
 
 32 در حقیقت مندرج "جایگاه قهر در انقالب پرولتری"به نگاهی 

 
این نوشته کوتاه برخوردی انتقادی به شیوه تاریخنگاری سربداران و فهم آنها از قهر در انقالب ایران 

 بهمن 19سخنرانی مریم جزایری در اتاق پالتاکی اتحاد سوسیالیستها است که در تاریخ "است که برمتن 
 بچاپ رسیده است، انجام 32ر نشریه حقیقت مین سالگرد قیام آمل د25 گردیده و به مناسبت " ایراد1385

 .گرفته است
 ولی بودم، سربداران "پروازنوپرنده "حقیقت اینست که مدتها بود که درصدد نوشتن نقدی بر کتاب 

اران نگاهی دوباره و ، بدین سان فکر کردم حاال که فرصتی ایجاد شده و سربدبدالیلی فرصت آنرا نیافتم
 به قیام سربداران در ،)از آمده استو پرنده نوپر در کتابآنچه کهالبته بدون نقد به (کمی دیگرگونه 

سخنرانی پالتاکی ایراد کرده اند، بدنیست ببینیم که چه درسهائی می توان از این حرکت گرفت و چگونه می 
  آینده را رقم زد؟،شود برپایه آن تجربیات

د که نکات ضعف ارج گذاری از قهرمانی ها و ازخود گذشتگی های سربداران بگذریم، بایستی دیاگر از 
 و چه نبایستی می کردند که کردند؟ البته این تنها د، چه بایستی می کردند که نکردنو قوت آنها چه بود

خارج ن بپردازد،  بلکه هرکسی که قلبش برای انقالب پرولتری می طپد بایستی به آ،وظیفه سربداران نیست
بر که این عمل مورد عالقه اش باشد یا نباشد، چرا که ازمیان این پیچ وخم ها است که می توان این  از

  را یافت انقالب پرپیچ وخم راههایه و  پیروز شدنارسایی ها
 از  وداده بروشی دیالکتیکی مورد کنکاش قرار تاریخ واقعی رااما برای برخورد به نارسایی ها بایستی 

متاسفانه سخنران سربداران بنای بحث . ستلیل های بی محتوا دوری جبرخوردهای خودمرکزبینانه و تح
. درا از آنرا بیرون بکش قرار داده است تا بتواند نتایج مطلوب  و عام گویی های بی ربطخود را بر تحریف

 آیا "اند بطوری که خمینی  این قیام چهاربند جمهوری اسالمی را لرز": درهمان آغاز می گویدایشان 
 بندچهار می توانست ر کوچک بمدت چندین ساعت در جریان بودبراستی اینگونه بود؟ قیامی که در یک شه

ایت انحرافی سربداران دارد که گویا  تفکر سربداران ریشه در تفکرات بغ اینجمهوری اسالمی را بلرزاند؟
سرایی های نقد از تفکرات گذشته چه سست  دهد که داستاناین نشان می . امروز به آنها نقد نموده است 

شد واقعیت ، نمی توان منکر این  و احمدی نژاد درمورد این واقعهخمینی، رفسنجانیبرپایه گفتار.  استپایه
می به باور من  . گویم، این حرف خود سربداران استاینرا من نمیه انقالب از قیام شهری نمی گذرد، ک

 . آسان نیستنارسایی هاری نقد آ. گذشته سربداران را مشاهده کرد تفکرات  رسوباتتاین جمالتوان در 
 تا تبدیل به یک درکبرروی کاغذ است و همه جانبه نبوده و اساسا   سربداران از گذشتهیعنی گسست

 . فاصله دارددیالکتیکی

...

"
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ی.  . ا

ب
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 ای است و یا اینکهیا سربداران معتقد است که راه انقالب ایران مبارزه مسلحانه درازمدت توده 
  د ؟ر کوچک بلرزه درآور با  قیام در یک شهرا می توان "بند جمهوری اسالمیچهار
 :     یدپرولتری بچسباند کمی پائین تر می گوبرای اینکه بتواند آن قیام را به انقالب درضمن خنران س

ا .  انقالب پرولتری بدون قهر، امکان نداردمبارزه طبقاتی خونین است و :  منظور از قهر هر قهر 
ا یک رزمنده نیستخشونتی نیست ز قهر عملیات قهرآمیز یک گروه  ه جنگی کمنظور جنگ است. منظور 

د و تحت رهبری حزب سیاسی طبقه کارگر بسوی . بطور آگاهانه نقشه ریزی می شود سازمان می یا
د  .درهم شکستن ماشین دولتی پیشروی می ک
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 از این جمالت فاکتور  برای چه بیان می شود، آیا اگرقمرال لمناشمس  ن جمالتایبیان  ،بسیار خوب
جایگاه قهر در انقالب "درباره  درست که این سخنرانی. مرتکب شده بودیم، نهناهی کبیره گگرفته می شد،

