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 مسلحانه مبارزهٔ  حزب، روشنفکران،

 »گواريسم« و» کاستريسم« بر انتقادی

 از ای عده بود، مقارن خروشچفی رويزيونيسم جهانی» اشاعه« وحهبحب با که کوبا، انقالب پيروزی از پس
 انقالبی راه مورد در نظريات از سيستمی بتدريج و زدند دست هايی گيری نتيجه به آن تحليل در فکرها روشن
  دارد و داشته نيز لنينيستی مارکسيستی ادعای چه اگر که گرديد پرداخته و ساخته» کوبا راه« بنام قدرت تسخير

 ساير و جنوبی آمريکای های کشور در بسرعت مذکور سيستم. نيست دارا لينيسم مارکسيسم با نسبتی کمترين
 تشتت در جديدی عامل به و يافت اشاعه بورژوازی خرده و فکری روشن قشرهای ميان در بويژه ها قاره

 تا بود الزم شکست و  بازیجان مبارزه، سال چندين جنوبی، آمريکای در. شد بدل انقالبی و کمونيستی جنبش
 به و ببرند پی شد می ناميده» گواريسم« و  »کاستريسم« که سيستمی  بنادرستی خويش تجربه به انقالبيون

 .بگرايند حقيقی  لنينيسم مارکسيسم

 و شور يکی،: کرد ياد چيز دو از بايد» گواريسم« و» کاستريسم« اشاعه مساعد زمينهٔ  توضيح در  
 بود، رسيده خود اوج به آمريکا.ام بر کوبا قهرمان خلق پيروزی اثر در  بويژه که جهان های خلق انقالبی شوق

. داشت وجود کمونيستی جنبش در خروشچفی رويزيونيسم غلبه اثر در که تئوريک سرگشتگی ديگر و
 در يسمسوسيال ساختمان افتخار پر دوران ساختن آلوده با خود، تئوريک انحرافات با خروشچفی رويزيونيسم

 می شناخته لنينيستی مارکسيستی از دفاع شکوه پر مظهر سال سی مدت که استالين بر پراکنی لجن با شوروی،
 احزاب اکثريت. بود ساخته واردلنينيسم   -مارکسيسم اعتبار بر بسيار ضربات خود، پرنسيبب بی سياست با شد،

 انقالبی وظيفهٔ  ايفای از يکباره و کرده زلتن اپورتونيست و دمکرات  سوسيالکمونيستی به درجٔه احزاب 
 از هايی توده و داشت می عرضه را خود سراب» گواريسم« و» کاستريسم« شرايطی چنين در. بودند بازمانده

 .ميکشيد سو بدان را انقالبی بورژوازی خرده و روشنفکرها

 اين ترتسکيسم  کردن لندسرب موجب لنينيسم مارکسيسم بر رويزيونيسم منشانهٔ  دد حمله ديگر، طرف از
 کاری ضربات جهانی دوم جنگ از پيش های سال در ترتسکيسم.  بود گرديده پرولتری انقالب ديرينه دشمن

  غلبه از پس اما. بود افتاده کالم نفوذ گونه هر از و شده خارج سياسی جريان صورت از واقع در و خورده
 از پس التين آمريکای کشورهای از برخی در بويژه و برپاساخت او دست در دست خروشچفی، رويزيونيسم

 عصبانی بسيار التين آمريکای در ترتسکيسم از دبره رژی حتی. آورد وارد انقالبی نهضت بر بزرگ لطمات
 :ميگويد او دوروئی صفت در و است

  .است همين در ترتسکيسم گری انشعاب قدرت و ميکند تنبيه دروغ بُهتان با را عقل ترتسکيسم،«

 نمايان  ميکند پنهان را خود که حالی در ترتسکيسم.  نيست کجا هيچ در و هست جا همه در تسکيسمتر
 .»شود نمی نمايان ترتسکيسم،  بصورت يعنی هست، که آنچه بصورت گاه هيچ ترتسکيسم  ميشود،

 :ميپرسد دهد نشان اجتماعی مسائل حل از را ترتسکيسم گريز آنکه برای و

  )١(است؟ خوانده باشد شده نوشته ترتسکيست نفر يک بقلم که مشخصی يلتحل کسی تاکنون آيا«

 

                                                           
  ٣١ و ٢٨ ص» انقالب در انقالب«: دبره رژی -  ١
  .بود خواهد مذکور کتاب منظورمان ميکنيم قول نقل دبره رژی از ما که هرکجا ببعد اين از
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 و ها فکری کج انواع برای مساعد نهٔ زمي که بود عواملی از ديگر يکی ترتسکيسم های خرابکاری  
 .ساخت می فراهم» گواريسم« و» کاستريسم« منجمله

 بر هولناکی ضربهٔ  رويزيونيسم کمونيستی ضد و  لنينيستی مارکسيستی ضد تبليغات که نيز ايران در  
حزب تودٔه  که نيز ايران در بود، افزوده توده حزب بزرگ شکست و مرداد ٢٨کودتای از ناشی های ضربه

 اثر در ها توده انقالبی يزهتج کارايران برويزيونيسم در غلطيد و درفش انقالب را بدور افکند، در يران نيز که 
 انقالبی سختی سر و شکيبائی مستلزم و روبروشد فراوان های اریدشو با اعدام و شکنجه و حبس سيستم

 اندام عرض نجات راه بمثابهٔ  فکران روشن از هايی گروه نظر در» گواريسم« و» کاستريسم« گرديد، عظيمی
 آن از ای جلوه ار » گواريسم« و» کاستريسم« لنينيسم، مارکسيسم تشنگان و جويندگان از برخی حتی. کرد

 .افتادند راه کوره به و پنداشتند

 بورژوائی نويسندگان نيستند کم. است شده نوشته بسيار های کتاب» گواريسم« و» کاستريسم« درباره
 انقالب« ها کتاب اين ترين معروف. اند رسيده شهرت به» گواريسم« و» کاستريسم« ستايشگری طريق از که
 و کشور آن از ١٩۶۵ سال در ، کوبا انقالب يروزیپ از پس او. فرانسوی  ِدبره رژی قلم به است» انقالب در

 اسناد و نشست صحبت به انقالب رهبران با کوبا در. کرد ديدن التين آمريکای کشورهای از ديگر برخی
 فيدل هالی رانی سخن و گوارا چه آثار آنکه با. آورد در بنگارش را خود کتاب و گذرانيد نظر از را انقالب

 مشتاقان مراجعهٔ  مورد همه از بيش دبره رژی کتاب  تاکنون که گفت بايد است يافته یفراوان شيوع نيز کاسترو
 .آيد می بشمار  »کوبا انقالب المسائل حل« بعنوان و کوباست راه

 هايی گروه ولی بودند کشور از خارج در گروهی» گواريسم« و» کاستريسم« ايرانی پيروان نخستين
 .آمدند بر ها آن ساختن عملی صدد در صادقانه و شدند جلب نظريات باين نيز کشور داخل روشنفکران از

 آرمان از درخشانی های نمونه که خلق فدائی چريکهای آويختند، در دولتی قوای با سياهکل در که ای دسته
 يکی: است يافته انتشار ها آن بنام معروف جزوهٔ  چند تاکنون و اند زمره اين از آفريدند جانبازی و پرستی

  بقلم» بداند بايد انقالبی يک آنچه« ديگر و پويان پرويز امير بقلم  »بقا تئوری رد و مسلحانه مبارزهٔ  ورتضر«
 مطالب  چه اگر.  زاده احمد مسعود بقلم»  ايران جامعهٔ  شرايط از تحليلی« ديگر و فراهانی، صغائی اکبر علی
 های نوشته همان ها آن اصلی مظمون که ديد ميتوان نظر يک با هست نيز خويش های ويژگی دارای جزوات اين

 .است» گواريسم« و» کاستريسم« مدعيات همان دبره، رژی و چگوارا

 به برخورد چگونگی حيث از که دارد وجود» ايران خلق مجاهدين« بنام  روشنفکران از ديگری گروه
 دارای ايدئولوژی حيث از ولی است خلق فدائی های چريک همانند مسلحانه مبارزهٔ  و حزب و کارگر طبقهٔ 

 بزبان اقتصاد« بنام ديگری و» شناخت« بنام يکی جزه، دو. است اسالمی و مذهبی معتقدات به قوی وابستگی
 را مارکسيستی اقتصاد و ديالکتيک ميکوشند» ايران خلق مجاهدين«. است گروه اين تفکر طرز معرف» ساده

 اسالمی احکام با را تاريخی ماترياليسم های گيری نتيجه از برخی و دبپيوندن آليسم ايدهبه و ِببُرند ماترياليسم از
 منشاء از آنکه بدون - ميپردازند ديالکتيک اصل چهار تشريح و توضيح به» ايران خلق مجاهدين«. دهند تطبيق

 يکم اصلِ  تفسير در مثالً . ميشمارند الهی اراده از مظهری را اصل چهار اين آنگاه و - بگويند سخنی آن
 يک کنندهٔ  کنترل بصورت خالق مکانيستی، تفکر طرز در«: مينويسند ارگانيک ارتباط توضيح و ديالکتيک

 اشياء از جدا خالق صورت اين در بدانيم ارگانيک را حوادث و ها پديده ارتباط اگر که حالی در ميآيد در ماشين
 سخن اين حاشيه در و) ۴٣ص شناخت(» آيد می بيرون اشياء و طبيعت آستين از خدا دست بلکه نيست

 تفاوت اين با. ميشود ياد خدا خواست بعنوان آن از اسالم و قرآن فرهنگ در که است مفهومی اين«: مينويسند
 را حقييقت اين مذهب که حالی در ميکند تعبير علمی جبر را جهان قوانين چرای و چون بی حاکميت علم، که

   ).١٢٣ص همانجا(» مينمايد قوانين همين آفرينندهٔ   به متسب
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 است عظيمی تفاوت همان خود اساس در ميشمارند کوچک» ايران خلق مجاهدين« که تفاوت اين ولی
 مشروط و يکديگر با ها پديده متقابل پيوند«: ميگويد ماترياليسم. دارد وجود آلييسم ايده و ماترياليسم ميان که

 تکامل ماده حرکت قوانين برحسب جهان است، تحرکم ماده تکامل قانونمندی نشانهٔ  … بيکديگر ها آن بودن
 درک از عبارتست ماترياليستی نیيجهانب«: انگلس بعقيده.     »نيست نيازمند» کلی روح« هيچ به و يابد می

 اثر – تاريخی ماترياليسم و ديالکتيک ماترياليسم(« خارج از چيزی افزودن بدون هست، که همانطور طبيعت
 ). ۶ص توفان چاپ و ترجمه استالين

 قانون واقع در شد قوانين آفريدهٔ » خدا خواست« همينکه شد، طبيعت وارد» خدا خواست« همينکه
 کسی اگر و آنست، دگرگونی به قادر زمان هر در» خدا خواست« که زيرا باشد داسته وجود نميتواند ناگزير
 باشد نقض قابل کلی بطور قوانين که گاهآن و. است گفته  »کفر« و داده گواهی خداوند عجز بر نيست قادر بگويد

 اين ذلت و بينوايی بر و آن عزت و توانگری بر» خدا خواست« که کجا از. بود خواهد چنين نيز جامعه در
  باشد؟ نگرفته تعلق

 .داد آن کمتشحِ  بود سزا  آنچه که هر به      داد جان ِگل به و تکهَ نِ  لگُ  به که ای دهنده

 بياورد؟ مذهب طريق از استداللی مذهبيان،  »طبيعی« منطق اين برابر رد بتواند که کيست     

 و ميکنند سالح خلع خود آليسم ايده با را زحمتکش طبقات بخواهند، خود آنکه بدون ،»ايران خلق مجاهدين«
 .ميدهند ستمگر طبقات بدست بّرا سالحی

 از فئوداليسم، از بردگی، از بقات،ط بی جامعهٔ  از بشری، مختلف ادوار از» شناخت« جزوهٔ  نويسندگان
سخن ميگويند ولی توگويی جامعٔه بشری در مرحلٔه سرمايه داری و امپرياليسم  امپرياليسم و سرمايداری
 نداده روی گشود بشر حيات در راسوسياليستم  مرحلهٔ  که اکتبر سوسيالستی کبير انقالب توگوئیدرجازده،  

 .ندارد وجود چين سوسياليستی يونیميل هفتصد عظمت با کشور توگويی. است

 شرح در ها آن. اند گذاشته دورنما بی را بشر و  ورزيده داری خود هم سوسياليسم نام بردن از جزوه نويسندگان
 :مينويسند بردگی دوران

 و) ٣٧ص(»اند داشته پيگير مبارزات بردگی سيستم با و کرده ظهور دوره اين در انبياء اکثر«  
 تأييدکرده را بردگی سيستم خوانده عطوفت و رأفت به را داران برده اگرچه اسالم، مذهب که ميکنند فراموش

 .است

 البته – را مارکسيستی اقتصاد اصول از برخی» ساده بزبان اقتصاد« جزوه در» ايران خلق مجاهدين«  
 مقوله آنکه از پس مثالً . اشندتر به ها آن  برای مذهبی پايهٔ  که اند کوشيده ولی  داده توضيح – اشتباهات به آميخته

 خواری، ربا کردن حرام با اسالم حقيقت در« که ميکنند اضافه ميدهند توضيح را استثمار و» اضافی ارزش«
 )۵٧ص(»ميکند اعالم مجاز غير و محکوم را استثمار

 به نسبت ميرفت بازرگانی جوشان رشد بسوی که کرد ظهور ای جامعه ميان در که اسالم البته  
 .نيستند واحدی مقولهٔ  استثمار و رباخواری ولی. گيربود سخت آمد می بشمار رشد اين ترمز که خواریربا

 آن از چيز همه ميگويد که است مذهبی مفهوم همان« عمومی، مالکيت» ايران خلق مجاهدين« نظر در  
 ها آن بعقيدهٔ  »تاريخ سنت«). ٨٢ص(» ما دست در است امانتی نعمات اين و اوست حقيقی مالک و خداست

 ).٢٠۶ص( آفريدگار اراده يعنی

 و کارگران نزديک آينده در است اميد«: ميگويند»  ساده بزبان اقتصاد« جزوه پايان در» ايران خلق مجاهدين« 
 را خود خاص حکومت و شده رها دار سرمايه پرستان سود يوغ زير از بتوانند جهان کشورهای کليه دهقانان



۴ 

 

 يعنی خود واقعی برسالت بتوانند ها انسان آن سايه در که حکومتی آورند، بوجود اشدب عدالت و حق حافظ که
 ).٢٠٩ص( اند آورده بشهادت را قرآن از ای آيه و » کنند عمل اند شده خلق آن بخاطر که رسالتی

 بايد و شده آفريده ها آسمان در که است مطلقی مفهوم» ايران خلق مجاهدين« نظر در عدالت و حق  
 با و است اجتماعی و طبقاتی مفهوم دارای عدالت و حق ما زمين روی در آنکه حال و. شود منتقل نبزمي

 حق هم پرلتاريا است، عدالتی و حق دارای هم بورژوازی. يابد می تکامل جامعه تحول و طبقاتی تغييرات
 اين از يک هيچ و. ودب خواهد برخوردار ديگری وعدالت حق از نيز کمونيستی جامعهٔ  دارد، را خود وعدالت

 بعقيده اما. آيد بوجود اجتماعی تکامل معين شرايط در و  مشخص مرحلهٔ  در جز نميتواند ها» عدالت و حق«
 که است جهت بدان نشده  اجراء کنون تا و است الهی مظهر و است مطلق وعدالت حق ،» ايران خلق مجاهدين«

 .است نکرده رکد را خويش رسالت و نگرويده پيغمبران بهدايت بشر

 برقرار جاودانی وعدالت عقل حکومت ميخواهند آنها« :ميگفت تخيلی های سوسياليست باره در انگلس  
 که  است نگشته حاکم جهان بر جهت آن از فقط امروز تا حقيقی عدالت و حقيقی عقل« ها آن هٔ بعقيد. »کنند

 بشر به را حقيقی عدالت و عقل و ميشد يداپ هم پيش سال پانصد در ای نابغه اگر و است، نشده درک بدرستی
 ).١١٠-١٠٩ص ٢ جلد منتخبات. (بود داده نجات پيشتر سال پانصد را بشر ميداد نشان

 در راهنما نابغه اينان بعقيده آنکه جز گفت،» ايران خلق مجاهدين« باره در ميتوان را سخن اين نظير  
 شده مسخ اسالم دشمنان بوسيله او ليمتعا ولی داده اننش را حقيقی عدالت و عقل و کرده ظهور پيش سال ١٣٩٣

 از گذار ضرورت واقع در اينان. بود رسيده مطلق عدالت به بشر امروز ميشد جاری مذکور تعاليم اگر. است
 .ميکنند نفی را اجتماعی مختلف مراحل

 .عیاجتما مسايل به» ايران خلق مجاهدين« ايدئولوژيک برخورد از هايی نمونه هاست اين  

 های شيوه اگر که ميکند احساس روحانيت جاه هم در. نيست ايران خاص مذهب، نوسازیٔه پديد که گفت بايد
  جنب. است اضمحالل معرض در داری سرمايه مانند او حکومت نگيرد پيش در مردم توده جلب برای جديدی

 سرچشمه احساس همين از پاپ، دربار حتی و فرانکو اسپانيای حتی و التين، آمريکای روحانيان در  جوش و
 که ميداند که زيرا ميشمارد بخش نويد آنرا و ميکند تشويق را روحانيت تجدد اين نيز داری -سرمايه. ميگيرد

 .اوست پناهگاه وهله، آخرين در روحانيت

 نجات که بينند می سو يک از اند برخاسته متوسط طبقات از اکثراً  که» ايران خلق مجاهدين« اينک  
 اين از. برآيند دار ريشه مذهبی معتقداتٔه عهد از نميتوانند ديگر سوی از و است سوسياليسم در جهان ایخلقه
.  بسازند بورژوازی خرده برای گوارش قابل معجونی تا اند برآمده مذهبت با سوسياليسم آميختن صدد در جهت
» داريم اشتراکی رويه ما نوشتند چرا روزنامه در« که کرد اعتراض  دادگاه در رجوی مسعود شهيد، دلير

 اشتراکی مرام که زيرا داشت، حق و) ١۴ ص نظامی دادگاه در خلق مجاهدين سازمان از نفر دو دفاع آخرين(
 .نيست تحقق و تصور قابل تاريخی ماترياليسم و ديالکتيک ماترياليسم بدون

