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اين مقاله در بهار نوشته شد، و بعد از آن هيچ فرصت مناسبي براي اصالح و                   
شود تا   ون، اين مقاله بدون هيچ تغييري منتشر مي        اكن. گسترش آن پيش نيامد   

 .نظر خودم گسترش آن امري الزم استه ب. در هر حال، نبايد آنرا كامل تلقي كرد. كمك نظرات رفقا در آينده اصالح شود و بسط پيدا كنده ب

طبعا هر بار برخورد نظراتمان      .  قرار داده ايم      ها بار مشي عمل مسلحانه را مورد بررسي          گذرد، ما ده   در اين سه ماهي كه از نوشتن مقاله مي          
رسد كه من آموخته ها را در مقاله ام منعكس كنم، و اگر اين آموخته ها لزوم                    نظر مي ه  بنابراين ضروري ب  . ما آموخته است  ه  چيزهاي تازه اي ب   

 .را عمل كنم ورد، آن آدست كاري در برخي مطالب نوشته ام را پيش مي
 

پليس همه نيروي خود را بسيج كرده و شب وروز در           . برند هيچ وجه در شرايط امني بسر نمي      ه  ويژه ماركسيست هاي مبارز، ب    ه  عناصر مبارز، و ب   
كار بردن هر تاكتيك مناسب، هر شيوه مطلوب براي سركوبي            ه  دشمن در ب  . پي كشف شبكه هاي زير زميني مبارزه و شناسائي مبارزين است            

و استقرار مجدد سلطه فاشيستي نمايندگان امپرياليسم، چنان        ) ٣٢(دنبال شكست مبارزه ضدامپرياليستي ايران      ه  ب. كند عناصر،دمي نيز درنگ نمي   
منافع خلق را بدست ه  همكاري بسياري از عناصر ترسو، سودجو  و خائن ب تداتو وحشت و اختناقي در محيط كشور ما سايه گسترده كه پليس مي  

انقالبي خلق فاقد هر گونه رابطه مستقيم و استوار با توده خويشند، ما نه همچون ماهي در درياي حمايت                       تحت شرايطي كه روشنفكران     . آورد
وحشت و خفقان، فقدان هر نوع       . ريم خوار بسر ميب   مردم، بلكه همچون ماهي هاي كوچك و پراكنده در محاصره تمساح ها و مرغان ماهي                 

يار دشوار ساخته است حتي استفاده از غير مستقيم ترين و در نتيجه كم ثمر ترين شيوه هاي                      شرايط دمكراتيك، رابطه ما را با مردم خويش بس          
براي . با توده خويش بي ارتباطيم، كشف و سركوبي ما آسان است          . شش دشمن براي حفظ همين وضع است      و ك  ی همه. ارتباط نيز آسان نيست     

گر را بوجود آوريم، بايد طلسم ضعف خود را بشكنيم، بايد با توده خويش رابطه اي                 كه پايدار بمانيم، رشد كنيم و سازمان سياسي طبقه كار          اين
 .مستقيم و استوار بوجود آوريم

 دررل خود   تو همه مراكز كارگري و دهقاني را تحت كن         . گيرد داشتن ما از مردم بكار مي      هائي را براي جدا نگاه    ه  به بينيم دشمن دقيقا چه شيو     
نوعي موظف كرده ه در بسياري نقاط دهقانان را ب. كند دهات ايران كنترل مي  ه   و غير نظامي رفت و آمد شهرها را ب         سسات نظامي وم. آورده است 

در كارخانه هاي كوچك و بزرگ، شعبه اي از           . اند كه ورود هر شهري را كه از جانب موسسات دولتي ماموريت نداشته باشد، اطالع دهند                    
گيرد، و پس    ابطش، صورت مي  واستخدام هر كارگري، هر كارمندي پس از تحقيق در باره سوابق و ر             . تكار مدام مشغول اس   ه  سازمان امنيت ب  

اندازه كافي  ه  كارخانه ها ب  ه  اين ترتيب ورود عناصر مبارز ب      ه  ب. گيرند د هر حركت اورا زير نظر مي       ناز استخدام نيز ماموران ساواك اگر بتوان       
وحشت و اختناق موجود، حتي استفاده تبليغاتي از مراكز فرعي تجمع كار        .  و سازماني آنها در آنجاست     دشوار است، و دشوارتر از آن كار تبليغي       

 هاي اتفاقي محدود مي    شنائيه آ در شهر، گسترش ميان كارگران ، عمال ب        . كند گران و خرده بورژوازي مثال قهوخانه ها را نيز بسيار دشوار مي            
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شود  ظبط طي مي  نيك عنصر انقالبي م   ه  كه براي تربيت يك كارگر و تبديل او ب          پروسه اي . ي ندارند ها هميشه ثمره سازمان    اين آشنائي . شود
 دهد كه كارگران حتي كارگران جوان، با همه نارضائي خويش از وضعي كه در آن بسر مي                    تجربه نشان مي  . مشكل و طوالني است   ،  پيچيده  