 یا بایستی زمینه توضیح مشخص را آماده کند و یا بایستی از آن است، اما بحث عام "پرولتری
 ..کردصرفنظر

را بخوانیم آنگاه متوجه می شویم ) سخنرانی( اگر تمامی مقاله ؟پس بیان این مطلب به چه خاطر است
کالس درس خود را گشوده است و   می آید و سربداران به چه منظوریکه این حرفهای عام به چه کاری

ر برای درهم شکستن ماشین  آگاهانه طبقه کارگت کند که گویا قیام سربداران جنگآنهم به این خاطر که ثاب
م داد که موضوع بازخواهیم گشت و نشان خواه بازهم به این ده است، آیا این واقعیت دارد ؟ مندولتی بو

که  آنگونه که می خواهند بما بقبوالنند، ،پرولتری نه درخدمت انقالب ،قیام سربداران باهمه قهرمانی ها
 اینکه می شود از نقاط ضعف آن .بوده استالمی جمهوری اسی  درونهایدر چارچوب دعوامتاسفانه 

آموخت، ما را نباید به این اشتباه بیندازد که چون این عناصر کمونیست بودند و سربداران یک سازمان 
کمون
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ب
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 از ضعف های گذشته ران از بخشیی بوده است، آری سربدایستی، پس عمل آنها هم عملی کمونیست
  و از اینجاست کهگسترش دهدو دیالکتیکی  یک نقد همه جانبه سست کرد، اما نتوانست آنرا به سطحگ

 .ددر این سخنرانی سر بیرون می آورنشانه های همان گذشته انحرافی را 
 جای بنی صدر را با مجاهدین عوض می کنند و حقیقت را درمورد ،آنها بجای نقدی دیالکتیکی وانقالبی

مائو در شش اثر نظامی ":  می گویند، آنها، درز می گیرندهداف این قیام با بحث ها و نقل قولهای بی ربطا
ز شکست قیامهای شهری گوناگونی که حزب کمونیست بر نکته مهمی انگشت می گذارد او در جمعبندی 

روزی 30 و سالهای اول دهه 20چین در دهه   میالدی سازمان داد، اتخاذ آن استراتژی و تمایل به کسب 
یع را به پر بها دا ما شاهد چنین تمایالتی در . در انقالب ربط می دهد نیروهای بورژوا دن به نقشس

بط داشت . هم بودیماتحادیه کمونیستها  به دیگر سربداران به بهائی که انتظار کسب پیروزی سریع، 
ها و مناطق، می دادنیروهای طبقاتی چون مجاهدین   ولی این نیروهای .در گسترش قیام در دیگر شه

دف سیاسی درهم شکستن دولت کهن نیستند که بخواهند مطابق بر الزامات آن بورژوا ئی اصوال دارای 
ا نظام حاکم بکشانند ه میدان جنگ  ای خود  درست در توده ها را  میان حیرت پایه  کمااینکه دیدیم در

ا این توجیه که اول باید امپریالیست ه عقب نشینی استراتژیک زدند  ا مقطع شصت دست  ها را قانع کنند 
ه تصرف قدرت بزنند  و زنده بود می گفت منقطعا اگر رفیق مائ )تاکید از من است("!بتوانند دست 

 !یست نیستم  مائوئ
 درخدمت بنی صدر قرار خواهد گرفت، ربطی به اینکه سربداران تصور می کرد پایگاه نظامی مجاهدین

 رئیس جمهور  آقاییهکودتای خمینی عل درمقابل آنها این موضوع ندارد که قیام سربداران، عکس العمل
 را پیش روی توده های  و عقب ماندهشه بایستی بوضوح  این اشتباهات فاحسست از گذشتبرای گ. بود

طر این تصور انقالبی گذاشت، بایستی به آنها گفت که بورژوازی ملی سرابی بیش نیست و اتحادیه بخا
این . ... نگ ایران و عراق نیروهای خویش را به جبهه های جنگ فرستاد و  بدنبال بنی صدر افتاد، درجواهی

 در این تحریفات تا آنجائی ن آنا.و سرپوش گذاشتن بر روی اشتباهات و نه قلب واقعیتت است راه گسس
 : به این جمالت توجه کنید.پیش می روند که قیام سربداران را مهم تر از قیام بهمن می دانند

