچاياميسل امکانگرايی را در برابر تاکتيک  -نقشه نھادند.
طبق نظر رابوچيه دئلو ،تاکتيک  -چونان  -پروسه ،ھمانا پروسه رشد تکاليف
حزبی است که با حزب رشد میکند .طبق نظر رابوچاياميسل ،امکانگرايی
بدين معنا بود :آن مبارزهای سودمند است که ممکن است ،مبارزهای ھم که
ممکن است ،در لحظه کنونی جريان دارد )لنين  -چه بايد کرد؟( به راستی
رابوچيه دئلو و رابوجاياميسل يک طريقت تام و تمام عرضه کردند .در "اين"
وضعيت اين مبارزه و اين تکليف ،در "آن" وضعيت ،آن مبارزه و آن تکليف.
آن چه در اين جا پوشيده میماند ،مسئله ھژمونی )عنصر اساسی سياست و
 -۴٧چه بايد کرد ،لنين
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مبارزه سياسی( است .يعنی طريقت توجه تام به سير عادی مبارزه روزمره و
چشمپوشی از ھژمونی برگزيده میشود .حال آن که برای کسب "ھژمونی" بايد
ارتشی دائمی گرد آورد ،سازمان داد و تجھيز کرد .اين ارتش سياسی دائمی ھر
چند که مولود مبارزه است اما مبتنی بر نقشهھا گرد خواھد آمد ،سازمان خواھد
يافت و تجھيز خواھد شد )و در ھر دوره با يک نقشه معين( .تنھا بر پايه يک
نقشه معين است که میتوان اوالً نيروھا را گرد آورد و سازمان داد .ثانيا ً يک
گام به پيش )به سوی ھژمونی( برداشت» .کافی نيست که يک انقالبی ،يک
طرفدار سوسياليسم ،يا يک کمونيست به طور کلی بود .شما بايد بتوانيد حلقهی
خاص را در زنجير پيدا کنيد ،با تمام قدرت به آن بچسبيد ،تا تمام زنجير را
نگاه داريد و به طور قاطع برای انتقال به حلقه بعدی آماده شويد ٤٨«.تمام
تجربهھای جھانی سوسيال دمکراسی گواه درستی اين گفتاراند .و ما به ذکر دو
نمونه از آن میپردازيم:
دورهی سيادت بينالملل دوم را میتوان دوره گردآوری ،سازماندھی و تجھيز
يک ارتش دائمی و آمادگی برای نبردھای سخت آينده خواند .ھنوز تا پديدار
شدن وضعيت انقالبی راھی نسبتا ً دراز در پيش بود .از اين رو بينالملل دوم،
فراخوان بیدرنگ به يورش را رد کرد .در اين دوره ،مبارزهی کارگران
عمدتا ً بر سر درخواستھای اقتصادی و سازماندھیھای تريديونيونی بود.
شکل عمده مبارزه و سازماندھی کارگران را میتوان در يک کالم خالصه
کرد :جنبش سنديکائی .بدين سان ،تاکتيک عمده سوسيال دمکراسی عبارت بود
از فعاليت در جنبش سنديکائی طبقه کارگر ،سازماندھی آن ،آگاھی بخشيدن به
آن .اما سوسيال دمکراسی برای آن که ارتش دائمی را ھر چه گستردهتر
سازمان دھد و برای پيکار قطعی آماده کند تاکتيک شرکت در پارلمان را
برگزيد .اين تاکتيک به مثابه تاکتيک محوری سوسيال دمکراسی به شمار
میآمد .بدين سان به ھنگامی که "سرمايهی دمکراتيک" فرمانروا بود،
سوسيال دمکراسی با شرکت در پارلمان بر آن شد که اوالً سرشت دمکراسی
بورژوايی را آشکار کند .يعنی نشان دھد که دمکراسی بورژوايی از تضادھای
اقتصادی نمیکاھد ،بلکه آن را حدت میدھد .از اين رو کارگران بايد ھر چه
قاطعتر بر درخواستھای خود پافشاری کنند .ثانيا ً سرشت دولت بورژوايی را
آشکار کند و نشان دھد که پارلمانتاريسم ،سرشت دولت بورژوايی  -يعنی ستم
و فشار طبقاتی  -را از ميان برنمیدارد ،بلکه آشکارا نشان میدھد .از اين رو
کارگران را به عرصه زندگی سياسی بکشاند و ارتش سياسی پرولتر را انبوهتر
و فشردهتر کند .البته سوسيال دمکراسی کم کم تکاليف خود را از ياد برد،
بيشتر و در عمل خود را به تکاليف روزمره محدود کرد :مبارزه روزانه
 -۴٨چه بايد کرد ،لنين
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برای اصالحات در سنديکاھا ،در پارلمان ،تعاونیھا ...باری به صورت "الشه
متعفنی" درآمد .نمونه دوم روسيه است» :دوره پيش از انقالب  ١٩٠۵استبداد
تزاری مبارزه سياسی علنی را مانع میشد .پارلمان بورژوايی وجود نداشت و
آزادیھای سياسی و حقوق سياسی کارگران ناپايدار بود .در اين دوره ھر چند
جنبش کارگری رو به اعتال بود ،اما ھنوز نتوانسته بود از دايره مناسبات
بورژوايی پا فراتر نھد ،ھر چند محفلھا و سازمانھای محلی سوسيال
دمکراتيک میکوشيدند تا ايدهھا ،عقايد و آرمانھای سوسيال دمکراسی را به
ميان کارگران برند ،اما سازمان پيکارجوی طبقهی کارگر وجود نداشت تا اين
محفلھا و سازمانھا را دربرگيرد و متحد کند .آنھا را ھدايت ايدئولوژيک
کند ،ھمهی طبقه را متحد کند و مبارزه پرولتاريا را با مبارزه طبقاتی عمومی
وحدت بخشد .در چنين شرايطی تاکتيک محوری سوسيال دمکراتھا نه
"آمادگی برای حمله" بلکه "سازماندھی محاصرهی ھمه جانبهی دژ دشمن"
بود .تنھا يک چنين سازماندھی است که انعطافپذيری الزم برای يک سازمان
پيکارجوی سوسيال دمکراتيک يا به عبارت ديگر استعداد ھماھنگی بیدرنگ
با شرايط کامالً گوناگون و سريعالتغيير را تأمين خواھد کرد و توانايی خواھد
داد که از يک سو از جنگ آشکار با دشمنی که از لحاظ نيرو برتری کامل دارد
و تمامی قوای خود را در يک نقطه جمع کرده است ،اجتناب شود و از سوی
ديگر از ناچاالکی دشمن استفاده شود و در آن جا و در آن لحظهای که کمتر از
ھمه انتظار میرود به وی حمله شود ٤٩«.بيان مشخص اين تاکتيک محوری
ايسکرا بود :روزنامه مخفی سياسی سراسر روسيه  .اکونوميستھا که ويژگی
بارزشان عدم درک تاکتيک محوری است از نقشه لنين روی برتافتند و جنجال
کردند .زيرا برای اکونوميستھا ،ھدف ھمواره ھمانا مناسبترين وسيلهای
است که ھم اکنون در اختيار میتوان گرفت .بايد مناسبترين وسيله ممکن را
در اختيار گرفت ،نه آن حلقه خاص را ،که در اختيار گرفتن ھمه زنجير را
ممکن خواھد ساخت و چشمانداز ھژمونی را خواھد گشود .رابوچيه دئيلو فرياد
زد :روزنامه سازمان حزبی را پديد نمیآورد ،برعکس ،سازمان حزبی
روزنامه را پديد میآورد .اينان بر اين نکته چشم فرومیبستند که برای پرورش
و استحکام سازمانھای سياسی نيرومند ،به جز ايسکرا وسيله ديگری نبود.
بدين طريق ايسکرا آن حلقه اساسی میشود که سوسيال دمکراسی روسيه از آن
به عنوان تاکتيکی جھت ترويج ،تبليغ و سازماندھی جمعی استفاده میکند .اين
تاکتيک در شرايط استبداد تزاری و در مجموع شرايطی که جنبش با آن
روبروست تنھا تاکتيک مؤثری محسوب میشود که به راستی میتواند
جايگزين يک سلسله از تاکتيکھايی گردد که سوسيال دمکراسی اروپايی به
 -۴٩چه بايد کرد ،لنين
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کار میبرد و لنين اساسا محور قرار دادن اين تاکتيک را ويژگی جامعه روسيه
در دوران استبداد تزاری میداند .اما اتخاذ اين تاکتيک از سوی پيشاھنگ
انقالبی در روسيه در طول تمام يک دوران مشخص تا رسيدن به ھدف تعيين
شده به عنوان حلقه اساسی در فعاليت پيشاھنگ ھرگز به اين معنا نيست که در
ھر شرايطی شکلی از اشکال مبارزه تودهھا عمده نباشد و منطبق با آن يک
تاکتيک عمده اتخاذ نشود .بلکه صحبت بر سر اينست که به اتکای تاکتيک
محوری ،تاکتيکھای ديگر کارآيی الزم را به دست میآورند .مثال در حالی که
لنين اعتقاد داشت که سوسيال دمکراسی در روسيه بايد تا ھنگامی که آزادی
سياسی به دست آيد از يک روزنامه انقالبی به عنوان جانشين بسياری از
وسايلی که در اروپا جھت سازماندھی جنبش تودهای به کار گرفته میشود،
استفاده کند ،اما ديگر اشکال فعاليت ،ديگر اشکال مبارزه و سازماندھی را رد
نمیکند ،بلکه بالعکس بر آنھا نيز تأکيد دارد .در ھمين مدت نيز مبارزه تودهھا
اشکال مختلفی به خود میگيرد .تنھا در فاصله  - ١٩٠١تا  - ،١٩٠۵تظاھرات
سياسی ) ،(١٩٠٢ - ١٩٠١شورشھای دھقانی ) ،(١٩٠٢اعتصاب سياسی و
نبرد باريگاد )اکتبر  ،(١٩٠۵مبارزات باريگاد و مسلحانه )دسامبر  (١٩٠۵و
غيره به عنوان اشکال عمده مبارزه تودهھا پديدار گشت و سوسيال دمکراسی
منطبق با اين اشکال مبارزه تاکتيکھای عمده خود را اتخاذ نمود .اما تاکتيک
محوری ھم چنان پابرجا بود .لنين در اثر خود "وظيفه مبرم ما" ايجاد يک
ارگان حزبی منظماالنتشار را به عنوان مبرمترين وظيفه پاسخگويی به تکاليف
و وظايف سوسيال دمکراسی روس مطرح میکند و مینويسد» :ما معتقديم که
تمام فعاليت سوسيال دمکراتھا در سراسر دوران بعدی بايد مصروف
سازماندھی اين امر گردد .بدون يک چنين ارگانی کار محلی "خردهکاری"
محدود میماند .تأسيس حزب اگر نمايندگی راستين اين حزب در يک نشريه
مشخص نشود ،عمدتا حرف پوچی میماند .آن مبارزه اقتصادی که توسط يک
ارگان مرکزی متشکل نگردد ،نمیتواند تبديل به مبارزه طبقاتی ھمه
پرولتاريای روس شود .رھبری مبارزه سياسی ھنگامی که تمام حزب پيرامون
مسايل مربوط به سياست موضع نگيرد و مظاھر گوناگون مبارزه را ھدايت
ننمايد غير ممکن است .سازماندھی نيروھای انقالبی ،منضبط کردنشان و
بسط تکامل تکنيک انقالبی ،بدون طرح ھمه اين مسايل در يک ارگان
مرکزی ...غير ممکن است «.اما آن چه را که لنين در اين جا مطرح میکند
ھرگز به اين معنا نيست که فعاليتھای ديگر و تاکتيکھای مختلف ناديده
انگاشته شود» .ھنگامی که ما از اين ضرورت ...سخن میگوييم ،به ھيچ وجه
بدان نمیانديشيم که انواع ديگر فعاليت مثال تبليغات محلی ،مجامع سخنرانی،
تحريم ،شکار جاسوسان ،تعقيب اين يا آن نماينده بورژوازی و دولت،
اعتصابات نمايشی و از اين قبيل را به دست فراموشی بسپاريم .برعکس ما
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معتقديم که ھمه اين فعاليتھا بنياد فعاليت حزب را تشکيل میدھد .ولی بدون
تشکل آنھا در يک ارگان مجموعه حزب ،ھمه اشکال )تأکيد از لنين( مبارزه
انقالبی نه دھم اھميت خود را از دست میدھند) «...تأکيد از ماست( .لنين در
پايان بحث خود مینويسد» :ضرورت تمرکز نيروھا در خدمت سازماندھی
يک ارگان حزبی منظماالنتشار و منظمالتوزيع  ،مشروط به وضعيت ويژهی
سوسيال دمکراسی روسيه است )تأکيد از ماست( که با وضعيت سوسيال
دمکراسی ديگر کشورھای اروپايی و احزاب کھن انقالبی روسيه تفاوت دارد.
کارگران آلمان ،فرانسه و غيره دارای وسايل بسيار ديگری به غير از روزنامه
جھت انعکاس عمومی فعاليتھای خود ،وسايل ديگری جھت سازماندھی
جنبش ھستند .فعاليت پارلمانی و تبليغات انتخاباتی ،مجامع تودهای و شرکت در
تأسيسات عمومی محلی )شھری و روستايی( فعاليت آشکار اتحاديهھای
حرفهای )سنديکاھا ،جمعيتھا( و از اين گونه ،در کشور ما  -تا ھنگامی که
آزادی سياسی را به چنگ نياوردهايم بايد يک روزنامهی انقالبی که بدون آن
در کشور ما ھيچ گونه سازماندھی ھمه جانبه جنبش کارگری ممکن نيست به
)تأکيد از لنين( عنوان جانشين ھمه اين وسايل و واقعا ھمه اينھا به خدمت
گرفته شود) «...تأکيد از لنين( .آن چه که لنين در اين جا مطرح میکند نقش
ويژه يک وسيله است که بايستی از سوی پيشاھنگ انقالبی برای رسيدن به
اھداف و وظايفی که سوسيال دمکراسی با آنھا روبروست به کار گرفته شود.
لنين تأکيد میکند که نقش ويژه اين تاکتيک "مشروط به وضعيت ويژه سوسيال
دمکراسی روسيه است" زيرا که در کشورھای اروپايی وسايل ديگری به جز
روزنامه سراسری وجود دارد که سوسيال دمکراتھا میتوانند با آن وسايل،
فعاليتھای خود را انجام دھند و جنبش را سازماندھی کنند .آنھا ارگانھای
گوناگون تبليغ و سازماندھی تودهای را که لنين از آنھا ياد میکند در اختيار
دارند .اما در روسيه در شرايط استبداد تزاری و مجموع شرايطی که جنبش با
آن روبروست ،امکانات تبليغ و سازماندھی تودهای ھمانند اروپا وجود ندارد و
سوسيال دمکراسی از اين وسايل محروم است ،چه وسايلی را بايد به کار
گرفت؟ لنين مطرح میکند که "به عنوان جانشين ھمه اين وسايل و واقعا ھمه
اينھا" سوسيال دمکراسی روسيه بايد از يک روزنامه سياسی سراسری تا
ھنگامی که آزادی سياسی به دست آيد ،استفاده کند و اال بدون آن "ھمه اشکال
مبارزه انقالبی نه دھم اھميت خود را از دست میدھند "...اين ھمان تاکتيکی
است که به مثابه ستون فقرات و محور تاکتيکھای ديگر عمل میکند .اکنون
که درک ما از تاکتيکھا به طور کلی ،تاکتيک عمده ،تاکتيک محوری ،نقش
آن ،رابطه استراتژی و تاکتيکھا روشن شد الزم است ،درک کنونی پارهای از
رفقا را از تاکتيکھا و نيز مسئله تاکتيک محوری را در گذشته بررسی کنيم.
