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خصلت ھای انقالبی و ضد انقالبی را بشناسيم*
از
م .الف
باز تايپ :کتابخانۀ زابل
اين نوشتۀ عالی بيانگر حقايقی است که در جنبش چپ افغانستان به کرات مشاھده شده است .اگر جنبش انقالبی ما از
يک طرف ميدان حماسه ھای پيشمرگان انقالبی و قھرمانان بوده است ،از طرف ديگر شيوه ھای غلط رھبری ،جاه
طلبی بيمارگونه ،نشئه شدن از تمجيد و تنفر از انتقاد ،ماجراجوئی برای اطفاء شھرت و لذت بردن از قلدری آن را
به انحرافات بسيار جدی کشانده است .جنبش انقالبی ما اگر از يکسو کانون پرورش قھرمانانی بوده است که مقاومت
و شجاعت شان زندان ھای مخوف داوودخانی و خاديست ھا و گلبدينی ھا و جمعيتی ھا را به لرزه درآورده است،
انقالبی خانواده بازی و سمت بازی ،تظاھر و مقام پرستی ،تنبلی و دلسردی مانع
از طرف ديگر کمبود ھای ضد
ِ
پويائی الزم اين جنبش شده است.
با مطالعۀ اين نوشته ،در ذھن رفقای جنبش ما مثال ھای متعددی از افراد و رھبرانی خطور خواھد کرد که با اين
خصوصيات ضد انقالبی خود را مارکسيست می گويند ،ولی ھيچ گاه در صدد اصالح اشتباھات ضد انقالبی شان بر
نمی آيند.
از آنجائی که ما از يک جامعۀ طبقاتی وارد تشکالت انقالبی می شويم ،پذيرفتنی است که خصوصيات فراوان ضد
انقالبی و خرده بورژوانه را نيز با خود حمل می کنيم که بايد در يک مبارزۀ قاطع ايدئولوژيک به اين کمبود و
خصوصيات ضد انقالبی رسيدگی نمائيم ،آنانی که با قلدری و آقائی و با شھرت طلبی کاذب و جاه طلبی شرمگين
می خواھند »اربابی« کنند ،بايد بدانند که در قطب مخالف خصوصيات انقالبی قرار دارند.

