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بررسي دوسال و اندي فعاليت نظري و عملي چريكهاي فدائي خلق ايران ( )1كه با
ادعاي وفاداري به تئوري “مبارزه مسلحانه  ،هم استراتژي  ،هم تاكتيك “ موجوديت
خود را اعالم كرد ،نشان مي دهد كه آنها نتوانستند مدافع راستين مشي انقالبي
باشند ،نتوانستند وظايف مهم و مبرم جنبش انقالبي مسلحانه جديد را بدرستي درك
كنند و در نتيجه نتوانستند در اجراي آن وظايف مهم گامهاي موثر و جدي بردارند.
اكنون مسجل شده است كه يك طرز تفكر اپورتونيستي و يك نيروي
اپورتونيستي عمدتا بر سازمان ما حاكميت مي كرد  ،و اين نيرو با تمام وجود
كوشش مي نمود تا از زنده شدن دوباره مشي انقالبي جلوگيري كرده و مي كوشيد
با توسل به تمام وسائل و طرق ممكنه مشي اپورتونيستي خود را برسازمان تحميل
نمايد .
مسلما انتقاد از فعاليت نظري و عملي سازمان در دوسال گذشته  ،تنها به عدول از
خط مشي انقالبي محدود نمي شود  ،اما از آنجائيكه اين امر نقش تعيين كننده اي در
رابطه با كل فعاليت سازماني ايفاء نمود  ،بهتر است بيش از هرچيز مشي
اپورتونيستي حاكم بر سازمان را معرفي كنيم“.خطوط اساسي“ مشي اپورتونيستي
حاكم بر سازمان در ““ مصاحبه“ با رفيق اشرف دهقاني ““ بيان شده است )2(.
“مصاحبه“ داراي تناقضات بسيار و تفكرات مغشوش است ،ذكر اين نكته از آنجا
اهميت دارد كه اين نقاط ضعف براي هواداران “مصاحبه“ بيك قوت تبديل شده بود
و مهر خود را برتمام برخوردها و موضعگيري هاي سياسي و ايدئولوژيك درون
سازماني آنها مي زد  .در هرحال تا آنجا كه به بحث اين مقاله مربوط مي شود()3
بايد گفت تصويري كه “مصاحبه“ از روند پيشرفت انقالب ارائه مي دهد غيرعملي و
نادرست است  ،تئوري “مبارزه مسلحانه  ،هم استراتژي  ،هم تاكتيك “ و وظيفه
برپائي و گسترش جنگ انقالبي در جريان خود جنگ انقالبي  ،نفي مي گردد ،و
ضرورت مبارزه مسلحانه به شرايطي كه مشخص كننده آن “هجوم نظامي
امپرياليسم“ است محدود مي شود  .براي فهم و درك آن تناقضات و آن تفكرات به
سراغ خود“مصاحبه“ مي رويم .
س ـ برگرديم به سازمان چريكهاي فدائي خلق  .فكر مي كنيد عيب بزرگ كنوني اش
چيست ؟
ج ـ عيب بزرگ كنونيش اينست كه وظيفه كنونيش را درك نمي كند .
س ـ بنظر شما وظيفه بزرگ كنونيش چيست ؟
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ج ـ مي دانيد كه امپرياليسم در كمين انقالب ماست ؟ مي دانيد هرلحظه ممكن است
تعرض نظاميش آغاز شود ؟ اينكه به چه وسيله اي ديگر مهم نيست  ،چه بوسيله
تفنگداراني كه در سواحل ما پياده مي كند ؟ يا مزدوراني كه در اينجا و آنجا مشغول
سربازگيري هستند يا بوسيله بخشي از اين ارتش يا بوسيله دسته هاي مخفي
سياسي ـ نظامي  .بهر حال حتي خوش خيالترين سياستمداران هم اين خطر را حس
مي كنند  ،همي ن خطر مهمترين وظيفه كنوني ما را تعيين مي كند  .بايد مردم را براي
مقابله با اين خطر بسيج كرد .مردم آماده اند تشكيالت و رهبري مي خواهند  .حتي
شيوه مبارزه را هم شناخته اند  .مخفيانه سالح ميخرند .وظيفه سازمان چريكهاي
فدائي خلق ايران روشن است بايد سازمان مسلح توده ها را بوجود آورد .
س ـ يعني شما معتقديد كه چريكهاي فدائي خلق به جنگ با اين دولت برخيزند ؟
ج ـ بهيچوجه  ،از كدام سخن من چنين استنباط كرده ايد  ،من گفتم بايد مردم را
براي هجوم نظامي امپرياليسم آماده كنيم  .البته ممكن است در اين هجوم كساني از
اين دولت هم دست داشته باشند ( )4ولي بهيچوجه من معتقد به آن نيستم كه در حال
حاضر بايد بمبارزه نظامي پرداخت ولي هرجا به خلق حمله نظامي مي شود بايد
مقاومت نظامي خلق را سازمان داد  .خلقهاي ايران بايستي بدانند كه چريك فدائي
هميشه خود را بين او و دشمن او حائل مي كند  .كسانيكه به خط مشي مبارزه
مسلحانه خرده مي گرفتند كه  :شما “جدا از توده ها“ مي خواهيد مبارزه مسلحانه
انجام دهيد و ما به آنها مي گفتيم صرفنظر از هرگونه دليلي شما اپورتونيست هايي
هستند كه اساسا با اعمال قهر انقالبي مخالفيد  ،براي توجيه سخنان خود مي گفتند
نه ،ما به مبارزه مسلحانه توده اي اعتقاد داريم  .امروز كه توده ها مسلح شده اند ،
امروز كه بقول يكي از فرمانداران از هر ده نفر در ايالم نه نفر مسلحند به چه فكر
مي كنند ،اينجا كه ديگر بحث مبارزه مسلحانه جدا از توده ها مطرح نيست  .ميدانيد
به چه فكر مي كنند ؟ به اينكه چگونه خط مشي مسلحانه را رد نمايند و چگونه
جزوات خود را كه گويا بنحوي كوبنده مبارزه مسلحانه را رد كرده اند  ،خواندنش را
بهم توصيه مي كنند .باور كنيد اين اپورتونيستها دروغ مي گويند .اينها با اعمال قهر
انقالبي خلق مخالفند و هر روز آنرا بصورتي عنوان مي كنند  .كمونيستي كه دچار
اپورتونيسم نباشد بايد امروز به سازماندهي مبارزه مسلح توده ها كه در آتيه نه
چندان دور با هجوم نظامي امپرياليسم شروع خواهد شد  ،از هم اكنون بپردازد و
اين است آن نقش محوري مبارزه مسلحانه كه تعيين كننده فعاليتهاي سياسي
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امروزي ما خواهد بود  .هر سياستي غير از اين صورت مبارزه توده ها را از محتوا
خالي خواهد كرد .با هجوم نظامي امپرياليسم همه اين سازمانهاي سياسي  ،ميتينگها
و تظاهرات بيك سو ريخته مي شود و توده سرخورده از رهبري بار ديگر تن به
اسارت و خفت خواهد داد( “.از صفحه  33تا ص )38
از قطعه بلند باال بر احكام و نتايج زير تكيه مي كنيم .
 1ـ امپرياليسم در كمين انقالب ماست و هرلحظه ممكن است تعرض نظاميش را آغاز
كند .
از اين جمله همچنين جمله آخر قطعه مذكور “ :با هجوم نظامي امپرياليسم همه اين
سازمانهاي سياسي  ،ميتينگها و تظاهرات بيك سو ريخته مي شود “ اين نتيجه
حاصل مي آيد كه هجوم نظامي امپرياليسم  ،بعبارت ديگر تعرض نظامي امپرياليسم
هنوز صورت نپذيرفته است )5( .
 2ـ بايد مردم را براي مقابله با اين خطر بسيج كرد  ،بنابراين بايد سازمان مسلح
توده ها را بوجود آورد .
 3ـ مردم آماده اند  ،شيوه هاي مبارزه را شناخته اند  ،حتي خود مستقال به خريد
اسلحه مبادرت مي ورزند  .مثال در ايالم از هر ده نفر نه نفر مسلحند .
 4ـ بهيچوجه من معتقد بآن نيستم كه در حال حاضر به مبارزه نظامي پرداخت .
 5ـ ولي اگردر جائي بخلق حمله نظامي شد بايد مقاومت نظامي خلق را سازمان داد.
 6ـ مبارزه مسلح توده ها در آينده نه چندان دور با هجوم نظامي امپرياليسم شروع
خواهد شد ( يعني  :اين مبارزه مسلحانه توده ها هنوز آغاز نشده است ) .
 7ـ از هم اكنون بايد به سازماندهي اين مبارزه مبادرت ورزيد  .اين وظيفه اصلي
كمونيستهاست .درشرايط كنوني معني نقش محوري مبارزه مسلحانه كه تعيين كننده
فعاليتهاي سياسي امروز ماست ،همين است .كساني كه خود راهوادارتئوري“ مبارزه
مسلحانه  ،هم استراتژي  ،هم تاكتيك “ مي دانند مبارزه نظامي را در حال حاضر رد
مي كنند .ضرورت مبارزه مسلحانه را مشروط بر “هجوم نظامي امپرياليسم “ مي
كنند .و درباره پروسه “ تسليح توده ها“ جز درازگوئي و لفاظي كاري نمي كنند
گرچه قبول دارند حاكميت امپرياليستي همچنان پابرجاست و دولت كنوني ،دولتي
وابسته است .وگرچه ادعا مي كنند اين مهم نيست كه هجوم امپرياليستها به چه
وسيله اي انجام بگيرد “ چه بوسيله تفنگداراني كه در سواحل ما پياده مي كنند  ،يا
بوسيله مزدوراني كه در اينجا و آنجا مشغول سربازگيري هستند يا بوسيله بخشي
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از اين ارتش يا بوسيله دسته هاي مخفي سياسي ـ نظامي “ اما در واقع بر اعتقادات
خود استوار نيستند  ،بنحوي از انحاء كوشش مي كنند تا تالشهاي دولت وابسته را
به چارچوب مقوله “ هجوم امپرياليسم“ وارد نسازند  .اگر انديشه هاي “مصاحبه“ در
پرتو شرايط سياسي زمانيكه اين انديشه ها بر صفحه كاغذ نقش مي بست مورد
بررسي قرار گيرد “ تفكرات مغشوش“ و تناقضات آن نيز با وضوح بيشتري نمايان
مي شود و تحليل و نتيجه گيريهاي“ مصاحبه“ زماني ارائه مي شوند كه ميهن ما
يكپارچه شاهد گسترش مبارزه خلقهاست ،در شرايطي كه كارگران زير رگبار گلوله
هاي مزدوران رژيم قرارگرفته بودند  ،در شرايطي كه مبارزه خلق عرب توسط
ارتش مزدور سركوب شده و كشته هاي بسياري برجاي نهاد ،در شرايطي كه رژيم
مزدور كنوني خلق ترك من را سركوب كرد ،زماني كه مبارزه خلق كرد با تهاجم همه
جانبه رژيم مواجه شده بود ،در چنين شرايطي “مصاحبه “ از شروع شدن مبارزه
مسلح توده ها در آتيه نه چندان دور سخن مي گويد  اكنون اين سطور از “
مصاحبه“ را بخوانيد و ببينيد “مصاحبه “ هم مجبور مي شود واقعيت مبارزه انقالبي
را تصديق كند .
“ تشكيل شورا در كارخانه ها مهم است ولي مهمتر از آن سازمان دادن مبارزه
مسلحانه خلقهائيست كه چون از ستم دوگانه رنج مي برند زود تر از سايرين ( )6در
اين مرحله براي احقاق حق خود سالح برداشته اند  ،خلق عرب مسلح است و مي داند
و مصمم ا ست كه براي احقاق حق خود بجنگد ،خلق كرد همينطور ،جنگ مردانه اي
هم كرد  ،خلق تركمن و ساير خلقها (ص )64 -اگر چنين است  ،اگر واقعا ميليونها
نفر از مردم ما آماده براي جنگ هستند چرا با دستپاچگي گفته مي شود “ ولي
بهيچوجه من معتقد به آن نيستم كه در حال حاضر بايد به مبارزه نظامي پرداخت “
چرا با دولت وابسته به امپرياليسم كه از همان آغاز و بالفاصله پس از در دست
گرفتن زمام امور به سركوب جنبشهاي طبقات انقالبي پرداخت نبايد مبارزه نظامي
كرد؟ و در شرايطي كه از هر ده نفر در ايالم نه نفر مسلحند و خلق عرب مسلح
است “ ،و ميدا ند و مصمم است كه براي احقاق حق خود بجنگد“ و خلق كرد درحال
جنگ است و خلق تركمن به پا خاست و سركوب شد  ،نبايد جنگيد  ،وبا توجه به اين
شرايط عيني و اعتقادات تئوري “ مبارزه مسلحانه  ،هم استراتژي  ،هم تاكتيك“ چرا
بايد در مقابل اين سوال كه آيا بايد جنگيد يا نجنگيد  ،با تفرعن جواب داد “ اين سوال
متافيزيكي است  ،اينكه بايد جنگيد يا نجنگيد به تحول اوضاع مربوط است “ )7(.اين
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اوضاع به چه اوضاعي بايد تحول پيدا كند تا بتوان به اين پرسش پاسخ مثبت و قاطع
داد ؟ آيا ازنظر “مصاحبه“ هجوم نظامي امپرياليسم شروع نشده است ؟ اگر اينطور
است پس آنهمه يورشهاي نظامي از سوي چه طبقه يا طبقاتي انجام مي گيرد ؟ و
عاملين اين كشت و كشتارهاي وسيع چه رابطه اي با امپرياليسم دارند ؟ پاسخ اين
سواالت را مدافعين “ مصاحبه “ بايد ارائه دهند  .آنچه ما بايد بررسي كنيم اين است
كه “مصاحبه “ راجع به وظيفه اصلي كمونيستها چه مي گويد .
