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  مقدمه
  

ھای  بازی ھا و جان ھای انقالبی موجود در سازمان ما، نتيجه فداکاری ارزش«
گامان، بسياری از چيزھايی را که قبال وجود  اين پيش. رفقای قھرمان ما است

ھای نوينی خلق کردند و مفاھيم نوينی را   آوردند و ارزشوجود بهنداشت، 
. ھای انقالبی برپا داشتند ح ساختند و تثبيت نمودند و مکتبی از آموزشمطر

 خاطررفقای ما به . ی کاملی از صداقت انقالبی بودند رفقای ما نمونه
مھابا ھر خطری را تقبل کردند و معموال به تنھا چيزی که بھا  اتشان بی اعتقاد

ورد آنھا نه به عنوان  در م"فدائی"ھمين بود که مفھوم . شان بود دادند جان نمی
ھمچنان که امروز . کرد يک شعار، بلکه به عنوان يک واقعيت مصداق پيدا می

بازی تمام عيار رفقای ما يکی از اشکاالت  شايد ھم که پاک. ھم اين چنين است
بازی انقالبی به تنھايی برای پيشرفت  در حقيقت بايد گفت پاک. کار ما بوده باشد
بايست در  می. نگری نيز داشت ست احتياط انقالبی و دورباي می. کار کافی نيست

البته توجه داشته باشيم . ھر مرحله بر اساس واقعيات عينی موجود حرکت کرد
معماھای “رسند  که بسياری از مسايلی که امروز روشن و واضح به نظر می

اند و اين مسايل در ھنگام وقوع آنچنان واضح   ھستند که آسان شده”ای حل شده
نبودند و باز ھم تجربه الزم بود که اشکاالت را نمايان سازد و ھرگز بدون 

تاريخ تمام انقالبات . توانستيم رشد کنيم تجربه و عمل و ارتکاب اشتباھات نمی
اند و تا چه حد مرتکب  خيز بسيار داشته و ھا افت دھد که چگونه جنبش نشان می

ولی پس از . اند رگ ديدهھای بز اند و آسيب اشتباھات کوچک و بزرگ شده
ھا با برقراری يک مفھوم  اند و آسيب ھا مجددا بر سر پا برخاسته بروز شکست

گيری از تجارب  اند و با بھره انتقاد از خود، جنبش انقالبی را از نو برپا داشته
گيری از ميان  اند و با بھره گيری از خطاھای گذشته به پيش تاخته عملی، پيش

  ١».اند آفريدهصدھا شکست پيروز 

                                                           

 .ر حميد اشرفی رفيق کبي بندی سه ساله جمع ١
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ای با حدت يافتن مبارزه  ای نوين در رشد جنبش توده فرا رسيدن مرحله
گيری مبارزه در راه   اوج،ھا طبقاتی، رشد آگاھی و ارتقاء سطح مبارزاتی توده

ی  گيری مبارزه با سلطه ھای دمکراتيک، اوج کسب حقوق و آزادی
 جنبش مستقل کارگری ھای نخستين ی امپرياليسم و باالخره نطفه گرانه غارت

بر جنبش ی نوين انبوھی از وظايف را در برا اين مرحله. گردد مشخص می
ھر . مثابه ستون فقرات اين جنبش قرار داده است کمونيستی و سازمان ما به

ھای  ھای مردم بيش از پيش در برابر سياست گذرد توده روز که می
ھا   و با عدم تحقق خواستگيرند کارانه و ارتجاعی ھيات حاکمه قرار می سازش

شوند و اين در حالی است که بحران  و آرزوھای خود از حاکميت جدا می
در يک چنين شرايطی وظايفی . ست اقتصادی و بحران سياسی ھمچنان پا بر جا

گويی  ی نيروھای انقالبی و کمونيستی ايران قرار دارد و پاسخ خطير بر عھده
اما جنبش کمونيستی . ست ھا ی کمونيست فهترين وظي به مسايل مبرم جنبش فوری

بحرانی که پايه و اساس آن را اختالفات . خود با بحران روبرو است
ھا  ده. دھد گويی به مسايل مبرم جنبش تشکيل می ايدئولوژيک و ناتوانی در پاسخ

نامند، ھر يک به ره خود  لنينيست می  -  گروه و سازمانی که خود را مارکسيست
ندگی و سردرگمی بيش از ھر زمان ديگر بر جنبش کمونيستی روند، پراک می

حاکم است، و در اين ميان سازمان ما که مرکز و محور جنبش کمونيستی 
  .است، کانون بحران موجود است

ما اکنون يک سال پس از قيام، يک سال پراکندگی، عدم وحدت ايدئولوژيک، 
گر بحران حاکم بر  نايم و اين بيا سياسی و تشکيالتی را پشت سر گذاشته

پود سازمان را فرا گرفته و اساس آن را بحران  و بحرانی که تار. سازمان است
اکنون تمامی اختالفات . دھد ايدئولوژيک و اختالفات ايدئولوژيک تشکيل می

ايدئولوژيک جنبش کمونيستی در سازمان به ھم گره خورده است و ما شاھد 
ای که بيش از  ظريات ريويزيونيستی تودهاز ن(بروز نظريات انحرافی گوناگون 

در درون سازمان ) شود تا نظريات انحرافی ديگر پيش بر سازمان مسلط می
ی سازمان نيز بر بحران موجود  در اين ميان شيوه برخورد با گذشته. ھستيم

  .افزوده است

ی جنبش کمونيستی است حکم  بنابر اين مسئوليت خطيری که امروز بر عھده
ھا تالش خود را برای رھايی از  لنينيست  -   تمامی مارکسيستکند که می

پراکندگی و اختالفات ايدئولوژيک موجود و بالنتيجه فائق آمدن بر بحران 
پاسخ خط و مرزھا را به روشنی ترسيم کنند، . جنبش کمونيستی دو چندان کنند

در  خود را به  مسايل مورد اختالف و مشاجره ارائه دھند و قطعی و صريح
اما، زمانی خط و مرزھا . قبال اختالف نظرھا موضع خود را مشخص سازند

روشن خواھد شد و بر اساس آن وحدت اصولی و واقعی در جنبش کمونيستی 
امان حول  گير و بی ی ايدئولوژيک پی صورت خواھد گرفت که يک مبارزه
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ھرگونه طفره رفتن از اين . ترين مسايل در سطح جنبش آغاز گردد مبرم
گيری در اين جھت نه تنھا به وحدت جنبش  ی ايدئولوژيک و عدم پی مبارزه

تر کرده و  کمونيستی کمکی نخواھد کرد، بلکه اختالف نظرھا را افزون
بنابر . ضربات سھمگينی به جنبش کمونيستی و طبقه کارگر وارد خواھد آورد

شوند، به  ک میی ايدئولوژي ای مانع پيشبرد امر مبارزه اين کسانی که بھر بھانه
 طرح اصولی اختالفات اين کهما نبايد از . کنند طبقه کارگر خيانت می

يک سازمان . ايدئولوژيک حتی ممکن است به جدايی منجر شود نگران باشيم
 سياسی به –تواند بدون وحدت و انسجام ايدئولوژيک  لنينيست نمی  -مارکسيست

 ی خط و مرزھا،دئولوژيکی اي بگذار طی يک مبارزه. حيات خود ادامه دھد
بگذار که نيروھای انقالبی در طی اين مبارزه خط مرز .  شودمشخص

آنگاه امکان  .کار ترسيم کنند  بين خود و عناصر مردد و سازشمشخصی
خواھيم يافت به وحدت واقعی و اصولی در درون جنبش کمونيستی دست يابيم 

م و استحکام يک سازمان و سازمان ما نيز به مثابه محور اين جنبش از انسجا
به اين لحاظ ما نيز به سھم خود . لنينيستی برخوردار خواھد شد  - مارکسيستی

ی ايدئولوژيک دامن بزنيم و در طی يک سری مقاالت  کوشيم به اين مبارزه می
اما به خاطر تصميمات .  خود را در مورد مسايل مبرم جنبش ارائه دھيمنظرات

دانيم،   خود را ملزم به رعايت آن تصميمات مینادرست پلنوم که بھرحال ما
کنيم و  ی سازمان روشن می ابتدا ھر چند کوتاه، نظرات خود را نسبت به گذشته

دھيم و  آوردھا و تجربيات مثبت و منفی آن ارائه می بندی از دست يک جمع
البته اين حداقل برخورد با . سپس به مسايل مبرم جنبش خواھيم پرداخت

 ،ای از نيروھا مان از آن جھت نيز ضروری است که امروزه پارهی ساز گذشته
چه در درون و چه در بيرون سازمان، دست به تحريف تئوری و پراتيک 

از اين رو وظيفه انقالبی . اند  آن زدهکمونيستیی  سازمان و بالنتيجه نفی گذشته
 قرار یی سازمان مورد ارزيابی علمی و برخورد انتقاد کند که گذشته حکم می

ی سازمان  اصولی را نسبت به گذشته ما ھرگونه داوری و قضاوت غير. گيرد
ای  ويژه از جانب پاره هی انقالبی در سازمان است، ب که ھدف آن تخريب روحيه

کنيم و آن را خيانت به جنبش  طلبانه ارزيابی می از رفقای درون سازمان انحالل
دانيم که ھر چند کوتاه به  ن الزم میما ھمچني. دانيم کمونيستی و طبقه کارگر می

ای است که  رشد گرايشات اپورتونيستی راست، که در شرايط کنونی خطر عمده
ويژه در  هکند، اشاره کنيم، داليل اين امر را ب جنبش کمونيستی را تھديد می

رابطه با سازمان بررسی کنيم و نمودھای عملکرد اپورتونيسم راست را در 
  .دھيمدرون سازمان نشان 

  

*    *  *  
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. ايم ما اکنون يک دوران پر تالطم و سرشار از تجربه را پشت سر گذاشته
ھا،  دورانی که نزديک به يک دھه فعاليت سازمان با تمام فراز و نشيب

آموزی از اشتباھات و انحرافات را در بر  ھا، اشتباه، درس ھا و پيروزی شکست
ای قرار   کمونيستی و جنبش تودهی نوينی از رشد جنبش ما در مرحله. گيرد می

آوردھای  ی سازمان را با دست  سال مبارزه٩بھای  ما بايد تجربيات گران. داريم
 .افکنيم رحمانه به دور ھای منفی آن را بی مثبت آن به خدمت گيريم و تمام جنبه

قيام . ای داده است ھای آموزنده ھا درس لنينيست  - قيام به تمامی مارکسيست
. ی ما را نشان داد کاری، و ناتوانی ھمه ماندگی، کم ضعف، عقبوضوح  هب

ی آزمايش قرار داد و موقعيت و نقش نيروھا و  ھا را در بوته ی تئوری ھمه
 تنھا اين کهسازمان ما نيز عليرغم . ھای مارکسيستی را نشان داد سازمان

يت سازمان کمونيستی است که از قيام سرفراز بيرون آمد و از نقش و موقع
. وضوح نشان داده شد هخاصی برخوردار شد، اما کمبودھا و اشتباھات آن ب
اما آگاه باشيم ھنگامی . دنبنابر اين الزم است که اين اشتباھات به نقد کشيده شو

ھای  گوييم، دشمنان ما، اپورتونيست که ما از اشتباھات سازمان سخن می
کنند که  ای تالش می  تودهنشين و فراريان خيانت کار عمل، فيلسوفان خانه بی

اما بگذار آنھا بازھم . ھای انحرافی خود بازار گرمی کنند برای تئوری
خوانی کنند، ما با بررسی و تصحيح اشتباھات خود قاطعانه در مقابل آنھا  رجز

لنينيسم انقالبی دفاع   - خواھيم ايستاد و در مقابل ھرگونه انحرافی، از مارکسيسم
آنچه را که .  و راه آنھا ھميشه از ھم جدا بوده و خواھد بودراه ما. خواھيم کرد

رفقای . عملی بلکه در پراتيک انقالبی بوده است ايم، نه از بی ما امروز آموخته
-  ی آن گروه از مارکسيست ما از ھمان آغاز فعاليت سازمان در زمره

اھری ول ظب به قًھا، صرفا اند که برخالف اپورتونيست ھايی بوده لنينيست 
کردن آن در زندگی واقعی  لنينيسم اکتفا نکرده بلکه در جھت عملی  -  مارکسيسم

آمدند و از ھمين رو است که ھميشه در برخورد خالق، جذب تجربيات و  بر
ی فعاليت ما نه  پايه. طرد اشتباھات بيش از ھمه توانايی و آمادگی داشته و دارند

لنينستی استوار   - ھای مارکسيستی  بلکه بر پراتيک انقالبی و آموزشفبر حر
ايم و برخالف   که در ھر گام صحت آن را مورد ارزيابی قرار دادهبوده است

پذيرند و اصول زنده و انقالبی آن را  لنينيسم را می  - آنان که به ظاھر مارکسيسم
شان با  سازد، يعنی کسانی که به قول استالين گفتار ھای مرده بدل می به فرمول

مان  ھای تاريخ اخير ميھن ترين سال شان مغاير است، رفقای ما در سياه کردار
در ھر گامی که . لنينيسم را آغاز کردند  - کردن مارکسيسم تالش در جھت عملی

. ھای بعدی در پی اصالح آن بر آمدند برداشتند، اشتباھاتی نيز داشتند که در گام
ايرتی نداشت و بيش از ھمه شان مغ شان با کردار آنھا کسانی بودند که گفتار

مان، صادق و وفادار بودند و اين را در  ھای ميھن نسبت به طبقه کارگر و خلق
 سمبل مبارزه " خلقفدائی"به ھمين علت است که اکنون . عمل نيز نشان دادند
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تالش در . ء اليتجزای فرھنگ مبارزاتی جامعه شده است شود و جز شناخته می
لنينيسم در زندگی واقعی،   - را درآوردن مارکسيسمی عمل و اج جھت به مرحله

ھا، فداکاری و از خودگذشتگی کمونيستی اين است آن  ايمان سرشار به توده
بنابر اين . ھا متمايز ساخته است  را از تمام اپورتونيست" خلقفدائی"چيزی که 

کردن مارکسيسم بر نداشته  برخالف آنان که ھيچگاه حتی يک قدم در راه عملی
اند و طبيعی است که امروز  عملی فراتر نگذاشته و پا را از تئوری بافی و بی

ھای خود را به محک  نيز از ھرگونه خطا و اشتباھی مبرا باشند، ما تئوری
گيريم و با تکيه بر  پراتيک زده و از اشتباھات و تجربيات خود درس می

 ما به ارمغان آورده ی سازمان برای ی چندين ساله ای که اکنون مبارزه پشتوانه
ی  تر با طبقه است، در راه پرفراز و نشيب مبارزه، در راه پيوند ھرچه نزديک

ی امپرياليسم  ھای مردم، در راه مبارزه به خاطر رھايی از سلطه کارگر و توده
، با پرولتاريائی ما در راه انقالب سرخ .داريم  گام بر میِسوسياليسمو برقراری 

مان در راه پيروزی  نينيسم پيش خواھيم رفت و با تمام وجودل  - درفش مارکسيسم
ھای  ھای اپورتونيستی از سنت پرولتاريا مبارزه خواھيم کرد و در مقابل يورش

طلبان زوزه بکشند و به  حال بگذار فرصت. انقالبی سازمان دفاع خواھيم کرد
  .تکرار مکررات خود دلخوش کنند

ازمان و اشتباھات و انحرافات آن را ی س ما ضرورت برخورد جدی با گذشته
طلبی خود  ويز فرصتآ ای آنھا را دست دانيم که عده به ويژه از آن جھت الزم می

مشی اپورتونيستی خود را پيش برند  کوشند با رد گذشته، خط اند و می قرار داده
ی سازمان به صورت يک تحريف آشکارا نيز  و در ھمين جا است که نقد گذشته

ھای انقالبی  امان و سنت ی بی اين گرايش اپورتونيستی از مبارزه. تدرآمده اس
کند، و از آنھا به عنوان پوششی برای پيشبرد سياست  سازمان سوء استفاده می

وشند که از سازمان رزمنده و ک آنھا می. کند اپورتونيستی خود استفاده می
 سازمان را نه با ی اينان گذشته.  ديگر بسازند"حزب توده"انقالبی فدائی، يک 

آنھا که . کنند ای متافيزيکی تحليل و بررسی می اسلوبی ديالکتيکی بلکه با شيوه
اند، سازمان را جدا از زمان و مکان، جدا از حرکت  اساسا با ديالکتيک بيگانه

به عنوان يک پديده اجتماعی کنند، و آن را  ی تکاملی آن بررسی می و پروسه
ھای خود تنھا  برای توجيه استدالل. بينند نمیمل زنده و در حال حرکت و تکا

دھند، تازه آن ھم به   معيار قرار می۵٠تئوری و پراتيک سازمان را در سال 
  .ی آن شکل کامال تحريف شده و جدا از شرايط خود ويژه

ی سازمان، به نفی  ی ارزيابی غير ديالکتيکی گذشته بنابر اين، با اين نحوه
آنھا حتی اين . ھايی مبتنی بر نفی ديالکتيکی نه استنتاجرسند و  مطلق گذشته می

ھا ھرگز  اند که حرکت ديالکتيکی پديده ترين اصل ديالکتيک را نياموخته ابتدايی
به معنای طرد ھر آنچه که در گذشته وجود داشته نيست، بلکه در مارپيچ 

 که شود و ھر آنچه ھا ھر آنچه که مثبت و مترقی است حفظ می تکاملی پديده
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ی برخورد  بنابر اين، اين شيوه. کھنه و ارتجاعی است بنا گزير طرد خواھد شد
کند، برخوردی نھليستی است که بدترين نتايج ممکن را  که ھمه چيز را طرد می

اما ما ھنگام بررسی و . برای سازمان و جنبش کمونيستی به بار خواھد آورد
 ما سازمان را به عنوان يک .ی برخورد متفاوتی داريم ارزيابی گذشته، نحوه

دھيم که در شرايط مشخص به  ی اجتماعی زنده مورد ارزيابی قرار می پديده
اش   امروز آن از گذشته وی تکاملی بوده وجود آمده، دارای حرکت و پروسه

سازی و  بررسی است که ما با طرد ھرگونه کليشه با اين اسلوب .جدا نيست
کنيم و اشتباھات و انحرافات آن را  ورد میی سازمان برخ دگماتيسم با گذشته

 سياسی و – ايدئولوژيک ءکنيم تا با يک چنين نقدی در جھت ارتقا بررسی می
. ھای نادرست در درون آن مبارزه کنيم تشکيالتی سازمان بکوشيم و با نظرگاه

لحظاتی که برای . گذارنيم ما اکنون لحظات حساس و دشواری را پشت سر می
، جنبش کمونيستی و سازمان چريکھای فدائی خلق نقش تعيين ای جنبش توده

تر از گذشته  ی ما از جھاتی بسيار دشوار امروز وظيفه. کننده خواھد داشت
ھای مردم است و ھم در امر   و تودهکارگری  اين وظيفه ھم در قبال طبقه. است

ز ای ھر رو  که امواج نوين جنبش تودهنوپايیھای  مبارزه با اپورتونيست
ی حاد، نقطه  اگر ما در يک مبارزه. آورد خود میھمراه  انبوھی از آنان را به
طلبان را افشا نکنيم و آنھا را  غايت انحرافی اين فرصته نظرات و مواضع ب

ی  خود را نسبت به طبقهاعتبار نسازيم، نخواھيم توانست وظايف  رسوا و بی
اما بايد آگاه بود که امروز . ھای مردم به نحو مطلوب انجام دھيم کارگر و توده

اگر در گذشته شرايط . تر از گذشته است مبارزه با اپورتونيسم بسيار دشوار
طلبان راست سر  داد که فرصت اجتماعی و سياسی حاکم بر جامعه اجازه نمی

ای و چه در  بلند کرده و عرض اندام کنند، و آنھا چه در شکل و شمايل توده
خته شده بودند، امروز اپورتونيسم با رنگ و لعاب چينی کامال شنا لباس پرو

ای ناشناخته در صفوف جنبش کمونيستی رخنه کرده است و باز  تازه و با چھره
  .تر از گذشته است اش کاری بسيار دشوار شناختن آن در شکل نوين

 باشيم و خطری که از سوی  حساس کنونی بايد ھشيارشرايطبنابر اين در 
ای سخت  رديم و با آن به مبارزهگکند آگاه  بش را تھديد میاپورتونيسم نوپا جن

  .برخيزيم

شناسيم که جنبش  ای می اپورتونيسم راست را خطر عمدهاما اساسا چرا ما 
چرا امکان رشد آن در شرايط کند؟  کمونيستی را در شرايط کنونی تھديد می

اينجا اندکی خاطر اھميت مسئله در  دانيم که به حاضر وجود دارد؟ ما الزم می
  .ويژه در رابطه با سازمان بازگو کنيم مکث کنيم و داليل خود را به

  کلیطور يا به(بورژوائی  اساسا اپورتونيسم نفوذ ايدئولوژی بورژوائی و خرده
اپورتونيسم . ی کارگر است در درون جنبش طبقه) ھای غير پرولتری ايدئولوژی

وضعيت اقتصادی، سياسی و بسته به مجموع شرايط حاکم بر جامعه، يعنی 
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از جھت کمی و کيفی ، نقش و موقعيت اقشار و  طبقه کارگراجتماعی، موقعيت 
ی حاکمه  ھای طبقه و نيز تاکتيکبورژوازی،  ويژه اقشار خرده ديگر بهطبقات 

 زمانی اين شرايط .کند به اشکال مختلف در جنبش کمونيستی بروز می... و
انی ديگر باعث رشد اپورتونيسم چپ باعث رشد اپورتونيسم راست و زم

خصوص  اين انحرافات ناشی از خواست، اراده و يا تمايالت افرادی به. شود می
بايد در شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسی جستجو ی آن را   بلکه ريشه،نيست

کنند و باعث  عوامل مختلفی ھستند که زمينه بروز انحرافات را فراھم می. کرد
ای از  ام آن حاميان جنبش کارگری پديد آيند که فقط پارهمد«شوند که  می
کنند  درک می...  از اجزاء جھان بينی جديد راای ھای مارکسيسم و فقط پاره هجنب

ھای جھان بينی بورژوائی  و قادر نيستند که مصممانه و قاطعانه از تمام سنت
   ٢».طور اخص، ببرند دمکراتيک به طور اعم و جھان بينی بورژوا به

  . کنند ھای عينی عمل می ی ما بر کدام زمينه حال ببينيم انحرافات در جامعه

داری وابسته است برخالف  ی سرمايه ی ما يک جامعه از آنجائی که جامعه
شکل کالسيک در آنھا رشد کرده است، رشد  داری به جوامعی که سرمايه

ن امر يکی از نيروھای مولد و تکامل اقتصادی در سطح نازلی قرار دارد و اي
ی ما  ھای جامعه عالوه يکی از ويژگی هب. ھای عينی بروز انحرافات است زمينه

بسيار مناسبی برای ی عينی  بورژوازی است و اين خود زمينه گستردگی خرده
نشو و نمای انحرافات چپ و راست در جنبش کمونيستی و گرايشات متناقض و 

خاطر خصوصيت  ژوازی بهبور خرده. ثبات نسبت به سوسياليسم است بی
ھای اصلی رفرميسم در جنبش  کاری خود يکی از سرچشمه طبقاتی و محافظه

گه سر منشاء رفرميسم را در روسيه توضيح  لنين ھنگامی. کارگری است
در کشور ما رفرميسم ھمزمان از دو سرچشمه منشاء ... «: نويسد دھد، می می
تر  بورژوائی اروپايی خردهکشور  روسيه از ھر ،ی اول گيرد، در وھله می

ھا و گرايشاتی را پديد  يش از ھمه، افراد، گروهباست، بنابر اين کشور ما 
 نسبت به سوسياليسم شان ثبات و نوسانی آورد که با گرايش متناقض، بی می

بينيم که در درون  آور نيست اگر امروز می  پس تعجب٣»...شوند مشخص می
کارانه نسبت  اند، که موضع راست و سازش دهجنبش کمونيستی گرايشاتی پديد آم

زنند، و  انقالب دمکراتيک و ملی دم می، از پيروزی  گيرند به حاکميت می
بورژوازی  خرده. کشانند روی از اين يا آن بخش حاکميت می دنباله جنبش را به

ويژه  اين خطر به. ھای اصلی خطر برای جنبش کارگری است يکی از کانون
بورژوازی به صفوف  ھای وسيعی از خرده ود که بخشش زمانی جدی می

 کارگران ما که عمدتا منشا دھقانی و يا .ی کارگر رانده شوند طبقه

                                                           

٢
 ٣۵٠ ص -١۶ کليات جلد "اختالفات در جنبش کارگری اروپا" -

٣
 ١٧کليات جلد " رفرميسم در جنبش سوسيال دمکراتيک روسيه "-
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طور کامل فرھنگ و خصوصيات  بورژوائی شھری دارند، ھنوز به خرده
خصوص بايد اين واقعيت را در نظر گرفت که  اند، به کارگری را کسب نکرده

ران نه پرولتاريای صنعتی بلکه کارگرانی ھستند بخش عظيمی از کارگران اي
طور پراکنده مشغول به  ھای کوچک و به که اکثرا در بحش خدمات و يا کارگاه

بنابر اين ھنوز فرھنگ کارگری در بين کارگران ما ضعيف است و . کارند
اين مسئله نيز . طور کلی درھم نشکسته است بورژوائی آنھا به ذھنيت خرده
  .کند نحرافات متعدد را دو چندان میامکان بروز ا

 کلی، شرايط اجتماعی طور  اجتماعی جامعه به–گذشته از وضعيت اقتصادی 
ھای  و سياسی پس از قيام تاثير خود را در قلمرو تئوری و تاکتيک سازمان

ی  جنبشی که در غياب صف مستقل طبقه. کمونيستی برجای گذاشته است
ھای  يستی پديد آمد، جنبشی که اساسا تودهکارگر و يک سازمان نيرومند کمون

دادند و رھبری آن را در  ترين نيروھای آن را تشکيل می بورژوا فعال خرده
خرده بورژوائی که سراسر جامعه را فرا گرفت، تاثير خود اختيار داشتند و جو 

ويژه در  راست را به ضعيف کمونيستی برجای گذارد و انحراف بهرا بر جنبش 
يابد که ھمراه با  ويژه ھنگامی شدت می اين مسئله به. ن تشديد کرددرون سازما
ھای  د پيروزیبورژوا به امي ھای وسيعی از روشنفکران خرده قيام، بخش

شود گرايشات  تر می نخستين به سازمان پيوستند، اما ھر چه شرايط سخت
ن تجلی اي. دھد ی آنھا بيش از پيش خود را نشان می کارانه راست و محافظه

ی برخورد به  خوبی در شيوه توان به نوسانات را در قلمرو تئوری و تاکتيک می
ھا در جھت انحراف  ھا و تاکتيک ای تحليل گذشته سازمان، در تغييرات لحظه

ھای شبانه روزی  ھای پاسيفيستی، اکونوميستی و تالش راست و در شيوه به
علل   پی بردن بهاما برای. برای مذاکره و سازش با حاکميت کنونی يافت

ھای طبقات حاکم در  بايد به تاکتيک. آنچه که گفته شد کافی نيستانحرافات 
ھای تعيين کننده  يکی از پايهکه ھا   اين تاکتيک.شرايط مختلف نيز نظر داشت

تواند به بروز   می،ھا از جانب ما در شرايط مختلف است اتخاذ تاکتيک
قات حاکم تا ھای طب  تغيير تاکتيکاين که. انحرافات چپ و راست منجر گردد

 به انحراف در جنبش کمونيستی گردد، بھتر از ھر جای تواند منجر چه حد می
در . ھای کافی موجود است ی خود ما قابل بررسی است و نمونه ديگر در جامعه

آميز حکومتی از جانب  ی قھر شيوه گذشته تاکتيک سرکوب و اختناق و توسل به
 عواملی بود که چپ روی را در جنبش پديد آورد و ما ی حاکم يکی از طبقه

تجلی آن را در پر بھا دادن به نقش ديکتاتوری، کم بھا دادن به وضعيت عينی 
ديديم و ... تيک مسلحانه در طول تمام پروسه وموجود، محوری دانستن تاک

 کند به ای موارد تالش می ھای ھيات حاکمه که در پاره امروز نيز تغيير تاکتيک
ھای کمونيستی را به دنبال خود بکشند،   سازمان،اصطالح ليبرالی ھای به شيوه

ھای  لنين در مورد تغيير تاکتيک. انحراف به راست را پديد آورده است
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سرانجام «: نويسد بورژوازی و تاثير آن بر انحرافات درون جنبش کارگری می
ھای  تاکتيکيک علت بسيار مھم اختالفات درون جنبش کارگری در تغيير 

واقعيت اين ... طور اخص قرار دارد و بورژوازی بهطور اعم  طبقات حاکمه به
 دو سيستم حکومتی، دو روش ًااست که در ھر کشوری بورژوازی ضرورت

گيرد و اين دو روش گاھی  کار می ی خود به طهلس خاطر حفظ منافع و مبارزه به
شوند،  لف درھم بافته میھای مخت شوند و گاھی به نسبت جايگزين يکديگر می

  ٤».دومين روش ليبراليسم است... اولين اين دو روش قھر و زور است 

تواند  ھای بورژوازی می گيرد که يک جھت تغيير تاکتيک لنين سپس نتيجه می
حال . به آنارشيسم در جنبش کارگری و جھت ديگر آن به رفرميسم ختم شود

ای  کنند که عده ی بورژوازی عمل میھا  تاکتيکتوان فھميد که چگونه تغيير می
از دولت دمکراتيک ملی سخن گويند، به يک دوران آزادی و دمکراسی دل 

برند که افتضاح نامه  کاری را تا آنجا پيش می طلبی و سازش خوش کنند و تسليم
. ست ی آن ترين نمونه  کامل"ليبرال"بوسی بورژوازی  به بازرگان تا حد آستان

حال اگر به آنچه که در . کند ای ديگر عمل می گونه روز بهھمان گرايشی که ام
ايم، عدم پيوند ارگانيک بين  ھای عينی بروز انحرافات گفته مورد زمينه

ی کارگر را بيافزائيم و به کميت وسيع  ھای کمونيستی و طبقه سازمان
ھای کمونيستی و پائين بودن سطح دانش  روشنفکران در درون سازمان

رسد که  نظر می  باشيم، به ی مبارزاتی توجه داشته جربهمارکسيستی و ت
اما . طور کلی بازگو کرده باشيم بروز و رشد انحرافات را بهھای عينی  زمينه

ی آن،  کارانه بورژوازی و خصوصيات محافظه در اين ميان گستردگی خرده
ھای گذشته سازمان، تغيير  روی نقش روشنفکران در جنبش کمونيستی، چپ

ھای  ای به اميد پيروزی ی حاکم که باعث شده بود در آغاز عده ھای طبقه تاکتيک
ھای تاريخی اپورتونيسم  پيوندند و نيز ريشه ھای کمونيستی به اوليه به سازمان

مثابه يک جريان راست سيستم شده در جنبش کمونيستی در شرايط  راست که به
 عواملی ھستند که ی مناسب عملکرد پيدا کرده است، از جمله کنونی زمينه

ما اکنون سعی . ھای رشد آن ھستند اند و زمينه روی را تشديد کرده راست
کنيم که با توجه به عمده بودن خطر اپورتونيسم راست، نمودھای آن را در  می

ھای سازمان پس از قيام  نظری کوتاه به فعاليت. درون سازمان نشان دھيم
ھا،  ی اپورتونيستی در تاکتيکھا دھد که چگونه سياست  نشان میحوضو به

سازمان فاقد ھر گونه ًاساسا در اين مدت . برنامه و تشکيالت تجلی يافته است
ًھا غالبا  ھا و تاکتيک استراتژی و ھدف مشخص بوده است و در نتيجه فعاليت

ھای اعمال شده در اين مدت  سياست. جھت از کار درآمده است معنا و بی بی
از آنجائی که ھدف مشخص در برابر خود . ندايستی داشتهی پراگمات ًکامال جنبه

                                                           

۴
 لنين" اختالفات در جنبش کارگری اروپا "-
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کنيم، در کجا  برای چه حرکت می. کنيم دانيم که چه می مینًايم، اصال  قرار نداده
بايد بيشترين نيروھای خود را متمرکز کنيم، ھدف ما از انجام فالن کار چيست؟ 

حد و  کاری بی خرده. در ھمه جا ھستيم، اما در واقع امر در ھيچ کجا نيستيم
جنبش ھمه چيز شده است : حصری بر سازمان حاکم شده است و خالصه کالم

ھای  سياستھای کارگری اغلب  ی فعاليت در زمينه. و ھدف ھيچ چيز
در . اکونوميستی دنبال شده است و اين سياست از ھمان فردای قيام آغاز شد

آنان را از فردای قيام که ھنوز تفنگ بر دوش کارگران بود، رفقای ما 
ی اقتصادی دعوت کردند و از آنھا  ی سياسی به مبارزه ی مبارزه عرضه

پيش "ھای سنديکائی بپردازند و در آن بحبوحه شعار  خواستند که به فعاليت
 گويا قصد رفقا اين بود که با عمده کردن .دندادسر را "سوی تشکيل سنديکا به

البته بگذريم از !! ق بخشندی طبقه کارگر را تعمي مبارزه اقتصادی، مبارزه
در . اکونوميستی رفقای ما نکردنداينکه کارگران چندان توجھی به تمايالت 

ی مشخصی  زمينه تشکل، سازماندھی و ارتقا آگاھی طبقه کارگر نيز با برنامه
آيا آنچه که . گی در اين زمينه حاکم است برنامه ايم و اکنون نيز بی حرکت نکرده

سياست ترين  ھای کارگری صورت گرفته تجلی اپورتونيستی ی فعاليت در زمينه
ترين شکل آن نيست؟  شود؟ و آيا اين اکونوميسم در ناب کارگری محسوب نمی

 ؟ايم ھايی که نبوده ی سياست عمومی سازمان نيز ما شاھد چه زيگزاگ در زمينه
ای ھ کند و سياست میاز نامه به بازرگان که دولت او را يک دولت ملی قلمداد 

ًشود، گرفته تا امروز که حاکميت عمدتا  سازمان بر آن اساس تنظيم می
روی از اين جناح با آن جناح ھيات  سياست دنباله! بورژوائی شده است خرده

  . ی عمل در آمده است حاکمه توصيه شده و به مرحله

ه ھمراه با يک يا دو نھا در اين مدت  ھای و تحليل گيری ھا، موضع اعالميه
نامه به بازرگان، . (صورت اشتباھات سيستم شده در آمده است ه، بلکه بهاشتبا
آيا ...) آوری شد و  ی سفارت که جمع ی کردستان، اعالميه  تير، بيانيه٨ی  بيانيه

آن را سياست ًتوان بر آنھا نام اشتباه گذاشت، يا اينکه بايد مشخصا  باز ھم می
ھا نيز از   نسبت به خلقانحرافی اپورتونيستی قلمداد کرد؟ سياست ما

ی کامل   مسئله کردستان يک نمونه.ھای ديگر سازمان جدا نبوده است سياست
 ".ھا خواھيم بود تا پای جان در کنار حلق"ما ھميشه شعار داده بوديم که . است

اما ھنگامی که جنگ کردستان آغاز شد چه کرديم؟ در سنندج رفقائی که قول 
ھا مبارزه کنند، با آغاز  دوش توده يط دوش بهترين شرا داده بودند در سخت

اين استدالل متوسل شدند که ما ھا را به امان خدا رھا کردند و به  جنگ، توده
ترسيديم جدا از توده عمل کرده باشيم و به اين علت بود که آنھا را در برابر 

ً البته رفيق مسئول آنجا، بعدا. گر رھا کرديم و شليک نکرديم نيروھای سرکوب
ی  ھای مسئله را شکافت و نشان داد که چگونه شيوه با انتقاد از خود ريشه

اما . ی سازمان در جھت انحراف به راست تاثير گذاشته است برخورد با گذشته
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توان جدا از کل سازمان و انحراف به  ی اين مسئله را نمی به اعتقاد ما ريشه
که در آنجا چنين تجلی اين سياست عمومی سازمان بود . راست آن توضيح داد

زيرا که ما شاھد بوديم در مناطق ديگر که رفقای ما از آمادگی و . يافت می
آيا . بودند، نتوانستند به موقع وارد عمل شوندشناخت الزم نيز برخوردار 

 کردستان، که شکست يا پيروزی آن يربا مسئله بسيار مھمی نظآنھائی که 
ی کارگر،  ھا، بسيج طبقه امر آگاه کردن تودهای در  تواند تاثيرات ھمه جانبه می

ھای مردم  امکانات دمکراتيک، حيثيت و اعتبار سازمان و تعميق مبارزات توده
ھای مختلف از گرفتن  کنند و به بھانه موضع جبونانه اتخاذ میداشته باشد، 

کنند، نمايندگان ھمان گرايش  تصميم قاطع در اين مورد خودداری می
ست نيستند که در جھت سياست سازش طبقاتی و بند و بست با اپورتونيستی را

برخورد به اين مسئله با دو در نيز کنند؟ ما حتی در پلنوم  ھيات حاکمه تالش می
گيری صريح، روشن و  يکی ديدگاه اصولی که موضع: ديدگاه روبرو بوديم

از حوادث، روی  کرد و ديدگاه دوم که دنباله پرولتری را مطرح می
در حالی که ديدگاه نخست . کرد يری مبھم و غير اصولی را مطرح میگ موضع

روی از حوادث را توصيه  کرد، ديدگاه دوم دنباله آگاھانه را مطرح میحرکت 
و سر فرود روی از حوادث   دنبالهاين ديدگاه ھميشه در درون سازمان. کرد می

کند  اه سعی می اين ديدگ.کند آوردن در مقابل جنبش خود به خودی را تبليغ می
را در زير پوشش الفاظ و عملی و تمايالت اپورتونيستی، جبن و بزدلی خود  بی

آيا اين ھمان . پوشاند ی کارگر به نام دفاع از منافع طبقه هعبارات گول زننده و ب
ھای فروردين ماه گنبد نيز صحبت  گرايش اپورتونيستی نيست که در درگيری

ی  ی دفاع از منافع طبقه جا را تر کنيم و يا به بھانهبه کلی آنکرد که ما  از اين می
شود که ارتجاع عرب  توجھی می ی خلق عرب بی مبارزه کارگر آنچنان به

کند و حرکات کور آنھا ضرباتی  ھای عرب تثبيت می رھبری خود را بر توده
اين ھمان ديدگاھی است که عليرغم اينکه . آورد سخت به جنبش آنھا وارد می

پرولتری ! ی کارگر و ايدئولوژی راستين خود را به عنوان مدافع طبقهکوشد  می
روی از بورژوازی ترغيب  ی کارگر را به دنباله جا بزند، در ھمه جا طبقه

ست که  رود و در پی آن کند، از اجرای سياست مستقل پرولتری طفره می می
  .دولت بورژوائی لطفی بکند و حق حيات علنی به او عنايت کند

بورژوائی  ًجھت نيست که حاکميت در يک چرخش، عمدتا خرده ر اين بیبناب
شود، و فالن شخصيتی که تا ديروز ليبرال بود امروز که به رياست  می

ھای روحانيت به نفع  دگم. شود بورژوا می رسد، خرده جمھوری می
اين گرايش حتی در جھت تحميق . شکند و غيره و غيره بورژوازی می خرده
اين گرايش مسئوليت سراسری سازمان را . کند  بورژوازی کمک میھا به توده

ی کارگر  فهطبھا و  به تودهنھايتدھد و در  عملی خود قرار می بھانه و توجيه بی
  . کنند خيانت می
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 تا حدی که در .ی تشکيالتی نيز وضعيت بھتر از اين نيست اما در زمينه
مسئولين از استقالل و ای از  ره پا.ای موارد شاھد آنارشی تشکيالتی ھستيم پاره

دھند،  ھائی را که خود درست تشخيص می خودمختاری برخوردارند، سياست
 ارتباط .کنند  ضوابط تشکيالتی را به ميل خود تعيين می وبرند پيش می

 .ھای مختلف وجود ندارد ھای شاخه ھای مختلف و سياست ارگانيکی بين بخش
ھا بر  معلوم نيست تعيين مسئوليت. ی نيستی ضوابط دقيق ھا بر پايه گيری عضو

. گيرد گيرد و چه معيارھايی مورد توجه قرار می چه اساس صورت می
مرکزيت سازمان، سانتراليسم بوروکراتيک را جايگزين سانتراليسم دمکراتيک 

گيرد،  کرده است، بدون رعايت دمکراتيسم سازمانی خود سرانه تصميم می
  .کشاند ر کجا که خواست میکند و سازمان را بھ عمل می

. اصل انتقاد و انتقاد از خود تا حد زيادی از سازمان رخت بر بسته است
مسائل . شوند ماند و از آن رد می اشتباھات غالبا بدون انتقاد از خود مسکوت می
برای اولين بار، در طول . شود درونی سازمان به بيرون تشکيالت منتقل می

گيرد و ھر  شود که دو تصميم تاريخی می تشکيل میحيات سازمان پلنوم وسيعی 
اگر چه تا حد زيادی رفقا به اين اشتباھات پی . آيد دو اشتباه از کار در می

اند، اما ھنوز حاضر نيستند به آن اعتراف کنند و تنھا به توجيه و تفسير  برده
که بايد شود پردازند و ھنگامی که اين مسئله مطرح می اشتباھات خود می

 نيستند به اين سادگی حاضر ھای اين مسئله را پيدا کرد، آنھائی که به شهري
شوند، حقايق را وارونه  ھای غير اصولی متوسل می به شيوهمسئله تن دھند، 

کنند، و آن را در درون تشکيالت و حتی بيرون از تشکيالت تا سطح  می
زنند، بدگويی  اتھام می. کنند ھای ديگر شايع می دانشجويان پيشگام و سازمان

ی يک  شوند که شايسته ھائی متوسل می ترين شيوه کنند و خالصه به زشت می
  . لنينيست و اخالق انقالبی نيست–مارکسيست 

آيا نبايد از اين وضعيت که امروز بر سازمان حاکم شده است نگران بود؟ آيا 
رگر و ی کا نبايد از اينکه اين گرايش اپورتونيستی در نھايت، سازمان، طبقه

  خلق را به يک شکست استراتژيک بکشاند نگران بود؟

کوشد  و جالب است که ھمين گرايش راست با جار و جنجال و ھياھو می
آورد و   از اصول سخن به ميان می.جا بزند!  را پرولتری"گرايش نوين"

 "اصوليت"اما اين اولين بار نيست که . کنند تزھای اصولی نيز صادر می
 پرچمدار اين نخستين بار بيگوند،. کند  سازمان سر بلند میاز درون! کذائی

ھای  شود و تزھای او را بقايای حزب توده به مثابه گرايش  می"اصوليت ناب"
ھمچنان که امروز نيز حزب توده . تازه و مثبت در سازمان ارزيابی کردند

روز بھر حال از آنجائی که ام. کنند گرايش نوين سازمان را مثبت ارزيابی می
دانيم  اند، ما الزم می ًنيز بعضی از رفقا مجددا در حال بازسازی اين نمايش کھنه

که بر روی اين مسئله کمی مکث کنيم و آنچه را که در پلنوم و پس از آن پيش 
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برای آنکه به نمايش کنونی بپردازيم، نگاھی به نمايش کھنه . آمد بازگو کنيم
  :بيندازيم

 کنونی ما از بازگشت به اصول آغاز کرد و "ناصوليو"بيگوند نيز ھمانند 
ترين ضربات پليسی قرار گرفته بود و يکی از  ھنگامی که سازمان زير سخت

گذارند، آن را به بازگشت به اصول  میاش را  ھای زندگی دشوارترين دوران
 آنچنان اصولی برخورد کرد که نه تنھا اصوال "اصول"او با مسئله . فرا خواند

 و "اصوليت ناب"، "تئوری ناب"ی را رد کرد، بلکه خواھان تاکتيک محور
ی شناخت،  در جا زدن در مرحله«جزنی گفته بود که .  شد"پراتيک ناب"

ھراس از عمل و غرق شدن در مسائل استراتژيک صرف، ما را به 
بيگوند با انتقاد  ٥».کشاند ھای اپورتونيسم است می کاری که از ويژگی محافظه

کند که پيش از آنکه تئوری  تز اصولی را صادر میاين جزنی، بر اين گفتار 
آيی که از دربورژوائی  خرده اگر دست به عمل زنی چه بسا ،کامل شده باشد

سان اول تئوری شسته و رفته، کامل و   بدين.زند فرط بدبختی دست به جنون می
د به جزنی يابيم که انتقا درست که بنگريم، در می. ناب، دوم پراتيک، آن ھم ناب

من با تکيه بر روی «: لنين گفته است. تا انتقاد به لنينيسم بسط يافته است
ھيچ روی  ھا به ضرورت، اھميت و گستردگی عظيم فعاليت سوسيال دمکرات

خواھم بگويم که اين فعاليت نسبت به فعاليت پراتيک در جای اول قرار  نمی
  به دوم تا پايان فعاليت اولخواھم بگويم که فعاليت طريق اولی نمی دارد و به

ای را تنھا ستايشگران اسلوب سوبژکتيو در  چنين نتيجه.  افتدتعويق
ًبر عکس آنچه حتما . توانند بگيرند شناسی يا پيروان سوسياليسم تخيلی می جامعه

ی تبليغ و  در زمينه(شود ھميشه فعاليت پراتيک  در جای اول قرار داده می
  ٦».است) ترويج

زند نيست  ی ديالکتيکی پيوند می نکه تئوری و پراتيک را به شيوهسان آ بدين
از اند که  زند، بلکه پيروان تئوری ناب که از فرط بدبختی دست به جنون می

براستی اگر لنين . فرط بدبختی بايد خود را در پيشگاه بورژوازی قربانی کنند
 مارکس در ونھمچ(کرد  ھای اصولی برخورد می زنده بود و به اين لنينيست

  .من يک لنينيست نيستم: گفت می) ھای نادان برخورد با مارکسيست

ھنگامی که جامعه در يک . ، پلنوم سازمان بود"اصوليت"نمايش کنونی اين 
 در ھر گوشه نبردی در گرفته است، ھنگامی که  وبرد بحران عظيم به سر می

يافت و ما  بحران انقالبی در کردستان به سطح يک جنگ داخلی ارتقاء می
ی خلق کرد شرکت  طور علنی در جنگ عادالنه ھيچ ترديدی به بايستی بی می

 که نه تنھا شرکت علنی در جنگ نادرست است، بلکه کنيم، رفقا مطرح کردند

                                                           

۵
 ۴ص . شود ای می ی مسلحانه توده  چگونه مبارزه-

۶
   .٣ بخش – دوستان خلق کيانند – لنين -
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 بر بحران ايدئولوژيک فائق آمد و به بازشناسی "اصوليت"فعال بايد از طرق 
کرد  ت که رفيقی مطرح می تا به آنجا پيش رف"اصوليت ناب". اصول پرداخت

ی   مبارزه٧».ًاول بايد روی مقوالت عام حتما توافق کنيم، بعد حرکت کنيم«
بدون تدوين !! ھای در بسته و توافق بر سر مقوالت عام ايدئولوژيک در اتاق

 اين رفقا برابر است "اصوليت"براستی که !! تئوری و ارائه تاکتيک و برنامه
پايه سخن نگفته باشيم، جمع  برای آن که بی. ن سه بيگوند به توا"اصوليت"با 

  :آوريم  پلنوم را می"!اصولی"ھای رفقای  بندی گفته

ی ايدئولوژيک، مبارزه با اپورتونيسم و اشکال  ی مبارزه  عمدهمضمون«
 اصولاين مبارزه از بازشناسی . باشد  میاصولمختلف آن از طريق بازشناسی 

شود و به تدوين برنامه و  شته آغاز میو شناخت انحرافات اصولی مادی گذ
 مشخص و معين شود و در اين زمان کل ، بايد زمان.شود ھا منتھی می تاکتيک

ی  ی ارگان رھبری مبارزه  مشخص شده به وسيلهاصولی  سازمان برپايه
البته ما در  ٨».پردازد  گذشته بهاصول و نقد اصولايدئولوژيک به بازشناسی 

دت تئوری و پراتيک و با حرکت از اين اصل که در پلنوم با تاکيد بر وح
ترين مسائل جنبش  ی ايدئولوژيک بايد حول مبرم کنونی مبارزهشرايط 

البته  ("اصول"کمونيستی صورت گيرد، کشاندن کل سازمان را به بازشناسی 
 مورد نظر گرايش اپورتونيستی راست و نه اصول انقالبی مارکسيسم "اصول"
ند اگذر ھای حاد خود را می ورهدامی که جنگ طبقاتی يکی از به ھنگ)  لنينيسم–

ما با توجه به گفتار لنين . طلبی دانستيم رد کرديم و آن را بيان ديگری از انحالل
ی يک رشته ارتداد مسلکی، روی بر تافتن  وسيله طلبی به انحالل«مبنی بر اينکه 

نمودن سازماندھی  رد ٩».از برنامه و تاکتيک و با اپورتونيسم مربوط است
ترين مسائل جنبش در جھت تدوين برنامه و  ی ايدئولوژيک حول مبرم مبارزه

کنم  آوری می طلبی ارزيابی کرديم و امروز نيز به اين رفقا ياد را انحاللتاکتيک 
 است که برای در اختيار گرفتنش "تئوری ناب"که اگر مراد از اصول ھمان 

 اصوليون سوسيال  سخن مارکس به مقرر گردد، پس"زمانی معين" بايد
را به اين رفقا نيز  ...) "لوگزلشافت" "تسوکونفت"مانند (دمکراسی آن زمان 

کرده و  تواند از عناصر تحصيل سازمان ما می«: سازيم خاطر نشان می
باشد که خود  ای مانند شما که اصل راھنمای شان بازشناسی آن چه می اصولی

نيز به رفقائی که درکی  و واقعيات موجود ١٠».اند، صرف نظر کند ياد نگرفته
بندی و موضع نيروھا در پلنوم نداشتند و کور  درست از وضعيت موجود، صف

                                                           

٧
 . پلنوم اسناد-

٨
 . اسناد پلنوم-

٩
 . مسائل مورد مشاجره– لنين -

 ٧٧ ص – ١ جلد – و تاکتيک مبارزه طبقاتی، برخی آثار  استراتژی– مارکس و انگلس -١٠
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امروز بسياری از رفقای . ای داد به دنبال حوادث حرکت کردند، درس آموزنده
ھا نادرست بود و چه کسانی از  گيری اند که تا چه حد تصميم سازمان پی برده

 از ھمان فردای "اصوليت"اما سردم داران . کردند تری حرکت میموضع پرول
 اصول آنھا ھم اکنون نيز در حال تحقق يافتن .پلنوم به اھداف خود رسيدند

ھای قھرمان کرد، نيروھای سرکوب  ھنگامی که تودهآور نيست  شگفت. است
به رانند، رفقای ما به جای آن که خلق کرد را ستايش کنند  ضد خلق را پس می

و ھنگامی که به ) ی راھپيمايی آبان ماه بيانيه(فرستند  ارتجاع حاکم درود می
پردازند، خلق ترکمن سرکوب  می! بورژوازی ً حاکميت عمدتا خردهّمداحی

ستايش از خط . کند  آنھا چنين حکم مینظر مورد "اصول"چرا که . شود می
 ،"بورژوازی ردهخ"، حمايت بی دريغ از مامام، ستايش از پيام تاريخی اما

) کارگر نقد راه(آميز  داری تکامل، و گذار مسالمت سرمايه پذيرش راه رشد غير
اين ھا ھمه ھمان اصولی است که بيش از پيش به اصوليت حزب توده ... 

