
 
 
 

  بهمن19سايت 
 

 "مصاحبه"نقدی بر 
 )طرحی از وظائف( 

 نوشته ی رفيق به خون خفته عبدالرحيم صبوری 
 

 
که با ) 1( سال و اندی فعاليت نظری و عملی ی چريک های فدائی خلق ايران     بررسی ی دو

موجوديت خود را اعالم "  هم استراتژی، هم تاکتيک-مبارزه ی مسلحانه"ادعای وفاداری به تئوری 
کرد، نشان می دهد که آن ها نتوانستند مدافع راستين مشی انقالبی باشند و نتوانسته اند وظايف مهم 

و در نتيجه نتوانستند در اجرای آن .   انقالبی مسلحانه ی جديد را به درستی درک کنندومبرم جنبش
اکنون مسجل شده است که يک طرز تفکر .  وظايف مهم گام های مؤثر و جدی بردارند

اپورتونيستی و يک نيروی اپورتونيستی عمدتأ بر سازمان ما حاکميت می کرد، و اين نيرو با تمام 
ود تا از زنده شدن دوباره ی مشی انقالبی جلوگيری کرده و می کوشيد با توسل وجود کوشش می نم

 .به تمام وسايل و طرق ممکنه مشی اپورتونيستی ی خود را تحميل نمايد
 

     مسلمأ انتقاد از فعاليت نظری و عملی سازمان در دو سال گذشته، تنها به عدول از خط مشی 
جائی که اين امر نقش تعيين کننده ای در رابطه با کل فعاليت انقالبی محدود نمی شود، اما از آن 

سازمانی ايفا نمود، بهتر است پيش از هر چيز مشی اپورتونيستی حاکم بر سازمان را معرفی کنيم، 
بيان " مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی"مشی اپورتونيستی ی حاکم بر سازمان در " خطوط اساسی"

 )2.(شده است
 

ارای تناقضات بسيار و تفکرات مغشوش است، ذکر اين نکته اين جا اهميت دارد د" مصاحبه     "
به يک قوت تبديل شده بود و مهر خود را بر تمام " مصاحبه" که اين نقاط ضعف برای هواداران 



در هر حال تا .  برخوردها و موضع گيری های سياسی و ايدئولوژيک درون سازمانی آن ها ميزد
 )3.(ن مقاله مربوط می شودآن جا که به بحث اي

 
از روند پيشرفت انقالب ارائه می دهد غيرعملی و نادرست " مصاحبه"     بايد گفت تصويری که 

و وظيفه ی برپائی و گسترش جنگ "  هم استراتژی، هم تاکتيک-مبارزه ی مسلحانه"تئوری .  است
ی مسلحانه به شرايطی که انقالبی در جريان خود جنگ انقالبی، نفی می گردد و ضرورت مبارزه 

برای فهم و درک آن تناقضات و .  است، محدود می شود" هجوم امپرياليسم"مشخص کننده ی آن 
 :می رويم" مصاحبه"آن تفکرات به سراغ خود 

 
 برگرديم به سازمان چريک های فدائی خلق، فکر می کنيد عيب بزرگ کنونی اش -     س
 چيست؟

 
 .ين است که وظيفه ی کنونی اش را درک نمی کند عيب بزرگ کنونی اش ا-     ج

 
  به نظر شما وظيفه ی بزرگ کنونی اش چيست؟-     س

 
 می دانيد که امپرياليسم در کمين انقالب ماست؟  می دانيد هر لحظه ممکن است تعرض -ج     

انی چه به وسيله ی تفنگ دار.  نظامی اش آغاز شود؟  اين که به چه وسيله ای ديگر مهم نيست
يا به وسيله ی مزدورانی که در اين جا و آن جا مشغول .  که در سواحل ما پياده می کند

 -سربازگيری هستند يا به وسيله ی بخشی از ارتش يا به وسيله ی دسته های مخفی ی سياسی
همين .    به هر حال حتا خوش خيال ترين سياستمداران هم اين خطر را حس می کنند.نظامی

بايد مردم را برای مقابله با اين خطر بسيج .   وظيفه ی کنونی ما را تعيين می کندخطر مهم ترين
حتا شيوه ی مبارزه را هم شناخته اند و .  مردم آماده اند، تشکيالت و رهبری می خواهند.  کرد

وظيفه ی سازمان چريک های فدائی خلق ايران روشن است، بايد .  مخفيانه سالح می خرند
 .ده ها را به وجود آوردسازمان مسلح تو

 
  يعنی شما معتقديد که چريک های فدائی خلق به جنگ با اين دولت برخيزند؟-س     

 
 به هيچ وجه، از کدام سخن من چنين استنباط کرديد، من گفتم بايد مردم را برای هجوم -ج     

 دولت هم دست البته ممکن است در اين هجوم کسانی از اين.  نظامی  امپرياليسم آماده کنيم
ولی به هيچ وجه من معتقد به آن نيستم که در حال حاضر بايد به مبارزه ی ) 4(داشته باشند

ولی هر جا به خلق حمله ی نظامی می شود بايد مقاومت نظامی خلق را سازمان .  نظامی پرداخت
.  حائل می کند  خلق های ايران بايد بدانند که چريک فدائی هميشه خود را بين او و دشمن او .داد

می " جدا از توده ها" کسانی که به خط مشی مبارزه ی مسلحانه خرده می گرفتند که، شما
خواهيد مبارزه ی مسلحانه انجام دهيد و ما به آن ها می گفتيم صرف نظر از هر گونه دليلی شما 

ان خود می برای توجيه سخن.  اپورتونيست هائی هستيد که اساسأ با اعمال قهر انقالبی مخالفيد
امروز که توده ها مسلح شده اند، .  گفتند که، ما به مبارزه ی مسلحانه ی توده ای اعتقاد داريم

  .امروز که به قول يکی از فرمانداران از هر ده نفر در ايالم نه نفر مسلح اند به چه فکر می کنند
 دانيد به چه فکر می می.  اين جا که ديگر بحث مبارزه ی مسلحانه جدا از توده ها مطرح نيست

کنند؟  به اين که چگونه خط مشی مسلحانه را رد نمايند و چگونه جزوات خود را که گويا به 
باور کنيد .  نحوی کوبنده مبارزه ی مسلحانه را رد کرده اند، خواندنش را به همه توصيه می کنند

ق مخالف اند و هر روز آن اين ها با اعمال قهر انقالبی خل.  اين اپورتونيست ها دروغ می گويند
کمونيستی که دچار اپورتونيسم نباشد بايد امروز به سازماندهی .  را به صورتی عنوان می کنند

مبارزه ی مسلح توده ها که در آتيه ی نه چندان دور با هجوم نظامی امپرياليسم شروع خواهد 
انه که تعيين کننده ی شد، از هم اکنون بپردازد و اين است آن نقش محوری ی مبارزه ی مسلح

هر سياستی غير از اين صورت مبارزه ی توده ها .  فعاليت های سياسی امروزی ما خواهد بود
با هجوم نظامی امپرياليسم همه ی اين سازمان های سياسی، .  را از محتوا خالی خواهد کرد

ر ديگر تن ميتينگ ها و تظاهرات به يک سو ريخته می شود و توده ها سرخورده از رهبری با
 )38 تا ص 33از صفحه ( ." به اسارت و خفت خواهد داد

 



 :     از قطعه ی بلند باال بر احکام و نتايج زير تکيه می کنيم
 
.  امپرياليسم در کمين انقالب ماست و هر لحظه ممکن است تعرض نظامی اش را آغاز کند -1

ظامی امپرياليسم همه ی با هجوم ن: "از اين جمله و هم چنين جمله ی آخر قطعه ی مذکور
، اين نتيجه "اين سازمان های سياسی، ميتينگ ها و تظاهرات به يک سو ريخته می شود

حاصل می آيد که هجوم نظامی ی امپرياليسم، به عبارت ديگر تعرض نظامی ی امپرياليسم، 
 )5.(هنوز صورت نپذيرفته است

   
راين بايد سازمان مسلح توده ها را به بايد مردم را برای مقابله با اين خطر بسيج کرد بناب -2

 .وجود آورد
 

مردم آماده اند، شيوه ی مبارزه ی مسلحانه را شناخته اند، حتا خود مستقأل به خريد اسلحه  -3
 .مبادرت می ورزند، مثأل در ايالم از هر ده نفر ُنه نفر مسلح اند

 
 .امی پرداختبه هيچ وجه من معتقد به آن نيستم که در حال حاضر به مبارزه ی نظ -4

 
 .ولی اگر در جائی به خلق حمله ی نظامی شد بايد مقاومت نظامی خلق را سازمان داد -5

 
مبارزه ی مسلح توده ها در آينده ی نه چندان دور با هجوم نظامی ی امپرياليسم شروع خواهد  -6

 ).يعنی اين که مبارزه ی مسلحانه ی توده ها هنوز آغاز نشده است(شد 
 

اين وظيفه ی اصلی کمونيست ها .  به سازماندهی اين مبارزه مبادرت ورزيداز هم اکنون بايد  -7
در شرايط کنونی معنی نقش محوری مبارزه ی مسلحانه که تعيين کننده ی فعاليت های . است

 هم -مبارزه ی مسلحانه"کسانی که خود را هوادار تئوری .  سياسی امروز ماست، همين است
.   رد می کننددر حال حاضر، مبارزه ی نظامی را می دانند" استراتژی، هم تاکتيک

می کنند و در باره ی " هجوم نظامی امپرياليسم"ضرورت مبارزه ی مسلحانه را مشروط بر
گرچه قبول دارند .  جز درازگوئی و لفاظی کاری نمی کنند" تسليح توده ها"پروسه ی 

وابسته است و گرچه ادعا حاکميت امپرياليستی هم چنان پا برجاست و دولت کنونی، دولتی 
می کنند اين مهم نيست که هجوم امپرياليست ها به چه وسيله ای انجام بگيرد، چه به وسيله ی 
تفنگ دارانی که در سواحل ما پياده می کنند، يا به وسيله ی مزدورانی که در اين جا و آنجا 

له ی دسته های مخفی مشغول سربازگيری هستند، يا به وسيله ی بخشی از اين ارتش يا به وسي
اما در واقع بر اعتقادات خود استوار نيستند، و به نحوی از انحاء کوشش "...  نظامی-سياسی

 .وارد نسازند" هجوم امپرياليسم"می کنند تا تالش های دولت وابسته را به چارچوب مقوله ی 
 

 ها بر صفحه ی در پرتو شرايط سياسی زمانی که اين انديشه" مصاحبه"     اگر انديشه های 
و تناقضات آن نيز با وضوح " تفکرات مغشوش"کاغذ نقش بست مورد بررسی قرار گيرد،

زمانی ارائه می شوند که " مصاحبه"بيشتری نمايان می شود و تحليل و نتيجه گيری های 
ميهن ما يک پارچه شاهد گسترش مبارزه ی خلق هاست، در شرايطی که کارگران زير 

دوران رژيم قرار گرفته بودند، در شرايطی که مبارزه ی خلق عرب رگبار گلوله های مز
توسط ارتش مزدور سرکوب شده و کشته های بسياری بر جای نهاد، در شرايطی که رژيم 
مزدور کنونی خلق ترکمن را سرکوب کرد، زمانی که مبارزه ی خلق کرد با تهاجم همه جانبه 

 مبارزه ی مسلح توده شروع شدناز " حبهمصا"ی رژيم مواجه شده بود، در چنين شرايطی 
را بخوانيد و " مصاحبه"اکنون اين سطور از ... .  ها در آتيه ی نه چندان دور سخن می گويد

و تشکيل : "هم مجبور می شود واقعيت مبارزه ی انقالبی را تصديق کند" مصاحبه"ببينيد 
مبارزه ی مسلحانه خلق هائی شورا در کارخانه ها مهم است، ولی مهم تر از آن سازمان دادن 
در اين مرحله برای احقاق ) 6.(است که چون از ستم دوگانه رنج می بردند زودتر از سايرين

حق خود سالح برداشته اند، خلق عرب مسلح است و می داند و مصمم است که برای احقاق 
ير خلق حق خود بجنگد، خلق کرد هم همين طور، جنگ مردانه ای هم کرد، خلق ترکمن و سا

 )64-ص" (ها
 



     اگر چنين است، اگر واقعأ ميليون ها نفر از مردم ما آماده برای جنگ هستند چرا با 
ولی به هيچ وجه من معتقد نيستم که در حال حاضر بايد به مبارزه "دستپاچگی گفته می شود 

اصله پس از چرا با دولت وابسته به امپرياليسم که از همان آغاز و بالف".  ی نظامی پرداخت
در دست گرفتن زمام امور به سرکوب جنبش های طبقات انقالبی پرداخت نبايد مبارزه ی 
نظامی کرد؟  و در شرايطی که از هر ده نفر در ايالم ُنه نفر مسلح اند و خلق عرب مسلح 

و می داند و مصمم است که برای احقاق حق خود بجنگد و خلق ُکرد در حال جنگ " است
کمن به پا خاست و سرکوب شد، نبايد جنگيد و با توجه به اين شرايط عينی و است و خلق تر

چرابايد در مقابل اين سؤال "  هم استراتژی، هم تاکتيک-مبارزه ی مسلحانه"اعتقادات تئوری 
اين که بايد .  اين سؤال متافيزيکی است: "که آيا بايد جنگيد يا نجنگيد، با تفرعن جواب داد

 )7 (".تحول اوضاع مربوط استه جنگيد يا نجنگيد ب
 

     اين اوضاع به چه اوضاعی بايد تحول پيدا کند تا بتوان به اين پرسش پاسخ مثبت و قاطع 
هجوم نظامی امپرياليسم شروع نشده است؟  اگر اين طور است " مصاحبه"داد؟  آيا از نظر

می گيرد؟  و عاملين پس همه ی آن همه يورش های نظامی از سوی چه طبقه يا طبقاتی انجام 
اين کشت و کشتارهای وسيع چه رابطه ای با امپرياليسم دارند؟  پاسخ اين سؤاالت را مدافعين 