 به ها آن شديد تعلق در» خلق فدايی های چريک« گروه با» ايران خلق مجاهدين« تفاوت گفتيم چنانکه  
 پيرو مسلحانه مبارزهٔ  و حزب  و کارگر طبقهٔ  برخورد چگونگی در نيز ها آن ولی است مذهبی معتقدات

. ميشمارند خود کسوت پيش را وآن دارند قرار صف يک در اخير گروه با و اند» گواريسم« و» کاستريسم«
 مشترک راه اين آهنگ پيش شهيد ها ده تقديم با خلق يیفدا های چريک سازمان«: گفت دادگاه در صادق ناصر

 .»است آورده ارمغان به ايران در مسلحانه مبارزهٔ  برای را ذيقيمتی تجارب و است بوده

 استثماری ضد مکتبی پايه از اسالم«: ميگويد درداددگاه خود دفاع در دوست ميهن علی شهيد دلير  
 .»است
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 .نيست ترديدی است گفته اعتقاد و صداقت کمال روی از ار سخن اين ميهندوست علی اينکه در  

 خصوصی مالکيت همينکه که داند نمی او. است استثمار مفهوم از او خبری بی نشانه حال عين در سخن اين ولی
 غنايم آن در که جنگی است، باقی هم استثمار بود باقی آزاد بازرگانی که همين است، باقی هم استثمار بود باقی
 استثمار نوعی داد سيدها به بايد که ُخمسی حتی است استثمار ِجزيه است، افتاده براه استثمار زمينه بر ندگير می

 .غيره و غيره و …است ممتاز طبقهٔ  يا قشر وجود نشانه و

 .نيست کالم بسط برای محلی ازاين بيش اينجا در  

 قدرت تسخير انقالبی راه ارهب در»  گواريسم« و» کاستريسم« نظريه تحليل به صفحات اين در ما  
 خواهيم روشن نيز را ايران خلق مجاهدين و خلق فدايی های چريک موضع آن، پرتو در و پرداخت خواهيم
 .ساخت

 :است بزرگ خطای سه محتوی قدرت تسخير انقالبی راه درباره» گواريسم« و» کاستريسم« نظريه  

 مبارزهٔ  از نادرست برداشت ديگر و آگاه، املع و حزب نفی ديگری انقالب، در روشنفکران رهبری يکی
 .مسلحانه

  

 :انقالب در فکران روشن رهبری -١

 کشورهای از بسياری در اجتماعی استروکتور که است اين تاريخ شوخی«: ميگويد دبره رژی
 ).١۶ص(» است کرده واگذار انقالبی فکران روشن و دانشجويان به را آهنگی پيش نمايندگی التين آمريکای

 دارند منشائی چنين ها پارتيزاندهی  فرمان عمده بخش -  دارد بورژوازی منشاء که انقالبی گروه يک«  
 ً  است کوچک يا که کارگری طبقهٔ  … شود می اندرکار دست دهقانان و کارگران وحدت رابط عضو بمثابه غالبا

 مانده منفرد که دهقانانی و ه،شد خوار رشوه خويش رفرميستی – سنديکای آريستوکراسی تأثير تحت اينکه يا و
 ).٩٣ ص(» پذيرد می سياسی رهبری بعنوان را بورژوازی خرده گروه اين اند، شده شکسته سر و

: مينويسد پويان. است شده داده بسط صغائی و پويان های نوشته در که است نظرياتی همان اين  
 رغبت ميبرند، بسر آن در که وضعی از خويش نارضائی همه با جوان، کارگران حتی کارگران،«  

 صرف را خود حقير های اندوخته و بيکاری محدود ساعات …نميدهند نشان سياسی های آموزش به چندانی
 گفتگو مجال اگر کار هنگام. اند کرده پيدا لومپن خصائص ها آن غالب. ميکنند بورژوائی خرده مبتذل تفريحات

 مشتری کارگران خوانِ  کتاب گروه. سازند کوتاه را کار تساعا مبتذل مکالمات با تا ميکوشند باشند داشته
 برای نيز نامطلوب سابقهٔ  گونه هيچ بدون که کارگری …هستند معاصر اجتماعی آثار ترين کثيف و ترين منحط

 کار های دالل از ميداشته، نفوذی صاحب واسطهٔ  بايد است بوده روبرو متعدد مشکالت با کارش نيروی فروش
 استخدام گرانه اخالق  پيشينهٔ  يک کردن پيدا بدنبال ميپرداخته، توجهی قابل پول مستقيما حتی يا هميکرد استفاده

ً  را خود  ای هرّ ب زنگی ادامهٔ  برای که ميدهد ترجيج بدلخواه،به نا هرچند بنابراين، ميبيند، غيرممکن تقريبا
 ).١٣ و ١٢ص و ١١ص. (»باشد سياسی بمسائل عالقه بی عنصری سربراه،

 شرايط بر بنا کارگر طبقهٔ . گيرد نمی سرچشمه طبقات تاريخی نقش از و طبقاتی تحليل از نظريه ينا  
 شيوه و توليد افزارهای ترين مترفی با داشتن سروکار بعلت. دارد تشکل قابليت طبقه هر از بيش خود، زندگی

 يگانه که لنينيسم مارکسيسم  ت،اس طبقه ترين انقالبی و ترين آگاه شهرها در تمرکز و داری سرمايه استثمار
 هم ميکند، رشد زمان با ديگر طبقات خالف بر کارگر طبقهٔ  است، کارگر طبقهٔ  بينی جهان است علمی جهانبينی

. است کارگر طبقهٔ  آن از آينده. است انقالبی آخر تا که اوست فقط مطلق، هم نسبی، هم ، کيفی هم و کمی
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 کارگر طبقهٔ  تاريخی نقش اين نيمتواند عاملی هيچ. ميشود ناشی خصائص ناي از انقالب در کارگر طبقهٔ  رهبری
 پرلتاريا لومپن. نميشود لومپن خود اکثريت در يا و خود مجمموع در کارگر طبقهٔ  هرگز. کند سلب او از را

 تحتانی پوسيدگی انفعالی محصول« را پرلتاريا لومپن مارکس،. پرلتارياست از ناچيزی و کوچک قشر هميشه
 پرولتاريا لومپن: ميگويد او خصلت باره در و ميداند) داری سرمايه جامعهٔ  يعنی(» کهن جامعهٔ  قشرهای ترين

 زندگی عمومی وضع اثر بر ولی ميشود کشيده بشجن بطرف نقاط، برخی در پرولتری، انقالب جريان در«
 پچا -پارسی به مانيفست(» دبفروش ارتجاعی دسائس و تحرکات به را خود که است متمايل بيشتر بسی خويش
 کليه در« پرولتاريا لومپن: ميدارد بيان تر مشروح ديگر جای در مارکس را مفهوم همين). ۴١ص توفان

 آن از جانی و دزد هرگونه که قشر اين. دارد فرق صنعتی پرلتاريای با بکلی و شود می يافت بزرگ شهرهای
 شغل که اشخاصی از ميکند، زيست اجتماعی سفره های ندهما پس با که شده تشکيل عناصری از آيد می بيرون
 ناپلئون چگونه که ميدهد نشان مارکس). ١٢۶ ص اول جلد بروسی منتخابات. (»ولگردان از ندارند، معينی

 لومپن مخفی سازمان« دسامبر ١٠ جمعيت«. کرد ادهفاست ديگر وهاینير سرکوب برای پرلتاريا لومپن از سوم
 خانه پرستان عشرت کنار در جمعيت اين در«. داشت قرار آن راس در ژنرال يک دکهبو پاريس پرلتاريای

 کنار در ميکردند، معاش امرار مشکوک وسائل با و اند خاسته بر منشائی چه از نبود معلوم که خرابی
 زندانيان شده، آزاد جنايتکارانِ  نشسته، باز سربازان ولگردان، به بورژوازی، از ای گسيخته افسار ماجراجويان

 بازان، شعبده بران، جيب کردگان، سقوط ها، مسخره و ها لوده کالهبرداران، شاقه، باعمال محکوم گريخته
 چاقو فروشان، کهنه دورگرد، نوازان رگاُ  قلم، اهل بران، بار ها، خانه فاحشه صاحبان قوادان، قماربازان،

 تحت که ای توده ميشد، برخورد رنگ همه و شخصنام ای توده به خالصه، و – گدايان کارها، قلع ها، تيزکن
 ).  ٢۵۶ ص ا جلد بروسی منتخبات(» افتد می ديگر بسوی سوئی از احوال  اوضاع تأثير

 عليه بر پرلتاريا لوميپن از بارها کودتا رژيم ايران در. نهاد برابر پرلتاريا لومپن با نبايد هرگز را پرلتاريا پس
 سرپرستی تحت که هائی جمعيت. است داده سازمان را استفاده اين اينک و کرده استفاده انقالبی نيروهای

ً  غيره و» ملی پدافند« قبيل از هايی سازمان شده، انداخته براه) بيمخ به معروف( جعفری شعبان  همان بر اساسا
 .است يافتهٔ » دسامبر ١٠ جمعيت« در مارکس که دارد تکيه عناصری

 تنزل جعفری شعبان وانصار اعوان بدرجهٔ  خويش تصور در را ايران پرلتاريای ااکثر يا و تمام پويان متاسفانه
 !است داده

. نيست ازاين بِه دارند، توده به ها آن که ای عالقه همه با مردم، توده به» ايران خلق مجاهدين« نظر  
  منشاء توانگران مانند را تهيدستان -» ميزند ُکفر به سر بزودی تهيدستی،«: ميگويند که حديثی  بنابر شايد - آنها

 تحت اورا زندگی، وقتی باشد، نداشته پول وقتی انسان«: کنيد توجه ها آن سخن باين. ميشمارند زشت کردارهای
 ثروت با را اغنياء و شوند هالک او چشم جلو در عزيزانش خالصه و … زن و بچه وقتی  دهد، قرار فشار

 واقع در عمل اين( بزند زشتی باصطالح باعمال دست مينمايد ادارو اورا احتياج، قطع بطور کند مشاهده هنگفت
 دارد گرسنگی از و است گرسنه که انسانی آيا. بکند دزدی  مثالً  ،)است طبيعی کامالً  عمل يک و نيست زشت
 اين مردم عموما و اصوالً  ولی. نکند را کار اين کسی است ممکن ئااستثنا نميکند؟ يا ميکند دزدی شود می تلف

 انسان( او حال بهر …ميباشد ستم تحت طبقات بين در کارها نوع اين افزايش آن دليل بهترين و کنند می را ارک
 غنای بعلت غنی و شود می فاسد خود فقر بعلت فقير. ميدهد دست از را خود های ايده فقر همين اثر در) فقير
 داشتن بعلت غنی مرد يک و شود می فاسد ولبپ احتياج و فقر بعلت فقير دختر يک. ميکند فاسد را ديگران خود
 ).١١٨-١١٧ صفحات ساده بزبان اقتصاد(» ميکند جلب خود بطرف را فقير دختران پول

 طبقات فقر گاه هيچ. است بدور طبقاتی تحليل از و است سطحی بسيار» ايران خلق مجاهدين« قضاوت اين
 اينکه از توانگر طبقات ثروت چنانکه نميشود، کمتر بربايند هم از را يکديگر پشيزهای اينکه از زحمتکش

 طبقاتی يا طبقه بدست طبقاتی يا ای طبقه غارت زائيده ثروت،. نميشود بيشتر بربايند هم از را يکديگر ثروت
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 زحمتکش طبقات که است نشده برپا منظور بدين گاه هيچ فرمانروا طبقات های زندان و ها دادگاه. است دگر
 را ثروتمند طبقات امول کوههٔ  کسی مبادا که است برپاشده منظور بدان بلکه. زدندند را ريکديگ ناموجود اموال
 طبقات ثروت ميکردند دزدی» عموما و اصوالً «  -» ايران خلق مجاهدين« بقول – مردم اگر. بزند نظر

 تقددس« اصل که ميدانند بهتر» ايران خلق مجاهدين« خود. نميزد سر ها ميليارد و ها ميليون به گر استثمار
 پای در که است کرده رنجبر چنان را مردم های توده است  مذاهب  کليه بين مشترک که  »خصوصی مالکيت
 .کنند نمی دراز گندم مشتی سوی به دست و ميمرند گرسنگی از مالک خرمنِ 

 کی ولی دشون می هکشيد ثروتمند طبقات عشترتگاه به خانمان بی و فقير دختر آن يا اين البته همچنين  
 وفای و پاکی، صفا، منکرِ  ميتواند کی اند؟ آلوده ثروتمند طبقات فساد به زحمتکش زنان توده که کند ادعا ميتواند

 باشد؟ زحمتکش زنان توده

 در فساد حيث از استثمارگر طبقات با را ايران زحمتکش طبقات که» ايران خلق مجاهدين« از عجيب  
 !ميگذارند رديف يک

 ازدست خودرا های ايده« فقر، اثر در مردم های توده که ميخورند تأسف» ايران خلق مجاهدين«  
 نزد در»  فطرت« بنابر ها آن اعتقاد طبق که است هايی ايده» ايران خلق مجاهدين« منظور ظاهراً . »ميدهند

 مسلط های ايده و است بشر زندگی زاييدهٔ  ها ايده. ندارد وجود هايی ايده چنين ولی. است شده گذاشته بوديعه بشر
. »اند داده رسوخ ها توده در و ساخته رايج» است مقدس خصوصی مالکيت« که است هايی همان جامعه هر در
 و ناز دنيا آن در بکشد رنج دنيا اين در هرکه« ،»است مقدست خصوصی مالکيت« که قبيل اين از هايی ايده

 هميشه آسمان راز« ،»خداست بندگان وطيفه نعمت شکر« اسِت، طبقات بهمه متعلق دولت« »َديد خواهد نعمت
. اند کرده وتحميل تلقين جامعه به گر ستم طبقات که است هائی ايده وغيره غيره و» ماند خواهد پوشيده بشر بر

 و داد خواهند دست از را ها ايده اين بتدريخ خود مبارزات طی در و اجتماعی تکامل همپای مردم های توده
 مصيبتی زحمتکشان توده برای» ها ايده دادن داست از« کلی بطور پس. پذيرفت خواهند ار نوينی های ايده

 ايده« به خود فقر اثر در ها توده که است اين فوق عبارت از» ايران خلق مجاهدين« منظور اگر اما. نيست
 که است امر اين استوار گواه ما عصر انقالبات تاريخ. است زحمتکشان بر اتهامی ادعا اين افتند می» فروشی

 هيچ. ميزنند دست شگفت های فداکاری به ها آن راه در و پذيرند می را نوين های ايده بيشتر بروز روز ها توده
 .کند برابری اند شده پرورده انقالبی های ايده با که هائی خلق نيروی با نميتواند جهان در نيرويی

 خلق راه در جانبازی به و دارند  »خلق مجاهدين« نام که گروهی برابر در بايد ما که است تأسف جای  
 .کنيم دفاع خلق شايستگی از اند برخاسته

. ميشود ناشی آن از سياسی و اجتماعی نتايج بزرگترين و ماست معتقدات اصول از ناشی دفاع اين اما  
 اين برای ياناتیجر بايد که ميرسند نتيجه باين ناچار دارند خلق از تصويری چنين که» ايران خلق مجاهدين«
 .ميدارند عرضه چوپانی برای را فکران روشن آنگاه و يافت» گمراه َگرگلفته گلّه«

 ايم عقيده براين ميدانيم خويش عصر انقالبات رهبر را کارگر طبقهٔ  و تاريخ آفريننده را خلق که ما ولی  
 آن فقط. است کارگر طبقهٔ  حزب کند رهبری سوسياليسم تابناک آيندهٔ  بسوی را ايران خلق بايد که ستادی آن که

 .باشند انقالبی آخر تا ميتوانند آموزند می وی مکتب در و پيوندند می کارگر طبقهٔ  حزب به که فکرانی -روشن

 فکران روشن کار مسلحانه مبارزهٔ  که  ميگيرند نتيجه خويش تصورات از»  ايران خلق مجاهدين«  
 .رفت خواهند ها آن بدنبال ها توده و است

 .کرد آماده را خلق تودهٔ  قبالً  بايد مسلحانه مبارزهٔ  برای که ميگيريم نتيجه خويش معتقدات از ما  
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 پيروزی به مبارزه اين نشود بسيج و آماده مسلحانه مبارزهٔ  برای خلق تا. است خلق توده کار مسلحانه مبارزهٔ 
 .رسيد نخواهد

 .ميخورد بچشم تاکتيک در دومشی،  ، ايدئولوژی دو که اينجاست در  

 قشر باره در هميشه لنين را اصطالح اين که گفت بايد نخست ،»کارگری آريستوکراسی« مورد در اما  
 سود ها آن انحصاری بورژوازی که کشورهايی يعنی است برده بکار  امپرياليستی کشورهای  کارگران فوقانی

 از  آنان تا کند هديه گارگران از محدودی رقش به را سود اين از ريزی خرده که است قادر و ميربايد اکثر حد
 اين در لنين سخنان از يکی. باشند بورژوازی گزار خدمت اپورتونيسم، از پيروی با و شوند جدا خويش طبقهٔ 
 و اند افتاده پش و توانگر که را) است توفان از تکيه(  ها ملت از معدودی عده امپراليسم«: است چنين باره

 داده امکان کشورها اين بورژوازی به طريق باين و ساخته ممتاز ديگران از اند غولمش جهان سراسر بغارت
 امپرياليسم،( خويش انحصاری اضافی سودِ  قِبَل از را ها کشور اين کارگر طبقهٔ  نشينان صدر که است

 ).٣١ ص توفان چاپ - لنين از رساله سه. (»بخرد) است انحصاری سرمايداری

 فروش کارخانه، ويژه سود در کارگران کردن سهيم مانند( مختلف های راه از نيز کودتا رژيم البته  
 ساخته ممتاز را ها آن از فشری و بيفکند تفرقه کارگران بين در که ميکوشد) غيره و کارگران به کارخانه سهام

ً  ولی. آورد در خويش بخدمت  کارگران ودهت فقر و است محدود بسيار زمينه اين در او اقتصاددی امکانات مسلما
 چنانکه نميشود فاسد و خوار رشوه - طبقهٔ  بمثابهٔ  – کارگر« گاه هيچ صورت هر در.  ساخت خوادهد تر شديد را

 .کند زيست نميتواند فساد بدون و ستانی رشوه و دهی رشوه بدون گاه هيچ طبقه بمثابه سرمايدار طبقهٔ 

