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رک استراژتی  و اتکتیک    اهی  سترون!توکل،  رد تدا

، عامل و مولد آوارهبحران و جنگ سرماهی   گیگی و پناهندهداری

 ستی کمون  شاهنگی پ  نقش و یانقالب  تی موقع  

 

 

آفرینان سیاهکل در شهر استکهلم، پایتخت کشور سوئد، توسط فعالین مراسمی به یاد حماسه 20۱5فوریه  ۱۴وز شنبه ر

دهی و تاکتیک توکل، پیرامون اشکال سازماندر این مراسم،  گردد وسازمان فدائیان )اقلیت( در سوئد برگزار می

 کند.رانی میسخن

ی زمینهپیشی سیاهکل، مانند همیشه، اریخی، اهمیت و تاثیرات شگرف حماسهدر آغاز، توکل با بیان صحیح ضرورت ت

مشی اصلی هائی که سازمان را از خطتمام اشتباهات اپورتونیستزمینه، در این پیشکند تا ذهنی مناسبی را آماده می

یک بار دیگر عدم درک  ۱357خود منحرف ساختند، مورد تائید مجدد قرار بدهد و در ادامه، با تحلیل وقایع سال 

 2ی صفحهادامه در                                                              .گذاردمی نمایش به را لنینیسم –صحیح خود از مارکسیسم 

 
  

 

شود. ها، به جهان مخابره میدهنده و زجرآوری توسط خبرگزاریهر روز فجایع و جنایاتی تازه، تکان

های حاکمان، هایی که در اثر سیاستانگیز و دردناک است. موج انسانتصاویر، بسیار غم یمشاهده

ها کودُک، زن و مرد و جوان، چنان رو به باالست. غرق شدن دهشود، همشان به تباهی کشیده میزندگی

ست که تراژدیی اخیر، بازگفتِ تن در کامیون، در چند وقته 71چنین کشف جسد در دریُا، اقیانوس و  هم

ها انسان دردمند تحمیل سو جنگ و مصیبت را به میلیونباشد. از یکجهان انسانی با آن رو در رو می

های امپریالیستی از فضای بمب و بمباران، خشم و ی خروج قربانیان نظامدیگر، مانعانُد، از سوینموده

 5ی ادامه در صفحه                                                                                              اند.خشونت

 
 

  
وجود داشته  توده های مبارزیو  پیشرو انقالبی(، مگر آنکه 2)"هر موقعیت انقالبی لزومأ به انقالب منجر نمی شود"

 عصر در شک بدون  اشند.باشند که جان برکف گرفته و در راه نابودی و محو نظام حاکم حاضر به از خودگذشتگی ب

 6ی ادامه در صفحه                                                            .است کمونیست پیشاهنگ همان انقالبی، پیشرو از منظور کنونی

 

 ۱39۴ رشهریو                              بهمن ۱9تئوریک سازمان  –نشریه سیاسی                              29 ی، شمارهپنجمسال 

 
 

 مطالب این شماره:

 

  
 ۱352شهریور ماه  ۱۴تاریخ شهادت: 

 گیگی و پناهندهداری، عامل و مولد آوارهحران و جنگ سرمایهبُ

 



 

 
 ست!ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیباد مبارزهزنده

 

 2 ی، صفحه29ی شماره ۱39۴ رشهریو، پنجم سال بهمن ۱9تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 

 

 1ی ادامه از صفحه

 

 :کندرا رها نمیپردازی دروغی سیاهکل، اش از حماسهدر تحلیلتوکل، 

توانست ازنظر نظامی پیروزی داشته باشد یا نه، مدنظر اصاًل حرکت سیاهکل میکه این"

توانست در آنجا پیروزی داشته باشد. چون ساختار اجتماعی جامعه نیست. به نظر من نمی

 "ایران تغییر کرده بود. سازمان هم دیگر در پی تکرار آن برنیامد.

تر در روستا صورت گرفته بود، پیروزی بارت بهیعنی این که چون حرکت سیاهکل در کوه و یا به ع

بنابراین  ؛توانست هم پیروزی داشته باشد، چون ساختار اجتماعی ایران تغییر کرده بودنداشت و نمی

ی مسلحانه در کوه و دهی مبارزهسازمان هم دیگر در پی تکرار آن برنیامد و هیچ تالشی را برای سازمان

 یا در روستا انجام نداد.

دو حالت هر داند و یا عمدن در پی تحریف تاریخ سازمان است و در توکل تاریخ سازمان را نمییا 

و در  1350دهد که در خرداد زند. توکل این دروغ را به سازمانی نسبت میپردازی میدست به دروغ

 می نویسد: ،کندای که برای انتشار کتاب رفیق احمدزاده تهیه میمقدمه

ی هر گروه حلیل شرائط ایران به این نتیجه رسیده بودیم که وظیفهما با تجزیه و ت"

 ".ی مسلحانه، چه در شهر و چه در روستاستانقالبی، آغاز مبارزه

 و رفیق احمدزاده هم در کتاب خود خاطرنشان ساخته است که:

شکستن نیروهای مسلح ضدانقالبی است و این امر نیاز به یک شرط پیروزی انقالب درهم"

در شرائط کنونی جامعه،  آید؟وجود میای چگونه بهای دارد. اما ارتش تودهش تودهارت

آید و این امر مستلزم ایجاد ی چریکی در روستا به وجود میدر مبارزه نارتش خلق اساس

 ".های چریکی استکانون

ت در روستا در حرک مجدد دهیسازمان، 1350و به همین دالئل، بالفاصله پس از تشکیل سازمان در سال 

و  شودمی شمال هایکوه در زنیانبارک شناسائی و مسئولم، تیگیرد و یک دستور کار سازمان قرار می

 پرتوی در محمدعلی و قبادی قبادی، بهرام چنگیزابراهیمی،  مهرنوشدر جریان همین حرکت، 

 چنگیز، ساری ساواک به شهرساواک نو از به هنگام انتقال آنان .شوندمی دستگیر نوشهر جنوبی ارتفاعات

 چنگیز وابراهیمی  ی آن مهرنوشنتیجه در که کندمی چپ را ماشین فرار، امکان ایجاد قبادی برای

 شوند.دستگیرمیمجددن بهرام قبادی و محمدعلی پرتوی و  شوندبه فرار می موفققبادی 

مسلحانه را تا یتاکتیک مبارزه ی مسلحانه را تحریف کرده وتوکل همچنان اصرار دارد که تئوری مبارزه

 تاکتیک تبلیغ مسلحانه نزول بدهد:حد 

عاً هم های دیگر سازمان، واقعنوان محور تاکتیکتاکتیک تبلیغ مسلحانه در آن مقطع به"

 "بدیلی ایفا نمود.نقش بی

تاب رفیق بر ک 1351گفتار اول تیرماه زیرا سازمان در پیش ،توکل در این کار تحریف موفق نخواهد بود

 نویسد:احمدزاده می

ای از عمل مسلحانه تا تبلیغ مسلحانه )مراد از تبلیغ مسلحانه، از عمل مسلحانه درک عده"

ی رفت. چنین درکی دامنهتنها اثر تبلیغی بر روی خلق انتظار داشتن است.( فراتر نمی

می، اقتصادی و به دشمن ضربات نظا سازد. ما با عمل مسلحانهعمل مسلحانه را محدود می

اش در مجموع ماهیت ی کنونیسازیم. البته تحلیل ما از مبارزه در مرحلهسیاسی وارد می

دهد، ولی این مطلقن بدان معنی نیست که ما عمل مسلحانه را با تبلیغی آن را نشان می

 "تبلیغ مسلحانه یکسان بگیریم.