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

ما باور داريم که جنبش انقالبی کشور ما زمانی می تواند نقش واقعی پيشاھنگ را ايفاء نمايد که تک تک اعضای آن
عليه خصوصيات ضد انقالبی مبارزۀ قاطع انجام داده و تالش نمايند خصوصيات انقالبی خود را در مبارزۀ بی امان
پرولتری صيقل زده ،با پرولتريزه شدن در راه نجات افغانستان عزيز از استعمار و استثمار مبارزه نمايند.
الف( جاه طلبی و برتری جوئی
اولين و مھمترين خصوصيت ضد انقالبی که بايد به آن توجه کرد جاه طلبی است .اين خصلت در تمامی افراد بشر
وجود دارد ،زيرا ھيچ جامعه ای وجود ندارد که عاری از شرايطی باشد که اين خصلت را در آدمی پرورش ندھد.
واضح است که ھمۀ افراد بشر به يکسان از آن رنج نمی برند .و محرک ھمۀ افراد ھم جاه طلبی نيست .اما قدر مسلم
اين است که بر حسب شرايط تربيت افراد بشر ،اين خصلت در آدمی به وجود می آيد .بررسی ھای علمی نشان می
دھد که اين خصلت بعد از دوران تقسيم کار در جوامع اشتراکی اوليه به وجود آمد و بعد در نتيجۀ رشد نيروھای
توليدی که منجر به استفاده از شرايط تقسيم کار شد ،اين خصلت در افراد انسانی ،نشو و نما کرد و غريزۀ دفاع در
رابطه با مقام و مرتبۀ فرد در نظام تقسيم کار اجتماعی بروز کرد و باالخره با پيدايش دولتھای برده داری و
فئودالی ،جاه طلبی به صورت يکی از قوی ترين خصلت ھای اکتسابی بشری خود را نشان داد و در جامعۀ
بورژوازی به صورت يک بيماری ھمگانی درآمد .آنچه که برای ما مطرح است اين نيست که آيا جاه طلبی و ميل
به برتر بودن ،امری غريزی يا اکتسابی است .بلکه مسأله اين است که چگونه با اين خصلت ضد انقالبی و ضد
کمونيستی مبارزه کرده و آنرا نابود کنيم و يا به بند بکشيم .به ھمين جھت به بررسی نشانه ھای جاه طلبی می
پردازيم.
.١عشق به تمجيد شدن و تنفر از انتقاد
فرد جاه طلب و برتری جو ،عشق شديدی به انگشت نما شدن و مورد ستايش قرار گرفتن دارد و اصوال اگر کارھا
برای او ستايشی به دنبال نياورد بی ارزش خواھند بود .به ھمين جھت فرد جاه طلب در برابر تمجيد و تعريف
ديگران دچار ضعف می شود و حاضر است از موضع خود عقب نشينی نمايد .اين ھمه شور و شوقی که صاحبان
قدرت و سالطين قديم برای مديحه سرائی از خود نشان می دادند تنھا به خاطر محبوب جلوه دادن خود پيش ديگران
و يا فقط به خاطر تحميق توده ھا نبود بلکه نفس ستايش و تمجيد برای آنھا به منزلۀ آب حيات می نمود .در يک
جنبش انقالبی نيز فراوان ھستند کسانی که در برابر تمجيد ديگران دچار نشئه می شوند ولی ای بسا با زيرکی از
نشان دادن خودداری می کنند .اين افراد اگر کار اشتباه آميزی بکنند و خود به آن اشتباه پی ببرند ،مادامی که به غلط
از طرف دوستان خود به خاطر آن عمل مورد ستايش قرار گيرند ،از گفتن حقيقت به صرف اشتباه دوستان در
تشخيص قضيه خودداری خواھند کرد.
در نقطۀ مقابل ،فرد جاه طلب از اين که توسط ديگران مورد انتقاد واقع شود شديداً تنفر دارد و به ھيچ وجه دوست
ندارد که مورد انتقاد ديگران واقع شود زيرا فکر می کند در صورت انتقاد و پذيرش آن ،به مقام معنوی و سازمانی
وی لطمه خواھد خورد .لذا از قبول انتقاد خودداری می کند مگر در حالتی که از پذيرش آن ناگزير باشد و احساس
کند که در صورت عدم پذيرش ،به حيثيت او ضربۀ بيشتری خواھد خورد.
 .٢خودداری از انتقاد
فرد جاه طلب سعی می کند از انتقاد کردن و حمله به دوستان خودداری نمايد و به نام وحدت و ھمبستگی کسانی را
که دوست و ھمراه خود می داند به ھيچ وجه مورد انتقاد قرار نمی دھد .زيرا می ترسد که ارزش وی در پيش
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دوستان خويش کمتر بشود .لذا با کلماتی نظير وحدت و يگانگی و در پوشش عواطف ساختگی سعی می کند از بيان
معايب دوستان خويش خودداری کند .چنين افرادی صرفا ً به دليل ترس از موقعيت خويش از انتقاد کردن از دوستان
خودداری می کنند .در نقطۀ مقابل روشی که در برابر دوستان خود دارند از دشمنان خود به شدت انتقاد می کنند.
معايب کوچک آنھا را بسيار بزرگ کرده و از ھر موقعيتی برای انتقاد از آنھا استفاده می کنند .آن چنان غرق در
عيب جوئی ديگران می شوند که ديگر فرصت رسيدن به معايب خود را پيدا نمی کنند و به قول مائو:
»در مورد معايب ديگران مارکسيست می شوند ولی در مقابل معايب و نقائص خود ليبراليست«.
 .٣انتقاد را با انتقاد جواب دادن
فرد جاه طلب اگر از کسی انتقادی بشنود در درجۀ اول سعی می کند از پذيرفتن آن شانه خالی کند و چون نتوانست
سعی می کند انتقاد را با انتقاد جواب دھد .اگر به او گفته شود که چرا در کارھا منضبط نيستی؟ جواب می دھد که
چرا تو سال گذشته بی انضباطی کردی .اين وسيلۀ جدلی ،راھی است که فرد جاه طلب و برتری جو برای فرار از
انتقاد انتخاب می کند .در حقيقت فرد جاه طلب در دوران دوستی از دوستان خود انتقاد نمی کند ولی معايب آنھا را
پس انداز می کند و در ھنگام دشمنی وقتی که از طرف مقابل انتقادی بشنود تمامی گذشتۀ وی را در برابرش قرار
می دھد .نمونۀ اين جريان در اعماليست که حزب و دولت شوروی در بارۀ مائو و انور خوجه انجام داد .اين دو
شخصيت جھانی که زمانی از طرف حزب و دولت شوروی ستايش می شدند به مجرد اين که از پذيرش عقايد
انحرافی خروشچف خودداری کردند ،حزب و دولت شوروی آنھا را متھم کرد که گويا مائو و انور خوجه از اول
ضد انقالبی و ضد بشر بوده اند ،اين خصلت که يکی از کثيف ترين خصلت ھای خرده بورژوازی است می تواند
در ابعاد بسيار وسيع به داخل سازمان ھا و گروه ھای مارکسيستی و انقالبی راه پيدا کند .لذا بايد افراد را مورد
آزمايش قرار داد و اين خصلت را در افراد باز شناخت.
در ايران ،برخورد گروه ھای چپ با مسألۀ شھادت شريف واقفی نمونۀ روشنی از ھمان نوع برخوردھا می باشد.
وقتی که در سال  ١٣۵۴در اثر اختالفات داخلی سازمان مجاھدين خلق ،شريف واقفی شھيد شد ،اين عمل که بطور
حتم جنايتی بر عليه يک انقالبی مترقی مذھبی بود ،به وسيلۀ گروھی محکوم نگرديد [*].اما بعدھا گروه ھا و
سازمان ھای مختلف در مقابل انتقادات سازمان پيکار )بخش مارکسيستی – لنينيستی مجاھدين خلق( از آن گروه ھا،
مرتب اشاره می کنند به اين که گويا مبارزان پيکار بوده اند که شريف واقفی را به شھادت رسانده اند ،حال آنکه
مسببان اصلی آن واقعه ،ھمگی دستگير و قبل يا بعد از انقالب  ١٣۵٧اعدام شدند و سازمان پيکار بارھا تأسف خود
را از آن واقعه اعالم و عامالن آنرا محکوم کرد .اين نوع برخورد شکلی از انتقاد را با انتقاد پاسخ دادن است .الزم
به تذکر است که نويسنده ھيچ رابطه ای با اين سازمان نداشته و مقصود بيان يک موضوع می باشد.
 .۴بدگوئی کردن
فرد جاه طلب حتی المقدور سعی می کند برای اين که به دوستی خود با ديگران لطمه نزند ،از انتقاد کردن بپرھيزد
و ليکن معايب ديگران را در پشت سر آنھا مطرح می کند .لذا مبتال به بدگوئی و غيبت کردن می شود و رفته رفته
شھامت انتقاد کردن صريح را از دست می دھد.
 .۵پرھيز از انتقاد از خود
فرد جاه طلب از انتقاد از خود می پرھيزد و سعی می کند معايب خود را بپوشاند .ولی فقط موقعی به انتقاد از خود
می پردازد که ناگزير باشد .منتھی ھميشه سعی می کند در جريان انتقاد از خود آن معايبی را بگويد که بتواند ادعا
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کند آنھا را از بين برده است .و يا طوری انتقاد می کند که ديگران به خاطر صداقت ،وی را مورد ستايش قرار
دھند .لذا انتقاد از خود را نيز به نفع خود تمام می کند.
