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 گفتار پيش 

  
  

 .گردد ناپذير می صداقت انقالبی توام شود، منشاء ايمانی تزلزلآگاهی هر آينه با 
 .اند ها مؤمن بوده های آن شان و به تحقق آرمان همواره فرزندان آگاه خلق، به خلق

او فوالدی بود گداخته . گونه فرزندان خلف خلق بوده است، آگاه و مومن رفيق احمدزاده از اين
اش مشحون از  رغم جوانی ی زندگی انقالبی او علی امهکارن. ناپذير ی ايمانی خدشه در کوره
نظير يک نابغه برخوردار بود،  رفيق مسعود که از هوش کم. هاست ها و فداکاری درخشش

او شناختی وسيع و عميق از . تمامی قابليت و توانائی خود را به خدمت انقالب گرفت
اين رفيق بر اساس موضع . ها زنده و خالق بود اش از آموخته مارکسيسم داشت و برداشت

. بست طور انقالبی در عمل به کار می آموخت، به اش آن چه را که در تئوری می پرولتاريائی
مسعود بر هر آن چه . آموخت بست، می کارمی کارببندد و از آن چه که به آموخت تا به او می

ن رو، مسعود در تمام هم از اي. کرد يافت، عمل می کرد، آگاه بود و به آن چه که آگاهی می می
اش  بخشيد و عمل يادش به رفقا اعتماد می. اش، اعم از ساده تا مهم، يک رفيق بود های خصلت
 .ی جوشان الهامی هميشگی است چشمه

  
ای عميق به  اش و کينه عشقی عظيم به خلق. مند از عشق و کينه بود ای شکوه مسعود آميزه
مسعود را به ياد . بخشيد ای می او توانائی باورنکردنیمند که به  ای شکوه آميزه. دشمنان خلق

. داد ناپذيری در راه انقالب انجام می ی وقفه ناپذير، تالش خالقانه گير و خستگی آوريم که پی می
بندی  اش در جمع آوريم که با قدرت شگفت های شب و پگاهان صبح به ياد می او را از ديروقت
ی تاريخی  ی مسلحانه به مثابه وظيفه مسعود که به مبارزه .انديشيد ی گروه می مسائل مطروحه

گاه و در هيچ شرائط  آهنگ انقالبی نهاده شده، عميقاً آگاه بود، هيچ ی پيش  خطيری که به عهده
گاه که آزاد بود در سازمان دادن اولين گروه  آن. ای موضع منفعل و تدافعی نداشت حتی لحظه

او . کننده ايفا نمود دست زد، نقشی سازنده، خالق و تعيين گير شهری چريکی که به عمليات پی
کرد که  دهی می همچنين در نقش فرمانده، يک تيم منظبط و فعال چريک شهری را فرمان

 .ی بزرگ زد دست به چند عمل متهورانه
  

های قرون وسطائی شاه مزدور افتاد، با مقاومت  هنگامی که رفيق احمدزاده به زندان
ای پرشکوه  چنان نمونه های ساواک، آن ترين شکنجه نظيرش در زير وحشيانه کمقهرمانانه و 

گران ساواک خود به حقارت خويش  از ايمان و استحکام انقالبی به نمايش گذارد که شکنجه
ساواک که در مسعود قدرتی عظيم سراغ کرده بود برای اولين بار، يک زندانی را . پی بردند
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. اش در سلولی کامالً جدا از ديگران نگه داشت ی زندگی آخرين لحظهنه تنها در سلول بلکه تا 
او با طرح شجاعانه و درخشان . های ضدخلقی شاه نيز مسعود مطلقاً محاکمه نشد در دادگاه

دادن  ناپذير و تاريخی آن، با نشان ی درستی عمل مسلحانه و پيروزی اجتناب مسائلی در زمينه
امی اعضاء آن، تمام سيستم قضائی شاه مزدور و کسانی را ماهيت ضدخلقی دادگاه شاه و تم

مسعود دادگاه ضدخلقی شاه . که در خدمت آن قرار دارند را به محاکمه کشيد و محکوم کرد
ی کوچک تقسيم و محاکمه  ی دوم به چند دسته مان را از جلسه ای که رفقای را لرزاند به گونه

مان از مسعود يقين  ور نداشتيم ولی با شناختاش حض ی اعدام اگر چه ما در لحظه. نمودند
رفت که گوئی نه محکومی،  داريم او با آن چنان ايمان، شجاعت و استحکامی به سوی دار می

 .ساز ساخته است ای تاريخ اش نيز لحظه ی مرگ او يقيناً از لحظه. ست که حاکمی
  

ان فرانسه ترجمه شده و اين اثر به زب. اکنون اثری درخشان از اين رفيق پيشاروی شماست
کننده در  توسط چند سازمان انقالبی داخل و خارج، ضمن تائيد عميق آن به عنوان اثری تعيين

 .مان انتشار يافته است گشائی نهضت انقالبی خلق راه
  

اين اثر . بينيم نياز می ما خود را از دادن توضيحاتی پيرامون مسائل مطروحه در اين اثر بی
شود، تائيد کوتاه و مجمل  آن چه اين جا طرح می. ی خويش است دهنده وضيحخود به خوبی، ت
 .ست که تاکنون کسب شده است ی نتائج عملی گرانبهائی اثر رفيق بر پايه

  
اين اثر در چه شرائطی نوشته شد؟ در شرائطی که نهضت انقالبی خلق ايران داشت يک 

ی  دوران سکون ظاهری که نتيجهاين عطف به دنبال يک . گذراند عطف انقالبی را می
های پيشين و کالسيک  بستی که تمام شيوه های موجود بود و به دنبال بن سرکوب تمام نهضت

در زير آن سکون ظاهری و در پشت سرکوب ظاهراً . مبارزه بِدان انجاميدند، پديد آمد
رشد  نشانده، نيروهای انقالبی بخش توسط حکومت دست ی مبارزات آزادی پيروزمندانه

های گذشته و  بندی تجارب شکست جمع. آموختند يافتند و از تجارب پيشين مسائل نوينی می می
ی رفقای انقالبی در سائر کشورها و عمدتاً در کشورهای  ی مسلحانه اندازی که مبارزه چشم

اکنون ديگر همه جا . ساختند ازپيش قطعی می آمريکای التين گشود، آن عطف انقالبی را بيش
ها،  ی مسلحانه توسط گروه ها و محافل انقالبی و به راستی پيشرو، آغاز مبارزه يان گروهدر م

ها را به  به مثابه تنها مشی درست انقالبی که قادر است نيروی عظيم انقالبی نهان در توده
 .ای را ممکن سازد، بدون کمترين ترديد مورد تائيد بود ی توده جريان آورد و مبارزه

  
گروه قبل از اتخاذ مشی . برد ز اين پروسه را طی کرد و در چنين عطفی به سر میگروه ما ني

گروه از روی مدل چينی، ابتدا حزب و سپس . های ديگری را تجربه کرده بود مسلحانه شيوه
رفقا به روستاها . زدن به عمل نظامی، به کار سياسی ميان دهقانان و کارگران پرداخت دست
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برخورد عينی ما با تجارب اين شيوه . به ايجاد ارتباط با آنان کوشيدند و ميان کارگران رفته و
شان  اگر با کارگر و دهقان از بدی وضع. ثمری مطلق اين شيوه بود ی بی دهنده از عمل، نشان

ها دعوت به مبارزه  دانستند، و اگر آن شد، چيزی بود که خود بهتر از ما می صحبت می
گونه  ها هيچ شد، اين چيزی بود که آن ها نشان داده می به آنانداز پيروزی  شدند و چشم می

کارگران و دهقانان بر اساس واقعيات عينی، . انداز و نه به ما داشتند اعتمادی نه به آن چشم
سيستم سرکوب وحشيانه هر  -ها  شکست تمام مبارزات پيشين و خيانت رهبران به توده(

و از طريق آن مسخ فرهنگ خلق ما و تحميل سيتسم تبليغاتی وسيع  -حرکت اپوزيسيون 
دادن قدرت دشمن و پراکندن تخم ياس و نااميدی  بزرگ جلوه -ها  فرهنگ اميرياليستی به آن

گی  عالقه به مسائل سياسی بی...) ها  اعتمادی به رهبران خلق ميان توده نسبت به مبارزه و بی
 .دادند آشکاری بروز می

  
ای با کارگران و  ها، عدم امکان ايجاد ارتباط به مقياس توده ارتباطثمری اين  تازه به تمام بی

پذير  ارتباط با کارگران و دهقانان در نهايت و به نحوی کامالً آسيب. شد دهقانان نيز اضافه می
اين واقعيتی است عينی که سيستم پليسی دشمن و . توانست ايجاد شود طور منفرد می تنها به

ما در عمل دريافتيم که . اند ای کالسيک مبارزه آن را به وجود آوردهه آشنائی دشمن با شيوه
فکر ايجاد حزب از طريق کار سياسی ميان کارگران و دهقانان در شرائط کنونی ما تنها يک 

ها امری است  ای با آن واقعيت عينی چنين است که ايجاد ارتباط به مقياس توده. ذهنيت است
گوئيم يا  ها می آن چه که ما به آن. ها نداريم برای گفتن به آن منضم بر اين ما هيچ چيز. محال
در عين . گونه اعتمادی ندارند دانند، يا چيزی است که به آن هيچ ست که خود بهتر می چيزی

ناپذير ميان  مان تضادهای شديد آشتی اجتماعی ميهن -حال تحليل ما از شرائط اقتصادی 
ی  هم از اين رو ما به لزوم مبارزه. دادند نشان می طبقات استثمارگر و استثمارشونده را

نشانده و استقرار حاکميت خلق به مثابه يک  بخش به منظور سرنگونی حکومت دست آزادی
تجارب گذشته و تجارب عملی گروه، عدم امکان توسل به . واقعيت عينی قوياً معتقد بوديم

ی  دهنده پيشين مبارزه نشانهای  اتخاذ شيوه. کردند های کالسيک را تائيد می شيوه
بدين گونه . بارند بخش خلق ما مرگ سوبژکتيويسم و دگماتيسمی است که برای مبارزات آزادی

ی  حل درست مسئله. های نوين مبارزه منطبق با شرائط عينی ضرورت يافت جستجوی شيوه
ت عينی و بست موجود به صداقت و شهامت انقالبی در برخورد با واقعيا انقالب و شکستن بن

در اين . های پيشين و دوری از هر گونه دگماتيسم و سوبژکتيويسم نيازمند بود رهائی از مدل
های صادق انقالبی به  ها بود که آن عطف انقالبی پديدار شد و گروه جوئی جستجوها و راه

ی مسلحانه مبادرت ورزيدند  هائی به تدارک مبارزه گروه. ی مسلحانه روآور شدند مبارزه
کن به علت نبود تجربه و يک سلسله خطاهای تاکتيکی و تشکيالتی ناشی از همين لي

اين . گير و جدی شوند، از بين رفتند که موفق به انجام کار پی گی، قبل از اين تجربه بی
 .های بعدی شدند ی غنی برای گروه ی تجربه ها خود زمينه شکست
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دهند و تئوری دنبال عمل گام  يع رخ میدر اين دوران حوادث سر. دوران انقالبی آغاز شد

ای  های عملی تازه طرح. کنند دادها مسائل عملی نوينی را ايجاد می گذر تند روی. دارد برمی
. بندی کامل اعمال گذشته مجالی شده باشد آن که برای جمع گيرند بی در دستور قرار می

ی  درستی عمل مسلحانهگونه ترديدی در  اکنون تجارب انقالبی در سراسر جهان هيچ هم
ی  ريزی پايه بندی اين تجارب و پی آهنگان خلق باقی نگذارده است اما هنوز يک جمع پيش

هائی که در  تالش. طور کامل انجام نيافته است ی مسلحانه، به تئوريک استواری برای مبارزه
 .اين زمينه انجام گرفته چندان متعدد نيستند

  
آهنگان انقالبی و بر اساس ضروريات عملی  نيز توسط پيش ی مسلحانه که در ايران مبارزه

ی  بدين گونه تدوين تئوری مبارزه. گفتگو آغاز گشت، هنوز در تئوری تدوين نگشته بود بی
کران عمل مسلحانه را با تئوری  ی خلق ما به نحوی که قادر باشد نتائج مثبت و بی مسلحانه

در چنين شرائطی بود که رفيق . يافت ن میای همراه سازد اهميتی روزافزو يافته تدوين
توانست اين امر " ی مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتيک مبارزه"اش  احمدزاده با اثر درخشان

با درک اين شرائط و در پرتو اين مسائل است که . گی به انجام رساند مهم را به شايسته
ی مسلحانه و اهميت آن در  هتوان به نقش خطير اين رفيق در مورد تدوين تئوری مبارز می
 .مان پی برد گشائی نهضت انقالبی خلق راه
  

ی تئوريک   ی مسلحانه ارائه نموده و پايه رفيق در اين اثر درکی روشن و درخشان از مبارزه
قبل از اين اثر از عمل مسلحانه . کند ريزی می مان پی ی خلق  ی مسلحانه استواری برای مبارزه
ای از عمل مسلحانه، دفاع از خود مسلحانه  ميان رفقا عده. شته استدرک واحدی وجود ندا

يعنی از سالح . در اين جا مراد از دفاع از خود مسلحانه پشتيبانی نظامی اعمال سياسی است(
های احتمالی دشمن  نه تعرضی انتظار داشتن، و با سالح در برابر تعرض -تنها نقش تدافعی 

 .فهمند را می) نمودن د را حفظايستادگی کردن و بدين گونه خو
  

مراد از تبليغ مسلحانه، از عمل مسلحانه تنها (ای از عمل مسلحانه، تا تبليغ مسلحانه  درک عده
ی عمل مسلحانه را محدود  چنين درکی دامنه. است) اثر تبليغی بر روی خلق انتظار داشتن

. سازيم سياسی وارد میما با عمل مسلحانه به دشمن ضربات نظامی اقتصادی و . سازد می
اش در مجموع ماهيت تبليغی آن را  ی کنونی ی مسلحانه در مرحله البته تحليل ما از مبارزه

سان  دهد ولی اين مطلقاً بدان معنی نيست که ما عمل مسلحانه را با تبليغ مسلحانه يک نشان می
با پيروزی دنبال  اکنون عمل مسلحانه از هدف ضربات روانی بر دشمن، که آن را هم. بگيريم

 .رفت کند، فراتر نمی می
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هائی از عمل مسلحانه نوعی درک مکانيکی از آن داشتن  گونه درک رفيق نشان داد که اين
." اکنون ميان سالح و کار گروهی پيوندی ارگانيک موجود است: "گفت رفيق خود می. است

. کی مکانيکی استبه سالح جای خود و به کار گروهی جای خود را دادن حاکی از در
ی مسلحانه اکنون هم هدف و هم وسيله است، هم استراتژی است و هم تاکتيک؛ و اما  مبارزه

نبودن شرائط عينی برای انقالب دم  رفتند و از آماده ها به خطا می مغرضان خيلی بيش از اين
ط عينی ما و های پيشين چسبيده و يارای برخورد ارگانيک با شرائ ای نيز به مدل عده. زدند می

 .اتخاذ مشی منطبق با آن را نداشتند
  

اقتصادی، شرائط  –ای که از شرائط اجتماعی  جانبه و زنده رفيق با تحليل عميق، همه
ها که خطا  آن. ها به عمل آورد به تمام اين ابهامات پايان بخشيد های کالسيک و مشی انقالب

اين اثر رودی . مغرض بودند فاش شدندها که  شان پی بردند و آن کردند به اشتباهات می
ی  های گنديده مان جريان يافته و زباله پرخروش است که در بستر مشی انقالبی تاريخی خلق

آهنگان  اکنون ديگر در صف پيش. اپورتونيسم را از اين بستر روبيده و پاک کرده است
انگيز اين  های نفرت ئیپرگو. های اپورتونيست باقی نمانده است انقالبی جائی برای اين بزدل

 .عمل ديگر خريداری ندارد و اينان مجالی برای خودنمائی نخواهند يافت گويان بی ياوه
  

نظرانی که تا بيش از  رغم تنگ علی" ی مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتيک مبارزه"رفيق در 
شند آن را کو توانند ببينند و با هر شکست تاکتيکی ما می شان را نمی يک قدم جلوی پای

خواهند که در آن حتی از دماغ  طلبانی که انقالبی را می رغم تسليم استراتژيک تلقی کنند، علی
رفيق با دورنگری يک . بيند ی مسلحانه را می های مبارزه يک نفر خون نيايد، دوردست

به بينی  آن که به ذهنيت يا تخيل درغلطد، دقيقاً تا جائی که تجارب مجال پيش مارکسيست، بی
گاه تحقق  ای شدن آن و آن ی مسلحانه تا توده دهند، خطوط کلی روندی را که مبارزه ما می

 .کند آزادی و سوسياليسم در پيش دارد، ترسيم می
  

گير  نظامی تجديد سازمان شد و کار چريک شهری به نحوی جدی و پی -سازمان سياسی 
ی رفيقی  عناصر تصفيه شدند و به گفتهبا آغاز عمل مسلحانه بسياری از . آغاز و دنبال گرديد

 ."ی عناصر متزلزل و مردد گروه  ی مسلحانه تير خالصی بود برای همه مبارزه"
  

ی  اند به مبارزه همچنين تمام افراد و محافل صادق انقالبی که تاکنون اين اثر را خوانده
گشائی نهضت انقالبی  ی ميزان اهميت آن در راه دهنده اين خود نشان. آور شدند مسلحانه روی

 .مان است خلق
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اش  ی مسلحانه در دوران کوتاه زندگی اکنون انبوهی از نتائج مثبت عملی که مبارزه هم
ما اين جا به اجمال و . ی عملی محکمی در تائيد اين اثر رفيق است بارآورده است پشتوانه به

 :کنيم وار اين نتائج را بازگو می فهرست
  
ها  بندی قطعی آن های موجود با صف ها و سازمان ه بر روی محافل، گروهاثر عمل مسلحان. ۱ 

ازپيش روشنی  ی انقالبی را بيش ی مسلحانه، استراتژی مبارزه مبارزه. شود مشخص می
توانند با پرحرفی،  ها نمی اکنون ديگر اپورتونيست. ها پايان داده است بخشيده و به سردرگمی

اش  اکنون زمانی است که هر کس با اعمال. آهنگ جابزنند خود را در صفوف انقالبيون پيش
عمل مسلحانه . شوند نه با ادعا مواضع با عمل روشن می. اش های شود نه با گفته مشخص می
اينان ديگر قادر نيستند افراد و محافل صادق . اعتبار ساخته است ها را فاش و بی اپورتونيست

های  ی افراد، محافل و گروه ظری و عملی همهگرايش ن. انقالبی را دچار سردرگمی سازند
به ما خبر از محافلی رسيده است که با . ی مسلحانه است صادق انقالبی به سوی مبارزه

اند و اين  ی سالح برای تدارک امر انقالب آغاز کرده های خالی، از مصادره دست
 !ها ی انقالبی اين رفقاست، درود بر آن ی ميزان اراده دهنده نشان

  
اثر عمل مسلحانه بر روی طبقات و اقشار اپوزيسيون، تقويت و تحريک پتانسيل انقالبی . ۲

طرح (در اعتصابات دانشجوئی ) نه مسلحانه(نظير قهر انقالبی  تصاعد کم. آنان بوده است
حادترين شعارها، زدوخورد با دژخيمان رژيم و بيرون راندن گارد مسلح از دانشگاه، 

، موارد متعددی از اقدامات )جويان مبارز نيکسون توسط دانش شدن ماشين باران سنگ
ی قهرمان،  چند نمونه از سوزاندن ماشين توسط چند راننده(کشان  قهرآميز فردی توسط رنج

ها و  کش مبارز، شعارهائی که توسط افراد بر له چريک حمله به افسر پليس توسط يک رنج
ی رانندگان  لف نوشته شده، اعتصاب شجاعانههای مخت نشانده در مکان بر عليه حکومت دست

کش  ی کارگران رنج ی کارگران چيت ری، اعتصاب متهورانه بار، اعتصاب قهرمانانه تاکسی
اند و در گذشته کمتر سابقه  دادهائی هستند که اخيراً رخ داده ها همه روی ، اين)بلورسازی

. يک اخالق نوين در خلق هستندگيری عناصر  ی شکل دهنده دادها نشان اين روی. اند داشته
رفقای شهيد ما که قهرمانانه در برابر (هائی که کرده است  ی مسلحانه با فداکاری مبارزه

ترين  رفقای اسير ما که در زير سخت. نيروهای دشمن ايستادگی کردند و به شهادت رسيدند
درس فداکاری  به خلق) بازگشت باقی ماندند چنان مصمم و بی های قرون وسطائی هم شکنجه

ی مسلحانه با بقاء  مبارزه. کند آهنگان خويش جلب می داده است و دارد اعتماد آنان را به پيش
عمل مسلحانه با ضرباتی که بر دشمن . ی خويش به خلق اميد دوباره بخشيده است سرسختانه

 اين همه به آگاهی خلق. پذير است وارد ساخته، به خلق نشان داده است که دشمن ضربه
شود، اعتمادش را  کم دارد اميدوار می خلق کم. اند اند و شجاعت انقالبی را تقويت کرده افزوده
در . توان به دشمن ضربه وارد ساخت فهمد که می يابد و دارد می آهنگان خويش بازمی به پيش
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يابد که نبايد در برابر مظالم  خلق دارد درمی. اين راه بايد فداکار بود و تن به خطر داد
پذير، دست  نشانده راه تسليم و رضا در پيش گيرد بلکه در برابر دشمن ضربه حکومت دست

همين عناصر اخالق نوين که . دهد کند و تن به خطر می زند، فداکاری می به قهر انقالبی می
شود  ها منجر می طور وسيع به حمايت معنوی توده اش به خورد در تداوم اکنون به چشم می هم

آهنگان  دهی پيش ی يک تغيير کيفی و با سازمان معنوی است که در لحظه و اين حمايت
 .گردد ناپذير محقق می ای شکست ی توده يابد و مبارزه انقالبی ماديت می

  
ی مبارزه و  ی پيروزمندانه   اند که در ادامه ی مسلحانه، تجاربی بوده اثر درونی مبارزه. ۳ 

ی مسلحانه از  اکنون ديگر مبارزه. کننده دارند عيينبرای اجتناب از خطاهای تاکتيکی نقش ت
 .گذراند اند، دارد خردسالی خود را از سر می هائی که بدان دست زده نظر گروه

  
 :جانبه و وسيع بوده است ی مسلحانه بر روی دشمن همه اثر مبارزه. ۴ 

  
تضادهای  تشديد تضادهای داخلی ماشين سرکوب ديکتاتوری نظامی ننگين باالخص -الف  

 .درونی ساواک و شهربانی
ها، کادرهائی از ساواک و شهربانی تعويض شده، تضاد  ی موثر چريک به دنبال هر ضربه

همچنين با . بخشد های سرکوب را تشديد می های مختلف موجود در اين سازمان ميان دسته
ش يافته و ها افزاي شروع عمل مسلحانه فشار بر کادرهای پائين شهربانی باالخص پاسبان

اين فشار . کنند نشانده را لمس می ها با پوست و گوشت خويش مظالم حکومت دست اکنون اين
ها را هر چه بيشتر در  تضاد کادرهای پائين شهربانی را با کادرهای باال افزايش داده و آن

 .سازد سرد می ها محول نموده، دل انجام وظائفی که بوروکراسی به آن
  
 .نشانده کتيکی ميان امپرياليسم و حکومت دستتشديد تضاد تا -ب

شود تا  ها، افراد و موسسات امپرياليستی است سبب می ها که متوجه سازمان ضربات چريک
اين . امپرياليسم در اين مورد از حکومت استعماری توضيح بخواهد و آن را توبيخ کند

 .شوند نشانده منجر می تعمليات به تشديد تضادهای تاکتيکی ميان امپرياليسم و حکومت دس
  
 .گسترش بحران عمومی در ماشين دولتی -ج

شوند  ضرباتی که متوجه موسسات توليدی و تجاری امپرياليستی صهيونيستی هستند سبب می
مان  گذاری در ميهن ها از سرمايه داران امپرياليست از ترس اعمال انقالبی چريک تا سرمايه

اين عمليات به . تر شوند نشانده پرتوقع بر حکومت دستکم در برا خودداری نموده و يا دست
ی اقتصادی زده و در مجموع با سائر عمليات بحران موجود در ماشين دولتی را  دشمن ضربه

 .بخشد تصاعد می
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 .ضربات سياسی -د

ی شاه  برگ برنده. اند ها ضربات سياسی سنگينی بر دشمن وارد ساخته عمليات چريک
ايران . مان بوده است امپرياليسم ثبات و آرامش ظاهری موجود در ميهنخودفروش در برابر 

ها اين  عمليات چريک. به پايگاه ضدانقالبی منطقه تبديل گشته بود" ی آرامش جزيره"به مثابه 
ها دارد دچار  ی آرامش با قهر انقالبی چريک ثبات را به خطر افکنده و اکنون ديگر جزيره

سلحانه با به خطر افکندن اين پايگاه، به نهضت انقالبی منطقه عمل م. شود زدگی می طوفان
 .رساند ياری می

  
 ضربات روانی -ه

اند، ضربات روانی  ای که بر دشمن گذارده جانبه سلسله عمليات مسلحانه با تاثيرات همه
اکنون هيوالی ترس از اعمال انقالبی بر تمامی ماشين دولتی و . اند سنگينی را سبب شده

 .سايه افکنده است) ساواک، شهربانی، ژاندارمری و ارتش(های سرکوب حکومت  ماشين
  

بارآورده است، در عمل  ی مسلحانه به انگيزی که مبارزه گونه اثر رفيق با نتائج شگفت بدين
ی اين نتائج، ما دچار  رغم همه ست که علی اين جا ذکر اين نکته ضروری. تائيد شده است

ليکن اين . دانيم قوع ضرباتی را در آينده بر گروه محتمل میبينی ذهنی نشده و و خوش
ی تکامل  اکنون پروسه. ی مسلحانه يا حتی رکود آن نيست اش هرگز شکست مبارزه معنای

ی مسلحانه  ی يک گروه معين نبوده، بلکه تداوم مبارزه وقفه عمل مسلحانه، لزوماً رشد بی
ی  اش نابودی مبارزه ريم که نابودی گروه معنایما يقين دا. باشد آهنگ می توسط هر گروه پيش

ی  ای از رشد نيروهای انقالبی و تثبيت مبارزه مسلحانه نيست زيرا اکنون ما در مرحله
بريم که در صورت  سرمی مسلحانه به مثابه تنها مشی انقالبی منطبق با واقعيات عينی به

ی مسلحانه  بود که به مبارزه آهنگ ديگری خواهند های انقالبی و پيش نابودی گروه، گروه
 .ادامه دهند

  
ی  جنبش انقالبی ايران تازه دارد سنت مبارزه: "گويد رفيق احمدزاده در اين زمينه چنين می

وخيزهای  ی افت گشائی و در مرحله يابی و راه ی راه کند،؛ در مرحله مسلحانه را ايجاد می
جنبش انقالبی ايران اکنون . گيرد میبرد و اين همه با تشکل گروهی صورت  سرمی اوليه به

دهد، با پيروزی، شکست، باز پيروزی، باز شکست،  دارد با عمل مسلحانه راه را نشان می
دهد و  باز هم پيروزی خود، امکان مبارزه، خصلت طوالنی مبارزه را دارد به خلق نشان می

طوالنی و رشد آن به يابد مبارزه سخت است و  تدريج درمی در چنين شرائطی است که خلق به
تدريج  اش به آهنگ اين چنين است که خلق و فرزندان پيش. حمايت او احتياج دارد

وجه  هيچ به. ی خلق نيستيم ها منتظر حمايت بالواسطه وجه به اين زودی هيچ ما به. خيزند پامی به
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ش، توسط ا آهنگ خلق اينک توسط فرزندان پيش. اکنون به پا خيزد انتظار نداريم که خلق هم
ی  اند که تحت تاثير مبارزه های شود و اين گروه های انقالبی و واقعاً انقالبی نمايندگی می گروه

. برند مسلحانه و حمايت معنوی خلق و با آگاهی به درستی مشی مسلحانه، دست به اسلحه می
. برند یتدريج باال م بخشند و امکان حمايت مادی خلق را از مبارزه به مبارزه را گسترش می

. کننده بر سرنوشت مبارزه ندارد چنين است که شکست يک گروه مبارز مسلح، تاثيری تعيين
اگر قبول داريم که مبارزه طوالنی است، اگر قبول داريم که مبارزه با تشکل گروهی آغاز 

ای که  مهم اين است که اسلحه. شود، چه اهميتی دارد که گروهی در اين ميان از بين بروند می
ای ديگر باشد که آن را بردارد، اگر گروهی شکست  افتد، رزمنده ای می دست رزمنده از

هائی  اين مهم نيست که گروه يا گروه. خورد، گروهی ديگر باشد که راه او را دنبال کند می
تر به زندگی خود ادامه دهند تا بتوانند نتائج عمل خود را ببينند، از اثرات آن  آهنگ پيش
دهی خود مبدل به  اند با سازمان ای را که ايجاد کرده نند، و حمايت معنویبرداری ک بهره

خواهند به  هائی که می های ديگر انجام دهند، گروه توانند گروه اين را می. حمايت مادی کنند
 ."وظائف انقالبی خويش عمل کنند

  
و را که با ی ا خاطره. داريم ی رفيق احمدزاده را گرامی می اين جا ما بار ديگر خاطره

اش، با کارهائی که کرده است و افکاری که از خود به جای  ی ازيادنرفتنی های رفيقانه خصلت
ی مسلحانه  او همان رود پرخروش مبارزه. اش جاودانه خواهد زيست نهاده، در ميان خلق

ها  رود و اين رود سرانجام به دريای توده خروشد و به پيش می تر می است که هر دم پرخروش
اش خواهد انجاميد و چه  ای به پيروزی محتوم اش به انقالب توده خواهد پيوست و با تبديل

ی انتقام عظيم خلق از  ی پيروزی و چه زيبائی پرشکوهی دارد لحظه مند است لحظه شکوه
 .دشمنان خويش

  
  

 جاودانه باد ياد رفيق احمدزاده
 "های فدائی خلق چريک"

 ۱۳۵۱اول تيرماه 
  
  

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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 :تقديم به
های فدائی خلق و انقالبيون ديگر که يا در جنگ با دشمن و يا در زير  آن دسته از چريک

 .بخش ايران شهيد شدند شکنجه، در راه تحقق انقالب نجات
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 مقدمه
  
  

. گذرد اند، می های فدائی خلق آغاز کرده ای که چريک  ی مسلحانه از چهار ماه از مبارزهبيش 
ها هنوز زود  اند که شايد ارزيابی اثرات و نتائج آن در اين مدت وقايع متعددی اتفاق افتاده

 .ها سخن گفت ی آن توان به اجمال درباره با اين همه می. باشد
  

 را شروع شد؟ چرا شکست خورد؟چ" سياهکل"ی چريکی در  مبارزه
  

ی هر گروه انقالبی،  ما با تجزيه و تحليل شرائط ايران به اين نتيجه رسيده بوديم که وظيفه
های  با اين اعتقاد بود که چريک. ی مسلحانه، چه در شهر و چه در روستاست آغاز مبارزه

ی مسلح  يک هسته. ی چريکی در شهر و روستا شدند اندرکار تدارک مبارزه فدائی خلق دست
فراهانی،  اکبر صفائی دهی رفيق شهيد علی چريکی سازمان داده شد و اين هسته به فرمان

های شمال  طور مداوم سراسر جنگل اين هسته حدود پنج ماه به. های شمال شد رهسپار جنگل
اجتماعی و  -را، از شرق مازندران گرفته تا غرب گيالن، درنورديده، وضعيت اقتصادی 

طور علمی شناسائی کرد و خود را با شرائط سخت زندگی  يت جغرافيائی منطقه را بهوضع
چنين . های طوالنی و غيره، در تابستان و زمستان تطبيق داد پيمائی در کوه و جنگل، با راه

دانيم، در هيچ کجای دنيا  شناسائی از لحاظ مدت و از لحاظ وسعت منطقه، تا آن جا که ما می
 .ی چريکی مشابه، سابقه ندارد و در هيچ تجربه

  
 ديديم؟ ی چريکی چه انتظار داشتيم؟ و چه امکاناتی برای بقاء آن می ما از ايجاد اين هسته

  
ی مسلحانه در آغاز، نه واردکردن  همان طور که در متن مقاله تشريح شده، هدف از مبارزه

هدف اين است که . ضربات نظامی بر دشمن، بلکه واردکردن ضربات سياسی بر دشمن است
ها را از قدرت خويش آگاه گرداند و نشان  به انقالبيون و خلق، راه مبارزه نشان داده شود، آن

نشان دهد که امکان مبارزه هست، دشمن را افشاء کند و خلق . پذير است دهد که دشمن آسيب
عمل اين  .کرد ی چريکی در کوه هم، همين هدف را دنبال می ايجاد هسته. را آگاه گرداند

هسته، نه تنها در سراسر منطقه، بلکه با توجه به نقش چريک شهری برای چريک کوه، در 
ای در رشد  کننده ترتيب نقش تبليغی و سياسی تعيين يافت و بدين سراسر کشور انعکاس می

داد و  ای به تمام مبارزين و تمام خلق می اميد دوباره. کرد جنبش انقالبی ايران بازی می
گرفت و  داد و به تدريج هنگامی که در روستا پامی مشخص راه مبارزه را نشان می طور به