برفرض قبول كنيم كه وظيفه فوري و عملي كمونيستها در آنزمان تشكيل سازمان
مسلح توده ها بود .اما اين سازمان مسلح توده ها درچه پروسه اي بوجود مي آيد و
خصوصيات اساسي اين پروسه كدامند؟ البته “مصاحبه “ درباره اين مهمترين مسئله
هيچگاه صراحتا سخن نمي گويد ولي مي توان از البالي تفكرات مغشوش “ مصاحبه
“ پاسخ قاطع اين پرسش را به دست آورد  .ودرست با يافتن همين پاسخ است كه
خط مشي غالب برسازمان خود را خواهيم شناخت و مي توانيم آنرا با اعتقادات
تئوري مبارزه مسلحانه  ،هم استراتژي  ،هم تاكتيك “ مقايسه كرده و انحراف آنرا
بروشني باز بيابيم  ،در زمانيكه “مصاحبه “ تدوين مي شد اگرچه بنظر “مصاحبه “
هنوز امپرياليسم تعرض نظاميش را آغاز نكرده بود ! ولي بورژوازي وابسته “ آهنگ
خلع سالح “ مردم را كرده بود  .دولت بيانيه اي انتشار داد و اعالم كرد آنهائيكه در
نزد خود اسلحه دارند بايد آنرا بمراكز تعيين شده تحويل و رسيد دريافت نمايند  ،و
اخطار كرد كه سرپيچي از اين دستور داراي مجازات سنگين است “ .مصاحبه“ به
اين مسئله توجه زيادي مبذول داشت و در مقابل “ ضرورت تسليح توده ها “ را
عمدتا در رابطه با “ هجوم آينده امپرياليستها“ طرح مي كرد ( )8اما “ شعار تسليح
توده ها“ و يا بوجود آوردن سازمان مسلح توده ها در حقيقت ناظر بر ايجاد يك
“سازمان “ يك “وسيله“ مبارزاتي است و آنچه مهم است تشريح اين نكته است كه
چنين سازماني درچه پروسه از مبارزه به وجود مي آيد ؟ در نظر اول منطقي است
كه قبول كنيم از نظر “مصاحبه“ پروسه “ تسليح توده ها“ نه در يك پروسه نظامي ،
بلكه در يك پروسه غيرنظامي صورت مي پذيرد .زيرا “ مصاحبه “ مي گويد “ ولي
من بهيچوجه معتقد به آن نيستم كه درحال حاضر بايد به مبارزه نظامي پرداخت “
ولي در “مصاحبه“ ايده هائي مطرح مي شود كه آدمي را درباره صحت اين استنتاج
به ترديد مي اندازد .مثال به قطعه زير توجه كنيد “ .بايد همه نيروهاي ضدامپرياليست
را براي يك مبارزه مسلحانه كه مسلما به ما تحميل خواهد شد آماده كرد  ،تشكيل
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شورا در كارخانه ها مهم است ولي مهمتر از آن سازمان دادن مبارزه مسلحانه
خلقهاي ي است كه چون از ستم دوگانه رنج مي برند زودتر از سايرين در اين مرحله
براي احقاق حق خود سالح برداشته اند .خلق عرب مسلح است و مي داند و مصمم
است كه براي احقاق حق خود بجنگد  ،خلق كرد همينطور جنگ مردانه اي هم كرد .
خلق تركمن و ساير خلقها .هرضربه اي كه اينها بر پيكر امپرياليسم بزنند به نفع طبقه
كارگر است ،اساسا تا وقتي آنها مسلحند  ،اين شوراهاي صنفي در كارخانه ها از
هجوم بورژوازي وابسته در امانند  .در مورد اين خلقها مخصوصا وظيفه ما حساس
است  .زيرا آنها چه ما بخواهيم و چه نخواهيم مبارزه مسلحانه خود را صورت
خواهند داد و در صورت بي اعتناعي ما به آنها اين خطر وجود دارد كه يك جنبش
مسلحانه خود بخودي بوجود آيد كه نتيجه اش مرگبار است و يا رهبري مبارزه
مسلحانه بدست مرتجعين بيافتد كه نتيجه اش از آن هم مرگبارتر است  .وظيفه
مبارز ماركسيست تشخيص وظايف عمده از غيرعمده است نه برشمردن آنها در
رديف يكديگر .من نگرانم كه مبادا ما باندازه كافي وظيفه مانرا در مقابل “ خلقها “
انجام نداده باشيم و مبادا آنها از ما دلسرد شوند  .اينكه ما چه سياستي بايد در قبال
وضع موجود داشته باشيم را بيشتر اين امر معلوم مي كند كه توده ها چه مي
خواهند بكنند و آمادگي چگونه مبارزه اي را دارند ( “.صفحه  63تا )65
از اين جمالت چه نتيجه اي بايد گرفت؟ اين جمالت پيش از هرچيز آشفته فكريهاي
“مصاحبه“ را برمال مي كنند .مثال آيا اعتنا به جنبش خلقها و سازمان دادن مبارزه
مسلحانه خلقهايي كه براي احفاق حقوق خود سالح برداشته اند بدين معني است كه
به ميان آنها برويم تا از پيدايش يك جنبش مسلحانه خود بخودي جلوگيري نموده و
در عين حال به ايجاد سازمان مسلح توده ها بپردازيم ،تا در صورت هجوم نظامي
امپرياليسم آنها آمادگي مقابله با آنرا داشته باشند ،و يا اينكه بايد اين جمالت را بدين
معن ي فهميد كه بميان آنها برويم و مبارزه مسلحانه اي را كه خود آغاز كرده اند
گسترش دهيم .اگر منظور “ مصاحبه“ حالت دوم باشد  ،آنوقت آن حكم“مصاحبه“
مبني براينكه در حال حاضر نبايد دست بمبارزه نظامي زد چه مي شود؟ بي ترديد
پيشاهنگ در پروسه بررسي و تجزيه و تحليل واقعيت به چنين نتيجه اي رسيده
است ،و وظيفه دارد تا براي جلوگيري از اتالف انرژي انقالبي ،توده ها را متقاعد
سازد كه براه او بيايند .اگر نظر“ مصاحبه“ حالت اول باشد پس اين جمالت را چگونه
بايد فهميد:


نقدی بر"مصاحبه"(طرحی از وظايف)

عبدالرحيم صبوری

“ اينكه ما چه سياستي بايد در قبال وضع موجود داشته باشيم را بيشتر اين امر
معلوم مي كند كه توده ها چه مي خواهند بكنند و آمادگي چگونه مبارزه اي را
دارند ".با كمي دقت معلوم مي شود كه با اين جمالت “ مصاحبه“ مي خواهد بر
سازمان دادن مبارزه مسلحانه اي كه خلقها آغاز كرده اند تاكيد بورزد دقت كند :
“ تشكيل شوراها در كارخانه ها مهم است ،ولي مهمتر از آن سازمان دادن مبارزه
مسلحانه خلقهائي است كه چون از ستم دوگانه رنج مي برند زودتر از سايرين در
اين مرحله براي احقاق حقوق خود سالح برداشته اند“.
در واقع “مصاحبه“ مي گويد ،اين درست كه تشكيل شوراها در كارخانه مهم است،
اما ما در تعيين سياست خود بايد ببينيم توده ها چه مي خواهند و آمادگي چه نوع
مبارزه اي را دارند ،اكنون خلقها زودتر از “سايرين“ براي احقاق حقوق خود سالح
برداشته اند ،و با استناد به شرحي كه از جنگهاي كرد و عرب و تركمن و ساير
خلقها داده شد نتيجه مي گيرد كه خلقها حقوق خود را مي خواهند و آماده مبارزه
مسلحانه اند .از نظر منطقي اينطور بنظر مي رسد كه “مصاحبه“ سازمان دادن
مبارزه مسلحانه توده ها را كه آغاز شده است و همچنين هدايت آنرا وظيفه مبرم
پيشاهنگان كمونيست مي داند .اگر اين ادراك درست باشد بازهم اين سوال مطرح
مي شود ،پس چرا مي گويد در حال حاضر نبايد بمبارزه نظامي پرداخت ،در
جستجوي پاسخي براي اين معضل هستيم كه چند سطر پائين تر همه اميدها به ياس
تبديل مي شوند.
“ مي دانيد چرا امپرياليسم تاكنون حمله نظاميش را شروع نكرده ؟ فقط بخاطر
سالحهائي است كه در دست مردم است .مي ترسد اگر حمله را آغاز كند خلق به
مبارزه مسلحانه برخيزد ،و اينبار واقعا گورش را بكند .پس آرام مي نشيند و ظاهرا
دمكراسي برقرار مي شود(“.ص  )68
چه آش درهم چوشي ! در همين چند سطر پيش آنهمه درباره مبارزه مسلحانه خلقها
داد سخن داده شد،اكنون مي فهميم نه ،هنوز خلق بمبارزه مسلحانه برنخاسته است.
در واقعيت شاهد آنهمه كشت و كشتار هستيم ولي بازهم بما مي گويند امپرياليسم
آرام نشسته ،و هنوز حمله نظاميش را شروع نكرده است .ازيكسو به جنگ مردانه
خلق كرد و عزم و تصميم خلق عرب و مبارزه خلق تركمن اشاره مي كند و از طرف
ديگر مي گويد امپرياليسم مي ترسد اگر تعرض نظاميش را آغاز كند خلق بمبارزه
مسلحانه برخيزد .باالخره آن كشت و كشتاري كه توسط ارتش و سپاه و دسته هاي
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سياه انجام پذيرفت بايد جزء هجوم نظامي امپرياليستها محسوب شوديانه.اگر آري،
پس چرا مكررا تكرار مي شود "مي دانيد چرا امپرياليسم تاكنون حمله نظاميش را
شروع نكرده؟" ميدانيد هرلحظه ممكن است " امپرياليسم تعرض نظامي خود را آغاز
كند" "،مي دانيد خلق را بايد براي هجوم امپرياليسم كه در آتيه اي نه چندان دور
صورت مي گيرد بسيج كرد "...واقعا اين به چه معني است؟ آيا واقعا از نظر
"مصاحبه" تنها شكل هجوم امپرياليستهاپياده كردن تفنگداران دريائي نيست؟ و اگر
آن كشت و كشتارها بمعني هجوم امپرياليستها نبود ،پس هجوم و سركوب اين
ارتش و پاسداران و باندهاي سياه را بايد بحساب چه طبقه اي گذاشت؟ اگر
امپرياليسم آرام نشسته است ،اين همه خشونت و سركوب قهرآميز از سوي چه
طبقه و ي ا طبقاتي انجام مي گيرد و رابطه اين طبقه يا طبقات با امپرياليسم چيست؟
اكنون بياييد قسمت ديگري از "مصاحبه" را مورد ارزيابي قرار دهيم و ببينيم
سرانجام بكجا مي رسيم.
"  ...آنگاه بورژوازي وابسته بفكر آن ميافتد كه براي آنكه هجوم نظامي آينده اش
كامال با موفقيت مواجه باشد ،آهنگ خلع سالح را ساز كند ،فكر مي كنيد براي
دمكراسي است كه مي خواهد خلع سالح كند؟ بهيچوجه ،براي آنست كه مي داند
همين سالحهائي كه در دست مردم است ضامن همين شبه دمكراسي است پس ابتدا
بايد خلع سالح را انجام داد ،وبعد جنبش خلق و شبه دمكراسي را نابود كرد" .