نام خط اصولی و پرولتری در سازمان  هاما با جار و جنجال ب. شوند نزديک می
 ارگان حزب توده در تاريخ "مردم"ما در اينجا آنچه را که . شود عرضه می

کنيم و قضاوت در   در مورد سازمان نوشته است نقل می۵٨پانزده دی ماه 
  :گذاريم ی رفقای سازمان می مورد آن را به عھده

ھا و بر جسته کردن جزئيات و  ھای فدائی با تحميل اين جدال آيا چريک«
مشی خود را در جھت خواھند، تغيير  موقع می ای و بی ًفرعيات کامال حاشيه

آيا ! ی ايران مروج و مدافع آن است مستور نگھدارند؟  که حزب تودهاصولی
 علل ،ھای خود خواھند از ضرورت توضيح و تشريح داليل تغيير ديدگاه می

خواھند انتقاد از راه و  آيا می! ھای جديد شانه خالی کنند؟ گيری ای موضع ريشه
آيا از بيم ! زنند مسکوت بگذارند؟ میروشی را که اينک مھر بطالن بر آن 

فدائی  ھای افراطی نظير گروه اشرف دھقانی يا طرفداران راه ناحجالعمل  عکس
سوی موضعی که به   گرايش خود را به"خط چھارم"و پرخاشجويان مبھوت 
ی ايران بالنسبه نزديک است با فحاشی و تشديد حمله  خطوط تحليل حزب توده

ان خود قابل اغماص جلوه دھند؟ آيا ترس و نگرانی از به آن موجه و يا به گم
گيری اصولی صراحت   آن قدر عميق است که موضع"گرايان دو آتشه انقالبی"

اصطالح  کاری و به دھد و آنھا را به محافظه الشعاع قرار می فدائيان را تحت
  »...کشد؟ سياست بازی می

 درون سامان دم شود آنھايی که در پلنوم از خطر چپ در حال روشن می
کوشند بنام  زدند نمايندگان ھمان گرايش انحرافی راست ھستند که می می

کرانی را در درون سازمان  ی کارگر اپورتونيسم بی  لنينيسم و طبقه–مارکسيسم 
ی  بورژوازئی بودن گذشته جھت نيست که در پلنوم خرده رسوخ دھند، و بی

ًی سازمان اساسا  گذشته. شود میسازمان و پرولتری بودن امروز آن مطرح 
آليستی و گرايش اپورتونيستی جديد بنام  ًبينی اساسا ايده بورژوائی با جھان خرده
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 نبرد با .شود بينی ماترياليستی ديالکتيکی ارزيابی می خط پرولتری با جھان
ترين دوران تاريخ نوين   فاشيستی شاه در تاريک–بورژوازی و رژيم نظامی 

. روی از طبقات حاکم و حاکميت طبقاتی پذيرفته شود  تا دنبالهشود  ايران رد می
عنوان سياست  شود تا دومی به بورژوائی رد می عنوان سياست خرده اولی به

شود تا دومی اصولی باز  اصولی دانسته می  اولی غير.پرولتری جا زده شود
  .شناخته شود

ست از موضع حمله گيريم که گرايش اپورتونيستی را  از گفتار خود نتيجه می
واقعی جلوه دادن اشتباھات گذشته  ی سازمان و بزرگ کردن و غير به گذشته
 –اين گرايش مدام از مارکسيسم . کند ماھيت واقعی خود را بپوشاند سعی می

ھا برای  دانيم که اپورتونيست اما می. زند لنينيسم و طبقه کارگر نيز دم می
. کنند ز اين شيوه استفاده میاپيشبرد نظريات انحرافی خود، ھميشه 

کنند و حتی به  نام دفاع از منافع طبقه کارگر به آن خيانت می ھا به اپورتونيست
شوند تا مخالفين خود را  ھای مارکس، انگلس و لنين نيز متوسل می نوشته

آيا کائوتسکی، پلخانف و شرکای ديگر . رو بخوانند آنارشيست، ماجراجو و چپ
دفاع نام  آيا آنھا به! خواندند؟ نيست، آنارشيست و ماجراجو نمیآنھا لنين را ژاکوب

آيا تا کنون جنبش کمونيستی در ! ی کارگر به آن خيانت نکردند؟ از منافع طبقه
آن چه که ما امروز از آن ! ھای گران بھائی نداده است؟ اين زمينه به ما درس

ھی برای پوشاندن تواند توجي بريم ھرگز نمی به عنوان خطر جدی راست نام می
مبارزه بايد عليه . اشتباھات و انحرافات گذشته و سر پوش گذاردن بر آن باشد

اما به داليلی که ذکر شد، انحراف به  .ل ادامه يابد. ھر گونه انحرافی از م
. کند دانيم که اينک جنبش کمونيستی را تھديد می ای می دهمراست را خطر ع

رحمانه مورد حمله   و با ھر نامی که باشد بیبنابر اين بايد آن را در ھر کجا
را رفقای ما در درون سازمان بايد بيش از ھمه اين وظيفه . قرار داد و افشا کرد

  .احساس کنند

ای که  با موقعيتی که سازمان در سطح جنبش بدست آورده است و تجربه! رفقا
ازمان ما نيز ست، نبايد اجازه داد که س طور زنده در برابر ما از حزب توده به

بنابر اين ما نيز به سھم خود الزم دانستيم . به سرنوشت حزب توده گرفتار شود
در مقابل ) ھم بحران جامعه و ھم بحران سازمان(که در اين وضعيت بحرانی 

ی ايدئولوژيک، خط مرز  خطر موجود ھشدار دھيم و با دامن زدن به مبارزه
ء و نابودی انحراف به راست ًخود را مشخصا ترسيم کنيم و در جھت افشا

 خرده بگيرند که بيش از حد ماممکن است رفقا بر . درون سازمان بکوشيم
 اما گذشته از اينکه ھر کمونيست موظف است در .ايم برخورد کردهصريح 

ترين اغماضی  مورد اصول اعتقادی خود صريح باشد و در مقابل انحراف کم
ھا  گوئيم در آينده مورد قضاوت توده ینکند، از آن جائی که آن چه ما امروز م
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تر مسائل را  تر و روشن قرار خواھد گرفت، الزم دانستيم که ھر چه صريح
  .مطرح کنيم

ويژه رفقای صادق  کند که به ی کارگر حکم می ايمان کمونيستی، ايمان به طبقه
امان  گير و بی ای پی سازمان با خطر راست برخوردی جدی کنيد و با مبارزه

بايد در نظر داشت آن چه که ما . ی انحراف را از درون سازمان پر کنند ريشه
يک گرايش انحرافی است، امروز در درون سازمان با آن روبرو ھستيم 

اما فردا ديگر . انحرافی که ھنوز جا نيفتاده و يک گرايش تمام و کامل نيست
اين آسانی اما فردا به . تر است امروز مبارزه با آن آسان. يک گرايش نيست

  .نيست

  

٢٩/١١/١٣۵٨  
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  ديکتاتوری و تبليغ مسلحانه
  

  : اعمال قھر انقالبی و اشکال مبارزه مسلحانه- ١

ای، جنگ  ھای عمومی توده از آن جايی که مسئله اعمال قھر انقالبی، قيام
لف ای، مبارزات چريکی، تبليغ مسلحانه و خالصه اشکال مخت درازمدت توده

ھای مختلف قرار گرفته و اختالفات  مبارزه مسلحانه در معرض برداشت
دانيم که ھر چند به طور مختصر اين  گوناگونی را برانگيخته است، الزم می

مسايل را از ديدگاه تاريخی و تجربيات جھانی مورد بررسی قرار دھيم تا به 
  .اختالفات موجود بر سر تبليغ مسلحانه در ايران بپردازيم

ھر . ای خاص است ی بشری در مرحله قھر سياسی، محصول تکامل جامعه
مرحله از رشد اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری مناسبات و اشکال تسلط 

توان تسلط  ای را به ھمراه داشته است و در ھمين رابطه است که می ويژه
ای  ھا را بر گروھی ديگر و چگونگی آن را در ھر مرحله گروھی از انسان

ھنگامی که تکامل ابزار توليد اين امکان را پديد آورد که بخشی از . ضيح دادتو
ی  جامعه به خرج بخشی ديگر زيست کند، ھنگامی که تکامل اقتصادی جامعه

ای رسيد که مالکيت خصوصی پديد آمد و جامعه به طبقات  بشری به مرحله
رگر جامعه از متخاصم تقسيم شد، نياز به ارگانی پديد آمد که اقليت استثما

دولت به طور . اين ارگان، دولت است. طريق آن موقعيت خود را حفظ کند
ھا را  شود تا آن ھای تحت ستم متوسل می سيستماتيک به قھر و زور عليه توده

به قول انگلس، . ی اقليت را بر اکثريت تحميل کند در انقياد نگاه دارد و اراده
با توسل به قھر، شرايط "ست که ی طبقاتی اين ا کارکرد دولت در جامعه

به ھر ." ی حاکم را در برابر طبقات محکوم حفظ کند وجودی و تسلط طبقه
کشی را پذيرا  حال، طبقات فرودست نه به دلخواه، بل به اجبار، ستم و بھره

اين اجبار در تاريخ اشکال گوناگون داشته است، ليکن تبلور آن ھميشه . شدند
ھای خاص ھر  ی اجتماعی از طريق ارگان توريتهدر شکل مشخصی از اعمال ا

ی تاريخی بوده است و اين امر خود بر اساس ضرورتی ناشی از تکامل  مرحله
ً يعنی در نھايت و اساسا . اجتماعی جوامع بشری استوار بوده است-اقتصادی 

گيری طبقات و  شکل.  اجتماعی ناشی شده است-از يک عملکرد اقتصادی 
تر ساخت و  ھا را ھر چه عميق يگران، شکاف بين انسانتملک محصول کار د

 تداوم تاريخ جوامع بشری گشت و تا زمانی که چنين ،امان طبقات ستيز بی
تر تداوم  ای موجود باشد، اين ستيز با شدتی ھر چه بيش شکافی در ھر جامعه

باری، طبقات حاکم و استثمارگر به موازات تحوالت اجتماعی، . خواھد يافت
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 ٢٠

 سرکوب خود را تکامل بخشيدند و بر تجربيات خود افزودند و ھمان گونه ابزار
که ابزار انسان تکامل يافت و مناسبات اجتماعی جديدی جای مناسبات کھنه را 

 ابزار اعمال قھر نيز تکامل يافت تا به آن جا که امروز در کشورھای ،گرفت
 عيار و کامل زور و ھا يک دستگاه تمام امپرياليستی و کشورھای وابسته به آن

 اين دستگاه ،بنابراين در تمام جوامع طبقاتی. فشار پيشرفته به وجود آمده است
ھای اعمال قھر  اعمال قھر و اعمال فشار فيزيکی وجود داشته و اگر چه روش

در طی تاريخ تغيير کرده است، اما مادام که جامعه طبقاتی وجود داشته باشد، 
  .خواھد داشتاعمال قھر سياسی نيز وجود 

 عليه اکثريت ، اقليت جامعه اينگران، اين قھر يعنی قھری که توسط استثمار
ھا و سد کردن پيشرفت و تکامل  ھای مردم و در جھت به انقياد کشاندن آن توده

اما اعمال قھر يک جانبه . گيرد، قھری ضد انقالبی است تاريخی صورت می
گردد،  ات استثمارگر اعمال میھمان گونه که قھر سياسی از سوی طبق. نيست

ھای تحت ستم برای رھايی  شود، توده از سوی طبقات فرودست نيز اعمال می
از يوغ ستم، استثمار و بندگی، برای در ھم کوبيدن قيد و بندھايی که مانعی بر 
سر راه تکامل تاريخ است، برای مقابله با قھر ضد انقالبی، به قھر انقالبی 

  .شوند متوسل می

کند، يعنی نقش انقالبی، و اين   که قھر نقش ديگری ھم در تاريخ بازی میاين"
ی  ی قديمی است که آبستن جامعه ی ھر جامعه که قھر به اصطالح مارکس قابله

ی آن حرکت اجتماعی راه  ست که به وسيله جديد است و اين که قھر کارافزاری
ده را در ھم افتا کند و اشکال سياسی متحجر و از کار خود را باز می

 بيانگر نقش انقالبی قھر در جھت تغيير و تحوالت اجتماعی ١١..."شکند می
تاريخ تمام جوامع طبقاتی و تاريخ تمام انقالبات نشان داده است که . است

طبقات تحت ستم برای رھايی از يوغ ستم و قھر ضد انقالبی، برای زاياندن 
 و اين جاست که به قول لنين .اند ی نوين، به قھر انقالبی متوسل شده جامعه

  ١٢."توان حل کرد مسايل بزرگ تاريخ را تنھا با قھر می"

گر اعمال   بيان،ھای کارگران ھای دھقانان و قيام ھای بردگان، طغيان شورش
بنابراين اگر قھر ضد انقالبی آسيبی جدی به نيروھای . ھاست قھر انقالبی توده

اگر قھر . سازد بی آنان را شکوفان میآورد، قھر انقال ی جامعه وارد می بالنده
ضد انقالبی سدی در مقابل رشد نيروھايی مولده است، قھر انقالبی به عنوان 

  .کشای اين رشد عمل کرده است راه

قھر . باری، بايد در نظر داشت که قھر تنھا به معنای قھر مسلحانه نيست
بايد . نداردترين شکل قھر است و ھر قھری مضمون سرنگونی  مسلحانه عالی

                                                           

 .١٧٩دورينگ، صفحه   انگلس، آنتی- ١١

 .٨لنين، کليات، جلد  -١٢
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گيرد و بسته به شرايط، مضمون   اشکال مختلف به خود می،دانست که قھر
. ی خودمان را در نظر گيريم به عنوان مثال جامعه. خاص خود را دارد

ھای شرکت واحد را در ھم کوبيدند، به قھر  ھای مردم ماشين ھنگامی که توده
ی  ری، و يا ادارهمتوسل شدند، ھنگامی که دھقانان فرمانداری، ژاندارم

زمانی که کارگران . کردند، به قھر متوسل شدند بانی را با زور اشغال  جنگل
گيرند، به  دار را به گروگان می ی خود سرمايه برای گرفتن حقوق عقب افتاده

ای که در   خرداد با ھر وسيله١۵ھا در قيام  ھنگامی که توده. اند قھر متوسل شده
ھا ريخته و به نھادھای بوروکراتيک و ضد خلقی  اختيار داشتند به خيابان

ی قيام بھمن اشکال  ور شدند، به قھر متوسل شدند، تا سرانجام در آستانه حمله
ای   نيز اشکال مختلف قھر تودهای را به خدمت گرفته و امروز ودهمختلف قھر ت

حاکم ی  ً مستقيما واژگونی طبقه،ی اين اشکال قھرآميز ما ھدف ھمها. بينيم را می
ای از اين اشکال و در مقاطع مشخصی  بلکه پاره. و کسب قدرت سياسی نبود

در کشوری که ديکتاتوری . سرنگونی رژيم را ھدف مستقيم خود قرار داد
ھا با  آميز توده  فاشيستی بر آن حاکم است و ھر گونه حرکت مسالمت-نظامی 

ًالبا خصلت ھا غ شود، حرکت و اعتراضات توده سرکوب قھرآميز روبرو می
توان گفت که  اما ھنوز نمی. گيرد به خود می) ًو نه الزاما مسلحانه(قھرآميز 

ًمثال در . اند ھا به اشکال قھرآميز مبارزه برای سرنگونی رژيم روی آورده توده
ھای ديگر،  ھای صنفی کارگران و يا توده گذشته رژيم شاه حتا در مقابل خواست

 کارگرانی که به خاطر افزايش حقوق خود .دش میبه قھر ضد انقالبی متوسل 
ھا در ھم   اعتصاب آن، نيروھای سرکوبز طريقًکردند، غالبا ا اعتصاب می

 اما .انگيخت شد، و بدين لحاظ قھر انقالبی متقابل کارگران را برمی شکسته می
اين امر دليل روی آوردن کارگران به شکال قھرآميز مبارزه برای سرنگونی 

ين خود يکی از مسايلی است که به ويژه در رابطه با کشورھای ا. رژيم نبود
اند، قابل  ھا حاکم  فاشيستی بر آن-ھای نظامی  تحت سلطه و وابسته که رژيم

ھای عينی اعمال قھر مسلحانه از سوی  بررسی است و اين يکی از زمينه
  .آھنگ است پيش

ًختلف غالبا  چرا در کشورھای تحت سلطه و وابسته، حرکات و اعتراضات م
گيرد و حال آن که در کشورھای امپرياليستی اين  خصلت قھرآميز به خود می

دانيم بورژوازی اراده و منافع خود را در قوانين  چنين نيست؟ ھمان گونه که می
از . ت حاکم استسازد و قانون بيان اراده طبقا کشورھای بورژوايی متبلور می

ی  ھا را در محدوده اعتراضات تودهحد و حدود حرکات و اين رو بورژوازی 
شود و  ھا تا آن جا ميدان داده می پذيرد و به حرکات توده قانون بورژوازی می

. اند حق اعتراض وجود دارد، که در چارچوب نظم موجود، قوانين مجاز دانسته
ھای اين قانون قرار گيرد، خارج از نظم  ھر گونه اقدامی که ورای محدوده

ھا به قھر  شود، و از اين جاست که بورژوازی بر عليه توده موجود دانسته می
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ھای قانون بورژوايی به صورت  از اين رو محدوده. شود گر متوسل می سرکوب
ھر آن چه . شوند آيد که مسالمت و قھر از يکديگر جدا می خط و مرزی در می

ھا در اين محدوده  که اين خط و مرزھا محدودتر باشد و اعتراضات توده
ًکند و متقابال قھر انقالبی  تر عمل می تر و گسترده جد، قھر ضد انقالبی بيشنگن

بنابراين در . آورد اشکال قھرآميز مبارزه را به دنبال خود می ھا و توده
آميز  ھای قانونی فعاليت مسالمت کشورھای وابسته و تحت سلطه که مدام محدوده

ای خصلت  اعتراضات تودهشود، به ھمان نسبت حرکات و  ھا محدودتر می توده
ھای عينی  مر يکی از زمينهاگيرد و ھمان گونه که گفتيم اين  قھرآميز به خود می

در اين جا فرصت نيست که . آھنگ است اعمال قھر مسلحانه از سوی پيش
ای اين مسئله را که چرا در کشورھای تحت   اجتماعی و ريشه-داليل اقتصادی 

اعمال قھر ضد انقالبی و محدود کردن سلطه و وابسته ديکتاتوری خشن، 
شود مورد بررسی قرار دھيم و  ھا، امری متداول می آميز توده حرکات مسالمت

  .در بخش ديگر اين مسئله را خواھيم شکافت

ھای تحت  به ھر حال، تجربيات تاريخی نشان داده است که پرولتاريا و توده
کميت طبقاتی را از ميان توانند نظم طبقاتی و حا رھبری آن تنھا با قھر می

برای سرنگونی طبقات حاکم بايد ماشين دولت بورژوايی در ھم کوبيده . بردارند
ھای  شود، برای در ھم کوبيدن ماشين دولتی بورژوايی بايد ارتش و تمام ارگان

الح سً بايد متقابال به برای در ھم کوبيدن ارتش،. را در ھم کوبيدمادی سرکوب 
ای برای در ھم کوبيدن ماشين دولتی   اعمال قھر تودهبنابراين. مجھز بود

اما مسئله اعمال قھر انقالبی در . ماند بورژوايی بدون قھر مسلحانه عقيم می
تاريخ جنبش کمونيستی جھانی يکی از مسايلی بوده است که پيرامون آن 

اپورتونيسم راست ھميشه ھر گونه . تحريفات گوناگون صورت گرفته است
ال قھرآميز مبارزه را برای سرنگونی طبقات حاکمه، به انحای توسل به اشک

آميز  کند و سرانجام با ھزاران توجيه و تفسير بر گذار مسالمت مختلف رد می
اما اپورتونيسم تنھا در رد اشکال قھرآميز مبارزه خود را . گذارد صحه می
تن اشکال ، در ناديده انگاشاشکال قھرآميزدھد، بلکه در مطلق کردن  نشان نمی

يک شکل مبارزه مسلحانه در تحت مختلف مبارزه و به ويژه در مطلق کردن 
از . يابد دھد و اين در اپورتونيسم چپ تجلی می ھر شرايطی، خود را نشان می

کنند تا بدون توجه به شرايط متفاوت  ھمين روست که گرايشات مختلف عمل می
ون توجه به ساخت بدکشورھا، بدون توجه به شرايط زمانی و مکانی، 

 ملی و -ھای سياسی، خصوصيات تاريخی   اجتماعی و ويژگی-اقتصادی
ھای ھيئت   توجه به تاکتيکیی طبقاتی در کشورھای مختلف، و ب مبارزه

ما نيز از يک ديدگاه . حاکمه، شکلی از اشکال مبارزه را رد يا تأييد کنند
  :پردازيم  تجربی به بررسی اين مسئله می- تاريخی 



 ���  � 	ر� و  �
 �   د� ���� � ��ن  ز��          ) ���(ی� ��"��  !�ز��ن  $ #ر #% ا ' *)+   ).-,ا

  

 ٢٣

آغاز " مبارزه طبقاتی در فرانسه"ی انگلس بر کتاب   خود را از مقدمهبحث
ی  انگلس با تحليل وضعيت کشورھای اروپايی با تحليل شرايط مبارزه. کنيم می

مبارزه " خود بر ١٨٩۵ی  ھای بورژوازی، در مقدمه ی کارگر و تاکتيک طبقه
سوسيال اد را که گاثر کارل مارکس، تاکتيک باري" طبقاتی در فرانسه

به ھر «: نويسد کند و می  پذيرفته بود رد می۴٠ھای  دمکراسی آن را در سال
ًگيری ھمگانی، متد کامال نوينی  آميز از رأی برداری موفقيت جھت با اين بھره

ی ظھور رسيد که از آن پس به سرعت رشد   به منصهپرولتاريائیی  از مبارزه
ر آن حاکميت بورژوازی نھفته است ای که د فھميده شد که نھادھای دولتی. يافت

  ...دھد که به جنگ ھمان نھادھای دولتی برود ھايی می به پرولتاريا فرصت

و چنان شد که بورژوازی و حکومت از اعمال قانونی خيلی بيش از اعمال 
ھای جنگی  غير قانونی حزب کارگران و از نتايج انتخابات بيش از درگيری

 نبرد .ًچنين شرايط مبارزه اساسا تغيير کرده بود در اين جا ھم. زده شدند وحشت
ی   شيوه١٨۴٨بندی که تا سال  به شکل قديمی آن يعنی نبرد خيابانی و سنگر

برای رفع ھر گونه ابھامی . متداول بود به ميزان قابل توجھی منسوخ شده بود
بايد اذعان داشت که پيروزی واقعی يک قيام بر ارتش در جنگ خيابانی به 

 يکی از استثنائات نادر است و ،پيروزی يک ارتش بر ارتش ديگرعنوان 
  »...کنند کنندگان به ندرت روی آن حساب می قيام

ھای نوين و  ھای نظامی، سالح ھای تکنيک انگلس سپس با ذکر پيشرفت
ی طبقاتی در  تغييراتی که به نفع ارتش روی داده است و ذکر شرايط مبارزه

 و  زمان حمالت غافلگيرکننده... «: رسد که  می به اين نتيجه١٨۴٨قياس با 
شد،  ھای ناآگاه به پيش برده می انقالباتی که توسط اقليتی آگاه بر رأس توده

ی  ترجمه" مبارزه طبقاتی در فرانسه"ی انگلس بر  مقدمه(» ...سپری گشته است
  ).فارسی

ھا  تودهھا اين گفتار انگلس و آن چه را که در مورد آگاه کردن  اپورتونيست
ی مسلحانه را به  گفته بود، دستاويز قرار داده و اعمال قھر انقالبی و مبارزه

آيا اين بدان «: نويسد طور کلی رد کردند، اگر چه انگلس در ھمين اثر خود می
 .کنند؟ مطمئنا خير معناست که در آينده مبارزات خيابانی ھيچ نقشی بازی نمی

 به ضرر مبارزان و به نفع ١٨۴٨ال اين فقط بدان معناست که شرايط از س
 مبارزات خيابانی تنھا موقعی پيروز ،بنابراين در آينده. اند ارتش تغيير کرده

با اين وجود، » .خواھند بود که اين نقيصه توسط عوامل ديگر جبران شود
ھايی که در پی رد اشکال قھرآميز مبارزه بودند به اين جنبه از  اپورتونيست

ھای  ای حاد بين مارکسيست رو مبارزه ی نداشتند، از اينگفتار انگلس توجھ
انقالب . گرفت ھا بر سر اشکال قھرآميز مبارزه در انقالبی و اپورتونيست

ھای متعددی که به کار گرفته   روسيه با تنوع اشکال مبارزاتی و تاکتيک١٩٠۵
اين انقالب، پاسخی . ی طبقاتی گشود ی مبارزه شد، عصر نوينی را در عرصه
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 را از سوی انگلس در شکل ھايی که رد تاکتيک باريگاد ورتونيستبود به اپ
لنين در . خاص و شرايط مشخص آن دستاويز اپورتونيسم خود قرار داده بودند

 و باريگادھای نوين  ی تاکتيک درباره" ھايی از قيام مسکو درس"اثر خود 
  :نويسد اشکال سازمانی جديد چنين می

مسکو به ما داد مربوط به تاکتيک جنگی است، اين سومين درس بزرگی که «
تکنيک جنگی حاال . ھا گذاشت حقيقت را انگلس جويده و در دھان مارکسيست

جمعی رفتن جلوی توپخانه و   دسته.ی اول قرن نوزدھم نيست ديگر تکنيک نيمه
ادھا با تپانچه سفاھت است و کائوتسکی حق داشت وقتی نوشت يگدفاع از بار
گيری انگلس  م مسکو ديگر ھنگام آن رسيده است که در نتيجهپس از قيا

 جديد را به وجود آورده ادھایتاکتيک باريگزيرا قيام مسکو . تجديدنظر شود
  ١٣».ن تاکتيک، جنگ پارتيزانی بوداي. است

ی اين شکل مبارزه را با اشکال  رابطه" جنگ پارتيزانی"لنين در اثر خود 
ای که اين شکل مبارزه  و از شرايط خودويژهدھد  ديگر مورد بررسی قرار می

  :نوشت" جنگ پارتيزانی"او در . گويد ناپذير ساخت سخن می را اجتناب

تواند به طور مطلق جنگ داخلی و يا جنگ  يک مارکسيست نمی... «
پارتيزانی را که شکلی از جنگ داخلی است غير عادی بنامد و معتقد باشد که 

 اين پاسخ لنين بود ١٤». تأثير بد روحی استجنگ دارایدر ھر شرايطی اين 
کنند  به کسانی که تغيير موقعيت اجتماعی و تنوع اشکال مبارزاتی را درک نمی

پردازند و اشکال مبارزه را محدود  و تنھا به تقليد اشکالی از مبارزه می
آن چه که لنين در مورد جنگ پارتيزانی مطرح کرد تا به امروز نيز . کنند می

ًی تئوری و پراتيک مجادالت متعددی را برانگيخته است که غالبا  در عرصه
گرچه لنين جنگ پارتيزانی را در . ھای لنين است ناشی از عدم درک آموزش

ھای خود  پذيرد، اما در نوشته ی مبارزه نمی شرايط روسيه به عنوان شکل عمده
ھای  فتهبا اين وجود عدم درک واقعی گ. ھميشه بر موقعيت مشخص تکيه دارد

ای را  ای جنگ پارتيزانی و جنگ دراز مدت توده لنين باعث شده است که عده
 -به عنوان شکلی از اشکال مبارزه رد کنند و بدون توجه به موقعيت اقتصادی 

اجتماعی و سياسی يک کشور و ساخت طبقاتی آن در پی تکرار الگووار قيام 
ی جنگ  تجربه. برآيندی مبارزه  سريع و عمومی و يا اشکال شناخته شده

ای و جنگ پارتيزانی در چين يعنی در کشوری که اکثريت  درازمدت توده
 ی خود ھا و اشکال مبارزه دادند و دارای سنت عظيم آن را دھقانان تشکيل می

. ای بود در ارائه تئوری و عملکرد جنگ پارتيزانی ی تازه ويژه بودند، مرحله
دون توجه به وضعيت مشخص چين در در چين نيز جريانی وجود داشت که ب

                                                           

 .ھايی از قيام مسکو لنين، درس -١٣

 .لنين، جنگ پارتيزانی -١۴
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 ٢۵

 جنگ انقالبی در روسيه بود و دگماتيسم اين گروه باعث به  پی تکرار تجربه
مائوتسه دون در اثر خود . ی آن شد شکست کشاندن جنبش در مراحل اوليه

نظرات نادرست کسانی را که تنھا به " مسايل استراتژی در جنگ انقالبی چين"
خواستند به طور مکانيکی  وسيه توجه داشتند و میی جنگ انقالبی در ر تجربه

ی  کاربرد درست شکل ويژه. کند آن را در شرايط چين نيز به کار بندند، رد می
 نشان داد که ،ی مسلحانه در چين که سرانجام به پيروزی منجر شد مبارزه

توان بدون توجه به شرايط اجتماعی مشخص، شکلی از اشکال مبارزه را  نمی
ھا نه در يک قيام بدان گونه که در  رو در چين پيروزی توده از اين. ردبه کار ب

ی درازمدت صورت  ی مسلحانه روسيه پيش آمده بود، بلکه در طی يک مبارزه
ی مسلحانه را  شرايط خاص ويتنام اشکال خاص سازماندھی و مبارزه. گرفت

زب به ی پارتيزانی تحت رھبری ح در آن جا واحدھای پراکنده. ضرور ساخت
 ١٩۴۵واحدھای تبليغ مسلح تکامل يافت و سپس يک قيام سراسری در اوت 

ھای  ی گروه ھای پراکنده اين ويژگی ويتنام بود که فعاليت. صورت گرفت
گرفت و سپس تشکيل  ھا قبل از قيام عمومی صورت می پارتيزانی که از مدت

 به نتيجه ۴۵ت واحدھای تبليغ مسلحانه قبل از قيام با يک قيام عمومی در او
ی تبليغ مسلحانه که ما  تجربيات بعدی ويتنام در جنوب به ويژه در زمينه. رسيد

 نشان داد که رزمندگان ويتنام و ،در فصل تبليغ مسلحانه به آن خواھيم پرداخت
ھای مردم مرعوب حاکميت  ای از مناطق که توده آھنگ در پاره نيروھای پيش

ھای مناسب جھت فعاليت سياسی و ايجاد جو  موجودند، برای فراھم کردن زمينه
در کوبا نشان داده شد که .  عليه دشمن متوسل شدندمسلحانهمناسب به تاکتيک 

در شرايط مناسب، در شرايطی که اعتالی انقالبی وجود دارد، تبليغ مسلحانه و 
توانند نقش مؤثری در  توسل به تاکتيک مسلحانه از سوی عناصر پيشرو می

در اين جا . ای بازی کند ھا و آغاز جنگ توده دھی و تشکل توده جھت سازمان
ی ما و نيز تحريفات  الزم است به خاطر اھميت انقالب کوبا، تأثير آن بر جامعه

  .اپورتونيستی چپ و راست، در مورد انقالب کوبا کمی در مورد آن بحث کنيم

  

  انقالب کوبا و تحريفات اپورتونيستی چپ و راست

م عملکرد واحدھای تبليغ مسلحانه و تاکتيک تبليغ مسلحانه، نه در اگر در ويتنا
سازی سياسی است و  ی دشمن بلکه در خدمت پايه خدمت سرنگونی بالواسطه

در جھت ايجاد زمينه و جو مساعد برای کار سياسی و تشکيالتی در ميان 
 ،البیھا و به علت  وجود اعتالی انق  به لحاظ آمادگی تودهاھاست، در کوب توده

 و  ی مسلحانه ھا به مبارزه عمل تبليغ مسلحانه ھمراه است با پيوستن سريع توده
آن چه در کوبا به وقوع پيوست نه يک معجزه بود نه اقدامی . ای شدن آن توده

ی انقالبات تبعيت کرده است  انقالب کوبا نيز از قوانين اساسی ھمه. العاده خارق
تنھا درک نادرست . ه مغايرتی نداردو با اصول عام مارکسيستی ھيچ گون
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 لنينيسم و ناديده گرفتن خالقيت آن ممکن است انقالب -ای از مارکسيسم  عده
آنان که تنوع اشکال مبارزه .  لنينيسم قلمداد کند- کوبا را نافی اصول مارکسيسم 

ھای مشخص  و پيدايش اشکال نوين مبارزه را در شرايط گوناگون و موقعيت
و ھميشه بر اساس الگوھای ذھنی از پيش پرداخته شده حرکت کنند  درک نمی

شوند و سرانجام برای رھايی از اين  کنند، دچار يک تضاد الينحل می می
  .کنند ی انقالب کوبا آن را تحريف می تناقض به عوض تبيين واقعی پروسه

ای از کشورھا به ويژه آمريکای التين   پس از پيروزی انقالب کوبا در پاره
البته به شکل تحريف شده و با (ی انقالب کوبا را  ش شده است که تجربهتال

بدون توجه به شرايط ) دھد تبيينی غير مارکسيستی که دبره از آن ارائه می
ی اين تجربيات در عمل  دانيم ھمه اما ھمان گونه که می. خاص کوبا تکرار کنند

اش، و  کل خودويژهبا شکست روبرو شد و نشان داده شد که انقالب کوبا به ش
تجربيات انقالب کوبا به شکل ناقص . به طور الگووار ھرگز تکرار نخواھد شد

ای از کشورھا قرار گرفت که  آن در شرايطی مورد پذيرش انقالبيون پاره
مبارزه بين دو خط مشی انقالبی و رفرميستی در کشورھای مختلف به نھايت 

ھا   کشورھای تحت سلطه که مدتبه ويژه در بسياری از. حدت خود رسيده بود
ھای رفرميستی احزاب اپورتونيست جنبش را به شکست و ناکامی  سياست

کشانده بود و در شرايط سرکوب پليسی و ديکتاتوری افسار گسيخته نظامی که 
ھای  ی سياست ھا را سلب کرده بود و در نتيجه ترين حقوق توده ابتدايی

ی انقالب کوبا مورد قبول قرار  ، تجربهتبار شده بودعا اپورتونيستی ديگر بی
در امريکای التين بسياری از نيروھای انقالبی راديکال از احزاب . گيرد می

 بدون آن که ،ھا در آغاز آن. ی مسلحانه پيوستند کمونيست بريدند و به مبارزه
ی آن داشته باشند، در پی تکرار الگووار  درکی درست از انقالب کوبا و تجربه

ی انقالب کوبا را که در  ھای خاص و خودويژه دند، در حالی که جنبهآن برآم
ی انقالب کوبا به ويژه  مسئله. ديدند تحت آن شرايط به پيروزی رسيد، نمی

ھنگامی در معرض تحريفات اپورتونيستی قرار گرفت که توسط دبره تئوريزه 
ی خود  ر نوشتهھايی از حقايق انقالب کوبا و تجربيات آن را د دبره که جنبه. شد

تا آن . منعکس ساخته بود، در تبيين تئوريک آن دچار انحرافات اساسی گرديد
ھايی از واقعيت انقالب کوبا را به کلی تحريف نمود و حتا آن را  جايی که جنبه

او انقالب کوبا را به شکل .  لنينيسم قلمداد کرد-مغاير اصول مارکسيسم 
صل برای بسياری از کشورھا به  عام کرد و به صورت يک ا،تحريف شده

ی انحرافی رسيد که آن چه برای  او به اين نظريه. ويژه آمريکای التين درآورد
ھای  ھای نظامی است و نه ھسته کننده است، ايجاد ھسته آينده قاطع و تعيين

ی  ادامه. ی نظامی به سوی جنبش سياسی پيش رفت بايد از ھسته"سياسی و يا 
 که اساسا سياسی است، لکن به طور خيلی استثنايی ی مسلحانه يک مبارزه

ی نظامی  ممکن است که حرکت از يک جنبش کامال سياسی به طرف ھسته
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 بسياری از ، و اين منشأ يکی از انحرافاتی است که در آغاز١٥."صورت گيرد
دبره به طور کلی امر نظامی را . ھای چپ آمريکای التين مرتکب شدند سازمان

. اوست" کانون"ناپذير  ی اجتناب داند و اين امر نتيجه قدم میبر امر سياسی م
اين کانون که دارای نقش نظامی است، برای حفظ موجوديت خود از توده جدا 

خواھد خود را به  کانون دبره می. شود ماند و در نتيجه با شکست روبرو می می
. رددگ واقعيات سرسخت تحميل کند، اما خود جبرا مغلوب اين واقعيات می

ی حتمی عدم انطباق کانون با واقعيات، منزوی شدن و سرانجام شکست  نتيجه
ھای انقالب تا آن جا پيش  دبره در به ابتذال کشاندن انقالب کوبا و تئوری. آنست

داند و يک انقالبی را  رود که نه تنھا امر نظامی را بر امر سياسی مقدم می می
ی  ه عامل بيولوژيک را که نتيجهداند، بلک قبل از ھر چيزی يک نظامی می

گرايی اوست به عنوان يک عامل مھم وارد تئوری انقالب خود  منطقی نظامی
 او اين .کشاند کند و معيار انقالبی بودن را به سن و شرايط جسمانی می می

دبره اساسا درک . داند با اھميت می" ايمان و اعتقاد"ی  عامل را به ھمان اندازه
ی طبقاتی ندارد و از ھمين ديدگاه است که شھر را در برابر  درستی از مبارزه

پرولتريزه شدن را در کوه و . دھد کوه و کوه را در برابر شھر قرار می
اما اين کوه نيست که انسان را پرولتريزه . بيند بورژواييزه شدن را در شھر می

 است که ی طبقاتی در جھت منافع پرولتاريا کند، بلکه اين حادترين مبارزه می
برد و عنصر   بورژوايی را از بين می ھا و توھمات خرده مانده عادات، پس

 ھم در شھر و ھم ن،کند و اين پرولتريزه شد ايدئولوژی پرولتری را تقويت می
اين ديدگاه . گيرد  صورت می،ی طبقاتی است در روستا و ھر جا که مبارزه

. گرايی اوست ی منطقی نظامی  نتيجه،ی طبقاتی گرايی به جای مبارزه جغرافيايی
ھا ارزش قائل است و نه به تئوری انقالبی  ی انقالبی خلق او نه برای تجربه

ھنگامی که دبره . کند او تئوری و پراتيک را از يکديگر جدا می. دھد بھايی می
 لنينيسم دشمن است، او به طور کلی تئوری -گويد بھترين مربی مارکسيسم  می

کوشد که اين اصل  او با اين گفتار می"به قول کلی سيلوا . را کنار گذاشته است
... اساسی را که بدون تئوری انقالبی جنبش انقالبی وجود ندارد، از بين ببرد

ی سياسی و  او از مبارزه. برای دبره مبارزه به معنای برداشتن تفنگ است
  ١٦."کند ايدئولوژيک صحبتی نمی

کند، آمپريسم و فرماليسم  توجه میی دبره آن چه که جلب  در سراسر نوشته
فرماليسم او به خصوص خود را در رابطه با حزب . حاکم بر طرز تفکر اوست

به . ی حزب کمونيست است دھد، که معتقد است واحد چريکی نطفه نشان می
روشن " ی حزب است چريک نطفه"گويد  اين که دبره می«قول رفيق مؤمنی 

                                                           

  .، ترجمه فارسی١٢٧ب در انقالب، ص انقال -١۵

 .اشتباھات تئوری کانون، کلی سيلوا -١۶



 ���  � 	ر� و  �
 �   د� ���� � ��ن  ز��          ) ���(ی� ��"��  !�ز��ن  $ #ر #% ا ' *)+   ).-,ا

  

 ٢٨

ليسم فلسفی شده يعنی صورت را به جای است که دبره در اين جا دچار فرما
ھا و  گروه:  لنينيستی چنين است که-قانون عام مارکسيستی . محتوا گرفته است

دبره واقعيتی را در آمريکای التين ديده . ندا ی حزب ھای سياسی نطفه سازمان
 لنينيسم نداشته، بر مبنای صورت آن - است و چون درک عميقی از مارکسيسم 

در حالی که ". ی حزب است چريک نطفه"نتيجه گرفته است که واقعيت چنين 
ھای  ھا و سازمان گروه: گرفت بايست از آن واقعيت چنين نتيجه می می

 لنينيسم -  لنينيست انقالبی که بر اساس قوانين عام مارکسيسم -مارکسيست 
 - ھای تاريخی و اجتماعی   در شرايط خاص، بسته به ضرورت،ی حزبند نطفه

 اگر باز ھم بخواھيم ١٧».توانند و بايد شکل نظامی به خود بگيرند میسياسی، 
. در مورد تزھای انحرافی دبره صحبت کنيم، بحث ما به درازا خواھد کشيد

دھيم و به بررسی  بدين لحاظ بحث در مورد دبره را به ھمين جا خاتمه می
نقالب کوبا زيرا که ا. پردازيم تحريفات اپورتونيستی راست از انقالب کوبا می

ھا مورد تحريف  ھای راست و دگماتيست به انحای مختلف از سوی اپورتونيست
  .قرار گرفته است

ھا، انقالب کوبا را نه بر اساس تحليل واقعيات عينی، بلکه بر اساس  دگماتيست
ھای  ھا ويژگی آن. کنند ذھنيات و الگوھای از پيش پرداخته شده ی خود تبيين می

برانگيز بوده  ی ان که اين ھمه بحث ھای برجسته ن ھم ويژگیانقالب کوبا را، آ
کوشد که يا با توسل به تئوری  اپورتونيسم راست نيز می. گيرند است ناديده می

 انقالب کوبا را تبيين کند و يا اين که ،داری رويزيونيستی راه رشد غير  سرمايه
ليست خلق ھای حزب رفرميستی سوسيا ی فعاليت پيروزی انقالب را نتيجه

  .قلمداد کند

واقعيت اينست که در کوبا انقالب بدون رھبری حزب کمونيست و تنھا با 
اما آثاری که تا کنون به نقد و بررسی .  ژوئيه صورت گرفت٢۶رھبری جنبش 

: اند اند به دو شکل آن را تحريف نموده ی مسلحانه پرداخته انقالب کوبا و مبارزه
 انقالب کوبا را از ھمان آغاز يک انقالب ھای پروچينی ھا و سازمان گروه
کننند و طبيعی است که ھيچ انقالبی با رھبری  بورژوايی ارزيابی می خرده
. تواند به انقالب سوسياليستی و گذار به سوسياليسم بيانجامد بورژوايی نمی خرده

ی  نمونه. داری است ھا ھنوز ھم کوبا يک کشور سرمايه در نتيجه به اعتقاد آن
داری است که   آن توسل به تئوری رويزيونيستی راه رشد غير سرمايهديگر

يک . شوند ای برای تبيين انقالب کوبا بدان متوسل می ھا توده اپورتونيست
ارائه داده " راه کارگر"ی کامل تحريف و به ابتذال کشيدن انقالب کوبا را  نمونه
ب کوبا تا حدودی ھا را در مورد انقال بدين لحاظ الزم است که نظر آن. است

بنابراين ... «: خوانيم می" تئوری پيشاھنگ"در کتاب . بررسی کنيم

                                                           

 .طلبان، حميد مؤمنی پاسخ به فرصت -١٧
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سرکوب رژيم وابسته به ی  بورژوازی راديکال که به واسطه فکران خرده روشن
گيرند و  شوند، رھبری جنبش را به دست می تر می يانکی ھر روز ھم راديکال

لی شديد از طرف طبقات العمل خي چون يک جنبش غير کمونيستی است، عکس
انگيزد و حتا آمريکا نيز گمان ندارد که اين  ی حاکم را برنمی ميانی و طبقه

بنابراين امپرياليسم و . رھبری بتواند به يک رھبری کمونيستی تبديل شود
 در عين حال که آن قدر دلواپس نيستند که جنبش را در ،نوکرانش در داخل

ل اين جنبش مرتکب اتاکتيکی را در قبھای  ی حماقت  کنند، ھمهخفهنطفه 
وار بر  گذارند، يعنی از يک طرف بختک شوند، آن را به شدت در فشار می می

ی انقالب اصال به فکر  مخصوصا آمريکا در مراحل اوليه(آيند  سر آن فرود نمی
از سوی ديگر با فشار الزم و کافی آن را ...) افتد پياده کردن نيرو در کوبا نمی