يافت که در جنبش انقالبی يک نقش نظامی نيز  کرد، آمادگی می روستائی را به خود جلب می
ی اين  مبارزه. ای برای دشمن غيرممکن بود از نظر سياسی منفردکردن چنين مبارزه. ايفا کند
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ی بسيار نزديک شهر و روستا در شمال، وسيعاً در  توجه به رابطهی چريکی، با  هسته
شمال . يافت کرد و از آن جا به سراسر کشور گسترش می شهرهای شمالی انعکاس پيدا می

ترين  کوچک. چون کردستان يا آذربايجان نيست که وجود ناامنی در آن طبيعی به نظر برسد
کنترل ورود و خروج در . کند س پيدا میشود و انعکا کنترل دشمن بالفاصله محسوس می

به . شود ی شمال، به خصوص در بهار و تابستان برای دشمن بسيار گران تمام می منطقه
خصوص اگر در نظر بگيريم که شمال به عنوان يک مرکز تفريحی، به خصوص در 

 .کشاند تابستان، چه جمعيتی را از مرکز و سائر نقاط کشور به خود می
  

. ی مناطقی است که دشمن از نظر نظامی کمتر از هر جا استقرار يافته است رهشمال در زم
اش  های های نظامی دشمن و سالح رشته از قابليت اش، يک ی شرائط جغرافيائی واسطه به

تری از  تحمل درست است که روستائيان شمال شرائط زندگی قابل. گردند استفاده می غيرقابل
داری مالی و  يگر کشور دارند، با اين همه تضاد اينان و سرمايهبسياری از روستائيان نقاط د

روز بيشتر زير بار قرض و تحت فشار  يابد و اينان روزبه روز افزايش می بوروکرات روزبه
های تعاونی و سهامی زراعی خورد  ارضی و شرکت داری مالی و وزارت اصالحات سرمايه

در شهرهای شمالی، در مقايسه با سائر نقاط  رشد آگاهی سياسی در شمال، به ويژه. شوند می
برای دشمن محاصره و نابودی چريک کوه با توجه به امکان تحرک . کشور نسبتاً باال است

چريک در سراسر مناطق شمالی، با توجه به شناسائی چريک از منطقه، که دشمن از آن 
و با توجه ) عوض کند دشمن منطقه به منطقه بايد راهنماهای محلی خود را(برخوردار نيست 

رشته  کند و به واردکردن يک که چريک از درگيری مشخص با دشمن اجتناب می به اين
 ی چريکی شکست خورد؟ پس چرا هسته. کند، بسيار دشوار است ضربات کوچک قناعت می

  
رسد دو عامل، يکی عدم توجه به تحرک  ما دقيقاً از آن چه گذشته مطلع نيستيم ولی به نظر می

اين نکته قابل ذکر است که . اطمينانی مطلق موجب شکست شد زم و ديگری عدم رعايت بیال
طور نظری بلکه عمالً نيز دريافته بودند که رعايت تحرک و  رفقای کوه ما، نه تنها به

 پس چرا چنين اشتباهی روی داد؟. اطمينانی مطلق الزم است بی
کردند که دشمن تا اين حد  رفقای کوه تصور نمی ايم اين است که تنها علتی که ما برای آن يافته

دانيم که  ما می. ی چريکی نيرو بسيج کند حساسيت نشان دهد و تا اين حد برای امحاء هسته
های سياهکل روی داد و دشمن نيروی  ی رفقای قهرمان ما در نزديکی ی محاصره واقعه
ی ما  ی که برای رفقای رزمندهطور عمده در آن حوالی بسيج کرده بود در حال اش را به عمده

ها کيلومتر از منطقه دور شوند و اگر اين تحرک  بسيار آسان بود که در عرض چند روز ده
ها را پيدا کند، سراسر  ی چريک يافت دشمن مجبور بود برای آن که امکان محاصره ادامه می

سيج کرده بود، اين اگر در سياهکل و اطراف آن چندين هزار نيرو ب. شمال را ميليتاريزه کند
ها هزار نيرو بسيج کند و تمام خطوط ارتباطی را شديداً  بايست در سراسر شمال ده بار می
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در اين مدت چريک . طلبيد کنترل نمايد و اين کاری بود بسيار دشوار و زمانی طوالنی می
امی های نظ توانست جاپای خود را محکم کند، نيروی آتش خود را افزايش دهد و قابليت می

 .خود را باال برد
  

تصادفی کامالً . ی چريکی يک تصادف بود توان نتيجه گرفت که شکست هسته ترتيب می بدين
همراه است و ) ی خود در هر لحظه(ی انقالبی هميشه با نوعی ريسک  اما مبارزه. پذير اجتناب

همين تجربيات به هر حال از . پذير اند و هم اجتناب هائی هم طبيعی آمدن چنين تصادف پيش
های صعود به پيروزی  اند که پله های است که انقالبيون بايد درس بگيرند و همين شکست

 .خواهند شد
  

اش، به انقالبيون و به خلق  اش و با وجود شکست ما ديديم که جنبش سياهکل با آن عمر کوتاه
ی  د مبارزهچه شوری بخشيد و چه اميدی داد و اين قبل از آن بود که چريک شهری بتوان

 .ی خود را آغاز کند مسلحانه
  

تحت تاثير . انگيزی به بار آورد های فدائی شهر هم نتائج شگفت ی چريک ی مسلحانه مبارزه
جويان انقالبی  گويی به ندای اين مبارزه بود که دانش ی مسلحانه و به منظور پاسخ مبارزه
اهرات چند سال اخير خود را بر پا مندترين تظ پاخواسته و شکوه ها، قهرمانانه به دانشگاه

تحت تاثير همين . ترين شعارهای ممکن را مطرح ساختند کردند و حادترين و انقالبی
های  دليرانه برای تحقق خواست" جهان چيت"ی  ی مسلحانه بود که کارگران رزمنده مبارزه

پاسخ گفتند و ) هگر چه نه با اسلح(خود پافشاری کردند و قهر ضدانقالبی را با قهر انقالبی 
ای پيدا  های فکری تازه اينک مردم مشغوليت. ها شهيد ديگر بر شهدای انقالب ايران افزودند ده

جنگند؟ اين فداکاری و از  ها برای چه و به خاطر که می پرسند، چريک از خود می. اند کرده
توان با  است و میپذير  بازی امکان بينند اين جان پذير است؟ و می گی چگونه امکان گذشته جان

 .پاخاست مسلح، به نيروئی کوچک در برابر دشمنی اين چنين تادندان
  

يابی و  ی راه در مرحله. کند ی مسلحانه را ايجاد می جنبش انقالبی ايران تازه دارد سنت مبارزه
برد و اين همه، با تشکل گروهی  سرمی وخيزهای اوليه به ی افت گشائی و در مرحله راه

ی خود راه را نشان  جنبش انقالبی ايران اکنون دارد با عمل مسلحانه. يردگ صورت می
دهد، با پيروزی، شکست، باز پيروزی، باز شکست،و باز هم پيروزی خود، امکان  می

دهد و در چنين شرائطی است که  مبارزه، خصلت طوالنی مبارزه را دارد به خلق نشان می
و طوالنی و بقاء و رشد آن به حمايت او احتياج  يابد مبارزه سخت است تدريج درمی خلق به

وجه به  هيچ ما به. خيزند پامی تدريج به اش به آهنگ اين چنين است که خلق و فرزندان پيش. دارد
وجه انتظار نداريم که خلق  هيچ به. ی خلق نيستيم ها منتظر حمايت بالواسطه اين زودی
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های انقالبی و واقعاً  اش، توسط گروه آهنگ يشخلق اينک توسط فرزندان پ. پاخيزد اکنون به هم
ی مسلحانه و حمايت  اند که تحت تاثير مبارزه های و اين گروه. شود انقالبی نمايندگی می

مبارزه را گسترش . برند معنوی خلق و با آگاهی به درستی مشی مسلحانه، دست به اسلحه می
 .برند ريج باال میتد بخشند و امکان حمايت مادی خلق را از مبارزه به می
  

. کننده بر سرنوشت مبارزه ندارد چنين است که شکست يک گروه مبارز مسلح، تاثيری تعيين
اگر قبول داريم که مبارزه طوالنی است، اگر قبول داريم که مبارزه با تشکل گروهی آغاز 

ای که  اسلحهمهم اين است که . شود، چه اهميتی دارد که گروهی در اين ميان از بين بروند می
اگر گروهی شکست . ای ديگر باشد که آن را بردارد افتد، رزمنده ای می از دست رزمنده

هائی  اين مهم نيست که گروه يا گروه. خورد، گروهی ديگر باشد که راه او را دنبال کند می
 تر به زندگی خود ادامه دهند تا بتوانند نتائج عمل خود را ببينند، از اثرات آن آهنگ پيش
دهی خود مبدل به حمايت  اند با سازمان ای را که ايجاد کرده برداری کنند و حمايت معنوی بهره

خواهند به وظائف  هائی که می های ديگر انجام دهند، گروه توانند گروه اين را می. مادی کنند
 .انقالبی خويش عمل کنند

  
اش  آهنگ خود و فرزندان پيش ما به خلق. ايم ی خود را شروع کرده ما با اين اعتقاد مبارزه

ما با پوست و گوشت خود نياز به حمايت . ايمان داريم و ضامن اين ايمان ما، خون ما است
ما . دانيم بدون چنين حمايتی نابودی ما و نابودی راه حتمی است کنيم و می خلق را احساس می

ی  گذاری مبارزه سنتگذاری و  ی پايه در مرحله. ايم جان خود را بر سر اين ايمان گذاشته
ايم، شهدای  هائی که ما داده قربانی. ناپذير است هائی چنين گزاف اجتناب مسلحانه، دادن قربانی

اند، اسرای ما که قهرمانانه در برابر  ما که دليرانه تا پای مرگ در برابر دشمن مقاومت کرده
خواهند شد که نهال  ورزند، قطعاً باعث های قرون وسطائی دژخيمان شاه مقاومت می شکنجه

ای دير يا زود  گاه جنگ توده پاخيزند و آن انقالب ايران شکوفان گردد، که فرزندان خلق به
 .آغاز گردد

  
. آهنگ باشد مگر آن که يک چريک فدائی باشد تواند پيش آهنگ در شرائط کنونی نمی پيش

فل و گروه انقالبی است ی هر مح وظيفه. خواهند رجزخوانی کنند طلبان هر چه می بگذار تسليم
ی مسلحانه را آغاز کند و  تواند مبارزه که با هر امکانی که دارد و به هر شکلی که می

تجربه نشان داده است که راهی نيست جز راه . ضربات خود را بر دشمن فرود آورد
 .ی مسلحانه و تجربه نشان داده است که خلق از اين مبارزه حمايت خواهد کرد مبارزه

  
  
 !ی مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی است باد مبارزه ندهز
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 !ی تمام شهدائی که قهرمانانه تا پای مرگ با دشمن جنگيدند باد خاطره جاودان
های قرون وسطائی دژخيمان  درود بر اسراء و زندانيان سياسی که دليرانه در مقابل شکنجه

 !ورزند شاه جالد مقاومت می
 !های سراسر ايران نيروهای انقالبی و تمام خلق برقرارباد اتحاد تمام

  
 ۱۳۵۰خرداد 

  
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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 شرائط پيدايش و رشد جنبش نوين کمونيستی
  
  

رژيم . انقالبی خلق ما بوده استی  ی نوينی در مبارزه ی اخير، ميهن ما شاهد مرحله در دهه
ای از تهديد و تطميع گرفته، تا زندان و شکنجه و قتل توسل  مزدور اگر چه به هر وسيله

تری از  جسته، تا اين مبارزه را سرکوب کند، هر لحظه خود را مواجه با موج سرسخت
اند و در اين بين  ها تن سربرآورده به جای هر مبارزی که بر زمين افتاده ده. مبارزه يافته است

آن چه که بيش از هر چيز در . اند ی بيشتری در امر مبارزه اخذ کرده مبارزين تجربه
توان گفت  می. نظير جنبش کمونيستی ايران است گير است رشد بی ی کنونی خلق چشم مبارزه
ی ما تا به حال چنين جنبشی را چه از لحاظ اصالت و چه از لحاظ عمق و وسعت به  جامعه

البته رژيم هم بيشترين ضربات خود را متوجه جنبش کمونيستی و مبارزين . د نديده استخو
گيرترين انقالبيون هستند و مجهز به سالح  ها پی کمونيست کرده است زيرا کمونيست

از سائر مبارزين به مسئله تشکل اهميت بيشتری داده و در . لنينيسم –المللی مارکسيسم  بين
بارزترين دليل رشد جنبش کمونيستی و نيروی روزافزون آن، حمالت . ترند اين امر موفق

ی  های کمونيستی و تبليغات وسيع و مبارزه ی پليس و سازمان امنيت بر عليه گروه سبعانه
نشرياتی چون . داری است که دستگاه بر عليه کمونيسم به راه انداخته است ايدئولوژيک دامنه

ای که اخيراً با شرکت خائنين  و نمايش مسخره نو و غيره و ديگر کتب منتشره جهان
ای چون نيکخواه و پارسانژاد به راه افتاده است به خوبی ترس رژيم را از جنبش  خودفروخته

 .رساند کمونيستی می
  

ی کنونی عبارت است از تجمع ساده نيروها، رشد  خصلت اساسی اين جنبش در مرحله
که علت اين امر را بفهميم بايد به عقب  برای اين. دهاش از تو و جداماندن) ۱(خودی آن  خودبه

 .برگرديم
  

های سياسی ملی و  پاشيدن تمام سازمان مرداد موجب ازهم ۲۸کودتای امپرياليستی 
توانست از اين شکست درس بگيرد و بر اساس  تنها نيروئی که می. ضدامپرياليستی گرديد

ن اتخاذ کند و رهبری نيروهای مشی نوين متناسب با شرائط نوي تحليل آن، يک خط
اما . ضدامپرياليستی را که واقعاً آماده مبارزه بودند، در دست بگيرد يک حزب پرولتری بود

متاسفانه خلق ما فاقد چنين سازمانی بود و رهبری حزب توده که فقط کاريکاتوری بود از 
را به زير تيغ لنينيست، تنها توانست عناصر فداکار و مبارز حزب  –يک حزب مارکسيست 

ی متشکل اساساً متوقف  ترتيب مبارزه بدين. جالدان بياندازد و خود راه فرار را در پيش گرفت
ی گذشته و در  پاشيده های ازهم ی بقايای سازمان گرفت به وسيله شد و هرچه صورت می

گرفت و بالنتيجه قبل از هر چيز به سرکوب  های گذشته صورت می چهارچوب همان شيوه
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ی  درپی در اواخر دهه های پی با اين همه، رشد تضادها و بحران. ر مبارزين منجر شدبيشت
خودی نيروهای ملی شد که عمدتاً به  ی پنجم موجب تشکل سريع و خودبه چهارم و اوائل دهه

طور کلی در  اما اين مبارزات هم که به. های وابسته به آن گرد آمدند دور جبهه ملی و سازمان
ای چون استقرار حکومت قانونی و انتخابات آزاد و  های ازکارافتادهچهارچوب شعار

فهميد و  ی مبارزه محدود بودند در برابر دشمن که فقط زبان زور را می کننده های فلج شيوه
ی آن هوشياری  البته يک نتيجه. متکی بر سرنيزه بود، نتوانستند کاری از پيش ببرند

شدند و گرچه اين  درپی دچار شکست می ابات پیتظاهرات و اعتص. روزافزون رژيم بود
شدن شعارها شد، که به خصوص در قيام  تدريج موجب عوض ها و اقدامات رژيم به تجربه

های  بندی های مبارزه همان بودند و استخوان پانزده خرداد انعکاس پيدا کرد، اما شيوه
 .سازمانی نيز همان

  
هيوالی سنگين سرنيزه دوباره همه جا را زير . رفتند بند از ميان ترتيب اين تشکيالت نيم بدين

ديگر  .اما شرائط جديد يک فرق اساسی با شرائط بعد از کودتا داشت. ی خود گرفت سلطه
های کهن مبارزه و اشکال مهجور سازمانی  توانست به شعارهای گذشته، به شيوه کسی نمی
ای از يک حزب  نتوانسته بود نمونهای هم  حزب توده که در حيات خود حتی لحظه. اعتماد کند

اش از هم پاشيده، عناصر فداکارش سرکوب شده و رهبران  های کمونيست باشد حاال سازمان
ی  اين حزب حتی نتوانست برای مراحل بعدی مبارزه، يک سابقه. کارش فراری بودند خيانت

 .تئوريک و تجربی فراهم کند
  

ی خلق ما و در شرائطی که  رائط شکست مبارزهترتيب در شرائط خفقان و ترور، در ش بدين
ی تئوريک و تجربی بودند، کار از نو بايد  فکران انقالبی عمدتاً فاقد هر گونه سابقه روشن

هدف از اين . نيروها آغاز شد  تجمع ساده. پس جنبش نوين کمونيستی پا گرفت. شد شروع می
شرائط و پيداکردن راه نوين مبارزه آوری نيرو و تعرض دوباره بلکه تعمق در  تجمع، نه جمع

بورژوائی وابسته به جبهه ملی،  های بورژوائی و خرده های قبل از آن، سازمان در سال. بود
ها و اشتباهات حزب توده بالکل از آن سلب اعتماد کرده بود و هيچ  در شرائطی که خيانت

های سياسی موجود،  سازمانشد، به مثابه تنها  فکر انقالبی حاضر به همکاری با آن نمی روشن
فکران انقالبی بودند و همين امر در اواخر کار به رسوخ  قادر به جلب اين روشن

اما پس از . ها منجر شده بود بورژوائی چپ در اين سازمان های خرده ها و تاکتيک ايدئولوژی
 .اعتبار شدند ها نيز بی های وابسته به آن ها، ايدئولوژی شکست اين سازمان

  
لنينيسم از يک طرف، و رويزيونيسم و  -در همين ايام مرزبندی بين مارکسيسم  اگر

المللی شکل نگرفته بود، شايد سلب اعتماد از  اپورتونيسم از طرف ديگر در يک مقياس بين
اما اينک به نظر . حزب توده، در آغاز تا حدودی موجب سلب اعتماد از کمونيسم هم شده بود
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لنينيسم  -پس مارکسيسم . لنينيسم واقعی خالی است و بايد پر شود -م رسد که مقام مارکسيس می
ترتيب اقبالی وسيع و  بدين. گيرترين انقالبيون شد انقالبی به مثابه تئوری انقالب، تنها ملجاء پی

های  لنينيسم که حاال با نام و انديشه -فکران انقالبی به مارکسيسم  گير از جانب روشن چشم
ترتيب در جريان مبادله و نشر آثار  بدين. شود شده است، مشاهده میرفيق مائو عجين 

تحت . آمدند های کمونيستی به وجود می کمونيستی و به خصوص آثار مائو، محافل و گروه
ای  ی توده ی مسلحانه به مبارزه) نظری(ای، گرايش  های توده تاثير تجربيات انقالبی و جنگ

 .من تجربه کوبا هم مورد توجه قرار گرفتدر اين ض. شود روز بيشتر می روزبه
  

خواستند با اشکالی که برای ما کامالً مشخص نيست، دست به عمل  کسانی پيدا شدند که می
ی مثبت يا  اما هنوز شروع نکرده، در بند افتادند و بنابراين نتوانستند تجربه. مسلحانه بزنند

هائی که  ادعاهای برخی، شکست گروهرغم  بنابراين علی. منفی برای جنبش فراهم کنند
ی  تواند دال بر نادرست بودن مبارزه وجه نمی هيچ خواستند دست به عمل مسلحانه بزنند به می

ی قواعد  رشته اشتباهات تشکيالتی و عدم مالحظه ها ناشی از يک مسلحانه باشد زيرا شکست
 .کاری بودند مخفی

  
فکران خلق و  وها عمالً هر گونه تماس ميان روشننير  درحالی که در آغاز پيدايش تجمع ساده

فکران خلق منجمله  گونه ارتباط جدی ميان روشن خلق به کلی قطع شده بود و نيز هيچ
های کمونيست، رشد  فکران پرولتاريا وجود نداشت، اينک پس از رشد درونی گروه روشن

ها و نيز  ر زندگی تودهها شرکت واقعی د ها وابسته به ارتباطی جدی با توده بيشتر گروه
در حالی که عناصر ذهنی يک . های کمونيست بود ی اتحاد باشد، ميان گروه پيوندی که مقدمه

ها بسيار  ها و تماس واقعی با توده انداز اتحاد گروه پيشرو واقعی در حال تکوين هستند چشم
ايجاد ارتباط با ها که ناظر بر  هر گونه کوششی از جانب گروه. رسد تيره و تار به نظر می

ی سياسی مردم، که البته  های کمونيست و شرکت در زندگی و مبارزه ها و ديگر گروه توده
ها را در معرض خطر جدی ضربات پليس  مالحظه ندارد باشد گروه وجه گسترش قابل هيچ به

 .دهد قرار می
  

آموزش مارکسيسم گروه ما نيز با هدف عاجل . گذراند گروه ما نيز همين جريان را از سر می
گروه در طی رشد . اجتماعی ميهن ما تشکيل شده بود -لنينيسم و تحليل شرائط اقتصادی  -

ی مسلحانه  بايد در پی ايجاد حزب پرولتاريا بود يا در تشکيل هسته: خود به اين دوراهی رسيد
 در روستا و آغاز جنگ چريکی؟

  
که  زيرا بدون اين. ی با اين مسئله استما معتقد بوديم که شرط صداقت انقالبی برخوردی جد

شود، عدم  به راستی معتقد شويم که آغاز جنگ چريکی راهی است که به شکست منجر می
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گروه به هر حال اين راه را . قبول اين راه در حکم فقدان شهامت انقالبی و ترس از عمل بود
های تئوريک که ما  فرمول رشته اما به نظر من رد اين راه اساساً مبتنی بود بر يک. رد کرد

دانستيم و کمتر از برخورد عملی و نظری جدی با واقعيات  ها را عام و تغييرناپذير می آن
 ).۲(نتيجه شده بود 

  
با اين همه، برخورد نظری ما با شرائط کنونی، ارزيابی ما از تحوالت ادعائی دستگاه، نقش 

ما گر چه . کرد ه هيچ، تائيد هم میکرد ک ارضی و غيره اين انتخاب را رد نمی اصالحات
دانستيم منتهی معتقد بوديم که تحوالت ادعائی به نقش  ی مسلحانه را امری ناگزير می مبارزه

اين . تواند پايگاه انقالب باشد شهر و پرولتاريا اهميت بيشتری بخشيده و روستا چون قبل نمی
اما از دو جهت ديگر هم . کرد اعتقاد فکر ما را در جهت تشکيل حزب پرولتاريا تقويت می

که به هر  حزب توده با اقرار به اين. گرفت ی تحوالت ادعائی مورد ارزيابی قرار می مسئله
ی توليد فئودالی تا حدود زيادی از بين  روی داده و به هر حال شيوه" مثبتی"حال تغييرات 

ديدی در جامعه به وجود داری آغاز شده، تضادها و تقسيمات طبقاتی ج رفته و گذار به سرمايه
مشی  عملی خود و خط خواست بی آمده، پرولتاريا رشد خود را آغاز کرده و غيره می

اين استدالل مضحک حزب توده، که کمک به اصطالح . رفرميستی خود را توجيه کند
ها به ملت ايران، موجب رشد صنايع، تسريع  اردوگاه سوسياليسم به رژيم مزدور و به قول آن

شود، نه اشتباه تئوريک بلکه توجيه  گی رژيم به امپرياليسم می ولتاريا و تقليل وابستهرشد پر
اگر تحوالتی روی داده، اگر تضادهای جديدی به وجود آمده، پس . ها است تمايالت عملی آن

توان انجام داد اين است  آن چه می. فرا برسد" ی قطعی مبارزه"ی  هنوز خيلی مانده تا لحظه
طلبانه به تجمع نيروها بپردازيم، از رژيم  رشته اقدامات رفرميستی و اصالح ذ يککه با اتخا

های  نشينی رشته عقب را بخواهيم و بکوشيم که رژيم را به يک" مثبت"تسريع اقدامات 
و " ديکتاتوری شاه"ی اصلی مبارزه در شرائط کنونی، سرنگونی  حلقه. تاکتيکی وادار کنيم

را " دمکراسی شاه"به " ديکتاتوری شاه"نيست بلکه بايد تغيير  "ديکتاتوری خلق"استقرار 
 .طلب کنيم

  
ی  مشی سازشکارانه که درست به دليل اپورتونيسم و رويزيونيسم و خط" سازمان انقالبی" 

ی مسلحانه، از حزب جدا شده بود، و بسياری  انداز مبارزه حزب توده و به منظور حفظ چشم
ها هر گونه اذعان  به نظر آن. ست برخورد عکس اين را داشتندهای انقالبی در از کمونيست

ی  ی مسلحانه و فرار از مبارزه دار کردن ضرورت مبارزه ی خدشه به تغيير يا تحول به منزله
به همين دليل معتقد بودند که فئوداليسم هنوز پابرجاست و . کاری بود قطعی و آغاز سازش

اما اين اعتقاد گر چه عنصری از اصالت . جودی مسلحانه مو شرائط عينی برای مبارزه
. لنينيسم را در خود داشت اما با واقعيت مغاير بود -انقالبی و حفظ اصول انقالبی مارکسيسم 

به خاطر محدود " سازمان انقالبی"طلبد و  برخورد با واقعيات کنونی نظرگاه متفاوتی را می
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اذعان به تغيير، يا "ست با دوگانگی های تئوريک نتوان رشته فرمول بودن در چهارچوب يک
همان طور (ترتيب تغيير را منکر شد  برخوردی درست داشته باشد و بدين" انقالب مسلحانه

های تئوريک موجب شد که ارزيابی نسبتاً درست ما از تحوالت  که اتکاء ما به فرمول
، به کار ادعائی، به نحوی غيرمنطقی، در جهت درک خاصی از حزب و ايجاد چنين حزبی

 ).رود
  

توان گفت که تغييراتی روی داده، فئوداليسم اساساً از ميان  اما برخورد درست چيست؟ نمی
ی قطعی به  ی مبارزه رفته، اما انقالب مسلحانه ضرورت خود را از دست نداده است و لحظه

امعه عقب نيفتاده؟ آيا از بين رفتن يک تضاد و آمدن تضادی جديد تغييری در تضاد اصلی ج
 ما داده يا همين تضاد را شدت و حدت بخشيده است؟
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 ی انقالب ی مرحله  اجتماعی و مسئله -بررسی شرائط کنونی اقتصادی 
  
  

دهد، ما بر  ارضی تشکيل می را اصالحات" انقالب سفيد"از آن جا که اساس به اصطالح 
بررسی مختصر نشان خواهيم داد که هدف از ما در اين . کنيم همين پديده تکيه می

داری بوروکراتيک و  ی اقتصادی، سياسی و فرهنگی سرمايه ارضی، بسط سلطه اصالحات
ارضی نه دوا کردن دردی از دردهای  هدف از اصالحات. وابسته در روستاها بوده است

ی انقالب را   ينهکه بدين طريق بتوانند با جلب حمايت دهقانان از رژيم زم(شمار دهقانان  بی
بلکه رژيم به علت ماهيت خود، تنها با سرکوب و ستم اقتصادی، ) در روستاها از بين ببرند

های خود در روستاها و بسط  سياسی و فرهنگی هر چه بيشتر و گسترش نفوذ شاخه
 .ی انقالب در روستاها دست بزند توانست به سرکوب زمينه بوروکراسی فاسد، می

  
 .ببينيم اين امر چگونه انجام گرفت. ارضی دادن زمين به دهقانان بود حاتهدف ادعائی اصال

  
کاری روی زمين  کاری يا نصفه ی نسق گرفت که به شيوه زمين تنها به دهقانانی تعلق می. ۱ 

کرد و يا  ها کار می هائی که صرفاً مزدور روی آن ترتيب تمام زمين بدين. کردند ارباب کار می
های وسيعی، منجمله  در نتيجه زمين. قرار داشتند از تقسيم معاف شدند تحت کشت مکانيزه

گان به  گنده و وابسته های کله ها و بوروکرات های وسيع شاهپورها، شاهدخت زمين
توجه داشته . زمين ماندند ای از روستائيان بی مالحظه بوروکراسی تقسيم نشدند و بخش قابل

کاران را  ارضی و قبل از آن، بسياری از مالکين، نسق روی اصالحات باشيم که در حين بروبه
از زمين بيرون کردند و به اصطالح به کشت مکانيزه پرداختند و بدين طريق و بدين بهانه، 

های خود به  ای ديگر با واگذارکردن زمين عده. ها هم از تقسيم مصون ماند های اين زمين
 .را از تقسيم معاف کردندهای خود  فرزندان و بستگان، بخش وسيعی از زمين

  
کاری  که تمام روستائيان قرارداد نسق در بسياری از مناطق که زمين تقسيم شد، به دليل اين. ۲ 

کاری نداشتند و يا به عبارت ديگر زارع زمين نبودند و به شکل مزدور روی زمين  يا نصفه
 .ی روستائيان زمين تعلق نگرفت کردند، به همه کار می

  
درصد از  ۴۰توان آن را درست دانست، بيش از  شک نمی آمار دولتی که بیگويا طبق 

 .روستائيان ايران برای هميشه از داشتن زمين محروم شدند
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ای ديگر  ای از مالکين زمين خود را فروختند و عده عده. هائی تقسيم شد به هر حال زمين. ۳ 
ها در دست مالک  ان بهترين زميناالمک طبيعی است که حتی. آن را به زارعين اجاره دادند

 .شد ها به زارعين واگذار می باقی مانده و بدترين زمين
  
 .شود و باالخره در مناطقی هم نظام ارباب و رعيتی حفظ می. ۴ 

  
 :ترتيب ما اينک شاهد اين اشکال عمده در روابط ارضی هستيم بدين

توليد گر چه قبل از  اين شکل. داری به وجود آمده است در مقياس وسيعی سرمايه
. تری پيدا کرده است ارضی رشد بسيار سريع ارضی وجود داشت با اصالحات اصالحات

گونه  گيرد و کارگر کشاورزی در حقيقت هيچ ترين اشکال صورت می استثمار با وحشيانه
ارباب که واقعاً هنوز ارباب است، هر وقت خواست او را به کار . تضمين مالی ندارد

مالکين، به ويژه  برخی از بزرگ. اندازد هر وقت هم نخواست او را بيرون میگيرد و  می
های  اندازی و تصرف زمين گان به دربار و رژيم، منجمله شاهپورها از دست وابسته
مالکين و  ما شاهد برخوردهای بسياری بين بزرگ. گونه ابائی ندارند مالکين هيچ خرده
ن دو مالکيت در کنار هم قرار دارند، تضاد شديدی به در جائی که اي. ايم مالکين بوده خرده

ی خود و چه از طريق  توانند چه با سرمايه اين مالکين بزرگ هستند که می. خورد چشم می
. آبی، چاه عميق بزنند داری مالی و استفاده از وام، در شرائط کم اش با سرمايه روابط
ب او را بخرد و مالک هم با شرائط مالک مجبور است تراکتور او را اجاره کند و آ خرده

 .دهد فروشد و تراکتور به او اجاره می خواه خود به او آب می دل
  

ارضی به وجود آمده، گر چه  طور عمده در اثر اصالحات اين شکل از توليد به. مالکی خرده
دشمن اصلی اينان بوروکراسی . ارضی هم وجود داشته است در مناطقی قبل از اصالحات

. هر جا که دست ارباب کوتاه شده بالفاصله دولت جای او را گرفته است. استدولتی 
های تعاونی،  ارضی، شرکت داری وابسته، به شکل وزارت اصالحات بوروکراسی و سرمايه

های سهامی زراعی، به اشکال مختلف دهقانان را مورد ستم  های مختلف و اخيراً شرکت بانک
ارضی پيدا  ی ماموران اصالحات سر خرمن، سروکلههر سال . دهد و استثمار قرار می

. ی زمينی را که به دهقانان فروخته يا اجاره داده شده، دريافت کنند شود که قسط يا اجاره می
روز زير بار  شده نيستند روزبه ديده که معموالً قادر به پرداخت مبلغ خواسته دهقانان ستم

هر جا که دهقانان به خود . گيرند اف قرار میهای گز های با بهره تری از قرض و وام سنگين
ی ژاندارم و ضبط زمين  اند، بالفاصله با سرنيزه ی پول خودداری کرده جراتی داده و از تاديه

در . اند رو شده ی ديگر روبه کننده ارضی و اقدامات سرکوب از طرف وزارت اصالحات
کنند  در برابر آن مقاومت می های سهامی زراعی را، که دهقانان به حق حقيقت تشکيل شرکت

مالکيت از  ی سلب کنند، بايد توطئه و ماهيت آن را با گوشت و پوست خود لمس می
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های تعاونی نيز با  شرکت. ارضی است ی ناگزير اصالحات مالکين ناميد که نتيجه خرده
خريد محصوالت دهقان حتی از آخرين  پرداخت وام از طريق فروش بذر و کود و با پيش

رعيتی  گذرند و باالخره بايد از مناطقی صحبت کرد که رژيم ارباب ی دهقان نيز نمیشاه
 ).۳(هنوز برقرار است 

  
. عبارت بود از بسط نفوذ امپرياليسم در شهر و روستا" انقالب سفيد"هدف به اصطالح 

ای صورت گرفت که رژيم مزدور با جنبش ضدامپرياليستی خلق  در لحظه" انقالب سفيد"
چطور . های شهری بر عليه رژيم به پاخاسته بودند درست در شرائطی که توده. بود مواجه

ی طبقاتی خود، يعنی فئوداليسم را براندازد؟ آيا  شد که رژيم آگاهانه بر آن شد که پايگاه عمده
بايد نتيجه گرفت که نابودی فئوداليسم صرفاً يک دروغ است؟ يا بايد گفت که فئوداليسم 

ی رژيم نبود، پس قدرت سياسی دولت  گاه عمده ی رژيم نبود؟ اگر فئوداليسم تکيه گاه عمده تکيه
کرد؟  طور عمده کار می انعکاس کدام قدرت اقتصادی و در جهت پيشبرد منافع کدام قدرت به

های تسلط سياسی فئوداليسم با  پايه. حقيقت را بخواهيم اين قدرت امپرياليسم جهانی است
و با کودتای رضاخان، فئوداليسم قدرت سياسی خود را اساساً به  انقالب مشروطه سست شد

شده و  ها را تنها قدرت مرکزی حمايت منافع اقتصادی فئودال. امپرياليسم تفويض کرد
بايست در عين  اين قدرت مرکزی می. توانست حفظ کند شده از جانب امپرياليسم می هدايت

کند، زمينه را برای بسط نفوذ هر چه  حال که جنبش ضدامپرياليستی خلق را سرکوب می
فئوداليسم در حقيقت به فئوداليسم وابسته تبديل شد و هر جا که از . بيشتر امپرياليسم آماده کند

با بسط تسلط . گی سر باز زد، بالفاصله مورد تعرض قدرت مرکزی قرار گرفت اين وابسته
مواضع قدرت بيرون انداخته شد و ازپيش از  قدرت مرکزی و نفوذ امپرياليسم، فئوداليسم بيش

آن که رژيم مواجه  هنگامی که اقتصاد فئودالی با منافع امپرياليستی در تضاد قرار گرفت، بی
فئوداليسم (!) با مشکلی جدی شود يا برای سرکوب فئوداليسم احتياج به نيروی خلق پيدا کند 

 ).۱(*ای شده بود، اساساً دفن کرد  را که تبديل به مرده
  

ی  مقايسه). ۲(*ناکامل بود " انقالب سفيد"حقيقت کودتای رضاخان بدون  در
های  ارضی بورژوازی کالسيک به خوبی تفاوت ارضی رژيم با يک اصالحات اصالحات

 .تواند نشان دهد ها را می اساسی اين دو و نتائج متفاوت آن
  

قش آن را چنين ارضی بورژوازی و ن اصالحات" هجدهم برومر لوئی بناپارت"مارکس در 
 :کند ارزيابی می

داران آزاد مبدل کرد، ناپلئون  سرف را به زمين پس از آن که انقالب اول فرانسه دهقانان نيمه" 
شان شده بود با دلی  توانستند از زمينی که تازه نصيب شرائطی را که دهقانان در پرتو آن می

ولی عامل . ، تحکيم و تنظيم کردشدن را احياء کنند بردارند و شور جوان مالک آسوده بهره
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ها و  شدن زمين قطعه ادبار کنونی دهقانان فرانسوی اتفاقاً همان قطعه زمين او، همان قطعه
ای است که  اين همان شرائط مادی. شکل مالکيتی است که در فرانسه برقرار ساخته است

رای آن که کار به اين دو نسل کافی بود ب. مالک و ناپلئون را امپراطور کرد دهقانان را خرده
شکل . خرابی تصاعدی وضع زراعت و بدهکاری تصاعدی زارع: نتيجه ناگزير منجر گردد

ی آزادی و ثروتمندشدن روستائيان فرانسه  مالکيت که در آغاز قرن نوزدهم الزمه" ناپلئونی"
 ."بود طی اين قرن به عامل بردگی و فقر آنان مبدل گرديد

  
وبن  ی دهقانان را با سائر طبقات اجتماعی از بيخ مالکيت، رابطه هتکامل اقتصادی خرد"... 