 .۶شھرت پرستی
فرد جاه طلب اصوالً شھرت پرست می شود و ليکن ميزان شھرت پرستی در افراد مختلف فرق می کند و نحوۀ
ارضاء آن نيز بر حسب نوع تربيت و موضع گيری طبقاتی در افراد مختلف فرق خواھد کرد .برای يک بورژوا و
يا فئودال ھر آنچه که بتواند بر شھرت آنھا بيفزايد می تواند ارزشمند باشد .در گذشته بسيار بوده اند کسانی که با
قساوت تمام آدم می کشتند تا اين که به دليل قساوت شان معروف شوند اما در کسانی که تا حدودی موضع کارگری
و ترقی خواھی وجود داشته باشد ممکن است شھرت پرستی به صورت اجراء بعضی اعمال ترقی خواھانه تظاھر
بنمايد .در روشنفکران به صورت نوشتن کتاب ،سخنرانی و شعر گوئی و در افراد ديگری ممکن است ميل به
اعمال قھرمانی و قھرمان شدن جلوه گر بشود .اين افراد حتی ممکن است در راه آرمان خود کشته بشوند اما نه به
دليل خدمت به مردم بلکه به صرف اين که به يک قھرمان تبديل شوند .در ميان روشنفکران شھرت طلب حتی اين
رسم وجود دارد که اگر چيزی ندانند از پرسيدن آن از افرادی که کوچکتر از خود می دانند خودداری کنند زيرا
احساس حقارت به آنھا دست می دھد و به شھرت و نام بزرگ آنھا لطمه وارد می شود ،به ھمين جھت برای افراد
جاه طلب شھرت پرست ،بی نام بودن مساوی با مرگ است.
ھر کار خوبی را اگر خودشان انجام دھند می پسندند اما اگر ھمان کار خوب را ديگران انجام دھند دلسرد می شوند.
زيرا مانع از شھرت بيشتر آنھا شده است .به ھمين جھت اصوالً اين افراد در مبارزات انقالبی از اعمال
ماجراجويانه حمايت می کنند .اين افراد به درستی راه نمی انديشند بلکه به آن راھی می انديشند که ماجراجوئی آنھا
را ارضاء بنمايد .و در رابطه با اين ماجراجوئی است که ستراتيژی و تاکتيکھای انقالبی را بنا می کنند.
 .٧روحيه تسلط جوئی و برخورد قلدر منشانه
افراد جاه طلب و برتری جو وقتی که جاه طلبی در آنھا به حد کمال رسيد به تسلط جوئی می رسند ،در اينجاست که
فرد جاه طلب در ھر کاری وارد می شود ديگر نمی خواھد فقط برتر از ديگران باشد بلکه برای او تسلط بر ديگران
مطرح است .اگر يک فرد جاه طلب برتری جو ،فقط از اين که از نظر دانش قدری باالتر از ديگران باشد ،ارضاء
گردد ،فرد تسلط جو ،فقط ھنگامی که دانش او مورد قبول ھمگان قرار گرفت و ھمه گفته ھای او را تصديق کردند
اظھار شادمانی می کند و اگر يک سياستمدار باشد فقط از اين که برتر از ديگران است لذت نمی برد ،بلکه
سياستمدار تسلط جو کسی است که می خواھد بر جان و مال و ناموس مردم مسلط باشد .ھيتلر ،موسولينی ،خمينی
و ...در دوران قدرت خود از اين که فردی خالف افکار آنھا بينديشد و حتی اظھارنظ ر بکند رنج می بردند .لذا در
گروه ھا و محافل مارکسيستی ھستند کسانی که می خواھند در جزئی ترين مسائل نيز عقيدۀ خود را به کرسی
بنشانند و اگر با عقيدۀ آنھا مخالفت شود شديداً مضطرب و دلگير می شوند زيرا تسلط جوئی در آنھا ريشه دوانده
است .اين افراد در ظاھر به خاطر منافع مردم و از اين که ديگران راه خطا می روند اظھار ناراحتی می کنند و
ليکن در واقع از اين که افکار شان مورد قبول واقع نشده و تسلط جوئی آنھا را ارضاء نکرده است دچار ناراحتی
شده اند .لذا اين افراد تسلط جو حتی در روابط سادۀ زندگی نيز خواھان ديکتاتوری مطلق بر ديگران ھستند و در
روابط جنسی نيز يک رابطۀ ساديستی برقرار می کنند چرا که ھميشه دوست دارند ديگران در دستھای آنھا چون
موم اسير باشند.
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بدين جھت افراد تسلط جو ھميشه باعث انحراف جنبش ھای انقالبی به سوی حرکت ھای تند و غير اصولی می
شوند .زيرا اين افراد در حل تضادھای اجتماعی و سازمانی به دليل تسلط جوئی و روحيۀ ضد دمکراتيک نمی توانند
با روش علمی به حل تضادھای اجتماعی اقدام نمايند .فرد تسلط جو اگر بداند که می تواند و حتما ً می تواند با نرمش
مسأله ای را حل کند از آن لذت نمی برد بلکه فقط وقتی که احساس کند با زور و قلدری به حل آنھا اقدام کرده است
اظھار خوشحالی می نمايد .ما نبايد فکر کنيم که فقط ھيتلر بود که چون توانسته بود چند ايالت فرانسه را از راه ھای
غير نظامی و بدون کاربرد زور به المان اضافه کند ،اظھار ناراحتی می نمود .بلکه حتی در بين نيروھای انقالبی
نيز فراوان ھستند کسانی که در برخورد با مسائل دوست دارند از راه قلدری و زور آن را حل کنند.
اين افراد تسلط جو ،اگر در محيط دانشکده دوستی را مالحظه کنند که دچار انحراف کوچکی شده است و می توان با
انتقاد سازنده او را نجات داد ،از آن راه پرھيز می کنند و دوست دارند با تحريم و عمليات قھر آميز به ظاھر
انقالبی ،او را ادب بنمايند ،لذا اين افراد تسلط جو بر حسب ذات و خصلت خويش ماھيتا ً ديکتاتور و ضد دمکراتيک
ھستند ،و برای از بين بردن و شکست دشمنان گروھی خويش حتی از تھمت زدن نيز خودداری نمی کنند .بدين
جھت می توان فھميد که فرد جاه طلب تسلط جو اصوالً انتقام جو نيز می باشد زيرا نمی تواند از گناه ديگران بگذرد
و بر سر کوچکترين مسائل مادامی که دشمن خود را به شدت مجازات نکرده است از پای نمی نشيند و در برابر
کوچکترين بی اعتنائی يک فرد از کوره در می رود .لذا در شناخت اينگونه افراد بايد سعی کافی به عمل آيد تا از به
وجود آمدن ديکتاتورھا جلوگيری کرد .و در شرايط مبارزاتی اينگونه افراد با دادن شعارھائی تند مبتنی بر انتقام
ھای وحشتناک از مخالفين سبب تجمع نيروھای ضد انقالب می شوند و در مبارزۀ انقالبی ھمانطوری که لنين گفته
است به انتقام گرفتن از ژاندارم ھا و مأموران مواجب گير بيشتر می انديشند تا به برقراری سوسياليسم.
فرد جاه طلب تسلط جو در رابطه جوئی خويش بسيار حسود و کينه جو تربيت می شود .اگر فردی قدمی جلوتر از
او بر دارد آرزوی مرگ برای وی می کند ،ھيچ شخصی را برتر از خود نمی تواند ببيند ،حتی اگر کوچکترين بدی
از کسی که احساس می کند روزی از خودش جلوتر خواھد رفت نديده باشد به صرف پيشرفت وی ،از او دلگير می
شود و حس کينه به وی دست می دھد .لذا در سازمان ھا و احزاب کمونيستی اگر افراد تسلط جو وجود داشته باشند
مانع ترقی و تکامل ديگران می شوند و با ھر نوع دغل و حقه بازی ديگران را از پيش پای خويش بر می دارند و
اگر مردم نظارت آنھا را قبول نکنند ابتداء مردم گريز و سپس مردم ستيز می شوند.
 .٨تظاھر و خود مرکز بينی
فرد جاه طلب چون ھميشه به دنبال محبوب بودن و برتری خويش است ھميشه دوست دارد در محافل اصوالً به
مرکز مجلس تبديل شود و با ھر روشی که بخواھد خواست خود را عمل کند کنار می آيد .لذا اگر در مجلس بحث از
مسائل خاصی بشود که وی نيز در آن مورد صاحب نظر باشد و يا حداقل از ديگران بيشتر بداند سعی می کند با
صحبت ھای پی در پی قدرت سخنوری و علم خود را نشان دھد .و ليکن اگر در جائی ديگر در مورد ھمان بحث
افراد واردتری وجود داشته باشند و بتوانند بھتر صحبت کنند فرد جاه طلب برتری جو حتی از در مخالفت در می
آيد و سعی می کند با گاردگيری در مقابل آن طرف ضعف خود را بپوشاند .و يا با اعمالی ديگر از قبيل شوخی و
جوک و شعبده بازی حضار را به طرف خود جلب می کند.
اين افراد بر حسب مجالس مختلف گاھی گبر ،گاھی مسلمان ،گاھی صوفی و زمانی شاھدوست و گاھی دمکرات و
کمونيست می شوند .اما در سطح حزب و فعاليت ھای سازمانی اين نوع افراد نمی توانند با اين آزادی عمل کنند.
بلکه اين خصلت به صورت الس زدن با گروه ھا و فرقه ھای موجود در درون حزب و يا سازمانھای کوچکتر
afgazad@gmail.com

