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نشريه شماره ٣۴
سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان

روشنفکران ،حزب ،مبارز ٔه مسلحانه
انتقادی ﺑر »کاستريسم« و »گواريسم«
ﭘﺲ از ﭘيروزی انقﻼب کوﺑا ،که ﺑا ﺑﺤﺒوحه »اشاعه« جهانی رويزيونيسم خروشچفی مقارن ﺑود ،عدهای از
روشن فکرها در تﺤليل آن ﺑه نتيجهگيری هايی دست زدند و ﺑتدريج سيستمی از نظريات در مورد راه انقﻼﺑی
تسخير قدرت ﺑنام »راه کوﺑا« ساخته و ﭘرداخته گرديد که اگر چه ادعای مارکسيستی لنينيستی نيز داشته و دارد
کمترين نسﺒتی ﺑا مارکسيسم لينيسم دارا نيست .سيستم مذکور ﺑسرعت در کشور های آمريکای جنوﺑی و ساير
قاره ها ﺑويژه در ميان قشرهای روشن فکری و خرده ﺑورژوازی اشاعه يافت و ﺑه عامل جديدی در تشتت
جنﺒﺶ کمونيستی و انقﻼﺑی ﺑدل شد .در آمريکای جنوﺑی ،چندين سال مﺒارزه ،جانﺒازی و شکست ﻻزم ﺑود تا
انقﻼﺑيون ﺑه تجرﺑه خويﺶ ﺑنادرستی سيستمی که »کاستريسم« و »گواريسم« ناميده می شد ﭘی ﺑﺒرند و ﺑه
مارکسيسم لنينيسم حقيقی ﺑگرايند.
در توضيح زمينهٔ مساعد اشاعه »کاستريسم« و »گواريسم« ﺑايد از دو چيز ياد کرد :يکی ،شور و
شوق انقﻼﺑی خلﻖ های جهان که ﺑويژه در اثر ﭘيروزی خلﻖ قهرمان کوﺑا ﺑر ام.آمريکا ﺑه اوج خود رسيده ﺑود،
و ديگر سرگشتگی تئوريک که در اثر غلﺒه رويزيونيسم خروشچفی در جنﺒﺶ کمونيستی وجود داشت.
رويزيونيسم خروشچفی ﺑا انﺤرافات تئوريک خود ،ﺑا آلوده ساختن دوران ﭘر افتخار ساختمان سوسياليسم در
شوروی ،ﺑا لجن ﭘراکنی ﺑر استالين که مدت سی سال مظهر ﭘر شکوه دفاع از مارکسيستی لنينيستی شناخته می
شد ،ﺑا سياست ﺑی ﭘرنسيﺒب خود ،ضرﺑات ﺑسيار ﺑر اعتﺒار مارکسيسم -لنينيسم وارد ساخته ﺑود .اکثريت احزاب
کمونيستی ﺑه درج ٔه احزاب سوسيال دمکرات و اﭘورتونيست تنزل کرده و يکﺒاره از ايفای وظيف ٔه انقﻼﺑی
ﺑازمانده ﺑودند .در چنين شرايطی »کاستريسم« و »گواريسم« سراب خود را عرضه می داشت و توده هايی از
روشنفکرها و خرده ﺑورژوازی انقﻼﺑی را ﺑدان سو ميکشيد.
از طرف ديگر ،حمله دد منشانهٔ رويزيونيسم ﺑر مارکسيسم لنينيسم موجب سرﺑلند کردن ترتسکيسم اين
دشمن ديرينه انقﻼب ﭘرولتری گرديده ﺑود .ترتسکيسم در سالهای ﭘيﺶ از جنﮓ دوم جهانی ضرﺑات کاری
خورده و در واقع از صورت جريان سياسی خارج شده و از هر گونه نفوذ کﻼم افتاده ﺑود .اما ﭘﺲ از غلﺒه
رويزيونيسم خروشچفی ،دست در دست او ﺑرﭘاساخت و ﺑويژه در ﺑرخی از کشورهای آمريکای ﻻتين ﭘﺲ از
لطمات ﺑزرگ ﺑر نهضت انقﻼﺑی وارد آورد .حتی رژی دﺑره از ترتسکيسم در آمريکای ﻻتين ﺑسيار عﺼﺒانی
است و در صفت دوروئی او ميگويد:
»ترتسکيسم ،عقل را ﺑا ﺑُهتان دروغ تنﺒيه ميکند و قدرت انشعاب گری ترتسکيسم در همين است.
ترتسکيسم در همه جا هست و در هيچ کجا نيست .ترتسکيسم در حالی که خود را ﭘنهان ميکند نمايان
ميشود ،ترتسکيسم هيچگاه ﺑﺼورت آنچه که هست ،يعنی ﺑﺼورت ترتسکيسم ،نمايان نمی شود«.
و ﺑرای آنکه گريز ترتسکيسم را از حل مسائل اجتماعی نشان دهد ميپرسد:
»آيا تاکنون کسی تﺤليل مشخﺼی که ﺑقلم يک نفر ترتسکيست نوشته شده ﺑاشد خوانده است؟)(١

 -١رژی دﺑره» :انقﻼب در انقﻼب« ص  ٢٨و ٣١
از اين ﺑﺒعد هرکجا که ما از رژی دﺑره نقل قول ميکنيم منظورمان کتاب مذکور خواهد ﺑود.
١

خراﺑکاری های ترتسکيسم يکی ديگر از عواملی ﺑود که زمينهٔ مساعد ﺑرای انواع کج فکری ها و
منجمله »کاستريسم« و »گواريسم« فراهم می ساخت.
در ايران نيز که تﺒليغات ضد مارکسيستی لنينيستی و ضد کمونيستی رويزيونيسم ضرﺑ ٔه هولناکی ﺑر
ضرﺑههای ناشی از کودتای ٢٨مرداد و شکست ﺑزرگ حزب توده افزوده ﺑود ،در ايران نيز که حزب تودهٔ
ايران ﺑرويزيونيسم در غلطيد و درفﺶ انقﻼب را ﺑدور افکند ،در يران نيز که کار تجهيز انقﻼﺑی توده ها در اثر
سيستم حﺒﺲ و شکنجه و اعدام ﺑا دشواری های فراوان روﺑروشد و مستلزم شکيﺒائی و سر سختی انقﻼﺑی
عظيمی گرديد» ،کاستريسم« و »گواريسم« در نظر گروههايی از روشن فکران ﺑمثاﺑهٔ راه نجات عرض اندام
کرد .حتی ﺑرخی از جويندگان و تشنگان مارکسيسم لنينيسم» ،کاستريسم« و »گواريسم« را جلوهای از آن
ﭘنداشتند و ﺑه کوره راه افتادند.
درﺑاره »کاستريسم« و »گواريسم« کتابهای ﺑسيار نوشته شده است .کم نيستند نويسندگان ﺑورژوائی
که از طريﻖ ستايشگری »کاستريسم« و »گواريسم« ﺑه شهرت رسيده اند .معروف ترين اين کتابها »انقﻼب
در انقﻼب« است ﺑه قلم رژی دِﺑره فرانسوی .او ﭘﺲ از ﭘيروزی انقﻼب کوﺑا  ،در سال  ١٩۶۵از آن کشور و
ﺑرخی ديگر از کشورهای آمريکای ﻻتين ديدن کرد .در کوﺑا ﺑا رهﺒران انقﻼب ﺑه صﺤﺒت نشست و اسناد
انقﻼب را از نظر گذرانيد و کتاب خود را ﺑنگارش در آورد .ﺑا آنکه آثار چه گوارا و سخن رانی هالی فيدل
کاسترو نيز شيوع فراوانی يافته است ﺑايد گفت که تاکنون کتاب رژی دﺑره ﺑيﺶ از همه مورد مراجعهٔ مشتاقان
راه کوﺑاست و ﺑعنوان »حل المسائل انقﻼب کوﺑا« ﺑشمار می آيد.
نخستين ﭘيروان ايرانی »کاستريسم« و »گواريسم« گروهی در خارج از کشور ﺑودند ولی گروههايی
از روشنفکران داخل کشور نيز ﺑاين نظريات جلب شدند و صادقانه در صدد عملی ساختن آنها ﺑر آمدند.
دستهای که در سياهکل ﺑا قوای دولتی در آويختند ،چريکهای فدائی خلﻖ که نمونههای درخشانی از آرمان
ﭘرستی و جانﺒازی آفريدند از اين زمره اند و تاکنون چند جزوهٔ معروف ﺑنام آنها انتشار يافته است :يکی
»ضرورت مﺒارز ٔه مسلﺤانه و رد تئوری ﺑقا« ﺑقلم امير ﭘرويز ﭘويان و ديگر »آنچه يک انقﻼﺑی ﺑايد ﺑداند« ﺑقلم
علی اکﺒر صغائی فراهانی ،و ديگر »تﺤليلی از شرايط جامع ٔه ايران« ﺑقلم مسعود احمد زاده  .اگر چه مطالب
اين جزوات دارای ويژگیهای خويﺶ نيز هست ﺑا يک نظر ميتوان ديد که مظمون اصلی آنها همان نوشتههای
چگوارا و رژی دﺑره ،همان مدعيات »کاستريسم« و »گواريسم« است.
گروه ديگری از روشنفکران ﺑنام »مجاهدين خلﻖ ايران« وجود دارد که از حيث چگونگی ﺑرخورد ﺑه
طﺒق ٔه کارگر و حزب و مﺒارز ٔه مسلﺤانه همانند چريک های فدائی خلﻖ است ولی از حيث ايدئولوژی دارای
واﺑستگی قوی ﺑه معتقدات مذهﺒی و اسﻼمی است .دو جزه ،يکی ﺑنام »شناخت« و ديگری ﺑنام »اقتﺼاد ﺑزﺑان
ساده« معرف طرز تفکر اين گروه است» .مجاهدين خلﻖ ايران« ميکوشند ديالکتيک و اقتﺼاد مارکسيستی را
از ماترياليسم ِﺑﺒُرند و ﺑهايده آليسم ﺑپيوندند و ﺑرخی از نتيجهگيری های ماترياليسم تاريخی را ﺑا احکام اسﻼمی
تطﺒيﻖ دهند» .مجاهدين خلﻖ ايران« ﺑه توضيح و تشريح چهار اصل ديالکتيک ميپردازند  -ﺑدون آنکه از منشاء
آن سخنی ﺑگويند  -و آنگاه اين چهار اصل را مظهری از اراده الهی ميشمارند .مثﻼً در تفسير اص ِل يکم
ديالکتيک و توضيح ارتﺒاط ارگانيک مينويسند» :در طرز تفکر مکانيستی ،خالﻖ ﺑﺼورت کنترل کنند ٔه يک
ماشين در ميآيد در حالی که اگر ارتﺒاط ﭘديدهها و حوادث را ارگانيک ﺑدانيم در اين صورت خالﻖ جدا از اشياء
نيست ﺑلکه دست خدا از آستين طﺒيعت و اشياء ﺑيرون می آيد« )شناخت ص (۴٣و در حاشيه اين سخن
مينويسند» :اين مفهومی است که در فرهنﮓ قرآن و اسﻼم از آن ﺑعنوان خواست خدا ياد ميشود .ﺑا اين تفاوت
که علم ،حاکميت ﺑی چون و چرای قوانين جهان را جﺒر علمی تعﺒير ميکند در حالی که مذهب اين حقييقت را
متسب ﺑه آفرينندهٔ همين قوانين مينمايد« )همانجا ص.(١٢٣
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ولی اين تفاوت که »مجاهدين خلﻖ ايران« کوچک ميشمارند در اساس خود همان تفاوت عظيمی است
که ميان ماترياليسم و ايده آلييسم وجود دارد .ماترياليسم ميگويد» :ﭘيوند متقاﺑل ﭘديدهها ﺑا يکديگر و مشروط
ﺑودن آنها ﺑيکديگر … نشانهٔ قانونمندی تکامل ماده متﺤرک است ،جهان ﺑرحسب قوانين حرکت ماده تکامل
ﺑعقيده انگلﺲ» :جهانﺒينی ماترياليستی عﺒارتست از درک
می ياﺑد و ﺑه هيچ »روح کلی« نيازمند نيست«.
طﺒيعت همانطور که هست ،ﺑدون افزودن چيزی از خارج »)ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی – اثر
استالين ترجمه و چاپ توفان ص.(۶
همينکه »خواست خدا« وارد طﺒيعت شد ،همينکه »خواست خدا« آفريدهٔ قوانين شد در واقع قانون
ناگزير نميتواند وجود داسته ﺑاشد زيرا که »خواست خدا« در هر زمان قادر ﺑه دگرگونی آنست ،و اگر کسی
ﺑگويد قادر نيست ﺑر عجز خداوند گواهی داده و »کفر« گفته است .و آنگاه که قوانين ﺑطور کلی قاﺑل نقﺾ ﺑاشد
در جامعه نيز چنين خواهد ﺑود .از کجا که »خواست خدا« ﺑر توانگری و عزت آن و ﺑر ﺑينوايی و ذلت اين
تعلﻖ نگرفته ﺑاشد؟
دهنده ای که ﺑه ُگل نِک َهت و ﺑه ِگل جان داد

ﺑه هر که آنچه سزا ﺑود ِحکمتﺶ آن داد.

کيست که ﺑتواند در ﺑراﺑر اين منطﻖ »طﺒيعی« مذهﺒيان ،استدﻻلی از طريﻖ مذهب ﺑياورد؟
»مجاهدين خلﻖ ايران« ،ﺑدون آنکه خود ﺑخواهند ،طﺒقات زحمتکﺶ را ﺑا ايده آليسم خود خلع سﻼح ميکنند و
ﺑرا ﺑدست طﺒقات ستمگر ميدهند.
سﻼحی ّ
نويسندگان جزو ٔه »شناخت« از ادوار مختلﻒ ﺑشری ،از جامعهٔ ﺑی طﺒقات ،از ﺑردگی ،از فئوداليسم ،از
سرمايداری و امپرياليسم سخن ميگويند ولی توگويی جامعهٔ ﺑشری در مرحلهٔ سرمايه داری و امپرياليسم
درجازده ،توگوئی انقﻼب کﺒير سوسيالستی اکتﺒر که مرحلهٔ سوسياليستم را در حيات ﺑشر گشود روی نداده
است .توگويی کشور ﺑا عظمت هفتﺼد ميليونی سوسياليستی چين وجود ندارد.
نويسندگان جزوه از ﺑردن نام سوسياليسم هم خود داری ورزيده و ﺑشر را ﺑی دورنما گذاشتهاند .آنها در شرح
دوران ﺑردگی مينويسند:
»اکثر انﺒياء در اين دوره ظهور کرده و ﺑا سيستم ﺑردگی مﺒارزات ﭘيگير داشته اند«)ص (٣٧و
فراموش ميکنند که مذهب اسﻼم ،اگرچه ﺑرده داران را ﺑه رأفت و عطوفت خوانده سيستم ﺑردگی را تأييدکرده
است.
»مجاهدين خلﻖ ايران« در جزوه »اقتﺼاد ﺑزﺑان ساده« ﺑرخی از اصول اقتﺼاد مارکسيستی را – الﺒته
آميخته ﺑه اشتﺒاهات – توضيح داده ولی کوشيده اند که ﭘايهٔ مذهﺒی ﺑرای آنها ﺑه تراشند .مثﻼً ﭘﺲ از آنکه مقوله
»ارزش اضافی« و استثمار را توضيح ميدهند اضافه ميکنند که »در حقيقت اسﻼم ﺑا حرام کردن رﺑا خواری،
استثمار را مﺤکوم و غير مجاز اعﻼم ميکند«)ص(۵٧
الﺒته اسﻼم که در ميان جامعهای ظهور کرد که ﺑسوی رشد جوشان ﺑازرگانی ميرفت نسﺒت ﺑه
رﺑاخواری که ترمز اين رشد ﺑشمار میآمد سخت گيرﺑود .ولی رﺑاخواری و استثمار مقولهٔ واحدی نيستند.
در نظر »مجاهدين خلﻖ ايران« مالکيت عمومی» ،همان مفهوم مذهﺒی است که ميگويد همه چيز از آن
خداست و مالک حقيقی اوست و اين نعمات امانتی است در دست ما« )ص» .(٨٢سنت تاريخ« ﺑعقيد ٔه آنها
يعنی اراده آفريدگار )ص.(٢٠۶
»مجاهدين خلﻖ ايران« در ﭘايان جزوه »اقتﺼاد ﺑزﺑان ساده « ميگويند» :اميد است در آينده نزديک کارگران و
دهقانان کليه کشورهای جهان ﺑتوانند از زير يوغ سود ﭘرستان سرمايه دار رها شده و حکومت خاص خود را
٣

که حافﻆ حﻖ و عدالت ﺑاشد ﺑوجود آورند ،حکومتی که در سايه آن انسانها ﺑتوانند ﺑرسالت واقعی خود يعنی
رسالتی که ﺑخاطر آن خلﻖ شدهاند عمل کنند« و آيهای از قرآن را ﺑشهادت آوردهاند )ص.(٢٠٩
حﻖ و عدالت در نظر »مجاهدين خلﻖ ايران« مفهوم مطلقی است که در آسمانها آفريده شده و ﺑايد
ﺑزمين منتقل شود .و حال آنکه در روی زمين ما حﻖ و عدالت دارای مفهوم طﺒقاتی و اجتماعی است و ﺑا
تغييرات طﺒقاتی و تﺤول جامعه تکامل می ياﺑد .ﺑورژوازی هم دارای حﻖ و عدالتی است ،ﭘرلتاريا هم حﻖ
وعدالت خود را دارد ،جامعهٔ کمونيستی نيز از حﻖ وعدالت ديگری ﺑرخوردار خواهد ﺑود .و هيچ يک از اين
»حﻖ و عدالت« ها نميتواند جز در مرحلهٔ مشخﺺ و در شرايط معين تکامل اجتماعی ﺑوجود آيد .اما ﺑعقيده
»مجاهدين خلﻖ ايران«  ،حﻖ وعدالت مطلﻖ است و مظهر الهی است و تا کنون اجراء نشده ﺑدان جهت است که
ﺑشر ﺑهدايت ﭘيغمﺒران نگرويده و رسالت خويﺶ را درک نکرده است.
انگلﺲ در ﺑاره سوسياليست های تخيلی ميگفت» :آنها ميخواهند حکومت عقل وعدالت جاودانی ﺑرقرار
کنند« .ﺑعقيدهٔ آنها »عقل حقيقی و عدالت حقيقی تا امروز فقط از آن جهت ﺑر جهان حاکم نگشته است که
ﺑدرستی درک نشده است ،و اگر ناﺑغه ای در ﭘانﺼد سال ﭘيﺶ هم ﭘيدا ميشد و عقل و عدالت حقيقی را ﺑه ﺑشر
نشان ميداد ﺑشر را ﭘانﺼد سال ﭘيشتر نجات داده ﺑود) .منتخﺒات جلد  ٢ص.(١١٠-١٠٩
نظير اين سخن را ميتوان در ﺑاره »مجاهدين خلﻖ ايران« گفت ،جز آنکه ﺑعقيده اينان ناﺑغه راهنما در
 ١٣٩٣سال ﭘيﺶ ظهور کرده و عقل و عدالت حقيقی را نشان داده ولی تعاليم او ﺑوسيله دشمنان اسﻼم مسخ شده
است .اگر تعاليم مذکور جاری ميشد امروز ﺑشر ﺑه عدالت مطلﻖ رسيده ﺑود .اينان درواقع ضرورت گذار از
مراحل مختلﻒ اجتماعی را نفی ميکنند.
اين هاست نمونههايی از ﺑرخورد ايدئولوژيک »مجاهدين خلﻖ ايران« ﺑه مسايل اجتماعی.
ﺑايد گفت که ﭘديد ٔه نوسازی مذهب ،خاص ايران نيست .در همه جا روحانيت احساس ميکند که اگر شيوههای
جديدی ﺑرای جلب توده مردم در ﭘيﺶ نگيرد حکومت او مانند سرمايه داری در معرض اضمﺤﻼل است .جنب
و جوش در روحانيان آمريکای ﻻتين ،و حتی اسپانيای فرانکو و حتی درﺑار ﭘاپ ،از همين احساس سرچشمه
ميگيرد .سرمايه -داری نيز اين تجدد روحانيت را تشويﻖ ميکند و آنرا نويد ﺑخﺶ ميشمارد زيرا که ميداند که
روحانيت در آخرين وهله ،ﭘناهگاه اوست.
اينک »مجاهدين خلﻖ ايران« که اکثراً از طﺒقات متوسط ﺑرخاسته اند از يک سو میﺑينند که نجات
خلقهای جهان در سوسياليسم است و از سوی ديگر نميتوانند از عهدهٔ معتقدات مذهﺒی ريشهدار ﺑرآيند .از اين
جهت در صدد آميختن سوسياليسم ﺑا مذهﺒت ﺑرآمده اند تا معجونی قاﺑل گوارش ﺑرای خرده ﺑورژوازی ﺑسازند.
دلير شهيد ،مسعود رجوی در دادگاه اعتراض کرد که »در روزنامه چرا نوشتند ما رويه اشتراکی داريم«
)آخرين دفاع دو نفر از سازمان مجاهدين خلﻖ در دادگاه نظامی ص  (١۴و حﻖ داشت ،زيرا که مرام اشتراکی
ﺑدون ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی قاﺑل تﺼور و تﺤقﻖ نيست.
چنانکه گفتيم تفاوت »مجاهدين خلﻖ ايران« ﺑا گروه »چريک های فدايی خلﻖ« در تعلﻖ شديد آنها ﺑه
معتقدات مذهﺒی است ولی آنها نيز در چگونگی ﺑرخورد طﺒق ٔه کارگر و حزب و مﺒارز ٔه مسلﺤانه ﭘيرو
»کاستريسم« و »گواريسم« اند و ﺑا گروه اخير در يک صﻒ قرار دارند وآن را ﭘيﺶ کسوت خود ميشمارند.
ناصر صادق در دادگاه گفت» :سازمان چريک های فدايی خلﻖ ﺑا تقديم دهها شهيد ﭘيﺶ آهنﮓ اين راه مشترک
ﺑوده است و تجارب ذيقيمتی را ﺑرای مﺒارز ٔه مسلﺤانه در ايران ﺑه ارمغان آورده است«.
دلير شهيد علی ميهن دوست در دفاع خود درداددگاه ميگويد» :اسﻼم از ﭘايه مکتﺒی ضد استثماری
است«.
۴

در اينکه علی ميهندوست اين سخن را از روی کمال صداقت و اعتقاد گفته است ترديدی نيست.
ولی اين سخن در عين حال نشانه ﺑیخﺒری او از مفهوم استثمار است .او نمیداند که همينکه مالکيت خﺼوصی
ﺑاقی ﺑود استثمار هم ﺑاقی است ،همين که ﺑازرگانی آزاد ﺑاقی ﺑود استثمار هم ﺑاقی است ،جنگی که در آن غنايم
میگيرند ﺑر زمينه استثمار ﺑراه افتاده استِ ،جزيه استثمار است حتی ُخمسی که ﺑايد ﺑه سيدها داد نوعی استثمار
و نشانه وجود قشر يا طﺒقهٔ ممتاز است… و غيره و غيره.
در اينجا ﺑيﺶ ازاين مﺤلی ﺑرای ﺑسط کﻼم نيست.
ما در اين صفﺤات ﺑه تﺤليل نظريه »کاستريسم« و »گواريسم« در ﺑاره راه انقﻼﺑی تسخير قدرت
خواهيم ﭘرداخت و در ﭘرتو آن ،موضع چريک های فدايی خلﻖ و مجاهدين خلﻖ ايران را نيز روشن خواهيم
ساخت.
نظريه »کاستريسم« و »گواريسم« درﺑاره راه انقﻼﺑی تسخير قدرت مﺤتوی سه خطای ﺑزرگ است:
يکی رهﺒری روشنفکران در انقﻼب ،ديگری نفی حزب و عامل آگاه ،و ديگر ﺑرداشت نادرست از مﺒارز ٔه
مسلﺤانه.

