
  خواهد شد؟؟؟ یبه انقالب پرولتر منجر یاسیسک تشکل ی درمبارزه ا یآ

 )ھمرزم( قیعت

  انیپا قسمت دوم و 

  
  

انسان ھا نمی توانند شرایط موجود را  زمانی مطرح می شود کھ یک انسان یا گروھی از مبارزه در

است کھ می توان از آن این تغییر بھ سمت یک شرایط مطلوبتر . بپذیرند و در صدد تغییر آن بر می آیند

ك جامعھ است ین ین امر متعلق بھ مظلومیرفع ظلم ا یتالش برا یعنی مبارزه .بھ عنوان آرمان نام ببریم

است برای  یمبارزه تالش. راه خود بردارند را از سر یعدالت یزنند تا ظلم و بیم یكھ دست بھ ھر كوشش

می  ز واقعیت موجود دورتر باشد مبارزه دشوارترھرچھ این آرمان ا .کاھش فاصلھ میان واقعیت و آرمان

اگر آرمان پردازی یک مبارز سیاسی یا یک تشکیالت سیاسی بر اساس ذھنیات و رویابافی باشد . شود

فاصلھ ی آرمان از واقعیت آنقدر زیاد می شود کھ امکان کاھش آن برای دستیابی بھ آرمان یا بسیار 

  .زه با شکست مواجھ می شودمبار. دشوار و یا حتی ناممکن می شود

اما اگر آرمان پردازی بر اساس عینی گرایی و فھم روشمند باشد آرمان پردازی بھ شکلی واقع گرا انجام 

شده و فاصلھ ی میان آرمان و واقعیت موجود بھ میزانی خواھد بود کھ مبارزه می تواند این فاصلھ را در 

روند  مانند ھر مبارزه ی سیاسی نیز. موفقیت دست یابدعمل و در دنیای بیرون از ذھن کاھش دھد و بھ 

شناخت این قانونمندی ھا اجازه می دھد کھ با بکارگیری . پویای دیگری قانونمندی ھای خود را دارد

بھ ھمان صورت کھ نبود شناخت . ھوشمندانھ ی آنھا شانس موفقیت در دستیابی بھ ھدف را افزایش دھیم

ود تا فعالیت سیاسی بھ حالتی مکانیکی درآمده و خصلت ھای مثبت ذاتی این قانونمندی ھا موجب می ش

 ی  دهیاست و مانند ھر پد یخیو تار یاجتماع ی  دهیك پدیحزب  میدانیکھ میھمانطور .خود را از دست دھد



ف خود ین تعریتر  یھیحزب در بد .معنا و مفھومش تابع زمان و مكان است، گرید یخیتار - یاجتماع

  بھ. نیمع یبھ ھدف یابیدست یش قدرت برایمنظور افزا  بھ یاسیس یروھایكردن ن  كجایعبارت است از 

 کھ دریزمان، نموده باشد یراسپر یدرگم سر ک دوره سکوت ویك حزب کھ یرسد ھدف   ینظر م

خودرا منسجم  ین اعضایپاکتر ن ویتر وفادار، نیصادقتر م دارد تایتصم رد ویگیم د قراریجد یتکاپو

ف و منسجم یتعر  قابل، روشن، د اول تا حد ممكنیمظلوم جامعھ با محکوم و تشکل قشر یبرا نموده و

دھنده در   لیك عناصر تشكیك از اھداف استراتژی  چید با ھیسوم با. زمانمند باشد یستیدوم با .کننده باشد

 م کارشان را انجام بدھند ویمصم قاطع وفقدان ساختارھای مستحکم و قوی حزبی کھ بطور  .تضاد نباشد

  .ش برودیک بھ پیزم دموکراتیاصل سنترال با

ن است ین ایك از طرفیھدف ھر ، متعارف یھا  در جنگ: میخوانیم یبھ دموكراس یكتاتورید ازکتاب  در

اما . ب و نابود كندیطرف مقابل را تخر یزات و منابع قدرت نظامیتجھ، روھاین، كھ با توسل بھ خشونت

طرف مقابل  یاسیاضمحالل و انحالل قدرت س، ھدف، ن جنگ شده استیگزیكھ جا، خشونت  یدر اقدام ب