رھبری جنبش که خصلت خرده بورژوازی . دارد اليزه شدن وامیبه راديک
 کارگران شھر و روستا ارگانيکراديکال دارد، به سرعت تبديل به پيشاھنگ 

تواند تحمل  فشار آمريکا و موفقيت کوبا که ھيچ راه ميانی را نمیگردد و  می
، مالحظاتی ٧١ص (» ...آورد بکند، حزب کمونيست کوبا را به وجود می

  ).تأکيد از ماست) (باره تئوری پيشاھنگدر

راستی که ولگاريزه کردن يک انقالب و نفی قوانين حاکم بر آن از اين بھتر 
گويا خرده . آفريند  که معجزه میامريکاستھا و فشارھای  حماقت. ممکن نيست

گيرد، فشار آمريکا آن را  بورژوازی راديکال در رأس جنبش قرار می
 جنبش بورژوايیشود که رھبری خرده  مين فشار باعث میکند، ھ راديکاليزه می

توانيم يک  پس می. به فکر تشکيل حزب کمونيست و ساختمان سوسياليسم بيفتد
گيری بسيار جالب بکنيم و آن را به عنوان يک تئوری نوظھور وارد  نتيجه

ھای تاکتيکی و فشارھای امپرياليسم  حماقت:  لنينيسم کنيم- ی مارکسيسم  گنجينه
 راديکال جامعه را به بورژوازیدھد، و خرده  به انقالب سوسياليستی شکل می

واقعا که انقالب کوبا را چه خوب . برد سمت استقرار سوسياليسم پيش می
ی  اما يک مسئله. دبره بايد اين دوستان را به استادی قبول کند. اند تئوريزه کرده

ن پذيرش تئوری رويزيونيستی تر ھم در اين استدالل وجود دارد و آ بسيار جالب
  .دار تکامل است راه رشد غير سرمايه

ی  بھتر است اين دوستان در مورد رھبری انقالب، پروسه تشکيل حزب طبقه
ی  نامه ی رفيق کاسترو با خبرنگار ھفته کارگر، و اھداف انقالب به مصاحبه

  .کمونيست مراجعه کنند تا حقايق انقالب کوبا را بھتر درک کنند

   واقعيت انقالب کوبا چيست؟اما

 .انقالب کوبا در شرايطی آغاز گرديد که در کوبا اعتالی انقالبی حاکم بود
ھای مردم، به   توده.خورد ای در ھمه جا به چشم می ای پراکنده ھای توده جنبش

ھای روستايی از نظر اقتصادی در وضعيت بسيار بدی به سر  ويژه توده
ھای الزم برای برداشتن سالح وجود داشت، اما   در بين مردم زمينه.بردند می
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ھای اپوزيسيون از جمله حزب اپورتونيستی سوسياليست  تمام احزاب و سازمان
اگر . ھا و آغاز يک جنگ مسلحانه مردد و ناتوان بودند خلق در امر تسليح توده

چه ھنوز موقعيت انقالبی به شکل کالسيک پديد نيامده بود، اما اعتالی انقالبی 
رفت، و پيشاھنگ انقالبی  به سرعت به سوی يک موقعيت انقالبی پيش می

در چنين شرايطی يک گروه منسجم از . توانست اين پروسه را تسريع کند می
ی  ای توانست به اتکای وضعيت مناسب موجود و حداقل تجربه انقالبيون حرفه

حول محور ھا را  ای، از طريق تبليغ مسلحانه توده سازمانی و آمادگی توده
در آن شرايط . ای بسيج و متشکل سازد ی مسلحانه در يک جنگ توده مبارزه

ی مسلحانه را داشتند، انقالبيون  ھا آمادگی مبارزه بحرانی، در حالی که توده
کردند؟ آيا به صرف نبود يک حزب طراز نوين طبقه  پيشتاز جنبش چه بايد می

شدند؟ يا  ای می  ظھور معجزهگذاشتند و منتظر کارگر بايد دست روی دست می
شان در صدد گذشتن از مراحل  اين که از ورای واقعيات و شرايط جامعه

از ميان . آمدند؟ پاسخ عملی آنان نه آن و نه اين بود کالسيک ايجاد حزب برمی
شان را در  ی خاص منطبق با شرايط عينی جامعه قوانين عام انقالب راه و رويه
ی شرايط الزم و  تن در انتظار فراھم آمدن ھمهپيش گرفتند و به جای نشس

ی شرايط الزم و  آورنده کافی، در صدد برآمدند پيشگامان طريقی باشند فراھم
 قوانين بايستی می. کردند ی آماده را بسيج، متشکل و مسلح می تودهبايد . کافی

ھا و خصوصيات طرق و اسلوب تحقق بخشيدن به اين  خاص انقالب و ويژگی
بايد که . ص را در جريان حرکت بشناسند، بشکافند و بشناسانندحرکت خا

و در آن شرايط . ی واقعيات عينی به آزمايش بگذارند ذھنيات خود را در بوته
راھی که بايد به . ی مسلحانه را به مثابه راه اساسی برگزينند تاريخی راه مبارزه

 ،ی تبليغ مسلحانه ه شيو،در نتيجه. شد ای منتھی می ی توده ی مسلحانه مبارزه
ھا   آن.ھا ی بسيج، تشکل و تسليح توده تاکتيک و ابزاری شد برای تسريع پروسه

تصوير غلطی که دبره از انقالب کوبا به دست داد،  بر خالف تحليل نادرست و
را ايفا " موتور بزرگ"برای به حرکت درآوردن " موتور کوچک"نقش 

موتور "بايستی پس از آن که  ل میاالصو چرا که اگر چنين بود علی. نکردند
دبره . داشت نقش و اثری نمی" موتور کوچک"به حرکت درآمد، ديگر " بزرگ

ی عميقا متافيزيکی نقش پيشاھنگان انقالب کوبا را تا  با اين ديد مکانيکی و شيوه
واقعيت اين . حال آن که واقعيت چيز ديگری بود. سطح ھندل ماشين پايين آورد

ی متشکل و آگاه  ، چيزی نبود جز دسته"موتور کوچک"زعم او، بود که اين به 
ی  ھا بلکه ھدايت ھمه پيشتازی که ھدفش نه انقالب کردن به جای توده

ی کوبا در جھت برانداختن رژيم  زده ھای انقالبی درون جامعه بحران پتانسيل
يم که  ديد.باتيستا و ايجاد شرايط مادی الزم به منظور گذار به سوسياليسم بود 

پس از به حرکت درآمدن " موتور کوچک"عليرغم نظر دبره اين به زعم او 
ی  ی اتوريته ھا در جريان انقالب و حتا پس از پيروزی آن نيز به مثابه توده
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چرا که اين پيشاھنگان واقعی انقالب نه جدا و منفک از . انقالب باقی ماند
ھا حرکت کردند، راه  شاپيش آنھا و در پي ھا که با آن ھا و نه در قفای آن توده

ھا به مثابه رھبران با  گشودند، راه نمودند و در جريان انقالب از جانب توده
بدين طريق پيشگامان انقالبی با شناخت وضعيت . اتوريته پذيرفته شدند

ی انقالبی و شرکت در  ی يک برنامه ھا، ارائه بحرانی، درک آمادگی توده
ای کوتاه به پيشاھنگ ارگانيک و واقعی  سهی واقعی مردم در پرو مبارزه

جنبش (ای  و ھمين سازمان سياسی انقالبيون حرفه. ھای مردم تبديل شدند توده
ی آن حزبی است که بعدا به عنوان حزب کمونيست کوبا به  نطفه)  ژوئيه٢۶

ی تبديل شدن به  اما يک مسئله را بايد در نظر داشت و نبايد پروسه. وجود آمد
. ی مسلحانه را ساده کنيم ای شدن مبارزه رگانيک و واقعی و نيز تودهپيشاھنگ ا

بايد در نظر داشت که تا مدتی نيروھای انقالبی تنھا به صورت يک گروه 
پارتيزان تحت رھبری فيدل پيوسته در حال خانه به دوشی به سر بردند و تبليغ 

سبت به گر چه دھقانان ن. مسلحانه در اين مرحله نقش حساسی ايفا کرد
ھا اعتماد نداشتند و يک  ھا تا حدی سمپاتی داشتند، اما ھنوز به آن پارتيزان

به خصوص اين امر با تھديد . ھا وجود نداشت ی مستقيم و مادی بين آن رابطه
به تدريج به ھمان اندازه که «. دھقانان از سوی ارتش به ھم بافته شده بود

ذيرند و جنگ طوالنی خواھد بود، ناپ ھا شکست روستاييان دريافتند پارتيزان
 فعاالنه به قوای ما ،رفتاری منطقی در پيش گرفتند و به مثابه رزمنده

 در اين ميان آن چه که به ويژه در مورد انقالب کوبا غالبا از سوی ١٨».پيوستند
در خاطرات خود به آن اشاره " چه"شود و  ای از نيروھا فراموش می پاره
ای در شھرھا  بارزه مسلحانه در روستا با حرکات تودهزمانی آغاز م کند، ھم می

ھای نظامی در اين  ھای محلی و شورش اعتصابات، تظاھرات، قيام. است
ی نزديک بين مبارزه در  ی رابطه کننده فاصله به وقوع پيوست و اين خود بيان

  .روستا و مبارزه در شھر است

ھا  ال مبارزه و تلفيق آنی ديگری که بايد به آن توجه داشت، تنوع اشک مسئله
 ،ای جنگ پارتيزانی بود، اما تنھا ی مبارزه تا مرحله گر چه شکل عمده. بود

گرفت، بلکه  تبليغ مسلحانه و عمليات پارتيزانی از سوی انقالبيون صورت نمی
ھای تبليغی و ترويجی  در زمينه. شد اشکال مختلف مبارزه به خدمت گرفته می

ھای  گذشته از فعاليت. ھای وسيعی صورت گرفت دھی نيز فعاليت و سازمان
ی تبليغی و ترويجی  ی کوبای آزاد وظيفه  ژوئيه در شھرھا، نشريه٢۶جنبش 

ی مسلحانه اين وظيفه در  ھمراه با دومين سال مبارزه. داد مھمی را انجام می
در . ی راديويی گذاشته شد ی فرستنده تر به عھده تر و منظم سطحی بسيار وسيع

يش از اين در مورد انقالب کوبا و نقاط گرھی آن با فرصت آن نيست که اين ج

                                                           

 .بخش کوبا، چه گوارا ھای رھايی خاطرات جنگ -١٨
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تر به بررسی انقالب کوبا و به ويژه تزھای  ما از اين جھت بيش. بحث کنيم
 ارائه داده ی کوبا پاسخ قطعی و صريح خود را در مورد مسئلهدبره پرداختيم تا 

ی رفيق   و نوشته زيرا منتقدين سازمان ھميشه به سراغ تزھای دبره.باشيم
ی سازمان را از اين  روند و تمامی تئوری و پراتيک چند ساله احمدزاده می

حال آن که از ھمان آغاز با نظريات دبره در درون . کنند زاويه ارزيابی می
سازمان برخوردی انتقادی صورت گرفت و رفيق احمدزاده نيز عليرغم پذيرش 

، "موتور کوچک"ويژه در رابطه با ھايی از نظريات انحرافی دبره، به  جنبه
 و نيز کانون او مو فرماليسبا آمپريسم " آغاز قيام"و " موتور بزرگ"

به ويژه سازمان بعدا با نظرات رفيق احمدزاده نيز . برخوردی انتقادی داشت
 و به ويژه ۵٢برخورد نمود و اين را در آثار تئوريک سازمان پس از سال 

زاده در مورد   رفيق احمد نظراتاز آن جايی که. بينيم نظرات رفيق جزنی می
انقالب کوبا و تزھای دبره مورد بررسی و نقدھای متعدد قرار گرفته است، 

ی انقالب کوبا و  اکنون که تجربه. پردازيم بنابراين ما ديگر به اين مسئله نمی
 نقش ، بازگو شد، الزم است با توجه به تجربيات تاريخیمسلحانهنقش تبليغ 

يک مسلحانه و کاربرد آن را از سوی پيشاھنگ در غياب موقعيت انقالبی تاکت
ھای اخير مورد مشاجره و  ای که به ويژه در سال  مسئله.مورد بحث قرار دھيم

  .ھای کمونيستی بوده است اختالف در جنبش

 طرح مسئله به اين شکل است که آيا پيشاھنگ تحت شرايطی در غياب 
اکتيک مسلحانه را با مضمون تبليغی به کار گيرد؟ موقعيت انقالبی حق دارد ت

ای  بر اين اعتقادند که پيشاھنگ تنھا در شرايطی حق دارد تاکتيک مسلحانه  عده
 کند که يک بحران انقالبی ژرف آن ھم به شکل کالسيک آن پديد آمده اتخاذرا 

 اجتماعی و سياسی کشورھا، ساخت - اين افراد به ساخت اقتصادی . باشد
ھای مسلحانه، تفاوت قيام  ی مسلحانه، مضمون تاکتيک تی، اشکال مبارزهطبقا

ھای  ھای مبارزاتی، ويژگی ای، سنت سريع و عمومی و جنگ دراز مدت توده
ھا  ی برخورد دگماتيستی آن  اين شيوه.تاريخی، فرھنگی و ملی توجھی ندارند 

خرده باعث شده است که در بسياری از موارد رھبری جنبش را به دست 
ای از کشورھا به ويژه  واقعيت اين است که در پاره. بورژوازی بسپارند
 پيش از اين که يک بحران انقالبی ژرف پديد آيد، ،کشورھای آفريقايی

ی مسلحانه آغاز شده و ھنگامی که موقعيت انقالبی فرا رسيد، به  مبارزه
  .کنيم ه میی تاريخی اشار ما در اين جا به چند نمونه. پيروزی رسيده است

 آن الجزاير است که حزب کمونيست به علت درک بارزی  يک نمونه
اين حزب در . دگماتيستی خود نتوانست رھبری مبارزه را در دست گيرد

برد و به اشکال نوينی از  انتظار يک موقعيت انقالبی کالسيک به سر می
تروريستی ی حرکات آنارشيستی و  مبارزه که در آن جا پديد آمده بود به ديده

ير بش. مليات نظامی انقالبيون پرداختکرد و به محکوم کردن ع نگاه می
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حاجعلی يکی از رھبران حزب کمونيست الجزاير ھنگامی که اشتباھات حزب 
کند و آن  کند به يک واقعيت جالب توجه اشاره می بندی می را در اين مورد جمع

حزب «: نويسد او می.  استی قيام و موقعيت انقالبی برخورد مکانيکی با مسئله
.  زودرس بود١٩۵۴بخش در نوامبر  کمونيست معتقد بود که آغاز جنگ رھايی

زيرا شرايط برای قيام مسلحانه بدان گونه که لنين فرموله کرده بود ھنوز وجود 
اما ما از يک سو فراموش کرده بوديم شرايطی که لنين از آن صحبت . نداشت

داری کاربرد دارد و از سوی ديگر عمليات  مايهکند، در مورد کشورھای سر می
ی کوبا   ما قبال به مسئله١٩.»...م عمومی دو چيز متفاوت بودنظامی و يک قيا

ی مسلحانه آغاز  نيز اشاره کرديم و ديديم که در آن جا نيز ھنگامی که مبارزه
توان از يک موقعيت انقالبی کالسيک سخن گفت، بلکه تنھا   ھنوز نمی،شد
 به ،ھا به مبارزه ن از اعتالی انقالبی سخن گفت که ھمراه با پيوستن تودهتوا می

ی  توان در مبارزه ھای ديگر را نيز می نمونه. يابند يک موقعيت انقالبی ارتقا می
مثال آورد که ھنگامی که ... ھای آنگوال، گينه، موزامبيک و ی خلق مسلحانه
ه ستيزھا در موقعيت يک بحران توان گفت ک ی مسلحانه آغاز گرديد نمی مبارزه

توان سخن گفت و دعوت به قيام  اند، بلکه از اعتالی انقالبی می انقالبی ژرف
د و در  گير یای صورت م  يک جنگ دراز مدت تودهھا در ھمراه با پيوستن توده

تجربيات . يابد  اعتالی انقالبی نيز به موقعيت انقالبی ارتقا می،طی اين پروسه
آميز  ھايی از کاربرد موفقيت ھا رھايی بخش ملی ھم چنين نمونه ھا و جنبش خلق

تاکتيک مسلحانه با ھدف تبليغی در شرايطی که حتا اعتالی انقالبی حاکم 
ھای مردم زير بار  دھد، در کشورھای تحت سلطه که توده نيست، به ما نشان می

 ھر گونه  فاشيستی- ھای نظامی  ستم و استثمار شديد قرار دارند و ديکتاتوری
ھا و  ترين حقوق و آزادی کند و ابتدايی آميز مردم را سرکوب می حرکت مسالمت

 ،آميز مبارزه سلب شده است، در صورت شرايط مناسب ھای مسالمت راه
. تواند تاکتيک مبارزه مسلحانه را با مضمونی تبليغی به کار گيرد پيشاھنگ می

م سخن خواھيم گفت و نشان ما بعدا در بخش تبليغ مسلحانه، در مورد ويتنا
اند، تبليغ مسلحانه در  ھا مرعوب دشمن دھيم که چگونه در شرايطی که توده می

  .گيرد سازی سياسی مورد استفاده قرار می خدمت پايه

آميز تاکتيک   موفقيتکار بستھای متعددی از  آمريکای التين نيز نمونه
 جنبش ، نمونه از آنيک. دھد مسلحانه را با سرشت تبليغی به ما ارائه می

ھا پيش، در غياب موقعيت انقالبی تاکتيک  ھاست که از مدت ساندينيست
ای شدن  مسلحانه را به کار گرفتند و ھمراه با پديد آمدن موقعيت انقالبی و توده

ی ديگر آن که پس از نيکاراگوئه  نمونه.  به پيروزی رسيدند،ی مسلحانه مبارزه
ای برخوردار است، نيروھای  العاده وقدر آمريکای التين از اھميت ف

                                                           

 .مارکسيسم و جنگ چريکی -١٩
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ای  که امروز از حمايت وسيع توده) FLP(بخش السالوادور است  آزادی
ی مسلحانه را با نقش محوری آن  در شرايطی مبارزه) FLP. (برخوردار است

)Central -Axis ( پذيرفت و تاکتيک مسلحانه را به کار گرفت که ھنوز
روز در شرايطی که يک نبرد وسيع را عليه موقعيت انقالبی وجود نداشت و ام

ی تشکيل حزب طراز  رژيم السالوادور آغاز کرده است، در ھمان حال آماده
گيری  نظر به اھميت اين تجربه، چگونگی شکل. ی کارگر است نوين طبقه

)FLP (فارا بوندو مارتی"ی اخير  ھايی از مصاحبه و نيز موقعيت آن، قسمت "
در اين جا ذکر ) MIR (ر را بابخش خلق السالوادو یدبير کل نيروھای آزاد

و اشکال مبارزاتی و ) FLP(او در پاسخ به چگونگی تکامل تاريخی . کنيم می
دھی  ی تکامل سازمان اولين نقشه«: اند، گفت دھی که پشت سر گذارنده سازمان

ی فرماندھی نظامی مسلح را به وجود  ی اوليه ھسته. بسيار ساده بود) ١٩٧٠(
ی  و جنگ چريکی شھری را به قصد گسترش به جنگ چريکی حاشيه... ردآو

ھای ھوادار  ايجاد گروه) ٧١ - ٧٢(ی دوم  مرحله.  تدارک ديد و انجام داد،شھر
اوت و (ی سوم  مرحله... ھا بود ھا کار در ميان توده بود که کار اساسی آن

 و مسئوليت گيری کرد ھا سمت برای کسب ھويت در ميان توده) ١٩٧٢نوامبر 
  ...عمليات نظامی خاصی را با انعکاس ملی و جھانی به عھده گرفت

نفوذ . شدت يافت... ھا  طرح کار در ميان توده٧۴ تا ٧٣ھای  بين سال
ھا به خصوص پرولتاريای   در ميان بخش وسيعی از تودهFLPی  يافته سازمان

، کارگران شھریی کارگر  ھای طبقه روستا و دھقانان فقير و نيز در ميان بخش
ی کوچک و ديگران تحکيم و  نشينان، کسبه کارخانه، دانشجويان، معلمين، زاغه

تری در سطح ملی به  ھا پايگاه وسيع  در ھمين ضمن چريک.تقويت يافته است
شان را  اند، ضربات را بر دشمن تشديد کردند، قدرت و موقعيت دست آورده

ی  ما در مرحله... ندشور تأثير گذاشتافزايش دادند و مستقيما بر زندگی سياسی ک
ی اصول لنينی  ی کارگر بر پايه ی ساختمان حزب انقالبی طبقه اوليه

ی مشکل و پيچيده، آن کاريست که توانايی ما را  اين وظيفه. دھی ھستيم سازمان
ھا افزايش خواھد  در امر رھبری خلق در شرايط کنونی مبارزه در تمام جبھه

دھد که پيشاھنگ در تحت  ھای ديگر به ما نشان می  نمونهاين تجربه و» ...داد
تواند تاکتيک مسلحانه را در غياب موقعيت انقالبی به کار گيرد و  شرايطی می

ھا  از نقش تبليغی آن در جھت اھداف سياسی و در خدمت تشکل و آگاھی توده
  .ھا به قيام نيست استفاده کند و اين به ھيچ وجه به معنای دعوت توده

ی قھر و اشکال مبارزه مسلحانه  نظور ما از برخورد عام و تاريخی با مسئلهم
 اين بود که با توجه به ،و نيز نقش تاکتيک مسلحانه در شرايط غير قيامی

تجربيات جھانی در اين مورد به ارزيابی نقش تاکتيک تبليغ مسلحانه در گذشته 
  .بپردازيم
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  حانه را امری ضروری ساختھای عينی که تبليغ مسل  شرايط و زمينه-٢

ای را در بطن  کند که ھر پديده ھا حکم می اسلوب ديالکتيکی بررسی پديده
ھا بررسی  شرايط محيط بر آن، در پيوند و ارتباط و تأثير متقابل با ساير پديده

ھايی  ناپذير ضرورت ی اجتناب ای محصول شرايط خاص و نتيجه ھر پديده. کنيم
بنابراين بررسی مجرد يک پديده بدون توجه به . وردآ است که آن را پديد می

 مشخص پيدايش و رشد -شرايط زمانی و مکانی و به عبارتی شرايط تاريخی 
ی  ی تکاملی آن و بدون در نظر گرفتن مجموعه آن، بدون توجه به پروسه

ناپذير  روابط و پيوندھای آن و تضادھايی که تکامل اين پديده محصول اجتناب
عنای طرد اسلوب ديالکتيکی و توسل به اسلوب متافيزيکی بررسی آنست، به م

در اين ميان برای بازشناسی و ارزيابی تاکتيک تبليغ مسلحانه که . ھاست پديده
ی معين به کار گرفته شد، بايد به شرايط  از سوی سازمان ما برای يک دوره

در انداز اوضاع تاريخی جنبش  خاص تاريخی رجوع کرد و آن را در چشم
  .شرايط مشخص نگريست

اند و از اين  ھای ما که گويا به رد تاکتيک تبليغ مسلحانه دست يافته متافيزيسين
ی سازمان خط بطالن  زاويه به قول خودشان بر کل تئوری و پراتيک گذشته

اند، بدون توجه به موقعيت مشخص جنبش و بدون توجه به مجموع  کشيده
نند که ريشه و علل کاربرد تاکتيک تبليغ ک شرايط حاکم در آن زمان تالش می

 .مسلحانه را در خارج از شرايط عينی حاکم بر جامعه و جنبش جستجو کنند
کنند و  منتسب می... کوبا، الجزاير، ويتنام، فلسطين والمثل آن را به انقالب  فی

توانست پديد نيايد و در عوض به   می،معتقدند که به ھر حال آن چه که رخ داد
بر جنبش ) بخوان اپورتونيسم راست(ودشان مشی راستين پرولتری قول خ

اند  ای ديگر نيز که از تبيين تئوريک تبليغ مسلحانه عاجز مانده عده. غالب گردد
اند، با آن  ھا در اين زمينه بسته شان را بر تجربيات پيروزمند خلق و حتا چشمان

مانده بود   اين تنھا راه باقیکنند و بر اين اعتقادند که می" قدرگرايانه"برخوردی 
مثال . ن نيز سرابی بيش نيستبايستی طی شود، تا روشن شود که اي که می

در تئوری پيشاھنگ، پس از اشاره به اختناق پليسی و قوت گرفتن " کارگر راه"
عمال راه ديگری رديم، مدر شرايطی که در باال برش«: نويسد ديکتاتوری می

ماند، تنھا يک راه باقی بود و چپ آن را  ی نمیبرای چپ نوپای ايران بر جا
کشی تأکيد از  خط(» .طی کرد و باالخره فھميده شد که آن نيز سراب بود

  ).ماست

ممکن است گاه شرايطی در يک جامعه . ست ای به راستی که تبيين حکيمانه
ی فعاليت نيروھای انقالبی وجود نداشته باشد  پيش آيد که ھيچ راھی برای ادامه

ديگر آن که وقتی چنين شرايطی . شود ر يک راه که آن ھم به سراب ختم میمگ
بينند که آن ھم به  آيد و نيروھای انقالبی تنھا يک راه در برابر خود می پيش می

يا آن که . ھا ممکن است به دو طريق عمل کنند شود، آن سراب ختم می
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د و الجرم چون ھوشياری انقالبی از خود نشان دھند و فريب سراب را نخورن
ھيچ راه ديگری ھم نيست، ھمان طور در انتظار بمانند تا شايد دری به تخته 

 خود به خود جايش را به ارض موعود ،بخورد و راھی باز شود و يا سراب
بخوانند " عمل ھای بی اپورتونيست"ھا را  در اين حالت ممکن است آن. بدھد

ھا نکرده   پرولتاريا و تشکل تودهدھی ولی به ھر حال اگر خدمتی به امر سازمان
دالنه فريب  طريق ديگر آن است که ساده. اند ای ھم به آن نزده باشند، ضربه

در اين حالت . است" تنھا راه"سراب را بخورند و قدم در راھی بگذارند که 
ھر "ھستند، و کسانی که از " تروريست"و " آنارشيست"، "آوانتوريست"ھا  آن

  .نام خواھند گرفت" اند کسيسم عاریگونه آلودگی به مار

ھا منجر  ھا، به چشم پوشيدن بر پديده بدين گونه است که ناتوانی در تحليل پديده
شود و فاتاليزم جای ضرورت عينی  متافيزيک جايگزين ديالکتيک می. شود می

  . گيرد تاريخی را می

ھای  لهھای ما که دشمنی خود را با مارکسيسم در انبوھی از جم متافيزيسين
پوشانند، ھرگز به خود زحمت بازنگری آن  پرآواز اما بدون مضمون می

اوضاع تاريخی و آن شرايط مشخص را که تاکتيک تبليغ مسلحانه را ضروری 
وار با سالح  ت ن کيشوھا دو بينيم که آن نيک که بنگريم می. دھند ساخت نمی

ھا  آن. روند میھای عام، به جنگ واقعيت مشخص  پردازی  جملهعبارات کلی،
ای را به عاملی خارجی و  کوشد ھر پديده ھمانند يک انسان عامی ھستند که می

  .ساز نسبت دھد ی نيرويی سرنوشت اراده

گزينند و از درک  ترين راه را برمی ھای ما که ھميشه ساده متافيزيسين
ی توانند با اسلوبی ديالکتيک ًھای اجتماعی عاجزند، اساسا نمی پيچيدگی پديده

از ھمين روست که در . ھا بپردازند ھا را بررسی کنند و به تبيين علمی آن پديده
کوشند با ذکر چند نقل قول و يک  برخورد تئوريک با تبليغ مسلحانه نيز می

ھا امروز ھم ھمانند يک  آن. بافی خود را از شر اين پديده خالص کنند سری کلی
پردازند که از  و کلماتی میطوطی به تکرار مقلدانه و مضحک ھمان جمالت 

اينان . شد ای مطرح می ھای توده ھمان آغاز موجوديت سازمان توسط رفرميست
بدون استدالل در مورد ضرورت يا عدم ضرورت، درستی يا نادرستی تاکتيک 

کنند و به اين گفتار توجه   تنھا احکامی پوچ و توخالی صادر می،تبليغ مسلحانه
 در رد يا تأييد شکلی از مبارزه بدون توجه عميق ھر گونه کوششی«ندارند که 

 ٢٠».ا کردن چارچوب مارکسيسم استبه موقعيت مشخص جنبش به معنای رھ
بينيم اين افراد بدون توجه به موقعيت مشخص تاريخی که  امروز وقتی که ما می

تاکتيک تبليغ مسلحانه از سوی نيروھای انقالبی به کار گرفته شد، حکم صادر 
را درک " الفبای مارکسيسم"ھا حتا   آيا به جا نيست که بگوييم آنکنند، می

                                                           

 .جنگ پارتيزانی، لنين -٢٠
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ھای  ھای عينی و موقعيت ھا ھميشه واقعيت  لنينيست-مارکسيست . اند نکرده
مشخص تاريخی را مد نظر دارند و بر اساس اصول عام به کاربرد عام در 

فی، گری، ھر گونه پندار خرا ھا ھر گونه ذھنی آن. پردازند شرايط خاص می
ھای از پيش پيچيده  جان و انتزاعی و از بر کردن نسخه ھای بی توسل به فرمول
فراموش نکنيم ھشدار مکرر لنين را به کسانی که با از بر . کنند شده را رد می

 اجتماعی و سياسی -خواھند به شرايط اقتصادی  ھا می کردن و تکرار نقل قول
 انگلس را در اين باره که لنين مکرر گفتار مارکس و. مشخص پاسخ گويند

ھا گوشزد  به کمونيست» ی ما يک دگم نيست بلکه راھنمای عمل است نظريه«
گفتند و به درستی از بر  مارکس و انگلس ھميشه اين را می«گفت  کرد و می می

ھايی که در  فرمول. کردند را مسخره می" ھا فرمول"کردن و تکرار صرف 
وظايفی که به دليل شرايط . را مشخص کنندتوانند وظايف کلی  بھترين وضع می

اريخی، الزاما قابل ی خاص روند ت اقتصادی و سياسی مشخص ھر دوره
  ٢١».تغييرند

کوشند  ست که می ھا و پيروان سبک کتابی ی تفکر دگماتيست اين شيوه
ھا به جای  آن. روح تبديل کنند جان و بی  لنينيسم را به دکترين بی-مارکسيسم 

ھا به دنبال توجيھات و   لنينيسم، در کتاب-و زنده با مارکسيسم برخورد خالق 
 - کنند که مارکسيسم  ھا درک نمی آن. پردازند ھا می تکرار آن ھا و يافتن نقل قول

کسانی که از درک . لنينيسم آيه نيست بلکه راھنمايی است برای عمل انقالبی
مانند، سعی   میشرايط مشخص تاريخی و تبيين تئوريک تبليغ مسلحانه عاجز

ھای  گذاران کبير سوسياليسم علمی به تئوری ھايی از بنيان کنند با آوردن گفته می
ی خود لعابی بزنند و به قول خودشان اثبات کنند که تبليغ مسلحانه با  ورشکسته

به ھمين علت است که از تبيين تبليغ مسلحانه به عنوان . اصول عام مغاير است
گردد  ه در شرايط خاص امری ضروری میشکلی از اشکال تبليغ ک

پردازند و سرانجام کلماتی نظير  مانند، به ناچار به رد مکانيکی آن می بازمی
، "بورژوا خرده"، "آليست ايده"، "تروريست "،"آنارشيست"، "نارودنيک"
کنند و بدين طريق خود  ھای خود می را چاشنی به اصطالح تحليل" ماجراجو"

اين احکام و «کنند که  ھا درک نمی ا به قول لنين آنام. کنند را خالص می
ی ای را که به علل اقتصادی و سياس ھا به ھيچ وجه قادر نخواھد بود، پديده دشنام

  ٢٢».به وجود آمده از بين ببرد

ما با توجه به تعاليم لنين نه تنھا بايد با اسلوبی ديالکتيکی ضرورت عينی و 
 بلکه ، ايران مورد بررسی قرار دھيممشخص کاربرد تاکتيک مسلحانه را در

ی   گذشته ی فعاليت  اجتماعی مشخص از پروسه-نياز به يک تحليل تاريخی 

                                                           

 .ھا، لنين درباره تاکتيک -٢١

 .جنگ پارتيزانی، لنين -٢٢
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. ھای مثبت و منفی آن را به درستی ارزيابی کنيم سازمان داريم تا بتوانيم جنبه
يعنی ھم چنان که . بدين لحاظ در آغاز بايد ضرورت تبليغ مسلحانه را دريابيم

ی  ، بايد از ميان مجموعهباز شناختيد از ميان انبوه تصادفات ضرورت را با
که محصول يک دوره از حيات جنبش ... ھا و اشتباھات و کمبودھا، نارسايی

برای اين . باز شناختنوين کمونيستی ايران است، ضرورت تبليغ مسلحانه را 
مسلحانه ھای عينی اتخاذ تاکتيک تبليغ  منظور پيش از ھمه بايد شرايط و زمينه

 اجتماعی و سياسی حاکم بر - در اين رابطه شرايط اقتصادی . را بررسی کرد
ای، موقعيت ھيئت حاکمه، سيستم سياسی حاکم،  جامعه، موقعيت جنبش توده

ھا،  نقش ديکتاتوری به عنوان عامل بازدارنده، تاثير آن بر تشکل و آگاھی توده
ھا و  گ، تاثير شکستھای پيشاھن ھای خود به خودی و تاکتيک بر جنبش

ھا، موقعيت و نقش پيشاھنگ  ھای پی در پی بر روحيه و مبارزات توده سرکوب
  .و وظايف آن و اولويت مبارزه سياسی را مورد بحث قرار دھيم

ھای قھرآميز  ًسؤالی که در برابر ما قرار دارد اينست که اوال توسل به شيوه
ه ضرورتی داشت؟ چرا مبارزه، تاکتيک تبليغ مسلحانه و کاربرد آن چ

ی    به اتکای اشکال غير مسلحانهتنھاآميز و  ھای مسالمت  از راهتنھاپيشاھنگ 
توانست وظايف خود را انجام دھد؟ آيا تبليغ مسلحانه به عنوان شکلی  تبليغ نمی

از اشکال تبليغ با اصول عام مارکسيستی مغاير است؟ پيش از آن که به اين 
کنند؟  ه اصوال چه عواملی شکل مبارزه را تعيين میمسايل بپردازيم ببينيم ک

برخی صرفا با يک تحليل ساده از زيربنای جامعه و طبقات و اقشار به طور 
از عامل " راه کارگر"المثل  فی. عام، قصد دارند شکل مبارزه را تعيين کنند

راه کارگر . نمايد برای تبيين اشکال مبارزاتی استفاده می"  توليدی-تاريخی "
بورژوازی   ی کارگر، دھقانان و خرده می طبقهصرفا به ذکر خصوصيات عمو

در واقع در اين جا . نمايد پرداخته و از آن جا اشکال مبارزه را تبيين می
برخورد تاريخی مشخص محو شده، طبقات و اقشار در جوامع گوناگون و در 

و از گردند  عام می" مقوالت" تبديل به يک سری ،مراحل متفاوت تکامل
روست که اعمال قھر پيشاھنگ در فقدان شرايط ضروری انقالب، بدون  اين

. شود  در ھر صورت مردود شناخته می،توجه به وضعيت مشخص تاريخی
انه و گراي چنين برخوردی در توضيح ضرورت اشکال معينی از مبارزه، ساده

ترين  ا عمدهبه نظر م. باشد  انقالبی کمونيستی نمیگشای جنبش مبتذل بوده و راه
ھمان گونه که رفيق (باشند  عواملی که در تعيين اشکال مبارزاتی مطرح می

  :عبارتند از) کند جزنی مطرح می

موقعيت اجتماعی و اقتصادی و ترکيب طبقاتی جامعه و تعيين مسيری که ) ١
  .پيمايد جامعه می
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 ی جامعه،  سياسی جامعه که شامل تعيين تضاد عمده- موقعيت اجتماعی ) ٢
ت و ات حاکم و امپرياليسم، ميزان قدری اعمال حاکميت طبق شيوه

  .ھای مبارز خلق ھا و سازمان  و کيفيت جريانکميتيم، ژيافتگی ر  سازمان

ھا  ی تعرضی آن ھا، ميزان تحرک و جسارت و روحيه موقعيت روحی توده) ٣
  ).ھا ی تسليم و نوميدی آن و يا روحيه(

ًی تاريخی نسبتا نزديک در  ه مردم در گذشتهھا و اشکال مبارزاتی ک سنت) ۴
  .اند مبارزه با دشمن خود به کار بسته

ی نيروھا و عوامل  ی موازنه ای، نحوه موقعيت سياسی جھانی و منطقه) ۵
ھای دور و نزديک به  مثبت و منفی برای جنبش و اشکالی که مبارزات خلق

  .اند ھا قرار گرفته خود گرفته است و به درجاتی متفاوت مردم در جريان آن

ًالبته بايد توجه داشت که در تعيين اشکال مبارزاتی، عمدتا عوامل روبنايی 
  : نويسد انگلس در اين مورد می. نمايند کننده ايفا می نقش تعيين

 در تاريخ عبارت نھايیی  کننده بر اساس درک مادی از تاريخ، عامل تعيين«
نه مارکس و نه من ھيچ گاه چيزی . یاست از توليد و تجديد توليد زندگی واقع

لذا اگر کسی اين مطلب را تغيير داده و بگويد که . ايم بيش از اين ادعا نکرده
معنی و مجرد و   عامل است، موضوع را به يک عبارت بی تنھاعامل اقتصادی

دھد، اما عناصر  وضع اقتصادی زيربنا را تشکيل می. مسخره تبديل کرده است
ھا از قبيل   يعنی اشکال سياسی مبارزات طبقاتی و نتايج آن-ا گوناگونی از روبن

مندانه تأسيس  ی فاتح بعد از يک نبرد پيروز تشکيالتی که به دست طبقه
ھم چنين اشکال حقوقی، و به خصوص انعکاسات تمام اين . گردند و غيره می

ھای سياسی،  کنندگان، از نظر تئوری مبارزات واقعی در مغزھای شرکت
ھای خشک و  ھا به سيستم  و فلسفی و عقايد مذھبی و تحول بعدی آنحقوقی

کننند   ھم چنين تأثيرشان را بر روی مسير مبارزات تاريخی اعمال می- اليتغير 
  ٢٣».نمايند ھا را تعيين می  آنبه طور اخص شکلو در بسياری موارد 

  .کنيم ما با ذکر اين مقدمات بحث اصلی خود را آغاز می

 - ی چھل، و تغييراتی که در ساخت اقتصادی   در آغاز دھهبا رفرم ارضی
ی ما  داری بر جامعه اجتماعی جامعه صورت گرفت، مناسبات توليد سرمايه

ی نيروھا در  اين دگرگونی از يک سو محصول تغييراتی در موازنه. مسلط شد
تشديد بحران اضافه توليد، صدور سرمايه و "به دليل (سيستم جھانی سرمايه 

و از سوی ديگر محصول بحران ...") ن در مناسبات استعماری کھنه بحرا
مناسبات فئودالی به عنوان مناسبات مسلط برافتاد و جای آن را . بود" داخلی"

داری وابسته  در يک کالم ساخت سرمايه. داری گرفت مناسبات مسلط سرمايه

                                                           

  .١٨٩٠ سپتامبر ٢١ - ٢٢ی انگلس به ژوزف بلوخ، لندن،  نامه -٢٣
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تماعی  اج-توانست تأثير خود را بر وضعيت اقتصادی  رفرم نمی. پديد آمد
  .جامعه، روابط و تضادھای طبقاتی بر جای نگذارد

از آن جا که رفرم و تحوالت ھمراه آن، از ھمان آغاز تأثير واحدی بر شرايط 
ھستی و زندگی طبقات گوناگون نداشت، از سوی طبقات و اقشار مختلف 

  .ھای مختلفی را برانگيخت واکنش

. يد برخی ديگر شدرفرم باعث حل و يا تخفيف برخی از تضادھا و تشد
المثل تضاد ارباب و رعيت را در کليت آن حل کرد، تضادھای خرده  فی

ھای بزرگ را  بورژوازی سنتی و بقايای ضعيف بورژوازی ملی با سرمايه
ھمراه با تسلط و گسترش . ی تضادھا نيز تعديلی پديد آورد تشديد کرد و در بقيه

ی ما  ای امپرياليستی به جامعهھ داری، صدور سرمايه مناسبات توليدی سرمايه
ھای مختلف اقتصاد  ھای عظيمی که در بخش گذاری شدت گرفت و سرمايه

اين تحوالت و اين رونق . صورت گرفت، رونقی نسبی را در اقتصاد پديد آورد
گذاشت،  نسبی که در آغاز مستقيما بر زندگی کارگران و دھقانان تأثير می

  .ترين طبقات جامعه پديد آورد دهھايی را در اين کثيرالع اميدواری

 اين ھمراه با رفرم که در مجموع تعديل تضادھا را به ھمراه داشت، ما بنابر
خرده . ای ھستيم ی توده ھای خودانگيخته شاھد فروکش موج مبارزات و جنبش

ی  ھای امپرياليستی و سلطه بورژوازی سنتی که با يورش وسيع سرمايه
 ١۵ميز دست زده بود، پس از سرکوب خونين کمپرادوريسم به واکنشی قھرآ

تفاوتی سياسی طبقات زحمتکش ديگر در حالت رکود و خمود فرو  خرداد و بی
عليرغم اين که رفرم و تسلط . ای ديگر بود وضعيت کارگران به گونه. رفت

داری از شدت استثمار کارگران نکاست بلکه بالعکس بر شدت  مناسبات سرمايه
نخست اين که . ھا کاسته شد ی آن  به دو علت از حدت مبارزهاستثمار افزود، اما

ھای کارگر پديد آورد و  ھايی را در توده رفرم و رونق نسبی اقتصادی اميدواری
ثانيا انباشته شدن صفوف کارگران از دھقانانی که پس از رفرم به سوی شھرھا 

 و سطح سرازير شده بودند، تاثير خود را بر ترکيب و کيفيت جنبش کارگری
ی کارگر  دھقانانی که به صفوف طبقه. ھا بر جای گذاشت مبارزاتی آن

ی کار را تشکيل   شھری ارتش ذخيرهدستان تھی ھمچونپيوستند و يا  می
ھای مبارزاتی قرار  دادند، در سطح بسيار نازلی از آگاھی طبقاتی و سنت می

 افت  زاتی آن کيفيت جنبش کارگری و سطح مبار،بنابراين در مجموع. داشتند
بينيم که پس  بدين لحاظ می. کرد و از حدت برخورد تضادھای طبقاتی کاسته شد

از رفرم در اثر عوامل عينی و اقتصادی از شدت و حدت تضادھای طبقاتی 
اما از آن جايی . ای فروکش کرد ی توده ھای خودانگيخته کاسته شد و موج جنبش

ق يک رفرم و در خدمت سلطه و ی ما تغيير و تحوالت از طري که در جامعه
تر امپرياليسم صورت گرفت، فشار و ستم دوگانه را بر  غارت ھر چه بيش

 کارگران، خانه خرابی خرده توليدکنندگان ھولناکاستثمار .  کردتحميلھا  توده
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 ۴١

 مدام ،ھا فرسای زندگی توده ھای بزرگ و خالصه بار طاقت در برابر سرمايه
دھقانان زير فشارھای متعدد مالی و . کرد یدر جھت تشديد تضادھا عمل م

خرده . شدند ھای بزرگ به سرعت خانه خراب می سياسی دولت و سرمايه
ھای بزرگ به ورشکستگی  بورژوازی سنتی در برابر تسلط و گسترش سرمايه

کارگران به شديدترين وجھی مورد استثمار . شدند و خانه خرابی سوق داده می
آور رشد   حيرتی انباشت فقر و ثروت با سرعتی وسهپر. گرفتند قرار می

ھای زندگی به سرعت در حال افزايش بود و تورم به شدت  کرد، ھزينه می
در چنين شرايطی با رشد تضادھای . داد ھای مردم را تحت فشار قرار می توده

اما آن چه که از اين بحث . گشت ھا افزوده می اجتماعی مدام بر نارضايتی توده
ماست اين است که عليرغم تحوالتی که رفرم پديد آورد و تعديل مورد نظر 

 ما شاھد تشديد ۵٠ھای  ی سال ی رفرم، در آستانه ھای اوليه تضادھا در سال
اما اگر . ھای مردم ھستيم افزون تضادھا، و رشد نارضايتی در ميان توده دم

ھای   سالی چنين است و ما از تشديد تضادھا و رشد نارضايتی مردم در آستانه
ھای  گوييم، پس چرا تجلی آن را در گستردگی جنبش  سخن می۵٠

يابيم؟ پاسخ به اين مسئله مستلزم بررسی سيستم  ای نمی ی توده خودانگيخته
برای پاسخ به اين مسئله بايد روبنای سياسی . سياسی حاکم بر جامعه است

را در حفظ، داری وابسته، به ويژه نقش ديکتاتوری تروريستی آشکار  سرمايه
  .داری وابسته، مورد بررسی قرار دھيم بقا و تداوم سيستم سرمايه

ی رفرم، کاھش و فروکش موج مبارزات  اگر از يک سو و در مراحل اوليه
ھا را بايد ناشی از تأثير رفرم، رونق نسبی اقتصادی، تعديل  خود به خودی توده

 بايد به ،از سوی ديگر. نستھا پديد آمده بود، دا تضادھا و اميدھايی که در توده
ای توجه داشت که در مراحل بعد و با رشد نارضايتی مردم بر حرکات و   مسئله
  .ای تأثير قاطع داشته است ھای توده جنبش

گيری، استقرار و عملکرد يک ديکتاتوری  اساسا ھمراه با رفرم، ما شاھد شکل
تمام شئون زندگی باری ھستيم که به تدريج بر  متمرکز، ھمه جانبه و خشونت

 وابسته در جھت تسريع اقتصادنقش دولت در يک . شود اجتماعی مسلط می
ھای مناسب و خالی از ھر گونه مخالفت  ھا، فراھم آوردن زمينه گردش سرمايه

 برای صدور  ھای امپرياليستی و مساعد کردن زمينه گذاری در جھت سرمايه
ھای اصلی اقتصاد در  ام شريانھای امپرياليستی، در اختيار گرفتن تم سرمايه

ھا،  ی انحصارات و وابستگان داخلی آن گرانه و راھزنانه جھت اھداف غارت
ھا و  ھای اضافی توليد شده، از ميان برداشتن آزادی ی ارزش مخاطره انتقال بی

حقوق دمکراتيک در خدمت انجام وظايف مذکور، سرکوب ھر گونه نارضايتی 
ھرآميز نيروھايی که از ھمان آغاز رفرم و و اعتراض، به ويژه سرکوب ق

ھا،  ی انحصارات امپرياليستی و وابستگان داخلی آن ی ھمه جانبه سلطه
، سد کردن )نظير خرده بورژوازی سنتی(تضادشان با سيستم تشديد شده بود 
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 ۴٢

ی ضد امپرياليستی خلق، استثمار شديد و وحشيانه و نيز غارت  مبارزه
و خالصه حفظ و ... کرد ھا تحميل می ای را به توده هامپرياليستی که ستم دوگان

داری وابسته، نياز به يک ديکتاتوری افسار گسيخته و به طور  استحکام سرمايه
 بوروکراتيک عظيم - کلی يک روبنای سياسی ھمراه با يک دستگاه نظامی 

 داشت تا دولت حافظ مناسبات موجود بتواند با تکيه بر اين دستگاه قھر و اجبار،
  . وابسته به امپرياليسم را اعمال کندبورژوازیبار  ديکتاتوری خشونت

 اجتماعی حاصله از رفرم و استقرار - از اين رو تغييرات اقتصادی 
 آن روبنای سياسی را پديد آورد و آن ،داری وابسته به دنبال خود سرمايه

ن ی طبقاتی را مستقر ساخت که بيش از پيش عملکردھای فاشيستی در آ سلطه
  .نقش فائقه به دست آورد

