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 را نوشتیم«  قیام مسلحانه »چگونه 
 

1اریش ولنبرگ
 

 

 زمینه -1

 
من در آن موقع . ، دبیر تشکیالت کمینترن، مرا به دفترش خواند[1]پیاتنیتسکی 1118در بهار 

انگلس در مسکو و مسئول دفتر نظامی این انستیتو بودم و  -جزو کارکنان فنی انستیتوی مارکس 

درس  در مدارس نظامی که کمونیستهای آلمانی به عنوان متخصصین قیام در آن تعلیم می دیدند،
 .می دادم

: بین کسانی که در این بحث شرکت داشتند عالوه بر پیاتنیتسکی، این عده نیز حضور داشتند

، معاون کمیسر خلق برای دفاع و مسئول ارتباط بین ستاد کل ارتش سرخ [1]ژنرال اونشلیخت
یغ و تبل]آژیتاسیون و پروپاگاند )« آژیت پروپ»و کمینترن؛ ارکلی یعنی تولیاتی، رئیس بخش 

کمینترن؛ دو سه افسر عالیرتبۀ روسی که مانند من در مدارس نظامی برای [( ترویج

 .کمونیستهای آلمانی درس می دادند؛ و تعدادی از دیگر مأمورین کمینترن
اثر [ 5]«هنر قیام مسلحانه: راه پیروزی»وی گفت که . هدف بحث ما را توضیح دادپیاتنیتسکی 

لنینیستی  -ای برای مأمورینی است که آموزش مارکسیستی هآلفرد النگر کتاب دستی برجست

به عالوه اکنون زمان . باید چاپ جدید تجدیدنظر شده و وسیع تری از آن تهیه کرد. انددیده
ای در مورد قیام مسلحانه است با این هدف که در اختیار تعداد مناسبی برای انتشار یک اثر توده

بدین منظور مواد آموزشی که ستاد ارتش . ان قرار گیردوسیع تری از کمونیستها و طرفدار

 .سرخ برای مدارس نظامی کمونیستهای آلمانی طرح کرده، بی اندازه مناسب اند
بخشهای مختلف این کتاب جدید باید توسط ستاد ارتش سرخ تهیه و در اختیار رفیق ارکلی 

این کتاب که . است قرار گیردکه مسئول جمع آوری کتاب و انتشار هر چه زودتر آن ( تولیاتی)

برای آنکه سوء ظن . نام می گرفت« قیام مسلحانه»تا حدی متمایز از کتاب النگر بود، باید تنها 
دخالت شوروی در امور داخلی دیگر کشورها برانگیخته نشود، باید تجربیات مهم قیامهای 

قدرت توسط پرولتاریا مجارستان و باواریا که به ایجاد ارتشهای سرخ و کسب  1111مسلحانۀ 

 [4.]منجر شدند، حذف می شد
نمی داشته باشد و طبعاً این نام « مؤلف»پیاتنیتسکی همچنین گفت که این کتاب جدید باید نام یک 

از آنجا که کتاب باید ابتدا به . تواند یک نام روسی یا نام یکی از مأمورین کمونیست کنونی باشد

در مورد موضوع قیام مسلحانه بود، ما نام  جدیدیاین کتاب آلمانی منتشر می شد و از آنجا که 
نویبرگ

1
قبل از این نام فامیلی اضافه کردیم که می شد بجای آن « A»یک . را انتخاب کردیم 

 .هم گذاشت« B»مثال 

« ناشر»و « نام مؤلف»ممکن است تعجب آور به نظر برسد که یک کتاب غیرقانونی کمونیستی 
را نیز « کوششی در عرضه داشت تئوریک»چاپ آلمانی که زیرعنوان پشت جلد . داشته باشد

این خصوصیات به هر رفیقی . نوشته شده بود« چاپ و نشر اتو میر زوریخ – 1118»داشت 

دستگیر می کردند، بتواند ادعا « ضاله»امکان می داد که چنانچه وی را بخاطر داشتن کتابی 

                                                

1- Erich Wollenberg 

1- Neuberg 
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ای بدین عنوان که کتابی است نونی از فروشندهکند که آنرا در یک میتینگ یا تظاهرات قا

 .«!اینجا نام مؤلف و ناشر سوئیسی نوشته شده! ببینید». قانونی، خریده

نشان دادن  -1»:اممن این وظایف را برای خود قائل شده« نویبرگ»در این یادداشتها بر کتاب 
داشت رویدادهای  در عرضهبرمال کردن تحریفاتی که  -1زمینۀ سیاسی قیامهای گوناگون؛ 

 .صورت گرفته« به نفع دولت شوروی، کمینترن و رهبری کنونی احزاب کمونیست»انقالبی، 

 .امبه عالوه، من تا آنجا که برایم معلوم بود، نام مؤلفین بخشهای مختلف کتاب را ذکر کرده
. می، اهر دو توسط بلشویکی قدی( «بلشویسم و قیام»، «بین الملل دوم و قیام»)دو بخش اول 

من چیزی . پیاتنیتسکی نوشته شده که پیش از جنگ جهانی اول سالها در آلمان زندگی می کرد

 .برای اضافه کردن به آنچه که وی در اینجا می گوید، ندارم
 

 قیام ریوال -2

 
این بخش . تحت نظر ژنرال اونشلیخت نوشته شدهتوسط تیمی ( 5فصل )مطالعۀ قیام ریوال 

ً بر شواهد شخص ی کمونیستهای استونی که پس از درهم شکستن قیام به اتحاد شوروی بعضا
 .گریختند، مبتنی است

. ریوال تا حد زیادی با حقیقت تاریخی تطابق دارد قیامشیوۀ عرضه داشت سازماندهی و اجرای 

این . فراگرفته« توطئۀ زینوویف»اما مسئلۀ مربوط به منشأ و آغاز آن را سکوت به اصطالح 
 ود؟توطئه چه ب

همچنان که می دانیم زینوویف، استالین و کامنف به ( 1114ژانویۀ  11)پس از مرگ لنین 

ی بلشویکهای «ترویکا»هدف این . را تشکیل دادند[ درشکۀ سه چرخه]« ترویکا»اصطالح 
وقتی پس از چند ماه . قدیمی آن بود که نگذارند تروتسکی، این بلشویک جدید، وارث لنین شود

نیز از « ترویکا»وجود نداشت یا حداقل دیگر وجود نداشت، « طر تروتسکیخ»روشن شد که 

استالین بر دستگاه پرقدرت . ای برای قدرت بین استالین و زینوویف شروع شدمبارزه. هم پاشید
یعنی « اکتبر آلمان»و همه جا حاضر حزب متکی بود؛ زینوویف بر کمینترن که پس از شکست 

 1115نیست آلمان برای کسب قدرت دولتی در سال انقالبی پس از آنکه مبارزۀ حزب کمو

 .شکست خورد، به نحو روزافزونی وزن سیاسی و اخالقی خویش را بر آن از دست داد
در چنین وضعیتی، زینوویف امیدوار بود که موقعیت خود را در مقابل استالین با یک قیام 

ود که پیروزی انقالب کمونیستی در رؤیای وی آن ب. مسلحانۀ پیروزمند در ریوال تحکیم بخشد

زینوویف در مباحث سری که . استونی، واکنشهای زنجیری در دیگر کشورها برخواهد انگیخت
در مسکو و لنینگراد و دور از چشم حزب و بدون آگاهی همقطاران خویش در کمینترن انجام 

رف نظامی، کمونیستهای از نظر ص. داد، با قیام در ریوال موافقت کرد و تاریخ آن هم تعیین شد

اما شرایط عینی و . آنها با قهرمانی نمونه واری جنگیدند. استونی به عالیترین شکل عمل کردند
وی ذهنی که برای قیام مسلحانه و حملۀ نهایی پرولتاریا به قدرت دولتی که توسط لنین و پیش از 

یشاهنگ پرولتاریای تنها پ. به وسیلۀ فردریش انگلس مشخص شده، در استونی وجود نداشت

نه تنها بخاطر »در این مورد، حزب کمونیست استونی و زینوویف . انقالبی در ریوال می جنگید
به نقل از لنین در )« .یک اشتباه بزرگ، بلکه همچنین بخاطر ارتکاب یک جنایت مقصر بودند

 (.«چپ روی، بیماری کودکی کمونیسم»در کتاب  1111
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نه تنها  –مرده، نقص عضو پیدا کرده یا دستگیر شده  –قربانی قیام ریوال با هزاران هزار 

استونی را برای سالها در معرض ترور سفید و تاریک ترین ارتجاع قرار داد، بلکه همچنین 

 .سقوط زینوویف و ظهور قدرت استالین را تسریع کرد
 

 قیام هامبورگ -3

 
بالفاصله پس از ورودش به  سازمانده و رهبر نظامی قیام هامبورگ، [3]هانس کیپن برگر

وضعیت »)من مقدمۀ این فصل . را نوشت( 4فصل )این بخش  1114مسکو در آغاز ماه مه 

ما در آن موقع در یک آکادمی ویژۀ نظامی در . را نوشتم« خالصه»و ( «عمومی در آلمان
 .مسکو کار می کردیم که در آن، رهبران ارتش سرخ آیندۀ آلمان باید تربیت می شدند

ام هامبورگ اساساً به منطقۀ شهری بارمبکقی
5
محدود شده بود یعنی جائی که کیپن برگر، یک  

 .پنج سالۀ الیپزیگی زندگی می کرددانشجوی بیست و 
وی می گوید که او . کیپن برگر در این بخش به شخص خود به عنوان سوم شخص اشاره می کند

تنها در . «ش از آن از این پست عزل شده بودچند ماه پی... رهبر نظامی بارمبک بود، اما  قبالً »
اکتبر بود که رهبری محلی حزب در بارمبک وی را از رختخواب بیرون  11شب دوشنبه 

وی . اولنهورست را داد -کشیده و به او سمت فرماندهی نظامی واحدهای کمونیست در بارمبک 

 .اکتبر شروع می کرد 15 باید به هر قیمتی شده عملیات جنگی را در صبح روز بعد، سه شنبه
او افراد را نمی شناخت : از نظر خود در وضعیتی مشکل یافت»بدین گونه کیپن برگر خود را 

و به عالوه هیچ گونه اطالعاتی در مورد وضعیت سازمان جنگی حزب، وضعیت دشمن و غیره 

من گفت به آنچنان که وی به « نوزده تفنگ و هفت رولور». اسلحه هم نبود. «نیز وجود نداشت
نحو بدی انبار شده و زنگ زده بودند؛ تا وقتی که آنها تمیز و روغنکاری نمی شدند، نمی شد 

عالوه بر این، درکی از وضعیت عمومی در آلمان، یا حتی در دیگر . دست به هیچ کاری زد

 .مناطق هامبورگ وجود نداشت
تصاب عمومی سه روزه یک اع 1115در اوت . کیپن برگر علت عزل خویش را کتمان می کند

درگرفته بود و  –خودبخودی و بدون کمک حزب کمونیست آلمان  کامالً  –در سراسر آلمان 

حکومت استراسمان جای آن را . حکومت فوق ارتجاعی صدر اعظم کونو را سرنگون کرده بود
یا از این به بعد بود، . اش حضور داشتندگرفت که سوسیال دمکراتهای برجسته نیز در کابینه

وقتی که یک اعتصاب  – 1115و حتی نه در مه  برای اولین بارآنچنان که باید تأکید کنیم 

عمومی در روهر به دنبال اشغال توسط فرانسه درگرفته بود و در بوخوم به یک قیام 
بود که کرملین  1115برای اولین بار از این پس یعنی در اوت  –ارتقاء یافته بود [ 6]مسلحانه

 .قیام مسلحانه در آلمان را با هدف تصرف قدرت توسط پرولتاریا صادر کرد فرمان تدارک

«صدها کارگر»این تدارکات برای انقالب شامل ایجاد دستجات 
 
 Labourدر کارخانجات  

Exchanges در چارچوب » –براندلر « تئوری انقالبی»طبق . و در محالت مسکونی می شد

این دستجات  –« !کارگران در سراسر آلمان قانون اساسی وایمار، پیش به سوی حکومت

آنها تنها محدود به مشق « آموزش». باید تنها با چوب و چماق مسلح می شدند« صدها کارگر»
صدها »اما کیپن برگر سالحهای معدودی برای . در اطراف کارخانه و فضاهای باز بود

                                                

5- Barmbek 

 - Proletarian Hundreds 
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با تفنگ را در مناطق  هایی که در بارمبک نگه داشته بود، تهیه کرده و آموزش کار«کارگر

در نتیجه، رهبری حزب کمونیست آلمان در منطقۀ . جنگلی اطراف هامبورگ سازمان داده بود

به حساب این رفتار تحریک آمیز که باید به حکومت »وی را از وظایفش  بزرگ هامبورگ
. در بارمبک منحل شدند« صدها کارگر»عزل کرده بود و دستجات « منجر می شد« صدها»

ی در «صدها کارگر»اکتبر هیچ  11ی اینها چند ماه قبل رخ داده بود، با وجود این تا تمام

 .بارمبک تشکیل نشده بود
که این جریان را علیه کیپن برگر راه انداخته بود، ارنست تالمان بزرگ دبیر منطقۀ هامبورگ

 
 

به « قیام هامبورگرهبر تاریخی حزب کمونیست آلمان و فرماندۀ نظامی »بود که بعداً به عنوان 

 -در رابطه با سازماندهی و هدایت مبارزۀ نمونه وار در بارمبک . شد تبدیلاسطورۀ کمینترن 
اولنهورست الزم نیست چیزی به آنچه که کیپن برگر با چنین تواضع و احتیاطی نوشته، اضافه 

جر شد، تکمیل از زمینۀ سیاسی که به قیام هامبورگ منای نوشتۀ وی تنها باید با خالصه .شود

اکتبر در  11منظور ما کنفرانس سازمانهای کارگری ساکسونی است که در روز یکشنبه . گردد
شمنیتس

 
 .صورت گرفت 

 

* * * 
 

دستور کار این کنفرانس در نشست قبلی تعیین شده بود که پیش از نتایج فاجعه آمیز هجوم 
: به مسائل اجتماعی پرداخته می شد فرانسه و بلژیک به روهر انجام گرفته بود، و منحصراً باید

به علت ورود رایشسور. دستمزدها و قیمتها، کمک به بیکاران و غیره
7
به ساکسونی و تورینگیا  

کنفرانس بنا به تقاضای اعضای کمونیست خود آن را به جلوتر یعنی به « کمیسیون دائمی»
 .اکتبر انداخت 11یکشنبه 

نماینده از  111عضو شورای کارخانه،  141: نددر کنفرانس شمنیتس این عده حضور داشت

مأمور عالیرتبۀ جامعۀ تعاونی  16، [7]نمایندۀ کمیسیونهای کنترل 71های کارگری، اتحادیه
مأمور برجستۀ بوروکراسی اتحادیۀ  16های عمل ضد فاشیست و مأمور کمیته 13مصرف، 

 .ان نبوداین کنفرانس به هیچ وجه نمایندۀ کل طبقۀ کارگر آلم. کارگری

ای از کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست پیشنهاد کرد که کنفرانس باید به در ابتدای جلسه، نماینده
مسئلۀ دخالت رایشسور تقدم دهد و یک اعتصاب عمومی در سراسر آلمان به عنوان یک اقدام 

در این مورد گراپ. متقابل اعالم نماید
8

 ، سوسیال دمکرات چپ، وزیر حکومت ائتالفی سوسیال

کمونیست ساکسونی توضیح داد که چنانچه کوچکترین انحرافی از برنامۀ کار تعیین  -دمکرات 
صورت گیرد و چنانچه مسئلۀ اعتصاب عمومی علیه دخالت رایشسور ( مسائل اجتماعی)شده 

مورد بحث قرار گیرد، سالن کنفرانس را به عنوان رئیس تمامی نمایندگان سوسیال دمکرات 

 .ترک خواهد کرد
 ه می شد کرد؟چ

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست که تحت رهبری هاینریش براندلر بود، نمی توانست مسئولیت 

به عالوه، این واقعیت . اعتصاب عمومی را بدون همراهی سوسیال دمکراتهای چپ بپذیرد

                                                

 - Ernst Thalmann 

 - Chemnitz 

7- Reichswehr   (دفاع رایش )- 1153تا  1111مان از سازمان نظامی آل . 

8- Graupe 
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« نظامی -سیاسی »بود برای سازمانهای ای مقدمه« اعتصاب عمومی»وجود داشت که شعار 

در سراسر کشور برای آغاز قیام مسلحانه به وجود  1115که از اوت ( عه کنیدبه زیر مراج)

 .جناح چپ حزب کمونیست به رهبری روت فیشر با براندلر موافق بود. آمده بودند
شورش »در برخی شهرها یک : پس از بحثهای طوالنی سرانجام تصمیم زیر اتخاذ شد

ای واقعاً خودبخودی را در مراکز توده اگر این شورش، جنبش. باید صورت گیرد« خودبخودی

عمدۀ صنعتی برانگیخت و اگر قیامهای مسلحانه در بخشهای مختلف کشور درگرفت، این امر 
در این صورت کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست بدون . نشانۀ وجود یک موقعیت حاد انقالبی ست

اعالم اعتصاب عمومی ها جدا کرده باشد می توانست در سراسر آلمان آنکه خود را از توده

اما اگر عمل مسلحانۀ . بنماید و بدین گونه یک قیام مسلحانه را با هدف کسب قدرت برپا کند
محلی، باعث انفجار خشم مردم نشود، پس این دلیل واضحی بر این امر است که هنوز شرایط 

هد بود که بدین ترتیب قیام محلی یک عمل خودبخودی خوا. ذهنی برای نبرد نهایی وجود ندارد

 .کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست مسئولیت آنرا نخواهد داشت و نتایج آنرا نخواهد پذیرفت
بر طبق پیشنهاد یکی از اعضای کمیتۀ مرکزی که هویتش معلوم نشد، به اتفاق آراء تصمیم 

در کیل« شورش خودبخودی»گرفته شد که اجازۀ درگرفتن 
1
که ملوانان متمرد آن عالمت  

اش انتقال که وظیفه[ 8]اما هرمان رمل. داده بودند، داده شود 1118را در نوامبر انقالب آلمان 

دستور برای قیام از طرف کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست در شمنیتس بود، به ابتکار خود 

« خط ساحلی»هامبورگ محل ادارات مرکزی . تصمیم گرفت که بجای کیل به هامبورگ برود
شناخته می « شمال غربی»ر می رفت و به عنوان فرماندهی سیاسی به شما -سیاسی و نظامی 

هلشتاین -شد که سازمانهای حزب کمونیست در هامبورگ بزرگ، شلسویگ 
11
 یتمرکزبه  

کیل، الدنبرگ
11
 [1.]و دیگر شهرهای منطقه را دربر می گرفت 

م به وسیلۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلمان پس از تصمی« نظامی -فرماندهی های سیاسی »

برلین، شمال غرب،  –شش فرماندهی . در مورد تدارک قیام مسلحانه در آلمان ایجاد شده بودند

با شش لشکر پیاده نظام رایشسور  –و شرق ( ساکسونی، تورینگیا)غرب، جنوب غرب، مرکز 
هرمان رمل هم مسئول . تطبیق داشتند؛ وظیفۀ آنها تضمین عدم ارتباط بین این شش لشکر بود

کمیتۀ مرکزی و فرماندهی ملی بود و هم مسئول ارتباط بین رهبریهای سیاسی و  ارتباط بین

 .شمال غرب و جنوب غربنظامی غرب،  -سیاسی 
[ 11]نظامی آلبرت شراینر -بود، فرماندۀ سیاسی [ 11]دبیر سیاسی شمال غرب هوگو اوربانس

 ،رنست میر بودبود؛ در جنوب غرب دبیر سیاسی ا[ 11]و ژنرال شوروی فرماندۀ وی اشترن

که بعداً یکی  –استتسکی بود . ژنرال شوروی ام آلکسی ان ونظامی بودم  -من فرماندۀ سیاسی 
از اعضای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی شد؛ دبیر سیاسی غرب آرتور اورت و 

 نظامی ویلهلم زایسر و ژنرال روسی وی که اسمش را بخاطر ندارم در ارتش -فرماندۀ سیاسی 

 1117در . معروف بود« خوش چانه»سرخ بخاطر چانۀ بسیار برجسته و غیرطبیعی اش به 
رهبر سازمان اطالعاتی ارتش سرخ در اروپا بود که ادارۀ مرکزی آن در پاریس  «خوش چانه»

 .قرار داشت

                                                

1- Kiel 

11- Schleswig - Holstein 

11- Oldenburg 
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اکتبر به هامبورگ وارد شد، اوربانس که برای  11وقتی رمل برای دیدن شراینر در صبح روز 

اوربانس چند ساعت پس از آنکه کنفرانس پایان . ر کنفرانس شمنیتس رفته بود آنجا نبودشرکت د

هیجان و اغتشاش عظیمی . یافته بود و پس از آنکه رمل باید به کیل می رفت به شمنیتس رسید
کارل رادک دستورالعمل های جدیدی از مسکو . بر کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست حاکم بود

اما در آنجا کسی . مأموری به سرعت به کیل فرستاده شد. یام باید لغو می شددستور ق: آورده بود

اکتبر، کمیتۀ مرکزی با خبر درگرفتن قیام در  15صبح روز بعد، در . اطالعی از رمل نداشت
چه روی داده بود؟ در هامبورگ، شراینر و اشترن به رمل توضیح داده . هامبورگ از جا پرید

ملوان  41111موطن نیروی دریایی با  1118کیل در . یرممکن استبودند که قیام در کیل غ

ای بودند و اکنون تنها چند هزار ملوان در آنجا وجود داشت که حرفه. شورشی به شمار می رفت
. این ملوانان، طرفدار احزاب راست یا راست افراطی بودند. سال باید خدمت می کردند 11

صدها »شراینر حتی نمی دانست که آیا دستجات  .حزب کمونیست در کیل بسیار ضعیف بود

 .در آنجا وجود دارد یا نه« کارگر
بر طبق اطالعاتی که رمل از شمنیتس با خود آورده بود، درگرفتن عملیات جنگی در برخی 

این آخرین فرصت برای دو . اکتبر یعنی فردای آن روز اجباری بود 15شهرهای آلمان در 
رینگیا برای نجات خود از تصفیه به وسیلۀ رایشسور به شمار حکومت کارگری ساکسونی و تو

شراینر هم با تردید به . در نتیجه اشترن پیشنهاد کرد که قیام در هامبورگ شروع شود. می رفت

جان اسکر، رهبر سازمان . به تالمان، دبیر سیاسی هامبورگ بزرگ اطالع دادند. آن تن درداد
ند پیدا کنند؛ در حقیقت او در دو سه روزی که قیام طول نظامی هامبورگ را نتوانست -سیاسی 

او . تالمان دستور قیام را به رهبران سیاسی تعدادی از شهرهای منطقه ابالغ کرد. کشید دیده نشد

 .نتوانست با همۀ آنها ارتباط برقرار کند
در  واحدهای رایشسور قبالً . اکتبر به شمنیتس بازگردد 15رمل تصمیم گرفت در شب 

خبر  –روهر، برلین، سیلزی علیا  –در مراکز عمدۀ صنعتی . های شهر مستقر شده بودند وازهدر

من در  –نظامی  -دستگاه سیاسی  .قیام هامبورگ هیچ عملی را از طرف کارگران برنیانگیخت
جنوب »و ( م زایسرلینلند و غیره تحت نظر ویلهاروهر، ر)« غرب»وهلۀ اول منظورم مناطق 

اعتصاب »مسلح منتظر دستور  –است ( گ، بادن، هسن تحت رهبری خودموورتمبر)« غرب

ما از رویدادهای شمنیتس و زمینۀ قیام . سراسری آلمان بود قیامبه عنوان نشانۀ « عمومی
 .هامبورگ اطالعی نداشتیم

پس از بحثی کوتاه، کمیسیونی . رمل در غیاب کارل رادک گزارش خود را به کمیتۀ مرکزی داد

این . نظامی تشکیل شد -رهبران عمدۀ کمیتۀ مرکزی و فرماندهی ملی سیاسی مشتمل بر 
مسائل . توقف قیام: پیام کمیسیون. کمیسیون که اوربانس هم جزو آن بود رهسپار هامبورگ شد

 .بعدی را می توان در نوشتۀ کیپن برگر یافت

ه هوگو اوربانس را به یک نکتۀ دیگر آنکه تحریفاتی در نوشتۀ کیپن برگر و مقدمۀ من برای آنک
اوربانس را به . جا بزنند صورت گرفته« کسی که مسئول شکست قیام هامبورگ بود»عنوان 

او . به محاکمه کشیدند« خط ساحلی» در حزب یتنهایی در ازای تمامی رفقای برجستۀ سازمان

. م شداو به حبس طوالنی محکو. را پذیرفت قیاممسئولیت کامل سیاسی قیام و تمامی عملیات 
استالین شخصاً . اش در دادگاه، در جهان کمونیست مورد ستایش قرار گرفتایستادگی قهرمانانه

وی پس از آزادی و ظهور به عنوان رهبر گروه . یادداشتی مبنی بر قدردانی برای وی فرستاد

از حزب اخراج  1116در . چپ همراه با تروتسکی مورد افترا قرار گرفت و لجن مال شد
 .گردید
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 کانتون و شانگهای -4

 
دربارۀ قیامهای کانتون و شانگهای من اکنون با قاطعیت می توانم بگویم  6و  3در مورد فصول 

از آنجا که کار من هم در مدارس . اندکه این فصول در فرماندهی عالی ارتش سرخ نوشته شده

در مسکو شامل  در مدرسۀ بین المللی لنین 1118آلمان و از « متخصصین قیام»نظامی برای 
 .آموزش در مورد چین نمی شد، توجه خاصی به مواد آموزشی جنگ داخلی چین نداشتم

اما من در تماس نزدیک با رفقایی بودم که مأموریتهای نظامی یا سیاسی را از طرف ستاد کل 

 در بین اینها افسر عالیرتبۀ روسی مثل مارشال بعدی. انجام داده بودند( و کمینترن)ارتش سرخ 
، و یک هندوچینی مهربان و دوست [14]، رفقای آلمانی مثل ویلهلم زایسر[15]شوروی بلوخر

تا آنجا که من می . شی مین مقدور بود تاریخ جهان را بسازد قرار داشتند داشتنی که با نام هو

با  –مانند دیگر اعضای عالیرتبۀ ستاد ارتش سرخ و از جمله توخاچفسکی  –دانم، بلوخر و هو 
کومین تانگ تأیید  بهسمی حزب در چین مخالف بودند؛ آنها ورود حزب کمونیست چین را خط ر

های شکست را در خود نکردند و قیام کانتون را کاری می دانستند که بطور اجتناب ناپذیری دانه
قضاوتی . این نقطه نظر بطور آشکاری در فصل مربوط به قیام کانتون مطرح شده. داشت

ورد مشی حزب چین، کمینترن و استالین در رابطه با قیام شانگهای بیان انتقادی نیز در م

 .گردیده
که متکی بر تصمیمات ( تولیاتی)کتاب یعنی شخصی از دفتر پیاتنیتسکی یا ارکلی « ویراستار»

 (.مقدمۀ این چاپ را نگاه کنید)ترتیب داده « نویبرگ. ا»ای بر کمینترن بوده، مقدمه

 

 «عد میدان جنگ برای قیام مسلحانه قوا» : توخاچفسکی  -5

 

، آموزشهای مشخصی در مورد چگونگی سازماندهی اجرای قیامهای مسلحانه 7-11در فصول 
اجرای قیام از طریق « وظیفۀ تاریخی»در تمامی کشورهایی که در آنها احزاب کمونیست با 

کتاب »لهایی که در سا. دمکراتیک یا سوسیالیستی روبرو هستند داده شده -انقالب بورژوا 

مورد توجه کمونیستهای تمامی کشورهای خارج از اتحاد انتشار یافت، این کتاب « نویبرگ
ً به جهت سیاسی تدارک برای قیام مسلحانه می پردازد 1و  8، 7فصول . شوروی بود . عمدتا

اند یا نوشته شده( تولیاتی)امروز من دیگر نمی توانم با قطعیت بگویم که آنها به وسیلۀ ارکلی 

اما . من سهمی در نوشتن آنها نداشتم. توسط اونشلیخت، یا شاید به وسیلۀ یک تیم تحت نظر آنها
 .اندتوخاچفسکی نوشته شده. توسط میخائیل ان 11و  11فصول 

مالقات کردم، او هنوز معاون رئیس  1114هنگامی که من برای اولین بار توخا را در بهار 

قواعد میدان »اش تهیۀ دمی جنگ و رئیس کمیسیونی بود که وظیفهستاد ارتش سرخ، فرماندۀ آکا
که جای تروتسکی را گرفته ( 1113نوامبر  51)پس از مرگ فرونزه . بود« جنگ ارتش سرخ

اولین اقدام وی برکناری . شد( وزیر جنگ)بود، وروشیلف کمیسر خلق برای ارتش 

، ابتدا به «بیابان»دن وی به توخاچفسکی از تمامی وظایفش در ستاد ارتش سرخ و فرستا
اما وزیر جنگ جدید نمی توانست تمامی آرزوهایش را جامۀ . لنینگراد و سپس به مینسک بود

در آغاز سالهای سی در رابطه با وضعیت . عمل بپوشاند و وی را کال از ارتش کنار بگذارد

ی مجبور شد حاد روزافزون در شرق دور و ترس کرملین از جنگ تهاجمی ژاپنی ها، او حت
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در خالل  1158برکناری توخاچفسکی در . توخا را به عنوان معاون خود به کار برگرداند

 [13.]های بزرگ استالین یک پیروزی نهایی برای رقیبش وروشیلف به حساب می آمدتصفیه

باقی مانده بود « ایکمیسیون قواعد میدان جنگ منطقه»رئیس  1113توخاچفسکی همچنان در 
. که بدون وی هیچ کاری پیش نخواهد رفت اعضای کمیسیون توضیح داده بودند زیرا بقیۀ

قواعد میدان »توخاچفسکی به من گفت که وی سهم خویش را در این کتاب به عنوان نوعی 

و « خصلت عمل نظامی در آغاز قیام»هر دو فصل . می دید« جنگ برای قیام مسلحانه
ای قواعد میدان جنگ منطقه»نقل قولهایی از  با« در طول قیام قیام گرانخصلت عملیات »

ً آنرا « ارتش سرخ « قواعد میدان جنگ ارتش سرخ و قیام مسلحانه»تزئین شده که باید واقعا

 .نامید
از آنجا که . بود« ستاد کل بین المللی کمونیستی»به دنبال ایجاد یک  1111-11توخاچفسکی در 

مطرح نکرد، یک سری مقاله در مجلۀ نظامی وی این پیشنهاد را در درون ستاد ارتش سرخ 

. شوروی با اسم مستعار سولومین منتشر کرد که در آنها کوس نظرات خود را به صدا درآورد
سولومین را با این فرض درست که اعضای غیرروسی این  -تروتسکی پیشنهاد توخاچفسکی 

نگرفته و ارتشهای سرخ ستاد کل تا زمانی که پرولتاریا در کشورهای آنها قدرت را به دست 
. اند چیزی جز عروسکهای خیمه شب بازی نخواهند بود، رد کردخویش را به وجود نیاورده

معهذا علیرغم برخی تفاوت عقاید نظامی و سیاسی، روابط شخصی و کاری بین تروتسکی و 

حتی تحت فشار اخالقی از طرف حزب، توخا هرگز . توخاچفسکی بی اندازه عالی باقی ماند
او بطور خصوصی از اولین رهبر . نفرنامه یا حتی انتقادی در مورد تروتسکی منتشر نکردت

توخاچفسکی در نوشتۀ خویش در این کتاب، از نقل . ارتش سرخ با احترام زیادی یاد می کرد

ً باور  قول یکی از شعارهای تروتسکی خودداری نکرد و آنرا با نام به وی نسبت داد؛ تقریبا
با  1151و ویراستاران چاپ ( اولین چاپ آلمانی) 1118ویراستاران چاپ  نکردنی است که

را از کتاب ریشه کن « سگ نگهبان فاشیسم و عامل امپریالیسم جهانی»آتش و گوگرد نام این 

 .اندنکرده
 

 قیام دهقانی: شی مین  هو -6

 
شتنی یک انقالب صمیمی و دوست دا« کار نظامی حزب در بین دهقانان»، 11مؤلف فصل 

شی مین وارد تاریخ مبارزات آزادیبخش بزرگ ملی و  هندوچین بود که بعدها تحت نام هو

 .اجتماعی عصر ما شد
در بخش ( نام آن موقع وی اهمیتی ندارد)به مسکو وارد شدم، هو  1114وقتی که من در مه 

وه هو به عال. مسائل استعماری و دهقانی: کار مشخص وی. آژیت پروپ کمینترن کار می کرد

معاون رئیس یک انترناسیونال دهقانی بود که توسط یک قطب غیرحزبی به نام دمبال
11
پایه  

این سازمان با احزاب و اجتماعات دهقانی گوناگون مثال در لهستان، بالکان، . ریزی شده بود

نال انترناسیودر کمینترن دمبال و . فرانسه و ایتالیا، در آمریکای جنوبی و در آسیا ارتباط داشت

بوخارین در صحبت با . جدی گرفته نمی شد( که با طنز در گیومه گذاشته شده بود)دهقانی آن 
 .می نامید و ذکر نام او باعث تفریح می شد« خیالباف -دهاتی »من او را 

                                                

11- Dombal 
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 عضو در مسکو نیز، نظیر قبل از آن در پاریس، هو مجبور بود علیه پیش داوریهای احزاب

ی که نقش انقالبی دهقانان را در مبارزۀ آزادیبخش پرولتری انکار کشورهای صنعت ازکمینترن 

« صدایی که در بیابان فریاد می زند»او با خنده به فعالیت خویش همچون . می کردند بجنگد
 .اشاره می کرد

همانگونه که خاموش . چین فرستاد در، ستاد ارتش سرخ هو را به مأموریتی محرمانه 1114در 

، گاهگاه در خیابانهای پایتخت شوروی با چشمان درخشان و لبخند خیره از مسکو ناپدید شد
بود، او به من گفت که دارد روی  1117یک روز، فکر می کنم در . اش دیده می شدکننده

ی در مورد کار حزب در میان دهقانان کار می کند که در میان چیزهای دیگر برای ا همقال

همین مقاله است که آخرین . دیده شده بود تدارک سکوم در مدرسۀ نظامی کمونیستهای آلمانی
 .فصل این کتاب را تشکیل می دهد

ً قابلیت عملی کاملی دارد او در مقدمۀ . آنچه که هو در چهل سال پیش نوشت، هنوز هم تقریبا

بدون  فالحتیو نیمه  فالحتیپیروزی انقالب پرولتری در کشورهای »: اش می نویسدمقاله
این بدون . های عظیم دهقان از انقالب پرولتری غیرقابل تصور استرف تودهحمایت فعال از ط

دمکراتیک برای انقالب پرولتری درست  -هیچگونه چون و چرا به همان اندازۀ انقالب بورژوا 
 «.است

نتیجۀ بی ابهام »این . قرار می داد« فالحتیکشورهای نیمه »در زمرۀ ایتالیا و فرانسه را هم  هو

 .ها همین اواخر به تدریج و لنگ لنگان زمینه پیدا می کندتن« و روشن
: در مورد تاکتیکهای چریکی در مبارزه علیه یک دشمن سازمان یافتۀ طبقۀ حاکم می خوانیم

. قدرت چریکها در دفاع نیست، بلکه در عملیات تهاجمی ناگهانی و شجاعانه شان است»

سریع و غیرمنتظره به : ت به مانور بزنندباید همه جا و در هر موقع دس... رزمندگان چریک 
ً از منطقه خارج شوند و از برخورد نهایی بپرهیزند ... دشمن ضربه بزنند  تا بتوانند ... سریعا

 «.دشمن را در منطقۀ دیگر غافلگیر کنند

 .این عبارت می توانست در یکی از شعارهای هو در سالهای اخیر هم گنجانده شود
سیاستهای نظامی کمینترن است که برای مورخین هم استثنائی از یک سند م قیام مسلحانه

تحریفات و تقلباتی که در حقیقت تاریخی به »اما ممکن است پرسیده شود که . ضروری می باشد

آیا اینها ارزش تاریخی ... نفع به اصطالح دولت شوروی، کمینترن و شعب آن صورت گرفته 
ً نه «کتاب را نفی نمی کنند؟ قیامهای )ن تحریفات، این تقلبات، کتمان زمینۀ سیاسی ای! مطلقا

تنها . ، اینها نیز بخشی از سیاستهای نظامی کمینترن و کرملین هستند(ریوال و هامبورگ

من امیدوارم که این یادداشتهای . الزمست که حقیقت تاریخی را بشناسیم و افسانه را نپذیریم
 .مقدماتی به این هدف کمک کرده باشند

 

 1171رگ ، هامبو
 

 :یادداشتها 

 
1- Piatnitsky – تصفیه ( 1156-8)های استالینی یک بلشویک قدیمی که در دوران تصفیه

 .شد

1- Unschlicht –  نظیر پیاتنیتسکی تصفیه شدیک بلشویک قدیمی که. 
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منتشر شد و چاپ دوم آن هم بطور  1118در ( به آلمانی)این کتاب که مخفیانه در آلمان  -5

منتشر شد، کار یک تیم از متخصصان نظامی کمونیست آلمانی در مسکو  1151نی در غیرقانو

اسم مستعار توره لهن، افسری که ابتدا در ارتش فنالند بود و سپس در ارتش )تحت هدایت آلفرد 
در ابتدا . معرفی شده بود( پیاتنیتسکی)آلفرد توسط ستاد ارتش سرخ به کمینترن . بود( شوروی

اما از (. اسم مستعار من والتر بود)تمامی مؤلفین مشترک در روی جلد چاپ شود قرار بود نام 

آنجایی که این عمل فهرستی نسبتاً طوالنی از نامها برای کتاب نسبتاً کوچکی ایجاد می کرد، ما 
 .همگی تحت نام آلفرد النگر معرفی شدیم

مبارزۀ ارتش سرخ »من  به این تجربیات در کتابی نوشتۀ یک کمونیست مجاری و در کتاب -4

با چاپ دوم )به روسی ترجمه شد  1118که توسط مرکز انتشارات نظامی دولتی در « باواریا
 .پرداخته شده( 1151در 

عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست آلمان و زمانی نمایندۀ ( Kippenberger)کیپن برگر  -3

. دستگیر شدرخواست اولبریشت در مسکو به د 1156نوامبر  3در . کمونیستها در رایشتاگ بود
اکتبر توسط هیئت  5بر طبق افترای کسی که بعداً همکار نزدیک اولبریشت شد، کیپن برگر در 

به وسیلۀ یک  1138آوریل  51در . به مرگ محکوم و تیرباران شدGPU (NKVD )مدیرۀ 
وی را  عالوه بر مسائل دیگر GPUجاسوس . شد« اعادۀ حیثیت»دادگاه نظامی شوروی از وی 

اوت  1در « با استفاده از نام اولبریشت»( لنک و آنلوف)به ترتیب دادن قتل دو افسر پلیس 

در حالی که در واقع خود  –در برلین متهم کرده بود « تخکارل لیبکن»در جلوی مرکز  1151
 .اولبریشت دستور این ترور فردی را داده بود

در ماه مه حزب که همزمان  رهبری کردم را مسلحانه قیاممن در بوخوم با نام والتر یک  -6

هاینریش براندلر به عنوان رهبر حزب، و روت فیشر به عنوان رهبر اپوزیسیون )کمونیست 
خلع سالح شوند و مسئله را به قدرت  قیام گرانمی خواستند که  آنها. را محکوم کرد قیام( چپ

می « نسبت به بورژوازی آلماناز نظر عینی تحریکی »را  قیامآنها . تصمیم حزب واگذارند

مسئولیت پیمان تسلیم خود را در مقابل تجاوز امپریالیستی پوانکاره و »دانستند که می خواست 
پس از این جریان بود که من اولین . به گردن طبقۀ کارگر و کمونیستها بیاندازد« هم جرمانش

خوم، برادری بین ما و در طول قیام در بو. توبیخ نامۀ رسمی ام را از حزب دریافت کردم

سربازان نیروی اشغالگر فرانسوی به وجود آمد، آنها به هاندردهای مسلح ما با کف و فریاد 
استینس در آن زمان قدرتمندترین )خوش آمد گفتند « !مرگ بر استینس! مرگ بر پوانکاره»

آلمان  بود که فرصت بزرگ برای انقالب 1115در مه (. سرمایه دار در جمهوری وایمار بود

 .از دست رفت
 .اما بدون پایۀ قانونی« تعاونی»چیزی شبیه ارگانهای  -7

عضو حزب مستقل  1113یک سوسیال دمکرات پیش از جنگ جهانی اول، و پس از  -8

به علت سیاست حزب سوسیال  1113سوسیال دمکراتهای مستقل در . سوسیال دمکرات آلمان
، جایی که 1111در کنفرانس هاله در اکتبر . دمکرات در قبال جنگ از آن انشعاب کردند

زینوویف به عنوان نمایندۀ کمینترن سخنرانی کرد، جناح چپ سوسیال دمکراتهای مستقل به 

رمل عضو دفتر سیاسی همراه . رهبری ارنست تالمان و هرمان رمل به حزب کمونیست پیوست
ودینگ یک )فرانس ودینگ در کن –هیئت عالی  –« ترویکا»با تالمان و هاینتس نویمان برای 

به  1151-51رمل و نویمان در . انتخاب شدند( منطقۀ پرولتری در شمال برلین است

این اپوزیسیون . که به وسیلۀ تالمان و اولبریشت تبلیغ می شد پیوستند« خط عمومی»اپوزیسیون 
ل سوسیا»که باید با آن مبارزه شود حزب نازی نیست بلکه « دشمن اصلی»معتقد بود که 



15 

های استالین هر دو در دوران تصفیه. یا به عبارت دیگر سوسیال دمکراتها هستند« فاشیستها

 .تصفیه شدند

یا منطقۀ سیاسی شمال غرب آنچنان که مأمور آژیت پروپ کمینترن که به « خط ساحلی» -1
بخشهای مختلف نویبرگ سفر کرده بود و بر اساس اطمینان به وی اعتقاد داشتند، بخشی از 

شامل تمامی ایاالت پروس در دریای شمال یا « خط ساحلی». ازمان حزبی هامبورگ نبودس

ساحل غربی بالتیک به انضمام شهرهای آزاد هانسیتیک هامبورگ، برمن و لوبک، و ایاالت 
بدین گونه در سلسله مراتب حزبی، هوگو . هلشتاین و الدن برگ می شد -پروسی شلسویک 

ای هامبورگ بزرگ باالتر از ارنست تالمان دبیر منطقه« ساحلیخط »اوربانس، دبیر سیاسی 

عالوه بر شهرهای آزاد و ایاالت فوق شامل ایاالت سیاسی شمال غرب،  -فرماندهی نظامی . بود
 .پروسی بیشتری هم می شد

پس از به قدرت رسیدن هیتلر به سوئد مهاجرت کرد و تا زمان ( Urbahns)اوربانس  -11

 .آنجا زندگی کرد در 1146مرگش در 
مقیم جمهوری  1143از . کمیسر سیاسی یک بریگارد انترناسیونال در جنگ داخلی اسپانیا -11

 .دمکراتیک آلمان شد
 -اشترن که در جریان جنگ جهانی اول به عنوان ناوبان دوم یا ستوان در ارتش اتریش  -11

جنگ داخلی اسپانیا با نام  در طول. مجارستان خدمت می کرد توسط روسها به اسارت گرفته شد

کمیسر . و به عنوان یک کانادایی یک بریگارد بین المللی را فرماندهی می کرد( Kleber)کلبر 
 .های استالین تصفیه شددر دوران تصفیه. سیاسی وی آلبرت شراینر بود

در جنگهای . بود( Medvediev)یک کارگر فلزکار روسی که نام واقعی اش مدودیف  -15

وقتی که نام . روسیه و به عنوان یک فرماندۀ ارتش سرخ با نام بلوخر شناخته می شدداخلی 
بلوخر برای اولین بار در مطبوعات جهان به عنوان یکی از ژنرالهای ارتش سرخ مطرح شد، 

به ( با توجه به مواد پیمان ورسای( )وزارت خارجۀ فرانسه – Quai d’Orsay)« که دورسه»

پرسنل ارتش آلمان اجازه نداشتند به خدمت ارتشهای خارجی وارد : ردحکومت آلمان اعتراض ک
ژنرال حکومت آلمان و رئیس شعبۀ خانوادۀ اشراف پروسی بلوخر سوگند خوردند که . شوند

آنها سپس خاطرنشان . شوروی نمی تواند عضو این اشراف قدیمی پروسی و یک افسر باشد

بخشی از امپراتوری روسیه  1117ای بالتیک که تا در دولته« فون بلوخر»کردند که نام فامیلی 
 .بودند نیز وجود دارد

. بود شک -چیانگ کای سالها مشاور نظامی روسی ژنرالیسمو « ژنرال گالن»بلوخر با نام 

سازماندهنده و فرماندۀ ارتش جنوبی چین در پیشروی آرام از کانتون به « ژنرال گالن»
ت چیانگ به انقالب چین و حمام خون کمونیستها در پس از خیان(. 1116-17)شانگهای بود 

شانگهای، ژنرالیسمو به ژنرال گالن در صورت ادامۀ خدمت به عنوان مشاور نظامی اش 

. بلوخر علیرغم دستور استالین چین را ترک کرد. عالیترین پستها و افتخارات را پیشنهاد کرد
بخاطر عدم »ن می خواست وی را استالی. وی ابتدا در والدیوستک در خانه تحت نظر بود

اما وقتی که چیانگ خود را به کشتار کمونیستهای چینی . محاکمه نماید« اطاعت و ترک خدمت

ای نیز نسبت به اتحاد شوروی پیدا کرد، بلوخر در بهار محدود نکرد بلکه برخورد خصمانه
ً آزاد به مسکو بازگردد 1117 وقتی که من از وی  .اجازه یافت که به عنوان یک انسان نسبتا

ای است که این قضیۀ محرمانه»:را بر خود نهاده، خندید و گفت« بلوخر»پرسیدم که چگونه نام 

 .«من آزاد نیستم آن را فاش سازم
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ً عادت داشتیم که به روسی صحبت کنیم بلوخر بعداً به آسایشگاهی در جنوب روسیه . ما طبیعتا

عۀ زبان آلمانی پرداخت اما موفقیت چندانی در این کار وی در آنجا با پشتکار به مطال. تبعید شد

های آمور و هنگامی که ارتشهای ژنرالیسمو به قلمرو شوروی در طول رودخانه. نداشت
اوسوری حمله کردند، استالین ژنرال بلوخر را به عنوان فرماندۀ کل منطقۀ نظامی جدیداً ایجاد 

 .بلی اش شکست سختی خوردشدۀ شرق دور گمارد و چیانگ از مشاور نظامی ق

وقتی که استالین تمامی فرماندهان عالی ارتش سرخ و از جمله مارشال اتحاد  1158در 
. شوروی توخاچفسکی را تصفیه کرد، بلوخر در مرکز فرماندهی کل وی در خابوروفسک بود

آن  در آنجا بود که با خبر شد که مارشال محبوب وی توخا اعدام شده است؛ این خبر حاکی از

بود که وی یعنی بلوخر یکی از اعضای دادگاه نظامی بوده که محکومیت مرگ توخا را اعالم 
این دروغ یک محکومیت به مرگ اخالقی برای بلوخر بود و دیگر به سختی امکان . نموده

 .داشت مرگ فیزیکی برای وی به همراه داشته باشد

. ایان جنگ یک افسر ذخیره بودنبرد می کرد و در پ 1114-18آموزگاری که در جنگ  -14
او در روهر  1111-11در ستیز داخلی . عضو حزب کمونیست آلمان شد 1111زایسر پس از 

به عنوان رهبر  1115در اوت . بود( «ژنرال سرخ روهر»(گاردهای سرخ نظامی رهبر 
ای در دوره 1114در . منصوب شد( روهر، راینلند و غیره)« غرب»سازمان نظامی سیاسی 

آکادمی نظامی مسکو شرکت کرد و پس از آن از طرف ستاد ارتش سرخ برای یک  در

وی در جنگ داخلی اسپانیا بریگاردهای بین المللی را . مأموریت محرمانه به چین اعزام شد
در بازگشت به مسکو مورد بی مهری قرار گرفت، . رهبری می کرد« ژنرال گومز»تحت نام 

پس از . یک ویراستار شد« خانۀ انتشارات کارگران خارجی» از ارتش بیرون انداخته شد و در

ای در کمیتۀ ملی آنکه هیتلر به اتحاد شوروی حمله کرد، از زایسر اعادۀ حیثیت شد و نقش عمده
به آلمان، جمهوری دمکراتیک  1143در . افسران آلمانی اسیر جنگی در اتحاد شوروی داشت

 17) شرقیدر جریان شورش کارگران در آلمان . آلمان، بازگشت و وزیر امنیت داخلی شد

، زایسر از دستور اولبریشت مبنی بر آتش گشودن بر کارگرانی که تظاهرات (1135ژوئن 
تا . از پست خویش به عنوان وزیر عزل شد و از حزب هم اخراج گردید. کرده بودند، سرپیچید

« فولکس آرمی»سری زمان مرگش در چند سال پیش به عنوان استاد نظامی در مدرسۀ اف

(Volksarmee – ارتش خلق )به صورت تبعید زندگی می کرد. 
ها در مورد زمینه و دالیل تصفیۀ توخاچفسکی مطرح شد و در حقیقت پوچ ترین افسانه -13

توطئۀ شوم ژنرال اس اس هایدریش که اسناد ». ها مورد اعتقادندهنوز هم تا امروز همین افسانه

قرار داد تا ارتش شوروی را با گردن زدن فرماندهانش ( Benes)بنش  محرمانه را در اختیار
و توخاچفسکی برای سرنگونی هیتلر و ( Fritsch)توطئه بین ژنرال فریتش »؛ «تضعیف نماید

«روحیۀ ضد سامی نخبگان روسی که طرفدار هیتلر بودند»؛ «استالین
15
توخا . و از این قبیل 

ین به عنوان عضو یک گروه مخالف که مشهورترین مارشال اتحاد شوروی به وسیلۀ استال
اعضایش بلشویکهای قدیمی بوخارین و رایکوف و در ارتش گامارنیک یهودی، کمیسر سیاسی 

توخا به وسیلۀ رادک که در دادگاه امیدوار . یاکیر بودند تصفیه شد به نام و ژنرال یهودی ارتش

اپوزیسیون دمکرات شوروی جان خود را اتحاد شوروی در ارتباط با بود با ذکر نام مارشال 
 .نجات دهد، مورد اتهام قرار گرفت

                                                

 .مترجم –ای یهودی به دنیا آمده بود توخاچفسکی در خانواده -15
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انترناسیونال »، هاینریش براندلر معاون رئیس (به مأموریتی در چین)پس از عزیمت هو  -16

 .شد« دهقانی

 
 

 مقدمه

 
 .قیام مسلحانه عالیترین شکل مبارزۀ سیاسی پرولتاریاست

عناصر قاطع پرولتاریا باید برای مبادرت به . اردیک پیش شرط اساسی برای پیروزی وجود د

پیش شرط . یک مبارزۀ مسلحانۀ بی امان برای سرنگونی قدرت سیاسی طبقات حاکم آماده شوند

دوم وجود یک حزب بزرگ کمونیست با انسجام عالی ایدئولوژیک و تشکیالتی است که به 
 .هبری کندها را رتئوری لنینیستی مسلح باشد و بتواند مبارزۀ توده

ها را به مبارزه برمی انگیزد و وقتی که وقتی که یک ارادۀ اصیل و غیرقابل مقاومت توده

اند و برای هر گونه فداکاری را دریافته« عدم امکان ادامۀ زندگی به شیوۀ کهن»میلیونها انسان 
یدی نبرد حزب باید آنها را ماهرانه در مواضع کل. اند، وظیفۀ حزب کمونیست روشن استآماده

رهبری کند، باید لحظۀ درست را برای حمله به رژیم کهن انتخاب نماید؛ و باید نبرد را در طول 
 .ی هدایت کندنظامخود قیام هم از نظر سیاسی و هم از نظر 

قیام یک هنر است همانگونه که جنگ هنر است و مانند دیگر هنرها تابع قواعد خاصی است؛ »

، نتیجه، شکست برای حزبی خواهد بود که از توجه به آنها قصور اگر این قواعد فراموش شوند
 –اند نشان می دهد که تاریخ مبارزات مسلحانه که به وسیلۀ پرولتاریا انجام گرفته. «.ورزیده

هنوز  –علیرغم درسهای انقالب اکتبر و آثار قابل مالحظۀ مارکس، انگلس و لنین در مورد قیام 

 .اندام را یاد نگرفتهتمام احزاب کمونیست هنر قی
حزب تنها در صورتی قادر خواهد . فراگیری تاکتیکهای قیام مسلحانه، فوق العاده مشکل است

تی رهبری کند که هر یک از اعضایش، اصول اساسی ها را به درسبود مبارزۀ مسلحانۀ توده

 .این تاکتیکها را درک کرده باشد
ای که پرولتاریا در طول به ویژه مبارزات مسلحانه تاکتیکهای قیام باید بر اساس تجربۀ تاریخی،

تنها یک مطالعۀ کامل و جهانی . های گذشته بدان مبادرت ورزیده مورد مطالعه قرار گیرنددهه

اند، به ما اجازه خواهد داد که عوامل جدید حاکم بر این قیامهایی که در زمانهای اخیر روی داده
تنها مطالعۀ تجربۀ غنی ناشی از مبارزۀ مسلحانۀ پرولتاریا . حوزۀ جدید هنر نظامی را جدا کنیم

به ما اجازه خواهد داد که اصول اساسی تاکتیکها و استراتژی قیام را کشف کنیم و در آینده از 

 .اشتباهات بپرهیزیم
بسیاری از بخشهای انترناسیونال سوم، بطور کلی توجه کافی به مطالعۀ قیامهای پرولتاریایی و 

ای به نظر ما حتی مطالعۀ آثار لنین دربارۀ این مسئله به نحو شایسته. اندقیام نکرده تاکتیکهای

ها در هر مسئلۀ استراتژیکی و تاکتیکی مربوط به در حالی که این نوشته. صورت نگرفته
مبارزۀ مسلحانۀ پرولتاریا برای تصرف قدرت، تجربۀ کامل و فشردۀ سه انقالب روسیه را 

اند، دربر می گیرد، لنین به تمام سیع ستیزهای انقالبی که در غرب روی دادههمراه با تجربۀ و

 .سؤاالت مهم مربوط به تدارک و سازماندهی انقالب پرولتاریایی پاسخ داده است
مطالعۀ تجربۀ قیامها یا تاکتیکهای مبارزۀ مسلحانۀ گذشته بطور کلی بدون شناخت درست آثار 

زرگترین استراتژیست و تاکتیسین مبارزۀ مسلحانۀ زیرا لنین ب. لنین غیرممکن است
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ای را که بطور سیستماتیکی مورد تحلیل قرار گرفته، پرولتاریاست و تجربۀ غنی این مبارزه

 .برای نسلهای بعد از خویش بجای گذارده است

بورژوازی با کمک سوسیال دمکراسی هر روزه به یک مبارزۀ سیاسی سخت علیه پرولتاریای 
پیشاهنگ آن، یعنی حزب کمونیست، و علیه سازمانهای پرولتری یا نیمه پرولتری  انقالبی و

عالوه بر این، طبقات حاکم در همه جا تالشهای . تحت نفوذ کمونیستها دست می زند( دهقانی)

وسیعی می کنند برای آنکه تجربۀ مبارزۀ مسلحانۀ پرولتاریا و تجربۀ انتقامجویی ها علیه 
و نه فقط حکومتهای )امروزه هر حکومت بورژوایی . به خدمت خود گیرندقیامهای پرولتری را 

ها در اختیار دارد و انبانی از دستورالعملهای حاضر و آماده مبتنی بر این تجربه( بورژوایی

برای اینکه بتواند . ای در صورت دخالت مسلحانۀ زحمتکشان داردهای عمل آمادهمنابع و برنامه
ه علیه پرولتاریای انقالبی با شرکایش در میان بگذارد و متمرکز کند، تجربیاتش را در مبارز

کتابها و (. و غیره 1113کنگرۀ پلیس واشنگتون در سال )های بین المللی برگزار می کند کنگره

جزوات رسمی فراوانی برای آموزش به پلیس و ارتش در مورد مقابله با شورشیان منتشر می 
اند که در آنها استفاده از تمامی زرادخانۀ تسلیحات مدرن ای طرح شدههای دژخیمانهبرنامه. شود

مسلحانۀ پرولتاریا علیه  قیامعلیه پرولتاریای انقالبی در صورت ( به انضمام طرحهای شیمیایی)
 .نظم اجتماعی توصیه می شود

از آنجا که بورژوازی حساب می کند که در موقعیت بالفصل انقالبی ارتش و پلیس دائمی 

سالحهای غیرقابل اعتمادی علیه پرولتاریا هستند، بورژوازی هر کشور سخت مشغول تشکیل 
های نظامی دانشجویی، واحدهای سازمانهای داوطلب، اتحادیه)یک ارتش منظم ضدانقالبی 

برای دفاع از نظم ( های دفاعی، گروههای نظامی در کارخانجات و غیره، انواع اتحادیهفاشیست

 .موجود است
برای آنکه پلیس تحت تأثیر تمایالت انقالبی مردم قرار نگیرد، در ( مثل آلمان)ی کشورها برخ

حاشیۀ شهرهای بزرگ صنعتی مناطقی را به هزینۀ عمومی می سازد و پلیسها را با 

حتی برخی از آنها را در پادگانهایی که به مدرن ترین . هایشان در آنجا جای می دهد خانواده
، جای (زرهپوشها، تانکها، هواپیماها، مسلسلها، توپخانه، گاز و غیره)د تسلیحات مجهز هستن

هدف تمامی این اقدامات نظامی آنست که پلیس را تا آنجا که امکان دارد به صورت . می دهند

 .یک نیروی قابل اعتماد در مبارزه علیه کارگران انقالبی درآورند
اند که به تنهایی می انضباط تنظیم کرده در مورد ارتش، طبقات حاکم سیستم کاملی برای حفظ

 .ها تضمین نمایدقیامتواند کارآیی اش را در استفاده علیه 

آنها برای رسیدن . طبقات حاکم با تب و تاب خود را برای مبارزات طبقاتی آینده آماده می کنند
پرولتاریا و  .به این هدف از تجربۀ مبارزات گذشته به هر شکل که امکان دارد، استفاده می کنند

 .ای هم از این واقعیت غافل باشندبه ویژه پیشاهنگ آن، حزب کمونیست، نباید حتی لحظه

از یکسو، بورژوازی . ما در عصر جنگهای امپریالیستی و انقالبات پرولتری زندگی می کنیم
می امپریالیستی بین المللی به یک جنگ براندازانۀ سیستماتیک علیه پرولتاریای انقالبی دست 

اهزنانه که تمامی جهان را دربر دارد می به تدارکات دیوانه واری برای عملیات جدید ر: زند

پردازد؛ و جنگی صلیبی علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یعنی تنها دولت پرولتری 
از . سوسیال دمکراسی جهانی هر گونه کمکی که بتواند به وی می دهد. جهان را وعظ می کند

پرولتاریای انقالبی، در اتحاد با دهقانان زحمتکش و با میلیونها بردگان مستعمرات سوی دیگر 

ای تمامی اند، اکنون به نحو فزایندهکه علیه امپریالیسم و ارتجاع داخلی به مبارزۀ انقالبی پیوسته
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نیرو و کوششهایش را در راه تدارک آن بمب انقالبی که جهان کهن را منفجر خواهد کرد، می 

 .ای از تکانهای عظیم اجتماعی می گرددبشریت وارد دوره. ردگذا

بلوغ شرایط برای ستیزهای نهایی انقالبی در توازی با رشد تضاد بین گروههای مختلف سرمایه 
دار و تضاد بین تمامی آنها و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، قلب انقالب پرولتری جهانی، 

 .به پیش می رود

امکان دارد و در حقیقت احتمال ( بیشتر بخاطر این ثبات)ی سرمایه داری علیرغم ثبات موقت
در کشورهای معینی قبل از جنگ جهانی ( آغاز انقالب)دارد که جنگ داخلی آشکار 

اما . امپریالیستی آینده و پیش از جنگ امپریالیستی علیه کشور دیکتاتوری پرولتاریا شروع شود

 اجتناب ناپذیر، انقالب را در بسیاری از کشورها د شورویجنگ امپریالیستی و جنگ علیه اتحا
 .می سازد

تنها زور می تواند مسائل بزرگ تاریخ را حل ». تأثیر عامل نظامی در انقالب بسیار عظیم است

 .«، در مبارزات امروز به معنای سازمان نظامیستزور سازمان یافتهکند، 
اخلی و یک رهبر مبارزۀ مسلحانۀ هر کمونیستی در طول انقالب یک سرباز در جنگ د

کمونیستهای تمامی کشورها باید با تدارک بسیج انقالبی زحمتکشان به نحو وسیع و . هاست توده
حتی  –با دقت زیاد و هر روزه و به وسیلۀ آموزش آنها برای سرنگونی سلطۀ امپریالیسم 

ای ایفای نقش خویش خود را بطور جدی بر –امروز، در وضعیتی که بالواسطه انقالبی نیست 

این وظیفۀ هر حزب کمونیست است که هنر . به عنوان رهبران قیام آیندۀ پرولتاریا آماده کنند
دیگر کشورها مورد مطالعه قرار جنگ و به ویژه تجربۀ مبارزات مسلحانۀ پرولتاریا را در 

متکشان تبلیغ دهد؛ مسائل نظامی قیام را بررسی کند؛ ایدۀ قیام مسلحانه را در میان تودۀ زح

به ویژه در عصری که ما در آن زندگی . بر اهمیت این وظایف نمی توان زیاده تأکید کرد. نماید
می کنیم، یعنی زمانی که فوران جدید جنبش انقالبی پرولتاریا و خلقهای تحت ستم شرق قریب 

 .الوقوع است

. ارزه همانا قیام مسلحانه استاین مب. ای فرا رسیدهبگذارید یادآوری کنیم که زمان مبارزۀ توده»
 .«!حزب از نظر سیاسی آگاه پرولتاریا باید وظیفۀ خویش را در این نبرد بزرگ به انجام رساند

 

 

 بین الملل دوم و قیام

 
قیام مسلحانه بمثابۀ یکی از اشکال مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا، در مرکز سیستم مارکس و انگلس 

ه وسیلۀ پرولتاریا، در مرحلۀ تاریخی معینی از تحول مبارزۀ استفاده از این شکل ب. قرار دارد

این ضرورت بی واسطه از مفهوم . طبقاتی در هر کشور معین، ضرورتی مطلق و حتمی است
کلی مارکسیستی در مورد تکامل جامعه، از نقش انقالبی قهر در تاریخ، از نقش دولت بمثابۀ 

انکار ضرورت . تاتوری پرولتاریا ناشی می شودابزار سلطۀ یک طبقۀ واحد، و سرانجام از دیک

بی چون و چرای قیام مسلحانه یا اگر عام تر بگوییم مبارزۀ مسلحانۀ پرولتاریا علیه طبقات 

های به معنای انکار پایه. خودبخود به معنای انکار مبارزۀ طبقاتی بطور کلی است، حاکم

 .ز عدم مقاومت استمارکسیسم انقالبی و تبدیل آن به آیینی نفرت انگیز ا

به  سرمایه داریممکن از امتناع از شناختن دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان تنها راه گذار 
تمام مفاهیم دیگر که . پذیرش انقالب بطور کلی است سوسیالیسم در عمل به معنی امتناع از
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سرمایه از  –راه غیرقهرآمیز یعنی غیرانقالبی  –تالش دارند امکان و ضرورت راه دیگری 

داری به سوسیالیسم را ثابت کنند، نقش تاریخی پرولتاریا را به عنوان پیشاهنگ جامعه انکار 

 .می کنند؛ آنها پرولتاریا را به داشتن موقعیتی تبعی در مقابل دیگر طبقات محدود می کنند
که  («دولت و انقالب»به ویژه )مارکس و انگلس، آثار نبوغ آسایی نوشت  موزشلنین بر پایۀ آ

نظریاتی که بطور سیستماتیک به وسیلۀ  ،حقیقت بی تزلزل این احکام کلیدی مارکسیسم انقالبی

از سوی دیگر  .را ثابت کرد انداپورتونیستها مورد بی توجهی قرار گرفته، تحریف و مثله شده
ه با تاریخ و زوال ایدئولوژیکی شرم آور بین الملل دوم و به ویژه سوسیال دمکراسی آلمان، همرا

دولت، دیکتاتوری )طرز تلقی سوسیال دمکراسی نسبت به مسائل اساسی سوسیالیسم علمی 

نظریاتی  ،اندبطور قطعی و در عمل، نظریات مارکس و انگلس را تأیید کرده( پرولتاریا، قیام
 .که لنین برمبنای واقعیتهای جدید تاریخی از آنها دفاع نموده و آنها را تکمیل نمود

ی دانیم، سوسیال دمکراسی آلمان در ترویج تحریفات اپورتونیستی از مارکسیسم همچنان که م

دیکتاتوری پرولتاریا؛ مبارزۀ مسلحانه برای : اصلی را داشته است شدر مسائل اساسی زیر نق
 –های آن کسب قدرت؛ نابودی دولت بورژوایی و استقرار دستگاه حکومتی پرولتاریا بر ویرانه

در هر مسئلۀ اصولی دیگری در مارکسیسم انقالبی نیز به چنین عملی درست همان گونه که 
در سراسر تاریخ همیشه برای نظم کهن که آبستن نظم  زور»از نظر مارکس، . دست زد

بین جامعۀ سرمایه داری و جامعۀ کمونیستی، یک دورۀ »؛ «جدیدیست، همچون ماما عمل کرده

چیزی جز دیکتاتوری انقالبی  دولتکه در آن . ..دگرگونی انقالبی یکی به دیگری وجود دارد 
انقالب عملی است که در آن بخشی از مردم ارادۀ خود را به »؛ [1]«پرولتاریا نمی تواند باشد

و در آن طرف پیروزمند ... کمک تفنگ، سرنیزه و توپ بر بخش دیگری تحمیل می کند 

ً مجبور به حفظ سلطه در ارتجاعیون ایجاد می اش از طریق ترسی است که سالحش ضرورتا
سرنگونی قهرآمیز بورژوازی پایۀ سلطۀ پرولتاریا را فراهم می »طبق نظر مارکس، [. 1]«کند

به ویژه یک چیز به وسیلۀ کمون ثابت شد و آن اینکه طبقۀ کارگر نمی تواند »و [ 5]«آورد

ً ماشین حاضر و آمادۀ  به خدمت را در اختیار گیرد و آنرا برای مقاصد خویش  دولتصرفا
آنرا خرد کند و این شرط اولیه برای هر انقالب خلقی واقعی در قاره »، بلکه باید [4]«درآورد

سوسیال دمکراسی آلمان برخالف این نظریات امروزه نیز مانند همیشه از نظریات [. 3]«است

کان گذار از نظام سرمایه داری به نظام سوسیالیستی با وسایل صلح آمیز ام: زیر دفاع می کند
بدون خونریزی، بدون نابودی دستگاه حکومتی بورژوازی، بدون برقراری . پذیر است

 .دیکتاتوری پرولتاریا

، تجربۀ دولتاش در مورد مسئلۀ در پیش نویس برنامه 1873سوسیال دمکراسی آلمان در 
 .و قضاوتی را که مارکس نسبت به آن کرده بود مورد بی توجهی قرار داد کمون پاریس

و نیاز به سرنگونی قهرآمیز ماشین کهن دولت )ل دمکراسی آلمان دیکتاتوری پرولتاریا سوسیا

که باید »حمایت می کرد « یک دولت آزاد خلقی»را تبلیغ نمی کرد، بلکه از ( بورژوایی
روشن است که  کامالً . «شود است مبتنی بر سلطۀ طبقاتی که کنونی دولت پروسجایگزین 

نامیدند « وراجی»آنها آن را یک . این مادۀ برنامۀ گوتا را رد کردندمارکس و به ویژه انگلس، 

آزاد  دولتو اضافه کردند که سخن گفتن از « باید رد شود، به ویژه پس از کمون پاریس»که 
 .است[ 6]«مهمل کامالً »خلقی 

ً با این تحریف مفهوم ماهیت دولت، برنامۀ گوتا از طرح مسئلۀ دیکتاتوری پرولتاریا و  طبیعتا

 .مبارزۀ مسلحانه برای استقرار این دیکتاتوری امتناع ورزید
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ای در مورد ارفورت، مطرح شد و نه کلمه 1811این مسائل نه در انجیل بین الملل دوم، برنامۀ 

آخرین شکل »دیکتاتوری پرولتاریا یا حتی دربارۀ جمهوری دمکراتیک در آن وجود دارد که 

(. مارکس)«.ت آن مبارزۀ نهایی درخواهد گرفتحکومتی جامعۀ بورژوایی است که تح
در تفسیر رسمی برنامۀ ارفورت کوشید تا  1811کائوتسکی، این حواری بین الملل دوم در 

ای ایهپاما وی آنرا با . مسئلۀ گذار از یک نظام اجتماعی به نظام اجتماعی دیگر را مطرح کند

 .عمیقاً اپورتونیستی مطرح کرد
بسته به شرایطی که در آن ( رف قدرت سیاسی به وسیلۀ پرولتاریایعنی تص)این انقالب »

به هیچ وجه از قهر و و . گوناگونی به خود بگیرد صورت می گیرد، می تواند اشکال کامالً 

 .خون ریزی جدایی ناپذیر نیست
ایم که آنقدر هوشمند و ضعیف یا ترسو ما در تاریخ جهان مواردی از طبقات حاکم را دیده

 [7]«.اندکه در صورت لزوم داوطلبانه قدرت خود را تسلیم کرده ندا هبود

موضع اپورتونیستی سوسیال دمکراسی آلمان در مورد این مسئله که چگونه قدرت از 
کائوتسکی . بورژوازی به پرولتاریا منتقل می شود، به روشن ترین شکلی در اینجا دیده می شود

ن گذار را در نتیجۀ یک مبارزۀ طبقاتی نمی دانند و سوسیال دمکراسی بطور کلی به هیچ وجه ای
که در شرایط معین به یک مبارزۀ مسلحانۀ سخت طبقات تحت ستم علیه بورژوازی و طبقات 

آنها آنرا اوج . آنها به هیچ وجه این گذار را دیکتاتوری پرولتاریا نمی بینند. حاکم بدل می شود

که بورژوازی داوطلبانه مواضع اجتماعیش  یک تحول تدریجی منظم و مسالمت آمیز می دانند
 .را واگذار می کند

. اینکه کائوتسکی از کدام موارد مشخص در تاریخ جهان صحبت می کند بر کسی معلوم نیست

او خود چیزی در این مورد نمی گوید و نمی تواند هم بگوید، زیرا به خوبی می داند که تاریخ 
تجربه، درست . قات حاکم به ضرورت را به یاد نداردجهان هیچ موردی از تسلیم داوطلبانۀ طب

ای که تجسم این نظام است، تاکنون هرگز هیچ نظام اجتماعی و هیچ طبقه: عکس آنرا می آموزد

داوطلبانه به یک طبقۀ بالندۀ جدید راه نداده و عرصۀ تاریخ را بدون یک مبارزۀ سخت ترک 
 .نکرده

: وسط ویلهلم لیبکنخت در کنگرۀ ارفورت داده شدبیان مشخص این نقطه نظر اپورتونیستی ت

قهر همیشه از همان آغاز تاریخ یک عامل ارتجاعی . آنچه انقالبیست هدف است، نه وسیله»
 [8]«.بوده است

در مورد مبارزۀ مسلحانه و « مفهوم ماتریالیستی تاریخی»کائوتسکی در کتاب جدیدش 

 :اعتصابات می نویسد
، یک دمکراسی مستحکم دارید، (کنونی بورژوازی دولت)راتیک دمک دولتوقتی که شما یک »

این ستیزها با وسایل صلح . مبارزۀ مسلحانه دیگر هیچ نقشی در حل ستیزهای اجتماعی ندارد

ای بمثابۀ وسیلۀ فشار به وسیلۀ کارگران حتی اعتصاب توده. آمیز، با تبلیغ و آراء حل می شوند
 «.می دهدروز به روز کارآیی خود را از دست 

اینست تفکر وی در مورد مبارزۀ مسلحانۀ پرولتاریا ! کائوتسکی« راه یابی به قدرت»اینست 

علیه بورژوازی و نظر وی دربارۀ اعتصابات بمثابۀ شکلی از مبارزۀ طبقاتی و وسیلۀ حل 
و اینها درست عکس اصول مارکس در ! ستیزهای اجتماعی در دولتهای جدید سرمایه داری

 .سائل اندمورد این م
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اما کائوتسکی خود را به انکار نیاز پرولتاریا به استفاده از قهر علیه دشمنان طبقاتیش محدود 

او گستاخانه اظهار می دارد که بورژوازی خود به مبارزۀ مسلحانه علیه پرولتاریا . نمی کند

 :متوسل نمی شود
تصادی است که بطور های اقبا تکامل سریع صنعت، این وسایل نظامی نیست بلکه پروسه»

 .روزافزون در امور دولت تعیین کننده می شود

آنها تاکنون ... ها سلطه ندارند سرمایه داران مانند فئودالها از طریق برتری نظامی بر توده
تا . اندقدرت را بخاطر ثروت و اهمیت وظایف اقتصادیشان در پروسۀ تولیدی موجود نگهداشته

ستم اند و به وسیلۀ آنها استثمار می شوند نیاز به جایگزینی  هایی که تحتهنگامی که توده

اند با سازمانهای دیگری که متعلق به طبقۀ سرمایه داران و سازمانهایی را که به آنها وابسته
اند، آنها کارگر باشند و این وظایف را اگر نه بهتر، به همان خوبی انجام می دهند درک نکرده

 .ردقدرت خود را حفظ خواهند ک

ضرورت اقتصادی و برتری نظامی سالحی است که سرمایه داران در مبارزه شان علیه یک 
 [1]«.رژیم دمکراتیک طبقات زحمتکش بکار می برند

در مورد منبع قدرت بورژوازی اظهار می کند که « تئوریک»کائوتسکی پس از این بیان 
راسی منتقل می شود، دمکای که وسایل تولید از دست وی به دست بورژوازی در لحظه

 .ای نخواهد کردهیچگونه مقاومت مسلحانه

پذیرفته شده موضع دوفاکتوی  1113برنامۀ هایدلبرگ که به وسیلۀ سوسیال دمکراسی آلمان در 
موضع در مقابل جمهوری  –سوسیال دمکراسی را در رابطه با دولت تصویب می کند ( عملی)

. عد آنرا مشخص کرده و هنوز هم به آن اعتقاد داردبه ب 1118بورژوایی که از انقالب نوامبر 

 –در آلمان و در بسیاری از دیگر کشورها )سوسیال دمکراسی، رژیم جمهوری امروز را 
همچون مرحلۀ گذاری که به سوسیالیسم ختم می شود می بیند؛ ( اتریش، سوئیس و غیره

تجربۀ جنگ و دورۀ پس از . ردبنابراین، از نظر مفاهیم، دفاع از این رژیم را به عهده می گی

جنگ به وضوح کامل نشان داده که رهبران سوسیال دمکراسی آلمان خود را برای هر گونه 
آنها نقش سگ . فداکاری در دفاع از جمهوری بورژوایی علیه پرولتاریای انقالبی آماده می کنند

 .محافظ را با شور و شوق می پذیرند و با اشتیاق فراوان انجام می دهند

مطرح  1811یا لیبکنخت در  1116و  1811استدالالت علیه قهر که به وسیلۀ کائوتسکی در 
. امروزه به وسیلۀ ت مثالً )های سوسیال دمکراسی  شده و آنهایی که به وسیلۀ دیگر تئوریسین

 :هوباخ موقرانه اعالم می دارد. به هم شباهت دارند استفاده می شود کامالً ( هوباخ

هگل گفت . ارتباطی بین هدف و وسیله وجود داردد ژزوئیت اعالم می دارد، همانگونه که خر»
هر وسیله در عین حال یک هدف است و خرد ملل اعتقاد دارد که غیرممکن است برای بیرون 

ای بدین گونه مسئلۀ قهر در هر مرحله از تکامل، به ایده. راندن شیطان از شیطان استفاده کرد

اگر کسی اعتقاد داشته باشد که این هدف . یالیسم دارد بستگی داردکه شخص از هدف نهایی سوس
نهایی، سوسیالیسم، با عدم وجود قهر به عنوان شرط مطلق آن همراه است، پس در تمامی موارد 

 [11]«.برای رسیدن به این هدف نهایی، اصل عدم وجود قهر را ببیند... شخص مجبور است 

ل دمکراسی را، حتی در بین به اصطالح سوسیال امروز دیگر حتی یک تئوریسین سوسیا
دمکراسی چپ، نمی توان یافت که فرمول فوق الذکر کائوتسکی و دیگر رهبران سوسیال 

 .دمکراسی را نپذیرفته باشد
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در اتریش، سوسیال دمکرات [ 11]مثل ژولیوس دویچ –حتی اگر برخی از سوسیال دمکراتها 

چپ برونو کالنینش
1 
در ضمن آثار تئوریکشان بعضی اوقات به  –دیگران و [ 11]در لیتوانی 

های اجبار علیه پرولتاریا ممکن است به شیوهاین نتیجه می رسند که تحت بعضی شرایط 
کائوتسکی و امثال وی آنها را . بورژوازی دست زند، در اصل مسئله هیچ تغییری نخواهد داد

 سوسیال پر آب و تابخنان س. بخاطر تخلف از اصول سوسیال دمکراسی سرزنش نمی کنند

دمکراسی چپ دربارۀ امکان استفاده از قهر علیه بورژوازی ضروری اند؛ آنها در خدمت اسیر 
سوسیال  اصرار دارندکه هنوز  قرار دارندکردن ایدئولوژیک آن عناصری از پرولتاریا 

ادامی که معهذا بر هر کس روشن است که م. دانندبدمکراسی بین المللی را حزب طبقۀ کارگر 

دیکتاتوری پرولتاریا را انکار می کند دولت وفادار است،  ارزیابی خود ازدمکراسی به سوسیال 
در  ها همو جمهوریهای بورژوایی فعلی را همچون فتوحات طبقۀ کارگر می داند که باید از آن

برای دفاع نمود،  یخارج مقابل دشمنان و هم در( پرولتاریای انقالبی) داخلیمقابل دشمنان 

های زحمتکش به مسلح شدن برای سوسیال دمکراسی به هیچ وجه مسئله فراخواندن توده
 .سرنگونی بورژوازی مطرح نیست

سوسیالیسم علمی هرگز از اصول خود در مورد نقش قهر یا قیام پرولتری دست  بنیان گذاران
اثر « ی در فرانسهجنگ داخل»اش بر ای بیش نیست که انگلس در مقدمهاین افسانه. برنداشتند

نوشت، از عقاید پیشین خود در مورد قیام دست  1813مارکس که درست پیش از مرگش در 

. را رد کرده و از تحول آرام و صلح آمیز حمایت نموده 1871و  1848های برداشته و شیوه
 .این افسانه توسط رفرمیستهای سوسیال دمکراسی آلمان به مدت سی سال مطرح شده

انگلس را از برنشتین بگیرد، دیگر  اثر معتبر موفق شده نسخۀ اصلی وکه ریازانوف اما اکنون 

 .نمی توانند کسی را گول بزنند
اکنون همه می دانند که ویراستاران کمیتۀ مرکزی حزب سوسیال دمکرات وقتی که مقدمۀ 

 1813سال  انگلس را منتشر کردند، تمامی جمالتی که یا به اهداف تاریخی انقالبیون آلمان تا

یا به نیاز به کاربرد ( ها، سازماندهی و آموزش حزبی و غیرهبسیج و آموزش انقالبی توده)
 .حذف کردند را مبارزۀ مسلحانه در آینده برای کسب قدرت مربوط می شد

 5ای که در عقاید واقعی انگلس در مورد استفاده از قهر را می توان در یکی از عبارات نامه

اش بر علیه تحریف مقدمهدر این عبارت وی شدیداً . الفارگ نوشته پیدا کردبه  1813آوریل 
 :کتاب مارکس اعتراض می کند و می نویسد

 سالهای مقاالت مارکس در مورد فرانسۀ راو از مقدمۀ من ب. لیبکنخت کلک ظریفی به من زده»

ت و مخالفت با صلح به هر قیم هر چیزی را که می توانسته در دفاع از تاکتیکهای 31-1848

که مدتیست آنها را وعظ می کند بگیرد گرفته، به ویژه هنگامی که هم اکنون خودش  زور و قهر

 برای آلمان امروزاما من این تاکتیکها را تنها . ای در برلین تدارک دیده می شودقوانین جابرانه

این تاکتیکها را نمی در فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اتریش . مطرح می کنم با یک شرط مهمو حتی 
 [15]«.توان در کلیتشان دنبال کرد و در خود آلمان هم ممکن است فردا قابل کاربرد نباشند

عبارت زیر که  –آنچنان که امروز بخاطر تالشهای ریازانوف می دانیم  –از مقدمۀ انگلس 

 :عقاید مؤلف را در مورد جنگ خیابانی نشان می دهد حذف می شود
ً نهآیا این بدان م» این . عنی است که در آینده جنگ خیابانی دیگر نقشی نخواهد داشت؟ مطمئنا

برای رزمندگان غیرنظامی بسیار نامساعد و  1848تنها بدین معنی است که شرایط پس از 

                                                

1 - Bruno Kalninsch 
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بنابراین در آینده، جنگ خیابانی تنها در صورتی می . برای ارتش فوق العاده مساعد شده است

بر این اساس، . این وضعیت نامساعد به وسیلۀ عوامل دیگر جبران شودتواند پیروزمند باشد که 

جنگ خیابانی در آغاز یک انقالب بزرگ نادرتر از مراحل بعدی انقالب است و باید با 
اما آنها ممکن است به همان گونه که در تمامی دورۀ . نیروهای عظیم تری بدان مبادرت شود

حملۀ آشکار را ، در پاریس روی داد 1781اکتبر  31و سپتامبر  4انقالب کبیر فرانسه یا در 

 [14]«.باریکادی ترجیح دهندبه تاکتیکهای منفعل 
این عبارت از مقدمۀ انگلس همراه با نقل قولی که از نامۀ الفارگ نقل شد و پیش از انتشار 

و ای علیه جناح حاکم سوسیال دمکراسی، توسط برنشتین حذف گردید، کیفر خواست خرد کننده

باالتر از همه برنشتین به شمار می رود که بدین وسیله قصد داشت انگلس را در نظر حزب و 
تمامی پرولتاریا همچون یک خرده بورژوای انقالبی جلوه دهد که از گناهان انقالبی جوانی 

 .خویش توبه می کند

عقاید وی را ای از مارکس را نقل کنیم که در این مورد جالب است که جملۀ کمتر شناخته شده
مارکس . در مورد قهر و دیکتاتوری که تنها دو سال پیش از مرگش نوشته شده روشن می کند

ای به سوسیال دمکرات هلندی دومال نیوونهویسدر نامه
1 
 :نوشت 1881فوریۀ  11در  

یک حکومت سوسیالیستی در کشوری به قدرت نمی رسد مگر آنکه شرایط آنچنان تحول یافته »

اند بالفاصله به اقدامات الزم برای ترساندن کافی تودۀ بورژوازی برای به دست باشد که بتو

 [13]«.دست زند – پایدارعمل اولین امر اساسی برای  –آوردن زمان 
این عقیده که ترساندن بورژوازی با وسایلی غیر از قهر امکان پذیر است، توهمی است که تنها 

 .می تواند به ضدانقالب خدمت کند

موضوع ترساندن بورژوازی به هر . سیال دمکراسی آلمان طور دیگری فکر می کنداما سو
یکی از مقامات هیلفردینگ،  ای را ازدر اینجا جمله. حال به هیچ وجه برای وی مطرح نیست

 :می کنیمنقل این سوسیال دمکراسی و بین الملل دوم، 

یک ( جبار در دست طبقات حاکمدولت بمثابۀ وسیلۀ ا)تعریفی که به وسیلۀ مارکس داده شده »
های تئوری دولت نیست، در وهلۀ اول بدین دلیل که منظور از این تعریف تمامی صورتبندی 

 ...سیاسی از آغاز جامعه است 

ما سوسیالیستها به سهم خویش باید درک کنیم که سازمان از اعضاء، رهبران و یک دستگاه 
ظر سیاسی چیزی جز حکومت، دستگاه هدایت به عبارت دیگر اینکه دولت از ن –تشکیل شده 

 ...کننده و شهروندانی که دولت را می سازند نیست 

زیرا . از سوی دیگر، این نتیجه را می توان گرفت که عنصر ضروری هر دولت جدید، احزابند
بدین گونه احزاب روی هم . اش را تنها به واسطۀ یک حزب می تواند نشان دهدیک فرد اراده

 [16]«.مان اندازه عنصر ضروری دولت اند که حکومت و دستگاه اداریرفته به ه

ً از آنجا که دولت وسیلۀ . داده شده« سرمایۀ مالی»اینست تعریف دولت که توسط مؤلف  طبیعتا
به شمار می « حکومت، دستگاه هدایت کننده، شهروندان و احزاب»سلطۀ یک طبقه نیست بلکه 

دولت بورژوایی « یک عنصر ضروری»ات آلمان بدین ترتیب حزب سوسیال دمکر)رود 

، پس می توان نتیجه گرفت که در آلمان و هر جای دیگری قدرت به بورژوازی تعلق (است
ندارد بلکه به تمامی طبقات و تمامی احزاب متعلق است؛ به تمامی شهروندانی که دولت را می 

لت مطرح نیست؛ برعکس، هدف اما اگر چنین باشد، دیگر مسئلۀ جنگ با دو. سازند تعلق دارد

                                                

1 - Domela Nieuwenhuis 
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در عمل این به معنای حکومتهای ائتالفی است که در آنها . سیاسی آن باشدباید اشغال مقامهای 

و این به معنای مبارزۀ سختی است . سوسیال دمکراسی با احزاب بورژوایی همکاری می کند

علیه بورژوازی و علیه پرولتاریای انقالبی و پیشاهنگ آن، حزب کمونیست، که بطور همزمان 
اینست پایۀ تئوریک . رهبران سوسیال دمکرات برای استقرار دیکتاتوری پرولتاریا می جنگد

نقل  تزهای ضدانقالبی کائوتسکی در مورد مبارزۀ مسلحانه و حل ستیز اجتماعی که ما قبالً 

( آلمانو نه تنها سوسیال دمکراسی )و این به معنای آنست که سوسیال دمکراسی آلمان . کردیم
در مورد دولت خلقی داشت رسیده و آنچه که امروز  1873اعتقاد دارد که به آرزوهایی که در 

باقی مانده، دمکراتیزه کردن بیشتر دولت، دمکراتیزه کردن جامعۀ ملل و گذار مسالمت آمیز، 

 .بدون انقالب، دیکتاتوری یا خونریزی به سوسیالیسم است
این آن چیزی است که وی در مورد دولت در . ذیرتر می کندکائوتسکی این تز را حتی توجیه پ

 :، مطرح می کند«مفهوم ماتریالیستی تاریخ»نقل کردیم،  کتابی که قبالً 

از زمان آخرین اظهارات انگلس در مورد دولت، بیش از یک نسل گذشته، و این دوره خصلت »
ائه شده توسط مارکس و اینکه مشخصات ار. یر باقی نگذاشتهغیجدید دولت جدید را بدون ت

معتبر بود، امروزه همان اهمیت را دارد یا نه، نیاز  انگلس از دولت که در زمان خودشان کامالً 
 «.به مطالعه و بررسی دارد

کائوتسکی در عبارات بعدی با حالتی حق به جانب تالش دارد ثابت کند که دولت در عصر 

دولت دیگر یک . گلس توضیح دادند داردمتفاوت از آنچه مارکس و ان مالی، خصلتی کامالً 
 :وی در همین کتاب می نویسد. وسیلۀ اجبار طبقاتی نیست

دولت دمکراتیک جدید از انواع پیش از خود که در آنها دستگاه حکومتی به وسیلۀ طبقات »

استثمارگر بکار گرفته می شد متفاوت است و این خصلت دیگر وجه ضروری آنرا تشکیل نمی 
برعکس، گرایش دولت دمکراتیک به آنست که ارگان یک اقلیت . جداناپذیر نیست دهد و از آن

چنان که در رژیمهای قبلی بود نباشد بلکه ارگان اکثریت مردم و به عبارت دیگر طبقات 

اما در جایی که دولت هنوز ارگان اقلیت استثمارگران است، علت آن در . زحمتکش باشد
باید در فقدان وحدت، شناخت، استقالل یا رزمندگی خود  سرشت خودش نیست، بلکه دلیل آنرا

تمامی صفاتی که به نوبۀ خود نتیجۀ شرایطی هستند که در آن  –طبقات زحمتکش جستجو کرد 

 .زندگی می کنند
دمکراسی امکان لغو قدرت سیاسی استثمارگران را عرضه می کند و امروزه با افزایش مداوم 

 .بیشتر و بیشتر صورت می گیردتعداد کارگران، این امر هر چه 

هر چه این امر بیشتر صورت گیرد، دولت دمکراتیک هم بیشتر از این حالت که یک وسیلۀ 
دستگاه حکومتی هم اکنون در برخی . صرف در دست طبقات استثمارگر باشد خارج می شود

در  به عبارت دیگر شروع کرده که –شرایط رفته رفته به دولت دمکراتیک تبدیل می شود 

دولت از یک وسیلۀ سرکوب به . جهت مخالف جهتی که در گذشته بکار گرفته می شد، کار کند
 «.وسیلۀ رهایی کارگران تبدیل می شود

 ،ای در دست طبقات دارا نیستحکومت سرمایه داری کارتلها وسیله! به هیچ تفسیری نیاز نیست

 !دولتی است که پرولتاریا را به رهایی اش رهنمون می شود
اگر به اینها حمالت بی شرمانه به اتحاد شوروی را که کائوتسکی جا به جا در کتابش به آن می 

اش را به افتخار جامعۀ ملل، وسیلۀ صلح و دفاع از آزادی، و پردازد، آوازهای مستانه

تضمینهایی را که طبقات حاکم علیه دمکراسی به سالح متوسل نخواهند شد اضافه کنیم و اگر 
، 1111، 1118شی سوسیال دمکراسی آلمان را در دورۀ پس از جنگ به ویژه در باالخره م
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بخاطر آوریم، آشکار خواهیم دید که چرا کائوتسکی مجبور بود چنین  1115و  1111، 1111

 .مارکس و انگلس در مورد دولت تجدیدنظر کند آموزشناشیانه در 

د می پردازد به نتیجۀ زیر می وقتی وی به بحث دربارۀ قدرت نظامی و اقتصادی دولت جدی
موقعیت بین المللی که جمهوری آلمان اکنون بدان نائل شده نشان می دهد که قدرت یک »:رسد

ۀ وسیلای به وسیلۀ پیشرفت اقتصادی و فرهنگی اش تعیین می شود، و نه به حد بی اندازهملت تا 

وسیلۀ دمکراسی ها احاطه  ، دولتی که بهامروزه در حاکمیت کامل دمکراسیواقع  در. ارتش آن
ً نیازی به یک ارتش برای دفاع از شده و هیچ اهداف تجاوزگرانه ای را دنبال نمی کند و تقریبا

اگر روسیه یک رژیم دمکراتیک . جامعۀ ملل بطور عقالیی سازمان یافتهدر خویش ندارد، 

 «.بین می رفت داشت و به جامعۀ ملل وارد می شد، یکی از موانع اصلی خلع سالح عمومی از
بیشتر از این نمی ! اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وسیلۀ جنگ! جامعۀ ملل، وسیلۀ صلح

 .شود گستاخ بود

تمامی اینها الزم بود تا  –تقلب در مقدمۀ انگلس، تحریف مارکسیسم در هر نکتۀ اساسی 
کل عمل . نجام دهندرفرمیستها بتوانند وظیفۀ کثیف اپورتونیستی شان را تحت پوشش نام انگلس ا

سوسیال ) –که اینجا جای بررسی آن نیست  –سوسیال دمکراسی در طول یازده سال گذشته 
( دمکراسی تاکنون مکان اختصاصی خویش را در سیستم دفاعی نظام بورژوایی داشته است

امروزه هر کسی می تواند ببیند که سوسیال دمکراسی در عمل و در . بهترین دلیل این امر است

قهر بورژوازی  در کنارقهر پرولتاریا علیه بورژوازی قرار دارد، بلکه  در مقابلئوری نه تنها ت
 .علیه پرولتاریا نیز جای دارد

از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که سوسیال دمکراسی آلمان و به دنبال آن کل 

ل و کامل مارکسیست هرگز بطور اصیانترناسیونال دوم، در تمامی مسائل بنیادین مارکسیسم، 

سقوط شرم آور ایدئولوژیک سوسیال دمکراسی آلمان درست ، پیدایش رفرمیسم. نبوده است

لب آثار مارکس و انگلس در مورد قاین رفرمیسم با ؛ در دورۀ گوتا و ارفورت آغاز شد

مسائل اساسی  – مبارزۀ مسلحانۀ پرولتاریا و مبارزۀ طبقاتی بطور کلی آغاز شد، دیکتاتوری

 .انده خط فاصل بین انقالبیون اصیل و تمامی کسانیست که با انقالب بیگانهک

 :در این مورد است که لنین نوشت

اما این . اغلب گفته و نوشته می شود که نکتۀ عمده در تئوری مارکس، مبارزۀ طبقاتیست»
حالتی  و این تصور غلط اغلب به تحریفی اپورتونیستی از مارکسیسم و قلب آن با. درست نیست

زیرا تئوری مبارزۀ طبقاتی به وسیلۀ . که برای بورژوازی قابل پذیرش است منجر می شود

مارکس ایجاد نشد، بلکه به وسیلۀ بورژوازی پیش از مارکس به وجود آمد و بطور کلی برای 
مبارزۀ طبقاتی را می شناسند هنوز مارکسیست  تنهاآنهایی که . است قابل پذیرشبورژوازی 

محدود  .آنها ممکن است هنوز هم در محدودۀ تفکر و سیاست بورژوازی یافت شوندنیستند؛ 

مارکسیسم، تحریف آن و تبدیل آن به  بریدنکردن مارکسیسم به تئوری مبارزۀ طبقاتی به معنای 
 .چیزیست که مورد پذیرش بورژوازی باشد

ری پرولتاریا بسط تنها کسی مارکسیست است که شناخت مبارزۀ طبقاتی را به شناخت دیکتاتو

با یک ( و همچنین بورژوای بزرگ)عمیق بین یک خرده بورژوای عادی  وجه تمایز کامالً . دهد
این معیاریست که بر اساس آن درک و شناخت واقعی  .مارکسیست در همین نکته است

و تعجب آور نیست که وقتی تاریخ اروپا، طبقۀ کارگر را در . مارکسیسم را می توان آزمود

قرار داد، نه تنها تمامی اپورتونیستها و رفرمیستها  عملیل این مسئله به عنوان یک امر مقاب
نشان دادند که ( کسانی که بین رفرمیسم و مارکسیسم نوسان دارند)بلکه تمامی کائوتسکیستها 
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بی فرهنگ و دمکراتهای خرده بورژوایی هستند که دیکتاتوری پرولتاریا را آدمهای حقیر و 

 ...کنند می  انکار

اپورتونیسم، شناخت مبارزۀ طبقاتی را به جهات اصلیه، به دورۀ گذار از سرمایه داری به 
در واقعیت، این دوره بطور . کامل بورژوازی بسط نمی دهد برچیدنو  سرنگونیکمونیسم، 

ای قهرآمیز در اشکال حاد بی سابقه اجتناب ناپذیری دورۀ یک مبارزۀ طبقاتی به نحو بی سابقه

ای به شیوهت و نتیجتاً، در طول این دوره، دولت باید بطور اجتناب ناپذیری دولتی باشد که اس

دیکتاتوری  ای جدیدبه شیوهو ( برای پرولتاریا و بی چیزان بطور کلی)دمکرات است  جدید

 [17]«(.علیه بورژوازی)است 

ا و نقش دولت رد می از آنجا که آنها اصول مارکس و انگلس را در مورد دیکتاتوری پرولتاری
مسئلۀ قیام مسلحانه را ، هرگز قادر نبوده به نحو کافی در تئوریکنند، سوسیال دمکراسی آلمان 

 .چه رسد به اینکه در عمل آن را حل کند مطرح کند

اگر ما این همه بر سوسیال دمکراسی آلمان تأمل کردیم، بدین دلیل است که همیشه رهبر اخالقی 
در مورد تمامی  هر چیزی که در مورد آن گفته شده کامالً . و هنوز هم هست بین الملل دوم بوده

 .دیگر احزاب در این بین الملل نیز صدق می کند
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 :مؤلف می نویسد. 1118، ریگا، «سیاست جنگ سوسیال دمکراسی»برونو کالنینش،  -11

برنامۀ نکتۀ بروکسل نود و یک  1118انترناسیونال طبقۀ کارگر سوسیال دمکرات در کنگرۀ »

 (1: را مطرح می کرد نظریاتتسلیحات این  نظامی را پذیرفت که در مورد محدود کردن
محدود شدن توپخانۀ سنگین، تانک، هواپیما و  (1ممنوعیت سالحهای شیمیایی و میکروبی، 

کنترل بین المللی بر ساخت و فروش اسلحه،  (4های جنگی، کاهش بودجه (5نیروی دریایی، 

این تصمیمات باید به وسیلۀ . تعیین مجازات برای انتشار اطالعات مربوط به سالحهای سری (3
و کنترل آنها باید توسط جامعۀ ملل . قراردادهای بین المللی بین تمام کشورها به اجرا درآیند

 .تضمین شود

مبارزه برای محدودیت بین المللی تسلیحات تنها تا آن حد موفقیت »انترناسیونال فکر می کند که 
رای ستیزهای بین المللی با وسایل صلح آمیز نائل آمیز خواهد بود که ما بتوانیم به راه حلهایی ب

که تمامی ستیزهای بین المللی به »برای رسیدن به این هدف، انترناسیونال می خواهد « .شویم

جامعۀ ملل باید روی یک پیمان حکمیت کار کند که بطور « .دادگاههای حکمیت ارجاع شوند
 .امی حکومتها را متحد کندمساوی در مورد همۀ کشورها کاربرد داشته باشد و تم

انترناسیونال از تمامی احزاب سوسیالیست می خواهد که قانونی تصویب کنند که هر گونه اعالم 
بسیج را پیش از آنکه مسئلۀ مورد ستیز به جامعۀ ملل برای حل صلح آمیز آن احاله نشده ممنوع 

ستیزهای بین المللی به  انترناسیونال توصیه می کند که علیه حکومتهایی که از احالۀ. کند

بدون حذف حتی »دادگاههای حکمیت خودداری و به جنگ مبادرت نمایند، سخت ترین وسایل 
 «.مورد استفاده قرار گیرد ،های انقالبیمبارزۀ قهرآمیز و شیوه

بین الملل دوم مخالف جنگ نیست، . این است برخورد بین الملل دوم با مسئلۀ جنگ و خلع سالح

خالف سالحهای شیمیایی و میکروبی است؛ موافق خلع سالح عمومی نیست، بلکه بلکه صرفاً م
جامعۀ ملل امپریالیست باشد جنگ بطور کلی اگر با اجازۀ . تنها موافق محدودیت تسلیحات است

های انقالبی علیه درست مانند تهدیدهای کالنینش و دویچ در مورد بکارگیری شیوه. مجاز است

ً یک شوخی اندحکومتهای بورژوایی، ا های های مشهور کنگرهقطعنامه. ینها نیز صرفا
از این اشارات با شکوه سوسیال دمکراسی با شکوه  1111و  1117اشتوتگارت و بال در 

 1114-18ترند؛ با وجود این نشان داده شد که این جمالت به هنگام درگیری جنگ امپریالیستی 

سوریه، دخالتهای امپریالیستی در اتحاد جماهیر جنگهای مراکش و . چیزی جز کاغذپاره نیستند
. شوروی و چین، دخالتهای امپریالیستی ایاالت متحده در آمریکای التین را بخاطر آوریم

قیامهای متعدد پرولتاریا را بخاطر آوریم که در کشورهای متعدد صورت گرفتند، اعتصابات 

دها؛ آنگاه دو رویی رهبران چپ را کارگری و نقش و رفتار سوسیال دمکراسی را در این رویدا
 .در مورد مسائل جنگ، خلع سالح و مبارزۀ انقالبی علیه بورژوازی خواهیم دید

13- Marx / Engels, Selected Correspondence, P. 568, Engels emphasis. 

14- Marx / Engels, Selected works, Vol. 1, P. 133, in Engels’s Preface to 
Marx’s Class Struggles in France, 1848-1850.  

15- Marx / Engels, Selected Correspondence, P. 410.  