 -١رهبری روشن فکران در انقﻼب:
رژی دﺑره ميگويد» :شوخی تاريخ اين است که استروکتور اجتماعی در ﺑسياری از کشورهای
آمريکای ﻻتين نمايندگی ﭘيﺶ آهنگی را ﺑه دانشجويان و روشن فکران انقﻼﺑی واگذار کرده است« )ص.(١۶
»يک گروه انقﻼﺑی که منشاء ﺑورژوازی دارد  -ﺑخﺶ عمده فرماندهی ﭘارتيزان ها چنين منشائی دارند
غالﺒا ً ﺑمثاﺑه عضو راﺑط وحدت کارگران و دهقانان دستاندرکار میشود … طﺒقهٔ کارگری که يا کوچک است
و يا اينکه تﺤت تأثير آريستوکراسی سنديکای – رفرميستی خويﺶ رشوه خوار شده ،و دهقانانی که منفرد مانده
و سر شکسته شده اند ،اين گروه خرده ﺑورژوازی را ﺑعنوان رهﺒری سياسی می ﭘذيرد« )ص .(٩٣
اين همان نظرياتی است که در نوشتههای ﭘويان و صغائی ﺑسط داده شده است .ﭘويان مينويسد:
»کارگران ،حتی کارگران جوان ،ﺑا همه نارضائی خويﺶ از وضعی که در آن ﺑسر ميﺒرند ،رغﺒت
چندانی ﺑه آموزشهای سياسی نشان نميدهند… ساعات مﺤدود ﺑيکاری و اندوخته های حقير خود را صرف
تفريﺤات مﺒتذل خرده ﺑورژوائی ميکنند .غالب آنها خﺼائﺺ لومپن ﭘيدا کرده اند .هنگام کار اگر مجال گفتگو
خوان کارگران مشتری
داشته ﺑاشند ميکوشند تا ﺑا مکالمات مﺒتذل ساعات کار را کوتاه سازند .گروه کتاب
ِ
منﺤط ترين و کثيﻒ ترين آثار اجتماعی معاصر هستند… کارگری که ﺑدون هيچ گونه ساﺑقهٔ نامطلوب نيز ﺑرای
فروش نيروی کارش ﺑا مشکﻼت متعدد روﺑرو ﺑوده است ﺑايد واسطهٔ صاحب نفوذی ميداشته ،از دﻻل های کار
استفاده ميکرده يا حتی مستقيما ﭘول قاﺑل توجهی ميپرداخته ،ﺑدنﺒال ﭘيدا کردن يک ﭘيشين ٔه اخﻼق گرانه استخدام
خود را تقريﺒا ً غيرممکن ميﺒيند ،ﺑناﺑراين ،هرچند ﺑه ناﺑدلخواه ،ترجيج ميدهد که ﺑرای ادامهٔ زنگی ﺑ ّره ای
سرﺑراه ،عنﺼری ﺑی عﻼقه ﺑمسائل سياسی ﺑاشد«) .ص ١١و ص ١٢و .(١٣
اين نظريه از تﺤليل طﺒقاتی و از نقﺶ تاريخی طﺒقات سرچشمه نمی گيرد .طﺒقهٔ کارگر ﺑنا ﺑر شرايط
زندگی خود ،ﺑيﺶ از هر طﺒقه قاﺑليت تشکل دارد .ﺑعلت سروکار داشتن ﺑا مترفی ترين افزارهای توليد و شيوه
استثمار سرمايه داری و تمرکز در شهرها آگاه ترين و انقﻼﺑی ترين طﺒقه است ،مارکسيسم لنينيسم که يگانه
جهانﺒينی علمی است جهان ﺑينی طﺒقهٔ کارگر است ،طﺒقهٔ کارگر ﺑر خﻼف طﺒقات ديگر ﺑا زمان رشد ميکند ،هم
کمی و هم کيفی  ،هم نسﺒی ،هم مطلﻖ ،فقط اوست که تا آخر انقﻼﺑی است .آينده از آن طﺒق ٔه کارگر است.
۵

رهﺒری طﺒقهٔ کارگر در انقﻼب از اين خﺼائﺺ ناشی ميشود .هيچ عاملی نيمتواند اين نقﺶ تاريخی طﺒقهٔ کارگر
را از او سلب کند .هرگز طﺒق ٔه کارگر در مجمموع خود و يا در اکثريت خود لومپن نميشود .لومپن ﭘرلتاريا
هميشه قشر کوچک و ناچيزی از ﭘرلتارياست .مارکﺲ ،لومپن ﭘرلتاريا را »مﺤﺼول انفعالی ﭘوسيدگی تﺤتانی
ترين قشرهای جامعهٔ کهن« )يعنی جامعهٔ سرمايه داری( ميداند و در ﺑاره خﺼلت او ميگويد :لومپن ﭘرولتاريا
»در جريان انقﻼب ﭘرولتری ،در ﺑرخی نقاط ،ﺑطرف جنﺒﺶ کشيده ميشود ولی ﺑر اثر وضع عمومی زندگی
خويﺶ ﺑسی ﺑيشتر متمايل است که خود را ﺑه تﺤرکات و دسائﺲ ارتجاعی ﺑفروشد« )مانيفست ﺑه ﭘارسی -چاپ
توفان ص .(۴١همين مفهوم را مارکﺲ در جای ديگر مشروح تر ﺑيان ميدارد :لومپن ﭘرولتاريا »در کليه
شهرهای ﺑزرگ يافت میشود و ﺑکلی ﺑا ﭘرلتاريای صنعتی فرق دارد .اين قشر که هرگونه دزد و جانی از آن
ﺑيرون میآيد از عناصری تشکيل شده که ﺑا ﭘﺲ مانده های سفره اجتماعی زيست ميکند ،از اشخاصی که شغل
معينی ندارند ،از ولگردان«) .منتخاﺑات ﺑروسی جلد اول ص  .(١٢۶مارکﺲ نشان ميدهد که چگونه ناﭘلئون
سوم از لومپن ﭘرلتاريا ﺑرای سرکوب نيروهای ديگر استفاده کرد» .جمعيت  ١٠دسامﺒر »سازمان مخفی لومپن
ﭘرلتاريای ﭘاريﺲ ﺑودکه يک ژنرال در راس آن قرار داشت» .در اين جمعيت در کنار عشرت ﭘرستان خانه
خراﺑی که معلوم نﺒود از چه منشائی ﺑر خاسته اند و ﺑا وسائل مشکوک امرار معاش ميکردند ،در کنار
جنايتکاران آزاد شده ،زندانيان
ماجراجويان افسار گسيخته ای از ﺑورژوازی ،ﺑه ولگردان ،سرﺑازان ﺑاز نشسته،
ِ
گريخته مﺤکوم ﺑاعمال شاقه ،کﻼهﺒرداران ،لوده ها و مسخره ها ،سقوط کردگان ،جيب ﺑران ،شعﺒده ﺑازان،
قمارﺑازان ،قوادان ،صاحﺒان فاحشه خانه ها ،ﺑار ﺑران ،اهل قلم ،ا ُرگ نوازان دورگرد ،کهنه فروشان ،چاقو
تيزکن ها ،قلع کارها ،گدايان – و خﻼصه ،ﺑه تودهای نامشخﺺ و همه رنﮓ ﺑرخورد ميشد ،تودهای که تﺤت
تأثير اوضاع احوال از سوئی ﺑسوی ديگر می افتد« )منتخﺒات ﺑروسی جلد ا ص .(٢۵۶
ﭘﺲ ﭘرلتاريا را هرگز نﺒايد ﺑا لومپن ﭘرلتاريا ﺑراﺑر نهاد .در ايران رژيم کودتا ﺑارها از لوميپن ﭘرلتاريا ﺑر عليه
نيروهای انقﻼﺑی استفاده کرده و اينک اين استفاده را سازمان داده است .جمعيت هائی که تﺤت سرﭘرستی
شعﺒان جعفری )معروف ﺑه ﺑيمخ( ﺑراه انداخته شده ،سازمان هايی از قﺒيل »ﭘدافند ملی« و غيره اساسا ً ﺑر همان
عناصری تکيه دارد که مارکﺲ در »جمعيت  ١٠دسامﺒر« يافت ٔه است.
متاسفانه ﭘويان تمام و يا ااکثر ﭘرلتاريای ايران را در تﺼور خويﺶ ﺑدرج ٔه اعوان وانﺼار شعﺒان جعفری تنزل
داده است!
نظر »مجاهدين خلﻖ ايران« ﺑه توده مردم ،ﺑا همه عﻼقهای که آنها ﺑه توده دارند ،ﺑِه ازاين نيست.
آنها -شايد ﺑناﺑر حديثی که ميگويند» :تهيدستی ،ﺑزودی سر ﺑه ُکفر ميزند«  -تهيدستان را مانند توانگران منشاء
کردارهای زشت ميشمارند .ﺑاين سخن آنها توجه کنيد» :انسان وقتی ﭘول نداشته ﺑاشد ،وقتی زندگی ،اورا تﺤت
فشار قرار دهد ،وقتی ﺑچه و زن … و خﻼصه عزيزانﺶ در جلو چشم او هﻼک شوند و اغنياء را ﺑا ثروت
هنگفت مشاهده کند ﺑطور قطع احتياج ،اورا وادار مينمايد دست ﺑاعمال ﺑاصطﻼح زشتی ﺑزند )اين عمل درواقع
زشت نيست و يک عمل کامﻼً طﺒيعی است( ،مثﻼً دزدی ﺑکند .آيا انسانی که گرسنه است و از گرسنگی دارد
تلﻒ میشود دزدی ميکند يا نميکند؟ استثنائا ممکن است کسی اين کار را نکند .ولی اصوﻻً و عموما مردم اين
کار را میکنند و ﺑهترين دليل آن افزايﺶ اين نوع کارها در ﺑين طﺒقات تﺤت ستم ميﺒاشد… ﺑهر حال او )انسان
فقير( در اثر همين فقر ايدههای خود را از دست ميدهد .فقير ﺑعلت فقر خود فاسد میشود و غنی ﺑعلت غنای
خود ديگران را فاسد ميکند .يک دختر فقير ﺑعلت فقر و احتياج ﺑپول فاسد میشود و يک مرد غنی ﺑعلت داشتن
ﭘول دختران فقير را ﺑطرف خود جلب ميکند« )اقتﺼاد ﺑزﺑان ساده صفﺤات .(١١٨-١١٧
اين قضاوت »مجاهدين خلﻖ ايران« ﺑسيار سطﺤی است و از تﺤليل طﺒقاتی ﺑدور است .هيچگاه فقر طﺒقات
زحمتکﺶ از اينکه ﭘشيزهای يکديگر را از هم ﺑرﺑايند کمتر نميشود ،چنانکه ثروت طﺒقات توانگر از اينکه
ثروت يکديگر را از هم ﺑرﺑايند ﺑيشتر نميشود .ثروت ،زائيده غارت طﺒقه ای يا طﺒقاتی ﺑدست طﺒقه يا طﺒقاتی
۶

دگر است .دادگاه ها و زندان های طﺒقات فرمانروا هيچ گاه ﺑدين منظور ﺑرﭘا نشده است که طﺒقات زحمتکﺶ
اموال ناموجود يکديگر را ندزدند .ﺑلکه ﺑدان منظور ﺑرﭘاشده است که مﺒادا کسی کوه ٔه امول طﺒقات ثروتمند را
نظر ﺑزند .اگر مردم – ﺑقول »مجاهدين خلﻖ ايران«  » -اصوﻻً و عموما« دزدی ميکردند ثروت طﺒقات
استثمار گر ﺑه ميليونها و ميليارد ها سر نميزد .خود »مجاهدين خلﻖ ايران« ﺑهتر ميدانند که اصل »تقددس
مالکيت خﺼوصی« که مشترک ﺑين کليه مذاهب است توده های مردم را چنان رنجﺒر کرده است که در ﭘای
خرمن مالک از گرسنگی ميمرند و دست ﺑه سوی مشتی گندم دراز نمی کنند.
ِ
همچنين الﺒته اين يا آن دختر فقير و ﺑی خانمان ﺑه عشترتگاه طﺒقات ثروتمند کشيده میشوند ولی کی
منکر صفا ،ﭘاکی ،و وفای
ميتواند ادعا کند که توده زنان زحمتکﺶ ﺑه فساد طﺒقات ثروتمند آلوده اند؟ کی ميتواند
ِ
توده زنان زحمتکﺶ ﺑاشد؟
عجيب از »مجاهدين خلﻖ ايران« که طﺒقات زحمتکﺶ ايران را ﺑا طﺒقات استثمارگر از حيث فساد در
يک رديﻒ ميگذارند!
»مجاهدين خلﻖ ايران« تأسﻒ ميخورند که توده های مردم در اثر فقر» ،ايدههای خودرا ازدست
ميدهند« .ظاهرا ً منظور »مجاهدين خلﻖ ايران« ايدههايی است که طﺒﻖ اعتقاد آنها ﺑناﺑر »فطرت« در نزد
ﺑشر ﺑوديعه گذاشته شده است .ولی چنين ايدههايی وجود ندارد .ايدهها زاييد ٔه زندگی ﺑشر است و ايدههای مسلط
در هر جامعه همانهايی است که »مالکيت خﺼوصی مقدس است« رايج ساخته و در توده ها رسوخ داده اند«.
ايدههايی از اين قﺒيل که »مالکيت خﺼوصی مقدست است«» ،هرکه در اين دنيا رنج ﺑکشد در آن دنيا ناز و
نعمت خواهد ديد«َ »دولت متعلﻖ ﺑهمه طﺒقات استِ» ،شکر نعمت وطيفه ﺑندگان خداست«» ،راز آسمان هميشه
ﺑر ﺑشر ﭘوشيده خواهد ماند« و غيره وغيره ايدههائی است که طﺒقات ستم گر ﺑه جامعه تلقين وتﺤميل کرده اند.
توده های مردم همپای تکامل اجتماعی و در طی مﺒارزات خود ﺑتدريخ اين ايدهها را از دست خواهند داد و
ايدههای نوينی را خواهند ﭘذيرفت .ﭘﺲ ﺑطور کلی »از داست دادن ايدهها« ﺑرای توده زحمتکشان مﺼيﺒتی
نيست .اما اگر منظور »مجاهدين خلﻖ ايران« از عﺒارت فوق اين است که توده ها در اثر فقر خود ﺑه »ايده
فروشی« میافتند اين ادعا اتهامی ﺑر زحمتکشان است .تاريخ انقﻼﺑات عﺼر ما گواه استوار اين امر است که
توده ها روز ﺑروز ﺑيشتر ايدههای نوين را می ﭘذيرند و در راه آنها ﺑه فداکاری های شگفت دست ميزنند .هيچ
نيرويی در جهان نميتواند ﺑا نيروی خلﻖ هائی که ﺑا ايده های انقﻼﺑی ﭘرورده شدهاند ﺑراﺑری کند.
جای تأسﻒ است که ما ﺑايد در ﺑراﺑر گروهی که نام »مجاهدين خلﻖ« دارند و ﺑه جانﺒازی در راه خلﻖ
ﺑرخاسته اند از شايستگی خلﻖ دفاع کنيم.
اما اين دفاع ناشی از اصول معتقدات ماست و ﺑزرگترين نتايج اجتماعی و سياسی از آن ناشی ميشود.
»مجاهدين خلﻖ ايران« که چنين تﺼويری از خلﻖ دارند ناچار ﺑاين نتيجه ميرسند که ﺑايد جرياناتی ﺑرای اين
»گلّه َگرگلفته گمراه« يافت و آنگاه روشن فکران را ﺑرای چوﭘانی عرضه ميدارند.
ولی ما که خلﻖ را آفريننده تاريخ و طﺒق ٔه کارگر را رهﺒر انقﻼﺑات عﺼر خويﺶ ميدانيم ﺑراين عقيده ايم
که آن ستادی که ﺑايد خلﻖ ايران را ﺑسوی آيندهٔ تاﺑناک سوسياليسم رهﺒری کند حزب طﺒقهٔ کارگر است .فقط آن
روشن -فکرانی که ﺑه حزب طﺒقهٔ کارگر می ﭘيوندند و در مکتب وی می آموزند ميتوانند تا آخر انقﻼﺑی ﺑاشند.
»مجاهدين خلﻖ ايران« از تﺼورات خويﺶ نتيجه ميگيرند که مﺒارز ٔه مسلﺤانه کار روشن فکران
است و توده ها ﺑدنﺒال آنها خواهند رفت.
ما از معتقدات خويﺶ نتيجه ميگيريم که ﺑرای مﺒارز ٔه مسلﺤانه ﺑايد قﺒﻼً تود ٔه خلﻖ را آماده کرد.