ها به قطعات کوچک در ده مکمل رقابت آزاد  در زمان ناپلئون، تقسيم زمين. دگرگون ساخت
جا مظهر پرخاش عليه اشراف  ی دهقان همه طبقه. صنايع بزرگ نوظهور در شهرها بود

مالکيت در زمين فرانسه دوانده بود،  ائی که خردهه ريشه. اند مالکی است که تازه سرنگون شده
ها سنگر طبيعی  زمين مرزهای قطعه. ی غذائی محروم ساخت فئوداليسم را از هر گونه ماده

ولی در جريان قرن نوزدهم، . روايان سابق وی بود بورژوازی عليه هر گونه هجوم فرمان
ا رهن و جای مالکيت اشرافی جای فئودال را رباخوار شهری، جای عوارض فئودالی زمين ر

ای است که به  قطعه زمين دهقان فقط بهانه. ی بورژوازی گرفت بر زمين را سرمايه
ی مالکانه بيرون بکشد و زارع را به  دهند تا از زمين سود، ربح و بهره دار اجازه می سرمايه

بورژوازی که رژيم . ... امان خود رها کند تا هر طور که خواسته باشد مزد خود را درآورد
های  های نوظهور گماشته بود و با برگ زمين در آغاز اين قرن دولت را به حراست قطعه

داد حاال به وامپيری مبدل شده است که خون، قلب مغز سر آن را  بان کود می درختان غان
که ناپلئونی حاال چيزی جز قوانين جزا و ضبط . ريزد مکد و به ديگ کيميائی سرمايه می می
بدين سان منافع دهقانان برخالف زمان ناپلئون ديگر به منافع . ... ک و خراج نيستامال

به اين جهت دهقانان . آهنگی ندارد، بلکه با آن در تضاد است بورژوازی با منافع سرمايه هم
يابند که رسالت برانداختن نظام  متحد طبيعی و پيشوای خود را در پرولتاريای شهرها می

 ).ی اين مقاله است تکيه از نويسنده. " (هده داردبورژوازی را به ع
  

خرابی تصاعدی وضع زراعت و بدهکاری "گذشت تا  بايست می اگر در فرانسه دو نسل می
محسوس گردد، در اين جا حتی چند سال هم زياد بود تا زارع خود را در " تصاعدی زارع

به او داده شده بود کافی بود  پرداخت اقساط زمين کوچکی که. زير بار سنگينی از قرض بيابد
آبی که  سالی و کم وضع بد زراعت، خشک. ها مقروض نگه دارد تا او را برای سال

رو بود، کافی بود او را هر چه بيشتر در دام رباخواران  مالک از همان آغاز با آن روبه خرده
ی  بلکه سلطهمالکی،  نه خرده. ی مالی بوروکراسی وابسته بيندازد های سلطه بزرگ و شاخه

 .داری بزرگ وابسته است که عامل ادبار اوست بوروکراسی و سرمايه
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کرد و دهقان اين را به شکل  اگر بوروکراسی وابسته قبالً از استثمار فئودالی حمايت می
ديد اينک دهقان خود را مستقيماً  ی ژاندارم بوروکراسی ظالم و فاسد می کننده نيروی سرکوب

اگر در فرانسه، . بيند داری وابسته می آلود بوروکراسی و سرمايه ونهای خ گرفتار پنجه
بايست دو نسل بگذرد تا  بود و می" ی ثروتمندی و آزادی زارع الزمه"مالکی در آغاز  خرده

نيازی از حمايت دهقانان و  پس از نابودی فئوداليسم و استقرار کامل بورژوازی در شهر و بی
نبودند و به مثابه حامی " ها سنگر طبيعی بورژوازی زمين عهمرزهای قط"پس از آن که ديگر 

اهميت خود را از دست داده بودند، " روايان سابق هجوم فرمان"بورژوازی در مبارزه با 
بايست دو نسل بگذرد تا  اندازی به روستاها را پيدا کند، می بورژوازی نياز و فرصت دست

ودالی را رهن، و جای مالکيت اشرافی بر جای فئودال را رباخوار شهری، جای عوارض فئ"
مند گذشته، دوباره  ترتيب زارع آزاد و ثروت و بدين" ی بورژوائی بگيرد زمين را سرمايه

خود را در قيدوبندهای جديد و فقر تصاعدی گرفتار ببيند، در اين جا از همان آغاز، 
هجوم به روستا های نوين استثمار که در شهر مشغول بچاپ بچاپ و حاضر برای  ارگآن

بها  عوارض فئودالی اين بار به شکل اقساط و اجاره. بودند، بالفاصله جای فئودال را گرفتند
ی بورژوائی که از قبل هم در روستا وجود داشته بود خيلی زود  سرمايه. چنان ادامه دارد هم

در  ها سنگر طبيعی رژيم زمين در اين جا مرزهای قطعه. کرد جای پای خود را محکم می
روائی  روايان سابق نبود، چه در حقيقت خيلی پيش، فئوداليسم از فرمان برابر هجوم فرمان

دهقان در سابق به هر حال يک نوع . افتاده بود، نه قدرت سياسی داشت و نه قدرت نظامی
ديد گر  جدائی ميان بوروکراسی و ژاندارم از يک طرف، و ستم فئودالی از طرف ديگر می

اين بار هر دو را در يک لباس . ها را تجربه کرده بود گی آن گی و همبسته وستهچه به کرات پي
ارضی و  دولتی، وزارت اصالحات های دولتی و نيمه و آن هم در لباس مامورين دولتی، بانک

ترتيب دهقان به حق، ادبار خود را نه  بدين. بيند طبيعی می ژاندارم و اخيراً گارد جنگل و منابع
ی بوروکراسی دولتی و ابزار سرکوب آن  ی جابرانه مالکی بلکه ناشی از سلطه ناشی از خرده

ی  دهنده های سهامی زراعی نشان ی دهقان در برابر تشکيل شرکت مقاومت سرسختانه. داند می
کند که آن چه عامل اصلی ادبار سابق وی بود  دهقان اينک دارد درک می. اين نکته است

دهقانان . يت او را از ظلم و ستم فئودالی مشاهده کرده بودهمان دولت است که بارها حما
" سياست"دانستند و خيلی زود اين  می" سياست"را از همان آغاز " ارضی اصالحات"تر  آگاه

را تجربه کردند و دهقانانی که به خود جرات دادند نيت رژيم را بياموزند و خود مستقالً و 
د که مالک را از زمين بيرون کنند، البته با ارباب ی آريامهر مصمم شدن بدون حمايت پدرانه

ها را گرفت  ی ژاندارم جلو آن رو نشدند بلکه سرنيزه که فرار را بر قرار ترجيح داده بود روبه
 .شان کرد و سرکوب

  
نه تنها دردی از دردهای اکثريت قاطع روستائيان را " انقالب سفيد"ترتيب به اصطالح  بدين

قياسی وسيع تضاد رعيت و ارباب را در تضاد دهقان با بوروکراسی و دوا نکرد بلکه در م
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بخشيدن به اين تضاد و آشکارتر  ترتيب با شدت ی دولت جمع کرد و بدين کننده ماشين سرکوب
تضاد شديد بخش . کردن آن، دهقان را در امر شناخت دشمن واقعی و ماهيت آن کمک کرد

ها و مراتع به  مراتع که بوروکراسی برای حفظ جنگلها و  ای از دهقانان با گارد جنگل عمده
اند که زمينه برای ورود  شده" ملی"ها و مراتعی که برای آن به اصطالح  جنگل(وجود آورده 

، تضادی که به کرات به )ی وابسته فراهم شود، که جيب يک مشت پفيوز را پرتر کند سرمايه
دهقان با ماشين دولتی وابسته به  برخوردهای مسلحانه هم کشيده شده مبين تضاد عميق

 .امپرياليسم است
  

اما جريان امور در شهر چگونه است؟ اگر انقالب بورژوائی مقارن بود با گسستن 
های شهری، مقارن بود با لغو عوارض سنگين  وپای توده قيدوبندهای فئودالی از دست

درست مقارن بود با " فيدانقالب س"فئودالی، مقارن بود با رقابت آزاد صنايع، در اين جا 
ها  ها و سال های شهری، درست برابر بود با تحکيم آن قدرت مرکزی که سال سرکوب توده

ی امپرياليستی و  های شهری را در بند نگه داشته بود، درست در جهت تحکيم سلطه توده
منافع انحصارات امپرياليستی، درست در جهت سرکوب هر چه بيشتر صنايع ملی، 

کار و تشديد هر چه بيشتر استثمار  گر و کاسب بورژوازی صنعت ملی، خرده بورژوازی
 .گرفت پرولتاريا صورت می

  
کرد و حافظ  ی امپرياليسم را تجربه می ها بود که ظلم و ستم و فقر ناشی از سلطه شهر سال

 .کرد را بر پا می" انقالب سفيد"اين سلطه، همان قدرتی بود که اينک 
  

ها سال شرائط نوين  ازبندرسته الزم بود ده های تازه ب بورژوائی برای تودهاگر در يک انقال
ی نوين  ی جابرانه را تجربه کنند تا ماهيت شرائط نوين را بشناسند، تا قيدوبندهای تازه و سلطه

دانستند و حوادث اوائل  های شهری همه را از قبل می را بر خود حس کنند، در اين جا توده
خرداد، پاسخ به ادعاهای رژيم بود و اگر پس از آن اوج مبارزه  ۱۵ه ، به ويژ۴۲سال 

های رژيم بلکه به خاطر سرکوب قهرآميز مبارزه  فرونشست، نه به خاطر باورکردن دروغ
ی  گی مداوم، تشديد استثمار، سلطه شد در شرائط فقر روزافزون، ورشکسته طور می چه. بود

های  دار وابسته و بوروکرات يک مشت سرمايهشدن  ی خارجی، فربه ی سرمايه جابرانه
گر و به قيمت استثمار  کار و صنعت گی بورژوازی کاسب گنده به قيمت ورشکسته کله

ترتيب اگر دو نسل  ی کارگران، به اصطالح انقالب سفيد را باور کرد؟ بدين وحشيانه
الف زمان ناپلئون بدينسان منافع دهقانان بر خ"گذشت تا  بايست از انقالب بورژوائی می می

و " آهنگی ندارد، بلکه با آن در تضاد است ديگر با منافع بورژوازی، با منافع سرمايه هم
يابند که رسالت  جهت دهقانان متحد طبيعی و پيشوای خود را در پرولتاريای شهری می بدين"

مثل قبل، به ، در اين جا از نظر تاريخی، دهقانان "برانداختن نظام بورژوائی را به عهده دارد
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فئودال، متحد طبيعی و پيشوای خود را  نيمه -مستعمره  سرف، در يک کشور نيمه عنوان نيمه
ی وابسته به روستاها  در حقيقت به علت بسط سرمايه. کنند در پرولتاريای شهری جستجو می

 ی ی جابرانه در شهر هم، سلطه. نزديکی بيشتری ميان پرولتاريا و دهقانان ايجاد شده است
بورژوازی را  ازپيش تضاد پرولتاريا و بورژوازی ملی و به ويژه خرده ی وابسته بيش سرمايه
داری توليد به  ی سرمايه کردن هر گونه شيوه بردن تدريجی بورژوازی ملی و منحصر با ازبين
ها از طريق انحصارات امپرياليستی، خود  کردن آن داری وابسته و ورشکسته سرمايه

ی امپرياليستی قرار  داری وابسته و بوروکراتيک و سلطه ها با سرمايه آن الشعاع تضاد تحت
 .دهد می
  

ای وجود دارد؟ در حقيقت تبيين هرگونه تغييروتحولی در جامعه  های اساسی چرا چنين تفاوت
ی امپرياليستی توجه شود  که به تضاد اصلی نظام موجود يعنی تضاد بين خلق و سلطه آن بدون

طور ارگانيک  ی امپرياليسم را بايد به ی سلطه مسئله. گردد يز پوچ و مهمل میتبديل به يک چ
ی هرگونه تحليل و تبيين در نظر گرفت نه چون يک عامل خارجی که به هر  و به مثابه زمينه
 .حال نقشی دارد

  
امپرياليسم . هميشه تکيه به زور و قهر ضدانقالب جزو اليتجزاء تسلط امپرياليستی بوده است
باشد هجوم  با تکيه به زور سياسی و نظامی خود که ناشی از قدرت اقتصادی جهانی وی می

به شرق را آغاز کرد و با تکيه به همين قهر ضدانقالبی، رشد طبيعی جوامع شرق را مختل 
 .کرد و در حقيقت در مقايسه با رشد جوامع غربی يک رشد مصنوعی به وجود آورد

  
تدريج مواضع و قدرت اقتصادی را اشغال  ژوازی پس از آن که بهدانيم بور طور که می همان

شود تا قدرت اقتصادی خود را  اندرکار اشغال مواضع قدرت سياسی می کند دست می
ی اقتصادی امپرياليسم بر شرق تنها با هجوم  اما در اين جا سلطه. ازپيش استحکام بخشد بيش

ی اقتصادی ناگزير با قهر  ی سلطه ه ادامهشد و نيز هر گون پذير می سياسی و نظامی امکان
ترتيب ما در کودتای رضاخان استقرار يک قدرت مرکزی  بدين. ضدانقالبی عجين بوده است

که اين قدرت مرکزی انعکاس يک قدرت اقتصادی بورژوائی باشد،  آن بينيم بدون را می
ه باشد که با استفاده از که رشد صنايع و تجارت داخلی به بورژوازی اين امکان را داد آن بدون

همين قدرت . (قدرت اقتصادی خود در استقرار يک قدرت سياسی مرکزی موفق باشد
ای را دچار اين اشتباه کرد که حکومت رضاخان  مرکزی و اقدامات وابسته به آن عده

ترتيب ما از يک طرف با يک روبنای سياسی  بدين). ی بورژوازی ملی است نماينده
ی  ايم و از طرف ديگر شاهد ادامه های محل مواجه ع نفوذ و قدرت فئودالبورژوازی، با قط

داری آغاز نشده ما شاهد قدرت  باشيم و اينک هنوز رشد سرمايه استثمار فئودالی می
که در  آن شود بدون ی توليد فئودالی عوض می شيوه. باشيم داری می انحصارات سرمايه
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که به دهقانان  رود بدون اين فئوداليسم از ميان می. دگونه تغييری ايجاد شو حاکميت سياسی هيچ
رود درحالی که  فئوداليسم از ميان می. ای احساس آزادی کنند فرصت داده شود لحظه
ی امپرياليستی،  در حقيقت با استقرار سلطه. شود ازبيش سرکوب می بورژوازی ملی هم بيش

تضادی که در مقياس . رار گرفتالشعاع يک تضاد ق ی ما تحت تمام تضادهای درونی جامعه
در نيم قرن اخير ميهن ما شاهد گسترش اين . تضاد خلق و امپرياليسم: جهانی گسترش دارد

بايست اين تضاد را حل  هر گونه تحولی می. ی روزافزون امپرياليسم بوده است تضاد و سلطه
 .يستیی امپريال کند و حل اين تضاد يعنی استقرار حاکميت خلق و سرنگونی سلطه

  
  
ی قدرت دولتی بودند  کننده ها يا عناصر بزرگ فئودال که اداره نبايد فئوداليسم را با فئودال. 1*  

تدريج، نه به حفظ اقتصاد فئودالی  طور کلی، و به موجوديت و منافع اين افراد به. اشتباه کرد
 .ی امپرياليستی وابسته شده است بلکه به دوام سلطه

  
 .ناکامل بود" انقالب سفيد"زند که انقالب مشروطيت بدون  رژيم الف می. 2* 
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 ی انقالب ی مرحله مسئله
  
  
با استقرار و بسط . ی انقالب را نيز بايد با توجه به اين خصوصيات حل کرد ی مرحله مسئله 

ی امپرياليستی، نخست تقسيم قدرت سياسی ميان فئوداليسم و امپرياليسم و سپس تبديل  سلطه
بورژوازی ملی هنوز رشد نکرده، . فئوداليسم به فئوداليسم وابسته و باالخره نابودی فئوداليسم

دهد و باالخره  ی خارجی ضعيف شده امکان تشکل طبقاتی را از دست می فشار سرمايهتحت 
تواند يک نيروی مستقل سياسی را  ترتيب بورژوازی ملی نمی بدين. رود تدريج از ميان می به

ی جهانی عناصری از  ی امپرياليستی يعنی سرمايه از طرفی مبارزه با سلطه. تشکيل دهد
ها  را دربردارد و از طرف ديگر اين مبارزه محتاج بسيج وسيع تودهمبارزه با خود سرمايه 

ی  به اين دليل عناصری از يک انقالب سوسياليستی نيز در بطن اين مبارزه. است
بورژوازی ملی به اين . کند ضدامپرياليستی متولد شده و در جريان مبارزه شروع به رشد می

گير باشد و به دليل شرائط تاريخی وجودش و  ای پی تواند در چنين مبارزه دليل که ماهيتاً نمی
دهقانان نيز به داليل . ها مردد و ناتوان است ی خارجی در بسيج توده اش با سرمايه پيوندهای

توانند يک نيروی مستقل سياسی را تشکيل دهند و  گاه نمی شرائط مادی توليد خود هيچ
تنها . ند و يا خود را به بورژوازی بسپارندترتيب يا بايد تحت رهبری پرولتاريا قرار گير بدين

پرولتاريا اگر چه از لحاظ کمی ضعيف است اما از . ماند پرولتاريا است نيروئی که باقی می
گيرترين دشمن  پرولتاريا به عنوان پی. مند است لحاظ کيفی و امکان تشکل بسيار قدرت

تواند و  لنينيسم می -لمللی مارکسيسم ا ی امپرياليستی و فئودالی و با اتکاء به تئوری بين سلطه
های اساسی  در اين جاست که تفاوت. بگيرد بايد رهبری جنبش ضدامپرياليستی را برعهده

. شود های بورژوائی کالسيک آشکار می دمکراتيک طراز نوين با انقالب -انقالبی بورژوا 
وداليسم است و هدف ی امپرياليستی و نابودی فئ گر چه هدف عاجل چنين انقالبی قطع سلطه

عاجل آن نابودی مالکيت خصوصی بورژوائی نيست، اما خصلت ضدامپرياليستی مبارزه، 
داری  ها، رهبری پرولتری مبارزه و اين امر که هر گونه بقاء روابط سرمايه بسيج توده

ی او قرار گرفتن  تدريج موجب برقراری پيوندهای نزديک با امپرياليسم و سپس تحت سلطه به
 -ی انقالب سوسياليستی را در بطن انقالب بورژوا  ، دست به دست هم داده و نطفهاست

به اين ترتيب است . پروراند دمکراتيک نوين و در جريان رشد آن ايجاد کرده و خيلی زود می
گردد و انقالب  که چند سالی از انقالب چين نگذشته رهبری پرولتاريا مبدل به ديکتاتوری می

ی چين به نحوی که رفيق مائو  المثل تجربه اين بود آن چه فی. شود آغاز می سوسياليستی عمالً 
اما آيا اينک که در کشور ما فئوداليسم از ميان رفته، ). ۳(* دهد  بندی کرده، نشان می جمع

ی  دمکراتيک خود را پشت سر گذاشته و وارد مرحله -ی بورژوا  پس انقالب ايران مرحله
رژی دبره در اين . نظر من طرح مسئله به اين شکل غلط است سوسياليستی شده است؟ به

ی ابتدائی انقالب  کنه مسئله نه در برنامه: "... کند ای را بيان می مالحظه ی قابل مورد نکته
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دمکراتيک و نه  -ی بورژوا  ی قدرت دولتی قبل از مرحله بلکه در توانائی او به حل مسئله
دمکراتيک مستلزم نابودکردن  -ی بورژوا  التين مرحلهدر آمريکای . بعد از آن قرار دارد

 ).پيمائی طوالنی آمريکای التين، راه." (دستگاه دولتی بورژوائی است
  

ی انقالبی خلق ما در طی نيم قرن اخير مواجه بوده با يک قدرت دولتی که  در واقع، مبارزه
گی  در اثر وابسته. است ازپيش بورژوائی شده ی روزافزون امپرياليسم بيش در جريان سلطه

ی  سياسی فئوداليسم به حاکميت امپرياليستی، هميشه مبارزه با فئوداليسم، وابسته به مبارزه
ی توليد  ترتيب هر چه فئوداليسم به عنوان يک شيوه بدين. ضدامپرياليستی خلق ما بوده است

ر شده است، عناصر ت تر نشسته است و بنابراين هر چه دولت ماهيتاً و صوراً بورژوائی عقب
ی جهانی بيشتر به  ی سرمايه سوسياليستی انقالب اهميت بيشتری پيدا کرده، مبارزه با سلطه

از آن جا . مبارزه با خود سرمايه مبدل شده و لزوم رهبری پرولتری بيشتر آشکار شده است
کسانی  زمين به"ارضی در جهت منافع دهقانان کار نکرده، هنوز هم مثالً شعار  که اصالحات

، شعار "لغو هر گونه باج دولتی"و " طور رايگان تعلق بگيرد کنند بايد به که روی آن کار می
ازپيش  در حقيقت، با توجه به پايگاه محدود و بيش. اساسی انقالب برای دهقانان است

ی هر چه بيشتر آن بر قهر ضدانقالبی به  ی حاکميت امپرياليسم و بنابراين تکيه محدودشونده
ی امپرياليستی از يک طرف و با درنظرگرفتن پايگاه  ی ابقاء سلطه ترين وسيله ی عمده لهمنز

ی طوالنی  ی مسلحانه که شرط پيروزی انقالب پيروزی مبارزه ای انقالب و اين وسيع توده
ها آغاز شده و در جريان اين  ترين شعارها و برنامه ترين و عام ای است، انقالب با توده

ترين و  کند، با راديکال ها را پرولتاريزه می ی طوالنی که ماداً و معنواً توده انهی مسلح مبارزه
محيطی ) طوالنی(ی  ی مسلحانه مبارزه. کند ترين اقدامات پيروز شده و ادامه پيدا می انقالبی

دمکراتيک خيلی سريع در آن رشد  -است که عناصر سوسياليستی يک انقالب بورژوا 
دهد و  سی که انقالب چين داده است و اين را انقالب ويتنام هم نشان میاين است در. کنند می

 )۴. (اش آن را ثابت کرده است رغم طوالنی نبودن ی کوبا علی باالخره تجربه
  
  
رسی اين  شد، اما به علت عدم دست بهتر بود بيان خود رفيق مائو در اين جا آورده می. 3*

 .امر ممکن نشد
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 مشی ما خط
  
  

ی خلق کوبا اين مسئله در  همان طور که گفتيم گروه در جريان رشد خود و برخورد با تجربه
ی مسلحانه  های چريکی و آغاز مبارزه برابرش قرار گرفت که آيا راه انقالب، ايجاد کانون

ی کوبا بيشتر از طريق کتاب  توان دست به انقالب زد؟ ما با تجربه نيست؟ آيا بدون حزب می
آن که درک عميقی از تزهای رژی دبره و  ما بی. رژی دبره آشنا شديم" در انقالب؟ انقالب"

ی خلق  آن که نظر روشنی در مورد شرائط عينی مبارزه انقالب کوبا داشته باشيم و باز بی
آن که  چرا ما به خود حق داديم بی. خود داشته باشيم، تزهای دبره و راه کوبا را رد کرديم

آن که واقعاً عناصر  معی از شرائط ميهن خود در دست داشته باشيم و بیتجزيه و تحليل جا
به نظر من آن چه باعث اين امر شد يک خطای . درونی راه کوبا را بشناسيم، آن را رد کرديم

های تئوريک مبتنی بر  رشته فرمول خطائی که از پذيرفتن سطحی يک. تئوريک بود
 .ين نکته بعداً نشان داده خواهد شدا. شد های انقالبی پيشين ناشی می تجربه

  
 -های کمونيست بايد ايجاد حزب مارکسيست  ترتيب پذيرفتيم که هدف ما و سائر گروه بدين

بالفاصله اين مسئله مطرح شد که برای ايجاد چنين حزبی چه بايد کرد؟ آن . لنينيست باشد
 :ی اساسی در برابر ما قرار گرفت وقت اين دو وظيفه

بايست کادرهای حزب آينده را تربيت کنيم از طرفی  ها از يک طرف می روهما و سائر گ
يعنی ما بايد با کار در . کرديم ها فراهم می ی چنين حزبی را در ميان توده ديگر بايد زمينه

ی پذيرفتن  ها را آماده ها و به ويژه پرولتاريا، آن ها، شرکت در زندگی مبارزاتی توده ميان توده
در همين جا است که اولين تفاوت شرائط ما با شرائط تجربيات انقالبی . يمچنين حزبی بکن

ی ضرورت ايجاد  ما تا به حال نديده بوديم که مسئله. شود آشکار می) چين و روسيه(پيشين 
ی  که زمينه آن که خود جريان عملی مبارزه آن را نطلبيده باشد؛ بدون آن حزب مطرح شود بدون
هميشه عناصر و اجزاء . های غيرکارگر فراهم نبوده باشد تودهآن در ميان کارگران و 

هائی که هر يک فراخور خود در زندگی و  ها و سازمان ی حزب و کادرها، گروه متشکله
ها  ی اقتصادی و سياسی توده ها شرکت دارند، فراهم است، هميشه مبارزه ی عملی توده مبارزه

جود دارد، منتهی پراکندگی اين مبارزه، ديد محدود ها و و ارتباط عناصر پيشرو و آگاه با توده
اما ما درحالی که به ضرورت . طلبد کاری، يک سازمان وسيع حزبی را می اين مبارزه، خرده

ی عدم  خودی، به واسطه ای خودبه های توده ی نبودن جنبش ايم، به واسطه ايجاد حزب پی برده
ها و نيز عدم وجود ارتباط  عملی توده ی فکری در زندگی و مبارزه شرکت اين نيروی روشن

لنينيست، تا خود ايجاد حزب راه دشواری را در جلوی  –های مارکسيست  جدی ميان گروه
ی عدم  های مختلف که به واسطه شويم که ايجاد يک سازمان از گروه بينيم، معتقد می خود می

فکری، به  وشنها، که به واسطه محدودبودن در محيط ر شرکت در زندگی واقعی توده
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باشد،  های عمده می ها و ضعف ی مشترک پر از چندگانگی ها و برنامه ی نبودن راه واسطه
ها باشد نيست،  ی آن زندگی فعال سياسی و ارتباط فعال با توده ها که پشتوانه اتحاد واقعی گروه

تيکی يا رشته اختالفات تاک ها خواهد بود که دير يا زود در اثر يک بندی گروه بلکه سرهم
کرديم که از همان آغاز، يا  در حقيقت ما حزبی را طلب می. استراتژيکی از هم خواهند پاشيد

ناپذيری  ها بدل گردد و از آن جا که به اجتناب خيلی زود، بتواند به پيشرو واقعی توده
ی مسلحانه  بايست شرائط را برای مبارزه ی مسلحانه نيز معتقد بوديم، اين حزب می  مبارزه

گاه عمل مسلحانه  ی مسلحانه تنها راه است و آن ها را متقاعد کند که مبارزه فراهم کند و توده
معتقد بوديم که تنها چنين حزبی حق دارد استراتژی و تاکتيک مبارزه را تعيين . را آغاز کند

د تامل کرده بوديم شاي) به ويژه تفاوت شرائط ما و روسيه(ما اگر در اين تفاوت شرائط . کند
شديم که در حالی که معتقد بوديم تا ايجاد حزب راه دشواری در  انگاری نمی دچار اين سهل

توانستيم معتقد باشيم که شرط  آيا نمی. کردن اين راه دشوار غافل بمانيم پيش داريم، از مشخص
ی واقعی، شرط ايجاد نيروئی که بتواند واقعاً  ايجاد چنين حزبی شرط شرکت در مبارزه

شديم که قيام شهری را با  اشد، خود عمل مسلحانه است؟ و اگر دچار اين اشتباه نمیپيشرو ب
ی  توانستيم هم انقالب کوبا را يک تجربه ی چريکی طوالنی يکی بگيريم، نمی مبارزه

مطالعه بدانيم و به حق معتقد باشيم که گسترش مارکسيسم بر اساس واقعيت صورت  قابل
 .هاست ئيم که قيام کار تودهگيرد، نه بالعکس و هم بگو می
  

ی کوبا نشان نداد که يک موتور کوچک و مسلح  هاست؟ مگر تجربه چرا قيام کار توده
البته در اين جا غرض ). ۵(ها را نيز به قيام بکشاند؟  تدريج توده تواند قيام را آغاز کند و به می

ی وسيع و  مسلحانهی آن جنبش  که وجه مشخصه(ی شهری  از قيام، نه يک قيام مسلحانه
ها  ی طوالنی است که توده ی مسلحانه بلکه يک مبارزه) ها همراه با رهبری است ناگهانی توده

 .شوند به تدريج به آن کشيده می
  

برد بايد به خارج از خود، به واقعيت، به  می شود که گروه پی اين مسائل در زمانی مطرح می
شويم با ضربات  اما از يک طرف مواجه می. ندهای کمونيست توجه ک ها و ديگر گروه توده

ها  ی ارتباط با توده های کمونيستی و از طرف ديگر مسئله درپی پليس به گروه های پی يورش
با . نمايد ی نيروهائی چون ما بعيد می رسد که واقعاً حل آن از عهده چنان دشوار به نظر می

مگر نه اين است که کارگران را بايد در  توان ارتباط برقرار کرد؟ های کارگر چگونه می توده
از محافل کوچک کارگری (هائی که  اند در ارگان جائی پيدا کرد که تشکل طبقاتی پيدا کرده