16- Hilferding, The Social Democratic Congress at Kiel in 1927.  
17- Lenin, Selected works, Vol. 11, P. 291, in State and Revolution. 
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 بلشویسم و قیام

 
بلکه ( او« دولت و انقالب»نگاه کنید به )وری مارکسیستی دولت را احیاء کرد لنین نه فقط تئ

کرد و آنرا به شعار رزمندۀ  و مطرح بررسیپرولتاریا را همچنین در عمل مسئلۀ دیکتاتوری 
لنین، مارکسیسم را با کشف نیروی مشخص این دیکتاتوری غنا . پرولتاریای جهانی تبدیل نمود

 (.شورائی)سیستم شوروی : بخشید

بر نیاز به تدارک قیام ( رجوع کنید« چه باید کرد؟»به ) 1111در مورد قیام نیز لنین از 
وقتی که شرایط فراهم آمد او تمامی اقتدار  1113در . مسلحانۀ قریب الوقوع تأکید می کرد

در شدیدترین و قاطع ترین شکل نبرد  –خویش را اعمال کرد تا نشان دهد که تنها قیام مسلحانه 

 .می تواند پرولتاریا را به پیروزی نهایی برساند –زمان انقالب 
، لنین شدیداً به عبارت مشهور پلخانف (پس از شکست آن)مسکو  1113در مورد قیام دسامبر 

آنها نباید دست به اسلحه »:حمله کرد –که هر اپورتونیستی طوطی وار آنرا تکرار می کند  –

ما باید با »:وع آموزنده برای حزب ما و تمامی پرولتاریاستانتقاد لنین یک موض. «می بردند
ها توضیح می عزم بیشتر، انرژی بیشتر و روزافزونی دست به اسلحه می بردیم؛ ما باید به توده

دادیم که محدود کردن خود به اعتصاب مسالمت آمیز غیرممکن و یک نبرد مسلحانۀ بی باکانه و 

کارا و علناً بپذیریم که اعتصابات سیاسی کافی نیستند؛ ما و اکنون باید آش. سخت، ضروری است
مسلحانه انجام دهیم و این مسئله را با  قیامها به نفع یک باید وسیع ترین تبلیغات را در میان توده

ها ضرورت یک جنگ سخت، اگر از توده. الپوشانی نکنیم« مراحل مقدماتی»صحبت دربارۀ 

ایم ظیفۀ فوری عمل انقالبی آینده پنهان کنیم، هم خود را فریب دادهخونین و براندازانه را بمثابۀ و
 [1]«.ها راو هم توده

. همچنان که می دانیم لنین در جریان انقالب اکتبر، قلب و روح قیام، قلب و روح انقالب بود

 ای مارکسیسم، در اتحاد با کادتهامنشویکها و سوسیالیست رولوسیونرها، این قلب کنندگان حرفه
 [1.]و دیگر سلطنت طلبان و احزاب بورژوایی، بلشویکها را به بالنکیسم متهم کردند

فرمول بندی کالسیک مسئلۀ قیام مسلحانه و شرایط موفقیت ( 1117در )لنین در پاسخ خویش 

 :آنرا فراهم آورد
پیشرو برای آنکه قیام پیروزمند باشد باید بر توطئه و بر یک حزب متکی نباشد، بلکه بر طبقۀ » 

این دومین نکته . متکی باشد هاطغیان انقالبی تودهقیام باید بر . این اولین نکته است .تکیه کند

در تاریخ انقالب رشد یابنده به هنگامی تکیه کند که فعالیت  نقطۀ عطفقیام باید بر آن . است
صفوف دوستان در اوج خویش است، و تزلزل در صفوف دشمن و در  مردم پیشرویافراد 

و اینها . این نکتۀ سوم است. ین حالت خویش استرنیمه راه و مردد انقالب در قوی ت، ضعیف

 «.مارکسیسم را از بالنکیسم جدا می کندسه شرط برای طرح مسئلۀ قیام است که 
 :لنین اضافه می کند

ارک یعنی تد]اما اگر این شرایط وجود داشته باشند، امتناع از برخورد با قیام بمثابۀ یک هنر »

 [5]«.خیانت به مارکسیسم و خیانت به انقالب است[ نویبرگ. ا –سیاسی و نظامی آن 
این عبارت به شکل موجز و کلی، تمامی آنچه را که راجع به پیش شرط های یک قیام پیروزمند 

ای به شیوه« نامه به رفقا»در  1117معهذا، لنین در همان سال . ضروری است می گوید

. ات بیشتر به تفاوت بین مارکسیسم و بالنکیسم در مسئلۀ قیام اشاره می کندمشخص تر و با جزئی
 :در عین حال او شرایطی را که قیام می تواند در آن پیروزمند باشد نیز مشخص می کند
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 اگربه وسیلۀ حزب یک طبقۀ معین سازمان نیافته باشد،  اگرتوطئۀ نظامی یعنی بالنکیسم، »

را در کل و وضعیت جهانی را بطور خاص تحلیل نکرده  سازمان دهندگانش لحظۀ سیاسی

حزب طرفداری اکثریت مردم را که به وسیلۀ حقایق عینی ثابت شده باشد به دست  اگرباشند، 
تحول رویدادهای انقالبی، انکار عملی توهمات سازش پذیرانۀ خرده  اگرنیاورده باشد، 

به  که گانهای شورایی مبارزۀ انقالبیاکثریت ار در اگرنیاورده باشد، بورژوازی را فراهم 

اند، تفوق و یا در عمل خود را بدین گونه نشان داده اندشدهعنوان قدرتهای اجرایی شناخته 
احساس علیه حکومتی که یک جنگ ( در صورت جنگ)در ارتش  اگرده باشد، شحاصل ن

 قیامشعارهای  اگر، پخته نشده باشدناعادالنه را برخالف ارادۀ تمامی مردم به پیش می برد، 

صلح دمکراتیک فوری »، یا «زمین برای دهقانان»، «همۀ قدرت به دست شوراها»نظیر )
( و غیره« برای تمامی ملتهای متحارب با لغو بالدرنگ هر گونه پیمان و دیپلماسی سری

ها و کارگران پیشرو از وضعیت ناامید کنندۀ توده اگروسیعتاً شناخته نشده و مردمی نشده باشند، 

حمایتی که با یک جنبش جدی دهقانی یا با شورشی علیه زمینداران و  –از حمایت روستا 
وضعیت اقتصادی کشور،  اگرمطمئن نباشد،  –حکومت که از آنها حمایت می کند ثابت می شود 

القاء پارلمانی را وسایل مسالمت آمیز و  از طریقبحران  مطلوببه حل  های دلگرم کنندهامید
 [4]«.کند

 :دربارۀ همین موضوع نوشت 1113در « ورشکستگی انترناسیونال دوم»لنین در جزوۀ 

به عالوه . برای یک مارکسیست مسلم است که انقالب بدون موقعیت انقالبی امکان پذیر نیست »
های موقعیت انقالبی کدامند؟ بطور کلی نشانه. هر موقعیت انقالبی به انقالب منجر نمی شود

 :ایمه نشانۀ عمدۀ زیر را ذکر کنیم به خطا نرفتهبدون شک اگر س

وقتی که . وقتی که برای طبقات حاکم، حفظ حاکمیت شان بدون ایجاد تغییراتی ناممکن باشد -1
بحرانی به هر شکل آن وجود دارد، یعنی بحرانی در سیاست طبقۀ حاکم « طبقات باال»در میان 

ن نارضایی و خشم طبقات تحت ستم فوران می که به ایجاد شکافی منجر می شود که از طریق آ

به شیوۀ سابق « طبقات پایین نخواهند»برای آنکه انقالبی رخ دهد معموال کافی نیست که . کند
. به شیوۀ سابق حکومت کنند« طبقات باال نیز نتوانند»زندگی کنند، بلکه همچنین الزم است که 

وقتی که در نتیجۀ علل  -5. از معمول باشد وقتی که فقر و رنج طبقات تحت ستم بسیار حادتر -1

، بی هیچ «زمان صلح»هایی به وجود آید که در ای در فعالیت تودهفوق افزایش قابل مالحظه
ای تن به چاپیده شدن می دهند، اما در زمانهای طوفانی به وسیلۀ تمامی شرایط بحران و شکوه

بدون این تغییرات عینی، . ده می شوندبه عمل مستقل تاریخی کشان به وسیلۀ خود طبقات حاکم

بلکه حتی از ارادۀ طبقات منفرد نیز مستقل می که نه تنها از ارادۀ گروهها و احزاب منفرد، 
ً ناممکن است . مجموع این تغییرات عینی موقعیت انقالبی نامیده می شود. باشند، انقالب قاعدتا

این : انقالبی در غرب وجود داشت در روسیه و در تمامی دورانهای 1113چنین موقعیتی در 

     و 1831-61وضعیت همچنین در آلمان در سالهای شصت قرن گذشته، و در روسیه در 
چرا؟ زیرا که هر . نیز وجود داشت، هر چند که هیچ انقالبی نیز صورت نگرفت 81-1871

که در آن انقالب تنها از موقعیتی برمی خیزد . موقعیت انقالبی به انقالب منجر نمی گردد

انقالبی برای دست زدن به عمل  طبقۀتغییرات عینی فوق الذکر با تغییری ذهنی، یعنی توانایی 
حکومت کهن که اگر ( یا از هم پاشیدن)برای درهم شکستن  نیرومندای به قدر کافی انقالبی توده

 [3]«.نمی کند، همراه باشد« سقوط»برانداخته نشود حتی در دورۀ بحران هم 

پیش شرط فرصتهای بعد هم به این مسئله مکرراً اشاره داشت، و بارها تأکید می کرد که  لنین در
که به سادگی می توان  –جمالت نقل شده . های اجتماعی و سیاسی فوق الذکر ضروری اند
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نشان می دهند که او چه اهمیت عظیم و در حقیقت تعیین  – [6]چندین برابر آنها را نیز ذکر کرد

این پیش شرط ها هستند که پختگی . ی پیش شرط های سیاسی انقالب قائل بودای براکننده

یک موقعیت انقالبی را تعیین می کنند؛ بنابراین از نظر لنین معیار بدون تغییر تصمیم ( بلوغ)
آیا حزب باید به سازماندهی بالفاصلۀ قیام . گیری در مورد مسائل تاریخی به شمار می روند

ها ادامه دهد، یعنی باید برای یک باید به کار عادی بسیج انقالبی توده بپردازد؟ یا، برعکس،

 لحظۀ مساعدتر برای قیام صبر کند؟
جدا و بدون ارتباط با دیگر لحظات مبارزۀ بدیهی است که لنین هرگز قیام را بمثابۀ عملی 

دیده می  قیام به وسیلۀ کل مبارزۀ طبقاتی کشور مورد نظر تدارک .طبقاتی در نظر نمی گرفت

مبارزه برای صلح،  –تمامی فعالیت حزب انقالبی . شود و تنها تداوم ارگانیک این مبارزه است
در )، علیه تدارک جنگهای امپریالیستی (در چین، شوروی و غیره)علیه دخالت امپریالیسم 

اعی ، برای دستمزد بیشتر، برای امنیت اجتمسرمایه داری تعدیاتعلیه ، (اروپا، آمریکا و غیره

بطور کلی، برای باال بردن سطح زندگی پرولتاریا، برای ملی کردن زمین، مبارزۀ پارلمانی و 
ها با در نظر داشتن شکل عالیتر مبارزه در تمامی اینها باید به سمت تدارک و بسیج توده –غیره 

 .با در نظر داشتن قیام ؛جریان انقالب جهت داده شود
لنین شرایطی را که تحت آن حزب باید  موزشیست با تکیه بر آپیش نویس برنامۀ بین الملل کمون

ها را به نبرد برای سرنگونی قدرت بورژوازی رهبری کند به شرح زیر مشخص می توده

 :سازد
ها وقتی که موج انقالبی در حال باال آمدن است، وقتی طبقات حاکم سازمان یافته نیستند، توده»

ها برای عمل و ار میانی به سمت پرولتاریا تمایل دارند و تودهدر حالتی از شور انقالبی اند، اقش

ها به سوی یک هدف مستقیم علیه اند، حزب پرولتاریا با وظیفۀ رهبری تودهبرای فداکاری آماده
حزب این وظیفه را با تبلیغ به نفع شعارهای گذاری هر چه . دولت بورژوا روبرو می شود

های دهقانی، برای گرفتن ی کارگران بر صنایع، برای کمیتهبرای کنترل شورائ)بیشتر رادیکال 

، با سازماندهی (زمینهای بزرگ، برای خلع سالح بورژوازی و مسلح کردن پرولتاریا و غیره
ای که تمامی بخشهای تبلیغ و ترویج حزب، به انضمام فعالیت پارلمانی باید برای آن عمل توده

ای شامل اعتصابات، ترکیب اعتصابات و تظاهرات، ودهاین عمل ت. متمرکز شود، انجام می دهد

ترکیب اعتصابات و تظاهرات مسلحانه و باالخره اعتصابات عمومی همراه با قیام مسلحانه علیه 
که شکل عالی مبارزه است باید ( قیام)این شکل از مبارزه . قدرت دولت بورژوازی می شود

ات جنگی تهاجمی و فداکاری و قهرمانی طبق قوانین جنگ هدایت شود؛ برنامۀ نبرد، عملی

شرط مطلق ضروری برای این شکل از عمل، سازماندهی . نامحدود پرولتاریا را در نظر بگیرد
های وسیع در واحدهای رزمنده است که با همین شکل خویش وسیع ترین تعداد ممکن توده

رگران، شوراهای شوراهای نمایندگی کا)زحمتکشان را دربر می گیرد و به عمل می کشاند 

 .و کار شدید انقالبی در ارتش و نیروی دریایی( سربازان و غیره
در گذار به شعارهای جدید و رادیکال تر، احزاب باید نقش بنیادین تاکتیکهای سیاسی لنینیسم را 

ها به مواضع انقالبی است، به الزمۀ این تاکتیکها توانایی رهبری توده. نصب العین قرار دهند

توجه نکردن به این . ها بتوانند با تجربۀ خویش به درستی مشی حزب معتقد شوندتوده که نحوی
ها، به کودتاگرایی، به فساد ایدئولوژیک کمونیسم و تبدیل آن به قاعده، قهراً به جدایی از توده

استفاده نکردن . خرده بورژوایی منجر می شود« انقالبی»، و به ماجراجویی «چپ»دگماتیسم 

ای بی باکانه و به هنگامی که حزب پرولتاریا باید به حملهاوج تحول موقعیت انقالبی،  از نقطۀ
از دست دادن این فرصت و آغاز نکردن . مصممانه علیه دشمن دست زند نیز خطرناک است
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در آن لحظه، به معنای واگذار کردن ابتکار به دشمن و محکوم کردن انقالب به شکست  قیام

 [7]«.است

ریک شرایط ضروری، که اگر وجود داشته باشد موفقیت قیام را امکان پذیر می تشخیص تئو
کند، یک چیز است، و ارزیابی عملی درجۀ بلوغ موقعیت انقالبی، و بدین گونه تعیین اینکه چه 

و این . موقع باید به قیام دست زد، امری است جداگانه، به کلی متفاوت و به مراتب بغرنج تر

 .ای داردفوق العادهمسئله زمان اهمیت 
تجربه ثابت می کند که همیشه امکان ندارد مسئلۀ زمان را چنان که شرایط اقتضا می کند حل 

در اغلب اتفاق می افتد که تحت تأثیر ناشکیبایی انقالبی یا ترور و تحریک طبقات حاکم، . کرد

سوی دیگر،  یا از. و قیام شکست می خورد اغراق می شوددرجۀ بلوغ یک موقعیت انقالبی 
و لحظۀ مناسب  می شود دست کم گرفتهموقعیتی که عمل قاطعانۀ حزب پرولتاریا را می طلبد، 

برای روشن شدن موضوع به چند نمونۀ . برای سازماندهی یک قیام موفق از دست می رود

 .تاریخی می پردازیم
حمایت  قیام گرانز ها اتوده. ، بالنکیستها قیامی را در پاریس سازمان دادند1871اوت  14در 

سپتامبر وقتی که ارتش فرانسه در  4سه هفته بعد در . درهم شکسته شدند قیام گراننکردند و 
در لحظۀ عمل بالنکیستی، شور . سدان از پروسی ها شکست خورد، تمامی پاریس بپا خاست

ۀ الزم برای اما آنچه که وجود نداشت، ضرب. ها زیاد بود و طبقات حاکم از هم پاشیده بودندتوده

بالنکیستها این ضربه را درک نکردند، . این سدان بود که این ضربه را زد. ها بودجنباندن توده
 .آنها زمان قیام را بد و پیش از موقع انتخاب کرده بودند و شکست خوردند

وقتی که مسئلۀ تصرف قدرت در حزب مورد بحث بود،  1117کامنف، زینوویف و دیگران در 

د که شرایط هنوز پخته نشده؛ که بلشویکها نمی توانند قدرت را نگهدارند؛ که فکر می کردن
هیچ چیزی در »ها نباید به خیابانها بریزند؛ که آنها به اندازۀ کافی انقالبی نیستند؛ که  توده

ای به امر وضعیت بین المللی آنها را به عمل فوری مجبور نمی کند و اگر کوچکترین ضربه

؛ که حزب منزوی است در «ایمتی در غرب بخورد، ما خود را قتل عام کردهانقالب سوسیالیس
خالصه، آنها فکر می کردند که کار درست این . حالیکه بورژوازی هنوز قوی است و غیره

است که تا تشکیل مجلس مؤسسان که سرنوشت انقالب روسیه را مشخص می کند، باید صبر 

اما می توان تصور کرد که اگر این . ف حمایت نکردخوشبختانه حزب از زینوویف و کامن. کرد
حداقل یک فراکسیون حزب را با خود رفقا، اعضای کمیتۀ مرکزی، اگر نه اکثریت حزب، 

چه اتفاقی می افتاد و بحث در مورد کسب قدرت از دستور خارج ( هر چقدر هم کوچک)داشتند 

یابد، زیرا بطور کلی هیچ موقعیتی  ممکن بود شرایط به زیان پرولتاریای انقالبی تحول. می شد
لحظۀ مساعد از دست می رفت و . وجود ندارد که راه گریزی برای طبقات حاکم باقی نگذارد

مسلم است که اگر حزب موضع . بنابراین تصرف قدرت برای مدتی طوالنی به تعویق می افتاد

. بن بست ختم شود می توانست به 1117زینوویف و کامنف را پذیرفته بود، بحران انقالبی 
حزبی وجود نمی داشت که قبول مسئولیت برای  1118درست همانند بحران انقالبی آلمان در 

موضع زینوویف و کامنف در . سازماندهی یک حکومت اصیل پرولتری را وظیفۀ خود تلقی کند

 .است که نشان می دهد چگونه ممکن است انقالب از دست برود نوعی یمثال 1117
بخش انقالبی پرولتاریای پتروگراد، مشتاقانه در جستجوی راه اقدام برای  1117در ژوئیۀ 

بلشویکها و بیش از همه لنین به . سرنگونی حکومت موقت بود، و در واقع دست به اقدام زد

با شکست پایان ( ژوئیه 3تا  5)روزهای ژوئیه . «هنوز خیلی زود است»:ها اخطار کردندتوده
لنین علیرغم عدم توافق وسیع در کمیتۀ مرکزی . تبر عکس آن اتفاق افتاداک -در سپتامبر . گرفت
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انقالب در ! یا امروز یا هرگز»:حزب بلشویک در مورد تصرف قدرت، بی وقفه تکرار می کرد

در عین حال او انواع رهنمودهای سیاسی، نظامی و عملی را برای تضمین « !خطر مرگ است

 1117موقعیت را در سپتامبر ی بینیم که وی چگونه در اینجا م. موفقیت قیام صادر کرد
 :ارزیابی می کرد

تصرف که بدون زیر پا گذاشتن حقیقت مسئله را اینطور مطرح کرد ژوئیه می شد  5-4در »

ست، زیرا دشمنان ما به هر حال ما را به قیام متهم می کردند و به عنوان کار صحیح تری قدرت
اما تصمیم گیری به نفع تصرف قدرت بر این پایه، . ندشورشی بی رحمانه سرکوبمان می کرد

 :در آن زمان کار غلطی بود، زیرا شرایط عینی برای پیروزی قیام وجود نداشت

ما هنوز بین . ای که پیشاهنگ انقالب است برخوردار نبودیمما هنوز از حمایت طبقه -1
در نون در هر دو شورا اما اک. کارگران و سربازان پتروگراد و مسکو در اکثریت نبودیم

 ... هستیم اکثریت

اکنون پس از شورش کرنیلف . در آن زمان هنوز شور انقالبی در تمام کشور وجود نداشت -1
قدرت به وسیلۀ شوراها در بسیاری از  تصرفچنین وضعیتی وجود دارد؛ وضعیت در ایاالت و 

 .مناطق این را ثابت می کند
جدی سیاسی در میان دشمنانمان و در بین خرده  در یک مقیاس تزلزلیدر آن زمان  -5

دشمن اصلی ما، یعنی . اکنون این تزلزل بسیار عظیم است. بورژوازی نامصمم وجود نداشت

بین یک  آغاز به نوسان( است« متفقین»زیرا رهبری امپریالیسم جهانی با )امپریالیسم متفق 
دمکراتهای خرده بورژوای . مودهو یک صلح جداگانه بر ضد روسیه ن تا نیل به پیروزیجنگ 

ً آغاز به تزلزل کردهکه اکثریت خود را در بین مردم از دست دادهما،  اند و تشکیل اند، وسیعا

 .اندیک بلوک یعنی ائتالفی با کادتها را رد کرده
ژوئیه اشتباه بود؛ نمی توانستیم قدرت را چه از نظر مادی و چه از  5-4بنابراین قیام در  -4

ما آنرا از نظر مادی نمی توانستیم نگاه داریم، هر چند که پتروگراد . اسی نگاه داریمنظر سی

زیرا در آن زمان کارگران و سربازان ما حاضر نبودند برای  ،لحظاتی در دست ما بود
یا تنفر عمیق از کرنسکی ها و « سبعیت»در آن زمان این . بجنگند و کشته شوندپتروگراد 

خلق ما هنوز بر اثر تجربۀ پیگرد بلشویکها که در آن . وجود نداشتچرنف ها تزرتلی ها و 

 .سوسیالیست رولوسیونرها و منشویکها شرکت داشتند، آبدیده نشده بود
قبل از ژوئیه حفظ کنیم زیرا،  4تا  5ما از نظر سیاسی نمی توانستیم قدرت را در روزهای 

مسلماً چنین می د وارد عمل شوند و ارتش و ایاالت می توانستند علیه پتروگرا شورش کرنیلف

 .کردند
 .متفاوت است اکنون اوضاع کامالً 

خود داشته  همراهها را ، پیشاهنگ انقالب، پیشاهنگ خلق که قادر است تودهطبقهاکثریت یک 

 .با ماستباشد، 
، زیرا استعفای چرنف، در حالی که به هیچ وجه تنها نشانۀ بیماری نیست، با ماست اکثریت

یا )رین و آشکارترین نشانۀ این است که دهقانان از بلوک سوسیالیست رولوسیونرها مشخص ت

و این دلیل اصلی برای خصلت . زمین دریافت نخواهند کرد( از خود سوسیالیست رولوسیونرها
 ...مردمی انقالب است 

امی اند و ما داریم به تم، زیرا مردم به آستانۀ یأس نزدیک شدهپیروزی ما تضمین شده است

 [8]«...مردم چارۀ کار را نشان می دهیم 
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این قسمت از آثار لنین که بی اندازه آموزنده است نشان می دهد که وی چه اهمیت عظیمی برای 

 ارزیابی وی از موقعیت در ژوئیه کامالً . قائل بودشرایط سیاسی قیام به هنگام تعیین زمان قیام 

خویش نداشت، دشمن هنوز به حد کافی در حزب هنوز اکثریت خلق را در طرف . درست بود
های تحت ستم هنوز قادر بودند به شیوۀ گذشته زندگی توده»تضادهای خویش گیر نکرده بود، 

در عرض دو ماه، وضعیت . «کنند و طبقات حاکم هنوز قادر بودند به شیوۀ سابق حکومت کنند

اشت و لنین اکنون به نفع حزب ما دیگر اکثریت خلق را در طرف خویش د. دگرگون شد کامالً 
اعتقاد داشتند وی انقالب  –نظیر زینوویف، کامنف و دیگران  –آنها که . قیام تصمیم گرفت

 .روسیه و به همراه آن انقالب جهانی را به نابودی خواهد کشاند، در اشتباه عظیمی بودند

رار دارد؛ وی لنین در سپتامبر به روشنی می دید که اکثریت خلق در پشت سر حزب بلشویک ق
او با . با قضاوت درست در مورد موقعیت می دانست که لحظه برای قیام پیروزمند فرا رسیده

داشتن مسئولیت عظیمی که حزب ما نه تنها نسبت به روسیه بلکه همچنین نسبت به پرولتاریای 

آن جهانی داشت، بیم داشت که نکند تغییرات مهمی به نفع طبقات حاکم صورت گیرد و نتیجه 
بدین دلیل بود که او اینقدر آمرانه و قاطع بر قیام در . شود که تصرف قدرت فعال به تعویق افتد

پیروزی قطعی است، صبر ! تأخیر به معنای مرگ است! یا امروز یا هرگز: اکتبر تأکید می کرد
 !کردن یعنی جنایت علیه انقالب

یروزمند فرا رسیده، اینقدر شدید به بدین دلیل بود که لنین با دیدن اینکه لحظه برای قیام پ

. و اخراج آنها را از حزب درخواست کرد خواند خرابکارآنها را زینوویف و کامنف حمله کرد، 
کامنف و زینوویف بلوغ موقعیت انقالبی را در روسیه و غرب کم . او هزار بار محق بود

نها نظراتی داشتند که فرق آ. برآورد می کردند و در مورد نیروهای ضدانقالب اغراق می کردند

 .اساسی با نظر سوسیال دمکراتها نداشت
در آلمان  1111از سوی دیگر، یک نمونۀ منفی در رابطه با زمان قیام به وسیلۀ اقدام مارس 

داده شد، یا دقیق تر گفته باشیم به وسیلۀ تاکتیکهای حزب کمونیست آلمان در ارتباط با این اقدام 

 [1.]برای توجیه تئوریک عمل مارس بکار گرفته شد« جمتئوری تها»نوعی . مارس
کارگران مناطق . نامید گرایانهکنگرۀ سوم کمینترن این تئوری را محکوم کرد و لنین آنرا کودتا

حکومت به . انقالبی تر از دیگر بخشهای کشور بودند 1111معدنی آلمان مرکزی در مارس 

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست به این حرکت . زداقدامات سرکوبگرانۀ گوناگونی علیه آنها دست 
های کارگر به یک اعتصاب عمومی در آلمان پاسخ داد که تصور می رفت به با فراخواندن توده

در آلمان مرکزی این رهنمود داده شد؛ اعتصابی عمومی درمی گرفت و در . یک قیام منجر شود

اما از آنجا که پرولتاریا در بقیۀ نقاط . برخی مناطق این اعتصاب به قیام مسلحانه تبدیل می شد
. کشور حمایت فعالی از کارگران آلمان مرکزی ننمود، آنها با نیروی برتر ضدانقالب خرد شدند

 که درک نکرده بود. کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست به خصلت انقالبی موقعیت زیاد بها داده بود

، درک نکرده (لنین)«انجام نمی دهند دهها میلیون نفر انقالب را مطابق توصیۀ سادۀ یک حزب»
دهها میلیون »و درک نکرده بود که [ 11]«پیروزی تنها با پیشاهنگ به دست نمی آید»بود که 

نفر انقالب را با دستور انجام نمی دهند؛ آنها تنها وقتی انقالب می کنند که مردم با موقعیت 

تمامی سدهای  نفر رادۀ دهها میلیونروبرو شده باشند که در آن فشار جمعی و ا غیرقابل تحملی
ً قادر به ایجاد یک زندگی جدید هستند حزب کمونیست (. لنین)«کهن را می شکنند و واقعا

فراموش کرده بود که کل پرولتاریای آلمان که آن همه شکست سخت را متحمل شده بود و از 

ست بدون یک به موضع دفاعی عقب نشینی کرده بود، نمی توان 1111همان روزهای مارس 
یعنی فراخوان برای )و قیام حزب برای یک اعتصاب عمومی  دتدارک سیاسی قبلی به رهنمو



55 

پیشاهنگ که به وسیلۀ بخش . پاسخ فعال دهد( برای گرفتن قدرت انهطعاای قعملیات توده

کوچکی از طبقۀ کارگر همراهی می شد، بدون آنکه اساساً بداند آیا مورد حمایت تودۀ کارگران 

به نبرد قطعی  ،سر آلمان قرار خواهد گرفت یا نه یا آنکه ابتکارش منزوی خواهد ماند یا نهسرا
در این مورد، کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست تاریخ اقدام را نادرست تعیین کرده بود، . دست زد

 .پیش از موقع بود اقدامی فراخواندن به یک حملۀ عمومی

یین شده بود به هیچ وجه بدین معنی نیست که ما باید قیام بد تع قیامطبیعتاً، این واقعیت که زمان 
در برخی . پیدا کردن علتهای شکست –چیز دیگری است  مسئله کامالً . مارس را محکوم کنیم

آنها با پلیس و ارتش . های پرولتاریا در قیام مارس شرکت کردندمناطق آلمان مرکزی، توده

زیرا محکوم کردن یک مبارزۀ  –را محکوم کرد  از این نقطه نظر، نمی توان قیام. جنگیدند
ً به علت آنکه نتیجهتوده اما . اش با آرزوهای ما تطبیق نداشته یک عمل انقالبی نیستای صرفا

در عین حال ما باید از نقش و عملکرد رهبری در این مقطع انتقاد کنیم و از چنین خطاهایی 

 .نگذریم
ریوال را نیز باید  1114، قیام اول دسامبر ه زدنضربلحظۀ در مورد مسئلۀ چگونگی انتخاب 

همچنان که در بخشهای بعد با بررسی . نفر شرکت کردند 111-511در اینجا تنها . ذکر کرد
چه  –ای وسیعی از طرف پرولتاریا وجود نداشت دقیق تر این قیام نشان خواهیم داد عمل توده

به  ،ب به تنهایی عمل کرد، با تعدادی انقالبیحز. آنو یا پس از  آن چه در جریان واقعه،پیش از 

های پرولتاریا امید آنکه اولین ضربۀ قطعی را به نیروهای حکومتی وارد آورد و پس از آن توده
ها بتوانند به عمل در نتیجۀ کمی تعدادشان، پیش از آنکه توده قیام گراناما . را به قیام بکشاند

 .کشیده شوند درهم شکسته شدند

تجربۀ ریوال یک بار دیگر صحت این . ت حزب کمونیست استونی در اینجا واضح انداشتباها
اصل لنینی را تأیید می کند که دست به عمل زدن با پیشاهنگ تنها غیرممکن است و هر اقدام 

 .پیشاهنگی که از حمایت فعال اکثریت طبقۀ کارگر برخوردار نباشد محکوم به شکست است

 .حائز اهمیت است قیامنیز از نظر تعیین زمان  1117فوریۀ  11ی در باالخره قیام دوم شانگها
زمانی آغاز شد که اعتصاب عمومی در حال فروکش بود و هنگامی که نیمی از  قیاماین 

دو روز قبل از آن . اعتصاب گران تحت تأثیر ترور حکومت به کار خویش بازگشته بودند

نفر از کارگران در  511111حدود : د بودجنبش انقالبی پرولتاریای شانگهای در اوج خو
. معهذا حزب، به علت آنکه تدارکات فنی اش کامل نبود قیام را به تعویق انداخت. اعتصاب بودند

در طول این دو روز، وضعیت عمومی به ضرر پرولتاریا تغییر . دو روز به تدارک گذشت

 .بنابراین قیام نتوانست موفق شود. یافت
ای گهای نشان می دهد که بعضی اوقات یک یا دو روز، اهمیت تعیین کنندهنمونۀ قیام دوم شان

 .می یابد

پس از آنچه که در مورد زمان گفته شد، دیگر نیازی به بحث بیشتر در مورد این مسئله نیست 
 1113در )هر چند در موقع خود  –« آیا می توان زمان یک قیام را از پیش تعیین کرد؟»:که

همانطور که . ، بحثی بین لنین و ایسکرای نو و به ویژه مارتینف درگرفت(رپیش از قیام دسامب

نوامبر یعنی مصادف با روز گشایش دومین کنگرۀ  7پتروگراد  1117می دانیم، زمان قیام 
بسیاری از قیامهای پرولتری در دیگر کشورها نیز برای تاریخ دقیقی . شوراها تعیین شده بود

ً دستور به انقالب یا یک اقدام . بق برنامه صورت گرفتندزمان بندی شده بودند و مطا قطعا

ً تدارک قیاماما اگر ما ». کارگری در یک روز از پیش تعیین شده غیرممکن است ی را واقعا
قابل  صورت گرفته که قبالا ای بخاطر انقالب در روابط اجتماعی توده قیامدیده باشیم و اگر یک 
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در صورتی می توان لحظۀ . امکان پذیر است ن کردن کامالً را تعیی قیامتحقق است، پس زمان 

ها نفوذ داشته و بتوانند موقعیت که آنرا تدارک می بینند در بین توده ییرا تعیین کرد که آنها قیام

 [11]«.را به درستی برآورد کنند
ر چیز یک قیام اساساً و باالتر از ه. البته قیام به مفهوم وسیع کلمه یک عمل صرفاً نظامی نیست

یا حداقل بخش فعال این  –های پرولتاریا است جنبش انقالبی قدرتمند است؛ طغیان قدرتمند توده

علیه  –ها، حتی اگر از نظر عددی این بخش تنها از اقلیتی از پرولتاریا تشکیل شده باشد توده
کننده و  این یک مبارزۀ فعال و مصممانه از طرف اکثریت فعال در لحظۀ تعیین. طبقات مسلط

باید با نقطۀ اوج عمل عملیات نظامی سازمان رزمنده . در مورد مسئلۀ تعیین کننده است

مساعدترین . تنها در این شرایط قیام می تواند موفق شود. پرولتاریا تطبیق داشته باشد
قیام باید به وسیلۀ یک حزب . موقعیتهای انقالبی برای تضمین پیروزی انقالب کافی نیست

حکومت کهن ». قدرت به طیب خاطر تسلیم نمی شود، باید آنرا تصرف کرد. اده شودسازمان د

بدین مفهوم است (. لنین)««سقوط نمی کند»هرگز حتی در دورۀ بحران، اگر سرنگون نشود، ... 
از آن نقل قول کردیم، پس از برشمردن شرایط سیاسی  که قبالً « مارکسیسم و قیام»که لنین در 

 :موفقیت قیام می نویسدالزم برای تضمین 
ای مارکسیستی یعنی بمثابۀ یک هنر برخورد کنیم باید در عین حال برای آنکه با قیام به شیوه»

را سازمان دهیم، نیروهایمان را توزیع  قیامگروهانهای  ستادبدون از دست دادن یک لحظه، 

اندرینسکی را محاصره کنیم، گردانهای قابل اعتماد را در مواضع مهم مستقر کنیم، تئاتر آلکس
نماییم، استحکامات دژهای پیتر و پل را اشغال کنیم، ستاد کل و حکومت را دستگیر نماییم، و 

گروهانهایی را که ترجیح می دهند بمیرند تا دشمن به نقاط استراتژیک دست یابد در مقابل 

و آنها را به آخرین ما باید کارگران مسلح را بسیج کنیم . هنگ ساویج قرار دهیمافسران کادت و 
را به  خودماننبرد قطعی فراخوانیم، ادارات تلفن و تلگراف را اشغال نماییم، ستادهای قیام 

را به وسیلۀ تلفن با تمامی کارخانجات، تمامی هنگها و تمامی نقاط ها مراکز تلفن انتقال دهیم و آن

 [11]«.نبرد مسلحانه و غیره مرتبط سازیم
او همچنین بیش از هر کس دیگری تز پر معنی مارکس . یر انقالب نبودلنین فقط استراتژیست کب

ای به عالوه او می دانست که چگونه آنرا به شیوه. درک می کرد« قیام یک هنر است»را که 

تنها با درست برآورد کردن لحظۀ قیام و . استادانه برای مبارزۀ عملی تصرف قدرت بکار گیرد
یک هنر یعنی با بکار بردن تمامی اقدامات الزم سیاسی، تکنیکی و با در نظر گرفتن قیام بمثابۀ 

 .ممکن شد انقالب اکتبرتاکتیکی بود که 

در مورد مسئلۀ چگونگی تدارک مبارزۀ قطعی پرولتاریا برای قدرت، اجازه دهید ابتدا صرفاً 
را به حزب  عمل سیاسیتمامی  کیالزمست بدانیم که . آنرا از نظر عمومی سیاسی بررسی کنیم

ها برای توده کی؛ جهت دهیمبرای قیام ( هم سیاسی و هم تکنیکی) فوریسوی تدارک عملی 

های دهقانی برای اشغال زمینهای کمیته»، «کنترل تولید توسط کارگران»شعارهایی نظیر 
تسلیح پرولتاریا و خلع سالح »، «ایجاد گارد سرخ»، «بزرگ مالکان و زمینهای دولتی

و غیره را باید داد یعنی « تصرف قدرت با قیام مسلحانه»، «اندهی شوراهاسازم»، «بورژوازی

کی مرکز ثقل تبلیغ عملی روزمره باید به سمت شعار رهایی که هدف نهایی مبارزۀ طبقۀ کارگر 

ها بر حول این را مطرح می کند انتقال یابد و کی تمامی توجه حزب باید متوجه بسیج توده

 .درآیند به صورت شعارهای مسلط روز، ا موقعیتکه در رابطه ب، شعار شود

ً آغاز مرحلۀ جدیدی در زندگی حزب و زندگی کل پرولتاریا به شمار می  این لحظه ضرورتا
نباید آنرا . انتخاب زمان درست برای این عملیات درست به شکل زمانبندی خود قیام است. رود
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تبلیغ و ترویج برای خواستهای  به ززودتر تعیین کرد، یعنی وقتی که وضعیت عمومی هنوز نیا

ها برای شعارهای مبارزۀ نهایی و برای وقتی که توده را ایجاد می کند، هامعمولی و جزئی توده

وقتی که دشمن هنوز  ،اندهپیدا نکردهنوز روحیۀ انقالبی خود این مبارزه آمادگی کافی ندارند و 
ها شعارهای در این صورت، توده زیرا. به حد کافی در تضادهای خویش گیر نکرده است

مبارزۀ قطعی و نهایی را درک نخواهند کرد و فراخواندن آنها به جنگیدن بخاطر این شعارها 

بدین گونه تصمیم حزب برای جهت دادن خود به سمت تدارک فوری قیام . ناگهانی خواهد بود
 .پایدار نخواهد بود و نتیجۀ مثبتی نخواهد داشت

ای آن و در مسئلۀ جهت دادن مجدد حزب و فعالیت توده« دنباله روی»نه عالوه بر این هر گو

این نتایج ممکن است . تأخیر در حل آن بطور اجتناب ناپذیری نتایج بسیار سختی خواهد داشت
به عالوه تأخیر زیاد ممکن است مبارزه برای . و تحول بعدی آن شوند قیاممانع جدی تدارک 

را منتفی سازد؛ در حالی که یک مشی درست از طرف حزب قدرت در طول دورۀ مورد نظر 

جهت دادن حزب به سمت تدارک فوری برای تصرف تغییر کمونیست و حل درست مسئلۀ 
 .قدرت، می تواند این مبارزه و در حقیقت پیروزی آنرا امکان پذیر سازد

ظامی، قیام اگر قیام را از جنبۀ صرف نظامی بررسی کنیم، روشن می شود که نظیر هر عمل ن
سیستماتیک و برعکس، قیام نیازمند تدارک دراز مدت، . صورت نمی گیرد فی البداههنیز 

اگر قیام را بمثابۀ یک هنر در نظر نگیریم، هر . سراسری، مدتها پیش از تاریخ تعیین شده است

یت جنبۀ آنرا بطور سیستماتیک تدارک نبینیم، و آنرا همچون یک عمل نظامی تلقی نکنیم، موفق
آن امکان ناپذیر است، حتی اگر وضعیت عمومی سیاسی برای تصرف قدرت به وسیلۀ 

این اصلی است که برای تمامی کشورها و به ویژه برای کشورهایی که  .پرولتاریا مساعد باشد

در آنها بورژوازی بخاطر سلطۀ طوالنی اش، توانسته یک دستگاه حکومتی قدرتمند و قابل 
حتی بر اساس شرایط صرف نظامی، و کنار )بدین گونه . صادق استانعطاف به وجود آورد 

بسیار مهم است که حزب، زمان جهت دادن خود به سمت تدارک ( گذاشتن عوامل مهم تر سیاسی

درست را ای حول خواستهای روزمرۀ طبقۀ کارگر ها در مبارزهفوری قیام، یا ادامۀ بسیج توده
 .انتخاب کند

نتیجۀ تحلیل درست خویش از وضعیت کشور، رابطۀ نزدیک و مستقیم  در –بنابراین حزب باید 

بتواند زمان  –ها و شناخت اش از وضعیت دشمن و سیاستهای داخلی و خارجی آن اش با توده
درست نزدیک شدن به موقعیت انقالبی، و جهت دادن سریع تمامی کار سیاسی و تشکیالتیش را 

 .به سمت تدارک فوری قیام پیش بینی کند

خود را این واقعیت بود که حزب کمونیست آلمان  1115یکی از دالیل شکست انقالب آلمان در 

نزدیک شدن یک موقعیت بی واسطۀ . بسیار دیر به سمت تدارک فوری قیام جهت داده بود

از لحظۀ اشغال نظامی  –با فرض یک رهبری بلشویکی در حزب  –انقالبی مطمئناً می توانست 

از آن لحظه . قابل پیش بینی باشد( یا حداقل بالفاصله پس از آن)توسط فرانسه راینلند و روهر 
از آن لحظه در برخی مناطق . یک بحران عمیق اقتصادی و سیاسی در آلمان شروع شد

به ابتکار خود کارگران « کارگر هاهای صددسته»نبرد ( ساکسونی، هال، مرسبورگ و غیره)

در هنگام  ود این، کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست تنهاو با وج. آغاز به شکل گرفتن نمود
به جهت دادن خود به سمت تسلیح کارگران و اعتصاب عمومی سه روزه در ابتدای اوت آغاز 

زمان زیادی . کونو را سرنگون نمود( ناسیونالیست)اعتصابی که حکومت  –به سمت قیام کرد 

 :از دست رفته بود
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، آنها نمی توانستند ندرهبری مناسب تشکیل شده بود بدون کادر و« کارگر هاهای صددسته»

. ناکافی صورت گرفته بود ای کامالً اسلحۀ کافی به دست آورند؛ کار در ارتش و پلیس به شیوه

 1115نمی توانست در نتیجۀ بحران انقالبی پائیز [ 15]تمامی این عوامل همراه با علتهای دیگر
 .باشدبی تأثیر 

اشغال روهر و  اهمیت نتوانست ،ر دقیق تر گفته باشیم، رهبری آنحزب کمونیست آلمان و اگ

نتوانست آنچنان که باید زیانی را که اقتصاد آلمان . راینلند توسط فرانسه را سریع تشخیص دهد
درک کند و بدین گونه ( هشتاد درصد تولید آهن و فوالد، هفتاد و یک درصد ذغال)متحمل شد 

بدین دلیل نتوانست به موقع بحران . حکومت را بفهمد« منفی»نتوانست مفهوم سیاست مقاومت 

 .اقتصادی را که نتیجتاً بحران انقالبی را به وجود آورد پیش بینی کند
شانگهای  1117از سوی دیگر، اگر حزب کمونیست چین بالفاصله پس از قیام نافرجام فوریۀ 

ت و خود را با تمام نیرو آماده درک نکرده بود که لحظه برای یک تالش انقالبی جدید مساعد اس

در )مارس حتی اگر موفق هم شده بود  11نکرده بود و هر گونه قربانی را نپذیرفته بود، قیام 
ن تر از زمانی تمام می شد که تدارک دقیقی گرامطمئناً بسیار ( نتیجۀ شرایط فوق العاده مساعد

 .برای آن دیده می شد
 قاطعجهت گیری . می توان گفت 1117ویک در همین مسئله را در مورد حزب روسی بلش

( تزهای آوریل)تمامی حزب به سوی تصرف قدرت به وسیلۀ شوراها از لحظۀ ورود لنین 

ً متوجه آماده کردن . پذیرفته شده بود از آن لحظه تمامی کار سیاسی و تشکیالتی حزب دقیقا
حزب در این نکتۀ  تصور این مطلب ساده است که چنانچه. ها برای تصرف قدرت شد توده

کامنف اساسی تردید می کرد، در تغییر جهت دادن تأخیر می کرد، یا مواضعی را که زینوویف، 

طبیعتاً، در این صورت مسئلۀ . و دیگران پذیرفته بودند اتخاذ می کرد چه اتفاقی می افتاد
از علل  تنها 1117پیروزی اکتبر اساساً مطرح نمی شد، زیرا موقعیت فوق العاده مساعد اکتبر 

و صرفاً  نمی شدناشی ( طوالنی شدن جنگ، بحران اقتصادی، انقالب کشاورزی و غیره)عینی 

این موقعیت تا حد زیادی نتیجۀ عمل آگاهانه بر رویدادها به خودبخود به وجود نیامده بود؛ 

وی ها، کار تشکیالتی در بین مردم، ارتش، نیرآموزش انقالبی توده)وسیلۀ حزب بلشویک بود 

 .(دریایی و غیره

اهمیت . های فراوانی را با توضیحات فراوان می توان ذکر کرد، اما نیازی بدین کار نیستنمونه
تا آنجا که به تدارک قیام . روشن است مسئلۀ مورد بررسی ما، و نیاز به حل درست آن کامالً 

 درضربه زدن  مربوط می شود، این مسئله اهمیتی کمتر از مسئلۀ انتخاب لحظۀ درست برای

 .به بلوغ رسیده، ندارد هنگامی که موقعیت انقالبی کامالً 
انقالب . تنها الزمست به یک مسئلۀ اصولی بپردازیم، یعنی مسئلۀ قیامهای موضعی پرولتاریا

این انقالب از طریق پیشرویها و پیروزیهای نسبی، . پرولتری یک خط مستقیم را طی نمی کند

پیروزی نهایی انقالب بدون این افت و خیزها در . پیش می رودافول و شکستهای موقتی به 
پرولتاریا در این مبارزۀ انقالبی طوالنی آبدیده . مسیر طوالنی تکامل آن غیرقابل تصور است

در پرتو این تجربه در . می شود؛ قدرت خویش و قدرت و سیاستهای دشمن را می شناسد

درسهای تاریخ را جمع آوری می کند و با . یابد آفرینش سیاستها و تاکتیکهای خویش توفیق می
بدین مفهوم، شکستهای . انرژی جدیدی برای تحقق اهداف طبقاتی خویش به نبرد دست می زند

هر یک از آنها دارای عناصری از یک . موقتی پرولتاریا را نباید صرفاً شکست به حساب آورد

ارتشهای شکست »:ر جایی می گویدانگلس د. پیروزی اجتناب ناپذیر و حتمی در آینده است
این کلمات ستایش انگیز حتی کاربرد بیشتری در مورد ارتشهای . «خورده، مدرسۀ خوبی هستند
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، تصور 1113بدون تمرین  (.لنین)انقالبی دارند که از بین طبقات پیشرو سربازگیری می کنند 

پیروزیها و شکستهای  بدون توالی. غیرممکن بود 1117پیروزی پرولتاریای روسیه در اکتبر 

سنگین به قیمت قربانی های بی شماری که پرولتاریای چین در جریان چند سال گذشته تحمل 
این یک واقعیت . غیرممکن می شد چین کرده است، تصور پیروزی حتمی انقالب پرولتری در

و نه اند  موضعیکه در چنین شرایطی است که باید مسئلۀ قیامهایی . بی چون و چرا است

پرولتاریا و دهقانان تحت ستم علیه طبقات حاکم ( نه عمومی) یموضعمبارزۀ مسئلۀ  –عمومی 
 :را بررسی کنیم –

 قیامطبیعی و اجتناب ناپذیر است که  کامالً »:نوشت« جنگ چریکی»در مقالۀ  1116لنین در 

د به باید شکل عالیتر و پیچیده تر یک جنگ داخلی طوالنی که تمامی کشور را دربر می گیر
چنین جنگی قابل تصور نیست . خود بگیرد، یعنی یک مبارزۀ مسلحانه بین دو بخش از مردم

مگر اینکه یک سری از درگیریهای بزرگ در فواصل نسبتاً طوالنی و تعدادی زیادی از 

و فقط در این  –در این صورت . برخوردهای کوچک در خالل این فواصل صورت گیرد
ید این را مطلقاً وظیفۀ خود بدانند که سازمانهایی به وجود آورند سوسیال دمکراتها با –صورت 

ها در این درگیریهای بزرگ و تا آنجا که ممکن است در که به بهترین نحوی برای هدایت توده
 [14]«.این برخوردهای کوچک سازگاری داشته باشند

مداوم  مندپیروزبارزۀ ماین ستیز که در تمامی این فواصل طوالنی ادامه دارد را نمی توان یک 

بارها اتفاق می افتد که پرولتاریا سالح برمی . تلقی کرد که هیچ افت یا شکست نسبی نداشته باشد
دارد و علیه نظم مستقر اقدام می کند، بدون آنکه فرصت پیروزی نهایی را به دست آورد و بدین 

خطاست  کامالً . رده کنندوسیله طبقات حاکم را مجبور می کند که یک یا چند خواستش را برآو

وجود  پیروزی کامل اگر تصور کنیم عمل مسلحانۀ پرولتاریا تنها وقتی مجاز است که تضمین
و « که بر اصول علم نظامی مبتنی است»قیام مسلحانه عملی است  .این توهمی بیش نیست. دارد

عقب نشینی . دهیچ تضمین مطلقی برای موفقیت آن وجود ندار( مثل هر عمل دیگر)بدین ترتیب 

ً ذهنی  –در نتیجۀ برخی شرایط ها،  زیرا پرولتاریا همیشه )حتی در نتیجۀ شرایط صرفا
 –( رهبرانی کافی ندارد و نخواهد داشت، یا از نظر نظامی و تکنیکی همیشه آمادگی ندارد

مارکس هنگامی که کوگلمان نسبت به امکان . همیشه امکان دارند و حتی غیرقابل اجتناب اند

 :روزی پاریسی ها در جریان کمون پاریس ابراز تردید کرده بود، نوشتپی
اگر مبارزه تنها در شرایط فرصتهای مساعد بدون شکست درمی گرفت، ساختن تاریخ جهان »

به پاریسی ها دو راه عرضه کرده ... بورژوازی پست ورسای ... در حقیقت بسیار ساده می شد 

درهم شکستن روحیۀ طبقۀ کارگر در حالت دوم، . رزهیا مبارزه یا سرکوب بدون مبا: بود
 [13]«.به همراه داشت« رهبران»بدبختی بسیار عظیم تری از سقوط هر تعداد از 

مواردی رخ نمی دهد که در آنها  آیا و در حقیقت چنین چیزی ممکن استدر عصر ما نیز، آیا 

داشته باشد، معهذا تحت پرولتاریای کشور یا مرکز صنعتی خاصی، حتی اگر فرصت پیروزی ن
که خود را متعهد به مبارزۀ ( به ویژه با تحریک طبقات حاکم)شود می برخی شرایط مجبور 

، در وین در 1115مثال در کراکو در )هایی از قیامهای خودبخودی مسلحانه ببیند؟ آیا ما نمونه

یز درنگ نمی کند محاسبۀ نتیجۀ احتمالی سترا به هنگامی که پرولتاریا برای ( و غیره 1117
ایم؟ آیا حزب پرولتاریا می تواند از بلکه صرفاً سالح برمی گیرد و به نبرد می پیوندد ندیده

ها یا رهبری آن امتناع ورزد؟ آیا می تواند آنرا محکوم کند، یا بی طرف پیوستن به مبارزۀ توده

ها از آن ت که ببیند تودهباقی بماند؟ چنین حزبی دیگر حزب پرولتاریا نخواهد بود و شایستۀ آنس
 .روی می گردانند
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ها، هر مبارزۀ مسلحانه حزب کمونیست باید بدون استثناء در صف اول جبهۀ هر مبارزۀ توده

صرف نظر از ها قرار می دهد و آنها را رهبری می کند، وی خود را در رأس توده. باشد

نکه امکان پیروزی صد شرایطی که در آن مبارزۀ خاصی صورت می گیرد و صرف نظر از آ

ا پیروزی به دنبال دارد یا نه مجبور است حزب، به عنوان پیشاهنگ طبقه، . درصد دارد یا اساسا

امر و این  از آنکه ستیز آغاز شود تصمیم بگیرد پیش اسلحهکاربرد که در مورد کاربرد یا عدم 

، دیگر نباید تردیدی در مورد اما همین که مبارزۀ مسلحانه آغاز شد. ها تبلیغ کندرا در میان توده
در مورد اینکه آیا حزب باید یا نباید از این  –آنچه که حزب باید انجام دهد وجود داشته باشد 

در چنین مواردی، حزب باید همان کاری را بکند که مارکس . مبارزه حمایت و آنرا رهبری کند

از سپتامبر . در پتروگراد کرددر جریان کمون پاریس انجام داد و لنین در طول روزهای ژوئیه 
به بعد، مارکس به پاریسی ها دربارۀ یک قیام که وی آنرا دیوانگی می دانست هشدار می  1871

در طول مبارزۀ . قرار داد قیام گراناما همین که قیام درگرفت، او خود را در کنار . داد

 :پرولتاریای پاریس، مارکس نوشت
حتی اگر به وسیلۀ گرگها، خوکها و فرومایگان ملعون  –کنونی در پاریس هر چه باشد  قیام»

شکوهمندترین عمل حزب ما پس از قیام ژوئن در پاریس  –جامعۀ کهن درهم شکسته شود 
 [16]«.است

هنوز وقتش فرا »او اخطار کرد که . همانگونه که می دانیم لنین با قیام ژوئیه مخالف بود

 .نها ریختند، وی در کنار آنها قرار گرفتها به خیابااما پس از آنکه توده« نرسیده
ای که به شکست منجر می شوند؛ قیامهای پیروزمند؛ قیامهای توده: قیام انواع گوناگونی دارد

قیامهای کودتایی یعنی قیامهایی که ؛ (برخوردهای کوچک)جنگ چریکی در مقیاس کوچک 

 .اندهها توسط یک حزب یا سازمان دیگری سازمان یافتبدون شرکت توده
ها شرکت آیا توده: معیار عمدۀ حاکم بر برخورد حزب نسبت به این انواع قیام به شرح زیر است

حزب . کودتا را به عنوان نمودی از ماجراجویی خرده بورژوایی رد می کند حزبدارند یا نه؟ 

در آن  هاای به انضمام برخوردهای کوچک یا عملیات چریکی اگر واقعاً تودهاز هر مبارزۀ توده
 .شرکت داشته باشند حمایت و آنها را رهبری می کند

اما خطای فاحشی است اگر از این اصل نتیجه بگیریم که، اگر این یا آن بخش از پرولتاریا آمادۀ 

شرکت در مبارزۀ مسلحانه علیه دشمن طبقاتیش است، حزب صرف نظر از شرایط عمومی و 
چنین حزبی شایستگی نام رهبر طبقۀ پیشرو . بکشاند محلی مجبور است این پرولتاریا را به قیام

 :گفت 1113لنین در . را ندارد

هر چه سیستم . فراخواندن به قیام، فراخوانی فوق العاده جدی است. قیام یک کلمۀ مهم است»
اجتماعی پیچیده، سازمان قدرت دولتی بهتر و ماشین نظامی عالیتر باشد، دادن چنین شعاری 

 [17]«.نارواتر خواهد بود بدون اندیشۀ الزم

باید . فرا می خواند، باید همیشه نتایج آنرا در نظر داشته باشد قیامها را به زمانی که حزب توده
وظیفۀ حزب . های منفرد به هیچ وجه به موفقیت قطعی نائل نمی شوندقیامآگاه باشد که 

ی برای موفقیت مساعدترین ای است که شرایط محلی و عمومدر لحظه قیامها به فراخواندن توده

ای که امکان تصرف ای که موازنۀ نیروها برای انقالب مساعد است؛ لحظهشرایط باشد؛ لحظه
اگر نه در سراسر کشور، حداقل در تعدادی از مراکز که می توانند به  –قدرت وجود دارد 

 .عنوان پایگاهی برای گسترش انقالب بکار روند

هایی از نادرست بودن نیست چین را می توان به عنوان نمونهبرخی سازمانهای محلی حزب کمو
، سازمانهای کمونیست در چند 1118و اوائل  1117در اواخر . فراخوانی به قیام ذکر کرد
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، با آگاهی از اینکه موقعیت انقالبی فوری وجود دارد، مکرراً (چیلی، هونان و غیره)ایالت 

ها امکان قیاماین دعوت بدون توجه به این بود که آیا این  خواندند؛ قیامهای پرولتاریا را به توده

ها و این فراخوانی توده. موفقیت دارند یا نه و آیا مواضع پرولتاریا را تقویت یا تضعیف می کنند
تالش برای سازماندهی قیامها انعکاسی بود از ذهنیت چپ افراطی برخی جناحهای حزب 

 .کمونیست

اما اگر قیام بطور خودبخودی درنگرفته بلکه توسط . یت می کندای حماحزب از هر قیام توده

ها در پاسخ به فراخواندن حزب به مبارزۀ مسلحانه اگر توده، یک حزب سازمان یافته باشد

هم مسئولیت یافتن زمان مناسب و هم رهبری مبارزه را برعهده ، آنگاه حزب، دست بزنند

 .خواهد داشت
یا هر هنر دیگر تابع برخی قواعد عمل است که اگر مورد لیکن، قیام درست همانند جنگ »

این قواعد، . اهمال قرار گیرند، موجب شکست حزبی می شود که آنها را فراموش کرده

برخورد کرد،  هااستنتاجات منطقی از ماهیت احزاب و شرایطی که باید در این صورت با آن
هرگز  اوالً . با آنها آشنا کرد ها را کامالً  ، آلمانی1848اند که تجربۀ کوتاه آنچنان روشن و ساده

قیام یک معادله است . برای طی تمام راه آمادگی داشته باشید با قیام بازی نکنید مگر اینکه کامالً 
با مقادیر نامعین فراوان، که ارزش آنها ممکن است هر روز تغییر کند؛ نیروهای مخالف شما 

علیه  عظیمیر مرسوم را دارند؛ و اگر شما برتری همه گونه برتری تشکیالتی، اصولی و اقتدا

ثانیاً، همین که به جریان قیام وارد شدید، . آنها فراهم نیاورید، شکست خورده و نابود خواهید شد
مسلحانه است؛ و  قیامدفاع در حکم مرگ هر . با بیشترین عزم و از موضع تهاجمی عمل کنید

دشمنان خود را به . ش همتراز کند، از بین می رودپیش از آنکه بتواند خود را با دشمنان خوی

اند غافلگیر کنید، راه را برای موفقیتهای جدید، هر چند کوچک، هنگامی که نیروهایشان پراکنده
موفقیت آمیز برای شما به  قیام؛ برتری روحیه را که اولین هموار کنید، هر روز آماده باشید

را که همیشه از قوی ترین انگیزه تبعیت می کنند و همراه آورده حفظ کنید؛ آن عناصر مرددی 

همیشه مترصد طرف مطمئن ترند به سمت خود بکشید؛ دشمنان خود را پیش از آنکه بتوانند 
قدرت خویش را علیه شما جمع آوری کنند به عقب نشینی مجبور کنید؛ به قول دانتون، 

 [18]«.شهامت و باز هم شهامت :بزرگترین استاد تاکتیکهای انقالبی که تاکنون شناخته شده

در بررسی مسائل قیام باید دائماً این عبارت قابل توجه انگلس را که اینقدر از نظر محتوی غنی 
و عمیق است در ذهن داشته باشیم؛ این عبارت به لنین و حزب بلشویک در تاکتیکهایشان در 

مامی احزاب کمونیست که برای ت به عنوان یک خط راهنمامورد قیام جهت داد و باید آن را 

 .بکار گرفتخود را برای مبارزۀ مسلحانه جهت کسب قدرت و رهبری آن آماده می کنند، 
در تحلیل خصلت قیامهای گذشته در بخشهای گوناگون جهان، هدف ما نه تنها پرداختن به مسائل 

( بودهر جا که اطالعات دقیقی در دسترس )اصولی بلکه همچنین تا آنجا که امکان داشت 

مطالعۀ جزء به جزء مسائل سازمان دهی فنی و تاکتیکهای نظامی مربوط به تدارک قیام و 
 .رهبری خود عمل هم بود

مواد الزم برای های گوناگون قیام که تاریخ عرضه می کند، بررسی تا حد ممکن کامل نمونه

. ا فراهم می آوردبرخی نتایج عام مربوط به سازماندهی و رهبری مبارزۀ مسلحانۀ پرولتاریا ر
های مبارزۀ مسلحانۀ فوق تاریخ مبارزۀ طبقاتی پرولتاریای جهانی در قرن بیستم از نظر نمونه

ما . وظیفۀ ما نه مطالعۀ هر قیام پرولتری و نه حتی مطالعۀ مهم ترین آنهاست. العاده غنی است

آموزنده ترند، هم از نظر  زیرا از بقیه. ها را مورد تحلیل قرار خواهیم دادتنها بارزترین نمونه
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و هم از نظر  –یعنی ارزیابی شرایط اجتماعی و سیاسی و تعیین لحظۀ قیام  –اصول سیاسی 

 .تدارک و رهبری سیاسی خود قیام

 
 

 : یادداشتها

 
1- Lenin, Selected Works, Vol. I, P. 579, in ‘Lessons of the Moscow 

Uprising’. 

ست که از نام کمونیست انقالبی فرانسوی، اوگوست بالنکی    بالنکیسم یک آئین انقالبی -1
آئین بالنکی، در بسیاری از مسائل بنیادی اجتماعی و سیاسی، به  .گرفته شده( 81-1813)

بالنکی یک کمونیست و یک . آنست مقدمۀواقع مارکسیسم امروزی بسیار نزدیک است و در 

ا آشکارا وقف مبارزۀ طبقاتی و دیکتاتوری یک او خود ر. ماتریالیست بود اما دیالکتیسین نبود
بالنکی اعتقاد راسخی به نقش خالق قهر در پروسۀ تاریخی . حزب متمرکز پرولتری کرده بود

به مقالۀ درخشانش )پل فرولیش . بود« یک انقالبی نسل کهن»انگلس می گوید بالنکی . داشت
دقت ( ، رجوع نمایید1113، 11رۀ ، شما«انترناسیونال کمونیست»دربارۀ بالنکیسم، در مجلۀ 

او زنده ترین بیان و نمایندۀ کالسیک عصر انقالباتی »:این تعریف را نشان داده و اضافه می کند

عصر بورژوازی و عصر پرولتاریا را تشکیل می داد؛ زیرا در آن عصر گذار،  گذاربود که 
او به عنوان نمایندۀ آن عصر  .سخنگوی آگاه انقالب هنوز بورژوازی بود، اما پرولتاریا هم بود

هم از نظر منشأ و هم از نظر فعالیت، حلقۀ واسط بین ژاکوبنیسم و کمونیسم جدید را تشکیل می 

 .درست می گوید فرولیش کامالً « .دهد
ایجاد شکاف در نظام بورژوایی و تصرف قدرت در  –تاکتیک بالنکی در اجرای انقالب بود 

مسلح مخفی، قویاً سازمان یافته و متمرکز؛ پرولتاریا باید  با کمک یک سازمان –لحظۀ مناسب 

بالنکی درک نکرد و نمی توانست هم درک کند که برای آنکه قیام . بعداً به انقالب کشیده شود
تمام قیامهایی که به وسیلۀ وی و . موفق باشد برخی شرایط پیش از درگرفتن آن الزمست

از  اش بالنکی بود، هنوز کامالً پرولتاریا که نماینده. شاگردانش درگرفتند، با شکست مواجه شدند

خویش به عنوان یک طبقه آگاه نشده، به حد کافی تبلور نیافته و هنوز در پیوند با خرده 
 .عدم بلوغ روابط اجتماعی، عدم بلوغ تئوری را فراهم آورده بود. بورژوازی بود

و تدارک انقالبات، نیاز چاره ناپذیر به  لنینیسم از بالنکیسم، نیاز به سازماندهی -مارکسیسم 

لنینیسم نمی توانسته  -اما مارکسیسم . مبارزۀ مسلحانۀ سخت علیه نظم موجود را به ارث برده
مارکس و انگلس، در کنار . را در مورد تاکتیک توطئه بپذیرد« انقالبی نسل کهن»های است ایده

یک )تصادی و اجتماعی برای قیام تدارک سیستماتیک انقالب بر ضرورت پیش شرط های اق

انقالب غیرقابل تصور تأکید داشتند که بدون آنها ( قدرتمند انقالبی از طرف پرولتاریا طغیان
 .است

امروزه تمامی انترناسیونال دوم،  .برنشتین نیز در زمان خود، مارکس را به بالنکیسم متهم کرد

سوسیال . یسم را با کمونیسم برابر می داندانترناسیونال کمونیست را به بالنکیسم متهم و بالنک
دمکراتها با تهمت زدن به کمونیستها، از این طریق بالنکی، این انقالبی متعهد گذشته را همچون 

 .خرده بورژوا می نمایانند جزم اندیش متعصبیک 

3- Lenin, Selected Works, Vol. II, P. 365, in ‘Marxism and Insurrection’. 
4- Lenin, Collected Works, Vol. 26, P. 212, in ‘Letter to Comrades’. 
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5- Lenin, Collected Works, Vol. 21, P. 213.  

کنگرۀ سوم  مباحثات ، بهبرای آگاه شدن از مبارزۀ لنین علیه دگماتیستهای چپ افراطی -6

 و کتاب 1117اکتبر  -جهانی انترناسیونال کمونیست بویژه مقاالت و سخنرانی های سپتامبر 
 .رجوع کنید« بیماری کودکی کمونیسم: چپ روی»

7- Programme of the Communist International, Chapter VI. 1928.  

8- Lenin, Selected Works, Vol. II, P. 366, in ‘Marxism and Insurrection’. 
یا به عبارت دیگر « تئوری تهاجم»کمونیسم آلمان در این دوره به « تئوریسینهای»برخی  -1

از آنجا که جنگ امپریالیستی : آنها بدین ترتیب استدالل می کردند. تئوری حملۀ انقالبی رسیدند

اند، تنها تاکتیک صحیح برای و انقالب اکتبر عصر انقالبات پرولتری را گشوده 18-1114
این . دانترناسیونال کمونیست باید تاکتیک حملۀ انقالبی برای سرنگونی بورژوازی باش

این اصل لنینیستی را به حساب نمی آوردند که سرمایه داری در عصر پوسیدگی « تئوریسینها»

خویش نیز هنوز توانایی جمع آوری نیرو را بطور موقتی دارد و اینکه در چنین لحظاتی 
ً نه کمتر مسلممناسب تر و  –تاکتیک حملۀ انقالبی باید جای خود را به تاکتیک دیگری دهد  ا

 .بیانقال
10- Lenin, Selected Works, Vol. III, P. 399, in ‘Leftwing Communism: an 

infantile disorder’. 

11- Lenin, Collected Works, Vol. 8, P. 153, in ‘Two Tactics’. 
12- Lenin, Selected Works, Vol. II, P. 369.  

رکزی حزب کمونیست آلمان در یک ما در اینجا چیزی از اشتباهات اپورتونیستی کمیتۀ م -15

داشتند و در پنجمین  1115رشتۀ وسیع از مسائل، اشتباهاتی که نقشی اساسی در شکست انقالب 
ما در اینجا تنها . کنگرۀ جهانی انترناسیونال کمونیست با جزئیات به آن پرداخته شده، نمی گوییم

 .ایمبه برخی عوامل دارای خصلت سیاسی و نظامی پرداخته

14- Lenin, Collected Works, Vol. 11, P. 222.  
15- Marx / Engels, Selected Works, Vol. II, P. 461, quoted by Lenin. 

16- Ibid, P. 463, also quoted by Lenin. 

17- Lenin, Collected Works, Vol. 9, P. 367, in ‘The Latest in Iskra tactics, 
or Mock Elections as a new Incentive to an Uprising’. 

18- Friedrich Engels, Revolution and Counter-revolution in Germany, 

quoted by Lenin in ‘Can the Bolsheviks retain state power?’. Selected 
Works, Vol. II, PP. 419-20.  

 

 

 ریوال قیام

 
 1224وضعیت سیاسی عمومی در استونی 

 
روی داد، از هر نظر یک نمونه فوق  1114در اول دسامبر ( تالین)پرولتاریا که در ریوال  قیام

مطالعه . العاده آموزنده از مبارزه مسلحانه بخشی از پرولتاریای استونی را برای ما فراهم آورد
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بی جهان و برای تمامی احزاب انقالبی که خود را به نحوی این قیام برای تمام پرولتاریای انقال

 .جدی برای تصرف قدرت سیاسی آماده می کنند ضروریست

از نظر حزب کمونیست برای سازماندهی یک  [1]، وضعیت سیاسی در استونی1114در پاییز 
بطور خصوصیات این وضعیت . قیام پیروزمند و برای استقرار دیکتاتوری پرولتاریا مساعد بود

 .کلی به شرح زیر بود

، صنعت و تجارت تا حد زیادی به وسیله کمکهای دولتی که به وسیله بانک دولتی 1114قبل از 
ً به زیان ذخایر طالی بانک عرضه می شد به کار ادامه می داد ، 1114در آغاز . ندو عمدتا

ً تمام این ذخایر توسط دوستان حزب حا کم زمینداران و احزاب مخالف متوجه شدند که تقریبا

گروهی از احزاب مخالف خرده بورژوا در پارلمان تشکیل شد که خود را . بورژوازی ته کشیده
و با کمک ( دمکرات مسیحی ها، دمکرات ملی ها و طرفداران کارگران)اتحاد دمکراتیک نامید 

 .سوسیال دمکراتها حکومت احزاب میانه رو را تشکیل دادند

اعتبارات سهامداران و سفته بازان بورژوازی بزرگ و طبقه این حکومت جدید مجبور شد 
نتیجه این امر بسته شدن تعداد زیادی از کارخانجات و ورشکستگی فراوان . زمیندار را قطع کند

به ابعادی رسید که در استونی بی سابقه  1114بیکاری در تابستان . کسب و کارهای بزرگ شد
کاهش یافت و  شده ر طول تابستان تعداد کارگران بیکارد. نفر از کار اخراج شدند 13111: بود

 .نفر رسید 6111به 

سقوط مارک در پائیز هزینه زندگی را حدود پنجاه درصد افزایش داد، در حالی که دستمزدها 
بحران صنعتی و . بودجه دارای کسری بزرگی بود. تجارت خارجی نامتعادل شد. ثابت ماند

بسیار کم بود و گرچه  1115محصول سال . بیشتری یافتتجارتی با بحران کشاورزی شدت 

افزایش اندکی یافت، به نظر می رسید که برداشت زمستانی مانند  1114برداشت تابستانی در 
 .سال قبل کاهش یابد

برعکس؛ انگلستان، . تالشهای حکومت برای به دست آوردن وامهای بیشتر با شکست مواجه شد

داخت وامهای قدیمی را که در طول جنگ داخلی و جنگ علیه فرانسه و ایاالت متحده بازپر
جنایت، رشوه و . اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به استونی پرداخته بودند، تقاضا کردند

فقره ارتکاب جنایت در  18111مطابق آمارهای رسمی، . ای رسیداختالس به ابعاد بی سابقه

به  1114و در  44111این تعداد به  1111مورد محکومیت قرار گرفته؛ در  1111سال 
مطابق نظر . ای از بین رفته بودنظم در ارتش به نحو قابل مالحظه. فقره رسید 64111

سرفرماندهی نظامی، هر سرباز یا ملوان بطور متوسط حداقل یک دوره در بازداشت به سر می 

 .برد
ل حکومت مرکزی جدید، پس از تشکی. های آشکار تالشی را نشان دادندطبقات حاکمه نشانه

ای های گوناگون حاکم وسعت فوق العادهمبارزات درونی و افتضاحات ایجاد شده به وسیله دسته

 .یافته بود
ً مرکز را به غصب قدرت و ناتوانی در خارج کردن کشور از بحران « راست» صریحا

ی و غیره متهم اقتصادی و سیاسی متهم می کرد؛ جناح میانه نیز راست را به سفته بازی، دزد

. در پارلمان این حمالت با درگیریها و رد و بدل کردن فحش و ناسزا پایان می یافت. می کرد
 .ها از دست داده بودپارلمان هر گونه اقتدار خویش را بر توده

زمینداران و بورژوازی بزرگ سرسختانه تغییری را در قانون اساسی به نفع طبقات مالدار 

و انتقال قدرت به یک فرد « حکومت دمکراتیک»از نیاز به سرکوب درخواست می کردند و 
 .قدرتمند، به یک دیکتاتور سخن می راندند
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حکومت به هیچ وجه هیچ برنامه، هیچ وسیله واقعی برای تحکیم اقتدار خویش و یا رو به راه 

این حکومت دوزخی سفته بازان، « مؤثر»تنها دستاورد . کردن اقتصاد کشور را نداشت

، جنگ (وزیر دفاع را در خیابانی در ریوال مست یافتند)ماربازان، مست های ورشکسته ق
محاکمه بزرگی  1114در نوامبر . ای بود که علیه کارگران و دهقانان انقالبی آغاز کردوحشیانه

رهبر اتحادیه کارگری در  ،تومبا)با قتل رهبران طبقه کارگر. کمونیست تشکیل داد 141برای 

، با محکوم کردن رزمندگان (به دلیل تحقیر دادگاه تیرباران شد« نفر 141اکمه مح» جریان
انقالبی و نابودی سازمانهای طبقه کارگر، و خالصه با شمشیر، آتش و زندان، بورژوازی 

 .استونی فکر می کرد که می تواند با جنبش انقالبی مقابله کند

بطور کلی تمامی زحمتکشان در سراسر  علیرغم همه اینها، آرمانهای انقالبی طبقه کارگر و
کارگران هر چه بیشتر و انبوه تر خواستار برکناری حکومت و . سریعاً ارتقاء یافت 1114سال 

راهپیمایی اول ماه مه و هفته ضد جنگ اوایل . استقرار حاکمیت کارگران و دهقانان می شدند

ً همیشه با تظاهرات و راهپیما. ماه اوت، با شعار جنگ داخلی صورت گرفت یی ها تقریبا
کارگران در نشان دادن این برخورد رزمنده تنها . پیوستن گروههایی از سربازان همراه بود

کارگران کشاورزی، کشاورزان، دهقانان فقیر و حتی خرده بورژوازی شهرها به . نبودند
 .تبلیغات حزب کمونیست سمپاتی نشان می دادند

راه  و فعاالنه این وضعیت، در پیش گرفتن بی باکانه برای حزب روشن بود که تنها راه حل

کمیته مرکزی در آوریل تصمیم گرفت که خود را به سوی تدارک یک قیام . انقالب است
ای که به وسیله حزب فراخوانده از این لحظه، هدف هر تظاهرات یا کنگره. مسلحانه جهت دهد

ها برای یک عمل انقالبی و برای تودهشده بود، هر کار سیاسی و تشکیالتی حزب، آماده کردن 

موازنه نیروهای اجتماعی، که بی هیچ تردیدی به نفع . پیوستن استونی به اتحاد شوروی بود
حزب اینطور حساب می کرد که در بهار . انقالب بود، چنین برخوردی را طلب می کرد

های واقعی در موازنه نیرو. ، در صورت عمل، پنجاه درصد شانس موفقیت خواهد داشت1114

پائیز حتی مساعدتر بود، اینطور حساب می شد که اگر قیام به خوبی سازمان یابد موفقیت حتمی 
 .است

 

 تدارک نظامی قیام

 
به بعد، هدف عمده نظامی حزب تشکیل یک نیروی پرولتری بود که در لحظه  1114از بهار 

. درهم بشکند( های نظامی و غیرهآکادمی )حمله بتواند هر واحد ضد انقالبی را که مقاومت کند 

نامیده می « گروههای دفاع»که در آغاز به شکل گروههای سه نفره که  –های رزمنده جوخه
در بهار آغاز  – درآمدند به شکل گروههای ده نفره هابعدکه  [1]شدند یا گروههای ضد فاشیست

ه به گروهانها و سپس به یک هفته پیش از قیام ریوال، گروههای ده نفر. به شکل گرفتن نمودند

پس از کسب اولین موفقیتها، این گردانها باید به . نفره تغییر شکل دادند 131تا  111گردانهای 
در کل کشور، حدود هزار . وسیله کارگران و سربازانی که مایل به نبرد بودند تقویت می شدند

دو سوم، کارگران غیرحزبی از این تعداد، حدود . نفر بدین ترتیب در پائیز سازمان داده شدند

 .بودند
های کمونیستی در شهرهای مختلف پیوستند تا متخصصین نظامی به کمیته مرکزی و کمیته

 .های رزمنده و بطور کلی تدارک نظامی کلی قیام را سازماندهی و رهبری کنندجوخه
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ان یکم گرد: در لحظه قیام، سه گردان در ریوال وجود داشت که قدرتی به شرح زیر داشتند

 .نفر 411نفر و روی هم رفته  111نفر، گردان سوم  111نفر، گردان دوم  171

 و تفنگ یا برخی از مدلهای رولور از می توانستند)اکثر اینها آموزش نظامی اندکی دیده بودند 
تعدادی از آنها هم بودند (. کنند، قواعد اولیه نبرد را می دانستند و غیره استفادهنارنجکهای دستی 

که یا چندان چیزی از بکار بردن سالحهایشان نمی دانستند و یا اصال از آنها سر در نمی 

به حد کافی برای ایفای نقش ( یعنی فرماندهان گروهانها و گردانها)فرماندهی قیام . آوردند
نیاز به مخفی کاری و عدم امکان آوردن افراد یا حتی . رهبری نظامی خود آمادگی نداشت

 .یکجا، اغلب آموزش دادن به آنها را فوق العاده مشکل می ساخت رهبرانشان در

 :در لحظه قیام، تمامی تسلیحات سازمان نظامی ریوال بدین قرار بود
 رولور پاراپلوم، هر یک با پنجاه تیر 111( الف

 تفنگ با مقدار اندکی فشنگ 61حدود ( ب

 تیر برای هر یک 111مسلسل تامپسون با حدود  5( ج
 بمب ضربتی 11جین نارنجک دستی و چند دو( د

یعنی آنهایی که بر طبق محاسبات حزب و سازمان نظامی باید  –نیروهای ضد انقالب در ریوال 
نفر،  411آکادمی یونکر و افسران کادت : بالغ بود بر –علیه قیام اسلحه به دست می گرفتند 

 61تا  31فر، پلیس ذخیره ن 111تا  111نفر، افراد فرمانده پادگان  131تا  NCO 111کالج 

 .نفر 851تا  761نفر، جمعاً 
فاشیست مسلح وجود داشت که نیروی جنگی مهمی را تشکیل نمی  311عالوه بر این حدود 

پیاده نظام، یک اسکادران  11یک گردان از هنگ )در مورد پلیس و واحدهای پادگان . دادند

، حزب و (و یک اسکادران هواییتانک، یک گردان تلگراف، آتشبارهای ساحلی، توپخانه 
بر اساس اطالعات کسب شده در مورد نتایج کاری که در بین این  –فرماندهی نظامی آن 

اینطور حساب می کرد که  –واحدها برای برگرداندن آنها و پیروزی سیاسی بر آنها شده بود 

زماندهی ماهرانه در واقع با توجه به یک سا. دست به سالح نخواهند برد قیام گرانآنها علیه 
حزب بدین علت به . تصور می رفت که همینکه قیام درمی گرفت آنها به کارگران می پیوستند

این نتیجه گیری معتقد شده بود که پادگان توسط سلولهای کمونیستی که در هر واحد وجود داشت 

جهت خواهد  و به وسیله روابط شخصی که کمونیستها را با سربازان پیوند می داد وسیعاً تغییر
باید تأکید کرد که حزب کمونیست استونی همیشه توجه زیادی به کار ترویجی در میان . داد

این کار حتی وسیعتر صورت گرفته بود، با این  1114در طول سال . نیروهای نظامی می کرد

نتیجه که نفوذ کمونیسم در ارتش و باالتر از همه در پادگان پایتخت و در واحدهای ناحیه 
این امر با  صحت. بسیار قابل مالحظه بود( در مرز اتحاد شوروی[ )پتزری]وری پچ

الزم به . می شد تأییدگزارشهای محرمانه به ستاد کل، که به دست حزب کمونیست افتاده بود 

 .گفتن نیست که ترور حکومتی موانع عظیمی در راه اینگونه کار در ارتش ایجاد کرد
سربازان قدیمی که خدمتشان . ر ارتش تا حدی ضعیف شده بودکمی پیش از قیام، نفوذ حزب د

پایان یافته بود، از دور خارج شده بودند و با خروج آنها در حقیقت انقالبی ترین عناصر، ارتش 

گرچه تبلیغات زیادی در بین . سربازان جدید همین اواخر وارد شده بودند. را ترک کرده بودند
برای . د، اما نفوذ کلی حزب به هر حال کاهش یافته بوداین سربازان جدید صورت گرفته بو

سازماندهی درست برخی از کمونیستهای جدید و گروههای جوان وقت کافی وجود نداشت و 

هنوز نمی شد ارتباطات کافی با عناصر انقالبی که جدیداً به زیر پرچم فراخوانده شده بودند، 



43 

مبارزه برای قدرت که به وسیله پرولتاریای ای در این وضعیت نقش قابل مالحظه. ایجاد کرد

 .ریوال در اول دسامبر انجام شد، داشت

های مسلحانه، هسته قیامپس از ماههای طوالنی بررسی فرصتهای موفقیت در صورت یک 
فعال حزب که توسط کمیته مرکزی رهبری می شدند متفقاً به این نتیجه رسیدند که آغاز قیام با 

ای مشابه از طرف کارگران، فاجعه آمیز خواهد برخی جنبشهای تودهیک اعتصاب سیاسی یا 

های کارگران را در معرض رگبار بود؛ این عمل به دشمن اخطار حمله را خواهد داد و توده
مسلسلهای پیروان بورژوازی قرار خواهد داد که علیرغم همه مسائل، نیروی قدرتمندی در 

غافلگیر کردن دشمن، قیام بطور ناگهانی توسط  تصمیم گرفته شد که برای. ندداشتریوال 

های رزمنده آغاز شود و تنها پس از اولین موفقیتها، برای تکمیل انقالب و تحکیم قدرت  هجوخ
عالوه . های کارگر به نبرد کشیده شوندیک اعتصاب عمومی سازمان داده شود و توده قیام گران

. مختلف کشور، فایده چندانی نداشته باشد بر این تصور می رفت که عمل هم زمان در بخشهای

در واقع قیام در پورنف صورت نگرفت؛ دستورات )قیام باید در ریوال و پورنف درمی گرفت 
طبیعتاً پس از شکست ریوال  هاخیلی دیر رسیده بودند و قیام برای یک روز به تعویق افتاد و بعد

ریوال اشغال شدند، دیگر شهرها باید ؛ پس از اینکه این نقاط و به ویژه (هرگز صورت نگرفت
 .راه آنها را دنبال می کردند

. قیام به مخفی ترین شکل ممکن تدارک دیده شده بود. همه چیز تابع این ایده حمله غافلگیرانه بود

های کارگر از ترس درهم پس از هفته ضد جنگ، حزب هیچ عمل دیگری را از طرف توده
و در « نفر 141محاکمه »حتی در جریان . ازمان ندادشکسته شدن به وسیله ضد انقالب س

حزب حساب می کرد . ها را به خیابان نخواندفرصت قتل وحشیانه تامپ، حزب کمونیست توده

که اگر در ضربه زدن ناگهانی و غافلگیرانه، در نقاطی که برای حمله از پیش طرح شده به 
ق فوق العاده قدرت نظامی دشمن بر عنوان هدف انتخاب شده بودند، موفق شود، علیرغم تفو

قیام خصلت یک  دهیدر این رابطه، سازمان. قدرت سازمان رزمنده، پیروزی قطعی خواهد بود

 .توطئه را داشت
تصمیم گرفته شد که پیش از سپیده دم اول دسامبر عمل ( چند روزی پیش از قیام)در پایان نوامبر

 (.در طول شب یکشنبه تا دوشنبه)شود 

قیام در آغاز، : سابی که شرکت کنندگان در قیام کرده بودند، نقشه به شرح زیر بودبر طبق ح
محل حکومت، مجلس ملی و )های نظامی، خدمات ارتباطی، ارگ  کنترل سرفرماندهی گران

را در اختیار می گرفتند؛ اعضای حکومت را دستگیر می کردند؛ زندانیان را آزاد می ( غیره

لیس را منهدم می کردند، تانکها را متصرف می شدند و از آنها علیه ساختند؛ ساختمان ذخیره پ
استفاده  –اگر جرأت دفاع از حکومت را به خود می دادند  –ارتش، پلیس یا نیروهای فاشیست 

می کردند؛ کنترل هواپیماها را در اختیار می گرفتند؛ آکادمی نظامی را متصرف می شدند؛ 

تفنگ همراه با همه  151111تا  111111حدود )می کردند  ذخایر اسلحه و توپخانه را تخلیه
 (.نوع مصالح جنگی در نزدیکی آکادمی نظامی انبار شده بود

[ یا درپات که اکنون تارتو نامیده می شود]و یوریف[ تاپا]به عالوه آنها باید پل راه آهن بین تاپز

رای چند روز به تأخیر اندازند را منفجر می کردند تا هر گونه حمل و نقل بین این دو نقطه را ب
همچنین باید پل راه آهن . و مانع اعزام نیروهای وفادار به حکومت از یوریف به ریوال می شدند

بین ریوال و تاپز را بدین خاطر که دشمن نتواند زره پوشهای پر شده از ضد انقالبیون را از 

کم و بیش به وسیله واحدهای کوچک  این دو مأموریت. تاپز به ریوال بفرستد از کار می انداختند
 .کلنگ دار با موفقیت انجام شدند



46 

در صورت طوالنی شدن نبرد در ریوال، آنها باید پل راه آهن نزدیک شهر را نیز منفجر می 

یوریف و فلین  –ناروا  –باید در جهت تاپز  بعدی پس از اشغال پایتخت، عملیات. کردند

 .و جاده آغاز می شدبا استفاده از راه آهن [ ویلیاندی]
های امن در نزدیکی های رزمنده، آنها از پیش در خانهبه خاطر جمع کردن مخفیانه جوخه

ها باید در زمان جوخه. هدفهای انتخاب شده مخفی شده بودند و سالحها در آنها جاسازی شده بود

ها باید جوخه تمامی. مقرر دست به عمل می زدند به نحوی که حمله در هر نقطه هم زمان باشد
به دالیل امنیتی، اعضای . نوامبر جمع می شدند 51بعد از ظهر  11آماده می بودند و در ساعت 

آنها . ها نمی دانستند که عملیات در واقع قیامی بود که باید در اول دسامبر آغاز می شدجوخه

شتند با سالحهای تنها از یک نشست غیرقانونی اطالع داشتند که باید تمامی کسانی که اسلحه دا
ها را با  نوامبر، جوخه 51های امن، در طول شب در این خانه. خویش در آن شرکت می کردند

 .سالحهایی که بین آنها توزیع شده بود آموزش دادند

در . بعد از ظهر گرد آورند 11فرماندهان سه گردان نتوانستند تمامی نفرات خود را در ساعت 
نفر  171نفر از  36: ر نقاط تجمع مختلف به شرح زیر بوداول دسامبر، تعداد حاضرین د

نفر  117نفر گردان سوم؛ جمعاً  111نفر از  81نفر گردان دوم؛  111نفر از  11گردان یکم؛ 
 .نفر 411از 

نوامبر یکشنبه بود و تماس با همه  51شکست در بسیج مطمئناً به این واقعیت مربوط می شد که 

ای برای به عالوه از آنجایی که آنها نمی دانستند که نقشه(. خانه نبودندآنها در )افراد مشکل بود 
قیام طرح شده، تعدادی از آنها از شرکت در یک نشست عادی در چنین ساعتی از شب امتناع 

علیرغم تعداد افراد کمی که جمع شدند، کمیته مرکزی تصمیم خویش را مبنی بر آغاز . کردند

گردانها به اهداف زیر تخصیص داده شده . صبح تأیید کرد 3113 عمل در اول دسامبر در ساعت
 :بودند

خلع سالح آکادمی یونکر و مدرسه افسری کادت؛ تصرف انبارهای اسلحه و  –گردان یکم 

 .ایستگاه راه آهن
خلع سالح نیروی ذخیره پلیس و نیروهای فرمانده پادگان، گرفتن اسکادرانهای  –گردان دوم 

 .تن سرفرماندهی هنگ دهم و غلبه بر افراد این هنگ در صورت مقاومتتانک و هوایی؛ گرف

تصرف مراکز اداری، اداره تلگراف، محل حکومت و پارلمان، وزارت جنگ،  –گردان سوم 
 .ادارات مرکزی ارتش، ایستگاه بالتیک و آزاد کردن زندانیان

 

 جریان قیام
1 
 

 

. ا عازم مأموریتهای خود شدندصبح تمامی واحده 3113در اول دسامبر درست در ساعت 

 :جریان قیام به شرح زیر بود
. تدارک حمله به آکادمی یونکر باید با سرعت برق آسا انجام می گرفت –عملیات گردان یکم 

گردان . صبح از نشست رهبری نظامی حزب بازگشتند 4فرمانده گردان با معاونینش در ساعت 

تا بتواند ( تا آکادمی نظامی نیم ساعت راه بود)د ترک می کر 4143باید محل تجمع را در ساعت 
در فاصله سه ربع ساعت، افراد باید در واحدها . آغاز کند 3113حمله را درست در ساعت 

؛ (در مورد برخی گروهها، تنها اعضای محدودی به نقطه تجمع آمده بودند)سازمان می یافتند 

                                                

 .ویراستار –در انتهای کتاب  1مراجعه نمایید به تصویر شماره  - 1
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ان باید با هدفهای خویش آشنا می گردید و سالحهایی که توزیع شده بود باید تقسیم می شد، گرد

 .آموزشهای دقیقی به گروههای مختلف داده می شد

 :هدفهای ویژه گروهها به شرح زیر بود
یک گروه سیزده نفری باید طبقه اول ساختمانی را که یونکرها در آن جای داشتند تصرف ( الف

؛ (دو طبقه را در اشغال داشتند این ساختمان یک سربازخانه دو طبقه بود که یونکرها هر)کند 

به )بقیه افراد ( یک گروه شانزده نفره باید طبقه باالیی این ساختمان را اشغال می کرد؛ ج( ب
اش از بین بردن ای را تشکیل می دادند که وظیفه اولیهباید نیروی ذخیره( استثناء پنج نفر

 .آهن را اشغال می کرد یک گروه پنج نفره باید ایستگاه راه( افسران وظیفه بود؛ د

فرماندهان )ها صبح پس از نابود کردن موانع ایجاد شده در اطراف سربازخانه 3113در ساعت 
های راهروی ساختمان پیدا کرده  ها و ورودی آشنایی دقیقی با خروجی گردان و گروهان قبالً 

افسران وظیفه را از ، گردان سالن تجمع را اشغال کرد؛ گروه اول به طبقه اول وارد شد، (بودند

مقدار زیادی اسلحه به دست . دور خارج نمود و یونکرها را در رختخوابهایشان غافلگیر کرد
یونکر را در آن  111آورد و با شلیک چند تیر سالح کوچک و پرتاب دو یا سه نارنجک دستی 

برخی طبقه به چنان وحشتی انداخت که مدافعین دالور استونی دمکراتیک برای مخفی شدن، 
بسیاری از آنها با لباس خواب به . ها جهیدندزیر تختخوابهایشان و برخی زیر نیمکتها و مالفه

 .خیابان پریدند و فرار کردند

اش به طبقه دوم کمی دیر جنبید و با محافظی روبرو شد که یکی از گروه دوم در آغاز حمله

یب یونکرها در این طبقه وقت کافی بدین ترت. مهاجمین را به قتل رساند و دو نفر را زخمی کرد

شکست گروه دوم، تمامی گردان را مجبور به عقب . برای آمادگی و پاسخ به حمله را داشتند

در  انبارهای اسلحه کامالً  .نشینی کرد و بدین گونه حمله به آکادمی یونکرها به شکست انجامید
 .ده شدندافراد به استثناء پنج یا شش نفر پراکن. دست دشمن باقی ماند

پنج نفری که برای . زخمی 1کشته و  4یک کشته و دو مجروح داشتند؛ یونکرها  قیام گران

تصرف ایستگاه راه آهن فرستاده شده بودند مأموریت خود را به نحو شایسته و بدون هیچ گونه 
 .تلفاتی انجام دادند

؛ ثانیاً، (رابر آن بوددشمن هشت ب)تعداد ناکافی آن  اوالً : دالیل شکست گردان اول روشن است

کندی گروه دوم، و باالخره فقدان عزم و اراده که در مبارزه برای گرفتن آکادمی خود را نشان 
 111در اولین عقب نشینی، گروهها پراکنده شدند، هر چند که پس از غافلگیر کردن  –داد 

 .یونکر در طبقه اول ادامه نبرد ساده بود

حمله به ( دان دوم به شرح زیر صف بندی شده بودند  الفنیروهای گر –عملیات گردان دوم 
حمله به ادارات مرکزی هنگ ( نفر؛ ج 11: حمله به اسکادران تانک( نفر؛ ب 11: ذخیره پلیس

 .نفر 15: هوایی نیروهایحمله به ( نفر؛ ه 1: حمله به گردان سوم هنگ دهم( نفر؛ د 5: دهم

ی های قبلی، ذخیره پلیس در یک ساختمان بر طبق شناسای: عملیات به شرح زیر پیش رفت
بعداً . این ساختمانی بود که باید مورد حمله قرار می گرفت. چوبی دو طبقه جای گرفته بود

روشن شد که تنها تعداد اندکی پلیس در این ساختمان جای گرفته بودند در حالیکه اکثریت آنها 

و کسانی که آنجا را شناسایی  در یک ساختمان سنگی متصل به ساختمان چوبی جای داشتند
بدین دلیل و همچنین به خاطر آنکه . کرده بودند تصور کرده بودند که این ساختمان حمام است

گروهی که برای حمله به اسکادران تانک اعزام شده بود ده دقیقه زودتر وارد عمل شده بود و با 

ه به پلیس ذخیره ناکام ماند و آتش گشودن خویش، پلیس ذخیره را آگاه کرده بود، در نتیجه حمل
 .اعضای گروه حمله پراکنده شدند
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آشیانه تانکها بدون کوچکترین مشکلی . حمله به اسکادران تانک نیز با ناکامی روبرو شد

جوخه رزمنده شامل چهار مکانیک ارتش می شد که یکی از آنها راننده تانک بود؛ . تصرف شد

حدود یک کیلومتر )رد و به جانب سربازخانه ها این شخص آشیانه را با تانک خویش ترک ک
اما این راننده توسط یک گروهبان یکم به قتل . یعنی سکونتگاه افراد تانک رهسپار شد( دورتر

ان یکم گردان تلگراف بسپس طبق نقشه، گروه. تانکهای دیگر را نتوانستند خارج کنند. رسید

 قیام گرانفر از افرادش را برای پیوستن به باید چهل ن( که در مسیر اسکادران تانک ساکن بود)
بدین گونه حمله به اسکادران تانک نیز . این گروهبان یک خائن بود و افراد نرسیدند. می آورد

 .با شکست مواجه شد

زیرا گروهی که در . در نتیجه این شکست، حمله به مدرسه افسران کادت صورت نگرفت
حمله به اسکادران تانک را از جانب مدرسه افسران اجرای آن تأخیر کرد باید در آغاز قیام 

 .کادت می پوشاند و در نتیجه با کمک تانکها به مدرسه حمله می کرد

 .سه افسر که مقاومت می کردند کشته شدند: ادارات مرکزی هنگ دهم گرفته شد
به آنجا  نه نفر. امتناع ورزید و بیطرف باقی ماند قیام گرانگردان سوم هنگ دهم از همراهی با 

های کافی از سربازان انقالبی فرستاده شدند اما بخاطر ضعف عددی و بخاطر عدم وجود هسته
 .در گردان، نتوانستند بر افراد آنجا فایق آیند

هوایی اعزام شده بودند، مأموریت خود را به نحو فوق  نیروی سیزده نفری که برای گرفتن افراد

، آنها (وایی در حدود دو کیلومتری شهر جای گرفته بودستون ه)در راه . العاده انجام دادند
. ایستگاه یازدهم مرزی پلیس را خلع سالح کردند و تعدادی تفنگ و رولور به دست آوردند

بطور ناگهانی و بدون شلیک یک تیر به سربازخانه که حدود هشتاد نفر از ستون هوایی در آن 

اعالم کردند که قدرت در دست کارگران و ها را گرفتند و جای داشتند وارد شدند، اسلحه
 نیروی افراد. قیام گرانپیوستن به  –هوایی تنها یک انتخاب دارند  نیروهایسربازان است و 

افسران سالح خود . هوایی به اتفاق آراء و همه با هم جواب دادند که با کارگران انقالبی هستند

ً البته موقت)را تسلیم و خود را بیطرف اعالم کردند  پس از شکست قیام این افسران بخاطر (. ا
 .بیطرفی شان به دستور شورای جنگ تیرباران شدند

بالفاصله اشتباه بزرگی مرتکب شدند که نتایج آن هم برای خودشان و هم برای  قیام گراناما 

زیرا با وجودی که آنها اکنون پنجاه نفر . شرکت کرده بودند مرگبار بود قیامتمامی کسانی که در 
مسلسل، مقدار فراوانی مهمات، دو کامیون و دو اتومبیل با خود داشتند  11تفنگ،  111بودند و 

بجای آن در همانجا باقی ماندند و تنها یک . معهذا برای کمک به رفقایشان به شهر بازنگشتند

موتور سیکلت را با یک گزارش و درخواست برای دستورات بعدی به سرفرماندهی قیام 
اصد بازنگشت و واحد، تا هنگامی که یونکرها با زرهپوشها وارد شدند و پس از یک ق. فرستادند

 .، از جای خود تکان نخورد(صبح 11در ساعت )درگیری شدید که آنها را پراکنده کرد 

نیروهای گردان سوم برای انجام مأموریتهای محوله بدین شرح تقسیم شده  –عملیات گردان سوم 
( نفر؛ ب 11(: پارلمان، مقر ریاست جمهوری، ادارات حکومتی)ریوال اشغال کاخ ( الف: بودند

 11: اشغال وزارت جنگ و ادارات مرکزی ارتش( نفر، ج 11: اشغال ادارات تلفن و تلگراف

 .نفر 11: اشغال زندان( نفر؛ ه 11: اشغال ایستگاه بالتیک( نفر؛ د
محافظ خلع  11. انجام دادگروهی که برای گرفتن ارک اعزام شده بود مأموریت خویش را 

ارک تا هنگام . نخست وزیر فرار کرد. سالح شدند و فرمانده آنها وقتی که مقاومت کرد کشته شد

ورود نیروهای ضدانقالبی در دست گروه باقی ماند، و پس از ورود آنها، گروه بدون مقاومت 
 .چندانی پراکنده شد



41 

ً اشغال شدند آنها . سه ساعت آنجا را در اختیار داشتند گرانقیام . ادارات تلفن و تلگراف سریعا

در میان آنها رئیس پلیس ریوال که بعداً به وسیله نیروهای وفادار . تعدادی پلیس را زندانی کردند

 .به حکومت آزاد شد نیز وجود داشت
زندانیان آزاد . حمله به وزارت جنگ و ادارات مرکزی ارتش و پلیس با شکست روبرو شد

واحد مأمور این کار به موقع باخبر نشده بود و در سراسر عملیات غیرفعال باقی نشدند، زیرا 

 .ماند
در همان زمان ایستگاه پنجم پلیس مرزی خلع سالح و . ایستگاه بالتیک بدون مقاومت تصرف شد

وزیر راه و ارتباطات که در ایستگاه قطار بود در تالش برای . سالحهای آن ضبط گردید

 .رئیس پلیس مرزی نیز در همینجا دستگیر شد. لیه قیام به قتل رسیدبرانگیختن مردم ع
آنها حمالت متعدد پلیس سواره نظام و : باقی ماند قیام گرانصبح در دست  8ایستگاه تا ساعت 

 .یونکرها را درهم شکستند

ستون هوایی در حدود ساعت . درهم شکست صبح کامالً  1قیام در داخل شهر در حدود ساعت 
که پس از آنکه قیام در داخل شهر درهم شکسته شده  –به وسیله واحدهای ضدانقالب صبح  11

 .پس گرفته شد –بود آزاد شده بودند 
، گروههایی از آکادمی یونکر، ذخیره  NCOشکست قیام به وسیله بخش هایی از کالج آموزشی 

رای انجام این ب بورژوازی نسبت به افسران عادی. پلیس سواره نظام و فاشیستها تکمیل شد

واحدهای کوچکی که با عجله از واحدهای فوق الذکر تشکیل شده : اعتماد نداشت مأموریت
 .بودند، بجای فرماندهان واحدها و گروهانها توسط سرهنگها و ژنرالها رهبری می شدند

صرفنظر از کسانی که در خود قیام . قیام دسامبر زیانهای جدی بر پرولتاریای ریوال وارد آورد

که تعداد زیادی )نفر از پرولتاریا با فرمان شورای جنگ تیرباران شدند  311کشته شدند، حدود 
ً همین تعداد هم زندانی شدند( سرباز هم در بین آنها بود تعداد کشته شدگان در جریان . و تقریبا

 اش ازبورژوازی استونی از هیچ اقدامی در انتقام وحشیانه. قیام به حدود بیست نفر رسید

 .پرولتاریای ریوال برای این تالش در استقرار قدرت کارگران و دهقانان فروگذار نکرد
 

 دالیل شکست

 
داشتیم نشان می دهد  قیامدالیل شکست قیام ریوال چه بودند؟ توجهی که ما به تدارک و جریان 

این . یک سری اشتباهات تشکیالتی و تاکتیکی را با نتایج سنگین مرتکب شدند قیام گرانکه 

 :اشتباهات را بطور کلی می توان به شرح زیر خالصه کرد
رهبری قیام درجه خرابی روحیه پادگان را زیاد برآورد کرده و به قدرت سازمان نظامی  -1

 اننیروهایشبرای رسیدن به اهدافی که آنها پیش روی خود گذارده بودند،  .حزب پربها داده بود

ن امر، حتی اگر رهبری در بسیج تمامی کسانی که بر به نظر ما ای .به وضوح ناکافی بودند
این اعتقاد . روی کاغذ عضو سازمان نظامیش بودند موفقیت می یافت، بازهم درست می بود

اغراق آمیز در مورد خرابی روحیه نیروهای حکومتی با این واقعیت آشکار می شود که 

سوم هنگ دهم می توانستند  رهبری حزب فکر می کرد با اعزام یک گروه نه نفره به گردان
همین مسئله در . تمامی گردان را به شرکت فعال در سرنگونی حکومت بورژوازی وادارند

بدون شک، سربازان گردان . مورد اسکادران تانک و گردان تلگرافچی ها هم صدق می کند

ن و کل سوم، تلگرافچی ها و اسکادران تانک نسبتاً به حزب کمونیست سمپاتی و نسبت به افسرا
این واحدها، در صورتی که در بین آنها یک هسته از . رژیم بورژوازی خصومت داشتند
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سربازان کمونیست یا جوانانی که از پیش به وسیله حزب آموزش دیده بودند وجود داشت و قادر 

اما این کارها صورت . می پیوستند قیام گرانبودند در مقابل افسران ارتجاعی مقاومت کنند، به 

 ملوانانحزب کمونیست تمامی فعالیتهایش را در جهت تضمین شرکت سربازان و . فته بودنگر
تبلیغ . در قیام چه به وسیله کل واحدها و چه حداقل به وسیله بخش هایی از آنها هدایت نکرده بود

ولی در عوض، در واقع حزب سربازان انقالبی را . سیاسی کافی در درون ارتش انجام نداده بود

بسیار ساده اندیشانه . حق کردن آنها به گروههای کارگران از واحدهایشان جدا کرده بودبا مل
است که فکر کنیم افراد هنگ دهم بدون سربازان کمونیست، به دستور نه کارگر ناشناخته 

صبح است، هنوز هوا تاریک  3113ساعت : صحنه را تصویر کنید. بپیوندند قیامفعاالنه به 

آنها به وسیله یک گروه کوچک کم تأثیر که هیچ کس آنها را نمی شناسد . بنداست، افراد در خوا
این افراد به آنها اطمینان می دهند که قیام درگرفته و گردان را دعوت . از خواب بیدار می شوند

سربازان نمی توانند این قیام را ببینند، خیابانها خالیست، . بپیوندند قیام گرانمی کنند که به 

چه انتظاری از آنها می توان . هیچ چیزی در مورد تدارک قیام نمی دانند. جود نداردکارگری و
داشت؟ افراد گردان، همانگونه که انتظار می رود، تا هنگامی که اطالعات بیشتری به دست 

: را سازمان داده قیاماکثریت سربازان نمی دانستند که چه کسی . آورند بیطرف باقی می مانند
این محتمل است زیرا این گردان ) بودگردان سوم  امیدهایی نسبت بهشاید . شیستهاکارگران یا فا

اما این  ،(هیچ شرکتی در عمل علیه کارگران نداشت و بدین دلیل تا حدی خلع سالح شده بود

امیدها تنها وقتی متحقق می شد که گروه بزرگی از کارگران، خود را به آنها نشان می دادند و یا 
ای ردان در میان صفوف خود، کمونیستها و سربازان انقالبی و سازمان یافتههنگامی که گ

 .داشت

اگر راهی  .نقشه قیام و هدفهای گروههای مختلف با قدرت سازمان رزمنده تطبیق نداشت -1
ی که برای این نیروها تخصیص داده شده یکه در آن نیروهای انقالبی بکار گرفته شدند و هدفها

در همه جا م، مجبوریم این نتیجه را بگیریم که رهبری قیام تالش کرد تا بود را بررسی کنی

نتیجه، . یکسان قدرت داشته باشد، هر چند که نیروی انسانی الزم برای این کار را نداشت

ی مثل ایستگاه راه آهن، یهدفها فوریاز اشغال  قیام گران .پراکندگی بی اندازه قدرتشان بود

رک با تمامی ساختمانهای حکومتی از چه مزیت واقعی ای برخوردار ایستگاه بالتیک یا حتی ا

ای از آنها کردند؟ این عملیات چگونه می توانست نیروهای انقالبی را قدرتمند شدند و چه استفاده
یا دشمن را تضعیف نماید؟ گروههایی که این وظایف را پیروزمندانه با اشغال ایستگاهها و ارک 

 .ار اندکی بر نتیجه قیام داشتندانجام دادند تأثیر بسی

ی را که یبه نظر ما، همینکه تصمیم به قیام گرفته شد، یک برنامه عقالیی تر باید تمامی نیروها
برای  –صبح در اختیار داشت  3113حداقل بدواً همانها را که در ساعت  –در اختیارش بود 

جتاً، پس از آنکه این هدفها نتی. تصرف چهار یا پنج هدف از مهمترین هدفها متمرکز می کرد

تأمین می شدند، نیروهای قیامگر می توانستند توجه خود را به هدفهای بعدی از لحاظ اهمیت 
اولین هدفها می توانست افراد هنگ دهم، اسکادران تانک و ستون هوایی، زندان . معطوف کنند

آزاد و افراد هنگ دهم  وقتی که زندانیان. باشد( NCOیا شاید کالج آموزشی )و آکادمی یونکر 

موفقیت آمیز هم نبود،  و ستون هوایی همراه می شدند، حتی اگر حمله به آکادمی یونکر کامالً 
نیروهای قابل قیام گران به عالوه، حداقل . مبارزه برای هدفهای بعدی بسیار ساده تر می شد

 .شرایط عمل کنند ای در اختیار می داشتند که به آنها اجازه می داد در رابطه بامالحظه

این اصل که قدرت باید بر مهمترین نقاط . کار نشده بود از نظر نظامی، روی کل نقشه قیام کامالً 
لزومی به تأیید بر این واقعیت نیست که عملیات . متمرکز می شد مورد مالحظه قرار نگرفته بود



31 

دید گروه پس تر. گروهی که ستون هوایی را تصرف کرد چیزی جز یک سری اشتباهات نبود

یک اشتباه . اش نشان می دهد که چگونه در طول قیام دست به عمل زده نشداز موفقیت اولیه

زیرا رهبری، از پیش آموزشی در مورد وظایفی که . بزرگ رهبری نیز در اینجا دخیل بود
ظاهر شدن سریع این گروه در . بالفاصله پس از رسیدن به اولین هدف مطرح می شود نداده بود

سریع از طرف آن در هر کجا که با دشمن  ۀهای مسلح به مسلسل و حمل هر، سوار بر اتومبیلش

به . تغییر می داد قیام گرانای به نفع روبرو می شد، موازنه نیروها را به نحو قابل مالحظه
اما در عمل، . بسیار عظیم می بود پرشوریعالوه، تأثیر روانشناسانه یک چنین عمل قاطعانه و 

ای که نیروهای وی با افرادش تا لحظه. نده گروه هیچ ابتکار عملی از خود نشان ندادفرما

 .حکومتی برای سرکوب آنها وارد شدند در همانجا باقی ماند
و سرعتی که اعضای آن بر قیام مسلط شدند ارزش آن را  ، تصرف آنستون هوایی به هجوم

راه به خیابان آوردن یک واحد که از بهترین : دارد که به صورت یک مسئله خاص بررسی شود

یک سو به شدت در معرض تأثیرات تبلیغ انقالبی و تسلط حالت انقالبیست اما از سوی دیگر 
در خلع سالح چنین واحدی  قیام گرانهنوز آمادگی رد کردن نظم نظامی را ندارد چیست؟ اگر 

با تشریح  –نسبتاً ساده بود موفق می شدند، استقرار مجدد آن برای عملیات بعدی در جهت قیام 
عناصر متخاصم به انقالب و ( با کمک گروه کمونیستی)وضعیت برای آنان، منزوی کردن 

ریوال نشان دادند که توانایی عمل  قیام گران. سپس بازگرداندن سالحهایشان به سربازان انقالبی

ها رجزخوانی کردند، تنها برای آن. کردن بدین نحو را در رابطه با واحدهای هنگ دهم ندارند
 .سربازان تردید کردند و کل عملیات با شکست به پایان رسید

علیرغم برتری عظیم نیروهای دشمن، گروههای نظامی با شور و شوق عظیمی به عمل  -5

دست زدند اما این شور و شوق پس از اولین شکستها حداقل در مورد اکثریت اعضای 

که ایستگاه بالتیک و ستون هوایی  هاییبه استثناء واحد. واحدهای رزمنده یکدفعه از بین رفت

این امر به توضیح این واقعیت مربوط . ، هیچ شور و حرارتی در نبرد نشان داده نشدندرا گرفت

و  .می شود که زمانی که لحظه گرفتن موضع دفاعی پیش آمد، هیچ باریکادی ایجاد نشده بود
های جنگ باریکادی را وضع دفاعی شدند، باید شیوهمجبور به گرفتن م قیام گرانمعهذا همینکه 

اگر آنها می خواستند مبارزه را . به کار می گرفتند و از مزایای آن برخوردار می شدند

 .مصممانه ادامه دهند، وسایلش وجود داشت
چگونگی استفاده از سالحهایی را که حمل می کردند  ،های رزمندهتمامی اعضای جوخه -4

به ندرت مورد  ،سالحهای قدرتمند در جنگ خیابانی ،سلسل های تامپسونم. نمی دانستند

عالوه بر این، ذخیره مهمات  ؛زیرا افراد طرز عمل با آنها را نمی دانستند ،استفاده قرار گرفتند
ای تعدادی از نارنجک های دستی نیز در لحظه. بی اندازه کم بود( صد گلوله برای هر مسلسل)

که باید به سوی پلیس ذخیره نارنجک )رنجک اندازان ماهر بستگی داشت که نتیجه نبرد به نا

این . منفجر نشدند، زیرا نارنجک اندازان چگونگی پرتاب آنها را نمی دانستند( پرتاب می کردند
 .واقعیت نیز در نتیجه نبرد تأثیر داشت

قیق پلیس عدم توجه به محل د. شناسایی بعضی از هدفها بسیار سطحی صورت گرفته بود -3

همین مسئله در مورد ارک نیز صدق می  .شکست حمله به این نقطه را به دنبال داشت ،ذخیره
در نتیجه  ،مقر حکومت را قیام گرانزیرا  ،اشغال ارک در واقع درست صورت نگرفت. کند

ا در کجا باید دنبال آن بگردند  .تصرف نکردند ،اینکه نمی دانستند دقیقا

هنگامی که گروهی . ابل بین گروههای مختلف نیز بسیار ضعیف بودارتباط و حمایت متق -6

بجای پیوستن به گروه مجاور و ادامه نبرد به عنوان  ،نمی توانست وظیفه محوله را انجام دهد
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اگر کوچکترین اراده واقعی برای . در اکثر موارد پراکنده شد ،بخشی از یک وظیفه مشترک

حمایت متقابل الزم  ،ی با عدم وجود یک رهبری کلینبرد و حداقل ابتکار وجود داشت، حت

 .امکان پذیر می شد
آشکارترین نمونه های این فقدان ابتکار یا اراده برای کمک به دیگر گروهها در عملیات آکادمی 

 .روی داد( بی عملی)و ستون هوایی ( پراکنده شدن پس از یک شکست)یونکر 

الزم به  .تأثیر عظیمی بر نتیجه قیام ریوال داشتتمامی اشتباهاتی که در باال برشمردیم  -7
. ای مثل قیام مسلحانه اجتناب ناپذیرندگفتن نیست که اشتباهات در تدارک و اجرای امر پیچیده

حزب و پرولتاریا تعداد کافی رهبران نظامی خوب را در اختیار ندارد و شاید هم هرگز در 

ت بزرگ ذکر شده در فوق با توجه به سازماندهی معهذا، برخی از اشتباها. اختیار نداشته باشد
 .کافی قابل اجتناب بودند