٧

مﺒارز ٔه مسلﺤانه کار توده خلﻖ است .تا خلﻖ ﺑرای مﺒارز ٔه مسلﺤانه آماده و ﺑسيج نشود اين مﺒارزه ﺑه ﭘيروزی
نخواهد رسيد.
در اينجاست که دو ايدئولوژی  ،دومشی ،در تاکتيک ﺑچشم ميخورد.
اما در مورد »آريستوکراسی کارگری« ،نخست ﺑايد گفت که اين اصطﻼح را لنين هميشه در ﺑاره قشر
فوقانی کارگران کشورهای امپرياليستی ﺑکار ﺑرده است يعنی کشورهايی که ﺑورژوازی انﺤﺼاری آنها سود
حد اکثر ميرﺑايد و قادر است که خرده ريزی از اين سود را ﺑه قشر مﺤدودی از گارگران هديه کند تا آنان از
طﺒق ٔه خويﺶ جدا شوند و ﺑا ﭘيروی از اﭘورتونيسم ،خدمت گزار ﺑورژوازی ﺑاشند .يکی از سخنان لنين در اين
ﺑاره چنين است» :امپراليسم عده معدودی از ملتها )تکيه از توفان است( را که توانگر و ﭘﺶ افتاده اند و
ﺑغارت سراسر جهان مشغول اند از ديگران ممتاز ساخته و ﺑاين طريﻖ ﺑه ﺑورژوازی اين کشورها امکان داده
است که صدر نشينان طﺒق ٔه کارگر اين کشور ها را از قِ َﺒل سو ِد اضافی انﺤﺼاری خويﺶ )امپرياليسم،
سرمايداری انﺤﺼاری است( ﺑخرد«) .سه رساله از لنين  -چاپ توفان ص .(٣١
الﺒته رژيم کودتا نيز از راههای مختلﻒ )مانند سهيم کردن کارگران در سود ويژه کارخانه ،فروش
سهام کارخانه ﺑه کارگران و غيره( ميکوشد که در ﺑين کارگران تفرقه ﺑيفکند و فشری از آنها را ممتاز ساخته
ﺑخدمت خويﺶ در آورد .ولی مسلما ً امکانات اقتﺼاددی او در اين زمينه ﺑسيار مﺤدود است و فقر توده کارگران
را شديد تر خوادهد ساخت  .در هر صورت هيچگاه »کارگر – ﺑمثاﺑهٔ طﺒقهٔ  -رشوه خوار و فاسد نميشود چنانکه
طﺒقهٔ سرمايدار ﺑمثاﺑه طﺒقه هيچگاه ﺑدون رشوه دهی و رشوه ستانی و ﺑدون فساد نميتواند زيست کند.
رژی دﺑره و ﭘويان فقر مطلﻖ کارگران را شرط انقﻼﺑی شدن آنها ميشمرند و ﺑناﺑراين نظر ﺑايد کليه
کارگران و ساير زحمتکشان اروﭘايی را که ﺑنسﺒت خلﻖ های ممالک آسيا و آفريقا و آمريکای ﻻتين دستمزد
ﺑيشتری دريافت ميدارند غير انقﻼﺑی ﺑشمار آورد .اين امر از عدم درک موقعيت تاريخی طﺒق ٔه کارگر ناشی
ميشود .انقﻼﺑی ﺑودن طﺒقه ناشی از مجموعه شرايط زندگی اجتماعی اوست و نه تنها از فقر او .ﺑردگان عهد
ﺑاستان از کارگران عﺼر سرمايه داری ﺑمراتب تهيدست تر ﺑودند .اما هرگز نميتوانستند نقﺶ تاريخی طﺒق ٔه
کارگر را ﺑرعهده داشته ﺑاشند .لنين در ﺑاره کاگران فلزکار روسيه میگفت که آنها ﭘرلترهايی هستند »ﺑا
دستمزدی از ديگران ﺑيشتر ،ﺑا آگاهی از ديگران ﺑاﻻتر ،ﺑا فرهنگی از ديگران فزونتر« ،چنانکه در ﺑاره
کارگران ﭘارچه ﺑافی ميگفت :آنها »از همه عقبمانده تر و از همه کم حقوق تر« اند) .جلد  ٢٣ص.(٢٣٣
»مارکسيسم هرگز چنين نظری اﺑراز نداشته است که راﺑطهای اتوماتيک ميان خﺼلت انقﻼﺑی طﺒق ٔه گارگر و
سطح زندگی او موجود است .درواقع طﺒقهٔ کارگر ﺑاين علت انقﻼﺑيترين طﺒقهٔ جامعه نيست که تنگدست ترين و
ستمکﺶ ترين طﺒقه است .خﺼلت انقﻼﺑی ﭘرلتاريا ﺑه يک سلسله عوامل عينی و ذهنی ديگر نيز واﺑسنته است.
)مجله آلﺒانی امروز(.
نظريه حاکی از ﺑورژوا شدن طﺒق ٔه کارگر  -حتی در کشرهای آسيا و آفريقا و آمريکای ﻻتين ـ را
فانون )نويسنده معروف الجزيره ای( نيز در کتاب »دوزخيان روی زمين« مطرح ساخته که ﺑنوﺑه خود در
انﺤراف ﺑرخی از روشنفکران ايران مﺆثر ﺑوده است.
ﺑهترين جواب رد ﺑراين نظريه همانا اعتﺼاﺑات عظيم اقتﺼادی و سياسی  -ﺑويژه وحشی  -کارگران
در اروﭘا و آمريکا و آسيا و سراسر جهان است .در کشور ما ايران نيز طﺒق ٔه کارگر ﺑار ها اين جواب را ﺑا
خون خود نوشته است.
ميگويند که کارگران »رغﺒت چندانی ﺑه آموزشهای سياسی نشان نميدهند« .در اينجا ﭘای مقايسه ﺑا
روشنفکران در ميان است و شيوه آموزش آنها مﻼک قرار ميگيرد که وقت کافی ،سواد ﻻزم ،جای نسﺒتا ً مرفه
و خاطر نسﺒتا ً فارغ دارند تا ﺑنشينند و چايی ﺑنوشند و کتاﺑی ﺑخوانند و گپی ﺑزنند .ولی ﺑرای کارگران که ﻻ اقل
٨

روزی  ١٠ساعت در کار و در راه هستند ،در اتاق تنﮓ و ﺑهم ريخته و ﭘر هياهوی خويﺶ گوشه دنجی ندارند،
خاطر شان در قيد هزار مﺼيﺒت زندگی است ،ﺑرای درک هر سطر از کتاب ﺑايد ﺑمعز خود فشار ﺑياورند،
آموزش سياسی ﺑاين شکل و ﺑاين آسانی نيست .آموزش سياسی آنها ﺑطور عمده از طريﻖ حوزه حزﺑی و يا
سنديکائی ،از طريﻖ گفتگو های صﺒورانه مکرر و مکرر ميتواند صورت گيرد .نﺒايد آنها را ﺑا شاگردان
کﻼس اشتﺒاه کرد .آنها از روشن فکری که در کناری ايستاده و ﺑه آنها هو ميزند هرگز چيزی نخواهند
آموخت .اما مسلما ً جان و دل خود را ﺑه روشنفکری خواهند سپرد که ﺑا آنها درآميزد و ثاﺑت کند که يار وفادار
و خدمتگزار آنهاست.
الﺒته در شرايط اختناق کنونی ،نزديکی روشنفکران ﺑه کارگران ،در آميختن ﺑا آنها و جلب آنها کار
ﺑسيار دشواری است و زمان و حوصله ﺑسيار ميطلﺒد .ولی دشواری کار نﺒايد ما را از آن رويگران کند و اگر
آموزشی نميدهيم نﺒايد ﺑی اثری خودرا ﺑا ﺑی رعﺒتی کارگران توجيه کنيم.
درواقع ﭘويان ﺑه لزوم آموزش سياسی ﭘرلتاريا معتقد نيست .زيرا که ﺑعقيده او ﭘرلتاريا تسليم فرهنﮓ
ضد انقﻼﺑی هيئت حاکمه است)ص (١۵و »تاهنگامی که خود را فاقد هرگونه قدرت ﺑالفعلی ﺑرای سرنگونی
سلط ٔه دشمن ﺑﺒيند طﺒيعتا ً هيچ کوششی نيز در راه نفی فرهنﮓ مسلط نميتواند داشته ﺑاشد« ) . (١۶ﺑعﺒارت
ديگر :ﭘرولتاريا تا وقتی که قدرت ﺑالفعل ﺑرای سرنگونی سلطه دشمن نداشته ﺑاشد ،يعنی تا وقتی که ارتﺶ
ﭘارتيزانی )يا ﻻاقل گروههای ﭘارتيزانی( نداشته ﺑاشد ،حتی کوششی هم در راه نفی فرهنﮓ مسلط نخواهد کرد.
ﭘويان همين مفهوم را در لﺒاس ديگری چنين ﺑيان ميکند» :او )يعنی ﭘرلتاريا( ﭘﺲ از عزم ﺑه تغيير زيرﺑناست که
عوامل روﺑنايی را ﺑرای ﭘيروزی خود ﺑخدمت ميگيرد .و … ﺑينﺶ اخﻼقی و فرهنگی خاص خود را میﭘذيرد
و شکوفان ميکند« ) .(١۶ﺑعﺒارت ديگر :ﭘرلتاريا فقط ﭘﺲ از آنکه تﺼميم گرفت رواﺑط اجتماعی را دگرگون
کند ،يعنی تﺼميم ﺑه مﺒارز ٔه مسلﺤانه گرفت ،ﺑينﺶ اخﻼقی و فرهنگی ﭘرلتری را خواهد ﭘذيرفت .قﺒل از اين
تﺼميم هيچ گونه آموزش ﭘرلتری از طرف ﭘرولتاريا ﭘذيرفته نخواهد شد.
اگر ﭘويان گفته ﺑود که فقط ﭘﺲ از استفرار حکومت ﭘرلتارياست که فرهنﮓ ﭘرلتری ﺑﺼورت فرهنﮓ
مسط در میآيد حرف صﺤيﺤی ﺑود .اما ﺑﺤث او در اين مسأله نيست .ﺑﺤث او ﺑر سر آنست که چرا ﭘرلتاريا
رغﺒت چندانی ﺑه آموزشهای سياسی نشان نميدهد ،چرا مشتری منﺤط ترين و کثيﻒ ترين آثار اجتماعی
معاصر است ،و جواب ميدهد :زيرا که ﭘرلتاريا فقط ﺑعد از آنکه قدرت ﺑالفعل ﺑرای سرنگونی دشمن داشته
ﺑاشد ،فقط ﺑعد از آنکه ﺑه دگرگون ساختن رواﺑط اجتماعی تﺼميم ﺑگيرد ،فقط آنگاه ﺑينﺶ اخﻼقی وفرهنگی
ﭘرلتری را خواهد ﭘذيرفت .ﭘﺲ در لﺤظه کنونی سخنی هم از آموزش سياسی نميتواند در ميان ﺑاشد .ﺑايد يکﺒاره
در حوزه های حزﺑی و سنديکايی و مﺤافل کارگری را تخته کرد.
ِ
همه ميدانند که شرط انقﻼب آگاهی سياسی است .ﺑدون تئوری انقﻼﺑی تميتوان انقﻼب کرد .ولی ﭘويان
معتقد است که همين طﺒق ٔه کارگری که رغﺒت چندانی ﺑه آموزش سياسی نشان نميدهد ،مشتری منﺤط ترين و
کثيﻒ ترين آثار اجتماعی معاصر است ،ترجيح ميدهد که ﺑَ ّره ای سرﺑراه و عنﺼری ﺑيعﻼقه ﺑمسايل سياسی
ﺑاشد ،در همين وضعيت ،وﺑا همين ناآگاهی ،در اثر معجزه ظهور مﺒارز ٔه مسلﺤانه ،از جای ﺑرخواهد خاست و
انقنﻼب را ﺑه ﭘايان خوادهد رساند و فرهنﮓ خاص خود را خواهد ﭘذيرفت و آنرا شکوفان خواهد ساخت!
درواقع ﭘيان ﺑا اين نظريات خويﺶ وظيفه روشنگری روشن فکران را از دوش آنها ﺑرميدارد.
صغائی معتقد است که» :طرح ﺑرنامه و شعارها نميتواند موجب ﺑرانگيختن جنﺒﺶ زحمتکشان شود
ﺑايد يادگيری های مﺆثر ﺑا دستگاه حاکمه امکان احيای جنﺒﺶ های سياسی و صنعتی )ظاهرا ً :صنفی -توفان(
کارگران و ديگر زحمتکشان را فراهم نمود« )ص.(٢۶
يعنی صغائی نيز کار سياسی در ميان کارگران و زحمتکشان را امری ﺑيهوده تلقی ميکند.
٩

چريک های فدايی خلﻖ ميگويند که آنها ﺑا اعزام گروه صغائی ﺑه سياهکل منتظر ﺑودند که »عمل اين
هسته… در سراسر کشور انعکاس می يافت و ﺑدين ترتيب نقﺶ تﺒليغی و سياسی تعيين کننده ای در رشد
جنﺒﺶ انقﻼﺑی ايران ﺑازی ميکرد« )تﺤليلی از شرايط جامعهٔ ايران ص.(٧
ﺑطور کلی ،روشنفکر انقﻼﺑی که در نظر طرفداران »راه کوﺑا« است آنچنان روشن فکری نيست که آهسته و
متواضعانه در کنار طﺒقهٔ کارگر ميايستد ،در حزب طﺒقهٔ کارگر ﺑا او دوشادوش قدم ﺑرمیدارد و در ناکامی ها
شکست ها و ﭘيروز های او شريک ميشود ،ﺑلکه آنچنان روشن فکری است که لوحه رسالت در يک دست و
سخن ﭘويان که
تفنﮓ معجزه در دست ديگر از آسمان نازل میشود و طﺒق ٔه گارگر را ﺑراه نجات دعوت ميکند.
ِ
ميگويد» :روشن فکر ﭘرلتاريا ﺑايد از طريﻖ قدرت انقﻼﺑی ﺑا تود ٔه طﺒقهٔ خويﺶ تماس ﺑگيرد« ) (١۴معنای
ديگری جز اين ندارد.
اين نکته را ناگفته نﺒايد گذاشت که جانﺒازی های قهرمانان ٔه »چريک های فدايی خلﻖ« و »مجاهدين
خلﻖ ايران« الﺒته ﺑی ثمر نمیماند ولی هدف ﺑﻼ واسطه آنها که ﺑرانگيختن انقﻼب توده است حاصل نشده و
نمیتوانسته است حاصل شود.
لنين در ﺑراﺑر کسانی که دوئل های قهرمانانه« ﺑا نيروهای مسلح دولتی را ﺑاعث ﺑيداری »روح مﺒازه
و دليری در يکايک ما« ميدانستند می نوشت:
»فقط شکلهای جديد حنﺒﺶ تودهای و يا گرايﺶ قشرهای جديد توده ﺑمﺒارز ٔه مستقل خويﺶ روح مﺒارزه
و دليری را در همه ﺑيدار مکند« )مقاله »آوانتوريسم انقﻼﺑی« اوت ،سپتامﺒر » .(١٩٠٢جريان خود ﺑخودی
خشم و غضب فوقالعاده آتشين روشن فکرانی که نميتوانند يا امکان ندارند فعاليت انقﻼﺑی را ﺑا نهضت
کارگری در يک واحد کل ﺑهم ﺑه ﭘيوندند« ﺑرانگيزند ٔه تروريسم است )منتخﺒات ﺑفارسی جلد ا ص .(٣۴٢
لنين در ﭘاسخ کسانی که »تهييج« نهضت کارگری و دادن يک »تکان قوی« ﺑه آن را از طريﻖ ترور
ﻻزم ميشمردند ميگفت:
»مشکل است استدﻻلی را ﺑنظر آورد که آشکار تر از اين خود خويشتن را ﺑاطل کند! ﺑايد ﭘرسﺶ شود
که مگر در زندگی روسيه از اين افتضاحات و ﺑی ترتيﺒی ها آنقدر کم است که ﺑايد وسائل مخﺼوصی ﺑرای
»تهييج« اختراع شود؟ از طرف ديگر ،اگر کسی اصوﻻً تهييچ نميشود و حتی استﺒداد روس هم نميتواند اورا
تهييج کند ،در اين صورت مگر واضح نيست که اين شخﺺ ﺑجنﮓ تن ﺑتن ميان حکومت و مشتی تروريست
نيز ﺑا خونسردی کامل خواهد نگريست؟« )همانجا ص .(٣۴۴
لنين خاطر نشان ميساخت که:
»توده های کارگر از ﭘليدیهای زندگی روس ﺑسيار تهييج میشوند ولی ما نميتوانيم همه آن قظرات و
نهر های هيجان مردم را ،که ﺑميزانی ﺑی اندازه زياد تر از تﺼورات و خياﻻت هم ٔه ما از زندگی روس جاری
است ،ﺑاصطﻼح جمع و متمرکز سازيم ،و حال آنکه ﻻزم است همه آنها را يکجا جمع نمود و از آنها يک
سيل عظيم ﺑوجود آورد« )همانجا ص.(٣۴۴
»هيچ چيز را ،نه حاﻻ و نه در هيچ موقع ديگری ،نيمتوان جايگزين اين کار )يعنی تﺒليغات سياسی
کرد -توفان(« )همانجا ص (٣۴۵
لنين در ﺑاره آموزش توده ها ميگفت:
»آموزش واقعی توده ها هرگز نميتواند از مﺒارز ٔه مستقل سياسی و ﺑويژه انقﻼﺑی خود توده جدا ﺑاشد.
فقط مﺒارزه است که طﺒقهٔ استثمار زده را آموزش ميدهد ،فقط مﺒارزه است که اندازه توانائی اورا ﺑاو مينماياند.
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)تکيه ﺑر کلمات از توفان است( ،افﻖ ديد اورا توسعه می ﺑخشد ،شايستگی اورا افزون ميسازد ،ذهن اورا
روشن ميکند ،اراده اورا آﺑديده ميگرداند« )جلد  ٢٣ص.(٢٣٣
آيا اين رهنمود های لنينی در شرايط امروزی جامع ٔه ما صادق نيست؟ مسلما ً هست.
ﺑطور قطع ﺑايد گفت که طﺒق ٔه کارگرما آن نيست که ﭘويان تﺼور ميکند .تاريخ رژيم کودتا هيچگاه از
اعتﺼاﺑات و تظاهرات کارگری خالی نﺒوده است .کافی است از اعتﺼاب دوازده هزار تاکسيران تهران در
فروردين ،١٣٢٧از ااعتﺼاب کارگران ﺑندر شاهپور در مهر همان سال ،از اعتﺼاب ۴٠هزار کارگر کوره
ﭘزخانه های تهران در خرداد  ، ١٣٣٨از تظاهرات خونين خرداد  ١٣۴٢ﺑا شرکت کارگران ،از تظاهرات
کارخانه چيت جهان در اردیﺑهشت  ،١٣۵٠از اعتﺼاب عمومی رانندگان و کمک رانندگان اتوﺑوس در
شهريور  ،١٣۵١از اعتﺼاب کارگران نفت در تاﺑستان سال جاری ،ياد کنيم و ﺑخاطر داشته ﺑاشيم که طﺒق ٔه
کارگر ايران در ﺑسياری از اين اعتﺼاﺑات و تضاهرات دهها کشته و صدها زندانی و صدها رانده از کار وخانه
و آشيانه داده است .اين اعتﺼاﺑات و تطاهرات مظهر قهرمانی توده هاست و ﺑر اين ادعای روشن فکرانه که
ای سرﺑراه« دل ﺑسته است ﭘشت ﭘا ميزند.
طﺒقهٔ کارگر منﺤط شده و ﺑه »ادامه«زندگی ّ
ﺑره ِ
صغائی ﺑا آنکه عﺒاراتی نظير عﺒارات ﭘويان نثار طﺒقهٔ کارگر نميکند معتقد است که »درحال حاضر
کارگران يعنی مستعد ترين نيروی انقﻼب تودهای در نا اميدی و ﺑی سازمانی ﺑسر ميﺒرند« ،دهقانان هم
»گرچه نيروی انقﻼب مﺤسوب میشوند در آغاز جنﺒﺶ انقﻼﺑی ،تماشاجی خواهند ﺑود« )ص» .(٢٧طﺒق ٔه«
دهقان و مﺤيط روستاهای ايران در حال حاضر آمادگی انقﻼﺑی ندارند« )ص.(٣٧
ﺑار ترﺑيت غلط سياسی
ﭘﺲ يگانه نيروی »ﺑالفعل« جنﺒﺶ انقﻼﺑی» ،روشن فکران جوان« اند که » ِ
گذشته و اشتﺒاهات را ﺑدوش ندارند« )ص .(٢۵در اين ﺑاره ﺑايد يک مقاله در ﺑاره روشنفکران غير حزﺑی
نوشت که در رسانه های گوناگون ،گذشتگان انقﻼﺑی حزب تو ده را انتقاد و نفی ميکنند.
اگر تﺼوير سياه نااميد کننده ای از جامعهٔ ايران وجود داشته ﺑاشد متأسفانه همين است که ﭘويان و
صغائی ترسيم کرده اند :طﺒق ٔه کارگری که منﺤط شده و ﺑرده وار زندگی ميکند و نااميدانه ﺑار ترﺑيت غلط
سياسی گذشته و اشتﺒاهات را ﺑردوش ميکشد ،دهقانانی که آمادگی انقﻼﺑی ندارند … ،و »سلط ٔه مطلﻖ دشمن که
ﺑازتاب خود را در ذهن کارگران ﺑﺼورت ناتوانی مطلﻖ آنان ﺑرای تغيير نظم مستقر ،ﭘيداميکند« )ﭘويان
ص …(١۶فقط يک نيروی »ﺑالفعل انقﻼﺑی« در سراسر ايران سوسو ميزند که روشن فکران اند ،آن هم نه
هم ٔه آنها ﺑلکه ﺑخشی از آنها» ،روشنفکران جوان« که »ﺑار ترﺑيت غلط سياسی گدشته و اشتﺒاهات را ﺑر دوش
ندارند«!
ﭘويان و صغائی ،سرنوشت انقﻼب ايران را ﺑموئی می ﺑندند!
اين ﺑی اعتقادی ﺑه طﺒقهٔ کارگرو جﺒه سائی در ﺑراﺑر روشنفکران در نوشتههای چه گوارا سرچشمه ای
دارد .وی مينويسد:
»ايدئال کارگر آنست که کار داشته ﺑاشد و مزد کاری که انجام ميدهد ﺑطور عادﻻنه ﭘرداخت شود« و
حال آنکه »ايدئال دانشجويان و روشنفکران کم و ﺑيﺶ خﺼلت تجريدی )آﺑستره( دارد .شور آنها در مﺒارزه
ﺑمنظور دفاع از آزادیهای دمکراتيک و يا ﺑرقراری اين آزاديهای دمکراتيک است« )حنﮓ ﭘارتيزانی -جلد ٩
ص.(۴٩
چه گوارا ميخواهد ﺑگويد که کارگر ﺑرای نان خود ميکوشد و روشنفکر ﺑرای آرمان خود .وی در
نظر نمیآورد که هيچ طﺒقه ای و قشری در جامع ٔه ﺑدون واﺑستگی ﺑه »نان« ،ﺑدون تعلﻖ ﺑه شرايط معين توليد
وجود ندارد .روشنفکران نيز  -ﺑدون آنکه ﺑخواهيم تأثير روز افزون گرايﺶ انقﻼﺑی جهان و ايدئولوژی
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مارکسيستی لنينيستی را در آنها ناديده ﺑگيريم  -در مجموع از همين موقعيت خويﺶ دفاع ميکنند ،اگر چه
روشنفکران متعلﻖ ﺑطﺒقات حاکمه و يا در خدمت
شعارهای آنها رنﮓ تجريد داشته ﺑاشد .چرا دانشجويان و
ِ
طﺒقات حاکمه هرگز ﺑدفاع از آزادی ﺑر نميخزند و ﺑلکه هزاران شيوه ﺑرای ﭘامال کردن آن ﺑکارميﺒرند »زيرا
که موقعيت اجتماعی آنها» ،نان« آنها اينطور اقتضا دارد .اين اصل در مورد دانشجويان و روشنفکران خرده
ﺑورژوا نيز در جهت عکﺲ صادق است .ﺑرای آنکه روشن فکران را ﺑخوﺑی ﺑشناسيد آنها را از آسمان اددعا
ﺑزمين ﺑياوريد .اين ﺑمعنای کسرشأن آنها نيست .ﺑآن معنا نيست که روش فکران ايدئال ندارند ،ﺑآن معناست که
اين ايدئال ها که اندازه تقدس آنها را تاريخ معين ميکند زائيد ٔه رايط زمينی هستند نه آسمانی.
اما عالی ترين و مقدس ترين ايدئال دوران ما ايدئال طﺒقهٔ کارگر است ،ايدئال ساختمان جامعهٔ
سوسياليستی ،ايدئال ساختمان جامع ٔه ﺑی طﺒقات کمونيستی .اين ايدئال از شرايط رندگی طﺒق ٔه کارگر ﺑر ميخيزد
نه از تفکر تجريدی روشن فکران .چه گوارا مﺒارزات روزانهٔ طﺒقهٔ کارگر را در راه ﺑاﻻ ﺑردن دستمزد ﺑا
ايدئال او اشتﺒاه ميکند .مﺒارزات در راه ﺑاﻻ ﺑردن دستمزد هر قدر هم قرين موفقيت ﺑاشد هيچگاه رژيم ﺑردگی
مزدوری را از ميان ﺑر نميدارد و طﺒق ٔه کارگر را از صورت ﺑردگان سرمايه داری ﺑيرون نمی آورد .از
ﺑردگی سرمايه داری است نه رنﮓآميزی آن.
اينجهت ايدئال طﺒق ٔه کارگر شکستن نظام
ِ
همين اشتﺒاه در ارزياﺑی طﺒقات است که امثال چگوارا را ﺑه اعتقاد ﺑه رهﺒری روشنفکران ميکشاند.
همه ميدانند که در کشور ما روشن فکران از طﺒقات مختلﻒ و اکثرا ً از خرده ﺑورژوازی ﺑرخاسته اند
و اکثرا ً دارای نشئهٔ انقﻼﺑی اند و چه ﺑسا که نهضت آنها طﻼيه و مژده آور نهضت عظيم خلﻖ است .معذالک
روشنفکر ﭘرلتری اندک است .روشن فکر ﭘرلتری کسی است که مارکسيسم-لنينيسم و انديش ٔه مائوتسه دون را
میﭘذيرد و ﺑا ﭘرلتاريا در می آميزد ،و اين آميزش معنای مشخﺼی دارد که عﺒارتست از ﭘيوستن ﺑه حزب
ﭘرلتاريا ﺑمنظور تأمين رهﺒری طﺒقهٔ کارگر درانقﻼب .نفی لزوم حزب ﭘرلتاريا و انکار رهﺒری طﺒقهٔ کارگر،
ﺑهر عنوان و عﺒارتی که ﺑاشد ،چيز ديگری جز تأييد رهﺒری روشن فکران نيست .و رهﺒری روشن فکران چيز
ديگری جز رهﺒری خرده ﺑورژوازی و ﺑورژوازی نخواهد ﺑود .و چنين رهﺒری نخواهد توانست انقﻼب ايران
را ﺑسر انجام ﺑرساند .فقط حزب ﭘرلتاريا قادر است عموم روشن فکران را در مسير حقيقی انقﻼﺑی نگهدارد و
ﭘيوند آنها را ﺑا تود ٔه کارگر و دهقان استﺤکام ﺑخشد.
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 -٢نفﯽ حزب و ﻋامﻞ آگاه:
رژی دﺑره اعتقاد ﺑه لزوم حزب را »ارتدکسی« و »فرمول مکانيکی« ميخواند و ﺑر آنست که دوران
اين اعتقاد ﺑسر رسيده )ص ٧٨و .(٨٠
»ﺑرای آينده آنچه قاطع است تشکيل کانون نظامی است نه »کانون سياسی« ص.٩٩
»در اکثر کشورهائی که شرايط ﺑرای مﺒارز ٔه مسلﺤانه وجود دارد ،اگر مﺒارز ٔه مسلﺤانه ﺑا کانون
سياسی آغاز شود ،امکان آن هست »کانون« سياسی تﺤقﻖ ﭘذيرد .ﺑرعکﺲ ،اگر مﺒارزه ﺑا »کانون سياسی«
آغاز شود تقريﺒا ً غير ممکن است ﺑه يک کانون نظامی نائل گردد« )ص .(٩٩
فقط مﺒارز ٔه مسلﺤانهٔ توده ها عليه امپرياليسم ميتواند در طول زمان ،ﭘيﺶ آهنگی که توانائی داشته ﺑاشد
خلﻖ هارا ﺑه سوسياليسم رهﺒری کند ،ﺑوجود آورد )ص.(١٠۵
»فيدل کاسرو فقط ميگويد که ﺑدون ﭘيﺶ آهنﮓ ،انقﻼب وجود ندارد .او ميگويد که ﻻزم نيست حتما ً
ﭘيﺶ آهنﮓ ،حزب مارکسيستی-لنينيستی ﺑاشد .او ميگويد :آنهائی که ميخواهند دگرگونی را فراچنﮓ آرند حﻖ
و وظيفه دارند ﺑمثاﺑهٔ ﭘيﺶ آهنگانی که ﺑاين احزاب واﺑستگی ندارند متشکل شوند… هيچ نوع معادلهٔ فيزيکی که
در آن ،حزب مارکسيست-لنينيست مساوی ﺑا ﭘيﺶ آهنﮓ ﺑاشد وجود ندارد« )ص .(٨
اين نظريه ضد مارکسيستی-لنينيستی سالها ﺑوسيل ٔه ﺑرخی از سازمانهای خارج از کشوردر ميان
انقﻼﺑيون ايران ﭘخﺶ شد و زيان های فراوانی را موجب گرديد .امروز نيز که نادرستی نظريهٔ مذکور در
اثرمﺒارزات سازمان توفان و در عمل نشان داده شده است ﺑاز مريدان -سوگند خورده »راه کوﺑا« دست ﺑردار
نيستند و همان کاﻻی وازد ٔه ديرينه را ﺑا ﺑسته ﺑندی های رنگارنﮓ جديد عرضه ميدارند.
وجه مشترک همه گروههای کاستريستی عدم اعتقاد ﺑه لزوم حزب طﺒق ٔه کارگر است .نفرتی که نسﺒت
ﺑه گذشت ٔه حزب طﺒق ٔه کارگر ايران دارند از همين جا سرچشمه ميگيرد .آنها اين گذشته را که ميراث طﺒق ٔه
کارگر و خلﻖ ايران است يکﺒاره ﺑلجن ميکشند .نفی ميکنند تا اينکه گروههای کاستريستی خود روی خويﺶ را
تثﺒيت کرده ﺑاشند .امروز که افکار غلط کاستريستی و گواريستی ﺑويژه در مورد مﺒارز ٔه مسلﺤانه ،در عرصه
جهان ﺑیاعتﺒار شده است ﺑرخی از گروههای کاستريستی ايرانی از اين جهت ﺑانتقاد از خود سرودست شکسته
ای تن در دادهاند ولی در مورد روش نيهيليستی خويﺶ نسﺒت ﺑگذشتهٔ حزب طﺒقهٔ کارگر ايران،هنوز ﺑه عناد
ساﺑﻖ ﺑاقی هستند.
در داخل کشور نيز ﺑسياری از روشن فکران ﺑنظريه نفی لزوم حزب گرويدند و د راينجا انعکاسی از
وضع تشکيﻼتی نهضت نجات ﺑخﺶ خلﻖ فلسطين نيز مﺆثر ﺑود .در اين نهضت متأسفانه هنوز رهﺒری حزب
مارکسيستی-لنينيستی وجود ندارد و گروهها و »جﺒهٔ های« متعددی جدا از هم ﺑه فعاليت مشغول اند ،و اين
يکی از مهمترين نقاط ضعﻒ نهضت مذکور است .ولی همچنانکه روح انقﻼﺑی و ضد امپرياليستی و ضد
صهيونيستی نهضت نجات ﺑخﺶ خلﻖ فلسطين ﺑايران راه يافت اين نقط ٔه ضعﻒ نيز ﺑايران رسيد و از طرف
عدهای از روشن فکران انقﻼﺑی ﭘذيرائی شد.
ما در صدد تﺤليل شرايط خاص کوﺑا ،چگونگی تﺤوﻻت انقﻼب و تﺤوﻻت رهﺒری انقﻼب در آن
کشور نيستيم .اين خود ﺑﺤث جداگانه ای است .منظور ما در اينجا تﺤليل نظرياتی است که ﺑنام »کاستريسم« و
»گواريسم« از انقﻼب کوﺑا ﺑغلط استنتاج شده و ﺑه تعﺒير لنين :نارسائی ها را ﺑدرجه فضيلت ارتقاء داده است.
مطاﺑﻖ اين نظريات:
١٣