خودی کارگران به وجود  ی خودبه در جريان مبارزه) گرفته تا اتحاديه و سنديکا و غيره
اين تشکل طبقاتی است که از خودی و در حين  ی خودبه در جريان اين مبارزه). ۶(اند؟  آمده

تر  جانبه گيرتر و همه ای پی تری دارند و به مبارزه يک طرف محفلی از کارگران که ديد وسيع
محافلی که با . شود محافلی که از پيشروترين کارگران تشکيل می. شود کنند، برپامی فکر می
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ان انقالبی، يعنی فکر های کارگر عميقاً تماس دارند و خالصه محافلی که با روشن توده
خودی در  ی خودبه های آگاهی سياسی، ارتباط دارند و از طرف ديگر، اين مبارزه سرچشمه

به موازات اين جريان، . شود ی سياسی نزديک می ازپيش به يک مبارزه جريان رشد خود بيش
اسی ی پذيرفتن تبليغات سي کنند و آماده محافل کارگران پيشرو رشد و گسترش بيشتری پيدا می

 .گردند و تشکل سياسی می
  

های  فکری با محافل کارگران و توده آگاهی سوسياليستی هم از طريق ارتباط محافل روشن
فکری  ی رشد محافل روشن در اين مورد مقايسه. شود کارگران به ميان کارگران برده می

تواند به خوبی  ی ما می فکری کنونی جامعه های اول قرن بيستم با محافل روشن روسيه در سال
: کند ی آن زمان را چنين تصوير می لنين يک محفل تيپيک روسيه. تفاوت شرائط را برساند

محفل . کند با کارگران رابطه برقرار نموده و به کار اقدام می... يک محفل دانشجوئی "
 ی ترويج و تبليغ را وسيع کرده و به مناسبت همين واقعيت پديدآمدن خود، رفته دامنه رفته
توجه قسمتی  و حسن) ی مقاله است تاکيد از نويسنده(کارگران  قشرهای نسبتاً وسيع توجه حسن

های جديدی از جوانان را  پول رسانده و دائماً دسته" کميته"کرده را که به  ی تحصيل از جامعه
رود،  باال می) يا اتحاد مبارزه(نفوذ و اعتبار کميته . نمايد گذارند، جلب می در اختيار آن می

خودی توسعه  طور خودبه کميته اين فعاليت را کامالً به. شود شان وسيع می خالصه فعاليت
جويان سخن  های دانش همان اشخاصی که يک سال يا چند ماه پيش از اين در محفل -دهد  می
هائی که با کارگران ارتباط برقرار  کردند، آن را حل می" کجا بايد رفت؟"ی  گفتند و مسئله می
های ديگر انقالبيون ارتباط برقرار  نمودند، حاال با دسته ده و اوراقی تهيه و نشر مینمو
شوند، از  ی محلی می آورند، دست به کار نشر روزنامه کنند، مطبوعاتی به دست می می

. ... پردازند آورند و سرانجام به عمليات جنگی آشکار می ها سخن به ميان می تشکيل نمايش
 )رد؟لنين، چه بايد ک(
  

فکری ايران را در  رو هستيم؟ بهتر است رشد يک محفل روشن اما ما با چه شرائطی روبه
 :نظر بگيريم

کار اين محافل . شوند ای دور هم جمع می ی نشريات کمونيستی عده بر اساس مطالعه و مبادله
ی  مطالعهی نشريات کمونيستی و سپس تا حدودی  نخست مطالعه و بر اساس مطالعه، مبادله

طور کلی هيچ ارتباط وسيعی با کارگران ندارند و حتی جلب توجه قشر  به. عينی جامعه است
های  ی فعال با جنبش گونه دخالت و رابطه کنند، عمالً هيچ کوچکی از کارگران را نيز نمی

 ی از انتشار روزنامه. وسعت است، ندارند خودی مردم که خود نيز اساساً پراکنده و کم خودبه
زدن به عمليات جنگی آشکار اصالً نبايد سخن  محلی و تشکيل نمايش و به طريق اولی دست

ها در تحت شرائط سخت پليسی  گفت و در جريان همين رشد محدود است که بسياری از اين
 .شوند گيرند و از هم پاشيده می مورد ضربات پليس قرار می
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بودن  خودی که از آماده ای خودبه تودهعلت اين اختالف شرائط چيست؟ در آن جا جنبش 

ها و نيز  بهائی از تجربه برای توده ی گران کند، گنجينه شرائط عينی برای انقالب حکايت می
آيند،  کنند و در صدد هدايت آن برمی برای انقالبيون پيشرو و آگاه که با آن رابطه برقرار می

ست در جريان  اساً و در آغاز اقتصادیخودی که اس ای خودبه اين جنبش توده. آورد فراهم می
دهد و به  های کارگر تشکل طبقاتی می های اين مبارزه به توده رشد خود و از طريق ارگان

تر کارگری در بطن  گيرتر و انقالبی رشته محفل پی تدريج در حين سياسی شدن جنبش، يک
ی با محافل فکران انقالب از يک طرف همراه با کوشش روشن. آورد خود به وجود می

های ناشی از آن، يعنی  ترتيب اين جنبش و ارگان بدين. کند فکری ارتباط برقرار می روشن
فکری  ی نيروی روشن کننده ی مادی و منبع تغذيه آشکار کارگری، زمينه مجامع آشکار و نيمه

فکری و آگاه پرولتاريا رهبری  شود و از طرف ديگر نيروی روشن ی پرولتاريا می طبقه
خودی و در  های خودبه ی همين جنبش بر زمينه. گيرد خودی را به عهده می های خودبه جنبش

فکری انقالبی و  ای که از طريق محافل روشن ارتباط با آگاهی سوسياليستی و رهبری آگاهانه
. کند تدريج پاگرفته و رشد می شود، شرائط ذهنی انقالب به ی کارگر تامين می بعد حزب طبقه
های کارگر ارتباط  است که پيشرو انقالبی با توده ه و در همين اشکال سازمانیبر همين زمين

. شود ی مستقيم و فعال دارد، تشکيل می کند و سازمان انقالبيون که با توده رابطه برقرار می
بايد در پيشاپيش جنبش توده : گيرد اين است ای که در برابر انقالبيون قرار می بنابراين مسئله

ست و از نظر سياسی ديدی محدود دارد  يا نه؟ آيا بايد جنبشی که اساساً اقتصادیقرار گرفت 
کارگری در يک کل  -فکری  جانبه تبديل کرد؟ بايد اين محافل روشن به يک جنبش سياسی همه

ی  ای متحد، با رهبری تمام اشکال مبارزه در زمينه واحد، در سازمانی از انقالبيون حرفه
ای تشکيل بشود  جنبش را به پيش ببرند؟ بايد سازمانی از انقالبيون حرفهی سياسی،  جانبه همه

کاری را از ميان بردارد،  کاری و پراکنده را تضمين کند، خرده" کاری ادامه"که بتواند 
ها را در  جانبه طرح ريزد، و توده ای وسيع و همه ای طوالنی و سرسخت برای مبارزه نقشه

 .اين مبارزه هدايت کند
  

ی کارگر به مبارزه کشيده شده است؛ تشکل طبقاتی هم تا حدودی پيدا کرده،  حقيقت تودهدر 
ها، محافل کارگری که  ی خود را نيز به وجود آورده؛ و در کنار اين ارگان های مبارزه ارگان
باشند و امکان ترويج و تبليغ را به نحوی وسيع و  های کارگر وسيعاً در ارتباط می با توده

ی  بايد يا نبايد اين مبارزه: دارند، به وجود آمده است و حال مسئله اين استای  توده
ی برخورد با  ی سياسی تبديل کرد؟ و درست نحوه جانبه ی همه خودی را به يک مبارزه خودبه

روان  کاری و دنباله داران خرده ها، طرف اين سئوال است که انقالبيون را از اکونوميست
 .کند ز میخودی متماي جنبش خودبه
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ی کارگر هنوز  خود توده: "کنند ها چنين استدالل می به قول لنين، از يک طرف اکونوميست
کنند، به ميان  داری را که انقالبيون به وی تحميل می گونه وظائف سياسی و جنگ دامنه اين

های سياسی مبارزه نمايد و با  ترين درخواست نکشيده است و بايد هنوز در راه نزديک
ی  شيوه"ای ديگر که از هر گونه  و عده." ی اقتصادی کند فرمايان و حکومت مبارزهکار

انجام انقالب سياسی ممکن است : "، شروع به گفتن اين نکته نمودند که"کاری به دورند تدريج
و بايد آن را انجام داد ولی برای اين کار هيچ احتياجی به يک سازمان پروپاقرص انقالبيون 

برای اين کار کافی ". ای استوار و سرسخت پرورش دهد، نيست را برای مبارزهکه پرولتاريا 
اگر . گيريم کف است، به" رس دست"ی ما چماقی را که با آن آشنا هستيم و در  است که همه

ما بايد اعتصاب عمومی : طور گفت بخواهيم بدون تلويح و اشاره صحبت کرده باشيم بايد اين
کننده  ی ترور تهييج ريان پژمرده و خمود جنبش کارگری را به وسيلهکه ج بر پا کنيم و يا اين

در برابر " ها انقالبی"ها و هم  ها، يعنی هم اپورتونيست مشی هر دوی اين خط. بيدار کنيم
اندازند و بر امکان خالصی از آن اطمينان ندارند و  کاری که اکنون رايج است، سپر می خرده

ايجاد سازمانی از انقالبيون که قادر : را که عبارت است ازترين عمل ما  نخستين و ضروری
چه : لنين." (کنند ی سياسی باشد، درک نمی کاری در مبارزه به تامين انرژی، پايداری و ادامه

 )بايد کرد؟
  

که بايد، اثری نيست و اگر هم هست  خودی آن چنان ای خودبه های توده اما در اين جا از جنبش
در اين جا . چه از نظر مکانی و چه از نظر وسعت، پراکنده و محدودند چه از نظر زمانی و

گونه  ی کارگر در هيچ طور کلی توده به. اثری از تشکل طبقاتی و تشکيالت کارگری نيست
جريان مبارزاتی قرار ندارد و اگر در ميان کارگران عناصر آگاهی پيدا شوند که محافل 

ای را  ا نيز عمالً امکان تبليغ و ترويج امکان کار تودهه کوچکی از خود تشکيل دهند، خود اين
خودی وسيع و شرائط سخت پليسی، که  های خودبه در حقيقت عدم وجود جنبش. ندارند

ديگر ارتباط ناگسستنی دارند، کارگران را عمالً از هر گونه مبارزه و فکر  شک با يک بی
تشکل طبقاتی و حتی آگاهی  ی مبارزاتی، سياسی دور کرده، کارگران را فاقد تجربه

ی سياسی بيانديشند، به  ای که به مبارزه در نتيجه محافل کارگری. ترديونيونی کرده است
فکری و اين محافل  گونه ارتباط جدی ميان محافل روشن شوند و عمالً هيچ ندرت يافت می
ذيرش مبارزه ی پ ی کارگر آماده ترتيب توده های کارگر برقرار نيست و بدين کارگری و توده

 –خودی و اقتصادی  ی خودبه ها مبارزه کارگر تنها پس از سال. و آگاهی سياسی نيست
ی سياسی، آگاهی سوسياليستی، تشکل سياسی و حزبی  ی پذيرش مبارزه تدريج آماده صنفی، به

شود، طبيعی است که  در اين جا که هرگونه جنبش صنفی بالفاصله سرکوب می. گردد می
ی سياسی احتياج به  زيرا مبارزه. ی سياسی دور گردد ازپيش از مبارزه بيش ی کارگر توده
در شرائطی که . پذيری دائمی، احتياج به آگاهی و فداکاری دارد گيری، تشکل و انضباط پی

ی سياسی را  کارگر ناگزير در بند نان و آب خويش است، کارگر نه امکان پذيرش مبارزه
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های کارگر در شرائط فقدان جنبش  توان ميان توده ترتيب نمی ينبد. پذيرد دارد و نه آن را می
 )۸(و ) ۷. (مالحظه، شاهد پيدايش وسيع محافل کارگری بود خودی قابل ای خودبه توده

  
خودی وسيع، انعکاس فراوان بودن شرائط عينی  ای خودبه اما، آيا اين حکم که جنبش توده

دهد که دوران انقالب فرارسيده است،  ن میخودی نشا که جنبش خودبه انقالبی است؛ اين
ی مطلق دارد و هميشه و در هر شرائطی درست است؟ آيا عکس آن نيز صادق است؟  جنبه

خودی وسيع، اين نتيجه را بگيريم که  ای خودبه های توده يعنی ما بايد از عدم وجود جنبش
. است؟ به نظر من، نه شرائط عينی انقالب وجود ندارد؟ که هنوز دوران انقالب فرانرسيده

خودی وسيع را به معنی عدم  های خودبه توان عدم وجود جنبش در شرائط کنونی ايران نمی
ما در بررسی شرائط عينی ميهن خود نشان داديم که . وجود شرائط عينی انقالب دانست

کاری و  نبودن شرائط عينی انقالب، مبين اپورتونيسم و سازش هرگونه توسل به آماده
کنم که علت عدم  من فکر می. عملی است ی فقدان شهامت سياسی و توجيه بی يسم، نشانهرفرم

هائی را اساساً بايد از يک طرف در سرکوب قهرآميز و اختناق مداوم و  وجود چنين جنبش
ی امپرياليستی همراه با  ناشی از ديکتاتوری امپرياليستی به مثابه عامل اساسی ابقاء سلطه

ای  های عمده سی و ايدئولوژيک ارتجاعی دانسته و از طرف ديگر ضعفتبليغات وسيع سيا
اين . های مبارزه دچار آن بودند، بايد در نظر داشت ها و رهبری را که عامل انقالبی، سازمان

ها را در مقياس وسيع به مبارزه  ها آماده بودند آن گاه نتوانستند در حالی که توده ها هيچ رهبری
ی اين شرائط،  مجموعه. ها را دچار شکست کردند های غلط، توده بریبکشانند، در اثر ره

انبوه "يک نوع سکون، سرخوردگی، يأس و تسليم ايجاد کرده است، آن چه رژی دبره 
که شرائط عينی انقالب وجود دارد  اما دالئل ما برای اين. نامد می" سال ترس و خفت کهن

ها به علت  را نشان نداديم؟ و نشان نداديم که تودهچيست؟ آيا ما با تحليل شرائط عينی اين امر 
شان بالقوه حاضرند که بار انقالب ضدامپرياليستی را حمل کنند؟ آيا اين  شرائط مادی زندگی

فکری طبقات انقالبی و  ناپذير نيروهای روشن شور و شوق انقالبيون، اين جستجوهای خستگی
ها،  ها، اين شکنجه درپی پليس، اين زندان پیهای  مترقی در پيداکردن راه انقالب، اين يورش

ی انقالب در اين  بودن شرائط انقالبی نيستند؟ آيا طرح مسئله ها، انعکاس ذهنی آماده اين قتل
ديده  ی طبقات ستم های مبارز متعلق به همه مقياس وسيع، آيا اين همه محافل و گروه

ی انقالب را در دستور قرار  ی حل مسئلهکه شرائط عين آن توانستند وجود داشته باشند، بدون می
ها دال بر وجود شرائط  ی توده وار و پراکنده های جرقه داده باشد؟ و باالخره آيا اين جنبش

 عينی انقالب نيست؟
  

خودی وسيع نشستن و آن وقت آن  ای خودبه و راه ما کدام است؟ امروز به انتظار جنبش توده
که بکوشيم شرائط ذهنی را  آن عمل انقالبی زده شود، بدونکه دست به  آن کردن بدون را هدايت

روی از جنبش  ی دنباله در جريان خود عمل انقالبی به کمال فراهم کنيم، درست به منزله
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خودی در شرائطی چون شرائط روسيه است؛ درست به معنی پذيرش عملی وضع  خودبه
وجود  اکنده، منطبق با عدمهای پر کرديم که وجود گروه موقعی استدالل می. موجود است

ها  وسعت توده های پراکنده، ناآشکار و کم خودی و مالزم با جنبش ای خودبه های توده جنبش
ای و رشد و  های وسيع توده است و وجود سازمان انقالبی وسيع، منطبق با وجود جنبش

نه ناشی  خودی، های خودبه اما اينک بايد گفت که عدم وجود جنبش. گرفتن تضادها است شدت
وجود . عملی پيشرو است از رشد ناکافی تضادها بلکه ناشی از سرکوبی مداوم پليس و بی

ای وسيع تعليق کردن، در چنين شرائطی،  های توده سازمان انقالبی وسيع را به وجود جنبش
هائی  وجودآوردن چنين جنبش آهنگ در به که نقش خود پيش آن البته بدون. تعليق به محال است

ظر گرفته شود و اگر به نحوی جدی اين مسئله را در نظر نگيريم که با اتخاذ چه در ن
رغم سرکوب و خفقان،  رغم دشواری شرائط کار، علی توان علی هائی از مبارزه، می شيوه
رغم جدائی عظيمی که ميان پيشرو و توده وجود دارد، پيشرو واقعی انقالب را، سازمانی  علی

ها نشان دهد و  د آورد که بتواند واقعاً و عمالً راه مبارزه را به تودهاز انقالبيون را به وجو
بست خارج کند و اگر شرائط ايجاد چنين سازمانی را رشد ناکافی  جريان مبارزه را از بن

رو سير عادی  ی آن زمان دنباله هائی که در روسيه گاه ما با آن اپورتونيست تضادها بدانيم، آن
خودی، لنين  روان جنبش خودبه ها، دنباله در آن موقع اپورتونيست. اريموقايع بودند، فرقی ند

ی  خواستار مبارزه: "کند، که کردند که در ارزيابی نقش عامل آگاه مبالغه می را متهم می
که بسنجد که نيروی مادی برای اين مبارزه در کجاست و  مستقيم با حکومت است، بدون اين

تواند  کاری نمی های پنهان وجود هدف" ... مبارزه کدام است که نشان دهد طرق اين بدون اين
ای برای اين کيفيت باشد زيرا در برنامه، سخن از توطئه نيست بلکه از جنبش  علت و توجيه

مگر اعتصاب پنهانی ممکن است؟ . های پنهانی برود تواند از راه ولی توده نمی. ای است توده
ی  همه: گويد لنين در جواب می... مکن است؟ های پنهانی م مگر تظاهرات و درخواست

و از افراط در ارزش نقش عنصر آگاه و غيره " مبالغه در ارزيابی ايدئولوژی"کسانی که از 
تواند ايدئولوژی  خود می خودی کنند که جنبش صددرصد کارگری، به رانند، خيال می سخن می

شت خود را از دست رهبران سرنو"مستقلی برای خويش تنظيم کند و تنها بايد کارگران 
و " برپاکردن اعتصابات و تظاهرات" (نيروی مادی"نويسنده، کامالً به اين " ... "خارج کنند

زيرا وی در . آوری است مبارزه نزديک شده ولی با اين وجود دچار پريشانی حيرت" طرق"
که ما را از ، يعنی به اين جنبش به مثابه چيزی "آورد سر فرود می"ای،  برابر جنبش توده

نگرد نه به مثابه چيزی که بايد فعاليت انقالبی ما را  بخشيد، می فعاليت انقالبی خود رهائی می
ی  کنندگان آن و برای توده اعتصاب پنهانی، برای شرکت. تشويق نمايد و آن را به پيش راند

حکومت ، زيرا )ماند و اغلب هم می(کارگران روس، اين اعتصاب ممکن است پنهانی بماند 
کوشد هرگونه انتشار  ای را با اعتصابيون قطع نمايد؛ می کند که هرگونه رابطه تالش می

پليس "ی مخصوص با "مبارزه"اين جاست که . خبری را در مورد اعتصاب غيرممکن سازد
ی وسيعی که در اعتصاب شرکت  ای که هرگز همان توده مبارزه. الزم است" سياسی
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طور  سازمان اين مبارزه را بايد اشخاصی که به. فعاالنه انجام دهدنمايد، نخواهد توانست،  می
لزوم . آورند فراهم" طبق تمام قواعد فن"ای به فعاليت انقالبی مشغول هستند،  حرفه
شود، کمتر  خود به مبارزه جلب می ها خودبه که توده نمودن سازمان اين مبارزه، از اين فراهم

 )چه بايد کرد؟: لنين." (شود تر می امر، سازمان الزم ی اين نشده است، برعکس، در نتيجه
  

کند و در اين کوشش موفق هم شده است که  در شرائطی که رژيم پليس و اختناق، کوشش می
ای ميان  گونه رابطه فکران خلق و خلق را قطع کند، در شرائطی که هيچ ی ميان روشن رابطه

ها را از هرگونه حرکت  ختناق، تودهاعتصابيون وجود ندارد، در شرائطی که ترور و ا
ها را نسبت به مبارزه  گير انداخته، در شرائطی که همين اختناق و سرکوب مداوم، توده چشم

ها هيچ راه نجاتی را نشان  نظر آن ها را از پذيرفتن هرگونه فکر سياسی که به بدبين کرده و آن
ها را در نطفه خفه  نه جنبش تودهکوشد هرگو دهد، گريزان کرده، در شرائطی که رژيم می نمی

تواند انجام  با پليس سياسی الزم است؟ آيا اين کار را توده می" ی مخصوص مبارزه"کند، آيا 
توان انتظار داشت که ماهيت پوشالی رژيم را بشناسد و يا خود در جريان  دهد؟ آيا از توده می

فکران  ای از روشن ژيم عدهی ر کننده ی خود درک کند؟ در شرائطی که قدرت سرکوب تجربه
ببر کاغذی را به عدم آمادگی شرائط عينی و  خوئی اين جوجه را واداشته که درنده" انقالبی"

بودن آن را از نظر دور بدارند و درک نکنند که  رشد ناکافی تضادها نسبت دهند و پوشالی
ی  ترين عامل بقاء سلطه ی ارتش ضدخلقی، عمده کننده درست همين قدرت سرکوب

ای که  توده(تواند بر قدرت تاريخی خود واقف شود؟  امپرياليستی است، توده چگونه می
توان  پرسد چگونه می توان مبارزه کرد؟ می پرسد، می پرسد چرا بايد مبارزه کنيم بلکه می نمی

ای را که در تاريخ  توان آن مبارزه چگونه می). در برابر قدرت سهمگين رژيم مقاومت کرد؟
اند،  های تاريخی پيروزی آن را تضمين کرده ای را که ضرورت ارد، مبارزهجريان د
ای را که در  ها است، مبارزه اش در بطن شرائط مادی زندگی خود توده ای که ريشه مبارزه

های پراکنده و  ای را که در جنبش ی پيشقراوالن انقالبی انعکاس يافته، مبارزه عمل آگاهانه
ای را که در شرائط استبداد سنگين و اختناق مداوم، گاه  يافته، مبارزه ها انعکاس وار توده جرقه

باره  کشد و يک ها را به خيابان می خصلت انفجاری پيدا کرده و دفعتاً نيروی عظيمی از توده
توان آن جريانی  ها نشان داد؟ چگونه می شود، عمالً به توده ای زودگذر خاموش می چون شعله

ير آن، توده بر خود، بر منافع واقعی خود، بر قدرت سهمگين و را بنا نهاد که در مس
توان در آن سد  ناپذير خود واقف شود و به جريان مبارزه کشانده شود؟ چگونه می شکست

توانائی  کننده که اختناق و سرکوب مداوم، عقب ماندن رهبری و عدم عظيم قدرت سرکوب
فکر  می رژيم متکی به سرنيزه، ميان روشنپيشرو در ايفاء نقش خود و باالخره تبليغات جهن

ی  ای و خود مبارزه ی توده خلق و خلق، ميان توده و خود توده، ميان ضرورت مبارزه
 ای را جاری کرد؟ ی توده ای، برپاداشته، شکاف انداخت و سيل خروشان مبارزه توده

 .تنها راه، عمل مسلحانه است
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البی، درست به دليل نقش روزافزون عامل آگاه ضرورت نقش آگاهانه و عمل فعال پيشرو انق

اينک پيشرو تنها با توسل به حادترين شکل عمل . ضدانقالب، نه کمتر بلکه بيشتر شده است
ای را که در  تواند آن مبارزه دار کردن آن سد عظيم، می انقالبی، يعنی عمل مسلحانه و خدشه

مبارزه واقعاً آغاز شده و پيشرفت آن "داد که  بايد نشان. ها بنماياند تاريخ جريان دارد، به توده
بايد در عمل ). نقل به معنی از رژی دبره" (ها نياز دارد ی توده به حمايت و شرکت فعاالنه

توان شکست داد، بايد نشان داد که ثبات و امنيت فريبی  نشان داد که قهر ضدانقالبی را می
ريخی توده که در پشت اين سد عظيم در جريان اين عمل است که آن انرژی تا. بيش نيست

تدريج جريان يافته و در همين  کننده انباشته شده، اما ساکت و ساکن است، به قدرت سرکوب
ی طوالنی، بر خود، بر نقش  ی مسلحانه تدريج و در بطن مبارزه جريان است که توده به

ای  است که عدهدر همين جا . کند ناپذير خود، آگاهی پيدا می تاريخی و بر قدرت شکست
رو که شکيبائی آن را ندارند که  حوصله، ماجراجو، چپ اين جوانان بی: شود فريادشان بلند می

البته در يک جريان (ی مسلحانه آماده شوند، که سازمان پيشرو پرولتاريا  ها برای مبارزه توده
ا ندارند که شکيبائی آن ر. ی مسلحانه آماده کنند ها را برای مبارزه توده) صرفاً سياسی

کش و استثمارشونده به عدم امکان زندگی به طرز سابق پی برند و تغيير آن را  های ستم توده"
" استثمارکنندگان نتوانند ديگر به طرز سابق زندگی کنند و حکومت نمايند"و " مطالبه کنند

ليس اينان مبارزه با پ. ی مسلحانه بزنند و آن وقت دست به مبارزه...) روی  چپ: لنين(
گير سياسی اشتباه  ی سياسی و فعاليت پی ی قهريه را، با کار سياسی، با مبارزه سياسی، با قوه

 .اند گرفته
  

های روسيه به لنين  گر چه شکل اين اتهامات فرق دارد اما ماهيت آن با اتهامات اپورتونيست
: گفتند ها می آن. ای نيست گفتند نيازی به سازمانی از انقالبيون حرفه ها می آن. يکی است

ی  ی مربوط به اقدام فوری، به مبارزه با حکومت مطلقه را به وسيله ايسکرا که وظيفه"
حل ") ی رشد وظائف حزبی که با حزب در حال رشدند نه به وسيله("های تئوريک  فرمول

کرده است، از قرار معلوم تمام دشواری اين وظيفه را برای کارگران در شرائط کنونی 
ولی در عين حال شکيبائی اين را ندارد که منتظر تجمع بعدی قوای ." ... "نمايد احساس می

واقعاً هم که ما . آری، آری: "دهد و لنين جواب می" ... کارگران برای اين مبارزه گردد
" دهندگان آشتی"هاست  آن ساعت بعدی که مدت" رسيدن"را برای " شکيبائی"هرگونه 

ماندگی خود را به  ها بار ديگر عقب ند و در آن اکونوميستده رسيدن آن را به ما نويد می
به اين وسيله که گوئی قوای  خود را گردن کارگران نخواهند انداخت و عدم کفايت انرژی

 )چه بايد کرد؟: لنين." (ايم کارگران غيرکافی است، تبرئه نخواهند نمود، از دست داده
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ومت مطلقه، اساساً سياسی بود؛ اگر در آن جا، حقيقت اين است که اگر آن وقت، مبارزه با حک
آمد،  رشته مبارزات اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک، پيشرو واقعی به وجود می در اثر يک

کمی . تواند پيشرو واقعی را به وجود بياورد نظامی می -ی سياسی  اينک تنها يک مبارزه
ای که تاريخ  ين است که وظيفهی پيشرو چيست؟ مگر نه ا اصوالً وظيفه: بيشتر توضيح دهيم

ی انقالبی  ی رزمندگان پيشرو انقالب نهاده است، اين است که از طريق عمل آگاهانه بر عهده
و ايجاد ارتباط با توده، در حقيقت نقبی به قدرت تاريخی توده بزند و آن چه را که 

کننده بکشانند؟ هر  نی واقعی و تعيي ی سرنوشت نبرد است وسيعاً به ميدان مبارزه کننده تعيين
ی دشمن بيشتر باشد، هر چه انقالب  کننده تر باشد، هر چه قدرت سرکوب چه شرائط پيچيده

. زنی دشوارتر خواهد بود بيشتر در دستور روز قرار داشته باشد، طبيعی است که عمل نقب
ی شرائط  ها را فراگيرد، بر زمينه اين حکم اساساً درست است که هرگاه آگاهی انقالبی توده

ها، به يک نيروی مادی عظيم تبديل خواهد شد، تنها نيروئی که قادر است جامعه  مادی توده
اما مسئله هميشه اين بوده که اين آگاهی چگونه بايد به ميان توده برده شود، . را دگرگون کند

کال ها ببرند و از طريق کدام اش ها و وسائلی بايد اين آگاهی را به ميان توده چه سازمان
ها را در مسير درست،  توان انرژی انقالبی توده هائی از مبارزه می سازمانی و اتخاذ چه شيوه

در مسيری که به پيروزی انقالب، به سرنگونی ارتجاع، به تصرف قدرت سياسی منجر 
 شود، انداخت و هدايت کرد؟ می
  

ی انقالب، همراه با  تاريخ انقالب در مقياس جهانی نشان داده است که همراه با رشد پروسه
کننده،  ی هر چه بيشتر ارتجاع به نيروی سرکوب هشياری روزافزون ارتجاع، همراه با تکيه

ی ارتجاع، همراه با گذار انقالب از غرب به شرق، هر  ترين حافظ بقاء سلطه به عنوان عمده
تر کسب کرده قراوالن آگاه و سازمانی رزمنده از انقالبيون پيشرو، اهميتی بيش روز نقش پيش

وجه  هيچ ای به در عصر مارکس و انگلس، سازمان پيشرو، متشکل از انقالبيون حرفه. است
 .آن اهميتی را نداشت که در عصر لنين کسب کرد

  
ای، اساساً با توسل به اشکال مختلف  اگر در روسيه الزم بود که سازمانی از انقالبيون حرفه

ی سياسی، اين عمل را انجام دهد، در چين و ويتنام  نبهجا های همه ی سياسی و افشاگری مبارزه
ی مسلحانه  ترين شکل مبارزه، يعنی مبارزه الزم شد که اين اعمال اساساً با توسل به عالی

ها وسيعاً امکان  توان دست به قيام مسلحانه زد که توده اگر در روسيه موقعی می. انجام پذيرد
عمالً طالب تغيير آن گردند و نيز حکومت هم نتواند زندگی در شرائط موجود را نفی کرده و 

های  های سابق حکومت کند و اين طلب تغيير و اين عدم امکان حکومت به شيوه به شيوه
ترتيب اين  سياسی حاصل شده و بدين -ی اقتصادی  سابق، درست در طی يک جريان مبارزه

های وسيع در جريان  از قبل، توده آن که کند که توسل به قيام مسلحانه بی حکم مصداق پيدا می
سياسی خود به صحت اين عمل اعتقاد پيدا کرده باشند، عملی است پيش از وقت؛ اين   ی تجربه



42 

 

حکومت به دست "کند که دعوت به قيام و طرح يک شعار خاص، مثالً  حکم مصداق پيدا می
اگر در شرائط  هرگاه کمی دير يا زود مطرح شود، موجب شکست قيام خواهد بود؛" شوراها

تدريج از  رشته مبارزات اساساً اقتصادی و سياسی، به ها در يک روسيه انرژی تاريخی توده
شوند، در چين،  های مسلحانه منفجر می تدريج شکل گرفته و در قيام قوه به فعل درآمده، به

در حين ها، درست  ها درست در جريان بردن آگاهی انقالبی به ميان توده انرژی انقالبی توده
شود و در نتيجه، آن خصلت انفجاری سابق را  ی طوالنی به کار گرفته می عمل مسلحانه

 .ندارد
  

شود و  ای طوالنی می ی توده ی مسلحانه ی شهری تبديل به مبارزه ترتيب قيام مسلحانه بدين
ارتش ترتيب  بدين. شود کننده می تدريج وارد ميدان کارزار تعيين ها به انرژی انقالبی توده

ی انقالب  در حقيقت در شرائطی که پايگاه عمده. هم هست" تبليغاتی مسلح"ای، نيروی  توده
ی نظام امپرياليستی  های روستائی در زير سلطه در روستاها قرار دارد، در شرائطی که توده

کند،  خود از يکديگر جدا می ها را خودبه فئودالی در تحت شرائط مادی زندگی خود، که آن نيمه
ترتيب در شرائطی که  دهد و بدين ای را تشکيل نمی از اين لحاظ به قول مارکس، حتی طبقه

سياسی  -ی کالسيک اقتصادی  های مبارزه های روستا از هرگونه امکان تشکل و ارگان توده
تواند  رسد که تنها شکلی از عمل که می اند، به نظر می چون اتحاديه و سنديکا، محروم

تواند به آن تشکل  ی مسلحانه است و تنها سازمانی که می کل سازد، مبارزهروستائيان را متش
 .نظامی است -و اتحاد بخشد، سازمان سياسی 

  
برای شکست . های وسيع روستائی را به ميدان مبارزه کشيد برای شکست ارتجاع بايد توده

ای  رتش تودهبرای شکست ارتش ارتجاعی بايد ا. ارتجاع بايد ارتش ارتجاعی را شکست داد
ی چريکی طوالنی  ای، مبارزه تنها راه شکست ارتش ارتجاعی و تشکيل ارتش توده. داشت