 –که نقش آن بسیار عظیم بود  –اما بدون آنکه بخواهیم عامل ذهنی را کم اهمیت جلوه دهیم 

به اشتباهاتی که ما مورد بحث قرار دادیم اینطور در نظر می گیریم که در ریوال، نتیجه قیام 

در نتیجه قیام نقش تعیین کننده داشت این واقعیت بود که گروههای  آنچه که. وابسته نیست

پس از آنکه قیام را آغاز  ،کوچک کارگران انقالبی که بطور نظامی سازمان داده شده بودند

های طبقه کارگر، به استثناء گروههای منزوی توده .کردند از توده پرولتاریا جدا باقی ماندند

که در طول نبرد با اشکال مختلف مقاومت به انقالبیون ( رگران زنباالتر از همه کا)کارگران 

در  ،در کل ،طبقه کارگر ریوال. علیه ضدانقالب حمایت نکردند قیام گرانفعاالنه از پیوستند، 

 ،عالوه بر این. عامل تعیین کننده شکست بود ،این. جریان نبرد یک ناظر بی عالقه بود

 ؛ت که حزب نفوذ عظیمی بر توده کارگران داشتشکست علیرغم این واقعیت صورت گرف

علیرغم این واقعیت که کارگران هر گونه اعتمادی را به سیاستهای بورژوازی یا به هر رشد 

از دست داده بودند و درخواست الحاق استونی به اتحاد « استونی مستقل»موفق اقتصادی 

نیست که سرنگونی بورژوازی و با این اعتقاد که تنها شعارهای حزب کمو ،شوروی را داشتند

راهی برای خارج شدن از بی نظمی و  ،استقرار حکومت کارگران و دهقانان را طلب می کرد

 .بن بستی بود که سیاستهای یک بورژوازی ورشکسته آنها را در آن قرار داده بود

یوال فعال نبودن توده کارگران به هیچ وجه به فقدان روحیه انقالبی از طرف پرولتاریای ر

مربوط نمی شد، بلکه وابسته به این واقعیت بود که پرولتاریای ریوال از نظر سیاسی یا مادی 

پس از هفته ضد جنگ، حزب کمونیست تالش برای سازمان . دسامبر نبود 1آماده عمل در 

ای نکرد؛ حتی یکبار هم از کارگران نخواست که اعتصاب کنند یا دادن حتی یک راهپیمائی توده

ابانها بریزند، آنها می ترسیدند که کارگران پیش از موقع به وسیله مزدوران مسلح به خی

حتی در زمان قتل وحشیانه تامپ کمونیست، رهبر اتحادیه . حکومت درهم شکسته شوند

ها را به اعتراض حزب کمونیست تودهکارگری استونی که سه روز پیش از قیام تیرباران شد، 

عامل نظامی در قیام اغراق می کرد و به عامل جنبش انقالبی حزب در اهمیت . دعوت نکرد

می کرد اصل عمل غافلگیرانه، به  قیام ۀبه هنگامی که حزب خود را آماد. ها کم بها می دادتوده

رویدادهای اول دسامبر به هیچ وجه به . مفهوم صرفاً نظامی، بر هر مالحظه دیگری مسلط بود

قیام نه فقط . ا دستور عمل مستقیم حزب بسیار ناگهانی بودوسیله پرولتاریا درک نشدند، زیر

استونی و به ویژه ریوال غیرمنتظره  زحمتکشبرای بورژوازی بلکه همچنین برای طبقات 

حزب امیدوار بود که از گروههای کوچکی از انقالبیون فداکار، یعنی پیشاهنگِ پیشاهنگ، . بود

یا حداقل امیدوار . فلگیرانه نظامی استفاده کندبرای گرفتن قدرت از بورژوازی با یک عمل غا
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ا به مبارزه کشیده ه هنماید که تودبه نحوی ایجاد بود که اولین شکاف را در دولت بورژوایی 

 .رسانندعمومی نبرد را به اوج ب قیامهای کارگر با یک شوند و توده

سازماندهی یک قیام شرایطی را که در آن پیش نویس برنامه بین الملل کمونیست،  ما قبالً 
 :مسلحانه را امکان پذیر می داند دیدیم

ها در یک حالت شور انقالبی اند، اقشار میانی به اند، تودهوقتی که طبقات حاکم سازمان نیافته» 
اند، حزب پرولتاریا با ها برای عمل و برای فداکاری آمادهسمت پرولتاریا تمایل دارند و توده

حزب این کار را . یک حمله مستقیم بر دولت بورژوایی روبرو می شود ها باوظیفه رهبری توده
برای شوراها، کنترل )با انجام تبلیغات به نفع شعارهای موقتی هر چه بیشتر رادیکال شونده 

های دهقانی، برای گرفتن زمینهای بزرگ، برای خلع سالح کارگران بر صنایع، برای کمیته
ای، که بر اساس آن و با سازماندهی عمل توده( و غیره بورژوازی و مسلح کردن پرولتاریا

های تبلیغی و ترویجی حزب به انضمام فعالیت پارلمانی باید متمرکز شود، انجام می تمامی شاخه
اعتصابات، ترکیب اعتصابات و راهپیمائیها، : ای شامل موارد زیر استاین عمل توده. دهد

و سرانجام اعتصاب عمومی همراه با قیام مسلحانه  ترکیب اعتصابات و راهپیمائیهای مسلحانه
 .« علیه قدرت دولت بورژوازی

در ریوال، حزب کمونیست درست عکس این عمل را انجام داد و بدین دلیل است که قیام اول 

سرکوب حداقل تظاهر فعالیت انقالبی کارگران از طرف . دسامبر محکوم به شکست بود

نباید دلیلی ای، موقع یا از هم پاشیدن سازمان عملیات توده حکومت و ترس از خرد شدن پیش از

ها در آنها باید دالیلی بر آماده کردن توده ،بلکه برعکس. ای شودبر نفی چنین علمیات توده

اما حتی اگر بپذیریم که در ریوال . مسلحانه، علیه بورژوازی باشند قیامپرتو نبرد قطعی، یعنی 

قطعی یا سازماندهی اعتصابات و راهپیمایی ها درست بالفاصله  ها برای نبردهایبسیج توده
مطلقاا ضروری بود که از پیش اقداماتی برای تضمین پس از قیام فوق العاده مشکل بود، معهذا 

این امر . انجام گیرد قیامحمایت گروههای خاصی از کارگران به تعداد کافی پس از خود 

 .صورت نگرفت
ندگی و عزم واحدهای رزمنده در نبرد به نظر ما این واقعیت بود که دلیل پایین بودن سطح رزم

. کارگران احساس کردند و از طرف آنها مقاومت کافی ندیدند ۀخود را جدا از تود قیام گران

 .ها چیزی بیش از یک سمپاتی منفعل نسبت به پیشاهنگانشان از خود نشان ندادندتوده

ها را برای یست که می تواند و باید مبارزه فعال تودهاین عملیات نظامی یک پیشاهنگ مسلح ن

های کارگر است که باید عملیات نظامی های عظیم انقالبی تودهقدرت برانگیزاند، بلکه انگیزه

ها دست های انقالبی تودهپیشاهنگ باید در نتیجه انگیزه. واحدهای پیشاهنگ را تحریک نماید

عامل نظامی صرف (. از هر جنبه بر روی آن کار شده ای که قبالا بر طبق نقشه)به عمل زند 

. هر نقشی هم که در قیام داشته باشد، با این همه از این نقطه نظر، یک نقش ثانوی است

ها باید پایه اجتماعی، ستون اجتماعی و سیاسی را برای عملیات های عظیم انقالبی تودهانگیزه

پیشروی پرولتاریای انقالبی که مصمم به خرد نظامی متهورانه، پر شور و قاطعانه واحدهای 

ای از مسلحانه باید برای لحظه قیام. کردن ماشین حکومتی بورژوازی است، تشکیل دهد

تعیین شود که در آن لحظه آمادگی اقشار مصمم پرولتاریا و متحدینش  اوج گیرنده انقالب

هم گسیختگی در میان  به نقطه اوج خود رسیده و در آن از( دهقانان و زحمتکشان شهری)

 .صفوف طبقات حاکم و به ویژه درون نیروهای مسلح آنها نیز به اوج خود رسیده باشد
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 :یادداشتها 

 

 1118استونی ایالت قدیمی امپراطوری روسیه است که پس از انقالب اکتبر در سال ( الف -1
معیت آن را تشکیل کیلومتر مربع است و دهقانان هفتاد درصد ج 48111مساحت آن . مستقل شد

 .می دهند

عضو داشتند و کل تعداد  17111حدود  1111های کارگری استونی در پایان  اتحادیه( ب
ها به استثناء چند  ، تمامی اتحادیه1114نفر بود و در آغاز  54111کارگران صنعتی حدود 

 .سازمان محلی، تحت نفوذ تشکیالتی و سیاسی حزب کمونیست بودند

ها عضو  نفر بود که از این تعداد حدود ده درصد در اتحادیه 11111شاورزی تعداد کارگران ک
متعدد بود که ( خوتورهای)این درصد پائین به علت پراکندگی جمعیت در روستاهای . بودند

ای برای عامل دیگر ترور حکومتی بود که از هر وسیله. سازماندهی را بسیار مشکل می کرد

ها  اتحادیه 1114در . کارگری در میان روستائیان استفاده می کردهای جلوگیری از رشد اتحادیه
 .منحل و زیرزمینی شدند

نفر  311عضو داشت که  1111، حزب کمونیست که غیرقانونی بود حدود 1114در آغاز ( ج
ترور . این حزب از نظر ایدئولوژیکی وضع بسیار درخشانی داشت. آنان در ریوال بودند

ً اعضای حزب را به قتل می رساند و بهترین حکومتی از همان آغاز ا ستقالل استونی، دائما

ها حفظ معهذا این حزب توانست ارتباط نزدیک خود را با توده. رزمندگان را از بین می برد
تعداد آرائی که لیستهای جبهه کارگران و دهقانان متحد . کرده و مبارزات آنها را رهبری نماید

این لیست کمونیستی . آوردند بهترین دلیل این ادعاست 1115یز در انتخابات شهرداری در پائ

و دیگر شهرهای [ پارنو]آراء را به خود اختصاص داد، در پرنوف % 56در ریوال حدود 
حزب کمونیست در مناطق روستائی متعدد در اکثریت . آراء را کسب کرد% 51بزرگ حدود 

نفر از رفقا دستگیر و  111بیش از . صورت گرفت 1111بیشترین دستگیریها در . مطلق بود

نفر از آنها  141نفر از رفقا دستگیر و  131، 1114در بهار . نفر از آنها دادگاهی شدند 113
 (.«نفر 141محاکمه »)به محاکمه کشیده شدند 

 .این عنوانها بخاطر مخفی کاری بدین نحو انتخاب شدند -1

 
 

 گرهامبو قیام

 
 1223وضعیت عمومی در آلمان در 

 

اشغال : بطور کلی دارای خصوصیات زیر بود 1115وضعیت اقتصادی و سیاسی در آلمان در 

های بزرگ و ضروری اقتصادی اش محروم ، آلمان را از پایه1115روهر و راینلند در ژانویۀ 
نتیجه، یک بحران عمیق . هشتاد درصد تولید آهن و فوالد، هفتاد و یک درصد ذغال سنگ: نمود

ای که «مقاومت منفی»این بحران در پایان . عت و تمامی اقتصاد ملی بوداقتصادی در صن

حکومت آلمان به وسیلۀ آن با متفقین در مناطق اشغالی به مخالفت برخاست به اوج خود رسید 
 (.نوامبر -اکتبر )
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رکود صنعتی و بیکاری : وضع فاجعه آمیز اقتصاد آلمان با سه عامل مشخص می شد

نسبت بیکاری در . ی از هم پاشیدۀ کشور؛ پائین آمدن ارزش مارکروزافزون؛ وضعیت مال

بر طبق آمارهای رسمی بدین قرار  1115ای در کل آلمان در رابطه با تعداد کارگران اتحادیه
 :بود

 

 مجموع نیمه بیکار بیکار 

 % 1618 % 1116 % 411 ژانویه

 % 5313 % 1813 % 7 آوریل

 % 4116 % 5117 % 111 سپتامبر

 % 6614 % 4715 %1111 کتبرا

 % 7115 % 4715 % 1514 نوامبر

 % 6111 % 5111 % 1811 دسامبر

 

 :متوسط بیکاری ماهانه در سالهای قبل به شرح زیر بود
 

1115 111 % 1111 517 % 1111 118 % 

1118 111 % 1111 518 % 1111 113 % 

 
روزی در هفته یا چند ساعتی در روز یعنی کسانی که چند )تعداد کل بیکاران و نیمه بیکاران 

بیش از نصف کل طبقۀ کارگر : رسید هشت میلیون، به 1115در سه ماهۀ آخر ( کار می کردند

 .آلمان
در این )دنبال شد  لندهزینۀ فوق العادۀ مربوط به سیاست خواباندن دستگاهها که در روهر و راین

میلیون مارک طال  511تا  111هزینه به زمینه آمار دقیقی وجود ندارد، اما بطور متوسط این 

در نتیجۀ فرو ریختن )، همراه با معاف کردن کامل طبقات مالک از مالیات (در هر ماه می رسید
بدین گونه، نسبت مخارج به . افزایش سریع و مداومی در کسر بودجه ایجاد کرد( سیستم پولی

 1666667کل بدهی جاری  در پایان همین ماه،. درصد بود 118، 1115درآمدها در اوت 

. میلیون مارک طال رسید 1115درآمد دولت در نوامبر به سختی به . هزار میلیون مارک بود
که شکلی از مالیات یعنی به وسیلۀ تورم  –های دولتی با انتشار پول کاغذی تقریباً تمامی هزینه

 .جبران می شد – می باشداست و تمامی سنگینی آن بر دوش طبقۀ کارگر و اقشار میانی 

بدین گونه دالر در برلین، . پایین آمدن ارزش مارک با سرعتی باورنکردنی به پیش می رفت
هزار  6هزار در صبح،  4)هزار میلیون مارک  6تا  4اکتبر با  18هامبورگ و فرانکفورت در 

هزار  44اکتبر به  11میلیون، در  11تا  13اکتبر به  11معامله می شد و در ( در عصر

 .هزار میلیون رسید 73اکتبر به  15لیون و در می
فقر فوق : روشن است که نتایج اجتماعی این فرو ریختگی اقتصاد آلمان چه می توانست باشد

خرده بورژوازی، کارگران یقه سفید، مستمری بگیران و ) العادۀ طبقۀ کارگر و اقشار میانی

 [1](.غیره
ت ملی در کنترل بانکها، کنسرن ها و معامله در همین زمان، روندی آغاز شد که در آن ثرو

ای بود که هوگو اشتینس معروف، تالشهای دیوانه وار خود این لحظه. کنندگان ارز قرار گرفت
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زمینداران . را برای انباشت هر چه بیشتر ثروت به قیمت گرسنگی و قحطی ملت آغاز نمود

بدین گونه بدهی داخلی به زیان . بدهی های خود را با مارک های کاغذی بی ارزش پرداختند

پس از آنکه مقاومت منفی در روهر به پایان رسید، . اقشار وسیعی از مردم از بین رفت
حکومت تمامی کمکهای دولتی را به بیکاران در مناطق اشغالی قطع نمود، در حالی که به 

نتیجۀ اشغال توزیع آن در میان صاحبان صنایع روهر به عنوان غرامت برای زیانهایی که در 

 .متحمل شده بودند، ادامه می داد
. در آغاز اوت اعتصابی عمومی درگرفت. را به دنبال داشت بحران سیاسیبحران اقتصادی، 

ها که تحت نفوذ حزب کمونیست قرار داشتند سازماندهی های کارخانهاین اعتصاب توسط کمیته

استرسمان که رئیس جمهور . شدندمنجر ( ناسیونالیست)شده بود و به سرنگونی حکومت کونو 
آخرین »سوسیال دمکرات ابرت وی را به تشکیل کابینۀ جدید فراخواند، اعالم کرد که وی 

وی متقاعد شده بود که حکومت سرنگون خواهد شد و . را رهبری می کند« حکومت بورژوایی

ر آلمان تحت در حقیقت، طبقۀ کارگ. دیکتاتوری پرولتاریا در آلمان جای آن را خواهد گرفت
خرده بورژوازی دیگر امیدی به رهایی جز از طریق انقالب . فشار فقر سریعاً انقالبی شده بود

ً افزایش . پرولتاریا نداشت و به انقالب گرایید نفوذ حزب کمونیست در میان کارگران سریعا
شورش برای مواد ». یافت، در حالیکه نفوذ سوسیال دمکراسی هر چه بیشتر از بین رفت

در سراسر کشور صورت می گرفت، کارگران به فروشگاههای مواد غذایی حمله و « غذایی

های رزمنده را تشکیل «هاندرد»در همین زمان طبقۀ کارگر . محتویات آنها را تقسیم می کردند
نفر که برخی از آنها مسلح  131111در اکتبر، . داد و خود را برای درگیری نهایی آماده نمود

 .ها سازمان یافته بودند«ولترین هاندردپر»بودند در 

در سپتامبر، حکومت کارگری کمونیستها و سوسیال دمکراتهای چپ در ساکسونی و تورینگیا 
قدرت در دست فرماندۀ ارتش . تشکیل شدند که به وسیلۀ ارتش آلمان غیرقانونی اعالم گشتند

در حالیکه در بقیۀ . دقرار گرفت و در کشور حکومت نظامی اعالم ش( ژنرال سیکت)آلمان 

آلمان فرماندهی نظامی در حال استقرار دوبارۀ نظام بود، در باواریا ضدانقالب باندهای فاشیست 
را برای حرکت به برلین و استقرار یک قدرت مرکزی قدرتمند یعنی یک دیکتاتوری تشکیل می 

به نیرویی قابل  در غرب، جدایی طلبان که به وسیلۀ مقامات اشغالگر حمایت می شدند،. داد

اکتبر آنها موفق شدند قدرت را در آخن، تریر، کوبلنز و دیگر شهرها  11در . توجه تبدیل شدند
 .را اعالم کنند« جمهوری راینیشه»بگیرند و 

عوامل گوناگون سیاسی و اقتصادی که فوقاً ذکر شدند به وضوح نشان می دهند که در نیمۀ دوم 

چنانچه یک حزب بلشویکی با قدرت و . بی حاد قرار داشت، آلمان در یک وضعیت انقال1115
ای با هدف بسیج انقالبی از نظر ایدئولوژیکی منسجم وجود می داشت، عمل قاطعانه و ماهرانه

ها و رهبری مبارزاتشان صورت می گرفت و کار وسیعی توسط حزب برای آماده کردن توده

 .توجه به شرایط ، موفقیت انقالب حتمی بود ها و خود حزب برای قیام انجام می یافت، باتوده
تصمیم به تدارک قیام . وجود نداشت –شرط الزم پیروزی  –اما در واقعیت، این عامل ذهنی 

اما کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست هیچ . تنها پس از سه روز اعتصاب عمومی در اوت اتخاذ شد

و فاقد هر گونه عزم تصور روشنی از تدارکاتی که برای یک قیام الزم است نداشت 
وزرای کمونیست ساکسونی و تورینگیا، بجای بکار بردن . ی برای اجرای آن بودا همصممان

ها برای یک عمل انقالبی با هدف دستگاه حکومتی برای سازماندهی، بسیج و تسلیح توده

ً تفاوت چندانی با خط سوسیال دمکراتهای چپ  تصرف قدرت، خطی را پیمودند که اساسا
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست که توسط براندلر رهبری و به وسیلۀ رادک حمایت می . نداشت
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شد، در مورد مسئلۀ حکومت ساکسونی، همانند بسیاری از مسائل دیگر، سیاستی فوق العاده 

نامطمئن و اپورتونیستی را دنبال کرد که به وسیلۀ هشتمین کنگرۀ حزب کمونیست آلمان و 

 .ترن محکوم شدپنجمین کنگرۀ جهانی کمین
حزب توجه چندانی به سازماندهی بیکاران که انقالبی ترین بخش طبقۀ کارگر آلمان را تشکیل 

می دادند نکرد؛ توجه آنها وسیعاً متوجه آوردن عناصر خرده بورژوازی شهرها به جبهۀ انقالبی 

ا بود؛ هیچ کاری به دهقانان نداشت و  ا پلیس دست به هیچ کاری برای برگرداندن ارتش ی مطلقا
ً بکار هم گرفته شد، با روحیه. نزد ای اپورتونیستی انجام گرفت تاکتیک جبهۀ متحد اگر اساسا

کار . که هیچ وجه اشتراکی با رهنمودهای کمینترن نداشت( مثال در مورد ساکسونی و تورینگیا)

ونیستها از این های کارگری، عامل تعیین کنندۀ مبارزه، با خارج شدن کمانقالبی در بین اتحادیه
 .ها بی اندازه ضعیف بوداتحادیه

ای جز شکست انقالب آلمان، تمامی این اشتباهات اپورتونیستی از طرف رهبری حزب نتیجه

کنندۀ پرولتاریا از  تعیینای که عناصر هرزمندعلیرغم شرایط بی اندازه مساعد و علیرغم ارادۀ 
چنین . ای جز این داشته باشدنمی توانست نتیجه و در حقیقت –خود نشان دادند، به همراه نداشت 

 .در هامبورگ 1115اکتبر  13تا  15بود زمینۀ اجتماعی و سیاسی رویدادهای 
 

 وضعیت سیاسی در هامبورگ

 
بر . اکتبر در شمنیتس تشکیل شد 11ها در های کارخانهبه ابتکار حزب کمونیست، کنگرۀ کمیته

ای باید یک اعتصاب عمومی اعالم می کرد که به مبارزه طبق برنامۀ کمیتۀ مرکزی، این کنگره

تشکیالت حزب در هامبورگ بر این اعتقاد بود که . مسلحانه برای کسب قدرت بدل شود
در فرصت کنگرۀ )وضعیت در آلمان مرکزی آنچنان است که در فاصلۀ بسیار کوتاهی 

این اعتقاد . اده خواهد شددستور قیامی که سراسر آلمان را شعله ور خواهد ساخت د( شمنیتس

بعداً با این واقعیت راسخ تر شد که کمی پیش از عمل هامبورگ، نیروهای نظامی از شمال 
اعزام این . غربی برای درهم کوبیدن جنبشهای انقالبی به آلمان مرکزی اعزام شده بودند

 .نیروها، پرولتاریای هامبورگ را وسیعاً تشجیع نمود

یک هفته پیش از کنگره، . ها وجود داشتالت انقالبی توسط تودهتمامی شرایط برای یک دخ
اگر . کارخانجات کشتی سازی، سیستم حمل و نقل و همۀ کارخانجات در اعتصاب بودند

اعتصابی عمومی درنگرفت تنها بدین علت بود که حزب کمونیست که منتظر نبردهای نهایی ای 

در . ها را به انجام آن فرا نخواندی گرفت، تودهبود که باید با اشارۀ حزب در سراسر آلمان درم
اکتبر، کنفرانس کارگران کشتی سازی آلمان شمالی که در هامبورگ تشکیل شده بود  11

هیئتی دیگر به رهبری اوربانس، به . نمایندگانی برای کسب دستور حرکت به شمنیتس فرستاد

و تنها منتظر ، خواست حمله می کردندها درتوده. وسیلۀ کمیتۀ عمل کارگران بارانداز اعزام شد

اکتبر، خیابانهای هامبورگ شاهد برخوردهای بی شماری  11در . اشارۀ حزب کمونیست بودند

علیرغم اعالم حالت فوق العاده و ممنوعیت تظاهرات و راهپیماییها، . بین کارگران و پلیس بود

یت فوق العاده مهیج، خرده در این وضع. ها برای حق ماندن در خیابانها می جنگیدندتوده
بورژوازی آشکارا طرفداری خود را نسبت به کارگرانی که به تظاهرات دست می زدند نشان 

برخی از . خود پلیسها نیز اغلب طرفداری خود را نسبت به مردم گرسنه پنهان نمی کردند. داد

پوشاندند، پاسگاههای پلیس به دستور شورای شهر، درهای ورودی خود را با سیم خاردار 
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. نگهبانهای خود را دو برابر کردند و گشتیهای زیادی را مسلح به تفنگهای خودکار اعزام نمودند

 .تمامی نیروی پلیس در حالتی جنگی قرار داشت

در همین زمان، بخشهای فعال سوسیال دمکراسی هامبورگ تبلیغ خود را در بین کمونیستها چند 
ای که به جنگ داخلی و مۀ کمونیستها را به عنوان برنامهبرابر کردند و تالش نمودند که برنا

آنها کوشیدند کارگران را از هر تصوری از نبرد . حمام خون منجر می شود بی اعتبار سازند

علیه پلیس یا ماشین نظامی دولت بازدارند و به آنها احتراز از آمادگی برای یک اعتصاب 
. های عمل با کمونیستها امتناع کردنداز تشکیل کمیتهبه عالوه، آنها . عمومی را اندرز می دادند

ً آرام باقی  11در یکشنبه  اکتبر، خیابانها جان گرفتند اما شهر در سراسر این روز تعطیل نسبتا

در برخی نواحی درگیریهای جدیدی بین . اکتبر اعتصاب گسترش یافت 11در دوشنبه . ماند
 .کارگران و پلیس وجود داشت

وضعیت را به ویژه در ناحیۀ بارمبک که به وسیلۀ یک کارگر هامبورگی در زیر چگونگی 

 :توصیف شده و به وسیلۀ یک روزنامۀ مخفی بالفاصله پس از قیام منتشر شده می بینید
اما خیابانها در محلۀ کارگری بارمبک هیچ تحرک آشکاری . اکتبر روز پر هیجانی بود 11»

برخی ساکت و برخی در حال  –های خالی قدم می زدند زنان دو دو و سه سه با زنبیل. نداشتند
چه می خواستند بخرند؟ چه باید می خوردند؟ قیمتها . صحبت کردن با صدای بلند و با حرکات

 .ساعت به ساعت افزایش می یافتند

پلیس بارمبک از اسلحه استفاده . ها و به ویژه نانوایی ها غارت شده بودندشنبه تعدادی از مغازه
 .در نتیجه چیز چندانی گیر کسی نیامده بود کرده و

مردان مشتهای . اما خون تمامی کارگران به جوش آمده بود. دوشنبه بعد از ظهر آرام تر بود

ها بچه. زنان بازوان خود را زیر پیش بندهای خود قرار داده بودند. خود را گره کرده بودند
 منتظر چه بودند؟. منتظر چیزی هستند به نظر می رسید که همه. بازی را متوقف کرده بودند

ما فردا آرام نخواهیم »:ای نان در مالقات با من گفترفیقی پیش از رفتن به دنبال پیدا کردن تکه

رفیق دیگری که در جلوی یک دکان قصابی به گوشتها نگاه می کرد دست مرا گرفت و . «ماند
عصر یک میتینگ زنان در . «اشیداگر کمونیستها کاری نکنند، حزبشان از هم خواهد پ»:گفت

برخی از آنها که تمامی روز را . سالن پر شده بود. گرسنگی: برنامۀ میتینگ. محله برگزار شد

سخنران به آرامی . بیهوده به دنبال یافتن چیزی برای خوردن گشته بودند خسته و کوفته بودند
پس از سخنرانی، . های حاضرین صدایی شبیه صدای شالق داشتصحبت می کرد اما وقفه

در خیابانها، گروههای کوچکی تشکیل ! نبرد: تنها یک شعار بود. تشویقها طنین انتقام را داشت

خیابانهای اصلی هامبورگ شلوغ . شب فرا رسیده بود. دادند و مرتباً بر تعداد آنها افزوده می شد
مردان . ودند بلند شدفریاد زنهایی که زخمی شده ب. پلیس دوباره تیراندازی کرد. شده بودند

ای همه جا، در خیابانهای پشتی، گروههای پراکنده. زخمی دشنام می دادند و لعنت می کردند

 .ها استعفای کونو را می خواستند بیشتر بودهیجان از زمانی که توده. دوباره تشکیل شدند
طعی نمی هیچکس هیچ چیز ق« شروع شده؟ کی؟ امشب؟ فردا؟»:مردم درگوشی به هم می گفتند

 «.دانست

بدین دلیل و همچنین بخاطر . بدین گونه حالت انقالبی در هامبورگ از بقیۀ نقاط آلمان بیشتر بود
اینکه نیروهای نظامی در منطقه وجود نداشتند، کمیتۀ مرکزی حزب با توجه به نتیجۀ مساعد 

واقع عالمت  و این در. کنگرۀ شمنیتس، به سازمان حزبی هامبورگ دستور آغاز قیام را داد

 .عمومی در سراسر آلمان بود طغیانشروع یک 
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 تدارک قیام
17
 

 

حدود . اش آلتونا، هم یک بندر بزرگ است و هم یک شهر صنعتی بزرگهامبورگ با حومه
 .نفر از آنها پرولتاریا هستند 611111یک میلیون نفر جمعیت دارد که 

سیلۀ منطقۀ سنت پائولی به مرکز مرکز شهر که به و( الف: شهر از مناطق زیر تشکیل شده

در اینجا نهادهای حکومتی، ادارۀ مرکزی پست، تلگراف، حمل و نقل، . آلتونا متصل است
جنوب، بندر بزرگ در دهانۀ ( ب. بانکها، بورس و دفاتر مرکزی تجاری و صنعتی قرار دارند

، اسکله، محوطۀ شرکتهایی که به تجارت خارجی اشتغال دارند، گمرک، کشتی سازی. الب

ارتباط بین شهر و بندر به وسیلۀ تونلی که از زیر رودخانه عبور می کند و به . انبارها و غیره
مناطق سنت گئورگ، هوهنفلد، )شمال شرقی ( ج. وسیلۀ انواع قایق و یدک کش، تأمین می شود

ورگ اینها مناطق کارگری و کارخانجات هامب –( بورگفلد، هم، هورن، ایلبک، بارمبک و غیره

غرب، شهر آلتونا شامل ( د. هستند و با شهرداریهای پروسی شیفبک و واندزبک هم مرزند
( ه. که همگی مناطق پرولتری هستند –اتنسن، بارتفلد و غیره و مناطق آیمسبوتل و اپندورف 

آلستر، مناطق اولنهورست، هاروستهود، وینترهود  -شمال مرکز شهر در هر دو طرف اوسن 
 .یالهای بزرگ بورژوازیبا عمارات و و

به آلمان  واحدهای مستقر در شمال و جنوب قبالً . واحدهای ارتش آلمان در هامبورگ نبودند

پلیس داشت که به سالح کمری و تفنگهای خودکار مجهز  3111هامبورگ . مرکزی رفته بودند
ً در دا. آنها مسلسل و شش زرهپوش هم داشتند. بودند خل تقریباً ذخایر بزرگی از سالح عمدتا

پنجاه پاسگاه پلیس و در دیگر انبارها وجود داشت که برای مسلح کردن فاشیستها در صورت 

زره پوشها در پادگانهای پلیس و . هر گونه عمل مسلحانه از طرف پرولتاریا بکار می رفتند
 .واندزبک مستقر بودند

. یلۀ حزب انجام نگرفته بودهیچ کار سازمانی سیستماتیک یا ترویج سیاسی در میان پلیسها به وس

گرچه نفوذ . بطور کلی، پلیسها آماده بودند تا دستورات فرماندهان ارتجاعی شان را اجرا کنند
سوسیال دمکراسی بر تودۀ پرولتاریای هامبورگ ناچیز بود، معهذا سازمان سوسیال دمکراسی 

مطمئناً دشمن هر  (مأمورین تمام وقت)نفر عضو داشت که بخشی از آن  41111در شهر حدود 

عضو  18111حزب کمونیست . گونه عمل انقالبی و آمادۀ مخالفت با آن به هر وسیله بودند
یا مخفف آن  Ordnerdienstهای فعال یا اینها هسته. نفر بود 1511اش سازمان رزمنده. داشت

OD فرماندهی ها بر حسب مناطق و در گروههای پنج یا ده نفره تحت این هسته. نامیده می شدند

این . های مناطق مسئول بودند سازمان داده شده بودندسازماندهان نظامی که در مقابل کمیته
کمی پیش از . ها از طریق سازمان نظامی شهر در مقابل کمیتۀ هامبورگ مسئول بودندهسته

در پایه، گروهی هشت نفره با یک فرمانده؛ چهار تا از : شکل زیر را داشت OD ارقیام، ساخت

این گروهها یک جوخه را تشکیل می دادند و چهار جوخه یک دسته را تشکیل می دادند که یک 
از اتحادیۀ کمک )هر دسته تعدادی دوچرخه و موتورسوار، چند پرستار . فرمانده داشت

 .و چند خبرگیر که عمدتاً زن بودند داشت( یکارگر

OD  به نحوی سازمان یافته بود که به عنوان محافظ ً تظاهرات و راهپیمایی های اساسا
ای و های منطقهوظایفش شامل مراقبت از مراکز کمیته. خصوصی و عمومی حزب عمل کند

                                                

 .ویراستار –در انتهای کتاب  1ه نمایید به تصویر شماره مراجع -17
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در هامبورگ  OD. های کمونیستی و چسباندن پوستر و اعالمیه نیز می شدنشریات و چاپخانه

 .حدود هشتاد سالح گرم با کالیبرهای مختلف در اختیار داشت که اغلب رولور بودند

در ماه اوت وقتی که در انطباق با رهنمودهای کمیتۀ مرکزی پرولترین هاندردها آغاز به شکل 
در لحظۀ عمل اکتبر، پانزده هاندرد در . کادرهای آنها را تأمین نمود ODگرفتن نمودند، 

هر یک از آنها . هامبورگ وجود داشت که به طریق نظامی اما بدون سالح سازمان یافته بودند

این هاندردها باید نیروی عمدۀ رزمندۀ پرولتاریا، گارد . تا شصت نفر تشکیل می شد از پنجاه
سرخ را تشکیل می دادند که همینکه مسلح می شد باید ضربۀ مبارزه را علیه نیروهای 

اما هدف هاندردها برای سازمان حزب بطور . عمومی متحمل می شد قیامضدانقالب در لحظۀ 

د عینی داده نشده بود و هیچ تالشی از طرف کمیتۀ مرکزی برای هیچ رهنمو. کلی روشن نبود
، هاندردها را  ODتوجیه کردن آنها انجام نگرفته بود، حزب، یا حداقل جناحی از آن و به ویژه 

حزب تمامی . پایۀ گارد سرخ بود OD. می دانست ODبمثابۀ یک ارگان رزمنده و مددکار 

. ، به جستجو برای سالح و غیره معطوف کرده بود ODاش را به آموزش نظامی اعضای توجه
استفاده از  ODبطور کلی . باید خاطرنشان کرد که آموزش نظامی در سطح عالی ای بود

سالحهایش را آموخته بود، اصول جنگ خیابانی را می دانست، با نحوۀ استقرار نیروهای دشمن 
ونگی خلع سالح دشمن و و به ویژه پلیس آشنایی داشت و اطالعات مفیدی در خصوص چگ

به نحو فعالی برای مبارزۀ قطعی علیه پلیس و  ODخالصه، . چگونگی طرح نقشۀ قیام داشت

 .فاشیستها، به محض دستور حزب، آمادگی داشت
آنها حساب می . اکتبر، نشست رزمندگان فعال شهر تصمیم به عمل گرفت 11در عصر یکشنبه 

عمومی  قیامساعد است و هامبورگ باید عالمت ای مکردند که وضعیت برای یک عمل توده

به عالوه منتظر شدن . نمونۀ هامبورگ باید در دیگر شهرها هم تحقق پیدا کند. پرولتاریا را بدهد
هدف باید آن می بود که اقشار هر چه وسیع تری  ؛برای اعالم یک اعتصاب عمومی بیهوده بود

و بدین گونه آنرا عمومی  کشانده شوندبود  از کارگران به اعتصابی که در هامبورگ شروع شده

وضعیت در شهر انتظار یک حرکت خودبخودی و سازمان نیافته توسط کارگران را . دنساز
. چنانچه حزب کمونیست خود را در رأس جنبش و رهبری آن قرار نمی داد، منتفی می ساخت

تصمیم . پرولتاریا می زد هایچنین رویدادی البته ضربۀ وحشتناکی به اقتدار حزب در بین توده

گرفته شد که عملیات با اعالم یک اعتصاب در راه آهن برای جلوگیری از اعزام نیروها به 
 .ساکسونی شروع شود

اکتبر برای  11شب دوشنبه  8همینکه این تصمیم گرفته شد، نشست پایان یافت و در ساعت 

 .اتخاذ تصمیم نهایی در مورد مسئلۀ قیام، دوباره منعقد گشت
 :یکی از کسانی که در آن نشست حضور داشت، نقشه به شرح زیر بود اظهارمطابق 

های کارگری، با تصرف فوری ای غافلگیر کننده به وسیلۀ واحدهای مسلح در محلهحمله( الف

تمرکز همزمان واحدهای ( ج. هاخلع سالح پلیس و فاشیستها در حومه( ب. ذخایر اسلحه
پلیس و )ای؛ دشمن کزی هامبورگ در رأس یک راهپیمایی تودهکارگران مسلح در منطقۀ مر

به سمت رودخانه یعنی جایی که تقاطعها باید به )باید از مرکز شهر به سمت جنوب ( فاشیستها

اشغال ( د. خلع سالح می شدند رانده شده و در آنجا کامالً ( اشغال می شدند قیام گرانوسیلۀ 
هم ایستگاههای حمل و نقل شهری و هم )صلی ادارات پست و تلگراف، ایستگاههای ا

 –، فرودگاه و غیره به وسیلۀ نیروهای کمونیست درون این تأسیسات (ایستگاههای خارج شهری

( ه. ها به مرکز شهر برسند صورت می گرفتنداین عملیات باید پیش از آنکه واحدهای حومه
های اصلی ورودی که انتظار می جلوگیری از تقویت دشمن از خارج، ایجاد باریکادها در جاده
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این باریکادها باید به وسیلۀ سازمانهای محلی . رفت نیروهای دشمن از طریق آنها وارد شوند

کیلومتری اطراف شهر ویران  13ها و خطوط آهن را نیز در یک شعاع کارگران که باید جاده

رزن و اشتاد باید کانال سازمانهای حزبی هامبورگ، ویلهمزبورگ، اوت. می کردند برپا می شدند
 .الب را غیرقابل عبور می ساختند

در طی همین نشست، رهبران نظامی . اکتبر تأیید شد 11بعد از ظهر  8این نقشه در نشست 

های مراکز ارتباط ، فرماندهی کل و  نشانی –مناطق آموزشهای مربوطه را دریافت کردند 
حمله باید دشمن را غافلگیر . کتبر تعیین شدا 15صبح  OD  ،3تاریخ دقیق آغاز عملیات . غیره

ای بر دست به عمل زدن تودۀ کارگران با هدف تصرف می کرد و اولین موفقیتها باید نشانه

 .قدرت تلقی می شدند
فقدان اطالعات ما را از تحلیل دیگر اقداماتی که برای مبادرت به قیام تعیین شده بود، باز می 

ه گزارش نسبتاً مفصلی از فرماندۀ نظامی بارمبک در اختیار داریم بنابراین، از آنجایی ک. دارد

، می (که تحت فرماندهی وی در این نشست رهبران النهورست و وینترهود نیز تعیین شدند)
به هر حال در اینجا بود که . های کارگری شمال شرقی شرح دهیمتوانیم جریان قیام را در حومه

 .رویدادهای عمدۀ قیام رخ دادند
اکتبر صادر  15صبح  3از آنجایی که فرماندۀ نظامی بارمبک باید دستور حمله را در ساعت 

و از آنجایی که . می کرد، به اقدامات تدارکی گوناگونی با مسئولیت خویش در منطقه دست زد

: مشکلی یافت این فرمانده در نشست دوشنبه مأمور این کار شده بود، خود را در وضعیت کامالً 
ا نمی شناخت، اطالعی در مورد سازمان رزمنده یا نیروهای فاشیست و غیره نداشت افراد ر

 (.نیز یک بار فرماندۀ نظامی منطقه بود، اما چند ماه قبل عزل شده بود این فرمانده قبالً )

هدف اساسی وی این بود که زیر دستان خویش را جمع و از آنها اطالعاتی دربارۀ نیروهایش و 
به عالوه، نقشۀ حمله . ب کند و مأموریت خاص هر یک از آنها را تعیین نمایدنیروهای پلیس کس

های منطقه به نحوی هماهنگ می شد که تودۀ کارگران به محض باید با فعالیت بسیجی کمیته

وقت چندانی برای این همه کار . آنکه واحدهای مسلح عمل را آغاز می کردند وارد صحنه شوند
 .وجود نداشت

ذکر آن رفت، فرماندۀ بارمبک به رفقایی که آنها را می شناخت دستور  ان که قبالً در نشست زن

وی در آنجا . در یک خانۀ امن را داد شب 11 ساعت جمع شدن فرماندهان سازمان رزمی در
او در این مالقات . را مالقات کرد [1]دبیران سازمانهای منطقۀ بارمبک و هامبورگ بزرگ

باید با عجله . اکتبر نمی دانند 15ر مورد تصمیم به حمله در صبح متوجه شد که آنها چیزی د

با موافقت دبیر کمیتۀ بارمبک قرار شد که یک بار دیگر . همه چیز به آنها توضیح داده می شد
در . در طول شب بخاطر مشخص کردن یک نقشۀ عمل مشخص، همدیگر را مالقات کنند

اما فرماندهان اولنهورست و وینترهود  فرماندهان نظامی جمع شده بودند شب 11ساعت 

 .بامداد برگزار می شد 1نیامدند، بنابراین باید نشست دیگری در ساعت 
، فرماندۀ بارمبک با توضیح تصمیم حزب شروع کرد و دستور بسیج 11در نشست ساعت 

نجام که باید در آنجا مأموریتهایشان را ا –های رزمنده را در محلهای از پیش تعیین شده جوخه

هر عضو جوخه باید عالوه بر سالحهایش یک تکۀ بزرگ نان و یک . صادر کرد –می دادند 
 .بسته باند هم همراه می آورد

سازمان رزمندۀ بارمبک به انضمام سازمانهای اولنهورست و وینترهود، نوزده تفنگ و بیست و 

ی آنها تقویت شده دشمن بیست پاسگاه پلیس در منطقه داشت که هشت تا. هفت رولور داشتند
پلیس با شش زرهپوش داشتند که به دو مسلسل  611به عالوه پادگانهای واندزبک حدود . بودند
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پس از آنکه رهبران سازمان رزمنده نقشۀ . بدینگونه دشمن برتری عظیمی داشت. مسلح بودند

برای یک  حمله را مورد بحث قرار دادند به این نتیجه رسیدند که بهترین کار، تمرکز نیروها

حملۀ غافلگیرکننده به پادگانهای پلیس واندزبک است؛ آنها با این حمله تمامی سالحها و شش 
زرهپوشی را که در آنجا وجود داشت می گرفتند و سپس نیروهایشان را علیه هشت پاسگاه 

ن آنها تصمیم گرفتند که ای. پلیس تقویت شده تقسیم و آنها را تصرف یا حداقل محاصره می کردند

نقشه بر حملۀ همزمان به تمامی بیست پاسگاه پلیس، آنگونه که فرماندۀ نظامی کمیتۀ هامبورگ 
اما فرماندۀ هامبورگ نظرات آنها را تأیید نکرد و فرماندۀ بارمبک . توضیح داده بود مرجح است

لیس اش را بر حملۀ همزمان به تمامی بیست پاسگاه پاین دستور را تأیید کرد که وی باید نقشه

 .مبتنی کند و به پادگانهای واندزبک در وحلۀ اول کاری نداشته باشد
زیر باید ذکر  نکتۀاکتبر انجام گرفت،  11-15برای مشخص کردن تدارکاتی که در طول شب 

دبیر سازمان حزبی بارمبک که در کمیتۀ هامبورگ اطالعاتی دربارۀ تدارک قیام کسب : شود

مبک گفت که در انطباق با دستورات باال وی باید تمامی کرده بود، به فرماندۀ نظامی بار
اکتبر برای پیوستن به قیام و بسیج  15صبح  4اعضای حزب را بیدار کند و آنها را در ساعت 

هنگامی که رهبر نظامی بارمبک از فرماندهی کل قیام . کارگران برای ستیز به خیابانها بیاورد
که )های رزمنده افلگیرکننده توسط اعضای جوخهپرسید که چگونه این دستور با یک عمل غ

تطبیق دارد، پاسخ شنید که این دستور را نباید با این ( را تشکیل می داد قیامپایۀ کل نقشه برای 

مطابق نقشه، تمامی رهبران ! دید تراژیک نگریست زیرا این مسئله به هیچ وجه اهمیتی ندارد
دند و این بار فرماندهان اولنهورست و وینترهود هم بامداد مالقات کر 1نظامی مجدداً در ساعت 

فرماندۀ بارمبک یک بار دیگر بطور خالصه وضعیت را در آلمان بطور کلی و . حضور داشتند

در خود هامبورگ شرح و نقشۀ عمل را توضیح داد و همه را با مأموریتهای ویژه شان آشنا 
لیس باید به وسیلۀ یک یا دو جوخۀ هر پاسگاه پ: صف بندی نیروها بدین ترتیب بود. نمود

دو برابر این تعداد باید در حمله به پاسگاه مرزی چهل و . رزمنده مورد حمله قرار می گرفت

و در دروازۀ موندزبرگ درگیر می شدند، زیرا این دو محل شدیداً ( در اسن اشتراسه)ششم 
پادگانهای . می داشت هر گروه باید دو رولور یا یک تفنگ و یک رولور. تقویت شده بودند

هر . واندزبک باید پس از آنکه پاسگاههای پلیس خلع سالح می شدند مورد حمله قرار می گرفتند

به هدف  3دقیقۀ صبح در محل نبرد می بود و باید دقیقاً در ساعت  33و  4گروه باید در ساعت 
 .شده بودند برای تضمین دقت، تمامی ساعتها با هم میزان. اش حمله می کردتعیین شده

ها جمع شدند و در ساعتهای به محض اینکه فرماندهان از نشست بازگشتند، اعضای جوخه

 .ها عالی بودندروحیه. های امنی که از پیش تعیین شده بودند رفتندمقرر به خانه
همچنانکه دیدیم، تسلیحات سازمان رزمندۀ بارمبک و مناطق مربوط به آن بسیار اندک بود و 

برای به دست آوردن یک مسلسل، فرماندۀ نظامی افرادی را شبانه ! لسل هم نداشتندحتی یک مس

،  ODفرستاد تا از اعضای ( در بیست کیلومتری جنوب شرقی هامبورگ)به برگدورف 
نقشه آن بود که از این مسلسل برای حمله به پادگانهای . مسلسلی را که پنهان کرده بودند، بگیرند

گرچه کسی که مسلسل را در اختیار داشت افراد اعزامی را شخصاً می  .واندزبک استفاده شود

به شکل کلمۀ عبور از پیش تعیین )شناخت و این افراد هم اجازه نامۀ معتبری همراه داشتند 
، اما افراد اعزامی دست خالی بازگشتند زیرا رفیق برگدورفی چیزی در مورد قیام نمی (شده

با وجود این، رهبری کمونیست در برگدورف گروهی . اد نکرددانست و در نتیجه به آنها اعتم

اش را در های رزمندهدوچرخه سوار مسلح به رولور به بارمبک فرستاد و اعضای جوخه
 .منطقه بسیج کرد تا بتواند اگر قیام واقعاً آغاز شده باشد بطور همزمان دست به عمل بزند
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توقف کردند و کمیتۀ محلی حزب را ( رگرییک حومۀ کا)افراد اعزامی در بازگشت در شیفبک 

در آنجا نیز کسی چیزی در مورد قیام . اکتبر آغاز می شد مطلع ساختند 15از قیام که در بامداد 

 .معهذا آنها فوراً به اقداماتی دست زدند تا بتوانند همزمان با دیگر مناطق عمل کنند. نمی دانست
پاسگاههای مورد حمله خلع سالح شود و تمامی دستورات فرماندۀ نظامی آن بود که پلیس در 

پلیس . ها و هر کارگری که آمادۀ شرکت در نبرد بود توزیع شوندها بین اعضای جوخهاسلحه

ها باید برای دریافت باید تحت نظارت کامل ساکت می شد و تمامی اعضای باقیماندۀ جوخه
 .می شدند ای حاضرمأموریت جدید بالفاصله در محل از پیش تعیین شده

 

 حملۀ سازمان رزمنده و جریان قیام

 

به  –ها رهبری قیام، حتی وقتی که افراد جمع شده بودند، هنوز می ترسید که اعضای جوخه

هنگامی که یاد گرفته بودند که تقریباً بدون سالح به نبرد برخیزند و وقتی که بدانها توضیح داده 
آنقدر سرخورده شوند  –افی به آنها داده خواهد شد شده بود که در لحظۀ مقرر سالح به اندازۀ ک

در راه از نقاط . این درست آن چیزی است که روی داد. که روحیۀ عالی شان را از دست بدهند
حتی دو جوخه پیش از رسیدن به . تجمع به پاسگاههای پلیس، حدود یک سوم افراد ناپدید شدند

 .هدفها آب شدند

 هفده پاسگاه پلیس را تصرف و خلع سالح کرده بودند قیام گرانصبح،  3151در ساعت 
(. بارمبک، واندزبک، تعدادی از پاسگاههای واقع در وینترهود، اولنهورست و دیگر مناطق را)

پاسگاه مرزی تقویت شده چهل و ششم در اسن اشتراسه به دلیل ناشی گری یک رهبر جوخه در 

در داخل ساختمان و در شرف خلع سالح  هاآتش گشودن از خیابان به هنگامی که دیگر جوخه
بدین ترتیب که اعضای جوخۀ داخل ساختمان تصور کرده بودند که . پلیس بودند، خلع سالح نشد

و همچنین بخاطر اینکه یکی از افراد پلیس  –بدین دلیل . انداز خارج مورد حمله قرار گرفته

نه به همقطاران خود امکان آمادگی ماهرانه نارنجکی را در میان اعضای جوخه افکند و بدین گو
نفر مسلح  151صبح حدود  6در ساعت . این حمله با شکست روبرو شد –برای مقاومت را داد 

از پلیسهای دستگیر شده . سه مسلسل مصادره شده بود. به مسلسل و رولور در نقاط تجمع بودند

ه پاسگاههای پلیس مقدار معلوم شد ک. ها استفاده شده بودبرای آموزش آنها به اعضای جوخه
ها نتوانستند محل شکی نیست که اعضای جوخه. زیادی نارنجک دستی یا مهمات دیگر نداشتند

صبح کشف شد، که پیش  11مثال چهل تفنگ در یک پاسگاه پلیس در ساعت . آنها را کشف کنند

 .از آن کسی از آنها اطالعی نداشت
بسیار پیش ( 1: پاسگاههای پلیس وجود داشت ها در تصرفدو دلیل برای موفقیت بزرگ جوخه

خروجی های  -های رزمنده به دقت محیط پاسگاههای پلیس و ورودی از حمله، فرماندۀ جوخه

بررسی شده بود و حتی جزئی ترین مسائل پیش  سازمان حمله کامالً . آنها را شناسایی کرده بود
پلیس در نتیجۀ ( 1. ا نشان دادندحمله کنندگان شهامت و عزم قاطع خود ر. بینی شده بودند

بود و این حالت  [5]«آمادگی رزمی درجۀ سه»چند روز متوالی در حالت « ناآرامی در شهر»

علت آن نیز این بود که افراد به دنبال چند . در شامگاه بیست و دوم به درجۀ یک کاهش یافته بود
دهان پلیس هامبورگ که این دستور طبیعتاً، فرمان. روز آماده باش، فوق العاده خسته شده بودند

اکتبر پلیس خواب بود و همۀ  11-15درست در . را داده بودند چیزی در مورد قیام نمی دانستند

 .آنها غافلگیر شدند
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هایی را که تقریباً بدون سالح در مقابل هفده پاسگاه پلیس این دو دلیل، موفقیت فوق العادۀ جوخه

 .می دهند مسلح قرار داشتند، توضیح کامالً 

سرهنگ پلیس هارتنشتاین، یکی از فرماندهان مبارزه علیه قیام، به درستی در مورد حمله به 
اگر نقشۀ قیام در آستانۀ عمل برای پلیس فاش شده بود، به جرأت می »:پاسگاههای پلیس نوشت

 «.توان گفت که عمل دشمن پیش از گسترش آن با اقدامات متقابل و مناسب درهم شکسته می شد

به ایستگاههای راه آهن، ( آنهایی که اسلحه نداشتند)، فرماندۀ قیام رفقا را قیامدر آغاز 
ها و دیگر نقاط تجمع کارگران فرستاد تا اعتصاب عمومی را اعالم نمایند و  های کارخانه دروازه

 .موفقیت کامل بود. کارگران را به صحنۀ نبرد بکشانند

های مختلف  ها متوقف شدند و کارگران در صحنه اد، کارخانهتمامی سیستم حمل و نقل از کار افت
 .نبرد جمع شدند

هایی که خلع سالح نشده بودند به زودی نیروهای کمکی به شکل تعدادی زره پوش به پاسگاه

از این به بعد شکست حمالت . غیرممکن شد قیام گرانرسیدند، و بنابراین تصرف آنها برای 
 قیام گراناقیماندۀ پلیس به اشتباهات تاکتیکی نیز مربوط می شد که برای خلع سالح پاسگاههای ب

 (.های مربوطهفقدان هماهنگی بین حمالت جوخه)یا بهتر است بگوییم رهبرانشان مرتکب شدند 
، مسئلۀ حمله به سربازخانۀ واندزبک [ 4]با توجه به این شرایط و ورود نیروهای کمکی پلیس

گروههای کوچکی از کارگران مسلح تشکیل . زانی درگرفتجنگ پارتی. خودبخود منتفی شد

به موضع دفاعی  قیام گرانخالصه، . شدت کلی عملیات به نحو محسوسی کاهش یافت. شدند
 .صبح دستور ساختن باریکاد داده شد 7در حدود ساعت . افتادند

که صبح فهمیدند که  اکتبر آغاز می شود، اما وقتی 15ها نمی دانستند که قیام دقیقاً در گرچه توده

به ما : همه فریاد می زدند. روز نبرد در پیش است، یک باره به اشکال مختلف به نبرد پیوستند

« !باریکادها را برپا کنید»به محض اینکه شعار . اما ذخیرۀ اسلحه بسیار کم بود! اسلحه بدهید

شرکت  امر تنها بخاطراین . طنین افکن شد، بالفاصله در هر نقطۀ شهر باریکادها باال رفتند

 .های کارگر و به ویژه زنان ممکن شدتوده
فرماندۀ قیام در مناطقی که از آنها صحبت کردیم هیچ اطالعی از جریان حوادث در دیگر 

تصور می رفت که کارگران بارمبک و مناطق اطراف آن مجبور به عقب نشینی . مناطق نداشت

نمی توانست در نتیجۀ قیام بطور کلی تأثیری داشته  موقتی شده باشند که اهمیت چندانی نداشت و
در دیگر مناطق باید به موفقیتهای بزرگی دست یافته باشند  قیام گرانتصور می رفت که . باشد

و بنابراین بارمبک باید به هر قیمتی شده آنچه را که گرفته بود، حفظ کرده و تا رسیدن قوای 

ای بارمبک هیچ تماسی با رهبری سیاسی یا نظامی رفق. کمکی سرسختانه از خود دفاع می کرد
گزارشاتی به کمیتۀ هامبورگ و فرماندۀ کل نظامی . هامبورگ از آغاز نبرد به بعد نداشتند

قیام گران تنها در نیمۀ دوم روز بود که . فرستاده شده بودند، اما هیچ کدام به مقصد نرسیدند

این را . جریان ندارد بلکه همه چیز هم آرام است فهمیدند در مرکز، یا در آلتونا نه تنها قیامی
 .چیزی نمی دانستند قیام کنندهچگونه می شد توضیح داد؟ کارگران مناطق 

آلتونا  OD. در دنبالۀ بحث نشان می دهیم که چرا مبارزۀ مناطق شمال شرقی منزوی باقی ماند

 قیامیکی از رهبران  رشگزابر طبق . مأموریت خویش را در خلع سالح پلیس انجام نداده بود
 :هامبورگ، دالیل این ناکامی به شرح زیر بودند

آنچنان که بعداً روشن شد، سرفرماندهی قیام در این فرض که آلتونا می توانست چند روزی  -1

 .ای تهیه نشده بودهیچ اسلحه. نفر اسلحه تهیه کند، اشتباه کرده بود 141پیش از قیام برای 
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روشن است که وقتی برای توجه به . در آخرین لحظات تعیین شده بود آلتونا ODفرماندۀ  -1

 .به عالوه وی نقشۀ از پیش تعیین شدۀ عملیات را دور انداخت. موقعیت جدید خویش نداشت

در حالیکه گروهها . به پاسگاههای پلیس حمله شود ODنقشه این بود که با یک یا دو گروه  -5
عضا با شایعاتی مبنی بر اینکه خائنین پلیس را از حمله آگاه داشتند جمع می شدند، بسیاری از ا

بدین گونه از پنج گروهی که باید به پاسگاههای عمدۀ پلیس . کرده بودند از مسئله مطلع شدند

صبح موفق شد به داخل پاسگاه اتنزن راه یافته و شش  6حمله می کرد، تنها یکی در ساعت 
ربع ساعته بین مهاجمین و پلیسهایی که خلع سالح نشده  در آنجا جنگی. پلیس را خلع سالح کند

بودند درگرفت، اما وقتی خبرگیران، نزدیک شدن سه کامیون پلیس را اطالع دادند، مهاجمین با 

اکتبر تالشهای دیگری برای قیام در دیگر  15در صبح . سالحهایی که گرفته بودند پراکنده شدند
اما با رهبری سیاسی و نظامی بسیار بد و بدون  صورت گرفت( سنت گئورگ و غیره)مناطق 

در آنجا پلیس را خلع سالح کردند و  قیام گران: تنها استثناء شیفبک بود. اسلحه، موفقیتی نداشتند

 .به مدت دو روز قدرت را در اختیار داشتند
د بع 3تا ساعت  قیام گراندر آیلزبک بارمبک، همبک و دیگر مناطق مبارزۀ سختی بین پلیس و 

پلیس نیروی زیادی را در بندر جنوبی بارمبک متمرکز کرد و به دو حملۀ . از ظهر ادامه داشت
هر دوی این حمالت دفع شدند و به مهاجمین تلفات سنگینی وارد . سخت علیه باریکادها دست زد

یدان ها، بالکنها و در پشت باریکادها کمین کرده بودند، م که در پشت بامها، پنجره قیام گران. شد

پیش از هر حمله، پلیس باریکادها را با این . تلفاتشان هم بسیار جزئی بود. آتش خوبی داشتند
تصور که نیروی عمدۀ دشمن در پشت آنها قرار دارد شدیداً زیر آتش تفنگ و مسلسل می 

 تنها تعداد اندکی مدافع در آنجا نگه داشته بودند، در حالی که نیروی قیام گراندر واقع . گرفت

 .های مجاور متمرکز شده بود ها و بالکنهای خانه عمده شان در پشت بامها، پشت پنجره
پلیس برای این حمله . سومین حملۀ بزرگ پلیس به باریکادهای آیلزبک نیز با شکست مواجه شد

یک زره پوش را جلو فرستاد تا باریکاد را به مسلسل ببندد و بتوانند بدون تلفات به باریکاد حمله 

ای غافلگیرانه کرد و رانندۀ زره پوش را کشت و بقیۀ افراد حمله قیام گراناما یکی از . دکنن
. در نتیجه پلیس نتوانست پیشروی کند. مجبور شدند از زره پوش پیاده شده و پیاده حمله کنند

ید بدون اطالع پلیس، خود آنرا برای گرفتن مواضع جد قیام گراننتیجتاً، این باریکاد تا وقتی که 

بنابراین آتش عظیمی که پلیس بر این باریکاد فرو . ترک کردند مورد حملۀ مجدد قرار نگرفت
 .هم در پشت آن وجود نداشت قیام گرریخت بیهوده بود، زیرا حتی یک 

در هر جا که موقعیت  ؛خود را به عملیات تدافعی محدود کردند قیام گراندر سراسر قیام، 

های شدید و ناگهانی کردند، به حرکات جانبی دست  د، ضد حملهمساعد بود، به تهاجم دست زدن
 .زدند و بدین وسیله دشمن را خسته و بی روحیه کردند

ای را علیه وسایل نقلیۀ زره با عملیات پرشور و ماهرانه مبارزۀ مصممانه قیام گرانبدین ترتیب 

ش گرفتند و در مقابل در یک فرصت، دو زره پوش طول یک خیابان را پی. دار پلیس پیش بردند
بالفاصله باریکادهای جدیدی در پشت آنها برپا شد و زره پوشها در : باریکادها قرار گرفتند

اتفاقات مشابهی که نشان دهندۀ . محاصره قرار گرفتند و چندین ساعت از عملیات بازماندند

 .بود بسیار زیاد بودند قیام گرانشهامت، عزم و ابتکار 
چرا مبارزه در مناطق : دنبالۀ قیام، یک مسئله باید مورد توجه قرار گیردپیش از پرداختن به 

ها در سراسر شهر برای یک حملۀ هماهنگ  شمال شرقی منزوی باقی ماند؟ چرا نقشۀ بسیج توده

به مرکز، حتی آغاز هم نشد؟ چرا مبارزه در مناطق مختلفی که در بامداد آغاز شده بود متوقف 
ای که پرولتاریای هامبورگ بیش از هر زمان اکتبر یعنی در لحظه 15شد؟ علت آن بود که در 
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خبرهایی از مناطق . از این رهبری برخوردار نبوددیگر به یک رهبری قاطع نیاز داشت، 

مختلف می رسید که دستوراتی مبنی بر توقف نبرد رسیده، که قیام باید متوقف شده و نتیجتاً 

 .تا رسیدن دستورات جدید از رهبری حزب، مخفی کنند اینکه کارگران باید سالحهایشان را
فکر می کردند که از آنجا که بعضی مناطق حمله را آغاز  [3]ایبرخی رفقا در کمیتۀ منطقه

کرده بودند، دیگران نیز باید چنین کنند؛ اما دیگر بسیار دیر شده بود زیرا در نتیجۀ دستوری که 

، مبارزه در همه جا به استثناء بارمبک و مناطق متأسفانه برای توقف قیام صادر شده بود
شب روشن شد که دستور توقف قیام به  11در حدود ساعت . متوقف شده بود همجوار آن قبالً 

برای . که تازه از کنگرۀ شمنیتس بازگشته بود داده شده [6]وسیلۀ اوربانس دبیر کمیتۀ هامبورگ

بیهوده همه جا را گشتند اما نتوانستند وی را  پیدا کردن اوربانس و روشن شدن دالیل توقف قیام
 .بیابند

اوربانس آنچنان که بعداً مشخص شد، دستور توقف قیام را بر اساس نتایج کنفرانس شمنیتس داده 

این کنفرانس باید مبادرت به یک اعتصاب عمومی را که در برنامۀ کمیتۀ مرکزی قرار بود . بود
تبدیل می شد، تعیین می کرد و قیام هامبورگ نقش به قیام مسلحانه با هدف تصرف قدرت 

اما کنفرانس بسیار بد سازمان داده شده بود و . عمومی بازی می کرد قیامعالمت را برای این 
به وسیلۀ ( هر چند اکثریت اندکی)وقتی که مسئلۀ اعتصاب عمومی به رأی گذاشته شد، اکثریت 

از آنجا که کنفرانس اعالم اعتصاب عمومی را بدین گونه . سوسیال دمکراتها علیه آن رأی داد

 .رد کرده بود، رهبری حزب تصمیم گرفت فعال از هر قیامی خودداری کند
اینکه چرا مصوبات آن همراه با تصمیمات . اکتبر برگزار شده بود 11کنفرانس شمنیتس در 

، قابل فهم اکتبر به هامبورگ اطالع داده نشد 11کمیتۀ مرکزی که ناشی از آن بود در طول 

 .نیست
اکتبر به سرفرماندهی قیام بارمبک که در  15بعد از ظهر  3دستور جدید تنها در ساعت 

 .محاصرۀ پلیس بود رسید

ای پرولتاریای هامبورگ به ابتکار خویش یک سری تظاهرات ه  هعلیرغم لغو دستور حزب، تود
دند و منتظر رهنمودهایی ماندند که ها را در خیابانها ترتیب دادند، کار را متوقف کر و راهپیمایی

جمعیت انبوهی از کارگران در جلوی ساختمان اتحادیۀ . به آنها بگوید چگونه دست به عمل بزنند

کارگری جمع شدند، زنجیر پلیس را که رفرمیستها آنرا درخواست کرده بودند پاره کردند، به 
تی که هنوز فرار نکرده بودند داخل ساختمان راه یافته و شروع به کتک زدن رهبران رفرمیس

 .تا وقتی که رگبار گلوله بر این جمعیت باریدن نگرفت پراکنده نشدند. نمودند

پلیس . طول کشید( ساعت پنج بعد از ظهر)در بندر جنوبی بارمبک، نبرد تا فرا رسیدن تاریکی 
به تدریج به  را قیام گرانتلفات زیادی را متحمل شد اما بخاطر نیروهای کمکی زیاد موفق شد 

بعد از ظهر سرهنگ دنر فرماندۀ نیروهای پلیس تصمیم  6151در ساعت . شمال و به عقب براند

 .گرفت نبرد را متوقف کند و برای آن روز دستور آتش بس داد
بارمبک که مواضع خوبی را با پوشش فراوان حفظ کرده  قیام گران. اکتبر آرام بود 15-14شب 

. خود را نشان می دادند بر آنها آتش گشوده و آنها را پراکنده می کردند بودند هر زمان که پلیسها

در دیگر مناطق گسترش  قیامگرچه اکنون فهمیده بودند که . خبرگیرها همه جا در خیابان بودند
اهالی . تصمیم به ادامۀ مبارزه گرفتند قیام گرانندارد و دستور به وسیلۀ حزب لغو شده، اما 

آنها را در ساختن باریکادها کمک می کردند، نان : کی را به آنها می دادندبارمبک هر گونه کم

 .و سیگار می آوردند، به دشمن اطالعات دروغ می دادند و غیره
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صرف نظر از اطالعاتی که در مورد پایان . زنان نقش به ویژه مهمی در قیام بازی کردند

رواج یافت، مثال اینکه اعتصابی  انقیام گرگرفتن قیام می رسید، شایعات گوناگونی در میان 

یک کشتی )عمومی در آلمان مرکزی درگرفته یا اینکه روسیه در حال کمک فرستادن است 
اکتبر یعنی وقتی که یکی از اعضای اصلی کمیتۀ  15-14تنها در طول شب (. اسلحه و غیره

های رفتن به خانه شروع به قیام گرانهامبورگ با دستور توقف نبرد به بارمبک وارد شده بود، 

و دو قایق اژدرافکن که ( رزمناو هامبورگ)در صبح روز دوم یک رزمناو از کیل . خود کردند
نیروهای ضدانقالب با این . پلیس به همراه داشتند از لوبک به بندر هامبورگ وارد شدند 311

 ن کامالً واقعیت که سازمانهای فاشیست شهر از ذخایر مخفی خود به سالح مجهز شده و اکنو

 .آماده جنگ بودند، بیشتر تقویت شدند
تمامی نیروهای در دسترس، . در سپیده دم، پلیس شروع به پیشروی هماهنگ در بارمبک نمود

شناسایی ها توسط هواپیماهایی که بر فراز . هم پلیس و هم فاشیستها، در عملیات شرکت کردند

انان رزمناو هامبورگ از پیشروی ستون اعزامی ملو. منطقه پرواز می کردند انجام گرفت
تنها معدود . مواضع خود را ترک کرده بودند قبالً  قیام گرانحمله الزم نبود زیرا . امتناع کردند

 .افرادی که در پشت بامها پراکنده بودند به زد و خورد با پلیسها ادامه می دادند
فوق هایش بارمبک به ما« سقوط»صبح سرهنگ دونر گزارشی در مورد  11در ساعت 

پس از اشغال بارمبک، نیروی عمدۀ پلیس برای سرنگونی شوراها در شیفبک به آن . فرستاد

آنجا رهسپار « ناآرامی های»منطقه و همچنین به دیگر مناطق جنوب شرقی برای پایان دادن به 
در . از باریکادها نیاز بود قیام گرانای برای بیرون راندن به مبارزۀ سهمگین چند ساعته. شد

به ستونهای کوچک  قیام گراناکتبر در بارمبک، گروههای منفردی از  16و همچنین در  13

در . ها را می گشتند و یا در تعقیب شرکت کنندگان در قیام بودند، حمله می کردندپلیس که خانه
کشته  6تا  4 قیام گران. طول تمامی عملیات تلفات پلیس شصت کشته و تعداد زیادی مجروح بود

تعداد زیادی کشته و مجروح نیز از مردم عادی وجود (. تعداد زخمی ها مشخص نشد)شتند دا

، زیرا پلیس به کرات بر آنها آتش (اسلحه برنداشتند و نجنگیدند یعنی کسانی که عمالً )داشت 
 .ها و زخمی ها تعدادی بچه هم وجود داشتنددر بین کشته. گشود

هرانه شان از باریکادها، مواضعشان در پشت بامها، بخاطر استفادۀ ما قیام گرانتلفات کم 

 .بالکنها و در استفادۀ عمومی شان از پوشش خوب بود
قیام هامبورگ با حمالت بسیار کمی به وسیلۀ کارگران به پلیس و دیگر نیروهای حکومتی و 

برگدورف، ایستهوئه، کیل و )غارت فروشگاههای مواد غذایی در چندین شهر و دهکدۀ اطراف 

 .همراه بود...( 
 

 نتیجه گیری

 
به وسیلۀ قیام هامبورگ دو روز طول کشید و علیرغم برتری قاطع نیروهای دشمن،  اوالً 

، بلکه توسط دستورات حزب متوقف شد و نیروهای مسلح ضدانقالب درهم شکسته نشد

به  رئیس شهربانی هامبورگ در یک گزارش ویژه. داوطلبانه نبرد را متوقف کردندپرولتاریا 
توفیق  قیام گرانهایش در برلین می پذیرد که علیرغم تالشهایش در شکستن مقاومت  مافوق

درهم شکسته نشدند بلکه خود میدان نبرد را ترک کرده و سالحهای  قیام گراننیافت و اینکه 

از آغاز تا پایان  قیام گرانوی در عین حال بر شجاعت و جسارت . خود را مخفی کرده بودند
های دفاع فعال را بکار او به ناتوانی پلیس برای مقابله با قیامی که جدیدترین شیوه. ی کندتأکید م
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ها نموده و از حمایت مردم گرفته، استفادۀ وسیعی از باریکادها، پشت بامها، بالکنها و پنجره

 .با این قضاوت از طرف یک دشمن موافقیم ما کامالً . برخوردار بوده اعتراف می کند

های تعداد اعضای جوخه. های پرولتاریا بودیک قیام تودهقیام هامبورگ بدون شک  ثانیاً،
ً اندک بود رزمنده نفر، اما تودۀ  511تا  131حدود  –ای که نقشی فعال در نبرد داشتند واقعا

برپایی سریع شبکۀ . است قیام گرانپرولتاریا با برخورد خویش نشان داد که در طرف 

آنها بعداً سمپاتی فعال خود را . های کارگر امکان پذیر شداسطۀ شرکت تودهباریکادها تنها به و
تقریباً هر . ها و کشتی سازیها نشان دادندبه وسیلۀ توقف کار در تقریباً تمامی کارخانجات، اسکله

 .گونه فعالیت طبقۀ کارگر در شهر متوقف شد

. ر مورد حمایت قرار گرفتقیام هامبورگ با عملیات طبقۀ کارگر در دیگر شهرهای همجوا
تصور نمی رفت که این عملیات، عملیات منفردی باشد که هیچ ارتباطی با پرولتاریای دیگر 

تصور حزب کمونیست آن بود که این عملیات باید بمثابۀ عالمتی برای . مناطق آلمان نداشته باشد

که شور انقالبی در ای درگرفت این قیام در لحظه. عمومی در مراکز صنعتی عمده باشد قیام
 .همه جا در اوج خود بود و بحران سیاسی و اقتصادی در حادترین شکل خود قرار داشت

دبیران سیاسی مناطق . بود فوق العاده ضعیفتدارک سیاسی قیام ( و این نکتۀ سوم است)اما 
؛ این شدندمطلع آگاه شدند و برخی از آنها تصادفاً  قیامگوناگون تنها در آخرین دقایق از دستور 

 .امر آنها را از اجرای کار ضروری تدارک سیاسی و مادی بازداشت

طریقی است که یک قیام نباید به آن در رابطه با رهبری، قیام هامبورگ نمونۀ کالسیکی از 

اگر رهبری . به دست می دهد طریق سازمان یابد و برخوردی را که نباید نسبت به قیام داشت

ادار بماند مجاز نبود که هنگامی که قیام درگرفته و به موفقیتهای می خواست به مارکسیسم وف

به ویژه وقتی که خود حزب دستور قیام را داده . قابل توجهی هم دست یافته بود، عقب نشینی کند
( مثل اوربانس)برخی رهبران سازمان هامبورگ . «نباید با قیام بازی کرد»:مارکس نوشت. بود

آغاز شده بود،  غم نتیجۀ کنفرانس شمنیتس، از آنجایی که قیام قبالً علیر. با قیام بازی کردند

سیاست صحیح، بسیج تمامی نیروهای انقالبی پرولتاریای هامبورگ و دیگر مناطق با گسترش 
جنبش در حوزۀ هامبورگ و حمایت از آن به وسیلۀ عمل پرتوان در هر جایی که امکان داشت 

باید در دستور  برپا شوند و تهییج شدید برای ایجاد آنها شعار شوراها بایددر هامبورگ، . بود

اما در هامبورگ، حزب کمونیست، پیشاهنگ پرولتاریا، نه تنها غیرفعال . کار قرار می گرفت
حزب یا دقیق تر گفته باشیم، رهبران آن، در . باقی ماند بلکه از گسترش قیام هم ممانعت کرد

آنها نباید »:گفت 1113د که پلخانف؛ پلخانفی که در عمل به همان نحوی به قیام خیانت کردن

 .«دست به اسلحه می بردند
در هامبورگ، . قیام پیروزمند امکان ناپذیر است، بدون رهبری حزب انقالبی، بدون سازمان

 .رهبری حزب وجود نداشت و قیام نمی توانست به نحو دیگری پایان یابد

رهبری و تدارک بسیار ضعیف، و هر چند که  رابعاً، علیرغم مسائل دیگر، علیرغم فقدان
ً بدون سالح بود، معهذا  موفق  قیام گرانسازمان رزمنده از نظر تعداد بسیار ضعیف و تقریبا

از طریق وقف نمودن نامحدود خود برای انقالب، از طریق شهامت خویش، از طریق  –شدند 

ای موفق به مبارزه –کارگر  های طبقۀعملیات قاطعانه و ماهرانۀ خویش و بخاطر کمک توده
این واقعیت گواهی ست بر . علیه نیروهای از نظر عددی برتر و بسیار مسلح پلیس دست بزنند

های فعال پرولتاریای هامبورگ و به ویژه بارمبک و نشان می دهد که با فرض شهامت هسته

منده می یک رهبری درست سیاسی و نظامی و حتی با وجود سالح بسیار کم، واحدهای رز
تصور این مسئله ساده است که اگر اشتباهات . توانند به پیروزی بر ضدانقالب امیدوار باشد
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 –و این اشتباهات اجتناب ناپذیر بودند  –رهبری که به آنها اشاره کردیم صورت نمی گرفتند 

 .نتیجۀ قیام هامبورگ چه می شد

نی قدرت را تصرف می کرد، با خامساً، غیرقابل تصور است که اگر قیام پیروز می شد، یع
توجه به اینکه هامبورگ سرخ منزوی باقی مانده بود و به وسیلۀ قیامهای مشابهی در مراکز 

قیام در دیگر شهرها یا حداقل . عمدۀ کشور مورد حمایت قرار نمی گرفت، بتواند آنرا حفظ کند

به اعتقاد ما . رگ بوددر شهرهای منطقۀ بالتیک، پیش شرط یک پیروزی انقالبی در خود هامبو
عمومی در تعداد  قیام، هامبورگ می توانست عالمت یک 1115با توجه به وضعیت کشور در 

پرولتاریای هامبورگ، علیرغم خیانت کاری سوسیال . زیادی از مراکز و مناطق باشد

اما برای اینکه این امر اتفاق افتد به یک رهبری . دمکراسی، توانایی حفظ قدرت را داشت
 .چنین رهبری ای وجود نداشت. شویکی در رأس حزب کمونیست آلمان نیاز بودبل

 

 

 :یادداشتها 

 
خرید یک لیتر شیر یا  ۀسهم هفتگی که به یک کارگر بیکار پرداخت می شد به سختی هزین -1

یک کارمند یا یک مستمری بگیر تنها تکافوی  ۀمقرری ماهان. یک پوند نان را تأمین می کرد

وضع کارگرانی که هنوز کار داشتند هم . نامه یا یک بسته کبریت را می کردخرید یک روز
امتیازی که به دست آورده بودند یعنی پرداخت مزد به صورت دو بار در هفته . بهتر از این نبود

کمک چندانی نمی کرد، زیرا سرعت سقوط مارک و باال رفتن قیمت مواد غذایی یکباره 

 .د و آنها را در معرض شدیدترین شکل استثمار قرار می داددستمزدهایشان را غارت می کر
 .برای آن بکار می رفت که حدود شمال شرقی شهر را مشخص کند« هامبورگ بزرگ»نام  -1

درجه سه به معنای آن بود که تمامی نیروهای : آماده باش رزمی داشت ۀپلیس آلمان سه درج -5

 .دنپلیس در آماده باش دائمی قرار دار
هنگ هارتنشتاین در کتاب خود می نویسد که داوطلبان فاشیست جایگزین تمامی نیروهای سر -4

او . اعزام شدند قیام گرانپلیس بندر هامبورگ شدند، و بدین گونه نیروهای آزاد شده به مقابله با 

فاشیست برای انجام وظایف پلیس بکار  811اکتبر حدود  14اضافه می کند در جریان روز 
 .گرفته شدند

 .هم وجود داشت« ساحلی» ۀشهر، کمیت ۀدر هامبورگ عالوه بر کمیت -3

 .اوربانس در این زمان از حزب کمونیست اخراج شده بود -6
 

 

 قیام کانتون

 
 مالحظات کلی

 

در اهمیت تاریخی جهانی قیام کانتون هیچ تردیدی نیست، و آنچنان شناخته شده است که به اثبات 
 :این قیام چنین می گوید دربارۀانی انترناسیونال کمونیستی کنگرۀ ششم جه. نیاز ندارد
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پرولتاریای چین در دورۀ پیش از انقالب بود، و  انعقب دارقهرمانانۀ  پیکارکانتون یک  قیام»

مرتکب شدند، مشخص کنندۀ آغاز  قیامبا وجود اشتباهات بزرگی که رهبران آن در جریان 

 [1]«.مرحلۀ جدید انقالب شوروی است
 [1]«.رگران، قیام کانتون را بمثابۀ نمونۀ قهرمانی عظیم کارگران چین تصویر می کنندکا»

پیش از آن، یعنی در جریان قیامهای شانگهای و بطور کلی در جریان کلی مبارزۀ انقالبی پیش 

پیشاهنگ آن، حزب . کانتون، پرولتاریای چین با بورژوازی ملی رادیکال متحد شده بود قیاماز 
که در آن زمان بیان  –در طول این دوره، اتحادی را با کومین تانگ تشکیل داده بود  کمونیست،

اما در قیام . پرولتاریا، بورژوازی، دهقانان و زحمتکشان شهری: سیاسی بلوک چهار نیرو بود

ا مستقل عرضه کردکانتون، پرولتاریای چین  ، که برای اولین بار خود را بمثابۀ یک طبقۀ اساسا
فئودال و علیه امپریالیسم خارجی مبارزه می  جنگ ساالر یا هایدستهدار و ژوازی، علیه بور

می  برای قدرت شورویکرد؛ برای دیکتاتوری انقالبی دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان یعنی 

پرولتاریای کانتون، تحت رهبری حزب کمونیست چین، در تصرف قدرت، در شهری با . رزمید
با . ون نفر و در حفظ این قدرت به مدت پنجاه و هشت ساعت موفق شدجمعیتی بیش از یک میلی

از خویشتن به عنوان یک طبقه  چنین کاری پرولتاریای چین به تمامی جهان نشان داد که کامالً 
ای مستقل بدل شده که قادر است به آگاهی یافته، خود را از نظر سیاسی سازمان داده و به طبقه

باالخره، پرولتاریای چین نشان . و هدایت کنندۀ انقالب چین عمل کند عنوان نیروی رهبری کننده

 .داد که جریان بعدی انقالب کبیر چین تحت هژمونی پرولتاریا صورت خواهد گرفت
رویدادهای انقالبی که به دنبال قیام کانتون در چین صورت گرفتند، درستی این بیان را تأیید می 

ً به بورژوازی چین، حتی پیش از . کنند انقالب، دیگر یک نیروی انقالبی نبود، و مشخصا

و  های جنگ ساالر و فئودالدار و دستهبورژوازی در کنار . اردوگاه ضدانقالب پیوسته بود
ای وحشیانه علیه پرولتاریا و متحدینش، دهقانان و زحمتکشان امپریالیسم خارجی، به مبارزه

یورش توسط نیروهای ارتجاعی علیه انقالب پس از قیام کانتون، این . شهری مبادرت ورزید

تنها نیرویی که قادر است مبارزۀ انقالبی طبقات زحمتکش چین را رهبری کند . افزایش یافت
 .پرولتاریاست

که زمینۀ ( و به ویژه در ایالت کوانگ تونگ)قصد ما در اینجا اینست که وضعیت را در چین 

. به تجزیه و تحلیل دالیل شکست آن بپردازیم این مبارزه را تشکیل می دهد، توصیف نموده و
های مثبت آن، همچون جنبه. تنها پرولتاریای چین نیست که از درسهای قیام چین سود می برد

اشتباهات، باید به وسیلۀ پرولتاریای جهانی مورد ارزیابی قرار گیرند؛ زیرا تجربۀ کانتون یکی 

 .لمللی در سالهای اخیر استاز گران بهاترین درسهای مبارزۀ انقالبی بین ا
 

 وضعیت چین
 

، به ویژه در مرکز و جنوب، با خصوصیات زیر [5]وضعیت عمومی چین 1117در پائیز 

 :مشخص می شد

بورژوازی ملی روز به روز بیشتر از انقالب دمکراتیک ملی روی گردان شده و به ( الف
نیروهای ضدانقالب در  تمامی. اردوگاه ضدانقالب میلیتاریست و امپریالیست می پیوست

انحالل : ای سخت علیه جناح انقالبی پرولتاریا و علیه تودۀ دهقانان درگیر بودندمبارزه

های کارگری، سرکوب وحشیانۀ جنبشهای انقالبی، نابودی  سازمانهای دهقانی و اتحادیه
 .کادرهای انقالبی طبقۀ کارگر و غیره
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خرابی مداوم امور مالی، : آشکار می شدبحران عمیقی در هر زمینۀ زندگی اقتصادی ( ب

 .تجارت، صنعت و حمل و نقل؛ بحران به ابعاد فاجعه آمیزی نزدیک می شد

نیروهای ضدانقالب نشان می دادند که توانایی ایجاد ثبات یا رسیدن به وحدت در اردوگاه ( ج
تی از جنگ های سیاسی متخاصم و متعدد، در حال خویش را ندارند، تقسیم چین بین گروهبندی

 [4].ای رسیده بودبین آنها، به سطح بی سابقه

یک جنبش انقالبی قدرتمند در حال رشد بود که خود را در عملیات اعتصابی در مراکز ( د
نشان می داد؛ در جنبش انقالبی رو به رشد دهقانان ( شانگهای، کانتون، هانکو و غیره)صنعتی 

انگ تونگ شکل یک جنگ داخلی واقعی را در که در ایاالت هونان، هوپه، کیانگ سی و کو

مناطق روستایی علیه زمینداران بزرگ و کوالکها به خود گرفت؛ در قیام ارتشهای یه تینگ و 
در نانچانگ؛ در استقرار قدرت شوروی در هایفنگ و لوفنگ [ 1117]ژوئیه  51لونگ در  هو

 .و غیره

فعالیت از طرف حزب کمونیست مشخص در عین حال دورۀ پیش از قیام کانتون، با سطح نازل 
ها یا رهبری  حزب بطور کلی نشان داد که توانایی سازماندهی جنبش انقالبی توده. می شد

کومین تانگ « چپ»خود را از توهمات مربوط به جناح  حزب هنوز کامالً . سیاسی آن را ندارد
مشی روستایی و نظامی آزاد نکرده بود و در ارتکاب اشتباهات جدی اپورتونیستی به ویژه در 

ای که علیه حزب ترور وحشیانه ،عالوه بر این، فعالیت نیروهای ضدانقالب. مقصر بود

های عمدۀ بین جبهه( مکانی و زمانی)فقدان هر گونه تماس نزدیک  ،کمونیست بکار گرفتند
مامی ، ت[3]مبارزۀ طبقۀ کارگر، قیامهای دهقانی و تمردهای فراوان در بین سربازان: انقالب

 .این عوامل نمی توانست بر توسعۀ انقالب تأثیری منفی نداشته باشد

وضعیت مشخص کشور را  1117کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین در نشست عمومی اکتبر 
درهم  –شانگهای )نظر حزب آن بود که، علیرغم شکستهای متعدد . مورد بررسی قرار داد

شکست  – شانتوو غیره؛  ،لع سالح کارگرانخ –هان وشکستن جنبش کارگران در آوریل؛ و و

و شعار قیام هنوز  انقالبی باقی مانده، وضعیت در چین (و غیره ،لونگ ارتش یه تینگ و هو
 .مناسب است

 

 وضعیت در کوانگ تونگ

 

عوامل ضروری مشخص کنندۀ وضعیت در کانتون و ایالت کوانگ تونگ بالفاصله پیش از قیام 

 :به شرح زیر بودند
وی، رهبر  - که محرک وی ژنرال وانگ چینگ – کوی -چانگ فا نوامبر، ژنرال  17ر د( الف

به  –کومین تانگ بود و بر بخشی از بورژوازی کوانگ تونگ تکیه داشت « چپ»جناح 

ایدئولوگ بورژوازی کمپرادور را که در یک  شن -لی چی کودتایی در کانتون دست زد و 
 .قدرت را به دست گرفته بود، بیرون راند 1117آوریل  13کودتای ضدانقالبی در 

ها  وی، هر چند که می خواستند با دروغ و فریب حمایت توده - و وانگ چینگ کوی -چانگ فا 

را جلب کنند، اما در واقع به جنگی بی رحمانه علیه کارگران انقالبی، علیه جنبش دهقانی و 
در این رابطه، . شده بود دست زدندباالتر از همه علیه حزب کمونیست که اجباراً زیرزمینی 

حکومت وانگ . نداشتند مرتجع کامالً  شن -لی چی کومین تانگ تفاوتی با « چپ»اعضای جناح 

هنگ کنگ اعتصابیون ، به محض استقرار، تمامی دستاوردهای کوی -چانگ فا وی و  - چینگ
ن آنها شده بودند بیرون های کارگری که کارفرمایان مجبور به داد آنها را از خانه)را لغو کرد 
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او به دستگیری ...(. اعتصابیون را از کانتون بیرون کرد و  ،رستورانهای مردمی را بست ،راند

های کارگری انقالبی را منحل و ساختمانهای آنها را تصرف  وسیع کارگران پرداخت، اتحادیه

تی از سازمانهای کرد، پوسترهایی مبنی بر نابودی کمونیستها به در و دیوار چسباند، و ح
 ؛بورژوایی که تحریم کاالهای انگلیسی و ژاپنی را خواستار بودند حمایت کرد

نوامبر، جنگ در ایالت کوانگ تونگ بین دو گروهبندی  17بالفاصله بعد از کودتای ( ب

از . درگرفت – لین -لی فو متحد ژنرال  شن -لی چی و گروه  کوی -چانگ فا گروه  –نظامی 
به هر تالشی برای اجتناب از درگیری قطعی دست زد، جنگ شکل  شن -ی لی چآنجا که 

نیروهایش را در جهات گوناگون رهبری کرد،  شن -لی چی . نبردهای وسیع را به خود نگرفت

بدون »معهذا، تغییر حکومت و این جنگ . آنها را تعقیب می کردند کوی -چانگ فا و نیروهای 
ضعیف نمود؛ پراکندگی شان را تشدید کرد، رهبران سیاسی طبقات حاکم را شدیداً ت« خونریزی

کومین تانگ و خود کومین تانگ را بی اعتبار کرد و از هم پاشیدگی اقتصادی ایالت و شهر 

 ؛کانتون را تشدید نمود
به دنبال آنها، کانتون به  کوی -چانگ فا و نیروهای  شن -لی چی پس از عزیمت نیروهای ( ج

نیروهای حکومتی مرتباً به جبهه اعزام می شدند، با این . خالی شدومتی تدریج از نیروهای حک
 -لی چی هدف که نیروی بزرگی در آنجا برای وارد آوردن ضربۀ نهایی به نیروی عقب نشستۀ 

 .متمرکز گردد شن

هنگ : در کانتون حضور داشتند کوی -چانگ فا در لحظۀ قیام، واحدهای زیر از ارتش 
را انجام می داد و  نگهبانیده، یک هنگ توپخانه، یک هنگ که وظایف آموزشی، یک هنگ پیا

های تبلیغ  این نیروها نیروی نظامی جدی نبودند، زیرا با برنامه. تعداد اندکی واحدهای کوچکتر

 111بیش از  مثالً . و ترویج حزب کمونیست تا حد وسیعی از ارتش روی گردان شده بودند
در  [6].کمونیستهای جوان در هنگ آموزشی وجود داشت سلول قوی مخفی از کمونیستها و

دیگر واحدها، سلولها از نظر عددی ضعیف بودند، اما علیرغم این، شور انقالبی تعداد بسیار 

 .زیادی از سربازان را تحت تأثیر قرار داده بود
ً توسط حزب کمونیست انقالبی  ،در کانتون کوی -چانگ فا صرف نظر از نیروهای  که وسیعا

حزب برای روی گردان کردن . در جزیرۀ هونام وجود داشت لین -لی فو شده بودند، دو هنگ 

آنها از ارتش یا تسخیر سیاسی آنها هیچ کاری انجام نداده بود، بنابراین آنها نیروی قابل اعتمادی 
 .ارتجاعی بودند هیدر دست فرماند

لی ز ارتجاعی در ارتشهای سربا 31111در اطراف کانتون، در ایالت کوانگ تونگ، حدود 

سربازان این هنگها از شعارهای کومین تانگ پیروی . وجود داشت کوی -چانگ فا و  شن -چی 
هایی هم از  شعارهای حزب کمونیست برای اکثر آنها ناشناخته بود، و حتی اگر ایده. می کردند

این سربازان در اختیار  .آنها داشتند، هیچ تمایزی بین آنها و شعارهای کومین تانگ نمی گذاشتند

حزب بخاطر . را اجرا می کردند آنارتجاعی بودند و بدون چون و چرا دستورات  هیفرماند
 ؛فقدان نیرو و منابع هیچ کاری در میان آنها نکرده بود

شور انقالبی در میان طبقات تحت ستم، بخاطر بدتر شدن دائمی وضعیت اقتصادی و ترور ( د

های طبقۀ کارگر کانتون  گروهبندی توده. نوز در حال گسترش بودژنرالهای کومین تانگ، ه
حول فدراسیون سرخ غیرقانونی اتحادیۀ کارگری و بر گرد سازمان کمونیستی شهر با گامهای 

جلسات مخفیانۀ نمایندگان اتحادیۀ کارگری و کنفرانسهای مخفیانۀ . سریع به پیش می رفت

در سپتامبر وضعیت  قبالً . قۀ روزافزون تشکیل می شدنمایندگان حزب کمونیست مرتباً و با عال
نزدیک شدند، کمیتۀ ایالتی کوانگ  شانتولونگ به  آنچنان بود که وقتی ارتش یه تینگ و هو
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درست است که شکست نیروهای . تونگ تصمیم به تدارک بالفاصلۀ قیام در کانتون گرفت

فعالیت انقالبی در کانتون گذاشت، اما  در وهلۀ اول تأثیر زیادی بر شانتونانچانگ در خارج از 

شور و شوق طبقۀ کارگر با این شکست فرو ننشست و حزب کمونیست علیرغم این شکست و 
در . ها برای نبرد قطعی ادامه داد ای که به دنبال آن آمد، به آماده کردن فعال توده ترور وحشیانه

 .اتخاذ کرد را فقیت قیامتکنیکی و تشکیالتی برای تضمین مو تدابیرعین حال، تمام 

اکتبر، در ارتباط با اعتصاب ملوانان، جنبش شکل یک شورش اصیل خودبخودی را  14در 
چندین هزار تظاهرکننده . ای در سراسر شهر برپا شددر این روز، تظاهرات عظیم توده. گرفت

سها را بیرون توسط واحدهای سرخ اشغال شده بودند سرازیر شدند، پلی به ساختمانهایی که قبالً 

بخشی از  و پس از این واقعه، ترور دو برابر شد. انداختند و چندین عامل دولتی را کشتند
اعضای کمیتۀ ایالتی کوانگ تونگ تصور کردند موقعیت برای اقدام بالفاصله به قیام آماده شده 

یج اما، اکثریت تصمیم گرفت که بیشتر صبر کند؛ آنها اعضای حزب را به ادامۀ بس. است

 .ها، تأکید بر ارتباط بین خواستهای اقتصادی و سیاسی، و تبلیغ به نفع قیام دعوت کردند توده
نوامبر تظاهرات عظیمی به راه انداخت که به وسیلۀ پلیس  7جناح انقالبی پرولتاریای کانتون در 

طول باید توجه کرد که برخی اعضای کمیتۀ ایالتی کوانگ تونگ یکبار دیگر در . پراکنده شد
کمیته  رهبری کنندۀاما موازنۀ نیروها، به اعتقاد دیگر رفقای . این روز دعوت به قیام کردند

 .هنوز به حد کافی مساعد نبود و قیام به تعویق افتاد

یکبار دیگر . در طول اولین روزهای دسامبر، جنبش انقالبی در کانتون به رشد خویش ادامه داد
ندگان اتوبوس و تعدادی از کارگران کارخانجات و ادارۀ ملوانان دست به اعتصاب زدند؛ ران

چانگ فا طغیان بسیار نیرومند مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا پس از کودتای . پست نیز به آنها پیوستند

خود را در تظاهرات جدید، در جریان وسیع انتشارات مخفی کمونیستی، در آزاد کردن  کوی -
 ؛ه نشان دادو غیر ،مردمکمونیستهای زندانی توسط 

اما عالوه بر واحدهای سرخ، تعداد زیادی اتحادیۀ کارگری در کانتون وجود داشت که اداره ( ه

ها، که دهها هزار کارگر را  این اتحادیه. کومین تانگ قرار داشت مرتجعشان در دست حامیان 
قدامات این اتحادیه از ا. دربر می گرفتند، حول اتحادیۀ ارتجاعی مهندسی گرد آمده بودند

ضدانقالبی حکومت در سراسر دورۀ ارتجاع پشتیبانی کرده بود و کمک فعالی به نیروهای 

این شرایط ، یعنی حضور این تعداد زیاد از اعضای . حکومتی برای سرکوب قیام داده بود
، مشکل اصلی (های سرخ بیشتر بود که تعدادشان از حامیان فعال اتحادیه)های ارتجاعی  اتحادیه

. ا تشکیل می داد؛ تدارک آن را تا حد زیادی فلج کرد و تأثیری منفی بر نتیجۀ آن داشتقیام ر

 .ها بسیار جزئی بود نفوذ حزب کمونیست در این اتحادیه
کومین « چپ»خرده بورژوازی بطور کلی هنوز خود را از توهمات خویش نسبت به جناح 

چانگ ت فالکت بار خویش از سوی تانگ آزاد نکرده بود و هنوز انتظار بهبودی را در وضعی

 ؛داشت کوی -فا 
در ایالت کوانگ تونگ، جنبش انقالبی دهقانان خود را با استقرار قدرت شوروی و به عمل ( و

 131در )درآوردن شعارهای انقالب ارضی در شش منطقۀ اطراف هایفنگ و لوفنگ 

گران، سربازان و دهقانان در هایفنگ کنگرۀ نمایندگان کار. نشان داد( کیلومتری شرق کانتون
نفر از مردم گشایش یافت، یک  11111نماینده و بیش از  511نوامبر با حضور  7که در 

در اوایل دسامبر قدرت . کوانگ تونگ برقرار کرد قیام کنندۀحکومت شوروی در تمامی مناطق 

ی از حکومت توسط یک. منطقۀ شوروی به قلمرویی با بیش از نیم میلیون جمعیت بسط یافت
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در جزیرۀ هاینان نیز یک جنبش . اعضای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست رهبری می شد

 .نیرومند دهقانی وجود داشت

. متأسفانه در لحظۀ قیام کانتون، جنبش انقالبی در مناطق نزدیک شهر فوق العاده ضعیف بود
. دهد الزم را در مناطق روستایی اطراف کانتون انجام تبلیغاتیحزب نمی توانست کار 

 .اشتباهات قدیمی حزب در زمینۀ ارضی اکنون خود را قویاً نشان می دادند

 

 تدارک فوری قیام

 

نوامبر خود تصمیم گرفت خود را  16کمیتۀ ایالتی کوانگ تونگ حزب کمونیست در نشست 
ً بر این بود که تمامی شرایط برای . قاطعانه به سمت تدارک فوری قیام جهت دهد اعتقاد عمیقا

زی وجود دارد، و تصور می رفت که موفقیت با توجه به تدارک خوب تکنیکی و سیاسی پیرو

 .قطعی باشد
ها جهت قیام کار  نوامبر و آغاز قیام، سازمان کمونیستی وسیعاً برای بسیج توده 51در دورۀ بین 

های نظامی طرح کرد  سازمان همچنین بر روی یک برنامۀ عمومی سیاسی کار کرد، نقشه. کرد
 .بر روی سازمان آیندۀ کانتون شوروی فکر کردو 

و  کوی -چانگ فا مرگ بر »:ها با شعارهای زیر انجام داد را در میان توده تبلیغاتشحزب 

آزادی دمکراتیک کامل مطبوعات، »، «!مرگ بر کومین تانگ»، «!وی - وانگ چینگ
، «کوی -نگ فا چانابودی محرکین »، «ها و حق اعتصاب سخنرانیها، اجتماعات، اتحادیه

برقراری مجدد »، «آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی»، «اسلحه برای کارگران و دهقانان»

دستمزد بیشتر و »، «پرداخت حق بیکاری کامل»، «کمک دولتی به اعتصابیون هنگ کنگ
بهبود شرایط مادی و »، «سلب مالکیت بورژوازی بزرگ»، «کنترل تولید توسط کارگران

تصفیۀ تمامی افرادی که در ترور »، «های انقالبی سربازان ایجاد کمیته»، «نحقوقی دهقانا

مرگ »، «تمامی زمینها در دست دهقانان، برنج برای کارگران»، «کومین تانگ شرکت داشتند
 .«تمامی قدرت به دست شوراها»، «!بر جنگهای میلیتاریستی

نوامبر حزب یک کمیتۀ  16از جهت تدارک قیام، پس اتخاذ شده تشکیالتی  تدابیر در خصوص

گیرد و همچنین یک فرماندهی گارد بانقالبی نظامی به وجود آورد که رهبری کلی را در اختیار 
حزب جزء به جزء بر روی نقشۀ . گیردبسرخ که رهبری تکنیکی را برای خود قیام در دست 

سلول  1111حدود )بسیج نظامی کمونیستها و سازمان گارد سرخ را تدارک دید . کار کرد قیام

گفتیم در هنگ  همچنان که قبالً  هاعدد از آن 111حزبی به انضمام جوانان در کانتون بودند؛ 
ای از کارگران فعال انقالبی برای اجرای  گروههای ویژه تشکیل دادن (.آموزشی بودند

رانندگان و  دادن و آموزش کردن گروهبندی ؛(تصفیۀ رهبران ضدانقالبی) مأموریتهای ویژه

 .را برعهده گرفت و غیره ،افزودن بر تعداد قیام کنندگان در واحدهای دشمن ؛نفرات کامیونها
به عنوان رهبر بخش ( یه تینگ)کمیتۀ انقالبی کانتون از پنج رفیق تشکیل شده بود، یکی از آنها 

رفیق یه تینگ تنها شش ساعت پیش از شروع عملیات . گمارده شده بود( ستاد کل)نظامی قیام 

این مسئله همچنان که بعداً خواهیم . ارد کانتون شد، و بنابراین در تدارک آن شرکت نداشتو
 .دید، تأثیر بسیار نامساعدی بر جریان رویدادها داشت

ده نفر از آنها در یک . که در آستانۀ قیام انتخاب شده بود، شانزده عضو داشت( Soviet)شورا 

چین انتخاب شده بودند، سه نفر نمایندۀ پادگان های کارگری  نشست فدراسیون سرخ اتحادیه
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تنها یکی از )کانتون بودند و سه نفر بقیه از سازمانهای دهقانی کوانگ تونگ انتخاب شده بودند 

 (.در کانتون بود قیاماین سه رفیق آخری برای آغاز 

ً به واحدهای پادگان کانتون محدود شده بود زیرا منابع و ا فراد الزم کار حزب در ارتش عمدتا
همین مسئله . وجود نداشتند، و هیچ کاری در بین نیروهای خارج از پادگان صورت نگرفته بود

یک مدرسۀ مخفی حزب برای رزمندگان . را در رابطه با کار در میان دهقانان می توان گفت

 رفقایی که در آن مدرسه حضور می یافتند به عنوان رابط. روستایی در کانتون ایجاد شده بود
بین کانتون و سازمانهای دهقانی کار می کردند، کتابها و جزوات را در میان دهقانان توزیع می 

 .اما با توجه به تعداد محدود این رزمندگان، نتیجۀ جدی از کار آنها حاصل نمی شد... کردند و 

 :موازنۀ نیروهای مسلح در کانتون در آستانۀ قیام به شرح زیر بود
 

 نیروهای ارتجاع

 
 نفر 5111 در جزیرۀ هونام لین -لی فو هنگ  1

 نفر 311 های شمالی کانتون با سی توپ هحومهنگ توپخانه در  1
 نفر 611 هنگ پیاده، نزدیک واحد قبلی 1

 نفر 511 شوی - گردان نگهبان اسلحه خانه در نزدیک ایستگاه سان 1

 نفر 131 گردان پیاده، مستقر در همان نقطه 1
 نفر 1111 وامپوا در جزیرۀ وامپوا کادتهای آکادمی

 نفر 811 کوان - هنگ جدیداً ایجاد شده از لشکر دوم در هسی 1

 نفر 1111 هنگ جدیداً تشکیل شده از لشکر سوم پلیس شهری 1
 (تعداد نامشخص) شن -لی چی گردانهای محافظ خانۀ 

 

 -چانگ فا ارم و ستادهای عالوه بر این، مراکز فرماندهی لشکر دوم، لشکر دوازدهم و سپاه چه
هر یک از این مراکز فرماندهی توسط تعدادی گروهان . نیز همگی در کانتون مستقر بودند کوی

ارقام دقیق را )که از پنجاه تا صد نفر تشکیل شده بودند محافظت می شدند  Mauserموزر 

 کامالً  ی کردند وی دریافت محقوقهای خوب ،؛ اینها از بین سربازان دستچین شده بودند(نداریم
 .ای بودند حرفه

ً توسط حزب  لین -لی فو دو هنگ  یتمامی این واحدها، به استثنا و گروهانهای موزر وسیعا

. ارتجاعی نبودند هیبدین دلیل، آنها نیروی جدی در دست فرماند. کمونیست انقالبی شده بودند
. انقالبی قرار نگرفته بودند و گروهانهای موزر، تحت تأثیر تبلیغات لین -لی فو اما دو هنگ 

 .تنها می توانستند این نیروها را به زور اسلحه از میدان خارج کنند قیام گران

 

 قیام گرنیروهای 

 

 نفر 1111 هی - هنگ آموزشی در پادگان چا
 نفر 31 یک اسکادران از ژاندارمری شهر

 نفر 31 یک گروه از محافظین اسلحه خانه

 نفر 111 واگروه از کادتهای وامپ 1
 نفر 1111 گارد سرخ کانتون
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روی حمایت دهقانانی که به مجرد درگرفتن قیام باید یک گروه مسلح  قیام گرانعالوه بر این، 

نفر از آنها  311در واقع تنها حدود )نفری را به کانتون می فرستادند، حساب می کردند  1311
 (.وارد شدند

قرار داشت و بعضی از افسران  مرتجعهی یک افسر در لحظۀ قیام، هنگ آموزشی تحت فرماند

سلول کمونیستی قدرتمندش و حتی به انضمام  111هم با وی بودند؛ اما هنگ بطور کلی با 
. برخی از افسران، مصممانه در جهت قیام بود و تنها در انتظار دستورات حزب به سر می برد

اما اگر این . ای انقالب مساعد نبودهمچنان که دیدیم، موازنۀ قدرت سازمان یافتۀ نظامی بر

واقعیت را در نظر بگیریم که نیروهای بورژوازی را از هر جهت شور انقالبی فرا گرفته بود، 
ارتجاعی غیرقابل اعتماد بودند، می توان  هیو اینکه از نظر سیاسی فوق العاده برای فرماند

با توجه به سازماندهی درست . ندنتیجه گرفت که قدرتهای نظامی دو طرف در کانتون برابر بود

تغییر کند و این چیزی بود که  قیام گرانتوانست به نفع  ، این موازنه حتی می(در آغاز قیام)
 .اتفاق افتاد

 :تشکیالت و تسلیحات گارد سرخ به شرح زیر بود
یم ، کانتون به ده ناحیه تقس(1117اوت )پس از آنکه کمیتۀ ایالتی برای تدارک قیام اقدام کرد 

این کمیسیونهای نظامی . شده بود که یک کمیسیون نظامی در رأس هر یک از آنها قرار داشت

وظیفۀ سازماندهی کار در بین نیروهای ارتشی مستقر در کانتون و غلبۀ سیاسی بر آنها را به 
های گارد سرخ و آموزش نظامی  وظایف دیگر آنها عبارت بود از تشکیل دسته. عهده داشتند

 کوی -چانگ فا ای اطالعاتی در درون واحدهای  ع آوری اسلحه و مهمات، ایجاد شبکهآنها، جم

 .و مراکز فرماندهی و نهادهای حکومتی، و خالصه، تدارک تکنیکی قیام بطور کلی
ای تحت رهبری کمیسیون نظامی کمیتۀ ایالتی کوانگ تونگ کار می  کمیسیونهای نظامی ناحیه

از سه رفیق تشکیل می  ای معموالً  کمیسیونهای ناحیه. شده بودکردند، که از پنج رفیق تشکیل 

 .وجود داشت« نمایندۀ کمیسیون»شدند، و استثنائاً در برخی موارد تنها یک 
سرخ  هایبه خاطر نیاز به مخفی کاری مطلق، گارد. کمیسیونهای نظامی مخفیانه کار می کردند

مخفی جدا  ه، شکل گروههای ده نفرۀ کامالً ایجاد شده در نواحی گوناگون در طول این دورۀ اولی

این گروههای ده نفره از کمیسیون نظامی . از هم و بدون واحدهای بزرگتر را به خود گرفتند
های  از رفیقی که برای سازماندهی دسته ،دقیق تر گفته باشیم اگر یا)منطقه دستور می گرفتند 

این گروههای ده نفره افزایش یافت و لحظۀ  نتیجتاً، وقتی که تعداد(. گارد سرخ گمارده شده بود

قطعی در حال نزدیک شدن بود، مسئلۀ ترکیب این گروهها در واحدهای بزرگتر مطرح شد تا 
یعنی حدود دو )درست پیش از قیام . این گروهها بتوانند در جریان قیام بهتر بکار گرفته شوند

