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 مترجم یادداشت

یکی از تاثیر گذارترین کتابهای قرن بیستم می   انقالب در انقالب؟ رژی دبره  کتاب

باشد که متاسفانه در انترنت به زبان فارسی قابل دسترس نمی باشد، برای رفع این 

نقیصه بد ندانستم که این کار مهم را خود بدست گیرم و در انترنت در دسترس عموم 

آوری نیست که جنبش چریکی در ایران همانند بسیاری از الزم به یاد قرار دهم. 

از مطالعه این  ،ر این کتاب می باشد. مطمئنم خوانندگان این کتاباکشورها وام د

کتاب خشنود خواهند شد. ترجیح دادم هیچ نقد یا نظری در این یاد داشت ندهم و اگر 

ماهها بعد از ترجمه چیزی برای گفتن دارم جداگانه عرضه کنم. متاسفانه این کتاب 

برای تصحیح توسط یکی از رفقا معطل ماند ترجیح دادم فعال این کتاب را به همین 

 م.کنبر آن صورت گرفت دوباره آنرا عرضه  یصورت ارائه دهم تا اگر تصحیح

 با سپاس
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 گفتار شیپ

دمه در مق ،دبره( یآن)رژ سندهینو تیهوو اثر متاثر از آن نوشته شده  نیکه ا یطیشرا

 حیتوسط روبرتو فرناندز رتامار نوشته شده، توض ییایاسپان ینسخه اصل یکه برا یا

 یما، باق ی( هم گنجانده شده است. تنها برایسیترجمه )انگل نیداده شده است، و در ا

است، درباره تحوالت از زمان انتشار  دیخواننده مف یرا که برا یماند که اطالعات یم

 .میرا تاکنون اضافه کن 7691 هیاثر در هاوانا در ژانو نیا

آشکار دست اندرکاران  اقینسخه( و اشت 022222چاپ اول ) زانیشروع، م یبرا

اثر، چه در داخل و چه در خارج از کوبا  عیتوز نیگسترده تر نیتضم یبرا ییکوبا

 کیدبره، اگرچه فقط در حد توان خود به عنوان  یگذارد که رژ ینم یباق یشک چیه

از  قیو عم قیدق یاست که گزارش هموفق شد ،یو عمل انقالب یمنفرد تئور یدانشجو

 مییارائه دهد. اگر بگو انیموضوعات به جهان نیتفکر رهبران انقالب کوبا در مورد ا

 دلیف یانقالب شهیاز اند ییبا ارائه جامع و آمرانه ا نجایبار در ا نیاول یکه ما برا

 .ستیکم ارزش کردن سهم دبره ن یبه معنا م،یکاسترو و چه گوارا سر کار دار

ثار آ نیاز مهمتر یکیاثر به عنوان  نیا اندنینما یبرا ییبه تنها ،حد اشارات نیهم تا

 نیهم وجود دارد. همانطور که از هم گرید لیدل کیاست. اما بعالوه  یکاف

 ،یدرباره تفکر انقالب یما نه تنها با اثر داست،یعنوان)مترجم، انقالب در انقالب؟( پ

ره و . دبمیاست، سروکار دار یکردن تفکر انقالب یکه هدف آن انقالب یبلکه با اثر

تواند  یب نمشود، انقال یمربوط م نیالت یکایرهبران کوبا معتقدند تا آنجا که به آمر

 مهین یکند که در دو تحول بزرگ انقالب یرویپ ییمتد به عنوان الگوها گرید ای یکیاز 

و انقالب  7671از دو الگو انقالب  یرویرخ نمود. )مترجم، منظور پ ستمیاول قرن ب

 نیاول  گرفته است، شیرا در پ یروش سوم نیالت یکایاست(  انقالب در آمر نیچ

 نیتال یکایآمر ونیرو، انقالب نیمراحل آن قبالً در تجربه کوبا آشکار شده است. از ا

 ازیاقدامات خود بر اساس آن ن تیآن و هدا یبه مطالعه تجربه کوبا، آموختن درس ها

 .دارند

 د،یگویکه نگران هستند. اگر دبره درست م ستندین نیالت یکایآمر ونیفقط انقالب نیا اما

در سراسر جهان که اساساً  گرید یکشورها یممکن است برا «نیالت یکایراه آمر»

 یممرتبط باشد. و اگر راه سو اریمواجه هستند، بس نیالت یکایمشابه با آمر یطیبا شرا

اساساً  یطیکه شرا میکنیم یزندگ ییاز ما که در کشورها ییقابل قبول است، پس آنها

هتر است ب م،یمعاصر دار نیالت یکایآمر ای نتانگیکوم نیچ ای یتزار هیمتفاوت با روس

باشد. ن ریپذممکن است امکان گرید یانقالب یالگوها ایکه آ میاز خود بپرس یجد یلیخ

همه  یبرا یواقع اریسچالش ب کیکار کوچک)کتاب دبره(  نیبه طور خالصه، ا

 .است دهیکش شیدر همه جا به پ ونیانقالب

 یشگاریال یموجود، و باالتر از همه برا تینگهبانان وضع یبرا یخطر ل،یدل نیهم به

متحده  االتی)منظور ایشمال یکایو حافظ آنها در آمر سیو رئ نیالت یکایآمر یها

او افتاده است نشان  یدبره برا یکه از زمان انتشار کتاب رژ ی( است. اتفاقکایآمر

او به عنوان روزنامه  لیآگاه هستند. در آور وضوعم نیاز ا یدهد که آنها به خوب یم

 سیو انتشارات پار Sucesos یکیهفته نامه مکز دییمورد تا سنده،ینگار و نو

Masperoد. گزارش ده یویتازه افتتاح شده در جنوب بول یکیتا از جبهه چر ،، رفت
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 یویبول سیکرد توسط پل یسفر م یرنظامیکه به نام خودش و با لباس غ یاو در حال

از سراسر جهان، از  ییهایندگیها و نمارغم اعتراضزمان به  شد. و از آن ریدستگ

 یباطارت چیاو بدون ه ،یویبول کتاتوریفرانسه دوگل به د جمهورسیاز رئ یاجمله نامه

اعالم کرده است که دبره در دادگاه  یویبول یکتاتوریشده است. در پاسخ، د یزندان

حال،  نیبه احتمال به اعدام محکوم خواهد شد. در هم ومحاکمه خواهد شد  ینظام

شناخته  نیالت یکایآمر یامروز یهاتیبا توجه به آنچه در مورد واقع - ییهاگزارش

 و کشدیم یو قابل اعتماد است که دبره در زندان شکنجه شده و گرسنگ –شده است 

الت ایا یتوسط آژانس اطالعات مرکز یطوالن یهاییاو در معرض بازجو

 .قرار گرفته است  (CIA)متحده

ان که ژ میشود؟ ما معتقد یروزنامه نگار صرف م کیبا  یا انهیرفتار وحش نیچرا چن

در  سیدر پار ییگردهما کیکه در  یهنگام ،یبرجسته فرانسو لسوفیپل سارتر، ف

 ریدستگ یویدبره توسط مقامات بول یرژ»مه )براساس گزارش لوموند( گفت:  02

 نوشتن کتاب "انقالب یبلکه برا ،یکیچر یهاتیشرکت در فعال یشده است، نه برا

 .« برداشته است یکیچر یهاتیتمام ترمزها را از فعال»در انقالب؟" که 

و هم  یا هیداشت. سبک دبره هم کنا بهمراهمشکالت دشوار ترجمه را  کتاب

 Ecole Nonnale او در یمطالعات فلسف یقو ریوار( است و تأث رهی)دایضویب

Superieure چه مقدار ترجمه سخت بوده  مینشان ده نکهیا یدهد. برا یرا نشان م

از ترجمه  یمختصر العهتوان با مط یعدم غلبه بر آنها( را م زی)و عواقب غم انگ

 االتیانتشارات مشترک دولت ا قاتیتحق سیکار دبره که توسط سرو یسیانگل

 نیکرد. نه تنها ا یابیارائه شده است، را ارز 7691رس ما JPRS ،023072، 20متحده

 اریبس شیهااعتماد است، بلکه اغلب در اشتباهات و سوء درک رقابلیترجمه کامالً غ

مترجم نسخه حاضر، در  ز،یاورت یکه باب میباشد. در مقابل، ما معتقد یهم م بیعج

، که بر آمده است یو فرانسو ییایکه از هر دو نسخه اسپان یو خواندن قیدق یمتن دیتول

 یشده است، کار قابل توجه هیمطبوعات ته ی)دبره( براسندهیهر کدام توسط خود نو

در  JPRS نسخه  یریاندازه گ قابل ریبا کمک غ -او  جیگفت نتا دیانجام داده است. و با

 به تمسخر JPRS کمک نسخه نجایمترجم: که البته ا)  .شده است سهیکار مقا نیسراسر ا

 شیداشت تا پ یفرصت را م نی)دبره( اسندهیالبته مطلوب بود که نو (مطرح شده است

با آن  الاب حاتیکه خواننده قبالً از توض یلیکند. اما به دال دییرا مرور و تا یینها سینو

 .امکان وجود نداشت نیآشنا است، متأسفانه ا

 هوبرمن لئو

 یزیپل ام. سو 

 2691ژوئن  21
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 ییایبر نسخه اسپان یمقدمه ا

 مه او در ماه نوشته انتشار  قیاز طر هدبر ژیما با ر یی)التین(کایآمر خوانندگان

 یکایاز آمر یعکاس "  مجلهدر   "   یانقالب یمشکالت استراتژ ی: برخنیالت یکایآمر“

عصر "همان سال  هی( آشنا شدند. در ژانو7691تا اوت  هی، ژوئ07)شماره  " دور

بار  نیمنتشر کرد که چندرا  " نیالت یکایآمر یطوالن ییمای: راهپسمویکاستر "دیجد

 دهسنیاز نو یرا به خود جذب کردند و به زود یادیمخاطبان ز ،نشر شد، هر دو اثر باز

 یکایآمر یمفسران صحنه کنون نیاز شفاف تر یکبه ی ،یسالگ ستیب سن، درشان

 ند.نمود ملقب نیالت

که شاهد حرکت  یداشت، زمان 7697تماس خود را با انقالب کوبا در سال  نیاول هدبر

 کشور نیبود که در آن سال انجام شد و کوبا را به اول یمیعظ مبارزه با بی سوادی

ه مواجه با آنکننده که او  رهیخی تیواقعکرد.  لیتبد یسواد یاز ب یعار نیالت یکایآمر

در او  ،یستیتفکر مارکس ذیلمعاصر،  یانقالب دهیبود، عالقه اش را به مطالعه پدشده 

نکرده است. تصورات او  یریکناره گ تیبا واقع ییارویمتبلور کرد. او هرگز از رو

 اقیو درجه الزم از اشت یواسطگیحس ب یدارند، و دارا تیمنشأ خود را در واقع

 .ردیگیم فرضشیپ یخاستگاه نیهستند که چن

برقرار  کیارتباط نزد ونیکشور قاره سفر کرد و با انقالب نیبه چند هاز کوبا، دبر پس

 نیالت یکایاو آمر نی. بنابراهمراه گشتها  کیچر یزندگبا موارد  یکرد و در برخ

روفسور پ یک تجربه شناخت. قیشده بلکه از طر نییتع شیاز پ یها دهیا قیرا نه از طر

 -ده بود ربهره ب لتوسرآ سیلوئ ست،یمارکس گمتفکر بزر در کالس درسکه  -فلسفه 

. داختپر نیالت یکایآمر ازخود  اتیاز تجرب جمعبندی هپس از بازگشت به فرانسه ب

 کیتوان آنها را به عنوان دو بخش از  یذکر شده در باال بود که م یمقاله ها جهینت

  اثر واحد در نظر گرفت.

 .موضوع مورد بحث همراه است میبا دانش مستق یدر آنها دقت فکر

گرفت درک خود را از تجربه  میبه کوبا بازگشت و تصم یدبر 7691سال  انیپا در

مورد  یموضوع به اندازه کاف نیبود که تا آن زمان ا نیتر کند. نظر او ا قیعم یانقالب

او که  ردکیو اصالت رو ادیز یلیتحل ییتوانا م،یمطالعه قرار نگرفته بود. ظرافت مفاه

 ختیشده بود، عالقه محافل برجسته انقالب کوبا را برانگ ارآشک یقبالً در مقاالت قبل

او توانست  7699به او ارائه کردند. در سال  قاتشیانجام تحق یکه همه امکانات را برا

ما شرکت کرده بودند صحبت کند: از  یکه در اقدامات انقالب یاز کسان یاریبا بس

کرد.  یرهبر و بندی مفهوممبارزه را  نیکاسترو که ا دلیف فرماندهجمله، با 

 یاهکه گ یاتیاز تجرب ییهاگزارش هانجام شد و دبر یادیمدت ز ی،طوالن یوگوهاگفت

او به اسناد متعدد  ن،ی. عالوه بر ادیشن گرفته بودانجام  ینظام اتیمحل عملخود در 

ته که در جنگ نوش ییها امیداشت: پ یمنتشر نشده آن دوران که حفظ شده بود، دسترس

نامه ها و  ،ینظام هیاطالع دان،یدر م یبه رهبران نظام ییها لعملدستورا شده بود،

 یخیتار یدادهایاز آن رو یواضح تصّورفرصت را داد تا  نیبه او ا نی. اگریمتون د

 یوهانب نیبه چن استکه در مورد انقالب کوبا نوشته  یگریکس د چیبه دست آورد. ه

 .تنداشته اس یدسترس یخیتار قاتیتحق یاز مطالب برا
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و  ینظام یاساس جیننوشته است، اما از آن نتا ندیاز آن فرآ یا خچهیتار هدبر البته

جنبش  ریها و اشتباهات سا تیموفق ،یشخص اتیگرفته است و آن ها را با تجرب یاسیس

ً یکه مستق یکیچر یها و  دیدرباره آن ها قادر به کسب اطالعات جد ایدانسته  یم ما

 کرده است.  سهیاعتماد بوده است، مقا بلقا

کتابچه )انقالب در  نیرا با ادوره ایی "خانه قاره آمریکا"  فراوان مجموعه یخرسند با

تم عالقه حبه  سنده،ینو یقبل نوشته هایاز  شتریب یکه حت م،یکن یافتتاح م انقالب؟(

د را به خود جلب می زین ،و چه دلیف ،یو مارت واریقاره بول یرا که در همه جا یکسان

 .انقالب استایجاد  یانقالب کی فهیدانند که وظمی کند، همچنین همه می 

 تامارفرناندز ر   روبرتو
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 انقالب در انقالب؟

 ".تکرار شود نیالت یکایتواند در آمر ینم گریانقالب کوبا د"

. تتبدیل شده اسخطرناک  یا شهیکلبه  ن،یالت یکایعبارت بر زبان فعاالن آمر نیا

خطاهای نظری  یبرخ بوجود آمدنجهات درست است، اما باعث  یاگرچه از برخ

 .ار شده استآشک

 رییتغ اروهیرابطه ن رایقاره نخواهد داشت، ز نیدر ا یانقالب کوبا معادل نکهیگفتن ا با

 الفبای است یتکرار نشدن یزیکه چه چ میکن یکرده است، ما با آرامش فراموش م

 .شوند یگرفته م دهیانقالب کوبا نادحرکت 

به که ) یافسانه دوازده مرد م،یده یم لیتقل ییافسانه طال کیما کوبا را به  اول،

، شود یچشم به هم زدن چند برابر م کیشوند و تعدادشان در  یم ادهیپسواحل کوبا( 

فسانه ا نیبه ا یربط گرید تیکه واقع مییگو یداند چگونه. بعد م یکس کامال نم چیه

 دهیچیو پ یاساس تیگرفتن واقع دهیادامکان ن یبه سادگ یلیترفند تخ نیپررنگ ندارد. ا

 .را فراهم کرده است ییکوبا امیق

 یناگوار برا اتیتجرب اریچقدر زمان از دست رفته، چه بس ،هودهیب یچرخش ها چقدر

اره ق راتییتغ زانیتالش کردم تا م ی! من در مطالعات قبلیامروز یانقالب یجنبش ها

حرکت معکوس  کیبه  دینون باشده است را نشان دهم. اما اک جادیکه توسط کوبا ا

در همه جا آغاز شده است. آنها با عالقه به  نمبارزان و فعاال انیتوجه داشت که در م

 یآن هستند تا زرق و برق ظاهر «یچگونگ»گردند و به دنبال  یتجربه کوبا باز م

 آنها پس از رای. چرا؟ زندآن یو عملکرد درون یو نظام یاسیس «اتیجزئ»بدنبال  ،آن

 یکیتتاک ،ینظم فن کیاز  یقی، به حقابه هدر رفتنمواقع بعضی و در  یسالها فداکار

رده نشان داده و عمل ک شیدایبرند که انقالب کوبا از بدو پ یم یپ کیتژاسترا یو حت

 ناخودآگاه. یگاه ،است، هرچند

 )فیدل کاسترو(تاسیدلیففیدلی/  قیامبلند افسانه  شیاز ستا یخاص وهیکه ش ابندی یآنها در م

 یاساس یدرک درس ها ،امتناع از درس گرفتن از آن ای ریتحق یاز خودشان، نوع یحت

 .آن را پنهان کرده است

أسف کوبا ابراز ت قیاماز روند  یمفصل خچهیاز فقدان ادامه تار میتوانیما نم ن،یبنابرا

ده و در آن شرکت کر یکه آن را سازمانده یکسان یکه تنها از سو یخیتار م،یکنن

کند که ارجاعات خود را به  یفقدان ما را مجبور م نی. ارسدیاند به دست ما مکرده

 کیستماتیس یبررس کیاست  ازیکه آنچه واقعاً مورد ن یدر حال م،یکاهش ده انتزاعات

 است.
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 حال از گذشته ییرها یبرا

با  کند. یم شرفتیدر ظاهر پ خی. تارمیستیهرگز با زمان حال خود کامالً معاصر ن ما

ا ر شنامهینما یکه معنا میدار لیشود و ما تما یصحنه ظاهر م یرو ینقاب صحنه قبل

دوباره برقرار شود. البته  دیرود، تداوم با ی. هر بار که پرده باال ممیاز دست بده

خته شده آمو ریما نهفته است که با حافظه و تصاو نشیبلکه در ب ست،ین خیمقصر تار

که  یزمان یحت م،ینیبیدر گذشته انباشته شده است. ما گذشته را بر زمان حال سوار م

 .انقالب است کیحال 

ً در آمر ریتأث که قبال  ییهاها و طرحبا روش ن،یالت یکایانقالب کوبا، عمدتا

شده و  شده، تجربه سیتقد خیشده، بر تخت سلطنت نشسته، و توسط تار یبندفهرست

 ختهیکه برانگ ییاهویهمه ه رغمیاست که عل لیدل نیرد تأمل قرار گرفته است. به هممو

کوبا و  یواقع تیاست، شوک کمتر شده است. امروز غوغا خاموش شده است. اهم

 یدیگرفته شده بود، در حال کشف است. مفهوم جد دهیآن، که قبال ناد یدامنه درس ها

 .در حال آشکار شدن است یکیاز جنگ چر

 هیانه علمبارزه مسلح جهینت یستیالیداشت که انقالب سوس ادیجمله، کوبا از ابتدا به  از

 تیماه دیاگر بخواه ،یمیقد یخیقانون تار نیاست. ا یقدرت مسلح دولت بورژواز

مبارزه  ییابا شناس یکیداشت.  یشناخته شده ا یکیتاکت یدارد، ابتدا محتوا یکیاستراتژ

شکل را به خود گرفته بود،  نیا - 7671 -کهن الگو  رایآغاز کرد، ز امیبا ق یکیچر

رمول ف -را بر اساس آن توسعه دادند  یفرمول نظر نیچند نیو بعداً استال نیو چون لن

ود، ش یبحث م هودهیب یندارند و به طور دوره ا یفعل تیبه وضع یربط چیکه ه ییها

به  یحمله فور یکند، به معنا یموقوع شورش اشاره  طیکه به شرا یمانند موارد

 در مرحله ییکایآمر یکیآشکار شد. جنگ چر یاختالف به زود نیاما ا ،یقدرت مرکز

 یهر دو جنگ "نامنظم" برا رایشد، ز ییشناسا ییایآس یکیعمالً با جنگ چر یبعد

 .است یخطرناک تر از اول یحت یسردرگم نیمحاصره شهرها از روستا هستند. ا

مواجه است،  یخاص طیمسلحانه در هر قاره، در هر کشور با شرا یانقالبمبارزات 

صادق است که در هر  یامر به قدر نیهستند و نه آشکار. ا «یعیطب»نه  نهایاما ا

 یدموکرات ها الیاز آنها الزم است. سوس یکشف و آگاه یبرا یمورد سالها فداکار

 ستیکردند. کمون یگراد فکر مدر پترو سیبه تکرار کمون پار یزیبه طور غر هیروس

 کی ،یتنامیو ی; و رفقاستیدر کانتون دهه ب هیاز نظر تکرار اکتبر روس ینیچ یها

در  یدهقان یشوراها یشورش ها یحزب خود، از نظر سازمانده سیسال پس از تأس

 ینوع شورو یهاما روشن است که شورش یکشورشان. امروزه برا یبخش شمال

ً یشوند، اما دق روزیاز جنگ پ شیپ یاستعمار یایآس در توانستندینم ود که ب نجایا قا

 .کردندیآغاز م یروزیپ یخود را برا یشاگرد دیبا ستیفعاالن کمون نیترلیاص

شدن در سواحل  ادهیقبل از پ دلیدانست که ف یخوش شانس کیرا  نیبتوان ا دیشا

در  توانستیاو م نیمائوتسه تونگ را نخوانده بود: بنابرا ینظام یهانوشته نته،یاور

رایط شمطابق با  ینظام نیدکتر کیرا ابداع کند.  یمحل و بر اساس تجربه خود اصول

آنها از قبل مشخص شده بود،  یهاکیتکه تاک یجنگ، زمان انی. تنها در پای شنیزمسر

 انینظامشبه ن،یالت یکایدر آمر گریمائو را کشف کردند. اما بار د یهانوشته انیشورش
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 .خوانندیچه گوارا را م یهاو نوشته دلیف یهایسخنران اند،دهیکه قباًل د یبا چشمان

کنند  یو فکر م - نیاز لن یو متون خاص اپ،یج ،یمائو را در مورد جنگ ضد ژاپن

 اریاما خطرناک، ز ک،یکالس یبصر یدهند. برتر یم صیتشخ یرا در اول یکه دوم

ً یو عم ژهیو اریتوسعه بس طیشرا یدارا نیالت یکایآمر یجنگ انقالب ست که ا زیمتما قا

ر د کینظر، همه آثار تئور نیتجربه خاص قابل کشف است. از ا کی قیتنها از طر

دستور ًً  ی )گرامر یا( اندازه ضرر دارند. آنها را کتاب ها همانبه  یمورد جنگ مردم

به آن صحبت کند  دیکه با یدر کشور یزبان خارج کیاند. اما  دهیجنگ نام زبانً 

ه گرفت ادیزبان  یاز آن در خانه با مطالعه کتابچه راهنماآموخته میشود تا  عتریسر

 کیکه  هیدر مراحل اول ژهیاست، به و یاتیسرعت ح مسئلهشود. در زمان جنگ، 

 .ه کندقابلدشمن کامالً مسلح و آگاه م کیبا  دیتجربه با یو ب رمسلحیغ یکیگروه چر

 گرفته است، یخود را از مارت یاسیس یالهامات اساس دلیشناخته شده است که ف ی*به خوب

و اصالح شد. در رابطه  تیتقو نیمارکس و لن یها دهیقبل از مونکادا توسط ا یکه حت یالهام
 یشده در دولت و انقالب عالقه مند بود که در آن نابود انیب یها دهیبه ا ژهیبه و دلیف ن،یبا لن

نابع شود. اما م یم لیتبد یاصل انقالب کیسرکوبگر آن به  یو ابزارها یمیقد یدولت اهدستگ

براو.  نتهی، اثر پابلو د ال تورRealengo l8: افتی یگرید یدر جا توانیاو را م یالهام نظام

 یابانیدشوار جنگ خ طیشرا حیمتون انگلس در توض ،گومز مویمبارزات ماکس یهاگزارش

]تفنگ پرکن که توسط ارتش فرانسه در  Chaasepotتوسط  سیپار یایرولتارشده به پ لیتحم

زنگها برای چه کسی  ی،نگوی. همعیوس یها[ و با باز کردن راهشدیاستفاده م 7712دهه 

 ست،یدر پشت گارد فاش راییر سد اشیکی)که در آن پابلو و گروه شبه چر بصدا در می آیند

بودند:  ینه آنقدر منابع بودند که تصادف هاکتاب نی(. اکردندیم یزندگ ایو سگو دیمادر نیب

جنگ  ،ی. مسئله مائو تسه تونگ، استراتژافتیفقط آنچه را که به دنبالش بود در آنها  دلیف

: در کمال دیرس ،و چه دلیبه دست ف 7617 یژاپن است، پس از حمله تابستان هیعل یکیچر

 .افتندیدادند،  یکتاب آنچه را که تحت فشار ضرورت انجام م نیتعجب، آنها در ا

از نگرش صرفاً روشنفکرانه نسبت  یرا ناش هاکیچر یهاشکست یبرخ یزمان دلیف

و  یاز ضعف جسمان یآن قابل درک است: روشنفکر جدا لی. دلدانستیبه جنگ م

 یساختارها قیکند زمان حال را از طر یم یسع ،ییروستا یعدم تطابق با زندگ

کمتر  کند. او یکتاب زندگ قیرشده درک کند و آن را از ط نییتع شیاز پ کیدئولوژیا

 یکند، به منابع موجود بسنده کند، وقت یپردازاختراع کند، بداهه تواندیم گرانیاز د

کر که ف نی. با اردیبگ میه تصمفوراً در مورد حرکات جسوران رد،یگیدر تنگنا قرار م

ز طن ودهد.  ینشان م یکمتر یریانعطاف پذ رد،یگ یم ادیداند، آهسته تر  یاز قبل م

ً یدق ن،یالت یکایآمر یاز کشورها یاریبس یاجتماع تیبه واسطه وضع خ،یتار  نیا قا

ودند واگذار کرده است، که مجبور ب یو روشنفکران انقالب انیرا به دانشجو شتازینقش پ

 .آغاز کنند مییبهتر بگو ای ندازند،یرا راه ب یاشکال مبارزه طبقات نیتر یعال

 ً اال نه چندان ب یمتیبا ق، پرداخت شدهزینه هایش سوء تفاهم ها  نیخطاها، ا نیا متعاقبا

، اندتکرار شده یمتماد یهاکه در طول سالکنیم  ییهابا فاجعهمقایسه  میاگر بخواه

 رایاطالعات بس واریبول نامهیخواندن زندگ .ایاز اسپان یجنگ آزادساز نیاولمانند 

معتبر  یاز جمله درس ها -دهد  ینشان م کایآمر ردرا در مورد جنگ و در مو یادیز

. در عرض یآنها: سرسخت نی. با ارزش ترکایامروز آمر یانقالب یجنگ ها یبرا

شد، شکست خورد، مسخره شد، تنها  بیرون رانده کایخاک آمرچهار سال، پنج بار از 

 نیشد، پنج بار بازگشت و اول یشناخته م یوانگیکه به عنوان د یشد، و با لجاجت

 به تحرک ازین ،گرفت ادی شتریب یهر بار کم .به دست آورد اکایخود را در بو یروزیپ

 جنگ کیلزوم به راه انداختن  حات؛یو تسل رویجبران کمبود ن یو سواره نظام برا
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ها و قطع هرگونه عقب  یبه سوزاندن کشت ازی. نستایو ا ینه دفاع ع،یو سر یتهاجم

ر شکل د عیبه منظور تسر ،ها ییایاسپان هیبا اعالن "جنگ تا مرگ" عل یاحتمال ینینش

 اولوهیکر انیو در م روانیا پی یی هاخود نی" در بیذهن طیآنچه امروز "شرا یریگ

 ها ییایکه اسپان یکه کاراکاس تا زمان ی؛ تله ا(ها ییایتبار اسپان ییکای)نوادگان آمر

به محاصره شهرها با حمله از  ازیکرد؛ ن یم جادیکردند ا یحومه شهر را کنترل م

 مکان بعضی از تیاهم در نظر داشتن ت،یدر نهاو مستحکم؛  یها گاهیدشت ها و از پا

 یکاراکاس برااهمیّتی را داراست که همان  اراکاسک یخاص )"کورو برا یها

مترجم: اشاره ایی به جنگهای استقالل ونزوال، که انقالبیون کاراکاس را در  (."کایآمر

اختیار داشتن حومه دست اسپانیایی ها بوده، در تاکیدی بر اهمیّت کلیدی مکانها، در 

 حالتهای متفاوت.

را به ما داده  ی، همان درس سرسختبار در آستانه فاجعه کیاز  شیب دل،یف راً یاخ

 لیشکست اعتصاب آور ی(، و تا حدود7619(، فرود گرانما )7610است. مونکادا )

مردان به خانه بروند و منتظر  شتریشد ب یهستند که باعث م یگرید عقب گرد، 7617

از  تاچند  زابال،یزاکاپا و ا یکیچر یقبل از ادغام گروه ها .بهتر باشند یروزها

شدند.  دهیبرچ اینابود  ،یکم اریشدند؟ تعداد بس سیدر گواتماال تأس یکیچر یفوکوها

ده زن یکیچر یروهایوجود، ن نیو انشعاب؟ با ا انتیچند شکست در ونزوئال، چند خ

خود جنگ واقعاً به طور  دی. شاشهیتر از هم یکنند، قو یمانده اند و دوباره شروع م

 .شروع شده است یجد

ً ناچ نیالت یکایآمر یکه جنبش انقالب ییهاعقب گرد ت، اس زیمتحمل شده است واقعا

 م،یکه مقدمه مبارزات بزرگ فردا است بسنج یاگر آنها را بر حسب مدت زمان کوتاه

 به آن دوره از ،مطابقت دارد ،که چند سال گذشته میریرا در نظر بگ تیواقع نیاگر ا

کنند. در  یخود ط هیدر مراحل اول دیا باه البمجدد که همه انق می"برخاستن" و تنظ

اند توانسته یکیچر یهااست که جنبش نیا رسدیبه نظر م زیانگواقع، آنچه شگفت

 و ریناپذاجتناب یرا که برخ یادیز اریبس ینادرست و خطاها یهااز شروع یاریبس

 یزیانگگفتش زیچ نیا دل،یاجتناب بودند، شکست دهند. به گفته ف رقابلیغ گرید یبرخ

است. در واقع، ما  ختهیجنبش را برانگ نیتا چه اندازه ا خیکه تار دهدیاست و نشان م

 ع،یه سرو عدم توسع حیرکود قابل توض کیکه از  مینه آنقدر از شکست صحبت کن دیبا

 میمرحله از کشف مفاه نیدر ا ریاجتناب ناپذ یاشتباهات و خطاها یامدهایاز جمله پ

ها با آن بندهیفر یشاوندیرابطه خو رغمیعل ،میصحبت کن ،دیجد یبانقال یو روش ها

 .یالملل نیب اتیتجرب ریسا

بعضا با ، نداشده  هم و آغاز دنوآغاز ش دیسرنوشت ساز با یانقالب یندهایهمه فرآ

 یموجود همان نقاط متینقاط عز رای: زمیکه اشاره کرد لیدل نیبه اگامهای نادرست، 

گر ا ید، حتنشو یقبل به جا مانده است و از آنها استفاده م یخیهستند که از دوره تار

. است نیضرر تر یب نیالت یکاینادرست، آمر یشروع ها نیهمه ا انیناخودآگاه. از م

ها  کیجهت حرکت، اصالح تاکت رییسرعت بدون تغ میدر هر مورد، موضوع تنظ

الفات اخت یزمان نیبوده است. در چن حیاصول صح ایها  یاز استراتژ یبدون چشم پوش

 شود. یدو اردوگاه آشکار م نیب قیعم

سو  کیاز  ونیانقالب نیب ییارویرا تجربه کرده است، رو یکه انقالب یهر کشور در

، صلح 7621داده است. پس از  یرو گرید یاز سو ندهیآ نیو اصالح طلبان و مرتد

 ن،یقوت گرفت. لن هیدموکرات روس الیدر حزب سوس یشکست طلب هیو روح یطلب
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ا مخالفت ب دررا بلند کنند، نه  ودخ یمجبور بودند صدا گرانیدر ژنو، و د دیدر تبع

 امیق کیمخالفت با  یدر برابر شورش کارگران، برابلکه دوما  یندگینما یدموکراس

 ، الزم بود، مانند7601 یهاپس از شکست ن،یخوب. در چ امینشده در مقابل ق تیهدا

 نتانگیبزرگ تحت سلطه دشمن کوم یدر شهرها عیسر امیق کیبا  گران،یمائو و د

اها و به روست ینینششود، نه با تعهد مجدد به شورش کارگران، بلکه با عقب الفتمخ

است. پس از فاجعه  نیچ طیاز مبارزه متناسب با شرا یشکل "یطوالن ییمایراهپ"

فکر نکردند که اصل  نیاش به او همرزمان بازمانده دلی، ف7610مونکادا در سال 

ر به آن تمتفاوت و درست ییاما محتوا ارند،را کنار بگذ ستایبات هیمبارزه مسلحانه عل

تر  یغن ،یتخته پرش است. به عنوان منبع تئور کیشکست  ،یانقالب کی یدادند. برا

 .کند یم /مهیااست. تجربه و دانش را جمع یروزیاز پ

 یاسیس هینظر دیگر چند سال تجربه در مبارزه مسلحانه از هر نوع ن،یالت یکایآمر در

جام ان ینیع طیشرا یهایژگیآشکار کردن و یگذشته برا یهااز دهه شتری، بیاهیعار

 نیالت یکایانقالب مسلحانه را در آمر متیکوبا نقطه عز یخیداده است. از نظر تار

حفظ  حیخط صح کیکه با دقت بر اساس  تاس متینقطه عز نیکرده است. ا جادیا

  .است یشده است که ضرور

 ییایاسپان واژه foco معمول، به  یبه معنا ینظام گاهیپا ی( به جای)سرسرا فرانسو

 یسیانگل قیکه معادل دق ییاشاره دارد. از آنجا یکیچر اتیعمل ای ینظام گاهیپا کی

  .حفظ شده است ییایاسپان یوجود ندارد، کلمه اصل

ً مبارزه مسلحانه آغاز شده است؟ آ ایآ آن در ونزوئال،  یها وهیم نیاول نیا ایواقعا

 هستند مظهر ینیآغاز یها یریصرفاً درگ ایپرو و اکوادور است؟  ا،یگواتماال، کلمب

ا ت ست،یمبارزات امروز آنقدر مهم ن جهیاست؟ نت دهیکه هنوز به ثمر نرس یقرار یب

موقتاً  ربیشت ایجنبش  کیکند که  ینم یشود، فرق یم طمربو یینها جهیآنجا که به نت

 .شکست بخورد

 که بلوغ است،رشد و کننده است عزم مبارزه است که هر روز در حال  نییتع آنچه

 است." از امکان آن نانیو اطم یانقالب رییبه تغ ازیاز ن یآگاه

ط خ کیآن، به عنوان  یامدهایرا که به لحاظ پ یاسیخط س ن،یالت یکایدر آمر امروزه

 یه ادعاک یکرد. هر خط یتلق یانقالب توانینم ست،ین انیو منسجم قابل ب قیدق ینظام

ان قدرت تو یبدهد: چگونه م یسوال پاسخ مشخص نیبه ا دیبودن داشته باشد با یانقالب

توان ستون فقرات  یچگونه م گر،یکرد؟ به عبارت د نرا سرنگو یدار هیدولت سرما

 تیتقو یشمال یکایآمر ینظام یها تیرا که به طور مداوم توسط مأمور یآن، ارتش

 یارائه م نیالت یکایبرادر آمر یبه کشورها یشود، شکست؟ انقالب کوبا پاسخ یم

م ک جادیا قی: از طرردیآن مورد مطالعه قرار گ یخیتار اتیدر جزئ دیدهد که هنوز با

مناسب انتخاب شده  ییکه در مناطق روستا یکیجنگ چر قیآهسته، از طر شیو ب

دولت  کیو  یارتش مردم کیمتحرک  کیاستراتژ یروین کیشود،  یانجام م

 .ندهیآ یستیالیسوس

ً در چند سال  یم انیاست که آنرا ب یاسیوابسته به خط س یخط نظام هر کند. اتفاقا

 کامالً  یشده است و معنا شیدر خود مبارزه مسلحانه آزما یگرید یگذشته خطوط نظام

ارسا به و ن فیضع یرهای( تفسسهیدر )مقا شتریداده است. ب یکیبه جنگ چر یمتفاوت

 هستند که به عنوان یواردات یاسیس می)مبارزه مسلحانه(، آنها مفاه ییراه و منش کوبا

که در آن  یطیمتفاوت از شرا اریبس یخیتار طیپنهان شده و در شرا یخطوط نظام
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 یمسلحانه; روش ی: مفهوم دفاع شخصمیشود. ما در ذهن دار یداشتند اعمال م شهیر

عنوان  هحزب، تنها ب یرویبه ن یکیچر یرویمسلحانه و ن غاتیتبل ریتفس یخاص برا

 .که به سازمان زمان صلح حزب اضافه شده است گریجزء د کی

خط  گاهیجااز جاها  یاری/تصورات، که در بسمیمفاه نیا جه،یقضاوت در نت یبرا

 جهات یاریکرده اند، مبارزات مسلحانه شناخته شده را از بس دایراهنما را پ یها یمش

 یاوهیها و شبخش آنالهام یاسیس یهاشهیاند یکرده است. بررس یآن خال یاز محتوا

ام آن و یامروز طیو شرا نیالت یکایگانه با آمریب ،یانقالب اتیاز تجرب یکه برخ

 .باشد تواند مثمر ثمر یاند، مگرفته

را هم از مرحله  یاساس یممکن است به ما کمک کند تا درس ها یمنف اتیتجرب نیا

 .میکشف کن یشورش انقالب کوبا و هم از مبارزات مسلحانه امروز

--- 

 Souvenirs de la guerre" در La guerre de guerilla, une methodeگوارا، " چه•

Revolutionnaire ،کتاب توسط انتشارات  نیا یسی. )ترجمه انگل7691 س،یپار. ماسپرو

 (شیرایو-شود. یآماده م ویویر یمانتل
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 مسلحانه از خوددفاع 

با وقوع حوادثی  تیواقع کیو به عنوان  ستمیس کیبه عنوان  «دفاع از خود»امروزه

 به پایان خود رسیده است.

« دف  اع از خود»ب  ا منطق  ه  یویدهق  ان  ان، و بول« دف  اع از خود»ب  ا من  اطق  ای  کلمب

شور ،یکارگر شک یدو ک  دایخط را پ کیمفهوم در آنها قدرت  نیکه ا دادندیم لیرا ت

توس  ط  گریکدی" در عرض چند ماه از س  رپیچی از قدرت حاکمهدو "هس  ته  نیکرد. ا

اش  غال  7690 یدر م ا،یدر جنوب کلمبمارکتالیا ، Marquetalia :ارتش منهدم ش  دند

مورد  زیغم انگ ی، پس از نبردها7691در ماه مه و س    پتامبر  یویش    د، و معادن بول

بر  یدوره و گواه کی انیش   کس   ت مض   اعف نش   ان دهنده پا نیحمله قرار گرفتند. ا

ست جنبش انقالب یدئولوژیا کیمرگ  ست. الزم ا  نیا شهیهم یبار برا کی یخاص ا

 .ردیمرگ را بپذ

 ار،یتمام ع یجنگ طبقات ،یگری. آغاز دینس    ب یران تعادل طبقاتدوره، دو کی انیپا

 .)دردولت(قدرت شراکت بدون سازش و 

 نی، اکشور نواستعمار کیو استثمارگر در  شدهاستثمار یشدن کنون یتوجه به قطب با

تواند وجود داش   ته باش   د که در آن ارتش و دولت  یم نیاز س   رزم یکه بخش    تیواقع

  یس     تیالیامپر وانینقتحمل از  شیادامه دهند، ب« خود فیوظا یبه انجام عاد»نتوانند 

اع دف». شکست ندازدیکه آن را به خطر ب ستین یحال به اندازه ا نیع دراما ،است نو

 یاسیسطح سدر  یبا شکست اصالح طلب یتوده ها در سطح نظام «مسلحانهاز خود 

 71 مطابقت دارد.

