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 Political  سياسی

  
  بھرام: نويسنده
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١۶ فبروری ٠۴
  

ر ھم چگونه می توان قدرت حاکمه در ايران را د"آن چه در زير می آيد ، طرح بحثی با عنوان : توضيح پيام فدائی
اين طرح بحث از .  ، می باشد که در يکی از جلسات آموزشی تشکيالتی ، از سوی رفيق بھرام ارائه شده است" شکست

  . حالت گفتار به نوشتار تبديل شده و به اين وسيله در اختيار عالقه مندان قرار می گيرد
  

  یئا جنگ توده قيام ي
  چگونه می توان قدرت حاکمه را در ھم شکست؟

  

ھم شکستن ماشين دولتی بورژوائی و کسب قدرت  فوف کمونيست ھا و انقالبيون ، ھر زمان بحث چگونگی دردر ص

 ۀيکی راه قيام مسلحان. تاکنون دو راه مطرح شده است  کارگران و ستمديدگان طرح شده، ھمواره وۀسياسی به وسيل

 شھری را راه انقالب ايران ۀقيام مسلحان" اقليت"ًمثال به عنوان يک نمونه . ی طوالنیئشھری و ديگری راه جنگ توده 

ی طوالنی را راه نابودی قدرت ئ تا به امروز راه جنگ توده ۴٩ذکر می کند، در حالی که چريکھای فدائی خلق از سال 

  . کارگران و ستمديدگان مطرح کرده اندۀحاکم و کسب قدرت سياسی به وسيل

چه شرايطی می شود گفت که قيام راه به دست گرفتن قدرت سياسی من در اين بحث می خواھم توضيح بدھم که در 

 ما قيام راه درست کسب قدرت سياسی ۀاست، و در چه شرايطی نمی شود اين طور گفت، و معلوم کنم که در جامع

  . ی راه حل درستيهئنيست و جنگ توده 

يطی می شود گفت که قيام، راه به دست  در چه شراًقبل از پرداختن به اين نظرات الزم است توضيح بدھم که اساسا

گرفتن قدرت سياسی است؛ و آن ھائی که امروز در رابطه با ايران ھم چنين می گويند از نظر خودشان به چه تجربه 

ً با توجه به اين که بيشتر آن ھائی که راه انقالب ايران را راه قيام قلمداد می کنند اکثرا. ھائی در اين زمينه اشاره دارند

ام  و قي١٩٠۵و در گام اول به انقالب .  روسيه تکيه می کنند بھتر است ما ھم اول به اين موضوع بپردازيمۀی تجربرو

 .مبر در اين انقالب اشاره کنيمدس

، کارگران و توده ھای رنجديده در روسيه دست به اعتصابات و اعتراضات ١٩٠۵ھمان طور که می دانيد در سال 

. ی بزرگی رخ دادئ خودش به انقالبی بزرگ منجر شد و در جريان اين انقالب، قيام توده ۀامگسترده ای زدند که در اد
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با اين حال اين حرکت توده ھا تجربيات مھمی را در اختيار انقالبيون قرار داد که لنين توانست . اما اين قيام سرکوب شد

 .د تر بکنن ھا در واقع تئوری انقالبی روسيه را رشد داده و غنیآبا جمعبندی 

 دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند، در عمل می ديدند که به صرف اعتصاب نمی ١٩٠۵ که در سال ئیتوده ھا

کارگران رشد کرده بود و حتی به صورت ۀ  که، در شرايطی که مبارزدلنين مطرح ميکن. د برسنان به مطالبات شانندتو

، شوند که توسط نيروھای سياسی رھبری د، و عمال ھم می خواستند شکل ميدادناخودی قالب جديدی از مبارزه ره خودب

بنابراين وقتی که اين اعتصابات شکل ھای جديدی پيدا کردند و .  دًاين نيروھا عمال توان رھبری توده ھا رو نداشتن

انقالب ھم خودی بود ، ضد ه  فاقد رھبری بود و چون حرکتی خودبًباالخره قيام مسلحانه صورت گرفت اين قيام عمال

از آن . د سرکوب بکناخودی ره  و اين قيام ھای خودبد متناسب با شرايط، سازماندھی بکنانست دستگاه سرکوبش راتو

