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ضرورت مبارزه مسلحانه و رد 
 تئوری بقا

 
 اميرپرويز پويان

  
  
  
  

 داريم خاطره رفيق پويان را گرامی می
گيری جنبش مسلحانه خلق ايران که اکنون به  در شرايط اوج

عنوان واقعيتی انکارناپذير به رشد تصاعدی خود ادامه 
داريم که با نثار خون  دهد، خاطره رفيقی را گرامی می می

 .ش مسلحانه خلق ما را آبياری کردپاکش جنب
در شهر مشهد به  ۱۳۲۵رفيق اميرپرويز پويان در سال  

تحصيالت ابتدائی و متوسطه را در اين شهر . دنيا آمد
رفيق از همان دوران نوجوانی با مشاهده عينی . گذراند

های مردم و تماس مستقيم با آنها، تحت تاثير  فقر توده
اش با مسائل سياسی جامعه آشنايی  هفضای سياسی خانواد

کرد و در حد همان شناخت ابتدائی از تضاد خلق  پيدا می
با دشمن، به اعمالی نظير پخش اعالميه و به راه انداختن 

اعتصاباتی که جنبه سياسی داشت در مدرسه و تشويق 
نمود و در ضمن  اطرافيان به فعاليتهای سياسی اقدام می

ل از مسائلی که در اطرافش با مطالعه و بحث و تحلي
 .داد آگاهی سياسی خود را رشد می افتاد، اتفاق می

فعاليتهای سياسی مشخص رفيق پويان از سالی که وارد  
در اين سالها بود که به اتفاق . دانشگاه شد، شکل گرفت

عباس مفتاحی گروهی را تشکيل رفقا مسعود احمدزاده و 
 .داد

ب نيز مخفيانه صورت فعاليتهای رفيق در گروه که اغل 
گرفت، ترجمه متون مارکسيستی و نوشتن مقاالتی در  می
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در اين دوره، رفيق . زمينه شناخت جامعه ايران بوده است
پويان و ساير رفقا، بدون اينکه شرايط عينی ويژه جامعه 
ايران را به درستی تحليل کرده باشند، معتقد به تشکيل 

ريک مبتنی بر حزب پرولتاريا بر طبق فرمولهای تئو
ولی خيلی زود رفقا با . های انقالبی پيشين بودند تجربه

برخوردی صادقانه و با تحليل عينی از شرايط جامعه 
ايران دريافتند که اوضاع خاص ايران در رابطه با گسترش 
سلطه امپرياليستی پروسه نوينی را برای تشکيل حزب طلب 

نها با به اين ترتيب رفقا معتقد شدند که ت. کند می
های  اتخاذ خط مشی مبارزه مسلحانه و با تشکيل هسته

 ای حزب توانند عناصر نطفه نظامی است که می-سياسی
 .پرولتاريا را عمالً تشکيل دهند

ضرورت "در اين زمان بود که رفيق به نوشتن اثر معروفش،  
، پرداخت و در "مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا

نقشی اساسی ايفا نمود " لقچريکهای فدائی خ"سازماندهی 
ای در صف مقدم  به صورت يک انقالبی حرفه ۴۹و از سال 

پيشاهنگان فدائی خلق قرار گرفت تا رسالت تاريخی خود 
را به انجام رساند و با نثار خون خود پرچم انقالب را 

  .تر سازد برافراشته
رفيق اميرپرويز پويان، اين مبارز سرسخت و دلير، که  

قانه و فعالش با مسائل جنبش، تعهد انقالبی برخورد صاد
بخشيد، عليرغم حيات کوتاهش در گروه  رفقا را فزونی می

فعاليتی چشمگير داشت، در تدارک، طرح و شرکت در عمليات 
نظامی، جمعبندی سياسی اين عمليات و سازماندی تيمهای 

باالخره او به . کرد نظامی نقشی فعال ايفا می-سياسی
ا پيرونذيری، هنگامی که در سوم خرداد  متهمراه رفيق رح

توسط چند صد مزدور دشمن محاصره شدند، با شهامت  ۵۰سال 
ای آتشين، به چنان  انقالبی و قلبی آکنده از خشم و کينه

ای برخاستند که مزدوران دشمن را از  نبرد قهرمانانه
دشمن آنچنان نيروئی برای . وحشت به لرزه درآوردند

دو چريک رزمنده، دو انقالبی راستين خلق،  مقابله با اين
به محل آورده بود که دقيقًا ضعف او را در مقابل قدرت و 

رساند و خلقی که شاهد اين  نيروی چريک به اثبات می
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درگيری نابرابر بود، قدرت و شهامت چريک و هراس مرگبار 
تر در چند قدمی خود  دشمن را از اين قدرت، هر چه عينی

ديدکه مزدوران دشمن با تمام نيروئی که  می. کرد لمس می
گرد آورده بودند، در حالی که از وحشت و ترس به خود 

لرزند و جرات نزديک شدن به خانه را ندارند، چگونه  می
کنند چريکها را به تسليم شدن وادارند  مذبوحانه تالش می

يک .... ولی چه خيال باطلی . و زنده دستگيرشان سازند
. گذرد ساعتها می.... سه ساعت .... ساعت دو .... ساعت 

نگاههای . دهند رفقا همچنان سرسختانه به نبرد ادامه می
زده خلق به اين نبرد نابرابر، به اين دليری و از  حيرت
طپد و از خود  گذشتگی دوخته شده، قلبهايشان می جان
سرانجام "و " اينان کيستند که اينچنين سختند؟"پرسند  می

بينند که چگونه اين  و می" .... خواهد شد؟اين نبرد چه 
رزمندگان راه رهائی خلق، تا آخرين قطره خون خود به 

دهند و هرگز  می نبرد با دشمن تا دندان مسلح ادامه
 .شوند تسليم نمی

بدينسان بود که اين دو رفيق دالور و رزمنده در طی نبرد  
به  بايست آفرين خود، پس از اينکه آنچه را که نمی حماسه

دست دشمن بيفتد از بين بردند، سرانجام برای آنکه خود 
پيروز باد "نيز به دست دشمن اسير نشوند، با شعارهای 

به زندگی خود پايان " زنده باد کمونيسم"و " انقالب
دادند و حماسه پرشکوه هستی خود را در دلها جاودانه 

توانيم بگوئيم که  شناختيم می ما که آنها را می. ساختند
ن لحظات، لحظاتی که پيام مرگ برای دشمن داشت، برای آ

ها از ذهنشان  ديشهبخش بود و چه ان رفقا چقدر شادی
 .....گذشت  می

به راستی برای کسی که دارای وجودی سراپا عشق به خلق و  
قلبی مملو از کينه عميق به دشمن است، چه لذتی باالتر 

کر دشمن وارد ای بر پي از اينکه با عمل انقالبی خود ضربه
ترديد با چشمان دورنگر خود  در آن لحظات آنان بی. آورد

ديدند که خلقها از بندهای اسارت  آينده پرشکوه را می
کشی طبقاتی، هر گونه  آزاد گشته و هر گونه ستم و بهره

برای يک . استثمار انسان از انسان نابود گرديده است
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تر از  زندهمبارز صادق چه دورنمائی شکوهمندتر و برانگي
  تواند باشد؟ اين می

  
چنين بود که رفيق پويان اعتقاد داشت که اگر صد جان هم  

داشته باشيم سزاست که صد بار جان فدا کنيم، چرا که 
 .دهند متکش هر روز صد بار جان میهای زح توده

  
 جاودانه باد خاطره رزمندگان راستين نبرد رهائيبخش خلق

  پــويــان رفيــق اميــرپــرويــز  
  ا پيرونذيری رفيق رحمت  
  
  

  با ايمان به پيروزی راهمان
  چريکهـــای فدائـــی خلـــق 
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 با سال، با قرن 
 آن سوی مرزهای شهادت 
 افروزد حتی مرگت، چون زندگی می 
  آتش در نيستانهای متروک 
  که هر شراره آوازيست برای بيداری 
 تو که جاری خشم است با نام 
  در حماسه رفتن، بی ترديد ماندن 
  هايت گلوله 
 دار طلوع است پيام 
  و گامهای مصمم، بر پيشانی اين شبهای جنايت 
  زنگار روشنيست که شب را 
 تا آن کرانه ظلمت بشوراند 
  وقتی که مرداب 
  ماندن حقير خويش را 
 انگاشت ها می قانون پويش همه رودخانه 
 ا جاری شدن نشانی بودن داشتتنه 
  ای اعتالی روشن جاری 
  تو آن ضرورت تابناک طلوعی 
  از سبز، از جنگل 
 با پانزده ستاره سرخ 
 با تو 
 ها کوچک است تمام حادثه 
  چرا که 
  با تو 
 وزيد طوفان در پی داشت نسيمی که می 
  و فصلهای تجربه و تثبيت 
  
 کند میاين صبح نام توست که اثبات  
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 رود تا افق اينگونه معبری که می 
  تا آينده 
  از هر گلوله، با هر شهادت 
 شکفد محتوم می 
  "پيروز باد انقالب"با  
 "زنده باد کمونيسم"با  
 رود های شهر فراتر می فرياد تو از بام خانه 
 فرياد تو 
 "پتک کارگر"با  
 "داس دهقان"با  
 فرياد تو 
 ستاره سرخ بود 
  اينک که خلق 
  امان خويش در رزم بی 
  با هر گلوله 
 رويد پيوسته می 
  ای اعتالی روشن جاری 
 مفهوم فصلهای تجربه و تثبيت 
 و اين توالی پيکار بعد تو 
 و آن گروه گروه رفيقان که 
 شهادت را 
 معنا کردند 
 کند اثبات می 
 اينگونه معبری که می رود تا افق 
 تا آينده 
  هر شهادتاز هر گلوله، با  
  شکفد محتوم می 
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مقدمه جرج حبش بر ضرورت مبارزه مسلحانه و 
 رد تئوری بقا

خلقهاي ايران داراي تاريخي سرشار از مبارزات انقالبي 
به شکلهاي مختلف عليه استعمار و دخالت بيگانه و 

همچنين عليه رژيم ارتجاعي و دست نشانده و بورژوا 
وابسته ميباشند و اين افزون بر مبارزه اي  -کمپرادور

است که عليه ستم ملي و نژادي که يکي از شکلهاي سرکوب 
ملي و طبقاتي توده هاي خلقي تمام مليتهائي که تحت ستم 

 .رژيم امپراطوري شاه بسر ميبرند در پيش گرفته است
بر اين تاريخ طوالني و سرشار از مبارزات ملي و طبقاتي، 