راجع به " مصاحبه"آن چه ما بايد بررسی کنيم اين است که .  بايد ارائه دهند" مصاحبه"
عملی وظيفه ی اصلی کمونيست ها چه می گويد؟  بر فرض قبول کنيم که وظيفه ی فوری و 

اما اين سازمان مسلح توده ها در .  کمونيست ها در آن زمان تشکيل سازمان مسلح توده ها بود
" مصاحبه"چه پروسه ای به وجود می آيد و خصوصيات اساسی اين پروسه کدامند؟  البته 

درباره ی اين مهم ترين مسئله هيچ گاه صراحتأ سخن نمی گويد، ولی می توان از البالی 
و درست با يافتن همين .  پاسخ قاطع اين پرسش را به دست آورد" مصاحبه"وش تفکرات مغش

پاسخ است که ما مشی غالب بر سازمان خود را خواهيم شناخت و می توانيم آن را با 
مقايسه کرده و انحرافات آن "  هم استراتژی، هم تاکتيک-مبارزه ی مسلحانه"اعتقادات تئوری 

 .را به روشنی بازيابيم
 

هنوز امپرياليسم تعرض " مصاحبه"در زمانی که مصاحبه تدوين می شد اگر چه به نظر      
را کرده " آهنگ خلع سالح مردم"ولی بورژوازی وابسته ! نظامی اش را آغاز نکرده بود

آن هائی که در نزد خود اسلحه دارند، بايد آن "دولت بيانيه ای انتشار داد و اعالم کرد .  بود
و اخطار کرد که سرپيچی از اين " ن شده تحويل و رسيد دريافت نمايندرا به مراکز تعيي

به اين مسئله توجه زيادی مبذول داشت و در " مصاحبه.  "دستور دارای مجازات سنگين است
طرح می " هجوم آينده امپرياليست ها"را عمدتأ در رابطه با " ضرورت تسليح توده ها"مقابل 
 )8.(کرد
 

و يا به وجود آوردن سازمان مسلح توده ها در حقيقت ناظر بر " توده هاشعار تسليح "     اما 
مبارزاتی است و آن چه مهم است تشريح اين نکته است که " وسيله"يک " سازمان"ايجاد يک 

چنين سازمانی در چه پروسه ای از مبارزه به وجود می آيد؟  در نظر اول منطقی است که 
نه در يک پروسه ی نظامی، بلکه " تسليح توده ها"ی پروسه " مصاحبه"قبول کنيم از نظر 

ولی من به هيچ : "می گويد" مصاحبه"زيرا .  در يک پروسه ی غيرنظامی صورت می پذيرد
 ".وجه معتقد به آن نيستم که در حال حاضر بايد به مبارزه ی نظامی پرداخت

 
 صحت اين استنتاج ايده هائی مطرح می شود که آدمی را درباره ی" مصاحبه"     ولی در 

بايد همه ی نيروهای ضدامپرياليست : "مثأل به قطعه ی زير توجه کنيد.  به ترديد می اندازد
تشکيل شورا .  را برای يک مبارزه ی مسلحانه که مسلمأ به ما تحميل خواهد شد، آماده کرد

لق هائی در کارخانه ها مهم است ، ولی مهم تر از آن سازمان دادن مبارزه ی مسلحانه ی خ
است که چون از ستم دوگانه رنج می برند، زودتر از سايرين در اين مرحله برای احقاق حق 

می داند و مصمم است برای احقاق حق خود .  خلق عرب مسلح است.  خود سالح برداشته اند
هر .  خلق ترکمن و ساير خلق ها.  بجنگد، خلق ُکرد همين طور، جنگ مردانه ای هم کرد

اساسأ تا وقتی آن .   اين بار بر پيکر امپرياليسم بزنند به نفع طبقه ی کارگر استضربه ای که
.  ها مسلح اند، اين شوراهای صنفی در کارخانه ها از هجوم بورژوازی وابسته در امان اند

زيرا آن ها چه ما بخواهيم و چه .  در مورد اين خلق ها مخصوصأ وظيفه ی ما حساس است



لحانه ی خود را صورت خواهند داد و در صورت بی اعتنايی ما به آن نخواهيم مبارزه ی مس
ها اين خطر وجود دارد که يک جنبش مسلحانه ی خود به خودی ئی به وجود آيد که نتيجه اش 
مرگبار است و يا رهبری مبارزه ی مسلحانه به دست مرتجعين بيافتد که نتيجه اش از آن هم 

کسيست تشخيص وظايف ُعمده از غيرُعمده است، نه   وظيفه ی مبارز مار.مرگبارتر است
من نگرانم که مبادا ما به اندازه ی کافی وظيفه مان را در .  برشمردن آن ها در رديف يکديگر

اين که ما چه سياستی بايد .  انجام نداده باشيم ومبادا آن ها از ما دل سرد شوند" خلق ها"مقابل 
يش تر اين امر معلوم می کند که توده ها چه می در مقابل وضع موجود داشته باشيم را ب

 )65 تا 63صفحه ی ". (خواهند بکنند و آماده گی ی چگونه مبارزه ای را دارند
 

         از اين جمالت چه نتيجه ای بايد گرفت؟  اين جمالت بيش از هر چيز، آشفته فکری 
سازمان دادن مبارزه ی و مثأل آيا اعتناء به جنبش خلق ها .  را برمال می کند" مصاحبه"

 خلق هايی که برای احقاق حقوق خود سالح برداشته اند، بدين معنا است که به مسلحانه ی
ميان آن ها برويم تا از پيدايش يک جنبش مسلحانه ی خود به خودی جلوگيری نموده و درعين 

يسم، آن ها حال به ايجاد سازمان مسلح توده ها بپردازيم تا در صورت هجوم نظامی امپريال
آماده گی مقابله با آن را داشته باشند؟ و يا اين که بايد اين جمالت را بدين معنی فهميد که به 
ميان آن ها برويم و مبارزه ی مسلحانه ای را که خود آغاز کرده اند، گسترش دهيم؟  اگر 

 مبنی بر اين که درحال" مصاحبه"حالت دوم باشد، آن وقت آن ُحکم " مصاحبه"منظور 
حاضر نبايد دست به مبارزه ی نظامی زد، چه می شود؟  بی ترديد پيشاهنگ در پروسه ی 
بررسی و تجزيه و تحليل واقعيت به چنين نتيجه ای رسيده است و وظيفه دارد تا برای 

اگر نظر .  جلوگيری از اتالف انرژی انقالبی، توده ها را متقاعد سازد که به راه او بيايند
اين که ما چه سياستی بايد : "ل باشد، پس اين جمالت را چگونه بايد فهميدحالت او" مصاحبه"

در قبال وضع موجود داشته باشيم را بيش تر اين امر معلوم می کند که توده ها چه می خواهند 
 ".بکنند و آماده گی ی چگونه مبارزه ای را دارند

 
ی خواهد بر سازمان دادن م" مصاحبه"     با کمی دقت معلوم می شود که با اين جمالت، 

تشکيل شوراها در : "دقت کنيد.  مبارزه ی مسلحانه ای که خلق ها آغاز کرده اند، تأکيد بورزد
کارخانه مهم است، ولی مهم تر از آن سازمان دادن مبارزه ی مسلحانه ی خلق هائی است که 

حقاق حقوق خود، زودتر از سايرين در اين مرحله برای ان از ستم دوگانه رنج می برند، .چ
می گويد، اين درست که تشکيل شوراها در کارخانه " مصاحبه"در واقع ".  سالح برداشته اند

مهم است، اما ما در تعيين سياست خود بايد ببينيم توده ها چه می خواهند و آماده گی ی چه 
 سالح برای احقاق حقوق خود" سايرين"اکنون خلق ها زودتر از .  نوع مبارزه ای را دارند

برداشته اند و با استناد به شرحی که از جنگ خلق های ُکرد، عرب، ترکمن و ساير خلق ها 
داده شد، نتيجه می گيرد که خلق ها حقوق خود را می خواهند و آماده ی مبارزه ی مسلحانه 

سازمان دادن مبارزه ی " مصاحبه"از نظر منطقی اين طور به نظر می رسد که .  اند
ه ها را که آغاز شده است و هم چنين هدايت آن را وظيفه ی مبرم پيشاهنگان مسلحانه ی تود

 .کمونيست می داند
 

     اگر اين ادعا درست باشد بازهم اين سؤال مطرح می شود، پس چرا می گويد در حال 
در جستجوی پاسخی برای اين معضل هستيم که .  حاضر نبايد به مبارزه ی نظامی پرداخت

می دانيد چرا امپرياليسم تا کنون . "تر همه ی اميد ها به ياس تبديل می شوندچند سطر پايين 
.  حمله نظامی اش را شروع نکرده؟  فقط به خاطر سالح هائی است که در دست مردم است

می ترسد اگر حمله را آغاز کند خلق به مبارزه ی مسلحانه برخيزد و اين بار واقعأ گورش را 
چه آش در هم )  68ص."( و ظاهرأ دمکراسی برقرار می شودپس آرام می نشيند.  بکند

در همين چند سطر پيش آن همه درباره ی مبارزه ی مسلحانه ی خلق ها داد سخن !  جوشی
در .  داده شد و هم اکنون می فهميم نه، هنوز خلق به مبارزه ی مسلحانه برنخاسته است

به ما می گويند امپرياليسم آرام نشسته واقعيت شاهد آن همه کشت و کشتار هستيم، ولی باز هم 
 .و هنوز حمله ی نظاميش را شروع نکرده است

 
     از يک سو به جنگ مردانه ی خلق ُکرد و عزم و تصميم خلق عرب و مبارزه ی خلق 
ترکمن اشاره می کند و از طرف ديگر می گويد امپرياليسم می ترسد اگرتعرض نظاميش را 



  باالخره آن کشت و کشتاری که توسط ارتش و . مسلحانه برخيزدخلق به مبارزه یآغاز کند 
سپاه و دسته های سياه انجام پذيرفت بايد جزء هجوم نظامی ی امپرياليست ها محسوب شود و 

می دانيد چرا امپرياليسم تا کنون حمله ی : "يا نه؟  اگر آری، پس چرا مکررأ تکرار می شود
 هر لحظه ممکن است امپرياليسم تعرض نظامی ی نظامی اش را شروع نکرده؟، می دانيد

خود را آغاز کند، می دانيد خلق را بايد برای هجوم امپرياليسم که در آتيه ای نه چندان دور 
" مصاحبه"واقعأ اين به چه معنی است ؟  آيا واقعأ از نظر ...".  صورت می گيرد، بسيج کرد

اران دريائی نيست؟  و اگر آن کشت و تنها شکل هجوم امپرياليست ها پياده کردن تفنگ د
کشتار ها به معنی هجوم امپرياليست ها نبود، پس هجوم و سرکوب اين ارتش و سپاه پاسداران 
و باندهای سياه را بايد به حساب چه طبقه ای گذاشت؟  اگر امپرياليسم آرام نشسته است، اين 

جام می گيرد و رابطه ی اين همه خشونت و سرکوب قهر آميز از سوی چه طبقه يا طبقاتی ان
 طبقه يا طبقات با امپرياليسم چيست؟

 
را مورد ارزيابی قرار دهيم و ببينيم سرانجام به " مصاحبه"     اکنون بيائيد قسمت ديگری از 

آن گاه بورژوازی ی وابسته به فکر آن می افتد که برای آن که هجوم : "... کجا می رسيم
يت مواجه باشد، آهنگ خلع سالح را ساز کند، فکر می کنيد نظامی آينده اش کامأل با موفق

برای دمکراسی است که می خواهد خلع سالح کند؟  به هيچ وجه، برای آن است که می داند 
پس بايد .  همين سالح هائی که در دست مردم است ضامن بقای همين شبه دمکراسی است

 )69ص".(ی را نابود کردخلع سالح را انجام داد و بعد جنبش خلق و شبه دمکراس
 

  فکر می کنم داريد به مهم ترين مسائل می پردازيد اين طور نيست؟- س    
 

 بلی، دارم به مهم ترين مسئله می پردازم، آن ها که تئوری مبارزه ی مسلحانه را -     ج
فراموش کرده اند و يا آن را مردود دانسته اند ممکن است بگويند مهم ترين مسئله در حال 
حاضر برای ما مسئله ی قانون اساسی و مجلس مؤسسان است ولی تئوری مبارزه ی 
مسلحانه گرچه قبول دارد که تدوين قانون اساسی مترقی می تواند در حال حاضر اهميت 
مبارزاتی داشته باشد و پس از تدوين نيز چارچوب خوبی برای جهت دادن به مبارزات آينده 

 مسئله ی خلع سالح است، ما بايد قاطعانه با اين مسئله است ولی مسئله ی اصلی جنبش ما
برخورد کنيم چون مرگ و زندگی جنبش در آن نهفته است و اساسأ اگر توانستيم سالح را 
در دست مردم نگه داريم، می توانيم بخواهيم که قانون اساسی مردمی تدوين شود و اگر 

بخواهيم که قانون اساسی در اولين توانستيم مردم مسلح را سازماندهی کنيم، می توانيم 
ماده ی خود تمام روابط امپرياليستی و منافع امپرياليستی را از بين ببرد و بورژورازی 
وابسته را منقرض اعالم کند و اگر بورژوازی به مقاومت برخاست، می توان آن را سرکوب 

 )9(، )70ص". (کرد
 

ن که هجوم نظامی آينده اش کامأل با بورژوازی وابسته برای آ: "می گويد" مصاحبه     "
اگر چنين باشد معضالت بيشتری گريبان .  ، همين جا مکث می کنيم..."موفقيت مواجه شود
ديديم که از نظر مصاحبه امپرياليسم هنوز تعرض نظامی اش را آغاز .  گير ما می شود