۵

www.afgazad.com

حزبی خودنمائی می کند .گاھی تظاھر به ھمکاری با اين دسته و گاه آن دستۀ حزبی می نمايند و بر حسب موفقيت
نظريات يکی را قبول و ديگری را رد می کنند .آنھا از بيان عقيدۀ واقعی خويش خودداری می کنند و فقط دوست
دارند ديگران را نردبان ترقی خود قرار بدھند و با خوش خدمتی به اين يا آن دسته درون حزبی خود را باال بکشند.
 .٩مقام پرستی
يک فرد جاه طلب ظاھراً انقالبی ،در حالی که خود را يک مارکسيست ناميده است ،ھميشه سعی دارد که در فعاليت
ھای سازمانی و حزبی ،مسؤوليت ھای بزرگ به وی واگذار شود .از اين که مسؤول کار عادی گردد احساس
ناراحتی می کند و از مبارزه احساس خستگی می کند ،اينگونه افراد دوست دارند ھميشه در رأس جريانات قرار
گيرند و از کارھای عادی ،علی رغم اينکه دم از عشق به کار يدی می زنند به شدت بيزارند به دليل اين که در خود
احساس کوچکی می کنند.
به عنوان کالم آخر در بارۀ فرد جاه طلب ،بايد گفته شود که چون فردی مبتال به بيماری برتری جوئی و رياست
طلبی شد به موجودی محيل تبديل می شود ودر رابطه با خواست خويش ھر آنچه را که به دردش بخورد به استفاده
در می آورد لذا ممکن است گاھی از خود تکبر نشان دھد ،گاھی تواضع و گاھی سخاوت و بخشندگی نشان دھد و
گاھی برای تحقير فردی از دادن لقمه ای نان خودداری بکند .لذا ضروری است که اين افراد در روند مبارزاتی به
آزمايش گرفته شوند تا جوھر واقعی خويش را نشان دھند ،تا جنبش ھای انقالبی بتوانند با درک صحيح از اعضاء
خويش ،آنھا را با انتقادھای سازنده و روش ھای مبارزاتی به راه درست انقالبی بکشانند و اخالق سوسياليستی را
در آنھا پايه گذاری بنمايند .البته تمامی اين خصوصيات در افرادی که جاه طلبی صفت غالب آنھاست بيان شده و
ھيچ لزومی ندارد که ھمۀ اين خصوصيات در يک فرد جاه طلب با ھمان کيفيات مشاھده شود .حتی ممکن است در
بھترين رفقا نيز ريشه ھائی از اين نوع خصوصيات ضد انقالبی مشاھده شود اما نبايد به سرعت اينھا را جاه طلب
و ...قلمداد کنيم بلکه فقط بايد عليه اين خصوصيت غلط موضع بگيريم و انتقاد سازنده ای داشته باشيم .با مشاھدۀ
يکی از اين خصوصيات نبايد افراد را فوراً با قالب ھای از پيش ساخته شده بسته بندی کرد.
ب( ميل به مالکيت
ميل به مالکيت از زمان پيدايش مالکيت خصوصی ،در انسان پرورش پيدا کرده است .امروزه به صورت شھوت
پول پرستی و فتيشيسم کاالئی خود را نشان می دھد.
در جامعۀ بورژوازی عشق به مالکيت محتوای خود شیء مورد مالکيت را تحت الشعاع خويش قرار داده است .به
ھمين جھت ميل به مالکيت در افراد مبارز انقالبی نيز وجود دارد ،اما با مبارزۀ پيگير عليه اين خصلت که تجلی نفع
پرستی )نفع پرستی معلول مالکيت است اما در يک رابطۀ ديالکتيکی با علت خويش ،خود به علت آن بدل می شود(
است می بايد در وجود مبارزان به نابودی کشيده شود .زيرا بدون برخورد صحيح با آن و نابودی کامل آن امکان
ايجاد يک جامعۀ کمونيستی وجود نخواھد داشت .البته ميزانی از اين خصلت قبل از انقالب و مقداری بعد از آن
می تواند از بين برود.
ج( وابستگی ھای افراطی
عشق به ھمسر و اوالد ،عشق به علم و دانش ،عشق به ھنر و کار و ...ھمۀ آنھا که نام برده شد در اصل قابل احترام
و مورد ستايش ھستند .و ليکن ھر فرد انقالبی در شرايط انقالبی جامعه بايد ضمن عالقه به آنھا ،حدی نيز برای آنھا
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قائل شود .زيرا اگر چه عشق به علم و دانش و يا ھمسر و فرزند مقدس و احترام انگيز می باشند ،اما اگر از حدود
خود خارج بشوند ،می توانند مبارزۀ انقالبی فرد را کند کرده و حتی به نابودی بکشانند .تجربۀ تاريخی نشان داده
است که ضد انقالب ،کسانی را به دليل ھمين وابستگی ھا حتی به مرحلۀ خيانت کشانده است .لذا انقالبی با اطالع از
اين مطلب ،بايد سعی کند از ھر نوع وابستگی آزاد شود تا بتواند انقالبی زندگی کند ،و ميزان عالقه اش به ھر
چيزی وابسته به اينست که چقدر در جھت آزادی به کار می رود .انقالبی واقعی حتی برای تخصص خويش نيز
حدی در نظر می گيرد .برای مثال دانشمندان و نويسندگانی وجود دارند که در نتيجۀ جدائی از واقعيت ھای
اجتماعی ،در بطن کارھای تخصصی غوطه ور گشته ،بدون توجه به نيازھای سياسی ـ اجتماعی ،به گفتۀ مارکس به
حماقت تخصص مبتال می شوند .لذا به علت حماقت تخصص ،و ای بسا در کمال صداقت ،به علت ضعف شناخت
سياسی و اجتماعی ،دست آوردھای علمی وی در خدمت ارتجاع قرار می گيرد .از اين رو مبارز آگاه می داند که
بايد تمامی حرکت خويش را به طور موزون تنظيم کند و از رشد سرطانی يک جنبه از اعمال خويش جلوگيری
نمايد.