با ارزشترين فداکاريها را انجام داده  خلقهاي ايران
اند ، زيرا که ايران با داشتن ثروتهاي بي شمار و 
موقعيت استراتژيکي بسيار مهم ، هميشه مورد توجه 

نيروهاي استعماري بوده، همانطور که اکنون نيز بشکل 
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. ويژه اي مورد توجه امپرياليسم امريکا قرار گرفته است
ارتجاعي در نگهباني از  اين نيروها براي بقاي رژيم

غارتهاي وحشيانه انحصارات امپرياليستي از ثروتهاي 
ايران، و همچنين در بکاربردن آن به عنوان آلت دستي در 

سرکوب جنبشهاي آزاديبخش تمام آسياي ميانه و خليج و 
ديگر کشورهاي عرب، از هيچگونه کمکي به آن دريغ نمي 

 .ورزند
رزه خلقهاي ايران، به اين نقش منطقه اي و جهاني مبا

اين مبارزه نقشي گسترده تر از چهارچوب ميهن ميدهد و 
آن را براي جنبشهاي رهائي بخش ملي تمام منطقه بِويژه 

جنبش رهائي بخش ملي عرب بارز و مهم جلوه ميدهد، 
بطوريکه همبستگي ميان مبارزه رهايي بخش خلقهاي ايران 

تر از معنا و و مبارزه رهائي بخش خلق عرب پيوندي فرا
مفهوم تاريخي آن ميگردد زيرا که اين وظيفه 

انترناسيوناليستي از وظايف جنبش رهائي بخش ملي است و 
اين از هم اکنون پايه هاي محکم دموکراسي پيشرو را در 
آينده آزاد و پيشرو منطقه استوار مي سازد و همگام با 

زه آن و از هم اکنون پيوندي ميان خلقهاي برادر که مبار
رهائي بخش را عليه دشمن يگانه مشترکي يعني امريکا با 
پايگاههاي گوناگون ارتجاعي و صيهونيستي و نژاديش در 

 .پيش گرفته اند، برقرار مي سازد
از اينجا ديد ما نسبت به مبارزه خلقهاي ايران، بويژه 

پيشاهنگان انقالبي پيشرو اش، به سطح هبستگي استراتژيکي 
نوشت ساز مي رسد و اين امري طبيعي واحد در مبارزه سر

است زيرا که نظير چنين پيوندي منتهي بگونه ارتجاعي و 
دست نشانده اش، ميان رژيم دست نشانده شاه و نظام 

صيهونيستي تجاوزگر در سرزمين ما فلسطين و رژيمهاي 
ولي هبستگي . ارتجاعي و دست نشانده عرب برقرار ميباشد

است که ميان خلقهاي مبارز  انقالبي ما پيوند مترقي تري
عليه اين اتحاد امپرياليستي و نژادگرايانه ارتجاعي 

 .برقرار است
اين در مورد همبستگي کلي ميان خلق ما و خلقهاي ايران 

سازمان چريکهاي فدايي «است و اما در مورد خاص، ما به 
يکي از بارزترين پيشاهنگان انقالبي که مبارزه » خلق
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ن مرحله وجود آن را ايجاب کرده خلقهاي ايران در اي
ما مبارزه فهرمانانه و سرشار از . توجه داريم

فداکاريهاي آن را ستايش مي کنيم همانگونه که نقشي را 
که در ايجاد همبستگي بيشتر ميان مبارزه خلقهاي ايران 

و مبارزه خلق عرب بطور عام و خلق فلسطين بطور خاص 
 .بازي مي کند، گرامي ميداريم

کتابي که اکنون در دست ماست و نويسنده قهرمان  و اما
آن رفيق شهيد امير پرويز پويان با خون خود آن را 

آغشته نمود ، بي شک به مساله بسيار مهمي ميپردازد که 
نسبت به تمام جنبشهاي رهائي بخش ملي بويژه در مرحله 
رو در روئي و انتخاب ميان مبارزه مسلحانه در مقابله 

ين انواع سرکوب و ستم و خفقان و ميان با وحشيانه تر
مينامد در مقابله » تئوري بقا«آنچه که رفيق شهيد آنرا 

 .با همانگونه شرايط ، اهميت ويژه اي دارد
از سطح نظري و علمي و » تئوري بقاء«اين کتاب در رد 

عملي مترقيانه اش فراتر ميرود و پايه هاي ابتدائي 
را براي در هم شکستن بوجود آمدن پيشاهنگ فدائي مبارز 

و چيره شدن بر سدهاي سرکوب ديکتاتوري به عنوان 
راهگشاي موانع رعب و وحشت از پيش پاي توده هاي مردم، 

و براي بسيج آنها در سازمان انقالبي خلقي، يا حزب 
 .انقالبي، حزب طبقه کارگر، مهيا ميسازد

» تئوري بقا« اگر اين کتاب توجه پيشتاز خود را به رد 
وف ميسازد و بر ضرورت تاريخي پيشاهنگ مبارز در معط

چنين شرايطي تاکيد مي کند، و از آن پيروز در ميآيد ، 
مساله اي است که محور اساسي بحث هاي ايدئولوژيکي را 

در ايران تشکيل مي دهد و الزم بود که با همان توجه به 
مساله گذار و يا تکامل از پيشاهنگ مبارز در رسيدن به 

  .البي، مي پرداختحزب انق
ولي شکي نيست که شهادت رفيق پويان بود که باعث شد در 

از اينجا . بحث و گسترش اين مساله وقفه حاصل شود
مسئوليت رفقاي ديگر در الهام از اين ميراث مهر خورده 
با خون و تجربه اندوزي و مسلح شدن به آن و سپس اقدام 

نجام آن با در بپايان رساندن مورد ياد شده و ضرورت ا
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لنينيستي و بر پايه تجربه مبارزاتي  –آگاهي مارکسيست 
آموزنده خلقهاي ايران و طبقه کارگرش و پيشاهنگان 

 .فدائي مبارزش پيش ميآيد
در پايان اين مقدمه کوتاه براي کتاب ، خشنودم که بنام 

خود و بنام جبهه خلق براي آزادي فلسطين و بنام خلق 
که ايمان ما به پيروزيهاي  مبارز فلسطين تاکيد کنم

خلقهاي ايران در مبارزه قهرمانانه شان عليه رژيم 
ارتجاعي و شووينيستي و دست نشانده و عليه هر نيروي 
امپرياليستي که پشت اين رژيم ايستاده است، ايماني 

مطلق است، ايماني کامل، همانگونه که به پيروزي خلق 
و ارتجاعي  مان عليه دشمن امپرياليستي و صيهونيستي

همه ما امروز براي آزادي تمام . مشترک ايمان داريم
منطقه و طرح آينده اي دموکراتيک و پيشرو مبارزه 

ميکنيم، براي صلح و برادري واقعي و به عنوان بخشي از 
... جهان آزاد و خالي از هر گونه بهره کشي يا تسلط و 

و سوسياليسم در آن برقرار  جهاني که عدالت و صلح. 
 اشدب

 دبير کل جبهه خلق براي آزادي فلسطين
 دکتر جرج حبش

 
 پيشگفتار

 
با وجود . گذرد دو سال و نيم از آغاز مبارزه مسلحانه می 

اينکه دشمن در اين مدت تمام تجهيزات و امکانات خود را 
برای سرکوبی جنبش به کار گرفته و با اينکه بسياری از 

اند و  داده از دست پيکار رفقای رزمنده جان خود را در اين
گاههای دشمن به سر  ديگر در اسارت و شکنجه بسياری

برند، با اين همه نه تنها مبارزه مسلحانه به خاموشی  می
نگرائيده، بلکه با جذب تجارب عملی و کاربرد آنها روز 

عناصر صديق و . شود تر می به روز شکوفاتر و گسترده
پيوندند و  نه میانقالبی در سطحی گسترده به مبارزه مسلحا

ترين  اين گسترش مداوم پيکار مسلحانه در زير وحشيانه
سلطه پليسی و همچنين نتايج بسياری که اين پيکار در 
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های بارزی از صحت  مدت دو سال و نيم به بار آورده نشانه
 .باشد دات تئوريک و خط مشی ما میاعتقا

 مبارزه مسلحانه در ايران در شرايط بسيار دشواری آغاز 
گرديد، شرايطی که خلق اميدی به مبارزه سياسی نداشت و 

پنداشت، چرا که از يک سو در نتيجه ايجاد  ثمر می آنرا بی
جانبه توسط رژيم وابسته به  اختناق شديد و همه

ناپذير و دائمی تصور  امپرياليسم، سلطه دشمن را زوال
طلبانی که  نمود و از سوی ديگر چون در گذشته فرصت می

اند در عمل با  کردند پيشاهنگ مبارزه توده یادعا م
  گرفتن خط پيش های ننگين و در دريوزگی سياسی و خودفروشی

طلبانه، بارها مبارزات خونين خلق را به  های فرصت مشی
بست کشانيده بودند، اعتماد توده به پيشاهنگان راستن  بن

در اينجا تجربه . و صديقش نيز دچار تزلزل گشته بود
ها  پيشاهنگ در توده ای بازگردانيدن اعتماد بهنوينی بر

 .الزامی بود
با آغاز مبارزه مسلحانه و ادامه آن، از يک سو  

دار گرديده و  ناپذيری سلطه دشمن در ذهن خلق خدشه شکست
از سوی ديگر، قاطعيت، دالوری و جانبازيهای پيشگامان 

. رزمنده، اعتماد به پيشاهنگ را به آنان بازگردانيد
بود که خلق از خود جوشيد و عناصر ابتدايی شورش و  چنين

ما در دو سال و نيم . طغيان را از درون خود بيرون داد
های بسياری از جوشش انقالبی خلق تحت  اخير شاهد نمونه

ای  ايم که اينک به بيان پاره تاثير مبارزه مسلحانه بوده
 ها و نيز اثراتی که پيکار مسلحانه در اين از اين نمونه

  :پردازيم های مختلف به جا نهاده می مدت کوتاه در زمينه
  
 :ه در تشديد تضادهای خلق با رژيماثر مبارزه مسلحان. ۱ 
آور بودجه نظامی که صرفًا به خاطر ترس  افزايش سرسام 

گيری مبارزه مسلحانه در ايران و نيز  دشمن از اوج
روها های آزاديبخش منطقه، و هراس از پيوستن اين ني جنبش