ا آغاز نکرده اکنون می بينيم بورژوازی وابسته هم هنوز تعرض نظامی اش ر.  نکرده بود
در نتيجه باز هم اين سؤال دوباره مطرح می شود، پس آن همه کشت و کشتار بعد از .  است
بر سر شوق " مصاحبه" بهمن توسط چه طبقه يا طبقاتی انجام می پذيرد؟  احتماأل مدافعين 22

م  لنينيستی تنظي-کامأل دقيق و مارکسيستی" مصاحبه"خواهند آمد و با حرارت خواهند گفت، 
اگر .   شده است، شما يک قسمت از جمله را انداخته ايد و نتيجه ی مطلوب خود را گرفته ايد

آن گاه بورژوازی وابسته به فکر آن می : "می گويد" مصاحبه"کمی دقت کنيد می بينيد که 
و اين بدين  ..." هجوم نظامی آينده اش کامأل با موفقيت مواجه باشدافتد که برای آن که 

ه بورژوازی وابسته هجوم نظامی اش را آغاز کرده و برای موفقيت کامل در آينده، معناست ک
ما می پذيريم، اگر چنين پاسخی به ما داده شود در ...  می خواهد توده ها را خلع سالح کند

زيرا بدين دليل ما به نتيجه گيری باال رسيديم که .  حقيقت ما مرتکب اشتباهی بزرگ شديم
در ميهن ما سياست بورژوازی وابسته ای که در قدرت " مصاحبه"نظر فکر می کرديم از 

دولتی شرکت دارد همان سياست امپرياليسم است و اگر اين طور نيست، پس رابطه ی اين 
بورژوازی وابسته با امپرياليسم چيست؟  آيا اين هجوم امپرياليسم به منافع خلق يک چيز است 



 دو سياست جداگانه را تعقيب می کنند؟  در اين و هجوم نظامی ی اين بورژوازی وابسته
صورت رهبری اين ارتش ضدخلقی و ماشين سرکوب غول آسا در دست کيست؟  با اين همه، 

مبنی بر اين که بورژوازی وابسته هجوم نظامی اش را " مصاحبه"جواب فرضی مدافعين 
 ساز می کند، پاسخ آغاز کرده است، ولی برای موفقيت کامل خود در آينده آهنگ خلع سالح

 .درستی نيست
 

بين پروسه ی خلع سالح توده ها و نابودی ی جنبش خلق و شبه دموکراسی " مصاحبه     "
فکر می کنيد که فقط برای دموکراسی است که : "می گويد" مصاحبه.  "فاصله می اندازد

ائی که در می خواهد خلع سالح کند، به هيچ وجه، برای اين است که می داند همين سالح ه
 بايد خلع سالح را انجام ابتداپس .  دست مردم است ضامن بقای همين شبه دموکراسی است

بين خلع سالح و " مصاحبه"اگر ".   جنبش خلق و شبه دموکراسی را نابود کردبعدداده و 
نابود کردن جنبش خلق و شبه دموکراسی فاصله نمی اندازد، آن وقت اين جمالت کامأل بی 

  زيرا اگر اين خلع سالح در پروسه ی سرکوب قهرآميز انجام پذيرد، پس پروسه .معنا است
ی خلع سالح و پروسه ی نابود کردن جنبش خلق و شبه دموکراسی همزمان است و پروسه 
ای واحد را تشکيل می دهد، پس ديگر معنا ندارد که بگوئيم پس ابتدا بايد خلع سالح 

 .  اسی را نابود کردصورت بگيرد، بعدأ جنبش و شبه دموکر
 

بر اين اعتقاد است که امپرياليسم به خاطر سالح هائی که در " مصاحبه"     در ثانی وقتی 
دست مردم است، می ترسد تعرض نظامی اش را آغاز کند زيرا ممکن است خلق به 

پس بورژوازی وابسته چگونه می تواند چنين جرأتی را به .  مبارزه ی مسلحانه برخيزد
بورژوازی وابسته با صدور "از اين قرار است که " مصاحبه"د؟  گويا نظر خود ده

اگر اين چنين .  ، کار خلع سالح را تمام می کندماده ی قانونیاعالميه و بيانيه و با گذاشتن 
اين انديشه .  باشد، ما هم با تبليغ و ترويج می توانيم سالح ها را در دست مردم نگه داريم

اين حقيقت را نمی فهمند که تنها برخورد " مصاحبه"ين کنندگان نشان می دهد که تدو
 با مسئله ی خلع سالح، تنها برخوردی که واقعأ می توانست و می تواند سالح ها را قاطعانه

از آن چه که بررسی .  در دست مردم نگه دارد، همانا برپائی و گسترش جنگ انقالبی است
را به خوبی فهميد و گرچه می توان به " بهمصاح"شد گرچه می توان در هم انديشی ی 

را " مصاحبه"برخی از ايده های واقعی ی آن پی برد، معذالک هنوز نمی تواند ايده ی 
 .  راجع به پروسه ی تسليح توده ها صراحتأ روشن کند

 
را به تمام " مصاحبه"     اما در اين جا و در آخر سخن نظراتی ارائه می شود که مشت 

و همه ی آن چيزها ی مبهم و متناقض در پرتو آن معنی ی واقعی ی خود را باز می کند 
يک خلق مسلح، بهترين وسيله ای است برای جلوگيری از : "دقت کنيد.  باز می يابد

، آماده به جنگ بسيج کرديم، مسلح کرديماگر ما خلق را .  ماجراجوئی نظامی ی امپرياليسم
ش نموديم، چه بسا که امپرياليسم و نوکرانش از کرديم و برای احقاق حقوق خود مصمم ا

اين جمالت ".  جنگ با ما منصرف شوند زيرا که شکست حتمی ی خود را از پيش می بيند
به چه معناست؟  صراحتأ می گويد که بسيج کردن، مسلح کردن، آماده به جنگ کردن توده 

.  وکرانش انجام می پذيردها در پروسه ای غير از مبارزه ی مسلحانه عليه امپرياليسم و ن
زيرا اگر شرط اصلی ی انجام همه ی اين وظايف مبارزه ی مسلحانه با امپرياليسم و 

يک خلق مسلح بهترين وسيله ای است برای : "نوکرانش بود، ديگر نمی توان گفت
چه بسا که : "، ديگر نمی توان گفت"جلوگيری از ماجراجوئی ی نظامی ی امپرياليسم

 ".  نوکرانش از جنگ با ما منصرف شوندامپرياليسم و 
 

تسليح توده ها نه در پروسه ی مبارزه ی مسلحانه عليه " مصاحبه"     می بينيم از نظر 
ديگر می .  امپرياليسم و نوکرانش، بلکه در يک پروسه ی مسالمت آميز انجام می گيرد
از نظر .  ا ديدتوان از ميان اين تفکرات مغشوش و تناقضات، تصوير پيشرفت انقالب ر

معنی نقش محوری مبارزه ی مسلحانه در اوضاع کنونی اين است که به بسيج " مصاحبه"
توده ها بپردازيد و سازمان مسلح توده ها را به وجود آوريم و اين سازمان مسلح توده ها 

ما بايد اساس فعاليت سياسی خود را بر .  اساسأ در پروسه ای غير قهرآميز به وجود می آيد
ن بگذاريم که اسلحه در دست مردم باقی بماند و همين مردم مسلح را سازماندهی کنيم، اما آ



.  اين بستگی به تحول اوضاع دارد.  اين که بايد جنگيد يا نجنگيد، فعأل نمی توان سخنی گفت
در هر صورت يک چيز روشن است، چه بخواهيم بجنگيم و چه نخواهيم بجنگيم، بايد 

اگر چنين کنيم، آن گاه می توانيم در اولين ماده ی .  ها را به وجود آوردسازمان مسلح توده 
قانون اساسی تمام روابط و منافع امپرياليستی را از بين ببريم و بورژوازی وابسته را 
منقرض اعالم نمائيم و چنانچه بورژوازی وابسته به مقاومت برخاست، می توان آن را 

ود سازمان مسلح توده ها چه بسا امپرياليسم و درضمن به واسطه ی وج.  سرکوب کرد
نوکرانش از جنگ با ما منصرف شوند و انقالب به نحو مسالمت آميز پيش رود و به هدف 

مصاحبه از روند پروسه ی پيشرفت "اين تصويری است که .  های واقعی ی خود دست يابد
 .  انقالب و وظايف مبرم پيشاهنگ در اين پروسه ارائه می دهد

 
.  به امکان پيشرفت مسالمت آميز انقالب و گذار مسالمت آميز اعتقاد دارد" مصاحبه   "  

.  را پروسه ای اساسأ غير قهرآميز می بيند" بورژوازی وابسته"خلع سالح توده ها توسط 
بنابراين ديگر .  ضرورت جنگ را در رابطه با هجوم نظامی ی امپرياليسم ارزيابی می کند

 به مبارزه ی نظامی دست بزنيم؟  با توجه به آن چه در حال حاضررد که چه دليلی وجود دا
اين سؤال متافيزيکی : "از موضع خود کامأل درست می گويد" مصاحبه"که گفته شد، 

زيرا در اين جا ضرورت " است، اين که بايد جنگيد يا نجنگيد به تحول اوضاع بستگی دارد
.  شوند که ما هنوز نمی دانيم چه خواهند کردمبارزه ی مسلحانه توسط عواملی تعيين می 

آيا امپرياليسم هجوم  نظامی ی خود را آغاز خواهد کرد؟  يا اين که از ترس شکست حتمی 
ی خود از اين مبارزه منصرف خواهند شد؟  اين را ما نمی دانيم به همين جهت است که 

شد، يعنی امپرياليسم نترسيد و اگر اوضاع متحول .  نمی توانيم بگوئيم بايد جنگيد يا نجنگيد
به ما حمله کرد آن گاه ما هم بايد دست به جنگ بزنيم، ولی اگر نه، در آن صورت در همان 
ماده ی اول قانون اساسی همه ی روابط و منافع امپرياليستی را از بين می بريم و 

ی به جنگ بورژوازی وابسته را منقرض اعالم می کنيم و ديگر کارها به مراد است و نياز
بنابراين ايده ی .  نيست و اما برای همه ی اين ها بايد سازمان مسلح توده ها را داشت

روشن است چرا " مصاحبه"روشن است، اگر ايده ی اساسی ی " مصاحبه"اساسی ی 
 دچار آن همه تناقض گوئی می شود؟  چرا آن همه مغشوش است؟" مصاحبه"
 

در ذهن خود تصويری از روند انقالب " مصاحبه "     حقيقت اين است که تدوين کنندگان
داشتند و بعد آمدند و خواستند تا واقعيت عينی و تئوری ی مبارزه ی مسلحانه را در پرتو 

آن تحليل نه با ديناميسم های حرکت عينی جامعه ی ما و نه با .  تحليل خود بازسازی کنند
 نداشت زيرا آن ها تحليل خود را اصول تئوری ی مبارزه ی مسلحانه، با هيچ کدام انطباق

 لنينيسم بنا نکردند و نخواستند وضايف -بر اساس واقعيت عينی و در پرتو مارکسيسم
انقالبی کمونيست ها را بر بنياد اين تحليل و با وفاداری به اصول تئوری مبارزه ی مسلحانه 

سلحانه عناصری بشناسد، اين جا بود که چه از واقعيت عينی و چه از تئوری مبارزه ی م
وارد تحليل آن ها شدند و در نتيجه آش در هم جوشی ساخته شد که هيچ کس جز هواداران 

با الگوبرداری سطحی از نظرات لنين " مصاحبه.  "نمی تواند آن را قورت دهد" مصاحبه"
 لنينيستی - روسيه می خواهد به خود رنگ و لعاب مارکسيست1917 و 1905در انقالب 

 1905تا يک مقايسه ی سطحی تفاوت شرايط ميهن ما را با شرايط روسيه ی ولی ح.  بزند
استقرار جمهوری دموکراتيک در : "ببينيد لنين چه می گويد.   آشکار می کند1917و 

روسيه فقط در نتيجه ی قيام پيروزمندانه ی مردم، که ارگان آن حکومت انقالبی ی موقت 
 يگانه حکومتی است که قادر است آزادی کامل خواهد بود، امکان پذير است و اين حکومت

تبليغات پيش از انتخابات را تأمين کند و مجلس مؤسسانی را که واقعأ مظهر اراده ی مردم 
". باشد بر اساس حق انتخابات همگانی، متساوی و مستقيم با اخذ را مخفی دعوت نمايد

در انقالب دموکراتيک مجموعه ی آثار و مقاالت لنين، دو تاکتيک سوسيال دموکراسی (
 )244صفحه ی 

 
     می بينيم که لنين شرط تشکيل مجلس مؤسسان که واقعأ مظهر اراده ی مردم باشد را 

می داند و اين قيام پيروزمندانه هيچ معنی ای جز اين ندارد که " قيام مردم"پيروزی 
ر سلطه ی آنان توانسته اند مقاومت دشمنان خود را ُخرد کنند و اصلی ترين ابزا" مردم"

بالفاصله ارگان خود يعنی " قيام پيروزمندانه مردم"يعنی ارتش و پليس را در هم شکسته، 



حکومت انقالبی ی موقت را به وجود می آورد و آن گاه اين حکومت بايد آنچنان شرايطی 
باشد و اين مجلس مؤسسان و " مجلس مؤسسانی که واقعأ مظهر اراده ی مردم"ايجاد کند که 

تدوين نمايد که " قوانين اساسی مترقی" اين مجلس مؤسسان است که می تواند آن چنان فقط
 ". مبارزات آينده جهت دهد"به 
 

دل " بورژوازی وابسته"به وعده و وعيدهای " مصاحبه: "چه می گويد" مصاحبه"     اما 
 به روز خوش می کند و در شرايطی که ارتش امپرياليستی پا برجا باقی مانده است و روز

تحت عناوين ديگر گسترش می يابد و حاکميت امپرياليستی هم چنان پابرجاست از تدوين 
آينده " جهت دادن مبارزه"آن و تأثير آن در " اهميت مبارزاتی"، از "قانون اساسی مترقی"