اين واقعيت بار ديگر نشان داد که قيام  يک قيام بدون رھبری بود شکست خورد و ١٩٠۵مبر سال ام دسجا که قي

ًو اال حتما شکست ميخور به پيروزی برسد مسلحانه حتما بايد رھبری انقالبی داشته باشد تا لنين در رابطه با اين . دّ

ال دمکرات در ما رھبران پرولتاريای سوسي: "می نويسد" درس ھای قيام مسکو"بندی خود از  در جمععدم رھبری

 اعظم ھای خود به قدری ناشی گری به خرج داده بود که قسمت مبر به آن سرداری شبيه بوديم که در استقرار ھنگدس

 ".واحدھای او نتوانستند در نبرد شرکت جويند

 قادر بشوند قيام را رھبری و به اين ١٩١٧به کار گيری تجربيات ھمين شکست ھا باعث شد که بلشويک ھا در سال 

 و دجالب و آموزنده است که وقتی لنين تئوری انقالبی خودش رو مطرح ميکن. وسيله قدرت دولتی را به دست بگيرند

 که در يک موقعيت انقالبی می توان با توسل به قيام قدرت دولتی موجود را در ھم شکست و قدرت را کسب ديدھنشان م

 که بحث دن ميدھاولی لنين نش.  به بالنکيست بودنودشنش يعنی اپورتونيست ھای آن زمان، متھم ميانمود از سوی مخالف

 کسب ا اقليتی متمرکز، قدرت سياسی رۀھرمانانه و يا با توطئبر سر اين نيست که بايد با ترور و يا اقدامات فردی و ق

ی است که با شرکت وسيع ترين توده ھا در يک موقعيت ئ توده ۀ عکس اين جا بحث بر سر يک قيام مسلحانهنمود، ب

ده انقالبی، با از بين بردن بازوی سرکوب دولت ضدانقالبی و متالشی کردن قدرت ضد انقالبی حاکم، در واقع به تو

جنبش وسيع " وجه مشخصه اش  احمدزادهقيامی که به قول رفيق.  می دھداھای قيام کننده امکان کسب قدرت سياسی ر

  .است" و ناگھانی توده ھا ھمراه با رھبری

ِی، به ضرورت ھای مشخص ئتوده ۀ قيام مسلحانألۀ  با طرح لزوم تسخير قدرت سياسی و مس١٩١٧لنين در سال 
 و با دی سازمان ميدھئ توده ۀ حول محور قيام مسلحانا و توده ھا و نيروھای انقالبی رد پاسخ ميدھخودشۀ مبارزاتی دور

 ١٩٠۵می بينيم که قيام سال . د که در نھايت ھم قيام به پيروزی ميرسد شروع ميکننافرا رسيدن موقعيت انقالبی قيام ر

 چون بلشويک ھا که در ا ر١٩١٧ اکتبر سال ٢۴ ولی قيام دخودی بود، شکست ميخوره چون رھبری نداشت و خودب

 . به دست بگيرندا پيروز شد و بلشويک ھا توانستند قدرت دولتی ردن لنين قرار داشت رھبری کردنارأس ش

ن جا با اين که استبداد وجود داشت، آ که ستن توجه کرد اينآ مھمی که در رابطه با انقالب روسيه بايد به ۀبنابراين نکت

کارگرھا در سنديکاھا متشکل شده بودند و . ل شرايط طوری بود که رھبری انقالبی توانست شکل بگيردولی به ھر حا

مسعود رفيق . حتی محفل ھای کارگری نيمه علنی ھم فعاليت داشتند و با نيروھای سياسی جامعه ھم در تماس بودند

در رابطه با ارتباط محافل روشنفکری با " دچه بايد کر" کتاب خود آن چه را که لنين در کتاب ۵۶ ۀدر صفحاحمدزاده 

ھای کارگران و انتقال آگاھی سوسياليستی از طريق ارتباط محافل روشنفکری با کارگران تشريح  محافل کارگری و توده