ستر جد سرحد مرگ، جا دیدر ب  یبرا ییجا ،یساختگ یراه حل ها یبرا ییمبارزه تا 

ز عدم تجاو یها مانیپ قیاز طر یو مردم یگارش   یال یروهاین نیبه تعادل ب یابیدس   ت

 ای آنها در بلوک یآغاز نابود ویآلترنات یگارشیال یها یکتاتوریوجود ندارد. د یضمن

 ن،یوجود ندارد. عالوه بر ا یا انهیراه م چیآنها به ص     ورت بلوک هس     تند: ه رشیپذ

سابق خود آن را سرآغاز اشکال  انیاعتبار شده است. حام یب« دفاع از خود»امروز 

دارد دوباره به ش  کل  لیتما« دفاع از خود»! دیمبارزه کرده اند. اما مراقب باش   یعال

 لیبدون فاش کردن نامش. تما یعیاغوا کننده تر ظاهر ش    ود، هرچند به طور طب یها

به  *وسیدارد که به اندازه پروت یدئولوژیدر ا ش      هیر رایظاهر ش      ود ز دوبارهدارد 

ش  د،  یگذار هیپا« دفاع از خود»که  ی. در زمانمتفاوت می تواند ظاهر ش  وداش  کال 

 نیند. اک ایدراز کند و تالش کند آن را اح آن یبه راه افتاد تا دست به سو سمیتروتسک

  .شود یبه ما مربوط م نجایتولد دوباره است که در ا

 نیکه لن ش       ودیم افتی ییهایدئولوژی، ا« دفاع از خود» کیدئولوژیا نهیزمپس در

 هاتسیهر زمان که مارکس گفتیو م کردیم فیطبقه کارگر توص یبارها آنها را بوم

: ن  دیآیم دانی  ب  اره  ا و ب  اره  ا ب  ه م اورن  د،ی  ب نییگ  ارد خود را پ  ا ه  اس         تیو کمون

 یها هیاتحاد یس       م دفاع انحص       اری. " اکونوم«یختگیخودانگ»و  «س       میاکونوم»

 ییاس  ت. از آنجا تیریکارگران در برابر تجاوزات قدرت مد یاز منافع ش  غل یکارگر

 یاعدف نیاس  ت، چن یمنتف - ییدولت بورژوا - انیکارفرما یاس  یکه حمله به قدرت س  

کند.  یم نیو تض     م ردیپذ یکند، م یکند با آن مبارزه م یدر واقع آنچه را که ادعا م

در  یس  س  تیکالیس  ند-س  نت آنارکو نیتریمیکه قد ییجا ،یویکه در بول س  تین یتص  ادف
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 هش       ب(Militia) کی، ش       کل 7610کارگران وجود دارد، مبارزه، از انقالب  انیم

 .کارگران را به خود گرفته است« دفاع از خود» ینظام

ه کنارو  بزدالنهمنفعل،  یکردیرو آن. س  تین نیمناس  ب تر« دفاع از خود» اص  طالح

 نی. در واقع، به ندرت چنس تین ص ادق ش هیهم نیاما ا د،ش کیم به تص ویررا  جویانه

قبل  را ییاروپا یایپرولتار یمبارزات یقهرمان یچه کس   نیاس  ت. بر اس  اس فرمول لن

خواهد برد؟ و ش   جاعت و  لس   وا ریز« به طبقه کارگر س   میوارد کردن مارکس   »از 

د ده س   اله بودن یآن جنگ داخل یاص   ل انیکه قربان ،ییایدر نبرد دهقانان کلمب یدالور

کند که  یانکار م ینفر از آنها کش       ته ش       دند؟ چه کس        722222از  شیکه در آن ب

و کمون دوباره در س  ال « ژوئن یروزها» در سیکارگران پار یو همبس  تگ یفداکار

 یانقالب کارگر نیالپاز، قهرمانان اول یو کارگر ص    نعت یمعدنچ 02222در  7610

  شود؟ یم دهید کا،یآمر

برد. برعکس،  یآن از تهور و جس        ارت رنج نم نیمروج انیدر م« دفاع از خود»

 دههویب یهایاز قهرمان برد،یرنج م زیبرانگنیتحس     یهایاز فداکار یاغلب از انبوه

سخ شود،ینم یکجا منته چیکه به ه س ریمگر به ت سیقدرت  ست از بهتر ا نی. بنابرایا

آن  را که در یآن دوران کیدئولوژیا. خاس   تگاه میمس   لحانه ص   حبت کن یختگیخودانگ

وپاک ت یبه رهبر بومیان امیکند: قبل از مارکس. ق یما آشکار م یمتولد شده بود، برا

ها ده بومیان. دینام« دفاع از خود» توانیقرن هجدهم را م انیم در پرو در پاآماتو دو

تند، را درجا کش هاییایکردند، اسپان رونیرا ب ولویکر داراننیهزار نفر برخاستند، زم

س ییهانیو زم سط  شده بود، پس گرفتند.  encomienda ستمیرا که تو از آنها ربوده 

رفت. س    رخپوس    تان با  نیاز ب یمحل یها یروزیحال، جنبش به س    رعت در پ نیبا ا

ها را اش  غال کردند و در کوهس  تان ها ماندند: نه ارتش  نیش  دن به س  احل، زم کینزد

ش شوک یروهایمنظم، نه ن شیکم و ب شور ستقل.  ستا، از راهپ ان،یم  ییامیاربابان رو

فرصت داد تا ارتش را دوباره  مایه لب نی. اگردانیدن یرو یمقر معاون سلطنت ما،یبه ل

ست آمد، یسازمانده شکل به د ضعیدر  که کند. و فتح مجدد بدون م  توان یم چنین و

، معروف رانمانوئال بلت یبه رهبر ایکلمب یکومونروها امیتص       ور کرد. ق یبه خوب

ً یتقر   .دینام زین« دفاع از خود»توان  یدر همان دوران، را م با

وجود داشت،  یعلم سمیالیقبل از ظهور سوس یکارگر یطور خالصه، شورش ها به

وجود  یدهق  ان یجن  گ ه  ا ،یانقالب یکیچر یهم  انطور ک  ه قب  ل از وقوع جن  گ ه  ا

رابطه متقابل وجود ندارد. جنگ  گریمورد و نه در مورد د کیداش        ت. اما نه در 

 .سورل است یرااست که مارکس ب یزیهمان چ یدهقان یها امیق یبرا یکیچر

نقش « دفاع از خود»کند،  یحزب را انکار م ش     تازینقش پ س     میکه اکونوم همانطور

کند،  یجداس      ت انکار م یرنظامیغ تیاز جمع کیواحد مس      لح را که به طور ارگان

 ایبدون انتخاب مبارزان  یحزب توده ا کی لیتش  ک یهمانطور که هدف اص  الح طلب

مبارزات  ربه دنبال ادغام همه د« ددفاع از خو»–س      ازمان منض      بط خود اس      ت. 

در  یاهل واناتیبا زنان، کودکان و ح یتوده ا یکیچر یروین کی جادیمس       لحانه، ا

 .است یکیستون چر انیم

 و س  تیاس  تثمار ش  ده ها ن یبرا یاس  یقدرت س   یدر آرزو یختگیکه خودانگ همانطور

« دفاع از خود»کند،  ینم یس   ازمانده یاس   یحزب س    کیخود را در قالب  جهیدر نت

با تحرک و ابتکار  یارتش منظم مردم کیخود به عنوان  یبه دنبال س       ازمانده زین

ف هد کیمتحرک اس  تراتژ یروین کیبتوان گفت هر جا که  دی. ش  اس  تیخاص خود ن
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هدف آگاهانه و  یاس یقدرت س  ریمبارزه مس لحانه نباش د، هر جا که تس خ شکیش ماره 

 79دارد. وجود« دفاع از خود»آشکار نباشد، 

 توانس    ت ش    کل  یحافظ دانش بود که م ا،یدر یپروتئوس خدا ،یونانی ریدر اس    اط

 جممتر کند. ییشگویرا پ ندهیو آ و به اشکال متفاوت ظاهر شود دهد رییخود را تغ

 Militia - ظام یروین کی ظامیغ تیکه از جمع ین ارتش  کی لیتکم یبرا یرن

 مترجم شود. یم لیتشک یمنظم در مواقع اضطرار

 Armed self-defense – «به عنوان « دفاع از خود»یا  «دفاع از خود مس  لحانه

یک ش    یوه مش    خص مطرح اس    ت به همین خاطر برای بهتر مش    خص ش    دن این 

 قرار داده ام. مترجم»« مقوله/مفهوم همه جا آنرا در داخل دو پرانتز

 

خواهد  یمحل ش   هیهم یش   ورش    نیکند، اما چن ینم یرا مس   تثن امی، ق« دفاع از خود»

 یجزئ« دفاع از خود»بود و به دنبال گس    ترش عمل خود به کل کش    ور نخواهد بود. 

همه اش  کال مبارزه در  بیبا ترک اریجنگ تمام ع ،یانقالب یکیاس  ت، هدف جنگ چر

 یاز ابتدا محل نیبنابرا ،یخود محل زخود اس  ت. دفاع ا یتمام نقاط تحت قلمرو هژمون

دهد از هرگونه ابتکار محروم  یرا انجام م« فاع از خودد»که  یش   ده اس   ت، محله ا

تحرک وجود  تیمز چیه س  ت،یموجود ن ش  انیبرا یانتخاب محل مبارزه ا چیاس  ت. ه

دفاع از »که منطقه  ییدش       من وجود ندارد. از آنجا هیعل یریغافلگ ای، مانور دندار

ست، لحظه انتخاب حمله، اقدام محاصره با هدف و با دقت « خود شده ا شکار  از قبل آ

شده خواهد بود. منطقه  شمن آماده  سط د  یتنها م تیشهر مورد دفاع از خود جمع ایتو

تواند به طور منفعالنه منتظر حمله دش  من باش  د و همه به اراده دش  من وابس  ته اس  ت. 

مراقب باش     د که اوض     اع بدتر »که  ندک یدش     من را موظف نم زین «دفاع از خود»

شود س«. ن شیال یها میو نه رژ یندگینما یها ی)به نقل از چه گوارا( نه دموکرا  یگار

به پنجه « دفاع از خود»کند.  یخود نم یطبقات یآش    کار محتوا یرا مجبور به افش    ا

خش    ونت  یکتاتورید کیخود را به عنوان  یواقع تیدهد تا ش    خص     یحاکم اجازه م

ند تا ک ی" را حفظ میو فش  ار مردم یگارش  یال یکتاتورید نیکند. "تعادل ب هانپن زیآم

طبقه حاکم  یوارد باز« دفاع از خود( »گوارا "تعادل" آن را به هم بزند. )چه نکهیا

سلطه را ترو یشود و آن را انجام م یم شکاف در طبقات تحت  کند، راه  یم جیدهد، 

 .  اندیانم یم یروزیسازش پنهان را به عنوان پ یحل ها

مه تنامیو در مس       لحانه دهقانان، « دفاع از خود» ن،یدر چ نیو همچن ،مهمتر از ه

 یروهایس اختار ن یبه عنوان س نگ بنا ینقش مهم ان،یش ده در ش به نظام یس ازمانده

بالً به که ق افته،یاما دفاع از خود به مناطق گسترش  -کرده است  فایا بخشیمسلح آزاد

وجه مناطق خودمختار را به  چیآزاد ش    ده اس    ت، به ه مهین ایآزاد ش    ده  یطور نظام

قابل دوام بودند که جنگ  لیدل نیتنها به ا« دفاع از خود»مناطق  نی. ااوردیوجود ن

ها هه  مل در جب هایبا ن گرید یکا نگ(نیتمیمنظم و متحرک و یرو یت ک حال  )و در 

کل جمع که  ها اجازه دادند  کهیدر جنگ ادغام ش       وند بدون ا تیانجام بود. آن وزن  ن

 نیفرانس        ه، ا یاعزام یروهایبگذارند. با پراکنده کردن ن آنمبارزه را بر  یاص       ل

منظم را س    بکتر کرد و به آنها اجازه داد حداکثر  مهیمنظم و ن یروهاین فهیمناطق وظ

س    تاد کل انتخاب  کیاس    تراتژ ید که مطابق با برنامه هانبر یرا در جبهه ها روهاین

 یم نیالت یکایدر آمر« خود ازدفاع » تنام،یکمتر از و یش  ده بودند متمرکز کنند. حت

 اشد.هدف ب انیرنظامیحداقل اگر اجتناب از حذف)کشتار( کامل غ -تواند خودکفا باشد 
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اثر  Guerre du peuple ،armee du peupleخود بر  ش       گفتاریگوارا در پ چه

Giap  سدینو یمجیاب: 

خاص.  یها یژگیکل با و کیکوچک از  یجز جزئ س       تین یزیچ« از خود دفاع»

خود کامل تص     ور کرد، به  یرا به خود« دفاع از خود»منطقه  کیتوان  یهرگز نم

کنند تا از خود در برابر  یتالش م یمردم یروهایکه در آن ن یعنوان مثال منطقه ا

 یم یباق حرکتیهر گونه  ازکه کل منطقه فراتر  یع کنند، در حالحمله دش       من دفا

محاص      ره و ش      کس     ت  ،یی( در محل ش      ناس      اfocoفوکو )  ،یحالت نیماند. در چن

به  گر،یبه عبارت د ،یبه مرحله اول جنگ مردم یفور یگذر نکهیمگر ا خورد،یم

 .دیرخ نما یکیجنگ چر

« دفاع از خود یمنطقه دهقان» توس       ط چه گوارا مطلب، نیپس از نوش       تن ا یمدت

ستقل یهایجمهور» گری( و دای]کلمب ایتالیمارک شد و « م شغال و منحل  شمن ا سط د تو

« دفاع از خود»منطقه  کیمتحرک بازگردد.  یکیماروالندا مجبور ش   د به جنگ چر

 کیدشمن باشد و نه توسط  یروهاین یجزئ ای یکل یشکست نظام جهیکه نه نت یزمان

با  نیآهن یش  ود، مانند مرد یکه دائماً در حال حمله اس  ت و محافظت م یکیجبهه چر

به  رترمنتظرهیو غ تریجد یاآن ض   ربه ی. فروپاش   س   تین شیل بس   اخته از گ   ییپاها

موجود  تینوع وض  ع نیا رس  دیبه نظر م رایز کند،یوارد م یمردم یروهاین هیروح

 نیا تیو واقع ابدی یتوس  عه م یس  رخوش  انه ا یس  از اس  طورهاس  ت.  رییتغ رقابلیغ

فراموش  اورند،یکه ممکن اس   ت س   ال ها دوام ب یی. از آنجاردیگ یمناطق را در بر م

و آنها را  ،یواقع یروزیپ کیهس   تند، نه  یس   ازش ض   من کیش   ود که آنها ثمره  یم

شود  یم راموشف شتریو ب شتری. بدیگرا یم یبسرد یاریدانند، هوش یم ریرناپذیتسخ

 یریگیش    دن پ حیقرار دهند، آموزش و تس    ل شیرا در معرض آزما انیکه ش    به نظام

ست م س ه که ب ها،نیسرزم نیا ،ی قضیهانقالب سمتشود. در  یشود، نظم و انضباط 

ه ب ---- ش  وندیم لیتبد یاس  یس   غاتیموض  وع س  اده تبل کیاند، به که آزاد ش  ده الیخ

در طرف   71. ش    وندیم لیانفعال تبد یبرا ییاتر، به جبه اقدام بزرگ کیتحر یجا

 تیو تمام یبه عنوان پاسداران وحدت مل ییخودنما یبرا یآماده ا هیارتجاع، آنها توج

رش         د  نیا دی  در معرض ته  دک  ه این یکپ  ارچگی  ،ی عرض         ه می دارن  دارض       

ان" طلب هی"تجز کمونیس    تها  حمله به قرار گرفته که محملی برای ی)چریکها(س    رطان

کند،  یاحس  اس م بورژوازی که یخطر و ترس  برای تبلیغات حس  اب ش  ده . باش  د یم

را  ونیتواند خود انقالب یکه م تبلیغات سوء خود را علیه چریکها آرام آرام باد می کند

واقعاً س   رطان اس   ت و زمان  یکیچر یرویآنها را متقاعد کند که ن تیو در نها دبیفرب

از  ارتش پسبنابرین  یک دوره آرامش، برد.  یم نیرا از بسرطانی  ماریب ییبه تنها

 ریت أثو پردازد،  یخود ب ه حمل ه مانج ام داده  ب ال فراغ ب اک ه  یم دت یت دارک طوالن

ش کس ت بزرگ  کی ،یبورژواز یبزرگ برا یروزیپ کیخواهد داش ت: هم  یبزرگ

 ."ستیکمون-"انقالب کاسترو یبرا

 ست؟یچ تیواقع

 م،یقض  اوت کن نیالت یکایآمر یاز کش  ورها رگید یکوبا و برخ خیبر اس  اس تار اگر

. سیگذرد: اول، مرحله تأس       یم ریاز مراحل ز یکیرس      د که جنگ چر یبه نظر م

موجود  یدوم، مرحله توس     عه، مش     خص ش     ده توس     ط حمله دش     من با تمام ابزارها

س       وم (. باالخره رهیهوابرد، بمباران و غ یروهاین ،یکیو تاکت یاتی)محاص       ره عمل

. در طول مرحله اول، که یو نظام یاس     یهمزمان س      ،یانقالب نظامیحمالت مرحله 

سخت تر شکارا  شکالت غلبه بر  یمرحله برا نیآ سام م و در معرض انواع انواع و اق
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کند. بعداً،  یمطلق را تجربه م ینیاز کوچ نش        یدر ابتدا دوره ا هیحوادث، گروه اول

توس    ط  ش    دن با ش    رایطجا افتادن و عجین  ایتر از س    خت ش    دن  یدوره طوالن کی

ست سیسرو کی یسازمانده گان،رزمند  ،یامداد یروهایمنظم، خطوط تدارکات، ن یپ

نطقه م کی لیحداقل تش  ک ای یواقع جادیا ییبه مرحله نها دنیرس   حات،یتس  ل یانبارها

همچنین   اس     ت، اما جویانش     اهد رش     د در تعداد مطلق جنگ ش     رفتیپ نی. ایاتیعمل

کوچک و کادر  اسیمق به یص نعت ،که خدمات ییاز آنجا اکاهش ی نس بی در عملیات ه

 ات،حی)تس   ل کندیرش   د م یجنبه فن گر،یحال توس   عه هس   تند: به عبارت د در یافس   ر

ش د،یارتباطات، تول ستخدام، و غ یبرا یمواد منفجره، مدارس آموز سخ به رهیا ( در پا

 .آن یو قدرت تهاجم یکیتوسعه قدرت آتش چر

ممکن اس   ت  Marquetaliaمانند مارکیتالیا ، «ع از خوددفا»منطقه  کی، در حقیقت

صور را ا نیا ساتیمنطقه عمل تیمرحله اول )تثب انیکند که به پا جادیت ست و ا دهی( ر

ابتکار  77aمقابله با حمله دش    من یتواند بالفاص    له از مرحله دوم عبور کند: برا یم

ساز ،یکیعمل تاکت  یجبهه ها گرید یستون مادر به منظور راه انداز یواحدها یجدا

مبارزه  کیکه مناطق دفاع از خود دهقانان اوج  یی. از آنجاس       تین نطوری. ایکیچر

دون ب -بود  هابرالیکاران و لمحافظه نیب یمس       لحانه نبود، بلکه جنگ داخل یانقالب

 گروه که از ،یکیچر یهاگروه -دشمن  ینظام لیبر پتانس ریمشخص، بدون تأث جهینت

بدون  ،یریمرحله عش   ا اول،به مرحله  دیش   روع ش   د. ، با Marquetalia ایتالیمارک

مراقبت از احش        ام و  ت،یجمع هیتخل فیرزمندگان، وظا یدادن به خانواده ها انیپا

 .گشت یبرم رهیادوات مزرعه و غ

 .ردیگ یبه خود م یتراژد یجنبه ها ،یکارگر طیمش      ابه در مح یتی: وض      عیویبول

ه پراکند پالنویقلع در س   راس   ر آلت یدر معادن بزرگ مل یو ش   ش هزار معدنچ س   تیب

صل سنگر ا و  لومتریک 712به طول حدود  ینیکمربند زم کیمعدن در  یشده اند، اما 

 Siglo" س    یگلو وینت  و هوانونی که ییمتمرکز ش    ده اس    ت، جا لومتریک 72عرض 

Veinte" ،"Huanuni کاتاویی ، و معادن"Catavi "  7610قرار دارند. در س       ال 

عدنچ که  سیتأس        برالیدولت ل کیرا نابود کردند،  یگارش       یارتش ال انیم کردند 

 انیش  د: معدنچ ییکردند. انقالب بورژوا افتیاز قدرت در یکارگران اس  لحه و ظاهر

 و،یراد ،یش       به نظام حه،اس       ل یارتباطات خود را قطع کردند. آنها دارا جیبه تدر

حاد چاش       ن تیمناید ،یقو هیات ند  یو  به عالوه کنترل  -بود ها  کار روزمره آن ابزار 

 یناتوان، ب مهیآنها ن ،ینی". در عقب نش    طانی"فلز ش     -کش    ور، قلع  یثروت اس    اس    

دهد، کارگران تس    لط  لیاجازه دادند تا ارتش خود را تش    ک یمل یتفاوت، به بورژواز

زد و خوردها و نبردها قطع کردند: خالص   ه کالم، آنها به به  بات،خود را بر اعتص   ا

 یمل یبورژواز ،اس    ت، ارتش یعیپرداختنند. س    پس، همانطور که طب یم یروزمرگ

تا کرد(: و دس       تور از ادیبلع ،کرده بود جادیکه آن را ا ،را حده برا االتی)کود  یمت

 کیتحر یمحر یکارگران را با ب ،ی. حکومت نظامدیرس     یس    رکوب جنبش کارگر

نامحدود  یکرد. اعتص       اب عموم ریرا دس       تگ نیآنها لچ هیاتحاد یمیکرد و رهبر قد

ص  ادر ش  د. س  پاه زبده ارتش،  7691ها در ماه مه  س  تیش  ده توس  ط تروتس  ک ش  نهادیپ

معدن ها را محاصره کردند  ک،ینظام کالس ادهیچتر باز، و پ ژهیو یروهایتکاوران، ن

 کی ییهوا یرویآغاز کردند. نرا  انیمعدنچ انیظامش  به ن هیروعل شیاز پ یو حمله ا

: جهیبست. نت کیرا با مسلسل به شل یگریالپاز بمباران کرد و د یکیمعدن را در نزد

س ربازان. اش غال معادن توس ط  انیو ده ها نفر در م انیص دها کش ته در طرف معدنچ

بدون فرق گذاری مابین ش    به معدن توس    ط س    ربازان و  یارتش؛ با ش    کس    تن درها
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 انیابه پ و دنه ش دمس لس ل بس تبه که در معدن پناه جس ته بودند ی خانواده هاو  نظامیان

و کش    ته  یمعدن، زندان یرقانونیجو غ زهیو کارگران س    ت هیرهبر اتحاد  77bد.یرس    

شد. همه چ صل  ست، حت زیشدند. هدف حا شده ا شک ها یمرتب  شم تا  ینفرت و ا خ

 بعد. بروزش به دفعه

 ییمعدن، بعالوه الپاز و مناطق روس      تا نیدر چند یبیترک یش      ورش عموم کیاگر 

 یرا که در جاها یمدتیطوالن یش  یش  ورش جنگ فرس  ا نیو اگر ا داد،یخاص رخ م

ش   ده در  یدهس   ازمان انیمعدنچ کرد،یم لیتکم ش   د،یانجام م گرید یهااز راه گرید

ستندیم یانقالب یهاهیاتحاد به  رممکنیغ زیچ کیکنند. اما  فایا یاکنندهنیینقش تع توان

ارتش  کیبتواند ظرف چند روز  یش     ورش خود به خود کی نکهیرس     د: ا ینظر م

 تیو تقو دهیآموزش د یش   مال یکایمجهز آمر ینظام نیروی کیمدرن را که توس   ط 

اما  کمکه دارای تعدادی شوک،  یروهایننظامیانی تحت عنوان مجهز به و شده است، 

تکرار  ،کرده اس   ت رییتغ نش   کس   ت دهد. به طور خالص   ه، زما ،ی می باش   ندتهاجم

 .دشوار خواهد بود 7699در  7610

 دارند؟ روزمندانهیدفاع و حمله پ یبرا یچه امکان انیمعدنچ امروز

، ش  ورش ایهس  تند. در ص  ورت اعتص  اب  یکارگران معادن مل )میلیش  یا(انینظام ش  به

را که معموالً از الپاز با قطار و  ییکند و عرض    ه مواد غذا یدولت راه ها را قطع م

کند. در خود منطقه معدن، در ارتفاع  یرس        د، قطع م یم یبه جوامع معدن ونیکام

 بومیاز جوامع  ی. تعدادستداررا  یکم دیتولتوان  ی،پا، خاک سنگ 70222از  شیب

 غذا اس  تفاده می ش  ود()که از پوس  ته تنه آن برای نچونایس  بوته و  ینیزم بیس   مارایآ

شک م یم شت الما را خ صاد مع نیکنند. از ا یکارند و گو س زیچ چیه یشتیاقت سا  یا

ها فقط آن یغذا رایدارند، ز عیسر یروزیپ کیبه  ازیرفقا ن نیشود. بنابرا یحاصل نم

در  یش      کبچه ها، نه لوازم پز یبرا ریاس      ت. بعد از آن، نه ش       یده روز کاف یبرا

د توانن یم انیمعدنچ گر،ید ی. از س  وی خواهد بودها، نه گوش  ت در قص  اب مارس  تانیب

معدن، حمل و نقل س    نگ معدن را متوقف کنند.  یبا مس    دود کردن قطارها در ورود

خورند. دولت پول  یمبارزه نابرابر اس  ت و آنها در همان ابتدا ش  کس  ت م کی نیاما ا

 یلیبه بندر ش   یدس  ترس   ،یتجار یانبارها ،.U.S یش  مال یکایآمر یدر بانک، وام ها

بدون س   نگ معدن مقاومت کنند.  یمدت طوالن یتوانند برا یدارد. و آنها م اریدر اخت

 یخانواده اش را به خطر م یگذرد، عرض    ه غذا یکه م ی، هر روزمس    لح یمعدنچ

 ریز شیکه بچه ها ندیب یاس     ت. او م یگریس     رنوش     ت د ،یکیاندازد: س     رنوش     ت 

ه بمبتال ش   ده اند،  سیکوزیلیس    یماریکه به ب شیهمکارها ند،ش   و یچش   مانش هدر م

 یدارو م کمبود لیو به دلمی باشند چند شربت سرفه دارای ند فقط نک ینفس مسختی ت

 یب  ه انب  اره  ا ورشیمح  دود بودن  د،  ی. اگر آنه  ا تنه  ا، مس       تق  ل و در واح  ده  ارن  دیم

هم به آنها و هم  یت، گرس  نگدر حقیقبود. اما  یچند هفته کاف یبرا هیهمس  ا یش  هرها

 .کند یمحمله  شانیبه خانواده ها

هس     تند که در  یمیعظ یبدون پنجره خاکس     تر یهامانند ش     هرها، پادگان زین معادن

 خی یها قرار دارند. در فالت کوهس      تانخانواده یها، محل زندگاز گودال یافاص      له

  باکند،  یم از خاک قرمز تا آنجا که چش  م کار یدرختچه، وس  عت ایزده، بدون درخت 

آس    ان و  یش    ده اند، هدف دهیچ یفید. خانه ها به ص    ورت رشدیکننده ش    د رهیتابش خ

 دیا تهدر تیبلکه جمع ،اسیب نمی رسانند دیتول بهبمب افکن ها. بمباران  یآشکار برا

 یدارند. کارخانه ها یکم یس  طح س  اتیهس  تند و تأس   ینیرزمیمعادن ز رایکند، ز یم

 ایمتر کیلو سی ای پانزده معادن: گریهستند. نقطه ضعف د کایذوب در انگلستان و آمر
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ند، و ک یمنزو یکی یکیارتش آسان است که آنها را  یاز هم فاصله دارند. برا شتریب

مقاومت دور هم جمع ش    وند: بدون  یهماهنگ یدش    وار اس    ت که برا انیمعدنچ یبرا

حمل و  لیبدون وس       ا ،یمتمرکز، بدون آموزش نظام ینظام یبرنامه، بدون فرمانده

توانند  یفقط در ش    ب م یش    به نظام ی: واحدهانی. عالوه بر انتیجه معلوم اس    ت نقل

اهداف محدود، در  هیدر روز عل توانندیحالت، چند کماندو م نی. در بهترنندحرکت ک

نوع عمل فراتر از دفاع  نیدش    من، به س    مت ش    هرها حرکت کنند. اما ا ینینش    عقب

ص شرا یشخ شبه نظامیان(  یزندگ یواقع طیو فراتر از  سخت ایشیلیم) ست که به   یها

دالر در ماه  02 ات 02دس  تمزد  نیانگیخوابند تا با ممی خورند ومی بد که وقت دارند 

 دیش     کس     تن محاص     ره با یبرا ؛یدیناام ،یتاب یرو ب نیبه کار خود ادامه دهند. از ا

که با دس  ت  یتینامیاس   ت. د یخودکش    کردن عمل ،یبدون آمادگ ؟یکرد. اما چ یکار

است و تفنگ ها از نوع جنگ چاکو هستند.  دهیفا یشود در برابر مسلسل ب یپرتاب م

ست ابیگلوله ها گران و کم  ینابود یتوان کرد؟ برا یچه م ماهای. و در مقابل هواپنده

اس   ت.  حاتیمس   تلزم آموزش، نظم و تس   ل نیالزم اس   ت و ا یگریارتش، ارتش د کی

 .سیو کمون پار ا،یسازد. شاهد اسپان یاعت ارتش را نمو شج یبرادر

و هس      تند.  دیبه محل کارش      ان مق وجنگند  یمکنار کودکانش      ان  که یهمراه زنان به

در  ی. ناتوانقرار دارند ش    اوندانش    انیخود و خو هیدر معرض انواع انتقام علهمچنین 

 افته؛یس        ازمان  یخود در واحدها گاهیاز پا روهایجدا کردن ن یحت ایمانور دادن و 

 یماد کانبودجه؛ به طور خالص    ه، بدون ام ای یبدون رهبر ؛یبدون س    ازمان نظام

محکوم به کش     تار هس     تند.  یبه س     ادگ انیمتحرک، معدنچ یروین کیخود به  لیتبد

 یم میرا از کجا ش  روع کند، تص  م اتیعملو  ،ارتش در مورد روز و س  اعت قتل عام

نیروهای ویژه کنند،  یحرکت م ییرهایس     ربازان از چه مس      یس     تون هاکه  .ردیگ

به ارتش واگذار شده  ت. ابتکار عمل و محرمانه بودن مقدماندیآ یکجا فرود م چترباز

 ییبا منابع خود، در روش    نا رو،ین یاز جمع آور شیب یزیچ ان،یمعدنچ یاس    ت. برا

 رد،یمورد حمله قرار گاگر قبل شناخته شده است  ازآنها  گاهی. اگر پاستیکامل روز ن

هم کار چندانی نمی تواند ض  د حمله  گر،ید ید. از س  وباش  ن یم هدامنقابل ا یبه راحت

شده اند رای، زاجام دهد ست که  یبه گونه ا جغرافیایی که در آن واقع  ست و پا گیر ا د

راند و جای پیشروی را سد  یآنها را به عقب م کش نامرئی دائما کیمانند ست هآنها 

 .ی کندم

مس       تقل از  کیگروه مس       لح، به طور ارگان کی یمردم یروهاین یبرا ایکه آ نیا

س ،یدفاع مدن فیرها از وظا ،یرنظامیغ تیجمع سب قدرت  سیو با هدف ک فراهم  یا

 یقالبان هیاز نظر یانقالب ش     عار دادن زیتما یکننده برا نییتع اریمع نیا -نه  ایش     ود 

رت آن قد رایکند، ز یحرکت م میعقل س ل تقابلدر  س میکه تروتس ک میدان یاس ت. ما م

. با پنهان کردن خود، خود را آشکار ستیجا ن چیآن است. همه جا و ه یبند میدر تقس

 یتس   یتروتس   ک یدئولوژیکه هس   ت. ا س   تین یزیهرگز آن چ س   تیکند. تروتس   ک یم

ش  کس  ت گذرا را که در اثر  نیجهت دوباره ظاهر ش  ده اس  ت و چند نیامروز از چند

به  یاس  تراتژ»همان  ش  هیمتحمل ش  ده اس  ت را بهانه کرده اس  ت، اما هم ینقالبکنش ا

 :میآن را خالصه کن دیکند. اجازه ده یم شنهادیرا پ« دست گرفتن قدرت

س یتوده ها سو ستند، اما هنوز آن را نم سمیالیکارگر و دهقان در همه جا خواهان   یه

رو  نیهس       تند. از ا یس       تینیاس       تال یها یقدرت بوروکراس       هنوز در  رایدانند ز

بش هدف، جن نیبه ا یابیدس       ت یش       ود. برا داریب دینهفته کارگران با یختگیخودانگ

 یگاهیدر پا ش    تریب« دوگانه قدرت. »س    تین یش    کل مبارزه انقالب نیباالتر یکیچر
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اس    ت، که  یو دهقان یاکارخانه یهاتهیکم لیتش    ک یبرا یکه فراخوان ش    ودیم جادیا

س تیها در نهاآن ریتکث س کی ای سیاجازه تأ  نی. ادهدیمتحد کارگران را م ونیکنفدرا

س ست گرفتن  یو عموم یآن یها زشیبا خ ونیکنفدرا شهرها، ابزار به د در کوه ها و 

به راه انداختن اعتص       ابات و  دیبا ونیتاس       یبه بعد کار آژ نیخواهد بود. از ا درتق

باشد.  یدهقان یها هیاتحاد یسازمانده دیباشد. در روستاها هدف با یتظاهرات کارگر

نده ن؛یتص       رف زم ما تدر یمحل یها امیق یس        از به  تجمع انقالب  ادیبا فر جیکه 

 لیساگام به گام کنترل و دی. کارگران بادخواهد کر تیسرا زیبه شهرها ن یستیالیسوس

ً یبالفاص    له و مس    تق دی. س    پس بارندیرا در دس    ت بگ دیتول بدون  ،یقدرت دولت هیعل ما

 یکنند. انقالب برخاس    ته از مبارزات اقتص    اد امیق یتخص    ص     یگروه ها ایواس    طه 

 -شد  دتندتر خواه یتوده ا امیق کیشدن به  لینهفته خواهد بود که تا حد تبد ایموجود 

 .به شورش هیاز کنش اتحاد میمستق یگذر

شرق( لیپرو، گواتماال و برز شمال  سائوپائولو و  شور ) سط دفت یسه ک ر بودند که تو

 ، و تحت اقدام قرارچهارم انتخاب ش   دند ونالیانترناس    رس،یبوئنوس آ نیالت یکایآمر

ره د"با دهقانان  نیبود که هوگو بالنکو در بدو ورود از آرژانت یروش        نی. اگرفتند

 شبه راه روش  کل  نیبه هم دیبا زین ائویجول یدهقان یها گیعمل کرد. ل "ونیکنوانس  

ا و س  وس   ونیش  ده بر  لیاواخر خط تحم نیش  د. و تا هم تروتس  کیس  تی تغییر داده می

بود که از  نترنش  نالی( در گواتماال توس  ط پوس  اداس اMR-13نوامبر ) زدهمیجنبش س  

اس     تفاده کرد.  یاس     یس      یس     ازمان ها ریو عدم کمک س     ا MR-I3کنار گذاش     تن 

Revolucion Socilistaارگان  ی، زمانMR-I3( 7690 هیه اول خود )ژوئ، در شمار

 ،«یجنگ مردم» قیمس      لحانه در مراحل، از طر امیق یاص      ل س      ازمانده»گفت: 

 توده ها و به میکم بها دادن مداخله مستق شاست. اساس یو نظام کیبوروکرات ،یرسم

 است. «یجنگ مردم»در  آنهااز انداختن در استفاده  قیتعو

دهد و  یم یادیز تیآن اهم ندهیانقالب و برنامه آ یستیالیبه خصلت سوس سمیتروتسک

 ییمورد قض  اوت قرار دهد، گو انقالبی نمایانهاس  ت که آن را با پرس  ش ص  رفاً  لیما

تواند به وجود آن کمک کند. اما  یبودن انقالب م یس     تیالیهزاران بار اعالم س     وس     

ا آنه قیطرنهفته است که از  یاندهنباشد، در اشکال سازم یاگر نظر یموضوع اصل

که  میکنیکه ما نه تنها کش  ف م نجاس  تیمحقق خواهد ش  د. ا «یس  تیالیانقالب س  وس  »

ه به کار رفت یاست، بلکه ابزارها یشهرآرمان کنند،یکه آنها از آن صحبت م یانقالب

موجود منجر  یمردم یه  اجنبش ییای  ن  ه ب  ه انقالب، بلک  ه ب  ه انحالل ب  ه ن  درت اتوپ

شنوبارای"ادگار ا یکیاز جبهه چر دیمورد، اجازه ده نیشود. در ایم از  یواحد م،ی" ب

FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes)  کیگواتماال، که با نش    ان دادن پوچ بودن 

 "یمل یبورژوازبودن وجود مریغ"انقالب گواتماال و  ی" برایمل کیبرنامه "دموکرات

 :ندک یخطاب م نیچن یستیبه جنبش تروتسک

 یمانور هوشمندانه منجر به حذف محتوا کی لهی[ به وسیستیموضع ]تروتسک نیکل ا

کار ا یم یکیاز جنبش چر یانقالب به ان کهیش       ود.  ند ارتش یم یکیجنبش چر ن  توا

 ازیما: به انکار ن یکش    ورها یانقالب یهامردم ش    ود. به انکار نقش دهقانان در جنگ

ست نظام شک از  گرفتن قدرت یبرا شرطشین پو نوکران آن به عنوا سمیالیامپر یبه 

 چش     م بندهیفر شیمبارزات مس     لحانه: به نمابودن مدت  یدن طوالننموآنها. به پنهان 

و انحراف  یمردم یروهایموض  وع کوتاه مدت. به انش  عاب ن کیبه عنوان  امیانداز ق

 یها و س   ازمان ها هیاتحاد زیمس   المت آم یس   ازمان هاتش   کیل به  یانقالب یتالش ها

 .یتوده ا
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نه به عنوان  م،یریبگ یرا جد یس   تیکه برداش   ت تروتس   ک میریبگ میتص   م موقتا دییایب

در را  یاز س  ردرگم یمقدار مش  خص  ما ناب و س  اده که در عمل اس  ت.  کیتحر کی

 هیکارخانه و اتحادو مدل طبقه کارگر  لیکرد. ابتدا تحم میمش    اهده خواهتروتس    کیزم 

کالن ش       هر  ایکارخانه  کی ی)آنچه برا یدهقان تیبر واقع یپرولتر یکارگر یها

معتبر اس   ت که به  زین بومی)س   رخپوس   تان(جامعه  یمعتبر اس   ت برا یدار هیس   رما

 ،یلیتحم نیچنبودن متناقض و گردد(. دس ت کم گرفتن،  یبرم نکاهایا ای اهایجامعه ما

 بارزهمو قاطی کردن به اش  تباه انقالب؛  ش  رویپ یرویاز نقش طبقه کارگر به عنوان ن

سلحانه به عنوان  با که  – دانیدر م یارتش مردم کیجاد یا یبرا یروند طوالن کیم

به  در ش     هر یکیش     ورش از نوع بلش     و کی ای )حکومت(به قدرت میحمله مس     تقیک

ئل ش       ود نا طه نپیروزی  مل از راب کا عدم درک  های.  حاکم.  نیب رو قه  نان و طب قا ده

 نیمس   لم اس   ت: ا زیچ کیاس   ت،  ادیز اریهر چه باش   د، و بس    ینظر یهایس   ردرگم

 کارگران یکند و تله بر رویتله عمل م کیمانند  تیدر واقع بایز یدس       تگاه کالم

)یعنی آنها را در تله گرفتار خواهد .شودیبسته م زیدهندگان نو گاه سازمان یکشاورز

جلسات  ای ،بومی)سرخپوستی( یروستا کیمردم در  یاجتماعات عموم جیترو نمود(

 یس  ایس   یس  رکوبگر و کادرها یروهایص  رفاً محکوم کردن س  اکنان به ن ه،یباز اتحاد

 .ستآنهارفتن  قبربه  ایزندان که سرانجامش است:  سیبه پل

صه نامه ا سط جبهه چر یخال )حزب  PCT یمرکز تهی" به کمبارای"ادگار ا یکیکه تو

شد،  7690در اکتبر  MR-13 یمل ی( و رهبرستیکمون سال  را که  ییها یریدرگار

 کند. یم عرضهگواتماال به وجود آمده بود  یدر جنبش انقالب

 :سندینو یم ییگواتماال یرفقا م،یکه قبالً از آن نقل کرد یدر سند

 باش ند، دیاز مبارزه مف ینیدر مراحل مع توانندیها که مو کارخانه نیش عار اش غال زم

 یرا برا میعظ یهاینینش    عقبومرج، کش    تارها و هرجس    بب در ص    ورت اس    تفاده 

  .دانزیانگیبرمرا تهاجمات را ندارند  نیکه هنوز قدرت تحمل ا یدهقانان و کارگران

که طبقات  یتا زمان دیابزار تول تیلکبر س       ر ما یمعروف با بورژواز« اختالف»

را  کیتاکت نیتص     ور اس     ت. ا رقابلیحاکم بر کل دس     تگاه س     رکوب کنترل دارند غ

 یدتا ح یارتش مردم ای یکیچر یروهاین شرفتیبه کار برد که پ یدر مناطق توانیم

 بیآس       گر،ید طیموج س      رکوب را مهار کند. تحت ش      را دتوانیرفته بود که م شیپ

 نیدهد. چن ینقاط و اهداف مردم را در معرض ض       ربات دش       من قرار م نیرتریپذ

ستو با ردیگیرا به خود م یواقع زیآمکیخصلت تحر یاقدامات شک  ودشیم ییهاعث 

به عنوان تنها راه محافظت از خود در برابر  یاس      یس       ینینش      که مردم را به عقب

 .کندیسرکوب مجبور م

سک ست که با ن یکیزیمتاف سمیدر انتها، تروت ست.  اتیا شده ا بر  ینمبت• خوب هموار 

 یطانیش     یها یتوس    ط بوروکراس     ش    هیکارگران اس    ت که هم یعیطب ریاعتقاد به خ

در درون دهقانان و  ییایرود. جوهر پرولتار ینم نیش    ود اما هرگز از ب یمنحرف م

خودش       ان از آن آگاه  نکهیا ی. براندک ینم رییتغ طیکارگران وجود دارد که با ش       را

دون و ب نندیب یم دنیرا که بدون د یش  وند، فقط الزم اس  ت به آنها گفته ش  ود که اهداف

سجهیشود. نت نمعیا آنه یدانند برا یبدانند م نکهیا سو   ر،یون تأخبد کباره،یبه  سمیالی: 

 شود. یم لیتبد تیو مرتب به واقع تمیز

قرون  کیزیمتاف کیانحطاط خود،  تیوض      ع نیدر آخر س      م،یاز آنجا که تروتس      ک

ها  لی: تحلکسانیهمه جا  -کارکرد خود است. در فضا  یکنواختیاست، تابع  ییوسطا
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 رییتغ -اس ت. در زمان  دیمف کیپرو و بلژ یبه همان اندازه برا کس انی یها دگاهیو د

آن را از قبل دارد:  دیندارد، کل خیارآموختن از ت یبرا یزیچ س       می: تروتس       کریناپذ

 تیدر تض   اد، در فعال ش   هیهم - یس   تیالیس   وس    ش   کیاس   اس   اً س   الم و ب ا،یپرولتار

وقفه با  ی. پرومتئوس بیس تینیاس تال یهایمنحرف بوروکراس  س میبا فرمال اش،هیاتحاد

را از  ییکند تا آتش رها یمبارزه مشکل و شمایل ظاهر می شود هزار که به زئوس 

شن نگه  س ای. آدارداو بدزدد و آن را رو  تیموقع کیملموس از  یلیتا به حال تحل یک

 است؟ دهید ستیتروتسک کیملموس از قلم 

گذش  ته اس  ت، در  یمقوله ها انیکه محکوم به وجود در زمان حال در م س  میتروتس  ک

 شود. یم دهیتاک خشک

ص یبرا سک فیتو ضع تروت سارتر مراجعه کن ،یستیخوب مو ها و  ستیکمون"  :دیبه 

 "صلح

انقالب همه جا علیه ؟ خرابکاران اندده نائل آمجز ش   کس   ت به  یزیچ هتا به حال ب ایآ

 –وده ها ت یختگینگهبانان خودانگ نینهفته اس    ت که ا تیواقع نیهس    تند. تناقض در ا

طرف دار  ب ه ح ال خود ره ا کردن پرولت اری ا من اطق دور افت اده روس       ت ایی ک ه غرق 

خص    ومتهای ش    دید خودش    ان هس    تند می باش    ند و رها از کاس    ت "ش    به نظامیان" 

)چریکهایی که از ش   هرها به روس   تا ها می آیند( و س   رانجام به حال خود رها کردن 

ی دیگر به این مناطق روس   تایی می آیند کس   انیکه از کش   ورهای همس   ایه و کش   ورها

هس  تند. و آنها می آیند نه در جنبش رهایبخش ش  رکت کنند و نه بدان خدمت کنند بلکه 

آمده اند که آن جنبش   ها را با اس   تفاده از بابت ض   عفهایش   ان رهبری و کنترل کنند، که 

 هخلق الس   اع: بیعج یختگیخودانگمس   ئله جداگانه ایس   ت و جای پرداختنش نیس   ت. 