صحبت می کند و آن گاه اعالم می کند، اگر با خلع سالح قاطعانه برخورد کنيم، حتا می 
ابط و منافع امپرياليستی را از بين ببريم و بورژوازی وابسته را در اولين ماده ی رو"توانيم 

" بورژوازی وابسته"در زير سلطه ی ) نقل به معنی. ("قانون اساسی منقرض اعالم کنيم
شايد ) 10.(را از راه مسالمت آميز به وجود آورد" سازمان مسلح توده ها"می خواهد 

 چنين امکانی را پيش بينی نکرد؟  1917 لنين در انقالب بگويند مگر" مصاحبه"مدافعين
برای يک آن هم برای يک شراطی بسيار استثنائی و صحت حکم خود را چرا، لنين گفت، 

 )11.(مدت زمان بسيار کم معتبر می دانست
 

     ولی مع الوصف شرايط ميهن خود را با شرايطی که لنين تز های خود را داد مقايسه 
در يک قيام مسلحانه پيروزمند " مردم"نين تز های خود را زمانی ارائه داد که ل.  می کنيم

ولی در عين حال کارگران و .  توانستند تزاريسم را براندازند و بورژوازی به قدرت رسيد
دهقانان نيز قدرت متشکل بودند و حکومت خود را داشتند، بورژوازی به قدرت رسيد و 

ما به "ترين نحوی در اين جمالت لنين تصوير شده است اوضاع آن روزهای روسيه به به
ديکتاتوری انقالبی "و هم " دولت لوف و چکوف" "طور هم زمان هم حکومت بورژوازی

 قدرت را به بورژوازی واگذار می کند، که داوطلبانهرا " دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان
زيرا نبايد .  ر يکديگر داريم خود را ضميمه ی بورژوازی می سازد، در کناکه داوطلبانه

فراموش کرد که در واقع در پطروگراد قدرت در دست کارگران و سربازان است، دولت 
، هيچ پليسیجديد بر عليه آن ها خشونت به کار نمی برند و نمی تواند به کار برد، زيرا که 

 نيست که با هيچ دستگاه اداری.  هيچ گونه ارتشی نيست که خارج از مردم قرار داشته باشد
قدرت در باالی سر مردم قرار داشته باشد و اين واقعيتی است، آن نوع واقعيت که ويژگی 

 مقاله نامه هائی درباره ی -درباره ی تاکتيک ها". (دولتی به سبک کمون پاريس است
 ) نامه اول-تاکتيک

 
ه بورژوازی      بنابراين حتا اگر از گذار مسالمت آميز صحبت شود، به اين خاطر است ک

به خاطر آن است که خلق مسلح شده است و انقالبی را از .  ارتش و پليس در اختيار ندارد
اما در .  سازمان يافته است، نيروئی است که قطعيت دارد" شوراها"سر گذرانده و در 

ارتش امپرياليستی بر جای خود قرار دارد و سپاه پاسداران .  شرايط ما خلق پراکنده است
له به وجود می آيد و از همان اولين روز يورش وحشيانه ی خود را به توده ها آغاز بالفاص
در چنين شرايطی از امکان گذار مسالمت آميز حرف زدن چه معنی می تواند .  می کند

 .  داشته باشد
 

زمانی تدوين شد که ارتش ضد خلقی، پاسداران ضد انقالب و باندهای سياه " مصاحبه     "
فقط يک نگاه به واقعيت .  ل سرکوب مبارزات خلق ترکمن، ُکرد و عرب بودندمخفی در حا

اگر به واقعيت .  کافی است که امکان مادی چنين تفکراتی را کامأل نفی شده بپنداريم
به .  کمترين توجهی می شد احتماأل از چنين الگو برداری سطحی نيز در امان می مانديم

از روند " تحليلی"برای خود " مصاحبه"کنندگان همين جهت است که ما گفتيم تدوين 
پيشرفت انقالب داشتند و بعد می خواستند واقعيت و تئوری مبارزه ی مسلحانه را طبق آن 
بازسازی کنند و به علت تناقض شديدی که بين واقعيت و تئوری مبارزه ی مسلحانه از يک 

 ها چيزی در آمد مثل از طرف ديگر وجود داشت، حاصل کار آن" تحليل آن ها"طرف و 
و خالصه ما در عمل چه کرديم؟  دسته ی کوچکی از رفقای خود را به " مصاحبه"

شده بود و نيروی بزرگی " حمله ی نظامی"کردستان فرستاديم، زيرا در آن جا به خلق کرد 



" خبرنامه"از تشکيالت را در همه ی جاهای ديگر پراکنده کرده و به پخش و توزيع 
به حضور خود در فعاليت .  شتيم و به اصطالح خود تبليغ و ترويج می کرديممشغول نگه دا

و می جنگيم و تهران و شهرستان " هستيم"سياسی دلخوش بوديم و می گفتيم در کردستان 
 .  می کنيم" تبليغ و ترويج"های ديگر خبرنامه و اعالميه پخش می کنيم يعنی اين که 

 
را در اکثر موارد به سخره می گيريم، در حقيقت " بهمصاح"     اگر امروز ما ايده های 

اعمال و نظرات گذشته ی خود را به باد استهزاء گرفته ايم، ما همواره تأکيد کرده ايم و 
گفتيم که مسئوليت انحراف از خط مشی انقالبی نه فقط با عده ای بلکه با همه ی رفقاست و 

اما در پروسه ی .  بيشتری می شناسيممسلمأ در اين رابطه برای رفقای رهبری مسئوليت 
کار سازمان و در جريان شناخت ضعف ها و نارسائی ها و تعمق هر چه بيشتر راجع به 

مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی، هم "شرايط اجتماعی و موارد مذکور و تئوری ی 
ی که عده ای در حال.  ما توانيتسم گذشته را به يک فهم انتقاد از خود تبديل نمائيم" تاکتيک

بر جهل گذشته اصرار می ورزند و القيدانه می خواستند بر همه ی آن نارسائی ها چشم 
بپوشند و در بهترين وضعيت به قبول برخی اشکاالت بسيار جزئی و راه حل های 

رفتاری به غايت " مصاحبه"در برخورد با " مصاحبه"هواداران .  رفرميستی بنشينند
استنباط " مصاحبه"وقتی مطرح می شد فالن فرمول بندی .  نداپورتونيستی نشان می داد

به زبان توده ای نوشته شده است و " مصاحبه"غلطی را ارائه می دهد، می گفتند 
اين است، می " منظورش" "مصاحبه"اين است و وقتی گفته می شد فالن جمله " منظورش"

 .کامأل دقيق است، به فالن کلمه دقت کنيد" مصاحبه"گفتند 
 

     وقتی مطرح می شد که سازمان ما فاقد برنامه و سياست روشن است و الزم است تا 
" مصاحبه"چنين برنامه و سياستی تدوين شود، اظهار می داشتند اين حکم به معنی رد 

.  برنامه و سياست ما را روشن کرده و اکنون ما بايد آن را پياده کنيم" مصاحبه.  "است
بر شرايط " مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتيک"انطباق تئوری " مصاحبه"

يک برنانه و " مصاحبه"وقتی گفته می شد و اين حقيقت برمال می گشت که .  کنونی است
چنين هدفی را در مقابل خود نگذاشته " مصاحبه"سياست نادرست است، آن ها می گفتند 

فرمول . و سياست خودتان را بدهيدچه کار داريد، بيائيد برنامه " مصاحبه"است و اصأل با 
ولی از .  خود آن ها را گيج کرده بود" مصاحبه"بندی های درهم و برهم و تناقضات سيستم 

سوی ديگر به آن ها اين فرصت را می بخشيد تا با از اين شاخ به آن شاخ پريدن مواضع 
به " مصاحبه"ق آن ها حس می کردند که با انديشه و منط.  اپورتونيستی خود را حفظ کنند

خارج شدن از اين بن بست آسان بود فقط اندکی وفاداری به اصول .  بن بست رسيده اند
مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی، هم " لنينيسم، اندکی وفاداری به تئوری -مارکسيسم
انقالبی و اندک منش و شعور انقالبی الزم بود تا آن ها بتوانند از ! اندکی شهامت" تاکتيک
 .ستی که در آن گير آمده اند، رهائی يابند و متأسفانه آن ها هيچ يک از اين ها را نداشتندبن ب

 
در .  چه می گويد"  هم استراتژی، هم تاکتيک-مبارزه ی مسلحانه"     اکنون ببينيم تئوری 

در حقيقت با : "رفيق مسعود می نويسد.  اين جا رجوع به رساله ی مذکور الزامی است
ه ی امپرياليستی، تمام تضادهای درونی جامعه ی ما تحت الشعاع يک تضاد استقرار سلط

در نيم .  تضاد خلق با امپرياليسم.  قرار گرفت، تضادی که در مقياس جهانی گسترش دارد
قرن اخير، ميهن ما شاهد گسترش اين تضاد و سلطه ی روزافزون امپرياليسم بوده است، 

 حل کند و حل اين تضاد يعنی استقرار حاکميت خلق هر گونه تحولی ميبايست اين تضاد را
 ".و سرنگونی سلطه ی امپرياليستی

 
برای شکست ارتجاع بايد توده های وسيع روستائی را به : "     و در جای ديگر می نويسد

برای .  ميدان مبارزه کشيد، برای شکست ارتجاع بايد ارتش ارتجاعی را شکست داد
تنها راه شکست ارتش ارتجاعی و .  تش توده ای داشتشکست ارتش ارتجاعی بايد ار

تشکيل ارتش توده ای مبارزه ی چريکی طوالنی است و جنگ چريکی نه تنها از نقطه نظر 
استراتژی نظامی و به منظور شکست ارتش منظم و نيرومند، بلکه از نظر استراتژی 

نظامی به نحو اجتناب امر سياسی و امر .  سياسی به منظور بسيج توده ها نيز الزم است
از يک طرف شرط پيروزی مبارزه ی مسلحانه .  ناپذير و ارگانيک با هم ادغام می شوند



 و از طرف ديگر بسيج توده ها - چه از نظر سياسی و چه از نظر نظامی-بسيج توده هاست
 ".جز از راه مبارزه ی مسلحانه امکان پذير نيست

 
 اين دو - در اين جا اعالن جنگ خود جنگ استامروز: "     و در جای ديگر می نويسد

اهميت معنوی جنگ وابسته است به پيشرفت مادی آن و پيشرفت مادی آن .  جدائی ناپذيرند
هرچه دشمن بيشتر ضربت بخورد، بيشتر متالشی شود، .  وابسته است به اهميت معنوی آن

ای آن بيشتر می شود و نيروی سياسی بيشتر رشد می کند، اهميت معنوی آن، جاذبه ی توده 
 ". نظامی می شود-اين امر موجب تقويت مادی نيروی سياسی

 
 ولی امر مهم تسخير قدرت دولتی استالبته درست است که : "     در جای ديگر می نويسد

در شرايط امروزی، شرط اساسی و ضروری تسخير قدرت دولت مقابله با ارتش و قدرت 
مسئله اين نيست که مبارزه ی .   و نابود کردن آن استسرکوب کننده ی دولت امپرياليستی

مسلحانه شکلی از اشکال پر تنوع مبارزه است که در شرايط خاصی و با آمادگی های 
خاصی ضروری می شود بلکه مسئله اين است که مبارزه ی مسلحانه، آن شکل از مبارزه 

ها در اين زمينه است که است که زمينه ی آن مبارزه ی همه جانبه را تشکيل می دهد و تن
از آن چه که نقل شد می ".  اشکال ديگر و پر تنوع مبارزه ضروری و سودمند می افتد

 .توان مشی عمومی چريک های فدائی خلق را به طور کامل و دقيق استنتاج کرد
 

     بنابراين مبارزه ی مسلحانه ای که مد نظر است نه يک قيام مسلحانه شهری ناگهانی، 
جنگ .  ک جنگ توده ای طوالنی است که توده ها به تدريج وارد در آن می شوندبلکه ي

چريکی که توسط دسته ی آگاه طبقه، يعنی پيشاهنگ آن آغاز می شود به مثابه ی مرحله ی 
در ابتدا جنبه ی تبليغی آن دارای اهميت بيشتری .  مقدماتی جنگ توده ای طوالنی است

گذاری بر کل جنبش و پيشرفت مبارزه ی انقالبی جنبه ی است و به تدريج به موازات اثر 
نظامی آن از اهميت بيشتری برخوردار می گردد، طبعأ با افزايش نفوذ معنوی مبارزه ی 
مسلحانه در ميان توده ها قدرت مادی آن افزون می شود و افزايش قدرت مادی به نوبه ی 

ت در نقطه ای معين از رشد جنگ و خود بر نفوذ معنوی آن می افزايد در جريان اين پيشرف
بالفاصله حاکميت خلق را به .  قدرت مادی آن می توان يک يا چند منطقه را آزاد نمود

رهبری پرولتاريا برقرار کرد و دست به اجرای راديکال ترين برنامه های انقالبی زد و 
ع تر موضع انقالب را هر چه بيشتر استحکام بخشيد و جنگ را در ابعاد هر چه وسي

گسترش داد و به تدريج در جريان همين جنگ انقالبی شرايط الزم برای شکست قطعی و 
 .کامل ارتش امپرياليستی و قطع کامل سلطه ی امپرياليسم مهيا می شود

 
 هم استراتژی، هم -مبارزه ی مسلحانه"     اين طرح کلی پيشرفت انقالب، از نظر تئوری 

مبارزه ی "سه ی تکامل جنبش مسلحانه ايران، تئوری در مرحله بندی پرو.  است" تاکتيک
با توجه به شرايط ايران به نکته ی قابل مالحظه ی "  هم استراتژی، هم تاکتيک-مسلحانه

از يک سو جنبش مسلحانه ايران از نظر توازن قوا بين صفوف خلق .  ديگری توجه داشت
 مقدماتی ی جنگ توده ای جنگ چريکی به عنوان مرحله ی.  و دشمن مرحله بندی می شود

