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 مقدمه ناشر
 

همزمان با چهلمین سالگرد قیام پنجم بهمن آمل و مبارزه مسلحانۀ 
های سیاسی و نظری از  بندی ، تعدادی از اسناد تاریخی مربوط به جمع3سربداران

ها بخشی از اسناد داخلی و مبارزات خطی  کنیم. این نوشته این قیام را منتشر می
های ایران  های ایران و پس از آن اتحادیه کمونیست درون اتحادیه کمونیست

تا  3133های  در ادوار مختلف و در فاصلۀ زمانی میان مهروموم 5)سربداران(
آوری، انتقال،  مکفی دربارۀ فرایند نگارش، جمع هستند. توضیحات 3131

                                                 
3
. گفتگو با یکی از پرنده نو پروازباره به کتاب پرنده نوپرواز با مشخصات زیر رجوع کنید:  . دراین  

کننده در مبارزه مسلحانه سربداران و قیام آمل. انتشارات حزب کمونیست ایران )م ل م(.  رفقای شرکت

 .cpimlm.orgسایت  کتابخانۀ وب« سربداران و تاریخچه حزب». چاپ اینترنتی در بخش 3111
5
)تأسیس « سازمان انقالبیون کمونیست )م ل(»از اتحاد  3155های ایران، در سال  . اتحادیه کمونیست  

با پیوستن چندین محفل کمونیستی و   3151-3151تأسیس شد و در سال « گروه پویا»( و 3131

، در سال 3133ها پس از شکست در قیام آمل در بهمن  کارگری دیگر گسترش یافت. اتحادیه کمونیست

، ضربات امنیتی سختی را از جمهوری اسالمی خورد و اکثریت کادرهای رهبری خود را از دست 3133

ای از بازماندگان تشکیل شد و وظیفه  توسط عده« کمیته موقت رهبری»داد. پس از این ضربات، 

ان یک دوره بازسازی را بر عهده گرفت. در ادامه و پس از پای« شورای چهارم»بازسازی سازمان و تشکیل 

اتحادیه »سیاسی و تشکیالتی )و از سر گذراندن، ضربات امنیتی سخت دیگر(، این سازمان با نام 

حزب »، 3113فعالیت خود را ادامه داد و در اردیبهشت سال « های ایران )سربداران( کمونیست

کسب اطالعات بیشتر در گذاری کرد. برای  را بنیان« کمونیست ایران )مارکسیست لنینیست مائوئیست(

سایت  وب« درباره حزب»در بخش « تاریخچه حزب»ها و حزب به  مورد تاریخچه اتحادیه کمونیست

cpimlm.org .رجوع کنید 
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نگهداری و استخراج این اسناد در مقدمۀ امید بهرنگ آمده است. جا دارد در 
بندی این  همین ابتدای امر از او و رفقایی که در فرایند تایپ، ویرایش و صفحه

همه اسناد نقش داشتند تشکر و قدردانی کنیم.  از این فرصت استفاده کرده و از 
خواهیم در گردآوری و ارسال هر نوع سند اعم از دست نوشته،  خوانندگان می

های شفاهی در مورد قیام و انعکاس آن در نقاط مختلف کشور، شرح حال  روایت
ها و حتی  ها و نقشه نامه سربداران و رهبران قیام آمل، عکس و زندگی

در ابتدا کوچک و ها، به ما یاری برسانند. هر سندی حتی اگر  دیوارنگاری
پژوهان کمک کند تا تصویری  تواند به ما و تاریخ اغماض به نظر آید، می قابل

تر از این فصل مهم از تاریخ مبارزات انقالبی در ایران ترسیم کنیم.  هرچه کامل
کوشد در آینده بیشتر به محتوی تاریخی و سیاسی اسناد تاریخی  حزب ما می

، بیانگر نقطه نظرات 1درج در مقالۀ امید بهرنگاین مجموعه بپردازد. نظرات من
 شخصی ایشان است. 

اند، عالوه  اسنادی که توسط موافقین و مخالفین قیام آمل به نگارش درآمده
هایی که  بر وجه تاریخی، از نظر سیاسی و نظری نیز اهمیت بسیار دارند. نوشته

اند.  به نگارش درآمدهترین ادوار تاریخ جنبش کمونیستی ایران  در یکی از پیچیده
کوشند تصویری از اوضاع عینیِ آن دوره و عوامل  این اسناد از یک سو می

دهندۀ آن را ارائه دهند و از سوی دیگر، بیانگر زوایای پیدا و پنهان  گوناگون شکل
های فکری موجود در اتحادیه  مختلفی از رویکردها و نقطه نظرات و گرایش

هستند. با وجود اختالف  3133گاهی  ضاع گرهها در مواجهه با او کمونیست
های موجود میان نگارندگان این اسناد تاریخی، اما درمجموع برای  تحلیل

ای جهت فهم اوضاع خطیر آن مقطع که مقابل پای کل  خوانندۀ امروز دریچه
های سیاسی کمونیست و چپ که وظیفۀ مواجهه آگاهانه  ویژه سازمان جامعه و به

 دهد. آن اوضاع را بر دوش داشتند، ارائه میمند با  و نقشه

                                                 
1
 .پس از چهل سال یک گسست؛ یک شکست.   
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مند به بررسی علمیِ تحوالت تاریخ  رود که پژوهشگرانِ عالقه امید آن می
اجتماعی معاصر ایران، محققین حوزۀ مطالعات تاریخی و فکری چپ به این 
اسناد توجه الزم و بایسته را داشته باشند. در مواجهه با این اسناد، ضروری است 

های انقالبی و دیگر  مگان، رفقای حزب ما و نسل جدیدی از کمونیستبیش از ه
فعالین سیاسی که به دنبال راهی برای سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار 

داری هستند،  نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بنیادا متفاوت از سرمایه
نیسم نوینِ محتوای عملی و فکری این اسناد را با به کاربست روش و رویکرد کمو

چرا که پیروزی در تغییر  باب آواکیان بررسی کرده و به سنجۀ داوری بگذارند.
بنیادین جامعه به سمت مثبت و انجام انقالب کمونیستی، پیوند گسست ناپذیری 

های سرچشمه گرفته از این  با درک صحیح از شرایط مادی و اجتماعی و ضرورت
ش و رویکرد کمونیسم نوین هم دقیقاً شرایط دارد. اهمیت اساسی به کاربست رو

  در همین نقطه است.
در همین راستا و جهت ارائۀ یک الگوی صحیح در تحلیل و بررسی یک دوره 
از پراتیک انقالبی و خط سیاسی و نظری بر مبنای سنتز نوین کمونیسم، از 

شناختی  شناختی و معرفت کنیم به اصول روش خوانندگان این اسناد دعوت می
یسم نوین که در گزارش پلنوم یازدهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران کمون

 3)م ل م( در تحلیل از دیگر اسناد حزب فرموله شده است، رجوع کنند.
 کنیم.  در این جا اجماالً، دو نکته از این گزارش را گزیده و برجسته می

 
اما  . یکم( نقد اشتباهات، نشانۀ داشتن فروتنی علمی و شجاعت فکری است

 تر از آن، مرتبط است با داشتن رویکرد علمی و جدی به کار پیچیده و مهم
های ما  بریم. اشتباه کردن همیشه بخش الینفکی از تالش بزرگی که پیش می

                                                 
3
گزارش پلنوم یازدهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران )م ل م(. در نشریه حقیقت ای از  . گزیده 

 .3111. اسفند 11ه شمار
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های بشری است و در جنگ  خواهد بود. اشتباه کردن در ماهیت همه تالش
ردن حتمی است. ما نه ترین امر جامعه انسانی است، اشتباه ک طبقاتی که پیچیده
ترسیم و نه از اصالح خطاها. اما باید توان آن را پیدا کنیم که  از خطا کردن می

اشتباهات را با سرعت بیشتری دیده و اصالح کنیم، مرتکب اشتباهات جدی که 
تأثیرات منفیِ استراتژیک دارند نشویم تا تداوم پیروزمندانۀ راهپیمایی بزرگ به 

ها ممکن کنیم. و این وابسته به  ها و سختی وخم ز میان پیچسمت هدف نهایی را ا
آن است که هرچه بیشتر روش و رویکرد علمی کمونیسم نوین را جوهر حیاتیِ 

 .شیوۀ تفکرمان کنیم
 

دوم( در مورد اهمیت به کاربست رویکرد و روش علمی کمونیسم نوین 
زارش پلنوم آمده ، در گ«ضرورت و تصادف»و « ضرورت و آزادی»ویژه مفاهیم  به

 است: 
 

بیان ساختار و حرکت  ضرورت و تصادف، ضرورت و آزادی 
« ضرورت»پیچیده و متضاد واقعیت )هر پدیده یا فرآیندی( است. 

اشاره دارد به ساختارهای یک واقعیت، حریم و مسیرهای بالقوه 
عمدتاً « آزادی»تواند طی کند.  ممکنی که در تغییر و تکاملش می

انداز موجود برای انسان )هم به  به ظرفیت و چشماشاره دارد 
طور اجتماعی و کلکتیو( که  تر از آن به کننده عنوان افراد و تعیین

دست به تغییر و دگرگون کردن جامعه و طبیعت بزند. با درک 
واقعیت مادیِ زیربنایی و شناسایی مجاری و مسیرهای ممکن 

را در مسیرهای  ضرورتای آگاهانه،  توان طبق نقشه تکامل، می
کرد. تئوری صحیح باید به حداکثر ممکن  آزادیمطلوب تبدیل به 

در هر مقطع زمانی، بر این دینامیک استوار و بازتاب آن باشد. و 
کنند و  باید دانست که، در این مسیر، تصادفات نیز نقش بازی می
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های جدید به وجود  ها گسست ایجاد کرده و ضرورت در نقشه
ئوری و نقشه باید بتواند پاسخ دهد. درک صحیح از آورند که ت می

ضرورت و آزادی صرفاً برای پرهیز از خطاهای سیاسی و فلسفی 
نیست. بلکه پیشرفت عملی نیز در گروی توانایی در به کاربست 

تواند  می  راحتی کنار گذاشتن روش و رویکرد علمی به .آن است
های انقالبی و  به گرایش راست در شکلِ روی برتافتن از فرصت

در شکل پافشاری لجوجانه بر « چپ»حتی گرایش به ظاهر 
اگر گرایشی ضرورت )یا  .ها و الگوهای غیرعملی بینجامد سیاست

ساختار واقعیت( را تضادی نفوذناپذیر ببیند، الجرم در عمل نسبت 
ماند و ظرفیت عامل ذهنی )یا عمل  به واقعیت عینی، منفعل می

واکنش نسبت به عامل عینی )یا شرایط  آگاهانۀ انسان( را در
بیند. اما  عینی( و تغییر دادن عامل عینی )یا شرایط عینی( را نمی

تواند دقیقاً  کس نمی این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که، هیچ
بگوید که ابتکار عمل آگاهانۀ انقالبی در واکنش به اوضاع عینی در 

کرد. بخشا به این علت هر مقطع زمانی، چه چیزی تولید خواهد 
تواند تمام کارهایی که نیروهای گوناگون در دنیا  کس نمی که هیچ

 بینی کند.  دهند را پیش انجام می
 

اهمیت مباحث بنابراین، در مواجهه با اسناد این کتاب باید در نظر داشت که 
بندی و بررسی تجربۀ مبارزه مسلحانه  طرح شده در این سندها و در جمع

با خواندن این اسناد  و قیام آمل، امری متعلق به گذشته نیست. سربداران
توان به تصویری  تاریخی در پرتو مفاهیم مربوط به روش و رویکرد علمی، می

اند، از اوضاع آن مقطع  تر از آنچه خود نویسندگان این اسناد ترسیم کرده روشن
دست پیدا کنیم.  های تفکر رهبران آن قیام تاریخی و مخالفین آن جامعه و شیوه
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گونه صیقل داد و مسیر ضروری را  ها را باید این پس سالح»و نتیجه بگیریم که 
 «. گونه باز کرد تا شانس پیروزی واقعی داشته باشیم این

روی داد و اساساً  3133قیام سربداران در یک بزنگاه تاریخی مهم یعنی سال 
ۀ ایران در فاصلۀ خرداد جامع پاسخی بود به ضرورت عاجل و تاریخی آن مقطع.

ساز قرار داشت که در  تا زمستان همان سال در یک تندپیچ تاریخی سرنوشت 33
خمینی و طرفدارانش فشرده  5خرداد 13مسئلۀ پیروزی یا شکست کودتای 

شد. ناکامی یا کامیابی آن کودتا، آیندۀ جامعه ایران و حتی منطقۀ خاورمیانه  می
رهبر  سیامک زعیمکرد. رفیق  ی گوناگون میها را دستخوش روندها و فرجام

ها، اهمیت تاریخی شکست یا  برجستۀ تئوریک و سیاسی اتحادیه کمونیست
را دریافت. او تشخیص داد که  33پیروزی آن کودتا و اضطرار اوضاع سال 

وپنجه نرم کردن مردم با خمینی و جنبش ارتجاعی  سرانجام آن کودتا و دست
گاهش بود، برای یک دورۀ تاریخی جهت جامعه  کیهبنیادگرایی اسالمی که ت

ایران را تعیین خواهد کرد. تشخیص این مسئله در آن مقطع، حیاتی بود. 
های ایران، کوشید تا از طریق مبارزه مسلحانه سربداران، مانع  اتحادیه کمونیست

مدار فاشیست شده و با انقالب و کسب قدرت سیاسی،  از پیروزی این رژیم دین
ه و تاریخ را در مسیری بنیادا متفاوت، مسیر انقالبی که ضرورت جامعه بود جامع
 های مادی آن به قوت موجود بود، به جریان بی اندازند. و پایه

بار دیگر با اوضاعی مواجهیم که نه فقط  امروزه و پس از چهل سال، یک
تن . در م3جامعه ما بلکه کل جهان در یک چرخش گاه تاریخی قرار گرفته است

مباحث طرح شده در بندی از  چنین اوضاع خطیری است که تحلیل و جمع

                                                 
5
. در نشریه آتش 01خرداد  81چهل سال پس از کودتای نگاه کنید به:  33در مورد کودتای خرداد .  

 .3333تیر  333شماره 
3
ای بسیار وحشتناک یا حقیقتاً  آینده. در مورد این چرخش گاه تاریخی جهانی نگاه کنید به:  

 .3333زب کمونیست ایران )م ل م(. پاییز . باب آواکیان. ترجمه و انتشار از حبخش رهایی
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شود. واضح است که نه  اسناد این مجموعه، به امری متعلق به اکنون تبدیل می
است و نه جامعه ایران،  33، همان رژیم نوپای سال 3333جمهوری اسالمی سال 

کری و نظری، به لحاظ کمی و کیفی و آرایش قوای سیاسی و حتی تضادهای ف
همان جامعۀ چهار دهۀ پیش. اما این سؤال راهبردی کماکان پیش روی ما است 

توان رژیم را از طریق یک انقالب و جنگ انقالبی متکی به  چگونه می»که 
 13های مردمی دی  طی چند سالۀ اخیر خیزش«. های مردم سرنگون کرد؟ توده

اند و باید گفت، سرنگونی  تر به رخ کشیده این مسئله را برجسته 11و آبان 
جمهوری اسالمی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین، آن ضرورت عاجلی 

 را به امروز پیوند میزند. 33بهمن سال  5است که قیام 
های  در چهل سال گذشته و در جواب به این ضرورت، اتحادیه کمونیست

های فکری  سستگایران )سربداران( و پس از آن حزب کمونیست ایران )م.ل.م(، 
ای را پشت سر گذاشته و به نقد صریح و علمی عمل و نظر خود  و عملی چندباره

( و 3133) 1«با سالح نقد»کم دو مورد آن در دو سند  پرداخته است که دست
( 3113)آذر   1«گیری استراتژیک گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهت»

حنی شناخت تئوریکی و ها، لحظات مهمی از من این گسست اند. منتشرشده
پراتیکیِ این جریان تاریخی هستند که همواره بخشی از جنبش کمونیستی 

المللی بوده است و تکامالتش در پیوند با تکامالت و تجارب جنبش  بین
بندی از مبارزه مسلحانه  المللی بوده است. بررسی و تحلیل و جمع کمونیستی بین

حزب ما منحنی شناخت بوده است.  سربداران و قیام آمل نیز بخشی از این
با اتکا به درک سیاسی و « پرنده نوپرواز»بندی را در کتاب  تر این جمع پیش

بار به انجام رساند. پس از آن و به دنبال تکامالت خطی  تئوریک آن مقطعش یک
                                                 

1
های ایران. چاپ اینترنتی در  بندی از گذشتۀ اتحادیه کمونیست ( با سالح نقد، جمع3135. سربداران )  

 .cpimlm.orgسایت  کتابخانۀ وب« سربداران و تاریخچه حزب»بخش 
1
ری استراتژیک. کمیته گی در این مورد نگاه کنید به: گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهت.  

 .3113مرکزی حزب کمونیست ایران )م ل م(. آذر 
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و سیاسی در حزب پس از به رسمیت شناختن و به کار بستن روش و رویکرد 
از ساخت  1اش های گذشته ر اساس بازبینی تحلیلسنتز نوین کمونیسم و ب

های بیشتر از تغییر و تحوالتی که در ایران و  اجتماعی جامعه و تحلیل-اقتصادی
جهان صورت گرفته است، در سطحی باالتر به سنتز کلیات و خطوط عمدۀ 

ای  برنامه و استراتژی و راه انقالب در ایران پرداخت. حاصل آن دو سند پایه
( و 3113)انتشار در بهمن  «ت و برنامه انقالب کمونیستی در ایرانمانیفس»
( بود. مکمل این 3111)منتشره در پاییز  «استراتژی و راه انقالب در ایران»

قانون اساسی »با عنوان  3111ماه سال  دو، سند دیگری بود که در بهمن
 منتشر شد. « نویس پیشنهادی( )پیش جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

های  گانه، سالح یافته در این اسناد استراتژیک سه بدون آگاهیِ علمی انسجام
توان صیقل داد. آنگاه که محتوی و مفاهیم  سرنگونی جمهوری اسالمی را نمی

ای در این سه سند تبدیل به بحث روز و مسئلۀ پرسش و پاسخ و کنکاش و  پایه
ر جمهوری اسالمی به آگاهی درونی شدۀ هزاران نفر از مردم تشنۀ کوبیدن س

توجه جهت آغاز جنگ انقالبی صورت  سنگ گردد، جهشی کیفی و کمّی قابل
ها. نیاز به  جامعه ما نیاز به پیشرفت انقالبی دارد نه تکرار شکست گرفته است.

نسلی دارد که شکست را شکست دهد. نسلی که با چشمانی باز برای پیروزی 
ها را به کار ببندد. فداکاری  نبخشد و درس بجنگد. دستاوردها را ببیند، خطاها را

بخش  باکی، استقامت و سرسختی سربداران الهام و ازخودگذشتگی ، شجاعت و بی
 نبردهای بزرگ آتی ما خواهد بود.

 

0011بهمن  5حزب کمونیست ایران )م ل م(   
 

                                                 
1
 .3113مندرج در برنامه کنگره مؤسس حزب در سال .  
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ران روی متعلق به یکی از حادترین مقاطع مبارزه طبقاتی در ای اسناد پیش

خرداد آن سال  13وقایع پس از  مشخصاًو  33است. این اسناد ناظر بر سال 
اتحادیه »که یا مسلحانهاز مبارزه  بندی جمعاختصاص دارد به  آن است. موضوع

شمال تحت نام سربداران  یها جنگلدر  33در مهر سال « ایران های کمونیست
این  م با شکست روبرو شد.به طول انجامید و سرانجا 3133آغاز کرد و تا اسفند 

 .شود یماسناد به مناسبت چهلمین سالگرد قیام پنج بهمن آمل منتشر 
در آن مقطع  «ایران های کمونیستاتحادیه »که  دهند یماین اسناد نشان 

خود را  یها دانستهتاریخی چگونه با مشکالت عینی و ذهنی برخورد کرد؛ چگونه 
تاریخ ایران مصاف داد. نفس این  دوران نیرت دهیچیپو با یکی از  درآوردبه عمل 

رویارویی با  چراکهمصاف برای هر انقالبی کمونیستی آموزنده و ارزنده است. 
شرایط عینی، تحلیل مشخص از شرایط مشخص، تکیه بر اصول، مفاهیم و 

بست آن و ه کارعلم کمونیسم )امروزه کمونیسم نوین( و چگونگی ب یها شالوده
روی جنبش وریک و پراتیک جدیدی که مدام پیش الت تئتالش برای حل معض

بخشی از  ها یناکامو چگونگی مواجهه با دستاوردها و  کند یمانقالبی سربلند 
 .ستا ها کمونیستفعالیت انقالبی و روزمره 

است این اسناد بر پایه اختالفات سیاسی در موافقت یا مخالفت با آغاز  ذکر قابل
، در 3151 ضدانقالبپس از انقالب و  یها سالند. در مبارزه مسلحانه نگاشته شد
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نظری بر سر رخدادهای مهم کشور مبارزات  «ها ستیکموناتحادیه »درون 
اشغال ، 3151 پاییزدر  وقایع آذربایجاندر جریان بود؛ مسائلی چون  مستمراً

در سنندج روزه  53از جنگ  بندی جمع، 3151سفارت آمریکا در آبان 
شاخه نظامی  -« تشکیالت پیشمرگه زحمتکشان»تجربه  و 3151اردیبهشت 

ماهیت طبقاتی خمینی و چگونگی جنگ ایران و عراق و ، سازمان در کردستان
مبارزه  نیتر یاتیحو  ترین مهماما  3 برخورد به حاکمیت جمهوری اسالمی و ...

 تحت عنوان «اتحادیه»غالب بر خطی، گسست از خط اپورتونیستی راست 
و تصمیم  3151 – 33 در دوران« گانه به حاکمیت جمهوری اسالمیبرخورد دو»

سازمان  رهبریبود.  3133به آغاز مبارزه مسلحانه پس از وقایع خردادماه 
که حول آن  کرد تدوینرا مبنی بر ضرورت قیام فوری  یا نکتههشت  یا مصوبه

 رفقایی چون )تحت رهبریسازمان به اکثریت موافق آغاز مبارزه مسلحانه 
و اقلیت مخالف آن تقسیم شد. اقلیت  1یاحیر ریتاجم نیسو ح 5سیامک زعیم

تحت نام کمیته اجرایی به رهبری دو دسته بود، بخشی از آنان شامل خود 

                                                 
3
نقد و » یها به نام یداخل هیدر قالب دو نشر یا که در دوره یو مباحثات نظرخطی مبارزات  نیاسناد ا.  

اعضا و هواداران متشکل سازمان قرار  رایدر اخت شدند یم یگردآور «نو یها آموخته»و « پژوهش

در  یدرون اتینشر نیا فمختل یها و شماره 33قبل از سال  یداخل یها نامه ی. متأسفانه تمامگرفتند یم

 رفتند. نیاز بجمهوری اسالمی  یضربات وارد آمده از سو یپ
5
)م ل( و  ستیکمون نویسازمان انقالب یو رهبران اصل گذاران انی( از بن3153 -3131) میزع امکیس.  

آمل به  امیق انیدر جر میزع امکیسربداران بود. س امیق یو طراح اصل رانیا یها ستیکمون هیبعدها اتحاد

به  یو یاسیافکار س و ها تیبا فعال ییآشنا یدر آمل اعدام شد. برا 3131رت در آمد و در شش بهمن ااس

 ت حزب کمونیست ایران)م ل م( رجوع شود.در سای« برجسته ستیرهبر کمون کیبه  نید یادا»نوشتار 
1
 هیو اتحاد ایگروه پو گذاران انیو از بن نیگروه فلسط ی( از اعضا3131 -3133) یاحیر ریتاجم نیحس.  

پس از وی . در جنگل بود سربدارانمسئول تشکیالت و  هیاتحاد یاز رهبران اصل و رانیا یها ستیکمون

پس از و  بازداشت شد یضربه سراسر انیدر جر 3133 ماهریآمل، در ت امیشدن در ق یشرکت و زخم

 گریتن د 53سال به همراه  ماه همان در ششم بهمن 3133 ماه یدر د ییوسطا دادگاه قرون کی یبرگزار

 .شد ربارانیدر شهر آمل ت رانیا یها ستیکمون هیاز اعضا و هواداران اتحاد
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( کماکان از 3و وحید سریع القلم 5، فریدون علی آبادی3)فرامرز طلوعی سمنانی
. کردند یمدفاع قبلی سازمان در قبال جمهوری اسالمی  یها استیسو  مشی خط

به سر رسیده اما بر توهمات « برخورد دوگانه» قبول داشتند که دوره هرچند
 ینظام یتدارک فور» خود بر زعم بهو  کردند یممردم نسبت به خمینی پافشاری 

داشتند. بخشی  تأکید« یفور امیق یبرا ینه تدارک نظام» و« امیق کی یبرا
متشکل بودند،  1رهبری هاشم مازندرانی در شاخه آذربایجان تحت عمدتاًدیگر که 
قدرت ه حاکمیت جمهوری اسالمی را از همان آغاز بکه  این علیرغمبودند، 

                                                 
3
 ونیکنفدراس ی ایران و از دبیرانها ستیکمون کادرهای رهبری اتحادیهاز  یسمنان یفرامرز طلوع.  