 عهیمابعدالطب)متافیزیکال( کآما چرا متعجب ش  ویم؟ ی اس  ت. یش  ود، واردات یزاده نم

 یدئولوژیا -خاص  ای یعموم - یخیدرک تاروص        ل ومفهوم بدون  کی ،یانتزاع

. گرفت به کاربستر عینی  یک عامیّت تنها از خارجتوان از  یرا فقط م یستیتروتسک

مه جا دیبا ،یابدمی مناس        ب نکاربرد  ،جا چیکه ه ییاز آنجا مال  ،در ه به زور اع

 شود.*

نابرا نگ چر ت،یکه در واقع مینیب یم نیب ناقض        ،یکیج هم توس       ط  ،یبه طرز مت

سک یستیرفرم «دفاع از خود»طرفداران  سط تروت عنوان  به یفوق انقالب سمیو هم تو

 یستیسکبرداشت تروت شود. یم ریاز توده ها تفس گزین-انزوا یستیتاریلیم شیگرا کی

کننده، هر دو به نام توده ها  کیش    باهت دارد: هر دو تحر« دفاع از خود»به  امیاز ق

مش        ت " کی  کنن  د، ب  ه ن  ام کنش توده ه  ا در برابر اق  دام  یه  ا عم  ل محکومت هی  عل

 یخودکش یپردازان خوب آنها را به سو هینظر نیا هستند. یتوده ها قربان ."ماجراجو

 یممی س   رایند و ش   کوه آنها  یرا برا هایی(یی)مرثیه س   رودها بعد دهند و یس   وق م

 خوانند.

 هی( اتحادی)در عمل و تئور س     تهای)در عمل( و تروتس     ک «دفاع از خود»طرفداران 

 نجای. در ا دانند. یم یمحرکه مبارزه طبقات یرویو ن یس        ازمان گاهیرا پا یکارگر

 ستیروتسکتبه ما گفته شده است که  نهفته است. زیشگفت انگ اتفاق نظر کی حیتوض

و  سمیتروتسکهیچ چیز بیش از این دورتر از واقعیت نیست،  هستند. رادیکالها چپ 

هم در سد ایجاد کردن و  ،ی با هم یگانه می باشندکیجنگ چر تیدر محکوم سمیرفرم

 ی علیه جنگ چریکی.خرابکار و تراشی مانع
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مه ا* هایه ها ن کام و نه تابو که هنوز از برخ یینه اح را  یافراد آثار تروتس       ک یرا 

ته قبل از مرگش گف یمدت کوتاه نیکه لن یکند، تروتس       ک ینم هیکند، توج یپنهان م

 اس  ت، مطمئناً، زیخود ش  خص  اً متما ییاس  تثنا یها یینه تنها به واس  طه توانا»بود که 

ما همچن -اس        ت  یونکن یمرکز تهیمرد در کم نیتواناتر ماد به نفس  لیبه دل نیا اعت

 نقل قول از به نی)ا« آن یاز حد جذب جنبه ص   رفاً ادار شیب لیگس   ترده و تما اریبس   

 EH Can, A History of که به طور کامل در« نامه تیاس  ت. وص   نیاص  طالح لن

Sovyet Russia: The intergnum, 1923-1924, New York and London, 

1954, pp. 258-259, 263 شده است ریتکث. 

دف انقالب کوبا را ه )رفرمیس   تها و تروتس   کیس   تها(دو جنبش نیکه ا س   تین یتص   ادف

ند ریدر س        ا نیو همچن نیالت یکایحمالت خود در آمر هان قرار داده ا قاط ج  نیا .ن

ض نیهمچن را  خودبا اقتدار بی مانند که  دیجد یکیچر یهاکه چرا جنبش دهدیم حیتو

در  FARاگالس براوو، و د یدر ونزوئال به فرمانده FALNمانند  ،بنمایش گذارده اند

که در باال به آن  FAR یا. نامه برنامه اند در دو جبهه بجنگند.گواتماال، مجبور ش    ده

ن، آ ی(، قبل از دگرگونس   تیهم خطاب به حزب کارگر گواتماال )کمون م،یاش   اره کرد

سک ونی MR-13و هم خطاب به  سلط تروت ست که در آن زمان تحت ت سا ا  هاستیسو

انقالب گواتماال بود که  یش      کل و محتوا ریچش      مگ یبندفرمول نیا بر اس      اس بود.

باز  با توافق با حزب تازه 7691در اواخر س        ال  دیجد یانقالب -مس       لح  یروهاین

 شد. یدهسازمان« حزب کارگر گواتماال »  جان دوباره یافتهو  شدهیساز

 آموزد؟ یبه ما م یزیتجربه تا به امروز چه چ

کند. خود  یش    ود و رش    د م یمتولد م انهیاس    ت. مخف یمخف یکیرو چ یانقالب یروین

به  یمانند و وقت یدور م دیدر ابتدا آنها از د  .دننک یمبارزان از نام مستعار استفاده م

آنها انتخاب کرده  هبراس     ت که ر یش     وند در زمان و مکان دهیدهند د یخود اجازه م

در س  ازمان  نیدر عمل و همچن ،یرنظامیغ تیمس  تقل از جمع یکیچر یروین اس  ت.

وده تحفاظت از  ندارد. یدهقان تیاز جمع میبه دفاع مس  تق یازین جهیدر نت یس  ت؛نظام

 یلنس   بت به توازن ک نیا دارد. یدش   من بس   تگ ینظام لیپتانس    یجیتدر بیبه تخر ها

خواهند  منیمخالف کامالً ش  کس  ت بخورند، مردم کامالً ا یروهاین یاس  ت: وقت روهاین

ش  من د ینظام لیبردن پتانس   نیاز ب یانقالب یکیچر یروین کی یاگر هدف اص  ل د.ش  

قبل از به دست گرفتن ابتکار عمل و حمله  ،شدن دشمن کیمنتظر نزد تواندیباشد، نم

 یکیچر یهدف مستلزم آن است که فوکو نیدر هر مورد، ا باشد.پیش دستانه چریکی 

 ه باشد.وابست اتیساکن در منطقه عمل یبه خانواده ها

( با مقاله 7699 ل،ی)آور دیعص     ر جد در Henri Edme ادمه یمقاله هانر س     هیمقا

 ، رهبر(.Tr-7699مه، -لی، آور ایبریکو  یادداش   تهای روئدو) اPumarunaاپومارون

که  Edme .اس ت. در اص ل دیمف س ت،یتروتس ک ،ییس ازمان پرو کی، پیش تاز انقالبی

ر را ت یس  نت س  تیاحزاب کمون دگاهید اس  ت،ش  ده  انیب یمقدمات آن با دقت قابل توجه

 یدر ش  ماره آت Osvaldo Barreto به پاس  خ اس  والدو بارتو دینگاه کن) .کند یم انیب

اع دف»رس  ند که مبهم هس  تند:  یم یی مش  ابه جیبه نتا س  ندهیدو نو نیا اکیخانه قاره آمر

 «شرفتهیپ» یاسیکادرها و مبارزات س یدر روستا، سازمانده یمحل یدهقان «از خود

 .ردر شه

 یها کیاول، محافظت از مردم در برابر ارتش س    رکوبگر. ارتش در مواجهه با چر

از  یکی. اگر ردیگ یکه مش  کوک به تماس با آنها هس  تند انتقام م یاز دهقانان زان،یگر
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کش   د و در گزارش خود به  یرا پنهان کرده اس   ت، او را م یکه اطالعات ابدیآنها را ب

با چریک خواندن  بیترت نیبوده اس     ت و به ا کیچر کیکند که او  یس     تاد اعالم م

 ژهیو تی، مزبودن تحرکم .را ص      ادر می نمایدخود  یقهرمانمقتول ش      اهد/مدرک 

ه ک یرا در قبال دهقانان یا ژهیو تیمس       ئول ،یرنظامیغ تیبر جمع یکیچر یروهاین

، کند یم لیمات س       رکوبگرانه قرار دارند بر آنها تحمش       بانه روز در معرض اقدا

 لیه دو دلب یکیچر یروین نیبنابرااقدام چریکها.  نیگزیجا-به-یابد انیقربان -دهقانان

ست. به همان اندازه که نگران یمخف ست،  تیامن سالمت و ا سالمت دهقانان ا نگران 

 تیامنایمنی و  ی،کی یمنیاامنیت و . باالخره می باش      د زیخود ن انیجنگجو و امنیت

 است.هم  یگرید

 نیزمملک/در  ایخانه خاص  کیها از رفتن به روس  تاها و اقامت آش  کار در  کیچر

ست در تمام خانه ها  یاگر وارد دهکده ا کنند. یخانواده اجتناب م کی شوند، ممکن ا

که به  یکس یرا به سو یو انگشت ندازندیاندازه به خطر ب کیتوقف کنند تا همه را به 

س  ه جل دیاگر با کدام متوقف نخواهند ش  د. چیدر ه ای. رندیکند نش  انه نگ یآنها کمک م

کنند تا در ص    ورت  یرا به زور جمع م تیکنند که جمع یبرگزار کنند، وانمود م یا

 تماس ها خارج از اند.تحت فشار به تجمع رفته به سرکوب، مردم ادعا کنند که  دیتهد

سطه  کیاز اردوگاه چردور  یدر فاصله او البته  انه،یشهر، مخف ستفاده از وا ها، با ا

سطه ها: شود.  یها برقرار م شخاص وا ش ایا صورت  ،اءیا مخبران و  .ضرورتدر 

از  یتنها تعداد کم ،یکیدر خود گروه چر ش       ناس       ند. یرا نم گریهمد -همدس       تان 

درخواست منطقه که « موثر و مهم»همکار  کی  شناسند. یرهبران شبکه تماس را م

 اگر بدون سالح و یحت شود،یم رفتهیبدون سؤال پذ کند،یم یکیچر یرویادغام در ن

 وارد شود. رهیغ

ظت از ا یدوم، برا حاف یاطاری: "هوش       یکیچر یرویخود ن یمنیم  یمداوم، ب ی/احت

  یمنیامحافظت/هر س     ه به  .یی اس     تمداوم، تحرک مداوم" س     ه قانون طال یاعتماد

شند سل .مربوط می با  یرنظامیغ تیرا در قبال جمع اطیاحت م،یمالحظات مختلف عقل 

خود در معرض  تیبا موقع انیرنظامیغ کند. یم یخاص ض   رور یو حفظ فاص   له ا

آنها را بخرد،  کندیکه تالش م رندیگیسرکوب و حضور و فشار مداوم دشمن قرار م

دم ع آنها اخذ کند.از و زوربا خش  ونت  س  ت،ین یدنیآنچه را که خر اید بکش  انفس  اد به 

 کیدر  انیرنظامیغ ،یکیمانند مبارزان چره ،یآموزش فن ای نشیگز ندیگذراندن فرآ

  د.هس     تن رتریپذ بیدش     من آس      یفس     اد اخالق ایدر برابر نفوذ  نیمع یاتیمنطقه عمل

کنند، عموماً مجاز به  یم یها همکار کیکه با چر یکس        ان یدهقانان، حت نیبنابرا

 ایاز مقص    د  ایاس    لحه،  یاز محل انباش    ته ها نیو همچن س    تند،یرفتن به اردوگاه ها ن

که ممکن اس  ت عبور و مرور آنها را مش  اهده کنند،  یکیچر یگش  ت ها یاهداف واقع

و  .میکردمی خود را از دهقانان پنهان  مقاص     دما : »دیگو یچه م ش     وند. یمطلع نم

 اتیعمل انیگذشت، او را تا پا یم برای حمله نیصحنه کم کیاز آنها از نزد یکیاگر 

 کی: س    تین یاعتماد یب یلزوماً به معنا ی/احتیاطاریهوش     نیا  .«میداش    ت ینگه م

کب ب یدهقان ممکن اس        ت به راحت راحت تر، تحت  یش       ود و حت یاطیاحت یمرت

در برابر راهنماها اعمال  ژهیبه و یاریهوش نیمشخص است که ا .ردیشکنجه قرار گ

به  تیها از کجا آمده اند، در نها کیچر نکهیشود، که همه آنها به دقت در مورد ا یم

  اطالعات نادرست دارند. رهیروند و غ یکجا م

ضرور نیاز ا س یرو  صله پس از خروج هر ک ست که اردوگاه بالفا جا به  ،از آن یا

 در نیش  ناس  د و بنابرا یرا کامالً م اه رباش  د، او  امیحامل پ کیچر کیجا ش  ود. اگر 
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شت م ستون متحرک بپ یبازگ  کند. دایاردوگاه را پ دیمکان جد ای ونددیتواند دوباره به 

 فیوظا لیکه به دل - یدهقان ای کیچر - آدمبار مش    اهده ش    ده اس    ت که  کیاز  شیب

 یآورجمع یاطالعات ایرا حمل کند  هاامیکوه و ش      هر رفت و آمد کند، پ نیب دیخود با

الش اوست که ت قیاز طر .به دشمن لو رفته باشد اختصاصاتماس برقرار کند،  ایکند 

 ینفوذ کند. به لطف او اس       ت که م یکیبه زور در واحد چر ای داوطلبانهش       ود  یم

  د.ننفوکو را کشف ک کی انیجنگجو یمحل اختفا ندتوان

 جنگ انقالب یها یسوغات

ش یراهنما نیساده و اول یگوئرا، دهقان ویمیاوت س انیشور که از اعتماد کامل  را،یدر 

کرده بود.  افتیدر اسیپزو از کاس       72222 دلیکش      تن ف یآنها برخوردار بود، برا

به موقع کش  ف و اعدام ش  د. امروز که دش  من  ،"حس ش  ش  م" او ،دلیاتفاقا و به قول ف

 دیبا یچه انتظار داند، یم یهاول مرحلهرهبر را به خص  وص در  کی لیبد یارزش ب

د ال پوئنته در پرو  سیراهنما بود که منجر به ترور لوئ کی انتیخهمچنین داش      ت؟ 

 شد.

دش    ت  و ی)کوهس    تان(کیواحد چر نیب یکارکرد ارتباط نیکه ا یخطر دل،یبه گفته ف

در آغاز، مبارز  .ایجاد می کند ی)س    ایکولوجیکال(روان مس    ئله کیدهد،  ینش    ان م

 ینامطمئن اس       ت، اردوگاه را ترک م یکیچر یروزیاحتماالت پجوان، که هنوز از 

ارتش  توانبه قدرت و  )دش       ت(،ریدر آنجا در ز خود را انجام دهد. تیکند تا مامور

ه گرو)چریکها( س  پس او  برد. یم یآن پ یانس  ان یرویو ن زاتیمحاص  ره کننده، تجه

ار اس  ت، ک ادیز اریبس   فاوتت آورد. یم ادیترک کرده به  یرا که به تازگ یگرس  نه ا

 یاز دست م یروزیخود را به پ مانیرسد و او ا یتحقق به نظر م رقابلیغ)چریکها( 

ست دادن ا یکند که تالش برا یاو فکر م دهد. سرباز، با ا نیشک  نویهمه کام نیهمه 

، تردید اس     ت. یمنطق ریغ ایمض     حک  زات،یبا هر نوع س     الح و تجه کوپتر،یو هل

اس   ت. دش   ت  نطوری. در مورد تازه کارها امی گذارددش   من  رایدر اخترا جلوتر، او 

 می شکند و آنان را به آشفته فکری دچار می سازد.را  فانیضعروحیه 

نس      بت به ارتش س      رکوبگر تنها در  یکیچر یروین کی یایبه طور خالص      ه، مزا

انجام  قابل اس       تفاده اس       ت که بتواند تحرک و انعطاف خود را حفظ کند. یص       ورت

 یهمگ ،یریمحرمانه بودن تدارکات، س    رعت اجرا، عنص    ر غافلگ ات،یعملگونه هر

تنها با خطر از دس  ت دادن ابتکار عمل، س  رعت حرکت و  اس  ت. اریدقت بس   ازمندین

خ ان ه را از  لی توان د زن ان، کودک ان و وس        ا یم یکیواح د چر کی ق درت م انور، 

 یهاییمایبا راهپ انیمرنظایغ یا ادغام بیترک با خود ببرد. گرید یبه روستا ییروستا

مام  یکیچر یرویمحروم کردن ن یبه معنا ند،هس       ت یکه غالباً اجبار ،یکیچر از ت

 تیتواند به طور موثر از جمع ینمنیروی چریکی  یس       ت. حتاو یتهاجم لیپتانس       

حدود با م یکیچر گانی آن را بر عهده گرفته اس  ت دفاع کند. تیکه مس  ئول یرنظامیغ

 امش   گیپ گریاز خود، د رعاملیدفاع غ ای انیرنظامیحفاظت از غ فهیکردن خود به وظ

 یاز س   و کند. یمحروم م یملکش   وری/ نیرویی در س   طحو خود را از  س   تیمردم ن

ا ی عیمردم را تس     ر یض     د حمله، انرژ)حمله تهاجم در مقابل دفاع( با رفتن به  گرید

 د.کن یم لیکل کشور تبد یاز جاذبه برا یرا به قطب )فوکو(و کانون باال می برد

گواتماال  زابالیدر منطقه ا - نفر 07 - چریکی بالغ بر فوکو کی، کل 7690 هیدر ژوئ

را در ش    هر  یکیآور چر امیپ کی کامال از بین رفت. ی/احتیاطاریعدم هوش     لیبه دل

سل مجبور کردند که  کیگرفتند و در کنار  سل سته از ارتش آمر کیم  یکزمر یکاید
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 را ریمس   نیکرد س  خت تر یم تیکه س  تون را هدا یقاص  د کند. تیاردوگاه هدارا به 

به  ندیاو قبل از رس     کند. یاز آن محافظت م یکرد نگهبان یگرفت و فکر م شیدر پ

 یسک حضور خود را آشکار کرد. ادیکند، با فر دایکه انتظار داشت نگهبان را پ ییجا

 ینگهبان ش  ب وارد اردوگاه ش  دند. همیدر ن یگان دش  منجواب نداد. قاص  د کش  ته ش  د و

 ابلرقیغ محل به خاطر سعب العبور بودن نیا رایشده بود، ز غروب تعطیلزودتر از 

 نفوذ در نظر گرفته شد.

اهش ک یکینقش منحص      راً تاکت کیبه  ،را یکیچر یروین «دفاع از خود» ن،یبنابرا

 .کند یرا از آن س   لب م یانقالب کیکمک اس   تراتژ نیدهد و امکان انجام کوچکتر یم

 تیاز جمع یمدت محدود یس      طح، ممکن اس      ت بتواند برا نیدر ا تیبا انتخاب فعال

 «دفاع از خود»امر ص       ادق اس       ت:  نیبرعکس ا ،اما در درازمدت محافظت کند.

 .و از بین می برد کند یم فیرا تضع یرنظامیمردم غ تیامن

)منفعل( رعاملیمحدود کردن خود به پدافند غ اقرار گیریم و یحمله  مورد اجازه دادن 

 همچنینو  س  تین تودهاس  ت که قادر به محافظت از  یتیقرار دادن خود در موقع یعنی

 یوجوجس  ت گر،ید یاز س  و .دادن اس  تقرار  شیخود را در معرض فرس  ا یروهاین

تدافع یبرا ییهاراه لت  حا به دش       من، قرار دادن او در  له  او و  یفرس       ودگ ،یحم

 اتیس       لب ابتکار عمل از او و ممانعت از عمل ش،یهاتیاز گس       ترش فعال یریجلوگ

باش  کوه خود در  تیانجام مامور یراه را برا نیما بهتر نجایدر ا او اس  ت. یجس  تجو

 .توده به اجرا گذارده ایمحفاظت از 

 هی   بخش آنه   ا عل ییدر جن   گ ره   ا یمن   اتیدس       تورات خط   اب ب   ه مب   ارزان و نیا

از  یاریبس       یامروزه برا یحتاین دس      تور العملها بود.  یاس      تعمارگران فرانس      و

 ند.از ویتنام می باشمعتبرتر  نیالت یکایآمر یکشورها
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 مسلحانه غیتبل

توده ها برخوردار  تیاز حما دیدارد. با یاسیها و اهداف س زهیانگ یکیمبارزه چر

ً یمستق نکهیشود. قبل از ا دیناپد ایشود   د،ردانگ جمع خود بپذیرد یا جذبرا به  کسانی ما

 ،"شورش"و همینطور  ش استوجود یبرا یمعتبر لیآنها را متقاعد کند که دال دیبا

 باشد.می " یجنگ مردمیک " -از طریقو منشأ مبارزانش  جلبنحوه  – که حقیقتا

 ی; سخنراناز طریق یعنی، قرار دادطب اخآنها را م دیمتقاعد ساختن توده ها با یبرا

به  ،ی انجام داداسیبه طور خالصه، کار س ---آنها  یبرا حاتیها، توض هیها، اعالم

چک کو یغاتیتبل یهاهسته مبارزان به گشت نیرو اول نیاز ا ".ی"کار توده ا بیانی

 یاتجلس روند،یبه روستاها م دهند،یرا پوشش م یکه مناطق کوهستان دنشویم میتقس

کنند،  نییانقالب را تب یتا اهداف اجتماع کنندیم یسخنرانو آنجا  نجایا دهند،یم لیتشک

را و مجازات خائنان  یرضوعده اصالحات او کنند. می دشمنان دهقانان را محکوم 

 بی واعتماد بنفس انقالبا  دی، بادچار تردید هستنداگر دهقانان  .رهیو غگوشزد می کنند 

نها که با آ یونیبه انقالب مانیابا شان بازگرداند. ایاعتماد آنها را به  ،یانقالب مانیا

 یدر روستاها سازمانده ،ینیرزمیز ای ی)علنی(ها، عموم هسته کنند. یصحبت م

د شد. و برنامه انقالب نآغاز خواهتشویق به  ای تیحما ایی هیخواهند شد. مبارزات اتحاد

 یبانیپشت به یابیرحله، با دستم نیا انیتنها در پا تکرار خواهد شد.تاکید و بارها و بارها 

 یاطالعاتخبری و شبکه  و ،و پشت جبهه قابل اعتمادها، تدارکات منظم فعال توده

قدام ا توانندیم هاکیاست که چر رویمرکز جذب ن کیو  عیسر یگسترده، خدمات پست

ر د از این قبیل زمینه سازیها و کارها را می توانند. نمای را آغازدشمن  هیعل میمستق

چون  یرب باتوسط تج مفهوم پردازی پرداخته شده باال نیا .نامید سلحانهم غاتیخط تبل

 .اتکا دارد یالملل نیب یو چرا

ً یمسلحانه که مستق غاتیتبل تنام،یدر و  «از خود دفاع» یگروه ها یبا سازمانده ما

 بخشیجنگ آزاد انیدر جر یکننده ا نییرسد نقش تع یمرتبط است، به نظر م ییروستا

 7601تا  7602از  یارتش منظم مردم لیدر زمان تشک ژهیها، به و یفرانسو هیعل

 .داشته است

به جنگ مانور و سپس حمله به مواضع مستحکم  یکیهمانطور که از جنگ چر

 یشرویهنگ، سپس به لشکر پ ایاز بخش به گردان  جیبه تدر یتنامیو یرفقا رفتند،یم

به عنوان  ،ستین نطوریا رایز رسد،یبه نظر نم یعیبکه آنقدرها هم ط یشرفتیکردند، پ

دارد، که از همان ابتدا شاهد ارتش  مطابقت نیدر چ یجنگ انقالب شرفتیمثال، با خط پ

 منظم در نبرد بودند. یها

از آن و  یبود که ارتش مردم یهسته سازمان ستیحزب کمون تنام،یدر و ن،یبنابرا

جوهره  بخشیبه ارتش آزاد نکهیا یبرا 7600. حزب در سال افتیآن توسعه  رامونیپ

حزب  بیترت نیبه ا کرد. جادیرا ا «بخشیارتش آزاد یغاتیبخش تبل»و شکل بدهد، 

حزب که از ابتدا  یغاتیرا سازمان داد، مانند جوخه تبل یانقالب یاز کادرها یهسته ا

شبه  و افتیهسته در سراسر کشور گسترش  نیمتعاقباً ا شد. یم یرهبر اپجیتوسط 

 نبود، بلکه یدنداد. هدف آن جنگ لینامنظم را تشک یکیچر یو واحدها یمردم انینظام

 بود. یرزم یواحدها جادیا

آغاز  التیبا سه نوع تشک تنامیمسلح و بخشیآزاد یروهاین گاهیساختن پااز  بیترت نیبد

ها;  کیدر سطح روستا و بخش، چر و منظم. یمنطقه ا ،یکیچر ای یشد: شبه نظام

 مهین ای یمنطقه ا نیب ی)چند استان(، واحدها «یمنطقه ا نیب» ایدر سطح مناطق 
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 ای ثابت گاهیمتحرک، بدون پا کیاستراتژ یروین ای یارتش اصل ت،یمنظم؛ در نها

 یحرکت م یمنطقه ا نیب یرویها به سمت ن کیچر نیبهتر مشخص. یاتیمنطقه عمل

 هیهر ال کنند. یحرکت م یسمت ارتش عاد به ی،منطقه ا نیب یروین ،نیکنند و بهتر

هر کدام عملکرد  قرار دارد اما بدون خرد کردن آن. ینییپا هیال کی یاز هرم رو

به باال توسط  نییاز پا رویسه ن نیا جفت و جوریو  یخاص خود را دارند. سازمانده

به  زهینوک ن -شده است. ارتش منظم  مهیشده در سطح روستاها ب یمردم سازمانده

 کند. یجوش داده شده است اما استقالل حرکت خود را حفظ م گاهیپا

 یاعزام یروهاین هیجنگ عل یدهد، استراتژ یم حیتوض اپجیهمانطور که ژنرال 

به  یمتناوب، گاه یگاه رو،یسه ن نیبه کار انداختن ا یحزب برا ییفرانسه بر توانا

 یاعزام یروین یامنطقهنیب یهاگانیو  یکیچر یروهاین طور همزمان، استوار بود.

 حرکتیآن را ب تعرضو با  کنندیبزرگ پراکنده م اریبس یادشمن را در منطقه

رسد. محافظ عقب آن  یقدرت مانور دشمن به حداقل م یاز نظر کم نیبنابرا .کنندیم

ندارد،  اریدر اخت یشوک متمرکز یروین گریهمه جا هست و د ای .ستیهرگز امن ن

، اگر دشمن تمرکز کند کند. یکشور را خلع سالح م هیو بق ستدیا یطه منق کیدر  ای

در پراکندگی می کاهد . اگر پراکنده شود، قدرتش را پوشش اراضی کمی را داراست

 ییکایمعضل بودند، امروز آمر نیا ریها اس یفرانسو روزید« دهد. یاز دست مو 

 .یشمال یها

خورد که  یشکست م یارتش منظم زمان کیانکار است که  رقابلیقانون غ کی نیا

در  -نفر  79222 - یشوک فرانسو یروهایکه ن یهنگام ش نابود شود.ه اسپاه نخب

 انیتوسط شبه نظام یاعزام یروهاین هیرفتند، بق نیاز ب Dien Bien Phu دین بین فو

خود را از دست سر چون حرکت شدند و  یب نیتونک جیدر سراسر منطقه خل یمردم

 .بودندداده 

 ازید نشوک خو یرویبه ن ،شوک سرکوبگر، مردم یرویبردن ن نیاز ب یبرا ن،یبنابرا

 یتفاوت باق نیاما ا وندد،یپ یدر نبرد م یمعمول یبه ارتش ها ،دو نیا ییارویدارد. رو

، جذب نیرو»است:  یمتک تیارتش منظم مردم در همه حال به کل جمع ماند: یم

نبرد  کی یداشت، حتمی وجود ن تیحما نی؛ اگر ا«اطالعاتتدارکات، حمل و نقل، 

 .ابدیتوانست ادامه  ینم

 یبه معنا بخشیارتش آزاد کیامروز  یجنوب تنامیدر و بخشیمسلح آزاد یروهاین

 که هنوز ینظامشبهنیروی  کی تیو در نها ،یامنطقه یروهاین نیکلمه، و همچن قیدق

اما زنان، کودکان و افراد مسن  دارند. اریدر اخت شود،یم دهینام یکیچر یرویهم ن

با ادغام  م؟ینک جی. پس چگونه آنها را بسوندندیبه مبارزه مسلحانه بپ ماً یتوانند مستق ینم

ادغام به نوبه خود مستلزم  نیا .رهیاطالعات، حمل و نقل و غ ،یخرابکار دیآنها در تول

 یپوشش محافظ برا کیوان است که به عن یاسیارتش س کی یو سازمانده لیتشک

 یراب یآموزش ایبه عنوان شاگرد  یاسیمبارزه س بیترت نیبه ا کند. یارتش عمل م

 کند. یمبارزه مسلحانه عمل م

 جیانجام بس یاست که برا پشت جبهه یروهایاست که مخصوص ن یشکل مبارزه ا نیا

و مبارزه مسلحانه دست  یاسیبه طور خالصه، مبارزه س مهم است. هیروح تیو تقو

 اگر در است. فیضع زین یگریاست، د فیضع یکیکه  یی. جاهستنددست هم  در

 یاریآن در بس حیبوده است، توض یعاد یمسلحانه امر غاتیتبل تنامیمانند و یکشور
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ائه اررا  ریز طیتوان شرا یم کیشمات اریبه صورت بس مساعد حاکم است. طیاز شرا

  :نمود

از حد روستاها و شهرها، و غلبه آشکار  شیب تیجمع ،یدهقان تیجمع ی( تراکم باال7)

با مردم  یدهد تا به راحت یاجازه م یبه مبلغان انقالب یشهر تیدهقانان بر جمع

 شیب یکنندگان غیتبل نیبود. چن نطوریهم هم نیدر چ «.در آب یمثل ماه» زند،یدرآم

 ،یسرباز معمول کیاشغالگر،  کیدشمن  رایز غیر قابل شناسایی می باشند شیاز پ

ا توان توجه ر یم یو آداب و رسوم کشور است و به راحت ییروستا یبا زندگ گانهیب

دم ع .نیچ رها د یژاپن ای تنامیها در و یانکی ایها باشند  یمنحرف کرد، خواه فرانسو

 یرویاشغالگر و مردم اجازه کنترل کل قلمرو توسط ن یروهاین نیب یتناسب عدد

به خاطر را  یادیز یآن شکاف ها گشت و جستجویدهد، که شبکه  یرا نم یاعزام

مل برای عباز  یدانیم جهیکند و در نت یم جادیاگستردگی قلمرو و کمیّت نیروهایش 

 گذارد. یمنیروهای دشمن باز 

ه قادر به مرتبط هستند ک یبا ارتش مردم ایو  یانقالب یبانیپشت یها گاهیبا پا ایمبلغان 

مهمتر از همه آنها  .می باشند شانیها تیمحافظت از آنها در فعال ایاز آنها  تیحما

کنند. جلسات و  یم گواهیرا  ینظام یها یروزیملموس و قابل مشاهده پ تیواقع

و  یتوخال یهایدارند، بدون سخنران یو جد انهیگراعمل ییمحتوا ییمجامع روستا

انصاف از آن از آن نوع که دهقانان به« کلمات خوب»بدون  شده،یزیربرنامه

 تیاز آنها حما ای وندندیموجود بپ یرزم یواحدها هکنند تا بیاما درخواست م ترسند،یم

ا روزانه ر ینیع طیشوند. جنگ مح یم تیحما یمبارزه واقع کیمبلغان توسط  کنند.

بلکه در  ،یه در برابر هر دشمنکنند. و ن یم یکند که دهقانان در آن زندگ یفراهم م

کند و در شهرها به عنوان  یصحبت م گانهیکه به زبان ب یبرابر دشمن مهاجم خارج

 یاخالق یدر کشور مستقر شده و اعتبار به تازگیکند،  یم یاشغالگر زندگ یروین کی

سؤال بردن  ریز ،یاز نظر عقل کند. یآن را پنهان م یواقع چهرهکرده است که  دایپ

بر زور  ،یمل یسنت ها ایها  یژگیآداب، و یبه جا رایز ست،یقدرت مهاجم دشوار ن

 دور استوار است. یخارج یقدرت ها نیب یمعاهده شانس کی ر،یحق تسخ انه،یوحش

 ،یقعجنگ وا کی ،یمل بخشیدر چارچوب جنگ آزاد یتنامیمسلح و غاتیتبل ن،یبنابرا

ی انجام می دشمن خارج هیتوسط ارتش منظم مستقر عل ق،یکه در همه جا و به هر طر

و در قلمر افتهیتوسعه و موارد، مستحکم  یو در برخ نیمستقر در نقاط معکه  ،شود

 است.ی مل

 تنامیر وکه د یدر حال شود: یم ریز باینمنجر به ت نیالت یکایو آمر تنامیو نیتفاوت ب

در  گرید یشود، از سو یاخته مبه باال س گاهیاز پا بخشیآزاد یروهاین یهرم نظام

 مهین یروهای)فوکو(، سپس ن یدائم یروهایابتدا ن نییاز راس به پا ن،یالت یکایآمر

 .انی)کوبا( شبه نظام یروزیپس از پ ای تیمنظم در در مجاورت فوکو، و در نها

 چگونه است؟ نیالت یکایآمر یاز کشورها یاریامروز در بس تیوضع

 یکنند، در مناطق یخود را آغاز م تیبار فعال نیاول یکه برا یزمان ،یکیچر یفوکوها

 چیند، هآ یروستا کیمثال، در  یپراکنده و نسبتاً کم قرار دارند. برا اریبس تیبا جمع

 یباعث ب بهیغر کیمهمتر از همه،  ماند. ینمباقی  ی ناشناختهتازه وارد چیکس، ه

به  یاعتماد یب یبرا یخوب لیالد ایما کلیکاچ ایشود. دهقانان کچوا  یم یاعتماد

 یدانند که کلمات خوب را نم یم یآنها به خوب " دارند.دپوستی"، "مرد سفیرخودی"غ

 ز،یقبل از هر چ ر،یکند. دهقان فق یتوان خورد و از آنها در برابر بمباران محافظت نم
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انجامش دهد باور می  د،یگو یدارد، از قدرت آنچه م یکه قدرت خاص یبه هر کس

دار و استوار  شهیثابت، ر م،یقد اریبس یاست: از زمان ها فینظام ظلم ظر .آورد

مروزه ا ای ستا،یفوندیالت یخصوص سیپل ا،یگارد یوجود داشته است. ارتش، روستا

 ناخودآگاه بودن. یبرخوردارند برا یشتریب یو تکاوران، از اعتبار« هاسبز کاله»

ند، آنها ک یحرکت م یرا ب انیدهد: ناراض یم لیستم را تشک یشکل اصل ژیپرست نیا

 لباس سوق کی دنیصرف با د نیکند، و آنها را به سمت فرو بردن توه یرا ساکت م

عدم استفاده از آن است،  یبرا رویهمچنان نشان دادن ن یدهد. آرمان نواستعمار یم

 اما نشان دادن آن در واقع استفاده از آن است.

 رقابلیغ شود و یم یهجوم تلق رقابلیو ارتش غ سیپلی فیزیکی روین گر،یبه عبارت د

رباز س کیکه  نیمگر با نشان دادن ا د،یتوان با کلمات به چالش کش یهجوم بودن را نم

ز قدرت ا دیبا کیچر گر،ید ی. از سوستندیضد گلوله ن گرانیاز د شیب سیپل کیو 

اده خود در استف ییجز اراده و توانا یزیاو چ رایز ،نشان دادن آن استفاده کند یخود برا

 .نشان دادن ندارد یاز منابع محدود خود برا

حال نشان دهد که قدرت  نیبگذارد و در ع شیقدرت خود را به نما دیبا )چریک(او

 رقابلیغ دهیبردن ا نیاز ب یبراتوپ و تشری توخالی ست. دشمن در وهله اول از 

 چیه -- یینگهبان روستا س،یپل ،یدر برابر حام یترس و فروتن نهیرینفوذ آن انباشت د

 ذیرشکست ناپ د،یگو یبه ما م دلیسپس، همانطور که ف .ستین جنگیدنبهتر از  زیچ

رود که احترام به خطر افتاده توسط عادت  یم نیاز ب یبه همان سرعتبودن حکومت 

ی چرکها یو همپا رندیگ یکه اسلحه به دست م یهمان دهقانان .نشد لیبه تمسخر تبد

ند و آن کن یشروع به دست کم گرفتن دشمن م وندند،یپ یم یکیچر یروهایبه ن قدیمی

قرار  کهایچر یمخالف بر عهده رهبر فهیوظ کیمرحله  نیدر ا؛ رندیگ یرا سبک م

 ریکه از خطرات غ یدشمن، به طورآتش متقابل اعتبار به مقداری  ی: اعطاردیگ یم

 شود. یریجلوگ یضرور

ً یمستق ایتوسط ارتجاع  ییروستا یکنترل نواحاشغال و  که  سم،یالیتوسط امپر ما

غان از مبل ینیگروه مع دیاست، با افتهی شیآنها امروز به شدت افزا یاریهوشاحتیاط/

 گانی در آب" خالص کند. یبر غافل ماندن "مثل ماه یمبن یدیمسلح را از هر گونه ام

ا محدود، بلکه ب یانسان یرویبا ن ،یخارج یاعزام یروینه با ن یمردم شتازیمسلح و پ

 قعیوضع و مو یب گانگانیخود ب )چریکها(آنها سروکار دارند. ینظام مستقر سلطه محل

وه عال توانند به مردم عرضه کنند. یو درد نم یزیجز خونر یزیهستند که در ابتدا چ

فرود در  یهانیها و زماست. فرودگاه شیدر حال افزا یارتباط یکانال ها ن،یبر ا

اند، هدسترس بود رقابلیغ ینیزم یرهایمس قیمناطق، که تاکنون از طر نیتردورافتاده

 .شوندیساخته م

ها و حوضه آمازون، بزرگراه کوه نیرشته کوه آند، ب گریمثال، در طرف د یبرا

 ا،یونزوئال، کلمب یریو مناطق گرمس چدیوجود دارد که قرار است جنگل را بپ یمعروف

مربوطه خود  پایتختبا را هر کدام  نیو همچن ،به هم مرتبط کند یویپرو، و بول

و  داده است شیافزا دانیخود را در م یروهاین ،یشمال یکایآمر سمیالیامپر .دانوندیبپ

کند تا خود را نه در پوشش سرکوبگرانه بلکه در قالب کمک  یتمام تالش خود را م

در حال انجام، با  یشناختجامعه یهابا تمام پروژهما  نشان دهد: یو فن یاجتماع یها

ً یمستق ای یتحت پوشش دانشگاه ،یالمللنیپرسنل ب که  م،یآشنا هست OASوابسته به  ما

» هر خانواده در  یو فرد یاقتصاد ،یاجتماع یهاتیاز موقع «یعکاس»آنها  فهیوظ

 ی، طرح دلسوزیویدر بول 027طرح  ،OASطرحهای  است.« مناطق خطر
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Simpático تکمالطرح ; نیدر آرژانت 430 کار ا؛یدر کلمب((Camelot ؛یلیدر ش 

. هزاران سپاه صلح موفق به ادغام خود رهیدر پرو، و غ Colony) ) مستعمرهطرح 

 یصبر و گاه فداکار ،یاز آنها با سخت کوش یشده اند که برخ ییدر مناطق روستا

 یحت. برند یچپ سود م یتوسط سازمان ها یاسیکه از فقدان کار س ییجا - یواقع

و  ست،یمتد ،یلیانج ک،یمناطق امروز مملو از مبلغان کاتول نیتردورافتاده

 زا کنترل یهاشبکه نیکالم، همه ا کیدر  روز هفتم هستند. ستیادونت یونرهایسیم

دامنه نفوذ آنها  ایبدون اغراق در عمق  .کنندیم تیرا تقو یسلطه مل نیماش ک،ینزد

 داده اند. رییتغبنفع خود توان گفت که آنها واقعاً صحنه را  یم

ر مسلحانه، کم کم اگ غاتیمنظم. تبل مهین ایمنظم  یانقالب یروهایسرانجام، عدم وجود ن

 ایمنظم  یواحدها یبه دنبال سازمانده قً یبا جنگ مسلحانه گره بخورد، به شکل دق

 نیباشد. از ا یم «یاسیس قیاز طر رویجذب ن» قیموجود، از طر یگسترش واحدها

ما شد. ا یم یغاتیجلسات تبل یمردم و برگزار ییگردهمآ یرو، هجوم به روستاها برا

روستاها کمک شده است تا خود را از شر دشمنان  نیدر واقع چگونه به ساکنان ا

به دست آمده است.  یکم یاسلحه ها اتیعمل نیا انیخود خالص کنند؟ در جر یطبقات

 نهاآشوند،  کیها تحر کیبه چر وستنیپ یاگر دهقانان جوان با شور و شوق برا یحت

 مسلح خواهند شد؟ یزیبا چه چ

 یروهایاز ن یستون نیکه کم انددهیرس جهینت نیبه ا اتیتجرب نیاز رفقا از ا یاریبس

شور و شوق  شود،یکه به دشمن در مجاورت وارد م یگرید یهاضربه ای یکمک

و  یو درس اخالق کند،یجذب م دیجد یروهاین خته،یروستا برانگ کیرا در  یشتریب

 اریبس حاتیو مهمتر از همه، تسل ان،یی. روستادهدیبه جامعه م یترقیعم یاسیس

حمل  ونیکام کیانهدام  کردند. یم هیرا ته دیجد یکیواحد چر کی یبرا یضرور

ر از موثرت غاتیتبل یمردم محل یبرا سیشکنجه گر پل کیاعدام در مالء عام  ای روین

نقالب ا نکهیکند: ا یمتقاعد م یآنها را به امر ضرور یرفتار نیچن است. یصد سخنران

د کن یشروع، آنها را متقاعد م یبرا .ستین ریناپذ بیآس گریدر راه است و دشمن د

 یها تیآن به فعال شرفتیاست که پ انیدر جر یو جنگ --دشمن آنها  --که سرباز 

از این انجام شود و  ییها یپس از آن، ممکن است سخنران دارد. یروزانه آنها بستگ

مبارزان سالح جمع  ،یحمالت نیچن ندیدر فرآ .ردیقرار گتوده ها مورد توجه بستر 

 هیحکنند، رو یدهند، تجربه کسب م یدشمن را کاهش م ینظام لیکنند، پتانس یم یآور

را در سراسر  )چریکها(انیشبه نظام یدهایکنند و ام یم فیدشمن را تضع یروهاین

 قوا می بخشند.  دیکشور تجد

ه: در قرار دارد. نکته قابل توج راتیتمرکز تأث نیدر هم یغاتیو تبل زیآمکیتحر ریتأث

 خود برگزار نکرد. اتیدر عمل یاسیتجمع س کی یحت دلیطول دو سال جنگ، ف

 مسلحانه منجر غاتیشده توسط تبل لیتحم ینظام یرسد اشکال سازمانده یبه نظر م

جنبش  چیه ،یبه طرز متناقض شده است. ینوسان خاصدودلی/ ای تیبه عدم فعال

از مبارزه را اتخاذ کرده باشد، نتوانسته حوزه نفوذ خود را  یمفهوم نیکه چن یکیچر

 کیمسلحانه در سرتاسر  کیادامه تحر یدر واقع، برا به طور قاطع گسترش دهد.