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مدتھا بود که پارهای از رفقای ما بدون آن که درک خود را از مسئله
تاکتيکھا برای ما روشن کرده باشند تنھا در طی يکی دو جمله به کلیبافی
میپرداختند و مدام تکرار میکردند »اگر امروز معتقد شدهايم که تاکتيک
محوری نادرست بوده است« يا »اگر قبال گفته بوديم که تاکتيک محوری
نادرست بوده است« ،و به عوض استدالل در اين مورد و روشن کردن نقطه
نظرھای خود تنھا به يک سری کلیبافی و تکرار مسايل روشنی میپرداختند
که ابدا ربطی به مسئله مورد بحث نداشت ،خوشبختانه امروز پراتيک يک ساله
سازمان پس از قيام و نيز نوشتهھای مختلف از جمله پاسخ به مصاحبه رفيق
اشرف دھقانی تا حدودی به ما امکان داده است که بتوانيم پی به نظر اين دسته
از رفقا ببريم .ما اکنون میتوانيم با قاطعيت بگوييم که پارهای از رفقای ما
درک درستی از تاکتيکھا ندارند .تاکتيک عمده و محوری را از يکديگر تميز
نمیدھند ،رابطهای بين استراتژی و تاکتيکھا قائل نيستند .درک درستی از
مبنای اتخاذ تاکتيکھا ندارند و اشکال فعاليت پيشاھنگ و توده را يکی
میگيرند .تاکتيکھا را لحظهای بدون ارتباط با استراتژی و بدون ھدفمندی
اتخاذ میکنند و در يک کالم به نحوی به تاکتيک پروسه معتقدند .ما اکنون به
بررسی اين مسايل خواھيم پرداخت .در کتاب "پاسخ به مصاحبه با رفيق اشرف
دھقانی" نوشته شده است» :ما اشکال سازمانی و اشکال مبارزاتی را به قول
لنين از پيش خود "کشف نمیکنيم" بلکه آن را محصول تطبيق تئوری انقالبی با
اين يا آن وضعيت و بررسی کامال عينی آن میشماريم« )تأکيد از ماست( .ما
تنھا اين پاراگراف را که چکيده نظر نويسنده است در اين جا ذکر میکنيم و از
آوردن نقل قولھای ديگر خودداری میکنيم .اساس استدالل نويسنده بر اين
است که ما تاکتيکھایمان را با "اين" يا "آن" وضعيت اتخاذ میکنيم .اما بايد
مسئله را شکافت تا به درستی پی برد که مورد نظر نويسنده از اين يا آن
وضعيت چيست؟
لنين در "جنگ پارتيزانی" مینويسد» :مارکسيسم ھيچ گاه جنبش را به يک
شکل مشخص مبارزه محدود نمیکند .مارکسيسم به اشکال مختلف مبارزه
معتقد است نه بدين معنا که آنھا را کشف میکند بلکه تنھا اشکال مبارزه
طبقاتی را که در حين حرکت جنبش به طور خود به خودی به وجود آمدهاند به
صورت عام جمعبندی میکند ،آنھا را متشکل میسازد و به آنھا آگاھی
میبخشد «.ھمان گونه که لنين مطرح میکند ،مارکسيستھا "ھيچ گاه جنبش را
به يک شکل مبارزه محدود نمیکنند" .آنھا به اشکال مختلف مبارزه معتقد
ھستند ،از آن جا که ھميشه در طی مبارزه طبقاتی اشکال نوينی از مبارزه پديد
میآيد ،کسی نمیتواند يک شکل مبارزه را مطلق کند ،شکلی از مبارزه را
بدون توجه به موقعيت مشخص رد کند و يا شکل ديگری را تاييد کند و غيره.
رفيق جزنی نيز در آثار خود مکرر بر اين مسئله تأکيد کرده است .اما تاکتيک
٧۴
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را با اين وضعيت يا آن وضعيت توضيح دادن به چه معناست؟ در اين جا
معيارھای تعيين تاکتيک ،رابطه استراتژی و تاکتيکھا ،تبعيت تاکتيکھا از
استراتژی ،حلقه اساسی در فعاليت پيشرو و ...ناديده گرفته شده است .نويسنده
از آن جھت به لنين نيز متوسل شده است و مسئله اشکال مبارزاتی تودهھا را
مطرح میکند تا به دنبال آن "اين يا آن وضعيت" را مطرح کند و حال آن که
درک نمیکند که لنين میگويد» :حزب پرولتاريا اگر بخواھد پیگير و پايدار
پيکار کند ،نمیتواند تاکتيک خود را از اين واقعه به آن واقعه تعيين کند«
)انقالب میآموزد( .به نظر میرسد که نويسنده به جز اھداف آنی و لحظهای
پرولتاريا چيزی را درک نمیکند .او فراموش میکند که اگر ھم کمونيستھا در
جھت اھداف فوری پرولتاريا مبارزه میکنند و منافع لحظهای آن را در نظر
دارند ،اما اين ھرگز بدان معنا نيست که آينده آن و منافع دراز مدت پرولتاريا
را فراموش کنند و با اتخاذ تاکتيکھای لحظهای که تجلی آن را در "اين يا آن
وضعيت" میبينيم ،دورنگری را فراموش کنند ،تاکتيکھا را از محتوای
انقالبیشان تھی سازند و ھدف تاريخی پرولتاريا را ناديده انگارند .ما قبال گفتيم
که تاکتيکھا ھميشه در خدمت استراتژی ھستند ،از اھداف استراتژيک تبعيت
میکنند و بايد ھميشه وحدت استراتژی و تاکتيکھا حفظ شود .حال اگر
تاکتيکھا در خدمت استراتژی نباشند ،از اھداف استراتژيک تبعيت نکنند و
وحدت استراتژی و تاکتيکھا حفظ نشود ،آن وقت اساسا تاکتيک نيز از
محتوای انقالبی خود تھی خواھد شد .بدين لحاظ ھم آن عده که بين استراتژی و
تاکتيکھا ھيچ گونه پيوندی قايل نيستند و تنھا به دنبال "اين يا آن وضعيت"
ھستند و نيز آنان که بين استراتژی و تاکتيکھا تمايز قايل نمیشوند ،نه درکی
از تاکتيکھای مبارزه طبقاتی دارند ،و نه میتوانند مبارزه طبقاتی را رھبری
کنند و به پيروزی رسانند.
مسئله ديگری که مطرح میشود اينست که مبنای اتخاذ تاکتيکھای ما چيست؟
که نويسنده تنھا اين يا آن وضعيت را مطرح میکند؟ لنين ھنگام بررسی
نظريات مارکس در مبحث مربوط به تاکتيکھا و مبارزه طبقاتی مینويسد:
»تنھا در نظر گرفتن عينی مجموعه مناسبات بين مطلقا ھمه طبقات در يک
جامعه معين و در نتيجه در نظر گرفتن رابطه بين آن جامعه و جوامع ديگر
میتواند به عنوان اساسی برای اتخاذ تاکتيکھای درست يک طبقه پيشرفته
باشد .در عين حال تمام طبقات و تمام کشورھا را نه ايستا بلکه پويا يعنی نه در
حالت بیحرکتی بلکه در حرکت )که قوانين آن از طريق شرايط اقتصادی
وجودی ھر طبقه تعيين میشوند( بايد در نظر گرفت .حرکت را ھم به نوبه
خود نه فقط از نقطه نظر گذشته بلکه ھم چنين آينده و نه به معنای عاميانه آن
که "تحولگرايان" درک میکنند ،که فقط تغييرات آرام را میبينند بلکه به طور
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ديالکتيکی بايد در نظر گرفت ٥٠«...و رفيق جزنی نيز در آثار خود مبنای اتخاذ
تاکتيکھا را به روشنی توضيح داده است .اما تاکتيکھايی که امروز سازمان
اتخاذ میکند تابع ھيچ مبنای خاصی نيستند و بر اساس جريان حوادث اتخاذ
میشوند .بنابراين بیجھت نيست که امروز در حرکات سازمان نه تنھا وحدتی
بين استراتژی و تاکتيکھا وجود ندارد و اساسا تاکتيکھا در خدمت ھدف
معينی نيستند بلکه به تاکتيکھايی متوسل میشوند که مختص دوران رکود
سياسی جنبش است و حال آن که فراموش میکنند که ما اکنون روزھايی را از
سر میگذرانيم که به قول مارکس "تجسم بيست سال" است .اين برداشت
اکونوميستی از تاکتيک و سر فرود آوردن در مقابل مبارزهای که "در لحظه
فعلی جريان دارد" ،رد ھرگونه تاکتيک محوری و فراموش کردن ھر گونه
دورنگری سرانجام به اپورتونيسمی منجر خواھد شد که به قول لنين »ھمان
اپورتونيسم بیکرانی است که به طور غير فعال خود را با جريان خود به
خودی ھماھنگ میسازد «.برخورد پارهای از رفقای سازمان با گذشته و
تاکتيک مسلحانه از آن جا که فاقد ھر گونه پايه و اساس علمی است ،نتيجه
حتمی آن افتادن به دامان اين يا آن وضعيتی است که تنھا مورد تاييد حزب
اپورتونيستی توده قرار میگيرد و عدم درک تاکتيک محوری از سوی اين رفقا
ناشی از اين است که آنھا ھمانند اکونوميستھای روسی بين اين دو مسئله که
ما ھيچ گاه خود را به شکلی از اشکال مبارزه و يا شيوه از پيش تنظيم شده
مبارزه سياسی محدود نمیکنيم يعنی دست خود را نمیبنديم و اين که در شرايط
مشخص ،در طی يک مرحله معين به منظور انجام وظايف مشخص يک
تاکتيک را اساس و محور فعاليت خود قرار میدھيم ،تناقضی میبينند .اين
ھمان مسئلهای است که اکونوميستھای روسی بدان گرفتار بودند و از اين
جھت به لنين ايراد میگرفتند .لنين در "چه بايد کرد" به آنھا چنين پاسخ داد:
»ما مثال اين موضوع مضحک را که رابوچيه دئيلو بين دو اصل زيرين تضاد
اساسی میبيند مورد تحليل قرار نمیدھيم«.
اصل اول» :سوسيال دمکراسی دست خود را نمیبندد و فعاليت خويش را به
يک نقشه يا شيوه از پيش تنظيم شده مبارزه سياسی محدود نمیسازد  -سوسيال
دمکراسی ھر گونه وسايل مبارزه را میپذيرد ،فقط به شرطی که اين وسايل با
نيروھای موجوده حزب متناسب باشد الخ«...
اصل دوم» :در صورت فقدان سازمان محکمی که در مبارزه سياسی و در
ھر گونه شرايط و در ھر دوره پخته و آبديده شده باشد راجع به نقشه منظم
فعاليتی که با اصول متين و روشن و بدون انحراف عملی شده و تنھا آنست که
 -۵٠لنين ،جلد  ٢١کليات ،صفحه .٧۵
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شايستگی داشتن نام تاکتيک را دارد ،حتا سخنی ھم نمیتواند در ميان باشد«.
اکونوميستھا بين اين دو اصل از آن جھت تناقض میبينند که لنين از يک سو
معتقد است که سوسيال دمکراسی دست خود را نمیبندد ،و فعاليت خود را به
يک نقشه يا شيوه از پيش تنظيم شده مبارزه سياسی محدود نمیسازد و از سوی
ديگر تاکتيک  -نقشه را مطرح میکند .درک محدود اکونوميستھای روسی از
تاکتيک و اشکال مبارزه نيز ھمانند درک پارهای از رفقای ما باعث میشد که
آنھا دو موضوع را مخلوط کنند که به قول لنين »يکی شناسايی کليه وسايل
مبارزه و کليه نقشهھا و شيوهھا به شرط صالح و متناسببودنشان و ديگری
اين خواست که در لحظه سياسی فعلی چنان چه بخواھيم از تاکتيک سخن گفته
باشيم بايد از نقشه بدون انحرافی پيروی نمايی .معنايش اينست که مثال اين
موضوع را که طب کليه سيستمھای معالجه را قبول دارد با اين خواست که
میگويد در موقع معالجه مرض معين بايد از يک سيستم معين پيروی کرد -
مخلوط نمائيم ٥٢«.بنابراين ھنگامی که پارهای از رفقای ما با اين مسئله
برخورد میکنند که در شرايط خاص به منظور موجوديت و گسترش يک
سازمان و نيز ادامهکاری و تداوم مستمر فعاليتھا و به طور کلی انجام تکاليفی
که جنبش در برابر پيشرو قرار داده است بايد از نقشه معين پيروی کرد و در
ھر مرحله يک تاکتيک محوری داشت تا اين که بتوانيم به ھدفھای تعيين شده
دست يابيم ،فريادشان بلند میشود که ما با پذيرش اين نقشه و اين تاکتيک دست
خود را میبنديم ،انعطاف تاکتيکی از ما سلب میشود ،و يا اين که اين بدان
معناست که اين تاکتيک را عمده يا مطلق کرده باشيم .آنھا نمیتوانند اين مسئله
را درک کنند که چرا پيشرو حق دارد با توجه به مجموعه شرايط  ،يک
تاکتيک را برای يک مرحله تعيين شده اتخاذ کند و در ھمان حال اشکال مختلف
مبارزه طبقاتی را بپذيرد و تاکتيک عمده خود را بر اساس شکل عمده مبارزه
تودهھا اتخاذ کند .زيرا که از نظر اين رفقا »آن مبارزهای سودمند است که
ممکن است ،مبارزهای ھم که ممکن است ھمان است که در لحظه کنونی
جريان دارد ٥٣«.در "اين وضعيت" اين مبارزه و اين تکليف ،در آن
"وضعيت" آن مبارزه و آن تکليف .پس چه جای تعجب است که رفرميستھای
تودهای بسيار از اين نحوه برخورد رفقا که اين ھمه "انعطاف" تاکتيکی را
میپذيرند ،خوشحال شدهاند و در "دنيا"ی شماره  ٢از اين گرايش نوين استقبال
کردهاند و حتا از رفقا خواستهاند که آخرين دگم خود ،يعنی اعتقاد به انقالب
 -۵١لنين ،چه بايد کرد؟
 -۵٢لنين ،چه بايد کرد؟
 -۵٣لنين ،چه بايد کرد؟
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قھرآميز را که به ھر حال با "اين يا آن وضعيت" تناقضدار در ھم شکنند و
يک سره به صف آنھا بپيوندند.
به ھر حال از آن جا که اشکال مبارزه را تودهھا بنا بر ديناميک درونی
مبارزه ،تجربه و آگاھیشان برمیگزينند ،بنابراين به اعتقاد اين رفقا تاکتيکھا
ھم ھمان چيزیاند که تودهھا برگزيدهاند .در "اين يا آن وضعيت" در "اين يا آن
منطقه" بايد به دنبال تودهھا روان شد و از تاکتيک محوری ھم سخنی نبايد
گفت .بدون استراتژی ،بدون نقشه ،بدون پيوند زدن تکاليف فرعی و اصلی،
خاص و عام ،بدون پيوند زدن اشکال مبارزه و سرانجام نفی تاکتيک محوری -
اين است اصوليت رفقای ما ،ھدف ھمانا مناسبترين وسيلهای است که اکنون
میتوان در اختيار گرفت و تاکتيک ھمان مبارزهای است که در لحظه کنونی
در جريان است .تاکتيک محوری نيز "با ذات مارکسيسم در تضاد است" .اين
است التقاطگرايی بیپرنسيب که ھمواره میکوشد تاکتيک محوری را انکار
کند ،از گرايش تاريخی مبارزه طبقاتی چشم پوشد ،ھژمونی را ناديده انگارد،
در برابر "اين وضعيت" سر فرود آورد ،در برابر "آن وضعيت" زانو زند و
جبھه سايد ،آن منطقه را ببيند ،اما جامعه را نبيند ،جزء را ببيند و کل را از ياد
ببرد» .سياست رويزيونيستی عبارتست از تعيين روش خود از واقعهای تا
واقعه ديگر ،انطباق خود با حوادث روز و با تغييرات وارده در جزئيات
سياسی ،فراموش کردن منافع اساسی پرولتاريا و خصايص اصلی "کليه رژيم
سرمايهداری" و کليه تکامل تاريخی سرمايهداری ،فدا کردن اين منافع در مقابل
٥٤
منافع آنی واقعی يا فرضی«...
اين است آن چه که امروز بر سازمان میگذرد و بر آن اساس ،تاکتيکھا
اتخاذ میشوند .روشن است که با تغيير شرايط عمومی مبارزه  ،برخی از
اشکال مبارزه نيز کھنه ،غير ضرور و يا حتا مضر خواھد شد و اشکال نوينی
جايگزين آنھا میشود .ولی اين ھرگز بدان معنی نيست که عنصر آگاه طبقه يا
سازمان پيشاھنگ پرولتاريا تابع کور و دنبالهرو مفلوک و مطيع بی چون و
چرای اين يا آن "وضعيت" باشد .عنصر آگاه برای تشخيص تغيير در اوضاع
به نوک دماغ خويش نگاه نمیکند .وضعيت را مجرد و بين زمين و آسمان
مورد مطالعه قرار نمیدھد .وضعيت نوين حلقهای از زنجيريست محصور و
مرتبط بين حلقه ديروز و حلقه فردا ،مشکل اساسی در اين جاست که برخی از
رفقای ما انقالب را يک پروسه مرکب نمیبينند بلکه جمع رياضی اتفاقات و
رويدادھا و "وضعيت"ھايی میدانند که گويا به دنبال ھم رديف شدهاند و بين
آنھا ھم يا اصال رابطهای نمیبينند و يا رابطهای میبينند صرفا تصادفی .از
اين رو بايد به آنان "حق" داد که تاکتيکھایشان را بدون استراتژی و بدون
 -۵۴مارکسيسم و رويزيونيسم ،لنين.