(ص)69 -
"س  -فكر مي كنم داريد به مهمترين مسائل مي پردازيداينطور نيست؟
ج -بلي دارم به مهمترين مسئله مي پردازم ،آنها كه تئوري مبارزه مسلحانه را
فراموش كرده اند ،و يا آنرا مردود دانسته اند ممكن است بگويند مهمترين مسئله در
حال حاضر براي ما مسئله قانون اساسي و مجلس موسسان است ولي تئوري
مبارزه مسلحانه گرچه قبول دارد كه تدوين قانون اساسي مترقي مي تواند در حال
حاضر اهميت مبارزاتي داشته باشد و پس از تدوين نيز چارچوب خوبي براي جهت
دادن بمبارزات آينده است ولي مسئله اصلي جنبش ما مسئله خلع سالح است ،ما بايد
قاطع انه با اين مسئله برخورد كنيم چون مرگ و زندگي جنبش در آن نهفته است و
اساسا اگر توانستيم سالح را در دست مردم نگهداريم مي توانيم بخواهيم كه قانون
اساسي مردمي تدوين شود ،و اگر توانستيم مردم مسلح را سازماندهي كنيم مي
توانيم بخواهيم كه قانون اساسي در اولين ماده خود تمام روابط امپرياليستي و
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منافع امپرياليستي را از بين ببرد و بورژوازي وابسته را منقرض اعالم كند و اگر اين
بورژوازي بمقاومت برخاست مي توان آنرا سركوب كرد()9(".ص )70
"مصاحبه" مي گويد":بورژوازي وابسته براي آنكه هجوم نظامي آينده اش كامال با
موفقيت مواجه شود "...همينجا كمي مكث مي كنيم .پس معلوم مي شود تاكنون
بورژوازي وابسته هم هجوم نظاميش را آغاز نكرده است .اگر چنين باشد معضالت
بيشتري گريبانگير ما مي شود .ديديم كه از نظر "مصاحبه" امپرياليسم هنوز تعرض
نظاميش را آغاز نكرده بود،اكنون مي بينيم بورژوازي وابسته هم هنوز تعرض
نظاميش را آغاز نكرده است .در نتيجه بازهم آن سوال دوباره مطرح مي شود .پس
آنهمه كشت و كشتار بعد از 22بهمن توسط چه طبقه ويا طبقاتي انجام مي پذيرد؟ 
احتماال مدافعين"مصاحبه"برسرشوق خواهندآمد وبا حرارت خواهند گفت"مصاحبه"
كامال دقيق و ماركسيستي – لنينيستي تنظيم شده است شما يك قسمت از جمله را
انداخته ايد و نتيجه مطلوب خود را گرفته ايد اگر كمي دقت كنيد مي بينيد كه
"مصاحبه" مي گويد" آنگاه بورژوازي وابسته بفكر آن ميافتد كه براي آنكه هجوم
نظامي آينده اش كامال با موفقيت مواجه باشد "...و اين بدين معني است كه
بورژوازي وابسته هجوم نظاميش را آغاز كرده و براي موفقيت كامل در آينده ،مي
خواهدتوده ها را خلع سالح كند...ما مي پذيريم.اگر چنين پاسخي بما داده شود در
حقيقت ما مرتكب اشتباهي بزرگ شديم ،زيرا بدين دليل ما به نتيجه گيري باال
رسيديم كه فكر مي كرديم از نظر "مصاحبه" در ميهن ما سياست "بورژوازي
وابسته" اي كه در قدرت دولتي شركت دارد همان سياست امپرياليسم است .اگر
اينطور نيست ،پس رابطه اين بورژوازي وابسته با امپرياليسم چيست؟ آيا اين هجوم
امپرياليسم به منافع خلق يك چيز است و هجوم نظامي اين بورژوازي وابسته يك
چيز ديگر؟آيا واقعا بنظر"مصاحبه" در شرايط ميهن ما ،امپرياليسم و اين بورژوازي
وابسته دوسياست جداگانه را تعقيب مي كنند؟ در اين صورت رهبري اين ارتش
ضدخلقي و ماشين سركوب غول آسا در دست كيست؟ با اينهمه جواب فرضي
مدافعين "مصاحبه" مبني براينكه بور ژوازي وابسته هجوم نظاميش را آغاز كرده
است ،ولي براي موفقيت كامل خود در آينده آهنگ خلع سالح ساز مي كند،پاسخ
درستي نيست ".مصاحبه" بين پروسه خلع سالح توده ها و نابودي جنبش خلق و
شبه دمكراسي فاصله مياندازد".مصاحبه" مي گويد":فكر مي كنيد كه فقط براي
دمكراسي است كه مي خواهد خلع سالح كند؟ بهيچوجه ،براي آنستكه مي داند همين
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سالح هائي كه در دست مردم است ،ضامن بقاي همين شبه دمكراسي است پس ابتدا
بايد خلع سالح را انجام داد ،و بعد جنبش خلق و شبه دمكراسي را نابود كرد .اگر
"مصاحبه" بين خلع سالح و نابود كردن جنبش خلق و شبه دمكراسي فاصله نمي
اندازد ،آن وقت اين جمالت كامال بي معناست .زيرا اگر اين خلع سالح در پروسه
سركوب قهرآميز انجام پذيرد ،پس پروسه اي واحد را تشكيل مي دهد  ،پس اين ديگر
معني ندارد كه بگوئيم ،پس ابتدا بايد خلع سالح صورت بگيرد بعدا جنبش و شبه
دمكراسي را نابود كرد .در ثاني وقتي "مصاحبه" براين اعتقاد است كه امپرياليسم
بخاطر سالحهائي كه در دست مردم است مي ترسد تعرض نظاميش را آغاز كند،
زيرا ممكن است خلق بمبارزه مسلحانه برخيزد ،پس بورژوازي وابسته چگونه مي
تواند چنين جراتي را بخود دهد؟ گويا نظر"مصاحبه"ازاين قراراست كه " بورژوازي
وابسته" با صدور اعالميه و بيانيه و با گذاشتن "ماده قانوني" كار خلع سالح را
تمام مي كند .اگر اين چنين باشد ما هم با تبليغ و ترويج مي توانيم سالحها را در
دست مردم نگهداريم .اين انديشه نشان مي دهد كه تدوين كنندگان "مصاحبه" اين
حقيقت را نمي فهميدند كه تنها برخورد"قاطعانه" با مسئله خلع سالح ،تنها برخوردي
كه واقعا مي توانست و مي تواند سالح را در دست مردم نگهدارد ،همانا برپائي و
گسترش جنگ انقالبي است .از آنچه كه بررسي شد گرچه مي توان درهم انديشي
"مصاحبه" را بخوبي فهميد ،و گرچه مي توان به برخي از ايده هاي واقعي آن پي
برد ،معذالك هنوز نمي تواند ايده "مصاحبه" را راجع به پروسه تسليح توده ها
صراحتا روشن كند .اما در اينجا و در آخر سخن نظراتي ارائه مي شود كه مشت
"مصاحبه" را به تمام باز مي كند .و همه آن چيزهاي مبهم و متناقض در پرتو آن
معني واقعي خود را باز مي يابند .دقت كنيد  ":يك خلق مسلح بهترين ،وسيله ايست
براي جلوگيري از ماجراجوئي نظامي امپرياليسم  .اگر ما خلق را بسيج كرديم ،مسلح
كرديم  ،آماده به جنگ كرديم ،و براي احقاق حق خود مصممش نموديم چه بسا كه
امپرياليسم و نوكرانش از جنگ با ما منصرف شوند زيرا كه شكست حتمي خود را
از پيش مي بيند".
اين جمالت به چه معني است ؟ صراحتا مي گويد كه بسيج كردن ،مسلح كردن ،آماده
به جنگ كردن توده ها در پروسه اي غير از مبارزه مسلحانه عليه امپرياليسم و
نوكرانش انجام مي پذيرد .زيرا اگر شرط اصلي انجام همه اين وظايف مبارزه
مسلحانه با امپرياليسم و نوكرانش بود ،ديگر نمي توان گفت:
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"يك خلق مسلح بهترين وسيله اي است براي جلوگيري از ماجراجوئي نظامي
امپرياليسم" ديگر نمي توان گفت" چه بسا كه امپرياليسم و نوكرانش از جنگ با ما
منصرف شوند" مي بينيم از نظر"مصاحبه" تسليح توده ها نه در پروسه مبارزه
مسلحانه عليه امپرياليسم و نوكرانش بلكه در يك پروسه مسالمت آميز انجام مي
گيرد .ديگر مي توان از ميان اين تفكرات مغشوش و تناقضات تصوير پيشرفت
انقالب را ديد .از نظر "مصاحبه" :
معني نقش محوري مبارزه مسلحانه در اوضاع كنوني اينست كه به تسليح توده ها
بپردازيم .و سازمان مسلح توده ها را به وجود آوريم .و اين سازمان مسلح توده ها
اساسا در پروسه اي غير قهرآميز بوجود مي آيد ،ما بايد اساس فعاليت سياسي
خود را برآن بگذاريم كه اسلحه در دست مردم باقي بماند ،و همين مردم مسلح را
سازماندهي كنيم .اما اينكه بايد جنگيد يا نجنگيد ،فعال نمي توان سخني گفت .اين بسته
به تحول اوضاع دارد .در هر صورت يك چيز روشن است چه بخواهيم بجنگيم و چه
نخواهيم بجنگيم ،بايد سازمان مسلح توده ها را بوجود آورد .اگر چنين كنيم ،آنگاه
مي توانيم در اولين ماده قانون اساسي تمام روابط و منافع امپرياليستي را از بين
ببريم .و بورژوازي وابسته را منقرض اعالم نمائيم و چنانچه بورژوازي وابسته به
مقاومت برخاست ،مي توان آنرا سركوب كرد .در ضمن بواسطه وجود سازمان
مسلح توده ها چه بسا امپرياليسم و نوكرانش از جنگ با ما منصرف شوند ،و انقالب
بنحو مسالمت آميزپيش رود و بهدفهاي واقعي خود دست يابد .اين تصويري است
كه "مصاحبه" از روند پروسه پيشرفت انقالب و وظايف مبرم پيشاهنگ در اين
پروسه ارائه مي دهد.
"مصاحبه" بامكان پيشرفت مسالمت آميز انقالب و گذار مسالمت آميز اعتقاد دارد.
خلع سالح توده ها توسط"بورژوازي وابسته" را پروسه اي اساسا غيرقهرآميز مي
بيند  .ضرورت جنگ را در رابطه با هجوم نظامي امپرياليسم ارزيابي مي كند.
بنابراين ديگر چه دليلي وجود دارد كه در حال حاضر بمبارزه نظامي دست بزنيم؟ با
توجه به آنچه كه گفته شد"،مصاحبه"از موضع خود كامال درست مي گويد ":اين
سوال متافيزكي است ،اينكه بايد جنگيد يا نجنگيد به تحول اوضاع بستگي دارد" زيرا
در اينجا ضرورت مبارزه مسلحانه توسط عواملي تعيين مي شوند كه ما هنوز
نميدانيم چه خواهند كرد .آيا امپرياليسم هجوم نظامي خود را آغاز خواهد كرد ؟ يا
اينكه از ترس شكست حتمي خود از اين مبارزه منصرف خواهد شد؟ اينرا ما
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نميدانيم بهمين جهت است كه نمي توانيم بگوئيم بايد جنگيد يا نجنگيد .اگر اوضاع
متحول شد ،يعني امپرياليسم نترسيد و بما حمله كرد آنگاه ما هم بايد دست به جنگ
بزنيم .ولي اگرنه ،در آنصورت در همان ماده اول قانون اساسي همه روابط و منافع
امپرياليستي را از بين مي بريم و بورژوازي وابسته را منقرض اعالم مي كنيم ،ديگر
كارها بمراد است و نيازي بجنگ نيست .ما براي همه اينها بايد سازمان مسلح توده
هارا داشت ،بنابراين ايده اساسي"مصاحبه"روشن است.اگر ايده اساسي "مصاحبه"
روشن است .چرا"مصاحبه" دچار آنهمه تناقض گوئي مي شود؟ چرا آنهمه مغشوش
است؟ حقيقت اينست كه تدوين كنندگان "مصاحبه" در ذهن خود تصويري از روند
انقالب داشتند و بعد آمدند و خواستند تا واقعيت عيني و تئوري مبارزه مسلحانه را
در پرتو تحليل خود بازسازي كنند و آن تحليل نه با ديناميسم هاي حركت عيني
جامعه ما و نه با اصول تئوري مبارزه مسلحانه ،با هيچكدام انطباق نداشت زيرا آنها
تحليل خود را براساس واقعيت عيني و در پرتو ماركسيسم – لنينيسم بنا نكردند ،و
نخواستند ،وظايف انقالبي كمونيستها را بربنياد اين تحليل و با وفاداري به اصول
تئوري مبارزه مسلحانه بشناسند ،اينجا بود كه چه از واقعيت عيني و چه از تئوري
مبارزه مسلحانه عناصري وارد تحليل آنها شدند و در نتيجه آش درهم جوشي
ساخته شد كه هيچكس جز هواداران"مصاحبه"نمي تواند آنرا قورت دهد.
"مصاحبه" با الگوبرداري سطحي از نظر لنين در انقالب  1905و  1917روسيه مي
خواهد بخود رنگ و لعاب ماركسيست -لنينيستي بزند .ولي حتي يك مقايسه سطحي
تفاوت شرايط ميهن ما را با شرايط روسيه  1905و  1917روسيه آشكار مي كند .ببينيد
لنين چه مي گويد:
" استقرار جمهوري دمكراتيك در روسيه فقط در نتيجه قيام پيروزمندانه مردم ،كه
ارگان آن حكومت انقالبي موقت خواهد بود ،امكان پذير است و اين حكومت يگانه
حك ومتي است كه قادر است آزادي كامل تبليغات پيش از انتخابات را تامين كند و
مجلس موسساني را كه واقعا مظهر اراده مردم باشد براساس حق انتخابات همگاني،
متساوي و مستقيم با اخذ راي مخفي دعوت نمايد( ".مجموعه آثار و مقالت لنين،
دوتاكتيك سوسيال دوكراسي در انقالب دمكراتيك  ،صفحه )244
مي بينيم كه لنين شرط تشكيل " مجلس موسسان كه واقعا مظهر اراده مردم باشد"
را پيروزي "قيام مردم" مي داند و اين قيام پيروزمندانه هيچ معني جز اين ندارد كه
" مردم" توانسته اند مقاومت دشمنان خود را خرد كنند و اصلي ترين ابزار سلطه
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آنان يعني ارتش و پليس را در هم شكسته "قيام پيروزمندانه مردم" بالفاصله ارگان
خود يعني حكومت انقالبي موقت را بوجود مي آورد و آنگاه اين حكومت بايد آنچنان
شرايطي ايجاد كند كه " مجلس موسسان كه واقعا مظهر اراده مردم" باشد .و اين
مجلس موسسان و فقط اين مجلس موسسان است كه مي تواند آنچنان "قوانين
اساسي مترقي" تدوين نمايد كه به مبارزات آينده جهت دهد .اما "مصاحبه" چه مي
گويد" :مصاحبه " بوعده و وعيدهاي "بورژوازي وابسته" دلخوش مي كند و در
شرايطي كه ارتش امپرياليستي پابرجا باقي مانده است و روز به روز تحت عناوين
ديگر گسترش مي يابد ،و حاكميت امپرياليستي همچنان پابرجاست از تدوين "قانون
اساسي مترقي" ،از" اهميت مبارزاتي " آن و تاثير آن در "جهت دادن مبارزه " آينده
صحبت مي كند و آنگاه اعالم مي كند ،اگر با خلع سالح قاطعانه برخورد كنيم ،حتي
مي توانيم " روابط و منافع امپرياليستي را از بين ببريم و بورژوازي وابسته را در
اولين ماده قانون اساسي منقرض اعالم كنيم(".نقل بمعني)در زير سلطه " بورژوازي
وابسته " مي خواهد "سازمان مسلح توده ها را "از راه مسالمت آميز بوجود آورد.
