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 در باره انتشار جزوه حاضر رانیخلق ا ییفدا یکهایچر حیتوض

قرار گرفته  رانیا یانقالب نیباشد که کمتر در دسترس مبارز یم نیاز لن یاز جمله آثار" یزانیجنگ پارت" جزوه

ملتهب و متحول  طیجزوه که به خصوص در شرا نیو گرانقدر نهفته در ا تیپر اهم یتوجه به درس ها با . است

در جامعه  یبوده و در خدمت رشد مبارزات جار موزندهما آ یجوانان انقالب یتواند برا یکامالً م  رانیا یاوضاع کنون

 .میینما یم نیاثر ارزشمند لن نیا ریتکث مبادرت به باز  رد،یقرار گ

از  یاز مقاله ا یبخش) ییبا افزوده ها 05صورت گرفته که در دهه  یمجدد ، از نسخه ا پیاثر با تا نیا ریتکث باز

اثر ارزشمند با  نیا یدر ضمن متن فارس  . میها را همچنان حفظ کرد چاپ شده بود که آن( مقدمه کیو  نیاستال 

انجام   05در نسخه متعلق به دهه  ی، اصالحات محتوا دنداده شد و به جهت رساتر کر قیآن تطب یسیانگل متن 

در دسترس  یاشرف دهقان قیاز رف یاکنون با مقدمه ا نیلن" یزانیجنگ پارت"از  دینسخه جد  نیا. گرفت

 .ردیگ یخوانندگان قرار م

 رانیخلق ا ییفدا یکهایچر

  0505 هیژانو
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 یاشرف دهقان قی، به قلم رف نیاز لن" یزانیجنگ پارت"بر  یمقدمه ا

در  یجنبش انقالب کیدر آورد که  ریبه رشته تحر یطیدر شرا  1051را در ماه سپتامبر " یزانیجنگ پارت" نیلن

 ی، اگر چه موفق به سرنگون 1050در مسکو در دسامبر  یانقالب یتوده ها امیکه ق یزمان   .بود یجار هیروس 

در .  بود یشرویچنان در حال پهم دهیستمد یها توده گریکارگران و د یامواج جنبش انقالب ینشده بود ، ول تزار 

 یروهایمراکز و ن هیعل یزانیپارت اتیچند نفره دست به عمل یاز کارگران در دسته ها یبخش یطیشرا  نیچن

مبارزه کارگران  وهیش نینه تنها از ا نیلن یبا رهبر کیحزب بلشو.  زدند یم رهیمصادره اموال دولت و غ دشمن، 

داشت ، بلکه خود حزب  دیتاک اتیعمل نیا یحزب بر رو یو کنترل از سو یو بر ضرورت اعمال رهبر دنمو  یدفاع م

در  نیاساس بود که لن نیبر ا.  نمود یم یرا سازمانده یاتیعمل نیزد و چن یم یکیچر اتیانجام عمل دست به 

جلب توجه  یکارگر یان توده هایدر حزب ما و در م یزانیپارت اتیمسئله عمل: "کند یحاضر مطرح م آغاز جزوه 

  ...".است نموده  اریبس

 ادیبود که در مقطع  یدیجد وهیش ،یکیمبارزه مسلحانه چر گریبه عبارت د ای یزانیکه جنگ پارت نیتوجه به ا با

در  ،یکیشده بود، در مورد دست زدن کارگران به مبارزه چر جیدشمنانشان را هیعل هیشده در مبارزه کارگران روس 

از مبارزه  وهیش نینموده و ا یآن قلم فرسائ هیعل یدر گرفته و بخش یبحث هائ هیروس یاسیس یروهاین انیم 

را با آن چه  یکیمسلحانه چر اتیدسته، عمل نیا.  کردند یم یابیمضر به حال جنبش طبقه کارگر ارز یرا حت 

که عمدتا در  ستیمارکس ریغ یاسیس یروین کیها به عنوان  کینارودن)مظهر آن بودند  هیها در روس کینارودن 

ترور دست اندر کاران حکومت توسط عده  قیاز طر یاسیداشتند، معتقد به تصرف قدرت س تیلدهقانان فعا انیم 

باشد و  یمبارزه کارگران تنها اعتصاب م وهیکردند که ش یپنداشته و مطرح م کسانی( بودند" قهرمانان"از  یا 

 امیماه ها قبل از ق یکه حت کیو حزب بلشو نیاما لن.  احتراز کنند یکیچر اتیبه عمل از دست زدن دیکارگران با 

 قیدر جامعه، کارگران را به مسلح شدن تشو یانقالب تیموقع کیبردن به وجود  ی، با پ1050مسکو در دسامبر  

قاطعانه از  زیمبارز نموده بودند، در مقطع مورد بحث ن یتوده ها گریمسلح آنان و د یخود اقدام به سازمانده و 

کرده و همان طور که اشاره شد خود  یبانیو پشت تیحما یکیکارگران در دست زدن به مبارزه مسلحانه چر اقدام 

  . نمودند یاقدام م یاتیعمل نیو انجام چن یسازمانده به 

 نهیزم نیاز آثار او در ا یکیبجا گذاشته است و جزوه حاضر  چند اثر از خود ه،یدر روس یکیمبارزه چر دیدر تأئ نیلن

 دگاهیاز د یبرخورد اصول یخود، چگونگ یستیاز دانش مارکس یریبا بهره گ نیجزوه، لن نیدر ا. باشد یم 

ضرورت  ه،یجامعه روس طیبه احاطه اش به شرا جهمتنوع مبارزه را نشان داده و با تو یها وهیبه ش سمیمارکس 

  .داده ست حیرا توض 1051در مقطع سال  هیخاص جامعه روس طیدر شرا یکیمبارزه مسلحانه چر 

از .  برخوردار است یو خاص ادیز تیاز اهم رانیا یانقالب یروهاین یبرا یاز جهات( یزانیجنگ پارت) نیاثر لن نیا

 یمتوجه بدآموز ،یکیچر ای یزانیگ پارتنسبت به جن نیبرخورد لن یاز چگونگ یما با آگاه ونیطرف انقالب  کی

رزمنده  یانقالب نیاز ا ن،یجوهر تفکر لن فیحرکه ضمن ت یخواهند شد، همان هائ یوطن یها ستیاپورتون  یها

به طور  یانقالب یروهاین گر،یدهند؛ و از طرف د یطلب ارائه م میمسالمت جو و تسل یفرد یچهره  کارجو،یپ و 

 یفدائ یکهایچر ینظرات و خط مش هیما عل یوطن یها ستیاپورتون یها یکه سم پاش دیمشخص خواهند د 

اما با .  کردند یمطرح م کیو حزب بلشو یو هیعل نیلن نیاست که مخالف ینسدرست از همان ج رانیخلق ا 

 یگاهآ یکه در خود نهفته دارد ، به اعتال یا یستیمارکس یاثر، با آموزش ها نیتر، ا میعظ یحت یتیاهم 

 هرا ب نیلن وهیجنبش و عمل به ش لینسبت به مسا نیکمک نموده و روش برخورد لن یانقالب یروهاین یاسیس 
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راه  ،یستیآموزگار برجسته جنبش کمون نیا یو عمل به آموزش ها نیاز لن یریادگیشک  یب. آموزد یآن ها م 

  .را هموار خواهد کرد یروزیبه پ دنیرس یمبارزه برا 

 ستیدرست برخورد مارکس وهیآموزش در مورد ش ،یزانیجزوه جنگ پارت یستیمارکس یآموزش ها نیاز اول یکی

گاه با اشکال  چیها ه ستیاست که کمون نیا نهیزم نیدرس در ا نیباشد؛ و مهمتر یها با اشکال مبارزه م 

 یاجتماع - یخیتار تیو موقع ینیع طیمبارزه دگم برخورد نکرده و در همه جا اشکال مبارزه را بر اساس شرا 

 یبه اشکال یکه در هر جامعه ا یواقع یفاکتورها نیبر ا هیبا تک ن،یاز نظر لن.  کنند یم نییجامعه مورد نظر ، تع 

از مبارزه که عمال  ینمود، اشکال نییاشکال مبارزه را تع ایتوان شکل  یدهند، م یاز مبارزه امکان بروز و رشد م 

 طیدرست از شرا لیها تحل ستیکمون فهیوظ جهیدر نت. گردند یم دگانیو ستمدکارگران  تمبارزا یراهگشا 