و حاال توجه کنید فرق   ". بهمن برای کمونیستها درس منفی آن است22رس نظامی قیام مهمترین د " 
 بهمن را هم بر پایه همین 5اتحادیه کمونیستهای ایران قیام  ": این قیام با قیام سربداران چه بوده است 

ه22 بهمن و 5اما در اینجا یک فرق کیفی میان قیام جمعبندی سازماندهی کرد  5 این معنا که  بهمن است 

 2



را یک  آری این قیام ".بهمن را یک نیروی کمونیستی آگاهانه و نقشه مند سازماندهی کرد و به اجرا گذاشت
 ولی برای رسیدن به کدام اهداف ؟ برای بقدرت رساندن دوباره ،نیروی کمونیستی سازماندهی کرده بود

برای کمونیستها  قیام سربداران درس سیاسی تبتوان گفاینجا نیز  در اما شایدغیراز این است ؟! بنی صدر
  .  درس منفی آن بود

چه و چگونه می توانست رکت سربداران کدام بود و علل شکست ححال بایستی دید که مشخصه های 
   :یم  می خوان، کم کم جلو می رویم و با هم دوباره قطعه ای را می خوانیم، ؟دگیرقراری  انقالبدر یک بستر

ا این حرکت در واقع پرچم . ران دو مشخصه اصلی داشت حرکت سربدا" یکم اینکه اتحادیه کمونیستها 
ه میدان آورد و به جامعه اعالم کرد که در آن مقطع حساس از زورآزمائی  کمونیستها و طبقه کارگر را 

 بر دوش میان انقالب و ضد انقالب این کمونیستها هستند که می توانند مسئولیت رهبری توده های خلق را
و قدرت سیاسی  دوم اینکه طبقات استثمارگر حاکم، ارتش و اسلحه و نقشه جنگی خود را دارند.  بگیرند

ا کمک اینها حفظ می کنند هم باید ارتش و اسلحه و نقشه جنگی خود را. خود را  داشته باشد  طبقه کارگر
پرچم  چگونه می شود معلوم شد  این وضوحاب حاال که . بقیه خلق را نیز در این راه متحد کند
ه میدان آورد بایستی طبقه کارگر ارتش و اسلحه و نقشه جنگی  بچه علت  و کمونیستها و طبقه کارگر را 

  :، می توانیم به علت شکست بپردازیم خود را داشته باشد
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استراتژی قیام شهری و "اما این حرکت شکست خورد و علت عمده اش آن بود که در چارچوب  "
استراتژی . مارکس هشدار داده است که قهر را باید بطور علمی سازمان داد.  پیش رفت"یروزی سریعپ

قیام شهری و پیروزی سریع سربداران در تضاد با تحلیل علمی از خصلت جامعه و روش حل این 
ه .مسئله بود آمل منتقل شد  طرح قیام که ابتدا قرار بود در تابستان از محله فالح تهران آغاز شود و بعد 

ا زدن جرقه قیام، حریق جنگ انقالبی بسرعت گسترش خواهد یافت قیام متکی بر این پیش بینی بود که 
ا تاخیراتی عملی شد . اما این جرقه به حریق یاد شده تبدیل نشدقهرمانانه و طبق نقشه هم عملی شد. آمل 

ا بهمن مسلما شرایط عینی نامساعد مانند افت روحیه انقالبی مردم بگری 60 در فاصله تابستان    و سرک
) من استتاکید از (".وحشیانه رژیم و موفقیت آن در یکدست کردن خود همه در این شکست تاثیر داشتند

. »تو بروش خود بجنگ و من بروش خود« :  قیام آمل تخطی از این رهنمود نظامی مائو بود که": زیرا ،
زودفرجام تعرضی در چارچوب استراتژی جنگ درازمدت عملی می چنانچه قیام آمل بصورت یک عملیات 

گی بود  آری اگر چنین و چنان می شد، بسیاری چیزهای دیگر هم می توانست .شد مطمئنا موفقیت بز
  تصور شوداگراین یک تفکر کودکانه است . نمی پیمود "انقالب مسیر دیگری را " حتمااما  ،اتفاق بیفتد

اهداف درستی را پیش رو داشتند و از شیوه  وحتا اگره ای درست عمل می کردند سربداران بگونچنانچه
 بسیاری از فاکتورها  اینها بستگی به.یگری را می پیمود انقالب راه د،تیزانی استفاده می کردندرجنگ پا

  بااحتماال اگر سربداران از شیوه درست جنگی منطبق. ه یک مجهولی قابل حل نیستندادل معدارد وچون
 را زیر ضرب می برد واز کادرهای برجسته خویش  نیروی کمتری شرایط ایران پیروی می کرد، هم قطعا