( )10شايد مدافعين "مصاحبه" بگويند مگر لنين در انقالب  1917چنين امكاني را پيش
بيني نكرد؟ چرا؟ لنين گفت .آنهم براي يك شرايط بسيار استثنائي ،و صحت حكم
خود ر ا براي يك مدت زمان بسيار كم معتبر مي دانست ( )11ولي مع الوصف شرايط
ميهن خود را ،با شرايطي كه لنين تزهاي خود را داد مقايسه مي كنيم .لنين تزهاي
خود را زماني ارائه داد كه "مردم" در يك قيام مسلحانه پيروزمند توانستند تزاريسم
را براندازند و بورژوازي بقدرت رسيد .ولي در عين حال كارگران و دهقانان نيز
قدرت متشكل بودند و حكومت خود را داشتند .بورژوازي بقدرت رسيد .وضع
آنروزهاي انقالب روسيه به بهترين نحوي در اين جمالت لنين تصوير شده است".ما
بطور همزمان هم حكومت بورژوازي"دولت لوف و چكوف" و هم "ديكتاتوري
انقالبي دمكراتيك پرولتاريا و دهقانان" را كه داوطلبانه قدرت را به بورژوازي
واگذار مي كند ،كه داوطلبانه خود را ضميمه بورژوازي مي سازد ،در كنار يكديگر
داريم ،زيرا نبايد فراموش كرد كه در واقع در پطروگراد ،قدرت دردست كارگران و
سربازان است .دولت جديد برعليه آنها خشونت بكار نمي برد و نمي تواند بكار برد،
زيرا كه هيچ پليس ،هيچ ارتشي نيست كه در خارج از مردم قرار داشته باشد ،هيچ
دستگاه اداري نيست كه با قدرت در باالي سر مردم قرار داشته باشد و اين واقعيتي
است( ".در باره تاكتيك ها – مقاله نامه هائي در باره تاكتيك – نامه اول )
 

نقدی بر"مصاحبه"(طرحی از وظايف)

عبدالرحيم صبوری

بنابراين حتي اگر از گذار مسالمت آميز صحبت شود ،باين خاطر است كه بورژوازي
ارتش و پليس در اختيار ندارد ،بخاطر آنست كه خلق مسلح شده است و انقالبي را از
سرگذرانده ،و در "شوراها" سازمان يافته است ،نيروئي است كه فعاليت دارد .اما در
شرايط ما خلق پراكنده است ،ارتش امپرياليستي برجاي خود قرار دارد و سپاه
پاسداران بالفاصله بوجود مي آيد.و از همان اولين روز يورش وحشيانه خود را
بتوده ها آغاز مي كند .در چنين شرايطي از امكان گذار مسالمت آميز حرف زدن چه
معني مي تواند داشته باشد" .مصاحبه" زماني تدوين شد كه ارتش ضدخلقي،
پاسداران ضد انقالب و باندهاي سياه مخفي در حال سركوب مبارزات خلق تركمن،
كرد و عرب بودند.فقط يك نگاه بواقعيت كافي است كه امكان مادي چنين تفكراتي را
كامال نفي شده بپنداريم .اگر بواقعيت كمترين توجهي مي شد،احتماال از چنين
الگوبرداري سطحي نيز در امان مي مانديم .بهمين جهت است كه ما گفتيم تدوين
كنندگان "مصاحبه" براي خود "تحليلي" از روند پيشرفت انقالب داشتند و بعد مي
خواستند واقعيت و تئوري مبارزه مسلحانه را طبق آن بازسازي كنند و بعلت تناقض
شديدي كه بين واقعيت و تئوري مبارزه مسلحانه از يكطرف و " تحليل آنها " از
طرف ديگر وجود داشت ،حاصل كار آنها چيزي درآمد مثل " مصاحبه " و خالصه
ما در عمل چه كرديم؟ دسته كوچكي از رفقاي خود را به كردستان فرستاديم ،زيرا
در آنجا بخلق كرد " حمله نظامي " شده بود و نيروي بزرگي از تشكيالت را در همه
جاهاي ديگر پراكنده كرده به پخش و توزيع "خبرنامه" مشغول نگهداشتيم .و
باصطالح خود تبليغ و ترويج مي كرديم  .بحضور خود در فعاليت سياسي دلخوش
بوديم ،مي گفتيم در كردستان "هستيم" و مي جنگيم .ودر تهران و شهرستانهاي
ديگر خبرنامه و اعالميه پخش مي كنيم يعني اينكه "تبليغ و ترويج" مي كنيم.
اگر امروز ما ايده هاي "مصاحبه" را در اكثر موارد به سخره مي گيريم ،در حقيقت
اعمال و نظرات گذشته خود را بباد استهزا گرفته ايم ،ما همواره تاكيد كرده ايم
وگفتيم كه مسئوليت انحراف از خط مشي انقالبي نه فقط با عده اي بلكه با همه
رفقاس ت .و مسلما در اين رابطه براي رفقاي رهبري مسئوليت بيشتري مي شناسيم.
اما در پروسه كار سازمان ،و در جريان شناخت ضعف ها و نارسائي ها ،و تعمق
هرچه بيشتر راجع به شرايط اجتماعي و موارد مذكور و تئوري " مبارزه مسلحانه ،
هم استراتژي ،هم تاكتيك" ما توانستيم گذشته را بيك فهم انتقاد از خود تبديل
نمائيم .در حالي كه عده اي برجهل گذشته اصرار مي ورزيدند و القيدانه مي
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خواستند برهمه آن نارسائي ها چشم بپوشد و در بهترين وضعيت بقبول برخي
اشكاالت بسيار جزئي و راه حلهاي رفرميستي بنشينند.
هواداران "مصاحبه" در برخورد با "مصاحبه" رفتاري بغايت اپورتونيستي نشان
مي دادند .وقتي مطرح مي شد فالن فرمولبندي "مصاحبه" استنباط غلطي را ارائه مي
دهد ،مي گفتند "مصاحبه " بزبان توده اي نوشته شده است و"منظورش" اين است .
و وقتي مطرح مي شد فالن جمله"مصاحبه""منظورش" اين است ،مي
گفتند"مصاحبه" كامال دقيق است  ،به فالن كلمه و فالن كلمه دقت كنيد .وقتي مطرح
مي شد كه سازمان ما فاقد برنامه و سياست روشن است و الزم است تا چنين
برنامه و سياستي تدوين شود ،اظهار مي داشتند اين حكم بمعني رد"مصاحبه" است.
"مصاحبه" برنامه و سياست ما را روشن كرده و اكنون ما بايد آنرا پياده كنيم.
"مصاحبه" انطباق تئوري "مبارزه مسلحانه ،هم استراتژي ،هم تاكتيك " بر شرايط
كنوني است .وقتي گفته مي شد و اين حقيقت برمال مي گشت كه "مصاحبه" يك
برنامه و سياست نادرست است ،آن ها مي گفتند "مصاحبه" چنين هدفي را در مقابل
خود نگذاشته است .اصال با "مصاحبه" چكار داريد ،بيائيد برنامه و سياست خودتان
را بدهيد.
فرمولبندي هاي درهم و برهم و تناقضات سيستم "مصاحبه" خود آنها را گيج كرده
بود .ولي از سوي ديگر بآنها اين فرصت را مي بخشيد تا با از اين شاخ بآن شاخ
پريدن مواضع اپورتونيستي خود را حفظ كنند .آنها حس مي كردند كه با انديشه و
منطق "مصاحبه" به بن بست رسيده اند .خارج شدن از اين بن بست آسان بود ،فقط
اندكي وفاداري باصول ماركسيسم – لنينيسم و اندكي وفاداري به تئوري "مبارزه
مسلحانه ،هم استراتژي ،هم تاكتيك " اندكي شهامت انقالبي و اندك منش و شعور
انقالبي الزم بود تا آنها بتوانند از بن بستي كه در آن گير آمده اند ،رهائي يابند .و
متاسفانه آنها هيچ يك از اينها را نداشتند.
اكنون ببينيم تئوري "مبارزه مسلحانه ،هم استراتژي هم تاكتيك" چه مي گويد :در
اينجا رجوع به رساله مذكور الزامي است  ،رفيق مسعود مي نويسد " :در حقيقت با
استقرار سلطه امپرياليستي ،تمام تضادهاي دروني جامعه ما تحت الشعاع يك تضاد
قرار گرفت  ،تضادي كه در مقياس جهاني گسترش دارد .تضاد خلق و امپرياليسم .
در نيم قرن اخير ،ميهن ما شاهد گسترش اين تضاد ،سلطه روزافزون امپرياليسم
بوده است هرگونه تحولي مي بايست اين تضاد را حل كند و حل اين تضاد يعني
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استقرار حاكميت خلق و سرنگوني سلطه امپرياليستي  " .و در جاي ديگر مي نويسد
" براي شكست ارتجاع بايد ارتش ارتجاعي را شكست داد .براي شكست ارتش
ارتجاعي بايد ارتش توده اي داشت .تنها راه شكست ارتش ارتجاعي ،تشكيل ارتش
توده اي مبارزه چريكي طوالني است و جنگ چريكي نه تنها از نقطه نظر استراتژي
نظامي و بمنظور شكست ارتش منظم و نيرومند ،بلكه از نظر استراتژي سياسي
بمنظور بسيج توده ها نيز الزم است .امر سياسي و امر نظامي بنحو اجتناب ناپذير و
ارگانيك با هم ادغام مي شوند .از يكطرف شرط پيروزي مبارزه مسلحانه بسيج
توده هاست – چه از نظر سياسي و چه از نظر نظامي – و از طرف ديگر بسيج توده
ها جز از راه مبارزه مسلحانه امكان پذير نيست" و در جاي ديگر مي نويسد ":امروز
در اينجا اعالن جنگ خود جنگ است ،اين دو جدائي ناپذيرند .اهميت معنوي جنگ
وابسته است به پيشرفت مادي آن ،و پيشرفت مادي آن وابسته است به اهميت
معنوي آن .هرچه دشمن بيشتر ضربت بخورد ،بيشتر متالشي شود ،نيروي سياسي
بيشتر رشد مي كند ،اهميت معنوي آن ،جاذبه توده اي آن بيشتر مي شود .و اين امر
موجب تقويت مادي نيروي سياسي– نظامي مي شود  ".در جاي ديگر مي نويسد:
" البته درست است كه "امر مهم تسخير قدرت دولتي است" ولي در شرايط امروزي،
شرط اساسي و ضروري تسخير قدرت دولت مقابله با ارتش و قدرت سركوب
كننده ،دولت امپرياليستي و نابود كردن آن است .مسئله اين نيست كه مبارزه
مسلحانه شكلي از اشكال پرتنوع مبارزه است كه در شرايط خاصي و با آمادگي
هاي خاصي ضروري مي شود ،بلكه مسئله اين است كه مبارزه مسلحانه آن شكل از
مبارزه است كه زمينه آن مبارزه همه جانبه را تشكيل مي دهد و تنها در اين زمينه
است كه اشكال ديگر و پرتنوع مبارزه ضروري و سودمند مي افتد ".از آنچه كه نقل
شد مي توان مشي عمومي چريكهاي فدائي خلق را بطور كامل و دقيق استنتاج كرد.
بنابراين مبارزه مسلحانه اي كه در مدنظر است  ،نه يك قيام مسلحانه شهري
ناگهاني ،بلكه جنگ توده اي طوالني است كه توده ها بتدريج وارد در آن مي شوند.
جنگ چريكي كه توسط دسته آگاه طبقه ،يعني پيشاهنگ آن آغاز مي شود بمثابه
مرحله مقدماتي جنگ توده اي طوالني است .در ابتدا جنبه تبليغي آن داراي اهميت
بيشتري است .وبتدريج  ،بموازات اثر گذاري بركل جنبش و پيشرفت مبارزه انقالبي
جنبه نظامي آن از اهميت بيشتري برخوردار مي گردد .با افزايش نفوذ معنوي
مبارزه مسلحانه در ميان توده ها قدرت مادي آن افزون مي شود .و افزايش قدرت
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مادي بنوبه خود برنفوذ معنوي آن مي افزايد .در جريان اين پيشرفت در نقطه اي
معين از رشد جنگ و قدرت مادي آن مي توان يك يا چند منطقه را آزاد نمود.
بالفاصله حاكميت خلق را برهبري پرولتاريا برقرار كرد ،و دست باجراي راديكال
ترين برنامه هاي انقالبي زد ،موضع انقالب را هرچه بيشتر استحكام بخشيد و جنگ
را در ابعاد هرچه وسيع تر گسترش داد و بتدريج در جريان همين جنگ انقالبي
شرايط الزم براي شكست قطعي و كامل ارتش امپرياليستي و قطع كامل سلطه
امپرياليسم مهيا مي شود .اين طرح كلي پيشرفت انقالب ،از نظر تئوري " مبارزه
مسلحانه ،هم استراتژي ،هم تاكتيك" است .در مرحله بندي پروسه تكامل جنبش
مسلحانه ايران ،تئوري" مبارزه مسلحانه ،هم استراتژي ،هم تاكتيك" با توجه به
شرايط ايران بنكته قابل مالحظه ديگري توجه داشت ،از يكسو جنبش مسلحانه ايران
از نظر توازن قوا بين صفوف خلق و دشمن مرحله بندي مي شود .جنگ چريكي
بعنوان مرحله مقدماتي جنگ توده اي طوالني معرفي شده و مراحل مختلف آنرا
همان مراحلي تشكيل مي دهند كه مورد توافق همه تئوريسين هاي جنگ توده اي
طوالني است .يعني سه مرحله دفاع استراتژيك ،تعادل و تعرض استراتژيك .از سوي
ديگر رفقاي ما پروسه تكاملي تغيير و تحول رابطه بين پيشاهنگ انقالبي و توده ها
را بعنوان يك جنبه از كل پروسه رشد و تكامل مبارزه مسلحانه مرحله بندي نمودند.