 کليه بايد نظر بنابراين و ميشمرند ها آن شدن انقالبی شرط را کارگران مطلق فقر پويان و  دبره رژی  
 دستمزد التين آمريکای و آفريقا و آسيا ممالک های خلق بنسبت که را اروپايی زحمتکشان ساير و کارگران
 ناشی کارگر طبقهٔ  تاريخی موقعيت درک عدم از امر اين. آورد بشمار انقالبی غير ميدارند دريافت بيشتری
 عهد بردگان. او فقر از تنها نه و اوست اجتماعی زندگی شرايط مجموعه از ناشی قهطب بودن انقالبی. ميشود
 طبقهٔ  تاريخی نقش نميتوانستند هرگز اما. بودند تر تهيدست بمراتب داری سرمايه عصر کارگران از باستان
 با« هستند يیپرلترها ها آن که گفت می روسيه فلزکار کاگران باره در لنين. باشند داشته برعهده را کارگر

  باره در چنانکه ،»فزونتر ديگران از فرهنگی با باالتر، ديگران از آگاهی با  بيشتر، ديگران از دستمزدی
). ٢٣٣ص ٢٣ جلد. (اند» تر حقوق کم همه از و تر مانده عقب همه از« ها آن: ميگفت بافی پارچه کارگران

 و گارگر طبقهٔ  انقالبی خصلت ميان اتوماتيک ای رابطه که است نداشته ابراز نظری چنين هرگز مارکسيسم«
 و ترين تنگدست که نيست جامعه طبقهٔ  انقالبيترين علت باين کارگر طبقهٔ  واقع در. است موجود او زندگی سطح

. است وابسنته نيز ديگر ذهنی و عينی عوامل سلسله يک به پرلتاريا انقالبی خصلت. است طبقه ترين ستمکش
 ).امروز آلبانی مجله(

 را ـ التين آمريکای و آفريقا و آسيا کشرهای در حتی - کارگر طبقهٔ  شدن بورژوا از حاکی نظريه  
 در خود بنوبه که ساخته مطرح» زمين روی دوزخيان« کتاب در نيز) ای الجزيره معروف نويسنده( فانون

 .است بوده مؤثر ايران روشنفکران از برخی انحراف

 کارگران - وحشی بويژه - سياسی و اقتصادی عظيم اباتصاعت همانا نظريه براين رد وابج بهترين  
 با را جواب اين ها بار کارگر طبقهٔ  نيز ايران ما کشور در. است جهان سراسر  و آسيا و آمريکا و اروپا در

 .است  نوشته خود خون

 با مقايسه ایپ اينجا در. »نميدهند نشان سياسی های آموزش به چندانی رغبت« کارگران که ميگويند  
ً  جای الزم، سواد کافی، وقت که ميگيرد قرار مالک ها آن آموزش شيوه و است ميان در روشنفکران  مرفه نسبتا

ً  خاطر و  اقل ال که کارگران برای ولی. بزنند گپی و بخوانند کتابی و  بنوشند چايی و بنشينند تا دارند فارغ نسبتا



٩ 

 

  ندارند، دنجی گوشه خويش هياهوی پر و ريخته بهم و تنگ اتاق در هستند، راه در و کار در ساعت ١٠ روزی
 بياورند، فشار خود بمعز بايد کتاب از سطر هر درک برای است، زندگی مصيبت هزار قيد در شان خاطر

 يا و حزبی حوزه طريق از عمده بطور ها آن سياسی آموزش. نيست آسانی باين و شکل باين سياسی آموزش
 شاگردان با را ها آن نبايد. گيرد صورت ميتواند مکرر و مکرر صبورانه های گفتگو طريق از سنديکائی،

 نخواهند چيزی هرگز ميزند هو ها آن به و ايستاده کناری در که فکری روشن از ها آن. کرد اشتباه کالس
ً  اما. آموخت  وفادار يار که ندک ثابت و درآميزد ها آن با که سپرد خواهند روشنفکری به را خود دل و جان مسلما

 .آنهاست خدمتگزار و

 کار ها آن جلب و ها آن با آميختن در کارگران، به روشنفکران نزديکی  کنونی، اختناق شرايط در البته  
 اگر و کند رويگران آن از را ما نبايد کار دشواری ولی. ميطلبد بسيار حوصله و زمان و است دشواری بسيار

 .کنيم توجيه کارگران رعبتی بی با خودرا اثری بی نبايد نميدهيم آموزشی

 فرهنگ تسليم پرلتاريا او بعقيده که زيرا. نيست معتقد پرلتاريا سياسی آموزش لزوم به پويان واقع در  
 سرنگونی برای بالفعلی قدرت هرگونه فاقد را خود که تاهنگامی« و) ١۵ص(است حاکمه هيئت انقالبی ضد

ً  ببيند دشمن سلطهٔ   بعبارت)  . ١۶(» باشد داشته نميتواند مسلط فرهنگ نفی راه در نيز ششیکو هيچ طبيعتا
 ارتش که وقتی تا يعنی باشد، نداشته دشمن سلطه سرنگونی برای بالفعل قدرت که وقتی تا پرولتاريا: ديگر

. کرد نخواهد مسلط فرهنگ نفی راه در هم کوششی حتی باشد، نداشته) پارتيزانی های گروه الاقل يا( پارتيزانی
 که زيربناست تغيير به عزم از پس) پرلتاريا يعنی( او«: ميکند بيان چنين ديگری لباس در را مفهوم همين پويان

 پذيرد می را خود خاص فرهنگی و اخالقی بينش … و.  ميگيرد بخدمت خود پيروزی برای را روبنايی عوامل
 دگرگون را اجتماعی روابط گرفت تصميم نکهآ از پس فقط پرلتاريا: ديگر بعبارت). ١۶(» ميکند شکوفان و

 اين از قبل. پذيرفت خواهد را پرلتری فرهنگی و اخالقی بينش گرفت، مسلحانه مبارزهٔ  به تصميم يعنی کند،
 .شد نخواهد پذيرفته پرولتاريا طرف از پرلتری آموزش گونه هيچ تصميم

 فرهنگ بصورت پرلتری فرهنگ که تپرلتارياس حکومت استفرار از پس فقط که بود گفته پويان اگر  
 پرلتاريا چرا که آنست سر بر او بحث. نيست مسأله اين در او بحث اما. بود صحيحی حرف آيد می در مسط

 اجتماعی آثار ترين کثيف و ترين منحط مشتری چرا نميدهد، نشان سياسی های آموزش به چندانی رغبت
 داشته دشمن سرنگونی برای بالفعل قدرت آنکه از بعد طفق پرلتاريا که زيرا: ميدهد جواب و است، معاصر

 وفرهنگی اخالقی بينش آنگاه فقط بگيرد، تصميم اجتماعی روابط ساختن دگرگون به آنکه از بعد فقط باشد،
 يکباره  بايد. باشد ميان در نميتواند سياسی آموزش از هم سخنی کنونی لحظه در پس. پذيرفت خواهد را پرلتری

 .کرد تخته را کارگری محافل و ايیکسندي و حزبی یها حوزه درِ 

 پويان ولی. کرد انقالب تميتوان انقالبی تئوری بدون. است سياسی آگاهی انقالب شرط که ميدانند همه  
 و ترين منحط مشتری نميدهد، نشان  سياسی آموزش به چندانی رغبت که کارگری طبقهٔ  همين که است معتقد
 سياسی بمسايل بيعالقه عنصری و سربراه ای بَّره که ميدهد ترجيح  است، عاصرم اجتماعی آثار ترين کثيف
 و خاست برخواهد جای از مسلحانه، مبارزهٔ  ظهور معجزه اثر در ناآگاهی، همين وبا وضعيت، همين در باشد،

 !ساخت خواهد شکوفان آنرا و پذيرفت خواهد را خود خاص فرهنگ و رساند خوادهد پايان به را انقنالب

 .برميدارد ها آن دوش از را فکران روشن روشنگری وظيفه خويش نظريات اين با پيان واقع در  

 شود زحمتکشان جنبش برانگيختن موجب نميتواند شعارها و برنامه طرح«: که است معتقد صغائی  
) توفان -یصنف: ظاهراً ( صنعتی و سياسی های جنبش احيای امکان حاکمه دستگاه با مؤثر های گيری ياد بايد

 ).٢۶ص(» نمود فراهم را زحمتکشان ديگر و  کارگران

 .ميکند تلقی بيهوده امری را زحمتکشان و کارگران ميان در سياسی کار نيز صغائی يعنی  
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 اين عمل« که بودند منتظر سياهکل به صغائی گروه اعزام با ها آن که ميگويند  خلق فدايی های چريک  
 رشد در  ای کننده تعيين سياسی و تبليغی نقش ترتيب بدين و يافت می انعکاس کشور سراسر در …هسته
 ).٧ص ايران جامعهٔ  شرايط از تحليلی(» ميکرد بازی ايران انقالبی جنبش

 و آهسته که نيست فکری روشن آنچنان است  »کوبا راه« طرفداران نظر در که انقالبی فکر روشن کلی، بطور
 ها ناکامی در و دارد برمی قدم دوشادوش او با کارگر طبقهٔ  حزب در ايستد،مي کارگر طبقهٔ  کنار در متواضعانه

 و دست يک در رسالت لوحه که است فکری روشن آنچنان بلکه ميشود، شريک او های پيروز و ها شکست
 که پويان سخنِ . ميکند دعوت نجات براه را گارگر طبقهٔ  و شود می نازل آسمان از ديگر دست در معجزه تفنگ

 معنای) ١۴(» بگيرد تماس خويش طبقهٔ   ٔ تودهٔ  با انقالبی قدرت طريق از بايد پرلتاريا فکر روشن«: ويدميگ
 .ندارد اين جز ديگری

 مجاهدين« و» خلق فدايی های چريک« قهرمانانهٔ  های جانبازی که گذاشت نبايد ناگفته را نکته اين   
 و نشده حاصل است توده انقالب برانگيختن که ها آن واسطه بال هدف ولی ماند نمی ثمر بی البته» ايران خلق
 .شود حاصل است توانسته نمی

 مبازه روح« بيداری باعث را دولتی مسلح نيروهای با» قهرمانانه های دوئل که کسانی برابر در لنين  
 :نوشت می ميدانستند» ما يکايک در دليری و

 مبارزه روح خويش مستقل بمبارزهٔ  توده جديد قشرهای گرايش يا و ای توده حنبش جديد های شکل فقط«  
 بخودی خود جريان«). ١٩٠٢ سپتامبر اوت،»  انقالبی آوانتوريسم« مقاله(» مکند بيدار همه در را دليری و

 نهضت با را انقالبی فعاليت ندارند امکان يا نميتوانند که فکرانی روشن آتشين العاده فوق غضب و خشم
 ).٣۴٢ ص ا جلد بفارسی منتخبات( است تروريسم هٔ برانگيزند» پيوندند به بهم کل واحد يک در کارگری

 ترور طريق از را آن به» قوی تکان« يک دادن و کارگری نهضت» تهييج« که کسانی پاسخ در لنين  
 :ميگفت ميشمردند الزم

 شود سشپر بايد! کند باطل را خويشتن خود اين از تر آشکار که آورد بنظر را استداللی است مشکل«  
 برای مخصوصی وسائل بايد که است کم آنقدر ها ترتيبی بی و افتضاحات اين از روسيه زندگی در مگر که
 اورا نميتواند هم روس استبداد حتی و نميشود تهييچ اصوالً  کسی اگر ديگر، طرف از  شود؟ اختراع» تهييج«

 تروريست مشتی و حکومت ميان بتن تن بجنگ شخص اين که نيست واضح مگر صورت اين در کند، تهييج
 ).٣۴۴ ص همانجا(» نگريست؟ خواهد کامل خونسردی با نيز

 :که ميساخت نشان خاطر لنين  

 و ظراتق آن همه نميتوانيم ما ولی شوند می تهييج بسيار روس زندگی های پليدی از کارگر های توده«  
ما از زندگی روس جاری  همهٔ  خياالت و تتصورا از تر زياد اندازه بی بميزانی که را، مردم هيجان های نهر

 يک ها آن از و نمود جمع جا يک را ها آن همه است الزم آنکه حال و  سازيم، متمرکز و جمع باصطالح ،است
 ).٣۴۴ص همانجا(» آورد بوجود عظيم سيل

 سیسيا تبليغات يعنی( کار اين جايگزين نيمتوان ديگری، موقع هيچ در نه و حاال نه را، چيز هيچ«  
  )٣۴۵ ص همانجا(» )توفان- کرد

 :ميگفت ها توده آموزش باره در لنين  

.  باشد جدا توده خود انقالبی بويژه و سياسی مستقل مبارزهٔ  از نميتواند هرگز ها توده واقعی آموزش«  
 .مينماياند باو اورا توانائی اندازه که است زهرمبا فقط ميدهد، آموزش را زده استثمار طبقهٔ  که است مبارزه فقط
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 اورا  ذهن ميسازد، افزون اورا شايستگی بخشد، می توسعه اورا ديد افق ،)است توفان از کلمات بر تکيه(
 ).٢٣٣ص ٢٣ جلد(» ميگرداند آبديده اورا اراده ميکند، روشن

ً  نيست؟ صادق ما جامعهٔ  امروزی شرايط در لنينی های رهنمود اين آيا    .هست مسلما

 از گاه هيچ کودتا رژيم تاريخ. ميکند تصور پويان که نيست آن کارگرما طبقهٔ  هک گفت بايد قطع بطور  
 در تهران تاکسيران هزار دوازده اعتصاب از است کافی. است نبوده خالی کارگری تظاهرات و اعتصابات
 کوره کارگر هزار۴٠ اعتصاب از سال، همان مهر در شاهپور بندر کارگران ااعتصاب از ،١٣٢٧فروردين

 تظاهرات از کارگران، شرکت با ١٣۴٢ خرداد خونين تظاهرات از ، ١٣٣٨ خرداد در تهران های انهپزخ
 در اتوبوس رانندگان کمک و رانندگان عمومی اعتصاب از ،١٣۵٠ بهشت اردی در جهان چيت کارخانه
 طبقهٔ   که باشيم داشته بخاطر و کنيم ياد جاری، سال تابستان در نفت کارگران اعتصاب از ،١٣۵١ شهريور

 وخانه کار از رانده صدها و زندانی صدها و کشته ها ده تضاهرات و اعتصابات اين از بسياری در ايران کارگر
 که فکرانه روشن ادعای اين بر و هاست توده قهرمانی مظهر تطاهرات و اعتصابات اين. است داده آشيانه و

 .ميزند پا پشت است بسته دل» براهسر ایِ  بّره زندگی »ادامه« به و شده منحط کارگر طبقهٔ 

 حاضر درحال« که است معتقد نميکند کارگر طبقهٔ  نثار پويان عبارات نظير عباراتی آنکه با صغائی  
 هم دهقانان  ،»ميبرند بسر سازمانی بی و اميدی نا در ای توده انقالب نيروی ترين مستعد يعنی  کارگران

» طبقهٔ «). ٢٧ص(» بود خواهند تماشاجی انقالبی، جنبش ازآغ در شوند می محسوب انقالب نيروی گرچه«
 ).٣٧ص(» ندارند انقالبی آمادگی حاضر حال در ايران روستاهای محيط و دهقان

 سياسی غلط تربيت بارِ « که اند» جوان فکران روشن« انقالبی، جنبش» بالفعل« نيروی يگانه پس  
اره بايد يک مقاله در باره روشنفکران غير حزبی در اين ب ).٢۵ص(» ارنددن بدوش راو اشتباهات  گذشته

 .گذشتگان انقالبی حزب تو ده را انتقاد و نفی  ميکنند ،نوشت که در رسانه های گوناگون

 و پويان که است همين متأسفانه باشد داشته وجود ايران جامعهٔ  از ای کننده نااميد سياه تصوير اگر  
 غلط تربيت بار نااميدانه و ميکند زندگی وار برده و شده منحط که کارگری طبقهٔ : اند کرده ترسيم صغائی
 که دشمن مطلق سلطهٔ « و … ندارند، انقالبی آمادگی که دهقانانی ميکشد، بردوش را اشتباهات و گذشته سياسی
 پويان(» پيداميکند مستقر، نظم تغيير برای آنان مطلق ناتوانی بصورت کارگران ذهن در را خود بازتاب

 نه هم آن اند، فکران روشن که ميزند سوسو ايران سراسر در» انقالبی بالفعل« نيروی يک فقط… )١۶ص
 دوش بر را اشتباهات و گدشته سياسی غلط تربيت بار« که  »جوان روشنفکران« آنها، از بخشی بلکه ها آن همهٔ 

 !»ندارند

 !بندند می بموئی را ايران انقالب سرنوشت صغائی، و پويان  

  ای سرچشمه گوارا چه های نوشته در روشنفکران برابر در سائی جبه کارگرو طبقهٔ  به عتقادیا بی اين  
 :مينويسد وی. دارد

 و» شود پرداخت عادالنه بطور ميدهد انجام که کاری مزد و باشد داشته کار که آنست کارگر ايدئال«  
 مبارزه در ها آن شور. دارد) سترهآب( تجريدی خصلت بيش و کم روشنفکران و دانشجويان ايدئال« آنکه حال

 ٩ جلد -پارتيزانی حنگ(» است دمکراتيک آزاديهای اين برقراری يا و دمکراتيک های آزادی از دفاع بمنظور
 ).۴٩ص

 در وی. خود آرمان برای فکر روشن و کوشديم خود نان برای کارگر که بگويد ميخواهد گوارا چه  
 توليد معين شرايط به تعلق بدون ،»نان« به وابستگی بدون جامعهٔ  در قشری و  ای طبقه هيچ که  آورد نمی نظر

 ايدئولوژی و جهان انقالبی گرايش افزون روز تأثير بخواهيم آنکه بدون - نيز روشنفکران. ندارد وجود
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 چه اگر ميکنند، دفاع خويش موقعيت همين از  مجموع در - بگيريم ناديده ها آن در را  لنينيستی مارکسيستی
 خدمت در يا و حاکمه بطبقات متعلق روشنفکرانِ  و دانشجويان چرا. باشد داشته تجريد رنگ ها آن عارهایش

 زيرا« بکارميبرند آن کردن پامال برای شيوه هزاران بلکه و نميخزند بر آزادی از بدفاع هرگز حاکمه طبقات
 خرده روشنفکران و دانشجويان مورد در اصل اين. دارد  اقتضا اينطور آنها  »نان« آنها، اجتماعی موقعيت که