طرف و  کیمبارزه از  یفرع یها وهیو ش یاصل وهیجامعه خود و کشف ش یاجتماع - یخیتار تیو موقع  ینیع

 یم گریطرف د ازآنان خواهد بود،  یروزیکه متضمن پ یمبارزه اصل ریبه مس دگانیکردن کارگران و ستمد رهنمون 

کند که با استناد به  یاز اشکال مبارزه، در آن جا بروز م یدگم ساز یاز جلوه ها یکی ،یاساس نیچن بر . باشد

دوره  هیگردد؛ مثالً گفته شود چون در روس دیاز مبارزه تاک یاشکال خاص یانقالب مشخص، تنها بر رو  کیتجربه 

به همان شکل کار کرد که در  دیاست و با نیچن زیما ن شکل مبارزه مطرح و عمده بوده، در جامعه فالن  نیلن

 یشود، م یم ادی یاسیکار آرام س نیکه از آن ها به عنوان مدافع یکسان ران،یدر ا. شد یم انجام  هیروس

را به  رانیمتفاوت با جامعه ا یاجتماع - یاقتصاد طیدر قرن نوزده با شرا هیمبارزه کارگران روس  یکوشند الگو

. اعتصاب را تنها شکل مبارزه کارگران قلمداد کنند ن،یلن یبرخالف آموزش ها یو حت ندینما  لیما تحم کارگران

به  سمیمارکس"دهد که  یم حیجزوه به وضوح توض نیدر ا ،یوطن یها ستیدگمات نیبرخالف ا درست  نیاما، لن

شوند، محدود  یه و به کار برده مبود مکنم نیلحظه مع کیاز مبارزه که در  یتنها به اشکال خود را  چوجهیه

از مبارزه  ینیاشکال قبال ناشناخته و نو زیناگز ،یاجتماع تیموقع رییمعتقد است که در صورت تغ کند، بلکه  ینم

 - رانیمبارزه در ا یبر شکل اصل دیبه واقع تأک ایرهنمود به خصوص امروز که شناخت و  نیا".  آمد به وجود خواهد 

 یانقالب یروهاین یاست، برا یضرورت حتم کی -واقع شوند  دیمبارزه در حول آن مف گریاشکال د که  یبه گونه ا

  .برخوردار است یجد  یتیاز اهم رانیا

باشد؛ و او  یمشخص م طیمبارزه در هر شرا یشکل اصل نییاثر، اتفاقاً مربوط به تع نیدر ا نیلن گرید رهنمود

 ،یفرهنگ مل ،یاسیمختلف س طیو در رابطه با شرا یون تحول اقتصاددر مراحل گوناگ"کند که  یمطرح م 

که  زیاشکال مبارزه ن ریطبق آن سا وشوند،  یعمده م افته،ی تیاز مبارزه ارجح یاشکال ره،یو غ یزندگ  طیشرا

 یشکل اصل نییرهنمود، تع نیا یبر مبنا". ابندی یم رییقرار دارند، تغ تیتر اهم نیدوم و درجات پائ در درجه 

 یکهایچر لیتحل یبر مبنا ران،یدر ا. است یالزم و ضرور یامر یدر هر جامعه ا شرو،یپ یروهاین مبارزه توسط 

مسلم . باشد یمبارزه، مبارزه مسلحانه م یجامعه، شکل اصل یادیبن یساختارهاو  طیشرا خلق از  یفدائ

. ستیاشکال مبارزه ن ریبودن سا تیم اهمک یبه معن چوجهیشکل از مبارزه به ه نیبودن ا  یاست که اصل

 لرود بلکه اشکا ینم شیپ -هم باشد  یهر چند شکل اصل –شکل از مبارزه  کیصرفاً با  یجنبش  چیاساساً، ه

. گردد یجامعه م کیدر  یرومندیجنبش ن یریمبارزه است که باعث شکل گ یدر حول شکل اصل مختلف مبارزه 

را  یراه رانیبودن مبارزه مسلحانه در ا یدانست که شکل اصل دیبه اشکال مختلف مبارزه با  ینگرش نیبا چن

سلطه  ریآنان از ز یراه رهائ هادهد که تن یقرار م رانیتحت ستم ا یتوده ها گرید کارگران و  یپا شیپ

  . باشد یم( دست نشانده اش میرژ و  سمیالیامپر)دشمنانشان 

از شکل  ،یمشخص طیدر شرا میدیها همان طور که د کیبلشو یمبارزه بود ول یاعتصاب، شکل اصل ه،یروس در

حال آن ها به خاطر دست بردن به  نیبا ا. نمودند یجنبش توده ها استفاده م شبردیپ یبرا زین یکیمبارزه چر 

جنگ  ن،یمخالف.  قرار داشتند یژوازمتعلق به بور یروهایمورد حمله و به خصوص مورد حمله ن داً یاسلحه شد 
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 سمیاست، برگشت به ترور سمیاست، بالنک سمیآنارش نیا: "دادند یمورد انتقاد قرار م نیچن نیرا ا یزانیپارت 

کارگران  هیبد در روح ریتاث اتیعمل نیشود که از توده جدا هستند، ا یدنبال م یاز طرف افراد اتیعمل نیا. است 

 یزند و به انقالب ضرر م یجنبش را به هم م التیکند، تشک یمردم را از آن ها سلب م عیوس یبانیدارد، پشت 

اکنون مبارزه . کار روشنفکران توطئه گر بود هیروس میقد سمیترور: "داد یبه آنان پاسخ م نیو لن." رساند 

 یو م." شود یم یرهبر کارگران بدون شغل ایو  یانقالب یبه طور عمده از طرف کارگران عضو گروه ها  یزانیپارت

با چند کلمه حفظ شده، مانند  دیتوان و نبا ینم"و " مبارزه را در نظر گرفت ینیع طیشرا دیبا"  گفت که 

است، " ایورن هینو" هیکه ورد زبان کادت ها و کارکنان نشر یاوباش، کلمات یرو ادهی،تجاوزات و ز ،تاراج  سمیآنارش

و انقالب  التی، ضرر زننده به تشک"جدا از توده"را  یزانیپارت اتیکه عمل یظراتو در پاسخ به ن ؛ "کرد یخود را راض

 ،یزانیپارت اتیشود عمل یگفته م: "کرد یرجوع کرده و مطرح م تیبه خود واقع نیلن نمودند،  یم یابیارز

در دوره  یعنی 1050بعد از دسامبر  طیحکم تا چه حد در شرا نیا مینیبب. کند یم  یکار ما را متالش التیتشک

 شیجنبش را ب التیتشک زیچه چ یدوره ا نیدر چن.  صادق است یحکومت نظام و  اهیس یباندها یقتل عام ها

  "متشکل؟ یزانیمبارزه پارت کی اینبودن مقاومت و  . کند یم یاز همه متالش

باشند به  یمطلع م رانیدر دهه پنجاه و شصت ا یاسیس یروهاین خیکه از تار یشک خواننده آگاه و آن هائ یب

 یبا به کار بردن کلمات و عبارات یمتعلق به اردوگاه بورژواز یروهایکه ن یامر آگاهند که نوع اتهامات نیبر ا یخوب 

 وهیقبول ش لیها به دل کیو بلشو نیاز توده، به لن جدامبارزه مسلحانه  سم،یترور م،یسیبالنک سم،یآنارش رینظ 

 یهستند که در دهه پنجاه ابتدا از طرف حزب توده و در سال ها یهمانند اتهامات نایزدند، ع یم یکیمبارزه چر 

در رأس آن قرار  شیها یکه فرخ نگهدار و همپالگ یبودن جنبش، از طرف سازمان یتوده ا طیدر شرا 15-05 نیب 

به تشکل  ست،یاپورتون یاسیس یتشکل ها گریو د( رانیخلق ا یفدائ یکهایسازمان به اصطالح چر) دداشتن 

دهندگان  لیو تشک انگذارانیارائه شده از طرف بن یو خط مش یادیکه به نظرات بن رانیخلق ا یفدائ یکهایچر 

 نیاز ا ن،یبنابرا.  شد یم غیتبل داً یو شد عاً یخلق، مؤمن و وفادار مانده بودند، وارد و وس یفدائ یکهایچر هیاول 