آنها بر رابطه ارگانيك اين دو پروسه تاكيد ورزيدند .آنها مي گفتند پيشاهنگ انقالبي
با آغاز مبارزه مسلحانه و در جريان رشد آن ابتدا حمايت معنوي توده ها را جلب
خواهد كرد و سپس بحمايت مادي توده ها دست خواهد يافت .از نظر آنها اين
مرحله ،يعني مرحله اي كه حمايت مادي توده ها كسب شده است ،مبارزه مسلحانه
با وظايف سنگين تر و مسائل پيچيده تري مواجه خواهد شد .جنگ انقالبي با دامنه
وسيع تري بايد ادامه يابد ،مسئله رهبري جنگ در ابعاد توده اي آن مطرح مي شود.
دامنه وظايف پيشاهنگ انقالبي گسترده تر مي گردد و او بايد هرچه بيشتر فعاليت
خود را با فعاليت توده ها درآميزد .جنبش انقالبي خلق ما در چند سال اخير درستي
تزها و احكام تئوري"مبارزه مسلحانه ،هم استراتژي ،هم تاكتيك" را بروشني اثبات
نمود ،جنبش مسلحانه ايران توانست در قالب سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران
"جدائي غم انگيز پيشاهنگ از توده" را از بين ببرد .جنبش مسلحانه ايران توانست
حمايت مادي و وسيع توده ها را جلب نمايد .و از همان ابتداي اوج گيري جنبش توده
ها ،سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران عليرغم آنهمه نارسائي ها و ضعفهاي آشكار
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براي خلق ما بنقطه اميد و اتكاء مبدل شد و به عنوان يك نيروي قابل محاسبه توده
اي مورد توجه دشمن قرار گرفت .اقبال كارگران و دهقانان و بخش نسبتا وسيعي از
خرده بورژوازي شهري نفوذ معنوي شديد سازمان چريكهاي فدائي خلق را در ميان
توده ها نشان مي داد.
روند جنبش انقالبي ابعاد حمايت معنوي و مادي توده ها را هرچه عريان تر نشان
داد .از آنهمه مثالهاي ريز و درشت كه بررسي يكايك آنها شادي و تاثر همزمان يك
كمونيست را برمي انگيزد ،ما بر دومثال تكيه مي كنيم .
نمونه اول خلق تركمن  ،بخش عظيمي از خلق تركمن يكپارچه برخاست و شوراها را
برپا كرد ،و بدون آنكه هنوز معلوم باشد ظوابط حاكم بر روابط شوراها چيست،
بدون آنكه هنوز معلوم باشد چگونه كشت وكار خواهد شد و چگونه محصول كار
تقسيم خواهد گشت ،همه هستي خود را در اختيار سازمان قرار داد و خود منتظر
برنامه و رهبري سازمان محبوب خود شد.
نمونه دوم جنبش خلق كرد است ،خلق كرد نيز اعتماد خود را به سازمان چريكها
ابراز داشت .براي اولين بار در تاريخ جنبش خلق كرد ،يك سازمان غيربومي
توانست به نيروي برتر جنبش مبدل شود و مي توانست رهبري بي چون و چراي
آنرا در دست بگيرد .اضافه براين هيچ سازمان محلي و يا غير محلي نمي توانست
قدرت خود را با قدرت سازمان بسنجد .زيرا سازمان چريكها يك سازمان وسيع
سراسري بود و نمي توان حتي ذره اي شك داشت كه درصورت اتخاذ سياست هاي
درست و انقالبي هيچ سازماني نمي توانست حتي رهبري او را مورد تهديد قرار دهد.
اين حقايق نشان مي دهند كه جنبش مسلحانه توانسته بود با مبارزات توده ها پيوند
برقرار كند .جنبش مسلحانه حمايت مادي توده ها را كسب كرده بود .جنبش
مسلحانه ايران در شرايطي وارد اين مرحله شد كه اوضاع سياسي جامعه نيز تغيير
يافته بود.
اوج گيري جنبش توده ها نشان مي داد كه جنبش خلق از حالت ركود درآمده و توده
ها بفعاليت پرجنب و جوش سياسي كشانده شده اند .همه نيروهاي سياسي ،از
ارتجاعي ترين جناح هاي هيئت حاكمه تا انقالبي ترين نيروهاي خلق در عرصه نبرد
آشكار و علني در مقابل يكديگر ظاهر شدند ،موج تظاهرات و اعتصابات در شهرها
گسترش مي يافت .و در بسياري از روستاها دهقانان براي بازپس گرفتن زمين هاي
غصب شده خود اقدام عملي نمودند .در اين ميان امپرياليسم توانست با استفاده از
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شبكه گسترده ارتباط جمعي و با بهره گيري از سازمان وسيع روحانيت ،خميني را
بجاي شاه ،در راس دولت وابسته بنشاند .خميني تحت شعار استقالل و آزادي
توانست در قلوب بخش وسيعي از مردم ما جاي بازكند .اما بركناري شاه و روي
كارآمدن خميني باعث توقف جنبش انقالبي نشد ،زيرا شور انقالب در توده ها زائيده
تصوري بود كه آنان از تحوالت ن اشي از برافتادن نظام ظالمانه گذشته در ذهن خود
داشتند .اكنون با رفتن شاه و آمدن خميني آنها انتظار داشتندكه بالفاصله به خواسته
هاي برحق خود جامعه عمل بپوشانند .توده ها بيدار شده بودند .و در جريان رشد و
گسترش مبارزات گستاخي و جسارت آنها افزون گشته بود .آنها خواهان پيشرفت و
تعميق هرچه بيشتر انقالب بودند.
در اين شرايط ،يعني در شرايطي كه ارتش امپرياليستي پا برجا مانده بود ،در
شرايطي كه سلطه امپرياليستي پا يرجا باقي مانده بود ،در شرايطي كه توده ها بعمل
آشكار و مستقيم انقالبي زده بودند ،در شرايطي كه زمامداران جديد با فريفتن توده
ها قصد تحكيم هرچه بيشتر مناسبات جابرانه گذشته را داشتند ،در شرايطي كه
بخشهاي وسيعي از خلق ما براي احقاق حقوق خود برخاسته بودند ،وظايف اصلي
جنبش مسلحانه انقالبي ايران چه بود؟ كمونيستها چگونه مي توانستند توهمات توده
ها را درهم بشكنند؟ چگونه مي توانستند بانقالب درسهاي گرانمايه بياموزند ؟ و
چگونه مي توانستند انقالب ضدامپرياليستي را عمال و واقعا تعميق بخشند؟ چگونه
مي توانستند صفوف دوستان واقعي انقالب ضدامپرياليستي _ دمكراتيك را از
دوستان كاذب آن جداكرده و كوششها و عوامفريبي هاي دولت وابسته كنوني را
واقعا افشاء كرده و هرچه بيشتر توده ها را از آنها جدا سازند .جنبش مسلحانه ايران
تنها با پيشروي بسوي ايجاد "مناطق سرخ" و اجراي برنامه انقالبي خود مي
توانست پايه هاي عيني و ذهني الزم را براي پاسخ دادن بهمه اين مسائل پي بريزد.
كمي بيشتر توضيح دهيم .تجربيات جنبشهاي خلقهاي سراسرجهان وهمچنين
بررسي قانونمندي هاي حاكم برجامعه تحت سلطه امپرياليسم اين وضعيت را
روشن مي سازد كه در چارچوب نظام تحت سلطه امكان تحقق هيچگونه برنامه
انقالبي وجود ندارد ،و اجراي هرگونه برنامه انقالبي مستلزم درهم خرد كردن كل
نظام امپرياليستي ح اكم است .بهمين جهت شرط اجراي برنامه انقالبي ،كسب قدرت
سياسي است .و همچنين تجربيات جنبشهاي خلقهاي سراسر جهان نشان داده است ،
كه پروسه جنگ رهائيبخش خلقهاي تحت ستم ،پروسه اي طوالني است ،و انقالب نه
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يكباره بلكه بتدريج بر مواضع قدرت سياسي دست مي يابد .وماشين دولتي دشمن
حاكم نه يكباره بلكه بتدريج خرد و مضمحل مي شود .منطقه آزاد شده ،آن مكان
اجتماعي است كه حكومت كارگران و دهقانان در آن مي تواند برقرار شود .اين
حكومت با اجراي برنامه انقالبي تحت رهبري پيشاهنگان انقالبي عمال در آن بمرحله
اجرا در مي آيد ،يعني به منطقه سرخ مبدل مي شود ،منافع و روابط امپرياليستي
عمال و واقعا فسخ مي شوند .و بورژوازي وابسته عمال از آنجا بيرون رانده مي
شود .و اكنون مردم براي حفظ اين مناسبات انقالبي و براي تامين شكوفائي و تكامل
هرچه بيشتر آن در مقابل نيروهائي كه قصد در هم كوبيدن اين مناسبات را دارند به
جنگ انقالبي ادامه مي دهند .و از آنجائي كه شرط بقاء يك منطقه آزاد غالبا رهائي
سراسر كشور از يوغ امپرياليسم و مزدوران آن است .در نتيجه ،ضرورت درهم
شكستن كل نظام اجتماعي حاكم برميهن ما و شكست قطعي ارتش امپرياليستي كه
عامل بقاء و حفظ اين نظام جابرانه است  ،بيش از پيش براي توده ها نيز روشن شده
و بنيروي نابودناپذير تبديل مي شوند و بدين ترتيب با گسترش هرچه بيشتر جنگ
انقالبي و شركت هرچه وسيع تر توده هاي ستمديده در آن ،مناطق بيشتري آزاد
شده و در جريان يك مبارزه حاد و بي امان عليه امپرياليسم و مزدوران آن جنگ
خلق بتدريج شرايط پيروزي كامل بر ارتش امپرياليستي را مهيا مي سازد.
مسئله برسر اين نيست كه در اين يا آن شرايط مفروضي هيچ قيام شهري ناگهاني
نمي تواند اتفاق بيافتد .مسئله برسر اين نيست كه در اين يا آن شرايط معين ،اين يا
آن منطقه آزاد شده در دست دشمن نمي افتد .مسئله برسر سير عمومي جنبش
رهائيبخش خلق ما است .مسئله اين است كه تمام اين لحظات مهم انقالب در درون
پروسه جنگ انقالبي عليه امپرياليسم و مزدورانش قابل ارزيابي و بررسي است .و
مسئله برسر اين است كه خلق ما تنها در چنين پروسه اي به شناخت همه جانبه الزم
از هوي ت ملي خود و رابطه خود با جنبش هاي رهائيبخش خلقهاي ديگر و همچنين به
رابطه خود با دشمن مشترك همه خلقها يعني امپرياليسم جهاني پي خواهد برد .و
زمينه الزم را براي كسب و جذب انديشه هائي پيدا خواهد كرد .بنابراين اگر واقعا ما
معتقد بوديم كه ارتش امپرياليستي برجاي خود باقيمانده است ،اگر ما معتقد بوديم
كشور ما از زير سلطه امپرياليسم خارج نگشته است ،اگر ما معتقد بوديم دولت
كنوني دولتي وابسته است ،با پيشروي بسوي ايجاد منطقه آزاد شده و اجراي برنامه
انقالبي مي توانستيم انقالب را تعميق بخشيم .عمال حكومتي انقالبي را با حكومتي
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ضد انقالبي در معرض قضاوت و مقايسه توده ها قرار دهيم ،با بسيج سياسي–
نظامي آنها در مقابل يورشهاي ارتجاع واقعا قدرت مادي آنها را نشان دهيم .يعني
جمهوري دمكراتيك خلق برهبري طبقه كارگر را براي آنها لمس پذير سازيم ،بدين
وسيله توهمات آنها را هرچه سريع تر در هم بشكنيم .تنها و تنها در چنين پروسه اي
مي توانستيم توده ها را مسلح سازيم .جنبش مسلحانه مي بايست برنامه متناسب
انقالبي خود را ارائه مي داد ،آنرا ميان توده ها تبليغ مي كرد ،و از آنها دعوت مي
نمود تا خود بياري پيشاهنگ خويش مستقل از دولت كنوني آنرا پياده كنند .شرايط
تحقق عملي چنين برنامه اي را تشريح مي كرد ،و بالفاصله با تمام نيرو و انرژي
خود در پي تحقق آن برمي آمد .همانطور كه مشاهده مي شود ،در چنين شرايطي ،نه
تنها از اهميت تاكتيكهاي سياسي– نظامي كم نمي شود،بلكه برآن افزوده مي
شود.امكان شركت وسيع و موثر در ديگر اشكال مبارزه نه تنها از اهميت مبارزه
مسلحانه نمي كاهد ،بلكه وظايف پيچيده تري را بر دوش پيشاهنگ مي گذارد كه
همانا قابليت تلفيق و همسو كردن اشكال متنوع مبارزه جهت پيشرفت هرچه بيشتر
انقالب است .همه رخدادهاي مبارزه انقالبي در طي اين مدت ثابت مي كنند كه طرح
اين شعار ضرورت داشت  " .وگرايشهائي كه ما را به پيروزي برسانند" چه از نظر
مادي و چه از نظر معنوي وجود داشتند .نفوذ گسترده معنوي و مادي جنبش
مسلحانه در ميان توده ها ،بيداري و گستاخي توده ها ،جنبش پايدار خلق كرد ،و
جنبش شورائي خلق تركمن ،موج جنبشهاي دهقاني در نقاط ديگر ايران كه در آن
دهقانان مستقال براي بيرون راندن زمينداران بزرگ و تقسيم اراضي مابين خود
اقدام نمودند ،وضعيت عمومي جنبش همه و همه نشان مي دهد كه پيشاهنگان
پرولتري مي بايست شعار پيش بسوي منطقه آزاد شده را طرح نموده و فعاالنه در
جهت ايجاد آن به كار پردازند.