طوالنی معرفی شده و مراحل مختلف آن را همان مراحلی تشکيل می دهند که مورد توافق 
ی سه مرحله دفاع استراتژيک، همه ی تئوريسين های جنگ توده ای طوالنی است يعن

از سوی ديگر رفقای ما پروسه ی تکاملی ی تغيير و تحول .  تعادل و تعارض استراتژيک
رابطه بين پيشاهنگ انقالبی و توده ها را به عنوان يک جنبه از کل پروسه رشد و تکامل 

 پروسه آن ها به رابطه ی ارگانيک اين اين دو.  مبارزه ی مسلحانه مرحله بندی نمودند
تأکيد ورزيدند آن ها می گفتند پيشاهنگ انقالبی با آغاز مبارزه ی مسلحانه و در جريان 
رشد آن ابتدا حمايت معنوی توده ها را جلب خواهد کرد و سپس به حمايت مادی توده ها 

از نظر آن ها اين مرحله، يعنی مرحله ای که حمايت مادی توده ها .  دست خواهد يافت
مبارزه ی مسلحانه با وظايف سنگين تر و مسائل پيچيده تری مواجه خواهد کسب شده است، 

جنگ انقالبی با دامنه ی وسيع تری بايد ادامه يابد، مسئله ی رهبری جنگ در ابعاد .  شد
دامنه ی وظايف پيشاهنگ انقالبی گسترده تر می گردد و او .  توده ای آن مطرح می شود

 .با فعاليت توده ها درآميزدبايد هر چه بيشتر فعاليت خود را 
 



مبارزه ی "     جنبش انقالبی خلق ما در چند ساالخير درستی ی تزها و احکام تئوری 
جنبش مسلحانه ی ايران .  را به روشنی اثبات نمود" مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتيک

ز جدائی غم انگيز پيشاهنگ ا"توانست در قالب سازمان چريک های فدائی خلق ايران 
جنبش مسلحانه ی ايران توانست حمايت مادی و وسيع توده ها را .  را از بين ببرد" توده

جلب نمايد و از همان ابتدای اوج گيری جنبش توده ها، سازمان چريک های فدائی خلق 
ايران عالرغم آن همه نارسائی ها و ضعف های آشکار برای خلق ما به نقطه ی اميد و 

ان يک نيروی قابل محاسبه ی توده ای مورد توجه دشمن قرار اتکاء مبدل شد و به عنو
اقبال کارگران و دهقانان و بخش نسبتأ وسيعی از خرده بورژوازی شهری نفوذ .  گرفت

روند .  معنوی شديد سازمان چريک های فدائی خلق ايران را در ميان توده ها نشان می داد
از آن .   را هر چه عريان تر نشان دادجنبش انقالبی ابعاد حمايت مادی و معنوی توده ها

همه مثال های ريز و درشت که بررسی ی يکايک آن ها شادی و تأثر هم زمان يک 
 .کمونيست را بر می انگيزد، ما بر دو مثال تکيه می کنيم

 
شورا را .       نمونه ی اول خلق ترکمن، بخش عظيمی از خلق ترکمن يک پارچه برخاست

که هنوز معلوم باشد ضوابط حاکم بر شوراها چيست، بدون آن که برپا کرد و بدون آن 
هنوز معلوم باشد چگونه کشت و کار خواهد شد و چگونه محصول کار تقسيم خواهد گشت، 
همه ی هستی خود را در اختيار سازمان قرار دادند و خود منتظر برنامه ی رهبری 

خلق ُکرد نيز اعتما خود را .  ستنمونه ی دوم، جنبش خلق ُکرد ا.  سازمان محبوب خود شد
برای اولين بار در تاريخ جنبش خلق ُکرد يک سازمان .  به سازمان چريک ها ابراز داشت

غيربومی توانست به نيروی برتر جنبش مبدل شود و می توانست رهبری بی چون و 
ت اضافه بر اين هيچ سازمان محلی و يا غير محلی نمی توانس.  چرائی را در دست بگيرد

زيرا سازمان چريک ها يک سازمان وسيع .  قدرت خود را با قدرت سازمان بسنجد
سراسری بود و نمی توان حتا ذره ای شک داشت که در صورت اتخاذ سياست های درست 

اين حقايق نشان .  و انقالبی هيچ سازمانی نمی توانست رهبری او را مورد تهديد قرار دهد
جنبش .  ه بود با مبارزات توده ها پيوند برقرار کندمی دهد که جنبش مسلحانه توانست

جنبش مسلحانه ی ايران در شرايطی .  مسلحانه حمايت مادی توده ها را کسب کرده بود
 .  وارد اين مرحله شد که اوضاع سياسی جامعه نيز تغيير يافته بود

 
ده و توده ها      اوج گيری جنبش توده ها نشان می داد که جنبش خلق از حالت رکود درآم

همه ی نيروهای سياسی، از ارتجاعی .  به فعاليت پر جنب و جوش سياسی کشانده شده اند
ترين جناح های هيأت حاکمه تا انقالبی ترين نيروهای خلق در عرصه ی نبرد آشکار و 

موج اعتراضات و اعتصابات در شهرها گسترش می .  علنی در مقابل يکديگر ظاهر شدند
ری از روستاها دهقانان برای باز پس گرفتن زمين های غصب شده ی خود يافت و در بسيا

در اين ميان امپرياليسم توانست با استفاده از شبکه ی گسترده ارتباط .  اقدام عملی نمودند
جمعی و با بهره گيری از سازمان وسيع روحانيت، خمينی را به جای شاه در رأس دولت 

ستقالل و آزادی توانست در قلوب بخش وسيعی از مردم خمينی تحت شعار ا.  وابسته بنشاند
جای باز کند، اما برکناری شاه و روی کار آمدن خمينی باعث توقف جنبش انقالبی نشد 
زيرا شور انقالب در توده ها زائيده ی تصوری بود که آنان از تحوالت ناشی از برافتادن 

 .  نظام ظالمانه ی گذشته در ذهن خود داشتند
 

نون با رفتن شاه و آمدن خمينی آن ها انتظار داشتند که بالفاصله به خواسته های بر      اک
حق خود جامه ی عمل بپوشانند، توده ها بيدار شده بودند و در جريان رشد و گسترش 

آن ها خواهان پيشرفت و تعميق .  مبارزات گستاخی و جسارت آن ها افزون گشته بود
اين شرايط، يعنی در شرايطی که ارتش امپرياليستی پابرجا در .  هرچه بيشتر انقالب بودند

باقی مانده بود، در شرايطی که توده ها به عمل آشکار انقالبی دست زده بودند، در شرايطی 
که زمام داران جديد با فريفتن توده ها قصد تحکيم هرچه بيشتر مناسبات جابرانه ی گذشته 

 خلق ما برای احقاق حقوق خود برخاسته را داشتند، در حالی که بخش های وسيعی از
بودند، وظايف اصلی ی جنبش مسلحانه ی انقالبی ايران چه بود؟  کمونيست ها چگونه می 
توانستند توهمات توده ها را در هم بشکنند؟  چگونه می توانستند صفوف دوستان واقعی 

 کوشش ها و عوام  دموکراتيک را از دوستان کاذب آن جدا کرده و-انقالب ضد امپرياليستی



فريبی های دولت وابسته ی کنونی را واقعأ افشاء کرده و هرچه بيشتر توده ها را از آن ها 
 .جدا سازند

 
و اجرای برنامه " مناطق سرخ"     جنبش مسلحانه ی ايران تنها با پيشروی به سوی ايجاد 

 دادن به همه ی ی انقالبی خود می توانست پايه های عينی و ذهنی ی الزم را برای پاسخ
تجربيات جنبش های خلق های سراسر : کمی بيشتر توضيح دهيم.  اين مسائل پی بريزد

جهان و هم چنين بررسی قانونمندی های حاکم بر جامعه ی تحت سلطه ی امپرياليسم اين 
وضعيت را روشن می سازد که در چارچوب نظام تحت سلطه امکان تحقق هيچ گونه 

 ندارد و اجرای هر گونه برنامه انقالبی مستلزم در هم خرد کردن برنامه ی انقالبی وجود
به همين جهت شرط اجرای برنامه انقالبی، کسب قدرت .  کل نظام امپرياليستی حاکم است

سياسی است و هم چنين تجربيات جنبش های خلق های سراسر جهان نشان داده است که 
ای طوالنی است و انقالب نه يک پروسه ی جنگ رهائی بخش خلق های تحت ستم، پروسه 

بار بلکه به تدريج بر مواضع قدرت سياسی دست می يابد و ماشين دولتی حاکم نه يک باره، 
 .بلکه به تدريج خرد و منحل می شود

 
     منطقه ی آزاد شده، آن مکان اجتماعی است که حکومت کارگران و دهقانان در آن می 

منطقه ی .  جرای برنامه انقالبی خود هويت پيدا می کنداين حکومت با ا.  تواند برقرار شود
 در آن به عمألآزاد شده محيطی است که برنامه انقالبی تحت رهبری پيشاهنگان انقالبی 

منافع و روابط .  مرحله ی اجرا در می آيد، يعنی به منطقه ی سرخ مبدل می شود
 عمأل از آن جا بيرون رانده  فسخ می شوند و بورژوازی وابستهعمأل و واقعأامپرياليستی 

می شود و اکنون مردم برای حفظ اين مناسبات انقالبی و برای تأمين شکوفائی و تکامل 
هرچه بيشتر آن در مقابل نيروهائی که قصد در هم کوبيدن اين مناسبات را دارند، به جنگ 

هائی سراسر انقالبی ادامه می دهند و از آن جائی که شرط بقاء يک منطقه ی آزاد غالبأ ر
کشور از يوغ امپرياليسم و مزدوران آن است و در نتيجه ضرورت در هم شکستن کامل 
نظام اجتماعی حاکم بر ميهن ما و شکست قطعی ارتش امپرياليستی که عامل بقاء و حفظ 

 شده و به نيروی نابود ناپذير بيش از پيش برای توده ها نيز روشناين نظام جابرانه است، 
ند و بدين ترتيب با گسترش هرچه بيشتر جنگ انقالبی و شرکت هرچه وسيع تبديل می شو

تر توده های ستمديده در آن، مناطق بيشتری آزاد شده و در جريان مبارزه ی حاد و بی امان 
عليه امپرياليسم و مزدوران آن، جنگ به تدريج شرايط پيروزی کامل بر ارتش امپرياليستی 

 .را مهيا می سازد
 

ه بر سر اين نيست که در اين يا آن شرايط مفروضی هيچ قيام شهری ناگهانی نمی      مسئل
تواند اتفاق بيافتد، مسئله بر سر اين نيست که در اين يا آن شرايط معين، اين يا آن منطقه ی 

مسئله بر سر سير عمومی جنبش رهائی بخش خلق .  آزادشده در دست دشمن نمی افتد
مام اين لحظات مهم انقالب در درون پروسه ی جنگ انقالبی مسئله اين است که ت.  ماست

و مسئله بر سر اين است که .  عليه امپرياليسم و مزدورانش قابل ارزيابی و بررسی است
خلق ما تنها در چنين پروسه ای به شناخت همه جانبه ی الزم وهمچنين رابطه ی خود با 

پی خواهد برد و زمينه ی الزم را دشمن مشترک همه ی خلق ها يعنی امپرياليسم جهانی 
 .برای کسب و جذب چنين انديشه هائی پيدا خواهد کرد

 
     بنابراين اگر واقعأ ما معتقد بوديم که ارتش امپرياليستی بر جای خود باقی مانده است، 

سلطه ی امپرياليسم خارج نگشته است، اگر ما اگر ما واقعأ معتقد بوديم کشور ما از زير 
يم دولت کنونی وابسته است، با پيشروی به سوی ايجاد منطقه ی آزاد شده و معتقد بود
عمأل حکومتی انقالبی را با .   برنامه ی انقالبی می توانستيم انقالب را تعميق بخشيماجرای

 -با بسيج سياسی.  حکومتی ضد انقالبی در معرض قضاوت و مقايسه توده ها قرار دهيم
يعنی .  ای ارتجاع واقعأ قدرت مادی آن ها را نشان دهيمنظامی آن ها در مقابل يورش ه

جمهوری دموکراتيک خلق به رهبری طبقه ی کارگر را برای آن ها لمس پذير سازيم، بدين 
تنها و تنها در چنين پروسه ای می .  وسيله توهمات آن ها را هرچه سريع تر در هم بشکنيم

ه می بايست برنامه ی متناسب انقالبی خود جنبش مسلحان.  توانستيم توده ها را مسلح سازيم
آن را ميان توده ها تبليغ می کرد و از آن ها دعوت می نمود تا خود را به .  را ارائه می داد



شرايط تحقق عملی چنين .  ياری پيشاهنگ خويش مستقل از دولت کنونی آن را پياده کنند
انرژی خود در پی تحقق آن بر می برنامه ای را تشريح می کرد و بالفاصله با تمام نيرو و 

 .آمد
 

     همان طور که مشاهده می شود در چنين شرايطی نه تنها از اهميت تاکتيک های 
امکان شرکت وسيع و مؤثر در .   نظامی کم نمی شود بلکه بر آن افزوده می شود-سياسی

ايف پيچيده ديگر اشکال مبارزه نه تنها از اهميت مبارزه ی مسلحانه نمی کاهد، بلکه وظ
تری را بر دوش پيشاهنگ می گذارد که همانا قابليت تلفيق و هم سو کردن اشکال متنوع 

همه ی رخدادهای مبارزه ی انقالبی در .  مبارزه جهت پيشرفت هر چه بيشتر انقالب است
و گرايش هائی که ما را "طی اين مدت ثابت می کنند که طرح اين شعار ضرورت داشت 