ولی در بررسی تاریخ سازمان هنگامی که  ،دکنتوکل، مانند همیشه به رفقا احمدزاده و پویان تکیه می

 گوید:می

بایستی بکند؟ سازمان در اما حاال که سازمان مرحله تثبیت را پشت سر گذاشته بود، چه می"

 کندرابطه با وظائف مرحله دوم با تأکید هرچه بیشتر بر سازماندهی طبقه کارگر، اعالم می

یک به میان کارگران و تبلیغ برنامه انقالب که وظیفه ما بردن آگاهی سوسیالیستی و دمکرات

 "بخش است.رهائی

بندی را از آثار کدام یک از "مرحله"نوع زند که بگوید که این دیگر خود را به فراموشی می

چه زمانی  "ی دوممرحله"کند؟ و به خصوص تصمیم به اجراء این ی سازمان نقل میپردازان اولیهنظریه

 ناد سازمانی ثبت گردیده است؟اتخاذ شده و در کدام اس

 

 

 

وظائفی که توکل برای  ،دهدبر کتاب رفیق احمدزاده نشان می 1351اول تیر  گفتارتا آن جائی که پیش

اول،  "رحلهم"قبل از  ،ی سازمان، اعمالی هستند که رفقای اولیهکنددوم خودش ذکر میی "مرحله"

 مطلق آن پی برده بودند:ثمری داده و به بیی مسلحانه و تثبیت آن انجام یعنی آغاز مبارزه

های دیگری را تجربه کرده بود. گروه، از روی گروه قبل از اتخاذ مشی مسلحانه شیوه"

زدن به عمل نظامی، به کار سیاسی میان دهقانان و مدل چینی ابتداء حزب و سپس دست

د ارتباط با آنان کارگران پرداخت. رفقا به روستاها و میان کارگران رفته و به ایجا

ثمری مطلق این ی بیدهندهکوشیدند. برخورد عینی ما با تجارب این شیوه از عمل، نشان

 "شیوه بود.

مشی سازمان توسط ی تغییر خطهمان مرحله "ی دوممرحله"توکل، این  یادآوری بهجهت 

 :ی رفیق احمدزاده را ندیده بودند کههائی است که این جملهاپورتونیست

 کارگر نه امکان پذیرش ،شرائطی که کارگر ناگزیر در بند نان و آب خویش است در" 

 "پذیرد.ی سیاسی را دارد و نه آن را میمبارزه

ی با رها کردن مبارزه ، و درصدد این برآمدند کهمشی سازمان گرفتهگونه تصمیم به تغییر خطو بدین

را بخش انقالب رهائی یو برنامهبُرده کارگران  به میانرا آگاهی سوسیالیستی و دمکراتیک مسلحانه، 

 تبلیغ نمایند؟!

 گوید:هنگامی که توکل می

داشت که رفیق امیر پرویز به باور من ، سازمان در عمل و در تجربه در مسیری گام برمی"

پویان ترسیم کرده بود. تبلیغ مسلحانه به همراه تبلیغ مجزای سیاسی در مقیاس سرتاسری، 

های مردم و سپس شکستن جو سرکوب و اختناق، ایجاد رابطه معنوی با تودهبرای درهم

ای مادی و تبدیل رابطه معنوی ایجادشده میان سازمان و توده کارگران، به رابطه

 "ارگانیک و تشکیل حزب طبقاتی کارگران.

ار را به نمایش باور اشتباه خویش را از آثار رفقا احمدزاده و پویان و اصرار خویش به تحریف این آث

 گذارد.می

 گوید:رفیق احمدزاده می

آهنگان دهی پیشی یک تغییر کیفی و با سازماناین حمایت معنوی است که در لحظه"

 "گردد.ناپذیر محقق میای شکستی تودهیابد و مبارزهانقالبی مادیت می

 گوید:و رفیق پویان می

کند و ی معنوی برقرار میلتاریا، رابطهفکران پرولتری و پروقدرت انقالبی، بین روشن"

 "انجامد.ی سازمانی میی خویش به رابطهاعمال این قدرت در ادامه

ی معنوی و سپس ایجاد رابطه"حال، توکل باید بگوید که چرا این سخنان را تحریف کرده و موضوع 

دهد و ربط می "ارگرانتشکیل حزب طبقاتی ک"ی را به مسئله "ی مادی و سازمانیتبدیل آن به رابطه

 ؟سازداین تحریف را به رفیق پویان متصل می

 گوید:توکل می

گرچه سازمان بر سر نقد برخی اشتباهات نظری و عملی تأخیر داشت، اما باالخره تا سال "

به این نقطه رسید که نیروی خود را در کجا باید متمرکز سازد. این نیرویی که به  5۴

همه نیرو کنند، اینهای هوادار مستقل که علنی فعالیت میروهسمت سازمان آمده، این گ

های تیمی سازماندهی کرد. از این مقطع است که کادرهای سازمان شود در خانهرا نمی

 "شوند.ها فرستاده میبه کارخانه

های درون ی مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک که توکل و توکلو این یعنی تعطیل کردن مبارزه

 مان، این امر را به خوبی به پیش بردند.ساز

ها بودند، با رها کردن کارخانه و پیوستن ی سازمان که خود کارگر همین کارخانهرفقای اولیهبرخی از 

ولی اینک توکل و  ،ی مسلحانه تا ایجاد ارتش خلق بودندهای تیمی درصدد گسترش مبارزهبه خانه

 !!!فرستندها میارخانهها را به کهای درون سازمان، چریکتوکل

 تواند منظور رفیق احمدزاده را درک کند که:توکل هنوز هم نمی

کاری بین ی مسلحانه و ایجاد همتر مبارزهتر و وسیعدهی متشکلجا که سازماناز آن"

نظامی در شهرهای بزرگ  -باشد، وجود کار سیاسی ای مبرم میهای مبارز نیز مسئلهگروه

های ارتباطی کشور و مراکز اقتصادی و ران، به عنوان محل تقاطع کانالو به ویژه در ته

های مبارز در سراسر کشور، امری تولیدی مهم کشور و به عنوان مراکز فعال ارتباط گروه

                    ↓نیرو و امکان و با هر چه که در کننده است. اما باید توجه داشت که دشمن با تمام تعیین

 
 



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواندمی نظامی سیاسی یمبارزه یک تنها امپریالیستی، تاتوریدیک شرایط در

 

 بهمن ۱9تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 
 3 ی، صفحه29ی شماره ۱39۴ رشهریو، پنجمال س

رد، سعی خواهد کرد این مبارزه را سرکوب کند. این است که قدرت دا

طور روزافزونی اهمیت کسب خواهد ی مسلحانه بهی نظامی مبارزهجنبه

ی که چنین بشود، خروج به روستاها و کشاندن عرصهکرد و هم این

 "گردد.کننده میی مبارزه به روستاها امری تعیینعمده

 گوید:توکل می

ز نظرات رفیق احمدزاده را رد کرد و درست هم رد سازمان بخشی ا"

کرده بود. چون این مواضع دریک دوره از مبارزات سازمان کار آیی 

کننده مقطع تعیینداشتند و جوانب منفی و نادرستی هم داشتند که در آن

خواند. های مرحله جدید نمینبود. اما یک سری از این مواضع با واقعیت

که تازه در درون سازمان مطرح بود. از برخی نظرات رفیق جزنی هم 

 "جهات پاسخگو نبود.