اما گروهها و سازمانهائي كه ادعاي كمونيستي داشتند چه گفتند و چه كردند؟ آنها
نشستند و براي دولت موقت جمهوري اسالمي دستورالعمل صادر نمودند .نشستند
و يكشبه برنامه نوشتند :روابط امپرياليستي بايد قطع شود ،صنايع امپرياليستي بايد
ملي شود ،مجلس موسسان بايد تشكيل شود  ...هركسي بكار خود مشغول شد .و در
اين ميان ما چه گفتيم و چه كرديم " ما آمديم و گفتيم " درست است كه تدوين قانون
اساسي مترقي و تشكيل مجلس موسسان در حال حاضر داراي اهميت مبارزاتي
است و مي تواند بمبارزات آينده جهت دهد ،ولي مهمتر از همه مسئله خلع سالح
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است .اگر ما بتوانيم اسلحه را در دست مردم نگهداريم "  ...اما آنچه كه بين ما و همه
گروههاي ديگر اپورتونيست مشترك بود ،اين قسمت است كه هيچيك به " حكم
شرايط زمان " و تكامل عيني انقالب توجه نكرديم ،هيچيك روشها و وسايل مادي
الزم را كه واقعا و عمال مي توانست پيشرفت انقالب را تامين كند ،مشخص نساختيم.
توده ها را در چه پروسه مسلح كنيم و براي چه؟ در مورد سوال اول با به نعل و
ميخ زدن سرانجام جواب داديم .در يك پروسه اساسا مسالمت آميز ،و در مورد
سوال دوم گفتيم براي مقابله با هجوم نظامي امپرياليسم كه در آينده نزديك صورت
خ واهد پذيرفت .حقيقت را بايد شناخت و آنرا بي پروا گفت .صحبت كردن از يك
هدف ،هرچند كه اين هدف بسيار عالي و بزرگ باشد بدون آنكه طرق و وسايل
دستيابي بآن هدف ،حداقل موضوع كنكاش پيگيرانه ما باشد جز عبارت پردازي و
حرافي چيز ديگري نيست .وظيفه اساسي انقالبيون كمونيست و مومن به طبقه و
آموزشهاي ماركسيسم -لنينيسم شركت در يك مبارزه واقعا موثرانقالبي است ،نه
تنها حضور غيرفعاالنه در يك جنبش سياسي مفروض.
اگر ما مي توانستيم در پرتو ماركسيسم -لنينيسم و اصول تئوري " مبارزه
مسلحانه ،هم استراتژي ،هم تاكتيك" راجع بوظايف خود در شرايط جديد تعمق كنيم،
حتما مي توانستيم باين نتيجه برسيم كه براي پيشرفت انقالب  ،براي پيوند يافتن
هرچه عميقتر با توده ها ،برپائي و گسترش جنگ انقالبي ضرورت دارد .و حتي
بسياري از ما در قبال اين سوال كه " آيا بايد جنگيد يا نجنگيد؟" قاطعانه بايد مي
گفتيم ،آري آري بايد جنگيد .بايد فورا و در هر كجا ممكن است برنامه انقالبي
پيشاهنگ پرولتري را بمرحله اجراء در آورد .بايد تا آنجا كه نيرو داريم گرد هم
آوريم و ضربات هرچه جانكاه تري برپيكر ارتش امپرياليستي وارد آوريم .بايد در
جهت ايجاد ارتش خلق گامهاي موثري برداريم .و بايد بياد داشته باشيم كه ارتش
خلق تنها و تنها در جريان گسترش جنگ خلق عليه امپرياليسم مي تواند متولد شود
و تكامل يابد .كوشش در جهت برپائي و گسترش جنگ انقالبي ،كوشش در جهت
ايجاد مناطق سرخ بمنظور برقراري حكومت كارگران و دهقانان ،تالش در جهت
ايجاد ارتش سرخ )12( :اينها هستند وظايف عمده و اساسي انقالبيون كمونيست .اينها
هستند وظايف اساسي و عمده جنبش مسلحانه ايران در مرحله كنوني رشد و
تكاملش .جنبش مسلحانه ايران با پاسخ گفتن باين ضرورتهاست كه مي تواند جنبش
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ضدامپرياليستي خلق ما را وارد مرحله نويني سازد .و رهبري پرولتري انقالب ما را
استحكام هرچه بيشتري بخشد.
اما در شرايطي كه چنين وظايف سنگين و تاريخي برعهده جنبش مسلحانه ايران
قرار گرفته بود ،سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران  ،يعني سازماني كه در نزد توده
ها نماينده بي چون و چراي جنبش مسلحانه شناخته مي شد مدتها بود كه در ورطه
اپورتونيسم در غلطيده بود .رهبري آن يكدست بدست اپورتونيستهاي خائني افتاده
بود كه كمترين مسئوليتي در قبال توده ها و ماركسيسم – لنينيسم احساس نمي
كردند .سازمان سياسي – نظامي خلق ما درهم ريخته  ،از نظر ايدئولوژيك منحرف
گشته و مشي سياسي جديد و اپورتونيستي برآن چيره شده بود .چنين سازماني
ديگر نمي توانست درفش انقالب را بردوش بكشد و آنرا پيشاپيش توده ها در اهتزاز
نگاهدارد.
تنها دسته كوچكي از آن با ادعاي وفاداري به تئوري " مبارزه مسلحانه ،هم
استراتژي ،هم تاكتيك " صف خود را از آن جدا كردند و دست به تشكيل سازمان
جديدي زدند كه همان نام چريكهاي فدائي خلق ايران را برخود داشت .اين نيرو از
نظر كميت بسيار ضعيف و در نزد توده ها گمنام بود  ...و اكنون اين سوال پيش مي
آيد كه آيا نيروي كوچكي همچون ما يعني چريكهاي فدائي خلق ايران مي توانست
بوظايفي چنين عظيم پاسخ در خور دهد ،آيا گروه كوچكي همچون ما مي توانست و
حق داشت چنين شعارهائي را مطرح سازد ،و چنين وظايف غول آسائي را درمقابل
خود بگذارد؟ براي پاسخ باين سوال بايد ببينيم آيا وسعت و دامنه يك سازمان در
تعيين وظايف انقالبي او نقش عمده بازي مي كند؟ آيا بواسطه دشواريهاي عظيمي كه
در انجام وظايف انقالبي مشخص وجود دارد مي توان از برعهده گرفتن آن وظايف
شانه خالي كرد؟
بايد ببينيم ماركسيست – لنينيست ها برچه اساسي وظايف انقالبي خود را طرح مي
كنند.
لنين بهمه اين سواالت پاسخ روشن و صريح داده است .او در سال  1905رساله اي
نوشت كه بعدها بيكي از مهمترين مراجع ماركسيست – لنينيستهاي سراسر جهان
تبديل شد .اين رساله ضمن طرح و حل نظري بسياري از مسائل مربوط بانقالب
روسيه ،كه برخي از آنها داراي اهميت جهانشمولي باشد ،روش تفكر لنين را درباره
مباني تعيين و درك وظايف پيشاهنگ پرولتري بدست مي دهد .ما مي خواهيم با
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ر جوع بهمين رساله محتواي انديشه لنين را در اين مورد نشان دهيم .به قطعنامه
حزب سوسيال دمكرات روسيه در مورد حكومت موقت انقالبي توجه كنيم.
" قطعنامه مربوط به حكومت انقالبي موقت" :
باتوجه باينكه
 -1خواه منافع بالواسطه پرولتاريا و خواه منافع مبارزه آن در راه رسيدن به هدفهاي
نهائي سوسياليسم ،آزادي سياسي حتي المقدور كاملتر و بالنتيجه تعويض حكومت مطلقه
با جمهوري دمكراتيك را ايجاب مي نمايد.
 -2استقرار جمهوري دمكراتيك در روسيه فقط در نتيجه قيام پيروزمندانه مردم كه
ارگان آن حكومت انقالبي موقت خواهد بود ،امكان پذير است و اين حكومت يگانه
حكومتي است كه قادر است آزادي كامل تبليغات پيش از انتخاباتي را تامين كند و
مجلس موسسان را كه واقعا مظهر اراده مردم باشد براساس حق انتخاب همگاني،
متساوي و مستقيم با اخذ راي مخفي دعوت نمايد .
 -3اين انقالب دمكراتيك در روسيه باوجود رژيم اجتماعي فعلي آن ،سلطه بورژوازي را
كه ناگزير در لحظه معين ،بدون فروگذاري از هيچ اقدامي ،كوشش خواهد كرد حتي
المقدور قسمت بيشتري از پيروزمنديهاي دوره انقالب را از چنگ پرولتارياي روسيه
خارج سازد .ضعف ننموده بلكه آنرا تقويت مي نمايد .
كنگره سوم حزب كارگري سوسيال دمكرات روسيه مقرر مي دارد:
الف – ضروري است تصور روشني درباره محتمل ترين سير انقالب و نيز درباره
اينكه در لحظه معيني از آن پيدايش حكومت انقالبي موقت كه پرولتاريا اجراي همه
خواستهاي فوري سياسي و اقتصادي برنامه (برنامه حداقل) ما را از آن طلب خواهد
نمود ،ناگزير خواهد بود در بين طبقه كارگر اشاعه يابد.
ب – با درنظر گرفتن تناسب قوا و عوامل ديگري كه تعيين دقيق آنها از پيش
غيرممكن است ،شركت نمايندگان حزب ما در حكومت انقالبي موقت بمنظور مبارزه
بيرحمانه با كليه تالشهاي ضدانقالبي و دفاع از منافع مستقل طبقه كارگر مجاز مي
باشد.
ج – شرط الزم چنين شركتي نظارت شديد حزب بر نمايندگان خود و حفظ مداوم
استقالل سوسيال دمكراسي است كه انقالب سوسياليستي كامل را هدف مساعي
خويش قرار داده و بهمين جهت ه دشمن آشتي ناپذير تمام احزاب بورژوازي است.
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د – اعم از اينكه شركت سوسيال دمكراسي در حكومت انقالبي موقت ممكن باشد يا
نه  ،بايد بمنظور حفظ و تحكيم و بسط توسعه پيروزيهاي انقالب انديشه لزوم فشار
دائمي برحكومت موقت از طرف پرولتارياي مسلح و تحت رهبري سوسيال
دمكراسي را بين وسيع ترين قشرهاي پرولتاريا ترويج نمود( ".محموعه آثار و
مقاالت لنين – دو تاكتيك سوسيال دمكراسي در انقالب دمكراتيك) ( ص )243
روح قعطنامه دفاع از منافع طبقاتي پرولتاريا و بسط و تحكيم قدرت او در مبارزه
طبقاتي است .در اين قطعنامه ضرورت تعويض حكومت مطلقه با جمهوري
دمكراتيك ،شرايط تحقق اين امر ،وظيفه تبليغي و ترويجي سوسيال دمكراسي و
روش برخورد حزب با حكومت موقت انقالبي بيان مي شود .از جنبه هاي مختلف مي
توان اين قطعنامه را مورد بررسي قرار داد .لنين خود در يك فصل مستقل تك تك
مواد قطعنامه را در پرتو مسائل مطروحه انقالب روسيه توضيح مي دهد .آنچه ما
مي خواهيم برآن تكيه كنيم توضيح و تفسير قطعنامه نيست .از آنرو اين قطعنامه را
ك ال نقل كرديم كه براي ادامه بحث ما الزم بود .موضوع بحث قطعنامه حكومت
انقالبي موقت است  .و گفته مي شود شرايط تشكيل حكومت انقالبي موقت قيام
پيروزمندانه مردم است ... .و تمام بحث برسر اين است كه سوسيال دمكراتها بايد
كارگران و دهقانان را بسيج كنند .آنها را بقيام بكشانند .ودر اين قيام آنها را رهبري
كنند ،تا به پشتوانه نيروي آنها يك مجلس موسسان واقعي تشكيل شود ،و اين
مجلس موسسان جمهوري دمكراتيك را كامال تاسيس كند .اما در مطالعه كل رساله
به بايدهائي برمي خوريم كه پرسش برانگيز است .مثال لنين مي نويسد:
"...قيام آماده نشده ،و يا قيام خودبخودي و پراكنده هم اكنون آغاز گرديده است.
شكي نيست كه هيچكس تضمين نخواهد كرد كه اين قيام بيك قيام مسلحانه تمام و
كمال مردم منتج گردد ،زيرا اين موضوع هم بوضعيت نيروهاي انقالبي مربوطست
( كه سنجش كامل آن ،فقط طي خود مبارزه ميسر است) و هم بطرز رفتار دولت و
بورژوازي و هم يك سلسله كيفيات ديگري كه در نظر گرفتن دقيق آنها غيرممكن
است( ".همانجا ،ص – )262
اكنون اين سوال پيش مي آيد در حالي كه نمي توان تضمين كرد كه حتما اين قيام
بيك قيام مسلحانه تمام و كمال تبديل خواهد شد يانه چگونه مسئله قيام در دستور
روز قرار مي گيرد و چگونه مي توان با اين قاطعيت به مخالفين تاكتيك قيام حمله
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كرد " .كسي كه خود را براي اين حمله حاضر نمي كند كسي كه اين حمله را تبليغ
نمي كند ،آنكس بيهوده نام طرفدار انقالب بروي خود مي گذارد(".همانجا صفحه )262
از يكطرف در قطعنامه شرايط استقرار جمهوري دمكراتيك ،قيام پيروزمندانه مردم
قيد شده است ،از سوي ديگر گفته مي شود هيچكس نمي تواند تضمين كند كه اين
قيام پراكنده ،خودبخودي و ضعيف بيك قيام مسلحانه تمام و كمال تبديل مي شود.
وباز مي بينيم كه برانداختن حكومت مطلقه ،تدارك و تبليغ اين حمله جزو مسائل
مبرم و فوري طرح مي شود.
