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نيلن“  آردديچه با” در مورد آتاب يیادداشتهاي  

ز امروی برايی و درس های اصولنكات  
١٣٨٧م مهرشششنبه                                                                                           ی کارگرني از فعالیجمع  

  
 سميسم با ترورياشتراك اآونوم: بخش چهارم

     
سم يسم با تروريرامون نقاط اشتراك اآونومين پيد آرد، به بحث لني چه بایبخش بعددر

ان ي در میشيگراسم ين از تروريد توجه داشت آه منظور لنين را بايا. مي رسیم

ست بود آه از ين قرن بي آغازی قرن نوزده و سالهایاني پایه در سالهايون روسيانقالب

 زحمتكش به یختن توده هاي قصد برانگیم تزاريق ترور صاحب منصبان رژيطر

 شود یسم خوانده مين تروري لنی توان آنچه از سوین نظر مياز ا. انقالب را داشت

البته .   دانست١٩٧٠ و ١٩٦٠ در دهه یكي چری مشیلن المليش بيرا مشابه گرا

 روس اصوال یونرهايال رولوسيان سوسينكه جريمثًال ا. ان بودي هم در ميیتفاوت ها

ان يار آمتر از جريبس.  طبقه آارگر را نداشتندی و رهبریندگي نمای دانستند و ادعایال دمكرات نميخود را سوس

 به رجوع از آموزش ی  اصراریكي چری مشین هايسيبرخالف تئور. آردند یزه مي خود را تئوری چپ بحثهایكيچر

سم خشك يك نوع تروريز ما با يبعالوه در صحنه عمل ن.  نداشتندیكي چری آردن مشیستي مارآسین براي مائو و لنیها

 و یستينومغ مسلحانه و اشاعه نظرات اآوي از تبلی التقاطیزه ايبلكه آم. ميه روبرو نبودير روسيو سر راست نظ

ن خاطر يبه هم.  شدیل ميا تكميك رهبران پرولتاري تئوری ما بود آه با آتاب هایش روي و چپ پیمواضع انقالب

 ی فكریان هايهر چند آه بن. ه بودي در روسیستيش تروريده تر از گرايچيش و مقابله با آن پين گرايح ايص صحيتشخ

ال ي، با تفكرات سوسیر عنصر ذهني و تاثینيط عيارزه مسلحانه، شراشاهنگ و توده، حزب و مبيآن در ارتباط با نقش پ

  .گرفتيمك جهت قراريونرها در يرولوس

 است آه معموال ی به ضرورت قهر و جنگ انقالبی توجهیم و آن بيگر هم توجه آنيك نكته مهم ديد به ينچا بايضمنا هم

 مخالفت با یعني. گر بروز آرده استي دیجنبش ها در یكي چریا مشيه و يسم در روسيبه هنگام نقد و طرد ترور

، در یكي چریهاي مسلط بر تئوريی ثمر مسلحانه و با اراده گرای بیك هاي، با تاآتیبرداشت خام از عنصر قهر انقالب

 نقش یك مسلحانه، و نفي از تاآتی و هر شكلی جنگ انقالبی استراتژی، نفی ضرورت قهر انقالبی موارد به نفیاريبس

ش را به ين گرايا. ده استي آند، انجامی بازیند انقالبيدن به فراي تواند در شتاب بخشی می آه عنصر ذهنین آننده اييتع

م آه اتفاقا با رجوع يده ايران دي در ا ١٣۵٠   و١٣٤٠ دهه یكيان چري حزب توده به جریشكل فرموله در نقد ضدانقالب

 ی به مشیسم خروشچفيونيزي مخالف رویراني ایستهايان آموني آه در ميی نقدهایا حتي. گرفتين هم صورت ميبه لن

م آه يدي دی را میام انقالبي از به راه انداختن قیكسان و الگو واريند ي و فرایكير مكاني صورت گرفت، تصویكيچر
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  . ضرورت دست زدن به مبارزه مسلحانه در ذهن داشتی را برایط ثابتيشرا

 به مساله آموزش یكسانيسم برخورد يسم و اآونوميكند آه ترورينجا شروع ميساله را از اد آرد مين در چه باياما لن

نكار ي انجام ای براینيجه نقشه و برنامه معيدر نت.  دهندی نميین مساله بهايا در واقع هر دو به اي.  دارندیت انقالبيفعال

 ی از جنبش خودبخودی و دنباله رويیخودروآرنش به . زندي ری مردم نمیر قشرهاي آارگر و سایان توده هايدر م

ك يا يار بزند و ي بسی فردیهاي دست به فداآاریكي چریك معتقد به مشي اگر در ظاهر یحت. در هر دو مشترك است

 آردن و نشست و برخاست با ی ارتباط با توده ها و زندگی در برقراریشتري بیريگي پیستيمعتقد به خط اآونوم