توکل، بازهم درصدد تحریف تاریخ است. موضوع رد نظرات رفیق احمدزاده فقط در 

شدند، دیگر عضو ی سازمان، رفقائی که زندانی میگردد و طبق اساسنامهزندان مطرح می

بیرون کرد. در ق احمدزاده را رد می. پس این سازمان نبود که نظرات رفیسازمان نبودند

و اعالم تغییر خط مشی  "1356آذر  16ی بیانیه"تا انتشار  ،از زندان و درون سازمان هم

کرده ای از سازمان منتشر نشده است که نظرات رفیق احمدزاده را رد سازمان، نوشته

ی خارج از بدون اطالع رفقا "1356آذر  16ی بیانیه"ها، چون گذشته از این .باشد

 ی اعتبار ساقط است.کشور که از اعضاء رهبری سازمان بودند، صادر شده بود، از درجه

گو همچنین، توکل فراموش کرده است که نظرات رفیق جزنی از هر جهتی که پاسخ

های درون زندان، گو بود و آن این که توکل و توکلولی از یک جهت پاسخ ،نبود

یات رفیق احمدزاده و تغییر مشی سازمان، پشت آن سنگر توانستند جهت مقابله با نظر

 بگیرند.

 

 گوید:توکل می

اگر رفیق جزنی که در زندان نظرات خود را تدوین کرده بود، از "

داشت، قطعاً نظرات و های عینی جامعه قرار مینزدیک در بطن واقعیت

 "کرد.مواضع دیگری را مطرح می

حمید ور است. شاید هم نظراتی را مشابه رفیق طجهت اطمینان به توکل، قطعن همین

ماند های داخل سازمان باقی نمیای برای اپورتونیستکرد و دیگر بهانهمطرح می مومنی

 مشی سازمان، پشت رفیق جزنی پنهان بشوند.تا برای توجیه انحراف خویش و تغییر خط

 گوید:هنگامی که توکل می

چ شرایطی نباید کاربرد سالح را یک سازمان مارکسیست انقالبی تحت هی"

تواند به مبارزه کنار بگذارد. فقط باید دید در کجا ضروری است و می

 "سیاسی خدمت کند و در کجا باید به کار گرفته شود.

تژی، هم تاکتیک را ای مسلحانه هم استردهد که تئوری مبارزهیک بار دیگر نشان می

 متوجه نشده است.

ی نظامی مبارزه که زاده و پویان چنین چیزی گفته شده استاحمد قادر کجای آثار رف

گاه و آن جا و این جا به کار گرفته ی سیاسی است و گاه و بیچیزی جدا از مبارزه

 شود؟می

 .گیردمی کار به را نظامی –رفیق پویان، همه جا اصطالح سیاسی 

 گوید:رفیق احمدزاده هم می

ی به ناچار باید بر اساس مبارزه ی سیاسیدر شرائط کنونی هر مبارزه"

توان با تبلیغ سیاسی صرف به مبارزه ها را نمیمسلحانه سازمان یابد. ... توده

ی ما ناگزیر باید مسلحانه باشد. ... ی سیاسی در جامعهکشانید. ... مبارزه

رشته اشکال عمل خاص، دهد چسبیدن به یکرژی دبره به خوبی نشان می

ها را مردود شناخته، چگونه یک جدائی کرت آنکه تاریخ شرائط کن

کردن مقدمات جنگ و خود تاکتیکی بین کار سیاسی و نظامی، بین فراهم

 "کند.جنگ را به یک جدائی استراتژیک مبدل می

اعتقاد خود را مبنی بر جدائی  ،های درون سازمانزمانی که توکلبنابراین، دقیقن 

ی به سازمان تحمیل کردند، جدائی استراتژیک تاکتیکی میان کار سیاسی و کار نظام

 ی نظامی نیز آغاز گردید.سازمان از مبارزه

 گوید:میپردازد، می 1357به تحلیل وقایع سال توکل هنگامی که 

ها آمدند و از کنند امپریالیستها که فکر میمن برخالف تصور بعضی"

گاه قدرت، هیچ باالی سر مردم، این دارودسته مرتجع را گذاشتند در رأس

ام. به باور من این ادعا یک افسانه است. دستگاه ای نداشتهچنین عقیده

مذهبی در دوران رژیم شاه از آزادی فعالیت برخوردار بود. طرفداران 

خمینی امکان سازماندهی و تبلیغ حول مساجد و دیگر مراکز مذهبی را 

پایگاه داشتند. از بورژوازی سنتی، طرفدار و داشتند، در میان قشر خرده

هایی از تجار برخوردار بودند. بنابراین کاران و بخشحمایت مادی کاسب

هایی از سازماندهی و امکانات را که جنبش اعتال پیدا کرد، حداقلوقتی

های قدرتمند انقالبی، رهبری خود را بر داشتند که بتوانند در غیاب سازمان

 "جنبش تحمیل کنند.

خمینی که توسط  "ی مرتجعدارودسته"شاه را با  "ی مرتجعستهدارود"توکل، تعویض 

داند ولی متوجه نیست که صورت گرفت، یک افسانه می 1357شان در سال اربابان غربی

جنبشی بدون رهبری  1357خودش هنوز اسیر توهم این افسانه است که گویا در سال 

داران خمینی رهبری ، طرف"های قدرتمند انقالبیغیاب سازمان"یابد و در اعتالء می

 !کنندخود را بر این جنبش تحمیل می

یابد و اگر جنبش داند که هیچ جنبشی، بدون داشتن رهبری، اعتالء نمیتوکل نمی

و یا  "طرفداران خمینی"اش همانا رهبری اعتالء یافت، دلیل عمده 1357ضدشاه در سال 

 ود.های زنجیری جدید امپریالیسم ببه عبارت بهتر، سگ

 

 گوید:توکل می

های امپریالیست ابتدا خیلی تالش کردند که رژیم شاه بتواند قدرت"

که دیدند دیگر سرکوب انقالب اوضاع را تحت کنترل درآورد. وقتی

توسط رژیم سلطنتی ممکن نیست، سراغ دارو دسته مرتجع خمینی و 

 "حمایت از آن رفتند.

مهور وقت فرانسه، در مورد کنفرانس توکل اطالع ندارد که ژیسکاردستن، رئیس ج

گوادولوپ نوشته است که در این کنفرانس، جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا 

ها بسیار گر این است که آمریکائیگفت شاه باید برود و این امر بیان نخستین کسی بود که

ر تعویض ، به فک1357دی  11ها، یعنی برقراری کنفرانس گوادولوپ در تر از اینپیش

 17شان در ایران در روز حاکمیت در ایران افتاده بودند وبه همین خاطر نیز مزدوران

 سازند.را منتشر می "نامه احمد رشیدی مطلق" 1356دی 

های امپریالیست، برای بنابراین برعکس توهمی که توکل بدان دچار است، تالش قدرت

 1350ی ته باشد، در اوائل دههاین که رژیم شاه بتواند اوضاع را تحت کنترل داش

که وقتی 1350ی های نفتی در اواسط دههگرفت اما پس از اجراء سیاستصورت می

ی دیدند دیگر گسترش منافع امپریالیستی توسط رژیم سلطنتی شاه ممکن نیست، دارودسته

ی مرتجع شاه گزین دارودستهجای 1357مرتجع خمینی را سازمان داده و در سال 

 .ساختند

درپی بشود، به معنای این است که ها پیداند که چنانچه مبارزات تودهتوکل هنوز نمی

دادن یک رشته این مبارزات دارای رهبری است و به همین خاطر هم وی، هنوز از رخ

 درپی متعجب است:های محلی پیقیام

دهد که ما قبالً نمونه آن را به درپی رخ میهای محلی پیرشته قیامیک"

های محلی و ها پیش، موارد منفردی از قیاماین شکلش نداشتیم. سال

ای را در مقاطعی داشتیم مثالً در خراسان ، تبریز، گیالن، کردستان. منطقه

ای محلی به های زنجیرهرشته قیامدرپی یکولی در این ابعادی که پی

 "وقوع بپیوندد، نداشتیم.