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تاکتيک محوری از اين واقعه تا آن واقعه و از اين به اصطالح خودشان
"وضعيت" تا آن "وضعيت" انتخاب کنند و در واقع لنگ لنگان به دنبال
حوادث کشانده شوند .بی آن که خود نقشی در اين رويدادھا داشته باشند .و نيز
روشن است که چرا آنھا نمیتوانند بپذيرند که در ھر وضعيت مشخصی از
پروسه انقالب در عين حال که استراتژی ثابت میماند و تاکتيکھای در خدمت
آن متغير و متنوع ھستند ،ليکن در ميان انبوه اين تاکتيکھا ھمواره يک
تاکتيک برجستگی پيدا میکند و عمده میشود .زيرا که آنھا درک نمیکنند که
تاکتيکھا به طور مجزا و منفرد و منفک از يکديگر اتخاذ و پياده نمیشوند،
بلکه در ارگانيسمی واحد ،در جھتی واحد و مکمل و مرتبط با يکديگرند و آن
حلقه ارتباط دھنده ،آن حلقه سمت دھنده ساير حلقهھای زنجير واحد تاکتيکھای
يک وضعيت مشخص ،تاکتيک اساسی يا تاکتيک محوری ناميده میشود .اين
رفقا نمیتوانند منکر اين بديھيات شوند ،مگر اين که بگويند در گذشته و در آن
اوضاع انتخاب فالن تاکتيک به مثابه تاکتيک محوری غلط بوده و تاکتيک
محوری میبايستی چنين میبوده است .آن وقت میگوييم پس میپذيرند که
نظريه قبول تاکتيک محوری نظريهايست منطبق با مارکسيسم  -لنينيسم و از
اين پس اين شماييد که بايد پاسخ دھيد در شرايط ديروز تاکتيک محوری صحيح
چه میبايستی میبود؟ به ھر حال آن چه که امروز با آن روبرو ھستيم ،فقدان
استراتژی ،فقدان تاکتيکی محوری ،و فقدان تاکتيکھای صحيح است و بر
ھمين اساس ،پشتيبانی از بازرگان ،پشتيبانی از خط امام ،پشتيبانی از پيام
واقعبينانه امام" ،حمايت بیدريغ از خردهبورژوازی" ،چرخشھای مداوم ١٨٠
درجهای ،گيجی و سردرگمی صورت میگيرد ،اما ھمه اينھا بنا بر "اين
وضعيت" يا "آن وضعيت" توجيه میشوند .اين رفقا در پاسخ به تناقضات
گيجکننده سياستھای اخير سازمان پاسخ میدھند که خرده بورژوازی دارای
نوسان است ،موضع دو گانه دارد ،و ما ھم بايد موضع دو گانهای در برابرشان
داشته باشيم و به ھمين علت است که سياستھای اخير سازمان ضد و نقيض
است .نه رفقا اين نوسان خرده بورژوايی خودتان است که به جای حرکت از
منافع اساسی پرولتاريا خود را تابع "اين وضعيت ،آن وضعيت" کردهايد.
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 -۴تبليغ مسلحانه ،به مثابه تاکتيک محوری
نگاھی به تاريخ جنبش نوين کمونيستی ايران آشکار میکند که اين جنبش از
ھمان آغاز شکليابیاش ،در پروسه رشد و تکامل خود ،نقشهھای معينی برای
فعاليت برگزيده است .صفايی فراھانی از "راه قھرآميز" ،مسعود احمدزاده از
"عمل مسلحانه" و جزنی از "تبليغ مسلحانه" چون اساس و پايه فعاليت جنبش
نوين نام بردهاند .ما پيش از اين درباره ضرورت کاربرد تاکتيک مسلحانه
صحبت کرديم و ديديم که اوال زمينهھای عينی کاربرد آن مبتنی بر خصلت
قھرآميز مبارزات تودهھا ،قھر ضد انقالبی رژيم ،نارضايتی دمافزون تودهھا،
بسته شدن تمام راهھا و شيوهھای قانونی و علنی مبارزه و ...بود.
ثانيا ،ثابت شده بود که ھيچ يک از اشکال و شيوهھای مبارزاتی و سازمانی
گذشته جوابگو و متناسب با وضعيت مشخص جنبش نيست .نزديک به ٢٠
سال آزمودن تمام اين شيوهھا ،به جز افزودن بر بالتکليفی ،سردرگمی و
خردهکاری حاصلی به بار نياورده بود .نه در امر ايجاد يک سازمان سياسی
گسترده و سازماندھی کار تبليغی گسترده توفيقی به دست آمده بود و نه
پايداری و ادامهکاری در جنبش تأمين شده بود .بیعملی حاکم بر جنبش و
بالتکليفی و ندانمکاری شرايطی را پيش آورده بود که منجر به زنگزدگی و از
ھم پاشيدگی گروهھا و محافل میشد .مجموعه اين عوامل کافی بود تا ضرورت
دگرگونی اشکال مبارزه و سازماندھی در دستور قرار گيرد تا اشکال و
شيوهھای نوينی که منطبق با وضعيت مشخص موجود باشند ،پديد آيند .تمامی
تجارب موجود با توجه به شرايط حاکم نشان میداد که ھيچ تاکتيک ديگری
بدون به کارگيری تاکتيک تبليغ مسلحانه نمیتواند از کارآيی الزم برخودار
باشد و پايداری جنبش را تأمين کند .بنابراين ،اين دگرگونی نمیتوانست جز با
به دست گرفتن "حلقه اصلی" انجام شود» .اگر ما ندانيم تاکتيک محوری کدام
است عمال به خردهکاری دچار شده ،ھر روز دست به حرکت تازهای خواھيم
زد ...در اين صورت ما در معرض نوسانھای دائمی خواھيم بود .وظايف
مبرم خود را از وظايف فرعی جدا نخواھيم کرد ،سرانجام به ورطه ترديد،
سردرگمی و اپورتونيسم سقوط خواھيم کرد ٥٥«.بدين لحاظ تبليغ مسلحانه به
مثابهی آن "حلقه خاص" نمیتوانست به عنوان تاکتيکی فرعی و امری اتفاقی
آن تاثيری را داشته باشد و آن نقشی را ايفا کند که ضرورتھا تداوماش را
طلب کرده بود .از ھمين روست که ما شاھد بوديم استفاده از اين تاکتيک به
عنوان تاکتيکی فرعی و صرفا تدافعی از سوی سازمانھا و گروهھا نتوانست
ھمان نقشی را در سطح جنبش و در جھت اھداف آن کسب کند ،که پس از
رستاخيز سياھکل پيدا کرد.
 -۵۵جزنی ،مشی سياسی و کار تودهای.
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سخن کوتاه ،نياز به آن چنان اشکال سازمانی و آن چنان شيوهھای مبارزاتی
بود که منطبق با شرايط موجود از عھده وظايفی که جنبش با آن روبرو بود،
برآيد ،و اين امر امکانپذير نبود مگر آنکه تا تحقق اين وظايف و ھدفھای
مرحلهای ،تاکتيک تبليغ مسلحانه نقش محوری ايفا کند .اين ھمان حلقه خاص
بود که الزم بود پيشرو در يک دوره مشخص فعاليت خود محکم به آن بچسبد تا
تمامی زنجير را در اختيار داشته باشد و بتواند به حلقهھای ديگر گذر کند .در
آن شرايط ھر آن که کس که اين حلقه خاص را در دست میگرفت ،میتوانست
حلقهھای ديگر را نيز در اختيار داشته باشد .يک بار ديگر الزم است تذکر
دھيم که تاکتيک محوری ھمان تاکتيک عمده نيست .تاکتيک محوری تاکتيکی
است که از طريق آن وحدت پيشرو و جنبش تودهای و وحدت اشکال گوناگون
مبارزه و سير به ھدف استراتژيک ميسر است .اين تاکتيک که در طول يک
دوره مشخص اتخاذ میشود دارای اين خصوصيت است که بدون آن وحدت
تاکتيکھا و پيوند بين استراتژی و تاکتيکھا ناممکن است .بدين لحاظ عليرغم
اين که در طی يک مرحله به کار گرفته میشود ،از آن جا که ضرورتھای
عينی و مشخص کاربرد آن را ايجاب کرده است نه تنھا انعطاف تاکتيکی را از
پيشرو سلب نمیکند و دست او را نمیبندد ،بلکه خود تامينکننده کارآيی،
وحدت و تکامل تاکتيکھاست.
دريافت مفھوم تاکتيک محوری از سوی پيشگامان جنبش نوين کمونيستی
ايران ،شناخت خود ويژگی آن در دورهای معين و کاربست آن در عمل ،گامی
بزرگ به پيش بود .برای پی بردن به نقش تبليغ مسلحانه به مثابه تاکتيک
محوری الزم است به سالھای قبل از  ۵٠بازگرديم و شرايط حاکم بر جنبش و
نيز وظايفی را که تاکتيک محوری در خدمت آنھا قرار داشت ،بررسی کنيم:
سالھای پيش از  ،۵٠پراکندگی و سردرگمی بر جنبش حاکم بود .در اين
شرايط محافلی چند از روشنفکران تشکيل میشد .اين محافل که فاقد ھر گونه
پشتوانه تجربياتی بودند و روابط آنھا با تودهھای مردم و با يکديگر سخت
محدود بود ،پس از مدتی کار محفلی که تنھا محدود به رد و بدل کردن و
مطالعه آثار مارکسيستی میشد ،بدون ھر گونه برنامه و ھدف مشخص به فکر
ارتباط با تودهھا میافتادند .اما با توجه به مجموعه شرايط حاکم بر جامعه از
جمله در غياب جنبشھای وسيع خودانگيخته تودهای و نيز در شرايط وجود يک
ديکتاتوری افسار گسيخته )که به اتکای يک شبکه پليسی و جاسوسی گسترده
حتا بزرگترين و با تجربهترين سازمانھای سياسی را از درون جامعه
جاروب کرده بود( از ھمان آغاز که اين محافل به فکر بيرون آمدن از روابط
محفلی روشنفکری میافتادند ،پيش از آن که با کارگران و توده مردم ارتباط
برقرار کنند به دام پليس میافتادند .حال اگر در روسيه ،در شرايط استبداد
تزاری الاقل شرايطی حاکم بود که محافل میتوانستند تا به آن جا رشد کنند که
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به قول لنين »بدون ھيچ گونه نقشه مرتب فعاليت برای يک مدت نسبتا طوالنی
 با کارگران رابطه برقرار نموده و به کار اقدام نمايند« ٥٦در ايران در شرايطديکتاتوری تروريستی و نيز با توجه به مجموعه شرايط حاکم بر جنبش
تودهای ،ما اساسا شاھد آن نيستيم که محافل بتوانند تا آن حد رشد کنند که حتا
"بدون نقشه مرتب فعاليت" در مدتی نسبتا طوالنی که به ھيچ وجه صحبتی از
آن نمیتوان به ميان آورد بلکه در مدتی نسبتا کوتاه با کارگران ارتباط برقرار
نمايند .از اين رو چيزی نمیگذشت که تمام فعاليت محافل که اغلب دانشجو
بودند و در محيط دانشگاه از طريق فعاليتھای صنفی ،يا سياسی شناخته شده
بودند ،دستگير میشدند .اگر در اين ميان عناصر و محافلی پيدا میشدند که
پليس آنھا را نمیشناخت ،گشادبازیھای کار محفلی باعث میشد که پس از
مدتی کوتاه در شبکه پليسی گستردهای که وجود داشت به دام افتند .حتا میتوان
محافل و گروهھای متعددی را مثال آورد که پليس برای شناسايی و به دام
انداختن نيروھای انقالبی ،خود رأسا ً آنھا را تشکيل داده بود و يا محافلی که
پليس با نفوذ خود از تمام زير و بم و کم و کيف کارشان آگاه بود .از اين رو
اعضای اين محافل در تمام مدت به اصطالح "فعاليت" خود زير نظر پليس
عمل میکردند و ھمين که میخواستند پا را از محدوهھای محافل روشنفکری
فراتر بگذارند و به فعاليتھای انقالبی روی آورند ،پليس تمامی آنھا را
دستگير میکرد .اغراق نيست اگر بگوييم که يک محفل استثنايی نمیتوان يافت
که از ويژگیھای حاکم بر محفلھا و سرنوشت آنھا در امان بوده باشد و
توانسته باشد به رشد خود ادامه دھد .پس در چنين شرايطی فعاليت گروهھا و
محفلھای بیتجربه و صرفا روشنفکری غالبا ناپايدار و فاقد ادامهکاری بود ،و
اگر به اصطالح کاری نيز انجام میشد ،به جز خردهکاری محفلی چيزی نبود.
در چنين شرايطی گروهھا و محافلی پيدا شدند که در پی يافتن راهھای نوين
بودند .رفيق احمدزاده شرايط عمومی حاکم بر جنبش کمونيستی را در آن
مرحله چنين جمعبندی میکند" :تجمع ساده نيروھا ،رشد خود به خودی آن ،و
جدا ماندنش از تودهھا" ،که میبايستی به تجمعی متشکل ،رشدی آگاھانه ،و
پيوند ارگانيک با تودهھا منجر گردد .اما چگونه با توجه به مجموعه شرايط
حاکم بر جنبش و با توجه به رژيم ديکتاتوری حاکم بر ايران که ابتدايیترين
حقوق و آزادیھای سياسی مردم را سلب کرده بود ،ھر گونه فعاليت سياسی و
سازمانھای سياسی را ممنوع کرده و حتا سازمانھای صنفی و سنديکايی را يا
به کلی منحل و يا شديدا محدود کرده و تحت نظارت پليسی خود قرار داده بود،
میبايستی اين پروسه از پيش رود .شرايط نوين مستلزم طرح نقشهھای تازه و
آن اشکال سازمانی و مبارزاتی بود که منطبق با وضعيت مشخص جنبش باشد.
 -۵۶لنين ،چه بايد کرد؟
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ھنگامی که رفيق احمدزاده مطرح میکرد که »ھدف از اين تجمع نه جمعآوری
نيرو و تعرض دوباره ،بلکه تعميق در شرايط و پيدا کردن راه نوين مبارزه
بود« ٥٧دقيقا طرح نقشهھای تازهای را مطرح میکرد که نقايص و موانع
موجود را برطرف کند و راھی باشد برای خروج از بنبست موجود.
در آن شرايط به آن اشکال سازمانی نياز بود که بتواند وظايفی را انجام دھد
که محافل پراکنده و بیتجربه يارای انجاماش را نداشتند ،تمامی عناصر آگاه و
بالفعل را در يک سازمان منضبط و حول يک محور مشخص جمع کند و
سازمان دھد ،تا فعاليتھای ھدفمند سياسی و ارتباط تودهای ميسر گردد.
طبيعی است که يک چنين سازمانی قبل از ھر چيز میبايستی از ضعفھای
محافل رھايی يافته باشد .به خردهکاری و گشادهبازی محفلی پايان بخشد،
گروهھا و محافل را در خود جذب کند ،در برابر تجربيات و روشھای پليس
تاب مقاومت و ايستادگی داشته باشد ،شيوهھای نوين مبارزه با پليس را بداند و
مدام بر تجربهھای خود بيافزايد .در وھله اول آگاهترين و بالفعلترين بخشھای
جامعه را به سوی مبارزهای پیگير ھدايت کند تا بتواند فعاليت وسيعی را در
ميان تودهھا و طبقه کارگر آغاز نمايد .اين سازمان میبايستی از آن گروه
انقالبيون مارکسيست  -لنينيست تشکيل شده باشد که نمونه صداقت ،شھامت و
ايمان انقالبی به تودهھا باشند ،تا ھر گونه يأس و سرخوردگی از مبارزه ،ھر
گونه بیاعتمادی تودهھا را نسبت به پيشاھنگ که رژيم نيز ھر روزه با
نمايشات مسخره و خيمهشببازیھای مطبوعاتی عناصر خودفروخته بدان
دامن میزد ،از ميان ببرد .طبيعی است که اين سازمان از ھمان آغاز
نمیتوانست ارتباط گستردهای با تودهھا داشته باشد .بدين لحاظ در مراحل اوليه،
اين ارتباط در نازلترين سطح خود قرار داشت .با اين ھمه ،بدون يک چنين
سازمانی ادامهی فعاليتھا اساسا به ھمان شيوهھای گذشته باقی میماند و انجام
تکاليف ناممکن میبود .اما مسئله مھم اينست که يک چنين سازمانی با طرح
چه نقشهھايی ممکن بود و از چه راه و با اتخاذ کدام تاکتيکھا امکان داشت که
موجوديت ،بقا و تداوم اين سازمان در شرايط خود ويژه موجود تأمين گردد .ما
قبال درباره ضرورت تاکتيک تبليغ مسلحانه و شرايطی که اتخاذ اين تاکتيک را
ضرور ساخته بود صحبت کرديم .اکنون اضافه میکنيم که کاربرد اين تاکتيک،
موجوديت ،بقا و ادامهکاری اين سازمان را در شرايط ديکتاتوری تروريستی،
در دوران يورشھای فاشيستی به سازمانھای سياسی و پيگردھای مدام پليسی،
تأمين میکرد ،زمينهھای وحدت پيشرو و جنبش تودهای ،وحدت تاکتيکھا و
سير به ھدف استراتژيک را ميسر میساخت .اين است دليل محوری بودن
تاکتيک تبليغ مسلحانه در مرحله اول فعاليت سازمان.
 -۵٧مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتيک ،ص .٢١
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حال اگر الزم بود که يک سازمان ،منطبق با موقعيت مشخص پديد آيد ،تا با
رھايی از موانع و مشکالت موجود در جنبش کمونيستی در جھت پيوند ھمه
جانبه با طبقه کارگر تالش کند و تاکتيک تبليغ مسلحانه میتوانست تثبيت اين
سازمان پيشاھنگ را تضمين کند و آن حلقهای بود که ما تنھا با در دست داشتن
آن میتوانستيم وظايف مرحلهای خود را انجام دھيم ،پس اساسا صحبت از
تاکتيکھای ديگر و تغيير تاکتيکھا زمانی میتوانست مطرح باشد که اين
سازمان موجوديت يافته باشد .واال بدون يک چنين سازمانی که اھداف
مشخصی را در برابر خود قرار داده باشد ،بدون يک نقشه منظم و بدون اين
حلقه اصلی ،صحبت از وحدت تاکتيکھا و سير به ھدف استراتژيک حرف
بیربطی است .از اين روست که ما اعتقاد داريم تاکتيک تبليغ مسلحانه نه تنھا
با توجه به مجموعه شرايط حاکم بر جنبش ضروری بود بلکه تا مرحله تثبيت
سازمان پيشاھنگ ،محوری نيز محسوب میشد .يعنی آن حلقهای بود که بدون
در دست داشتن آن از انجام وظايف خود بازمیمانديم و اگر تداوم اين تاکتيک
در طول مرحله نخست قطع میشد ،اگر نگوييم ادامه فعاليتھای ما ناممکن
بود ،بايد بگوييم کمترين نتيجه ممکن را به بار میآورد .کارآيی اين تاکتيک و
نقش محوری آن در طی مرحله اول فعاليت سازمان به خوبی به اثبات رسيد.