  : می نويسداحمدزادهرفيق . کنم ن اشاره میآ به  استً از قول لنين نقل می کند که چون کامال به بحث ما مربوط،شده
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با کارگران رابطه برقرار  ... ئیيک محفل دانشجو: "کند  آن زمان را چنين تصوير میۀيک محفل تيپيک روسيلنين 

 ترويج و تبليغ را وسيع کرده و به مناسبت ھمين واقعيت پديد آمدن ۀرفته دامن محفل رفته . نموده و به کار اقدام می نمايد

ُخود حسن توجه قشرھای نسبتا وسيع کارگران و حس پول " کميته" تحصيل کرده را که به ۀن توجه قسمتی از جامعًُ

يا اتحاد (نفوذ و اعتبار کميته . نمايد گذارند، جلب می ھای جديدی از جوانان را در اختيار آن می ًرسانده و دائما دسته

خودی توسعه  هطور خودبه ًشود، کميته اين فعاليت را کامال ب رود، خالصه، فعاليت شان وسيع می باال می) مبارزه

چه بايد "ألۀ گفتند و مس يش از اين، در محفل ھای دانشجويان سخن میپ ھمان اشخاصی که يک سال يا چند ماه -دھد  می

ھای  نمودند، حاال با دسته کردند، آن ھائی که با کارگران ارتباط برقرار نموده و اوراقی تھيه و نشر می را حل می" کرد؟

شوند، از  محلی میۀ آورند، دست به کار نشر روزنام کنند، مطبوعاتی به دست می رار میديگر انقالبيون ارتباط برق

 ..."پردازند  آورند، و سرانجام به عمليات جنگی آشکار می تشکيل نمايش ھا سخن به ميان می

 ۀ در کتاب دربارًمثال. نيم نمونه ھائی را ھم مثال بزنيما به تاريخ و حتی ادبيات آن زمان روسيه توجه بکنيم ميتورالبته اگ

با توجه به آن چه که لنين گفته و . ن موقع وجود داشت بر می خوريمآ که ئی محفل ھاۀادبيات ماکسيم گورکی به نمون

 کارگر در عمل ۀ که در شرايط روسيه پيوند بين کمونيست ھا با طبق است در کتابش شرح داده ، روشن احمدزادهرفيق

در واقع ھم . دليل ھم بلشويک ھا توانستند مبارزات کارگران را سازماندھی و رھبری کنندمتحقق شده بوده و به ھمين 

 کارگر در جريان مبارزات خودشان در اتحاديه ھا و سنديکاھا متشکل شده بودند و ھم شرايط روسيه طوری بود ۀطبق

تباط بگيرند و از اين طريق  کارگران شرکت کنند و با محافل کارگری ارۀکه روشنفکران می توانستند در مبارز

 ای رئتوده ۀ نستند قيام مسلحانااين طوری بود که بلشويک ھا تو. خودشان را به عنوان يک نيروی سياسی متشکل کنند

  .دسازماندھی و رھبری بکنن

 سياسی نھائی که راه به دست گرفتن قدرتآ.  ايرانۀحاال با در نظر گرفتن اين واقعيت ھا بر می گرديم به شرايط جامع

ن داده و يا تجربه ھای ا روسيه نشۀ، ھمان طور که تجربستن قيام خودبخودی اا اگر منظورشدننا در ايران قيام ميدار

 که ستی ائن قيام توده اولی اگر منظورش.  استی بدون رھبری انقالبی محکوم به شکستئ، يک قيام توده رديگ

 ۀ؟ شرايطی که در روسيد رھبری بکناازمان يا حزبی اين قيام ر که چه س استله ایأ، آن وقت مسشود پيروز استقرار

زمان لنين در رابطه با مبارزات کارگران موجود بود، در ايران نه در زمان شاه وجود داشت و نه در حال حاضر در 

 ھم ، و نيروھای سياسیشوند که کارگرھا متشکل دوقتی ديکتاتوری امکان نميدھ. دزمان جمھوری اسالمی وجود دار

  پس يک نيروی سياسی چطور قرارد متشکل بکنن رانا مثل روسيه با شرکت در مبارزات کارگران خودشدنناتو نمی