کل از متش یهارا به گشتخود  زیناچ یروهاین دیبا )فوکو(هیمنطقه گسترده، کانون اول

 تعداد روستاها را پوشش دهد. نیشتریکند تا ب میتقس --از سه تا ده ---چند مرد 

 یتحت پوشش قرار م یتر عیشود: منطقه وس یمشخص حاصل م یکیتاکت تیمز کی

 یبار جهیدر نت که ستیمنابع ن ریو سا یمحل ییدادن به منابع غذا انیبه پا یازی. نردیگ
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 یو قدرت عدد ی. اثربخشخواهد بود، اگر همه در یک مکان باشندبر دوش دهقانان 

 تیتقو انمنطقه در ذهن کارگر یگشت ها ریساده به سا اشارهتوان با  یفوکو را م

 یدر تالش برا بیترت نیکه به ا یمنتواند توسط دش یکرد. مهمتر از همه، فوکو نم

ل ناکام ک کیبه عنوان  ی،ابیمکان  یحت ای یریدستگی، برای کیچر یروهایمحاصره ن

 ینظام صحنهبر  یکم ریتأث نیاما، اگرچه تحرک به دست آمده است، اما ا شود. یم

 است. زیناچ یقدرت آتش هر گشت رایدارد، ز

 «یگپراکند -تمرکز» کیتئور اریبس یهاسمیاز مکان یاگر فرمانده یحت ن،یبنابرا

 یوجود کاغذ یکیچر یروین کی هیفقط در مراحل اول ستمیس نیکند، ا یطرفدار

در  یدر معرض خطرات زندگ ،محیط و راههادانش از  ایبدون کنترل  است زیرادار

راکنده پ ن،یبنابرافی مابین قرار می گیرند.  و ارتباطات دشوار ادیجنگل، فواصل ز

 1222بزرگ )حداقل  اریبس یها نیسرزم یکوچک برا اریبس یها یشدن در گشت زن

 ی به همین سمتا ندهیو به طور فزا خواهد بود ساعدنام روهایمربع(، رابطه ن لومتریک

هستند و دشمن هر چند پراکنده  فیهمه جا ضع یکیچر یروهاین خواهد داشت. لیتما

 یحاو یستون ها لیدر پاتک ها مانع از تشک روهاین عیتوز است. یباشد همه جا قو

ود ش یم ینیسنگ یسالح ها شتاز،یو پ ینیعقب نش یها گانی ،یتخصص یها گانی

استفاده از استعاره  یبرا شوند. یم یده سیسرو دهیآموزش د یکه توسط گروه ها

 یکیمثل مشت ببندد تا به دشمن ضربه بزند و  نکهیا یبه جا ،یکیچر یروین ،ینیچ

کند. و سپس  یشود و پنج انگشت خود را باز م یکند، باز م قطعاز انگشتان او را 

 نه،یزم نیدر ا دارد. یاز انگشتان، قدرت مشت کیدشمن است که در برابر هر  نیا

رشار س یبا آثار نظر یکیچر یهااز جنبش ی. برخستین یکاف یاعتقاد صرف فکر

ً  ییهااستعاره نیاز چن اواخر  نیآنها تا هم ن،یخوانده بودند. با وجود ا آشنا بودند و مرتبا

 خود به شدت ادامه دادند. یروهاین یبه پراکندگ

 نیضمت زیدشمن را ن یکند، بقا نیخود را تضم یبقا یکیچر یرویطرف ن کیاگر از 

ع لزوماً به نف دیبا روهایکه رابطه ن میکند، و ساده لوحانه خواهد بود اگر فکر کن یم

 کند. رییخود تغ

 -در گواتماال  یو تا حد -همانطور که تجربه در الرا، ونزوئال، نشان داده است 

اد ارتداز  یو منجر به انبوه شودیتر مبزرگ یکیدر جنبش چر یاسیس یهایریدرگ

 تیاز عدم فعال یناش یهاو اصطکاک ،ی، اختالفات شخصمی شود

 یاسیس یروین یهاسازمان ایبا احزاب  یریدرگ .شودیتحمل م رقابلیغ،مدتیطوالن

 نهاتبه دور از قانع شدن  ،ییروهاین نیچن .شودیم دیو تشد دیآیبه وجود م یرونیب

شکل از مبارزات  نی، سوء ظن خود را در مورد ابودن ها کیچر الهامجلب تجربه و 

. آنها مخالفت خاموش سابق خود را به صدا بمرز تصدیق شان قرار می گیرد توده ها

شکاف ها به نوبه خود باعث  نیا کنند. یم یآورند و شروع به بحث علن یدر م

 توجه قابل ینظام یروزیپ چیشود که با کسب ه یم یکیچر یروین شتریب فیتضع

 نتوانسته رشد کند. ،ایی

اعضا را  نیتر فیدرون جنبش، ضع یدشمن با سود بردن از نزاع ها ان،یم نیدر ا

می  از بین یکیزیرا به طور ف گرانیخرد و د یم ایشود  یم روزیکشد، پ یبه فساد م

 کند. یم برد/حذف

 ری؟ خرد شود دیمسلحانه با کیو تحر یغاتیتبل یها تیبدان معناست که فعال نیا ایآ
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 یشرویپ ریدر مس یکیواحد چر کیموفق،  اتیتجرب یبرخ یقضاوت از رو یبرا

گذارد، در صورت وجود  یرا پشت سر خود م -- یحداقل شخص ای -- یزیخود چ

که قرار است به  یزیچ یدر پشت خطوط خود به منظور سازمانده ،یزیچ نیچن

خود به  یشروع به سازمانده گاهیپا نیشود. بنابرا لیمحکم تبد یبانیپشتبا  یگاهیپا

 حیوضت یتالش برا غاتیو تبل ونیتاسیکند. کار آژ یخود م یدولت مردم نیعنوان جن

 یم یاساس - یتوده ا یبه سازمان ها یبه مردم و انتقال اداره منطقه ا دیسازمان جد

 دارد. یبه آن بستگ ندهیآاقدامات چریکی شود و 

اذهان  را در امیپ نیکند و ا یم دییرا تأ جنگ چریکی بخشیآزاد تیماه غاتیسپس تبل

 ،یانقالب نیقوان ریتفس ات،یاخذ مال د،یتول یسازمانده ن،یعالوه بر ا کند. یتوده ها القا م

 یحفر خندق و پناهگاه برا ن،یریکادرها و سا یمدارس برا جادیحفظ نظم و انضباط، ا

نبش ج چیکه ه مینیب یکند. م یم لیرا تسه رهیبمباران و غ یرنظامیحفاظت از مردم غ

تور ها در دس تیفعال نیاست که ا دهینرس یبه مرحله ا نیالت یکایآمر یکنون یکیچر

 .دریکار قرار گ

. تسیبود اما مقدم بر آن ن یمسلحانه به دنبال اقدام نظام غاتیتبل گر،یبه عبارت د

 ها. کیجبهه چر شود تا خارج یمربوط م یبه جبهه داخل شتریمسلحانه ب غاتیتبل

 ،یظامن اتیو قبل از عمل زیمتما یمسلحانه به عنوان مرحله ا غاتیدر نظر گرفتن تبل

ض را در معر یغاتیتبل یکند، رفقا یم کیجهت تحر یرسد که دشمن را ب یبه نظر م

 یرا افشا م ندهیآ یکیاقدام چر یمنطقه احتمالیا دهد و  یبه فرار قرار م ازین ایترور 

 یدهقانان در اکثر کشورها یو روان کیدئولوژیا ،یاجتماع طیبا توجه به شرا. کند

 تیدشمن )به شدت تقو اریدر اخت یاطالعات یبا توجه به آژانس ها ن،یالت یکایآمر

مسلح،  ریکننده، خواه مسلح و چه غ کیگروه تحر کیشده از زمان انقالب کوبا(، 

و اگر الزم بود در شکل : از بین می برند وشود  یو کشف م ردیگ یتحت نظر قرار م

 اولیه و جنینی ش منهدم خواهند شد.

 دهد؟ یم لیتقل کننده مسلح صرف کیتحر کیرا به  کیکه چر ستیمفهوم چ نیمنشأ ا

 یکایخاص آمر یو اجتماع یخیتار طیدر مبارزات مسلحانه در شرا یفقدان تجربه قبل

شده است که از متن آن جدا شده  یتنامیناخودآگاه( تجربه و دی)شا دیباعث تقل نیالت

اش  یرونیب اتیدر جزئ یکه به خوب یبرداشت نادرست از انقالب کوبا، انقالب است.

مطالعه نشده است، ممکن  یآن هنوز به اندازه کاف یدرون یشناخته شده است، اما محتوا

 یش مردمارت کیاشتباه باشد که نام فوکو را با  دیشا کرده باشد. فایاست نقش خود را ا

د، شهر بو تیجمع ختنیدر روستاها که هدف آن محاصره و برانگ یریدر روند شکل گ

انتشار  ت،یفوکو را به سرا دهیاکار به طور خود یکیولوژیب ریتفس ینوع .میمرتبط کن

ورت مجادر  ایاثر جادو ساده تماس رب ،یخود به خود دیتول ه،یبه بافت همسا یکروبیم

 میرژ ؛کنند یم کیمردم کوهستان را تحر یصد مرد با سخنران گره زده است.بودن 

فتح وآزاد توسط مردم  ؛ و باربادوس ؛کند یتمسخرها سقوط م یوحشت زده به همراه

نگ ج کی یمحرکه نظام فوکو )هسته چریکی( دتوانیمیکی  ب،یترت نیبه ا .می شود

فراموش  یرسد به سادگ یبه نظر م .دریگباشتباه  یاسیس کیتحر فوکورا با  ،اریتمام ع

 را آغاز یجنگ کجانبهیآتش بس  کیابتدا بدون  هیژوئ 01ها در  ییشده است که کوبا

 یهاجبهه ریاز سا شیب ی، ارتش شورش7617که تنها در چند ماه از سال  نیکردند. ا

در عرض دو همچنین که  ند،شد یینبردها ریدو سال درگ ای کیدر طول  ییکایآمر

 72222 کیچر 022که  نیشکستند. و ادر هم را  ستایحمله بات نیآخر انیماه، شورش
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پس از این شکست از پی  یضد حمله عموم کینفر را عقب رانده و شکست دادند. 

 آمد.

 اریکه اگرچه بس یداشت: جنگ چریکهادر تلفات  یگزاف یهانهیبود که هز یجنگ نیا

تحرک و جسارت، همراه با استحکام  ،یکیوجود به اختراعات تاکت نیکوتاه بود، با ا

 یرشعا "مرگ یا میهن"فراموش شده است که  یبه سادگ داشت. ازین یاستراتژ یواقع

 ییوباک چریکهایاست که  یاصل رفتار کیبلکه  ست،ین یدادن به سخنران انیپا یبرا

 از ، کامالً سنتا کالرا ریدر تمام اقدامات خود، از حمله به قلعه کوچک الپالتا تا تسخ

 دینبا زیبه خطر انداختن همه چ یبرا کیاستراتژ میتصم نیکردند. البته ا یرویآن پ

سرنوشت ساز سوق دهد  یانجام نبردها یراب یکیرا به سمت تاکت یکیچر یروهاین

  انقالب تمام شود. متیتواند به ق یکه م

همه  بدست آوردنندارد. انتظار  ییجا یدر انقالب امروز آیاکوچو Ayacucho مفهوم

، 7617، در نوامبر Guisaبه عنوان مثال، در نبرد  .است یمعن ینبرد ب کیدر  زیچ

 1222بودند(، با  چریکهای تازه واردنفر از آنها  722)که  کیچر 022با  دل،یف

 چریکهاکرد، اما جدل و توپخانه آنها  مایبه عالوه تانک، هواپ ،یکتاتوریسرباز د

که  ییجاداشتند.  اریدر اخترا  از دشت به سمت کوهستان، ینیامکان عقب نش شهیهم

بهره  کوهستانی علیه دشمنراهها و دره های از  یتوانستند به طرز ماهرانه ا یم

 یدر جاها یگرید یستونها آنها رایدشمن مهمتر از انقالب بود، ز ینبرد برا ببرند.

 است یمعن نیبه خطر انداختن همه به ا .بودند رهیجزاشغال  در حالکه  ندداشت گرید

که  یجنگ ندازند،یتا سر حد مرگ به راه ب یجنگ دیاز کوه ها با شورشبا  چریکهاکه 

ت که اس نیا رشیپذ یبه معنا پیروزی/غلبه .ردیپذ یو سازش را نم ینی، عقب نشآثار

 .ستیبرتر ن ریخ ،یونانقالب یبرا ،یزندگ

و  واریسوکره، بول یبرا یقاطع نظام یروزیپ یبه معنا 7700در سال  Ayacucho*نبرد 

 ایاسپان هیدر جنگ عل نیالت یکایمبارزان استقالل آمر
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 یکیچر گاهیپا

 ستیا نم فهیوظ نیا وجود داشته باشد. یکیچر گاهیدر مورد پا دیخطر تقل نیهم یحتمل

 طیدر درجه اول بسته به شرا م،یمورد بحث قرار ده لیمفهوم را به تفص نیکه ا

 مسئول آن است. ییبه تنها هاکیچر یکه رهبر ینظام ماتیمشخص هر کشور و تصم

 گاهیتواند به سواالت مربوط به پا یم ییگسترده به تنها یکه تجربه نظام ییاز آنجا

 .میکن یمشکل بسنده م انیبه ب ،آن پاسخ دهد. در منطقه امن نیگزیجا ای یکیچر

 

 یها گاهیپا ستمیکه س ستین رممکنیغ م،یمانند پرو رجوع کن ریاخ یزودهایاگر به اپ

 یاب مسائل استراتژدر کت 7607همانطور که مائو تسه تونگ در سال  ن،یچ یتیحما

 ریباشد و تصو دهیرس نیالت یکایژاپن نظام مند کرد، به آمر هیعل یکیدر جنگ چر

افل که در مح یاتینشر راً،یاخ کوبا سوار کرد. یکیخود را بر تصور آنها از مبارزه چر

، خود را وقف MONTILY REVIEW بررسی ماهانه  شوند، مانند یمنتشر م کیآکادم

 ی"استراتژ ییادعا یبه عنوان الگو MIRد ال پوئنته و  سیلوئ یپرو اتیارائه تجرب

 ینیب شیسازد تا پ یمجله را قادر م نیکرده اند، که اطرح  کوبا" مبارزات مسلحانه 

 یمالش یکایآمر «یمترق» هینشر نیا ریدر شماره اخحرکت را.  آن یشکست قطع ،کند

اطالعات غلط هم  فیکه با هنر ظر یداریپا یساده لوح نیچن ایکه آ میدان یما نم -

 دلیکه ف میخوان یم یزیاز قلم هوبرمن و سو -مضحک  ایمرز است، شوم تر است 

ان کوهست رد کهای"منطقه امن" تحت کنترل چر کی جادی"مطلب ا یکاسترو. استراتژ

 کیمانند کوبا، به  ت،یشود و در نها لیتبد یانقالبجاذبه و توسعه بود که به کانون 

 مسلح پرو منجر شود." یروهاین هیعل اریمام عجنگ ت

 جنبش چپ انقالبی  - MIRمیر 

 اریوسعت بس لیبود که به دل نیا De la Puente ی: "اضافه اصلندیافزا یو آنها م

 داشت.*اهد خووجود  یکیمنطقه چر شتریب ای نیدوج میدو، بلکه ن ای کیپرو، نه  شتریب

منطقه امن را به نقطه  کی جادیا ،ییکوبا" ادعا ی"استراتژ نیاست که ا نیا جهینت

 کند. یم لیتبد یکیهدف گروه چر نیو اول متیعز

 یراتژاز است زیقبل از هر چ دیروشنفکر، به خصوص اگر بورژوا باشد، با کی نکهیا

از  ر،یتنها راه امکان پذو ، راه درست، ناخوشایندهر چند،  .است یعیصحبت کند، طب

 رود. یم شیپ یاستراتژ فیبه سمت تعر جیشود و به تدر یروع مش یکیتاکت یداده ها

انسان  یژگیوو است،  دلپسند عیبی ک،یفقدان تاکت در استراتژیاز نادرست استفاده 

به  شتریب یلیدل .مباشیف رعتمبه آن  دیسطور با نیبا نوشتن ا ،زیکه ما ن عیبیمتفکر، 

که قربانی این وارونگی در  میآگاه باش میخوان یرا م تئوریکآثار ما  یکه وقت نیا

به اصطالح  میسفت و سخت مفاه یآنها در قالب اصول و چارچوب .آگاهی نشویم

 اً تیماه شاتیآزما یسر کی جهیدهند که در واقع نت یرا به ما ارائه م کیاستراتژ

 .میریگ یم متینقطه عز یرا برا جهینت کیاست که ما  نیا ،نیاست. بنابرا یکیتاکت

و  یاسیس طیشرا بیاز ترک زیقبل از هر چ ینظام یاستراتژ ،یگروه انقالب کی یبرا

سطوح و شمایل  terrain یها تیاز روابط خود با مردم، از محدود ،یاجتماع

، تپه ایی یا صاف، جنگلی یا علفزارصخره ایی، جغرافیایی زمین )کوهستانی، دره ایی،

سرچشمه  رهیآنها و غ حاتیو تسل دشمن یروهاینقدرت از  ،مرادب و رودخانه وغیره(

ط تسل اتیجزئ نیانجام داد که ا یجد یها یزیتوان برنامه ر یم یتنها زمان .ردیگ یم
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صادق  یمعمول یاز ارتش ها شتریب یکیچر یروهاین یبرا یحت نیو ا تی. در نهاافتندی

 اتیبه جزئ زیهمه چ د،یده یم حیاگر ترج ایدر عمل وجود ندارد  یاتیجزئ چیاست، ه

  دارد. یبستگ

ت و متناظر، همراه با تجربه به دس یرامونیپ یبه استراتژ کیصعود آهسته از تاکت نیا

 خیارت)تشریح شکلگیری استراتژی از تاکتیکها(  یتا حدود ،یانیآمده در تمام مراحل م

است.  یعمل یکارآموز یخوب برا یروش شناخت قاعده کی نیا .انقالب کوبا است

ً یو تقر قیتوجه دق  یدن براآماده ش یملموس برا اتیجزئ نیبه کوچکتر دلیف یوسواس با

 بود. زیروز جنگ شگفت انگ نیاقدام تا آخر نیتر یجزئ

 .70، ص. 7699ماهانه، سپتامبر  یبررس*

 اتیعمل کیدر  چریکهاکند: قرار دادن  یرا کامالً روشن م نیاو ا یمکاتبات جنگ

شود؛ آماده  یط دیکه با یریمس ک؛یهر  یصادر شده برا یتعداد گلوله ها ؛نیکم

 یدرس عال ک. یرهیو غ مواد خوراکی و تدارکات ی؛ بازرسین هام شیو آزما یساز

 یوعن ،کوبا"، صداقت ساده مستلزم ی. قبل از صحبت از "استراتژقیدق ییدر کارا

کوبا  یکیجنبش چر یواقع تیدر مورد ماه مبارزینارتش  یاعضا انیدر م قیتحق

به دست آورد،  یرا از منابع اصل یروشنفکر نتواند اطالعات کیکه  یهنگام است.

 دایپ یخاص یما هستند، جهل او کارکرد اجتماع شتازیپ سانیکه جزوه نو یمانند موارد

ایست جاییکه می ب –سرکوبگر موجود  یروهایبه نفع ن -کننده  جیگ یکند، کارکرد یم

 روشنگر عموم مردم باشد.

ارزش  کین به آ ینیکه تجربه چ ،یبانیثابت پشت گاهیپا ای یکیچر گاهینگاه اول، پادر 

 :دارد ازیمساعد ن طیاز شرا یبیدهد، به ترک ینسبت م یاساس کیاستراتژ

 یاست )شرط یدر مناطق داخل یآن فقدان امکانات ارتباط جهیکه نت یعیقلمرو وس -

 کرد(. دیبه اجبار بر آن تاککه در باال ذکر شد  7607که مائو در متن سال 

 مربع(. لومترینفر در هر ک 6)پرو:  ییروستا تیجمع یتراکم باال -

 نیمهمتر تنام،یمانند و کیبار یمشترک با کشور دوست. )در کشور یوجود مرزها

بود و با  یکننده ا نییبه بعد عنصر تع 7612بائو بود که از سال -تیو یتیحما گاهیپا

 .هم مرز بود( نیچ

ً یتقر نهایهوابرد دشمن. ا یروهایعدم حضور ن -  نیالت یکایآمر یدر تمام کشورها با

سرکوب، از  یهاروش نیترو مدرن دهندیم لیشوک ضدشورش را تشک یروهاین

هوابرد در مرکز  یروهاینظام همراه با فرود همزمان ن ادهیجمله محاصره توسط پ

که با بکارگیری رادیو و تماس  کوچک زیو گر بیتعق یشده، و واحدهامنطقه محاصره

ند که امکان می یاب عیسر یاطالع رسان و تماس با گارد عقب با پشتیبانی )پشت جبهه(

 ند.نرا فراهم ک رهیو غ یکیمبارزان چر تیموقع

است در زمان  یهیاست که بد یشرط نیان از لحاظ تعداد. دشم یروهاین یینارسا

امروز  یبه سادگ نیالت یکایاما در آمر، ه استبود چین موجوددر  یجنگ ضد ژاپن

ارتش منظم  کی، 7601سال  لیدر اوا نیکه ارتش سرخ چ میفراموش نکن .ستین نیچن

 ستیبا افسران کمون نتانگ،یلشکر کامل از ارتش کوم کی نکهیپس از ا شد. لیتشک

  ند.ها منتقل شد ستیخود، به صفوف کمون
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شده  لیمنظم تشک یواحدها یدارا نیچ یمردم یروهایقبل از تهاجم ژاپن، ن یحت

 یژاپن یها گاهیهشتم و چهارم ضد پا یارتش ها ،یخارجاشغال بودند. پس از تهاجم 

نفر در سال  ونیلیم کیبه  7601نفر در سال  02222خود را از  تعداددند و ش جادیا

 دادند. شیافزا 7601

 .ستیحاکم نامروز  نیالت یکایدر آمر طیشرا نیاز ا کی چیواضح است که عمالً ه

فته گر یرسد از تجربه کوبا و مبارزات کنون یبه نظر م ییرابطه، چه درس ها نیدر ا

 شود؟ یم

 یکیگروه چر کی یبرا یاتیکه لحظه ح میتا بدان میروزنامه ها را بخوان دیما فقط با

 شود. یاست که وارد عمل م یلحظه ا

باال است  اریاول بس یدر ماه ها ریمرگ و م زانیم ر،یفق یمانند نوزادان در کشورها

اه، جنگ کوت کیبه راه انداختن  ن،یبنابرا .ابدی یو با گذشت هر ماه پس از آن کاهش م

 یبرابه نیروی چریکی بدون دادن زمان  اش،ینینابود کردن فوکو در مرحله جنو 

داقل کسب ح ای یمحل تیبا جمع کینزد وندیپ ای فضای جغرافیایی محلبا  یسازگار

 است. /چریکیضد شورش ییربه، قانون طالتج

ه او ک میشرط ببند میما حاضر ،رویا می بافد آمریکایی یمشاور نظام کیکه  یهنگام

 یکیاردوگاه چر کی انیکه از آسمان در م ندیب یمدر رویا هوابرد خود را  یروهاین

 ست.قابل تحقق ا ریشکل غ نیحداقل در ا ا،یخوشبختانه، رو ده اند.فرو آم سیتازه تاس

در  یمسابقه ا یکیچر یروهایمجرب سرکوب و ن یروهاین نیب شهی، همموارددر هر 

 یلحظه ا نکهیا یبه دست آوردن زمان و ارتش برا یبرا کیچر است: زمانبرابر 

 یفرصتچریک  نکهیا یبرا ارتشو  یریادگی یبرا چریک زمانرا از دست ندهد، 

وش شود. همه ر دایدر اسرع وقت پ دیفوکو بابرای دشمن  نداشته باشد. یریادگی یبرا

و  ادهیپ یروهایپر سر و صدا ن جیسر و صدا گرفته تا بس یها خوب هستند، از نفوذ ب

منطقه مشکوک، در  کیمزاحمت و هشدار دادن به  جادیبه منظور ا ییهوا یروین

 یشتریب دیوحشت زده را مجبور به حرکت به مناطق در معرض د یها کیچر جهینت

 کنند.

به  یتگوابس ایثابت  گاهیپا کیاشغال  یبرا یکیچر یروهایتالش ن ط،یشرا نیتحت ا

ه رسد ک یمربع مساحت، به نظر م لومتریهزار ک نیاز چند یکی یحت ،منطقه امن کی

منطقه  کید. خود را در می سازتحرک محروم  یعنیسالح خود  نیخود را از بهتر

خود استفاده  یسالح ها نیدهد تا از مؤثرتر یم هشمن اجازمهار کرده و به د یاتیعمل

 یبتشده است، اردوگاه ثا لیتبد )سمبل تقدس(شیفت کیمن که به یکند. مفهوم منطقه ا

 terrain یها یژگیبر و هیتک نیا دسترس برپا شده است. رقابلیاست که در نقاط غ

دسترس  رقابلیغ یمکان چیخطرناک است. به هر حال، ه شهیهم ییبه تنها منطقه

که  یارقاعده رفت تواند. یم زیتوانسته است به آن برسد، پس دشمن ن ی. اگر کسستین

دشمن  ییعمل کند که گو یبود که به گونه ا نیکرد ا یم تیاز ابتدا رعا یارتش شورش

 پست نیکتریحمله از نزد ییکجا هستند و گو یکیچر یروهایداند که ن یم شهیهم

 یدر کوبا به شکل تحرک افراط انتیمبارزه با نفوذ و خ نیبنابرا شود. یانجام م ینظام

 انت،یمنبع بالقوه خ کرد،یکه اردوگاه را ترک م یکه هر فرد ییاز آنجا به خود گرفت.

 یریناپذکمپ به طور اجتناب یهامکان شد،یدر نظر گرفته م یاجبار ایداوطلبانه 

 بودند. در مرحله اول یدائم ییو در معرض جابجا یموقت
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، نفر 702با  دلی: ستون فکردندیماسترا کار م رایدو ستون در س 7611سال  انیدر پا

 ،ندک جیسپرد و به ستون چهار معروف بود تا دشمن را گگوارا که او به چه  یو ستون

در ماه اکتبر، چه تالش کرد با ستون خود که  .می بود نفر 02متشکل از که ستونی 

او  کند. جادیا تویقلمرو آزاد را در دره هومبر کی یها گاهیپانفر بود،  92تعداد آن 

 انمارستیب کیکفش و  رگاهیتعم کیتنور نان،  کیکرد،  جادیا یاردوگاه دائم کی

 ادی کوبای آزشماره ها نیه بود که با آن اولدریافت یموگرافیدستگاه م کیاو  ساخت.

El Cubano Libre روگاهین کی یبه طراح را منتشر کرد. و به گفته خودش شروع 

سانچز  یروهایپس از چند هفته، ن .ه بودکرد ایی کوچک برق در رودخانه دره

 پایگاهد نتوانستن ،یدفاع یزیبا وجود برنامه ر یحمله کردند، که حت گاهیبه پا ،مسکورا

ح پا مجرو هیچه از ناح دفاع از آن را نداشتند. یبرا یقدرت کاف چریکهارا نجات دهند. 

 اهگیپا جادیا یتالش برا نیکند. ا ینیعقب نشکوهستان  اعماقشد و مجبور شد به 

توانست از ستون  یدر مجاورت قرار داشت و م دلیستون ف راینداشت ز یعواقب جد

مکن بود م جیمجزا بود، نتا فوکو)هسته چریکی( کی نیاگر ا کند. یبانیپشت گوارا چه

ارتش را  Hombritoهمانطور که مشخص شد، دفاع سرسختانه از  فاجعه بار باشد.

 لیتبد برای چریکها یگرید یروزیرا به پ گاهیپا بیکرد و تخر ینیمجبور به عقب نش

 درست بود، اما زودرس. گاهیپا کی دهیکرد. ا

محکم  یکیچر گاهیپا کی انیماه نبرد مداوم، شورش 71، پس از 7617 لیتنها در آور

 کردند. جادیمائسترا ا رایدر مرکز س

ارج وقفه در خ یتهاجم ب نیبود، و ا یکیچر گاهیتنها پا ،اتیدر تمام آن مدت منطقه عمل

ها ستون ماسترا را آزاد کند. رایاز س یبخش کوچک»آن بود که موفق شد  یاز مرزها

تهاجمات خود را گسترش  وستهیو پ شدندیم ترکینزد مسطحهر روز به مناطق 

ساکنان  .کردندیم یریسرکوبگر به رشته کوه جلوگ یروهایو کم کم از نفوذ ن دادندیم

 هاکیو چر استیسربازان بات نیب یک حمله گازانبرینبودند که در نینگران ا گرید رایس

ه داخل، از ب رونیمائسترا از ب رایس گاهیرسد که پا یبه نظر م نیبنابرا گرفتار شوند.

 است.به سمت مرکز رشد کرده  هیحاش

 ،ییاصحر مارستانیبود که در آن ب ینیشد، زم یکه پس از آن پاکساز یقلمرو کوچک

 یشمرکز آموز ،ییویراد ستگاهیا ،ینظام یها رگاهیتعم ،یدست عیکوچک صنا عیصنا

 نیا انیکوچک به شورش گاهیپا نیا شد. یم افتی یو پست فرمانده یریسربازگ یبرا

 از مواضع مستقر مقاومت کنند. 7617تابستان  یامکان را داد که در برابر حمله عموم

الت حم یسر کیتوانستند با  ک،یبار ینوار کوهستان نیآنها با در آغوش گرفتن ا

را به عمق چهار  انینقطه قلمرو شورش کیدشمن روبرو شوند که در  انهیهمگرا

مبارزین در محاصره، ارتش  یاما حت در نقاط حساس خاص کاهش داد.* لومتریک

را رها کند و از محاصره خارج شود، و در صورت لزوم،  گاهیآماده بود تا پا چریک

 بازگردد. یگریخود در منطقه د هیاول ینیبه کوچ نش

کننده باشد، هدف شماره  نییهر چقدر هم که تع ،یکیچر گاهیپا کیدر کوبا، اشغال 

 دشمن یروهایانهدام ن ،رمتصو ک،یهدف شماره  .نبود انیشورش یو نظام یاسیس کی

و  ایگواتماال، کلمب یکنون اتیرسد تجرب یبه نظر م سالح بود. هیو باالتر از همه، ته

 گاهیاپ کیدر آنجا، اشغال  کند. یم دییتا نهیزم نیونزوئال اعتبار تجربه کوبا را در ا

نبوده است: برعکس،  یها ضرور کیچر یتهاجم اتیعمل نیاول یراه انداز یثابت برا

نطقه به م کیاستقرار آهسته در  کوچ نشینی ومرحله  نیتنها پس از اول یگاهیپا نیچن

 .شود یم ریامکان پذبرای عملیات مطلوب  ژهیو
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 7001 ریت 1در  دلیتوسط ف چریک انیاز حمله دشمن و ضد حمله شورش تیروا نی*ا

July 26, 1958 .پخش شد 

در  کیاست که اتفاقاً چر ییقلمرو دل،یف انیطبق ب یکیچر گاهیمدت پا نیدر طول ا

 هیپا ،هیدر مرحله اولگستره می یابد، رود  یکه او م ییکند. جا یداخل آن حرکت م

 قرار دارد. یکیجنگنده چر یدر کوله پشت یبانیپشت
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 کیحزب و چر

جبهه  کی« مشت مسلح»اغلب  یکیچر یروین کا،یآمر یاز کشورها یاریدر بس

را  حزب کی ای پرستانههنیجبهه م کیآن به  یتا وابستگ دنشویم دهینام بخشیآزاد

ً در آس گر،ید یکه در جاها ییهاشده از مدل یعبارت، کپ نیا نشان دهد.  ا،یعمدتا

رتش ا»است:  نفوئگوسیس لویبر خالف گفته کام تیداده شده است، در نها حیتوض

دانش مشخص از  ابیدر غ «.متحدالشکل دارند یهاهستند که لباس یمردم ی،شورش

اگر خود تفاوت ها درک نشده باشند، وارد  ژهیمشخص و متفاوت، و به و تیموقع کی

شناخته  هینظر کیاگر بر اساس  یخطرناک است، حت یسازمان یکردن فرمول ها

 یاز خطاها یاریبس اریخطرناک است، ز یکیزیاست که از نظر ف یهیبد شده باشد.

تواند منجر به  یم ینظام یخطا کیو  ردیگ ینشأت م یاسیس یخطا کیاز  ینظام

ارزات که مب تیواقع نیبدون شک، ا شود. هیاول )هسته چریکی(کانون کیکامل  ینابود

 یها و شروع ها یبار اشتباهات فراوان، دستکار ریز نیالت یکایمسلحانه در آمر

 تاوان ان،یم نیدر ا است. خیاحترام به تساهل تار یآن مدفون نشده است، ادا نیدروغ

ده ها و  یقصاب ،یشکست نظام نهیاست و هز ینادرست، شکست نظام هینظر کی

ی اه استیاز س یگفت، برخ یزمان دلیهمانطور که ف مردم است. نفراتصدها رفقا و 

 پرداخته شود.ی می بایست به آن حوزه جرم شناس در اشتباه

 یاندهکه سازم یبه حزب یکیو تاکت کیاز نظر استراتژ یکیکردن گروه چر تیتبع

با آن به عنوان  نکهیا اینداده است،  رییتغ یزمان صلح خود را به طور اساس یعاد

 ینظام یاز خطاها یشود، مجموعه ا یحزب تلق تیفعال یهاشاخه از  گرید یکی

آنها امروزه  م،یسرعت مرور کن هآنها را ب دیجازه ده. ااشتدخواهد مهلک را به دنبال 

 همه آشنا هستند. یبرا

قبل از حرکت با سر  دی( فرود به شهر "مشت"، هر چقدر هم که مسلح باشد، با7)

شور ک یاسیس یزندگ ایبه هر حال، آ است. تختیدر پا -- یرهبر --- سر مشورت کند.

مطبوعات، کنگره، وزارتخانه ها،  گر،یرهبران احزاب د ست،یدر آنجا متمرکز ن

آن مرکز تمرکز  ایبه هر حال، آ ؟یقدرت مرکز یدر مجموع، ارگان ها -ادارات پست 

کالم،  کیدانشگاه، در  ،یکارگر یها هیکارخانه ها، اتحاد ،یصنعت یایپرولتار

 ست؟ینامعه ج یاتیح یروهاین

موماً ع - یکیاست که فرمانده جبهه چر نیمستلزم ا کیدموکرات سمیسانترال یهنجارها

کت شود شر یبرگزار م یکه توسط رهبر یدر مباحث - یمرکز تهیکم یاز اعضا یکی

 یاسیاز مواضع س دیاست که او با نیبر ا لینباشد، دل رهیمد ئتیاز ه یکند. اگر عضو

 مطلع شود.

کار اغلب انجام  نیبفرستد و ا نماینده اییها به کوه تواندیم یرهبر شودیگفته م

 جنگ تیبا واقع آن بحثهاکه  یهنگام یاسیبحث در مورد مواضع س یاما برا .شودیم

با آن  شکه افراد - یاسیو س یماد - مشخصمشکالت  انیب یمطابقت ندارند، برا

ً  ایهستند، درخواست کمک  مواجه از وضعیت فراموشکار  یرهبر یادآوریصرفا

و غرق  داندینم یزیه از جنگ و مشکالت آن چک ی)به عالوه رهبرزندگی نفراتش

 زود ای ریدبرای مسائلش  کیخوب است(، فرمانده چر یروزها «یاسیس یزندگ»در 

 از یشود و برخ یظاهر م یاسیکه اختالفات س یمخصوصاً زمان به شهر برود. دیبا

شوند، فرمانده  یم لیبدون مشورت او تشک گرید یپاشند و برخ یسازمان ها از هم م

 تا آنجا که ود.حاضر ششود،  یم تیساخته و هدا «استیس»که  ییبه جا دیبا کیچر
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آن جهان را دورتر از  قیکر است، زمان الزم است تا حقا ایناتوان  ای ،یخال« سر»

 یوالن" طنییالزم است که ماندن در "پا ن،یاست درک کند. بنابرا یکیچر یماه که زندگ

 .تاس خطر مرگبارریسک/ ککه ی – دیایب نییصورت دوباره پا نیا ریدر غ ایشود 

شود،  یشکنجه م ایشود،  یکند، درجا ترور م یها سقوط م کیزود رهبر چر ای رید

بتواند به موقع  یدر موارد نادر، اگر افکار عموم شود. یم «یخودکش» یقربان ای

 ریرار کند دفعه بعد دستگبار ف کیاما اگر  شود. یمداخله کند، ممکن است او فقط زندان

 کی: مثالً بازی کندممکن است نقش  «زیسرنوشت اسرارآم» ایشود. شانس  یم

 .لیتصادف اتومب

 یکایدر آمر عیوس اسیرا در مق ینشیگز یترورها یکه دشمن طبقات میفراموش نکن

گانه دو تیمز کی نی. ادیرا زنده بگذار هیبق د،یرهبران را بکش -دهد  یانجام م نیالت

می  گرادنیدهفاسد  رندیخواهند بم یکه نم ید و مبارزانکنار گذاشته شدن دارد: رهبران

 -یاسیرهبران س --بکشد  دیرا با یداند که چه کسان یم یطبقه حاکم به خوب د.شود

اران مد استیس --رها کند  یدر آزاد ایتواند در زندان  یرا م یو چه کسان -- ینظام

در مورد اکثر کاری بدانها نداشته باشند.  ایرا از زندان آزاد کنند  یکسانچه و  --

 ریبا آنها امکان پذ یمصالحه ا چیکه در کوهستان هستند، ه نفراتی ،یرهبران نظام

سرکوب  دیتوان از آنها انتظار داشت جنگ است: آنها با یکه م یزی. تنها چستین

 شوند.