ً نیاست كھ در ا یھیبد. است » یاسیقدرت س«چرا كھ شرط ، ستیبھ خشونت ن یازین مبارزه اصال

با  یاست كھ مردم دست از اطاعت و ھمكار یت حاكم و اطاعت از او است و كافیرش مشروعیپذ

ش یدشمن بھ پ یروھاین یكیزیف یب و نابودیق تخریاگر جنگ از طر .ان بردارندیا كودتاچیكتاتور ید

و بھ ، ن ھمھیبا ا. رسد یبھ ھدف خود م یاسیس یچیق اعتراض و سرپیاز طر  خشونت یاقدام ب، رود یم

زه و نبرد بھ مبار یھا كین تكنیا یھر دو، خشونت یان جنگ و اقدام بیم یماھو یھا رغم وجود تفاوت

ا زلزلھ یفشان  ھا را مانند آتش ب انھ انقالیو جبرگرا یستینیك تفكر دترمی .از دارندین ینقشھ و رھبر،   برنامھ

كرد یك رویمقابل  ی در نقطھ. داند یدر اعماق جامعھ م ینیش بیرقابل پیغ یروھایاز حركت ن یناش

كدام . داند یم یا ون از خودگذشتھ و حرفھیانقالب ی ارادهز وجود دارد كھ انقالب را محصول یانھ نیگرا اراده

 ییبن شیرقابل پیو غ یدموكرات در انتظار بروز ناگھان یروھایاگر ن تر است؟ دیكرد مفین دو رویك از ای

اما بھ ، ك انقالب بھ اصطالح خودجوش فروبپاشدی یدر پ یكتاتوریممكن است د، بمانند یز باقیانقالب ن

ك یھ یدرست شب، فھ دارندیدموكرات وظ یروھاین، تجھیدر ن. مستقر نخواھد شد یآن نظام دموكراس یجا

ن كنند و یك تدویاستراتژ ی نقشھ و برنامھ، یو استقرار دموكراس یكتاتوریسقوط د یبرا، جنگ متعارف

   .ش ببرندیت خود را بھ پیطبق نقشھ فعال

  یاستراتژانتخاب 

  : خردمندانھ مستلزم ین استراتژیا تدویانتخاب 

  ان دارد؛ یكھ مبارزه در آن جر یطیدرك درست از كل شرا 



  رد؛ یخواھد قرار بگ یكھ فرد م ییكھ فرد قرار دارد با جا یین جایت تفاوت بیماھ ییشناسا

  كنند؛   یل میفھ را تسھیكھ آن وظ یبھ ھدف و عوامل یابیموانع دست یابیارز 

ن كمك یكھ ممكن است بھ كمپ یو اشخاص ثالث، گروه خود فرد، فرد نقاط قوت و ضعف مخالفان یابیارز 

  ا صدمھ بزنند؛ یكنند 

  د دنبال شود؛ یكھ با ییھا ن روند اقدامیچند یھا  تیھا و محدود تیمز یابیرز 

ً جدی یا طراحیموجود  یھا نھیان گزیاز م یك روند اقدام عملیانتخاب    ییشناساد؛ و یك روند اقدام كامال

بھ  یابیدست ید برایخاص اقدام را كھ با یھا ك و روشیكوچكتر تاكت یھا كھ برنامھ یاقدام كل ی  برنامھك ی

چھ ، عمل جامع ی برنامھ یاجرا یبرا، یعنی(كند   ین مییتع، رندیمورد استفاده قرار بگ یھدف اصل

، كنند یو ترس م یكھ مردم احساس ناتوان ییھا تیدر وضع .)د انجام شودیبا یا كوتاه مدتیخاص  یھا اقدام

مانند  - ھا  ن نوع از اقدامیا. بخش باشد ھیخطر و روح  مردم كم ی عامھ ی ھیف اولیت دارد كھ وظایاھم

 ینظرات مخالف را نشان دھند و فرصت یتوانند بھ صورت علن یم -  یرعادیق غیدن لباس بھ طریپوش

) در ظاھر(ك موضوع یگر یدر موارد د. را فراھم سازند یضاعترا یھا مشاركت گسترده در اقدام یبرا

. ردیقرار بگ یك اقدام گروھید مركز توجھ یبا) منیك منبع آب ایمن یمانند تض( یاسیت سیكم اھم  نسبتاً  