ای  رخ از کمیسیونهای نظامی ناحیههای گارد س وظیفۀ تشکیل و رهبری دسته( هفته پیش از آن

های کارگری تحت نفوذ حزب انتخاب شده  گرفته شد و به رهبران نظامی که از طرف اتحادیه
 .بودند، واگذار گردید

کارگر سازمان یافته در گارد سرخ کانتون وجود داشتند که از این  1111در آغاز قیام، حدود 

 .نفر اعتصابیون هنگ کنگ بودند 511عده 
ً هیچ اسلحه. عیت اسلحه بسیار بد بودوض  11در کل کانتون، تنها . ای نداشتگارد سرخ تقریبا

به عالوه، افراد . نارنجک وجود داشت و حتی یک تفنگ هم موجود نبود 111موزر و حدود 

هایشان را  بسیاری از گاردهای سرخ طریقۀ کاربرد اسلحه. آموزش نظامی کافی هم ندیده بودند
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م نظامی یا تاکتیکهای جنگ خیابانی واغلب فرماندهان گروه ابتدایی ترین اصول عل. نمی دانستند

 .را نمی دانستند

در چین نظام وظیفۀ . آموزش نظامی اندک گارد سرخ به شرایط خاص چین مربوط می شد
مردم چین نفرت عمیقی . اجباری وجود نداشت و تمامی ارتشهای چین، ارتشهای مزدور بودند

دهقانان )داشتند و تنها کسانی که هیچ راه دیگری برای زنده ماندن برایشان نبود  از سربازان

بدین . کارگران وارد ارتش نمی شدند. به ارتش وارد می شدند( ورشکسته، لومپنهای شهری
این وضعیت، . دلیل، طبقۀ کارگر چین فرصتی برای آموختن هنر جنگ از طریق قانونی نداشت

 .زی بر کیفیت جنگی گارد سرخ کانتون داشتنتایج بسیار فاجعه آمی

 
 نقشه و جریان قیام

18
 

 

را  قیامیدسامبر خویش به اتفاق آراء تصمیم گرفت  7کمیتۀ ایالتی حزب کمونیست در نشست 
کمیتۀ ایالتی فکر می کرد که . صبح سازمان دهد 51/5دسامبر، در ساعت  11-11برای شب 

خبر تکان . ی تضمین پیروزی قیام، اکنون وجود داردتمامی شرایط اجتماعی و سیاسی الزم برا
وی یکی از لشکرهایش را از جبهه  - ، به دستور وانگ چینگکوی -چانگ فا دهنده این بود که 

به کانتون می « نظم»بیرون می کشد و آن را برای خلع سالح هنگ آموزشی و برقراری مجدد 

ترور ارتجاعی دو برابر می شد و روشن بود که به محض خلع سالح هنگ آموزشی، . آورد
تا از بین بردن تمامی امکانات انقالبی در کانتون با زور اسلحه از پای نمی  کوی -چانگ فا 

پذیرش شکست بدون نبرد، یا عمل کردن با : بدین ترتیب مسئله بدین گونه مطرح شد. نشست

 .یک فرصت منطقی برای کسب قدرت؟ حزب راه دوم را برگزید
دسامبر  11در : ، نقشۀ زیر تصویب شد[7]چندین نقشه مورد بررسی قرار گرفت پس از آنکه

سربازان باید هنگهای پیاده و . صبح، قیام در هنگ آموزشی درمی گرفت 51/5در ساعت 

در همین حال، در . توپخانه و یک گردان پیادۀ مستقر در همان نقطه را خلع سالح می کردند
را خلع سالح می کرد؛ به مراکز فرماندهی  نگهبان شهر، گارد سرخ باید پلیس و هنگ

حمله می برد، زندانها را  شن -لی چی لشکرهای دوم و دوازدهم و سپاه چهارم و همچنین خانۀ 

زندانی سیاسی در آنها بودند باز می کرد، مراکز پلیس، ساختمانهای دولتی،  5111که حدود 
 3111تفنگ با مهمات، و  4111ه حدود ک)شوی را  - انبارهای اسلحۀ نزدیک ایستگاه سان

خانۀ اصلی را که در هشت کیلومتری کانتون قرار  همی گرفت، و اسلح( نارنجک دستی داشت

 .داشت با تمامی سالحهایش متصرف می شد
سالحهایی که در اولین مراحل قیام گرفته می شد باید در بین کارگران توزیع می گردید و 

 .ی شدواحدهای مسلح جدیدی تشکیل م

تمامی نیروهایش باید برای انجام وظیفۀ کشاندن . حزب یک اعتصاب عمومی اعالم می کرد
حمایت آنها برای . به کار گرفته می شدند قدیمیتودۀ کارگران به مبارزه برای سرنگونی نظام 

امکان  تا در جریان قیامشورای مخفیانه تشکیل شدۀ کارگران، دهقانان و سربازان الزم بود، 

بالفاصله پس از آنکه . فراهم بشود این شورا عالی به قدرتتفویض ای راجع به  ر اعالمیهصدو
، ملی قدیمیدربارۀ عزل حکومت : قیام آغاز می شد، شورا یک سری فرمان صادر می کرد

 .های ثروتمندان اصلی شهر، ملی کردن بانکها، راه آهن و غیره کردن زمین، توقیف دارائی

                                                

 .ویراستار –در انتهای کتاب  5مراجعه نمایید به تصویر شماره  -18
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 .ن مرحلۀ اول قیام بوداین، بطور کلی پایا

باید برای انجام وظیفۀ خالی کردن کامل شهر از  قیام گردر مرحلۀ دوم، تمامی نیروهای 

در جزیرۀ هونام بکار گرفته می  لین -لی فو باقیماندۀ ضدانقالب و انحالل نیروهای ارتجاعی 
 .شدند

تونگ و کشاندن دهقانان مرحلۀ سوم شامل برخورد با نیروهای باقیماندۀ میلیتاریست در کوانگ 

در . این آخرین مرحلۀ نقشه، تنها در خطوط کلی آن مشخص شده بود. به مبارزۀ انقالبی می شد
 .صورت شکست هیچ برنامه ریزی ای نشده بود

 :اجرای نقشه از مراحل زیر گذشت

لی رئیس کمیتۀ انقالبی کانتون با گروهی از  - صبح، چانگ تای 51/5درست در ساعت 
ن سوار بر کامیونهایی که توسط رانندگان انقالبی از کارفرمایانشان گرفته شده بودند، به کارگرا

این هنگ، هنگامی که سازمان کمونیستی اش عالمت داد، . سربازخانۀ هنگ آموزشی وارد شد

لی خطاب به  - ای چانگ تایبا قدرت کامل در حیاط جمع شد؛ پس از سخنرانی ده دقیقه
در اختیار شورای کارگران، دهقانان و سربازان هستند و  م کردند که کامالً سربازان، آنها اعال

که  مرتجعفرماندۀ هنگ و یازده افسر . می خواهند در استقرار نظام جدید فعاالنه شرکت کنند
 .می خواستند از کومین تانگ دفاع کنند، در جا کشته شدند

یکی باید برای : دریافت کردهر یک از سه گردان هنگ آموزشی مأموریت خاص خویش را 

خلع سالح هنگ پیاده می رفت، دیگری باید هنگ توپخانه و گردان پیاده را خلع سالح می کرد 
 .و سومی باید به شهر می رفت و به گارد سرخ می پیوست

خلع . گارد سرخ عملیات را در داخل شهر شروع کرد( صبح 51/5)درست در همین لحظه 

ً توسط دستهسالح هنگهای پیاده و توپ های هنگ آموزشی صورت  خانه و گردان پیاده سریعا
و ( عدد 1311حدود )هنگ آموزشی از این عملیات، سی توپ و تعداد زیادی تفنگ . پذیرفت

. سالحهای گرفته شده با کامیون به شهر حمل و بین کارگران توزیع شدند. مسلسل به دست آورد

ده را تحت مراقبت قرار دادند و برای انجام گردانهای هنگ آموزشی نیروهای خلع سالح ش
 .وظایف انقالبی بعدی عازم شدند

عملیات گارد سرخ برای خلع سالح پلیس در پاسگاههایشان و اشغال ساختمانهای دولتی با 

از سوی دیگر، حمالت به مراکز فرماندهی لشکرهای دوم و دوازدهم و . موفقیت به انجام رسید
که صدها پرسنل موزر در آن جای داشتند و حمله به مرکز  شن -ی چی لسپاه چهارم، و به خانۀ 

آخرین هدف تنها پس از یک حملۀ خونین توسط . فرماندهی پلیس همه با شکست مواجه شدند

پس از تصرف مرکز فرماندهی . گارد سرخ و یک گردان از هنگ آموزشی به تصرف درآمد
 .دپلیس، ستاد کل کمیتۀ انقالبی در آنجا مستقر ش

تمامی پاسگاههای محلی و تمامی ساختمانهای دولتی را در  قیام گرانبعد از ظهر،  5ساعت  تا

ناحیۀ شامین بخاطر آنکه  ه بودند؛شان و شامین اشغال کرد - نواحی تونگ یشهر به استثنا
تنها مراکز فرماندهی . ای بود که به خارجیان واگذار شده بود، در طرح حمله قرار نداشت ناحیه

پیش از اشغال این . در دست دشمن باقی ماند شن -لی چی و لشکر و سپاه چهارم، و خانۀ د

باید  قیام گرانو عزم راسخی توسط  ندای باید شکل می گرفتمواضع نیروهای قابل مالحظه
تنها در پایان اولین روز بود که امکان هجوم وسیع به مراکز فرماندهی لشکر . نشان داده می شد

پرسنل موزر داشت و  111مرکز فرماندهی سپاه چهارم که . دهم فراهم آمددوم و دواز

 قیام گرانصبح روز دوم پس از آنکه  11سرسختانه مقاومت می کردند، تنها در حدود ساعت 
( نفر 111یعنی حدود )موزر  تفنگ دارانحدود نیمی از . ساختمان را آتش زدند تصرف شد
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آتش در مرکز فرماندهی ارتش به بانک . هونام فرار کنند توانستند از طریق رودخانه به جزیرۀ

 .مرکزی سرایت کرد و ساختمان آن را با خاک یکسان نمود

در ارتباط با تصرف مرکز فرماندهی سپاه چهارم، یک موقعیت جالب به وجود آمد که باید ذکر 
نقالبی الزم ندید که علیرغم این امر، کمیتۀ ا. یکی از افسران ستاد این ستون کمونیست بود. کنیم

وی را از نقشۀ قیام مطلع کند، و به همین دلیل این افسر کمونیست، که عهده دار پست مهمی هم 

 .بود، نقشی در عملیات نداشت
که چیزی شبیه یک دژ بود که یک خندق و یک دیوار سنگی بلند آنرا  – شن -لی چی خانۀ 

به هر . در کانتون ادامه داشت تسخیر نشددر تمامی مدتی که قدرت شوروی  –احاطه کرده بود 

در خانه نبود؛ اما تعداد زیادی از سربازانی که فدایی وی بودند و در دفع  شن -لی چی حال 
 .حمالت موفق شدند در خانه بودند

سالحهایی که از هنگهای پیاده و توپخانه . کمبود سالح داشتند قیام گران، قیامهمان روز اول  از

الح پلیس گرفته شدند برای تسلیح تمامی کارگرانی که می خواستند بجنگند به یا پس از خلع س
 قیامکارگر نقش فعالی را در  11111دسامبر  11صبح روز  7در ساعت )هیچ وجه کافی نبود 

شوی و اسلحه خانۀ اصلی در  - علیرغم این، انبار اسلحۀ ایستگاه سان(. به عهده گرفته بودند
آنچه که قطعی است اینست که . علت این امر بر ما روشن نیست. دتسخیر نشدن قیامسراسر 

نفر از کارگران را فراهم می آورد، و بدین  11111تصرف این هدفهای کلیدی، امکان تسلیح 

 .تغییر می داد قیام گرانبه نفع  گونه موازنۀ نیروها را کامالً 
شوی را  - ، ایستگاه ساناز دهقانان خارج شهر هنفر 311بر طبق برخی گزارشها، یک دستۀ 

اما وقتی که با مقاومت محافظین . تصرف کرد و کوشیدند انبار اسلحه را در اختیار بگیرد

 .انبار به تصرف درنیامد در نهایت و شروع به مذاکره کرد،روبرو شد، 
. آغاز کردند قیامنیروهای میلیتاریست جنگ را برای باز پس گرفتن کانتون از همان روز اول 

تحت  لین -لی فو هنگهای . از جزیرۀ هونام انجام می گرفت لین -لی فو توسط واحدهای  حمله

های خارجی و چینی از عرض رودخانه گذشتند و در نزدیکی شرق محل  های کشتی پوشش توپ
برخی از . چهار حملۀ آنها درهم شکسته شد. فرماندهی سابق سپاه چهارم دست به حمله زدند

قرار  قیام گرانوپخانه گرفته شده بودند در این حمالت مورد استفادۀ توپهایی که از هنگ ت

به وسیلۀ راه آهن از شمال سرازیر شدند و به چند  لین -لی فو در روز دوم، نیروهای . گرفتند
متری مرکز فرماندهی کمیتۀ  131حتی یکی از این حمالت در . حملۀ بدون موفقیت دست زدند

. برخورد کند تا آنجا پیش رفته بود قیام گرانمن بدون اینکه به انقالبی صورت گرفت، زیرا دش

 .ها بسیار بد سازمان یافته بودند این مورد نشان می دهد که شناسایی
پانزده دستۀ پنجاه نفرۀ مسلح . از همان آغاز، اتحادیۀ زرد مهندسی طرف ارتجاع را گرفت

 .داشتند نقیام گراتشکیل داد و اینها نقش فعالی در مبارزه علیه 

دسامبر، کمیتۀ انقالبی به بررسی وضعیت پرداخت و به این نتیجه رسید  11-15در طول شب 
از یکسو، آنها نتوانستند شهر را از . بحرانی به سر می برد که کانتون سرخ در وضعیتی کامالً 

، از سوی دیگر، پرولتاریا و خرده (شان - هونام، تونگ)نیروهای ضدانقالب پاک کنند 

آنها نتوانسته بودند به اعتصابی عمومی دست . ژوازی از رژیم جدید حمایت فعالی نکردندبور
تین  -، ملوانان خط هنگ کنگ [ها درشکه چی]ها تنها رانندگان، چاپخانه داران، ریکشاچی. بزنند

تسین و تعداد اندک دیگری به خیابانها ریخته بودند؛ کارگران راه آهن، کارکنان شهرداری، 

ً سیاست . ن هنگ کنگ و دیگران کار را متوقف نکرده بودندملوانا خرده بورژوازی، عموما
اتحادیۀ مهندسی، و بخشی از کارگران گردآمده در حول آن، آشکارا با . انتظار را پیشه کرده بود
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به نحو موفقیت آمیزی ( و دیگران کوی -چانگ فا )رهبران ضدانقالب . قیام دشمنی می ورزیدند

آنها از پناهگاههایشان در هونام و هنگ کنگ به هدایت مبارزه علیه . بودندمنزوی نشده 

پناهگاهی : ناوگان امپریالیستی کمک مؤثری به ضدانقالب می داد. انقالبیون ادامه می دادند
برای حمله به مرکز کانتون از  لین -لی فو برای بورژوازی فراری؛ حمل و نقل نیروهای 

 .و غیره ،های خارجی ای چینی و کشتیه به وسیلۀ توپشان؛ بمباران شهر  - تونگ

این کمربند توسط . از سوی دیگر، شهر سرخ توسط یک کمربند ضدانقالبی محاصره شده بود
که به هنگام مواجهه با دشمن مشترک به  لین -لی فو و  شن -لی چی ، کوی -چانگ فا ژنرالها 

یالیستها، آنها موقتاً برای هجوم دسته جمعی و تحت فشار امپر. توافق رسیده بودند ایجاد شده بود

 - ایستگاه راه آهن سان. از تمامی جهات به کانتون خصومتهای خود را فراموش کرده بودند
نیروهای . اشغال شده بود کوی -چانگ فا به وسیلۀ یک دسته از لشکر بیست و ششم  شوی قبالً 

ر رودخانه حمل شده بودند، تدارک حملۀ ، که به وسیلۀ ناوگان خارجی از سمت دیگلین -لی فو 

نیروهای . لشکر بیست و پنجم از شرق پیشروی می کرد. شان می دیدند - جدیدی را از تونگ
اتحادیۀ مهندسی فعاالنه به ضدانقالب کمک می . به حمله از شمال ادامه می دادند لین -لی فو 

ر واحدهای ارتشی مستقر در ایالت در عین حال، کمیتۀ انقالبی از ورود قریب الوقوع دیگ. کرد
 .کوانگ تونگ مطلع شده بود

اجتناب  تلفات برعکس،. نمی توانستند رشد کنندبودند ( تفنگ)که فاقد اسلحه  قیام گرنیروهای 

کسب برتری در قدرت نظامی غیرممکن . آنها شد کاهش روزافزونناپذیر در طول نبرد باعث 
وضعیت آنچنان بود که . ه نفع ضدانقالب تغییر می کردشد و اکنون موازنۀ نیروها به تدریج ب

تصمیم . کمیتۀ انقالبی نمی دانست آیا ادامۀ دفاع از کانتون درست است یا باید عقب نشینی کند

کنند با  و تالش ،گرفته شد که تمامی نیروهای مسلح در دسترس به خارج شهر فرستاده شوند
دسامبر،  15در صبح و در طول روز . بروندلوفنگ قیام دهقانی در های عبور از موانع به سوی

نفر از هنگ آموزشی  1311شهر را تخلیه کردند، بدین ترتیب حدود  قیام گراننیروهای مسلح 

واحدهای گارد سرخ باقیمانده در کانتون تا آخرین . و بخشی از گارد سرخ از شهر بیرون رفتند
 .نفر جنگیدند

ها و اغلب  ها، اکثر مسلسل عجوالنه بود و توپ یاربسنفره  1311عقب نشینی این نیروی 

 .مهمات در شهر باقی ماند
 .کارگر تمام شد 4111سرکوب خونینی که توسط ضدانقالب اعمال گردید به قیمت جان بیش از 

 

 درسهایی که از قیام کانتون می توان گرفت

 

را مورد بررسی قرار  اکنون باید با جزئیات بیشتر مسئلۀ اصلی مطرح شده توسط قیام کانتون

دالیل شکست آن چه بودند؟ یک حزب انقالبی به هنگامی که برای تصرف قدرت در آینده : دهیم
 چه درسهایی از آن می تواند بگیرد؟ ،سازماندهی می کند و تدارک می بیند

دیدیم،  داده شد همچنان که از توضیحاتی که در مورد چگونگی تدارک و اجرای قیام کانتون

این . نظامی و رهبری عملیات مرتکب شد دهیونیست اشتباهاتی جدی در سازمانحزب کم
این اشتباهات را می توان . اشتباهات نمی توانست تأثیر فاجعه آمیزی بر نتیجۀ ستیز نداشته باشد

 :به شرح زیر خالصه کرد

ه ضعیف نقشۀ قیام با دقت کافی مورد مطالعه قرار نگرفته بود؛ ثابت شد که رهبری فوق العاد
این تا حد زیادی بدین واقعیت مربوط می شد که عضو کمیتۀ انقالبی مسئول کل عملیات . بود
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به کانتون وارد شده بود؛ در نتیجه وی نمی توانست  قیامنظامی تنها شش ساعت پیش از 

وضعیت را به حد کافی بررسی نموده و نتیجه گیریهای الزم را در مورد عملیاتی که باید انجام 

( یه تینگ یک ژنرال بود)اش سربازی بود  به عالوه، این رفیق، هر چند که حرفه. شد بنمایدمی 
. ای در مورد قیام پرولتری در یک شهر نداشت اما آموزش نظامی کافی ندیده بود؛ و هیچ تجربه

فقدان هر گونه نقشۀ جدی یا رهبری درست در طول قیام توضیح دهندۀ این واقعیت است که 

ها و ارتباطات در طول  شوی و ذخایر اصلی مهمات تصرف نشدند، شناسایی - حۀ سانانبار اسل
همچنین این امر، توضیح دهندۀ این واقعیت . و غیره ،جنگ به نحو درستی سازمان نیافته بود

هنگهای توپخانه و پیاده و گردان پیاده  شدۀ خلع سالح سربازان ای از است که چرا هیچ استفاده

 .صورت نگرفت
کی نیست که سربازان این واحدهای خلع سالح شده، پس از مقداری کار سیاسی که به سرعت ش

انجام می شد و انتخاب دقیقی که صورت می گرفت، می توانستند به صورت رزمندگان فعال 

اش به این امکان جلب شد، بجای این  اما رفیق فرمانده وقتی که توجه. مورد استفاده قرار گیرند
مشخص شده بود  عقاید سیاسی شانکه در آن  سربازان خلع سالح شده را ست ازیک فهرکار، 

ً چنین شیوۀ بوروکراتیکی برای حل یک مسئلۀ انقالبی در زمان قیام، نمی . خواست طبیعتا
زمان کوتاه بود و همین زمان کوتاه هم در . توانست نتیجۀ خوبی به همراه داشته باشد

نتیجتاً، . ر پایان سربازان این واحدها بالاستفاده باقی ماندندکاغذبازیهای بی مصرف تلف شد و د

معهذا اکثریت این سربازان از نظر سیاسی فرق . آنها به سادگی در سراسر شهر پراکنده شدند
اگر این مسئله واقعیت نداشت، آنها نمی گذاشتند . چندانی با سربازان هنگ آموزشی نداشتند

شور انقالبی در بین سربازان . به سادگی خلع سالح شوند توسط تعداد اندکی از هنگ آموزشی

در مورد دیگر واحدهای پادگان  دو هنگ پیاده و توپخانه واقعیتی انکارناپذیر بود و این مسئله
 .به خاطر همین امر بود که بی طرف کردن آنها به سادگی انجام شد. کانتون هم صدق می کرد

. در بین واحدهای مختلف سرخ تقسیم نشده بوددر نتیجۀ ضعف رهبری، وظایف به درستی 

بالاستفاده باقی ماندند، همچنان که یه تینگ در گزارش خویش به آن  تعدادی از این واحدها کامالً 
یک گروه از ژاندارمها؛ یک گروه از محافظین ذخایر مهمات؛ دو گروه از : اشاره می کند

هایی انقالبی می دانستند اما هیچ مأموریت با وجودی که این واحدها را واحد. کادتهای وامپوا

فعالی به آنها محول نشد؛ آنها هیچ پیامی از جانب رهبری قیام دریافت نکردند و در سراسر قیام 
 .محسوس بود با وجود این، کمبود نیروی انسانی کامالً . غیرفعال باقی ماندند

ود که در آغاز قیام در مرکز اشتباه جدی بعدی رهبری، عدم استفاده از افسر کادر کمونیست ب

های  های کمیته خاطرنشان کردیم، از نقشه این رفیق، همچنان که قبالً . فرماندهی سپاه چهارم بود
او به واسطۀ پستی که داشت می توانست جداً بر جریان . کمونیست کوانگ تونگ مطلع نشده بود

م چنین کاری، وی را باید در جریان اما برای انجا. کلی رویدادها به نفع پرولتاریا تأثیر بگذارد

 .قرار می دادند و وظایف خاصی از طرف کمیتۀ انقالبی به وی محول می شد
اهمیت بسیار اندکی به تصفیۀ رهبران ضدانقالبی رهبری، به هنگام کار بر روی نقشۀ قیام، 

ماندهی کل فر. انقالبیون در سراسر قیام موفق به خنثی کردن رهبران فعال ارتجاع نشدند. داد

برای . شان قرار داشت - در تونگ( و دیگر رهبران کومین تانگ کوی -چانگ فا )ضدانقالب 
ای ریخته نشده بود و این برنامه به مرحلۀ دوم واگذار شده  شان در آغاز قیام نقشه - اشغال تونگ

و در  نتیجه این شد که رهبران ضدانقالب، همچنان که نشان دادیم، یکباره فرار کرده. بود

را در  قیام گرانجزیرۀ هونام و هنگ کنگ پناه گرفتند و از آنجا می توانستند مبارزه علیه 
 .امنیت کامل هدایت کنند
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، و این واقعیت که اجازه داده شد فرماندهی عالی ضدانقالب فرار کند، شان - عدم اشغال تونگ

 .کانتون بود قیامیکی از بزرگترین اشتباهات فاحش رهبران 

نیروی کافی برای نبرد با شخصیتهای ضدانقالب  قیام گرانکلی، باید خاطرنشان کرد که  بطور
 :می نویسد« قیام کانتون»ای به نام  جوی در مقاله است که چو سبببدین . تخصیص نداده بودند

در طول تمامی مدتی که کانتون در . اهمیت کمی به خنثی کردن ضدانقالبیون داده شده بود»

زندانیان تنها پس از یک دادگاه عادی توسط . بود، تنها صد نفر اعدام شدند انقیام گردست 
چنین روشی بسیار کند  ،در میانۀ جنگ، در میانۀ قیام. کمیسیون مبارزه علیه ارتجاع اعدام شدند

در زندانها بودند که بعداً آزاد شدند  مرتجعپس از عقب نشینی، هفتاد یا هشتاد  سبب،بدین . است

دولتی یا ثروت ارتجاعیون صورت  اموالهیچ تالشی برای توقیف . کوب شرکت کردندو در سر
قدرت دو یا سه روز دست ما بود؛ با وجود این ارگانهای اصلی رهبری قیام پول کافی . نگرفت

برای خرید آذوقه نداشتند، در حالی که در بانک مرکزی چندین میلیون اسکناس وجود داشت که 

 [8].«هانه دیگر بانکها دست خوردند و نه مغازه. ندنددست نخورده باقی ما
 قیام گراناشتباه جدی دیگر رهبری آن بود که گرچه در ظهر روز اول مرکز کانتون در دست 

. بود، اما نتوانست مرکز فرماندهی سپاه چهارم را از واحدهای تحت فرماندهیش جدا سازد
ارتباط . ایش در خارج شهر در ارتباط بودبا نیروه هنوز هم مرکز فرماندهی در عصر آن روز

 .تلگرافی بین کانتون و هنگ کنگ هرگز قطع نشد

های طبقۀ کارگر نمی  واقعیتی که تأثیر فاجعه آمیزی بر جریان ستیز داشت این بود که توده
از سی توپی که از هنگ توپخانه گرفته شد، تنها پنج . دانستند چگونه از سالحهایشان استفاده کنند

طرز استفاده از  قیام گرانآن مورد استفاده قرار گرفت و بقیه بالاستفاده باقی ماندند، زیرا  دعد

ای  هیچ استفاده قیام گران: ها هم صدق می کرد لهمین مسئله در مورد مسلس. آنها را نمی دانستند
هایشان سالح استفادهنیروهای طبقۀ کارگر که چگونگی . هایی که گرفتند نکردند از اغلب مسلسل

در  ،را نمی دانستند و از اصول اولیۀ نبرد بی اطالع بودند، تلفات سنگینی را متحمل می شدند

ً کمتری به دشمن وارد می کردند های جنگ باریکادی به درستی  شیوه. حالی که ضربات نسبتا
ودند و به موضع دفاعی افتاده ب قیام گرانبکار گرفته نشدند؛ با وجود اینکه در آغاز دومین روز 

وضعیت، استفاده از باریکادها را طلب می کرد که می توانست نتایج بسیار ثمربخشی داشته 

بیشترین نیرو و توجه خود را به تصرف مرکز فرماندهی سپاه چهارم و  قیام گراناما . باشد
در زمانی که وضعیت، اقدام سریع و پرحرارتی را برای . معطوف کردند شن -لی چی خانۀ 

شان می طلبید، تاکتیک  - می شهر و باالتر از همه، مواضع ضدانقالب را در تونگتصرف تما

قطع تمامی )درست محاصره و منزوی کردن این مراکز فرماندهی با حداقل نیروها بود 
؛ پس از آن اگر قرار بود موازنۀ نیروها به نفع انقالب تغییر کند، (ارتباطات، برق، آب و غیره

باید برای حمله به هدفهایی که در آن موقعیت خاص اهمیت بیشتری اکثر منابع در دسترس 

 (.شان، انبارهای اسلحه و غیره - تونگ)داشتند اختصاص می یافتند 
تمامی اشتباهات تاکتیکی و تشکیالتی فوق الذکر، همراه با ضعف رهبری و ناتوانی کارگران در 

، مسئلۀ اساسی در هر ستیز. داشتند قیام استفاده از سالحهایشان، تأثیر بسیار منفی بر کل جریان

می توانند بر نیروی ضدانقالب  قیام گراناینست که چگونه ، و به ویژه در جریان یک قیام

ا در نتیجۀ ، اگر برای این مسئله راه حل مناسبی حاصل نشد؛ برتری حاصل کنند عمدتا

 .که برشمردیماشتباهاتی بود 
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در نتیجۀ رابطۀ نامساعد  قدیمیرارت اولیه شان بر نظام پس از حملۀ شجاعانه و پرح قیام گران

از این پس ابتکار جنگ به دست . نیروها در میدان جنگ مجبور به گرفتن موضع دفاعی شدند

 .دشمن افتاد
لی، یکی از پرشورترین و با  - عالوه بر این، باید خاطرنشان کرد که مرگ چانگ تای

به هنگام بازگشت از یک جلسه به قتل رسید، رهبری استعدادترین رهبران، که در دومین روز 

 .ضعیف را باز هم ضعیف تر نمود
اما، علیرغم تأثیرات منفی قابل مالحظۀ اشتباهات تاکتیکی که ذکر کردیم، علل اساسی شکست 

را باید در حوزۀ دیگری  تعیین کنندهعلل اساسی و . به اعتقاد ما در جای دیگری قرار داشتند

عیت عمومی در چین و موازنۀ نیروها در ایالت کوانگ تونگ به نفع قیام وض: جستجو کرد
 .نبود

در کانتون بخاطر تعداد محدود نیروهای ضدانقالبی در آن لحظه، امکان کسب قدرت وجود 

شان و جزیرۀ هونام در دست  - هر چند که تمامی شهر به اشغال درنیامد، زیرا تونگ)داشت 
در ایالت کوانگ تونگ بطور . امر تنها در مورد کانتون صادق بود اما این(. دشمن باقی ماندند

به فاصلۀ دو یا سه روز راه از کانتون، در . بود قیام گرانکلی، موازنۀ نیروها شدیداً به زیان 
و  شن -لی چی ، کوی -چانگ فا نفر تحت فرماندهی میلیتاریستها  31111جهات مختلف، حدود 

کار حزب در بین این . ندبود ندداشتکه هیچ اختالف جدی با هم نر دیگر ژنرالهای پائین رتبه ت

صورت نگرفته  نیروها برای برگرداندن و تغییر جهت دادن سیاسی آنها به سمت انقالب عمالً 
این . از شعارهای کمونیستی بی اطالع بودند و اغلب سربازان کامالً ( بخاطر کمبود نفرات)بود 

ری، ارتش خویش را اقیام پرولت گرفتناجازه داد پس از در ویک -چانگ فا واقعیت بود که به 

. نیز همین کار را کردند شن -لی چی و  لین -لی فو . اعزام دارد قیامگردآورده و برای سرکوب 
تمامی اینها بدین خاطر امکان پذیر شد که هیچ جنگ خونین و واقعی بین این میلیتاریستها وجود 

ن کوچکترین تردیدی توانستند نیروهایشان را از جبهه فراخوانده و نداشت؛ و بدین گونه آنها بدو

ارتجاعی  هیاین هنگها روحیۀ خود را از دست نداده و به فرماند. به مقابله با کانتون بفرستند
همینکه این . قرار داشتندوفادار بودند و از نظر مادی و سیاسی مورد حمایت امپریالیستها 

می جهات علیه شهر شروع کردند، روشن بود که کانتون قابل دفاع نیروها حملۀ خود را از تما

در لحظۀ قیام، هیچ جنبش انقالبی . زیرا برتری نیروها بی اندازه به نفع ضدانقالب بودنیست؛ 
منطقۀ هایلوفنگ که در آن قدرت . جدی در بین دهقانان مناطق اطراف کانتون وجود نداشت

کیلومتر از کانتون فاصله داشت، و به همین دلیل  131شوروی در شش ناحیه اعالم شده بود، 

همین . نمی توانستند به هنگامی که کانتون نیاز داشت حمایت فعالی از آن بکنند قیام گردهقانان 
در اینجا نیز یک جنبش دهقانی قدرتمند وجود . مسئله در مورد جزیرۀ هاینان صدق می کرد

 .ه نحوی که انتظار هیچ کمکی از آن نمی رفتب ،منزوی بود داشت، اما این جنبش کامالً 

 تار یا دهقانان انقالبی در دیگر استانهایهای پرول قیام کانتون توسط هیچ اقدامی از طرف توده
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست به موقع از تصمیم کمیتۀ . چین مورد پشتیبانی قرار نگرفت

 .امبر مطلع نشددس 11ای کوانگ تونگ برای آغاز جنبش کانتون در  منطقه

این چنین بود وضعیت سیاسی عمومی و موازنۀ نیروها بین انقالب و ضدانقالب در کوانگ 
ای وجود  بدون کوچکترین تردیدی یک جنبش انقالبی تودهدر رابطه با خود کانتون، . تونگ

تمامی ) ها در اشکال مختلف در جنبش شرکت کردند و از قیام هواداری نمودند توده: داشت

 قیامشرکت نکردند و اینکه این  قیامهای کانتون در  دالت منشویکی که ادعا می کردند تودهمجا
اما این نیز درست است که بخشهایی از (. باید با تحقیر کنار گذاشته شوندتنها یک کودتا بود، 
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 ،های دیگر و بسیاری از اتحادیه)کارگر عضو  3111پرولتاریا، مثل اتحادیۀ مهندسی با بیش از 

، نه تنها از جنبش (که نمایندۀ دهها هزار عضو بودند و تحت نفوذ اتحادیۀ مهندسی قرار داشتند

بودند و یا حداقل تماشاچیان منفعل و بی طرف این  آن دشمن ،بلکه برعکس ،حمایت نکردند
 .ستیز خونین باقی ماندند

ران راه آهن و کارگ: توانایی تدارک یا اجرای یک اعتصاب عمومی را نداشتند قیام گران

و  ،فرار از کانتون، ملوانان به کار ادامه دادند و توسط ضدانقالب برای حمل و نقل نیروها

. ای صادق بود این امر به ویژه در مورد کارگران حمل و نقل رودخانه. غیره به کار گرفته شدند

ود و کومین تانگ چسبیده ب« چپ»خرده بورژوازی هنوز به توهمات خویش در مورد جناح 

برای توضیح . هیچ چیزی از شعارهای کمونیستی و آنچه که در شهر می گذشت نمی دانست
بیشتر در اینجا قضاوت یک عضو کمیتۀ انقالبی کانتون، رفیق یه تینگ را دربارۀ برخورد 

 :های کارگر با قیام ذکر می کنیم توده

زرگ نتیجۀ چندان رضایت دو تظاهرات ب: های عظیم به هیچ وجه در قیام شرکت نکردند توده»
ها هیچ تمایلی به حمایت از ما نشان  ها بسته بودند، و کارگران مغازه تمامی مغازه. بخشی نداشتند

ً تعجب آور نخواهد بود اگر  ،ما توانایی استفاده از تمامی رفقایمان را نداشتیم. ندادند و نتیجتا
ه خلع سالح شده بودند، به سادگی در اغلب سربازانی ک. کارگران بسیار بد سازمان یافته باشند

که در بین کارگران سه خط راه آهن  هایی ناآرامیای با  قیام رابطه. اطراف شهر پراکنده شدند

ما توجه . هانکو استفاده کنند -ارتجاعیون هنوز می توانستند از خط کانتون . بود نداشترخ داده 
حزب ما آنچه را که برای حمایت از . مکافی به ناوگانی که در دست دشمن باقی ماند ننمودی

های مسلح اتحادیۀ مهندسی با بازوبندهای  دسته. ای کارگران الزم بود انجام نداد سازمانهای پایه

کارگران برق چراغهای . سفید، برادران سرخ خود را تعقیب می کردند و آنها را می کشتند
کارگران کانتون و هنگ . کار کنیمخیابانها را خاموش کردند و ما مجبور بودیم در تاریکی 

کنگ، مانند ملوانان، تحت فشار امپریالیستهای انگلیسی جرأت پیوستن به کسانی که می جنگیدند 

تین تسین در چنین وضعیتی اعتصاب کردند  -با وجود این، ملوانان خط هنگ هنگ . را نداشتند
خود را در خدمت سفیدها قرار ای شرمگینانه  کارگران حمل و نقل رودخانه. و پیروز هم شدند

دادند و آنها را در پیمودن رودخانه کمک کردند، در حالی که ما نمی توانستیم حتی چند قایق پیدا 

. کارگران راه آهن هنگ کنگ و هانکو پیامها و سربازان دشمن را منتقل و حمل می کردند. کنیم
شی برای جلوگیری از حملۀ دشمن دهقانان برای ویران کردن راه آهن به ما کمک نکردند و تال

 [1]«.کارگران هنگ کنگ حداقل هواداری از قیام را هم نشان ندادند. به کانتون ننمودند

کم برآورد می کند، معهذا ما بطور کلی با  قیامها را در  گرچه به اعتقاد ما یه تینگ شرکت توده
تاریا به فقدان رهبری درست های پرول روشن است که این شرکت ناکافی توده. ایم وی هم عقیده

مربوط می شد؛ رهبران نشان دادند که توانایی انجام اقدامات الزم برای تأمین همکاری کارگران 

شرایط ضروری : اما یک چیز دیگر نیز به همین اندازه روشن است. در مبارزۀ فعال را نداشتند
میزان کافی در کانتون وجود اجتماعی که بدون آن پیروزی قیام مسلحانه امکان ناپذیر است به 

 .نداشت

قیام کانتون، تالش قهرمانانۀ پرولتاریا برای سازماندهی یک حکومت شوروی در چین، نقش »
اما معهذا، یک سری از اشتباهات فاحشی . عظیمی در تکامل انقالب کارگران و دهقانان داشت

ی در بین کارگران و کار مقدماتی ناکاف: را که رهبران آن مرتکب شدند نیز آشکار نمود

های زرد؛ تدارک  دهقانان، و در میان نیروهای دشمن؛ ارزیابی غلط اعضای کارگر اتحادیه
ناکافی سازمان حزب و سازمان جوانان کمونیست برای قیام با بی اطالعی کامل مرکز ملی 
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 عدم وجود اعتصابات وسیع سیاسی،)ها  حزب از رویدادهای کانتون؛ ضعف بسیج سیاسی توده

که در این مورد تا حدی ( در کانتون به عنوان ارگان قیام منتخبعدم وجود یک شورای 

ن و اویمنرفیق )رهبرانی که از نظر سیاسی مستقیماً در مقابل بین الملل کمونیست مسئول بودند 
ای  علیرغم تمامی اشتباهات فاحش، قیام کانتون را باید همچون نمونه. قابل سرزنش اند( دیگران

هرمانی کارگران چین دانست که اکنون حق دارند بر نقش تاریخی خویش به عنوان رهبران از ق

 [11]«.انقالب کبیر چین تکیه کنند
کنگرۀ ششم حزب کمونیست چین و ششمین کنگرۀ جهانی بین الملل کمونیست موافقت خویش را 

کانتون را  قیامبود که  مطلب جدیدی که این دو کنگره اضافه کردند این. با این نظر اعالم نمودند

قیام . دانست« پرولتاریای چین در دورۀ پیش از انقالب انعقب دار پیکار»باید همچون یک 
 .ای درگرفت که موج انقالبی در چین فروکش کرده بود کانتون در لحظه

ی که قیام) قیامهادر جریان تعدادی از . اما موج انقالبی شروع به فروکش کردن نموده بود»

های دهقانی در هونان، هوپه، کوانگ تونگ و قیاملونگ و یه تینگ رهبری می شد،  وتوسط ه
طبقۀ کارگر و دهقانان هنوز می کوشیدند قدرت را از دست امپریالیستها، ( کیانگ سو

اما در این . شکست انقالب شوندمانع از بورژوازی و زمینداران بزرگ بگیرند و بدین ترتیب 
حملۀ سخت این موج انقالبی قیام قهرمانانۀ پرولتاریای کانتون بود، که آخرین . کار موفق نبودند

تحت شعار شوراها کوشید با سرنگونی کومین تانگ و استقرار دیکتاتوری کارگران و دهقانان 

 [11]«.به انقالب ارضی بپیوندد
زیادی  پرولتاریای چین اهمیت بسیار انعقب دار پیکار یک این ارزیابی از قیام کانتون بمثابۀ

بین الملل کمونیست با این ارزیابی به علت اساسی شکست اشاره می . دارد، و یک اصل است

 .کند
اگر اشتباهات نظامی و سیاسی مرتکب شده در طول تدارک و اجرای قیام را در پرتو وضعیت 

سیاسی کلی در کشور و به ویژه در کوانگ تونگ و کانتون مورد داوری قرار دهیم، درک 

 .ای بر نتیجۀ ستیز نداشتندکرد که این اشتباهات در واقع تأثیر تعیین کنندهخواهیم 
قیام کانتون توسط نیروهای ارتجاعی برتر و ترکیب نیروهای میلیتاریستها، بورژوازی، 

ای از خود نشان  کارگران کانتون قهرمانی فوق العاده. امپریالیستها و غیره درهم شکسته شد

ون و طبقات زحمتکش تمامی چین درسهای الزم را از اشتباهات و پرولتاریای کانت. دادند
فرمانهای حکومت جوان کانتون برای کارگران چین اهمیت . دستاوردهای کمون کانتون گرفتند

ملی کردن زمین؛ مصادرۀ مؤسسات بزرگ، وسایل حمل و نقل، بانکها؛ : زیادی خواهند داشت

های کارگری بمثابۀ ارگانهای  شناختن اتحادیه هشت ساعت کار؛ نابودی ضدانقالب؛ به رسمیت
مجاز طبقۀ کارگر؛ سرکوب ارتشهای مزدور؛ جنگ همه جانبه علیه امپریالیستها؛ مبارزه علیه 

این فرمانها به کارگران چینی نشان دادند که مسئله صرفاً انتقال . و غیره ،جنگهای میلیتاریستی

قۀ حاکم به طبقۀ حاکم دیگر نیست، بلکه قدرت به یک گروه خاص یا انتقال آن از یک طب
ای کل نظام اجتماعی به وسیلۀ انتقال تمامی قدرت به طبقات  عبارتست از دگرگونی ریشه

 .کانتون قیاماینست اهمیت جهانی . زحمتکش

اگر رهبرانش اشتباهات فاحش فوق الذکر را مرتکب نمی شدند بسیار بزرگتر از  قیاماما اهمیت 
 .هاتی که قابل اجتناب بودنداشتبا ،این می شد

دقیق داشتند و آنرا با تمامی جزئیاتش به اجرا درمی  در واقع، اگر رهبران قیام یک نقشۀ کامالً 

اشغال انبارهای اسلحه و ذخایر اصلی . خصلت دیگری به خود می گرفت آوردند، مبارزه کامالً 
حتی . نفر برسانند 11111حدود  اجازه می داد تا نیروهای مسلح خود را به قیام گرانمهمات به 
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آنها می توانستند این تعداد را از این هم بیشتر کنند اگر از سربازان واحدهای خلع سالح شدۀ 

پادگان و واحدهای انقالبی که هرگز برای شرکت در مبارزه فراخوانده نشدند به درستی استفاده 

، کارگران و سربازان به سالح مجهز اگر آنها تمامی این کارها را انجام داده بودند. می کردند
گرچه این ارتش هم بدون شک از لحاظ تعداد، . نفره می داشتند 11111شده بودند و ارتشی 

نفری بود که توسط امپریالیستها  31111آموزش نظامی و تسلیحات ضعیف تر از ارتش 

شتر از مبارزه با رهبری می شد، اما امکان مبارزه با ضدانقالب، با این نیروی بزرگ بسیار بی
آن توسط نیروی بسیار ضعیفی بود که کمیتۀ انقالبی در جریان واقعی رویدادها در اختیار 

 .داشت

هزار نفری تحت شرایطی که قیام  13تا  11البته منظور ما این نیست که این ارتش انقالبی 
. جاع انجام دهدکانتون در آن روی داد، می توانست مبارزۀ طوالنی مدتی را علیه نیروهای ارت

هزار نفر انقالبی غیرممکن بود  13تا  11پیروزی نهایی این . برتری دشمن فوق العاده بود

به )عناصر مصمم پرولتاریای کانتون از آنها حمایت فعال مسلحانه می کردند ( 1: مگر اینکه
 دهقانان( 1؛ (عبارت دیگر، اگر حزب قادر بود به آنها امکان شرکت در مبارزۀ فعال را بدهد

مسیر نیروهای میلیتاریستی که از سراسر ایالت کوانگ تونگ به کانتون پیشروی می  ساکن در
ای و چه با عملیات چریکی  توده قیامچه با  – الاقل بخشی از این نیروها رامی توانستند ، کردند

ن ارتشهای هایی از نارضایی در درو و باالخره الزم بود که حداقل نشانه. به خود مشغول کنند –

 انعقب دار پیکاراگر این شرایط وجود داشت، قیام کانتون بمثابۀ یک . میلیتاریست به وجود آید
می توانست به عنوان نقطۀ عزیمتی برای یک طغیان جدید انقالبی به  1117انقالب چین در 

 .کار رود

ا  ز می شودقیام مسلحانه تنها در صورتی پیروقیام کانتون به کارگران چین نشان داد که  که دقیقا

های  ، اشتباهات مهم نظامی یا سیاسی صورت نگرفته باشد و تودهتدارک دیده شده باشد

 .کشانده شده باشند پیکارست به یپرولتاریا بطور کلی همراه با سربازان ارتشهای میلیتار

 .قیام کانتون درسی فراموش نشدنی برای کارگران چین است»
 قیامبگذار . ای از قهرمانی عظیم کارگران چین می دانند عنوان نمونه کارگران قیام کانتون را به

بعدی کارگران و دهقانان که بر مبنای کاربرد درست و منسجم اصول لنینیسم سازمان گستردۀ 

 [11]«.یافته و از طرف پرولتاریای جهانی حمایت می شود، اکتبر پیروزمند چین باشد
 

 

 :یادداشتها 

 

وضعیت بین المللی و »ششم جهانی انترناسیونال کمونیستی،  ۀهای کنگر تزها و قطعنامه -1

 . 34، بخش «وظایف انترناسیونال کمونیست
ششم جهانی  ۀکنگر ۀ، رأی گیری شده در نشست افتتاحی«انقالب چین ۀمانیفست دربار» -1

 .انترناسیونال کمونیست

امپریالیسم  ۀیک نیمه مستعمروضعیت سیاسی و اقتصادی این ایالت، . منچوری یبه استثنا -5
 .سرزمین چین بسیار متفاوت بوده است ۀژاپن، همیشه از بقی

لین در منچوری،  -چانگ تسو : رقیب به شرح زیر بودند ۀهای سیاسی عمد گروهبندی -4

 ؛شان در شانسی -ین هسی  چانگ در شانتونگ؛ -چانگ تسونگ  ؛مغولستان داخلی و چیلی
در ایاالت کیانگ سو، ( چک - چیانگ کای)گروه کوانگ تونگ  ؛یانگ سن در سچوان و هوپه
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 -گروه کوانگ سی به رهبری پای چونگ  ؛چکیانگ، فوکین و در بخشی از ایالت کیانگ سی

اش در آوریل در شانگهای و دار و دسته 11دژخیم کشتار  و هسی حاکم نظامی کوانگ سی

ژنرالهای گروه هونان به رهبری  ؛ونگایاالت کوانگ سی، کویچو، هونان و بخشی از کوانگ ت
عالوه . وی در کوانگ تونگ -کوی و وانگ چینگ  -گروه چانگ فا  ؛کای در هونان -تان ین 

های اصلی که بیانگر نیروی نظامی و سیاسی مهمی بودند، در سراسر ایاالت  بر این گروهبندی

 شتند، مثل ژنرالهای یونهای کوچکی بودند که نیروهای کوچکی را در اختیار دا دار و دسته
 .ی و غیرهئان، آن هون

. این سه جبهه انقالبی بطور مجزا به وجود آمدند و هیچ هماهنگی مکانی و زمانی نداشتند -3

. نانچانگ نتوانستند بر جنبش دهقانی در مناطق تحت نفوذشان مسلط شوند قیام کنندۀارتشهای 
 .شهرها هماهنگ نبودند انقالبی کارگران در ۀشورشهای دهقانان با مبارز

حضور این همه سلول در هنگ آموزشی بدین خاطر بود که این هنگ تعداد زیادی دانشجوی  -6

هر )کمونیست داشت  ت که برای مدتی طوالنی یک فرماندۀآکادمی وامپوا داشت و نیز بدین عل
 (.چند که در واقع وی پیش از قیام از سمت خویش برکنار شده بود

دسامبر، حزب تظاهراتی را  11در شب : های رد شده به شرح زیر بود نقشه یکی از این -7
در جریان این تظاهرات اعالم . سازمان می دهد که هنگ آموزشی در آن شرکت می کند

اعتصاب عمومی می شود و در همین زمان سربازان هنگ آموزشی همراه با واحدهای گارد 

این نقشه کنار . س را خلع سالح می کردند و غیرهسرخ، ساختمانهای حکومتی را می گرفتند، پلی
ناگهانی  ۀانقالبی می رسید که چنانچه دشمن در یک حمل ۀگذارده شد زیرا اینطور به نظر کمیت

 .شبانه غافلگیر نشود، فرصت موفقیت ضعیف تر خواهد بود

 . 16 ۀ، صفح1111ای از مقاالت و اسناد، مسکو، ، مجموعه«کمون کانتون» -8
 .رش یه تینگ دربارۀ قیام کانتونگزا -1

اجرایی بین الملل  ۀ، پذیرفته شده در نهمین پلنوم کمیت«چین ۀمربوط به مسئل ۀقطعنام» -11

 . 1118کمونیست در 
 ۀتزهایی دربار»در « جهانی بین الملل کمونیست های ششمین کنگرۀ تزها و قطعنامه» -11

 .«جنبش انقالبی در مستعمرات و نیمه مستعمرات

 .«مانیفست انقالب چین»همان منبع،  -11
 

 

 قیامهای شانگهای

 
 متفاوتیسه قیام شانگهای که در این فصل به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند، در شرایط 

 .ایم روی دادند نسبت به قیامهایی که تاکنون بررسی کرده

ً درست بین الملل کمونیست، حزب کماوالً  هنوز با ونیست چین ، در انطباق با تصمیمات مطلقا

که علیه فئودالها، میلیتاریستهای نیمه فئودال و  کومین تانگ یک بلوک را تشکیل می داد
بورژوازی ملی هنوز انقالبی بود، و برای رهایی ملی و وحدت . امپریالیسم خارجی می جنگید

 .تحت هژمونی بورژوازی مبارزه می کرد
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اما این . به اردوی ارتجاع پیوسته بود د کامالً در زمان قیام سوم، بورژوازی ملی بدون تردی

تغییر برخورد به حد کافی توسط رهبری حزب کمونیست درک نشد و همچنانکه خواهیم دید، 

 .تاکتیک کلی آن همچنان بر یک بلوک نزدیک با کومین تانگ قرار داشت
 – ی انقالب ملیکمک به نیروها: تحت شعار زیر تدارک دیده و اجرا شدندثانیاً، این سه قیام 

علیه فئودالهای شمال ( جنگ ارتش انقالبی در شمال)یعنی در جنگ نیروهای انقالب ملی 

عامل تاکتیکی اصلی در این (. چانگ - فانگ، چانگ تسونگ - لین، سون چوان -چانگ تسو)
 .سه قیام تمایل به ترکیب عملیات انقالبی در پشت جبهۀ دشمن با تهاجم مستقیم ارتش ملی بود

اولین قیام را . این دو خصوصیت، تدارک و سازماندهی قیامهای شانگهای را مشخص می کرد

نمی توان یک قیام به مفهوم واقعی کلمه نامید، زیرا این قیام به ( 1116اکتبر  14در )
اما وضعیت آن زمان، و . درگیریهای محدودی بین دستجات سازمان رزمنده و پلیس محدود شد

ست به نفع تدارک یک قیام مسلحانۀ اصیل توجه به آنرا ضروری می تصمیمات حزب کمونی

 .سازد
 

 1226اکتبر  24قیام 
11
 

 

 پی پس از شکست وو. وضعیت در شانگهای و جبهۀ چکیانگ به شرح زیر بود 1116در اکتبر 

نیروهای ( شک - چیانگ کای)اکتبر، فرماندۀ ارتش شمالی  11فو در خارج ووچانگ در  -
به نظر . فانگ در ایالت کیانگ سی قرار داده بود - در مقابل ارتش سون چوانعمدۀ خویش را 

. بتواند در مقابل ارتش ملی جنوب مقاومت کند فانگ -سون چوان نامحتمل می رسید که ارتش 

فرماندار ایالت چکیانگ، می خواست خود را در مقابل ارباب جدیدش،  هسیا چائوژنرال 
دهد و بدین ترتیب، موفقیت خویش را در رژیم جدید پس از فرماندۀ ارتش ملی، خوب جلوه 

 فانگ -سون چوان تضمین کند؛ بنابراین تصمیم گرفت در مقابل  فانگ -سون چوان شکست 

که  –چین، عضو جناح راست کومین تانگ  - یونگ بدین منظور، به توافقی با ژنرال نیو. بایستد
اخیراً برای نمایندگی  چین -نیو یونگ . رسید –از آن پس در شانگهای نمایندۀ حکومت ملی بود 

. دفتر سیاسی کومین تانگ که همین اواخر در منطقه تشکیل شده بود به شانگهای وارد شده بود

فانگ، و باالخره در  - وظیفۀ او بسیج نیروهای شانگهای، درهم پاشیدن پشت جبهۀ سون چوان
در شانگهای  قیامسازمان دادن یک  صورتی که نیروهای جنوبی برای تضمین آن می آمدند،

حتی پیش . این مأموریت با خطی که توسط حزب کمونیست پذیرفته شده بود تطابق داشت. بود

تصمیم خود را بگیرد، رهبران کمونیست به این نتیجه رسیده بودند که  هسیا چائواز آنکه 
خته شدن فانگ و به رسمیت شنا - پرولتاریای شانگهای، در صورت شکست سون چوان

کند و وی را در تصرف شهر  قیامچائو  باید به حمایت از هسیا ،چائو حکومت از طرف هسیا

در عین حال، حزب کمونیست تشخیص داد که عالوه بر طبقۀ کارگر، باید تا آنجا که . یاری دهد
 .کشیده شوند قیامامکان دارد خرده بورژوازی و دانشجویان نیز به 

ولتاریای شانگهای، با پیروزیهای ارتش ملی و آشکار شدن هر چه برخورد مبارزه جویانۀ پر

این امید . نفوذ حزب کمونیست قابل مالحظه بود. فانگ تشویق شد - بیشتر مشکالت سون چوان
منطقی بود که اگر حزب دستور یک اعتصاب عمومی و یک قیام را می داد، اکثریت  کامالً 

 .پرولتاریا از آن تبعیت می کرد

                                                

 .ویراستار –در انتهای کتاب  4مراجعه نمایید به تصویر شماره  -11
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یوهوته، )نه تنها خرده بورژوازی بلکه حتی بخشی از بورژوازی متوسط  چین - نیو یونگ

او سپس در کسب حمایت . را بر گرد خود جمع کرده بود( رئیس پیشین اطاق بازرگانی و غیره

 .نیز توفیق یافت لومپن پرولتاریابخشی از 
ه وجود آید؛ آنها کارگر ب 151حزب کمونیست ترتیبی داده بود تا یک نیروی مسلح مشتمل بر 

نیو یونگ . ای که سالح نداشتند سازمان داده بودند های رزمنده نفر را در جوخه 1111همچنین 

او جرأت . تشکیل شده بود لومپن پرولتاریانفر داشت که عمدتاً از  611نیرویی بالغ بر  چین -
ه یوهوته حدود به نظر می رسید ک. سربازگیری از کارگران و اسلحه دادن به آنها را نداشت

رویدادهای بعدی نشان دادند که در واقع او )نفر میلیشیای بازرگان در اختیار داشته باشد  311

تمامی این واحدها بر روی هم قدرت مسلح قیام قریب (. بسیار کمتر از اینها در اختیار داشته
 .الوقوع را تشکیل می دادند

حزب )یک از شرکت کنندگان در ائتالف هیچ نقشه و فرماندهی کلی وجود نداشت زیرا هیچ 

مایل نبودند نیروهای خود را در اختیار هر ( و یوهوته نمایندۀ تجار چین -نیو یونگ کمونیست، 
عمل کند، اما تاریخی که  هر گروه تصمیم گرفت که مستقالً . یک از دو طرف دیگر قرار دهند

، نمایندۀ چین -نیو یونگ د توسط باید در آن روز دست به عمل زده می شد با توافق همگی بای
(. تعجب آور است که حزب کمونیست به چنین سازشی تن داده بود)حکومت ملی، تعیین می شد 

، قیام باید با (ای نداشتندهیچ نقشه چین -نیو یونگ تجار و )مطابق نقشۀ حزب کمونیست 

. ساجی آغاز می شداعتصاب ملوانان، کارگران فلزکار، کارگران آب و برق شهر و کارگران ن
. نفر در این اعتصاب شرکت خواهند کرد 111111اینطور حساب شده بود که بیش از 

 1111حدود )یک گردان پیاده : فانگ در شانگهای عبارت بودند از - نیروهای سون چوان

حمایت  چین -نیو یونگ در عمل یکی از آنها از )پلیس، دو قایق توپدار  1111، بیش از (نفر
ژنرال آن در  چانگ - که لی پائو( که بسیار غیرقابل اعتماد بود)بریگارد هفتاد و ششم و ( کرد

این چنین بود موازنۀ . ساحل شمالی یانگ تسه و به فاصلۀ دو روز راه از شانگهای منزل داشت

 .نیروهای مسلح سازمان یافته
د، اعالم نمود که به نفر را فرماندهی می کر 11111، که حدود هسیا چائواکتبر، ژنرال  16در 

اکتبر یک هنگ را برای اشغال شانگهای اعزام داشت و  17او در . حکومت ملی پیوسته است

نمی توان فهمید که چرا )در حدود عصر همان روز این هنگ به پانزده کیلومتری شهر رسید 
می کرد که چائو تنها یک هنگ را به مقابله با شانگهای فرستاد، در حالی که شرایط اقتضا  هسیا

 (.تمامی نیروهایش را اعزام دارد

در همان زمان، پیشقراوالن بریگارد هفتاد و ششم وارد شانگهای شدند؛ این نیروها توسط سون 
. چائو اعزام شده بودند فانگ برای تقویت پادگان شرقی پیش از عزیمت هنگ هسیا - چوان

چائو پرداخته و ورود آنها را  هسیا فانگ در همانجا به نبرد با نیروهای - نیروهای سون چوان

 .به شانگهای به تأخیر انداختند
اما رهبران آن تصور می کردند که هنوز به . این مناسب ترین لحظه برای حملۀ پرولتاریا بود

هر دو  چین -نیو یونگ های کمونیست و واحدهای  اکتبر جوخه 11در . حد کافی آمادگی ندارند

هیچ خبر موثقی در . در جبهه مطلوب نبود هسیا چائواما موفقیت  کم و بیش آمادۀ عمل بودند،
در صبح روز . تاریخ قیام هر روز به تعویق می افتاد. مورد جبهه در شانگهای وجود نداشت

توسط  فانگ -سون چوان یک گزارش تأیید نشده مبنی بر شکست  چین -نیو یونگ اکتبر،  15

اکتبر  15-14گزارش، فرمان آغاز قیام در طول شب او بر اساس این . دریافت کرد هسیا چائو
 .بامداد را صادر کرد 5در ساعت 
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از آنجا که هیچ . شکست خورده بودند فانگ -سون چوان چائو توسط  در واقع، نیروهای هسیا

عالمت شروع عملیات شلیک چند توپ به وسیلۀ یکی از قایقهای )نقشه یا رهبری وجود نداشت 

شلیک می شد  چین -نیو یونگ متعاقب آتش راکتی که از خانۀ  قرار بودمت توپدار بود؛ این عال
راکت به موقع شلیک شد، اما قایق توپدار متوجه آن نشد و در نتیجه توپی شلیک  ؛داده شود

 3در ساعت . قیام هرگز صورت نگرفت، صرف نظر از چند برخورد کوچک با پلیس، (نکرد

تمامی . فرمان داد که عملیات را به تعویق اندازندهای خود  صبح، حزب کمونیست به جوخه
 .عملیات برای حزب تقریباً هیچ تلفاتی به همراه نداشت

صرف نظر از اشتباهات گوناگون تشکیالتی مثل فقدان هر گونه نقشه یا  –شکست  اصلیعلت 

ای رهبری، اطالعات محدود دربارۀ وضعیت جبهه و نتیجتاً فقدان هماهنگی بین عملیات نیروه
نیو به حزب کمونیست بیش از حد در این واقعیت نهفته بود که  –نظامی و نیروهای پرولتاریا 

او تاریخ را )در واقع حزب هدایت قیام را به وی واگذار کرده بود . ی بودمتک چین -یونگ 

حزب داوطلبانه هر گونه سیاست مستقل را در طول تدارک و اجرای عملیات ؛ (تعیین کرده بود

 .حزب دنباله روی کومین تانگ شده بود، خالصهبطور . کرده بود انکار

بدین دلیل، حزب تقریباً هیچ تدارک جدی برای قیام در میان پرولتاریا ندیده بود و نمی توانست 
قرار داده بود، در  چین -نیو یونگ هم چنین کاری بکند، زیرا خود را در موضع وابستگی به 

و  چین -نیو یونگ پذیرفتن رهبری را داشت و می توانست از  حالی که همه گونه دلیلی برای

 .تجار به عنوان نیروهای کمکی استفاده کند
ً مساعد برای قیام  تنها در پانزده کیلومتری  هسیا چائواکتبر، وقتی که  17در )لحظۀ واقعا

آمادۀ را مبنی بر اینکه وی  چین -نیو یونگ حزب ادعاهای . از دست رفته بود( شانگهای بود

معهذا موازنۀ نیروها در شانگهای آنچنان بود که اگر حزب . حرکت نبوده است پذیرفته بود
کمونیست پرولتاریا را به اعتصابی عمومی فراخوانده بود، پرولتاریا مطمئناً با اکثریت وسیع به 

ت دخال. زیرا شعار کمک به ارتشهای ملی برای تمامی مردم قابل فهم بود –آن پاسخ می داد 

حتی با توجه به سازمان مادی  – هسیا چائوو  قیام گرانپرولتاریا می توانست مبارزه را به نفع 
آشکارا اهمیت اعتصاب را دست کم گرفت و به عامل نظامی صرف حزب . جهت دهد –ناقص 

ممکن است به هنگامی  هسیا چائو، و پیش بینی نکرد که نیروهای پر بها داد( هاتشکیل جوخه)

اند شکست بخورند و در نتیجه وضعیت شدیداً به  های مسلح همه در شانگهای جمع شدهکه نیرو
ب شدۀ عملیات ترکیب)همچنین حزب درک نکرد که در چنین مواردی . زیان انقالب تغییر کند

عامل مسلط همیشه ، (ارتشی که در جبهه پیشروی می کند باپرولتاریا در پشت جبهۀ دشمن 

بنابراین تأخیر در قیام به . باید اقدامات خود را با آن زمان بندی کند، و پرولتاریا ارتش است
برعکس، برای تضمین موفقیت در جبهه باید دست به . خاطر دالیل تکنیکی و مادی مجاز نبود

 .سالح برده می شد، حتی اگر کمترین امکان انجام این کار وجود داشت

یح ما از علل شکست نه تنها کامل نخواهد چنانچه عامل دیگری را مورد بحث قرار ندهیم، توض
این عامل تاکتیکهای حزب کمونیست نسبت به کومین تانگ و : بود، بلکه سطحی هم خواهد بود

تنها در پرتو این مسئله می توان درک کرد که . درک آن از نقش پرولتاریا در انقالب چین است

ا تعیین تاریخ قیام توسط یک چرا رهبری حزب در شانگهای دنباله روی کومین تانگ شد، ب
موافقت کرد و خالصه از داشتن هر گونه  چین -نیو یونگ عضو جناح راست کومین تانگ مثل 

 .امتناع ورزید قیامسیاست مستقل در تمامی 

اعتقاد داشت که . به نقش پرولتاریای چین در انقالب کم بها دادرهبری حزب کمونیست 
حتی . کسب هژمونی را در انقالب دمکراتیک ملی ندارد پرولتاریا هنوز از نظر سیاسی قدرت



11 

اگر برخی رهبران در حرف نیاز پرولتاریا را به جنگیدن برای نقش رهبری کننده در انقالب 

هیچ تالشی در این جهت صورت نمی  ؛می پذیرفتند، اما این در همان حد حرف باقی می ماند

 .گرفت
محافل باالی حزب حاکم بود، آن نتیجه گیری اجتناب  هنگامی که این مفهوم از نقش پرولتاریا در

. نقش رهبری کننده در انقالب دمکراتیک باید به کومین تانگ تعلق داشته باشد. ناپذیر بود

پرولتاریا و پیش آهنگ آن باید تاکتیکهای خود را با تاکتیکهای کومین تانگ هماهنگ کنند، تنها 
مین تانگ تضادی نداشته باشد و از رهبری کومین خواستهایی را مطرح کنند که با سیاست کو

رهبری حزب رهنمودهای کمینترن را در مورد بلوک موقتی بین حزب . تانگ تبعیت کنند

رهبری حزب این امکان . کمونیست و کومین تانگ در انقالب دمکراتیک، بدین نحو می فهمید
راتیک خیانت کند و به را در نظر نمی گرفت که بورژوازی چین ممکن است به انقالب دمک

 .روحیۀ انقالبی بورژوازی پر بها می داد

. ای در زمان اولین قیام تأیید می شود این بیانات با مطالعۀ سیاست حزب در مورد هر مسئله
 –دنباله روی »:شن یکی از شرکت کنندگان در رویدادهای شانگهای می نویسد - یانگ هسیائو

این دنباله روی، این تبعیت حزب  [1]«.ماناین بود خصوصیت رهبری حزب در آن ز
کمونیست از سیاست کومین تانگ، نه تنها دورۀ اولین قیام بلکه تا حد زیادی دورۀ بعدی را نیز 

مشخص می  –که رهبری اپورتونیست قدیمی تغییر کرد  – 1117تا کنفرانس فوق العادۀ اوت 

 .کند
بدین خاطر ممکن بودند که رهبری حزب  عللی که برای شکست در فوق بدانها اشاره شد، تنها

چه کسی باید نقش رهبری را در : کمونیست چین موضع نادرستی در مورد مسئلۀ زیر گرفت

انقالب داشته باشد، کومین تانگ یا حزب کمونیست؟ در بلوک ماندن با کومین تانگ و جنگیدن 
ای هم این  ی لحظهاما حزب باید حتی برا. دوشادوش آن تحت شعار انقالب ملی درست بود

که  –و در حقیقت اجتناب ناپذیر بود  –واقعیت را فراموش نمی کرد که کومین تانگ ممکن بود 

ً بر حق خویش برای داشتن سیاست مستقل در انقالب . به انقالب خیانت کند حزب باید دائما
یک ملی، در الزم بود همیشه آگاه باشد که اهداف انقالب دمکرات. دمکراتیک ملی تأکید می کرد

 .ری بطور کامل به دست می آینداچین مثل هر جای دیگری، تنها توسط انقالب پرولت

 
 ( 1228فوریۀ  22) دومین قیام شانگهای 

 
در ایالت کیانگ  فانگ -سون چوان پس از شکست )پس از مکث کوتاهی در عملیات جبهه 

 -سون چوان آن بود که تهاجم ارتش ملی در فوریه از سر گرفته شد؛ هدف ارتش ملی ( سی
( هسی - ژنرال پای چونگ)فوریه، نیروهای ملی  17در . را بطور کامل درهم بشکند فانگ

هسینگ در شصت کیلومتری شانگهای را تصرف  - و در روز هیجدهم، ایستگاه چیا هانگژو

 .کردند
ه، پس از بحثهای طوالنی، کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست با توجه به شرایط مساعد در جبه

مسلحانه را به مجرد  قیامتصمیم به اعالم یک اعتصاب عمومی در شانگهای و سازماندهی یک 

( چینگ - به سمت ایستگاه سونگ)وارد شدن نیروهای جنوبی به حدود سی کیلومتری شهر 
رهبران حزب نیاز به نشان دادن ابتکار و استقالل بیشتر را  دفعهاین برخالف قیام اول، . گرفت

 .درک کردند قیامو اجرای در تدارک 
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تحت  –معهذا، در عصر روز هیجدهم فوریه، نشست رزمندگان فعال اتحادیۀ کارگری شانگهای 

 کامالً  فانگ -سون چوان تأثیر پیروزیهای ارتش جنوبی در جبهۀ شانگهای، تصور می رفت که 

را اعالم و  به اتفاق آراء تصمیم گرفت که یک اعتصاب عمومی فوری –درهم شکسته شده باشد 
نمایندۀ کمیتۀ مرکزی که در نشست حضور داشت مجبور . تمامی کارگران را به قیام فراخواند

در روز بیستم به اوج . فوریه آغاز شد 11اعتصاب اعالم و در . به حمایت از این تصمیم شد

موازنۀ نیروهای . کارگر سازمان یافته دست به اعتصاب زدند 111111خود رسید و بیش از 
عضو جوخه داشت که به رولورهای  151حزب کمونیست : سلح در شهر به شرح زیر بودم

به عالوه، بخاطر کاری که در . نفر که بی سالح بودند 51111موزر مسلح بودند و حدود 

از چهار قایق توپدار در . نیروی دریایی شده بود، از نفوذ فراوانی در بین ملوانان برخوردار بود
روی یکی از آنها حساب کند و سلولهایی هم در  پو، حزب می توانست کامالً  - رودخانۀ هوانگ

حق داشت تصور کند که با فرض شرایط مساعد در  الً به نحوی که کام –دیگر قایقها داشت 

افراد . حزب هیچ نیروی مسلح دیگری نداشت. طول قیام، سه تای دیگر نیز به انقالب بپیوندند
اول پراکنده شده و سالحهایی را که بین آنها توزیع شده بود با خود پس از قیام  چین -نیو یونگ 

 .یوهوته نیز تمامی نیروهای خود را از دست داده بود. برده بودند
ً بد بود تعداد اندکی از آنها موجود . در رابطه با رهبران آموزش نظامی دیده، وضعیت نسبتا

به این کار گمارده شده  قیامله پیش از بودند و آنهایی که در دسترس حزب بودند تنها بالفاص

بودند و بدین ترتیب نمی توانستند شناختی از افراد یا شهر و اهداف گوناگون تاکتیکی داشته 
 .این مسئله نتایج نامطلوبی در جریان عملیات به بار آورد. باشند

ختیار پلیس در شانگهای در ا 1111سرباز و  311 فانگ -سون چوان فوریه، مقامات  11در 

بدین گونه موازنۀ نیروها در شهر در این زمان . بقیۀ نیروهایشان در جبهه بودند. داشتند
 .بود 1116مساعدتر از زمان قیام اول در اکتبر 

اعتصاب عمومی توسط دیگران اعالم شده بود و کمیتۀ مرکزی با . اتفاق افتادند رویدادها سریع

کی از اعضا، بقیۀ کمیتۀ مرکزی از تصمیم ی یبه استثنا. روبرو شد ای عمل انجام شده
یعنی پس از آنکه اعتصاب آغاز  –فوریه  11رزمندگان اتحادیۀ کارگری تا حدود ظهر روز 

کمیتۀ مرکزی با عجله باید یک سری مسائل مربوط به قیام قریب . خبری نداشت –شده بود 

به اقدامات تدارکاتی ، و (و غیره ،چگونه حکومت جدید تشکیل شود)الوقوع را حل می کرد 
. فوریه در تدارک این مسائل و بحث در مورد آنها سپری شد 11سراسر . فراوانی دست می زد

 .حزب بطور کلی و به ویژه رهبری به هیچ وجه برای قیام آماده نبود

فوریه، روشن شد که حمله به شانگهای از جنوب به تعویق افتاده و ارتش در انتظار  11در 
، با آگاهی از این رویداد شروع به استفاده فانگ -سون چوان نمایندگان . است نیروهای کمکی

ای انتشار  اعالمیه فانگ -سون چوان . تعدادی اعدام شدند. از ترور در مقابل اعتصابیون کردند

تعویق حمله از . داد که بر طبق آن هر اعتصاب کننده به عنوان خائن به مرگ محکوم می شد
خواباندن : اعتصابیون، رهبران حزب را با مسئلۀ جدیدی روبرو ساخت جنوب و ترور علیه

: اعتصاب یا ادامۀ آن با هدف تبدیل آن به یک قیام مسلحانه؟ در این مورد سه نظر وجود داشت

یکی خواباندن اعتصاب را مطرح می کرد، دومی به ادامۀ اعتصاب و سازماندهی یک قیام 
اشت و سومی ادامۀ اعتصاب را بدون سازماندهی یک برای تصرف قدرت در شانگهای باور د

 .قیام مطرح می کرد

 11باالخره، پس از بحثهای طوالنی، تصمیم به ادامۀ اعتصاب و تعیین تاریخ قیام برای روز 
اما قیام صورت نگرفت، زیرا عالمت آغاز آن هرگز . بعد از ظهر گرفته شد 6فوریه در ساعت 
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. س از شلیک چند توپ از طرف یکی از قایقهای توپدار آغاز شودقرار بود که قیام پ. داده نشد

 معهذا، رهبری حزب وضعیت. ها پراکنده شدند اعضای جوخه. به دالیلی توپها شلیک نشدند

ها را پایین آورد و تأثیر فاجعه آمیزی بر  این مسائل روحیۀ اعضای جوخه. را تأیید کرد موجود
 .رویدادهای بعدی داشت

اما شرایط در این ضمن . فوریه تعیین شد 11بعد از ظهر  6وباره برای ساعت تاریخ قیام د

او با امنیت در موضع نسبتاً با ثباتش در جبهه . تغییر کرده بود فانگ -سون چوان وسیعاً به نفع 
، با شدت هر چه تمام تر به سرکوب (زیرا نیروهای جنوبی تهاجم خود را متوقف کرده بودند)

از آنجایی که کمونیستها نشان دادند قادر . داخت و به اعدام کارگران ادامه دادجنبش اعتصابی پر

به کشاندن کارگران راه آهن به اعتصاب نیستند، او سریعاً یک گردان پیاده را برای تقویت 
 .پادگان به شانگهای حمل کرد

ور به کارگر هنوز در اعتصاب بودند، بقیه با موج ترور مجب 111111فوریه تنها  11در 

 .بازگشت به کار شده بودند
بعد از ظهر انبار مهمات،  6قرار بود یکی از قایقهای توپدار درست در ساعت  قیاممطابق نقشۀ 

های  و تعدادی از خانه( چانگ - ژنرال لی پائو)ها، مرکز فرماندهی فرماندۀ پادگان  سربازخانه
 .مأمورین دولت را به توپ ببندد

ها پلیس را خلع سالح و ساختمانهای  مختلف شهر، اعضای جوخه در همین زمان، در مناطق

سالحهای مصادره شده را باید به کارگران و کسانی که . دولتی را به تصرف درمی آوردند
نفره از  111به عالوه، همین که شلیک توپ آغاز می شد، یک دستۀ . اسلحه نداشتند می دادند

و هفتاد تفنگ را که توسط ملوانان فراهم شده بود  کارگران باید به طرف قایق توپدار می رفت

 .دریافت می کرد
اولین هدف آنها انبار مهمات . قیام در ساعت مقرر آغاز شد، و چهار قایق توپدار شلیک کردند

ها،  بود که به زودی پرچم سفید را به عالمت تسلیم باال برد؛ سپس توجه شان را به سربازخانه

فرماندهی فرماندۀ پادگان معطوف کردند و دو ساعت و نیم بدون وقفه ایستگاه راه آهن و مرکز 
 .دندنموشلیک 

ای که باید هفتاد تفنگ را دریافت می کردند در مأموریت خویش شکست  اعضای جوخه

بدین گونه . خوردند، زیرا قایقی که قرار بود آنها را به قایق توپدار برساند به موقع وارد نشد
 .بودند به نحو مؤثری اشغال نشدند تصرف شدهپها اهدافی که با آتش تو

، (یکی از مناطق کارگری)تونگ  - وپاما در . موفق بودند قیام گراندر بخش جنوبی شانگهای، 

بزرگترین )پی  - چا. ها پراکنده شدند پس از نبردی کوتاه با نیروهای برتر پلیس، اعضای جوخه
شرکت نکرد، زیرا اعضای  قیامدر به هیچ وجه ( مرکز کارگری در بخش شمالی شهر

شمال و جنوب شانگهای به وسیلۀ قلمروی )هایش صدای آتش توپها را نشنیده بودند  جوخه

آنها (. فرانسویها و محلۀ بین المللی از هم جدا می شدند و حدود ده کیلومتر با هم فاصله داشتند
 .پس از مدتی انتظار برای شنیدن عالمت، پراکنده شدند

پو شکست در  ؛فروکش کردن اعتصاب ؛عدم حمایت جنوب از طرف شمال)وضعیتی در چنین 

 .فوریه تصمیم گرفت دستور توقف عملیات را بدهد 11-15، رهبری قیام شب (تونگ -
از یکسو، عوامل تکنیکی فوق الذکر تأثیر بسیار بدی بر جنبش . دالیل شکست آشکار بودند

ان به دست آمدن هفتاد تفنگ را فراهم آورد، تحکیم تأخیر قایقی که می توانست امک: گذاشتند

موقعیت به دست آمده به وسیلۀ قایقهای توپدار را غیرممکن ساخت؛ معین کردن زمان قیام نه به 
پی  - وسیلۀ یک ساعت معین بلکه توسط یک عالمت غیرقابل اعتماد، با این نتیجه که چا
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هر گونه ارتباط بین مرکز فرماندهی قیام غیرفعال باقی ماند؛ عدم وجود یک رهبری درست یا 

پی عالمت را نشنیده و به نبرد نپیوسته بود، باز هم وظیفۀ  - حتی با فرض اینکه چا. با مناطق

 - رهبری بود که به محض آنکه دیگر نواحی حرکت را شروع می کردند، دستور می داد که چا
سیار ناکافی در مورد وضعیت در اطالعات ب. پی هم هر چند با تأخیر حرکت را آغاز نماید

 .ارتباط بین مناطق و فرماندهی قیام بسیار ضعیف بود. جبهه وجود داشت

ً این بود که  ای سازمان  قیام در لحظهاز سوی دیگر، یکی از دالیل اصلی شکست قیام مطمئنا

لحظۀ . بلکه داشت فروکش می کرد، ها در اوج نبود داده شده بود که جنبش انقالبی توده

ای بر  این واقعیت نمی توانست تأثیر تعیین کننده. فوریه بود 21آن لحظه . مناسب گذشته بود

درست بود که حزب  با توجه به وجود چنین شرایطی در شانگهای، کامالً . نتیجۀ قیام نداشته باشد
 روحیۀ پرولتاریا در آن زمان در اوج. بزنند قیامفوریه دست به  11ها می خواست در  از توده

به  فانگ -سون چوان خود بود و حزب می توانست در پاسخ به اعدامهای اعتصابیون به وسیلۀ 

موازنۀ واقعی نیروها . زندبعملیاتی بسیار اساسی تر از یک اعتصاب ساده، یعنی یک قیام دست 
 .نیز چنین راه حلی را طلب می کرد

در  فانگ -سون چوان ا که مقامات از آنج: مسئلۀ دیگری وجود دارد که در اینجا باید مطرح کنیم
ای و مجبور کردن نیمی از کارگران به بازگشت به کار موفق شده  از هم پاشیدن جنبش توده

بودند، آیا نباید به این نتیجه گیری برسیم که روحیۀ رزمندگی پرولتاریای شانگهای برای یک 

می توان از طرح آن خودداری اقدام قطعی پایین بود؟ پاسخ کامل به این سؤال مشکل است، اما ن
هیچگونه آمادگی ، همچنانکه نشان دادیم، حزب. پذیرفتنی است این نتیجه گیری کامالً . کرد

توانایی کشاندن کارکنان راه ؛ ها به نفع قیام انجام نداده بود تهییج کافی در بین توده؛ نداشت

 .آهن و دیگر اقشار طبقۀ کارگر را به اعتصاب نداشت
ً در به عالوه، ا  11و  11ین واقعیت که ارتش ملی پیشروی خود را به سمت شانگهای دقیقا

 .فوریه و روزهای بعد از آن متوقف کرد، نمی توانست تأثیری بر روحیۀ پرولتاریا نداشته باشد

 

 ( 1228مارس  21) سومین قیام شانگهای 

 

ی در پشت جبهۀ شامل عملیات ترکیبی ارتش و پرولتاریای انقالب – 1117مارس  11قیام 
ای بود هم برای سازماندهی و تعیین  نمونه –دشمن، و بلوک بین حزب کمونیست و کومین تانگ 

و  1116استفادۀ زیادی از تجربۀ اکتبر . زمان قیام، و هم برای رهبری و اجرای تکنیکی آن

ر در این قیام، پرولتاریای شانگهای به عنوان رهبر واقعی چها. صورت گرفت 1117فوریۀ 
ا . عمل کرد( پرولتاریا، بورژوازی، دهقانان و زحمتکشان شهری)نیروی مؤتلف  قیام عمدتا

ای در دو قیام قبلی و  ؛ بورژوازی، که نقش قابل مالحظهتوسط پرولتاریا تدارک دیده و اجرا شد

حتی نقش مسلطی در قیام اول برعهده داشت، این بار تنها به عنوان یک نیروی کمکی مورد 
 .در آن شرایط ، این امر بیانگر گام بزرگی به جلو بود. قرار گرفت استفاده

فوریه، کمیتۀ مرکزی به سازمانهای مختلف حزب دستور داد تا  11بالفاصله پس از شکست 

پیشین را مطالعه نموده، درسهای الزم را از آنها فراگرفته و فعاالنه  پیکاردالیل شکست دو 
وضعیت در جبهه آنچنان بود که قیام به فاصلۀ کوتاهی می . برای یک قیام جدید آماده شوند

 .توانست به ضرورتی عملی بدل شود

جرأت نکرده بود تروری را که در  فانگ -سون چوان فوریه،  11علیرغم شکست پرولتاریا در 
ه حزب کمونیست از این امر به خوبی جهت آماد. اعتصاب آغاز کرده بود ادامه دهد هنگام
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تدارکات نظامی انجام شده بین قیام دوم . جدید و قطعی استفاده کرد نبردهایای بر دشخو ساختن

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست تصمیم ( الف: و سوم را می توان به شرح زیر خالصه کرد

رهبری . نفر افزایش دهد 3111نفر به  1111های رزمنده را از  گرفت تعداد اعضای جوخه
 اردر ساخت( ب. اهی با موفقیت کامل به انجام رساندنظامی این وظیفه را در فاصلۀ کوت

کمی قبل از . های رزمنده تجدیدنظر شد، و رهبران جدیدی به کار گمارده شدند فرماندهی جوخه

ها شکل نهایی خود را پیدا کرده بودند و یک فرمانده برای هر  مارس تمامی جوخه 11قیام 
به  دادن نظامی شهای عظیمی برای آرایشتال( ج. شده بود بیست یا سی نفر در نظر گرفته

تمرینات آموزشی برای هر . ها و به ویژه به تمامی فرماندهان آنها صورت گرفت اعضای جوخه

و قابل انعطاف برای رهبری  پرانرژییک فرماندهی عالی ( د. دو منظماً صورت می گرفت
باطی ویژه و یک گروه این فرماندهی عالی یک گروه ارت. عملیات در طول قیام به وجود آمد

هر . توجه عظیمی به مطالعۀ شهر از نقطه نظر تاکتیکی شده بود( ه. داشت مأمور اکتشافویژۀ 

. فرمانده باید منطقۀ خویش را بطور کامل و تمام شهر را حداقل در خطوط کلی آن می شناخت
م اشغال می شد، می او باید برآورد تاکتیکی از هر ساختمان و هر خیابانی که باید در جریان قیا

ها، به شناسایی شخصی از هدفهایی که باید  بدین منظور، فرماندهان و اعضای جوخه. نمود
اشغال می شدند دست زدند؛ راههای ورودی به آنها را مطالعه کردند و نقشۀ ساختن باریکادها 

زر جدید، مو 111حدود ( و. را چنانچه به موقعیت دفاعی می افتادند مورد بررسی قرار دادند

تا اواسط مارس، حزب . برای افزودن بر پنجاه تایی که از قیام دوم باقی مانده بود خریداری شد
مارس، ارتش ملی  11در واقع، در . همچنان اطالعات ضعیفی از وضعیت در جبهه داشت

 16حزب از این مسئله تنها در  ؛پیشروی عمومی خویش را به سمت شانگهای از سر گرفته بود

در همین زمان، اطالعاتی به حزب رسید مبنی . و آن هم بطور بسیار مبهم مطلع شده بودمارس 
در رابطه با این . بر اینکه ارتش جنوبی در بیستم یا بیست و دوم به شانگهای وارد خواهد شد

خبر، کمیتۀ مرکزی تمامی تدارکات خویش را به نحوی انجام داد که قیام بتواند در بیستم یا 

 .م آغاز شودبیست و دو
چینگ در مسیر  - تصمیم گرفته شد که وقتی نیروهای جنوبی به ایستگاه سونگ بطور مشخص

که هر دو در سی کیلومتری شانگهای  –چو در مسیر نانکینگ  - ، و ایستگاه چانگهانگژو

برسند، حزب، کارگران و خرده بورژوازی را به اعتصابی عمومی فراخوانده و  –قرار داشتند 
 .سلحانه را سازمان دهدم قیام

و همکاری آن با ارتش ملی، حزب و به ویژه افراد نظامی آن کار  قیامدر ارتباط با تدارک 

در این زمان، نیروها با . نانکینگ انجام دادند -زیادی در بین کارکنان راه آهن خط شانگهای 
سون ای کمک به بر( چانگ بود - که فرماندار آن چانگ تسونگ)راه آهن از ایالت شانتونگ 

نانکینگ اعتصاب  -مارس، کارکنان راه آهن شانگهای  8در . فرستاده می شدند فانگ -چوان 

به مقصدهای خویش منتقل شده  با وجودی که بخش بزرگی از نیروهای شانگهای، قبالً . کردند
بودند، اما این اعتصاب در خطی که در رابطه با جبهه کار می کرد، مشکالت عظیمی برای 

ها و دیگر افراد  قطارها تنها در صورتی می توانستند حرکت کنند که راننده. شمن ایجاد کردد

بین قیامهای دوم و سوم، و به . راه آهن را یافته و تحت مراقبت نظامی به کار مجبور می کردند
ویژه در جریان اعتصاب، کارکنان راه آهن، به دستور سازمان نظامی حزب قطارهای نظامی 

نیروهای شانگهای برای بکار  ؛خط خارج کرده و با انواع وسایل نظم خطها را به هم زدندرا از 

راه خطوط  از حافظتمانداختن سیستم حمل و نقل خویش مجبور شدند که افراد بسیاری را برای 
 .آهن بکار گمارند
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شیوۀ صحیح کار تهییجی که حزب کمونیست در بین کارکنان راه آهن انجام داد فوق العاده بود و 

 .نشان می دهد «خودی» ارتش عمل را در چنین مواردی، در پشت جبهۀ

. سیاسی پرولتاریا و طبقات متوسط شانگهای، کار زیادی انجام داد آماده سازیحزب برای 
ر، نتایج زیادی به اهای نیمه پرولت صرف نظر از کار معمول بسیج انقالبی پرولتاریا و توده

این مجمع باید یک کمیتۀ اجرایی . ن یک مجمع نمایندگی به دست آوردوسیلۀ تدارک و فراخواند

مقدار زیادی از . را انتخاب می کرد که در طول قیام، به عنوان عالی ترین مرجع اعالم می شد
مارس  11اولین نشست در . کار تدارکاتی برای این مجمع در تمامی بخشهای شهر انجام گرفت

شش نفری را انتخاب کرد که پانزده نفر آنها کمونیست صورت گرفت و یک کمیتۀ بیست و 

در طول قیام، این کمیتۀ اجرایی که شامل نمایندگانی از طبقات مختلف مردم بود، از میان . بودند
 .اعضای خود حکومت انقالبی شانگهای را با شرکت کمونیستها انتخاب کرد

در عصر آن روز وارد  تممکن اسمارس، خبر رسید که نیروهای جنوبی  11در صبح روز 

کمیتۀ مرکزی ناگهان . چو اشغال شده بودند - چینگ و چانگ - ایستگاههای سونگ. شوند
تصمیم گرفت اعتصاب عمومی را در ظهر همان روز اعالم و قیام را یک ساعت پس از آن 

 .آغاز نماید
نفر  6111صرف نظر از . موازنۀ نیروها در شهر در آغاز اعتصاب عمومی به شرح زیر بود

( نفر را بسیج کند 6111نفر،  3111حزب موفق شده بود بجای )ها  اعضای بدون سالح جوخه

ناوگان دریایی که در قیام دوم شرکت کرده . نفر مسلح، حزب نیروی دیگری نداشت 131و 
در این زمان نمی شد . تونگ شده بود - وپبود، از شانگهای لنگر برداشته و اکنون رهسپار دژ 

دشمن حدود یک بریگارد پیاده و یک قطار زرهپوش در . کمک آن حساب کرد بر روی

به عالوه، تمامی نیروی پلیس . شانگهای داشت که گاردهای سفید روسی آن را هدایت می کردند
 .نفر بودند در اختیار داشت 1111را که حدود 

با خلع سالح ( ارجیقلمروهای خ یبه استثنا)مطابق نقشه، قیام باید همزمان در تمامی مناطق 

ها پس از انجام این کار باید در مسیر قرارهای از پیش تعیین  اعضای جوخه. پلیس آغاز می شد
ً در ارتباط با خلع سالح نیروهای نظامی بود  شده پیش رفته و مأموریتهای جدید را که عمدتا

 .انجام می دادند

پرولتاریا . رکت باز مانددر عرض نیم ساعت تمامی شهر از ح. اعتصاب در ظهر آغاز شد
دقیقاً . در اعتصاب بود( مغازه داران، صنعتگران و غیره)همراه با بخشی از خرده بورژوازی 

درست در ظرف . در ساعت یک بعد از ظهر، خلع سالح پلیس در سراسر شانگهای آغاز شد

حدود  قیام گرانبعد از ظهر  1در ساعت . یک ساعت تمامی نیروی پلیس خلع سالح شده بود
به تأسیسات عمدۀ دولتی حمله نموده  قیام گربالفاصله پس از این، نیروهای . تفنگ داشتند 1311

 .و خلع سالح نیروهای نظامی را آغاز کردند

( نزدیک ایستگاه شمال، کلیسای روسی و مرکز انتشاراتی تجاری)پی  - نبردی جدی در چا
سرباز و  5111حدود )وز قیام، دشمن بعد از ظهر دومین ر 4سرانجام، در ساعت . درگرفت

پس از آنکه این . درهم شکسته شد کامالً ( های روسی سفید یک قطار زرهپوش با تکنیسین

( به استثناء قلمروهای خارجی و محلۀ بین المللی)آخرین بارو هم سقوط کرد، تمامی شانگهای 
 .بود قیام گراندر دست 

آوریل  11ضد قهرمان  –هسی  - نگمارس نیروهای ژنرال پای چو 11در عصر روز 

به شانگهای  –( هنگامی که نیروهای نظامی بر روی یک راهپیمایی کارگران آتش گشودند)
 .وارد شدند
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این . زمان اعتصاب عمومی و قیام مسلحانه را درست تعیین کرده بودندرهبران سومین قیام 

انقالبی در داخل  پیکارو  هماهنگی کامل بین عملیات ارتش در خارج شانگهایای از  نمونه

طغیان بی سابقۀ کارگران شانگهای بود با نزدیک شدن  یک نقطۀ اوج در آنچه که. بود شهر

به عالوه، . تطبیق داشت، و حالت هرج و مرج در صفوف دشمن شک -چیانگ کای نیروهای 

مشخص های رزمنده در خلع سالح پلیس و نیروهای نظامی  عملیات با بی باکی و مهارت جوخه

 .می شد
به « قیام یک هنر است»مارس، این تز مارکس که  11در قیام و مبارزه برای کسب قدرت در 

 .عالی ترین شکلی به مورد عمل گذارده شد

می تجربه  باها  توده. این پیروزمندی پرولتاریای شانگهای به قیمت دو شکست قبلی به دست آمد
را بسیار  تعیین کنندهدقیق و سیستماتیک نبرد تجربۀ ستیزهای قبلی، ضرورت تدارک . آموزند

پیش از قیام نشان داده بود؛ ضرورت تضمین این را که نبرد تنها توسط حزب پرولتاریا هدایت 

در قیام سوم شانگهای، حزب کمونیست چین از این تجربه به نحوی عالی استفاده . خواهد شد
 .کرد

اعتصابی . به شگفت می افتد کارگر شانگهاینظم و استعداد عجیب برای پیکار طبقۀ آدمی از 
عمومی برای ساعتی معین اعالم می شود، و دقیقاً در آن لحظه تمامی طبقۀ کارگر شانگهای به 

درست در ساعت یک خلع سالح پلیس در هر منطقۀ کارگری آغاز می . اعتصاب دست می زند

گیرد که اکثراً بی سالح هستند عالوه بر این، این عملیات به وسیلۀ کارگرانی انجام می . شود
 (.موزر در اختیار داشتند 131تنها )

اجرای اعتصاب عمومی و قیام با چنین دقتی وجود داشت که نفوذ  تنها در صورتی امکان

در شانگهای بر طبقۀ کارگر و بخشی از خرده بورژوازی عظیمی را که کمونیستها در آن زمان 

 .در نظر بگیریم، داشتند

این سؤال را  که چیزی در مورد رویدادهای چین در این دوره می دانند ممکنستخوانندگانی 

اگر روحیۀ پرولتاریای چین : و در حقیقت مطمئناً این سؤال را مطرح خواهند کرد مطرح کنند
به چنان درجۀ عالی از شور و شوق در لحظۀ قیام سوم رسیده بود، و اگر حزب کمونیست چین 

شهر اعمال کرده بود، این مسئله قابل درک نیست که  زحمتکشطبقات چنان نفوذ عظیمی را بر 

توانستند حکومتی را  شک -چیانگ کای  مرتجعچرا قدرت شوروی اعالم نشد؛ چرا ژنرالهای 
. کنند؛ و باالخره چرا پرولتاریا اجازه داد که خلع سالح شود منحلکه در طول قیام برپا شده بود 

ضدانقالبی زد، و  کودتایدست به یک  شک -چیانگ کای ام، زیرا، درست یک هفته پس از قی

طبقۀ کارگر که پیش از ورود نیروهای جنوبی قدرت را به دست گرفته بود، نتوانست از 
 .پیروزی خود استفاده ببرد

بجا هم هست، الزم است به مسائل استراتژی  برای پاسخگویی به این سؤال، که سؤالی کامالً 

 .ه هنگام بررسی شکست اولین قیام ذکر کردیم بازگردیمب کلی سیاسی که قبالً 
در رابطه با سازماندهی، ( یا بهتر است بگوییم رهبری آن)هر چند که حزب کمونیست چین 

اما در مقابل کومین تانگ خط نادرستی خط اساساً درستی را دنبال نمود،  قیامتدارک و اجرای 

و همچنان کومین تانگ را بمثابۀ یک کل ، بها دادبه نقش انقالبی پرولتاریا کم : را دنبال کرد

در حالی که در  –بدون تفرقه و کل بورژوازی ملی را بمثابۀ یک نیروی انقالبی در نظر گرفت 

آشکارا به اردوی ( جناح راست آن)واقع بخشی از این بورژوازی و بدین گونه کومین تانگ 

و امپریالیسم خارجی متحد رتجع بومی می خواست خود را با نیروهای م ضدانقالب وارد شد و

 .کند
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 شک -چیانگ کای این بود علت اساسی شکست پرولتاریای شانگهای پس از آنکه نیروهای 

 .به شهر وارد شدند

به سمت  شک -چیانگ کای رهبری حزب کمونیست نمی دید یا نمی توانست ببیند که پیشروی 
که میلیتاریستها آن را غنی  –ورت گرفته شانگهای تنها به خاطر به دست آوردن کنترل شهر ص

مسئله این بود که آنها بدین ترتیب می توانستند . ترین غنیمت از نظر ثروت مادی می دانستند

چپی در ووهان آزاد کنند و ووهان را در مقابل شانگهای  جناحخود را از زیر نفوذ حکومت 
 -چیانگ کای یه شانگهای توسط کمیتۀ مرکزی به خوبی می دانست که مبارزه عل. قرار دهند

علیرغم این، و گرچه عدم توافقهای طوالنی . بدون اجازۀ حکومت ووهان صورت گرفته شک

معلوم بود، اما قیام  با ووهان بر کمیتۀ مرکزی کامالً  شک -چیانگ کای سیاسی و تفاوت اهداف 
کارگر را از خطری طبقۀ ، حزب. را صرفاً تنها تحت شعار کمک به نیروهای جنوبی تدارک دید

امیدوار بود که تا . آگاه نساخت، تهدید می کرد شک -چیانگ کای که وی را در نتیجۀ تهاجم 

و پیروانش را تحت تأثیر قرار دهد به نحوی که آنها جرأت نکنند  شک -چیانگ کای حدی 
به عنوان  همچنان به پرولتاریا. سیاستی ارتجاعی را در شانگهای یا منطقۀ اطراف آن اتخاذ کنند

های کارگر  تودهبدین دلیل، . یک نیروی کمکی و نه بمثابۀ رهبر انقالب دمکراتیک نگاه می کرد

آماده ، انتظار می رفت شک -چیانگ کای که از  یرا برای مقاومت در مقابل تالشهای ضدانقالب

 .نکرد

ه در آن تعدادی ک –این است تبیین این واقعیت که چرا حکومت جدید تشکیل شده در جریان قیام 
 –و دیگر اعضای جناح راست کومین تانگ شرکت داشتند  چین -نیو یونگ کمونیست همراه با 

کمونیستها تالش . حل شودمن شک -چیانگ کای تقریباً غیرفعال باقی ماند، و منتظر شد تا توسط 

ای نکردند دیگر اعضای حکومت را تحت نفوذ خویش قرار دهند و از مقامهای رسمی شان بر
 .ها استفاده نکردند ادامۀ بسیج انقالبی توده

حزب هیچ کاری برای جلوگیری از گماردن یک عضو دست راستی کومین تانگ در فرماندهی 

پلیس به عمل نیاورد و بدین گونه در عمل تمامی قدرت اجرایی را در شانگهای به دشمن 
یتۀ مرکزی می خواست اجازه بدتر از این هم وجود داشت؛ بخشی از کم. طبقاتیش واگذار کرد

باید . دهد گارد کارگران خلع سالح شود و آماده بود تا سالحها را به فرماندهی نظامی تسلیم کند

و اگر . به نیروهای نظامی داده شده بودبه عنوان هدیه  ها قبالً  توجه کرد که بخشی از این اسلحه
 .امی بودتمامی سالحها تحویل نشدند، تنها بخاطر اصرار رهبران نظ

رهبری حزب، علیرغم دستورات صحیح انترناسیونال کمونیستی، علیرغم خواست صریح 

. برخی از رفقای رهبری، هیچ کاری برای گسترش روحیۀ انقالبی در پادگان انجام نداد
پیشنهاداتی دائر بر ثبت نام تودۀ کارگران در ارتش و انجام تهییج سیاسی و بسیج واحدهای 

 .اما جناح عمدۀ دستگاه مرکزی حزب سرسختانه به مواضعش چسبیده بودنظامی داده شد؛ 

شن گرفته شده، رهبری کمونیستی این دوره  - نقل شدۀ یانگ هسیائو قسمت زیر که از مقالۀ قبالً 
در میان واحدهای پادگان، انقالبی ترین بخش، لشکر یکم . را به نحوی عالی مشخص می کند

او )ل سیاستش را بالفاصله پس از اشغال شهر شروع کرده بود که اعما شک -چیانگ کای . بود

تمامی اعضای هیئت سیاسی را که به  ؛پی دستگیر کرد - دبیر جناح چپ کومین تانگ را در چا
را که فکر می کرد  فرماندهانی ؛وسیلۀ حکومت ووهان انتخاب شده بودند تیرباران نمود

را  شانباید سالحهای حکم کرد که دانهای کارگرانگر به ؛غیرقابل اعتمادند از کار برکنار کرد

 .جبهه شود رهسپار شانگهای را ترک کرده و ، به لشکر یکم دستور داد(و غیره ،تسلیم کنند
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فرماندۀ لشکر یکم، هسوئه یوئه، بالدرنگ خود را به حزب معرفی و مسئلۀ زیر را مطرح »

 :کرد

چکار باید بکنم؟ اگر . ام ی دریافت کردهبرای ترک شانگها شک -چیانگ کای من دستوراتی از 
. را دستگیر نمایم شک -چیانگ کای دستور را اطاعت نکنم، تنها کاری که می ماند اینست که 

و و ژ، چپ هنوز نفوذ مسلطی در نانکینگ، سوبود علیرغم اینکه زمان زیادی از دست رفته

چیانگ یک حملۀ قطعی به  اما هیچ جواب روشنی به این پیشنهاد برای. خود شانگهای داشت
به هسوئه یوئه توصیه کردند دستورات را نادیده گرفته و خود را به . داده نشد شک -کای 

هسوئه یوئه . اما زمانی فرا رسید که دیگر نمی شد بیش از این تعلل ورزید. مریضی بزند

یا : نمانده بوداولتیماتومی دریافت کرد و هنگامی که به حزب مراجعه نمود انتخاب دیگری باقی 
دست به اسلحه می  شک -چیانگ کای باید با حمایت و بر طبق دستورات حزب کمونیست علیه 

اطاعت کرده و نیروی قدرتمندی را با ارزش انقالبی  شک -چیانگ کای برد و یا از دستور 

 «.عظیمی از شانگهای بیرون می برد
و گردانهای کارگران را خلع  حکومت را منحل شک -چیانگ کای پس از عزیمت لشکر یکم، 

 .سالح نمود
د که سیاست اپورتونیستی رهبران حزب کمونیست را در دوران هستنواقعیتهای اساسی اینها 

 1117این سیاست شکست پرولتاریا را در مارس . بلوک با کومین تانگ مشخص می کنند

هنگامی که با  ردحتی  –همانطور که کمینترن اشاره کرده، حزب کمونیست باید . باعث شد
ری در ابطور همزمان برای یک سیاست مستقل پرولت –کومین تانگ تشکیل بلوک داده بود 

 .انقالب دمکراتیک مبارزه می کرد

حق داشت  عالوه بر این، وضعیت در شانگهای و موازنۀ نیروها آنچنان بود که پرولتاریا کامالً 
 .انتظار اقدام قطعی را از جانب حزب داشته باشد

 

 

 :یادداشتها 

 

در اسنادی در مورد مسئله چین، « 1117رویدادهای شانگهای در بهار »:شن - یانگ هسیائو -1
 .، منتشر شده توسط دانشگاه کارگران چین15شماره 

 

 

 فعالیت کمونیستی برای تحلیل بردن نیروهای مسلح طبقات حاکم

 
که پرولتاریا باید نسبت به های رسمی دربارۀ طرز رفتاری  بین الملل کمونیست در قطعنامه

ولی با تزها دربارۀ مبارزه علیه جنگ . ه استداشتارتش بورژوایی داشته باشد اظهارات زیادی 

امپریالیستی و وظایف کمونیستها که در کنگرۀ جهانی ششم پس از گزارش رفیق بل
11
پذیرفته  

بق با دکترین مارکس، انگلس ای دقیق، در تطا اکنون پرولتاریای بین المللی انقالبی برنامه شدند،

انواع  و و لنین، در خصوص مسائل جنگ و موضع پرولتاریا نسبت به انواع مختلف جنگ

                                                

11- Bell 
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این تزها یک راهنمایی واضح برای . در اختیار دارد ارتش در مراحل مختلف انقالب پرولتاری،

بر طبق خصلت  –تاکتیکهای حزب، و کل پرولتاریای انقالبی، در رابطه با انواع مختلف ارتش 

ارتشهای بنا شده بر اساس خدمت نظامی اجباری؛ میلیشیاها یا ارتشهای مزدور؛ ارتشهای )شان 
، و بر طبق اهداف (دمکراتیک -امپریالیست؛ سازمانهای داوطلبانۀ بورژوایی؛ ارتشهای ملی 

که به  اهمیت عظیم این تزها در این حقیقت است .دنارائه می ده – طبقاتی که در خدمتش هستند

بلکه در ارتباط نزدیک با کل ، یا آکادمیکبطور انتزاعی نه مشکالت جنگ و مسائل نظامی 
سیاست و تاکتیکهای حزب انقالبی در راستای آماده کردن و سازمان دادن انقالب پرولتاری 

 .پرداخته می شود

پرولتاریا  این اهمیت عظیمی، چه از نظر اصول و همچنین در عمل، دارد که مسئلۀ روابط بین
ارتش عنصر . و ارتش، و خطی که باید در این حوزه دنبال شود، به نحو صحیحی مطرح گردد

 ارتشثبات دولت بمثابۀ یک کل، وابسته به ثبات و وضع عام . کلیدی در سازمان دولت است

شانس پرولتاریا برای سرنگون کردن بورژوازی و خرد کردن دولت بورژوایی در . است

وابسته به درجۀ سرخوردگی درون  تا حد زیادی وضعیت بالواسطه انقالبی صورت وجود یک

هنگامی که مسئلۀ سرنگون کردن طبقۀ بورژوا باید در عمل در  – یک ارتش بورژوایی است
 .دستور کار بالواسطه گذاشته شود

 تاریخ تمام انقالبها نشان می دهد که اگر یک ارتش و نیروی پلیس با تعلیم نظامی خوب، که

مسلسل، خودروهای زره پوش، سالحهای )تهاجمی و تدافعی مجهز به همه گونه فنون مدرن 
د و توسط دستجات فاشیست ند، فرماندهان خوبی داشته باشنباش (شیمیایی، نیروی هوایی و غیره

به نحوی مؤثر علیه انقالب بجنگند، د که امروزه در هر کشوری موجودند، نمسلحی حمایت شو

شرایط دیگر مطلوب باشند، آنها قادرند پیروزی انقالب را به نحو چشمگیری حتی اگر تمام 

 .نمایند سخت

ای نگیرد و بر سربازان تأثیر نگذارد، مبارزۀ جدی  البته، اگر انقالب خصلتی توده»:لنین گفت

 [1]«.نمی تواند مطرح باشد
جود است، ارتش و های بحران، هنگامی که یک موقعیت انقالبی حاد مو شکی نیست که در دوره

ترکیب طبقاتی آنها، انگیزش  به موجب. پلیس نمی توانند از نفوذ روحیۀ انقالبی غالب بگریزند

با این حال، ساده لوحانه خواهد بود اگر فکر . ای در میان آنها احساس خواهد شد انقالبی تا درجه
مقداری کار قبلی توسط  کنیم که برای ارتش، یا حتی قسمتهایی از آن، امکان پذیر است که بدون

ً به اردوی انقالب برود این ساده لوحانه خواهد بود که فکر کنیم روند  .حزب انقالبی، علنا

حزب انقالبی باید . انقالبی به بخودی خود در ارتش و پلیس ریشه خواهد دواند و رشد می کند
طی آن، کار  در ارتش و پلیس، هم قبل از وضعیت انقالبی بالواسطه و در درجۀ نخست در