 فاشيستی شاه که با تحکيم موقعيت سرمايه ھای وابسته، -ديکتاتوری نظامی 
ھای  ترين بخش سرمايه  و ارتجاعیترين نيرومندديگر به مثابه قدرت سياسی 

گر  نمود، نه تنھا بيان نظيری را اعمال می  اختناق بی،وابسته به امپرياليسم
ی  و سلطه" اليگارشی مالی وابسته"اکميت سياسی نھايت ارتجاعی ح خصلت بی

. گر حدت تضادھای موجود جامعه بود امپرياليستی بود، بلکه در ھمان حال بيان
ای را بايد  از اين رو اگر از يک سو پس از رفرم، فروکش موج مبارزات توده

در رابطه با موقعيت اقتصادی و تضادھای طبقاتی در نظر گرفت، از سوی 
 فاشيستی حاکم بر -ی عملکردھای ديکتاتوری نظامی   فروکش نتيجهديگر اين

کوشيد ھر گونه تجلی نارضايتی را که با سيستم موجود  ايران بود که می
ای که در اين جا بايد شکافته شود  مسئله. کرد در نطفه خفه کند تعارض پيدا می

ترين  شيستیاين است که ديکتاتوری حاکم بر ايران را که در دوران خود به فا
ی  شد، چگونه بايد ارزيابی کرد؟ نقش بازدارنده ھا بر عليه خلق متوسل می شيوه

ھای  آن تا چه حد بود؟ و تأثير آن را بر مبارزات مردم و عدم گستردگی جنبش
ھا چگونه بايد ارزيابی کرد  ھا، آگاھی و تشکل آن خود به خودی، روحيات توده

ھای ما، بر اشکال سازمانی و مبارزاتی  کو خالصه تا چه حد بر اتخاذ تاکتي
مؤثر بوده است؟ اگر چه ھمه به اعمال ديکتاتوری تروريستی و آشکار رژيم 
معترف ھستند، اما ارزيابی واحدی از نقش آن در رابطه با مسايل طرح شده 

پاسخ صحيح به اين مسئله به درک درست ما از ماترياليسم تاريخی، . ندارند
ی شکل  کننده ی زيربنا و روبنا، عوامل تعيين ذھنی، رابطهنقش عامل عينی و 

ھايی که در  از غالب بحث.  وابستگی دارد،مبارزه، و نقش امپرياليسم و سيستم
ھای وسيع  ی آن با عدم وجود جنبش مورد ارزيابی نقش ديکتاتوری شاه و رابطه

ر  دو برداشت نادرست وجود دارد که قاد،خود به خودی صورت گرفته است
 فاشيستی رژيم شاه و رکود -ای ديالکتيکی بين ديکتاتوری نظامی  نيست رابطه

ھا و ارائه   در تحليل،در نتيجه. ای برقرار نمايد و خمود حاکم بر جنبش توده
 عدم ،ی اول نظريه. گردند ھای معينی می مشی سياسی دچار انحراف و لغزش
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 ۴٣

ی  ردم را اساسا نتيجهھای م ی طبقه کارگر و توده ھای گسترده وجود جنبش
چنين ديدگاھی . داند مستقيم اعمال ديکتاتوری  تروريستی و آشکار رژيم می

ھای اقتصادی سيستم و تضادھای ناشی از آن را که  عامل اقتصادی، بحران
ھای خود به خودی ھستند،  کننده در تحوالت و جنبش االصول عامل تعيين علی

نايی يعنی ديکتاتوری نقش مطلق و يا به گيرد و به عامل روب ًعمال ناديده می
اين نظر عليرغم تشديد ھر گونه بحران اقتصادی . دھد کننده می طور کلی تعيين

ھای خود به خودی ھمواره به صورت  سيستم، بر اين اعتقاد است که جنبش
  .ماند وار باقی می پراکنده و جرقه

رار دارد، انحرافی ی انحرافی ديگر که در قطب مقابل نقطه نظر اول ق نظريه
نه تنھا : ی اين نظر چنين است خالصه. است که به ويژه امروز رايج شده است

ھا به دليل اعمال قھر  ھای خود به خودی و گستردگی آن عدم رشد جنبش
فاشيستی و ضد انقالبی رژيم شاه نبود، بلکه درست بر عکس، اگر اين نوع 

در جامعه بقا داشته باشد، خود توانست  اعمال قھر از جانب طبقات حاکمه می
ھا نسبت به  ھا و رضايت آن ناشی از عدم رشد پتانسيل انقالبی در بين توده

. شان و در نتيجه عدم رشد تضادھای طبقاتی بوده است شرايط مادی زندگی
دھند و نھايتا  جانبه می حاملين اين نظريه به عامل اقتصادی نقشی مطلق و يک

غلتند و ماترياليسم اقتصادی را به جای ماترياليسم  میبه مواضع اکونوميستی در
 - اين ديدگاه ھم چنين از عدم درک سيستم اقتصادی . دھند تاريخی قرار می

اجتماعی حاکم بر ايران، امپرياليسم، ماھيت رفرم و اشتباه گرفتن رفرم با يک 
يل نھايی اين ديدگاه چه خود آگاه باشد و يا نباشد، در تحل. شود انقالب ناشی می

ی نادرست  گيرد و بدين نتيجه رفرم را به مثابه انقالب از باال در نظر می
گيری طبقاتی و رشد نارضايتی و   الزم بود تا شکلھا سالرسد که  می

ی مقابل  اين درست نقطه. ھای خود به خودی در اشکال جديد ظاھر گردد جنبش
و حدت نھايی نظر رفيق مسعود است که گذشت چند سالی را برای رشد 

در يکی عامل روبنايی به عامل . دانست تضادھا و نارضايتی عمومی کافی می
شود و در ديگری بر عامل اقتصادی و عدم رشد و حدت  کننده بدل می تعيين

اين ھر دو . شود ای می گرايانه جانبه و مطلق تضادھا و نارضايتی تأکيد يک
مبنای قضاوت خود قرار دھيم، با  را ۵٠ی سال  اگر آستانه. ديدگاه اشتباه است

ی  وجود آن که نارضايتی نسبت به رژيم شاه مدام در حال افزايش بود، مقدمه
شد، اما ھنوز اين نارضايتی تا بدان حد نرسيده  يک بحران در اقتصاد ظاھر می

ھا گرفته و عليرغم ھر گونه سرکوب، آنان را به  بود که تاب تحمل را از توده
رفيق مسعود که عدم رشد و گسترش . تاريخی سوق دھدسوی حرکت مستقل 

ھا را ناشی از ديکتاتوری  ھای خود به خودی و حرکات اعتراضی توده جنبش
عملکرد (ھايی از واقعيت  دانست و با ديدن جنبه  بر جامعه می افسار گسيخته

ای که ھر گونه نارضايتی را به  ديکتاتوری به مثابه عمل بازدارنده و ترمزکننده
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ھای مردم را سلب کرده  ترين حقوق و آزادی کرد و ابتدايی شدت سرکوب می
يعنی عدم (تر آن بود  ی مھم ی ديگر واقعيت که ھمانا جنبه از توجه به جنبه) بود

رسد که  ی نادرست می رشد و حدت کافی تضادھا، بازمانده بود، به اين نتيجه
 نمود محسوس آن، و شرايط عينی انقالب فراھم است، اما آن چه که مانع

 رفيق جزنی .ھای خود به خودی است ھمانا ديکتاتوری رژيم است جنبش
  :نويسد دھد و می نظريات رفيق مسعود را در اين رابطه مورد انتقاد قرار می

ھای خود به خودی نه  شود که عدم وجود جنبش به دنبال اين استدالل گفته می«
 پليس و ضعف مداومی سرکوب  هناشی از وجود ناکافی تضادھا، بلکه نتيج

اساس اين استدالل بر اين قضيه قرار گرفته است که ... عمل پيشاھنگ است
ديکتاتوری رژيم، تبليغات آن و ضعف تاريخی پيشاھنگ باعث شده که 

باشد و  ی ما بسيار نادر و کم وسعت  ای در جامعه ی توده ھای خودانگيخته جنبش
  ازال بر وجود موقعيت انقالبی است يعنیھا د از آن جا که ظھور اين جنبش

ھای پيش درآمد انقالب است به سبب عوامل ياد شده نبايد فقدان اين  نشانه
 در ضعف اين استدالل. ھا را به معنای فقدان موقعيت انقالبی تلقی کرد جنبش

  ٢٤»...اين مقدمات نھفته است

دی را ھا خود به خو ھای عينی عدم رشد جنبش رفيق جزنی سپس زمينه
شرايط عينی، رکن اصلی از دسته عوامل مؤثر «: نويسد کند و می ارزيابی می

ی  موقعيت نظام توليدی و درجه. ھای انقالبی است در حرکت و يا رکود جنبش
ھنگامی که يک نظام . ھا دارد  نقش بنيادی در حرکت توده،رشد و تکامل آن

ی نابودی قرار گيرد و  هتوليدی به دوران پايان حکومت خود برسد و در آستان
از پاسخ گفتن به نيازھای اقتصادی و اجتماعی بازماند، تضادھای ناشی از آن 

اين شيوه فرتوت و . آيند زيستی خارج شده و به حالت تعارض درمی از حالت ھم
... سازد ھا اثر گذاشته آن را غير قابل تحمل می کھنه مستقيما در زندگی توده
 رفرميستی اخير برای پايان دادن به اين تضادھا و اصالحات ارضی و تحوالت

اين تحوالت گر چه به ... در جھت نو کردن نظام موجود انجام گرفت
ھا تحميل کرد،  تری را به توده ھا خاتمه نداد و رژيم خشن محروميت توده

ای را جانشين  ی رشد جامعه را تسريع کرد و روابط توليدی تازه لک پروسه معذ
چنين  ھم. ھايی پديد آورد ھا اميدواری ب تحوالت اخير در ذھن تودهبازتا. ساخت

رشد نسبتا سريع . ايجاد کردھائی  اميدواریدر زحمتکشان شھری اين تحوالت 
ی قبل  گير دوره نمايان شد، نارضايی چشمتوليد صنعتی که به دنبال اين تحوالت 

نارضايتی تعديل يافته برای آن که . از رفرم را موقتا از بين برد يا تعديل کرد

                                                           

 .٨٢ و ٨٣نبرد با ديکتاتوری، ص  -٢۴



 ���  � 	ر� و  �
 �   د� ���� � ��ن  ز��          ) ���(ی� ��"��  !�ز��ن  $ #ر #% ا ' *)+   ).-,ا

  

 ۴۵

ھای   بود سالًمجددا رشد کرده و به سطحی حتا باالتر از سطح قبلی برسد، الزم
  ٢٥»...گذار طی شود

ی عامل عينی را ارزيابی  کننده بنابراين رفيق جزنی به درستی نقش تعيين
اما او برخالف کسانی که درکی ديالکتيکی از . کند و بر آن تأکيد دارد می

ھا ندارند و تنھا به يکی از دو جنبه   و ذھن، زير و روبنا و نقش آنی عين رابطه
کند که عوامل ذھنی در کند کردن و يا تسريع عوامل  دھند، مطرح می بھا می

نقش دولت در اين جا، ديکتاتوری رژيم به عنوان يک عامل «. عينی مؤثرند
. ب حذف شودذھنی در تکامل اجتماعی نبايد از محاسبه روی شرايط عينی انقال

 ، و ارتجاعی در تکامل جامعه به معنی اخصکند کنندهرژيم ديکتاتوری عامل 
رود و  در جلوگيری از رشد و تکامل آنتاگونيسم خلق با دشمن خود به شمار می

اثر بگذارد و از عمق، حدت و شدت برخورد تکامل تضادھا روی تواند  می
خورد وسيع و شديد ايی و بربکاھد و به سھم خود مانع بلوغ نھطرفين تضاد، 

کند که ھنگامی که موقعيت انقالبی فرا رسيده   و باز تأکيد می٢٦».تضاد گردد
قادر نيست جلودار مبارزات ) ی حاکم ديکتاتوری طبقه(باشد، عنصر ذھنی 

کند که  ی بنگالدش را مطرح می ھا شود، و برای نشان دادن اين امر، نمونه توده
وب خان، بر اثر فراھم گشتن موقعيت انقالبی، عليرغم ديکتاتوری خشن اي

ھا به خيابان ريختند و نه ماه سرکوب الزم بود تا شرايط عينی انقالب بر  توده
ست يک درک درست از رابطه  ااين. ودن شرايط ذھنی فرو نشيندباثر فراھم ن

بينيم که تقدم و  بدين لحاظ می. ھا و تأثير متقابل عامل عينی و ذھنی و نقش آن
کنندگی عامل عينی ھرگز بدين معنا نيست که نقش و تأثير عامل ذھنی را  تعيين

از ھمين روست که ما بايد به تأثير مخرب و . بر عامل عينی ناديده انگاريم
ھا توجه  ھای خود به خودی توده بار ديکتاتوری متمرکز و عريان بر جنبش زيان

 بحران اقتصادی و سياسی و ،اهھای پنج ی سال اگر در آستانه. کافی مبذول داريم
 جان بر کف یھا ای نرسيده بود که توده حدت تضادھای طبقاتی ھنوز به مرحله

ھای گسترده و   و جنبشوا داردرا عليرغم ھر گونه سرکوب به حرکت 
ی قيام را پديد آورد، اين بدان معنا نيست که رشد و حدت اين  سراسری آستانه

 به کلی ناديده گرفت و با نگرشی ۵٠ی ھا ی سال تضادھا را در آستانه
ی عامل ديکتاتوری را بر روی حرکات و  اکونوميستی نقش بازدارنده

برخی از رفقای ما که درک . ای فراموش کرد  تودهخود انگيختهھای  جنبش
انگيختگی و آگاھی ندارند  ی عين و ذھن، زيربنا و روبنا، خود درستی از رابطه

تر به عامل عينی بھا دھند، به ھمان اندازه مسئله  شکنند که ھر چه بي تصور می
، و به طور کلی ماترياليسم ديالکتيکی را بھتر درک کرده و فلسفهاساسی 

                                                           

 .نبرد با ديکتاتوری -٢۵

 .نبرد با ديکتاتوری -٢۶
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اين برداشت انحرافی امروز تا به . اند اشتباھات رفيق احمدزاده را جبران کرده
و در آن جا پيش رفته است که اکونوميسم تار و پود اين رفقا را فرا گرفته است 

رو بی چون  ی مفلوک و دنباله ی خود تبديل به بنده تمام حرکات و رفتار روزمره
ناپذير برخورد  ی اجتناب اين خطر نتيجه. اند و چرای جنبش خود به خودی شده

 ٣اين ھمان راھی است که خط . ی سازمان است ھای گذشته نادرست با تئوری
 بنابر.  از آن دست به گريبان استدار ناشی پيمود و ھنوز ھم با اکونوميسم ريشه

ی  ای از رشد و حدت انفجارگونه  تضادھا به مرحله،ی قيام اين اگر در آستانه
ھای مردم پديد آورند،  ی توده خود رسيده بودند که کيفيت جديدی را در مبارزه

 ۵٠ھای  شرط اين تحول کيفی و رشد نارضايتی در شرايط سال بايد به پيش
  .توجه داشت

چرا رژيم شاه به ويژه از اواخر . ی ديگر بررسی کنيم سئله را از جنبهحال م
ھا  ترين شيوه کرد؟ به فاشيستی ترين شکلی حکومت می ی چھل به سبعانه دھه

ھای مردم را سلب کرده  ھای توده ترين حقوق و آزادی شد؟ ابتدايی متوسل می
شان به لب رسيده  انھا ج نشينی داد که ديگر توده بود و تنھا زمانی تن به عقب

 و سرانجام به گورش وا داشتندنشينی  بود و با طغيان عظيم خود آن را به عقب
ھای فاشيستی عليه خلق  ترين شيوه سپردند؟ آيا اين که رژيم شاه به وحشيانه

اعتباری  ی سياسی و بی شد، به معنای شکست اين رژيم در عرصه متوسل می
ھای   است چرا پس از رفرم و به ويژه سالھا نبود؟ اگر جز اين آن نزد توده

تر و تکامل  تر، پيچيده ، مدام دستگاه ستم و اعمال قھر ضد انقالب گسترده۵٠
توان اين را به چيزی جز تشديد تضادھا و رشد نارضايتی  تر شد؟ آيا می يافته

ھای طبقاتی  مردم از رژيم شاه نسبت داد؟ بايد به ياد داشت که تاريخ تمام نظام
دھد که ھمراه با تشديد تضادھای طبقاتی است که مدام دستگاه سرکوب  ان مینش

. گردد تر می تر و کامل  آن پيچيده ھا و سازمان کند و اشکال و روش رشد می
دانيم که چگونه  ما نمی. ست  ھميشه شاخص تشديد تضادھا،تقويت اين دستگاه

ه قھر ضد انقالبی توانند توسل رژيم ب برخی از رفقای ما در حالی که نمی
ترين   سلب ابتدايی،ھا، تقويت مداوم ابزار سرکوب عليه خلق عريان عليه توده

ی  ھای سياسی مردم، و پنجه انداختن ديکتاتوری آشکار بر ھمه حقوق و آزادی
شئون زندگی اجتماعی و سياسی را منکر شوند، در ھمان حال حدت تضادھا، 

ھا ناديده  ھای خود به خودی توده بر جنبشرشد نارضايتی و تأثير ديکتاتوری را 
به اعتقاد ما يک چنين درکی به ھر شکل که باشد ناشی از عدم درک . گيرند می

بنابراين ارزيابی درست از عدم . رابطه و تأثير متقابل عامل عينی و ذھنی است
ھای خود به خودی در ايران مستلزم اين است که نقش  گستردگی جنبش
ھای  ی ديکتاتوری تروريستی و آشکار رژيم را بر جنبش نندهبازدارنده و سدک

از اين ديدگاه ما ھنگامی که به بررسی شرايط . خود به خودی به حساب آوريم
پردازيم، در ھمان حال که بر عدم  می ۵٠ھای  سالی  حاکم بر جنبش در آستانه
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شاھد آن قيام رشد و تکامل نھائی تضادھا يعنی تا سرحد انفجار که در آستانه 
 از نارضايتی نسبی و تشديد تضادھا سخن به ميان ،کنيم بوديم، تأکيد می

ھای خود به خودی  آوريم و از تأثير ديکتاتوری بر عدم گستردگی جنبش می
کنيم، عليرغم استقالل نسبی روبنا، و  در ھمين جا اضافه . گوييم سخن می

تواند  ل ذھنی ھيچ گاه نمیی ديکتاتوری، عام  و بازدارندهکند کنندهعليرغم نقش 
. ھای تاريخی باشد برای مدتی طوالنی سد راه عامل عينی و ضرورت

توانست مدت مديدی  ی ما نيز نمی ی حاکم بر جامعه ديکتاتوری عنان گسيخته
ھمان گونه که ديديم ديکتاتوری نتوانست . ی خود را ايفا کند نقش ترمزکننده

ای را سد کند و عملکرد  تراضات تودهھا و اع برای ھميشه جلو حرکات، جنبش
ھای ميليونی را به  ی تضادھا، سرانجام توده سابقه ھمان قوانين عينی و حدت بی

ھم چنين شاھد . ھا را به حالت تعرض، عليه رژيم کشاند حرکت درآورد و آن
بوديم که به علت ھمان فشارھای ديکتاتوری و فشارھای ناشی از بازدارندگی 

  .فشان عظيم منفجر گرديد ھا به شکل يک آتش مومی تودهآن، نارضايتی ع

ھای  ی ديکتاتوری و تأثير آن را بر جنبش حال که نقش بازدارنده و سدکننده
خود به خودی دريافتيم، الزم است که تأثير مبارزات گذشته و سرکوب و 

ھا  ھا را بر روحيه و مسير مبارزات بعدی آن ھای پی در پی توده شکست
  .مبررسی کني

ھای مردم از جمله  ھای توده ھا و پيروزی ھای مبارزاتی، شکست اصوال سنت
ی مبارزاتی، رزمندگی، و بالنتيجه مسير آتی  عواملی ھستند که بر روحيه

بنابراين الزم است که ما در اين جا به بررسی . گذارد ھا تأثير می مبارزات آن
ھای مدام بر روحيه و  ھا و شکست اين مسئله بپردازيم که تا چه حد سرکوب

  ھا تأثير گذارده بود؟ انفعال سياسی آن

ای که با انقالب مشروطيت و پس از آن در شھرھا و روستاھا  ھای توده جنبش
 يکی پس از ،پديد آمد، با روی کار آمدن رضا خان و توسل به قھر ھمه جانبه

 ھا در حالت رکود و ھای مردم پس از اين شکست توده. ديگری سرکوب شد
با سرنگونی رضا خان و ايجاد شرايط . تفاوتی سياسی قرار گرفتند خمود و بی

ھای مردم فرا رسيد، اما اين بار   يک دوران شکوفايی در مبارزات توده،مناسب
 سرکوب ، مرداد٢٨ھا با شکست روبرو شد و با کودتای  نيز مبارزات  آن

ھا به  ی توده روحيه اين شکست در ربتأثير مخ. ھا آغاز گرديد قھرآميز توده
 بلکه بدون ،ھا نه در يک نبرد روياروی با دشمن ويژه از آن جھت بود که آن

ھای مردم در  پس از آن سرکوب خونين توده.  شکست را متحمل شدند،اين نبرد
 از جمله سرکوب کردستان، سرکوب ،ھای پی در پی  خرداد و سرکوب١۵

ھا، از جمله  آميز توده ی مسالمت قشقاييان، سرکوب ھر گونه اعتراض و مبارزه
ھا را تضعيف کردند و بر طوالنی  ی تعرضی توده عواملی بودند که روحيه

ھای مختلف خود حاالت  لنين در نوشته. ھا تأثير گذاردند شدن رکود سياسی توده
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عوامل مختلفی را که باعث . دھد ھا را مورد بررسی قرار می و روحيات توده
 مورد ارزيابی ،شود ھا می ، تسليم و رضا در تودهروحيه يأس و سرخوردگی

دھد و نقش پيشاھنگ را در جھت از ميان بردن اين روحيه خاطرنشان  قرار می
ھای  ی ما، توجه به اين مسئله را برای اولين بار در نوشته در جامعه. سازد می

ضرورت مبارزه "ًمثال رفيق پويان در . بينيم گذار سازمان می رفقای بنيان
گرچه رفيق . دھد اين مسئله را مورد بررسی قرار می" سلحانه و رد تئوری بقام

ھا دچار افراط  پويان در ارزيابی مطلق توانايی دشمن و مطلق ضعف توده
کنند، اما او   رفقای ما با اين مسئله برخوردی جدی می،شود و از ھمان آغاز می

مانا قدر قدرتی ھيئت کند و آن ھ به يک واقعيت نيز در آن شرايط اشاره می
ھا بر  ھا و سرکوب حاکمه و تأثيرات مختلف عوامل ذھنی، از جمله شکست

ھا به ديکتاتوری عريان و تروريستی رژيم  ھا و تن دادن موقتی آن روحيات توده
ھا  البته آن چه را که رفيق پويان در رابطه با توانايی دشمن و ضعف توده. است

ی رشد تضادھا، و نقش  به شرايط عينی، درجهکند، بايد با توجه  بازگو می
ديکتاتوری و سرکوب مداوم خلق ارزيابی کرد و حالت يأس، سرخوردگی، 

ی ما  نه تنھا در جامعه. افسردگی و تسليم و رضا را از اين زاويه ارزيابی کرد
ھا در   در جوامع ديگر نيز جنبش خود به خودی توده،بلکه در بسياری موارد

اما در . ھا ھستيم ی توده گيرد که ما شاھد اين حالت و روحيه یوضعيتی قرار م
اين ھمان حالتی از . ی ما عوامل متعددی در تشديد آن اثر گذاشتند جامعه

ھا در دوران رکود جنبش است که لنين معتقد است بايد با آن به  روحيات توده
 تن دادن ی حکومت و ھنگامی که لنين از قدرت مطلقه. ای جدی پرداخت مبارزه

  :نويسد کند و يا می ھای مردم صحبت می توده

ی زندگی بدون  بار و به ادامه درست به ھمان گونه که دھقانان به فقر نکبت«
اند، روسی  غور در علل بدبختی خويش يا امکان از ميان برداشتن آن خو کرده

ی حکومت و به سر کردن، بدون اين فکر که آيا  ساده نيز به قدرت مطلقه
 و به موازات اين ی خويش ھست ومت باز ھم قادر به حفظ قدرت خودسرانهحک

 عادت ،خيری سياسی وجود دارد يا  که آيا نيروھايی برای فروپاشی نظام کھنه
: نويسد  و يا در جای ديگر می٢٧)ھمه جا تأکيد از ماست(» .کرده است

ا را تحت ستم ھ ناپذيری نظامی که آن ی خود را به خلل کارگران اعتقاد ديرينه«
... جمعی را دادند و رفته رفته ضرورت مقاومت دسته داد از دست می قرار می

وار از  کردند و اطاعت برده کردند، اما حس می خواھم بگويم درک می نمی
کند  ھا را بيان می آن حالت روحی توده» ...نھادند مقامات را مشخصا به کنار می

اما آيا . اعی، سياسی و تاريخی استکه محصول مجموع شرايط اقتصادی، اجتم
ھا از اين زاويه بدان معناست که لنين به  ھا و حاالت آن ارزيابی حرکات توده

                                                           

 .، لنين"ھای ليبرال جالدان زمستوھا و ھانيبال" -٢٧
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ھايی  آيا آن. گرايی شده است؟ خير شناسی عامل عينی کم بھا داده و دچار روان
که امروز ارزيابی و تحليل رفقای ما را در گذشته از رکود سياسی جنبش و 

دانند و با  اعتبار می ی رھبری درست است، بی ھا که الزمه  آنبررسی روحيات
کنند که مثال رفيق پويان و يا رفيق جزنی به عوض  ای اعالم می تبختر فيلسوفانه
ھای لنين  گرايی دچار شده بود، در نوشته شناسی شناسانه به روان بررسی جامعه

اند؟ آيا به قدر کافی  و آثار انگلس به ويژه در جنگ دھقانی و غيره تعمق کرده
ھای عينی در دست نداريم که نشان دھد تا چه حد سرکوب و شکست  نمونه

ھا تأثير نامطلوب  ی مبارزاتی توده تواند در تحت شرايطی بر روحيه می
ھای  ھای اسپانيا، اندونزی و کشورھای ديگری که جنبش بگذارد؟ آيا نمونه

 اما پس از شکست و استقرار ای تا سر حد يک جنگ داخلی پيش رفتند، توده
ی  اند و روحيه ای افت کرده ھای توده ديکتاتوری فاشيستی و يا نظامی، جنبش

ھا ھر  ھا تا به آن حد فروکش کرد که ديکتاتوری حاکم حتا تا مدت مبارزاتی توده
کرد و رکود بر جنبش  ای را در نطفه خفه می گونه اعتراض و حرکت توده

ی  دھد؟ باالخص زمانی روحيه ای به ما نمی وزندهھای آم حاکم گرديد، درس
وار برای مدتی در جنبش حاکم  يأس، سرخوردگی و تسليم و اطاعت برده

ھا نه در يک نبرد روياروی بلکه به علل مختلف از  شود که شکست توده می
به ھمين . ھا و اشتباھات پيشاھنگ، بدون نبرد صورت گرفته باشد جمله خيانت

تاريا را خراب ی پرول کند، تسليم بدون نبرد روحيه ن مطرح میعلت است که لني
توان مثال  موارد متعددی را می. نمايد  را تضعيف میشا کند، و رزمندگی می

ھا بھتر شده باشد و يا   اجتماعی توده-آورد که بدون اين که وضعيت اقتصادی 
ی متوالی ھا ھا پس از شکست يا شکست از حدت تضادھا کاسته شده باشد، توده

از ديدگاه . اند در حالت رکود، يأس، سرخوردگی و تن دادن، به سر برده
توان اشاره  ھای کارگری می ھای بردگان و دھقانان و يا قيام تاريخی، به شورش

گران و  ی استعمار در کشورھايی که ساليان دراز تحت سلطه. کرد
توان نشان   حالت را میھای ديگری از اين اند، نمونه ھا قرار داشته امپرياليست

ھای پيوسته در  ھای مدام و سرکوب بينيم که چگونه شکست بدين لحاظ می«. داد
. افتد ھا مؤثر می ھای خود به خودی توده ھا و افت جنبش ی مبارزاتی توده روحيه

حال چنان چه پيشاھنگ نتواند نقش خود را در جھت زدودن حالت يأس و 
 اين زمينه تأثير مثبت بگذارد و يا اساسا پيشاھنگی ھا ايفا کند و در نوميدی توده

  ».شود ھا تشديد می وجود نداشته باشد، اين حالت روحی و مبارزاتی توده

کنند و حتا به  ی ما نيز برخالف کسانی که اين مسئله را درک نمی در جامعه
ھا و  ای توجھی ندارند، شکست ھا توده ھای لنين و تجربيات جنبش نوشته

ھای مردم، حالت رخوت و سستی، يأس و نوميدی را  ای مداوم تودهھ سرکوب
ھا در مدتی معين افت  ی مبارزاتی آن ای تقويت کرد و روحيه در جنبش توده
شان سست شد و حتا به پاسيفيسيم کشيده شدند و ديکتاتوری حاکم  کرد، مقاومت
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ندين سال آن اش را لحظه به لحظه مستحکم کرد تا به آن جا که چ ھای سلطه پايه
ھا را در  ترين حرکت توده چنان شرايطی را بر جامعه حاکم گرداند که کوچک
تأثير سوء چنين جو . نمود ھر شکل و صورتش در نطفه خفه و سرکوب می

ھا زمانی دو چندان گرديد که آنان به  فاشيستی و مختنقی در روحيه و افکار توده
شان صرفا معلول قدرت و  شکستواقعيت تلخ و تراژيکی وقوف پيدا کردند که 

کفايتی، سستی و خيانت رھبری و رھبران، و  زورمندی دشمن نبوده، بلکه بی
اگر نخواھيم و يا نتوانيم اين . ای داشته است کننده پيشاھنگانش نقش تعيين
ايم  مغزی و انجماد دماغی شده يابی کنيم، دچار خشک تأثيرات را ببينيم و ريشه

شناسی اجتماعی مارکسيستی و  که نه فقط تفاوتی بين روانو آن گاه بديھی است 
شويم، بلکه حتا تا  شناسی اجتماعی مبتنی بر ماترياليسم مکانيکی قائل نمی روان

شناسی اجتماعی  ای به نام روان رويم که منکر وجود مقوله به آن جا پيش می
يزه کردن ولگاريزی به جز ماترياليسم اقتصادی و شويم و اين چ مارکسيستی می

  .ماترياليسم تاريخی نيست

ھا و نقش عوامل مختلف از جمله  يک مارکسيست بايد حاالت و روحيات توده
 تا ،ھا را در اين مورد به حساب آورد و در نظر گيرد ھا و پيروزی شکست

ھا و  بايد تأثير شکست. بتواند به درستی نقش پيشاھنگی خود را ايفا کند
ھای خود   عنوان عاملی در عدم گستردگی جنبشھای پی در پی را به سرکوب

. ھا، در مدتی معين در نظر گرفت ی تسليم و رضای توده به خودی و روحيه
بايد نقش پيشاھنگ را در جھت زدودن اين حالت به حساب آورد، واال نه درک 

شناسی اجتماعی مارکسيستی خواھيم  درستی از ماترياليسم تاريخی و روان
ای اثری  ھای توده نيم به عنوان پيشاھنگ بر حرکات و جنبشتوا داشت و نه می

اگر پيشاھنگ به عنوان عامل ذھنی نقش . دھنده داشته باشيم کننده و جھت تسريع
خيزند،  ھا به پا می ی خود را درک نکند و بگويد که باالخره توده کننده تسريع

يم که آھنگ مفلوکی ھست توان صحبت از پيشاھنگ کرد بلکه پس ديگر نمی
  .ھای خود به خودی خواھيم بود رو جنبش ھميشه دنباله

ی خود را در اين جھت انجام ندھد و نقش  روشن است که اگر پيشاھنگ وظيفه
برند، باالخره  ھا تا ابد در اين حالت به سر نمی کننده را ايفا ننمايد، توده تسريع

ھای  ھا، بحرانی تضاد سابقه  عينی و رشد و حدت بیعواملی معينی  در مرحله
ھا به حالت اعتراض و  شوند که سرانجام توده اقتصادی و سياسی، باعث می

ی خودمان ديديم که سرانجام عليرغم عوامل  ما در جامعه. عصيان برخيزند
ی  ای تأثير گذارده بود، سرانجام قدرت مطلقه متعددی که بر رکود جنبش توده

رکوب، ديکتاتوری و ھا شکست و عليرغم نقش س حکومت در ذھن توده
تفاوتی و رضا و  ھای متوالی آن حالت يأس و سرخوردگی، آن حالت بی شکست

ھای مردم از حالت  آن حالت ترس و تسليم در ھم شکسته شد و دسته دسته توده
گران خود را از دست  نسبت به ستم" وار اطاعت برده"تفاوتی بيرون آمدند،  بی
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ی  ی مبارزه ا نيز به مبارزه پيوستند و به عرصهھ ترين توده مانده دادند، حتا عقب
و يک بار ديگر . آشکار عليه فشار و استثمار، ستم و سرکوب روی آوردند

صحت نظريات رفيق جزنی در اين مورد که مبتنی بر موازين دقيق 
  :رفيق جزنی در دوران اختناق نوشت. مارکسيستی بود به اثبات رسيد

 خشونت و سرکوب قھری قادر نيست جلوی رژيم ديکتاتوری عليرغم اعمال«
ھا از ستم  ای را بگيرد، به خصوص ھنگامی که توده ھر گونه اعتراض توده

اگر ديکتاتوری رژيم مانند گذشته « و يا ٢٨»... حاکم به ستوه آمده باشندطبقات
کننده بمانند و در يک  ی رھبری ھا بدون ھيچ سازمان شايسته مطلق شود و توده

يط ذھنی نتواند بر شرايط عينی اثر بگذارد، در اين صورت کالم اگر شرا
دھند و در يک موقعيت   به رشد پنھانی خود ادامه میاجتماعیتضادھای 

شان رسيده، ھنگامی که ستم و  بحرانی ھنگامی که ديگر جان مردم به لب
استثمار غير قابل تحمل شده، ھر قدر ديکتاتوری خشن باشد، بحران ظھور 

  تاکنون ٢٩».گيرد آگاه جامعه را در برمیھای کور يا نيمه   شورشخواھد کرد و
ھای  ی سال ھا در آستانه  سطح نارضايتی توده، اجتماعی–از وضعيت اقتصادی 

ی اين   و نقش ديکتاتوری و سرکوب و مبارزات گذشته مردم و نتيجه۵٠
 نقش و اکنون به موقعيت،. ايم ھا سخن گفته ی آن مبارزات بر مسير آتی مبارزه

 ديکتاتوری بر تشکل و آگاھی بوظايف پيشاھنگ در آن شرايط و تأثير مخر
  .پردازيم ی کارگر می طبقه

ما گفتيم که ديکتاتوری تروريستی و عريان حاکم با توسل به قھر ضد انقالبی 
رژيم پس از . ھا را در نطفه خفه کند کوشيد ھر گونه نارضايتی توده می

ھای مردم با قھر   گونه حرکتی را از جانب توده خرداد، ھر١۵سرکوب خونين 
ای که در  ھای پراکنده حرکات و جنبش. کرد ضد انقالبی به شدت سرکوب می

گرفت با سرکوب ضد انقالبی فرو   صورت میی قيام اين فاصله تا آستانه
انگيخت و به  ھا را برمی ، قھر انقالبی تودهاما قھر ضد انقالبی. نشست می

در اين فاصله غالبا حرکات . بخشيد ا خصلتی قھرآميز میھ ی آن مبارزه
گرفت،  ای که صورت می وار و پراکنده ھای مردم به ھمان شکل جرقه وجنبش

در بخش نخست اين نوشته دليل خصلت قھرآميز . (دارای خصلتی قھرآميز بود
در کردستان، در ). ی ما نشان داديم ھا را در جوامعی نظير جامعه مبارزات توده

ھا حتا به قھر مسلحانه عليه رژيم  ای از روستاھا توده ميان قشقاييان و در پاره
ای از حرکات مردم به شکل قھرآميز بروز  در شھرھا نيز پاره. متوسل شدند

ھای شرکت واحد و نيمه شورشی که  کرد، در ھم کوبيدن قھرآميز ماشين می
. م از رژيم حاکم بودگر نارضايتی و نفرت مرد  بيان،ھمراه با آن پديد آمد

                                                           

 .نبرد با ديکتاتوری -٢٨

 .نبرد با ديکتاتوری -٢٩
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مبارزات کارگران نيز در بسياری موارد از آن جايی که با قھر ضد انقالبی 
گرفت و اين ھمه ناشی از  کرد خصلتی قھرآميز به خود می رژيم برخورد می

ھای مردم و فعاليت  ھای توده ترين حقوق و آزادی اين بود که رژيم ابتدايی
روشن است که در يک چنين شرايطی . بودھا سلب کرده  آميز را از آن مسالمت
رژيم با در ھم کوبيدن قھرآميز . ی سياسی ارجحيت و اولويت يافته بود مبارزه

ھای مترقی، سياسی و صنفی،  ی سازمان نيروھای مخالف خود، انحالل ھمه
 -ھای مردم، ديکتاتوری نظامی  ھا و حقوق دمکراتيک توده ی آزادی سلب کليه

رژيم حتا تا بدان جا .  و آشکار خود را برقرار ساخته بودفاشيستی، تروريستی
ھای صنفی خود دست به  پيش رفته بود که کارگرانی را که در جھت خواست

ای سرکوب  زدند در بسياری موارد با قھر ضد انقالبی سبعانه حرکت می
ھای سرکوب رژيم که به  ارگان. پرداخت ھا می کرد و حتا به کشتار آن می

ھا  بيات سرکوب امپرياليستی مجھز شده و توسط امپرياليستآخرين تجر
 - نظير پليسی  ی وسيع و کم بازسازی و تقويت شده بودند، ھمراه با يک شبکه

ھا و نيروھای انقالبی و مترقی را يکی پس  ھا، گروه جاسوسی، تمامی سازمان
ا که ھای قانون بورژوايی ر رژيم به سادگی محدوده. کرد از ديگری متالشی می

در چنين شرايطی ضرورت . ای قابل قبول بود، نقض کرده بود ھنوز برای عده
اين مسئله به ويژه از ديدگاه تشکل و . شد ی سياسی مطرح می و تقدم مبارزه

ترين حقوق و  سلب ابتدايی. آگاھی پرولتاريا قابل بررسی و تأمل است
. ولتاريا به بار آوردترين و بدترين نتايج را برای پر ھای سياسی، مخرب آزادی

ی کارگر  اين امر يکی از موارد اساسی است که مانع تشکل و آگاھی طبقه
ھا و سنديکاھای خود  ی کارگر نتواند آزادانه در اتحاديه زمانی که طبقه. شد می

توان حدس زد که اين امر تا چه حد بر مسير تکامل، تشکل و  متشکل گردد، می
اھميت اين مسئله بدان حد است که لنين . گذارد ی کارگر تأثير می آگاھی طبقه

ی سياسی و  ی طبقاتی واحد الزاما بايد مبارزه اين اعتقاد که مبارزه«: نويسد می
اقتصادی را در خود جمع داشته باشد جزء پوست و گوشت سوسيال دمکراسی 

اما بعد، تجربه تاريخ گواه انکارناپذيری است بر اين که . المللی شده است بين
فقدان آزادی سياسی و يا محدود ساختن حقوق سياسی پرولتاريا، ھمواره اين 

ار داده شود، ضروری ی اول قر ی سياسی در درجه امر را که مبارزه
کند در عين حال پاسخی است   آن چه که لنين در اين جا مطرح می٣٠».سازد می

رب ی طبقاتی و نقش مخ ھای ما که درک درستی از مبارزه به اکونوميست
ی سياسی و تقدم آن در شرايط فقدان  چرا لنين بر مبارزه. ديکتاتوری ندارند

آزادی سياسی و حقوق سياسی تأکيد دارد؟ به اين علت که پرولتاريا بيش از 
ھمه به آزادی و دمکراسی، به نھادھای دمکراتيک نياز دارد تا بتواند متشکل و 

                                                           

 ".ھای روسيه سيال دمکراتاعتراض سو"لنين،  -٣٠
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توانند متحد  ھا کارگر نمی  ميليوناما«: نويسد لنين در ھمين رابطه می. آگاه شود
ھا را ممنوع اعالم نمايد،  گردند، اگر دولت پليسی اتوکراتيک تمامی ميتينگ

ھا برای  ھا و انتخابات شوراھای کارگری را ممنوع کند، آن تمامی روزنامه
ای تشکيل دھند، بايد  متحد شدن بايستی اين حق را کسب کنند که ھر نوع اتحاديه

. بايست آزادی سياسی کسب نمايند آنان می. ن آزادی داشته باشندبرای متحد شد
ھا   را از فقر نخواھد رھانيد، اما به آنباره توده کارگر ادی سياسی به يکآز

ی ديگری وجود  دھد که توسط آن با فقر مبارزه کنند و ھيچ وسيله سالحی می
ندارد، به جز ی ديگری نيز برای مبارزه عليه فقر وجود  ندارد، و ھيچ وسيله
زادی توانند متحد شوند، مگر اين که آ ھا نفر نمی  اما ميليون.اتحاد خود کارگران

جمھوری «: نويسد  و يا در جای ديگری می٣١».سياسی وجود داشته باشد
اندازه مترقی در مقايسه با فئوداليسم  حق رأی عمومی پيشرفتی بیو دمکراتيک 
اند که به وحدت و انسجام  ن امکان را دادهھا به پرولتاريا اي آن. شود محسوب می

دھد که دست به  اش نائل آيد و آن صفوف مستحکم و منضبط را شکل  کنونی
جمھوری بورژوايی، ... داری بزند ای سيستماتيک بر عليه سرمايه مبارزه

گر پيشرفتی عظيم از نظرگاه تکامل  پارلمان، حق رأی عمومی، ھمگی بيان
ون پارلمانتاريسم، بدون يک سيستم انتخاباتی، اين بد... جھانی جامعه است

اين است نقشی ). ستاتأکيد از ما (٣٢».شود نمیپذير  ی کارگر امکان تکامل طبقه
که نھادھای دمکراتيک و حتا دمکراسی دروغين بورژوازی در امر تشکل و 

کند و بالعکس نقش مخربی را که سلب حقوق و  آگاھی پرولتاريا بازی می
البته بايد در نظر داشت که ھنوز . کند  سياسی و ديکتاتوری ايفا میھای آزادی

ھای فاشيستی با اعمال ديکتاتوری تروريستی و آشکار  در دوران لنين حکومت
 فاشيستی که به ويژه پس از -ھای نظامی  ، و ھنوز ديکتاتوریندپديد نيامده بود

ترين  ، و ابتدايیجنگ جھانی دوم در کشورھای تحت سلطه و وابسته حاکم شدند
ھا  ھا سلب کردند، و تنھا به قھر ضد انقالبی بر عليه آن ھا را از آن حقوق توده

بنابراين با توجه به شرايط جديد و اشکال . متوسل شدند، به وجود نيامده بود
 -به ھر حال، رژيم نظامی . ھای نوين بايد به گفتار لنين توجه داشت ديکتاتوری

رژيم با توسل به اعمال . تايج را در اين زمينه به بار آوردفاشيستی شاه بدترين ن
ھای مردم، تا  ترين حقوق و آزادی سياسی توده قھر ضد انقالبی و سلب ابتدايی

آن را محدود کرده «ھا شده بود و يا شديدا  حد زيادی مانع تشکل و آگاھی توده
يفی حاکم گمی و بالتکل دربود، در سطح پيشاھنگ نيز در چنين شرايطی سر 

 لنينيست مدام زير ضربات پليس - نيروھای مبارز و انقالبيون مارکسيست . بود
تورھای . شدند ای ترين شکل تشکل خود متالشی می قرار داشتند و در نطفه

                                                           

 .، مقاله به روستاييان فقير٣٩۶، صفحه ۶لنين، کليات، جلد  -٣١

 .۴٨٢، ص ٢١لنين، کليات، جلد  -٣٢
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گسترده پليسی تمام انقالبيون و مبارزينی را که به راستی قصد مبارزه داشتند، 
آمدند ولی نه حتا قبل از  ايی به وجود میھ ھا و سازمان گروه. انداختند به دام می

شف و ترين تجمع گروھی و محفلی خود ک ای بلکه در ابتدايی ايجاد ارتباط توده
ھايی را که در آن زمان پديد  ھا و سازمان  گروه٣٣».شدند وحشيانه سرکوب می

ھايی بودند که به منظور  يک دسته آن: توان تقسيم کرد آمدند به دو دسته می می
کردند  نظر می ای صرف  خود از ھر گونه گسترش تشکيالتی و ارتباط تودهبقای

شد که از درون بگندند و  ھا باعث می حرکتی و سکون آن و پس از مدتی بی
ھای آن پروسه، ساکا و  نمونه. متالشی شوند و يا به دست پليس گرفتار آيند

ند تا يک گروه تر محافل روشنفکری بود ھا بيش در حقيقت اين گروه. غيره بود
ھا و محافلی بودند که در جھت ارتباط و  ی دوم آن گروه دسته. و سازمان سياسی

ھای نخستين  آمدند، اما در ھمان قدم ھا و گسترش تشکيالتی برمی پيوند با توده
ما حتا يک نمونه ھم سراغ نداريم که يک گروه سياسی . افتادند به دام پليس می

ی خود ادامه  ھای مرسوم سنتی، به مبارزه با شيوهدر آن شرايط توانسته باشد 
ھا پيوند برقرار کند و با اين وجود به حيات سياسی خود ادامه داده  دھد، با توده

ھا رفرميستی و شعارھای کھنه خواستار  ھای سنتی که با شيوه سازمان. باشد
 حکومت مشروطه و قانونی شاه بودند، در برابر ديکتاتوری افسار گسيخته و

ھا  سياست خفقان پليسی به کلی ناپديد شده بودند و ھمراه با آن اصوال مشی آن
شرايط نوين، شعارھای جديد و آن چنان اشکال سازمانی . اعتبار شده بود نيز بی

ھای مبتنی بر قھر فاشيستی  گوی تاکتيک طلبيد که جواب و مبارزاتی را می
زب توده که مشی رفرميستی ح. ھيئت حاکمه و ديکتاتوری حاکم بر جامعه باشد

کاری رھبران آن، ضربات مھلکی به جنبش کمونيستی وارد آورده  و خيانت
بود، به کلی متالشی شده بود و از تالشی آن دو گرايش متفاوت نسبت به حزب 

 شکست و ناکامی حزب را نه در خط مشی ،يک گرايش. پديد آمده بود
 و از اين رو خواستار تغيير دانست رفرميستی بلکه در خيانت رھبری آن می

گرايش ديگر حزب توده را اساسا يک جريان . رھبری آن و احيای حزب بودند
اين مسئله را . دانست و خواستار ايجاد يک حزب انقالبی بود انحرافی می

بندی بين دو خط مشی  ھای کمونيستی در سطح جھانی، صف  جنبش بندی صف
 در آن زمان چين طرفدار آن بود، ای که رويزيونيستی خروشچفی و خط مشی

سازمان انقالبی حزب توده که در آن زمان خود را به عنوان . تسريع کرد
 -کرد، بدون توجه به شرايط اقتصادی  سازمانی با خط مشی انقالبی معرفی می

ی ما، بدون درک تغييراتی که پس از رفرم در ايران صورت  اجتماعی جامعه
اين سازمان در عمل . ردن قالبی انقالب چين بودگرفته بود، در فکر پياده ک

کشد، اما در اساس روی  را با خود يدک می" انقالبی"ی  نشان داد که تنھا کلمه

                                                           

 .طلبان، مؤمنی پاسخ به فرصت -٣٣
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ی قليل ديگری نيز پس از شکست  عده. ی رفرميسم حزب توده است ديگر سکه
افتادند و به " اصول"حزب توده و برقراری اختناق، به فکر بازگشت به 