 نیدر کوه ها چطور؟ اگر آنها با تجربه باشند، اانحالل آنها  ایدر مورد به دام انداختن 

ند توان یم یشمال یکایو مشاورانش در آمر سیکه پل یتنها کار است. رممکنیعمال غ

 .ندیایها به شهر ب کیاست که در خانه خود منتظر بمانند تا رهبران چر نیانجام دهند ا

 ینزوم ایشود  انتیمعالجه به شهر خواهند رفت: اگر به آنها خ یباشند، برا ضیاگر مر

 قرار دهند.تحت فشار را را  استمدارانیشوند، تالش خواهند کرد تا س

را  یبمخر ریتأث یو ما حت «و منابع است. ونیشهر گورستان انقالب: »دیگو یم دلیف

 یه در آن زندگک یطیرزمندگان با توجه به شرا هیفرمانده به شهر بر روح رفتنکه 

ه رهبر ارائه نمون کی ینقش اصل نکهیو با توجه به ا میریگ یدر نظر نمرا کنند  یم

ه ک دیرس جهینت نیبه ا یکیاز فرماندهان چر یکیاست. فداکاری از شجاعت و  یا

رمان د یبهتر از رفتن به شهر برا مارستانیاز ب یمین فیتوق ایپزشک  کیربودن 

 است. یپزشک

برود. او  )پایین(به شهر یاسیجلسه س کیشرکت در  یتواند برا یرهبر نم

. در آوردیم )کوهستان(امن باال یدر مکان یریگ میبحث و تصم یرا برا استمدارانیس

ختن شنا تیکه در وهله اول مستلزم به رسم فرستد. یم یصورت، فرستاده ا نیا ریغ

ست ا شیاعمال رهبر یبه او برا یبه دادن منابع لینقش او به عنوان رهبر مسئول، تما

مستلزم اتخاذ  زیاز هر چ شیب نیا .ردیگ یصورت، او خودش آنها را م نیا ریدر غ --

 نیعلحظه م کیدر  یمبارزه طبقات یاست: شکل اساس حیآشکار و صر یاستراتژ کی

 ؟چیست آن یهدف اصل ست؟یآن چ یاصل terrain میدان /نیزم ست؟یچ

 یروهاین یو نظام یکیلجست یمنجر به وابستگ یاسی( فقدان قدرت س0)

 یکیرچ یرویاغلب منجر به ترک ن یوابستگ نیشود. ا یبه شهر م ی/چریکیکوهستان

 شود. یشهر م یتوسط رهبر

 یها مشکالت عمل کیچر ینه تنها برا یشهر یاسیس یبه رهبر یکیچر یروین ادیانق

 دیآنها با کند. یم جادیا زیو عقده حقارت را ن یکند، بلکه احساس وابستگ یم جادیا
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آنها،  یخود، دستورالعمل ها یاسیس یخارج باشند: کادرها یایاز دن زیمنتظر همه چ

را از دست  یاسیو س یآنها اصل اخالق .اتیعمل یجدول زمان یحت حات،یپول، تسل

سراب  یقربان جیو به تدر دیخود حساب نکن یرویجز ن زیچ چیه یدهند که رو یم

صبر کرد تا کمک وعده داده شده برسد  دیبا شوند. یم یرونیالوقوع ب بیقر یکمک ها

رازا به د یکی به روز بعد موکول شود. ایبرسد  یبه مقدار کم اینرسد  ایو در آن روز 

 --د رس یفردا م پیش،سه ماه  یلوازم درخواست ایآ ندیماند تا بب یکشد و منتظر م یم

چراغ قوه. به  ،یلوازم پزشک ن،یضد آب، مهمات، بنز یلونینا یچکمه ها، پارچه ها

 اگر چه ازمی کشند "خود"  افساررا به  مبارزه مسلحانه یاسیرهبران س بیترت نیا

 .سستی و تنبلی یرو

 ب،یکارائ یایدر در یانکیدر آن دفاتر بزرگ  ژهیوبه ها،تختیاست. پا یعیطب نیو ا

  قابل سکونت هستند. یهااروپا، برزخ یحت ای ایآس یشهر یهابا مجتمع سهیدر مقا

چند  یاتیح تیباشد، اهم ستینیلن-ستیشهرها، هر چند مارکس نیساکن ا کیچگونه 

جفت  کیشکر،  اینمک  لویک کیروغن تفنگ،  یقوط کی ،یلونیمربع پارچه نا متر

 .دینک یرا زندگ طریقه آن دیدرک آن با یاست که برا نیا قتیچکمه را درک کند؟ حق

ه جنب» ،یمبارزه طبقات «یماد یهاتیمحدود» ،«اتیجزئ» نهایا شود،نگاه   رونیاز ب

است  نیبورژوا چن کی یذهن یهستند. واکنش ها زهایچ یجنبه فرع جهیو در نت ،«یفن

 کیبا  سهیبگذراند، در مقا یکه عمر خود را در شهر ق،یرف کی یحت ،یو هر انسان

مربوط به خوردن،  یتواند تالش ماد یاو نم است. یناخواسته بورژواز ،کیچر

زنده ماندن را  یبه طور خالصه، برا -- گریبه مکان د یاز مکان ییجابجا دن،یخواب

ا ب یتوان یجز آنچه که خودت م یامرار معاش نداشته باش یبرا یا لهیوس چیبداند. ه

به عنوان مصرف کننده  نیشهرنش .یکن دیبه صورت خام تول عتیدست خودت از طب

ه روزان یازهاین یباشد، برا بشیپول نقد در ج یکه مقدار یکند. تا زمان یم یزندگ

که در  یها و فساد یانکیاما با ثروت  ست،ین یواقعاً کاف نیالبته ا کند. یم تیاش کفا

 .افتیدست  یشتریبه درآمد ب ادیتوان بدون مشکل ز یم د،یآ یآن ها به وجود م یپ

ا خفه ر گریکدیخود به  یاثبات برتر ی. مردان براستین انهیشهر چندان وحشجنگل 

همه به طور نابرابر داده  یبرا یجنگند. زندگ یزنده ماندن نم یبرا گری، اما دمی کنند

 ییدر مغازه ها به شکل محصوالت نها  وجود داده شده است. نیشده است، اما با ا

سقف،  ریدر ز دنیامکان خواب ؛یآب جار وجود دارد. نان پخته شده؛ یگوشت قصاب

داروها  ؛یکیالکتر ییروشنا یها دارا ابانیخ ؛یبه نگهبان ازیباران، بدون ناز در پناه 

و  میهست یما غرق در امور اجتماع ندیگو یممی باشد.  مارستانیب ایدر داروخانه 

)کوهستان رونیمثل ب زیچ چیکند. ه یم فیرا ضع مامدت  یغوطه ور شدن طوالن

را  یولرم تا چه حد آدم یها یجوجه کش نیا یتا بفهم ستیرفتن ن کمپ چریکی(

در کوهستان، در خلوت به  یمراحل زندگ نیدر اول کند. یو بورژوا م رخواریش

ً  یاصطالح جنگل بکر، زندگ ت. اس اتیجزئ نینبرد روزانه با کوچکتر کیصرفا

خود،  یمیغلبه بر عادات قد یبرا کیاست در درون خود چر ینبرد نیمخصوصاً ا

ه ماند یبدن او باق یبر رو یکه توسط دستگاه جوجه کش یپاک کردن عالئم یبرا

نبرد  نیاز ا شهیفتح شود خودش است و هم دیکه با یدشمن هیاول یدر ماه ها است.

ام انج یبرا ایکنند  یرا رها م ابانیب دان،یاز آنها م یاری. بسدیآ ینم رونیب روزیپ

 گردند. یبه شهر باز م گرید فیوظا

 ایها ماه ،/هسته های چریکی هاکانونفوکوها/ از  یاریکه بس یوحشتناک ترک گفتنهای

 انتیخ ای یتفاوتیپنهان، ب یاند، نه با خرابکارها متحمل شدهسال یگاه
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 ،یدگزن طیدر شراغیر قابل مقایسه بلکه با تفاوت کاهش  ،یشهر /جاسوسانهادستگاه

 ای تختیپا یرفقا نیبهتر .شودداده  حیتوض می تواندر فکر و رفتارتاثیر آن  نیبنابرا

طعمه  -مهم و وقف کارشان هستند  یها تیکه در مأمور ییآنها یحت -خارج از کشور 

انند. د یاز آنها آن را م یاریبس " است.ینیع انتیبا "خ یشوند که مساو یتفاوت م نیا

آن در خارج از کشور ارتباط  ندگانینما ایشهر  یبا رهبر یکیگروه چر کی یوقت

 یبورژواز نیاگر به چن یحت سروکار دارد.« خود» یکند، با بورژواز یبرقرار م

فاوت ت نیا -است  ازین یمصنوع هیر کیبه  یهمانطور که در لحظات خفگ -باشد  ازین

 دلیکنند. ف یهوا تنفس نم کیدو جهان از  از نظر دور داشت. دیرا نبا طیمنافع و مح

دشوار، از  اریدر خطر تنها ماندن در لحظات بس یتجربه را داشت و حت نیکاسترو ا

 نکرد. دیبه آنها داده شد، ترد یاصول ریغ ی"خود" که اتحادها یانکار بورژواز

، 7611دسامبر  70خود در  زیبرانگ نیکه او در نامه تحس یبه عنوان مثال، هنگام

اخالق  ،ییبورژوا استیکه در آن، در مواجهه با س را محکوم کرد، یامیم مانیپ

ه بعداً ک یاخالق -بود  افتهیو تجسم  فیتعر یقبالً توسط ارتش شورش ییایپرولتار

 .ی سترولترپ استیس کیبه عنوان  زیخود ن ،آشکار شد

دالر ارسال شده توسط سازمان  022با  یکیچر یهااز جبهه ی: برخیکیلجست یوابستگ

دت، م نیاند. در اسال جان سالم به در برده کیکه به آن وابسته بودند در طول  یاسیس

 تیدر داخل و خارج از کشور، حما یغاتیتبل یکارها یسازمان هزاران دالر برا نیهم

کرد تا از  نهیهز رهیعفو و غ یهاکنگره لیتشک ات،ینشر سیاز کارگزاران، تأس

بودن و کمبود  یدر صورت منزو یحت یکیچر یجبهه ها نیوجود ااز که  یاعتبار

 توانیم مشابه اتیتجربه و تجرب نیاز ا به دست آمده است استفاده کند. یجنگ زاتیتجه

ه از است ک ترمنیکم خطرتر و ا یکیگروه چر کی یرا گرفت: برا ریز یریگجهینت

( به نویکام کی شدهو بعداً رها  فی)توق هینقل لهیخود و در صورت لزوم با وس گاهیپا

 پتو، ،ی)کوله پشت ییصحرا زاتیو تجه ییمجاور حمله کند تا مواد غذا یروستاها

کند، آنها را  جادیخود را ا یتدارکات ی(، به دست آورد. تا انبارهارهیچکمه، لباس و غ

در هر چق کند.* نیچند ماه تضم یعمل خود را برا یآزاد جهیکند و در نت یمخف ایدفن 

شود: انتظار  یداده م حیترج رفعالیباشد، به انتظار غ زیره آمحمالت مخاط نیهم که ا

خطرات حمل و  ،یشهر یسازمان ها یامکان تدارکات از سو ای تیبر سر حسن ن

 ن،یعالوه بر ا دشمن. یروهاین جیبس ریسا ایمحاصره  اتیاز عمل ینقل، مشکالت ناش

 ونریاز شهر به کوه، از ب شهیرا که هم یکیگروه چر یابیمکان  ایآنها احتمال نفوذ 

 رساند. یبه حداقل م ،شود، تا برعکس یبه داخل انجام م

ق مطاب ن،یروز مع کی یتوان ماه ها قبل برا یرا نم ینظام اتی: عملینظام یوابستگ

د: انتخابات کر یزیشده است، برنامه ر نییکه توسط طبقه حاکم تع یمل یاسیس میبا تقو

 اریبس .یرسم یجلسات کنگره، مجامع مختلف، سفرها ،یپارلمان ای یجمهور استیر

با  ای ییآنها را به تنها دیکه با یتوسط کسان دیبا یمبارزات یواضح است که برنامه ها

ل در مورد مسائ یکیو تاکت قیدق ق،یعم یکیکه دانش تاکت یاسیس یرهبر یهمکار

 ییبه تنها تواندینم یآگاه نیبدون ا یاسیس یاما رهبر دارد، به اجرا درآورند. ینظام

 میرژ هیاعمال فشار بر عل ایمانور  استیاز س تیعنوان حمارا به ینظام یهابرنامه

 میرژ هیمانور و اعمال فشار بر عل یهااستیاز س تیعنوان حمابه ،ییبورژوا

اه را به دستگ ییهابرنامه نیبه تناسب مصلحت خود، بسط دهد و سپس چن ،یبورژواز

 متشخدیپ کیممکن است به  یمشتر کیمنتقل کند تا اجرا شود. همانطور که  ینظام

د، مضحک به نظر برس سهیمقا نیهر چقدر هم که ا دستور بدهد که به آشپز منتقل شود.
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 های اندازه نیتواند به ا یم ،یو نظام یاسیس شتازیپ نیو عمل، ب یتئور نیب ییجدا

 است. دهیپوچ برسد و رس

 یاست. نم یبرنامه عمل کل کیمستلزم فقدان  نیواحد. ا دهیفرمان کی( عدم وجود 0)

اقدام به  یو هماهنگ کرد و آنها را در جهت اصل بیموجود را با هم ترک لیتوان وسا

وپخانه ت یتوپچ کی تیرا در وضع یانقالب یروهایواحد، ن یفرمانده کیفقدان  د.شیک

کند، خط حمله بدون  کیسمت شل دهد که به او گفته نشده است به کدام یقرار م یا

 یم یراندازیت  ،یشوند، به طور تصادف یگم م دانیحمله: مهاجمان در م یجهت اصل

-یاسیس یرهبر کی -متمرکز  ییاجرا یرهبر کیفقدان  .رندیم یم هودهیو ب ،کنند

 شود. یم یا هودهیاتالف و کشتار ب نیمنجر به چن - ینظام

را  دافتیاتفاق م نیالت یکایآمر یاز کشورها یاریآنچه امروز در بس زینظر ن نی*از ا

کاسترو  دلیقسمت را از نامه ف نیاست ا یکاف کرده بود. ینیبشیپ« انقالب کوبا» خیتار

سترا، مائ رایس: »مینقل کن حاتیتسل هیبه مسئول ته ی/چریکیشورش ارتشاز طرف 

 یخودمان برا از طریق ارتباطات میگرفته ا می: ما تصمزی. ببو عز7617 لیآور 01

 نیکوچکتر افتیماه، بدون در 71پس از  .میاز خارج از کشور بپرداز سالح هیته

 ییاقدامات مستقل انجام شده کمک ها جهیدر نت شیاز سازمان )چند هفته پ یکمک

ً اعتماد به چمیکرد افتیدر از  شیب دشوار است. مانجز تالش خود یزی( واقعا

ت. اس دهیگلوله به دست ما نرس ایتفنگ  کی یشده است اما حت نهیپزو هز 022222

ن در دست دشم م،یانتظار داشت کیاز مکز شیسال پ کیاز  شیاز آنچه ب یبخش خوب

له محموله به محمو م،یداشت ازیبه آن ن یلیکه ما خ یحاتیتسل .ویدل ر ناریاست، در پ

 م،یاشتکه د یجبهه ا میتحک یبه جا دیکردند که با یا فکر مرفقاز  یبرخ رایگم شد، ز

 را باز کرد. یگرید یجبهه ها

شود. جبهه و حزب دو بازو دارند،  یم یا هودهیکشتار ب نیچن ،یعاتیضا نیمنجر به چن

 م؟ینک بیدو را با هم ترک نی. چگونه عمل ازیو صلح آم یقانون یگریو د ینظام یکی

و مقاومت  ییروستا یها کیتوان دو جناح دستگاه، چر یسخت تر: چگونه م یحت

مسلح به  رومند،یمنسجم و ن یرهبر کیتنها  را در شهرها هماهنگ کرد؟ ینیرزمیز

به حرکت  حیصح یاسیس لیتحل کیبلندمدت، که توسط  یعقالن کیبرنامه استراتژ کی

خودش را  دیرا هماهنگ کند. حداقل با میدو وجه اقدام مستق نیا تواندیم د،یآیدر م

 .شودیم دهیا برچی رودیم نیاز ب ریناگز یاسیس ینجات دهد. اگر در شهر بماند، رهبر

 دارشهیر یبندیسنت، پا یرویبه آن مشکوک هستند. اما ن ایدانند  یرا م نیرهبران ا

و مقدس کرده است، مانع از انحالل ساختار مستقر  تیکه زمان تثب یبه اشکال سازمان

مقاومت  نی. اشودیم یجنگ طیشرا ازیاز مبارزه مورد ن یدیدو عبور به شکل ج

 با آن مواجه بودند. 7671 کتبرتا ا کیو حزب بلشو نیاست: لن یعیطب

 کیدر  توانندیم یمتعدد یاسیها رهبران سوجود دارند که در آن ییامروزه کشورها

 بیرتت نیها بروند و بدکه شهر را رها کرده و به کوه ابندیدست  یبه توافق نیلحظه مع

اندازند. هر  یم قیفرار کنند. اما هر روز خروج خود را به تعو ندهیاز سرکوب فزا

است که بحران  دیافتد، ام یم قیبه تعو یجلسه ا دهد، یکودتا در هوا رخ م کیروز 

 رید یلیروز خ کی نکهیهست تا ا یبهانه ا شهیچشم به هم زدن حل شود. هم کیدر 

 کند. یسقوط م یسنت یکشد. سپس رهبر یم ایکند  یم یآنها را زندان سیشده است. پل

ها و از صف و سازمان شود،یم لیبه سرعت تشک نیگزیجا ینیرزمیز یرهبر کی

رهبران منتخب سابق است که اکنون  یهاتیو فاقد صالح شودیها جدا مسازمان گرید

کند و کامالً به  یبداهه به مسائل روزمره توجه م یرهبر نیند. اانابود شده ای یزندان
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 زبح کی هیشب یزیزنده نگه داشتن چ یبرا لشود. حداق یم دهیکش ینیرزمیروال ز

 کند و یم دیترد یاساس یها یریگ میاندازد، در تصم یم قیشود، به تعو یم یراض

بهتر و کمک  یروزها دیکند، به ام یرا همان طور که هست رها م یکیچر یروین

 بزرگ. یها یفداکار شه،یوعده داده شده و مانند هم شهیهم یها

 یاشکال چیهمه اشکال مبارزه بدون ه یایدر هر صورت تالش خواهد شد تا از مزا

به عنوان  یگریو د یشکل مبارزه به عنوان اساس کیبرخوردار شود، از انتخاب 

خود و  تیو هر کدام به مسئول یگریمستقل از د ییشود. هر بازو یخوددار یفرع

 ،یانتزاع استیس نیا شد. خواهدرها  هاتیاز اولو یستمیس ایبدون اقدام هماهنگ 

 یم لیتبد ختهیاز هم گس ونتیمار کیرا به  یسرگردان، جنبش انقالب ای یستیرفرم

ه منجر ب تواندیم باال یرهبر یحمله اشتباه از سو کی ،یجنگ تیموقع کیکند. در 

بخش مسلح:  ،شود، در جهت مخالف، توسط دو بال یگریاشتباه د یهاچرخش

ده شهر نشکنترل سمیدر بخش مسلح با ترورو  یاسیس یّترهبر انهیگراقانون یآرزوها

 .شودیداده م قیو راهزني در روستا در منطقه تطب

 یاستراتژ ابیغواحد، در  یفرمانده کی ابیالف( اقدامات کنترل نشده در شهر. در غ

مبارزه مسلحانه وجود ندارد.  یبرا یروشن یاستراتژ چیه ،یبرنامه عمل چیمشخص، ه

  .کند یعمل م ییبا شهرها قطع شده است. هر کدام به تنها یکیچر یارتباط گروه ها

. ندستین رایکنند به وضوح تابع س یآنها عمل م یکه برا یکسان ای یشهر یروهاین

محرک  یرویکننده و ن تیبه عنوان بال هدا یکیچر یرویامر الزم است ن نیا یبرا

تواند  یاقدامات مستقل و هرج و مرج در شهر است که م ج،یجنبش شناخته شود. نتا

 .ندازدیبه خطر ب زیانجام شده را ن دنبر تیبلکه اهم ،یکیچر ینه تنها نقشه ها

دست  کی م،یده صیاست که تشخ یاساس نیا»نوشت:  7692چه گوارا در سال 

حومه شهر  کی... چردیایخود به وجود ب لیتواند به م یحومه شهر هرگز نم کیچر

گروه  نیا فهیخواهد بود. وظ یگریواقع در منطقه د یروسا میتحت دستور مستق شهیهم

 خود با برنامه یها تیفعال دنبلکه هماهنگ کر ست،یانجام اقدامات مستقل ن یکیچر

 خواهد بود." یکل کیتژاسترا یها

 یاصکند و خطرات خ فایا یکننده ا نیینقش تع چیتواند ه ینم یشهر ستیالبته ترور

مبارزه در روستا باشد،  ،یرا به دنبال دارد. اما اگر تابع مبارزه اساس یاسیاز نظم س

 کند،یم حرکتیدارد. هزاران سرباز دشمن را ب کیارزش استراتژ ،یاز نظر نظام

ها، ، پلها: کارخانهبنددیم ثمریب یحفاظت فیوظارا در  یگرسرکوب سمیمکان شتریب

 هانیا -ها، خطوط لوله نفت بزرگراه ،یعموم یهابرق، ساختمان یژنراتورها

 نیا رایز ،مجبور استدولت را مشغول نگه می دارد.  تا سه چهارم از ارتش توانندیم

 ستندیها مجبور ن کیکند. چرمی ن محافظت دولت است که در همه جا از منافع مالکا

 .محافظت کنند یزیاز چ ییدر هر جا

 .01چاپ ماهنامه، ص  ،یکیچر جنگ»

ی روهاین و وزن رابطه نیندارند. بنابرا (وزن مرده چریکهادر میانشانافراد بی فایده)

کرد. به عنوان مثال،  یریاندازه گریاضی ساده  یتوان با محاسبات یرا نم متخاصم 

نفر خود را در  12222نفر از  72222از  شیتوانست ب یهرگز نم ستایدر کوبا، بات

آن به ما  فرمانده ،ی/چریکها. و ارتش شورشردیها به کار گ کیچر هیهر لحظه عل

 شد. ریشکست ناپذ دیرس 122به  کیکه به نسبت  یزمان د،یگو یم
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 اریسکرد، ب نییرا تع یروشن یاز همان روز اول، استراتژ دلیاست که ف لیدل نیبه هم

 اگو،یدر آن مرحله از نبرد در شهرها )سانت هیژوئ 09 یروهاین رایتر، ز شیدوراند

ود که بر ب نیا یاصل دیشده بودند تا در کوهستان. تأک یو بهتر سازمانده شتریهاوانا( ب

نبش ج یاست، که رهبر یارتش شورش گیرندهبردر  که ییروستا یهاکیچر تیتثب

ا مأمور پرز ر نویفاوست دهیپس از فرود، ف ها متمرکز بود، گذاشته شود.بر آن یسراسر

 یکامل داد تا آن را تحت رهبر اریمجدد جنبش در هاوانا کرد و به او اخت یسازمانده

(. 7611 هینفر بود )ژانو 02متشکل از  م،یدان یقرار دهد که، همانطور که م ییروین

ه اسلحه ب کیماسترا ارسال شود. قرار نبود  رایموجود به س یقرار بود تمام سالح ها

آن  یبود که با توجه به گستردگ یدستورالعمل نیا منحرف شود. یسمت مقاومت شهر

به نظر برسد:  جنجال برانگیزممکن است  حات،یآن به تسل یواقع ازیمقاومت و ن

 یتیجنبش شد و نارضا یبا جناح شهر یریدرگ کیز ا شیکه منجر به ب یدستورالعمل

 ، ارتش«متحرک کیاستراتژ یروین»زمان اجازه داد  نینداشت، اما در کوتاه تر یکم

 میبود که رژ روین نکه همی. تشکیل گردد مائسترا رایجبهه در س نیدر اول ،یشورش

نامه  یاز شعارها یکی «رایبه س حاتیهمه تسل»کرد.  سرنگون شهیهم یبرا هکباریرا 

 بود. اگویجنبش در سانت فرمانده س،یبه فرانک پا دلیف یها

 77کرد. در  یم یموضوع پافشار نیهمچنان بر ا دلیف س،یپس از مرگ فرانک پا

 همه دیشعار روز با نیترمناسب: »سدینویسانچز( م ای)سل Aly، او به 7611آگوست 

 Alyبه  گرید یاو در نامه ا«. باشد Sierraها و همه منابع به ، ها، همه گلولهاسلحه

 کند. یشعار را تکرار م نیمرداد ا 00 خیبه تار

دو بال در همه جا از  نی. اافتیادامه  ریناگز ،رهاییدو جناح نهضت  نیمناقشات ب

ه وجود را ب یامر مشکالت نیتوسعه نابرابر داشتند و هم تیفیو ک یانسان یروینظر ن

کند  یم زهیرا پرولتار یو دهقان یکوه عناصر بورژواز میاند یآورد. همانطور که م

به وجود  رندیکه ناگز یکیتاکت یتضادها کند. یرژوازرا بو ایتواند پرولتار یو شهر م

افع کند، که در آن من یرا پنهان م یتضاد طبقات کیو خط،  یابیتفاوت در ارز ند،یایب

ل حل و فص ،رود یکه انتظار م یدر طرف ست،یمتناقض ن یبه اندازه کاف ایپرولتار

به  سمیالیسوس یبه سو یشرویبود و پ ریها در کوبا به سرعت امکان پذ یریدرگ نیا

از  دلیف رای، زتحقق یافتکه پس از به دست گرفتن قدرت انجام شد  یهمان سرعت

از  یکیبود.  ییروستا یها کیچر یبرا یو هژمون روزیهمان روز اول خواستار، پ

 17 نیفرورد یکند اعتصاب عموم لیو تحم شنهادیکه شهر توانست پ یمعدود اقدامات

رتش ا یفرمانده کل جنبش داشت. یبرا یجد یامدهایو پ افتی انیفاجعه پا ابود که ب

در جبهه اول و هم رائول در جبهه دوم، با اعتصاب موافقت کردند  دلیهم ف ،یشورش

بر عهده  نیکردند: ا یخود همکار ییتوانا تیر نهاو د تیو در تدارکات آن با حسن ن

بهتر از مردم  توانست ینم رای. سفتدیب یگرفتند چه اتفاق یم میساکنان شهر بود که تصم

 با اعتصاب مخالفت دلیف میعقل سل لیدل نیمطلع باشد. به هم تیوضع نیاشهر از 

جنبش شد.شکست  یرنظامیجناح غ «سمیویسوبژکت» یاو قربان نینکرد. بنابرا

در  نهفته را آشکار کرد و هم حل آن را ممکن ساخت. یهم بحران یاعتصاب عموم

ذاشته گ رایس یکه قبالً رو ییو بندها دیشد و تمام ق لیمجدداً تشک یسطح سازمان، رهبر

ر جنبش را ب نیا یمل تیمسئول یارتش شورش یعال یشده بود برداشته شد. فرمانده

" به طور قطع رد ی"مدن کردیبه مبارزه، رو یمفهوم کردیوعهده گرفت. در مورد ر

کودتا در  یبرا طیشرا جادیبود که هدف آن ا ینماد یکیشهر، جنبش چر یشد. برا

مشکل  یبرا ینظام یحلراه دیو با توانستیم یکیجنبش چر را،یس یبود. برا تختیپا

ل از قب دلیف نیبنابرا قابل حل نبود. یگرید لهیوس چیکه با ه دادیارائه م یاسیس
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حل  زیچ چی( موفق شود اعتصاب را سرکوب کند، هستایاعتصاب نوشت: "اگر او ]بات

شود."  یاو بدتر م تیو ظرف شش ماه وضع میده یشود. ما به مبارزه ادامه م ینم

 کیسرکوب و سرکوب  ی(. طبقه حاکم همه امکانات را برا17اسفند  0 نی)نامه به نس

 یا دهیفا یکیمنابع در برابر جنگ چر نیداشت، اما هم اریختدر ا یاعتصاب عموم

واگذار  رایکه توسط شهر به خطر افتاده بود، به س ینجات انقالب یبرا ن،ینداشت. بنابرا

 شد.

را  تواند انقالب یم رایبه همه ثابت شد که فقط س نکهیبا شکست اعتصاب، پس از ا

 ،یروزیپس از پ  .ردیرا بر عهده بگ یرهبر تیمسئول رایبود که س ینجات دهد، منطق

 هو طبق یاستراتژ یخود به مسئله تعارضات اساس یها یاز سخنران یکیدر  دلیف

ی اکیتجربه معاصر آمر درباره آن بازگشت. یبعد یاشتباه و بحث ها نیا یربنایز

 کند. یم دییکوهستان و شهر تأ یروهاین نیرا ب یاختالفات و انشعابات نیوجود چن التین

 یرهبر کیواحد و  یفرمانده کی. فقدان ییروستا یکهایدر قلب چر یب( پراکندگ

با توجه به  است. هسته های چریکیاز  یزودهنگام تعدادشدن  جادیا سببمتمرکز 

ی)ارتش ارتجاع ی مردمی وروهاین نیموجود در ابتدا ب یروهاینابرابر ن فضا

 کند. یم فیها را تضع کیاز ارتش سرکوبگر، چر شتریب پراکنده گی نیا ،سرکوبگر(

به صراحت  گرید یدر جا دلیدهد: "ف یم حیتوض یریدرگ نیدر مورد اگوارا *چه 

ند." او ک ریرا تفس تیبداند که چگونه واقع یانقالب کیاست که  ی: "ضروردیگو یم

و  میآن نبود ریداد که ما در آن لحظه قادر به تفس حیتوض لیبا اشاره به اعتصاب آور

شد؟چرا در  اعالم لیاعتصاب آور اچر میما متحمل فاجعه شد ،است لیدل نیبه هم

بحث و جدل وجود  یسر کی میدینام« نولال»و  «اریس»آنچه ما  نیدرون جنبش ب

 تیاهم شدندیکه قضاوت م یکامالً متضاد از عناصر یریداشت که خود را در تفس

 .قرار داشتدر مورد مبارزه مسلحانه؟  یریگ میتصم را یاصل

نبرد پس از نبرد و شود،  ریبا ارتش درگاحتیاج است  بارآماده بود تا هر چند  رایس

به تصرف کامل قدرت برسد و ارتش هم روز  کیو  سالح بدست آوردشود،  روزیپ

ر د یطرفدار مبارزات مسلحانه عموم انولیآن باشد. ل گاهیپاهسته/به عنوان  انقالبی

را  ستایبات یکتاتوریمنجر شد که د یانقالب یسراسر کشور بود که به اعتصاب عموم

 دیسپس ارتش جدو کرد.  جادیرا ا انیرنظامیمتشکل از غ یراند و دولت رونیب

 د.وش «یاسیرسیغ»

الزم را در لحظات  یوحدت فرمانده یمواضع مستمر بود و به سخت نیب یریدرگ»

کار با  نیآماده و دستور داده شد. ا Llanoتوسط  لیکرد. اعتصاب آور لیتسه یادیز

دانست )هرچند  یاز آن نم یریانجام شد که خود را قادر به جلوگ رایس یموافقت رهبر

( ستی]حزب کمون PSPمالحظات اعالم شده  اداشت( و ب یجد دیآن ترد جهیدر مورد نت

 که به موقع در مورد خطر هشدار داد.

رتش بود که فرمانده ا بیترت نیرفتند و به ا انولیکمک به ل یبرا ین انقالبفرماندها

 .جام دادان امویتهاجم خود را به منطقه با نیاول نفوئگوس،یس لویما، کام یفراموش نشدن

 کیدئولوژیقبالً از نظر ا انقالبی. ارتش بود یکیتر از اختالفات تاکت قیعم تفاوتها نی"ا

 یم یباق یکند؛ شهر خرده بورژوائ یفکر م ستعدطبقه م کیاست و مانند  یپرولتر

ن است که در آ یطیمح ریتحت تأث اریو بس رهبرانش نیدر ب ندهیخائنان آ یماند، حاو

 ."ابدی یتوسعه م
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 ستینیلن-ستیحزب مارکس شگفتاریچه گوارا، پ

 یترکم بیخود آس یروهاین عیبه توز یاز ناچار هاکینسبت به چر ارتش سرکوبگر

 یهاروهبه گ کیبه  کیکه ارتش نه به طور همزمان، بلکه  لیدل نیعالوه به ابه ند،یبیم

ه که نسبت به آنچ یشتریمطلق ب یدر هر بخش برتر جهیو در نت کندیحمله م یکیچر

، بدست می کانون واحد متحد شده بودندهسته چریکی/ کیدر  یکیچر یروهایاگر ن

 این موضوع ست. خود گواهنمونه پرو  نجا،ی. در اآورد

 یقبل تیانداختن تثب ریبه تاخ یبرا یاستدالل کاف ع،یقلمرو وس کیرسد  یبه نظر نم

حمله  یبرا یقابل توجه تیمتحرک، با حداقل قدرت آتش نباشد  که ظرف یرویحداقل ن

، 7690)ونزوئال( پس از سال  گرید ید. در جاهارک یم نیرا تضم نیبخش مع کیدر 

رشد  بود که نه با یرشد مصنوع کی نی. اافتی شیناگهان افزا یکیچر یتعداد فوکوها

رشد  نیآن مطابقت داشت. در واقع ا یتهاجم تیو نه با ظرف یکیجنبش چر یواقع

 دیشا نیا کرد. فیها را تضع کیچر ،یفرمانده کینبود ، علت و معلول ی،اجبار

-یاسیس شتازیخود به عنوان پ تیونزوئال در تثب یها کیچر ریتاخ لیاز دال یکی

 ریواحد باشد. در هر صورت، تکث یفرمانده کی( ارائه 7699) تیو در نها ینظام

نها در آ شتریکه ب ده،یمتمرکز توسط پرسنل آموزش ند یروهاین نظمیخود به خود و ب

جنبش  کیونزوئال  یهاکیکه چر دهدینشان م وحاول نابود شدند، به وض یهاماه

 .کردیکامل عمل م یاتیبرنامه عمل کیکه مطابق با  دادندینم لیواحد را تشک

جان سالم به در بردند )فالکون، الرا،  یموج تهاجم نیکه از اول ییفوکوها انیاز م

 یقاترشد نکردند تا بتوانند مبارزه طب یبا سرعت و قدرت کاف چکدامی( هنتهیاور لو،یترو

ستند توان یاز آنها نم کی چیاواخر، ه نیتا هم ن،یکنند. بنابرا عیرا در اطراف خود تسر

 یاسیدر برابر مراکز پراکنده قدرت که توسط احزاب س یاساس لبه عنوان وزنه تعاد

واحد مبارزه مسلحانه، واقعاً مقتدر  یشدند، عمل کنند. فقدان رهبر یم یندگیموجود نما

ور ود ظهبه نوبه خ یپراکندگ نیشود و ا یجبهه ها م یباعث پراکندگ رگذار،یو تأث

 اندازد. یم ریواحد را به تأخ یرهبر

د تا کر جادیا یدیجد یکیچر یتوان جبهه ها یم یعنیباشد.  یتواند عمد یم ریتاخ نیا

 یبرا ریبحث انباشت ذخا شتریمورد، ب نیواحد شود. اما در ا یمانع استقرار رهبر

 .فعال یکیچر یهااست تا جبهه یروزیاستفاده پس از پ

 غاتیو انجام تبل یاسیپرسنل س رهیذخیک  حفظ  یبلکه برا ست،یهدف آنها جنگ ن

م امکان را فراه نیدهد. ا یاعتبار م یکیچر یرویخود هستند. داشتن ن چریکهای یبرا

 نیبنابرا  د.رک لید و خود را در صحنه قدرت تحمرخود را بلند ک یکند که صدا یم

در برابر  یخرده بورژواز یاحساس سرخوردگ ای بیرق یهاسازمان انیرقابت ساده م

در  ود.ش ییروستا یهاکیچر اثریب یمنجر به پراکندگ تواندیمستقر م شتازیپ کی

دهد  یرا ارائه م یکیچر یرویاز توسعه هماهنگ ن یخاص خود، کوبا نمونه ا طیشرا

 نیا. کند یرشد م یعیکه به طور طب ردیگ یواحد نشات م یهسته مرکز کیکه از 

شده  ادیز اریبس یمحل نیو تام هیتغذ یکه برا شیروهایکه ن کندیرشد م یهسته تا روز

حامل  یسلول ها ریماسترا، سا رایشوند. از سلول مادر، س میتقس دیباکه ند، باش

-702ه ب یکنند. ابتدا ستون اصل یخود را جدا م یعیطب میبا تقس )انقالبی(کروبیم

 رو به کاهش شدید/ نیمنطقه مع کیتعداد، منابع  نیفراتر از ا رسد. یم تعداد 712

 یهاکه در آن جنگ منطقه ایینوع  یکه ستون برا شودیو ثابت م ،یگذاردتمام ما
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بزرگ  یکه واحدها منطقه ایی – می باشدبزرگ  اریبس شودینامنظم در انجام م

 در آن مستقر شوند. توانندینم

 کند که ممکن است در یم جادیرا ا یمختلف یستون ها یستون به طور متوال نیسپس ا

 هیستون در ژوئ نیمائسترا، اول رایشود )در جبهه س لیمرد تشک 92 ای 12، 01ابتدا از 

کنند که بعداً به  یم جادیرا ا یدیجد یستون ها جبهه ها نیا به چه سپرده شد(. 7611

ها تونس نیاز ا یکیکنند. اگر  یم جادیرا ا یکیتاکت یاز واحدها یینوبه خود ستون ها

 با ستون یکیتاکت یکه هماهنگ ییمنطقه دورافتاده اختصاص داده شود، جا کیبه 

خود  شکمکه در  کندیم جادیا یگریجبهه د دیاست، ستون جد رممکنیغ یاصل

نفر به سمت شمال  92ماسترا را ترک کرد و با  رایرائول س .دیشونم جادیا ییهاستون

ستون داشت.  نیچند تیرا سازمان داد که در نها یدیحرکت کرد و جبهه جد نتهیاور

بهه که بعداً ج ییکوبا حرکت کرد، جا اگوی، به سمت منطقه سانت7611در مارس  دا،یآلم

 السیبه سمت الس و راینفر از س 702، چه با 7617در آگوست  داد. لیسوم را تشک

نفر ترک کرده بود  62را با  رایکه س گوسنفوئیس لویستون کام تیفرود آمد. او با حما

 بود، جنگ را به حداکثر رساند. ویدل ر ناریدر پ یجبهه غرب کی یو هدفش سازمانده

 ینیبشیتوسعه جنگ و پ آورجهیماه دسامبر، با توجه به سرعت سرگ لیاما در اوا

 یراب یاتیخود را به عمل یروهایآن، به او دستور داده شد تا تمام ن الوقوعبیانحالل قر

با هدف قطع کردن قلمرو به دو بخش و انحالل  الس،یچه در الس و اتیاز عمل تیحما

  .اندازدیب متمرکز در شرق ستا،یبات یاصل یواحدها

 ی بساده و ظاهراً  یا بندهیاز کوچکتر به بزرگتر که به طرز فر شرفتیپ نیا تیمز

 یبالمنازع و آزاد یمرکز یفرمانده کیاست که وجود همزمان  نیدردسر است، ا

هر چه  کند. یخود اعالم م یافسران و ستون ها یرا برا یادیز اریبس یکیتاکت

 یآزاد تر باشد،تر و محکمآن از ابتدا شفاف یباشد و استراتژ تریقو یمرکز یفرمانده

مرکز ت خواهد بود. شتریمختلف آن ب یهاها و ستونجبهه یکیتاکت یریپذعمل و انعطاف

واحد را  ینظام نیدکتر کی، امکان بسط foco کانون واحد کیدر فراد منابع و ا

 نیدکتر»  .نندیب یدر آن آموزش م نفراتکه  ییکند. در گرماگرم نبردها یفراهم م

که مؤثر  دهدیرا نشان م یجزئ یکیتاکت نیاز قوان یاسطح مجموعه نیدر ا «ینظام

 یی؛مایدر نقطه توقف در راهپ ای ستگاهیدر حال حرکت و نه در ا روهایاند: حمله به نبوده

ی ی حمله ناگهانها نیبا آماده کردن کم یعنیدشمن،  یکمک یروهایحمله گام به گام به ن

 دشمن یروهایبه منظور حمله به ن هریذخنیروی حفظ  و ؛حملهدر طول خط  شیشاپیپ

هنگامیکه نیروی دشمن روحیه شان را از  ،حمله ناگهانیپس از  ینیدر حال عقب نش

منع اکثر مبارزان زخمی ها و کشته های خود هستند؛  یجمع آوردست داده و زیر فشار 

ون ست یشرویبردن گارد پ نیاز ب ؛یراندازیقبل از شروع ت شانحالاز پر کردن س

که آن را از وسط نصف  ی" به طورتحت کنترل دارنده"و مضاعف  نیکم کیدشمن با 

 یکیالکتر ین هایحداکثر استفاده از م؛ ببرند نیشدن آن را از ب دهیرده و پس از برک

 یکیزیف از بین بردننسبت به آن  تیارجح انتخاب بدست آوردن سالح و دوربرد؛

ند، دررا حفظ ک اتکتحر دیو تشد رانهیابتکار عمل در انتخاب اقدامات غافلگ؛ دشمن

و سپس او را  مورد محاصره قرار دهند یبه نوع خاص نیدشمن را در مکان مع یعنی

؛ اسیران جنگی را آزاد کنند و دنکن ریغافلگدوباره متفاوت در همان مکان  یبا اقدام

کم کم  ن،یبنابرااز مجروحان دشمن مراقبت پزشکی مناسب بعمل آورند و غیره. 