در آينده، صورت گرفته، او را با بحران اقتصادی و 
عالوه بر آن دشمن در رابطه با . اجتماعی مواجه کرده است

جلوگيری از گسترش مبارزه مسلحانه در ايران به صرف 



12 

 

های کالن ديگر نيز ناگزير گرديده است که در اينجا  هزينه
  :کنيم وار به آنها اشاره می فهرست

  دجه شهربانی، ساواک، ژاندارمریافزايش بو: الف 
های تحقيقاتی ضدانقالبی برای جلوگيری از  تصويب بودجه: ب 

  رشد جنبش
سابقه فعاليتهای تبليغاتی و صرف بودجه  افزايش بی: ج 

 بسيار برای آنها
ظ رژيم در سطح تمام اجرای طرحهای امنيتی برای حف: د 

 ها وزارتخانه
رژيم برای حفظ موجوديت  بحران اقتصادی ناشی از اقدامات 

گيری جنبشهای خود به خودی کارگران  پوشالی خود سبب اوج
ما در يک سال گذشته با . در سطح وسيعی گشته است

بار کارگران روبرو  های بسياری از اعتصابات خشونت نمونه
پارچه کارگران  اعتصابهای يک: اند ايم که از آن جمله بوده

يت ری، دخانيات، گروه شرکت واحد، کارگران کارخانه چ
، کارگران )کارگر ۶۰۰۰با (صنعتی بهشهر در تهران 

ولو و اعتصاب يک ماه و _ام_کارخانه ارج، کارخانه بی
کارگر کارخانجات کفش ملی در تهران و  ۴۰۰۰نيمه 

اعتصاب اخير که ابتدا . شهرستانهای رشت و بندر پهلوی
گران به گيری کار با شعارهای مصلحتی شروع شد، در اثر پی

زد و خورد با مزدوران رژيم و محاصره کارخانه از طرف 
انگيز عده  دستگيری و شکنجه کينه. ماموران مسلح منجر شد

بسياری از کارگران نه تنها از خشونت آنها نکاست بلکه 
تر نيز ساخت و سرانجام در نتيجه سرسختی  آنها را خشمگين

و تسليم در  نشينی و پايداری کارگران دشمن مجبور به عقب
دشمن به خوبی آگاه . های کارگران گرديد برابر خواسته

است که گسترش اينگونه اعتصابات تحت فشار شديد اقتصادی 
باشد و از آنرو که قادر به جلوگيری از  موجود ناگزير می

گسترش آن نيست، به وحشت و هراس افتاده است و هر گونه 
ان خودش تمام تالشی در اين زمينه نيز به ناگزير به زي

 .شود می
گسترش اعتصابات اقتصادی يک سال اخير که نتيجه  

گريزناپذير شرايط نوين است، در راه تشکل هر چه بيشتر 
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رود که در رابطه با  طبقه کارگر، گام موثری به شمار می
ِاعمال قدرت انقالبی پيشاهنگان پرولتاريا، زمينه را 

ويش به خاطر برای وحدت کارگران با پيشاهنگان طبقه خ
نظامی موجود، فراهم _شرکت فعاالنه در مبارزه سياسی

 .سازد می
در دو سال و نيم اخير ما همچنين شاهد تاثيرگذاری  

. ايم مستقيم مبارزه مسلحانه بر قشرهای مختلف خلق بوده
ها، در  دار شدن قدرت مطلق رژيم در ذهن توده خدشه
شکل آنان در آميز پراکنده و گاه مت العملهای خشونت عکس

. گردد های مزدوران دشمن مشاهده می مقابل زورگويی
اند ولی  ای و ابتدائی اينگونه مقاومتها هر چند نطفه

های بارزی از رشد و شکوفائی را در درون خود  نشانه
 .دارند

 
 :رزه بر عناصر و قشرهای آگاه خلقاثر مبا. ۲ 
يکی، جانبه دشمن توسط تعرض چر شکسته شدن قدرت يک در هم 

بر عناصر آگاه و پيشرو خلق اثر مستقيم و چشمگيری 
عمليات دالورانه رزمندگان پيشرو، خون . داشته است

ای در رگها دوانيده، اميدهای ديرينه را شکوفان  تازه
کرد و اعتماد به نفس را برای نبرد با دشمن، به 

مبارزين بازگردانيد و چنين بود که عناصر و محافل و 
ی از درون خلق جوشيدند و با اعتماد و از گروههای بسيار

 .در اين راه قدم گذاردندخودگذشتگی، 
پارچه پياپی دانشجويان سراسر  اعتصابات پر شور و يک 

کشور، از جمله اعتصابات خونين تهران، تبريز، اهواز و 
که در همه حال دانشجويان بر خالف  ۵۱اصفهان در زمستان 

ارهايشان نه صنفی، بلکه گذشته حالت تهاجمی داشتند و شع
آموزان سراسر کشور  اقدامات و ابتکارات دانش. سياسی بود

.... از جمله الهيجان، سراب، دزفول، ساری، کرمانشاه و 
که در زمينه ساختن مواد منفجره ساده و اقدام به 

های سياسی  های شاه و نيز چاپ و پخش اعالميه انفجار مجسمه
ز مدارس و ادارات توسط خود شده ا که با ماشينهای مصادره

آموزان صورت گرفته است، آشکارا نمايانگر _ دانش
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تاثيرات مستقيمی است که عمليات مسلحانه رزمندگان 
در کليه . انقالبی بر عناصر آگاه خلق به جا نهاده است

اين موارد تمام تالشهای دشمن برای مقابله با مبارزين 
ش نيز تمام شده ثمر بوده بلکه به زيان خود نه تنها بی

چرا که با ِاعمال قهر ضدانقالبی هر چه بيشتر به . است
تجارب . تضادهای قشرهای آگاه خلق با خود دامن زده است

دو سال و نيم اخير به خوبی بيانگر اين حقيقت است که 
چگونه عليرغم تمام خشونتهای وحشيانه دشمن در زمينه 

عناصر آگاه  دستگيری، شکنجه، اعدام و غيره، حمايت فعال
يابد و روزی نيست که خبر پيوستن  خلق همچنان گسترش می

اين عناصر به مبارزه مسلحانه در فضای شهرهای ميهن ما 
افکن نشود و دشمن با هيچ نيروئی قادر به جلوگيری  طنين

بار او تعداد بيشتری از  از آن نيست و هر اقدام خشونت
 .کشاند اين عناصر را به جنبش می

  
 :مبارزه مسلحانه بر کادرهای دشمنر اث. ۳ 
های درخشان مقاومت دليرانه مبارزين، ضربه  نمونه 

ای بوده است بر مامورين رژيم بخصوص کادرهای  هشيارکننده
جوان که ناآگاهانه نيروی خود را در خدمت ضدانقالب 

مامورينی که شاهد مقاومت سرسختانه . گذاشته بودند
بيرون و چه در زير شکنجه رزمندگان راستين خلق، چه در 

اند، خود بارها به حقارت دشمن در برابر قاطعيت  بوده
اين . اند انگيز و ايمان واالی رزمندگان اعتراف کرده شگفت

گيرد، دير  اعترافها که از حمايت معنوی آنها سرچشمه می
رسد، چنانکه ما  يا زود به حمايت فعال آنها نيز می

داريم که برای رژيم ضربتی هايی از آن را پيش رو  نمونه
عمل قهرمانانه ستوان . آيد کوبنده از درون به حساب می

احمدی، افسر زندان دوازده ساری، که با آزادی زندانيان 
سياسی و مصادره سالحهای دشمن به سود جنبش انقالبی همراه 

العمل دشمن در برابر  عکس. هاست بوده، يکی از اين نمونه
ای که بروز کند، ناگزير  شيوه اينگونه اقدامات به هر

آگاهی کادرهای ارتش و پليس را باال برده و با شدت 
بخشيدن به تضادهای درونی جامعه موجود در اين بخش از 
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گاه حياتی دشمن، وفاداری و اطاعت کورکورانه آنان  تکيه
 .سازد دار می را خدشه

  
سروصدا در درون نيروهای محافظ  افزايش اعدامهای بی 

ای از  ای از ترس مرگبار رژيم و جلوه خود نمونه رژيم،
تن از  ۱۸از جمله واقعه اعدام . تشديد تضاد موجود است

افسران شورشی شيراز و موجی از استعفای کادرهای 
های ديگر که در دو سال  نيروهای انتظامی و بسياری نمونه

و نيم اخير مشاهده شده، به خوبی روشنگر اين واقعيت 
 .است

  
 :طلبان ثر مبارزه مسلحانه در افشای ماهيت فرصتا. ۴ 
آغاز مبارزه مسلحانه و عمليات دليرانه پيشاهنگان  

راستين خلق، ماهيت اپورتونيستهايی را افشا نمود که 
عملی حسابگرانه خود را با آويختن به الگوهای  بی

کردند و با  شده از تئوريهای کالسيک توجيه می ساخته
دل و پيشرو را مدتها  ی، عناصر سادهگويی و پرمدعاي گنده

. دادند بسته تحويل دشمن می سر دوانيده و سرانجام دست
اکنون ديگر موضع گروهها و افراد، نه با ادعا بلکه با 

طلبان ديگر مانند گذشته  گردد و فرصت عمل روشن می
از سوی . توانند عناصر صادق را به سوی خود جلب کنند نمی

انه بنا به سرشت متعارض خود تنها ديگر چون مبارزه مسلح
پذيرد که انديشه خود را از  عناصری را در درون خود می

ها زدوده باشند، به  خواهی"خود"کوچکترين حسابگريها و 
رتونيسم هيچ جائی باقی ناگزير در اين سنگر هم برای اپو

 .ماند نمی
بينند و  طلبانی که بدينسان مشت خود را بازشده می فرصت 

يابند، با خيرخواهی  گر می در معرض نگاههای مالمتخود را 
ترين رزمندگان صديق  فريبانه خود شهادتهای ارزنده عوام

و ادامه جنبش مغاير وانمود " بقا"خلق را با مسئله 
عملی خود را توجيه  کوشند بی کرده و به اين ترتيب می

بورژوائی خود که  آنها به خاطر سرشت خرده. کنند
توانند درک استراتژيک  گيری آنهاست، نمی ضعکننده مو تعيين
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آنها تنگ نظراتی هستند . دريابند" بقا"ما را از مسئله 
که آگاهی و درک صحيحی از جريانات تاريخ ندارند چرا که 

ثمره اين شيوه از مبارزه را در ايران، در محدوده 
طول زندگی جويند که در نهايت از  کوتاهی از زمان می