می توانست درجریان عمل از گذشته خویش گسستی انقالبی بنماید، دنباله روی از بورژوازی را احیانا هم 
 این احتیاجی به نقل .فتدیشبرد مبارزه انقالبی بیبرای پای کاری تری هد و درصدد یافتن راهاری نهبه کن

 . . داردقول های طوالنی از مائو و دیگر انقالبیون ندارد، بلکه احتیاج به روحی انقالبی
اینکه از دیگر انقالبات می توان آموخت مورد مشاجره هیچ نیرویی نیست، اشکال آنجا ایجاد می شود 

ام می  کاری که سربداران چپ وراست انج،دهیمکه این نقل قولها را برای کپی برداری مورد استفاده قرار 
به این می گویند نفهمیدن علم . و ازهمه بدتر، مخلوط کردن شیوه های جنگی انقالبات دیگر است ،دهد
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، وگرنه دنباله روی سربداران از بنی صدر چه ربطی به انقالب چین دارد که بایستی یک نقل قول از انقالب
روزی"ه مائو بیابیم ک  است، پربها دادن به نقش نیروهای بورژوا در انقالب... سریع، انتظار کسب 

 و بجای نقل  کردهاوضاع اقتصادی ـ اجتماعی جامعه تعمقی در اگرسرایی ها  سربداران بجای این داستان
روان ) بنی صدر ("ملی"ه سوز خویش بدنبال بورژوازی قول به جامعه ایران مراجعه می کردند، با چراغ پی

  .دندنمی ش

"پی

ه"...
د

"

و
ب "و

 :چند نقل قول از نوشته های سربداران می آورماینجا م اینکه تنها به قاضی نرفته باشبرای 
همن را کودتای خائنانه خمینی باموج ترور و کشتاری که باخود آورد آخرین دستĤوردهای انقالب ب" 

 درجه ای تضاد مردم ما با حکومت جمهوری اسالمی، با این کودتا ب...  ،"مورد تعرض قرار داده،
یگر جائی برای مبارزه مسالمت آمیز باقی نگذاشت جنش انقالبی و کمونیستی ایران  " و".رسید که 

 )تاکیدها از من است(".میبایست به این حرکت خائنانه جواب در خور دهد
 1361 فروردین 19، 157شماره  سربداران و سلطنت سیاه خمینی، حقیقت ": از 

 . در آمل بود"سربداران قیام " ، درخورهمه می دانیم که این جواب
  :بوضوح تفکرات عقب مانده سربداران را مالحظه می کنیمحال با نگاهی به یک نوشته دیگر 

، یعنی جناح بنی صدر، و پیوستن خرده بورژوازی آخرین بقایای بورژوازی ملی ازقدرتخارج شدن 
مهوری اسالمی به لغو بقایای دمکراسی که سنتی در قدرت به بورژوا ـ فئودال های متحد بگرد حزب ج

ازی و محدودتر برای کارگران و دهقانان و  بصورت آزادیهای محدود برای بورژوازی ملی و خرده بورژ
ه آنان بود، منجر گردید های سیاسی متعلق و منتسب  طبقه کارگر، انقالب دمکراتیک و :  از مقاله.نیر

 )تاکید از من است (1360، آبان 146 و 145ه مبارزه برای قدرت سیاسی، حقیقت شمار
نجات و "کودتا"ی ازهمان گونه که بروشنی می بینیم، قیام سربداران فقط و فقط برای جلوگیر

و یا بقول سربداران  دولت جمهوری اسالمی "یکدست شدن"بورژوازی ملی و در نتیجه جلوگیری از 
فئودال های متحد بگرد حزب جمهوری پیوستن خرده بورژوازی سنتی در قدرت به بورژوا ـ "

  .بود و نه چیز دیگر"...اسالمی
ن صحرا را سربه نیست کرده و آن ماست که رهبران شوراهای ترکملی این همان بورژوازی ! آری 

تصفیه نمود و برسر زنان روسری از عناصر انقالبی و کمونیست شوراها را سرکوب نمود، دانشگاهها را 
و قرار برآن داشت که )  سربداران!از سخنان نغز بورژوازی ملی (ر آنان بیرون نیایدکرد تا اشعه ای از س

 که مورد غضب رهبر انقالب اسالمی قرار ،چکمه هایش را از پا بیرون نیاوردتاسرکوبی جنبش کردستان 
برقرار فرار را  " پرواز تاریخی"در چمدان خود قرار داده وبا یک " را بورژوازی ملی اش "      گرفت و

  .ترجیح داد
از این انسان نچنان خیال پردازانه است که آ مورد کم اهمیت دادن به دهقانان نیز نظرات آنهاو اما در