 یرماندهکه ف یافسران رند،یگیشکل م یو نظام یاسیس ،یمکتب اخالق کیدر  یافسران

جبهه را  ایمنطقه  کی کیاستراتژ یرهبر نان،یبا اطم تواندیمموعود در روز  یعال

مدرسه  کیهمه آنها با هم، در   آنها قرار دهد. /عملیاتبه کنترل اقدامات ازیبدون ن
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 یامو نظ یاسیو برنامه عمل س یکیتاکت نیمشترک، قوان هیاند، که روح دهیآموزش د

 کامال پا بر جا ساخته است.گام به گام را در آنها 

 یرگکمک بز کم کردن فشار توسط کانون دیگریکه هر گونه  یبار، در لحظات نیچند

 ،یکیچر یجبهه ها گریزودهنگام د جادیا هیعل کیستماتیس یموضع دلیکرد، ف یم

عواقب  کهشد،  جادیا راندایقند ممرکز  یکیدر نزد 7611 یکه در ماه م یمانند جبهه ا

 گرفت. به خود فاجعه بار 

به  یسخت یضربه ها Llano لالنو توسط رایز م،یکه زنده هست میداد ینشان م دیما با

که در  گریجبهه د کیافتتاح  یاختصاص داده شده برا یما وارد شده بود، سالح ها

 رهبر ارزشمند را در نیافتاد که چند سیبه دست پل ه بودشروع شد راندایمرکز قند م

الف بود، مخ روهاین میبا تقس دلیپرز. ف نویتاز جمله فاوس ،یداشت. به عنوان زندانبر 

پس از آن صحت تز او  شد. میتسل Llano لالنو اما در برابر فشار اعمال شده توسط

 گام در جهت گسترش نیمائسترا به عنوان اول رایس تیثابت شد و ما خود را وقف تقو

 . *میکرد یکیارتش چر

 یتعداد ب یالبداهه، فقدان وحدت در فرمانده یف یاسیجبهه س کی یمصنوع یرهبر

 کیاز موارد مورد عالقه، ارتقاء  یکیکند.  یرا آزاد م یجبران یها سمیمکان تینها

 یبخش مسلح را رسماً به آن واگذار خواهد کرد.** انرژ یاست که رهبر یجبهه مل

 لیکه آن را تشک یحزب یمتشکل از اعضا ،یالیجبهه خ کی جادیا یبرا ییقابل توجه 

 یالیها خسازمان سازد،یحزب جبهه نم کیکه  ییشود. از آنجا یداده اند، پرتاب م

 معروف« مستقل یهاتیشخص»و  شوندیخود حزب ساخته م نهیبه هز شوندیساخته م

و راز آنها  زمزمه کرد و بر رمز توانیشان را مکه نام شوندیجستجو م یمترق

. انرژي و تالش زیادي از مبارزه مسلحانه دریغ شده است تا نمایي نمایشي دیافزایم

سپس  یشگیبراي آن فراهم شود، حتي قبل از آنكه تثبیت یا گسترش یابد! واکنش هم

مستقر  یروین کیاهداف خاص، حول  یبرا ،ی: اتحاد واقعدیآ یپاسخ استاندارد م

آن را  خانه زیو قبل از تجه دینما ارائه ده کیکه شده  یمتیبلکه به هر ق د،ینکن جادیا

 .دیکن نیتزئ

 چه گوارا، سوغات جنگ انقالب

ی مسلح شورش یروهای. نF.A.R لی( و اوا7690)  جبهه متحد مقاومت در گواتماال *

آن را محکوم کرد )به نامه قبالً ذکر شده مراجعه  یهودگیب بارایادگار ا یکیگروه چر

 وغیره. ونزوئال، یمل بخشی(: جبهه آزاددیکن

شوند، اما در داخل  یم غیباشکوه به طور گسترده در خارج از کشور تبل یبرنامه ها

اند، کرده تسویه حساب خیکه با تار کنندیآنها فکر م سندگانیمانند. نو یم یناشناخته باق

ه ب یابیبا دست -در حال حاضر  -به خود  کهنیاند، بدون اکرده میرا ترس هندیآ رایز

برنامه  در مرحله اول آن توجه کنند. یبر آن حت یرگذاریتأث یمؤثر برا یابزارها

کند و در  یتوجه را به خود جلب م بایز یمصنوع نیهمه ماش نیا --جبهه، اتحادها 

که  –کند  یبه آن فراهم م یابیبه کار نگرفتن ابزار دست یرا برا ییبهانه ها جهینت

 یو اثربخش تیاهم یاسیجبهه س کیتواند به  یم ییکه به تنهاست   یارتش مردم

 ینوعجبهه مص چی. همیریآن را با هم اشتباه بگ غاتیجنگ و تبل دیما نبا بدهد. یخیتار

 کیکند. پنهان کردن  را پر یاسیو س ینظام یاز فقدان رهبر یتواند خالء ناش ینم

رساند، بلکه صرفاً خالء دوم را اضافه  یرا به اوج خود نم یخالء اول یگریخالء با د

 کند. یم
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 ید. حتدارن تیاولو عملیات چریکینهادها بر  ،یقبل اتیو با وجود تمام تجرب گریبار د

ات نفراز  یکوچک یهاگروه اینوپا  یانقالب یهاوارد عمل شوند، جنبش نکهیقبل از ا

 کیتر از و نامفهوم تردهیچیپ یجداول سازمان رسد،یکه تعدادشان به چند ده نفر م

 ییگو - کنندیم یرا طراح هاونیسیکم ها،دستورالعملوزارتخانه، مملو از دستورات، 

آن اندازه  یفرع یبا تعداد واحدها ،کار را انجام دهد نیا خواهدیم یجنبش انقالب کی

که محتوا خود  یمقدم بر محتوا هستند، در حال یاشکال سازمانده شود.می  یریگ

رها  یمیهنوز از وسواس قد یافراد نیچن رایماند. چرا؟ ز یم ینشده باق یسازمانده

 یتواند در هر مورد یو م دیبا یانقالب یو سازمانده ینشده اند. آنها معتقدند که آگاه

اده لوحانه س ییگراهمان آرمان نی: امیبفهم میکن یسع دییایب باشد. یمقدم بر اقدام انقالب

 که یمعتاد هستند، روز یانتخابات اکیاست که به تر یبخش کساناست که الهام

خواهد آمد. به  شانیدهندگان برا یراآرای  کیدر نصف به عالوه  سمیالیسوس

 زیآممسالمت اریبس یهاتیکه بر فعال ییهاهیهمان فرض :میرس یم ریپارادوکس ز

. پس چرا شودیاعمال م زیحاکم است، ناخودآگاه در مبارزه مسلحانه ن ،طلباناصالح

 اداررا  یخاص یکیعواقب خود را بر مبارزات چر یاگر اشتباهات دوم دیتعجب کن

 د؟باشن

 مخالف ریحرکت در مس ی: تالش برامیبرو شیاول، الزم است از کوچک به بزرگ پ

جبهه  نیاست، ا یهسته ارتش مردم ،یکیکانون چر foco نیاست. کوچکتر یمعن یب

 جادیکند، بلکه هسته است که با توسعه آن، امکان ا یم جادیهسته را ا نیکه ا ستین

 کند. یرا فراهم م یمل یجبهه انقالب کی

 کینه تنها حول تنها اطراف چیزی که موجود است می توان یک جبهه ایجاد کرد، و 

ها را به توده« موتور بزرگ»است که « ر کوچکموتو» نیبخش. ا ییبرنامه رها

تور که مو ییهایروزیپ رایز کند،یم عیجبهه را تسر کی لیو تشک آوردیحرکت در م

 ریبه پارادوکس ز یدلیف یکیتجربه چر .یافته است شیافزا آوردیکوچک به دست م

اشد: ب اعتمادتریبه اتحادها ب دیباشد، با ترفیضع ی: هر چه هسته انقالبکندیاشاره م

 رایز باشد، ییاتحادها نیتا به دنبال چن دهدیبه خود اجازه م شتریباشد، ب تریهرچه قو

تصور اگر صرفاً  نیا مبارزه محفوظ است. لیارتش خلق کنترل دارد. و اصول دال

خواهد بود، اما در مورد  یاهسته مسلح باشد، فرقه زیحفظ خلوص مصمم و وجدان عز

در نظر  وقفهیب یجنگ تهاجم کیمولد و رهبر  یرویکه به عنوان ن ایپو یاهسته

تواند ساکت  یگروه کوچک به خاطر نجات خود نم نیا  .چنین نیست نه شود،یگرفته م

جان  یکیزی. به طور فکشور یا مرگاندازد،  یرا به خطر م زیبماند. همه چ یو منزو

به  ر و خود را نجات خواهد داد.فتح خواهد کرد و کشو ایخود را از دست خواهد داد 

 ریاتحاد غ هیدر آغاز راه خود عل ژهیدر طول جنگ و به و یمعنا، ارتش شورش کی

مردم را در کل  نیو همچن گریمبارزه کرد و مبارزان احزاب د یمتیبه هر ق یاصول

 گر،یار دب کرد. جیبس یکتاتورید هیعلچریکی با مشارکت در جنگ  یکتاتورید هیعل

نمونه واضح است. با  کی ،یامیم مانیپ تیدر محکوم ،یدیتبع ینامه به سازمان ها

 «.شود یهمراه ستیمردن با عزت الزم ن یبرا»رسد:  یم انیجمله به پا نیا

از، و ارتش داشت. در آغ کیچر یروین نیبر روابط ب یراتیتأث بیعج کیالکتید نیا

تش کودتا و تماس با ار یبه شدت از تالش برا دلیبودند، ف فیضع انیکه شورش یزمان

 یضرر یارتش شورش یبرا هیژوئ 09کودتا به نفع جنبش  کی یحت کرد. یریجلوگ

نظامی حکومت  کیمتقابل وجود نداشت،  یروین کیکه  یی: از آنجاشدیمحسوب م

 رایبعدها که س روند انقالب را به دست گرفته و مختل کند. توانستی" مبخشی"آزاد
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 تیمعشد که توسط کل ج لیتبد یشاهنگیبه دست آورد و کم کم به پ یسترا قدرت کافما

ت ارتباط با ارتش از دس یبرقرار یرا برا یفرصت چیه دلیشناخته شد، ف تیبه رسم

ناقضات ت دیو تشد میرژ یدر فروپاش عیتسر یکودتا، بلکه برا کیتحر ینداد، نه برا

اگر کودتا  یهاوانا. حت یعال یافسران درجه دار و فرمانده نیب ژهیودرون ارتش، به 

 توانست مبارزه مردم را منحرف کند. ینم گریشد، د یانجام م

 یترشیرا که با شور و شوق ب یکیچر یروهایکرد، اما ن یم متشتتدشمن را  یروهاین

 یکیبه  7617در اکتبر  دلیکرد.* ف ینممنشق دادند،  یارتش ادامه م هیبه مبارزه عل

. اما ادغام ارتش در ستیکودتا ن یامر انقالب»خود در داخل سازمان نوشت:  یاز رفقا

 نیکه چن ییاز آنجا (.7617اکتبر  72 کاماچو،)نامه به .« است مبارزات مسلحانه

 انتیخود وفادار مانده اند، خ ارتشباشد که به  یممکن است به نظر سربازان یادغام

ردن ک یخنث ایگذاشتن اسلحه  نیبود که آنها را به گفتگو، زم یاو راض دمحسوب شو

ل صحبت از قب رشیپذ د.نمای یراض ز،یرآمیتحق طیشرا لیخاص، بدون تحم یواحدها

 ست،دانیرا قاتل سربازان م انیکه شورش ستایبات غاتیتزلزل است. و با وجود تبل

 یرماندهف یهاامیبه پ شتریب گرفتند،یمورد حمالت قرار م شتریافسران دشمن هر چه ب

 .دادندیشورش پاسخ م

 یحت یجنگ شود. اگر فشار نظامکارزار مؤثر است که وارد  یتنها زمان یجنگ روان

ست و ا یتیبر دشمن فوراً فاقد نقطه حما یاسیفشار س ابد،یکاهش  یمدت کوتاه یبرا

 رایدادند، ز یاز دست م. از آنجا که سربازان هر روز جان خود را افتدیبه خأل م

گو گفت ،یارتش حرفه ا کیرهبران  ستا،یافسران بات دند،ید یجان خود را در خطر م

ر کردند. نفوذ و فشار د یرا مسخره نم حیدرخواست صر نیچن گریآنها د .رفتندیرا پذ

ارتش به  نکهیا یاست که فرد همزمان بجنگد و ضربه بزند. برا دیمف یصورت

نها به آ دیپاسخ دهد، با یمسلح مردم یروهاین یانقالب ایپرستانه  هنیم یدرخواست ها

گذارد. ما ممکن است  یم ترامترسد اح یسرباز فقط به آنچه م کیاحترام بگذارد. و 

ار توان شع یاست که م یتنها راه نیا اما فقط در هنگام جنگ. م،یاز صلح صحبت کن

مدت شعار صلح را  نیدر ا دلیمعطوف کرد. ف امیظالم و نه بر ضد ق هیصلح را عل

 نیصحبت کرد، اما در ع یدادن به جنگ داخل انیپا یهمه برا لیمطرح کرد و از تما

جنگ  به صلح به لیاند. م ستادهیاو در راه صلح ا میو رژ ستایحال نشان داد که تنها بات

 داد. یانرژ یانقالب

که  ی. ما تا زمانمیندار یعجله ا چی: "ما ه7611 هیژوئ 07 س،یبه فرانک پا ینامه ا

به  یانقالب واقع یبرا یروزیپ ای. مبارزه ما با مرگ دیجنگ میخواه نجایالزم باشد ا

 نیاز بدر حال  قدیمی تواند گفته شود. ترس یکلمه از قبل م نیرسد. ا یاوج خود م

شده مردم هر  یقدرت سازمانده رایز ابدی یمکاهش  ینظام میخطر رژ رفتن است.

 خواستار تحقق نجایرخ دهد، ما از ا یحکومت نظام ای. اگر کودتا ابدی یم شیروز افزا

 کهنیست  ینظامحکومت  چیه م،یجنگ ادامه ده نیبود. و اگر به ا میبرنامه خود خواه

 .«اوردیبتواند دوام ب

واند ت یاست نم یمشورت ئتیکه اساساً ه یاسیجبهه س چیاست که: ه نیا ینکته بعد

 ،یتوانمند از نظر فن ییگروه اجرا کی. تنها ردیا بر عهده بگر یجنگ مردم یرهبر

کار را انجام دهد. به  نیتواند ا یم کسان،ی یمتمرکز و متحد بر اساس منافع طبقات

ناهمگون، صحنه  تیماه ،یجبهه مل کی  .یستاد کل انقالب کیطور خالصه، فقط 

موقت است. در  یهاو سازش انیپایب یهاها، مشورتبحث ،یاسیس یهاکشمکش

تواند اقدامات را متحد  یبا دشمن، تنها م ییارویالوقوع و در رو بیخطر قر طیشرا
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بر اساس عمل هر  زین درگیری و برخوردروش  یاما حت  کند و وجود داشته باشد.

کنند. پس از  یعمل م /جداگانهخواهد بود که به صورت منفصل روهایناجزای از  کی

خود باز  یخود را به همراه تضادها یآزادمتشکل در جبهه عناصر  نیا ،یروزیپ

ا جنگ ر کی کیپلماتید تیتواند فقط هدا یجبهه م کیدر هر صورت،  .افتیخواهند 

بهه ج کیکننده  تینهاد هدا ای سیرئ آن را ندارد. یاتیعمل یاما رهبر رد،یبر عهده بگ

 یم« میانجی ها»آورد.  یآورد دوام م یدوام مدرون جبهه ها  یسازهمکه  یتا زمان

ن را آ دیرهبران هستند که با نیکسب قدرت کمک کنند. اما ا یتوانند به رهبران برا

آشکار کند، مگر بموقع خود را  یرهبر یهایژگیو« میانجی»که مگر آنحفظ کنند. 

پا بر  یجامعه مبتذل طبقات انیو در م دیفرود آ یفراطبقات ،توافقات یآب آسماناز  نکهیا

 . ردیاز آنها قرار گ یکیبگذارد و در رأس  نیزم

آمدند؟ از  یدارند. وگرنه از کجا م یاسیمنشأ س یکار یروش ها نیاست که ا یهیبد

 .نیقابل تحس یا هیروحآن هم هستند،  هیروح یدارا چریکهای انقالبی ه؟یکمبود روح

 یها ستیرفقا، کمون نی، اخرابی بوجود آورده اندروش ها  نیکه ا ییدر کشورها

 یا بررستلفات ر ستیل دیبگذار اند. دهیجنگ را به دوش کش یمبارز هستند که بار اصل

ً ی: تقرمیکن س! حزب بودند. اما افسو ی( از اعضاانیزندان نیهمه کشته شدگان )و همچن با

هدا ش ستیل یوقتچیزی را به اثبات نمی رساند. و شهادت  ستین یاسیحجت س ثاریا

در کار  ی، اشکالختم می شودشهادت  هب انهشجاععمل هر  ید، وقتگرد یمطوالنی 

است، واجب  یزندان ایمقتول  یاحترام به رفقا یو به همان اندازه که ادا .است

 است. یاخالق فهیوظ کی وعلل این کشته شدنها هم علت یوجوجست

ر اعتبا یکه فرسوده شده، ب نهفته است یمیقد یاسیس میبدون شک مفاه نها،یهمه ا درون

اتحاد  یمیقد هی( نظر7پابرجاست: ) با سرسختیشده، در اثر شکست فرسوده شده، اما 

حفظ  یعنی ،«یمل یدموکراس»( مفهوم 0. )یمل یچهار طبقه، از جمله بورژواز

و رها شده از هرگونه مداخله  که جمع و جور ،یدار هیسرما یدیمناسبات تول

 سمیالی، که بعداً خواهان گذار به سوسقرار دارند تحت کنترل توده هاو  ،ی ستستیالیامپر

 شانیراب یدگاهید نیچنبه که مطمئناً  یدست کم گرفتن دهقانان ای ری( تحق0 !خواهند شد

نوز ه یاسیس یهاسازمان نیاز ا یاریبس ان،یدر پا ندارد. یتیجذابغیر قابل قبول و 

تند... هس نیالت یکایغالب در هر کشور آمر دیتول یهاوهیمشخص از ش لیتحل کیفاقد 

 ها،وهیش ریبر سا وهیش کیاز اشکال تسلط  د،یتول یهاوهیموجود ش یهابیاز ترک

استی ک نیا دهد. یطبقات را نشان م نیروابط موجود ب تواندیم ییکه به تنها یلیتحل

 یصالح نمآنها را ا ،آنها حیاست که صرف تقب یهیکمبودها معلوم است. بد نیها، ا

مبارزه »آنهاست. عبارت  یعمل یامدهایپ م،یبه آن توجه دار نجایکند; آنچه در ا

ارت عب نیاما استفاده از ا شود،یکاغذ تکرار م یبر رو وقفهیها بدر برنامه« مسلحانه

رزه انجام مبا یاز جاها هنوز عزم برا یاریرا پنهان کند که در بس تیواقع نیا تواندینم

 یمربوطه وجود ندارد. منظور ما از استراتژ یمثبت استراتژ فیمسلحانه و تعر

ا و عملکرده فیاز وظا یمشخص تیکه از آن اولو ه،یو ثانو هیاول نیب زیتما ست؟یچ

دهد تا با هم  ید به همه اشکال مبارزه اجازه مخوشآین ییعمل گرا کیشود.  یم یناش

مکن حال، م نیبا ا خودشان به تفاهم برسند. نیدهد تا ب یکنند، به آنها اجازه م دایادامه پ

که  دهیا نیبه شکل امتناع ظاهر شود: با ا یاستراتژ یمنف فینقطه، تعر کیاست در 

لحانه مس یاتابع مبارزه توده دیبا یامبارزه توده زیآماشکال مسالمت نیمع طیتحت شرا

ابسته وو  تیمعادل تبع یزیچ نیمخالفت شده است که چن دهیا نیاوقات با ا یباشد، گاه

به دستگاه مسلح حزب است و  ،ینظام یبه استراتژ شتازیحزب پ یاسیس طساختن خ

بار  کی. ستین نطوریدر واقع ا خواهد کرد. ینظام یحزب را تابع رهبر یو رهبر
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به  است و یاسیاساساً س یکیفراموش شد که جنگ چر ،یلفظ تیبه رغم رضا گر،ید

 قرار داد. ینظام امر را در مقابل یاسیتوان امر س ینم لیدل نیهم

 که یاصطالحات به انصاف در مورد کسان نیا - «ییگراینظام»و  «سمیسیتکن»

عنوان به رند،یدربر گ یکیتمام اشکال مبارزه را در چارچوب جنگ چر خواهندیم

را  یاسیکه خط س یکسان یبرا کنند،ینم یگذاربرچسب ییگرایو نظام ییگراکیتکن

 یرهبر را در مقابل یاسیس یرهبر ، ودهندیقرار م ،ینظام یدر مقابل استراتژ

 - م؟ییگرا و چرا آن را نگوواقعاً دوگانه کنند،یم یدوگانه زندگ ییایآنها در دن ؟ینظام

ف ردر ط نظامیگریطرف،  کیدر  استی: سیستیآلدهیا داً یسنت شد کیبرگرفته از 

و تابع خط  شودیم نیکه در روستاها تمر دانندیم یکیرا تکن یجنگ مردم .گرید

ً »العاده، فوق کیتکن کیاست که از  یاسیس  بداا یاسیس« صرفاً » ،ینظر« صرفا

. انسر بر دستحکمرانی روح بر بدن، حکمرانی  ن،یآسمان بر زمحکمرانی . شودیم

 وییپرگ، وراجی، سخنرانی -کلمه یسکوالر برا یهانیگزیاست. جا عملکلمه مقدم بر 

 .کندیم میآسمان باال تنظباال، را از  ینظام یهاتیمقدم است و فعال

 یم ،یامروز نیالت یکایدر آمر ،یاسیس یرهبر کیکه چگونه  دیتوان د یاول، نم

که  تصور است رقابلیدور بماند. به همان اندازه غبیگانه/جنگ  یتواند از مشکالت فن

خود  نیا نباشند. یهم وجود داشته باشند که همزمان کادر نظام یاسیس یکادرها

مبارزه مسلحانه  «یکادرها»کند:  یم جابیرا ا نیاست که ا ندهیحال و آ ت،یوضع

 خود را به ییتوانا دان،یکنند و در م یخواهند بود که در آن شرکت م یکسان یتوده ا

 هنددیم حیکه ترج یاسیاز رهبران س اریاما چه بس کنند. یعنوان رهبران آن اثبات م

 یسازوکارها ریخود را درگ ایکنند  یجهان ییگراهیروز به روز خود را نگران اتحاد

خود اختصاص داده  یکنند که به بقا «کیدموکرات یالمللنیسازمان ب» کیهزار و 

 یسواالت نظامدرباره  و مشخص یمطالعه جد کیخود را وقف  نکهیاند تا اشده

 تیهما نیالت یکایدر آمر ینظام کیتکن ن،یعالوه بر ا مربوط به جنگ مردمشان کنند؟

درت ق نیب هیعدم تناسب اول ،یبه طور کل ایو آس نیکند. برخالف چ یم دایپ یا ژهیو

 ی،یفقر در مناطق روستا یتیجمع یامدهایسرکوب، و پ سمیو کل مکان یانقالب یروهاین

 را نمی دهد. تعداد رزمندگانبخاطر وزن و را  کیو تکن سالح یفور ینیگزیاجازه جا

شورها، از ک یاریبس یتیجمع یو فقر نسب هیعدم تناسب اول نیجبران ا یبرعکس، برا

سبت به ن یترنقش مهم نجایکه در ا ییبا تخصص استفاده کرد. از آنجا کیاز تکن دیبا

 .رهیخودکار مدرن و غ یهاواد منفجره، بازوکا، سالحم ن،یدارد، مثالً م گرید یجاها

ود، ش یحساب م قهیو هر دق اتیجزئ نیکوچکتر یوقت ن،یکم کیبه عنوان مثال، در 

آنها، برنامه هماهنگ  کیخودکار مدرن، طرح شل یاستفاده هوشمندانه از سالح ها

ران را جب یانقالب جانب نیرویدر  یانسان یرویکمبود ن ایتواند کمبود  یآتش همه م

 ونیکام کی توانندیاکنون م نفرسه  ،ها هیاز ثان ینیکند. در مدت زمان محدود و مع

 تریمیکه با نوع قد یکنند، در حال هدممن کند،یسرباز حمل م یرا که س رویحمل و نقل ن

 گروه کی کیهدف شماره  ل،یدل نیبه هم بود. ازین کیچر یها، به تعداد مساواسلحه

 یبرا نکهیانهدام آن، مگر ا یدشمن است، نه تالش برا یهاسالح  ریتسخ ،یکیچر

 چیباشد. به طور خالصه، ه یضرورانهدام نفرات دشمن آن  یتصاحب سالح ها

 اتیبر جزئ زی: همه چستیکوچک ن یلیخ ینظام-یاسیس هبرر کی یبرا یاتیجزئ

 آنها نظارت کند. همهبر  دیاستوار است و خودش با

ده تر کنن نییتع یجنگ مردم ،یانقالب یکادرها تیترب یشده است که برادوم، ثابت 

امروز  نیالت یکایدر آمر نشیببا است. رهبران  یکیبدون تجربه چر یاسیس تیاز فعال
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ادامه  .هستند یطوالن یاسیها، فاقد تجربه س کیبه چر وستنیجوان هستند و قبل از پ

 یبا رهبر «یاسیس یرهبر» ،«یامنظ یکادرها»با  «یاسیس یکادرها»مخالفت با 

 -بمانند  خالص سیاسیخواهند  یکه م خالص استمدارانیس»مضحک است.  ینظام

توانند  ی" خالص میکنند."مردان نظام یرا رهبر یتوانند مبارزه مسلحانه مردم ینم

به دست آورده  یکیگروه چر کی یکه در رهبر یکار را انجام دهند و با تجربه ا نیا

واتماال ونزوئال، گ راً یتجارب کوبا و اخ ند.ک یم لی" تبداستمدارانیبه "س زینرا اند، آنها 

و  ترعیسر -دهقانان  ایبورژواها خرده یحت -که مردم  دهدیکشورها نشان م ریو سا

ه مدرس کیکه در  یتا زمان مساو رندیگیشکل م یکیچر یهاتر از تجربه جنگکامل

ربوط منفرات چریک تا آنجا به  - این یک پیآمدی ست که -صرف می شود کادر تیترب

 کی .ی نتیجه می شودکیجنگ چر یاسیکامالً س تیماه روی هم رفته ازشود،  یم

در چه چه در درون حزب،  ،«یسنت» یاسیمضاعف نسبت به آموزش س تیمز

کادرها وجود  یابر یالمللنیب ای یدر مدرسه ملچه  ای ،یکارگر یهاهیمبارزات اتحاد

نخواهد  یآموزش نظام کسچیمسلم است که ه ،یاسیس یافتخاردوره  نیدارد: در چن

 نیبهتر هم شده افتیرد یاسیس یکه آموزش ها ستین سلم(، و ماتی)به جز جزئ دید

 باشد.

 شرویپ یانقالب را با کادرها ،ینیرزمیو جنبش ز انقالبیبه عنوان مثال: کوبا. ارتش 

ستند ه شتازیدر خط مقدم پ نانقالبیوامروز،  یکرده است. حت زیو هسته فعاالن آن تجه

سرنوشت  نیا ایکنند. آ یخط در خود انقالب دفاع م نیتر یستیکمون ن،یتر کالیو از راد

 ست؟یکنند" ن یتصور م استمدارانی" آنگونه که سیم"مردان نظا یبرا یبیعج

تجربه و تجربه  نیا استمدارانیکه س رسدیکشورها، به نظر م یحال، در برخ نیبا ا

 نیب نیالت یکایآمر طیاند. آنها با توجه به شراکشور خود را فراموش کرده

. نندکیپوچ را حفظ م زیتما گر،ید یاز سو یسو و مردان نظام کیاز  «استمدارانیس»

 برای نمونه: .است یدوگانگ نیا ندهمنعکس کن یامروز یها تیاز فعال یاریبس

 یکیچر یرویاز کادرها و مبارزان را از ن یتعداد قابل توجه نیحزب مع یرهبر -

 فرستد. یبه خارج م یاسیس یکادرها یبرا یکند و آنها را به مدرسه ا یحذف م

 یسرهایخود را با کنار زدن آنها با "کم ینظام یکادرها یاسیرشد س یگرید یرهبر -

ً ی" مستقیاسیس تگاه دس کیاگر  یحت ن،یکند. بنابرا ی"کنترل" م ایاز شهر، مهار  ما

 شودیکاشته م یکیدر آغوش گروه چر« کادر»نشود، دو نوع  جادیا یرهبر یتکرار

 .شودیم ینظام-یاسیرهبران س ،یمردم رهبران یعیامر مسلماً مانع ظهور طب نیکه ا

 ییواناکه ت یبه کسان»جنگ کوبا است:  انیدر جر دلیف دگاهینگرش در تضاد با د نیا

را داشت:  سکیارزش ر«. قائل شوند زین یاسیس تیمسئول دهند،ینشان م ینظام

افسر، که امروز در  یادیو تعداد ز نفوئگوس،یس لویرائول کاسترو، چه گوارا، کام

 هستند. یو دهقان یانقالب پرولتر کی یاسیس یرهبر

 یکه رهبر ییهاسازمان ای: احزاب میآن را کتمان کن دیوجود دارد که نبا یتیاما واقع

نترل ک رونیخود را از ب ی)نوبنیاد(نیاند، ارتش جنعمل کرده وهیش نیها به اآن یاسیس

ف حذ یکیچر یرویفعاالن خود را از ن کنند،یرا حفظ م یسازمان یدوگانگ کنند،یم

خود را بر اصول مقدس . فرستندیم گرید یبه جاها ،یاسیآموزش س یو برا کنندیم

 ینعیاست،  یضرور یستیمارکس هینظر یکه ظاهراً برا کنندیاستوار م یسازمانده

 آنها خود را بر اساس ن،یعالوه بر ا .ی تاکید داشتناسیو س ینظامامر  نیب زیبر تما

 یجنگ ها ،یمردم یطوالن یجنگ ها نهیدر زم یالملل نیب اتیاز تجرب یعیوس فیط
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اصول را بد به کار ببرند: اصول  نیدهند. ممکن است آنها ا یقرار م تنام،یو و نیچ

 یهاز سازماند یرا با شکل خاص یاسیاصل س کیما  ای. آستندیمقصر ن در این رابطه

 کی یما به طور ضمن ایآ م؟یریگ یگذرا درون احزاب خاص اشتباه نم تیوضع ای

در مرحله قبل از  یآن بر ارتش مردم یبودن حزب و برتر زیمتما یعنیاصل مقدس، 

اصل بد به کار گرفته شده است، رد  نیکه ا زیتصرف قدرت را به بهانه مغالطه آم

ه اجاز ست؟یمعتبر ن ییایجغراف یهمه عرض ها یخود اصل برا نکهیا ای م؟یکن ینم

 .میکن یبررس شهیمشکل را از ر دیده
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 حال حاضر یبرا یدرس اصل

ارتش خلق؟ کدام  نیجن کها،یچر ایشود، حزب  تیتقو دیامروز با کیکدام -7

 د؟قرار گیر دیدر کجا با یکننده است؟ تالش اصل نییتع وندیپ

 که در آن نیالت یکایآمر شتازیپ یهستند که امروز در آن کشورها یسؤاالت نهایا  

 .کند یرا از هم جدا م نانقالبیووجود دارد،  یکیجنبش چر

 .دشخواهند  روبروبا آنها  گریملل د انقالبیونفردا    

 .کند یم انیرا ب انتخاب دشوار کاین موضوع ی امروز

مواجه  استاندارد یبا پاسخ بیترت نیبه ا خیو در تار سمیمارکس خیسؤاالت در تار نیا

 یاریبس یشکل برا نیآن به ا دنیکه صرف پرس ریناپذ رییچنان تغ یشده است. پاسخ

زنده و سا رایشود، ز تیتقو دیاست که حزب ابتدا با نیرسد. پاسخ ا یبدعت به نظر م

ردم از م یارتش واقع کیکننده ارتش خلق است. فقط حزب طبقه کارگر  تیهسته هدا

قدرت را به نفع کارگران  که - ست یاسیخط سعلمی به عنوان ضامن  -کند  یم جادیا

 آورد. یبه دست م

به  یبلکه تصرف قدرت دولت ست،یارتش ن ی: موضوع نابودینظرتئوریک/ارتدکس 

خاص خود  یروبنا یبورژواز یاست. قدرت دولت یساختار اجتماع یمنظور دگرگون

با دستگاه سرکوب آن اشتباه  دی( که نبارهیمشروطه و غ ،ییقضا ،یاسیرا دارد )س

 یکتاتورید به ابزار نآ لیموجود و تبد یاسیگرفته شود. اگر موضوع شکستن قدرت س

 یعنیآنها  شتازیطبقات استثمار شده و پ ندگانیاستثمارشدگان است، به نما کیدموکرات

شکل به از جمله  ،را ادامه دهند یاسیمبارزه س نیشود تا ا یطبقه کارگر واگذار م

 .یانقالب یمسلح آن، جنگ داخل

. یابزار نظام کیشود، نه  یم یندگینما یاسیحزب س کیطبقه توسط  کیاکنون، 

 سم،ینیلن-مسیکند، مارکس یم انیخود را ب یطبقات یدئولوژیکه ا یتوسط حزب ایپرولتار

 یخود دفاع علم یتواند از منافع طبقات یحزب م نیا یشود. فقط رهبر یم یندگینما

 کند.

که است  یباشد، ضرور مطرح  یکه موضوع مداخله در کل ساختار اجتماع ییتا جا

 ،یاسی)س یافتگی، در همه سطوح توسعه یش را ها یدگیچیجامعه با همه پ یشناخت علم

 تمام و کمالمبارزه  کیانجام  الزمشرط  نیا دارا بود.را و...(  یاقتصاد ک،یدئولوژیا

تنها  ،ستگریسطوح د انیسطح در م کیتنها  ،یدر همه سطوح است. و مبارزه نظام

در همه سطوح  ییجامعه بورژوا هیعل یمردم یروهایدر چارچوب مداخله همه جانبه ن

 یاز ساختار اجتماع یاست که بر اساس درک علم ی. تنها حزب کارگرمی یابدمعنا 

را لحظه  کیدر  ازیمورد ن یتواند شعارها، اهداف و اتحادها یم جود،مو طیو شرا

 نییدنبال شود تع دیرا که با یو هدف یاسیس یبه طور خالصه، حزب محتوا کند.معین 

نشاندن حزب  را بجای یصرفاً ابزار اجراست. ارتش مردم یکند و ارتش مردم یم

 ی: سردرگمدانستنهدف  را یا لهیوس نمودن است،هدف  را جایگزینابزار  یبه معنا

 نی" به ایگر یام" و "نظوکراتیسم"تکن /نامرو اصطالح نیاز ا - تهاتکنوکرا معمول

 انحراف داده شده است.

 صر ماع روزمندانهیپ یاصول در مبارزات انقالب نیا ،تا کنون: یخیتار یارتدوکسبا 

 شتازیپی)مطلق اول یبا برتر ،یو ابزار نظام یاسیس شتازیپ انیم یی، در قالب جدا
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، گارد سرخ 7671در اکتبر  اعمال شده است. ی)بخش عملیاتی نظامی(بر دوم ی(اسیس

 تهیود تحت کنترل کمحزب بود که به نوبه خ ینظام تهیتابع دستورات کم کیبلشو

شود که مثال  یگفته م .به اجرا می نمود جزء به جزءبود که دستورات آن در  یمرکز

پس اجازه  .یاشاره دارد، نه جنگ مردم یبه شورش کارگران شهر رایز ست،ین یقطع

اها را که از روست یمردم یکه جنگ طوالن میرا مثال بزن یستیالیسوس یکشورها دیده

 نیبه شدت تسک ادیانق نیاست که ا تنامیو و نیشروع شده است، ادامه داده اند. در چ

 کند" )مائو یم تیتفنگ را هدا استیچگونه اصل "س نیکه در چ میدان یما م  .ابدی یم

شود.  یم انیارتش توسط حزب ب اریهوش یرهبر قیاز طر تیتسه تونگ( در واقع

  :سدینو یم تنامیدر و اپیج

قرار دادن ارتش تحت  ،در ساخت ارتش ما، ضرورت واجب یاصل اساس نیاول

سازمان دهنده و  انگذار،یحزب بن حزب است. یمداوم رهبر تیتقوو حزب،  یرهبر

تواند به ارتش اجازه دهد که  یآن م یانحصار یآموزش دهنده ارتش است. فقط رهبر

 یانقالب فیخود و انجام وظا یاسیس یریحفظ جهت گ یبرا یخط طبقات کیچگونه 

 خود داشته باشد.*

در  حزب یها تهیو کم یاسیس یسرهایکم ستمیتوان در س یاصل را م نیا یعمل انیب

 یران واقعبلکه رهب ستند،ین یاسیس ارانیآنها صرفاً دست .افتی تنامیو بخشیارتش آزاد

حزب  تهیبرابر کمدر مورد اقتدار، فرماندهان واحدها در  هستند. ینظام یواحدها

 تیو مسئول یجمع یکه دستورات را مطابق با اصول رهبر یا تهیمسئول هستند، کم

 فیضع هسته: "اگر دیگو یم جیابدهد.  یبه همه رده ها از جمله هسته ها م یفرد

  ."خواهد بود فیضع کل واحداست، 

ه ست کعضو ا نُهتا  هفتکند و شامل  یم تیحزب در سطح هنگ فعال تهیکم ن،یدر چ

 تهیکم نیا است. یاسیس سریبرابر با کم یرتبه ا یآنها فرمانده هنگ دارا انیدر م

ندارند،  یحزب یهاتهیها کمها و گروهانگردان کند. یم تیتابعه را هدا یحزب واحدها

مختلف گروهان اختصاص  یهارا به گروه انینظامدارند که  یاسیس انیاما مرب

پنج  ایستاد کل به چهار  شود. یاعمال م نییاصل هم در باال و هم در پا نیا .دهندیم

 ،یاست، بلکه به دو شاخه اساس یدار هیشود، ارتش سرما ینم میتقس سیسرو

 یاسیس یو نظام (زاتیو تجه روهاین نیاسکان و تام ،ییجابجا دهیسازمان)کیلجست

حت مصل یاست برا یاتیبرابر با عمل یرتبه ا یدارا یاسیشود، شاخه س یم میتقس

با  یو نظام یاسیس یروهاین نیب زیتما .مینماد متوسل شو کیبه  دیاختصار، اجازه ده

 یشود: مائو تسه تونگ و چو ته در طول جنگ داخل یمشخص م یخاص ینام ها

  ها. یفرانسو هیدر طول جنگ عل اپیو ج نیم یهوش ،یطوالن ییمایو راهپ یانقالب

حاد در ات یستیالیمداخله امپر یرا در طول جنگ ها یو تروتسک نیلن میبتوان دیشا

 کیدر  یاسی( و سیاتی)عمل ینظام ی. در کوبا، رهبرمیاضافه کن یشورو ریجماه

  کاسترو. دلیشده است: ف متشکلمرد 

 .701جنگ خلق و مردم، ص. 

ً تصادف جهینت نیا ایآ  متفاوت تیاز وضع ینشانه ا ای ت،یاست، بدون اهم یصرفا

بر  یه نورچ کند؟یم ینیبشیرا پ یاساس یزیچ ایاستثناست  کی نیا ایاست؟ آ یخیتار

 میکن ییتجربه را به موقع رمزگشا نیا دیما با افکند؟ یم نیالت یکایآمر یتجربه کنون

 افتیبا اصول در رایز میعجله کن یریدر حال شکل گ خیدر محکوم کردن تار دیو نبا

 گفته است: رایکاسترو اخ دلیشده مطابقت ندارد. ف
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بدعت گذار در اردوگاه مرتد/ کیمن  ندیگو یبدعت هستم. مارتداد/من متهم به 

 ،یستیبه اصطالح مارکس یهستم. هوم! خنده دار است که سازمان ها سمینیلن-سمیمارکس

هایی،  به تن یانقالب قتیداشتن حقدر دست خود بر سر  یکه مانند سگ و گربه در دعوا

ه ب یکیمکانفرمول کوبا را به صورت  میخواه یکنند که م یجنگند، ما را متهم م یم

کنند. آنها ما را به عنوان  ی. آنها ما را با عدم درک نقش حزب سرزنش ممیکار ببر

 کنند. یسرزنش م سمینیلن-سمیبدعت گذار در اردوگاه مارکسمرتد/

 یارا بر ییفرمول ها یکیخواهند به صورت مکان یکه م یاست که کسان نیا تیواقع

ً یاعمال کنند، دق نیالت یکایآمر تیواقع  شهیهم رایهستند، ز« ها ستیمارکس»همان  قا

 فریاد سر دهد آیباشد که  یکس نیشود اول یاست که مرتکب سرقت م یبه نفع مرد

بدعت تد/مر»شود او را به عنوان  یکه باعث م دیگو یکاسترو چه م دلیاما ف دزد.