 .کند یخودشان تجاوز نم
آنها که از سنگر اپورتونيسم به حمالت خود به مبارزه  

دانند که درک  دهند، نمی مسلحانه پيشاهنگان خلق ادامه می
از ديدگاه انجام تاريخی و جنبه استراتژيک " بقا"ما از 

برداشت ما از بقاء افراد و گروههای انقالبی از . است آن
گذارند،  ش میای است که برای مراحل بعدی جنب نظر تجربه

در . نه صرفًا باقی ماندن خود اين افراد و گروهها
حاليکه نقش فعال و ضروری خود را بازی نکردن و در 

تاثير ماندن، و در قبال اين  نتيجه بر جامعه و جنبش بی
موضع منفعل به بقاء صوری خود ادامه دادن از ديدگاه 

ی ول. نيست، بلکه در نهايت نابودی است" بقاء"تاريخی 
تعرض کردن و تجربه از خود باقی گذاشتن و آنگاه از بين 

کنيم  رفتن در صورتی که ژرف و تاريخی قضايا را بررسی
 .وجود است، باقی ماندن است

". بقاء"اين است برخورد استراتژيک ما با مسئله  
بدينسان برای ما اين مسئله که اينک تقريبًا بيشتر 

يران آغاز کردند، به رفقايی که مبارزه مسلحانه را در ا
طلبان  اند، هيچ جای دريغی ندارد و فرصت شهادت رسيده

کوشند آن را دليل شکست و نابودی ما به حساب  بيهوده می
از نظر ما از بين رفتن اين يا آن واحد رزمنده . آورند

اين برداشتی سطحی از . شود به هيچوجه نابودی محسوب نمی
ت که دشمن بارها به آن س اين درست همان ادعايی. قضاياست

رزمندگان انقالبی را "اشاره کرده است، مبنی بر اينکه 
در حاليکه امپرياليسم و عمالش نيز " کن کرده است ريشه

ناپذير  به خوبی اهميت مبارزه مسلحانه ايران و شکست
بودن آن را عليرغم تمام ادعاهای دروغين خود درک 

گی استراتژيکی اند و همچنين به خوبی اهميت پيوست کرده
پيشاهنگان مبارز را در آمريکای التين، آفريقا، آسيای 

آيا تصادفی است که . دانند جنوب شرقی و خاورميانه می
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اتحادهای ديرينه ارتجاعی افشاشده بين رژيم و اربابان 
" سنتو"گردد؟ چرا درباره  امپرياليستش دوباره تجديد می

  شود؟ اينهمه هياهو بر پا می) ۱(
سئله به خوبی نشاندهنده آن است که وجود مبارزه اين م 

ای راستين در نقطه  مسلحانه در ايران به عنوان مبارزه
های استثمارشده در  پر اهميتی از ميهن گسترده توده

سراسر کره زمين، برای اربابان رژيم بسيار مهم و 
 .توجه است ابلق
ه خوبی اين نکت  بدينسان امپرياليسم و سرسپردگان آن به 

کنند که مبارزات رهائيبخش خلقها در  را درک و لمس می
هايی از يک زنجيرند  تمام نقاط استثمارشده، چونان حلقه

که در نهايت بر دست و گردن امپرياليسم و وابستگانش 
ست که  ای شده بينی و از واهمه چنين مرگ پيش. خواهد پيچيد

ردند گ دوباره به سوی پيمانهای افشاشده ضدانقالبی بازمی
و اين خود نشانه روشنی است از اينکه امپرياليسم چگونه 

به مبارزه مسلحانه در ايران چونان حلقه مهمی از اين 
پرده خود  نگرد و عالوه بر تمام اقدامات پشت زنجير می
شود برای مقابله با مبارزين راستين خلق  ناچار می

ه واقعيت اين است ک. جويی پردازد ايران، آشکارا به چاره
ای که در ايران آغاز گرديده با يک قيام  مبارزه
برای ما پيروزی . مقايسه نيست مدت به هيچوجه قابل کوتاه

. ای بسيار دور در فراسوی راهی دشوار قرار دارد در نقطه
ما با آگاهی به اين دشواريها قدم به اين راه 

  .ايم نهاده
در ما به خوبی آگاهيم که برای گسترش مبارزه مسلحانه  

ها و شرکت مستقيم آنان در اين پيکار  ميان توده
ما در اين . رهائيبخش، هنوز راه درازی در پيش داريم

گذرگاه سرخ و پرشکوه شهدای بسياری خواهيم داد که 
اهند همواره جای آنان را رزمندگان راستين ديگری خو

 .گرفت
جنبش از فراز و نشيبهای بسيار خواهد گذشت و باز چون  

وشان پيش خواهد رفت و در اين رهگذر است که سيلی خر
آورد و با شرکت فعاالنه خود در  توده به مبارزه روی می
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پيکار مسلحانه شرايط ايجاد حزب سراسری طبقه کارگر را 
سازد و بدينگونه است که حزب طبقه کارگر نه در  فراهم می

حزبی که از درون . تشکيل خواهد شد" عمل"بلکه در " حرف"
روی نيرومند، اصيل و  ی طوالنی برخاسته و از اينپيکارها

حزبی که تمام خلقهای ايران را بر . واقعًا انقالبی است
حزبی که . عليه تمام دشمنان طبقاتيش متشکل خواهد ساخت

با روحيه انترناسيوناليستی اصيل خود همراه با ديگر 
جنبشهای آزاديبخش منطقه خاورميانه و خاور نزديک خواهد 

و سرانجام نقش خود را در راه نابودی نهائی جنگيد 
طبقه در جهان ايفا خواهد  امپرياليسم و تحقق جامعه بی

 .کرد
  
  
 "با ايمان به پيروزی"
  

  
  
ای که  در اينجا پيمان سنتو با توجه به نقش تازه -) ۱(

به آن داده شده، يعنی مبارزه با جنبشهای مسلحانه 
و منطقه خليج مورد خلقهای ترکيه، پاکستان، ايران 

 .بررسی قرار گرفته است
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 

 مقدمه بر چاپ اول
  دوشنبه بيستم خردادماه 

۱۳۵۰  
  

در اين روزها بار ديگر حکومت فاشيستی، حکومت ترور و 
خفقان، دستهای کثيفش را به خون رزمندگان راه آزادی 

توانائيهای مبارزينی که تمامی قابليت و . آلوده است
خالقانه و درخشان خويش، تمامی شهامت قهرمانانه و 
احساسات پاک بزرگ خود را در راه تحقق بخشيدن به 

آرمانهای خلق خويش، وظيفه تاريخی بزرگی که در 
 .لشان قرار داشته، به کار گرفتندمقاب

رفيق شهيد اميرپرويز پويان از جمله اين رفقا بوده  
شور و شوقش برای مبارزه . بود او پيکارجوئی پيگير. است

ناپذير  شناخت، همچنانکه ايمانش به پيروزی خدشه حدی نمی
امان به دشمنان  ورزيد و تنفری بی به خلقش عشق می. بود

داشت از اينکه  ترين شرايط او را باز نمی سخت. خلق داشت
تر مقتضيات انقالب را به  مقتضيات گروه و به معنائی وسيع

ترين اوضاع او را بيش از پيش مصمم و  یبحران. ياد دارد
او و رفيقی ديگر در شرايط يک محاصره . ساخت اميدوار می

بايست به دست دشمن  کامل، ساعتها جنگيدند، آنچه را نمی
افتاد، از بين بردند و سرانجام برای آنکه خود نيز  می

 .نشوند، به زندگيشان خاتمه دادنداسير دشمن 
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پيروز "، يقين داريم که با شعار شناسيم ما که او را می 
جان سپرد و در همان " باد کمونيسم زنده"، "باد انقالب

ديد که در تحققش  ای را می تر از هميشه، آينده لحظات واضح
ما يادش را ارج . دانست گر گونه ترديدی را ناروا می

نهيم، همچنانکه خاطره تمام رفقای شهيد ديگر را  می
ر از هميشه، با يقينی بيشتر به ت داريم، مصمم گرامی می

ما . دهيم ايم ادامه می پيروزی، به نبردی که برخاسته
طلبيم که ترديدها را به  همچنين از همه گروههای ديگر می

ديکتاتوری نظامی  دور افکنند و به نبرد مسلحانه عليه
 .ننگين برخيزند

های زيادی بر جای مانده  از اين رفيق مقاالت و ترجمه 
به موقع به ارائه همه آنها مبادرت خواهيم  است، که

کنيم که  ای از اين رفيق را ارائه می اکنون مقاله. کرد
 .است نوشته شده ۴۹در بهار 

جانبه  اين مقاله رفيق، عالوه بر اينکه بطور دقيق و همه 
به رد تئوريک مشی اپورتونيستی که معتقد است برای 

ه ديکتاتوری ای ک اجتناب از نابودی بايد در محدوده
و رفيق _ نطامی را به مقابله برنيانگيزد، عمل نمود 

پردازد، از اولين  می_ ناميد  خود آنرا تئوری بقا می
های گروه است که مطالبی را به منظور اثبات درستی  مقاله

ديدگاه ما نسبت . کند در تئوری ارائه می" عمل مسلحانه"
و بيشتر از  از طريق برخورد نظراتمان" عمل مسلحانه"به 

از همين رو بود که اين . آن در خالل عمل ارتقاء يافت
رفيق اعتقاد داشت بايد به گسترش اين مقاله مبادرت 

. ها تغييراتی داده شود نمود و حتی در بعضی زمينه
در مقاله ديگری " عمل مسلحانه"ديدگاه نوين ما نسبت به 

" هم استراتژی، هم تاکتيک_ مبارزه مسلحانه "به نام 
انعکاس يافته و ما تنها مواردی را که نياز به تفسير و 

 :کنيم توضيح دارند ذکر می
اينکه عدم وجود محافل پيشروی کارگری که در رابطه . ۱ 

شده در خالل مبارزات خود به خودی  با پرولتاريای متشکل
ای ناممکن  باشد، ارتباط با پرولتاريا را به مقياس توده

توانيم بطور  نی نيست که نمیساخته، هرگز به اين مع
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ما خود در . منفرد با کارگران پيشرو در تماس باشيم
های زيادی از کارگران پيشرو و پيکارجو  جنبش نمونه

 .ايم داشته
ِاعمال قدرت انقالبی از طرف "مراد از تاثير . ۲ 

همانا تاثير استراتژيک و کلی آن است و به " پيشاهنگان
دهيم، و شکست  يکی شمول نمیهيچوجه آنرا بر موارد تاکت