؟ در نتيجه با توجه به تفاوت شرايط ايران با روسيه، د رھبری کنان ھا رآ و قيام د با کارگران ارتباط بر قرار بکناست

 و ھم نيروھای شوند متشکل دنناه وجود آورد که ھم کارگرھا بتو وضعی بودش  که چطور می استله اينأدر ايران مس

  ؟د رھبری بکننان ھا رآ و مبارزات د ھا در تماس دائم باشنآن بادنناسياسی بتو

 - اقتصادی ۀ که خالف روسيه که پيشاھنگ در طی يک مبارزدکن  کوبا، مطرح میۀ با توجه به تجرباحمدزادهرفيق 

، در کوبا اين نيروی پيشاھنگ دی بکنئ توده ۀ و قيام مسلحاند جلب بکنا توده ھا رنست حمايت اکثريتاسياسی تو

که يک گروه مبارز انقالبی با  يعنی اين. د شروع بکنا مسلحانه رۀد مگر اين که خودش مبارزينست به وجود بياانميتو

 به مبارزه اه مبارزه، توده ھا رن دادن راا شروع کرد و در واقع با نشا مسلحانه رۀنيروی محدودی که داشت، مبارز

 و شودی تر ئ و با تداوم مبارزه مسلحانه رفته رفته توده دنست با جلب حمايت توده ھا گسترش پيدا بکنادعوت کرد و تو

زمانی ۀ  يک پروس دردر واقع به جای اين که.  مسلحانه انقالب به پيروزی رسيدۀی شدن مبارزئدر نھايت با توده 
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ی طوالنی ئ در واقع در طی يک جنگ توده د قبضه کنا و قدرت سياسی ردی شکل بگيرئ توده ۀانمحدود قيام مسلح

  .انقالب به پيروزی رسيد

د ولی اين حزب در نھايت نه با ينسته بود به وجود بياا چين ھم با اين که در يک شرايط خاصی حزب کمونيست تودر

 و انقالب دی طوالنی بسيج کنئ ه در طول جنگ تودا رھا هنست تودا مسلحانه توۀقيام به صورت کالسيک، بلکه با مبارز

 امر دناتو  سياسی نمی- اقتصادی ۀدر واقع می بينيم که در شرايطی که نيروی انقالبی با مبارز. اند به پيروزی برسار

  .اندپيروزی برس به ا و انقالب رد بسيج کنا رھا هی طوالنی، تودئ هنسته در طی جنگ تودا، تود پيش ببرامبارزه ر

 شرايط جامعه را د به خصوص در شرايط مشخص ايران توضيح بدھابرای اين که داليل اين امر راحمدزاده رفيق 

 امپرياليستی را در ايران مورد بررسی قرار ۀ گسترش سلطۀ و با توجه به تحت سلطه بودن کشور، پروسدتحليل ميکن

 .می دھد

امپرياليسم شده، در واقع فئوداليسم که با انقالب مشروطه ۀ دتای رضاخان وابست که فئوداليسم با کودن ميدھارفيق نش

 اين پروسه تبديل شده به فئوداليسم درضعيف شده بوده برای بقای خودش متحد سياسی امپرياليزم شده و در واقع 

تی ھم که منافع امپرياليسم با وابسته، و بورژوازی وابسته ھم در ايران در رابطه با امپرياليسم شروع به رشد کرده و وق

 که تبديل به مرده ای شده بود با انقالب سفيد آريامھری دفنش افئوداليسم تضاد پيدا کرده در واقع امپرياليسم، فئوداليسم ر

 .دکن می

 به دست آورد، به ا که از نظر کالسيک وقتی بورژوازی کم کم مواضع قدرت اقتصادی ردکن  مطرح میاحمدزادهرفيق 

، ولی در د مستحکم تر بکناش ر ا ھر چه بيشتر قدرت اقتصادیدنا که بتودکن  ھم تصاحب میان قدرت سياسی رۀ آلوسي

 تا با توسل به قھر دکن ش تکيه می ا نظامی- ش به قدرت سياسی  امين منافع اقتصادیأکشورھای تحت سلطه اش برای ت

ط در ايران که امپرياليسم در مقابل مردم قرار گرفت از در اين شراي. دش رو تضمين بکن اضدانقالبی منافع اقتصادی