هر چقدر این کار شدیدتر باشد، شور انقالبی در بین سربازان و  .انجام دهد تشکیالتیسیاسی و 

، و تعداد واحدهای مجزایی که به صف پرولتاریا می قوی تر تردیدشان بین انقالب و ضدانقالب
ید با روشهای در طول قیام، فعالیت سیاسی و تشکیالتی درون ارتش با .پیوندند بیشتر خواهد بود

 .فیزیکی مبارزه علیه آن ترکیب شود

ً تبلیغات سیاسی مناسبی در واحدهای رایشسور و پلیس انجام شده بود  که )در آلمان، اگر واقعا
ً قادر نمی بودند سربازان شان ، رؤسای (علیرغم انزوای رایشسور کامالً ممکن بود ستاد مسلما

انقالبی به آن سادگی اعزام کنند که در واقعیت در را برای اشغال کردن ساکسونی و تورینگیای 

های  هسته) سازماندهی مناسب، اگر 1114در استونی طی پائیز . کردند 1115اکتبر  -سپتامبر 
، نفوذ قابل توجهی که وجود داشتدر ارتش ( کمونیست، گروههایی از سربازان انقالبی و غیره
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دسامبر ریوال را  1ود سرکوب سریع قیام حزب کمونیست در بین سربازان از آن برخوردار ب

در نهایت، اگر حزب کمونیست چین در ایالت  .برای نیروهای ارتجاع ناممکن می ساخت

و از نظر کوانگ تونگ قادر بود حتی تا درجۀ کمی فعالیتی از این نوع را برای تحلیل بردن 
برای لین  -شن و لی فو  -کوی، لی چی  -ب کردن سربازانی انجام دهد که چیانگ فا ذسیاسی ج

ما در اینجا از هنگ آموزشی، یا بسیاری از دیگر واحدها ) خرد کردن کانتون سرخ فرستادند

، آنگاه نتیجۀ نبرد (که سازمان حزب به نحوی عالی میانشان کار کرده بود صحبت نمی کنیم
ً متفاوت می شد ً با شورش یک واحد نظامی .مسلما ، هنگ عالوه بر آن، قیام کانتون دقیقا

آغاز شد که بدون آن یک قیام عمومی در شرایط حاکم بر کانتون در اوایل دسامبر  آموزشی،

 .ناممکن بود 1117
شانگهای، پتروگراد، مسکو، کراکو، قیامهای مختلف آلمان )در همۀ قیامهای گذشته بدون استثنا 

در واقعیت نتیجۀ انقالب اغلب به  .تعیین کننده همیشه توسط ارتش ایفا شده است ، نقش(و غیره

درجۀ هواداری از انقالب در ارتش بستگی دارد، به میزانی که افسران فرماندۀ آن می توانند از 
زیرا انتقال قدرت از دستان یک طبقه به طبقۀ دیگر  .ارتش علیه پرولتاریای انقالبی استفاده کنند

 .و ارتش عنصر کلیدی آن قدرت است .فیصله می یابدایت توسط قدرت مادی در نه
نیست که وضعیت در کشوری مشخص ( هنگامی که ناگزیر باشد) در پسایند یک جنگاین تنها 

، نیز به همین خوبی« صلح»در یک دورۀ ممکن است انقالبی شود و بدون شک چنین می شود؛ 

 .می شود انقالبیواند و بدون شک علیرغم تثبیت موقت سرمایه داری می ت
، در استونی در 1115، در بلغارستان در 1115و  1111جنگهای داخلی در آلمان در »

، اثبات می کنند که جنگ داخلی پرولتاری ممکن است نه 1117، و در وین در ژوئیۀ 1114

سرمایه  «شرایط عادی»تنها در دورانهای جنگهای امپریالیستی بورژوایی، بلکه همچنین در 
برپا شود؛ زیرا سرمایه داری کنونی مبارزۀ طبقاتی را تا درجۀ حادی تشدید می کند و در داری 

 [1]«.هر لحظه ممکن است یک موقعیت انقالبی بالواسطه پدید آورد

که  به آن می رسند، عناصری ای که عناصر راستگرا در کمینترن ولی این به هیچ وجه به نتیجه
ای که گرفته می  نتیجه .نها در پسایند یک جنگ ممکن است، نمی انجامدانقالب ت مدعی هستند

از طریق تبلیغات در ارتش از شود خیلی ساده این است که تدارک دیدن برای قیام باید همزمان 

ً  یک طرف، و از طرف دیگر از طریق تشکیل دادن نیروهای مسلح پرولتاری که قادر به  واقعا
، زیرا ، انجام شودمی باشنداز ارتش منظم که هنوز تحلیل نرفته جنگیدن مسلحانه علیه قسمتی 

نباید فراموش کرد که هنگامی که قیام آغاز شود، مبارزه برای به دست آوردن ارتش باید 

ولی هر چه تحلیل بردن ارتش بورژوایی پیشرفت بیشتری  .همچنین بطور مسلحانه انجام شود
یتر خواهند بود، و مبارزه در طی خود قیام آسانتر داشته باشد، نیروهای مسلح پرولتاریا قو

 .عکس این امر نیز صحیح است. خواهد بود

الزم است بر این امر آگاه بود که شعار . در زمان جنگ این اصل همۀ اهمیتش را حفظ می کند
فقط به صورت یک عبارت پوچ باقی خواهد تبدیل کردن جنگ امپریالیستی به یک جنگ داخلی 

 .کار منظم در ارتش را به جدی ترین شکل ممکن انجام دهدینکه حزب انقالبی مگر ا ماند

لنین با اشاره به تصمیم فدراسیون بین المللی فلزکاران، که در هانور تشکیل جلسه داد، دربارۀ 
اعالم کردن یک اعتصاب، در یادداشتی خطاب به اعضای دفتر نیاز به پاسخ دادن به جنگ با 

 :سیاسی نوشت

مبارزۀ ضد جنگ را در نشست بعدی عمومی کمیتۀ اجرایی کمینترن مطرح کنید، و  مسئلۀ»
های مشروحی را بپذیرید که توضیح می دهند تنها یک حزب انقالبی که از پیش آزموده  قطعنامه
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و آماده شده است، با تشکیالت غیرقانونی خوب، می تواند کارزار ضد جنگ را موفق آمیز پیش 

سازماندهی سلولهای انقالبی مبارزه نه یک اعتصاب ضد جنگ، بلکه ببرد؛ که شکل صحیح 

 [5]«.کشورهای در حال جنگ و آماده ساختن شان برای انقالب استارتشهای در 
ولی این کار سازماندهی و تبلیغات سیاسی در بین سربازان در زمان جنگ بسیار آسانتر خواهد 

برقرار است، به نحو سیستماتیک آغاز کرده شد اگر حزب آن را از قبل، هنگامی که هنوز صلح 

 .باشد
اند این است که آنها  یکی از جدی ترین اشتباهاتی که احزاب کمونیست قبل از این مرتکب شده

ً تبلیغی و ترویجی در نظر گرفته اند، و توجه  مسئلۀ جنگ را بطور انتزاعی، از دیدگاه صرفا

اگر اهمیت ». اند گها است، معطوف نداشتهکافی به ارتش، که عامل تعیین کننده در همۀ جن

های وسیع توضیح داده نشود، و اگر کار در  انقالبی در خصوص مسئلۀ جنگ به توده تسیاس

بین ارتش انجام نشود، مبارزه علیه جنگ امپریالیستی و تالشها برای آماده شدن برای 

 [4]«.جنگهای انقالبی هیچگاه فراتر از مرحلۀ تئوری پردازی نخواهند رفت
با . بین الملل کمونیست بطور مداوم بر اهمیت کار در ارتش و نیروی دریایی تأکید کرده است

و حتی حزبی نظیر حزب کمونیست چین، که بارها با مشکل مبارزۀ  –این حال بخشهای متعددی 
، حزبی که اوج گیری جدید موج انقالبی آن مسلحانه علیه ارتشهای میلیتاریست مواجه شده است

یعنی )تا این اواخر  –ا ناگزیر وادار به سازماندهی و انجام یک قیام همگانی پرولتاری می کند ر

اند، و تقریباً هیچ کاری در این  اهمیت تصمیمات کمینترن را دست کم گرفته( 1118تا آغاز سال 
 .اند ، انجام ندادهزمینه، بجز در چند منطقۀ جداگانه معدود

ها متمرکز  البی آن است که باید کار انقالبی را هر جا که تودهاصل حیاتی برای هر حزب انق

ارتشها و نیروهای دریایی بورژوایی همیشه دهها یا حتی صدها هزار نفر از  .هستند انجام دهد
های  پرولتارها یا دهقانان جوان را دربر دارند که کمتر از کارگران کارخانجات یا دسته

حقیقت  با در نظر داشتن این .عقاید انقالبی مستعد نیستندمشخصی از دهقانان برای شعارها و 

که دولت  هستند ای وسایل عمده وکه ارتش، پلیس و نیروی دریایی ابزار اصلی محدودیت 
نمی توسط آنها با پرولتاریای انقالبی می جنگد، ( و هر دولت غیر سوسیالیست دیگر)بورژوایی 

 .مبالغه کردف آنها در مورد نیاز به کار انقالبی در صفو توان

حزبی که مستقیم یا غیرمستقیم این حوزۀ حیاتی فعالیت انقالبی را انکار می کند خودش را در 
کل حزب کمونیست  .مقابل عواقبی که برای انقالب بسیار مخرب هستند بدون حفاظ می گذارد

یروهای انقالبی هایی که ن باید چنین فعالیتی را به نحو خستگی ناپذیر دنبال کند، هم در دوره

ما اعتقاد داریم که چنین  .های برآمد انقالبی ساخته می شوند، و حتی بیشتر در طی دوره

تبلیغاتی، در پرتوی مالحظاتی که در باال طرح شدند، به همان اندازۀ کار حزب در کل دیگر 

 .ضروری است( جذب کردن طبقۀ متوسط و غیره)ها  حوزه

یا ناکافی است زیرا بسیار سخت است و خطرات زیادی را تبلیغات در ارتش اغلب ناموجود 
این بخصوص در مورد ارتشهای مزدور نظیر چین و برخی کشورهای اروپایی . دربر دارد

واضح است که ساختار یک ارتش، انضباط نظامی، . بلغارستان، آلمان و غیره: صادق است

بورژوازی به ترور علیه . می کنندانزوای سربازان از مردم، و غیره، دشواریهای بزرگی ایجاد 
ولی این فقط بدین معناست که . هر حزبی که کار انقالبی در ارتش انجام دهد متوسل می شود

 .هر حزب کمونیست باید چنین کاری را با انرژی، قاطعیت و پیگیری هر چه بیشتری انجام دهد
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دن سربازان، ملوانان و آور (یا ژاندارمری)هدف اصلی کار در ارتش، نیروی دریایی و پلیس 

اطمینان حاصل کردن از این است که  ؛پلیس به جبهۀ مشترک مبارزۀ طبقاتی پرولتاری است

 .سربازان شعارها و اهداف حزب کمونیست را می دانند و می پذیرند
فعالیت حزب و اتحادیۀ جوانان کمونیست برای تحلیل بردن ارتش و نیروی دریایی بورژوایی 

از طریق فعالیت ( درون ارتش و ناوگان دریایی؛ ب( الف: عمده انجام شود سطحباید در دو 

عمومی حزب بمثابۀ یک کل در خارج از ارتش؛ برای مثال فعالیت گروه پارلمانی در خصوص 
مسائل نظامی؛ تبلیغات شفاهی یا از طریق مطبوعات برای عمومی کردن شعاری خاص درون 

 .ارتش، و غیره

، یعنی تحت هدایت یک مرکز واحد، باید فوراا در داخل و خارج از ارتش، این دو سبک فعالیت، 
 .پیوند داده شوندکمیتۀ مرکزی حزب، 

هر حزب . روشها و اشکال تبلیغ و ترویج در ارتش از کشوری به کشور دیگر متفاوتند

کمونیست، که در پرتوی شرایط محلی کشور و ارتش خودش موضع گیری می کند، باید اشکال 
ارتش  نکتۀ اساسی در اینجا این است که تحلیل بردن. ک کارهای مناسب را معین کندو سب

بورژوایی باید با نهایت انرژی ممکن پیگیری شود؛ که کار سازمان نظامی حزب درون ارتش 
بطور برای تحلیل بردن ارتش، باید و کار حزب بمثابۀ یک کل ( چنین سازمانی باید ایجاد شود)

ا برای هدایت مبارزان نزدیکی با فعالیت  عملی سیاسی روزمره و شعارهایی که حزب منظما

 .منتشر می کند ارتباط یابد عادی
ً باید بطور اکید  ً در همه جا الزاما کار انقالبی بین ارتشها و نیروهای دریایی بورژوایی تقریبا

حفاظت بورژوازی آماده است تا همه کوششها و منابعش را وقف . غیرقانونی و مخفی باشد

اقدامات  کردن از نیروهای مسلح اش علیه هر نفوذ انقالبی نماید که مسئول تحلیل بردن آن است؛
با این . ای را علیه همۀ عناصر انقالبی که درون آنها کشف می شوند اجرا می کند بی رحمانه

ه حال، با تند شدن مبارزۀ طبقاتی، و بطور خاص با نزدیک شدن یک وضعیت انقالبی بالواسط

هنگامی که یک ، به عبارت دیگر (باشد یا در زمان جنگ« صلح آمیز»چه در یک دورۀ )

، آنگاه مبارزۀ علنی برای به دست آوردن ارتش بین پرولتاریا و طبقات حاکم آغاز می شود

ای گسترش می یابد، و تعداد هر چه بیشتری از سربازان،  قلمرو کار مخفی حزب بطور فزاینده

در چنین لحظاتی، . اند، به مبارزۀ انقالبی کشیده می شوند مونیستی الهام گرفتهکه از شعارهای ک
انقالبی  پیکارکار درون ارتش با حزب انقالبی باید به ترکیب صحیحی از روشهای مخفی 

 .را به جانب خود بیاوردای دست یابد تا بتواند ارتش  توده

رون ارتش در طی مراحل مختلف یک تصویر عالی از این کار توسط فعالیت حزب بلشویک د
به بعد، حزب بلشویک تبلیغات مخفی انقالبی  1111از سال . انقالب روسیه ارائه داده می شود

، این فعالیت در تعدادی 1113در طی انقالب . خستگی ناپذیری را در ارتش تزاریست انجام داد

ً بر تودهاز پادگانها به مقیاسی رسید که  بلشویکها می . گذاردبها اثر  به حزب اجازه داد واقعا
. ای در بین سربازان ترکیب کنند دانستند که چطور فعالیت مخفی سازمان یافته را با تبلیغات توده

مجبور به متوسل شدن ، هنگامی که حزب بخاطر ترور تزاریستی 1113پس از شکست انقالب 

جدید بود، کارش در ارتش  ها برای نبردهای انقالبی به روشهای مخفیانه جهت آماده کردن توده
 1117این وضعیت تا فرا رسیدن انقالب فوریۀ  .خصلت باز هم مخفیانه تری به خود گرفت

با این حال، بالفاصله بعد از سرنگونی دولت تزاریست، حزب بلشویک فعالیت . ادامه داشت

ان را به روشهای مخفیانه جای خودش .ای در بین سربازان را در مقیاسی وسیع آغاز کرد توده
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کنفرانسهای  های سربازان، سلولهای کمونیست، کمیته: روشهای قانونی تحلیل بردن دادند

 .های سربازان، و غیره نمایندگان سربازان، روزنامه

سیاست لنینیستی واقعی پرولتاریای انقالبی در خصوص جنگ امپریالیستی تبدیل کردن آن به 
استراتژی حزب  –ه در جنگ امپریالیستی عامل عمد –در خصوص ارتش . جنگی داخلی است

و پرولتاریای انقالبی بمثابۀ یک کل باید با هدف از هم پاشاندن کامل ارتش امپریالیستی و انتقال 

تنها . این هدف نهایی همۀ تبلیغات درون ارتش است. دادن سربازانش به اردوی پرولتاری باشد
تا زمانی که قدرت  .این هدف دست یافت هطور کامل ببا پیروزی انقالب پرولتاری می توان ب

ارتش بورژوایی بمثابۀ یکی از عناصر کلیدی آن دولت به در دستان دولت بورژوایی می ماند، 

تحلیل بردن  –مستقل از وضعیت سیاسی هر کشور  –هدف پرولتاریا . موجودیت ادامه می دهد

 .ارتش بورژوایی تا حد ممکن و تزریق عقاید انقالبی به آن است

برای آوردن ارتش بورژوایی به جانب انقالب، و به منظور تضعیف کردن کلی آن، الزم است 

قابل توجهی بر تبلیغات برای مطالبات جزئی، و بر مبارزۀ انقالبی جهت اصالح  میزانکه تا 
بسته  –در هر کشور  .های مختلف زندگی نظامی تحت دولت بورژوایی، تکیه شود کردن جنبه

وهای نظامی منظم، روش سربازگیری، طول و چگونگی دورۀ خدمت در به ماهیت نیر
 –واحدهای سربازان وظیفه، شرایط مادی و حقوقی هر دوی افسران و سربازان، و غیره 

حزب انقالبی، در هر  .مطالبات جزئی پرولتاریا در خصوص امور نظامی متفاوت خواهند بود

یک طرف مورد عالقۀ تودۀ سربازان و از لحظه، باید مطالبات جزئی را که تحقق شان از 
مطرح بیشترین تعداد ممکن از کارگران  برای، دست یافتنی است در وضعیت معین طرف دیگر

 .کند

ششمین کنگرۀ کمینترن اهداف کمونیستها در خصوص مطالبات جزئی مربوط به امور نظامی 
 :تعریف می کنداینطور را 

. وسیالیسم، ما از به دست گرفتن اسلحه امتناع نمی کنیمدر پیش بردن مبارزه برای انقالب و س»

است که امپریالیستها برای نفع بورژوازی معمول  میلیتاریزاسیونیهدف مبارزۀ ما افشا کردن 
 .می سازند

پرولتاریا را : این شعار را پیش می گذاریم که میلیتاریزاسیونهمانطور که ما علیه این نوع 

کمونیستها باید مطالبات جزئی سربازان را که، در وضعیتی معین،  به همین ترتیب،مسلح کنید، 
مبارزۀ طبقاتی را در ارتشها برمی انگیزند و اتحاد بین سربازان پرولتار و دهقان و کارگران 

 .در خارج از صفوف ارتش را تقویت می کنند، به پیش گذاشته و از آنها حمایت کنند

 :دمطالبات جزئی کمابیش به شرح زیر هستن
انحالل نیروهای مزدور، انحالل واحدهای دائمی و  :مطالبات در ارتباط با سیستم دفاع -1

عمده، خلع سالح کردن و انحالل ژاندارمری، پلیس و دیگر نیروهای مسلح ویژه که در خدمت 

های فاشیست؛ مطالبات مشخص برای کاهش  جنگ داخلی هستند؛ خلع سالح و انحالل گروه
ای؛ الغای اسکان اجباری در  معمول ساختن سیستم خدمت نظامی منطقه دورۀ خدمت وظیفه؛

های سربازی؛ حق سازمانهای کارگری برای تعلیم دادن استفاده از  ها؛ ایجاد کمیته سربازخانه

 ...اسلحه به اعضایشان، با حق انتخاب آزاد آموزگارانشان 
ش دورۀ خدمت نظامی بلکه در خصوص ارتشهای داوطلبانۀ مزدوری، مطالبه نباید برای کاه

 .برای حق ترک کردن خدمت هر گاه که سرباز بخواهد باشد

افزایش دستمزد  :مطالبات در ارتباط با حقوق قانونی و وضعیت اقتصادی سربازان -1
های فروشگاهها مرکب از نمایندگان  سربازان؛ نگهداری آنها در وضعی بهتر؛ تشکیل کمیته
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اطی؛ الغای احترام نظامی اجباری؛ مجازات شدید افسران و درجه الغای تنبیهات انضبسربازان؛ 

دارانی که سربازان وظیفه را تنبیه بدنی می کنند؛ حق پوشیدن لباس ساده هنگامی که در حال 

حق حاضر نشدن هر روزۀ سربازان در پادگانها؛ داشتن حق مرخصی، و خدمت نیستند؛ 
های  پرداخت هزینۀ خانوادهق ازدواج کردن؛ پرداختی اضافه هنگامی که در مرخصی باشند؛ ح

های صنفی؛ حق رأی دادن؛  سربازان؛ حق دریافت کردن نشریات؛ حق متشکل شدن در اتحادیه

 .های سیاسی حق شرکت کردن در گردهم آیی
این حقیقت که در کشورهای امپریالیست متعددی درصد قابل توجهی از نفرات ارتش از میان 

ً متعلق به  اقلیتهای ملی تحت ستم به خدمت گرفته می شوند، در حالی که افسران کالً یا عمدتا

در نتیجه، . ملت ستمگر هستند، زمینۀ بسیار مناسبی برای کار انقالبی در ارتش فراهم می کند
که ما به نفع تودۀ سربازان مطرح می کنیم باید مطالبات متناسب با احتیاجات این  مطالبات جزئی

انجام خدمت سربازی در منطقۀ بومی شان، : برای مثال)بر داشته باشند ملل ستمدیده را در

 [3]«(.دادن و آموزش، و غیره تمریناستفاده از زبان مادری در 
 –اند  فقط مهم ترینها اینجا ذکر شده. این لیست مطالبات جزئی به آسانی می تواند گسترش یابد

 .سرمایه داری مطرح شوند آنهایی که می توانند از طرف سربازان اکثر کشورهای
 :تزها اینگونه ادامه می یابند

باید نه ( اند که فقط تعداد کمی از آنها برشمرده شده)مطالباتی از هر دو دستۀ ذکر شده در باال »

به  –های عمومی و غیره  در پارلمان، در گردهم آیی –تنها در ارتش بلکه در خارج از آن نیز 
حمایت از این مطالبات تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود  تبلیغات در. پیش گذاشته شوند

 :بدین منظور ضروری است که. که آنها خصلتی مشخص بیابند

آشنایی نزدیکی با ارتش، با شرایط خدمت، با احتیاجات و مطالبات سربازان، و غیره، داشت  -1
 .آید که تنها می تواند با حفظ کردن ارتباط شخصی نزدیک با ارتش به دست

 .سیستم دفاع در هر کشور و وضعیت مسئلۀ نظامی در لحظۀ معین را در نظر گرفت -1

برای مثال، . روحیۀ ارتش و وضعیت سیاسی در هر کشور در لحظۀ معین را در نظر گرفت -5
ً تنها هنگامی می تواند به پیش گذاشته شود که ارتش به  مطالبه برای انتخاب افسران، قاعدتا

 .از فروپاشی رسیده باشد مرحلۀ باالیی

مسلح کردن پرولتاریا، میلیشیای  –مطالبات جزئی را با شعارهای اساسی حزب کمونیست  -4
 .پیوند نزدیکی داد –پرولتاری، و غیره 

این مطالبات تنها در صورتی اهمیت انقالبی خواهند داشت که با یک برنامۀ سیاسی روشن برای 

 .د یابندانقالبی کردن ارتش بورژوایی پیون
باید به سازمان دادن سربازان برای محافظت کردن از منافع شان، در اتحاد با پرولتاریای 

های کمک  های تازه سربازان، باشگاه اتحادیه)دن شان برای خدمت انقالبی، پیش از فرا خوانده ش

ی همچنین پس از پایان خدمت نظام و( شوراهای سربازان)، در طی مدت خدمت نظامی (متقابل
 .شودبتوجه خاصی ( های سربازان سابق انقالبی اتحادیه)

های صنفی حفظ ارتباط با اعضایشان در ارتش و کمک کردن به آنها برای تشکیل  برای اتحادیه

 . ای خاص باشد دادن سازمانهای فوق الذکر باید وظیفه
تشهای متشکل ارشرایط برای کار انقالبی در ارتشهای داوطلب از شرایط برای چنین کاری در 

در ارتشهای داوطلب معموالً انجام دادن تبلیغات در حمایت از . از سربازان وظیفه متفاوت است

با این حال، باید این کار . مطالبات جزئی نظیر آنهایی که در باال ذکر شدند بسیار سخت تر است
و ( بیکاران)اریا این حقیقت که در اکثر موارد ارتشهای داوطلبانه از بین پرولت. را تقبل کرد
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ای در بین سربازان فراهم می  دهقانان فقیر سرباز می گیرند، یک زمینۀ اجتماعی برای کار توده

. اشکال این کار باید به دقت با ترکیب اجتماعی و ویژگیهای خاص سربازان انطباق یابند .آورد

رای مبارزۀ طبقاتی ها علیه نیروهای خاصی که بورژوازی ب تبلیغات پرشوری باید در بین توده
و بخصوص علیه نیروهای داوطلب شان ( ژاندارمها و پلیس)علیه پرولتاریا سازمان می دهد 

باید با انرژی خاصی و بطور بی رحمانه علیه اصالح طلبانی که با بلندی  .انجام شود( فاشیستها)

یروهای فاشیست ن« برابری»و دربارۀ « پلیس ملی»این نیروها، دربارۀ « فایدۀ عمومی»دربارۀ 
صحبت می کنند مبارزه کرد، و هر تالشی باید کرد تا نفرتی پرشور در بین مردم نسبت به این 

ولی هر تالشی باید کرد تا تفکیک اجتماعی  .شان را افشا کرد واقعی نیروها برانگیخت و ماهیت

 .را حتی در بین آن نیروها برانگیخت و عناصر پرولتاری در آنها را جذب کرد
. های پرولتاریا و دهقانان فقیر پیوند یابد ر انقالبی در ارتش باید با جنبش انقالبی عمومی تودهکا

اگر یک موقعیت بالواسطه انقالبی حاکم شود، و اگر پرولتاریای صنعتی شروع به استقرار 

ای می یابد  اهمیت عملی بالواسطه« شوراهای سربازی را برپا کنید»شوراها کرده باشد، شعار 
های سربازان با پرولتاریا و دهقانان فقیر در مبارزه شان برای قدرت را  کار متحد کردن توده و

 [6]«.تسهیل می کند
کمونیستهای غیرعلنی و سلولهای پیش برندگان فعالیت انقالبی در ارتش و نیروی دریایی باید 

یمه قانونی می قانونی یا ن که با نزدیک شدن موقعیت انقالبی) کمونیست متشکل از جوانان

 .سربازان انقالبی باشنداز گروههایی ، در واحدهایی که هیچ کمونیستی وجود ندارد، یا، (شوند
برپا کردن این پایگاههای موجود در زمین دشمن درون واحدهای عمدۀ ارتش و ناوگان دریایی 

های  ها، کشتیها، انبارهای توپخانه، واحدهای حمایتی، مقر ها، توپخانه ها، اسکادران گروهان)

 .جدی ترین توجه را از طرف هر حزب کمونیستی می طلبد( جنگی، و غیره
قبل از فراخواندن تازه سربازان یا نیروهای ذخیره به خدمت بدین منظور، ضروری است که 

و به آنها رهنمودهای لیستی از همۀ کمونیستها یا کمونیستهای جوان در بین آنها تهیه کرد، 

نگی فعالیت در ارتش، دربارۀ چگونگی حفظ ارتباط با حزب، و غیره، مفصلی دربارۀ چگو
مسئلۀ ، بدون ایجاد کردن یک سازمان حزبی نظامی محکم در ارتش و نیروی دریایی. ارائه داد

 .کار انقالبی در بین سربازان و ملوانان نمی تواند مطرح باشد

و ایجاد سلولهای کمونیست در توجه حتی بیشتری باید معطوف به تبلیغات در بین سربازان، 
 تعیین کننده خواهد بودبرای پیروزی در انقالب  نفوذ در آنهامناطق و پادگانهایی که 

یعنی هر جایی که قدرت باید فوراً تصرف  –شود ب (و غیره ها، مراکز صنعتی بزرگ، پایتخت)

تواند از آنها به دیگر بشود و هر جایی که ایجاد کردن پایگاهها یا مراکز انقالبی ای که انقالب 
حزب باید تعداد بیشتری از مبارزان و منابع بیشتری نسبت  .مناطق گسترش یابد ضروری باشد

 .به سایر مناطق را به چنین جاهایی بفرستد

باید در نظر داشت که پیروزی تبلیغات در ارتش تا حد زیادی به ترکیب اجتماعی هر واحد 
حدها و خدماتی وجود دارند که، بخاطر ترکیب اجتماعی در هر ارتشی وا. بستگی خواهد داشت

 .آنها، حزب هیچگاه نمی تواند امیدوار باشد که عناصری از مبارزۀ طبقاتی را به آنها تزریق کند

که در بسیاری از  –اینها مدارس افسران کادر، نیروهای ویژه و اغلب نیروهای سواره نظام 
و دیگر واحدهای  –وتمند به خدمت گرفته می شوند کشورها منحصراً از بین قشر دهقانان ثر

. این واحدها می توانند و باید صرفاً با نیروی مسلح پرولتاریای شورشی خرد شوند .مشابه هستند

در مقابل، حزب باید در تبلیغات نظامی اش توپخانه و خدمات فنی را که در آنها نسبت کارگران 
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این امر البته در مورد پیاده نظام و ملوانان هم  .بگیرد معموالً باالتر از دیگر واحدها است هدف

 .صادق است

در رابطه با جذب کردن افسران پایین رتبه به انقالب، تجربه نشان داده است که در زمان صلح 
نیازی به گفتن ندارد که حزب هیچگاه نباید . امیدها برای انجام چنین کاری بسیار کم هستند

. فسران انقالبی جهت تحلیل بردن برخی از واحدهای خاص را رد کندامکان استفاده کردن از ا

 .با این حال، فعالیت آن بطور کلی باید معطوف به تودۀ سربازان عادی باشد
سازمانهای نظامی و رزمی حزب کارگر  1116قطعنامۀ کنفرانس سال آنچه که در زیر 

 :ان اظهار نمود را می آوریمدربارۀ تبلیغات حزبی در بین افسر( بلشویک)سوسیال دمکرات 

های افسران و منافع آنها بمثابۀ یک کاست  ترکیب طبقاتی و اجتماعی دسته( 1از آنجا که »
و موقعیت محرومانۀ مردم تالش ای نظامی وادارشان می کند که برای حفظ ارتش منظم  حرفه

دمکراتیک  -بورژوا از این نظر، افسران بمثابۀ یک نهاد، نقشی ارتجاعی در انقالب ( 1کنند؛ 

گروههای موجود از افسرانی که تفکر مخالف حکومت دارند نقش فعالی ( 5کنونی ایفا می کنند؛ 
همزمان ممکن است که افسران منفرد به حزب ما بیایند و آنها ممکن است، ( 4ایفا نمی کنند و 

یک قیام از نظر اطالعات تخصصی و تعلیمات نظامی خاص شان، خدمات قابل توجهی در طی 
ارتش و تغییر جبهه دادن آن به جانب مردم، و همچنین در تدارکات فنی برای یک قیام مسلحانه 

 ...ارائه دهند 

که آنها نمی توانند یک سازمان نظامی ( 1: کنفرانس سازمانهای نظامی و رزمی تصدیق می کند
گروههای موجود از  که استفاده کردن از( 1سوسیال دمکراتیک مستقل در بین افسران بسازند؛ 

جذب کردن افرادی افسرانی که تفکر مخالف حکومت دارند به منظور جمع آوری اطالعات و 

به سازمانهای نظامی و رزمی  که می توانند بعنوان آموزش دهنده و رهبران عملی خدمت کنند
 [7]«.ضروری است

ولها در کارخانجات، نظیر سل –سلولهای کمونیستها و جوانان کمونیست درون واحدهای ارتشی 

نمایندگان حزب  –های صنفی و بطور کلی در سازمانهای مختلف پرولتاریا  شرکتها، اتحادیه
هستند، و در فعالیت شان درون واحد مربوطه باید خط حزبی را در مورد همۀ مسائل بدون 

نمی سازمان نظامی کمونیست در ارتش یک خط سیاسی از خودش ندارد و . استثناء بکار بندند

 .تواند داشته باشد؛ تنها قسمتی از حزب است، و باید خط سیاسی عمومی آن را به عمل درآورد
ها را به قیام و تصرف قدرت فرا  ای که حزب توده در یک موقعیت بالواسطه انقالبی، در لحظه

ابراز مخالفت آشکار با افسران فرماندۀ می خواند، هدف اصلی سلولهای کمونیست در ارتش 

همراه با پرولتاریا و کشاندن تودۀ سربازان پشت خودشان برای انجام وظایف انقالبی ، عمرتج

 .است

در ( بلشویک)سازمانهای نظامی و رزمی حزب سوسیال دمکرات  1116کنفرانس سال 

ای دربارۀ اهداف سازمانهای نظامی درون ارتش، این اهداف را به شرح زیر تعریف  قطعنامه
 :کرد

ایجاد سازمانهای سوسیال ( الف: ی نظامی در لحظۀ حاضر بدین شرح هستنداهداف سازمانها»

جمع کردن همۀ عناصر انقالبی در ارتش حول ( دمکراتیک محکم در هر واحد از سربازان؛ ب
از جانب آنها، با هدف تضمین حمایت فعال شان از مطالبات عمومی و متقاعد این سازمانها و 

هماهنگی کامل فعالیت خودشان با ( ج هایشان به جبهۀ مردم؛کردنشان به آمدن آشکار با سالح

دیگر نیروهای پرولتاری، از جمله سازمانهای رزمی؛ تمام کار آنها را تابع نیازهای عمومی 
که ( 1: بعالوه، کنفرانس عقیده دارد .لحظه و رهبری سیاسی سازمانهای جمعی پرولتاریا ساختن
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( بمثابۀ پیشروی مردم مسلح)سط اهدافی که پرولتاریا خصلت واقعی تبلیغات در ارتش باید تو

که مستعد جذب  یکه این اهداف و خود ترکیب واحدهای ارتش (1دنبال می کند تعیین شود؛ 

نتایج حداکثری برای تبلیغ و ترویج سوسیال راهی که باید برای رسیدن به  انقالب شدن هستند،

نشان می دنبال شود را  و سازمانی حزبدمکراتیک درون ارتش و تضمین نفوذ ایدئولوژیک 

که تنها کار مرکب توسط همۀ سازمانهای نظامی حزب سوسیال دمکرات، که به ( 5 ؛دهد

ای که در باال مشخص شد انجام می شود، می تواند پیوستن قشر دمکرات وسیع ارتش به  شیوه
 [8]«.جبهۀ مردم مسلح را تضمین کند

به انجام وظایفش باشد، باید ارتباط نزدیکی با سازمان سازمان نظامی، اگر قرار است قادر 

از نظر شرایط ویژۀ کار آن، این ارتباط توسط نمایندگان منصوب شده  .محلی حزب داشته باشد
سازمان )نمایندۀ حزب . عملی می شودتوسط مقامات حزب به منظور سازماندهی کار در ارتش 

اند،  بخشهای مختلف آن کجا قرار گرفته)طه تمام اطالعات دربارۀ وضعیت واحد مربو( دهنده

چند نفر افسر دارد، روحیۀ سربازان چطور است، روند کارهای روزمرۀ آن چگونه سازمان می 
را از سلولهای نظامی، از کمونیستها و جوانان کمونیست و از سربازان ( یابد، و غیره

او به نوبۀ خود به سلولها و سپس  .دریافت می کند ،غیرحزبی ولی از نظر سیاسی قابل اعتماد
رفقای منفرد رهنمودهایی دربارۀ آنچه که باید انجام دهند و روشهایی که باید بکار بندند ارائه 

عرضه می کند، و ( ها، فراخوانها های حزبی، اعالمیه روزنامه)می دهد، به آنها نوشتجات 

 .غیره
افی از مبارزان را به این کار از گماشتن تعداد ک( مخفی کاری)شرایط ویژۀ تبلیغات در ارتش 

گاهی  .آنها باید از نظر سیاسی کامالً قابل اعتماد باشند. جانب مقامات حزبی ضروری می سازد

اوقات ضروری خواهد بود که آنها از یک دورۀ آموزشی فشرده، که در آن می توانند همۀ 
را بیاموزند، گذرانده ( فیهای کار مخ دربارۀ شیوه)مطالب الزم دربارۀ روشهای کار در ارتش 

سازمانهای حزبی، به نوبۀ خودشان، باید جلسات آموزشی دربارۀ این موضوع را برای  .شوند

 .سربازان کمونیست یا سربازان کمونیست جوان سازماندهی کنند
از نظر تفتیش ( غیرانقالبی)های عادی  رعایت اکید قواعد حاکم بر فعالیت غیرقانونی در دوره

ور اعمال شده توسط مقامات دولتی بر افراد یا سازمانهایی که در ارتش تبلیغات انجام و ترپلیس 

 .می دهند شایان توجه است
بین المللی کمونیست می تواند درسهای مفیدی دربارۀ کار در ارتش را از تاریخ حزب بلشویک 

 .بیاموزد

رتش قبل از انقالب در در زیر مطالبی را داریم که یاروسالوسکی دربارۀ کار بلشویکی در ا
 :سخنرانی اش خطاب به ششمین کنگرۀ جهانی کمینترن گفت

بیست روزنامۀ داشتیم،  1113-7در میان شرایط سخت غیرقانونی بودن که ما در سالهای »

هر شهری که پادگان بزرگی داشت، مثل . وقف تبلیغات انقالبی در ارتش شده بودند غیرقانونی
وم، اودسا، اکاترینوسالو، ورشو، سویبورگ، کرونشتات، سن ریوال، ریگا، دوینسک، بات

خودش را داشت که توسط اعضای  های سربازی روزنامه ،پترزبورگ، مسکو و دیگر مکانها

سازمانهای غیرقانونی آن مناطق و همچنین توسط کارگرانی که ارتباطاتی با ارتش داشتند توزیع 
ربوط است، می توانم بگویم که به زحمت یک منتشره م جزواتتا جایی که به تعداد  .می شد

اش یک جزوه برای سربازان منتشر نمی  حادثۀ سیاسی با اهمیت اتفاق می افتاد که ما درباره

آنها نه فقط در  .این جزوات به تعداد زیاد چاپ می شدند، از هر کدام چند هزار نسخه. کردیم
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پخش می شدند، و از هر فرصتی برای شهرهایی که پادگان داشتند بلکه در همۀ مناطق نظامی 

 .توزیع آنها استفاده می شد

ما این واقعیت را که ارتش خصلتی همگون نداشت در نظر : ما اینطور بود سازماندهیشکل 
داشتیم، و تمام امکاناتمان را صرف آوردن تمام بخشهای سربازان به جانب خودمان نکردیم 

بهتر قادر بودند تبلیغات طر موقعیت طبقاتی شان بلکه آن بخشهایی را انتخاب کردیم که بخا

ما آن واحدهایی را انتخاب می کردیم که در آنها تعداد زیادی از کارگران . انقالبی ما را بپذیرند
وجود داشتند، برای مثال توپخانه، مهندسان، نیروهای فنی، ملوانان در نیروی دریایی، و توجه 

ر ارتشهای مدرن این واحدها، توپخانه، نیروهای فنی و د .آنها متمرکز می کردیم رویمان را 

ما می توانیم انتظار کمترین موفقیت را در بین سواره . نیروی دریایی اهمیت عظیمی دارند
مرکب از دهقانان مرفه است، بخصوص در اروپای غربی، جایی که سواره  بیشترنظام، که 

ً نظام   .کند، داشته باشیم از بین دهقانان ثروتمند سربازگیری می عمدتا

های  کمیتهکوچک که نمایندۀ  گروه مخفیدر هر جایی که ممکن بود در هر واحد نظامی یک ما 

مخفی ما در خارج از  هستۀ نظامیرا دایر کردیم که ارتباط را با  بود غیرقانونی هنگ و گردان

ای نظامی بطور نیازی به گفتن نیست که همۀ تماسها بین سازمانه. پادگانها برقرار می ساخت
ما اعضا را با دقت باالیی انتخاب می کردیم، هیچگاه نگران . اکید مخفی نگه داشته می شدند

تعداد نبودیم، و این سازمانها هیچگاه بمثابۀ یک نیروی کامل که قادر به اقدام مستقل باشد در 

که، در لحظۀ الزم،  ما آنها را بمثابۀ یک نیروی سازمان یافته در نظر داشتیم. نظر گرفته نشدند
با اینکه ما هیچگاه به دست . می توانستند سربازان و ملوانان هوادار را به جانب ما بیاورند

آوردن تعداد زیادی از افراد را در نظر نداشتیم، باید بگویم که در کرونشتات، سواستوپول و 

 ...دیگر جاها سازمانهایی داشتیم که صدها نفر را دربر می گرفتند 
کنفرانسهای جود این شرایط سخت فعالیت غیرقانونی، ما موفق به سازماندهی تعدادی از با و

اگر چه تقریباً همۀ . ما چنین کنفرانسی را در مسکو برگزار کردیم 1116در بهار . شدیم نظامی

ما یک  1116در نوامبر . نمایندگان در جلسۀ اول دستگیر شدند، کنفرانس تا حدی مؤثر بود
ً بزرگ از سازمانهای نظامی را در تامافورس فنالند برگزار کردیمکنفرانس نسب لنین یک . تا

های تصویب  مقالۀ ویژه دربارۀ این کنفرانس نوشت که در آن بطور بسیار مفصلی به قطعنامه

 [1]«.شده در کنفرانس و اهمیت خود کنفرانس پرداخت
ای از  اخیر تجربۀ نسبتاً گسترده نیز در سالهای( فرانسه، آلمان و غیره)سایر احزاب کمونیست 

متأسفانه، به دالیل بسیار قابل فهم، این . اند تبلیغات در ارتش و نیروی دریایی به دست آورده

چاپ کردن اطالعات دربارۀ کار )تجربه نمی تواند به کل پرولتاریای بین المللی برسد 
با این حال، باید (. ن استغیرقانونی حزب در ارتش و نیروی دریایی به دالیل امنیتی ناممک

تأکید داشت که در کشورهای مشخصی این کار در ارتش در پادگانها و واحدهایی که بطور 

 .جدی سازمان دهی شده است، نتایج مهمی به بار آورده و می آورد
تجربۀ  به در خصوص این نوع کار در یک موقعیت انقالبی بالواسطه یا در زمان جنگ، ما باید

برای ارتش را به اندهی و انجام شده توسط حزب بلشویک پس از انقالب فوریه مبارزۀ سازم

تاکنون در  –تشریح آن کار االن جزئی از برنامۀ ما نیست . جانب انقالب آوردن دقت کنیم
فقط باید اشاره شود که بخشهایی . جزوات، مقاالت روزنامه و کتابهای متعددی انجام شده است

از درسهای قبلی در مورد روشهای ر این زمینه ذخیرۀ پایان ناپذیری از بین الملل کمونیست د

های سربازان به انقالب  کار سیاسی و سازماندهی دارند که می تواند به منظور جذب کردن توده
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و همچنین وارد کردن آنها به جبهۀ مشترک در مبارزه برای سرنگون کردن قدرت بورژوازی 

 .و مالکین بزرگ بکار گرفته شود

شیوۀ برخورد پرولتاریا نسبت به ارتشهای کشورهای مستعمره یا نیمه مستعمره از شیوۀ 
انواع مختلفی از . بسیار متفاوت خواهد بودبرخوردش نسبت به ارتشهای کشورهای امپریالیست 

ارتشهای اشغالگر امپریالیست؛ ارتشهای : ارتش در مستعمرات و نیمه مستعمرات موجود است

برای استقالل کشور می جنگند؛ ارتشهای ارتجاعی متشکل از واحدهای  دمکراتیک ملی که
 .نظامی که علیه جنبشهای ملی آزادیبخش با امپریالیسم همراه می شوند، و غیره

به منظور تعیین کردن شیوۀ برخوردی که باید نسبت به سیستم نظامی در کشورهای مستعمره »

ای مشخص  ده توسط کشوری مشخص در لحظهو نیمه مستعمره اتخاذ شود، باید نقش ایفا ش
مورد مالحظه قرار گیرد، یعنی اینکه آیا یک متحد یا دشمن اتحاد شوروی، انقالب چین و غیره 

های انقالبی در بین ملل تحت ستم باید یک سیستم دمکراتیک  در کل، پرولتاریا و توده. است

از اسلحه را خواهند آموخت، که  مسلح کردن را بطلبند که در آن همۀ رنجبران نحوۀ استفاده
قدرت دفاعی کشور علیه امپریالیسم را افزایش می دهد، نفوذ کارگران و دهقانان در ارتش را 

 .د، و مبارزه برای هژمونی پرولتاریا در انقالب دمکراتیک را تسهیل می کندنمایتضمین می 
ی همگانی، تعلیم خدمت سرباز: برخالف موضع نسبت به دولتهای امپریالیست، شعارهای

نظامی جوانان، یک میلیشیای دمکراتیک، یک ارتش ملی و غیره، در کشورهای مستعمره و 

با این حال، در دورۀ تاریخی کنونی، . باید در برنامۀ نظامی انقالبی قرار گیرندنیمه مستعمره 
البیون نمی توانند انق .تاکتیکهای جنبش انقالبی ملی باید تابع منافع انقالب جهانی پرولتاری باشند

ای را در کشورهای تحت ستمی مطرح کنند که خودشان ستمگر هستند و بمثابۀ  چنین برنامه

در چنین . فرمانبرداران امپریالیستها در جنگی علیه انقالب پرولتاری یا ملی عمل می کنند
فاع از دیگر کشورهایی، کمونیستها باید به نحوی پایدار تبلیغاتشان به نفع جنگ انقالبی برای د

ای  و تبلیغاتشان به نفع یک سیاست نظامی انقالبی، که موضع شکست طلبانه ،کشورهای انقالبی

چنین موضعی در زمان کنونی  .دارد، را ترکیب کنند مشخصدر رابطه با یک جنگ یا ارتش 
 [11]«.کومین تانگ هستند اتخاذ شود ژنرالهای باید در آن ایاالت چین که تحت حاکمیت

ستعمرات یا نیمه مستعمرات، جایی که ارتشهای امپریالیست یا آنهایی که متعلق به در م

نظر هستند، هدف ما باید  موردگروهبندیهای سیاسی ارتجاعی متحد یا فرمانبردار امپریالیستها 
از  .از کشور مورد بحث باشد انش از هم پاشاندن کامل آنها، و در مورد اولی بیرون انداختن

یعنی ارتشهایی که از همۀ  –ایی که ارتشهای رهایی بخش ملی مورد نظر هستند طرف دیگر، ج

ها انقالبی نیستند ولی با این وجود علیه امپریالیسم خارجی و ارتجاع داخلی بخاطر پیروزی  جنبه
برای مثال، ارتشهای ملی چین در طی )استقالل ملی و انقالب دمکراتیک مبارزه می کنند 

هدف  –( ، یا ارتشهای کوانگ تونگ در قبل از آن1117و اوایل  1116 اردوکشی به شمال در

دمکراتیزه کردن آنها و آوردنشان به جانب انقالب از طریق تقویت نفوذ پرولتاری در ما باید 

در مورد این ارتشها، مطالبات جزئی پیش گذاشته شده توسط کمونیستها باید  .باشد صفوف آنها

ً با این هدف باشند . کار حزب در این ارتشهای دمکراتیک ملی اهمیت عظیمی دارد. عمدتا

ملی به انقالب سوسیالیستی تا حد زیادی وابسته به  -سرعت تبدیل شدن انقالب دمکراتیک 
دمکراتیک و نفوذ سیاسی و مادی که پرولتاریا و حزب  -روحیۀ انقالبی ارتشهای ملی 

تجربۀ منفی حزب کمونیست چین در این  .د استنکمونیست پیشروی آن درون آنها اعمال می کن

زمینه باید توسط تمام احزاب کمونیست در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره درست بکار 
 .گرفته شود
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هنگامی به موضوع شکستها در کار انجام شده در ارتش توسط بخشهای مختلف بین الملل 

ز جانب حزب کمونیست چین کمونیست می پردازیم، الزم است که به اشتباهات انجام شده ا

تا ژوئیۀ )حزب کمونیست چین در دورۀ بلوکش با کومین تانگ . بطور مختصر اشاره شود
از شرایط بطور استثنائی مطلوبی برای انجام کار سیاسی در ارتش انقالبی ملی و ( 1117

م کمیتۀ علیرغم این، حزب، یا اگر دقیق تر بگویی .جذب تودۀ سربازان به انقالب برخوردار بود

رهبری می کرد، در نتیجۀ سیاست فرصت  1117مرکزی که آن را قبل از کنفرانس اوت 
طلبانه و تسلیم شدنش در تمام مسائل حیاتی و تعیین کنندۀ انقالب، تقریباً هیچ کاری برای آوردن 

در زیر رهنمودهای ارائه شده در تزهای کمیسیون  .سربازان ارتش ملی به جانب انقالب نکرد

 1113تاریخ تزها پائیز )می کوانگ تونگ دربارۀ کار در ارتش کومین تانگ را داریم نظا
 (:است

تش انقالبی کار می کنیم، برای تحلیل بردن سربازان کومین تانگ نیست، بلکه راگر ما در ا»

ما نباید در ارتش تبلیغات سیاسی . برای تقویت کردن ارتش انقالب ملی و حفظ وحدت آن است
دهیم که بین دیدگاههای ما و کومین تانگ تفاوت قائل می شود یا خطر دامن زدن به ای انجام 

 «.تفرقه در صفوفش را ایجاد می کند
این خط در رابطه با ارتش ملی همانی بود که حزب کمونیست چین از آغاز تا پایان بلوکش با 

عضای آن حزب یکی از برجسته ترین ا« تصور»منطبق با این خط . کومین تانگ دنبال کرد

ابتدا انقالب را »:اینطور بیان می شد« تصور»این . قبل از کنفرانس اوت، یعنی چن دوژیو بود
یعنی قبل از نابود کردن ارتش ملی جنگ  –« گسترش دهید؛ سپس آن را رادیکالیزه کنید

و تصرف پکن، گسترش دادن انقالب ارضی، توسعه ( و بقیه لین -چانگ تسو )ساالران شمالی 

دن جنبش انقالبی طبقۀ کارگر در مخالفت با سیاستهای کومین تانگ، یا انجام دادن کار انقالبی دا
که خطر نابود کردن وحدتش و تضعیف کردن توانایی اش برای جنگیدن را )در ارتش ملی 

 .همۀ اینها تنها پس از پایان اردوکشی به شمال الزم خواهند شد. ناروا است، (دارد

با این هنگام تشکیل یک بلوک با کومین تانگ، هیچگاه بطور جدی  حزب کمونیست چین،
هیچگاه  از این رو، .واقعیت که شریکش مقید بود دیر یا زود به آن خیانت کند مواجه نشد

، و از سازمان دادن کامالا مجاز بود انجام نداد که هیچگونه کار تبلیغاتی در ارتش سوای آنچه

این دلیل بود که کومین تانگ، هنگامی که به اردوی به  .صرف نظر کرد مخفیسلولهای 
کمونیستها از ارتش، و از این طریق محروم  همۀضدانقالب رفت، هیچ مشکلی در بیرون کردن 

 .کردن حزب از هر گونه نفوذ واقعی و سازمان یافته، نداشت

ی در طی اردوکشی به شمال، حزب کمونیست هیچگاه حتی سعی هم نکرد تا مناصب فرمانده
از این  .با اینکه شرایط برای این کار بی نهایت مطلوب بودند در ارتش ملی را به دست آورد،

های پایین  رو، تنها تعداد کمی از افسران فرماندۀ کمونیست وجود داشتند، و حتی آنها در رده

کاندید . گردان های فرماندهها و گروهها، گروهانها و بطور بسیار نادر  جوخه های هفرماند: بودند
، بیشتر نتیجۀ دسیسۀ 1116شدن یه تینگ کمونیست برای فرماندهی یک هنگ، در اواخر سال 

و حتی هنگ یه تینگ خودش را به هیچ طریق . شن بود تا فعالیت آگاهانه توسط حزب -لی چی 

اساسی از سایر واحدهای میلیتاریست متمایز نکرد، با اینکه تعداد قابل توجهی از کمونیستها را 
افسران مرتجع تصفیه نشدند، هیچ کار سیاسی در میان سربازان انجام نشد، و هیچ . ربر داشتد

تنها تفاوت این بود که هنگ در رأسش یک کمونیست بجای یک . تشکیالت سیاسی ایجاد نگشت

حزب کمونیست حتی فکر بزرگ کردن هنگ یه تینگ ، در طی کل این دوره. میلیتاریست داشت

همچنین فکر سازمان دادن به تبلیغات سیاسی در ، یک لشکر را نکرد و تبدیل کردنش به
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هنگ  این بود که( 1117اوت )تنها مدت کوتاهی قبل از قیام نانچانگ . صفوف آن را نکردند

فقدان کار و شعارهای سیاسی یکی از دالیل عمدۀ این بود که این . تبدیل به یک لشکر شد

در خارج از شانتو شکست  1228در اکتبر ( نگو هو لو) لشکر تحت فرماندهی یه تینگ

 .خورد

اردوکشی به شمال افزایش داده بود، تعداد اگر چه حزب کمونیست تعداد اعضایش را طی 

، ارتش ملی حدود 1116بنابراین، در ابتدای اکتبر . کمونیستها در ارتش ناچیز باقی ماند
نفر  111ست بود، و از میان آنها کمونی 1111این تعداد فقط شامل . نفر رزمنده داشت 74111

تعداد کمونیستها  1117تا میانۀ سال  .در واحدهایی بودند که در ایالت کوانگ تونگ باقی ماندند

ً بیشتر بود،  زیرا نیاز به یک ، ولی فعالیت آنها به هیچ وجه هدایت نمی شددر ارتش قطعا

 .ارگان مناسب داشت

ا ناموکار سیاسی در بین سربازان  تا جایی هم که در مکانهایی وجود داشت، )بود  جودتقریبا

درست است که رهبران گاهی (. کامالً به دلیل ابتکار کمونیستها در آن واحدهای خاص بود
. اوقات برای حفظ ظاهر بر نیاز به تقویت نفوذ حزب در واحدهای ارتش ملی تأکید می کردند

اشتند، و آنهایی که خبر داشتند نمی ولی بیشتر سربازان حتی از وجود حزب کمونیست خبر ند
 .توانستند هیچ تفاوتی بین آن و کومین تانگ ببینند

تحت بهانۀ رهبران حزب بجای در دستور کار گذاشتن هر نوع تدارکات انقالبی جدی در ارتش، 

در ارتش، خودشان را درگیر همه نوع معامالت در باال با ژنرالهای  وحدتحفظ کردن 
« جناح چپ»ند تا به اصول سازآنها سعی کردند این ژنرالها را متقاعد  میلیتاریست کردند؛

 .کومین تانگ وفادار بمانند

 .محکوم شد 1117همانطور که می دانیم، این شیوۀ برخورد رهبری حزب توسط کنفرانس اوت 
 :تزهای آن کنفرانس اینگونه دربارۀ رفتار رهبری قدیمی حزب کمونیست چین اظهار می کنند

به استثنای بخش کوچک کمونیست آن، و آن  –ن مطلع هستند که ارتش دولت ووهان همگا»

عمدتاً  –کارگران یا دهقانانی که در پاسخ به رهنمودهای حزب کمونیست وارد صفوفش شدند 
همچنین همگان می  .های چینی دیگر ارتشی مزدور است، درست مثل ارتشهای همۀ میلیتاریست

رتش، اکثریت بزرگ آنها، از قشر مالک یا بورژوا می آیند و فقط دانند که فرماندهان این ا

 .موقتاً به دنبال انقالب هستند، با امید سود جستن از آن و بدین سان ترقی دادن مقام نظامی شان
رهبری حزب کمونیست البته باید متوجه آن امر می شد، با ارتشی از این نوع مواجهه می کرد، 

رهبری باید . تودۀ سربازان را هدف داشتند و نه فرماندهان مرتجع راسیاستهایش باید منحصراً 

اش انجام دادن تبلیغات فعال در بین سربازان و افسران رده پایین، به منظور  می فهمید که وظیفه
 .به دست آوردن حمایتی قاطع علیه مانورهای ضدانقالبی فرماندهی عالی بود

در رابطه با « کار»کل سیاست و . فکر و عمل کرداما، رهبری حزب کمونیست دقیقاً برعکس 

در . مالتی در باال با فرماندهی مرتجعمعا رود بهبه الس زدن با ژنرالها، و و بود ارتش محدود
عمل، هیچ تبلیغی در میان سربازان انجام نشد؛ در واقع حتی هیچگونه تالشی برای سازماندهی 

له را، علیرغم اهمیت آن، بطور جداگانه بررسی کنگرۀ پنجم حزب این مسئ. چنین تبلیغاتی نشد

نکرد و کمیسیون نظامی کمیتۀ مرکزی، پس از چهار ماه کش دادن بررسی مسئلۀ کار در 
 [11]«.ارتش، در پایان آن را حل نشده باقی گذاشت

پیدا های کوچک به آنها  از طرف دیگر، همیشه وقت برای معامله کردن با ژنرالها و مساعدت

 .می شد
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وۀ برخورد رهبری حزب به این مسئلۀ اساسی انقالب، نتیجۀ مستقیم تاکتیکهای فرصت طلبانۀ شی

 .آن در خصوص هر جنبه از انقالب چین بود

با توجه به همۀ اینها، طبیعی بود هنگامی که بورژوازی چینی به اردوی ضدانقالب رفت، تنها 
بقیۀ ارتش ملی  .نقالب باقی ماندیه تینگ و هو لونگ در جانب انیروی کوچکی تحت فرماندهی 

دستوراتشان را برای خرد کردن کرد؛  فرمانبرداریاز ژنرالهای ضدانقالبی  مطیعانه

 .رهبران انقالبی را تیرباران کرد و غیرهاجرا نمود؛  پرولتاریا و دهقانانسازمانهای طبقاتی 
وجود داشت برای  و با این حال، تصور شرایطی مطلوب تر از آنچه که در آن زمان در چین

اگر  –امروز تبلیغات در ارتشهای میلیتاریست بسیار دشوار است . تبلیغات در ارتش مشکل بود

روشهایی که باید بکار گرفته شوند از آنچه که زمانی بکار . چه به هیچ وجه ناممکن نیست
، افسران گرفته می شد که کمونیستها بطور قانونی در واحدهای ارتش به عنوان سربازان وظیفه

 .مادون، یا کمیسارهای سیاسی خدمت می کردند بسیار متفاوتند

احزاب کمونیست، عالوه بر کارشان در ارتش و نیروی دریایی، باید سعی کنند سازمانهای 
 ً اهداف اولیۀ این  .همه جا موجودند را مختل سازنددر داوطلبانۀ بورژوازی که اکنون تقریبا

ورها تعداد اعضایشان از تعداد سربازان ارتشهای منظم بسیار انجمنها، که در بسیاری از کش
عبارتند از بسیج افکار عمومی به نفع جنگ، تعلیم نظامی دادن به اعضای [ 11]بیشتر است

، بورژوایی مدفاع کردن از نظخودشان، و در درجۀ نخست، آنطور که تاریخ نشان می دهد، 

 .اخل کشوریعنی، مبارزه علیه پرولتاریای انقالبی در د
احزاب . اند برخی از این انجمنها، از نظر ترکیب اجتماعی شان، عمدتاً از پرولتاریا تشکیل شده

برای بیرون کشیدن این عناصر پرولتاری از نفوذ  راههاییکمونیست کشورهای مورد بحث باید 

 .بورژوازی بیابند
اما همزمان با . را مطالبه کنندبطور کلی، احزاب کمونیست باید انحالل این انجمنهای داوطلبانه 

به پیش بردن یک کارزار سیاسی برمبنای این خطوط ، آنها باید به دنبال تحلیل بردن این 

تجربه نشان می دهد که یک سالح بسیار قوی برای این هدف، یعنی، . انجمنها از درون باشند
سازمانهای یک راه خوب برای جدا کردن عناصر پرولتاری، عبارتست از ایجاد کردن 

احزاب کمونیست باید تالش کنند تا بنابراین  .پرولتاری شبه نظامی، نظیر جبهۀ سرخ در آلمان

؛ آنها باید اولویت باالیی برای کار هر جا که ممکن باشد سازمانهایی از این نوع را ایجاد نمایند
زی قائل به منظور تحلیل بردن انجمنهای نظامی بورژوا( هم سیاسی و هم سازمانی)کردن 

 .شوند

یعنی، متعلق به طبقۀ کارگر ولی ) ترکیبیای با خصلتی  جبهۀ سرخ در آلمان، یک سازمان توده
عضو، و دارای سلولهای کمونیست در صفوفش، یکی  1111111با بیش از ( نه کامالً کمونیست

ورژوایی به جدا کردن آنها از انجمن ب .های پرولتار است از مراکز اصلی برای بسیج کردن توده

رفرمیست پرچم ملی، که تحت نفوذ حزب سوسیال دمکرات و جریان مرکز قرار دارد کمک می 
ولی نه تنها با ایجاد کردن یک اپوزیسیون چپ درون پرچم ملی می خواهد روحیۀ انقالبی  .کند

به آن تزریق کند، بلکه همچنین یک مبارزۀ سیاسی علیه ارتجاع بطور کلی را به پیش می برد، 

کاله خودهای )سلطنت طلب  -صوص ارتجاعی که در فعالیت انجمنهای نظامی بورژوا بخ
جبهۀ سرخ همچنین تبلیغات علیه جنگهای جدید امپریالیستی، و  .تجلی می یابد( فوالدی، و غیره

 .جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را به پیش می بردیک علیه فکر 

پلیس . ای مناسب مطرح و حل کند کار در بین پلیس را به شیوه حزب انقالبی باید همچنین مسئلۀ
از نظر ماهیت اجتماعی عمدتاً از عناصر پرولتار تشکیل شده است، و در نتیجه فعالیت انقالبی 
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این  بر گواهی 1115تجربۀ انقالب آلمان در . در بین پلیسهای عادی از نظر عینی ممکن است

حتی با  –و دیگر مناطق بخشاً از کمونیستها طرفداری کرد پلیس در ساکسونی، تورینگیا  .است

ً هیچ تبلیغات خاصی در صفوف آن انجام نداده است برخی از افراد . وجود اینکه حزب تقریبا
برای مثال، موارد متعددی بود که پلیس از قبل به . پلیس طرفداری شان را به عمل تبدیل کردند

 .ها و غیره هشدار می داد ها، بازداشت کمونیستها دربارۀ تفتیش

کار انقالبی در بین پلیس در دیگر کشورها نیز هم الزم و هم . پلیس آلمان یک استثناء نیست
در دستان طبقات حاکم، و  با توجه به اهمیت پلیس بمثابۀ یک ابزار ایجاد محدودیت. ممکن است

از )به بار آورد « زصلح آمی»با توجه به نتایجی که چنین کاری می تواند حتی در یک دورۀ 

میزانی که تمایالت سیاسی پلیس می توانند بر مبارزۀ پرولتاریا برای قدرت در یک دورۀ 
، این شاخۀ کار حزبی اهمیتی دارد که نمی توان (انقالبی تأثیر بگذارند چیزی نمی گوییم

 .اش مبالغه کرد درباره
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در آلمان، . لهستان، سازمانهای نظامی و شبه نظامی مختلف بیش از نیم میلیون عضو دارند

کاله خودهای فوالدی، انجمن پرچم ملی، فرقۀ جوانان آلمان، و )سازمانهای نظامی مختلف 
ً در تمام کشورها انجمنهای مشابهی وجود دارند .ارندچهار میلیون عضو د( غیره در  .تقریبا

های دولتی و تدارکات تسلیحاتی زیادی از دولت  لتونی، استونی، فنالند و لهستان آنها یارانه
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دریافت می کنند، توسط افسران ذخیره در طی مدت تعلیم نظامی شان فرماندهی می شوند، و 

 .غیره

 
 

 پرولتاریا سازماندهی نیروهای مسلح

 
ایجاد کردن یکی از اهداف عمدۀ حزب پرولتاریای انقالبی در یک موقعیت بالواسطه انقالبی 

نیاز به این سازمان . است، یعنی تشکیل دادن یک سازمان رزمی نیروهای مسلح پرولتاری

 .رزمی انکارناپذیر است

اند به ما می آموزد که  فتادهای که در کشورهای متعددی در گذشته اتفاق ا تجربۀ قیامهای مسلحانه
عالی باشد، ( و بطور کلی نیروهای مسلح)هر چقدر هم که کار حزب درون ارتش بورژوایی 

هیچگاه امکان . هیچگاه ممکن نخواهد بودتحلیل بردن کل ارتش تا زمانی که قیام آغاز شود 

ی با انجام کار ندارد که تمام ارتش را جذب انقالب کرد، همچنین هیچگاه نمی توان به سادگ
همیشه واحدها و گروههایی که به فرماندهی عالی . کرد بی طرفسیاسی درونش آن را کامالً 

لنین در . ارتجاعی وفادارند، کسانی که فعاالنه علیه پرولتاریا خواهند جنگید، باقی خواهند ماند

 :نوشت« درسهای قیام مسکو»با عنوان خودش  1116اثر سال 
ایم و در آینده نیز تالشهایمان را باز هم دو چندان می کنیم تا سربازان را  دهما در ارتش کار کر»

ولی ما ثابت خواهیم کرد که فضل فروشان بدبختی خواهیم بود . از نظر ایدئولوژیک جذب کنیم

اگر فراموش کنیم که در هنگام قیام باید همچنین یک مبارزۀ فیزیکی برای به دست آوردن 
 [1]«.سربازان انجام شود

هر ارتشی تعداد زیادی از واحدهای آزموده شده را در اختیار دارد که از فرزندان عناصر 

های تعلیم دهندۀ افسران و درجه  آکادمی)اند  اجتماعی وفادار به بورژوازی به خدمت گرفته شده
و حقوق باالیی ( مثالً در چین، و غیره« ها ماسریست»های خاص پلیس یا ارتش،  داران، دسته

که بطور ( که در غرب بسیار متداول هستند)همچنین همه نوع سازمانهای داوطلبانه . ی گیرندم

همچنین باید . اند موجودند ای فعال علیه پرولتاریای انقالبی طراحی شده خاص برای انجام مبارزه
فساد، دروغ، مست کردن، سرکوب، و )به یاد داشت که بورژوازی در طی قیام از همۀ روشها 

از این رو می توان کامالً . استفاده خواهد کرد تا سربازان مردد را در چنگش نگه دارد( غیره

ً از نفوذ طبقات حاکم خارج  قاطعانه گفت که پرولتاریا هیچگاه موفق نخواهد شد ارتش را تماما
از فرماندهی ضدانقالبی بگیرد و به جانب انقالب سازد، یا تمام آن سربازانی که مردد هستند را 

تحلیل بردن و بی طرف ساختن این واحدها تنها پس از خلع سالح شدن شان توسط  .وردبیا

ضرورت تشکیل دادن نیروهای مسلح کافی . نیروهای مسلح پرولتاریا ممکن خواهد بود

که قادر باشند با چنین واحدهای ارتشی که به جانب انقالب می ، در زمانی مناسب پرولتاری

از ، هم بتوانند اساس نظامی رژیم قدیمی را بطور قطعی نابود سازندتا با ، آیند متحد شوند

 .اینجا برمی خیزد
در قیامهای آینده، در درجۀ نخست اگر موقعیت انقالبی بالواسطه در پسایند یک جنگ پیش 

نیاید، اغلب اینطور خواهد بود که کل بار نخستین نبردهای تعیین کننده باید بر دوش دستجات 

 .د، بدون هیچ کمکی از جانب سربازان انقالبیگارد سرخ باش
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ها علیه بقایای نیروهای نظامی  ارتش انقالبی جهت مبارزۀ نظامی و جهت رهبری نظامی توده»

ارتش انقالبی مورد نیاز است زیرا مسائل تاریخی مهم تنها . حکومت خودکامه مورد نیاز است

به معنی سازماندهی نظامی  اندهی نیروسازمحل شوند، و در مبارزۀ مدرن،  با زورمی توانند 
 [1]«.است

فقط یک چیز قطعی . ساختار سازمان رزمی پرولتاریا از کشوری به کشور دیگر متفاوت است

 کارخانجات،)ها قرار دهند  دستجات آن سازمان رزمی باید پایه شان را در بین توده: است
ساختار آنها باید کمابیش شبیه  .دو از نظر عددی قوی باشن( های بزرگ، و غیره صنایع، شرکت

های رزمی در چین، و غیره،  جوخه در آلمان،« صدها پرولتار»گارد سرخ در روسیه، دستجات 

 .باشد
 :گارد سرخ نمی تواند به سادگی در هر شرایط سیاسی تشکیل شود

د این وظیفۀ کمونیستها است که برای برپا ساختن چنین گار. گارد سرخ یک ارگان قیام است»

 .هنگامی که یک وضعیت بالواسطه انقالبی فرا می رسد آن را سازمان دهندسرخی تبلیغ کنند و 
تحت هیچ شرایطی نباید فراموش شود که وجود یک میلیشیای پرولتاری یا گارد سرخ، در 

ً ناممکن «صلح»کشورهای امپریالیست، تحت یک دولت بورژوایی و در یک حالت  ، مطلقا
 [5]«.است

باید به محض اینکه حزب مسئلۀ دیکتاتوری ( گارد سرخ)ای پرولتاریا  امی تودهسازمان نظ

پرولتاریا را در دستور کار فوری می گذارد و به سوی تدارک مستقیم برای تصرف کردن 
 .قدرت جهت گیری می کند، ایجاد شود

که در ، کانتون، شانگهای و غیره، نشان می دهند 1115درسهای پتروگراد، مسکو، آلمان در 

معموالً چند ماه . یک دورۀ انقالبی حاد، ایجاد کردن یک سازمان رزمی بزرگ نسبتاً آسان است
ولی یک سازمان نظامی که برای نبرد کارآیی داشته باشد فقط . زمان برای این کار خواهد بود

ت وقتی می تواند به این سرعت تشکیل شود که تعداد به حد کافی زیادی از کادرها با تعلیما

بدون این کادرها، که استخوان سازمان رزمی،  .نظامی و سیاسی مناسب از قبل موجود باشند
یعنی فرماندهان آن، را فراهم می سازند، سازمان نظامی کارآیی چندانی از نظر مبارزاتی 

 .نخواهد داشت

 ، موقعیت از این نظر بی نهایت مطلوب1117در پتروگراد، مسکو و دیگر شهرهای روسیه در 
گارد سرخ سربازان کمونیست و اغلب افسران کمونیست را بمثابۀ فرماندهان و تعلیم . بود

این تعلیم دهندگان، که دستجات گارد سرخ را در طی مبارزۀ اکتبر فرماندهی . دهندگان داشت

بطور کلی را به  علوم نظامیکردند، قبالً طرز استفاده از سالح، و همچنین اصول تاکتیکها و 
 .ن آموخته بودندرزمندگا

گارد سرخ، که  1311111آنجا حدود . دیدیم کامالً متفاوت بود 1115وضعیتی که در آلمان در 

ولی تعداد . گروه بندی شده بودند، طی مدت چند ماه سازماندهی شده بودند« صدها پرولتار»در 
فسران سابق کل تودۀ گاردهای سرخ فقط مشتی از ا)کافی کادر تعلیم دیدۀ نظامی وجود نداشت 

به عالوه، فرماندهان از اصول تاکتیکهای مبارزات خیابانی آگاهی (. کمونیست را داشت

یا نداشتند، در واقع از تاکتیکها بطور کلی آگاهی نداشتند، و هیچ چیز دربارۀ سازماندهی 
ه ها فاصل این دستهنتیجه این شد که ارزش نظامی  .تاکتیکهای نیروهای مسلح دولت نمی دانستند

فقط کمیت بسیار محدودی از سالح در این امر از این نظر که آنها . زیادی با حد مطلوب داشت

 .اختیارشان داشتند صادق تر بود
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آنطور که دیدیم، گارد سرخ اطالع کمی دربارۀ . همین می تواند در مورد کانتون هم گفته شود

وانست از آنها در نبرد استفاده ، و در نتیجه نتچگونگی استفاده از سالحهای در اختیارش داشت

و یک مجموعۀ کامل از عملیاتش شکست خوردند زیرا توسط  شد متحمل تلفات سنگین. کند
زیرا تعداد  .نظامی داشتند علومای رهبری می شدند که آگاهی کمی از  رفقای تعلیم ندیده

 .کمونیستهایی که هر گونه تعلیمات نظامی داشتند در کانتون بسیار محدود بود

با این حال این . کادرها می کنند پرورشاحزاب کمونیست، در عمل، توجه بسیار کمی به 
 که پرولتاریا داردرا بخصوص در کشورهایی نظیر چین ای است که بیشترین اهمیت  مسئله

 .استدادن کادرهای خودش درون ارتشهای موجود  پرورشامکانات کمی برای  دارای

، در (همۀ قیامها در شهرها شکل مبارزۀ خیابانی می گیرند) بانیتاکتیکهای قیام و مبارزۀ خیا
نتیجۀ خصائل ویژۀ مختلف آن که در ادامه به بحث گذاشته می شوند و آن را از تاکتیکهای عادی 

مطالعۀ آنها نیازمند تالش طوالنی و پشت . بسیار پیچیده هستندارتشهای منظم متمایز می سازند، 

یعنی، با قیام بمثابۀ  –ب انقالبی که کامالً مارکسیست باقی می ماند بنابراین یک حز. کار است
باید با مسئلۀ  –یک هنر برخورد و ایدۀ قیام مسلحانه را در بین طبقۀ کارگر ترویج می کند 

هر . چگونگی تعلیم دادن کادرهای قیام آینده درعمل مواجه شود، و باید به طریقی آن را حل کند
ده دار حل کردن این مسئله بدون منتظر ماندن برای یک موقعیت حزب پرولتاری باید عه

باید این کار را مستقل از وضعیت ؛ (آن هنگام بسیار دیر خواهد بود)انقالبی بالواسطه شود 

رهبری . این مشکل، علیرغم دشواری ظاهری اش، غیرقابل حل نیست. سیاسی جاری انجام دهد
نظامی را سازمان دهد، با تأکید  علوملنینیسم مطالعۀ  -حزب باید پا به پای مطالعۀ مارکسیسم 

این مطالعه . بخصوص قیامهای روسیه، آلمان و چین –درسهای قیامهای گذشته خاص بر روی 

قانونی، نیمه قانونی و غیرقانونی، بسته به )می تواند در محافل کمونیستی و مدارس حزبی 
با  مسلحانۀ پرولتاری در انتشارات حزبی؛با ثبت کردن درسهای مبارزۀ  انجام شود؛( شرایط

؛ با ایجاد کردن سازمانهای نظامی قانونی (فرستادن رفقا به ارتش)مطالعۀ علوم نظامی در عمل 

 (.در فرانسه« انجمن ارتشیان انقالبی سابق»در آلمان، « جبهۀ سرخ»)یا غیرقانونی 
ً اطالع داشتن از تئوری برای شکل دادن به رهبران نظا های  می آزموده برای دستهطبیعتا

و تحت هیچ ، این یک پیش شرط برای این کار است، با این حال .گاردهای سرخ کافی نیست

 .شرایطی نباید از آن غفلت شود
نقش ( نظیر جبهۀ سرخ و انجمن ارتشیان انقالبی سابق)سازمانهای شبه نظامی بزرگ پرولتاریا 

های پرولتار  نده و تعلیم دادن علوم نظامی به تودهمهمی در شکل دادن به کادرهای نظامی قیام آی

این سازمانها به هیچ معنایی نمی توانند بعنوان گارد سرخ شناخته شوند؛ آنها ابزار  .دارند
هدف اساسی آنها، همانطور که در فصل قبل . مبارزۀ مستقیم برای دیکتاتوری پرولتاریا نیستند

ش دادنش با روحیۀ مبارزۀ طبقاتی، و به راه انداختن نشان دادیم، بسیج کردن پرولتاریا و آموز

ولی، عالوه بر آنها، به دهها هزار  .یک مبارزۀ سیاسی علیه سازمانهای نظامی بورژوازی است
این . پرولتار امکان می دهند که تعلیمات نظامی به دست آورند و برای جنگ داخلی آماده شوند

ود پرولتاریا، همزمان پشتیبانان ایدۀ جنگ داخلی و گروهها بمثابۀ سازمانهای رزمی دفاع از خ

 .وسایل نیرومندی برای ترویج کردن این ایده در بین طبقۀ کارگر هستند
: ها همچنین می تواند تا حدودی در سازمانهای قانونی مختلف انجام شود تعلیمات نظامی توده

ید هر جا که ممکن باشد حزب کمونیست با .انجمنهای ورزشی، باشگاههای تیراندازی، و غیره

 .از این انجمنها برای آموزش نظامی دادن به جوانان انقالبی استفاده کند
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طرز استفاده از اسلحه، )ها  هنگام فرا رسیدن وضعیت بالواسطه انقالبی، تعلیم نظامی توده

هی سازماند بررسیارتباط ؛ برقراری کار شناسایی و  ؛تاکتیکهای اساسی قیام و مبارزۀ خیابانی

های گارد سرخ در  ، مسلح کردن مردم و تشکیل دادن دسته(و تاکتیکهای ارتش و پلیس، و غیره
سیاسی و  توجه خاصی باید در این زمینه به مراکز تعیین کنندۀ حیات .همه جا باید به اوج برسند

اهمال . بشود( پایتخت، مراکز صنعتی بزرگ، نقاط تقاطع راه آهن، و غیره)اقتصادی کشور 

دن در این مسائل به معنی قرار دادن خود در معرض عواقب بسیار شوم در حساس ترین کر
 .لحظات انقالب است

 تفنگدر قیام کانتون، حدود سه چهارم کارگرانی که نقشی فعال در نبرد داشتند طرز استفاده از 

دست آورده و قادر به استفاده از چنین سالحهایی که در مراحل اولیۀ قیام به  را نمی دانستند
ً به رفقای خودشان شلیک کردند زیرا . بودند نبودند مواردی وجود داشتند که کارگران اشتباها

ً به این دلیل که . طرز استفاده از تفنگهایی که به آنها داده شده بود را نمی دانستند قیام و دقیقا

این دلیل که از فنون قواعد ابتدایی کاربرد سالح یا مبارزۀ خیابانی را نمی دانستند؛ به  گران
دلیل که نقاط ضعف و قوت ارتش میلیتاریست این ارتباط ناآگاه بودند؛ به برقراری شناسایی و 

از این نظر، قیام کانتون  .به همۀ این دالیل، متحمل تلفات سنگینی شدند –را نمی دانستند 
سراسر دورۀ پیش کمبودهای حزب کمونیست در مسائل نظامی، و اشتباهاتی که در آن زمینه در 

 .نشان داد را از قیام مرتکب شده بود

دربارۀ نیاز به مطالعۀ علوم « ارتش انقالبی و دولت انقالبی»، لنین در مقالۀ 1113در ژوئیۀ 
 :نظامی نوشت

که در این  ،هیچ سوسیال دمکراتی که اندک شناختی از تاریخ داشته باشد، که آثار انگلس را»

هرگز تردیدی در مورد اهمیت عظیم دانش العه کرده باشد، مبحث متخصصی بزرگ است، مط
نظامی، فنون نظامی، و سازمان نظامی بمثابۀ ابزاری که تودۀ مردم، و طبقات مردم، از آن 

سوسیال دمکراسی  .خواهد داشتنبرای حل کردن تضادهای بزرگ تاریخی استفاده می کنند 

ن فرا رسیدن شرایط واقعی جنگ داخلی تا زماهای نظامی نشد؛  هیچگاه تسلیم بازی توطئه
همۀ سوسیال دمکراتها مسائل نظامی را، اگر  اکنوناما . هیچگاه به مسائل نظامی اولویت ندارد

اند، و تأکید زیادی بر  نه در باالترین جایگاه، حداقل در یکی از جایگاههای نخست گذاشته

 و وسایل ارتش انقالبی باید دانش .ندها رساندن دار بررسی این مسائل و آنها را به اطالع توده
در سطح عملی برای تعیین کردن سرنوشت آیندۀ مردم روسیه، برای تعیین کردن  نظامی را

 [4]«.گیرد بکار –مسئلۀ آزادی  –حیاتی ترین و مبرم ترین مسئله 

از یک خط ( یعنی نشست قبل از کنفرانس اوت)نشست قبلی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین 
یک نیروی مسلح قدرتمند ها و ایجاد نمودن  فرصت طلبانه در رابطه با مسلح کردن توده بسیار

 :پرولتاری، و در رابطه با کار در ارتش ملی پیروی کرد

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین هیچگاه دربارۀ مسلح کردن کارگران و دهقانان یا دربارۀ »
همچنین کالً دربارۀ چگونگی تشکیل واحدهای هر گونه نیاز به چنین اقدامی حتی فکر هم نکرد؛ 

کمیسیون نظامی آن فقدان کامل فعالیت در . دهقانی یا کادرهای نظامی واقعاً انقالبی تعمق ننمود

دادن به همۀ اعضای حزب، که هیچ کاری در خصوص تعلیمات نظامی . این زمینه را نشان داد
های  برای متحد کردن سیستماتیک دسته هیچ کاری. باید وظیفۀ نخست حزب می بود، انجام نشد

مختلف مجزای کارگری یا دهقانی به صورت یک نیروی سازمان یافتۀ قادر به دفاع کردن مؤثر 

ً هیچ تدبیری برای تهیۀ سالح . از انقالب در حال رشد انجام نشد حتی جایی که واقعاً )تقریبا
کمیتۀ مرکزی مسئلۀ مسلح . رفته نشد، یا توزیع آن بین کارگران و دهقانان، بکار گ(موجود بود
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کردن کارگران و دهقانان را بمثابۀ یک مشکل موجود در نظر نگرفت، و حتی آن را بمثابۀ 

بعد از آن به . تهدیدی برای تفاهم سیاسی اش با فرماندهی عالی کومین تانگ در نظر گرفت

ولی در  –ن داد صورت ناگهانی، پس از یک دورۀ طوالنی انفعال، فعالیتی مشخص را نشا
برای پرهیز کردن از تصادمات »جهت عکس، با دادن این پیشنهاد به نگهبانان دولت ووهان که 

ممکن است چنین رفتاری از  طورچ. آنها باید داوطلبانه سالحهایشان را تسلیم کنند« و تحریکات

ز انحالل طرف کمیتۀ مرکزی را، در مواجهه با نیازهای حیاتی انقالب، بعنوان چیزی غیر ا
 [3]«طلبی آشکار توصیف کرد؟

اشتباهاتی که تا حد معینی عواقبی مرگبار در لحظۀ حساس  –این اشتباهات رهبری قدیمی حزب 

 .در حال حاضر تصحیح می شوند –داشتند  1117انقالب 
. آن اهمیت سیاسی بزرگی دارد. مشکل سخت هنگام آماده شدن برای قیام مشکل سالح است

از هر گونه امکانی برای  معموالً  ، پرولتاریا(«زمان صلح»در )بورژوازی  تحت دیکتاتوری

و با این حال، علیرغم دشواریها، این مشکل حل نشدنی . مسلح ساختن خودش محروم است
در هر موقعیت سیاسی که تصرف قدرت به صورت یک مسئلۀ عملی مطرح می شود . نیست

تزلزالت های انقالبی بین کارگران، یعنی، در صورت وقوع یک رشد سریع در گرایش)
، پرولتاریا، با فرض (چشمگیر از جانب خرده بورژوازی و تضعیف دستگاه دولت بورژوایی

قادر است این کار را با خریدن . وجود رهبری مناسب حزب، می تواند سالح به دست بیاورد

ه؛ یا با ساختن سالح؛ با خلع سالح کردن گروههای فاشیست؛ با تصرف کردن انبارهای اسلح
آنگاه در موقعیتی خواهد بود که سازمان رزمی را به نحو  .انجام دهد( حداقل انواع ابتدایی)آنها 

 ممکن است اقداماتی که، تضمین کند که هنگام شروع شدن قیامکافی مسلح سازد تا کمابیش 

ی باید هنگام رهبر. موفقیت آمیز خواهند بود بعهده گیردبرای به دست آوردن سالحهای بیشتر 
های  کار کردن بر روی نقشۀ قیام توجه جدی به مسئلۀ گرفتن سالح و مسلح ساختن آن جوخه

 .رزمی که سالحی ندارند و کارگران انقالبی که خواهان جنگیدن هستند بکند

 :نوشت« وظایف دستجات ارتش انقالبی»اش با عنوان  ، لنین در مقاله1113در 
تفنگها، رولورها، )ن را به بهترین نحوی که می توانند مسلح سازند باید خودشا ...این دستجات »

های پارچۀ آغشته شده به نفت سفید برای آتش زدن،  ها، چماقها، تکه بمبها، چاقوها، پنجه بوکس

های پیروکسیلینی، سیم خاردار،  ها برای ساختن سنگرها، گلوله طنابها یا نردبانهای طنابی، بیل
تحت هیچ شرایطی آنها نباید منتظر کمک از منابع دیگر، (. ، و غیره[ظامعلیه سواره ن]میخها 

 [6]«.از باال یا از خارج بمانند؛ آنها باید خودشان همه چیز را بدست آورند

تحت هیچ شرایطی تشکیل این گروه نباید به »لنین با تأکید کردن روی این ادامه می دهد که 
 .«اخته شودبهانۀ نبودن سالح رها یا به تأخیر اند

در پاسخ به گزارش کمیتۀ رزمی کمیتۀ سن پترزبورگ، که به کندی تشکیل شدن دستجات 

 :کمبود سالح اشاره می کرد، لنین اصرار ورزیدرزمی و 
به در هر جا، در میان دانشجویان و  بی درنگای رزمی را ه هبه سراغ جوانان بروید، جوخ»

 51، 11، 5بگذار گروههای متشکل از . ل دهیدو غیره و غیره تشکی ویژه در میان کارگران

بگذار آنها به بهترین وجه ممکنه خود را مسلح سازند، . نفر یا غیره، بی درنگ متشکل گردند
 [7]«.ای پارچۀ آغشته به نفت برای آتش زدن و غیره خواه با رولور، چاقو و خواه با تکه

ش انقالبی و چگونگی به دست دستجات ارترهنمودهای لنین دربارۀ چگونگی تشکیل دادن 

بایستی این را در نظر گرفت که در قیامهای آینده، . اند آوردن اسلحه تا امروز معتبر مانده
، در کشورهای شرقی نیز به همان اندازۀ کشورهای (یا حداقل عناصر معینی از آن)پرولتاریا 



111 

ی مدرن به دست آورد ، تا زمانی که موفق شود کمیتی کافی از سالحهاپیشرفتۀ سرمایه داری

ولی تبدیل کردن . ، معموالً مجبور است به نامطلوب ترین سالحها قانع باشد(یعنی، در آغاز قیام)

این به دلیلی برای کنار گذاشتن کل این اقدام مهم کامالً اشتباه خواهد بود، زیرا دستجات رزمنده 
 .واقعی مدرن به دست آورند حهای ابتدایی و نامطلوب سالحهایمی توانند و باید با این سال

این . قیام توسط حزب رهبری می شود، و هر عضو حزب یک سرباز در جنگ داخلی است

این امر بیش از همه در آن بخشهایی . اصل داشتن سالح را برای هر کمونیست الزامی می سازد
 ، و جایی که همه نوع شرایط خاص یکطغیان گرانه تر است مبارزۀ طبقاتی از کشور که

 .صحت دارد انفجار انقالبی را محتمل تر می سازند،

عوامل اصلی زیر از . بازگردیم( ارتش انقالبی)به مسئلۀ چگونگی تشکیل و ساختار گارد سرخ 
ای، آنطور که در این زمینه در کشورهای مختلف به دست آمده است، بیرون کشیده  چنین تجربه

 :می شوند

انقالبی، گارد سرخ باید در همۀ کارخانجات و شهرها  هنگام فرا رسیدن یک وضعیت بالواسطه
منتشر می کند، و تشکیل شود، در حالی که حزب شعارهای مبارزاتی هر چه رادیکال تری را 

های گارد سرخ بطور عام  دسته .ها را آشکارا به آماده شدن برای قیام مسلحانه فرا می خواند توده
حزب باید سرسختانه . ان و دهقانان تهیدست باشندباید مرکب از کارگران غیرحزبی، دانشجوی

ها را تضمین نماید؛ تا افراد قابل اتکایی در مقام  در این دسته رهبریشترین تالشها را بکند تا 

در بسیاری از کشورها، . فرماندهی داشته باشد؛ تا بر تعلیم نظامی آنها نظارت کند و غیره
خ، حداقل در ابتدا، مجبور باشند که بطور های گارد سر غیرممکن نخواهد بود که دسته

درجۀ قانونی بودن گارد سرخ بستگی به همه نوع شرایط خواهد  .غیرقانونی تشکیل شوند

باالتر از همه بر عمق جنبش انقالبی در بین طبقات تحت ستم؛ بر میزان از هم پاشیدن : داشت
یت سیاسی واقعی در هر وظیفۀ حزب در نظر گرفتن وضع. دستگاه دولت طبقۀ حاکم و غیره

ها است که تحقق آنها موجودیت قانونی و پیشرفت  منطقه، و ترویج کردن شعارهایی در بین توده

هیچگاه نباید فراموش  .را تضمین می کند از جمله حزب و گارد سرخ سازمانهای طبقۀ کارگر
و تنها توسط ، رهای طبقۀ کارگ مسئلۀ قانونیت گارد سرخ در نهایت توسط مبارزۀ تودهشود که 

ها توضیح دهد که یک مبارزۀ موفقیت  حزب باید هر تالشی بکند تا به توده. حل خواهد شد، آن

امکان نتیجۀ موفقیت آمیز ای،  ارتش انقالبی، تا میزان قابل مالحظهآمیز برای ایجاد کردن 
نی گارد سرخ زیرا این نبرد برای ایجاد کردن و توسعۀ قانو. مبارزه طی قیام را مشخص می کند

یعنی آغاز ، در حقیقت نبردی برای وسایل اساسی دستیابی به موقعیتهایی تعیین کننده است

در این دوره، زد و خوردها با نیروهای مسلح بورژوازی . مبارزۀ مستقیم برای قدرت است
و شکستهای جزئی به . ناگزیر خواهند بود( سربازان، پلیس، ژاندارمری، واحدهای فاشیست)

 .اندازه ناگزیرند همین

های گارد سرخ می تواند به شرح زیر  در پرتو تجربۀ گذشته، ساختار سازمانی اولیۀ دسته
نیروهای مسلح پرولتاریا، تا زمانی که باید در شرایط غیرقانونی بودن فعالیت . خالصه شود

و غیره که در هر کارخانه خواهند بود ( سه، پنج یا ده نفر)کنند، مرکب از گروههای کوچک 

فرماندهان گارد سرخ کارخانه یا )و از طریق فرماندهانشان تابع موارد عالی تر اند  سازمان یافته
، به دالیل امنیتی، در این دوره (گروهان یا گردان)تشکیل واحدهای بزرگ تر . هستند( محله

 .پیشنهاد نمی شود

های طبقۀ  ین ایده تودهبا توسعۀ کارزار برای ایجاد کردن یک گارد سرخ، به محض اینکه ا
رد شوند، و به محض همۀ مرزهای قانونی از کارگر را تا حدی به جوشش درآورد که آنها 



111 

ای به خود می گیرد، حزب باید یک ساختار  اینکه تشکیل دستجات ارتش انقالبی خصلتی توده

ارائه سازمانی مناسب، بر اساس نیازهای مبارزۀ خیابانی و سالحهای موجود، به گارد سرخ 

هدف قرار دادن یک ساختار . این ساختار باید ساده و برای هر کارگر قابل درک باشد. دهد
ً تالش کند تا . پیچیده، یا تشکیل دادن واحدهای بزرگ، اشتباه خواهد بود حزب باید ترجیحا

از ده تا )ها و گروهها  جوخه: به صورتی واقعاً محکم گردهم آوردای را  واحدهای کوچک پایه

در موارد (. دو یا سه دسته)و گروهانها ( از سی و پنج تا چهل و پنج نفر)ها  ، دسته(ست نفربی
تشکیل دادن . مشخص ترکیب کردن دو یا سه گروهان به صورت یک گردان ممکن خواهد بود

انجام شد، توصیه  1115، آنطور که در آلمان (هنگها یا لشکرها)واحدهای باز هم بزرگ تر 

زیرا اهمیت واحدهای کوچکتر گارد سرخ را . اقع آن کار حتی خطرناک استدر و –نمی شود 
در مبارزۀ خیابانی دچار ابهام می سازد، و حاکی از عدم درک ماهیت این نوع مبارزه می باشد 

هایی است که از نظر عددی متناسب با جوخه، دسته یا  که تمام وزن آن بر دوش گروهها و دسته

حدهایی در مقیاس بزرگ تنها هنگامی ضروری خواهد شد که قدرت تشکیل وا. گروهان هستند
یعنی  –در شهر تصرف شده است، هنگامی که شرایط برای گسترش یافتن مبارزه به خارج 

 .مهیا هستند –برای جنگ در فضای باز 
در تشکیل دادن و تعلیم نظامی دادن به گارد سرخ، توجه زیادی باید به تدارکات در واحدهای 

ها، مأموران  پیک: نظیر جوخه یا گروهان، به افراد یا گروههایی با عملکرد خاص بشودپایه 

این بی نهایت . اکتشاف، پرستاران، مسلسل داران، افراد توپخانه، مهندسان، رانندگان و غیره
حتی هنگامی که سالحهای مربوطه موجود )های خاص  مهم است، زیرا حضور همۀ این مهارت

نخست اجازۀ دفاع بهتری علیه آن سالحها، هنگامی که توسط دشمن استفاده در درجۀ ( نیستند

را می دهد، و در درجۀ دوم، هنگامی که چنین سالحهایی گرفته می شوند، به آنها  می شوند
اگر ممکن باشد سوار بر )ها  پیک. اجازه می دهد که از سالحها به نحو مؤثری استفاده کنند

از این رو کامالً . میشه در مبارزۀ خیابانی ضروری هستندو مأموران اکتشاف ه( دوچرخه

ضروری است که رفقا یا گروههایی از رفقا در هر دسته و گروهان کار شناسایی و برقراری 
 .ارتباط را انجام دهند

ها باید به یاد داشت که آنها در طی مبارزه باید  هنگام تعلیم دادن فرماندهان برای این دسته

ار باالیی از خود نشان دهند؛ توانایی جهت یابی در شرایط پیچیدۀ مبارزۀ استقالل و ابتک
برای حل کردن هر خیابانی؛ شجاعت فردی؛ توانایی برای برعهده گرفتن مسئولیت مستقل 

ای که ممکن است در طی نبرد به وجود آید؛ و در نهایت، از خود گذشتگی نامحدود برای  وظیفه

 .آرمان انقالبی
نباید . پرسنل رهبری کنندۀ گارد سرخ باید این احتیاجات را در نظر گرفت هنگام انتخاب

های شخصی فرماندهان نقش  فراموش کرد که در مبارزۀ خیابانی و در طی قیامها، توانایی

 .بزرگی را ایفا می کنند

 
 :یادداشتها 

 

 . 381، ص 1لنین، آثار منتخب، جلد  -1

 .«ارتش انقالبی و دولت انقالبی»در ، 365، ص 8لنین، مجموعه آثار، جلد  -1

مبارزه علیه جنگ »های ششمین کنگرۀ جهانی بین الملل کمونیست،  تزها و قطعنامه -5
 . I-31، بخش «امپریالیستی و وظایف کمونیستها
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 . 363، ص 8لنین، مجموعه آثار، جلد  -4

 .حزب کمونیست چین 1117تزهای کنفرانس فوق العادۀ اوت  -3

 . 411، ص 1وعه آثار، جلد لنین، مجم -6
 .«خطاب به کمیتۀ رزمی کمیتۀ سن پترزبورگ»، در 544، ص 1لنین، مجموعه آثار، جلد  -7

 

 

 جهت کار نظامی حزب

 
ای برای تمام حزب و اتحادیۀ جوانان کمونیست، و هر فرد  کار نظامی در کل طبیعتاً وظیفه

 .کمونیست است
مسئول بودن یک دستگاه خاص که توسط  نظامی،با این حال، از نظر ویژگیهای خاص کار 

می تواند  کاراین باور داشتن به اینکه . برای آن ضروری است مبارزین الیق اداره می شود

این نه فقط در وضعیتهای . بدون یک دستگاه خاص به نحوی مناسب سازمان یابد خطاست
های به  ، بلکه در دورهانقالبی بالواسطه، هنگامی که اهداف نظامی اهمیت خاصی می یابند

برای مثال، تصور کردن کار در ارتش بدون کادرهای . اصطالح صلح آمیز نیز صحیح است

تجربه  .متخصصی که انجامش دهند، یا بدون یک دستگاه خاص برای هدایت آن ناممکن است
اگر کمیتۀ مربوطۀ حزب مسئول هدایت همۀ کار در بین سربازان در همه جا نشان می دهد که 

چیزی که در مورد کار )شود، این عمل معموالً به معنی رد کردن کامل چنین کاری خواهد بود 

تعاونیها، انجمنهای  –های صنفی، یا تبلیغات در سازمانهای بزرگ پرولتاری  در اتحادیه
همۀ اینها (. صادق است، در مورد کار در ارتش بیشتر صادق است –ورزشی و غیره 

زیرا قبل از فرا رسیدن یک . مونیست قانونی صحیح هستندبخصوص در مورد احزاب ک

ً فعالیتی  موقعیت بالواسطه انقالبی، کار نظامی حزب، از یک نقطه نظر تشکیالتی، اساسا
از این رو . نیازمند امنیت کامل و همچنین تخصص، ابتکار و غیره است. غیرقانونی است

 .اند نیازمند پرسنلی است که بطور ویژه انتخاب شده

: یک موقعیت بالواسطه انقالبی، دستگاه نظامی می تواند این ترکیب را داشته باشد بدر غیا
کمیسیون نظامی متعلق به کمیتۀ مرکزی حزب، متشکل از سه رفیق، که یکی از آنها، ( الف

های استانی یا  کمیسیونهای نظامی متعلق به کمیته( رئیس، عضو کمیتۀ مرکزی خواهد بود؛ ب

( م ردیف آنها، متشکل از دو یا سه رفیق، بسته به گسترۀ مسئولیتهایشان؛ جهای ه کمیته
بسته به )کمیسیونهای نظامی یا نمایندگان ( ای؛ د های منطقه نمایندگان نظامی متعلق به کمیته

 .های شهری متعلق به کمیته( بزرگی شهر یا گسترۀ مسئولیتهایشان

حزبی ای باشد که کمیسیون متعلق به آن  همیشه یک عضو کمیسیون نظامی باید عضو کمیتۀ
به عالوه، کمیسیون باید یک عضو کمیتۀ اتحادیۀ جوانان کمونیست را در بین سه عضوش . است

 .داشته باشد

باید برای کمیسیونهای ( بسته به اهداف مورد نظر و منابع حزبی)تعداد معینی از رزمندگان 
آنها باید . ای حزبی شان انجام دهند بۀ کار پایهنظامی فراهم شوند، تا وظایف را برای آن بمثا

 .شامل اعضای اتحادیۀ جوانان کمونیست باشند

فعالیتهای کمیسیونهای نظامی شامل سازماندهی و هدایت کردن کار در ارتش، پلیس، ناوگان 
های حزبی مربوطه؛ سازماندهی کار  دریایی و انجمنهای نظامی بورژوایی، تحت فرمان کمیته
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ی حزب؛ تعلیم دادن کادرهای نظامی گارد سرخ آینده؛ به دست آوردن سالح؛ منتشر و اطالعات

، در انطباق با (های نظامی ها، جزوات، روزنامه اعالمیه)توزیع کردن همه نوع مطالب چاپی 

های مرکزی و استانی؛ فراهم کردن مطالب برای نویسندگان مطبوعات نظامی  تصمیمات کمیته
 .فعالیتها باید به نحوی مناسب به اعضای مختلف کمیسیون محول شوند. دحزبی، و غیره، هستن

های  توسط کمیته)انجام مناسب کارهای محوله به کمیسیونهای نظامی باید منابع مالی الزم برای 

جایی که منابع مالی اجازه دهند، اعضای کمیسیون نمایندگان . تأمین شود( مربوطۀ حزبی
ستانهای عمده، باید به خرج حزب نگهداری شوند و بدین سان از نظامی، حداقل در شهرها و ا

 .همۀ کارهای دیگر برای تأمین زندگی شان آزاد گردند

با سر دادن شعارهای  –همگام با شدت گیری مبارزۀ طبقاتی و فرا رسیدن موقعیت انقالبی 
ی تدارک مبارزاتی هر چه رادیکال تر توسط حزب، جهت دهی تمام فعالیت سیاسی آن به سو

 –دیدن فوری برای تصرف کردن قدرت، فراخواندن به ایجاد یک گارد سرخ، و غیره 

در این . کمیسیونهای نظامی باید با ورود کادرهای به نحو مناسب تعلیم دیدۀ جدید تکمیل شوند
در مراکز عمدۀ . دوره، کمیسیونهای جدید باید در همۀ مناطقی که هنوز وجود ندارند ایجاد گردند

های  ، که در آنها عالوه بر کمیته(بنادرها، شهرهای صنعتی بزرگ،  پایتخت)اسی و اقتصادی سی
های حفاظتی هم موجودند، کمیسیونهای نظامی یا نمایندگان باید وابسته به آنها نیز  شهری، کمیته

ادن تشکیل د. ای افزایش یابد همزمان، قدرت کمیسیونهای نظامی باید به نحو قابل مالحظه. باشند

های گارد سرخ؛ تعلیم نظامی دادن به آنها؛ تحلیل بردن ماشین دولتی بورژوایی، و  دسته
بخصوص ارتش و پلیس؛ ایجاد کردن یک شبکۀ اطالعاتی در اردوی دشمن؛ به دست آوردن 

همۀ اینها تعداد پرسنل هر چه بیشتری نسبت به آنچه  –مقادیر هر چه بیشتری از سالح، و غیره 

 .ط عادی مورد نیاز است می طلبندکه تحت شرای
کمیسیونها همچنین باید بخش نظامی نقشۀ قیام را برای هر شهر یا استان، یا کل کشور را در 

در طی قیام،  .های حزبی مربوطه تنظیم کنند انطباق با خطوط عمومی مقرر شده توسط کمیته

وابسته به کمیتۀ  مان فنیهر کمیسیون تبدیل به یک فرماندهی نظامی می شود، یعنی به یک ساز
 .انقالبی هم ردیفی که عملیات را هدایت می کند

نظیر کار آن در هر حوزۀ فعالیت دیگر  – هدایت کلی کار نظامی حزب در سراسر کشور

وظیفۀ کمیتۀ  –( های صنفی، مطبوعات، گروه پارلمانی، جنبش تعاونی و غیره اتحادیه)

این کار بطور محلی توسط کمیتۀ . می باشدها،  نگره، بمثابۀ مقام عالی حزب در بین کمرکزی

بر اساس رهنمودهای کمیتۀ مرکزی هدایت می ، (ای و غیره استانی، منطقه) متناسب محلی

 .شود
شعارها برای هر . کمیتۀ مرکزی خصلت و محتوای کار حزب در بین سربازان را تعیین می کند

مشخص می کند که اینها چگونه باید با کار  مرحله در پیشرفت انقالبی را فرمولبندی می کند؛

سیاسی حزب بمثابۀ یک کل پیوند یابند؛ تصمیم می گیرد که کدام مراکز و مناطق از نظر تحلیل 
از طریق  بر این اساس های مربوطه را بردن نیروهای مسلح طبقۀ حاکم مهم ترینها هستند؛ کمیته

کنترل اعمال می  هاند؛ بر همۀ این کارارسال وجوه و رزمندگان اضافی برایشان تقویت می ک

کمیتۀ مرکزی تصمیم می گیرد که تشکیل گارد سرخ چه زمانی باید آغاز شود، دربارۀ . کند
چگونگی به دست آوردن اسلحه رهنمود می دهد، قضاوت می کند که هر اقدامی برای منحرف 

که اهمیت سیاسی بطور مختصر، همۀ تدابیر مهمی . کردن به موقع هست یا نیست، و غیره

عمومی دارند و توسط سازمانهای محلی حزب یا کمیتۀ مرکزی اتحادیۀ جوانان کمونیست بعهده 
کمیسیونهای نظامی خطی . باید برای تأیید به کمیتۀ مرکزی حزب ارائه شوند اند گرفته شده



114 

تحت  آنها. متعلق به خودشان، یعنی، چیزی که توسط خط عمومی حزب مقرر نشده باشد، ندارند

 .رهنمودهای سازمانهای جمعی حزب فعالیت می کنند

با این حال، ارزش . ممکن است به نظر برسد که این اصول ابتدایی و عموماً شناخته شده هستند
 .تکرار کردن را دارند زیرا معموالً فراموش می شوند

توسط کمیتۀ  آنطور که دیدیم، در قیام کانتون، حتی تاریخ قیام نه توسط کمیتۀ مرکزی، بلکه

کمیتۀ مرکزی تنها هنگامی از قیام مطلع شد که کل دنیا . ایالتی کوانگ تونگ تعیین شده بود
در قیام دوم شانگهای، . غیرمعقول بودن این آشکار است. داشت دربارۀ آن صحبت می کرد

ی تصمیم به آغاز اعتصاب و قیام مسلحانه توسط مقامات اتحادیۀ صنفی، با مشارکت تعداد زیاد

در  1117و قیامها طی سال . از اعضای حزب ولی بدون اطالع کمیتۀ مرکزی، گرفته شد
 .انجام شدند سطوح باالتر حزب مطلع شدنایاالت مختلف چین بدون 

گاهی اوقات، بخاطر همه نوع دالیلی، گرایشهای طرفدار استقالل داخلی در سازمان نظامی 

تورات کمیتۀ حزبی امتناع می کند؛ می خواهد سازمان از اطاعت کردن از دس. ظاهر می شوند
گرایشهایی از این نوع . تصمیمات سیاسی را مستقل از ارگانهای حزبی مناسب بگیرد، و غیره

در سازمانهای نظامی مناطق خاصی از روسیه پس از انقالب فوریه، و حتی بعد از آن، ظاهر 
دفتر سراسر روسیۀ و  در خصوص اختالفات بین کمیتۀ مرکزی حزب بلشویک. شدند

اوت خود مسئلۀ روابط بین  11کمیتۀ مرکزی موظف بود در جلسۀ  سازمانهای نظامی بلشویک،

 :تصمیم زیر گرفته شد. مطرح کندسازمان نظامی و حزب بمثابۀ یک کل را 
بر طبق اساسنامۀ ... دفتر نظامی سازمانی است که تبلیغات در بین سربازان را انجام می دهد »

گاه دو اندام حزبی نمی توانند بطور موازی با وظایف یکسان رهبری وجود داشته حزب، هیچ

بنابراین . این در مورد نهادهای سراسری روسیه نیز همچون نهادهای محلی صادق است. باشند
دفتر سراسر روسیۀ سازمانهای نظامی نمی تواند بمثابۀ یک مرکز سیاسی مستقل وجود داشته 

 «.باشد

ای استقالل طلبانۀ سازمانهای نظامی در تومسک، اکاترینبورگ و دیگر شهرها به دلیل گرایشه
در سازمان رزمی . هایی بین آنها و رهبری حزب وجود داشت ، اصطکاک1117طی سال 

 .نیز گرایشهای مشابهی ظاهر گشتند 1115آلمان در 

گروه )ر اصول سازمانی بلشویسم تابعیت اکید سازمان نظامی، مثل هر سازمان حزبی دیگ
 .حزب را می طلبند سراسریاز رهبری  ،(های صنفی و غیره های اتحادیه پارلمانی، فراکسیون

این امر ظرفیت مبارزاتی حزب . این اصل یگانه تضمین انضباط ، و وحدت عمل و اصول است

را افزایش می دهد، و شانس پیروزی در طی نبرد تعیین کننده برای دیکتاتوری پرولتاریا را 
 .برابر می سازدچند 

 

 

 خصلت اقدام نظامی در آغاز قیام
 اصول تاکتیکی کلی

 

 نکات کلی

 