دانيم، دچار  طرحهای خاص را با اين هدف کلی محتمل می
بينی  بينی افراطی نشده، موانعی را بر سر راهمان پيش خوش
و " تبليغ"و " تعرض"بايد تصريح نمائيم که . کنيم می
تنها مشی درستی است که در حال " ِاعمال قدرت انقالبی"

ولی در عين حال ممکن است . توان در پيش گرفت حاضر می
ای که فالن گروه معين، در فالن زمان معين با  طريق ويژه

گيرد با شکست روبرو  توجه به اين خط مشی کلی در پيش می
ما با تذکر به اين امر، موضع ايدئولوژيک خود را . بشود

کنيم و از پيش به  در مقابل اپورتونيستها مستحکم می
آويزی  های تاکتيکی ما را دستدهيم تا شکست آنها فرصت نمی

برای رد استراتژی ما قرار دهند، کاری که اپورتونيستها 
 .اند بارها و بارها در تاريخ کرده

  
  

  چريکهای فدائی خلق
  

  
  
 
 
 
 
 
 مقدمه بر چاپ سوم 
  
 ۴۹در بهار " ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا" 

يران که هائی است در ا نوشته شد و از اولين مقاله
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در " عمل مسلحانه"مطالبی را به منظور اثبات درستی 
" عمل مسلحانه"ديدگاه ما نسبت به . کند تئوری ارائه می

از طريق برخورد نظراتمان، بيشتر از آن در خالل عمل 
از همين رو بود که رفيق پويان اعتقاد . ارتقاء يافت

داشت بايد به گسترش اين مقاله مبادرت نمود و حتی در 
ديدگاه نوين ما نسبت . ها تغييراتی داده شود بعضی زمينه

مبارزه "در مقاله ديگری به نام " عمل مسلحانه"به 
نوشته رفيق " هم استراتژی، هم تاکتيک_ مسلحانه 

احمدزاده، انعکاس يافته و ما در اينجا تنها مواردی را 
 :کنيم که نياز به تغيير و توضيح دارند، ذکر می

کوشد پرولتاريا را از ديدگاه  اع حاکم میاينکه ارتج. ۱ 
طبقاتيش جدا سازد کامالً درست است، ليکن اينکه 

پرولتاريا دربست خود را تسليم فرهنگ تحميلی ارتجاع 
 .آميز و نادرست است نموده، اغراق

اينکه عدم وجود محافل پيشروی کارگری که در رابطه . ۲ 
خود به خودی شده در خالل مبارزات  با پرولتاريای متشکل

ای ناممکن  باشد، ارتباط با پرولتاريا را به مقياس توده
توانيم بطور  ساخته، هرگز به اين معنی نيست که نمی

ما خود در . منفرد با کارگران پيشرو در تماس باشيم
های زيادی از کارگران پيشرو و پيکارجو  جنبش نمونه

 .ايم داشته
بی از طرف ِاعمال قدرت انقال"مراد از تاثير . ۲ 

همانا تاثير استراتژيک و کلی آن است و به " پيشاهنگان
دهيم، و شکست  هيچوجه آنرا بر موارد تاکتيکی شمول نمی
دانيم، دچار  طرحهای خاص را با اين هدف کلی محتمل می

بينی  بينی افراطی نشده، موانعی را بر سر راهمان پيش خوش
و " تبليغ"و " تعرض"بايد تصريح نمائيم که . کنيم می
تنها مشی درستی است که در حال " ِاعمال قدرت انقالبی"

ولی در عين حال ممکن است . توان در پيش گرفت حاضر می
ای که فالن گروه معين، در فالن زمان معين با  طريق ويژه

گيرد با شکست روبرو  توجه به اين خط مشی کلی در پيش می
ژيک خود را ما با تذکر به اين امر، موضع ايدئولو. بشود

کنيم و از پيش به  در مقابل اپورتونيستها مستحکم می
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آويزی  دهيم تا شکستهای تاکتيکی ما را دست آنها فرصت نمی
برای رد استراتژی ما قرار دهند، کاری که اپورتونيستها 

 .اند بارها و بارها در تاريخ کرده
  

  چريکهای فدائی خلق
  

  
 
  

 تئوری بقاء  و رد  ضرورت مبارزه مسلحانه
 
  
اين مقاله در بهار نوشته شد، و بعد از آن هيچ فرصت   

اکنون اين . مناسبی برای اصالح و گسترش آن پيش نيامد
شود تا به کمک رفقا در  مقاله بدون هيچ تغييری منتشر می
در هر حال نبايد آنرا . آينده اصالح شود و بسط پيدا کند

 .، امری الزم استبه نظر خودم گسترش آن. کامل تلقی کرد
گذرد، ما دهها بار  ماهی که از نوشتن مقاله می در اين سه 

ايم و طبعًا  مشی عمل مسلحانه را مورد بررسی قرار داده
ای به ما آموخته  هر بار برخورد نظراتمان چيزهای تازه

ها  رسد که من اين آموخته بنابراين ضروری به نظر می. است
ها لزوم  اگر اين آموختهام منعکس کنم و  را در مقاله

آورد، آنرا  ام را پيش می کاری در برخی مطالب نوشته دست
 .عملی کنم

  
*************** 

  
عناصر مبارز، و به ويژه مارکسيستهای مبارز، به هيچوجه  

پليس همه نيروی خود را . برند در شرايط امنی به سر نمی
ينی های زيرزم بسيج کرده و شب و روز در پی کشف شبکه

دشمن در به کار بردن . مبارزه و شناسايی مبارزين است
هر تاکتيک مناسب، هر شيوه مطلوب برای سرکوبی عناصر، 
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به دنبال شکست مبارزه . کند َدمی نيز درنگ نمی
و استقرار مجدد سلطه ) ۳۲سال (ضدامپرياليستی ايران 

فاشيستی نمايندگان امپرياليسم، چنان وحشت و اختناقی 
تواند همکاری  شور ما سايه گسترده که پليس میدر محيط ک

بسياری از عناصر ترسو، سودجو و خائن به منافع خلق را 
تحت شرايطی که روشنفکران انقالبی خلق . به دست آورد

فاقد هر گونه رابطه مستقيم و استوار با توده خويشند، 
ما نه همچون ماهی در دريای حمايت مردم، بلکه همچون 

ها و مرغان  و پراکنده در محاصره تمساحماهيهای کوچک 
وحشت و خفقان، فقدان هر نوع . بريم ماهيخوار به سر می

شرايط دمکراتيک، رابطه ما را با مردم خويش بسيار 
ترين و در  حتی استفاده از غيرمستقيم. دشوار ساخته است

همه . های ارتباط نيز آسان نيست ثمرترين شيوه نتيجه کم
تا با توده خويش . ظ همين وضع استکوشش دشمن برای حف

برای اينکه . ارتباطيم، کشف و سرکوبی ما آسان است بی
پايدار بمانيم، رشد کنيم و سازمان سياسی طبقه کارگر 

را به وجود آوريم، بايد طلسم ضعف خود را بشکنيم، بايد 
 .مستقيم و استوار به وجود آوريم ای با توده خويش رابطه

داشتن  هايی را برای جدا نگاه چه شيوه ببينيم دشمن دقيقاً  
او همه مراکز کارگری و . گيرد ما از مردم به کار می

موسسات نظامی و . دهقانی را تحت کنترل خود درآورده است
ها را به دهات ايران کنترل  وآمد شهری غيرنظامی رفت

در بسياری نقاط دهقانان را به نوعی موظف . کنند می
هری را که از جانب موسسات دولتی اند که ورود هر ش کرده

های کوچک  در کارخانه. ماموريت نداشته باشد، اطالع دهند
ای از سازمان امنيت به کار مدام مشغول  و بزرگ، شعبه

استخدام هر کارگر، هر کارمند پس از تحقيق درباره . است
گيرد و پس از استخدام نيز  سوابق و روابطش صورت می
نند، هر حرکت او را زير نظر ماموران ساواک اگر بتوا

ها  به اين ترتيب ورود عناصر مبارز به کارخانه. گيرند می
به اندازه کافی دشوار است و دشوارتر از آن کار تبليغی 

وحشت و اختناق موجود، حتی . و سازمانی آنها در آنجاست
استفاده تبليغاتی از مراکز فرعی تجمع کارگران و 

ها را نيز بسيار دشوار  انهخ بروژوازی مثالً قهوه خرده
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در شهر، گسترش ميان کارگران، عمالً به آشنائيهای . کند می
اين آشنائيها هميشه ثمره سازمانی . شود اتفاقی محدود می

ای که برای تربيت يک کارگر و تبديل او  پروسه. ندارند
شود، پيچيده، مشکل و  به يک عنصر انقالبی منضبط طی می

دهد که کارگران، حتی  نشان می تجربه ما. طوالنی است
کارگران جوان، با همه نارضائی خويش از وضعی که در آن 

برند، رغبت چندانی به آموزشهای سياسی از خود  به سر می
: توانيم پيدا کنيم های اين امر را می علت. دهند نشان نمی

فقدان هر نوع جريان قابل لمس سياسی و ناآگاهی آنان 
ذيرش فرهنگ مسلط جامعه تا حدی موجب شده است تا به پ

به ويژه کارگران جوان، حتی ساعات محدود . تمکين يابند
های حقير خود را صرف تفريحات مبتذل  بيکاری و اندوخته

غالب آنها خصائل لومپن پيدا . کنند بورژوائی می خرده
هنگام کار اگر مجال گفتگو داشته باشند، . اند کرده

ل ساعات کار را کوتاه کوشند تا با مکالمات مبتذ می
ترين و  گروه کتابخوان کارگران، مشتری منحط. سازند
کوشد  دشمن ما می. ترين آثار ارتجاعی معاصر هستند کثيف

ای و با  با جلوگيری از هر گونه حرکت سياسی در سطح توده
الوصول، کارگران ما را به  ازدياد روزافزون تفريحات سهل

ی عادت دهد و به اين بورژوائ پذيرش خصلت عمومی خرده
. طريق پادزهر آگاهی سياسی را در ميان آنان بپرکند

پليس در يک کارخانه بيش از هر جای ديگر ترس و خفقان 
شود تا  ای استفاده می از هر شيوه. آورد به وجود می

کارگران همواره در وحشت و اضطراب به سر برند، به ويژه 
هائی تبديل  های بزرگ در واقع به سربازخانه کارخانه