شاھد بوديم که چگونه با به کارگيری اين تاکتيک بسيج نيروھای آگاه انقالبی در
حول اين محور ممکن شد ،تجمع سازمان يافته نيروھا آغاز گرديد ،بقا و
گسترش يک سازمان سياسی و تداوم فعاليتھای آن تامين شد ،بی عملی حاکم
بر جنبش رخت بربست ،آثار بدبينی نسبت به پيشاھنگ تا حدودی از ميان
رفت ،خط و مرز صريح و مشخصی بين رفرميسم و مارکسيسم  -لنينيسم
انقالبی ترسيم شد ،و برد تودهای و سراسری تبليغ مسلحانه شرايط مناسبی در
سطح جامعه برای گسترش کار سياسی  -تشکيالتی در ميان مردم و افشای ھر
چه بيشتر رژيم و در نتيجه زمينهھای وحدت پيشرو و جنبش تودهای فراھم
گرديد .از ھمين روست که سازمان در فروردين ماه سال  ۵٣در سرمقاله نبرد
خلق شماره  ٢پايان اين مرحله را اعالم میدارد .در اين سرمقاله نوشته شده
است ...» :اين امر خود نشانهی پايان مرحله اول جنبش ،مرحله جلب حمايت
آگاهترين عناصر و تثبيت سازمان پيشاھنگ در جامعه میباشد و اين امر يک
پيروزی نسبی در روند مبارزات طوالنی خلق میباشد« اما اکنون که مرحله
اول به پايان رسيده بود و تاکتيک محوری تا حدود زيادی وظايف خود را انجام
داده بود ،بيشترين انرژی ما در کجا میبايستی صرف شود و تاکتيک محوری
ما در مرحله جديد چه بود؟ در کتاب "اعدام انقالبی عباس شھرياری" در
رابطه با مرحله دوم وظايف سازمان گفته شده است که بايد بيش از پيش آگاھی
سوسياليستی و دمکراتيک را به درون تودهھای کارگر ببريم و برنامه انقالب
رھايیبخش را برای تمام نيروھای خلق توضيح دھيم) .ص (٣٢
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بنابراين از يک سو بردن آگاھی سوسياليستی و دمکراتيک به درون طبقه
کارگر و از سوی ديگر برنامه انقالب رھايیبخش برای تمامی نيروھای خلق
مطرح است .روشن است که آن چه در اين جا مطرح است بيان جھت گيری
صريح و روشن يک سازمان مارکسيست  -لنينيست است .در اين جا صحبت
از تالش در جھت پيوند ھر چه گستردهتر با تودهھا ،بردن آگاھی سوسياليستی
به درون طبقه کارگر ،آگاه کردن و بسيج آنھاست ،و نه اين که يک گروه
کوچک ،يک سازمان محدود از عناصر آگاه قصد قبضه قدرت را داشته باشد و
يا بخواھد به جای مردم انقالب کند .پس آن چه را که در مرحله اول در سطحی
محدودتر صورت میگرفت ،اکنون بايد با وسايلی ديگر و در سطح گستردهتر
انجام دھد .اما به اعتقاد ما سازمان در مرحله دوم فعاليت خود عليرغم درک
مرحلهی نوين ،عليرغم تأکيد بر پيوند ھمه جانبه ،پيوند مادی ،مستقيم ،ارگانيک
و پايدار با طبقه کارگر و تودهھای مردم و نيز آگاه کردن آنھا که نمود
محسوس آن را در فرستادن کادرھا به کارخانهھا میبينيم ،از درک تاکتيک
محوری مرحله جديد عاجز ماند و اشتباه اساسیاش اين بود که تاکتيک محوری
مرحله نخست را به مرحله دوم نيز بسط داد .مرحله نوين مستلزم وسايل و
شيوهھای نوين مبارزاتی و سازمانی بود که بتواند وظيفه تبليغ ،ترويج و
سازماندھی گسترده تودهھا را انجام دھد .میبايستی با توجه به مرحله جديد و
وظايف نوين آن حلقه خاص برگزيده شود که انجام اين وظايف را ممکن سازد.
ما بدون اين که معتقد باشيم که در مرحله دوم سالح میبايستی به کلی کنار
گذاشته شود و يا کاربرد اين تاکتيک را مطلقا منکر شويم ،بر اين اعتقاديم که
محور دانستن اين تاکتيک در مرحله فعاليت وسيع تودهای اشتباه بوده است.
زيرا که محدوديتھای وسيعی را بر سر راه وظايف نوين پديد میآورد .ما در
فصل ديگر به بررسی بيشتر اين مسئله خواھيم پرداخت .تنھا در اين جا
اضافه میکنيم که ما میبايستی بيش از ھر گروه و سازمان ديگر خود را
مسئول میدانستيم و در حالی که تا حدودی بسيج نيروھای آگاه و بالفعل جنبش
و نيز موجوديت سازمان تأمين شده بود ،سازماندھی ھمه جانبه اين نيروھا در
جھت کار گسترده تودهای صورت گيرد .ما بر اين اعتقاديم که با شرايط
مناسبی که بسيج و سازماندھی نيروھای آگاه در سراسری ايران پيش آورده
بود و با زمينه مناسبی که تبليغ مسلحانه برای کار سياسی  -تشکيالتی در ميان
تودهھا پديد آورده بود و نيز در شرايطی که جنبشھای گسترده خودانگيخته در
حال اوجگيری بود و ما نمونه آن را در سال  ۵٣در تھران ،در ميان کارگران
میبينيم ،عليرغم ادامه ديکتاتوری افسار گسيخته يک نشريه سراسری
میتوانست نقشی مؤثر در اين جھت ايفا کند و در حقيقت ھمان حلقه خاص يا
تاکتيک محوری ما در مرحله نوين باشد .امری که در مرحله اول فعاليت ما
امکانپذير نبود .در اين جا ممکن است اين سؤال مطرح شود که چرا در مرحله
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اول فعاليت ما يک نشريه سراسری قادر نبود نقش تاکتيک محوری را ايفا کند؟
طرح اين مسئله چيز تازهای نيست .در گذشته نيز پارهای از گروهھا و
سازمانھای موجود به فکر افتادند که ايده يک روزنامه سراسری را در ايران
پياده کنند .اما به خاطر فقدان پيش شرطھای الزم نظير آن چه که فیالمثل در
روسيه موجود بود ،در ايران شرايط الزم و امکانات کافی برای تحقق اين ايده
وجود نداشت .در روسيه تزاری ،در شرايط وجود جنبشھای گسترده تودهای و
در شرايطی که محافل مارکسيستی توانسته بودند تا آن حد رشد کنند که با
يکديگر و با کارگران ارتباط برقرار کنند ،الزم بود برای رھايی از خردهکاری
محلی و خردهکاری محفلی و تمرکز ھمه فعاليتھا ،يک روزنامه سراسری
ايجاد شود .و روزنامه آن ريسمانی بود که میتوانست سازمانی را که لنين از
آن صحبت میکرد ،ايجاد کند ،رشد دھد ،و استحکام بخشد .اما در ايران پيش
از سالھای  ،۵٠نه از جنبشھای گسترده خودانگيخته تودهای خبری بود ،نه از
رشد و گسترش محافلی که تا حدودی با کارگران ارتباط داشته باشند .آن
سازمانھايی که اين ايده را در ايران مطرح کردند و قصد پياده کردن آن را
داشتند ،حتا در سطح يک استان نيز يک ارتباط چند ده نفری نداشتند .پس طرح
اين مسئله بدون توجه به شرايط مشخص جنبش تنھا از ذھن کليشهوار افرادی
بيرون میتراويد که کمترين درکی از نقش تاکتيک محوری و واقعيتھای
مشخص جامعه نداشتند .اما در مرحله دوم بنا به عللی که ذکر آن رفت ،حداقل
شرايط برای تحقق اين ايده فراھم بود.
در ھمين جا الزم است يک نکته را تذکر دھيم :ھر گونه مقايسهای بين ايسکرا
)به مثابه يک مبلغ ،مروج و سازمانده جمعی با مضمون و اھداف خودويژه آن
و وظايفی که شرايط وجودی آن را الزامآور میساخت( با ھر تاکتيک محوری
ديگری ،مگر اين که تنھا از نظر نقش محوری خود با يکديگر مقايسه شوند،
اساسا نادرست است .بنابراين تاکتيک محوری تبليغ مسلحانه صرفا میبايست
جوابگوی مسايلی باشد که جنبش در مرحله او خود با آن روبرو بود .يک
مسئله ديگر نيز در اين جا قابل تذکر است ،که درک درست تاکتيک محوری و
کاربست آن در مرحله اول فعاليتھای سازمان ھرگز به اين معنا نيست که
سازمان در ھمان مرحله او نيز وظايف خود را تماما درست انجام داده باشد.
در اين مرحله نيز به اشکال ديگر مبارزه کم بھا داده شد .تبليغ سياسی در سطح
محدودی صورت گرفت ،به کار توضيحی کم بھا داده شد و کار تودهای تا ھمان
حدی که ممکن بود ،محدود صورت گرفت .اما با اين وجود دريافت و کاربست
تاکتيک محوری از سوی پيشگامان جنبش نوين کمونيستی باعث شد که سازمان
عليرغم تمام کمبودھای خود تا به امروز ،از نقش و موقعيت ويژهای برخوردار
شود .بالعکس سازمانھا و گروهھايی که نتوانستند اين حلقه اساسی را در دست
گيرند و با نگرشی اکونوميستی به رد شيوهھای نوين سازمانی و مبارزاتی
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پرداختند و با تکرار شعارھای توخالی و بی محتوا به شيوهھای گذشته ادامه
دادند ،حتا نتوانستند يک گام به پيش بردارند .توفان ،سازمان انقالبی ،و سپس
اتحاديه کمونيستھا و ...از اين نمونهاند ،که پس از گذشت چندين سال ،عليرغم
تمام ادعاھا و کار سياسی  -تشکيالتیشان امروز حتا قادر به بسيج چند صد نفر
نيستند .اين بود مختصری درباره تاکتيک محوری و نقش آن در ايران .ما در
صفحات بعد باز ھم به اين مسئله خواھيم پرداخت.
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"دگماتيستھا تمام متون کالسيک مارکسيسم را ورق
میزنند تا از آنھا حجتھايی بر ضد شيوهھای جديد
مبارزه استخراج کند ،اينھا تئوری انقالبی را به
چيزی ضد انقالبی تبديل میکنند".
رفيق بيژن جزنی
 -۵تبليغ و اشکال مختلف آن
ھمان گونه که قبال نيز اشاره کرديم ،در شرايطی که تاکتيک مسلحانه از سوی
سازمان ما به کار گرفته شد ،موقعيت انقالبی در جامعه وجود نداشت .از اين
رو نه تودهای شدن مبارزه مسلحانه میتوانست مطرح باشد و نه سرنگونی
رژيم .پس چرا ما به خود حق میدھيم در غياب موقعيت انقالبی و در شرايطی
که تودهھا ھنوز آماده سرنگونی رژيم نبودند ،اعمال قھر انقالبی پيشرو را
مجاز بدانيم و بر چه اساس تاکتيک تبليغ مسلحانه را تبيين میکنيم؟ ما در بخش
"ضرورت مبارزه مسلحانه" زمينهھای مادی و عينی اتخاذ تاکتيک مسلحانه را
بررسی کرديم .در اين فصل میکوشيم جنبهھای ديگر اين مسئله را بشکافيم،
مبنای تئوريک آن را ارائه دھيم و انتقادات خود را در مورد خط مشی گذشته
سازمان بازگو کنيم.
قبل از آن که به بحث پيرامون تبليغ مسلحانه ،تجربيات تاريخی مشخص و
مبانی تئوريک آن بپردازيم و برداشت رفقای سازمان را در گذشته از تبليغ
مسلحانه مورد بررسی و انتقاد قرار دھيم ،الزم است مقدمتا اگر چه به طور
خالصه برداشتمان را از تبليغ و ترويج ،اين وظيفه ھميشگی کمونيستھا و
عمده شدن ھر يک در مقاطع مختلف تاريخی بنويسيم .با اين که حدود يک قرن
از روزگاری که پلخانف به عنوان آموزگار يک نسل از انقالبيون روسيه مورد
ستايش بود میگذرد ،ھنوز ھم تعاريف وی از تبليغ و ترويج جامعترين تعاريف
موجودند .او میگويد:
»مروج ) (Propagandistايدهھای متعدد را به يک يا چند شخص میرساند
و مبلغ ) (Agigatorفقط يک يا چند ايده میدھد ولی در عوض آنھا را به
تودهای از اشخاص میرساند «.و لنين ادامه میدھد:
»يعنی اگر مروج مثالً مسئله بيکاری را بردارد ،بايد طبيعت سرمايهداری
بحرانھا را توضيح دھد و علت ناگزير بودن آنھا را در اجتماع کنونی نشان
دھد ،لزوم تبديل جامعه را به جامعه سوسياليستی شرح دھد و غيره .خالصه
کالم او بايد "ايدهھای متعدد" بدھد .به قدری متعدد که تمام اين ايدهھا را به
طور يک جا تنھا اشخاص )نسبتا( کمی فرا خواھند گرفت .اما مبلغ وقتی در
ھمان موضوع صحبت میکند برجستهترين مثالی را میگيرد که ھمه
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شنوندگانش به خوبی از آن مسبوق باشند .مثال از گرسنگی مردن خانوادهھای
کارگر بيکار ،روزافزون شدن فقر و فاقه و امثال آن را  -و تمام مساعی خود
را متوجه آن میسازد که با استفاده از اين واقعيتی که بر ھمه و بر ھر کس
معلوم است "به توده" يک ايده يعنی ايده مھمل بودن وجود تضاد بين رشد
ثروت و رشد فقر و فاقه را بدھد و میکوشد که حس ناخشنودی و تنفر از اين
بیدادگری دھشتناک را در توده برانگيزد .ولی توضيح کامل اين تضاد را به
مروج واگذار میکند ٥٨«.بنابراين ھدف از تبليغ ،دادن يک ايده واحد و ساده و
نه پيچيده )مثال سرکوب خشن و حشيانه ،ستم سياسی ،نحوه مبارزه،
ضربهپذيری دشمن و غيره( به انبوھی از تودهھای مردم و برانگيختن تودهھا و
به شور و شوق آوردن آنھاست .بايد اضافه نمود که درست به دليل سادگی اين
ايدهھاست که انتشار وسيع آنھا تضمين و تأمين میشود.
تبليغ و ترويج به عنوان وظيفه ھر کمونيست حول دو مضمون متفاوت و در
عين حال تفکيکناپذير و به ھم وابسته سوسياليستی و دمکراتيک صورت
میگيرد.
الف :ترويج
ترويج سوسياليستی عبارت است از ترويج آموزشھای سوسياليسم علمی...
"و ترويج ايدهھای دمکراتيک يعنی اشاعه مفھوم حکومت مطلقه با تمام صور
فعاليت آن و نيز مفھوم مضمون طبقاتی آن ،لزوم سرنگون ساختن آن و نيز اين
موضوع را که مبارزه موفقيتآميز در راه آرمان طبقه کارگر بدون حصول
آزادی سياسی و دمکراسی کردن رژيم سياسی و اجتماعی روسيه غير
ممکنست".
ب :تبليغ
تبليغ سوسياليستی "در بين کارگران عبارتست از اين که سوسيال دمکراتھا
در تمام تظاھرات خود به خودی مبارزه طبقه کارگر و در تمام تصادماتی که
کارگران به خاطر روزکار ،مزدکار ،شرايط کار و غيره با سرمايهداران پيدا
میکنند ،شرکت ورزند ...البته کمونيستھا »ضمن اين که بين کارگران بر
زمينه خواستھای فوری اقتصادی تبليغ میکنند ،در عين حال تبليغ بر زمينه
احتياجات سياسی فوری ،بدبختیھا و خواستھای طبقه کارگر ،تبليغ بر ضد
تعديات پليسی که در ھر اعتصاب و در ھر يک از تصادمات کارگری با
سرمايهداران بروز میکند ،تبليغ بر ضد محدوديت حقوق کارگران از نقطه
نظر يک ھم کشور روس عموما و از نقطه نظر ستمديدهترين و
 -۵٨لنين ،چه بايد کرد؟
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مسلوبالحقوقترين طبقات ،خصوصا و باالخره تبليغ بر ضد ھر نماينده
برجسته و قره نوکر استبداد را که در تماس مستقيم با کارگران قرار میگيرد و
بردگی سياسی طبقه کارگر را آشکارا به وی نشان میدھد ،را نيز به طور
الينفکی با آن مربوط مینمايد ٥٩«.ضمن اين که تبليغ و ترويج با يکديگر
ارتباط جدايیناپذير دارند و در آن واحد و در ھر شرايطی ھر دوی آنھا مورد
نظر ھر سازمان سياسی مارکسيست  -لنينيست است ،در مقاطع تاريخی معين
و شرايط خاص تاريخی ھر کشور ،يکی از اين دو عمده شده و بيشترين
انرژی و وقت کمونيستھا را به خود اختصاص میدھد .مثال در سالھای
ھشتاد و نود قرن نوزده در روسيه محافل و گروهھای سوسيال دمکرات
بيشترين انرژی و وقت خود را به مطالعه و کسب و درک مسايل عام
مارکسيسم میگذراندند و برايشان ترويج عمده بود .تکامل جنبش تودهای طبقه
کارگر در روسيه در ارتباط با تکامل دمکراسی با سه مرحله تکامل قابل توجه
مشخص میشود :اولين مرحله گذار از محافل ترويجی محدود به تبليغ
اقتصادی وسيع در ميان تودهھا بود ،دومين مرحله ،گذار به تبليغ سياسی وسيع
و تظاھرات خيابانی آشکار بود ،سومين مرحله ،گذار به جنگ داخلی واقعی ،به
مبارزه انقالبی مستقيم ،به قيام خلقی بود) ٦٠.ھمه جا تأکيد از مااست(.