 . دهند آموزشهاي سياسي نشان نميه برند، رغبت چنداني ب

پذيرش فرهنگ مسلط   ه  فقدان هر نوع جريان قابل لمس سياسي وناآگاهي آنان موجب شده است تا ب              . توانيم پيدا كنيم   علت هاي اين امر را مي     
بويژه كارگران جوان، ساعات محدود بيكاري و اندوخته هاي حقير خود را صرف تفريحات مبتذل خرده بورژوازي                 . جامعه تا حدي تمكين يابند    

ات مبتذل ساعات كار را      لممكا كوشند تا با   فتگو داشته باشند، مي   گهنگام كار اگر مجال      . غالب آنها خصلت لومپن پيدا كرده اند       . دكنن مي
كوشد با جلوگيري از     دشمن ما مي  . ط ترين و كثيف ترين آثار ارتجاعي معاصر هستند         حگروه كتاب خوان كارگران، مشتري من     . كوتاه سازند 

پذيرش خصلت عمومي خرده    ه  ياد روز افزون تفريحات سهل الوصول، كارگران ما را ب         زدت سياسي در سطح توده اي، و با ا        يروز هر گونه حرك   
 .اين طريق پادزهر آگاهي سياسي را در ميان آنان بپراكنده بورژوائي عادت دهد، و ب

شود تا كارگران همواره در وحشت و        وه اي استفاده مي   از هر شي  . ورد آ پليس در يك كارخانه، بيش از هر جاي ديگر ترس و خفقان بوجود مي             
يك انظباط  . كشند كار مي ه  سربازخانه هائي تبديل شده اند كه سربازان مولد را ب            ه  اضطراب بسر برند، بويژه كارخانه هاي بزرگ در واقع ب            

هر گونه تمايلي براي    . يكديگر وجود داشته باشد   شود تا حداقل وقت تلف شود و حداقل امكان تماس آنان با                سربازخانه اي بر آنها اعمال مي      
يف، بازپرسي هاي ممتد، اخراج و گاه        قتو. در پي دارد  را  اعتصاب، براي نشان دادن مسالمت آميز نارضائي، بي رحمانه ترين عكس العمل ها                 

سسات وادامه يا  استخدام اورا در ساير م        . ينده معيشتي كارگر بر جاي بگذارد      آتواند تاثير منفي در از مدت در          ها مي  هر يك از اين   . شكنجه
گونه سابقه   كارگري كه بدون هيچ   . اندازد و چه بسا كه جاي او را تني از هزاران عضو ارتش ذخيره كار اشغال نمايد                    ی  مخاطره م ه  توليدي ب 

 داشته، از دالل هاي كار استفاده مي        صاحب نفوذي مي    و نامطلوب نيز براي فروش نيروي كارش با مشكالت متعدد روبرو بوده است بايد واسطه             
بيند، و   ا كردن يك پيشينه اخالل گرانه استخدام خود را تقربيا غير ممكن مي             ددنبال پي ه  كرده، يا حتي  مستقميا پول قابل توجهي مي پرداخته ، ب            

 .مسائل سياسي باشده بي عالقه براه، عنصري ه  بره اي سر ب ،دهد كه براي ادامه زندگي ترجيح مي= بنابراين، هر چند بنا بدلخواه

. ي، بهره كشي به بي شرمانه ترين شكل خود جريان دارد            صدر كارخانه ها ، هر جا كه عرصه فروش نيروي كار است، چه دولتي و چه خصو                    
مناسبي براي  شود كه براي حفظ كميت        قدر خريده مي   كارگران عمال از هر گونه تامين اجتماعي بي بهره اند، نيروي كارشان درست همان                 

اگر . ها در قرن هيجدهم بسر مي برند، و فقط اين امتياز را دارند كه از سلطه پليس قرن بيستم نيز برخوردارند     آن. حجم مورد نياز توليد الزم است     
 نويسيم، آن نها را ميكنند اگر ما رنج آ كنيم،  آنها اين ستم را با گوشت و پوست خود لمس مي           كشند با كلمات بيان مي     ما اين ستمي را كه مي     

تفريحات خرده بورژوائي   ه  پذيرند و با پناه بردن ب       كنند، صبورانه مي   همه آنرا تحمل مي    كنند، با اين   ها اين رنج را خود بطور مدام تجربه مي         
شمن خود را مطلق و     زيرا نيروي د  . توان در يك چيز خالصه كرد      را مي  چرا؟ علت هاي متعدد آن    . كنند بار اين رنج را سبك سازند        سعي مي 

توان با ضعف مطلق در برابر نيروئي مطلق در انديشه رهائي بود؟               چگونه مي . پندارند ناتواني خود را براي رهائي از سلطه دشمن نيز مطلق مي            
ب بشان س يتوانناه  مباحث سياسي، بعنوان عكس العمل منفي نسبت ب        ه  قيقا همين محاسبه است كه بي عالقگي، حتي گاه تمسخر شان را نسبت ب              د