مبارزۀ مسلحانه با هدف نابودی ماشین دولتی و تصرف قدرت توسط پرولتاریا شکل یک مبارزۀ 

مسلحانۀ بی رحمانه بین بخش از لحاظ نظامی سازمان یافتۀ پرولتاریا و متحدانش از یک طرف 
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این جنگ داخلی  در مرحلۀ اول. ات حاکم از طرف دیگر را می گیردو قدرت نظامی طبق

که  –آشکار، مبارزه عمدتاً در شهرها اتفاق می افتد، یعنی، شکل نبردهای خیابانی را می گیرد 

نتیجۀ مبارزه برای تحکیم . البته از نظر ماهیت و طول مدت بر طبق شرایط متفاوت خواهد بود
و نتیجۀ نبرد در این مرحله، به  است ن تا درجۀ زیادی وابستهکردن انقالب و گسترش ارضی آ

به سرعتی که پرولتاریا موفق می شود با آن تعدادی کافی از واحدهای ارتش سرخ که آمادۀ 

متعاقباً، هنگامی که حفظ قدرت بطور محکم توسط پرولتاریا در مناطق . جنگ هستند را بسازد
تضمین شده باشد، مبارزۀ مسلحانه ( کز اقتصادی بزرگها، مرا پایتخت)مهم اقتصادی و سیاسی 

خصلت یک جنگ در مناطق غیرشهری بین ارتش سرخ منظم و بقایای ضدانقالبی بومی یا 

 .نیروهای مداخله گر خارجی را می گیرد
، درست مثل عملیات ارتشهای منظم، تابع قوانین علوم (و از این رو قیام مسلحانه)جنگ داخلی 

این حال، از نظر خصلت ویژۀ عملیاتی که در قیام بکار گرفته می شود،  با. نظامی است

بطور  –یعنی مرحلۀ اول جنگ داخلی  –تاکتیکهای مبارزۀ مسلحانۀ پرولتاریا برای قدرت 
 .از تاکتیکهای ارتشهای منظم متفاوت است آشکاری

آنها با نوعی از خط  در یک نبرد بین دو ارتش منظم، چه در فضای باز یا داخل شهر اتفاق افتد،
، در حداقل در لحظات اولیۀ یک قیام مسلحانهمبارزۀ پرولتاریا، . مقدم از یکدیگر جدا می شوند

 .شرایط کامالً متفاوتی انجام می شود

جبهه، برای پرولتاریا . هیچ خط مقدم مشخصی بین دو طرف جنگ وجود ندارددر درجۀ اول، 
از نظر دوستان و دشمنان، در هر دو طرف، . است دور تا دور و همه جامثل طبقات حاکم، 

از یک سو، پرولتاریای انقالبی ناگزیر حامیان آشکار یا مخفی در اردوی  .ارضی جدا نمی شوند

نفوذ سیاسی و مادی احزاب طبقۀ حاکم، و در ارتش، پلیس، سازمانهای مختلف تحت )طبقۀ حاکم 
اریا تعدادی از حامیان آشکار یا مخفی از سوی دیگر، در صفوف پرولت. خواهد داشت( غیره

مقامات تمام وقت حزب سوسیال دمکرات؛ بخشی از پرولتاریا و خرده بورژوازی )نظم قدیمی 

 .خواهند بود( که تحت نفوذ سوسیال دمکراتیک است، و غیره
در درجۀ دوم، در هنگام مبارزۀ مسلحانه برای قدرت، پرولتاریا هنوز یک ارتش سرخ واقعاً 

در اختیار نخواهد که به اندازۀ کافی سازمان یافته و مجهز برای جنگ مدرن باشد،  منظم،

ارتش سرخ پرولتاریا در روند . دستجات گارد سرخ فقط جنین ارتش سرخ آینده هستند .داشت

 .و باید ایجاد گردد، برای قدرت ایجاد می گردد همبارز

ح طبقات حاکم در روند قیام بطور در درجۀ سوم، تجربه نشان می دهد که وضع نیروهای مسل

و هم از نظر  انسجام داخلیهم از نظر  –ای تغییر می یابد، و به این دلیل ارتش  قابل مالحظه
بسیار از آنچه که در زمانهای عادی علیه یک دولت دشمن می جنگد،  –کیفیت جنگی آن 

بی، روند تفکیک در صفوف آن، تحت نفوذ خود مبارزه و تبلیغات حزب انقال. متفاوت است

این عوامل بذرهای از هم پاشیدگی را می افشانند، و بر . اجتماعی بطور ناگزیری آغاز می شود
شانه به شانۀ واحدهایی که ، (و پلیس)در نهایت، ارتش . کیفیت جنگی آن تأثیر می گذارند

ربازانشان بین انقالبی و دیگر واحدهای بزرگ یا کوچکی که ساند فعاالنه علیه پرولتاریای  آماده

. ، جهت کنترل کردن اوضاع وارد خواهد شدانقالب و ضدانقالب مردد می مانند بجنگند
مواردی که سربازان از اطاعت کردن از افسران مرتجع شان امتناع می کنند، طغیان کردن و 

 .تغییر جبهه دادن به اردوی پرولتاریا چند برابر خواهند شد



116 

 – ارتش منظم خودش را می سازد واش برای قدرت،  بارزهپرولتاریای انقالبی، در روند م

حمایت مسلحانه از طبقات حاکم،  – و همچنین توسط برخورد فیزیکی مستقیم، توسط تبلیغاتش

 .های فاشیستی مختلف را می فرساید یعنی ارتش، پلیس، ناوگان دریایی و انجمن
بر مرده شدند نشان خاصی را سه خصلت ویژۀ مبارزۀ پرولتاریا برای قدرت که در باال برش

که باید بکار گرفته شوند می گذارند؛ نتیجتاً، تاکتیکهای جنگی پرولتاریا در طی قیام  تاکتیکهایی

از این رو، سازمان دهندگان . در نکات بسیاری از تاکتیکهای ارتشهای منظم متفاوت خواهند بود
اشته باشند، بلکه باید همچنین بدانند که و رهبران قیام باید نه تنها اطالعی کلی از علوم نظامی د

 .چطور قواعد تئوری و تاکتیکهای نظامی را در شرایط خاص قیام بکار گیرند

ویژگیهای خاص تاکتیکهای قیام هنگامی آشکار می شوند که ما عناصر مختلف دخیل در 
 .سازماندهی و انجام یک قیام مسلحانه را بررسی کنیم

نیروهای  تضمین کردن تفوق داشتنم پرولتاری در آینده چگونگی هر قیایکی از مسائل کلیدی 

 .نظامی سازمان یافتۀ قیام بر نیروهای مسلح دشمن است
قیامهای پرولتاری کانتون، هامبورگ، ریوال و غیره در نهایت شکست خوردند زیرا 

ودند این رهبرانشان، به دالیل مختلف عینی و ذهنی که قبالً مورد بحث قرار گرفتند، قادر نب
از آنجا که آنها بر دشمن تفوق نظامی نداشتند، از . مشکل کلیدی را به نفع قیام گران حل کنند

آنجا که آنها موفق به افزایش دادن سریع نیروهای مسلح شان در طی قیام نشدند، قیام گران 

قب نشینی به موضع دفاعی ع –تقریباً بالفاصله بعد از اینکه دست به عمل زدند  –محکوم بودند 
ولی اقدام دفاعی، در قیام درست مثل جنگ بین دو ارتش . و همۀ عملیات فعاالنه را ترک نمایند

 .کرد و نمی تواند بکند تعیین نخواهدمنظم، نتیجۀ یک عملیات را 

های اخیر به ما اجازه می دهد نتیجه بگیریم که پرولتاریا بسیار به  تجربۀ قیامهای پرولتاری دهه
. آغاز قیام از تفوق نظامی بر نیروهای مسلح طبقۀ حاکم برخوردار خواهد بود ندرت قبل از

تفوق بر نیروهای  .برعکس، معموالً در آغاز قیام از لحاظ نظامی بسیار ضعیف تر خواهد بود

موقعیت پرولتاریا . و این کامالً ممکن است – مسلح دشمن باید در طی قیام به دست آورده شود
؛ شرایط عمومی سیاسی، که به نفع انقالب هستند و نمی توانند بر ارتش منیروی مهاجبمثابۀ 

بورژوازی، پلیس، و بطور کلی بر همۀ نیروهای مسلح طبقات دشمن تأثیر نگذارند؛ این عوامل 

توسط نقشۀ قیام و تدابیر تشکیالتی دیگر که . بطور عینی به کسب این تفوق کمک می کنند
د این نیاز به افزایش دادن پیوستۀ نیروهای مسلح انقالبی با بیشترین اند بای شده اتخاذپرولتاریا 

تا بدین سان تفوق بر دشمن حاصل شود، و  –سرعت ممکن را در طی قیام در نظر داشته باشند 

 .او زیر ضربات متمرکز نیروهای مسلح قدرتمند انقالب خرد گردد
مین کرد که سازمان رزمی در طول چطور باید تض: یک مسئلۀ دیگر در این ارتباط وجود دارد

های انقالبی را  چگونه باید توده. های انقالبی دریافت خواهد کرد قیام حمایت فعالی از جانب توده

استفادۀ مناسب کرد، به ( در چارچوب نقشۀ قیام)به مبارزۀ فعال کشید، و چگونه باید از آنها 
بی توجهی کردن به این . ضمین نمایدچنان طریقی که همکاری آنها را در تحقق اهداف قیام ت

همانطور که می . به معنی محکوم نمودن سازمان رزمی پرولتاریا به شکست خواهد بود مسئله

این حقیقت بود که سازمان نظامی،  1114دسامبر  1دانیم، دلیل اصلی شکست در ریوال در 
که قادر به  نداده بود؛ زیرا حزب نشان خودش را منزوی یافتهنگامی که حمله آغاز شده بود، 

که سازمان رزمی  است ای در لحظهسازماندهی تودۀ پرولتاریا و کشاندن آنها به مبارزۀ فعال 

 .عمل زددست به 
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های انقالبی را در طی قیام درگیر کرد و از آنها استفاده مناسب  توده باید این مسئله که چگونه

 .الت رهبری قیام استیکی از پیچیده ترین و همزمان حیاتی ترین مشکنمود 

. البته، این مالحظات کلی باید هنگام معین کردن نقشۀ استراتژیک برای یک قیام در نظر باشند
در یک )های تاکتیکی در مکانهای واقعی  ولی مهم تر این است که آنها را هنگام طراحی نقشه

 .در نظر داشت( شهر، منطقه، یا هر مکان مسکونی بطور کلی

 

 طبقات حاکمنیروهای مسلح 

 

های زیر از نیروهای مسلح را که در طی قیام علیه پرولتاریا متوجه خواهند شد  طبقۀ حاکم دسته
پلیس و ژاندارمری؛ ( ای؛ ج ناوگان دریایی و رودخانه( ارتش منظم؛ ب( الف: در اختیار دارد

 .سازمانهای نظامی داوطلبانه( د

 

 ارتش منظم

 
، قدرتمندترین وسیله (اند یا واحدهایی از آن که تحلیل نرفته) ارتش منظم، اگر تحلیل نرفته باشد

اش که  ارتش منظم، با افسرهای فرمانده. علیه پرولتاریای انقالبی در زمان جوشش انقالبی است

اند و کامالً در خدمت دولت هستند، و با تمام تجهیزات جنگی مدرنش برای  تعلیمات باالیی دیده
، (های زره پوش، گاز، نیروی هوایی، و غیره ها، توپخانه، ماشین لمسلس)هر دوی حمله و دفاع 

وظیفۀ اول پرولتاریا در طی قیام جنگیدن علیه این نیرو، و . است یک نیروی بسیار جدیامروز 

قدرت ارتش منظم در طی جنگیدن در فضای باز و عملیات . برای در اختیار گرفتنش است
ل شهرها، بخصوص در شب، امکانات آن برای استفادۀ جنگیدن در داخ. روزانه آشکار می شود

راه واحدهای مختلف در عملیاتشان مانع  درکامل از تجهیزاتش را بسیار کاهش می دهد، و 

به این دلیل، تاکتیکهای عملیات در داخل شهرها، بخصوص در مورد قیام، از . تراشی می کند
 .تاکتیکهای عادی ارتش بسیار بسیار متفاوت است

هایی که می توان از آنها در نبرد خیابانی  های نظامی مختلف، و استفاده های جنگی شاخه تکیفی

 :کرد، می توانند بطور کلی اینگونه تشریح شوند
های نظامی، پیاده نظام بیشترین تعداد نفرات را فراهم می کند و  تقریباً در همۀ شاخه. پیاده نظام

می تواند با سالح گرم یا . یابانی را تشکیل می دهدسالح عمده در هر دوی فضای باز و نبرد خ

سرنیزه بجنگد، ساختمانها و محالت را تصرف کند، قیام گران را پاک سازی کند، و مواضع 
 .تصرف شده را حفظ نماید

نقاط قوت پیاده نظام در مبارزۀ خیابانی سازماندهی آن؛ توانایی اش برای جنگیدن در واحدهای 

؛ تعلیمات نظامی آن؛ طریقی (ها ها یا گردان ها، گروهان ها، دسته جوخه) کوچک یا نسبتاً بزرگ
که واحدهای آن به یکدیگر کمک متقابل می دهند؛ توانایی اش برای حفظ ارتباط با واحدهای 

ها،  ها، تفنگ مسلسل)پیاده نظام به نحو خوبی برای نبرد خیابانی مسلح شده است . مجاورش است

بخاطر متحرک بودنش، می تواند نه فقط در (. دستی، توپخانه، و غیرههای  رولورها، نارنجک
 .و روی پشت بامها هم بجنگد حیاط هاخیابانها، بلکه در 

سالحهای آن در داخل شهرها تنها می توانند از ( الف: نقاط ضعف پیاده نظام به شرح زیرند

اندازۀ معینی بزرگ تر باشند واحدهای آن هنگامی که از ( فاصلۀ نسبتاً نزدیک استفاده شوند؛ ب
در استقرار در خیابانها مشکل دارند؛ بمثابۀ یک قاعده تنها می تواند ( ها، لشکرها ها، تیپ هنگ)
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پیاده نظام، حداقل در آغاز، ( بجنگد؛ ج( تا گردان)ها کوچک یا با اندازۀ متوسط  در دسته

( ؛ د(یافتن راهش مشکل دارددر )اطالعات مفصل کمی از شهر جهت استفاده در عملیاتش دارد 

همیشه خطر افتادن در کمین قیام گران مخفی شده در زیرزمینها، بر پشت بامها، در حیاطها، 
هنگامی که پیاده نظام در پادگان ( ها، در زیرشیروانی ها، و غیره، وجود دارد؛ ر پشت پنجره

افلگیر کنند است، بخصوص در شب، قیام گران با سازماندهی خوب می توانند آن را غ

، و آن را از هر فرصتی برای (همانطور که می توانند همۀ سربازان منظم را غافلگیر کنند)
ً از دهقانان، ( مثل کل ارتش منظم)پیاده نظام ( بکار بردن سالحهایش محروم سازند؛ س عمدتا

ارتشهای مزدور، برای مثال در چین، )کارگران و بطور کلی عناصر پرولتار تشکیل شده 

ا ، این توده بطور عینی (می شوند لمپنلمان، بلغارستان، و غیره، همچنین شامل عناصر آ مطلقا

پیاده . بورژوایی ندارد -در دفاع کردن از طبقات حاکم یا نظم بورژوایی یا فئودال  هیچ نفعی

نظام نمی تواند با در تماس مستقیم قرار گرفتن با جمعیت طبقۀ کارگر شهرها در طی نبرد، از 

اگر ابراز برادری و  .قرار بگیرد اجتناب کند تأثیرینکه تا حدی توسط پرولتاریای انقالبی تحت ا
تبلیغات به نحوی مناسب توسط پرولتاریای انقالبی انجام شوند، روحیۀ سربازان می تواند 

 .تضعیف گردد و آنها به جانب قیام کننده آورده شوند
گروههای کوچکی عمل کنند که دیگر نمی توانند  دراین نیاز که سربازان در نبرد خیابانی 

ً توسط فرماندهی ارتجاعی کنترل شوند، به همراه تماس این گروهها با  ، به این مردممستقیما

با . معنی خواهد بود که سربازهای خاصی یا گروههایی از آنها دیگر قابل اعتماد نخواهند بود
آوردن آنها به جانب مردم نسبتاً آسان خواهد فرض کار خوب انجام شده توسط قیام گران، آنگاه 

توسط تیراندازان؛ حمالت ) از جانب قیام گران ضرورت از کار انداختن فرماندهی دشمن. بود

، (متهورانه توسط گروههای کوچکی از قیام گران به مقرهای نظامی یا افسران خاص، و غیره
ایی که ممکن باشد، از اینجا ناشی می و انجام دادن تبلیغات فعاالنه در بین سربازان در هر ج

 .شود

توپخانه، بخصوص توپهای کوتاه لوله، خمپاره اندازها و خمپاره اندازهای ضد سنگر . توپخانه
 .، سالحی قدرتمند در دستان دشمن است(توپهای با زاویۀ باال)

ین یا توپهای با زاویۀ پای)و سبک ( سانتیمتر و بیشتر 1311)استفاده از توپخانۀ سنگین 

با این حال، معموالً می تواند با موفقیت زیادی در . در نبرد خیابانی محدود است( صحرایی
 .جایی که زمینی باز برای میدان آتش آن وجود دارد استفاده شود

گرفته و ساختمانهای ( باریکادها)هدف کلیدی توپخانه در نبرد خیابانی نابود کردن موانع مختلف 

آتش توپخانه می تواند موجب تأثیر روانی زیادی شود؛ اثری روحیه  .ستقیام گران ا شده توسط
به نحو بدی تعلیم یافته باشند و از ویژگیهای  اگر ،و اغلب بر خود رزمندگان دارد مردمزدا بر 

یعنی اینکه چطور خودشان را در مقابل آتش آن حفظ کنند، و چطور با آن  – آگاه نباشند توپخانه

، برای قیام گرانی که می دانند چطور این حال، صدمۀ مادی که توپخانه می زند با. مبارزه نمایند
این حقیقتی است که باید به اذهان نیروهای قیام کننده در طی . پناه بگیرند، معموالً ناچیز است

تعلیماتشان قبوالند تا اثر روانی نامطلوب اعمال شده توسط توپخانۀ دشمن در طول نبرد را خنثی 

 .کرد
با )ام گران می توانند واحدهای توپخانه را به هم بریزند و روحیه شان را تضعیف کنند قی

ای که می توانند با پیاده نظام یا هر  ، درست به همان شیوه(حمالت ناگهانی و غافلگیر کننده

 .شاخۀ دیگری از ارتش مدرن چنین کنند
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اند،  لسل و توپ سبک تجهیز شدههای زره پوش و تانکها، که با مس ماشین. های زره پوش ماشین

آنها زره  .وسایل قدرتمندی در نبرد خیابانی هستند و می توانند نقش مهمی در آن داشته باشند

های معمولی محافظت می کند و  ها و مسلسل دارند که از سرنشینان و تسلیحاتشان در مقابل تفنگ
یام گران، بجز در استثنائات ق. می توانند در شرایط مبارزۀ خیابانی به سرعت مانور دهند

به عالوه، تانکها می توانند . نادری، نمی توانند سالحهای خاص ضد تانک به دست بیاورند

در نتیجه، اگر قیام گران . نابود یا واژگون کنند ، چنانچه با عجله برپا شده باشند،باریکادها را
ه هر ارتش مدرنی در اختیار دارد های زره پوش و تانکهایی ک تدابیر مناسبی اتخاذ نکنند، ماشین

قادر خواهند بود بدون آسیب دیدن به استحکامات آنها نفوذ و تلفات سنگینی بر آنها تحمیل کنند، 

 .در صفوف شان وحشت بیاندازند و باعث وارد آمدن صدمۀ مادی زیادی به آنها گردند
وش وسایل زیر را در اختیار های زره پ قیام گران برای مقاومت نمودن در برابر تانکها و ماشین

یعنی، نارنجکهای دستی که در ) متحدالمرکزهای  توپخانه، اگر داشته باشند؛ منفجر شونده: دارند

های  و بمبهای انفجاری که زیر تانکها و ماشین( اند به هم بسته شده های پنج یا شش تایی دسته
رض خیابانها حفر می شوند های عریض و عمیقی که در ع زره پوش انداخته می شوند؛ گودال

 (.متر عمق داشته باشند 1تا  113متر عرض و  5تا  113بسته به نوع تانک، آنها باید )
 در محیطی منزوی گیر انداختن آنها)های زره پوش  شیوۀ مواجهه قیام گران هامبورگ با ماشین

 .ها است ن ماشینعلیه ایای عالی از اقدام تدافعی خوب  ، نمونه(به وسیلۀ باریکادها و غیره

سواره نظام از بین تمام نیروهای مسلح آسیب پذیرترین در داخل شهر است، زیرا . سواره نظام
از این رو نقش آن  .فقط می تواند در خیابانها حرکت کند و هدفی بزرگ برای تیراندازی است

برای محافظت معموالً علیه اجتماعات غیرمسلح استفاده می شود؛  .در نبرد خیابانی ناچیز است

اند؛ برای منزوی کردن محالت قیام کننده؛ یا  از محالتی که هنوز توسط قیام گران اشغال نشده
 .سواره نظام پیاده می تواند کمابیش نظیر پیاده نظام در خیابانها بجنگد. برای مقاصد ارتباطی

( ه عکس هواییاز جمل)نیروی هوایی می تواند در نبرد خیابانی برای شناسایی . نیروی هوایی

با این حال اگر قیام گران حتی . و برای بمباران کردن و حمالت با مسلسل از هوا استفاده شود
، شناسایی هوایی نتایج (انطباق ساده با محل شان)از ابتدایی ترین اشکال استتار استفاده کنند 

ی تنها در حملۀ هوایصدمات روانی و مادی ایجاد شده توسط . قابل توجهی ارائه نمی دهد

های انبوه جمع شده باشند و از استتار  صورتی می تواند جدی باشد که قیام گران به صورت توده
هواپیماها می توانند با موفقیت زیادی جهت پراکنده ساختن  .و تدابیر دفاعی مناسب استفاده نکنند

( واییتوسط عکسهای ه)تجمعات و تظاهرات در فضای باز و شناسایی چیدمان باریکادها 

 .استفاده شوند
این سالحها هنوز در مبارزه علیه پرولتاریای قیام کننده به کار گرفته . سالحهای شیمیایی

در قیامهای آینده که  داشت را امکان بسیار واقعیاین  انتظار با این حال ضروری است. اند نشده

ه کار می گیرند دارند در غرب، آنها علیرغم نتایج منفی مشخصی که از نظر کسانی که آنها را ب
ها علیه  ها و سالمندان، و بدین سان شوراندن توده ، از جمله زنان، بچهمردممسموم کردن کل )

 .، توسط طبقات حاکم بکار گرفته شوند(نظم قدیمی

های گاز، پرتاب  کپسول) مورد نیازوسایل  گرفتنبهترین دفاع در برابر سالحهای شیمیایی 
پرسنلی است که از آنها استفاده ( حذف فیزیکی)و نابود کردن  یام گرانتوسط ق( ها و غیره کننده

و استفاده از چنین وسایلی وجود داشته باشد، مسلماً باید از آن  گرفتناگر شانسی برای . می کنند

 .استفاده کرد
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 ای ناوگان دریایی و رودخانه

 

در  از توپخانۀ سنگین دریاییاستفاده . یعنی توپهای آن –قدرت ناوگان جنگی در تسلیحاتش است 
توپهای ناوگان دریایی تنها می توانند برای گلوله باران کردن . نبرد خیابانی محتمل نیست

برای مثال گلوله باران کردن قصر )ساختمانها یا محالت خاصی در بندرگاهها بکار روند 

توسط رزمناو آرورا 1117زمستانی در طی روزهای اکتبر 
11

واند در همین مطلب می ت(. 
های جنگی، اگر از نقطه نظر  با این حال، خدمۀ کشتی. ای هم گفته شود مورد ناوگان رودخانه

علیه ( های کوچک پیاده نظام در شکل دسته)دولت از لحاظ سیاسی قابل اتکا باشند، می توانند 

زمناو برای مثال تالش برای استفاده کردن از خدمۀ ر)قیام گران در بندرگاهها استفاده شوند 
های ملوانان سرخ در طی جنگ داخلی در  هامبورگ؛ دسته 1115هامبورگ در طی قیام 

 (.روسیه

 

 پلیس و ژاندارمری

 
تسلیحات آنها از . است« های داخلی بی نظمی»هدف اصلی پلیس و ژاندرمری سرکوب کردن 

یک برای مثال، در چین، و در دیگر کشورها، پلیس . کشوری به کشور دیگر متفاوت است

قیامها در شانگهای، کانتون و دیگر شهرها . نیروی جدی علیه قیام گران را تشکیل نمی دهد
ً پایین پلیس را از صحنه  نشان دادند که قیام گران قادر بودند بسیار سریع و با هزینه ای نسبتا

حقیقت در چین و روسیه پلیس در . همین امر در انقالب اکتبر روسیه نیز اتفاق افتاد. خارج کنند

 .چیزی کمتر یا بیشتر از یک ذخیرۀ سالح برای استفادۀ قیام گران نبود
ً کم تفنگها، )قابلیت جنگی پایین پلیس چین به دلیل تسلیحات ضعیف آن  رولورها، تعداد نسبتا

؛ فقدان تعلیم نظامی آن؛ مستقر نبودن آن در پادگانها؛ (های زره پوش فقدان مسلسل یا ماشین

تمام اینها، به همراه تماس دائمی اش با . نظامی و شرایط مادی اسفبار آن بود فقدان سازماندهی
 .، قابلیت جنگی آن را بسیار کاهش داد(تأثیر مردم انقالبی بر پلیس)مردم 

با این حال در کشورهای مشخصی، برای مثال آلمان و برخی کشورهای دیگر، پلیس و 

آنها به نحو خوبی مسلح . ی با ارتش منظم دارندژاندارمری از نظر کیفیت نظامی شان تفاوت کم
؛ از لحاظ نظامی خوب تعلیم (های زره پوش ها، ماشین های دستی، مسلسل مسلسل)اند  شده

توسط افسرانی فرماندهی می شوند که آمادگی تاکتیکی عالی دارند و از نظر سیاسی به اند؛  یافته

ها و  ها، گروهان دسته)ه نظامی سازمان یافته ای نیم پلیس آلمان به شیوه. نظم موجود وفادارند
عمدتاً از بین اعضای سازمانهای سربازان سابق ناسیونالیست . و در پادگانها مستقر است( غیره

سربازگیری می کند، یعنی از بین کسانی که از لحاظ سیاسی ( جمهوریخواه« پرچم ملی»یا )

جنگی آن را تا با مردم کیفیت ( پلیس دیگرمثل هر نیروی )تماس نزدیک آن  .قابل اعتماد هستند
نشان دادند که نیرویی بسیار جدی را  1111-15قیامهای  اوصافحدی تضعیف نمی کند؛ با این 

حتی اگر حزب  .تشکیل می دهد که پرولتاریای آلمان تحت هیچ شرایطی نباید آن را نادیده بگیرد

نفوذ افسران ضدانقالبی انجام دهد، کمونیست کار سیاسی وسیعی را در آن جهت از بین بردن 
حداقل در مرحلۀ  –قسمتی از پلیس آلمان فعاالنه در طی انقالب علیه قیام گران خواهد جنگید 

 .اول مبارزه

                                                

11- Aurora 
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ما فقط . الزم نیست که خصلت نیروهای پلیس همۀ کشورهای مختلف بطور جداگانه تشریح شود

و بطور بسیار )، از نظر نظامی پرداختیم به ضعیف ترین، یعنی چین، و قوی ترین، یعنی آلمان

نیروهای پلیس و ژاندارمری همۀ کشورها می توانند  ،با پذیرش تفاوتهای اجتناب ناپذیر(. کلی
 .با یکی از آنها همانند سازی شوند

با شهر آشنایی خوبی پلیس و ژاندارمری بخاطر ماهیت حرفه شان، و برخالف ارتش منظم، 

 .دارند
یامهای مختلفی که در آلمان و دیگر جاها اتفاق افتادند، افسران پلیس و در پرتو تجربۀ ق

ژاندارمری آلمان آموزش خاصی در روشها و تاکتیکهایی که باید برای نبرد با قیامها بکار روند 

های راهنمای خاصی موجودند که در آنها  به این منظور کتابهای آموزشی و کتابچه. می بینند
روشهای رزمی پلیس امنیت در »مبارزه علیه پرولتاریا موجودند، نظیر  تاریخچه و تاکتیکهای

ستینن، نوشته شده توسط سرهنگ پلیس هارت1116، «های داخلی بی نظمی
11

تاکتیکهای »، و 

ویلسکی. الستر و اچ. ، نوشته شده توسط دو سروان ب1118، «پلیس
15

، که به ترتیب از پلیس 
 .و ژاندارمری هستند

 

 ی داوطلبانۀ طبقات حاکمسازمانهای نظام

 

ً هیچ کشوری در اروپا وجود ندارد که سازمانهای نظامی و فاشیستی متنوعی وجود  تقریبا
کهنه های دفاعی یا سپاهیان، انجمنهای  با عنوان باشگاههای اسلحه، اتحادیه –نداشته باشند 

وسیال دمکراسی س. های فاشیستی بی پرده یا اتحادیه، سازمانهای جوانان، و غیره، سربازان

( نظیر انجمن پرچم ملی در آلمان)بطور مشخصه نقشی فعال در ایجاد کردن و توسعه دادن اینها 
در کشورهای مشخصی، نظیر آلمان، لهستان، فنالند، لتونی، و غیره، این سازمانها . ایفا می کند

ی این هدف کلید. اعضای بسیار بیشتری نسبت به سربازان ارتش منظم در اختیار دارند

 .سازمانهای مختلف، همانطور که تاکنون دیده شده، دفاع کردن از نظم موجود است
در یک دورۀ تحول انقالبی، این سازمانها به دلیل حضور تعداد زیادی از عناصر پرولتار و 

با این حال، واحدها و گروههای مشخصی  .نیمه پرولتار، نمی توانند از وضعیت تأثیر نپذیرند

تردیدی در این مورد نمی تواند وجود داشته  –ه پرولتاریای انقالبی خواهند جنگید فعاالنه علی
قسمتی از آنها، در شکل واحدهای مسلح . رژیم از آنها به طرق مختلفی استفاده خواهد کرد. باشد

مستقل تحت فرماندهی پلیس و ارتش، در نیروی پلیس گنجانده و برای وظایف مشخصی که 

 1115آنطور که در آلمان )در حالی که بخش دیگر کار گرفته خواهد شد، خصلت فرعی دارند ب
 .در ارتش منظم گنجانده خواهد شد( اتفاق افتاد

ولی از آنجا که آنها در طی عملیات از . خیلی باال نیستکیفیت جنگی این سازمانهای نامنظم 

حتی افسران در حال افسران ذخیره، یا  –یک رهبری نظامی نسبتاً خوب بهره مند خواهند شد 
خواهند شد، می ( تفنگ، مسلسل و غیره)و از آنجا که آنها مجهز به سالحهای مدرن  –خدمت 

در . توانند در طی نبرد بمثابۀ یک نیروی کمکی برای ارتش و پلیس عمل کنند و خواهند کرد

 .بیاورد اش برای قدرت به حساب نتیجه، پرولتاریای انقالبی باید این نیروها را در مبارزه
 

                                                

11- Hartenstein 

15- B. Elster & H. Vilski 
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 نیروهای مسلح پرولتاریا

 

مواردی که سازمان . ضعف عمدۀ پرولتاریای قیام گر نداشتن اسلحه در آغاز عملیات است
تجربۀ قیامهای گذشته . نظامی توانسته باشد ذخایر کافی را قبل از قیام انبار کرده باشد نادرند

تیجۀ ترور طبقۀ حاکم، و فقدان در ن –نشان می دهند که ( هامبورگ، شانگهای، ریوال و غیره)

سازمان نظامی پرولتاریا اغلب قادر به تهیۀ سالحها و مهمات کافی قبل از  –منابع مالی خودش 
. های وسیع پرولتاریا که جای خود را دارند قیام حتی برای مسلح کردن خودش هم نیست، توده

 .سالحها بطور معمول در جریان خود قیام به دست خواهند آمد

مثل هنگامی که )با استثنائاتی نادر  –دیگر پرولتاریا این حقیقت است که بیشتر قیام گران  ضعف
تصرف قدرت در زمان جنگ یا بالفاصله پس از آن اتفاق می افتد، و از این رو پرولتاریا 

آگاهی کافی از چگونگی بکار بردن  – (فرصت آموختن استفاده از سالح را در ارتش دارد

هنگامی )این بطور خاصی در قیامهای کانتون  .ها و توپخانه، ندارند مسلسل سالحها، بخصوص
و آن هم به شکلی  –که تنها پنج توپ از سی توپ گرفته شده توانستند مورد استفاده قرار گیرند 

هنگامی که قیام گران، آنطور که قبالً گفته شد، قادر به استفاده از سه )و ریوال ( بسیار ضعیف
 .مشهود بود( شان نبودند چون هیچگاه طرز استفاده از آنها را نیاموخته بودندن مسلسل تامپسو

ً از دیدگاه نظامی بد تعلیم یافته نداشتن )این قبل از هر چیز به دالیل عینی . اند قیام گران عموما

با این حال، بیشتر احزاب کمونیست توجه بسیار کمی . است( سالح، ترور طبقۀ حاکم، و غیره
پرولتاریا معموالً فرماندهانی که در تاکتیک و . مات نظامی دادن به کارگران می کنندبه تعلی

برای مثال، عملیات واحدی که ) عملیات آموزش دیده باشند برای سازمانهای رزمی اش ندارد

 (.مقر لشکر هوایی را تصرف کرد، یا واحدی که قرار بود زندانیان را آزاد کند، در ریوال
شکستهای موقتی کوچک اغلب اثری فاجعه بار بر آنها . اً بسیار تأثیرپذیر هستندقیام گران عمدت

از طرف دیگر، . دارد که باعث می شود روحیه و کیفیت جنگی آنها بطور ناگهانی کاهش یابد

ای افزایش می دهد، و آنها را تشویق به متقبل شدن  پیروزی شجاعت آنها را تا حد فوق العاده
از این رو، ضروری است که در طی یک قیام به دنبال  .می کند یبیشتراقدامات متهورانۀ 

این بخصوص در طی مرحلۀ . حتی اگر فقط پیروزیهای کوچکی باشند –پیروزیهای مداوم بود 

 .نخست قیام صحیح است
دارای کیفیات جنگی بسیار ( سازمان رزمی)از طرف دیگر، نیروهای مسلح پرولتاریا 

اتی که به آنها برتریهای بزرگی بر نیروهای مسلح بورژوازی می کیفی – هستندارزشمندی 

سطح آگاهی شان؛ نفع حیاتی شان در پیروزی قیام؛ تماس دائمی شان با : اینها عبارتند از. دهند
های زحمتکشی که از آنها حمایت می کنند؛ و در نهایت، این عقیده که هرج و مرج در بین  توده

ولت در تضادهای حل نشدنی گرفتار شده است، و اینکه تنها راه طبقات حاکم حکمفرماست، که د

رهایی از هرج و مرج و بهبود بخشیدن به شرایط اسفبار مادی و فرهنگی کارگران برپا کردن 
ای برای دنبال کردن نمونۀ اتحاد  مبارزه –ای بی رحمانه علیه استثمارگران است  مبارزه

برای این می پردازیم  پیش شرط هادر زیر به . ریاشوروی و برقرار کردن دیکتاتوری پرولتا

ای حداکثر ابتکار و شور برای مبارزه و آمادگی برای قربانی شدن را نشان دهد  که هر رزمنده
بدین سان دادن فرمان حمالتی با حداکثر از جان گذشتگی به دشمن، و انجام دادن نبرد خیابانی  –

های رزمی کوچک  یا جوخه( نفر 311یا  511، 111)به همان خوبی در واحدهای بزرگ 

 .ممکن گردد
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قیام گران، بمثابۀ ساکنان شهر، آن را خوب می شناسند؛ آنها می توانند راهشان را بیابند، با 

از این رو برایشان آسان است که حمالت غافلگیرانه انجام . شرایط آنجا آشنا هستند، و غیره

حمالت شبانۀ مؤثری کمترین انتظارش را دارد؛ که  دهند، ناگهان در جایی ظاهر شوند که دشمن
 ،انجام دهند و، در صورت شکست، بدون اینکه دشمن متوجه شود بگریزند تا عملیات جدیدی را

 .آغاز کنند ،ای جدید و با اهدافی جدید در محله

یات را ها، که هم قبل از اینکه سازمان رزمی عمل هنگامی که به مبارزۀ انقالبی توده –همۀ اینها 
آغاز کرده باشد و همچنین در طی خود قیام، قدرت دولتی را با فعالیت رشد یابنده شان تضعیف 

اند، اضافه می شوند؛ و همینطور به جریان مداوم کارگران جدیدی که آمادۀ جنگیدن هستند  کرده

نب و واحدهای ارتش که به جا( با فرض اینکه کارگران واقعاً روحیۀ جنگیدن داشته باشند)
تا درجۀ های فنی و تاکتیکی مورد بحث قرار گرفته در باال را  ضعف – اردوی انقالب می آیند

 .جبران می کنند، و موفقیت عملیات را تضمین می نمایند مشخصی

بنابراین، در ادامۀ آنچه که به ترتیب دربارۀ نیروهای مسلح طبقۀ حاکم و پرولتاریا گفته شد، 
 .و باید به نقشۀ قیام الهام بخشند –شوند  نتایج زیر می توانند گرفته

یک نیروی  ، نه فقط در فضای باز بلکه همچنین در نبرد خیابانی،سربازان ارتش منظم -1
اگر حداقل تعدادی از واحدها از انقالب هواداری نکنند، یعنی اگر قیام گران . هستند مهمنظامی 

. قیام محکوم به شکست استدر جلب حمایت تعدادی از واحدهای ارتش موفق نشوند، 

ای  باید در مبارزهدست به عمل بزند،  آنکهقبل از  ،برای تضمین کردن موفقیتپرولتاریا 
قاطعانه جهت جلب حمایت ارتش و آوردن آن به صفوف پرولتاریای انقالبی بجنگد، یا حداقل آن 

کثر توجه را به این حزب، و هر بخشی از پرولتاریا که پیرو آن است، باید حدا .را بی طرف کند

 .وظیفه داشته باشند
قیام به مفهوم گستردۀ کلمه نباید بمثابۀ چیزی که با دست به عمل زدن سازمان رزمی آغاز می 

ای که  قبل از مبارزۀ مسلحانه، در لحظهشود دیده شود، بلکه قیام در حقیقت چند روز یا هفته 

ا برای جلب نظر سربازان انجام می تاریخ قیام معین شده است، و هنگامی که حزب کارش ر
، پرولتاریا را مسلح می کند و تعداد عناصر پرولتاری و نیمه پرولتاری (یا باید انجام دهد)دهد 

بطور خالصه،  .ای را برای نبرد تعیین کننده بسیج می نماید، آغاز می شود افزایش یابنده

ای علیه نیروهای دولت می  رزهها با ابتکار خودشان به مبا هنگامی آغاز می شود که توده
حزب باید توجه خودش را بر تحلیل در این دورۀ مقدماتی تدارک دیدن برای حمله، . پیوندند

باید بهترین مبارزانش را به کار . بردن و فتح کردن ارتش از نظر سیاسی معطوف سازد

سازماندهی کند؛  تبلیغاتی درون ارتش بگمارد؛ باید ابراز برادری بین کارگران و سربازان را
باید سلولهای کمونیست در واحدهای مختلف را تقویت کند ؛ نمایدباید نوشتجات حزب را توزیع 

 .ای کار کند، و غیره و به آنها منظماً رهنمود دهد؛ باید روی هر فرد جداگانه

ها و  این کار به هیچ وجه نباید در طی خود قیام مختل شود؛ برعکس، علیرغم قربانی
 .یی که ممکن است دربر داشته باشد، باید تشدید شودها شکست

سربازانی که تمایالت ضدانقالبی دارند باید قبل از آنکه برای نبرد آماده شوند و بتوانند از  -1

از طریق انجام حمالت غافلگیرکننده توسط دستجات کارگران تجهیزاتشان استفادۀ کامل نمایند، 

 .مسلح خلع سالح شوند

ً قوی با مقداری نفوذ بر تودۀ سربازان موجودند، در واحدهایی ک ه سلولهای کمونیست نسبتا

طغیانهایی باید سازماندهی شوند تا افسران فرماندۀ مرتجع را نابود کنند، تا بعد از آن بتوان از 
گنجاندن تعدادی از . اند استفاده کرد این سربازان علیه دیگر واحدهایی که هنوز تحلیل نرفته
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اند، فکر خوبی  واحدها، یا گروههای مجزای سربازان، که به جانب انقالب آمده کارگران در

ً مقتضی است که چنین واحدهایی که به جانب  .خواهد بود به عالوه، در نبرد خیابانی عموما

 .اند با دستجاتی از گاردهای سرخ تقویت شوند انقالب آمده
ازان باید در پادگانهایشان محاصره در صورت موفق نبودن حملۀ غافلگیرانۀ اولیه، سرب -5

باریکادها باید در اطراف پادگانها و مقرهای . شوند و از ورود آنها به شهر جلوگیری شود

آنها باید تا زمانی که قیام گران قادر به ایجاد کردن  ورود و خروج راههاینظامی برپا شوند و 
اند و سازماندهی  که گرفتهمواضعی یم کردن کتح، در محالت دیگرنیروهای مسلح خودشان 

در طول محاصره،  .دنمسدود گرد اند، نیروهایشان برای حمله کردن به دشمن گیرافتاده شده

یعنی )ای باید انجام شوند تا جلوی همۀ تماسها بین دشمن و جهان خارج  تالشهای سرسختانه
با )از لحاظ فیزیکی گرفته شود؛ تا آب و برق او قطع گردد؛ تا او را ( واحدها و مقرهای نزدیک

 .آزار داد( هایی جهت ترساندنش با پراکندن شایعه)و روانی ( حمالت متعدد متهورانه و ناگهانی

اگر سربازان منظم جهت نبرد با قیام وارد شهر شده باشند، باید تاکتیکهای باریکادی اتخاذ  -4
ت از پشت شان از شوند تا از پیشروی جبهۀ آنها جلوگیری شود، در حالی که همزمان حمال

هدف باید فرسوده ساختن آنها با عملیات بی وقفه و . ها و پشت بامها سازماندهی می شوند پنجره
متهورانه، سازماندهی ابراز برادری و تبلیغات، تخریب روحیۀ سربازان و آوردن آنها به جانب 

 .انقالب باشد

 

 اهداف رزمی در طی قیام

 

هر مورد بحث به دست بگیرند، هدف اساسی آنها طبیعتاً از زمانی که قیام گران قدرت را در ش
جدید های  میان برداشتن چیزی که مانع اصلی برای تحکیم قدرتشان و گسترش دادن آن به حوزه

که ممکن ( یا دستجات ضدانقالبی از هر نوع دیگر)یعنی واحدهای ارتش منظم  –می باشد است 

ورده شوند، یا ممکن است با ترک کردن موقت شهر است از مناطق دیگر برای خرد کردن قیام آ
تحت چنین شرایطی، مشخص کردن مطلوب ترین شیوۀ . در طی قیام دست نخورده مانده باشند

نیاز به متمرکز کردن  .حمله علیه این هدف، یعنی نیروهای مسلح ضدانقالبی، نسبتاً آسان است

قطعی شکست نخورده است بدیهی می  تمام قدرت و منابع رژیم نو علیه دشمنی که هنوز بطور
 .باشد

مسئلۀ کامالً متفاوت، و بسیار مشکل تری، در ارتباط با انتخاب اهداف برای حمله و تصرف در 

ابتدا، هنگامی که سازمان رزمی در طی قیام درون شهر دست به نخستین عمل می زند، مطرح 
د که تصرف آنها برای به دست رهبران قیام آنگاه با تعدادی از اهداف مواجه می شون. است

ها، مراکز پلیس،  وزارتخانه)ساختمانهای دولتی : آوردن یک پیروزی قاطع ضروری است

های تجاری، بانکها، ساختمانهای مدیریتی  اتاق)؛ مؤسسات اقتصادی (مراکز اداری، و غیره
اه آهن؛ دفاتر ؛ ایستگاههای ر(های تجاری، و غیره کارخانجات، دفاتر مرکزی شرکتها و اتحادیه

تلگراف؛ واحدهای ارتش و مراکز فرماندهی نظامی؛ انبارهای ارتش، سازمانهای فاشیست؛ 

 .ها، و غیره ها و چاپخانه نهادهای رهبری کنندۀ احزاب و انجمنهای دشمن انقالب؛ دفاتر روزنامه
ضدانقالبی، و  پلیس، اهداف و انجمنهای)بدیهی است تمام این اهداف باید اشغال و یا نابود شوند 

شکی در این مورد وجود . و یا از جانب پرولتاریا جهت تحقق اهدافش بکار گرفته شوند( غیره

چطور می توان از سازمان . که آنها باید اشغال شوند است ترتیبیمشکل تعیین کردن . ندارد
که  رزمی و سالحهایی که در دسترس آن هستند بهترین استفاده را کرد؟ تجربه نشان می دهد
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برای مثال، در  .پرولتاریا قبل از تصرف کردن قدرت احتیاج شدیدی به سالح خواهد داشت

 17بمب و  111نفر در اختیار داشت، اما فقط  1111کانتون، با اینکه سازمان رزمی حدود 

نفر از آنها را  131عضو، تنها می توانست  6111سازمان رزمی شانگهای، با . رولور داشت
دربر  1115کارگر را در سال  131111های صدها پرولتاری  آلمان، دستهدر . مسلح کند

اگر در زمان  –در قیامهای آینده . داشتند، اما تنها برای چند هزار نفر از آنها اسلحه وجود داشت

مسئلۀ سالح به  –اتفاق نیافتند ( محتمل استکه امکان پذیر و البته در کشورهای مختلف )جنگ 
ای کافی از  خواهد بود، و پرولتاریا، با استثنائاتی نادر، هیچگاه ذخیره همین اندازه حیاتی

 .های مدرن نخواهد داشت اسلحه

یکی از مشکالت تاکتیکی کلیدی در یک قیام نتیجتاً، از نظر کمیت پایین سالحهای موجود، 
 .ستا چگونگی استفادۀ مؤثر از آنها هنگامی که سازمان رزمی در ابتدا دست به عمل می زند

ها بطور مساوی با هدف تصرف کردن  هر کوششی برای پخش کردن اعضای مسلح جوخه

به شکست نه  بطور اجتناب ناپذیری( آنطور که در ریوال اتفاق افتاد)همزمان تمام اهداف ممکن 
اگر آنها به این شکل افراد و منابع شان را پخش  .می انجامدفقط واحدهای خاص بلکه کل قیام 

از نظر )ای که هیچ تأثیر تعیین کنندۀ واقعی  ای سرخ موفق به تصرف اهداف ثانویهکنند، گارده
ایستگاههای راه آهن، ساختمانهای : ندارند در روند کلی قیام می شوند( هیچ یک از طرفین

از طرف دیگر، در مبارزه . دولتی، ادارات شهرداری، مراکز تبادل تلفن و تلگراف، و غیره

، (ارتش، ذخایر اسلحه، پلیس، رهبران ضدانقالبی، و غیره)یین کننده برای اهداف حیاتی تع
( و بخاطر آنکه برای تودۀ کارگران سالح ندارند)های پرولتاری در نتیجۀ ضعف عددی  دسته

به این دلیل است که اصل  .بسیار کاهش خواهد یافتو شانس پیروزی شکست خواهند خورد، 

، که یکی («ن کننده و مکان تعیین کننده قوی تر باشاز دشمن در زمان تعیی»)پیروزی بخشی 
 .می یابد مضاعفاز اصول کلیدی حاکم بر تاکتیکهای ارتشهای منظم است، در قیام اهمیتی 

آنی  –رهبران قیام باید تصمیم بگیرند که کدام یک از این اهداف مختلف بیشترین اهمیت را دارد 

و باید بر این اساس حداکثر  –ان تغییر می دهد که تصرفش موازنۀ نیروها را به نفع قیام گر
در  از این رو آنها نباید. موجود را برای گرفتن آن متمرکز کنند( سالحها)نیروی انسانی و منابع 

از بی توجهی کردن به اهداف یا محالتی با اهمیت ثانویه بترسند، بلکه باید به یاد  ابتدای کار

ها کاری آسان خواهد  اند پرداختن به ثانویه دی تصرف شدهکه اهداف کلیداشته باشند که هنگامی 
 .بود

نخست، : آنها عموماً شامل این موارد هستند. بسته به شرایط ، اهداف کلیدی متفاوت خواهند بود

؛ (در نبود ارتش، یا چنانچه ارتش قبل از قیام به جانب انقالب آمده باشد)ارتش؛ دوم، پلیس 
کارگران بتوانند مسلح شوند؛ و چهارم، نابود کردن همۀ  تا –سوم، تصرف ذخایر اسلحه 

دولت، رؤسای ستادهای نیروهای مسلح، ارگانهای مرکزی احزاب و )رهبران ضدانقالبی 

 (.انجمنهای ارتجاعی، و غیره
رهبران قیام در انتخاب کردن اینکه کدام یک از اینها باید هدف عمده باشد می بایست اهمیت 

بسته به شرایط و قدرت قیام گران، هدف عمده . ک را در نظر داشته باشندسیاسی و نظامی هر ی

آنگاه نیروهای مسلح . ممکن است مرکب از مجموع این اهداف، یا فقط برخی از آنها باشد
حداقلی از نیروها باید در آغاز قیام برای همۀ اهداف . مناسب اعزام شوند یپرولتاریا باید به نحو

تحقق وظیفۀ اصلی نمی کند، باید به  مستقیمی د؛ اگر تصرف شان کمکثانویه نگه داشته شون

ً کنار گذاشته شوند های مسلح  باید به یاد داشت که بسیاری از اهدافی که اعضای جوخه. موقتا
فرد مسلح برای اشغال کردن  13در ریوال ) آنها کنار گذاشته می شوند تصرف بخاطر
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به سادگی توسط دستجات کارگرانی که فقط با انند می تو( ایستگاههای راه آهن اعزام شدند

، تحت فرماندهی اند مسلح شده (و غیره های فلزی، تبر، چاقو، تپانچه میله) سالحهای ابتدایی

 .تصرف شونداند  اعضای پرانرژی و باتجربۀ حزب که از سازمان رزمی آمدهتعداد کمی از 
ند که قیام گران ممکن است با آنها مواجه در رابطه با واحدهای ارتش، دو نوع وظیفه وجود دار

، چنانچه تودۀ (یا در بخشهایی از آن)از یک طرف، سازماندهی طغیان داخل یک واحد : شوند

سربازان تا آن زمان تحت نفوذ کمونیستی باشند؛ از طرف دیگر، اگر باور بر این باشد که 
ماندهی یک حملۀ ناگهانی برای بخشی از سربازان ممکن است علیه قیام گران اقدام کنند، ساز

را  و آنها را دچار تردید تودۀ سربازان که از این طریقهدف این نابود کردن افسران فرمانده، با 

های گارد سرخ باید با فعالین حزبی مسئولی که برای  در هر دو صورت دسته. جذب کنند
 .سربازان شناخته شده هستند همراهی شوند

چند مثال تاریخی  هدف اصلی چگونگی انتخابدن مالحظات دربارۀ برای روشن کراجازه دهید 

 .بیاوریم
دانشجویان دانشکدۀ ) یونکرها، کمیتۀ نظامی انقالبی دولت و 1117در پتروگراد در سال 

برای حملۀ گارد سرخ و واحدهای انقالبی پادگان  اصلیرا بمثابۀ اهداف ( افسری از طبقۀ نجبا
این منطقی ترین راه حل بود؛ زیرا هنگامی که دولت، برجسته  در وضعیت موجود. انتخاب کرد

و گردان زنان ضدانقالبی ) یونکرهاترین امیران و رهبران احزاب ضدانقالبی دستگیر و 

و آن چیزیست که در . خرد می شدند، آنگاه انقالب می توانست موفق دانسته شود( وابسته به آنها
این دلیل در پایتخت روسیه به این سادگی ممکن بود که  انجام انقالب به. واقعیت اتفاق افتاد

ً تا آن زمان به دستان پرولتاریا و پادگان انقالبی مدتها قبل از  ، کهانتقال یافته بود قدرت اساسا

هر دو تحت نفوذ حزب بلشویک اعالم برکناری دولت کرنسکی توسط کنگرۀ دوم شوراها، 
سرخ و بازداشت اعضای دولت فقط تصدیق یک می توان گفت وارد عمل شدن گارد  .بودند

حتی چند هفته قبل از انقالب، دولت کرنسکی دیگر نمی توانست به  .بودند عمل انجام شده

، گردان یونکرها: به استثنای معدودی از واحدها)پادگان پتروگراد یا ناوگان بالتیک اعتماد کند 
نیازی به گفتنش نیست که چنین . ی بگوییم، از پرولتاریا که دیگر نیاز نیست چیز(زنان، و غیره

ً نتیجۀ کار سازمانی و تبلیغات سیاسی انجام شده  موقعیتی خود بخود ایجاد نشده بود بلکه عمدتا

 .توسط حزب بلشویک، هم در میان طبقۀ کارگر و هم در میان سربازان و ملوانان، بود
به دالیلی که خاص آن . ارتش بود در طی قیام اکتبر غلبه بربا این حال، در مسکو، هدف اصلی 

حزب بلشویک به قدرتمندی پتروگراد، یعنی مرکز انقالب، نبود؛ بورژوازی، به )شهر بودند 

، تبلیغات در ارتش به همان مقیاس نرسیده بود، گارد سرخ تعلیمات (دالیل تاریخی، قوی تر بود
لی هیچ تدارک وسیع سازمانی ، و بطور کبدتری داشت و بسیار بدتر از پتروگراد مسلح شده بود

به این دلیل نبرد در خیابانهای . یا سیاسی از جانب حزب و طبقۀ کارگر برای قیام انجام نشده بود

 .مسکو هشت روز طول کشید
در شرایط حاکم، . هدف اصلی قیام کانتون در آغاز سازماندهی طغیان در هنگ آموزشی بود

بخاطر . ، این انتخاب کامالً صحیح بود(مراجعه نمایید 3به فصل )آنطور که قبالً نشان داده شد 

کمیت بسیار محدود سالحهای موجود و حضور یک سلول کمونیست قوی در این هنگ، هیچ 
هدف دیگری نمی توانست مهم تر از سازماندهی طغیان در هنگ آموزشی، و خلع سالح کردن 

تا آن زمان همۀ واحدهایی که  –آن های توپخانه و پیاده نظام و گردان پیاده نظام نزدیک  هنگ

ولی رهبران قیام، پس از آنکه هدف اصلی اولیه را صحیح . باشد –دچار تردید شده بودند 
پس از . انتخاب کردند، با دست نخورده گذاشتن انبارهای اسلحه مرتکب اشتباه بزرگی شدند
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، انبارهای اسلحه سازماندهی طغیان در هنگ آموزشی و خلع سالح کردن واحدهای فوق الذکر

لشکرهای دوم و دوازدهم و سپاه  مراکز فرماندهیبدون تردید اهداف بسیار مهم تری نسبت به 

 .ای طوالنی علیه آنها برپا شد چهارم بودند که مبارزه
در هامبورگ وظیفۀ اساسی و بسیار فوری قیام گران به دست آوردن اسلحه هم برای خود 

، این کار تنها بود موجود ی کهدر موقعیت. ای طبقۀ کارگر بوده سازمان رزمی و هم برای توده

که از این رو قیام گران دست بکار آن  –می توانست از طریق خلع سالح کردن پلیس انجام شود 
 .شدند

( در انتهای کتاب 1شمارۀ مراجعه نمایید به نقشۀ )در ریوال، آنطور که هنگام مطالعۀ نقشۀ قیام 

یچ هدف اصلی که قیام گران قسمت عمدۀ نیروهایشان را بر آن متمرکز دیدیم، واضح بود که ه
به نظر می رسد که آنها اهمیتی کم و بیش مساوی به همۀ اهداف مختلف  .کنند وجود نداشت

آنها به منظور اشغال کردن یک سری از اهداف مختلف نیروهایشان را به تعدادی . اند داده

ولی با منابعی چنان محدود، هم از نظر انسانی و هم  .دمساوی از گروههای کوچک تقسیم نمودن
نیروهایشان ( یعنی تقریباً همۀ)از نظر تجهیزات، بی نهایت منطقی تر می بود که قسمت اصلی 

را بر روی تصرف کردن آکادمی یونکر، یا آوردن گردان سوم هنگ دهم به جانب انقالب، 
یافت، متعاقباً برای آنها ممکن می بود که هنگامی که هدف اصلی تحقق می  .متمرکز می کردند

 .نیروهایشان را برای وظایف بعدی به ترتیب اهمیت اعزام کنند

احترام گذاشتن به اصل پیروزی بخشی، نه فقط هنگامی که نیروها در آغاز یک قیام اعزام می 
ین قاعدۀ نادیده گرفتن ا. شوند، بلکه به همان مقدار در طول کل دورۀ مبارزه نیز ضروری است

بنیادین علوم نظامی قیام گران را از دستیابی به تغییر سریع موازنۀ نیروها به نفع خودشان باز 

هنگامی که یک وظیفۀ خاص . می دارد، و بدین سان در نهایت به خرد شدن قیام می انجامد
ر د –انجام شده است، نیروهای موجود می توانند متوجه وظیفۀ بعدی به ترتیب اهمیت شوند 

ای که موانعی برای  حالی که در مسیرشان گروههای منفرد دشمن را نابود و اهداف ثانویه

عالوه بر این، همین اصل علوم  .تصرف می کنند دنهدف اصلی شان تشکیل می دهدستیابی به 
های  مأموریت انجامنظامی باید توسط هر فرماندۀ گروه هنگام اعزام کردن نیروهایش برای 

 .محول شده است رعایت گردد خاصی که به او

که تحقق آن بالفاصله به قیام گران مزایای بزرگی )در باال گفته شد که یکی از اهداف اولیۀ قیام 
های  اشغال کردن سرفرماندهی: ممکن است نابود کردن رهبران ضدانقالبی باشد( خواهد داد

، نابود کردن (غیرهوزرا، رؤسای پلیس، و )نظامی، بازداشت کردن مقامات باالی دولتی 

این هدف معموالً از همان . افسران فرماندۀ مرتجع و رهبران احزاب ضدانقالبی، و غیره
 1117نخستین لحظۀ قیام باالتر از همۀ اهداف دیگر قرار دارد، همانطور که در پتروگراد در 

که در طی  اشیمداشته ببه عالوه، تجربۀ انقالبهای گذشته ما را وادار می کند تأکید . قرار داشت

تدارک دیدن برای قیام و هنگامی که روی نقشۀ عملیات کار می شود، حتی در مواردی که قیام 
نیروهایشان را به اهداف دیگری که اهمیت بیشتری دارند  عمدۀگران باید در آغاز قسمت 

و کردن واحدهای ضدانقالبی؛ گرفتن سالح، سازماندهی طغیانها در بین سربازان؛ خلع سالح )

نابود کردن رهبران عالی  .نباید از نظر دور نگه داشته شوداین هدف  ،اختصاص دهند (غیره
با این حال، برخی . رتبۀ رژیم قدیمی و مدافعان فعال آن در طی قیام، اهمیتی درجۀ اول دارد

 کارشناسان تاکتیکهای نبرد خیابانی در طی قیام باور دارند که نابود کردن رهبران ضدانقالبی و

بدین گونه، آنولوف، نویسندۀ روس، . اهمیت کمی دارندسازماندهی اقدامات انحرافی از این نوع 
، آنها نمی اقدامات تروریستیدر خصوص »:می نویسد« دربارۀ نبرد خیابانی»در مجموعۀ 
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ا ناچیزتوانند نتایج مهمی در نبرد خیابانی بین طبقات ارائه دهند،   زیرا افراد جداگانه نقشی مطلقا

 [1]«.تحت چنین شرایطی دارند

آنولوف در ادامه، در جریان انتقاد کردن از قواعد میدانی ارتش سرخ، که بر طبق آن 
های شخصی افسری که به فرماندهی سربازان گماشته شده اهمیتی درجۀ اول در رابطه  توانایی»

امات در خصوص اقد»:تکرار می کند، [1]«با موفقیت در سرکوب کردن یک قیام دارند

 [5]«.های سازمان یافته حداقلی است تروریستی، اهمیت آنها در مبارزۀ توده
ً اشتباه و ضد لنینیستی است آنولوف دو مفهوم . این ادعا نمی تواند پذیرفته شود، زیرا مطلقا

او عقیدۀ مارکسیسم دربارۀ ترور انفرادی در یک دورۀ . متفاوت ترور فردی را اشتباه می گیرد

. های پرولتاریا برای قدرت می آورد را برمی دارد و به مبارزۀ توده« صلح آمیز»غیرانقالبی 
مارکسیسم در حالی که آن ترور . ولی برخورد مارکسیستی در این دو مورد باید متفاوت باشند

انفرادی که نارودنیکها بمثابۀ نوش دارویی علیه شرهای اجتماعی می دیدنش را بطور کلی رد 

ور در یک دورۀ انقالبی، در طی مبارزۀ بالواسطۀ پرولتاریا برای قدرت را می کند، اجازۀ تر
 .می دهد

 :چنین می نویسد« درسهای قیام مسکو»خود  1116لنین در مورد این موضوع در مقالۀ سال 
« گرویدن» ۀفرا رسیدن لحظ ه برایساد« انتظار»آنچه که ما باید تبلیغ کنیم عدم فعالیت و »

 ۀما باید با طبل و شیپور لزوم تعرض متهورانه و حمل! خیر. نیست سربازان به سمت ما

مسلحانه، ضرورت نابود کردن افراد فرماندۀ دشمن در چنین زمانی، و ضرورت پرانرژی 
 [4]«.ترین مبارزه برای جلب کردن سربازان متزلزل را اعالم داریم

پرچم »از روزنامۀ  آوردن او با نقل قول. گذشته از این، آنولوف حرف خودش را رد می کند

«سرخ
1 
ها و روحیۀ مبارزاتی آنها در طی قیام اسپارتاکیستی ژانویۀ  دربارۀ جنبش عظیم توده 
« نشسته بودند و بحث می کردند»در برلین، و دربارۀ انفعال و بی ارادگی رهبرانی که  1111

ی عمل بودند، مشتاقانه منتظر رهبری و رهنمودهای آنها براکارگر  1111111در حالی که 

 :نتیجۀ زیر را می گیرد
در برلین یک نمونۀ کالسیک از شکست در اثر انفعال و بی  1111قیام اسپارتاکیستی ژانویۀ »

های طغیانگر، و باالتر از همه از جانب رهبرانشان را ارائه می  تصمیمی از جانب توده

 [3]«.دهد
این امر چنین نتیجه می شود که نقش  ها بخاطر انفعال رهبرانشان شکست خوردند، از اگر توده

 .رهبران در یک قیام مهم است

این یا به موقع  موفق به نابودن کردن رهبران ضدانقالب نشدند در تمام قیامهایی که قیام گران
کار را نکردند، قیام گران شکست خوردند؛ زیرا آنها مجبور به جنگیدن در شرایطی شدند که بی 

 .بود که چنانچه رهبران دشمن را به موقع نابود کرده بودند داشتندنهایت سخت تر از شرایطی 

نقل « پرچم سرخ»دقیقاً چنان قیامهایی نظیر هامبورگ یا نمونۀ قیام اسپارتاکیستی که در باال از 
 .ها به حال خود رها شدند، محکوم به شکستند شد، که در آنها رهبری وجود نداشت و توده

هستند که عالوه بر دیگر عوامل ضروری برای موفقیت، از رهبری قیامهای پیروزمند آنهایی 

محکم و مجربی برخوردارند و در آنها پرولتاریای قیام گر، به نوبۀ خود، ضدانقالب را زود 
عملیات انحرافی با دقت تدارک دیده شده، از جمله این گردن زنی می تواند توسط . «هگردن زد»

 .انجام شود( زداشتهااعدامها یا با)اقدامات تروریستی 

                                                

1 - Rote Fahne 
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هر جا که فرصتی به . این اصلی بنیادین است که دربارۀ آن تردیدی نمی تواند وجود داشته باشد

باید بکار بسته شود، هم در رابطه با رهبران سیاسی و نظامی و رؤسای این اصل دست آید 

کوچک در طی  های پلیس، و هم در رابطه با افسران فرماندۀ واحدهای سربازان دشمن یا دسته
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از لحاظ  از این رو قواعد میدانی ارتش سرخ. نبرد خیابانی

 .دادن اهمیتی زیاد به فرد رهبری که فرماندهی سربازان را در اختیار دارد کامالً صحیح هستند

قل تعدادی یعنی، محو کردن رهبران دشمن، یا حدا –باید در نظر داشت که رسیدن به این هدف 
از آنها، که به موجب موقعیت رسمی یا اجتماعی شان می توانند تأثیری مستقیم و فعاالنه در 

ها  معموالً فقط به تعداد کمی از اعضای جوخه –مانع تراشی برای قیام در آغاز داشته باشند 

 اگر محل تقریبی آنها از قبل با دقت مشخص شده باشد، گروههایی کوچک و. احتیاج دارد
ها، که هم بطور کلی و هم برای این مأموریت خاص به خوبی تعلیم  جداگانه از اعضای جوخه

هایشان یا هر جای دیگری که ممکن است باشند دستگیر  اند، قادر خواهند بود آنها را در خانه دیده

دن تدارک دیدن برای یک قیام حتماً مسئلۀ چگونگی نابود کرهنگام  مهم است که از این رو. کنند
ً  –رهبران دشمن، و حل این مسئله را  هنگام آغاز قیام عمومی  –اگر نه کامالً، حداقل بخشا

 .در نظر گرفت( ای که پرولتاریا دست به عمل می زند یعنی از لحظه) پرولتاریا
اگر در قیام کانتون وظیفۀ سرکوب کردن برجسته ترین رهبران کومین تانگ و بطور کلی 

کوی، به گروههایی که با دقت تعلیم یافته بودند محول می  -له چانگ فا اردوی ارتجاعی، از جم

بزرگ بر نتیجۀ مناقشه ، این امر نمی توانست تأثیری (ای کامالً انجام شدنی بود چنین وظیفه)شد 
همانطور که می دانیم، مقامات ضدانقالبی کانتون، به محض برخاستن پرولتاریا، به  .نگذارد

لین در جزیرۀ هونام گریختند، و از آنجا سرکوب را  -های لی فو  هیهنگ کنگ و سرفرماند

همچنین، اگر رفقای استونیایی نیروهای کافی داشتند و عملیات انحرافی را از . هدایت کردند
پیش با هدف دستگیر کردن فعال ترین مقامات دولتی مرتجع تدارک دیده بودند، و اگر این 

د، آنگاه قیام ریوال در شرایط بسیار مطلوب تری صورت می مأموریت حتی بخشاً انجام شده بو

ً امکان انجام چنین کاری در . گرفت با این حال، به دلیل نیروهای محدود قیام گران، مسلما
 .نخستین مراحل قیام وجود نداشت

تلفن، تلگراف و ارتباط : در بین اهداف کلیدی همچنین باید به وسایل ارتباطی اشاره کرد

های نظامی  یعنی دفاتر بی سیم در شهر، واقع بر مسیرهای راه آهن، در سرفرماندهی)رادیویی 
رهبران قیام باید از اشغال شدن همۀ این تأسیسات در زمان مناسب اطمینان (. مختلف، و غیره

اگر نیرو برای این کار موجود نباشد، . حاصل کنند، و از آنها بهترین بهره برداری را نمایند

مختل . د برای نابود کردن آنها بکار گرفته شوند تا دشمن نتواند از آنها استفاده نمایدتدابیری بای
کافی است چند نفر سیمهای خطوط : کردن این خدمات بسیار ساده تر از تصرف کردن آنهاست

 .تلفن و تلگراف را ببرند

هری مختلف در اکثر موارد، قیام گران در آغاز نیروهای بزرگی را به اشغال کردن مراکز ش
آنها با این کار نیروهایی . ادارۀ پست، ایستگاههای راه آهن، بانکها و غیره: اختصاص می دهند

را که برای انجام مأموریتهای حیاتی اعزام می شوند، یعنی آنهایی را که در ابتدا بیشترین 

أسیساتی ت. این نشان دهندۀ یک آرایش اشتباه نیروهاست. اهمیت را دارند، تضعیف می نمایند
. نظیر ایستگاههای راه آهن، دفاتر پست، شهرداریها و غیره، اهمیت زیادی برای قیام ندارند

چنانچه قوای عمدۀ دشمن نابود نشده باشد، سخت  ،تصرف آنها همیشه آسان، اما نگه داشتن شان

در  از این رو، اشغال کردن این مراکز، هنگامی که قیام گران نیروی انسانی کمی .خواهد بود
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های کارگرانی که  اختیار دارند، بایستی در زمرۀ اهداف ثانویه قرار داده شود، یا حداقل به دسته

 .سالحهای مدرن ندارند سپرده شود

همانطور که تجربۀ . در طراحی نقشۀ قیام، آزادسازی زندانیان سیاسی نباید از قلم انداخته شود
اگر ممکن باشد، زندانیان . اهمیت زیادی دارد کانتون و ریوال نشان داد، این نیز هدفی است که

 .باید از همان ابتدای قیام آزاد گردند

 

 در آغاز قیام« تنظیم وقت»عامل غافلگیر کردن و 

 

، ما مدام بر لحظات نخست تأکید کردیم، نخستین لحظات زمانی در بررسی مان از اهداف قیام
آنجا که سازمان رزمی از لحاظ نظامی از . که سازمان رزمی پرولتاریا دست به عمل می زند

بسیار ضعیف تر از دشمن است، باید این کمبودش را از طریق چابکی و غیرقابل پیش بینی 

تنها بدین سان قادر خواهد بود از یک طرف سالحهایی را که ندارد . بودن عملیاتش جبران کند
، از طریق برانگیختن مثالً )مصادره کند، نیروهای مسلح جدیدی را به صفوفش جذب نماید 

های جدید کارگران با سالحهای گرفته  طغیانها در بین سربازان، یا از طریق مسلح کردن دسته
از این  .و از طرف دیگر دشمن را تا حد ممکن تضعیف نماید و کارش را مختل سازد؛ (شده

اقشه تا حد سیر تکاملی متعاقب من .نخستین مرحلۀ قیام اهمیتی تعیین کننده داردنقطه نظر، 

 .زیادی به موفقیت یا شکست عملیات انجام شده در یک یا دو ساعت اول بستگی خواهد داشت
قیام گران، . در مبارزه برای قدرت درون یک شهر، غافلگیر کردن بیشترین اهمیت را دارد

در نخستین لحظات زمانی  در درجۀ نخستبمثابۀ مهاجمین، باید حداکثر بهره را از آن بجویند، 

، و باید دشمن را قبل از آنکه فرصت آماده شدن برای مقاومت که آنها دست به عمل می زنند
در شب یا صبح زود، هنگامی ای  بهتر است چنین حمالت غافلگیرکننده .داشته باشد غافلگیر کنند

چه اینها بطور ویژه بسیج شده باشند، یا نظیر آلمان واحدهای پلیس دائمی )که سربازان و پلیس 

در خواب هستند، و از این رو تصرف کردن انبارهای اسلحه و سرکوب کردن رهبران ( اشندب
با این حال، حملۀ غافلگیرکننده باید به چنان . ضدانقالبی آسان تر از همیشه است، انجام شوند

های طبقۀ کارگر در لحظۀ مناسب به میدان  توده کندای سازماندهی شده باشد که تضمین  شیوه

 .مدخواهند آ
در بیشتر قیامهای گذشته بکار گرفته شده است، و حمالت غافلگیرکننده « غافلگیر کردن»عامل 

م، در یهمانطور که دید. اند توسط قیام گران، با استثنائاتی نادر، بسیار موفقیت آمیز بوده

هامبورگ گروههای بد مسلح شده و از لحاظ عددی کوچک انقالبیون تنها توسط حمالت 
تفنگ  51نده بود که توانستند هفده مقر پلیس را خلع سالح کنند، و در هر مورد حدود غافلگیرکن

اگر قیام گران ریوال در حملۀ غافلگیرکننده شان به آکادمی یونکر . یا مسلسل به دست آورند

شکست خوردند به دلیل فقدان هماهنگی و هم زمانی دو گروهی بود که برای حمله به طبقۀ 
اگر بخاطر این خطای بزرگ نبود، پنجاه و . الیی ساختمان اعزام شده بودندهمکف و طبقات با

ً کل آکادمی را تصرف می کردند  و یونکرهایی که تعدادشان به نسبت هشت شش قیام گر قطعا

حمالت به چند هدف دیگر به دلیل عامل غافلگیر  .به یک بیشتر بود را خلع سالح می نمودند
 .دندکردن کامالً موفقیت آمیز بو

در قیام کانتون استفادۀ قابل توجهی از عامل غافلگیر کردن شد، و این همیشه نتایج مطلوبی 

های پیاده نظام و توپخانه و یک گردان پیاده نظام؛ خلع سالح  خلع سالح کردن هنگ: داشت
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ای  ، قیام گران حمله(1117مارس  11)در قیام سوم شانگهای . کردن نیروی پلیس، و غیره

 .کننده را به پلیس در روز روشن با موفقیت کامل انجام دادند غافلگیر

گرفته بلغارستان، عامل غافلگیر کردن به ندرت بکار  1115از طرف دیگر، در قیام دهقانی 
های دهقانان بطور جداگانه به جنگ سربازان و ژاندارمری رفتند و در نهایت خرد  دسته: شد

 .شدند

از شجاعت و قاطعیتی که از قیام گران می طلبد، تنها با وجود ولی عملیات غافلگیرکننده، جدا 
شناسایی دقیق اهدافی که باید تصرف شوند؛ ( الف: پیش شرط های معینی می تواند موفق شود

در رابطه با تنظیم زمان و تخصیص )کامل  هماهنگییک نقشۀ بسیار مفصل برای عمل، و ( ب

حمایت از دسته یا ( که در حمله شرکت می کنند؛ جبین واحدهای مختلف یا افرادی ( مأموریتها
ها در لحظۀ مناسب از جانب تودۀ کارگران، بدین منظور که موفقیت اولیه بتواند تحکیم  دسته

 .گردد

قبل از تنظیم کردن نقشۀ عمل، باید . نقش شناسایی در قیام مسلحانه بسیار با اهمیت است
به اهداف این مبنا است که نیروهای موجود باید شناسایی دقیق و کاملی انجام شود؛ تنها بر 

از آنجا که ابتکار عمل در دست پرولتاریا است و می تواند دربارۀ لحظۀ . اختصاص داده شوند
آغاز عمل تصمیم بگیرد، و از آنجا که اهداف داخل شهر معموالً ثابت هستند، انجام یک 

ً آسان است  –البته ممکن است استثنائاتی باشند  .شناسایی کامل و دقیق در زمان مناسب نسبتا

مواردی که در آنها برخی شرایط پرولتاریا را ملزم به حمله کردن در یک لحظۀ خاص بدون 
همچنین باید . اما چنین مواردی هرگز قاعده نخواهند بود .توجه به درجۀ آمادگی اش می نمایند

ی باید با جزئیات بیشتری انجام به یاد داشت که هر چه مقیاس عملیات کوچک تر باشد، شناسای

برای مثال، رهبری قیام در یک شهر بزرگ احتیاجی به دانستن چیدمان اتاقها در فالن . شود
هر مقر، درجۀ تعلیمات تاکتیکی یا خصوصیات شخصی افسران  وضع ورودیهایمقر پلیس، 

ین ندارد که نیازی به دانستن جزئیات ا .ندارد واحدهای کم اهمیت پلیس یا ارتشفرماندۀ 

واحدهای خاص چقدر در پادگانهایشان آماده هستند، نگهبانانشان چطور گمارده می شوند، 
تنها به اطالعات کلی تر نیاز خواهد . را کجا نگه می دارند، و غیره هایشان سربازان اسلحه

ای که افسران در واحدهای نظامی مختلف بر تودۀ سربازان تأثیر می  درجه: داشت، نظیر

رهبران عالی رتبۀ مقامات و رند؛ روحیۀ تودۀ سربازان؛ محل انبارهای اسلحه؛ آدرسهای گذا
ولی رهبران قیام در هر محلۀ مشخص شهر، و فرماندهان هر . احزاب ضدانقالبی، و غیره

دربارۀ دشمن، و دربارۀ دسته از گارد سرخ، برعکس آن نیاز دارند که اطالعات بسیار مفصلی 

 .یاتشان را تشکیل می دهد داشته باشندمحلی که میدان عمل
معین شده برای  یها در نبرد خیابانی، شناسایی شخصی توسط فرماندهان واحدها و جوخه

در طی قیام نقشی حتی بزرگ تر از آنچه که در شرایط جنگی با مانور دادن مأموریتهای خاص 

توسط فرماندهان اسایی شخصی چنین شندر هر صورت، . در فضای باز انجام می شود دارد
نظامی، قبل از آغاز قیام در داخل شهر بی نهایت امکان پذیرتر از شناسایی در فضای باز یا در 

متخصص، که  مأموران اکتشافاز این رو، عالوه بر کار انجام شده توسط  .روند یک قیام است

یاز دارند وظیفه شان جمع آوری اطالعات منظم دربارۀ دشمن که فرماندهان گارد سرخ بدان ن
است، همۀ رهبران از باالرتبه ترین تا پایین رتبه ترین باید از هر فرصتی برای انجام دادن 

 .شناسایی شخصی هدف برنامه ریزی شده بهره برند

قیام گران در هامبورگ از قبل کار  خلع سالح کردن مقرهای پلیس مطلقاً غیرممکن می بود اگر
 ورودیهای؛ اگر ید به آنها حمله می کردند انجام نداده بودندشناسایی دقیق ساختمانهایی را که با
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محل نگه داری سالحهایشان، موقعیت نگهبانان شان و غیره را بررسی  آنها، چیدمان اتاقهایشان،

حملۀ غافلگیرکننده به آکادمی یونکر در ریوال تنها به این دلیل امکان پذیر بود که  .نکرده بودند

اندۀ واحد مهاجم و دستیارانش بطور سیستماتیک ورودیها به ساختمان، یک هفته قبل از آن، فرم
 .روند کار روزانۀ ساکنان آن، و چیدمان آکادمی و غذاخوری افسران را شناسایی کرده بودند

برای مثال، نابود کردن رهبران ضدانقالبی بطور صحیح و در زمان مناسب مطلقاً غیرممکن 

ین وظیفه به آنها محول شده اطالعات بسیار دقیقی دربارۀ خواهد بود چنانچه گروههایی که ا
محل تقریبی افراد مورد بحث و چگونگی دستیابی به آنها نداشته باشند، یا اگر آنها فقط اطالعاتی 

آنها باید . است و غیرهخیابان  پالک فالن مثالً اینکه فالن مقام ساکن فالن: کلی داشته باشند

نه یا آپارتمان، بدانند که فرد مورد بحث در چه ساعتی به منزل می عالوه بر خیابان و پالک خا
آید، چطور باید به اقامتگاه او رسید، و اگر امکان کشتن او در خیابان نباشد، جزئیاتی دربارۀ 

آزاد کردن بران. اینکه محل زندگی او چطور محافظت می شود و غیره را بدانند
1 

، کمونیست 

عملیاتی از این نوع به هیچ دان موآبیت در برلین نشان می دهد که از زن 1118آلمانی، در سال 
که آنها کاماًل  –وجه با داشتن اطالعات دقیق شناسایی و سازماندهی خوب غیرممکن نیستند 

 .امکان پذیرند
یک نقشۀ اگر قیام گران بخواهند موفق باشند باید عالوه بر اطالعات فراهم شده توسط شناسایی، 

این نقشه باید طرز اختصاص . داشته باشند در آن هر چیز خاصی تشریح شدهعمل مفصل که 

ای را که با آن باید هماهنگی  دادن دقیق نیروها برای مأموریتهای مختلف را معین کند؛ شیوه
خوب تضمین شود؛ ساعتی که بسیج نیروهای قیام گر باید آغاز شود؛ و ساعتی که تا آن بسیج 

در . غیره حمله شود، و مشخصهر هدف  در آن باید به ظۀ دقیقی کهکردن باید انجام شود؛ لح

( و بطور کلی در عملیات غافلگیرکننده، در هر مرحله از نبرد) اولیهعملیات غافلگیرکنندۀ 
 از این رو برای گروههای قیام گر ضروری است که. تنظیم زمان نقش مهمی ایفا می کند

برای آغاز و هر شخص شده در نقشۀ عملیات در رعایت زمان بندی م بیشترین وسواس را

در این اقدامات غافلگیرکنندۀ نیازهای تاکتیکی  حیاتی ترین یکی ازاین : مرحلۀ آن داشته باشند

کوچکترین تخلف از این اصل معموالً منجر به شکست عملیات و مرگ خود قیام  .اولیه است

 .گران می شود

 :چند مثال
کر شکست خورد زیرا گروهی که مأمور تصرف کردن طبقۀ در ریوال، حمله به آکادمی یون

بعد از گروهی که مأمور تصرف کردن طبقۀ همکف شده بود دوم شده بود یک یا دو دقیقه 

 .رسید
در هامبورگ، رهبران گروههای قیام گر بیشترین اهمیت را برای رعایت اکید زمان بندی معین 

ارمبک به افراد تابعش رهنمود داد که اطمینان از این رو فرماندۀ ب. شده در نقشه قائل شدند

ً در ساعت  در نقطۀ گردهم آیی اش حاضر و آماده بامداد  4133حاصل کنند هر گروهی دقیقا
این نقاط گردهم آیی طوری انتخاب شده بودند که دقیقاً پنج دقیقه تا مقرهای پلیس که باید به  .است

بامداد  3ود حمله به مقرهای پلیس دقیقاً در ساعت قرار ب. آنها حمله می شد فاصله داشته باشند

های گروهها  همزمانی اقدام، ساعتهای مچی فرماندهاز جهت اطمینان حاصل کردن . آغاز شود
به دلیل این تنظیم زمان سخت گیرانه، عملیات در مورد بیشتر . بررسی و انطباق داده شده بودند

 .گروهها با موفقیت درخشانی انجام شد

                                                

1 - Braun 
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تنظیم »ولی . ه گفته شد در مورد اجرای مأموریتهای خاص در طی قیام نیز صادق استچیزی ک

همچنین بطور کلی نقشی مهم در قیام ایفا می کند، چه در یک شهر واحد باشد و چه در « زمان

. چیزی که اینجا مطرح است کل مسئلۀ همزمانی عمل است. ای که شامل چند شهر است منطقه
اگر یا حتی کل کشور، )زرگ واحد اتفاق بیافتد و چه در کل یک استان چه قیام در یک شهر ب

به قیام گران اجازه می دهد همۀ . ، همزمانی ضروری است(مساحت آن خیلی بزرگ نباشد

نیروهای موجودشان را برای یک ضربۀ مشترک بکار گیرند، بدینسان آزادی عمل دشمن را 
قیام . تا آنها را جداگانه، یکی یکی شکست دهندکند محدود کنند و نگذارند نیروهایش را متمرکز 

برای . همیشه باید بطور همزمان، با بیشترین نفرات ممکن و با تمام نیروهای موجود آغاز گردد

ً آسان است که عملیات را بطور همزمان آغاز کند  حداقل در  –پرولتاریا، بمثابۀ مهاجم، نسبتا
ه نشان داده است که قیام گران همیشه قادر به برآوردن با این حال، تجرب. محدودۀ یک شهر واحد

 .این نیاز تاکتیکی حیاتی نیستند

 :بلغارستان را درست از این دیدگاه بررسی نموده می نویسد 1115رفیقی که قیام 
 مرکز استانی برای تصرف کردننفر  11111 حدود چهار دستۀ دهقانی با مجموع نیروی»

استارا زاگورا
1 
های شهر موضع بگیرند تا  قرار بود آنها مخفیانه در خروجی. دفرستاده شدن 

تخمین زده می شد که نیروهای دولت حدود . قادر باشند همزمان از همه سو به آن حمله کنند

یک یورش به زندان  قرار بود که عالمت حمله. نفر هستند، با سی مسلسل و دوازده توپ 311

این یورش در زمان مقرر . رنجک دستی انجام می شدباشد، که توسط کارگران مسلح شده با نا
، از این رو حملۀ های دهقانی هنوز در مواضع شان قرار نگرفته بودند انجام شد، اما همۀ دسته

 «.بدین سان دشمن توانست قیام گران را یکی یکی شکست دهد. همزمان انجام نشد

 :همان رفیق اضافه می کند
کازانلیک یمرکز استان برای حملۀ شبانه به»

17
های دهقانی مسلح که کل تعداد نفراتشان  ، دسته

نیروهای دولتی در شهر حدود ششصد نفر . بیش از هزار نفر می شد از اطراف محل جمع شدند

قرار بود که عالمت برای یک حملۀ متمرکز با قطع کردن برق داده . با بیست مسلسل بودند
قیام گران عملیاتشان را در زمانهای متفاوتی آغاز  این عالمت هیچگاه داده نشد؛ در نتیجه،. شود

 «.کردند

نشان می دهد که گاهی ( 1117فوریۀ  11و  1116اکتبر  15)تجربۀ دو قیام اولیۀ شانگهای 
اکتبر،  15چنان که در . اوقات، به دالیل مادی محض، دستیابی به همزمانی عمل ناممکن است

بامداد دست به عمل بزند، اما قرار بود عملیات با  5مقرر شده بود که سازمان رزمی در ساعت 

یک عالمت آغاز شود، که با شلیک توپ از یک قایق توپ دار که به قیام گران پیوسته بود داده 
چین،  -نیو یونگ این عالمت به نوبۀ خود وابسته به موشکی بود که قرار بود از خانۀ . می شد

یچگاه داده نشد، زیرا قایق توپ دار متوجه موشک اما عالمت ه. نمایندۀ دولت ملی، شلیک شود

 .نشد
از آنجایی که گلوله باران کردن انبار . در قیام دوم، آنطور که دیدیم، اشتباه مشابهی اتفاق افتاد

به دالیل مهمات توسط قایق توپ دار، که قرار بود بمثابۀ عالمتی برای کل قیام بکار رود، 

این بار قایق توپ دار دقیقاً در ساعت . فوریه معوق ماند 11تا  11مختلفی اتفاق نیافتاد، قیام از 
قیام آغاز شد، اما فقط در بخش جنوبی شهر، . بر انبار مهمات آتش گشود( عصر 6)مقرر شده 

                                                

1 - Stara Zagora 

17- Kaznanlyk 
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صدای شلیک توپ را نشنیدند، و به این دلیل در قیام شرکت  (پی -چا )های بخش شمالی  جوخه

 .نکردند

بدون هیچ ( بعد از ظهر 1)سوم شانگهای در یک زمان معین شده  آنطور که می دانیم، قیام
 .عالمتی، و در همۀ محالت شهر بطور همزمان شروع شد

از این رو واضح است که آغاز عملیات نباید وابسته به هیچ چیز شنیدنی، دیدنی یا هر نوع 

ند داده شود، یا نتوااتفاقی و غیره  گاهی که ممکن است به دالیل مادی یا باشد عالمت دیگری
بهترین عالمت یک زمان از پیش مقرر  .اگر داده شود شاید افراد مربوطه متوجه آن نگردند

از یک دید فنی، این . آغاز شود در یک ساعت دقیقباید مقرر شود که عملیات . شده است

 .جا است هبهترین روش تضمین کردن شروع همزمان قیام در هم
تمام آنچه . نیز می توانند و باید همگام و دقیقاً زمان بندی شوندهای دهقانی  حمالت توسط دسته

ها به نقاط تجمع شان که قرار است  که باید انجام شود اطمینان حاصل کردن از این است که دسته

بلغارستان و کانتون  بیاتدر این رابطه، تجر .اند در آنجا برای حمله صف آرایی کنند رسیده
هقانان قرار بود برای آغاز قیام به کانتون بیاید، ولی در عمل فقط نفره از د 1311یک دستۀ )

 .روشن کننده هستند( نفر حاضر شدند 311
در سراسر یک کشور در غرب؛ در سراسر یک )تحقق همزمانی در یک مساحت گسترده تر 

د سعی با این حال، بای. بسیار دشوارتر است( استان یا تعدادی از استانها در شرق، مثالً در چین

آنطور که در مورد آلمان دیدیم، دادن فرمان قیام در یک . کرد که تا حد امکان به این هدف رسید
در شهرها و با آن  مثل هامبورگ، بدون برنامه ریزی کردن برای هر اقدام هم زمان واحد شهر

که شرایط آنها کمتر از هامبورگ ( در مناطق مجاورش بعنوان حداقل ممکن)مناطق دیگر 

 .لوب نبود، اشتباه استمط
هر حزب کمونیستی که تدارکات برای یک قیام را سازماندهی و هدایت می کند باید بداند که هر 

چقدر دستگاه دولتی تمرکز یافته تر، و هر چقدر سیستم حمل و نقل و شبکۀ مخابرات توسعه 

د تالش بیشتری حملۀ همزمان اهمیت بیشتری خواهد داشت و رهبران قیام باییافته تر باشد، 
 .برای دست یافتن به آن بکنند

حملۀ غافلگیرکنندۀ اولیۀ قیام گران به اهداف مختلف شان باید در لحظۀ مناسب توسط وارد شدن 

اگر این اتفاق نیافتد، سازمان . های پرولتاریا به مبارزۀ فعاالنه مورد پشتیبانی قرار گیرد توده
اش را تحکیم نماید، و ارتباط بین عملیات آن و جنبش  رزمی قادر نخواهد بود پیروزیهای اولیه

تسلیحات ضعیف سازمان رزمی و  داشتن نظر با در. های وسیع پرولتاریا قطع خواهد شد توده

، واحدهای مهاجم، بالفاصله پس از اینکه (در نتیجۀ کمبود اسلحه)نیروی انسانی نسبتاً محدودش 
اند را بین  موقعیتی باشند که سالحهایی که به دست آوردهبه موفقیتهای اولیه دست یافتند، باید در 

آنگاه آنها با پیوستن این نیروی تقویت کننده  کارگرانی که خواستار جنگیدن هستند توزیع کنند؛

 .قادر به توسعه دادن پیروزیهای اولیه شان خواهند بود
ی جایی که آنها از نظر حت –قیام مسلحانه با عملیات نظامی واحدهای قیام گر فرسوده نمی شود 

مراجعه نمایید به شرایط )هنگامی که موقعیت برای قیام مطلوب است . عددی نسبتاً بزرگ باشند

، واحدهای قیام گر وظیفۀ (های داده شده در برنامۀ کمینترنبرشمرده شده توسط لنین، و رهنمود
های وسیع جمعیت  ن، تودهوارد آوردن ضربۀ اولیۀ غیرمنتظره بر دشمن را دارند؛ ولی، بعد از آ

ای انقالبی پرولتاریا  به این مفهوم، جنبش توده. پرولتاریا باید به مبارزۀ مسلحانه کشیده شوند

باید بمثابۀ نیروی ذخیره برای آن ( سازمان رزمی)ای است که عملیات گارد سرخ  همزمان پایه
ً در خدمتش باشد هر قیمتی که شده کشیده شدن  رهبران قیام باید به .سازماندهی شود و مستقیما
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این . ها به درگیری در همان زمانی که سازمان نظامی دست به عمل می زند را تضمین کنند توده

تحت هیچ شرایطی نباید منحصراً به . یکی از حیاتی ترین اصول تاکتیکی قیام مسلحانه است

زمان رزمی دست به عمل حزب باید درست قبل از اینکه سا. های انقالبی تکیه کرد ابتکار توده
ها هنگام فرا رسیدن لحظۀ مناسب بکار  بزند، تدابیر الزم را برای تضمین کردن مشارکت توده

 .گیرد

اند که یکی از خطاهای تاکتیکی رهبرانشان  شرکت کنندگان متعددی در قیام ریوال اشاره کرده
ها به  د ریوال، وجود ذخیرهدر مور. این اتهام قابل تصدیق نیست. ها بود عدم مجهز کردن ذخیره

به نظر ما بطور . ولی این تنها دلیل نبود. ناممکن بودهای رزمی  دلیل ضعف عددی مفرط جوخه

( آغاز قیام)کلی بسیار به ندرت الزم خواهد بود که هنگام وارد آوردن ضربۀ غافلگیرکنندۀ اولیه 
مجهز کردن . ا خواهند بوددر هر صورت، چنین مواردی استثن. نیروی ذخیره در اختیار داشت

قیام گران باید  .ها در نخستین مرحلۀ قیام به عنوان یک قاعده به هیچ وجه مقتضی نیست ذخیره

همۀ نیروهای موجودشان را به وارد آوردن یک ضربۀ غافلگیرکنندۀ اولیه بر دشمن اختصاص 
د که هیچ سالحی نقش ذخیره در تحکیم کردن پیروزی باید توسط آن کارگرانی ایفا شو. دهند

خلع سالح کردن دشمن  موفق به؛ آنها باید در روند قیام، به محض آنکه واحدهای رزمی ندارند
ها بعداً، در صورت وقوع  ذخیره .، سالح به دست بیاورندشدندیا تصرف کردن انبارهای اسلحه 

های  داشتن دستهولی نگه . نبرد طوالنی در خیابانها، یا عملیات در حومۀ شهر، الزم خواهند بود

ها  ذخیره. در آغاز قیام تنها می تواند نیروهای انقالبی را تضعیف کندمسلح به صورت ذخیره 
های جدید کارگری  باید در طی جریان عملی نبرد ایجاد شوند و اندازه شان با پیوستن دسته

رشد مداوم  اگر این ناممکن باشد، و اگر رهبران قیام قادر به دستیابی به یک .بزرگ تر گردد

سلولهای فعال نیروهای رزمی در طی نبرد نباشند، آنگاه بیرون آمدن پیروزمندانه شان از 
 .مبارزه نمی تواند مطرح باشد

ها در آغاز قیام بی معناست، اگر حمالت  به عالوه، از نقطه نظر تاکتیکی، کنار گذاشتن ذخیره

و در نود و پنج درصد از موارد )اولیه مطابق با اصل غافلگیری برنامه ریزی شده باشند 
، عملیات قیام گران در این دورۀ آغازین آشکارا نمی تواند خیلی طوالنی (اینطور خواهد بود

آنها یورشهای سریعی خواهند بود، که در اکثر موارد یا به شکست دادن کامل دشمن و یا . باشد

برای انجام دادن مأموریت در صورت پیروزی، واحد حمله کننده  .به شکست منتهی خواهند شد
بعدی حاضر خواهد بود، یعنی، به یک معنا تبدیل به ذخیره می شود، زیرا می تواند به هر جایی 

در ای که  برای مثال دسته. هست منتقل شودحضورش  به بیشترین نیاز در آن لحظۀ خاص که

همات، ماشینها، ریوال مقر نیروهای هوایی را تصرف کرد، مسلسلها، تفنگها، مقدار زیادی م
کامیونها، و حدود چهل نفر نیروی اضافه را در اختیار گرفت؛ بدین سان به نوعی نیروی ذخیره 

 .تبدیل گشت که می توانست و می بایست برای انجام مأموریتهای جدید استفاده می شد

ر به ای قاد از سوی دیگر، اگر واحد انجام دهندۀ حملۀ غافلگیرکننده شکست بخورد، هیچ ذخیره
سازماندهی شده بر )ای داشتن چنین عملیاتی  خصلت لحظه به دلیل. احیای موقعیت نخواهد بود

در  فقدان هر گونه ارتباط فنی به دلیل، و (طبق اصل غافلگیری، با درگیر کردن کمترین نیرو

و  –که نیروهای ذخیره باید در اختیار آن نگه داشته شوند  –بین رهبری  این مرحلۀ قیام
نیروهای ذخیره به زحمت می توانند در زمانی برسند که هر گونه اندهان واحدهای جنگنده، فرم

 .ای داشته باشند فایده

 

 چابکی و قاطعیت در نبرد در طی قیام
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ای عظیم فرا  بگذارید به یاد داشته باشیم که یک مبارزۀ توده»نوشت  1116لنین در اواخر اوت 

ها  توده. باید، تا جایی که امکان دارد، همزمان باشد. د بودآن یک قیام مسلحانه خواه. می رسد
تحقیر کردن . باید بدانند که دارند وارد یک مبارزۀ مسلحانه، خونین و بسیار سخت می شوند

حمله به دشمن با بیشترین باید بر . مرگ باید در بین آنها شایع شود و پیروزی را تضمین کند

ها باشد؛ نابود کردن بی رحمانۀ دشمن  فاع، باید شعار تودهپافشاری کرد؛ حمله، و نه دانرژی 
وظیفه شان خواهد بود؛ سازمان مبارزه متحرک و انعطاف پذیر می شود؛ عناصر متزلزل در 

و در این مبارزۀ خطیر، حزب پرولتاریای . بین سربازان به مشارکت فعاالنه کشیده خواهند شد

 [6]«.ور کامل ادا کنداش را بط باید وظیفهدارای آگاهی طبقاتی 
« نصایح یک ناظر»اش با عنوان  در نامه( 1117اکتبر  1)لنین درست قبل از انقالب اکتبر 

 :دربارۀ فعالیتی که در یک قیام ضروری است چنین نوشت

تابع قوانین خاصی است که باید از مبارزۀ سیاسی است،  خاصشکل یک مبارزۀ مسلحانه »
کارل مارکس این حقیقت را با وضوحی عالی بیان کرد هنگامی که  .دربارۀ آنها با دقت اندیشید

از قواعد عمدۀ این هنر، مارکس به موارد . «قیام به همان اندازۀ جنگ یک هنر است»نوشت 
 :زیر اشاره کرد

 .رفتتا آخر هنگام آغاز آن راسخانه متوجه باشید که باید  بلکه، بازی نکنیدبا قیام  هیچگاه -1

را در مکان تعیین کننده و لحظۀ تعیین کننده متمرکز نمایید، در غیر  ق بزرگینیروی متفو -1
این صورت دشمن که از نظر تدارکات و سازماندهی دارای برتری است، قیام گران را نابود 

 .خواهد ساخت

عمل کنید، و قطعاً، همیشه، دست به  قاطعیتهنگامی که قیام آغاز شده، شما باید با بیشترین  -5
 «.دفاع مرگ هر قیام مسلحانه است». بزنید حمله

ای که نیروهایش پراکنده هستند  شما باید سعی کنید که دشمن را غافلگیر نمایید و از لحظه -4

 .استفاده کنید
هر چقدر ، (در مورد شهر گفت موفقیتهای ساعتی) روزانهشما باید سعی کنید که موفقیتهای  -3

 .را حفظ کنید« برتری روحیه»و به هر قیمتی که شده  ،به دست آورید ،هم که کوچک باشند

دانتون، بزرگترین استاد »با سخنان قیام مسلحانه  در مورد را انقالبها تماممارکس درسهای 
 [7]««.تهور، تهور و باز هم تهور»تلخیص نمود که می گوید « تاکتیک انقالبی در تاریخ

ملی در رابطه با پتروگراد از آنها استخراج لنین با فرموله کردن این اصول تاکتیکی، نتایج ع

 برای به دست آوردنها دربارۀ تدابیر نظامی و سیاسی که باید  کرد، و به حزب انوع توصیه
اش را بر نیاز به نشان دادن  او بطور خاص توجه. ارائه داد اتخاذ شوند را قدرت در آن شهر

که دانتون از آن « سه برابر رتهو» –بیشترین شجاعت و قاطعیت در مبارزه معطوف کرد 

 .صحبت می کند
تجربۀ همۀ انقالبهای گذشته به قطعی ترین شیوه اصول تاکتیکی مارکس و لنین را تأیید کرده 

قیام گران باید شجاعت کامل نشان دهند، باید تا حد بی پروایی فعال باشند، نباید اجازه دهند . است

هر دسته، هر رزمندۀ . دست شان برود که حتی یک فرصت برای ضربه زدن به دشمن از
منفرد، پس از انجام دادن مأموریتهای محوله، باید تالش کند تا دشمن را بیابد و کارش را تمام 

این همانقدر یک پیش شرط الزم برای پیروزی . کند، تا زمانی که دشمن کامالً نابود شده باشد

صحیح برای آغاز قیام یا ظیم زمان تن و است که یک حملۀ اولیۀ خوب سازمان یافتۀ متمرکز
 .رهبری راسخ حزب کمونیست و سازمان رزمی اش می باشد
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ما اینجا فقط به پیروزی نهایی اشاره نمی کنیم، بلکه )ایم  ما دقیقاً شکست آن قیامهایی را دیده

مسکو، کمون  1113بیشتر به طرز عمل همۀ مبارزات مسلحانۀ پرولتاری، از جمله قیامهای 

و غیرۀ آلمان، که در نتیجۀ همه نوع شرایط نامطلوب  1111، 1111، 1111قیامهای  پاریس،
که در آنها انرژی، شجاعت، تحقیر مرگ و قاطعیت کافی ( نمی توانستند موفق باشند اشاره داریم

در مبارزه نشان داده نشد، یا در آنهایی که این کیفیات فقط در ابتدای مبارزه نشان داده شدند و 

 .آن کاهش یافتند بعد از
ورک -لئونا  منطقۀ اطرافدر مرکز آلمان، قیام گران در  1111در قیام مارس 

18
که تعدادشان ) 

( کارگر داشت 11111ورک در آن زمان به تنهایی  -لئونا  –به دهها هزار نفر می رسید 

حدود چهار )فرصت خوبی برای تصرف کردن شهرهای مجاور، و پیش از همه مرزبورگ 
، نابود کردن دستگاه دولتی و پادگانهای پلیس، و گسترش دادن (ورک -ر دورتر از لئونا کیلومت

پس از . داشتند( مانزفیلد و غیره)مناطق در اختیار قیام برای پیوستن به قیام گران دیگر مناطق 

یک واحد مهندسی، یک )سازماندهی پانزده دسته صدها پرولتاری و مقداری نیروهای کمکی 
ما ارقام دقیقی دربارۀ )و تصرف کردن ذخایر اسلحۀ بزرگ ( خه سوار، و غیرهدستۀ دوچر

ورک را اشغال کردند  -تسلیحات قیام گران نداریم، ولی هنگامی که رایشسور و پلیس لئونا 
تفنگ، سه مسلسل و سالحهای مختلف دیگری یافتند؛ قیام گران مسلماً تعداد بیشتری  811حدود 

، قیام گران منفعالنه در منطقۀ (گی از سالحها بعد از قیام پنهان شدندداشتند، زیرا قسمت بزر

خودشان باقی ماندند تا اینکه رایشسور همزمان از سه طرف با توپخانه و نیروی کمکی پلیس به 
های کارگری  اگر رهبران دسته. آنها حمله کرد و این مهم ترین مرکز قیام مارس را خرد نمود

ممکن بود در را که در چنین مواردی الزم است نشان داده بودند، ورک آن انرژی  -لئونا 

 .دنسراسر مرکز آلمان اتفاقات طور دیگری بیافت
ورک البته نباید به صورت فقدان انرژی هزاران کارگری که انرژی  -این انفعال کارگران لئونا 

م بودند که نشان دادند مقصرین در اینجا رهبران قیا. شان را با قیام ثابت کرده بودند دیده شود

ً به گردن . ها نیستند قادر به ارائه دادن شعارها و رهنمودهای عملی به توده تقصیر مستقیما
تشکل از نمایندگان حزب کمونیست متحده و حزب کارگران ممی افتد که « کمیتۀ اقدام»

ط یافته و یک حزب ماوراء چپ با گرایشهای قوی آنارشیستی، که اکنون انحطا)کمونیست آلمان 

 [8.]بود( ها را از دست داده همۀ نفوذش بر توده
برای روشن و تأیید کردن  را های متعددی در تاریخ مبارزۀ مسلحانه پرولتاری می توان نمونه

لنین دربارۀ نیاز به نشان دادن بیشترین انرژی ممکن در طی یک و  فوق الذکر مارکساصول 

که نشان می دهد پرولتاریا  رجسته تر است نقل می کنیمما فقط یکی را که از همه ب .قیام یافت
می تواند در تصرف کردن قدرت حتی هنگامی که کارگران کامالً فاقد سالح هستند موفق باشد، 

برای پیروز شدن داشته باشند و انرژی بی نظیری را به نمایش  چنانچه آنها عزمی تزلزل ناپذیر

 .است 1115امبر نو 6این نمونه قیام کراکو در . بگذارند
 :یک کمونیست لهستانی که دربارۀ آن قیام مطالعه کرده است می نویسد

 4در . حوادث نوامبر و قیام کراکو یک نمونۀ آموزنده از مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا هستند»

 6در . نوامبر، دولت فرمانی را صادر کرد که گردهم آیی ها در فضای باز را ممنوع می ساخت
. هی از مردم شروع به حرکت به سمت خانۀ ملت که در مرکز شهر واقع بود کردندنوامبر، انبو

یک گروهان . خیابانهایی که به آنجا می رسیدند توسط کمربندهای قوی پلیس مسدود شده بودند

                                                

18- Leuna-Werk 
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. انبوه مردم کمربند پلیس را شکستند و سربازان را خلع سالح کردند. پیاده نظام پشت پلیس بود

تفادۀ مردم، آنطور که ادعا نامۀ رسمی تصدیق می کند، چماق، بطری و ساقۀ سالحهای مورد اس

. اما بیشترشان به جنگیدن با چماق ادامه دادند .حاال تعدادی از کارگران اسلحه داشتند! کلم بودند
نیروی تقویت کنندۀ پلیس رسید و یک چهارگوش تشکیل . ای شلیک نشده بود هنوز هیچ گلوله

گ آتش گشودند و پلیس مجبور شد به خیابانهای پشتی عقب نشینی کند، جایی مردم بی درن. داد

در این لحظه سواره . ها پنهان شد پلیس گریخت و در خانه. که بار دیگر با آتش تفنگ مواجه شد
چهار دستۀ سواره نظام، یکی پس از دیگری تحت پوشش یک گروه . نظام وارد کارزار شد

ای  آنها زیر رگبار گلوله. سه ماشین زره پوش به دنبالشان آمدند مسلسل دار وارد نبرد شدند، و

ها و بالکنها به طرف شان شلیک می شد قادر به پیشروی نبودند و مثل خرگوش  که از پنجره
اسبها نمی توانستند به آسانی روی آسفالت حرکت کنند و آنهایی که در عقب  .شکار می شدند

ماشینهای زره پوش متوقف شدند زیرا سرنشینانشان کشته یا  .بودند را از پیشروی بازمی داشتند

پس از جنگیدن فقط برای سه ساعت، . یکی از آنها به دست قیام گران افتاد. زخمی شده بودند
ً نظامی، پرولتاریای کراکو . طبقۀ کارگر خودش را حاکم بر شهر یافت از نقطه نظر صرفا

ری شان را از دست داده بودند و فرماندهی مقامات سیاسی و اجرایی رهب. پیروز شده بود
 [1]«.فراری شده بود شهر( wojwoda)نظامی 

کارگران کراکو، که در آغاز نبرد کامالً غیرمسلح بودند، خودشان را در روند مبارزه مسلح 

ساختند و یک نیمه گردان پیاده نظام، یک هنگ سواره نظام که توسط ماشینهای زره پوش 
اگر قیام متعاقباً خرد شد، به دلیل . نیروی پلیس شهر را شکست دادند می شد، و کلحمایت 

و استفادۀ ضعیفی بود که حزب کمونیست در آن زمان از ( PPS)حزب سوسیالیست لهستان 

 .موقعیت انقالبی کرد
در تاریخ مبارزۀ مسلحانۀ  ای برای قدرت به عنوان نمونۀ مثال زدنی از مبارزۀ تودهقیام کراکو 