*

*

*

تا اينجا خصلت ھائی مورد بررسی قرار گرفت که ممکن است در بين افراد مترقی و اعضاء جنبش ھای انقالبی به
گونه ھائی که گفته شد ،ديده شود .اما اکنون می دانيم که اين خصوصيات مجموعۀ اخالقيات و فرھنگی است که از
بورژوازی و خرده بورژوازی به داخل گروه ھا و سازمان ھای انقالبی رخنه می کنند .بدين جھت با برخوردی
انقالبی و عملی می بايد عليه مجموعۀ خصلت ھای ذکر شده که پايه ھای خصوصيات ضد انقالبی را در درون
گروه ھا به وجود می آورد ،مبارزه کرد و نبايد فراموش کرد که خصلت ھای انقالبی فقط در جريان مبارزۀ مداوم
عليه خصلت ھای ضد انقالبی می توانند به وجود آيند و پا بر جا بمانند .ھر نوع سھل انگاری در اين مورد به
بازگشت و نفوذ افکار بورژوازی در ميان اعضاء جنبش ھای انقالبی منجر می گردد .اکنون به آن خصوصياتی
اشاره خواھد شد که يک مبارز واقعی بايد خود را به آنھا مسلح کند .اين خصلت ھا عبارت اند از:
 ١ـ صداقت
اولين خصلتی که يک مبارز در مقابل جاه طلبی ھا و نفع پرستی و وابستگی ھای ناشی از فرھنگ بورژوازی ،به
دست می آورد ،صداقت انقالبی است .فردی که در مبارزه صادق باشد از پذيرفتن معايب خويش و انتقادات دوست
و دشمن وحشتی نخواھد داشت .مبارز صادق چون به خاطر ھدف ھای واالی انسانی می جنگد و قصدش ايجاد
جامعه ای خالی از استثمار فرد از فرد است ،لذا سعی در خودسازی خويش می نمايد .نه تنھا انتقادات ديگران را
می پذيرد بلکه صادقانه به انتقاد از خود می پردازد و برای از بين بردن معايب خود فداکارانه می کوشد .مبارز
صادق چه در رابطه با معايب خويش و چه در رابطه با معايب سازمان و محافلی که در آنھا فعال می باشد ،با
قاطعيت و بی غرضی انتقاد می کند و اين شعار بزرگ لنين را فراموش نمی کند که »ما بايد با تيرھای درمانگر
انتقادات خود چنان سازمان و شخصيت خويش را پرورش دھيم تا از نيش ھای انتقادی خويش در امان بمانيم«.
صداقت انقالبی به ما می آموزد که در رابطه با دوستان خويش به نام وحدت و اتحاد بر معايب آنھا پرده نپوشانيم،
لذا مبارز واقعی و صادق ،بی رحمانه معايب اعضاء سازمان خود را می کوبد .و حتی اگر به قيمت انزوا و طرد
وی منجر بشود ،باز از گفتن نقائص رفقاء و معايب آنھا خودداری نمی کند .او می داند که برای پيشبرد افکار
درست بايد موافقت اکثريت مردم را به دست آورد ،ولی نيک می داند که ھر کاری که اکثريت مردم يا اکثريت
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اعضاء يک سازمان انقالبی تأئيد کنند ،نمی تواند به صرف موافقت اکثريت ،آنرا بپذيرد ،به ھمين جھت اين گفتۀ
استالين را فراموش نمی کند که» :دنباله روی از جمع در ھر عملی ،پايۀ واقعی ھر نوع اپورتونيسم است «.و نيز
اين گفته مائو تسه دون را که می گويد» :انقالبی صادق ،در برابر تمامی اعضاء حزب ،وقتی که احساس کند دچار
اشتباه شده ،می ايستد و بر خالف جريان آب شنا می کند و از پذيرفتن نظريات غلط اعضاء حزب که در جھت
مخالف خواست ھای واقعی مردم باشد ،خودداری می کند«.
بدين جھت مبارز صادق فرد پويائی است که در برابر تمجيد ديگران دچار ضعف نمی شود ،تمجيد ديگران ،فقط بر
پشتکار او و ايمانش به مبارزه می افزايد ولی نيک می داند که به قول مائو» :طبيعت دو گوش در آدمی آفريده
است ،يکی برای شنيدن انتقادات و يکی برای شنيدن تمجيدات ،لذا اگر ھر دو گوش خود را برای شنيدن محاسن
خود آماده کند ،راه ناصواب را انتخاب کرده است«.
 ٢ـ عشق و کين
يک مبارز واقعی ،حتماً موجوديست انسانگرا و عاشق بشريت ،اما عشق و انسانگرائی او ،ھمانند انسانگرائی ايده
اليست ھا نيست ،بلکه او می داند که انسانگرائی او بايد بر پايۀ علم استوار باشد ،انسانگرائی او يک حالت انتزاعی
ندارد بلکه بر پايۀ موضع طبقاتی استوار است .لذا انقالبی صادق قلبش کانون عشق به انسانيت و آزادی است و در
اين راه می داند که اگر انسانھا را دوست بدارد حتماً بايد از دشمنان شان متنفر باشد .ھيچ کس نمی تواند ظالم و
مظلوم را يکجا دوست بدارد .بدين سبب او عاشق زحمتکشان و مردم تحت ستمی می باشد که در راه نجات خويش و
محو ظلم می کوشند ،و در اثر اين عشق ،متنفر از دشمنان خلق و ستمگران خواھد بود ،لذا عاملی که او را در راه
مبارزۀ انقالبی ھميشه پيش خواھد راند ،اندازۀ عشق او به انسانھا و زحمتکشان می باشد .اما نبايد فراموش کرد که
اگر کسی نتواند از ظلمی که نسبت به توده ھا وارد آمده خشمگين گردد ھيچ وقت نمی تواند برای پيروزی
سوسياليسم مبارزه کند ،خشم و کينۀ انقالبی بايد از عشق به توده ھا سرچشمه بگيرد ،به قول گورکی» :عشق ما در
زندگی است نه کينه« و ليکن نبايد زود شعله ور شده و زود خاموش شود ،بلکه کينه و خشمی باشد که به اسلحۀ
نيرومندی تبديل گردد ،اما نبايد فراموش کرد که مبارز انقالبی نبايد در زير فشار کينه و خشم مبارزه کند و نبايد
فرياد او فقط از کينه و تنفر سرچشمه بگيرد ،انقالبی واقعی از عشق خلق نيرو می گيرد ،با آگاھی و علم قدم بر می
دارد و با خشم و کينه بر دشمنان خلق می تازد ،اما ھيچ گاه شعار او کينه نيست و آگاھی و عقل او قويتر از کين و
خشمش خواھد بود» .مبارز واقعی چون شيران در بيداری سحرگاھان می غرد نه چون شغاالن در خواب آلودگی
شب «.کينۀ انقالبيون راستين مستقيما ً از درون عشق زاده می شود و برای ھمين است که کين شان نيز مانند عشق
شان سرچشمۀ اليزالی برای حرکت شان می باشد .نکتۀ قابل ذکر اينست که فرق بين عشق و شور انقالبی را با
ھيجانات و احساسات زودگذر بايد از ھم تشخيص داد .ھستند کسانی که در اثر يک حرکت اجتماعی به شدت به
ھيجان می آيند و يا در اثر يک پيروزی سادۀ مبارزان ،تصميم به مبارزه می گيرند .چنين افرادی فقط دچار
ھيجانات زودگذر ھستند .کافيست ضد انقالب به مبارزان ضربۀ نيرومندی بزند ،در اينجاست که ھمۀ اميد او به
يأس مبدل می شود لذا کسانی که مبتال به ھيجانات انقالبی ھستند جبراً به بی صبری انقالبی نيز مبتال می شوند و به
دليل اين که مردم زودتر نمی جنبند و يا فوراً گفته ھای شان را قبول نمی کنند ،نسبت به مردم بی اعتماد می شوند و
دوست دارند کارھا را