 .گردد مي

شركت در مبارزه سياسي است، جز از راه تغيير اين محاسبه، جز از طريق خدشه دار كردن اين                   ه  رابطه با پرولتاريا كه هدفش كشاندن اين طبقه ب        
كراتيكي براي تماس،    هيچ گونه امكان دمو     آن پس ناگزير تحت شرايط موجود، شرايطي كه در       . تواند بر قرار شود    دو مطلق در ذهن آنان، نمي     

. ايجاد آگاهي سياسي و سازمان دادن طبقه كارگر وجود ندارد روشنفكر پرولتاريا بايد از طريق قدرت انقالبي با  توده طبقه خويش تماس بگيرد                        
 .انجامد رابطه سازماني ميه كند، و اعمال اين قدرت در ادامه خويش ب قدرت انقالبي بين روشنفكران پرولتري و پرولتاريا رابطه معنوي برقرار مي

 .انجامد رابطه سازماني ميه يد و چگونه در پروسه زمان ب آ كنيم و توضيح دهيم كه اين رابطه معنوي چگونه پديد ميگدر اينجا بايد اندكي درن
 

توانيم  اكنون مي. كوتاهي نشان داديمه گزيده است ببرهاي عمده اي را كه دشمن براي جدا ماندن ما از پرولتاريا و پرولتاريا از ما         پيش از اين راه   
ديديم كه اين علل عمده يكي وحشت و خفقاني است كه كارگران و بطور كلي همه اقشار خلق تحت سلطه                           . آنها را باز هم خالصه كنيم       

.  از بيش تثبيت كند    را در ذهن كارگران بيش     شد تا آن  وك كنند، و ديگر تسليم به فرهنگي است كه ضد انقالب مي            فاشيستي پليس احساس مي   
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 شرايط  ازشود زيرا اين فرهنگ تسليم مي   ه  تاريا ب لپرو. فرهنگ ضد انقالب بي شك رابطه اي بر قرار است         ه  ميان عامل وحشت از پليس و تسليم ب       
ژوازي توليد آغاز   واژگوني روابط بور  ه  گردد كه پرولتاريا ب    طرد اين فرهنگ تنها زماني ممكن مي      . مادي مقاومت در  برابر آن بي نصيب است         

. ابد ي در حقيقت ، خود آگاهي طبقاتي پرولتاريا تنها در جريان مبارزه سياسي است كه وسيع ترين امكان ظهور و رشد خود را باز مي                        . كرده باشد 
 نيز در راه نفي      گونه كوششي  كه خود را فاقد هر گونه قدرت بالفعلي براي سرنگوني سلطه دشمنش ببيند، طبيعتا هيچ                  طبقه كارگر تا هنگامي   

مثابه ه  گيرد، و ب   خدمت مي ه  تغيير زير بناست كه عوامل روبنائي را براي پيروزي خود ب           ه  او پس از  عزم ب     . تواند داشته باشد   فرهنگ منحط نمي  
 .كند پذيرد و شكوفان مي بشارت دهنده نظمي نو مطلقا متفاوت با نظم كهن، بينش اخالقي و فرهنگي خاص خود را مي

كند تاثير بي واسطه اش       صورت ناتواني مطلق آنان براي تغيير نظم مستقر پيدا مي           ه  لق دشمن كه بازتاب خود را در ذهن كارگران ب           سلطه مط 
پس وحشت و خفقان كه تجسم قدرت دشمن است در تمكين پرولتاريا به فرهنگ مسلط نقش علت را                   . فرهنگ دشمن است  ه  تسليم كارگران ب  

  در اين جا معلول است بي درنگ پس از پيدايش خود به علت نويني براي احتراز پرولتاريا از مبارزه انقالبي تبديل مي                      كند، هر چند آنچه    ايفا مي 
 .شود

م، و با پايان بخشيدن به از خود         يپس براي اينكه پرولتاريا را از فرهنگ مسلط جدا كنيم، سموم خرده بورژوازي را از انديشه و زندگي او بزدائ                      
سبت به بينش خاص طبقاتي اش اورا براي مبارزه رهائي  بخش به سالح ايدئولوژيك مجهز سازيم، باز الزم است كه تصور اورا از                          بيگانگي او ن  

اعمال اين قدرت كه عالوه بر سرشت تبليغي        . قدرت انقالبي در خدمت اين امر قرار مي گيرد        .  در هم شكنيم    را طلقش در نابودي دشمن   مناتواني  
نخست . سازد وجود منبعي از نيرو كه متعلق به خود اوست آگاه مي           ه  پرولتاريا را ب  . زاي سياسي ذر مقياس وسيع، همراه مي شود       خود با تبليغ مج   

اگر . گذارد بيند نسيم تندي كه وزيدن گرفته است ديگر جائي براي مطلق بودن سلطه دشمن نمي                 بابد كه دشمن ضربه پذير است و مي         در مي 
انديشد كه رهائيش را     از اين پس او به نيروئي مي       . تواند به بقاي خود ادامه دهد      مخاطره افتاده پس در ذهن او نيز نمي        ه   در عمل ب   »مطلق« اين  