نظر استراتژی نظامی و به منظور شکست ارتش منظم  است و جنگ چريکی، نه تنها از نقطه
امر سياسی . ها نيز الزم است و نيرومند، بلکه از نظر استراتژی سياسی به منظور بسيج توده

از يک طرف شرط . شوند ناپذير و ارگانيک در هم ادغام می نظامی به نحو اجتناب و امر
و  -چه از نظر سياسی و چه از نظر نظامی  -ها است  ی مسلحانه بسيج توده پيروزی مبارزه

اين درسی است . پذير نيست ی مسلحانه امکان  ها جز از راه مبارزه از طرف ديگر بسيج توده
آيا کسی . دهند های انقالبی چين و ويتنام نيز می بی کوبا، بلکه جنگکه نه تنها جنگ انقال

ی  های وسيع چين از پيش، دارای آگاهی انقالبی بودند، به ضرورت مبارزه هست بگويد توده
که طرح اين سئوال غلط است و ما در اين  بودند يا اين برده مسلحانه و صحت اين تاکتيک پی

 .ستيمرو ه جا با شرائط نوينی روبه
  



43 

 

ممکن است اعتراض شود که اما جنگ انقالبی چين را حزب کمونيست آغاز کرد و اين 
ی شهری و کسب  های مسلحانه ی اساساً سياسی و توسل به قيام ها مبارزه حزب نيز پس از سال

ترتيب ما هم تنها پس از طی چنين دورانی حق  بدين. پيمائی طوالنی را آغاز کرد تجربه، راه
اگر در چين اين امکان وجود داشت که حزبی با . ی مسلحانه بزنيم ت به مبارزهداريم دس

ی سياسی بتواند خود را به يک نيروی  های اندک تجربه اعضاء اندکی تشکيل شده و طی سال
بزرگ و پيشرو تبديل کند، درست به دالئل شرائط خاص است که در آن جا وجود داشته 

 :درست توجه کنيد. است
حزب . کرد سون ياتسن حزب کومين تانگ را رهبری می) ۱۹۲۰ - ۱۹۲۷(وره در اين د"

ها  ما کمونيست. ... نمود کمونيست با تشکيالت مستقل خود در حزب کومين تانگ فعاليت می
اول اتحاد با شوروی؛ دوم : برای ورود به تشکيالت کومين تانگ چند شرط گذاشته بوديم

به اين معنی که تشکيالت حزب ما در داخل کومين اتحاد کومين تانگ با حزب کمونيست؛ 
تانگ استقالل خود را محفوظ نگه دارد و از لحاظ سياسی و تشکيالتی آزادی عمل داشته 

ی اين شرط اين بود که  شرط سوم عبارت بود از کمک به کارگران و دهقانان و الزمه. باشد
گردند و ارتش رهبری  در ارتش تجديد تشکيالت شود، عناصر ضدانقالبی از آن خارج

 .انقالبی داشته باشد
سون ياتسن در آن زمان شرائط حزب کمونيست را پذيرفت و در اين زمينه بين ما همکاری 

. حزب ما تصميم گرفت که اعضاء خود را به کومين تانگ وارد کند ۱۹۲۴در . به وجود آمد
ای پيدا  توجه ان نفوذ جالبولی در آن موقع حزب کمونيست چين با آن که بين کارگران و دهقان

شرکت افراد و مبارزان کمونيست در . کرده بود، هنوز بيش از چند صد نفر عضو نداشت
. داد حزب کمونيست بهتر بتواند بين کارگران و دهقانان فعاليت کند کومين تانگ امکان می

کرد و  ر میجويان کا حزب کمونيست از اين راه مستقيماً در ميان کارگران، دهقانان و دانش
حزب از راه همکاری با کومين تانگ موفق شد به . ساخت اتحاد کارگران را استوار می
فکران سراسر کشور و منجمله در شمال دست بزند و  فعاليت وسيعی در بين روشن

 .جويان را نه تنها در نواحی جنوب، بلکه حتی در شمال متحد کند دانش
" وامپوا"ی نظامی  ما مدرسه. امی انقالبی کمک کرديمما به سون ياتسن در ايجاد نيروهای نظ

رفيق مائو . را به وجود آورديم تا کادرهای رهبری ارتش يعنی افسران انقالبی را تربيت کند
هائی از تاريخ حزب کمونيست  درس." (ی مرکزی کومين تانگ شد تسه تونگ عضو کميته

 )چين
  

مکراتيک آن زمان، بلکه شرکت مستقيم حزب شود که نه تنها شرائط د در اين جا مالحظه می
کمونيست در قدرت دولتی، چه امکانات وسيعی برای کار آزاد، نه تنها در ميان کارگران و 

اين حزب حتی توانست در ارتش . جويان، بلکه در ميان دهقانان به وجود آورده است دانش
ی اتحاد  شدند پروسه می شرائطی که موجب. نفوذ کند و کادرهای نظامی کمونيست تربيت کند
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ی مسلحانه، بلکه با فعاليت آزاد سياسی و تشکيالتی  دهقانی را نه در يک مبارزه -کارگری 
اين نکته که حزب کمونيست فقط با چند صد . بنا نهد و جنگ انقالبی را با يک ارتش آغاز کند
رساند که  ، میجويان و حتی دهقانان دارد نفر عضو، نفوذ وسيعی در ميان کارگران، دانش

زودی و در تجربيات  چگونه حزب کمونيست چين در يک شرائط بسيار مساعد توانست به
 .اساساً غيرمسلحانه، خود را تا حدودی به يک نيروی پيشرو واقعی تبديل کند

  
حال بايد دست روی دست بگذاريم و به انتظار رسيدن چنين شرائط مناسبی باشيم تا در آن 

ی مسلحانه فراهم کنيم،  ک پيشرو واقعی تبديل شويم و شرائط را برای مبارزهوقت بتوانيم به ي
نظامی به وجود  -ی مسلحانه، با عمل سياسی  يا نه، خود پيشرو واقعی، بايد در جريان مبارزه

آيد؟ آيا بايد صبر کرد که حزب کمونيست به وجود آيد و جنگ انقالبی را از همان آغاز به 
نظامی مسلح  -ی سياسی  مثل با يک ارتش آغاز کرد، يا نه، خود هستهال مقياس وسيعی و فی

نظامی  -تواند با آغاز جنگ مسلحانه و در جريان تکامل خود، حزب، سازمان سياسی  می
 واقعاً پيشرو خلق و ارتش خلق را به وجود بياورد؟

  
را با  دمکراتيک شرائط کار سياسی صرف برای آن که تفاوت شرائط دمکراتيک يا نيمه

های شهری و در راس آن  شرائط ديکتاتوری وسيعاً و شديداً قهرآميز، شرائطی که به توده
گونه تشکلی را نداده،  کدام امکان هيچ های روستائی، هيچ پرولتاريا، و به طريق اولی به توده

 .گرديم به شرائط روسيه نشان دهيم، برمی
  

تاکيد از نويسنده اين ( يکی از وسائل توانای خود خودبه های سياسی، افشاگری"اگر در روسيه 
متالشی ساختن رژيم متخاصم و يکی از وسائل جدانمودن متفقين تصادفی و يا ) مقاله است

کنندگان دائمی  موقتی از دشمن و يکی از وسائل کاشتن تخم نفاق و عدم اعتماد بين شرکت
نظامی، تنها عمل  -ی سياسی در اين جا، در شرائط کنونی تنها افشاگر" حکومت مطلقه است

تنها عمل . است" متالشی ساختن رژيم"ی توانای  ی ماهيتاً سياسی است که وسيله مسلحانه
تواند به تضادهای درونی بوروکراسی حاکم شدت  نظامی است که می -ی سياسی  مسلحانه

مايد، دهد تا شروع به جنگ ن ی اجتماعی که اعالن جنگ می آن طبقه"اگر در روسيه . بخشد
تر باشد به همان نسبت نيز اين اعالن جنگ اهميت معنوی  تر و مصمم هر چه پرجمعيت
، امروز در اين جا، اعالن جنگ، خود جنگ است؛ اين دو "نمايد بيشتری کسب می

اهميت معنوی جنگ وابسته است به پيشرفت مادی آن و پيشرفت مادی آن . ناپذيرند جدائی
هر چه دشمن بيشتر ضربت بخورد، بيشتر متالشی شود، . نوابسته است به اهميت معنوی آ
شود و اين  ای آن بيشتر می ی توده کند، اهميت معنوی آن، جاذبه نيروی سياسی بيشتر رشد می

 )۹. (شود نظامی می -امر موجب تقويت مادی نيروی سياسی 
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های عميق  رسرژی دبره را بررسی کنيم و د" انقالب در انقالب؟"حال ما آماده هستيم که 
تری برای  ما در اين بررسی، توضيحات بيشتر و شواهد عينی. انقالب کوبا را جذب نمائيم

 .کنيم های مذکور در سطور قبلی پيدا می کردن ايده تائيد و روشن
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 رژی دبره" انقالب در انقالب"بررسی 
  
  

ها ما از درک عميق مفاهيم اساسی که  داوری رشته پيش يکطور که گفتيم تحت تاثير  همان
ی کوبا عرضه کرده بود، غافل  به عنوان عناصر درونی تجربه" انقالب در انقالب"دبره در 

 .ها را رد کرديم آن که اين مفاهيم نوين را درک کرده باشيم، عمالً آن در حقيقت ما بی. مانديم
  

دهد با شرائط خاص ايران ناسازگار است و  ه نشان میدرحقيقت ما نگفتيم که راهی که دبر
توانستيم بگوئيم که در شرائط آمريکای التين هم قابل اعمال نيست زيرا از شرائط آن  نيز نمی

رشته  جا اطالع دقيقی نداشتيم، با اين همه آن را رد کرديم و اين رد ما، نه مبتنی بر يک
. گرفت لنينيسم صورت می -لی مارکسيسم مالحظات عينی خاص بلکه بر تکيه بر اصول ک

)۱۰( 
  

لنينيست را به عنوان تنها نيروئی که  -رسيد که تز دبره نقش حزب مارکسيست  به نظر می
نظر  به. دهد جانبه رهبری کند، مورد انکار قرار می قادر است انقالب را به نحوی همه

تئوری انقالبی را به عنوان راهنمای لنينيسم،  -رسيد که تز دبره اهميت تئوری مارکسيسم  می
ی امر سياسی را بر امر  کننده رسيد که دبره نقش رهبری به نظر می. گيرد کم می عمل دست

رژی دبره از . شمارد نظامی ناديده گرفته و حتی امر نظامی را بر امر سياسی مقدم می
؟ چه کسی؟ مردم، چه کسی در آمريکای التين انقالب خواهد کرد: "کند که کاسترو نقل می

گويد  فيدل کاسترو خيلی ساده می: "گويد و سپس خود می" انقالبيون، با حزب يا بدون حزب؟
آهنگ لزوماً حزب  که اين پيش آهنگ وجود ندارد و اين که هيچ انقالبی بدون يک پيش

که خواهند انقالب کنند اين حق را دارند  که می هائی که آن لنينيست نيست و اين -مارکسيست 
ی متافيزيکی که  پس هيچ نوع معادله. ... آهنگی تشکيل دهند خود مستقل از اين احزاب، پيش

صرفاً ارتباط و . آهنگ باشد، وجود ندارد پيش= لنينيست  -در آن حزب مارکسيست 
آهنگ در تاريخ  ی يک پيش ی معين يعنی وظيفه ای بين يک وظيفه های ديالکتيکی گی بسته هم به
اين . لنينيست وجود دارد -سازمان حزب مارکسيست  -از سازمان و شکل خاص  -

احزاب در اين جا در روی زمين . اند ها از تاريخ پيشين ناشی شده و بدان وابسته گی بسته هم به
توانند  اند، می ها زاده شده اگر آن. اند های ديالکتيکی زمينی گيری وجود دارند و تابع سخت

 ".وباره زاده شوندبميرند و به اشکال ديگری د
  

شکن  منش و به اصطالح قالب فکران ليبرال اين جمالت از يک طرف مورد استقبال روشن
ها در اين جمالت به خيال خودشان، انکار مرجعيت و نقش پيشرو هر  چه آن. گرفت قرار می

خواهند از عنوان انقالبی و  ها از سوئی می اين. ديدند لنينيست را می -حزب مارکسيست 
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دهد که از  ها نمی ها اين اجازه را به آن منشی آن مند باشند و از طرف ديگر ليبرال پيشرو بهره
لنينيسم را  -مارکسيسم . مارکسيستی دست بردارند گری شبه ولنگاری ايدئولوژيک، از التقاطی

در گير و ديسيپلين کار  بينی علمی، تنها ايدئولوژی راهبر يک انقالب پی به عنوان تنها جهان
ترتيب از جمالت فيدل و رژی دبره  ها بدين آن. لنينيستی را بپذيرند -يک سازمان مارکسيست 

کنند درحالی که از سراسر کتاب پيدا است که انکار نقش رهبر و راهنمای  سوءاستفاده می
ی پرولتاريا و  کننده لنينيسم مطرح نيست؛ مسئله بر سر انکار نقش رهبری -مارکسيسم 

لنينيستی به عنوان شکل خاصی از  -و نيست؛ در اين جا، حزب مارکسيستی ايدئولوژی ا
به قول دبره اگر حزبی سازمان زمان صلح خود را عميقاً و از اساس . سازمان مطرح است

آهنگ به وجود نياورد،  دگرگون نکرده و سازمان نوين و مناسب با وظائف واقعی پيش
لنينيست، به عنوان  –جدا از اين حزب مارکسيست لنينيست حق دارند  -انقالبيون مارکسيست 

کوشش کنند تا آن سازمان نوينی را به وجود . شکل خاصی از سازمان، دست به انقالب بزنند
لنينيست را  -آهنگ حقيقتاً مارکسيست  آهنگ واقعی، پيش آورند که بتواند وظائف يک پيش

لنينيست  -به ظاهر مارکسيست ی اين مقام گردد که احزاب  انجام دهد و در عمل شايسته
در حقيقت ما در اين جا شاهد يک تمايز ميان شکل يک حزب و محتوای آن . اند غصب کرده

ی  لنينيست در تاريخ، وظيفه -آهنگ مارکسيست  ی پيش محتوای حزب، يعنی وظيفه. هستيم
اجراء سازمانی پرولتری در تاريخ، و شکل آن عبارت است از آن اشکال سازمانی که برای 

درحالی که محتوی هميشه پابرجاست، اين اشکال سازمانی . اند ی تاريخی الزم چنين وظيفه
تواند بميرد و دوباره به اشکال  ترتيب حزب می بدين. اند های ديالکتيک زمينی گيری تابع سخت

ی حزب  تولد دوباره"، "ی حزب ساختن دوباره"به همين دليل است که ما با . نوينی متولد شود
فکران  ی آن روشن خود دبره دست رد بر سينه. روايم و غيره روبه" به شکل نوين

منشی خود را توجيه  خواهند از اين جمالت استفاده کرده، ليبرال زند که می بورژوائی می خرده
ديگر آن زمان گذشته که اعتقاد داشته باشيم . روشن صحبت کنيم: "گويد او قاطعانه می. کنند
اما زمان آن هم رسيده است که بر گرايش . است برای انقالبی بودن کافیبودن " حزب"در 

اين . بود، خاتمه داده شود" ضدحزبی"کنند برای انقالبی بودن کافی است  کسانی که فکر می
هيچ انقالبی نبايد خارج از (مانيکائيسم حزب . سانند دو گرايش دو روی يک سکه و اساساً يک

) هيچ انقالبی با حزب نبايد باشد(در مانيکائيسم ضدحزبی ، بازتاب خود را )حزب باشد
در آمريکای التين امروز يک انقالبی، با . طلبند آسائی فکری می هر دو نوع، تن. يابد می

چه با آن باشد چه عليه آن، ارزش يک . شود گی صوری خويش به حزب تعريف نمی وابسته
فکران  و همين روشن." ش استا چون ارزش يک حزب وابسته به فعاليت انقالبی هم

کشند  می شود، پا پس ی عملی و آن هم عمل مسلحانه مطرح می ميزنشين موقعی که مسئله پشت
گويند که انقالب احتياج به  ميزنشينی و در حقيقت توجيه وجود خود، می و برای توجيه پشت

. و سياسی داردجانبه از شرائط اجتماعی، اقتصادی  تئوری دارد، احتياج به يک تحليل همه
شان با همين عمل مسلحانه،  رابطه" عدم"اند که درست اين احزاب به خاطر  حال آن که غافل
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لنينيستی تناسب  -ی حزب مارکسيست  اند، که سازمان کهنه آهنگی افتاده ديگر از مقام پيش
 -ی نوين تاريخی از دست داده است و حال سازمان نوين مارکسيست  خود را با وظيفه

ی هر کس با انقالب از  تر از سازمان پيشين مورد نياز است و رابطه نيست، ديسيپلين سختلني
 .شود ی همان فرد با اين سازمان نوين مشخص می طريق رابطه

  
ی حزب و چريک و امر سياسی  ی رابطه ی اساسی دبره، يعنی مسئله اما قبل از آن که به ايده

نظر دبره  ی تئوری و عمل را از نقطه ی رابطه و امر نظامی بپردازيم، خوب است مسئله
 .روش کنيم

  
ی خود که بهترين معلم  دبره با اين گفته: "گويد می" اشتباهات تئوری کانون"در " کلی سيلوا"

لنينيسم، دشمن است در يک برخورد رودرروی، مطالعه و نوآموزی ضروری  –مارکسيسم 
اصل اساسی بدون تئوری انقالبی، هيچ جنبش  خواهد می." باشند کننده نمی هستند اما تعيين

 ."انقالبی وجود ندارد، را در هم بريزد
  

اما ببينيم منظور از تئوری چيست؟ خود . درست نيست" کلی سيلوا"به نظر من، اين استنتاج 
ی انقالبی وجود دارد که بدانيم چگونه، بر عليه چه  آن جائی مبارزه: "دهد جواب می" سيلوا"

داند و  ها را مسائل ثانوی می آيا رژی دبره اين." ای بايد مبارزه کنيم ه لحظهکسی و در چ
کوشد که بر اساس  آيا دبره نمی. طور نيست کنم که اين اهميت و غيرضروری؟ من فکر می بی

های استراتژيک ارائه دهد؟ آيا کتاب  آورد رشته دست ی انقالب کوبا يک تئوری و يک تجربه
اساً وقف اين شده که چگونه و با چه وسائلی بايد با دشمن مبارزه او کوششی نيست که اس

اجتماعی آمريکای  -جانبه از شرائط اقتصادی  که دبره در کتاب خود يک تحليل همه کرد؟ اين
اهميت و غيرضروری  ی بی دهد دال بر اين است که اين را يک مسئله التين ارائه نمی

اجتماعی را از جانب احزاب کمونيست  -اقتصادی  داند؟ پس چرا مثالً فقدان يک تحليل می
ازحد رژی دبره به اشکال خاص و  منطق و بيش داند؟ اما توجه بی آمريکای التين نقص می

ها  ی کوبا و کوشش در تعميم آن های خاص انقالب کوبا يا در حقيقت استثنائات تجربه گی ويژه
 .ها را ذکر کرد شود که بايد آن میرشته اشتباهات  برای سراسر آمريکای التين، موجب يک

  
اند، آيا ما هم بايد بدون  بسته کارمی اگر انقالبيون کوبا اصول استراتژيک را حتی ناآگاهانه به

آگاهی بر استراتژی، بدون درک نسبتاً روشنی از خطوط کلی عملی که در پيش داريم، 
ای بزنيم، آيا نبايد درک روشنی از  خواهيم دست به جنگ توده کار شويم؟ اگر می به دست

ای  های توده ی هر کشور که در آن اين جنگ ای و شرائط ويژه های توده گاستراتژی جن
وقف " انقالب در انقالب"جريان داشته است، داشته باشيم؟ اگر الزم نيست، پس چرا که خود 

های  توان اين امر را که آثار نظری در مورد جنگ اين امر شد؟ و اگر الزم است، پس نمی
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ی  ی رابطه دهنده ، و در حقيقت نشان"آورند اند، زيان ود رسانبه همان اندازه که س"ای  توده
باشند، با اين برخورد سطحی و امپريستی حل کرد که پس نبايد  ديالکتيکی تئوری و عمل می

اگر قرار است که راه کوبا ". های مائو را نخواند خوب شد که فيدل نوشته"ها را خواند يا  آن
تصوری است و بخواهيم هر مورد استثنائی را تعميم  قابلقدم تکرار شود که چيز غير به قدم

دهيم، بايد گفت که خود انقالبيون کوبا هم از آغاز، قصد نداشتند دست به يک جنگ طوالنی 
 .بزنند، حال آن که برای ما طوالنی بودن جنگ امری مسلم است

  
های  مراه با قيامرشته عمليات جنگی در حقيقت ضربتی، و ه خواستند با اجراء يک ها می آن

در جريان عمل اين امر به شکست منجر شد و . شهری حکومت باتيستا را سرنگون کنند
 .راهی نوين اتخاذ گرديد

  
رشته قوانين  که انقالب در تمام جوامع تحت يک در حقيقت تجربيات انقالبی پيشين به دليل اين

رشته قوانين عام  ای يکای دار های توده گيرد و از آن جا که حتی جنگ عام صورت می
اما ". اند سود رسان"باشند، چيزهای آموختنی دارند و بايد آموخته شوند و از اين لحاظ  می

گی  ست که قادر به کشف ويژه هرگاه در نظر گرفته شود که در تحليل نهائی اين عمل انقالبی
ی پيشين ها شک تئوری شرائط عينی هر کشور و تصحيح و تکميل تئوری انقالب است، بی

بودن  تنها با روشن. شوند می" آور زيان"طور مکانيکی تعميم داده بشوند،  اگر قرار باشد به
توان ميان اصول تاکتيکی، يک پيوند ارگانيک برقرار  خطوط کلی و استراتژی کلی عمل می

توان اشتباهات تاکتيکی را در ارتباط با استراتژی کلی  توان از آن درس گرفت و می کرد، می
ترتيب حتی خود استراتژی کلی را تصحيح و تکميل کرد و اشکال خاص عمل وابسته  و بدين

 .بدان را دقيقاً مشخص کرد
  

ای و در هر کشوری با شرائط خاص  ی انقالبی مسلحانه در هر قاره مبارزه: "گويد دبره می
ت که در هر حقيقت اين امر چنان اس. اند و نه آشکار روست اما اين شرائط نه طبيعی روبه

آيا شرائط خاص را ". ها ضروری است دادن برای کشف و آگاهی بر آن ها قربانی موردی سال
توان بدون ارتباط با شرائط عام شناخت؟ و آيا تجربيات انقالبی در شناخت همين تجربيات  می

ی  زههائی اندک در انواع مبار در آمريکای التين سال"استفاده نيستند؟ اين امر که  عام قابل
گی شرائط عينی کمک  ها سال استقراض تئوری سياسی، به کشف ويژه مسلحانه، بيش از ده

کند بلکه صرفاً اين را  وجه اهميت تئوری انقالب را کم نمی هيچ ، به)رژی دبره" (کرده است
اما . نمای درست عمل انقالبی قرار گيرد تواند راه رساند که تئوری سياسی استقراضی نمی می

تواند  ربه تنها در رابطه با تئوری و در ارتباط با شرائط عام و تحليل شرائط خاص میاين تج
خالصه، اين عمل است که باالخره . نمای نوين عمل باشد ی يک تئوری نوين و راه سرچشمه
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بندی  اما به هر حال ما ناچاريم عمل خود را با جمع. کند صحت يا سقم تئوری ما را تائيد می
 .ربيات پيشين آغاز کنيمها و تج تئوری

  
قبل از آن که اين مسئله را خاتمه دهيم، خوب است در مورد استدالل کسانی که برای 

ی نسبتاً طوالنی  ی شرائط عينی يک مرحله جانبه آوردن تئوری انقالب و شناخت همه دست به
ی  ای که خصلت اساسی آن آموزش تئوريک و مبارزه گيرند، مرحله را درنظر می

هائی چون لنين داريم و البته منظور  گويند که ما احتياج به تئوريسين ولوژيک است و میايدئ
ی طوالنی و فعال پرورده شده بلکه کسی  ها از لنين، کسی نيست که در جريان يک مبارزه آن

 :المعارفی وسيع باشد، يک نکته را گوشزد کنيم است که دارای دانش تئوريک دائره
  

المللی قرن اخير اساساً با سه نوع  ات انقالبی و نهضت کمونيستی بينما در تاريخ تجربي
اگر توالی تاريخ اين تجربيات را . ايدئولوژيک، اقتصادی و سياسی: رو هستيم مبارزه روبه

ی تئوريک و  بينيم که چگونه به نحو روزافزونی از نقش مبارزه در نظر بگيريم، نيک می
. ی انقالبی سيطره يافته ازپيش بر کل مبارزه اسی بيشی سي اقتصادی کاسته شده و مبارزه

شدن اهميت تئوری را در مقايسه با  کافی است نگاهی به اسناد جنبش کمونيستی بيافکنيم تا کم
. دورينگ، چه بايد کرد، دمکراسی نوين و غيره کاپيتال، آنتی: ی سياسی عملی دريابيم مبارزه

امروز که اساساً در کشورهای زيرسلطه جريان  المللی خالصه ما در جنبش کمونيستی بين
رو  دورينگ يا ماترياليسم و امپريوکريتيسم روبه دارد کمتر با آثار تئوريکی نظير کاپيتال، آنتی

المللی  نظر تئوری ناب، جنبش کمونيستی بين آيا اين امر مبين آن نيست که از نقطه. شويم می
روست، نه فرصت و نه نياز آن را دارد که  هطور کلی با عمل مستقيم انقالبی روب که به

رساند که ما بيش از هر وقت ديگر به پراتيسين احتياج داريم تا  کارپردازد؟ آيا اين امر نمی به
 )۱۱(به تئوريسين؟ 

  
ی انقالبی را در  ی مبارزه هر گاه پروسه. ی اقتصادی نيز چنين است و اما در مورد مبارزه

ی  شويم که مبارزه يت کسب کرده در نظر بگيريم، متوجه میهر يک از کشورهائی که اهم
ی تفوق روزافزون  اين امر نيز نتيجه. دهد ازپيش اهميت خود را از دست می اقتصادی بيش

ترين وسائل در تحت شرائط  کننده ی تسلط دشمن طبقاتی با سرکوب سياست بر اقتصاد، نتيجه
ی اين امر است که تسلط  ستی و خالصه نتيجهی تسلط جهانی امپريالي اختناق و ترور، نتيجه

ی انقالب در  در حقيقت رشد پروسه. گذراند جهانی امپرياليستی دوران احتضار خود را می
ی حاد چگونه بايد  ی تصرف قدرت سياسی را، مسئله مقياس جهانی از يک طرف مسئله

خالصه عمل مستقيم  شکست را و توان درهم ی امپرياليستی را چگونه می انقالب کرد و سلطه
ی انقالب در  ازپيش در دستور روز قرار داده و از طرف ديگر همين پروسه انقالبی را بيش

اينک محتوای . ی يک نوع تدارک تئوريک برای انقالب کنونی است مقياس جهانی به منزله
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حال آن که آن چه بايد روشن شود و فقط از طريق عمل . ازپيش روشن است انقالب بيش
شود، اشکال خاصی است که اين محتوی در شرائط خاص  يم انقالبی است که روشن میمستق

ی انقالب، تعيين اهداف انقالب شناخت  ی برنامه دشواری کار نه در تهيه. گيرد به خود می
کارگرفته  نيروهای انقالب و ضدانقالب بلکه در تعيين طرق و وسائلی قرار دارد که بايد به

 .ه پيروزی برسانندشوند تا انقالب را ب
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 حزب و چريک، امر سياسی و امر نظامی

  
  

. کرديم ی حزب و چريک، امر سياسی و نظامی، رد می ما نظريات دبره را در مورد رابطه
ی حزب کمونيست در جنگ  کننده از يک طرف ما با تاکيد مائو و جياپ در نقش رهبری

آهنگ  گفت که پيش مواجه بوديم و از طرف ديگر رژی دبره به ما می ای ی توده مسلحانه
ی حزب است و چريک، خود  لنينيست نيست، نيروی چريکی نطفه -لزوماً حزب مارکسيست 

ما از اين تضاد اين نتيجه را گرفتيم که پس تز دبره انحراف از اصول اساسی . حزب است
نشان داديم که چنين نيست و ديديم که مسئله بر اما در سطور قبلی . لنينيسم است -مارکسيسم 

لنينيست نيست بلکه بر سر اشکالی از سازمان و  -آهنگ مارکسيست  سر انکار نقش پيش
آهنگ را انجام داده  تواند وظائف پيش آهنگ با توسل به آن می عمل انقالبی است که تنها پيش

وين و عمل نوين چيست؟ و چرا اين اما اين سازمان ن. آهنگ واقعی خلق مبدل گردد و به پيش
اند؟ قبل از هر چيز بايد توجه داشت که تز دبره  اشکال نوين سازمان و عمل ضروری شده

ی امپرياليستی عمدتاً ماشين سرکوب  اساساً بر اين واقعيت متکی است که عامل بقاء سلطه
بقاء اين سلطه، های ا نظامی و قهرآميز است و همچنين بر اين واقعيت متکی است که شيوه

دبره معتقد . اند اند بلکه ناممکن ساخته اهميت کرده ی رفرميستی را نه تنها بی هرگونه مبارزه
ی انقالبی  ی اصلی مبارزه است که رشد جنبش انقالبی به آن مرحله رسيده است که حلقه

شکستن ستون  ی درهم ی تصرف قدرت سياسی، مسئله کنونی را در آمريکای التين مسئله
امروز در آمريکای : "گويد بنابراين می. ی امپرياليستی يعنی ارتش تشکيل دهد فقرات سلطه
گير و دقيق  مشی نظامی پی اش مبين يک خط مشی سياسی را که به موجب نتائج التين هر خط

ای که مدعی انقالبی بودن است بايد يک پاسخ  مشی هر خط. توان انقالبی دانست نباشد، نمی
داری را سرنگون کرد؟ به  توان دولت سرمايه چگونه می: به اين سئوال بدهدعينی و مشخص 

های  توان ستون فقرات آن يعنی ارتش را که پيوسته توسط ميسيون عبارت ديگر چگونه می
ترتيب اگر کسی اين مسئله را به  بدين" شکست؟ شود، درهم نظامی آمريکای شمالی تقويت می
ی  هد و از حل آن طفره رود هر چند در حرف لزوم مبارزهنحوی جدی در برابر خود قرار ند
 .مسلحانه را بپذيرد، انقالبی نيست

  
تزی که بايد بيش از هر وقت مورد توجه . شود در اين جا است که تز اساسی دبره مطرح می

ی مسلحانه را آغاز کند  راه انقالب کدام است؟ آيا اين حزب است که بايد مبارزه: ما قرار گيرد
ازپيش  اش، در جريان بيش ی مسلحانه است که در جريان گسترش و تکامل خود مبارزه يا

ها  ی انقالبی توده ی مبارزه جانبه آفريند که قادر به رهبری همه اش ارگانی می ای شدن توده
ی مسلحانه آماده کند يا شرائط  است؟ آيا اين حزب است که بايد شرائط ذهنی را برای مبارزه



53 

 

ی مسلحانه به وجود خواهد آمد؟ کوشش بايد مصروف ايجاد يا تقويت  مبارزه ذهنی در خود
در تاريخ مارکسيسم بدين : "گويد ی مسلحانه؟ دبره می حزب گردد يا تدارک عملی مبارزه
پاسخی چنان ثابت و تغييرناپذير که صرفاً سئوال آن . اند سئواالت پاسخی استانداردشده داده

آن پاسخ اين است که نخست حزب . گذاری جلوه خواهد کرد دعتبدين شکل در نظر بسياری ب
تنها حزب . ای است ی ارتش توده کننده ی رهبری زيرا حزب، خالق و هسته. بايد تقويت شود

مشی  ی ضامن يک خط ای واقعی باشد و به منزله تواند خالق يک ارتش توده ی کارگر می طبقه
 ."را به نفع کارگران به دست آورد سياسی که بر بنياد علمی قرار دارد و قدرت

  
ی مسلحانه را  ای، لزوم مبارزه ای و به عنوان وسيله اين جواب کسانی است که در مرحله

ی مسلحانه را مورد ترديد قرار  ها که لزوم مبارزه البته نه حنای رفرميست. پذيرند می
اما استدالل کسانی . استها دارای ضرورتی مبرم  دهند، ديگر رنگی دارد و نه پاسخ به آن می

ای  ی مسلحانه، تقدم کار سياسی بر کار نظامی، بر چه پايه که معتقد به تقدم حزب بر مبارزه
 .دهد ها را در دو قسمت ارائه می استوار است؟ دبره استدالل آن

  
ی اجتماعی امر مهم نابودکردن ارتش  برای دگرگون کردن شالوده. ناپذيری نظری انعطاف"

سياسی، (قدرت دولت روبناهای خاص خود را دارد . ه تسخير قدرت دولت استنيست بلک
. ... اش اشتباه گرفته شود کننده که نبايد با ابزار سرکوب) قضائی، حقوقی، تأسيساتی و غيره

ی کارگر است که اين جنگ سياسی و  ها طبقه آهنگ آن بر نمايندگان طبقات استثمارشده و پيش
اما يک طبقه به . آن، جنگ داخلی انقالبی را به انجام برسانند ی از جمله شکل مسلحانه