و از سازمان دهندگان  کایدر آمر ی جنبش واحد دانشجویی(ایاح یان و محصلین)برایدانشجوجهانی 

 هیاتحاد یالنیمسئول تشک. او بود 3153کارتر در سال  با داریشاه هنگام د هیتظاهرات عل یاصل

ضربه  یدر پ 33 رماهیدر ت یسمنان طلوعی رامرزف. بود 3151 – 33در دوره  رانیا یها ستیکمون

 .شد ربارانیدر آمل ت 3133ماه  در ششم بهمن ییوسطا دادگاه قرون یبازداشت و پس از برگزار یسراسر
رفرم »کتاب  سندهینو رانیا یها ستیکمون هیاتحاد کیتئور یاز رهبران و کادرها یآباد یعل دونیفر. 5

 3133تیرماه  یبود. او در ضربه سراسر« 3151شهریور  –تی در ایران ارضی امپریالیستی و مبارزه طبقا

 .شد ربارانیمل تآماه در  در ششم بهمن ییوسطا دادگاه قرون یبازداشت و پس از برگزار
3
 ها ستیکمون هیاتحاد نیمسئولعضو هیئت و  ایدانشجویی اح ونیکنفدراسفعالین القلم از  عیسر دیوح.  

 رغمی. علدیدر غلت انتیخورطه بازداشت شد. او در زندان به  3133 رماهیدر ت ی. وبود 51 -33در دوران 

هیچ خبری از اعدام  .اعدام شدبرکناری باند الجوردی از دادستانی اوین همه جانبه، هنگام  یها یهمکار

 وی در جایی درج نشد.
1
سازمان در این  فعالین)م ل(. از  ستیکمون ونیسازمان انقالب کادرهای اصلیاز  یهاشم مازندران.  

م )با سازمان انقالبیون کمونیست  ایگروه پو وستنیدر به هم پ وی. بود و عراق در دوران شاه انهیخاورم

شاخه مسئول  51 اواسط تابستان تا 51داشت. او در دوران نقش  رانیا یها ستیکمون هیاتحاد جادیو ال( 

ابتدا زحمتکشان داشت. او از  شمرگهیپ التیکتش جادیدر ا یهممسیاسی بود و نقش سازمان کردستان 

زحمتکشان  شمرگهیپ التیتشک یلیتعطبود و با « یاسالم یبرخورد دوگانه به جمهور» استیمخالف س

را بر  جانیشاخه آذربا یتمسئول یضربه سراسرمازندرانی تا زمان هاشم نیز همدل نبود. در کردستان 

وی نکرد.  یهمراهازمان س یسازباز یبرا« رهبریموقت  تهیکم»با  یعهده داشت. او پس از ضربه سراسر

نه استوارااعدام شد. او  3131در اول ماه مه و  بازداشت شد 3135سال  زیدر پائدر پی پیگردهای پلیسی، 

 از افکار و عقاید کمونیستی خویش دفاع کرد.
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در آن مقطع مخالف مبارزه مسلحانه  طورکلی به دانستند یمرسیدنش ارتجاعی 
هر اقدام مسلحانه را کارگری شدن سازمان و طی کردن  شرط پیشبودند و 

 ها تفاوت. شاخه آذریابجان علیرغم برخی نستنددا یم« از اعتصاب تا قیام»مسیر
سرانجام حول مباحث . اشتراک داشت ،استراتژی با اقلیت دسته اوله در زمین

شد و اکثریت اعضای  گیری رأیاکثریت و اقلیت هیئت مسئولین در سازمان 
 داد. یرأسازمان به آغاز فوری مبارزه مسلحانه 

ر ات خطی دشکست قیام آمل، مبارزآغاز مبارزه مسلحانه و سرانجام پس از 
پس از شکست قیام . داخلی بسیاری نگاشته شد یها نوشتهو  شد ترسازمان حاد

قیام « اقلیت هیئت مسئولین بندی جمع» تحت عنوان)دسته اول( اقلیت آمل 
نیز از  یا نوشتهرا مصداق غلبه مشی چریکی بر اکثریت سازمان دانست. آمل 
در دفاع از قیام آمل در سطح درونی منتشر « ناکثریت هیئت مسئولی» جانب
تا قبل از ضربه تصمیم به قیام فوری و انتشار این دو سند  وحوش حولشد. 

و مسئولین  نوشته داخلی توسط اعضاو اندی ، سی 3133سراسری تیرماه 
سازمان، در له یا علیه قیام آمل و مخالفت یا موافقت با ادامه مبارزه مسلحانه 

متعلق به تمامی اسناد داخلی  باًیتقربه دلیل ضربات وارده  متأسفانهشد. گاشته ن
 بندی جمع» ازجمله( از میان رفتند. شمار انگشتمعدودی  جز به)این دوره 

 یها نوشتهبه قلم حسین تاجمیر ریاحی و همچنین «  اکثریت هیئت مسئولین
در  یا کتابچه 3133 -35 هاشم مازندرانی در این دوران. هاشم مازندرانی در سال

نگاشت که تنها چند  «ایران های کمونیستاتحادیه »از  بندی جمعهشت فصل در 
 های کمونیستاتحادیه »کوتاه در مورد دادگاه  یا نوشتهفصل از آن همراه با 

را  ها آنآتی بتوانیم  های فرصتدر دسترس ما قرار دارد. به امید آنکه در  «ایران
 منتشر کنیم.

بسیاری از اسناد مبارزات خطی درونی که طی فاصله  باًیتقراما خوشبختانه، 
گاشته ن بعدازآنو  (3135)بهارپس از ضربه سراسری تا تشکیل شورای چهارم

شده، با تالش و همت بسیاری از رفقای بازمانده سازمان، حفظ و نگهداری شد. 
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چه باید از قیام سربداران، چگونگی ادامه راه و  بندی جمعبه  عمدتاًاین اسناد 
 کردهای آن دوران اختصاص دارند.

 
***** 

 این مجموعه شامل چهار سند مهم است.
نامه » اقلیت هیئت مسئولین سازمان است که عنوان بندی جمعسند اول 

را بر خود دارد. به احتمال زیاد نویسندگان « 3133فروردین  - 13داخلی شماره 
و افراد  انی و وحید سریع القلماین سند )فریدون علی آبادی، فرامرز طلوعی سمن

( بودند. این سند )به همراه چند نوشته داخلی دیگر از دیگری از هیئت مسئولین
به روی کاغذهایی  3133سال  پاییزدوران قبل از ضربه سراسری( را نگارنده در 
و با خود از مرز خارج کرد.  سینو زیر)که آن زمان به کاغذ پوستی معروف بودند( 

جاسازی  در پوشک و قوطی شیر نوزادی که اکنون چهل ساله است این اسناد
زمان  یها بیآسشد و از کشور خارج شد. خوشبختانه علیرغم نواقصی جزئی از 

دشواری بود. به دلیل  نسبتاًمانده است. احیا این سند کار  به دورسپری شده، 
رنگ یا محو مزمان بسیاری از کلمات ک مرور بهآنکه با مداد نگاشته شده بود و 
کپی گرفته  تر بزرگاسکن و در ابعاد  سینو زیرشده بودند. برای احیای سند از 

کلمات معدودی  جز بهگفت  توان یمشد. با تطابق این دو نسخه سند تایپ شد. 
سند مطابق اصل است. تنها دو خط از نوشته اصلی ناخوانا بوده است. احتمال 

 دور داشت. ازنظررا نیز نباید  3133ر سال کردن د سینو زیرهنگام  ها جاافتادگی
تنها تغییری که هنگام تایپ در سند داده شده، جایگزینی کلمات کامل برای 

 «م –ه  – قا» یا« م –ه  –اک » ،«آ» ،«ش» ،«ت» برخی حروف اختصاری مانند
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اکثریت » ،«آمل» ،«شمال» ،«تهران» است. که به ترتیب نشانه« د –ک » یا
 1بوده است.« کمیته دائم» و« اقلیت هیئت مسئولین» ،«هیئت مسئولین

این سند )و سه سند بعدی( سهولت در خوانش  یاست که برا یادآوریالزم به 
از گردآورنده اسناد  داخل }{توضیح و  استفاده شده است یامروز الخط رسماز 

 است.
 از یاسیقدرت س»تحت عنوان  1سند دوم نوشتاری از علی چهار محالی کائیدی

است. این ( «نیمسئول هیئت تیاقل»مواضع  رامونی)پ «دیآ یم رونیتفنگ به دهان

                                                 
1
 عملی – یاسیس یهبرر ن،یمسئولهیئت بود که در فاصله هر نشست  یدائم مرکب از افراد تهیکم.  

پس از تصویب طرح قیام فوری اعضای کمیته دائم عبارت بودند از: سیامک  سازمان را بر عهده داشت.

( )کاک اسماعیل فرمانده نظامی 3111 – 3133زعیم، حسین تاجمیر ریاحی، پیروت محمدی )

مسئول تدارکات  –( )با نام مستعار مراد 3113 – 3133)سورنا( درخشان ) غالم عباسسربداران( 

سربداران( بودند. پیروت محمدی در جریان قیام آمل جان باخت و سورنا درخشان در همان روز به 

. برای آشنایی با زندگی مبارزاتی و نقش جان باختزیر شکنجه  33سال  مردادماهاسارت در آمد و در 

ایران مارکسیست قابل دسترس در سایت حزب کمونیست «)پرنده نوپرواز »این دو تن به کتاب 

 –کاک اسماعیل و کاک محمد »تحت عنوان  شانیها نامهیزندگ( و همچنین ستیمائوئلنینیست 

در بخش « ی ناشناختهها آبی در دار سکاندرخشان،  غالم عباسرفیق »و « ی کمونیسمها دهیچک

 باختگان سایت حزب کمونیست ایران)م ل م(. جان
1
جنبش  یدهه چهل شمس یمیقد ی( از کادرهااجیح –)رحمان  یدیکائ یچهار محال یعل.  

 یبوده که شخصاً در دوران انقالب فرهنگ« سازمان انقالبی حزب توده ایران»مرتبط با  رانیا یستیکمون

به  انهیسفر کرده بود. قبل از انقالب مخف زیبه کوبا ن یحضور داشت. و سوسیالیستی نیچپرولتاریایی در 

 رانیا یها ستیکمون هیاز انقالب به اتحاد سپرداخت و پ تیجنوب به فعالکارگران  انیرفت و در م رانیا

و عراق  رانیآبادان بود. پس از شروع جنگ ا یا پروژه یکایسند گذاران انیاز بن یکی ی. ووستیپ

 یو بازساز« یموقت رهبر تهیکم» لیدر تشک یدینقش کل او. گرفترا بر عهده  رازیش تهیکم تیمسئول

پس از  ی. وکرد یم یندگیشورا را نما تیچهارم نظرات اقل یشورا رد یچهار محال قیسازمان داشت. رف

شد. وی در زندان اوین بنا به گفته  ریدستگ 3135چهارم و بازگشت به تهران در آبان  یشرکت در شورا

 3131ر اول ماه مه نوشت. او د سمیمبارزه مسلحانه سربداران و کمونی در درستی ا هیدفاع مفصالًخودش 

به  دشیو افکار و عقا یدیکائ یچهار محال یعل قیرف یمبارزات یبا زندگبیشتر  ییآشنا یبرا .اعدام شد
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داخلی  یها نوشته ازجملهنگاشته شده و  3133سند که در اردیبهشت سال
. شود یمبر پیکر سازمان محسوب  3133قبل از ضربه سراسری تیرماه  جامانده به

و مسئولیت استان علی چهار محالی کائیدی عضو هیئت مسئولین سازمان بود 
فارس را بر عهده داشت. سند امضای کمیته شیراز را بر خود دارد. این سند )به 
همراه چند نوشته دیگر از وی( جزو اسنادی است که هنگام برگزاری شورای 

در کردستان، به این منطقه انتقال یافت. به همین دلیل از  3135چهارم در بهار 
 هیاتحاد»توسط کمیته کردستان ا گزند دشمن در امان ماند و بعده

به اروپا انتقال یافت. علی چهار محالی کائیدی )سربداران(  «ایران های کمونیست
از طریق  شهرهامحاصره » مدافع ادامه مبارزه مسلحانه بر مبنای استراتژی

بود. خوشبختانه چند نسخه از این سند در دسترس است. سند از روی « دهات
 شده است. تایپ خواناترین نسخه

به « سربداران یها حرکتاز  بندی جمع» سند سوم نوشتاری است تحت عنوان
از نگاشته شده است. این نوشتار  3135قلم بهروز فتحی که در فروردین

یام مسلحانه ق کاز ی نگاری وقایعه در زمین یستیاسناد جنبش کمون نظیرترین بی
خویش  نوشته یها تیودمحدبه برخی  اش مقدمهدر  33بهروز فتحی هرچنداست. 

                                                                                                         
از انتشارات  -« پرنده نوپرواز»کتاب  نیو همچن 3113ماه  بهمن 1دوره سوم، شماره  قتیحق هینشر

 .شودم( رجوع  )م ل رانیا ستیحزب کمون
33

ن جنبش دانشجویی زمان شاه در دانشگاه صنعتی، از مسئولین فعالی( از 3113– 3135) یبهروز فتح.  

از مسئولین کمیته شهر  51آنجلس آمریکا و پس از انقالب  کنفدراسیون دانشجویی احیاء در شهر لس

در  یدینقش کل ،یبعد از ضربه سراسر. بهروز فتحی از اعضاء شورای رهبری سربداران بود و سپس اهواز

 رانیا یها ستیکمون هیچهارم اتحاد یشورا یسازمان و برگزار یو بازساز« یموقت رهبر تهیکم» جادیا

 تیاکثر یاسیس ندهیاو نما .شدند میتقس شیچهارم به دو گرا یشرکت کننده در شورا یرفقارد. ک فایا

 3135 وریدر شهروی سازمان انتخاب شد.  یچهارم بود و از طرف شورا به عنوان مسئول رهبر یشورا

 هنگام، شده بودپهن برای وی که  یا ژهیو یتیتور امن کی یاز کردستان در تهران ط پس از بازگشت

شکنجه  ریسال ز همان ماه یو در د ندشد ریدستگ به همراه رفیق آناهیتا رحمانی عبور از اتوبان کرج

، 33دوره دوم، شماره  قت،یحق هیبه نشر یبهروز فتح یمبارزات یبا زندگ شتریب ییآشنا یبرا .جان باخت
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جامع و دست اول از سیر وقایع و مباحث  نسبتاًگزارشی  اشاره دارد. اما این سند
درون سربداران است. انگیزه اصلی وی در این تالش تدارک سیاسی برای شورای 

غلطی بود که از مبارزات درونی سربداران )در میان  یها درکچهارم و مقابله با 
توسط  . این سند نیز همراه با اسناد دیگرشد یمرائه داده مخالفین و موافقین( ا

« موسه» به محل برگزاری شورای چهارم در کردستان در روستای رفقای سازمان
انتقال یافت و در اختیار کلیه رفقای شرکت کننده در شورا قرار  از توابع بوکان

از این خطی )به خط خود بهروز فتحی( و یک نسخه تایپی  یا نسخهگرفت. یک 
 3135در سال33همکاری بهرام قدک خطی با هسند در دسترس است. تایپ نسخ

 .انجام شد و بعدها به اروپا انتقال یافت
 یاز خط نظام بندی جمع» به نام 35از کامران منصور یا نوشتهسند آخر، 

 اگرچهنگاشته شد.  3131اردیبهشت  –است. این سند در فروردین « سربداران
                                                                                                         

مظهر  یکه در زندگ یآنان»درج شده در کتاب « سربداران دهی: چکیبهروز فتح قیرف»مقاله  3133 ید

 بهمن پنج –)سربداران(  رانیا یها ستیکمون هیاز انتشارات اتحاد« بودند و در مرگ بذر آن نیجامعه نو

 .شود رجوع3131
33

ی احیا در آمریکا و اعضای اتحادیه از فعالین کنفدراسیون دانشجوی (3111 – 3131بهرام قدک ).  

ی ایران برای ها ستیکمونبه دلیل پخش آثار اتحادیه  3151ی ایران بود. او قبل از انقالب ها ستیکمون

مدتی بازداشت شد. وی پس از انقالب در شهر اهواز به فعالیت پرداخت. در دوره پس از ضربه تیرماه 

کرد. در شورای چهارم به عنوان یکی از اعضای رهبری او نقش مهمی در بازسازی سازمان ایفا  3133

برای  3133انتخاب شد و به عنوان مسئول کردستان در آن دوره فعالیت کرد. بهرام قدک در مرداد سال 

بازداشت  3133ی سازمانی به تهران رفت ولی در فاصله کوتاهی پس از ضربه شهریور ها تیفعالپیشبرد 

به دار آویخته شد. برای آشنایی  3131ر بزرگ زندانیان سیاسی در سال شد. بهرام قدک در جریان کشتا

ی بهرام قدک به نوشته یکی از دوستداران وی در ایران و یک رفیق انقالبی ها تیفعالبا زندگی و 

 آمریکایی که با وی در دوران دانشجویی هم اتاق بود رجوع شود. 
35

مان توده انقالبی دانشجویان و دانش آموزان)ستاد( مسئولین سازاز ( 3151 – 3113) کامران منصور.  

برای کمک  3133ی ایران در سال ها ستیکمونواحد انگلستان بود. وی بعد از ضربات وارده بر اتحادیه  –

به بازسازی سازمان به کردستان عراق رفت. او طی هفت سالی که در کردستان اقامت داشت مسئولیت 

در شهر  3113 رماهیت 33در بداران را بر عهده گرفت. کامران منصور کمیته کردستان و رادیو صدای سر
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سالی فاصله دارد ولی به لحاظ موضوعی ناظر بر  پنجاسناد فوق  به لحاظ زمانی از
این سند در یکی دو زمینه حاوی اطالعات نادرست و که  این با مباحث فوق است.

اما بیانگر تالش کامران منصور است که همچون بسیاری طی  31است نادقیق
 ه بودند.از سربداران داد بندی جمعمتمادی شانه به زیر بار مسئولیت  یها سال

قسمی بازتاب  طور بهو  نوعی بهویژگی اسناد فوق در این است که هر یک 
از  بندی جمعدر  «ایران های کمونیستاتحادیه »است که بازماندگان  فرآیندی

از مبارزه  بندی جمعقسمی زیرا  طور بهگوییم می .اند گذراندهقیام سربداران از سر 
این  33گوناگونی را از سر گذراند. یها پروسهمسلحانه سربداران و قیام آمل 

 بندی جمعبرای همیشه و نهایی نبود. دوره به دوره دامنه این  بار یک بندی جمع
که در بیستمین سالگرد قیام آمل « نوپروازپرنده » عمق و گسترش یافت. کتاب

منتشر شد، ناظر بر این مباحث داخلی )و مباحث جاری در جنبش انقالبی 
مسیری و بدون  نیچنبدون طی « پرنده نوپرواز» بود. انتشار انترناسیونالیستی(

و باید ادامه و تکامل یابد.  تواند یممیسر نبود. مسیری که  یا پشتوانه نیوجود چن
تجربه مشخص  کیاز  یریبه لحاظ درس گکماکان اسناد فوق از این زاویه، 

جنبش ه شدانباشت ه تجربدانش و از بخشی اسناد  نی. ااند مهمانقالبی 

                                                                                                         
کامران  تیو فعال یبا زندگ ییآشنا یبرا .ترور شد یاسالم یعراق به دست مزدوران جمهور هیمانیسل

 ،53)سربداران(، دوره دوم شماره  رانیا یها ستیکمون هیارگان اتحاد قتیحق هیمنصور رجوع شود به نشر

3113. 
31

 این زمینه به پیوستی که در انتهای این مجموعه درج شده، رجوع شود. در.  
33

ی از خط و عملکرد اتحادیه در بند جمعی طورکل بهی از مبارزه مسلحانه سربداران و بند جمع.  

(، نشریه 3135. مباحث و مصوبات شورای چهارم )شهریور اند افتهی مختلف در اسناد زیر بازتاب یها دوره

ی مختلف در بزرگداشت ها هیاعالم(، 3131بهمن  5آمل ) 3133سالگرد قیام بهمن  نامه ژهیوحقیقت 

ی ایران )زمستان ها ستیکمونی از گذشته اتحادیه بند جمعبا سالح نقد در  سالگردهای پنج بهمن، جزوه

 (،3131 -31ی ایران )نشریه حقیقت شماره ها ستیکمونو اتحادیه « سند مائوئیسم در ایران»(، 3135

)تابستان « پرنده نوپرواز »ی درج شده در نشریه حقیقت دوره دوم و سوم، و سرانجام کتاب ها مقالهبرخی 

 ( و برخی مباحث پیرامون آن.3111
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ما  اریدر اختنظامی  یاستراتژ مشخصاًراه انقالب ایران و ه در زمینرا  یستیکمون
کشف  یبرا یعلم روشاز اتخاذ  یبخشخود تجربه  نی. توجه به اگذارند یم

 .ستا ها نهیزمبیشتر در این  قیحقا
در  یدوران مبارزه طبقات نیتر نیخوناز  یکی کننده منعکس تنها نهاسناد  نیا

 هیاتحاد» اتیمقاطع ح نیو دشوارتر نیرتریاز خط یکیبلکه  استعاصر م رانیا
. دهد یمرا بازتاب  رانیا یستیجنبش کمون طورکلی بهو  «رانیا های کمونیست
تجربه  کیبا  ماًیمستق ان،آن دور نیاز زبان فعال تنها نهاسناد  نیخواننده ا

چگونه فکر و آنان ه که در آن دور یابد درمیبلکه  شود یممشخص آشنا  یمبارزات
محققان  یبرامستقیم  منبع رجوع ،در آینده تواند یم هیزاو نی. از اکردند یمعمل 

 باشد. رانیا یستیجنبش کمون خیتارویژه  به رانیمعاصر ا خیتار
 

***** 
، شاید برای خواننده اسناد عجیب به نظر رسد. زیرا لحن اکثر ها نوشتهلحن 

 رحمانه بی. هر یک در جستجوی دالیل شکست، اند یانتقادنوشتارها تیز، گزنده و 
در برخی موارد این  اگرچه. پردازند یمو اشکاالت  کمبودهاو  ها ضعفبه انتقاد از 

روحیه دوران است.  کننده منعکسدرست نباشند اما  کامالًنقدها شاید منصفانه و 
رض بودند، عوا داده ازدستایران یک فرصت تاریخی بزرگ را  های کمونیست

جامعه ایران نشد بلکه  گریبان گیرمنفی از دست دادن این فرصت تاریخی فقط 
زیانباری بر روندهای سیاسی منطقه و حتی جهان  قاًیعمسیاسی  تأثیرات

گذاشت. شکست انقالب ایران و به قدرت رسیدن بنیادگرایی اسالمی در ایران، 
ند رو  اینجهان از غلبه رقم زد. هنوز مردم ه دهشتناکی را برای مردم منطقه دور

روحیه انتقادی و خشم و عصبیت نهفته در  رو ازاینی در رنجند. ضدانقالب
هستند. روحیه خالف جریان رفتن و روحیه  فهم قابل کامالًآن دوران  یها نوشته

سند  استثنای بهاین رفقا ) یها نوشته بندبندپرشور و انقالبی و کمونیستی در 
( منعکس است. آن زمان برخوردار است. ای کارانه همحافظاقلیت که از روحیه 
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و  ها ضعفبسیاری از افراد که به دلیل شکست ناامید، گیج و سردرگم شده بودند؛ 
اشکاالت گذشته را دستاویزی برای دوری جستن از انقالب و کمونیسم قرار داده 

ئولیت از زاویه این حس مس اساساًروحیه انتقادی این رفقا  که درصورتیبودند. 
بجنگیم. انتقادشان  تر قاطعانهو  تر حیصحکمونیستی بوده که چرا نتوانستیم، بهتر، 

این نبود که چرا دست به اسلحه بردیم بلکه به قول لنین این بود که  وجه هیچ به
. چرا به «دست به اسلحه نبردیم تر روزافزونبا عزم بیشتر، انرژی بیشتر و » چرا

 که باید، پاسخ ندادیم. گونه آن مان یخیتاروظایف 
الزم به یادآوری است که بدانند که این  –نسل جوان ویژه  به –برای همگان 

داخلی آن دوران تحت چه شرایط  یها نامهتمامی  کالًقبیل نوشتارها و 
دسترسی به ه در زمین. اغلب رفقا فقط با محدودیت اند شدهنگاشته  آوری خفقان

با خطرات عظیم امنیتی  دائماً، بلکه اند نبودهرو منابع تئوریک و اسناد سیاسی روب
نیز مواجه بودند. در شرایطی که شیرازه تشکیالت در اثر ضربات دشمن 

، زندگی شده شناسایی، اکثر رفقا کرد یمشده بود، بی امکاناتی بیداد  پاشیده ازهم
مخفی داشته و تحت تعقیب روزمره دشمن قرار داشتند و رفتن بر سر هر قرار و 

یعنی تقبل خطر دستگیری. در چنین شرایطی نگارش چنین  یا فهیوظانجام هر 
بلکه تکثیرشان، دست به دست  خواست یمجرئت و شهامت  تنها نهمقاالتی 
به کردستان یا خارج از کشور جملگی با خطرات مرگبار  انتقالشان، کردنشان

رخ بهترین ؛ مرکب آن خون ساند شدهروبرو بود. این اسناد با خون نگاشته 
جامعه بوده و همواره یادآور نبرد  های کمونیستفرزندان مردم و پیشروترین 

 . دندیهراس ینمحماسی کسانی است که از مرگ 
 

***** 
در اسناد آن دوران را  ترین مهمآتی  های فرصتتالش خواهیم کرد که در 

 مندان هعالقو منتشر کنیم. بدون شک نیازمند یاری  گردآوردهدیگر  های مجموعه
 ریز نویسیا  دیده آسیبموارد  یا پاره، نویس دستهستیم. زیرا اغلب این اسناد 
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هستند که نیازمند صرف وقت، دقت و انرژی بسیار است. دست رفقایی که 
پیشاپیش  ،یاری دهند آن اسکنما را برای حفظ این اسناد، تایپ و یا  خواهند یم
 .میفشار یم

 انتشار این اسناد ما را یاری دادند. درکه با تشکر از همه رفقایی 
 

0011پنج بهمن  – امید بهرنگ
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 پس از چهل سال: یک گسست؛ یک شکست!