ای را سازمان بدهد، های محلی و منطقهامنداشتید، چون ارگانی که بتواند این قی

خصوص امپریالیسم های امپریالیستی و بهداشتید، زیرا قدرت 1357نداشتید؛ در سال 

ی خمینی را به عنوان رهبری یک انقالب جا بزنند و آمریکا تصمیم گرفته بودند دارودسته

شان به داده و برای راحتی سازمانشان را در داخل ایران بهبرای این کار هم مزدوران

های محلی قیام"برد این سیاست، این و برای پیش عنوان رهبری انقالب تبلیغ نیز کردند

 تان سازمان دادند.را برای "درپیپی

را کاملن  1357چون توکل چیزی را که قبلن خوانده بود، فقط خوانده بود، وقایع سال 

 اق افتاده بود:بیند که در انقالب اکتبر اتفمتشابه وقایعی می

بودیم که مثالً مبارزات کارگران روسیه که سرانجام به انقالب قبالً خوانده"

اکتبر انجامید، چگونه از مبارزه اقتصادی آغاز شد و به مبارزه سیاسی و 

↓د موانعی که دیدیم که باوجوسرانجام قیام مسلحانه ارتقاء یافت.حاال می



 

 

 !دارد نقشی حال هر به که خارجی عامل یک چون نه گرفت، نظر در تبیین و تحلیل هرگونه یزمینه مثابهبه و ارگانیک طوربه باید را امپریالیسم یسلطه یمسئله

 

 بهمن ۱9تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 
 ۴ ی، صفحه29ی شماره ۱39۴ رشهریو ،پنجمال س

راه تشکل و آگاهی طبقه کارگر  رژیم دیکتاتوری عریان سلطنتی بر سر

 "افتد.پدید آورده بود، در جنبش خودمان دارد این اتفاق می

با وجود موانعی که رژیم دیکتاتوری "بیند که توضیح بدهد که اما توکل دیگر نیازی نمی

چرا باز هم همان  "عریان سلطنتی بر سر راه تشکل و آگاهی طبقه کارگر پدید آورده بود

 ؟افتد!روسیه به وقوع پیوست، دقیقن در ایران نیز همان اتفاق می اتفاقی که در

ایران را کپی برابر اصل با انقالب  1357ی سال چون توکل تصمیم گرفته است که واقعه

 گوید:می ،اکتبر جلوه دهد

گرفت. سنگری برپا های تهران، تظاهراتی شکل میدر تعدادی از خیابان"

کردند، با برپائی آتش و پرتاب که حمله میشود. نیروهای مسلح رژیم می

شد. سپس، سنگربندی به خیابانی کوکتل مولوتف، مدتی کوتاه مقابله می

یافت. این سنگربندی متحرک شد و درگیری ادامه میدیگری منتقل می

داد، بلکه یکی از آن فقط نیروی آماده قیام مسلحانه را آموزش مینه

ها به ظامی رژیم و داغان کردن روحیه آنهای فرسوده کردن نیروی نراه

ای بود. حاال ها و تظاهرات تودههمراه اعتصاب عمومی سیاسی، راهپیمائی

هم باالخره فرارسید و شده بود و آنهمه شرایط برای قیام مسلحانه فراهم

ای شهری، شکل مبارزه مسلحانه کارگران و نشان داد که قیام مسلحانه توده

 "ان است.زحمتکشان در ایر

های در تعدادی از خیابان"ی خودش شمارد، به گفتهتمام این وقایعی که توکل برمی

ی گیرد که قیام مسلحانهاش نتیجه میولی در پایان مطلب ،گیردصورت می "تهران

است )تاکید  در ایرانکشان ی کارگران و زحمتی مسلحانهای شهری، شکل مبارزهتوده

 از ماست(.

 ید:گوتوکل می

بعد از قیام هم مبارزاتی که صورت گرفت، تأییدی بود بر این واقعیت که "

ای را که در دوره قیام پدید آمد، برای سرنگونی اگر ما این اشکال مبارزه

ای هم ای تودهرژیم جمهوری اسالمی مدنظر قرار ندهیم ، ولو یک مبارزه

 "باشد، به نتیجه مطلوب نخواهد انجامید.

بلکه همان  ،ر به درک این موضوع نیست که رژیم شاه سرنگون نگردیدچون توکل قاد

رژیم اقتصادی و سیاسی ولی با مزدورانی جدید و در شکلی دیگر و آن هم با خواست 

اشکال "ها در انتها، به حیات خود ادامه داد، امپریالیسم آمریکا در ابتداء و سائر امپریالیست

 دهد.ویش قرار میرا الگوی خ "ی قیامی دورهمبارزه

 گوید:توکل می

ای سرا سری کارگران و زحمتکشان به آن درجه که جنبش تودهوقتی"

نشینی ای مردم کردستان هم راهی جز عقباعتال نیافت، جنبش توده

بخش که خواستند مبارزه مسلحانه را نداشت. ... رفقای چریک ارتش رهائی

ها در تالش اتحادیه کمونیستهای شمال آغاز کنند یا بار دیگر از جنگل

رو شدند. برای گرفتن آمل در شمال، که هر دو با شکست روبه۶0سال 

های مشخص، شود بدون توجه به واقعیتدلیل ناکامی هم روشن بود. نمی

بر اساس مفروضات ذهنی، شکل مبارزه را تعیین کرد. جنبش کارگری و 

الی به خودش ای آموخت که مبارزه تحت هر شرایطی چه اشکتوده

گیرد. حاال شما اگر بخواهید پس از تجارب قیام، مبارزه را به می

های شمال بکشانید یا از جنگل به شهر و بخواهید یک شهری را جنگل

 "خورید.بگیرید، معلوم است که شکست می

 "کند که انگار خودش پیروز شده است. اگر موضوع بحث ای صحبت میتوکل به گونه

و اند. موضوع بحث، بررسی استراتژی است، همه شکست خورده "شکست خوردن

ی مسلحانه، هم است. دقیقن، تجارب قیام نشان داد که هنوز هم مبارزه همبارزتاکتیک 

های استراتژی و هم تاکتیک است. اگر ایرادی وجود داشت، ایراد به توکل و توکل

، یعنی اعتصاب سیاسی 1917ر دوران قیام و پس از آن بود که به استراتژی انقالب اکتب

گذاران سازمان ی عمومی، که کارآئی آن در ایران توسط بنیانسراسری و قیام مسلحانه

 رد شده بود، توسل جسته بودند.

داند که رژیم شاه سرنگون نشده است، بلکه تغییر شکل از آن جائی که توکل هنوز نمی

و جمهوری اسالمی درصدد  ی سطحی میان رژیم شاهداده است، پس از یک مقایسه

آید که چرا رژیم شاه سرنگون گردید ولی رژیم جمهوری گوئی به این سوال برمیپاسخ

ها را موثر گردد و در پاسخ نیز با برشمردن چند عامل ذهنی که آناسالمی سرنگون نمی

کند و تمام داند، ناگهان تز جدید خود را اعالم میکننده میولی غیرتعیین

 سازد:های جهان را انگشت به دهان میمارکسیست

 "ماند.های مردم نمییافتگی تودهوقت منتظر سطح سازمانانقالب هیچ"

ماند، های مردم نمیگی تودهیافتهجهت اطالع توکل، آن چیزی که منتظر سطح سازمان

خودی است و آن چیزی که دقیقن به سطح معینی از شورش و یا حرکت خودبه

 های مردم نیاز دارد، انقالب است.گی تودهیافتهسازمان

ی اجتماعی است که به وجود آمدن خودی، یک واقعهشورش و یا حرکت خودبه

 نارضایتی در میان گروهی از مردم، شرط الزم و کافی برای وقوع این واقعه است.