 به بسیج تحادیه در عمر کوتاهشاچنانچه  آنها تصور می کنند. شودهمه دانش سیاسی  شگفت زده می 
اگر .  برای سرکوب سربداران سود جوید، ارتجاع نمی توانست از این نیرودهقانان توجه کافی می کرد

 در مبارزه مسلحانه ) دهقانالبته نه فرد(ویزه گوش خود کند که دهقانانآاتحادیه نتواند این موضوع را 
 و در طوالنی و تنها آن زمان که احساس کنند نیروی انقالبی می تواند ضربات کاری به ارتجاع وارد کند

 شوند، در حرکت بعدی قربانی درک  جذب نیروی انقالبی میل شود، تبدییک نیروی نظامی کاریواقع به 
آری هر نیروی انقالبی که تصور می کند انقالب ایران انقالبی مسلحانه و . انه خویش خواهد شدسفیه

 بایستی به ،نابود نمایدو آزادسازی مناطق در نبردی فرسایشی می تواند طوالنی است که نیروی دشمن را 
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 بایستی بداند که پایگاه عمده ،الزم را بدهد، اگر نیرویی درصدد ایجاد ارتش خلق استدهقانان اهمیت 
انقالب در روستا قرار دارد، این بی احترامی به طبقه کارگر نیست، بلکه هموارکردن راه برای بدست گرفتن 

آنجاست که  این از  و درضمن پربها دادن به دهقانان نیست، بلکه.قدرت دولتی توسط طبقه کارگر است
در این مورد  )ارخا(من خوانندگان را به اسناد با ارزش چفخا. یگاه تشکیل ارتش خلق استروستا جا

بخشی از این اسناد را می توان از طریق الکترونیکی از سازمان فعالین جنبش نوین  (.مراجعه می دهم
کرد

و

"

ه

"

ب
ی ت ب

. ه"
ر

. ژ
ا

 ) jangal_new@yahoo.com( .کمونیستی دریافت 
 سیاهکل می حرکتنان خویش را جمعبندی کند، البته که سری هم به خهد س می خواحال وقتی سخنگو

  البته بدون اینکه از عمل انقالبیزند و بعد از آنکه آنرا به سطح مرزبندی با رفرمیسم حزب توده تنزل داد،
 تفاوت های کیفی  کمی زیادی میان"  حرفی بمیان بیاورد،)قهر انقالبی که اتفاقا مورد بحث است(رفقا

و آن رفقا قادر  سیاهکل فورا سرکوب شد "به این نتیجه می رسد کهو  می یابد " و حرکت سیاهکلسربداران
 به شیوه ای واقعی و دور از  سربداران راجدید این کشف .به سازماندهی درگیری نظامی مهمی نشدند

 احمدزاده می یابیم و هم  رفیق هم در مقدمه کتاب،جنجالهای خود مرکز بینانه و برای ارائه به جنبش انقالبی
در جمع بندی یکساله رفیق حمید اشرف، پس بیان آن برای چه منظوری است؟ در ادامه می بینیم که این 

هدف سربداران از آغاز مبارزه مسلحانه، سازمان دادن ارتش  "اهداف روشن بیان می شوند و آنهم این که 
دف کسب قدرت سیاسی بود دف سیاهکل و چریکهای فدائی انجام عملیات مسلحانه در حالیکه ه. و برای 

 باالخره معلوم نمی شود که سربداران درصدد ایجاد ارتش خلق بوده اند و یا قیامهای شهری ".تبلیغی بود
 حرف پس این. هم این و هم آن بوده است ،را مد نظر خویش داشتند، تا آنجائی از اسناد سربداران برمی آید

، چرا که این مقایسه بی معنی و جهت دار برای کوچک کردن از خود را مدنظر دارد تعریف فقط ،بی ربط
 "نداب پشت می کند،تنها سایه را می بیکسی که به آفت" بقول برشت .کردن خویش است دیگران و بزرگ 
 شده بدیل سیاهکل به سمبل مبارزه در ایران تچیست و آنهم این که که ناراحتی اتحادیه از ما درک می کنیم

 .است و حرکت سربداران نه
 که سیاهکل در مقایسه به قیام سربداران حرکت نظامی مهمی نبود، اما اتحادیه یک البته این درست است

 سال ادامه یافت و در بطن خود 8 رفقاآن مبارزه آنهم این که   را بعمد به فراموشی می سپارد،زچی
در رات غیرقابل انکاری برجای گذاشت و یالبی ایران تاثبرجنبش انقکمونیستهای بیشماری را تربیت کرد و 