 از مبارزه مسلحانه سربداران بندی جمعاسناد مبارزات خطی در  نگاهی به

 امید بهرنگ

 

با  «اسناد تاریخی قیام آمل»این یادداشت برای آشنایی خوانندگان کتاب 
اتحادیه »سیاسی حاکم بر مبارزات خطی درون  -ک فضای ایدئولوژی

از شکست قیام آمل تهیه شده  بندی جمعو  33در سال « های ایران کمونیست
 است.

تقسیم به دو شد. اکثریت این « های ایران اتحادیه کمونیست» 33سال 
مدافع آغاز مبارزه مسلحانه شدند و اقلیتی که « قیام فوری»سازمان تحت عنوان 

 که کردند یممخالف آن. مخالفین به اشکال مختلف عنوان  ،بودند حظهمال قابل
دست بردن به سالح نادرست است و قیام علیه جمهوری اسالمی نیازمند تدارک 

مسیر  آنان همچنین اعتقاد داشتند که .نظامی در میان مردم است –سیاسی 
 بند ترجیع. ردگذ یمقیام مسلحانه تنها از طریق سازمان دادن اعتصابات کارگری 

از اعتصاب تا قیام راهی است که باید » مخالفت آنان دفاع از تز یا استراتژی
بر مبنای الگوی تئوریکی که لنین در جریان ظاهر  بهبود. آنان « پیموده شود

به واقعیت جاری مبارزه طبقاتی  ،انقالب اکتبر در مورد قیام مسلحانه فرموله کرد
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و به لحاظ تجربی به  نگریستند می -ظامی در آمل عملیات ن مشخصاً –در ایران 
 3بودند. 3151بهمن  55 نظیردنبال تکرار قیامی 

نیز از درک واحد و روشنی در مورد چگونگی « قیام فوری»البته موافقین 
پیشبرد مبارزه مسلحانه برخوردار نبودند. قصد این نوشته بررسی جزییات 

ی متفاوت در میان خود اکثریت ها اهدگیداختالف میان اقلیت و اکثریت و یا 
در زمینه خط و استراتژی نظامی( نیست. در این اسناد و همچنین کتاب  ویژه به)
ه پرداخته شد ها بحثو  ها اختالفدر حد الزم به این وجه از « نوپروازپرنده »

                                                 
این انقالب » :کردبندی  گونه جمع بهمن این 55در دومین سالگرد قیام « های ایران اتحادیه کمونیست. »3

اندیشی در میان انقالبیون شایع شده بود، مبنی بر اینکه در  جانبگی تصوراتی را که از راه جزم یک

نقش قطعی و یا حتی بزرگی را در پیروزی  تواند ینمی مسلحانه شهری دیگر ها امیقکشورهای زیر سلطه 

ی ا تودهالعین آشکار ساخت. تجربه این انقالب نشان داد که در کشور ما جنگ  انقالب ایفاء کنند به رأی

ی مسلح مردم، به شرطی که پشتیبانی قاطبه اهالی را داشته باشد و ارتش دولتی ها وهگرشهری، قیام 

امکان پیروزی دارد و نقش بزرگی و حتی قطعی  کامالًروحیه باخته و بخشی از آن به مردم به پیوندند، 

ی ی بعدی در نظر گرفت. یکها جنبشایفاء کند. در اینجا دو شرط وجود دارد که باید در  تواند یم

های مسلح و ایجاد  و دیگر ضرورت جلب نیروی ها تودهضرورت متکی بودن قیام بر حرکت عمومی و انبوه 

 (51، بهمن 331)حقیقت شماره « ها. تزلزل و انشعاب در درون آن

بهمن محصول شرایط معینی بود که با اعمال  55این واقعیت را از نظر دور داشت که قیام « اتحادیه»

و پیروزی آن نیز نه به معنای تحقق اهداف پیش پای  خورد رقم  ها تودهبر جنبش بورژوایی رهبری 

 –محو یک شکل حکومتی خاص  صرفاًانقالب پرولتری، یعنی در هم شکستن ماشین کهنه دولتی بلکه 

« طریق عام»تردیدی به عنوان  بهمن به عنوان نمونه بارز و غیرقابل 55بود.  الگوی قیام  –یعنی سلطنت 

به یک تجربه محدود رجوع  عمدتاًقدرت سیاسی در ایران طرح شد. پیروان استراتژی چنین قیامی  کسب

المللی،  این واقعیت است که تحت شرایط خاص بین ماند یم. آنچه که در این میان در پرده کنند یم

ریان ارتجاعی ها و هیئت حاکم در برابر انقالب و به سود ج ای از سوی امپریالیست شده نشینی حساب عقب

خمینی صورت گرفت. این موضوع عامل مهمی در پیشرفت جنبش بدان طریق و نحوه پیروزی آن قیام 

ای  کننده بود. در واقعیت ارتش ارتجاعی برای سرکوب کامل انقالب بسیج نشد و درگیری نظامی تعیین

دولت و نظم کهن ادامه  هم رخ نداد. ارتش ضربات محدودی خورد اما نابود نشد و همچنان به حفاظت از

درصد از مردم به همراه  13برای پیروزی بود. متحد کردن « الوصول سهل»بهمن الگویی  55داد. قیام 

 یی از ارتش.ها بخشجلب 
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گرهی آن مبارزه خطی مهم را  مسائل. این نوشته تالش دارد با نگاه امروز است
 کند.بازبینی 
 

(0) 
چگونگی برخورد به  تمرکز داد،مرکزی اختالفی که باید بر آن  نکته

 33گسست یا عدم تداوم است. این یک واقعیت تاریخی است که در بهار سال 
گاهی تاریخی  رخ داد و گرهگسستی رادیکال در سیر تکامل اوضاع سیاسی کشور 

 33ی اسالمی در و حزب جمهور صدر بنی. برخورد میان طرفداران شکل گرفت
در اوضاع عینی بود.  کیفی ی از آغاز این گسست یا جهشا نشانه 3151اسفند 

جناحی از حاکمیت برای کارآمدتر کردن دولت ارتجاعی و سرکوب قطعی انقالب 
در آن مقطع به لحاظ  شک بی. برآمدیکدست کردن حاکمیت  در پی 51

 تر مهمو جناح مهم بود اما تاکتیکی تحلیل از ماهیت سیاسی اختالف میان این د
محرک التهابات سیاسی عمیق و  ها ییباالآن بود که شکاف شکل گرفته در میان 

جدیدی در جامعه شکل گرفت که  بندی قطب عمالًشد.  میان مردمگسترده در 
از لحاظ استراتژیک برای پیشبرد انقالب مهم بود. چندان طول نکشید تا مبارزه 

 ین تکلیف قطعی برود. میان دو قطب به سمت تعی
، 33در جریان کودتای خرداد از مقام ریاست جمهوری  صدر بنیحذف 

سیاسی  درصحنهو مترقی ای کمونیست قطعی نیروه وقمع قلعمنجر به آغاز 
گرد آمده حول خمینی و گردانندگان حزب جمهوری  کشور شد. کودتاچیانِ

بهمن  55خود بعد از  کشیدن هنجار و روش حکومتی که سؤالاسالمی با به زیر 
دامن زدند. این بحران  یو بحران سیاسی بزرگ ثباتی بیبنیان نهاده بودند، به 

جامعه را دو شقه کرد و به آستانه جنگ داخلی کشاند. جنگی که سرنوشتش از 
 قبل مقدر نبود.

 صدر بنیمذهبی مانند بازرگان و  –خمینی که به حداکثر از نیروهای ملی 
این بار در  ،شیدن به نظام جمهوری اسالمی سود جسته بودبرای مشروعیت بخ



 اسناد تاریخی قیام آمل

18 
 

مردم کردستان و مقاومت جنگ عادالنه ی عدیده داخلی )مانند ها بحرانمقابل 
ی ا منطقه های بحرانکارگران، زنان، جوانان و دهقانان در گوشه و کنار کشور(، 

اسالمی  با ظهور جمهوری  منطقهمیان کشورهای )مانند تنظیم دوباره مناسبات 
جنگ سرد که  مشخصاً) المللی بینی ها بحرانو  به عنوان اولین دولت بنیادگرا(

زیر توافقات اولیه میان  ،اصلی تداوم جنگ ایران و عراق بود( مجبور شد مؤلفه
تا بتواند به هسته مستحکم قدرت ارتجاعی  ،بزند شسیاسی سابق نیمؤتلفخود با 

ی خونین ها هیتصفضرورت به معنای خویش سر و سامانی بخشد. انجام این 
 51ی بود که انقالب پیکر مردماز  ونریزی هر چه بیشتراز آن خ تر مهمدرونی و 

ی جمهوری اسالمی از ها ورشدر مقابل ی. مردمی که بود شان را رها ساخته انرژی
 .کردند یممقاومت  یفردای به قدرت رسیدن در اشکال گوناگون

و راهگشا بود.  کننده تعیینوضاع سیاسی کشور در اتغییر رادیکال فهم این 
 تنها رهبر کمونیستی بودگفت که در آن مقطع سیامک زعیم  توان میبه جرئت 

در  33که اهمیت سیاسی این گسست را دریافت. او بود که در فروردین سال 
از آن  تر مهمو « امسال سال تعیین تکلیف است» نوشتسرمقاله نشریه حقیقت 

ی گسترش یافت ا تودهی ها مقاومتعلنی شد و  صدر بنیکودتا علیه از زمانی که 
پیش روی با صراحت طرح کرد که  شدو ناکافی بودن اشکال قبلی مبارزه عیان 

با محتوی  توان ینم. دیگر ضرورت سالح را در دستور کار قرار داده استانقالب، 
این ی به قدیم ی تشکیالتی قبلی، و اشکال مبارزاتیها روشسیاسی سابق، 

آغاز  ،باور داشتند که تنها راه قاًیعمضرورت پاسخ داد. اکثریت رهبری سازمان 
انقالب مسلح در برابر ضد انقالب مسلح است، در  دهی سازمانمبارزه مسلحانه و 

کلیه نیروهای انقالبی منفعل شده و سرانجام تار و مار خواهند  این صورتغیر 
« ساده»این حقیقت  شود. خود روبرو می یشد و انقالب با شکست قطعی و نهائ

اندازه قدرتمند بود که توجه اکثریت رفقای سازمان را به خود جلب کند.  آن به
، حاضر نشد با گسست دورهاقلیت سازمان مانند بسیاری از نیروهای سیاسی آن 

نیست که سند  دلیل بیروبرو شود.  ،بزرگی که در اوضاع عینی صورت گرفته بود
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و حاضر نیست با  زند میئت مسئولین به کرات این مسئله اصلی را دور اقلیت هی
 نتایج سیاسی عملی این گسست روبرو شود.

از زاویه دیگری نیز جذابیت « قیام فوری»برای اکثریت سازمان اقدام به 
انرژی انقالبی « وظیفه بزرگ بر عهده گیرد تواند یمنیروی کوچک »داشت. ایده 

« قیام فوری»ا رها کرد. سیامک زعیم به عنوان طراح اصلی نهفته درون سازمان ر
نیروی   کمیتی سیاسی زمانه ربطی به ها ضرورتبه  پاسخگوییداشت که  تأکید

 تأکید. گذارد یم ریتأثبه ضرورت  دهی پاسخسیاسی ندارد، کمیت تنها بر شکل 
به  اًدیشد)که  «ها کمونیستاتحادیه »فاکتور ذهنی برای  بر دخالت گری فعالِ

آموزه این بر  این مسئله تأکیدی راهگشا بود. آغشته بود( روی دنبالهاکونومیسم و 
اوضاع عینی را  توان با دخالت گری عنصر ذهنی است که میلنین بود که تنها 
ویژه در شرایطی که  به .رساند یاریاوضاع انقالبی  گیری شکلتسریع کرد و به 

بودند که تنها به قدرت شمشیر گشوده  خورده گرهدر هم  ای گونه بهتضادها 
قطبی که به مخالفت با کودتا برخاسته بود( منتظر  مشخصاً. مردم )شدند یم

فرود آمدن شمشیر از جانب نیروهای انقالبی بودند. به قول سیامک زعیم فقط 
و خواست مردمی که پایه  استثناییمختصات این اوضاع  شد یم« گوش هوش»با 

ظهور که فرصت تاریخی  پی بردیافت. اکثریت هیئت مسئولین انقالب بودند را در
بتوانند از آن سود جویند و نقش مستقل  ها کمونیستکه  کرده است. فرصتی

خویش را ایفا کنند و به پیشبرد امر انقالب و فرایند کسب قدرت سیاسی 
. این هسته اساسی تفکر سیاسی بود که رهبری سازمان جلو گذاشت. ندرسان یاری
ته انقالبی صحیح و علمی که منطبق بر واقعیت عینی بود. علت اصلی تقسیم هس

در آن مقطع تاریخی قبول یا عدم « های ایران اتحادیه کمونیست»به دو شدن 
مانند بسیاری از موارد در  شک بیصحیح و علمی بود.  اساساًقبول این هسته 

اضافی یا غیر الزم، ی ها برگ، این هسته با شاخ و چنینی اینی ها گسستزمانه 
 کارگیری بهو نادرست و برخوردهای ایدئولوژیک نیز همراه بود که  گاها نادقیق
 .کرد یمرا تضعیف  مند نظامروش علمی 
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(2) 
و روبرو شدن با گرهگاه های  عینیتغییرات کیفی در اوضاع  درک غالباً

است.  ینپیش، مستلزم گسست فکری از باورها، متدها و الگوهای تئوریک تاریخی
به دور انداختن  رسان یاریو  ساز زمینهدر بسیاری مواقع جهش در اوضاع عینی 

سیاسی نیز محسوب  -فلسفی  ای لحظهی کهن است. لحظه گسست، ها دهیا
. در لحظات ناهنجاری و ناهمگونی، یعنی زمانی که واقعیت مادی از شود می

ضرورت گسست فکری از ؛ کند یمیا الگوهای تئوریک پیشین نافرمانی  ها دهیا
. تنها با تکیه به خالقیت نظری است که دینما یمی کهن بیشتر رخ ها دهیا

« چگونه باید، چگونه نباید و چه زمانی باید» چون هایی به پرسش توان می
 بینی پیش غیرقابلیی که بر بستری از پیشامدهای احتمالی و ها پرسش اندیشید.

های تغییر واقعی را  توان امکان ی است که میبر بستر این تالش نظر .ندیآ یمرو 
دخالت آگاهانه امر موجود را به امر دیگری غیر از آنچه که شناسایی کرده و با 

 هست بدل کرد. 
از اپورتونیسم « ها کمونیستاتحادیه »، مقطع گسست سیاسی 33بهار 

یق پوست انداختن دولت در اثر تعم»راستی بود که در دوره انقالب تحت عنوان 
 طور همانبود اما  کننده تعیین. این گسست غلبه داشتبر این سازمان « انقالب

 بسیاریایدئولوژیک سیاسی کالن  مسائلکافی نبود. ، که سیر رویدادها نشان داد
. آنچه که اهمیت داشت بازگشت دوباره به اصول، گرفتند یمپاسخ  ستیبا یم

از آغاز « اتحادیه»زمینه در این کمونیسم بود.  علمی ها شالودهمبانی و 
( طی کرده بود. 51 - 33در مقطع  ویژه بهراه پر خطایی را ) اش گیری شکل

آسیب « اتحادیه»برخورد سانتریستی نسبت به اصول علم کمونیسم بشدت به 
وظایف کمونیستی خود را انجام دهد. در مرکز  تا ه بودرسانده و مانع از آن شد

مائو قرار داشت.  کننده تعیینیح از خدمات این برخورد سانتریستی، درک صح
بود، اما پرولتاریایی در چین سوسیالیستی  انقالب فرهنگیمحصول « اتحادیه»

 آغاز به کاردر نداشت. این محدودیت درک موزون و روشنی از خدمات مائو 
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از  متأثر عمدتاًآشکار است. سازمان « سازمان انقالبیون کمونیست )م ل(»
)از رهبران حزب و مقامات دولت چین « لین پیائو»ه ک بودیی ها درک

مرز « لین پیائو. »کرد یمتحت عنوان اندیشه مائو تسه دون تبلیغ سوسیالیستی( 
. بدون شک دانست یمتمایز میان مارکسیسم و رویزیونیسم را جنگ خلق 

، میان سرنگونی قهری دولت ارتجاعی، خط مرز روشنی میان انقالب و رفرم
اما تقلیل کمونیسم  هست، بوده و های دروغین ی واقعی با کمونیستها کمونیست

ادامه »خدمت کیفی مائو در زمینه  ترین مهمکه  شد یمبه جنگ خلق مانع از آن 
برجسته و به رسمیت شناخته شود. مسئله « انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا

و  «هدف»اساسی این بوده و هست که کسب قدرت سیاسی در خدمت به چه 
مائو از  بندی جمعقرار دارد. در این زمینه  «یا جامعه»سازمان دادن چه 

اشتباهات استالین و گسست از مدل ساختمان سوسیالیسم در شوروی برای 
این خدمت کیفی را محکم در « اتحادیه» 5بود. کننده تعیینپیشروی کمونیسم 

                                                 
 -« سوسیال امپریالیسم شوروی در خاورمیانه»از دو اثر تئوریک مهم نام برد.  توان یم. برای مثال 5

داری و  شوروی کنونی کشوری سرمایه»م ل( و )یون کمونیست از انتشارات سازمان انقالب 3155

های ایران. این دو در زمانه خود جز پیشروترین آثار  از انتشارات اتحادیه کمونیست 3155 -”امپریالیستی

های خروشچفی بودند.  به زبان فارسی در تحلیل از ماهیت جامعه شوروی در دوران حاکمیت رویزیونیست

 ؛دنگذار یمهای تئوریک بر نکات درستی انگشت  گیری ی سیاسی و موضعها یافشاگره هر دو اثر از زاوی

اما به لحاظ تئوریک از زاویه درک از ساختمان سوسیالیسم به انباشت تئوریک قبلی تکیه دارند. کتاب 

و  پشتوانه تئوریک این تحلیل اثر انگلس و آثار استالین در مورد ساختمان سوسیالیسم،« آنتی دورینگ»

از دستاوردهای تئوریک انقالب فرهنگی پرولتاریایی در چین « اتحادیه»های  بندی بررسی است. در جمع

سوسیالیستی، نشانی از انتقادات تئوریک مائو به استالین نیست. در نتیجه هر دو اثر قادر نیستند به 

حاکم بر اقتصاد  داری در جامعه سوسیالیستی بپردازند و بر قوانین متضاد دالیل احیا سرمایه

« اتحادیه»این دو اثر تئوریک مهم  توان یمسوسیالیستی و مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیسم پرتو افکنند. 

حزب کمونیست انقالبی »ارگان اتحادیه انقالبی )تشکل پیشا حزبی  3113 -1شماره «  اوراق سرخ»را با 

ی عینی امکان ها هیپای به تر شرفتهیپریک به رهبری باب آواکیان مقایسه کرد که از موضع تئو« آمریکا

 داری و قوانین متضاد حاکم بر اقتصاد سوسیالیستی پرداخته است. احیا سرمایه
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که  جا بدانتا  دست نگرفت و با دور شدن مدام از آن، سیر قهقرایی طی کرد.
تنها کشور »به عنوان رهبر « انورخوجه»پس از شکست چین، آشکارا به 

ی ها تیمحدودروی آورد. فردی که تمامی انحرافات، اشتباهات و « سوسیالیستی
کمونیستی در زمان استالین را در قالبی دگماتیستی  المللی بینتاریخی جنبش 

، اکونومیسم و تدریج گرایییکی، ماتریالیسم مکانبه این شکل  1تئوریزه کرد.
مشخص در  طور بهشد.  «اتحادیه»از شرایط سیاسی وجه مشخصه  روی دنباله

تحت لوای تئوری « برخورد دوگانه به جمهوری اسالمی»پیش گرفتن سیاست 
ی زیادی برای ها انیز« پوست انداختن دولت در اثر تعمیق انقالب از پائین»

 آورد.انقالب و جنبش کمونیستی ببار 
ی بزرگ نهفته در آن، اکثریت رهبری ها فرصتو خطرات و  33وقایع بهار 

در دستور مبانی انقالبی گذشته دوباره  ،آورد و موجب شد خودرا به  «اتحادیه»
نیست که در مرکز پلمیک های نظری آن دوران از سوی  جهت بی .کار قرار گیرد
از »وتسه دون در مقابل تز مائ« خیزد برمیاز یک جرقه حریق »تز  سیامک زعیم

هم نیست که در سند  دلیل بی. و گرفتکمینترن قرار « اعتصاب تا قیام
ی به تجربه انقالب چین و خدمات ا اشارهاقلیت هیئت مسئولین هیچ  بندی جمع

. شوربختانه شود ینممائو حتی در زمینه راه انقالب در کشورهای تحت سلطه 
گسست از تا ک زعیم فرصت آن را نداد اضطرار اوضاع به رفقایی چون سیام

                                                                                                         
 3155به مناسبت مرگ مائو در بهمن « دون یاد رفیق مائو تسه به»ای تحت عنوان  کتابچه« اتحادیه»

انقالب فرهنگی و دستاوردهای آن و درک درستی بر اهمیت  این اثر نیز علیرغم اینکه به منتشر کرد. در

شود، تمایلی وجود ندارد که به گسست مائو از مدل  پویای مائو از ساختمان سوسیالیسم تأکید می

های خروشچفی  ی شود. تنها به گسست مائو از رویزیونیستا اشارهساختمان سوسیالیسم در دوره استالین 

 شود. اشاره می
اندیشه مائو را  هیعل ستییحمله دگمارویزیون»یوه تفکر انور خوجه به مقاله . برای آشنایی با نظرات و ش1

نشریه از  جی. ورنر قلم ، بهانورخوجه«و انقالب سمیامپریال»درباره کتاب  نکاتی -« !میکنش مھدر 

 رجوع شود. 3111 نوامبر 5انقالبی آمریکا، شماره، ستیمرکزی حزب کمون تهیتئوریک کمارگان انقالب، 
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نادرستی که خود فرموله کرده بود را به لحاظ تئوریک عمق بخشد.  ای مشی خط
مانع پرداخت صحیح به این مبارزه تئوریک  و ناسیونالیسم  گرایی ردپای تجربه

، پیشاپیش به دلیل در دست نگرفتن اصول علم پردازی انقالبی توان تئوری .شد
 ف شده بود. کمونیسم تضعی

ی تاریخی ها گسستبسیاری از   مشخصهاین امر به قول کامران منصور 
ی مهم نظری ها فیتکلدارند. تعیین  بر خوداست که هنوز مهر و نشان گذشته را 

ی مختلف تعمیم ها طهیح. گسست به اندازه کافی به نددر دستور کار قرار داشت
پوست انداختن »تئوری در واقع . بودنبرخوردار  کیفینیافته و از عمق و گسترش 

، درک درستی از پایگاه طبقاتی ه بودآگاهانه به دور انداخته نشد« دولت
، به رابطه درست میان مبارزه ضد امپریالیستی و وجود نداشتبنیادگرایی دینی 

گرایانه از  تجربه بندی همچنین جمع. ه بودمبارزه ضد بنیادگرایی پی برده نشد
از همه بر موضوع راه انقالب و  تر مهمو  هناری نهاده نشدبهمن به ک 55قیام 

 توانست یم ها نیا. همه ه بودجنگ انقالبی پرتو افکنده نشد مدت طوالنیخصلت 
از سانتریسم و تکیه بیشتر به شناختی که تا آن مقطع  تر عمیقبا گسست 

خ کمونیستی به آن دست یافته بود، با کیفیت باالتری پاس المللی بینجنبش 
ی طی شود و در صورت شکست، نقطه عزیمت تر حیصحگیرد و مسیر بهتر و 

 ی بنیان گذاشته شود.تر یانقالب
 

(8) 
دوره تاریخی، کافی نبود. چرا که  نآ درتکیه به اصول شرط الزم بود. اما 

شکست انقالب چین دچار بحران و  واسطه بهکمونیستی  المللی بینجنبش 
 بندی جمعاز این بحران،  رفت برون مؤلفه ترین ممهسردرگمی عمیقی گشته بود. 