بنابراين .  خودش را حفظ کندۀ سلطدناتو نست و نمیاتو طريق دولت ھای وابسته به خود جز با اعمال ديکتاتوری نمی

  .شود، حاال با ھر توجيه ايدئولوژيک که تبليغ  است ديکتاتوریًروبنای نظام حاکم در ايران الزاما

 ا ھيچ تشکلی رۀ و اجازدکن  سرکوب میا رھا هحاکم بودن ديکتاتوری که ضدانقالب، مبارزات کارگرھا و توددر شرايط 

 که  است اين شرايط درخب،. د، که اغلب پراکنده اند، سرکوب ميکنا و از طرفی ھم نيروھای سياسی ردن ھا نميدھآبه 

 ھا ه ھم خبری نيست، و نيروھای انقالبی ھم که با تود به دليل ديکتاتوری از سنديکا و تشکل ھای صنفی مستقلًعمال

 و ارتقاء ودش  کارگر سرکوب میۀ مبارزات اقتصادی طبقً و عمال-   است منظورم ارتباط ارگانيک- دارتباطی ندارن

 ارتباط ، با کارگرھاھند ارتقاء بدا به شکلی که در روسيه بود اين مبارزات ردنناپس نيروھای سياسی نميتو. دکن پيدا نمی

  بدون رھبری میًخودی عماله و در نتيجه جنبش ھا و قيام ھای خودب. ھندن ھا آگاھی سياسی بدآ و به دبر قرار بکنن

  .دخورن  و شکست میمانند

 در ايران از راھی که انقالبيون در روسيه طی کردن، ً که ما می بينيم که عمال استبا توجه به مجموع اين شرايط

، در  استخودیه  لنينيست واقعی که تلفيق آگاھی سوسياليستی با جنبش ھای خودب- ارکسيست امکان تشکيل حزب م

  .دواقع به صورت کالسيک وجود ندار

 دست به قيام زد، در ھا ه سياسی، حزب تشکيل داد و با بسيج تود-  اقتصادی ۀشد با مبارز  روسيه میدر موقعی راگ

 - اقتصادی ً سياسی و يا صرفاً صرفااندتو  شکل اصلی مبارزه نمیر ديگ ود اين شرايط وجود ندارًشرايط ايران عمال

  .دسياسی باش
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 و وردان و اين نيرو تشريف بيا خيابدر د بريزنھا ه و تودد نشسته که يک اتفاقی بيفتئی نيرورم که اگويھم بگا اين نکته ر

 وقتی رھبری يک ھا ه، تود احمدزادهيقبه قول رف.  است در واقع خوش خيالید و مبارزه را رھبری کندرھنمود بدھ

 ان ھا رآ، اعتماد ھا ه تودۀ مبارز در يعنی با شرکتد که در عمل تبديل به پيشرو شده باشدپذيرن  میانيروی انقالبی ر

 .د به ضرورت ھا پاسخ عملی درستی بدھدنسته باشا و تودجلب کرده باش

 که مبارزه در دمطرح ميکن) ه در کلی ترين شکل طرح کردمک( براساس تحليل مشخص از شرايط ايران احمدزادهرفيق 

شيوه ھای مبارزه در پيوند ۀ  مسلحانه ست که بقيۀ مبارزه، مبارزۀعمدۀ ، و شيو است نظامی-شرايط مشخص ما سياسی 

 و دباشن تداوم کاری داشته دنناتو  نظامی ھستند که می-و اين سازمان ھای سياسی . دبا اين شکل مبارزه، کارکرد دارن

ن ھا آ و با جلب حمايت ھندن بدا نشھا ه به تودا نظامی به دشمن راه مبارزه ر-با وارد آوردن ضربه ھای سياسی 

 ودش  که می استی طوالنیئ هو در نھايت در بستر جنگ تود. ودش  مییئه و رفته رفته مبارزه ھم توددگسترش پيدا کنن

  . حل کردا حزب و تسخير قدرت سياسی رألۀمس

 کوتاه زمانی ۀ يک پروسدرم که با توجه به شرايط مشخص ايران، قيام وي بگا اين رربندی، يک بار ديگبه عنوان جمع