   و"یم  ایران را سراسر سیاهکل می کن"قیام توده ای بهمن در صدای توده های میلیونی طنین افکن شد که 
زیر پرچم این سازمان شوراهای ترکمن صحرا سازماندهی شد، در و   ....،فدائی، فدائی تو افتخار مائی  "

 در  غیربومیسازمان چریکهای فدائی، بزرگترین سازمانجدید ارتجاعی ل از خیانت رهبران  تا قبنکردستا
 ساله سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 8 پس قیام سیاهکل ادامه خویش را در مبارزه ....کردستان بود و

وب شد و اما حرکت سربداران بشدت سرکیعنی به سخنی دیگر شکست سیاهکل شکستی تاکتیکی بود،  یافت،
ه نتوانستند  نه تنها نیزاینها  اتفاقاکهاز آن تعداد انگشت شماری باقی ماندند  حرکت مهمی در پهنه ایران 

ز ادامه دارد،انجام رسانند، ا امروز ن ه تعطیل این مبارزه شدند که   ، آن اینکه سربداران متعاقب بلکه مجبور 
 نباید به شیوه ای غیرواقعی و بیش از اندازه بزرگ ،دکردنگسست را نظ خود  انحرافیگذشتهبخشی ازاز 

دف سیاهکل و چریکهای فدائی انجام عملیات مسلحانه تبلیغی بود : مثال اینکه .،تلقی شود در حالیکه 
غم گرایشات گوناگونی که در سازمان چریکهای فدائی خلق وجود داشت، می توان گفت تقریبا همگی آن  علی

یم استرفقا معتقد بودند که  البته از رسالت چریک شکستن ذهنیت مردم در مورد ضعف خود و قدرت ر
ز نظر سیاسی یک گرایش، مبارزه . نظر نباید دور داشت که در میان طیف فدائیان گرایشات مختلف بود
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ه ابزار مبارزه علیه  توری شاهچریکهای فدائی خلق را  رفقای ارتش رهائی بخش .  تنزل داده بود"دیک
اتفاقا . تحت رهبری رفقائی چون حرمتی پور و صبوری معتقد به سازمان دادن ارتش خلق بودند) آرخا(

ا سربداران در سال  ز  تالش کردند مبارزه مسلحانه را در شمال آغاز کنند ک60همزمان  ه متاسفانه قبل 
 . تصحیح شده است حقیقت این اشتباه33 ـ در شماره )تاکید از من است( ".شروع ضربه مهلک خوردند

تا"ب

اب

ب ا
""

ب
با

 .
بت

ب

ب-
و و

  را60سال  آیا می شود.ضع خود را مستحکم نمایند موقلب واقعیت در این بخش سعی شده است که با  
 60  که سکوت و سکون همه جا را فراگرفته بود با سال49 سال مقایسه مقایسه کرد ؟ قطعا نه، 49با سال 

 کتاب رفیق .قلب تاریخی است یک ت،گاهی نباشد توده ها از یک قیام توده ای گذشته بودند، اگر از روی ناآکه
مراحل اولیه مبارزه اوضاع آنروز ایران را تشریح می کند و برای برون رفت از این وضعیت پویان بروشنی 
حریر در تبرشته  و بروشنی را همه جانبه آن رفقا  کند و کتاب رفیق مسعود احمدزاده نظراترا تصویر می

راموشی سپرده می شود و که برسر تسخیر قدرت دولتی است، بفخیر  تمامی بحث کتاب ا.می آورد
شکستن ذهنیت مردم درمورد ضعف خود وقدرت "داستانهای من درآوردی گرایشات مختلفی که همگی 

ه ". را هدف خویش قرار داده بودند و "رژیم ز نظر سیاسی یک گرایش، مبارزه چریکهای فدائی خلق را   
 یک ،من برای روشن شدن مطلب .شیند بجای آن می ن تنزل داده بود"تاتوری شاهدیکابزار مبارزه علیه 

 : این داستان هم ساختگی است ورم، تا نشان دهم کهبخش از کتاب رفیق مسعود را می آ
ه عهده بگیرد، اگر قرار است  "  جنبش کمونیستی اگر قرار است رهبری مبارزه ضدامپریالیستی خلق را 

ید خطر کند  تودهبه پیشاهنگ واقعی باید در نظر و عمل یک پاسخ مشخص به مسئله . ها مبدل گردد، 
 -اگر پیشاهنگی مارکسیست. تعویض قدرت حاکمه امپریالیستی و واگذاری قدرت به استثمارشدگان بدهد

د، هیچ  پرولتری انقالبی را در این مبارزه تضمین کنیلنینیستها در این مبارزه مسلحانه طوالنی نتواند رهبر
 .تواند چیز دیگر هم نمی