 اددعا آسمان از را ها آن بشناسيد بخوبی را فکران روشن آنکه برای. است صادق عکس جهت در نيز بورژوا
 که معناست بآن  ندارند، ايدئال فکران روش که نيست معنا بآن. نيست ها آن کسرشأن بمعنای اين. بياوريد بزمين

 .آسمانی نه هستند زمينی رايط  زائيدهٔ  ميکند معين تاريخ را آنها قدست اندازه که ها ايدئال اين

 جامعهٔ  ساختمان  ايدئال است، کارگر طبقهٔ  ايدئال ما دوران ايدئال ترين مقدس و ترين عالی اما  
 ميخيزد بر کارگر طبقهٔ  رندگی شرايط از ايدئال اين. کمونيستی طبقات بی جامعهٔ  ساختمان ايدئال سوسياليستی،

 با دستمزد بردن باال راه در را کارگر طبقهٔ   روزانهٔ  مبارزات گوارا چه. فکران روشن تجريدی تفکر از نه
 بردگی رژيم گاه هيچ باشد موفقيت قرين هم قدر هر دستمزد  بردن باال راه در مبارزات. ميکند اشتباه او ايدئال

 از. آورد نمی بيرون داری سرمايه بردگان صورت از را کارگر طبقهٔ  و نميدارد بر  ميان از را مزدوری
 .آن آميزی رنگ نه است داری سرمايه بردگیِ  نظام شکستن کارگر طبقهٔ  ايدئال اينجهت

 .ميکشاند روشنفکران رهبری به اعتقاد به را چگوارا امثال که است طبقات ارزيابی در اشتباه همين  

 اند برخاسته بورژوازی خرده از اکثراً  و تلفمخ طبقات از فکران روشن ما کشور در که ميدانند همه  
 معذالک. است خلق عظيم نهضت آور مژده و طاليه ها آن نهضت که بسا چه و اند انقالبی نشئهٔ  دارای اکثراً  و

 را دون مائوتسه انديشهٔ  و لنينيسم-مارکسيسم  که است کسی پرلتری فکر روشن. است اندک پرلتری فکر روشن
 حزب به پيوستن از عبارتست که دارد مشخصی معنای آميزش اين و آميزد، می در رياپرلتا با و پذيرد می

 کارگر، طبقهٔ  رهبری انکار و پرلتاريا حزب لزوم نفی  .درانقالب کارگر طبقهٔ  رهبری تأمين بمنظور پرلتاريا
 چيز فکران روشن رهبری و. نيست فکران روشن رهبری تأييد جز ديگری چيز باشد، که عبارتی و عنوان بهر

 ايران قالبان توانست نخواهد رهبری چنين و. بود نخواهد بورژوازی و بورژوازی خرده رهبری جز ديگری
 و نگهدارد انقالبی حقيقی مسير در را فکران روشن عموم است قادر پرلتاريا حزب فقط. برساند انجام بسر را

  .بخشد استحکام دهقان و کارگر تودهٔ  با را ها آن پيوند
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       :آگاه عامل و حزب نفی -٢  

 دوران که آنست بر و ميخواند  »مکانيکی فرمول« و  »ارتدکسی« را حزب لزوم به اعتقاد دبره رژی     
 ).٨٠ و ٧٨ص( رسيده بسر اعتقاد اين

 .٩٩ص» سياسی کانون« نه است نظامی کانون تشکيل است قاطع آنچه آينده برای«  

 کانون با مسلحانه مبارزهٔ  اگر دارد، وجود مسلحانه مبارزهٔ  رایب شرايط که کشورهائی اکثر در«  
  »سياسی کانون« با مبارزه اگر برعکس،.  پذيرد تحقق سياسی» کانون« هست آن امکان شود، آغاز سياسی

ً  شود آغاز  ).٩٩ ص(» گردد نائل نظامی کانون يک به است ممکن غير تقريبا

 باشد داشته توانائی که آهنگی پيش زمان، طول در ميتواند پرياليسمام عليه ها توده مسلحانهٔ  مبارزهٔ  فقط  
 ).١٠۵ص( آورد بوجود کند، رهبری سوسياليسم به هارا خلق

ً  نيست الزم که ميگويد او. ندارد وجود انقالب آهنگ، پيش بدون که ميگويد فقط کاسرو فيدل«    حتما
 حق آرند فراچنگ را دگرگونی ميخواهند که آنهائی: ميگويد او. باشد  لنينيستی-مارکسيستی حزب  آهنگ، پيش

 که فيزيکی معادلهٔ  نوع هيچ …شوند متشکل ندارند وابستگی احزاب باين که آهنگانی پيش بمثابهٔ  دارند وظيفه و
 ).٨ ص(» ندارد وجود باشد آهنگ پيش با مساوی  لنينيست-مارکسيست حزب آن، در

 ميان کشوردر از جارخ سازمانهای از برخی بوسيلهٔ  سالها  لنينيستی-مارکسيستی ضد نظريه اين  
 در مذکور نظريهٔ  نادرستی که نيز امروز. گرديد موجب را فراوانی های زيان و شد پخش ايران انقالبيون

 بردار دست» کوبا راه« خورده سوگند- مريدان باز است شده داده نشان عمل در و توفان سازمان اثرمبارزات
 .ميدارند عرضه جديد رنگارنگ های بندی بسته با را ديرينه وازدهٔ  کاالی همان و نيستند

 نسبت که نفرتی. است کارگر طبقهٔ  حزب لزوم به اعتقاد عدم کاستريستی های گروه همه مشترک وجه  
 طبقهٔ  ميراث که را گذشته اين ها آن. ميگيرد سرچشمه جا همين از دارند ايران کارگر طبقهٔ  حزب گذشتهٔ  به

 را خويش روی خود کاستريستی های گروه اينکه تا ميکنند نفی.  ميکشند بلجن يکباره است ايران خلق و کارگر
 عرصه در مسلحانه، مبارزهٔ  مورد در بويژه گواريستی و کاستريستی  غلط افکار که امروز. باشند کرده تثبيت
 شکسته سرودست خود از بانتقاد جهت اين از ايرانی کاستريستی های گروه از برخی است شده اعتبار بی جهان

 عناد به هنوز ايران، کارگر طبقهٔ  حزب بگذشتهٔ  نسبت خويش نيهيليستی  روش مورد در ولی اند داده در تن ای
 .هستند باقی سابق

 از انعکاسی راينجا د و گرويدند حزب لزوم نفی بنظريه فکران روشن از بسياری نيز کشور داخل در  
 حزب رهبری هنوز متأسفانه نهضت اين در. بود مؤثر نيز فلسطين خلق بخش نجات نهضت تشکيالتی وضع

 اين و اند، مشغول فعاليت به هم از جدا متعددی» های جبهٔ « و ها گروه و ندارد وجود  لنينيستی-مارکسيستی
 ضد و امپرياليستی ضد و انقالبی روح همچنانکه ولی. است مذکور نهضت ضعف نقاط مهمترين از يکی

 طرف از و رسيد بايران نيز ضعف نقطهٔ  اين يافت راه بايران فلسطين خلق بخش نجات نهضت ستیصهيوني
 .شد پذيرائی انقالبی فکران روشن از ای عده

 آن در انقالب رهبری تحوالت و انقالب تحوالت چگونگی کوبا، خاص شرايط تحليل صدد در ما    
 و» کاستريسم« بنام که است نظرياتی تحليل اينجا در ما منظور. است ای جداگانه بحث خود اين. نيستيم کشور

 .است داده ارتقاء فضيلت بدرجه را ها نارسائی: لنين تعبير به و شده استنتاج بغلط کوبا انقالب از» گواريسم«
 :نظريات اين مطابق
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 و عمل برنامهٔ . آغازند می مسلحانه بمبارزهٔ  و برميدارند تفنگ) فکران روشن عمده بطور و( ای عده  
» دگرگونی« هوادار همه که است اين مهم. نيست مهم دارند مخالفت يا و موافقت موضوعاتی سرچه بر اينکه

 که تفنگ از عبارتست ها آن مشترک وجه.  نيست مطرح دورنما، چه يا و  شکل چه به   دگرگونی؟ کدام.  اند
 پيروزی، مرحلهٔ  در و مبارزه طی در آنگاه و. است مهم امالک که دگرگونی به شوق و است مشخص کامالً 
 .آمد خواهد بوجود حزب يا و سياسی کانون

 برنامهٔ  به نيازی ولی دهند انجام سياسی عمل ميخواهند که آنجاست در نظريات اين صاحبان شگفتی  
 یسياس کانون موجد خود بخودی  مسلحانه، مبارزهٔ  ميگويند اينکه تر شگفت! بينند نمی سياسی رهبری و سياسی
 هر نظامی، کانون هر که زيرا نباشد، سياسی کانون حال عين در که نيست نظامی کانون هيچ البته! شد خواهد

 .ميکند عمل اجتماع طبقات از يکی بسود  ضرورتاً، سرفرماندهی، هر ارتش، ستاد

 در سياسی نکانو از منظور اگر اما. نيست بورژوائی» فريبندهٔ « افسانه جز ديگری چيز ارتش سياسی بيطرفی
 بدون آن ايجاد صورت آن در کند عمل اجتماع زحمتکش طبقات بسود که است سياستی آنچنان کانون اينجا

 طبقات سياسی مبارزهٔ  اساس بر مسلحانه مبارزهٔ  گروه اگر و. شد نخواهد ميسر زحمتکش طبقات سياسی مبارزه
 از زحمتکش طبقات مدافع سياسیِ  رهبری نيست ممکن نيافته، تکامل اساس اين بر و نيامده بوجود زحمتکش

 .دهد بيرون خود

 سوسياليستی توانای آهنگان پيش امپرياليسم، عليه بر ها توده مبارزهٔ  درون از: ميگويند اينکه تر شگفت  
 !آمد خواهند بيرون

 تا کارگر از دمکراتيک طبقات همهٔ  که است مبارزه امپرياليسم، عليه بر مبارزه که دانند می همه  
 برهبری زحمتکش طبقات مبارزهٔ  سوسياليسم بخاطر مبارزه اما. ميجويند شرکت آن در ملی بورژوازی
 اول مرحلهٔ  گاه هيچ و. است اجتماعی تکامل از مرحله دو اين است، مبارزه از مرحله دو اين. پرلتارياست

 و آزموده رهبری و است انمي در پرلتری عظيم انقالب پای اينجا. انجاميد نخواهد دوم بمرحلهٔ  خود بخودی
  ايدئولوژی به  بورژوائی شناختهٔ  و سال کهن ايدئولوژی از بايد اينجا. طلبد می طبقاتی نبردهای در آبديده

 پرلتری ايدئولوژی خودآموزگار بخودی گاه هيچ مسلحانه مبارزهٔ . کرد گذر پرلتری گرفتنی فرا و نوظهور
 :ميگويد لنين. نيست

 را آن يعنی کنند رفتار علم چون آن با که ميکند ايجاب است شده تبديل بقلم که وقعم آن از سوسياليسم«  
 ).٢٧٣ص ١ قسمت ١ جلد فارسی به منتخبات(» دهند قرار مطالعنه مورد

 را سوسياليسم که اند کرده کشف معجزاثری معجون» ها گواريست« و» ها کاستريست« گويا حاال ولی  
 !ميکند تبديل سياسی کانون به را آن و هدميد نظامی کانون خورد به جا يک

 هدف مختلفی های ايدئولوژی با ها گروه« ايران در که ميدهد توضيح خود دفاع در دوست ميهن  
 استثمار اشکال کليهٔ  محو ما بنظر که است مشترکی پايهٔ  دارای ها گروه ايدئولوژی … ميکنند دنبال را واحدی
 .»اند مشترک مسأله اين در ها ايدئولوژی همه يعنی است،

: ندارد وجود بيشتر ايدئولوژی دو کلی، بطور  جهان، در. است نشده شناخته ايدئولوژی مفهوم اينجا در  
 ايدئولوژی فقط و. ميشود ناميده لنينيسم-مارکسيسم  که است همان پرلتری ايدئولوژی.  پرلتری غير و پرلتری
 آن راه و مينکند بينی پيش را طبقاتی جامعهٔ  و استثمار افتادن رب ديالکتيک، ماترياليسم تکيه با که است پرلتری

 هدفهای معينی مراحل در مارکسيستها با ميتوانند دارند ديگری های ايدئولوژی که هائی گروه. دهد می نشان را
 و. غيره و  نوين دمکرات حکومت استقرار  شاهی، رضا دمحم رژيم ساختن سرنگون مانند باشند داشته واحدی

 درمسئله وحدت برای ولی. گردند متحد بايکديگر ها هدف اين تحقق راه در که ميکند ايجاب تاريخی ضرورت
 .است پرلتری ايدئولوژی آن و باشد راهنما و مبنا ميتواند ايدئولوژی يک فقط استثمار، برانداختن
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 خرده و زیبورژوا نمايندگان از بسياری ها آن بتقليد و ،»ها گواريست« و» ها کاستريست« 
 ای هرطبقه. ميسازند تهی طبقاتی مضمون از ولی ميبرند بکار فراوان را آهنگ پيش کلمهٔ  ايران، بورژوازی

  لنينيستی-مارکسيستی احزاب از خارج دارند وظيفه کاسترو بقول که آهنگانی پيش آن اما. دارد آهنگ پيش
 ميخواهند چون اند آهنگ پيش ها آن هک دهد می جواب کاسترو اند؟ طبقه کدام آهنگ پيش شوند متشکل

 رشد، کم کشورهای در. اند دگرگونی هوادار که طبقاتی و افراد بسيارند ولی. » آرند فراچنگ را دگرگونی«
 آن، بر عالوه بورژوازی، خرده. است امپرياليستی ضد و ضدفئودالی  دگرگونی طرفدار ملی بورژوازی

 است، دهقانی مالکيت بسود دگرگونی خواستار دهقانان. است ککوچ کنندگان توليد بسود دگرگونی هوادار
 در شما آهنگان پيش. است طبقات افتادن بر  بسود و سوسياليستی مالکيت بسود دگرگونی تکاپوی در پرلتاريا

 در کارگر طبقهٔ  نمايندگان اند؟ طبقات اين از يک کدام نمايندگان هستند؟ ها دگرگونی اين از يک کدام جستجوی
 حزبی جا همه در و است لنينيسم-مارکسيسم  که دارند واحدی  ايدئولوژی  ملت، و کشور هر از  جهان، سرسرا

 آهنگان پيش از  لنينيستی-مارکسيستی حزب.  لنينيستی-مارکسيستی ماهيت با:  دهند می تشکيل واحد ماهيت با
 .ستديبا باز حزبی چنين در شرکت از که کسی نيست لنينيست-مارکسيست و  شود می تشکيل کارگر طبقهٔ 

» گواريسم« و» کاستريسم«  اشاعهٔ  برای مساعد زمينهٔ  که عوامل از يکی داشتيم بيان پيشتر چنانکه  
 مغيز پر گفتار اين. بود اپورتونيسم و رويزيونيسم در کمونيست احزاب از بسياری غلتيدن فرو ساخت فراهم

ً  آنارشيسم ميگويد که لنين  منتخبات( است» کارگری جنبش اپورتونيستی معاصی مقبل در کيفر نوع يک« غالبا
 .کرد صدق نيز مورد اين در) ۴٢٣ ص ٢ قسمت ٢جلد

 عامل و انقالبی، ضد رفرميست، دمکرات، سوسيال احزاب بصورت که کمونيست احزاب آن برابر در  
 حق جنوبی ريکایآم  منجمله سراسرجهان انقالبيون آمدند در کمونيستی و کارگری نهضت در بورژوازی

 احزاب با نبايد را ها آن و افتاد باشتباه نبايد احزاب اين سابقهٔ  و نام از ولی. برافراشتند عصيان پرچم که داشتند
 و» کاستريسم« جواب در آنگاه شد ديده آشکار تضاد و تفاوت اين وقتی. نهاد برابر  لنينيستی-مارکسيستی

 آهنگ پيش هيچ سوسياليسم بسوی رهروی برای انقالب، قطعی پيروزی برای آری،: گفت بايد» گواريسم«
 باشد نداشته را ماهيت اين که ديگری سياسی کانون هر.  ندارد وجود  لنينيستی-مارکسيستی حزب جز ديگری

 .شد خواهد سوسياليستم راه سنگ و بانقال ترمز زود يا دير است، بورژوائی خرده يا و بورژوائی يا

 ارتش کرد، برپا را اکتبر قيام استالين، و لنين حزب شوروی، مونيستک حزب: که است عجيب  
 به را فاشيستی ضد عظيم جنگ کوبيد، را امپرياليستی دولت چهارده تجاوز نهاد، بنياد را سرخ پرافتخار
 کرد، رهنمون پيروزی

 جنگ و وار افسانه پيمائی راه زد، دست انقالبی ارتش ايجاد به سالها نخستين از چين کمونيست حزب  
 رسانيد، سوسياليسم و بآزادی را ميليونی صد چند خلق و کرد رهبری را داخلی طوالنی جنگ و ژاپنی ضد

 را خويش سپس و آورد، بوجود را ای توده ارتش  نهاد، بعرصه قدم فاشيستی ضد جنگ آتش در آلبانی کار حزب
 رهانيد، آلمانی و ايتاليائی های فاشيست از

 را آمريکائی ژاپنی، فرانسوی، اشغالگران ضد بر ظفرمند های جنگ حماسه تناموي زحمتکشان حزب  
 آفريد،

 داد، سازمان پيروزمندانه را آمريکا امپرياليسم نظامی تجاوز برضد مقاومت جنگ ُکره کار حزب  
 نيز اند آمده گرفتار اپورتونيسم رويزيونيسم سرطان به امروز که ديگر  کمونيستی احزاب از برخی  

 دارند، ای توده و پارتيزانی های جنگ رهبری در درخشانی ابقسو

 با مبارزه اگر«  که است مدعی کاستريست دبره رژی آفتاب، از تر روشن براهين اين همهٔ  وجود با  
ً  شود آغاز سياسی کانون«  !»گردد نائل نظامی کانون بيک است ممکن غير تقريبا
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 نتيجه اينجا از ولی. است سياسی پارتيزانی، جنگ که دارند قبول» ها گواريست« ،»کاستريستها«  
 نظاميان بهمان بايد سياسی رهبری که ميگيرند نتيجه بلکه  است الزم حزب يعنی سياسی رهبری که نميگيرند