 دشویاو باعث م یانفجار امیکدام پ کنند؟ یمعرف« خرده بورژوا»و « ذهنی»، «گذار

 ییهاهمه آن ا،یاروپا و آس یستیالیسوس یو کشورها کایآمر یهاتختیکه مردم در پا

نگ ج ی)ارتباط برقرار کردن با دیگران بدون کالم یا عمل(اتلپبا ت خواهندیم»که 

 نیر التد انی"چه کس وندند؟یانقالب کوبا بپ هیر علبه گروه کُ  ،«ندازندیراه ب یانقالب

بدون حزب."  ایبا حزب  ون،یمردم، انقالب ؟انید کرد؟ چه کسنانقالب خواه کایآمر

 (دلی)ف

 نیا وجود ندارد. که شاهنگیبدون پ یانقالب چیکه ه دیگو یم یکاسترو به سادگ دلیف

د انقالب خواهن یکه م یکسان نکهیو ا .ستین ستینیلن ستیلزوماً حزب مارکس شتازیپ

 هند.د لیخود را تشک شتازیپنیروی دارند که مستقل از احزاب،  فهیکنند، حق و وظ

 یبلند شجاعت م یبا صدا قیحقا انیسنت در تضاد است، ب کیبا  قیحقا نیا یوقت

= حزب  شتازیوجود ندارد که در آن پ یکیزیمعادله متاف چیه ن،یخواهد. بنابرا

 شاهنگیپ نیکارکرد مع کی نیب یکیالکتید یوندهایباشد، صرفاً پ ستینیلن-ستیمارکس

وجود دارد.  ستینیلن-ستیحزب مارکس یشکل مشخص از سازمانده کیو  خیدر تار

 یور نجایدارند. احزاب ا یشوند و به آن بستگ یم یناش یقبل خیاز تار وندهایپ نیا

هستند. اگر متولد شده  ینیزم کیالکتید یهایوجود دارند و در معرض سخت نیزم

گونه تولد دوباره چ نیدوباره متولد شوند. ا گریو به اشکال د رندیتوانند بم یباشند، م

 تواند دوباره ظاهر شود؟ یم یتحت چه شکل یخیتار شتازیپ د؟یآ یبه وجود م

زب با ح» توانیم یکنون طیگفت که در شرا ایفکر کرد  توانیسؤال اول: چگونه م  

 یهاخصومت یایاح ینه برا دیپرس دیسؤال را با نیانقالب کرد؟ ا« بدون حزب ای

ست.( اما چون پاسخ ضد انقالب در همه جابرای آن  ی)که منفعت اصل میو عق هودهیب

 به سوال دوم منوط به آن است.

 تواند ظاهر شود؟ یم یدر چه شکل یخیتار شتازیسوال دوم: پ

دارد، آنچه خواهد بود به آنچه هست. مسئله احزاب  یآنچه هست به آنچه بود بستگ  

ذشته به گ دیپاسخ به آن با یاست. برا یخیتار یاو، همانطور که امروز هستند، مسئله ا

 .نگاه کرد

و  آن است ندهیکه نما یاتحاد طبقات ایتولد، توسعه آن، طبقه  طیحزب با شرا کی   

ابل متق یهامثال نیهم دید. بگذارشو یمشخص م افتهیکه در آن توسعه  یاجتماع طیمح

وابط ر یبرارا  یفرمول سنت یریبه کارگ یخیتار طیچه شرا میابیتا در میاوریرا ب

 .تنامیوو  نی: چدهدیاجازه م یکیو چر یحزب
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ودند. ب ریدرگ یقدرت انقالب جادیاز ابتدا با مشکل ا یتنامیو و ینیاحزاب چ (7)

 کیزود خود را در قالب  یلیبود و خ ینبود، بلکه عمل یتئور وندیپ نیا

که  یمتولد شد، زمان 7607در سال  نیحزب چ تجربه دردناک نشان داد.

ر آن د نتانگیبه کوم یوابستگ لیسن که به دل اتیسون  ییانقالب بورژوا

از  یمیمستق یکمک ها ،از آغاز به کار شرکت داشت، در اوج قدرت بود.

 یبه رهبر یمستشاران نظام، از جمله ندکرد افتیدر یشوروهیئت اعزامی 

در بدو ورود، آموزش افسران  ،(نیبورودی)دوم .نیجوفه و بعداً بورود

 یکرد، که به زود یسازمانده ومپون ینظام یرا در آکادم ینیچ ستیکمون

 تی"اهمکه گفت،  7607اجازه داد، همانطور که مائو در سال  نیبه حزب چ

تجربه فاجعه  ،یسازماندهسه سال پس از  دهد." صیرا تشخ یمسائل نظام

و اعتصاب  ،ی(، شورش شهر7601-7600) یانقالب یجنگ داخل نیبار اول

 را بر عهده گرفت. یکانتون را تجربه کرد که در آن نقش رهبر

 یمائوتسه تونگ، آن را به درک خودانتقاد تیتجربه را جذب کرد و تحت حما نیا

 یعنیسوم،  ونالیانترناس هیخط مخالف، بر خالف توص کیکرد، که به اتخاذ  لیتبد

 منجر شد. نتانگیبه روستا و گسست با کوم ینیعقب نش

را در مناطق  یدهقان یبه وجود آمد، بالفاصله شورش ها 7602در سال  تنامیحزب و

، و دو سال بعد تحت فشار و سرکوبگری قرار داشتنکرد که  یسازمانده ورافتادهد

برنامه عمل خود مشخص کرد: "تنها  نیدر اول ن،یم یهوش رهبریخط خود را، تحت 

به وجود آمد  ینوشت: حزب ما زمان اپیج «.ست یتوده ا  مبارزه مسلحانه ییره رها

رار و استق امیدر اوج خود بود. از همان ابتدا دهقانان را به ق تنامیو یکه جنبش انقالب

 تحاکمیاز مشکالت  هیمراحل اولدر  نیکرد. بنابراو راهبری  قیتشو اییقدرت شور

 )در چین و ویتنام(احزاب نیبه طور خالصه، ا .**گشتو مبارزه مسلحانه آگاه  یانقالب

با  کیکردند، هر  لیتبد شتازیخود را به احزاب پ س،یدر عرض چند سال پس از تأس

ً یعم کیو هر  ،یالمللنیجتمع بم یروهایخاص خود، مستقل از ن یاسیخط س دم با مر قا

 خود مرتبط بودند.

 کیاحزاب را مانند حزب بلشو نیا یالملل نیب یتضادها ،ی( در روند توسعه بعد0)

قرار داد: در  یخارج سمیالیدر برابر امپر یدر راس مقاومت مردم ترچند سال قبلرا 

 هیو عل 7606ها در  یژاپن هیعل زین تنامی، در و7601در برابر تهاجم ژاپن در  ن،یچ

شورش ضد  کیبه  یشورش ضد فئودال نیبنابرا .7601در  یاستعمارگران فرانسو

 کیکل ش یمبارزه طبقات داد. و نیرو زهیانگ یبه اول یشد که دوم لیتبد یستیالیامپر

مطابقت  یبا بازگرداندن استقالل مل سمیالیبه خود گرفت و استقرار سوس یهنیجنگ م

 گانگان،یب هیجنگ مردم عل یاحزاب با رهبر نیا ند.شددو به هم مرتبط  نیداشت: ا

 ند.تشگ میهن نفکیکردند. آنها جزء ال تیخود را به عنوان پرچمداران وطن تثب

که در اصل از  یباعث شد که احزاب خاص بخشیجنگ آزاد نیهم طی( شرا0)

گ شده بودند، به روستاها بروند تا جن لیتشک ینخبگان کارگر نیو از بهتر انیدانشجو

 یدهقانو  دهقانیآنها سپس با کارگران  اشغالگر ادامه دهند. یروهاین هیرا عل یکیچر

حزب  ی( تحت رهبرنیتمی)و بخشیآزاد یروهایکوچک ادغام شدند. ارتش سرخ و ن

و  تیآنها در عمل به اتحاد طبقه اکثر شدند. لیتبد یدهقان یطبقه کارگر به ارتش ها

 جهید، نتمور نیدر ا ست،یحزب کمون» کارگر.: اتحاد دهقانان افتندیدست  شتازیطبقه پ

وب کنگره منص کیتوسط  یطور تصنعبه زیرهبران آن ن اتحاد بود. نیمولد ا یرویو ن
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که به  یمبارزه هولناک نیاند، بلکه توسط اانتخاب نشده یسنت یاوهیبه ش ایاند نشده

 ید، کارگزار را ماند. کارکرشده لیو تعد یریگشده، قالب شیمنجر شده، آزما یروزیپ

 «.سازند یم خیتار» یخیمتناقض، فقط افراد تار ظاهراً  سازد، اما به طور

اجازه  نیالت یکایآمر ستیبه احزاب کمون یخیتار طیشرا ات،یبدون پرداختن به جزئ

 طیشرا کنند. دایتوسعه پ ایدوانند  شهیر وهینداده است که در اکثر موارد به همان ش

ر کدام ه آنها با طبقات استثمار شده آشکارا متفاوت است. وندیآنها، رشد آنها، پ سیتأس

به هم هستند که  هیجهت شب نیخاص خود را داشته باشند، اما از ا خیممکن است تار

به تجر یتنامیو و ینیاحزاب چ وهیخود، تجربه کسب قدرت را به ش سیاز زمان تأس

جنگ  یدارند، فرصت رهبر یرسم یاسیاستقالل سکه  ییآنها مانند کشورها نکرده اند.

، انهقانو د اناند به اتحاد کارگرآنها نتوانسته نیو بنابرا را نداشته اند. یمل بخشیآزاد

 .ابندیمشترک دست  یخیتار طیاز شرا یناش یهاتیمرتبط از محدود یامجموعه

کننده و خود احزاب است  تیهدا یاز نهادها ینیساختار مع خ،یتار نیا یعیطب جهینت

که در آن متولد شده و رشد کرده اند، سازگار شده است. اما، بنا به  یطیکه با شرا

که در  ییاندهیانقالب کوبا و فرآ .ستندین ریناپذ رییتغ یخیتار یها تیموقع ف،یتعر

 را بر هم زده است. یمیقد یها دگاهیبه راه انداخته است، د نیالت یکایسرتاسر آمر

 خاص. یها و روش ها هیاست، اما با رو استیجنگ امتداد س میدان یهمانطور که م

 دیروش جد ،یاز رهبر دیجد یمستلزم سبک یمؤثر مبارزات مسلحانه انقالب یرهبر

 رهبران و مبارزان است. یاز سو دیجد کیدئولوژیو ا یکیزیف یو پاسخها یسازمانده

 نه از یکیبه طور گسترده نشان داده شده است که جنگ چر یاز رهبر یدیسبک جد

سهم کامل خود را از خطرات موجود  یشود و رهبر یم تیبلکه از درون هدا رونیب

 .ردیپذ یم

ا شهرها ر دیدر حال توسعه است، اکثر رهبران سازمان با یجنگ نیکه چن یدر کشور

 یه بقااست ک یتیاقدام امن کیاول از همه  نیا .وندندیبپ یکیترک کنند و به ارتش چر

ا گرفته ر میتصم نیقبالً ا نیالت یکایحزب آمر کیکند.  یم نیرا تضم یاسیرهبران س

 یمیخود را متحول کرده است و اکثر رهبران قد یمرکز تهیکم زیحزب ن نیهم است.

ً یکه مستق یرا با مردان جوان در شهرها شرکت  ینیرزمیمبارزات ز ایدر جنگ  ما

 ت.قوا همراه اس دیمجدد حزب با تجد لیتشک ن،یکرده است. بنا بر ا نیگزیاداشتند، ج

 نیب یکینزد وندیهر جا که مبارزه مسلحانه در دستور کار باشد، پ ن،یالت یکایدر آمر

تکان دهنده  ایرابطه پوچ  نیوجود دارد. هر چقدر هم که ا یدئولوژیو ا یشناس ستیز

مرد سالخورده که به  کی کننده است. نییرابطه تع کیحال  نیبه نظر برسد، با ا

شکل گرفته است، نه خود را به  گریو اهداف د طیعادت کرده و با شرا یشهر یزندگ

 در شهرها. ینیرزمیز یها تیبا فعال -هرچند کمتر  -دهد و نه  یبا کوه وفق م یراحت

 یبرا ازیمهارت مورد ن نیتر یاساس یجسمان یآمادگ-اعتقاد-روحیهعالوه بر عامل 

آموزش کامل  دهند. یدو عامل دست به دست هم م نیاست. ا یکیجنگ چر یراه انداز

و  بیانقالمرد مسن  کیکه  نیمتأسفانه ا .ستین یدر ابتدا شرط ضرور یستیمارکس

در  هژیبه و ،یکیچر زندگی در شرایط یبراشرط کافی باشد،  یآموزش انقالب یدارا

است.  رگید یتمام استعدادها ازین شیپ یجسمان /تواناییاستعداد .ستین آن ه،یمراحل اول

رسد که  یاست، اما به نظر مدارمحدود  ی/تئوریکنظر تیجذاب که یجزئ ینکته ا

 داند. ینم یزیاز آن چ /تئوریهیاست که نظر یمنطق یمبارزه مسلحانه دارا

 دیجد /تشکیالتسازمان کی
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 ،یخیتار فهی، برابر با وظدهندهمؤثر رهنمود  سمیارگان کیمجدد حزب به  لیتشک

ها، کنگره ها، کنفرانس ها، جلسات  رخانهیها، دب ونیسیدادن به انبوه کم انیمستلزم پا

در  است. ی، و محلیمنطقه ا ،یاستان ،یجلسات و مجامع در همه سطوح مل ،یعموم

 در یزمیمکان نیچن ،ینظام افتهیدشمن سازمان  کیو  یاضطرار تیمواجهه با وضع

نامیمون عامل  نیحالت فاجعه بار است. ا نیحالت فلج کننده و در بدتر نیبهتر

انع مآنرا از آن صحبت کرده است و  دلیست که ف یاز حد شیب جلسه/مشورت/بررسی

 یکیاستقالل تاکت یادیز زانیهمراه مبه  یمتمرکز و عمود ،ییاجرا یاز روش ها

 نیا .، می دانستاست ازیمورد ن ینظام اتیعمل یکه در اجرا ردستیز یگروه ها

و لغو موقت اصول  «یداخل» یحزب یموقت دموکراس قیمستلزم تعل یبازساز

 دفمندهکه داوطلبانه و  یدر حال کند. یم نیاست که آن را تضم کیدموکرات سمیسانترال

 یم لیتبد یبه نظم و انضباط نظام یانضباط حزب ،یگریاز هر زمان د شید، بباش

 کی نییبه تع کیدموکرات سمیشد، سانترال لیو تحل هیتجز تیکه وضع یهنگام شود.

 نیتا ا دیدرآ قیبه حالت تعل دیکند، و پس از آن با یستاد کل کمک م کیخط و انتخاب 

 یسنت نیروند و بر اساس قوان یراه خود را م رمجموعهیز یواحدها شود. یخط عمل

 از یرویرساند. در پ یبه حداقل م یتماس خود را با رهبر ،ینیرزمیز یکارها یبرا

د و فاصل مقبول که به حبا  خط سازمانیاز و توانایشان آنها تا حد امکان  ،یخط کل

 .می شود محول خودشان ابتکار

 تیوضع کی طیدر شرا یرفتارعملی/ یالگوها یبرخ. دیجد کیدئولوژیا یبازتاب ها

د موجو یبر تضادها یاسیخط س کیکل  یگذار هیشوند: پا یجنگ نامناسب م ینیع

 یبا منافع متفاوت در همان طبقه اجتماع ییگروه ها نیب ایطبقات دشمن  نیب

 یزنچانه ،یآن دسته از بورژواز ای نیاتحاد با ا دنبال زیآموسواسبطریق  ی؛ بورژواز

ده بنفع خود بهره مند شها که طبقات حاکم تا کنون از آن ،یانتخابات یو مانورها یاسیس

و  حزب جیکه به تدر ،یفارغ از اصول و منافع انقالب ،یمتیحفظ وحدت به هر قاند؛ 

دس از انقالب مق یکرده است که حت لیدر خود تبد یبه هدف نیمع یآن را در شکل یبقا

، همراه با تکبر یاعتماد یگذشته، و ب راثیم کل را در انحصار داشتن،تب ت؛ تر اس

 .متغیٍر و دمدمی بودن اپیذیر بودنانعطاف ن

 تاسیبات هیمبارزه عل انیدر جر یحزب یچه گوارا که برادرانه خود را خطاب به رفقا

را  ییکادرها دی"شما قادر کرد: انیرا ب ریز گوشه دار/طعنه آمیزاظهارات  خواند،یم

 ییادرهاک بودقادر نخواهید تحمل کنند، اما بی حرفی که شکنجه و زندان را  دیکن تربیت

وجه به  چیاظهارات به ه نیا کنند." ریرا تسخ یمسلسل سنگرکه بتوانند  دیکن تیرا ترب

 یبزدل ینیگزیمسئله جا ؛است یاسیس یابیارز کی نیا ؛ستیشجاعت ن یابیمنزله ارز

 کیه بلک گر،ید یدئولوژیبا ا یدئولوژیا کیکمتر در مورد  یحت ست،یبا شجاعت ن

که  ؛است یگری( با دیروان ییعمل )و شناسا یالگو کی ،یگریشکل از شجاعت با د

بخاطر باورهای  از جان  گذشتن،به معنی   یی،عواقب نها رفتنیپذ، مییاست که بگو نیا

 ها را ازواکنش ریعمل و سا گریمبارز، اشکال دیک انقالبی/که از  یی، تا جاخویش

 .*طلبدیاو م یعصب ستمیس

 .میسوال دوم را مطرح کن میتوان یاکنون م

 توانند یم یطیاحزاب تحت چه شرا نیکمبودها غلبه کرد؟ ا نیتوان بر ا یچگونه م

اسطه کار به و نیا ایآ رند؟یرا از سر بگ یکیخود از جمله جنگ چر یشاهنگیپ تیفعال

از  یگریشکل د یخیاز نظر تار ایخودشان است،  یخودشان بر رو یاسیکار س

 نه به دیبا م،یسؤاالت پاسخ ده نیبه ا ندهیدر مورد آ میگر بخواها آموزش الزم است؟
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 ریسوال را به صورت ز نیتوان ا ی. به طور خالصه ممیگذشته بلکه به حال نگاه کن

 مطرح کرد:

IIن،یالت یکایآمر کنونی طیحزب، تحت شرا ایشود؟ آ یم لیچگونه تشک شتازی. حزب پ 

است؟  یبر عهده ارتش مردم شتازیپ جادیا ایکند،  جادیرا ا یارتش مردم تواندیم

 هسته کدام است؟کدامیک 

 ای 02 ن،یالت یکایآمر ستیاز احزاب کمون یاریخارج از کنترل خود، بس یلیبه دال

دند. کر جادیا یا دهیچیپ تیوضع جهینادرست داشتند و در نت یشروع ش،یسال پ 02

به  گرید ابزارکه  ییدر جا .ستندین یجز ابزار مبارزه طبقات یزیاما احزاب هرگز چ

 یابزارها دیبا ایمتوقف شود  دیبا یمبارزه طبقات اید، آانرس ینمکمکی هدف خود 

  .ردیبگ یمیتصم نیتواند چن یکس نم چیسوال کودکانه: ه کیساخته شود؟**  یدیجد

ی مانحراف  ش،یامروز، قابل مهار، فرسا نیالت یکایدر آمر ژهیبه و ،یمبارزه طبقات

سازند تا به  یخود را م شتازانیتوان آن را متوقف کرد. مردم پ ی، اما نمبشودتواند 

. اما توسعه است نیدر ا عیتسر ونیانقالب فهیآنچه در دسترس است بسنده کنند و وظ

 قا؟یتوسعه چه، دق

 قطف بودن یانقالب یبرا نکهیباور به ا ی. زمان برامیشفاف صحبت کن دی*اجازه ده

 دادن به نگرش تند، انیگذشته است، اما زمان پا یمباش« در حزب» عضوی است یکاف

 می  قطف یانقالب زیبودن ن یانقالب رایب کنندیکه فکر م یکسان میو عق زیآموسواس

ی مسکه کی یرو ، دودو هر ن نگرش های؛ ایم فر رسیده استباش« ضد حزب» یستبا

حزب(  دخالت تنها با انقالب ) حزب نی ویزم"ما" هستند. کسانیکه اساساً باشند، 

هر  ابد،ی یم تحقق حزب( تنها بدون )انقالب یضد حزب یزمانعکاس خود را در مانو

اش با حزب  یبا رابطه رسم یانقالب کی نیالت یکایامروز در آمر .انفعالی ستدو 

 کیمانند  ،یانقالب کیمخالف آن باشد. ارزش  ایشود، خواه طرفدار  ینم فیتعر

 دارد. یاو بستگ /عملتیحزب، به فعال

 یبرا یمبارزه جد کیکه فقدان  ،کند یصدق نم ییما در مورد کشورها فیتوص**

یی دوری تنش ها نیاجازه داده است تا از چن یاسیس یتاکنون به سازمان ها ،قدرت

 .ندجوی

و بت پرست، که در قرن  یگنوس ،یحیدوگانه با عناصر مس ینینظام د کی: یمانو

بر اساس  ستمیس نیشد. ا سیتأس رانی( در ا019حدود  - 079)حدود  یسوم توسط مان

 ) در مسائل سیاسی، اشاره به سیاه .ی ستکینور و تار نیب یفرض هیاول یریدرگ کی

 یا سفید دیندن موضوع/مسئله است.( 

که جنبش  می نویسد. چه گوارا میهست بیو غر بیعج یها یامروز شاهد واژگون

ا صرف نی. استیباشکوه ن ییماجراجو کیو  ستیهدف ن کیخود  یبه خود یکیچر

 یاروهین د،ینیاما، بب .یاسیقدرت س ریبه هدف است: تسخ دنیرس یبرا یا لهیوس

 ی: عاملییبورژوا یهافشار بر دولت یبودند: نوع یاریدر خدمت اهداف بس یکیچر

توان  یم ازیکه در صورت ن ی. برگ برنده ایاسیس معامالت زمخت و زیرکانهدر 

خود را با  یکردند ابزار نظام یاز رهبران تالش م یبود که برخ یکرد، اهداف یباز

 یاهداف اصالح طلبانه به کار م یبرا یروش انقالب .یعنی بهره جویند دهند نتیآن ز

شده از خارج  لیاهداف تحم نیها از ا کیمشخص، چر یرفت.* سپس، پس از مدت

با  یتآش یبرا خود را بر عهده گرفتند. یاسیس یو رهبر رفتندیدور شده و آنها را نپذ
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کرد که تنها  یراه انداز یاسیس یرهبر کیخود را به عنوان  یکیچر یرویخود، ن

از جنبش  یبخش چیبود. الزم به ذکر است که ه یراه حل تضادها و توسعه نظام

بال از نبه د شترینکرده است، بلکه ب دیحزب جد کی یسازمانده یبرا یتالش یکیچر

عوامل اتحاد، جنگ  مبارزان خود است. نیدر ب یزبح ای یبردن اختالفات اعتقاد نیب

 رامونیوحدت در درون خود پ جادیبا ا یکیآن است. جنبش چر بدیهی یاسیو اهداف س

 یشده است، آغاز م لیتبد یاسیس فیکه قبالً به وظا ،ینظام فیوظا نیتر ضروری

 .نمایندگی می شوند ها کیچر نیدر ب تفکراتو همه  یحزب ریشود، اتحاد عناصر غ

سلح م یروهایدر ن ،یکیچر یروهایدر ن تیعضو یاسیانتخاب س نیکننده تر نییتع

 یهایروزیپ نیارتش کوچک با رشد و کسب اول نیا جیبه تدر نیاست. بنابرا بخشیآزاد

 ،تی. در نهاکندیم جادی، اتحاد ارتبه و شخصیتهای تفکرات موجودهمه  انیخود، در م

ابزار آن باشد:  دیبا کیخواهد کرد که از نظر تئور جادیرا ا یحزب ندهیارتش خلق آ

 اساساً حزب ارتش است.

پارادوکس را تجربه نکرد؟ با تاسف گفته شده است که حزب،  نیانقالب کوبا هم ایآ

حزب . اما نه، ه استشد جادیتصرف قدرت، پس از فتح قدرت ا یابزار معمول برا

فرمانده کل  دل،یف .یدر قالب ارتش شورش -ت بوده اسوجود ش م ینیجنشکل قبالً در 

 ینگار خارجروزنامه کیحزب بود.  یررسمیرهبر غ کی 7616سال  لیآن، در اوا

و شد. ا ریدر لباس رزم متح ستیاز رهبران کمون یاریبس دنیروز از د کیدر کوبا 

ً نوع یفکر م  یکرد که لباس رزم و تپانچه متعلق به فولکلور انقالب است که واقعا

 است. نمایش ظاهری جنگجویانه برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران

 باربودو، مانیدر ال کا ،یاثر فرناندز و زانت «هاکیو چر استیس»به  دیرجوع کن

 ، هاوانا.7شماره 

 تچشمان یخود انقالب بود که جلو خینبود، تار ظاهر فریفتار کی نیا دوست من،

از  پس سمیالی. همانطور که نام سوسکایآمرقاره  ندهیآ خی، و مطمئناً تاره بودظاهر شد

سه  زیبر انقالب اطالق شد، نام حزب ن یبه طور رسم یستیالیسوس نیسال تمر کی

 کار رفت. متحدالشکل به باسدر ل ایسال پس از شروع به وجود آمدن حزب پرولتار

بود، همانطور که  یمردم نیروی نظامیکننده  تیحزب نبود که هسته هدا نیدر کوبا ا

بود،  حزب یهسته اصل نظامی انقالبیچریکی/نیروی بود.  تنامیدر و اپیبه گفته ج

در مونکادا  7610 هیژوئ 09رهبران حزب در  نیکرد. اول جادیکه آن را ا یهسته ا

بود که به نوبه  چریک انقالبیشدند. حزب هم سن انقالب است. مونکادا هسته  جادیا

 ینظام یکه قبالً رهبر لیدل نیهسته، و تنها به ا نیدر اطراف ا خود هسته حزب بود.

و متحد شوند و  ندیتوانستند گرد هم آ یاسیس یروهاین ریخود را داشت، سا یاسیس

آن همچنان از  هبرو هم ر گاهید، که هم پادهن لیرا تشک یکوبا امروز ستیحزب کمون

 شده است. لیتشک یکیارتش چر یآن رفقا

در  ینده اکن نییآن، انقالب کوبا، سهم تع شتازیو پ نیالت یکایانقالب آمر ن،یبنابرا

 داشته است. سمینیلن-سمیو مارکس یالملل نیب یتجربه انقالب

 لیشکرا ت کیکل ارگان کیبلکه  ستند،یاز هم جدا ن یو نظام یاسیس ،یخاص طیدر شرا

 یکیچر نیروی نظامیشده است که هسته آن  لیتشک یدهند که از ارتش مردم یم

کل شحزب در  یکیچر یرویوجود دارد. ن یکیبه شکل  فوکو چرپیشتاز است. حزب 

 است. ی آننیجن
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سهم  کیشد و در واقع  یاست که توسط انقالب کوبا معرف یکننده ا رهیخ ینوآور نیا

 تیقعمو کیرا  نیا دتوان یمیکی است. البته )به جنبش انقالبی کمونیستی( بسزا

ر نظر د شتریب تیبدون اهم ط،یمنحصر به فرد از شرا یبیمحصول ترک ،ییاستثنا

قاره  نیمبارزه مسلحانه در ا شتازیکه پ ییدر کشورها ریبرعکس، تحوالت اخ .یردگ

 یالشود که در ح یم تیتقو لیدل نیمر به اا نیکند. ا یم تیو تقو دییهستند، آن را تأ

 دیجد یها یفرمانده یدئولوژینبود، ا یستیکوبا مارکس انقالبیارتش  یدئولوژیکه ا

که هدف آنها است به وضوح  ینقالباست، همانطور که ا نیبه وضوح چن یکیچر

ً یدق است. یو پرولتر یستیالیسوس ن و عزم روش اریاست که خط آنها بس لیدل نیبه ا قا

خاص خود را از احزاب  یاست که مجبور شده اند در نقطه ا ریرناپذییآنها آنقدر تغ

خود را مطرح کنند)مانند  یاسیس لیتحم ایموجود جدا کرده )مانند گواتماال(  شتازیپ

 ،یو اساس هر توافق احتمال هیابه عنوان پ یو سازمان کیدئولوژیا یها دهیونزوئال(. ا

بود  یدر مجموع، در هر دو مورد ضرور" استوار است. ترک ای "پذیرفتن اصلبر 

 تازانشیپ نیا نیگزیمتوقف شود و جا یاسیبه احزاب س کیارگان یکه تمام وابستگ

کوبا  که انقالب دندیرس یم یبه نقطه ا دیآنها با گر،یشوند. به عبارت د ناتوان یاسیس

 کیو پرات یستیمارکس هینظر نیب یچند دهه ا ییجدا نیبنابرا از آنجا شروع شد.

 نیبه نظر برسد، ا فیو ضع یشیآزما ی. هر چقدر هم که آشتابدی یم انیپا یانقالب

 نیبخشد، ا یخودش است که آن را تجسم م یاسیس یارباب رهبر - یکیجنبش چر

ندارند، در  یروزیپ ایجز مرگ  یگرید نیگزیاز مردان که جا یتعداد انگشت شمار

 ودبیش نب یاسطوره ا یروزیو پ ،یواقع شتریهزاران بار ب یکه مرگ مفهوم یلحظات

مردان  نیا (گوارا آن را داشته باشد." )چه یایرو ستتوان یم یانقالب کیکه فقط 

کرد. اتحاد  سکیر دیآنها خواهند شد. با نیگزیجا گرانیاما د رند،یممکن است بم

 شیشاپیپ ینبرد چینبرد است و ه کیبلکه  ست،ین ریامر اجتناب ناپذ کیو عمل  یتئور

 شود. یجا محقق نم چیاتحاد در آنجا محقق نشود، ه نیشود. اگر ا ینم روزیپ

ً به دنبال جنگ س یکیچر یرویاگر ن در درازمدت  تواندیکامل باشد، نم یاسیواقعا

ا اتحاد را تا آنج دهیها را تحمل کند. چه گوارا اقدرت ایکارکردها  یاساس یدوگانگ چیه

ا در ر یکه مبارزات شورش یاسیو س یکند رهبران نظام یم شنهادیبرد که پ یم شیپ

اما چه به " .شخص متحد شوند کیامکان در  رتدر صو»کنند  یم یرهبر کایآمر

و  یاسیهمگن، س یاست که رهبر نیمهم ا ،یچه جمع دل،یمانند ف ،یصورت فرد

رهبران  کرد(: یم ی، اگر زندگد لویس تورسیوس)هماننبه طور همزمان باشد ینظام

 اموزندیشوند و هنر جنگ را با ساختن آن ب یتوانند رهبران نظام یمبارز م یاسیس

 مثال داگالس براوو(. در هر صورت الزم است که بتوانند آن را بسازند. ی)برا

 ینظام تواند در سطح ینشود، نم لیتبد یاسیس شتازیپ کیبه  یکیچر یروین کیاگر 

گروه  کیکه  ی، تا زمانبه سرانجام نرساندخود را مستقل که خط  ی. تا زمانابدیتوسعه 

 یثمر زمان را مشخص م یبماند، ب یباق یاسیانحراف س جادیا یبرا یا لهیوس ایفشار 

 اش موفق باشد. یکند، هرچند اقدامات جزئ

خود را خواهد  هیروح یزیچه چ یرو رد؟یتواند ابتکار عمل را به دست گ یچگونه م

خواهد رفت" اگر اجازه  شیاز حد پ شیکه ب میممکن است باور داشته باش ایساخت؟ آ

باشد که  یمردم یها یآرزوها و انرژ یبرا ی)سرعت بخشنده(زوریداده شود که کاتال

ً یکند؟ دق یل میکننده تبد تیهدا یروین کیبه  میآن را به طور مستق که  لیدل نیبه ا قا

 ،ی ستکیجنبش چر اتمبارز همه نیتر کالیرادو  –است  یمبارزه توده ا کی نیا



 

65 
 

طبقات استثمار شده را از نظر  تیاکثر دیشود، با روزیپ یاز نظر نظام خواهدیاگر م

 دور خود جمع کند. یاسیس

اب اعتص نیا رایاست، ز رممکنیآنها غ افتهیبدون مشارکت فعال و سازمان  یروزیپ

 نید و آخرزن یم میرا به رژضربه پایانی است که  یشهر یشورش عموم ای یعموم

 یحکومت نظام کی ،یلحظه آخر یکودتا کی -دهد  یآن را شکست م یمانورها

ه، به آن نقط دنیرس یبا گسترش مبارزه در سراسر کشور، اما برا - انتخابات د،یجد

هماهنگ کردن  یبرا یکوهستان یروهایو صبورانه ن یتالش طوالن آیا نمی بایست

 یعاد یروهایبا ن انقالبیون مسلحاقدامات  یهماهنگ تیهمه اشکال مبارزه و در نها

حومه شهر  یها کیتوسط چر نیروی پشتیبانی یها یهماهنگ کردن خرابکار یبرا

 ؟ انجام شود یکیچر یانجام شده توسط گروه اصل یها اتیبا عمل

نه ارتباط روزا یاتیساکن خارج از منطقه عمل تیدهد تا با جمع یبه ستاد اجازه م ویراد

را  یاسیس یها یرید دستورالعمل ها و جهت گستتوان یم مردم نیبرقرار کند. بنابرا

د. در رک یم دایپ یپژواک روزافزون ،ینظام یها تیموفق شیند که با افزانک افتیدر

مورد  لدیشروع به پخش کرد، اغلب توسط ف 7617که در سال  Rebels ویکوبا، راد

ننده ک تیهدا یرویرا به عنوان ن یاستفاده قرار گرفت و نقش ستاد کل ارتش شورش

 ها،ستیگرفته تا کمون هاکیاز کاتول -همه  ،یاندهیطور فزاکرد. به دییتأ یجنبش انقالب

و »و  «بکنند دیچه با دکنند، بدانن افتیتا اخبار موثق را در کردندینگاه م رایبه س

 «.در حال وقوع ست کجا جریانها 

 زیتر شد، مردم ن کالیراد یشد. هر چه روش ها و اهداف انقالب یعلن یکار یمخف

 کودتا در یخود را از مانورها تیمحکوم دلیف ستا،یبات فرارشدند. پس از  رادیکال

ود کارت خ نیاز آخر ،قهیطبقه حاکم را در چند دق بیترت نیپخش کرد و بد تختیپا

 ،ویادر ،یروزیقبل از پ ی. حتزدرقم برای انقالبیون را  یینها یروزیو پ ،محروم کرد

که امروزه در همه  یرا شکست، سانسور ینظام اتیعمل بارهدر ی،سانسور دولت

 .وجود دارد ریدرگ یکشورها

همه مردم  یرا به زور به رو قتیحق یها درها کیاست که چر ویبا استفاده از راد

 ویکه راد صولی)در حقیقت گویی(تورات ااگر از دس ژهیکنند، به و یباز م

هرگز اخبار نادرست پخش  -کنند  یرویکرد پ یم تیرا هدا (شورشی/انقالبیربل)

 وره ط. بدیاغراق نکن یروزیو هرگز در مورد پ د،یهرگز شکست را پنهان نکن د،ینکن

دهنده  حیتوض نیکند. ا یم جادیا یکیدر جنبش چر یفیک رییتغ کی ویخالصه، راد

از رهبران حزب امروز در برابر  یاست که برخ یآشکار ای کنترل شده اخبارمقاومت 

 کنند. یارائه م یغاتیرسانه تبل نیاز ا یکیاستفاده جنبش چر

ها را به حرکت درآورد، موتور کوچک واقعاً موتور بزرگ توده نکهیا یبرا ن،یبنابرا

ها به عنوان تنها مفسر و توسط توده دیابتدا با ماند،بآن محدود  تیبدون آن که فعال

 نیا جادیا یبرا مردم. یقوا فیو تضع میبه مجازات تقس، دنخود شناخته شو یراهنما

ر ه .رندیرا بر عهده بگ یو نظام یاسیاقتدار س فیتمام وظا دیها با کیشناخت، چر

در  ،پیش ببردرا تا انتها  یکه بخواهد جنگ مردم نیالت یکایدر آمر یکیجنبش چر

 پیشو مواضع را  حرکتکند و جنگ  لیارتش منظم تبد کیصورت لزوم خود را به 

آن در  یرهبر یشود، با عناصر اساس لیبالمنازع تبد یاسیس شتازیبه پ دی، باگیرد

 ی باشد.نظام یفرمانده
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ا حق ر نیا یکیبه جنبش چر یزیکرد؟ چه چ هیرا توج« بدعت» نیتوان ا یچگونه م

 د؟بدانخود  یرا متعلق به خود و تنها برا یاسیس تیمسئول نیدهد که ا یم

ه قدرت ک ابدیدست  یتواند به اتحاد یم ییکه به تنها یاست: آن اتحاد طبقات نیپاسخ ا

ارگران ک نیاست اتحاد ب سمیالیکه منافع آن منافع سوس یو اداره کند، اتحاد ردیرا بگ

ه ک یاتحاد است. تجسم آن است. هنگام نیبر عمل ا یدییتا یکیارتش چر و دهقانان.