عدهای )و ﺑطور عمده روشن فکران( تفنﮓ ﺑرميدارند و ﺑمﺒارز ٔه مسلﺤانه می آغازند .ﺑرنامهٔ عمل و
اينکه ﺑر سرچه موضوعاتی موافقت و يا مخالفت دارند مهم نيست .مهم اين است که همه هوادار »دگرگونی«
اند .کدام دگرگونی؟ ﺑه چه شکل و يا چه دورنما ،مطرح نيست .وجه مشترک آنها عﺒارتست از تفنﮓ که
کامﻼً مشخﺺ است و شوق ﺑه دگرگونی که کامﻼ مهم است .و آنگاه در طی مﺒارزه و در مرحلهٔ ﭘيروزی،
کانون سياسی و يا حزب ﺑوجود خواهد آمد.
شگفتی صاحﺒان اين نظريات در آنجاست که ميخواهند عمل سياسی انجام دهند ولی نيازی ﺑه ﺑرنام ٔه
سياسی و رهﺒری سياسی نمی ﺑينند! شگفت تر اينکه ميگويند مﺒارز ٔه مسلﺤانه ،ﺑخودی خود موجد کانون سياسی
خواهد شد! الﺒته هيچ کانون نظامی نيست که در عين حال کانون سياسی نﺒاشد ،زيرا که هر کانون نظامی ،هر
ستاد ارتﺶ ،هر سرفرماندهی ،ضرورتاً ،ﺑسود يکی از طﺒقات اجتماع عمل ميکند.
ﺑيطرفی سياسی ارتﺶ چيز ديگری جز افسانه »فريﺒند ٔه« ﺑورژوائی نيست .اما اگر منظور از کانون سياسی در
اينجا کانون آنچنان سياستی است که ﺑسود طﺒقات زحمتکﺶ اجتماع عمل کند در آن صورت ايجاد آن ﺑدون
مﺒارزه سياسی طﺒقات زحمتکﺶ ميسر نخواهد شد .و اگر گروه مﺒارز ٔه مسلﺤانه ﺑر اساس مﺒارز ٔه سياسی طﺒقات
سياسی مدافع طﺒقات زحمتکﺶ از
زحمتکﺶ ﺑوجود نيامده و ﺑر اين اساس تکامل نيافته ،ممکن نيست رهﺒری
ِ
خود ﺑيرون دهد.
شگفت تر اينکه ميگويند :از درون مﺒارزهٔ تودهها ﺑر عليه امپرياليسم ،ﭘيﺶ آهنگان توانای سوسياليستی
ﺑيرون خواهند آمد!
همه میدانند که مﺒارزه ﺑر عليه امپرياليسم ،مﺒارزه است که همهٔ طﺒقات دمکراتيک از کارگر تا
ﺑورژوازی ملی در آن شرکت ميجويند .اما مﺒارزه ﺑخاطر سوسياليسم مﺒارز ٔه طﺒقات زحمتکﺶ ﺑرهﺒری
ﭘرلتارياست .اين دو مرحله از مﺒارزه است ،اين دو مرحله از تکامل اجتماعی است .و هيچ گاه مرحل ٔه اول
ﺑخودی خود ﺑمرحلهٔ دوم نخواهد انجاميد .اينجا ﭘای انقﻼب عظيم ﭘرلتری در ميان است و رهﺒری آزموده و
آﺑديده در نﺒردهای طﺒقاتی می طلﺒد .اينجا ﺑايد از ايدئولوژی کهن سال و شناختهٔ ﺑورژوائی ﺑه ايدئولوژی
نوظهور و فرا گرفتنی ﭘرلتری گذر کرد .مﺒارز ٔه مسلﺤانه هيچگاه ﺑخودی خودآموزگار ايدئولوژی ﭘرلتری
نيست .لنين ميگويد:
»سوسياليسم از آن موقع که ﺑقلم تﺒديل شده است ايجاب ميکند که ﺑا آن چون علم رفتار کنند يعنی آن را
مورد مطالعنه قرار دهند« )منتخﺒات ﺑه فارسی جلد  ١قسمت  ١ص.(٢٧٣
ولی حاﻻ گويا »کاستريست ها« و »گواريست ها« معجون معجزاثری کشﻒ کردهاند که سوسياليسم را
يکجا ﺑه خورد کانون نظامی ميدهد و آن را ﺑه کانون سياسی تﺒديل ميکند!
ميهن دوست در دفاع خود توضيح ميدهد که در ايران »گروه ها ﺑا ايدئولوژی های مختلفی هدف
واحدی را دنﺒال ميکنند … ايدئولوژی گروهها دارای ﭘايهٔ مشترکی است که ﺑنظر ما مﺤو کليهٔ اشکال استثمار
است ،يعنی همه ايدئولوژی ها در اين مسأله مشترک اند«.
در اينجا مفهوم ايدئولوژی شناخته نشده است .در جهان ،ﺑطور کلی ،دو ايدئولوژی ﺑيشتر وجود ندارد:
ﭘرلتری و غير ﭘرلتری .ايدئولوژی ﭘرلتری همان است که مارکسيسم-لنينيسم ناميده ميشود .و فقط ايدئولوژی
ﭘرلتری است که ﺑا تکيه ماترياليسم ديالکتيک ،ﺑر افتادن استثمار و جامعهٔ طﺒقاتی را ﭘيﺶﺑينی مينکند و راه آن
را نشان می دهد .گروه هائی که ايدئولوژی های ديگری دارند ميتوانند ﺑا مارکسيستها در مراحل معينی هدفهای
واحدی داشته ﺑاشند مانند سرنگون ساختن رژيم ﷴ رضا شاهی ،استقرار حکومت دمکرات نوين و غيره .و
ضرورت تاريخی ايجاب ميکند که در راه تﺤقﻖ اين هدفها ﺑايکديگر متﺤد گردند .ولی ﺑرای وحدت درمسئله
ﺑرانداختن استثمار ،فقط يک ايدئولوژی ميتواند مﺒنا و راهنما ﺑاشد و آن ايدئولوژی ﭘرلتری است.
١۴

»کاستريست ها« و »گواريست ها« ،و ﺑتقليد آنها ﺑسياری از نمايندگان ﺑورژوازی و خرده
ﺑورژوازی ايران ،کلم ٔه ﭘيﺶ آهنﮓ را فراوان ﺑکار ميﺒرند ولی از مضمون طﺒقاتی تهی ميسازند .هرطﺒقه ای
ﭘيﺶ آهنﮓ دارد .اما آن ﭘيﺶ آهنگانی که ﺑقول کاسترو وظيفه دارند خارج از احزاب مارکسيستی-لنينيستی
متشکل شوند ﭘيﺶ آهنﮓ کدام طﺒقه اند؟ کاسترو جواب میدهد که آنها ﭘيﺶ آهنﮓ اند چون ميخواهند
»دگرگونی را فراچنﮓ آرند«  .ولی ﺑسيارند افراد و طﺒقاتی که هوادار دگرگونی اند .در کشورهای کم رشد،
ﺑورژوازی ملی طرفدار دگرگونی ضدفئودالی و ضد امپرياليستی است .خرده ﺑورژوازی ،عﻼوه ﺑر آن،
هوادار دگرگونی ﺑسود توليد کنندگان کوچک است .دهقانان خواستار دگرگونی ﺑسود مالکيت دهقانی است،
ﭘرلتاريا در تکاﭘوی دگرگونی ﺑسود مالکيت سوسياليستی و ﺑسود ﺑر افتادن طﺒقات است .ﭘيﺶ آهنگان شما در
جستجوی کدام يک از اين دگرگونی ها هستند؟ نمايندگان کدام يک از اين طﺒقات اند؟ نمايندگان طﺒقهٔ کارگر در
سراسر جهان ،از هر کشور و ملت ،ايدئولوژی واحدی دارند که مارکسيسم-لنينيسم است و در همه جا حزﺑی
ﺑا ماهيت واحد تشکيل می دهند :ﺑا ماهيت مارکسيستی-لنينيستی .حزب مارکسيستی-لنينيستی از ﭘيﺶ آهنگان
طﺒق ٔه کارگر تشکيل میشود و مارکسيست-لنينيست نيست کسی که از شرکت در چنين حزﺑی ﺑاز ﺑايستد.
چنانکه ﭘيشتر ﺑيان داشتيم يکی از عوامل که زمين ٔه مساعد ﺑرای اشاع ٔه »کاستريسم« و »گواريسم«
فراهم ساخت فرو غلتيدن ﺑسياری از احزاب کمونيست در رويزيونيسم و اﭘورتونيسم ﺑود .اين گفتار ﭘر مغيز
لنين که ميگويد آنارشيسم غالﺒا ً »يک نوع کيفر در مقﺒل معاصی اﭘورتونيستی جنﺒﺶ کارگری« است )منتخﺒات
جلد ٢قسمت  ٢ص  (۴٢٣در اين مورد نيز صدق کرد.
در ﺑراﺑر آن احزاب کمونيست که ﺑﺼورت احزاب سوسيال دمکرات ،رفرميست ،ضد انقﻼﺑی ،و عامل
ﺑورژوازی در نهضت کارگری و کمونيستی در آمدند انقﻼﺑيون سراسرجهان منجمله آمريکای جنوﺑی حﻖ
داشتند که ﭘرچم عﺼيان ﺑرافراشتند .ولی از نام و ساﺑقهٔ اين احزاب نﺒايد ﺑاشتﺒاه افتاد و آنها را نﺒايد ﺑا احزاب
مارکسيستی-لنينيستی ﺑراﺑر نهاد .وقتی اين تفاوت و تضاد آشکار ديده شد آنگاه در جواب »کاستريسم« و
»گواريسم« ﺑايد گفت :آری ،ﺑرای ﭘيروزی قطعی انقﻼب ،ﺑرای رهروی ﺑسوی سوسياليسم هيچ ﭘيﺶ آهنﮓ
ديگری جز حزب مارکسيستی-لنينيستی وجود ندارد  .هر کانون سياسی ديگری که اين ماهيت را نداشته ﺑاشد
يا ﺑورژوائی و يا خرده ﺑورژوائی است ،دير يا زود ترمز انقﻼب و سنﮓ راه سوسياليستم خواهد شد.
عجيب است که :حزب کمونيست شوروی ،حزب لنين و استالين ،قيام اکتﺒر را ﺑرﭘا کرد ،ارتﺶ
ﭘرافتخار سرخ را ﺑنياد نهاد ،تجاوز چهارده دولت امپرياليستی را کوﺑيد ،جنﮓ عظيم ضد فاشيستی را ﺑه
ﭘيروزی رهنمون کرد،
حزب کمونيست چين از نخستين سالها ﺑه ايجاد ارتﺶ انقﻼﺑی دست زد ،راه ﭘيمائی افسانه وار و جنﮓ
ضد ژاﭘنی و جنﮓ طوﻻنی داخلی را رهﺒری کرد و خلﻖ چند صد ميليونی را ﺑآزادی و سوسياليسم رسانيد،
حزب کار آلﺒانی در آتﺶ جنﮓ ضد فاشيستی قدم ﺑعرصه نهاد ،ارتﺶ تودهای را ﺑوجود آورد ،و سپﺲ خويﺶ را
از فاشيست های ايتاليائی و آلمانی رهانيد،
حزب زحمتکشان ويتنام حماسه جنﮓهای ظفرمند ﺑر ضد اشغالگران فرانسوی ،ژاﭘنی ،آمريکائی را
آفريد،
حزب کار ُکره جنﮓ مقاومت ﺑرضد تجاوز نظامی امپرياليسم آمريکا را ﭘيروزمندانه سازمان داد،
ﺑرخی از احزاب کمونيستی ديگر که امروز ﺑه سرطان رويزيونيسم اﭘورتونيسم گرفتار آمدهاند نيز
سواﺑﻖ درخشانی در رهﺒری جنﮓهای ﭘارتيزانی و توده ای دارند،
ﺑا وجود همهٔ اين ﺑراهين روشنتر از آفتاب ،رژی دﺑره کاستريست مدعی است که » اگر مﺒارزه ﺑا
»کانون سياسی آغاز شود تقريﺒا ً غير ممکن است ﺑيک کانون نظامی نائل گردد«!
١۵