بی تفاوت به سطح آگاھی مردم انجام دھند .لذا برای شان مھم نيست که کارھا صرفاً با

دستورات خشک انجام شوند يا با تفھيم به مردم آنھا به حرکت درآيند ،زيرا ھيجانات انقالبی سبب بی صبری و
عجله در عمل می شوند و منشاء تقويت روحيۀ »فرمانده گرائی« و تغيير از باال در افراد در ھمين جا نھفته است.
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به عالوه ،ھيجانات گاھی شکل کامالً منفی به خود می گيرد و مانع پرکاری و پشتکار می گردد .لذا مبارز صادق
بايد با آرامش و متانت بر عشق و کين خود سد بزند و مانع ھدر رفتن نيروی روانی خويش گردد.
 ٣ـ پشتکار
مبارز واقعی دقيقه ای از کوشش و فعاليت در راه آرمان خويش از پای نمی نشيند ،او از ھر گونه تنبلی و بيکاری
گريزان است .در حقيقت عشق او به توده ھا و ايمان او به ايدئولوژی و افکارش در ميزان پشتکار و پرکاری او
تجسم می يابد.
در اينجا الزم است که بين پشتکار انقالبی و سماجت تفاوت عمده قائل بشويم ،اولی از عشق به خلق و ايمان به
مبارزه سرچشمه می گيرد و دومی يعنی سماجت از بی ھدفی و تربيت غلط و در ضمن از سستی و تنبلی بافت ھای
عصبی انسان ناشی می شود .فرد سمج و لجوج از کاری که انجام می دھد بيشتر لذت می برد تا از ھدف کار ،و جاه
طلبی ھا و ناراحتی ھای روانی است که او را وادار به عمل و لجاجت می کند نه عشق او به ھدف ،لذا الزمست که
پرکاری ناشی از لجاجت را پشتکار نخوانيم.
 ۴ـ انضباط
اگر پرکاری و پشتکار انقالبيون در چارچوب انضباط و نظم انقالبی انجام نگيرد ،مسلما ً با شکست مواجه خواھند
شد و يا نيروھای زياد بيھوده تلف خواھد شد .مبارز انقالبی بايد خود را برای شرايط سخت انضباطی آماده کند.
انضباط ،اجرای برنامه ھای تنظيم شدۀ مبارزه است که ھر فرد خود را با آن تطبيق می دھد ،در غير اين صورت
سازمان توانائی پيروزی نخواھد داشت .اصوالً معيار و درجۀ استحکام يک حزب بر پايۀ درجۀ انضباط آن تعيين
می شود .يکی از علل اين که برخی روشنفکران نمی توانند در چارچوب فعاليتھای حزبی عمل کند در بی انضباطی
آنھا نھفته است و فقط پرولتارياست که در جريان توليد بزرگ خصلت سازمان پذيری پيدا می کند و نيز بی
انضباطی ،خود گونه ای است از عمل گريزی و محفل گرائی بورژوازی .به ھمين سبب مبارز صادق بايد خود را
به انضباط عادت دھد .البته فرق است بين انضباط بورژوائی و انضباط انقالبی ،در انضباط بورژوائی ھدف واقعی
انضباط فرمانبرداری شخص است از دستورات اعم از درست يا غلط اما انضباط انقالبی با فرمانبرداری يکی
نيست .انقالبی واقعی اگر در سازمانی فعاليت می کند فقط دستورات درست را با انضباط انجام می دھد ) .(١به
طور کلی وقتی که شور و شوق انقالبی با آرامش و پرکاری با انضباط توام گردد قدرت عظيمی در فرد بيدار
خواھد شد .از اينروست که مائو می گويد» :انقالبی بايد پر شور ولی آرام ،و پرکار ولی منضبط باشد«.
 ۵ـ اراده و اعتماد به نفس
انقالبی ،بی اراده و بی اعتماد نمی تواند باشد .بدون اعتماد به نفس و ارادۀ آھنين ھيچ کوششی نمی توانست منجر به
پيروزی و قدرت عمل گردد .ولی اين قدرتی که به نام اراده از آن صحبت می شود و گاھی نيز نظريات ايده اليستی
دربارۀ آن بيان می گردد ،چيزی مبھم و ذاتی نيست بلکه دقيقا ً در رابطه با خواست ھا و تفکر و اعمال آدمی به
وجود می آيد و تقويت می شود .ھر اندازه ھدف انتخاب شده عالی و مقدس باشد و اميد به پيروزی و امکان نيز
کامالً وجود داشته باشد و در کنار ھدف عالی و اميد به موفقيت عشق به ھدف نيز نھفته باشد ،کافيست که فرد در
چارچوب برنامۀ منضبط وارد عمل بشود ،در اين صورت است که اراده در انسان تقويت می شود .سچينف گفته
است» :اراده عامل مبھم و فاقد شخصيت نيست ،که حرکت بر طبق آن انجام شود ،بلکه جنبۀ مثبت عقل و احساسات
ما می باشد «.مبارز انقالبی به چيزی که به عنوان ضرورت احتياج دارد اراده و اعتماد به نفس می باشد که وی را
در جريان مبارزه و در زندان و زير شکنجه و يا ھنگام آزادی ،موفق بيرون می آورد .يکی از بزرگان گفته است:
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»برای عبور از اقيانوس زندگی ،ارادۀ قوی و نيروی کافی الزمست ،اشخاص ضعيف و سست عنصر در ساحل اين
دريای خروشان فقط آب تنی می کنند«.
تجربۀ انقالبيون ايران نيز در کشتارگاه ھای دژخيمان شاه و جمھوری اسالمی نشان داد که در شديدترين و بدترين
شرايط تنھا کسانی چون کوه استوار ماندند که اراده ای استوار چون کوه داشتند ،نه جسمی استوار چون کوه .با
روحيه ای استوار می توان ضعيف ترين و رنجورترين بدنھا را از تالطم اقيانوس شدائد پيروز به ساحل رساند ولی
روحيه ای شکسته را استوارترين و کوه پيکرترين جسمھا نمی توانند به مقصد برسانند .در اينجا نبايد يک نکتۀ
اساسی را فراموش کرد و آن اين که ارادۀ آدمی صرفاً بر پايۀ امکانات اجتماعی و شرايط مادی و توليدی جامعه،
قادر به تحقق خواست ھا می تواند باشد .از اينرو با درنظر گرفتن واقعيت ،ارادۀ آدمی ،بايد از درغلتيدن به دامان
ولونتاريسم )اراده گرائی( که فاشيست ھا و رويزيونيست ھا از آن پيروی می کنند خودداری کند .آنھا سعی دارند
بدون درنظر گرفتن شرايط مادی ارادۀ آدمی را تنھا عامل پيروزی قلمداد بنمايند .از اينرو بايد از درغلتيدن به دامان