هنگان آاكنون اين پيش    . دهد ها پيدا شده مي    ن او نسبت به آن    روبيگانگي از پيشاهنگانش جاي خود را به حمايتي كه در د            . آغاز كرده است  
بيند جمعي   اين خاطر كه مي   ه  كند، ولي نه فقط ب     آنها فكر مي  ه  او با عالقه ب   . هيچ وجه با او بيگانه نيستند     ه  ورند، ولي ديگر ب   انقالبي تنها از او د    

 اين   بيشتر به اين سبب که آينده خود را با آينده مبارزه            بلكه. خاطر منافع او با دشمني برخودار از زرادخانه اي بزرگ در افتاده است             ه  كوچك ب 
شود تنها انعكاس بخشي از نيروي       قدرت انقالبي كه توسط پيش آهنگان پرولتري اعمال مي        . كند چك در ارتباطي مستقيم احساس مي     جمع كو 

اما آنچه نسيمي تند است بايد به طوفاني ويران كننده تبديل شود تا واژگوني نظم مستقر را ممكن سازد، پس اين انعكاس تا                          . طبقه كارگر است  
گيرد، از سوئي آگاهي     اين ترتيب اعمال قدرت انقالبي نقشي دوگانه را بر عهده مي          ه  ب. خود را به انعكاس كامل نيروي او بدهد       كامل بايد جاي    

ينده خويش براي تثبيت پيروزي     ْآخاطر تثبيت   ه  دارد تا ب   نان را وامي  آدهد، و از سوي ديگر       آنها باز مي  ه  عنوان يك طبقه پيشرو ب    ه  پرولتاريا را ب  
اين راه با حمايت منفعل كارگران از مبارزه انقالبي آغاز ميشود و در ادامه خود به حمايت                  .  اي كه در گير شده است نقش فعال ايفا كنند           مبارزه

 را صادقانه در دل آروز كند       ن، ديگر كافي نيست كه از پيش آهنگان با اشتياق صحبت شود، و هر كارگر موفقيت آنا                  )١(انجامد فعال آنان مي  
اگر اعمال قدرت انقالبي در     .  به بر عهده گرفتن نقشي مستقيم در مبارزه تبديل شود          » آروز« و اين   » آشنائي«  ه ب  » اشتياق  «الزم است تا اين   بلكه  

نه وحشت و خفقان قادر است كارگران را از           . سازد هاي دشمن را نيز زنگ خورده مي        رسد، پس سالح   روند خود به چنين نقطه عطفي مي       
چون روبنائي براي    سوي منبع نيروي پيش آهنگانش باز دارد، و نه فرهنگ بورژوائي بر ذهن آنان سيطره پيشين خود را دارد تا هم                        حركت به   

چه  آن. ماند جادوگري شكست خورده را مي     ،  شكند و دشمن     طلسم مي .  از مبارزه و تسليم به نظم مستقر به خدمت گرفته شود              نگريز آنا 
زي ما براي ايجاد رابطه اي هر چه نزديكتر و مستقيم تر با پرولتارياست كه براي تبديل خود به يك رابطه سازماني                           شكست اوست، دقيقا پيرو   

 .گردد ديگر با مانعي از سوي خود كارگران مواجه نمي

قالبي سلطه پليس   نرت ا اعمال قد . كند لنينيست، هم جز اين راهي طي نمي      = هاي ماركسيست  وحدت پيش آهنگان پرولتاريا، گروه ها و سازمان       
چون امروز نيز دشمن ما همه نيروي خود را به           . شود اين سلطه از آنچه اكنون هست بيشتز نمي       . دهد كند، اما افزايش نمي    را خشونت بار تر مي    

 خوئي خود را كه     دارد و درنده   نقاب را به تمامي از چهره بر مي       . خدمت كشف و سركوبي مبارزين گرفته است تنها ماهيت آن عريان مي شود             
تحت اين شرايط است كه نيروهاي       . دهد اكنون به سبب فقدان يك حركت تند انقالبي عوام فربيانه بزك كرده است به همه خلق نشان مي                       

يكديگر د ضربه ها را تحمل كنند و از هم نپاشند، به             نكه بتوان  لنينيست براي بقاي خويش براي اين     = بي و در راس آنان عناصر ماركسيست        الانق
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يك ديگر  ه  يا بايد به صف دشمن به پيوندند يعني با در پيش گرفتن خط مشي تسليم طلبانه عمال دشمن را ياري كنند، يا بايد ب                       . نزديك مي شوند  
وحدت سازماني عناصر   . اما بهم نزديك شدن حتي ملحق شدن دقيقا به معناي وحدت يافتن نيست               . منفرد ماندن نابود شدن است     . دنملحق شو 

گيرد كه اعمال انقالبي در پروسه       ورد در شرايطي صورت مي     آ لنينيست كه سازمان واحد سياسي پرولتاريا را بوجود مي         = سازماني ماركسيست   
شود و آنا ن را يك گام به سوي             سلطه مطلق او در اذهان توده انقالبي تجربه مي            ، خود رسيده باشد، با هر ضربه به دشمن         اوج   زمان به نقطه  