»کاستريستها«» ،گواريست ها« قﺒول دارند که جنﮓ ﭘارتيزانی ،سياسی است .ولی از اينجا نتيجه
نميگيرند که رهﺒری سياسی يعنی حزب ﻻزم است ﺑلکه نتيجه ميگيرند که رهﺒری سياسی ﺑايد ﺑهمان نظاميان
واگذار گردد )رژی دﺑره ص» .(٧٢سياستمداران« خالﺺ و آنهائی که ميخواهند چنين ﺑاقی ﺑمانند تقريﺒا ً يکار
نظاميان« خالﺺ ﺑمراتب ﺑيشتر ﺑکار آن میآيند و هنگامی که آنان
رهﺒری مﺒارز ٔه مسلﺤانه خلﻖ نمی آيند .ولی »
ِ
ﺑجنﮓ ﭘارتيزانی ﺑپردازند و در درون آن ﺑسر ﺑرند در اين صورت »سياستمدار« هم خواهند شد )ص.(٧۵
سر »راه مسالمت آميز« ﺑخواب رفته
اين ضﺤيح است که رهﺒران رويزيونيست و اﭘورتونيستی که َﺑر َ
اند ،نه تقريﺒا ً ﺑلکه تﺤقيقا ،ﺑکار رهﺒری خلﻖ و منجمله مﺒارزهٔ مسلﺤانهٔ او نمی آيند .ولی از اينجا  -چنانکه گفتيم
 نميتوان نتيجه گرفت که جنﮓ ﭘارتيزانی ﺑه رهﺒری سياسی نيازمند نيست و اگر هم هست چنين رهﺒرانیﺑخودی خود از جريان جنﮓ ﺑيرون خواهند آمد.
ترس از حزب و رهﺒری سياسی چنان ﺑر ذهن »کاستريست ها« و »گواريست ها« مستولی است که
حتی انتخاب کميسرهای سياسی را در واحد های ﭘارتيزانی زيانمند ميشمرند و معتقد اند که ﺑا عث جلوگيری از
رشد و تکامل کارهای نظامی خواهد شد )دﺑره ص .(٧۵
اين ترس در واقع فقط از حزب و رهﺒری سياسی نيست ﺑلکه از هر مسأله حاد سياسی است .هنگامی
که چه گوارا ﺑا گروهی از ﭘارتيزان ها ﺑه کوههای ﺑليوی در دنﺒال مﺒارز ٔه ﭘارتيزانی رفت نمايند ٔه جناح
ﺑاصطﻼح چﭗ حزﺑی ﺑوليوی ﺑرای همکاری نزد او آمد .چه گوارا ﭘذيرفت ولی ﺑشرط آنکه :چون ما در اينجا
سازمان سياسی نداريم مناظره ﺑر سر مسائل مورد اختﻼف ،در زمينهٔ ملی و ﺑين المللی ،کنار گذاشته شود.
)يادداشتهای ﺑليوی روز  ١۶ژانويه  .(١٩۶٧چنين ﺑود ﺑرخورد چه گوارا ﺑه مسائل سياسی کشوری که
ميخواست در آنجا انقﻼب کند! نه حزب سياسی و نه مسأله سياسی! فقط شور و شوق ﺑه دگرگونی!
چنين ﺑرخوردی را شايد شاعرانه و عاشقانه و يا اِشراقی ﺑتوان دانست ولی سياسی و واقع ﺑينانه
نميتوان شمرد تا چه رسد ﺑه مارکسيستی-لنينيستی.
در اينجا ذکر اين معترضه ﺑيهوده نيست که  :در نﺒرد عظيم ميان مارکسيسم-لنينيسم و روزيزيونيسم،
در سالهايی که هنوز حزب کوﺑا صريﺤا ً در کنار رويزيونيست های خروشچفی قرار نگرفته ﺑود ،فيدل کاسترو
ميگفت :ما در اين نﺒرد ايدئولوژيک ﺑينالمللی شرکت نميجوئيم .ما ﺑيطرفيم .ولی واضح است که وقتی که نﺒرد
درگير شده است هرکﺲ ﺑسود مارکسيسم-لنينيسم موضع نگيرد ﺑسود رويزيونيسم موضع گرفته است .لنين
کﺒير می آموخت:
»يا ايدئولوژی ﺑورژوازی يا ايدئولوژی سوسياليستی  .در انيجا حد وسطی وجود ندارد… هرگونه
کاهﺶ از اهميت ايدئولوژی سوسياليستی و هرگونه دوری از آن ﺑخودی خود ﺑمعنی تقويت ايدئولوژی
ﺑورژوازی حاکم است) «.منتخﺒات  -جلد اول قسمت اول ض .(٢٩٢
»کاستريست ها« و »گواريست ها« در درون گروههای ﭘارتيزانی نيز همين »ﺑيطرفی« ايدئولوژيک
را توجيه ميکنند که عمﻼً ﺑمعنای طرف گيری از ايدئولوژی ﺑورژوائی حاکم است.
چه گوارا ميگويد:
»ارتﺶ ﭘارتيزانی از نظر ايدئولوژی ﭘرولتری است و طرز تفکرش همانند يک طﺒقهٔ ﺑيچيز است« )از
نام ٔه کچه گوارا که در کتاب رژی دﺑره نقل شده است ص.(۶۴
نخست ﺑايد گفت که هر طﺒق ٔه ﺑيچيزی ﭘرلتر نيست .دهقانان تهيدست ﺑيچيز اند ولی ﭘرلتر نيستند .ثانيا ً
اگر چه ايدئولوژی مارکسيستی-لنينيستی متعلﻖ ﺑه ﭘرلتاريا است ولی از جنﺒﺶ خود ﺑخو ِد او ناشی نمی گردد.
ﺑلکه ﺑمثاﺑهٔ علم ﺑوسيلهٔ او فراگرفته ميشود.
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ما گفتيم آگاهی سوسيال دمکراتيک در کارگران اصوﻻً نميتوانست وجود داشته ﺑاشد .اين آگاهی را فقط
از خارج ممکن ﺑود وارد کرد .تاريخ تمام کشورها گواهی ميدهد که طﺒق ٔه کارگر ﺑا قوای خود منﺤﺼرا ً ميتواند
آگاهی ترديونيستی حاصل نمايد ،يعنی اعتقاد حاصل کند که ﺑايد تشکيل اتﺤاديه ﺑدهد ،ﺑرضد کارفرمايان مﺒارزه
کند و دولت را مجﺒور ﺑه صدور قوانينی ﺑنمايد که ﺑرای گارگران ﻻزم است و غيره .ولی آموزش سوسياليسم
از آن تئوریهای فلسفی ،تاريخی و اقتﺼادی نشو نما يافته است که نمايندگان دانشور طﺒقات دارا و روشن
فکران تتﺒع نموده اند .خود مارکﺲ و انگلﺲ موجدين سوسيالسم علمی معاصر نيز از لﺤاظ موقعيت اجتماعی
خود در زمر ٔه روشن فکران ﺑورژوازی ﺑودند«) .منتخﺒات -جلد اول قسمت اول ص .(٢٧٨
حتی ﭘﺲ از ﭘيروزی انقﻼب سوسياليستی و استقرار ديکتاتوری ﭘرلتاريا سالها مﺒارز ٔه ﻻزم است تا
طﺒق ٔه کارگر در مجموع ٔه خود ﺑه آگاهی سوسياليستی ﺑرسد .اين آگاهی  -ﺑمقياس طﺒقه  -جز از طريﻖ کار مدام
ايدئولوژيک وساختمان زيرﺑنا و روﺑنای سوسياليستی حاصل نخواهد شد.
اما چه گوارا مدعی است که ارتﺶ ﭘارتيزانی که از اعضاء طﺒقات و قشرهای مختلﻒ کارگران،
دهقانان ،خرده ﺑورژوازی شهری و روشن فکران تشکيل شده اصوﻻً ﺑرخوردار از ايدئولوژی ﭘرلتری است.
چرا؟ زيرا که در کوه و در شرايط سخت ﺑسر ميﺒرد! همين!
درک ايدئولوژی ﭘرلتری سرچشمه ميگيرد ،چنين
اين ادعا از ﺑرخورد غير طﺒقاتی ﺑمسائل و از عدم
ِ
تﺤليلهای نادرستی است که نزد »کاستريست ها« و »گواريست ها« ﺑه نفی لزوم حزب ميانجامد.
رفيﻖ انورخوجه در گزارش ﺑه کنگره ششم حزب کار آلﺒانی ميگويد:
»تاريخ ثاﺑت کرده است که طﺒقهٔ کارگر ،در هر شرايطی که زندگی و فعاليت داشته ﺑاشد ،ﺑدون حزب
خويﺶ نميتواند ﺑه آگاهی طﺒقه نائل آيد«.
نفی لزوم حزب طﺒقهٔ کارگر ﺑمعنای مﺤروم ساختن اين طﺒقه از آگاهی طﺒقاتی است.
نفی لزوم حزب در نزد »چريک های فدايی خلﻖ« نيز ديده ميشود .آنان ﺑرای اينکه کار خود را آسان گردانند
نخست ﺑه مﺒتذل ساختن نظريات مارکسيستی-لنينيستی در ﺑاره حزب ﭘرداخته آنها را ﺑا تُرهات رويزيونيستی
درهم می آميزند و آنگاه در زمين هموار ﺑه تاخت و تاز ميپردازند .ﭘويان ﺑيان عقيدهٔ مارکسيست ها لنينيست ها
را در مورد تشکيل حزب اينطور خﻼصه ميکند:
»مطالعه ،ﺑاضافه حد اقل سازمان ،ﺑدون هيچ تﻼش انقﻼﺑی ﺑرای رشد آن ،ﺑاضافه لﺤظهٔ مناسب،
مساوی حزب طﺒق ٔه کارگر .و حزب طﺒق ٔه کاگر ﺑاضاف ٔه شرايط مطلوب ،مساوی انقﻼب« )ص.(٢٧
آيا اينست حزب طﺒق ٔه کارگر؟ آيا آن حزب طﺒق ٔه کارگری که در روسيه ﺑا رهﺒرز انقﻼب کﺒير
سوسياليستی اکتﺒر جريان تاريخ را عوض کرد ،آيا آن حزب طﺒقهٔ کاگری که در چين صدها ميليون انسان اسير
را آزادی و سوسياليسم ﺑخشيد ،آيا آن حزب طﺒقهٔ کارگری که عقبمانده ترين کشور اروﭘا را در آلﺒانی
ﺑﺼورت کشور شکوفان سوسياليستی در آورد ﺑهمين شيوه ،از راه »مطالعـه«» ،ﺑا حد اقل سازمان« »ﺑدون
ايط مطلوب ﺑوجود آمد و ﺑه ﭘيروزی رسيد؟ کدام حزب
هيچ تﻼش انقﻼﺑی« ،و فقط ﺑه طفيل لﺤظه مناسب و شر ِ
طﺒقهٔ کارگر را ميشناسيد که تاريخ او سرشار از نﺒرد ايدئولوژيک ،تﻼش غول آسا ﺑرای ايجاد و تﺤکيم و
توسعهٔ سازمان خويﺶ ،جانﺒازی های ﺑيدريغ در راه خلﻖ نﺒاشد؟
الﺒته چنين حزﺑی از امروز تا فردا ساخته نميشود .تاسيﺲ چنين حزﺑی ﺑآسانی تشکيل يک گرو ٔه
ﭘارتيزانی نيست ،ايدئولوژی ﭘرلتری را فرا گرفتن ،در شرايطی که سﮓهای شکاری ﭘليﺲ از هرسو در کمين
اند ﺑا طﺒقهٔ کارگر تماس يافتن ،در زير سايهٔ سرنيزه تشکيﻼت دادن ،نفر ﺑه نفر دستچين کردن ،گرفتار شدن،
شکست خوردن ،دوﺑاره ﺑرخاستن ،دوﺑاره شکست خوردن ،دوﺑاره همان کوشﺶ را از نو آغاز کردن ،انواع
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شيوههای مﺒارزه را آزمودن ،کار را ﺑه شيوه عالی مﺒارزه يعنی مﺒارز ٔه مسلح کشاندن ،مﺒارز ٔه مسلح را ﺑه
انقﻼب رهنمون شدن ،تﻼش عظيمی است که حتی تﺼورش ﺑرای ﺑعضیها سرگيجه می آورد .ولی اين است
سير ﭘيدايﺶ و تکامل حزب طﺒقهٔ کارگر ،نه آنکه ﭘويان تﺼور ميکند .مارکسيست-لنينيست ها تمام نيروی خود
را در راه چنين حزﺑی ﺑکار ميﺒرند و ايمان دارند که سرانجام ﭘيروز خواهند شد.
چندان چوصﺒا ﺑر تو گمارم دم همت