 لنينيسم را که حزب توده ناديده -د بازگشتند تا اصول مارکسيسم ھای خو خانه
بنابراين در ). پروسه (فرا گيرندھا را تحريف کرده بود، از نو  گرفته بود، يا آن

 بحرانی که عدم پيوند با .داخل ايران بحرانی بر جنبش کمونيستی حاکم بود
 در شرايط نوين با آن گويی به مسايل مبرمی که جنبش ھا، ناتوانی در پاسخ توده

روبرو بود، و نيز مشی اپورتونيستی حزب توده و خيانت رھبران آن که تأثير 
ی  نه ھيچ گونه رابطه. بسيار منفی بر جنبش گذاشته بود، شالوده آن بودند

 لنينيست وجود -سازمانی و پيوند محکمی بين عناصر و محافل مارکسيست 
به ويژه که . ھای مردم ن محافل و تودهای بين اي داشت و نه ھيچ گونه رابطه

ھا تا حد زيادی نسبت به  ھای حزب توده باعث شده بود که اعتماد توده سياست
ی  ی بين توده و پيشرو، محافل مارکسيستی و طبقه رابطه. پيشاھنگ سلب شود

ی يکی از مسايل بسيار مھمی بود که نيروھای انقالبی در پی  کارگر، در زمره
رفيق . ی جنبش بود تحقق آن بودند و فقدان اين رابطه و پيوند، حادترين مسئله

امير پرويز پويان اين واقعيت و اين نياز به ارتباط را در شرايط خفقان و 
تحت شرايطی که «: کند بندی می سرکوب پليسی به بھترين وجه جمع

ھای  ی مستقيم و استوار با توده روشنفکران انقالبی خلق فاقد ھر گونه رابطه
ھای  خويشند، ما نه ھم چون ماھی در دريای حمايت مردم بلکه ھم چون ماھی

سر خوار به  ھا و مرغان ماھی ی تمساح ای در محاصره کوچک و پراکنده
ی ما را با   رابطه،وحشت و خفقان و فقدان ھر نوع شرايط دمکراتيک. بريم می

ترين و در نتيجه  حتا استفاده از غير مستقيم. مردم خويش دشوار ساخته است
برای اين که پايدار بمانيم، رشد . ھای ارتباط نيز آسان نيست ثمرترين شيوه کم

ود آوريم، بايد طلسم ضعف خود ی کارگر را به وج کنيم و سازمان سياسی طبقه
 در ٣٤».قيم و استوار به وجود آوريمی خويش ارتباط مست را بشکنيم، بايد با توده

اين شرايط فشار و اختناق رژيم و سياست پليسی آن، ضعف، ناتوانی و 
ھای خود به خودی و  اعتباری پيشاھنگ، و نيز فروکش کردن جنبش بی

، انباشته شدن صفوف کارگران از ود بتغييراتی که با رفرم صورت گرفته
ی شھرھا شده بودند و غيره، ھمه دست به دست ھم  دھقانانی که به تازگی روانه

ھا و محافل  ھای مردم را با گروه ی کارگر و توده داده و ارتباط بين طبقه
ی  ی مبارزه  از يک سو ادامه،پس. مارکسيستی به کلی قطع کرده بود

ی و ضد ديکتاتوری در سطح نيروھای خلقی با بخش ضد امپرياليست رھايی
 از سوی ديگر جنبش کارگری و جنبش کمونيستی در ،بست روبرو بود بن

خالصه بحرانی پديد آمده بود که محصول شرايط . درون با بحران روبرو بود

                                                           

  .ضرورت مبارزه مسلحانه، رفيق امير پرويز پويان -٣۴
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ی  اقتصادی، اجتماعی و سياسی حاکم بر جامعه و ضعف جنبش در مقابله
  .ردن راه و روش انقالبی برای خروج از آن بودمشخص با اين شرايط و پيدا ک

ھا و محافل  شد که برای پيوند گروه اينک بايد به اين مسايل پاسخ داده می
ھا حول يک سازمان و يک محور،  آوری آن مارکسيستی، برای جمع

دھی نوين، ارتباط توده و پيشاھنگ، ترسيم خط فاصلی بين رفرميسم و  سازمان
ی ضد   مبارزهتداومانقالبی، مبارزه با ديکتاتوری و  لنينيسم -مارکسيسم 

ناپذيری  امپرياليستی، تالش در جھت تسريع در ھم کوبيدن اعتقاد به شکست
ھا، محو آثار  دار کردن قدر قدرتی ھيئت حاکمه در ذھن توده دشمن، خدشه

ای در سطح گسترده و  ھای ارتباط توده بدبينی نسبت به پيشاھنگ، ايجاد زمينه
ای که در شرايط خاص آن زمان  خره ايجاد سازمانی از انقالبيون حرفهباال

کاری داشته باشد و بتواند الينقطع مبارزه را پيش برد، يعنی در حقيقت  ادامه
بتواند در مقابل ديکتاتوری سھمگين و سرکوب مطلقا قھرآميز آن ايستادگی کند، 

 اين مسايل در دستور روز ی باقی بماند و رشد کند، چه بايد کرد؟ پاسخ به ھمه
ھای متعددی را به  ھا و روش  شيوه،ھا گروه و سازمان  ده.قرار گرفته بود

دھی روی  شدند، به ھر سازمان ای متوسل می خدمت گرفتند، به ھر شيوه
شدند تا پاسخ چه بايد کرد خود  ای متوسل می آوردند، به ھر کتابی و تجربه می

ھای  ھا و جنبش  تکرار الگووار تجربيات خلقغافل از اين که اگر. را بيابند
 لنينيسم به طور مکانيکی - ی کارگر و کاربرد مارکسيسم  انقالبی طبقه

. گوی مسايل باشد، بسياری از مشکالت آسان شده بود توانست جواب می
ھای عمومی  بايستی با فرا راه قرار دادن تئوری ھا می  لنينيست-مارکسيست 
گيری   به تحليل شرايط مشخص جامعه بپردازند و با بھره لنينيستی- مارکسيستی 

ھا را برگزينند و به کار  ھا و شيوه ھا، آن اشکال، روش از تجربيات انقالبی خلق
بندند که متناسب با شرايط مشخص جامعه باشد و به امر آگاه کردن و تشکل 

 تشکل و روشن است که از ديدگاه ما امر. ھا و تداوم مبارزه ياری رساند توده
ی ھميشگی پيشاھنگ است و  ی کارگر وظيفه ھا و قبل از ھمه طبقه آگاھی توده
ترين   نيز که ھنوز موقعيت انقالبی فراھم نبود، بيش۵٠ھای  ی سال در آستانه

ھا و اشکال و  بايست به اين امر اختصاص يابد و تمام شيوه انرژی می
دانيم،  ھمان گونه که میاما . ھای مبارزه نيز در خدمت آن قرار گيرد روش

اشکال و . دھد ھای مختلف انجام می ی خود را با شيوه پيشاھنگ اين وظيفه
 در شرايط ،کند ھايی که پيشاھنگ اتخاذ می ھای مبارزاتی و تاکتيک شيوه

شود  ھايی برگزيده می ھا و آن تاکتيک کند و آن اشکال و شيوه مختلف تغيير می
ی مورد اختالف ما با آنان   مسئله.ب باشد که با شرايط مشخص موجود متناس

ھا و اشکالی که پيشاھنگ برای انجام   شيوه،ھا  که درکی از اتخاذ تاکتيک
گزيند، ندارند و به شرايط مشخص  وظايف دائمی خود، در شرايط مختلف برمی

  .شود کنند، از ھمين جا آغاز می تکيه نمی
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قديم در ھر شرايطی بايد اختالف ما با اين رفقا در اين است که ما معت
ھايی اتخاذ شود که با شرايط مشخص موجود تطبيق کند، پيشاھنگ را  تاکتيک

در اجرای وظايفش ياری رساند و جھت تکامل عينی را تسريع کند و نه اين که 
  .ھای ما منطبق گردد به انتظار شرايطی بنشينيم تا اين شرايط بر تاکتيک

پيشاھنگ بتواند وضعيت عينی را دگرگون در اين جا صحبت از اين نيست که 
ترين تاکتيک و نقش عنصر پيشرو در جھت  کند، بلکه مسئله بر سر مناسب

سرعت بخشيدن به روند عينی در حال گسترش و انجام وظايف دائمی و 
بنابراين در شرايطی که ھنوز موقعيت انقالبی فراھم نيست، . ھميشگی اوست

 مردم سلب شده باشد، با اين جود پيشاھنگ بايد ھای ترين حقوق و آزادی ابتدايی
ھای  دھی پرولتاريا و توده ترين انرژی را به امر تبليغ، ترويج و سازمان بيش

بنابراين سخن . ھا را برای لحظات قطعی آماده سازد مردم اختصاص دھد، و آن
  :گويد پلخانف کامال به جاست که می

ت مشکالدانند که چه  ھمه می.  بزنيمتوانيم کسی را گول خواھيم و نمی ما نمی«
و چه اذيت و آزارھايی امروز در کشور ما در انتظار مروجين و مبلغين قرار 

امروزه ھر نوع کار انقالبی بدون . اما در اين مشکالت نبايد مبالغه کرد. دارد
استثناء در کشور ما از طريق تعقيب و آزار پليس، بسيار دشوار صورت 

بدان معنا نيست که ترور سفيد به ھدف خود نائل آمده است، اما اين . گيرد می
 تعقيب و آزار .کنش مستلزم واکنش است. کن کرده است يعنی آشوب را ريشه
ھای ارتجاعی  آورد و مسئله اين نيست که حکومت چه گام فداکاری را پديد می

 سر ھا را از در اين جھت برداشته است، انقالبی ھميشه قادر خواھد بود که آن
 تنھا الزم است که او انرژی الزم را به اين منظور اختصاص. راه خود بردارد

  ٣٥».دھد

ھای تبليغ و ترويج ابدی  اما اين بدان معنا نيست که اسلوب، اشکال و روش
ھستند و ھميشه بايد بر اساس الگوھای از پيش پرداخته شده حرکت کرد، بلکه 

ھا در شرايط مختلف زمانی و  دهدھی تو ھای تبليغ و ترويج و سازمان شيوه
ما در . کند مشخص تغيير میو مکانی و با توجه به مجموع شرايط تاريخی 

بنابراين عليرغم اين که . ای در مورد اين مسئله بحث خواھيم کرد بخش جداگانه
 فاشيستی شاه حتا روی استبداد تزاری را سفيد کرده بود، - ديکتاتوری نظامی 

 ھا بپردازند و دھی، تشکل و آگاھی توده ستی به امر سازمانباي اما انقالبيون می
ھايی بود که  ھمه بر سر اين مسئله توافق داشتند، اما اشکال در يافتن تاکتيک

 اما .دااين وظيفه را با توجه به شرايط مشخص به بھترين وجه انجام دبتوان 
دوان   لهتر است؟ رفيق ی مبارزه از ھمه مناسب کدام اسلوب يا شکل و شيوه

  :دھد پاسخ می

                                                           

 .، پلخانف٣۴۵منتخبات آثار فلسفی، جلد اول، صفحه  -٣۵
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ترين  توان بھترين و عاقالنه يک اسلوب يا شکل مبارزه را تنھا ھنگامی می«
 ارضاءًاسلوب يا شکل دانست که کامال ضروريات يک موقعيت مشخص را 

رود، ھنگامی  کند، ھنگامی که کال متناسب شرايطی است که در آن به کار می
ھمت آورد و به سر نقالبی را بر سازد که نيروھای مترقی و ا که ممکن می

برداری از نقاط ضعف دشمن را ممکن  ، ھنگامی که يک بھرهوا داردعمل 
ھا را با در نظر  ترين موفقيت تواند بزرگ سازد و به خاطر تمام اين داليل می می

  ٣٦».ه ممکن سازدداشتن تناسب قوای موجود در ھر لحظ

مجموع شرايط حاکم بر جنبش،  با توجه به ٠۵ھای  بدين لحاظ در شرايط سال
ھا  ھا و رشد تضادھا، سرکوب مطلقا قھرآميز توده نارضايتی نسبی توده

سلب ) بخشيد ھای مردم خصلتی قھرآميز می سرکوبی که غالبا به مبارزات توده(
ھای سياسی مردم، ممنوعيت و سرکوب ھر گونه  ترين حقوق و آزادی ابتدايی

ھای سياسی و صنفی،   انحالل تمامی سازمانھای علنی و قانونی مبارزه، شيوه
ھای سنتی، تأثير  ھای مخفی به شيوه ی سياسی، شکست فعاليت اولويت مبارزه

ھای قھرآميز،  ھا از طريق توسل به اشکال و شيوه مبارزات پيروزمند خلق
ی اين عوامل تبليغ مسلحانه را به عنوان شکلی از اشکال تبليغ در جنب  ھمه

کار ای مناسب در دستور  ای ديگر مبارزه و به عنوان وسيلهھ اشکال و شيوه
ھا و محافل مختلف ھر يک به شکلی و در سطحی آن را به   و گروهقرار داد

واقعيت اينست که تاکتيک تبليغ مسلحانه در شرايط مشخص . کار گرفتند
ھايی بود که از کارآيی الزم برخوردار بود و  تاريخی ايران يکی از تاکتيک

ضرورت اتخاذ اين تاکتيک، ريشه در شرايط . وانست نقشی قطعی ايفا کندت می
ھايی  تبليغ مسلحانه يکی از تاکتيک. اجتماعی، سياسی و تاريخی جامعه داشت

بود که با توجه به شرايط مشخص جامعه، از برد سراسری تبليغی برخوردار 
انقالبی بکشاند اين تاکتيک توانست نيروھای مترقی و انقالبی را به عمل . بود

و با توجه به تناسب قوا و موقعيت ھيئت حاکمه تا ھمان حد که ممکن بود از 
بينيم،  ی آن را می نقاط ضعف دشمن استفاده کند و ھمان گونه که امروز نتيجه

ی اعمال اين تاکتيک صورت گرفت و ما در  عليرغم اشتباھاتی که در نحوه
ھايی که اين تاکتيک را  ت، آن سازمانجای خود به اين اشتباھات خواھيم پرداخ

اين تاکتيک . به کار گرفتند، از بھترين موقعيت در سطح جامعه برخوردارند
ھا و شرايط مشخص حاکم بر جامعه و جنبش در مقطعی  محصول ضرورت

 .ی ذھن روشنفکران انقالبی نبود از اين رو ساخته و پرداخته. خاص بود
ی مسلحانه و نقش تبليغی آن را اختراع  رزهھای سازمان، تئوری مبا تئوريسين

نکردند بلکه شرايط حاکم بر جامعه در مقطعی مشخص تدوين اين تئوری را 
ناپذير ساخت و از آن جايی که اين تئوری بر خاک حاصلخيزی فرو  اجتناب

                                                           

 .۴١دوان، صفحه  ب ويتنام، لهانقال -٣۶
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 -  ی مسلحانه گروه گروه از مارکسيست ريخت، از فردای آغاز مبارزه
اين تاکتيک . و کارآيی تبليغ مسلحانه را پذيرا شدندھای انقالبی نقش  لنينيست

 و سراسر جامعه را تحت تأثير وا داشتنيروھای انقالبی را به عمل انقالبی 
توان ترديد  بنابراين در ضرورت و درستی اتخاذ اين تاکتيک نمی. قرار داد

بھا ی استفاده از آن، و پر   اگر بتوان ايرادی بر آن گرفت در نحوه و شيوه.کرد
اين تاکتيک در شرايطی که موقعيت انقالبی وجود . دادن به نقش آن بوده است

  .قرار گيرد" سازی سياسی پايه"بايستی در خدمت  نداشت، کال می

اما آنان که شرايط مشخص و نقش اين تاکتيک را درک نکردند و از ھمان 
 وزيدن آغاز علم مخالفت را عليه سازمان برافراشتند، در برابر توفانی که

 - گرفته بود، جاروب شدند و امروز نيز عليرغم تمام ادعاھا و کار سياسی 
ھای  به نمونه(انگيزتر از گذشته است  شان به مراتب اسف شان، وضع تشکيالتی

  ).توجه کنيد... توفان، سازمان انقالبی و حزب توده و

 بر باری، ما تاکنون با توجه به وضعيت اقتصادی، اجتماعی و سياسی حاکم
ھا، رشد نارضايتی و حدت تضادھا، خصلت قھرآميز  جامعه، موقعيت توده

ھا، تاکتيک توسل به قھر ھيئت حاکمه، نقش ديکتاتوری و  ی توده بودن مبارزه
ای و  ھای توده ھای پی در پی در حرکات و جنبش سرکوب و نيز شکست

ھا،  دهی تو ھا، روند عينی و رو به گسترش مبارزه ی مبارزاتی آن روحيه
ھای عينی که تبليغ مسلحانه را امری  وضعيت پيشاھنگ، شرايط و زمينه

ضروری ساخت، نشان داديم و ديديم که تاکتيک تبليغ مسلحانه فی نفسه در 
حال اگر . شرايط مشخص جامعه تاکتيک درست و به جايی بود که اتخاذ شد

 يا در درستی شوند و کسانی ھستند که نقش و کارآيی اين تاکتيک را منکر می
اتخاذ آن ترديد دارند و يا اساسا تاکتيک تبليغ مسلحانه را از نظر تئوريک 

ھاست که استدالالت صريح و قطعی  ی آن دھند، اين وظيفه نادرست تشخيص می
ايم تا خط و  ما به بررسی اين مسئله پرداخته. خود را در اين مورد ارائه دھند

 انقالبی با ھر گونه تحريفات  لنينيسم-مرز روشنی ميان مارکسيسم 
ی سازمان مد شده است،  اپورتونيستی که به ويژه امروز در رابطه با گذشته

  :ترسيم کنيم

ما در ھمان حال که بر ضرورت و صحت تاکتيک تبليغ مسلحانه تأکيد داريم، 
ی استفاده از اين تاکتيک و انحرافات تئوريک و عملی سازمان نيز  با نحوه

پردازيم و با  اگر ما امروزه به نقد و بررسی تبليغ مسلحانه می. مکني برخورد می
کنيم، در ھمين جا الزم  ی سازمان برخورد می ھای گذشته روی اشتباھات و چپ

ھای  ھا و دگماتيست دانيم که خط و مرز مشخصی بين خود با رفرميست می
زيرا . يمشوند، ترسيم کن رنگارنگ که به کلی نقش تبليغ مسلحانه را منکر می

ی تاريخی که در سراسر جنبش کمونيستی در برخورد با  که بايد به يک تجربه
نقش سالح وجود داشته، توجه داشته باشيم و بدانيم که انتقاد از نقش سالح، 
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اگر نيروھای . گيرد چگونه، توسط چه کسی و در خدمت چه اھدافی صورت می
دانند،  ضروری میانقالبی عليرغم ھر گونه انتقادی، قھر را امری 

پيشه ھميشه از موضع  کار و خيانت طلب، سازش ھای تسليم اپورتونيست
امروز نيز سرنوشت . کنند پاسيفيستی و رد ھر گونه قھر انقالبی حرکت می

ی  ی تکرار شونده تبليغ مسلحانه و خط مشی گذشته سازمان، از اين تجربه
ھای مخالفين  را در سياستتاريخ در امان نمانده است و ما به خوبی تجلی آن 

سازمان، در رد اشکال قھرآميز مبارزه به طور کلی، در توجيھات 
  .بينيم ھا حتا در درون سازمان آشکارا می کارانه آن اپورتونيستی و سازش
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   تاکتيک محوری به طور خاص-ھا به طور عام   استراتژی و تاکتيک-٣

ی ضرورت تاکتيک تبليغ مسلحانه سخن گفتيم، پيش  بارهما در بخش گذشته در
ھا به  از ان که اين بحث را ادامه دھيم، الزم است مقوالت استراتژی و تاکتيک

  :طور عام و تاکتيک محوری را به طور خاص بررسی کنيم

اند، سرآمد استادان علم  استراتژی و تاکتيک در آغاز مقوالت علم جنگ بوده
ھای ناپلئون بناپارت به  رال پروسی با بررسی جنگجنگ کلوزه ويتس ژن

ی  قوانين ھدايت جنگ دست يافت و نخستين بار او بود که جنگ را ادامه
  .سياست دانست

  

   استراتژی و تاکتيک چيستند؟- الف 

ديگری تئوری استفاده . يکی، تئوری استفاده از جنگ برای ھدف جنگ است«
سان از يک سو ھر   بدين٣٧)ه ويتسکلوز(» .ی در جنگ استاز نيروھای نظام

از سوی ديگر ھر جنگی .  ھدف آن نابودی دشمن است- دار است  جنگی ھدف
ھا  تکاليف استراتژی و تاکتيک). نيروھای نظامی(دارای حامل جنگ است 

عبارتند از استفاده از حامل جنگ در جنگ و از جنگ برای ھدف جنگ، پس 
) نابودی دشمن(و ھدف جنگ ) نيروھای نظامی( ميانجی حامل جنگ ،جنگ
در بررسی ھر جنگی قبل از ھر چيز . ای فی نفسه نيست يعنی جنگ پديده. است

جنگند؟ بنابراين ھر گاه در  جنگند و برای چه می کدام نيروھا می: بايد پرسيد
ھای وابسته به استراتژی اتخاذ نشوند، آن گاه از جنگ برای  جنگی تاکتيک

اند، حتا  ھا وابسته به استراتژی تاکتيک. تھدف جنگ استفاده نشده اس
توان برگزيد که گر چه برای نيروھای خودی لطمات  ھايی را می تاکتيک

ھای  نمونه. ترند آورند، اما برای ھدف جنگ سودمند تری به بار می سخت
، جنگ ايتالياھای ناپلئون در  توان مثال آورد، از جمله جنگ متعددی را می

ای متمرکز  ناپلئون نيروھای نظامی را به شکل توده... و غيره) ١٩٧٣(سوئز 
کوشيد تا دشمن را پراکنده   گرفت و می  را به کار مینی سنگي خانه کرد، توپ می
بنابراين . شد زد و پيروز می آورد، ضربه می سپس از ھمه سو تاخت می. کند
ه استراتژی ھا ب مندی ھدايت جنگ را بايد در وابستگی تاکتيک بينيم که قانون می

  .باز شناختی تکامل تاکتيک  و در درجه

ی مرکب و  ھا نيست بلکه مجموعه ی تاکتيک ی ساده استراتژی، خود مجموعه
شان به  ی تکامل و وابستگی ھا را بايد از درجه تاکتيک. ھاست ی آن پيچيده

ی   جز اين باشد بر مجموعهاگر. باز شناخت و ارزيابی کرداستراتژی 
  .ارشی حاکم خواھد بودھا آن تاکتيک

                                                           

 .ھا ، بخش استراتژی و تاکتيک١تونی کليف، لنين، جلد  -٣٧
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تر از کلوزه ويتس  مائوتسه دون با مقوالت استراتژی و تاکتيک ھمه جانبه
از نظر او استراتژی، علم آن قوانين ھدايت جنگ است که بر . برخورد کرد

اما قوانين رھبری «: گويد مائوتسه دون می. اند وضعيت جزئی جنگ حاکم
 عواملی قوانين رھبری جنگ را چه. خيزند جنگ از خود جنگ برنمی) ھدايت(

 از اين سه عامل که مائوتسه ٣٨».نند؟ زمان، مکان و خصلت جنگک تعيين می
خصلت عادالنه يا ناعادالنه . شمارد، عامل سوم از آن دو برتر است دون برمی

در يک جنگ . گذارد بودن جنگ بر قوانين رھبری جنگ اثری قاطع می
تر بر  شکست تواند داد، ارتشی ضعيفخلقی کوچک قدرتی بزرگ را «عادالنه 

  ٣٩)انگلس(» .تر چيره تواند شد مان يافتهارتشی نيرومندتر و ساز

ور شد،  قدرتی بزرگ به خلقی کوچک حمله: ايست بارز جنگ کردستان نمونه
ارتشی نيرومند و سازمان يافته با نيروھای مسلح سازمان نيافته و ضعيف 

. ھا را شکست دھد ای کرد پيروز شود و آنھ اما نتوانست بر توده. برخورد کرد
ھا عمليات چريکی را آغاز کردند، سپس به عمليات اپراتيو دست  چرا؟ پيشمرگ

ھای نشسته و  ھای کرد به اشکال گوناگون مقاومت کردند، اعتصاب زدند، توده
ھا را پناه و ياری  مردم، پيشمرگ. آميز برپا شد ھای مسلحانه و يا مسالمت نمايش
ھا و اشکال مبارزه  مجموعه اين روش. ، دشمن را تحقير و تضعيف کردنددادند

ھای مانوری  تر آغاز شد، جنگ آن گاه عمليات گسترده. دشمن را به ستوه آورد
نشينی  ھای شھری نيروی دشمن را به عقب و موضعی کوچک، ھمراه با قيام

: ته استانگلس گف. وادار کرد و پيروزی نسبی برای خلق کرد به بار آورد
ھای رايج جنگی   بايد به روشباز يابندخواھند استقالل خود را  مردمی که می«

قالبی، حضور چريک در ھمه ھای ان ھای انقالبی، جنگ قيام. قناعت نکنند
  .ھای کرد  چنين است راز پيروزی توده٤٠».جا

امی که مفاھيم اند، ھنگ ھا تنھا شکل معينی از مبارزه طبقاتی  جنگباری،
 از عرصه بازشناسی جنگ به عرصه مبارزه طبقاتی و تژی و تاکتيکاسترا

تر شدند و ما از اين نقطه  تر و ھمه جانبه تر، ژرف انقالب منتقل شدند، پيچيده
ی  ھا، توسعه پيدايش و تکامل صنعت مانوفاکتور و سپس فابريک. کنيم آغاز می

 و به آن امکان داد وسايل ارتباط و پيدايش بازار جھانی، بورژوازی را رشد داد
کاران  دار و استاد ای نوين و پيشرو در برابر اشرافيت زمين که به مثابه طبقه

تکامل نيروھای مولد نوين که بورژوازی نماينده آن بود مستلزم . اصناف بايستد
ھای بورژوايی آن قيد و  ھمه انقالب. نابودی امتيازات فئودالی و صنفی بود

که مانع تکامل نيروھای مولده، مانع توسعه بازار بندھايی را نشانه گرفته 

                                                           

 .مائوتسه دون، مسايل استراتژی در جنگ انقالبی چين -٣٨

 .٩، ص "ھا و تشکيل ارتش خلق مسلح کردن توده"ل از جياپ، قبه ن -٣٩

 .به نقل از ھمان کتاب -۴٠
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ھای  بورژوازی با در دست گرفتن ارگان. داخلی و تکامل بازار جھانی بود
م بورژوازی انگلستان به رفر. اقتدار کوشيد اين قيد و بندھا را کنار زند

سره دگرگون کرد، قوانين غله  ھنه را يکپارلمانی دست زد، سيستم گمرکی ک
باره داغان کرد و  و بورژوازی فرانسه نھادھای فئودالی را يک... درا لغو کر

  .سرمايه را بر تخت نشاند

بورژوازی . پرولتاريا: ای دنبال کرده است سايهواره اما بورژوازی را ھم
خواست، پرولتاريا درفش برابری اقتصادی و  می) حقوق ناب" (برابری"

متيازات فئودالی و صنفی را افراشت؛ بورژوازی نابودی ا اجتماعی را برمی
. رفت کرد، اما پرولتاريا تا نابودی مالکيت خصوصی پيش می طلب می

بدين . پرولتاريا محصول جامعه نو و خود نيروی اصلی در انھدام نھايی آن بود
شد و در  لحاظ بورژوازی پيوسته به سازش با طبقات استثمارگر کھنه کشيده می

 متعلق به ای خاست تا آن که خود به طبقه  برمیاتحاد با آنان عليه پرولتاريا
 زمانی فرا رسيد که نظم بورژوايی ديگر شايسته مزبله ٤١.جامعه کھنه بدل شد

  . جھانی خود را از دست داد- تاريخ شد و بورژوازی رسالت تاريخی 

ھدف بورژوازی کنار نھادن سدھا و بندھای نظم کھنه و به دست گرفتن 
 اما بنيان نظم اجتماعی موجود، يعنی مالکيت خصوصی، .ھای اقتدار بود ارگان

از اين رو شعار بورژوازی ھمواره حفظ نظم بوده . برای بورژوازی مقدس بود
خواست به دست آورد،  است و ھنگامی که بورژوازی خود آن چه را که می

ھای نظم اجتماعی را مطرح   شد، يعنی نه تنھا حفظ پايهاگر سر قانون يک
  .که پاسدار نظام سياسی ھم شدکرد، بل می

حاکم است به مبارزه " دمکراتيک"بورژوازی در شرايطی که سرمايه 
پذيرد  دھد، حتا مبارزه سياسی و قانونی را می اقتصادی کارگران تن می

اما سوء قصد به نظم را تحمل ) سياست تريديونيونيستی و پارلمانتاريستی(
ھم " دمکراتيک"اما سرمايه . دآور کند و به خشونت و سرکوب روی می نمی

 چرا که .آخرين کالم بورژوازی است و آستان سرسخت نبرد طبقاتی
ھای  به دست گرفتن ارگان(بورژوازی به ھدف نھايی خود از مبارزه طبقاتی 

کوشد  می. خواھد مبارزه طبقاتی را تکامل بخشد  است و نمیهدست يافت) اقتدار
بدين لحاظ برای بورژوازی تنھا مسايل .  کند يا دست باال کنترلباز داردآن را 

خالصه ھدف . ھای سياسی ھای اجتماعی، رفرم  رفرم-تاکتيکی پذيرفتنی است 
  .انداز فراسوی نظم موجود است بورژوازی از ميان بردن چشم

ست ايده پذيرش مسايل تاکتيکی و  اپورتونيسم که چاکری در آستان بورژوازی
جنبش ھمه چيز، ھدف . "برد ش کارگری میرد استراتژی را به درون جنب

                                                           

پيرامون انحطاط "م و زايد جامعه، و طبقات الز("ھای انگلس  به نوشته -۴١
 .مراجعه شود") فئوداليسم و اعتالی بورژوازی
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آور نيست به ھنگامی   بنابراين شگفت- ) کالم قصار برنشتين" (نھايی ھيچ چيز
". ست جمھوری اسالمی استراتژی ما"گويد  شنويم حزب توده می که می

اگر فردا جمھوری . ای فراسوی نظم موجود ندارد اپورتونيسم، استراتژی
گر ديگری جای آن را بگيرد،  بورژوايی سرکوباسالمی نيز برافتد و دولت 

  .استراتژی حزب توده ھمان دولت خواھد بود

ی طبقاتی ميان بورژوازی و پرولتاريا، تنھا پرولتاريا است که  در مبارزه«
ی  ارزهست، استراتژی و تاکتيک لنينيسم، علم رھبری مب دارای استراتژی
  ٤٢».ست انقالبی پرولتاريا

  

   درک کليت-کتيک  استراتژی و تا-ب 

مبارزه طبقاتی، شناخت مبارزه طبقاتی و آن گرايش ) سوسياليستی(تئوری 
ھستی طبقات وابسته به . کند تاريخی است که اين مبارزه طبقاتی را نفی می

تکامل توليد کااليی و تعميم آن . ًمراحل تاريخا مشخص تکامل توليد است
بخشد   ھستی می-زی و پرولتاريا  بورژوا-به دو طبقه ) مناسبات سرمايه داری(

) پرولتاريا(که نخست در مبارزه عليه نظم کھنه متحدند، اما از ھمان آغاز يکی 
تکامل توليد و مبارزه طبقاتی نخست رسالت تاريخی را از . ست گورکن ديگری
گيرد و بورژوازی را به طبقه زايد و ميرنده از ديدگاه  پس می بورژوازی باز

 - ست که از نقطه نظر تاريخی  تنھا پرولتاريا. سازد بدل می جھانی -تاريخی 
ھم چنين . گيرد جھانی رسالت واژگونی نظم کھنه و بنای نظم نو را بر عھده می

ساخت طبقاتی کنونی از ميان نخواھد رفت مگر از طريق اعمال ديکتاتوری 
کشی  کش با ھدف برانداختن ھر گونه ستم و بھره پرولتاريا عليه طبقات بھره

ديکتاتوری پرولتاريا ابزاری است جھت تحقق يک ضرورت . انسان از انسان
ای به  مارکس در نامه. ھای طبقاتی کشی و آنتاگونيسم تاريخی ديگر، نفی بھره

نويسان بورژوا تکامل  ير خاطرنشان ساخت که خيلی پيش از او تاريخ ويده مه
تومی اقتصادی طبقات را  آنابورژوايیتاريخی مبارزه طبقاتی و اقتصاددانان 

: فراتر برد، سه ايده اساسی بودشناخته بودند، آن چه که مارکس را از اينان  باز
 - ٢ مشخص تکامل توليد، -ًيخا  وابستگی ھستی طبقات به مراحل تار-١

 -٣خيزد،  مبارزه طبقاتی کنونی برمیضرورت ديکتاتوری پرولتاريا که از 
طبقه  جامعه بی و به نابودی ھمه طبقات به ديکتاتوری پرولتاريا در گذار خود

  .شود منجر می

 کشی و تمايز طبقات ھای مبارزه طبقاتی پرولتاريا نفی بھره ھدفبدين سان 
اش برآوردن اين   جھانی- که رسالت تاريخی حامل انقالبیاست و آن 

و اين امر جز از طريق ديکتاتوری پرولتاريا . ست ھاست پرولتاريا ھدف

                                                           

 .٧استالين، درباره اصول لنينيسم، فصل  -۴٢
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ھا ديکتاتوری پرولتاريا را جزء  از اين روست که کمونيست.  نيستپذير امکان
به سخنرانی لنين در سومين کنگره انترناسيونال . (آوردند اصول به شمار می

  ).کمونيست مراجعه شود

گرايی   و التقاطی مرز قاطع ميان پرنسيب کمونيستپرولتارياديکتاتوری 
  .پرنسيب است بی

نشانند يعنی وانمود  را به جای ديالکتيک می" يیگرا التقاط"ھا   اپورتونيست
اش را در کليت در نظر  کنند که پروسه، تضادھای آن و گرايش تکاملی می
گيرند، اما در حقيقت، آن گرايش اصلی تکامل يابنده را که آن را به  می

لنين " دولت و انقالب"به . (دارند کند، پوشيده می ًای کيفا نوين بدل می پروسه
کنند که جامعه طبقاتی، مبارزه طبقاتی  ھا بدين سان وانمود می آن).  شودمراجعه

پذيرند، اما در حقيقت آن گرايش اصلی را  ھای متضاد درون آن را می و گرايش
  .دارند کنند، پوشيده می که نفی می

ھا  پذيرد، ليکن به شيوه باری بورژوازی وجود طبقات و مبارزه طبقاتی را می
بورژوازی نظم . کند سعی در نفی و تالش در پوشاندن آن میو طرق گوناگونی 

فراسوی نظم . شمارد گاه تاريخ می را آخرين منزل) داری سيستم سرمايه(کنونی 
ھا برخاستند  اگر توده. کنونی ھيچ چيز نيست و ھر مبارزه طبقاتی بايد نفی شود

ازمان و قلمرو قانونيت بورژوازی را شکستند، بورژوازی دستگاه سرکوب س
گيرد، دستگاھی که او در مفھومی معين برای نفی  يافته خود را به کار می

 اما پرولتاريا بايد درست آن .عملی مبارزه طبقاتی ساخته و پرداخته است
يعنی در شرايط . کوشد آن را نفی نمايد چيزی را اثبات کند که بورژوازی می

رولتاريا بايد  پ،مشخص اقتصادی و اجتماعی و در وضعيت معين سياسی
بدون . مبارزه طبقاتی را در تمام صور و تمام اجزا و نيز در کليت آن اثبات کند

ًاثبات تاريخا مشخص مبارزه طبقاتی به نفی تاريخی مبارزه طبقاتی دست نتوان 
خود . بدون انقالب قھرآميز به ديکتاتوری پرولتاريا دست نتوان يافت. يافت

 بدين سان پرولتاريا در روند .بارزه طبقاتی استترين شکل اثبات م انقالب عالی
کند و خود را به مثابه طبقه  انقالب می. گيرد تکاملی مبارزه طبقاتی قرار می

  .سازد حاکم متشکل می

ًاين پروسه تاريخا مشخص اثبات مبارزه طبقاتی پرولتاريا را استراتژی 
  .ناميم می

عبارت از تعيين سمت  «تر استراتژی را رفيق استالين به يک معنای مشخص
وارد آوردن ضربه اصلی پرولتاريا بر اساس مرحله موجود انقالب و تھيه نقشه 

و مبارزه در راه از ) ذخاير عمده و فرعی(آرايی انقالبی  مقتضی برای صف
در . داند  می٤٣»طول مدت اين مرحله از انقالبپيش بردن اين نقشه در 

                                                           

 .٩٨اصول لنينيسم، صفحه  -۴٣
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. کند ای ژرف از ھم جدا می درهھا را  استراتژی نيز ما و اپورتونيست
اپورتونيسم در مبارزه پرولتاريا و بورژوازی در عمل جانب بورژوازی را 

  .کند گيرد، در يک کالم آشتی طبقاتی را جايگزين مبارزه طبقاتی می می

ھا   مبارزه طبقاتی نيروی محرکه تاريخ و توده،از ديدگاه سوسياليسم علمی
ليکن . اند ی اجتماعی زاييده اين مبارزه طبقاتیھا اند و رفرم سازندگان تاريخ

ھمه " ھمبستگی"اپورتونيسم بر آن است که نيروی محرکه پيشرفت اجتماعی، 
در "گذار اپورتونيسم راست،  المثل برنشتين، بنيان فی. عناصر آن اجتماع است

داری  تر و شديدتر تضاد سيستم سرمايه ًتاکتيک خود اصوال به توسعه بيش
طبق نظر برنشتين ." "کند ورزد، بلکه بر تخفيف اين تضاد تکيه می میاستناد ن

ھای  مفھوم سوسياليستی عبارت از اين است که مبارزه سياسی و اتحاديه
کند، از خصلت  داری را محدود می کارگری به تدريج استثمار سرمايه

ستی ای سوسيالي کاھد، و بدان جلوه داری پيوسته می کاپيتاليستی جامعه سرمايه
ھای کارگری به عنوان  مبارزه سياسی و اتحاديه"در حالی که " بخشد می

شود که پرولتاريا را به تدريج برای قبضه کردن قدرت سياسی  ابزاری تلقی می
بر اساس درک رويزيونيستی به علت عدم امکان و . کند رھبری و تربيت می

ًکارگری بايد صرفا ھای  آورد، مبارزه سياسی و اتحاديه بيھوده بودن اين دست
در حد نتايج مستقيم بھبود وضع کارگران و محدود ساختن مرحله به مرحله 

اھميت عمده ." "داری و توسعه کنترل اجتماعی تحقق پذيرد استثمار سرمايه
ھای کارگری در اين نھفته است که شناخت و آگاھی  مبارزات سياسی و اتحاد يه

اگر . دھد  را به عنوان طبقه سازمان میکند و آن پرولتاريا را سوسياليستی می
ھای کارگری وسايلی ھستند که  چنين تلقی کنيم که مبارزات سياسی و اتحاديه

داری قرار دارند، در  ی اقتصاد سرمايه در خدمت سوسياليستی کردن بالواسطه
رود نخواھند داشت بلکه  ھا انتظار می اين صورت نه فقط تأثيری را که از آن

يگر خود را نيز از دست خواھند داد و ديگر وسيله تعليم طبقه ھای د اھميت
ھای جدی و  کوشش." "برای قبضه کردن قدرت به وسيله پرولتاريا نخواھد بود

ھای   شرط نخستين مبارزه برای رفرم،آگاھانه برای قبضه کردن قدرت سياسی
 شرط ھا را که  حاال اگر اين کوشش.باشد ھای کارگری می اجتماعی و اتحاديه

ًھای سوسياليستی را بدوا خود ھدف تلقی  الزم است از جنبش حذف کنيم و رفرم
نماييم، در اين صورت اين راه نه تنھا ما را به ھدف نھايی سوسياليسم نايل 

 نمونه بارز اپورتونيسم در ٤٤."کند تر از آن دور می ا بيشسازد بلکه ما ر نمی
ر پيش بلکه امری مربوط به گذشته جامعه ما حزب توده است که انقالب را نه د

ھمه جست و خيزھای آخوندانه حزب توده ھم به خاطر الپوشانی . کند تلقی می

                                                           

  .٣۴ تا ٣١زا لوکزامبورگ، برگزيده آثار، رفرم اجتماعی يا انقالب، صفحات ور -۴۴
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ھای  قباز داشتن خل کارگران از اعتصاب، باز داشتنتضادھای طبقاتی و 
  .است... ديده از ادامه مبارزه برای حق تعيين سرنوشت و ستم

پذيرد، اما آن را محدود به دايره  میبنابراين اپورتونيسم مبارزه طبقاتی را 
اما "). دولت و انقالب"مراجعه شود به (کند  مناسبات اجتماعی موجود می

مارکسيسم مبارزه طبقاتی را تا مبارزه طبقاتی انقالبی يعنی تا مسئله کسب 
ھم از اين جا است که استراتژی انقالبی مارکسيستی . د ھد قدرت بسط می

 اشکال گوناگون ،يا در روند اثبات مبارزه طبقاتیپرولتار. شود آشکار می
ھای پراکنده، اعتصابات  اعتصاب: گيرد دھی را به کار می مبارزه و سازمان

، ترور و )آميز يا قھرآميز مسالمت(ھای اعتراضی  ای، نمايش ھمگانی توده
ھای پايدار، شوراھای کارخانه،  ھای موقت، اتحاديه ھم چنين اتحاديه... باريگاد

قدرت دوگانه (ھای دفاع از خود کارخانه و محله و شوراھای کارگری  ميتهک
  ...و) سياسی

اما بايد . باز شناختدھی را  ھای مبارزه و سازمان بايد ھمه اشکال و شيوه
دانست که در يک مرحله معين از تکامل مبارزه طبقاتی يکی از اين اشکال 

تا در بيست و چھار ساعت تغيير تواند ح البته اين مرحله می. برتر و عمده است
 اعتصاب ھمگانی در پتروگراد شکل برتر و ١٩١٧ فوريه ٢۴ًمثال در . کند

 فوريه تظاھرات ٢۶آميز، در   فوريه تظاھرات مسالمت٢۵در . عمده بود
  . فوريه نبردھای خيابانی٢٧ در ،مسلحانه

بر پيشاھنگ . اند  اثبات مبارزه طبقاتیابزارھایدھی،  اشکال مبارزه و سازمان
ای را که به مبارزه  شناسد، توده ًست که اوال ھمه اشکال مبارزه را باز پرولتاريا
ًدھی کند و آگاھی دھد، ثانيا در يک مرحله معين شکل  آورد سازمان روی می

پيوند زند و از آن ) موجود(برتر و عمده مبارزه را بيابد، آن را با اشکال ديگر 
از اين جا ضرورت .  استراتژيک بسازدروندی يگانه در راستای ھدف

ھا و  ھا به مجموعه اشکال و روش بنابراين تاکتيک. گردد ھا آشکار می تاکتيک
گردد که يک سازمان سياسی در شرايط مشخص برای  وسايلی اطالق می

ھا ھميشه در  از آن جا که تاکتيک. گيرد رسيدن به ھدف عمده خود به کار می
کنند، ھمانند  ز اھداف استراتژيک تبعيت میخدمت استراتژی ھستند و ا

ای ھستند که استراتژی را با واقعيت مشخص مرتبط  ھای مرتبطه حلقه
  :نويسد رفيق جزنی در تعريف تاکتيک می. سازند می

تاکتيک حرکتی است که برای تحقق بخشيدن به استراتژی در مجموع و به «
ورد اجرا گذاشته خصوص برای تحقق بخشيدن به مرحله استراتژيک به م

ھا در حالی که از استراتژی ناشی شده و به خاطر رسيدن به  تاکتيک... شود می
شوند تابع موقعيت حاضر و شرايط خاص بوده و با  ھای آن اعمال می ھدف

شوند يعنی برخالف استراتژی،  دگرگون شدن اين واقعيت دگرگون می
ای است که   اين پروسه.ھا دائما در حالی تولد، رشد و مرگ ھستند تاکتيک
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 ما در صفحات آينده مسئله تاکتيک را ٤٥».گيرد ھا را در برمی  تاکتيکتکامل
  .تر خواھيم شکافت و مبنای اتخاذ آن را توضيح خواھيم داد بيش

  

   تاکتيک محوری- ج 

به درون جنبش " نيروھای پويای رويدادھای واقعی"ھا از طريق  گفتيم که توده
گزينند که در  دھی را برمی  گوناگون مبارزه و سازماناشکال. شوند کشيده می

ھم چنين پيشرو در . ھر لحظه خاص يکی از اين اشکال برتر و عمده است
ھای گوناگون  ھا و روش  خود وسايل گوناگون مبارزه، نقشهاسیزندگی سي

ای خاص را به دست   حلقه،اما در ھر مرحله خاص. شناسد فعاليت را بازمی
ای است که تنھا با به دست گرفتن آن وحدت   خاص آن حلقهحلقه. گيرد می

ای، وحدت اشکال گوناگون مبارزه و سير به ھدف  پيشرو جنبش توده
  .اين حلقه خاص ھمان تاکتيک محوری است. استراتژيک ميسر است

تر به بحث خواھيم پرداخت و در اين  ما درباره تاکتيک محوری با تفصيل بيش
ھای مکرر و طوالنی از لنين بياوريم تا نقش تاکتيک  ل قو ميان مجبوريم نقل

ًمحوری، و ھم چنين يکی از موارد مورد اختالف خود را با کسانی که اساسا 
شناسند و يا آن را ھمان تاکتيک عمده  تاکتيک محوری را به رسميت نمی

  . روشن کنيم،دانند می

  .کنيم  میبحث خود را در اين مورد از مجادله لنين با نادژدين آغاز

ھنگامی که در روسيه ھنوز يک سازمان استوار انقالبی که در مبارزه سياسی 
پيوند با  ی کارگری بی آبديده شده باشد وجود نداشت، جنبش خودانگيخته

ھای دھقانی و دمکراتيک پراکنده و گسسته از  پيمود، جنبش سوسياليسم ره می
يال دمکراتيک ھای سوس  ھنگامی که بر محفل،جنبش کارگری بودند

ھای محلی دارای پيوندی  حاکم بود و اين محافل و سازمان" کاری خرده"
را پيش " نقشه منظم فعاليت" در چنين شرايطی لنين يک ،ارگانيک نبودند

ھای پراکنده را به  ھای محلی را متحد کند و فعاليت  برای آن که سازمان،کشيد
ی   در برابر جنبش خودانگيختهھا که اکونوميست. کار واحد انقالبی بدل سازد

: گفت نادژدين می.  از اين نقشه روی برتافتند،آوردند کارگری سر فرود می
ھای مرکزی در يک دور و  مسئله متحد ساختن عمليات محلی در دست ارگان«

گونی عناصر است و حال آن که خود اين  وحدت مستلزم ھم. تسلسل افتاده است
 اين چيز .توان ايجاد کرد چيز متحدکننده میگونی را فقط به وسيله يک  ھم

 کلی ھای نيرومند محلی باشد که اکنون به متحدکننده ھم بايد محصول سازمان
 اشتباه نادژدين اين بود که واقعيت دور و تسلسل ٤٦».اند گونی فاقد جنبه ھم

                                                           

  .۶ و ۵اول، صفحه ، بخش ..."شناسی طرح جامعه"جزنی،  -۴۵

 

 .چه بايد کرد، لنين -۴۶
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ھای محلی را پيش فرض بيرون رفتن از دور و تسلسل  محافل و سازمان
ھای خود اوست   نخست انتقاد به پيش فرض، که ھر انتقادگرفت، حال آن می

شان است نه  ھای محلی انتقاد به محلی ماندن انتقاد به ناتوانی محافل و سازمان
  :گفت  لنين می-شان  تأکيد بر محلی بودن

ی حقيقت لزوم پرورش  ھم به ھمان اندازه) دور و تسلسل(اين حقيقت «
ست و به ھمان اندازه ھم   بی چون چراھای سياسی نيرومند مسلم و سازمان