پرولتاريا به . ی يک دستگاه نظامی شود نه به وسيله ی يک حزب سياسی نمايندگی می وسيله
لنينيسم  -اش يعنی مارکسيسم  شود که مبين ايدئولوژی طبقه ی آن حزب نمايندگی می وسيله
 .ز منافع طبقاتی پرولتاريا دفاع کندتواند ا تنها رهبری اين حزب می. باشد

ی اجتماعی است، ضروری  تا آن جا که آن چه مطرح است دخالت در تعويض کل شالوده
سياسی، (اش در تمام سطوح آن  های گی است که معرفتی علمی بر جامعه با تمامی پيچيده

ط اين شر. و توسعه و تکامل آن وجود داشته باشد) ايدئولوژيک، اقتصادی و غيره
ی نظامی که تنها يکی از  و مبارزه. (ی وسيع در تمام سطوح است رساندن يک مبارزه انجام به

ای بر  ی يک دخالت جامع در تمام سطوح از جانب نيروهای توده تنها در زمينه) سطوح است
تنها حزب کارگران بر اساس يک فهم و درک . ی بورژوازی دارای معنی است عليه جامعه

تواند شعارها را، اهداف  ی اجتماعی و شرائط و اوضاع و احوال موجود می علمی از شالوده
ی محتوی  کننده خالصه حزب تعيين. را و اتحادهائی را که در مواقعی الزم است، تعيين کند
 ."ای صرفاً يک وسيله است سياسی و هدفی است که بايد تعقيب شود و ارتش توده
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ی  ی که دشواری قضيه، نه نظری بلکه عملی و مسئلهکه نشان داديم درست در زمان چنان هم
باشد و خالصه موقعی که کنه  حادی که مطرح است، نه شناخت جامعه بلکه تغيير آن می

مطلب در پيداکردن آن اشکال از عمل و سازمان قرار دارد که بايد بدان وسيله دست به 
ی يک اشتباه اساسی در درک  دهنده انآيا اين نش. شويم رو می ها روبه انقالب زد، ما با اين گفته

که حزب سياسی، به عنوان شکل خاصی از سازمان، خود  تفاوت فرم و محتوی، درک اين
ترين عامل  کننده، عمده باشد؟ درست در زمانی که ارتش سرکوب نيز يک وسيله است، نمی

ی  ئيم مسئلهنشينی سياسی نيست که بگو ی امپرياليستی است آيا اين يک نوع عقب بقاء سلطه
 )۱۲(عمده نابود کردن ارتش نيست بلکه تسخير قدرت دولت است؟ 

  
در شرائطی که دقيقاً بايد مشخص کرد که کدام شکل از عمل و سازمان را بايد برای مبارزه 

ی عمل، يک نوع رفرميسم نيست؟ البته درست است  برگزيد، آيا گريز از تعريف شکل عمده
ولی در شرائط امروزی، شرط اساسی و ضروری " لت استامر مهم تسخير قدرت دو"که 

ی دولت امپرياليستی و نابودکردن  کننده تسخير قدرت دولت، مقابله با ارتش و قدرت سرکوب
ی مسلحانه شکلی از اشکال پرتنوع مبارزه است که در  مسئله اين نيست که مبارزه. آن است

ی  بلکه مسئله اين است که مبارزهشود،  های خاصی ضروری می شرائط خاصی و با آمادگی
دهد و تنها  جانبه را تشکيل می ی همه ی آن مبارزه مسلحانه آن شکل از مبارزه است که زمينه

مسئله اين . افتد در اين زمينه است که اشکال ديگر و پرتنوع مبارزه ضروری و سودمند می
بگذاريم حزب، ارگانی که اش را  ی طبقاتی پرولتاريا يا اگر اسم است که آن ارگان مبارزه

ها  ی توده جانبه ی همه آهنگ خلق باشد، ارگانی که واقعاً قادر به رهبری مبارزه واقعاً پيش
 .تواند به وجود آيد ی مسلحانه می باشد، تنها در خود مبارزه

  
پيشرو = لنينيست  -ی متافيزيکی که در آن حزب مارکسيست  هيچ نوع معادله: "گويد دبره می

 -در اين جا مسئله بر سر انکار محتوی يک حزب پيشرو مارکسيست ". جود نداردباشد و
ی حزب  ترتيب معادله لنينيست نيست بلکه بر سر شکل خاصی از عمل و سازمان است و بدين

پيشرو که در يک طرف محتوی مطرح است طرف ديگر شکل و = لنينيست  -مارکسيست 
تنها . ی اليتغير و دائمی خی است نه يک معادلهی کنکرت و تاري صورت، لزوماً يک معادله

. در شرائط خاص تاريخی است که برای يک محتوی اشکال خاصی ضروری هستند
 –ی معين  ای بين يک وظيفه های ديالکتيکی گی صرفاً ارتباطات و همبسته"ترتيب  بدين

 -شکل خاصی از سازمان، سازمان حزب مارکسيست  -ی يک پيشرو در تاريخ  وظيفه
احزاب . اند ها از تاريخ پيشين ناشی شده و بدان وابسته گی بسته هم اين به. لنينيست، وجود دارد

 . ..."اند های ديالکتيک زمينی گيری در اين جا، در روی زمين وجود دارند و تابع سخت
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تکيه ای که با  ناپذيری تاريخی انعطاف: رسد ناپذيری تاريخی می در اين جا دبره به رد انعطاف
ناپذيری نظری را  ای و نقش رهبری يک حزب سياسی، انعطاف بر تجربيات جنگ توده

ای، به  های توده اش بر تجربيات جنگ رغم تکيه ناپذيری علی کل اين انعطاف. کند توجيه می
اين جدائی در آغاز يک جدائی . شود يک جدائی ميان کار سياسی و کار نظامی منجر می

ی مسلحانه و  تواند مبارزه د بر اين است که تنها يک حزب پيشرو میيعنی معتق. زمانی است
ی مسلحانه، بلکه در  ای را رهبری کند و اين حزب پيشرو نه در خود مبارزه جنگ توده

اشکال ديگر مبارزه که عمدتاً سياسی و يا اقتصادی و يا ايدئولوژيک هستند، به وجود خواهد 
های  های صرفاً صوری در تجربيات جنگ رشته پديده ی اينان بر يک در حقيقت تکيه. آمد

ها و عمل انقالبی، ميان کار سياسی و کار نظامی يک جدائی واهی به  ای، نه تنها ميان آن توده
چه . شود ای نيز می آورد، بلکه موجب استنتاجات غلط از خود تجربيات جنگ توده وجود می

ی صرفاً سياسی و اقتصادی به احزاب  بارزهآميز، نه م ی مسالمت ای، نه مبارزه شرائط ويژه
دهد که به پيشرو واقعی مبدل شوند و قادر به رهبری جنگ  کمونيست چين و ويتنام اجازه می

رشته اشکال عمل خاص، که  دهد چسبيدن به يک رژی دبره به خوبی نشان می. ای شوند توده
تاکتيکی بين کار سياسی و ها را مردود شناخته، چگونه يک جدائی  تاريخ شرائط کنکرت آن

کردن مقدمات جنگ و خود جنگ را به يک جدائی استراتژيک مبدل  نظامی، بين فراهم
 .کند می
  

: دهد و جواب می" آيد؟ پيشرو تاريخی به چه شکلی به وجود می: "کند رژی دبره سئوال می
. چه هست هر چه هست وابسته است به هر چه بود و هر چه خواهد بود وابسته است به هر"

دادن به آن  برای پاسخ. ای است تاريخی که امروز وجود دارند، مسئله چنان ی احزاب آن مسئله
در اين جا دبره با ديدی ديالکتيکی و کنکرت به شرائط تولد و رشد ." به گذشته بايد نگريست

ای چون  که اصالً مسئله آن دهد که چگونه بدون کند و نشان می احزاب چين و ويتنام اشاره می
زودی خود را به احزاب پيشرو  مطرح شود، اين احزاب به" انقالب با حزب يا بدون حزب"

ها درست  دهد که آن سازند و جالب اين نکته است که تاريخ اين احزاب هم نشان می مبدل می
ی واقعی و درگير با کسب قدرت سياسی، توانستند خود را به احزاب  در بطن يک مبارزه

 .ازندپيشرو مبدل س
  
ی  اش، طبقه يا اتحادی از طبقات که نماينده يک حزب توسط شرائط توليد، گسترش و تکامل"

که چه  به منظور کشف اين. شود آن است و محيط اجتماعی که در آن تکامل يافته مشخص می
دهند، همان  ای کاربرد فرمول سنتی را بر مناسبات حزب و چريک اجازه می شرائط تاريخی

 .چين و ويتنام: يادبياوريم ا بهها ر مثال
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اين، نه . ی استقرار قدرت انقالبی درگير بودند احزاب چين و ويتنام از همان آغاز با مسئله. 1
ی  ی عملی بود و خيلی زود خود را به شکل يک تجربه ی نظری بلکه يک حلقه يک حلقه

که  هنگامی. ولد شدمت ۱۹۲۱حزب کمونيست چين در . گر ساخت انگيز جلوه بار و غم زيان
از همان آغاز کمک مستقيم از . برتری و تفوق پيدا کرده بود... انقالب بورژوائی سون ياتسن 

. ميسيون شوروی منجمله مشاوران نظامی به رياست ژوزف و بعد برودين دريافت کرد
" وامپوا"برودين به محض ورودش آموزش افسران کمونيست چين را در آکادمی نظامی 

گفت،  ۱۹۳۸که مائو در سال  زودی به حزب کمونيست اجازه داد، چنان داد که بهسازمان 
ی  سه سال بعد از آن که سازمان يافت تجربه". اهميت مسائل و امور نظامی را بازشناسد"

، قيام شهری و اعتصاب کانتون را )۱۹۲۴ - ۱۹۲۷(بار اولين جنگ داخلی انقالبی  مصيبت
حزب اين تجربه را جذب کرد و به . به عهده گرفت، متحمل شد ای کننده که در آن نقش رهبری

رهبری مائوتسه تونگ آن را به يک فهم انتقاد از خود مبدل ساخت که منجر به اتخاذ يک 
ديد انترناسيونال سوم يعنی خروج به روستاها و  مشی متضاد شد حتی متعارض با صواب خط

 ".تانگ گسيختن از کومين
های دهقانی سازمان داد که به سرعت  به وجود آمد و فوراً قيام ۱۹۳۰حزب ويتنام در "

مشی  اش، خط ی عملی سرنگون شدند و در سال بعد به رهبری هوشی مين، در اولين برنامه
حزب ما : "جياپ نوشت". ای مسلحانه است ی توده تنها راه آزادی مبارزه: "خود را تغيير داد

از آغاز رهبری دهقانان را به . ام در اوج خود بودزمانی پديدار شد که جنبش انقالبی ويتن
ای کوتاه  پس در مرحله. ها را به قيام و استقرار قدرت شورائی دعوت کرد عهده گرفت و آن

 ".ی مسلحانه آگاهی يافت در مسائل مربوط به قدرت انقالبی و مبارزه
رو مبدل کردند و شان به احزابی پيش خالصه، اين احزاب خود را در چند سال پس از تاسيس

المللی ساخته و  مشی سياسی خاص خود که مستقل از نيروهای اجتماعی بين هر کدام با خط
 .پرداخته شده بود، عميقاً با مردم خود پيوند داشت

  
چون حزب بلشويک در  هم -المللی اين احزاب را  در جريان تکامل بعدی، تضادهای بين. 2

ی  مبارزه. ... ای بر ضد امپرياليسم خارجی قرار داد دهدر راس مقاومت تو -چندين سال قبل 
ی استقالل ملی  طبقاتی شکل يک جنگ ميهنی را به خود گرفت و استقرار سوسياليسم با اعاده

اين احزاب که جنگ مردم بر عليه خارجيان را . اين دو به هم پيوند خوردند. متناظر شد
. پيشوايان سرزمين پدری استحکام بخشيدند داران و کردند خود را به مثابه پرچم رهبری می

. ... 
  
جويان و بهترين  بخش، احزاب معينی را که بدواً از دانش شرائط همين جنگ آزادی. 3

شد، واداشت تا به روستاها خروج کنند و دست به جنگ  برگزيدگان کارگران ترکيب می
شاورزی و کشاورزان گاه با کارگران ک پس آن. چريکی بر عليه نيروهای اشغالی بزنند
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های دهقانی که  به ارتش) ويت مينه(بخش  ارتش سرخ و نيروهای آزادی. پا يکی شدند خرده
ی  ها در عمل به اتحاد طبقه آن. ی کارگر قرار داشت، مبدل شدند تحت رهبری حزب طبقه

 حزب کمونيست در اين مورد. دهقانی -اتحاد کارگری : ی پيشرو دست يافتند اکثريت و طبقه
طور مصنوعی  نه به. شان ی اين اتحاد بود و چنين بودند رهبران حاصل و نيروی محرکه

توسط يک کنگره گماشته شدند و نه به طريق سنتی انتخاب شدند بلکه در جنگ سهمگين که 
 . ... .ديده شدند کردند، آزموده و آب اش می ها به سوی پيروزی هدايت آن
  

بايد بگوئيم که مقتضيات و شرائط تاريخی به احزاب کمونيست که وارد جزئيات شويم  آن بدون
شرائط . اند که بدين طريق ريشه بگيرند و يا تکامل يابند آمريکای التين غالباً اجازه نداده

هر کدام . ها با طبقات استثمارشده آشکارا متفاوت است ها و پيوند آن ها و رشد آن تاسيس آن
ی  شان در تجربه که از بدو تاسيس ها در اين ه باشد اما آنممکن است تاريخ خاص خود را داشت

. اند اند، مشترک اند زندگی نکرده گرفتن قدرت به طريقی که احزاب چين و ويتنام داشته دست به
با قرارداشتن در کشورهائی که استقالل رسمی سياسی داشتند، امکان رهبری يک جنگ 

. يابند دهقانی دست -در نبودند که به اتحاد کارگری رو قا بخش ميهنی را نداشتند و ازاين آزادی
 .هائی که ناشی از شرائط تاريخی مشترک است ی محدوديت بسته هم ی به مجموعه

  
ی معينی از رهبری و احزاب است مطابق با مقتضيات و  ی طبيعی اين شرائط، شالوده نتيجه"

و روندی که در سراسر آمريکای  انقالب کوبا. اند شرائطی که در آن تولد يافته و رشد کرده
ی  ی مسلحانه يک مبارزه. اند اندازهای کهن را واژگون کرده التين به جريان انداخت چشم

شدن باشد دگرگونی سراسری عمليات  انقالبی هر جا که وجود داشته باشد يا در حال آماده
 ."کند زمان صلح را ايجاب می

  
چيست؟ اگر احزاب رويزيونيست و رفرميست، لنينيست  -ی انقالبيون مارکسيست  وظيفه

کنند، را به کنار بگذاريم چندين  ی مسلحانه را انکار می احزابی که اصوالً ضرورت مبارزه
کننده  ی مسلحانه را به عنوان راه تعيين اگر حزبی ضرورت مبارزه. شود راه مطرح می

ديگر . سی دگرگون کندپذيرفته، پس بايد سازمان زمان صلح خود را به نحوی عميق و اسا
های حزبی گرفته شود و نيروی  ای از فعاليت هيچ جای آن نيست که عمل مسلحانه، شاخه

چريکی تحت تابعيت يک نيروی سياسی قرار داده شود که جدا از مسائل نظامی و جنگی 
 .باشد

  
 جو را همان کادرهای سياسی نظامی است و اگر کادرهای جنگ -اگر عملی اساساً سياسی 

به هر . دهند اين امر در اساس بايد بر ساختمان رهبری و سازمان تاثير کند سابق تشکيل می
حال امر مهم آن است که نيروی چريکی نه در جهت اهداف رفرميستی و نه به عنوان 



58 

 

نظامی که اساس و محور مبارزه را  -ای از فعاليت حزبی بلکه به عنوان عمل سياسی  شاخه
اما در برابر نيروهای انقالبی که در برابر حزبی قرار دارند که . شود دهد، گرفته تشکيل می

رهبری رفرميستی دارد چه راهی مطرح است؟ آيا بايد کوشش خود را صرف ايجاد حزبی 
ی غيرمسلحانه خود  که در جريان يک مبارزه) به عنوان شکل خاص از سازمان و عمل(کنند 

يست و رفرميست را منفرد کند و شرائط را برای را به پيشرو تبديل کند و احزاب رويزيون
ی مسلحانه انجام  که خود اين امور را بايد در طی مبارزه ی مسلحانه فراهم نمايد يا اين مبارزه

دهد که چگونه درک نادرست از شرائط جديد، از شرائطی که  داد؟ رژی دبره نشان می
ايدئولوژيک را از اهميت انداخته، از  آميز يا صرفاً سياسی و صرفاً  ی مسالمت هرگونه مبارزه

های  رشته تاکتيک ها ندارند اتخاذ يک گونه پيوند عميقی با توده شرائطی که احزاب سياسی هيچ
ی مسلحانه  کند و امر مبارزه در حقيقت رفرميستی چگونه به استراتژی انقالبی خدشه وارد می

 .اندازد ی فراموشی می را به ورطه
  
يک سازمان نوين انقالبی بر صحنه پديدار : کی که بسی تکرار شدهاينک چرخش کالسي"

وجوی وجود قانونی و سپس شرکت در زندگی عادی برای مدت زمان  در جست. شود می
ی مسلحانه را  گاه شرائط مبارزه بزند و آن هم که استحکام يابد و نامی به آن معينی است، برای

ی  ادی زندگی سياسی عمومی که صحنهاما شاهد باش که در جريان ع. فراهم آورد
 ." ...شود ی آن بلعيده می گردد و به وسيله شود، مستحيل می های عادی آن می فعاليت

  
ها به  نخست برای چند ماه و سپس برای سال. شود ی مسلحانه ناپديد می اندازهای مبارزه چشم"

ش روزافزون وجود دارد که گذرد و يک گراي اش می زمان با تحوالت و تبدالت. افتد تاخير می
کننده به مقدسات، نوعی ماجراجوئی، يا  ی نفس، توهين گشايش عمليات جنگی را وسوسه

ای  مبارزين بايد درک کنند که دست به مبارزه زدن در لحظه. ... هميشه پيش از وقت بنگرند
د و کن اش تحريک می کند، در کار قانونی بودن خاص، اتحاد مقدس سازمان را نابود می

به . خالصه، سازمان سياسی خود هدف شده است. شود اش می محرک سرکوبی رهبران
ی مسلحانه دست نخواهد زد چرا که نخست بايد صبر کرد تا خودش را به عنوان  مبارزه

تواند تصديق موضع پيشرو خود را جز از  پيشرو استوار سازد حتی اگر چه در واقعيت نمی
ی انقالبی را  رو اين دور باطل مبارزه از اين. ر داشته باشدی مسلحانه انتظا طريق مبارزه

های  فايده است که جريان مخالفی در قلب سازمان در نتيجه بی. ها به ستوه آورده است سال
 ."شود طلبی از ميان نرفته هيچ، شديدتر هم می عفونت فرصت. سياسی ايجاد شود

  
ای  شده پيشرو کامالً تعريف  مسلحانه هيچ ی بدون مبارزه"گويد در شرائطی که  رژی دبره می

لنينيسم،  -لفظی به انقالب و مارکسيسم   گی ديگر وقت آن گذشته که ما با وابسته" وجود ندارد
های ايدئولوژيک  ها و منابع بر سر جبهه بايد از تقسيم نيروها و کوشش. انقالبيون را بشناسيم
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طلب  انقالبی بتواند تنها با يک ديد قيام محض يا سياسی محض برحذربود تا آن جا که جنبش
سياست . نظامی شود -دهی سياسی  ها بايد مصروف تمرکز و سازمان کوشش. فعال شود

منابع سياسی بايد صرف . انقالبی اگر بناست که رها نشود بايد از سياست محض جدا شود
 )۴." (*ر رودسازمانی شود که هم سياسی و هم نظامی است و از حد مجادالت موجود فرات

  
کردن راه ديگری که  ها، با عرضه در سطح توده: جريان مخالف بايد در پايه ايجاد شود"پس، 

در غالب . های سياسی موجود تغيير خواهند يافت گاه، رهبری تنها آن. هاست در وسع آن
بارش، از سطح مجالس  کشورهای آمريکای التين روند درآوردن انقالب از وضع فالکت

ی مسلحانه شروع شده و  تواند آغاز گردد که مبارزه وهای آکادميک، تنها هنگامی میوگ گفت
به زبان فلسفی، پرابلماتيک معينی پس از انقالب کوبا از ميان رفته . يا بخواهد شروع شود

های ممکن است و  يعنی طريق خاصی در طرح مسائل که حاکم بر معنای تمام پاسخ. است
ها، يا احزاب  بندی اين دسته. ها هستند که بايد عوض شوند ود سئوالها، بلکه خ اين نه پاسخ

کنند که بورژوازی تحميل کرده است  در درون پرابلماتيکی عمل می" لنينيست -مارکسيست "
در . اند مساعی کرده کردن آن، در استقرار استوارتر آن تشريک ها به جای دگرگون و آن

. اند طلبانه شده دست پرابلماتيک فرصت ريک جرم و هماند و ش باتالق مسائل مردود فرورفته
های انتخاباتی، مانورهای سنديکائی،  های چپ، جبهه ی سازمان جدال بر سر تقدم يا حفظ اداره

بازی ناميده  اين است آن چه به سادگی سياست. چينی بر عليه اعضاء خود درگير است توطئه
 ."تمام معنی کلمه عوض کرد برای فرار از آن بايد زمينه را به. شده است

  
پافشاری اصلی بايد بر گسترش جنگ چريکی به عمل آيد و نه "بنابراين در شرائط کنونی، 

آميز امروز، فعاليت سياسی  فعاليت شورش". تقويت احزاب موجود و يا ايجاد احزابی نوين
 :ی کوبا نشان داد که تجربه. درجه اول است

ديگر جدا نيستند بلکه يک کل ارگانيک  امر نظامی از يکتحت شرائط معينی امر سياسی و "
. ی آن ارتش چريکی است ای مرکب است، که هسته دهند که از ارتش توده را تشکيل می

ی  نيروی چريکی نطفه. تواند خود به شکل کانون چريکی وجود داشته باشد حزب پيشرو می
 ."حزب است

  
گيری کنيم  که نتيجه دهد؟ قبل از آن ئی به ما میها توان آموخت؟ چه درس از اين تجربه چه می

 .اند مورد مالحظه قرار دهيم ای از انتقادات را که بر اين تز وارد کرده خوب است پاره
  

ی حزب است، بر اين فرض مبتنی  اين تئوری که نيروی مسلح نطفه: "گويد کلی سيلوا می
دادن  مبنای حزبی به سازمان اند و وقت آن نيست که بر يک است که تمام شرائط فراهم

 ."دادن دير نيست گاه برای سازمان که هيچ"بر خالف اين، لنين گفت ". بپردازيم
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گويد شرائط الزم برای آغاز عمل مسلحانه  اند بلکه می گويد که تمام شرائط فراهم دبره نمی

د خواهد ای شدن عمل مسلحانه در طی عمل رش وجود دارد و شرائط کافی برای بسط و توده
ی ايجاد آن  دادن يا ندادن مطرح نيست بلکه مسئله ی سازمان ثانياً در اين جا مسئله. کرد

دهد که  ی کلی سيلوا نشان می گفته. ی تاريخی پيشرو است سازمانی است که مناسب وظيفه
 :گويد المثل می نظريات دبره را درست نفهميده؛ فی

های  ها پر از سازمان بينيم که اکثر آن اه کنيم، میاگر دقيقاً به کشورهای آمريکای التين نگ"
آورد اما اگر  اند با اختالفات ثانوی که به تنهائی نيازهای يک حزب را برنمی انقالبی کوچک

 ."متحد شوند چنين حزبی را تشکيل خواهند داد
  

ای را  جهتواند چنين نتي می" اتحاد قبل از عمل"تنها درک محدودی از سازمان، تنها اعتقاد به 
نکته در اين جاست که درست اين عمل انقالبی، عمل مسلحانه است که شرائط را . بارآورد به

 .کند می های کوچک فراهم برای اتحاد واقعی و ثمربخش اين سازمان
  

به دالئل اصولی و فوری : "کند ی اتحاد نيروهای انقالبی را نگاه می ببينيم دبره چگونه مسئله
يابنده را دنبال کرده  مشی تعالی جو خط هر جا که جنگ. يک ضرورت استی مسلحانه  جبهه

ها به سوی ميدان  اند، آن ای به اضطرار پاسخ مساعد داده است، هر جا که نيروهای توده
نمايد که  چنين می. اند در جاهای ديگر پراکنده و ضعيف گشته. اند سپار شده مغناطيسی اتحاد ره

ی مسلحانه و ناظر بر  دادن عملی مبارزه ها را، بر سازمان شوقايع، نياز به تمرکز کوش
 ."دهند لنينيستی را نشان می -تحصيل اتحاد بر اساس اصول مارکسيستی 

  
نيز به ... ی سازمان در مورد رفقای کوبائی، سيمون توره و  همين درک نادرست از مسئله

 ۲۶سازمان سياسی جنبش اين امر که در کوبا اتحادهائی صورت گرفت و . خورد چشم می
های ديگر، قبل از آغاز عمل  ژوئيه را تشکيل داد و نيز اتحادهائی ميان اين جنبش و سازمان

مسلحانه به وجود آورد و در نتيجه، اين يک سازمان سياسی بود که کانون چريکی را به 
 ...).، سيمون توره و "ی کوبا رژی دبره و تجربه("وجود آورد 

  
دادن عمل مسلحانه و خود  بره را که کانون چريکی نطفه حزب است، سازمانبه نظر من تز د

سازمان يا . کند تواند اتحادهای واقعی به وجود آورد، نقض نمی عمل مسلحانه است که می
نظامی بود  -ی سياسی  ای که مورد نظر رفقای کوبائی است عمالً يک سازمان يا جبهه جبهه

ی مسلحانه که  گاه مبارزه غاز قيام تشکيل شده بود و آنکه برای تدارک عمل مسلحانه و آ
مشی انقالبی ممکن ساخته و از جبهه، يک پيشرو  شروع شد بقاء جبهه را بر مبنای يک خط

رفتن و  کوه شايد حتی نظر دبره اين نباشد که مشتی مرد صرفاً با به. واقعی به وجود آورد



61 

 

خود دبره در آغاز . و آن را به پيروزی برسانند بيندازند راه توانند يک انقالب به جنگيدن می
ی  ی طالئی، افسانه تا سطح يک افسانه"دهد که نبايد انقالب کوبا را  اش هشدار می کتاب

شود،  زدنی چند برابر می هم به ها در چشم آيند و تعداد آن دوازده مردی که بر ساحل فرود می
انقالب کوبا را در نظر بگيريم و آن را  گی سطحی به قول دبره اگر درخشنده." پايين آورد

اما عناصر درونی و . تکرار نيست ی طالئی نگاه کنيم، بله انقالب کوبا قابل چون يک افسانه
گی آن چی؟ کوشش دبره بيشتر اين است که اين عناصر درونی و خطوط کلی راه  چگونه

. شود ا به پايان طی میکردن جزء به جزء مراحلی که از آغاز ت کوبا را نشان دهد نه مشخص
توجه او به کارهای الزم قبل از  ذکر يا عدم کننده و عدم ی دبره بر امر تعيين به نظر من تکيه
ی او بر عمل موتور کوچک که تازه  کننده و در جريان آن و نيز تکيه آغاز عمل تعيين

رآورد، نبايد ها را به حرکت د خواهد راه بيافتد و کلی کار دارد تا موتور بزرگ توده می
به . ها را رد کنيم های اساسی نظريات او غافل شويم و يا آن موجب اين شود که ما از جنبه

عنوان مثال اين امر که انقالب آمريکای التين يک جنگ بزرگ طوالنی و شامل برخورد 
 ترتيب ای خواهد داشت و بدين مستقيم با امپرياليسم خواهد بود، اين امر که جنگ خصلتی توده

از عمليات خيابانی گرفته تا (آمريکای التين شاهد تجديد حيات اشکال پيشين مبارزه 
توانيم از پيش  ترتيب ما نمی خواهد بود و يا آن که بدين) ها های پردامنه در ميان ارتش جنگ

اهميت خود " ازخود مسلحانه دفاع"يا " تبليغ مسلحانه"ادعا کنيم که اشکالی از مبارزه نظير 
: کلی سيلوا(که اشتباه است که شکل اساسی مبارزه را تعريف کنيم  اند يا اين ست دادهرا از د

دبره نه . توانند در برابر تز دبره قرار بگيرند وجه نمی هيچ ، به")اشتباهات تئوری کانون"
. ای بودن آن را و نه تنوع اشکال مبارزه را کند و نه توده خصلت طوالنی جنگ را انکار می

ها را  د در شرائط کنونی موتور کوچک برای آن که قادر شود موتور بزرگ تودهگوي او می
او قصد ندارد . درآورد، مجبور است با اشکال خاصی از مبارزه کار را آغاز کند حرکت به

ای پيش خواهد آمد صرفاً در يک قالب  ای را که در جريان جنگ توده تمام اشکال مبارزه
 )۱۳. (بگنجاند

  
توجه کنيم تا " تبليغ مسلحانه"و " ازخود مسلحانه دفاع"ی  بررسی او درباره کافی است به

در حقيقت انقالب کوبا از نظر عناصر . دريابيم که از آغاز، جنگ انقالبی را درنظردارد
ای را نشان دهد چه، شرائط ويژه و  تواند آغاز يک جنگ انقالبی توده درونی خود تنها می

های امن  آن صورت گرفت، به انقالب اجازه داد قبل از آن که پايگاه ای که انقالب در استثنائی
ها به نحو  ی نوينی گردند، قبل از آن که توده ی آغاز مرحله انقالبی کامالً شکل گرفته و نقطه

حال آن که . ای به وجود آيد، به پيروزی نهائی برسد وسيع در جنگ درگير شوند و ارتش توده
کننده، دخالت مستقيم امپرياليسم و عوامل ديگر به  ی سرکوبهشياری روزافزون نيروها

رسد که دبره  به نظر نمی. دهد که به سادگی پيروز شود ی مسلحانه اين امکان را نمی مبارزه
توان  بنابراين نمی. ای بايد طی کند  ی مسلحانه ی کوبا را کل راهی بداند که هر مبارزه تجربه
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آوردن پيروزی نهائی، عمل نظامی را تنها  دست کانون تا بهپيدايش "ی  گفت که وی از مرحله
های حمايت  همين که نيروی چريکی پا گرفت و توانست پايگاه". داند شکل کار سياسی می

ها،  گونه امکان برای آموزش سياسی توده وجودآورد يا مناطقی را آزاد کند همه انقالبی به
توان صدها  وقت می به قول دبره آن. ر استتصو تربيت کادرها، تبليغ سياسی و غيره قابل

ی بين امر سياسی و امر نظامی يکی از  رابطه. رانی ايراد کرد و شنيده نيز خواهد شد سخن
ی رژی  دهد و به نظر بسياری يکی از خطاهای عمده نکات اساسی کتاب دبره را تشکيل می

نظامی را بر امر سياسی به قول اينان رژی دبره امر . دبره درک نادرست اين رابطه است
ای که مدعی انقالبی  مشی هر خط"درک دبره از اين رابطه در اين گفته که . دارد مقدم می

توان دولت  چگونه می: بودن است بايد يک پاسخ عينی و مشخص به اين سئوال بدهد
توان ستون فقرات آن، يعنی ارتش  داری را سرنگون کرد؟ به عبارت ديگر چگونه می سرمايه

به نظر دبره از آن جا که جنبش انقالبی به آن . شود ، به خوبی روشن می"شکست؟ درهم... ا ر
ای از مفاهيم  دهد، پاره ی اصلی آن را جنگ مسلحانه تشکيل می مرحله رسيده است که حلقه

دهد که چگونه برخورد لنين  مثالً دبره نشان می. کند سياسی در مسائل نظامی انعکاس پيدا می
چه بايد کرد؟ و يک گام (خودی و حتی تروتسکيستی  داران اکومونيسم و جنبش خودبه با طرف

ای متشکل و باانضباط، در سطحی  بر سر يک سازمان انقالبی حرفه) به پيش، دو گام به پس
داران دفاع ازخودمسلحانه  داران پيشرو مسلح و طرف ديگر به شکل برخورد ميان طرف

طور که اکونوميسم نقش پيشرو حزب را انکار  همان: "گويد و میا. تواند انعکاس پيدا کند می
طور ارگانيک از نفوذ  ازخود نقش واحد مسلح را انکار می کند؛ واحدی که به کند، دفاع می

ای بدون انتخاب  خواهد يک حزب توده طور که رفرميسم می همان. غيرنظامی جدا است
ازخود هوای آن در سر  يده تشکيل دهد، دفاعد مبارزان پيشرو و يا يک سازمان منظم و تعليم

فراهم ... ای چريک  ی مسلحانه شرکت دهد و يک نيروی توده دارد که هر کس را در مبارزه
 ."آورد

  
ی امر نظامی و امر سياسی خوب است به بررسی دبره در مورد  شدن رابطه برای روشن

بايست  که تبليغ مسلحانه می انه و ايننظر دبره در مورد تبليغ مسلح. تبليغات مسلحانه بپردازيم
به دنبال و يا در حين عمل مستقيم نظامی عليه دشمن صورت گيرد و نه پيش از آن، مبتنی بر 