ً  بمانند باقی چنين ميخواهند که آنهائی و  خالص» سياستمداران«). ٧٢ص دبره رژی( گردد واگذار  يکار تقريبا
 آنان که هنگامی و آيند می آن بکار بيشتر بمراتب خالص» نظاميانِ « ولی. آيند نمی خلق مسلحانه مبارزهٔ  رهبری
 ).٧۵ص(شد  خواهند هم» سياستمدار« صورت اين در برند بسر آن درون  در و بپردازند پارتيزانی  بجنگ

 رفته بخواب» زآمي مسالمت راه« َسر بَر که اپورتونيستی و رويزيونيست رهبران که است ضحيح اين  
ً  نه اند،  گفتيم چنانکه - اينجا از ولی. آيند نمی او مسلحانهٔ  مبارزهٔ  منجمله و خلق رهبری بکار تحقيقا، بلکه تقريبا

 رهبرانی چنين هست هم اگر و نيست نيازمند سياسی رهبری به پارتيزانی جنگ که گرفت نتيجه نميتوان -
 .آمد خواهند بيرون جنگ جريان از خود بخودی

 که است مستولی»  ها گواريست« و» ها کاستريست« ذهن بر چنان سياسی رهبری و حزب از ترس   
 از جلوگيری عث با که اند معتقد و ميشمرند زيانمند پارتيزانی های واحد در را سياسی کميسرهای انتخاب حتی
 ).٧۵ ص دبره( شد خواهد نظامی کارهای تکامل و  رشد

 هنگامی. است سياسی حاد  مسأله هر از بلکه نيست سياسی رهبری و حزب از فقط واقع در ترس اين  
 جناح نمايندهٔ  رفت پارتيزانی مبارزهٔ  دنبال در بليوی های کوه به ها پارتيزان از گروهی با گوارا چه که

 چون ما در اينجا:   چه گوارا پذيرفت ولی بشرط آنکه. دبوليوی برای همکاری نزد او آم حزبی چپ باصطالح
. شود گذاشته کنار  سازمان سياسی نداريم مناظره بر سر مسائل مورد اختالف، در زمينٔه ملی و بين المللی،

 که کشوری سياسی مسائل به گوارا چه برخورد بود چنين). ١٩۶٧ ژانويه ١۶ روز بليوی يادداشتهای(
 !دگرگونی به شوق و شور فقط! سياسی مسأله نه و سياسی حزب نه! کند انقالب آنجا در ميخواست

 بينانه  واقع و سياسی ولی دانست بتوان اِشراقی يا و عاشقانه و شاعرانه شايد را برخوردی چنين  
 .لنينيستی-مارکسيستی به رسد چه تا شمرد نميتوان

 روزيزيونيسم، و  لنينيسم-مارکسيسم  ميان عظيم بردن در:  که نيست بيهوده معترضه اين ذکر اينجا در  
 کاسترو فيدل بود، نگرفته قرار خروشچفی های رويزيونيست کنار در يحاً صر کوبا حزب هنوز که سالهايی در

 نبرد که وقتی که است واضح ولی. بيطرفيم ما. نميجوئيم شرکت المللی بين  ايدئولوژيک نبرد اين در ما: ميگفت
 لنين .است گرفته وضعم رويزيونيسم بسود نگيرد موضع لنينيسم-مارکسيسم  بسود هرکس است شده درگير

 :آموخت می کبير

 هرگونه …ندارد وجود وسطی حد انيجا در.  سوسياليستی ايدئولوژی يا بورژوازی ايدئولوژی اي«  
 ايدئولوژی تقويت بمعنی خود بخودی آن از دوری هرگونه و سوسياليستی ايدئولوژی اهميت از کاهش

 ).٢٩٢ ض اول قسمت اول جلد - منتخبات(» .است حاکم بورژوازی

 ايدئولوژيک  »بيطرفی« همين نيز پارتيزانی های گروه درون در»  ها گواريست« و» ها کاستريست«  
 .است حاکم بورژوائی ايدئولوژی از گيری طرف بمعنای عمالً  که ميکنند توجيه را

 :ميگويد گوارا چه  

 از(» است بيچيز بقهٔ ط يک همانند تفکرش طرز و است پرولتری ايدئولوژی نظر از پارتيزانی ارتش«  
 ).۶۴ص است شده نقل دبره رژی کتاب در که گوارا کچه نامهٔ 

ً . نيستند پرلتر ولی اند بيچيز تهيدست دهقانان. نيست پرلتر بيچيزی طبقهٔ  هر که گفت بايد نخست    ثانيا
. گردد نمی شینا او بخودِ  خود جنبش از ولی است پرلتاريا به متعلق  لنينيستی-مارکسيستی ايدئولوژی چه اگر
 .ميشود فراگرفته او بوسيلهٔ  علم بمثابهٔ  بلکه
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 فقط را آگاهی اين. باشد داشته وجود نميتوانست اصوالً  کارگران در دمکراتيک سوسيال آگاهی گفتيم ما  
 ميتواند منحصراً  خود قوای با کارگر طبقهٔ  که ميدهد گواهی کشورها تمام تاريخ. کرد وارد بود ممکن خارج از

 مبارزه کارفرمايان برضد بدهد، اتحاديه تشکيل بايد که کند حاصل اعتقاد يعنی نمايد، حاصل ترديونيستی آگاهی
 سوسياليسم آموزش ولی . غيره و است الزم گارگران برای که بنمايد قوانينی صدور به مجبور را دولت و کند
 روشن و دارا طبقات دانشور ايندگاننم که است يافته مان نشو اقتصادی و تاريخی فلسفی، های تئوری آن از

 اجتماعی موقعيت لحاظ از نيز معاصر علمی سوسيالسم موجدين انگلس و مارکس خود. اند نموده تتبع فکران
 ).٢٧٨ ص اول قسمت اول جلد- منتخبات. (»بودند بورژوازی فکران روشن زمرهٔ  در خود

 تا است الزم مبارزهٔ  سالها پرلتاريا ریديکتاتو استقرار و سوسياليستی انقالب پيروزی از پس حتی  
 مدام کار طريق از جز -  طبقه بمقياس - آگاهی اين. برسد سوسياليستی آگاهی به خود مجموعهٔ  در کارگر طبقهٔ 

 .شد نخواهد حاصل سوسياليستی روبنای و زيربنا وساختمان ايدئولوژيک

 گران،رکا مختلف قشرهای و اتطبق اعضاء از که پارتيزانی ارتش که است مدعی گوارا چه اما  
. است پرلتری ايدئولوژی از برخوردار اصوالً  شده تشکيل فکران روشن و شهری بورژوازی خرده دهقانان،

 !همين! ميبرد بسر سخت شرايط در و کوه در که زيرا چرا؟

 نينچ ميگيرد، سرچشمه پرلتری ايدئولوژی درکِ  عدم از و بمسائل طبقاتی غير برخورد از ادعا اين  
 .ميانجامد حزب لزوم نفی به»  ها گواريست« و» ها کاستريست« نزد که است نادرستی های تحليل

 :ميگويد آلبانی کار حزب ششم کنگره به گزارش در انورخوجه رفيق  

 حزب بدون باشد، داشته فعاليت و زندگی که شرايطی هر در کارگر، طبقهٔ  که است کرده ثابت تاريخ«  
 .»آيد نائل طبقه آگاهی به نميتواند خويش

 .است طبقاتی آگاهی از طبقه اين ساختن محروم بمعنای کارگر طبقهٔ  حزب لزوم نفی

 گردانند آسان را خود کار اينکه برای آنان. ميشود ديده نيز» خلق فدايی های چريک« نزد در حزب لزوم نفی
 رويزيونيستی تُرهات با را ها آن ختهپردا حزب باره در  لنينيستی-مارکسيستی نظريات ساختن مبتذل به نخست
 ها لنينيست ها مارکسيست عقيدهٔ  بيان پويان. ميپردازند تاز و تاخت به هموار زمين در آنگاه و آميزند می درهم

 :ميکند خالصه اينطور حزب تشکيل مورد در را

 مناسب، هٔ لحظ باضافه آن، رشد برای انقالبی تالش هيچ بدون سازمان، اقل حد باضافه مطالعه،«  
 ).٢٧ص(» انقالب مساوی مطلوب، شرايط باضافهٔ  کاگر طبقهٔ  حزب و. کارگر طبقهٔ  حزب مساوی

کارگری که در روسيه با رهبرز انقالب کبير   آيا آن حزب طبقهٔ  کارگر؟ طبقهٔ  حزب اينست آيا  
 اسير انسان ميليون صدها چين در که کاگری طبقهٔ  حزب آن آياسوسياليستی اکتبر جريان تاريخ را عوض کرد، 

 آلبانی در را اروپا کشور ترين مانده عقب که کارگری طبقهٔ  حزب آن آيا  بخشيد، سوسياليسم و آزادی را
 بدون«  »سازمان اقل حد با« ،»مطالعـه«  راه از شيوه، بهمين آورد در سوسياليستی شکوفان کشور بصورت

 حزب کدام رسيد؟ پيروزی به و آمد بوجود مطلوب  ايطِ شر و مناسب لحظه طفيل به فقط و ،»انقالبی تالش هيچ
 و تحکيم و ايجاد برای آسا غول تالش ايدئولوژيک،  نبرد از سرشار او تاريخميشناسيد که  را کارگر طبقهٔ 

 نباشد؟ خلق راه در بيدريغ های جانبازی خويش، سازمان توسعهٔ 

 گروهٔ  يک تشکيل بآسانی  حزبی چنين تاسيس. نميشود ساخته فردا تا امروز از حزبی چنين البته  
 کمين در هرسو از پليس شکاری  های سگ که شرايطی در گرفتن، فرا را پرلتری ايدئولوژی نيست، پارتيزانی

 شدن، گرفتار کردن، دستچين نفر به نفر دادن، تشکيالت سرنيزه سايهٔ  زير در يافتن، تماس کارگر طبقهٔ  با اند
 انواع کردن، آغاز نو از را کوشش همان دوباره خوردن، شکست دوباره ،برخاستن دوباره خوردن، شکست
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 به را مسلح مبارزهٔ  کشاندن، مسلح مبارزهٔ  يعنی مبارزه عالی شيوه به را کار آزمودن، را مبارزه های شيوه
 است اين ولی. آورد می سرگيجه ها بعضی برای تصورش حتی که است عظيمی تالش شدن، رهنمون انقالب

 خود نيروی تمام ها لنينيست-مارکسيست.  ميکند تصور پويان آنکه نه کارگر،  طبقهٔ  حزب تکامل و يدايشپ سير
 .شد خواهند پيروز سرانجام که دارند ايمان و ميبرند بکار حزبی چنين راه در را

 بدرآئی خندان و خرم گل غنچه کز  همت دم گمارم تو بر چوصبا چندان  

 بمقصود وصول برای ديگری راه اين، حز ولی. نيستند دور راه شيفته ها لنينيست-مارکسيست البته  
 .ندارد وجود

 يا و بخود خود انفجارهای« رويداد بعلت را تزاريسم سقوط اگرچه بيستم، قرن سال نخستين در  لنين  
 :که ميکرد اضافه نميشمرد ناممکن» غيرمنتظر سياسی های بحران

 و انفجارها اين حساب بر را خويش فعاليت نميتواند نباشد سمآوانتوري دستخوش که سياسی حزب هيچ«  
 غير امور هرچه و بپردازيم، خود منظم کار به وقفه بی و باشيم روان خود براه بايد ما. نهد بنياد ها بحران
. نشويم غافلگير» تاريخ های دگرگونی« از هيچيک از که ميرود احتمال بيشتر بياوريم بحساب کمتر را منتظر

 ).١٢ص ۵دجل(

 انقالبی منظم کار بلکه. نيست مطلوب شرايط  مناسب لحظهٔ  از استفاده عدم بمعنای لنين گفتار که است بديهی
. آنهاست از استفاده الزم شرط و مطلوب، شرايط آوردن فراهم و مناسب لحظهٔ  فراخواندن عوامل از يکی

 که آنند بر ولی کرد انقالب ميتوان شرايطی ره در و ای لحظه هر در که نيستند معتقد ها لنينيست-مارکسيست
 مبارزه شکل هيچ از    .کرد مبارزه انقالب شرايط تدارک برای بايد و ميتوان شرايطی هر در و ای لحظه هر در

 از نبايد را ارتجاعی های رژيم فريبانهٔ  عوام های رفرم و قانونی امکان هيچ از استفاده بود، روگردان نبايد
 کمترين ما برای بورژوازی قانونيت که فهماند بايد زحمتکشان به و دانست بايد سال همه در ولی. نهاد دست

 زيرا. انقالب به شدن تر نزديک برای است دستاويزی فقط ما برای ها رفرم از انقالبی استفاده و ندارد ارزشی
 آزادی زحمتکش طبقات برای ميتواند حاکمه هيئت قهرآميز سرنگونی فقط کارگر، طبقهٔ  برهبری انقالب فقط که
 .بياورد رهائی و

 کرسی انتظار در و اند نشسته ها رفرم بدريوزهٔ  که بکشند ما برخ را رويزيونيست احزاب است ممکن  
 در گيتی عرصه در که ايدئولوژيک عظيم نبرد اين از پس ديگر ولی. اند مشغول خميازه به پارلمانی های

 احزاب وجود. بگيرد يکسان  لنينيست- مارکسيست احزاب با را ترويزيونيس احزاب که نيست کسی گرفت
 ها آن منفی نمونهٔ . ميکند تأکيد پيش از پيشا ر آن بلکه نيست کارگر طبقهٔ  لزوم نافی فقط نه رويزيونيست

 .است مثبت نمونهٔ  اينجاد در ما آموزگار

 وی. آنست کار شوارید و بغرنجی ميرماند حزبی تشکيالت از را پويان آنچه که آنست واقعيت  
 :مينويسد

 برکل ای دفاعی چتر چنان است قادر چيز چه …کند؟ تضمين را پنهانکاری موفقيت ميتواند چيز چه«  
» نسازد؟ تالشی دچار را سازمان - داشت را آن انتظار بايد همواره که چيزی - فرد اشتباه که بگشايد سازمان

 ).٣٢ و ٣٠ صفحات(

 گاه حتی و نيست منتفی مبارزه اشکال از هيچيک در فرد آن يا اين ضعف يا اشتباه که گفت بايد نخست  
ً  است ممکن  اين مؤيد» خلق فدايی های چريک« خود تجربهٔ . آورد وارد مبارزان بر بار هالکت ضربهٔ  موقتا
ً . ساخت منتفی آن و اين ضعف يا اشتباه باحتمال نميتوان را سازمانی کار پس. است حقيقت  موفقيت ثانيا

 های شکل همهٔ  در و کلی بطور و - مسلحانه مبارزهٔ  امر در بلکه پنهانکاری امر در تنها نه را انقالبيون
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 بقدرت که کسی و. نيست کار در ديگری تضمين هيچ. کند تضمين ميتواند ها آن کاردانی فقط -  انقالبی مبارزات
 در کارگر طبقهٔ  حزب موفقيت به اميدی تاس ممکن چگونه دارد ايمان کارگر طبقهٔ  فداکاری و پديری سازمان

  باشد؟ نداشته تشکيالتی پنهانکاری امر سازماندهی

 و آورد بوجود» دغاعی چتر« يک بايد قبالً  که ميرسد نتيجه باين ندارد موفقيتی بچنين اميدی چون پويان اما
 :ميگويد او. زد دست سازمان ايجاد به سپس

 را پرلتاريا سياسی واحد سازمان که  لنينيست-ارکسيستم(!)  سازمانی عناصر سازمانی وحدت«  
 رسيده خود بنقطهٔ  زمان پروسهٔ  در انقالبی قدرت اِعمالِ  که ميگيرد صورت شرايطی در آورد می بوجود

 ).باشد» خود اوج نقطهٔ « منظور شايد) (٢٢ص(»باشد

 سازمان ميتواند که »یدفاع چتر« آن که کنيد فکر. است شده دچار تسلسل دُور به پويان اينجا در  
 نيرومند چقدر  باشد گشاده  »سازمان کل« بر و بدارد مصون پليس دستبرد خطر از را ها لنينيست-مارکسيست

 اين متشکلهٔ     اعضاء آورد؟ بوجود سياسی سازمان بدون ميتوان را» دفاعی چتر« چنين آيا. باشد بايد گسترده و
 سياسی ماهيت آورند؟ بدست توده در پايگاهی چنين اند توانسته مشيی چه با چيست؟ ها آن برنامه کيانند؟  »چتر«

 نوپای سازمان که دارد وجود تضمينی چه نيست پرلتری اگر خلقی؟ همه يا است پرلتری چيست؟ چتر اين
 گيرد؟ خود حمايت زير در را پرلتری

ً  که است هايیسوال  ها اين    .ميدارد دريافت متناقض های پاسخ يا و ميماندجواب  بی يقينا

 آهنگان پيش وحدت« جريان نگاشته  »بقاء تئوری رد« در را خويش جزوهٔ  که پويان که است عجيب  
 :ميسازد مطرح اينطور را» لنينيست-مارکسيست های سازمان و ها گروه پرلتاريا،

 نيروهای که است شرايط اين تحت …ميکند بارتر خشونت را پليس سلطه انقالبی، قدرت اعمال«  
 تحمل را ها ضربه بتوانند اينکه برای  ،خويش بقاء برای لنينيست،-مارکسيست عناصر آنان راس در و انقالبی

 نزد در لنينيست،-مارکسيست حزب ايجاد انگيزهٔ  يعنی) ٢١ص(» ميشوند نزديک بيکديگر  نپاشند، هم از و کنند
 !است  »خويش  بقاء« به لتوس همانا هستند،» بقاء تئوری« مخالف که هائی گروه

 خلق مجاهدين« از( بازرگانی دمحم و دوست مينهن و  )خلق فدايی های چريک از( صغائی که طرحی  
 .است همانند پويان طرح با حزب  مسئله  در سرگشتگی حيث از ميدهند بدست) »ايران

 :ميگويد گاه داد در خود دفاع پايان در بازرگانی دمحم  

ً  خلق«    اين. است شده چريکی جنگ. است ُسربی کالمشان که ميدهد وشگ خطيبانی نِدایِ  به صرفا
 .»کرد خواهد سياسی پايگاه ايجاد و دارد ادامه کافی تحرک با و ها شهر در جنگ

 :ميگويد خود دفاع در دوست ميهن  

 مسئلهٔ   تشديد و عملياتشان وسعتِ  با و يابند می رشد درون از) مسلح( ديگر های گروه و ها گروه اين«  
 است زمان آن و پيوستن، برای شوند می آماده مردم و ميرسد است بسيج هدفش که بجايی شهری جنگ و نیروا
 .»آيد می بوجود انقالبی بمفهوم حزب که