 یمطلقاً ضرور" کرد؟ دیچه با" یایو جو ینسل جوان و مبارز کنون یراب ن،یاثر ارزشمند لن نیا ۀمطالع ز،ین هیزاو 

  . ست 

بر ضرورت  دند،ینام یم ایپرولتار یرا مضر برا یکیمبارزه چر وهیکه ش نیدر مقابل منتقد نی، لن"یزانیجنگ پارت" در

شرط  کیبه عنوان ( نباشد ایمبارزه باشد  یجامعه شکل اصل کیبه واقع چه در )مبارزه  نیا یستیکمون یرهبر 

مبارزه در  یها وهیشرط آخر، قطعاً، همه ش نیبه ا جهبدون تو: "دیگو یم نیمهم توجه نموده و در مقابل منتقد 

که  یها در صورت وهیش نیکند و همه ا یم کینزد ایمادون پرولتار ایرا به اقشار ماورا و  ایپرولتار ،یجامعه بورژوائ 

که  یاعتصابات.  گمراه کننده، سترون و فاقد ارزش خواهند شد رند،یقرار گ ید بخوددستخوش کوران حوادث خو 

 هیعل انیکارگران و کارفرما یزد و بند ها یعنی -" سازش"شوند، تا مرحله  یکوران حوادث خود به خود دستخوش 

. وجود دارند یخیو تار ادیز یمثال ها نینظر لن نیا دیشک امروز در تأئ یب".  .. .کنند یتنزل م -مصرف کنندگان  

 ،یستیاپورتون یرهبر کیکرد که در اثر  نیتوان تضم ینم لدهند که به عنوان مثا یتجارب گوناگون نشان م مثالً 

  .     نشود لیهم به ملعبه ارتجاع تبد یکارگر یجنبش اعتصاب نیبزرگتر 

 یو توده ها یاسالم یجمهور میرژ نیاعالم نشده ب یجنگ داخل کیکه  رانیمشخص جامعه ا طیشرا در

درس  یما حاو ونیانقالب یبرا زین یجنگ داخل نهیدر زم نیلن یدارد، آموزش ها انیجر دگانیاز ستمد  یعیوس

 انیآموزش را ب نی، ا است یاز جنگ داخل یکه خود شکل یزانیاو در مورد جنگ پارت.  است یبهائ گران  یها

منجر  یبه جنگ داخل یمبارزه طبقات ،یو اقتصاد یاسیس قیعم یدر مراحل مختلف بحران ها"  : کند که یم

موظف است از  یستیهر مارکس ،یمراحل نیدر چن. یدو بخش از اهال انیبه مبارزه مسلحانه م  یعنیگردد،  یم

مردود  ستیمارکس کیاز نظر  یجنگ داخل یاخالق نهر نوع محکوم کرد.  حرکت کند یداخل موضع جنگ 
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و ژرف  زیشگفت انگ یشیبا دور اند نیرابطه آن است که لن نیدر ا گرید یمهم  و آموختن  ارینکته بس". است

 یاروپا یبورژوائ یبا انقالب ها سهیدر مقا هیبدون شک ما در روس: "کند یمطرح م قابل تعمق  اریبس ینگر

 یاسیکه اعتصابات س یدر دوره ا: "دهد یو ادامه م." میمبارزه مواجه هست  نیا رت عیبا تنوع وس یغرب

کوتاه و از لحاظ  یکه از لحاظ زمان یانفراد اتیتواند در شکل کهنه انجام عمل  ینم امیباشند، ق یم یسراسر

جنگ  کیتر  دهیچیپ وبه اشکال باالتر  امیاست که ق ریو اجتناب ناپذ یعیطب کامال . ردیمحدودند، صورت گ یمکان

سلسله  کیتنها به صورت  یجنگ نیچن.  گردد یم لیتبد رد،یگ یبر م که سراسر کشور را در  یطوالن یداخل

 رندیگ یفواصل انجام م نیکوچک که در ا یزد و خورد ها یادیتعداد ز با فواصل نسبتا بزرگ و  عیوس ینبرد ها

خود را موظف بداند،  دیبا یاسدموکر الیاست، سوس نید چنیترد باشد، که بدون  نیاگر چن.  قابل تصور است

و چه در  میعظ یتوده ها را چه در نبردها یرهبر یآمادگ یاندازه کاف االمکان به  یکند که حت جادیرا ا یالتیتشک

تا مرحله جنگ  یکه مبارزات طبقات یدر دوره ا دیبا یدموکراس  الیسوس. کوچک دارا باشد یزد و خورد ها

 زیرا ن یجنگ شرکت کند، بلکه در آن نقش رهبر نیتنها در ا خود را موظف بداند که نه  ابد،ی یم شدت یداخل

که واقعا به عنوان بخش  ندیداده و تدارک بب میآن چنان تعل خود را  التیتشک دیبا یدموکراس الیسوس د،ینما فایا

آموزش  نیاز چن یریس گدرست با در". دشمن از دست ندهد  فیتضع یرا برا یتیموقع چیجنگجو عمل کند و ه

 قی، پس از چهار سال مطالعه دق رانیخلق ا یفدائ یکهایچر  هیدهندگان اول لیو تشک انگذارانیبود که بن یهائ

 ،یانقالبات جهان خیو چه در مورد تار رانیگذشته ا خیارتباط با تار چه در  یخیمطالعه تجارب تار ،یستیآثار مارکس

در جامعه، و با کوشش  یجار یدادهایو رو اتیدر خود واقع کینزد و از  ینیو کاو ، به طور ع دو پس از تفحص و کن

بر  هیگشته و با تک رانیجامعه ا یها یموفق به کشف قانونمند  1330با کارگران، باالخره در سال  یریدر ارتباط گ

 یکتاتوریرو د نیقرار دارد و از ا سمیالیمستعمره، تحت سلطه امپر جامعه نو  کیبه مثابه  رانیکه جامعه ا نیا

 یم( به کار گماشته شده سمیالیکه از طرف امپر یقدرت دولت)  آن  یروبنا یذات خته،یخشن و عنان گس اریبس

با .  دادند صیتشخ رانیمبارزه در ا یرا شکل اصل کیهم تاکت و  یباشد، مبارزه مسلحانه به مثابه هم استراتژ

که خواب آرام  یدادیرو اهکل،یس زیو وقوع رستاخ رانیا انقالب  یبه مثابه تئور انهمبارزه مسلح یتئور نیتدو

 یها ستیشد، کمون 05 ۀحاکم بر جامعه ما در ده یمبارزات بن بست  یهم زد و راه گشا ها را به ستیاپورتون

بورژوا  یروهاین یاسیس - کیدئولوژیبا تعرض ا یمبارزه دائم سرکوبگر شاه مجبور به  میعالوه بر نبرد با رژ ییفدا

  .شدند گرید یو خرده بورژوا در جبهه ا

 و  01 ماهید)بزرگ  یتوده ا زیقهر آم امیکه جامعه تحت سلطه ما تنها در فاصله دو سال، دو ق یطیامروز، در شرا

را از سر گذرانده، در  -دهنده آن کارگران و زحمتکشان بودند  لیتشک یکه ستون اصل یهائ امیق -( 09آبان  

آن مرکز سرکوب  ای نیبه ا یجوانان یکیمسلحانه چر حملهآبان ماه، مرتباً خبر از  نیخون امیکه بعد از ق یطیشرا 

 نیز اج یراه ستیو کمون شرویپ یروهایرسد، روشنفکران و ن یم میمرتبط با رژ یآن فرد جان ای نیترور ا ای و 

مبارزه مسلحانه توده ها پرداخته و خود  یبه سازمانده ن،یبا آموختن از لن دیبا ایخود ندارند که  یپا  شیپ

خود، همچون  یشانیدر پ ستیبا حمل مارک اپورتون ایتوده ها دست به مبارزه مسلحانه بزنند و   شیشاپیپ

را از دست زدن به مبارزه مسلحانه  یبکوشند روشنفکران و کارگران انقالب ،یدر جبهه بورژواز  نیلن نیمخالف

 یبر پائ" ،یکنون یانقالب طیها در شرا نآ فهیاندرز دهند که وظ رانیداشته و به طبقه کارگر مبارز ا برحذر  یکیچر

 یپراکندگ طیاطبقه در شر نیدانند که ا یم زیکه البته خود ن -است " یاسیو س یاقتصاد یعموم اعتصابات 