از کل تجربه جنبش  بندی جمعانتقادی از آن شکست و به یک معنا  -علمی 
رو  هی نوینی روبها ضرورتبود. این جنبش با  دورهکمونیستی در آن  المللی بین

بود. بازبینی انتقادی از گذشته و همچنین مهار تئوریک تغییرات ساختاری 
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بود. از  دیجد یعلم های سازی مفهوممند ازیندر جهان صورت گرفته ،  که مهمی
از سوی دیگر علم انقالب  شد یمیکسو باید به اصول و دستاوردهای قبلی تکیه 

کند و راه  انیرا ب ینیع اتیاز قبل واقع تر جانبه همه نیز نیازمند تکامل بود تا
ی ها انقالبیدن موج اول به پایان رس جهان را بهتر از قبل نشان دهد. رییتغ

ی و پیچیدگی این وظیفه پرولتری و تدارک برای ورود به مرحله دیگر بر دشوار
دانش انباشت شده قبلی، علم  بدون تکیه بر اصول، دستاوردها و شد یم. نه افزود

بدون تکامل این علم، از پس تغییر جهان  شد یمکمونیسم را تکامل داد و نه 
ی نوین باز ها دهیای کهن بود تا راه برای ها دهیاسست از . زمانه، زمانه گبرآمد
دستاوردها،  بندی از جمعتنها با تکیه به رویکرد علمی در  .  این مهمشود

 3بود.  پذیر امکانکمونیستی  المللی بینکمبودها و اشتباهات جنبش 
ی ا دهیپدبرای مثال تضاد میان بنیادگرایان دینی با امپریالیسم به عنوان 

لنین توضیح داد نه با مفاهیمی که « اسالمیسم پان»با مفهوم  شد یمن را نه مدر
« اسالمیسم پان»تدوین کرده بود. « جنگ مقاومت ضد ژاپنی»مائو در جریان 

و  داد یملنین این پدیده نوظهور را به تضاد میان امپریالیسم و فئودالیسم تقلیل 
به تضاد میان ناسیونالیسم  آن را« جنگ مقاومت ضد ژاپنی»مفاهیم مربوط به 

. هر چند از نقطه داد یمی امپریالیستی ربط ها قطببا امپریالیسم، یا تضاد میان 
، نتایج بهتری توانست یمبه همان مفاهیم قبلی  تر یکیالکتیدنظر سیاسی تکیه 

. شد یمی خود روبرو ها تیمحدودببار آورد. اما آشکارا دیر یا زود با دیوار 

                                                 
آن مقطع زمانی، تنها جریان کمونیستی در سطح جهانی که به این ضرورت پی برد و فعاالنه شروع  . در3

تحت رهبری باب آواکیان بود. باب آواکیان « حزب کمونیست انقالبی آمریکا»به پاسخگویی به آن کرد 

ا آغاز کرد. المللی کمونیستی ر ضمن دفاع از دستاوردهای گذشته، بررسی نقادانه از تجربه جنبش بین

)پیشبرد جنبش انقالبی جهانی: مسائل « ی کهنها دهیاگسست از »و « فتح جهان»انتشار آثاری چون 

دریچه نظری نوینی بود که در تکامل خویش منجر به سنتز نوین از علم  گیری استراتژیک( جهت

 کمونیسم شد.
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و « دم دستی»و « توطئه»ی ها یتئوره با ظهور انواع و اقسام نبود ک جهت بی
تضاد میان بنیادگرایی دینی و امپریالیسم  از تحلیلدر « بدون پشتوانه علمی»

یابی به مفهوم دو منسوخ در تدوین علل رشد بنیادگرایی  دستروبرو شدیم. 
 5بدون تالش و مبارزه علمی درون جنبش کمونیستی ممکن نبود.

و به طور کلی  ینیخم انیاز جر حیصح یطبقات لیدر تحل یناتوان
جنبش  کیو تئور کیمتد های ضعفبا اشکاالت و  ارتباط بیبنیادگرایان اسالمی 

در  یو اشکاالت نقش فرع ها ضعف نینبود. اگر چه ا یستیکمون المللی بین
، در ها آن، اما عدم گسست از کرد می فایا یستیکمون المللی بینگذشته جنبش 

 ،51ی مانند انقالب و ضد انقالب ا دهیچیپ طیو شرا یخیبزنگاه مهم و تار
در  «هیاتحاد»ببار آورد.  رانیا یستیکمون نیجنبش نو یبرا یجد یها تیمحدود

گردانندگان دولت  گرید ایو  ینیاز خم یطبقات لیتحل یبرا 51دوره انقالب 
از کدام قشر و اشخاص این بازرگان به دنبال آن بود که  نندما یاسالم یجمهور

به جای اینکه افق و برنامه  چیست؟ شان زیستهتجربه  یطبقه هستند و به عبارت
افراد  یخاستگاه طبقات ایمنشأ  در آن مقطعسیاسی آنان را مورد توجه قرار دهد. 

جسمیت  بود. یطبقات لیارائه تحل یبرا یدیکل اریمع مشی خطیا پیروان یک 

                                                 
جلو نهاد. او « راهی دیگر»ری به نام اث در 5333سال  . مفهوم دو منسوخ را نخستین بار باب اواکیان در5

 انی)تضاد م یدار هیعصر سرما یتضاد اساس دیاز تشد یشکلرا به عنوان  ینید ییادگرایبن دهیظهور پد

و  ها یجهاد انیم یآنچه ما در دعوا»تحلیل کرد و تأکید کرد که: ( یاجتماع دیو تول یخصوص تیمالک

منسوخ و  یخیجدال دو قشر است که ازنظر تار م،ینیب یم mc worldجهان  - مَک یها یبیصل

 یستیالیقشر حاکم بر نظام امپر یگریدارد و د یمردم تحت استعمار و ستم جا نیدر ب یکی. اند دهیپوس

. اگر شما جانب هر کنند یم تیرا تقو گریکدیکه باهم دارند،  یتیدو قطب مرتجع باوجود ضد نیاست. ا

باال  بندی فرمولکه  حال درعینکرد.  دیخواه تیت آخر هر دو را تقودس د،یریرا بگ دهیدو پوس نیاز ا کی

است، اما روشن است که  یاتیح گذرد یم ایوز در دنامر آنچه ٔمحرکه یدرک قوا یمهم است و برا اریبس

 یبرا یتر بزرگ دیبه نوع بشر زده و تهد یشتریب بیآس« دهیمنسوخ و پوس خایتار»دو  نیاز ا کیکدام 

 یها ستیالیامپر ویژه بهو  یستیالیامپرمنسوخ حاکم بر نظام  خای: قشر تاردیآ یب مبه حسا تیبشر

 «.ییکایآمر
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تاریخ جنبش کمونیستی )نشاندن مصداق یا بخشیدن به مفهوم طبقه در 
 ویژه به. شد یممشاهدات تجربی به جای مفهوم( مانع از درک صحیح از واقعیات 

 کی یا . چرا که رابطهشود میطبقه مطرح  کی یاسیس ندگانینما یکه پا یزمان
رد پای آن وجود ندارد.  یاسیس ندگانیطبقه با نما انیم یکیو مکان کیبه 

مکانیکی از رابطه طبقه با نمایندگان سیاسی، طبقه حاکم با  یها درکچنین 
درون خود روبنا( و کم اهمیت  و تضادهایروبنا با زیربنا ) طورکلی بهدولت و 

در  «اتحادیه»ی سیاسی ها لیتحلدادن به نقش محرک ایدئولوژی در بسیاری از 
تمام  یینهآمقطع انقالب منعکس است. سند اقلیت هیئت مسئولین از این زاویه 

قیامی  نمای چنین تفکر و متدی است. برای مثال از دید اقلیت هیئت مسئولین
آن کارگر باشند. از  کنندگان شرکتاست که اکثریت « کارگری و کمونیستی»

ی ا جلوهاین رو تکیه به جوانان انقالبی برای پیشبرد مبارزه مسلحانه خطاست و 
شناسایی صحیح نیروی ضربت چنین تفکری مانع از  3از مشی چریکی است.

                                                 
بورژوا  . اقلیت هیئت مسئولین پیشاپیش تصمیم گرفت که پدیده جوانان را به لحاظ طبقاتی خرده3

ن برخی قلمداد کند و آنان را در مقابل انقالب کارگری قرار دهد. حال آنکه جوانان در عین داشت

در کلیه  غالباًی یکدست نبوده و از تعلقات طبقاتی متفاوتی برخوردارند. ا دهیپدخصوصیات مشترک، 

ی ها جنگکه بیش از هر نیروی اجتماعی خواهان تغییر هستند و پایه اصلی  اند جوانانجوامع این 

استفاده کومله از جوانان »که  کشاند یماند. اقلیت هیئت مسئولین در سند خویش کار را به آنجا  انقالبی

طلبانه، منفی و در  بندی انحالل ارتباط به جمع . این بیداند یممذموم  کامالًرا امری « برای تشکیل لشگر

تحلیل نهایی شوونیستی شان از جنبش کردستان نیست. به همین دلیل سند اقلیت هیئت مسئولین 

رسمیت بشناسد و به نقش و  در کردستان را به حاضر نیست حتی واقعیتی به نام مبارزه مسلحانه انقالبی

ی بیندیشد. انتقاد اقلیت به نقش جوانان مشابه انتقادی ا ذرهجایگاه آن در زمینه استراتژی و راه انقالب 

 گفت یماست که انور خوجه به انقالب فرهنگی پرولتاریایی در چین سوسیالیستی کرده بود. انور خوجه 

کننده در انقالب فرهنگی جوانان بودند آن انقالب ربطی به طبقه کارگر  رکتاز آنجایی که نیروی اصلی ش

کننده در آن  نداشته است. او به همین روال انقالب چین را دهقانی نامید زیرا نیروی عمده شرکت

 توانند ینمای  گرایانه از جوانان روستایی( بودند. حاملین چنین تفکرات مکانیکی و تقلیل عمدتاًدهقانان )
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در  درستی بهانقالب در هر مقطع مشخص تاریخی است. امری که لنین و مائو 
واقعی و جامعه روسیه و چین تشخیص دادند و توانستند با تکیه به نیروی ضربت 

آنچه که به یک مبارزه خصلت  1به قدرت سیاسی دست یابند.حاضر درصحنه 
  مشی خطدرجه اول و پیش از هر چیز به در  بخشد یمانقالبی و کمونیستی 

که منطبق بر واقعیات عینی جامعه  ای مشی خطاست، متکی حاکم بر آن مبارزه 
ی ندهایفراو جهان باشد. این است معنای واقعی اعمال رهبری کمونیستی بر 

 انقالبی.
تحلیل اردوی انقالب و از تحلیل طبقاتی جامعه تفکیک در همین راستا، 

. تجزیه و تحلیل طبقاتی از حائز اهمیت است ر هر مقطع مشخصضد انقالب د
از اهمیت استراتژیک برخوردار دوستان و دشمنان انقالب  تشخیصجامعه برای 

از  یتحلیل از اردوی انقالب و ضد انقالب در هر مقطع معین بخش مهم و است
این شود.  ها را شامل می تاکتیکو تعیین « تحلیل مشخص از شرایط مشخص»

متمرکز است که تضادهای اجتماعی حول آن  مسائلیتحلیل نیازمند شناسایی 

                                                                                                         
کیفیت و  تواند یمدریابند که چرا اعمال رهبری کمونیستی بر روندهای انقالبی مختلف در جامعه 

 ها بخشد. گیری نوینی به آن جهت
1
. لنین و مائو به درستی دریافتند که چگونه فالکت دهقانان در آن دوره به یکی از موتورهای محرک  

این وضعیت دهقانان را به یک نیروی انفجاری مهم داری به امپریالیسم بدل شد و چگونه  تبدیل سرمایه

بدل کرد. آن دو به درستی بر جایگاه استراتژیک پرولتاریا و ضرورت رهبری  پرولتاریا بر دهقانان تأکید 

داری و تمامی جوانب کارکرد آن حول تضاد اساسی عصر  کردند. چرا که به طور عینی جهان سرمایه

یافته و تنها رهبری پرولتری است که قادر به  لید اجتماعی( سازمان)تضاد میان مالکیت خصوصی با تو

حل قطعی برای کلیه مشکالت جوامع بشری است. از این رو لنین و مائو توانستند انقالب  ارائه راه

دادند. هر یک  پرولتری را در کشورهایی به پیروزی برسانند که اکثریت جمعیت آن را دهقانان تشکیل می

طریقی توانستند به این نیروی ضربت انفجاری تکیه کنند و قدرت سیاسی پرولتری را کسب  از این دو به

و تثبیت کنند. دهقانان در روسیه و چین اساساً در جریان جنگ داخلی متحول شده و آماده پذیرش 

 سوسیالیسم شدند. 
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استفاده از  یی. بدون چنین کاوشگرکنند یم و انرژی انقالبی رها شوند می
 میسر نیست. انقالبی و کمونیستی در مسیر اهداف استراتژیک  ها فرصت

آغاز ی از جانب حاکمیت ا طرفهجنگ داخلی یک  عمالً، 33با کودتای سال 
نظامی جدیدی به وجود آمد. شکافی آنتاگونیستی  –سیاسی  بندی قطبشد و 

 آرایی  صف .شکل گرفتدر بین تمامی اقشار و طبقات از باال تا پائین جامعه 
طور که  همانبه خود گرفت.  ای ویژهاردوی انقالب در برابر ضد انقالب شکل 

یک طرف اکثریت قریب به ) ورفته شسته بندی صفنباید انتظار ظهور لنین گفت 
طرفدار سوسیالیسم در مقابل اقلیتی انقالبی اتفاق اقشار و طبقات ستمدیده و 

استثمارگر و حاکم مرتجع( را داشت. این مسئله از زاویه تشخیص خطرات و 
و نقاط قوت و ضعف استراتژیک و تاکتیکی جبهه انقالب و ضد انقالب  ها فرصت

نقش استراتژیک جنبش »تحت عنوان مهم است. اقلیت هیئت مسئولین 
منوط به و همه چیز را  دید ینمی انقالبی نهفته در اوضاع را ها فرصت« کارگری

سیاسی  کاری محافظهو نظرا به  عمالًدرصدی مردم کرده و  13اکثریت  حضور
درغلتید. اکثریت سازمان علیرغم تشخیص این فرصت و عمل کردن بر پایه آن، 

 طور بهو جامعه  درآیدی اکثریت جامعه به حرکت ا جرقهانتظار داشت با زدن 
روبرو گردد. این تحلیل موجب « پیروزی سریع»خودجوش با قیام سراسری و 

در مقطع سال  نظامی -سیاسی  یمشخص از تناسب قوا ارزیابیبه  توجهی بی
تئوری راهنما و پراتیک نظامی سربداران به این ضعف بزرگ آغشته . شد یم  33
پا به پای تغییرات در اوضاع سیاسی و امنیتی و  شد یمهر چند تالش  1بود.

یی صورت گیرد اما این ضعف مانع از ها انعطاف ،نظامی، در زمینه پیشبرد طرح
 پایه فعال اجتماعی جمهوری اسالمی داده شود و  ارزیابی درستی ازآن شد که 

                                                 
توجهی  که چگونه بی دهد یمی است. او نشان ا ارزندهبندی بهروز فتحی حاوی نکات  . در این زمینه جمع1

و عدم قاطعیت در برابر پایه « اردوی انقالب در برابر اردوی ضد انقالب»آرایی واقعی قوا بین  به صف

 عوارض زیانباری برای سرنوشت نبرد به بار آورد. تواند یماجتماعی فعال دشمن 
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 33شدن سال قطبی بررسی شود.  تر جانبه دو شقه شدن جامعه به صورت همه
درصد در برابر ده در  13)یعنی  51قابل مقایسه با قطبی شدن سال  وجه هیچ به

صد( نبود. اکثریت سازمان به درستی دریافته بود که تنها با دست بردن به سالح 
جدید تحت رهبری  بندی قطببرای ایجاد الزم شرایط و امکان توان  می

)به خیص خصلت درازمدت جنگ اما قادر به تش به وجود آورد. ها کمونیست
و تغییر تفکرشان در جریان مبارزه با  اکثریت مردم شدنعنوان تنها راه متحول 

به و رشد ناموزون بحران انقالبی در آن مقطع نشده بود. این امر از یکسو ( قدرت
بی( بود. اصولی علم انقالب )در زمینه جنگ انقال در دست نگرفتن اصول معنای

در آن مقطع از  هیسوبر این  تأکیددون تدوین شده بود.  هکه توسط مائو تس
 و حیاتی برخوردار بود.  کننده تعییناهمیت 

هر دو الگوی تغییرات حاصله در عینیت جامعه و جهان، از سوی دیگر 
استراتژی محاصره شهرها از »روسیه و « راه قیام اکتبر»انقالب پرولتری یعنی 

به عبارت  روبرو کرده بود.ی خود ها تیمحدوددیوار را با در چین « طریق دهات
سازی دوباره وجود  نیاز به مفهوم در زمینه راه انقالب و استراتژی نظامیدیگر 
 داشت.

با « فوریه تا اکتبر»پیمودن مسیر  یا« قیام اکتبر» ،استراتژی نظامی نظراز 
ود. واقعیت جامعه ایران در آن مقطع به عنوان یک کشور تحت سلطه ناهمساز ب

رشد ناموزون و معوج اقتصادی اجتماعی، ظهور  توانست ینم« راه اکتبر»
 گیری شکلی انقالبی در مناطقی قبل از آغاز بحران انقالبی سراسری، ها بحران

در مناطق تحت ستم  ویژه بهقدرت سیاسی قبل از کسب سراسری قدرت  خأل
رک برای کسب قدرت ملی یا مناطق دور از مرکز را توضیح دهد و در برگیرد. تدا

شکل گرفته به  خألهایاز  ها کمونیستسیاسی سراسری، نیازمند آن بود که 
حداکثر سود جویند و با تکیه به ارتش انقالبی، مناطق سرخ پایگاهی سازمان 
دهند. این راه ناظر بر ساختار طبقاتی، تناسب قوای طبقاتی و اتحادهای طبقاتی 

دوره تاریخی بود. تنها از این طریق الزمه برای پیشبرد انقالب در آن 
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به رقابت با  توانستند یم بعدازآنو وقایع  51در دوران انقالب  ها کمونیست
آلترناتیوهای بورژوایی بپردازند. وقایع کردستان و پیشرفت نسبی تحوالت انقالبی 

مقاومت  موجود در جامعه بود. واقعاًدر آن خطه یک نمونه از پتانسیل انقالبی 
کردستان نشان داد که پیشبرد جنگ انقالبی در چنین مناطقی نقش مردم 

 استراتژیک در کسب قدرت سیاسی سراسری دارد. 
حتی برای کشورهای توسعه یافته « قیام اکتبر»به لحاظ نظامی 

کاربرد نداشت. مدل قیامی که لنین در شهرهای مسکو و  هم دیگر داری سرمایه
شرایط تاریخ جهان صورت  نیتر ییاستثنادر یکی از  ،پتروگراد به پیش برد

طبقات حاکم روسیه به واسطه بحران ناشی از جنگ در آن گرفت. مقطعی که 
جهانی اول در ضعف مطلق قرار گرفته بودند. به عالوه به لحاظ تناسب قوای 

ی جنگی آن دوره، امکان پیروزی نظامی با اتخاذ چنین روشی ها کیتکننظامی و 
م شد. اما در ابتدای قرن بیست و یکم )و همچنین انتهای میسر بود و میسر ه
شانسی برای پیروزی نداشته و به فاصله کوتاهی به  میایققرن بیستم( چنین 

. بر خالف تصور سند اقلیت هیئت مسئولین شود میلحاظ نظامی در هم شکسته 
 نداشت. تنها وجه اشتراک شور و« قیام اکتبر»ربطی به مدل  51بهمن  55قیام 

 دانست یم ها تودهبود. لنین شرط قیام را تکیه به شور و شوق  آن یا تودهشوق 
ی مهم برای ها مؤلفهیکی از  به عنوان بلکه خودی خودبهنه به عنوان حرکت 

ترکیبی بود  51بهمن  55 .  قیاممبارزه مسلحانه مند دهی آگاهانه و نقشه سازمان
که در باال صورت گرفته بود. به از پایین با سازش مهمی  خودی خودبهاز خیزش 

راه را برای قدرت گیری خمینی باز کردند و ارتش  ها امپریالیستواقع 
 51بهمن  55کند. به این معنا قیام  طرفی بیاعالن  تاشاهنشاهی را وادار کردند 

در  توانست ینم« دستاوردهایش»داشت و  کاره نیمهخصلت ناتمام و  اساساً
تشویق  ها امپریالیستری او قرار نگیرد. اگر سیاست خدمت خمینی و اعمال رهب

 توانست یمبهمن در بهترین حالت  55بود، قیام  ارتش به مقاومت در برابر مردم
« بهمن 55قیام »ی بر یک جنگ داخلی درازمدت گردد. تکرار مدل ا مقدمهتنها 
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ظیمی تنها بیان ناتوانی در درک از تغییرات ع« قیام اکتبر»و پیروی از الگوی 
نظامی در کشورهای مختلف  –سیاسی  درصحنه ویژه بهاست که طی یک قرن 

یک دهه ی جاری ها جنگاز لحاظ نظامی به  کافی است. ه استصورت گرفت
جدید درک  های سازی مفهومشود، تا ضرورت  توجه، اخیر در گوشه و کنار جهان

 1شود. 
« ا از طریق دهاتمحاصره شهره»فوق در ارتباط با استراتژی نظامی  مسئله

مهمی که در ساختار جمعیتی شهر و  تغییرات. بودنیز به درجات دیگری صادق 
در پایتخت و شهرهای بزرگ(  ویژه به نشینی حاشیهظهور پدیده  مشخصاًروستا )

 شد ینمرا جوامع تحت سلطه حاکم بر اجتماعی  - اقتصادی وابطاز آن ر تر مهم و
و  51ین پاسخ داد. هر چند در دوره انقالب الگوی انقالب چ در چارچوب صرفاً

کشور وجود داشتند که  در وسیعیدهه شصت در ایران کماکان مناطق روستایی 
 ها نبود. جانبه خود بر آن درت همهدولت مرکزی قادر به کنترل و اعمال فعاالنه ق

از دسترس قرار داشتن این مناطق از نظم سرکوبگر، امکانی برای برپایی  دور
 . کرد یمنقالبی فراهم جنگ ا

                                                 
ل توجه کرد. تجربه به جنگ جاری در سوریه و همچنین تجربه جنگ شهری موص توان یم. برای مثال 1

رغم ماهیت ارتجاعی جنگ و رهبری فوق ارتجاعی آن و ضدیتش با افکار مترقی  علی –جنگ موصل 

های ارتجاعی  ی امپریالیستی و دولتها قدرتکه چگونه  دهد یمبه میزان زیادی نشان  -مردم جهان 

نیروی ارتجاعی چون داعش در مقابل  ها ستیالیامپرشوند.  ی برای پس گرفتن یک شهر متحد میا منطقه

دهشت و تخریب عظیمی را به وجود آوردند. تصور کنید اگر قیام مسلحانه انقالبی تحت رهبری 

ی چه خواهد بود. ا منطقهو مرتجعین  ها ستیالیامپرالعمل  ها در یک شهر اتفاق افتد، عکس کمونیست

 توانند ینمی جدید ها جنگ بدون توجه به وضعیت کنونی جهان و قانونمندی حاکم بر ها ستیکمون

ی احتمالی ها دخالتاستراتژی و تاکتیک درستی اتخاذ کنند. حتی در صورت قیام پیروزمند شهری، 

نشینی از مراکز پایگاهی جنگ  که مدام به تغییر مرکز ثقل جنگ و حتی عقب کند یمخارجی ایجاب 

نه استراتژی نظامی انقالب در هر دو های جدیدی که باب اواکیان در زمی سازی انقالبی فکر شود. مفهوم

 .طلبد یمی ا جداگانهنوع کشور انجام داده، حاوی نکات مهمی است که خود بحث 
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و امکانات  ها فرصتاز این قبیل  توان میتجربه سربداران هم نشان داد که 
گسترده گذاشت. اما چه آن زمان و چه  ریتأثسود جست و بر افکار عمومی 
 که  ی معینی برخوردار بوده و هستها یدگیچیپامروز، تکامل چنین جنگی از 

)مشخصاً  اجتماعی – یاقتصاد طیشرااز روابط و  یعلم تجزیه و تحلیلبه 
 یظهور بحران انقالب ی)مشخصاً چگونگ آن یکل یاسیس تیساخت دولت( و موقع

در دست گرفتن  قطعاً  51انقالب  . در دوراناست نیازمند(یو اوضاع انقالب
امتیازی برای  توانست یم« استراتژی محاصره شهرها از طریق دهات»

تکیه بدان ارتش مستقلی سازمان دهند و در  باشد تا بتوانند با ها کمونیست
در نغلتند.  روی دنبالهتناسب قوای طبقاتی از موقعیت بهتری برخوردار شوند و به 

در درجه اول « مشخص شرایطتحلیل مشخص از »که تحت عنوان  روی دنباله
 نشانه دست شستن از اصول انقالبی و دستاوردهای تجارب انقالبی پیروزمند بود. 

ت سربداران پس از شکست آمل در عمل دریافتند که خصلت جنگ اکثری
انقالبی در ایران درازمدت است و باید از استراتژی کسب پیروزی سریع گسست 

و  کردهدوری  کننده تعیین یها ییارویروکنند؛ از جنگیدن در میدان نامساعد و 
گونه شعله که چ دانستند ینممنتظر چرخیدن سریع توازن قوا نباشند. اما آنان 

و تداوم بخشند. چگونه در شرایطی که  کرده، حفظ اند کردهمقاومتی را که روشن 
ی نظامی( امکان برقراری مناطق سرخ ها کیتاکتو  ها کیتکنتناسب قوا و )

ی برای تداوم جنگ ا پشتوانهکرده،  غیرممکن تقریباًبا ثبات و آشکار را  پایگاهیِ
ایجاد  را در جهتسیاسی و عرصه نظامی  میان عرصه چگونه تضادفراهم کنند. 