تر و در نتيجه هر چه خشونت        از آن پس اين دشمن است كه براي بقاي خود، براي سركوبي هر چه سريع                . ورد آ در مبارزه به پيش مي    شركت  
از طريق اعمال قهر ضد انقالبي بر         .  بيشتري به نمايش بگذارد     حوضوه  بارتر دشمنان انقالبي خويش، مجبور است در هر قدم چهره خود را ب                

بخشد و با  اين ترتيب او به تضادهاي اين طبقات با خود شدت ميه ب. دهد خود را بر همه طبقات و اقشار زير سلطه افزايش مي    عناصر مبارز، فشار    
او چون متحدين خويش، يا در حقيقت منبع نيرو و          . برد ايجاد آتمسفري كه ناگزير از ايجاد آنست آگاهي سياسي توده را جهش وار به پيش مي               

 هر حركت شك بر انگيز، هر سخن ناخوشنودانه، از سوي او با بدترين عكس العمل ها                  ، هر نارضائي كوچك  . شكوك است تغذيه خود به همه م    
ه اما شيوه هائي كه ناگزير ب     . كه امنيت گذشته را باز گرداند      اميد اين ه   ب  ، كند كند، تيرباران مي   زندان مياندازد، شكنجه مي   ه  ب. شود مواجه مي 

خواهد توده را از شركت در حركت انقالبي باز دارد، ولي بعكس هر لحظه تعداي                    او مي . كند عليه خود او عمل مي     گيرد، ناگزير    كار مي 
می او كه ادامه تسلط خود را بيش از هميشه دشوار . كند بدين طريق او مبارزه را به خلق تحميل مي      . نداكش بيشتري از آنان را به جريان مبارزه مي       

 مي سازد توده به مبارزه روي مي آورد، نيروي خود را در اختيار پيش آهنگانش مي                  را برای خلق بيش از پيش  دشوار        بيند ، تحمل اين سلطه       
ده انقالبي هر   انمايد اين استراتژي كه حاصل جمع بندي ميزان ار         گذارد و با شركت فعاالنه خويش استراتژي مشخص ميارزه انقالبي را تثبيت مي            

= تثبيت رهبري پرولتاريا كه بي شبهه مقاوم ترين و انقالبي ترين طبقه است، وحدت سازماني عناصر ماركسيست                       براي  . طبقه زير سلطه است   
كند و براي ثمر بخش كردن اين مبارزه به سازمان سياسي خاص خود نيازمند است پيش                     پرولتاريا به مبارزه رو مي     . ورد آ لنينست را الزم مي   

كنند، و پرولتاريا با تكيه بر سازمان سياسي خويش تضمين الزم را براي ثمر بخشي                    طبقه خويش تغذيه مي    آهنگان پرولتري، نيروي الزم را از      
 .گذارد بدين منوال جزب كارگران پا به عرصه حيات مي. آورد دست ميه نيرويش ب

لنينيست به  = ي ماركسيست   اه زمانها و سا   در راه تشكيل حزب طبقه كارگر، درستي هر خط مشي با كيفيت شيوه هائي كه براي بقاء گروه                      
. ها از اين نظر اهميت دارد كه اين ها اجزاء بالفعل يك كل بالقوه اند                بقاي گروه ها و سازمان    . كند سنجيده مي شود    نحوي رشد يابنده ارائه مي    

ين رو هر گونه خط مشي كه هدف         اما اگر اين بقا فاقد خصلت رشد يابنده باشد، از پديد آوردن يك كل منسجم رشد يابنده عاجز است از ا                        
ا توجهي انقالبي مبذول دارد      ه لنينيست قرار دهد، بي آنكه به خصلت رشد يابنده آن         = ي ماركسيست   اه خويش را صرفا بقاي گروه ها و سازمان       

ل نهائي انحالل طلبانه نيز     نوبه خود و در تحلي    ه  چنين بايد نشان دهيم كه اين خط مشي، ب           ولي هم . خط مشي اپورتونيستي و تسليم طلبانه است       
به پليس اجازه دهيم تا بدون       «، در حقيقت چيزي جز اين نيست كه بگوئيم            » تعرض نكنيم تا باقي بمانيم      «و بايد نشان بدهيم كه نظريه        . هست

يست كه، براي چه بايد باقي       اگر تسليم طلبي يعني انحالل طلبي، پس مجال چنداني براي اين پرسش ن               .»برخورد با مانع ما را در نطفه نابود كند         
 به معناي   »تعرض نكردن «در اين نظريه    . كند همه طرح اين سئوال ما را به شناختن ماهيت اپورتونيستي نظريه فوق بسيار كمك مي                بمانيم؟ با اين  

امكانات بسيار حقيري كه دشمن     اين نظريه مايل است مبارزه را در حد         . نفي هر گونه تالش سازنده براي افزايش امكانات نيروهاي انقالبي است           
زحمت از تعداد   ه  در حقيقت ب  =  قادر به كنترل آن نيست، محدود سازد، يعني تجمع ساده عناصري كه هيچگونه كميت چشمگيري ندارند                     