بدين ترتيب مالحظه میکنيم که در مقاطع تاريخی معين و بسته به وضعيت
"تفکر سوسياليستی" و "تغييرات عميق در کل ذھنيت تودهھا" ٦١ترويج يا تبليغ
نقش برجسته و عمده را پيدا میکنند و پيشاھنگ با درک عمده بودن ھر يک از
اين دو ،به تدارک برای انجام ھر يک به بھترين وجه ممکن میپردازد .سؤالی
که بالفاصله پس از تعيين وظيفه عمده مطرح میشود اين است که آيا در تمام
شرايط امکان تحقق اين وظيفه موجود است؟ پلخانف در کتاب "اختالفات ما"
که به سال  ١٨٨۴نوشته شده است ،به اين سؤال که "آيا ترويج در ميان
کارگران در شرايط سياسی موجود اصال امکانپذير است؟" چنين پاسخ
میدھد» :غير ممکن ،يک جنبه خاص از مشکل بودن است .ولی دو گونه
مشکل وجود دارد که گاھی غير ممکن میگردد .يک نوع از اين مشکل به
توانايیھای شخصی عاملين اجرائی و به خصلت مسلط تالشھا ،نظريات و
تمايالت آنھا بستگی دارد ٦٢«.مسلما در اين لحظه خواننده با سؤالی روبرو
میشود و میپرسد:
 -۵٩لنين ،وظايف سوسيال دمکراتھای روس.
 -۶٠لنين ،وظايف جديد و نيروھای جديد.
 -۶١لنين ،وظايف جديد و نيروھای جديد.
 -۶٢منتخبات آثار فلسفی ،جلد اول ،پلخانف.
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پس به اين ترتيب در سالھای آخر دھه چھل ھم امکان تبليغ وجود داشت؟ ما
میگوييم ،بله! سؤال میشود ،در اين صورت نظر انتقاد کنندگان نظريات و
مبانی تئوريک اوليه سازمان در مورد اين که در شرايط سياسی اواخر دھه
چھل تبليغ وسيع تودهای به اشکال کالسيک آن امکانپذير بود ،صحيح است؟
پاسخ میدھيم :خير.
زيرا »تبليغ وسيع در ميان کارگران بدون کمک انجمنھای مخفی که قبال به
تعداد زياد ممکن به وجود آمدهاند و آماده شدهاند که ذھن کارگران را روشن
کنند و جنبش آنھا را ھدايت کنند ،غير قابل تصور است ٦٣«.بنابراين الزم
است اشکال تبليغ شکل خاص خود آن را در ايران مورد بررسی قرار دھيم.
اما الزم است قبال به اشکال و شيوهھای خاص و عام تبليغ در چند کشور با
واقعيتھای اجتماعی و سياسی گوناگون بپردازيم.
روسيه :مجموعه آثار و نوشتهھای بلشويکھا پر است از شيوهھا و روشھای
متنوع و گوناگون تبليغ در شرايط خاص و ويژه جامعه روسيه .از جمله اين
اشکال و شيوهھا میتوان چاپ و انتشار روزنامهھا ،مجالس سخنرانی،
برقراری مکاتبه ،اوراق و بيانيهھای تبليغاتی و غيره را نام برد .حال ببينيم در
کشورھای ديگر از جمله چين ،ويتنام و غيره ،کمونيستھا اين وظيفه را
چگونه به انجام رسانيدهاند.
چين :خلق چين عالوه بر بھرهگيری از ھمه شيوهھای تجربه شده تبليغ يک
شيوه منحصر به فرد و تاريخی تبليغ را تجربه کرده است که جای ويژهای در
تاريخ مبارزات خلقھای جھان دارد و آن "راهپيمايی طوالنی" است.
مائوتسه دون در رساله "درباره تاکتيکھای مبارزه عليه امپرياليسم ژاپن"
مینويسد:
»وقتی که درباره راهپيمايی طوالنی صحبت میشود ،اين سؤال مطرح
میگردد که "اھميت اين راهپيمايی در چيست؟" ما جواب میدھيم .راهپيمايی
طوالنی در صفحات تاريخ ،نخستين راهپيمايی در نوع خود است .راهپيمايی
طوالنی يک مانيفست است ،گروه تبليغاتی است ،ماشين بذرافشانی است ...اين
راهپيمايی به سراسر جھان اعالم کرد که ارتش سرخ ،ارتش قھرمانان است و
امپرياليستھا و نوکران آنھا چيانکای چک و نظايرش به ھيچ دردی
نمیخورند ...راهپيمايی چين ،گروه تبليغاتی است .اين راهپيمايی به دويست
ميليون نفر مردم يازده استان خبر داد که راه ارتش سرخ يگانه راه آزادی است.
بدون اين راهپيمايی طوالنی چگونه تودهھای وسيع مردم میتوانستند به اين
٦٤
سرعت به وجود حقيقت بزرگی که در ارتش سرخ تجسم يافته پی ببرند؟«...
 -۶٣منتخبات آثار فلسفی ،جلد اول ،پلخانف.
 -۶۴مائوتسه دون ،منتخب آثار ،جلد اول ،ص  ٢۴٢و .٢۴٣
٩١
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ويتنام :از جمله غنیترين تجربهھای جنبشھای آزادیبخش جھان از نظر
نبوغ اشکال و شيوه مبارزاتی ،تجربه ويتنام است که در مدتی بس طوالنی
انواع و اقسام روشھا ،شيوهھا ،وسايل و اشکال مختلف مبارزه را تجربه کرده
است .خلق ويتنام به رھبری حزب کمونيست آن کشور نه تنھا از کليه اشکال و
شيوهھای مبارزاتی خلقھای ديگر و باالخص دستاوردھای غنی و تئوريزه شده
لنينی بھره گرفت و آنھا را دقيقا با شرايط خاص کشور خود انطباق داد ،بلکه
به علت درک خالق و زنده مارکسيسم  -لنينيسم و نه دگم و ايستا ،تجربيات و
اشکال مبارزه خلق خود را نيز جمعبندی کرد و آنھا را تئوريزه نمود و در
جھت اھداف مبارزاتی خود به کار گرفت .از جمله دستاوردھای ويژه آن ،شيوه
نوين تبليغ بود که در دورهھای متفاوت با مضامين و اھداف متفاوت به کار
برده شده است .اين شيوه ،پروپاگاند مسلحانه میباشد که در دو مقطع متفاوت
به کار برده شده است:
 -١پروپاگاند مسلح در دوره تدارک قيام اوت :ترون شين در مقاله تاکتيکھای
کمونيستھای ويتنام در انقالب اوت زير عنوان "انعطافپذيری تاکتيکھا" و
پس از بيان اين مطلب که "پيروزی قيام اوت به علت دو شرط ذھنی و عينی
بود" مینويسد» :پس از کودتای  ٩مارس ) ١٩۴۵در اين روزھا فاشيستھای
ژاپنی به استعمارگران فرانسوی در خاک ويتنام حمله کردند( حزب ،جنبش
چريکی وسيعی برای تسخير قدرت محلی آغاز کرد و پايگاه مقاومت عمدهای
را بر عليه ژاپنیھا در مناطق کوھستانی و ارتفاعات ويتنام شمالی سازمان داد.
ھمزمان با اين کار ،حزب شعارھا و اشکال پروپاگاند سازماندھی و مبارزهاش
را تغيير داد تا تودهھا را با سرعت زيادتر و سھولت بيشتر بسيج کند و به
سوی قيام رھبری کند ...پروپاگاند مورد استفاده در اين زمان شکل معمولی
سخنرانی در کارخانجات ،مدارس ،بازارھا و راهھای عمومی ،و ايجاد تيمھابی
ضربه متحرکی که پرچم ،پالکارد و پوستر حمل میکردند و آثار انقالبی را
توزيع میکردند ،به خود گرفت .شکل عالیتر پروپاگاند" ،پروپاگاند مسلحانه"
بود که شامل تظاھرات مسلحانه و فعاليتھای چريکی میشد) :.تأکيد ھمه جا
از مااست(.
 -٢پروپاگاند مسلح در مرحله رکود و خمود :تجربه ويتنام ھم چنين نشان داد
که در شرايط خاص ،ھنگامی که رکود و خمود حاکم است و تودهھا مرعوب
حاکميت موجودند ،تبليغ مسلحانه میتواند در جھت تدارک کار تودهای و
پايهسازی سياسی مورد استقبال قرار گيرد .رفقای ويتنامی در جمعبندی خود
در اين مورد چنين مینويسند:
»در جريان تجربهی عملی انقالب در ويتنام ،در جريان تجربياتمان طی
جنگ مقاومت ضد فرانسه در گذشته و جنگ مقاومت ضد آمريکا در حال
حاضر و تحت شرايط سخت و پر قدرت دشمن ،زمانیکه دشمن نقشهھای
٩٢
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متعددی برای نابود ساختن جنبش انقالبی پياده میکند ،در چنين شرايطی اگر
برای تھييج تودهھا و ساختمان پايگاهھا به تبليغ بپردازيم و بخواھيم تنھا از
مبارزه سياسی استفاده کنيم ،دشوار است .از اين رو الزم است که گذشته از
تبليغ ،برای حمايت از پايگاه و انقالب و جنبش تودهھای خلق ،از نيروھای
مسلح استفاده کنيم .از اين نظر بود که به تشکيل واحدھای تبليغ مسلحانه
پرداختيم «.و سپس در ادامه نوشته وظايف تبليغ مسلحانه را بدين شرح توضيح
میدھد» :وظايف عام :برای دست زدن به کار تبليغاتی در بين تودهھا ،به
خاطر بسيج آنھا جھت ساختمان پايهھای سياسی ،متشکل ساختن و رھبریشان
در مبارزه از سطح پايين به باال و به اشکال مختلف ،ھم چنين به خاطر پيش
رفتن آنھا به سوی قيامھا و آغاز جنگ پارتيزانی و ھم در جريان کار تبليغاتی
بايد واحدھای تبليغی را برای اين که از خود دفاع کنند و ھم چنين برای اين که
قوای نوکر دشمن را مجازات کرده ،سلطه دشمن را در ھم بشکنند و شرايطی
به وجود آورند که برای بسيج تودهھا و ساختمان پايگاه مناسب باشد ،مسلح
کنيم ٦٥«.البته درک اين تجربه برای کسانی که اساسا درکی از تنوع اشکال
مبارزاتی ،اشکال تبليغ و اتخاذ تاکتيکھای مختلف در شرايط گوناگون ندارند،
بسيار مشکل است .چگونه ممکن است که "برای دست زدن به کار تبليغاتی در
بين تودهھا ،به خاطر بسيج آنھا جھت ساختمان پايهھای سياسی ،متشکل
ساختن و رھبریشان" بايد واحدھای تبليغ مسلحانه پديد آيند! و يا به کار گرفتن
تاکتيک تبليغ مسلحانه پيش از آغاز قيام و جنگ پارتيزانی مجاز دانسته شود! و
به خصوص انگشت حيرت به دندان میگزند ھنگامی که میخوانند» :مبارزه
مسلحانهای که واحدھای تبليغ مسلحانه انجام میدھند ،عبارتست از :ترور
مزدوران مرتجع و ساير عمليات نظامی يعنی زمانی که شرايط مناسب باشد ما
میتوانيم به خاطر افزودن اعتماد تودهھا و ضربه زدن به سلطه سياسی دشمن
پيش از اين که شروع به ساختن پايهھای سياسی کنيم ،دست به عمليات نظامی
بزنيم) «.تأکيد از ماست(
»لکن بايد ھميشه در ذھن داشته باشيم که اين عمليات نظامی بايد در خدمت
ايجاد شرايط برای بسيج تودهھا و ساختمان پايهھای سياسی باشد ٦٦«.بنابراين
از کسانی که در تحت ھر شرايطی ،خواه ديکتاتوری باشد ،خواه دمکراسی،
خواه سرکوب نظامی  -فاشيستی از جانب ھيئت حاکمه اعمال شود يا شيوهھای
غير قھرآميز ،تنھا به شيوهھا و اشکال شناخته شده و الگووار میچسبند ،تنھا
شيوهھای مسالمتآميز فعاليت سياسی را در شرايط غير قيامی به رسميت
میشناسند و نقش و تاثير تاکتيکھای ھيئت حاکمه را درک نمیکنند ،جز اين
 -۶۵دو تجربه از ويتنام.
 -۶۶دو تجربه از ويتنام.
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ھم انتظار نمیرود که تبليغ مسلحانه را ماجراجويی ،تروريسم و آنارشيسم نام
نھند .از اين رو ھنگامی که گفته میشود در شرايط خاص ،پيشبرد اھداف
سياسی و اصوال مبارزه سياسی جز در پناه آتش سالحھا و يک رشته عمليات
نظامی امکانپذير نيست و تبليغ مسلحانه که از سوی سازمان صورت گرفت
دارای انگيزهھای صرفا سياسی بوده و در خدمت وظيفه مرکزی و مرحلهای
آن مقطع از جنبش قرار داشت ،فرياد برمیآورند که خير ،اين انحراف از
مارکسيسم  -لنينيسم است .اما در برابر تجربيات انکارناپذير ويتنام و خلقھای
ديگر ،گيج و مبھوت میشوند .آنھا قبال آموخته بودند که عمليات نظامی در
شرايط غير قيامی گناھی نابخشودنی است .آنھا قبال فکر میکردند که تبليغ
مسلحانه ھمان ترور تھييجی است .اما تجربهی خلقھا چيز ديگری را نشان
میدھد .چگونه ممکن است "به خاطر در ھم شکستن سلطه دشمن بر خلق و
افزودن اعتماد مردم به انقالب" از تبليغ مسلحانه استفاده کرد؟!! و چگونه اين
شکل تبليغ میتواند بر مردمی که سلطهی نيرومند دشمن آنھا را مرعوب کرده
است ،تأثير عظيم بر جای گذارد!!
آنھا پيش از اين گفتار رفيق جزنی را مبنی بر اين که »مفھوم سرشت تبليغی
اين است که با وارد ساختن ضربات نظامی به رژيم در روحيهی تودهھا به
سود مبارزه اثر بگذاريم« ٦٧روانشناسیگرايی و انحراف از مارکسيسم -
لنينيسم خوانده بودند .بنابراين دگماتيستھا تمام آثار کالسيک را ورق میزنند،
اما چيزی نمیيابند که در آن نوشته شده باشد " ...به خاطر افزودن اعتماد
تودهھا و ضربه زدن به سلطهی سياسی دشمن ،پيش از اين که شروع به ساختن
پايهھای سياسی کنيم" دست به عمليات نظامی بزنيم .آنھا ھيچ گاه چيزی
نخواھند يافت .زيرا که اساسا مارکسيسم  -لنينيسم و خالقيت انقالبی آن را
درک نکردهاند .آنھا اساسا مبارزهی طبقاتی و تنوع اشکال مبارزاتی را
نفھميدهاند .تجربه کوبا و پارهای از کشورھای ديگر نيز نقش تبليغ مسلحانه را
با اھداف و مضامين مختلف نشان میدھد .در کوبا در شرايط اعتالی انقالبی،
تبليغ مسلحانه به قصد دعوت تودهھا به قيام انجام گرفت .در حالی که در
السالوادور در شرايطی که موقعيت انقالبی وجود نداشت ،در خدمت پايهسازی
سياسی قرار گرفت .نيکاراگوئه نيز نمونهای ديگر از تبليغ مسلحانه را در
شرايط غير قيامی نشان میدھد .اما بدين لحاظ که ما قبال در مورد نقش تبليغ
مسلحانه در اين کشورھا صحبت کرديم ،از توضيح و تفصيل آن میگذريم.
جمعبندی میکنيم :وظيفهی مارکسيست  -لنينيستھا اين است که تا دورانی که
توفان فرا میرسد ،تودهھا را آگاه و سازماندھی کنند ،به تبليغ و ترويج که
وظيفهی ھميشگی آنھاست بپردازند .انقالبيون مارکسيست  -لنينيست ضمن
 -۶٧جزنی ،نبرد با ديکتاتوری.