کنند و از تبدیل این دو عرصه به  برای پیش برد انقالب حلمساعد  یتناسب قوا
 را گسترش دهند.  شان جنگو  جستهسود  ،آورد یمیی که ببار ها فرصتهم و 

 
***** 

تنها با تکیه به ارزیابی از وضعیت سیاسی داخل  توان ینمرا مبارزه مسلحانه 
در جریان جنگ ایران با عراق آغاز . سربداران مبارزه مسلحانه را آغاز کرد کشور
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از ماهیت سیاسی  «ها کمونیستاتحادیه »ی نادرست ها لیتحلعلیرغم کردند. 
 33جوید. بهره نظیر کمفرصت سیاسی این توانست از  سازمان ،این جنگ ارتجاعی

ط برکت نبود. در آن بر خالف تصورات رایج برای خمینی فق عراق و ایران جنگ
روبرو بود. جنگ  بسیاریدر پیشبرد این جنگ با تضادهای  هیئت حاکممقطع 

 33بحران سیاسی در بهار و تابستان سال  تشدیدی ها مؤلفهبا عراق، یکی از 
بود و به بحران انقالبی در جامعه دامن زد. جمهوری اسالمی در  ها ییباالمیان 
تاکتیکی برایش ببار  های ضعف مسئله و این جنگ بود های مختلفی درگیر جبهه

وضعیت بسیار ضعیف جمهوری اسالمی به لحاظ نظامی و امنیتی آورده بود. 
گسترده جنگ  نسبتاًتدارکات نظامی فراهم کرد که  «اتحادیه»فرصتی را برای 

 رفقا  یفداکارو  . هر چند قابلیت کادرهانخورد  ضربهو  هخود را به خوبی پیش برد
ه سطوح را نباید از نظر دور داشت. تداخل جنگ خارجی و بحران سیاسی در کلی

بهترین مقطع )و حتی بهترین لحظه( برای آغاز مبارزه امکان تشخیص داخلی 
. اکثریت هیئت مسئولین در این زمینه به لحاظ تجربی را فراهم کرد مسلحانه

 ی آغشته بود.ناسیونالیست های دیدگاهدر تئوری به هنوز درست عمل کرد، اما 

ی جهان در قرن بیستم )و حتی انقالب کمون پاریس ها انقالبدر تمامی 
جنگ خارجی یا دخالت امپریالیستی نقش مهمی در  مؤلفهدر قرن نوزدهم(، 

داشته است. چگونگی برخورد به رابطه اوضاع ها  انقالبچگونگی پیشرفت آن 
قالب و چه بعد از پیروزی جهانی با تحوالت انقالبی در یک کشور )چه قبل از ان

کمونیستی  المللی بینیکی از موضوعات مهم خطی درون جنبش تاریخا انقالب( 

                                                 
33

در مورد ماهیت جنگ ایران و عراق خود و ناسیونالیستی  هیاول تحلیل .  اکثریت هیئت مسئولین از 

کردند و بر این  با عراق تأکید می گسست کامل نکرد. آنان عمدتاً بر خیانت و سازش کودتاچیان در جنگ

توان به تجاوز خارجی پاسخ داد. حال آنکه  پایه معتقد بودند که بدون تعیین تکلیف در جبهه داخلی نمی

را یکی از « مردم انیدر م ینیرابطه مسئله جنگ با مبارزه با خمناروشن بودن »اقلیت هیئت مسئولین 

مردم، در میان رفقایی از « شادی»و « فتح خرمشهر»از دانست. پس  موانع کار برای قیام فوری می

 نسبت به ارتجاعی دانستن جنگ تزلزالتی بروز کرد.  –مانند حسین تاجمیر ریاحی  -اکثریت 
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کمونیستی در  المللی بینجنبش  بزرگی از)به همراه بخش « اتحادیه. »ه استبود
آن دوران( هنوز درنیافته بود که در عصر امپریالیسم، تحوالت عرصه جهانی 

 کلیت، «اتحادیه»در ذهن است.  هر کشور معینر اوضاع سیاسی د کننده تعیین
تضادهای داخلی »تحت عنوان ، امپریالیستی – داری سرمایه جهان ناپذیر جدایی
. حال آنکه شد یمنادیده انگاشته « مؤثرو تضادهای خارجی  اند کننده تعیین

ی ها کینامید ریتأثتحت  اساساًبا تضادهای خاص خویش( هر کشور ) تمامی اجزا
 کلیت قرار داشته و دارند.این 

باور داشت که های اقتصادی کمینترن  تئوری ریتأثتحت « اتحادیه»
نیروهای مولده در کشورهای تحت سلطه  تواند یمو نه  خواهد یمامپریالیسم نه »

ها بود و نه از لحاظ  کتاین تئوری نه ناظر بر مشاهدات و ف« را رشد دهد.
مارکس و  های آموزهطبق  – داری ایهسرمتئوریک منطبق با نیروهای محرک 

طبقاتی و آرایش  آرایی صفاین تئوری مانع از درک صحیح از   33بود. -لنین 
را تداوم  51انقالب « اتحادیه. »شد یم المللی بینملی و  درصحنهقوای سیاسی 

 بازیگرانو نقش  بازی زمین. حال آنکه تغییرات کیفی در دید میانقالب مشروطه 
جدید به منصه ظهور رسیده  آفرینانی نقشود. تضادهای جدید با صورت گرفته ب

خود انعکاسی از بینش  المللی بینصحنه داخلی از صحنه  تفکیکبودند. 
ی اوضاع سیاسی ا هیپا یها کینامیدناسیونالیستی بوده که منجر به نادیده گرفتن 

زودی در کودتاچیان به  ،کرد یم. برای مثال اکثریت هیئت مسئولین فکر شد یم
و دوباره مناسباتی همانند دوران شاه میان  رسیدهزمینه جنگ با عراق به سازش 

با  دو این هیچ کدام از. خواهد شدامپریالیستی برقرار  های قدرتحاکم و  هیئت
                                                 

33
لنین درباره »از امپریالیسم و عملکرد آن در کشور تحت سلطه در جزوه « اتحادیه». درک تئوریک  

 ورشهری – «رانیدر ا یو مبارزه طبقات یستیالیامپر یفرم ارضر»کتاب و  3151تابستان  -« امپریالیسم

اند. در  نگاشته شده« تئوری بحران عمومی کمینترن»بازتاب یافته است. هر دو اثر تحت تأثیر  3151

اثر ریموند لوتا رجوع شود. این کتاب در سایت « آمریکا در سراشیب»زمینه نقد این تئوری به کتاب 

 دسترس است.  م ل م( قابلحزب کمونیست ایران ) 
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تضاد سربلند کردن در پی آن در اوج جنگ سرد و  ویژه بهواقعیت هم ساز  نبود. 
 . ها امپریالیستیده با میان بنیادگرایان تازه به قدرت رس

برای  ها آنتوجه داشتن به تجارب انقالبی کشور خود و درس گیری از 
اکثریت هیئت  تأکید ایدئولوژیک لحاظ بههر انقالبی مهم است. پیش برد 

مسئولین بر مقاومت ستارخان در تبریز از زاویه برجسته کردن مقاومت مسلحانه 
 وجه هیچ بهط جدید، آن مقاومت مهم بود. اما در شرای 33در مقطع سال 

از لحاظ نظامی و قوانین حاکم بر جنگ انقالبی  ویژه به) کارآمدمدلی  توانست ینم
همواره  ها کمونیستدر عصر امپریالیسم( باشد. گرایش ناسیونالیستی در میان 

 .آورد یمشده و ناکامی ببار  موجب برخورد ایدئولوژیک به واقعیت
کمونیستی و  المللی بینموقعیت جنبش  اکثریت هیئت مسئولین به

به  شکست چین نیز توجه چندانی نداشت. فقدان کشور سوسیالیستی تأثیرات
 یها انقالبو شکست موج اول  مثابه پایگاهی برای پیش برد انقالب جهانی

سیاسی در نظر گرفته  -بود که باید به لحاظ ایدئولوژیک  جدی یمعضل پرولتری
. وضعیتی که برون رفت از آن نیازمند تفکر و تعمق گرفت یمو پاسخ  شد یم

پس از شکست انقالب چین از چنین تعمقی سرباز زد و « اتحادیه»بسیار بود. 
جهان  های مائوئیستایی که توسط بخشی از  اولیه های تالشحتی خود را از 

صورت گرفته بود، کنار کشید. شکست انقالب چین تناسب قوای نامساعدی برای 
نامساعد به  ی. این تناسب قواه بودببار آورد المللی بیندر عرصه  ها تکمونیس

. دست گذاشت یممنفی   ریتأثانقالب در هر کشوری  پیش روی ناگزیر بر فرایند
نیازمند تالش تئوریک  المللی بینو پنجه نرم کردن با این وضعیت در سطح 

ه کار ایدئولوژیک نیاز بسخت همواره بود. به قول مائو در شرایط  تری افزون
سربداران در حال استفاده از فرصت انقالبی معینی سیاسی شدیدتری است. 

پیش  ای گونه بهبودند، این امر درستی بود اما استفاده از این فرصت را باید 
این منجر شود.  شان ایدئولوژیک –که به تقویت بیشتر موقعیت تئوریک  بردند یم
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 -خاصا جنگ انقالبی –دت دیدن مبارزه مهم برای درازم عناصرخود یکی از 
 شان در آن مقطع بود.

 المللی بینی فوق، از تناسب قوای نامساعد در سطح ملی و ها مؤلفهتمامی 
 های سازی مفهوم فقدان ازعلم انقالب، تدقیق ی تاریخی در ها تیمحدودتا گرفته 

اران را در پیشاپیش توان سربد مهم، ، تا اشتباهات تاکتیکینوین گرفتهتئوریک 
  35رقم زد.را  شان شکستو  محدود کرده شان زمانهی ها ضرورتبه  گویی پاسخ

 هیاتحاد» یبهروز فتحاما سربداران از شکست نهراسیدند. به قول 
و  ها ضعف رغمیعل ..«آنچه داشت بر طبق اخالص گذاشت رانیا یها ستیکمون

بزرگ سازمان  یمصاف تاجرئت آن را به خود دادند رفقا  ،ی تاریخیها تیمحدود
را پیش  نبردشان ،مساعد بودنا که توازن قوا یطیدر شرا باکانه بی . آناندهند

و میراث انقالبی  کردندخلق کمونیستی  مبارزهاز  یزیشورانگ یها صحنهند و دبر
بگذار شکست جنبش »به قول علی چهار محالی  از خود به جای گذاشتند.غنی 
جنگ  نکهیبا دشمن باشد نه ا رودرروئینبرد و در  دانیدر م یستیو کمون یانقالب

. بگذار تا ما درآورند نیبه طن گوشمانرا آغاز نکرده ناقوس شوم شکست را در 
سربداران چنین کردند و در تاریخ « .میباش دورودرازو  پرپیچراه  نیا قراوالن پیش

 جاودانه شدند. 
 

(0) 
 این کنندگان شرکت در بینگرایشات مختلف  ،قیام آملشکست از فردای 

و چگونگی  «شکست». به وجود آمد« های ایران اتحادیه کمونیست»قیام و کل 
                                                 

35
مسلحانه  امیطرح ق یبر درست تأکیدآخرش از زندان ضمن  امیدر پ میزع امکینبود که س جهت . بی 

که بدان  داشتهی ستیکمون المللی بینجنبش  یها یدر تئور شهیما ر یها از ضعف یاریبس»اشاره کرد که 

ادای دین به »در کتابچه « ات سیامک زعیمها از نظر برخی شنیده»)رجوع شود به بخش « .میمعتقد بود

ها را وقایعی چون  . بعدها ضرورت بازبینی و تصحیح این تئوری3111 -« یک رهبر کمونیست برجسته

 تر کرد.  برجستهشکست انقالب پرو و نپال 
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تنها . برای نسلی که شد موضوع مبارزه خطی مهمیبرخورد بدان خود بدل به 
شنیده و خوانده بود، هضم  ها جنبشو  ها انقالبدورادور در مورد شکست 

 ویژه به دیرس یمو غریب به نظر شکست مسئله آسانی نبود. امر شکست بیگانه 
با شکست جز صحیح . مواجه انگاشتند ناپذیر می پیروزی را اجتنابآنکه اغلب 

 از هنر زیستن و مبارزه کردن است. ناپذیر جدائی
شکست را نشانه  نبودند، برخی آن پذیرشحاضر به  برخی بعد از شکست،

 نشینی عقبیپور و در نتیجه بر ش دانستند یم نادرستی کل مسیر طی شده،
و از مبارزه کناره گرفتند و سرانجام  روحیه باخته برخی دیگر؛ دمیدند می

صحیح و ناصحیح را از هم تا  دوختندشکست چشم در چشم  باکانه بی معدودی
 .تدوین کنندبرای ادامه مبارزه  با درس گیری از آن رهنمودهاییو  تمیز دهند

غازی بود برای نگریستن به آفرین بود؛ آ برای این دسته شکست پرسش
آنان . که طی شد یمسیرهای که به اجرا درآمد ویی ها طرحموجود در  تضادهای

شکست مجبور شدند به مرور بارهای اضافی خود را بر زمین  واقعیتِ برابردر 
 افکنند.

دو روحیه « های ایران اتحادیه کمونیست»پس از شکست قیام آمل درون 
« چه نباید کردها» مایه دستی که شکست را ا هیروحمتضاد شکل گرفت.  کامالً

ی از این روحیه است. آنان ا جلوهکرده بود. سند اقلیت هیئت مسئولین 
ی واقعی و بزرگی که شکست قیام آمل ببار آورد، روبرو ها پرسشبا  دندیهراس یم

« کهنه»پا را ببرند تا اندازه تخت  خواستند میشوند. آنان به شیوه پروگروس 
در جزییات غیر شدن غرق  و نتایج صرفاً و ها کمیت مبنای بر ارزیابیشود.  شان

نه  ،نددید میکالن را  های افق. آنان نه شان در مطالعه واقعیت بود روشمهم 
نوین را. آنان جرئت پرسش گری، جستجوی گری و نوآوری را به کل  های کیفیت

بدان حد بود که بر تمامی  تا شان روی راستو  کاری محافظهاز دست داده بودند. 
. گذاشتند یمصحه  51 – 33راست اتخاذ شده توسط سازمان طی  های سیاست

پیش « از پایین» ستیبا یم ها استیساین بود که این  به گذشته رادشانیاتنها 
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است « باال یا پایین»تکیه به  گویی«. شکاف انداختن در باال»نه با  ،شد یمبرده 
ی سیاسی امحتومطابقت . کند یمحتوی خطی را تعیین درستی یا نادرستی مکه 

کشاندن  سؤال رینان جرئت به زآنان نداشت. آ  اندیشهدر  جاییبا واقعیت عینی 
و در حال ارتقا اپورتونیسم راست قبلی به یک خط  را نداشتند یقبل های سیاست

مانند تمامی آنان نیز نبود که  دلیل بیرویزیونیستی بودند.  جانبه همه
 پیش گذاشتندوارونه از واقعیت را  بندی جمعاین  ،های آن دوران ویزیونیستر

از اوج  خوارتر خونرا  میرژ تیاقل های چریکو  نیمجاهد یستیحرکت ترور: »که
به قبل از آن  های ماهاز خرداد و  تر منسجم ضدانقالبیو  دیتصور هر کس گردان

رافرازند و در نبردی شرکت آنان پیشاپیش، قبل از آنکه پرچمی ب« آورد. وجود
 کنند، شکست را پذیرفته بودند.  

اما برای مدافعین قیام آمل مسئله متفاوت بود. هر چند در میان بخشی از 
جرئت ، اما شکست در پی مبارزه 31.خورد یمبه عقب بچشم  گرایشِ آنان

ی ها بحثنبود که در  جهت بی تقویت کرد.ی دردناک را ها پرسشرویارویی با 
میان بازماندگان قیام آمل در جنگل و بعدها در دوران بازسازی در  روزی نهشبا

و حتی فراتر از آن کل جنبش « اتحادیه»های  سیاستمقابل تمامی اعمال و 
علی چهار محالی کائیدی،  های بندی جمعگذاشته شد.  سؤالکمونیستی عالمت 

 شدند.  هنوشت ای روحیهبا چنین  اساساًبهروز فتحی و کامران منصور 

                                                 
31

. این گرایش پس از شکست نبرد آمل، در میان بخشی از اکثریت به صورت سازش با اقلیت و عدم  

 –بروز یافت که منجر به یک دوره بالتکلیفی سیاسی « اتحادیه»تکلیف مبارزه دو خط در تعیین 

پذیر کرد و  شدت آسیب را در برابر پیگردهای پلیسی به« اتحادیه»تشکیالتی و عملی شد. این بالتکلیفی 

ن نشینی در دفاعیه حسی شد. از نظر سیاسی نیز این عقب 3133منجر به ضربه سراسری در تیرماه 

کنندگان در  وسطایی که برای بخشی از رهبران، کادرها و اعضا و شرکت تاجمیر ریاحی در دادگاه قرون

ماه همان سال برگزار شده بود، بازتاب یافت. حسین تاجمیر ریاحی در  مبارزه مسلحانه سربداران در دی

 رد. دفاع ک 33خرداد سال  13تا قبل از « اتحادیه»های  آن دادگاه تنها از سیاست
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از  بندی جمعتا رویکردی علمی در  جانبه الزم بود همه شک مبارزه بی
ی گوناگون آن اتخاذ شود و روشن شود که دالیل واقعی شکست ها هیالشکست و 

تناسب قوای نامساعد در سطح ملی و  است؟ تا چه حد این شکست باکدام 
ی غلط ها درکو  ی شناختها تیمحدودبه  و تا چه حد؟ المللی مرتبط بود بین

یکی و تاکتیکی ؟ نقش هر یک از اشتباهات استراتژبرآمده از آن ربط داشت
د؟ و چرا احتمال پیروزی مبارزه مسلحانه سربداران در آن درصحنه عمل چه بو

 مقطع تاریخی اندک بود؟ 
 

(5) 
ترین اقدام ممکن در آن  س پیروزی قیام آمل اندک بود. اما درستشان

تر  تر و صحیح شد آن نبرد تاریخی را سنجیده بدون شک می مقطع تاریخی بود.
به پیش برد تا دستاوردهای انقالبی ماندگارتری از خود برجای گذارد. اما کدام 
نبرد است که سرنوشت آن پیشاپیش تعیین شده باشد؟ کدام نبرد است که قبل 

دشمن از زورآزمایی بتوان همه جوانب مبارزه، همه نقاط قوت و ضعف خویش و 
ویژه در   به –بینی کرد؟ مبارزه طبقاتی را بدون عیب و نقض دریافت و پیش

منتظر تکمیل شناخت از میدان نبرد و  –مقاطع گرهگاهی و لحظات اضطراری 
 «این گوی و این میدان!»ماند.  حریفان نمی

خودت را بشناس و دشمنت را بشناس »آن روی سکه « بجنگ تا بجنگیم» 
دن به عمل، بدون تن دادن به خطر، شناختی حاصل بدون دست ز« است.
شود. از  شود. بدون شکست در فرایند مبارزه، هیچ دستاوردی نیز حاصل نمی نمی

ای روشن بر صفحه رادار تاریخ باقی  این رو قیام آمل برای همیشه همچون نقطه
قیام »که مصوبات شورای چهارم بر آن تأکید کرد:  گونه همانخواهد ماند. 

نهایت انقالبی داشت: خیزش برای  دران در بطن خود مضمونی مثبت و بیسرب
کسب قدرت سیاسی در شرایطی که اکثر نیروهای سیاسی چه قبل و  چه بعد از 

نهایت  مضمون مثبت و بی»تنها چنین « کودتا این فکر را در سر نداشتند.
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ن آورد. کننده را به میدا های تعیین گری توانست ضرورت پرسش می« انقالبی
ها هنوز هم برای کمونیست ماندن، کمونیستی  هایی که پاسخگویی به آن پرسش

عمل کردن و پیروز شدن حیاتی است. این یکی از رازهای تاریخ است که 
 الوصول.  های سهل آموزند تا پیروزی شان بیشتر می شکستها غالباً از   جنبش

در مقابل یکی از سال سرافرازی نسلی انقالبی بود. نسلی که  33سال 
های ارتجاعی در تاریخ ایران و جهان مقاومت کرد. آن نسل  خوارترین رژیم خون

خواستند بر جامعه  می« از گور برخاستگان تاریخ»وتاری را که  ایام پرادبار و تیره
تحمیل کنند، برنتابیدند. نسل انقالبی که ناگزیر بود به اندازه توشه و توان 

 ماندن ندگی شرکت کند. پرسش اساسی آن نسل وفادارخویش در نبرد مرگ و ز
 یبه شکلبخشی از آن نسل انقالبی هر به انقالب و کمونیسم بود.  نماندنیا 

پیش برد.  نبرد مسلحانه یکارخانه و در سنگرها ابان،یمقاومت را در زندان، در خ
قالبی به عنوان آخرین تعرض ان –بر تارک آن مقاومت، مبارزه مسلحانه سربداران 

درخشد. آنچه مبارزه مسلحانه سربداران را  می -یافته در بعدی سراسری  سازمان
ای بزرگ  کند رهبری و خصلت کمونیستی آن است. سربداران وظیفه برجسته می

خلق بدون یک ارتش »تاریخی که  قتیحقبر دوش گرفتند و  بر پایه این 
 .کردند عمل« ای هیچ نخواهد داشت توده
 

بندی خویش در بخش سربداران از نگاه مردم آمل تعبیر  در جمعبهروز فتحی 
« .بودند ملتخشم فرو خورده  تجلی و هسربداران فشرد»درخشانی به کار برد. 

فاشیستی   -شک پس از چهل سال حاکمیت دینی  آری! یقیناً چنین بود. بی
جمهوری اسالمی بر عمق و گستره  این خشم افزوده شده است و هنوز 

های انقالبی قرار  دهی علمی و آگاهانه این خشم در دستور کار کمونیست سازمان
دارد. مبارزه مسلحانه سربداران به عنوان برگی درخشان در تاریخ مبارزات 

یا وظیفه  –های مهم برای این دستور  جنبش کمونیستی ایران هنوز درس
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ی عظیم العاده و فداکار ای که انجامش هشیاری فوق دارد. وظیفه -تاریخی
 طلبد. می
 

0011دی ماه 
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 که دوباره به ما آموخت ییها درسنبرد آمل و 

 طرح سازمانه دربار نیمسئول ئتیه تیاقل بندی جمع

 القلم( عیسر دیوح ،یسمنان یفرامرز طلوع ،یآباد یعل دونی) فر

 81 شماره داخلی نامه

 0800 فروردین
 
 شد این بر قرار شورا برای سیاسی تدارک منظور به دائم، کمیته تصمیم به بنا

 حرکت و آمل دالورانه نبرد از ارزیابی مورد در هایی بندی جمع یا بندی جمع که
 سازمان به مسئولین هیئت جانب از زمینه این در «ها کمونیست اتحادیه»

 در مسئولین هیئت اقلیت بندی جمع عنوان به نوشته این درنتیجه شود. گزارش
 بررسی یکی است. مطلب چند شامل نوشته این .گیرد می قرار رفقا دسترس
 لحاظ از آن، تغییرات چگونگی و سازمان عملی طرح و سیاسی های ارزیابی
 شود می مربوط دیگر بخش بود. خواهد بهمن تا خرداد دوره در عملی، و سیاسی

 بخش گرفت. باید که هایی درس و آن شکست علل و ماه بهمن نبرد بررسی به
 در «ها کمونیست اتحادیه» عملی ـ سیاسی حرکت از ایدئولوژیک ارزیابی به سوم
 اتحادیه» در فوق حرکت پیدایش علل به باالخره و بهمن - خرداد دوره

 پردازد. می «ها کمونیست
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 گرفتن شکل هپروس و مسئولین هیئت مباحث مورد در ای ضمیمه خاتمه در
 است. شده آورده تاکنون آن نگارش عدم علل و مردادماه تا آن

 کرد. توجه مسئله چند به باید نوشته این با ارتباط در همچنین
 
 مسئولین، هیئت مردادماه مصوبه ای «نکته هشت» سند غیراز به ازآنجاکه ـ3
 سیاسی ازلحاظ طرح مورد در مسئولین هیئت جانب از تحلیلی یا و توضیح هیچ

 طرح مورد در هاماب نوع یک درنتیجه است، نگرفته قرار رفقا اختیار در عملی و
 است. موجود اکثریت رفقای میان در طرح، از ارزیابی معیارهای مورد در ویژه به

 هدف ترتیب بدین دارد. فوق مصوبات گویی مبهم و گویی کلی در ریشه که ابهامی
 درونی همبارز و مسائل به بخشیدن روشنی و ابهامات رفع بیشتر نوشته این

 شده توجه کمتر آن تحلیلی جنبه به نوشته نشدن طوالنی برای درنتیجه هست.
 ای جانبه همه تحلیل نوشته این اساس بر و شود انجام حتماً باید که کاری است.