گر هم اشاره دارد و آن، آرنش معتقدان به يك وجه دي به يین در بحث آرنش به خودرويلن. دهدآارگران از خود نشان 

ك ي تواند ی می و ملموس آه در مقاطعیار قويش بسيك گراي یعني. سم در مقابل خشم پر شور روشنفكران استيترور

 از نگرش و عمل مورد عالقه ی اجتماعیروين نيج اي جلب نظر و بسی آند و برايی را وادار به پاسخگویاسي سیروين

 از خرده ی بخشیعني از جامعه یني قشر معیني بازتاب جهانبیكي چرینست آه مشيش ايمعنا.  آندیرويآنان پ

  .كنديخ و انقالب را هم منعكس مين قشر از تاريانه اي است و درك قهرمان گرایبورژواز

 یستيات تروري عملینكه حامينه ا. ت آردنديستها حماي از تروریمقطعدر ) د نه همه آنهايشا(ستها يه، اآونوميدر روس

ن يدر ع. ، آار روشنفكرانی، آار آارگران است و مبارزه انقالبین نظر آه مبارزه اقتصاديشتر از ايبلكه ب. باشند

و !  شدندیج ميي بعد از وقوع ترورها تهیستها هم گاهيحال، خود اآونوم

 ی را بر خود احساس میستيل ترور عمی و ذهنیاثرات مثبت روح

رات ينكه باالخره ترور هم تاثي ای باشد برایليد دلين شايا. آردند

  ! جامعه داردی به رویزاننده ايبرانگ

 ین ميچن" آه ردو "یستيسندگان برنامه اآونومي از نوین در نقل قوليلن

د و ي برپا آنیاسيم سيه رژي آارگران را علیمبارزه اقتصاد: "سدينو

. كنديد آرد افشا مي را بارها در چه بای طبقاتین جداسازين ايلن." ت آنندي را هدایاسيد روشنفكران مبارزه سيذاربگ

چگاه توده ها را قادر به يدگاه هين ديا.  استی به طبقه آارگر و مبارزه طبقاتيیك نگاه بورژوايان ين بيچرا آه ا

 آه یم آاريند و بر تقسي بین آار را در توده ها نمياقت اياقع لدر و. ندي بیك جامعه نميا يك جنبش ي یاسي سیرهبر

ن نقطه مشترك همه يا.  نهدید ميي گذارد مهر تای را به نخبگان وامیاست و رهبري است و سیده جامعه طبقاتييزا

وع ان وقيدر جر.  آردندین ابراز مي و چیستها در شورويونيزيش را روين گراين هميع.  استيیشات بورژوايگرا

دند آه آارگران را به ين نقطه مشترك رسي به ایني و چیستها روسيونيزين، روي در چ١٩٦٠ دهه ی توده ایجنبش ها

ن فقط يسم، اياليآنان معتقد بودند آه در سوس.  انجامدیابانها آوردن فقط به هرج و مرج مي آشاندن و به خیاسيجنبش س

نده يچرا آه دولت و حزب نما. د آردن است و بسيه آارگران، تولآار تود.  پردازندی میاسيحزب است آه به امور س

  .رندياست شوند و امور را بدست بگير سيما درگيست آه خودشان مستقي نیازين آننده منافع آنهاست و نيو تام

 در ايد آي گوین ميلن. مي بحث آنی آورد آمیزاننده ترور مين در رد جنبه برانگي آه لنیست در مورد استدالليبد ن

  نباشد؟ " ژهي ویمحرك ها" به خلق یازيت وجود ندارد آه ني جنایه به حد آافي روسیزندگ

نه يزد و زمي انگی است آه توده ها را به مبارزه برمیشمار نظام طبقاتيات بيا فقط جناين سوال مطرح است آه آيا
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 مبارزات قدرتمند خود مردم در عرصه ا مقاومت موثر وي شود؟ آی آنان میاسيت سي و انجام تربیاسي سیارتقاء آگاه

 را یا انقالبي یاسيم سير مستقي تجربه غیعني آند؟ ی نمیت آل توده ها بازي را بر ذهنین نقشيها و مناطق مختلف، چن

 توده ها به حساب آورد؟ به مثال جنبش مسلحانه آردستان بعد ی انقالبیق آگاهي از عوامل گسترش و تعمیكي توان ینم

ر ي تاثیا حتي. ران داشتير مناطق اي سای بر توده های بخش و توهم شكنیر آگاهيم آه تاثي نگاه آن۵٧از انقالب 

ن يد بر ايتاآ. ديريگر را در نظر بگي دی آشورهاین بر افكار عموميتنام و فلسطي، مثل ویمبارزات و انقالبات فرامرز

 مقاومت و مبارزه یم و براينيت محدود نبي و جنایگر توده ها را به موارد ستمیختگينست آه برانگي اینكته فقط برا

  ......ادامه دارد   .مينه نقش قائل شوين زمي در اینيك عامل مهم عيبه عنوان 
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