نفوذ گسترده ی .  چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی وجود داشتند" ندبه پيروزی برسان
معنوی و مادی جنبش مسلحانه در ميان توده ها، بيداری و گستاخی توده ها، جنبش های 
دهقانی در نقاط ديگر ايران که در آن دهقانان مستقأل برای بيرون راندن زمين داران 

مودند، وضعيت عمومی جنبش، همه و همه نشان بزرگ و تقسيم اراضی مابين خود اقدام ن
می دهد که پيشاهنگان پرولتری می بايست شعار پيش به سوی منطقه ی آزاد شده را مطرح 

 . نموده و فعاالنه در جهت ايجاد آن به کار پردازند
 

     اما گروه ها و سازمان هائی که ادعای کمونيستی داشتند چه گفتند و چه کردند؟  آن ها 
نشستند و يک شبه .  ند و برای دولت جمهوری اسالمی دستورالعمل صادر نمودندنشست

روابط امپرياليستی بايد قطع شود، صنايع امپرياليستی بايد ملی شود، مجلس : برنامه نوشتند
هر کسی به کار خود مشغول شد و در اين ميان ما چه گفتيم و ...  مؤسسان بايد تشکيل شود
درست است که تدوين قانون اساسی مترقی و تشکيل مجلس : " گفتيمچه کرديم؟  ما آمديم و

مؤسسان در حال حاضر دارای اهميت مبارزاتی است و می تواند به مبارزات آينده جهت 
اگر ما بتوانيم اسلحه را در دست مردم .  دهد ولی مهم تر از آن مسئله ی خلع سالح است

گروه های ديگر اپورتونيست مشترک بود، اين اما آن چه که بين ما و همه ی ...  نگه داريم
و تکامل عينی انقالب توجه نکرديم، هيچ " حکم شرايط زمان"قسمت است که هيچ يک به 

يک روش ها و يا وسايل مادی الزم را که واقعأ و عمأل می توانست پيشرفت انقالب را 
ای چه؟  در مورد توده ها را در چه پروسه مسلح کنيم و بر.  تأمين کند، مشخص نساختيم

در يک پروسه ی اساسأ مسالمت : سؤال اول با به نعل و به ميخ زدن سرانجام جواب داديم
برای مقابله با هجوم نظامی امپرياليسم که در آينده ی : آميز و در مورد سؤال دوم گفتيم
 .نزديک صورت خواهد پذيرفت

 
ردن از يک هدف، هرچند که صحبت ک.       حقيقت را بايد شناخت و آن را بی پروا گفت

اين هدف بسيار عالی و بزرگ باشد بدون آن که طرق و وسايل دستيابی به آن هدف، حداقل 
موضوع کنکاش پيگيرانه ی ما باشد جز عبارت پردازی و حرافی چيز ديگری نيست و 

 لنينيسم -وظيفه ی اساسی انقالبيون کمونيست و مؤمن به طبقه و آموزش های مارکسيسم
، نه تنها حضور غيرفعاالنه در يک  در يک مبارزه ی واقعأ مؤثر انقالبی استشرکت

 .جنبش سياسی مفروض
 

 -مبارزه ی مسلحانه" لنينيسم و اصول تئوری -     اگر ما می توانستيم در پرتو مارکسيسم
راجع به وظايف خود در شرايط جديد تعمق کنيم، حتمأ می " هم استراتژی، هم تاکتيک

ه اين نتيجه برسيم که برای پيشرفت انقالب، برای پيوند يافتن هرچه عميق تر با توانستيم ب
توده ها، برپائی و گسترش جنگ انقالبی ضرورت دارد و حتا بسياری از ما در قبال اين 

؟  قاطعانه بايد می گفتيم، آری بايد جنگيد، بايد فورأ و "آيا بايد جنگيد يا نجنگيد"سؤال که 
ن است برنامه ی انقالبی پيشاهنگ پرولتری را به مرحله ی اجرا در هر کجا که ممک

درآورد، بايد تا آن جا که نيرو داريم گرد هم آوريم و ضربات هرچه جانکاه تری بر پيکر 
ارتش امپرياليستی وارد آوريم، بايد در جهت ايجاد ارتش خلق گام های مؤثری برداريم و 

نها و تنها در جريان گسترش جنگ خلق عليه بايد به ياد داشته باشيم که ارتش خلق ت
کوشش در جهت برپائی و گسترش جنگ .  امپرياليسم می تواند متولد شود و تکامل يابد



انقالبی، کوشش در جهت ايجاد مناطق سرخ به منظور برقراری حکومت کارگران و 
 )12. (دهقانان، تالش در جهت ايجاد ارتش سرخ

 
اين ها هستند وظايف اساسی .   و اساسی انقالبيون کمونيست     اين ها هستند وظايف عمده

 .و عمده ی جنبش مسلحانه ی ايران در مرحله ی کنونی رشد و تکاملش
 

     جنبش مسلحانه ی ايران با پاسخ گفتن به اين ضرورت ها است که می تواند جنبش ضد 
 انقالب ما را امپرياليستی خلق ما را وارد مرحله ی نوينی سازد و رهبری پرولتری

اما در شرايطی که چنين وظايف سنگين و تاريخی بر عهده .  استحکام هرچه بيشتری بخشد
ی جنبش مسلحانه ی ايران قرار گرفته بود، سازمان چريک های فدائی خلق ايران، يعنی 
سازمانی که در نزد مردم نماينده ی بی چون و چرای جنبش مسلحانه شناخته می شد، مدت 

رهبری آن يک دست به دست .   در ورطه ی اپورتونيسم در غلطيده بودها بود که
 -اپورتونيست های خائنی افتاده بود که کمترين مسئوليتی در قبال توده ها و مارکسيسم

 نظامی خلق ما در هم ريخته، از نظر -سازمان سياسی.  لنينيسم احساس نمی کردند
چنين .  ورتونيستی بر آن چيره شده بودايدئولوژيک منحرف گشته و مشی سياسی جديد و اپ

سازمانی ديگر نمی توانست درفش انقالب را بردوش بکشد و آن را پيشاپيش توده ها در 
 -مبارزه ی مسلحانه"تنها دسته ی کوچکی از آنان با وفاداری به تئوری .  اهتزاز نگه دارد

شکيل سازمان صف خود را از آن جدا کردند و دست به ت" هم استراتژی، هم تاکتيک
اين نيرو از نظر .  جديدی زدند که همان نام چريک های فدائی خلق ايران را بر خود داشت

و اکنون اين سؤال پيش می آيد که آيا ... کميت بسيار ضعيف و در نزد توده ها گمنام بود
نيروی کوچکی هم چون ما يعنی چريک های فدائی خلق ايران می توانست به وظايفی چنين 

پاسخ در خور خود را دهد؟  آيا گروه کوچکی می توانست و حق داشت چنين عظيم 
شعارهائی را مطرح سازد و چنين وظايف غول آسائی را در مقابل خود بگذارد؟  برای 
پاسخ سؤال اول بايد ببينيم آيا وسعت و دامنه ی يک سازمان در تعيين وظايف انقالبی او 

 ی دشواری های عظيمی که در انجام وظايف نقش عمده بازی می کند؟  آيا به واسطه
انقالبی مشخص وجود دارد، می توان از برعهده گرفتن آن وظايف شانه خالی کرد؟  بايد 

  لنينيست ها بر چه اساسی وظايف انقالبی خود را مطرح می کنند؟  -ببينيم مارکسيست
 

 رساله 1905ر سال او د.       لنين به همه ی اين سؤاالت پاسخ روشن و صريح داده است
.   لنينيست های جهان تبديل شد-ای نوشت که بعدها به يکی از مهم ترين مراجع مارکسيست

اين رساله ضمن طرح و حل بسياری از مسائل مربوط به انقالب روسيه که برخی از آن ها 
دارای اهميت جهانشمول می باشند، روش تفکر لنين را درباره ی مبانی تعيين و درک 

ما می خواهيم با رجوع به همين رساله .  پيشاهنگ پرولتری به دست می دهدوظايف 
به قطعنامه حزب سوسيال دموکرات .  محتوای انديشه ی لنين را در اين مورد نشان دهيم

 . روسيه در مورد حکومت موقت انقالبی توجه می کنيم
 

 "قطعنامه ی مربوط به حکومت انقالبی موقت"
 

 :ه     با توجه به اين ک
 
خواه منافع بالواسطه پرولتاريا و خواه منافع مبارزه ی آن در راه رسيدن به هدف های  -1

نهائی سوسياليسم، آزادی سياسی حتاالمقدور کاملتر و بالنتيجه تعويض حکومت مطلقه 
 .با جمهوری دموکراتيک را ايجاب می نمايد

 
وزمندانه ی مردم که استقرار جمهوری دموکراتيک در روسيه فقط در نتيجه ی قيام پير -2

ارگان آن حکومت انقالبی موقت خواهد بود، امکان پذير است و اين حکومت يگانه 
حکومتی است که قادر است آزادی کامل تبليغات پيش از انتخاباتی را تأمين کند و 
مجلس مؤسسان را که واقعأ مظهر اراده ی مردم باشد بر اساس حق انتخاب همگانی، 

 . اخذ رأی مخفی دعوت نمايدمتساوی و مستقيم با
 



 
اين انقالب دموکراتيک در روسيه با وجود رژيم اجتماعی فعلی آن، سلطه ی  -3

بورژوازی را که ناگزير در لحظه ی معين، بدون فروگذاری از هيچ اقدامی، کوشش 
خواهد کرد حتاالمقدور قسمت بيشتری از پيروزمندی های دوره ی انقالب را از چنگ 

کنگره ی .  ه خارج سازد، ضعيف ننموده بلکه آن را تقويت می نمايدپرولتاريای روسي
 :سوم حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه مقرر می دارد

 
 ضروری است تصور روشنی درباره ی محتمل ترين سير انقالب و نيز درباره ی -     الف

 اجرای همه اين که در لحظه ی معينی از آن پيدايش حکومت انقالبی موقت که پرولتاريا
ما را از آن طلب خواهد نمود ) برنامه حداقل(خواسته های فوری سياسی اقتصادی برنامه 

 .ناگزير خواهد بود در بين طبقه ی کارگر اشاعه يابد
 

 با در نظر گرفتن تناسب قوا و عوامل ديگر که تعيين دقيق آن ها از پيش غيرممکن -     ب
مت انقالبی موقت به منظور مبارزه ی بی رحمانه است شرکت نماينده گان حزب ما در حکو

 .با کليه ی تالش های ضد انقالبی و دفاع از منافع مستقل طبقه ی کارگر مجاز می باشد
 

 شرط الزم چنين شرکتی نظارت شديد حزب بر نماينده گان خود و حفظ مداوم -     ج
ی خويش قرار داده و استقالل دموکراسی است که انقالب سوسياليستی کامل را هدف مساع

 .به همين جهت هم دشمن آشتی ناپذير تمام احزاب بورژوازی است
 

 اعم از اين که شرکت سوسيال دموکراسی در حکومت انقالبی موقت ممکن باشد يا -     د
نه، بايد به منظور حفظ، تحکيم و بسط و توسعه ی پيروزی های انقالب لزوم فشار دائمی بر 

رولتاريای مسلح و تحت رهبری سوسيال دموکراسی را در بين حکومت موقت از طرف پ
 دو تاکتيک، -مجموعه ی آثار و مقاالت لنين.(وسيع ترين قشرهای پرولتاريا ترويج نمود
 )244ص )(سوسيال دموکراتيک در انقالب دموکراتيک

 
 

زه ی      روح قطعنامه دفاع از منافع طبقاتی پرولتاريا و بسط و تحکيم قدرت او در مبار
در اين قطعنامه ضرورت تعويض حکومت مطلقه با جمهوری دموکراتيک، .  طبقاتی است

شرايط تحقق اين امر، وظيفه ی تبليغی و ترويجی سوسيال دموکراسی و روش برخورد 
از جنبه های مختلف می توان اين قطعنامه .  حزب با حکومت موقت انقالبی بيان می شود

ين خود در يک فصل مستقل تک تک مواد قطعنامه را در لن.  را مورد بررسی قرار داد
آن چه ما می خواهيم بر آن تکيه کنيم .  پرتو مسائل مطروحه انقالب روسيه توضيح می دهد

از آن رو اين قطعنامه را کامأل نقل کرديم که برای ادامه .  توضيح و تفسير قطعنامه نيست
انقالبی موقت است و گفته می شود موضوع بحث قطعنامه حکومت .  ی بحث ما الزم بود

و تمام بحث بر سر اين ...  شرط تشکيل حکومت انقالبی موقت قيام پيروزمندانه مردم است
است که سوسيال دموکرات ها بايد کارگران و دهقانان را بسيج کنند، آن ها را به قيام 

ن ها يک مجلس قيام آن ها را رهبری کنند تا به پشتوانه ی نيروی آ"بکشانند و در اين 
مؤسسان واقعی تشکيل شود و اين مجلس مؤسسان جمهوری دموکراتيک را کامأل تأسيس 

مثأل .  اما در مطالعه ی کل رساله به ايده هائی بر می خوريم که پرسش برانگيز است.  کند
 قيام آماده نشده و يا قيام خود به خودی و پراکنده هم اکنون آغاز گرديده: ... لنين می نويسد

هيچکس تضمين نخواهد کرد که قيام به يک قيام مسلحانه ی تمام و شکی نيست که .  است
که (زيرا اين موضوع هم به وضعيت نيروهای انقالبی مربوط است .کمال مردم منتج گردد

 ) 262همان جا ص ).(سنجش کامل آن، فقط طی خود مبارزه ممکن است
 

 نمی توان تظمين کرد که حتمأ اين قيام مسلحانه      اکنون اين سؤال پيش می آيد در حالی که
تمام و کمال تبديل خواهد شد يا نه چگونه مسئله ی قيام در دستور روز قرار می گيرد و 

کسی که در لحظه ی .  "چگونه می توان با اين قاطعيت به مخالفين تاکتيک قيام حمله کرد
، کسی که خود را برای اين حمله کنونی نمی خواهد به حکومت مطلقه و به ارتجاع حمله کند