 .یای بین المللی برجسته استپرولتار

پیروزی تنها می تواند با اقدام . این حقیقتی مسلم است« .دفاع مرگ هر قیام مسلحانه است»
حتی تاکتیک تدافعی موقتی که . تهاجمی به دست آید، توسط عملیات فعاالنه از جانب قیام گران

اقدام تدافعی . اشته باشدممکن است در بخشی خاص به قیام گران تحمیل شود باید خصلتی فعال د

اتخاذ شده بخاطر خودش نیست، بلکه با هدف بازگشتن سریع به عملیات فعاالنه و از میدان 
 .شعار قیام گران باید چنین باشد: خارج ساختن دشمن است

اگر موازنۀ نامطلوب نیروها در جایی خاص قیام گران را مجبور به عقب نشینی موقت به 

باید بیشترین قاطعیت ممکن را نشان دهند، بیشترین تعداد ممکن از موضع دفاعی کند، آنها 
سربازان دشمن را زمین گیر سازند، و با استفادۀ درست از قدرت آتش شان سنگین ترین تلفات 

حداقل )آنها همزمان باید از کوچکترین امکانی برای ضد حمله  .ممکن را بر دشمن تحمیل کنند

با انجام یورشهای ناگهانی به جناحین یا عقب دشمن؛ با ، استفاده کنند( به صورت جزئی
سازماندهی شلیکهای ممتد غیرمنتظره؛ با آزار دادن نیروهای دشمن؛ و در نهایت، با بازگشتن 

 .به یک تهاجم عمومی برای نابود ساختن قطعی دشمن

دهند و استفادۀ اند، چنانچه قاطعیت کافی نشان  قیام گرانی که به زور به موضع تدافعی رانده شده
ها، پشت بامها و همۀ پوششها  ها، زیر شیروانی ها، پنجره خانه)صحیح از مزایای موقعیت شان 

بنمایند، می توانند صدمۀ جدی، هم از نظر مادی و هم از نظر ( از جمله باریکادها –بطور کلی 

 .روحیه، بر دشمن وارد آورند
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ن فرعی خصلت نما در طی اقدام تدافعی ، یک داستا«1113»تروتسکی، در کتابش با عنوان 

 :قیام گران مسکو در دسامبر را بازگو می کند

مدت چهار ساعت در مقابل یک گروه سی نفره، که در داخل یک ساختمان مستقر شده بود، به »
پس از استفاده کردن از . سه توپ و دو مسلسل مقاومت کرد مجهز بهسرباز  311-611آتش 

کردن تلفات سنگین به سربازان، اعضای جوخه بدون صدمه دیدن آنجا  همۀ مهماتشان و تحمیل

ها را با آتش توپ تخریب کردند، چند خانۀ چوبی را  سربازان چند بلوک از خانه. را ترک کردند
همۀ اینها برای اینکه  –سوزاندند و تعداد قابل توجهی از ساکنان وحشت زدۀ آنها را کشتند 

 «.ا مجبور به عقب نشینی کنندگروهی کوچک از انقالبیون ر

 .چنین حوادثی در قیام مسکو نیز مکرر اتفاق افتادند
آنطور که . ریوال یک نمونۀ منفی را در این رابطه ارائه می دهد 1114برخالف آن، قیام 

آنها، پس از اولین شکستها، فوراً بدون . دیدیم، قیام گران حداقل قاطعیت را نیز نشان ندادند

این مسلماً تا حدی به دلیل این حقیقت بود که آنها احساس . مقاومتی پراکنده شدند سازماندهی هر
قبل از قیام پیکارهای . از این رو روحیه شان را از دست دادند :ها را دارند نکردند حمایت توده

. طبقۀ کارگر در مقیاسی بزرگ، اعتصابات، گردهم آیی ها، تظاهراتها و غیره، انجام نشده بود
ها برای پیوستن به نبرد فرصت نداشتند، زیرا قیام در سه یا چهار ساعت  خود قیام، توده در طی

می دانستند که یک قیام برنامه ریزی شده با این حال، اگر کادرهای کلیدی طبقۀ کارگر . خرد شد

 .اما امور اینطور نبودند. بود و برای آن تدارک دیده بودند، کشاندن آنها به مبارزه ممکن بود
 .حتی پرولتاریای ریوال انتظار قیام را نداشت

 

 نقشۀ قیام مسلحانه

 

نقشه نکشیدن و فقط حساب کردن بر روی ابتکار به . احتیاج به داشتن یک نقشه واضح است

 .معنی رد کردن داوطلبانۀ هر امکانی برای اعمال یک نفوذ آگاهانه و منطقی بر روند قیام است
استراتژیک که سراسر کشور را پوشش می دهد فراگیر ک نقشۀ نقشه، در طرح کلی اش، باید ی

باید در تطابق با این نقشۀ فراگیر در هر ( های تاکتیکی یعنی نقشه)های مفصل دیگر  نقشه .باشد

 .شهر یا مرکزی طراحی شوند
پایتخت، شهرهای صنعتی )مراکز یا شهرها  کدامنقشۀ فراگیر استراتژیک باید مشخص کند که 

باید . در شرایط حاکم اهمیتی تعیین کننده برای اقدام برنامه ریزی شده دارند( ن استانبزرگ، فال

همۀ مناطق و مراکزی که می توانند محل قیامهای انقالبی باشند و انقالب می تواند از آنها به 
باید، حداقل در رئوس کلی اش، همکاری متقابل بین  .دیگر مناطق پرتو افکند را بررسی کند

انقالبی مختلف را، هم از نظر انطباق دادن زمانی که قیامها قرار است آغاز شوند، و مراکز 

ً در طول خود نبرد، هم از نظر کمک مادی و سیاسی که  ممکن است قادر باشند به متعاقبا
نقشۀ استراتژیک باید پاسخی به  .تدارک ببیند یکدیگر ارائه دهند و هماهنگ کردن عملیاتشان،

آیا قیام باید پس از یک اعتصاب عمومی اتفاق بیافتد، که از آن بمثابۀ نتیجه  :این سؤال بدهد

بدون یک اعتصاب عمومی می طبیعی بیرون می آید، یا شرایط حاکم اجازۀ آغاز کردن قیام را 
؟ رهبری قیام مسلحانه، در (اتفاق افتاد 1117آنطور که برای مثال، در روسیه در اکتبر )دهند 

بر روی نقشه، باید تصمیم بگیرد که آیا زمان قیام باید طوری تنظیم شود که با جریان کار کردن 

همزمان ( های صنفی، شوراها، شوراهای کارخانه اتحادیه)نوعی کنگرۀ سازمانهای پرولتاری 
کنگرۀ ) 1115و در آلمان در ( کنگرۀ دوم شوراها) 1117شود، آنطور که در پتروگراد در 
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که در نقشۀ کمیتۀ مرکزی، قرار بود یک اعتصاب عمومی را  –نیتز های کارخانه در شم کمیته

اینطور شد؛ به بیان دیگر، آیا باید با کنگرۀ ( اعالم نماید که وقوع آن عالمتی برای قیام بود

که اعالم خواهد کرد نظم قدیمی دیگر نمی تواند اجازۀ  همزمان شود نوعی ارگانیسم سیاسی
یا حزب به عنوان  .عالی رژیم انقالبی جدید اعالم خواهد کرد موجودیت یابد، و خودش را قدرت

سازماندهی تصرف قدرت و سرنگونی دولت قدیمی توسط یک  گزینۀ دیگر، در شرایط موجود

مسلحانه از جانب پرولتاریا را، حتی قبل از اینکه هر ارگانیسم معتبر پرولتاری در مراکز  پیکار
منطقی تر می  قدرت قانون گذار عالی برای انقالب باشد، تعیین کنندۀ کشور قادر به ایفای نقش

 ؟بیند

در پایان، نقشۀ استراتژیک باید طرح کلی تدابیری که از جانب حزب در صورت مداخلۀ 
را به محض  منظم معین کند، و باید تشکیل دادن یک ارتش سرخ خارجی باید اتخاذ شوند را

نیاز به گفتن نیست که  .بزرگ تدارک ببیندقدرت انقالبی در هر منطقه یا شهر  تحکیم شدن

ملی کردن زمین؛ صادرۀ صنایع بزرگ؛ )تدابیر سیاسی اساسی  برای رهبران باید همچنین
که رژیم جدید باید ( قانون گذاری دربارۀ ساعات کاری، دستمزدها، مسئلۀ مسکن، و غیره

 .باشند زی کردهبالفاصله برای تحکیم کردن قدرتش به اجرا گذارد برنامه ری
باید از مدتی طوالنی قبل از قیام، ( عناصر اساسی قیام برنامه ریزی شده)البته نقشۀ استراتژیک 

نقشه می تواند مشروح بعدها، اگر شرایط تغییر کنند، . حداقل در طرح کلی اش، معین شده باشد

یاسی و در تطابق با این نقشه، حزب باید در زمان مناسب تدابیر س. تر شود و بهبود یابد
در مناطق تعیین کننده  پیش از همهسازمانی را برای ایجاد کردن شرایط مطلوب برای انقالب، 

 .برای انقالب، اتخاذ کند

هنگام طراحی نقشۀ قیام در یک مرکز، شهر یا مکان مسکونی بطور کلی، باید تصدیق شود که 
، همۀ اقداماتی که باید توسط پیش بینی کردن همۀ شرایط بی ثبات مناقشۀ پیش رو، یا، از این رو

نقشۀ تاکتیکی برای قیام در یک شهر باید تا . قیام گران در طی کل قیام انجام شوند، ناممکن است

حد امکان مشروح باشد، و فقط به مرحلۀ اول قیام، اقدامات آغازین، نخستین مأموریتهایی که 
جایی که مراحل بعدی مورد  تا. باید به هر دستۀ اصلی گاردهای سرخ محول شوند، بپردازد

نظر هستند، رهبری قیام می تواند و باید رهنمودهایی از نوع عمومی را در زمان مناسب ارائه 

شرایطی که ممکن است هنگام مناقشه در خود شهر یا مناطق دهد؛ این رهنمودها بعداً در پرتوی 
 .حومه پدید آیند دقیق تر خواهند شد

یک ارزیابی از موقعیت و موازنۀ ( الف: مل این موارد باشدنقشۀ قیام در یک شهر باید شا

نشان دادن اهداف اصلی که ( تاریخی که قیام قرار است آغاز شود؛ ج( نیروها در خود شهر؛ ب
ً باید تصرف کنند، و تصرف آنها بیشترین تأثیر را بر روند عملیات خواهد  قیام گران حتما

چنانچه )یه که باید در مرحلۀ دوم عملیات اشغال شوند نشان دادن مناطق و اهداف ثانو( داشت؛ د

جزئیات اینکه نیروهای قیام ( ؛ ر(های کارگران غیرمسلح اشغال شوند ممکن نباشد توسط دسته
با حفظ کردن بیشترین نیروی انسانی برای  –گر چگونه باید علیه اهداف مختلف اعزام شوند 

انجام موفقیت های مختلف باید پس از  که دسته نشان دادن محتمل ترین وظایفی( اهدف اصلی؛ س

رهنمودهایی دربارۀ روندی که باید در صورت ( متقبل شوند؛ صنخستین مأموریتهایشان  آمیز
نشان دادن تدابیری که باید اتخاذ شوند تا از ( شکست خوردن هر واحد در پیش گرفته شود؛ ط

خراب کردن خطوط )ی کنند رسیدن سربازان دولتی از شهرها یا مناطق دیگر جلوگیر

نشان دادن تدابیری که باید برای تضمین کردن کشیده ( ع ؛(مخابراتی، عملیات چریکی، و غیره
( شدن تودۀ کارگران به مبارزۀ مسلحانه و توزیع شدن سالحها در بین شان اتخاذ شوند؛ ف
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دادن  تدارک دیدن برای تشکیل( تدارک دیدن برای نابود کردن رهبران ضدانقالبی؛ ک

برقراری ارتباط رهنمودهایی دربارۀ سازماندهی ( واحدهای ارتش سرخ منظم در طی نبرد؛ ل

دیگر رهبران نظامی و سیاسی، از جمله اعضای محل فرماندۀ نظامی کل و ( در طی قیام؛ م
هایی دربارۀ تدابیر سیاسی که باید توسط کمیتۀ  دستورالعمل( کمیتۀ انقالبی، در آغاز قیام؛ ن

 .بی، بمثابۀ نماینده و سازمان دهندۀ رژیم جدید، وضع شوندانقال

 :شود طراحینقشه باید برمبنای اطالعات زیر 
یک نقشۀ اجتماعی از شهر، که نشان می دهد کدام محالت بخاطر خصلت اجتماعی شان ( الف

اهند رفتار دوستانه دارند؛ درجۀ سازماندهی و روحیۀ مبارزاتی را در محالتی که مرکز قیام خو

بود، یعنی محالتی که ضربۀ اولیه را خواهند نواخت و بعداً قیام را با سرازیر ساختن جریان 
سربازان جدید تقویت می کنند، نشان می دهد؛ و نشان می دهد که کدام محالت از نظر اجتماعی 

جزئیات مربوط به آرایش قشون و ( رفتار خصمانه دارند و در طی قیام باید سرکوب شوند؛ ب

رجۀ نارضایتی واحدهای پلیس و انجمنهای نظامی ضدانقالبی، چنانچه این انجمنها آمادۀ جنگ د
آدرسهای همۀ مقامات رسمی عالی رتبه، همۀ رهبران احزاب و ( باشند؛ ج( بسیج شده)

محل انبارهای اسلحه و ( انجمنهای دشمن انقالب، و همۀ فرماندهان واحدهای ارتش و پلیس؛ د
که شهر، وضع یک ارزیابی تاکتیکی از ( ر ینکه چطور نگهبانی می شوند؛جرئیات دربارۀ ا

موقعیتها، ساختمانها، گروههایی از ساختمانها و غیره را که برای اقدام تهاجمی یا تدافعی مناسب 

چه متعلق )اطالعاتی دربارۀ محل ماشینها، کامیونها، موتورها و غیره ( ؛ سهستند نشان می دهد
اطالعات فنی الزم برای ( ، که قرار است برداشته شوند؛ ص(چه خصوصیبه دولت باشند و 

اطالعات ( فعال کردن سیستم حمل و نقل شهری، تلفن و غیره، جهت استفاده در طی قیام؛ ط

مفصل دربارۀ پرسنل و تسلیحات نیروهای انقالبی و نظرات تاکتیکی فرماندهان مختلف گارد 
 .سرخ

مجزای مختلف آن، بایستی به چنان شکلی طراحی شوند که هر نقشۀ قیام، یا حداقل قسمتهای 

های قیام گر و زیر واحدها و سلولهای فعال و قابل اعتماد حزب بتوانند  دوی فرماندهان دسته
؛ به چنان اهداف اولیه شان را با داشتن زمان کافی بررسی کنند تا تدارکات الزم را فراهم نمایند

بیر سیاسی و سازمانی مورد نیاز را با داشتن زمان کافی اتخاذ شکلی که خود رهبری بتواند تدا

 .تا حد امکان موفقیت آمیز خواهند بودهای رزمی  کند تا تضمین نماید که نخستین اقدامات جوخه
الزم به گفتن نیست که نقشۀ قیام و همۀ قسمتهای آن سری هستند و رهبران باید بیشترین احتیاط 

از طریق عوامل نفوذی، بی پروا سخن گفتن رفقا، )ا هیچ قسمتی از آن را داشته باشند تا نقشه ی

 .به دست دشمن نیافتد( و غیره

 
 :یادداشتها 

 

، «دربارۀ نبرد خیابانی»، در «یک بررسی مختصر تاکتیکهای نبرد خیابانی»:آنولوف. ف -1
 .تأکیدات از آنولوف است. 1114، مسکو 77ص 

 . 11، ص 11 ، بخش«قواعد میدانی ارتش سرخ» -1

 . 88آنولوف، همانجا، ص  -5
 . 381، ص 1، جلد «منتخب آثار»لنین،  -4

 . 85آنولوف، همانجا، ص  -3
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 .«درسهای قیام مسکو»، در 385، ص 1، جلد «منتخب آثار»لنین،  -6

 . 416-17، ص 1، جلد «منتخب آثار»لنین،  -7

در « مبارزات آلمانی»مقالۀ  این اطالعات از مقالۀ نوشته شده توسط فرد ناشناسی در -8
، 1115، 1، شمارۀ [جنگ داخلی] Der Bürgerkriegسیاسی کمونیستی / روزنامۀ نظامی 

 .گرفته شده است

 . 1114، 15، شمارۀ  Der Bürgerkriegدر « لودویگ»ای نوشته شده توسط  مقاله -1
 

 

 قیام ولخصلت عملیات قیام گران در ط

 
 مالحظات اولیه

 

ا فقط به کلی ترین شیوه به مشکالت نبرد خیابانی به معنای واقعی کلمه در فصل قبلی م
ای که باید بر  فصل به تالش برای مشخص کردن اصول تاکتیکی عمده آنکل وزن . پرداختیم

حاکم باشند اختصاص  اقدامات اولیه و غافلگیرکنندۀ پرولتاریا در آغاز قیامترسیم نقشه برای 
 .شتدا

تی که در آن پرولتاریا بتواند با یک ضربۀ سریع واحد، هر چقدر هم که ولی تصور کردن موقعی

ارتش منظم،  –قدرتمند باشد، ماشین دولتی طبقۀ حاکم رو به مرگ را خرد و قدرت نظامی آن 
. را نابود کند، دشوار است –ای که از آنها حمایت می کنند  پلیس، و انجمنهای نظامی داوطلبانه

حتی در یک  – یتی تنها می تواند به صورت استثنائی نادر پیش بیایددر هر صورت، چنین موقع

 .شهر منزوی واحد، چه رسد به کل یک کشور
اقدامات اولیۀ نیروهای مسلح پرولتاری، که با مقابلۀ دشمنی مواجه می شود که هنوز کامالً در 

دن از تضادهای درونی خودش زمین گیر نشده است و هنوز قدری توانایی برای دفاع کر

، می تواند و باید یک ضربۀ تا حد ممکن بزرگ مادی و روانی را بر موقعیت حاکمش دارد
و کالً عناصر )این به معنی گرفتن اسلحه برای تودۀ کارگرانی  .دشمن طبقاتی وارد سازد

که خواهان جنگیدن و جان فشاندن برای انقالب هستند، سازماندهی طغیانها در بین ( پرولتاری

و آوردن آنها به جانب انقالب، تصرف کردن اهداف کلیدی تاکتیکی، و نابود کردن سربازان 
هدف باید دست یافتن به مطلوب ترین موازنۀ ممکن . حداقل بخشی از رهبران ضدانقالبی است

ای پیروزمندانه جهت تحکیم کردن  نیروها برای پرولتاریا، و ایجاد کردن شرایط برای مبارزه

 .باشد قطعی قدرت پرولتاری
هر چقدر هم که . درستی این اصل را قاطعانه تأیید می کند تجربۀ قیامهای مسلحانۀ گذشته

وسوسۀ باور داشتن به اینکه می توان با یک ضربۀ رعدآسا دشمن را نابود کرد قوی باشد، این 

زیرا دشمن نیز برای یک مبارزۀ مرگ و زندگی آماده . امر در واقعیت بسیار دست نیافتنی است
پرولتاریا باید هنگام آماده شدن . می شود، و او هم تجربۀ درگیریهای گذشته را نادیده نمی گیرد

قبل از امیدوار بودن به شکستن کامل مقاومت طبقات حاکم برای قیام از این حقیقت آگاه باشد که 

 .باید متحمل یک مبارزۀ مسلحانۀ کمابیش طوالنی بشود
غافلگیرکنندۀ اولیه توسط سازمان رزمی پدیدار می شوند  حملۀ بعد ازای که  شرایط مبارزه

ً از شرایطی که قبل از حمله حاکم بودند متفاوت خواهند بود در صورت وجود داشتن . اساسا
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شروع عملیات خصمانه توسط نیروهای مسلح ) هنگامی که قیام آغاز می شودآمادگی خوب، 

طبقات حاکم طبیعتاً ظن این را دارند که . بود ابتکار عمل در دستان پرولتاریا خواهد( پرولتاریا

ولی حتی با وجود اینکه می دانند درگیریهای تعیین کننده . نوعی از اقدام برنامه ریزی می شود
قریب الوقوع هستند، چنانچه قیام بطور مناسبی با رعایت رازداری الزمه تدارک دیده شده و 

ضربۀ اول ی اتفاق می افتد، و همچنین نمی فهمند که سازمان یافته باشد، آنها نخواهند فهمید که ک

اما، پس از نواخته شدن ضربات اولیۀ سازمان رزمی بر اهداف . به کجا نواخته خواهد شد
دو طرف در یک ، از این به بعد. اش، این وضعیت به کلی عوض می شود برنامه ریزی شده

عد، تمام دسته بندیهای دیگر مبارزۀ از حاال به ب. وضعیت جنگ داخلی علنی و بی رحمانه هستند

ً معلق می . طبقاتی کامالً تابع مبارزۀ مسلحانه می شوند تمام زندگی عادی روزمرۀ شهر موقتا
 .شود، و توجه عمومی فقط و منحصراً بر عملیات نظامی دو طرف جنگ معطوف می گردد

مبارزۀ مسلحانه، در . بود بسته به شرایط ، روشهای تاکتیکی که باید اتخاذ شوند متفاوت خواهند

تاکتیکهای نبرد خیابانی تنها . یک قیام پرولتاری، به معنی جنگیدن در خیابانهای شهر خواهد بود
ً تابع همان اصولی هستند که : یک نوع از تاکتیکهای نظامی بطور عام هستند آنها اساسا

 .تاکتیکهای ارتشهای منظم تابع شان می باشند
ای که بر انواع مختلف عملیات در نبرد  ن اصول تاکتیکی عمدههدف فصل حاضر مشخص کرد

با در نظر داشتن خصایل ویژۀ چنین تاکتیکی که توسط قیام  –خیابانی حاکم است می باشد 

در فصل . گران، یعنی توسط نیروهای مسلح غیرمنظم در طی یک قیام، بکار گرفته می شود
نظیر اصل غافلگیر کردن؛ اصل  –یکی عام قبلی، ما بطور مفصل به تعدادی از عوامل تاکت

، یعنی متمرکز کردن نیروهای عمده علیه اهداف عمده؛ اصل داشتن انرژی، بخشیپیروزیهای 

از این رو، دیگر نیازی نداریم که در اینجا . پرداختیم –قاطعیت و استقامت در مبارزه، و غیره 
 .به اهمیت کلی این قواعد تاکتیکی بپردازیم

برد خیابانی در یک قیام پرولتاری بستگی به تعدادی از شرایط ، اما باالتر از همه طول دورۀ ن

تجربه . طول این دوره بسته به شرایط متفاوت خواهد بود. به موازنۀ نیروهای درگیر، دارد
در مسکو در . نشان می دهد که حساب کردن بر روی تمام شدن سریع نبرد خیابانی اشتباه است

ابانها تقریباً برای یک هفته به طول انجامید؛ در هامبورگ و کانتون بیش از نبرد در خی 1117

در ریوال فقط برای سه یا چهار ساعت . ساعت 18دو روز طول کشید، و در شانگهای به مدت 
طول کشید، ولی این اساساً بدین دلیل بود که موازنۀ نیروهای فعال درگیر برای قیام گران بسیار 

 .نامطلوب بود

ً بی نهایت بی رحمانه است؛ هدف آن در  شرایطی که ما بررسی می کنیم، نبرد خیابانی خصلتا
هر گونه بشردوستی نشان دادن پرولتاریا نسبت به دشمن . نابود کردن فیزیکی دشمن است

طبقاتی اش در مبارزۀ مسلحانه فقط دشواریهای بی موردی را ایجاد می کند، و ممکن است، در 

. بورژوازی این اصل را کامالً فهمیده است. نجر به شکست کل قیام شودشرایط نامطلوب، م
آن خشونت طبقات حاکم بدون استثنا، در همۀ قیامهایی که در آنها پرولتاریا شکست خورد، 

؛ و آنها همانقدر در طی ندعلیه دشمنان طبقاتی شان بکار می گیرند نشان داد کهغیرانسانی را 

 .هستند خود مبارزۀ مسلحانه بی رحم
بالک، تئوریسین نظامی بورژوازی آلمان، بر اساس تجربۀ انقالبهای پرولتاری در آلمان و . و

 :روسیه، در این مورد چنین می نویسد

بازداشت گستردۀ قیام گران ضررهای زیادی دارد، زیرا معموالً جایی برای نگهداری آنها »
چطور باید با قیام گرانی که اسلحه باید فرمانهای مقتضی، که مشخص می کنند . وجود ندارد
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در هر صورت، شورشیان نمی توانند انتظار مهربانی بیش . حمل می کنند رفتار کرد، داده شوند

را ( بخصوص با نبرد خانه به خانه)از حد از افسران و سربازان خشمگین شده با نبرد خیابانی 

 [1]«.داشته باشند
. دربارۀ چگونگی رفتار کردن با قیام گران چه هستند« فرمانهای مقتضی»همه می دانند که این 

و البته هر کس دیگری که حتی )اند  اتفاقی که می افتد این است که همۀ رزمندگانی که اسیر شده

 .به سادگی تیرباران می شوند( کمترین ارتباطی با شورش داشته باشد
ط پرولتاریا نیز فرا گرفته درسی که بورژوازی از تجربۀ جنگهای داخلی گذشته گرفته باید توس

 .شود

 :نبرد خیابانی شکل به ویژه مهیبی از مناقشه است
هیچ نوع دیگری از جنگ وجود ندارد که به اندازۀ عملیاتی که در فضای محدود یا نبرد تن به »

تن در نبرد خیابانی انجام می شود محتاج مهارت فردی و شجاعت بیشتر افسران فرماندۀ رده 

نبرد خیابانی سرشار از مشکالتی است که در انواع عادی نبرد پیدا نمی شوند؛ هر . پایین باشد
فرماندهی که بدون داشتن تعلیمات قبلی در آن شرکت کند ممکن است به سادگی متحمل شکست 

 [1]«.شود
تعلیمی برای افسران ارتش انگلیس می تواند و  کتابچۀ راهنمایاین قاعدۀ مطرح شده توسط یک 

 .های قیام گر جداً در نظر گرفته شود رف فرماندهان دستهباید از ط

 

 ویژگیهای شهر

 

دشواری نبرد خیابانی مشروط به ویژگی خاص شهر، نقشۀ شهر و خصوصیات معماری آن 
برای کسی که از آن اطالع ندارد، شهر مثل یک تودۀ انبوه از ساختمانهایی است که بطور . است

ها و میدانها که انجام عملیات  هزارتویی از خیابانها، کوچه –اند  درهم و برهم روی هم تلنبار شده

 .برنامه ریزی شده در آنها غیرقابل تصور است و همه چیز باید به ابتکار و شانس واگذار شود
از این رو، چنین شخصی برای هدایت کردن عملیات در خیابانهای یک شهر بزرگ مدرن 

ً نامناسب خواهد بود آگاهی کامل از شهر بمثابۀ یک : این موارد احتیاج دارد عملیات به. مطلقا

کل و یک درک تاکتیکی خوب از محالت، خیابانها، میدانها، ساختمانها یا بلوکهایی از 
های دفاعی مصنوعی،  ساختمانهای مختلف، از نقطه نظر اقدام تهاجمی یا دفاعی یا ساختن سازه

زمینی، زیرزمینی یا خطوط راه آهن )ری و غیره؛ آگاهی از هر دوی سیستم حمل و نقل شه

و ارتباطات با دیگر بخشهای کشور؛ آگاهی از ارتباطات ( مرتفع، مسیرهای تراموا، و غیره
تلگرافی و تلفنی، هم در داخل شهر و هم با جهان خارج؛ توانایی برای قضاوت کردن در مورد 

 .ترکیب طبقاتی جمعیت شهر، و غیره

عینی موازنۀ نیروها بین انقالب و ضدانقالب و چیدمان ارضی  تاریخچۀ اقتصادی شهر بطور
در شهرهای صنعتی، جمعیت پرولتاری بر دیگر قشرهای . شان را از ابتدا معین می کند

ً در حومه. اجتماعی می چربد سربازان پادگان نیز معموالً . ها سکونت دارد این جمعیت عمدتا

 (.های نظامی هر، در لشکرگاهیا بالفاصله خارج از ش)اینجا مستقر هستند 
بانکها، اتاقهای )مؤسسات دولتی، ادارات حمل و نقل و پست و تلگراف، و سازمانهای اقتصادی 

 .عمدتاً در مرکز شهر واقع هستند( تجاری، فدراسیونهای کارفرمایان

این ساختار حیات اجتماعی در شهر و این توزیع طبقاتی جمعیت آن تا حدی از لحاظ تاریخی 
ها آغاز خواهد  قیام از حومه: پرولتاری در طی یک قیام را از آغاز معین می کند اقدامهیت ما
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شد، با اقدامات انحرافی هم زمان در دیگر محالت، و با یک حملۀ عمومی متمرکز به مرکز 

 .شهر به اوج می رسد

داخل آن می  قدمت، موقعیت جغرافیایی و اندازۀ شهر تأثیر قابل توجهی بر تاکتیکهای نبرد در
اند غیرمتمرکزتر هستند، و آنجا چیدمان  شهرهایی که در مناطق پر از تپه واقع شده. گذارند

ساختمانها و خیابانها نامنظم تر، ناپیوسته تر و بی قاعده تر از شهرهایی است که در دشتها واقع 

دشان را دارند که اند نیز ویژگیهای تاکتیکی خاص خو شهرهایی که توسط رود تقسیم شده. اند شده
درگیری در شهرهای بزرگ بی نهایت . فرماندهان باید در طی نبرد خیابانی در نظر بگیرند

 .پیچیده تر از شهرهای کوچک خواهد بود

های وسیع مرکزی یک شهر بزرگ مدرن برای انجام عملیات تهاجمی توسط واحدهای  شاهراه
یا محالت )های شهرهای قدیمی  ریک و کوچهاز طرف دیگر، خیابانهای با. نسبتاً بزرگ مناسبند

 .برای اقدام دفاعی و واحدهای کوچک مطلوب تر هستند( قدیمی شهرهای مدرن

ساختمانهای موجود در شهر یک سری کامل از مشکالت سخت را از دیدگاه نظامی ارائه می »
 در شهرهای بزرگ بررسی نواحی، زیر نظر گرفتن دشمن، هدایت کردن سربازان. دهند

خودی، سازماندهی ارتباطات، اعزام کردن نیروها برای نبرد، تضمین کردن اینکه واحدهای 
 .مختلف متقابالً از یکدیگر حمایت می کنند، و غیره، مشکل تر است

از طرف دیگر، ساختمانهای سنگی یک شهر حفاظی عالی در برابر آتش پیاده نظام ارائه می 

در مقابل ( تا زمانی که اقدامات احتیاطی معینی انجام شوند)دهند؛ تا حدودی در مقابل توپخانه و 
گاز پدافند ایجاد می کنند؛ از نیروهای مستقر در مقابل شرایط آب و هوایی سخت محافظت می 

کنند؛ آنها را از شناسایی هوایی پنهان می کنند، و بدین سان اجازه می دهند که از عامل غافلگیر 

 .کردن بهره گیری کامل بشود
فیزیکی مکان آن، همگی بر ویژگی نبرد  کمکیدمان، معماری و سطح فرهنگی یک شهر و چ

. در هر شهر درگیری شکل مجزای خودش را خواهد داشت. خیابانی تأثیر خواهند گذاشت

 .پیچیدگی عملیات به تابعیت از ابعاد شهر افزایش می یابد
مداخلۀ . کلی عملیات نظامی استبر ماهیت  مردمیک ویژگی بسیار خاص نبرد خیابانی تأثیر 

بسته به اینکه فعال ترین عناصر به کدام  –در مبارزه می تواند یک عامل تعیین کننده باشد  مردم

 [5]«.طرف می پیوندند
های حمل و نقل و ارتباطی یک شهر بزرگ می توانند، اگر موقعیت آن پیش بیاید، توسط  سیستم

برای مثال، خطوط راه آهن برقی زیرزمینی . ه شوندقیام گران با مزایای زیادی بکار گرفت

وسیلۀ مناسبی برای قیام گران جهت اعزام و متمرکز ساختن نیروهایشان هستند؛ خطوط تراموا، 
های مرتفع و خودروهای سواری می توانند به همین شکل به انتقال نیروها از یک بخش  راه آهن

با )رعت تبدیل به ماشینهای زره پوش شوند کامیونها می توانند به س. به دیگری کمک کنند

های  ، و واگن(های به حد کافی ضخیم آهنی و مجهز کردن شان به مسلسل پوشاندن آنها با ورقه
 .ریلی نیز می توانند به همین نحو تبدیل به قطارهای زره پوش شوند

ام گران می توان و باید از سیستم مخابراتی شهر، بخصوص تلفن، برای نیازهای نظامی قی

 .استفادۀ کامل کرد
و تنوع  مردمهای دفاعی مصنوعی می توانند به دلیل مشارکت  در شرایط نبرد خیابانی، سازه

 .مصالح موجود برای ساختن باریکادها و غیره، بسیار سریع و ساده برپا شوند
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آنها . می دهدشرایط نبرد خیابانی به هر واحد قیام گر درجۀ باالیی از توانایی مانور دادن ارائه 

تغییر  برعکسمی توانند به نحوی سریع و غیرمنتظره از حالت دفاعی به حالت تهاجمی یا 

 .موقعیت دهند، و می توانند استفادۀ وسیعی از پوشش، اقدامات انحرافی و غیره بنمایند
 .و. عملیات شبانه علیه قیام گران برای واحدهای ارتش منظم دشواریهای بزرگی به همراه دارد

معموالً نبرد در آستانۀ تاریکی »ای که پیش تر از آن نقل کردیم می نویسد که  بالک، در مقاله

این دیدگاه در یادداشتی دربارۀ مقالۀ بالک مورد حمایت نویسندۀ نظامی [ 4]«متوقف می گردد
 .، قرار گرفت(یک متخصص نبرد در مناطق مسکونی)موراتف . مشهور روس، و

تا جایی که ارتش منظم مد نظر است نسبتاً صحیح می باشد، به هیچ وجه  اگر چه این نظر بالک

عملیات . تجربۀ قیامهای گذشته دقیقاً عکس آن را نشان می دهد. در مورد قیام گران صحت ندارد
ریوال، کانتون، )اولیۀ سازمان رزمی معموالً در شب یا ساعات اولیۀ صبح آغاز می گردند 

می  پستواند به نحوی مؤثر در آغاز قیام انجام شود، می یات شبانه اگر عمل(. هامبورگ و غیره

از تاریکی، قیام گران باید حتماً . تواند به همان خوبی در هر مرحلۀ دیگر جنگ نیز انجام شود

آنها ، در جریان آن. جهت انجام عملیات شبانه استفاده کنند مردمآگاهی شان از شهر و حمایت 

سیستم ، سربازان را آزار دهند، ای با نهایت جسارت انجام دهند هباید حمالت غافلگیرکنند

قیام گران باید . ، و غیرهافسران فرمانده شان را بکشند، برقراری ارتباط شان را نابود سازند

. عملیات شبانه را بمثابۀ نوع عادی و روزمرۀ عمل در نظر بگیرند که مزایای ویژۀ معینی دارد

 .شبانۀ قیام گران مناسب است پیکارت، بنا بر ماهیتش برای شهر، بمثابۀ میدان عملیا
شرایط نبرد در داخل شهر از هر فرماندۀ واحد، و البته هر عضو جوخۀ رزمی می طلبد که 

دشواری حفظ کردن ارتباط . گذاردبباالترین درجه از ابتکار و اعتماد به نفس را به نمایش 

ن در نبرد خیابانی اغلب دومی ها را مجبور می کند نزدیک بین فرماندهان و افراد تحت فرمانشا
در نتیجه، باید جدی ترین . در چارچوب نقشۀ کلی –که بر اساس ابتکار خودشان عمل کنند 

 .ها بشود توجه هم به انتخاب فرماندهان و هم به ترکیب جوخه

 

 شناسایی در نبرد خیابانی

 

اهدافی که باید شناسایی شوند . ی ادامه دهدحزب انقالبی باید همیشه به کار اطالعاتی و شناسای
بدون اطالعات خوب، حزب نه تنها نمی تواند قیام پرولتاری را  .بر طبق شرایط تغییر می یابند

. رهبری نماید، بلکه حتی در زمان صلح هم نمی تواند فعالیتش را بطور مناسب تنظیم کند

ران طبقۀ کارگر یا گروههای پایۀ اطالعاتی که از مطبوعات سراسری، گروه پارلمانی، مخب
حزب به دست می آید، و سپس توسط بخشهای اطالعاتی وابسته به هر کمیتۀ حزبی تحلیل می 

، حزب همیشه نفع زیادی در به دست «صلح آمیز»های  حتی در دوره .گردد، همیشه کافی نیست

انهای رهبری کنندۀ آوردن اطالعات سری یا نیمه محرمانه دربارۀ همۀ تصمیماتی که توسط ارگ
دربارۀ اقداماتی که دولت گرفته می شوند دارد؛ ( بخصوص سوسیال دمکراتها)احزاب دشمن 

ممکن است در حال برنامه ریزی برایشان باشد، بخصوص آنهایی که به حزب یا اعضای آن 

برای مثال، . های کارفرمایی، و غیره مربوط می شوند؛ دربارۀ تصمیمات و مقاصد فدراسیون
های نظامی داوطلبانه بدون  نجام دادن کار تبلیغاتی در ارتش، نیروی دریایی، پلیس یا انجمنا

 .چنین شناسایی غیرممکن است

اگر قرار است که این خدمات اطالعاتی به نحو مناسبی سازمان داده شود، حزب باید یک سری 
هنگامی که . داشته باشدکامل از گروههای مأمورینی که بطور منظم فعالیت می کنند در اختیار 
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 .از قبل شودد، این دستگاه موجود باید بزرگ تر گردموقعیت بطور بالواسطه انقالبی می 

کارکنان جدیدی که تصویر واضحی از مأموریت شان دارند باید به خدمت گرفته شوند؛ تعداد 

 .ها باید افزایش یابند و غیره گروههای مأمورین باید افزایش یابد؛ کمک هزینه
بدون شناسایی کردن دقیق اهداف برنامه ریزی . نقش شناسایی در زمان قیام بی اندازه مهم است

موفقیت در هیچ نبرد خیابانی . های رزمی امکان پذیر نیست شده، موفقیت حمالت اولیۀ دسته

 .شناسایی در حکم چشم قیام گران است. متعاقبی هم قابل تصور نمی باشد
اگر، در طی قیام . هایی که نقل کردیم بدیهی است قیام در مثال اهمیت عظیم شناسایی در طی

متری سرفرماندهی کمیتۀ انقالبی بیاید،  131لین توانست تا  -های لی فو  کانتون، یکی از دسته

از طرف دیگر، موفقیت به دست آمده . این به دلیل غفلت کامل قیام گران از انجام شناسایی بود
پلیس در هامبورگ عمدتاً به دلیل شناسایی دقیقی که قبالً انجام شده در خلع سالح کردن مقرهای 

 .دیگر قیامها نیز دقیقاً همین امر را نشان می دهند. بود اتفاق افتاد

های  جوخه)های گارد سرخ  های نظامی آن تشکیل دادن دسته به محض اینکه حزب و کمیسیون
کار می گذارند، باید همزمان را دستور ( های صدها پرولتاری، و غیره رزمی، دسته

این  .های اطالعاتی بطور مناسب تعلیم یافتۀ ویژه را برای هر واحد ایجاد نمایند زیربخش
های نظامی باید  به عالوه، کمیسیون. بخشهای اطالعاتی باید وابسته به هر واحد گارد سرخ باشند

 در جای یک ادارۀ موجود می آنها معموالً )یک ادارۀ اطالعاتی ویژه را در اختیار داشته باشند 

 (.نشینند که سپس با فرا رسیدن موقعیت انقالبی مستقیم تقویت می شود
. آن است نان و ناظرامأمورتکنیک عمدۀ اطالعاتی سازمان رزمی پرولتاریا قبل از قیام شبکۀ 

جمع آوری ( الف: ها تقسیم گردد شناسایی توسط سازمان رزمی می تواند به این زیربخش

ارتش، پلیس، ژاندارمری، نیروی دریایی، سازمانهای )عات دربارۀ نیروهای مسلح دشمن اطال
، (شهر)شناسایی کردن محل ( ؛ ب(فاشیستی و دیگر سازمانهای نظامی داوطلبانۀ طبقات حاکم

 .اطالعات سیاسی( شامل انجام شناسایی خاص برای مهندسان، توپخانه و غیره؛ ج

 .از ضد جاسوسی تشکیل شدهیک حوزۀ ویژۀ کار اطالعاتی 
تا جایی که به جمع آوری اطالعات دربارۀ نیروهای نظامی دشمن مربوط می شود، اهداف کار 

 :اطالعاتی که توسط پرولتاریا انجام می شوند عبارتند از

معین کردن اینکه سربازان چگونه در شهر و حومۀ آن مستقر می شوند بطور مفصل؛ پیدا ( الف
های نگهبانی، و دریافتن اینکه  ها و پست ی اسلحه و مهمات، سرفرماندهیردن محل انبارهاک

چطور می توان به آنها رسید و نابودشان ساخت؛ مشخص کردن اینکه فرماندهان دشمن کجا 

هایشان منزوی ساخت  زندگی می کنند و شانس اینکه هنگام آغاز شدن قیام بتوان آنها را در خانه
های مختلف را با سربازانشان و  تلفنی و تلگرافی که سرفرماندهیچقدر است؛ بررسی ارتباطات 

باید توجه خاصی به شرایط زندگی در پادگانها، به ارتباطات بین . جهان خارج مرتبط می سازند

 .سربازان و افسران شان، و به روحیۀ سیاسی حاکم بر واحدهای مختلف دشمن بشود
 .ق ترین نحو ممکن شناسایی شوندهمۀ اهداف باید با بیشترین جزئیات، به دقی

اصول تاکتیکهای نظامی و ویژگیهای جنگی و با های گارد سرخ همچنین باید  فرماندهان دسته

 .آشنا باشند های مختلف ارتش منظم تاکتیکی شاخه
سربازانی که عضو حزب یا اتحادیۀ : وسایل زیر برای انجام شناسایی ارتش منظم موجود هستند

؛ شناسایی شخصی توسط فرماندهان (و سربازان انقالبی بطور کلی)ستند جوانان کمونیست ه

ن بطور ویژه تعلیم دیده برای این مقصود به دست اهای گارد سرخ؛ اطالعاتی که از مأمور دسته
 .می آیند
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؛ قدرت مکان هر مقر پلیس: شناسایی باید این موارد را مشخص کنددر رابطه با پلیس، ( ب

های زره پوش؛ محل  محل انبارهای اسلحه؛ محل نگهداری ماشین؛ پلیسنیروهای مختلف عددی 

تا جایی که به هر مقر جداگانۀ پلیس . سکونت افسران رده باال؛ روحیۀ پلیس بمثابۀ یک کل
چیدمان دقیق اتاقها؛ چگونگی ورود؛ محل : مربوط می شود، دانستن این موارد مهم است

حهایشان را نگه می دارند؛ و اینکه سالحهای ذخیره قرارگیری نگهبانان؛ جایی که پلیسها سال

 .کجا نگهداری می شوند
افراد پلیسی که طرفدار حزب کمونیست هستند، شناسایی شخصی توسط : وسایل موجود

 .های گارد سرخ، مأموران بطور خاص تعلیم یافته فرماندهان دسته

طبقات حاکم مربوط می داوطلبانه تا جایی که به انجمنهای فاشیستی و دیگر انجمنهای نظامی ( ج
مکان انبارهای اسلحۀ آنها؛ هویت رهبرانشان و : شود، شناسایی باید این موارد را مشخص کند

 .اینکه کجا زندگی می کنند؛ برآورد روحیۀ اعضایشان، و غیره

ز فرستادن کمونیستها بمثابۀ مأموران مخفی به داخل این انجمنها؛ استفاده کردن ا: وسایل موجود
 .چنان عناصر پرولتاری که ممکن است درونشان وجود داشته باشند، و غیره

تا جایی که مربوط به شناسایی محل می شود، خدمات اطالعاتی سازمان رزمی باید دربارۀ این 
: سیستم مخابراتی در شهر، و بین شهر و جهان خارج( الف: موارد اطالعات به دست آورند

های زیر زمینی و  لفن و تلگراف و ادارات رادیو؛ مکان کابلمراکز تبادل مرکزی و محلی ت

های مقامات باالی دولتی، و مقامات عالی رتبۀ ارتش  خطوط تلفن؛ مراکز تبادل تلفنی که به خانه
و پلیس می رسند؛ اگر قرار باشد که سیستم مخابراتی تصرف شود یا از کار بیافتد، این 

ایستگاهها : نقل شهری، و ارتباطات با دیگر مناطق سیستم حمل و( اطالعات الزم هستند؛ ب

کجا هستند؛ نقشۀ شبکۀ راه آهن؛ سیستم خدمات ریلی الکتریکی زیرزمینی یا مرتفع درون شهر؛ 
چگونگی بکار گرفتن یا از کار انداختن آنها؛ محل نگهداری یا پارک کردن وسایل حمل و نقل 

نقشۀ خطوط تراموای شهر و محل نگهداری  ، و اینکه چطور می توانند گرفته شوند؛موتوری

ها  پل( های گاز و غیره؛ د لوله کشی آب، خطوط انتقال برق، نیروگاهها، کارخانه( ترامواها؛ ج
ها کجا لنگر می اندازند؛  اینکه کشتی ها، چنانچه شهر توسط یک رود تقسیم شده باشد؛ و کشتی

ها محافظت می شود؛  که چگونه از پلهای پیاده شدن برای عبور و مرور روی رود؛ این محل

های  ها و میدان نقشۀ شاهراه( ؛ رها در دست دشمن باشند راههای عبور از رود، چنانچه پل
اصلی، ساختمانها و گروههای ساختمان کلیدی که باید از نقطه نظر اقدام دفاعی یا تهاجمی 

محل ( غذ، و غیره؛ صها، انبارهای کا آدرس ادارات روزنامه، چاپخانه( بررسی شوند؛ س

محل زندانها، و امکان آزاد ( های کارفرمایی، بانکها، و غیره؛ ط مؤسسات دولتی، فدراسیون
محل انبارهای مهمات، کارخانجات و کارگاههای اسلحه سازی، و ( ها؛ ع ساختن زندانی

 .چگونگی تصرف کردن آنها

مأموران شناسایی بطور : دوسایل موجود برای شناسایی کردن این اهداف به شرح زیر هستن
و مأموران اطالعاتی؛ کارکنان طرفدار حزب کمونیست؛ شناسایی شخصی  ویژه تعلیم یافته

استفاده از کتابهای راهنما، توصیفات و همه نوع . های رزمی، و غیره توسط فرماندهان جوخه

 .ها می تواند این وظیفه را بسیار تسهیل کند نقشه
ورۀ بالفاصله قبل از قیام جمع آوری و طبقه بندی اطالعات در د سیاسیشناسایی اهداف 

ها،  های صنفی، تعاونی اتحادیه) مردموضعیت سیاسی اقشار مختلف : دربارۀ این موارد هستند

ها، بین کارکنان راه  ؛ روحیۀ موجود در کارخانه(انجمنهای ورزشی، انواع انجمنها، و غیره
یک هدف دیگر شناسایی سیاسی پیدا کردن . غیرهآهن، سربازان، پلیس، نیروی دریایی، و 
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برای  –آدرس رهبران عمدۀ ضدانقالبی، اعضای کلیدی دولت و رهبران احزاب مختلف است 

 .اینکه بتوان به محض آغاز قیام آنها را منزوی ساخت

همۀ این اطالعات باید در بخشهای مناسب حزبی متمرکز گردند، و به دقت مطالعه و طبقه بندی 
که می تواند در پرتوی شرایط )بر این اساس، طراحی کردن پیشاپیش یک نقشۀ کلی . شوند

برای عملیات در سراسر شهر و در هر ( تغییر یابد، چیزی به آن افزوده شود یا تصحیح گردد

 .یک از محالتش میسر می شود
 ضد جاسوسی وظیفۀ پرده برداشتن از مأموران نفوذی و جاسوسان پلیس در صفوف حزب و

حزب توسط دشمنان محاصره شده است؛ جاسوسان پلیس، مأموران . سازمان رزمی آن را دارد

از این رو ضد جاسوسی . و عناصر متخاصم بطور کلی ممکن است به درون صفوفش بلغزند
با این حال، از نظر . بخشی از وظیفۀ هر عضو حزب است، و تعهدی اساسی را تشکیل می دهد

آن را به دستگاهی خاص ای بزرگ  قتضی است که در احزاب تودهخصلت ویژۀ چنین کاری، م

محول کرد، یا حداقل به گروهی از قابل اتکاترین و با تجربه ترین رفقا در بخش اطالعات 
 .بمثابۀ یک کل

. متفاوت است در طی نبرد خیابانی، خصلت کار اطالعاتی از آنچه که قبل از قیام مسلحانه بود
سازمان رزمی می تواند اهداف مورد نیاز . ن نقش نسبتاً محدودی داردقبل از قیام، عنصر زما

برعکس، زمان در طی نبرد خیابانی نقش به . زمان شناسایی کند خاص را بدون در نظر گرفتن

حتی بهترین اطالعات نیز هیچ ارزش عملی نخواهند داشت چنانچه . ویژه مهمی را ایفا می کند
هنگام سازماندهی کار اطالعاتی در نبرد . رد نظر نرسندبه موقع به فرماندۀ نیروهای مو

 .خیابانی، این واقعیت باید همیشه در نظر داشته شود

های مختلف  حوزه. شامل کار اطالعاتی می شود –مثل قبل  –بیشتر شناسایی در نبرد خیابانی 
ی نیروهای شناسایی سیاسی؛ شناسای: کار اطالعاتی به همان شکل قبل از قیام باقی می مانند

با این حال، در . دشمن؛ شناسایی که از طرف مهندسان یا افراد توپخانه انجام می شود، و غیره

 .اطالعات نظامی سر راست نیز می تواند نقشی اساسی ایفا نمایدطی نبرد خیابانی 
 :قواعد میدانی موقت ارتش سرخ در این باره چنین می گوید

 .ر اصلی باید بر دوش شبکۀ اطالعاتی بیافتدبا. شناسایی نظامی بسیار مشکل است»

، دوچرخه سواران، موتور سواران و های زره پوش در داخل شهر، کار شناسایی توسط ماشین
باریکادها، )کامیونهای مسلح شده با مسلسل مواضع دشمن . مأموران اکتشاف پیاده انجام می شود

ای تهاجمی که به دنبالشان می آیند هشدار را شناسایی می کنند و سریع به ستونه( ها و غیره خانه

گاهی . درونی نیز با همین شیوه شناسایی می شوند حیاط هایدر بخشهای کلیدی، . می دهند
اوقات گروههای شناسایی حتی قادر خواهند بود برخی نقاط مهم را قبل از رسیدن نیروهای 

ی تواند مزایای زیادی داشته باشد، انجام دیدبانی از باالی ساختمانهای بلند م .اصلی اشغال کنند

 [3]«.چنانچه موقعیت خیابانهای اطراف اجازۀ آن را بدهد
چیزی که اینجا دربارۀ شناسایی در نبرد خیابانی گفته شد به شناسایی توسط واحدهای منظم 

 .های قیام گر نیز به همان خوبی قابل اجراست با این حال، در مورد دسته. اشاره دارد

از ( الف: اهداف آن عبارتند از. در نبرد اهمیت عظیمی دارد( فعالیت انحرافی)االنه شناسایی فع
ها، خاکریزهایی که خطوط راه آهن روی آن قرار  ها و کشتی بین بردن ذخایر انبار شده، پل

از بین بردن سیستم مخابراتی در ( اند، قطارهای نظامی، و غیره، در پشت جبهۀ دشمن؛ ب گرفته

سازماندهی حمالت به گروههای کوچک از سربازان به منظور خلع ( من؛ جپشت جبهۀ دش
سالح ساختن شان؛ به منظور سازماندهی اقدامات تروریستی علیه رهبران نیروهایی که علیه 
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منحرف ساختن دشمن با ( سازماندهی طغیانها در بین سربازان دشمن؛ ر( قیام می جنگند؛ د

شنود کردن ( ؛ س(لوب برای قیام گران، و غیرهشایعات مط)پخش کردن اطالعات جعلی 

 .تماسهای تلفنی دشمن از طریق متصل کردن یک دریافت کنندۀ تلفنی به سیستم مخابراتی او
با عمل  –از سه تا پنج نفر با تعلیمات خوب عمومی و فنی  –گروههای منحرف کنندۀ کوچک 

ابانی علیه سربازان و پلیس کردن در پشت خطوط دشمن، می توانند کمک بزرگی در نبرد خی

 .بنمایند
شناسایی فعاالنه تا حدودی همچنین شامل سازماندهی شورشها در بین عناصر پرولتاری در 

بخصوص در  –می باشد ( و بطور کلی کشاندن آنها به نبرد)محالت در دست سربازان منظم 

 .مناطقی که سازمان کمونیست محلی به اندازۀ کافی قوی نیست
، که قبالً (شناسایی سیاسی، شناسایی نیروهای مسلح دشمن، شناسایی محل)ع شناسایی سایر انوا

هنگام بررسی دورۀ قبل از قیام مورد بحث قرار گرفتند، همچنین در نبرد خیابانی وظیفۀ ارائه 

قدرت : دادن همۀ اطالعات الزم دربارۀ دشمن به فرماندهان واحدهای رزمی را برعهده دارند
یت سیاسی هر واحد جداگانه یا زیربخش آن؛ مقاصد فرماندهی دشمن؛ روحیۀ عددی او؛ وضع

 .پشت خطوط دشمن؛ ویژگیهای خاص محل، و غیره مردم
به قادر خواهد بود اطالعات مورد نیاز را  در صورتیبا این حال، در نبرد خیابانی شناسایی تنها 

فرماندۀ دستۀ گارد سرخ افراد  اگرسازماندهی آن بدون عیب و نقص باشد؛ ارائه دهد که موقع 

او خودش به خوبی بداند که چه چیزی از  اگرتحت اختیارش را بطور مناسب تعلیم داده باشد؛ 
هنگامی که . شناسایی می خواهد، و بر آن اساس به بخشهای اطالعاتی و مأمورانش رهنمود دهد

باید در نظر گرفته  یک مأموریت اطالعاتی محول می شود، زمان مورد نیاز برای اجرای آن

. بدین ترتیب هر فرمانده باید توجهی جدی به سازماندهی شناسایی بدون عیب و نقص بکند. شود
 .هیچ فرماندۀ گارد سرخ یا رهبر قیام از این وظیفه معاف نیست

تنها آنگاه است که امکان غافلگیر شدن به . شناسایی تحت هر شرایطی و همیشه الزامی است

بدین ترتیب فرماندهی قیام می تواند عملیاتش را به نحوی خوب برنامه ریزی  –حداقل می رسد 
 .بیند و انجام دهدبشده و مؤثر تدارک 

این امر کار بخش اطالعاتی . دندر شناسایی شرکت می کن مردمدر یک قیام پرولتاری، کل 

قیام بطور  این وظیفۀ فرماندهان گارد سرخ و رهبری. سازمان رزمی را بسیار تسهیل می کند
هر جایی که )بمثابۀ یک کل را  مردمکلی است که کار شناسایی هر دوی بخشهای اطالعاتی و 

 .دنبه نحوی مؤثر هدایت و تالشهایشان را هماهنگ کن( دومی در نبرد شرکت کند

تجربه نشان می دهد که مزایای زیادی در استفاده از زنان و کودکان برای کار شناسایی وجود 
در اینجا تعدادی مثال از . مۀ مأموریتهای کمتر پیچیده باید به آنها محول شونددارد، و ه

کشف اینکه آیا فالن خیابان، میدان یا : مأموریتهایی که می توانند به آنها محول شوند می آوریم

ساختمان توسط سربازان اشغال شده است؛ کشف اینکه توپخانه در کجا مستقر شده است؛ پی 
 .آیا فالن واحد از فالن خیابان عبور کرده است، و اگر کرده کی بوده، و غیرهبردن به اینکه 

 

 برقراری ارتباط در نبرد خیابانی

 

در نبرد خیابانی  بخصوص برقراری ارتباط در هر نوع از عملیات جنگی بسیار مهم است، ولی

ای رزمی بدون برقراری ارتباط خوب، رهبری واحده. حیاتی استدر طی یک قیام پرولتاری 
. هیچ راهی برای هدایت کردن تالشهای قیام گران یا هماهنگ کردن مناسب عملیاتشان ندارد
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بدون برقراری ارتباط ، یا با برقراری ارتباط معیوب، حوادث بطور خودبخودی، به نحوی 

، و رهبری قادر نخواهد بود کنترل مؤثری سازمان نیافته و  برنامه ریزی نشده به پیش می روند

 .آنها اعمال نماید بر
ارتباط نامی جمعی است که به همۀ وسایل مختلفی که رهبری سربازان را میسر می کنند داده »

 .رهبری خوب ناممکن است اگر ارتباط موجود نباشد، یا بد عمل کند .می شود

 عمل کند؛ باید دستورها،( بدون مسدود شدن یا از کار افتادن)ارتباط باید به نحوی قابل اتکا 
ای سازمان داده  به نحوی دقیق و سریع منتقل کند، و باید به چنان شیوهگزارشها و غیره الزم را 

 [6]«.شود که بازرسی چگونگی عملکرد آن ممکن باشد

نقشه و پیکربندی فیزیکی شهر، و نیاز به جنگیدن در واحدهای کوچک نامتمرکز، سازماندهی 
های  برای قیام گران، پیچیدگی. دشوار می کندارتباط خوب در طی نبرد خیابانی را بسیار 

آنها همیشه وسایل مادی الزم را در اختیار ندارند؛ ایجاد می شوند که  واقعیتاضافی بخاطر این 

 .یا آنها را به تعداد الزم ندارند؛ یا کارکنانی که تعلیمات فنی و تاکتیکی کافی دیده باشند ندارند
در میدان جنگ در فضای باز می توانند استفاده شوند،  های برقراری ارتباطی که همان شیوه

یعنی وسایل تکنیکی، وسایل عادی و سیستم پستی نظامی، می توانند در شرایط متفاوت، در نبرد 
 .خیابانی، بکار گرفته شوند

در شهرهای بزرگ نظیر )تلفن، تا حد کمی : از بین وسایل فنی می توان به اینها اشاره کرد

تلگراف، مخابرات رادیویی، عالیم مختلف دیگر دیدنی، شنیدنی یا ( پاریس و غیرهبرلین، لندن، 
 .مکانیکی

تماس شخصی بین فرماندهان و افراد تابع : وسایل عادی برقراری ارتباط شامل این موارد هستند

های مختلف می گردند؛  آنها؛ کارکنان مسئول برقراری ارتباط که بین واحدها و سرفرماندهی
 .و انتقال شفاهی اطالعات پستهای دیدبانیپیکها؛ 

سیستمهای پستی نظامی شامل انواع مختلف خدمات پیکی و تماس توسط کبوترها یا سگهای نامه 

 .می شود رسان
وسایل برقراری ارتباطی که در باال فهرست شدند همگی تنها می توانند در واحدهای بزرگ، که 

قیام گران  .ی برقراری ارتباط را دارند، بکار روندخودشان هم وسایل و هم کارکنان مناسب برا

در هنگام ضربۀ نخست . اغلب خودشان را از این نظر در موقعیتی بسیار ضعیف تر می یابند
وسایل  .، آنها فقط وسایل فنی بسیار محدودی برای برقراری ارتباط خواهند داشت(آغاز قیام)

پیکهای پیاده؛ : موجود خواهد بود عبارتند ازعمدۀ برقراری ارتباطی که در این زمان برایشان 

دوچرخه سواران؛ موتورسواران؛ پیکهایی که ماشین دارند؛ کارکنان ارتباطی وابسته به 
 .واحدهای مختلف؛ و حضور شخصی فرماندهان در مناطق رزمی خودشان

استفادۀ . در این مرحله تنها استفادۀ بسیار محدود از سیستم تلفن شهری امکان پذیر خواهد بود

گسترده تر از تلفن، که مؤثرترین شیوۀ برقراری ارتباط حتی در نبرد خیابانی است، تنها پس از 
اشغال شدن مراکز تبادل تلفن مرکزی و محلی، و پس از آمدن واحدهای نظامی معین، 

 .بخصوص واحدهای مخابراتی، به جانب قیام گران، امکان پذیر خواهد شد

گران از وسایل برقراری ارتباطی نظیر تلگراف، مخابرات رادیویی، در خصوص استفادۀ قیام 
 .ناچیز استبسیار  –حداقل در مرحلۀ نخست قیام  –اینها  بکارگیری سگها یا کبوترها، امکان

برای قادر بودن به استفاده از آنها، نخست باید در اختیارشان داشت؛ و حتی اگر گرفتن آنها در 

بدون تردید . جود کارکنان قادر به استفاده از آنها جای تردید داردابتدای قیام ممکن باشد، و
تلگراف و بی سیم می توانند برای برقراری ارتباط با دیگر مناطق قیام کننده بکار گرفته شوند، 
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ولی امکانات برای استفاده از آنها بمثابۀ وسایل ارتباطی در داخل شهر بسیار مورد تردید 

 .هستند

ضروری است که در آغاز کار تالش کنند سیستم مخابراتی شهر را تصرف برای قیام گران 
زیرا نه . و غیرهتلفن، تلگراف، بی سیم، نیروی هوایی، گاراژهای وسایل نقلیۀ موتوری، : نمایند

همچنین نیاز دارند که دشمن را از ، تنها قیام گران آنها را برای استفادۀ خودشان نیاز دارند

 .آنها محروم کنند
پتروگراد در طی انقالب اکتبر، قیام گران مراکز تبادل مرکزی تلفن و تلگراف را قبل از هر  در

آنها با یک ضربه دولت موقت را از تمام تماسها با بقیۀ شهر و با آن  چیز دیگر تصرف کردند؛

از . محروم ساختند( یونکرها، گردان زنان)واحدهایی که هنوز به دولت وفادار مانده بودند 
مسئول اشتباه بزرگی بودند هنگامی که نتوانستند در آغاز  در کانتونقیام گران دیگر،  طرف

سرفرماندهی لشکر چهارم را منزوی سازند، یا تماسش با واحدهای تحت فرماندهی اش و با 

این سرفرماندهی تماسش با جهان خارج را در تمام روز اول قیام حفظ  .هنگ کنگ را قطع کنند
 .شان در طی کل قیام ادامه یافت -ین هنگ کنگ و محلۀ اشرافی تونگ کرد و ارتباط ب

همانطور که قیام گران می توانند و باید در جریان نبرد به برتری عددی دست یابند، آنها می 
ادامه یافتن درگیری  با توانند و باید همچنین کنترل سیستم مخابراتی را بدست آورند و آن را

ها و وسایل الزم را برای انجام این کار دارند؛ تنها به  آنها شیوه .بکار اندازند یبطور منظم

 .ابتکار کافی و توانایی سازماندهی ارتباط در طی قیام نیاز دارند
می تواند و باید به وسیلۀ ( آغاز قیام)فقدان وسایل فنی کافی در طی عملیات اولیۀ گاردهای سرخ 

همۀ نیروهای  وحدت عمل و هدفور کلی توسط و بطسازماندهی ارتباط مستقیم توسط پیکها، 

این کار می تواند توسط محول کردن نه تنها مأموریتهای بالواسطه  .دخیل در نبرد، جبران شود
بلکه همچنین مأموریتهای بعدی واحدهای گارد سرخ به آنها، و توسط مطلع کردن فرماندهان از 

دۀ گارد سرخ همه چیز را دربارۀ اگر هر فرمان .مأموریتهای واحدهای مجاور انجام شود

مأموریتهای اند بداند و کامالً از نقشۀ کلی عمل و  مأموریتهایی که به واحد خودش محول شده
در موقعیتی ( وجود ابتکار کافی در صورت)واحدهای مجاور مطلع شده باشد، آنگاه فرماندهان 

هیچ ارتباط فیزیکی  حتی در صورتی که –خواهند بود که مطابق با نقشۀ کلی عمل کنند 

در نتیجه، هنگامی که قیام  .هایشان، وجود نداشته باشد مستقیمی بین آنها، یا بین آنها و مافوق
نیازمند ( اطالع داشتن خوب فرماندهان واحدها از نقشۀ کلی)سازماندهی می شود این ویژگی 

 .توجه خاصی است

د، رهبری قیام باید تالش کند تا داشتن به عالوه، هنگامی که عملیات اولیه برنامه ریزی می شون
، تا بالفاصله بعد از اینکه نیروهای کندتماس فیزیکی مناسب با واحدهای رزمی را تضمین 

پرولتاری دست به عمل می زنند بداند که چه اتفاقاتی می افتد و بتواند تصمیمات ضروری را 

فراهم آوردن کارکنان ارتباطی برای  با( الف: این کار می تواند با این وسایل انجام شود. بگیرد
این کارکنان . واحدها که کارشان مطلع کردن منظم مقامات باالتر از وضعیت آن واحدهاست

فرماندهی قیام مطلع ها و مقاصد  ارتباطی باید تعلیمات تاکتیکی خوبی ببینند، و باید از برنامه

( به نام آن رهنمودهای الزم را بدهند؛ بباشند، تا بتوانند، اگر شرایط ایجاب کند، خودشان فوراً 
با اختصاص دادن تعدادی دوچرخه سوار و موتورسوار به هر دسته، برای اینکه گزارشهای 

همچنین باید دوچرخه سواران، موتورسواران و اگر ممکن باشد . منظم برای رهبری بیاورند

؛ اینها می توانند جهت باشند( بخصوص کمیتۀ انقالبی)هایی در اختیار رهبری مذکور  ماشین
منتقل کردن دستورات به فرماندهان واحدها، و بازدیدهای شخصی از میدان نبرد بکار روند؛ 
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( با استفاده از پیکهای پیاده جهت برقراری ارتباط با هر دوی مافوقها و واحدهای مجاور؛ د( ج

ند، تا بتوانند ها از آن اطالع دار که فرماندهان دسته« نقاط جمع آوری»با مقرر کردن 

در محالت مختلف  می توانند( بسته به شرایط)گزارشهایشان را به آنجا بفرستند؛ تعدادی از آنها 
با ( ر دور باشند؛خیلی های مرکزی یا محلی  ، ولی ترجیحاً نباید از سرفرماندهیمعین شوند شهر

گاهی )سواران  که در آن تعدادی از رزمندگان عادی یا دوچرخه ای سازماندهی خدمات پیکی

 .دستورها یا گزارشها را بطور نوبتی به مقاصدشان می رسانند( موتورسواران
که ترکیبی از آنها  –وجود سازماندهی خوب، این پنج روش برقراری ارتباط  در صورت

تضمین  –استفاده می شود زیرا برقرار کردن ارتباط دو جانبه در طی یک قیام ضروری است 

 .ات در آغاز قیام به نحو مناسبی هدایت می شودد که عملیکرخواهند 
قیام گران همچنین نباید امکان استفاده کردن از سیستم تلفن شهری را حتی قبل از تصرف آن 

با این . تنها الزم است که مکالمات با رمزهای از قبل هماهنگ شده انجام شوند. نادیده بگیرند

ه از آن اشتباه خواهد بود؛ این تنها هنگامی حال، حساب کردن بر روی هر نوع استفادۀ گسترد
 .توسط قیام گران تصرف شده باشد تأسیسات تلفنامکان پذیر خواهد بود که 

رهبری، به منظور اطمینان حاصل کردن از دریافت گزارشهای منظم دربارۀ وضعیت واحدهای 
ید ارسال شوند را رزمی مختلف، باید یک برنامۀ زمانی تهیه کند که زمانی که این گزارشها با

فوراً از موفقیت هر در آغاز قیام، برای رهبری مسلماً الزم خواهد بود که . تعیین می نماید

از انتقال یافتن به مأموریت بعدی؛ یا، در صورت شکست، از  مأموریت خاص مطلع شود؛
 .پیدا می کندموقعیتی که آن واحد 

اند؛ هنگامی  تصرف شده –ینها، موتورها تلفن، ماش –بعدها، هنگامی که وسایل ارتباطی شهر 

اند؛ و هنگامی که متخصصان مخابرات،  ارتش به جانب مردم آمده یکه تعدادی از واحدها
اند؛ آنگاه سازماندهی ارتباط  یان مردم به خدمت گرفته شدهبخصوص اپراتورهای تلفن، از م

 .بسیار آسان تر خواهد شد

از این رو، هنگام سازماندهی آن، این اصل . ابل اتکا باشدارتباط باید محفوظ از خطر و کامالً ق
این بخصوص شامل . سیستم ارتباط باید تا حد امکان مخفی باشد: باید همیشه در نظر داشته شود

در نبرد خیابانی، برای دشمن عمالً بسیار آسان است که سیمهای تلفن را قطع و . تلفن می شود

از این، چنانچه کمترین خطر شنود شدن توسط دشمن وجود  برای اجتناب. مکالمات را شنود کند
یا حداقل باید از رمزگذاری  –هیچ اطالعات سری نباید از طریق تلفن منتقل گردد داشته باشد، 

مراکز تبادل تلفن . باید از خطوط تلفن اصلی با نگهبانان ویژه محافظت کرد. استفاده شود

شدن مجددشان توسط دشمن، با دقت خاصی  مرکزی و محلی باید جهت جلوگیری از تصرف
 .محافظت شوند

اگر خطر . باید گزارشها و رهنمودهای مهم را در چند نسخه و از مجراهای متفاوتی ارسال کرد

. افتادن آنها به دست دشمن وجود داشته باشد، باید نه به صورت کتبی بلکه شفاهی منتقل شوند
ان برای این کار وجود دارد، زیرا آنها کمتر جلب مزایای زیادی در استفاده از زنان و کودک

این هنگامی ضروری تر می شود که قرار است پیام از پشت خطوط دشمن . توجه می کنند

 .فرستاده شود
 :در هر نقشۀ عملیات، باید به برقراری ارتباط جایگاه مناسبش داده شود

ای که سربازانش آنجا  نطقهفرمانده همیشه و تحت هر شرایطی مسئول برقراری ارتباط در م»

او همیشه باید بداند که سربازانش کجایند و چکار می کنند، و همچنین . مستقر هستند می باشد
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افراد تابع، به نوبۀ خودشان، همیشه باید . آخرین دستوراتی که دریافت کرده است چه هستند

 [7]«.بدانند که مافوق بالواسطه شان کجا است

رتش سرخ مقرر شده است نباید توسط رهبران یک قیام نادیده گرفته این اصل که در قواعد ا
هم فرماندۀ واحد و هم هر کس دیگری که عملیاتی را در نبرد خیابانی هدایت می کند باید . شود

تالش کند تا ارتباط منظم را برقرار و حفظ کند؛ زیرا این امر، همگام با دیگر شرایط مطلوب، 

 .تضمین موفقیت است
 

 :دفاعی در نبرد خیابانی اقدام

 اصول کلی
 

برای به دست آوردن زمان مورد نیاز  (الف: اقدام دفاعی با این اهداف بکار گرفته می شود»

برای نگه ( جهت متمرکز کردن نیروها و تجهیزات به منظور بازگشت به حالت تهاجمی؛ ب
برای ( می شود؛ جداشتن دشمن در نقاطی خاص در حالی که ضربۀ اصلی جایی دیگر نواخته 

برای حفظ مواضع واحدهایی که دارند استراحت ( اند؛ د حفظ خطوط و مواضعی که گرفته شده
 .می کنند

اش، از طریق تحمیل کردن حداکثر  هدف اقدام دفاعی وادار کردن دشمن به کنار گذاشتن حمله

 [8]«.تلفات بر او است
د ارتش سرخ برای ارتش منظم نوشته این اصول حاکم بر اقدام دفاعی برگرفته شده از قواع

با این حال، اقدام دفاعی بمثابۀ یک سبک نبرد نه تنها توسط ارتشهای منظم در جنگ . اند شده

بلکه همچنین اغلب در قیام پرولتاری درون شهر بکار گرفته می  –( یعنی در فضای باز)میدانی 
 .شود

ک شهر در دست قیام گران توسط هم در طی نبرد خیابانی در یک شهر، و هم هنگامی که ی

نیروهای ضدانقالبی از خارج مورد حمله قرار گرفته است، اقدام دفاعی می تواند توسط قیام 
گران در موقعیتها و بخشهای معینی بکار گرفته شود، زمانی که آنها علیرغم پیروز شدن در 

کردن دشمن در یک  هنوز قادر به گرفتن موضع تهاجمی و خرد( به هر دلیلی)داخل خود شهر 

از این رو، اصول مطرح شده در قواعد ارتش سرخ در نبرد  .جنگ صف آرایی شده نیستند
 .خیابانی طی یک قیام نیز معتبر می مانند

در قیام کانتون، پس از اینکه . تجربۀ تاریخی مبارزۀ مسلحانۀ پرولتاری گواه بر این است

ان را تا زمانی که ممکن بود در کانتون به عناصر اصلی قدرت گرفته شدند، قیام گران خودش
حد کافی سازمان یابند تا موضع تهاجمی بگیرند، مجبور به دفاع از شهر علیه ارتشهای 

 .کمون پاریس نمونۀ مشابهی ارائه می دهد .میلیتاریست استان کوانگ تونگ یافتند

 –درت درون شهر در خصوص اقدام دفاعی در بخشهای مجزا در طی مبارزۀ پرولتاریا برای ق
 1113قیام دسامبر )های متعددی  تاریخچۀ قیامهای گذشته با نمونه –یعنی در طی نبرد خیابانی 

نشان می دهد که قیام گران اغلب مجبور به عقب نشینی موقت به ( مسکو، و بسیاری دیگر

 .می گذارندای تعیین کننده را کنار ن موضع دفاعی هستند، حتی با وجود آنکه تدارکات برای حمله
 :از طرف دیگر

نمی توان با . اقدام تدافعی، به خودی خود، یک شیوۀ تعیین کننده برای نابود کردن دشمن نیست»

رسید؛ تنها راه رسیدن به آن توسط اقدام ( خرد کردن دشمن)اقدام دفاعی به هدف عملیات 
 [1]«.تهاجمی است
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قیام ، مشخصی اگر، در موارد. مسلم استاین کامالً (. لنین)«دفاع مرگ هر قیام مسلحانه است»

گران مجبور به استفاده از اقدام دفاعی بمثابۀ شیوۀ مبارزه می شوند، حتی برای یک لحظه هم 

در اولین موقعیتی که به وجود می آید از دفاع به حمله تغییر  می بایستنباید فراموش کنند که 
 .حالت دهند

از طریق ) ای برای آماده شدن برای یک حمله یوهشاقدام دفاعی به خودی خود باید بمثابۀ 

ای  تضعیف کردن نیروهای دشمن، و متمرکز ساختن نیروهای خودی پرولتاریا برای ضربه
 .در نظر گرفته شود( تعیین کننده

اگر اقدام دفاعی بمثابۀ روشی که ممکن است توسط قیام گران در طی یک قیام شهری اتخاذ 

ممکن است قیامهای پرولتاری اتفاق : دقیق تری به این مشکل کردگردد دیده شود، باید توجه 
بیافتند که از لحاظ تاریخی نمی توانند موفق باشند و با نگاه واقعگرایانه محکوم به شکست 

این حقیقت که قیام . مسکو، قیام کانتون، و غیره 1113کمون پاریس، قیام دسامبر : مثالها. هستند

یانه نمی توانست موفق باشد، چیزی بود که فقط بعدها بدان پی مسکو با نگاه واقعگرا 1113
هیچ کس در طی قیام نمی توانست پیش گویی کند : هم همینطور بوددر مورد کانتون . برده شد

که قیام فقط ریسمان آخر در مبارزۀ انقالبی یک مرحلۀ تاریخی خاص بود، و بمثابۀ یک اقدام 
مانی که موج انقالبی در چین فروکش می کرد درگرفته در ز تدافعی لشکر در حال عقب نشینی

 .همۀ اینها تنها می توانستند چند ماه بعد با قاطعیت گفته شوند .بود

به عالوه، حتی اگر در حزب افرادی بودند که می توانستند شکست اجتناب ناپذیر یک قیام 
ن از انجام نبرد یا خاص را پیش گویی کنند، باز هم در یک سری کامل از موارد امتناع کرد

ها، حتی با وجود اجتناب ناپذیر بودن شکست نهایی پرولتاریا،  ترک کردن رهبری توده

که واقعاً بر  –وین، یا خود قیام کانتون  1117ای که نظیر قیام  جنبشهای توده .غیرممکن می بود
 .معمول هستند، تصویرهای خوبی از این امر را ارائه می دهند –حزب تحمیل شد 

یعنی قیامهایی که  –مسکو، کمون کانتون، قیام وین و بسیاری دیگر  1113قیامهایی نظیر قیام 

 .بدون شک در آینده نیز اتفاق می افتند –محکوم به شکستند 
از این می توان نتیجه گرفت که پرولتاریا، بمثابۀ مهاجم در این قیامهای از لحاظ تاریخی محکوم 

از ضربات کمابیش مهم را بر دشمن طبقاتی اش نواخت،  به شکست، پس از اینکه یک سری

روانی و فیزیکی به  صدمۀقطعاً مجبور است دیر یا زود در تالش برای تحمیل کردن بیشترین 
بدون کنار گذاشتن امید به خرد کردن دشمن توسط  –دشمن به موضع دفاعی عقب نشینی کند 

 .یک حملۀ جدید به محض اینکه میسر گردد

بهتر است در نبرد از . واردی، اقدام دفاعی تنها روش ممکن مبارزۀ پرولتاریا استدر چنین م
پای درآمد، و بدین وسیله یک شکست جزئی بر دشمن تحمیل کرد و نیروهایش را مختل ساخت، 

 خصلتی دفاعیدر چنین مواردی، مبارزه برای پرولتاریا . تا اینکه بدون نبرد شکست خورد

 (.استراتژیک) بلکه همچنین از لحاظ سیاسیلحاظ تاکتیکی  ، نه فقط ازخواهد گرفت
 

 دفاع از یک شهر در دست قیام گران

 و عملیات دفاعی در داخل شهر
 

دفاع از یک شهر توسط قیام گران، همانطور که گفته شد، ممکن است در صورتی که قیام گران 

نها را برای نابود کردن هنوز قادر نباشند سازماندهی نیروهای داخل شهر را کامل کنند و آ
موفقیت وابسته به  .دشمن در فضای باز بیرون شهر آماده سازند، تبدیل به ضرورتی عملی شود
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حمایتی که اکثریت ( الف: یک سری کامل از شرایط خواهد بود، که مهم ترین آنها عبارتند از

حضور یک ( ی؛ ببه دفاع کردن از شهر به هر قیمت مردماز قیام می کند، و ارادۀ آن  مردم

( قوی، الیق و محبوب عموم، و سازماندهی تاکتیکی خوب دفاع؛ ج سیاسی و نظامی رهبری
 .قدرت مهاجمان( وجود منابع فنی کافی؛ د

باز هم مهم تر می  مردمنقش . بسیار مهم است مردمدر موقعیتی که اینجا بررسی می شود، نقش 

که ( اند که در طی قیام به جانب شان آمده)منظم  چنانچه قیام گران تعداد کافی از سربازانگردد 
یعنی اگر نیروهای مسلح  – را در اختیار نداشته باشند می توانند فوراً علیه دشمن متوجه گردند

در چنین شرایطی سرنوشت شهر کاماًل  .ست در روند خود مبارزه ایجاد شوندانقالب می بای

 .است مردموابسته به شرکت فعاالنۀ 
، رژیم جدید باید با تبلیغ و ترویج ماهرانه و یک سیستم هوشمندانه از تدابیر اقتصادی از این رو

های پرولتار و نیمه پرولتار اثبات کند که انقالب برای خرد کردن همیشگی  و سیاسی، به توده

رژیم قدیمی و ایجاد کردن یک نظم جدید که کامالً مخالف آن است انجام شده، و بدین خاطر این 
 .ۀ پرولتاریا و اهالی فقیر است که از شهر علیه ارتجاع دفاع کنندوظیف

حزب کمونیست و آنهایی که فرماندهی دفاع از جنبۀ نظامی را برعهده دارند باید روشهای 
ها می توانند در نبرد برای شهرشان شرکت  مشخصی برای اطمینان حاصل کردن از اینکه توده

 .اتی مناسبی را انتشار دهندکنند بیایند، و باید شعارهای مبارز

یکی از وظایف اولیۀ آنهایی که مسئول دفاع از شهر هستند افزایش دادن نیروهای مسلح شان 
های مسلح جدید پرولتاری؛ تعلیم دادن به آنها؛ فراهم  تشکیل دادن دسته: این یعنی .خواهد بود

 .کردن اسلحه و مهمات، فرماندهان، آذوقه و غیره برای آنها

همۀ کارخانجات و . ات شهر باید جهت برآوردن نیازهای دفاع از آن تجدید سازمان یابدکل حی
های  ورقه ؛مهمات، سیم خاردار ؛اسلحه)جنگی  وسایلکارگاههایی که می توانند برای تولید 

های راه آهن به  های زره پوش یا واگن ها به ماشین فلزی که می توانند برای تبدیل کردن ماشین

باید مشغول  بکار گرفته شوند (و غیره ،باروت؛ سیمهای تلفن ؛ره پوش بکار روندقطارهای ز
و اگر )باید درگیر این کار شوند ( ها، و غیره مهندسین، تکنسین)کارکنان فنی گذشته . کار شوند

وجود رهبری خوب،  در صورت(. الزم باشد، مجبور به کار کردن برای رژیم جدید گردند

نظامی کردن صنعت می تواند کمک بزرگی این ای کارگران،  کت تودهشر و اولویتهای صحیح
باید فهرستی از تمام ذخایر غذا در شهر تهیه شود، و این ذخایر باید در  .به دفاع از شهر بکند

در تطابق با اصول طبقاتی  باید مردمتوزیع مواد غذایی در بین . انبارهای خاصی متمرکز گردند

در صورت امکان با استفاده از )نحوی سیستماتیک سازمان یابد به  و نیازمندیهای دفاع،
مبادله . جیره بندی در مورد بورژوازی باید اکیدتر از همه اجرا شود. (کارتهای جیره بندی

 .کردن غذا باید ممنوع، یا حداقل توسط مقامات تنظیم شود

که در روند تشکیل  از جمله آنهایی)در توزیع مواد غذایی، اولویت باید به واحدهای رزمی 
همۀ تأسیسات و . و آنهایی که در کارخانجات تولید وسایل جنگی کار می کنند داده شود( هستند

باید تمهیداتی برای خارج کردن . کارکنان پزشکی باید ثبت و برای دفاع بکار گرفته شوند

بیری است که این تد. ها از منطقۀ جنگی و انتقال شان به مرکز شهر در نظر گرفته شوند زخمی
 .اثر بسیار خوبی بر روحیۀ رزمندگان خواهد گذاشت

. در آماده کردن استحکامات دفاعی شهر را سازمان دهد مردمای  رهبری باید مشارکت توده

ً در جبهه انجام شود  –واحدهای رزمی باید  بدون قید و  –به غیر از آن کاری که باید مستقیما
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رها شوند، تا بتوانند همۀ وقتشان را کاماًل به آماده شدن  شرط از همۀ وظایف دیگر از این نوع

 .برای اقدام نظامی اختصاص دهند

جهت حفاظت در برابر خیانت ممکن از جانب چنان . بخش فعال بورژوازی باید منزوی گردد
اند، این ایدۀ خوبی است که از پیش اعالم شود که از ترور  بورژواهایی که در شهر باقی مانده

و در درجۀ نخست و قبل از همه علیه چنان رهبران احزاب  –علیه آن استفاده خواهد شد  طبقاتی

اگر نیاز باشد، بخش غیرفعال بورژوازی . های معروفی که در حبس هستند بورژوایی و چهره
 .از جمله ساختن استحکامات دفاعی شهر –می تواند برای کارهای عمومی بکار گرفته شود 

بنای شناسایی دقیق نیروهای دشمن و خط حمله انجام شوند، و باید امکاناتی این کارها باید برم

که وضعیت زمین هم برای اقدام دفاعی و هم برای ضد حمله به دست می دهد را در نظر 
از این رو رهبری باید توجه خاصی به سازماندهی اطالعاتش و بررسی نقشۀ شهر  .بگیرند

 .بنماید

د نباشند، و اگر مدافعان احساس کنند که به اندازۀ کافی قوی هستند اگر نیروهای دشمن خیلی زیا
در اختیار داشته باشند، دفاع باید طوری سازمان یابد ( توپخانه، مسلسل و غیره)و وسایل کافی 

که پیشروی دشمن را در حومۀ شهر متوقف سازد؛ آنگاه هدف استفاده از قدرت آتش برای 
خواهد بود، و آنگاه حمله کردن و شکست دادنش در آنجا، بدون تحمیل کردن تلفات سنگین بر او 

نیازی به گفتن نیست که خود شهر . اینکه به او اجازه داده شود که جنگ را به داخل شهر بکشاند

ها برای مدافعان آماده  باید باز هم برای دفاع در صورت مطلوب نبودن نتیجۀ جنگ در حومه
 .باشد

ای زیادی به شهر حمله کند، باز هم یک خط مقدم دفاعی باید در ولی حتی اگر دشمن با نیروه

. برپا شود و خط ثانویه در داخل شهر باشد –در جهتی که حمله صورت می گیرد  –ها  حومه
به این منظور، . وظیفۀ خط مقدم دفاع پی بردن به قدرت دشمن و جهت حملۀ اصلی اش است

ً قوی باید در سرحدات شهر، یا نزدیک به آنها، سیستمی از پایگاهها با نیروهای نگهبان نسب تا

اینها باید به نبرد با مهاجمان بپیوندند و بدین سان آنها را وادار به آشکار کردن . برپا شود
هنگامی که این وظیفه انجام شد، و به محض اینکه حفظ خط مقدم . نیروهایشان و خط حمله کنند

. وب به خط اصلی دفاع در داخل شهر عقب نشینی کنندناممکن شد، این نگهبانان باید با نظمی خ

ای برپا شوند که بتوانند به یکدیگر آتش کمکی بدهند و خودشان هم  پایگاهها باید به چنان شیوه
 .تحت پوشش توپخانۀ مستقر در داخل شهر باشند

ر اگ)بسته به طول مدت نبرد، وضع زمین و جهتی که حملۀ دشمن از آن قرار است انجام شود 

، خط دفاع باید به چند بخش تقسیم گردد که هر یک سرفرماندهی خودش را (از پیش معلوم باشد
 .فرماندهی کلی تمام این بخشها وظیفۀ سرفرماندهی کل برای دفاع از شهر است. خواهد داشت

توزیع نیروهای دفاعی در بین بخشها باید طوری باشد که اجازۀ ترکیب شدن آتش پوششی با ضد 

های  ها و ضربه برای ضد حمله)به این منظور . ا را در هر جایی که شرایط بطلبد بدهده حمله
در این . فرماندهان بخشها باید به تعداد کافی گروههای تهاجمی در اختیار داشته باشند( متقابل

دورۀ جنگ، رهبران دفاع باید راهها و وسایلی برای تأثیر گذاشتن بر دشمن و تضعیف کردن 

این می تواند توسط تبلیغات، یا از طریق اقدامات انحرافی در پشت . زمی اش بیابندنیروهای ر
کارگران می توانند به عنوان مبلغ به اراضی دشمن  .اش انجام شود جبهه یا در طول خط حمله

های  ها و روزنامه ها، بیانیه توزیع جزوات، اعالمیه. فرستاده شوند تا سربازان را متزلزل سازند

، و سازماندهی اقدامات انحرافی و (از جمله انداختن آنها از هوا)در بین سربازان  انقالبی
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مبارزۀ چریکی موفقیت آمیز در پشت خطوط دشمن، می تواند نتایج بسیار مطلوبی از نقطه نظر 

 .ن به بار آوردامدافع

توسط قدرت دفاع در ترکیب قدرت آتش با استفادۀ ماهرانه از وضع زمین و ضد حمالتی که »
 [11]«.متحرک آورده شده از پشت جبهه انجام می شوند نهفته است هاینیرو

این اصل مطرح شده در قواعد میدانی ارتش سرخ باید تبدیل به اساس نقشۀ عملیاتی دفاع درون 

برآوردن نیاز به ترکیب کردن قدرت آتش با استفادۀ ماهرانه از . بشود( خط دفاع ثانویه)شهر 
جام ضد حمالت دشوار نیست، مشروط بر اینکه رهبران دفاع برای انجام وضع زمین و با ان

 .وظایف شان شایسته باشند

استحکامات باید بمثابۀ . یک بخش حیاتی از نقشۀ عملیات دفاعی انتخاب محل استحکامات است
های دفاعی که به مدافعان بیشترین پوشش را از آتش دشمن خواهد داد، و  سیستمی از سازه

با استفاده از قدرت آتش  دشمن به آنها اجازۀ تحت نظر قرار دادن و متعاقباً شکست دادنهمزمان 

موفقیت دفاع تا حد زیادی وابسته به ترکیب  .شوند دانستهخودشان و ضد حمالتشان را می دهد، 
 .استحکامات، قدرت آتش و ضد حمالت: ماهرانۀ این سه عنصر خواهد بود

 :، در یکی از دستورات روزش نوشت1111یچ به پتروگراد در تروتسکی به مناسبت حملۀ یودن
، پر مزیت ترین راه حل این خواهد بود که به دار و دستۀ یودنیچ از نقطه نظر اکیداً نظامی»

اجازۀ پیشروی و رسیدن به دیوارهای شهر داده شود؛ زیرا آنگاه تبدیل کردن پتروگراد به یک 

 .اهد بودتلۀ بزرگ برای گاردهای سفید آسان خو
پتروگراد حدود . پایتخت شمالی انقالب کارگران مساحت چهل و یک ورست مربع را می پوشاند

ً پایان ناپذیر  –کمونیست، پادگانی قوی، ذخایری عظیم  11111 از هم مصالح  –تقریبا

وارد این شهر بزرگ شوند خودشان را  سفیدهنگامی که گاردهای . ساختمانی و هم توپخانه دارد
یا یک تهدید و یا  –هزارتوی سنگی می یابند که در آن هر خانه یک معما خواهد بود  در یک

 .خطری مرگبار

ضربه از کدام طرف وارد خواهد شد؟ از یک پنجره یا از زیر شیروانی؟ از یک حیاط؟ از پشت 
می توانیم خیابانهای . یک کنج؟ ما همه جا مسلسل، تفنگ، رولور و نارنجکهای دستی داریم

ای باز بگذاریم و آنها را به تله تبدیل  نی را با سیم خاردار مسدود کنیم، بقیه را به نحو فریبندهمعی

تنها چیز مورد نیاز این است که چند هزار نفر باید نهایت قاطعیت را برای تسلیم نکردن : کنیم
 .پتروگراد داشته باشند

انهای شعاعی دست به عمل ما با حفظ یک موقعیت مرکزی، قادر خواهیم بود در طول خیاب

بزنیم، از مرکز شهر مستقیماً به سوی حاشیه، و در هر موقعیتی قادر خواهیم بود ضربه مان را 
 [11]«.به جایی وارد کنیم که بیشترین نیاز به آن هست

آن چیزیست که ایدۀ اصلی نقشۀ دفاع باید  –ای برای نابود کردن دشمن کنید  شهر را تبدیل به تله

 .باشد
هر بخش باید فرماندۀ خودش . باید به بخشهای مختلفی تقسیم گردد همانند خط مقدم دفاع ر نیزشه

در هر بخش همچنین باید یک دژ مرکزی ایجاد شود . را داشته باشد که مسئول دفاع از آن است

 .ها باید آنجا مستقر گردند سرفرماندهی بخش و ذخیره(. موضع محصور دفاعی کوچک)
های کل دفاعی و  ید در مرکز شهر ساخته شود؛ این دژ باید سرفرماندهییک دژ مرکزی با

این دژ باید . ذخایر اسلحه و آذوقه، مراکز ارتباطی و غیره: خدمات عمومی را دربر داشته باشد

تشکیل یک منطقۀ سنگربندی شدۀ کامل را بدهد که قادر به ادامۀ مبارزه پس از سقوط بخشهای 
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ای مهم واقع شده باشد که  ای اگر در منطقه منطقۀ سنگربندی شدهچنین . مجزای مختلف است

 .، اهمیت خاصی خواهد یافت(نظیر کرملین در مسکو)بخشهای اطراف را فرماندهی می کند 

بعد از سقوط کردن دژهای هر بخش، همۀ نیروهای دفاعی موجود به منطقۀ سنگربندی شده در 
 .ادامه دهند مرکز شهر عقب نشینی می کنند تا مبارزه را

های اصلی می شود که از  سنگربندی کردن بخشهای مجزا شامل سنگربندی کردن تمام شاهراه

موانع سیم خاردارکشی  قرار دادناین کار می تواند از طریق . مرکز به سوی دشمن می روند
از طریق مستقر کردن مواضع تیراندازی هم مستقیماً  شده در عرض این خیابانها انجام شود؛

بر پشت  اضافیشت این باریکادها و هم در جناحین؛ از طریق مستقر کردن مواضع تیراندازی پ

 .ها، روی بالکنها و غیره بامها، پشت پنجره
 

(طرح ترسیم شده را ببینید) برپا کردن یک باریکاد
11
 

 
 3/1متر عرض و  3/1تا  1گودالی با . روش ساخت باریکادها در اینجا توضیح داده می شود

 31-71جلوی گودال با سنگ پوشانده می شود، و حدود . عمق در عرض راه حفر می شودمتر 
های پر  از سیم خاردار، گاری، میز و صندلی، بشکه –متر جلوی آن یک مانع ساخته می شود 

بهتر است که باریکادها در چهارراهها برپا . یا هر چیزی که موجود باشدشده از ماسه یا سنگ 

 .دنبه خیابان اصلی که به مرکز شهر منتهی می شود از همه سو مسدود گردشوند تا ورودیها 
یعنی آنی که در چهارراه ساخته شده و مانع  –نوعی از باریکاد که در طرح ترسیم شده است 

. بیشترین مزایا را برای مدافعین دارد –دسترسی به خیابان اصلی منتهی به مرکز شهر می شود 

های  های خانه مخفی شده در پشت بامها، روی بالکنها یا پشت پنجره های مسلسل قیام گراناگر 
در کنج داشته باشند، آنها شانس خوبی برای گیر انداختن دشمن در یک تبادل آتش مخرب را 

 .خواهند داشت

باید تیراندازهای تا حد امکان کمتری در سنگر پشت باریکاد باقی بمانند، زیرا این هدف بسیار 
کافی است که گروه کوچکی از تک تیراندازها آنجا باقی . پخانۀ دشمن خواهد بودآسانی برای تو

ی ها ها و در زیر شیروانی بمانند، در حالی که دیگران روی پشت بامها و بالکنها، پشت پنجره

های در کنج مخفی می شوند تا بتوانند هنگام حملۀ دشمن به باریکاد، او را از این نقاط برتر  خانه
هنگام مستقر کردن تک تیراندازها و مسلسل داران، باید دربارۀ نیاز . مسلسل بگیرندزیر آتش 

به داشتن آتش موازی از طبقات مختلف فکر کرد؛ این می تواند از طریق قرار دادن افراد بر 

این روش همچنین به مدافعان  .های هر طبقه انجام شود روی پشت بامها و بالکنها و پشت پنجره
جلوی مدافعان باید تعدادی مأمور شناسایی را . کردن بهتر خودشان را خواهد دادمخفی اجازۀ 

 .نزدیک شدن دشمن است دادنقرار دهند که وظیفه شان هشدار باریکادها 

آن نوع از . اگر دشمن تانک داشته باشد، مدافعان باید تدابیر مناسب حفاظتی را بکار گیرند
یک تانک به . ظت جدی در مقابل تانکها ارائه نمی دهدباریکاد که در باال توصیف شد هیچ حفا

با این حال، یک تدبیر . قدری سنگین و قوی است که می تواند هر باریکادی را نابود سازد

تانکها آرام حرکت می کنند، با . است( میلیمتری 76)حفاظتی مؤثر توپ صحرایی سبک 
. هدفی عالی برای توپخانه هستندمتوسط سرعت بین ده و بیست کیلومتر در ساعت، بنابراین 

                                                

 .ویراستار –در انتهای کتاب  3مراجعه نمایید به تصویر شماره  -11
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بنابراین، اگر . یک شلیک واحد خوب نشانه گیری شده یک تانک را از کار خواهد انداخت

 .مدافعان توپخانه داشته باشند، باید همچنین علیه تانکها بکار گرفته شود

چند یک شیوۀ بسیار مؤثر دیگر جنگیدن با تانکها حفر کردن یک سری از گودالهای پنهان شدۀ 
. اینها باید در عرض خیابان امتداد یابند و با دقت پوشانده شوند. متری در جلوی باریکادها است

طرفین آنها باید تا حد ممکن . آنها باید حدود سه متر عرض و سه یا چهار متر عمق داشته باشند

نباشند،  این گودالها باید چنان پوشانده شوند که در برابر ترافیک عادی مانعی. عمودی باشد
بهتر است که آنها را شبانه حفر نمود و مطلقاً . یعنی باید بتوانند وزن دو یا سه تنی را تحمل کنند

یعنی یک دستۀ بسته شدۀ  –همچنین باید به یاد داشت که نارنجکهای دستی . مخفی نگه داشت

یک نارنجک  ، یا حتی(متحدالمرکزهای  به اصطالح منفجرشونده)پنج، شش یا هفت تایی از آنها 
چنانچه با دقت به زیر یک تانک انداخته شوند می توانند آن را از  –واحد با قابلیت انفجار باال 

 .کار بیاندازند

های زره پوش استفاده  ها برای جنگیدن موفقیت آمیز علیه ماشین مدافعان می توانند از همین شیوه
یک نارنجک قوی از نوع . عادی نیستند اینها قادر به غلبه کردن بر یک باریکاد یا سنگر. کنند

یا یک منفجرشوندۀ متحدالمرکز ساخته شده از نارنجکهای ( کیلو وزن دارد 3/1که )نویتسکی 
ک ماشین زره پوش انداخته می شود ماشین را از کار خواهد عادی که با دقت به زیر چرخهای ی

 .انداخت

فقط . های زره پوش نیستند علیه ماشینبطور کلی، مدافعان فاقد وسایل جنگیدن موفقیت آمیز 
برایشان الزم است که بیاموزند چطور از چنان منابعی که دارند استفاده کنند و از همۀ امکانات 

 .متنوعی که در اختیارشان هست بهره گیرند

باید از قدرت . یک سالح بسیار مهم در نبرد خیابانی، و بخصوص در اقدام دفاعی، مسلسل است
هنگام مستقر  .ادۀ کامل بشود، زیرا موفقیت دفاع تا حد زیادی وابسته به آن استآتش آن استف

دشمن با توجه زیرا . کردن یک مسلسل، همیشه باید توجه زیادی به مخفی کردن آن بشود

های مدافعان متمرکز خواهد شد، و او سعی خواهد آنها را با آتش  مسلسلموقعیت  رحساسیت ب
شت بامها مستقر شده باشند و توسط نیروی هوایی دیده شوند، با پ رویتوپخانه یا چنانچه 

به محض اینکه مکان دقیق یک مسلسل توسط دشمن تشخیص داده می  .بمباران هوایی نابود کند

ها روی طبقات فوقانی است  بهترین مکان برای استقرار مسلسل. شود، موقعیت آن باید تغییر یابد
 (.ی دهدزیرا میدان آتش شان را گسترش م)

هنگامی که . باید به دفاع خصلتی فعال داد، زیرا تنها آنگاه امید به پیروزی خواهد داشت

های دفاعی برپا و باریکادها ساخته می شوند، مدافعان باید همواره امکان، و در واقع  سازه
 به این .های سریع و تعیین کننده بر دشمن را به یاد داشته باشند ضرورت وارد آوردن ضربه

های خاصی از گروههای تهاجمی باید تشکیل شوند و در موقعیتهای خوب حفاظت  منظور جوخه

ای قرار گیرند؛ مأموریت آنها حمله کردن به دشمن در نخستین فرصت، تحت پوشش آتشی  شده
 .استها شلیک می شود  که از خانه

ان بمانند، و باید اگر حملۀ دشمن شکست بخورد، قسمتی از نیروهای دفاعی باید در موقعیت ش

به شلیک کردن تا زمانی که دشمن کامالً پاک شود ادامه دهند؛ بقیه باید در آغاز کردن ضد 
 .های پر انرژی به گروههای تهاجمی بپیوندند حمله

هایشان را ترک کنند، بلکه باید آماده  اگر دشمن به خطوط دفاعی نفوذ کند، مدافعان نباید موقعیت

در این مرحله، گروههای تهاجمی و همۀ مدافعان . ها بجنگند تمانها و خانهشوند تا در داخل ساخ
 .دیگر نیاز دارند که حداکثر توانایی را نشان دهند
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 حمله در نبرد خیابانی

 
ما در اینجا به مسائل مربوط به تصرف شهرها از طریق حمله از خارج، و به دنبالش جنگ در 

به بررسی حمله در داخل شهر بمثابۀ نوعی از اقدام  ما خودمان را. داخل شهر، نمی پردازیم

ین نیروهای مسلح رژیم قدیمی که هنوز توسط نخست آن نظامی که قیام گران می توانند علیه
 .محدود می کنیم اند بکار گیرند ضربات سازمان رزمی نابود نشده

هنگامی  [11]«.کردبا اقدام دفاعی فقط می توان دشمن را تضعیف کرد، نه اینکه او را نابود »

که قیام گران عملیاتشان را علیه رژیم موجود شروع کردند، باید استفادۀ حداکثری را از موقعیت 
پس از بهره بردن از موفقیتهای اولیۀ به دست آمده از . شان بمثابۀ طرف حمله کننده بنمایند

دادن امکانات دفاعی  طریق حملۀ غافلگیرکننده شان بر دشمن، آنها نباید به دشمن برای سازمان

آنها باید بدون از دست دادن یک لحظه، هر جایی که نیروهای پراکندۀ او . اش زمان بدهند
همانطور که قبالً نشان داده شد، عنصر زمان اهمیتی . خودشان را نشان می دهند ضربه بزنند

تعیین کننده گاهی اوقات فقط نیم ساعت ممکن است تأثیری . عظیم در نخستین مرحلۀ قیام دارد
مثالً فقدان اسلحه، فقدان )هیچ مالحظۀ سیاسی یا دیگری . عملیات داشته باشدبر نتیجۀ کل 

که ممکن است عملیات تهاجمی قیام گران را کند نماید نمی ( اطالعات دربارۀ دشمن، و غیره

همه چیز انرژی، اقدام تهاجمی و حمله در این مرحله باید بر . تواند و نباید مجاز دانسته شود
 .به هر قیمتی که شده –دیگر اولویت داشته باشند 

تنها هنگامی که دشمن موفق به سازمان دادن امکانات دفاعی اش شده است، هنگامی که او 

اند است که عملیات تهاجمی  و قیام گران به موضع دفاعی عقب نشینی کردهحالت تهاجمی گرفته 
 :الت باید با دقت تدارک دیده شوندحم. قیام گران باید خصلت سیستماتیک بیابد

عامل اصلی تعیین کنندۀ موفقیت در »از آن نقل شد آمده  تر در کتابچۀ راهنمای انگلیسی که پیش

حمالت در طی نبرد خیابانی تدارک دیدن و سازماندهی بی عیب و نقص آنها قبل از آنکه 
نگ وجود ندارد که در آن هیچ شکل دیگری از ج. سربازان عمالً به نبرد فرستاده شوند است

حملۀ درست تدارک دیده نشده منجر به تلفاتی آنقدر سنگین که در نبرد خیابانی به بار می آید 

هنگامی که یک اشتباه انجام شد تصحیح آن فقط با بیشترین دشواری ممکن است، و تنها با . بشود
این امر . قیت دست یافتبررسی سیستماتیک روشها و تاکتیکهای نبرد خیابانی می توان به موف

هنگامی که دشمن حیله گری و زمان کافی برای آماده کردن امکانات دفاعی اش را دارد حتی 

 «.مهم تر می گردد
مهاجم باید قبل از هر حمله در نبرد خیابانی دقیق ترین شناسایی نیروهای دشمن، وضع زمین و 

سایی باید اطالعات دقیق و کامل این شنا. راههای رسیدن به مواضع مدافعان را انجام دهد

هایشان؛ دربارۀ امکان حمله کردن  ؛ دژهایشان؛ مواضع مسلسلدربارۀ سیستم سنگربندی مدافعان
 برمبنای چنین اطالعاتی دربارۀ دشمن و .دهدرا ارائه  همزمان از همه سو به آنها، و غیره

 .وضع زمین است که رهبری باید نقشۀ حمله را طراحی کند

قشۀ حمله در نبرد خیابانی باید ساده اما نقشه همزمان باید کامالً سیستماتیک باشد، و باید فهمیدن ن
باید مأموریتهای واضح و مشخصی  .طریقۀ نابود کردن سیستماتیک مواضع دشمن را ارائه دهد

های مشخص محول کرد، در غیر این صورت ناگزیر سوء تفاهماتی بین آنها پیش  را به دسته

کل کار را با شکست که ممکن است  –و در عملیات دچار سردرگمی می شوند خواهد آمد 
 .مواجه سازد
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ها و خیابانهایی شود که ممکن است توسط  نقشۀ حمله باید شامل سنگربندی فوری آن خانه

مهاجمان اشغال شوند؛ بدین طریق نقاط خوبی برای آماده شدن قبل از آغاز حملۀ بعدی ایجاد 

ای  مسلسل وسیله .وجه خاصی به نابود کردن مواضع مسلسل مدافعان بشودباید ت .خواهند شد
اگر مهاجم توپخانه یا خمپاره انداز ضد سنگر داشته باشد، . عالی در دست یک مدافع است

معموالً بهترین موضع برای . های دشمن باشد مأموریت عمدۀ آنها باید نابود کردن مسلسل

در این صورت دیده بانان توپخانه باید  .ی باز داخل آن استتوپخانه در کنارۀ شهر یا در فضاها
توپها ممکن است مواردی پیش بیایند که در آنها به مصلحت باشد که . مهاجمان را همراهی کنند

 .تا مجاورت بالواسطۀ ستون تهاجمی آورده شوند تا یک میدان آتش بدون مانع داشته باشند

 1118یالیست رولوسیونرهای چپ در مسکو در برای مثال، چنین وضعی هنگام قیام سوس
فرماندهی سرخ فرمان داد که دو آتشبار توپخانه به روبروی ویال موروزوف، که  .وجود داشت

یک توپ به موقعیتی که حدود . توسط شورشیانی که مسلسل داشتند اشغال شده بود، آورده شوند

نتایج این گلوله باران بسیار مثبت . یارد از هتل فاصله داشت آورده شد و بر آن آتش گشود 511
 :واتزتیس، که فرماندۀ این عملیات بود، آن را چنین توصیف می کند. بودند

بر ( فرماندۀ آتشبار)ای که برزین  شد، در لحظه معلومآنطور که پس از سرکوب شدن شورش »
وله در نخستین گل. ویال آتش گشود، یک جلسۀ سوسیالیست رولوسیونرهای چپ در جریان بود

های  آنگاه گلوله. دومی هم به همانجا خورد. اتاق مجاور جایی که جلسه جریان داشت منفجر شد

انفجارهای کر کننده اثری ویرانگر بر حاضرین . ترکش دار به پشت بام و بالکنها شلیک شدند
. گریزندها ب در جلسه گذاشتند، آنها به خیابانها دویدند و به همه سو پراکنده شدند تا از ترکش

 [15]«.سربازها نیز خیلی زود پس از گریختن رهبرانشان همین کار را کردند

خمپاره اندازهای ضد سنگر نیز می توانند نقش قابل توجهی در حمالت طی نبرد خیابانی داشته 
، اعتقاد دارد که آنها کارآیی 1111بالک برمبنای جنگ خیابانی در برلین طی سال . و. باشند