آن بھ شكل گسترده مورد قبول و انكار آن  یھا را انتخاب كنند كھ ارزش ید موضوعیھا با ستیاستراتژ

كند بلكھ  یرا حل م ینكھ مشكالت خاصیعالوه بر ا یمحدود یھا نین كمپیدر چن تیموفق. مشكل باشد

  .قدرت ھستند یسازد كھ بھ صورت بالقوه دارا یمردم را متقاعد م

بلكھ بر ، باشد یكتاتوریدرنگ د ید سقوط بیبلند مدت نبا ی ھادر مبارزه نیكمپ یھا یشتر استراتژیھدف ب

از یجامعھ ن یھا ن اردوھا بھ مشاركت تمام بخشیتمام ا. كنند یریگیمحدود را پ یھا د كسب ھدفیعكس با

، بزرگ یاستراتژ یاجرا یخاص برا یمبارزات یك مجموعھ از اردوھای یدر اجرا.ندارند

 ی و در اواخر مبارزه، انیدر م، ن اردوھا در آغازید توجھ كنند كھ چگونھ ایمبارزه با یھا ستیاستراتژ

  .تفاوت خواھند داشتگر یكدیبلند مدت با 

ن یا. د باشندیار مفیتوانند بس یمتفاوت خاص م یھا جداگانھ با ھدف یاردوھا، مبارزه ی ھیدر مراحل اول

توانند با  یا سھ اردو میدو ، یگاھ. بھ اجرا گذاشتھ شوند یگریپس از د یكیتوانند  یم ینشیگز یاردوھا

ا یالزم است مسائل » ینشیمقاومت گز« یبرا یك استراتژی یزیر در برنامھ .ندیھم بھ اجرا درآ

 ییدھند شناسا  ین نشان میرا بھ صورت نماد یكتاتورید یمحدود خاص كھ سركوبگر یھا اعتراض

دن بھ یجھت رس یمبارزات یاردو یاجرا یبرا یمناسب یھا توانند ھدف یم ییھا ن موضوعیچن. شوند

ك با توجھ بھ یاستراتژ یانجیم یھا ن ھدفیا .دبزرگ باشن یاستراتژ یدر چارچوب كل یانجیم یھا ھدف



ك ین ین امر بھ تضمیا. باشند یابید قابل دستیك بایدموكرات یروھاین ی شده ینیب  شیا پی یل قدرت فعلیپتانس

روابط قدرت در  ی ندهیر فزایید ھستند و بھ تغیو مف یبخش ھیروح یرساند كھ برا یمدد م یروزیمجموعھ پ

  .شوند یبلند مدت منجر م ی مبارزه

ً رویبا ینشیمقاومت گز یھا یاستراتژ تمركز  یاسیا سی، یاقتصاد، یخاص اجتماع یھا موضوع ید عمدتا

را خارج از  یاسیو س یاجتماع  از نظام یانتخاب شوند كھ بخش ید بھ نحویھا با  ین استراتژیا. كنند

ً از سو ییھا كنترل بخش، كتاتورھا نگھ دارندیكنترل د بھ دست ، شود یكتاتورھا كنترل مید یرا كھ فعال

ك ید بھ یدر صورت امكان با، ینشیگز یدفاع یاردو. كتاتور را انكار كنندیخاص د  ك ھدفیا یا ی، رندیبگ

ق ین طریھا از ا دموكرات. حملھ كنند، ف شدیتوص یقبل یھا كھ در بخش، یكتاتوریضعف د ی ا چند نقطھی

  .كنند یار خود اعمال میدراخت ییر ممكن را با توانایتأث نیشتریتوانند ب یم

 یھا ھدف. ن كنندیخود را تدو ین استراتژیاز دارند كھ دست كم نخستیھا درھمان ابتداء ن ستیاستراتژ

كمك خواھند كرد؟ در صورت  یبزرگ انتخاب یست؟ چگونھ بھ تحقق استراتژیچ یمحدود آن استراتژ

ز ین یاحتمال ین اردوین و سومیدوم یھا برا یاستراتژ یم خطوط كلاست كھ دست ك ییعقال، امكان

بزرگ الزم خواھند بود و در  یاستراتژ یاجرا یھا برا ین استراتژیالزم است تمام ا. شود یطراح