اصالً شهری که در ایران بطور مشخص برای فعالیت وسیع چریک شهری مناسب باشد تهران است
ا اندازه ا . ای محدود مناسبند چندین شهر بزرگ دیگر چون اصفهان و تبریز و مشهد و غیره، بطور نسبی و 

ا توجه   و سیاسی مبارزه مسلحانه در آغاز، جنبه اساسی و به اینکه جنبه تبلیغیتوجه به این نکات و 
و بدین ترتیب . دهد  و جنبه نظامی آن جنبه فرعی مبارزه را تشکیل میدهد تعیین کننده آنرا تشکیل می

تر و  و از آنجا که سازماندهی متشکل. مبارزه مسلحانه باید تاثیر سراسری بر تمام خلق ما داشته باشد
باشد، وجود کار  ای مبرم می و ایجاد همکاری بین گروههای مبارز نیز مسئلهتر مبارزه مسلحانه  وسیع

ه ویژه در تهران، به عنوان محل تقاطع کانالهای ارتباطی کشور و سیاسی نظامی در شهرهای بزرگ و 
مراکز اقتصادی  تولیدی مهم کشور  به عنوان مراکز فعال ارتباط گروههای مبارز در سراسر امری 

بتعیین ب
ر

  

ا هر چه که در قدرت دارد سعی . نده استکن  ا تمام نیرو و امکان و  اما باید توجه داشت که دشمن 
کوب کند جنبه نظامی مبارزه مسلحانه به طور روزافزونی این است که . خواهد کرد این مبارزه را س

ارزه بهاهمیت کسب خواهد کرد و هم اینکه چنین بشود، خروج به روستاها و کشاندن عرصه عمده مب
 ) از من استهاتاکید( ".گردد کننده می روستاها امری تعیین

ند که نظراتی که بعدها با نام بیژن جزنی به سازمان حاکم گردید، نتیجه ضربات ن می داهمهامروز دیگر
 با 57متعددی بود که به ستون فقرات سازمان وارد آمد، درعین حال رفقایی که در جنبش توده ای سال 

.  اولیه سازمان شرکت کردند، نشان دادند که از کدام ایده های انقالبی متاثر بودندهمان نظراتتکیه به 
نظرات بیژن جزنی بعدها سکوی پرش رهبری ارتجاعی جدید سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به دامان 

ی سیاس ای غیرسفانه بیژن جزنی با شیوها مت.حزب توده شد و خود را درخدمت ضدانقالب جدید قرار داد
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 مبادرت ورزید، تا بتواند موضع مستحکم تری با نظرات انقالبی سازمان یگر رفقابه نوشتن مقاله با نام د
به این نظرات برخورد می که اکنون با نام رفیق احمدزاده عجین شده بود، کسب نماید، او حتی زمانی که 

 اول برداشتهای خود را به آن نسبت داده و ،رده در پ خودداری ورزیده واثر رفیق احمدزادهکند از نام 
 . جزنی درمورد شرایط عینی انقالبآوانتاریستی  مثال نگاه کنید به نظرات . آن می نشیند"نقد"سپس به 

 راهم با یک نقل قول از رفیق احمدزاده  بگذارید نادرستی این گفتهله رویزیونیسم،و حاال درمورد مسا
کسیسماگر در همی "  بوضوح نشان دهم لنینیسم از یکطرف، و رویزیونیسم و  -ن ایام مرزبندی بین ما

ده در  اپورتونیسم از طرف دیگر، در یک مقیاس بین المللی شکل نگرفته بود، شاید سلب اعتماد از حزب ت
ا حدودی موجب سلب اعتماد از کمونیسم هم شده بود ه نظر میآغاز   -رسد که مقام مارکسیسم اما اینک 

لنینیسم انقالبی، به مثابه تئوری انقالب، تنها  -پس مارکسیسم. م واقعی خالی است و باید پر شودلنینیس
گیرترین انقالبیون شد ه . ملجاء پ بدین ترتیب اقبالی وسیع  چشمگیر از جانب روشنفکران انقالبی 

کسیسم ا نام و اندیشه -ما فیق مائو عجین شده است، مشاه لنینیسم، که حاال  بدین ترتیب شود ده میهای 
در جریان مبادله و نشر آثار کمونیستی و بخصوص آثار مائو، محافل و گروههای کمونیستی به وجود 

ه  ه مبارزه مسلحانه توده) نظری(ای، گرایش  تحت تاثیر تجربیات انقالبی و جنگهای تودهآمدند  ای روز 
به کتاب با ارزش رفیق علیرضا ، خوانندگان را ن این نوشته و البته برای به درازا نکشید".شود روز بیشتر می