کز غنچه گل خرم و خندان ﺑدرآئی

الﺒته مارکسيست-لنينيست ها شيفته راه دور نيستند .ولی حز اين ،راه ديگری ﺑرای وصول ﺑمقﺼود
وجود ندارد.
لنين در نخستين سال قرن ﺑيستم ،اگرچه سقوط تزاريسم را ﺑعلت رويداد »انفجارهای خود ﺑخود و يا
ﺑﺤران های سياسی غيرمنتظر« ناممکن نميشمرد اضافه ميکرد که:
»هيچ حزب سياسی که دستخوش آوانتوريسم نﺒاشد نميتواند فعاليت خويﺶ را ﺑر حساب اين انفجارها و
ﺑﺤران ها ﺑنياد نهد .ما ﺑايد ﺑراه خود روان ﺑاشيم و ﺑیوقفه ﺑه کار منظم خود ﺑپردازيم ،و هرچه امور غير
منتظر را کمتر ﺑﺤساب ﺑياوريم ﺑيشتر احتمال ميرود که از هيچيک از »دگرگونی های تاريخ« غافلگير نشويم.
)جلد ۵ص.(١٢
ﺑديهی است که گفتار لنين ﺑمعنای عدم استفاده از لﺤظهٔ مناسب شرايط مطلوب نيست .ﺑلکه کار منظم انقﻼﺑی
يکی از عوامل فراخواندن لﺤظهٔ مناسب و فراهم آوردن شرايط مطلوب ،و شرط ﻻزم استفاده از آنهاست.
مارکسيست-لنينيست ها معتقد نيستند که در هر لﺤظهای و در هر شرايطی ميتوان انقﻼب کرد ولی ﺑر آنند که
در هر لﺤظهای و در هر شرايطی ميتوان و ﺑايد ﺑرای تدارک شرايط انقﻼب مﺒارزه کرد .از هيچ شکل مﺒارزه
نﺒايد روگردان ﺑود ،استفاده از هيچ امکان قانونی و رفرم های عوام فريﺒانهٔ رژيم های ارتجاعی را نﺒايد از
دست نهاد .ولی در همه سال ﺑايد دانست و ﺑه زحمتکشان ﺑايد فهماند که قانونيت ﺑورژوازی ﺑرای ما کمترين
ارزشی ندارد و استفاده انقﻼﺑی از رفرم ها ﺑرای ما فقط دستاويزی است ﺑرای نزديکتر شدن ﺑه انقﻼب .زيرا
که فقط انقﻼب ﺑرهﺒری طﺒقهٔ کارگر ،فقط سرنگونی قهرآميز هيئت حاکمه ميتواند ﺑرای طﺒقات زحمتکﺶ آزادی
و رهائی ﺑياورد.
ممکن است احزاب رويزيونيست را ﺑرخ ما ﺑکشند که ﺑدريوز ٔه رفرم ها نشستهاند و در انتظار کرسی
های ﭘارلمانی ﺑه خميازه مشغول اند .ولی ديگر ﭘﺲ از اين نﺒرد عظيم ايدئولوژيک که در عرصه گيتی در
گرفت کسی نيست که احزاب رويزيونيست را ﺑا احزاب مارکسيست-لنينيست يکسان ﺑگيرد .وجود احزاب
رويزيونيست نه فقط نافی لزوم طﺒقهٔ کارگر نيست ﺑلکه آن را ﭘيﺶ از ﭘيﺶ تأکيد ميکند .نمونهٔ منفی آنها
آموزگار ما در اينجاد نمون ٔه مثﺒت است.
واقعيت آنست که آنچه ﭘويان را از تشکيﻼت حزﺑی ميرماند ﺑغرنجی و دشواری کار آنست .وی
مينويسد:
»چه چيز ميتواند موفقيت ﭘنهانکاری را تضمين کند؟… چه چيز قادر است چنان چتر دفاعی ای ﺑرکل
سازمان ﺑگشايد که اشتﺒاه فرد  -چيزی که همواره ﺑايد انتظار آن را داشت  -سازمان را دچار تﻼشی نسازد؟«
)صفﺤات  ٣٠و .(٣٢
نخست ﺑايد گفت که اشتﺒاه يا ضعﻒ اين يا آن فرد در هيچيک از اشکال مﺒارزه منتفی نيست و حتی گاه
ممکن است موقتا ً ضرﺑهٔ هﻼکت ﺑار ﺑر مﺒارزان وارد آورد .تجرﺑهٔ خود »چريک های فدايی خلﻖ« مﺆيد اين
حقيقت است .ﭘﺲ کار سازمانی را نميتوان ﺑاحتمال اشتﺒاه يا ضعﻒ اين و آن منتفی ساخت .ثانيا ً موفقيت
انقﻼﺑيون را نه تنها در امر ﭘنهانکاری ﺑلکه در امر مﺒارز ٔه مسلﺤانه  -و ﺑطور کلی و در هم ٔه شکلهای
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مﺒارزات انقﻼﺑی  -فقط کاردانی آنها ميتواند تضمين کند .هيچ تضمين ديگری در کار نيست .و کسی که ﺑقدرت
سازمان ﭘديری و فداکاری طﺒق ٔه کارگر ايمان دارد چگونه ممکن است اميدی ﺑه موفقيت حزب طﺒق ٔه کارگر در
سازماندهی امر ﭘنهانکاری تشکيﻼتی نداشته ﺑاشد؟
اما ﭘويان چون اميدی ﺑچنين موفقيتی ندارد ﺑاين نتيجه ميرسد که قﺒﻼً ﺑايد يک »چتر دغاعی« ﺑوجود آورد و
سپﺲ ﺑه ايجاد سازمان دست زد .او ميگويد:
»وحدت سازمانی عناصر سازمانی )!( مارکسيست-لنينيست که سازمان واحد سياسی ﭘرلتاريا را
ﺑوجود می آورد در شرايطی صورت ميگيرد که اِعما ِل قدرت انقﻼﺑی در ﭘروس ٔه زمان ﺑنقط ٔه خود رسيده
ﺑاشد«)ص) (٢٢شايد منظور »نقطهٔ اوج خود« ﺑاشد(.
در اينجا ﭘويان ﺑه دُور تسلسل دچار شده است .فکر کنيد که آن »چتر دفاعی«که ميتواند سازمان
مارکسيست-لنينيست ها را از خطر دستﺒرد ﭘليﺲ مﺼون ﺑدارد و ﺑر »کل سازمان« گشاده ﺑاشد چقدر نيرومند
و گسترده ﺑايد ﺑاشد .آيا چنين »چتر دفاعی« را ميتوان ﺑدون سازمان سياسی ﺑوجود آورد؟ اعضاء متشکل ٔه اين
»چتر« کيانند؟ ﺑرنامه آنها چيست؟ ﺑا چه مشيی توانسته اند چنين ﭘايگاهی در توده ﺑدست آورند؟ ماهيت سياسی
اين چتر چيست؟ ﭘرلتری است يا همه خلقی؟ اگر ﭘرلتری نيست چه تضمينی وجود دارد که سازمان نوﭘای
ﭘرلتری را در زير حمايت خود گيرد؟
اينها سوال هايی است که يقينا ً ﺑی جواب ميماند و يا ﭘاسخهای متناقﺾ دريافت ميدارد.
عجيب است که ﭘويان که جزو ٔه خويﺶ را در »رد تئوری ﺑقاء« نگاشته جريان »وحدت ﭘيﺶ آهنگان
ﭘرلتاريا ،گروهها و سازمان های مارکسيست-لنينيست« را اينطور مطرح ميسازد:
»اعمال قدرت انقﻼﺑی ،سلطه ﭘليﺲ را خشونت ﺑارتر ميکند… تﺤت اين شرايط است که نيروهای
انقﻼﺑی و در راس آنان عناصر مارکسيست-لنينيست ،ﺑرای ﺑقاءخويﺶ ،ﺑرای اينکه ﺑتوانند ضرﺑهها را تﺤمل
کنند و از هم نپاشند ،ﺑيکديگر نزديک ميشوند« )ص (٢١يعنی انگيز ٔه ايجاد حزب مارکسيست-لنينيست ،در نزد
گروههائی که مخالﻒ »تئوری ﺑقاء« هستند ،همانا توسل ﺑه »ﺑقاء خويﺶ« است!
طرحی که صغائی )از چريک های فدايی خلﻖ( و مينهن دوست و ﷴ ﺑازرگانی )از »مجاهدين خلﻖ
ايران«( ﺑدست ميدهند از حيث سرگشتگی در مسئله حزب ﺑا طرح ﭘويان همانند است.
ﷴ ﺑازرگانی در ﭘايان دفاع خود در داد گاه ميگويد:
سرﺑی است .جنﮓ چريکی شده است .اين
دای خطيﺒانی گوش ميدهد که کﻼمشان ُ
»خلﻖ صرفا ً ﺑه نِ ِ
جنﮓ در شهر ها و ﺑا تﺤرک کافی ادامه دارد و ايجاد ﭘايگاه سياسی خواهد کرد«.
ميهن دوست در دفاع خود ميگويد:
ت عملياتشان و تشديد مسئل ٔه
»اين گروهها و گروههای ديگر )مسلح( از درون رشد می ياﺑند و ﺑا وسع ِ
روانی و جنﮓ شهری ﺑجايی که هدفﺶ ﺑسيج است ميرسد و مردم آماده میشوند ﺑرای ﭘيوستن ،و آن زمان است
که حزب ﺑمفهوم انقﻼﺑی ﺑوجود می آيد«.
ﺑعقيده صغائی اولين قدم در راه »تدارک انقﻼب« عﺒارتست از »تشکيل گروهها يا هسته های انقﻼﺑی،
يعنی سلولهای سياسی-نظامی« )ص.(٣۴
»در تشکيل و ايجاد اين واحد ها در قدم اول يک ﺑرنام ٔه سياسی-نظامی ﺑايد ﺑموقع اجراء در آيد« )ص
.(٣۴
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»تشکيل گروه يا سازمانی که مدت مديدی زندگی سياسی و سازمانی را گذرانده و در مراحل معينی در
صدد تدارک نظامی ﺑر میآيد ﺑهيچ وجه موفقيت آميز نخواهد ﺑود« )ص.(٣۴
»ﺑرنامه ای که هسته ﺑمورد اجراء ميگذارد ﺑايد ﺑطور جدی مﺒتنی ﺑر نيرو و امکان خودش ﺑاشد.
ممکن است کار از مرحلهٔ خيلی اﺑتدائی آغاز شده و هستهٔ نظامی قادر نﺒاشد ضرﺑات ﺑاارزشی ﺑدستگاه حاکمه
وارد آورد .اما فعاليتهای کوچک و مﺤدود ﺑه هسته امکان ميدهد که زنده ﺑماند و ﺑتدريج امکان خود را
افزايﺶ دهد« )ص.(٣۴
»هسته انقﻼﺑی ﺑايد تئوری انقﻼﺑی داشته ﺑاشد« )ص .(٣۵
»هرکﺲ در خود آن توانائی و فداکاری را سراغ دارد که در تدارک انقﻼب شرکت کند ميتواند دست
ﺑه ايجاد هستهٔ سياسی و نظامی ﺑزند و همفکران خود را در آن متشکل کند« )ص .(٣۵اين هسته ها ميتواند
فعاليتهای صنفی و عمومی را در کارخانه ها ،مدارس و دانشگاهها و ديگر صفوف دامن زدن  ،و در جهات
خاص و ﺑسود تدارک انقﻼﺑی ﺑﺤرکت در آورند« )ص.(٣۵
»ايجاد هسته های انقﻼﺑی تدارک جنﺒﺶ مسلﺤان ٔه عمومی است و ﺑايجاد يک جريان سياسی انقﻼﺑی و
يک نيروی نظامی ﺑا قدرت منتهی ميگردد«)ص .(٣۵
»افراد انقﻼﺑی که مجﺒور ﺑه خروج از کشور شده و ﺑا ايمان انقﻼﺑی ،زندگی خود را وقﻒ تدارک
انقﻼب کردهاند وظيفه دارند در اولين فرصت مراکز تدارک انقﻼب را در مساعدترين سرزمين ها تشکيل دهند.
عدهای از اين افراد ﺑايد نيروی خود را صرف هم آهنﮓ ساختن هسته های انقﻼﺑی در داخل کشور ﺑکنند و در
صورت امکان مستقيما ً ﺑرای تشليل هسته های انقﻼﺑی در داخل کشور اقدام کنند« )ص.(٣۶
»مادامی که چنين مراکزی مستقل از سازمان های قديمی سياسی در خارج از کشور تشکيل نشود،
هسته های انقﻼﺑی از تﺒديل شدن ﺑه يک جريان واحد و وسيع مﺤروم خواهند ماند« )ص .(٣۶
»هسته های انقﻼﺑی در کشور جز از انتشارات ﺑسيار مﺤدود داخلی و آن هم ﺑندرت استفاده نخواهند
کرد« )ص.(٣۶
ﺑموازات اينها ،در خارج از ايران نيز انقﻼﺑيون مشغول تدارک انقﻼب اند» .ﺑا تشکيل هسته های
انقﻼﺑی يعنی گروههای سياسی -نظامی ،سياسی -صنفی و مراکز رهﺒری و تدارک در خارج از کشور عمﻼً
تدارک مرحلهٔ اول ﭘايان يافته است« و مرحلهٔ ﺑعدی عﺒارتست از گسترش مﺒارز ٔه مسلﺤانه در داخل کشور و
ِ
»ايجادرهﺒری سياسی جامعه« که »مرکز رهﺒری انقﻼﺑی ﺑرای جنﺒﺶ است« )ص.(٣۶
نخست در نظر ﺑگيريد که اين طرح طوﻻنی و ﺑخرنج ،هيچ سازمانی ﺑرای اجرای خود ندارد .چگونه
انقﻼﺑی واقعﺑين طرحی ﺑدهد که هيچ سازمانی ﺑعنوان ضامن اجراء در ﭘشت سر آن نﺒاشد؟
ممکن است
ِ
ظاهر اين است که هرگروهی ﺑايد ﺑرنامهٔ سياسی-نظامی داشته ﺑاشد .ولی چگونه ﺑرنامه ای؟ ﺑرنامهٔ
مارکسيستی-لنينيستی يا دمکراتيک ﺑورژوائی؟ اگر اين ﺑرنامه يکسان است چرا گروهها از روز نخست ﺑر ِگرد
ﺑرنامه واحد متﺤد نميشوند؟ و اگر اين ﺑرنامهها ﺑا هم مخالﻒ و متضاد است از چه طريﻖ و در طی چه
جريانی ،ﺑراثر کدام مﺒارزهٔ ايدئولوژيک ﺑه ﺑرنامه واحد خواهد انجاميد؟
اين نيروهای ﭘراکنده که عمليات نظاميشان هيچ گونه هم آهنگی ﺑا يکديگر ندارد چگونه از زير
ضرﺑات متمرکز ارتﺶ و ژاندارمری و ﭘليﺲ جان ﺑدر خواهند ﺑرد؟
ميگويند» :افراد انقﻼﺑی که مجﺒور ﺑه خروج از کشور شده اند« مراکزی در خارج از کشور تشکيل
خواهند داد که هسته های انقﻼﺑی داخل کشور را ﺑيک جريان واحد و وسيع تﺒديل خواهد کرد .و تا وقتی که
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چنين مراکزی تشکيل نشده »هسته های انقﻼﺑی از تﺒديل شدن ﺑه يک جريان وسيع و واحد مﺤروم خواهند
ماند« .چرا؟ چرا کسانی که نــــه ﺑنا ﺑر مأموريت خاص ﺑلکه تﺼادفا ً و ﺑرحسب اجﺒار ﺑه خارج از ايران
میروند صﻼحيت تدارک وحدت گروهها را دارند ولی کسانی که در داخل ايران ﺑفعاليت مشغول اند فاقد چنين
صﻼحيتی اند؟ اگر مﻼحظه مخفی کاری و گريز از نفوذ ﭘليﺲ است ،ﺑايد گفت که وحدت رهﺒری ﺑاﻻخره در
داخل کشور صورت ميگيرد و ﺑه چند تنی که در خارج اند مﺤدود نميماند ،و آنگاه تمام خطرات متﺼور در
جای خود ﺑاقی خواهد ﺑود.
طرح صغائی ترکيﺒی است از نتيجهگيری های اشتﺒاه آميز از انقﻼب کوﺑا و از نهضت نجات ﺑخﺶ
خلﻖ های فلسطين ،ﺑويژه از لﺤاظ دستور تفرقه ﺑه نهضت اخير شﺒيه است.
مسعود احمدزاده در نفی لزوم حزب و مﺒارز ٔه تئوريک صريحتر از ﭘويان و صغائی است .وی
ميگويد:
»ما در تاريخ تجرﺑيات انقﻼﺑی و نهضت کمونيستی ﺑينالمللی قرن اخير اساسا ً ﺑا سه نوع مﺒارزه
روﺑرو هستيم :ايدئولوژيک ،اقتﺼادی ،سياسی .اگر توالی تاريخی اين تجرﺑيات را در نظر ﺑگيريم نيک میﺑينيم
که چگونه ﺑنﺤو روز افزونی از نقﺶ مﺒارز ٔه تئوريک و اقتﺼادی کاسته شده و مﺒارز ٔه سياسی ﺑيﺶ از ﭘيﺶ ﺑر
کل مﺒارز ٔه انقﻼﺑی سيطره يافته« )ص .(٩۵
اين سخن ﺑقدری از واقعيت زمان ما دور است که ﺑسخن اصﺤاب کهﻒ ميماند .عجيب است که کسی
در روزگار ما زندگی کند و ﭘردامنه ترين نﺒرد ايدئولوژيک ،نﺒرد ميان مارکسيسم-لنينيسم و رويزيونيسم را در
عرصهٔ جهان نﺒيند .آنچه نخستين کشور سوسياليستی گيتی ،کشور انقﻼب کﺒير اکتﺒر ،مهد ﭘر افتخار ﺑلشويسم را
ﺑه کشور سوسيال امپرياليستی ﺑدل کرد انﺤراف ايدئولوژيک ﺑود .آنچه اکثر احزاب کمونيست و کارگری جهان
را ﺑﺼورت احزاب اﭘورتونيست و عامل ﺑورژوازی تنزل داد انﺤراف ايدئولوژيک ﺑود .نﺒرد عظيمی که ﺑا
ﭘيشگامی حزب کمونيست چين و آلﺒانی ﺑر سر مسايل ايدئولوژيک و ﺑمنظور کوﺑيدن رويزيونيسم خروشچفی
در گرفت از لﺤاظ دامن ٔه خود درتاريخ ساﺑقه نداشته است .انقﻼب کﺒير فرهنگی ﭘرلتری در چين تودهای در
درجه اول انقﻼب ايدئولوژيک ﺑود که ﭘيروزی انديشه مائوتسه دون را تأمين کرد .نهضت ﺑزرگ »انقﻼﺑی
کردن« در آلﺒانی نهضتی است ﺑرای ريشهکن ساختن ايدئولوژی ﺑورژوائی در کليهٔ روﺑنای اجتماعی و ﺑويژه
در زمينه فرهنﮓ و هنر .اما احمدزاده مدعی است که نقﺶ مﺒارز ٔه تئوريک روزﺑروز رو ﺑکاهﺶ است! اين
قضاوت از ﺑيخﺒری تئوريک سرچشمه ميگيرد و تقليدی از نظريات رهﺒران کوﺑاست.
احمد زاده مدعی است که امروزه» :دشواری کار نه در تهي ٔه ﺑرنام ٔه انقﻼب ،تعيين اهداف انقﻼب،
شناخت نيروهای انقﻼب ،ﺑلکه در تعيين طرق و وسائلی قرار دارد که ﺑايد ﺑکار گرفته شوند تا انقﻼب را ﺑه
ﭘيروزی ﺑرسانند« )ص .(٩٧
ﺑاين طريﻖ احمد زاده کار تهيهٔ ﺑرنامه ،تعيين اهداف انقﻼب ،شناخت نيروهای انقﻼب و ضد انقﻼب را
آسان ميگيرد و مسأله ای حل شده می ﭘندارد .او در آغاز همين کتاب ﺑه »ﺑررسی شرايط کنونی اقتﺼادی ،
اجتماعی و مسئلهٔ مرحلهٔ انقﻼب »ﭘرداخته و گويا تﺼور کرده است که نوشتهٔ او حﻼل مشکﻼت است و ديگر
ارضی »رژيم کودتا و تﺤولت طﺒقاتی در ده
جای ﺑﺤث ﺑاقی نيمگذارد ،و حال آنکه در ارزياﺑی »اصﻼحات
ِ
حتی ﺑين او و صغائی نيز اشتراک نظر وجود ندارد.
از طرف ديگر ﺑرای تدارک انقﻼب تنظيم تئوری انقﻼﺑی کافی نيست ﺑلکه ﺑايد اين تئوری از دائره
تنﮓ ﺑيرون آيد و توده ها را در ﺑر گيرد .فقط آنگاه است که  -ﺑقول مارکﺲ -ﺑه نيروی مادی تﺒديل خواهد شد.
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احمد زاده چون ﺑاين امر معتقد نيست نتيجه ميگيرد که» :ما ﺑيﺶ از هروقت ﺑه ﭘراتيسين احتياج داريم