ولونتاريسم بپرھيزيم .روا داشتن ھر گونه شيوه ای برای نيل به ھدف ،مطلق کردن نقش رھبری ،تأکيد بيش از حد
بر روی مرکزيت در روی سازمان و نقشه بندی مرکزی ،ايجاد اصل پيشوائی ،تأکيد بيش از حد بر روی اجبار و
قھر ،تأکيد بيش از حد بر روی نقش قھرمانان ،ھمۀ اينھا نمونه ھائی از ولونتاريسم می باشند .و يک انقالبی واقعی
نمی تواند پيرو آن روشھا باشد.
 ۶ـ شجاعت
شھامت و شجاعت از خصلت ھا و صفات برجسته و عالی انسان می باشد اما شھامتی که انقالبی به آن نياز دارد از
ھر نيازی قويتر است ولی شجاعتی که مبارز راه آزادی به آن نيازمند است ،با شجاعتی که به مفھوم عام يعنی
نترسی معروف است فرق می کند ،لذا انقالبی واقعی کسی نيست که شجاع باشد و از ھيچ چيز نترسد ،بلکه شجاع
کسی است که وقتی ترس بر او مستولی شود ،سعی می کند از بروز آن خودداری کرده و به نحو شايسته ای در
مقابل آن عکس العمل نشان بدھد ،لذا کسی که ترس را نشناخته است شجاع را نمی تواند بشناسد .و نيز نمی توند با
تعقل و تفکر دست به اعمال شھامت آميز بزند .لذا واجب است که ترس مورد بررسی قرار بگيرد.
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آنچه که مسلم شده است ،از نظر روانشناسی ،در موجودات شکلی از بازتاب دفاع منفی وجود دارد که از نظر
بيولوژيکی مفيد بوده و حيوانات از طريق انتخاب طبيعی به آن دسترسی پيدا می کنند .اين بازتاب دفاع منفی در
موجودات و انسان به صورت ترس ظاھر می شود .بنابر اين ترس امريست دفاعی برای انسان ،اما از آنجائی که
انسان موجوديست اجتماعی و اعمال و رفتار او تحت تأثير شرايط تربيت اجتماعی وی تنظيم می شود ،به ھمين
جھت ترس می تواند از حد طبيعی خود خارج شده و به جنبه ھای مختلف زندگی انسان کشيده شود .لذا دو نوع ترس
در آدمی وجود دارد:
 ١ـ يک ترس معقول که در جريان مبارزه با خطر در فرد پيدا می شود که فرد می تواند با تمرين و عادات مختلف
کامالً آن را به انقياد در آورد .و ليکن منشاء اين ترس در عقل و وجدان می باشد و ھميشه با انسان وجود دارد ،اما
می توان با تمرين و اعمال مبارزاتی آنرا به انقياد کشيد.
 ٢ـ يک نوع ترس ديگر وجود دارد که ناشی از وابستگی فرد می باشد .پول پرستی ،مقام پرستی و زندگی پر از
زرق و برق و تنبلی ،عيش و نوش و راحت طلبی ،ھمۀ اينھا می تواند در انسان ترس به وجود آورد .ترس از
نابودی ثروت ،از دست رفتن شغل و  ...ھمۀ اينھا می توانند منشاء تسليم طلبی و سستی گردند .اين نوع ترس از
عقل و منطق جداست و فقط از وابستگی انسان سرچشمه می گيرد.
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بنابر اين فرد انقالبی اگر دچار ترس بشود تا وقتی که ترس وی ناشی از عادات و از نوع اول است طی تمرين و
مبارزه ،از ترس دور خواھد شد اما نوع دوم بيانگر خصوصيت ضد انقالبی فرد می تواند باشد که در ظاھری
انقالبی خود را آراسته است.
منطقی است که بگوئيم کسی که ھيچ گونه وابستگی به پول و شغل و زندگی راحت و خانواده نداشته باشد می تواند
با تمرين و در جريان مبارزه به موجودی شجاع تبديل شود .بنابر اين الزمست که ترس ھر فرد را به حساب ضد
انقالبی و نامستعد بودن او برای مبارزه نگذاريم و بدانيم که ممکنست اين ترس ناشی از عادت باشد.
وقتی که ترس شناخته شد می توان از افراد ،با تربيت صحيح ،انقالبيون شجاعی خلق کرد .بدون شجاعت نمی توان
به ھيچ عملی به خصوص در شرايط اختناق دست زد .از اينروست که کارل مارکس گفته است»:پرولتاريا و
انقالبيون بيش از نان شب به شجاعت احتياج دارند«.
 ٧ـ تفکر و ابتکار
يک مبارز واقعی برای دوری از جزميت و تعصبات ضد انقالبی و نيز جھت جلوگيری از اعمال خانمان بر انداز،
احتياج به تفکر مداوم دارد .در نھايت امر تکامل جامعه چيزی جز تفکر خالق آدمی در روند توليد ،مبارزه طبقاتی
و فعاليتھای علمی نبوده است ،و ليکن در اثر تقسيم کار اجتماعی به کار يدی و فکری  ،از آنجائی که کارھای
ذھنی در انحصار روشنفکران و سياستمداران طبقۀ حاکم قرار گرفت ،اکثريت قريب به اتفاق توده ھای زحمتکش از
تفکر دربارۀ مسائل زندگی دور شدند و به علت ھمين شرايط ،امروز نيز اکثريت مردم دوست دارند غذای آمادۀ
ديگری را بخورند .از اينروست که در صفوف اکثريت مبارزان انقالبی روحيۀ دنباله روی از افکار ديگران ،به
خصوص از کادرھای باالتر وجود دارد و اين يکی از عوامل جزميت و دگماتيسم می باشد اما انقالبی واقعی ھميشه
در حال تفکر است ،ھميشه سعی می کند قبل از عمل ،جوانب قضيه مورد عمل را به درستی بسنجد .يکی از
بزرگان سوسياليسم علمی گفته است که» :تفکر عمل ذھن است .قبل از شروع عمل ،و بزرگترين عامل عاقالنه
رفتار آدمی نيز می باشد«.
بدون تفکر نمی توان به معايب و محاسن ھيچ چيزی پی برد ،مبارز انقالبی به اين امتياز بزرگ بشری که ھمانا
قدرت تفکر می باشد خود را مسلح می کند ،زيرا می داند که ھيچ ابتکار بزرگی به جز در اثر تفکر به دست نمی
آيد .موريس تورز انقالبی معروف فرانسوی گفته است» :بلشويک کسی است که قدرت ابتکار دارد«.
يک مبارز واقعی بايد بداند که نبوغ چيزی نيست جز قدرت فرد در تمرکز افکار خويش در مورد قضيۀ مورد بحث،
و ھر فرد انقالبی فقط در اثر تمرين و عادت به تفکر می تواند اين قدرت را در خود به وجود آورد ،تا بتواند
ھمانطوری که لنين گفته است ،از شرايط مشخص ،تحليل مشخص بنمايد.