ای که قبالً از آن نقل شد با عنوان  او در مقاله. به توپهای صحرایی دارندبیشتری نسبت 

هایی از استفاده از خمپاره اندازهای ضد سنگر در طی  نمونه ،«تاکتیکهای نبرد خیابانی»
 :برلین را می آوردسرکوب قیام اسپارتاکیستی 

الکساندرپالتز از . بودهدف عمدۀ مهاجمان نابود کردن مواضع اسپارتاکیستها در ورودی تونل »

بازار وردر مورد هدف خمپاره اندازهای سنگین قرار گرفت، و این منجر به پدید آمدن 
ها سطح خیابانی که تونل  گلوله. گودالهای ناشی از انفجار با عمق شش یا هفت متری شد

. شدندزیرزمینی را می پوشاند سوراخ کردند و منجر به تلفات سنگینی در بین اسپارتاکیستها 

اسپارتاکیستها با وحشت عقب نشینی کردند، دژهایشان . طبق معمول، اثر روانی تعیین کننده بود
گروه کمونیستی که ساختمان اتحادیۀ . را ترک کردند و به سوی مونزستراسه عقب نشستند

از آنجا که  .معلمان و کافۀ بران را در دست داشت سعی کرد تا مقاومتی پرانرژی انجام دهد

ها نمی توانستند برای استفاده علیه این ساختمانها آورده شوند، آنها با آتش خمپاره انداز توپ
قیام گرانی که زنده مانده بودند بی درنگ ساختمان را . بار دیگر، تأثیر عالی بود. بمباران شدند

ر تیتز ای که به انبا به طریق مشابه، دو خمپاره .ترک کردند و به اسارت سربازان دولت درآمدند

خمپاره اندازهای ضد سنگر ... اصابت کردند یک مسلسل مستقر شده در آنجا را از کار انداختند 
 «.در نبرد خیابانی کارآیی بیشتری نسبت به توپهای صحرایی دارند

این عقیده دربارۀ مزایای خمپاره اندازهای ضد سنگر نسبت به توپهای صحرایی در نبرد 

م هست که در کتابچۀ راهنمای تعلیماتی شان که به سرکوب قیامها در ها ه خیابانی نظر آمریکایی
نظیر آنچه که در مورد همۀ مسائل  –شهرها می پردازد، به تجربۀ آلمانی نزدیک می شوند 
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در حمالت به اهداف جداگانه درون یک  .تاکتیکهای نبرد خیابانی در زمان قیام انجام می دهند

« ندازهای ضد سنگر مفیدتر از توپهای سبک خواهند بودخمپاره ا»شهر، به احتمال زیاد 

 (.کتابچۀ راهنمای تعلیماتی آمریکایی)
اهمیت قابل ( که ظرفیت انفجاری باالتری دارند)ها، نارنجکهای دستی و بمبها  در حمله به خانه

فر و آنها می توانند با مزایای زیادی علیه مدافعان، هم بعنوان سالحهای ضد ن. ای دارند مالحظه

در صورتی که آنها تحت پوشش تا رسیدن به فاصلۀ پرتابی )ها، استفاده شوند  هم علیه مسلسل
ها و  یعنی باز کردن درها، دروازه)؛ همچنین برای از بین بردن موانع کوچک (آورده شوند

 (.غیره با انفجار

: تاری استکل مسئولیت حمله در نبرد خیابانی برعهدۀ واحدهای کوچکتر سازمان رزمی پرول
این واحدها (. که در آنها چند گروه ترکیب می شوند)ها، گروهها، گروهانها یا گردانها  جوخه

 ممکن است معموالً در طی یک حمله مجبورند مستقالً عمل کنند، و باید خودشان مشکالتی که

وهان و هر گروه، گر)از این رو مهم است که تا حد امکان به هر واحد  .یند را حل کنندبیاپیش 
هر کدام از این . یک یا دو توپ یا خمپاره انداز ضد سنگر داد( گاهی اوقات حتی هر دسته

به عالوه، باید . واحدها باید تعداد زیادی نارنجک دستی و بمب با قدرت انفجاری باال داشته باشند
نگیدن خانه همۀ چیزهایی که برای ج –تعداد کافی تبر، دیلم، کلنگ و نردبان طنابی داشته باشند 

 (.برای باز کردن درها، شکستن دیوارها، رفتن از یک طبقه به دیگری، و غیره)به خانه الزمند 

. ها، میدانها و باریکادها می شود حملۀ خیابانی شامل تصرف پیوستۀ بلوکهای مجزاهای خانه»
طریق می تواند با به پیش رفتن در طول یک خیابان، یا اگر مسدود باشد، با دور زدن از 

نخستین روش سریع تر است؛ دومی قابل اطمینان تر است و . ها، حیاطها و باغها انجام شود خانه

انتخاب روش برعهدۀ شخص فرمانده است و به . تلفات کمتری دربر دارد، ولی آهسته است
 [14]«.وضعیت عمومی و مقدار منابع فنی که در اختیارش است بستگی دارد

در اختیارش داشته ( توپهای صحرایی و خمپاره اندازهای ضد سنگر)اگر مهاجم توپخانۀ کافی 

های دشمن را خاموش کند، شیوۀ اول ارجحیت دارد، زیرا سریع ترین نتایج را به  باشد تا مسلسل
ها،  اگر نه، حمله باید با دور زدن از طریق خانه. یعنی پیشروی در خیابان –بار می آورد 

هی اوقات استفاده از یک شیوۀ ترکیبی برای حمله امکان پذیر گا. حیاطها و باغها انجام شود

 .پیشروی همزمان در طول خیابان و استفاده از مانورهای دور زدن: خواهد بود
هدف از مانورهای دور زدن گشودن یک مسیر تدریجی از یک خانه به خانۀ بعدی، و با 

بور کردن او به ترک کردن مختل کردن سیستم دفاعی دشمن و مج به منظورهای مداوم  حمله

هنگامی که یک مهاجم وارد یک ساختمان می شود، باید هر قسمت آن را با  .موقعیتهایش است
اند، باید آنها را بازداشت  اگر او بفهمد که ساکنان همراه با مدافعان جنگیده. بیشترین دقت بگردد

 .و در طول نبرد در یک اقامتگاه مخصوص تحت نگهبانی حبس کند

اگر مهاجمان آنها . های زره پوش و تانکها است رین روش حمله به باریکادها با کمک ماشینبهت
ها و بیش از همه  را نداشته باشند، باید از پیاده نظام استفاده کنند؛ پیاده نظام باید توسط مسلسل

هایی که  خانهکه باید مواضع مسلسل مدافعان، خود مدافعان و  –توسط توپخانه حمایت شود 

حملۀ رو در رو باید با تحرکات جناحی همزمانی . باریکاد را حمایت می کنند هدف بگیرند
 .همراه شود تا از پشت به مدافعان در باریکاد حمله کنند

ای خاص، باید به سازماندهی ارتباط توجه خاصی  هنگام طراحی نقشۀ حمله به خیابان یا منطقه

، باید استفادۀ وسیعی از برقراری (تلفن)ی فنی شهر عالوه بر استفاده از سیستم مخابرات. بشود
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تنها در صورتی که ارتباط بدون وقفه ادامه پیدا کند رهبری . ارتباط مستقیم از طریق پیکها بشود

 .قادر خواهد بود فرمانهایش را برای تأثیر گذاشتن بر روند مبارزه به موقع برساند

ث در طول حمله نیروی ذخیرۀ عقب نگه داشته یکی از وسایل مهم تأثیر گذاشتن بر روند حواد
هنگام اعزام کردن نیروهای تهاجمی، هر جایی که نیاز باشد  .شده توسط فرماندۀ عملیات است

ً قوی داشت که باید در مجاورت بالواسطۀ منطقۀ حمله نگه داشته  باید یک نیروی ذخیرۀ نسبتا

ً فرماندهان واحدهای کوچک تر  .شود نیز باید ( دهان گروهان و گردانیعنی فرمان)غالبا
 .های خودشان را داشته باشند ذخیره

تحکیم پیروزی در صورتی که حمله موفقیت آمیز باشد؛ ( الف: ها عبارت است از نقش ذخیره

 .محافظت علیه چیزهای پیش بینی نشده( تقویت کردن واحدهای مهاجم؛ ج( ب
خستین کاری که باید انجام شود قطع د، نگردیک ساختمان خاص اشغال قرار است هنگامی که 

سپس باید با آتش سنگین گلوله باران شود؛ و فقط آنگاه  ارتباط آن با ساختمانهای مجاور است؛

منزوی کردن ساختمانی که قرار است به آن حمله . ای مفصل به آن یورش برد باید بر طبق نقشه
ایی که از آن به شهر می روند شود باید توسط اشغال کردن همۀ ساختمانهای مجاور و مسیره

 .انجام شود
نقش توپخانه از کار . ها انجام شود گلوله باران باید توسط توپخانه، و همچنین توسط مسلسل

ها باید  مسلسل. های مدافعان، از بین بردن درهای بیرونی شان، و غیره است انداختن مسلسل

ها و  ن راه حل سازمان دادن آتش از پنجرهها و پشت بامها را هدف بگیرند؛ بهتری بالکنها، پنجره
حملۀ خود پیاده نظام باید سریع . اند است های مجاور که قبالً از دشمن پاک شده پشت بامهای خانه

 .تا راه عقب نشینی دشمن را ببندد اتخاذ کندو پرانرژی باشد، و فرماندۀ آن باید از قبل تدابیری 

اش تدابیری برای اتخاذ در  ها باید همچنین در نقشه خانهفرماندۀ حمله به یک خانه یا بلوکی از 
 .صورت شکست بیاندیشد
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 نظامی حزب در بین دهقانانکار 
 

 های چریکی انقالبی شیوه

 
چنانچه پیروزی انقالب پرولتاری در کشورهای روستایی و نیمه روستایی ناممکن است 

این حقیقتی مسلم برای . دهقان نباشد مردماز جانب تودۀ  پرولتاریای انقالبی مورد حمایت فعاالنه

در دورۀ انقالب بورژوا دمکراتیک، . لتاری استهم انقالب بورژوا دمکراتیک و هم انقالب پرو
ای توسط پرولتاریا برای متحقق نمودن شعارهایش و رشد دادن انقالب بورژوا  هیچ مبارزه

دمکراتیک به انقالبی پرولتاری نمی تواند بدون تشکیل شدن یک بلوک انقالبی از پرولتاریا و 

 بهده در متحقق نمودن شعارهای انقالب دهقانان، و بدون شرکت فعاالنۀ تودۀ دهقانان ستم دی

دلیل آشکار این امر توسط سه انقالب روسیه، انقالب کبیر چین، و مبارزات  .دست یابدموفقیت 

این اصل بنیادی لنینیستی امروزه . انقالبی در کشورهای متعدد دیگری ارائه داده می شود

ً انکارناپذیر برای هر انقالبی واقعی است ر چین، هند، آمریکای التین، در د. حقیقتی مطلقا
کشورهای بالکان، رومانی، لهستان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و )بسیاری از کشورهای اروپایی 

تنها در صورتی که موج . ، متحد اصلی پرولتاریا در انقالب جمعیت دهقان خواهد بود(غیره

ورد، پیروزی انقالب ممکن های روستایی را تحت رهبری پرولتاریا به حرکت درآ انقالبی توده
 .اهمیت استثنائی تبلیغات حزب در مناطق روستایی از اینجا ناشی می شود. خواهد شد

، در (و هنوز می بینیم)ایم  هر جنبش انقالبی جدی در میان دهقانان، همانطور که در چین دیده

 –د ابتدا شکل شورشهای منزوی، خودجوش و ناهماهنگ توسط گروههای چریک را می گیر
علیه زمین داران بزرگ، کوالکها، تجار و رباخواران؛ علیه مقامهایی که مالیات جمع می کنند؛ 

بطور خالصه، علیه همۀ قدرتهای اداری و سیاسی که در روستا یا شهر وجود دارند و علیه 

ها و تصرف قدرت  ها، ابطال بدهی برای مصادره و توزیع زمین، الغای اجاره –رژیم موجود 
در مرحلۀ نخست جنبش انقالبی، دهقانان به ندرت هیچ شعار . توسط سازمانهای دهقانی سیاسی

اعتراض و کاهش « بد»خیلی روشن انقالب ارضی را مطرح می کنند؛ آنها فقط علیه مالکین 

 .ها و مالیات را مطالبه می کنند، و غیره اجاره
اقدامات جدا از : ش آن استاش خصلت خودجو مشخصۀ کلیدی انقالب دهقانی در نخستین مرحله

هم ناهماهنگ؛ وجود نداشتن هیچ برنامۀ سیاسی مشترک برای تمام مناطق؛ نبودن شعارهای 

 .جاافتاده
باید رهبری جنبش را به دست آورد، آن . هدف حزب پرولتاری در رابطه با دهقانان واضح است

که با خصلت انقالب  های دهقان را حول شعارهای طبقاتی معینی را سازماندهی کند، توده

و بطور خالصه باید کل جنبش را به سوی متحقق نمودن این شعارها هماهنگ هستند بسیج کند، 
پرولتاریا در  فعالیتحزب پرولتاریا باید جنبش دهقانی را با اهداف انقالبی و  .رهبری کند

 .مراکز صنعتی هماهنگ کند
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دهقانی، هر چقدر هم که بزرگ باشد، نمی این باید برای هر حزب انقالبی واضح باشد که جنبش 

این امر در . تواند در صورت منفعل ماندن طبقۀ کارگر، روی هیچ پیروزی قاطعی حساب کند

نیز صادق است اگر آنها با ( در کشورهای روستایی و نیمه روستایی)مورد فعالیتهای دومی 
اندهی و تدارک دیدن برای اقدام سازم. نشوند یفعالیت انقالبی قدرتمندی از جانب دهقانان همراه

هدف اساسی حزب  –ترکیبی، اگر ممکن باشد بطور همزمان در شهرها و مناطق روستایی 

 .انقالبی در کشورهای روستایی و نیمه روستایی چنین خواهد بود
نزدیک به زمان کنگرۀ . در چین، جنبش دهقانی در نتیجۀ اردوکشی شمال وسعت زیادی گرفت

های دهقانی در مرکز  ، حدود ده میلیون دهقان در اتحادیه(1116مه )ست چین پنجم حزب کمونی

اکثریت عظیم، عمدتاً در جنوب، در حوزۀ رود یانگ تسه، . و جنوب کشور سازمان یافته بودند
حزب کمونیست چین . آگاهانه تحت شعار انقالب ارضی می رزمید( 1117تا )در همان زمان 

انجام تبلیغات در بین دهقانان بر طبق رهنمودهای بین الملل  بجای( رهبری اش در آن دوره)

انقالبی، از طریق کمک کردن به  پیکارروستایی به راه  مردمکمونیست؛ بجای کشیدن تودۀ 
دهقانان جهت متشکل شدن و طراحی کردن یک برنامۀ سیاسی و نقشۀ عمل، و از طریق شتاب 

بجای جنبش را تابع نفوذ خود ساختن و هدایت  بخشیدن به تفکیک اجتماعی در مناطق روستایی؛
همچون پابندی برای جنبش  –استراتژی آن به سوی وسیع تر و عمیق تر شدن انقالب ارضی 

یعنی چیزهایی که در  – دهقانی عمل کرد، و به همراه کومین تانگ با به اصطالح زیاده رویها

آن بزرگ ترین اشتباه  .دکرارزه مب –واقعیت ابتکارهای انقالبی سازمانهای دهقانی بودند 
 .رهبری کمونیست وقت بود

جای تعجب ندارد که این سیاست حزب کمونیست نسبت به دهقانان و این بلوک با کومین تانگ 

در هنگامی که قیام گرانی که تحت رهبری یه تینگ و هو لونگ در نانچانگ : به این نتیجه رسید
دند، نتوانستند تعداد کافی باربر را برای منتقل بپاخاسته بودند راهی جنوب ش 1117اوت  1

دهقانان روستاهایشان را ترک کردند تا از [ 1.]کردن مهمات و دیگر وسایل جنگی شان پیدا کنند

از این رو ارتشهای یه تینگ و هو لونگ مجبور بودند بگذارند کمیت . بسیج شدن بگریزند
، جایی که فرماندهان مشابه در منطقۀ شانتوبه نحوی  .بزرگی از مهمات به دستان دشمن بیافتد

ارتش انقالبی مورد بحث سعی کردند تا دهقانان را متقاعد  کمونیست و جناح چپ کومین تانگِ

به پیوستن به صفوف شان کنند، و می خواستند سالحهای اضافی را بین آنها توزیع کنند، دهقانان 
البته در . ارتشهای میلیتاریست نمی دیدند به ارتش انقالبی نپیوستند، زیرا تفاوتی بین آن و

تمام فرماندهان ( 13و  14لشکرهای )واقعیت هم تفاوتی نبود؛ زیرا، اگر چه در برخی لشکرها 

نیز هنگ و بیست درصد افسران کمونیست بودند، و اگر چه کمیتۀ نظامی انقالبی کمونیستها را 
به هیچ ( سئلۀ دیگر مربوط به موضوعنظیر هر م)دربر داشت، سیاست ارتش نسبت به دهقانان 

سرنگون باد مالکین »:بجای شعارهایی نظیر .وجه از جناح چپ کومین تانگ متفاوت نبود

های دهقانی مطرح شده بودند، کمیتۀ  و غیره، که توسط اتحادیه« !مصادرۀ زمین»، «!بزرگ
مو 11گ تر از امالک بزر»، «!سرنگون باد مالکین بد»:انقالبی این شعارها را مطرح کرد

51
 

با در نظر داشتن اینها، جای . و غیره« !ها درصدی اجاره 31کاهش »، «!را مصادره کنید

از ارتش انقالبی روی گردان می شدند و با شنیدن خبر نزدیک های دهقان  تعجب ندارد که توده
که همچنین جای تعجب ندارد  .شدن آن روستاهایشان را ترک می کردند و به کوهها می رفتند

                                                

 .مترجم –. متر مربع 613یک واحد اندازه گیری مساحت چینی، معادل تقریبا  – Mou مو -51



177 

در شهر لین چوان، ارتش یه تینگ و هو لونگ با یک تظاهرات صمیمانۀ تجار، و با غیبت 

 .کامل دهقانان، مورد استقبال قرار گرفت

باید به یاد داشت که همین دهقانان، در آغاز و در طی اردوکشی به شمال، با امید به اینکه 
ا همۀ توانشان سعی کرده بودند به کومین تانگ برایشان رهایی اجتماعی و اقتصادی می آورد، ب

( فو و دیگران -فانگ، وو پی  -سون چوان )آن کمک کنند تا ارتش جنگ ساالران مدل قدیمی 

با  ارتش جنگ ساالرانآنها این کار را با قیام کردن در پشت جبهه؛ آزار دادن . را خرد کند
انجام داده بودند؛ بطور  حمالت چریکی مداوم، و به قتل رساندن افسران و زمین داران بزرگ

 .خالصه با مختل کردن کامل حیات در پشت جبهۀ آن

باید آشکارا تأکید شود که سیاست بد حزب کمونیست دربارۀ مسئلۀ دهقانی یکی از دالیل اصلی 
 .بود 1117شکست انقالب چین در 

 1115ث مثالی دیگر دربارۀ اینکه چطور نباید نسبت به جنبش دهقانی رفتار کرد توسط حواد

، قیامهای دهقانی بطور خودجوش در یک 1115آنجا، در پائیز . در بلغارستان ارائه می شود
با این حال، حزب کمونیست بلغارستان یک هفتۀ تمام را بدون انجام . سری از مناطق درگرفتند

به دلیل فقدان  –قیامهای دهقانی . هیچ کاری برای به دست آوردن رهبری جنبش گذراند
هی و هماهنگی، بخاطر منزوی ماندن شان، و به دلیل فقدان هر نوع رهبری صحیح از سازماند

 .توسط ضدانقالب خرد شدند –جانب حزب کمونیست 

از طرف دیگر، پیروزی انقالب اکتبر ناممکن می بود اگر حزب بلشویک قادر به بسیج کردن 
رنگونی قدرت بورژوازی های دهقان تحت شعارهایش و هدایت کردن آنها به نبرد جهت س توده

اگر بخاطر این سیاست صحیح حزب بلشویک  .و برقرار ساختن دیکتاتوری پرولتاریا نبود

نسبت به دهقانان نبود، جذب انقالب نمودن ارتش تزاریست هیچگاه نمی توانست مطرح باشد؛ 
وسیعی  زیرا این دقیقاً سیاست شجاعانۀ حزب بلشویک نسبت به دهقانان بود که به آن امکانات

 .داد –که عمدتاً متشکل از دهقانان بود  –برای جذب کردن ارتش تزاریست 

ای که پرولتاریا درون شهر بپاخاست، هیچ  یک دلیل شکست قیام کانتون آن بود که، در لحظه
قیامهای دهقانی بی از طرف دیگر، . جنبش انقالبی مهم دهقانی در اطرافش وجود نداشت

ً به این دلیل شکست خوردند ( برای مثال در شانتونگ)چین  شماری در استانهای مختلف عمدتا

پرولتاری در  پیکارکه از جنبش انقالبی طبقۀ کارگر در مراکز صنعتی جدا ماندند، و توسط 
 .شهرها حمایت نشدند

های بزرگ دهقانان هنوز  ، توده1113در هنگام مبارزۀ انقالبی فعاالنۀ پرولتاریا در روسیه در 

به اوج  1116-7جنبش دهقانی در روسیه تنها در . قالبی بسیار کمی نشان می دادندفعالیت ان
این حقیقت که . رسید، حدود یک سال پس از فروکش کردن موج انقالبی پرولتاریای شهری

جنبش انقالبی در شهرها با آن جنبش در مناطق روستایی همزمان نشد دلیل اصلی شکست 

 .نخستین انقالب روسیه بود
پرولتاریا و دهقانان، حزب پرولتاریا،  پیکارتضمین کردن بیشترین امکان همزمان شدن  برای

اش را به کار سیاسی و سازمانی  بیش از همه در کشورهای روستایی و نیمه روستایی، باید توجه

این کار نباید به شانس واگذار شود، همچنین  .در بین دهقانان اختصاص دهد( از جمله نظامی)
بلکه باید در چشم . نحوی برنامه ریزی نشده و یک شکل در سراسر کشور انجام شود نباید به

انقالبی مختلف که ممکن است در  یهاپیکاراندازهای اساسی حزب در رابطه با ترتیب و تاریخ 

کار سازمانی یا تبلیغات سیاسی یک . جا انداخته شود هر منطقه یا استانی امکان پذیر باشند
ه بزرگی چین، ناگزیر منجر به پراکنده شدن نیروی انسانی و منابع خواهد شکل، در کشوری ب
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باید شدت ( نظیر کشورهای مشابه)اهمیت متفاوت استانهای مختلف در حیات سیاسی چین  .شد

از این رو، اهمیت سیاسی گانسو،  .متغییر کار حزبی در میان دهقانان در هر استان را تعیین کند

ر استانهایی از این نوع نمی تواند با اهمیت سیاسی کوانگ تونگ، گوئیژو، گوانگشی و دیگ
هوبئی، هونان، جیانگسو و غیره، با مراکز صنعتی و تجاری بزرگ شان و پرولتاریای 

بطور طبیعی، تبلیغات انقالبی باید در همه جا بین دهقانان انجام شود، . پرشمارشان مقایسه شود

 این اصل از. ی خاص یا گروهی از استانها هدایت گرددباید به سوی استان وزن عمدۀ آنولی 
ً پذیرفته شد این در کشورهایی نظیر چین، که تنوع شرایط برمی خیزد که  هحقیقت عموما

تصرف قدرت توسط پرولتاریا، در )جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی بی پایانی دارد، انقالب 

یعنی در بازۀ زمانی چند هفته )ک عمل واحد نمی تواند بمثابۀ ی( اتحاد با دهقانان و فقرای شهری
ً  به انجام برسد، بلکه( یا چند ماه کمابیش طوالنی از جنبشهای انقالبی  کامل باید یک دورۀ الزاما

 .طی کنددر استانها یا مراکز صنعتی و سیاسی مختلف را 

نها که شکی نیست که قدرت شوروی در چین در ابتدا خود را در یک استان یا گروهی از استا
، که بمثابۀ پایگاهی برای رشد مراکز صنعتی یا تجاری بزرگی دارند مستقر خواهد ساخت

زمان اضافه شدن اراضی جدید به این پایگاه انقالبی، نه تنها  .متعاقب انقالب خدمت خواهد کرد
. در چین بلکه در سراسر جهان، بستگی به موازنۀ نیروها بین انقالب و ضدانقالب خواهد داشت

و متحد  تثبیتولی در هر صورت،  .ای است که تنها توسط مبارزه حل خواهد شد این مسئله

زمان بسیار بیشتری از آنچه که برای بیرون انداختن نیروهای  به نمودن انقالبی چین نیاز
 .خواهد داشت الزم بود، ضدانقالبی از روسیه پس از انقالب اکتبر در پتروگراد و مسکو

ه حزب انقالبی نزدیک شدن یک وضعیت بالواسطۀ انقالبی را پیش بینی می بنابراین زمانی ک

مشخص کند ( در حالی که به آموزش دادن و بسیج کردن طبقۀ کارگر ادامه می دهد)کند، باید 
که کدام استانها و مناطق از نقطه نظر تبلیغات در بین دهقانان مهم ترینها هستند، و باید بر آن 

در خصوص کار تبلیغاتی در بین دهقانان، . را بر این استانها متمرکز کنداساس توجه و منابعش 

. مراکز عمدۀ صنعتی و سیاسی توجه داشته باشدحزب باید پیش از همه به مناطق احاطه کنندۀ 
نیز به همین اندازه ( لهستان، فرانسه، رومانی و غیره)این برای تعدادی از کشورهای اروپایی 

 .صادق است

نظیر پس از )یک جنبش انقالبی قدرتمند دهقانی پس از یک شکست پرولتاریا هنگامی که 
آغاز می شود، حزب ( 1117در روسیه، یا در چین پس از شکست پرولتاریا در  1113انقالب 

مبارزۀ . بدون تردید باید خودش را به مقام رهبری جنبش دهقانی برساند و آن را هدایت کند

پیروزمندانه در مناطق دربر دارندۀ مراکز صنعتی و تجاری انقالبی دهقانان، بخصوص اگر 
رشد کند، سالحی قدرتمند است؛ می تواند طبقۀ کارگر که شکست خورده و بار دیگر به چنگ 

 .ارتجاع افتاده را برانگیزاند تا به ابتکار و عمل ادامه دهد

 پیکارهایاماً شکل جمعیت دهقانی الزوجود هر نوع جنبش انقالبی مهم در بین  نظر به اینکه
علیه قدرت استبدادی زمین داران، ( یعنی عملیات نظامی واقعی توسط دستجات دهقانی)مسلحانه 

رباخواران، مقامات دولتی، و غیره را می گیرد، بحث کردن طوالنی تر دربارۀ کار نظامی 

 .حزب در بین دهقانان مطلقاً ضروری است
به سادگی شروع به ایجاد کردن دستجات مسلح دهقانی ای  این امکان پذیر نیست که در هر لحظه

 .نمود، درست همانطور که ممکن نیست گارد سرخ را بنا بر اراده در کارخانجات تشکیل داد

ای، در شرایط سیاسی مشخصی برمی  مبارزۀ مسلحانۀ دهقانان، بمثابۀ شکلی از مبارزۀ توده
های روستایی یک حالت  باشد، و توده هنگامی که تحمل یوغ طبقات حاکم ناممکن شده –خیزد 
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اقدامات خودجوش توسط . هیجان انقالبی داشته باشند و آمادۀ نبرد فعاالنه علیه نظم مستقر باشند

های استثمارشده و ستم دیده از  توده»دستجات مسلح دهقانی عالیمی هستند که نشان می دهند 

، و اینکه کشور وارد (لنین)«رات می طلبنداند، و تغیی ناممکن بودن ادامۀ شیوۀ قدیمی آگاه گشته
عادی و »هیچ جنبش انقالبی چریکی در یک شرایط . یک موقعیت انقالبی بالواسطه می شود

ممکن نیست، زیرا نشان دهندۀ آغاز یک دورۀ جنگ داخلی علنی بین دو بخش « صلح آمیز

 .است مردم
ه در ابتدا با درگیریهای تجربۀ تاریخی جنگ چریکی در کشورهای مختلف نشان می دهد ک

ً محلی مشخص می شود این نتیجۀ ضعف و تعداد محدود واحدهای  .کوچک با اهمیت صرفا

به دلیل تجربۀ انقالبی نداشتن  –چریک، و سطح پایین آگاهی در بین دهقانان از اهداف آنها است 
دستجات  هدف اساسی. آنها و فقدان هر نوع نفوذ کافی حزب پرولتاری در مناطق روستایی

چریک در این دوره دفاع کردن از دهقانان در منطقۀ مربوطه علیه خشونت مقامات مرتجع، 

به این منظور، مبارزۀ  .، و غیره است(در زمان جنگ)علیه مصادرات خودسرانۀ ارتش 
واحدهای چریک اغلب شکل اقدامات تروریستی منفردانه یا خرابکاری علیه مقامات روستا، 

 ن، افسران، پلیس، رهبران سازمانهای فاشیست یا صد سیاهی را می گیرد؛تجار، زمین دارا
های مجازات کننده انجام می دهند، یا به  ای که اردوکشی شکل حمالت به واحدهای جداگانه

گروههای کوچک سربازان، برای مصادره کردن سالحهایشان یا آزاد کردن زندانیان شان؛ 

و گرفتن مبالغی پول؛ شکل « مصادرات»آهن؛ شکل  ها و خطوط راه شکل نابود کردن جاده
 .سوزاندن امالک، و غیره

مشکالت مربوط به تصرف کردن قدرت سیاسی، هماهنگ کردن عملیات چریکی در بین 

، مناطق مختلف، یا انطباق دادن این عملیات با مبارزۀ اقتصادی و سیاسی پرولتاریای شهری
شعارهای جنگ . اطق روستایی مطرح نمی شوندجنگ داخلی در من اولیۀمعموالً در دورۀ 

 .چریکی هنوز یک خصلت طبقاتی روشن ندارند

متعاقباً، با صعود موج انقالبی در مناطق روستایی، با تشدید تضادهای طبقاتی درون جمعیت 
تعداد دستجات  .دهقانی، و با رشد نفوذ پرولتاریا بر دهقانان، اقدامات چریکی افزایش می یابند

عملیاتشان به تدریج ابعاد  .پیدا می کند و بطور پیوسته در مناطق جدیدی فعال می شوندافزایش 

مبارزۀ مسلحانۀ دهقانان ستم دیده علیه ارتجاع اینک شروع به . بلند پروازانه تری می گیرد
ای می کند؛ به تدریج از حالت دفاعی به اقدام تهاجمی گذار می کند، و  گرفتن خصلتی توده

 .در ترس همیشگی از حمالت غافلگیرکننده توسط دستجات دهقانی نگه می داردمقامات را 

در این دوره دستجات چریک دیگر خودشان را محدود به عمل کردن در مناطق سکونت شان 
آنها جسورانه از روستاها یا مناطق خودشان بیرون می آیند، به تدریج خودشان را . نمی کنند

رتهای مختلف می کنند، به دستجات مناطق مجاور می پیوندند و تبدیل به ستونهای متحرک با قد

بازۀ . گذارندبهایی با مقیاس بزرگ تر را در دستور کار  آنقدر جسور می شوند که عملیات
عالوه بر حمالت کوچک به انبارها، اعدام کردن  .اهداف شان بطور قابل توجهی وسعت می یابد

آنها اکنون  –یس، آتش زدن امالک بزرگ، و غیره زمین داران بزرگ، مرتجعین و مقامات پل

شروع به انجام دادن حمالت منظم به پلیس و سربازان و واحدهای عقب دارشان، و حمالت 
 .می کنند( غارت کردن، و غیره)غافلگیرکننده به شهرهای کوچک 

را کم ای که جنبش چریکی خودش  تاریخ مبارزۀ دهقانی در سراسر جهان با شواهد فراوان شیوه

کم تبدیل به نیرویی مهم می کند نشان می دهد؛ نیرویی که قادر است در صورت وجود رهبران 
 .الیق، وظایف انقالبی بسیار پراهمیتی را به انجام برساند
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، ارتش انقالبی دولت کانتون، که زمانی 1117و اوایل  1116در طول اردوکشی به شمال، در 

سرباز داشت، ارتشهای وو  11111نگ را ترک کرد حدود که برای اولین بار استان کوانگ تو

 –چانگ را که چند برابر آن بودند شکست داد  -فانگ و چانگ تسونگ  -فو، سون چوان  -پی 
این موفقیت بزرگ ارتش از نظر عددی . کاری که البته با معیارهای چینی کامالً استثنائی بود

در پشت با عملیات فعاالنۀ دستجات دهقانان  کوچک، بد مسلح شده و بد مجهز شدۀ کانتون فقط

در طی کل دورۀ اردوکشی به شمال، و بخصوص در آغاز، دهقانان . ممکن شدخطوط دشمن 
که در آن زمان ارتش انقالبی ملی را بمثابۀ پرچمدار مبارزه علیه  –استانهای جنوبی و مرکزی 

ور کلی علیه همۀ مرتجعین می زمین داران بزرگ، نجبا، امپریالیستها، جنگ ساالران، و بط

هایشان، با تخریب کردن مسیرهای عقب نشینی ارتش  با اقدامات چریکی شان، با شورش –دیدند 
به ارتش ملی ای  شان به سربازان، کمک بی اندازه کنندهجنگ ساالران، با حمالت غافلگیر

 قالبی از رو به روارتشهای جنگ ساالران خودشان را مجبور به تحمل حملۀ سربازان ان. کردند

 .و همزمان سازمان دادن مقاومتی ناامیدانه در مقابل دستجات دهقان در پشت جبهه شان دیدند
ً هیچ ارتشی قادر به جنگیدن مؤثر تحت چنین شرایطی نیست ارتش جنگ ساالران . طبیعتا

جنوب و مرکز چین، اگر چه به شدت توسط امپریالیسم حمایت می شد، ناگزیر تحت ضربات 
اش حمله می کردند  ترکیب و هماهنگ شدۀ ارتش ملی و دستجات متعدد دهقان که از پشت جبهه

 .از هم پاشید

حزب کمونیست و کومین تانگ، از طریق کاری که در میان دهقانان استانهای در دست جنگ 
ساالران انجام دادند، نقش بزرگی در سازماندهی و رهبری دستجات دهقان که پشت جبهۀ جنگ 

 .ران را مختل می کردند داشتندساال

تاریخ مبارزۀ انقالبی در چین همچنین نمونۀ خوبی از بکار گیری دستجات چریک برای اهداف 
سیانگ، که در  -، ارتش خلقی دوم فنگ یو 1116در آغاز سال . ضدانقالبی ارائه می دهد

نتیجۀ جنگ بدون در . فو قرار داشت -استان هونان مستقر بود در حال جنگ با ارتش وو پی 

وقفه بین گروههای جنگ ساالر، استان هونان کامالً ویران شده بود و دهقانان به گدایی افتاده 
 –روستایی در طی اقامت موقت ارتش دوم در آنجا ادامه یافته بود  مردمبینواسازی . بودند

به پیوستن  این بینواسازی منجر. سرباز آن البته باید توسط مردم نگهداری می شدند 111111

دیگران خودشان را . شده بود( راهزنان)فی  -های تو  صدها هزار نفر از دهقانان به دار و دسته
بسیار افزایش  1116و  1113های دهقانی مذهبی یا نیمه مذهبی که تعدادشان در  در اتحادیه

 .سازماندهی کردندیافته بود 

ش خلقی دوم انجام دادند، از ناآرامی فو، که مأمورانش تبلیغاتی ماهرانه علیه ارت -وو پی 
، «چاقوهای بلند»، «های سرخ نیزه»)سازمانهای دهقانی مختلفی . دهقانان بهره برداری کرد

فعاالنه علیه رژیمی که توسط ارتش دوم بر هونان گماشته شده بود ( و غیره« شکمهای گرسنه»

ختند، حمالت سیستماتیکی بر جنگیدند؛ آنها به پشت جبهۀ آن حمله و آن را دچار اختالل سا
واحدهای کوچکترش انجام دادند و سربازان را به ترک اردو و پیوستن به دستجات دهقان فرا 

ای رسید که در نتیجۀ خصومت سازمانهای  تضعیف روحیۀ ارتش دوم به نقطه .خواندند، و غیره

فو،  -ناچیز وو پی دهقانی شبه نظامی، بالفاصله پس از نخستین حمالت نیروهای از نظر عددی 
 .ای که از ورق ساخته شده باشد از هم پاشید نفره مثل خانه 111111این ارتش 

فو قادر شد از استعدادهای انقالبی دهقانان هونان برای هدفی ضدانقالبی بهره برداری  -وو پی 

که تا  وارد استان شدند، همان دهقانانی فو -با این حال، هنگامی که سربازان خود وو پی . کند
 او .فو برگرداندند -وو پی همین اواخر به ارتش خلقی دوم حمله می کردند سالحهایشان را علیه 
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در نتیجۀ اقدامات خصمانۀ دستجات چریک متحمل شکستهای  در این مبارزه علیه ارتش کانتون

 .سنگینی شد

ی روسیه یافت قهرمانانۀ چریکی در تاریخ جنگ داخل پیکارهایهای متعددی از  می توان نمونه
که به ارتش سرخ کمک کردند تا  –در سیبری، اوکرائین، منطقۀ دن، قفقاز شمالی، و غیره  –

 .پاک کند –امیران تزاریست، زمین داران و بورژوازی  –کشور را از نیروهای ضدانقالبی 

 اقدام. های دهقان است کلید موفقیت با دوام دستجات چریک مستحکم بودن تماس شان با توده
های دهقان غیرقابل  چریکی بدون یک موقعیت انقالبی، بدون یک هیجان انقالبی در بین توده

های وسیع دهقان را بازتاب دهد، و باید یک موقعیت  مبارزۀ چریکی باید منافع توده .تصور است

دستجات کوالک که بطور . بالواسطه انقالبی برای ممکن شدن پیروزی شان وجود داشته باشد
توسط احزاب ضدانقالبی در طی جنگ داخلی در مناطق مختلف روسیه ایجاد شده مصنوعی 

دهقان  مردمبودند نتوانستند و نمی توانستند به هیچ موفقیت با دوامی دست یابند، زیرا آرمانهای 

ً از جنگیدن علیه قدرت شوروی امتناع می کرد، منعکس نمی کردند پیروزیهای . را، که مطلقا
، سریعاً جایشان را به شکست و شورشهای 1111مثال در استان تامبوف در موقتی شان، برای 

 .های دهقان علیه رهبران ضدانقالبی شان دادند توده
دهقان برای خودش  مردمشرایط مبارزه، ابعاد جنبش انقالبی در مناطق روستایی، اهدافی که 

، در هر لحظههر  در را اینها عواملی هستند که اشکال مبارزۀ چریکی –تعیین می کند 

سازمان و ساختار دستجات چریک به نوبۀ خود از این اشکال ناشی  .کشوری، معین می کنند
این وظیفۀ حزب پرولتاری است که شرایط مشخص لحظۀ خاص را در نظر بگیرد، تا . می شود

در موقعیتی باشد که به جنبش چریکی اشکالی متناسب با آن موقعیت خاص بدهد، و عملیات آن 

باید جنبش چریکی را نه فقط از نظر سیاسی، بلکه همچنین از نظر نظامی و . ا هدایت کندر
 .تاکتیکی نیز رهبری کرد

های کلی و فرمولهای عمومی برای سازماندهی و تاکتیکهای مبارزۀ چریکهای دهقان  نسخه

ً غیرقابل استفاده هستند ً از برای مثال، اشکالی که این مبارزه در چین می گیر .مطلقا ند، اساسا
قبل از هر چیز، همین واقعیت که میدان . آنهایی که در فرانسه خواهند گرفت متفاوت هستند

عملیات متفاوت است این حقیقت را تأیید می کند، حتی اگر چیزی دربارۀ همه نوع تفاوتها و 

به اگر کسی نخواهد از موضع مارکسیسم منحرف شود و خطر افتادن . ویژگیهای دیگر نگوییم
انتزاع را بپذیرد، او فقط می تواند به کلی ترین شیوۀ ممکن از اشکال و ساختار دستجات چریک 

 .صحبت و فقط مسائل مربوط به اصول را بطور کلی مطرح کند

قبل از توصیه کردن فالن شکل سازماندهی در جنگ چریکی، باید تحلیلی مفصل از موقعیت 
باید به  مردمهمۀ ویژگیهای شیوۀ زندگی و فرهنگ  .سیاسی در منطقۀ مورد بررسی انجام شود

 .اند، به حساب آورده شوند همراه آن تجربۀ مبارزۀ طبقاتی که دهقانان تا آن زمان به دست آورده

آنها : در الگوی کلی مبارزۀ طبقاتی، جنبشهای چریکی نقش یک نیروی کمکی را ایفا می کنند
، ولی می توانند به حل مسئله توسط یک نیروی نمی توانند خودشان به اهداف تاریخی برسند

از این امر چنین نتیجه می شود که هدف خاص عملیات چریکی . کمک کنند –پرولتاریا  –دیگر 

آزار دادن و مختل کردن کار نیروهای مرتجع و تسهیل کردن پیروزی مشترک طبقات 
 .زحمتکش به رهبری پرولتاریا است

ای که جنبش چریکی باید داشته باشد  است، شرایط اولیه تا جایی که مربوط به سازماندهی

سازماندهی باید انعطاف پذیر و دارای چند سطح باشد که هر کدام بتواند ( الف: عبارتند از
باید پویا، قادر به اقدام سریع، قادر به انتقال یافتن سریع به ( مستقل از دیگران عمل کند؛ ب
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قانونی به قانونی و برعکس، و ترکیب هوشمندانۀ محض آنکه اوضاع بطلبند از شرایط غیر

ساختارش باید طوری باشد که به حزب ( روشهای قانونی، نیمه قانونی و غیرقانونی باشد؛ ج

ها و  باید ساده، قابل فهم برای توده( د اجازۀ اعمال کردن رهبری سیاسی و عملیاتی اش را بدهد؛
 .یروهای جدید را تضمین کندسازگار با رسوم شان باشد، تا پیوستن مداوم ن

، که در آن هدف جنبش دفاع کردن از دهقانان محل علیه حاکمیت استبدادی ابتداییدر دورۀ 

های محلی تشکیل  در محدوده( اولیهیعنی گروههای کوچک )مرتجعین است، دستجات چریک 
ی در مناطق متعاقباً، با شدت گرفتن مبارزۀ طبقات. بعنوان یک قانون، مخفی هستند .می شوند

روستایی، و با تبدیل شدن آن به یک جنگ داخلی علنی، این گروههای اولیه به هم می پیوندند تا 

 .را بسازند( کمونها، نواحی)دستجات محلی بزرگ تری 
در )نیاز به گفتن نیست که دستجات چریک باید پیشروترین عناصر در روستا را دربر بگیرند 

با این حال، در دورۀ ابتدایی، از نظر نیاز به (. ورت می افتدواقعیت نیز این اتفاق در هر ص

مخفی کاری، از نظر تجسس و فتنه انگیزی مقامات، عضوگیری گروههای اولیه باید با بررسی 
بعدها، هنگامی که جنبش تبدیل به جریانی وسیع و قوی شد، و همۀ  .بسیار دقیق انجام شود

صفوف خود جذب کرد، اصل مخفی کاری و عناصر پیشرو و فعال در روستاها را به 
ولی انتخاب خوب رهبران، که باید . غربالگری اعضا مقداری از اهمیتش را از دست می دهد

از نظر سیاسی قابل اتکا و از نظر نظامی تعلیمات کافی دیده باشند، همیشه یک مسئلۀ مبرم 

ی برای کل سازمان خواهد خواهد ماند؛ هر غفلتی در مورد این نکته همیشه نتایج فاجعه بار
 .داشت

رهبری خوب جنبش چریکی توسط حزب پرولتاریا تنها در صورتی ممکن است که حزب بر 

اش برای متحقق کردن آنها را  دهقانان نفوذ داشته باشد، و چنانچه دهقانان شعارهایش و مبارزه
دارند، حزب باید  ای دهقانی وجود در کشورهایی که در آنها سازمانهای توده. پذیرفته باشند

تالش کند تا بر آنها تأثیر بگذارد و جنبش چریکی را هم مستقیماً و هم از طریق آنها هدایت کند 

ً توسط این سازمانهای دهقانی اداره می شوند) جایی که چنین (. زیرا دستجات چریک دقیقا
رهایی برای هدایت ای وجود ندارند، حزب باید از سازمانهای چریکی بمثابۀ ابزا سازمانهای توده

البته، خود سازمان چریکی باید پیشروی دهقانان زحمتکش . کردن سیاسی دهقانان استفاده کند

 .بخش فعال، رزمنده و رهبری کنندۀ آن –باشد 
بلغارستان تأثیر بسیار نامطلوبی از این حقیقت گرفتند که در آن زمان، نیروهای  1115قیامهای 

ستجات چریک به نحو مناسبی در بلغارستان سازمان نیافته مسلح و دستگاه رهبری کنندۀ د

به این دلیل بود که اقدامات واحدهای مختلف آنقدر بد هماهنگ شده بودند، و سربازان . بودند
ً آسانی داشتند حزب کمونیست تنها در  .منظمی که علیه آنها فرستاده شدند عملیات جنگی نسبتا

قرار بود که نیروهای مسلح . تگاه رهبری کردشروع به ساختن یک دس 1114سال  اوایل

در پایه، گروههای شش : دهقانی بر طبق این الگو برپا، یا بهتر است گفته شود بازسازی، شوند
؛ سه یا چهار گروه شش نفره یک چتا(یک رهبر و پنج مرد مسلح)نفره 

51
را می ساختند؛ و سه  

تا پنج چتا یک دروژینا
51
ز سه تا پنج دروژینا می توانستند برای در صورت نیا. را می ساختند 

 .تشکیل دادن یک دستۀ بزرگ تر ترکیب شوند

                                                

51- Cheta 

51- Druzhina 



185 

کمون و در ( سیاسی و نظامی)سازمان رزمی دهقانی در سطح کمون توسط یک سرفرماندهی 

 .ای هدایت می شد، که دروژیناها تابع آن بودند ای توسط یک سرفرماندهی منطقه سطح منطقه

: اندهی دروژینای بلغاری بر اساس تفاوت واضح زیاد در فعالیتها بودباید تأکید شود که سازم
عالوه بر واحدهای جنگنده، دروژینا شامل مأموران شناسایی، مسلسل داران، پیکها و غیره می 

 .شد

اگر چنین سازماندهی کامالً تحقق یافته بود، و موفق شده بود که خودش را با شرایط تحمیل شده 
ط اهدافی که انتخاب کرده بود، توسط نیاز به امنیت، و غیره، وفق دهد، توسط وضع زمین، توس

مسلماً به قیام گران بلغاری اجازه می داد که مأموریتهای محول شده به آنها را به نحوی کارآمد 

متأسفانه، حزب کمونیست تجدید سازمان نیروهای چریک برمبنای این خطوط را . انجام دهند
زیرا حزب تنها . ر گذاشت، بنابراین آن امر در همه جا تحقق نیافتبسیار دیر در دستور کا

زمانی بطور جدی شروع به مطرح کردن مسئلۀ سازماندهی نیروهای مسلح در روستاها نمود 

 .، در بلغارستان فروکش کرده بود1115که موج انقالبی، پس از شکست سپتامبر 
از بلغارستان ( و دیگران« های سرخ زهنی»)در چین، ساختار سازمانهای رزمی جمعیت دهقانی 

واحد پایه گروهی ده نفره است؛ این گروهها به هم می پیوندند تا گروههای صد . متفاوت است
 .های قوی تری را می دهند نفره را تشکیل بدهند، و آنها نیز طبیعتاً تشکیل دسته

رقی بر طبق همان های پومرانی و پروس ش دسته، 1114و اوایل  1115در آلمان، در اواخر 

های بین ده تا پانزده نفره؛  جوخه: پرولتاری در شهرها سازمان یافته بودند هاندردهایالگوی 
 .های تشکیل شده از دو یا سه گروههاندردگروههای تشکیل شده از سه یا چهار جوخه؛ 

 یهاهاندردقضاوت دربارۀ اینکه این ساختار چقدر کارآمد بود دشوار است، زیرا سازماندهی 

پرولتاری آلمانی خیلی پیشرفت نکرد؛ حزب تنها هنگامی شروع به تشکیل دادن آنها کرد که 
با این حال، از  .موج انقالبی شروع به فرونشستن کرده بود، و آنها به سرعت متالشی شدند

ها از روی  که توده)هاندردها بازتولید ساختار گروهانهای ارتش سلطنتی بودند آنجایی که این 

، و عالوه بر این هاندردهای پرولتاری در شهرها در طی سال (بۀ جنگ با آنها آشنا بودندتجر
محبوبیت وسیعی به دست آورده بودند، می توان فرض کرد که این ( و حتی قبل از آن) 1115

 .داشتشرایط آلمان سازگاری را با  بهترین سازماندهی با هاندردها شکلی بود که

ً همان شکل واحدهای کوچک تر ارتش در روسیه در طی جنگ داخ لی، جنبش دهقانی عموما
های سواره نظام و پیاده  ها، هنگ ها، گردان ها، اسکادران منظم را گرفت؛ گروهها، گروهان

متعاقباً، هنگامی که حمالت ارتش سرخ از رو به رو و حمالت چریکها از پشت جبهه . نظام

بیرون برانند، دستجات چریک یا در واحدهای مواضعی که داشت ترکیب شدند تا دشمن را از 
ارتش سرخ ادغام شدند، یا آنطور که اغلب اتفاق افتاد، به موجودیت بعنوان واحدهای مستقل 

در حالی که افسران فرمانده و تجهیزات شان را از ذخیرۀ عمومی  –ارتش سرخ ادامه دادند 

 .می کردندارتش سرخ دریافت و تحت اوامر فرماندهی عالی آن فعالیت 
مثالهای فوق الذکر از ساختار جنبش چریکی در کشورهای مختلف نشان می دهد که، اساساً، 

 –کاربرد دارند اینجا هم بکار می روند همان اصولی که در مورد واحدهای پایۀ ارتش منظم 

، اهداف جنبش چریکی در هر دوره، ولی همچنین ضروری است که ویژگیهای خاص هر کشور
ا نیاز ، (یا آنهایی که می توانند در روند مبارزه به دست آورده شوند) وجودسالحهای م و نهایتا

اگر همۀ این شرایط در نظر گرفته شوند، ما به ساختار  .به حفظ پنهان کاری را به حساب آورد

دسیسه در دورۀ اولیه، گروههای رزمی کوچک کمابیش : مشخص دستجات چریک می رسیم
های  فره، که در هر روستا تشکیل، و از طریق فرماندهانشان تابع کمیتهچین پنج، هشت یا ده ن
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با )همگام با رشد کردن جنبش  .نظامی کمون و منطقه، و نمایندگان آنها در روستا می شوند

های  ، این گروههای کوچک به هم می پیوندند تا دسته(دهقانان تهیدستشدت گرفتن مبارزۀ 

اینها نیز به نوبۀ خود می توانند ترکیب . را بسازند( ها گردان ها، دروژینا، گروهان)بزرگ تری 
 .گردند تا واحدهای باز هم بزرگ تری ساخته شوند

در این روند که به موجب آن دستجات چریک کوچک در واحدهای بزرگ تر به هم می پیوندند، 

بر واحدی الزم است تا اصل اثبات شدۀ علوم نظامی که مقرر می کند در طی عملیات هیچ ره
نباید بیش از چهار یا پنج واحد را تحت فرماندهی اش داشته باشد رعایت گردد؛ زیرا اگر او 

تعدادی بیش از این را داشته باشد، وظیفۀ رهبری بسیار دشوارتر می شود و بر روی نتیجۀ 

در مورد دستجات چریک باید خیلی بیشتر به این اصل . نهایی تأثیر منفی گذاشته خواهد شد
همیشه  ایبند ماند، زیرا خصلت خاص آنها و فقدان ناگزیر رهبران خوب در بین خود چریکهاپ

 .مسئلۀ رهبری را برای آنها تبدیل به یکی از سخت ترین مسائل برای حل کردن می کند

در خصوص نظارت کردن بر تشکیل دستجات، تعلیمات نظامی آنها، و فعالیت شان در یک 
این طبیعتاً باید مسئولیت کمیسیون نظامی کمیتۀ  –ر سراسر یک کشور کمون، منطقه، استان یا د

این . مربوطۀ حزب کمونیست باشد، زیرا این کمیسیونها مسئول همۀ کار نظامی حزب هستند
کمیسیونهای منطقه و . کمیسیونها باید رفقای متخصص کار در بین دهقانان را دربر بگیرند

 در بین دهقانان در هر روستا یا گروهی از روستاها ان راکمون الزاماً نمایندگان نظامی خودش

، از ؛ وظیفۀ آنها نظارت کردن بر تشکیل دستجات و تعلیمات نظامی آنها در محلخواهند داشت
واحدهای چریک سطح پایین تر و دیگر سازمانهای ( فرماندهان) ۀطریق واسطۀ رهبران مربوط

 .است دهقانی، جایی که وجود داشته باشند،

علیم دادن چریکها برای عملیات نظامی، و پیش از هر چیز تعلیم دادن استفاده از سالح به آنها، ت
پیش از همه در کشورهایی که در  –یکی از وظایف اصلی سازماندهندگان و رهبران خواهد بود 

یعنی کشورهایی با ارتشهای )آنها دهقانان امکان آموختن هنر جنگ در ارتش منظم را ندارند 

ای یا محدودیت تسلیحات؛ کشورهایی که در جنگ جهانی گذشته، یا جنگهای دیگر،  هحرف
این کافی نیست که به چریکها طرز استفاده از سالحهایی که در آن لحظۀ (. شرکت نکردند

خاص دارند آموزش داده شود؛ آنها همچنین نیاز دارند که تا حد امکان طرز استفاده از همه نوع 

اصل کلیدی باید در اینجا این باشد که . را بدانند است بعداً از دشمن بگیرندسالحهایی که ممکن 
هر چریک باید تیراندازی با تفنگ، استفاده کردن از انواع رولور و پرتاب نارنجک را خوب 

 .ماهر شود( با نیزه، شمشیر و غیره)بیاموزد، و در نبرد تن به تن 

ادی کافی از مأموران شناسایی خوب تعلیم یافته، همچنین بسیار مهم است که هر واحد باید تعد
حاضر کردن تعدادی کافی از این . مسلسل داران، پیکها، مهندسان و پرستاران را داشته باشد

 .متخصصان قسمتی از وظیفۀ رهبری دستجات چریک است

سالحها برای مسلح ساختن اولیۀ سازمان جدید چریکی چگونه باید تهیه شوند؟ حل این مشکل 
با این حال، علیرغم مشکالت، قابل . یز به همان اندازۀ مسلح ساختن گارد سرخ دشوار استن

. ای جهت به دست آوردن سالح را آغاز کرد حداقل تا آن حد که قادر بود مبارزهحل است، 

بطور کلی، این باید روشن شود که انباشتن پیشاپیش مقداری زیادی سالح هرگز ممکن نخواهد 
سالحهایی که معمواًل برای دهقانان : از هر آنچه که به دست می آید بهره برد الزم است. بود

، به اضافۀ نارنجکها و (های فلزی و غیره تفنگهای شکاری، رولورها، تبرها، میله)موجودند 

ولی . در برخی موارد ممکن است خرید اسلحۀ گرم ممکن باشد. ها، شمشیرها و غیره بمبها، نیزه
ت چریکها غارت کردن انبارهای اسلحه و خلع سالح کردن پلیس و گروههای منبع اصلی تسلیحا



183 

باید  .همۀ اینها با سالحهای ابتدایی که در آغاز موجودند انجام خواهند شد –سربازان خواهد بود 

ای  تأکید شود که برای هر جنبش چریکی جدی، افزایش دادن ذخایر سالح و مهماتش، وظیفه

 .هد بوددائمی و همیشه مبرم خوا
تاریخ جنبش چریکی در روسیه، چین، و دیگر جاها نشان می دهد که دستجاتی که مبارزه علیه 

مقامات و ارتش را بدون اینکه در ابتدا هیچ چیز به غیر از تبر، میلۀ فلزی، چنگک، داس یا 

رنی چماق ساده داشته باشند شروع کردند، متعاقباً، در روند مبارزه شان، همه نوع سالحهای مد
 .را مصادره نمودند( با مهمات الزمه ،تفنگ، مسلسل، توپ و غیره)که نیاز داشتند 

مبارزۀ چریکی، درست مانند عملیات گارد سرخ در شهر، باید بر طبق اصول بنیادی علوم و 

با این حال، در هر لحظۀ خاص، الزم است که ویژگیهای خاص . تاکتیکهای نظامی انجام شود
 .دسته باید در آن عمل کند به حساب آورده شوندزمان و اوضاعی که 

درست مانند سازمان رزمی در شهر، دستۀ چریک تنها در صورتی می تواند روی پیروز شدن 

حساب کند که هر عضو آن، و بخصوص رهبرانش، حداکثر انرژی را به نمایش گذارند؛ 
نانچه یک نقشۀ عمل اکیداً رعایت گردد؛ چ« زمان»چنانچه در تدارک دیدن عملیات، عامل 

پیشاپیش با دقت طراحی شده باشد؛ چنانچه نیروهای اختصاص داده شده به هر مأموریت خاص 
مطابق شرایط حاکم صف آرایی کرده باشند؛ چنانچه شناسایی بسیار دقیق دشمن و محل انجام 

بودن کمبود اسلحه، ن. ؛ چنانچه اصل حملۀ غافلگیرکننده رعایت شده باشد، و غیرهشده باشد

، دشواری فراهم کردن یک سیستم فرماندهی خوب برای (پراکندگی نیروها)واحدهای بزرگ 
این ضعف ها می توانند و باید با مزایای غافلگیرکردن،  –کل یک استان یا حتی کل یک منطقه 

 .جسارت و قاطعیت در عملیات چریکی جبران شوند

توسط تاریخ چریکهای ای متعدد ارائه شده ه برای تأیید این عقاید، اجازه دهید یکی از نمونه
 .سرخ در روسیه را نقل کنیم

روستای . ، گاردهای سفید شورای ناحیۀ سال را محاصره کرده بودند1118در اواخر ژوئیۀ 

پالتووسکایا توسط دستۀ گنیلوریبوف اشغال شده بود، با حدود صد افسر و حدود دویست قالمیق 
آنها شروع به تیرباران کردن دهقانانی کردند که طرفدار . بودندکه اجباراً به خدمت گرفته شده 

بودیونی. بلشویکها بودند
55
گروهی چهار نفره در دهکدۀ کوزورینو تشکیل داد و تصمیم گرفت  

ای  ژوئیه، این گروه حمله 18/17در طی شب . به پالتووسکایا حمله کند تا زندانیان را آزاد نماید
های حیرت زده را خلع سالح کرد و بالفاصله  ان را آزاد کرد، قالمیقجسورانه انجام داد، زندانی

پس از یک نبرد سخت تن به تن، گروهان افسران عقب . زندانیان آزاد شده را مسلح ساخت

تفنگ،  511مسلسل،  4توپ،  1: و این چیزها را برای بودیونی به غنیمت گذاشت نشینی کرد
 [1].اناسب با زین و برگ ش 131فشنگ و  61111

قادر به اند،  دستجات چریک، تا زمانی که در یک ارتش دهقانی کمابیش قوی به هم نپیوسته

ای جدی علیه ارتش منظم در نبردهای صف آرایی شده یا در فضای باز  انجام دادن مبارزه
از این رو، در صورتی که این دستجات مورد حملۀ ارتش منظم قرار گیرند، بهترین . نیستند

از نبرد آنها این است که بجای تقبل کردن دفاع از خودشان همچون نیروهای منظم،  روش برای

زیرا، از نظر ضعف نسبی شان، چریکها نمی توانند امیدی به موفقیت در اقدام  .اجتناب کنند
بلکه در اقدامات تهاجمی جسورانه و ، قدرت چریکها در دفاع نیست. دفاعی داشته باشند

                                                

یکی از  –Semyon Mikhailovich Budyonny (1175-1885 )سمیون میخایلوویچ بودیونی  -55

 .مترجم –. فرماندهان ارتش سرخ
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رزمندگان چریک از نظر نظامی به قدر کافی برای اقدام دفاعی . تناگهانی شان نهفته اس

آنها باید همه جا و همیشه مانور بدهند؛ ضربات سریع و غیرمنتظره را در . قدرتمند نیستند

و سریع عقب نشینی کنند و ؛ لحظه و مکانی به دشمن وارد سازند که کمترین انتظار آن را دارد

 شانه اوضاع و موازنۀ نیروها در آن مکان و زمان خاص برایاز رویارویی تعیین کننده چنانچ

 .تا دشمن را در جایی دیگر غافلگیر نمایند، مطلوب نباشد اجتناب کنند

فرماندهان در سازماندهی حمالتی در مقیاس بزرگ علیه شهرها، گروههای سربازان و غیره، 
هر تالشی . بکنند زدن ضربهجهت عمدۀ دستجات چریک باید توجه زیادی به مسئلۀ انتخاب 

ای به معنای پراکنده کردن نیروهای موجود  برای ضربه زدن با قدرت مساوی بر هر نقطه

فرماندهان باید تالشها و توجه شان را بر خط عمدۀ حمله، جایی که می توانند به کسب یک . است
بع یا افراد حداقلی را فقط باید مناپیروزی سریع و تعیین کننده امید داشته باشند، متمرکز کنند، و 

توسط چند عالوه بر این، در سازماندهی عملیات ترکیبی  .برای مأموریتهای ثانویه نگه دارند

اهمیت « زمان»با هدف تصرف کردن فالن هدف با غافلگیری، باید به یاد داشت که عامل  دسته
ً منجر به شکست و حتی ن. عظیمی دارد ابودی کامل عدم رعایت این دو اصل تاکتیکی غالبا

 .واحدهای مهاجم می شود
فقدان رهبران خوب، یا . نقش بزرگی دارد وحدت فرماندهیدر این عملیات ترکیبی، همچنین 

باید روی نقشۀ عملیات . ناشایست است، (با فعالیت مستقالنۀ هر دسته)حضور چند رهبری 

ا به واحدهای بطور جمعی کار شود، و در طی نبرد یک رهبری جمعی باید همۀ دستورات ر
این شرطی اساسی برای امید به موفقیت داشتن عملیات ترکیبی . شرکت کننده در عملیات بدهد

 .است

 – چریکی است جنگیدر تاکتیکهای  عادینیاز به یک رهبری متحد در اقدامات چریکی چیزی 
ته، با این حال، تجربۀ جنگهای چریکی گذش. البته در همه نوع تاکتیکهای جنگی معتبر است

بخصوص در چین، نشان می دهند که این نیاز اولیه همیشه مورد مالحظه قرار نمی گیرد یا 

اند که در آنها تعدادی از دستجات چریک با هدفی  مکرراً مواردی دیده شده. عملی نمی شود
اند و به این دلیل شکست  مشترک ولی بدون یک فرماندهی متحد تالشهایشان را پراکنده ساخته

 .ندا خورده

اطالعات دقیق دربارۀ دشمن، . هیچ عملیاتی نباید بدون انجام شناسایی دقیق قبلی اجرا شود
ها، وسایل حمل و  دربارۀ مواضعش، دربارۀ نقاط قوت و ضعفش، دربارۀ وضع زمین، جاده

گشتهای مأموران شناسایی به دست آیند و بمثابۀ  طریق همۀ اینها باید از –نقل، جمعیت، و غیره 

جریان مداوم اطالعات دربارۀ دشمن یک نیاز اساسی در  .نقشۀ عملیات بکار گرفته شوند اساس
قبل از هر عملیات، چریکها باید شناسایی خاص اهداف شان را انجام دهند . جنگ چریکی است

 .و به کوچک ترین جزئیات توجه نمایند

 

 :یادداشتها 

 

ۀ حمل و نقل وسایل جنگی توسط هم: ارتشهای جنوب کاروانهای نظامی خاصی ندارند -1
اند و یا دستمزد خوبی  باربران انجام می شود، یعنی توسط دهقانانی که یا برای این کار بسیج شده

 .می گیرند

 . 1111، مسکو، 1، متفرقات، شمارۀ «انقالب پرولتاری در ساحل دن» -1

 



187 

 ضمیمه

 برخی مالحظات مقدماتی

 [1] از طرف ناشران

 
از . در نوشتجات جهان نادیده گرفته شده بود قبل از اینتاب بدان می پردازد ای که این ک مسئله

یک جای خالی که هر کارگری مدتهاست از آن آگاه است را  تالش دارد تااین رو کتاب نویبرگ 

 .پر کند

ای  این کتاب از این رو اهمیت خاصی دارد که یکی از معدود آثار نوشته شده توسط نویسنده
ن یک مارکسیست و یک شرکت کنندۀ مستقیم در مبارزۀ مسلحانۀ انقالبی است که همزما

این کتاب که اثری بسیار مهم از هر نظر می باشد، بخاطر دقتی که با آن به  .می باشدپرولتاریا 

ای از مطالب مستند را گرد آورده  نویسنده گنجینه. موضوعش می پردازد جالب توجه است
ش در زبان شناسی، قادر بوده که استفادۀ بسیار خوبی از منابع های او به دلیل توانایی. است

 .روسی دربارۀ این موضوع بنماید
امر دیگری که اهمیت خاصی به کتاب نویبرگ می دهد واقعی بودن فوق العادۀ آن، از نظر 

بطور استثنائی تند و مبارزات طبقاتی که اکنون کل جهان سرمایه داری را تضادهای طبقاتی 

اند  می کنند است؛ اینها مدتهاست که تبدیل به مبارزۀ چریکی و جنگ داخلی آشکار شده تکه تکه
 [1.]فقط کافی است به حوادث هند و چین اشاره کنیم –

 :برنامۀ بین الملل کمونیست، که در کنگرۀ جهانی ششم پذیرفته شده، اظهار می دارد

کم دچار بی نظمی می شوند، هنگامی که موج انقالبی برمی خیزد، هنگامی که طبقات حا»
ها در یک حالت هیجان انقالبی هستند، اقشار بینابینی به سوی پرولتاریا متمایل می شوند و  توده

ها به یک  و جان فشانی هستند، حزب پرولتاریا با وظیفۀ رهبری کردن توده پیکارها آمادۀ  توده

ا انجام تبلیغات به نفع شعارهای این کار را ب .حملۀ مستقیم بر دولت بورژوایی مواجه می شود
های  کمیته به نفعشوراها، کنترل کارگری بر صنعت،  به نفع)به نحوی فزاینده رادیکال انتقالی 

زمینهای مالکی بزرگ، به نفع خلع سالح کردن بورژوازی و مسلح مصادرۀ  به نفعدهقانی، 

های تبلیغ  می دهد، که همۀ شاخه ای انجام توده پیکار، و با سازماندهی (کردن پرولتاریا، و غیره
ای باید این  توده پیکاراین . و ترویج حزبی، از جمله فعالیت پارلمانی، باید بر آنها متمرکز باشند

اعتصابها؛ ترکیبی از اعتصابها و تظاهرات؛ ترکیبی از اعتصابها و : موارد را دربر بگیرد

قیام مسلحانه علیه قدرت دولتی تظاهرات مسلحانه و در نهایت، اعتصاب عمومی به همراه 
شکل آخر مبارزه، که عالی ترین شکل است، باید بر طبق قواعد جنگ انجام شود؛ . بورژوازی

پیش نیازش یک نقشۀ عملیات جنگی، عملیات جنگی تهاجمی، از خودگذشتگی و شجاعت بی حد 

 «.و مرز از جانب پرولتاریا است
ه می کند که از دست دادن اوج موقعیت انقالبی، در ادامه، برنامه همچنین بطور ویژه اضاف

از  ۀاجاز»هنگامی که وظیفۀ حزب پرولتاریا حمله کردن با شجاعت و قاطعیت به دشمن است، 

به معنی اجازه موفق به آغاز کردن طغیان نشدن،  در آن لحظه و را دادن دست رفتن آن فرصت
 «.ن انقالب به شکست استدادن به افتادن ابتکار عمل به دست دشمن و محکوم کرد

ششمین کنگرۀ جهانی بین الملل کمونیست که این برنامه را پذیرفت در قطعنامۀ سیاسی اش به 

پلنوم دهم کمیتۀ . انقالبی جدید اشاره کرد نزدیک شدن حتمی و قریب الوقوع یک اوج گیری
رگزار شد، ، ب1111اجرائی بین الملل کمونیست، که یک سال پس از کنگرۀ ششم، در ژوئیۀ 
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یک ویژگی جدید در اوضاع از زمان برگزاری کنگرۀ ششم رادیکال شدن »تصدیق کرد که 

« .جنبش کارگری انقالبی است جدیدآشکار شدید طبقۀ کارگر بین المللی و برخاستن یک موج 

وظیفۀ عمدۀ این عصر را، هم برای بین پلنوم دهم، برمبنای این ارزیابی از وضعیت بین المللی، 
جذب اکثریت طبقۀ لل بمثابۀ یک کل و هم برای هر حزب کمونیست به صورت جداگانه، الم

یعنی، اعتصابات  –همچنین طریق عمدۀ انجام این وظیفه را نشان داد . کارگر تعریف کرد

سازماندهی چنین اعتصابهایی، بر طبق تزهای مصوب پلنوم، . سیاسی در مقیاس بزرگ
اقتصادی پراکندۀ طبقۀ  پیکارهایوحدت بیشتری به  که اختاحزاب کمونیست را قادر خواهد س»

تجربۀ سیاسی شان را  کههای پرولتار را انجام دهند،  کارگر ببخشند، که بسیج گستردۀ توده

راهنمایی بطور همه جانبه افزایش دهند و به سوی مبارزۀ مستقیم برای دیکتاتوری پرولتاریا 
 «.شان کنند

بطور کلی، . اند اند کامالً این نتیجه گیریها را تأیید کرده م اتفاق افتادهحوادثی که از زمان پلنوم ده

لحظۀ مبارزۀ  –ای که در مصوبات پلنوم به آن اشاره شده هستند  آنها منادی نزدیک شدن لحظه
 .مستقیم برای دیکتاتوری پرولتاریا

ت، یک قیام مسلحانه از مبارزۀ مستقیم برای دیکتاتوری پرولتاریا الزاماً یک مبارزۀ مسلحانه اس
بر طبق برنامۀ بین الملل کمونیست، این مبارزه باید بر اساس اصول . های پرولتار جانب توده

احزاب کمونیست و کل پرولتاریای بین . دانش نظامی باشد و نیازمند یک نقشۀ نظامی است

نند، و تجربه و درسهای آنها باید علوم نظامی را مطالعه ک. المللی باید برای این قیام آماده شوند
در حالی که شرایط مشخص و ویژگیهای خاص  –قیامهای مسلحانۀ گذشته را کامالً فراگیرند 

البته، این پیش از همه شامل احزاب کمونیست و پرولتاریا . کشورهای خودشان را در نظر دارند

به پیش می آید  در آن کشورهایی می شود که امروزه اوج گیری انقالبی جدید با بیشترین سرعت
اما در دیگر کشورها نیز، کمونیستها نمی توانند و نباید در . یعنی آلمان، لهستان و فرانسه –

 .شرایط کنونی مطالعۀ مسئلۀ قیام مسلحانه را به تأخیر بیاندازند

از این رو در . نویبرگ شروع به بررسی مسائل مربوط به جنبۀ نظامی، تاکتیکی و فنی قیام کرد
که خودش را به شکل اختصاص دادن توجه ناکافی به « تعصب نظامی»اصی یک عبارات خ

قیام مسلحانه شاخۀ خاصی از علوم  .توضیح دادن عوامل سیاسی ابراز می کند، یافت می شود

خودش  دورانکه بطور مفصل توسط لنین در  –نظامی، و به این دلیل تابع قواعد خاصی است 
 .ولتاری حتماً باید آنها را بداندمعین شده بودند و هر انقالبی پر

برنامۀ بین الملل، که به تجربیات بی کران بین المللی قیامهای پرولتاری گذشته بازمی گردد، 

نشان می دهد که اینها چگونه از اعتصابها یا تظاهرات عادی به ترکیبهایی از اعتصابات سیاسی 
بۀ بین المللی، که در برنامه به شکل این تجر. در مقیاس بزرگ با تظاهرات مسلحانه رشد کردند

یک رهنمود عمومی درآمده، نشان می دهد که یک چیز در مرکز تدارک دیدن برای قیام 

های پرولتار به خیابانها به وسیلۀ  آمادگی و توانایی حزب برای آوردن توده: مسلحانه قرار دارد
با اراده برای جنگیدن و یک اعتصاب و، هنگامی که به خیابان می آیند، برافروختن آنها 

از این رو، داشتن بیشترین توجه به  .تالشی جهت به دست آوردن قدرتسازماندهی آنها برای 

احزاب چگونه واکنش نشان  :الزم استاوضاع برای قیام تکامل یافتند  در گذشته ای که شیوه
تایج مثبت یا منفی دادند؛ پرولتاریا چگونه واکنش نشان داد؛ حوادث چگونه به پیش رفتند؛ چه ن

ارائه دادن تحلیلی جامع . اینها مسائل کلیدی برای دورۀ پیش رو هستند. برای آینده گرفته شدند

الزم است به ؛ های پرولتار ضروری است از تجربۀ جمع آوری شده به احزاب پرولتاری و توده

و آنها ، قاء دهندآنها آموزش داده شود که چطور اعتصابها و تظاهرات را به سطحی باالتر ارت
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را تبدیل به یک اعتصاب عمومی ترکیب شده با یک قیام مسلحانه علیه قدرت دولتی بورژوازی 

 .کنند

در فصل مربوط به کار در ارتش، توجهی ناکافی به پیشرفتهای جدید در سیاست نظامی 
رتش و اگر یک ا»:نویبرگ می نویسد. بورژوازی و آخرین تجربۀ پرولتاریا در این رابطه شده

د که نتوسط دستجات فاشیست مسلحی حمایت شو... نیروی پلیس با تعلیم نظامی خوب، که 

حتی اگر تمام شرایط به نحوی مؤثر علیه انقالب بجنگند، امروزه در هر کشوری موجودند، 
 «.دیگر مطلوب باشند، آنها قادرند پیروزی انقالب را به نحو چشمگیری سخت نمایند

این نتیجۀ کامالً صحیح را می گیرد که الزم است پیگیرانه ترین تالشها نویبرگ از این امر 

او قطعۀ زیر از مقالۀ لنین دربارۀ . برای تحلیل بردن نیروهای مسلح بورژوازی انجام شوند
ای نگیرد و بر سربازان  البته، اگر انقالب خصلتی توده»:درسهای قیام مسکو را نقل می کند

ولی برای ارائه دادن تصویری کامل تر و « .نمی تواند مطرح باشد تأثیر نگذارد، مبارزۀ جدی

ها باید بدانند که به  توده»:دقیق تر از عقاید لنین، خطوط زیر از همان مقاله نیز باید نقل شوند
حس تحقیر نسبت به مرگ باید در . سوی یک مبارزه مسلحانه، خونین و تا پای جان می روند

تعرض بر دشمن باید با بیشترین نیرو انجام . یروزی را تضمین کندها شیوع یابد و پ بین توده
ها باید تعرض باشد نه دفاع؛ نابود کردن بیرحمانه دشمن وظیفه آنها خواهد بود؛  شود؛ شعار توده

و قابل انعطافی به خود خواهد گرفت؛ عناصر مردد و دودل ارتش  سیارسازمان مبارزه شکل 

تسلط یافتن بر کل تجربۀ قیامهای گذشته نشان می دهد که « .د شدبه شرکت فعاالنه کشیده خواهن

های انقالبی و  از طریق تماس مستقیم بین توده، سربازان در روند واقعی نبرد انجام می شود

این همان مبارزۀ فیزیکی برای . اند که روحیه شان را از دست داده، عناصر متزلزل ارتش

ولی مطابق  – د و شامل نابود کردن افسران می شودارتش است که لنین از آن صحبت می کن

این نظریۀ لنین به  .با ویژگیهای جدید سیاست نظامی بورژوازی بعد از جنگ تغییر یافته است

یکی از جالب توجه ترین ویژگیهای سیاست جدید نظامی . مسائل امروز ارتباط خاصی دارد

ن یک ارتش از نظر سیاسی قابل اتکا تشکیل دادبورژوازی در واقع گرایش داشتن آن به سوی 

ایجاد کردن ایست که در همۀ کشورهای بورژوایی قابل مشاهده است، و شامل  این پدیده. است

ارتشهای ( یا حتی بجای)، در کنار و سازمانهای نظامی داوطلبانۀ بورژوازی، ارتشهای مزدور

در بسیاری از  .می شود شده بودند، تشکیلقدیمی که به وسیلۀ خدمت نظامی اجباری « ملی»
کشورها این گرایش تاکنون این نتیجه را داشته است که این دستجات به خدمت گرفته شده برای 

صحت این . اند تبدیل به نیروی نظامی تعیین کنندۀ بورژوازی شدهجنگ داخلی علیه پرولتاریا 

جود ندارد نیست، امر فقط در مورد آلمان، اتریش و انگلیس، جایی که خدمت نظامی اجباری و
ً از داوطلبان  بلکه حتی در فرانسه، جایی که تحت قوانین جدید، ارتش در زمان صلح عمدتا

عضو  51111در فنالند، ارتش متشکل از سربازان وظیفه فقط  .تشکیل شده نیز صحیح است

عضو  111111، حدود Schützkorpsدارد، در حالی که سازمان داوطلبانۀ بورژوازی با نام 

 .د و بهتر مسلح شدهدار

. ولی دست کشیدن از تالش برای تحلیل بردن این ارتشهای مزدور اشتباه بزرگی خواهد بود
ضروری است که تالشهای طبقات حاکم برای فراهم کردن نیروهای مسلح فرمانبردار و کامالً 

از نظر این این کار بسیار دشوار است، ولی  .ای مختل شود قابل اتکا برای خودشان با هر وسیله

های داوطلبانۀ بورژوازی حاوی عناصر پرولتار و نیمه پرولتار هستند، و  حقیقت که این تشکل
تحلیل بردن و مختل ساختن شان  با مأموریت خاصاینکه فرستادن عناصر انقالبی به درون آنها 

د؛ زیرا این امر فقط قاطعیت بسیار باالیی را می طلب .نشدنی نیست، به هیچ وجه ناممکن نیست
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 آخرین خط دفاع، که در بین این سربازانهایی از روحیه باختن  کمترین تزلزالت یا نشانه

 .بورژوازی هستند، با شدت بیشتری از جانب بورژوازی احساس خواهد شد

با این حال، نباید امید داشت که چنین کاری، هر چقدر هم که متهورانه و پیگیرانه باشد، امکان 
پرولتاریا باید انتظار داشته باشد و آماده . اکثریت این سربازان را خواهد دادجذب انقالب کردن 

 1115با این حال، از طرف دیگر، حتی اگر در  .«علیه انقالب بجنگند»باشد که این سربازان 

رایشسور و پلیس وجود نداشت، از این امر به از  یهیچ امیدی برای جذب کردن قسمت بزرگ
 .از امکان پیروزی محروم بودکه پرولتاریای آلمان  هیچ وجه نتیجه نمی شد

، چه بین خود کشورهای امپریالیست باشد یا علیه یک جنگ در مقیاس بزرگدر صورت وقوع 

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دولتهای امپریالیست خواهند فهمید که ارتشهای مزدور و 
بسیج کردن طبقات حاکم مجبور به . دسازمانهای فاشیست بسیار تعلیم دیده شان کافی نیستن

و مسلح کردنشان خواهند « قابل اتکا»حول این واحدهای  های وسیع کارگران و دهقانان توده

پیش از همه  –آنگاه شرایط مطلوب تری برای جذب کردن تودۀ سربازان حاکم خواهد شد . بود
لیستی جدید به ناچار در یک موقعیت انقالبی نظیر آنچه که در صورت وقوع جنگهای امپریا

ها در بین الملل  راستی جناحبا این حال، این امر به هیچ وجه دیدگاههای . برمی خیزد
پیروزی انقالب پرولتاری تنها پس از یک جنگ امکان پذیر که مدعی هستند [ 5]کمونیست

او . ستنویبرگ در جدا کردن قاطعانۀ خودش از این دیدگاه کامالً محق ا .را تأیید نمی کند است

آماده « زمان صلح»بسیار صحیح تذکر می دهد که یک موقعیت انقالبی می تواند در شرایط 
 .شود، به همان خوبی که می تواند پس از یک جنگ بشود

، هنگامی که روسیه خدمت نظامی اجباری داشت و از این رو امید زیادی به تحلیل 1116در 

مبارزۀ فیزیکی سخت برای جذب کردن  بردن ارتش می رفت، لنین داشت بر نیاز به یک
واضح  .سربازان، و بر یک جنگ تا حد مرگ علیه واحدهای وفادار به تزاریسم تأکید می کرد

است که امروزه، بخاطر وجود داشتن ارتشهای مزدور و سازمانهای فاشیست، این امر بیش از 

رولتاریا باید از قبل نه امروزه باید حتی با قدرت بیشتری تأکید شود که پ. گذشته صحیح است
جنگیدن علیه آنها فقط برای جنگیدن برای به دست آوردن حمایت سربازان، بلکه همچنین برای 

 .، آماده شود«نابود کردن دشمن»، به قول لنین برای با اسلحه

ولی با چه چیز او را نابود کند؟ پرولتاریا چگونه می تواند با وجود دشواری فزایندۀ تحلیل بردن 
 تش مسلح شود؟ار

این »:ارائه داد 1113لنین توصیۀ زیر را دربارۀ مسلح ساختن پرولتاریا در طی انقالب 

تفنگها، رولورها، )باید خودشان را به بهترین نحوی که می توانند مسلح سازند ...  دستجات
زدن،  های پارچۀ آغشته شده به نفت سفید برای آتش ها، چماقها، تکه بمبها، چاقوها، پنجه بوکس

های پیروکسیلینی، سیم خاردار،  ها برای ساختن سنگرها، گلوله طنابها یا نردبانهای طنابی، بیل

تحت هیچ شرایطی آنها نباید منتظر کمک از منابع دیگر، (. ، و غیره[علیه سواره نظام]میخها 
تجات ارتش وظایف دس»)«.از باال یا از خارج بمانند؛ آنها باید خودشان همه چیز را بدست آورند

 (.1113، اکتبر «انقالبی

اگر چه بورژوازی کشورهای سرمایه داری پیشرفته امروزه وسایل سرکوب بهتری از آنچه که 
پرولتاریا نیز امکانات بیشتری از آنچه که در اختیار داشت دارد،  1113بورژوازی روس در 

یع تسلیحاتی، در کارگرانی که در صنا. آن زمان داشت برای به دست آوردن اسلحه دارد

فلزکاری و در صنایع شیمیایی کار می کنند با مواد منفجره سر و کار دارند، سالح تولید می 
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حمل می مسیرهای آبی داخلی  ازکنند، فشنگ بار می کنند، همۀ این وسایل را با راه آهن یا 

 .، و غیرهکنند

علیه ارتشهای مزدور و  کامالا ممکن است که یک مبارزۀ جدی و پیروزمند،  تحت این شرایط

طبیعتاً، این مبارزه تنها در صورتی  .«زمان صلح» حتی در، واحدهای فاشیست انجام داد

 مردمعناصر تعیین کنندۀ ، پیش از همه؛ «شرایط دیگر مطلوب باشند»ممکن خواهد بود که 

ذیری و زحمتکش باید آمادۀ استفاده کردن از اسلحه باشند، و باید بیشترین انرژی، تطبیق پ
 .نشان دهند« به بهترین نحوی که می توانند»خالقیت را در مسلح کردن خودشان 

عاملی که نتیجۀ یک قیام مسلحانه را تعیین می کند فقط تکنیک و تعلیم نظامی خوب نیست، بلکه 

ها برای جنگیدن و جان فشاندن است، و وجود یک حزب بلشویک برای  همچنین ارادۀ توده
این موارد آخر ، در بسیاری از موارد. از هر دو نظر سیاسی و سازمانی رهبری کردن قیام

 .تعیین کننده می باشند

، اگر چه هاندردهای پرولتاری 1115هنگام بحث کردن دربارۀ آلمان، نویبرگ می گوید که در 
نفر را دربر داشتند فقط در طی چند ماه تشکیل شدند، ارزش رزمی آنها تا حد  131111که 

اصلۀ زیادی داشت، زیرا فرماندهانشان از تاکتیکهای نبرد خیابانی و قیام بطور کلی مطلوب ف
اینکه سازماندهی گارد سرخ آلمان تا حد مطلوب فاصلۀ زیادی داشت مسلم است؛ . ناآگاه بودند

ولی ضروری است که از نتیجه گیری نادرستی که فرصت طلبان از این امر می کنند اجتناب 

پرولتاریای قیام گر در نبرد بسیار کارآمد خواهند بود، و متحمل تلفات  گاردهای سرخ. شود
حداقلی خواهند شد، چنانچه تعلیم دیده ترین رزمندگان و فرماندهانشان بطور مناسبی مسلح شوند 

یعنی طرز استفاده از سالح، تاکتیکهای نبرد  –و اطالع خوبی از علوم نظامی داشته باشند 

 ولی این یک اشتباه فرصت طلبانۀ مهلک خواهد بود چنانچه. و غیره خیابانی و جنگ میدانی

منتظر  ،علیرغم وجود یک موقعیت مطلوب و از نظر سیاسی خوب تدارک دیده شدۀ انقالبی

ای قبل از آغاز کردن  و خوب مسلح شدهتعلیم دیده  خوب گارد سرخ دستجاتچنان ایجاد شدن 

مسلحانه به خیابانها آمد تا حکومت  1117در فوریۀ  هنگامی که پرولتاریای روسیه .قیام ماند
آمد تا بورژوازی را سرنگون کند، تسلیحات و  1117خودکامه را سرنگون کند، و در اکتبر 

درست )ولی آنها  .بخصوص در فوریه –سازمان نظامی اش به نحو فاحشی معیوب بود 

د جنگیدن موفق به یافتن سالح در رون( عمل کردند 1115همانطور که کارگران کراکو بعداً در 
های جنگ  نی در بین سربازان و فرماندهان نظامی شدند، که آنها را از میان همۀ سختیاو متحد

، به داخلی، علیه دشمنی که خوب مسلح شده بود و از طرف کل ماشین دولتی حمایت می شد

« وهای مسلح دشمنتفوق نظامی داشتن نیروهای قیام گر بر نیر»نویبرگ  .پیروزی رهنمون شد
پیش  جزورا « ها در جنگیدن در همان زمانی که سازمان رزمی می جنگد مشارکت توده»و 

با این حال، در واقعیت، این  .می داند شرط های اساسی برای پیروزی هر قیام پرولتاری

 ها فقط یکی از اهداف کلیدی در تدارک دیدن برای قیام مسلحانه نیست؛ بلکه هدف مشارکت توده
در غیر این صورت، انحرافات فرقه . اصلی است، که تمام اهداف دیگر باید تابع آن باشند

 .فرصت طلبانه کامالً اجتناب ناپذیر هستندبسیار گرایانه یا 

ما باید از تأکیدی که نویبرگ بر اهمیت عوامل تکنیک نظامی در تدارک دیدن قیام ، همزمان

احزاب گرایشهایی قوی برای دست کم گرفتن این عوامل در همۀ . مسلحانه می کند استقبال کنیم

پرولتاریا باید یک بار برای همیشه متوجه این امر شود که اشتیاق و قاطعیت . وجود دارند

اسلحه و یک : محض به خودی خود برای سرنگون ساختن قدرت بورژوازی کفایت نمی کنند
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در  .لیات اتکا دارد مورد نیازندسازمان نظامی خوب که بر علوم نظامی و یک نقشه برای عم

 .زیاد نویبرگ آشکار است و باید بدون قید و شرط تصدیق شوداینجا شایستگی 

نویبرگ دربارۀ موضوع مبارزه برای به دست آوردن نیروهای مسلح طبقۀ حاکم می 
آوردن سربازان، ( یا ژاندارمری)هدف اصلی کار در ارتش، نیروی دریایی و پلیس »:نویسد

 «.ن و پلیس به جبهۀ مشترک مبارزۀ طبقاتی پرولتاری استملوانا

های متنوعی که نیروهای مسلح  باید یک تمایز گذاری دقیق بین تشکلبا این حال، در اینجا 

ای که باید با آن به مسئله پرداخت می  هیک مثال از شیو .بورژوازی را می سازند انجام شود

توصیۀ . یافت شود 1113سکو قبل از قیام دسامبر تواند در بیانیۀ نصب شده در خیابانهای م

 :ارائه شده به کارگران قیام گر شامل این مطلب بود
اولی را نابود کنید و : با دقت دشمنان آگاه تان را از دشمنان ناآگاه یا اتفاقی تان تفکیک کنید»

زندان مردم اند، سربازان فر. تا جایی که ممکن است، به پیاده نظام حمله نکنید. دومی را ببخشید

افسران و فرماندهی عالی آنها را وادار به این . و هیچگاه با ارادۀ خودشان بر مردم نمی تازند
هر . شما باید نیروهایتان را علیه این افسران و فرماندهی عالی متوجه سازید. کار می کنند

باید یک  یک دشمن مردم است وافسری که سربازان را به کشتار کارگران هدایت می کند 
آنها . حس ترحمی نسبت به قزاقها نداشته باشید. او را بدون رحم بکشید. جنایتکار اعالم شود

هایشان حمله  به سواره نظام و گشتی ...آغشته به خون مردم و دشمنان قسم خوردۀ کارگران اند 

هر فرصتی از : هنگامی که با پلیس مواجه می شوید اینطور رفتار کنید. و آنها را نابود کنید
؛ افسران پایین رتبه را خلع کنیداستفاده  ، تا حد افسران پایین رتبه،برای کشتن افسران فرمانده

؛ و کینه توزی شان مشهور هستند را بکشید ستمگریسالح و بازداشت کنید، و آنهایی که بخاطر 

لیس به های عادی، فقط سالحهایشان را بگیرید و مجبورشان کنید که بجای پ در خصوص پلیس
 «.شما خدمت کنند

برعکس، از نظر . اصالً اهمیتش را از دست نداده است 1113این مسئله از زمان انقالب 

جایی که سیستم واحدهای مسلح فوق  –پیشرفتهای اخیر در دستگاه نظامی کشورهای بورژوایی 
اشکال نظامی  العاده قابل اتکا و نیروهای ویژه برای جنگ داخلی با متنوع ترین و گسترده ترین

فاشیستی  -سوسیال « کارگری»ترکیب می شود، و در سازمانهای نظامی  مردمکردن عمومی 

این مسئله  – نظیر انجمن پرچم ملی در آلمان و اتحادیۀ دفاعی در اتریش به اوج خود می رسد
 .جدی ترین بررسی را می طلبد

 –نمی پردازد  تش در طی قیامتحلیل بردن مستقیم ارکتاب نویبرگ به اندازۀ کافی به مشکل 

سازماندهی شورش درون انقالبی آنها، و  پیکارهاییعنی مبارزه برای جذب سربازان، هدایت 

ً منحصراً به کار در ارتش در ( فصل هفتم)فصلی که باید به این امر بپردازد . ارتش تقریبا

ن می دهد، به کار اختصاص داده شده، و عالوه بر این، همانطور که عنوانش نشا« زمان صلح»

با سربازان انجام  کلیپرولتاریا در رویارویی تقریباً به عملی که باید از جانب . حزب کمونیست
بین مردم زحمتکش و سربازان، یا برقراری ارتباط بین پادگانها و  ابراز برادریشود، به 

مسئله حیاتی می با این حال، هر بار که مبارزه شدیدتر می شود، این  .کارخانجات نمی پردازد

ای که تحلیل بردن ارتش باید  یک مثال عالی از شیوه. گردد، بخصوص در یک قیام مسلحانه
انجام شود توسط فعالیت بلشویکهای روسیه در طی جنگ امپریالیستی ارائه می شود، و 

عالوه بر این، درسهای طغیان ناوگان . همچنین، در دورۀ قدرت شوروی، در طی جنگ داخلی

باید همچنین مورد مطالعۀ جدی احزاب کمونیست  1111ی دریایی سیاه در اودسا در فرانسو
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زیرا کامالً ضروری است که چنانچه اوضاع . همۀ کشورهای سرمایه داری قرار بگیرند

 .مشابهی پیش بیاید، کاربرد وسیعی برای آنها در کشورهای خودشان بیابند

یل در سازماندهی و عملیات دستجات نظامی نویبرگ منحصراً در ارتباط با مسائل عملی دخ
. حزب است که دربارۀ نقش حزب بلشویک در تدارک دیدن برای قیام مسلحانه بحث می کند

عملیات خوب برنامه ریزی شدۀ این دستجات در واقع یکی از پیش شرط های کلیدی برای 

که در تمام احزاب، تا  و با این حال ما می بینیم .تدارک دیدن موفقیت آمیز قیام مسلحانه است
همین امروز، دستجات نظامی از آماده بودن برای وظیفه شان بسیار دور هستند، و عموماً توجه 

علیرغم این حقیقت که بیست و یک شرط )کافی از جانب مقامات حزبی به کار آنها نمی شود 

ب کمونیست برای پیوستن به بین الملل کمونیست شامل مادۀ خاصی می شود که از همۀ احزا
به عالوه، اگر بحث کردن دربارۀ کار دستجات نظامی ضروری (. انجام کار نظامی را می طلبد

است، بحث کردن دربارۀ نهادهای خاصی که به منظور تدارک دیدن و هدایت کردن خود قیام 

باید یک فصل بطور . حتی ضروری تر است، های نظامی انقالبی کمیتهاند، یعنی  ایجاد شده
 .ه آنها اختصاص داده می شد، ولی این کار انجام نشدخاص ب

تدارک دیدن . باید در اینجا پیش از هر چیز از تجربۀ غنی انقالب اکتبر بهرۀ خوبی برد
نمی توان با این  .بالواسطۀ قیام عاملی حیاتی برای موفقیت در مبارزۀ مسلحانۀ پرولتاری است

، زیرا شامل اقدام ترکیبی از جانب نیروهای کار همچون کار عادی پرسنل نظامی برخورد کرد

شامل  .های وسیع پرولتار و متحدانشان در میان مردم زحمتکش می شود مسلح انقالب و توده
هماهنگ و رهبری کردن می شود؛  ای سیاسی اعتصاب تودهرهبری کردن مبارزۀ مسلحانه و 

و زدودن نفوذ سیاسی همۀ  ای، و همزمان نابود کردن فعالیت انقالبی همۀ سازمانهای توده

ً فاشیست؛  -احزاب یا گروههای سوسیال  و بیشترین استفادۀ ممکن را کردن از فاشیست یا علنا
های کارخانه، برای ارتقاء دادن مبارزات جزئی  های صنفی، و پیش از همه از کمیته اتحادیه

شان دادن اینکه در ن .پرولتاریا به سطح مبارزۀ مسلحانۀ علنی جهت برقرار کردن دیکتاتوری

های معین، اهمیت خاصی خواهد  این مرحله تسلیم ناپذیر بودن چقدر حیاتی است، با نمونه
هنگامی که قیام شروع شد، باید بدون لغزش در برابر هیچ مانعی، هر چقدر هم که خطیر : داشت

شتی طلبانۀ اگر حزب کمونیست با استدالالت فرصت طلبانه و آ. باشد، تا آخر به پیش برده شود

 !انقالب اکتبر چندین بار نابود می شد زینوویف و کامنف نوسان کرده بود،
بی نهایت مهم است که تفاوت بین عملکردهای ( های پرولتار و توده)برای کادرهای حزبی 

های نظامی، که در آستانۀ قیام  کمیته. های نظامی انقالبی و سازمانهای حزبی را بفهمند کمیته

سازمانهای حزبی به کار بسیج . د، حملۀ نظامی بر رژیم قدیمی را تدارک می بینندبرپا می شون
؛ یک قیام مسلحانه ادامه می دهندۀ ای انقالبی شان، و افشا کردن مخالفان سیاسی نقش کردن توده

های نظامی انقالبی می  سازمانهای حزبی همزمان رهنمودهایی به اعضای کمونیست کمیته

آنها که تزلزل نشان دهد یا معلوم شود که برای انجام وظیفه مناسب نیست را دهند، هر کدام از 
 .ها را با اعضای جدید تقویت می کنند، و غیره عزل می کنند، کمیته

آنطور که . تأکید خاصی بر نقش حزب در دورۀ تدارک دیدن علنی برای قیام مسلحانه بشودباید 

برای قیام مسلحانه را چند ماه قبل از انقالب  همه می دانند، حزب بلشویک مسئلۀ آماده شدن
این  .در مقابل کل پرولتاریا قرار داد( ها و غیره ها، جزوات، روزنامه در گردهم آیی)اکتبر 

ای که توسط بلشویکها تدارک دیده می شد یک توطئۀ  ضروری بود، زیرا قیام مسلحانه

های نظامی  البته نقشه .البیون نبودبالنکیستی ابداع شده در اختفای عمیق توسط مشتی از انق
جنبۀ سیاسی قیام به برای قیام باید با بیشترین پنهان کاری ممکن طراحی شوند؛ ولی تا جایی که 
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های وسیع  مبارزۀ مسلحانه مربوط می شود، رایزنی کردن با تودهها برای  و آماده کردن توده

ها پیش شرط ضروری برای  در بین توده انتشار یافتن ایدۀ قیام مسلحانه. پرولتاریا الزم است

تودۀ کارگران عادی باید بدانند که حوادث چطور به پیش می روند؛ تظاهرات . پیروزی است
ای سیاسی که هر چه مکررتر اتفاق می افتند به چه معنی هستند؛ و  مسلحانه و اعتصابات توده

انقالب و طبقات ای مسلح وظایف الزمی که هر کارگری باید در صورت وقوع نبرد بین نیروه

 .حاکم انجام دهد کدامند
های  که به شرکت توده بکند خواننده باید توجه انتقادی خاصی به آن قسمتهایی از کتاب نویبرگ

اینجا، مطلقاً ضروری است که بهره . دهقان در تدارک و اجرای قیام مسلحانه می پردازند

این تجربه  .ر اتحاد شوروی و چین بشودبرداری وسیع تری از تجربۀ غنی جنبشهای چریکی د
درسهای عملی که اهمیت درجۀ اولی دارند را فراهم می آورد، بخصوص دربارۀ ساختار 

( 1ارتشهای دهقانی انقالبی باید بر یک مبنای محلی تشکیل شوند؛ ( 1: ارتشهای دهقانی انقالبی

میتۀ محلی حزب کمونیست دستۀ متعلق به هر روستا باید یک فرماندهی تابع رهبری سیاسی ک
فرماندهی ( 5را تعیین کند؛ ( باز هم، تابع فراکسیون کمونیست آن –یا کمیتۀ اتحادیۀ دهقانی )

باید تأمین احتیاجات ارتش را با مقرر کردن مالیات یکسان برای همۀ اهالی  (روستا الف
اش نگهبان تعیین  برای روستا و مناطق حومه از میان افراد مسن، ،باید (سازماندهی کند، ب

ای برای دستجات متحرک به خدمت بگیرد، که به  باید، از میان جوانان، نیروهای ذخیره( کند، ج

باید کار اطالعاتی ( برای خدمت در واحدهای فعال ارتش دهقانی حاضر می شوند، دتدریج 
( 4؛ کنددرون ارتش و در مناطق اطراف، و برقراری ارتباط بین واحدهای فعال را سازماندهی 

های ضروری برای موفقیت در سازماندهی و عملیات ارتشهای دهقانی انقالبی  پیش شرط

حضور یک هسته از ( ترکیب پرولتاری و نیمه پرولتاری این ارتشها، ب( الف: عبارتند از
( کارگران صنعتی و کمونیستها که کادرهای سیاسی و نظامی شان را تشکیل می دهند، ج

 .ا با مبارزۀ انقالبی پرولتاریای شهریهماهنگی عملیات آنه

در ارتباط با سازمانهای نظامی داوطلبانۀ طبقات حاکم، نویبرگ، با نقل کردن تصمیمات ششمین 
هر تالشی باید کرد تا نفرتی پرشور در بین مردم »:کنگرۀ جهانی بین الملل کمونیست، می نویسد

اما این توصیه نیازمند « .افشا کرد نسبت به این نیروها برانگیخت و ماهیت واقعی شان را

ای برای نابود  الزم است نه تنها نفرت مردم برانگیخته شود بلکه همچنین مبارزه: توسعه است
رویۀ مبارزۀ طبقاتی تاکنون . کردن فعالیت و البته خود موجودیت این دستجات سازمان داده شود

سازمانهای متنوع دفاع  :حاضر را ساخته است« صلح آمیز»سالح مناسب برای شرایط 

ً بسیار ناکافی با فاشیسم می جنگند؛ از این رو بسیار . پرولتاری ولی این سازمانها عمدتا
ضروری است که به آنها با رایزنی مشخص کمک رساند، و نشان شان داد که چطور، تحت 

 .حمله به فاشیسم باید سازمان داده شودشرایط حاضر، 

از نظر  1113اینکه قیامهای کمون پاریس، کانتون و مسکو در  پذیرفتن ادعای نویبرگ دربارۀ
هنگامی اتفاق افتادند که موج انقالبی دیگر صعود نمی کرد، عینی محکوم به شکست بودند زیرا 

این ادعا با قضاوت مارکسیستی که هم اکنون توسط تاریخ پذیرفته شده است در  .ناممکن است

هایی  ایی که بیان کنندۀ مبارزات عقب داران در دورهبخصوص در مورد قیامه. تضاد می باشد
که آنها در صورت موفقیت می  به یاد داشتکه موج انقالب در حال فرونشستن است، باید  هستند

 .توانند بمثابۀ نقطۀ آغازی برای یک اوج گیری جدید انقالبی خدمت کنند

امهای کانتون و شانگهای گفته در پایان، باید مختصری دربارۀ فصلهای اختصاص داده شده به قی
نویبرگ اطالعات بسیار ارزشمندی دربارۀ آنها ارائه می دهد، که قبالً هیچگاه منتشر نشده . شود
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با خط بین الملل  [4]ولی متأسفانه توضیحات او دربارۀ این قیامها کامالً نامطلوب است و. بودند

 .کمونیست انطباق ندارد

اوج »، در آستانۀ قیام، از یک 1117کانتون در اواخر  نویبرگ با توصیف کردن وضعیت در
و غیره صحبت می کند؛ در پایان فصل، او می نویسد فقط « گیری مبارزۀ طبقاتی پرولتاری

واضح است . بعدها بود که بین الملل کمونیست پذیرفت که قیام کانتون یک پیکار عقب داران بود

تصمیم پلنوم هشتم کمیتۀ اروپایی بین الملل کمونیست  باید: که نویسنده باید از آنجا آغاز می کرد
که قیام کانتون را بمثابۀ یک پیکار عقب داران توصیف می کرد توضیح می داد، و بطور فصل 

اینکه یک پیکار عقب داران ضرورتاً محکوم به . نشان می داد که یک پیکار عقب داران چیست

شاره شد، آن پیکار می تواند بمثابۀ یک نقطۀ همانطور که در باال ا. شکست است حقیقت ندارد
ولی نویبرگ، برمبنای این ارزیابی از قیام . ای جدید از مبارزه خدمت کند برای مرحلهشروع 

شرایط ضروری »کانتون بمثابۀ یک پیکار عقب داران، این نتیجه گیری اشتباه را می نماید که 

اپذیر است به میزان کافی در کانتون وجود اجتماعی که بدون آن پیروزی قیام مسلحانه امکان ن
 .«نداشت

ما چند فرمول بندی اشتباه می بینیم که ممکن  شانگهای، 1117در فصل مربوط به قیام آوریل 
است باعث این گمان شوند که از نظر نویبرگ وارد شدن حزب کمونیست چین به کومین تانگ 

ن الملل کمونیست در آن زمان مخالف خارج آنطور که همگان می دانند، بی. یک اشتباه بوده است

روند متعاقب حوادث کامالً درستی این موضع . شدن حزب کمونیست چین از کومین تانگ بود
نویبرگ باید نشان می داد که حزب کمونیست، در حالی که در کومین تانگ باقی . را تأیید کرد

ون آن جهت تشکیل دادن یک می ماند، باید چگونه عمل می نمود؛ چگونه باید از نفوذش در

بهره می برد، که، در شانگهای و جاهای دیگر، می  یو دهقان یبلوک انقالبی قوی کارگر
ها به منظور برقرار ساختن دیکتاتوری  توانست رهبری یک مبارزۀ مسلحانۀ موفقیت آمیز توده

 .انقالبی کارگران و دهقانان را به دست آورد

قیامهای کانتون و شانگهای هستند نیازمند بررسی دقیق انتقادی هایی که دربارۀ  از این رو فصل
 .خاصی می باشند

 

های اشاره شده در باال، فایدۀ زیادی برای  ناشران با یقین به اینکه این کتاب علیرغم همۀ کاستی
هر کارگر انقالبی باید . هر کمونیست و کارگر انقالبی خواهد داشت، آن را منتشر می سازند

 .ن کتاب با بیشترین دقت را وظیفۀ خودش بداندمطالعۀ ای

 
 

 :یادداشتها 

 
اش توضیح می دهد، هنگامی که کتاب نویبرگ برای  همانطور که اریش ولنبرگ در مقدمه -1

چاپ شد، همچون یک جزوۀ کمونیستی ارائه نگشت، بلکه یک  1118در ( به آلمانی)اولین بار 

که در حقیقت  –در مقدمۀ آن بود « دداشت ناشریا»یک . ظاهراً بی گناه داشت« نام ناشر»
بیان شده در آن  معین «اشتباه»کمینترن دربارۀ این کتاب بود و علیه دیدگاههای بیانگر نظر 

تغییرات )چاپ شد، اساساً همان مقدمه  1151هنگامی که ویرایش فرانسوی در . هشدار می داد

به امضای کمیتۀ مرکزی حزب ( اند ه شدهآن در ویرایش حاضر در یادداشتهای پاورقی نشان داد
 [یادداشت مترجم به زبان انگلیسی. ]کمونیست فرانسه رسیده بود
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ناشران این »:های قبلی با اینها جایگزین شدند ، پاراگراف1151فرانسوی سال  ویرایشدر  -1

ینده به دائماً فزا عالقۀکتاب را دارای اهمیت عظیم تئوریک و عملی می دانند؛ آن را پاسخگوی 

به این دلیل است که آن را  .چنین مسائلی از جانب پرولتاریای انقالبی در دورۀ حاضر می بینند
نویسنده ممکن است داشته به سرعت، بدون منتظر ماندن برای چنان اضافات یا تصحیحاتی که 

 .باشد، چاپ می کنند

ای است  ده توسط نویسندهیکی از معدود آثار نوشته ش. کتاب نویبرگ به دو دلیل ارزشمند است
که تفنگ به دست علیه جهان سرمایه داری  می باشدکه هم یک مارکسیست و هم یک رزمنده 

ثانیاً، این کتاب در اوضاع تاریخی . یک اثر بسیار مهم غنی از واقعیتها است. جنگیده است

 .ای دارد حاضر اهمیت عملی فوق العاده
جایگزین « فرصت طلبان راست»لمۀ قبلی با کلمات ، پنج ک1151در ویرایش فرانسوی سال  -5

 .اند شده

 .اند حذف شده 1151چهار کلمۀ قبلی در در ویرایش فرانسوی سال  -4
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 1115قیام در ریوال  -1تصویر 
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 1114قیام در هامبورگ  -1 تصویر
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 1117دسامبر  11تون، نیروهای ضدانقالبی در کان -5تصویر 
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 1116-17شانگهای در زمان قیامها،  -4تصویر 
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