در . آنان جامه عمل بپوشاند" اندرز"به  ستیقادر ن یسراسر یتشکل انقالب کیاز  یعدم برخوردار صفوف خود و 

را در  ییبخش و قابل اتکا یکه منبع آگاه یجزوه، در حال نیواضح است که انتشار و مطالعه ا  یاوضاع نیچن

و سازشکار را رو  یتوده ا یها انیدست جر گرید کباریکه ست  یدهد، خود بستر یقرار م جوانان مبارز  اریاخت

  .ردگذا یم شیمبارزه مسلحانه را به نما هیعل غیآن ها در تبل سمیاپورتون و  یبیکرده و عوامفر
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جهان که با  یایپرولتار ریو کب نیاز آموزگاران راست یکیبه مثابه  نینوشته ارزشمند لن نیا ریآن که باز تکث دیام به

پرداخته و آموزش  یموضوع مربوط به مبارزه طبقات کیبه کنکاش در  ینیبا ژرف ب سم،یتعهد نسبت به مارکس 

به  ران،یطبقه کارگر در ا یراه رهائ ندگانیپو یگذاشته، مورد توجه و استفاده عمل اریدر اخت یپر ارزش یها 

  .  ردیستثمار قرار گظلم و ستم و ا ریاز ز ،یملتهب کنون طیخصوص در شرا 

  یدهقان اشرف

  0505 هیژانو - 1309 بهمن
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  نوشته ای از چاپ دهه پنجاه

 

 استالینژوزف 

" تمام عیار"ها تحت لوای مارکسیسم کار می کنند و خود را  دو گروه مارکسیست وجود دارند، هر دوی آن

ها را  نآاین ، دره عریضی  عالوه بر  .به یکدیگر شباهتی ندارند ها بهیچوجه معذالک آن . دانند مارکسیست می

 .ها در دو قطب مخالف قرار دارد نآکند، زیرا اسلوب کار  از هم جدا می

که قادر  این گروه بدون این  .کند اکتفا میر طمطراق آن اول معموال به قبول ظاهری مارکسیسم و اعالم پ   گروه

اصول  را در زندگی اجرا نماید ، آن، که قادر یا مایل باشد  سم پی ببرد و بدون آننه مارکسییا مایل باشد به ک  

تجربه و یا در نظر  آن هاپایه فعالیت   .سازد نگ بدل میرده و گ  های م   فرموله زنده و انقالبی مارکسیسم را ب

دستورات را از مشابهات و تعلیمات و  . هائی از مارکس است و قولبلکه نقل  ، گرفتن کارهای عملی نیست

 . نه از تجزیه و تحلیل واقعیت زنده های تاریخی کسب می کند ، قرینه سازی

س و عدم رضایت دائمی از سرنوشت، سرنوشتی یأ. ست بیماری اساسی این گروها مغایرت گفتار با کردار، این

نام این گروه  . شود جا ناشی می ز اینا کند ، می" بور"را  آن هانماید و  که غالبا برای این گروه کار شکنی می

که این گروه بر پایه  رفیق تیشکو در کنگره لندن با ذکر این .است (در اروپا) ، اپورتونیسم (در روسیه)منشویسم 

 .طرز صائبی این گروه را توصیف نموده ب بلکه لم داده است ، مارکسیسم نایستاده ،

آن در زندگی منتقل  مرحله عمل و اجراءه قبول ظاهری مارکسیسم بگروه دوم برعکس، مرکز ثقل قضایا را از 

ق و ر  ق عملی کردن مارکسیسم که با اوضاع مناسب باشد، تغییر این ط  ر  چنان وسائل و ط   تعیین آن  .می نماید

ها نکاتی است که این گروه عمده توجه خود را بدان معطوف  این – کند که اوضاع تغییر می هنگامی ، وسائل

که از مشابهات و قرینه  کند نه این این گروه دستورات و تعلیمات را از بررسی شرایط محیط کسب می  .دارد یم

ها و کلمات قصار نیست، بلکه بر تجربه عملی است  پایه فعالیت وی متکی بر نقل و قول. های تاریخی سازی

گیرد و ساختن زندگی  پند می هات خوداز اشتبا، دهد قدم خود را با تجربه مورد وارسی قرار می که صحت هر

و آموزش  همین دلیل هم هست که در فعالیت این گروه گفتار با کردار مغایرت ندارده ب. نوین را بدیگران می آموزد

 ن مارکسیست ها نمیآگفتار مارکس که طبق  . شود انقالبی ان حفاظت می مارکس هم با تمام نیروی زنده و

را تغییر دهند ،کامال در باره این گروه صدق می  آن، توانند به تعبیر جهان اکتفا کنند و بایداز این گامی فراتر نهاده 

 .نماید

 .لنین است .ای .سازمان دهنده و پیشوای این گروه و.  کمونیسم است نام این گروه بلشویسم ،
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  مقدمه ای از چاپ دهه پنجاه

ویژه اقدامات انقالبی و عملیات ضربتی رزمندگان مسلح، در عین برخورداری کامل ه خلق ما، بامواج نوین مبارزه 

های گوناگونی را در ارزیابی آن بر انگیخته  بحث یید و همراهی جسورانه قشرها و طبقات مختلف خلقی،أاز ت

بله با هر حرکت شاه وظیفه مقا" عنایات"هاست به امید  هائی که مدت ازسوی دیگر اپورتونیست  .است

بررسی "کوشند با کمک الفاظ و شعارهای از بر شده و در زیر پوشش  می انقالبی در ایران را متقبل شده اند،

با جنایات استبداد سلطنتی در سرکوب این ، از جبهه دیگری و منجمله از طریق تحریف تئوریک پدیده ها " تئوریک

 .جنبش نوین هماهنگ گردند

مارکسیسم بدون قید و شرط معتقد به یک "... :می نویسد" جنگ پارتیزانی"ظریات خود از لنین در جمع بندی ن

بدون در نظر گرفتن موقعیت مشخص تاریخی، هرگونه بحثی در این باره   .شکال مبارزه استتاریخی به ا   برخورد

شکلی از مبارزه، بدون  ییدأهر گونه کوششی در رد یا ت . معنای عدم درک الفبای ماتریالیسم دیالکتیک استه ب

 در. ...مثابه رها کردن چارچوب مارکسیسم استه ب، توجه عمیق به موقعیت مشخص و مرحله مشخص جنبش 

فکر بالنکیسم و ه سادگی به ب های معین محصور شده است، که افکارشان در قالب افرادی، این رابطه 

 ."...آنارشیسم می افتند

پائی کامل با جنبش آزادی بخش ملی،  ضمن هم، های ایرانی در شرایط کنونی  ستنیلنی -وظیفه مارکسیست 

کمک به رفع کمبودهای نظری جنبش و دست یابی آن به تئوری پیشرفته انقالبی و طرد رویزیونیسم و 

اپورتونیسم است، که باید از طریق اشاعه و ترویج منظم مارکسیسم و آموزش زنده و انقالبی از آن در خدمت 

 .قاء آگاهی تئوریک جنبش و در توضیح و هدایت مسائل مشخص هر زمان انجام گیردارت
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 1056سپتامبر  سی ام – 5شماره  پرولتاریبه نقل از 

 

 نیلنایلیچ  ریمیوالد

 

 جنگ پارتیزانی

ما بارها به  . جلب توجه بسیار نموده است ،مساله عملیات پارتیزانی در حزب ما و در میان توده های کارگری 

له اشاره کرده ایم و اکنون، همچنان که قبال قول داده بودیم، جمع بندی نظرات خود را در این زمینه ارائه ئاین مس

 .می دهیم

I 

اوال   شکال مبارزه قرار گیرند؟ابرای هر مارکسیست چه اصولی باید در سر لوحه بررسی  ،از ابتدا شروع کنیم

تفاوت مارکسیسم با سایر انواع ابتدائی سوسیالیسم این است که مارکسیسم هیچگاه جنبش را به یک شکل 

ها را  مارکسیسم به اشکال مختلف مبارزه معتقد است، نه بدین معنی که آن.  مشخص مبارزه محدود نمی کند

رکت جنبش بطور خود بخودی بوجود آمده کشف می کند، بلکه تنها اشکال مبارزه طبقات انقالبی را که در حین ح

مارکسیسم  . ها آگاهی می بخشد سازد و به آن ها را متشکل می اند، بصورت عام جمع بندی می کند، آن