  .عمل خواھند كرد یھمان استراتژ یچارچوب خطوط راھنما

تواند محدود  یتر م خاص یاسیس یھا اقدام ی دامنھ، یكتاتوریف دیتضع ید برایجد یك اردویدرآغاز 

تداوم  یو آنان را برا، شود یمردم طراح ی  ھیر بر روحیش و تأثیآزما یبرا ید تا حدین اردو بایا. باشد

ً شكل یاقدام اول .آماده كند یاسیس یچیو سرپ یق عدم ھمكاریمبارزه ازطر ن بھ یك اعتراض نمادیھ احتماال

اگر تعداد افراد عالقمند بھ . ا موقت باشدیمحدود  ین عدم ھمكاریمادك اقدام نیا ممكن است یرد یگ یخود م

از . ن باشدیت نمادیك مكان با اھمیست گذاشتن گل در یبا یم، بھ عنوان نمونھ، ھیاقدام اول، اقدام كم باشد

ق یدقا چند یھا  تیقھ توقف تمام فعالیدر آن صورت پنج دق، اد باشدیگر اگر تعداد افراد عالقمند زید یسو

د دست بھ یاز افرازد با یتعداد معدود، گرید یھا تیدر وضع. ردیتواند مورد استفاده قرار بگ یسكوت م

ب وموسسات یجوانان مکات، كنند یدار  زنده ن شبیت نمادیك مكان با اھمیدر ، اعتصاب غذا بزنند

. ست بھ تحصن بزنندك دفتر مھم بھ صورت موقت دیا در ی، م كوتاه مدت كنندیرا تحر یالت عالیتحص

  .د مواجھ شودیشد یتر چھ بسا با سركوب  یتھاجم یھا ن اقدامیا یكتاتوریك دیدر 

ممكن است  یاسیس سیلوپ یھا ا ستادیكتاتور یقصر د یجلو یكیزیمانند اشغال ف، خاص یھا اقدام یبعض

 یاعتراض یھا اقدام .ن معقول نباشدیآغاز یك اردوی یجھ برایداشتھ باشد و در نت یدر پ یادیخطر ز

ا اشغال و ی یالدینوزده ھشتادوھشت مدر برمھ در سال  یا مانند تظاھرات توده - ین در مواردینماد



 یالملل نیو ب یتوجھ مل - یالدینوزده ھشتادونو مان آنمن در پكن در یدان تیدر م نیمحصل یاعتصاب غذا

د یھا با ستیدھد كھ استراتژ یمورد نشان م ن ھر دویاد تظاھر كنندگان در ایصدمات ز. ختھ استیرا برانگ

داشتھ  یعال ی ھیو روح یر روانشناختیگرچھ تأث ییھا ن اقدامیچن. دقت كنند یلیاردوھا خ یزیر در برنامھ

ً بھ صورت نماد، را ندارند یكتاتوریخود احتمال ساقط كردن د یبھ خود، باشند  ین باقیچرا كھ عمدتا

ً قطع دسترس .دھند  یر نمییرا تغ یكتاتوریمانند و موضع قدرت د یم ھا از  كتاتوریع دیكامل و سر یمعموال

 -ن امر مستلزم آن است كھ كل مردم و تمام مؤسسات جامعھ یا. ستیمنابع قدرت در آغاز مبارزه ممكن ن

ً مطیكھ پ ً رژ -اند  ع بودهیشتر عمدتا ً و مطلقا  یقوگسترده و   یھمكار كنند و ناگھان با عدم یم را نفیعمال

، شتر مواردیدر ب، نیبنا بر ا. ز مشكل استیكھ ھنوز رخ نداده است و تحقق آن ن. بزنند یدست بھ نافرمان

 ریغ یك استراتژی یكتاتوریھ دیھ علیاول یك اردوی یبرا یكامل و نافرمان یع عدم ھمكاریسر یك اردوی

  .نانھ استیب  واقع

ً روفشار مبارزه معمو ینشیمقاومت گز یك اردویان یدر جر ت یا چند بخش از جمعیك یدوش  یال

. شود یگر جامعھ منتقل مید یھا بار مبارزه بھ دوش بخش، ك ھدف متفاوتیبا  یبعد یدر اردو. افتد یم