حاضر نمی کند، کسی که اين حمله را تبليغ نمی کند، آن کس بيهوده نام طرفدار انقالب بروی 
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     از يک طرف در قطعنامه شرط استقرار جمهوری دموکراتيک، قيام پيروزمندانه مردم 

شود هيچ کس نمی تواند تضمين کند که اين قيام قيد شده است، از سوی ديگر گفته می 
پراکنده ی خود به خودی و ضعيف به يک قيام مسلحانه ی تمام و کمال تبديل می شود و باز 
می بينيم که برانداختن حکومت مطلقه، تدارک و تبليغ اين حمله جزو مسائل مبرم و فوری 

اسی وظايف پيشاهنگ را شيوه ی انديشه ی لنين چيست؟  او بر چه اس.  طرح می شود
وظيفه ی تا اين جا می توان گفت لنين انجام .  تعيين می کند که به چنين نتايجی می رسد

انقالبی را به امکان حتمی حصول هدف مطلوب ناشی از انجام آن وظيفه ی مشخص منوط 
يرا ز.  آيا اين استنتاج نادرست است؟  ما نشان خواهيم داد که کامأل درست است.  نمی کند

لنين اين ايده را نه فقط در جمالت مذکور بلکه در بسياری جاها و به صورت گوناگون ارائه 
برای آن که خواننده دقيقأ به اين نتيجه برسد که آن چه طرح شده است در حقيقت .  می کند

شکی نيست :"زاويه ی ديد لنين نسبت به اين مسئله است به جمالت ديگر او استناد می جوئيم
قالب ما و توده های مردم را تعليم خواهد داد، ولی مسئله ای که اکنون در مقابل حزب که ان

رزمنده ی سياسی قرار دارد اين است که آيا ما خواهيم توانست چيزی به انقالب بياموزيم؟  
آيا ما خواهيم توانست از صحت آموزش سوسيال دموکراتيک خود و از ارتباط خود با يگانه 

انقالبی يعنی پرولتاريا استفاده نمائيم تا مهر و نشان پرولتاری به انقالب طبقه ی تا آخر 
بزنيم و انقالب را نه در گفتار، بلکه در کردار به پيروزی قطعی و واقعی برسانيم و نا 

 )242همان جا ص ".(استواری، نيمه کاری و خيانت بورژوازی دموکرات را فلج گذاريم
 

فلج .  ی از وظايف اساسی سوسيال دموکرات ها اشاره می کند     در اين قسمت لنين به برخ
 دموکرات، به انقالب محتوای -کردن عملی، نا استواری، نيمه کاری و خيانت بورژوازی

اما در ادامه می .  پرولتاريائی بخشيدن و پيشبرد انقالب نه در حرف بلکه عمأل و واقعأ
اما حصول آن از طرفی .  هدف سازيمما بايد تمامی مساعی خود را متوجه اين : "گويد

منوط است به صحت ارزيابی ما از موقعيت سياسی و درستی شعارهای تاکتيکی ما و از 
طرف ديگر به پشتيبانی نيروی مبارز عمأل موجود توده ها ی کارگر از اين 
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ش خود را برای رسيدن به اين بايد تمام تالش و کوش:      می بينيم که لنين تأکيد می ورزد
هدف انجام دهيم اما اين که بتوانيم در واقعيت به اين هدف دست يابيم يکی به جنبه ی 
معرفتی ما يعنی ارزيابی درست از موقعيت سياسی و تدوين شعارهای صحيح تاکتيکی 
بستگی دارد و از طرف ديگر به اين مربوط می شود که آيا نيروی عمل کافی برای تحقق 

اين نيروی مادی همانا نيروی مبارز عمأل موجود توده های کارگر . (مادی آن را داريم يا نه
آيا کارگران مبارز تا چه حدی از اين شعارها پشتيبانی خواهند کرد، ما تا چه حدی ) هستند

اما اين تنها جمالتی نيستند که اين ايده ...  می توانيم پشتيبانی و حمايت آن ها را جلب کنيم؟
مشکالتی که در سر راه : "ی لنين را توضيح می دهند و لنين در جای ديگر می نويسد

پيروزی کامل انقالب وجود دارد بس عظيم است، اگر نماينده گان پرولتاريا تمام آن چه را 
که در قوه دارند به کار برند و با اين حال تمام مساعی آن ها در مقابل مقاومت ارتجاع و 

 جهالت توده بيهوده ماند هيچ کس نمی تواند آن ها را مورد تقبيح قرار خيانت بورژوازی و
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نماينده گان پرولتاريا .       اين جا ديگر ايده ی لنين کامأل روشن و صريح بيان شده است

اگر چه .  بايد همه ی آن چه را در قوه دارند برای انجام وظايف انقالبی خود به کار برند
.  مام اين مساعی به واسطه ی مقاومت ارتجاع، خيانت بورژوازی و جهالت بيهوده بماندت

البته در تمام رساله اين ايده به صور مختلف و در ارتباط با موضوعات متفاوت مکررأ 
حتمی تکرار می شود اين جمالت روشن می سازد که در انجام وظيفه ی انقالبی امکان 

اما در همين جمله ای که از لنين ذکر .   تعيين کننده نيستدستيابی به هدف مطلوب عامل
لنين از مقاومت ارتجاع،خيانت بورژوازی و جهالت .  شده مطالب ديگری نيز نهفته است

توده به عنوان عواملی که می توانند مانع شوند تا تمام تالش و کوشش های ما به نتيجه ی 



گرفت که اندازه ی قدرت و مقاومت دشمن می توان اين نتيجه را .  مطلوب برسد می گويد
هم چنين ممکن است .  نيز نمی تواند عامل تعيين کننده ای برای تعيين وظيفه ی انقالبی باشد

نيروهای ديگری که در مبارزه شرکت دارند به واسطه ی اعمال خود و نيروی خويش آن 
اهنگان انقالبی بيهوده چنان شرايطی را ايجاد کنند که باز هم تمام تالش ها و مساعی پيش

زيرا که يک وضعيت اجتماعی محصول ترکيب پراتيک اجتماعی طبقات مختلف .  بماند
است و آن نيروئی می تواند اين نتيجه را به هدف خود منطبق سازد که دارای قدرت و 

هم چنين می بينيم که تعيين .  نيروی بيشتری برای خنثی کردن نيروهای متخاصم ديگر است
 .ی انقالبی به حالت ذهنی و سطح آگاهی کنونی توده ها بستگی نداردوظيفه 

 
 لنينيسم به طور کلی در می يابيم که همه -     با تعمق بيشتر در انديشه ی لنين و مارکسيسم

ی اين عوامل در تعيين اشکال فعاليت و اشکال سازمان شرکت می جويند ولی به هيچ وجه 
.  بی در شرايط مشخص و مفروض نقش تعيين کننده ندارددر تعيين محتوای وظيفه ی انقال

آيا در .  ولی اين هنوز تمام مسئله نيست، ما هنوز به يک پرسش بسيار مهم جواب نداديم
يک لحظه ی مشخص حد گسترش سازمان و نفوذ آن در تعيين وظيفه ی اصلی تأثير ندارد؟  

حتمال اين پيروزی تا چه درجه ای حال ا: "جمالت زير از لنين به اين مسئله پاسخ می دهد
در اين مورد ما به هيج وجه طرفدار خوش بينی غيرعقالنی .  است، مسئله ای است جداگانه

نيستيم، ما به هيچ وجه دشواری عظيم اين وظيفه را فراموش نمی کنيم، ولی وقتی به مبارزه 
 .وصول به آن را نشان دهيماقدام می نمائيم، بايد خواهان پيروزی باشيم و بتوانيم راه واقعی 

 
درست است .       گرايش هائی که بتوانند ما را به پيروزی برسانند بدون شک موجود است

که نفوذ ما يعنی سوسيال دموکراسی بر توده پرولتاريا هنوز خيلی خيلی کم است، اعمال 
 جهل نفوذ انقالبی در توده ی دهقانان به کلی ناچيز است پراکنده گی، بی فرهنگی و

پرولتاريا و باالخص دهقانان هنوز بی اندازه عظيم است ولی انقالب به سرعت مجتمع می 
هر گامی که انقالب به سوی تکامل بر ميدارد .  نمايد و به سرعت اذهان را روشن می سازد

توده را بيدار ميکند و با نيروی غير قابل دفعی او را به طرف برنامه ی انقالبی يعنی يگانه 
منافع واقعی و حياتی وی را منعکس می کند، می که به طور پيگير و به نحو جامعی چيزی 
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     در اين نقل قول بلند که از لنين نقل شد بدون هيچ شبه ای پاسخ آن پرسش باال نهفته است 

هقانان تا چه و از زبان خود لنين می شنويم که اندازه ی نفوذ خود را در ميان کارگران و د
خيلی او تأکيد می ورزد که نفوذ ما در ميان توده های پرولتاريا .  حدی ارزيابی می کند

، او تأکيد ميکند که اندازه ی نفوذ ما در ميان دهقانان به کلی ناچيز است و خيلی کم است
خصوصيات جنبش دهقانی را از نظر سازمانی و ذهنی بر می شمارد و در چنين شرايطی 

ها نيروی انقالبی يعنی بلشويک ها دارای چنين وضعيتی هستند، در حالی که دارای که تن
نفوذ اندکی در ميان توده ها هستند، در حالی که توده ها پراکنده و سطح آگاهی شان بسيار 
نازل است، معذالک لنين در تمام رساله ی خود تأکيد می ورزد که بايد قيام را در دستور 

کسی که خود را برای اين حمله آماده نمی کند، کسی که اين حمله را  "کار خود قرار داد و
 ".  تبليغ نمی کند، اين کس بيهوده نام طرفدار انقالب را روی خود می گذارد

 
     از مجموعه ی آن چه که گفته شد، می توان اين نتيجه را گرفت که از نظر لنين تعيين 

ممکن .  مأ می توان به نتيجه ی مطلوب رسيدوظيفه ی انقالبی منوط نمی شود که آيا حت
است با تمام تالش و کوشش خود در راه انجام آن وظايف بکوشيم معذالک به واسطه ی 
مقاومت ارتجاع، به واسطه ی خيانت کسانی که نقاب دوستی با انقالب بر چهره ميزنند، به 

چنين انجام يک وظيفه ی واسطه ی جهل توده ها تمام کوشش های ما بيهوده باقی بماند و هم 
پس مبنای تعيين وظيفه ی .  انقالبی منوط به اندازه ی نفوذ ما در ميان توده ها نمی شود

انقالبی چيست؟  آن چه که تاکنون گفتيم درباره ی عواملی بود که در تعيين وظيفه ی انقالبی 
ن کننده ايفا می پس چه عاملی در تعيين وظايف انقالبی نقش تعيي.  نقش تعيين کننده ندارد

کند؟  لنين توضيح می دهد که پيشاهنگ بايد وظايف خود را بر اساس ضرورت های عينی 
لنين .  تکامل جامعه بر اساس الزامات پيشرفت انقالبی مبارزه ی طبقاتی پرولتاريا تعيين کند

ا کنگره های حزب نبايد مسائلی را برای اتخاذ تصميم مطرح نمايند که فالن ي: "می گويد



بلکه مسائلی را بايد مطرح نمايد که به .  بهمان اديب به جا يا بی جا به ميان کشيده است
 دارای اهميت جدی سياسی می بنا بر جريان عينی تکامل اجتماعیحکم شرايط زمان و 
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.  رد     جريان عينی تکامل اجتماعی، مستقل از تفکر و شعور احزاب و طبقات وجود دا
نماينده گان پرولتاريا بايد همواره در صدد آن باشند که آن مسائلی را کشف و مطرح کنند و 
در حل آن بکوشند که حل آن باعث پيشرفت و تکامل هرچه بيشتر مبارزه ی طبقاتی 

وظايف انقالبی را بايد از ارزيابی .  پرولتاريا و صعود آن به مدارج عالی تر می شود
ای حاکم بر تکامل اجتماعی و قوانين حاکم بر مبارزه ی طبقاتی استنتاج صحيح قانونمندی ه

برای روشن تر شدن اين .  وظايف انقالبی را الزامات پيشرفت انقالبی تعيين می کند.  کرد
شکی نيست که هيچ کس تضمين نخواهد کرد که اين : "ايده به جمالت زير از لنين توجه کنيد

زيرا اين موضوع هم به وضعيت .  مام و کمال منتج گرددقيام به يک قيام مسلحانه ی ت
، هم )که سنجش کامل آن، فقط طی خود مبارزه ميسر است(نيروهای انقالبی مربوط است،

به طرز رفتار دولت بورژوازی و هم يک سلسله کيفيات ديگری که در نظر گرفتن دقيق آن 
عی به يک حادثه ی مشخص که درباره ی ناگزير بودن، يعنی اطمينان قط.  غير ممکن است

اگر شما می خواهيد .  آقای استروه سخن را به آن جا می کشاند حاجتی به گفتار نيست
برای پيروزی طرفدار انقالب باشيد بايد درباره ی اين موضوع صحبت کنيد که آيا قيام 
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ی بينيد لنين ضمن تأکيد بر اين که نمی توان تضمين کرد که آيا اين قيام      همان طور که م
می تواند به يک قيام تمام و کمال تبديل شود، قاطعانه " پراکنده ی خود بخودی و ضعيف"

 هست شرط پيروزیمی گويد در اين جا بايد يک مسئله را روشن کرد و آن اين که آيا قيام 
راه وصول به اين هدف .  به يک هدف در شرايط معين استيا نه؟  مسئله بر سر دستيابی 

 موضوع قيام را الزم استآيا : "چيست؟  لنين در دنباله ی همين جمالت نقل شده می گويد
فعاالنه مطرح نمود، درباره ی آن تبليغ کرد و مجدانه زمينه ی آن را بی درنگ و با انرژی 