اين عناصر در   حوزه فعاليت   . يخي با رعايت پنهان كاري    رو سپس اشتغال اين عناصر به مطالعه متون ماركسيستي و تا            = كند انگشتان تجاوز مي  
در چنين فعاليتي، هر عنصر     . هاي كامال منفعل و پراكنده با مردمي از هر طبقه و قشر زير سلطه محدود مي شود                    دورترين مرز خويش به تماس    

چنين با اين همه شك نيست كه        .  نيز براي تغيير آن ضرورت ندارد       یگونه كوشش  دهد، و طبيعتا هيچ    زندگي عادي خود ادامه مي    ه  تشكيالتي ب 
ار كردن راه ايجاد جزب      وهائي تشكيل شده كه مقاصد يك گروه انقالبي فعال است يعني هم                تجمعي بر پايه تحقق بخشيدن به همان هدف         

انا اين تجمع تشكيالتي كه ميكوشد تا بازاي  يك موضع منفعل در قبال دشمن، بقاي خود را تضمين                    . كمونيست و دست يافتن به تئوري انقالبي      
او پيشگوئي ميكند كه حزب طبقه       .  مجبور است از روند ايجاد حزب و دست يابي به تئوري انقالبي دركي مكانيكي داشته باشد                      كند، عمال 
. از وحدت گروههاي ماركسيستي كه توانسته اند خود را از ضربات دشمن در امان نگاه دارند تشكيل خواهد شد                         / لحظه مناسبي /كارگر در   

لنينيسم ، تجربياتي انقالبي خلقهاي ديگر و تاريخ ميهن خويش            = مطالعاتي است كه اين گروهها پيرامون ماركسيسم         تئوري انقالبي نيز حاصل     



 5

لكرد يك رشته    در اين تئوري قرار است جبر تاريخي از طريق عم          . انجام داده اند و احيانا تماس منفعل و پراكنده با مردم شرط مكمل آن است               
 پيش آهنگان پرولتاريا، كه وحدت      ، تببين هستند، تشكيل حزب راعملي سازد و باز قرار است تا در شرايط مطلوب                عواملي كه براي ما غير قابل     

 .يافته اند ، مبارزه اي را بر توده تحميل كنند

مت گرفته شده اند    خده  كه هيچ چيز را توضيح دهند ب        بي آن  ه در اين تئوري مفاهيمي متافيزيكي هستند ك       »  شرايط مطلوب  «  يا   » لحظه مناسب « 
خدمت گرفته شده اند تا بين تلقي و تحليل انتزاعي اين تئوري و واقعيت رابطه اي بر قرار                   ه   ب .هاي آشكار آن موقتا پرده كشند      تا بر روي ضعف   

 بسيار طبيعي است كه     اين نيز . ك نخواهد بود  نيشك اين رابطه هر گز واقعي و ارگا        اما اگر حلقه اين ارتباط چيزي متافيزيكي است پس بي         . كنند
كوشد براي نشان    نظريه اي كه مي   . تواند هم با واقعيت عيني رابطه درست بر قرار كند           تئوري اي كه از واقعيت عيني اخذ نشده باشد، طبعا نمي           

ه او كه ب  . غلطد ميدادن صحت و واقع بيني خويش مطلقا از امكانات حقير موجود پا فراتر نگذاردعمال به دامان يك سوبژكتيويسم آشكار در                        
طلبد، و از آن براي رسيدن        را به كمك مي    »لحظه مناسب « آن در اختيار ندارد، متافيزيك      ه  آينده مي انديشد، ولي هيچ وسيله اي براي رسيدن ب         

صورت يك فرمول   ه  باين تئوري كه مي خواهد با عرضه خود         . واند بنا شود   ت تيك مي کسازد، پلي كه تنها در يك ذهن غير ديال         آينده پلي مي  ه  ب
اضافه حداقل سازمان، بدون    ه  مطالعه ب . گيرد تيك انقالب فاصله مي   کدرستي خويش دقت رياضي ببخشد، بيش از هميشه از واقعيت، از ديال             ه  ب

 .انقالباضافه شرايط مطلوب مساوي ه و حزب طبقه كارگر ب. اضافه لحطه مناسب مساوي حزب طبقه كارگره هيچ تالش انقالبي براي رشد آن ب

تواند راه حل صحيحي براي رفع دشواريهاي كنوني نيروهاي انقالبي در راه متشكل ساختن پرولتاريا و توده انقالبي                       اين فرمول بي ترديد نمي     
اي ه كه عناصر انقالبي در هر لحظه از مبارزه خويش به ضرورت            مگر آن .  واقعيت نخواهند يافت   »  شرايط مطلوب  «باشد، زيرا لحظه مناسب و      
پس اين فرمول در خدمت چه چيز قرار مي گيرد؟ در خدمت اپورتونيستي كه ترس فلج كننده خود را از دشمن با                         . تاريخي پاسخ مناسب دهند   