های انتزاعی و نسخه های مکتبی را قاطعانه رد می کند و خواهان توجه کامل به واقعیت مبارزات  تمام فرمول

های اقتصادی و  ا رشد جنبش و رشد آگاهی توده ها و تشدید بحرانتوده ای است، مبارزاتی که همگام ب

رو مارکسیسم هیچگاه شکلی از  از این. سیاسی، شیوه های جدید و گوناگون دفاع و حمله را بدنبال می آورد

وجه خود را تنها به اشکالی از مبارزه که  در  مارکسیسم به هیچ . اشکال مبارزه را برای همیشه رد نمی کند

لحظه معین ممکن بوده و به کار برده می شوند، محدود نمی کند، بلکه معتقد است که در صورت تغییر  یک

در این رابطه مارکسیسم .  شناخته و نوینی از مبارزه به وجود خواهد آمداموقعیت اجتماعی ناگزیز اشکال قبال ن

ها از این ادعا دور است که بخواهد اشکال مبارزه ای را که علمای  در واقع از عمل توده ها می آموزد و فرسنگ

کائوتسکی ضمن بررسی اشکال مختلف انقالب  . به توده ها تحمیل کند، خانه نشین در مغز خود پرورانده اند 

 های آینده اشکال نوینی از مبارزه را بدنبال خواهند آورد، که در شرایط کنونی نمی اجتماعی می گفت، بحران

 .ها را پیش بینی کرد توان آن

بدون در نظر گرفتن . ثانیا مارکسیسم بدون قید و شرط معتقد به یک برخورد تاریخی به اشکال مبارزه است

در . موقعیت مشخص تاریخی، هر گونه بحثی در این باره به معنای عدم درک الفبای ماتریالیسم دیالکتیک است

طه با شرایط مختلف سیاسی، فرهنگ ملی، شرایط زندگی و غیره، مراحل گوناگون تحول اقتصادی و در راب

اشکالی از مبارزه ارجحیت یافته، عمده می شوند، و طبق آن سایر اشکال مبارزه نیز که در درجه دوم و درجات 

 هر کوششی در رد یا تایید شکلی از مبارزه، بدون توجه عمیق به . پائین تر اهمیت قرار دارند، تغییر می یابند

 .موقعیت مشخص و مرحله مشخص جنبش، به معنای رها کردن چارچوب مارکسیسم است

چه گفته شد، تاریخ  در تایید آن . دو رهنمود اساسی تئوریک اند که باید در سر لوحه کار ما قرار گیرند، این ها 

ر پارلمانتاریسم و سوسیال دموکراسی اروپا در حال حاض . مارکسیسم در اروپای غربی مثال های فراوانی دارد
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که قبال قیام را قبول  جنبش سندیکاهای کارگری را به عنوان اشکال اصلی مبارزه پذیرفته است، در حالی

در صورت ( 1)*های روسی و بساگالوزتسی  در آینده نیز برخالف نظریه بورژوازی لیبرال از قماش کادت. داشت

در سال های هفتاد، سوسیال دموکراسی استفاده از   .کندتغییر شرایط، آماده است این شکل مبارزه را تایید 

اعتصاب عمومی را بعنوان داروی سالمت بخش تمام دردهای اجتماعی، و بعنوان وسیله ای برای سرنگون 

اعتصاب سیاسی توده ای را  ،ولی سوسیال دموکراسی -ساختن بالدرنگ بورژوازی از راه غیر سیاسی رد کرد 

به عنوان یک وسیله مبارزه که تحت شرایط مشخص ضروری است، ( 1055روسیه در  بخصوص بعد از تجربیات)

را پذیرفت، و نبردهای باریکادی خیابانی های چهل قرن نوزدهم  سوسیال دموکراسی در سال. کامال می پذیرد

ر در این  سپس آمادگی کامل خود را برای تجدید نظ -آن را در اواخر قرن نوزدهم بر پایه شرایط مشخص رد کرد 

نظریه اعالم داشت، و بعد از تجربیات مسکو، که بنا بر گفته کائوتسکی تاکتیک نوین نبرد باریکادی را به وجود 

 .مبارزات باریکاد را اثر بخش تلقی نمود آورد،

II 

را پروسه تاریخی اشکال مبارزه ای  . بعد از تعیین مبانی عام مارکسیسم، به بررسی انقالب روسیه می پردازیم

 .که این انقالب بوجود آورد، به خاطر بیاوریم

و  1051)، سپس تظاهرات سیاسی کارگران و دانشجویان (1055تا  1906)در ابتدا اعتصابات اقتصادی کارگران 

در رابطه با تظاهرات عمومی سیاسی در سراسر روسیه، آغاز اعتصابات ( 1050)های دهقانی  شورش( 1050

 0، 1053، اعتصاب در تابستان سال 1050رستاو در )گوناگون در آمیخته با تظاهرات سیاسی توده ای به اشکال 

، جنگ توده ای (1055اکتبر )، همراه با همه اعتصابات سیاسی ، نبرد باریکادی در مناطق مختلف (1055ژانویه 

های  ، شورش(1056آوریل تا ژوئن )، مبارزه پارلمانی مسالمت آمیز (1055دسامبر )باریکادی و قیام مسلحانه 

تا  1055پائیز )، قیام های منطقه ای دهقانی (1056تا ژوئیه  1055 ژوئن)طقه ای در ارتش و نیروی دریایی من

ای که " انتقامجویانه"شکل مبارزۀ . 1056مبارزه تا پائیز  کالاین بود جریان مبارزات از نظر اش(.  1056پائیز 

ئی برآمد، تشکیل دسته های باند های سیاه بود که با عملیات حکومت استبدادی با کمک آن در صدد پاسخگو

در تمام این   .ادامه داشت 1056در پائیز " سد لزر"شروع شد و تا سرکوبی  1053در بهار " کیشین و"سوز  خانمان

 و یهودی ها، دانشجویان، انقالبیون مدت تشکیالت مربوط به قتل عام های باند های سیاه و حمالت خونین علیه

اه به وحشیگری اوباشان وحشیگری ظالمانه دسته های باند سی . کارگران آگاه دائما در حال توسعه و تکمیل بود

اضافه گردید، ارتش برای سرکوبی و مجازات به دهات و شهرها اعزام شد و حتی از توپخانه  خریده شده

 .آمدند و غیره و غیره های راه آهن قطارهای مجازات به حرکت در ها روی ریل استفاده کرد؛ آن

در این مقاله پدیده ای از این زمینه عام که بمثابه یک حرکت جداگانه . این زمینه عام تصویر کنونی مبارزه است

این   .بدون تردید در درجه دوم و مرتبه پائین اهمیت قرار دارد، برجسته می شود و مورد بررسی قرار می گیرد

میزان توسعه آن، اهمیت آن در حرکت عام انقالب و  یدایش آن کدامست؟ پدیده چیست، اشکال، علل و زمان پ

 رابطه اش با مبارزه طبقه کارگر که بوسیله سوسیال دموکراسی متشکل گردیده و رهبری می شود چیست؟

 .ها می پردازیم که پس از طرح زمینه عام تصویر کنونی مبارزه، اکنون به بررسی آن ندستهها مسائلی  این

های  این مبارزه به وسیله افراد و یا گروه.  جا مورد توجه ماست، مبارزه مسلحانه است در اینکه پدیده ای 

که در بعضی از )ها عضو سازمانهای انقالبی هستند و بخشی دیگر  نآکوچکی انجام می گیرد که بخشی از 

 .ستگی ندارندبه هیچ سازمان انقالبی ای ب (دهند نواحی روسیه بخش اعظم را تشکیل می
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هدف این مبارزه   .ها را دقیقا از هم تفکیک کرد مبارزات مسلحانه  دو هدف مختلف را دنبال می کنند که باید آن

های مصادره  بخشی از پول. اوال قتل افراد، رؤسا و کارمندان پلیس و ارتش است و ثانیاً مصادره پول دولت و افراد

ی بطور مشخص برای مسلح کردن و تدارک قیام مسلحانه مصرف می شده در اختیار حزب قرار می گیرد، بخش

هائی  پول .شود و بخشی دیگر برای تأمین زندگی کسانی که درگیر این فعالیت ها هستند، استفاده می شود

روبل در  555555روبل در قفقاز ،  055555بیش از )که از طریق سلب مالکیت های کالن اولیه بدست آمده اند 