ی ی اجتماعی است. انقالب حرکتی اجتماعی نیست، بلکه یک پروسهاما انقالب، یک واقعه

پیوندد و به باره به وقوع نمیی معین دیگری که به یکای معین به نقطهاست از نقطه

ی مشترک انقالب و حرکت دهد. تنها نقطهخود نیز به حرکت خویش ادامه نمیخودی

خودی، همان نارضایتی است اما نه نارضایتی گروهی از مردم، مانند آن چه که در خودبه

الزم و کافی است، بلکه با نارضایتی طبقاتی است که خودی شرط یک حرکت خودبه

تر از حرکت ای است بسیار پیچیدهبندد و به همین خاطر هم پدیدهانقالب نطفه می

 تری است.خودی و تکوین آن نیز مستلزم وجود شرائط پیچیدهخودبه

ت ی اجتماعی اسوجود عنصر آگاهی است. انقالب یک عمل آگاهانه ،یکی از این شرائط

یابد. این عنصر و به همین خاطر در شرائط وجود عنصر آگاهی است که انقالب تکوین می

 گردد.آگاهی به صورت تئوری انقالب مجسم می

هیچ بدین جهت که گی است. یافتهیابی و یا سازمانشرط دیگر تکوین انقالب، سازمان

 بدون داشتن سازمان اجتماعی قابل تصور نیست. ،ی اجتماعیپروسه

 گفت: "مبارزات طبقاتی در فرانسه"اگر مارکس در کتاب 

 ".ها، لوکوموتیوهای تاریخ هستندانقالب"

اش سازمان دانست که هر لکوموتیوی، پس از این که اجزاء داخلیاین را به خوبی می

که قبل از  حال اگر توکل لکوموتیوی را دیده استگردد. یابد، قادر به حرکت میمی

 اش روشن!، چشماش به حرکت درآمده استجزاء داخلیسازمان یافتن ا

 توکل ابداعات دیگری نیز دارد. از جمله:

گاه قادر به انقالب ترین حزب هم هیچایترین طبقه و تودهیافتهسازمان"

که انقالب خودجوش شکل بگیرد و این حزب تأثیر نخواهد بود، مگر آن

تواند روند حزب سیاسی می انقالب بگذارد. یکخودش را بر روند پیشرفت

تواند تأثیر منفی داشته باشد، اما هم میانقالب را تسریع بکند. نبود آن

 "کننده نیست.درهرحال تعیین

ی کارگر در این است که مثلن اگر طبقه "ترین طبقهسازمان یافته"منظور توکل از 

گی باشد، که در این صورت حتمن و حتمن دارای ترین حالت سازمان یافتهبه

یعنی با آماده بودن شرائط عینی انقالب، شرائط  -خود هم هست،  "ترین حزبایتوده"

توکل آن را  باز هم قادر به انقالب نخواهد بود زیرا -ذهنی آن هم آماده شده است 

 ی جدیدی کشف کرده است به نام: انقالب خودجوش!خواهد؛ زیرا توکل پدیدهنمی

ابزار حصول و حفظ  ، نقش حزب به عنوان"انقالب خودجوش"بدین ترتیب در تز 

تواند تا شود و توکل مینفی می ماتریالیسم دیالکتیک( :کورنفورثموریس قدرت سیاسی )

 نتظر بماند!م "لکوموتیو خودجوش"اختراع 

 کند:ی ایران را تحلیل طبقاتی میتوکل جامعه

رژیم شاه، نماینده و پاسدار منافع یک طبقه بورژوای به لحاظ کمیت، "

بایستی به همراه یک نیروی مسلح و سرکوبی که می...  بسیار کم شمار بود.

ی طبقات و اقشار جامعه هریک به دلیلی مخالف یا رژیم را حفظ کند. بقیه

 ... یه رژیم شاه بودند.عل

ی بورژوای پرجمعیت به وجود در دوران جمهوری اسالمی یک طبقه

بورژوازی مدرن که در دوران رژیم شاه هنوز قشر خرده...  آمده است.

...  ای هستند.مالحظهمحدود بود، شدیدًا رشد کرده و یک جمعیت قابل

ال و درآمدهای بورژوازی در پی سیاست اقتصادی نئولیبراین قشر خرده

کالن نفتی رشد کرد و همین تأثیر را بر تغییر توازن قوا به نفع طبقه 

در دوره جمهوری اسالمی، کمیت ...  دار برجای گذاشت.سرمایه

های دور، جنبش دانشجوئی در گذشته...  دانشجویان وسیعاً رشد کرده

عینی طور متحد طبقه کارگر بود، در آینده هم ممکن است چنین شود. به

ها همین دانشجویان با این آموزش...  عجالتاً ، متحد طبقه کارگر نیست.

 ↓...  داری و طرفدار جمهوری اسالمی.شوند کادرهای نظام سرمایهمی



 

 
 اش!زنجیری هایسگ و امپریالیسم بر مرگ                   است!                        پرولتری سیاست جوهر تعرض،           

 

 بهمن ۱9تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 
 5 ی، صفحه29ی شماره ۱39۴ رشهریوسال پنجم، 

امروزه استادهای دانشگاه عموماً طرفدار جمهوری اسالمی، این یا آن 

د، بلکه علیه فقط متحد طبقه کارگر نیستنجنبش زنان نه...  جناح آن هستند.

...  اند.ستیز جمهوری اسالمیها متحد رژیم زنطبقه کارگرند. آن

روشنفکران عموماً مخالف رژیم شاه بودند. جمهوری اسالمی اما در 

های مختلف آگاهی اجتماعی از ادبیات ای توانسته است در عرصهمحدوده

ن، شناسی، حقوق، نویسندگاو هنرها گرفته تا فلسفه، سیاست، جامعه

. ... پردازان وابسته به خود را ایجاد کندها و نظریهدانهنرمندان، حقوق

دستگاه مذهبی هم که جزء الینفک دولت دینی برای تحمیق معنوی مردم 

 )تاکیدها از ماست( ".است

توان اضافه کرد اش را ندارد، این را نیز از زبان توکل میحال، چون توکل جرئت بیان

اسالمی، تعداد بسیار زیادی از کارگران ایران، به خاطر اعتقادات که در زمان جمهوری 

اند و به همین خاطر های دولتی را انباشتهمذهبی خود، صفوف نماز جمعه و مراسم

 دار رژیم هستند!!!کارگران نیز طرف

گونه تحلیل طبقاتی این است که در دوران شاه، منافع طبقاتی اقلیت ناچیزی ی ایننتیجه

دار رژیم بودند، ولی در شد و به همین خاطر نیز طرفعه، توسط رژیم شاه تامین میاز جام

زمان رژیم جمهوری اسالمی منافع طبقاتی اکثریت مطلق جامعه توسط رژیم جمهوری 

 دار این رژیم هستند!!!ها هم طرفشود و به همین دلیل، ایناسالمی تامین می

وازی ایران را خوب دیده است، ولی متوجه توکل جمعیت زیاد بورژوازی و خرده بورژ

کند، جمعیت نیست که جمعیت ایران هم زیاد شده است. با دورانی که وی مقایسه می

ایران تقریبن سه برابر شده است. به این خاطر، طبیعی است که کمیت بورژوازی و خرده 

اما  ه باشد.بورژوازی ایران در دوران جمهوری اسالمی نسبت به زمان شاه افزایش داشت

سیستم برای رفع نگرانی توکل، الزم به یادآوری است که یکی از خصوصیات مهم 

است. بنابراین  ابزار تولید در دست تعداد هر چه کمترى به تمرکزگرایش  ،دارىسرمایه

ی تمرکز ابزار تولید در دست نهاد سپاه پاسداران همچنان ادامه خواهد داشت و پروسه

ی انحصار سپاه خارج شان از دائرههایطلبان حکومتی، که سرمایهحصف به اصطالح اصال

 ماند، همچنان گسترش خواهد یافت.می

بورژوازی شود خردهتری که توکل متوجه نشده این است که وقتی گفته میموضوع مهم

ی کارگرهستند، بدین مفهوم نیست که اینان هر روزه شهر و روستا متحدین طبیعی طبقه

ی کارگر در حال مبارزه هستند و یا مانند توکل هر روزه برای ین منافع طبقهبرای تام

کنند. بلکه منظور این است که چون منافع طبقاتی کارگران فقط اعالمیه صادر می

ی کارگر توسط بورژوازی حاکم بورژوازی شهر و روستا، همانند منافع طبقاتی طبقهخرده

ی کارگر ازی شهر و روستا، متحدین طبیعی طبقهبورژوگردد، بنابراین خردهغارت می

گویند شرائط عینی انقالب آماده باشند و هنگامی که چنین شرائطی حاکم باشد، میمی

 است.