سازد كه از هر گونه درگيري با پليس         مرزي محدود مي  ه  كند، وظايف انقالبي خود را ب      امكان ناپذير دانستن تجزيه ي او، سلطه ي او توجيه مي          
 هدف خود   ،اين ترتيب مي بينيم تشكلي كه در آغاز          ه   ب و.گذارد اب شود، و رشد مبارزه را به جبري متافيزيكي و نتيجتا موهوم وامي                 اجتن
كوشش براي تشكيل حزب طبقه كارگر قرار داده بود با انتخاب اين خط مشي اپورتونيستي در هر لحظه از حيات خويش به دفن اين هدف                              ار

نظريه اي كه مي خواست خود را در خدمت اهداف پرولتري قرار دهد،             . گردد قاي بي ثمر خود بيش از هميشه مشتاق مي        شود و به ب    نزديك مي 
 بر هر تالش     «دهد،  چنين توضيح مي    را  در عمل خود   »تعرض نكنيم تا باقي بمانيم     « پس  . كند در عمل براي حفظ خود اهداف را قرباني مي          

 با اين همه ديالتيك مبارزه انقالبي كه نخستين تجلي بزرگ خود را              » .ست خط بطالن بكشيم تا باقي بمانيم      خاطر تشكيل حزب كموني   ه  انقالبي ب 
ترين پاسخ ها    كند بلكه با تحميل مرگي نابهنگام غمناك       در روند پيدايش حزب پرولتري باز مي يابد، اين اشتياق به ماندن را نه تنهااجابت نمي                

ديگر بحث بر سر اين نيست كه . چه تسليم طلبانه بود، انحالل طلبانه نيز هست ابيم آن يه است كه به روشني در ميدر همين نقط. دهد را به آن مي 
را سلب كرده است، بلكه بحث        قرار داده، به سبب تكيه اپورتونيستي خود بر اين هدف، خصلت رشد يابنده آن              »بقا  « مشي اي كه هدف خود را       

ي در عمل آنچه را مشتاقانه هدف خويش قرار داده نفي مي كندو اين خط مشي در پراتيك مبارزه سر از بن                          بر سر اين است كه چنين مشي ا        
ورد كه براي خروج از آن جز دو راه در پيش ندارد، يا از طريق اتخاذ يك موضع فعال و انقالبي در قبال دشمن خود را نجات                                 آ بستي در مي  

 . ضامن بقاي خود سازددهد، يا به اراتداد گرايد و لطف پليس را

 با من كنار بيايد تا باقي بمانيد، سلطه مرا بپذيريد تا از يورش مرگ بار من                 «: گويد او مي . ود معيار هاي كامال مشخصي دارد     خدشمن براي رفتار    
 نون خطر محسوب مي   يك كا = خواهيد باشد  حوزه عملش هر چه مي     = هر كانون فعاليت كه به تسليم بالشرط گردن بگذارد            .»در امان باشيد  

هيچ چيز براي دشمن    . شود، و اگر نتواند بقاي خود را بر دشمن تحميل كند كاري جز اين نداردكه در انتظار حمله نابود كننده او بنشيند                          
كند، يا   به هر كسي كه در سنگر مانده است شليك مي          . خوشحال كننده تر از اين نيست كه ما قرباني بي آزاري باشيم            

هيچ مرگي بيش از در سنگر ماندن و         . پرچم بر افراشت  . ضربه با ضربه اي پاسخ داد يا از سنگر بيرون آمده              هر  ه  بايد ب 
 . نيستسشليك نكردن زودر

نريخته باشد ، زيرا اين تئوري شرط درستي خود را افزودن به پنهان كاري به اصل عدم                   اما به نظر مي رسد كه هنوز همه پايه هاي تئوري بقا فرو             
مي داند، ما نه تنها تعرض نمي كنيم ، بلكه هر حركت خود را پنهان از چشم دشمن انجام مي دهيم ، و طبيعتا وقتي دشمن ما را نمي                                     تعرض  

 .شناسد ضربه نيز نمي تواند وارد آورد
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شناسايي كامل  . ز هست اگر بپرسيم كه چه چيز مي تواند موفقيت پنهان كاري را تضمين كند ؟ شايد جوابي بشنويم كه درست ترين جواب ني                         
ط الزم پايداري يك شبكه     يعنوان شرا ه  قبول اين جواب ب   . شوند و كوشش مداوم در راه تربيت تشكيالتي آنان         كاري خوانده مي   عناصري كه به  

ريخي الزم  براي كافي ندانستن اين شرط، تكيه بر هيچ تجربه تا           . ست كافي بودن اين شرط است       ا زير زميني رد نشدني است، آنچه رد شد ني          
ه آميزي بر كار    غدهد كه هر گونه تكيه مبال       نشان مي  تجربه كوتاه مدت خود ما     . تنها الزم است به شرايط امروز خود نگاهي بياندازيم            !نيست
باقي توانيم در اين حوزه اشتباه ناپذير         يچ يك از ما، هر قدر هم دقيق و صادق باشيم، نمي             هدر حقيقت،   .  تشكيالتي يك رفيق خطاست    یآمد