يک انضباط . کشند اند که سربازان مولد را به کار می شده
شود تا حداقل وقت صرف  ای بر آنها اعمال می سربازخانه

شود و حداقل امکان تماس آنان با يکديگر وجود داشته 
هر گونه تمايل برای اعتصاب، برای نشان دادن . باشد

لها را در العم ترين عکس آميز نارضائی، بيرحمانه مسالمت
. توقيف، بازرسيهای ممتد، اخراج و گاه شکنجه. پی دارد

تواند تاثير منفی درازمدت در آينده  هر يک از اينها می
معيشتی کارگر بر جای بگذارد، ادامه کار يا استخدام او 

اندازد و چه  را در ساير موسسات توليدی به مخاطره می
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خيره کار بسا که جای او را تنی از هزاران عضو ارتش ذ
کارگری که بدون هيچگونه سابقه نامطلوب . اشغال نمايد

نيز برای فروش کارش با مشکالت متعدد روبرو بوده است، 
داشته، از داللهای کار  بايد واسطه صاحب نفوذی می

توجهی  کرده، يا حتی مستقيمًا پول قابل استفاده می
ه گران پرداخته، به دنبال پيدا کردن يک پيشينه اخالل می

بيند و بنابراين، هر  استخدام خود را تقريبًا غيرممکن می
دهد که برای ادامه زندگی،  چند بنا به دلخواه ترجيح می

 .عالقه به مسائل سياسی باشد ی بیراه، عنصر ای سربه بره
ها، هر جا که عرصه فروش نيروی کار است، چه  در کارخانه 

ن شکل خود تري کشی به بيشرمانه دولتی و چه خصوصی، بهره
کارگران عمالً از هر گونه تامين اجتماعی . جريان دارد

شود که  اند، نيروی کارشان درست همانقدر خريده می بهره بی
برای حفظ کميت مناسبی برای حجم مورد نياز توليد الزم 

برند، و فقط اين  آنها در قرن هجدهم به سر می. است
نيز  امتياز را دارند که از سلطه پليس قرن بيستم

کشند با کلمات بيان  اگر ما ستمی را که می. برخوردارند
کنيم، آنها اين ستم را با پوست و گوشت خود لمس  می
نويسيم، آنها اين رنج  اگر ما رنج آنها را می. کنند می

کنند، با اينهمه آنرا تحمل  را خود بطور مدام تجربه می
ريحات پذيرند و با پناه بردن به تف کنند، صبورانه می می

. کنند بار اين رنج را سبک سازند بورژوائی سعی می خرده
: توان در يک چيز خالصه کرد چرا؟ علتهای متعدد آنرا می

زيرا نيروی دشمن خود را مطلق و ناتوانی خود را برای 
توان  چگونه می. پندارند رهائی از سلطه دشمن نيز مطلق می

رهائی  با ضعف مطلق در برابر نيروئی مطلق در انديشه
  بود؟

رابطه با پرولتاريا، که هدفش کشاندن اين طبقه به شرکت  
در مبارزه سياسی است، جز از راه تغيير اين محاسبه، جز 

دار کردن اين دو مطلق در ذهن آنان،  از طريق خدشه
پس ناگزير تحت شرايط موجود، . تواند برقرار شود نمی

ای تماس، شرايطی که در آن هيچگونه امکان دمکراتيکی بر
ايجاد آگاهی سياسی و سازمان دادن طبقه کارگر وجود 
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ندارد، روشنفکر پرولتاريا بايد از طريق قدرت انقالبی 
قدرت انقالبی بين . با توده طبقه خويش تماس بگيرد

روشنفکران پرولتری و پرولتاريا رابطه معنوی برقرار 
کند، و اعمال اين قدرت در ادامه خويش به رابطه  می

 .انجامد انی میسازم
در اينجا بايد اندکی درنگ کنيم و توضيح دهيم که اين  

آيد و چگونه در پروسه  رابطه معنوی چگونه به وجود می
 .انجامد زمان به رابطه سازمانی می

ای را که دشمن برای جداماندن  پيش از اين راههای عمده 
ما از پرولتاريا و پرولتاريا از ما برگزيده است، به 

توانيم آنها را باز خالصه  اکنون می. ی نشان داديمکوتاه
ديديم که اين علل عمده يکی وحشت و خفقانی است . کنيم

که کارگران و بطور کلی همه اقشار خلق تحت سلطه 
کنند، و ديگر تسليم به فرهنگی  فاشيستی پليس احساس می

کوشد تا آنرا در ذهن کارگران بيش از  است که ضدانقالب می
ميان عامل وحشت از پليس و تسليم به . ت کندپيش تثبي

پرولتاريا به . ای برقرار است شک رابطه فرهنگ ضدانقالب بی
شود زيرا از شرايط مادی مقاومت در  اين فرهنگ تسليم می

طرد اين فرهنگ تنها زمانی ممکن . نصيب است برابر آن بی
گردد که پرولتاريا به واژگونی روابط بورژوائی  می

در حقيقت، خودآگاهی طبقاتی . از کرده باشدتوليد، آغ
پرولتاريا تنها در جريان مبارزه سياسی است که 

طبقه . يابد ترين امکان ظهور و رشد خود را باز می وسيع
کارگر تا هنگامی که خود را فاقد هر گونه قدرت بالفعلی 

برای سرنگونی دشمن ببيند، طبيعتًا هيچگونه کوششی نيز 
او پس از . تواند داشته باشد مسلط نمیدر راه نفی فرهنگ 

عزم به تغيير زيربناست که عوامل روبنائی را برای 
دهنده  گيرد، و به مثابه بشارت پيروزی خود به خدمت می

نظمی نو مطلقًا متفاوت با نظم کهن، بينش اخالقی و 
 .کند پذيرد و شکوفان می ود را میفرهنگی خاص خ

سلطه مطلق دشمن که بازتاب خود را در ذهن کارگران به  
کند،  صورت ناتوانی مطلق آنان برای تغيير نظم، مستقر می

پس . اش تسليم کارگران به فرهنگ دشمن است واسطه تاثير بی
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وحشت و خفقان که تجسم قدرت دشمن است در تمکين 
هر . کند پرولتاريا به فرهنگ مسلط نقش علت را ايفا می

آنچه در اينجا معلول است، بيدرنگ پس از پيدايش چند 
از مبارزه خود به علت نوينی برای احتراز پرولتاريا 

 .شود انقالبی تبديل می
پس برای اينکه پرولتاريا را از فرهنگ مسلط جدا کنيم،  

بورژوائی را از انديشه و زندگی او بزدائيم و  سموم خرده
های  نسبت به بينش با پايان بخشيدن به از خودبيگانگی او

طبقاتيش او را برای مبارزه رهائيبخش به سالح 
ايدئولوژيک مجهز سازيم، باز الزم است که تصور او را از 

قدرت . شکنيم ناتوانی مطلقش در نابودی دشمن، در هم 
ِاعمال اين قدرت . گيرد انقالبی در خدمت اين امر قرار می

زای سياسی در که عالوه بر سرشت تبليغی خود با تبليغ مج
شود، پرولتاريا را به وجود منبعی  مقياس وسيع همراه می

نخست . سازد از نيرو که متعلق به خود اوست، آگاه می
بيند نسيم تندی که  پذير است و می يابد که دشمن ضربه درمی

وزيدن گرفته است، ديگر جائی برای مطلق بودن سلطه دشمن 
مخاطره افتاده،  در عمل به" مطلق"اگر اين . گذارد نمی

از . تواند به بقای خود ادامه دهد پس در ذهن او نيز نمی
انديشد که رهائيش را آغاز کرده  اين پس او به نيروئی می

بيگانگی از پيشاهنگش جای خود را به حمايتی که در . است
اکنون اين . دهد درون او نسبت به آنها پيدا شده، می
د، ولی ديگر به پيشاهنگان انقالبی تنها از او دورن

او با عالقه به آنها فکر . هيچوجه با او بيگانه نيستند
بيند جمعی کوچک به  کند ولی نه فقط به اين خاطر که می می

ای بزرگ  خاطر منافع او با دشمنی برخوردار از زرادخانه
درافتاده است، بلکه بيشتر به اين سبب که آينده خود را 

ارتباطی مستقيم  با آينده مبارزه اين جمع کوچک در
قدرت انقالبی که توسط پيشاهنگان پرولتری . کند احساس می
شود، تنها انعکاس بخشی از نيروی طبقه کارگر  اعمال می

اما آنچه نسيمی تند است بايد به طوفانی . است
کننده تبديل شود تا واژگونی نظام مستقر را ممکن  ويران
ا به پس اين انعکاس ناکامل بايد جای خود ر. سازد

به اين ترتيب اعمال قدرت . انعکاس کامل نيروی او بدهد
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از سوئی : گيرد انقالبی نقشی دوگانه را بر عهده می
خودآگاهی پرولتاريا را به عنوان يک طبقه پيشرو به 

دارد تا  دهد، و از سوئی ديگر آنان را وامی آنها باز می
به خاطر تثبيت آينده خويش، برای تثبيت پيروزی 

اين . ای که درگير شده است، نقش فعال ايفا کنند مبارزه
شود و  راه با حمايت کارگران از مبارزه انقالبی آغاز می

 . (*)انجامد حمايت فعال آنان می در ادامه خود به
ديگر کافی نيست که از پيشاهنگان با اشتياق صحبت شود،  

و هر کارگر موفقيت آنان را صادقانه در دل آرزو کند، 
و اين " آشنائی"به " اشتياق"است تا اين  بلکه الزم

به بر عهده گرفتن نقشی مستقيم در مبارزه تبديل " آرزو"
اگر اعمال قدرت انقالبی در روند خود به چنين نقطه . شود

نه . سازد زده می رسد، پس سالحهای دشمن را نيز زنگ عطفی می
وحشت و خفقان قادر است کارگران را از حرکت به سوی 

وی پيشاهنگش باز دارد و نه فرهنگ بورژوائی بر منبع نير
ذهن آنان سيطره پيشين خود را دارد تا همچون روبنائی 
برای گريز آنان از مبارزه و تسليم به نظم مستقر به 

شکند و دشمن جادوگری  طلسم می. خدمت گرفته شود
آنچه شکست اوست دقيقًا پيروزی ما . ماند خورده را می شکست

تر با  ای هر چه نزديکتر و مستقيم طهبرای ايجاد راب
پرولتارياست که برای تبديل خود به يک رابطه سازمانی، 