 به مقاومت دن ھم بستگی دارآزمانی طوالنی و مدت ۀ ی طوالنی، يک پروسئ ه، در حالی که جنگ توددافت اتفاق می

 ۀی طوالنی در پروسئ ه و جنگ تودودش زماندھی می سياسی سا-اقتصادی ۀ و قيام در طی يک مبارز. ضدانقالب

  . نظامی- سياسی ۀمبارز

  :الؤپاسخ به دو س

اھميت اين امر در رابطه با قيام . د کارگری وجود ندارۀ ايران به دليل ديکتاتوری امکان تشکيل سنديکا و اتحاديدر -

  ؟ستچي

بينيم که در واقع برای چنين قيامی به   نظر بگيريم، می درام که وقتی ما قيام مورد نظر لنين رويدر اين مورد بايد بگ

سازمان يافته ۀ  که وقتی از طبق استخوب معلوم. سازمان يافته و حزبی که با اين طبقه در آميخته نياز داريمه ای طبق

تشکل  که اين طبقه در ھمين سنديکاھا و  اتحاديه ھای کارگری و خالصه ھر نوع  است منظور اينودش سخن گفته می

و سازمان ھای سياسی ھم حاال در ھر . دمده، متشکل شده باشنآ سياسی به وجود -  اقتصادی ۀی که طی مبارزرگدي

 از طريق سنديکاھا و اتحاديه ھا، دننا سياسی کارگران، بتو- اقتصادی ۀروندی که شکل گرفته باشند با شرکت در مبارز

ه  باسازمان يافته رۀ  رھبری اين طبقً ھا پيوند پيدا کنند، تا امکان اوالنآاين طبقه سازمان يافته با ۀ  مبارزدردر واقع 

ًمثال در . ھند ارتقاء بدااين طبقه رۀ ن سطح مبارزا و بعد ھم اين که با عمل انقالبی متناسب با شرايط خودشددست بيارن

 و دواش يواش متشکل شده بودنکارگر و توده ھا يۀ  سياسی بود و طبق- اقتصادی ۀروسيه چون شرايط و امکان مبارز

قيام حل ۀ  و در واقع می بينيم که بخش زيادی از مسائل تا لحظد حل بکننا حزب رألۀ مسدنسته بودنانيروھای سياسی تو

  .مده بودآشده بوده و امکان رھبری قيام به وجود 

 که در واقع ودش يکاھای مستقل میشاه چه االن در واقع ديکتاتوری مانع تشکيل اتحاديه و سندۀ  ايران چه دوردرحاال 

ن ا شۀ که شکل اصلی مبارزئیو از طرفی ھم سازمان ھا.  شود کارگر میۀاز اين طريق مانع سازمان يافتن طبق

، يعنی دن مشکل متشکل شدن دارنا شرايط ديکتاتوری می بينيم که در قدم اول حتی خودش در سياسی ،–اقتصادی 

 به اين که سطح مبارزه د، چه برسدن عاجزنا پيشکش، از حفظ و تداوم کاری خودش کارگر حول قيامۀمتشکل کردن طبق

، که ئی است ارگانيک و توده ۀمھم در واقع داشتن رابطۀ قيام نکتألۀ  مسدر. د سازماندھی کننا و قيام رھند ارتقاء بدار

ِدر واقع از طريق ھمين سنديکاھا و اتحاديه ھای کارگری و ساير اشکال تشکل کا و ديکتاتوری . استرگرھا امکان پذيرِ

ی و ارگانيک مبارزين انقالبی از ئ در واقع مانع ارتباط توده ود اين نھادھای کارگری تشکيل بشددھ وقتی اجازه نمی
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 شرايط ديکتاتوری ايران، در که  استبه ھمين دليل. ودش ی خودش میئتوده ۀ  سياسی با پاي-اقتصادی ۀ طريق مبارز

ً  اقتصادی ، عمال-  سياسی ۀ عمل از طريق مبارزدربينيم کھ  در واقع میاارھايجاد حزب و قيام و اينامکان و شرايط 