وشن می کنند که لنين به ضرورت عينی ؟  همه ی اين عبارات ر"تمام فراهم ساخت يا نه
تکيه می کند و وظيفه ی پيشاهنگ را در پاسخ گوئی به اين ضرورت می بيند و اعتقاد دارد 

و ... بر تمام موانعی که در سر راه پاسخ گوئی به اين ضرورت وجود دارد بايد غلبه کرد 
يان خود را به معرض در زندگی بلشويک ها بارهای بار اين ديدگاه به طور برجسته و نما

 را در مقابل حزب توده هارفيق کامنوف : " چنين نوشت1918لنين در سال .  نمايش گذاشت
.   تسليم شده اندانقالبی اينک به ديوانگی دفاع گرانی توده ها قرار می دهد ولی گروه مروج

آن ها می آيا برای انترناسيونالسيت ها برازنده تر نيست که در اين لحظه نشان بدهند که 
، يعنی به بيماری همه گير عمومی بخواهند که با توده ها باقی بمانندتوانند به جای اين که 

 مقاومت کنند؟  آيا ما در تمامی کشور های متحارب توده ایتسليم شوند، در مقابل اين مستی 
اقی با توده ها باروپائی نديده ايم که شوونيست ها کوشيدند بر اين اساس که خواسته اند 

در " توده ای" خود را توجيه کنند؟  آيا ما نبايد قادر باشيم که برای مدتی عليه مستی بمانند
اقليت بمانيم؟  آيا در حال حاضر اين نکته ی اصلی کار ُمروجين نيست که مشی پرولتری 

درباره ی تاکتيک (؟ "دفاع گرايانه و ُخرده بورژوازی خالص کنند" توده ای"را از مستی 
 ) نامه ی اول-ينها، لن

 
بايد مقاومت کنيم، بايد شهامت در اقليت ماندن را داشته " توده ای"     در مقابل مستی 

باشيم، چرا؟  زيرا راهی که توده ها در پيش گرفتند راهی نيست که به پيشرفت مبارزه ی 
راهی .  انقالبی کمک رساند، راهی نيست که پرولتاريا را در مبارزه ی طبقاتی ارتقاء دهد

نيست که پرولتاريا را به قدرت نزديک تر سازد و درست بدين دليل ما بايد بر عليه آن تبليغ 
و چنين بود که عالرغم جانبداری توده ها از حکومت ... و ترويج کنيم، بر عليه آن اقدام کنيم

موقت، سخنران بلشويک ها بر عليه آن سخن گفت و توده ها او را از پشت تريبون به زير 
اما بلشويک ها هم چنان بر اعتقادات خود پای می .  شيده و مورد ضرب و شتم قرار دادندک

بنابراين می توان گفت معيار اصلی تعيين وظيفه ی انقالبی پيشاهنگ پرولتری از .  فشردند
پيشاهنگ بايد با تحليل قوانين تکامل .  درون خود تکامل عينی تاريخی جامعه بيرون می آيد

ی خود محاسبه ی عينی نيروهای طبقاتی دريابد که شرط پيشرفت و ارتقاء عينی جامعه 



مبارزه ی طبقاتی و بسط و تحکيم قدرت پرولتری چيست؟ و آن گاه بيدرنگ تمام انرژی 
پيشاهنگ بايد وظايف انقالبی خود را .   کندسازمان خود را صرف پاسخ گوئی به نيازهای

استوار سازد و تمام هم خود را بکار برد تا بر درک ضرورت های عينی پيشرفت تاريخی 
توده ها را بر اين ضرورت آگاه گرداند و انرژی آن ها را در راه پاسخ گوئی به آن 

خوش بينی غيرمجازی بود هر آينه دشواری :"لنين می نويسد.  ضرورت ها به کار اندازد
نها شامل طبقه ی هائی که در راه جلب توده ها به نهضت وجود دارد و اين دشواری ها ت

کارگر نبوده بلکه شامل دهقانان نيز هست فراموش می شد، همين دشواری ها است که 
بارها مجاهدانی را که برای رساندن انقالب دموکراتيک به هدف نهائی شده است عقيم 
گذارده و ضمنأ در اين جريان بورژوازی ناپيگير و خودغرض که در عين حال هم از راه 

قيافه معصوم "و هم " سرمايه تحصيل نموده است"گاه سلطنت در مقابل مردم مدافعه از دست
را حفظ کرده است بيش از همه به کاميابی رسيده " خط مشی آسوا باژدنيه"يا " ليبراليسم

آن چه مهم است اطمينان در انتخاب صحيح .  ولی دشواری معنايش عدم امکان نيست. است
ژی و شور انقالبی قادر به معجزه را صد بار افزايش راه است و اين اطمينان است که انر

 دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقالب -مجموعه ی آثار و مقاالت لنين". (ميدهد
 )274 ص -دموکراتيک

 
، راهی که رشد سياسی توده ها "انتخاب صحيح راه است"     آن چه مهم است اطمينان در 

 سريع سازد و بتواند قدرت دولتی را در دست آن را تسهيل کند و پروسه ی تشکل آن ها را
قوانين تکامل عينی جامعه، مستقل از ذهن احزاب و طبقات است بنابراين اندازه .  ها بگذارد

ی توانائی های بالفعل يک سازمان مشخص کمونيستی اين را تعيين می کند که سازمان 
 جانبه ای برای پاسخ گوئی به اين مذکور چه گام هائی را بايد بردارد تا بتواند آمادگی همه

پيداست که اندازه ی نفوذ معنوی و مادی يک سازمان چه از .  ضرورت ها را داشته باشد
.  نظر کمی و چه از نظر کيفی تنها در جريان پاسخ گوئی به اين ضرورت ها شکل می گيرد

أ در اين انقالب اجتماعی نتيجه ی يک پروسه ی طوالنی مبارزه ی طبقاتی است و دقيق
پروسه است که توده ها از روی تجربه و مقايسه می تواند پيشاهنگ واقعی خود را تميز 

نقاد فعال شعور "پيشاهنگ پرولتری، رهبر ايدئولوژيک طبقه يا به قول گرامشی .  دهد
و وظيفه دارد تا پراتيک طبقه را در عرصه ی مبارزه ی اجتماعی رهبری " طبقاتی است

به طرز مؤثری در رد پاسخگوی ضرورت های عاجل زمان حال باشد و او وظيفه دا. کند
وظيفه دارد عمل و انديشه ی توده ها را " و جهت آفرينش و پيش بينی آينده گام بردارد

 .نه آن که خود را تا سطح آن ها تقليل دهد و در نتيجه در آن حل شود" برانگيزد
 

مطرح کرديم، ولی ديديم " ضرورت"ن يک ما تسليح توده ها را به عنوا" مصاحبه"     در 
بدون شک تسليح توده ها .  که پروسه ی تسليح توده ها يک پروسه ی غيرقهرآميز درآمد

يکی از وظايف مهم پيشاهنگ انقالبی بود، اما صحبت دقيقأ بر سر اين است که به اين 
اقعی راه و"صحبت بر سر اين است که .   پاسخ گفتواقعأچگونه می توان " ضرورت"

؟  برای درک اين مسئله بايد عينيت مبارزه، نيروهای عمأل موجود "وصول به هدف چيست
در آن و رابطه ی اين نيروها با يکديگر مورد ارزيابی دقيق قرار گيرد و با اتکاء به 

را در پروسه ای غير از " توده ها"تجربيات جهانی چگونه می توان قبول کرد که می توان 
صحبت کردن .  ه مسلح ساخت و سازمان مسلح توده ها را به وجود آوردمبارزه ی مسلحان

يا انکار تنها راهی که می تواند چنين امری را تحقق بخشد، " سازمان مسلح توده ها"از 
اکنون پيداست که ما ".  سازمان مسلح توده ها"يعنی انکار کردن ضرورت های فوری 

 پراتيک خود را بر مبنای پاسخ گوئی به عالرغم کوچک بودن سازمان خود وظيفه داشتيم
عالرغم آن که بتوانيم شناسائی توده ای پيدا کنيم و .  ضرورت های زمان مستقر سازيم

شرط اين که بتوانيم به درستی نقائص و نارسائی های آن لحظه ی مشخص را رفع کنيم اين 
 .بود که انجام اين وظايف غول آسا را برعهده می گرفتيم

 
انتخاب صحيح راه است، مهم انجام وظايف انقالبی است، مهم اين است که بتوانيم      مهم 

تا آن جا که در توان داريم در جهت پيشرفت واقعی و عملی انقالب گام برداريم، مهم اين 
مهم اين .  نيست که آيا زندگی اجازه خواهد داد تا ما حاصل تالش های خود را ببينيم يا نه



وه مختلف کار انقالبی، ميراثی انقالبی بر جای گذاريم تا نسل های است که الاقل در وج
 . آينده انقالب بتوانند سريع تر و عميق تر انقالب را پيش برند

 
 60اواخر سال 

 
 

 
  زيرنويس ها

      
آن جريانی است که در " چريک های فدائی خلق ايران"در اين جا منظور از  -1

 تحت عنوان چريک 1360 اعالم موجوديت کرد و بعدأ در سال 1358سال 
به فعاليت خود ادامه ) ارتش رهائی بخش خلق های ايران(های فدائی خلق 

 .داد
 
 .از اين اثر اسم خواهيم برد" مصاحبه"از اين پس با نام  -2
 
را در تمام زمينه ها نقد کنيم، در اين " مصاحبه"ما در اين جا نمی خوهيم  -3

مورد نقد قرار می گيرد که در فعاليت " مصاحبه" آن بخش از نظرات مقاله
 .عملی سازمان ما نقش ايفا نمود

 
البته خواننده ممکن است از آمدن آن جمله در ميان اين سطور تعجب کند، ولی  -4

همان طور که بعدأ خواهيم ديد اين جمله تأکيد قوی اين نظر است که نبايد به 
اگر چه افرادی از همين دولت هم ممکن است در مبارزه ی نظامی دست زد، 

 .آينده در هجوم امپرياليستی دست داشته باشند
 
 .تکرار می شود" مصاحبه"در بسياری موارد اين ايده در  -5
 
چون : "می گويد" مصاحبه.  "است" مصاحبه"اين قطعه از قطعات بسيار مهم  -6

".  ح برداشته اند سالسايرينخلق ها از ستم دوگانه رنج می برند زودتر از 
خلق هائی که از ستم دوگانه رنج می برند چه "!!! سايرين! "شاهکار است

هستند؟  آيا طبقات انقالبی مثأل کارگران جزو سايرين محسوب " چيزهائی"
مفهوم درست مقوله " مصاحبه"می شوند؟  اگر چنين باشد معلوم می شود که 

" ستم دوگانه"د دارد که از ی خلق را نمی فهمد و يا اين که خلق هائی وجو
معنی سلطه ی " مصاحبه"رنج نمی برند، اگر چنين باشد معلوم می شود که 

امپرياليستی را در يک کشور تحت سلطه نمی فهمد و درکی از مفهوم ستم 
 .دوگانه ندارد

 
به نحوی ذهنی امکان پيشرفت " مصاحبه"در صفحات بعدی خواهيم ديد که  -7

به همين جهت کامأل ذيحق است که اين .  ی دهدمسالمت آميز انقالب را م
 .طور جواب دهد

 
البته در صفحات بعد خواهيم ديد که تسليح توده ها فوائد ديگری هم دارد و می  -8

در اولين ماده ی قانون اساسی تمام روابط و منافع امپرياليستی را از "تواند 
 ".بين ببرد و بورژوازی وابسته را منقرض اعالم کند

 
من به هيچ وجه معتقد به آن نيستم که در : " جمله را با هم مقايسه کنيداين دو -9

ولی تئوری مبارزه ی "و "  بايد به مبارزه ی نظامی پرداختحال حاضر
حال مسلحانه گر چه قبول دارد که تدوين قانون اساسی مترقی می تواند در 

 برای چارچوب خوبی اهميت مبارزاتی داشته باشد و پس از تدوين نيز حاضر
به مبارزات آينده است، ولی مسئله ی اصلی جنبش ما مسئله ی جهت دادن 



آيا اين بدان معنا نيست که در زمان حاضر پيشرفت انقالب ".  خلع سالح است
اساسأ به طور مسالمت آميز می تواند تأمين شود و ما در يک پروسه ی اساسأ 

 آمادگی مقابله با هجوم غير نظامی بايد انقالب را به پيش ببريم و فقط برای
امپرياليسم و با استفاده از همان اشکال مسالمت آميز بايد به تسليح توده ها 

 .بپردازيم
 

 در هيچ جای دنيا سازمان مسلح توده ها نمی تواند در پروسه ی مسالمت آميز  -10
سازمان مسلح توده ها تنها و تنها در پروسه ی مبارزه ی قهرآميز .  متولد شود
 . متولد شود و رشد کندمی تواند

 
در االن و فقط االن و شايد : "عين گفته های لنين را در اين جا می آوريم -11

، يک يا دو هفته، بتوان به نحوی صلح آميز چنين حکومتی عرض چند روز
احتمال کلی می رود که اين دولت بتواند .  را ايجاد کرد و استحکام بخشيد

وسيه را تضمين بکند و به طور  مسالمت آميز انقالب سراسری رپيشرفت
استثنائی فرصت های خوبی به وجود آورد، برای گام های بزرگی در جنبش 

از نظر من بلشويک ها که .  جهانی برای صلح و پيروزی سوسياليسم
پارتيزان های انقالب جهانی با شيوه های انقالبی هستند، ممکن است و بايد 

فرصتی .  يز انقالب موافقت کننداين سازش فقط به خاطر تکامل مسالمت آم
فرصتی که .   نادر و کمياب و بی نهايت پر ارزش استبی نهايت در تاريخکه 

 درباره ی تاکتيک -لنين (-)تأکيد از لنين است". (فقط گاه گاهی دست می دهد
 ) مقاله ی درباره ی سازش-ها

 
يک در اين جا صحبت بر سر تکامل جنگ انقالبی، تکامل انقالب دموکرات -12

 نوين به انقالب سوسياليستی است
 