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شرکت در مبارزهی تودهھا ،ھدفھای ذکر شده را دنبال میکنند .بسته به
شرايط خاص سياسی در مقاطعی تبليغ يا ترويج عمده میشود .اين تبليغ يا
ترويج ،ھم دمکراتيک و ھم سوسياليستی است .در مقاطعی و بسته به موقعيت
مشخص يکی از اين دو مثال تبليغ دمکراتيک عمده میشود .تبليغ يا ترويج به
شيوهھای بسيار متنوعی صورت میگيرد و نمیتوان الگوی واحدی برای آن
يافت .ابتکار و خالقيت خلقھا ھمواره شيوهھای نوينی از تبليغ يا ترويج پديد
میآورد .بنيانگذاران سوسياليسم علمی ھيچ گاه شکل و يا اشکالی از تبليغ و
ترويج را به عنوان اصول مارکسيستی معين نساختهاند و اين اشکال را محدود
نکردهاند .اشکال تبليغ بسته به شرايط سياسی و نيازھای جنبش تودهای متفاوت
است .اين تبليغات میتواند از طريق انتشار اعالميه و تراکت ،سخنرانی و
شبنامه تا تبليغ مسلحانه را دربرگيرد .ھم چنان که در ايران نيز اين شکل از
تبليغ توسط پيشگامان جنبش نوين کمونيستی به کار گرفته شد .اشکال تبليغ از
روی گرايشات ذھنی پيشاھنگ ساخته و پرداخته نمیشود .مصنوعی و ساخته
و پرداخته ذھن يک مشت روشنفکر نيست ،بلکه دقيقا بنا به وضعيت مشخص،
از مجموعه شرايط سياسی حاکم بيرون میآيد.
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 -۶بررسی و ارزيابی تبليغ مسلحانه در ايران
در بخش پيش ،ما با توجه به تجربيات تاريخی ،اشکال تبليغ به ويژه تبليغ
مسلحانه را مورد بررسی قرار داديم .در اين بخش میکوشيم ،تبليغ مسلحانه را
در ايران مورد بررسی قرار دھيم ،تاثير آن را بر کل جنبش و به ويژه تودهھای
مردم مورد ارزيابی قرار دھيم و ھر چند کوتاه ،تئوری و پراتيک سازمان را
مورد نقد و بررسی قرار دھيم.
ھنگامی که ما مطرح میکنيم ،سازمان در مرحلهی اول فعاليت خود میبايست
از تاکتيک تبليغ مسلحانه به شکل محوری و در مرحلهای که ايجاد پيوند
مستقيم ،ارگانيک ،پايدار و ھمه جانبه در سطحی گسترده در دستور قرار
میگيرد ،به شکل غير محوری از آن استفاده کند و از تاثير تبليغ مسلحانه در
جنب اشکال ديگر تبليغ ،بر تودهھای مردم سخن میگوييم ،آنان که فاقد درک
درستی از اشکال سازمانی و مبارزاتی تودهھا و شيوهھا و وسايلی که پيشاھنگ
بايد در موقعيت مشخص به کار گيرد ،ھستند و نيز از تاکتيکھا به طور اعم و
تاکتيک محوری به طور اخص درکی به غايت انحرافی دارند ،ھمصدا با
رفرميستھا که از شنيدن کلمهی قھر لرزه بر اندامشان میافتد ،فرياد
برمیآورند که اين چيزی جز ماجراجويی ،اعمال تروريستی ،حرکت جدا از
توده و غيره و غيره نيست .آنھا فرياد میزنند که اين افراد میخواھند
مبارزهی پيشاھنگ را به جای مبارزهی تودهھا ،و قھر پيشاھنگ را به جای
قھر تودهای قرار دھند! میخواھند به جای مردم انقالب کنند! اينھا با پذيرش
تاکتيک محوری دست خود را میبندند و انعطاف تاکتيکی را از پيشرو سلب
میکنند!
ما تاکنون در بخشھای گذشته ،با توجه به مبانی تئوريک تجربيات مشخص
خلقھا ،بی پايه بودن اتھامات اين آقايان را نشان داديم .اما به راستی اشکال
کار آنھا در کجاست؟ سوای پارهای مسايل که ما در اين جا فرصت پرداختن
به آنھا را نداريم ،اينان ھميشه و در ھر شرايطی خود را محدود به اشکال
شناخته شده مبارزه میکنند ،آنھا را ازلی و ابدی میدانند .به اشکال نوين
مبارزه بیتوجھند ،از اشکال و وسايلی که پيشاھنگ بايد در ھر موقعيت
مشخص در جھت اھداف جنبش به خدمت گيرد درک درستی ندارند ،و از
چارچوب ذھنيات منجمد شدهی خود بيرون نمیآيند .آنھا معتقدند که تودهھا تنھا
در شرايطی که موقعيت انقالبی فراھم است به قھر متوسل میشوند و از قھر
ھم مفھوم ديگری به جز برداشتن تفنگ نمیشناسند .بدين لحاظ اعمال قھر
انقالبی از سوی پيشاھنگ را تنھا در وضعيت انقالبی و به ھنگامی میپذيرند
)و اگر واقعا بپذيرند!( که تودهھا خود سالح برداشته باشند .جز در اين حالت
اعمال قھر انقالبی و استفاده از تاکتيک مسلحانه با ھر مضمونی ،در خدمت ھر
ھدفی و در تحت ھر شرايطی گناھی نابخشودنی و انحراف از مارکسيسم -
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لنينيسم محسوب میشود .در اين جا الزم است به چند مسئله اشاره کرد :نخست
اين که تودهھا تنھا در شرايطی که موقعيت انقالبی فراھم است به قھر متوسل
نمیشوند ،قھر در شرايط مختلف در مراحل گوناگون مبارزات تودهھا به
اشکال مختلف بروز میکند .به ويژه در کشورھايی نظير کشور ما که قھر ضد
انقالبی به عريانترين و شديدترين وجه خود اعمال میشد ،غالبا به مبارزهی
تودهھا خصلتی قھرآميز میبخشيد .تنھا اپورتونيستھا برای توجيه بیعملی
خود مفھوم قھر را در يک شکل آن مطلق میکنند و آن مطلق را ھم تنھا در
موقعيت انقالبی با اکراه و در حرف پذيرا میشوند .اما اين مسئله امروز در
درون سازمان نيز از سوی برخی از رفقا در پوششی ديگر اما با ھمان محتوای
اپورتونيستی مطرح میشود .برای نمونه ،ما به ذکر يک نقل قول از کتاب
"پاسخ به مصاحبهی رفيق اشرف دھقانی" اکتفا میکنيم:
»بررسی اشکال مبارزاتی طبقهی کارگر و به طور کلی تودهھای زحمتکشان
شھری و جمعبندی آنھا نشان میدھد که آنھا تنھا از فرارسيدن موقعيت
انقالبیست که به نحو دمافزونی به اشکال قھرآميز مبارزه روی میآورند و نه
قبل از آن) «.تأکيد از ماست( گذشته از اين که ما در اين نقل قول رد پای
تئوری مراحل را میبينيم ،با نفی اشکال قھرآميز مبارزهی تودهھا در غياب
موقعيت انقالبی و با مطلق کردن شکل مسلحانهی آن برخورد میکنيم .برای آن
که بی پايه بودن استدالل نويسنده و ديدگاه انحرافی آن را نشان دھيم ،جامعه
خودمان را در نظر گيريم .ما قبال به نمونهھايی از حرکات قھرآميز تودهھا در
شرايط ديکتاتوری رژيم ،در غياب موقعيت انقالبی و داليل خصلت قھرآميز
آنھا اشاره کرديم ،اما روشنترين گواه پس از قيام است.
پس از قيام ،ما شاھد به کارگيری دهھا شکل از اشکال مبارزهی قھرآميز
تودهھا بودهايم .دھقانان با قھر انقالبی زمينھا را مصادره و عناصر منفور را
مجازات میکنند .تودهھای شھری خانهھا و امالک ثروتمندان را با زور
تصاحب میکنند .کارگران به شيوهھای انقالبی کارخانهھا را در اختيار خود
میگيرند و کارفرمايان را به گروگان میگيرند ،به ادارات دولتی نظير وزارت
کار و ديگر نھادھای بوروکراتيک حمله میکنند .مردم انزلی ،خوزستان،
بلوچستان ،آذربايجان و ...به قھر مسلحانه متوسل میشوند و صدھا نمونهی
ديگر .آيا از فردای سرنگونی رژيم ،باز ھم موقعيت انقالبی در جامعهی ما
فراھم شده است که تودهھا به طور دمافزون به قھر متوسل شدهاند ،يا در غياب
موقعيت انقالبی؟ به نظر ما شق دوم درست است و نويسنده از اين اصل درست
که در دورانی که موقعيت انقالبی فراھم است ،تودهھا به طور دمافزونی به قھر
متوسل میشوند ،اين حکم نادرست را صادر میکند که تنھا ھنگامی که
موقعيت انقالبی فراھم است تودهھا به اشکال قھرآميز مبارزه روی متوسل
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میشوند .البته اين حکم نويسنده صرفا يک اشتباه نيست بلکه از مجموعهی
سيستم فکری او ناشی میشود.
ثانيا بايد مسئله اعمال قھر انقالبی پيشرو و اعمال قھر تودهای را روشن
ساخت .ما پيش از اين گفتيم که در شرايط ديکتاتوری حاکم بر ايران ،در
شرايط اختناق و سرکوب ،در ھمان حد که جنبشھای پراکندهای وجود داشت،
در بسياری موارد شکل قھرآميز به خود میگرفت .زيرا حرکات مسالمتآميز
مردم غالبا با قھر ضد انقالبی رژيم برخورد میکرد و شکل قھرآميز به خود
میگرفت .اما اين ھنوز به معنای رشد آنتاگونيسمھای طبقاتی به ستيز نھايی
نبود ،بلکه واکنشی بود در برابر سرکوب خشن ديکتاتوری .ھنوز تودهھا به آن
مرحله که شرايط عينی و ذھنی ،آنھا را به سوی اشکال قھرآميز مبارزه به
قصد واژگونی رژيم سوق دھد ،نرسيده بودند .اما ھمان حرکات قھرآميز تودهھا
و خصلت قھرآميز مبارزهی آنھا در شرايط سرکوب مداوم ضد انقالبی،
زمينهی عينی است که بر آن اساس پيشاھنگ حق دارد ،بر عليه دشمن خلق به
تاکتيکھا اعمال قھر انقالبی متوسل شود.
پيشاھنگ نه تنھا در شرايطی که موقعيت انقالبی فراھم است ،بلکه در غياب
موقعيت انقالبی ،بر زمينهی عينی حرکات قھرآميز تودهھا ،وجود نارضايتی
مردم از شرايط اقتصادی و سياسی جامعه که ھمراه با اعمال آن چنان
ديکتاتوری خشنی است که به قول رفيق جزنی» :امکان گسترش و تکامل
مبارزه را از نظر مسالمتآميز غير ممکن ساخته« باشد يا مقابله با فاشيستھا
نظير آن چه که رفقای ارتش آزادیبخش ترکيه ٦٨پذيرفتهاند ،و نيز برای
شکستن جو ارعاب و فراھم کردن زمينهی مناسب برای پايهسازی سياسی مانند
آن چه تجربهی ويتنام نشان میدھد ،و ...حق دارد به تاکتيکھای اعمال قھر
انقالبی متوسل شود .اما آيا اين به معنای انقالب کردن به جای تودهھا و قرار
دادن قھر پيشاھنگ به جای قھر تودهای است؟ تنھا کسانی میتوانند يک چنين
تصوری داشته باشد که نه درکی از تاکتيک و قھر و نه درکی از مارکسيسم -
لنينيسم دارند" .انقالب کار تودهھاست" .اين جمله ھزاران بار تکرار شده و
تمام تجربيات انقالبی خلقھا نيز آن را به اثبات رسانيده است .اما يک مسئله را
بايد تذکر داد و آن اينست که با صرف تکرار و اعتقاد به اين که "انقالب کار
تودهھاست" ،ھيچ مسئلهای را حل نکردهايم .ھم آنھايی که دست به حرکات
آوانگارديستی میزنند و ھم آنان که دنبالهرو تودهھا ھستند ،ھيچ يک عميقا اين
مسئله را درک نکرهاند .در ھر انقالبی ،رھبری تودهھايی را که انقالب
میکنند ،نيروھای پيشتاز و پيشاھنگی بر عھده دارند که با رھبری درست و
اتخاذ تاکتيکھای مناسب توانستهاند تودهھا را به پيروزی رھبری کنند و يا با
 -۶٨مراجعه شود به کتاب "فاشيسم و مبارزه عليه فاشيسم".
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تاکتيکھا و رھبری نادرست ،تودهھا را به شکست بکشانند .اين وظيفهی
پيشاھنگ است که برای ارتقای سطح و شکل مبارزاتی تودهھا و آماده کردن
آنھا برای انقالب تالش کند .اما چه توجيھات اپورتونيستی و چه خيانتھايی
که در اجرای اين وظايف صورت نگرفته است .رفرميستھا و دگماتيستھا
عليرغم متمايز بودنشان در گفتار ،در کردار به يکديگر میپيوندند و ھميشه به
انقالب و به تودهھای مردم خيانت میکنند .اين که گفته میشود در دوران رکود
سياسی جنبش بايد در جھت ارتقای سطح مبارزاتی آنھا تالش کرد ،يک اصل
است ،اين که فعاليت سياسی تودهای ،کار تبليغی و ترويجی ،وظيفهی دائمی
است ،يک اصل است ،اصلی که صرف اعتقاد بدان ھيچ مسئلهای را حل
نخواھد کرد .جوھر مسئله در اين است که چگونه و با چه اشکال و وسايلی در
شرايط مختلف بايد اين وظايف را انجام داد؟ اين جاست که وقتی تبليغ مسلحانه
به عنوان شکلی از اشکال تبليغ ،در کنار ساير اشکال مطرح میشود،
اختالفات آغاز میگردد و دگماتيستھا با اين استدالل که تبليغ مسلحانه ھمان
ترور تھييجی است خيال خود را راحت میکنند و در کنار رفرميستھا قرار
میگيرند و به ھمين علت است که ما امروز شاھد وضع اسفبار آنھا در سطح
جنبش ھستيم .آنھا مدام تالش کردهاند که واقعيت و نقش تبليغ مسلحانه را
تحريف کنند و بھترين شيوه نيز برای آنھا اين بوده است که جمالتی از اين جا
و آن جا دستچين کنند تا به قول خودشان ثابت کنند که تبليغ مسلحانه ھمان
ترور تھييجی است و انحراف از مارکسيسم  -لنينيسم محسوب میشود .بيگوند
که خالقيت و نبوغ او تا بدان حد بود که در کپيهبرداری و کليشهسازی کمتر
کسی به پايهی او میرسيد ،در اثر خود "تبليغ مسلحانه يا ترور تھييجی" تالش
بسيار به کار برده است که با زور نقل قول از "چه بايد کرد؟" و "چپروی"
ثابت کند که اصوال تبليغ مسلحانه ھمان ترور تھييجی است .او حتا تا آن جا
پيش میرود که نه تنھا تبليغ مسلحانه را ھمان ترور تھييجی میداند بلکه ترور
را مطلقا رد میکند و از مضر بودن ترور به حال انقالب سخن میگويد:
» ...در کليهی آثار مارکسيستی داليل محکمی دال بر مؤثر نبودن و نه تنھا
مؤثر نبودن بلکه مضر بودن ترور به حال انقالب وجود دارد ٦٩«.در حالی که
لنين مطرح میکرد» :اصوال ما ھيچ گاه ترور را رد نکردهايم و نمیتوانيم رد
کنيم .ترور يک عمل مبارزاتی است که میتواند در يک زمان مشخص مبارزه
در يک حالت معين گروه و تحت شرايط مشخصی کامال درست و حتا الزم
٧٠
باشد«.
 -۶٩تئوری تبليغ مسلحانه ،انحراف از مارکسيسم  -لنينيسم ،بيگوند ،ص .۵٣
 -٧٠لنين ،از چه بايد کرد؟
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به ھر حال ،بيگوند که درک درستی از ترور و تروريسم نداشت ،تالش کرد
که با رديف کردن نقل قولھايی از لنين ،تبليغ مسلحانه را ھمان تروريسم قلمداد
کند.
تروريسم يعنی چه؟ لنين ھنگامی که از تروريستھای روسی صحبت میکند،
شيوهھای عمل و اھداف آنھا را به نقل از خودشان چنين جمعبندی میکند .ھر
ضربهی تررويستی بخشی از نيروی حکومت مطلقه را گرفته و تمام اين نيرو
را به سمت مبارزين آزاد منتقل میکند »اگر تروريسم به طور سيستماتيک
اعمال شود واضح است که باالخره کفهی ترازو در طرف ما سنگينتر خواھد
٧١
شد ...ترور سياسی به خودی خود ...نيرو منتقل میکند!«
تروريستھا چنين فکر میکنند که با وارد آوردن ضربه به رژيم و کشتن
عناصر آن میتوانند تعادل نيروھا را به نفع خود بر ھم بزنند .آنھا از ديدگاه
ايدهآليستی ھمان نقشی را که در سيستم فکری خود برای شخصيتھا قائل
ھستند ،در عرصهی اجتماعی به مرحلهی عمل درمیآورند .تروريستھا نه به
مبارزهی تودهای و نه به نابودی سيستم حکومتی توسط تودهھا ،بلکه به نبرد
انفرادی با حکومت معتقد ھستند و باالخره بر اين اعتقادند که با وارد آوردن
ضربات به طور سيستماتيک تمام نيرو را به طرف خود جذب میکنند و
بالنتيجه کفهی ترازو به نفع آنھا سنگينی خواھد کرد .اينست شيوهی عمل و
شيوه تفکر تروريستھا .کمونيستھا ھميشه تروريسم ،يعنی ترور سيستم شده
را به طور کلی مردود میدانند .اما نفی تروريسم به معنای نفی ترور به طور
کلی و در ھر شرايطی نيست .ھمان گونه که قبال نيز مطرح کرديم ،لنين نيز
ھيچ گاه ترور را به طور کلی رد نکرد .بلکه آن چه را که مورد تأکيد لنين
است مردود دانستن ترور به شکل سيستماتيک آنست .لنين مینويسد:
)ما( »ترور را به عنوان مھمترين و اصلیترين وسيلهی مبارزه ديدن رد
میکنيم ٧٢«.حتا لنين که در سالھای  ١٩٠٠با توجه به مبارزهی سوسيال
دمکراسی روسيه عليه نارودنيکھا با آوردن ترور در برنامهی سوسيال
دمکراتھا مخالف بود ،در سال  ١٩٠۵در شرايط مشخص ،گنجاندن ترور را
در برنامهی سوسيال دمکراسی مقتضی میشمارد .بنابراين مسئله اينست که
ترور در چه شرايطی ،چگونه ،با چه ھدفی و در خدمت کدام وظايف انجام
میگيرد و تا چه حد وظايف اصلی ما را تحتالشعاع قرار نمیدھد .از اين رو
کسانی که حتا از مضر بودن ترور به حال انقالب سخن میگويند ،نشان
میدھند که تنھا يک درک عاميانه از ترور و تروريسم دارند و از ھمين ديدگاه
است که تبليغ مسلحانه را نيز معادل ترور تھييجی میدانند و مجموعهی
 -٧١لنين ،آوانتوريزم انقالبی.