 .گردد سوی خود کارگران مواجه نمیديگر با مانعی از 
وحدت پيشاهنگان پرولتاريا، گروهها و سازمانهای  

ِاعمال . کند لنينيست، هم جز اين راهی طی نمی-مارکسيست
کند، اما  بارتر می را خشونتقدرت انقالبی سلطه پليس 

اين سلطه از آنچه اکنون هست، بيشتر . دهد افزايش نمی
چون امروز نيز دشمن ما همه نيروی خود را به . شود نمی

خدمت کشف و سرکوبی مبارزين گرفته است، تنها ماهيت آن 
دارد  نقاب خود را به تمامی از چهره برمی. شود عريان می
اکنون به سبب فقدان يک حرکت خويی خود را، که  و درنده

تند انقالبی، عوامفريبانه بزک کرده است به همه خلق 
تحت اين شرايط است که نيروهای انقالبی و . دهد نشان می

لنينيست برای بقاء خويش، -در راس آنان عناصر مارکسيست
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ها را تحمل کنند و از هم  برای اينکه بتوانند ضربه
يا بايد به صف دشمن . ندشو بپاشند، به يکديگر نزديک می

طلبانه  بپيوندند، يعنی با در پيش گرفتن خط مشی تسليم
. عمالً دشمن را ياری کنند، يا بايد به يکديگر ملحق شوند

اما به هم نزديک شدن، حتی . منفرد ماندن نابود شدن است
وحدت . ملحق شدن، دقيقًا به معنای وحدت يافتن نيست

ست که سازمان واحد سياسی لنيني-سازمانی عناصر مارکسيست
گيرد  آورد، در شرايطی صورت می پرولتاريا را به وجود می

که اعمال قدرت انقالبی، در پروسه زمان به نقطه اوج خود 
با هر ضربه به دشمن سلطه مطلق او در . رسيده باشد

شود و آنان را يک گام به  اذهان توده انقالبی تجزيه می
از آن پس اين دشمن . آورد یسوی شرکت در مبارزه به پيش م

است که برای بقای خود، برای سرکوبی هر چه سريعتر و در 
بارتر دشمنان انقالبی خويش مجبور است  نتيجه هر چه خشونت

در هر قدم چهره خود را به وضوح بيشتری به نمايش 
از طريق اعمال قهر ضدانقالبی بر عناصر مبارز، . بگذارد

اقشار زير سلطه افزايش  فشار خود را بر همه طبقات و
به اين ترتيب او به تضادهای اين طبقات با خود . دهد می

بخشد و با ايجاد آتمسفری که ناگزير از ايجاد آن  شدت می
او . برد وار به پيش می است، آگاهی سياسی توده را جهش

جز متحدين . کند وار حمله می ای ديوانه خورده چون خرس زخم
ع نيرو و تغذيه خود به همه خويش، يا در حقيقت مناب

انگيز، هر سخن  هر نارضائی کوچک، هر حرکت شک. مشکوک است
العملها مواجه  ناخشنودانه، از سوی او با بدترين عکس

کند، تيرباران  اندازد، شکنجه می به زندان می. شود می
اما . کند به اميد آنکه امنيت گذشته را بازگرداند می

گيرد، به ناگزير عليه  کار میهائی که به ناگزير به  شيوه
خواهد توده را از شرکت در  او می. کند خود او عمل می

حرکت انقالبی باز دارد، ولی بالعکس هر لحظه تعداد 
بدين . کشاند بيشتری از آنان را به جريان مبارزه می

او که ادامه . کند طريق او مبارزه را به خلق تحميل می
بيند، تحمل اين  می تسلط خود را بيش از هميشه دشوار

توده به . سازد سلطه را برای خلق بيش از هميشه دشوار می
آورد، نيروی خود را در اختيارپيشاهنگانش  مبارزه روی می
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گذارد و با شرکت فعاالنه خويش، استراتژی مشخص مبارزه  می
اين استراتژی که حاصل . نمايد انقالبی را تثبيت می

ر طبقه زير سلطه است، جمعبندی ميزان اراده انقالبی ب
شبهه مقاومترين و  برای تثبيت رهبری پرولتاريا، که بی

 -ترين طبقه است، وحدت سازمانی عناصر مارکسيست انقالبی
کند  پرولتاريا به مبارزه رو می. آورد لنينيست را الزم می

و برای ثمر بخشيدن اين مبارزه به سازمان سياسی خاص 
رولتری، نيروی الزم را از پيشاهنگان پ. خود نيازمند است

کنند و پرولتاريا با تکيه بر  طبقه خويش تغذيه می
سازمان سياسی خويش تضمين الزم را برای ثمربخشی نيرويش 

بدين منوال حزب کارگران پا به عرصه . آورد به دست می
  .گذارد حيات می

در راه تشکيل حزب طبقه کارگر، درستی هر خط مشی با  
ه برای بقاء گروهها و سازمانهای هائی ک کيفيت شيوه

کند،  لنينيست به نحوی رشديابنده ارائه می-مارکسيست
بقای گروهها و سازمانها از اين نظر . شود سنجيده می

. اند اهميت دارد که اينها اجزاء بالفعل يک کل بالقوه
اما اگر اين بقاء فاقد خصلت رشديابنده باشد، از پديد 

از اين رو هر . ده عاجز استآوردن يک کل منسجم رشديابن
خط مشی که هدف خود را صرفًا بقای گروهها و سازمانهای 

آنکه به خصلت رشديابنده  دهد، بی لنينيست قرار -مارکسيست
آنها توجهی انقالبی مبذول دارد، خط مشی اپورتونيستی و 

ولی همچنين بايد نشان دهيم که اين . طلبانه است تسليم
طلبانه  در تحليل نهائی انحاللخط مشی، به نوبه خود و 

تعرض نکنيم تا "و بايد نشان دهيم که نظريه . نيز هست
: ، در حقيقت چيزی جز اين نيست که بگوئيم"باقی بمانيم

به پليس اجازه دهيم تا بدون برخورد با مانع ما را در "
طلبی، پس  اگر تسليم طلبی، يعنی انحالل". نطفه نابود کند

برای چه باقی : اين پرسش نيست که مجال چندانی برای طرح
بمانيم؟ با اينهمه طرح اين سئوال ما را به شناختن 

در اين . کند ماهيت اپورتونيستی نظريه فوق بسيار کمک می
به معنای نفی هر گونه تالش سازنده " تعرض نکردن"نظريه 

اين نظريه . برای افزايش امکانات نيروهای انقالبی است



32 

 

ر حد امکانات بسيار حقيری که مايل است مبارزه را د
يعنی تجمع . دشمن قادر به کنترل آن نيست، محدود سازد

در  -ساده عناصری که هيچگونه کميت چشمگيری ندارند 
و سپس  -کند  حقيقت به زحمت از تعداد انگشتان تجاوز می

اشتغال اين عناصر به مطالعه متون مارکسيستی و تاريخی 
اليت اين عناصر در حوزه فع. با رعايت پنهانکاری

دورترين مرز خويش به تماسهای کامالً منفعل و پراکنده با 
در . شود مردمی از هر طبقه و قشر زير سلطه محدود می

چنين فعاليتی، هر عنصر تشکيالتی به زندگی عادی خود 
دهد و طبيعتًا هيچگونه کوشش نيز برای تغيير آن  ادامه می

که چنين تجمعی بر با اين همه شک نيست . ضرورت ندارد
پايه تحقق بخشيدن به همان هدفهائی تشکيل شده که مقاصد 
يک گروه انقالبی فعال اسی، يعنی هموار کردن راه ايجاد 

اما اين . حزب کمونيست و دست يافتن به تئوری انقالبی
کوشد تا به ازای يک موضع منفعل در  تجمع تشکيالتی که می

عمالً مجبور است از  قبال دشمن بقای خود را تضمين کند،
روند ايجاد حزب و دستيابی به تئوری انقالبی درکی 

کند که حزب طبقه  او پيشگوئی می. مکانيکی داشته باشد
از وحدت گروههای مارکسيستی که " لحظه مناسبی"کارگر در 

اند خود را از ضربات دشمن در امان نگاه دارند  توانسته
اصل مطالعاتی است تئوری انقالبی نيز ح. تشکيل خواهد شد

لنينيسم و تجربيات -که اين گروهها پيرامون مارکسيسم
اند  انقالبی خلقهای ديگر و تاريخ ميهن خويش انجام داده

و احيانًا تماس منفعل و پراکنده با مردم شرط مکمل آن 
در اين تئوری قرار است جبر تاريخی از طريق . است

تبيين  عملکرد يک رشته عواملی که برای ما غيرقابل
هستند، تشکيل حزب را عملی سازد و باز قرار است تا در 

، اند پيشاهنگان پرولتاريا که وحدت يافته" شرايط مطلوب"
 .تحميل کند  مبارزه را بر توده

در اين تئوری مفاهيمی " شرايط مطلوب"يا " لحظه مناسب" 
آنکه هيچ چيز را توضيح دهند به  متافيزيکی هستند که بی

اند تا بر روی ضهفهای آشکار آن موقتًا  شدهخدمت گرفته 
اند تا بين تلقی و تحليل  پرده کشند، به خدمت گرفته شده

اما . ای برقرار کنند انتزاعی اين تئوری و واقعيت رابطه
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شک اين  اين ارتباط چيزی متافيزيکی است، پس بی  اگر حلقه
اين نيز . رابطه هرگز واقعی و ارگانيک نخواهد بود

ای که از واقعيت عينی اخذ  يعی است که تئوریبسيار طب
ای  تواند هم با واقعيت عينی رابطه نشده باشد، طبعًا نمی

کوشد برای نشان دادن  ای که می نظريه. درست برقرار کند
بينی خويش مطلقًا از امکانات حقير موجود پا  صحت و واقع

فراتر نگذارد، عمالً به دامان يک سوبژکتيويسم آشکار 
ای  انديشد ولی هيچ وسيله او که به آينده می. طدغل می

لحظه "برای رسيدن به آن را در اختيار ندارد، متافيزيک 
طلبد و از آن برای رسيدن به آينده  را به کمک می" مناسب

سازد، پلی که تنها در يک ذهن غيرديالکتيک  پلی می
خواهد با عرضه خود  اين تئوری که می. تواند بنا شود می

ت يک فرمول به درستی خويش دقت رياضی ببخشد، بيش به صور
. گيرد از هميشه از واقعيت، از ديالکتيک انقالب فاصله می