شيوه انديشه لنين چيست؟ او برچه اساسي وظايف پيشاهنگ را تعيين مي كند كه به
چنين نتايجي مي رسد .تا اينجا مي توان گفت لنين انجام وظيفه انقالبي را بامكان
حتمي حصول هدف مطلوب ناشي از انجام آن وظيفه مشخص منوط نمي كند .آيا اين
استنتاج نادرست است؟ ما نشان خواهيم داد كه كامال درست است .زيرا لنين اين
ايده را نه فقط در جمالت مذكور بلكه در بسياري جاها و بصورت گوناگون ارائه مي
كند .براي آنكه خواننده دقيقا باين نتيجه برسد ،كه آنچه طرح شده است در حقيقت
زاويه ديد لنين نسبت باين مسئله است بجمالت ديگر او استناد مي جوئيم :
" شكي نيست كه انقالب ما توده هاي مردم را تعليم خواهد داد ،ولي مسئله ايكه
اكنون در مقابل حزب رزمنده سياسي قرار دارد اينست كه آيا ما خواهيم توانست
چيزي بانقالب بيآموزيم؟ آيا ما خواهيم توانست از صحت آموزش سوسيال
دمكراتيك خود و از ارتباط خود با يگانه طبقه تا آخر انقالبي يعني پرولتاريا استفاده
نمائيم ،تا مهر و نشان پرولتاري بانقالب بزنيم و انقالب را نه در گفتار ،بل در كردار
به پيروزي قطعي و واقعي برسانيم و نا استواري ،نيمه كاري و خيانت بورژوازي
دمكرات را فلج گذاريم ؟ (همانجا ،ص.)242 -
در اين قسمت لنين ببرخي از وظايف اساسي سوسيال دمكراتها اشاره مي كند .فلج
كردن عملي ،نااستواري و نيمه كاري و خيانت بورژوازي– دمكرات ،بانقالب محتواي
پرولتاريائي بخشيدن و پيشبرد انقالب نه در حرف بلكه عمال و واقعا .اما در ادامه
مي گويد  " :ما بايد تمامي مساعي خود را متوجه اين هدف سازيم .اما حصول آن از
طرفي منوط است به صحت ارزيابي ما از موقعيت سياسي و درستي شعارهاي
تاكتيكي ما و از طرف ديگر به پشتيباني نيروي مبارز عمال موجود توده هاي كارگر
از اين شعارها( ".همانجا ص )242 -مي بينيم كه لنين تاكيد مي ورزد :بايد تمام تالش
و كوشش خود را براي رسيدن باين هدف انجام دهيم .اما اينكه بتوانيم در واقعيت
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باين هدف دست يابيم يكي به جنبه معرفتي ما يعني ارزيابي درست از موقعيت
سياسي و تدوين شعارهاي صحيح تاكتيكي بستگي دارد و از طرف ديگر باين
مربوط مي شود كه آيا نيروي عمل كافي براي تحقق مادي آنرا داريم يا نه ( .اين
نيروي مادي همانا نيروي مبارز عمال موجود توده هاي كارگر هستند) آيا كارگران
مبارز تا چه حدي از اين شعارها پشتيباني خواهند كرد ،ما تاچه حدي مي توانيم
پشتيباني و حمايت آنها را جلب كنيم؟  ...اما اين تنها جمالتي نيستند كه اين ايده لنين
را توضيح مي دهند .لنين در جاي ديگر مي نويسد " :مشكالتي كه در سرراه پيروزي
كامل انقالب وجود دارد بس عظيم است .اگر نمايندگان پرولتاريا تمام آنچه را كه در
قوه دارند بكار برند و با اينحال تمام مساعي آنها در مقابل مقاومت ارتجاع و خيانت
بورژوازي و جهالت توده بيهوده ماند ،هيچكس نمي تواند آنها را مورد تقبيح قرار
دهد( ".همانجا ص )278 -اينجا ديگر ايده لنين كامال روشن بيان شده است .
نمايندگان پرولتاريا بايد همه آنچه را كه در قوه دارند براي انجام وظايف انقالبي
خود بكار برند .اگرچه تمام اين مساعي بواسطه مقاومت ارتجاع ،خيانت بورژوازي و
جهالت توده ،بيهوده بماند .البته در تمام رساله اين ايده بصور مختلف و در ارتباط با
موضوعات متفاوت مكررا تكرار مي شود اين جمالت روشن مي سازند كه در انجام
وظيفه انفالبي امكان حتمي دستيابي بهدف مطلوب عامل تعيين كننده نيست .اما در
همين جمله ا ي كه از لنين ذكر شده مطالب ديگري نيز نهفته است .لنين از مقاومت
ارتجاع ،خيانت بورژوازي ،و جهالت توده به عنوان عواملي كه مي توانند مانع شوند
تا تمام تالش و كوشش هاي ما به نتيجه مطلوب برسد ،مي گويد .مي توان اين نتيجه
را گرفت كه اندازه قدرت و مقاومت دشمن نيز نمي تواند عامل تعيين كننده اي براي
تعيين وظيفه انقالبي باشد .همچنين ممكن است نيروهاي ديگري كه در مبارزه
شركت دارند ،بواسطه اعمال خود ،و نيروي خويش آنچنان شرايطي ايجاد كنند كه
بازهم تمام تالشها و مساعي پيشاهنگان انقالبي بيهوده بماند .زيرا كه يك وضعيت
اجتماعي محصول تركيب پراتيك اجتماعي طبقات مختلف است و آن نيروئي مي
تواند اين نتيجه را بهدف خود منطبق سازد كه داراي قدرت و نيروي بيشتري براي
خنثي كردن نيروهاي متخاصم ديگر است .همچنين مي بينيم كه تعيين وظيفه انقالبي
بحالت ذهني و سطح آگاهي كنوني توده ها بستگي ندارد .با تعميق بيشتر در انديشه
لنين و ماركسيسم -لنينيسم بطور كلي در مي يابيم كه همه اين عوامل در تعيين
اشكال فعاليت و اشكال سازمان شركت مي جويند .ولي بهيچوجه در تعيين محتوي
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وظيفه انقالبي ،در شركت مشخص و مفروض نقش تعيين كننده اي ندارند .ولي اين
هنوز تمام مسئله ني ست ،ما هنوز بيك پرسش بسيار مهم جواب نداديم .آيا در يك
لحظه مشخص حد گسترش سازمان و نفوذ آن در تعيين وظيفه انقالبي تاثير ندارد؟
جمالت زير از لنين باين مسئله نيز پاسخ مي دهد " :حال احتمال اين پيروزي تاچه
درجه اي است ،مسئله اي است جداگانه .در اين مورد ما بهيچوجه طرفدار خوش
بيني غيرعقالئي نيستيم ،ما بهيچوجه دشواري عظيم اين وظيفه را فراموش نمي كنيم.
ولي وقتي به مبارزه اقدام مي نمائيم بايد خواهان پيروزي باشيم ،و بتوانيم راه
واقعي وصول بآن را نشان دهيم ،گرايشهائي كه بتوانند ما را به پيروزي برسانند
بدون شك موجود است .درست است كه نفوذ ما يعني سوسيال دمكراسي بر توده
پرولتاريا هنوز خيلي خيلي كم است .اعمال نفوذ انقالبي در توده دهقانان بكلي ناچيز
است .پراكندگي ،بي فرهنگي و جهل پرولتاريا و باالخص دهقانان هنوز بي اندازه
عظيم است ولي انقالب بسرعت مجتمع مي نمايد و به سرعت اذهان را روشن مي
سازد .هرگامي كه انقالب بسوي تكامل برمي دارد ،توده را بيدار مي كند و با نيروي
غيرقابل دفعي او را بطرف برنامه انقالبي يعني يگانه چيزي كه بطور پيگير و بنحو
جامعي منافع واقعي و حياتي وي را منعكس مي كند ،مي كشاند" (همانجا ،ص)257 -
در اين نقل قول ب لند كه از لنين نقل شد ،بدون هيچ شبهه اي پاسخ آن پرسش باال
نهفته است ،و از زبان خود لنين مي شنويم كه اندازه نفوذ خود را در ميان كارگران
و دهقانان تاچه حدي ارزيابي مي كند .او تاكيد مي ورزد ،كه نفوذ ما در ميان توده
هاي پرولتاريا خيلي خيلي كم است .او تاكيد مي كند كه اندازه نفوذ ما در ميان
دهقانان بكلي ناچيز است و خصوصيات جنبش دهقاني را از نظر سازماني و ذهني
برمي شمرد و در چنين شرايطي كه تنها نيروي انقالبي يعني بلشويكها داراي چنين
وضعيتي هستند ،در حالي كه داراي نفوذ اندكي در ميان توده ها هستند .در حالي كه
توده ه ا پراكنده و سطح آگاهيشان بسيار نازل است معذالك لنين در تمام رساله
خود تاكيد مي ورزد كه بايد قيام را در دستور كار قرار داد .و " كسي كه در لحظه
كنوني نمي خواهد بحكومت مطلقه و بارتجاع حمله كند ،كسي كه خود را براي اين
حمله حاضر نمي كند ،كسي كه اين حمله را تبليغ نمي كند ،اين كس بيهوده نام
طرفدار انقالب را روي خود مي گذارد ".از مجموعه آنچه كه گفته شد مي توان اين
نتيجه را گرفت كه از نظر لنين تعيين وظيفه انقالبي منوط نمي شود كه آيا حتما مي
توان به نتيجه مطلوب رسيد .ممكن است با تمام تالش و كوشش خود در راه انجام
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آن و ظايف بكوشيم معذالك بواسطه مقاومت ارتجاع ،بواسطه خيانت كساني كه نقاب
دوستي با انقالب برچهره مي زند ،بواسطه جهل توده ها تمام كوششهاي ما بيهوده
باقي بماند .و همچنين انجام يك وظيفه انقالبي منوط به اندازه نفوذ ما در ميان توده
ها نمي شود .پس مبناي تعيين وظيفه انقالبي چيست؟ آنچه كه تاكنون گفتيم درباره
عواملي بود كه در تعيين وظيفه انقالبي نقش تعيين كننده اي ايفا مي كند .لنين توضيح
مي دهد كه پيشاهنگ بايد وظايف خود را براساس ضرورتهاي عيني تكامل جامعه،
براساس الزامات پيشرفت انقالبي مبارزه طبقاتي پرولتاريا تعيين كند .لنين مي گويد :
" كنگره هاي حزب نبايد مسائلي را براي اتخاذ تصميم مطرح نمايند كه فالن يا بهمان
اديب بجا و بيجا بميان كشيده است ،بلكه مسائلي را بايد مطرح نمايند كه بحكم
شرايط زمان و بنابر جريان عيني تكامل اجتماعي داراي اهميت جدي سياسي مي
باشد".

( همانجا ،ص)245 -

جريان عيني تكامل اجتماعي ،مستقل از تفكر وشعور احزاب و طبقات وجود دارد.
نمايندگان پرولتاريا بايد همواره درصدد آن باشند كه آن مسائلي را كشف و مطرح
كنند و در حل آن بكوشند كه حل آن باعث پيشرفت و تكامل هرچه بيشتر مبارزه
طبقاتي پرولتاريا و صعود آن به ارج عاليتر مي شود .وظايف انقالبي را از ارزيابي
صحيح قانونمندي هاي حاكم بر تكامل اجتماعي ،و قوانين حاكم برمبارزه طبقاتي مي
توان استنتاج كرد .وظايف انقالبي را الزامات پيشرفت انقالبي تعيين مي كنند .براي
روشن تر شدن اين ايده بجمالت زير لنين توجه كنيد " :شكي نيست كه هيچ كس
تضمين نخواهد كرد كه اين قيام بيك قيام مسلحانه تما و كمال منتج گردد ،زيرا اين
موضوع هم به وضعيت نيروهاي انقالبي مربوط است( كه سنجش كامل آن ،فقط طي
خود مبارزه ميسر است ،).هم بطرز رفتار دولت و بورژوازي و هم يك ساسله
كيفيات ديگري كه در نظر گرفتن دقيق آن غيرممكن است .درباره ناگزير بودن ،يعني
اطمينان قطعي بيك حادثه مشخص ،كه آقاي استروه سخن را به آنجا مي كشاند،
حاجتي به گفتار نيست .اگر شما مي خواهيد طرفدار انقالب باشيد بايد درباره اين
موضوع صحبت كنيد كه قيام براي پيروزي انقالب الزم است يا خير( ".تاكيد از لنين)
(همانجا ،ص ) 262 -همانطور كه مي بينيد لنين ضمن تاكيد بر اينكه نمي توان تضمين
كرد كه آيا اين قيام پراكنده ،خود بخودي و ضعيف " مي تواند بيك قيام تمام و كمال
تبديل شود ،قاطعانه مي گويد در اينجا بايد يك مسئله را روشن كرد و آن اين كه آيا
قيام شرط پيروزي هست يا نه ؟ آيا قيام الزم است يا نه؟ مسئله بر سر دستيابي
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بيك هدف در شرايط معين است .راه وصول باين هدف چيست؟ لنين در دنباله همين
جمالت نقل شده مي گويد " :آيا الزم است موضوع قيام را فعاالنه مطرح نمود،
درباره آن تبليغ كرد ،و مجدانه زمينه آنرا بيدرنگ و با انرژي تمام فراهم ساخت يا
نه " .همه اين عبارات روشن مي كنند كه لنين به ضرورت عيني تكيه مي كند و
وظيفه پيشاهنگ را در پاسخگوئي باين ضرورت مي بيند .و اعتقاد دارد بر تمام
موانعي كه در سر راه پاسخگوئي باين ضرورت وجود دارد بايد غلبه كرد ... .و
زندگي بلشويكها بارهاي بار اين ديدگاه بطور برجسته و نمايان خود را به معرض
نمايش گذاشت  .لنين در  1917چنين نوشت " " رفيق كامنوف "حزب توده ها" را در
مقابل گروه مروج" قرار مي دهد .ولي "توده ها" اينك بديوانگي دفاع گرائي" انقالبي"
تسليم شده اند .آيا براي انترناسيوناليستها برازنده تر نيست كه در اين لحظه نشان
بدهند كه آنها مي توانند بجاي اينكه " بخواهند كه با توده ها باقي بمانند" يعني به
بيماري همه گير عمومي تسليم شوند ،در مقابل اين مستي " توده اي" مقاومت كنند؟
آيا ما نبايد قادر باشيم كه براي مدتي عليه مستي " توده اي" در اقليت بمانيم؟ آيا در
حال حاضر نكته اصلي كار مروجين نيست كه مشي پرولتري را از مستي" توده اي"
دفاع گرايانه و خرده بورژوازي خالص كنند؟" (درباره تاكتيكها ،لنين – نامه اول)
در مقابل مستي " توده اي" بايد مقاومت كنيم .بايد شهامت در اقليت ماندن را داشته
باشيم .چرا؟ زيرا راهي كه تود ه ها در پيش گرفتند ،راهي نيست كه به پيشرفت
مبارزه انقالبي كمك رساند ،راهي نيست كه پرولتاريا را در مبارزه طبقاتي ارتقاء
دهد ،راهي نيست كه پرولتاريا را بقدرت نزديكتر سازد ،و درست بدين دليل ما بايد
برعليه آن تبليغ و ترويج كنيم ،برعليه آن اقدام كنيم ... .و چنين بود كه عليرغم
جانبداري توده ها از حكومت موقت ،سخنران بلشويكها برعليه آن سخن گفت و توده
ها او را از پشت تريبون بزير كشيده و مورد ضرب و شتم قرار دادند .اما بلشويكها
همچنان بر اعتقادات خود پاي مي فشردند .بنابراين مي توان گفت معيار اصلي تعيين
وظيفه انقالبي پ يشاهنگ پرولتري از درون خود تكامل عيني تاريخي جامعه بيرون
مي آيد.پيشاهنگ بايد با تحليل قوانين تكامل عيني جامعه خود محاسبه عيني
نيروهاي طبقاتي دريابد كه شرط پيشرفت و ارتقاء مبارزه طبقاتي و بسط و تحكيم
قدرت پرولتري چيست؟ و آنگاه بيدرنگ تمام انرژي خود را صرف پاسخگوئي به
نيازهاي زمان كند .پيشاهنگ بايد وظايف انقالبي خود را بر درك ضرورتهاي عيني
پيشرفت تاريخي استوار سازد و تمام هم خود را بكار برد تا توده ها را براين
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ضرورتها آگاه گرداند و انرژي آنها را در راه پاسخگوئي بآن ضرورتها بكار اندازد.