درجه اول در اختیار احزاب انقالبی قرار گرفت و بخش کوچکی از آن بطور عمده و در مواردی بطور  در( مسکو 

بدون شک این شیوه مبارزه در حقیقت در سال   .کامل جهت تأمین زندگی مصادره کنندگان اختصاص داده شد

حد مبارزۀ مسلحانه ، و تشدید بحران سیاسی تا سر . یعنی بعد از قیام دسامبر رشد قابل توجهی نمود 1056

به خصوص تشدید فقر ،گرسنگی و بیکاری در شهر و روستا ، از جمله دالیلی است که در پیدایش این شیوه 

های  تنها عناصر غیر طبقاتی جامعه، یعنی لومپن پرولتاریا یا گروه . مبارزه نقش مهمی داشته است

. ه و حتی تنها شکل مبارزه اجتماعی دنبال کردندآنارشیستی بودند که این شکل مبارزه را بعنوان شکل عمد

های صحرائی،  و دادگاه( سدلت ها)حکومت نظامی، ایجاد واحدهای جدید ارتشی، تشکیل باند های سیاه 

 .حکومت استبدادی برای پاسخگوئی به مبارزات  مسلحانه بودند" انتقامجویانۀ"اشکال مبارزه 

III 

 :جا مورد بررسی قرار دارد به جمع بندی زیر می رسد این ارزیابی متداول از مبارزه ای که در

این عملیات از طرف افرادی دنبال می شود . این آنارشیسم است، بالنکیسم است، بازگشت به تروریسم است

ها سلب می  نآکه از توده جدا هستند، این عملیات تاثیر بد در روحیه کارگران دارد، پشتیبانی وسیع مردم را از 

حوادثی که هر روز روزنامه ها خبر  در میان. به انقالب ضرر می رساندکیالت جنبش را بهم می زند و کند، تش

ولی آیا این مثال ها   .می دهند می توان به سادگی مثال های کافی که ظاهراً مؤید این ارزیابی است پیدا نمود

مینی که در آن مبارزه مسلحانه به برای بررسی، سرزمین لیتوانی را انتخاب می کنیم، سرز مستدل هستند؟ 

( سپتامبر 10و  0در شماره )جا مثال نشریه نویه ورنیا  در آن  .طور نسبی از همه جا بیشتر توسعه یافته است

حزب کارگری سوسیال دموکرات لیتوانی بخشی از  . علیه سوسیال دموکراسی لیتوانی شکوه سرائی می کند

در بخش رسمی . نسخه منتشر می کند 35555د را به طور مرتب در حزب سوسیال دموکرات روسیه نشریه خو

هر کس به  . منتشر می شود، ها وظیفه هر انسان شرافتمندی است  نآاین نشریه نام جاسوسانی که قتل 

پلیس کمک کند، بعنوان دشمن انقالب معرفی می گردد و قتلش مجاز تشخیص داده می شود، و عالوه بر این 

ها به مردم گوشزد می کنند که تنها در مقابل رسید  سوسیال دموکرات  .خطر قرار می گیرد دارائیش در معرض

 5655روبل در آمد سالیانه  49555در آخرین تسویه حساب حزب، از  . مهر و امضاء شده به حزب پول بپردازند

طبیعتاً، نشریه   .دست آمده استروبل مربوط به بخش لیبا است که از طریق مصادره برای خرید اسلحه به 

 .خشمگین می شود شدیدا" حکومت وحشت زا"و این " مقرارت انقالبی"از این " نویه ورنیا"

ی لیتوانی نسبت آنارشیسم، بالنکیسم و یا به این عمل سوسیال دموکرات ها کس جرأت نمی کند هیچ

وقوع ه یامی که در ماه دسامبر بجا رابطه این شکل جدید مبارزه با ق که در این برای این چرا؟ . تروریسم بدهد

اگر روسیه را در مجموع در نظر بگیریم، چنین رابطه  . کامال روشن است، پیوست و مجددا در حال تدارک است 

از  خصوص بعده تردیدی نیست که مبارزات پارتیزانی ب . نیست ولی وجود دارد که چندان محسوس ای با این

. دسامبر توسعه یافته و نه تنها با تشدید بحران اقتصادی ،بلکه همچنین با تشدید بحران سیاسی ارتباط دارد

اکنون مبارزه پارتیزانی به طور عمده از طرف کارگران عضو  . تروریسم قدیم روسیه کار روشنفکران توطئه گر بود

 .گروه های انقالبی و یا کارگران بدون شغل رهبری می شود
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های معینی محصور شده است ،به سادگی به فکر بالنکیسم و  در این رابطه افرادی که افکارشان در قالب

، نادرستی طور که در سرزمین لیتوانی با آن مواجه هستیم که هنگام قیام همان آنارشیسم می افتند، در حالی

 .های مبتذلی کامال آشکار است چنین مارک زدن

روشنی درک کرد که بررسی جداگانه جنگ پارتیزانی بدون در نظر گرفتن رابطه آن با ه ن باز نمونه لیتوانی می توا

باید  . تا چه حد نادرست و غیر علمی و غیر تاریخی است - کاری که معموال انجام می گیرد -موقعیت جنبش 

چه مشخصاتی که مراحل گذار میان قیام های بزرگ دارای  ی مبارزه را در نظر گرفت و دانستشرایط عین

با  نمی توان و نباید . کدامیک از اشکال مبارزه ضرورتا به وجود می آیند، که در این شرایط  باید درک کرد . هستند

نویه "ها و کارکنان نشریه  ، کلماتی که ورد زبان کادت چند کلمه حفظ شده، مانند آنارشیسم ، تاراج و اوباشگری

 .است، خود را راضی کرد" ورنیا

ببینیم این حکم تا چه حد در شرایط بعد . گفته می شود عملیات پارتیزانی، تشکیالت کار ما را متالشی می کند

در چنین دوره ای  . باندهای سیاه و حکومت نظامی صادق است قتل عام هاییعنی در دوره  1055از دسامبر 

و یا یک مبارزه پارتیزانی متشکل؟  نبودن مقاومت . چه چیز تشکیالت جنبش را بیش از همه متالشی می کند

با لهستان و سرزمین لیتوانی، شکی نیست که مبارزات  . مرکز روسیه را با مناطق مرزی غربی مقایسه کنیم

پارتیزانی در مناطق مرزی غرب روسیه به مراتب بیشتر رشد و تکامل یافته است و همچنین تردیدی نیست که 

خص جنبش سوسیال دموکراسی در روسیه مرکزی از نواحی مرزی غرب در مجموع جنبش انقالبی و به طور مش

البته از این واقعیت کسی این نتیجه گیری را به ذهن خود راه نمی دهد که سوسیال  . کمتر تشکل یافته است

دموکراسی لهستان و لیتوانی در اثر جنگ های پارتیزانی کمتر از جنبش سوسیال دموکرات کارگری در روسیه 

نخیر، تنها جمعبندی ای که از این واقعیت می تواند حاصل شود این است که جنگ پارتیزانی   .ستمتشکل ا

 . نیست 1056عامل پراکندگی جنبش سوسیال دموکرات طبقه کارگر در روسیه سال 

این اشاره به روشنی ضعف استدالالت عامیانه را بر   .در این رابطه اغلب به ویژگی های ملی اشاره می شود

له بر سر آنارشیسم، بالنکیسم یا تروریسم، و یا ئژگی های ملی عمده هستند، دیگر مساگر وی.   می سازدمال

آقایان محترم، بهتر است به تجزیه و   .له دیگری در بین استئبلکه مس. ان خاص و عام روسی نیستگناه

ق ملی یا تضاد آشتی ناپذیر ملی وقت مشاهده خواهید کرد که اختنا آن  !تحلیل عینی آن مسائل دیگر بپردازید

که  در حالی. ها در مناطق غربی هم همواره وجود داشته اند زیرا این  .به خودی خود چیزی را تعیین نمی کند

اختناق ملی و تضاد آشتی ناپذیر ملی .  جنگ پارتیزانی تازه در دوره مشخص تاریخی کنونی به وجود آمده است

که جنگ پارتیزانی در تمام این نقاط وجود ندارد و گاهی نیز در  در حالیدر بسیاری از نقاط موجود است، 

بررسی مشخص این امر نشان خواهد داد که نه اختناق .  رشد می کند، مناطقی که اختناق ملی حاکم نیست 