تا ﺑه تئوريسين« )ص.(٩۶
خواننده از اين سخن احمد زاده ﺑه ياد »يادداشتهای زندان اوين « میافتد که در آنجا گفته ميشود» :گو
اينکه ﺑيشتر زندانيان روشنفکران اند و غالﺒا ً تيتر دارند ،ﺑا اين حال ،مﺒاحث عميﻖ نيست ،گاهی ﭘيﺶ ﭘا افتاده
ُﺑره و ﺑعضی ديگر از مﺒارزين آمريکای جنوﺑی
است .ﺑرای عدهای تمام مارکسيسم در نظريات تئوری رژی د ِ
خﻼصه شده و خارج از اين کادر هم حاضر ﺑه ﺑﺤث نيستند ،و جالب آنست اگر ميدانيم که تازه اکثريت اين تيﭗ
خود کتاب رژی دﺑره را نيز نديده و نخوانده اند! »زمان ﺑﺤث گذشته… کتاب ُمرد… تئوری؟ ﺑی تئوری…
لفاظی های روشنفکرانه را ﺑايد ديگر کنار گذاشت… زنده ﺑاد عمل« جمﻼتی است که ﺑعضیها زياد ميگويند«
)ياد داشت ها چاپ توفان ص .(۴٠-٣٩
ولی درواقع »لفاظی روشنفکرانه« همين حرف هاست .همين ادعای درک کامل مسائل انقﻼب است،
همين ادعاست که چون من مسايل ايدئولوژيک را حل کردهام ديگر سرنوشت مﺒارزهٔ ايدئولوژيک تعيين شده و
نيازی ﺑه درک ديگران نيست! »همه ﭘراتيسن ها ﭘشت سر من!«
احمد زاده نيز مانند رژی دﺑره معتقد است که مسئله حزب »ﺑشکل مشخﺺ و کنکرت… .مطرح
نيست« )ص (١۵١و دﻻيلﺶ شﺒيه دﻻئل صغائی و ﭘويان ولی صريحتر است .او ميگويد اگر در روسيه و چين
کمونيستها قﺒل از هر چيز ﺑه تشکيل حزب دست زدند ﺑدان علت ﺑود که جريان عملی مﺒارزه آن را ميطلﺒيد،
زمينهٔ آن در ميان کارگران و توده های غير کارگر فراهم ﺑود ،همهٔ عناصر و اجزاء متشکه حزب و کادر ها،
گروهها و سازمان هايی که هر يک فراخور خود در زندگی و مﺒارز ٔه عملی توده ها شرکت دارند فراهم ﺑود،
مﺒارز ٔه اقتﺼادی و سياسی توده ها و ارتﺒاط عناصر ﭘيشرو و آگاه ﺑا توده ها وجود داشت) ،ص (۵٢تود ٔه
کارگر ﺑمﺒارزه کشيده شده ﺑود ،تشکل طﺒقاتی هم تا حدودی ﭘيدا کرده ﺑود ،ارگان های مﺒارزهٔ خود را نيز
ﺑوجود آورده ﺑود )ص .(۶٠اما هيچيک از اين شرايط در ايران وجود ندارد .در ايران »نميتوان در ميان
کارگران کار تودهای کرد .نميتوان دست ﺑه ترويج و تﺒليغ زد« )ص (١۵٧و ﺑالنتيجه نميتوان و نﺒايد تشکيل
حزب داد.
اين درست است که در کشورهای صنعتی اروﭘا نخست جنﺒﺶ خود جوش کارگران و اتﺤاديه های
کارگری ﺑظهور رسيد و احزاب کارگری ﺑعدا ً ﺑوجود آمد .اما آيا از اينجا ﺑايد چنين نتيجه گرفت که در
کشورهايی نظير ايران ﺑدون ﭘيدايﺶ جنﺒﺶ کارگری و اتﺤاديه های کارگری نميتوان ﺑه تشکيل حزب دست زد؟
آيا نميتوان و نﺒايد حزب را ﺑمثاﺑهٔ ﺑرانگيزندهٔ چنﺒﺶ کارگری و ايجاد کنندهٔ اتﺤاديه های کارگری و رهﺒر آنها
ايجاد کرد؟ آيا در ايران که طی سالها کانون وسيعترين جنﺒﺶ کارگری و دارای ﺑزرگترين اتﺤاديه های
کارگری در خاور ميانه ﺑوده است ﭘايه کافی در نزد توده های کارگر ﺑرای متشکل شدن و قﺒول رهﺒری حزب
خود وجود ندارد؟
احمد زاده ﺑاين ﭘرسﺶ ها فقط يک ﭘاسخ ميدهد :وجود دارد ولی استفاده از آن دشوار است!»هرگونه
کوششی از جانب گروهها که ناظر ﺑر ايجاد ارتﺒاط ﺑا توده ها و ديگر گروههای کمونيست و شرکت در زندگی
و مﺒارزات سياسی مردم… ﺑاشد گروهها را در معرض خطر جدی ضرﺑات ﭘليﺲ قرار ميدهد«) .ص.( ٢٣
ﭘﺲ صﺤﺒت ﺑر دشواری کار است نه لزوم آن.
آيا تﺼور انيکه هرگز کوشﺶ ﺑرای ارتﺒاط ﺑا توده ها و هرگونه شرکت در زندگی و مﺒارزات سياسی
در دائرهٔ ديد سازمان امنيت میافتد مﺒالغه در قدرت ﭘليﺲ و اعتراف ﺑر عجز نيست؟ درست است که رژيم
ﷴرضا شاه از خونخوارترين رژيم های ضد مردم است .ولی در نوع خود ﺑينظير نيست .اينگونه افزار ستم و
سرکوب را طﺒقات ارتجاعی در ﺑسياری از کشورها ،از ويتنام نگودين ديم تا اسپانيای فرانکو ،ﺑرﭘا کرده اند.
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اما هرگز نتوانسته ااند زندگی ميليونها تن از توده را تﺤت نظارت در آورند و از تشکل آنها جلو گيرند .در
اسپانيای فرانکو حزب فاشيستی ﺑا کشتار انقﻼﺑيون ﺑﺤکومت رسيد ،هزاران نفر را ﺑجرم فعاليت اجتماعی
ﺑدست زندان و شکنجه و اعدام سپرد ،اتﺤاديه های فاشيستی ﺑوجود آورد ،شيوههای گوناگون در تأمين نظارت
اسپاينای فرانکو اتﺤاديه های واقعی کارگری ﺑا
ﺑر کارگران ﺑکار ﺑرد .اما سر انجام در مانده شد و امروز در
ِ
فعاليت ﭘردامنه اعضای حزب کمونيست مارکسيست-لنينيست مخفی مستقر در شهرهای ﺑزرگ اسپانيا ،وجﺒههٔ
متﺤد ضد فاشيستی مﺤفی وجود دارد .و ﺑا جنين تدارکی ترديدی نيست که ﺑرنامهٔ حزب کمونيست مارکسيست-
لنينيست اسپانيا مﺒنی ﺑر تﺤقﻖ انقﻼب از طريﻖ قهر آميز دير يا زود ﺑموقع عمل در خواهد آمد
چه خوب نوشته است نويسند ٔه »يادداشتهای زندان اوين«» :ﭘليﺲ ايران ﭘليﺲ احمﻖ و کودنی است.
قدرت او در ضعﻒ وحشتانگيز و ﺑی تجرﺑگی ماست… ولی ما مجهز ﺑه ايمانيم و خلﻖ ﺑا ماست .اگر کمی
ﺑخود آئيم خوب ميتوانيم نقايﺺ کارمان را قدم ﺑقدم شناخته و از ﺑين ﺑرداريم« )چاپ توفان  -ص.(٣۵
احمد زاده شرح میدهد که گروه او در آغاز طرفدار تشکيل حزب ﺑود ولی ﭘﺲ از آنکه در سخنان
رژی دﺑره تعمﻖ کرد ﺑاين ننتيجه رسيد که کار را ﺑايد نه از حزب ﺑلکه از مﺒارز ٔه مسلﺤانه شروع کند .وی
مينويسد :در آن زمان که ما طرفدار تشکيل حزب ﺑوديم »معتقد ﺑوديم که تﺤوﻻت ادعائی )در اثر »اصﻼحات
ارضی شاه«  -توفان( ﺑه نقﺶ شهر و ﭘرلتاريا اهميت ﺑيشتری ﺑخشيده  ،روستا چون قﺒل نميتواند ﭘايگاه انقﻼب
ﺑاشد .اين اعتقاد فکر ما را در جهت تشکيل حزب ﭘرلتاريا تقويت ميکرد« )ص.(٢۵ – ٢۴
مطاﺑﻖ اين عقيده :اگر در کشوری ﭘرلتاريا نقﺶ مهمی دارد و دهقانان انقﻼﺑی نيستند ميتوان ﺑه تشکيل
حزب دست زد ،و اگر ﭘرلتاريا نقﺶ مهمی ندارد و دهقانان انقﻼﺑی اند آنگاه ديگر تشگيل حزب ﻻزم نيست و
کار ﺑا مﺒارز ٔه مسلح است .ﺑعﺒارت ديگر ،انقﻼﺑی ﺑودن دهقانان ،ما را از حزب ﺑینيازی می ﺑخشد!
اما لزوم حزب طﺒق ٔه کارگر ﺑهيچ وجه مرﺑوط ﺑه درج ٔه رشد طﺒق ٔه کارگر و يا انداز ٔه انقﻼﺑی ﺑودن دهقانان نيست
ﺑلکه مرﺑوط ﺑه شرايط خاص اجتماعی اين طﺒقه است .ﺑدون حزب طﺒقهٔ کارگررهﺒری انقﻼب دردست
ﺑورژوازی خواهد ﺑود و انقﻼب در نيمه راه خواهد ماند .رفقای آلﺒانی از تجرﺑهٔ کشور خويﺶ چنين نتيجه
گرفته اند:
»همانطور که تجرﺑ ٔه کشور ما ﺑخوﺑی ثاﺑت کرده است ،کم رشدی ﭘرلتاريا در اينگونه کشورها
نمیتواند دليل نفی سرکردگی او ﺑاشد .زيرا که طﺒقهٔ کارگر نقﺶ خود را نه مستيما ﺑلکه ﺑوسيلهٔ حزب خويﺶ
ايفاءميکند ،و اين حزب ميتواند در جايی که حزب طﺒقه کارگر از نظر تعداد کوچک و از حيث ﭘرورش سياسی
و سازمانی ناقﺺ است تشکيل شود .الﺒته ترکيب طﺒقاتی ﭘرلتری در خﺼلت انقﻼﺑی حزب دارای اهميت ﺑسيار
است ولی همهٔ مطلب در اينجا نيست) » .توفان شمارهٔ  ٧٠مقالهٔ »طﺒقهٔ« کارگر و رسايت تاريخی او(.
احمد زاده ﺑا تکرار نظريه رژی دﺑره صريﺤا ً ميگويد که مسئلهٔ تشکيل حزب »اينک ﺑشکل مشخﺺ
و کنکرت ﺑرای ما مطرح نيست ) .(١۵١اين مسئله فقط در مرحلهٔ لزوم »تامين ِه ُژمونی ﭘرلتاريا« و »ادامهٔ
انقﻼب تا مرحله سوسياليسم« مطرح خواهد شد .ﺑعﺒارت ديگر در انقﻼب ملی و دمکراتيک ،هژمونی ﭘرلتاريا
ﻻزم نيست و فقط در موقع گدار انقﻼب ﺑمرحلهٔ سوسياليستی ﻻزم خواهد آمد .ولی انقﻼب ملی و دمکراتيک اگر
ﺑا ِه ُژمونی ﭘرلتاريا )ما در اينجا ِه ُژمونی را مانند احمد زاده ﺑهمان معنای رهﺒری گرفته ايم( نﺒاشد ﺑا ِه ُژمونی
ﺑورژوازی است .نتيجه سخنان احمد زاده چيز ديگری جز اين نيست که عجالتا ً در مرحل ٔه انقﻼب ملی و
دمکراتيک ﺑايد رهﺒری را ﺑه ﺑورژوازی واگذار کرد و ﭘﺲ از ﭘيروزی انقﻼب مذکور ،و فقط آنگاه ،تشکيل
حزب طﺒقهٔ کارگر ﺑمنظور اِحراز هژمونی ﺑشکل مشخﺺ مطرح خواهد شد.
ﺑار ديگر اين حقيقت را تکرار ميکنيم که :در هر انقﻼب عﺼر ما عمﻼً يا رهﺒری ﺑا ﭘرلتارياست و يا
ﺑا ﺑورژوازی  .حلت سومی درميان نيست .و رهﺒری ﭘرلتاريا جز از طريﻖ حزب آن اِعمال نميشود.اگر حزب
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ﭘرلتاريا وجود ندارد رهﺒری ﭘرلتارياهم نميتواند وجود داشته ﺑاشد .روشن فکرانی که خود و يا گروه خود را ﺑا
حزب ﭘرلتاريا ﺑراﺑر مينهند و يا جانشين آن ميشمارند در ماهيت حزب ﭘرلتاريا دچار اشتﺒاه اند.
احمد زاده در يکجا ميگويد» :ﭘرلتاريا ﺑعنوان ﭘی گير ترين دشمن سلط ٔه امپرياليستی و فئودالی و ﺑا
اتکاء ﺑه تئوری ﺑينالمللی مارکسيسم-لنينيسم ميتواند و ﺑايد رهﺒری جنﺒﺶ ضد امپرياليستی را ﺑر عهده گيرد«
)ص .(۴٧
اما  -چنانکه گفتيم  -ﭘرلتاريا نميتواند رهﺒری هيچ جنﺒشی را ﺑر عهده گيرد مگر آنکه حزب خود را داشته ﺑاشد.
و اگر ﭘرلتاريا ﺑتوصي ٔه رژی دﺑره و احمد زاده تا فرارسيدن انقﻼب سوسيالليستی از تشکل حزب خود مﺤروم
ﺑماند از رهﺒری نيز مﺤروم مانده است و جز يار و مددکار ﺑورژوازی نيست.
احمد زاده از يک نکتهٔ درست ﺑه نتيجهٔ نادرست ميرسد .او ﺑدرستی توجه کرده است که انقﻼب ايران
– از لﺤاظ چگونيگی نيل ﺑه قدرت – ﺑا انقﻼب روسيه و قيام اکتﺒر تفاوت خواهد داشت و مانند انقﻼب چين از
طريﻖ جنﮓ طوﻻنی ﺑه ﭘيروزی خواهد رسيد .ولی از اينجا ﺑاين نتيجه ميرسد که نظري ٔه لنين در ﺑاره لزوم
حزب طﺒقهٔ کارگر ﺑرای انقﻼب ،ارزش خود را در شرايط ايران از دست ميدهد و در ايران »خو ِد ﭘيشرو
واقعی ﺑايد در جريان مﺒارز ٔه مسلﺤانه ،ﺑا عمل سياسی -نظامی ﺑوجود آيد« )صفﺤات .(٨٢-٧۶
احمد زاده فراموش ميکند که همين شيو ٔه جديد تسخير قدرت را حزب کمونيست چين )ﺑرهﺒری رفيﻖ
مائوتسه دون( يافته و ﺑر زرادخان ٔه مارکسيسم-لنينيسم افزوده است .ﺑدون حزب کمونيست چين انقﻼب صدها
ميليون خلﻖ چين نميتوانست صورت گيرد و ﺑه ﭘيروزی ﺑينجامد و ﺑمرحلهٔ سوسياليستی گام گذارد .ﺑجاست که
اين جمله مشهور رفيﻖ مائوتسه دون را ياد آور شويم:
»ﺑرای انقﻼب کردن ﺑه حزﺑی انقﻼﺑی احتياج است .ﺑدون يک حزب انقﻼﺑی ،ﺑدون حزب انقﻼﺑی ای
که ﺑر اساس تئوری انقﻼﺑی مارکسيسم-لنينيسم و ﺑسﺒک انقﻼﺑی مارکسيستی-لنينيستی ﭘايه گذاری شده ﺑاشد،
نميتوان طﺒقهٔ کارگر و توده های وسيع مردم را ﺑرای غلﺒه ﺑر امپرياليسم و سﮓهای زنجيريﺶ رهﺒری کرد«.
و ﺑاز احمدزاده از اين واقعيت که حزب کمونيست چين ﺑرای سازماندهی جنﮓ انقﻼﺑی ﺑروستاها روی
آورد ميخواهد تلقين کند که مهم مﺒارزه مسلﺤانه است نه حزب ،و مينويسد:
»هنگامی که مسئلهٔ خروج ﺑروستاها در چين مطرح شده ﺑود عدهای ناراضی ﺑودند که ﺑدين ترتيب
نقﺶ طﺒق ٔه کارگر کاسته میشود و مائو در جواب ميگويد» :چه ﺑاک ،مهم اين است که خلﻖ را ﺑسيج کرد ،مهم
اين است که مﺒارزهٔ مسلﺤانه کرد .چه اهميتی دارد که طﺒقهٔ کارگر از لﺤاظ کمی نقﺶ کمتری داشته ﺑاشد؟«
)چرا چين سرخ ميتواند وجودداشته ﺑاشد(« )ص(١۵٩
متأسفانه چنين عﺒارتی در اثر مورد اشاره وجود ندارد و معلوم نيست احمد زاده آن را از کجا آورده
است .مائو در اثر مذکور ﺑرای ﺑقاء حکومت سرخ در چين ﭘنج شرط ميشمارد که ﭘنجمينﺶ چنين است:
»شرط مهم ديگری نيز ﺑرای دوام طوﻻنی و توسع ٔه قدرت سياسی سرخ ﻻزم می آيد ،و آن اين است
که سازمان حزب کمونيست ﺑايد قوی و سياستﺶ صﺤيح ﺑاشد«.
و اين همان شرطی است که متأسفانه احمد زاده از ديده فرو ميگدارد.
احمد زاده معتقد است که نه فقط مﺒارز ٔه مسلﺤانه ﺑايد مقدم ﺑر حزب ﺑاشد ﺑلکه جﺒههٔ واحد امپرياليستی
نيزﺑايد زودتر از حزب ﺑوجود آيد .ﺑسخنان صريح او توجه کنيد:
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»اتﺤاد تمام گروهها و سازمان های انقﻼﺑی و ضد امپرياليستی که مشی مسلﺤانه را ،چه در شهر و چه
در روستا ،ﺑپذيرند امری است ﺑسيار مﺒرمتر و فوری تر از اتﺤاد نيروهای ﭘرولتری در چهارچوب حزب طﺒق ٔه
کاگر .ايجاد جﺒههٔ واحد قﺒل از ايجاد حزب طﺒقهٔ کارگر در دستور روز انقﻼﺑيون قرار می گيرد« )ص .(١۶٠
شايد خود احمد زاده توجه نداشته است که ﺑا اين نظريه خويﺶ کليه نيروهای ﭘرولتری را ﺑزير ﭘرچم
ﺑورژوازی فرا ميخواند .اين اصل شناختهٔ مارکسيست-لنينيست ها است که حزب طﺒقهٔ کارگر فقط ﺑا حفط
استقﻼل خود ﺑايد در جﺒه ٔه واحد شرکت جويد زيرا که در غير اينﺼورت در آن جﺒ ٔه حل خواهد شد و ﺑزير
رهﺒری ﺑورژوازی خواهد رفت .ﺑديهی است که اگر ﭘرلتاريا اصوﻻً حزب خود را فاقد ﺑاشد ﺑطريﻖ اولی در
جﺒههٔ واحد استقﻼل نخواهد داشت و دنﺒالهٔ ﺑورژوازی خواهد ﺑود .رفيﻖ مائوتسه دون اثر ﭘر ارزش »استقﻼل و
عدم واﺑستگی در درون جﺒه ٔه متﺤد« )جلد  ٢منتتخﺒات( را درﺑار ٔه همين اصل نگاشته و در آنجا شعار »همه
چيز از طريﻖ جﺒهٔ متﺤد« را نا درست دانسته و نتيجه گرفته است که »سياست ما عﺒارتست از سياست استقﻼل
و عدم واﺑستگی در درون جﺒهٔ متﺤد ،يعنی وحدت و در عين حال استقﻼل« اينکه احمدزاده تمام نيروهای
جﺒهه واحد ضد امپرياليستی فرا ميخواند و توجه ندارد که تا چه حد از مارکسيسم-
ﭘرلتری را ﺑتﺤليل رفتن در ٔ
لنينيسم  ،از منافع ﭘرلتاريا و خلﻖ ،از مﺼالح مﺒارز ٔه ملی و ضد امپرياليستی دور شده است!
جﺒهه واحد و
تدکر اين نکته آموزنده است که رويزيونيست ها لزوم رهﺒری حزب طﺒقهٔ کارگر را در ٔ
انقﻼﺑی
در انقﻼب ملی و دمکراتيک نفی ميکنند زيرا که عامل ﺑورژوازی در نهضت کارگری اند .و اکنون
ِ
سازشکاریرويزيونيست ها ﺑجان رسيده و ﺑعنوان واکنشی در ﺑراﺑر
شريفی مانند احمدزاده که از اﭘوتونيسم و
ِ
آنها ﺑمطلﻖ کردن مﺒارز ٔه مسلﺤانه کشانده شده است گرفتار اشتﺒاه تئوريکی میشود که اورا ﺑموضع
رويزيونيستها می افکند.