 انقالبی، های هسته يا ها گروه تشکيل« از عبارتست» انقالب تدارک« راه در قدم اولين صغائی بعقيده
 ).٣۴ص(» نظامی-سياسی های سلول يعنی

 ص(» آيد در  اجراء بموقع بايد نظامی-سياسی برنامهٔ  يک اول قدم در ها واحد اين ايجاد و تشکيل در«  
٣۴.( 
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 در معينی مراحل در و گذرانده را سازمانی و سياسی زندگی مديدی مدت که سازمانی يا گروه تشکيل«  
 ).٣۴ص(» بود نخواهد آميز موفقيت وجه بهيچ آيد می بر نظامی تدارک صدد

. باشد خودش امکان و نيرو بر مبتنی دیج بطور بايد ميگذارد اجراء بمورد ههست که ای رنامهب«  
 حاکمه بدستگاه ارزشی با ضربات نباشد قادر نظامی هستهٔ  و شده آغاز ابتدائی خيلی مرحلهٔ  از کار است ممکن
 را خود امکان بتدريج و بماند زنده که ميدهد امکان هسته به محدود و کوچک های فعاليت اما. آورد وارد

   ).٣۴ص(» دهد افزايش

 ).٣۵ ص(» باشد داشته انقالبی تئوری بايد انقالبی هسته«  

 دست ميتواند کند شرکت انقالب تدارک در که دارد سراغ را فداکاری و توانائی آن خود در هرکس«  
 ميتواند ها هسته اين). ٣۵ص(» کند متشکل نآ در را خود همفکران و بزند نظامی و سياسی هستهٔ  ايجاد به

 جهات در و ، زدن دامن صفوف ديگر  و ها دانشگاه و مدارس  ها، کارخانه در را عمومی و صنفی های فعاليت
 ).٣۵ص(» آورند در بحرکت انقالبی تدارک بسود و خاص

 و انقالبی سياسی جريان يک بايجاد و است عمومی مسلحانهٔ  جنبش تدارک انقالبی های هسته ايجاد«  
 ).٣۵ ص(»ميگردد منتهی قدرت با نظامی نيروی يک

 تدارک وقف را خود زندگی انقالبی، ايمان با و شده کشور از خروج به مجبور که انقالبی افراد«  
. دهند تشکيل ها سرزمين مساعدترين در را انقالب تدارک مراکز فرصت اولين در دارند وظيفه اند کرده انقالب

 در و بکنند کشور داخل در انقالبی های هسته ساختن آهنگ هم صرف را خود نيروی بايد افراد اين از ای عده
ً  امکان صورت  ).٣۶ص(» کنند اقدام کشور داخل در انقالبی های هسته تشليل برای مستقيما

 نشود، تشکيل کشور از خارج در سياسی قديمی های سازمان از مستقل مراکزی چنين که مادامی«  
 ).٣۶ ص(» ماند خواهند محروم وسيع و واحد جريان يک به شدن تبديل از انقالبی های هسته

 نخواهند استفاده بندرت هم آن و داخلی محدود بسيار انتشارات از جز کشور در انقالبی های هسته«  
 ).٣۶ص(» کرد

 های هسته تشکيل با«. اند انقالب تدارک مشغول انقالبيون نيز ايران از خارج در اينها، بموازات  
 عمالً  کشور از خارج در تدارک و رهبری مراکز و صنفی -سياسی نظامی، -سياسی های گروه يعنی قالبیان

 و کشور  داخل در مسلحانه مبارزهٔ  گسترش از عبارتست بعدی مرحلهٔ  و» است يافته پايان اول مرحلهٔ  تدارکِ 
 .)٣۶ص(» است جنبش برای انقالبی رهبری مرکز« که »جامعه سياسی ايجادرهبری«

 چگونه. ندارد خود اجرای برای سازمانی هيچ بخرنج، و طوالنی طرح اين که بگيريد نظر در نخست  
 نباشد؟ آن سر پشت در اجراء ضامن بعنوان سازمانی هيچ که بدهد طرحی بين واقع انقالبیِ  است ممکن

 برنامهٔ  ای؟ هبرنام چگونه ولی. باشد داشته نظامی-سياسی برنامهٔ  بايد هرگروهی که است اين ظاهر  
 برِگرد نخست روز از ها گروه چرا است يکسان برنامه اين اگر بورژوائی؟ دمکراتيک يا  لنينيستی-مارکسيستی

 چه طی در و طريق چه از است متضاد و مخالف هم با ها برنامه اين اگر و نميشوند؟ متحد واحد برنامه
 انجاميد؟ خواهد واحد برنامه به ايدئولوژيک مبارزهٔ  کدام براثر جريانی،

 زير از چگونه ندارد يکديگر با آهنگی هم گونه هيچ نظاميشان عمليات که پراکنده نيروهای اين  
 برد؟ خواهند بدر جان پليس و ژاندارمری و ارتش متمرکز ضربات

 تشکيل کشور از خارج در مراکزی» اند شده کشور از خروج به مجبور که انقالبی افراد«: ميگويند  
 که وقتی تا و. کرد خواهد تبديل وسيع و واحد جريان بيک را کشور داخل انقالبی های هسته که ادد خواهند
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 خواهند محروم واحد و وسيع جريان يک به شدن تبديل از انقالبی های هسته«  نشده تشکيل مراکزی چنين
ً  بلکه  خاص مأموريت بر بنا نــــه که کسانی چرا  چرا؟. »ماند  ايران از خارج به باراج برحسب و تصادفا
 چنين فاقد اند مشغول بفعاليت ايران داخل در که کسانی ولی دارند را ها گروه وحدت تدارک صالحيت روند می

 در باالخره رهبری وحدت که گفت بايد است، پليس نفوذ از گريز و کاری مخفی مالحظه اگر اند؟ صالحيتی
 در متصور خطرات تمام آنگاه و نميماند، محدود اند جخار در که تنی چند به و ميگيرد صورت کشور داخل
 .بود خواهد باقی خود جای

 بخش نجات نهضت از و کوبا انقالب از آميز اشتباه های گيری نتيجه از است ترکيبی ئی صغا طرح  
 .است شبيه اخير نهضت به تفرقه دستور لحاظ از بويژه فلسطين، های خلق

 وی. است صغائی و پويان از تر صريح تئوريک مبارزهٔ  و حزب لزوم نفی در احمدزاده مسعود  
 :ميگويد

ً  اخير قرن المللی بين کمونيستی نهضت و انقالبی تجربيات تاريخ در ما«    مبارزه نوع سه اب اساسا
 بينيم می نيک بگيريم نظر در را تجربيات اين تاريخی توالی اگر. سياسی اقتصادی، ايدئولوژيک،: هستيم روبرو

 بر پيش از بيش سياسی مبارزهٔ  و شده کاسته اقتصادی و تئوريک مبارزهٔ  نقش از افزونی روز بنحو هچگون که
 ).٩۵ ص(» يافته سيطره انقالبی مبارزهٔ  کل

 کسی که است عجيب. ميماند کهف اصحاب بسخن که است دور ما زمان واقعيت از بقدری سخن اين  
 در را رويزيونيسم و لنينيسم-مارکسيسم  ميان نبرد ايدئولوژيک، نبرد ترين پردامنه و کند زندگی ما روزگار در

 را بلشويسم افتخار پر مهد اکتبر، کبير انقالب کشور گيتی، سوسياليستی کشور نخستين آنچه. نبيند جهان عرصهٔ 
 جهان کارگری و کمونيست احزاب اکثر آنچه. بود ايدئولوژيک انحراف کرد بدل امپرياليستی سوسيال کشور به
 با که عظيمی نبرد. بود ايدئولوژيک انحراف داد تنزل بورژوازی عامل و اپورتونيست احزاب بصورت را

 خروشچفی رويزيونيسم کوبيدن  بمنظور و ايدئولوژيک مسايل سر بر آلبانی و چين کمونيست حزب پيشگامی
 در ای توده چين در پرلتری فرهنگی کبير انقالب. است نداشته سابقه درتاريخ خود دامنهٔ   لحاظ از گرفت در

 انقالبی« بزرگ نهضت. کرد تأمين را دون مائوتسه انديشه پيروزی که بود ايدئولوژيک انقالب اول درجه
 بويژه و اجتماعی روبنای کليهٔ  در بورژوائی ايدئولوژی ساختن کن ريشه برای است نهضتی آلبانی در  »کردن

 اين! است بکاهش رو روزبروز تئوريک مبارزهٔ  نقش که است مدعی  احمدزاده اما. هنر و فرهنگ زمينه در
 .کوباست رهبران نظريات از تقليدی و ميگيرد سرچشمه تئوريک بيخبری از قضاوت

 انقالب، اهداف تعيين انقالب، برنامهٔ  تهيهٔ  در نه کار دشواری«: امروزه که است مدعی زاده احمد  
 به را انقالب تا شوند گرفته بکار بايد که دارد قرار وسائلی و طرق تعيين در بلکه انقالب، نيروهای شناخت

 ).٩٧ ص(» برسانند پيروزی

 را انقالب ضد و انقالب نيروهای شناخت انقالب، اهداف تعيين برنامه، تهيهٔ  کار زاده احمد طريق باين  
 ، اقتصادی نونیک شرايط بررسی« به کتاب همين آغاز در او. پندارد می شده حل ای مسأله  و ميگيرد آسان

 ديگر و است مشکالت حالل او نوشتهٔ  که است کرده تصور گويا و اختهدپر« انقالب مرحلهٔ  مسئلهٔ   و اجتماعی
 ده در طبقاتی تحولت و کودتا رژيم« ارضیِ  اصالحات« ارزيابی در آنکه حال و  نيمگذارد، باقی بحث جای
 .ندارد وجود نظر اشتراک نيز صغائی و او بين حتی

 دائره از تئوری اين بايد بلکه نيست کافی انقالبی تئوری تنظيم انقالب تدارک برای ديگر طرف از  
.شد خواهد تبديل مادی نيروی به -مارکس بقول - که است آنگاه فقط. گيرد بر در را ها توده و آيد بيرون تنگ
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 داريم احتياج پراتيسين به هروقت از بيش ما«: که ميگيرد نتيجه نيست معتقد امر باين چون زاده احمد  
 ).٩۶ص(» تئوريسين به تا

 گو«  :ميشود گفته آنجا در که افتد می»  اوين زندان يادداشتهای« ياد به زاده احمد سخن اين از خواننده  
ً  و اند روشنفکران زندانيان بيشتر اينکه  افتاده پا پيش گاهی نيست، عميق مباحث حال، اين با دارند، تيتر غالبا
 جنوبی آمريکای مبارزين از ديگر بعضی و دُبِره رژی تئوری نظريات در مارکسيسم تمام ای عده برای. است

 تيپ اين اکثريت تازه که ميدانيم اگر آنست جالب و نيستند، بحث به حاضر هم کادر اين از خارج و شده خالصه
 …تئوری بی تئوری؟ …ُمرد کتاب …گذشته بحث زمان«! اند نخوانده و نديده نيز را دبره رژی کتاب خود

» ميگويند زياد ها بعضی که است جمالتی  »عمل باد زنده …گذاشت کنار ديگر بايد را روشنفکرانه های لفاظی
 ).۴٠-٣٩ ص توفان چاپ ها داشت ياد(

 است، انقالب مسائل کامل درک ادعای همين. هاست حرف همين  »روشنفکرانه لفاظی« واقع در ولی  
 و شده تعيين ايدئولوژيک مبارزهٔ  سرنوشت ديگر ام کرده حل را ايدئولوژيک مسايل من ونچ که ادعاست همين
 »!من سر پشت ها پراتيسن همه«! نيست ديگران درک به نيازی

 مطرح. …کنکرت و مشخص بشکل« حزب مسئله  که است معتقد دبره رژی مانند نيز زاده احمد  
 چين و روسيه در اگر ميگويد او. است تر صريح ولی ويانپ و صغائی دالئل شبيه داليلش و) ١۵١ص(» نيست

 ميطلبيد، را آن مبارزه عملی جريان که بود علت بدان زدند دست حزب تشکيل به چيز هر از قبل ها کمونيست
 ها، کادر و حزب متشکه  اجزاء و عناصر همهٔ  بود، فراهم کارگر غير های توده و کارگران ميان در آن زمينهٔ 
 بود، فراهم دارند شرکت ها توده عملی مبارزهٔ  و زندگی در خود فراخور يک هر که هايی سازمان و ها گروه

 تودهٔ  ) ۵٢ص(  داشت، وجود ها توده با آگاه و پيشرو عناصر ارتباط و ها توده سياسی و اقتصادی مبارزهٔ 
 نيز را خود مبارزهٔ  های نارگا  بود، کرده پيدا حدودی تا هم طبقاتی تشکل  بود، شده کشيده بمبارزه کارگر
 ميان در نميتوان« ايران در. ندارد وجود ايران در شرايط اين از هيچيک اما). ۶٠ص( بود آورده بوجود

 تشکيل نبايد و نميتوان بالنتيجه و)  ١۵٧ص(» زد تبليغ و ترويج به دست نميتوان. کرد ای توده کار کارگران
 .داد حزب

 های اتحاديه و کارگران جوش خود جنبش نخست اروپا عتیصن کشورهای در که است درست اين  
 در که گرفت نتيجه چنين بايد اينجا از آيا اما. آمد بوجود بعداً  کارگری احزاب و رسيد بظهور کارگری

 زد؟ دست حزب تشکيل به نميتوان کارگری یها اتحاديه و کارگری جنبش پيدايش بدون ايران نظير کشورهايی
 آنها رهبر و کارگری های اتحاديه کنندهٔ  ايجاد و کارگری چنبش برانگيزندهٔ  بمثابهٔ  را حزب دنباي و نميتوان آيا

 های اتحاديه بزرگترين دارای و کارگری جنبش ترين وسيع کانون سالها طی که ايران در آيا کرد؟ ايجاد
 حزب رهبری قبول و شدن متشکل برای کارگر های توده نزد در کافی پايه است بوده ميانه خاور در کارگری

 ندارد؟ وجود خود

 هرگونه«!است دشوار آن از استفاده ولی  دارد وجود: ميدهد پاسخ يک فقط ها پرسش باين زاده احمد  
 زندگی در شرکت و کمونيست های گروه ديگر و ها توده با ارتباط ايجاد بر ناظر که ها گروه جانب از کوششی

 ). ٢٣ص. (»ميدهد قرار پليس ضربات جدی خطر معرض در را ها گروه باشد …مردم سياسی مبارزات و

 .آن لزوم نه است کار دشواری بر صحبت پس  

 سياسی مبارزات و زندگی در شرکت هرگونه و ها توده با ارتباط برای کوشش هرگز انيکه تصور آيا  
 رژيم که است رستد نيست؟ عجز بر اعتراف و پليس قدرت در مبالغه افتد می امنيت سازمان ديد دائرهٔ  در

 و ستم زاراف گونه اين. نيست بينظير خود نوع در ولی. است مردم ضد های ژيمر خونخوارترين از شاه دمحمرضا
. اند کرده برپا فرانکو، اسپانيای تا ديم نگودين  ويتنام از کشورها، از بسياری در ارتجاعی طبقات را سرکوب
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 در. گيرند جلو ها آن تشکل از و آورند در نظارت تحت را توده از تن ها ميليون زندگی ااند وانستهنت هرگز اما
 اجتماعی ليتفعا بجرم را نفر هزاران رسيد، بحکومت انقالبيون کشتار با فاشيستی حزب فرانکو اسپانيای

 نظارت تأمين در گوناگون های شيوه آورد، بوجود فاشيستی های اتحاديه  سپرد، اعدام و شکنجه و زندان بدست
 با کارگری واقعی های اتحاديه فرانکو اسپاينایِ  در امروز و شد مانده در انجام سر اما. برد بکار کارگران بر

 وجبههٔ  اسپانيا، بزرگ شهرهای در مستقر مخفی لنينيست-مارکسيست کمونيست حزب اعضای پردامنه فعاليت
-مارکسيست کمونيست حزب رنامهٔ ب که نيست ترديدی تدارکی جنين با و. دارد وجود محفی فاشيستی ضد متحد

 آمد خواهد در عمل بموقع زود يا دير آميز قهر طريق از انقالب تحقق بر مبنی اسپانيا لنينيست

. است کودنی و احمق پليس ايران پليس«:   »اوين زندان يادداشتهای« نويسندهٔ  است نوشته خوب چه  
 کمی اگر. ماست با خلق و ايمانيم به جهزم ما ولی …ماست تجربگی بی و انگيز وحشت ضعف در او قدرت
 ).٣۵ص - توفان چاپ(» برداريم بين از و شناخته بقدم قدم را کارمان نقايص ميتوانيم خوب آئيم بخود

 سخنان در آنکه از پس ولی بود حزب تشکيل رفدارط آغاز در او گروه که دهد می شرح زاده احمد  
 وی. کند شروع مسلحانه مبارزهٔ  از بلکه حزب از نه بايد را رکا که رسيد ننتيجه باين کرد تعمق دبره رژی

 اصالحات« اثر در( ادعائی تحوالت که بوديم معتقد« بوديم حزب تشکيل طرفدار ما که زمان آن در: مينويسد
 انقالب پايگاه نميتواند قبل چون روستا ، بخشيده بيشتری اهميت پرلتاريا و شهر نقش به) توفان -» شاه ارضی

 ).٢۵ – ٢۴ص(» ميکرد تقويت پرلتاريا حزب تشکيل جهت در را ما فکر اعتقاد اين. دباش

 تشکيل به ميتوان نيستند انقالبی دهقانان و دارد مهمی نقش پرلتاريا کشوری در اگر: عقيده اين مطابق  
 و نيست زمال حزب تشگيل ديگر آنگاه اند انقالبی دهقانان و ندارد مهمی نقش پرلتاريا اگر و زد، دست حزب

 !بخشد می نيازی بی حزب از را ما دهقانان، بودن انقالبی ديگر، بعبارت. است مسلح مبارزهٔ  با کار

 نيست دهقانان بودن انقالبی اندازهٔ  يا و کارگر طبقهٔ  رشد درجهٔ  به مربوط وجه بهيچ کارگر طبقهٔ  حزب لزوم اما
 دردست انقالب کارگررهبری طبقهٔ  حزب بدون. است طبقه اين اجتماعی خاص شرايط به مربوط بلکه

 نتيجه چنين خويش کشور تجربهٔ  از آلبانی رفقای. ماند خواهد راه نيمه در انقالب و بود خواهد  بورژوازی
 :اند گرفته