مطالعه به اضافه سازمان، بدون هيچ تالش انقالبی برای 
و . رشد آن به اضافه لحظه مناسب مساوی حزب طبقه کارگر

 .اضافه شرايط مطلوب مساوی انقالبحزب طبقه کارگر به 
تواند راه حل صحيحی برای رفع  ترديد نمی فرمول بی اين 

دشواريهای کنونی نيروهای انقالبی در راه متشکل ساختن 
و " لحظه مناسب"ی انقالبی باشد، زيرا  پرولتاريا و توده

واقعيت نخواهند يافت مگر آنکه عناصر " شرايط مناسب"
انقالبی در هر لحظه از مبارزه خويش به ضرورتهای تاريخی 

پس اين فرمول در خدمت چه چيز قرار . سخ مناسب دهندپا
کننده خود را  گيرد؟ در خدمت اپورتونيستی که ترس فلج می

ی او، سلطه او  ناپذير دانستن تجزيه از دشمن با امکان
کند، وظائف انقالبی خود را به مرزی محدود  توجيه می

سازد که از هر گونه درگيری با پليس اجتناب شود و  می
بارزه را به جبری متافيزيکی و نتيجتًا موهوم رشد م
بينيم تشکلی که در آغاز  به اين ترتيب می. گذارد وامی

هدف خود را کوشش برای تشکيل حزب طبقه کارگر قرار داده 
بود با انتخاب اين خط مشی اپورتونيستی، در هر لحظه از 

شود و به بقای  حيات خويش به دفن اين هدف نزديک می
ای که  نظريه. گردد بيش از هميشه مشتاق می ثمر خود بی
خواست خود را در خدمت اهداف پرولتری قرار دهد، در  می
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تعرض "پس . کند عمل برای حفظ خود اهداف را قربانی می
در عمل خود را چنين توضيح " نکنيم تا باقی بمانيم

خط بطالن  بر هر تالش انقالبی به خاطر حزب کمونيست: دهد می
 .قی بمانيمبکشيم تا با

با اينهمه ديالکتيک مبارزه انقالبی که نخستين تجلی  
يابد،  بزرگ خود را در روند پيدايش حزب پرولتری باز می

کند، بلکه  اين اشتياق به ماندن را نه تنها اجابت نمی
ترين پاسخها را به آن  هنگام، غمناک با تحميل مرگی نابه

يابيم آنچه  میدر همين نقطه است که به روشنی در. دهد می
ديگر بحث بر . طلبانه نيز هست طلبانه بود، انحالل تسليم

ای که هدف خود را بقا قرار داده،  سر اين نيست که مشی
به سبب تکيه اپورتونيستی خود بر اين هدف، خصلت 

رشديابنده آنرا سد کرده است، بلکه بحث بر سر اين است 
خويش قرار  ای در عمل آنچه را مشتاقانه هدف که چنين مشی

اين خط مشی در پراتيک مبارزه سر از . کند داده، نفی می
آورد که برای خروج از آن جز دو راه در پيش  بستی درمی بن

يا از طريق اتخاذ يک موضع فعال و انقالبی در : ندارد
لطف قبال دشمن خود را نجات دهد يا به ارتداد گرايد و 

 .پليس را ضامن بقای خود سازد
او . رفتار خود معيارهای کامالً مشخصی دارد دشمن برای 

با من کنار بياييد تا باقی بمانيد، سلطه من : "گويد می
هر ". را بپذيريد تا از يورش مرگبار من در امان باشيد

 -کانون فعاليت که به اين تسليم بالشرط گردن نگذارد 
يک کانون خطر محسوب  -خواهد باشد  حوزه عملش هر چه می

اگر نتواند بقای خود را بر دشمن تحميل کند شود، و  می
کاری جز اين ندارد که در انتظار حمله نابودکننده 

تر از اين نيست  کننده هيچ چيز برای دشمن خوشحال. بنشيند
به هر کسی که در سنگر . آزاری باشيم که ما قربانی بی

ای  کند، يا بايد به هر ضربه با ضربه مانده است شليک می
هيچ . از سنگر بيرون آمد و پرچم برافراشت پاسخ داد يا

 .ماندن و شليک نکردن زودرس نيست مرگی بيش از در سنگر
" بقاء"های تئوری  رسد که هنوز هم پايه اما به نظر می 

فرو نريخته باشد، زيرا اين تئوری شرط درستی خود را از 
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داند؛ ما  می" عدم تعرض"به اصل " کاری پنهان"افزودن اصل 
کنيم، بلکه هر حرکت خود را پنهان از  تعرض نمی نه تنها

دهيم، و طبيعتًا وقتی دشمن ما را  چشم دشمن انجام می
 .تواند وارد آورد ، ضربه نيز نمیشناسد نمی

کاری را  تواند موفقيت پنهان اگر بپرسيم که چه چيز می 
ترين جواب نيز  تضمين کند، شايد جوابی بشنويم که درست

شوند  عناصری که به همکاری خوانده می شناسائی کامل. هست
قبول اين . و کوشش مدام در راه تربيت تشکيالتی آنان

جواب به عنوان شرِط الزِم پايدارِی يک شبکه زيرزمينی 
. ست، کافی بودن اين شرط است آنچه ردنشدنی. ردنشدنی است

برای کافی ندانستن اين شرط، تکيه بر هيچ تجربه تاريخی 
الزم است به شرايط امروز خود نگاهی  تنها! الزم نيست
دهد که هر گونه  مدت ما نشان می تجربه کوتاه. بيندازيم

. آميزی بر کارآمد تشکيالتی يک رفيق خطاست تکيه مبالغه
در حقيقت، هيچيک از ما، هر قدر هم دقيق و صادق باشيم 

. ناپذير باقی بمانيم توانيم در اين حوزه اشتباه نمی
ناپذيری ما را صد در صد تضمين کند  تباهتواند اش آنچه می
کنيم، در پی  آنگاه که عمل می. عملی مطلق است فقط بی

کوشيم و  فراگيری مارکسيسم هستيم، در راه اشاعه آن می
 -هر قدر هم محدود  -از نوعی ارتباط با ديگران 

نه تنها . برخورداريم، امکان اشتباهمان نيز وجود دارد
کند، بلکه خطاهای ديگران  خطر می اشتباهات خود ما ايجاد

در . گشايد پذيری برايمان می نيز يک جبهه دائمی آسيب
کنيم  جريان کار، باالجبار با عناصر و محافلی برخورد می

از آغاز . اند توجه که عمالً به حفظ منافع خود و ديگران بی
من . پذير است، و نه تربيت آنان نه شناسائی آنان امکان

نياز  شده اين استدالل بی های تجربه نمونه خود را از ذکر
بينم، زيرا يقين دارم که هر رفيق مبارز قادر است  می

بطور کلی بايد . موارد متعددی را در اين زمينه برشمارد
گفت که خطر از سوی فرد همواره وجود دارد و اعتماد به 

افراد و به تربيت آنان، هر قدر هم موفق باشد، قادر 
ولی مسئله اين . به کلی از ميان برداردنيست که آنرا 

شود، از فرد آغاز  است که خطر در سطح فرد متوقف نمی
بايد انديشيد که . کند شود و کل سازمان را تهديد می می
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بايد . توان سازمان را از آن رهائی بخشيد چگونه می
ای بر کل  انديشيد که چه چيز قادر است چنان چتر دفاعی

چيزی که همواره بايد  -تباه فرد سازمان بگشايد که اش
بايد . سازمان را دچار تالشی نسازد -انتظار آن را داشت 

کاری، اين شرط الزم اما غيرکافی،  دريافت که اصل پنهان
را با چه چيز بايد پيوند داد تا در مجموع شرايط بقای 

کاری يک شيوه  پنهان. رشديابنده ما را فراهم آورند
ائی يک شيوه دفاعی منفعل است و ولی به تنه. دفاعی است

تا هنگامی که از قدرت آتش برخوردار نباشد همچنان 
پس طبيعی است اگر تاکيدکنيم . منفعل باقی خواهد ماند

کاری بی آنکه با ِاعمال قدرت انقالبی همراه  که پنهان
بايد  باشد، دفاعی غيرفعال و نامطمئن است، و اگر می

مًا شرط بقای ما باشند کاری و قدرت انقالبی توا پنهان
، يعنی اصل عدم "بقاء"ناگزير بايد اصل بنيانی تئوری 

تعرض نکنيم تا "به اين ترتيب نظريه . تعرض را نفی کنيم
برای اينکه "، لزومًا جای خود را به مشی "باقی بمانيم

 .دهد می" باقی بمانيم مجبوريم تعرض کنيم
  
  
  
  
ز طريق اعمال خود به به محض اينکه قدرت انقالبی ا_ (*)  

يک واقعيت زنده و قابل لمس تبديل شد، توده، به ويژه 
آموزان ابتکارات جالبی  کارگران جوان، روشنفکران و دانش

توانيم موارد  ما نمی. دهند در مبارزه از خود بروز می
مشخص اين ابتکارات را از پيش تعيين کنيم، ولی 

ط اعمال قدرت ای که در شراي توانيم با تحليل روحيه می
های کلی آنها را  انقالبی در آنها پديد خواهد آمد، زمينه

ترين ابتکارها برای بروز  مردم از ساده. بينی نمائيم پيش
ديوارها . کنند شروع می" قدرت انقالبی"نارضائی و کمک به 

شوند،  پر از شعارهای تند عليه وضع موجود می
ر آنچه متعلق خرابکاريهای کوچک در مکانها، موسسات يا ه

و بطور _ بورژوائی بوروکراتيک و کمپرادور _ به دشمن 
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. دهد کلی قدرتمندان است، دامنه ابتکارات را وسعت می
اين خرابکاری در ادامه خود بخصوص چيزی را به مخاطره 

کارگران جوان . ترسد اندازد که دشمن از آن بسيار می می
ه جای زيرکانه، بی آنکه ردپائی از خرابکاری خود ب

کنند، ماشينها را از  بگذارند، در امر توليد اخالل می
کنند و يا  دقتی می اندازند، در کار خود عمدًا بی کار می

اينها در مجموع خود گرايش . دزدند حتی ابزار کار را می
ها را به شرکت در مبارزه و کمک به قدرت انقالبی  توده

آنان را  ايست که هر ابتکار ضمنًا تجربه. دهد نشان می
در واقع توده از اين . کند برای عملی بزرگتر آماده می

افزايد و يک قدم  طريق به ظرفيت و تجربه انقالبی خود می
 .آيد تر به پيش می در به عهده گرفتن نقش اساسی

  
 