كنيم، در پي فراگيري     گاه كه عمل مي    آن.  عملي مطلق است   یتواند اشتباه ناپذيري ما را صد در صد تضمين كند فقط ب               چه مي  آن. بمانيم
. مان نيز وجود دارد    برخوداريم امكان اشتباه  = هر قدر هم محدود     = كوشيم و از نوعي ارتباط با ديگران         ماركسيسم هستيم ، در راه اشاعه آن مي       
در جريان كار،   . گشايد كنند، بلكه خطاي هاي ديگران نيز يك جبهه دائمي آسيب پذيري بر ايمان مي                نه تنها اشباهات خود ما ايجاد خطر مي        

از آغاز نه شناسائي آنان امكان پذير است ، و نه             . كنيم كه عمال به حفظ خود و ديگران بي توجه اند              برخورد مي  یباالجبار با عناصر و محافل     
ي بينم، زيرا يقين دارم كه هر رفيق مبارز قادر است موارد متعددي را               مذكر نمونه هاي تجربه شده اين استدالل بي نياز          بامن خود را    . تربيت آنان 

وفق باشد ،    آنان، هر قدر هم م     بيتبطور كلي بايد گفت كه خطر از سوي فرد همواره وجود دارد و اعتماد به افراد و به تر                   . در اين زمينه بر شمارد    
شود، از فرد آغاز مي شود و كل سازمان را تهديد            ولي مسئله اينست كه خطر در سطح فرد متوقف نمي         .را بكلي از ميان بردارد     قادر نيست كه آن   

ر كل سازمان   بايد انديشيد كه چه چيز  قادرست چنان چتر دفاعي اي ب           . توان سازمان را از آن رهائي بخشيد       چگونه مي  بايد انديشيد كه  . كند مي
بايد دريافت كه اصل پنهان كاري، اين شرط         . سازمان را دچار تالشي نسازد     = چيزي كه همواره بايد انتظار آنرا داشت       = بگشايد كه اشتباه فرد   

ولي .  دفاعي است  پنهان كاري يك شيوه   . الزم اما غير كافي، را با چه چيز بايد پيوند داد تا در مجموع شرايط بقاي رشد يابنده ما را فراهم آورد                       
پس طبيعي است اگر    . كه از قدرت آتش برخودار نباشد همچنان منفعل باقي خواهد ماند             به تنهائي يك شيوه دفاعي منفعل است و تا هنگامي           

كاري قدرت  بايد پنهان    كه با اعمال قدرت انقالبي همراه باشد، دفاعي غير فعال و نامطمئن است، و اگر مي                  تاكيد كنيم كه پنهان كاري بي آن       
تعرض نكنيم  «اين ترتيب نظريه    ه  ب.  را نفي كنيم   » عدم تعرض  «يعني اصل   » بقا «اني تئوري   بني تواما شرط بقاي ما باشند ناگزير بايد اصلي           ، انقالبي

 .، ميدهد » براي اينكه باقي بمانيم مجبوريم تعرض كنيم « لزوما جاي خود را به مشي »تا باقي بمانيم 
 
 زير نويس )١(

 بويژه   ها و  ابل لمس تبديل شد، توده     ق از طريق اعمال خود به يك واقعيت زنده و               »قدرت انقالبي « كه محض اين  هب
توانيم موارد   ما نمي . دهند كارگران جوان، روشنفكران و دانش آموزان ابتكارات جالبي در مبارزه از خود بروز مي                    

 كه در شرايط اعمال قدرت انقالبي، در آن        م با تحليل روحيه اي    تواني ولي مي . مشخص اين ابتكارات را از پيش تعيين كنيم       
ها پديد خواهد آمد، زمينه هاي كلي آنها را پيش بيني نمائيم مردم از ساده ترين ابتكارها براي بروز نارضائي و كمك به                           

 چك در مكانکوهاي   خرابكاري. ديوارها پر از شعار هاي تند عليه وضع موجود مي شود          . كنند  شروع مي  »قدرت انقالبي «
و بطور كلي دولتمندان است، دامنه      =  كمپرادور  ، . بوروكراتيك  ، وائيژبور= چه متعلق به دشمن    ها، موسسات، يا  هر آن      

اندازد كه دشمن از آن بسيار       اين خرابكاري در ادامه خود بخصوص  چيزي را به مخاطره مي           . دهد ابتكارات را وسعت مي   
. كنند خود بر  جاي بگذارند، در امر توليد اخالل مي           كه ردپائي از خرابكاري    ركانه، بي آن  كارگران جوان زي  . ترسند مي

ها در مجموع    اين. دزدند كنند، و يا حتي ابزار كار را مي         اندازند، در كار خود عمدا بي دقتي مي         ماشين ها را از كار مي     
هر ابتكاري ضمنا تجربه ايست كه      . دهد  را نشان مي   » قدرت انقالبي  «خود گرايش توده را به شركت در مبارزه و كمك به            

افزايد و يك قدم     در واقع توده از اين طريق به ظرفيت و تجربه انقالبي خود مي            . كنند آنان را براي عملي بزرگتر آماده مي      
 .يد آعهده گرفتن نقشي اساسي تر به پيش ميه در ب