 -٧٢لنين ،از چه بايد آغاز کرد؟
١٠٠

 6
دﯾ  7ر و (4) 4 32

ز# $*#ر'" !زن ا%ن )ا(+56.

عمليات قھرآميز سازمان را از حمله به پاسگاه سياھکل گرفته تا انفجار مراکز
ستم تودهھا و مجازات و اعدام عناصر منفور و مزدور و جالدی نظير
شھرياری ،فرسيو ،نيکطبع و غيره را که تنھا سرشت تبليغی آنھا مورد نظر
بوده است و نمونهھای تاريخی مشخص آن را در تجربيات انقالبی خلقھای
ديگر تحت عنوان تبليغ مسلحانه ديديم ،ترور تھييجی میدانند .حال آن که در
چه شرايطی تاکتيک مسلحانه در برنامه گنجانده میشود؟ ھدف از تاکتيک
مسلحانه چيست؟ دارای چه مضمونی است؟ تاثير تبليغ مسلحانه بر تودهھای
مردم چيست؟ آيا منظور برانداختن رژيم از طريق توسل به ترور سيستماتيک
است؟ آيا ھدف ،مبارزهی انفرادی با دشمن ،ضربه وارد آوردن به رأس
حکومت و نابودی آن توسط يک عدهی معدود و يا انتقال نيروست يا خير؟
منتقدينی نظير بيگوند با اين مسايل کاری ندارند .تنھا کافی است که چند نقل
قول ذکر شود و نتيجهگيری شود که تبليغ مسلحانه ھمان ترور تھييجی است .به
ھر رو بی پايه بودن نظرات بيگوند را در زمينهی يکی دانستن ترور تھييجی و
تبليغ مسلحانه ،تجربيات انقالبی خلقھا و نيز تجربيات خود ما به خوبی نشان
داده است .استفاده از تاکتيک تبليغ مسلحانه در شرايطی که بيش از پيش بر
نارضايتی مردم افزوده میشد و ديکتاتوری حاکم ابتدايیترين حقوق و
آزادیھای مردم را سلب کرده بود ،راه ھر گونه فعاليت مسالمتآميز را سد
کرده بود ،و ھر گونه نارضايتی را در نطفه خفه میکرد ،برد تبليغی وسيعی را
به ھمراه داشت .حملهی نظامی به پاسگاه سياھکل که بازتابھای بسيار
گستردهای در سراسر ايران داشت پس از يک دوران طوالنی رکود و بیعملی
پيشاھنگ »از لحاظ سياسی تاثيرات وسيعی در سراسر کشور داشت« ٧٣يعنی
ھمان نقشی که از تبليغ مسلحانه میتوان انتظار داشت .مردم اکنون انقالبيونی
را میديدند که در مقابل رژيم سر تا پا مسلح و ديکتاتوری ھولانگيز آن فعاليت
خود را با حملهای نظامی به يکی از مراکز سرکوب رژيم آغاز کرده بودند.
بدين لحاظ اين حرکت به راستی سرآغاز حرکت نوين نيروھای انقالبی گرديد.
ادامهی تبليغ مسلحانه در مرحلهی اول ،جزيرهی ثبات و آرامش رژيم را بر ھم
زده بود .غالبا در ميان مردم نوعی حمايت معنوی نسبت به نيروھای انقالبی
پديد آمده بود و جو سياسی گستردهای را در سطح جامعه پديد آورده بود .نه تنھا
حمايت معنوی بخشھايی از مردم برانگيخته بود ،بلکه بخشھای آگاهتر را به
ميدان مبارزهای فعال و مستقيم بر عليه رژيم کشاند و حمايت مادی و معنوی
آنھا را به سوی خود جلب کرد .رفيق جزنی به درستی دستآوردھای تبليغ
مسلحانه را در آثار خود جمعبندی کرده است .بنابراين ما از بحث مفصل در
 -٧٣نبرد خلق ،شماره .٢
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اين مورد خودداری میکنيم و میپردازيم به مسايلی که در رابطه با تبليغ
مسلحانه در آثار تئوريک سازمان مورد بحث وانتقاد قرار گرفته است.
ابتدا بايد گفت که رفقای تدوينکنندهی تئوری مبارزه مسلحانه عليرغم
برداشتھای متفاوت خود از شرايط حاکم بر جنبش ،ھمگی بر سرشت تبليغی
مبارزهی مسلحانه تأکيد داشتند .رفيق مسعود احمدزاده در مورد اين مسئله در
مقدمهی خود بر "مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتيک" مینويسد...» :
ھدف از آغاز مبارزه مسلحانه در آغاز نه وارد کردن ضربات نظامی بر
دشمن ،بلکه وارد کردن ضربات سياسی بر دشمن است» «.ايجاد ھستهی
چريکی در کوه ھمين ھدف را دنبال میکرد .عمل اين ھسته نه تنھا در سراسر
منطقه بلکه با توجه به نقش تبليغی چريک شھری برای چريک کوه ،در
سراسر کشور انعکاس میيافت و بدين ترتيب نقش تبليغی و سياسی
تعيينکنندهای در رشد جنبش انقالبی ايران بازی میکرد« ٧٤و رفيق جزنی نيز
در سراسر نوشتهھای خود بر سرشت تبليغی عمليات نظامی تأکيد دارد .نکتهی
قابل تأکيد در نوشتهی رفيق پويان آنست که برخالف ادعای بيگوند اوال به ھيچ
وجه مبارزهی مسلحانه را مطلق نکرده است و بر ديگر اشکال مبارزه و
باالخص بر تبليغ سياسی تأکيد کرده است و ثانيا ھرگز مبارزهی مسلحانه را که
بيگوند تالش فراوان و بی حد و حصری کرده است تا آن را معادل "ترور
تھييجی" بگذارد ،جایگزين تبليغ سياسی يا افشاگری سياسی نکرده است .مستند
صحبت کنيم ،رفيق پويان مینويسد» :اعمال اين قدرت که عالوه بر سرشت
تبليغی خود با تبليغ مجزای سياسی در مقياس وسيع ھمراه میشود ،پرولتاريا را
به وجود منبعی از نيرو که متعلق به خود اوست آگاه میسازد ٧٥«.اما اين که
رفيق احمدزاده مطرح کرده بود :اگر در روسيه »افشاگریھای سياسی خود به
خود يکی از وسايل توانای متالشی کردن رژيم متخاصم و يکی از وسايل جدا
نمودن متفقين تصادفی و يا موقتی از دشمن ،يکی از وسايل کاشتن تخم نفاق و
عدم اعتماد بين شرکتکنندگان دائمی حکومت مطلقه است ،در اين جا ،در
شرايط کنونی تنھا افشاگریھای سياسی  -نظامی ،تنھا عمل مسلحانه ماھيتا
سياسی است که وسيلهی توانای متالشی ساختن رژيم است ٧٦«.از جمله
انحرافاتی است که بعدھا رفيق جزنی از آن تحت عنوان تأکيد مطلق بر تاکتيک
مسلحانه صحبت کرده است و اين شيوهی برداشت را مورد انتقاد قرار داده
است.
 -٧۴مسعود احمدزاده ،مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتيک.
 -٧۵امير پرويز پويان ،ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا.
 -٧۶مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتيک.
١٠٢
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برای اين که نقشی را که رفيق جزنی به ويژه در رابطه با افشاگری سياسی و
تبليغات سياسی قايل است و بی پايه بودن گفتار "بيگوند" را در اين مورد نشان
دھيم به کتاب "چگونه مبارزه مسلحانه تودهای میشود" مراجعه میکنيم .رفيق
جزنی در اين اثر خود مینويسد:
»بنابراين در مرحلهی نخست بايد جنبش مسلحانه دست به حمايت معنوی از
حرکات جمعی کارگران ،روشنفکران و ديگر مردم بزند .اين حمايت در اشکال
زير نمودار میشود :الف :آگاهسازی مردم که شامل شناساندن ھر چه بيشتر
جنبش مسلحانه به مردم و افشاگری نسبت به شرايط اجتماعی و اقتصادی و
ماھيت رژيم ديکتاتوری وابسته است.
ب :سازمانھای چريکی تثبيت شده بايد به دخالت مستقيم در امور سياسی
پرداخته ،نظر خود را نسبت به مسايل مختلف بيان کنند .اگر در مرحلهی
تدارک پنھانی ،اين جريانھا ضرورتا از اشکال سياسی تبليغ استفاده
نمیکردند ،دليل خاموشی امروز آنھا نمیشود .کافی نيست که فقط به دنبال
عمليات نظامی اعالميهھايی صادر شده و عمليات را به مردم توضيح دھند.
ھنگامی که در منطقهای از کشورمان مثال در بلوچستان ،سيستان و يا
خوزستان مردم به ھر علتی در مقابل رژيم قرار میگيرند ،ھنگامی که مردم از
فشار زندگی به جان آمده و دست به سادهترين عکسالعملھا میزنند ،اين
سازمانھا بايد با مردم سخن بگويند .ھنگامی که رژيم جشنھای پر خرج
برگزار میکند و ميلياردھا دالر خرج تسليحات کرده و از نقش ژاندارمی خود
در منطقه سخن میگويد و ھنگامی که رژيم به ماجراجويی در يک جبھهی
امپرياليستی بر ضد خلقھای منطقه دست میزند ،اين سازمانھا نمیتوانند و
نبايد خاموش بمانند...
ج :توجه به نيازھا و مشکالت مردم :ھدف استراتژی عمومی جنبش مسلحانه،
دمکراسی خلق است .سيستم دمکراسی مردم پاسخگوی عمده مشکالت اجتماعی
و اقتصادی امروز مردم است .با ھمه اينھا نادرست است اگر بخواھيم به
صرف داشتن چنين ھدف ترقیخواھانهای از کنار نيازھا و مشکالت اجتماعی
و اقتصادی مردم در امروز بگذريم .جنبش بايد در امروز نيز برای مسايل
موجود شعارھای عملی به سود مردم داشته باشد .ما نمیتوانيم خواستھای
امروز مردم را در حال حاضر بشناسيم و از آنھا نه فقط به طور کلی بلکه به
طور جزئی و زنده با ھر قشر ،صنف و طبقه صحبت کنيم .برای اين مشکالت
بايد راه حلھايی دست يافتنی در امروز پيشنھاد کنيم که مردم بتوانند در راه
آنھا دست به حرکت بزنند.
برای نمونه ھنگامی که مردم شھری از مسئله شھريهی مدارس دولتی و
خصوصی به جان آمدهاند" ،چريک" در اين مورد بايد به کار توضيحی
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بپردازد .اطالعات مردم را در اين مورد افزايش دھد و نتايج اين سيستم ضد
خلقی را در آيندهی زندگی آنھا و فرزندانشان افشا کند«...
با اين تأکيد و تصريح در کار افشاگری سياسی و تبليغات سياسی آيا باز ھم
جای شک و شبھهای در مورد بی پايه بودن نقطه نظريات "بيگوند" باقی
میماند .آيا نبايد گفت که وی میخواسته است به ھر قيمتی که شده "تبليغ
مسلحانه" را معادل "ترور تھييجی" قلمداد کند و بعد چون "سوا بودا" ترور
تھييجی را به جای افشاگری سياسی گرفته بوده است و به اين دليل مورد انتقاد
لنين قرار گرفته است ،آن انتقادات را به شکلی کليشهای ،بیجا و بیربط به
رفقا بچسباند و خود را در مبارزه پيروز بيابد!
رفيق حزنی در سال  ۵٢با نگاھی به تجربهی گذشته و با توجه به پشت سر
گذاردن مرحلهی اوليهی جنبش نوين کمونيستی )دوران تشکل روشنفکران
حول محور مبارزهی مسلحانه( ضمن نقد انحرافات و اشتباھات گذشته )زمينهھا
و نمودھای ماجراجويی ٧٧(...به تئوريزه کردن وظايف نوين در مرحلهی جديد
جنبش میپردازد.
او اگر چه بر بسياری کمبودھا و ضعفھا و انحرافات گذشته دست میگذارد
و آنھا را شجاعانه نشان میدھد و ريشهھای آنھا را عيان میکند و راهھای
تصحيح آنھا را مینماياند ،اما در عين حال خود ھنوز از طرز تفکر
٧٨
"پروسهی جنگ تودهای" متأثر است.
اما آن چه فعال مورد نظر ماست تبيين اھداف و وظايف مبارزه مسلحانه است:
برجستهترين خصوصيت آثار رفيق جزنی آنست که او پروسهی مبارزه را
مرحلهبندی کرده است و اھداف ھر مرحله را مشخص نموده است .در حالی که
در نوشتهھای ديگر رفقا اين خصوصيت وجود ندارد .خود رفيق اين وضع را
ناشی از مبھم بودن پروسهی رشد و گسترش جنبش میداند.
در ھر حال جزنی ضمن مشخص نمودن اھداف مبارزهی مسلحانه در
مرحلهی دوم ،ضعفھا و کاستیھا و انحرافات جنبش را در مرحلهی اول
مورد انتقاد قرار میدھد .او مینويسد» :در مرحلهی اول دو ھدف در مقابل
" -٧٧عمدهترين نمودھای ماجراجويی در درون جنبش مسلحانه :ناديده گرفتن شرايط
عينی در رشد جنبش انقالبی ،کم بھا دادن به تئوری انقالبی ،تأکيد مطلق به روی
تاکتيک مسلحانه ،مبارزه را فقط در محدودهی نيروھای بالفعل ديدن و بیتوجھی به
نيروی واقعا انقالبی) ".صفحه  ٣٩به بعد  -چگونه مبارزهی مسلحانه تودهای
میشود(
 -٧٨نتيجهی اين رشته عمليات برقراری نوعی حاکميت انقالبی در زير حاکميت
دشمن و در منطقهی عمل اوست) .صفحه " (٨٧ھدفھای عمدهی ھستهی چريکی:
درگيری نظامی با دشمن و کشاندن بخشی از نيروی دشمن به منطقه روستايی،
قدرت رژيم را در منطقه تضعيف میکند".
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جنبش قرار گرفته است :الف :ايجاد پيشاھنگ انقالبی طبقهی کارگر .ب:
شناساندن مبارزهی مسلحانه به تودهھا و ايجاد جو سياسی در جامعه که مقدمهی
بسيج تودهھاست) «.صفحه  ،١۶چگونه مبارزه مسلحانه تودهای میشود؟(
و ادامه میدھد :وظيفهی انقالبی عمدهی اين نيروھا در نبود مبارزهی وسيع
تودهای عبارتست از آگاه ساختن و بر انگيختن تودهھا ،بسيج و سازماندھی
آنھا در اين مبارزه و وارد ساختن ھر ضربهی نظامی به رژيم نه به خاطر
نابود ساختن گوشهای از نيروی بزرگ دشمن بلکه به خاطر نشان دادن
ضربهپذيری و شکستن سدی است که بر اثر قدرتنمايی طوالنی دستگاه حاکمه
و شکستھای پياپی جنبش ،در مقابل ھر حرکت تودهای ايجاد شده و توده را به
نوميدی از پيروزی بر دشمن و تسليم و تحمل در برابر آن کشانده است .جنبش
مسلحانه نمیخواھد از طريق نابود ساختن عناصر منفور رژيم به طور منفرد،
قدرت را منتقل سازد ...اين اصل لنين بی ھيچ قيد و شرط از جانب جنبش
مسلحانه پذيرفته شده است که "بدون کارگران تمام بمبھا آشکارا بیقدرتند".
به ھمين دليل جنبش مسلحانه از مبارزهی نظامی ھدفی جز بسيج تودهھا ندارد.
به ھر حال پذيرش تاکتيک تبليغ مسلحانه ھرگز به معنای ناديده گرفتن اشکال
ديگر تبليغ ،افشاگریھای سياسی و ...نبود و سازمان عليرغم کمبودھايی که در
اين زمينه داشته است ،بيش از ھر سازمان و گروه ديگری به اين مسئله توجه
داشت .اما با اين وجود الزم است به کمبودھای سازمان در اين مورد اشاره
شود .از آن جا که رفقای سازمان از ھمان آغاز ،تودهای شدن سريع مبارزهی
مسلحانه را مد نظر داشتند و تاکتيک مسلحانه را در تمام طول پروسهی فعاليت
سازمان به عنوان محور تاکتيکھای خود پذيرفته بودند ،اين امر موانعی در
جھت کار سياسی  -تشکيالتی گسترده و اشکال متنوع مبارزه پديد آورده بود.