د یو معتقدان با یرھبران مذھب، اعتصاب كنند یك موضوع آموزشی ید برایان بایدانشجو، نمونھ یبرا

را  یتیست با وسواس كامل مقررات امنیبا یآھن م كارگران راه، مذھب متمركز شوند یموضوع آزاد یرو

د سانسور را با ینگاران با  روزنامھ، ابدیكاھش  یلینظام حمل و نقل ر یاطاعت كنند تا بازدھ یبھ نحو

مكرر در د بھ طور یس بایلوا پی، د گذاشتن محل مقاالت ممنوع شده بھ چالش بكشندیھا با سف  چاپ روزنامھ

 یاردوھا یبند مرحلھ. ون دموكرات ناموفق شودیسیاپوز ی جلب شده  ر كردن اعضاءیافتن و دستگی

كھ یدھد در حال  یجامعھ اجازه م یھا از بخش یبھ بعض یتیجمع یھا مقاومت بر اساس موضوع و گروه

  .استراحت كنند، مقاومت ادامھ دارد

، یمستقل اجتماع یھا مؤسسات و گروه یدفاع از بقاء و خودمختار یژه برایبھ و ینشیمقاومت گز

ن مراكز یا. مھم است، شتر بھ اختصار بحث شدیكھ پ، یكتاتوریخارج از كنترل د یاسیو س، یاقتصاد 

توانند اعمال فشار كنند و در برابر  یھا مردم م آورند كھ از درون آن یرا فراھم م یمؤسسات یقدرت مبنا

ً جزو نخستیا، ان مبارزهیدر جر. دست بھ مقاومت بزنند یكتارتوید یھا لوكنتر   نین مراكز احتماال

  .ھستند یكتاتورید یھا ھدف

  كتاتورھاید برخورد با

  یتر توسعھ م  پروازانھ تر و بلند  شرفتھیھ بھ مراحل پیاول یھا  یبلند مدت از استراتژ ی  ھمچنانكھ مبارزه

شتر یتوان ب  یكتاتورھا را چگونھ میكنند كھ منابع قدرت د یبررساز خواھند داشت یھا ن  ستیاستراتژ، ابدی



تر   د مناسبیك جدیت استراتژیك وضعیجاد یا یبرا یعموم ید استفاده از عدم ھمكاریھدف با. سد كرد

ھا   ستیاستراتژ، شوند  یم یك قویمقاومت دموكرات یروھایكھ نیحال در .ك باشدیدموكرات یروھاین یبرا

با ھدف ، كتاتورھایتر جھت قطع منابع قدرت د  پروازانھ بلند یھا  یچیھا و سرپ  یھمكار  عدم ید برایبا

   .نقشھ بكشند یكتاتوریخود د یو در آخر نابود، ندهیفزا یاسیفلج س

ھا از  ت مردم و گروهیتوانند حما یك چگونھ میدموكرات یروھاینكھ نیالزم است با دقت در مورد ا

م مرتكب یكھ رژ ییھا یرحم یت آنان با افشاء بیا حمایآ. شود یزیر برنامھ، كنندف یرا تضع یكتاتورید

 یكتاتورینكھ دید ایا با درك جدی، ھا كتاتورید یھا استیس یبار اقتصاد فاجعھ یھا امدیبا افشاء پ، شده

خود  یھا دامد دست كم قانع شوند كھ در اقیھا با كتاتوریھواداران د  ف خواھد شد؟یتواند سقوط كند تضع یم

ً ھوادار فعال جنبش دموكراسیا ترجیبمانند » طرفَ  یب«  یو اجرا یزیر ان برنامھیدر جر .شوند یحا

  كتاتورھا از جملھید ی ھا و ھواداران عمده توجھ بھ تمام كمك، یو عدم ھمكار یاسیس ی مبارزه

  .ار مھم استیآنان بسژه ارتش یو بھ و، ھا و بوروكرات ، سیپل، یاسیحزب س، یداخل ی دارودستھ

 یابیالزم است با دقت ارز یكتاتوریبھ د، ھم سربازان و ھم افسران، ینظام یروھاین یوفادار ی  درجھ

 یاریا بسیآ. ك باز استیدموكرات یروھایشود و مشخص شود كھ ارتش تا چھ اندازه در برابر ن