خود  یطبقات یبه محتوا رد،یگ یرا به عهده م یاسیس یرهبر اراتیاخت یکیارتش چر

 نیتواند تضم یم ییبه تنها نیا  کند. یم ینیب شیدهد و خطرات فردا را پ یپاسخ م

 ییمنحرف نخواهد شد. اگر در طول دوره رها یروزیکند که قدرت مردم پس از پ

تواند آنها را  یجنگ نم انیپس از پا رد،یرا بر عهده نگ یاسیس یرهبر فیخود وظا

 .ردیبه عهده بگ

استفاده خواهد کرد.  تیمطمئنا از موقع Tالزم یستیالیامپر تیبا تمام حما یو بورژواز

 رایز ،میامروز در آن قرار گرفته است، مشاهده کن ریرا که الجزا یمشکالت دیما فقط با

 آنها در خارج از )سیاسی(و دولت ی)نظامی(داخل انیجنگجو نیب روزیدتفکیک قوای 

 چیوجود ندارد، ه یستیمارکس شتازیکه حزب پ یزمان .است مسسبب آن شدهکشور  نیا

وجود  یاسیو س ینظام یکارکردها یدر جداساز یاز خطرات ضمن ینمونه بهتر

را  دیجامعه جد یخیتار یها تیعامل است که یانقالب یجنگ داخل نیا نیندارد. بنابرا

 گرکارطبقه  یخود نوشت که جنگ داخل یها ادداشتی نیدر آخر نیکند. لن یم تیتقو

 است. ریقدرت شکست ناپذ کی نیتضم نیو دهقان را به هم جوش داده است و ا

القات را م گریکدیبار  نیاول یپس در کوهستان، کارگران، دهقانان و روشنفکران برا

بقات ط درون یبند می. درست مانند تقسستیکنند. ادغام آنها در ابتدا چندان آسان ن یم

اردوگاه  کی انیدر م یتوانند حت یم دسته بندی ها)گروهی شدن( گر،ید یدر جاها

 ینباشند، ب بومیان آمریکا)سرخپوستان(دهقانان، به خصوص اگر اصالتاً  .ندبوجود آی

 یکسان هیبق کنند. ی( صحبت مکلیکاکچ ایمانند و به زبان خودشان )کچوا  یخودشان م

 یم جادیکه خوب نوشتن و صحبت کردن را بلد هستند، خود به خود حلقه خودشان را ا

 یستگخ یاسیبا کار س جیبه تدر دی، عرف را باکمرویی)خجالتی( ،یاعتماد یکنند. ب

 ییزهایچ ،مردان همه نیا برد. نی، از بدهند یکه در آن رهبران الگو قرار م ر،یناپذ

ه ک ییشود. از آنجا یشروع م شانیدارند، که از تفاوت ها گریکدیاز  یریادگی یبرا

دهند، و از آنجا که همه آنها در  قیتطب ی،زندگ کسانی طیخود را با شرا دیهمه آنها با

شوند. آهسته آهسته وجود مشترک،  یسازگار م گریکدیند، با مشترکتعهد  کی

 به ی،ساده دوست یرویبا ن ،را یمتحمل شده در کنار هم، اتحاد یها یمبارزات، سخت

 ییکس به تنها چیاست که ه نیا یکیچر یقانون زندگ نیبه عالوه اول .وندندیپ یهم م

 هدزن یاست و بالعکس. برا کیگروه نفع هر  منافعبرد.  یاز آن جان سالم به در نم

ستون رژه عقب بماند،  کیرزمنده از  کی. اگر است همه با هم پیروزی رمزو  ماندن

 است رممکنیغگذارد. در عقب دشمن است:  یم ریکل ستون تأث تیبر سرعت و امن

 .میاو را به خانه بفرست ای میرا پشت سر بگذار قیکه رف

. 7600دسامبر  ه،یروس یکنگره شورو نیدهم ی)ارائه نشده( برا یسخنران سینو شیپ

 نیلن دیتأک

را سبک  وا خشاب ای یکنند، کوله پشت میرا تقساو دارد که بار  یبه همه بستگ نیپس ا

 یقاتطب یخودخواه طیشرا نیتحت ا که عقب نماند. کنند و در تمام راه به او کمک کنند

 یآفتاب تابستان آب م ریمانند برف ز یخرده بورژواز یندارد. روانشناس یادیدوام ز
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 ،یدبرخور نیچن یگرید یجادام کند. در ک یم فیهمان قشر را تضع یدئولوژیشود و ا

 ممکن است رخ دهد؟ یاتحاد نیچن

 نیکی)دن آدمهای معتدل و قوی ساخت.و  ادد آموزش ی ما راجنگ داخل: »سدینویم نیلن

 نیاند؛ همه بهترکرده سیهستند؛ آنها خوب تدر یمعلمان خوب گرانیو د

 اند(.ما در ارتش بوده قالبیون/انمبارزان

 جنگ ،رودررو در زمان ییارویدر رواست. دشمن  سمینیلن سمیمعلم مارکس نیبهتر

کادر  چی. هستیکننده ن نییاست اما تع یضرور یاست. مطالعه و کارآموز ،خلق

 یتوان ادعا کرد که کادرها ی. نمبیرون نیآمده ی/مدرسه/دانشگاهآکادم از دهیآموزش د

 یم تیج تربیرا یرزم اتیو تجرب یجدا از کار آموزش یرا در مدارس نظر یانقالب

 هیقابل توج یساده لوح ی،غرب یدر اروپا چیز دیگری در مورد تصور کنیم،ند. نک

 ست. یمزخرف نابخشودن گرید یدر جاها گویند،

قه منط نیکه اول یزمان یاسیس یرهبر کی جادیا یبرا یکیتعهد گروه چر ای نیتمر

شود. سپس اقدامات  ید، به وضوح آشکارتر منکن یم یآزاد شده خود را سازمانده

ات ند: اصالحنک یم شی( را امتحان و آزماچین و ویتنامفردا )مانند جبهه دوم در  یانقالب

 ینظم و انضباط زندگ ،یانقالب یها دگاهدا ات،یاخذ مال ،یدهقان یکنگره ها ،یارض

آن  رانیشود و مد یم لیتبد ندهیدولت آ یو الگو هیبه نمونه اولمنطقه آزاد شده  .یجمع

سلح م یروین کیجز  یشوند. چه کس یم لیدولت تبد ندهیرهبران آ یبرا ییبه الگوها

 را انجام دهد؟ یستیالی" سوسناتی"تمر نیتواند چن یم یمردم

ً حلقه اتصال خود را در گروه  یبورژواز ونیاز انقالب یاتحاد کارگر و دهقان غالبا

 یاز آنها استخدام م یکیچر یاز فرمانده یکه بخش قابل توجه ابدی یم شده استخراج

دن ش یدوقطبتضاد/ لیرو به کاهش است، اما به دل شیگرا نیاگر امروز ا ید. حتنشو

 .رفته استن نیهنوز از ب ،یموارد اجتماع دیشد

اند، قانون تحت استعمار قرار گرفته یمحدود زانیبه م یکه حت ییدر کشورها

کارگر با اندازه محدود  یاکه طبقه ،افتیدر توانیاست: م نیچن« معادل یهانیجانش»

 ریو تحق یمنزو نیطلب، و دهقانااصالح یکارگر یهاهیاتحاد تیاشراف ریتحت تأث ,

ود خ یاسیس یبه عنوان رهبر یمنشأ بورژواز باگروه  نهمی رشیبه پذ لیما کهشده، 

 اراتیاخت ضیتفو یکند، نوع یم جیو بس داریکه آنها را ب یمبارزه ا انیهستند. در جر

 شود. یم دیتول قدرت موقت

 بتاین نیکارکرد، ا نیبه عهده گرفتن ا یبرا یمترق یخرده بورژواز نیبرعکس، ا

از  دیآن دارد، با یبرا یموقت یکه تنها عنوان یغصب نکردن نقش یو برا ،یخیتار

ازگشت بطبقه به منظور  کیبه عنوان  یخودکش»کابرال استفاده کند:  لکاریعبارت آم

مردم خود  یآرزوها نیتر قیکه کامالً با عم یبه عنوان کارگران انقالب به زندگی

 کیچر هبپیوستن  یخودکش نیا یزمان و مکان برا نیمساعدتر «شوند. یشناخته م

 نیاز شهرها اول هیکوچک اول یگروه ها نجا،یا: در یکیچر /عملاقدام نیهاست، در ح

ند، کم کم خود را با برقرار می ساز ییروستا یها تیتماس روزانه خود را با واقع

می  مردمشان یدهند و شروع به درک از درون و آرزوها یم قیآن تطب یخواسته ها

آرزوها را برنامه عمل خود  نیگذارند و ا یرا کنار م یاسیس یها یرحرف؛ آنها پکند

 زیرستاخ نیو ا یپوست انداز نیتواند ا یم یکیدهند. کجا بهتر از ارتش چر یقرار م

 فتد؟یاتفاق بصورت پذیرد/
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 یاکسترخ هیاز سا یشود. آرمان انقالب یبه گوشت م لیناگهان تبد یاسیکلمه س نجایدر ا

 رییتغ نیآورد. ا یبه دست م یجوهر ،کامل روز ییو در روشنا دیآ یم رونیفرمول ب

آن  خواهندیاند مکه آن را تجربه کرده یکسان یو وقت شود،یباعث تعجب م یجوهر

 نه به کلمات، -از جاها  یاریدر کوبا، در بس تنام،یدر و ن،یدر چ -کنند  فیرا توص

 .شوندیمتوسل م شگفتی از آن تجربه به ادای فریاد ناباورانهبلکه به 

 ییباالتر در حال شکوفا یاز سرنوشت یآگاه ،یجمع یبه تعال اقیاشت ،ینوسازروحیه 

نتزاع که طعم ا میبود دهیرا شن زهایچ نی. اابدیتوسعه  شتریب اریتواند بس یاست و م

 م،ینک یم یآن را زندگ میاما اکنون دار م،یرفتیآنها را پذ یبایز یداشت و معنا یلفظ

آن را  یما توسعه باورنکردن است. رینظ یو واقعاً ب میکن یآن را به تمام معنا تجربه م

که اغلب در « مردم»کلمه  نجای. در امیادهیکه جهان کوچک ماست، د را،یس نیدر ا

 لینده تبدکن رهیو خ زیزنده، شگفت انگ یتیرود، به واقع یبه کار م جیمبهم و گ ییمعنا

 یریشکست ناپذ یرویهستند: آنها را در آن ن یدانم مردم چه کسان یاکنون م شود. یم

 نمیب یمرد م 02 ای 02آنها را در دستان  نم،یب یکه همه جا ما را احاطه کرده است م

گل  یسه بامداد از دامنه ها ایکنند و ساعت دو  یکه با فانوس راه خود را روشن م

 نیآنها را به ا یچه کس . کنند. نیبر پشت تا ما را تام لویک 02. ، با ندیآ یم نییآلود پا

ه از کجا ب ثاریشجاعت، ا ،یرکیز ،ییهمه توانا نیکرده است؟ ا یسازمانده یشگفت

ً یداند! تقر یکس نم چیدست آمده است؟ ه  ییراز است! آنها خود را به تنها کی با

وانند ت یافتند و نم یم نیزم یخسته رو واناتیح یکنند، خودجوش! وقت یم یسازمانده

زور  کنند. یشوند و کاالها را حمل م یمردان از هر طرف ظاهر م د،جلوتر برون

 نیاست و ا یدهقان ضرور نیتواند آنها را شکست دهد. کشتن همه آنها تا آخر ینم

تواند انجام دهد. مردم از آن آگاه هستند و هر  ینم یکتاتوریرا د نیاست. ا رممکنیغ

 از قدرت رو به رشد خود آگاه هستند. شتریروز ب

شکل دادند که با  بیو غر بیعج یقیگروه موس کیعوامل در کنار هم به  نیهمه ا

 شیلباس و ر قیحماقت ما فقط از طر لیو به دل ندکردیجلوه م بایز یخاص یهاعکس

مبارزان زمان ما هستند، نه شهدا،  نهای. انددادمی قرار  ریما را تحت تأث شیبلند اعضا

د مرحله خو نی: در ارومندیدستگاه و نه ن کینه کارگزاران، بلکه مبارزان. نه مخلوق 

م . مصمینی، به خصوص در عقب نشمهاجم یهستند. مردان وسایل ملزم این مبارزهآنها 

 قیرا از طر یمبارزه مسلحانه طبقات نیهرکدام، معنا و هدف ا ر،یپذ تیو مسئول

در  نندیب یمانند خودشان که هر روز م یمبارزان)رهبران( دانند،  یرهبران آن م

 یتاول زده و همان تشنگ یکشند، از همان پاها یهمان کوله ها را بر دوش م ییمایراهپ

ر د لبخند خواهد زد. روسوچشم انداز  نیبه ا ی تفاوت به همه مشقتهابرند. ب یرنج م

 یخوشبخت یو نه جستجو عتیکه نه عشق به طب مینکته اشاره کن نیبه ا ستیالزم ن نجایا

 است. قدرتسبب گردیده  یخیضرورت تار کیاز  یبلکه آگاهه آنها را به کوه رساند

که استثمار شدگان را به آن  یشود، اما جاده ا یقبض و در دست گرفته م تختیدر پا

 !گذردمی رساند از روستاها  یم

استرا، م رایکاسترو به فرانک پالس که در س دلینامه ف نیموضوع *از آخر نیدرباره ا*

 وس،یتورس یامروزه در نامه ها یشگفت نینوشته شده است. هم 7611 هیژوئ 07

که  تسیبدان معنا ن نیشده است. البته ا انیب گرانیتورس و د لویداگالس براوو، کام

 دلیکند. ف یمعجزه م د،یبه دست آ دهقانان آسان است. اّما چون تیحما یفور افتیدر

 چند دهقان نوشت. انتیو پس از فرار از خ راینامه را پس از هشت ماه اقامت در س نیا
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، El Caimán Barbudo در د،ینوشته راش «یدئولوژیجهان سوم و ا»به  دینگاه کن

 .)هاوانا( 0شماره. 

شوند  یمشخص م ییها یریبا سختگ یکه جنگ و انضباط نظام میاوریب ادیبه  دیبا ایآ

ارتش  یبرا یحت نیناشناخته است؟ ا ژاک روسو(-ژانی" )قرارداد اجتماع" یکه برا

ها گروه نیاز ا یصادق است. امروزه برخ یمعمول یاز ارتش ها شتریب یکیچر یها

دچار انحالل  ایاند کرده ینینشاند و عقبشده دیناپد شاهنگیقبل از به عهده گرفتن نقش پ

همراه است و هنوز  ینیخطرات سنگ نیدست، که با چن نیاز ا یاند. در مبارزه اشده

 ست.ا یعیطب ییشکست ها نیمتزلزل خود است، چن یقدم ها نیدر مرحله برداشتن اول

 ها راآن تیاهم خشانیهستند که تار ییها در کشورهاآن نیترکه مهم یگرید یهاگروه

 تیخود را تثب ا،یونزوئال، گواتماال، کلمب - کندیثابت م نیالت یکایهمه آمر یبرا

 امروز در راه است. خیکه تار نهاستیمانند ا یی. در کشورهاروندیم شیاند و به پکرده

د آنها خواهن نیجانش شتازیملحق خواهند شد و در نقش پ آنهابه  گرید یفردا کشورها

 شد.

ً یتوجه شده است که تقر ایآ )فرستاده حزب سریمنه کُ  یکیچر یجنبش ها نیهمه ا با

خواهند؟ اکثر  یدارند و نه م یاسیس کمونیست برای آموزش سیاسی و تشکیالت(

هستند  یستیالیسوس یکیچر یروهاین نیاول نهایهستند. ا ستیکمون یمبارزان از رده ها

 تیبا واقع رسد یکه به نظر م یستمیرا قبول نکرده اند، س یاسیس یسرهایمکُ  ستمیکه س

 مطابقت ندارد. نیتال یکایآمر

 ریتأث دارای یاسیمتخصصان در امور س بتیغ نیباشد، ا یمنطق میاگر اصالً آنچه گفت

اقتدار  ی دارایدارد. ارتش مردم یمتخصصان در امور نظام بتیغتوجیه پذیری در 

د. کنن یم فایا میتقس رقابلیها هر دو نقش را به طور غ کیخودش است. چر یاسیس

آن فرماندهان آن  یاسیس انیمبارزان هستند، مرب یبرا یاسیس انیفرماندهان آن مرب

 هستند.

از ب ت،یوضع نیا یخیو تار کیتئور ی. عدم درک کامل تازگمیخالصه کن دیبگذار

حزب  نکهیمبارزه مسلحانه است. ا یخطرناک در هسته اصل یخطاها یکردن راه برا

شد ر یکیچر یرویکه همراه با ن میبدان یحزب دینوع جدموجود را متفاوت و برتر از 

 .شود یکند، منطقاً به دو نگرش منجر م یم

است.  تیبعت نیا امدیپ یاسیس یسرهایکم ستمیتابع حزب باشد. س دیبا یکیچر یروین

 تیاهد رونیاز ب دیو با ستیخود ن یقادر به رهبر یکیدهد که ارتش چر ینشان م نیا

 یریگجهت تواندیکه م یکس رد،یگیم فرضشیرهبر را پ کیوجود  یعنیشود. 

 ابقت ندارد.مط تیمتأسفانه با واقع هیفرض نی. ااوردیب یقبل شتازیپ کیرا از  یانقالب

ر اساس ب دیبا یارتش مردم گر،یاز حزب باشد. به عبارت د یدیتقل دیبا یکیچر یروین

ادن به د تیرا در اولو ستمیس نیا راتیاز تأث یکیساخته شود. ما  یحزب سنت یالگو

واند ت یم سمیباور که ارگان نیبا ا م،یمشاهده کرده ا یاتیعمل فیبر وظا یامور سازمان

 یم دهید یرزمندگان از جلسات سلول دیدر جلسات تقل گرید امدیپکند.  جادیعملکرد را ا

ها  کیچر انیدر م یدموکراس یبرا «کیدمکرات»روش  نیرسد ا یبه نظر م .شود

 یراب "/عامهپاپ"هنر  ای) یستیالیسوس یدموکراس یاست که پارلمان برا یزین چهما

ً ب کی وندیپ یا کن کردن و شهیاز ر شیب :هنر عامه پسند( است  انه،گیشکل اساسا

و  یاسیجلسات بحث س عتاً یخطرناک است. طب ی)ساقه به تنه درخت، در تشبیه(وندیپ

علق وجود دارد که مت یماتیشود! اما تصم جیو ترو قیتشو دیبا رزمندگان نیب یدتیعق
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 یقضاوت روشن و درست یو انتظام یاست که احتماالً در حوزه نظام یبه فرمانده

 دارد.

شود که مبارزان اعتماد خود را نسبت به  یباعث م موردیجلسات در هر  یسازمانده

 شود؛ سستبه خودشان از دست بدهند. نظم و انضباط آگاهانه  تیو در نها یفرمانده

 از ی. بخش قابل توجهابدی یگسترش م انرزمنده گ انیدر م نارضایتیاختالف و 

 که میآموزیم ایجنگ در اسپان یهااز گزارش شود. یم یآنها قربان ینظام یاثربخش

 کردند،یبحث م یدر اوج نبرد درباره دستورات رسم یگاه خواهیجمهور انیجنگجو

 کردند،یم یخوددار نیلحظه مع کیدر  ینیشنعقب ایخاص  تیموقع کیاز حمله به 

. ما دکردنیبرگزار م هاکیرا درباره تاکت یآتش دشمن بودند، جلسات ریکه ز یدر حال

 یروش، که گهگاه در آغاز جنگ اتخاذ م نیدر کوبا، ا .میدان یخوب م یلیرا خ جینتا

 کیبه مناسبت شده است که  یکیگروه چر ترک برخی ازو  یشد، منجر به سردرگم

ً یکه تقر یمحاکمه عموم ه محترم تمام شد، که اسلح اریبس تانیکاپ کیجان  متیبه ق با

 اتیجرباز ت یاریتوان به بس یرا کشت. م قیرف کیو  شلیک کرد یاش به طور تصادف

 اشاره کرد. گرید ابهمش

عمل، چه  ی ازاز اتخاذ اشکال دیبا یعنیاست.  دیجد یروش ها ازمندین دیجد طیشرا

 .مینامناسب است، مراقبت کن دیجد یمحتوا نیسنت، که با ا یاز خطابرآمده 

 کا،یاز آمر ی. در دراز مدت، مناطق خاصمیرا حل کن نیمعضل آغاز میتوان یم اکنون

هند داشت. نخوا یو ارتش مردم شتازیحزب پ نیبه انتخاب ب یازین ،یکیالکتید لیبه دال

هسته حزب  ی. ارتش مردممشخصی موجود است یخیتار فیاما در حال حاضر وظا

است و از  یاسیس شتازیبه طور خالصه پ یکیچر یرویخواهد بود نه برعکس. ن

است که اگر قرار  لیدل نی. به همدیایتواند بوجود ب یم یحزب واقع کیتوسعه آن 

است  لیدل نیبه هم  .ابدیتوسعه  یکیچر یروین دیبا ابد،یتوسعه  یاسیس شاهنگیاست پ

احزاب  تیباشد نه بر تقو یکیبر توسعه جنگ چر دیبا یاصل دیتاک ،یکه در مقطع کنون

 انقالبی/چریکی یهاتیاست که امروزه فعال لیدل نی. به همدیاحزاب جد جادیا ایموجود 

 قرار دارد. یاسیس تیدر رتبه اول فعال
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 ندهیآ یبرا پیآمدها یبرخ

 .خط عمل کیرو  نیا از

نداشته  یدیآن ترد رشیاست که انقالب کوبا هرگز در پذ یخیتار یتیرو مسئول نیا از

 .است

 یامدهایپ یالملل نید، در سطح بقیام شدست به کار  گریچه گوارا بار د قیکه رف یهنگام

 .کاسترو، رهبر انقالب کوبا، تجسم آن است دلیکه ف رفتیرا پذ یعملوخط 

توان ادعا کرد که به  یم یشود، به سخت یمکه چه گوارا دوباره ظاهر  یهنگام  

 یچون و چرا یب یو نظام یاسیبه عنوان رهبر س ،یکیجنبش چر کی هبرعنوان ر

 .آن خواهد بود

 .ندک انیرا ب نیالت یکایکمک کوبا به آمر نیا یتواند عواقب کل یم یهر کس امروزه

 دهنیآ یبرا یاسیس «یهافوکو»هسته/کانون/نه  ،ینظام یهاکانون)فوکو( لیتشک

 شتریب اریمهم است، بس اریآن بس یعمل یامدهایکه از نظر پ زیتما نیاست. ا کنندهنییتع

 نه تنها تفاوت یاسیس «یهافوکو»و  ینظام یهاکانون نیتفاوت ساده است. ب کیاز 

تفاوت توسط همه  نیا :دارد ودوجنیز  ترکنندهنییکمتر و تعبلکه  تر،یکمتر و فور نیب

 ،یاسیجبهه س کیتوانند با گشودن  یکنند م یکه فکر م یخواهد شد، از کسان رفتهیپذ

 کی شیمقدمات گشا ک،یکالس نیطبق قوان ست،یونالیناس ای" ستینیلن-ستی"مارکس

آن  انیب یاست. برا فیوظا دیجد کیالکتید کینه: موضوع  را فراهم کنند. امیجبهه ق

 ،یاسیبه جنبش س یاز کانون نظام دیکه با مییبگو دیاجازه ده ک،یبه صورت شمات

رفت. اما فقط در موارد  یاسیمبارزه مسلحانه اساساً س کی یعیگسترش طب یعنی

 سیک رفت. ینظام /هستهبه کانون« خالص» یاسیجنبش س کیتوان از  یم ییاستثنا

ه مبارز طیکه شرا ییدهد. در اکثر کشورها یخودش شکست نم نیرا در زم یبورژواز

 ریامکان پذ یاسیکانون س کیبه  یکانون نظام کیمسلحانه وجود دارد، انتقال از 

 است. رممکنیاست، اما حرکت در جهت مخالف عمالً غ

 در صحنه ظاهر دیجد یسازمان انقالب کی: شودیاست که اغلب تکرار م لیدل نیبه هم

را  «یعاد» یسایس یو سپس مشارکت در زندگ یقانون تیموجود ی. آرزوشودیم

خود دست و پا کند و در  یبرا یکند و نام تیدارد تا خود را تثب ینیمدت مع یبرا

 نیجذب روال ا جیبه تدر نک،یاما، ا مبارزه مسلحانه آماده کند. یرا برا طیشرا جهینت

شود.  یآن م یعاد یها تیفعال یبرا یشود، که صحنه ا یم یعموم یاسیس یزندگ

 کیکند و  یکنگره خود را برگزار م نیکند، اول یچند عضو، چند فعال را جذب م

ساالنه، هزار  ییسپس صد گردهما کند. یم تکثیرمختلف را  بیانیه هایروزنامه و 

 یبه خارج از کشور )برا ندگانیاعزام نما ،«یالمللنیب یهاتماس نیاول» ،ییمایراهپ

داده  بیترت دیها که باسازمان ریبا سا یدائم یندگینما(، بسیار یهاشرکت در کنگره

روابط  مثبت: شهی. ترازنامه همکه می بایست برقرار باشد یشود، و روابط عموم

 نیب یها یدوست ،برقرار ندگانیکنند، سفر نما ی، چاپخانه ها چاپ مرسمی برقرار

ر حال حرکت به طور خالصه، دستگاه د ،رشد، رهبران غرق در کاردر حال  یالملل

از آن مراقبت کرد. سازمان در  دیو با انرزی و کار بسیار خرج آن شده استاست. 

 شدن" است. پر قدرتترحال "
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و ابتدا چند ماه و سپس سال ها به  ابدی یکاهش م ی/انقالبیچشم انداز مبارزه شورش

 یلقبه ت یا ندهیفزا شیگذرد و گرا یم شیها بیافتد. زمان با فراز و نشمی  قیتعو

 شهیهم ،ییماجراجو ینوع ،ناپسند یوسوسه تا حد کیآغاز خصومت ها به عنوان 

شوند و  قراریکه ممکن است ب یدرست است، مبارزانتلقی می گردد. « رسزود»

" ینظام یگروه کوچک ساالنه از "کادرها کیآرام شوند. سپس  دیبخواهند با حیتوض

شود، اما فعاالن سازمان شناخته  یاره ماد یعال یشود که توسط رهبر یم یسازمانده

موعود افسوس که هنوز لحظه  کنند. یزمزمه م گریکدیخود را با  یدهایشوند و ام یم

 نقالبیا انیجو زهیوجود دارد. ست ینیب شیقابل پ ریعوامل غ شهیاست، هم دهینرسفرا 

ردن ب نیاز ب یبه معنا نیلحظه مع کیدرک کنند که ورود به مبارزه مسلحانه در  دیبا

رهبران  هیسرکوب عل کیبودن آن، تحر یدر قانون یوحدت مقدس سازمان، خرابکار

اه و ر. می شود لیتبددر خود هدف  کیبه  یاسیس التیتشک نکهیخالصه ا آن است.

منتظر بماند تا خود را به عنوان حزب  دیابتدا با رایرد، زب یبه مبارزه مسلحانه نم

خود  یاهنگشیپ تیموقع ییتواند انتظار شناسا ینم تیر واقعمحکم کند، اگرچه د شتازیپ

ه مبارز بانیسال ها گر باطلدور  نیمبارزه مسلحانه داشته باشد. ا قیجز از طربه را 

 را گرفته است. یانقالب

است: عفونت  دهیفایموجود ب یاسیس یهاپادتن در قلب سازمان عرضه جه،یدر نت

 دیدو تش وضعیت این احزاب بدتر، درآید توقفبه خیلی زمان می برد  ی،طلبفرصت

 یبرخ ک،یدئولوژیا ای یاسیمبارزات س یثابت شده است که برخ خواهد شد.

را  یتوده ا /تعیین کنندهمبارزه قاطع شیتنها گشا ،یعموم /جر و بحث سیاسیمجادالت

 یم جیبس را شدان جیفقط بس گرید یاسیس «یفوکو» کی جادیانداخته است. ا ریبه تاخ

به  یاز حزب یمیقدپیر/رهبر  یو تعداد انگشت شمار انقالبی جو زهیست یکند: تعداد

شود،  یحرفه انجام م نیدر ا یداخل فیظر یها لیشوند، تعد یمنتقل م گریحزب د

که مبارزه بر  ییشود. از آنجا ینم یمنجر به باال بردن سطح مبارزه طبقات نیاما ا

در هر دو  -شود  یمربوط م کشوری/ملی تیواقعتا آنجا که به  - یاساس مواضع واقع

 تیاهم یب یزهایخصومت ها، چ ،یشخص عاتیبلکه بر اساس شا -طرف وجود ندارد 

گران کار یبرا راتییتغ نیا آورد. یم نییرا پامبارزاتی سطح  یمبارزه حت نیاست، ا

وجه طبقه حاکم  چید. و آنها به هنندار اهمیتیخبرند،  یو دهقانان که در واقع از آنها ب

 تختیپا یکنند. منطقه مرکز یم یکنند. بلکه کانون عفونت را محل ینگران نمهم را 

 .تاس یها، پوسترها، همه کامالً قانونبولتن ،یعموم یهایها، سخنرانمملو از کنگره

را که نه چندان پر سر و  «یفعاالن»ها دولت نیکشورها، هم نیحال، در هم نیدر هم

 .کشندیم رونیبدستگیر/  رسند،ینظر متر بهناکصدا، اما خطر

 در یواقع نیگزیجا کیها، با ارائه در سطح توده ه،یدر پا دیبا /واکسن ها اپادتن ه

 رییموجود تغ یاسیصورت است که رهبران س نیند. تنها در ابوجود آیدسترس آنها 

که مبارزه مسلحانه آغاز  یتنها زمان ن،یالت یکایآمر یخواهند کرد. در اکثر کشورها

 در، ضعفا/ طردشدگانانقالب از محله  حذف ندیدر شرف آغاز است، فرآ ایشده است 

در زبان د. به راه افتن ،یدائم یجهانگردها کاستاز  ،یدانشگاه هایسطح گفتگو

از طرح  یخاص وهیش یعنیشده است،  دیناپد یپس از انقالب کوبا، مسئله خاص ،یفلسف

 دیاکه ب ستندیپاسخ ها ن نیممکن حاکم است. و ا یهمه پاسخ ها یپرسش ها که بر معنا

-ستیمارکس»احزاب  ایها  ونیفراکس نیا کنند، بلکه خود پرسش ها هستند. رییتغ

آنها  کنند. یشده است، عمل م لیتحم یکه توسط بورژواز یدر درون مشکل «ستینیلن

آن کمک کرده اند. آنها گرفتار مشکالت  شتریتحکام بدادن آن، به اس رییتغ یبه جا

ازمان در س یتصد ایمشکالت فرصت طلبانه، نزاع بر سر تقدم  کیکاذب هستند و شر
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 هیعل یو باج خواه یکارگر یها هیاتحاد یمانورها ،یانتخابات یچپ، جبهه ها یاه

ود. ش یم دهینام یزدگ استیس یاست که به سادگ یزیهمان چ نیخود هستند. ا یاعضا

 به تمام معنا وجود داشته باشد. ،اساسی / پایه ایی رییتغ دیفرار از آن، با یبرا

مان که از ز «ستینیلن-ستیمارکس» یهاگروه ایتمام احزاب  د،یجد یاسیس یهاسازمان

 یاانهدر مبارزه مسلح عیخودشان، با هدف تسر یاند، بنا به ادعاشده لیانقالب کوبا تشک

 دهیشدند. به هدف خود نرس سیشده بود، تأس یکارشکن «هاستیونیزیزرو»که توسط 

 اهنگشیبر داشتن نقش پ یخود مبن یادعا هیتوج یها براسازمان نیا ن،یاند. عالوه بر ا

دادند.  انیپاآنرا مانده بود،  یمبارزه مسلحانه در هر کجا که باق یبا خرابکار ا،یپرولتار

 یخود را در کنار رهبر یاند، گاهکرده یخود را عمل غاتیکه تبل یکسان تیدر محکوم

ستند ه کیاند، اما در واقع شرخود قطع رابطه کرده یلفظ فانکه با مخال نندیبیاحزاب م

وجود داشت،  نیالت یکایمخصوص آمر یاگر حساب .دهندیرا انجام م یباز نیو هم

را که  یینادرست شرارت ها نیگزیجا نیبرابر است با ضرب. ا میکه تقس میگفت یم

 ایها شکست سازمان یکند. بررس یکند، دو چندان م یکند با آن مخالفت م یادعا م

 کنندهخستهکننده و کسل اریبس دانند،یم «نیطرفدار چ»از همه  شیکه خود را ب یاحزاب

 یم شانیآنها به لطف برنامه ها و وعده ها یسازماندهاولیه خواهد بود. در مراحل 

زود، روش کارشان،  یلیاما خ انند مبارزان صادق و مصمم را جذب کنند.تو

شان خود یخط رسم اکارانهیر یشان، کارشکن یاسیپر سر و صدا خط س سمیاپورتون

 یعمدتاً جوانان، را به سمت رها کردنشان سوق م ،یدر مبارزه مسلحانه، اقشار انقالب

 همراهعلیه شان  گرید یاسیان سسازم کی یبا اضافه شدن دشمن که این جدایی دهد.

 د(.نشو ینم مید اما تقسنشو یضرب م انشعابات) ست.

)باندرا  نیطرفدار چ ستیپرو "حزب کمون ستی، جوانان کمون7691در سال  نیبنابرا

دهند از ستون فقرات خود محروم شد،.  لیپرو را تشک FALNروجا( را ترک کردند تا 

ده تکرار ش زین گرید یروند در جاها نیشد. هم میتقس وچککحزب  بعداً به چند جناح

 است.

 یبرا یکه در بحبوحه تدارکات جد یانقالب یهاکشورها، گروه یمتأسفانه در برخ

احزاب  نیتوسط ا شتریکه تحت نظر هستند و ب کنندیمبارزه مسلحانه هستند، احساس م

 تیاند مورد آزار و اذآمده احزاب از آن ،از آنها یاریکه بس «ستینیلن-ستیمارکس»

در هر صورت، آنها  .حکومتی رکوبگرس یسازمان های بیشتراز اند. حتقرار گرفته

ر مسائل بر س ،یالملل نیب یبحث ها جهینت ست،یاحزاب کمون انیاند که انشعاب م دهیفهم

 کی از یانقالب یها ستیمارکس نیب یواقع یخیتار میرخ داده است، و تقس یاشتباه

 نیو زمدیگری  عتیطبکه دارای است.  یگریمربوط به د گر،ید یاز سو هیسو و بق

 .ست یگرید

وضع م کی ای یاسیس یرهبر کی دییتأ یبه معنا «سمیفرکشنال»پس محکوم کردن 

از مبارزه  یروش، شکل کی. محکوم کردن ستین یگریدر برابر د کیدئولوژیا

آن  ییدر اهداف ادعا یروزیکننده و ضد پ فیاثر، تضع یو ب میبه عنوان عق یانقالب

 نبرایم کیو نشان دادن  بستبن  ابانیخ کیاست. نشان دادن انگشت هشدار به سمت 

 است.

نه  گریمسلح وجود داشته باشد، د یاسیس شتازیپ کیهر جا که  ،ی التینکایدر آمر

 از ینوع خاص یبراجایی با انقالب و نه  کیدئولوژیا-یارتباط کالم یبرا ییجا

. میسروکار دار یدی. ما با مسائل جدمایستاده ای یدیجد نیمنازعه وجود دارد. ما در زم
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 شوندیمنشعب دوباره جذب م یهاهشود، گرو دهیواقعاً به چالش کش سمیالیهر جا که امپر

 .شوندیمتحد م یها و اهداف مرتبط با جنگ مردمبر سر روش ونیو انقالب

که  ییکشورها ا،ی. ونزوئال، گواتماال، کلمبمیبپرداز یبه جامعه شناس یکم دییایب

ود خ یاسیو س یها به انقالب کوبا به عنوان مدافع و آرمان اخالقآن یکیچر یهاجنبش

 یوجود ندارند. آنها تا حدود ره،یغ ای «شگامیپ» ،یانشعاب یهاگروه نیچن کنند،ینگاه م

پرو،  -است  خیکه مبارزه مسلحانه آن در دستور کار تار دوجود دارن ییدر کشورها

ً فقط در کشورهارهیو غ لیبرز ،یویبول هستند که از مبارزه مسلحانه  یی. آنها واقعا

در عمل وجود ندارد. به عبارت  یروشن یانقالب شاهنگیپ چیکه ه ییدور هستند، جا

که  ییهاکشور ینقالبا تیبا وضع «ستینیلن-ستیمارکس» یهاگروه نیا تیاهم گر،ید

 نیا نویخود را مد ینسب اریبس تینسبت معکوس دارد. آنها موفق شوند،یم افتیدر آن 

ستند که ه تیواقع نیا ونیتر هستند، بلکه مد یکه به طور مداوم انقالب ستندین تیواقع

 .*ستین نیچن تیوضع

« ناب» یهاها و منابع به سمت جبههاز انحراف تالش دیاست که با لیدل نیبه هم

در  یانقالب یهایکرد و از اتالف انرژ زیپره« خالص» کیدئولوژیا ای یاسیس

 اجتناب کرد. یافرقه یهایدشمن ایها رقابت

 از مردم فکر یاریبس ن،یالت یکایآمر یکشورها شتریاست که در ب لیدل نیبه هم

عال ف ی/انقالبیشورشچریکی/تنها با نگاه  یکه جنبش انقالب ییکه از آنجا کنندیم

 ستایس ستیمتمرکز شود. اگر قرار ن ینظام-یاسیس یدهبر سازمان دیاو با شود،یم

 یاسیسمنابع  )به مفهوم تنها سیاسی( دور گزید. استیاز س دیمسدود شود، با یانقالب

است که فراتر از  ینظام و یاسیشود که به طور همزمان س ختهیر یدر سازمان دیبا

 موجود است. یهمه بحث ها

کامالً مشخص وجود ندارد. در همه جا، هر  یشاهنگیپ چی( بدون مبارزه مسلحانه ه0)

است که هنوز  نیا لشیمساعد وجود ندارد، دل طیجا که مبارزه مسلحانه با وجود شرا

زه مبار یبرا طیوجود ندارد. )مثالً در اروگوئه که در حال حاضر شرا یاسیس شتازیپ

 .(ستین نیو مبارز وجود دارد، چن یقو یا ودهجنبش ت کیمسلحانه وجود ندارد و 

است که همه  لیدل نیکشورها وجود ندارد، به ا نیمستقر در ا شاهنگیپ چیاگر ه

 دارند. شتازیپ مقام یبرا یمساو یچپ ادعا یهاسازمان

این وضعیت وجود داشته باشد،  این مقامامکان کسب  ،اندازه کیبه  ،همه یاگر برا

سرعت  را، از آنها یکیحفظ روابط تنها با  یبرا شتازیپ ندهینما کی شکلگیریواقعاً 

 اساس خواهد بود. یهم مضحک و هم ب ییفرقه گرا ،یطیشرا نی. در چنبخشدینم

فر چند ن و " پنجاهنیکه گروه "طرفدار چ میخشن فرض کن لیتخ کیاگر با  ی*حت

کند، دو هفته دوام نخواهد آورد،  یونزوئال جمع آور ایمرتد را در گواتماال  ایپراکنده 

طرفدار  و ییگواتماال ای ییایکلمب کیگروه وجود ندارد. چر کی نیب یزبان مشترک چیه

 ،دور هم جمع می شوندآنها در خارج از کشور  ی: وقتدئویومونته  ای اگوی" از سانتنیچ

 دهید زین قایدر آفر دهیپد نیهم شیند. کم و بی فهمرا نم گریکدی حرف یواقع یبه معنا

 یهااشکال سازمان نی: امیروبرو هست /مغایرتپارادوکس کیما با  ن،یشود. بنابرا یم

 ادیاروپا پ در یشتریب یرایخاک پذ ،ینظر نهیزم کیدر  ،«دنظرطلبیضد تجد»

صادق و سازگار را گرد هم  ستینیلن-ستیاز چند مارکس شیآنجا، آنها ب. در کنندیم

 ندهیآنها به طور فزا یانقالب شتازانیرسد که "مراکز طوفان" و پ یآورند. به نظر م یم
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 ییشوند، جا یدور م ینیچ یالهام گرفته از رفقا کیو تحر یاز شکل سازمانده یا

آرام شده اند،  یاسیکه از نظر س یو در مناطق ییاروپا زانمبار انیدر م )چینی ها( که

 آورند. یخود را به دست م گاهیجا

 یراماسونف یالملل نینظم ب کیما به  م،یتعلق ندار یفرقه ا چیگفت: "ما به ه راً یاخ دلیف

 ."میتعلق ندار ییسایکل چیما به ه م،یتعلق ندار

 لیتشک از دیبا ،کنندیخود عمل نم یکه به تعهدات انقالب ستینیلن-ستیاحزاب مارکس

 مانع ،قیطر نیکرده و از ا یریجلوگ دیاز منافع در معرض تهد تیحما یبرا یانجمن

ه ک یشوند. آنها با نام یو کنش انقالب یدهسازمان دیاشکال جد ریناپذظهور اجتناب

را  یمردم شتازیپ گاهیجا یکنند، به طور رسم یکه اعالم م یا یدئولوژیدارند و ا

ست پ نیبه آنها اجازه داده شود که ا دیکنند. اگر عمالً آن را اشغال نکنند، نبا یاشغال م

 انقالب وجود ندارد. یانحصار تینگه دارند. مالک یرا خال

 یهاما روابط فعال با همه سازمان استیس»بارها گفته است:  ریاخ یهادر ماه دلیف

 «.هاوانا است هیمطابق با اعالم ،یچپ و مردم

جبهه  کیدشوار است، اگر بخواهد  اریقبل از مبارزه مسلحانه بس یجبهه ا نیتبلور چن

روه گ انیم یمانیپ ایمدت زمان انتخابات  یکه برا یباشد و نه اتحاد یواقع یانقالب

بهه ج لیشود. تشک جادیقدرت از دست رفته خود ا یریبازپس گ یبرا ییبورژوا یها

 شود. یمحقق م یمردم جنگ قیاز طر یستیالیگسترده ضد امپر

 کیتنها  کنندیم تیکه از او حما یاز کسان یانقالب یکشورها، کوبا ریبرخالف سا

عمال با ا سمیالیتنها با مقابله با امپر شاهنگینقش پ ی: ادعاکندیخواسته را مطرح م

ه ب لیما یستیمارکس یهاهمه سازمان یبرا نیکه لن ی،و نه صرفاً با شرط کالماست 

 دیبا زین هاستینیلن-ستیکرده است. مارکس جادیاو  نییسوم تع ونالیناسبه انتر وستنیپ

ها راتدمک الیسوس دیبدان نکهیا ی: برارندیرا در مورد خود به کار گ نیدستور لن نیا

 نه دهانشان. ،را نگاه کنید شانیهادستعملشان/ کنند،یبه چه فکر م

 سمیالیمبارزه با امپر نیالت یکایامروز در آمر نکهیا دنیتواند از د یکس نم چی( ه0)

 زیهمه چ باشد، پس گی کننده نییتعدارایست اجتناب کند. اگر گی کننده  نییتعدارای 

 است. هیثانو

خود در درازمدت قادر باشد  یبه خود سمیالیامپر هیها علاگر مبارزه مسلحانه توده

خود  دتوانیسوق دهد، نم سمیالیسوس یکند که بتواند مردم را به سو جادیا یشاهنگیپ

، دکن فیتعر یگریموجود د یاسیهر سازمان س ای سمیرا بر اساس روابطش با رفرم

 .سمیالیاساساً از نظر رابطه آن با امپر مگر

با انفعال اصالح طلبان نه تنها از دست دادن زمان  سهیسرعت عمل خود در مقا میتنظ

 است. /انفعالی گریهیبه نام ثانو گی کننده نییاست، بلکه فلج کردن تع

از حمله به  طفره رفتندادن به نوسانات،  انیپا یراه برا نیبهتر ن،یعالوه بر ا

 بیترت نیفراهم باشد، است. به ا طیآن در هر کجا که شرا یو عوامل محل سمیالیامپر

به عهده مصالحه  ونیموضع خود در برابر انقالب نییشود. تع یمشکل معکوس م

 و در تیخود را بر اساس واقع دیآنها هستند که با ن خواهد بود نه برعکس.کنندگا

 وندند،یبپ یامپراتور هیکنند. اگر آنها به مبارزه عل فیتعر اعمالشا خود راارتباط با 

 نیه اب خیتار -آنها بدتر از آن  یکنند، برا ینیهمه بهتر است. اگر آنها عقب نش یبرا
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به فنا  ز،یآم تیموفق نیکم کیکه آنها در کنار راه رها شوند.  دیخواهد رس جهینت

 پاسخ ها نیبهتر نهایا -شده  مصادرهمحموله اسلحه  کیشکنجه گر ،  کفرستادن ی

 قاره آن کشور ای نیاست که ممکن است در ا یهرگونه ضعف اصالح طلب یبرا

 رخ دهد. ییکایآمر

در  یاضطرار تیوضع نگو،یتو دوماز زمان انقالب کوبا و از زمان تهاجم به سان

به  یزبح یبدون توجه به وابستگ ییایوجود داشته است. تفنگداران در نیالت یکایآمر

جبهه  ،یو اصول یاضطرار لیکنند. به دال یم کیکند شل یکه حرکت م یزیهر چ

را دنبال کرده باشد،  یهر جا که نبرد خط صعود است. یضرور یمسلحانه انقالب

 تبدیلوحدت  یسیمغناط دانیبه اضطرار پاسخ داده اند، به م یمردم یروهایهرجا که ن

نده دهنشان دادهایرو رسدیبه نظر م ،هستند فیپراکنده و ضع گرید یاند. در جاها شده

ه ب یابیدست هدفمبارزه مسلحانه با  یعمل یدهها بر سازمانبه تمرکز همه تالش ازین

 است. یستینیلن-یستیوحدت بر اساس اصول مارکس

مل خط ع نیاسلحه به دست گرفته اند، در اطراف ا نیالت یکایکه امروز در آمر یکسان

 نیدر ا زیشوند ن یم کیکه به مبارزه مسلحانه نزد ییتجمع کرده اند. همه گروه ها

 ،کمتر به توطئه یحت ست،یشانس ن ونیمد یزیچ ییارویرو نیشوند. ا یخط جمع م

)منظور، توسط نیروی خارج تحریک به تحرک شدن نداده است یکس عالمت چیه

برخورد صرفاً  نیا کنند. یفکر مو کنند  یها وانمود م یگارشیکه الینطورآ است(

صحبت از  یممکن است هزاران راه برا نیمع یخیتار تیموقع کیاست. در  یعقالن

آما می بایست یکی از میان همه آنها به هماهگنی موجود  انقالب وجود داشته باشد،

 باشد که راه را می نمایاند.

 