 برای تشکيل حزب و سازماندھی قيام، متشکل شدن کارگرھا و وجود سنديکاھا و اتحاديه ھا ضروری. دوجود ندار

 - سياسی ۀ بينيم که در اين جا مبارز در واقع، میوند تشکيل بشدنناتو ، وقتی که اين نھادھای کارگری نمیاست

  .د شکل اصلی مبارزه باشدناتو  در واقع نمیراقتصادی ديگ

، آيا خود اين قيام و تجربيات دکنن ی طوالنی به قيام بھمن اشاره میئ نيروھای سياسی ھمواره برای رد جنگ توده -

  !!؟دکن  رد میای رئژی جنگ توده ين ستراتآناشی از 

بعد ھم ما وقتی خوب به . خودی بوده نيم اين قيام، يک قيام سازمان يافته نبود و يک قيام خودباکه می دن طور ا ھمًاوال

 ۀعکس ادعاھای اين ھا، در واقع درستی مبارزه خودی افتاد، دقت کنيم، می بينيم که به ِ اين قيام خودبدر که ئیاتفاق ھا

!!  مسلحانه جدا از توده ست؟ۀ که مبارزد ادعا نمی کننر، مگًثالم. دکن  ثابت میاژی و ھم تاکتيک ريھم ستراته مسلحان

ولی آيا !!  و ھيچ ارتباطی با توده ھا نداشتن؟دنه ھای تيمی مخفی شده بودنا خدر د بودنها رفتھ که ايندکنن يا ادعا می

 شرايط ايران راه ارتباط در که دن نميدھا، نشئی تو افتخار مائی فدائیشعار ايران را سراسر سياھکل می کنيم، و يا، فدا

 با توده ھا برقرار ا عميق رۀ اين رابطدنستنام يکی از اين سياسی کارھا توا؟  کد! مسلحانه ستۀبا توده ھا ھمين مبارز

 و د خلع سالح کردنار اھ ارتش، و ايند مسلحانه حمله کردنۀ که توده ھا با الھام از مبارز است غير از اينرمگ! ؟دکنن

 دنستنا خلق توئی که چريکھای فدادن ميدھا اين تجربه ھا نشۀ که ھم است غير از اينرمگ! ؟شونده مسلح  کدسعی کردن

  ؟! به انرژی انقالبی توده ھادبا عمل درست انقالبی نقبی بزنن

ن  قيام شکست خورد، چوًکنيم، خالف ادعای اين ھا، می بينيم که، دقيقا  بررسی میاوقتی ما داليل شکست قيام بھمن ر

ژی يچون به سترات.  صحنه بوددرنه طبقه سازمان يافته بود و نه سازمان در آميخته با طبقه و مسلح به خط انقالبی، 

نست از اين قيام ا و حتی نتودنست کار مھمی انجام بدھا مسلحانه عمل نشد، سازمان چريکھای فدائی خلق نتوۀمبارز

، خالف ادعای اين ھا، تنھا شانس د مسلحانه پاسخ داده بودنۀارز شرايطی که توده ھا به دعوت مبدر. داستفاده بکن

 رن داد که اگاُ ، که ترکمن صحرا و کردستان نشد دست به سر کنناپيروزی انقالب اين بود که به جای اين که توده ھا ر

 به ضرورت ھای دان، که بتوشودی ئ مسلحانه توده ۀ روستاھا مبارزدر و ود، بايد بردد انقالب به پيروزی برسھبخوا

 شرايط مشخص ايران، فقط از در مطرح کرده، احمدزادهھمان طور که رفيق . دمده بود، پاسخ بدھآجديدی که به وجود 

ی ئ فراھم کرد و با جنگ توده ا کارگر رۀ شرايط ايجاد و بقای حزب واقعی طبقودش  مسلحانه است که میۀطريق مبارز

که به قيام بھمن نگاه کنيم، اين قيام درستی ای به نظرم ما از ھر جنبه . درس که انقالب به پيروزی میاست طوالنی 

 د انکار کردنا، ولی روز رد ديدناا با اين که آفتاب توده ھا رھبه قول شاملو، اين. دکن  ثابت میا مسلحانه رۀتئوری مبارز

  .دکنن و ھنوز ھم می
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