ن سربازان و افسران بھ یاز ا یاریا بسیاند؟ آ احضار شده یو ترسان بھ سرباز یناراض یازسربازان عاد

سربازان و افسران را نسبت  یگریچھ عوامل د  اند؟ گانھیم بیاز رژ یاسیا سی، ینوادگ خا، یل شخصیدال

 یژه برایو یك استراتژیبخش  یآزاد ی در آغاز مبارزه سازد؟ یر میپذ بیك آسیدموكرات یبھ برانداز

، توانند با كلمات یك میدموكرات یروھاین. ن شودید تدویھا با كتاتوریمسلح و مأموران د ی ھا ارتباط با دستھ

. و مستمر خواھد بود یقطع، یبخش قو یآزاد ی مسلح را آگاه سازند كھ مبارزه یروھایھا ن و اقدام، نمادھا

و نھ  یكتاتورید ینابود یبرا، ژه داردیت ویك خصوصین مبارزه یرند كھ ایاد بگید یمسلح با یروھاین

 ی ھیف روحیت تضعید در نھایبا ییھا ن تالشیھدف چن. شده است یآنان طراح ید زندگیتھد یبرا

ك یآنان بھ نفع جنبش دموكرات یو فرمانبردار یكتاتورھا و سرانجام برگرداندن وفاداریمسلح د یروھاین

  .كنند یریگ ھدف یس و كارمندان كشوریپل یتوانند رو یم ییھا ین استراتژیمشابھ چن. باشد

، كتاتورھاید یروھایان نیدر م یق بھ نافرمانیتشو، تیدر نھا، و یجلب ھوادار یتالش برا، درھرصورت

. ر شودیتفس یق اقدام نظامیاز طر یفعل یكتاتوریبھ ساقط كردن د ینظام یروھایق نیتشو ید بھ معناینبا

ً بھ استقرار  ییوین سناریچن ح یھمانطور كھ توض(را یز، مؤثر منجر نخواھد شد یك دموكراسیلزوما

 یزیر برنامھ، نیبنا بر ا. كند ین مردم و حاكمان را جبران نمیكودتا عدم توازن در روابط قدرت ب) میداد



ك جنگ یو نھ  ینظام یك كودتاین موضوع كھ نھ یافسران ھوادر نسبت بھ ا یساز آگاه ی نحوه یبرا

  .خواھد بود یضرور، ستید نیالزم و مف یكتاتوریھ دیعل یداخل

و عدم  یج نافرمانیمانند ترو، فاء كنندیك ایدر مبارزه دموكرات یاتیتواند نقش ح یافسران ھوادار م

و ، دستورات یسر و صدا  یگرفتن ب دهیو ناد یعمد یھا یق ناكارآمدیتشو، ینظام یروھایدر ن یھمكار

ل یاز قب، ھا از كمك یمختلف یھا  وهیتوانند ش ین میھمچن یپرسنل نظام. یسركوب یت از عدم اجرایحما

  .ھ دھندیك ارایرا بھ جنبش دموكرات ییاقالم دارو، غذا، اطالعات، منیعبور ا

منظم و  ینظام یتواند واحدھا  یرا ارتش میكتاتورھاست زین منابع قدرت دیتر  از مھم یكیارتش 

 یھا  ستیاستراتژ. ردیھ مردم سركش بھ كار بگیحملھ و تنب یم برایزات خود را بھ صورت مستقیتجھ

بھ طور كامل  ینظام یروھایو ن، یبوروكراس، سیست بھ خاطر داشتھ باشند كھ اگر پلیبا  یمبارزه م

العاده  فوق یكتاتورینابود كردن د، دستوراتش اطاعت كنند یبمانند و در اجرا یباق یكتاتوریھوادار د

 یھا ید بھ استراتژیك بایدموكرات جنبش یھا  ستیجھ استراتژیدر نت. رممكن خواھد بودیا غی، مشكل

  .ھا را بدھند  تین اولویھا باالتر  یكتاتورید یروھاین یف وفاداریمربوط بھ تضع

س یو پل ینظام یروھایان نیدر م ید بھ خاطر داشتھ باشند كھ مخالفت و نافرمانیك بایدموكرات یروھاین

د یدستور با یعدم اجرا یس برایو پل سربازان. ار خطرناك باشدیھا بس ن گروهیاعضاء ا یتواند برا یم