 کشورها گونه اين در پرلتاريا رشدی کم است، کرده ثابت بخوبی ما کشور تجربهٔ  که همانطور«  
 خويش حزب بوسيلهٔ  بلکه مستيما نه را خود نقش کارگر طبقهٔ  که زيرا. باشد وا سرکردگی نفی دليل تواند نمی
و اين حزب ميتواند در جايی که حزب طبقه کارگر از نظر تعداد کوچک و از حيث پرورش سياسی  ميکند، ايفاء

سيار البته ترکيب طبقاتی پرلتری در خصلت انقالبی حزب دارای اهميت ب. و سازمانی ناقص است تشکيل شود
 ).او تاريخی رسايت و کارگر» طبقهٔ « مقالهٔ  ٧٠ شمارهٔ  توفان(« . نيست اينجا در مطلب همهٔ  ولی است

ً  دبره رژی نظريه تکرار با زاده احمد    مشخص بشکل اينک« حزب تشکيل مسئلهٔ   که ميگويد  صريحا
ادامٔه «و  »پرلتاريا ُژمونیهِ  تامين« لزوم مرحلهٔ  در فقط مسئله  اين). ١۵١( نيست مطرح ما برای کنکرت و

بعبارت ديگر در انقالب ملی و دمکراتيک،   هژمونی پرلتاريا . مطرح خواهد شد» انقالب تا مرحله سوسياليسم
 اگر دمکراتيک و ملی انقالب ولی. آمد خواهد الزم سوسياليستی بمرحلهٔ  انقالب گدار موقع در فقط و نيست الزم

 ِهُژمونی با نباشد) ايم گرفته رهبری معنای بهمان زاده احمد مانند را ِهُژمونی ينجاا در ما( پرلتاريا ِهُژمونی با
ً  که نيست اين جز ديگری چيز زاده احمد سخنان نتيجه. است بورژوازی  و ملی انقالب مرحلهٔ  در عجالتا
 تشکيل اه،آنگ فقط و مذکور، انقالب پيروزی از پس و کرد واگذار بورژوازی به را رهبری بايد دمکراتيک

 .شد خواهد مطرح مشخص بشکل هژمونی اِحراز بمنظور کارگر طبقهٔ  حزب

 يا و پرلتارياست با رهبری يا عمالً  ما عصر انقالب هر در: که ميکنيم تکرار را حقيقت اين ديگر بار  
 زبح اگر.نميشود ِاعمال آن حزب طريق از جز پرلتاريا رهبری و. نيست درميان سومی حلت.  بورژوازی با
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 با را خود گروه يا و خود که فکرانی روشن. باشد داشته وجود نميتواند پرلتارياهم رهبری  ندارد وجود پرلتاريا
 .اند اشتباه دچار پرلتاريا حزب ماهيت در ميشمارند آن جانشين يا و مينهند برابر پرلتاريا حزب

 با و فئودالی و امپرياليستی سلطهٔ  دشمن ترين گير پی بعنوان پرلتاريا«: ميگويد جا يک در زاده احمد  
» گيرد عهده بر را امپرياليستی ضد جنبش رهبری بايد و ميتواند  لنينيسم-مارکسيسم  المللی بين تئوری به  اتکاء

 ).۴٧ ص(

. پرلتاريا نميتواند رهبری هيچ جنبشی را بر عهده گيرد مگر آنکه حزب خود را داشته باشد -چنانکه گفتيم  -اما 
دبره و احمد زاده تا فرارسيدن انقالب سوسيالليستی از تشکل حزب خود محروم  رلتاريا بتوصئه رژیو اگر پ

 .يار و مددکار بورژوازی نيست بماند از رهبری نيز محروم مانده است و جز

ايران او بدرستی توجه کرده است که انقالب . احمد زاده از يک نکتٔه درست به نتيجٔه نادرست ميرسد  
با انقالب روسيه و قيام اکتبر تفاوت خواهد داشت و مانند انقالب چين از  –حاظ چگونيگی نيل به قدرت از ل –

ولی از اينجا باين نتيجه ميرسد که نظرئه لنين در باره لزوم . طريق جنگ طوالنی به پيروزی خواهد رسيد
خوِد پيشرو «هد و در ايران حزب طبقٔه کارگر برای انقالب، ارزش خود را در شرايط ايران از دست ميد

 ).٨٢-٧۶صفحات (» نظامی بوجود آيد -با عمل سياسی  واقعی بايد در جريان مبارزٔه مسلحانه،

برهبری رفيق (احمد زاده فراموش ميکند که همين شيؤه جديد تسخير قدرت را حزب کمونيست چين   
بدون حزب کمونيست چين انقالب صدها . ستلنينيسم افزوده ا-يافته و بر زرادخانٔه  مارکسيسم) مائوتسه دون

بجاست که . ميليون خلق چين نميتوانست صورت گيرد و به پيروزی بينجامد و بمرحلٔه سوسياليستی گام گذارد
 :اين جمله مشهور رفيق مائوتسه دون را ياد آور شويم

زب انقالبی ای بدون يک حزب انقالبی، بدون ح. برای انقالب کردن به حزبی انقالبی احتياج است«  
لنينيستی  پايه گذاری شده باشد، -لنينيسم و بسبک انقالبی مارکسيستی-که بر اساس تئوری انقالبی  مارکسيسم

 .»های زنجيريش رهبری کرد نميتوان طبقٔه کارگر و توده های وسيع مردم را برای غلبه بر امپرياليسم و سگ

ين برای سازماندهی جنگ انقالبی بروستاها روی و باز احمدزاده از اين واقعيت که حزب کمونيست چ  
 : د ميخواهد تلقين کند که مهم مبارزه مسلحانه است نه حزب، و مينويسدرآو

ای ناراضی بودند که بدين ترتيب  بروستاها در چين مطرح شده بود عده جهنگامی که  مسئلٔه خرو«  
مهم اين است که خلق را بسيج کرد، مهم   باک،چه «: شود و مائو در جواب ميگويد نقش طبقٔه کارگر کاسته می

» چه اهميتی دارد که طبقٔه کارگر از لحاظ کمی نقش کمتری داشته باشد؟. اين است که مبارزٔه مسلحانه کرد
 )١۵٩ص(» )چرا چين سرخ ميتواند وجودداشته باشد(

ه آن را از کجا آورده متأسفانه چنين عبارتی در اثر مورد اشاره وجود ندارد و معلوم نيست احمد زاد  
 :مائو در اثر مذکور برای بقاء حکومت سرخ در چين پنج شرط ميشمارد که پنجمينش چنين است. است

شرط مهم ديگری نيز برای دوام طوالنی و توسعٔه قدرت سياسی سرخ الزم می آيد، و آن اين است «  
 .»که سازمان حزب کمونيست بايد قوی و سياستش صحيح باشد

 .ان شرطی است که متأسفانه احمد زاده از ديده فرو ميگداردو اين هم  

احمد زاده معتقد است که نه فقط مبارزٔه مسلحانه بايد مقدم بر حزب باشد بلکه جبهٔه واحد  امپرياليستی   
 :بسخنان صريح او توجه کنيد. نيزبايد زودتر از حزب بوجود آيد
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 چه و شهر در چه را، مسلحانه مشی که امپرياليستی دض و انقالبی های سازمان و ها گروه تمام اتحاد«  
 طبقهٔ  حزب چهارچوب در پرولتری نيروهای اتحاد از تر فوری و تر مبرم بسيار است امری بپذيرند روستا، در

 ).١۶٠ ص(» گيرد می قرار انقالبيون روز دستور در کارگر طبقهٔ  حزب ايجاد از قبل واحد جبههٔ  ايجاد. کاگر

 پرچم بزير را پرولتری نيروهای کليه خويش نظريه اين اب که است نداشته توجه زاده داحم خود شايد  
 حفط با فقط کارگر طبقهٔ  حزب که است ها لنينيست-مارکسيست شناختهٔ  اصل اين. ميخواند فرا  بورژوازی

 بزير و دش خواهد حل جبهٔ  آن در اينصورت غير در که زيرا جويد شرکت واحد جبههٔ  در بايد خود استقالل
 در اولی بطريق باشد فاقد را خود حزب اصوالً  پرلتاريا اگر که است بديهی. رفت خواهد بورژوازی رهبری

 و استقالل« ارزش پر اثر دون مائوتسه رفيق. بود خواهد بورژوازی دنبالهٔ  و داشت نخواهد استقالل واحد جبههٔ 
 همه« شعار آنجا در و نگاشته اصل همين دربارهٔ  را) منتتخبات ٢ جلد(» متحد جبههٔ  درون در وابستگی عدم
 استقالل سياست از عبارتست ما سياست« که است گرفته نتيجه و دانسته درست نا را» متحد جبهٔ  طريق از چيز

اينکه احمدزاده تمام نيروهای  »استقالل حال عين در و وحدت يعنی متحد، جبهٔ  درون در وابستگی عدم و
-در جبٔهه واحد ضد امپرياليستی فرا ميخواند و توجه ندارد که تا چه حد از  مارکسيسمپرلتری را بتحليل رفتن 

 !لنينيسم ، از منافع پرلتاريا و خلق، از مصالح مبارزٔه ملی و ضد امپرياليستی دور  شده است

تدکر اين نکته آموزنده است که رويزيونيست ها لزوم رهبری حزب طبقٔه کارگر را در جبٔهه واحد و   
و اکنون انقالبِی . در انقالب ملی و دمکراتيک نفی ميکنند زيرا که عامل بورژوازی در نهضت کارگری اند

رويزيونيست ها بجان رسيده و بعنوان واکنشی در برابر  شريفی مانند احمدزاده که از اپوتونيسم و سازشکاریِ 
شود که اورا بموضع  تئوريکی میها بمطلق کردن مبارزٔه مسلحانه کشانده شده است گرفتار اشتباه  آن

 .رويزيونيستها می افکند
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   :برداشت نادرست از مبارزٔه مسلحانه -٣  

 :ميدهد توضيح اينطور را پارتيزانی جنگ آغاز چگونگی دبره رژی  

 در ميگذارند، برخود مستعار نام رزمندگان …ميکند فعاليت و کار مخفی انقالبی، پارتيزانی جنبش««  
 مشخص و تعيين پارتيزانی جنگ رهبرانِ  بوسيلهٔ  که محلی و لحظه در سپس و ميکند فعاليت نیپنها بطور آغاز
 .ميکند ظهور شده

 نبايد بنابراين. ندارد وابستگی غيرنظامی اهالی به پارتيزانی جنبش نظامیِ  سازمان هم و عمليات هم«  
 …گيرد عهده بر را منطقه اهالی از مستقيم دفاع

 ای خانواده مزرعهٔ  و خانه آشکاردر و علنی بطور ميکنند، خودداری بدهات شدن لداخ از ها پارتيزان  
 توجه تا( نميشوند هيچکدام وارد اينکه يا و ميکنند اقامت ها خانه کليهٔ  در يا شوند ِدهی وارد گاه هر ميبرند، بسر

  ِمتينگی شوند می ناگزير ها پارتيزان که هنگامی… )توفان – باشند نکرده جلب معينی خانوادهٔ  به را ژاندارمری
 اهالی ترتيب بدين و اند، کرده آوری جمع هم گرد بزور را اهالی گويی که  کنند می رفتار چنان کنند برگزار
 …اند کرده جمع بزور را ها آن که …کند ادعا و باشند داشته پاسخی کننده سرکوب ارتش برابر در ميتوانند

 دوری آنان از و داشت ظن سوء نظامی غير اهالی به نسبت که ميکند ايجاب گوناگونی آشکار دالئل  
 دشمن و هستند روبرو دشمن حضور و پيگير سرکوبی با عينی، موقعيت اساس بر غيرنظامی، اهالی. جست
 و دشمن برای تأثيرجاسوسی تحت عمليات منطقهٔ  ناچاردر) آنها( …کند خريداری را ها آن که ميکند تالش
 پنهان دهقانان نظر از را خود مقاصد«: مينويسد زمينه اين در گوارا چه …دارند قرار فساد و اخالقی سقوط

  ميکرديم دستگيرش را او ميکرد عبور ما محل از دهقانی  دامگذاری، يک تدارکِ  جريان در هرگاه و ميداشتيم
 ).٣۴-٣١ صفحات(»ميساختيم رها سپس و ميگرفت پايان ما عمليات تا

 )۴١ص. (هستند بيگانه محل، به نسبت ها پارتيزان  

 بخوبی پارتيزانی جنگ آغاز مورد در را»  ها گواريست« و» ها کاستريست« شيوهٔ  دبره، رژی  
 بکار ١٩۵٣ سال در) سانتياگو سربازخانهٔ ( برمونکادا حمله در که است همان شيوه اين.  است داده توضيح

 براه خانه سرباز تسخير برای اتومبيل با و دندآم گرد اسلحه با معين محل در معين ساعت در ای عده. رفت
 ای مزرعه. رفتند بليوی به محرمانه چند وتنی  ١٩۶۶ در. رفت بکار بليوی در که است همان شيوه اين. افتادند
 .شدند ها کوه روانهٔ  سپس آمدند، گرد آنجا در و کردند کرايه

 به انقالب برای که سرزمينی در اندازه چه تا» ها پارتيزان اين« که ميدهد نشان بخوبی مذکور طرح  
 حزبی سازمان هيچ و نگرفته صورت سياسی کار هيچ قبالً  آنجا در که ای منطقه در. اند بيگانه ميگذارند قدم آن
 آمده دهقانان نجات و انقالب برای که شوند می مدعی و ميکنند ظهور ای عده ناگهان است نشده داده ای توده و

 چه های پارتيزان منفی تجربهٔ . مينگرند گمانی بد بچشم و نميکنند باور ها آن به هقاناند که است بديهی. اند
 همراهانش و او از دهقانان  اينکه از خود های يادداشت باره در گوارا چه. است آموزنده بسيار بليوی در گوارا
 از ميکنند سعی …مردم«: است نوشته ١٩۶٧ سپتامبر ٢١ در آنجمله از و کرده  ِگِله بارها اند جسته می دوری

 ساکنان همهٔ  از رسيدند ای دهکده به سپتامبر ٢۴ در گوارا چه های پارتيزان وقتی. »بروند در ما های نزديکی
 دهقان چهار«: مينويسد آوريل ١۴ های يادداشت در  گوارا چه! بودند گريخته بقيه و مانده باقی نفر يک فقط آنجا

 يارانش و گوارا چه که  رسيد کاربجائی«! بفروشند بما ذرت و خوک گوشت و زمينی سيب کرديم مجبور را
 وی. زدند دست عجيبی اقدام به نبرند خبر ها ژاندارم به ها آن محل از دهقانان اينکه برای آوريل ١٩ روز

 گيردست ميرسيد چهارراه آن به جادهٔ  طرف دو از که را دهقانی هر و مانديم محل آن در روز تمام«: مينويسد
 !»افتاد بدستمان اسير زيادی تعداد که بطوری کرديم
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 روشن و داد، فرمان ها مريضخانه از يکی غارت به ماندن دوا بی بعلت ١٩۶٧ ژوئيهٔ  ٢ در گوارا چه  
 .گداشت منطقه اهالی بر نامساعدی تأنير چه عمل اين که است

 گرفتار بليوی در انگيزی تاثر سرنوشت بچنان گوارا چه های پارتيزان چرا که دريافت ميتوان اينجا از  
 .آمدند

 واندتنمي و نميتوانست اين جز ديگری نتيجهٔ  ای، توده کار و سياسی تبليغ و حزب لزوم به اعتقاد عدم  
 اثر در بايد که است دهقانان توده جنگ نيست، فکران روشن از معدودی جنگ پارتيزانی، جنگ. باشد داشته

 و جان با  آهنگ، پيش  حزبِ  سازماندهی و ها آن بين در انقالبی سياسی مداوم کار و خود زندگی عينی شرايط
 نرسانند، آزوقه ها آن به اگر نپيوندند، ها پارتيزان به دهقانان اگر. باشند شده آماده جنگ اين در شرکت برای دل
 گروه نپذيرند را ها آن ييانزخم و بيماران اگر نشوند، ها آن رابط و راهنما اگر ندهند، مسکن و جا ها آن به اگر

 خواهد در پای از دشمن های گلوله و دوائی، بی سرما، گرسنگی، محاصرهٔ  در و شد خواهد منفرد پارتيزانی
 .آمد

. است ضروری امری ها پارتيزان برای پايگاهی مناطق تشکيل گردد طوالنی پارتيزانی جنگ اگر  
 در و ميکنند پاک دشمن وجود از را ای منطقه ها پارتيزان .هاست پارتيزان جبههٔ  پشت حکم در پايگاهی منطقه

 اتجام را دولتی وظائف و ميپردازند کشاورزی و توليد بکار. ميدارند پا بر را خود ضروری مؤسسات آنجا
 دست کودکان حتی و زنان و جوانان دهقانان، کارگران، ای توده سازمانهای ايجاد و ها توده بسيچ به ميدهند،
 وسطائی قرون های ياغيگری بصورت و آورد نخواهد دوام پايگی، منطقهٔ  بدون پارتيزانی نگج. ميزنند
 .شد خواهد شکست به محکوم و آمد خواهد در دهقانی

 کارگر طبقهٔ  سياسی حزب عهدهٔ  از فقط که است عظيمی سياسی و سازماندهی کار مستلزم ها اين همهٔ   
 .است ساخته

 بمناسبت داشت خود پارتيزانی گروه به بسيار اميد که بليوی به ورود های ماه نخستين در گوارا چه  
 فرا ای تازه ويتنام های سرگذشت نخستين شايد«): ١٩۶٧آوريل ١٣( نوشت بليوی به آمريکائی مستشاران ورود
 دهقانی های ازکلبه دور آن، خشکِ  های کوه از سريکی بر پارتيزان گروه يک که بليوی بين ولی. »باشد رسيده

 طبقهٔ  دهٔ  سازمان و بين روشن حزب برهبری خلق عموم که ويتنامی با ميکرد پيمائی راه خلق، از منفرد و
 هم هنوز که تفاوتی داشت، وجود عظيمی تفاوت بود گذاشته گام جانبازی راه در آگاهانه و خواسته بپا کارگر

 ..اند نيافته در»  ها گواريست« و» ها کاستريست«

 شور پر و پاکباز انقالبیِ  گوارا چه«: نوشت گوارا چه شهادت روزهای همان در نتوفا  ماهنامـهٔ   
 ای تازه انگيزهٔ  خلق راه مبارزان همه برای او جانبازی …رسيد بشهادت پيکار ميدان در التين، آمريکای