 آتی راه تکامل در ای ویژه و حساس اهمیت که «ها کمونیست اتحادیه» حرکت از
 بنماییم. آینده در دارد، کمونیستی جنبش حتی و ما

 «ها کمونیست اتحادیه» آتی راه و کنونی شرایط به مربوط مباحث ازآنجاکه ـ5
 که این به نوشته این درنتیجه است، جریان در مسئولین هیئت میان در اکنون هم
 خواهد مدنظر بعدی نوشته در که امری ندارد. برخوردی «کرد؟ باید چه اکنون»

 بود.
 و است مسئولین هیئت اقلیت نظریات بیان حال درعین نوشته این ـ1

 رفقای ههم بندی جمع عنوان به لزوماً داد خواهیم توضیح بعداً که ورط همان
 چنین عمل در کنونی مباحث حین در آنکه مگر گردد، تلقی نباید طرح مخالف

 در کتبی صورت به ما نظرات ارائه عدم مطلب این دالیل از یکی شاید شود.
 نوشته طول در است. وارد کامالً زمینه این در ما به انتقاد که هست گذشته
 رفت. خواهد اشاره آن به بیشتر
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 آن همراه که مسئولین هیئت اکثریت رفقای هنوشت )و ما کنونی نوشته ـ 3
 که ناخوانا{ کلمه }یک دارد مدنظر را شورا برای سیاسی آمادگی شود( می پخش

 تا روشن، و آگاه عملی و سیاسی وظایف ازلحاظ باید هم و باشد یکپارچه باید هم
 شهدای ویژه به و گذشته سال سه در «ها کمونیست اتحادیه» شهیدان راه بتواند
 قادر اما بود، پرشور و متحد بسیار قبلی شورای دهد. ادامه را آمل قهرمانانه نبرد
 کمبود این و بدهد ما به را الزمه روشنی و آگاهی عملی، و سیاسی ازلحاظ نشد

 درنتیجه داد. نشان را خود تاثرا «ها کمونیست اتحادیه» بعدی های فعالیت در
 این در که کس آن هر و دارد ذولبم کافی توجه مسئله این به باید آتی شورای

 جنبش به و رفته راه کج به شک بی نبیند، تدارک آگاهی و وحدت برای شورا
 تا ما کمونیستی جنبش فوری تکامل امروزه کرد. خواهد پشت ما کمونیستی

 ههم وحدت امر و کنونی، درونی مبارزه کوینت چگونگی به بسته زیادی حدود
 و ایران کمونیست حزب ایجاد از سال 33 به نزدیک دارد. «ها کمونیست اتحادیه»

 تاریخ مدت این در ما کمونیستی جنبش گذرد. می کمونیستی جنبش پیدایش
 هرگز ولی است نموده خلق تقدیم فراوانی شهدای و پیموده را پرفرازونشیبی

 راه عنوان به گذشته سال 33 عرض در را لنینیستی - مارکسیستی راه نتوانسته
 بیشتر شده غالب ما کمونیستی جنبش بر آنچه مدت این طول در برگزیند. اصلی

 سال 13 است. بوده چریکی گری انقالبی و اکونومیسم ـ رفرمیسم راستای بر
 «ها کمونیست اتحادیه» و بوده چنین ما کمونیستی جنبش پراتیک نیز گذشته

 در که «ها کمونیست اتحادیه» برای است. نبوده مبری انحرافی خطوط این از نیز
 است، داده انجام سمچریکی و اکونومیسم علیه را درخشانی رزهمبا تئوریک هزمین

 دار پرچم و پیموده را راهی چنین تواند می نیز عملی و سیاسی هزمین در آیا
 گردد؟ لنینیسم ـ مارکسیسم

 و اسماعیل کاک عزیز رفیق آن رأس در و آمل نبرد در ما شهدای خون تا باشد
 زاده{ }صرافقاسم عزیز رفیق آن رأس در و عراق های بعثی با نبرد در همچنین

 رهبری تأمین راه در و داده تشخیص عمل در ناسره از را سره که باشد ای وثیقه
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 انقالب در اش سیاسی ییپیشوا و لنینیسم ـ مارکسیسم اساس بر کارگر طبقه
 بخشیم.  روشنی خونین گذشته ساله 33 تاریخ در مان ملی دمکراتیک
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 آموخت ما به دوباره که هایی درس و آمل نبرد

 سازمان( طرح هدربار مسئولین هیئت اقلیت بندی جمع)
 

 توانند مین و نیستند اشخاصی چنین کند، نمی اشتباه که نیست کس آن عاقل»
 به را ها آن و نیست مهم چندان اشتباهاتش که است کسی عاقل باشند. هم

 لنین() «.نماید اصالح تواند می زود و آسانی 
 

 آن پای مقابل اهداف و سازمان طرح بررسی :اول بخش
 

 اختصار به آن مقابل اهداف و طرح بایستی می ابتدا آمل نبرد از ارزیابی برای
 و نموده اشاره جامعه واحوال اوضاع اجمالی بررسی به پسس شود. داده توضیح

 مانند مسائلی که است تذکر به الزم اینجا در پرداخت. آن از ارزیابی به آنگاه
 خمینی، کودتای تا بهمن 55 قیام همرحل ماهیت از طرح سیاسی های ارزیابی
 سر بر خمینی فوری سازش از یا و کمپرادوری( - فئودال) حاکمه هیئت ماهیت
 طور آن حکومت وابستگی همسئل تر وسیع عبارت به یا و 33 خردادماه در جنگ

 شوروی، آمریکا، با را شان بندهایزدو ها آن»گفت: می 311 شماره حقیقت در که
 اینجا در ما بررسی مورد «کردند. منطقه رنگارنگ مرتجعین و آلمان انگلیس،
 هیئت ارتجاعی ماهیت نوع از ها تحلیل نوع این نادرستی گرچه بود. نخواهد
 شده روشن همگان بر ستا ها مدت موردنظر، مقطع در جنگ همسئل و حاکمه
 نشان فوق هزمین در را خود از انتقاد جرئت آن رهبری و سازمان آنکه بی است.
 دوره گشت. خواهد تقسیم دوره چند به اینجا در ما بررسی درنتیجه .باشد داده

 هدور و است تهران در طرح نمودن پیاده هدور که شهریور -تیر هدور خردادماه،
 است. شمال در طرح نمودن عملی هدور که بهمن - شهریور
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  ماه: خرداد هدور - الف
 آن نادرستی علل و جامعه از مسئولین هیئت اکثریت سیاسی ارزیابی

 
 شده  تنظیم خردادماه شرایط مبنای بر طرح پشت سیاسی دالیل که ازآنجایی

 آن از مسئولین هیئت اکثریت تحلیل و خردادماه شرایط بررسی به ما است،
 در را آن عملی دالیل بررسی شده فرموله تیرماه در چون طرح ولی پردازیم. می
 داد. خواهیم انجام شهریور - تیر هدور
 کودتای مانند خمینی کودتای که بود استوار مبنا این بر سازمان طرح ـ 3

 مردم است. فوری قیام برای آماده جامعه ایطشر و بوده هشا محمدعلی صغیر
 و داشته را قیام برای آمادگی و سرنهاده پشت را آمیز مسالمت مبارزات هدور

 نیروی یک حتی یا انقالبی نیروهای وسیله به جرقه این هستند. جرقه یک منتظر
 و برداشته در را مردم فوری حمایت جرقه این شود. زده باید و تواند می انقالبی

 بودن آماده با کالم یک در کند. تأمین کودتاگران بر را قیامگران پیروزی تواند می
 منجر انقالبی گروه چند یا یک جانب از فوری مسلحانه مبارزه قیام برای جامعه

 قطعی خمینی حکومت و کودتاگران سقوط و گشته مردم قیام و خیزش به
 «نکته هشت» به معروف هک مسئولین هیئت مصوبه در ارزیابی این بود. خواهد
 از ارزیابی این گوناگون. ابهامات با و طورکلی به البته شد. فرموله گشت،
 وضعیت مبنای بر که مسئولین هیئت اکثریت جانب از جامعه واحوال اوضاع

 شمال به تهران از عملی برنامه که شهریورماه تا بود استوار خردادماه انقالبی
 هیئت اکثریت آمل نبرد تا بعدازآن و بوده سازمان قبول مورد یافت تغییر

 حقیقت در ننمود. جامعه شرایط از دیگری تحلیل گونه هیچ به اقدام مسئولین
 «نکته هشت» یعنی خردادماه از ارزیابی همان مبنای بر مسئولین هیئت اکثریت

 الامس پاییز از نشریه که مباحثی مثال  عنوان به داد. ادامه آمل نبرد تا خود کار به
 جامعه کارگری مبارزات و اعتصابات به برخورد و جامعه اوضاع هدربار تاکنون

 به نزدیک جانب از «نکته هشت» مصوبه هروحی و استدالالت همان با نمود می
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 ارزیابی فوق ارزیابی درنتیجه گرفت. قرار شدید انتقاد مورد اکثریت رفقای عموم
 است. ودهب امروز به تا مسئولین هیئت اکثریت راهنمای

 بررسی به رفقا این سیاسی ارزیابی نادرستی دادن نشان برای اینجا در ما
 گشت، فرموله آن عملی برنامه و طرح که شرایطی در جامعه اجمالی اوضاع

 اهمیت تاکنون خرداد بعد از آن ینناروش دادن نشان چراکه پرداخت. خواهیم
 تواند می کس هر روزهام که خاطر این به داشت. نخواهد ما بحث در چندانی

 اکنون هم که تجدیدنظرهایی با و نبوده مشکل آن اثبات و دیده را آن نادرستی
 آن نادرستی اکثریت رفقای بیشتر که رسد می نظر هب است جریان در اکثریت در
 آنچه دیگر  عبارت  به نمود. خواهند قبول خردادماه زا بعد هدور در حداقل را

 بنا خردادماه شرایط مبنای بر بوده امروز به تا امعهج از اکثریت رفقای تحلیل
 شرایط آیا نشویم. دور اصلی بحث از حال ره  هب غلط. طور به هم آن البته و شده

 برسد؟ پیروزی به توانست می و بوده قیام یک آماده 33 خردادماه
 از دقیقی تحلیل «نکته هشت» به معروف مصوبه گفتیم که طور همان ـ 5

 عمل به زمانی مقطع آن در مشخص طور به طبقات موقعیت و دماهخردا اوضاع
 از طبقه هر تقسیم مانند کند. می ارائه مبهم و طورکلی به را مسائل و نیاورده
 نوع این کلی سطح در که مانده عقب و میانی پیشرو، بخش سه به جامعه

 منزوی یا و قیام به مردم آمادگی برای شود می مبنایی خود هنوب به ها گویی کلی
 و فوری قیام به مردم بیشتر آمادگی برای شود می دیگری مبنای خمینی شدن

 بحث به ورود برای که است ضروری نتیجه در قیام. از اکثریت درک باالخره
 مورد مباحث در ویژه به 33 سال خردادماه رویدادهای از مختصری تحلیل

 نماییم. واگذار بعد هب را اوضاع این از جانبه همه تحلیل و نموده اختالف
 تغییرات باعث آنان دمکراتیک حقوق و مردم انقالب، علیه خمینی کودتای

 در انقالبی وضعیت و شده حکومت با مختلف طبقات و اقشار مناسبات در اساسی
 قدرت یک به سیاسی قدرت تحول آمیز مسالمت هدور آورد. پدید جامعه

 خاتمه انقالب آرام دوره درواقع و ز،آمی مسالمت راه از خلقی نیمه یا خلقی تمام
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 دستور در قیام طریق از ای توده قدرت یک به سیاسی سرنگونی دوره و پذیرفت
 علیه علنی و عملی مبارزات به دست مردم از بخشی تهران در گرفت. قرار کار

 غیر روشنفکر جوانان از بودند عبارت بخش این و زدند صدر بنی عزل و کودتا
 عمل به دست آنکه بدون مردم از دیگری های بخش و رگرکا هطبق و سنتی

 و ساخته آشکار کودتا این مقابل در را خود حمایت عدم بزنند، مشخصی
 ملی بورژوازی از بودند عبارت ها بخش این و نمودند می ابراز را خویش نارضایتی

 مانز این تا که سنتی بورژوازی خرده آن. نزدیک و وابسته سنتی بورژوازی خرده و
 شد. تقسیم بخش دو به کودتا تأثیر  تحت بود خمینی حکومت محرکه نیروی

 را اعتراضی نوع هیچ ولی بوده مخالف خمینی کودتاگرانه عمل با آنان اکثریت
 گیری گوشه داد نشان امروز به تا حوادث رسی که طوری همان شمردند. نمی جایز
 بلکه دادند ادامه خمینی از خود حمایت به تنها نه آنان از اقلیتی نمودند. اتخاذ

 با ضدیت در کارگر هطبق و جوانان شدند. عمل صحنه وارد نیز فعالی طور به
 و سیاسی ارتباط بدون و هم از جدا حرکت دو به دست خمینی کودتای

 پرچم زیر به عمده طور به که روشنفکر جوانان زدند. یکدیگر با تشکیالتی
 جامعه سیاسی قدرت معموالً که آنجا ها، انخیاب در بودند شده متشکل مجاهدین

 و) اسالمی جمهوری حزب علیه و پرداختند تظاهرات به شود می تکلیف تعیین
 در دیگر حرکت زدند. مبارزه به دست آن سرنگونی و خمینی( به اشاره بدون

 بوده ها کارخانه در اساساً که شد می زده دامن کارگران جانب از کودتا با مخالفت
 در آنان از هایی رده باآنکه نبودند. سیاسی خاص تشکل نوع هیچ یدارا و

 و روشنفکران حرکت از جدایی در اساساً ولی داشتند شرکت خیابانی تظاهرات
 کودتا با ضدیت در عملی آمادگی بیشترین کالم یک در و درواقع بودند. جوانان

 ابراز ردادماه()خ مدت این در کارگر هطبق سپس و جوانان جانب از عمده طور به
 خردادماه در حرکت دو این 3شهری دیگر خاص طبقه و قشر جانب از نه و شد

                                                 
از  یجناح ایحکومت و  هیهنوز به مبارزه عل شان یکه مبارزه ضد فئودال آنجا واضح است که دهقانان از. 3
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 رهبری و نگرفته رهنمودی نوع هیچ صدر بنی جانب از که درحالی و هم از جدا
 شپاسداران و خمینی حکومت با حانهمسل رویارویی به خویش هادام در شد، نمی

 بیان قزوین در کارگران تظاهرات و رانته در خرداد 13 تظاهرات نمونه انجامید.
 بودند، کودتا با مسلحانه مقابله نوعی آماده که هرچند و بود مسلحانه برخورد این
 آنان رهبری نداشتند. را قیام برای فوری تشکیالتی آمادگی یا و عملی هبرنام ولی

 بسیج و رهبری و قدرت و بوده صدر بنی از جدا دوره این در مجاهدین یعنی
 تمایل و آمادگی عدم از درستی به ها آن نداشتند. خویش گرد به را مردم ومیعم

 در حال درعین و داشته اطالع مسلحانه مبارزه نوع هر به هایش پایه و صدر بنی
 عنوان به صدر بنی داشتند. می منظور محاسباتی خمینی ای توده های پایه مورد
 ای توده و عمومی بسیج یک منظور به رهبری رل توانست می که شخصیتی تنها
 نه گیرد، دست در حکومت سرنگونی منظور به را قیام به آن تکامل و کودتا علیه

 مکررش های بینی پیش علیرغم درواقع )چه داشت را کار این برای ذهنی آمادگی
 از الزمه تشکیالت نه و بود.( شده غافلگیر سرعت به خود حزبی کودتای مورد در

 متکی نیز مجاهدین تشکیالت به حتی دوره این در او ردیگ عبارت به خویش.
 با را خویش تشکیالتی ضعف توانست که بود تیرماه اواخر در او حقیقت در نبود.

 یک برای ذهنی آمادگی حال درعین و نموده برطرف مجاهدین با شدن متحد
 هک  حالی در آورد، کف به را خمینی حکومت با ناپذیر اجتناب مسلحانه رویارویی

 اساسی شرط یک درنتیجه رفت. می کف از تدریج به خردادماه انقالبی شرایط
 و رهبری آمادگی یعنی گیرد خود به عملی صورت بتواند قیام یک آنکه برای

 را عمومی بسیج قدرت بتواند که پیشرویی و معین قشر همچنین و تشکیالت
 شروپی و محرکه اساسی نیروی نبود. موجود ما زمان آن هجامع در باشد داشته
 کشوری مقیاس در )که تهران در شهری روشنفکر جوانان حکومت علیه مبارزه

                                                                                                         
دوره به دور ماندند. هرچند که در  نیدر ا یبود اساساً از تحوالت شهر افتهیو تکامل ن دهینجامیآن ن

 گذاشت. دنگذاشته و خواه یمهم خود را برجا ریتأث یاسیقدرت س فیو تکل نییتع
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 برای الزمه کیفی و کمی نیروی دستکم زمان آن در که بودند بود( چنین نیز
 نشان خرداد 13 تا آنان موضعی تظاهرات که طور همان نداشتند. را خلق بسیج

 آن از تری وسیع تعداد که این حال ند.پیوست آن به عمالً مردم از کمی تعداد داد
 جوانان خرداد 13 قهرآمیز تظاهرات عمده نیروی نمودند می خیرخواهانه حمایت
 را آن برنامه طبق تدریج به و وار موج  که بودند مجاهدین رهبری تحت متشکل
 کردند. برگزار
 از لیو بود داده نشان کودتا با را خویش مخالفت و آمادگی باآنکه کارگر هطبق
 غیراز به نداشت. را قیام برای فوری آمادگی دوره این در شحرکت مضمون لحاظ

 خیابانی تظاهرات در و بوده طبقه درون در کمی اقلیت که آن، روپیش های رده
 آن در کارگران شرکت خیابانی تظاهرات گسترش با که هرچند بودند، مجاهدین

 آمادگی هنوز عمومی مقیاس در طبقه ولی داشت. یابنده رشد سیر تدریج به
 در کامالً نیز مبارزه هنحو مورد در نداشتند. را خمینی با مسلحانه مقابله ذهنی
 جمهوری حزب }منظور حزب علیه گذشته از که جنبشی چه بودند. ابهام

 عنوان به را خمینی عمل در که بود مردمی هتود از بود شده بلند است{ اسالمی
 حزب علیه مبارزه زمان آن تا پنداشت. می صدر یبن حامی و داشته قبول رهبر

 در بود. نیافته تکامل و تلفیق خمینی علیه مبارزه با گاه هیچ اسالمی جمهوری
 قبول مورد صدر بنی حامی و رهبر عنوان به زمان آن تا که خمینی خیانت نتیجه
 با بود مجبور حزبیون طرد برای مبارزه حال بود. غیرمنتظره کامالً بود، مردم

 دیگر  عبارت  به شود. یکی و یافته تکامل و تلفیق خمینی سرنگونی برای مبارزه
 و طرد برای مبارزه به درستی به حاکمه هیئت از جناحی ید خلع برای مبارزه

 تکامل چنین برای ذهنی آمادگی بود. نیافته تکامل حاکمه هیئت سرنگونی
 بود، حکومت با مقابله هنحو و مبارزه مضمون در تغییر مستلزم که ناگهانی

 فوری قیام یک ساز زمینه و شده  حاصل کارگر طبقه برای توانست نمی فوریت به
 پیمودن به قادر تشکیالت و سازمان داشتن صورت در طبقه که هرچند گردد،
 کارگر طبقه آن قلب در و مردم هتود بود. الذکر فوق ناگهانی تکامل در سریع
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 هیچ که نبود جهت بی بود. بیشتر تجربه و نظامی و سیاسی دهی سازمان نیازمند
 بعد مدتی تا حتی و خردادماه در «خمینی بر مرگ» شعار طرح به قادر نیرویی

 منزوی با که خردادماه انقالبی شرایط تکامل و شدن پخته نبود. مردم میان در
 فراهم را قیام یک هزمین توانست می زود یا دیر بود شده همراه خمینی شدن
 مجاهدین یعنی آن متشکل سازمان یا و صدر بنی یعنی جنبش رهبری اگر کند.
 به آنکه نه کنند. هدایت قیام سوی به را خردادماه انقالبی شرایط شدند می قادر

 محور عنوان به خویش مسلحانه مبارزه به دست انزواطلبانه و پرداخته جنین سقط
 که طور آن و زدند که ورط آن زنند. خلق مبارزات کننده متشکل و کننده بسیج
 کرد. چنین نیز «ها کمونیست اتحادیه» مختلف کامالً تاکتیک با البته بعداً

 ولی برداشت در را قیام یک جنین کامالً خردادماه انقالبی وضعیت ترتیب بدین
 آن متشکل سازمان و جنبش رهبری نداشت. را فوری قیام یک آمادگی هنوز
 رکود به که قیام شرایط به انقالبی رایطش تکوین جهت در نه کردند آنچه

 عملی بی طریق از انقالب هصحن از مردم توده نمودن خارج و آن کشاندن
 سال در اینان اگر بود. مجاهدین هزد شتاب و انزواطلبانه عملیات یا و صدر بنی

 وقوع به 3131 اکتبر و 3135 دسامبر قیام هرگز بودند روسیه 3131 و 3135
 هرگز بودند 3153 سال در انقالب رهبری و محرکه نیروی اینان اگر پیوست. نمی

 روسیه در 3131 و 3135 های سال انقالبی شرایط رسید. فرانمی 3151 ماه بهمن
 ها گروه قیام به یابد، تکوین قیام به و شده رسیده آنکه از پیش ایران در 3153 و
 5.یافت می تکامل صحنه از مردم شدن خارج و

                                                 
زدن هنوز شکاف  یضربه نهائ یکه برا داد ینشان م یو نظام یاسیازلحاظ س یحکومت یروهاین یبررس .5

 ینظام شیآرا ایو مهم نبود.  کننده نییچندان تع صدر یعزل بن یالزمه را ندارد. اختالف در مورد چگونگ

با  سهیدر مقا یطور نسب  به ار یرودررویی بهتر یاختالفات آمادگ رغمیسپاه پاسداران عل یعنیحکومت 

کند  قیعم یو نظام یاسیلحاظ س حاکمه را از ئتیشکاف در ه توانست یداشت. آنچه م یانقالب یروهاین

 بود. دهیفرانرس طشیدر آن زمان بود که البته هنوز شرا یا و توده یعموم امیق کیبه پا خاستن 
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 اساسی انحراف یک قیام شرایط با انقالبی شرایط گرفتن یکی نتیجه در
 یعنی جنبش زمان آن رهبری که شرایطی در بود. مسئولین هیئت اکثریت

 که طیشرای در نداشت، را قیام برای تشکیالتی و ذهنی آمادگی صدر بنی
 خود عالوه هب و نداشته را ای توده بسیج قدرت شپرچم زیر جوانان و مجاهدین

 و سازمان نیازمند مردم توده که شرایطی در نبودند، فوری قیام به معتقد نیز
 الزمه نظامی و ذهنی آمادگی کسب برای انقالبی شرایط شدن پخته و تشکیالت

 بودند. قیام برای
 اکثریت جانب از فوری قیام یک برای بودن آماده صورت به جامعه شرایط

 جرئت انقالبی نیروی هیچ که شرایطی در هم آن شد. فرموله مسئولین هیئت
 برای بلکه خردادماه برای فقط نه هم آن نداشت. ار «خمینی بر مرگ» شعار طرح

 نمود. خواهیم اشاره آن به بعداً که هایی تفاوت با البته بهمن، تا خرداد دوران
 نوع مورد در تاریخ از برداری کپی مسئولین هیئت اکثریت دیگر اساسی انحراف

 صغیر کودتای با او موقعیت و خمینی کودتای که معنا بدین بود. کودتا
 بختیار موقعیت با حتی و مرداد 51 در شاه محمدرضا کودتای و شاه محمدعلی

 کودتای که کردند نمی توجه اکثریت رفقای شد. گرفته یکی 51 سال اواخر در
 صورت حاکم ارتجاع توسط مرداد 51 کودتای و مشروطیت دوران در صغیر

 جانب از که گرفت صورت کسی توسط 33 خرداد کودتای که درحالی پذیرفت
 از حتی و صدر. بنی جانب از حتی بود، قبول مورد رهبری در زمان آن تا مردم
 مبارزه به فوری آوردن روی نتیجه در بود. چنین عمل در ها مدت ما جانب

 توانست می و توانست مرداد 51 و صغیر کودتای بعدازآن اگر قیام یا و مسلحانه
 بالفاصله مردم برای چرخشی چنین 33 خرداد در .گیرد قرار مردم قبول مورد
 گرفت صورت شرایطی در شاه محمدرضا و شاه محمدعلی کودتای نبود. میسر

 نبوده ای توده پایه دارای و شده شناخته مردم جانب از ارتجاع عنوان به دو این که
 بود. کاملت حال در ارتجاع سرنگونی همرحل به مردم همبارز و
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 مردمی پایه دارای و بوده مردم رهبر عنوان به زمان آن تا خمینی که درحالی
 قدرت رأس علیه فوق کودتای دو هر در مردم مبارزه آنکه دیگر میلیونی. چند

 که طور همان و بود. جریان در شاه محمدرضا و شاه محمدعلی یعنی سیاسی
 در گرفت. صورت کودتا خاطر این به بود. قیام یک به تکامل حال در گفتیم
 خمینی علیه ما جامعه در مشابهی مبارزه چنین 33 دادخر از قبل در که  حالی

 اسالمی{ جمهوری }حزبحزب با همقابل در حتی مردم توده نداشت. جریان
 یا و دانستند می خود حامی را خمینی یا ،آزادی برای صدر بنی رهبری تحت

 و ما جامعه در صدر بنی گیری پایه داشتند. انتظار حزب طرد برای را وی حمایت
 بود نپذیرفته صورت خمینی با مرزبندی در حزبیون علیه آزادیخواهی خیزش

 کودتا نتیجه در که هرچند بود شده  انجام خمینی قبول با حال درعین بلکه
 وی ای توده پایه گردید. منزوی اساساً و شده متزلزل جامعه در خمینی موقعیت

 هیئت اکثریت که طور آن نه ولی گردید، تبدیل اقلیت به جامعه اکثریت از
 شاه دو موقعیت با خمینی موقعیت گرفتن یکی با یعنی کرد. تحلیل مسئولین

 کش، عربده مشتی وی فعال پایه که رسیدند نتیجه این به بختیار حتی و معدوم
 (311 ارهشم حقیقت) در مؤدبانه طور به تحلیل این بس. و هستند واوباش اراذل
 کودتا رهبری حرکت مقام در که خمینی دسته و دار این» شد: منعکس چنین