د از یك نبایدموكرات یروھاین. د منتظر اعدام باشندیبا یشورش یھا اقدام یسخت و برا یھا منتظر مجازات

د یبا، ھر كجا ارتباط مقدور باشد، در عوض. داشتھ باشند یسربازان و افسران درخواست شورش فور

ً ا یروشن كرد كھ انبوھ توانند  یوجود دارد كھ آنان م» لغو دستور نامحسوس«من یاز اشكال نسبتا

ھا را  یتوانند دستورات مربوط بھ سركوب یمسلح م یھا س و دستھیپل، بھ عنوان نمونھ. مبتكرانھ اقدام كنند

ا ی یریدستگ، در مورد سركوب مبارزان، دا نكنندیمحل افراد جلب شده را پ، بھ شكل ناكارآمد اجرا كنند

افسران . كنند یا در دادن گزارش اطالعات مھم بھ افسران مافوق كوتاھی، د بھ آنان ھشدار بدھندیتبع

 یفرماندھ ی رهین دست زنجیبھ پائ ین مرتبط با سركوبیتوانند در انتقال فرام یز بھ سھم خود میمعترض ن

ز بھ یكاركنان دولت ن، بین ترتیبھ ھم. ك كنندیسر معترضان شل یتواند بھ باال یسربازان م. كنند یكوتاھ

شوند و تا » ضیمر«ا ی، بزنند یدست بھ كم كار، ھا را گم كنند ھا و بخشنامھ توانند پرونده یسھم خود م

  .در خانھ بمانند» یبھبود«

بزرگ  یكنند كھ استراتژ یابیازمند خواھند بود ارزیبھ صورت مداوم ن یاسیمبارزه س یھا  ستیاستراتژ

ممكن است مبارزه ، مثال یبرا. شوند یخاص چگونھ دارند اجرا م یھا   ]نیكمپ[  اردو یھا  یو استراتژ

داده شود  ید در استراتژیكھ با یراتیین صورت الزم است تغیدر ا. رود یآنطور كھ توقع بود جلو نم



رد؟ یابد و ابتكار عمل را بھ دست بگیتوان كرد تا قدرت جنبش ارتقاء  یچھ م. ردیقرار بگ یمورد بررس

 یھا تیمسؤل، ردیك صورت پذیاستراتژ یابیك ارزیشود و  ییالزم است مشكل شناسا، یتین وضعیدر چن

ن ین تدویگزیاقدام جا ی رهیو زنج، ج شودیبس یشتریمنافع قدرت ب، ر كندییمختلف تغ یھا گروه یاحتمال

  .شتھ شوددرنگ بھ اجرا گذا  ید بید بایجد یكار ی برنامھ، ن اموریپس از انجام ا. شود

شده در  ینیب  شیزودتر از موعد پ یكتاتوریاگرمبارزه بھتر از حد انتظار جلو رفتھ باشد و د، برعكس

ر منتظره استفاده كنند یغ ین دستاوردھایتوانند از ا  یك چگونھ میدموكرات یروھاین، است یحال فروپاش

  .م كردیخواھ یبررس ین پرسش را در بخش بعدیع كنند؟ ایرا تسر یكتاتوریف دیو تضع

آنھایی کھ درست فکر . تولید اندیشھ است  مشکل بنیادی جامعھ نبود یا ضعف نیرو ھای فکری و توقف

راه رھایی را بستھ نمی بینند باھم متحد شده نیروی ھم آھنگی برای ، می کنند و در سایھ اندیشھ درست 

  . فراھم آورند عزیمت ازاین دیار تاریکی و حرکت بھ سوی ساحل خوشبختی و رو شنایی

بھره آنھایی است کھ درست فکر می کنند و پایھ ھای کوشش و پی گیری خود را بر ، سعادت و خوشبختی

استوار می سازنند و در نتیجھ نیک اندیشی راه را بستھ نمی بینند و در ، اندیشھ ای درست و خرد پسند

تپانا و نیرومند انسانی باور و ایمان برابر انبوھی از مشکالت بھ فکر خالق و چاره اندیش و بھ اراده 

شما بر فراز تمام شپون علمی و اجتماعی بر فراز ھر تالشی کھ بشر را بھ روشنی و ترقی می  .دارند