لنين مي نويسد":خوش بيني غير مجازي بود هرآينه دشواريهائي كه در راه جلب
توده ها بنهضت وجود دارد و اين دشواريهاتنها شامل طبقه كارگر نبود ،بلكه شامل
دهقانان نيز هست فراموش مي شد ،همين دشواريها است كه بارها مجاهداتي را كه
براي رساندن انقالب دمكراتيك بهدف نهائي شده است عقيم گذارده و ضمنا در اين
جريان بورژوازي نا پيگير و خود غرض كه در عين حال هم از راه مدافعه از دستگاه
سلطنت در مقابل مردم" سرمايه تحصيل نموده است "  ،و هم " قيافه معصوم"
ليبراليسم يا " خط مشي آسواباژدنيه" را " حفظ كرده است" بيش از همه بكاميابي
رسيده است .ولي دشواري معنايش عدم امكان نيست .آنچه مهم است اطمينان در
انتخاب صحيح راه است و اين اطمينان است كه انرژي و شور انقالبي قادر به معجزه
را صدبار افزايش مي دهد( ".مجموعه آثار و مقاالت لنين – دو تاكتيك سوسيال
دمكراسي در انقالب دمكراتيك ،ص. )274 -
آنچه مهم است اطمينان در" انتخاب صحيح راه است" ،راهي كه رشد سياسي توده
ها را تسهيل كند ،و پروسه تشكل آنها را سريع سازد ،و بتواند قدرت دولتي را در
دست آنها بگذارد .قوانين تكامل عيني جامعه ،مستقل از ذهن احزاب و طبقات است،
بنابراين اندازه توانائيهاي بالفعل يك سازمان مشخص كمونيستي اينرا تعيين مي كند
كه سازمان مذكور چه گامهائي را بايد بردارد تا بتواند آمادگي همه جانبه اي براي
پاسخگوئي باين ضرورتها را داشته باشد .پيداست كه اندازه نفوذ معنوي و مادي يك
سازمان چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي تنها در جريان پاسخگوئي باين ضروتها
شكل مي گيرد .انقالب اجتماعي نتيجه يك پروسه طوالني مبارزه طبقاتي است .و
دقيقا در اين پروسه است كه توده ها از روي تجربه و مقايسه مي توانند پيشاهنگ
واقعي خود را تميز دهند .پيشاهنگ پرولتري ،رهبر ايدئولوژيك طبقه يا بقول
گرامشي نقاد فعال شعور طبقاتي است و وظيفه دارد تا پراتيك طبقه را در عرصه
مبارزه اجتماعي رهبري كند .او وظيفه دارد پاسخگوئي ضرورتهاي عاجل زمان حال
باشد ،و بطرز موثري در جهت آفرينش و پيش بيني آينده گام بردارد و " وظيفه
دارد عمل و انديشه توده ها را برانگيزد" نه آنكه خود را تاسطح آنها تقليل دهد و در
نتيجه در آن حل شود .در"مصاحبه" ما تسليح توده ها را بعنوان يك "ضرورت"
مطرح كرديم .ولي ديديم كه پروسه تسليح توده ها يك پروسه غير قهرآميز در آمد.
بدون شك تسليح توده ها يكي از وظايف مهم پيشاهنگ انقالبي بود ،اما صحبت دقيقا
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برسر اين مسائل است كه باين "ضرورت" چگونه مي توان واقعا پاسخ گفت .
صحبت بر سر اين است كه "راه واقعي وصول بهدف چيست؟" براي درك اين
مسئله بايد عينيت مبارزه ،نيروهاي عمال موجود آن ،رابطه اين نيروها با يكديگر
مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد .وبا اتكاء به تجربيات جهاني چگونه مي توان قبول
كرد كه مي توان " توده ها" را در پروسه اي غير از مبارزه مسلحانه مسلح ساخت.
و سازمان مسلح توده ها را بوجود آورد .صحبت كردن از " سازمان مسلح توده
ها" با انكار تنها راهي كه مي تواند چنين امري راتحقق بخشد ،يعني انكار كردن
ضرورتهاي فوري" سازمان مسلح توده ها" .اكنون پيداست كه ما عليرغم كوچك
بودن سازمان خود ،وظيفه داشتيم پراتيك خود را برمبناي پاسخگوئي بضرورتهاي
زمان مستقر سازيم  .عليرغم آنكه بتوانيم شناسائي توده اي پيدا كنيم ،و شرط اينكه
بتوانيم بدرستي نقائص و نارسائيهاي آن لحظه مشخص را رفع كنيم ،اين بود كه
انجام اين وظايف غول آسا را برعهده مي گرفتيم.
مهم انتخاب صحيح راه است ،مهم انجام وظايف انقالبي است .مهم اين است كه
بتوانيم تا آنجا كه توان داريم در جهت پيشرفت واقعي و عملي انقالب گام برداريم.
مهم اين نيست كه آيا زندگي اجازه خواهد داد تا ماحاصل تالشهاي خود را ببينيم
يانه ،مهم اين است كه الاقل در وجوه مختلف كار انقالبي ميراثي انقالبي برجاي
گذاريم ،تا نسلهاي آينده انقالب بتوانند سريعتر و عميق تر انقالب را به پيش برند.
هرچه برافراشته باد پرچم ظفرنمون تئوري مبارزه مسلحانه
هم استراتژي  ،هم تاكتيك !
هرچه مستكم تر باد صفوف رزمنده چريكهاي فدائي خلق !
نابود باد نفوذ موذيانه اپورتونيسم در صفوف چريكهاي فدائي خلق !
مرگ بر امپرياليسم و سگهاي زنجيريش !
نابود باد رژيم وابسته بامپرياليسم جمهوري اسالمي ! برقرار باد جمهوري
دمكراتيك خلق برهبري طبقه كارگر !
با ايمان به پيروزي راهمان
چريكهاي فدائي خلق ايران (ارتش رهائيبخش خلقهاي ايران)
62/12/13
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" زيرنويسها "
 -1در اينجا كنظور از " چريكهاي فدائي خلق ايران " آن جرياني است كه در
سال  1358اعالم موجوديت كرد و بعدا در سال  1360تحت عنوان چريكهاي
فدائي خلق ايران (ارتش رهائيبخش خلقهاي ايران) به فعاليت خود ادامه داد.
 -2از اين پس ما با نام "مصاحبه" از اين اثر اسم خواهيم برد .
 -3ما در اينجا نمي خواهيم "مصاحبه" را در تمام زمينه ها نقد كنيم  .در اين
مقاله آن بخش از نظرات "مصاحبه" مورد نقد قرار مي گيرد كه در فعاليت
عملي سازمان ما نقش ايفا نمود .
 -4البته خواننده ممكن است از آمدن اين جمله در ميان اين سطور تعجب كند
ولي همانطور كه بعدا خواهيم ديد اين جمله تاكيد قوي اين نظر است كه
نبايد بمبارزه نظامي دست زد ،اگرچه افرادي از همين دولت هم ممكن است
در آينده در هجوم امپرياليستي دست داشته باشند .
 -5در بسياري موارد اين ايده در " مصاحبه " تكرار مي شود .
 -6اين قطعه از قطعات بسيار مهم "مصاحبه" است " .مصاحبه" مي گويد چون
خلقها از ستم دوگانه رنج مي برند زودتر از سايرين سالح برداشته اند.
شاهكار است ! "سايرين" !!!! خلقهائي كه از ستم دوگانه رنج مي برند چه
"چيزهائي" هستند؟ آيا طبقات انقالبي ،مثال كارگران جزو سايرين محسوب
مي شوند؟ اگر چنين باشد معلوم مي شود كه " مصاحبه" مفهوم درست
مقوله خلق را نمي فهمد و يا اينكه خلقهائي وجود دارند كه از "ستم دوگانه"
رنج نمي برند ،اگر چنين باشد معلوم مي شود كه " مصاحبه" معني سلطه
امپرياليستي را در يك كشور تحت سلطه نمي فهمد و دركي از مفهوم ستم
دوگانه ندارد .
 -7در صفحات بعد خواهيم ديد كه "مصاحبه" بنحوي ذهني امكان پيشرفت
مسالمت آميز انقالب را مي دهد .بهمين جهت كامال ذيحق است كه اينطور
جواب دهد .
 -8البته در صفحات بعد خواهيم ديد كه تسليح توده ها فوائد ديگري هم دارد،
و مي تواند در " اولين ماده قانون اساسي ،تمام روابط و منافع امپرياليستي
را از بين برد ،و بورژوازي وابسته را منقرض اعالم كند ".
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 -9اين دو جمله را باهم مقايسه كنيد " من بهيچوجه معتقد بآن نيستم كه در
حال حاضر بايد بمبارزه نظامي پرداخت" و " ولي تئوري مبارزه مسلحانه
گرچه قبول دارد كه تدوين قانون اساسي مترقي مي تواند در حال حاضر
اهميت مبارزاتي داشته باشد و پس از تدوين نيز چارچوب خوبي براي
جهت دادن بمبارزات آينده است ولي مسئله اصلي جنبش ما مسئله خلع
سالح است " .
آيا اين بدين معنا نيست كه در زمان حاضر پيشرفت انقالب اساسا بطور مسالمت
آميز مي تواند تامين شود و ما در يك پروسه اساسا غير نظامي بايد انقالب را به
پيش ببريم و فقط براي آمادگي مقابله با هجوم امپرياليسم و با استفاده از همان
اشكال مسالمت آميز بايد به تسليح توده ها بپردازيم.
 -11در هيچ جاي دنيا سازمان مسلح توده ها نمي تواند در پروسه مسالمت
آميز متولد شود .سازمان مسلح توده ها تنها و تنها در پروسه مبارزه
قهرآميز مي تواند متولد شود و رشد كند.
 -11عين گفته هاي لنين را در اينجا مي آوريم  :
" االن و فقط االن و شايد درعرض چند روز ،يك يا دو هفته ،بتوان بنحوي صلح
آميز چنين حكومتي را ايجاد كرد و استحكام بخشيد  .احتمال كلي مي رود كه اين
دولت بتواند پيشرفت مسالمت آميز انقالب سراسري روسيه را تضمين بكند ،و بطور
استثنائي فرصتهاي خوبي بوجود آورد براي گامهاي بزرگي در جنبش جهاني براي
صلح و پيروزي سوسياليسم .
از نظر من بلشويكها كه پارتيزانهاي انقالب جهاني با شيوه هاي انقالبي هستند ،ممكن
است و بايد باين سازش فقط بخاطر تكامل مسالمت آميز انقالب موافقت كنند،
فرصتي كه بينهايت در تاريخ نادر و كمياب و بينهايت پرارزش است ،فرصتي كه فقط
گاهگاهي دست مي دهد( ".تاكيد از لنين است ) – ( لنين – درباره تاكتيكها -مقاله
درباره سازش)
 -12در اينجا صحبت برسر تكامل جنگ انقالبي ،تكامل انقالب دمكراتيك نوين بانقالب
سوسياليستي است .
تايپ و تنظيم از :فعالين جنبش نوين کمونيستی ايران
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از انتشارات :
چريكهای فدائی خلق ايران(ارتش رهائيبخش خلقهای ايران)
 