ی کارگر و همچنین تامین منافع طبقاتی بدیهی است که تامین منافع طبقاتی طبقه

پذیر ژیم حاکم امکانبورژوازی شهر وروستا جز از طریق انقالب، یعنی سرنگونی رخرده

نیست. اما برای وقوع هر انقالبی، وجود میزان معینی از آگاهی طبقاتی و شکل معینی از 

شدن گویند آمادهگی متناسب با آن انقالب، ضروری است که به آن مییافتهسازمان

 کننده نیست!شرائط ذهنی، چیزی که برای توکل عامل تعیین

 "هاگی تودهسازمان یافته"اش، بدون این که منتظر انیربا این که توکل در آغاز سخن

اش چشم همه را خیره کرده بود، اما در پایان به "لکوموتیو خودجوش"بشود، با نورافکن 

 افتد:می "گیسازمان یافته"یاد 

یافتگی و آگاهی درجه سازمان... دامنه وسیع اعتصابات کارگری کنونی، "

دهد که این موج مبارزات کارگری نشان می...  دهد.کارگران را نشان می

ها فراهم پیوستگی آنهمشرایط برای ارتقای این مبارزات از طریق به

ها و پیشروان کارگری باید روی این مسئله کمونیستاست و تمام تالش

برای دگرگونی توازن قوا به نفع اردوی انقالب، ضروری ...  متمرکز گردد.

یافته به خود بگیرد. رشد و اعتالی زمانست که این اتحاد، شکلی سا

دهد که شرایط برای هم آهنگی مبارزات معلمان و پرستاران نیز نشان می

 )تاکیدها از ماست( "مبارزات و سازماندهی به این اتحاد فراهم است.

 کند:در پایان، توکل آخرین شاهکارش را نیز ارائه می

و استقرار یک حکومت برای اینکه بتوان استراتژی سرنگونی رژیم "

را محقق ساخت، باید روشن کرد که ضربه اصلی را باید به  ...کارگری 

شود کدام بخش از طبقه حاکم و نمایندگان سیاسی آن وارد کرد. نمی

مستقیم به سراغ سرنگونی رژیم رفت، مگر آنکه نخست جریان موسوم به 

دارد و به  طلب را که نقش مهمی در شکل دادن به توازن موجوداصالح

اشکال مختلف تالش کرده است حتا در میان اقشار مخالف نظم موجود 

 "نفوذ و خرابکاری کند، هدف مستقیم قرار دهیم.

 طبق این دستورالعمل:

ها را ارتقاء داده و طلبان را پیدا کرده و مبارزات آنهای اصالحبگردید کارگران کارخانه

 متحد کرده و سازمان بدهید! لبانطبا مبارزات معلمان و پرستاران اصالح

پیچید چون برای خودش وظائف دیگری را در توکل این نسخه را برای دیگران می

ها ما باید تالش مستمری را برای افشای آن" شود:طلبان قائل میارتباط با اصالح

 "ها را زیر ضرب قرار دهیم و تضعیف کنیم.امان آنکارگیریم و بیبه

چنان که هم دهدمییک بار دیگر با توسل به تحریف تاریخ نشان در مجموع، توکل 

ی مسلحانه هم استراتژی، هم گرفتار در باتالق نفی تئوری انقالب ایران، یعنی مبارزه

کند تا با عُمده و تعیین کننده اش تالش میگیگوئی همیشهتاکتیک است و با پریشان

چنین ته به امپریالیسم جمهوری اسالمی، اینندانستن دالئل اصلی بقاء تاکنونی رژیم وابس

اصطالح ها و زیر ضرب قراردادن بهخودی تودهبهوانمود سازد که گویا با مبارزات خود

توان توازن قوای طبقاتی را به نفع هم از طریق افشاگری، میطلبان حکومتی، آناصالح

 اردوی انقالب دگرگون ساخت!!!

طبقاتی، به شکل مکانیکی و با ارقام و اعداد و کمیت در حالی که توازن قوا و تفوق 

گیری و رشد تضادهای گردد، بلکه به صورت دیالکتیکی و در روند شکلطبقات معین نمی

 شود.نظامی طبقات هر جامعه مشخص می –طبقاتی، توسط قدرت سیاسی 

 
 

 

 

 

 

 

 

ای این دست موضوعات، کار سخت و دشواری حقیقتاً که درکِ ریشه

ست که ست. قصور کار معین است و مربوط به  اوضاعینی

قدر بر اند. آنکشان ساختهداران جهانی برای کارگران و زحمتسرمایه

ی اند، که انتخاب آیندهها افزودهها و جنگدامنه و بر میزانِ ناامنی

های ظالم تبدیل نامعلوم، به یگانه انتخابِ دردمندان و قربانیان نظام

های ارتجاعی و به ها از میادین جنگفرار میلیونی انسان گردیده است.

ی جهانِ کنونی را تغییر داده است. ی آن، تحمل خطرات متعدد، چهرهتبع

دفاع های بیشمار انساندر حقیقت توضیح و توصیف کامل دردهای بی

توان گفت، که جان آدمی در چنین باشد و به جرأت میناممکن می

ارزش و خواه و استثمارگر، بیمردان زیادهدولت مناسبات و با وجود

معنا شده است. مرزها برای انتخابِ زندگی چیده شده استُ، ورود بی

های بس گزافی خواهد داشت. یورش حاکمان قلدر، هزینه "حریم"به 

گرای یونان، به صدها ی پلیس سرمایه و به اصطالح دولت چپوحشیانه

ی گر ماهیت درونی و چهرهخون، روشن فرار از جهنمُ، آتش و انسانِ

 مردان وابسته به طبقات باالست. کریه دولت

↓ یهایی هر چند کوچک از سیمای دنیای در هم پاشیدهها گوشهاین 

 گیگی و پناهندهداری، عامل و مولد آوارهبُحران و جنگ سرمایه 

 1ی ادامه از صفحه                                 
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 بهمن ۱9تئوریک سازمان  –گان سیاسی پیام سیاهکل، ار
 6 ی، صفحه29ی شماره ۱39۴ رشهریو، پنجمال س

طور یقین، دو نگاه و دو برخورد عملیِ متفاوت، نسبت به ست و بهکنونی

ان وجود گچنین نسبت به مهاجرین و پناهندهمعضالت اجتماعی و هم

مداران، دارد. اوّل نگاه مردم و دیگری نگاهِ دولت مردان و حکومت

یاری و دلی، همدست قضایاست. در نگاه اوّل، خالصی، همنسبت به این

توان، بروشنی و در عکس نوعان خود را میبانی مردم از همپشتی

های زودهنگام، مشاهده نمود. تظاهرات چند صد هزار نفری العمل

ی آن، دنبالهتن و به 71اتریش در فردای پس از کشف جسد مردم 

منظور یاری رساندن به کودکان، زنان، عزیمت به نوارهای مرزی به

چنین امضای نزدیک مردان و جوانان رانده شده از موطن خودی، و هم

گان و هم در حمایت از آوارهبه نیم میلیون نفر در انگلستان و آن

ی این ادعاست، که تفاوت بس روز، گواه گان طی دو سهزدهجنگ

ی ها با باالئی ها، پیرامونِ پدیدهعظیمی، مابین نگاهِ و برخورد پائینی

ست. در این میان سهم و های امپریالیستیگی و قربانیان نظامپناهنده

 -مردان حرکت مردم رسا و گویاست و در عوض، سهم و برخورد دولت

، بسیار آشکار و صریح -قی این دست فجایع عنوان مسببین حقیو آنهم به

گوید: وزیر خارجه برتیانیا می« فیلیپ هاموند»می باشد. به طور مثال 

ها مهاجر از آفریقا را جذب کند، قادر به اگر اروپا قرار باشد میلیون"