کشاند سایھ مخوف و کریھ کلیسا را از البالی مقررات ظالمانھ و شکنجھ ھای مخوف و وسایل گوناگون 

بود با  توان می کوشید تا ھر کجا شعلھ ای از عقل فروزان کلیسا با تمام. تحمیق خلق مشاھده می کنید 

عوامل  .ھر کجا نھالی از دانش برومند بود با داس اتھام از ریشھ قطع سازدحربھ تکفیر خاموش سازد و

، وسایل تولید: تابع عوامل اقتصادی و معلول حیات مادی نیست، روحی و قدرت معنوی یک جامعھ

ً تغییر نمی یابد و ما و تاریخ ما ھم، راده انسانھامستقل از خواست آگاھانھ و ا دنبالھ ، خود بھ خود و جبرا

  . رو این تکامل کورکورانھ و جبری نیست

بزرگترین ھدفھای اجتماعی خود متحد  حزب از تشکل افرادی بوجود می آید کھ برای نیل: مبارزه حزبی

دمبنای تشکیل حزب اتحاد فکر و عقیده شده در راه اشاعھ یک عقیده مشترک اجتماعی فداکاری می کنن

راجع بھ شکل زندگی آینده است و درسایھ یک چنین عقیده ای است کھ می توان اختالفات فرقھ ای و 

نژادی و تعصب آمیز را کنار گذاشتھ یک قدرت نیرومند اجتماعی برای پی ریزی کاخ اجتماع آینده 

  .بوجود آورد 

است و مبارزه نھ روزمره بلکھ مداوم نھ فردی بلکھ دستھ  حزب شکل عالی مبارزه: ویژگیھای حزب

جمعی نھ برای یک مقصد شخصی بلکھ برای استقرار اصول مشخص اجتماعی شکل عالی مبارزه 



حزب وسیلھ تشکل مردم مبارز وآرمانخاه است در اینجا اشاره بھ معنای تشکل می  .مبارزه حزبی است

ھ ارتباط منظم و دقیق است کھ و ظیفھ معین و خاص ھر فرد کند و می گوید تشکل یعنی ایجاد یک رشت

  .سازد را کھ جزپی از وظایف کلی اردوی مبارزه است را روشن می

  .حزب تنھا راه نیل بھ ھدف ھای بزرگ و اجتماعی است

  .حزب وسیلھ نیرومندی مردم در برابر قدرت ھای ضد اجتماعی است

   .دامنھ دار اجتماعی است حزب اردوگاه مردم ارمانخواه برای یک نبرد

 .حزب یک مکتب تربیتی عالی جھت ایجاد یک کار نیرومند ومصمم و ھم فکر اداری و اجتماعی است 

باید درست فکر کنیم و ھرچھ بیشتر طرزفکر خود را توسعھ دھیم و از تشکل و ھم آھنگی ھمفکران 

نی با پندو اندرز تخت نخوت وغور را توقع اینکھ رژیم اھریم .قدرتی نیرومند و نجات بخش بوجود آوریم

ترک گویند و از این ھمھ مبارزات ضد اجتماعی دست شویند و بھ آیین مساوات و برابری تسلیم 

مردم مردم ستمدیده و زجر کشیده مردمی کھ فرزندان معصوم و بیگناه خود را دست . گردندعاقالنھ نیست

کنند و برای جگر گوشھ ھای خود نھ جای آسایش و  و پا زنان و شیوه کنان در چنگال بیماری نظاره می

ا دارند راھی جزمبارزه و پیکار باقی نمی ماندو تنھا و تنھا از راه وو نھ د داکترنھ غذای درست و نھ 

مبارزه پامنھ دار و وسیع محرومین اجتماع و قیام ناراضیان کار یکسره خواھد گشت و بھ این رژیم 

  . صادی وسیاسی ظالمانھ پایان داده خواھد شد منحوس طبقاتی و بھ روابط اقت

... بی طرفی بھ سود دستگاھی است کھ ظلم و جنایت می کند : بی طرفی معنی واقعی ندارد، در جامعھ

  . قبولی زد مھر، یا باید مبارزه کرد و یا باید براین ھمھ جنایت و بی شرمی، دو راه بیشتر نیست

  .ده گان یستمد یورھا یمبارزه طبقات، سبز، شھی رواق اند :سرچشمھ ھا
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