 طور به سپس «.نیستند مردم میان در جایگاهی هیچ دارای گرفت، قرار …
 و اشرار از هایی دسته ها آن اجتماعی فعال پایگاه تنها» افزاید: می تری عریان
 تشکیل طبقه بی شاوبا و اجامر یعنی مختلف طبقات شده فاسد عناصر

 (ستا ما از تأکیدات) «دهند. می
 حامی کم دست یا) ما جامعه در سنتی بورژوازی خرده ماهیت از شناخت

 و تعصبات هزمین در ویژه به سیاسی -اجتماعی لحاظ از (کودتا از بعد خمینی
 از بخش ترین متعصب و متحجرترین که وسیع، قشر این مذهبی های وابستگی

 انقالب و آزادی با ضدیت به حتی معینی شرایط تحت و بوده ما جامعه مردم
 های پایه از مسئولین هیئت اکثریت نادرست تحلیل هریش شوند، می کشانده
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 تحت جنگل دوران در آن از هایی بخش یا و قشر این که طور همان بود. خمینی
 نواب - کاشانی رهبری تحت 51 - 15 دوران در یا و خان کوچک میرزا رهبری

 خدمت در و شده کشانده آزادیخواه و دمکراتیک نیروی با ضدیت هب
 بعدازآن و خرداد تجربیات شدند. آنان جاروکش و گرفته قرار ها امپریالیست

 خمینی حکومت جانب از آنان مذهبی احساسات از استادانه گیری بهره با ویژه به
 البته ت.اس ای توده هپای دارای هنوز خمینی که داد نشان پذیرفت، صورت

 که حاکمه هیئت از کسی تنها عنوان به صدالبته و جامعه از اقلیتی صورت به
 کودتا خاطر به خمینی شدن منزوی نتیجه در هست. ای توده پایه مقداری دارای

 باالخره و شد ارزیابی نیست «مردم میان در پایگاه هیچ» دارای که این صورت به
 هیئت ثریتاک ولی شد. گرفته یکی اش سرنگونی برای مردم فوری مادگیآ با

 یک آبستن را جامعه که  حالی در شود. می دوگانگی دچار جا همین در مسئولین
 نماید. طرح را «خمینی بر مرگ» شعار کرد نمی جرئت و نبود قادر ،دید می قیام

 بدون سازند سرنگون ها آن رأس و سیاسی قدرت باید مردم چگونه نبود معلوم
 از نوعی شاید هم نای سازند. خویش قیام راهنمای ها آن نیسرنگو شعار آنکه
 باشد!! اکثریت رفقای توسط الکشفجدید های قیام

 از اکثریت چپ ماورای و گرایانه ذهنی سیاسی های تحلیل کنیم خالصه
 و بود، امروز به تا جامعه اوضاع از تحلیلشان مبنای که خردادماه واحوال اوضاع

 فوری قیام یک شرایط در را جامعه گرفت، قرار اش لیعم طرح مبنای حال درعین
 مورد در تر انحرافی تحلیل و طرف  یک از قیام از انحرافی درک نمود. ارزیابی

 و دیگر طرف از صدر بنی رهبری کیفیت و مختلف طبقات و اقشار موقعیت
 سه سوم، طرف از خمینی موقعیت و کودتا مورد در تاریخ از برداری کپی باالخره

 ها آن عملی طرح فقرات ستون که ای پایه  سه بودند. اکثریت انحراف اساسی پایه 
 ارزیابی و ها تحلیل شدیم متذکر نیز قبالً که طور همان البته دادند. می تشکیل را

 مهم نکات به محدود جامعه واحوال اوضاع از مسئولین یئته ثریتاک سیاسی
 و وابسته مانند نمودیم. خودداری ها آن بررسی از اینجا در که بودند نیز دیگری
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 از نادرست تحلیل جنگ، سر بر فوری سازش حاکمه، تئهی دانستن کمپرادور
 سیاسی قدرت مسئله با ارتباط و خمینی کودتای از قبل در انقالب دوره مضمون

 ایشان زعم به که شرایطی در خویش سیاسی قدرت آلترناتیو طرح عدم باالخره و
 آخر انحرافی هنکت دو این ویژه به نمود، ذکر باید است کار یفور دستور در قیام
 عنوان به باال در کافش اپورتونیستی تئوری همان از ناخوانا{ ای }کلمه یک هر

 درستی به بود قرار که تئوری باشد. می 33 خرداد تا 51 بهمن از سازمان تئوری
 عمل در و نماید تعیین زمان آن حاکمه هیئت برابر در را سازمان موقت تاکتیک

 گردید. مبدل سازمان های فعالیت همه راهنمای به
 

  مردادماه: - تیر دوره - ب
 آن از ما بررسی و اکثریت عملی طرح تدوین

 
 تیرماه در تهران در مناسب محله یک از قیام یعنی سازمان، عملی طرح -3

 واحوال عاوضا از سیاسی ارزیابی از الهام با طرح این گردید. تصویب و تدوین
 زمان سیاسی جنبش شرایط و (گرایانه ذهنی و غلط به هم آن) خردادماه انقالبی
 شرایط و خمینی کودتای زمان نآ در گشت. تدوین (نادرست به هم آن) خویش
 حرکات و صدر بنی عملی - سیسیا انفعال توسط قیام به تکامل از پیش انقالبی

 مجاهدین پرچم زیر به شکلمت جوانان تروریستی مسلحانه و طلبانهانزوا
 آن رأس در و مردم توده آنکه بی گرایید. می رکود به تدریج به و شده جنین سقط
 مصاف در بود داده نشان اقشار و طبقات سایر از بیشتری آمادگی که کارگر طبقه

 به آن تکوین و انقالبی شرایط ادامه .باشد خورده شکست و قرارگرفته حکومت با
 حرکت یعنی جامعه در موجود حرکت دو که نمود می یجابا عمومی قیام یک

 و خورده جوش هم به ها کارخانه در کارگران حرکت و ها خیابان در جوانان
 در یکپارچه اکثریتی به تبدیل و مدهآدر کندگیاپر حالت از مردم مبارزه درنتیجه

 دو ،تیرماه فرارسیدن و خردادماه شدن سپری هآستان در نتیجه در گردد. جامعه
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 تمایل و نموده اکتفا جوانان حرکت به باید یا بود. موجود جامعه در قیام راه
 حکومت علیه خویش فوری مسلحانه مبارزه خواهان که را ها آن بورژوایی خرده
 اتحاد به باید یا و نمود اقدام مسلحانه فوری مبارزه به و کرده تئوریزه بودند،
 سیاسی دهی سازمان به و گماشته همت رگرکا طبقه ویژه به مردم توده با جوانان

 و اهالی میان در قیام های کمیته تشکیل به و پرداخته کارگر طبقه نظامی -
 راه «ها کمونیست اتحادیه» و مجاهدین زد. دست کارگران میان در عمده طور به

 و زنی ضربه و ترور راه از یکی مختلف، تاکتیک دو با ولی کردند انتخاب را اول
 اتحادیه» یعنی دیگری و پرداخت قیام برای مردم (سازی )آماده به ایذایی عملیات

 یک از جرقه برپایی طریق از شهر فتح برای فوری اقدام و راه در «ها کمونیست
 دلیل به یا (مجاهدین زعم به) آمادگی عدم دلیل به یا مردم نهاد. قدم آن محله

 کارگر طبقه شدند. سپرده موشیفرا دست به قیام برای (ما زعم به) کافی آمادگی
 مهری بی مورد شود گسترده و یافته عمق هکآن از پیش خردادماه در مبارزاتش و

 کارگر طبقه مبارزه درنتیجه و شد. زده کنار به و قرارگرفته فوق سیاسی نیروهای
 برای تشکیالتی خود از که  حالی در بود تشکیالت نیازمند چیز هر از بیش که

 ها گروه هجرق منتظر که شد قرار گرفت قرار رکود آستانه در جتدری هب نداشت قیام
 بدین .ندندویپب آن به زدند مسلحانه مبارزه به تدس ها گروه که زمانی و مانده

 و فیسمپاسی به کارگر طبقه انقالبی وخروش جوش انحراف برای راه ترتیب
 بازگردید. عمل در اکونومیسم

 کمونیستی جنبش درون نیروهای همجموع هیزاو از را عملی های حل راه اگر
 حل راه یکی شدند، غالب هم کنار در مختلف حل راه دو کنیم، بررسی

 گرایش تقدیس و کرنش با که «ها کمونیست اتحادیه» و «اقلیت های چریک»
 شکل به را ها گروه فوری مسلحانه مبارزه شهری جوانان هطلبانانزوا ولی انقالبی

 که امثالهم و «پیکار» حل راه دیگری و کردند. می تجویز «قیام» شکل یا و ترور
 میان در اکونومیسم حد از که سازی هسته و (مطالعاتی یا و) سیاسی آرام کار

 شرایط در جامعه که زمانی در «پیکار» کرد. می تجویز را ،رفت نمی فراتر طبقه
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 شرایط پیدایش از بعد از حال و کرد می تجویز را قیام ،برد نمی سر به انقالبی
 دیگر بار ترتیب بدین کرد. می طلب را سیاسی آرام کار خردادماه در انقالبی
 در را خویش استعداد باز دیگر تاریخی پیچ تند یک در ما کمونیستی جنبش
 داد. نشان خویش تاریخ به وفاداری و چریکی و اکونومیستی راه پیمودن

 اکونومیسم و سمچریکی ود،ب داده نشان اخیر سال شصت عرض در که طور همان
 مابین وحدت شد. زده پس به لنینیسم – مارکسیسم دیگر بار و شد غالب

 نظامی - سیاسی دهی سازمان یک هزمین بر کمونیستی جنبش درون نیروهای
 زمینه خردادماه انقالبی وضعیت که قیام برای شهری اهالی دیگر و کارگر طبقه
 شد. سپرده فراموشی بوته به بازهم بود دهآور فراهم آن برای را مناسبی کامالً
 از الف بخش در ذکرشده سیاسی نکات این بر عالوه شرایطی چنین در -5

 گردید می مطرح رفقا این جانب از دیگری دالیل مسئولین یئته اکثریت جانب
 عمل به دست باید کودتا مقابل در» که این از بود عبارت آن ترین مهم که

 نکته این «شد. خواهند نابود ارتجاع سرکوب در ها گروه نهوگر زد فوری مسلحانه
 تبدیل درواقع شد، مطرح اکثریت جانب از کلی و عمومی اصل یک عنوان به که
 که رسید آنجا به کار شد، مختلف جوامع در کودتا با مقابله عام یقانونمند به

 اقدام عدم از ناشی را آن فرانسه به رجوی - صدر بنی رفتن از تحلیل در نشریه
 را فرار نوع این هنتیج که «گونه قیام» فوری مسلحانه مبارزه یک به ها آن

 در کودتا و ارتجاع سرکوب با مقابله در آیا ولی کرد. تلقی نمود می ناپذیر اجتناب
 مقابله به اقدام خود باید انقالب قانونمندی و اصل یک عنوان به شرایطی هر

 دارد؟ شرایط به بستگی مسئله این یا ؟نمود نظامی
 با ضربه جواب گفت می که دون تسه مائو قول به آموزند، می ما به تجربیات

 مقابل در آن نوع و فوری مسلحانه پاسخگویی دارد. شرایط به بستگی ضربه
 دارد. رهبری یمش و خط و شرایط به تمام و تام بستگی ضدانقالبی کودتاهای

 باالخره و مردم های توده آمادگی و تموقعی انقالبی، نیروهای آمادگی به بستگی
 صغیر کودتای جریان در دارد. حکومتی ارتجاعی قدرت میزان و ترکیب
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 را فوق کودتای با مقابله آمادگی شهر یک تنها ایران سراسر در شاه، محمدعلی
 بساط کودتا با بود. برقرار دوگانه قدرت یک آن در که بود تبریز آن و داشت
 دو از یکی عنوان به تبریز انجمن ولی شد برچیده تبریز انجمن یعنی خلق قدرت
 شهر، مردم میان در ساله چند دهی سازمان بر عالوه شهر در موجود قدرت
 ممتد هسابق باالخره و ستارخان رهبری تحت خویش نظامی دستجات داشتن

 دست کودتا علیه که شد قادر شاه محمدعلی علیه مردم توده مشخص مبارزاتی
 و موقعیت از ایران از دیگری جای هیچ در انقالبیون .زند مسلحانه مبارزه به

 دوران روسیه در نشدند. العمل عکس به قادر و نبوده برخوردار مناسبی شرایط
 1 - 3 در مردم هتود خونین و مسلحانه تظاهرات از بعد 3131 اکتبر - فوریه
 و تمام را قدرت بورژوازی حکومت و شد برچیده دوگانه قدرت ،3131 ژوئیه
 کشتار و دستگیری و تعقیب به دست بورژوازی حکومت گرفت. اختیار در کمال

 بیداد کشور در اختناق شدید موج زد. کارگران و ها بلشویک هسابق بی و وحشیانه
 چه حکومت علیه فوری مسلحانه همقابل به حاضر بلشویک حزب و لنین ولی کرد

 درون فوری قیام تز علیه و نبوده یکارگر تظاهرات جانب از چه حزب، جانب از
 مسلحانه مقابله مخالف ژوئیه 1 -3 تظاهرات در حتی نانآ داشتند. مبارزه حزب

 کاری چنین هآماد را کارگران ویژه به و مردم توده هنوز چه بودند. کارگری
 درنتیجه نمودند نمی ارزیابی متزلزل کامالً موقعیت در را ارتجاع و ندانسته
 دستور در را قیام تدارک و کارگر طبقه نظامی - سیاسی دهی نسازما کماکان

 دید قیام مناسب را اوضاع لنین که بود سپتامبر اواسط در فقط دادند. می قرار کار
 چریکی. - بالنکیستی نه و مارکسیستی ای شیوه به هم آن

 با مقابله که دهند می نشان روسیه و مشروطه انقالب دو تجربیات درنتیجه
 نوع و مسلحانه مبارزات شیوه به ارتجاع توسط خلق و انقالبیون سرکوب یا کودتا

 و کودتا درباره عام قانونمندی یک و دارد رهبری مشی خط به بستگی کامالً آن
 که شرایطی کنند می استدالل اکثریت رفقای که طور آن ندارد. وجود سرکوب
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 وجود ما جامعه در هنوز تیرماه در اولی طریق به و خردادماه در یفور قیام برای
 اند. نداشته

 اصلی دالیل جزء البته که کردند می ارائه طرح تأیید در رفقا نیز دیگری دالیل
 نظامی فوری خطر مانند شد می عنوان اصلی استدالالت تکمیل در بلکه نبوده

 گذشته ارتجاع نفری هزار 55 ارتش نزدیکی آن نمونه آمریکا( و) طلبان سلطنت
 بود. سلماس نزدیکی در

 راه و شده متحد رفقا ،ایران واحوال اوضاع از معینی تحلیل ویر بر درهرحال
 .کردند می تجویز بودند نهاده نام قیام آن به که را فوری مسلحانه مبارزه عملی
 مرزبندی چریکی یمش با ظاهراً راهی چنین بر قیام گذاری نام با ترتیب بدین
 نه آن راه و بالنکیستی بلکه لنینی نه یامق از رفقا درک آنکه حال بود. شده

 اتحادیه» بر جدیدی یمش خط یک ترتیب بدین بود. چریکی که مارکسیستی
 باشند. داشته آگاهی آن از رفقا اکثریت نکهآ بدون گشت چیره «ها کمونیست

 اکثریت بر گذشته های سال در طردشده چریکی راه یا قیام از بالنکیستی درک
 چریکی. - بالنکیستی یمش خط ییعن مسئولین هیئت

 است مسلحانه قیام آغاز ما فوری وظیفه که شد عنوان چنین عملی طرح -1
 خواهد فوری پیروزی به و برداشته در منطقه در را مردم فوری حمایت که

 آغاز را مسلحانه مبارزه تهران مناسب محله یک از باید منظور بدین انجامید.
 خواهد آن به پیوستن برای مردم میان در تبلیغات سازمانی فعالیت بقیه ،نماییم

 انجام تبلیغات گردش به باید که مسلحانه عمل از ستا یتابع خود تبلیغات د.بو
 از تابعی عنوان به بایستی کارگری بخش ویژه به سازمان های فعالیت بقیه شود.
 سلحانهم قیام تبلیغ همانا کارگران میان در مرکزی وظیفه و بوده مسلحانه قیام

 به رسمی حالت تدریج به بعداً و شد عنوان طورکلی به آنچه البته است. سازمان
 عمل در ولی بود. قیام رفقا زعم به یا فوری مسلحانه عمل به آغاز فقط گرفت خود
 بدین درآمدند تعطیل حالت هب وبیش کم کارگری بخش ویژه به ها فعالیت بقیه

 به نیز ما تا شد فروگذارده خود حال به کارگر توده انقالبی وخروش جوش ترتیب
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 هیئت کثریتا رفقای از برخی البته باشیم. داشته دستی آن رکود در خود سهم
 همنطق و دانستند نمی عملی را آن و بوده مخالف فوق عملی طرح با مسئولین

 از مسئولین هیئت کثریتا سیاسی تحلیل با ولی دانستند. می مناسب را شمال
 جرقه باشد قیامی چنین لبق بایستی می که تهران مرکزی اهمیت و قیام شرایط

 قادر که ما نظامی - تشکیالتی توانایی با طبعاً شد. می زده تهران در بایستی می
 محله یک از قیام جز به راهی نبودیم، ضربت یک در قدرت مراکز فتح و تسخیر به

 مرکز که شهری در محله یک از شهری چریکی جنگ آیا ولی نبود. میسر مناسب
 شود؟ مبدل شهری قیام یک به تواند می است ارتجاعی نظامی - سیاسی قدرت
 و مردم فوری حمایت توانست می دادند می وعده طراحان که طور همان یعنی

 زمان آن شرایط به توجه با جنگی چنین نه! البته کند؟ تسهیل را قیام پیروزی
 مطرح و حکومت سیاسی - امینظ قدرت مردم، فوری آمادگی لحاظ از جامعه
 حداقل یا و مردم توده اعتماد مورد که محوری عنوان به جامعه در ما نبودن

 در فوری حمایت تنها نه ،شد می روبرو شکست با قطعاً باشد آن پیشروان
 گرفتن یکی با مسئله این به جواب برداشت. در فوری شکست بلکه برنداشت

 برداری کپی طریق از تبریز خاص شرایط و مشروطیت دوران با ما هجامع شرایط
 سیاسی مشترک وجه هیچ که شرایطی شد. می داده پاسخ ستارخان تجربه از

 انقالبیون از گروهی و افتاده اتفاق تاریخ از مقطع دو هر در کودتا عمل غیرازآنکه
 با ما جامعه موقعیت حتی نداشت. یکدیگر با اند کرده آن به پاسخگویی در اراده

 گرفته بهتر حتی و یکی 3131 اکتبر تا فوریه دوران در روس هجامع تموقعی
 موقعیت و بدتر کرنسکی از خمینی موقعیت» طرح: مسئول رفیق بقول شد. می
 !!«بهتراست. ها بلشویک از ما

 آن حین و شود اعالم صدر بنی از حمایت بنام بود قرار سیاسی ازنظر قیام
 قیام این از اگر صدر بنی که بود روشن شود. گنجانده ما سیاسی های خواسته
 درنتیجه و داشت نخواهد توافق آن های خواسته با مسلماً کند حمایت

 خود های خواسته و قیام از صدر بنی حمایت مابین بودند مجبور کنندگان قیام
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 بود، آغازشده ما جانب از قیام که شرایطی در البته که کنند، انتخاب را یکی
 مطرح تا داشت کننده تعیین نقش آن گسترش و حفظ یبرا صدر بنی حمایت
 درآوردن حرکت به قیام قصد حقیقت در ما. سیاسی های خواسته نمودن

 شکاف» پورتونیستیا تز دنبال به مسئولین هیئت کثریتا بود. اوانز از صدر بنی
 هم) سازمان عمده طور به که درگذشته سازمانی کار محور عنوان به «باال در

 این بود کشانده صدر بنی سپس و خمینی از روی هدنبال به را اکثریت( هم و اقلیت
 نیز بار این .نمود می تئوریزه سیستماتیک طور به را صدر بنی از روی دنباله قصد بار

 که هرچند بود، دوخته چشم «ها باالیی» به سازمان عملی - سیاسی فعالیت
 کثریتا که شرایطی در تنیس جهت بی نبود. حکومت در زمان آن «باالیی»این

 از نماید می طرح جامعه در را سیاسی قدرت کسب و قیام قصد مسئولین هیئت
 دمکراتیک جمهوری یعنی دمکراتیک انقالب حداقل حکومتی آلترناتیو طرح
 جز چیزی به و است بخشودن غیرقابل انحرافی چنین رود. می طفره 1خلق

 از سیاسی قدرت سرنگونی ننمود جدا شود. منتهی تواند نمی اپورتونیسم
 را قیام جامعه ایشان زعم به که شرایطی در هم آن جانشین حکومتی لترناتیوآ

 دیگر از سیاسی روی هدنبال به را ها کمونیست و بوده انحرافی کامالً طلبد می
 ماه بهمن قیام از اندی و سال دو عرض در نبود جهت بی کشاند. می جامعه طبقات

 مطرح را خویش حکومتی آلترناتیو هرگز ما خردادماه، در خمینی کودتای تا
 نکردیم.

 در و جامعه مقیاس در تشکیالتی - سیاسی دالیل به تهران در قیام ولی
 مسئولین هیئت ثریتاک جانب از چگونه بودند؟ چه دالیل نشد. عملی ما سازمان
 شدند؟ عنوان

                                                 
سازمان در مورد  یچون موضع رسم یل. ومیندار یخاص تیفوق حساس ینام جمهور یما بر رو .1

 .میکن ینام قناعت م نیبه هم نجایخلق هست، در ا کیدمکرات یجمهور یاسیو قدرت س ویآلترنات
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 هیئت ثریتکا فوق، عملی طرح تدوین از ماه دو از کمتر حدود از پس -3
 شمال به تهران از بایستی طرح اجرای محل که رسید نتیجه این به مسئولین

 - عملی امکانات که شد عنوان چنین تغییر این اصلی دالیل نماید. تغییر
 های تحلیل صحت به توجه با و نداده تهران در طرح اجرای اجازه ما تکنیکی
 همنطق به باید ها تحلیل آن حفظ و جامعه از مسئولین هیئت ثریتاک سیاسی
 همین که هرچند بود حقیقت از جنبه یک فوق دلیل ولی داد. مکان تغییر شمال
 آماده چنان آن جامعه شرایط که کند می ثابت و داده نشان حال درعین دالیل
 پایدار بتواند ای جامعه نچنی قلب در کوچک سازمان یک مسلحانه جرقه که نبود

 حمایت و داشتند( نظر در رفقا که طور آن ساعت 31 مدت به کم )دست بماند
 مخالفت حقیقت از دیگر جنبه برسد. پیروزی به و نموده کسب را مردم فوری
 قیام نظریه بر چندان دیگر تدریج به که مسئولین هیئت ثریتاک رفقا از برخی

 تهران که داشتند. مدنظر را مسلحانه همبارز یک آغاز بیشتر و نداشتند پافشاری
 قیام که نمود اراده مسئولین هیئت ثریتاک نتیجه در نبود. مناسب آن یبرا

 در بلکه طلبید، می قیام ایشان زعم به که ای جامعه قلب در نه را خویش فوری
 بپوشاند. عمل جامعه و داده تحقق صورت مناسب ولی دور نسبتاً همنطق

 آماده جامعه کنونی شرایط» تحلیل بر ای ضربه حدودی تا تغییر این درهرحال
 هیئت ثریتاک رفقای از برخی برای که طوری به نمود. وارد «.است فوری قیام

 سؤال زیر به کامالً قیام، از آنان فوری حمایت و صحنه در مردم بودن مسئولین
 و قیام نظریه شمال به تهران از طرح تغییر با کالم یک در و ترتیب بدین رفت.