ما گفتيم که تبليغ مسلحانه در ايران در آن شرايط تنھا میتوانست در خدمت
پايهسازی سياسی باشد .بنابراين زمانی که حمايت معنوی حداقل بخشھايی از
تودهھای مردم به دست آمده بود و نيروھای آگاه به مبارزهای فعال روی آورده
بودند ،الزم بود که با فعاليتھای گستردهی سياسی اين حمايت معنوی تبديل به
حمايتی مادی گردد .زيرا نمیتوان به رابطهای پايدار ،مستقيم و ارگانيک با
تودهھا دست يافت مگر از طريق انجام کار سياسی ،شرکت مستقيم در مبارزات
مردم ،کار تبليغی و ترويجی در ميان تودهھا و غيره .اين جاست که ما با
پارهای از خطاھا و اشتباھات سازمان روبرو میشويم .ما بر اين اعتقاديم که
سازمان نتوانست از موقعيت مناسبی که به کار گرفتن تاکتيک تبليغ مسلحانه
پديد آورده بود ،به بھترين وجه در خدمت آگاھی و تشکل تودهھا استفاده کند ،و
به ويژه در مرحلهی دوم فعاليت سازمان که بيشترين انرژی بايستی در جھت
پيوند مستقيم با تودهھا صرف میشد و تا حدودی به ھدفھای مرحلهی اول
رسيده بوديم ،تاکتيک تبليغ مسلحانه نمیتوانست ھم چنان نقش محوری خود را
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حفظ کند .بنابراين ،آن چه که در يک مرحله آن چنان مؤثر بود و کارآيی
داشت که نقش محوری پيدا کرده بود ،در مرحلهی دوم ،در رابطه با اھداف و
وظايف مرحلهای نوين ،محدوديتھای وسيعی بر سر راه وظايف و فعاليتھای
سازمان فراھم میآورد .حتا رفقای ما در پايان مرحلهی اول به کمبودھای خود
در زمينهی کار تبليغی و ترويجی پی بردند .زيرا که ضرورتھای مبرم جنبش
در جھت پيوند ھر چه بيشتر با تودهھا آنھا را با واقعيت اين کمبودھا روبرو
ساخته بود  .در سرمقالهی نبرد خلق شماره  ٢اين مسئله مورد بحث قرار گرفته
است .اين ضعفھا وسيعا عمل میکرد و در حالی که برد تودهای تبليغ مسلحانه
عمال تأثير خود را بر تودهھای مردم بر جای گذاشته بود ،اما آنھا ھنوز به
درستی نمیدانستند که اين مبارزين که ھستند؟ چه میگويند؟ و اھداف آنھا
چيست؟ محدوديتھای تبليغ مسلحانهی محوری در مرحلهی دوم به ويژه در
رابطه با پيگرد گستردهی پليسی ،اختفای کادرھای سازمان و نيز شکل
سازماندھی قابل تامل است که از يک سو به محدوديت گسترش تشکيالتی و
از سوی ديگر به محدوديت ارتباط آن با تودهھا میانجاميد .اين امر از درک
نادرست رفقای ما در مورد چگونگی گسترش مبارزهی تودهھا در ايران ناشی
میشد .در اين جا الزم است به يک مسئله اشاره شود و آن نقش تبليغ مسلحانه
و عمليات پارتيزانی در شھر و روستاست .در روستا در شرايط مناسب ھر قدر
که دوام و بقای مبارزين مسلح و حمالت نظامی آنھا بيشتر باشد ،ارتباط آنھا
با تودهھای مردم بيشتر میشود و در نھايت با رشد و تکامل آن به تودهای شدن
مبارزه و ايجاد ارتش خلقی منتھی میگردد .اما در شھرھا گذشته از اين که
عمليات نظامی ھمراه با پيگرد گستردهی نيروھای سرکوب است ،و قدرت
مانور مبارزين مسلح کمتر است و نياز به اختفای بيشتر وجود دارد ...و نيز به
علت اشکال خودويژهی مبارزهی تودهھای شھری و طبقهی کارگر ،مبارزهی
مسلحانه در شھر نمیتواند به شکل پارتيزانی تودهای شود ،بلکه شکل قيامی
خواھد داشت و به ھمين علت است که رفقا احمدزاده و جزنی ،تودهای شدن
مبارزهی مسلحانه را در روستا میديدند.
باری اين موانع ،مانع از اين شد که سازمان بتواند در جھت وظيفهای که در
مرحلهی دوم برای خود قايل شده بود ،يعنی "رابطهی ارگانيک با طبقهای که
نمايندهی ايدئولوژيک آن" است )سرمقاله نبرد خلق شماره  ،(۶توفيق يابد .زيرا
آن چه در اين جا مورد بحث است ايجاد رابطهی عاطفی و جلب حمايت صرفا
معنوی اين طبقه نيست بلکه مسئله جلب حمايت مادی ،و رابطهی مستقيم با
طبقه است تا رابطهی ارگانيک واقعی به دست آيد و بدين طريق يک سازمان
بتواند تبلور تاريخی ارادهی پرولتاريا گردد و به پيشاھنگ واقعی بدل شود.
البته اين گفتار ھرگز بدان معنا نيست که ما تالشھای سازمان را در اين مورد
ناديده انگاريم .در جھت پاسخگويی به اين نيازھا بود که سازمان تا ضربات ۵۵
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تعداد زيادی از کادرھای خود را به کارخانهھا فرستاده بود و در زمينهی
کارھای تبليغی و ترويجی فعاليتھای وسيعی را آغاز کرده بود .اما ضربات
سال  ،۵۵شھادت تمامی کادرھای رھبری سازمان و کادرھای ورزيده
تئوريک ،قطع بسياری از ارتباطات و از بين رفتن بخش وسيعی از امکانات،
سازمان نتوانست به نحو صحيحی وظايف خود را انجام دھد.
 ...و تا مدتھا يعنی تا اواخر سال  ۵۶که تالش در جھت سر و سامان دادن
به وضعيت از ھم گسيخته تا حدی به نتيجه رسيد ،سازمان را در اجرای
وظايف خود با اشکاالت متعددی روبرو ساخت .البته امروز اپورتونيستھای
رنگارنگ تالش میکنند که کمبودھای سازمان را در اين مورد در خدمت
مقاصد خائنانه و فرصتطلبانهی خود تحريف کنند و موقعيت کنونی و اعتبار
واقعی سازمان را که نتيجه فعاليتھای پیگير گذشته است ھيچ انگارند .اينان
درک نمیکنند که پيشاھنگ انقالبی طبقهی کارگر در کوران مبارزات ،در
ميان فراز و نشيبھا و در شکست و پيروزی تبديل به پيشاھنگ واقعی طبقه
میشود .ھيچ پيشاھنگ انقالبی ھرگز نتوانسته است بدون گذار از اين فراز و
نشيبھا و بدون ارتکاب اشتباھات و درسگيری از آنھا ،بدون شکست و
پيروزی به پيشاھنگ ارگانيک و پوالدين طبقه تبديل شود .اين پروسهی تحولی
در جوامع مختلف به اشکال گوناگون صورت میگيرد .خندهآور است وقتی که
ما امروز با افرادی روبرو میشويم که سازمان و فعاليت گذشتهی آن را نفی
میکنند اما در ھمان حال معتقدند که اين سازمان ستون فقرات جنبش کمونيستی
و محور حزب طراز نوين طبقهی کارگر است .اينان که درکی درست از
پيشاھنگ طبقه و پروسهی تکاملی آن ندارند ،ژوليدهفکری و پريشانگويی خود
را در انبوھی از نقل قولھايی از مسعود و پويان و بيژن و مقايسهی آنھا با
گفتهھای بريده بريده از لنين میپوشانند و سرانجام نتيجه میيرند که رفقای
شھيد سازمان اساسا حزب را درک نکرده بودند ،در جھت ارتباط با طبقهی
کارگر تالشی نکردند ،واال نمیبايستی دست به اسلحه ببرند! آنھا ھميشه به ياد
تکرار الگووار کروژکھای روسيه در ايران میافتند .اما تجربهی
کروژکھای ايران را در دھهی بيست فراموش میکنند و شرايط سالھای قبل
از  ۵٠را ناديده میگيرند .آنھا درک نمیکنند که لنين میگفت ،کروژکھا
ويژهی روسيهاند و »در ھر کشوری ترکيب سوسياليسم با جنبش طبقهی کارگر
در روند تاريخی و منحصر به فرد ،مطابق شرايط مکانی و زمانی موجود
تکامل خواھد يافت) ٧٩«.تأکيد از مااست( گويا دگماتيستھای ما توقع داشتهاند
که اين پيشاھنگ و اين ترکيب و وحدت ،خارج از شرايط موجود و حاکم بر
جامعه و جز در روند تاريخی ويژه تکامل يابد .ما امروز ھنگامی ثمرات پر
 -٧٩لنين ،وظايف مبرم ما.
١٠٧
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بار مبارزه سازمان را عليرغم تمام کمبودھايش میبينيم و اتھامات اين آقايان را
در مورد تئوری و پراتيک سازمان میشنويم ،به ياد اتھاماتی میافتيم که
اپورتونيستھا چندين سال پس از "چه بايد کرد؟" در مورد نقش سازمان
انقالبيون حرفهای به لنين وارد میآوردند و لنين در پاسخ به آنھا گفت» :اشتباه
اساسی آنھايی که اکنون "چه بايد کرد؟" را مورد انتقاد قرار میدھند اينست
که جزوه را جدا از پيوند آن با وضعيت تاريخی مشخص دورانی که اکنون
مدتھا از آن سپری شده است ،دوران معينی در تکامل حزب ما در نظر
میگيرند ٨٠«.آيا بھتر نيست که اين آقايان تازه مارکسيست شده قضاوتشان را
در مورد تئوری و پراتيک سازمان به شرايط مشخص متکی سازند و نه اين که
مدام کلیبافی کنند؟! باری سخن بر سر نحوه برخورد با کمبودھا و کاستیھای
سازمان بود واال ھنگامی که ما امروز به گذشته میپردازيم و نه فقط بر اساس
نوشتهھای نخستين بلکه از روی مجموعه تجربهی نزديک به يک دھه ،تئوری
و پراتيک گذشته را چون يک کليت ارزيابی میکنيم ،به خوبی میدانيم که در
تئوری و پراتيک سازمان اشتباھات اساسی وجود داشته است .مثال ھنگامی که
رفيق احمدزاده مطرح میکرد »امروز در اين جا اعالن جنگ خود جنگ
است ،اين دو جدايی ناپذيرند ٨١«.با يکی از اشتباھات اساسی رفقا روبرو
میشويم .درست است که کاربست تاکتيک محوری ھمانا اعالم جنگ است ،اما
خود جنگ نيست .در اين گفتار تفاوت ميان "تاکتيک محوری" و تاکتيکھا به
طور کلی" از ميان رفته است .از اين رو ديالکتيک مبارزهی طبقاتی و رھبری
انقالبی عميقا درک نشده و در عوض تصور اين ھمانی آنھا وجود داشته است.
به ياد داشته باشيم که میتوان از وحدت مبارزهی طبقاتی و رھبری انقالبی
سخن گفت ،اما نمیتوان اين دو را يکی دانست .در اين باره دو بينش اساسا
نادرست وجود دارد که يکی تکليف پيشرو را آگاھانه و يا ناآگاھانه تا سطح
انقالب کردن پيش میبرد و ديگری پيشرو را اساسا محصول انقالب میداند.
ھر دو بينش تفاوت ميان تاکتيکھا و اشکال مبارزه و سازماندھی ،تفاوت ميان
تاکتيک محوری و تاکتيکھا به طور کلی را درک نمیکنند و يا ناديده
میگيرند .اشتباه رفيق احمدزاده در اين مورد مبتنی بر اين پيش فرض نادرست
بود که در ايران موقعيت انقالبی وجود دارد و تودهھا آمادهاند تا به ندای
پيشاھنگ مسلح پاسخ گويند و ما قبال نشان داديم که اين فرض رفيق در مورد
اين که »در شرايط کنونی ايران نمیتوان عدم وجود جنبشھای خود به خودی
وسيع را به معنی عدم وجود شرايط عينی انقالب دانست« ٨٢اساسا نادرست
 -٨٠لنين ،مقدمهای بر مجموعه دوازده سال.
 -٨١مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتيک ،ص .٨۴
 -٨٢مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتيک ،ص .۶۴
١٠٨
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است و رفيق در نوشتهی خود با تأکيد بيش از حد بر نقش ديکتاتوری و
بیعملی پيشرو عامل ذھنی را به جای عامل عينی نشانده است .و نيز به
درستی میدانيم که ھنگامی که رفيق جزنی میگفت» :جنبش مسلحانه سرآغاز
يک جنبش تودهای است« ٨٣و يا »به اين ترتيب واقعيتھای موجود به صورت
دو اصل برای جنبش مسلحانه درمیآيد ،اول اين که تودهھا به موازات رشد
مبارزهی مسلحانه در شھر از کانالھای جنبشھای اقتصادی و سياسی به
حرکت درمیآيند و تداوم و تکامل اين حرکت متکی به ادامهی رشد مبارزهی
مسلحانه است .دوم اين که مبارزهی مسلحانه در کوه تودهای میشود ٨٤«...او
نيز اشتباه میکرد ،ما از قبل نمیتوانيم شکل گسترش مبارزهی تودهھا ،اشکال
کامال مشخص قھر تودهای مسلحانه و چگونگی آن را تعيين کنيم .قيام به ما
نشان داد که نه گسترش و تکامل مبارزهی تودهھا از مراحل اقتصادی و سياسی
به مرحلهی نظامی آن گونه که رفيق جزنی مطرح میکرد مشروط به ادامه و
رشد مبارزهی مسلحانه است و نه تودهای شدن مبارزهی مسلحانه در کوه
صورت گرفت .زيرا که »تودهھا نه تنھا به طور عملی بلکه ھم به طور نظری
تنھا از طريق نيروھای پويای "رويدادھای واقعی" به درون جريان جنبش
کشيده میشوند ٨٥«.از اين رو تکليف پيشرو به راستی وحدت ديالکتيکی ميان
خود و جنبش تودهھاست .نمیتوان يکی را جايگزين ديگری کرد و يا تاکتيک
محوری را تا سطح تاکتيک عمده تقليل داد.
به ھر حال عليرغم تمام اشتباھات و کاستیھای موجود ،تنھا ھمين سازمان
است که در جنبش کمونيستی از اعتبار تودهای و موقعيت و نقش بیھمتايی
برخوردار است و اين را ما مديون مبارزهی پیگير و تالشھای گستردهی
رفقای خود در گذشته ھستيم .آنھا جنبش نوين و انقالبی کمونيستی را در ايران
پايه گذاشتند .برای ھميشه سنت مبارزهی قھرآميز را در جامعه تثبيت کردند.
حماسهھای افتخارآفرين آنھا در نبرد با دشمن خلق ،در بیدادگاهھای شاه ،در
زير شکنجه و در ميدان تير ،فرھنگ نوين مبارزاتی را در جامعهی ما بارور
ساخت .آنھا نمونهی کاملی از شجاعت ،شھامت ،و ايمان کمونيستی به تودهھا
بودند .اما ھنگامی که امروز میبينيم فرصتطلبان از اشتباھات گذشته برای
محو دستاوردھای عظيم تبليغ مسلحانه و تاکتيک محوری سوء استفاده میکنند،
به جاست سخن لنين را در پاسداری ياد روزا لوگزامبورگ به اينان نيز
يادآوری کنيم» :بنا بر يک ضربالمثل روسی گاه عقابھا به سطح مرغھای
خانگی نزول میکنند ،اما مرغھای خانگی ھرگز نمیتوانند به بلندپروازی
 -٨٣چگونه مبارزهی مسلحانه تودهای میشود ،جزنی.
 -٨۴چگونه مبارزهی مسلحانه تودهای میشود ،جزنی.
 -٨۵از نامهی السال به مارکس.١٨۵۴ ،
١٠٩
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عقابھا برسند «.رفقای ما نيز به رغم اشتباھات خود عقاب بودند و ھستند .اما
در برابر اين عقابان بلندپرواز ،پيشگامان جنبش نوين کمونيستی ،مرغان
خانگی اين فرصتطلبان قرار دارند که در ھر دورهای به اشکال گوناگون
پديدار میشوند و از درون و برون جنبش کمونيستی را تھديد میکنند .ھر چند
سرانجام در مبارزهای سخت يقينا به کناری انداخته میشوند و در خود
میپوسند ،اما تکليف جنبش نوين کمونيستی است که پیگيرانه به انتقاد و انتقاد
از خود بپردازد ،با فرصتطلبان به مبارزهای سخت و پیگير بپردازد ،ھر بار
که از پايشان انداخت ،الشهی متعفنشان را بلند کند دوباره بر خاک اندازد تا
زمانی که شرايط خود فرياد برآورد:
٨٦
"گل ھمين جاست! ھمين جا برقص!"
""Hic Rhodus! Hic Salta

 -٨۶مارکس ،ھيجدھم برومر.
١١٠