زيرا زندگی . کند ای موضوع دور و تسلسل صدق می در ھر مسئله. ثمر است بی
ھا  انتھايی از حلقه انتھايی است که از رشته بی سياسی اصوال ھمانا زنجير بی

ای را  ھنر يک مرد سياسی ھم در ھمين است که آن حلقه. تشکيل يافته است
و . تر از ھمه ممکن است از دستش به در رود ن بچسبد که کمبيابد و سخت بدا

تواند تصرف تمام زنجير  تر و از ھمه بھتر می در لحظه حاضر ھم از ھمه مھم
  ٤٧».ده اين حلقه تضمين کندرا برای دارن

تواند بر دور و تسلسل پايان بخشد،   سان تنھا اين حلقه خاص است که میينبد
  .انداز ھژمونی را بگشايد چشموحدت و تشکل را فراز آورد، 

ھا برخالف لنين اعتقاد داشتند که از آن جا که شکل عمده مبارزه،  اکونوميست
دھی ھمانا مبارزه اقتصادی و سازمان کارگران است، تکليف پيشرو  و سازمان

  .بازشناسی اين شکل و تمرکز فعاليت خود بر روی آن است

ًآغاز کنيم، اوال مبارزه اقتصادی گفتند اگر از اين نقطه  ھا می اکونوميست
. کند ًثانيا تکاليف حزب پيوسته رشد می. يابد  خود خصلت سياسی می،کارگران

ھا بر سر  آشکار است که اختالف ميان سوسيال دمکراسی و اکونوميست
ھای  تاکتيک عمده نبود، چرا که در آن زمان شرکت و فعاليت در سازمان

يک عمده بود، بلکه بحث بر سر تاکتيک کارگری و تبليغات اقتصادی تاکت
 چونان نقشه را - اين پرسش مطرح شد که آيا پيشرو بايد تاکتيک . محوری بود

با ذات "  نقشه-تاکتيک چونان "«: دادند ھا پاسخ می برگزيند؟ اکونوميست
و "  پروسه- چونان -تاکتيک "رابوچيه دوئلو، » .مارکسيسم در تضاد است

  . نقشه نھادند-رايی را در برابر تاکتيک گ رابوچاياميسل امکان

 پروسه، ھمانا پروسه رشد تکاليف -  چونان -طبق نظر رابوچيه دئلو، تاکتيک 
گرايی  طبق نظر رابوچاياميسل، امکان. کند حزبی است که با حزب رشد می

ای ھم که   مبارزه، که ممکن است استای سودمند آن مبارزه: بدين معنا بود
به راستی )  چه بايد کرد؟-لنين (ظه کنونی جريان دارد  در لح،ممکن است

" اين"در . رابوچيه دئلو و رابوجاياميسل يک طريقت تام و تمام عرضه کردند
. وضعيت، آن مبارزه و آن تکليف" آن"وضعيت اين مبارزه و اين تکليف، در 

عنصر اساسی سياست و ( مسئله ھژمونی ،ماند آن چه در اين جا پوشيده می

                                                           

 چه بايد کرد، لنين -۴٧
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يعنی طريقت توجه تام به سير عادی مبارزه روزمره و . است) زه سياسیمبار
بايد " ھژمونی"حال آن که برای کسب . شود پوشی از ھژمونی برگزيده می چشم

 اين ارتش سياسی دائمی ھر .ارتشی دائمی گرد آورد، سازمان داد و تجھيز کرد
آمد، سازمان خواھد ھا گرد خواھد  چند که مولود مبارزه است اما مبتنی بر نقشه

تنھا بر پايه يک ). و در ھر دوره با يک نقشه معين(يافت و تجھيز خواھد شد 
ًثانيا يک . ًتوان اوال نيروھا را گرد آورد و سازمان داد نقشه معين است که می

کافی نيست که يک انقالبی، يک «. برداشت) به سوی ھژمونی(گام به پيش 
ی  شما بايد بتوانيد حلقه. ت به طور کلی بودطرفدار سوسياليسم، يا يک کمونيس

 با تمام قدرت به آن بچسبيد، تا تمام زنجير را يد،خاص را در زنجير پيدا کن
 تمام ٤٨».ال به حلقه بعدی آماده شويدنگاه داريد و به طور قاطع برای انتق

و ما به ذکر دو . نداھای جھانی سوسيال دمکراسی گواه درستی اين گفتار تجربه
  :پردازيم نه از آن مینمو

دھی و تجھيز  توان دوره گردآوری، سازمان الملل دوم را می ی سيادت بين دوره
ھنوز تا پديدار . يک ارتش دائمی و آمادگی برای نبردھای سخت آينده خواند

 ،الملل دوم از اين رو بين. ًشدن وضعيت انقالبی راھی نسبتا دراز در پيش بود
ی کارگران  در اين دوره، مبارزه. را رد کرددرنگ به يورش  فراخوان بی

. ھای تريديونيونی بود دھی ھای اقتصادی و سازمان ًعمدتا بر سر درخواست
توان در يک کالم خالصه  دھی کارگران را می شکل عمده مبارزه و سازمان

 تاکتيک عمده سوسيال دمکراسی عبارت بود ،بدين سان. سنديکائیجنبش : کرد
دھی آن، آگاھی بخشيدن به   طبقه کارگر، سازمانسنديکائیش از فعاليت در جنب

تر  اما سوسيال دمکراسی برای آن که ارتش دائمی را ھر چه گسترده. آن
سازمان دھد و برای پيکار قطعی آماده کند تاکتيک شرکت در پارلمان را 

اين تاکتيک به مثابه تاکتيک محوری سوسيال دمکراسی به شمار . برگزيد
روا بود،  فرمان" ی دمکراتيک سرمايه"دين سان به ھنگامی که ب. آمد می

ًسوسيال دمکراسی با شرکت در پارلمان بر آن شد که اوال سرشت دمکراسی 
يعنی نشان دھد که دمکراسی بورژوايی از تضادھای . بورژوايی را آشکار کند

چه از اين رو کارگران بايد ھر . دھد کاھد، بلکه آن را حدت می اقتصادی نمی
ًثانيا سرشت دولت بورژوايی را . ھای خود پافشاری کنند تر بر درخواست قاطع

 يعنی ستم - آشکار کند و نشان دھد که پارلمانتاريسم، سرشت دولت بورژوايی 
از اين رو . دھد دارد، بلکه آشکارا نشان می  را از ميان برنمی-فشار طبقاتی  و

تر  ارتش سياسی پرولتر را انبوهکارگران را به عرصه زندگی سياسی بکشاند و 
البته سوسيال دمکراسی کم کم تکاليف خود را از ياد برد، . تر کند و فشرده

مبارزه روزانه : تر و در عمل خود را به تکاليف روزمره محدود کرد بيش

                                                           

 چه بايد کرد، لنين -۴٨
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الشه "باری به صورت ... ھا برای اصالحات در سنديکاھا، در پارلمان، تعاونی
 استبداد ١٩٠۵دوره پيش از انقالب «: وم روسيه استنمونه د. درآمد" متعفنی

پارلمان بورژوايی وجود نداشت و . شد تزاری مبارزه سياسی علنی را مانع می
در اين دوره ھر چند . ھای سياسی و حقوق سياسی کارگران ناپايدار بود آزادی

 اما ھنوز نتوانسته بود از دايره مناسبات ،جنبش کارگری رو به اعتال بود
ھای محلی سوسيال  ھا و سازمان رژوايی پا فراتر نھد، ھر چند محفلبو

ھای سوسيال دمکراسی را به  ھا، عقايد و آرمان کوشيدند تا ايده دمکراتيک می
ی کارگر وجود نداشت تا اين  ميان کارگران برند، اما سازمان پيکارجوی طبقه

دايت ايدئولوژيک ھا را ھ آن. ھا را دربرگيرد و متحد کند ھا و سازمان محفل
ی طبقه را متحد کند و مبارزه پرولتاريا را با مبارزه طبقاتی عمومی  کند، ھمه

ھا نه  در چنين شرايطی تاکتيک محوری سوسيال دمکرات. وحدت بخشد
" ی دژ دشمن ی ھمه جانبه دھی محاصره سازمان"بلکه " آمادگی برای حمله"

پذيری الزم برای يک سازمان  دھی است که انعطاف تنھا يک چنين سازمان. بود
درنگ  پيکارجوی سوسيال دمکراتيک يا به عبارت ديگر استعداد ھماھنگی بی

التغيير را تأمين خواھد کرد و توانايی خواھد  ًبا شرايط کامال گوناگون و سريع
داد که از يک سو از جنگ آشکار با دشمنی که از لحاظ نيرو برتری کامل دارد 

 در يک نقطه جمع کرده است، اجتناب شود و از سوی و تمامی قوای خود را
تر از  ای که کم ديگر از ناچاالکی دشمن استفاده شود و در آن جا و در آن لحظه

 بيان مشخص اين تاکتيک محوری ٤٩».حمله شودرود به وی  ھمه انتظار می
ھا که ويژگی   اکونوميست.روزنامه مخفی سياسی سراسر روسيه : ايسکرا بود

 عدم درک تاکتيک محوری است از نقشه لنين روی برتافتند و جنجال بارزشان
ای  ترين وسيله ھا، ھدف ھمواره ھمانا مناسب زيرا برای اکونوميست. کردند

ترين وسيله ممکن را  بايد مناسب. توان گرفت است که ھم اکنون در اختيار می
 زنجير را  ھمه در اختيار گرفت، نه آن حلقه خاص را، که در اختيار گرفتن

رابوچيه دئيلو فرياد . انداز ھژمونی را خواھد گشود ممکن خواھد ساخت و چشم
آورد، برعکس، سازمان حزبی  روزنامه سازمان حزبی را پديد نمی: زد

بستند که برای پرورش  اينان بر اين نکته چشم فرومی. آورد روزنامه را پديد می
. ايسکرا وسيله ديگری نبود به جز ،ھای سياسی نيرومند و استحکام سازمان

شود که سوسيال دمکراسی روسيه از آن  بدين طريق ايسکرا آن حلقه اساسی می
اين . کند دھی جمعی استفاده می به عنوان تاکتيکی جھت ترويج، تبليغ و سازمان

تاکتيک در شرايط استبداد تزاری و در مجموع شرايطی که جنبش با آن 
تواند  شود که به راستی می وب میروبروست تنھا تاکتيک مؤثری محس

ھايی گردد که سوسيال دمکراسی اروپايی به  جايگزين يک سلسله از تاکتيک

                                                           

 چه بايد کرد، لنين -۴٩
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ه روسيه عبرد و لنين اساسا محور قرار دادن اين تاکتيک را ويژگی جام کار می
اما اتخاذ اين تاکتيک از سوی پيشاھنگ . داند در دوران استبداد تزاری می

طول تمام يک دوران مشخص تا رسيدن به ھدف تعيين انقالبی در روسيه در 
شده به عنوان حلقه اساسی در فعاليت پيشاھنگ ھرگز به اين معنا نيست که در 

ھا عمده نباشد و منطبق با آن يک  ھر شرايطی شکلی از اشکال مبارزه توده
بلکه صحبت بر سر اينست که به اتکای تاکتيک . تاکتيک عمده اتخاذ نشود

مثال در حالی که . آورند ھای ديگر کارآيی الزم را به دست می کتيکمحوری، تا
لنين اعتقاد داشت که سوسيال دمکراسی در روسيه بايد تا ھنگامی که آزادی 
سياسی به دست آيد از يک روزنامه انقالبی به عنوان جانشين بسياری از 

شود،  یای به کار گرفته م دھی جنبش توده وسايلی که در اروپا جھت سازمان
دھی را رد  استفاده کند، اما ديگر اشکال فعاليت، ديگر اشکال مبارزه و سازمان

ھا   در ھمين مدت نيز مبارزه توده.ھا نيز تأکيد دارد کند، بلکه بالعکس بر آن نمی
 تظاھرات -، ١٩٠۵ تا - ١٩٠١تنھا در فاصله . گيرد اشکال مختلفی به خود می

، اعتصاب سياسی و )١٩٠٢(دھقانی ھای  ، شورش)١٩٠٢ -  ١٩٠١(سياسی 
و ) ١٩٠۵دسامبر ( و مسلحانه باريگاد، مبارزات )١٩٠۵اکتبر  (باريگادنبرد 

ھا پديدار گشت و سوسيال دمکراسی  غيره به عنوان اشکال عمده مبارزه توده
اما تاکتيک . ھای عمده خود را اتخاذ نمود منطبق با اين اشکال مبارزه تاکتيک

ايجاد يک " وظيفه مبرم ما"لنين در اثر خود . رجا بودمحوری ھم چنان پاب
گويی به تکاليف  ترين وظيفه پاسخ االنتشار را به عنوان مبرم ارگان حزبی منظم

ما معتقديم که «: نويسد کند و می و وظايف سوسيال دمکراسی روس مطرح می
ھا در سراسر دوران بعدی بايد مصروف  تمام فعاليت سوسيال دمکرات

" کاری خرده"بدون يک چنين ارگانی کار محلی . دھی اين امر گردد سازمان
تأسيس حزب اگر نمايندگی راستين اين حزب در يک نشريه . ماند محدود می

آن مبارزه اقتصادی که توسط يک . ماند مشخص نشود، عمدتا حرف پوچی می
تواند تبديل به مبارزه طبقاتی ھمه  ارگان مرکزی متشکل نگردد، نمی

رھبری مبارزه سياسی ھنگامی که تمام حزب پيرامون . ريای روس شودپرولتا
مسايل مربوط به سياست موضع نگيرد و مظاھر گوناگون مبارزه را ھدايت 

شان و  دھی نيروھای انقالبی، منضبط کردن سازمان. ننمايد غير ممکن است
 بدون طرح ھمه اين مسايل در يک ارگان ،بسط تکامل تکنيک انقالبی

کند  اما آن چه را که لنين در اين جا مطرح می» .غير ممکن است.. .مرکزی
ھای مختلف ناديده  ھای ديگر و تاکتيک ھرگز به اين معنا نيست که فعاليت

گوييم، به ھيچ وجه  سخن می... ھنگامی که ما از اين ضرورت«. انگاشته شود
رانی،  مع سخنانديشيم که انواع ديگر فعاليت مثال تبليغات محلی، مجا بدان نمی

تحريم، شکار جاسوسان، تعقيب اين يا آن نماينده بورژوازی و دولت، 
برعکس ما . اعتصابات نمايشی و از اين قبيل را به دست فراموشی بسپاريم
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 بدونولی . دھد  فعاليت حزب را تشکيل میبنيادھا  معتقديم که ھمه اين فعاليت
مبارزه ) تأکيد از لنين(ل  ھمه اشکا،ھا در يک ارگان مجموعه حزب تشکل آن

لنين در ). ماستتأکيد از (» ...دھند انقالبی نه دھم اھميت خود را از دست می
دھی   در خدمت سازمانضرورت تمرکز نيروھا«: نويسد پايان بحث خود می

ی   مشروط به وضعيت ويژه،التوزيع  االنتشار و منظم يک ارگان حزبی منظم
که با وضعيت سوسيال ) ماستيد از تأک (سوسيال دمکراسی روسيه است

.  کھن انقالبی روسيه تفاوت دارداحزابدمکراسی ديگر کشورھای اروپايی و 
کارگران آلمان، فرانسه و غيره دارای وسايل بسيار ديگری به غير از روزنامه 

دھی  ھای خود، وسايل ديگری جھت سازمان جھت انعکاس عمومی فعاليت
ای و شرکت در   و تبليغات انتخاباتی، مجامع تودهفعاليت پارلمانی. جنبش ھستند

ھای  فعاليت آشکار اتحاديه) شھری و روستايی(تأسيسات عمومی محلی 
تا ھنگامی که  -  در کشور ما ،و از اين گونه) ھا سنديکاھا، جمعيت(ای  حرفه

 انقالبی که بدون آن ی ايم بايد يک روزنامه آزادی سياسی را به چنگ نياورده
دھی ھمه جانبه جنبش کارگری ممکن نيست به   سازمانھيچ گونهما در کشور 

 به خدمت ھا ھمه اين و واقعا عنوان جانشين ھمه اين وسايل) تأکيد از لنين(
کند نقش  آن چه که لنين در اين جا مطرح می). تأکيد از لنين(» ...گرفته شود

سيدن به ويژه يک وسيله است که بايستی از سوی پيشاھنگ انقالبی برای ر
 .ھا روبروست به کار گرفته شود اھداف و وظايفی که سوسيال دمکراسی با آن

مشروط به وضعيت ويژه سوسيال "کند که نقش ويژه اين تاکتيک  لنين تأکيد می
زيرا که در کشورھای اروپايی وسايل ديگری به جز " دمکراسی روسيه است

 ،توانند با آن وسايل ھا می روزنامه سراسری وجود دارد که سوسيال دمکرات
ھای  ھا ارگان آن. دھی کنند ھای خود را انجام دھند و جنبش را سازمان فعاليت

کند در اختيار  ھا ياد می ای را که لنين از آن دھی توده گوناگون تبليغ و سازمان
اما در روسيه در شرايط استبداد تزاری و مجموع شرايطی که جنبش با . دارند

ای ھمانند اروپا وجود ندارد و  دھی توده ت تبليغ و سازمان امکانا،آن روبروست
سوسيال دمکراسی از اين وسايل محروم است، چه وسايلی را بايد به کار 

به عنوان جانشين ھمه اين وسايل و واقعا ھمه "کند که  گرفت؟ لنين مطرح می
سوسيال دمکراسی روسيه بايد از يک روزنامه سياسی سراسری تا " ھا اين

ھمه اشکال " استفاده کند و اال بدون آن ،می که آزادی سياسی به دست آيدھنگا
اين ھمان تاکتيکی ..." دھند مبارزه انقالبی نه دھم اھميت خود را از دست می

اکنون . کند ھای ديگر عمل می است که به مثابه ستون فقرات و محور تاکتيک
کتيک محوری، نقش ھا به طور کلی، تاکتيک عمده، تا که درک ما از تاکتيک

ای از  ھا روشن شد الزم است، درک کنونی پاره آن، رابطه استراتژی و تاکتيک
  . ھا و نيز مسئله تاکتيک محوری را در گذشته بررسی کنيم رفقا را از تاکتيک
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 ما بدون آن که درک خود را از مسئله رفقایای از  ھا بود که پاره مدت
بافی  تنھا در طی يکی دو جمله به کلیھا برای ما روشن کرده باشند  تاکتيک

 که تاکتيک ماي  شدهمعتقداگر امروز «کردند  پرداختند و مدام تکرار می می
اگر قبال گفته بوديم که تاکتيک محوری «يا » محوری نادرست بوده است

، و به عوض استدالل در اين مورد و روشن کردن نقطه »نادرست بوده است
پرداختند  بافی و تکرار مسايل روشنی می  کلینظرھای خود تنھا به يک سری

 يک ساله پراتيککه ابدا ربطی به مسئله مورد بحث نداشت، خوشبختانه امروز 
ھای مختلف از جمله پاسخ به مصاحبه رفيق  سازمان پس از قيام و نيز نوشته

اشرف دھقانی تا حدودی به ما امکان داده است که بتوانيم پی به نظر اين دسته 
ای از رفقای ما  توانيم با قاطعيت بگوييم که پاره ما اکنون می. قا ببريماز رف

 تاکتيک عمده و محوری را از يکديگر تميز .ھا ندارند درک درستی از تاکتيک
از  درک درستی .ھا قائل نيستند ای بين استراتژی و تاکتيک دھند، رابطه نمی

ھنگ و توده را يکی  اشکال فعاليت پيشا وھا ندارند مبنای اتخاذ تاکتيک
مندی  ای بدون ارتباط با استراتژی و بدون ھدف ھا را لحظه تاکتيک. ندگير می

ما اکنون به . کنند و در يک کالم به نحوی به تاکتيک پروسه معتقدند اتخاذ می
پاسخ به مصاحبه با رفيق اشرف "در کتاب . بررسی اين مسايل خواھيم پرداخت

اشکال سازمانی و اشکال مبارزاتی را به قول ما «: نوشته شده است" دھقانی
با بلکه آن را محصول تطبيق تئوری انقالبی " کنيم کشف نمی"لنين از پيش خود 

ما ). تأکيد از ماست(» شماريم  کامال عينی آن میاين يا آن وضعيت و بررسی
کنيم و از  تنھا اين پاراگراف را که چکيده نظر نويسنده است در اين جا ذکر می

اساس استدالل نويسنده بر اين . کنيم ھای ديگر خودداری می ردن نقل قولآو
اما بايد . کنيم وضعيت اتخاذ می" آن"يا " اين"مان را با  ھای است که ما تاکتيک

مسئله را شکافت تا به درستی پی برد که مورد نظر نويسنده از اين يا آن 
  وضعيت چيست؟

ارکسيسم ھيچ گاه جنبش را به يک م«: نويسد می" جنگ پارتيزانی"لنين در 
مارکسيسم به اشکال مختلف مبارزه . کند شکل مشخص مبارزه محدود نمی

کند بلکه تنھا اشکال مبارزه  ھا را کشف می معتقد است نه بدين معنا که آن
اند به  طبقاتی را که در حين حرکت جنبش به طور خود به خودی به وجود آمده

ھا آگاھی  سازد و به آن ھا را متشکل می آنکند،  بندی می صورت عام جمع
ھيچ گاه جنبش را "ھا  کند، مارکسيست ھمان گونه که لنين مطرح می» .بخشد می

ھا به اشکال مختلف مبارزه معتقد  آن". کنند به يک شکل مبارزه محدود نمی
ھستند، از آن جا که ھميشه در طی مبارزه طبقاتی اشکال نوينی از مبارزه پديد 

کند، شکلی از مبارزه را تواند يک شکل مبارزه را مطلق  ، کسی نمیآيد می
. غيره ه به موقعيت مشخص رد کند و يا شکل ديگری را تاييد کند وبدون توج

اما تاکتيک . رفيق جزنی نيز در آثار خود مکرر بر اين مسئله تأکيد کرده است
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اين جا را با اين وضعيت يا آن وضعيت توضيح دادن به چه معناست؟ در 
ھا از  ھا، تبعيت تاکتيک معيارھای تعيين تاکتيک، رابطه استراتژی و تاکتيک

نويسنده . ناديده گرفته شده است... استراتژی، حلقه اساسی در فعاليت پيشرو و
ھا را  از آن جھت به لنين نيز متوسل شده است و مسئله اشکال مبارزاتی توده

را مطرح کند و حال آن که "  وضعيتاين يا آن"کند تا به دنبال آن  مطرح می
گير و پايدار  حزب پرولتاريا اگر بخواھد پی«: گويد کند که لنين می درک نمی

» تواند تاکتيک خود را از اين واقعه به آن واقعه تعيين کند پيکار کند، نمی
ای  رسد که نويسنده به جز اھداف آنی و لحظه به نظر می). آموزد انقالب می(

ھا در  کند که اگر ھم کمونيست  او فراموش می.کند زی را درک نمیپرولتاريا چي
ای آن را در نظر  کنند و منافع لحظه جھت اھداف فوری پرولتاريا مبارزه می

دارند، اما اين ھرگز بدان معنا نيست که آينده آن و منافع دراز مدت پرولتاريا 
اين يا آن "آن را در ای که تجلی  ھای لحظه را فراموش کنند و با اتخاذ تاکتيک

ھا را از محتوای  بينيم، دورنگری را فراموش کنند، تاکتيک می" وضعيت
ما قبال گفتيم .  را ناديده انگارندھدف تاريخی پرولتارياشان تھی سازند و  انقالبی

 ھستند، از اھداف استراتژيک تبعيت ھميشه در خدمت استراتژیھا  که تاکتيک
حال اگر . ھا حفظ شود استراتژی و تاکتيککنند و بايد ھميشه وحدت  می

ھا در خدمت استراتژی نباشند، از اھداف استراتژيک تبعيت نکنند و  تاکتيک
ھا حفظ نشود، آن وقت اساسا تاکتيک نيز از  وحدت استراتژی و تاکتيک

بدين لحاظ ھم آن عده که بين استراتژی و . محتوای انقالبی خود تھی خواھد شد
" اين يا آن وضعيت"نه پيوندی قايل نيستند و تنھا به دنبال ھا ھيچ گو تاکتيک

شوند، نه درکی  ھا تمايز قايل نمی ھستند و نيز آنان که بين استراتژی و تاکتيک
توانند مبارزه طبقاتی را رھبری  ھای مبارزه طبقاتی دارند، و نه می از تاکتيک

  .کنند و به پيروزی رسانند

ھای ما چيست؟  ينست که مبنای اتخاذ تاکتيکشود ا مسئله ديگری که مطرح می
کند؟ لنين ھنگام بررسی  که نويسنده تنھا اين يا آن وضعيت را مطرح می

: نويسد ھا و مبارزه طبقاتی می نظريات مارکس در مبحث مربوط به تاکتيک
تنھا در نظر گرفتن عينی مجموعه مناسبات بين مطلقا ھمه طبقات در يک «

ه در نظر گرفتن رابطه بين آن جامعه و جوامع ديگر جامعه معين و در نتيج
ھای درست يک طبقه پيشرفته  تواند به عنوان اساسی برای اتخاذ تاکتيک می

در عين حال تمام طبقات و تمام کشورھا را نه ايستا بلکه پويا يعنی نه در . باشد
که قوانين آن از طريق شرايط اقتصادی (حرکتی بلکه در حرکت  حالت بی

حرکت را ھم به نوبه . بايد در نظر گرفت) شوند ی ھر طبقه تعيين میوجود
خود نه فقط از نقطه نظر گذشته بلکه ھم چنين آينده و نه به معنای عاميانه آن 

بينند بلکه به طور  کنند، که فقط تغييرات آرام را می درک می" گرايان تحول"که 
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مبنای اتخاذ  د در آثار خو و رفيق جزنی نيز٥٠»...ديالکتيکی بايد در نظر گرفت
ايی که امروز سازمان ھ اما تاکتيک. ھا را به روشنی توضيح داده است تاکتيک

کند تابع ھيچ مبنای خاصی نيستند و بر اساس جريان حوادث اتخاذ  اتخاذ می
جھت نيست که امروز در حرکات سازمان نه تنھا وحدتی  بنابراين بی. شوند می

ھا در خدمت ھدف   وجود ندارد و اساسا تاکتيکھا بين استراتژی و تاکتيک
شوند که مختص دوران رکود  ھايی متوسل می معينی نيستند بلکه به تاکتيک

کنند که ما اکنون روزھايی را از  سياسی جنبش است و حال آن که فراموش می
اين برداشت . است" تجسم بيست سال"گذرانيم که به قول مارکس  سر می

در لحظه "ای که  يک و سر فرود آوردن در مقابل مبارزهاکونوميستی از تاکت
گونه تاکتيک محوری و فراموش کردن ھر گونه رد ھر، "فعلی جريان دارد

ھمان «دورنگری سرانجام به اپورتونيسمی منجر خواھد شد که به قول لنين 
کرانی است که به طور غير فعال خود را با جريان خود به  اپورتونيسم بی

ای از رفقای سازمان با گذشته و  برخورد پاره» .سازد  میخودی ھماھنگ
 نتيجه ،تاکتيک مسلحانه از آن جا که فاقد ھر گونه پايه و اساس علمی است

حتمی آن افتادن به دامان اين يا آن وضعيتی است که تنھا مورد تاييد حزب 
ا گيرد و عدم درک تاکتيک محوری از سوی اين رفق اپورتونيستی توده قرار می

ھای روسی بين اين دو مسئله که  ھا ھمانند اکونوميست ناشی از اين است که آن
 از پيش تنظيم شده  ما ھيچ گاه خود را به شکلی از اشکال مبارزه و يا شيوه

بنديم و اين که در شرايط  کنيم يعنی دست خود را نمی مبارزه سياسی محدود نمی
وظايف مشخص يک  در طی يک مرحله معين به منظور انجام ،مشخص

اين . بينند دھيم، تناقضی می تاکتيک را اساس و محور فعاليت خود قرار می
ھای روسی بدان گرفتار بودند و از اين  ای است که اکونوميست ھمان مسئله

: ھا چنين پاسخ داد به آن" چه بايد کرد"لنين در . گرفتند جھت به لنين ايراد می
بوچيه دئيلو بين دو اصل زيرين تضاد ما مثال اين موضوع مضحک را که را«

  ».دھيم بيند مورد تحليل قرار نمی اساسی می

بندد و فعاليت خويش را به  سوسيال دمکراسی دست خود را نمی«: اصل اول
 سوسيال - سازد  يک نقشه يا شيوه از پيش تنظيم شده مبارزه سياسی محدود نمی

به شرطی که اين وسايل با پذيرد، فقط  دمکراسی ھر گونه وسايل مبارزه را می
  »...نيروھای موجوده حزب متناسب باشد الخ

در صورت فقدان سازمان محکمی که در مبارزه سياسی و در «: اصل دوم
باشد راجع به نقشه منظم شده ھر گونه شرايط و در ھر دوره پخته و آبديده 

ت که فعاليتی که با اصول متين و روشن و بدون انحراف عملی شده و تنھا آنس

                                                           

 .٧۵ کليات، صفحه ٢١لنين، جلد  -۵٠
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 ٥١».تواند در ميان باشد  ھم نمی حتا سخنی،شايستگی داشتن نام تاکتيک را دارد
بينند که لنين از يک سو  ھا بين اين دو اصل از آن جھت تناقض می اکونوميست

بندد، و فعاليت خود را به  معتقد است که سوسيال دمکراسی دست خود را نمی
سازد و از سوی  ياسی محدود نمیيک نقشه يا شيوه از پيش تنظيم شده مبارزه س

ھای روسی از  درک محدود اکونوميست. کند  نقشه را مطرح می- ديگر تاکتيک 
شد که  ای از رفقای ما باعث می تاکتيک و اشکال مبارزه نيز ھمانند درک پاره

 شناسايی کليه وسايل یيک«ھا دو موضوع را مخلوط کنند که به قول لنين  آن
ی شان و ديگر بودن ح و متناسبھا به شرط صال  و شيوهھا مبارزه و کليه نقشه

 چنان چه بخواھيم از تاکتيک سخن گفته در لحظه سياسی فعلی که خواستاين 
معنايش اينست که مثال اين . باشيم بايد از نقشه بدون انحرافی پيروی نمايی

ھای معالجه را قبول دارد با اين خواست که  موضوع را که طب کليه سيستم
 -ين پيروی کرد ويد در موقع معالجه مرض معين بايد از يک سيستم معگ می

ای از رفقای ما با اين مسئله   بنابراين ھنگامی که پاره٥٢».ئيممخلوط نما
کنند که در شرايط خاص به منظور موجوديت و گسترش يک  برخورد می

تکاليفی ھا و به طور کلی انجام  کاری و تداوم مستمر فعاليت سازمان و نيز ادامه
که جنبش در برابر پيشرو قرار داده است بايد از نقشه معين پيروی کرد و در 

ھای تعيين شده  ھر مرحله يک تاکتيک محوری داشت تا اين که بتوانيم به ھدف
شود که ما با پذيرش اين نقشه و اين تاکتيک دست  دست يابيم، فريادشان بلند می

شود، و يا اين که اين بدان  ا سلب میبنديم، انعطاف تاکتيکی از م خود را می
توانند اين مسئله  ھا نمی آن. معناست که اين تاکتيک را عمده يا مطلق کرده باشيم

يک ، را درک کنند که چرا پيشرو حق دارد با توجه به مجموعه شرايط 
تاکتيک را برای يک مرحله تعيين شده اتخاذ کند و در ھمان حال اشکال مختلف 

 را بپذيرد و تاکتيک عمده خود را بر اساس شکل عمده مبارزه مبارزه طبقاتی
ای سودمند است که  آن مبارزه«زيرا که از نظر اين رفقا . ھا اتخاذ کند توده

ه در لحظه کنونی ای ھم که ممکن است ھمان است ک ممکن است، مبارزه
 در آن ،اين مبارزه و اين تکليف" اين وضعيت" در ٥٣».جريان دارد

ھای  پس چه جای تعجب است که رفرميست. ن مبارزه و آن تکليفآ" وضعيت"
تاکتيکی را " انعطاف"ای بسيار از اين نحوه برخورد رفقا که اين ھمه  توده
 از اين گرايش نوين استقبال ٢ی شماره "دنيا"اند و در   خوشحال شده،پذيرند می

تقاد به انقالب اند که آخرين دگم خود، يعنی اع اند و حتا از رفقا خواسته کرده

                                                           

 لنين، چه بايد کرد؟ -۵١

 لنين، چه بايد کرد؟ -۵٢

 لنين، چه بايد کرد؟ -۵٣
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دار در ھم شکنند و  تناقض" اين يا آن وضعيت"قھرآميز را که به ھر حال با 
  .ھا بپيوندند يک سره به صف آن

ھا بنا بر ديناميک درونی  به ھر حال از آن جا که اشکال مبارزه را توده
 ھا گزينند، بنابراين به اعتقاد اين رفقا تاکتيک شان برمی مبارزه، تجربه و آگاھی

اين يا آن "در " اين يا آن وضعيت"در . اند ھا برگزيده اند که توده ھم ھمان چيزی
ھا روان شد و از تاکتيک محوری ھم سخنی نبايد  بايد به دنبال توده" منطقه
 بدون استراتژی، بدون نقشه، بدون پيوند زدن تکاليف فرعی و اصلی، .گفت

 -نجام نفی تاکتيک محوری خاص و عام، بدون پيوند زدن اشکال مبارزه و سرا
ای است که اکنون  ترين وسيله اين است اصوليت رفقای ما، ھدف ھمانا مناسب

 که در لحظه کنونی  استای توان در اختيار گرفت و تاکتيک ھمان مبارزه می
اين ". با ذات مارکسيسم در تضاد است"تاکتيک محوری نيز . در جريان است

کوشد تاکتيک محوری را انکار  ھمواره میپرنسيب که  گرايی بی است التقاط
 چشم پوشد، ھژمونی را ناديده انگارد، گرايش تاريخی مبارزه طبقاتیکند، از 

زانو زند و " آن وضعيت" در برابر ،سر فرود آورد" اين وضعيت"در برابر 
جبھه سايد، آن منطقه را ببيند، اما جامعه را نبيند، جزء را ببيند و کل را از ياد 

ای تا  سياست رويزيونيستی عبارتست از تعيين روش خود از واقعه «.ببرد
واقعه ديگر، انطباق خود با حوادث روز و با تغييرات وارده در جزئيات 

کليه رژيم "سياسی، فراموش کردن منافع اساسی پرولتاريا و خصايص اصلی 
 ر مقابلداری، فدا کردن اين منافع د و کليه تکامل تاريخی سرمايه" داری سرمايه

  ٥٤»...منافع آنی واقعی يا فرضی

ھا  ، تاکتيکگذرد و بر آن اساس  بر سازمان میاين است آن چه که امروز
روشن است که با تغيير شرايط عمومی مبارزه ، برخی از . شوند اتخاذ می

مبارزه نيز کھنه، غير ضرور و يا حتا مضر خواھد شد و اشکال نوينی اشکال 
 ولی اين ھرگز بدان معنی نيست که عنصر آگاه طبقه يا .شود ھا می جايگزين آن

رو مفلوک و مطيع بی چون و  سازمان پيشاھنگ پرولتاريا تابع کور و دنباله
عنصر آگاه برای تشخيص تغيير در اوضاع . باشد" وضعيت"چرای اين يا آن 

وضعيت را مجرد و بين زمين و آسمان . کند به نوک دماغ خويش نگاه نمی
ای از زنجيريست محصور و  وضعيت نوين حلقه. دھد عه قرار نمیمورد مطال

مرتبط بين حلقه ديروز و حلقه فردا، مشکل اساسی در اين جاست که برخی از 
بينند بلکه جمع رياضی اتفاقات و  رفقای ما انقالب را يک پروسه مرکب نمی

 و بين اند دانند که گويا به دنبال ھم رديف شده ھايی می"وضعيت"رويدادھا و 
از . بينند صرفا تصادفی ای می بينند و يا رابطه ای نمی ھا ھم يا اصال رابطه آن

شان را بدون استراتژی و بدون  ھای داد که تاکتيک" حق"اين رو بايد به آنان 

                                                           

 .مارکسيسم و رويزيونيسم، لنين -۵۴
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تاکتيک محوری از اين واقعه تا آن واقعه و از اين به اصطالح خودشان 
واقع لنگ لنگان به دنبال انتخاب کنند و در " وضعيت"تا آن " وضعيت"

 و نيز .بی آن که خود نقشی در اين رويدادھا داشته باشند. حوادث کشانده شوند
توانند بپذيرند که در ھر وضعيت مشخصی از  ھا نمی روشن است که چرا آن

ھای در خدمت  ماند و تاکتيک پروسه انقالب در عين حال که استراتژی ثابت می
 يک ھموارهھا  ليکن در ميان انبوه اين تاکتيک ھستند،  آن متغير و متنوع

کنند که  ھا درک نمی زيرا که آن. شود کند و عمده می تاکتيک برجستگی پيدا می
شوند،  ھا به طور مجزا و منفرد و منفک از يکديگر اتخاذ و پياده نمی تاکتيک

بلکه در ارگانيسمی واحد، در جھتی واحد و مکمل و مرتبط با يکديگرند و آن 
ھای  ھای زنجير واحد تاکتيک دھنده ساير حلقه  لقه ارتباط دھنده، آن حلقه سمتح

اين . شود يک وضعيت مشخص، تاکتيک اساسی يا تاکتيک محوری ناميده می
توانند منکر اين بديھيات شوند، مگر اين که بگويند در گذشته و در آن  رفقا نمی

 غلط بوده و تاکتيک اوضاع انتخاب فالن تاکتيک به مثابه تاکتيک محوری
پذيرند که  گوييم پس می آن وقت می. بوده است بايستی چنين می محوری می

 لنينيسم و از -ايست منطبق با مارکسيسم  نظريه قبول تاکتيک محوری نظريه
اين پس اين شماييد که بايد پاسخ دھيد در شرايط ديروز تاکتيک محوری صحيح 

چه که امروز با آن روبرو ھستيم، فقدان بود؟ به ھر حال آن  بايستی می چه می
ھای صحيح است و بر  استراتژی، فقدان تاکتيکی محوری، و فقدان تاکتيک

 از خط امام، پشتيبانی از پيام  ھمين اساس، پشتيبانی از بازرگان، پشتيبانی
 ١٨٠ھای مداوم  ، چرخش"بورژوازی دريغ از خرده حمايت بی"، مبينانه اما واقع

اين "ھا بنا بر  گيرد، اما ھمه اين  و سردرگمی صورت میای، گيجی درجه
اين رفقا در پاسخ به تناقضات . شوند توجيه می" آن وضعيت"يا " وضعيت

دھند که خرده بورژوازی دارای  ھای اخير سازمان پاسخ می کننده سياست گيج
ای در برابرشان  نوسان است، موضع دو گانه دارد، و ما ھم بايد موضع دو گانه

ھای اخير سازمان ضد و نقيض  اشته باشيم و به ھمين علت است که سياستد
 که به جای حرکت از  بورژوايی خودتان است نه رفقا اين نوسان خرده. است

  .ايد کرده" اين وضعيت، آن وضعيت" پرولتاريا خود را تابع منافع اساسی
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   تبليغ مسلحانه، به مثابه تاکتيک محوری-۴

کند که اين جنبش از  ريخ جنبش نوين کمونيستی ايران آشکار مینگاھی به تا
ھای معينی برای  اش، در پروسه رشد و تکامل خود، نقشه يابی ھمان آغاز شکل

، مسعود احمدزاده از "راه قھرآميز"صفايی فراھانی از . فعاليت برگزيده است
يت جنبش چون اساس و پايه فعال" تبليغ مسلحانه"و جزنی از " عمل مسلحانه"

 مسلحانه تاکتيکما پيش از اين درباره ضرورت کاربرد . اند نوين نام برده
ھای عينی کاربرد آن مبتنی بر خصلت  صحبت کرديم و ديديم که اوال زمينه

 ،ھا افزون توده ھا، قھر ضد انقالبی رژيم، نارضايتی دم قھرآميز مبارزات توده
  .بود... علنی مبارزه وھای قانونی و  ھا و شيوه بسته شدن تمام راه

ھای مبارزاتی و سازمانی  ثانيا، ثابت شده بود که ھيچ يک از اشکال و شيوه
 ٢٠نزديک به . تسگو و متناسب با وضعيت مشخص جنبش ني گذشته جواب

 به جز افزودن بر بالتکليفی، سردرگمی و ،ھا سال آزمودن تمام اين شيوه
در امر ايجاد يک سازمان سياسی نه . کاری حاصلی به بار نياورده بود خرده

دھی کار تبليغی گسترده توفيقی به دست آمده بود و نه  گسترده و سازمان
عملی حاکم بر جنبش و  بی. کاری در جنبش تأمين شده بود پايداری و ادامه
زدگی و از  کاری شرايطی را پيش آورده بود که منجر به زنگ بالتکليفی و ندانم
مجموعه اين عوامل کافی بود تا ضرورت . شد حافل میھا و م ھم پاشيدگی گروه

دھی در دستور قرار گيرد تا اشکال و  دگرگونی اشکال مبارزه و سازمان
تمامی . ھای نوينی که منطبق با وضعيت مشخص موجود باشند، پديد آيند شيوه

داد که ھيچ تاکتيک ديگری  تجارب موجود با توجه به شرايط حاکم نشان می
تواند از کارآيی الزم برخودار  گيری تاکتيک تبليغ مسلحانه نمیبدون به کار

توانست جز با   اين دگرگونی نمی،بنابراين. باشد و پايداری جنبش را تأمين کند
اگر ما ندانيم تاکتيک محوری کدام «. انجام شود" حلقه اصلی"به دست گرفتن 

ای خواھيم  کاری دچار شده، ھر روز دست به حرکت تازه است عمال به خرده
وظايف . ھای دائمی خواھيم بود در اين صورت ما در معرض نوسان... زد

مبرم خود را از وظايف فرعی جدا نخواھيم کرد، سرانجام به ورطه ترديد، 
 بدين لحاظ تبليغ مسلحانه به ٥٥».اپورتونيسم سقوط خواھيم کردسردرگمی و 

 فرعی و امری اتفاقی توانست به عنوان تاکتيکی نمی" حلقه خاص"ی آن  مثابه
ش را ا ھا تداوم آن تاثيری را داشته باشد و آن نقشی را ايفا کند که ضرورت

از ھمين روست که ما شاھد بوديم استفاده از اين تاکتيک به . طلب کرده بود
ھا نتوانست  ھا و گروه عنوان تاکتيکی فرعی و صرفا تدافعی از سوی سازمان

 جھت اھداف آن کسب کند، که پس از ھمان نقشی را در سطح جنبش و در
  .رستاخيز سياھکل پيدا کرد

                                                           

 .ای سياسی و کار تودهجزنی، مشی  -۵۵
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ھای مبارزاتی  سخن کوتاه، نياز به آن چنان اشکال سازمانی و آن چنان شيوه
بود که منطبق با شرايط موجود از عھده وظايفی که جنبش با آن روبرو بود، 

ھای  ھدف تا تحقق اين وظايف و  آنکهپذير نبود مگر برآيد، و اين امر امکان
اين ھمان حلقه خاص . ای، تاکتيک تبليغ مسلحانه نقش محوری ايفا کند مرحله

بود که الزم بود پيشرو در يک دوره مشخص فعاليت خود محکم به آن بچسبد تا 
در . ھای ديگر گذر کند تمامی زنجير را در اختيار داشته باشد و بتواند به حلقه

توانست  گرفت، می  را در دست میآن شرايط ھر آن که کس که اين حلقه خاص
 يک بار ديگر الزم است تذکر .ھای ديگر را نيز در اختيار داشته باشد حلقه

تاکتيک محوری تاکتيکی . تسدھيم که تاکتيک محوری ھمان تاکتيک عمده ني
ای و وحدت اشکال گوناگون  است که از طريق آن وحدت پيشرو و جنبش توده

اين تاکتيک که در طول يک . يک ميسر استسير به ھدف استراتژ مبارزه و
شود دارای اين خصوصيت است که بدون آن وحدت   اتخاذ میدوره مشخص

بدين لحاظ عليرغم . ھا ناممکن است ھا و پيوند بين استراتژی و تاکتيک تاکتيک
ھای  شود، از آن جا که ضرورت اين که در طی يک مرحله به کار گرفته می

را ايجاب کرده است نه تنھا انعطاف تاکتيکی را از عينی و مشخص کاربرد آن 
کننده کارآيی،  بندد، بلکه خود تامين کند و دست او را نمی پيشرو سلب نمی

  .ھاست وحدت و تکامل تاکتيک

دريافت مفھوم تاکتيک محوری از سوی پيشگامان جنبش نوين کمونيستی 
ن در عمل، گامی بست آ ای معين و کار  آن در دورهخود ويژگیايران، شناخت 

ش تبليغ مسلحانه به مثابه تاکتيک برای پی بردن به نق. گ به پيش بودبزر
 بازگرديم و شرايط حاکم بر جنبش و ۵٠ھای قبل از  محوری الزم است به سال

  :ھا قرار داشت، بررسی کنيم نيز وظايفی را که تاکتيک محوری در خدمت آن

در اين . ر جنبش حاکم بود، پراکندگی و سردرگمی ب۵٠ھای پيش از  سال
 اين محافل که فاقد ھر گونه .شد شرايط محافلی چند از روشنفکران تشکيل می

ھای مردم و با يکديگر سخت  ھا با توده پشتوانه تجربياتی بودند و روابط آن
 به رد و بدل کردن و  محدودمحدود بود، پس از مدتی کار محفلی که تنھا

 بدون ھر گونه برنامه و ھدف مشخص به فکر شد، مطالعه آثار مارکسيستی می
اما با توجه به مجموعه شرايط حاکم بر جامعه از . افتادند ھا می ارتباط با توده

ای و نيز در شرايط وجود يک  ھای وسيع خودانگيخته توده جمله در غياب جنبش
که به اتکای يک شبکه پليسی و جاسوسی گسترده (ديکتاتوری افسار گسيخته 

ھای سياسی را از درون جامعه  ترين سازمان ترين و با تجربه گحتا بزر
از ھمان آغاز که اين محافل به فکر بيرون آمدن از روابط ) جاروب کرده بود

افتادند، پيش از آن که با کارگران و توده مردم ارتباط  محفلی روشنفکری می
يط استبداد حال اگر در روسيه، در شرا. افتادند برقرار کنند به دام پليس می

توانستند تا به آن جا رشد کنند که  تزاری الاقل شرايطی حاکم بود که محافل می
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بدون ھيچ گونه نقشه مرتب فعاليت برای يک مدت نسبتا طوالنی «به قول لنين 
 در ايران در شرايط ٥٦»نموده و به کار اقدام نمايند با کارگران رابطه برقرار -

وجه به مجموعه شرايط حاکم بر جنبش ديکتاتوری تروريستی و نيز با ت
ای، ما اساسا شاھد آن نيستيم که محافل بتوانند تا آن حد رشد کنند که حتا  توده

در مدتی نسبتا طوالنی که به ھيچ وجه صحبتی از " بدون نقشه مرتب فعاليت"
توان به ميان آورد بلکه در مدتی نسبتا کوتاه با کارگران ارتباط برقرار  آن نمی

گذشت که تمام فعاليت محافل که اغلب دانشجو  از اين رو چيزی نمی. دنماين
ھای صنفی، يا سياسی شناخته شده  بودند و در محيط دانشگاه از طريق فعاليت

 که ندشد اگر در اين ميان عناصر و محافلی پيدا می. شدند بودند، دستگير می
شد که پس از  یھای کار محفلی باعث م شناخت، گشادبازی ھا را نمی پليس آن

توان  حتا می. ای که وجود داشت به دام افتند مدتی کوتاه در شبکه پليسی گسترده
ھای متعددی را مثال آورد که پليس برای شناسايی و به دام  محافل و گروه

ھا را تشکيل داده بود و يا محافلی که  ًانداختن نيروھای انقالبی، خود رأسا آن
از اين رو . ر و بم و کم و کيف کارشان آگاه بودپليس با نفوذ خود از تمام زي