که  اين. گرفتن امر سياسی دانست کم توان آن را دست رشته مالحظات مشخص است که نمی يک
بر اين امر است که نبايد  داند ناظر دبره تبليغ مسلحانه را يک مفهوم سياسی وارداتی می
 -های سياسی و يا سياسی  رشته تاکتيک ماهيت سياسی جنبش يا کار ماهيتاً سياسی را با يک

ی چريکی  مبارزه: "گويد تبليغ مسلحانه مبتنی بر اين است که دبره می. نظامی اشتباه گرفت
قبل از . و يا نابود شودها باشد  های سياسی دارد يا بايد متکی بر حمايت توده ها و هدف انگيزه

ی مسلحانه کند بايد متقاعدشان کند که دالئل معتبری  ها را مستقيماً وارد مبارزه آن که توده
ها  ها را متقاعد کنيم، الزم است آن و برای آن که توده. ... ی چريکی هست برای وجود مبارزه
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های  بنابراين هسته. ی کردا خالصه بايد کار سياسی، کار توده. ... را مورد خطاب قرار دهيم
های مخفی و آشکار در  سلول. ... های تبليغاتی کوچک تقسيم خواهد شد جويان به دسته جنگ
تنها در . شود ی انقالب بارها و بارها توضيح داده می برنامه. شوند ها سازمان داده می دهکده

ی اطالعاتی  يک شبکه ی مستحکم، جبهه ها يک پشت پايان اين مرحله، که با حمايت فعال توده
توانند به  ها می شود، چريک ونقل، يک مرکز سربازگيری تامين می های حمل وسيع، سرويس

 ."عمل مستقيم عليه دشمن دست بزنند
  

ها و اهداف سياسی دارد؛ اين درست است که جلب  اين درست است که جنگ چريکی انگيزه
د و اين درست است که برای اين منظور ده ی حياتی جنگ را تشکيل می ها مسئله حمايت توده

که چگونه بايد اين کار را کرد و عمل نظامی حتماً بايد  بايد کار ماهيتاً سياسی شود، اما اين
رانی کرد و حتماً بايد قبل از عمل  موخر بر تبليغ سياسی باشد و حتماً بايد از آغاز سخن

آشکار سازمان داد، چيزی است  های مخفی و های ارتباطی و سلول رشته شبکه مسلحانه يک
ها و کار ماهيتاً سياسی يک ارتباط  که دقيقاً وابسته به شرائط است و اگر ميان اين تاکتيک

ايم و اين خطر پيش  ناگسستنی برقرار کنيم، هدف را با وسيله، محتوی را با شکل اشتباه کرده
برای عمل زمينه وجود امکان اتخاذ يک تاکتيک خاص چنين تعبير شود که  آيد که عدم می

گيرد به دليل  گويد اگر در ويتنام يا چين تبليغ مسلحانه در دستور روز قرار می دبره می. ندارد
 :شرائط خاصی است که در آن جا وجود دارد

  
گر است، مبلغين انقالبی  به دليل تراکم شديد نفوس روستائی و چون دشمن يک اشغال. 1

 ".ماهی در آب"آميزند چون توانند به سادگی با مردم در می
  
ها  ای، که قادر است آن اند و يا به ارتش توده های حمايت انقالبی وابسته مبلغين، به پايگاه. "2

ها واقعيت مرئی و ملموس  تر از همه، آن مهم. شان حمايت و يا محافظت کند های را در فعاليت
ای دارای يک محتوای  دهکدهها و مجامع  ميتينگ. گيرند های نظامی را گواه می پيروزی

، از نوعی که "کلمات قشنگ"ای تهی،  های برنامه خطابه. باشند پراگماتيک و جدی می
ها و  ترسند، در کار نيست بلکه درخواستی است مبنی بر پيوستن آن دهقانان به حق از آن می

 ."ی موجود يا حمايت از واحدهای جنگنده
  

 رند؟اما شرائط آمريکای التين از چه قرا
  
ای  کنند، در نواحی های چريکی هنگامی که برای اولين بار فعاليت خود را آغاز می کانون. "1

تواند مورد توجه قرار  نمی... واردی  کس، هيچ تازه هيچ. جمعيت قرار دارند بس پراکنده و کم
ها را در  دانند که کلمات زيبا غذا نخواهند شد و آن به خوبی می) دهقانان(ها  آن. ... نگيرد
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دهقانان فقير قبل از هر چيز به کسی که نيرومند است و . برابر بمباران محافظت نخواهد کرد
نظام . گويد، معتقدند نخست به کسی که نيروی انجام کاری را دارد که از آن سخن می

ارتش پاسدار . ها پيش استوار و پابرجا وجود داشته است از مدت. کننده زيرک است سرکوب
ی  دهنده اين حيثيت تشکيل. شان از حيثيتی برخوردارند هشياری به خاطر نيمه... ، روستائی

کند و  شان می دارد، ساکت ها را از حرکت بازمی ناراضی: شکل اصلی سرکوبی است
آرمان . کند که حتی با ديدن يک يونيفورم توهين را بپذيرند سرانجام مجبورشان می

که مجبور نشود آن را  اش را نمايش دهد به خاطر اين نواستعماری هنوز اين است که نيروی
به عبارت ديگر نيروی فيزيکی و ارتش ." ... اما نمايش آن عمالً کاربرد آن است. به کار برد

بايد نشان . توان با کلمات به مبارزه طلبيد ناپذيری را نمی شود و خدشه ناپذير تصور می خدشه
از طرف ديگر، چريک . ديگران ضدگلوله نيستداد که يک سرباز و يا يک پليس بيش از 

کارببرد تا آن را نشان داده باشد زيرا او چيزی ندارد که نشان دهد جز  بايد قدرت خود را به
او بايد قدرت خويش را نمايش دهد . اش را در استفاده از منابع محدود خود عزم خود و قدرت

زنی او  تر از هر چيز الف ز و بيشکند که نيروی دشمن قبل از هر چي و در عين حال ثابت
پليس و ... سال ترس و خفت در برابر  انبوه کهن -ناپذيری  ی خدشه برای نابودکردن ايده. است

گويد  که فيدل به ما می آن وقت چنان. هيچ چيز بهتر از نبرد نيست -پاسدار روستا 
ز عادت، به تمسخر ناپذيری از ميان خواهد رفت، به همان سرعتی که احترام ناشی ا خدشه

 ."شود مبدل می
  
اشغال و کنترل مناطق روستائی توسط نيروی ارتجاع يا مستقيماً توسط امپرياليسم که . "2

ها امروز بسی افزايش يافته، بايد يک گروه مبلغ را از هرگونه  بيداری و هشياری آن
پيشروان مردم با يک واحد مسلح و . بازدارد... که مورد توجه قرار نگيرد  اميدبستن به اين

ها  آن. اند نيروی اعزامی خارجی سروکار ندارند بلکه با يک تسلط محلی کامالً مستقر مواجه
ريزی و  توانند تنها خون که در آغاز می خود خارجی هستند و فاقد موضع اجتماعی، کسانی

 ."درد بر مردم عرضه کنند
  
تبليغات مسلحانه . يافته يا منظم سازمان منظم و باالخره عدم وجود نيروهای انقالبی نيمه. 3

ی  وسيله وجوی آن است که به شمارآيد، دقيقاً در جست حداقل اگر از لوازم نبرد به
. سياسی، واحدهای منظم سازمان دهد و يا واحدهای موجود را گسترش بخشد" سربازگيری"

اما عمالً . يغاتی برپاکنندهای تبل آورند و متينگ برند تا مردم را جمع ها يورش می پس به دهکده
شان خالص کنند؟  اند تا خود را از شر دشمنان طبقاتی ها چگونه ياری شده ساکنان اين دهکده

ی  حتی اگر دهقانان جوان به سائقه. در جريان اين عمليات، تسليحات کمی به دست آمده است
 "ها را مسلح کرد؟ ها ملحق شوند، با چه بايد آن اشتياق به چريک
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اند که اگر دامی برای نيروی تقويتی  سياری از رفقا از اين تجربيات چنين نتيجه گرفتهب"
گرفت، شور  ای بر ضد دشمن مستقر در اطراف صورت می شد و يا حمله گسترده می

کرد؛ درس سياسی  انگيخت؛ سربازهای جديدی را جلب می ای معين برمی تری در دهکده بيش
تر از همه، تسليحات را که اين همه برای  داد و مهم شينان مین تری به دهکده و اخالقی عميق

 ."نمود يک واحد چريکی الزم است، فراهم می
  

گرانه را بايد رد  های آشوب ها بدين معنی است که تبليغات مسلحانه يا فعاليت ی اين آيا همه
که يک واحد  بينيم آميز معينی بگيريم، می اگر مبنای قضاوت را تجربيات موفقيت: "کرد؟ نه

گيرد، در جريان  چه بعداً اساس يک حمايت استوار قرار می دادن آن منظور سازمان چريک به
را در پشت سر خود و يا در پشت خطوط خود اگر  -و يا حداقل کسی  -اش، چيزی  روی پيش

اما در چنين موردی اهميت فيزيکی نفوس غيرنظامی به . گذارد وجود داشته باشد، بر جای می
پس پايگاه . شود ی دشمن را دفع کنند، تضمين می ی نيروهای منظم که قادرند حمله يلهوس

برپاکردن شورش، انجام . ای ی دولت توده دادن خود به عنوان نطفه کند به سازمان شروع می
ای به  های منطقه ها و تبديل اداره تبليغات، کوشش در توضيح سازمان نوين بر توده

گاه تبليغات  آن. اند گردد، نبردهای آينده بدان وابسته ر يک امر بنيادی میای د های توده سازمان
 . ..."کنند ها تزريق می گيرد و اين پيام را در اذهان توده بخش نبرد را گواه می طبيعت آزادی

  
هائی  ای که چنين فعاليت توانيم بگوئيم که هيچ جنبش چريکی آمريکای التين به مرحله می"

به عبارت ديگر تبليغات مسلحانه به دنبال عمل . گردند، دست نيافته است میدستور روز 
ترين شکل  ی اصلی اين است که در شرائط موجود، مهم نکته. ... آيد و نه قبل از آن نظامی می

 . ..."آميز است تبليغ، عمل نظامی موفقيت
  

حبت بر سر اين ص. های سياسی جنبش نيست ها و هدف بينيم که صحبت بر سر انگيزه می
مسئله بر سر اين است که از طريق کدام اشکال عمل و . ای کرد يا نه نيست که بايد کار توده

بايد دقيقاً . ها را به مبارزه جلب کرد ها را مورد خطاب قرار داد و آن توان توده سازمان، می
سياسی داشته  تواند شکل صرفاً  توجه داشت که بسته به شرائط مختلف، کار ماهيتاً سياسی می

 .تواند صرفاً يک کار نظامی باشد نظامی باشد و يا حتی می -تواند کار سياسی  باشد، می
  
  
در آمريکای التين ما اطالعی نداريم و بنابراين قضاوت " پروچينی"های  در مورد گروه. ۴*

تواند  يک حرف رژی دبره به خوبی می. های رژی دبره ممکن نيست کامل در مورد حرف
ی صرفاً  که مبارزه گی عملی نه لفظی به انقالب است و اين ست باشد و آن لزوم در وابستهدر

رسد که رژی دبره از موضع  اما به نظر می. ايدئولوژيک و يا صرفا سياسی ناکافی است
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تاثير ) رغم تصور دبره نه تنها لفظی بلکه عملی است که علی(کوبا در جدال پکن و مسکو 
گی شديد اقتصادی کوبا به شوروی سرچشمه  ه در آغاز از وابستهموضعی ک. پذيرد می
گی تاکتيکی، شکل يک موضع ايدئولوژيک  رسد اين وابسته گرفت که متاسفانه به نظر می می

انعکاس " ای تعلق نداريم ما به هيچ فرقه: "ی فيدل خودگرفته که در اين جمله و سياسی را به
سر مسائل غلطی پيش آمده و اين چيز ديگری که اين يک چيزی است که شکاف بر . يافته

طلب  اما در اين جا ما با عناصر فرصت. شکاف لفظی و صرف منابع در اين راه ناکافی است
ای  بزنند و وجهه هم اند نامی برای خود به گی لفظی خود با موضع پکن خواسته که با وابسته

اند اما در عمل از هر گونه  کسب کنند و يا کسانی که با صداقت اين موضع را گرفته
 .گيری انقالبی به دورند، آشنائی داريم موضع
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 گيری نتيجه
  
  

کار بايد بکنيم؟ در برابر جنبش کمونيستی ايران چه راهی قرار دارد؟ جنبش کمونيستی  ما چه
ما مبدل سازد؟  ی ضدامپرياليستی خلق تواند خود را به پيشرو واقعی مبارزه چگونه می
فکری که اساساً در آن گرفتار است، بيرون  تواند خود را از گنداب محيط روشن چگونه می

 ها ارتباط عميق برقرار کند؟ بکشد و با توده
  

تواند يک پاسخ عينی، چه در نظر و چه در عمل، به اين سئوال  جنبش کمونيستی بايد و می
امپرياليستی را که عمدتاً متکی به نيروهای ی  ی جابرانه توان سلطه چگونه می: بدهد

" ی ثبات و امنيت جزيره"ی  توان افسانه ی مسلح است در هم شکست؟ چگونه می کننده سرکوب
گرفتن قدرت برای استثمارشدگان و  دست توان راه انقالب، راه به را رسوا کرد؟ چگونه می

ا را به ميدان مبارزه کشانيد؟ به نظر ما ه ها نشان داد و آن ديدگان و راه پيروزی را به توده ستم
خواهد به پيشرو واقعی مبدل شود و نه  تواند اين راه را پيدا کند و اگر می جنبش کمونيستی می

ی مسلحانه  اگر مبارزه. ها نشان دهد ها گردد، بايد در عمل اين راه را به توده رو توده دنباله
اه را جنبش نوين کمونيستی پذيرفته، پس تعلل تنها راه نجات خلق است، و به گمان ما اين ر

تجربيات انقالبی معاصر و تجربيات خود ما راه کلی استراتژی عام انقالب را . معنائی ندارد
آميز و نه با کار صرفاً  اند که نه با کار مسالمت اين تجربيات نشان داده. دهد به ما نشان می

مردم تبديل شد و شرائط را به اصطالح برای توان به پيشرو  سياسی و نه با کار مخفی، نمی
ی سياسی به ناچار بايد بر  در شرائط کنونی هر مبارزه. ای فراهم کرد ی مسلحانه توده مبارزه

تواند موتور  ی مسلحانه سازمان يابد و تنها موتور کوچک مسلح است که می اساس مبارزه
ر طی عمل مسلحانه به کمال شکل شرائط ذهنی انقالب د. ها را به حرکت درآورد بزرگ توده

ها دارد و قادر به برانگيختن و  خواهد گرفت، پيشرو واقعی، پيشروئی که پيوند عميق با توده
تواند  نظامی می -هدايت وسيع توده باشد، تنها در طی عمل مسلحانه، در جريان کار سياسی 

ها عرضه  سلح برای تودهريزی و دردی که عمليات پيشرو م بله، در آغاز، خون. به وجود آيد
گيری منفعل در ميان  اندازد، ممکن است يک موضع کند، تروری که رژيم به راه می می

اما همين که پيشرو مسلح . هائی که با عمليات چريکی از نزديک تماس دارند، ايجاد کند توده
ارد هائی چه سياسی، چه نظامی، چه مادی و چه معنوی به دشمن و پاگرفت و توانست ضربه

يابند که انقالب آغاز شده و  ها درمی آن. شود ها روشن می کند، راه مبارزه به تدريج برای توده
ها چندان  به قول دبره، کسب حمايت توده. گی دارد ها بسته رشد و پيروزی آن به حمايت آن

 .آسان نيست اما همين که به دست آمده و هر جا که به دست آمده، موجب شگفتی شده است
  
 :دارد ها چنين بيان می ی برخورد دهقانان را با چريک تجربه" چه گوارا"
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ی ارتش  کننده ی ما و برخوردهای اوليه که همراه بود با عمليات سرکوب بعد از تجمع دوباره"
ها نسبت به نيروهای ما سردی  باتيستا، ترس و وحشتی در ميان دهقانان به راه افتاده بود و آن

اگر . دادند ديدند بايد ما را لو می ها ما را می اگر آن: ی اصلی اين بود لهمسئ. دادند نشان می
افتاد چرا که عدالت  ها به خطر می فهميد جان آن ارتش حضور ما را از طريق ديگری می

 .کرد انقالبی سريع کار می
اطمينانی دهقان، که برای اجتناب از اين  طرفی و بی زدگی يا حداقل بی رغم وحشت علی
ازپيش جای پای خود را  را ترک کند، ارتش ما بيش" سيرا"داد که  اهی جدی ترجيح میدور

بودن مبارزه را  ها و طوالنی ناپذيری چريک کم همين که دهقانان شکست کم. ... کرد محکم می
 ."پيوستند دادند و به ارتش ما می العمل نشان می تری عکس دريافتند به نحو منطقی

  
درپی  های پی های ما، در اثر شکست ناق درازمدت حاکم بر زندگی تودهدر اثر سرکوب و اخت

ازپيش به اين  های ما نه تنها در روستا بلکه حتی در شهر، بيش های خلق ما، توده جنبش
سال ترس و  انبوه کهن"آن . اند که وضع موجود خود را تغييرناپذير بدانند گرايش پيداکرده

را به اعتقاد " توان کرد کاری نمی ر برابر اين قدرت د"در اين جا به نحوی جدی، " خفت
های عميق اعتقادات مذهبی، تسليم در برابر وضع موجود و  ريشه. ها مبدل کرده است توده

توکل به يک نيروی برتر، که در آغاز به علت ضعف بشر در برابر نيروهای طبيعت به 
. ازپيش تقويت شده است کم، بيشهای حا وجود آمده است، در اثر ضعف مردم در برابر قدرت

موجود را با   ی کننده توان عوض کرد و قدرت سرکوب دار را با حرف نمی اين اعتقادات ريشه
. توان با تبليغ سياسی صرف به مبارزه کشانيد ها را نمی توده. توان به مبارزه طلبيد کلمات نمی

. ه پيروزی محتوم متقاعد کردناپذيربودن خودشان، ب ها را به شکست توان آن اين طوری نمی
. تواند شکاف وارد آورد ها در برابر آن قرار دارند، تنها عمل مسلحانه می بستی که توده در بن

پيشرو مسلح بايد از خود قدرت . کننده را در عمل بايد نشان داد امکان نابودی قدرت سرکوب
ها به اين معنی است که توده  ينی ا آيا همه. ها را به قدرت خود متقاعد کند نشان دهد تا توده

در لحظاتی . دهد؟ نه، چنين نيست گيری از خود نشان نمی خود ديگر هيچ حرکت چشم خودی به
آيد و  آيند، برخوردهائی پيش می ها نيز به حرکت درمی شود، توده ی صبر لبريز می که کاسه

ردهای مسلحانه همراه ازپيش با برخو نيز در اثر شرائط اختناق و ترور، اين برخوردها بيش
کنند و سرکوب  هائی امکان وسعت پيدا نمی اما در اثر همين شرائط، چنين جنبش. شوند می
آميز وجود  کاری سياسی صرف يا مسالمت در شرائطی که امکان هرگونه ادامه. شوند می

نين ی چ گونه پيوندی ميان پيشرو و توده وجود ندارد، تاثير عمده ندارد، در شرائطی که هيچ
تواند از چنين  کاری که می های ادامه آن رشته. هائی سرکوب بيشتر مردم خواهد بود جنبش
تر اين  ی وسيع تواند در يک زمينه ی خلق نيرو بگيرد، که می هائی برای مبارزه جنبش
 .نظامی است -کاری سياسی  ديگر پيوند دهد، تنها يک ادامه ها را به هم جنبش
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هائی از کار مسلحانه در شرائط کنونی قابل  شود که چه شيوه میاينک اين مسئله مطرح 
شکستن نيروهای مسلح  که شرط پيروزی انقالب درهم اند؟ يک چيز مسلم است و آن اين اعمال

وجود  ای چگونه به اما ارتش توده. ای دارد ضدانقالبی است و اين امر نياز به يک ارتش توده
 آيد؟ می
  

آيد و  ی چريکی در روستا به وجود می ارتش خلق اساساً در مبارزهدر شرائط کنونی جامعه، 
ای  های توده در شرائط عدم وجود جنبش(های چريکی است  اين امر مستلزم ايجاد کانون

در اين جا منظور از . ها هدف شماره يک نيست وسيع، به ويژه در روستا، تسليح فوری توده
های مسلح غالباً  در روستا، در آغاز توسط دسته کانون چريکی فقط اين است که عمل مسلحانه

ی  اما چه تدارکات و شرائطی بقاء رشديابنده). شود آهنگان انقالبی آغاز می متشکل از پيش
کند؟ آيا گروهی مسلح با شروع عمليات در  های چريکی را تضمين می کانون يا کانون

ای گردد؟  حرک جنبش تودهتواند به تنهائی در جريان رشد خود م ای مناسب، می منطقه
تواند در  دهد که يک کانون چريکی نمی تجربيات جنگ چريکی در آمريکای التين نشان می

های شهری  ای عميق با جنبش که رابطه آن ی نظامی، بدون شرائط انفراد سياسی و محاصره
باشد که توانسته  آن که از طرف شهر به نحوی جدی حمايت شود، بدون آن داشته باشد، بدون

ها را به نحوی وسيع به خود جلب کرده باشد، دوام بياورد و دير يا زود توسط  افکار توده
ای از انقالبيون آمريکای  رو است که پاره از اين. ی دشمن از ميان خواهد رفت نيروهای ويژه

ی کوبا در اين  حتی تجربه. کنند ی مسلحانه در شهر می التين صحبت از دورگرفتن مبارزه
ها  کم گرفتن آن روش منتهی دبره به علت ناديده گرفتن و دست. چيزهائی آموختنی دارد مورد

کننده ضروری  ی تعيين هائی از مبارزه که به هر حال برای بقاء و دوام مبارزه و سازمان
 .کند و اين يکی از خطاهای دبره است ی کوبا نمی ی تجربه ی الزم را بر اين جنبه هستند، تکيه

  
اما آيا . ی مسلحانه در روستا بود کننده، مبارزه ی تعيين ت است که در کوبا مبارزهاين درس

گرفت چه نقشی در کل مبارزه داشت؟ آيا رژی دبره خود  مبارزاتی که در شهر صورت می
توانست بر عليه  اش را نمی پذيرد که باتيستا بيش از ده هزار نفر از پنجاه هزار نفر نيروی نمی

رد؟ چرا؟ آيا اين امر به دليل وجود اشکال ديگری از مبارزه در شهر نبود که فيدل به کار ب
گرفت؟ آيا حتی قبل از آن  ژوئيه صورت می ۲۶های ديگر و خود جنبش  ی سازمان وسيله به

ی مسلحانه در  ی راديوئی شوند چه شد که مبارزه که نيروهای شورشيان دارای فرستنده
که  يع را به ويژه در شهر برانگيزد؟ بگذريم از اينهای وس روستا توانست توجه توده

اگر نيروهای . دهنده را بازی کند تواند يک نقش سازمان وجه نمی هيچ ی راديوئی به فرستنده
های وسيع را برانگيزانند، خود را به عنوان تنها پيشرو واقعی  که توجه توده شورشی برای اين

نظامی برای  -هر برانگيزانند که اهميت سياسی هائی را در ش به مردم بشناسانند، و جنبش
مبارزه در روستا داشته باشد، الزم نديدند که يک فعاليت متشکل و طوالنی و دائمی از طريق 
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خودی و از  ی جريان خودبه اين امر در حقيقت عمالً به وسيله(های متشکل انجام دهند  سازمان
ژوئيه به هر حال انجام  ۲۶ری های ديگر مبارز و حتی جناح شه طريق عمل سازمان

مطرح " ها و تمام منابع به سيرا ها، تمام گلوله تمام تفنگ"ترتيب شعار  گرفت و بدين می
توان چنين نتيجه گرفت که پس در هر شرائطی جنبش چريکی نياز به کار  نمی) شد می

، چه در طی ی شهری ندارد، چه قبل از ايجاد کانون چريکی يافته ی متشکل و سازمان مسلحانه
گرفت  خودی صورت می طور خودبه چه در کوبا به در حقيقت آن. عمليات چريکی در روستا

های  خودی اين است که آن عملياتی که در شهر توسط سازمان در اين جا منظور از خودبه(
ای  مالحظه کننده، تاثير قابل گرفت و به هر حال در پيروزی راه تعيين مختلف صورت می

يعنی منظور از اين . گرفت کننده صورت نمی ک ارتباط آگاهانه با راه تعيينداشت، در ي
نظامی مشخص به  -ها دقيقاً اين نبود که از جنبش چريکی روستا يک حمايت سياسی  فعاليت

اما در جريان . نظامی صورت گيرد -، در اين جا بايد با يک کار متشکل سياسی )عمل آيد
های مبارز  کند، قبل از هر چيز گروه واه انعکاس وسيع پيدا میعمليات مسلحانه که خواه و ناخ

های متشکل  های کوچک به سازمان در جريان عمل مسلحانه، آيا گروه. شوند دچار انقالب می
های کمونيست در جريان اين عمل مسلحانه و بر مبنای  تبديل نخواهند شد؟ آيا اتحاد گروه

ها در جريان عمل  ها و اتحاد آن و آيا اين گروهمشی مسلحانه به وجود نخواهند آمد؟  خط
گرفتن قدرت را  دست ها بشناسانند، راه تغيير وضع و به توانند خود را به توده مسلحانه نمی

ها مبدل کنند؟ و آيا عمليات مسلحانه  آهنگ توده عمالً نشان دهند و تا حدودی خود را به پيش
نظامی شهر ندارد؟ و آيا اين  -به حمايت سياسی ی خود نياز  در روستا برای بقاء رشديابنده

 يافته؟ آيد، يا با کار سازمان می دست خودی به طور خودبه نظامی به -حمايت سياسی 
  

ی پرولتاريائی  ی درونی محکم با مبارزه رابطه"ها که به قول لنين  ای از آن ممکن است عده
ای ايجاد کنيد، حال آن  ک سازمان تودهخواهيد ي به ما بگويند که شما می" کنند را ستايش می

ها بايد ايجاد يک سازمان پرولتاريائی باشد که صفوف آن  لنينيست –که هدف ما مارکسيست 
دار  اگر ما بايد عهده"گفتند  ها به لنين می همين. عمدتاً از پرولتاريا تشکيل يافته باشد

ی طبقاتی  ر اين صورت جنبهساختن افشاگری واقعاً همگانی اعمال حکومت باشيم، د فراهم
 "جنبش ما به چه صورتی متظاهر خواهد شد؟

  
آهنگی در مبارزه و ترس و زبونی و  خواهند عدم توانائی خود را به پيش اينان در حقيقت می

به اين صورت که ما : "ها چنين جواب داد لنين به آن. عدم شهامت سياسی خود را توجيه کنند
سازيم، به اين  ی مردم فراهم می ها را برای عامه اين افشاگری ها هستيم که دمکرات سوسيال

آيد، همراه با روحی  ی مسائل که در امر تبليغات به ميان می صورت که همه
پوشی و اغماض نسبت به تحريفات عمدی و  گونه چشم دمکراتيک تشريح شده و هيچ سوسيال

جانبه از  ليغات سياسی همهغيرعمدی در مارکسيسم نخواهد شد، به اين صورت که اين تب
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ی يورش  ی حمله به حکومت به نام عموم مردم، همه طرف حزبی به عمل خواهد آمد که همه
ی  ی اقتصادی طبقه ی رهبری مبارزه انقالبی پرولتاريا را در عين حفظ استقالل سياسی و همه

يوسته قشرهای خودی وی با استثمارکنندگان را که پ کارگر و استفاده از آن تصادمات خودبه
نمايد، همه و همه را در يک واحد  جديدی از پرولتاريا را برپاداشته و به اردوی ما جلب می

 !"سازد اليتجزا متحد می
  

آهنگی  شرط نخست رهبری پرولتری و انقالبی در اين جنبش، پيش: و پاسخ ما اين است
اين ما هستيم که . شويم می آهنگ اين مبارزه اين مائيم که پيش. ها است لنينيست –مارکسيست 

ی يک  ی انقالبی و اهداف آن که بر پايه آيا عمل مسلحانه. ايم عمل مسلحانه را آغاز کرده
ترين تجلی عمل  لنينيستی استوار شده باشد، در شرائط کنونی عالی -مشی مارکسيستی  خط

ها و  ندن تودهی ضدامپرياليستی نيست؟ اگر شرط کشا ترين روش مبارزه کمونيستی و انقالبی
ی مسلحانه بايد هدف  ی مسلحانه است آيا اين مبارزه منجمله پرولتاريا به مبارزه، خود مبارزه

ها تکيه کند؟ آيا عمل و تبليغات انقالبی  خود را فقط پرولتاريا قرار دهد يا بايد بر تمام توده
رزه به وجود آيد، آهنگ در طی مبا اش آغاز شود؟ اگر حزب پيش ترين شکل ای نبايد از توده

صوری با پرولتاريا نيز در طی جنبش مسلحانه ايجاد گردد؟ آيا   ی چه اشکالی دارد که رابطه
ی  ی خود را در مبارزه ی کارگر نقش شايسته  ی مسلحانه نيست که طبقه در خود مبارزه

ای  دهی بسيار آموزن ی کوبا از اين لحاظ نکته ضدامپرياليستی به عهده خواهد گرفت؟ تجربه
در همان وقت که فيدل به مکزيکو رفت، : "کنند به آن اشاره می... دارد که سيمون توره و 

توان به  اين نقشه را می. ای داشت که در سراسر دوران مبارزه از آن دست برنداشت نقشه
ی منشور را تشکيل  ای که پايه ی منشوری توضيح داد که در آن اشکال سازمانی وسيله

گيرند، در حالی که راس از يک  در وسيع هستند که طبقات مختلف را دربرمیدهند آن ق می
های زيرين را در خدمت  ی منسجم تشکيل شده که قادر است کشمکش ی مسلحانه  هسته

 . ..."برانگيختن تمامی اشکال مبارزه بر عليه ديکتاتوری، تحت هدايت خود قرار دهد
  
مسلح، که بر سر ديگر اشکال سازمانی و رهبری ی  آيا ضروری است که بيفزائيم که هسته"

ی دوگانه را انجام  و همچنين در موضع يک مرکز سازمانی قرار گرفته بود، يک وظيفه
ی واحد طبقات را تامين کرد؛ دوم، در خود  کرد يک جبهه نخست هماهنگی و عمل: داد می

 ."ترين طبقات را تضمين کرد جبهه از نظر استراتژيک تقدم انقالبی
  
پايگاه وسيع جنبش متناظر بود با پايگاه اجتماعی محدود حکومت باتيستا در تحت شرائط "

ی  بحران عميق احزاب سياسی سنتی، که تجمع نيروها را به طريق جديدی اجازه داد و هسته
 –ی امپرياليستی  مسلح مرکزی آن متناظر بود با شکلی از مبارزه که برای نابودی سلطه
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ها را بر يک مشی  کودتای ده مارس باتيستا، تمام راه. ورژوازی ضروری بودالتيفونديائی ب
 . ..."رفرميستی بسته بود

  
بارآورد  ها را بسيج کند و سرنگونی قدرت حاکمه را به تواند توده ی مسلحانه می اگر مبارزه

ی  ای گردند، با هر شيوه آهنگ چنين مبارزه ها است که پيش لنينيست –پس بر مارکسيست 
بايد از خود بپرسيم که . بايد از تجربيات درس گرفت. سازمانی و با هر شعار که الزم است

ها شدند؟ بايد از  هائی پوچ و جدا از توده چرا احزاب کمونيست خاورميانه تبديل به سازمان
به ) طور عمده هنوز به(ی ضدامپرياليستی در اين منطقه  خود بپرسيم که چرا رهبری مبارزه

های  ها تا حدودی توانستند توده ای از آن بورژوازی است؟ آيا اين کودتاها که پاره دهدست خر
دهند در شرائطی که  ی ضدامپرياليستی بسيج کنند، نشان نمی وسيعی را در يک مبارزه

ی سرنگونی قدرت حاکمه در دستور روز بوده است، احزاب کمونيست اين منطقه در  مسئله
ی تسخير قدرت دولت  ها راه است تا مسئله که گوئی هنوز سال بردند سرمی چنان وضعی به

 .مطرح شود
  

ی ضدامپرياليستی  ها رهبری مبارزه لنينيست –عملی مارکسيست  رود که بی امروز بيم آن می
ی  جنبش کمونيستی اگر قرار است رهبری مبارزه. بورژوازی بسپارد خلق را به دست خرده

ها مبدل گردد،  آهنگ واقعی توده بگيرد، اگر قرار است به پيش عهده ضدامپرياليستی خلق را به
ی  ی تعويض قدرت حاکمه بايد در نظر و عمل يک پاسخ مشخص به مسئله. بايد خطر کند

 –آهنگی مارکسيست  اگر پيش. امپرياليستی و واگذاری قدرت به استثمارشدگان بدهد
د رهبری پرولتری انقالبی را در اين ی طوالنی نتوان ی مسلحانه ها در اين مبارزه لنينيست

 .تواند مبارزه تضمين کند، هيچ چيز ديگر هم نمی
  

ی  مبارزه. ترين مناطق طوفانی جهان است خاورميانه، امروز يکی از پراهميت
انقالب . است يافته مندی دست گيری قدرت ضدامپرياليستی در اين منطقه از جهان به اوج

اش که تا  کننده ی کنونی و ابزار سرکوب قدرت حاکمه. کند ا میای پيد ازپيش خصلت منطقه بيش
اند، اينک دارد به چماقی برای ارعاب و  رفته کارمی های ايران به به حال برای سرکوب خلق