 ارقر  لنينيستی-مارکسيستی موضع در نتوانست مسايل از سلسله يک در گوارا چه حال عين در ولی …است
 همه با او. کند ريزی طرح لنينيسم-مارکسيسم  پايهٔ  بر را التين آمريکای انقالب نتوانست گوارا چه …گيرد

: گذارد اجراء بموقع بدرستی را دون مائوتسه بزرگ آموزش اين نتوانست داشت بخلق نستبت که ای عالقه
 بر تکيه و ها آن بسيج با مگر برد پيش از را جنگ اين نميتوان. است خلق های توده جنگ  انقالبی، جنگ«

 برای: گرفت ناديده است کرده بيان دون مائوتسه که لنينيسم-مارکسيسم ديگرِ  آموزِش  اين گوارا چه. »آنها
 انقالبی  تئوری پايهٔ  بر که حزبی بدون انقالبی، حزب بدون. باشد داشته وجود انقالبی حزب بايد کردن انقالب

 توده و کارگر طبقهٔ   نميتوان باشد ه شد برپا و لنينيستی-مارکسيستی انقالبی وباسل و   لنينيستی-مارکسيستی
 ٣ شمارهٔ  توفان. (»کرد رهبری پيروزی به چاکرانش و امپرياليسم ضد بر مبارزه در را خلق عظيم های

 ).١٣۴۶ مهرماه
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. کرد مشاهده يلبرز در ميتوان را التين آمريکای در پارتيزانی جنگ رهبری و شروع برجستهٔ  نمونهٔ   
  درفش که بود حزبی نخستين افتادند ها رويزيونيست بدام که احزابی ميان از برزيل کمونيست حزب

 چنين ١٩۶٩ دسامبر در مرکزی کميتهٔ . گرفت پيش آميزدر قهر انقالب راه و برافراشت را لنينيسم-مارکسيسم
 :داد رهنمود

 در دهند، سازمان را جزب يابند، پيوند دهقانان با ند،برو بروستا بايد فعاالن از بيشتری هرچه تعداد«  
 .»شود انگيخته بر مبارزه که کنند کمک و بگيرند عضو محل

 اينجا در. است آشکار کامالً » گواريستی« و» کاستريستی« های شيوه با رهنمود اين اساسی تفاوت  
 و روستا در حزب دهیسازمان  دهقانان، با حزب اعضاء پيوند حزب، رهبری حزب، وجود از صحبت

 :ميگويد خود اسناد از يکی در مرکزی کميته. است مسلحانه مبارزهٔ  برانگيختن

 و دمکراتيک قشرهای ساير و شهری بورژوازی خرده پشيبانی با و دهقانان با اتحاد در پرلتاريا،«  
 زندگی و بردارد ميان از را ترقی راه موانع ميتواند که آيد می در پرتوانی نيروی بصورت ملت، پرست ميهن
 آنکه مگر کند ايفاء پيروزی راه در را خلق های توده آهنگی پيش نقش نميتواند پرلتاريا ولی. بسازد نوينی

 رهبری است  لنينيستی-مارکسيستی تئوری به مجهز که کمونيست حزب خويش، آهنگ پيش حزب بوسيلهٔ 
 .»شود

) بارا استان جنوب( آراکايا شهرستان در توانست صحيح مشی اين اثر در برزيل کمونيست حزب  
 با را برزيل فاشيستی دولت نفرهٔ  هزار بيست ارتش حملهٔ  بار دو که  آورد، بوجود مسلحی نيروی آنچنان

 .هاست توده با ها پارتيزان و وی پيوند و کمونيست حزب رهبری مديون ها پيروزی اين. سازد روبرو شکست

 بنظر و نيست معتقد ها توده با قبلی سازمانی رابطهٔ  برقراری تضرور به پارتيزانی جنگ در پويان  
 :ميگويد وی. آمد خواهد بوجود انقالبی» قدرتِ  اِعمال« از بعد رابطه اين او

 بين انقالبی قدرت. بگيرد تماس خويش طبقهٔ  تودهٔ  با انقالبی قدرت طريق از بايد پرلتاريا روشنفکر«  
 برابطهٔ  خويش ادامهٔ  در قدرت اين اِعمال و مکند، برقرار معنوی هٔ رابط پرلتاريا و پرلتری روشنفکران

 و آيد؟ بوجود توده با رابطه بدون است ممکن چگونه انقالبی واقعی قدرت ولی). ١۵ص(» انجامد می سازمانی
 انجاميد؟ خواهد سازمانی برابطهٔ   »خود ادامهٔ  در« چگونه آيد بوجود هم اگر

 و شد، داده سازمان چريکی مسلح »هسته يک«. پيمود سياهکل گروه اشت،د نظر در پويان که را راهی  
 حدود هسته اين در. شد شمال های جنگل رهسپار فرهانی، صغائی اکبر علی شهيد رفيق بفرماندهی هستنه اين
 وضعيت نورديده در گيالن غرب تا گرفته مازندران شرق از را، شمال های جنگل سراسر مداوم بطور ماه پنج
 لحاظ از شناسائی چنين… . کرد شناسائی علمی بطور را منطقه جغرافيائی وضعيت و اجتماعی صادی،اقت

 سابقه مشابه، چريکی تجربهٔ  هيچ در و دنيا کجای هيچ در ميدانيم ما که آنجا تا منطقه، وسعت لحاظ از و مدت
 ).۶ ص ايران جامعهٔ  شرايط از تحليلی«. ندارد

 تودهٔ  از برکنار را، خود کار که بوه تحقيقی گروه يک  همانند بيشتر وهگر اين شود می ديده چنانکه  
 به نميتواند گروهی چنين که است بديهی. است کرده دنبال مردم، با اجتماعی تماس کمترين بدون و دهقانان

 تأسف فرجام. افروزد بر شعله کوه و دشت سراسر در که شود ای جرقه چنان و باشد اميدوار دهقانان پشتيبانی
 .است حقيقت اين گواه نيز سياهکل در صغائی گروه انگيز

 و بيابند را سياهکل گروه شکست علل که است شده کوشش» ايران جامعهٔ  شرايط از تحليلی« درمقدمـهٔ   
 مطلق اطمينانی بی رعايت عدم ديگر و الزم تحرک به توجه عدم يکی: دوعامل«: که اند رسيده نتيجه اين به

 ).۶س( »شد شکست موجب
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 آشکار دالئل«: ميگويد که آنجا در است دبره رژی نوشتهٔ  از برداری نسخه واقع در نيز گيری نتيجه اين  
 .»جست دوری آنان از و داشت سؤظن نظامی غير اهالی به نسبت که ميکند ايجاب گوناگون

 به نسبت» مطق اطمينانی بی رعايت« به معتقد و ميجويد دوری مردم از اينقدر که گروهی ولی  
 شود؟ واقع ها آن ياری و دلسوزی مورد خطر آمد پيش صورت در داردکه توقع چگونه آنهاست

 توده جنگ انقالبی جنگ«: ميگويد که دريافت آن عمق تمام در بايد را دون مائوتسه رفيق آموزش اين  
 اول جلد- بفارسی نتخباتم(» زد دست  جنگی بچنين ميتوان که آنهاست به اتکأ و ها توده بسيج با تنها و هاست
 ).٢٢٢ ص اول قسمت

 مفهوم ولی ميرانند زبان بر را ای جمله چنين گاهی نيز –  گوارا چه ومنجمله – ها کاستريست البته  
-مارکسيست  آنکه حال و. آمد خواهند سرما پشت ها توده و رويم می ما: ميگويند ها آن. ميدهند بدان ديگری
 .افتند می براه – ها آن پيشاپيش در چه اگر – ها توده با ها لنينيست

 و ٢۵ص( برود ِدهـبِ  و شود شروع شهر از بايد مسلحانه جنبش که است معتقد خويش رسالهٔ  در صغائی  
 های جنبش احيای امکان حاکمه دستگاه با مؤثر درگيری با که است طريق باين شهر در آن شروع و) ٣٧ص

 ).٢۶ص(» نمود فراهم را حمتکشانز ديگر و کارگران) صنفی؟(صنعتی و سياسی

 و سياسی های جنبش« کنند پيدا درگيری حاکمه دستگاه با شهر در فکران روشن اگر او بتصور يعنی  
 !شد خواهد احياء» زحمتکشان ديگر و کارگران) صنفی؟(صنعتی

 :ميگويد چنين حاکمه دستگاه با گيری در نمونهٔ  مورد در و  

 دشمن جمعی کشتار يا و ترور يک ايجاد تا پليس يک سالح خلع زا  است ممکن  مسلحانه درگيری«  
 دستگاه معتبر های شخصيت و خارجی مؤثر های ديپلمات ربودن جنگی، ابزار و پول مسلحانهٔ  تهيهٔ . يابد توسعه
 )٣٧ص(» بزند دست بدان متواند انقالبی هستهٔ  که است هائی درگيری همهٔ  هواپيماها، ربودن و حاکمه

 باقی حاصل بی تروريسم حدود در نباشد همراه ای توده جنگ و ها توده مبارزهٔ  با اگر عمليات اين اما  
 ربودن و فلسطين بخش نجات نهضت های سازمان از برخی شيوهٔ  از اقتباسی هواپيماها ربودن. ماند خواهد

 برهمه امروز ها نآ ثمری بی و است التين آمريکای ممالک های گروه از برخی شيوهٔ  از اقتباسی ها شخصيت
 .است آشکار

 پيروزی به ويتنام و چين نظير کشورهای در که پارتيزانی جنگ و مسلحانه مبارزهٔ :  آنکه سخن کوتاه  
 اين. ميدارند عرضه»  ها گواريست« و» ها کاستريست« که نيست آن انجامد می و انجاميد خلق درخشان های

 .است آن از کاريکاتوری

 اند گذاشته آن بر جديدی نام» ايران جامعهٔ  شرايط از تحليلی« رسالهٔ  دوم چاپ در که است توجه جالب  
 .»تاکتيک هم و استراتژی هم مسلحانه مبارزهٔ «: است» خلق فدايی های چريک« بمنظور تروافی  گويا که

 اجتماعی مفهوم و نرفته بکار نظامی بمعنای تاکتيک و استراتژی اصطالح اينجا در که است بديهی  
 .رددا

 چيست؟ استراتژی  

 مناسب نقشهٔ  تنظيم پرلتاريا، اصلی ضربهٔ  سمت تعيين از عبارتست انقالب از مرحله هر در استراتژی  
 لنينيسم اصول دربارهٔ  -استالين. (مرحله طول در نقشه اين اجرای بخاطر مبارزه انقالبی، نيروهای آرايش برای

 ).۴٢ ص توفان چاپ –
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 خرده دهقانان، کارگران، نيروهای کليهٔ  بسيج از عبارتست انقالب کنونی حلهٔ مر در ما استراتژی مثالً   
 مالکان طبقات و امپرياليسم ساختن سرنگون بمنظور ملی بورژوازی و فکران روشن شهری، بورژوازی

  .امپرياليسم به وابسته سرمايداران و ارضی بزرگ

 چيست؟ تاکتيک  

ً  دوران در اپرلتاري مشی خط تعيين از عبارتست تاکتيک    يا اعتالء نهضت، مد يا جزر کوتاه نسبتا
 نو، های شکل با مبارزه کهنه های شکل معاوضهٔ  طريق از مشی خط اين اجرای برای مبارزه انقالب، فروکش

 ).۴٢ ص همانجا( غيره و ها شکل اين تلفيق طريق از نو، های شعار با کهنه های شعار معاوضهٔ 

 پيش در اجتماعی مختلف شرايط تناسب به که است مبارزه مختلف شکل ود علنی و مخفی فعاليت مثالً   
 ها آن ترين عالی و مبارزه های شکل از يکی نيز مسلحانه مبارزهٔ . ميگردد تلفيق يکديگر با و شود می کشيده
 و ای توده تظاهرات مانند مبارزه های شکل ساير با سال همه در و شود می آغاز معين شرايط در که است

 وظايف از شعارها همچنين و ها آن تعويض و ها شکل گونه اين تعيين. است همراه غيره و کارگری تصاباتاع
 .است کارگر طبقهٔ  حزب تاکتيکی

  هم و استراتژی هم مسلحانه مبارزهٔ « تاکتيک، و استراتژيک های مفهوم باين توجه با بينيم به اينک  
 .است معنی چه به» تاکتيک

 ما برای مسلحانه مبارزهٔ .  تاکتيک نه و داريم الزم استراتژی نه ما که است معنی بدان فقط ظاهراً   
 را تئوری آموزش زحمت ما که نيست الزم يعنی!  تاکتيک بدون و استراتژی بدون مسلحانه مبازه. است کافی

 و دوست از ،ايران انقالب محرک نيروهای از ايران، مختلف طبقات از يلیتحل نيست الزم کنيم، هموار برخود
 و شعارها تطبيق و ها آن تغيير و شرايط بررسی به نيست الزم. باشيم داشته سوسياليسم و امپرياليسم از دشمن،

 ذهنی شرايط تدارک و ها توده ميان در سياسی کار به نيست الزم. کنيم توجه مبارزه گوناگون های شکل اتخاذ
 .بود خواهد چيز همه باشد اگر مسلحانه زهٔ مبار. است بس را ما مسلحانه، مبارزهٔ . بپردازيم

 کردن مطلق بمعنای. است مسلحانه مبارزهٔ  از سياسی مفهوم هرگونه سلب بمعنای اين که است بديهی  
 .آنست

 صحيح تاکتيک و استراتژی بر که بينجامد خلق قطعی پيروزی به ميتواند مسلحانه مبارزهٔ  آن فقط آما  
 .شود رهبری کارگر طبقهٔ  بحز بوسيلهٔ  و باشد متکی پرلتری

 .ميکوشيم دل و جان با آن تدارک در و ايم مسلحانه مبارزهٔ  چنان هوادار ما  

 :ميگويند ١٣۵١ فروردين مورخ خود اعالميهٔ  در» خلق فدايی های چريک«

 حکومت و امپرياليسم ستم زير از خلق رهائی و آزادی کسب راه تنها بعنوان ايران مسلحانه جنبش«  
 انسان، از انسان استثمار هرگونه کردن نابود و طبقات بی جامعهٔ  به رسيدن راه تنها بعنوان شاه، ندهٔ نشا دست
 .»شد آغاز سياهکل جنبش با خلق فدائی پيشاهنگان توسط …پيش سال سه قريب

  مراحل. است شده مطرح آن از خارج در و تاکتيک و استراتژی بدون مسلحانه مبارزهٔ  نيز اينجا در  
 هر در تاکتيکی متنوع شيوهای اتخاذ و مرحله هر در طبقاتی قوای معين آرايش لزوم و ايران انقالب فمختل

 .نيست اعالميه نويسندگان نظر در وجه بهيچ وهله،

 استثمار هرگونه کردن نابود« از که» ايران خلق مجاهدين« و» خلق فدايی های چريک« متأسفانه  
. انديشند نمی امر اين بعظمت اندکی ميگويند سخن بسيار» طبقات بی هٔ جامع به رسيدن« و» انسان از انسان

 آن«: گفت اکتبر انقالب از پس سالهای در که دارند روا تأمل لنين جملهٔ  اين در الاقل ها آن که خوبست
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 نظامی های لشگرکشی ترين دشوار از مرتبه ها ميليون انداختيم براه داری سرمايه عليه بر ما که» لشگرکشی«
 ). ٢٢١ صفحهٔ  ٢٧جلد لنين. (»بود تر دشوار

 دمکراتيک، و ملی واحد جبهٔ  بدون کاگر، طبقهٔ  حزب بدون عينی، شرايط آمادگی بدون ما کشور در  
 بدون سوسياليستی، انقالب بدون و رسانيد پيروزی به را نوين دمکراتيک انقالب نميتوان ای توده ارتش بدون

 قطعی و کامل  ساختمان خاتمهٔ  بدون کشور، مداوم کردن انقالبی بدون پرولتاريا، درازمدت ديکتاتوری
 .بود طبقات بی جامعهٔ  فرارسيدن انتظار در نميتوان سوسياليسم

 عالی اگرچه مبارزه، اشکال از يکی فقط که مسلحانه، مبارزهٔ  در را مراحل اين همهٔ  و وظائف اين همهٔ   
 .است مسائل بعرنجی از بيخبری نشانهٔ  کردن، خالصه آنهاست ترين

  

***** 

  

   

  

 :نتيجه   

. است بخشی ونجات مقدس فکر شود می بيدار ما خلق در بيشتر روزبروز که مسلح مبازه و مقاومت فکر
 و پهلوی دربار و شاه استثمارگران، ستمگر، طبقات که بپردازيم نظريه اين بـتبليغ روز هر که ماست وظيفهٔ 

 مسالمت راه« که ها رويزيونيست. انداخت بر نميتوان انقالبی زور با جز ار ها آن امپرياليست خداوندگاران
 .مکنند خدمت ارتجاع به عمالً  و ميورزند خيانت ما بخلق ميدهند اندرز را» آميز

 قشرهای و طبقات همهٔ  تجهيز مستلزم هاست، توده تجهيز مستلزم ظفرمند، مسلح مبارزهٔ  و مقاومت اما  
 .است ملی بورژوازی و بورژوازی خرده فکران، روشن انان،دهق کارگران، دمکراتيک،

 وظيفهٔ  نخستين اينجهت از. بود خواهد ساخته کارگر طبقهٔ  حزب عهدهٔ  از فقط که است عظيمی کار واين
 تر دشوار ای وظيفه هيچ. است ايران، عرصهٔ  در گارگر طبقهٔ  حزب احياء ايران لنينيست-مارکسيست انقالبيون

 تشکيل خلق، های توده با آن پيوند ايران، عرصهٔ  کارگردر طبقهٔ  حزب احياء. ندارد وجود اين از افتخارتر پر و
 قشرهای و طبقات کليهٔ  از وسيعی واحد جبهٔ  تشکل دهقانان، و کارگران اتحاد تأمين پارتيرانی، ارتش

 .ايران خلق رهائی کليد اينجاست – دمکراتيک

 در ، کردند فدا جان وی راه در و خاستند بپا خلق بـعشق هک شرافتمندی فکران روشن برابر در ما  
 که داريم وظيفه ولی. آوريم می فرود تکريم سر ها دوست ميهن و ها زاده احمد و ها صغائی ها، پويان برابر

 .گردانيم روشن را آينده های پيروزی راه تا بياموزيم ها آن اشتباهات از