های اجتماعی محافظت از خود و حفظ استاندارد زندگی و زیرساخت

 ."خود نخواهد بود

ت چنین اظهار و نظرات و در قاموس این جانیان، ریاکاری و وقیحانه اس

مردان انگلیس به همراه دارد.  دولتبازی، اندازه و حد و مرزی نهدغل

کشی را به هم در سرتاسر دنیا، سیاست ریاضتشان و آنیاران

اند و استانداردهای زندگی را به ها انسانِ محروم تحمیل نمودهمیلیون

ها انسان را از کار، بیکار و هزاران اندُ، میلیوننه رساندهترین ممکپائین

اند، و در های غذائی روانه ساختهشانرا به مراکز کمککودک و والدین

تر حال دارند، از حفظ استانداردهای زندگی مردم، و سفت و چفتهمان

آورند!! تعرض میان میی خودی سخن بههای جامعهنمودن زیرساخت

چنین قطع امکانات و مزایای اجتماعی، یکی پس یگری و همیکی پس از د

مردان انگلستان تبدیل گشته است ی دولتاز دیگری به سیاست روزانه

، حکایت از واقعیات -« فیلیپ هاموند»های و بر خالف گفته -و آمارها 

تر و دستآوردها، دارد تر و زندگی مردم تباهها، تنگدیگری دارد. حلقه

طرف و در بیرون از شود. از یکتر میامعه، درب و داغانلگدمال و ج

های دیگر، راهاندازند و از طرفراه میی خودی، دارند جنگ بهجامعه

سازشانرا، به روی زنُ، کودک، پیر و جوان خروج از باتالق دست

و  "مردم"زندگیِ  "استانداردهای"بندند تا مبادا، روز و روزگاری، می

 شان افت نماید!!ی"معههای جازیرساخت"

گی و بهبودی زندگی مردمِ گویند و کار و بارشان، سازندهدروغ می

عنوان شان، بهی فکری علیلها در چهارچوبهخودی نیست. چرا که انسان

اند های انسانیترین ارزشحساب آمده و فاقد پائینکاالهای سودده به

ی ردمِ جامعهو شکی در آن نیست، که صدها مصائب رو در روی م

ها انسان، را باید و گی میلیونی مهاجر و پناهدهخودی، و همچنین پدیده

المللی و دیگر دار و مردان بینهای دولتبایست به پای سیاستمی

گی را به های مزدورشان نوشت. این جانیان، کار، وقاحت و دریدهدسته

دارند به ها انسان، اند که در مقابل چشمان میلیونحدی رسانده

هم در مقابل زنان و کودکان پذیرترین افراد و آنترین و صدمهدفاعبی

پردازند، تا ها میآورند و به ضرب و شتم آنشان، یورش میخردسال

افتد. براستیُ، های کنونی، از کار نیمسیر و سیاست سرمایه، در تپه چاله

خانه و ها حاضر به ترک زندگی و که چرا انسانسئوال این است

شوند و با علم به تحقیر و توهین، و با رویارویی با ی خود میکاشانه

 گذارند؟افق، پای میای نامعلوم و بیمرگ، به دنیا و به آینده

های امپریالیستی و در در یک کالم، پاسخ به پُرسش باال، در جنگ

ستُ، المللیمداران بینی قدرتجویانههای تحمیلی و منفعتسیاست

مقابل، پاسخِ انقالبی و کمونیستی به وضعیت کنونی هم، در گرو  در

شان ای قلیل، از تاج و تختی عدهنابودی و در به زیر کشیدن سلطه

باشد. کتمانی در این حقیقت نیست که تا زمانی، سیاست و مناسبات می

شود، ابعادِ ی متفاوت بر کنده نهها بر جوامعی امپریالیستظالمانانه

اجتماعی دیگر،  -گی، و صدها معضل سیاسی گی و پناهندهآوارهجنگ، 

ها انسانِ دیگر، با فجایع و با چنین میلیونتر، و همتر و گستردهوسیع

تر، قرن تری روبرو خواهند شد. به عبارتی روشنجنایات تازه

ریزی تر و قرن جنگُ، خون و خونیکم، قرن توحش وسیعوبیست

کشان و محرومان خواهد بود. سیاست و زحمت تر کارگران وگسترده

هایی از آن را، داریم در مناطق و در روزها، گوشهاعمالی که ما این

کنیم. طبعاً چنین عینه مشاهده میهای متفاوتِ جهان کنونی بهقاره

های دردمند نیست؛ این ها انسان و تودهوضعیتی، خواست میلیون

بشری نیستُ بلکه خواست و سیاست  یگان اصلی جوامعانتخابِ سازنده

ی این بخش از ست. بنابراین برگرداندن صفحهالمللیداران بینسرمایه

دیده، در گشودن ها انسان رنجبار میلیونگی فالکتتاریخِ زنده

ای ای که سخن از آرامش و صلح، و صفحهباشد؛ صفحهای تازه میصفحه

چنین، ی خودی، و همامعها در جوکه متضمن آزادی و امنیت انسان

ی بانیان و مسببین اوضاع کنونی ای که در آن سخن از ختم پروندهصفحه

  کند.می

 شباهنگ راد

 

 

 

  مقدمه

مبنا و ضرورت پرداختن به مبحث موقعیت انقالبی و نقش پیشاهنگ انقالبی در 

ی آن هنوز نضج پدیدآورنده ی عواملمجموعهشرایط کنونی که بخشی از 

ما خود را به شکلی  یی جامعههای عینی این پدیده در عرصهته و جلوهنیاف

  مشخص پدیدار نساخته، به این علل است که:

↓ بری اقتصادی و انعکاس وموقعیت انقالبی برآمدی از فعل و انفعاالت ج  -1

 موقعیت انقالبی و نقش پیشاهنگ کمونیست
 1ی ادامه از صفحه                      



 

 

 نیست! پذیرنامکا مسلحانه یمبارزه راه از جز هاتوده بسیج دیگر، طرف از و  -نظامی نظر از چه و سیاسی نظر از چه - هاستتوده بسیج مسلحانه یمبارزه پیروزی شرط طرف یک از

 

 بهمن ۱9تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 
 7 ی، صفحه29ی شماره ۱39۴ رشهریو، پنجم سال

ی اجتماعی هر جامعه -های سیاسیآن در روبنا و بلطبع کنش و واکنشبازتاب 

 هر خاص هایگیویژه و شرایط به بسته پدیده این گرچهشد. باطبقاتی می

ناخواه در کند، اما به هر حال خواهاشکال مختلف بروز پیدا می به ایجامعه

 افق مبارزاتی آن جوامع قرار دارد.

 در حتا و امروز یپراکنده کمونیستی جنبش محافل و افراد عمومی درک -2

 (1)کمونیستی نوین جنبش کبیر بنیانگذاران باستثنای - نیز آن منسجم یگذشته

ر فکری، فقدان شناخت و عدم احاطه بر مباحث فق جمله از مختلف دالئل به -

تر تسلط بختک اپورتونیسم و ایدئولوژیک و از همه مهم - و مبانی سیاسی

لنینیستی از این  - رویزیونیسم، در وجه غالب یک درک خالق مارکسیستی

 ایران نبوده و نیست. مقوله در شرایط مشخص

این امر و کنکاش در آن به هر حال برای ما کمونیست ها به طورکلی به  -3

عنوان مبحثی از مجموعه ی مباحث تئوریک در رابطه با جامعه و انقالب 

 مطرح می باشد.