٢۵

 -٣ﺑرداشت نادرست از مبارز ٔه مسلحانه:
رژی دﺑره چگونگی آغاز جنﮓ ﭘارتيزانی را اينطور توضيح ميدهد:
»»جنﺒﺶ ﭘارتيزانی انقﻼﺑی ،مخفی کار و فعاليت ميکند… رزمندگان نام مستعار ﺑرخود ميگذارند ،در
رهﺒران جنﮓ ﭘارتيزانی تعيين و مشخﺺ
آغاز ﺑطور ﭘنهانی فعاليت ميکند و سپﺲ در لﺤظه و مﺤلی که ﺑوسيل ٔه
ِ
شده ظهور ميکند.
نظامی جنﺒﺶ ﭘارتيزانی ﺑه اهالی غيرنظامی واﺑستگی ندارد .ﺑناﺑراين نﺒايد
»هم عمليات و هم سازمان
ِ
دفاع مستقيم از اهالی منطقه را ﺑر عهده گيرد…
ﭘارتيزان ها از داخل شدن ﺑدهات خودداری ميکنند ،ﺑطور علنی و آشکاردر خانه و مزرعهٔ خانوادهای
ﺑسر ميﺒرند ،هر گاه وارد دِهی شوند يا در کلي ٔه خانهها اقامت ميکنند و يا اينکه وارد هيچکدام نميشوند )تا توجه
ژاندارمری را ﺑه خانواد ٔه معينی جلب نکرده ﺑاشند – توفان(… هنگامی که ﭘارتيزان ها ناگزير میشوند ِمتينگی
ﺑرگزار کنند چنان رفتار میکنند که گويی اهالی را ﺑزور گرد هم جمع آوری کرده اند ،و ﺑدين ترتيب اهالی
ميتوانند در ﺑراﺑر ارتﺶ سرکوب کننده ﭘاسخی داشته ﺑاشند و ادعا کند… که آنها را ﺑزور جمع کرده اند…
دﻻئل آشکار گوناگونی ايجاب ميکند که نسﺒت ﺑه اهالی غير نظامی سوء ظن داشت و از آنان دوری
جست .اهالی غيرنظامی ،ﺑر اساس موقعيت عينی ،ﺑا سرکوﺑی ﭘيگير و حضور دشمن روﺑرو هستند و دشمن
تﻼش ميکند که آنها را خريداری کند… )آنها( ناچاردر منطقهٔ عمليات تﺤت تأثيرجاسوسی ﺑرای دشمن و
سقوط اخﻼقی و فساد قرار دارند… چه گوارا در اين زمينه مينويسد» :مقاصد خود را از نظر دهقانان ﭘنهان
تدارک يک دامگذاری ،دهقانی از مﺤل ما عﺒور ميکرد او را دستگيرش ميکرديم
ميداشتيم و هرگاه در جريان
ِ
تا عمليات ما ﭘايان ميگرفت و سپﺲ رها ميساختيم«)صفﺤات .(٣۴-٣١
ﭘارتيزان ها نسﺒت ﺑه مﺤل ،ﺑيگانه هستند) .ص(۴١
رژی دﺑره ،شيوهٔ »کاستريست ها« و »گواريست ها« را در مورد آغاز جنﮓ ﭘارتيزانی ﺑخوﺑی
توضيح داده است .اين شيوه همان است که در حمله ﺑرمونکادا )سرﺑازخانهٔ سانتياگو( در سال  ١٩۵٣ﺑکار
رفت .عدهای در ساعت معين در مﺤل معين ﺑا اسلﺤه گرد آمدند و ﺑا اتومﺒيل ﺑرای تسخير سرﺑاز خانه ﺑراه
افتادند .اين شيوه همان است که در ﺑليوی ﺑکار رفت .در  ١٩۶۶وتنی چند مﺤرمانه ﺑه ﺑليوی رفتند .مزرعه ای
کرايه کردند و در آنجا گرد آمدند ،سپﺲ روانهٔ کوهها شدند.
طرح مذکور ﺑخوﺑی نشان ميدهد که »اين ﭘارتيزان ها« تا چه اندازه در سرزمينی که ﺑرای انقﻼب ﺑه
آن قدم ميگذارند ﺑيگانه اند .در منطقه ای که در آنجا قﺒﻼً هيچ کار سياسی صورت نگرفته و هيچ سازمان حزﺑی
و تودهای داده نشده است ناگهان عدهای ظهور ميکنند و مدعی میشوند که ﺑرای انقﻼب و نجات دهقانان آمده
اند .ﺑديهی است که دهقانان ﺑه آنها ﺑاور نميکنند و ﺑچشم ﺑد گمانی مينگرند .تجرﺑ ٔه منفی ﭘارتيزان های چه
گوارا در ﺑليوی ﺑسيار آموزنده است .چه گوارا در ﺑاره يادداشتهای خود از اينکه دهقانان از او و همراهانﺶ
دوری می جسته اند ﺑارها ِگ ِله کرده و از آنجمله در  ٢١سپتامﺒر  ١٩۶٧نوشته است» :مردم… سعی ميکنند از
نزديکی های ما در ﺑروند« .وقتی ﭘارتيزان های چه گوارا در  ٢۴سپتامﺒر ﺑه دهکده ای رسيدند از همهٔ ساکنان
آنجا فقط يک نفر ﺑاقیمانده و ﺑقيه گريخته ﺑودند! چه گوارا در يادداشتهای  ١۴آوريل مينويسد» :چهار دهقان
را مجﺒور کرديم سيب زمينی و گوشت خوک و ذرت ﺑما ﺑفروشند! »کارﺑجائی رسيد که چه گوارا و يارانﺶ
روز  ١٩آوريل ﺑرای اينکه دهقانان از مﺤل آنها ﺑه ژاندارم ها خﺒر نﺒرند ﺑه اقدام عجيﺒی دست زدند .وی
مينويسد» :تمام روز در آن مﺤل مانديم و هر دهقانی را که از دو طرف جاد ٔه ﺑه آن چهارراه ميرسيد دستگير
کرديم ﺑطوری که تعداد زيادی اسير ﺑدستمان افتاد«!
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چه گوارا در  ٢ژوئيهٔ  ١٩۶٧ﺑعلت ﺑی دوا ماندن ﺑه غارت يکی از مريضخانه ها فرمان داد ،و روشن
است که اين عمل چه تأنير نامساعدی ﺑر اهالی منطقه گداشت.
از اينجا ميتوان دريافت که چرا ﭘارتيزان های چه گوارا ﺑچنان سرنوشت تاثر انگيزی در ﺑليوی گرفتار
آمدند.
عدم اعتقاد ﺑه لزوم حزب و تﺒليغ سياسی و کار تودهای ،نتيجهٔ ديگری جز اين نميتوانست و نميتواند
داشته ﺑاشد .جنﮓ ﭘارتيزانی ،جنﮓ معدودی از روشن فکران نيست ،جنﮓ توده دهقانان است که ﺑايد در اثر
ب ﭘيﺶ آهنﮓ ،ﺑا جان و
شرايط عينی زندگی خود و کار مداوم سياسی انقﻼﺑی در ﺑين آنها و سازماندهی حز ِ
دل ﺑرای شرکت در اين جنﮓ آماده شده ﺑاشند .اگر دهقانان ﺑه ﭘارتيزان ها نپيوندند ،اگر ﺑه آنها آزوقه نرسانند،
اگر ﺑه آنها جا و مسکن ندهند ،اگر راهنما و راﺑط آنها نشوند ،اگر ﺑيماران و زخمييان آنها را نپذيرند گروه
ﭘارتيزانی منفرد خواهد شد و در مﺤاصر ٔه گرسنگی ،سرما ،ﺑی دوائی ،و گلوله های دشمن از ﭘای در خواهد
آمد.
اگر جنﮓ ﭘارتيزانی طوﻻنی گردد تشکيل مناطﻖ ﭘايگاهی ﺑرای ﭘارتيزان ها امری ضروری است.
منطقه ﭘايگاهی در حکم ﭘشت جﺒههٔ ﭘارتيزان هاست .ﭘارتيزان ها منطقه ای را از وجود دشمن ﭘاک ميکنند و در
آنجا مﺆسسات ضروری خود را ﺑر ﭘا ميدارند .ﺑکار توليد و کشاورزی ميپردازند و وظائﻒ دولتی را اتجام
ميدهند ،ﺑه ﺑسيچ توده ها و ايجاد سازمانهای تودهای کارگران ،دهقانان ،جوانان و زنان و حتی کودکان دست
ميزنند .جنﮓ ﭘارتيزانی ﺑدون منطقهٔ ﭘايگی ،دوام نخواهد آورد و ﺑﺼورت ياغيگری های قرون وسطائی
دهقانی در خواهد آمد و مﺤکوم ﺑه شکست خواهد شد.
هم ٔه اينها مستلزم کار سازماندهی و سياسی عظيمی است که فقط از عهد ٔه حزب سياسی طﺒق ٔه کارگر
ساخته است.
چه گوارا در نخستين ماه های ورود ﺑه ﺑليوی که اميد ﺑسيار ﺑه گروه ﭘارتيزانی خود داشت ﺑمناسﺒت
ورود مستشاران آمريکائی ﺑه ﺑليوی نوشت ) ١٣آوريل» :(١٩۶٧شايد نخستين سرگذشت های ويتنام تازهای فرا
خشک آن ،دور ازکلﺒه های دهقانی
رسيده ﺑاشد« .ولی ﺑين ﺑليوی که يک گروه ﭘارتيزان ﺑر سريکی از کوه های
ِ
و منفرد از خلﻖ ،راه ﭘيمائی ميکرد ﺑا ويتنامی که عموم خلﻖ ﺑرهﺒری حزب روشن ﺑين و سازمان د ٔه طﺒق ٔه
کارگر ﺑپا خواسته و آگاهانه در راه جانﺒازی گام گذاشته ﺑود تفاوت عظيمی وجود داشت ،تفاوتی که هنوز هم
»کاستريست ها« و »گواريست ها« در نيافته اند..
انقﻼﺑی ﭘاکﺒاز و ﭘر شور
ماهنامـهٔ توفان در همان روزهای شهادت چه گوارا نوشت» :چه گوارا
ِ
آمريکای ﻻتين ،در ميدان ﭘيکار ﺑشهادت رسيد… جانﺒازی او ﺑرای همه مﺒارزان راه خلﻖ انگيز ٔه تازهای
است… ولی در عين حال چه گوارا در يک سلسله از مسايل نتوانست در موضع مارکسيستی-لنينيستی قرار
گيرد… چه گوارا نتوانست انقﻼب آمريکای ﻻتين را ﺑر ﭘايهٔ مارکسيسم-لنينيسم طرح ريزی کند .او ﺑا همه
عﻼقهای که نستﺒت ﺑخلﻖ داشت نتوانست اين آموزش ﺑزرگ مائوتسه دون را ﺑدرستی ﺑموقع اجراء گذارد:
»جنﮓ انقﻼﺑی ،جنﮓ توده های خلﻖ است .نميتوان اين جنﮓ را از ﭘيﺶ ﺑرد مگر ﺑا ﺑسيج آنها و تکيه ﺑر
ديگر مارکسيسم-لنينيسم که مائوتسه دون ﺑيان کرده است ناديده گرفت :ﺑرای
آموزش
آنها« .چه گوارا اين
ِ
ِ
انقﻼب کردن ﺑايد حزب انقﻼﺑی وجود داشته ﺑاشد .ﺑدون حزب انقﻼﺑی ،ﺑدون حزﺑی که ﺑر ﭘاي ٔه تئوری انقﻼﺑی
مارکسيستی-لنينيستی و اسلوب انقﻼﺑی مارکسيستی-لنينيستی و ﺑرﭘا شد ه ﺑاشد نميتوان طﺒق ٔه کارگر و توده
های عظيم خلﻖ را در مﺒارزه ﺑر ضد امپرياليسم و چاکرانﺶ ﺑه ﭘيروزی رهﺒری کرد«) .توفان شمارهٔ ٣
مهرماه .(١٣۴۶
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نمونهٔ ﺑرجستهٔ شروع و رهﺒری جنﮓ ﭘارتيزانی در آمريکای ﻻتين را ميتوان در ﺑرزيل مشاهده کرد.
حزب کمونيست ﺑرزيل از ميان احزاﺑی که ﺑدام رويزيونيست ها افتادند نخستين حزﺑی ﺑود که درفﺶ
مارکسيسم-لنينيسم را ﺑرافراشت و راه انقﻼب قهر آميزدر ﭘيﺶ گرفت .کميتهٔ مرکزی در دسامﺒر  ١٩۶٩چنين
رهنمود داد:
»تعداد هرچه ﺑيشتری از فعاﻻن ﺑايد ﺑروستا ﺑروند ،ﺑا دهقانان ﭘيوند ياﺑند ،جزب را سازمان دهند ،در
مﺤل عضو ﺑگيرند و کمک کنند که مﺒارزه ﺑر انگيخته شود«.
تفاوت اساسی اين رهنمود ﺑا شيوههای »کاستريستی« و »گواريستی« کامﻼً آشکار است .در اينجا
صﺤﺒت از وجود حزب ،رهﺒری حزب ،ﭘيوند اعضاء حزب ﺑا دهقانان ،سازماندهی حزب در روستا و
ﺑرانگيختن مﺒارز ٔه مسلﺤانه است .کميته مرکزی در يکی از اسناد خود ميگويد:
»ﭘرلتاريا ،در اتﺤاد ﺑا دهقانان و ﺑا ﭘشيﺒانی خرده ﺑورژوازی شهری و ساير قشرهای دمکراتيک و
ميهن ﭘرست ملت ،ﺑﺼورت نيروی ﭘرتوانی در میآيد که ميتواند موانع راه ترقی را از ميان ﺑردارد و زندگی
نوينی ﺑسازد .ولی ﭘرلتاريا نميتواند نقﺶ ﭘيﺶ آهنگی توده های خلﻖ را در راه ﭘيروزی ايفاء کند مگر آنکه
ﺑوسيلهٔ حزب ﭘيﺶ آهنﮓ خويﺶ ،حزب کمونيست که مجهز ﺑه تئوری مارکسيستی-لنينيستی است رهﺒری
شود«.
حزب کمونيست ﺑرزيل در اثر اين مشی صﺤيح توانست در شهرستان آراکايا )جنوب استان ﺑارا(
آنچنان نيروی مسلﺤی ﺑوجود آورد ،که دو ﺑار حملهٔ ارتﺶ ﺑيست هزار نفرهٔ دولت فاشيستی ﺑرزيل را ﺑا
شکست روﺑرو سازد .اين ﭘيروزی ها مديون رهﺒری حزب کمونيست و ﭘيوند وی و ﭘارتيزان ها ﺑا توده هاست.
ﭘويان در جنﮓ ﭘارتيزانی ﺑه ضرورت ﺑرقراری راﺑطهٔ سازمانی قﺒلی ﺑا توده ها معتقد نيست و ﺑنظر
ت« انقﻼﺑی ﺑوجود خواهد آمد .وی ميگويد:
او اين راﺑطه ﺑعد از »اِعمال قدر ِ
»روشنفکر ﭘرلتاريا ﺑايد از طريﻖ قدرت انقﻼﺑی ﺑا تود ٔه طﺒق ٔه خويﺶ تماس ﺑگيرد .قدرت انقﻼﺑی ﺑين
روشنفکران ﭘرلتری و ﭘرلتاريا راﺑطهٔ معنوی ﺑرقرار مکند ،و اِعمال اين قدرت در ادامهٔ خويﺶ ﺑراﺑطهٔ
سازمانی می انجامد« )ص .(١۵ولی قدرت واقعی انقﻼﺑی چگونه ممکن است ﺑدون راﺑطه ﺑا توده ﺑوجود آيد؟ و
اگر هم ﺑوجود آيد چگونه »در ادام ٔه خود« ﺑراﺑط ٔه سازمانی خواهد انجاميد؟
راهی را که ﭘويان در نظر داشت ،گروه سياهکل ﭘيمود» .يک هسته«مسلح چريکی سازمان داده شد ،و
اين هستنه ﺑفرماندهی رفيﻖ شهيد علی اکﺒر صغائی فرهانی ،رهسپار جنگل های شمال شد .در اين هسته حدود
ﭘنج ماه ﺑطور مداوم سراسر جنگل های شمال را ،از شرق مازندران گرفته تا غرب گيﻼن در نورديده وضعيت
اقتﺼادی ،اجتماعی و وضعيت جغرافيائی منطقه را ﺑطور علمی شناسائی کرد … .چنين شناسائی از لﺤاظ
مدت و از لﺤاظ وسعت منطقه ،تا آنجا که ما ميدانيم در هيچ کجای دنيا و در هيچ تجرﺑ ٔه چريکی مشاﺑه ،ساﺑقه
ندارد» .تﺤليلی از شرايط جامعهٔ ايران ص .(۶
چنانکه ديده میشود اين گروه ﺑيشتر همانند يک گروه تﺤقيقی ﺑوه که کار خود را ،ﺑرکنار از تودهٔ
دهقانان و ﺑدون کمترين تماس اجتماعی ﺑا مردم ،دنﺒال کرده است .ﺑديهی است که چنين گروهی نميتواند ﺑه
ﭘشتيﺒانی دهقانان اميدوار ﺑاشد و چنان جرقه ای شود که در سراسر دشت و کوه شعله ﺑر افروزد .فرجام تأسﻒ
انگيز گروه صغائی در سياهکل نيز گواه اين حقيقت است.
درمقدمـهٔ »تﺤليلی از شرايط جامعهٔ ايران« کوشﺶ شده است که علل شکست گروه سياهکل را ﺑياﺑند و
ﺑه اين نتيجه رسيدهاند که» :دوعامل :يکی عدم توجه ﺑه تﺤرک ﻻزم و ديگر عدم رعايت ﺑی اطمينانی مطلﻖ
موجب شکست شد« )س.(۶
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اين نتيجهگيری نيز درواقع نسخه ﺑرداری از نوشتهٔ رژی دﺑره است در آنجا که ميگويد» :دﻻئل آشکار
گوناگون ايجاب ميکند که نسﺒت ﺑه اهالی غير نظامی سﺆظن داشت و از آنان دوری جست«.
ولی گروهی که اينقدر از مردم دوری ميجويد و معتقد ﺑه »رعايت ﺑی اطمينانی مطﻖ« نسﺒت ﺑه
آنهاست چگونه توقع داردکه در صورت ﭘيﺶ آمد خطر مورد دلسوزی و ياری آنها واقع شود؟
اين آموزش رفيﻖ مائوتسه دون را ﺑايد در تمام عمﻖ آن دريافت که ميگويد» :جنﮓ انقﻼﺑی جنﮓ توده
هاست و تنها ﺑا ﺑسيج توده ها و اتکأ ﺑه آنهاست که ميتوان ﺑچنين جنگی دست زد« )منتخﺒات ﺑفارسی -جلد اول
قسمت اول ص .(٢٢٢
الﺒته کاستريست ها – ومنجمله چه گوارا – نيز گاهی چنين جملهای را ﺑر زﺑان ميرانند ولی مفهوم
ديگری ﺑدان ميدهند .آنها ميگويند :ما میرويم و توده ها ﭘشت سرما خواهند آمد .و حال آنکه مارکسيست-
لنينيست ها ﺑا توده ها – اگر چه در ﭘيشاﭘيﺶ آنها – ﺑراه می افتند.
صغائی در رسالهٔ خويﺶ معتقد است که جنﺒﺶ مسلﺤانه ﺑايد از شهر شروع شود و ِﺑـدِه ﺑرود )ص ٢۵و
ص (٣٧و شروع آن در شهر ﺑاين طريﻖ است که ﺑا درگيری مﺆثر ﺑا دستگاه حاکمه امکان احيای جنﺒﺶ های
سياسی و صنعتی)صنفی؟( کارگران و ديگر زحمتکشان را فراهم نمود« )ص.(٢۶
يعنی ﺑتﺼور او اگر روشن فکران در شهر ﺑا دستگاه حاکمه درگيری ﭘيدا کنند »جنﺒﺶ های سياسی و
صنعتی)صنفی؟( کارگران و ديگر زحمتکشان« احياء خواهد شد!
و در مورد نمونهٔ در گيری ﺑا دستگاه حاکمه چنين ميگويد:
»درگيری مسلﺤانه ممکن است از خلع سﻼح يک ﭘليﺲ تا ايجاد يک ترور و يا کشتار جمعی دشمن
توسعه ياﺑد .تهي ٔه مسلﺤان ٔه ﭘول و اﺑزار جنگی ،رﺑودن ديپلمات های مﺆثر خارجی و شخﺼيتهای معتﺒر دستگاه
حاکمه و رﺑودن هواﭘيماها ،همهٔ درگيری هائی است که هستهٔ انقﻼﺑی متواند ﺑدان دست ﺑزند« )ص(٣٧
اما اين عمليات اگر ﺑا مﺒارز ٔه توده ها و جنﮓ تودهای همراه نﺒاشد در حدود تروريسم ﺑی حاصل ﺑاقی
خواهد ماند .رﺑودن هواﭘيماها اقتﺒاسی از شيو ٔه ﺑرخی از سازمان های نهضت نجات ﺑخﺶ فلسطين و رﺑودن
شخﺼيتها اقتﺒاسی از شيو ٔه ﺑرخی از گروه های ممالک آمريکای ﻻتين است و ﺑی ثمری آنها امروز ﺑرهمه
آشکار است.
کوتاه سخن آنکه :مﺒارزهٔ مسلﺤانه و جنﮓ ﭘارتيزانی که در کشورهای نظير چين و ويتنام ﺑه ﭘيروزی
های درخشان خلﻖ انجاميد و میانجامد آن نيست که »کاستريست ها« و »گواريست ها« عرضه ميدارند .اين
کاريکاتوری از آن است.
جالب توجه است که در چاپ دوم رسال ٔه »تﺤليلی از شرايط جامعهٔ ايران« نام جديدی ﺑر آن گذاشتهاند
که گويا وافی تر ﺑمنظور »چريک های فدايی خلﻖ« است» :مﺒارزهٔ مسلﺤانه هم استراتژی و هم تاکتيک«.
ﺑديهی است که در اينجا اصطﻼح استراتژی و تاکتيک ﺑمعنای نظامی ﺑکار نرفته و مفهوم اجتماعی
دارد.
استراتژی چيست؟
استراتژی در هر مرحله از انقﻼب عﺒارتست از تعيين سمت ضرﺑهٔ اصلی ﭘرلتاريا ،تنظيم نقشهٔ مناسب
ﺑرای آرايﺶ نيروهای انقﻼﺑی ،مﺒارزه ﺑخاطر اجرای اين نقشه در طول مرحله) .استالين -درﺑار ٔه اصول لنينيسم
– چاپ توفان ص .(۴٢
٢٩

مثﻼً استراتژی ما در مرحلهٔ کنونی انقﻼب عﺒارتست از ﺑسيج کليهٔ نيروهای کارگران ،دهقانان ،خرده
ﺑورژوازی شهری ،روشن فکران و ﺑورژوازی ملی ﺑمنظور سرنگون ساختن امپرياليسم و طﺒقات مالکان
ﺑزرگ ارضی و سرمايداران واﺑسته ﺑه امپرياليسم.
تاکتيک چيست؟
تاکتيک عﺒارتست از تعيين خط مشی ﭘرلتاريا در دوران نسﺒتا ً کوتاه جزر يا مد نهضت ،اعتﻼء يا
فروکﺶ انقﻼب ،مﺒارزه ﺑرای اجرای اين خط مشی از طريﻖ معاوضهٔ شکلهای کهنه مﺒارزه ﺑا شکلهای نو،
معاوض ٔه شعار های کهنه ﺑا شعار های نو ،از طريﻖ تلفيﻖ اين شکلها و غيره )همانجا ص .(۴٢
مثﻼً فعاليت مخفی و علنی دو شکل مختلﻒ مﺒارزه است که ﺑه تناسب شرايط مختلﻒ اجتماعی در ﭘيﺶ
کشيده میشود و ﺑا يکديگر تلفيﻖ ميگردد .مﺒارزهٔ مسلﺤانه نيز يکی از شکلهای مﺒارزه و عالی ترين آنها
است که در شرايط معين آغاز میشود و در همه سال ﺑا ساير شکلهای مﺒارزه مانند تظاهرات تودهای و
اعتﺼاﺑات کارگری و غيره همراه است .تعيين اينگونه شکلها و تعويﺾ آنها و همچنين شعارها از وظايﻒ
تاکتيکی حزب طﺒقهٔ کارگر است.
اينک ﺑه ﺑينيم ﺑا توجه ﺑاين مفهوم های استراتژيک و تاکتيک» ،مﺒارزهٔ مسلﺤانه هم استراتژی و هم
تاکتيک« ﺑه چه معنی است.
ظاهرا ً فقط ﺑدان معنی است که ما نه استراتژی ﻻزم داريم و نه تاکتيک .مﺒارز ٔه مسلﺤانه ﺑرای ما
کافی است .مﺒازه مسلﺤانه ﺑدون استراتژی و ﺑدون تاکتيک! يعنی ﻻزم نيست که ما زحمت آموزش تئوری را
ﺑرخود هموار کنيم ،ﻻزم نيست تﺤليلی از طﺒقات مختلﻒ ايران ،از نيروهای مﺤرک انقﻼب ايران ،از دوست و
دشمن ،از امپرياليسم و سوسياليسم داشته ﺑاشيم .ﻻزم نيست ﺑه ﺑررسی شرايط و تغيير آنها و تطﺒيﻖ شعارها و
اتخاذ شکلهای گوناگون مﺒارزه توجه کنيم .ﻻزم نيست ﺑه کار سياسی در ميان توده ها و تدارک شرايط ذهنی
ﺑپردازيم .مﺒارزهٔ مسلﺤانه ،ما را ﺑﺲ است .مﺒارزهٔ مسلﺤانه اگر ﺑاشد همه چيز خواهد ﺑود.
ﺑديهی است که اين ﺑمعنای سلب هرگونه مفهوم سياسی از مﺒارزهٔ مسلﺤانه است .ﺑمعنای مطلﻖ کردن
آنست.
آما فقط آن مﺒارز ٔه مسلﺤانه ميتواند ﺑه ﭘيروزی قطعی خلﻖ ﺑينجامد که ﺑر استراتژی و تاکتيک صﺤيح
ﭘرلتری متکی ﺑاشد و ﺑوسيل ٔه حزب طﺒق ٔه کارگر رهﺒری شود.
ما هوادار چنان مﺒارز ٔه مسلﺤانه ايم و در تدارک آن ﺑا جان و دل ميکوشيم.
»چريک های فدايی خلﻖ« در اعﻼمي ٔه خود مورخ فروردين  ١٣۵١ميگويند:
»جنﺒﺶ مسلﺤانه ايران ﺑعنوان تنها راه کسب آزادی و رهائی خلﻖ از زير ستم امپرياليسم و حکومت
دست نشاندهٔ شاه ،ﺑعنوان تنها راه رسيدن ﺑه جامعهٔ ﺑی طﺒقات و ناﺑود کردن هرگونه استثمار انسان از انسان،
قريب سه سال ﭘيﺶ… توسط ﭘيشاهنگان فدائی خلﻖ ﺑا جنﺒﺶ سياهکل آغاز شد«.
در اينجا نيز مﺒارز ٔه مسلﺤانه ﺑدون استراتژی و تاکتيک و در خارج از آن مطرح شده است .مراحل
مختلﻒ انقﻼب ايران و لزوم آرايﺶ معين قوای طﺒقاتی در هر مرحله و اتخاذ شيوهای متنوع تاکتيکی در هر
وهله ،ﺑهيچ وجه در نظر نويسندگان اعﻼميه نيست.
متأسفانه »چريک های فدايی خلﻖ« و »مجاهدين خلﻖ ايران« که از »ناﺑود کردن هرگونه استثمار
انسان از انسان« و »رسيدن ﺑه جامعهٔ ﺑی طﺒقات« ﺑسيار سخن ميگويند اندکی ﺑعظمت اين امر نمی انديشند.
خوﺑست که آنها ﻻاقل در اين جمل ٔه لنين تأمل روا دارند که در سالهای ﭘﺲ از انقﻼب اکتﺒر گفت» :آن
٣٠

»لشگرکشی« که ما ﺑر عليه سرمايه داری ﺑراه انداختيم ميليونها مرتﺒه از دشوار ترين لشگرکشی های نظامی
دشوار تر ﺑود«) .لنين جلد ٢٧صفﺤ ٔه .( ٢٢١
در کشور ما ﺑدون آمادگی شرايط عينی ،ﺑدون حزب طﺒق ٔه کاگر ،ﺑدون جﺒ ٔه واحد ملی و دمکراتيک،
ﺑدون ارتﺶ تودهای نميتوان انقﻼب دمکراتيک نوين را ﺑه ﭘيروزی رسانيد و ﺑدون انقﻼب سوسياليستی ،ﺑدون
ديکتاتوری درازمدت ﭘرولتاريا ،ﺑدون انقﻼﺑی کردن مداوم کشور ،ﺑدون خاتمهٔ ساختمان کامل و قطعی
سوسياليسم نميتوان در انتظار فرارسيدن جامع ٔه ﺑی طﺒقات ﺑود.
هم ٔه اين وظائﻒ و هم ٔه اين مراحل را در مﺒارز ٔه مسلﺤانه ،که فقط يکی از اشکال مﺒارزه ،اگرچه عالی
ترين آنهاست خﻼصه کردن ،نشانهٔ ﺑيخﺒری از ﺑعرنجی مسائل است.

*****

نتيجه :
فکر مقاومت و مﺒازه مسلح که روزﺑروز ﺑيشتر در خلﻖ ما ﺑيدار میشود فکر مقدس ونجات ﺑخشی است.
وظيفهٔ ماست که هر روز ﺑـتﺒليغ اين نظريه ﺑپردازيم که طﺒقات ستمگر ،استثمارگران ،شاه و درﺑار ﭘهلوی و
خداوندگاران امپرياليست آنها را جز ﺑا زور انقﻼﺑی نميتوان ﺑر انداخت .رويزيونيست ها که »راه مسالمت
آميز« را اندرز ميدهند ﺑخلﻖ ما خيانت ميورزند و عمﻼً ﺑه ارتجاع خدمت مکنند.
اما مقاومت و مﺒارز ٔه مسلح ظفرمند ،مستلزم تجهيز توده هاست ،مستلزم تجهيز هم ٔه طﺒقات و قشرهای
دمکراتيک ،کارگران ،دهقانان ،روشن فکران ،خرده ﺑورژوازی و ﺑورژوازی ملی است.
واين کار عظيمی است که فقط از عهدهٔ حزب طﺒقهٔ کارگر ساخته خواهد ﺑود .از اينجهت نخستين وظيف ٔه
انقﻼﺑيون مارکسيست-لنينيست ايران احياء حزب طﺒقهٔ گارگر در عرصهٔ ايران ،است .هيچ وظيفهای دشوار تر
و ﭘر افتخارتر از اين وجود ندارد .احياء حزب طﺒق ٔه کارگردر عرص ٔه ايران ،ﭘيوند آن ﺑا توده های خلﻖ ،تشکيل
ارتﺶ ﭘارتيرانی ،تأمين اتﺤاد کارگران و دهقانان ،تشکل جﺒهٔ واحد وسيعی از کليهٔ طﺒقات و قشرهای
دمکراتيک – اينجاست کليد رهائی خلﻖ ايران.
ما در ﺑراﺑر روشن فکران شرافتمندی که ﺑـعشﻖ خلﻖ ﺑپا خاستند و در راه وی جان فدا کردند  ،در
ﺑراﺑر ﭘويان ها ،صغائی ها و احمد زاده ها و ميهن دوست ها سر تکريم فرود می آوريم .ولی وظيفه داريم که
از اشتﺒاهات آنها ﺑياموزيم تا راه ﭘيروزی های آينده را روشن گردانيم.
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