 جنگ پارتیزانی به عنوان شکل اجتناب ناپذیر.  ملی، بلکه شرایط عینی جنبش در این مورد تعیین کننده است

فواصل کم یا زیادی بین  مبارزه، زمانی صورت پیدا می کند که جنبش توده ای در آستانه قیام قرار دارد و

 .جنگ داخلی بوجود می آیند" نبردهای عظیم"

این جنگ پارتیزانی نیست که عامل تالشی تشکیالت جنبش است، بلکه این ضعف حزب است که قادر به 

ها علیه عملیات پارتیزانی در رابطه با این  یل دشنام های معمولی ما روسبهمین دل.  رهبری این عملیات نیست

واقعیت قرار دارد که در روسیه عملیات مخفی، تصادفی و تشکل نیافته پارتیزانی وجود دارد که واقعا تشکیالت 

 .حزب را بهم می زند

آورده اند، قادر هم نخواهیم بود  زمانی که ما نتوانیم درک کنیم کدام شرایط تاریخی جنگ پارتیزانی را بوجود

علل اقتصادی و سیاسی، .  ولی مبارزه بدون توجه به این مسائل ادامه دارد.  را تصحیح نمائیم جوانب منفی آن
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در واقع شکوه هائی است که از ضعف ، شکوه های ما در مقابل مبارزات پارتیزانی   .این مبارزه را ایجاب می کنند

 .ام ناشی می شوندحزب ما در رابطه با قی

این جنگ پارتیزانی نیست که   .چه در باره پراکندگی تشکیالت گفتیم، در مورد تضعیف جنبش نیز صادق است آن

باعث تضعیف جنبش می شود، بلکه این عدم تشکیالت، نداشتن سیستم در عملیات پارتیزانی و این واقعیت 

ما هرگز قادر نخواهیم بود از طریق محکوم کردن  بدون شک.  است که رهبری این عملیات در دست حزب نیست

عملیات پارتیزانی و ناسزا گفتن به آن، گریبان خود را از این ضعف خالص کنیم،  زیرا این احکام و دشنام ها به 

. از بین ببرندرا هیچ وجه قادر نخواهند بود پدیده ای که به علل عمیق اقتصادی و سیاسی بوجود آمده است، 

 که ما قادر نیستیم یک پدیده غیر عادی و تضعیف کننده جنبش را از بین ببریم، به هیچ این: شد گفته خواهد

چنین استداللی کامال لیبرالیستی .  وجه دلیل آن نخواهد بود که خود حزب به این عملیات غیر عادی دست بزند

جنگ داخلی و یا جنگ زیرا یک مارکسیست نمی تواند بطور مطلق .  و بورژوائی است و نه مارکسیستی

مارکسیسم  . پارتیزانی را که شکلی از جنگ داخلی است، غیر عادی بنامد و آن را باعث تضعیف جنبش بخواند

در مراحل مختلف بحران های عمیق  . کند و نه از موضع صلح اجتماعی از موضع مبارزات طبقاتی حرکت می

گردد، یعنی به مبارزه مسلحانه میان دو بخش از  میسیاسی و اقتصادی، مبارزه طبقاتی به جنگ داخلی منجر 

هر نوع محکوم کردن .  در چنین مراحلی، هر مارکسیستی موظف است از موضع جنگ داخلی حرکت کند. اهالی

 .اخالقی جنگ داخلی از نظر یک مارکسیست مردود است

ما  . این هیچ تردیدی نیستعالی ترین شکل حزب پرولتاریا حزبی جنگجو است؛ و در ، در دوران جنگ داخلی 

قبول داریم که می توان از نقطه نظر جنگ طبقاتی سعی کرد عدم اثر بخشی این یا آن شکل مبارزه را در این یا 

به نظر ما انتقاد به اشکال مختلف جنگ داخلی از  . ن نیز دالیل کافی آوردآآن لحظه معین ثابت نمود و برای 

امی کامال صحیح است و صریحا تأکید می کنیم که در این مورد نظر فعالین نقطه نظر چگونگی تاثیر عملیات نظ

به  با تحلیل هائی کهولی ما با تکیه بر اصول مارکسیسم   .سوسیال دموکرات منطقه مربوطه تعیین کننده است

م و شعارهای تو خالی و کهنه شده نظیر آنارشیسم ،بالنکیس منظور فرار از بررسی شرایط عینی جنگ داخلی،

را به خدمت می گیرند، و با کوششی که می خواهد از طریق تکیه به این یا آن شیوه نادرست عملیات  تروریسم

پارتیزانی که در این یا آن لحظه از طرف این یا آن سازمان در حزب سوسیالیست لهستان اعمال شده است 

 .کند، شدیداً مخالفت می ورزیمها در جنگ پارتیزانی علم  مترسکی علیه اصوال شرکت سوسیال دموکرات

باید با نظریه ای که معتقد است جنگ پارتیزاتی موجب پراکندگی تشکیالتی در جنبش می گردد، برخوردی 

هر شکل جدیدی از مبارزه که با خطرات جدید و تلفات جدید بستگی دارد، ناگزیر تشکیالتی را که  . انتقادی نمود

محافل تبلیغاتی کهنه حزب  . این شکل نوین مبارزه نیست مختل می سازد دارای آمادگی کافی برای استفاده از

کمیته های ما بعداً در اثر گذر به کارهای  . از هم پاشیده شدند( آژیتاسیون)در اثر گذر به تبلیغات توده ای 

، تظاهراتی، متالشی شدند، هر عمل مبارزاتی در هر جنگی، نطفه ای از بی تشکیالتی در صفوف مبارزین 

بلکه باید تنها این نتیجه را گرفت که  . ولی از این نمی توان نتیجه گرفت که دیگر نباید جنگ کرد  .داخل می کند

 .وخت و نه نتیجه ای دیگرباید جنگ کردن را آم

ما آنارشیست : هائی را مشاهده می کنم که مغرور و از خود راضی اعالم می کنند وقتی من سوسیال دموکرات

راهزن نیستیم، دزد نیستیم، از این چیزها مبرا هستیم، جنگ پارتیزانی را رد می کنیم، از خود سئوال  نیستیم،

در تمام کشور، درگیری های مسلحانه  درک می کنند چه می گویند؟  آیا این افراد، واقعاً خودشان: می کنم

. چنین پدیده ای، در مرحله کنونی انقالب، اجتناب ناپذیر است . و توده مردم جریان دارد" باند سیاه"میان دولت 

مطلوب عکس العمل خود بخودی و غیر تشکیالتی مردم در برخورد به این پدیده، اغلب در اشکال غیر مناسب و نا

 . حمالت و درگیری های مسلحانه بروز می کند
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برای من بخوبی قابل فهم است که ما به علت ضعف سازمانی و عدم آمادگی کامل در این یا آن منطقه از 

برای من قابل فهم است که اتخاذ تصمیم در این باره باید به  . رهبری مبارزات خود به خودی اجتناب می ورزیم

. نو سازی سازمانی که ضعیف است و آمادگی کافی ندارد، کار ساده ای نیست. باشد عهده مبارزین محلی

وجه از این عدم آمادگی احساس  ولی وقتی می بینیم تئوریسین ها و نویسندگان سوسیال دموکرات به هیچ

نارشیسم، نارضایتی نمی کنند، بلکه باغرور کامل و خود خواهانه شعارهای تو خالی را که در جوانی در باره آ

وقت است که از این تحقیر انقالبی ترین دکترین  تکرار می کنند، آن بالنکیسم و تروریسم از حفظ کرده اند ،

 .جهان، سخت می رنجم

گفته می شود جنگ پارتیزانی، پرولتاریای دارای آگاهی طبقاتی را به دائم الخمرها و لومپن پرولتاریا نزدیک می 

ست که حزب پرولتاریا هیچگاه جنگ پارتیزانی را به عنوان  تیجه این واقعیت اینولی ن  .این درست است. کنند

که این وسیله باید تحت الشعاع وسایل دیگر مبارزه  تنها وسیله و یا مهمترین وسیله مبارزه نمی شناسد و این

وسیالیسم و متشکل کننده سها هم آهنگ شده و از طریق نفوذ آگاهی بخش  قرار بگیرد، با عمده ترین آن

در جامعه بورژوائی، پرولتاریا را به اقشار قطعاً، همه شیوه های مبارزه بدون توجه به این شرط آخر،   .صیقل یابد