خود زير نظر پليس " فعاليت"اعضای اين محافل در تمام مدت به اصطالح 
ھای محافل روشنفکری  خواستند پا را از محدوه کردند و ھمين که می عمل می

ھا را  ھای انقالبی روی آورند، پليس تمامی آن فراتر بگذارند و به فعاليت
توان يافت  اغراق نيست اگر بگوييم که يک محفل استثنايی نمی. کرد دستگير می

ھا در امان بوده باشد و  ھا و سرنوشت آن ھای حاکم بر محفل که از ويژگی
ھا و  پس در چنين شرايطی فعاليت گروه. خود ادامه دھدبه رشد توانسته باشد 

کاری بود، و  امهتجربه و صرفا روشنفکری غالبا ناپايدار و فاقد اد ھای بی محفل
. کاری محفلی چيزی نبود شد، به جز خرده اگر به اصطالح کاری نيز انجام می

ھای نوين  ھا و محافلی پيدا شدند که در پی يافتن راه در چنين شرايطی گروه
رفيق احمدزاده شرايط عمومی حاکم بر جنبش کمونيستی را در آن . بودند

ه نيروھا، رشد خود به خودی آن، و تجمع ساد: "کند بندی می مرحله چنين جمع
تشکل، رشدی آگاھانه، و  مبايستی به تجمعی ، که می"ھا جدا ماندنش از توده

اما چگونه با توجه به مجموعه شرايط . ھا منجر گردد پيوند ارگانيک با توده
ترين  حاکم بر جنبش و با توجه به رژيم ديکتاتوری حاکم بر ايران که ابتدايی

ای سياسی مردم را سلب کرده بود، ھر گونه فعاليت سياسی و ھ حقوق و آزادی
ھای صنفی و سنديکايی را يا  ھای سياسی را ممنوع کرده و حتا سازمان سازمان

به کلی منحل و يا شديدا محدود کرده و تحت نظارت پليسی خود قرار داده بود، 
ی تازه و ھا شرايط نوين مستلزم طرح نقشه. بايستی اين پروسه از پيش رود می

. آن اشکال سازمانی و مبارزاتی بود که منطبق با وضعيت مشخص جنبش باشد

                                                           

 لنين، چه بايد کرد؟ -۵۶
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آوری  ھدف از اين تجمع نه جمع«کرد که  ھنگامی که رفيق احمدزاده مطرح می
دا کردن راه نوين مبارزه  بلکه تعميق در شرايط و پي،نيرو و تعرض دوباره

رد که نقايص و موانع ک ای را مطرح می ھای تازه  دقيقا طرح نقشه٥٧»بود
  .بست موجود موجود را برطرف کند و راھی باشد برای خروج از بن

در آن شرايط به آن اشکال سازمانی نياز بود که بتواند وظايفی را انجام دھد 
ش را نداشتند، تمامی عناصر آگاه و ا تجربه يارای انجام که محافل پراکنده و بی

ل يک محور مشخص جمع کند و بالفعل را در يک سازمان منضبط و حو
. ای ميسر گردد مند سياسی و ارتباط توده ھای ھدف سازمان دھد، تا فعاليت

ھای  بايستی از ضعف طبيعی است که يک چنين سازمانی قبل از ھر چيز می
بازی محفلی پايان بخشد،  کاری و گشاده  به خرده.محافل رھايی يافته باشد

ھای پليس  ند، در برابر تجربيات و روشھا و محافل را در خود جذب ک گروه
  وھای نوين مبارزه با پليس را بداند تاب مقاومت و ايستادگی داشته باشد، شيوه

ھای  ترين بخش ترين و بالفعل در وھله اول آگاه. ھای خود بيافزايد مدام بر تجربه
ر گير ھدايت کند تا بتواند فعاليت وسيعی را د ای پی جامعه را به سوی مبارزه

بايستی از آن گروه  اين سازمان می. ھا و طبقه کارگر آغاز نمايد ميان توده
 لنينيست تشکيل شده باشد که نمونه صداقت، شھامت و -انقالبيون مارکسيست 
ھا باشند، تا ھر گونه يأس و سرخوردگی از مبارزه، ھر  ايمان انقالبی به توده

ه رژيم نيز ھر روزه با ھا را نسبت به پيشاھنگ ک اعتمادی توده گونه بی
ھای مطبوعاتی عناصر خودفروخته بدان  بازی شب نمايشات مسخره و خيمه

طبيعی است که اين سازمان از ھمان آغاز . زد، از ميان ببرد دامن می
 ، بدين لحاظ در مراحل اوليه.ھا داشته باشد ای با توده انست ارتباط گستردهوت نمی

 بدون يک چنين ،با اين ھمه.  قرار داشتترين سطح خود اين ارتباط در نازل
ماند و انجام  ھای گذشته باقی می ھا اساسا به ھمان شيوه ی فعاليت سازمانی ادامه

 اما مسئله مھم اينست که يک چنين سازمانی با طرح .بود تکاليف ناممکن می
ھا امکان داشت که  ا اتخاذ کدام تاکتيکبھايی ممکن بود و از چه راه و  چه نقشه

ما . ويژه موجود تأمين گردد وجوديت، بقا و تداوم اين سازمان در شرايط خودم
قبال درباره ضرورت تاکتيک تبليغ مسلحانه و شرايطی که اتخاذ اين تاکتيک را 

کنيم که کاربرد اين تاکتيک،  اکنون اضافه می. ضرور ساخته بود صحبت کرديم
يط ديکتاتوری تروريستی، کاری اين سازمان را در شرا ، بقا و ادامهتموجودي

 ،ھای سياسی و پيگردھای مدام پليسی ھای فاشيستی به سازمان در دوران يورش
ھا و  ای، وحدت تاکتيک ھای وحدت پيشرو و جنبش توده کرد، زمينه تأمين می

 بودن  اين است دليل محوری.ساخت  ميسر میسير به ھدف استراتژيک را
  .فعاليت سازمانتاکتيک تبليغ مسلحانه در مرحله اول 

                                                           

 .٢١مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتيک، ص  -۵٧
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 منطبق با موقعيت مشخص پديد آيد، تا با ،حال اگر الزم بود که يک سازمان
رھايی از موانع و مشکالت موجود در جنبش کمونيستی در جھت پيوند ھمه 

 اين تثبيتتوانست   طبقه کارگر تالش کند و تاکتيک تبليغ مسلحانه میاجانبه ب
ای بود که ما تنھا با در دست داشتن  سازمان پيشاھنگ را تضمين کند و آن حلقه

 پس اساسا صحبت از ،ای خود را انجام دھيم توانستيم وظايف مرحله آن می
توانست مطرح باشد که اين  ھا زمانی می ھای ديگر و تغيير تاکتيک تاکتيک

واال بدون يک  چنين سازمانی که اھداف . سازمان موجوديت يافته باشد
ر داده باشد، بدون يک نقشه منظم و بدون اين مشخصی را در برابر خود قرا

ھا و سير به ھدف استراتژيک حرف   صحبت از وحدت تاکتيک،حلقه اصلی
تنھا از اين روست که ما اعتقاد داريم تاکتيک تبليغ مسلحانه نه . ربطی است بی

کم بر جنبش ضروری بود بلکه تا مرحله تثبيت با توجه به مجموعه شرايط حا
ای بود که بدون  يعنی آن حلقه. شد گ، محوری نيز محسوب میسازمان پيشاھن

مانديم و اگر تداوم اين تاکتيک  در دست داشتن آن از انجام وظايف خود بازمی
ھای ما ناممکن  شد، اگر نگوييم ادامه فعاليت در طول مرحله نخست قطع می

ن تاکتيک و کارآيی اي. آورد ترين نتيجه ممکن را به بار می بود، بايد بگوييم کم
. نقش محوری آن در طی مرحله اول فعاليت سازمان به خوبی به اثبات رسيد

شاھد بوديم که چگونه با به کارگيری اين تاکتيک بسيج نيروھای آگاه انقالبی در 
حول اين محور ممکن شد، تجمع سازمان يافته نيروھا آغاز گرديد، بقا و 

 بی عملی حاکم ، آن تامين شدھای گسترش يک سازمان سياسی و تداوم فعاليت
 آثار بدبينی نسبت به پيشاھنگ تا حدودی از ميان ،بر جنبش رخت بربست

 لنينيسم -رفت، خط و مرز صريح و مشخصی بين رفرميسم و مارکسيسم 
ای و سراسری تبليغ مسلحانه شرايط مناسبی در  انقالبی ترسيم شد، و برد توده

شکيالتی در ميان مردم و افشای ھر ت -سطح جامعه برای گسترش کار سياسی 
ای فراھم  ھای وحدت پيشرو و جنبش توده تر رژيم و در نتيجه زمينه چه بيش

 در سرمقاله نبرد ۵٣از ھمين روست که سازمان در فروردين ماه سال . دگردي
در اين سرمقاله نوشته شده . دارد  پايان اين مرحله را اعالم می٢خلق شماره 

ی پايان مرحله اول جنبش، مرحله جلب حمايت   خود نشانهاين امر... «: است
باشد و اين امر يک  ترين عناصر و تثبيت سازمان پيشاھنگ در جامعه می آگاه

اما اکنون که مرحله » باشد پيروزی نسبی در روند مبارزات طوالنی خلق می
م اول به پايان رسيده بود و تاکتيک محوری تا حدود زيادی وظايف خود را انجا

بايستی صرف شود و تاکتيک محوری  ترين انرژی ما در کجا می داده بود، بيش
در " اعدام انقالبی عباس شھرياری"ما در مرحله جديد چه بود؟ در کتاب 

رابطه با مرحله دوم وظايف سازمان گفته شده است که بايد بيش از پيش آگاھی 
يم و برنامه انقالب ھای کارگر ببر  دمکراتيک را به درون توده وسوسياليستی

  )٣٢ص . (بخش را برای تمام نيروھای خلق توضيح دھيم رھايی
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بنابراين از يک سو بردن آگاھی سوسياليستی و دمکراتيک به درون طبقه 
بخش برای تمامی نيروھای خلق  کارگر و از سوی ديگر برنامه انقالب رھايی

ی  گيرجھتروشن است که آن چه در اين جا مطرح است بيان . مطرح است
در اين جا صحبت .  لنينيست است-صريح و روشن يک سازمان مارکسيست 

ھا، بردن آگاھی سوسياليستی  تر با توده از تالش در جھت پيوند ھر چه گسترده
ھاست، و نه اين که يک گروه  به درون طبقه کارگر، آگاه کردن و بسيج آن

 را داشته باشد و کوچک، يک سازمان محدود از عناصر آگاه قصد قبضه قدرت
پس آن چه را که در مرحله اول در سطحی . يا بخواھد به جای مردم انقالب کند

تر  گرفت، اکنون بايد با وسايلی ديگر و در سطح گسترده محدودتر صورت می
اما به اعتقاد ما سازمان در مرحله دوم فعاليت خود عليرغم درک . انجام دھد

وند ھمه جانبه، پيوند مادی، مستقيم، ارگانيک ی نوين، عليرغم تأکيد بر پي مرحله
ھا که نمود  ھای مردم و نيز آگاه کردن آن و پايدار با طبقه کارگر و توده

بينيم، از درک تاکتيک  ھا می محسوس آن را در فرستادن کادرھا به کارخانه
اش اين بود که تاکتيک محوری  محوری مرحله جديد عاجز ماند و اشتباه اساسی

مرحله نوين مستلزم وسايل و . خست را به مرحله دوم نيز بسط دادمرحله ن
ھای نوين مبارزاتی و سازمانی بود که بتواند وظيفه تبليغ، ترويج و  شيوه

بايستی با توجه به مرحله جديد و  می. ھا را انجام دھد دھی گسترده توده سازمان
. ا ممکن سازدوظايف نوين آن حلقه خاص برگزيده شود که انجام اين وظايف ر

بايستی به کلی کنار  ما بدون اين که معتقد باشيم که در مرحله دوم سالح می
گذاشته شود و يا کاربرد اين تاکتيک را مطلقا منکر شويم، بر اين اعتقاديم که 

. ای اشتباه بوده است محور دانستن اين تاکتيک در مرحله فعاليت وسيع توده
 ما در .آورد  سر راه وظايف نوين پديد میھای وسيعی را بر زيرا که محدوديت

 تنھا در اين جا .تر اين مسئله خواھيم پرداخت فصل ديگر به بررسی بيش
بايستی بيش از ھر گروه و سازمان ديگر خود را  کنيم که ما می اضافه می
دانستيم و در حالی که تا حدودی بسيج نيروھای آگاه و بالفعل جنبش  مسئول می

دھی ھمه جانبه اين نيروھا در  ازمان تأمين شده بود، سازمانو نيز موجوديت س
ما بر اين اعتقاديم که با شرايط . ای صورت گيرد جھت کار گسترده توده

دھی نيروھای آگاه در سراسری ايران پيش آورده  مناسبی که بسيج و سازمان
ميان  تشکيالتی در - بود و با زمينه مناسبی که تبليغ مسلحانه برای کار سياسی 

ھای گسترده خودانگيخته در  ھا پديد آورده بود و نيز در شرايطی که جنبش توده
 در تھران، در ميان کارگران ۵٣گيری بود و ما نمونه آن را در سال  حال اوج

 عليرغم ادامه ديکتاتوری افسار گسيخته يک نشريه سراسری ،بينيم می
يقت ھمان حلقه خاص يا توانست نقشی مؤثر در اين جھت ايفا کند و در حق می

امری که در مرحله اول فعاليت ما . تاکتيک محوری ما در مرحله نوين باشد
در اين جا ممکن است اين سؤال مطرح شود که چرا در مرحله . پذير نبود امکان
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اول فعاليت ما يک نشريه سراسری قادر نبود نقش تاکتيک محوری را ايفا کند؟ 
ھا و  ای از گروه در گذشته نيز پاره. ستای ني طرح اين مسئله چيز تازه

ھای موجود به فکر افتادند که ايده يک روزنامه سراسری را در ايران  سازمان
المثل در  ھای الزم نظير آن چه که فی اما به خاطر فقدان پيش شرط. پياده کنند

روسيه موجود بود، در ايران شرايط الزم و امکانات کافی برای تحقق اين ايده 
ای و  ھای گسترده توده در روسيه تزاری، در شرايط وجود جنبش.  نداشتوجود

 که  با کننددر شرايطی که محافل مارکسيستی توانسته بودند تا آن حد رشد 
کاری  ا کارگران ارتباط برقرار کنند، الزم بود برای رھايی از خردهبيکديگر و 

زنامه سراسری ھا، يک رو کاری محفلی و تمرکز ھمه فعاليت محلی و خرده
توانست سازمانی را که لنين از  و روزنامه آن ريسمانی بود که می. ايجاد شود

 اما در ايران پيش .کرد، ايجاد کند، رشد دھد، و استحکام بخشد آن صحبت می
ای خبری بود، نه از  ھای گسترده خودانگيخته توده ، نه از جنبش۵٠ھای  از سال

آن . با کارگران ارتباط داشته باشندرشد و گسترش محافلی که تا حدودی 
ھايی که اين ايده را در ايران مطرح کردند و قصد پياده کردن آن را  سازمان

پس طرح . داشتند، حتا در سطح يک استان نيز يک ارتباط چند ده نفری نداشتند
وار افرادی  اين مسئله بدون توجه به شرايط مشخص جنبش تنھا از ذھن کليشه

ھای  ترين درکی از نقش تاکتيک محوری و واقعيت د که کمتراوي بيرون می
 رفت، حداقل  آناما در مرحله دوم بنا به عللی که ذکر. نداشتندمشخص جامعه 

  .شرايط برای تحقق اين ايده فراھم بود

ای بين ايسکرا  ھر گونه مقايسه: در ھمين جا الزم است يک نکته را تذکر دھيم
ده جمعی با مضمون و اھداف خودويژه آن  زمانبه مثابه يک مبلغ، مروج و سا(

با ھر تاکتيک محوری ) ساخت آور می و وظايفی که شرايط وجودی آن را الزام
ديگری، مگر اين که تنھا از نظر نقش محوری خود با يکديگر مقايسه شوند، 

بايست  بنابراين تاکتيک محوری تبليغ مسلحانه صرفا می. اساسا نادرست است
يک . يلی باشد که جنبش در مرحله او خود با آن روبرو بودگوی مسا جواب

مسئله ديگر نيز در اين جا قابل تذکر است، که درک درست تاکتيک محوری و 
ھای سازمان ھرگز به اين معنا نيست که  کاربست آن در مرحله اول فعاليت

. سازمان در ھمان مرحله او نيز وظايف خود را تماما درست انجام داده باشد
 تبليغ سياسی در سطح .ر اين مرحله نيز به اشکال ديگر مبارزه کم بھا داده شدد

ای تا ھمان  محدودی صورت گرفت، به کار توضيحی کم بھا داده شد و کار توده
اما با اين وجود دريافت و کاربست . حدی که ممکن بود، محدود صورت گرفت

اعث شد که سازمان تاکتيک محوری از سوی پيشگامان جنبش نوين کمونيستی ب
ای برخوردار  عليرغم تمام کمبودھای خود تا به امروز، از نقش و موقعيت ويژه

ھايی که نتوانستند اين حلقه اساسی را در دست  ھا و گروه بالعکس سازمان. شود
ھای نوين سازمانی و مبارزاتی  گيرند و با نگرشی اکونوميستی به رد شيوه
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ھای گذشته ادامه  وخالی و بی محتوا به شيوهپرداختند و با تکرار شعارھای ت
توفان، سازمان انقالبی، و سپس . دادند، حتا نتوانستند يک گام به پيش بردارند

اند، که پس از گذشت چندين سال، عليرغم  از اين نمونه... ھا و اتحاديه کمونيست
 نفر شان امروز حتا قادر به بسيج چند صد  تشکيالتی- تمام ادعاھا و کار سياسی 

 ما در .اين بود مختصری درباره تاکتيک محوری و نقش آن در ايران. نيستند
  .صفحات بعد باز ھم به اين مسئله خواھيم پرداخت
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 مارکسيسم را ورق کھا تمام متون کالسي دگماتيست"
ھای جديد  ھايی بر ضد شيوه ھا حجت زنند تا از آن می

ھا تئوری انقالبی را به  ج کند، اينمبارزه استخرا
  ."کنند چيزی ضد انقالبی تبديل می

  رفيق بيژن جزنی

  

   تبليغ و اشکال مختلف آن-۵

ھمان گونه که قبال نيز اشاره کرديم، در شرايطی که تاکتيک مسلحانه از سوی 
 از اين .سازمان ما به کار گرفته شد، موقعيت انقالبی در جامعه وجود نداشت

توانست مطرح باشد و نه سرنگونی  ای شدن مبارزه مسلحانه می دهرو نه تو
دھيم در غياب موقعيت انقالبی و در شرايطی  پس چرا ما به خود حق می. رژيم

ھا ھنوز آماده سرنگونی رژيم نبودند، اعمال قھر انقالبی پيشرو را  که توده
نيم؟ ما در بخش ک مجاز بدانيم و بر چه اساس تاکتيک تبليغ مسلحانه را تبيين می

ھای مادی و عينی اتخاذ تاکتيک مسلحانه را  زمينه" ضرورت مبارزه مسلحانه"
ھای ديگر اين مسئله را بشکافيم،  کوشيم جنبه در اين فصل می. بررسی کرديم

مبنای تئوريک آن را ارائه دھيم و انتقادات خود را در مورد خط مشی گذشته 
  .سازمان بازگو کنيم

 بحث پيرامون تبليغ مسلحانه، تجربيات تاريخی مشخص و قبل از آن که به
مبانی تئوريک آن بپردازيم و برداشت رفقای سازمان را در گذشته از تبليغ 
مسلحانه مورد بررسی و انتقاد قرار دھيم، الزم است مقدمتا اگر چه به طور 

ھا و  مان را از تبليغ و ترويج، اين وظيفه ھميشگی کمونيست خالصه برداشت
با اين که حدود يک قرن .  ھر يک در مقاطع مختلف تاريخی بنويسيم مده شدنع

از روزگاری که پلخانف به عنوان آموزگار يک نسل از انقالبيون روسيه مورد 
ترين تعاريف  گذرد، ھنوز ھم تعاريف وی از تبليغ و ترويج جامع ستايش بود می

  :گويد او می. موجودند

رساند  ای متعدد را به يک يا چند شخص میھ ايده) Propagandist(مروج «
ھا را به  دھد ولی در عوض آن فقط يک يا چند ايده می) Agigator(و مبلغ 

  :دھد و لنين ادامه می» .رساند ای از اشخاص می توده

داری  ًيعنی اگر مروج مثال مسئله بيکاری را بردارد، بايد طبيعت سرمايه«
ھا را در اجتماع کنونی نشان   بودن آنھا را توضيح دھد و علت ناگزير بحران

خالصه . دھد، لزوم تبديل جامعه را به جامعه سوسياليستی شرح دھد و غيره
ھا را به  به قدری متعدد که تمام اين ايده. بدھد" ھای متعدد ايده"کالم او بايد 

اما مبلغ وقتی در . کمی فرا خواھند گرفت) نسبتا(طور يک جا تنھا اشخاص 
گيرد که ھمه  ترين مثالی را می کند برجسته  صحبت میھمان موضوع
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ھای  مثال از گرسنگی مردن خانواده. شنوندگانش به خوبی از آن مسبوق باشند
 و تمام مساعی خود -کارگر بيکار، روزافزون شدن فقر و فاقه و امثال آن را 

س سازد که با استفاده از اين واقعيتی که بر ھمه و بر ھر ک را متوجه آن می
 يعنی ايده مھمل بودن وجود تضاد بين رشد يک ايده" به توده"معلوم است 

کوشد که حس ناخشنودی و تنفر از اين  ثروت و رشد فقر و فاقه را بدھد و می
د را به ولی توضيح کامل اين تضا. برانگيزددادگری دھشتناک را در توده  بی

يک ايده واحد و ساده و  دادن ، بنابراين ھدف از تبليغ٥٨».کند مروج واگذار می
مثال سرکوب خشن و حشيانه، ستم سياسی، نحوه مبارزه، (نه پيچيده 

ھا و  ھای مردم و برانگيختن توده به انبوھی از توده) پذيری دشمن و غيره ضربه
بايد اضافه نمود که درست به دليل سادگی اين . ھاست به شور و شوق آوردن آن

  .شود تضمين و تأمين میھا  ھاست که انتشار وسيع آن ايده

تبليغ و ترويج به عنوان وظيفه ھر کمونيست حول دو مضمون متفاوت و در 
ناپذير و به ھم وابسته سوسياليستی و دمکراتيک صورت  عين حال تفکيک

  .گيرد می

  

  ترويج: الف

... ھای سوسياليسم علمی ترويج سوسياليستی عبارت است از ترويج آموزش
راتيک يعنی اشاعه مفھوم حکومت مطلقه با تمام صور ھای دمک و ترويج ايده"

بقاتی آن، لزوم سرنگون ساختن آن و نيز اين طفعاليت آن و نيز مفھوم مضمون 
آميز در راه آرمان طبقه کارگر بدون حصول  موضوع را که مبارزه موفقيت

آزادی سياسی و دمکراسی کردن رژيم سياسی و اجتماعی روسيه غير 
  ."ممکنست

  

  يغتبل: ب

ھا  در بين کارگران عبارتست از اين که سوسيال دمکرات"تبليغ سوسياليستی 
در تمام تظاھرات خود به خودی مبارزه طبقه کارگر و در تمام تصادماتی که 

داران پيدا  کارگران به خاطر روزکار، مزدکار، شرايط کار و غيره با سرمايه
ن که بين کارگران بر ضمن اي«ھا  البته کمونيست... کنند، شرکت ورزند می

کنند، در عين حال تبليغ بر زمينه  ھای فوری اقتصادی تبليغ می زمينه خواست
ھای طبقه کارگر، تبليغ بر ضد  ھا و خواست احتياجات سياسی فوری، بدبختی

تعديات پليسی که در ھر اعتصاب و در ھر يک از تصادمات کارگری با 
محدوديت حقوق کارگران از نقطه کند، تبليغ بر ضد  داران بروز می سرمايه

ترين و  ديده نظر يک ھم کشور روس عموما و از نقطه نظر ستم

                                                           

 لنين، چه بايد کرد؟ -۵٨
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ترين طبقات، خصوصا و باالخره تبليغ بر ضد ھر نماينده  الحقوق مسلوب
گيرد و  برجسته و قره نوکر استبداد را که در تماس مستقيم با کارگران قرار می

دھد، را نيز به طور   وی نشان میبردگی سياسی طبقه کارگر را آشکارا به
 ضمن اين که تبليغ و ترويج با يکديگر  ٥٩».دنماي الينفکی با آن مربوط می

ھا مورد  ناپذير دارند و در آن واحد و در ھر شرايطی ھر دوی آن ارتباط جدايی
 در مقاطع تاريخی معين ، لنينيست است- نظر ھر سازمان سياسی مارکسيست 

ترين   و بيشاين دو عمده شده يکی از ،ر کشورو شرايط خاص تاريخی ھ
ھای  مثال در سال. دھد ھا را به خود اختصاص می انرژی و وقت کمونيست

ھای سوسيال دمکرات  ھشتاد و نود قرن نوزده در روسيه محافل و گروه
 و کسب و درک مسايل عام انرژی و وقت خود را به مطالعهترين  بيش

ای طبقه  تکامل جنبش توده.  بودعمدهان ترويج گذراندند و برايش مارکسيسم می
کارگر در روسيه در ارتباط با تکامل دمکراسی با سه مرحله تکامل قابل توجه 

 محدود به تبليغ محافل ترويجیاولين مرحله گذار از : شود مشخص می
تبليغ سياسی وسيع  گذار به ،ھا بود، دومين مرحله اقتصادی وسيع در ميان توده

 گذار به جنگ داخلی واقعی، به ،خيابانی آشکار بود، سومين مرحله و تظاھرات
  ).ستاھمه جا تأکيد از ما (٦٠.بی مستقيم، به قيام خلقی بودمبارزه انقال

کنيم که در مقاطع تاريخی معين و بسته به وضعيت  بدين ترتيب مالحظه می
ا تبليغ  ترويج ي٦١"ھا ات عميق در کل ذھنيت تودهتغيير"و " تفکر سوسياليستی"

کنند و پيشاھنگ با درک عمده بودن ھر يک از  نقش برجسته و عمده را پيدا می
سؤالی . پردازد  به تدارک برای انجام ھر يک به بھترين وجه ممکن می،اين دو

 تمام ست که آيا در اشود اين که بالفاصله پس از تعيين وظيفه عمده مطرح می
" اختالفات ما" کتاب پلخانف در شرايط امکان تحقق اين وظيفه موجود است؟

آيا ترويج در ميان " به اين سؤال که ، نوشته شده است١٨٨۴که به سال 
چنين پاسخ " پذير است؟ کارگران در شرايط سياسی موجود اصال امکان

ولی دو گونه .  يک جنبه خاص از مشکل بودن است،غير ممکن«: دھد می
يک نوع از اين مشکل به . گردد مشکل وجود دارد که گاھی غير ممکن می

ريات و ھا، نظ و به خصلت مسلط تالشاجرائی  ين عاملیھای شخص توانايی
 مسلما در اين لحظه خواننده با سؤالی روبرو ٦٢». بستگی دارد آنھاتمايالت

  :پرسد شود و می می

                                                           

 .ھای روس لنين، وظايف سوسيال دمکرات -۵٩

  .ظايف جديد و نيروھای جديدلنين، و -۶٠

 .لنين، وظايف جديد و نيروھای جديد -۶١

 .لد اول، پلخانفمنتخبات آثار فلسفی، ج -۶٢
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ھای آخر دھه چھل ھم امکان تبليغ وجود داشت؟ ما  پس به اين ترتيب در سال
 نظريات و  کنندگانشود، در اين صورت نظر انتقاد ؤال میس! گوييم، بله می

ه در شرايط سياسی اواخر دھه کمبانی تئوريک اوليه سازمان در مورد اين 
پذير بود، صحيح است؟   به اشکال کالسيک آن امکانای تبليغ وسيع تودهچھل 

  .خير: دھيم پاسخ می

 مخفی که قبال به ھای  در ميان کارگران بدون کمک انجمنتبليغ وسيع«زيرا 
اند که ذھن کارگران را روشن  اند و آماده شده تعداد زياد ممکن به وجود آمده

 بنابراين الزم ٦٣».ر قابل تصور استھا را ھدايت کنند، غي کنند و جنبش آن
. است اشکال تبليغ شکل خاص خود آن را در ايران مورد بررسی قرار دھيم

ھای خاص و عام تبليغ در چند کشور با  اما الزم است قبال به اشکال و شيوه
  .ھای اجتماعی و سياسی گوناگون بپردازيم واقعيت

ھای  ھا و روش ھا پر است از شيوه ھای بلشويک مجموعه آثار و نوشته: روسيه
از جمله اين . متنوع و گوناگون تبليغ در شرايط خاص و ويژه جامعه روسيه

ھا، مجالس سخنرانی،  نامهتوان چاپ و انتشار روز ھا می اشکال و شيوه
حال ببينيم در . ھای تبليغاتی و غيره را نام برد برقراری مکاتبه، اوراق و بيانيه

ھا اين وظيفه را  کشورھای ديگر از جمله چين، ويتنام و غيره، کمونيست
  .اند چگونه به انجام رسانيده

غ يک ھای تجربه شده تبلي گيری از ھمه شيوه خلق چين عالوه بر بھره: چين
ای در  شيوه منحصر به فرد و تاريخی تبليغ را تجربه کرده است که جای ويژه

  .است" پيمايی طوالنی راه"ھای جھان دارد و آن  تاريخ مبارزات خلق

" ھای مبارزه عليه امپرياليسم ژاپن درباره تاکتيک"مائوتسه دون در رساله 
  :نويسد می

شود، اين سؤال مطرح  پيمايی طوالنی صحبت می وقتی که درباره راه«
پيمايی  راه. دھيم ما جواب می" پيمايی در چيست؟ اھميت اين راه"گردد که  می

پيمايی  راه. پيمايی در نوع خود است طوالنی در صفحات تاريخ، نخستين راه
اين ... ، ماشين بذرافشانی استتبليغاتی استطوالنی يک مانيفست است، گروه 

م کرد که ارتش سرخ، ارتش قھرمانان است و پيمايی به سراسر جھان اعال راه
 دردی ھا چيانکای چک و نظايرش به ھيچ ھا و نوکران آن امپرياليست

پيمايی به دويست  اين راه.  گروه تبليغاتی است،پيمايی چين راه... خورند نمی
. ميليون نفر مردم يازده استان خبر داد که راه ارتش سرخ يگانه راه آزادی است

توانستند به اين  ھای وسيع مردم می پيمايی طوالنی چگونه توده اهبدون اين ر
  ٦٤»...سرعت به وجود حقيقت بزرگی که در ارتش سرخ تجسم يافته پی ببرند؟

                                                           

 .منتخبات آثار فلسفی، جلد اول، پلخانف -۶٣

 .٢۴٣ و ٢۴٢ص  مائوتسه دون، منتخب آثار، جلد اول،  -۶۴
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بخش جھان از نظر  ھای آزادی ھای جنبش ترين تجربه از جمله غنی: ويتنام
نی  مبارزاتی، تجربه ويتنام است که در مدتی بس طوال نبوغ اشکال و شيوه
 وسايل و اشکال مختلف مبارزه را تجربه کرده ،ھا ھا، شيوه انواع و اقسام روش

خلق ويتنام به رھبری حزب کمونيست آن کشور نه تنھا از کليه اشکال و . است
ھای ديگر و باالخص دستاوردھای غنی و تئوريزه شده  ھای مبارزاتی خلق شيوه

خاص کشور خود انطباق داد، بلکه ھا را دقيقا با شرايط  لنينی بھره گرفت و آن
 لنينيسم و نه دگم و ايستا، تجربيات و -به علت درک خالق و زنده مارکسيسم 

ھا را تئوريزه نمود و در  بندی کرد و آن اشکال مبارزه خلق خود را نيز جمع
از جمله دستاوردھای ويژه آن، شيوه . جھت اھداف مبارزاتی خود به کار گرفت

ھای متفاوت با مضامين و اھداف متفاوت به کار   در دورهنوين تبليغ بود که
باشد که در دو مقطع متفاوت   پروپاگاند مسلحانه می،اين شيوه. برده شده است

  :به کار برده شده است

ھای  ترون شين در مقاله تاکتيک:  پروپاگاند مسلح در دوره تدارک قيام اوت-١
و " ھا پذيری تاکتيک انعطاف"ن ھای ويتنام در انقالب اوت زير عنوا کمونيست

پيروزی قيام اوت به علت دو شرط ذھنی و عينی "پس از بيان اين مطلب که 
ھای  در اين روزھا فاشيست (١٩۴۵ مارس ٩پس از کودتای «: نويسد می" بود

 جنبش ،حزب) ژاپنی به استعمارگران فرانسوی در خاک ويتنام حمله کردند
ای  لی آغاز کرد و پايگاه مقاومت عمدهچريکی وسيعی برای تسخير قدرت مح

. ھا در مناطق کوھستانی و ارتفاعات ويتنام شمالی سازمان داد را بر عليه ژاپنی
اش  دھی و مبارزه  حزب شعارھا و اشکال پروپاگاند سازمان،زمان با اين کار ھم

تر بسيج کند و به  ھا را با سرعت زيادتر و سھولت بيش را تغيير داد تا توده
 شکل معمولیپروپاگاند مورد استفاده در اين زمان ...  قيام رھبری کندسوی

ھابی  ھای عمومی، و ايجاد تيم سخنرانی در کارخانجات، مدارس، بازارھا و راه
کردند و آثار انقالبی را   پالکارد و پوستر حمل می،ضربه متحرکی که پرچم

 "پروپاگاند مسلحانه" ،تر پروپاگاند عالیشکل . کردند، به خود گرفت توزيع می
تأکيد ھمه جا .: (شد ھای چريکی می بود که شامل تظاھرات مسلحانه و فعاليت

  ).ستااز ما

تجربه ويتنام ھم چنين نشان داد :  پروپاگاند مسلح در مرحله رکود و خمود-٢
ھا مرعوب  که در شرايط خاص، ھنگامی که رکود و خمود حاکم است و توده

ای و  تواند در جھت تدارک کار توده مسلحانه میحاکميت موجودند، تبليغ 
بندی خود  رفقای ويتنامی در جمع. سازی سياسی مورد استقبال قرار گيرد پايه

  :نويسند در اين مورد چنين می

مان طی  ی عملی انقالب در ويتنام، در جريان تجربيات در جريان تجربه«
يکا در حال جنگ مقاومت ضد فرانسه در گذشته و جنگ مقاومت ضد آمر

ھای  که دشمن نقشه حاضر و تحت شرايط سخت و پر قدرت دشمن، زمانی
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 ٩٣

کند، در چنين شرايطی اگر  متعددی برای نابود ساختن جنبش انقالبی پياده می
 از تنھاھا به تبليغ بپردازيم و بخواھيم  ھا و ساختمان پايگاه  تھييج تودهرایب

 اين رو الزم است که گذشته از از.  دشوار است،مبارزه سياسی استفاده کنيم
 از نيروھای ،ھای خلق تبليغ، برای حمايت از پايگاه و انقالب و جنبش توده

از اين نظر بود که به تشکيل واحدھای تبليغ مسلحانه . مسلح استفاده کنيم
و سپس در ادامه نوشته وظايف تبليغ مسلحانه را بدين شرح توضيح » .پرداختيم

ھا، به  برای دست زدن به کار تبليغاتی در بين توده: وظايف عام«: دھد می
شان  ھای سياسی، متشکل ساختن و رھبری ھا جھت ساختمان پايه خاطر بسيج آن

در مبارزه از سطح پايين به باال و به اشکال مختلف، ھم چنين به خاطر پيش 
تی ھا و آغاز جنگ پارتيزانی و ھم در جريان کار تبليغا ھا به سوی قيام رفتن آن

بايد واحدھای تبليغی را برای اين که از خود دفاع کنند و ھم چنين برای اين که 
قوای نوکر دشمن را مجازات کرده، سلطه دشمن را در ھم بشکنند و شرايطی 

 مسلح ،ايگاه مناسب باشدھا و ساختمان پ به وجود آورند که برای بسيج توده
اسا درکی از تنوع اشکال  البته درک اين تجربه برای کسانی که اس٦٥».کنيم

 ،ھای مختلف در شرايط گوناگون ندارند مبارزاتی، اشکال تبليغ و اتخاذ تاکتيک
برای دست زدن به کار تبليغاتی در "چگونه ممکن است که . بسيار مشکل است

، متشکل ھای سياسی ھا جھت ساختمان پايه به خاطر بسيج آنھا،  بين توده
و يا به کار گرفتن ! ھای تبليغ مسلحانه پديد آيندبايد واحد" شان ساختن و رھبری

و ! تاکتيک تبليغ مسلحانه پيش از آغاز قيام و جنگ پارتيزانی مجاز دانسته شود
مبارزه «: خوانند گزند ھنگامی که می به خصوص انگشت حيرت به دندان می

ترور : دھند، عبارتست از ای که واحدھای تبليغ مسلحانه انجام می مسلحانه
وران مرتجع و ساير عمليات نظامی يعنی زمانی که شرايط مناسب باشد ما مزد
ھا و ضربه زدن به سلطه سياسی دشمن  به خاطر افزودن اعتماد تودهتوانيم  می

ھای سياسی کنيم، دست به عمليات نظامی  پيش از اين که شروع به ساختن پايه
  )تأکيد از ماست(» .بزنيم

 باشيم که اين عمليات  نظامی بايد در خدمت لکن بايد ھميشه در ذھن داشته«
 بنابراين ٦٦».ھای سياسی باشد ختمان پايهھا و سا ايجاد شرايط برای بسيج توده

از کسانی که در تحت ھر شرايطی، خواه ديکتاتوری باشد، خواه دمکراسی، 
ھای   فاشيستی از جانب ھيئت حاکمه اعمال شود يا شيوه-خواه سرکوب نظامی 

چسبند، تنھا  ھا و اشکال شناخته شده و الگووار می ز، تنھا به شيوهغير قھرآمي
آميز فعاليت سياسی را در شرايط غير قيامی به رسميت  ھای مسالمت شيوه

کنند، جز اين  ھای ھيئت حاکمه را درک نمی شناسند و نقش و تاثير تاکتيک می
                                                           

 .دو تجربه از ويتنام -۶۵

  .دو تجربه از ويتنام -۶۶
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 ٩۴

 آنارشيسم نام رود که تبليغ مسلحانه را ماجراجويی، تروريسم و ھم انتظار نمی
 پيشبرد اھداف ،شود در شرايط خاص از اين رو ھنگامی که گفته می. نھند

ھا و يک رشته عمليات  سياسی و اصوال مبارزه سياسی جز در پناه آتش سالح
پذير نيست و تبليغ مسلحانه که از سوی سازمان صورت گرفت  نظامی امکان
ای  وظيفه مرکزی و مرحلهھای صرفا سياسی بوده و در خدمت    دارای انگيزه

آورند که خير، اين انحراف از   فرياد برمی،آن مقطع از جنبش قرار داشت
ھای  اما در برابر تجربيات انکارناپذير ويتنام و خلق.  لنينيسم است-مارکسيسم 

 بودند که عمليات نظامی در  ھا قبال آموخته آن. شوند ديگر، گيج و مبھوت می
کردند که تبليغ  ھا قبال فکر می آن. نابخشودنی استشرايط غير قيامی گناھی 

ھا چيز ديگری را نشان  ی خلق اما تجربه. مسلحانه ھمان ترور تھييجی است
به خاطر در ھم شکستن سلطه دشمن بر خلق و "چگونه ممکن است . دھد می

و چگونه اين !! از تبليغ مسلحانه استفاده کرد؟" افزودن اعتماد مردم به انقالب
ھا را مرعوب کرده  ی نيرومند دشمن آن تواند بر مردمی که سلطه تبليغ میشکل 

  !!است، تأثير عظيم بر جای گذارد

مفھوم سرشت تبليغی «ھا پيش از اين گفتار رفيق جزنی را مبنی بر اين که  آن
به ھا  ی توده اين است که با وارد ساختن ضربات نظامی به رژيم در روحيه

 - گرايی و انحراف از مارکسيسم   شناسی  روان٦٧»مسود مبارزه اثر بگذاري
زنند،  ھا تمام آثار کالسيک را ورق می  بنابراين دگماتيست.لنينيسم خوانده بودند

به خاطر افزودن اعتماد "... يابند که در آن نوشته شده باشد  اما چيزی نمی
ختن  پيش از اين که شروع به سا،ی سياسی دشمن ھا و ضربه زدن به سلطه توده
ھا ھيچ گاه چيزی  آن. دست به عمليات نظامی بزنيم" ھای سياسی کنيم پايه

 لنينيسم و خالقيت انقالبی آن را - زيرا که اساسا مارکسيسم .نخواھند يافت
ی طبقاتی و تنوع اشکال مبارزاتی را  ھا اساسا مبارزه  آن.اند درک نکرده

گر نيز نقش تبليغ مسلحانه را ای از کشورھای دي تجربه کوبا و پاره. اند نفھميده
در کوبا در شرايط اعتالی انقالبی، . دھد با اھداف و مضامين مختلف نشان می

در حالی که در . ھا به قيام انجام گرفت تبليغ مسلحانه به قصد دعوت توده
سازی   در خدمت پايه،السالوادور در شرايطی که موقعيت انقالبی وجود نداشت

ای ديگر از تبليغ مسلحانه را در  راگوئه نيز نمونهنيکا. سياسی قرار گرفت
اما بدين لحاظ که ما قبال در مورد نقش تبليغ . دھد شرايط غير قيامی نشان می

  .گذريم مسلحانه در اين کشورھا صحبت کرديم، از توضيح و تفصيل آن می

ست که تا دورانی که  اھا اين  لنينيست-ی مارکسيست  وظيفه: کنيم بندی می جمع
دھی کنند، به تبليغ و ترويج که  ھا را آگاه و سازمان رسد، توده توفان فرا می

 لنينيست ضمن -انقالبيون مارکسيست . ھاست بپردازند ی ھميشگی آن وظيفه

                                                           

 .جزنی، نبرد با ديکتاتوری -۶٧
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 ٩۵

بسته به . ندنک ھای ذکر شده را دنبال می  ھدف،ھا ی توده شرکت در مبارزه
اين تبليغ يا . شود شرايط خاص سياسی در مقاطعی تبليغ يا ترويج عمده می

در مقاطعی و بسته به موقعيت .  ھم دمکراتيک و ھم سوسياليستی است،ترويج
تبليغ يا ترويج به . شود مشخص يکی از اين دو مثال تبليغ دمکراتيک عمده می

توان الگوی واحدی برای آن  گيرد و نمی ھای بسيار متنوعی صورت می شيوه
ھای نوينی از تبليغ يا ترويج پديد   شيوهھا ھمواره ابتکار و خالقيت خلق. يافت
گذاران سوسياليسم علمی ھيچ گاه شکل و يا اشکالی از تبليغ و  بنيان. آورد می

اند و اين اشکال را محدود  ترويج را به عنوان اصول مارکسيستی معين نساخته
ای متفاوت  اشکال تبليغ بسته به شرايط سياسی و نيازھای جنبش توده.  اند نکرده

تواند از طريق انتشار اعالميه و تراکت، سخنرانی و  اين تبليغات می. ستا
ھم چنان که در ايران نيز اين شکل از . نامه تا تبليغ  مسلحانه را دربرگيرد شب

اشکال تبليغ از . تبليغ توسط پيشگامان جنبش نوين کمونيستی به کار گرفته شد
مصنوعی و ساخته . شود روی گرايشات ذھنی پيشاھنگ ساخته و پرداخته نمی

 ،و پرداخته ذھن يک مشت روشنفکر نيست، بلکه دقيقا بنا به وضعيت مشخص
  .آيد از مجموعه شرايط سياسی حاکم بيرون می
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 ٩۶

   بررسی و ارزيابی تبليغ مسلحانه در ايران-۶

  اشکال تبليغ به ويژه تبليغ،در بخش پيش، ما با توجه به تجربيات تاريخی
کوشيم، تبليغ مسلحانه را  در اين بخش می. مسلحانه را مورد بررسی قرار داديم

ھای  در ايران مورد بررسی قرار دھيم، تاثير آن را بر کل جنبش و به ويژه توده
مردم مورد ارزيابی قرار دھيم و ھر چند کوتاه، تئوری و پراتيک سازمان را 

  .مورد نقد و بررسی قرار دھيم

بايست  ی اول فعاليت خود می کنيم، سازمان در مرحله مطرح میھنگامی که ما 
پيوند ای که ايجاد  از تاکتيک تبليغ مسلحانه به شکل محوری و در مرحله

مستقيم، ارگانيک، پايدار و ھمه جانبه در سطحی گسترده در دستور قرار 
در گيرد، به شکل غير محوری از آن استفاده کند و از تاثير تبليغ مسلحانه  می

 آنان که فاقد درک ،گوييم ھای مردم سخن می جنب اشکال ديگر تبليغ، بر توده
ھا و وسايلی که پيشاھنگ  ھا و شيوه درستی از اشکال سازمانی و مبارزاتی توده

ھا به طور اعم و  بايد در موقعيت مشخص به کار گيرد، ھستند و نيز از تاکتيک
صدا با  رافی دارند، ھمتاکتيک محوری به طور اخص درکی به غايت انح

افتد، فرياد  شان می ی قھر لرزه بر اندام ھا که از شنيدن کلمه رفرميست
آورند که اين چيزی جز ماجراجويی، اعمال تروريستی، حرکت جدا از  برمی

خواھند  زنند که اين افراد می ھا فرياد می آن. توده و غيره و غيره نيست
ھا، و قھر پيشاھنگ را به جای  ی توده ی پيشاھنگ را به جای مبارزه مبارزه

ھا با پذيرش  اين! خواھند به جای مردم انقالب کنند می! ای قرار دھند قھر توده
بندند و انعطاف تاکتيکی را از پيشرو سلب  تاکتيک محوری دست خود را می

  !کنند می

ھای گذشته، با توجه به مبانی تئوريک تجربيات مشخص  ما تاکنون در بخش
اما به راستی اشکال .  بی پايه بودن اتھامات اين آقايان را نشان داديمھا، خلق

ای مسايل که ما در اين جا فرصت پرداختن  ھا در کجاست؟ سوای پاره کار آن
ھا را نداريم، اينان ھميشه و در ھر شرايطی خود را محدود به اشکال  به آن

به اشکال نوين . انندد ھا را ازلی و ابدی می کنند، آن شناخته شده مبارزه می
توجھند، از اشکال و وسايلی که پيشاھنگ بايد در ھر موقعيت  مبارزه بی

مشخص در جھت اھداف جنبش به خدمت گيرد درک درستی ندارند، و از 
ھا تنھا  ھا معتقدند که توده آن. آيند ی خود بيرون نمی چارچوب ذھنيات منجمد شده

شوند و از قھر  ت به قھر متوسل میدر شرايطی که موقعيت انقالبی فراھم اس
بدين لحاظ اعمال قھر . شناسند ھم مفھوم ديگری به جز برداشتن تفنگ نمی

پذيرند  انقالبی از سوی پيشاھنگ را تنھا در وضعيت انقالبی و به ھنگامی می
جز در اين حالت . ھا خود سالح برداشته باشند که توده!) و اگر واقعا بپذيرند(

بی و استفاده از تاکتيک مسلحانه با ھر مضمونی، در خدمت ھر اعمال قھر انقال
 -ھدفی و در تحت ھر شرايطی گناھی نابخشودنی و انحراف از مارکسيسم 
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نخست : در اين جا الزم است به چند مسئله اشاره کرد. شود لنينيسم محسوب می
وسل  در شرايطی که موقعيت انقالبی فراھم است به قھر متتنھاھا  اين که توده

ھا به  شوند، قھر در شرايط مختلف در مراحل گوناگون مبارزات توده نمی
به ويژه در کشورھايی نظير کشور ما که قھر ضد . کند اشکال مختلف بروز می