 .رجوع می دهمنیز  "آذربایجان و مساله ملی "نابدل با نام 

ر
و

ب. ت

بی و
. ربر

بب. می

"

 قطب"فقط در پایان به یک نکته دیگر هم نگاهی بیندازم و این نوشته را به پایان ببرم، و آنهم در مورد 
رار گرفته است ، این تفکر از آنجائی که درک  است که امروز مثل نقل و نبات مورد استفاده همه ق"سوم

ایران را یک قطب ارتجاع و امپریالیسم را یک قطب دولت دارد، ندرستی از قدرت دولتی و روابط امپریالیستی 
 که گویا درمقابل هم ، دو ارتجاع "ارتجاعی دیگر قلمداد می کند و بدین خاطر نیز برای مبارزه با این

بی را قرار می دهد، درصورتی که این دو در واقع یک قطب ارتجاعی هستند که در  قطب انقالایستاده اند،
بر سر قدرت سیاسی امپریالیستها دعواهای آنها که در واقع دعوای مقابل انقالب توده ها قرار گرفته اند و 

یف ی درون ط که دعوائدر شکل وشمایل دعوای دولت ایران وآمریکا بروز می یابد  کهدر ایران است،
 . استسرمایه جهانی

 نیروهای گونگی راه انقالب گره خورده استبا چ اتحاد نیروهای انقالب مسالهاز آنجا که به باور من 
د و صف متحد خویش را ایجاد می کنند و نه ن در جریان جنگ انقالبی است که بهم نزدیک می شوب تنهاالانق

البته این بدین .  باجنبش طبقاتی در ایران ندارندی که رابطه ایق نزدیکی سازمانهای سیاسی موجوداز طر
قطب به معنی این معنی نخواهد بود که اینها نمی توانند اینجا وآنجا اتحادهای مبارزاتی را سازمان دهند، اما 

آقای ذرافشان فرمولبندی شد، که بعدها توسط اولین بار در ایران  قطب سوم  مقولهدر واقع.  نیستسوم
و از اینجاست که  .به خرج داده شودکافی  درمورد آن تامل هی قرار گرفت، بدون اینکمورد توجه بسیار

احتمال حمله امریکا به ایران، به جنگ ایران و امریکا تعبیر می شود، درصورتی که اینجا ایران فقط موضوع 
  .جنگ امپریالیستهاست و نه چیز دیگر

پالتاکی وارد است واگر قرار بود که همه ایده نرانی آنچه در باال آمد بخشی از ایراداتی است که به سخ
 بزرگی به این نوشته می داد و از آنجائی که این نرانی مورد کنکاش قرار گیرد، حجمهای ناب این سخ

، فهم نقد آن نیز کمی مشکل ایجاد می  پراکنده و بدون سیستم و از این شاخه به آن شاخه استیانرسخن
 که هربار بشکلی بروز می کند، ه های دیگر به نقد دیدگاههای سربداران نوشتدرکرد کرد، من سعی خواهم 
  .نمایمدرجای خود برخورد 
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 :پایان سخن
 بچنان رفرمیستی دچار شده است که راستش برخورد به همه این تاسفانه جنبش کمونیستی ایرانم

 های بی ربط انتشار می ز ایدهوهها و عناصر کمونیست برنمی آید، هرروز خرمنی انارسائی ها از عهده گر
 با نام ، بی بند وباری با نام سازمانگریخواندن آنها نیز امکانپذیر نیست، سازمان گریزیحتا یابند، که 

پیکر آنرا کرخت کرده است، ادعاهای بیشمار درمورد ...  و با نام سازماندهی طبقه کارگر، پاسیفیسمحزبیت
 باال و پائین  بوده و با جذر و مد مبارزات در ایران ذهنی گرایی متکی  بر و و بی پایهالب اساسا کلیراه انق

 .می رودفروبخواب خرگوشی دوباره  می رود و
 یا آثار .تشکیل می دهدتحریف نظرات دیگران نیز راجنبش کمونیستی ایران  پایه کارنقد کمال تاسف او ب

آنها نسبت داده می گونه محابا چیزی به و یا اگرهم خوانده می شود بدون هیچدیگران خوانده نمی شود 
 آور مبارزه ایدئولوژیک اکثریت ، اینست روند خنده...  وهمین ایده ها مورد نقد قرار می گیرد ،شود و آنگاه

 .که سربداران نیز از آن مستثنا نیست، قریب به اتفاق جریانات کمونیستی ایران
    سامان آرام                                                                                                                

2007/04/29 
de.@yahoo10Samaram 

 
 

 :برای دیدن متن سخنرانی به آدرس زیر رجوع کنید
www.sarbedaran.org 
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