*

*

*

کليۀ خصلت ھائی که ذکر شد قدر مسلم اينست که به طور تمام و کمال نمی تواند در تمامی افراد قبل از شروع به
مبارزه وجود داشته باشد ،و ليکن وقتی که کسی وارد جريانات عملی می شود بايد حتما ً جنبه ھای مختلف خصلت
ھای بورژوازی را از خود بزدايد و به صفات انقالبی مسلح بشود .چنانچه قبالً نيز گفته شد ھدفھای بزرگ به صفات
بزرگ نيازمندند و بدون ايجاد اين خصلت ھا در مبارزان ھيچ عمل بزرگی نمی تواند انجام پذيرد .يک انقالبی
واقعی وقتی که خصلت ھای فوق را با آگاھی عميق سياسی و اقتصادی و اجتماعی توأم نمايد و به اصول و اھداف
مارکسيستی تسلط کامل پيدا کند ،می تواند چون طوفان سھمگين بر دشمنان خلق بتازد.
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انقالبی واقعی نيک می داند که آگاھی عميق سوسياليستی و دانش انقالبی از سه منبع به دست می آيد١ :ـ در جريان
آموزش علمی و فکری ٢ـ در جريان مبارزۀ طبقاتی ٣ـ در روند توليد و دوشادوش زحمتکشان.
در مورد اول ،مبارز صادق با مطالعۀ آثار ايدئولوژيک و ازدياد روزمرۀ دانش سياسی و فلسفی خود بايد شعاع ديد
خود را گسترش بدھد و لحظه ای از آموختن دانش اجتماعی غفلت نورزد و با بحث ھای منطقی بر پايۀ خواست
ھای عملی و مبارزاتی ،قدرت دانش اجتماعی خويش را عميق تر بنمايد .و ليکن او بايد نيک بداند که در کنار بحث
ھای ايدئولوژيک بيشتر به جنبه ھای عملی قضيه بپردازد و در بارۀ بحث ھای کلی ھر وقت برای حل جزئيات به
کليات احتياج بود به آنھا بپردازد.
برتولد برشت در مورد لنين گفته است» :او به بحث ھای کلی می پرداخت ،اما نه چون روشنفکران کاخ نشين ،بلکه
چون پرنده ای که از خاک داغ به آسمان بر می خيزد و يا چون شاھينی که به آسمان می رود تا خرگوشی را ببيند و
بر سرش فرود آيد «.انقالبی واقعی ،می داند که بدون کار مداوم ايدئولوژيک ،نمی تواند قدرت پيش بينی داشته
باشد .و بدون قدرت پيش بينی امکان عمل وجود نخواھد داشت ،مخصوصاً در شرايطی که حرکت انقالبی توده ھا
سرعت می گيرد ،انقالبيون آگاه بايد بتوانند آن چيزی را که توده ھا در آينده لمس خواھند کرد قبالً پيش بينی کنند.
ھر قدر سرعت متحرکی بيشتر باشد به چراغ ھای قوی تری احتياج خواھد داشت .طبيعی است فردی که بر االغ
نشسته است در تيرگی شب فقط به ديدن يک قدمی خويش نيازمند است .نور افکن پر فروغ برای انقالبی ھمانا
مارکسيسم می باشد.
در مورد دوم ،مبارز راستين می داند که اگر با استفاده از تئوری ،به عمل نپردازد و به مبارزۀ طبقاتی کشيده نشود،
نخواھد توانست به خلق خدمت کند و شناخت خويش را تکامل بخشد ،اما او نيک می داند که شعار انقالبی نمی تواند
عمل صرف باشد .بلکه بر حسب شرايط مشخص ،عمل مشخص الزمست و عمل بدون تئوری و فلسفۀ علمی،
چيزی جز به بيراھه رفتن نخواھد بود و برای حل تضاد بين تئوری و پراتيک ،مبارز واقعی سعی خواھد کرد که
در فلسفه ،عملی و در عمل ،فلسفی باشد .و فقط در چنين شرايطی ،خواھد توانست به پيشتاز توده ھا تبديل شود ،اما
پيشتازی که در عمل به گفتۀ لنين »يک قدم از توده ھا جلوتر باشد نه بيشتر«.
در مورد سوم ،پيشاھنگ خلق برای به دست آوردن شناخت صحيح و عاطفۀ عميق نسبت به زحمتکشان بايد به طور
عينی در روند توليد و مبارزۀ کارگران قرار بگيرد تا خصلت ھای بورژوائی به مقدار فراوان در او فروکش نمايد
اما انقالبی واقعی نيک می داند که غرض از رفتن بين مردم و زحمتکشان اين نيست که در ھر مورد خود را تا
پائين ترين سطح و غير اصولی ترين خواست ھای زحمتکشان پائين بياورد بلکه ھدف او اينست که زحمتکشان را تا
مرحلۀ روشنفکران واقعی و انقالبی باال بياورد ،و اين گفتۀ مارکس را جامۀ عمل بپوشاند که »پرولتاريا نمی تواند
خود و جھان را نجات بدھد ،مگر اين که روشنفکران انقالبی در بين آنھا زندگی نمايند و انديشۀ خويش را به آنھا
تفھيم کنند«.
وقتی که مبارز راستين در جريان اين سه منبع بزرگ آگاھی قرار گرفت به دانش انقالبی مسلح خواھد شد و ھيچ
وقت آتش مبارزه و اميد به پيروزی در سينۀ او خاموش نخواھد گشت و در تاريک ترين شبھای زندگی مبارزاتی،
سحرگاھان را خواھد ديد .يکی از رزمندگان بزرگ معاصر گفته است» :انقالبی واقعی کسی نيست که فقط در روز
بر دشمنان می تازد بلکه انقالبی اصيل آن شخصی است که وقتی فانوس پيروزی در نقطه ای دور در تاريکی شب
کورسو می زند آنرا ببيند و از شکست نھراسد«.
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بدينسان ،وقتی که نيروھای انقالبی در جريان مبارزه ،آبديده شدند و از افکار و خصلت ھای بورژوازی پاک
گرديدند ،قادر خواھند شد ،با در نظر گرفتن شرايط عينی جامعه ،پيروز شوند ،و آنچنان جامعه ای بنا کنند که انسان
طراز نو ،به وجود بيايد .زيرا بدون خلق انسان طراز نو ،ھر گونه کوشش انسان برای خلق جامعۀ سوسياليستی و
بقاء آن بی معنی خواھد بود ،کارل مارکس گفته است» :اگر ھدف کرم ابريشم در ساختن ابريشم ادامۀ زندگی کرم
وار خويش باشد ،بايد گفت که او ذاتا ً حمال است«.
يادداشت ھا:
 ١ـ ھمانطوری که لنين در مورد حزب بلشويک می گويد» :ھمه فکر می کردند که اين حزب حتی يک ماه دوام نخواھد آورد ولی در کمال
حيرت جھانيان ھم اکنون  ٢سال است که دوام آورده .ما اينرا مديون انضباط آھنين حزب بلشويک پيشاھنگ پرولتاريای روس می باشيم«.
حال بايد به  ٣سؤال جواب مشخص بدھيم ١ :ـ انضباط بر چه مبنائی استوار است؟  ٢ـ چگونه می توان آنرا آزمايش کرد؟  ٣ـ چگونه می
توان آنرا تقويت کرد؟
اوالً انضباط بر مبنای آگاھی ،بردباری ،از خود گذشتگی ،صداقت و فداکاری پيشاھنگ انقالبی طبقۀ پرولتاريا استوار است .ثانيا ً برای
اينکه بدانيم حزبی منضبط است بايد ببينيم افراد آن حزب ارتباط خالقی در درجۀ اول با توده ھای کارگر و در درجۀ دوم با زحمتکشان
غير کارگر برقرار می کنند يا نه .ثالثا ً برای تقويت آن بايد از ستراتيژی درست و تاکتيک مناسب و برخورد فعال و خالق اعضاء با
واقعيت عينی و به وجود آوردن ايمان و تجربۀ شخصی افراد نسبت به درستی ستراتيژی حزب استفاده برد.
 ٢ـ در مورد برخورد درست با ترس و حل تضادی که ترس از آن ناشی شده ،برشت می نويسد» :وظيفه ای به کسی محول شده بود که
منجر به مرگش می شد و او رنگش پريده بود .دوستش می گويد اگر می ترسی از انجامش امتناع کن .وی می گويد :ترس من مربوط به
ضعف شخصی من است ولی مرگ من مربوط به اجتماع است بنابر اين در انجامش کوچکترين کوتاھی نخواھم کرد «.اين است برخورد
صحيح با ترس و تضادی که ترس از آن به وجود آمده است.

* »کتابخانۀ زابل« ،برای اينکه بازتايپ اين جزوۀ بسيار عالی را زودتر انجام داده باشد و آنرا در دسترس جنبش انقالبی کشور گذاشته باشد ،از مقدمه ای
آن  -که طبعا ً دارای مواردی است که »کتابخانۀ زابل« نمی تواند آنرا تأئيد يا رد کند و بيشتر به جنبش انقالبی ايران بر می گردد -صرفنظر می نمايد.
اشاره :تمام زير خط ھا از »کتابخانۀ زابل« است.

يادداشت پورتال:
]*[ ضمن ابراز امتنان از کتابخانۀ زابل به خاطر ارسال اين اثر بايد بنگاريم:
به ارتباط کشته شدن "شريف واقفی" با تأسف تمام جنبش چپ ايران و من جمله رفقای پيکار در فضائی که سازمان مجاھدين خلق به وجود آورده بودند و
به اصطالح "اسالم انقالبی" نيز بر اريکۀ قدرت قرار داشت ،ھيچ زمانی به رفيق "تقی شھرام" اين فرصت را ندادند تا بر چگونگی قضيه روشنی انداخته
از عملکرد خويش دفاع نمايد.
با در نظرداشت ھمين مالحظه پورتال به خود اين اجازه را می دھد تا به ارتباط ھمان قضيه ،با نويسندۀ جزوه ھم نظر نباشد.
با عرض حرمت
ادارۀ پورتالAA-AA
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