بررسی این موضوع و نتایج نظری و تئوریک حاصل از آن، که طبعأ بایستی  -۴

پدیده در شرایط خاص باشد، در تعیین بسیاری از برپایه ی درک خالق این 

سیاست های کاربردی و در مجموع تدوین خط مشی عملی و انقالبی 

  کمونیست ها در جامعه ی ما حیاتی بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 صورت به چه اگر موضوع این تا شد خواهد تالش نوشتار این در بنابراین

 .گیرد قرار بررسی مورد طورکلی به مختلف زوایای و جوانب از اما اختصار،

ر ی موقعیت انقالبی دتوان گفت که پدیدهاز منظر ماتریالیسم تاریخی می

های که توده ایستی تکوین آن لحظهتاریخ جوامع طبقاتی بیان فشرده

توانند ها می)گان( سیاسی آنی بالنده و نمایندهاستثمارشده به رهبری طبقه

یاسی را تسخیر کرده و با سامان دادن یک انقالب اجتماعی یعنی قدرت س

برقراری یک فرماسیون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نوین و نابودی نوع 

 در چه متفاوت، کیفیتأ ساختار از جدیدی یمرحله به را مفروض یجامعه کهنه،

 رهسپار شخوی تربیش تکامل سوی به  را آن نموده، وارد روبنا در چه و زیربنا

 .گردانند

 این از تاکنونی یشده ارائه سیاسی تعریف تنهاترین شاید و تعریف بهترین

 بیان چنین فشرده و شیوا رسا، طرزی به که یافت توانمی لنین نزد را مقوله

 که هرگاه که این یعنی  ."ها نتوانندها نخواهند، باالئیپائینی": است شده

گذشته زندگی کنند و شکل  به نخواهند استثمارشونده و ستمکش هایتوده

ومت کنند، موقعیت انقالبی ی سابق حکتوانند به شیوهگان هم ناستثمارکننده

 گیرد.شکل می

نقالبی لزومأ به انقالب منجر هر موقعیت ا" که بود واقف بایستی اما

وجود داشته باشند  های مبارزیتودهو  پیشرو انقالبیکه مگر آن (،2)"شودنمی

حاضر به از  ،ن برکف گرفته و در راه نابودی و محو نظام حاکمکه جا

 همان انقالبی، پیشرو از منظور کنونی عصر در شک بدون  خودگذشتگی باشند.

 .است کمونیست پیشاهنگ

  .باشدمی هائیگیویژه و مختصات چه دارای انقالبی موقعیت ببینیم حال

ی و اجتماعی دارای دو جنبه اقتصادی سیاسی، امری مثابهبه انقالبی موقعیت

 موقعیت پیدایش و گیری شکل  .ذهنی دیگری و عینی یکی  باشد.اساسی می

 به انقالب عینی شرایط وجود به بنیادی و حیاتی گیبست سو یک از انقالبی

 مثابهبه انقالب ذهنی شرایط شدن مهیا به دیگر سوی از و الزم شرط عنوان

شرایط، ظهور این پدیده در جوامع  این وجود بدون  .دارد کافی شرط

ها، امری غیرعلمی و است و انتظار چنین برآمدی در آن طبقاتی امری محال

صرفأ مجازی خواهد بود که هیچ گونه قرابتی با ماتریالیسم دیالکتیک و 

 تاریخی نخواهد داشت.

الزم به  ها،آن تشریح و عوامل این از کدام هر به پرداختن از قبل جا این در

ادآوری و تأکید است که شرایط عینی نه تنها مقدم بر شرایط ذهنی، بلکه از ی

 بدون  که اعتبار این به  لحاظ وجودی نسبت به آن امری قائم به ذات است.

 داشته وجود تواندمی عینی شرایط جامعه، یک در انقالب ذهنی شرایط وجود

یا آتی شرایط وجود آنی  تصور انقالب عینی شرایط وجود بدون اما باشد،

 ذهنی محال است.

 شرایط عینی انقالب و مضمون آن: 

 طبقاتی، یجامعه هر در آن موجودیت و منشأ و انقالب عینی شرایط تردیدبی

 تضاد بطن از برتافته تردقیق عبارت به یا جامعه آن زیربنائی ساختار از برگرفته

 رابطه این در  د.باشیدی حاکم بر آن میتول مناسبات و مولده نیروهای بین

 و طبقات پیدایش با آیا که است این گرددمی مطرح که هائیسؤال از یکی

 توانمی جدید، فرماسیون استقرار با دیگر سخن به یا و اصلی تضاد گیریشکل

 است؟ آمده وجود به جامعه آن در انقالب عینی شرایط که گفت

انگلس و لنین مسلمأ  های علمی مارکس،ی آموزهپاسخ به این سؤال بر پایه

 عوامل و اجزاء بر عالوه ایپدیده هر پیدایش برای که دانیممی  منفی است.

الزم است و اصوأل هرآنچه که در زمان و مکان  زمان آن، یدهندهتشکیل

 آماده برای تنها نه نتیجه، در  ست.، امری متافیزیکی و لذا غیرواقعینگنجد

ا برای مهیا شدن شرایط ذهنی نیز، بسته به شرایط عینی انقالب، بلکه حت شدن

 که دانیممی همچنین  مورد و شرایط مشخص، مقدار زمان متغیری نیاز است.

 .ستقطعی کافی و الزم شرط دو به نیاز هاپدیده در تحول بروز برای

داد به شکل اض همزیستی جدید، فرماسیون یک برقراری یاولیه دوران در

با گذشت زمان و رشد کمی تضادها این همزیستی  غیرمتخاصم جریان دارد و

ای از این جدال، با فراهم رت آنتاگونیستی درآمده و در لحظهبه مرور به صو

  گیرد.الزم و کافی، جهش کیفی انجام می شدن و به کمال رسیدن شروط

و در این مورد از مقطع شکل  تزآنتی و تز دل از سنتز فراروئی برای بنابراین،

دار باشد، چه ارباب و ردهرده و ب چه این تضاد، تضاد ب   -اد جدیدگیری تض

ی تغییرات کمی در زیربنا و ابتدا بایستی پروسه -..رمایه و .رعیت و چه کار و س

ی ها تا رسیدن به مرحلها طی شده و سپس روند رشد کیفی آنروبن

 ی جهش یا انقالب فرا رسد.آنتاگونیستی انجام و نهایتأ لحظه

 در پرولتاریا و بورژوازی بین طبقاتی تضادهای قهری یا آنتاگونیستی یمرحله

 مناسبات و مولده نیروهای بین تضاد یابیشدت و رشد یثمره خود روبنا،

 آن بر حاکم سیستم گیگندیده از حاکی مجموع در و بوده زیربنا در تولیدی

عینی از تکامل ی منیروهای مولده در پله ی مارکسبه گفته  .باشدمی جامعه

کنند و این مناسبات که تاکنون اسبات تولیدی موجود تضاد پیدا میخود با من

تر ودند، اینک مانعی برای تکامل بیشیکی از اشکال تکامل نیروهای مولده ب

در هر  تضادها رشد از مرحله این به رسیدن سرعت حال، هر به  شوند.آن می

 نماید.آن جامعه تعیین میئی را مختصات اقتصادی و سیاسی جامعه

 ادامه در شماره بعد

 پویان کبیری
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 !گرامی رفقای

 نشریه تر بیش غنای در را ما خود، مطالب و مقاالت ارسال با

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی . رسانید یاری

 ۱9  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از . باشند داشته قرار بهمن

 .یمباشمی معذور رسیده
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