ی  شد، غالبا به مبارزه ترين و شديدترين وجه خود اعمال می انقالبی به عريان
عملی  ھا برای توجيه بی تنھا اپورتونيست. بخشيد ھا خصلتی قھرآميز می توده

کنند و آن مطلق را ھم تنھا در  خود مفھوم قھر را در يک شکل آن مطلق می
 مسئله امروز در ايناما . شوند موقعيت انقالبی با اکراه و در حرف پذيرا می

درون سازمان نيز از سوی برخی از رفقا در پوششی ديگر اما با ھمان محتوای 
رای نمونه، ما به ذکر يک نقل قول از کتاب ب. شود اپورتونيستی مطرح می

  :کنيم اکتفا می" ی رفيق اشرف دھقانی پاسخ به مصاحبه"

ھای زحمتکشان  ی کارگر و به طور کلی توده بررسی اشکال مبارزاتی طبقه«
تنھا از فرارسيدن موقعيت ھا  دھد که آن ھا نشان می بندی آن شھری و جمع

آورند و نه  ه اشکال قھرآميز مبارزه روی میافزونی ب  که به نحو دمست انقالبی
گذشته از اين که ما در اين نقل قول رد پای ) تأکيد از ماست(» .قبل از آن

ھا در غياب  ی توده بينيم، با نفی اشکال قھرآميز مبارزه تئوری مراحل را می
برای آن . کنيم ی آن برخورد می موقعيت انقالبی و با مطلق کردن شکل مسلحانه

ی پايه بودن استدالل نويسنده و ديدگاه انحرافی آن را نشان دھيم، جامعه که ب
ھا در  ھايی از حرکات قھرآميز توده ما قبال به نمونه. خودمان را در نظر گيريم
داليل خصلت قھرآميز  در غياب موقعيت انقالبی و ،شرايط ديکتاتوری رژيم

  .استترين گواه پس از قيام  آنھا اشاره کرديم، اما روشن

ی قھرآميز  ھا شکل از اشکال مبارزه پس از قيام، ما شاھد به کارگيری ده 
ھا را مصادره و عناصر منفور را  دھقانان با قھر انقالبی زمين. ايم ھا بوده توده

ھا و امالک ثروتمندان را با زور  ھای شھری خانه  توده.کنند مجازات می
ھا را در اختيار خود  ی کارخانهھای انقالب  کارگران به شيوه.کنند تصاحب می

گيرند، به ادارات دولتی نظير وزارت  گيرند و کارفرمايان را به گروگان می می
 مردم انزلی، خوزستان، .کنند کار و ديگر نھادھای بوروکراتيک حمله می

ی  شوند و صدھا نمونه به قھر مسلحانه متوسل می... بلوچستان، آذربايجان و
ی ما  رنگونی رژيم، باز ھم موقعيت انقالبی در جامعهآيا از فردای س. ديگر

اند، يا در غياب  افزون به قھر متوسل شده ھا به طور دم فراھم شده است که توده
 است و نويسنده از اين اصل درست درستموقعيت انقالبی؟ به نظر ما شق دوم 

ی به قھر افزون ھا به طور دم که در دورانی که موقعيت انقالبی فراھم است، توده
 ھنگامی که تنھاکند که  شوند، اين حکم نادرست را صادر می متوسل می

ھا به اشکال قھرآميز مبارزه روی متوسل  موقعيت انقالبی فراھم است توده
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ی  البته اين حکم نويسنده صرفا يک اشتباه نيست بلکه از مجموعه. شوند می
  .شود سيستم فکری او ناشی می

ای را روشن   قھر انقالبی پيشرو و اعمال قھر تودهثانيا بايد مسئله اعمال
ما پيش از اين گفتيم که در شرايط ديکتاتوری حاکم بر ايران، در . ساخت

ای وجود داشت،  ھای پراکنده شرايط اختناق و سرکوب، در ھمان حد که جنبش
آميز  زيرا حرکات مسالمت. گرفت در بسياری موارد شکل قھرآميز به خود می

کرد و شکل قھرآميز به خود  ا با قھر ضد انقالبی رژيم برخورد میمردم غالب
ھای طبقاتی به ستيز نھايی  ماما اين ھنوز به معنای رشد آنتاگونيس. گرفت می

ھا به آن   ھنوز توده. بلکه واکنشی بود در برابر سرکوب خشن ديکتاتوری،نبود
ميز مبارزه به ھا را به سوی اشکال قھرآ  آن،مرحله که شرايط عينی و ذھنی

ھا  اما ھمان حرکات قھرآميز توده. قصد واژگونی رژيم سوق دھد، نرسيده بودند
 ،ھا در شرايط سرکوب مداوم ضد انقالبی ی آن و خصلت قھرآميز مبارزه

ی عينی است که بر آن اساس پيشاھنگ حق دارد، بر عليه دشمن خلق به  زمينه
  .ھا اعمال قھر انقالبی متوسل شود تاکتيک

يشاھنگ نه تنھا در شرايطی که موقعيت انقالبی فراھم است، بلکه در غياب پ
ھا، وجود نارضايتی  ی عينی حرکات قھرآميز توده موقعيت انقالبی، بر زمينه

مردم از شرايط اقتصادی و سياسی جامعه که ھمراه با اعمال آن چنان 
مل امکان گسترش و تکا«: ديکتاتوری خشنی است که به قول رفيق جزنی

ھا  باشد يا مقابله با فاشيست» آميز غير ممکن ساخته مبارزه را از نظر مسالمت
اند، و نيز برای   پذيرفته٦٨بخش ترکيه دینظير آن چه که رفقای ارتش آزا

سازی سياسی مانند  ی مناسب برای پايه شکستن جو ارعاب و فراھم کردن زمينه
ھای اعمال قھر  د به تاکتيکحق دار... دھد، و ی ويتنام نشان می آن چه تجربه

ھا و قرار  اما آيا اين به معنای انقالب کردن به جای توده. انقالبی متوسل شود
توانند يک چنين  ای است؟ تنھا کسانی می دادن قھر پيشاھنگ به جای قھر توده
 -  و قھر و نه درکی از مارکسيسم تاکتيکتصوری داشته باشد که نه درکی از 

اين جمله ھزاران بار تکرار شده و ". ھاست قالب کار تودهان. "لنينيسم دارند
اما يک مسئله را . ھا نيز آن را به اثبات رسانيده است تمام تجربيات انقالبی خلق

انقالب کار "بايد تذکر داد و آن اينست که با صرف تکرار و اعتقاد به اين که 
 دست به حرکات ھايی که ھم آن. ايم ای را حل نکرده ، ھيچ مسئله"ھاست توده

ھا ھستند، ھيچ يک عميقا اين  رو توده زنند و ھم آنان که دنباله آوانگارديستی می
ھايی را که انقالب  در ھر انقالبی، رھبری توده. اند مسئله را درک نکره

کنند، نيروھای پيشتاز و پيشاھنگی بر عھده دارند که با رھبری درست و  می
ھا را به پيروزی رھبری کنند و يا با  اند توده ھای مناسب توانسته اتخاذ تاکتيک

                                                           

 ".فاشيسم و مبارزه عليه فاشيسم"مراجعه شود به کتاب  -۶٨
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ی  اين وظيفه. ھا را به شکست بکشانند ھا و رھبری نادرست، توده تاکتيک
ھا و آماده کردن  پيشاھنگ است که برای ارتقای سطح و شکل مبارزاتی توده

ھايی  اما چه توجيھات اپورتونيستی و چه خيانت. ھا برای انقالب تالش کند آن
ھا  ھا و دگماتيست رفرميست. رای اين وظايف صورت نگرفته استکه در اج

پيوندند و ھميشه به  شان در گفتار، در کردار به يکديگر می عليرغم متمايز بودن
شود در دوران رکود  اين که گفته می. کنند ھای مردم خيانت می انقالب و به توده

ش کرد، يک اصل ھا تال سياسی جنبش بايد در جھت ارتقای سطح مبارزاتی آن
ی دائمی  ای، کار تبليغی و ترويجی، وظيفه است، اين که فعاليت سياسی توده

ای را حل  است، يک اصل است، اصلی که صرف اعتقاد بدان ھيچ مسئله
ست که چگونه و با چه اشکال و وسايلی در  اجوھر مسئله در اين. نخواھد کرد

 جاست که وقتی تبليغ مسلحانه شرايط مختلف بايد اين وظايف را انجام داد؟ اين
شود،  به عنوان شکلی از اشکال تبليغ، در کنار ساير اشکال مطرح می

ھا با اين استدالل که تبليغ مسلحانه ھمان  گردد و دگماتيست اختالفات آغاز می
ھا قرار  کنند و در کنار رفرميست ترور تھييجی است خيال خود را راحت می

ھا در سطح  بار آن  که ما امروز شاھد وضع اسفگيرند و به ھمين علت است می
اند که واقعيت و نقش تبليغ مسلحانه را  ھا مدام تالش کرده آن. جنبش ھستيم

ھا اين بوده است که جمالتی از اين جا  تحريف کنند و بھترين شيوه نيز برای آن
چين کنند تا به قول خودشان ثابت کنند که تبليغ مسلحانه ھمان  و آن جا دست

 بيگوند. شود  لنينيسم محسوب می-ترور تھييجی است و انحراف از مارکسيسم 
تر  سازی کم برداری و کليشه که خالقيت و نبوغ او تا بدان حد بود که در کپيه

تالش " تبليغ مسلحانه يا ترور تھييجی"رسيد، در اثر خود  ی او می کسی به پايه
" روی چپ"و " چه بايد کرد؟"بسيار به کار برده است که با زور نقل قول از 

او حتا تا آن جا . ثابت کند که اصوال تبليغ مسلحانه ھمان ترور تھييجی است
داند بلکه ترور  رود که نه تنھا تبليغ مسلحانه را ھمان ترور تھييجی می پيش می

  :گويد کند و از مضر بودن ترور به حال انقالب سخن می را مطلقا رد می

ارکسيستی داليل محکمی دال بر مؤثر نبودن و نه تنھا ی آثار م در کليه... «
 در حالی که ٦٩».دارد ترور به حال انقالب وجود مضر بودنمؤثر نبودن بلکه 

توانيم رد  ايم و نمی اصوال ما ھيچ گاه ترور را رد نکرده«: کرد لنين مطرح می
تواند در يک زمان مشخص مبارزه  ترور يک عمل مبارزاتی است که می. کنيم

کامال درست و حتا الزم در يک حالت معين گروه و تحت شرايط مشخصی 
  ٧٠».باشد

                                                           

 .۵٣ لنينيسم، بيگوند، ص - مسلحانه، انحراف از مارکسيسم تئوری تبليغ -۶٩

 لنين، از چه بايد کرد؟ -٧٠
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به ھر حال، بيگوند که درک درستی از ترور و تروريسم نداشت، تالش کرد 
ھايی از لنين، تبليغ مسلحانه را ھمان تروريسم قلمداد   قول که با رديف کردن نقل

  .کند

کند،  ھای روسی صحبت می تتروريسم يعنی چه؟ لنين ھنگامی که از تروريس
 ھر .کند بندی می ھا را به نقل از خودشان چنين جمع ھای عمل و اھداف آن شيوه

ی تررويستی بخشی از نيروی حکومت مطلقه را گرفته و تمام اين نيرو  ضربه
اگر تروريسم به طور سيستماتيک «کند  را به سمت مبارزين آزاد منتقل می

تر خواھد  ی ترازو در طرف ما سنگين ره کفهاعمال شود واضح است که باالخ
  ٧١»!کند نيرو منتقل می...  خودیترور سياسی به خود... شد

کنند که با وارد آوردن ضربه به رژيم و کشتن  ھا چنين فکر می تروريست
ھا از ديدگاه  آن. توانند تعادل نيروھا را به نفع خود بر ھم بزنند عناصر آن می

ھا قائل  ا که در سيستم فکری خود برای شخصيتآليستی ھمان نقشی ر ايده
ھا نه به  تروريست. آورند ی عمل درمی ی اجتماعی به مرحله ھستند، در عرصه

ھا، بلکه به نبرد  ای و نه به نابودی سيستم حکومتی توسط توده ی توده مبارزه
 ھستند و باالخره بر اين اعتقادند که با وارد آوردن معتقدانفرادی با حکومت 

کنند و  ربات به طور سيستماتيک تمام نيرو را به طرف خود جذب میض
ی عمل و  اينست شيوه. ھا سنگينی خواھد کرد ی ترازو به نفع آن بالنتيجه کفه

ھا ھميشه تروريسم، يعنی ترور سيستم شده  کمونيست. ھا شيوه تفکر تروريست
ی ترور به طور اما نفی تروريسم به معنای نف. دانند را به طور کلی مردود می

ھمان گونه که قبال نيز مطرح کرديم، لنين نيز . کلی و در ھر شرايطی نيست
بلکه آن چه را که مورد تأکيد لنين . ھيچ گاه ترور را به طور کلی رد نکرد

  :نويسد لنين می. است مردود دانستن ترور به شکل سيستماتيک آنست

ی مبارزه ديدن رد  سيلهترين و ترين و اصلی ترور را به عنوان مھم«) ما(
ی سوسيال   با توجه به مبارزه١٩٠٠ھای   حتا لنين که در سال٧٢».نيمک می

ی سوسيال  ھا با آوردن ترور در برنامه دمکراسی روسيه عليه نارودنيک
 در شرايط مشخص، گنجاندن ترور را ١٩٠۵ھا مخالف بود، در سال  دمکرات

بنابراين مسئله اينست که . دشمار ی سوسيال دمکراسی مقتضی می در برنامه
ترور در چه شرايطی، چگونه، با چه ھدفی و در خدمت کدام وظايف انجام 

از اين رو . دھد الشعاع قرار نمی گيرد و تا چه حد وظايف اصلی ما را تحت می
گويند، نشان  کسانی که حتا از مضر بودن ترور به حال انقالب سخن می

از ترور و تروريسم دارند و از ھمين ديدگاه دھند که تنھا يک درک عاميانه  می
ی  دانند و مجموعه است که تبليغ مسلحانه را نيز معادل ترور تھييجی می

                                                           

  .لنين، آوانتوريزم انقالبی -٧١

 

 لنين، از چه بايد آغاز کرد؟ -٧٢



 ���  � 	ر� و  �
 �   د� ���� � ��ن  ز��          ) ���(ی� ��"��  !�ز��ن  $ #ر #% ا ' *)+   ).-,ا

  

 ١٠١

عمليات قھرآميز سازمان را از حمله به پاسگاه سياھکل گرفته تا انفجار مراکز 
ھا و مجازات و اعدام عناصر منفور و مزدور و جالدی نظير  ستم توده

ھا مورد نظر  طبع و غيره را که تنھا سرشت تبليغی آن  نيکشھرياری، فرسيو،
ھای  ھای تاريخی مشخص آن را در تجربيات انقالبی خلق بوده است و نمونه

در آن که حال . دانند ديگر تحت عنوان تبليغ مسلحانه ديديم، ترور تھييجی می
 ھدف از تاکتيک ؟شود چه شرايطی تاکتيک مسلحانه در برنامه گنجانده می

ھای   تاثير تبليغ مسلحانه بر توده؟مسلحانه چيست؟ دارای چه مضمونی است
مردم چيست؟ آيا منظور برانداختن رژيم از طريق توسل به ترور سيستماتيک 

ی انفرادی با دشمن، ضربه وارد آوردن به رأس  است؟ آيا ھدف، مبارزه
 ؟ا خيرست ي ی معدود و يا انتقال نيرو حکومت و نابودی آن توسط يک عده

تنھا کافی است که چند نقل . منتقدينی نظير بيگوند با اين مسايل کاری ندارند
به . گيری شود که تبليغ مسلحانه ھمان ترور تھييجی است قول ذکر شود و نتيجه

ی يکی دانستن ترور تھييجی و   بی پايه بودن نظرات بيگوند را در زمينهروھر 
ھا و نيز تجربيات خود ما به خوبی نشان  تبليغ مسلحانه، تجربيات انقالبی خلق

استفاده از تاکتيک تبليغ مسلحانه در شرايطی که بيش از پيش بر . داده است
ترين حقوق و  شد و ديکتاتوری حاکم ابتدايی نارضايتی مردم افزوده می

آميز را سد  ھای مردم را سلب کرده بود، راه ھر گونه فعاليت مسالمت آزادی
کرد، برد تبليغی وسيعی را  نه نارضايتی را در نطفه خفه میکرده بود، و ھر گو

ھای بسيار  ی نظامی به پاسگاه سياھکل که بازتاب حمله. به ھمراه داشت
عملی  ای در سراسر ايران داشت پس از يک دوران طوالنی رکود و بی گسترده

 يعنی ٧٣»ات وسيعی در سراسر کشور داشتاز لحاظ سياسی تاثير«پيشاھنگ 
مردم اکنون انقالبيونی . توان انتظار داشت قشی که از تبليغ مسلحانه میھمان ن
انگيز آن فعاليت  ديدند که در مقابل رژيم سر تا پا مسلح و ديکتاتوری ھول را می

. ای نظامی به يکی از مراکز سرکوب رژيم آغاز کرده بودند خود را با حمله
. يروھای انقالبی گرديدبدين لحاظ اين حرکت به راستی سرآغاز حرکت نوين ن

ی ثبات و آرامش رژيم را بر ھم  ی اول، جزيره ی تبليغ مسلحانه در مرحله ادامه
ت به نيروھای انقالبی ب غالبا در ميان مردم نوعی حمايت معنوی نس.زده بود

 نه تنھا .ای را در سطح جامعه پديد آورده بود پديد آمده بود و جو سياسی گسترده
تر را به  ھای آگاه  بلکه بخش،ايی از مردم برانگيخته بودھ حمايت معنوی بخش

ای فعال و مستقيم بر عليه رژيم کشاند و حمايت مادی و معنوی  ميدان مبارزه
آوردھای تبليغ  رفيق جزنی به درستی دست. ھا را به سوی خود جلب کرد آن

در بنابراين ما از بحث مفصل . بندی کرده است مسلحانه را در آثار خود جمع

                                                           

 .٢نبرد خلق، شماره  -٧٣
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پردازيم به مسايلی که در رابطه با تبليغ  کنيم و می اين مورد خودداری می
  .مسلحانه در آثار تئوريک سازمان مورد بحث وانتقاد قرار گرفته است

ی تئوری مبارزه مسلحانه عليرغم  کننده ابتدا بايد گفت که رفقای تدوين
شت تبليغی ھای متفاوت خود از شرايط حاکم بر جنبش، ھمگی بر سر برداشت
رفيق مسعود احمدزاده در مورد اين مسئله در . ی مسلحانه تأکيد داشتند مبارزه
... «: نويسد می" مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتيک"ی خود بر  مقدمه

ھدف از آغاز مبارزه مسلحانه در آغاز نه وارد کردن ضربات نظامی بر 
ی  ايجاد ھسته» «. استدشمن، بلکه وارد کردن ضربات سياسی بر دشمن

عمل اين ھسته نه تنھا در سراسر . کرد چريکی در کوه ھمين ھدف را دنبال می
 در ،منطقه بلکه با توجه به نقش تبليغی چريک شھری برای چريک کوه

يافت و بدين ترتيب نقش تبليغی و سياسی  سراسر کشور انعکاس می
 و رفيق جزنی نيز ٧٤»کرد یش انقالبی ايران بازی مای در رشد جنب کننده تعيين

ی  نکته. ھای خود بر سرشت تبليغی عمليات نظامی تأکيد دارد در سراسر نوشته
ی رفيق پويان آنست که برخالف ادعای بيگوند اوال به ھيچ  قابل تأکيد در نوشته

ی مسلحانه را مطلق نکرده است و بر ديگر اشکال مبارزه و  وجه مبارزه
ی مسلحانه را که  يد کرده است و ثانيا ھرگز مبارزهباالخص بر تبليغ سياسی تأک

ترور "بيگوند تالش فراوان و بی حد و حصری کرده است تا آن را معادل 
مستند . گزين تبليغ سياسی يا افشاگری سياسی نکرده است بگذارد، جای" تھييجی

اعمال اين قدرت که عالوه بر سرشت «: نويسد صحبت کنيم، رفيق پويان می
شود، پرولتاريا را   ھمراه میتبليغ مجزای سياسی در مقياس وسيعود با تبليغی خ

 اما اين که ٧٥».سازد خود اوست آگاه میبه وجود منبعی از نيرو که متعلق به 
ھای سياسی خود به  افشاگری«اگر در روسيه : رفيق احمدزاده مطرح کرده بود

 از وسايل جدا خود يکی از وسايل توانای متالشی کردن رژيم متخاصم و يکی
نمودن متفقين تصادفی و يا موقتی از دشمن، يکی از وسايل کاشتن تخم نفاق و 

کنندگان دائمی حکومت مطلقه است، در اين جا، در  عدم اعتماد بين شرکت
 مسلحانه ماھيتا تنھا عمل نظامی، -ھای سياسی  شرايط کنونی تنھا افشاگری

 از جمله ٧٦».ن رژيم استانای متالشی ساختی تو سياسی است که وسيله
انحرافاتی است که بعدھا رفيق جزنی از آن تحت عنوان تأکيد مطلق بر تاکتيک 

ی برداشت را مورد انتقاد قرار داده  مسلحانه صحبت کرده است و اين شيوه
  .است

                                                           

 .مسعود احمدزاده، مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتيک -٧۴

 .رزه مسلحانه و رد تئوری بقاامير پرويز پويان، ضرورت مبا -٧۵

 .مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتيک -٧۶
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برای اين که نقشی را که رفيق جزنی به ويژه در رابطه با افشاگری سياسی و 
را در اين مورد نشان " بيگوند"و بی پايه بودن گفتار تبليغات سياسی قايل است 

رفيق . کنيم مراجعه می" شود ای می چگونه مبارزه مسلحانه توده"دھيم به کتاب 
  :نويسد جزنی در اين اثر خود می

ی نخست بايد جنبش مسلحانه دست به حمايت معنوی از  بنابراين در مرحله«
مايت در اشکال اين ح. ردم بزندوشنفکران و ديگر محرکات جمعی کارگران، ر

تر  سازی مردم که شامل شناساندن ھر چه بيش آگاه: الف: شود زير نمودار می
 نسبت به شرايط اجتماعی و اقتصادی و افشاگریجنبش مسلحانه به مردم و 

  .ماھيت رژيم ديکتاتوری وابسته است

ياسی ھای چريکی تثبيت شده بايد به دخالت مستقيم در امور س سازمان: ب
ی  در مرحلهاگر . پرداخته، نظر خود را نسبت به مسايل مختلف بيان کنند

ھا ضرورتا از اشکال سياسی تبليغ استفاده   اين جريان،تدارک پنھانی
 که فقط به دنبال کافی نيست. شود ھا نمی ، دليل خاموشی امروز آنکردند نمی

. دم توضيح دھندھايی صادر شده و عمليات را به مر عمليات نظامی اعالميه
 و يا سيستانای از کشورمان مثال در بلوچستان،  ھنگامی که در منطقه

گيرند، ھنگامی که مردم از  خوزستان مردم به ھر علتی در مقابل رژيم قرار می
زنند، اين  ھا می العمل ترين عکس فشار زندگی به جان آمده و دست به ساده

ھای پر خرج  می که رژيم جشنھنگا. ھا بايد با مردم سخن بگويند سازمان
کند و ميلياردھا دالر خرج تسليحات کرده و از نقش ژاندارمی خود  برگزار می

ی  گويد و ھنگامی که رژيم به ماجراجويی در يک جبھه در منطقه سخن می
توانند و  ھا نمی زند، اين سازمان ھای منطقه دست می امپرياليستی بر ضد خلق

  ... خاموش بمانندنبايد

 ،ھدف استراتژی عمومی جنبش مسلحانه: توجه به نيازھا و مشکالت مردم: ج
گوی عمده مشکالت اجتماعی  سيستم دمکراسی مردم پاسخ. دمکراسی خلق است

ھا نادرست است اگر بخواھيم به  با ھمه اين. و اقتصادی امروز مردم است
ماعی ای از کنار نيازھا و مشکالت اجت خواھانه صرف داشتن چنين ھدف ترقی

جنبش بايد در امروز نيز برای مسايل . و اقتصادی مردم در امروز بگذريم
ھای  توانيم خواست ما نمی. موجود شعارھای عملی به سود مردم داشته باشد

ھا نه فقط به طور کلی بلکه به  امروز مردم را در حال حاضر بشناسيم و از آن
برای اين مشکالت . طور جزئی و زنده با ھر قشر، صنف و طبقه صحبت کنيم

ھايی دست يافتنی در امروز پيشنھاد کنيم که مردم بتوانند در راه  بايد راه حل
  .ھا دست به حرکت بزنند آن

ی مدارس دولتی و  برای نمونه ھنگامی که مردم شھری از مسئله شھريه
در اين مورد بايد به کار توضيحی " چريک"اند،  خصوصی به جان آمده
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مردم را در اين مورد افزايش دھد و نتايج اين سيستم ضد اطالعات . بپردازد
  »...شان افشا کند ھا و فرزندان ی زندگی آن خلقی را در آينده

 آيا باز ھم افشاگری سياسی و تبليغات سياسیبا اين تأکيد و تصريح در کار 
باقی " بيگوند"ای در مورد بی پايه بودن نقطه نظريات  جای شک و شبھه

تبليغ "خواسته است به ھر قيمتی که شده  نبايد گفت که وی میآيا . ماند می
ترور " سوا بودا"قلمداد کند و بعد چون " ترور تھييجی"را معادل " مسلحانه

 افشاگری سياسی گرفته بوده است و به اين دليل مورد انتقاد به جایتھييجی را 
ربط به   و بیجا ای، بی لنين قرار گرفته است، آن انتقادات را به شکلی کليشه

  !رفقا بچسباند و خود را در مبارزه پيروز بيابد

ی گذشته و با توجه به پشت سر   با نگاھی به تجربه۵٢رفيق حزنی در سال 
دوران تشکل روشنفکران (ی جنبش نوين کمونيستی  ی اوليه گذاردن مرحله

ھا  زمينه(ضمن نقد انحرافات و اشتباھات گذشته ) ی مسلحانه حول محور مبارزه
ی جديد   به تئوريزه کردن وظايف نوين در مرحله٧٧...)جويیو نمودھای ماجرا

  .پردازد جنبش می

گذارد  ھا و انحرافات گذشته دست می  کمبودھا و ضعفیاو اگر چه بر بسيار
ھای  کند و راه ھا را عيان می ھای آن دھد و ريشه ھا را شجاعانه نشان می و آن

ا در عين حال خود ھنوز از طرز تفکر نماياند، ام ھا را می تصحيح آن
  ٧٨.متأثر است" ای ی جنگ توده سهپرو"

  :اما آن چه فعال مورد نظر ماست تبيين اھداف و وظايف مبارزه مسلحانه است

ی مبارزه را  ترين خصوصيت آثار رفيق جزنی آنست که او پروسه برجسته
در حالی که . بندی کرده است و اھداف ھر مرحله را مشخص نموده است مرحله

خود رفيق اين وضع را . ھای ديگر رفقا اين خصوصيت وجود ندارد در نوشته
  .داند ی رشد و گسترش جنبش می ناشی از مبھم بودن پروسه

ی مسلحانه در  در ھر حال جزنی ضمن مشخص نمودن اھداف مبارزه
ی اول  ھا و انحرافات جنبش را در مرحله ھا و کاستی ی دوم، ضعف مرحله
ی اول دو ھدف در مقابل  در مرحله«: نويسد او می. دھد نتقاد قرار میمورد ا

                                                           

ناديده گرفتن شرايط : ترين نمودھای ماجراجويی در درون جنبش مسلحانه عمده" -٧٧
عينی در رشد جنبش انقالبی، کم بھا دادن به تئوری انقالبی، تأکيد مطلق به روی 

توجھی به  ی نيروھای بالفعل ديدن و بی ودهتاکتيک مسلحانه، مبارزه را فقط در محد
ای  ی مسلحانه توده  چگونه مبارزه- به بعد ٣٩صفحه ." (نيروی واقعا انقالبی

 )شود می

ی اين رشته عمليات برقراری نوعی حاکميت انقالبی در زير حاکميت  نتيجه -٧٨
: ی  چريکی ی ھسته ھای عمده ھدف) "٨٧صفحه . (ی عمل اوست دشمن و در منطقه

درگيری نظامی با دشمن و کشاندن بخشی از نيروی دشمن به منطقه روستايی، 
 ."کند قدرت رژيم را در منطقه تضعيف می
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: ب. ی کارگر ايجاد پيشاھنگ انقالبی طبقه: الف: جنبش قرار گرفته است
ی  ھا و ايجاد جو سياسی در جامعه که مقدمه ی مسلحانه به توده شناساندن مبارزه

  )شود؟ ای می ، چگونه مبارزه مسلحانه توده١۶صفحه (» .ھاست  تودهبسيج

ی وسيع  ی اين نيروھا در نبود مبارزه ی انقالبی عمده وظيفه: دھد و ادامه می
دھی  ھا، بسيج و سازمان  تودهبر انگيختن و آگاه ساختنای عبارتست از  توده

نه به خاطر ی نظامی به رژيم  ھا در اين مبارزه و وارد ساختن ھر ضربه آن
 بلکه به خاطر نشان دادن دشمنای از نيروی بزرگ  نابود ساختن گوشه

نمايی طوالنی دستگاه حاکمه  پذيری و شکستن سدی است که بر اثر قدرت ضربه
ای ايجاد شده و توده را به  ھای پياپی جنبش، در مقابل ھر حرکت توده و شکست

جنبش . نوميدی از پيروزی بر دشمن و تسليم و تحمل در برابر آن کشانده است
 طريق نابود ساختن عناصر منفور رژيم به طور منفرد، خواھد از مسلحانه نمی

اين اصل لنين بی ھيچ قيد و شرط از جانب جنبش ... قدرت را منتقل سازد
". قدرتند ھا آشکارا بی بدون کارگران تمام بمب"مسلحانه پذيرفته شده است که 

.  نداردھا ھدفی جز بسيج تودهی نظامی  به ھمين دليل جنبش مسلحانه از مبارزه
به ھر حال پذيرش تاکتيک تبليغ مسلحانه ھرگز به معنای ناديده گرفتن اشکال 

نبود و سازمان عليرغم کمبودھايی که در ... ھای سياسی و ديگر تبليغ، افشاگری
اين زمينه داشته است، بيش از ھر سازمان و گروه ديگری به اين مسئله توجه 

سازمان در اين مورد اشاره اما با اين وجود الزم است به کمبودھای . داشت
ی  ای شدن سريع مبارزه  توده،از آن جا که رفقای سازمان از ھمان آغاز. شود

ی فعاليت  مسلحانه را مد نظر داشتند و تاکتيک مسلحانه را در تمام طول پروسه
ھای خود پذيرفته بودند، اين امر موانعی در  سازمان به عنوان محور تاکتيک

. التی گسترده و اشکال متنوع مبارزه پديد آورده بود تشکي-جھت کار سياسی 
توانست در خدمت  ما گفتيم که تبليغ مسلحانه در ايران در آن شرايط تنھا می

ھايی از  بنابراين زمانی که حمايت معنوی حداقل بخش. سازی سياسی باشد پايه
آورده ای فعال روی  ھای مردم به دست آمده بود و نيروھای آگاه به مبارزه توده

ی سياسی اين حمايت معنوی تبديل به  ھای گسترده بودند، الزم بود که با فعاليت
ای پايدار، مستقيم و ارگانيک با  توان به رابطه  زيرا نمی.حمايتی مادی گردد

ھا دست يافت مگر از طريق انجام کار سياسی، شرکت مستقيم در مبارزات  توده
اين جاست که ما با . ھا و غيره دهمردم، کار تبليغی و ترويجی در ميان تو

ما بر اين اعتقاديم که . شويم ای از خطاھا و اشتباھات سازمان روبرو می پاره
سازمان نتوانست از موقعيت مناسبی که به کار گرفتن تاکتيک تبليغ مسلحانه 

ھا استفاده کند، و  پديد آورده بود، به بھترين وجه در خدمت آگاھی و تشکل توده
ترين انرژی بايستی در جھت  ی دوم فعاليت سازمان که بيش ر مرحلهبه ويژه د

ی اول  ھای مرحله شد و تا حدودی به ھدف ھا صرف می پيوند مستقيم با توده
توانست ھم چنان نقش محوری خود را  رسيده بوديم، تاکتيک تبليغ مسلحانه  نمی
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 و کارآيی  آن چه که در يک مرحله آن چنان مؤثر بود،بنابراين.  حفظ کند
ی دوم، در رابطه با اھداف و  داشت که نقش محوری پيدا کرده بود، در مرحله

ھای  ھای وسيعی بر سر راه وظايف و فعاليت ای نوين، محدوديت وظايف مرحله
ی اول به کمبودھای خود  حتا رفقای ما در پايان مرحله. آورد سازمان فراھم می

ھای مبرم جنبش  زيرا که ضرورت. ندی کار تبليغی و ترويجی پی برد در زمينه
ھا را با  واقعيت اين کمبودھا روبرو  ھا آن تر با توده در جھت پيوند ھر چه بيش

 اين مسئله مورد بحث قرار گرفته ٢ی نبرد خلق شماره   در سرمقاله.ساخته بود 
ای تبليغ مسلحانه  کرد و در حالی که برد توده ھا وسيعا عمل می اين ضعف. است

ھا ھنوز به  ھای مردم بر جای گذاشته بود، اما آن تأثير خود را بر تودهعمال 
ھا  گويند؟ و اھداف آن دانستند که اين مبارزين که ھستند؟ چه می درستی نمی

ی دوم به ويژه در  ی محوری در مرحله ھای تبليغ مسلحانه چيست؟ محدوديت
و نيز شکل ی پليسی، اختفای کادرھای سازمان  رابطه با پيگرد گسترده

دھی قابل تامل است که از يک سو به محدوديت گسترش تشکيالتی و  سازمان
اين امر از درک . انجاميد ھا می از سوی ديگر به محدوديت ارتباط آن با توده

ھا در ايران ناشی  ی توده نادرست رفقای ما در مورد چگونگی گسترش مبارزه
ه شود و آن نقش تبليغ مسلحانه در اين جا الزم است به يک مسئله اشار. شد می

در روستا در شرايط مناسب ھر قدر . و عمليات پارتيزانی در شھر و روستاست
ھا  تر باشد، ارتباط آن ھا بيش که دوام و بقای مبارزين مسلح و حمالت نظامی آن

ای شدن  شود و در نھايت با رشد و تکامل آن به توده تر می ھای مردم بيش با توده
 اما در شھرھا گذشته از اين که .گردد يجاد ارتش خلقی منتھی میمبارزه و ا

ی نيروھای سرکوب است، و قدرت  عمليات نظامی ھمراه با پيگرد گسترده
به و نيز ... تر وجود دارد تر است و نياز به اختفای بيش مانور مبارزين مسلح کم

ی  مبارزهی کارگر،  ھای شھری و طبقه ی توده ی مبارزه  اشکال خودويژهعلت
 بلکه شکل قيامی ،ای شود تواند به شکل پارتيزانی توده مسلحانه در شھر نمی

ای شدن  خواھد داشت و به ھمين علت است که رفقا احمدزاده و جزنی، توده
  .ديدند ی مسلحانه را در روستا می مبارزه

ای که در  باری اين موانع، مانع از اين شد که سازمان بتواند در جھت وظيفه
ای که  ی ارگانيک با طبقه رابطه"ی دوم برای خود قايل شده بود، يعنی  حلهمر

زيرا . ، توفيق يابد)۶سرمقاله نبرد خلق شماره (است " ی ايدئولوژيک آن نماينده
ی عاطفی و جلب حمايت صرفا  آن چه در اين جا مورد بحث است ايجاد رابطه

ی مستقيم با  و رابطهمعنوی اين طبقه نيست بلکه مسئله جلب حمايت مادی، 
ی ارگانيک واقعی به دست آيد و بدين طريق يک سازمان  طبقه است تا رابطه

. ی پرولتاريا گردد و به پيشاھنگ واقعی بدل شود بتواند تبلور تاريخی اراده
ھای سازمان را در اين مورد  البته اين گفتار ھرگز بدان معنا نيست که ما تالش

 ۵۵گويی به اين نيازھا بود که سازمان تا ضربات  سخدر جھت پا. ناديده انگاريم
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ی  ھا فرستاده بود و در زمينه تعداد زيادی از کادرھای خود را به کارخانه
 اما ضربات .ھای وسيعی را آغاز کرده بود کارھای تبليغی و ترويجی فعاليت

، شھادت تمامی کادرھای رھبری سازمان و کادرھای ورزيده ۵۵سال 
سياری از ارتباطات و از بين رفتن بخش وسيعی از امکانات، تئوريک، قطع ب

  .سازمان نتوانست به نحو صحيحی وظايف خود را انجام دھد

 که تالش در جھت سر و سامان دادن ۵۶ھا يعنی تا اواخر سال  و تا مدت... 
به وضعيت از ھم گسيخته تا حدی به نتيجه رسيد، سازمان را در اجرای 

ھای  البته امروز اپورتونيست. ت متعددی روبرو ساختوظايف خود با اشکاال
کنند که کمبودھای سازمان را در اين مورد در خدمت  رنگارنگ تالش می

ی خود تحريف کنند و موقعيت کنونی و اعتبار  طلبانه مقاصد خائنانه و فرصت
 اينان .گير گذشته است ھيچ انگارند ھای پی واقعی سازمان را که نتيجه فعاليت

ی کارگر در کوران مبارزات، در  کنند که پيشاھنگ انقالبی طبقه نمیدرک 
ھا و در شکست و پيروزی تبديل به پيشاھنگ واقعی طبقه  ميان فراز و نشيب

ھيچ پيشاھنگ انقالبی ھرگز نتوانسته است بدون گذار از اين فراز و . شود می
شکست و ھا، بدون  گيری از آن ھا و بدون ارتکاب اشتباھات و درس نشيب

ی تحولی  اين پروسه. پيروزی به پيشاھنگ ارگانيک و پوالدين طبقه تبديل شود
آور است وقتی که  خنده. گيرد در جوامع مختلف به اشکال گوناگون صورت می

ی آن را نفی  شويم که سازمان و فعاليت گذشته ما امروز با افرادی روبرو می
مان ستون فقرات جنبش کمونيستی کنند اما در ھمان حال معتقدند که اين ساز می

اينان که درکی درست از . ی کارگر است و محور حزب طراز نوين طبقه
گويی خود  فکری و پريشان ی تکاملی آن ندارند، ژوليده پيشاھنگ طبقه و پروسه

ھا با  ی آن ھايی از مسعود و پويان و بيژن و مقايسه را در انبوھی از نقل قول
يرند که رفقای  پوشانند و سرانجام نتيجه می ز لنين میھای بريده بريده ا گفته

ی  شھيد سازمان اساسا حزب را درک نکرده بودند، در جھت ارتباط با طبقه
ھا ھميشه به ياد  آن! بايستی دست به اسلحه ببرند کارگر تالشی نکردند، واال نمی

ی   اما تجربه.افتند ھای روسيه در ايران می تکرار الگووار کروژک
ھای قبل  کنند و شرايط سال ی بيست فراموش می ھای ايران را در دھه ژککرو
ھا  گفت، کروژک کنند که لنين می ھا درک نمی آن. گيرند  را ناديده می۵٠از 

ی کارگر  در ھر کشوری ترکيب سوسياليسم با جنبش طبقه«اند و  ی روسيه ويژه
مانی موجود در روند تاريخی و منحصر به فرد، مطابق شرايط مکانی و ز

اند  ھای ما توقع داشته گويا دگماتيست) ستاتأکيد از ما (٧٩».تکامل خواھد يافت
که اين پيشاھنگ و اين ترکيب و وحدت، خارج از شرايط موجود و حاکم بر 

ما امروز ھنگامی ثمرات پر . جامعه و جز در روند تاريخی ويژه تکامل يابد

                                                           

 .لنين، وظايف مبرم ما -٧٩
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بينيم و اتھامات اين آقايان را  ايش میبار مبارزه سازمان را عليرغم تمام کمبودھ
افتيم که  شنويم، به ياد اتھاماتی می در مورد تئوری و پراتيک سازمان می

در مورد نقش سازمان " چه بايد کرد؟"ھا چندين سال پس از  اپورتونيست
اشتباه «: ھا گفت آوردند و لنين در پاسخ به آن ای به لنين وارد می انقالبيون حرفه

دھند اينست  را مورد انتقاد قرار می" چه بايد کرد؟"ھايی که اکنون  اساسی آن
که جزوه را جدا از پيوند آن با وضعيت تاريخی مشخص دورانی که اکنون 

امل حزب ما در نظر ھا از آن سپری شده است، دوران معينی در تک مدت
 را شان  آيا بھتر نيست که اين آقايان تازه مارکسيست شده قضاوت٨٠».گيرند می

در مورد تئوری و پراتيک سازمان به شرايط مشخص متکی سازند و نه اين که 
ھای  باری سخن بر سر نحوه برخورد با کمبودھا و کاستی! بافی کنند؟ مدام کلی

پردازيم و نه فقط بر اساس  سازمان بود واال ھنگامی که ما امروز به گذشته می
ی نزديک به يک دھه، تئوری   تجربه ھای نخستين بلکه از روی مجموعه نوشته

دانيم که در  کنيم، به خوبی می و پراتيک گذشته را چون يک کليت ارزيابی می
مثال ھنگامی که . تئوری و پراتيک سازمان اشتباھات اساسی وجود داشته است

امروز در اين جا اعالن جنگ خود جنگ «کرد  رفيق احمدزاده مطرح می
ا يکی از اشتباھات اساسی رفقا روبرو  ب٨١».است، اين دو جدايی ناپذيرند

درست است که کاربست تاکتيک محوری ھمانا اعالم جنگ است، اما . شويم می
ھا به  و تاکتيک" تاکتيک محوری"در اين گفتار تفاوت ميان . خود جنگ نيست

ی طبقاتی و رھبری  از اين رو ديالکتيک مبارزه. از ميان رفته است" طور کلی
. ھا وجود داشته است  نشده و در عوض تصور اين ھمانی آنانقالبی عميقا درک

ی طبقاتی و رھبری انقالبی  توان از وحدت مبارزه به ياد داشته باشيم که می
در اين باره دو بينش اساسا . توان اين دو را يکی دانست سخن گفت، اما نمی

سطح نادرست وجود دارد که يکی تکليف پيشرو را آگاھانه و يا ناآگاھانه تا 
. داند برد و ديگری پيشرو را اساسا محصول انقالب می انقالب کردن پيش می

دھی، تفاوت ميان  ھا و اشکال مبارزه و سازمان ھر دو بينش تفاوت ميان تاکتيک
کنند و يا ناديده  ھا به طور کلی را درک نمی تاکتيک محوری و تاکتيک

 بر اين پيش فرض نادرست اشتباه رفيق احمدزاده در اين مورد مبتنی. گيرند می
اند تا به ندای  ھا آماده بود که در ايران موقعيت انقالبی وجود دارد و توده

پيشاھنگ مسلح پاسخ گويند و ما قبال نشان داديم که اين فرض رفيق در مورد 
ھای خود به خودی  توان عدم وجود جنبش در شرايط کنونی ايران نمی«اين که 

 اساسا نادرست ٨٢» شرايط عينی انقالب دانستجودوسيع را به معنی عدم و

                                                           

 .ای بر مجموعه دوازده سال لنين، مقدمه -٨٠

 .٨۴مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھم تاکتيک، ص  -٨١

 .۶۴م تاکتيک، ص مبارزه مسلحانه ھم استراتژی و ھ -٨٢
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ی خود با تأکيد بيش از حد بر نقش ديکتاتوری و  است و رفيق در نوشته
و نيز به . عملی پيشرو عامل ذھنی را به جای عامل عينی نشانده است بی

 سرآغاز جنبش مسلحانه«: گفت دانيم که ھنگامی که رفيق جزنی می درستی می
ھای موجود به صورت  به اين ترتيب واقعيت« و يا ٨٣»ای است يک جنبش توده

ھا به موازات رشد  آيد، اول اين که توده دو اصل برای جنبش مسلحانه درمی
ھای اقتصادی و سياسی به  ھای جنبش ی مسلحانه در شھر از کانال مبارزه

ی  ی رشد مبارزه آيند و تداوم و تکامل اين حرکت متکی به ادامه حرکت درمی
 او ٨٤»...شود ای می نه در کوه تودهی مسلحا دوم اين که مبارزه. استمسلحانه 

ھا، اشکال  ی توده توانيم شکل گسترش مبارزه کرد، ما از قبل نمی نيز اشتباه می
قيام به ما . ای مسلحانه و چگونگی آن را تعيين کنيم کامال مشخص قھر توده

راحل اقتصادی و سياسی ھا از م ی توده نشان داد که نه گسترش و تکامل مبارزه
کرد مشروط به ادامه و  ی نظامی آن گونه که رفيق جزنی مطرح می به مرحله

ی مسلحانه در کوه  ای شدن مبارزه ی مسلحانه است و نه توده رشد مبارزه
ھا نه تنھا به طور عملی بلکه ھم به طور نظری  توده«زيرا که . صورت گرفت

ن جريان جنبش به درو" ھای واقعیرويداد"تنھا از طريق نيروھای پويای 
 از اين رو تکليف پيشرو به راستی وحدت ديالکتيکی ميان ٨٥».شوند کشيده می

توان يکی را جايگزين ديگری کرد و يا تاکتيک  نمی. ھاست خود و جنبش توده
  .محوری را تا سطح تاکتيک عمده تقليل داد

نھا ھمين سازمان ھای موجود، ت به ھر حال عليرغم تمام اشتباھات و کاستی
ھمتايی  ای و موقعيت و نقش بی است که در جنبش کمونيستی از اعتبار توده
ی  ھای گسترده گير و تالش ی پی برخوردار است و اين را ما مديون مبارزه

ھا جنبش نوين و انقالبی کمونيستی را در ايران  آن. ھستيمرفقای خود در گذشته 
 .ی قھرآميز را در جامعه تثبيت کردند زهبرای ھميشه سنت مبار. پايه گذاشتند

ھای شاه، در  دادگاه ھا در نبرد با دشمن خلق، در بی آفرين آن ھای افتخار حماسه
ی ما بارور  زير شکنجه و در ميدان تير، فرھنگ نوين مبارزاتی را در جامعه

ھا  ی کاملی از شجاعت، شھامت، و ايمان کمونيستی به توده ھا نمونه  آن.ساخت
طلبان از اشتباھات گذشته برای  بينيم فرصت اما ھنگامی که امروز می. ندبود

کنند،  محو دستاوردھای عظيم تبليغ مسلحانه و تاکتيک محوری سوء استفاده می
به جاست سخن لنين را در پاسداری ياد روزا لوگزامبورگ به اينان نيز 

ھای  سطح مرغھا به  المثل روسی گاه عقاب بنا بر يک ضرب«: يادآوری کنيم
پروازی  توانند به بلند ھای خانگی ھرگز نمی کنند، اما مرغ خانگی نزول می
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اما . رفقای ما نيز به رغم اشتباھات خود عقاب بودند و ھستند» .ھا برسند عقاب
پرواز، پيشگامان جنبش نوين کمونيستی، مرغان  در برابر اين عقابان بلند

ای به اشکال گوناگون  در ھر دورهطلبان قرار دارند که  خانگی اين فرصت
ھر چند . کنند شوند و از درون و برون جنبش کمونيستی را تھديد می پديدار می

شوند و در خود  ای سخت يقينا به کناری انداخته می سرانجام در مبارزه
گيرانه به انتقاد و انتقاد  پوسند، اما تکليف جنبش نوين کمونيستی است که پی می

گير بپردازد، ھر بار  ای سخت و پی طلبان به مبارزه ، با فرصتاز خود بپردازد
شان را بلند کند دوباره بر خاک اندازد تا  ی متعفن که از پايشان انداخت، الشه

  : زمانی که شرايط خود فرياد برآورد

  ٨٦!"ھمين  جا برقص!  ھمين جاستگل"

    "Hic Rhodus! Hic Salta"  
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