جزيره "اين به اصطالح . گردد های ضدامپرياليستی اين منطقه هم تبديل می سرکوب جنبش
. ابان خود اقيانوس متالطم را خاموش سازدخواهد که به دستور و ياری ارب می" ثبات

. کند ی خلق کرد که تحت بيشترين ستم و فشار قرار دارد اينک دارد اوج نوينی پيدا می مبارزه
تواند نقش درست خود را در  ی خلق کرد چگونه می توان به آن ياری کرد؟ مبارزه چگونه می

توان دسائس  د؟ چگونه میهای سراسر ايران بازی کن ی ضدامپرياليستی خلق مبارزه
توان به پيروزی نيروهای  چگونه می. امپرياليستی قدرت حاکمه را دچار شکست کرد

ی  لنينيست و مسئله –ضدامپرياليستی در اين منطقه ياری کرد؟ آيا اتحاد نيروهای مارکسيست 
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ی خلق ايران  کننده برای مبارزه ديده که اهميتی تعيين ی واحد انقالبی از تمام طبقات ستم جبهه
ی مسلحانه نه تنها  يافتنی نيست؟ به اين دالئل، مبارزه دارد، تنها در طی عمل مسلحانه دست

کسب حمايت . مبارزه سخت است و طوالنی. کننده بلکه امری فوتی نيز هست امری تعيين
شک،  اما بی. ها چندان هم آسان نيست، احتياج به کار مداوم، سخت و طوالنی دارد توده
انقالب در خود انقالب شکل . آهنگان خود پاسخ خواهند داد ها به دعوت عملی پيش هتود
گيرد و حقيقت اين است که حتی انقالب در طی انقالب، در جريان عمل مسلحانه، دچار  می

ترين اهداف آغاز شده، در جريان اين  ترين و عام ای انقالبی که با توده. شود انقالب می
. رسد ترين اهداف نيز می ها، به انقالبی ترين تاکتيک و با توسل به انقالبی ناپذير ی آشتی مبارزه

آهنگ پرولتاريائی،  ی سخت و طوالنی، تحت رهبری پيش ها در جريان اين مبارزه توده
آورند؛ مبارزه با  ازپيش به رهبری خود ايمان می شوند؛ بيش ازپيش پرولتاريزه می بيش

شود؛ مبارزه با سلب مالکيت امپرياليستی، به  داری مبدل می هامپرياليسم به مبارزه با سرماي
آهنگ  انگيز پيش ی مسلحانه، نه تنها جدائی غم مبارزه. شود سلب مالکيت سوسياليستی مبدل می

ها  کند که آن دارد بلکه اين زمينه را فراهم می برمی ها را ازميان لنينيستی و توده -مارکسيستی 
ترين اهداف  در استراتژی، نه در اهداف فوتی و آنی، بلکه در کلی نه تنها در تاکتيک، بلکه

اينک . های موقتی بهراسد نبايد از شکست. جنبش کمونيستی بايد خطر کند. شوند هم يکی می
 .دهد" سالح انتقاد بايد جای خود را به انتقاد سالح. "وقت عمل فرارسيده است

  
 :گيری کنيم حال نتيجه

  
) الخصوص خلق کرد علی(های خود ما  مريکای التين و تجربيات خلقهای آ تجربيات خلق

نظامی شهر و کار  -ی چريکی در روستا، بدون حمايت سياسی  اند که يک مبارزه نشان داده
آيد که درست  اينک اين سئوال پيش می. نظامی نيروهای شهری پيروز نخواهد شد -سياسی 

شهر برخوردار نباشد سرانجام شکست خواهد  ای در روستا که از حمايت است چنين مبارزه
ای  توان کرد؟ اگر به حمايت شهر در آينده ای را آغاز هم نمی خورد اما آيا چنين مبارزه

بينی اطمينان نسبی داشته باشيم و تا چنين موقعی بقاء چريک روستا تضمين شود،  پيش قابل
ه بايد از عالم کليات خارج شويم جاست ک ای را شروع کرد؟ اين توان چنين مبارزه بازهم نمی

 .و دقيقاً به شرائط ميهن خود توجه کنيم
  

ی مسلحانه در ايران با  ی اساسی، قبل از هر چيز، بايد توجه داشت که مبارزه به اين نکته
شود که دارای امکانات و نيروی  های کوچکی شروع می تشکل گروهی و توسط گروه

ها را  توان اين گروه ها با هم ارتباطاتی دارند اما نمی روهای از گ گر چه پاره. محدودی هستند
ی مسلحانه،  در مبارزه. ای دانست پارچه طور مشخص و بالفعل دارای نيروی واحد و يک به

ای که توسط  کردن نيروهای دشمن، اصلی است بسيار اساسی و عمل مسلحانه اصل پراکنده



74 

 

گر دامنه پيدا نکند، دير يا زود دچار شکست های دي گردد، اگر توسط گروه يک گروه آغاز می
 .خواهد شد

  
های انقالبی که وظائف انقالبی  تمام گروه: آيد که ترتيب اين اصل اساسی به دست می بدين

توانند با کار نظامی خود به دشمن  بايست به هر شکل که می اند می خويش را بازشناخته
ها را آگاه  دشمن را افشاء کنند و توده. ازندضربه وارد کنند و نيروهای دشمن را پراکنده س

رشته حقائق  ای را برگزيند صرفا با توجه به يک که هر گروه بدين منظور چه شيوه اين. سازند
المثل گروهی که در کردستان مستقر است، طبيعی  فی. شود تکنيکی و تاکتيکی مشخص می

ن برای فعاليت چريک شهری است که در آن جا بايد عمل کند و اما آيا شهرهای کردستا
خواهند دست به  پايگاه انقالبيونی که در کردستان مستقرند و می. اند؟ مسلماً خير نقاطی مناسب

توان  گر چه در شهر نيز می. ی مسلحانه بزنند عمدتاً بايد در روستا قرار داشته باشد مبارزه
طور است در مورد  ينهم. نظامی بسيج کرد -رشته کارهای سياسی  نيروی کوچکی برای يک

اصالً شهری که در ايران . انقالبيونی که در مناطق شمالی کشور، آذربايجان و غيره مستقرند
چندين شهر . طور مشخص برای فعاليت وسيع چريک شهری مناسب باشد تهران است به

ای محدود،  طور نسبی و تا اندازه بزرگ ديگر چون اصفهان و تبريز و مشهد و غيره، به
ی مسلحانه  ی تبليغی و سياسی مبارزه که جنبه با توجه به اين نکات و با توجه به اين. اند بمناس

ی  ی نظامی آن جنبه دهد و جنبه ی آن را تشکيل می ی اساسی و تعيين کننده در آغاز، جنبه
ی مسلحانه بايد تاثير سراسری بر تمام  ترتيب مبارزه بدين. دهد فرعی مبارزه را تشکيل می

ی مسلحانه و ايجاد  تر مبارزه تر و وسيع دهی متشکل جا که سازمان ا داشته باشد و از آنخلق م
نظامی در  -باشد، وجود کار سياسی  ای مبرم می های مبارز نيز مسئله همکاری بين گروه

های ارتباطی کشور و  شهرهای بزرگ و به ويژه در تهران، به عنوان محل تقاطع کانال
های مبارز در  يدی مهم کشور و به عنوان مراکز فعال ارتباط گروهمراکز اقتصادی و تول

اما بايد توجه داشت که دشمن با تمام نيرو و امکان و . کننده است سراسر کشور، امری تعيين
اين است که . با هر چه که در قدرت دارد، سعی خواهد کرد اين مبارزه را سرکوب کند

که  روزافزونی اهميت کسب خواهد کرد و هم اين طور ی مسلحانه به ی نظامی مبارزه جنبه
ی مبارزه به روستاها امری  ی عمده چنين بشود، خروج به روستاها و کشاندن عرصه

 .گردد کننده می تعيين
  

های انقالبی ايران پيشنهاد  توانيم اين مشی کلی را برای گروه گيری کنيم می اگر بخواهيم نتيجه
 :کنيم

در آغاز . دهد ی مبارزه را تشکيل می ی عمده ی مسلحانه، شيوه در شرائط کنونی، مبارزه
ی چريکی در شهر، چه برای کل جنبش و  از لحاظ سياسی، مبارزه. ی تبليغی دارد عمدتاً جنبه

اما چريک شهری . کننده دارد ی چريکی در روستا، نقش حياتی و تعيين چه برای مبارزه
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تواند وجود داشته  چندين شهر بزرگ ديگر میطور نسبی در  طور مشخص در تهران و به به
ی  که جنبه کردن نيروهای دشمن و با توجه به اين پس با توجه به اصل حياتی پراکنده. باشد

های  ی گروه کند، وظيفه نظامی مبارزه به سرعت و به نحوی روزافزون اهميت کسب می
نات نظامی دشمن، امکانات رسد، از نظر امکا نظرمی انقالبی است که در هر جا که مناسب به

تکنيکی و تاکتيکی نيروهای خودی، شرائط اجتماعی و اقتصادی مردم و شرائط جغرافيائی، 
 .نظامی خود را شروع کنند -کار سياسی 
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 يادداشت

  
  
آن اينک جنبش کمونيستی به . ی تولد جنبش کمونيستی است جا صحبت از مرحله در اين. 1

تجمع ساده را به تجمع . مرحله از رشد رسيده است که رهنمود مشخصی برای عمل تعيين کند
اينک به آن مرحله رسيده است که . خودی را به رشد آگاهانه مبدل کند متشکل و رشد خودبه

 .گشائی کند ها، راه ها و مبارزات توده اش با توده برای پيوند يافتن
  
وجه  هيچ جا به در اين. است جا ضروری ای در اين احتمالی ذکر نکتهبرای رفع سوءتفاهم . 2

بلکه صحبت بر سر درک مکانيکی آن . لنينيستی نيست -قصد انکار احکام عام مارکسيستی 
بدون يک حزب انقالبی "المثل اصل عام  فی. و عدم تطبيق اين احکام با شرائط خاص است

تواند  دين معنی نيست که انقالب بدون حزب نمیوجه ب هيچ ، به"پيروزی انقالب ممکن نيست
پيروزی "توانند قدرت را به دست گيرند؛ چه در اين جا  شروع شود و يا حتی انقالبيون نمی

زيرا پيروزی انقالب، نه تنها با . را بايد در يک معنی وسيع تاريخی در نظر گرفت" انقالب
های کوبا و  نمونه. شود م مشخص میی انقالب ه تصرف قدرت دولت بلکه با حفظ آن و ادامه

گفت  که می" چه"رغم نظر  علی. کنگو برازاويل شواهد روشنی بر اين مدعا هستند
رسد انقالب کوبا با اصل لنينی فوق در تضاد است، انقالب کوبا هم تنها صحت اين  نظرمی به

ی انقالب  امه، چه ديديم که حفظ و اد)کنگو برازاويل  و همچنين نمونه(اصل را ثابت کرد 
 .ناپذير ساخت ايجاد يک حزب پرولتری را اجتناب

ها و انحرافات دبره و نيز ابهامات  ی برخورد ما با دبره عوامل ديگری چون لغزش در نحوه
ی  دوراهی حزب يا مبارزه(اما خوب است در مورد اين دوراهی، . اش دخيل بودند نوشته

سابقاً اين دوراهی . بيشتر صحبت کنيم و عمق مسئله را بيشتر بشکافيم) چريکی بدون حزب
زيرا درک ما از حزب و ضرورت حزب سطحی بود و محتوی و . سيدر طبيعی به نظر می

. اما اين دوراهی اينک برای ما وجود ندارد. شناختيم ديگر بازنمی صورت حزب را از يک
گوئيم نبايد منتظر حزب شد،  کنيم؟ ما می امروز ما با اين ظاهراً دوراهی چگونه برخورد می

گوئيم  کنيد؟ می د گفت پس حزب را چکار میخواهن. ی مسلحانه زد بايد دست به مبارزه
. ی مبارزه مطرح خواهد شد ی حزب برای ما به شکلی مشخص و نه کلی، در پروسه مسئله

ی  برای تامين هژمونی پرولتاريا، ادامه: خواهيم ی کارگر را برای چه می حزب مستقل طبقه
... امين هژمونی پرولتاريا و ما يقين داريم که برای ت... . ی سوسياليسم و  انقالب تا مرحله

های پرولتری در يک حزب واحد ضروری خواهد بود اما اين مسئله  ها و سازمان اتحاد گروه
که مسئله مطرح خواهد  با علم به اين. اينک به شکل مشخص و کنکرت برای ما مطرح نيست

ی کارگر  بقهها، حزب واحد ط ی اتحاد خلق به دور اين سازمان شد، ما به موقع و در پروسه
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ها و  اتحاد گروه. ی مسلحانه آغاز شود اما اينک، بگذار مبارزه. را تشکيل خواهيم داد
تر مبارزه نيز مطرح است، باز در  نظامی وسيع -دهی سياسی  نظر سازمان ها از نقطه سازمان

ی کارگر يک  ترتيب ايجاد حزب طبقه بدين. جريان عمل اين مسئله را هم حل خواهيم کرد
ی مسلحانه در خدمت تحقق آن قرار داشته باشد بلکه  مشخص نيست که مبارزه هدف

ای که تامين هژمونی پرولتاريا چون  مرحله. ای جديد در مبارزه است ی مرحله کننده مشخص
طور کلی  ی مسلحانه را به سابقاً ضرورت مبارزه. ای مشخص و مبرم مطرح خواهد شد مسئله

ی  اما اينک مبارزه. ی مشخص مطرح بود عنوان يک مسئلهپذيرفتيم و ايجاد حزب به  می
طور  ی مشخص مطرح است و ضرورت ايجاد حزب را به مسلحانه به صورت يک مسئله

 .پذيريم کلی می
  
هنگام بحث از روابط توليدی مستقر در روستاهای ايران بايد مشخصاً به ناهمگونی رشد . 3

توان از شکل  همه می بااين. ن توجه کافی داشتتوليد هم در شهرها و هم در روستاهای ايرا
مالکی در ايران شديداً زير  خرده. مالکی باشد ی مالکيت صحبت کرد که همان خرده عمده

داری که در  در اين جا شق اجاره(سلطه و ستم بورژوازی کمپرادور و بوروکرات قرار دارد 
دار  چه اجاره. نظور شده استمالکی م وجودآمده است جزء خرده ارضی به ی اصالحات نتيجه

ارضی  طبق قوانين اصالحات. مالک روان است کنونی با يک قدم فاصله، دقيقاً به دنبال خرده
ی  تر و يا به آواره مالکی مفلوک و يا به کارگر کشاورزی مفلوک دار يا به خرده اين اجاره

ی  سلطهاما موقعی که صحبت از تغييری کيفی در بسط ). شهرها مبدل خواهد شد
شود، که محتوای به  می) چه در شهر و چه در روستا(بوروکرات  -داری کمپرادور  سرمايه

داری را با صنعت  دهد، نبايد بالفاصله، سرمايه اصطالح انقالب سفيد را هم همين تشکيل می
داری در کشورهائی  ی سرمايه اساساً بسط سلطه. سان گرفت و گسترش توليد صنعتی يک

داری  خيلی قبل از آن که با گسترش صنعت مشخص شود با گسترش سرمايهچون کشور ما 
ناخواه گسترش صنعت را  گر چه چنين گسترشی خواه. شود بوروکراتيک و مالی مشخص می

شکلی بسيار ناهمگون، ناقص  بينيم که به اما چگونه و تا چه حد، می. هم به دنبال خواهد داشت
 .گيرد و بوروکراتيک چنين گسترشی صورت می

  
ی انقالب ضروری  فئودال و مرحله نيمه -مستعمره  ی نيمه ذکر نکاتی چند در مورد جامعه. 4
ی  ی امپرياليستی با سلطه به اعتقاد ما اين مدعا احتياج به اثبات ندارد که سلطه. رسد نظرمی به

ری دا به قول مارکس، سرمايه. فئودالی اساساً از يک ديد وسيع و تاريخی در تضاد است
پاشاند و  روابط موجود را ازهم می) با درجات مختلف(گذارد  جهانی به هر جا که پامی

به اعتقاد ما، . ی خود را در بطن نظام جهانی خويش تحليل برد ی زيرسلطه کوشد جامعه می
ناخواه نظام  زيستی موقتی و تاکتيکی است و خواه زيستی فئوداليسم و امپرياليسم يک هم هم

ی امپرياليستی در  سلطه. رود داری جهانی به تدريج تحليل می بطن نظام سرمايهفئودالی در 
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در شکل . کند بار روابط سنتی جامعه می شکل مستعمراتی خويش شروع به سرکوب خشونت
ی فئودالی صورت  ی امپرياليستی و سلطه مستعمراتی خويش سازش و تلفيقی بين سلطه نيمه
ی موردنظر چون يک جزء ارگانيک وارد کل  جامعه اش گيرد و در شکل نواستعماری می

کند که در آن  ی امپرياليستی مارپيچی تکاملی را طی می سلطه. شود سيستم امپرياليستی می
 .تر ی مستعمره است منتهی در سطحی متکامل ی نومستعمره تکرار جامعه جامعه

. ب دمکراتيک ملی داريمتوان گفت ما سه نوع انقال ترتيب می ی انقالب بدين در مورد مرحله
فئودال  نيمه -مستعمره  ی نيمه ی مستعمره، انقالب دمکراتيک جامعه انقالب دمکراتيک جامعه

ی امپرياليستی  انقالب دمکراتيک ملی است، چرا که با سلطه. و انقالب دمکراتيک نومستعمره
يک پله به انقالب هر کدام از اين مراحل انقالب . گيرد رو است و کل خلق را در بر می روبه

ی اقتصادی، يک  ی انقالب گذشته از يک مسئله ی مرحله اما مسئله. ترند سوسياليستی نزديک
که کی و چگونه انقالب  اين. گی دارد ی سياسی نيز هست که با جريان عملی انقالب بسته مسئله

گی دارد  ر هم بستهی انقالب سوسياليستی وارد شود، دقيقاً به اين ام ادامه پيدا کند و به مرحله
اش توانسته باشند رهبری مبارزه را در دست گرفته و دهقانان و  آهنگان که پرولتاريا و پيش

 .رو را بر گرد خويش متحد کرده باشند بورژوازی چپ خرده
  
. را انکار کنيم" هاست قيام کار توده"خواهيم عموميت اصل  وجه نمی هيچ در اين جا به. 5

ديالکتيکی اين اصل را تعبير و تفسير کرد و نبايد مثالً اشکال و  منتهی بايد با ديدی
بنا بر نظر لنين، . کند نيز عام تلقی کرد های خاصی را که لنين در مورد قيام بيان می فرمول

آهنگ و اکثريت مردم  ی پيش تواند دعوت به قيام کند مگر آن که اکثريت طبقه آهنگ نمی پيش
آهنگ واقعی که در يک  به عبارت ديگر يک پيش: ه باشدرا بالفعل پشت سر خود داشت

آهنگ واقعی شده است حق دعوت به قيام را دارد، در حالی که  ی مبارزه تبديل به پيش پروسه
توانست به وجود آيد مگر آن که خود، قيام را آغاز  آهنگ واقعی نمی در شرائط کوبا، اين پيش

بدين معنی است که رشد روزافزون قيام " هاست دهقيام کار تو"در چنين شرائطی، . کرده باشد
هاست و قيام به نتيجه نخواهد رسيد مگر با حمايت  مطلقاً وابسته به حمايت روزافزون توده

داشته باشد چرا که " آغاز قيام"توانست تصوری از  عصر لنين نمی. ها فعال اکثريت توده
ی زمانی کوتاه را  يک پروسهدر آن زمان قيام . تصوری از جنگ چريکی طوالنی نداشت

شود ولی اينک ما قيام را يک جنگ  های انبوه آغاز می داد که با شرکت توده تشکيل می
آهنگ مسلح شروع به حرکت  گيريم که با حرکت موتور کوچک پيش ای در نظر می توده
 .کند می
  
گر ما خود از همکاری رفقای کار. منظور نفی امکان ارتباط با کارگران نيست. 6

منظور اين است که به آن شکل کالسيک با کارگران . ايم ای برخوردار بوده مالحظه قابل
توان از  توان ميان کارگران کار کرد، می می. اش، وجود ندارد امکان ارتباط، به معنی واقعی



79 

 

توان در ميان کارگران  های فراوان و راندمان کم، اما نمی ها عضو گرفت، البته با دشواری آن
 .توان دست به ترويج و تبليغ زد ای کرد، نمی توده کار

  
. اما چگونه مقاومتی؟ مقاومتی پراکنده و محدود. هر جا که ظلم هست، مقاومت هم هست. 7

 .خودی و عدم رشد آن صحبت کنيم پس بهتر است از رکود مقاومت، رکود جنبش خودبه
  
است فقط منظور اين است که کار گوئيم کارگر ناگزير در بند آب و نان خويش  وقتی می. 8

فرساتر زندگی خانوادگی، حتی فرصت فکرکردن  های طاقت فرسای روزانه، گرفتاری طاقت
وجوش  دهد، در شرائطی که محيط کار تهی از هر گونه جنب به مسائل را هم به کارگر نمی

 .مبارزاتی مشخص است
  
 :ی ايجاد حزب توضيحی بيشتر در مورد مسئله. 9

ی کارگر عبارت است از تلفيق جنبش  گويد که حزب طبقه می..." تاريخ مختصر "در استالين 
به اعتقاد ما، در شرائط . اما ببينيم شرائط ما چگونه است. کارگری با تئوری سوسياليستی

فشار و خفقان شديد از . معنی است کنونی صحبت از يک جنبش کارگری واقعی در ايران بی
ی ما چون تضاد مشخص کار و سرمايه، تحت  های فرعی جامعهيک سو و اين امر که تضاد

الشعاع تضاد اصلی خلق و امپرياليسم قرار گرفته است از سوی ديگر، باعث شده است که 
ترتيب جنبش  ای به خود بگيرد و بدين هرگونه جنبشی از همان آغاز رنگ سياسی و توده

ی ما ناگزير  ی سياسی در جامعه مبارزهاما . ی کارگر کمتر نمودی پيدا کرده است مستقل طبقه
ی  ی کارگر نه در يک جنبش کارگری بلکه در يک مبارزه بايد مسلحانه باشد، پس طبقه

ی کارگر  ترتيب حزب طبقه يابد و بدين کند و خود آگاهی می ای تشکل پيدا می ی توده مسلحانه
شود، هدف خود را نه  میها آغاز  ی مسلحانه که امروز توسط گروه مبارزه. گردد ايجاد می

بايد بر تمام خلق تکيه کند و مبين . ی کارگر بلکه بسيج کل خلق بايد قرار دهد بسيج طبقه
هر جا که بهتر بتوان مبارزه کرد و بهتر خلق را بسيج . های عمومی تمام خلق باشد خواست

خست در ميان ها هيچ لزومی نيست که مثالً ن برای ما کمونيست. کرد، به همان جا بايد رفت
ی خود را به روستاها منتقل  ها را بسيج کنيم و بعد مبارزه ی کارگر پايگاه ايجاد کنيم، آن طبقه
. ی خود را به روستاها نيز بکشانيم توانيم مبارزه اگر الزم باشد ما از همين امروز می. کنيم

روج به روستاها در ی خ هنگامی که مسئله. ذکر است ئی دارد که قابل مائو در اين مورد اشاره
ی کارگر کاسته  ترتيب از نقش طبقه ای ناراضی بودند که بدين چين طرح شده بود، عده

مهم اين است که خلق را بسيج کرد؛ مهم اين ! چه باک: "گويد شود و مائو در جواب می می
 ی کارگر از لحاظ کمی نقش کمتری چه اهميتی دارد که طبقه. ی مسلحانه کرد است که مبارزه

 )تواند وجود داشته باشد؟ چرا چين سرخ می" (داشته باشد؟
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ها قبل از تشکل حزبی،  در شرائط کنونی، گروه. شود ای بس مهم مطرح می جا نکته در اين
. های تمام خلق است کند و مبين خواسته زنند که بر تمام خلق تکيه می ای می دست به مبارزه
تواند شرکت  کمونيست و چه غيرکمونيست، میای هر گروه انقالبی، چه  در چنين مبارزه

تر مبارزه، از لحاظ وحدت نيروهای  دهی بهتر و وسيع پس از لحاظ سازمان. داشته باشد
ی  ی واحد ضدامپرياليستی، در پروسه ها در چهارچوب يک جبهه انقالبی، اتحاد تمام اين گروه

های انقالبی و  ها و سازمان م گروهترتيب اتحاد تما بدين. گردد ناپذير می مبارزه امری اجتناب
ی مسلحانه را، چه در شهر و چه در روستا، بپذيرند، امری  ضدامپرياليستی که مشی مبارزه

ی  تر از اتحاد نيروهای پرولتری در چهارچوب حزب طبقه تر و فوری است بسيار مبرم
انقالبيون قرار  ی کارگر در دستور روز ی واحد قبل از ايجاد حزب طبقه ايجاد جبهه. کارگر

ای مسلحانه تشکل و خودآگاهی  ی توده ی کارگر صرفاً در بطن يک مبارزه اگر طبقه. گيرد می
بندد و  ی واحد ضدامپرياليستی نطفه می ی کارگر در بطن جبهه کند، پس حزب طبقه پيدا می

ی  ادامهگاه شکل مشخص پيدا خواهد کرد که امر تامين هژمونی پرولتاريا و  کند و آن رشد می
 .انقالب به شکلی مشخص و مبرم در دستور روز قرار گيرد

های ايرانی در خارج از کشور، در  لنينيست –ای از مارکسيست  ، ارگان عده"کمونيست"
ای است  کند که ساختمان حزب پروسه ی کارگر به درستی بيان می مورد ايجاد حزب طبقه

ی مسلحانه نيازی به  که برای آغاز مبارزه ينای و ا طوالنی و متناظر با ساختمان ارتش توده
های رزمنده  کند؟ ايجاد هسته اما چه راهی را پيشنهاد می. داشتن يک حزب سرتاسری نيست

وار  های انقالبی و گسترش موج در روستاها، واداشتن دهقانان به قيام مسلحانه، ايجاد پايگاه
 .ها اين پايگاه

دهيم حتی  ها، ما به خود اجازه نمی وار اين پايگاه ترش موجدر مورد ايجاد پايگاه انقالبی و گس
ی  وجه مشخص نيست که پس از پا گرفتن مبارزه هيچ چه به. کالمی اظهار نظر قطعی بکنيم

آن چه در برابر ما . مسلحانه چه شرائطی پيش آيد و رشد بعدی مبارزه مشخصاً چگونه باشد
. در روستاها و واداشتن دهقانان به قيام استهای رزمنده  ی ايجاد هسته قرار دارد مسئله

توان به نحوی غيرمسلحانه در روستاها  طور که در خود مقاله مفصالً بيان شده، نه می همان
توان با کار سياسی دهقانان را به قيام واداشت و تازه، در صورت  هسته ايجاد کرد و نه می

ی دوم قرن بيستم  های نيمه لح به سالحبروز چنين قيامی باز برای مقابله با دشمن سرتاپامس
 .ناپذير است آهنگ مسلح امری اجتناب در هر حال لزوم پيش. آهنگ مسلح است احتياج به پيش

  
بلکه . لنينيسم نيست -کنيم صحبت از انکار عموميت اصول کلی مارکسيسم  باز تاکيد می. 10

و درک ناقص از  صحبت بر سر درک دگماتيک و سطحی ما از اين اصول از يک طرف
 .تزهای دبره از طرف ديگر است
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گوئی به نيازهای  برای بيان بهتر مطلب بايد گفت که اگر يک قرن پيش برای پاسخ. 11
گوئی به  تئوريک جنبش کمونيستی کسانی چون مارکس الزم بودند با آن دانش وسيع، و پاسخ

چرا که . روز چنين نيستنيازهای تئوريک، محتاج کار تئوريک وسيع و طوالنی بود، ام
رهنمود کلی عمل به دست آمده و تدوين تئوری خاص . محتوی انقالب روشن شده است

اما مسلماً نياز به تئوری عام و . گی دارد تا کار تئوريک انقالب بيشتر با عمل انقالبی بسته
 .خاص انقالب کمتر نشده است

  
ی تبعيت سياست از اقتصاد،  ائق کلی دربارهها با استناد به حق اکونوميست: "گويد لنين می. 12

 ."نمودند پوشی می جهل خود را در مورد وظائف سياسی آنی پرده
مسئله اين است که در . تسخير قدرت سياسی يک هدف مسلم و لزوم آن يک حقيقت کلی است

 گوئی به اين نياز حال اگر به جای پاسخ. کننده است امر تسخير قدرت سياسی چه چيزی تعيين
ی مبارزه، بيائيم و بگوئيم هدف تسخير قدرت  ی عمده و تعيين راه مشخص عمل و شيوه

سياسی است نه نابودی ارتش، بايد دخالت جامع در تمام سطوح کرد، از تمام اشکال مبارزه 
شهامتی و جهل  لياقتی، بی ايم که در پشت آن، بی هائی کرده گوئی کلی... استفاده کرد و غيره، 

 .پنهان استمان  سياسی
  

. رسد برای آن که دبره توجيه نشده باشد اشاره به خطاهای دبره ضروری به نظر می. 13
ی ونزوئال و بحران در نهضت انقالبی آمريکای  تجربه"ی خود  در مقاله" ادگار رودريگز"

دهی و القاء يک ديد  کم گرفتن امر سازمان دست: شمارد خطاهای دبره را چنين برمی" التين
بهاءدادن به امور  ی مسلحانه و کم ی کاتاليزوری مبارزه خودی، پربهاءدادن به جنبه خودبه

های فرعی  تواند ناشی از تعميم جنبه ها می به نظر ما، تمام اين. مقدماتی و تدارکاتی مبارزه
ی شهر و  چنين خطائی در مورد رابطه. انقالب کوبا بر سراسر واقعيت آمريکای التين باشد

ترتيب دبره همان خطائی را  بدين. ، حزب و چريک، تئوری و عمل نيز مشهود استروستا
مثالً دبره در حالی که خود نشان . سازی دگم: دهد شود که خود مورد انتقاد قرار می مرتکب می

ی حزب و چريک يا شهر و روستا، در  ی رابطه های مختلف در باره گيری دهد که سمت می
چون "ف اصولی است، اختالفی که ناشی از جنگ چريکی را حقيقت ناشی از يک اختال

ی فعاليت، نه  کننده ی تعيين ، نه شاخه"های حزبی گرفتن است ای ديگر از فعاليت شاخه
چهارچوب اساسی فعاليت که اشکال ديگر، تنها در رابطه با آن و در کادر آن اهميت پيدا 

سازی در مورد  کند به قالب شروع میرود و  کنند؛ با اين همه، اين نکته از يادش می می
روستا با پرولتاريا و : رشته مفاهيم متافيزيکی ی شهر و روستا و ساخت و پرداخت يک رابطه

که رهبری شهرنشين از درک اهميت مسائل و  اين. شهر با بورژوازی معادل است
يک های جنگ چريکی عاجز است، نه ناشی از شهرنشين بودن آن بلکه ناشی از  دشواری

 .کننده است ی راه تعيين گرفتن جنگ چريکی به منزله کم اعتقاد اصولی است و آن دست
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ای که بايد بدان توجه داشت اين است که ما کتاب دبره را در رابطه با شرائط خود و  اما نکته
ايم که برای ما  ايم و تنها بر مواردی از کتاب تکيه کرده نيازهای خود مورد بررسی قرار داده

های مشخص بين شرائط ميهن ما و  رشته تفاوت گذشته از يک. کننده بوده است سی و تعييناسا
ترتيب  بدين. تر از ايران است آمريکای التين، اساساً جنبش انقالبی در آمريکای التين پيشرفته

مثالً . توانيم کتاب دبره را بدون توجه با آن شرائط مورد بررسی قرار دهيم ما کامالً نمی
در آمريکای التين . ی کاتاليزوری مبارزه را در نظر گرفت ان مورد پربهاءدادن به جنبهتو می

ی  ، که به دنبال انقالب کوبا، تجربيات متنوع مبارزه)شدن کتاب دبره سال نوشته( ۱۹۶۷
های مداوم، شايد پربهاءدادن  ثباتی ی کودتاها و بی مسلحانه را از سر گذرانده است، در منطقه

با توجه (دهی  بهادادن به امر سازمان ی مسلحانه و کم ی کاتاليزوری مبارزه ن به جنبهو بهاءداد
يک خطای ) ها و احزاب در مقايسه با ايران ی انقالبيون در سازمان به تشکل نسبی پيشرفته

در اقيانوس متالطم نام " جزيره ثبات"اما در ايران در کشوری که به اصطالح . فاحش باشد
ناپذير هجده ساله، در کشوری که با خشونت  ری با اختناق ظاهراً خدشهگرفته، در کشو

ی کاتاليزوری و  ناپذيری هرگونه تشکلی بايد نابود شود، بايد بهاء الزم را به جنبه توصيف
. کننده است ی مبارزه اينک تعيين ی مبارزه داده شود و اساساً اين جنبه برانگيزنده و اميددهنده

دهی  طور که در آن جا انقالبيون از تشکل و سازمان دهی، همان سازمانيا در مورد تشکل و 
قياس با سطح کلی  دهی قابل ی مسلحانه هم بايد با شکل و سازمان  معينی برخوردارند، مبارزه

 .دهی انقالبيون و مبارزين آن جا برخوردار باشد تشکل و سازمان
  
  

 پايان
 
  
  