کوران حوادث خود بخودی  که دستخوش ماورا و یا مادون پرولتاریا نزدیک می کند و همه این شیوه ها در صورتی

اعتصاباتی که دستخوش کوران حوادث خود به خودی   .خواهند شد گمراه کننده، سترون و فاقد ارزش قرار گیرند،

. تنزل می کنند - یعنی زد و بند های کارگران و کارفرمایان علیه مصرف کنندگان - "سازش"شوند، تا مرحله 

 ،" آزادی خلق"پارلمان تبدیل به فاحشه خانه ای می شود که در آن یک باند از سیاستمداران بورژوائی با 

، جمهوری خواهی، آزاد اندیشی، سوسیالیسم و سایر کاالهای رایج به صورت  "دموکراسی"،  "لیبرالیسم"

روزنامه به مشاطه گر مکار و وسیله ای برای فاسد  . عمده فروشی و یا خرده فروشی به معامله می پردازند

 .ه ها می پردازد و غیره و غیرهکردن توده ها تبدیل می شود که چاپلوسانه به تمجید مبتذل ترین غرایز تود

سوسیال دموکراسی یک وسیله جهانی مبارزه، وسیله ای که مانند دیوار چین پرولتاریا را از سایر اقشار ماورا و 

کند و در  سوسیال دموکراسی در دوران مختلف از وسایل مختلف استفاده می . یا مادون جدا کند نمی شناسد

را با معیارهای ایدئولوژیک و تشکیالتی که دقیقا تعیین شده اند در رابطه قرار  عین حال استفاده از این وسایل 

 (0.)*می دهند

IV 

. تفاوت اشکال مبارزه در انقالب روسیه با اشکال مبارزه در انقالب های بورژوازی اروپا در متنوع بودن آن است

که مبارزه  بیش از این( ثنای روسیهشاید به است)ب آینده می گفت انقال 1050کائوتسکی هنگامی که در سال 

خلق علیه دولت باشد، مبارزه ای خواهد بود میان بخشی از اهالی علیه بخش دیگر آن، تا اندازه ای این تفاوت را 

بدون شک ما در روسیه در مقایسه با انقالب های بورژوائی اروپای غربی با تنوع وسیع تر   .پیش بینی کرده بود

ها همگام با  در میان اهالی روسیه تعداد دشمنان ما بسیار کم هستند، ولی آن . تیماین مبارزه مواجه هس

بنابر این کامال   .تشدید مبارزه متشکل تر می شوند و مورد پشتیبانی اقشار ارتجاعی بورژوازی قرار می گیرند

ی سراسری می طبیعی و اجتناب ناپذیر است که در چنین دوره ای، یعنی در دوره ای که اعتصابات سیاس

باشند، قیام نمی تواند در شکل کهنه انجام عملیات انفرادی که از لحاظ زمانی کوتاه و از لحاظ مکانی محدودند، 

کامال طبیعی و اجتناب ناپذیر است که قیام به اشکال باالتر و پیچیده تر یک جنگ داخلی طوالنی که  . گیرد صورت

چنین جنگی تنها به صورت یک سلسله نبرد های وسیع با  . گرددسراسر کشور را در بر می گیرد، تبدیل می 

اگر .  قابل تصور است، فواصل نسبتا بزرگ و تعداد زیادی زد و خوردهای کوچک که در این فواصل انجام می گیرند 

شکیالتی را ایجاد کند چنین باشد، که بدون تردید چنین است، سوسیال دموکراسی باید خود را موظف بداند، ت

خوردهای کوچک  و مکان به اندازه کافی آمادگی رهبری توده ها را چه در نبردهای عظیم و چه در زده حتی االک
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سوسیال دموکراسی باید در دوره ای که مبارزات طبقاتی تا مرحله جنگ داخلی شدت می یابد، خود . دارا باشد

رهبری را نیز ایفا نماید، سوسیال را موظف بداند که نه تنها در این جنگ شرکت کند، بلکه در آن نقش 

چنان تعلیم داده و تدارک ببیند که واقعا بعنوان بخش جنگجو عمل کند و  دموکراسی باید تشکیالت خود را آن

 .هیچ موقعیتی را برای تضعیف دشمن از دست ندهد

ق در طی جنگ که تمام خل همچنان .بدون شک این وظیفه دشواری است و یک باره نمی توان آن را انجام داد

داخلی، در حین مبارزه تربیت می شود و در حین مبارزه می آموزد، تشکیالت ما نیز باید تربیت شده و بر پایه 

 .چنان تشکیالتی تبدیل شود که بتواند بخوبی از عهده انجام این وظیفه برآید مجموعه تجربیات به آن

ه در پراتیک کار قرار دارند ،شکلی از مبارزه را که در وجه ادعا نمی کنیم که می توانیم به رفقائی ک ما به هیچ

تحمیل کنیم و یا حتی از پشت میز تحریر حکم صادر کنیم که این یا آن شکل جنگ ، مغز خود پرورانده ایم 

ما از این فکر دور هستیم که هر ارزیابی .  پارتیزانی در پروسه جنگ داخلی روسیه چه نقشی را باید ایفا کند

ولی ما  . کنیم ملیات چریکی ویژه ای را حاکی از وجود یک گرایش در سوسیال دموکراسی قلمدادمشخص از ع

وظیفه خود می دانیم به میزان توانائی خود در به وجود آمدن نظریه تئوریک صحیح در باره اشکال نوین مبارزه که 

نیم، بدون هیچ مالحظه ای علیه ما خود را موظف می دا  .در زندگی مبارزاتی به وجود می آیند، سهیم باشیم

له جدید و مشکل می ئورد صحیح کارگران آگاه به این مسپیش داوری ها و شعارهای تو خالی ای که مانع برخ

 .ها را از تعقیب صحیح راه حل باز می دارند، قاطعانه مبارزه کنیم شوند و آن

 

 :زیرنویس

. ن. به رهبری س)فکران بورژوازی روسیه بودند بساگالوزتس، گروه نیمه کادت نیمه منشویک از روشن -*1

که در فاصله نخستین فرو ( غیره خژنیاکف، و. و. پرتوگالوف، و. و .بگوچارسکی، و. ی. کوسکوا، و. د.پروکویج، ی

( بدون عنوان)این گروه نام خود را از نشریه هفتگی بساگاالویا . به وجود آمدند 1055 -1055کش انقالب بین 

بعداً  . سن پترسبورگ منتشر می شد با سردبیری پرو کوپو ویچ در 1056گرفته بودند که بین ژانویه تا ماه می 

. د آمدندگر( رفیق)کادت های چپ به نام تاواریشسچ  دست اندرکاران نشریه بساگ الوتسی، حول نشریه

نشریه بساگ الوتسی از حامیان جناح رویزیونیست سوسیال دموکراسی بین المللی و روسیه بودند و ایده های 

 .بورژوا لیبرالی و اپورتونیستی را زیر پوشش بی طرفی رسمی تبلیغ می کردند

هوده نسبت گی بیسوسیال دموکرات ها ی بلشویک اغلب مورد این اتهام قرار می گیرند که دارای یک شیفت -*0

بنابر این بی مورد نیست شرایط زیر در باره مجاز شناختن عملیات پارتیزانی که . ستندبه عملیات پارتیزانی ه

پارتینه ایزوستیا و گزارش لنین در  0شماره )ها در دفاع از طرح قطعنامه در باره این موضوع  بخشی از بلشویک

سلب مالکیت دولتی  . سلب مالکیت خصوصی ممنوع اعالم شد: وریمقائل شدند را به خاطر بیا( باره کنگره حزب

توصیه نشد و فقط در صورتی مجاز تشخیص داده شد که تحت کنترل حزب قرار گرفته و اموال مصادره شده برای 

توصیه شد، " باند سیاه"عملیات چریکی در شکل ترور علیه نمایندگان رژیم و اعضای  . تدارک قیام مصرف شود

 :با توجه به شرایط زیرمنتهی 

از تلفات  -3. شرایط جنبش کارگری در منطقه مربوطه در نظر گرفته شود -0 .به افکار عمومی توجه شود -1 

تفاوت میان قطعنامه ای که در کنگره مشترک حزب به تصویب رسید و   .بیهوده نیروهای پرولتری جلوگیری شود

 .الکیت دولتی غیر مجاز اعالم شدجا سلب م این طرح تنها در این بود که در آن

 