 قیام به و شده  خارج کار دستور از تدریج هب کشوری مقیاس در آن فوری پیروزی
 سراسری قیام شعله بتواند آنجا از  تا شد محدود کوچک منطقه یک در فوری
 برانگیزد. را خلق
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  ماه: بهمن - شهریور دوره - ج
 ماه بهمن نبرد تدارک و شمال به انتقال

 
 از یعنی شود. عملی تهران طرح مانند بود قرار ابتدا شمال در قیام طرح -3
 مردم قیام به ای جرقه و سریع حرکت یک با و شده آغاز آمل مناسب محله یک
 که رسیدند نتیجه این به رفقا مدتی از پس کنند. آزاد را ها آن و انجامیده شهر

 برای ییالق یک در استقرار بر تصمیم نیست. پذیر امکان شهر در کار این تدارک
 به چندی از پس سازند. عملی را طرح و رفته شهر به سپس تا شد گرفته تدارک

 با زمان هم که هنگام این در نیست. عملی نیز کار این که رسیدند نتیجه این
 جنگل به انتقال بر تصمیم که بود خردادماه بعد از مسئولین تئهی دوم نشست
 پیاده آمل شهر در را قیام طرح جنگل در تدارکاتی سهوپر طی با تا شد گرفته

 نمایند.
 مورد مجدداً «نکته هشت» به معروف اکثریت قبلی ارزیابی نشست ینا در
 راستی به بود. طرح انجام محل نمود پیدا تغییر آنچه فقط گرفت. قرار تأیید

 انقالبی وضعیت از ماه دو گذشت با رفقا نظر از جامعه شرایط که است آور شگفت
 تغییراتی گفتیم هک طور همان هرچند !بود؟ ننموده تغییراتی کماکان خردادماه

 در نه تغییرات این ولی بود. آمده پدید نزما گذشت با اکثریت رفقای نظر در
 لنینی، روش به قیام یک به بالنکیستی روش به قیام یک از طرح تغییر جهت
 که هرچند بود. چریکی یمش روش به مسلحانه مبارزه به تغییر جهت در بلکه
 نبودند. ساسیا چندان زمان این در نیز تغییرات این

 در آماده و هزد جنگل به جوانان نیروی از برداری بهره مبنا بر طرح کالم یک در
 را جوانان از لشگری آن تسخیر و آمل در جرقه زدن با تا بود. استوار منطقه این

 خمینی حکومت بر نهایی پیروزی و نموده حرکت تهران سوی به و دیده تدارک
 و خیزش باعث ایشان زعم به شمال در قیام شدن ور شعله )البته آورند. کف هب را

 شد.( ستارخان دوران در که طور همان شد، خواهد ایران نقاط سایر در قیام
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 کرنش و شمال در انقالبی جوانان بورژوایی خرده بینش و حرکت نمودن تئوریزه
 فوری قیام درنتیجه گردید. مسئولین هیئت ثریتاک رفقای عمل راهنمای آن به

 احیاناً محل تغییر از نکهآ برای منظور بدین ماند. باقی طرح فقرات ستون انکماک
 و تأکید نشود داده ای توده همسلحان جنگ صورت به قیام مسئله از درازمدت درک

 نه و است تهران سوی به حرکت و ارتش آوری جمع ما همسئل که شد تصریح
 نه و بود دهقانان میان در کار مستلزم ازجمله که راهی شده، آزاد همنطق برپایی

 جوانان. میان در
 به تبلیغات و الذکر فوق فوری قیام انجام سازمان هعمد کار تشکیالتی لحاظ از
 دوم نشست در اکثریت همصوب در که گفت باید البته 3شد. ترسیم آن گرد

 بسیج محور طرف  یک از ولی بود. شده سازمان کارگری کار به توجه از صحبت
 نوع هیچ شمال در طرح انجام تا نتیجه در که بود شمال در طرح گرد به

 و نشد تدوین دائم کمیته جانب زا کارگران میان در سیاسی کار برای ای برنامه
 نامهعقط مرکب هنوز دیگر طرف از بشود. هم توانست نمی طرح ماهیت مبنای بر

 و کارگری بخش فعالین از بسیاری که بود نشده خشک کاغذ بر اکثریت
 اینجا )در شدند. اعزام شمال به و شد کشیده بیرون بخش این از ما حمتکشیز

 افرادی بلکه باشند. شده کشیده بیرون کارخانه از که نیست افرادی لزوماً منظور
 است.( بوده ضروری و الزم کارگری بخش حرکت ادامه برای ها آن وجود که است

 و کارگری بخش از شمال به عزامیا افراد بیشترین تهران از مثال  عنوان به
 عهده به نیز حساسی های مسئولیت ضمن در که بودند سازمان زحمتکشی

 متالشی زحمتکشی و کارگری بخش های حوزه از تعدادی نتیجه در داشتند.
 طول به ماه سه از بیش مدت به ماندند باقی که آنان هدوبار دهی سازمان و شدند

                                                 
صورت  شود به ادهیپ نیمسئول ئتیه تیاکثر ی، آنچه در عمل قرار بود به نظر رفقاماه یبعدها در د .3

عنوان شد که:  ییاجرا تهیبه کم یرسم ٔهم در نامهطور مب صراحت و نه به انتقاد از جانب مسئول طرح به

 یبرا یالتیکار تشک درآمد شیو پ دمهعنوان مق است و به گریما در نقاط د یرفقا یکار اصل غاتیتبل»

 .«باشد یم امیق نیگر و اامیمتشکل کردن هواداران ق
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 از نیرو کشیدن بیرون با مسئولین یئته تثریاک رفقای از برخی البته انجامید.
 این در اعتراضی هیچ عمل در و درهرحال ولی بودند مخالف کارگری بخش
 به یکسره نوین دهی سازمان و جدید انتخابات با دائم کمیته .نیامد عمل به زمینه
 قیام وقتی البته باشند. داشته ای برنامه سازمان بقیه برای آنکه بدون رفت، شمال

 قیام گرد به تبلیغات بایستی می سازمان کار وقت  آن شد می عملی مالش در
 محور عنوان به بایستی می گروه یک همسلحان عمل ترتیب بدین باشد. شمال

 .«نوین» شرایط در کهن تزهای همان شود. تلقی مردم دهی سازمان و تبلیغاتی
 منتظر بایستی می رکارگ هطبق و مردم بقیه مانند قیام انجام با البته ما سازمان

 دهی سازمان و تبلیغاتی کار آتی مسلحانه عمل گرد به یا و باشند! پیشتاز قیام
 تهران در آذر - آبان در کارگری اعتراضات و اعتصابات موج وقتی نتیجه در کنند!

 کار کارگران میان در بود قرار نه و بود تشکیالت دارای نه سازمان شد آغاز
 که بود آن بود؟ چه اکثریت نظریه دهد. انجام آنان امقی برای نظامی - سیاسی

 در هم آن گیرد! نمی انجام تبلیغاتی کار سربداران گرد به کارگران میان در چرا
 بود. نشده برداشته بود آمل از قیام که طرح اول قدم حتی هنوز که شرایطی

 شد مواجه حال درعین ماه بهمن - شهریور هدور در جنگل در تدارک پروسه -5
 صورت به درازمدت همسلحان همبارز به گذار{ }و فوری قیام سر بر بیشتر تزلزل با

 اکثریت رفقای در تغییرات و تزلزالت این چریکی. زنی ضربه و تعرضی حرکات
 شد. آغاز آبان 31 - 55 روزهای از بعد از ویژه به

 کامالً تهران فتح و کشی لشگر همسئل و فوری قیام ماه آبان تا شهریورماه در
 دو از بعد ویژه به ولی بود. داده اختصاص خود به را جنگل رفقای های اردوگاه جو

 تدریج به شهر به رسیدن در ناکامی و آبان 55 و 31 روزهای در مسلحانه درگیری
 این البته شد. معطوف درازمدت چریکی حرکات سوی به رفقا از برخی توجه
 منعکس روشن و مشخص خط یک صورت به وقت هیچ آمل نبرد تا توجه عطف

 جنگل رفقای دهی سازمان تغییر شد. عنوان نظراتی نقطه صورت به بلکه نگردید.
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 در تأثیر بی آبان 55 روز از بعد از متحرک های گروه به ثابت های اردوگاه از
 نبود. فوری قیام مخالف نظرات نقطه گیری شکل
 به ازجمله 5داد. می نشان را خود آبان 31 - 55 از بعد ویژه به نظرات نقطه این
 آذرماه در نشست یک که بود رفقا میان در زمینه این در ابهاماتی و سؤاالت علت

 اینجا در شد. گذار بر فوق سؤاالت به پاسخگویی برای مسئولین طرف از
 همبارز شدن درازمدت امکان آنان از برخی یا و مسئولین جانب از صراحت به

 جدا دیگر نمونه گردید. مطرح داشت، آشکار تضاد فوری قیام با که مسلحانه
 شهر به درحرکت فوری اقدام عدم دلیل به ما از محلی جوانان از گروهی شدن

 هایی تاکتیک بود. شهر به رسیدن های تاکتیک تعیین در اختالف سوم نمونه .بود
 و نمود می مطرح شهر به رسیدن برای را قدم  به  قدم سازی پاک و زنی ضربه که
 آبان از ای دوره در یحت بود. تضاد در شهر در فوری قیام با زمان، به توجه با این

 آنکه بدون شد. زده کنار بعداً که نمود پیدا غلبه رفقا میان در تاکتیک این آذر -
 مورد در جنگل مسئولین مابین نظر اختالف از باید باالخره و شود. یابی ریشه
 میان در تغییراتی هدهند نشان موارد این همه برد نام ماه بهمن در آمل نبرد زمان

 جامعه شرایط از خویش ارزیابی صحت و درستی سر بر جنگل در اکثریت رفقای
 از کدام هیچ ولی بود. «قیام » کاستریستی راه شدن عریان و فوری قیام همسئل و

 که بود آمل نبرد شکست فقط نشد. عرضه خط یک عنوان به نظرات نقطه این
 رویه و روش به قیام سمت به نه ولی نمود. شکست دچار را فوری قیام تز مسئله
 سیاسی تحلیل و ایدئولوژیک تدارک با که کاستریستی رویه و روش به که لنینی،

 درک شدن هشکست کالم  یک در و نتیجه در بود. ناپذیر اجتناب مسائل از رفقا
 در مسلحانه مبارزه از کاستریستی درک سوی  به حرکت و قیام از بالنکیستی

                                                 
رفته و زندان شهر را در هم که به شهر  دیعنوان گرد بار  کیمثال   عنوان فوق به خیالبته قبل از تار .5

 جادیکه طرح ما ا لیدل نیمطلب بالفاصله از جانب رفقا رد شد به ا نی. امیرا آزاد کن انیو زندان دهیکوب

حال  هر که در دیگرد قیفتح شهر تلف مسئلهبا  ینوع  مسئله به نیکار. البته بعد هم نیلشگر است و نه ا

 نشد. ادهیپ
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 بود گیری شکل حال در ماه بهمن نبرد از قبل در جنگل، در اکثریت رفقای میان
 و مردم حمایت با که شهر فتح جنگ اهداف آمل، نبرد آستانه در درهرحال ولی

 جوانان از لشگر آوری جمع جرقه، زدن با کم دست یا شده همراه فوری پیروزی
 بود. شهری مستعد و آماده
 

 آن از حاصل نتایج و آمل نبرد بررسی  :دوم بخش
 

 مورد مختلف جوانب از سازمان دعوای مورد طرح تدوین چگونگی که حال
 بود کرده تحمیل آن به جامعه شرایط که تغییراتی پروسه و گرفت قرار بررسی

 مزبور طرح بپردازیم. آمل نبرد بررسی به باید اینک ،گشت واقع ارزیابی مورد نیز
 و شد گذاشته اجرا همرحل به آمل در خود کامل ابعاد در ماه بهمن 5 تاریخ در

 قرار تجربه محک در طرح این پیرامون استدالالت و ها بحث تمام طریق بدین
 دادیم. دست از را خود رفقای عزیزترین از بسیاری طرح این اجرای در ما گرفت.
 از نفرت و خلق به قعش از سرشار قلبی با یک هر که رفقایی باد. گرامی یادشان
 و دالوری هنمون سهمگین نبردی در ازخودگذشتگی و ایثار اوج در دشمن
 از را رفقایی گذاشتند. نمایش به دشمن زده وحشت چشمان مقابل در را شهامت

 هجوم دشمن به انقالب نجات برای کمونیسم برافراشتن آرمان با که دادیم دست
 بندی جمع یک طرح این از آنان قدسم آرمان حفظ برای که ماست بر و بردند
 را طرح این راسخ عزمی با رفقا این که گونه همان و آوریم عمل به صحیح و دقیق

 بپردازیم. خود اشتباهات تصحیح به راسخ عزمی با نیز ما گذاردند تجربه محک به
 حائز نبرد این مشخص بررسی رو ازاین و شد گذاشته تجربه محک به طرح آری
 به چه و ایم بوده چه دنبال به عمالً نماید روشن دقیقاً تواند می و بوده اهمیت
 بررسی این انجام جهت بکنیم. باید چه آینده در رابطه این در و ایم آورده دست
 به ازآن پس و دهیم می قرار بررسی مورد را افتاده اتفاق وقایع سیر مختصر ابتدا

 و طرح این پیامدهای به مهخات در و شویم می وارد نبرد این از گیری نتیجه
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 آمل نبرد وقایع سیر بررسی از قبل کرد. خواهیم اشاره بکنیم باید چه که این
 نماییم. می مجدد مروری را نبرد پای مقابل اهداف اجمالی طور به

 هدف دو بر اساساً آمل شهر به رفتن شد، اشاره قبل قسمت در که گونه همان
 گذشته اهداف همان که منطقه در ممرد فوری حمایت کسب و فوری پیروزی

 غیراز به چیزی مشخص عمل این در فوری پیروزی است. بوده استوار بودند، طرح
 با صورت این غیر در است. بوده طرح انتظار مورد هدف و نبوده شهر فتح

 آنان از لشگری ایجاد به قادر منطقه این در جوانان فوری حمایت از استفاده
 طرح این پیروزی یا شکست بررسی و آمل نبرد از رزیابیا نتیجه در گشتیم. می
 قرار سنجش مورد اهداف این شدن عملی میزان بررسی طریق از بایستی می

 طور به بهمن پنجم نبرد و آمل شهر سوی  به حرکت از ما اهداف پس گیرد.
 از: بودند عبارت خالصه

 و محالت در سازی پاک و قدرت مراکز انهدام طریق از شهر کامل تسخیر -3
 ما اگر طبعالب داران.بسر جریان به آنان پیوستن برای مردم میان در تبلیغ سپس

 وجود به شهر در موقتی قدرت یا دولت شدیم می کاری چنین انجام به قادر
 که افتی می گسترش جوار هم مناطق و شهرها به خیزش این سپس آمد. می

 اندازه به نیرویی رفقا گذشته های ارزیابی اساس بر و دورنمایی چنین با قاعدتاً
 .گشت می فراهم تهران به کشی لشگر امکان و شد می تشکیل وسیع کافی
 در تر طوالنی مقاومتی با شدیم نمی موفق شهر کامل تسخیر در ما اگر -5

 فراهم را بسیجی و تبلیغی کار هزمین شده  تعیین پیش از محالت از برخی
 سربداران به نظر مورد محالت از که یینیروها همراه به سپس .کردیم می
 تشکیل درواقع و نمودیم می نشینی عقب جنگل به شهر از موقع به ،پیوستند می

 .داشت برمی طریق بدین را خود اولیه های قدم نظر مورد لشگر
 سربداران نبود. الذکر فوق حالت دو از یک هیچ افتاد اتفاق واقعیت در آنچه

 به مجبور بودند نپیوسته آنان به مردم از رویینی که شرایطی در متأسفانه
 شکست اهداف این به دستیابی در طرح درواقع و شدند شهر ترک و نشینی عقب
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 بررسی به مختصراً بپردازیم طرح این شکست دالیل به آنکه از پیش حال خورد.
 عمل برنامه این زیرا پردازیم. می جنگ این در آن عمل هبرنام و طرح وقایع سیر

 باشد. می الذکر فوق اهداف به رسیدن جهت کوشش بیان خود در

 

 آمل نبرد رویدادهای از نکاتی - الف
 

 مسئولین هیئت ماه بهمن نشست گزارش در که طور آن سربداران عمل هبرنام
 سپاه، - شهر در دشمن قدرت مرکز همحاصر از بوده عبارت خورد می چشم به

 ،«محله قادی» محالت سازی پاک نآ کنار در که - انقالب دادگاه و بسیج
 این اول قسمت .پذیرفت می صورت بایستی می نیز «کال اسپه» و «رضوانیه»

 هدف که داشته نظر در را شهر فتح نتیجه در و دشمن قدرت زکمرا تصرف برنامه
 سربداران به جوانان پیوستن هزمین هبرنام دوم قسمت و است بوده طرح حداکثر

 است. بوده طرح حداقل هدف هک داشته نظر منظور را
 صورت درگیری بدون و موفقیت با شده یاد نقاط در ما نیروهای نهایی استقرار

 همان در طرح و گردد می آغاز شب نیم و یازده ساعت از ها درگیری .پذیرد می
 بر و گردد می روبرو شکست با خود حداکثر هدف به رسیدن در اولیه ساعات
 را سپاه مقر که رفقایی عملیات شروع اولیه ساعات همان در رفقا نوشته اساس

 نیست. ممکن سپاه مقر تصرف که رسیدند نتیجه این به بودند کرده محاصره
 به که رفقایی همچنین و (5 صفحه - ماه بهمن مسئولین هیئت نشست )گزارش
 مرکز این فتح به قادر هایی روی پیش علیرغم نیز بودند رفته بسیج مرکز محاصره

 اول هوهل در برنامه و داشته را مراکز این تصرف قصد فقار دیگر  عبارت  به دنگشتن
 خود این که است کرده می روی نشانه را شهر در دشمن قدرت مراکز تصرف
 .دهد نمی معنی فوری پیروزی و شهر فتح مشخص هدف غیراز به چیزی

 به نشینی عقب گردد می ارزیابی غیرممکن هدف این به دسترسی کهازآن پس
 نیروهای ههم آفتاب طلوع از پیش ما» و گیرد می صورت موردنظر محالت درون
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 یعنی (جا همان) .«بودیم کرده متمرکز «کال اسپه» و «رضوانیه» در را خودمان
 به رسیدن در ما ها نشینی عقب این انجام با زمانی مقطع این در و موقعیت این در

 برنامه این حداقل هدف به دنرسی در کوشش به و خورده شکست حداکثر هدف
 به قادر بسیج مرکز تصرف مأمور رفقای متأسفانه هنگام این در پرداختیم.

 درآمدند. دشمن کامل همحاصر به و نشدند رفقا بقیه با همگام نشینی عقب
 زا ها آن حمالت کم کم و گردد می آغاز دشمن تهاجم بهمن ششم روز صبح
 کامالً که «کال اسپه» و «رضوانیه» همحل ود در رفقا و شود می شروع بسیج سمت

 بعدازظهر سه ساعت تا» و پردازند می مقاومت به و دارند قرار بوده اختیارشان در
 ها خیابان در رفقایی و بود ما دست در «کال اسپه» و «رضوانیه» محله دو تمام
 مردم و (جا همان).«کردند می صحبت برایشان و کرده جمع را مردم محالت این

 آنان به مختلف درجات به نیز مردم و کردند مطلع خود کار هبرنام و اهداف از را
 طرحی چنین که جاییآن تا - رفقا محله دو این در یعنی رساندند. یاری و کمک
 شهر به آمدن از سربداران اهداف با رابطه در ابهامی گونه هیچ – دهد می اجازه
 برای رفقا دانست می توده که است نای ما )مقصود است. نداشته وجود توده برای
 وجود طرح انتظار حد در نیز سیاسی ارتباط حال درعین و آمده شهر به چه

 با رابطه در نوشت خواهیم بیشتر بعداً که طور همان ما نظر از البته است داشته
 برای قیامگر اهداف بودن روشن آن نه و است توده با سیاسی ارتباط این نه قیام

 به بتواند طرح که این برای رفقا سیاسی های ارزیابی اساس بر تیجهن در توده(
 بایستی می دشمن با مقابله در توده فعال شرکت یابد، دست خود حداقل هدف

 با و آورده وجود به سربداران برای طوالنی مقاومت قدرت که باشد بوده چنان آن
 گویند. ترک را شهر جوانان از بخشی همراه به نشینی عقب در عمل ابتکار داشتن

 دو این در رفقا کنار در مردم نیروهای فعال حضور تدریج به دشمن فشار با اما
 کننده شرکت قشر مبارزه شدن تر جدی نسبت به» و یابد می تقلیل محله

 یقبا رفقا برای را تر طوالنی مقاومت امکان و (جا همان).«شد می محدودتر
 عبارت  به یا افتاد کامل نشینی عقب فکر به عملیات رهبری نهایتاً و گذاشت نمی
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 دلیرانه عملیات فرمانده نشینی عقب هنگام به شد. تحمیل ما هب نشینی عقب دیگر 
 بسیار تلفاتی تحمل با و نامنظم نشینی عقب یک در رفقا و رسید. شهادت به

 این در که وسیع های همکاری علیرغم نیز مردم از .بازگشتند جنگل به سنگین
 و ننشست عقب جنگل به رفقا همراه کسی بودند داده نشان سربداران با همحل دو

 خورد. شکست نیز خود حداقل هدف به دسترسی در طرح بالنتیجه
 و فشار تشدید با» و نبود ما دست در نشینی عقب ابتکار گفتیم که گونه همان

 مانیمب توانیم نمی بود کرده بسیج دشمن که نیرویی برابر در که این شدن روشن
 شهر در طوالنی مقاومت امکان درواقع و (جا همان)«افتادیم. نشینی عقب فکر به

 جنگی چنین در مردم فعال شرکت عدم را امکان عدم این نداشت. وجود ما برای
 ما  هب مردم های کمک علیرغم شهر ترک هنگام که طور همان ،آورد می وجود به

 نکرد. همراهی را ما نشینی عقب در کسی
 در که اهدافی اساس بر ما که دهد می نشان روز آن وقایع سیر ترتیب نبدی

 به دسترسی در و نمودیم ریزی برنامه کردیم صحبت ها آن به راجع اول قسمت
 به رفت وقایع این از که مختصری ذکر با توان می حال ماندیم. ناموفق نیز یک هر

 پرداخت. گیری نتیجه
 

 حاصله نتایج بر نگرشی - ب
 

 اهداف رابطه در طرح که است این باشد روشن تواند می کس هر بر آنچه
 تا بهمن پنجم شبانگاه از که نبرد این در ما است. خورده شکست الذکر فوق

 شهر فتح یعنی فوری پیروزی به نتوانستیم انجامید طول به بهمن ششم شبانگاه
 لشگر ادایج هدف به محالت در طوالنی مقاومتی با نتوانستیم و یابیم دست

 و شهید) تلفات درصد 53 حدوداً گذاشتن جای  به با بلکه و شویم نزدیک
 از چه و سیاسی نظر  نقطه از چه نظر مورد طرح و بازگشتیم جنگل به (دستگیر

 این دالیل بررسی است تر مهم آنچه اما گشت روبرو شکست با نظامی نظر  نقطه
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 این گشت. طرح این شکست به منجر که هایی زمینه بررسی و باشد می شکست
 از: اند عبارت دالیل

 دشمن نیروی کردن غافلگیر برای ما های کوشش کلیه :نظامی های تاکتیک -3
 برای ما سعی هنگام به که باشد داشته توانست می را دلیل این فقط و فقط

 این برای ما باشد. گرفته قرار خود موقعیت ترین ضعیف در دشمن شهر، تسخیر
 غافلگیر را دشمن شدیم قادر که این علیرغم اما کردیم، چشمگیری فعالیت کار

 یابیم، استقرار نظر مورد مواضع در کامل موفقیت با و درگیری هیچ بدون و کنیم
 به بردیم. کار به را وضعیت این از استفاده جهت الزم امکانات درصد ده تنها

 اولیه هجوم هنگام در بایستی می ما قدرت مراکز تصرف و قیام برای دیگر  عبارت 
 و فوری انهدام برای ممکنه نیروی ثرکداح از دشمن کردن غافلگیر و خود

 محاصره یک از پس بلکه و نکردیم را کار این ما نماییم. استفاده دشمن چشمگیر
 اختیار در که سنگینی های سالح از استفاده بدون حتی کوتاهی درگیری و

 و نشسته عقب محالت به ابتدا و افتادیم نشینی عقب فکر به بالفاصله داشتیم
 قیام یک نظامی -سیاسی اصول با موارد این دوی هر .شدیم خارج شهر از سپس

 از و کردند بازی قیام با وار نمونه طور به کامالً رفقا دیگر  عبارت  به است. تضاد در
 یک یامق لنین قول هب نگرفتند. نظر در هنر یک عنوان به را قیام نظامی نظر  نقطه
 به موفقیت یک از سپس و کرد کسب را اول موفقیت حتماً باید یعنی است. هنر

 باید قیام نشود. داده فرصت دشمن به و نشود قطع تهاجم هرگز دیگر موفقیت
 داد. خواهد انجام را خود بهمنی حرکت ارتجاع وگرنه رود پیش به وار بهمن
 نظامی نظر  نقطه از مردم برای وجه هیچ به ما فوق نظامی مسئله غیراز به

 به فعال پیوستن به تمایل آنان از بخشی یا و مردم اگر یعنی .نداشتیم ای برنامه
 علیه جنگ در مستقیم شرکت درصدد و دادند می نشان خود از جریان این

 رهنمودی نداشتیم. آنان برای ای برنامه و رهنمود گونه هیچ ما ،آمدند برمی دشمن
 عنوان نیز اًبخش و باشیم داشته توانستیم می افراد از الیه این برای ما که
 که بود این نیز بهانه قاعدتاً و بود سنگر ساختن حداکثر و گرفتن خبر کردیم می
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 با پیوندند می قیامی هب ها توده که زمانی که درصورتی نداشتیم. اختیار در سالحی
 به را تر قوی های سالح و شده مجهز بایستی دشمن مقابل در سالح ترین ابتدایی

 آن پرتاب و مولوتف کوکتل ساختن مثالً د.نکن مصادره دشمن از طریق این
 روی به جوش آب ریختن مانند ابتدایی وسایل از استفاده یا دشمن، سوی به

 به رهبری طرف از قیام هر در که ای اولیه طرح … و دشمن نظامی نیروهای
 همه خود ها این .شود نمی دیده آن از اثری اینجا در شود، می داده رهنمود توده

 تواند می توده نظامی بسیج با ما همسلحان عمل که است ظاهری ادعای برخالف
 دارای ما بپیوندند ما  هب خواستند می هم مردم اگر حتی سازد. ور شعله ها آن قیام
 مردم! قیام نه و بودیم خویش قیام فکر به ما نبودیم. ای برنامه هیچ
 دشمن که کردند می ارزیابی همواره رفقا :دشمن قدرت از اشتباه ارزیابی -5
 نیز ارتش و نیست انقالبیون سرکوب برای فعالی نیروی گونه هیچ بسیج به قادر
 بخشا قیامگران های گلوله غرش شنیدن با که برد می سر هب وضعیتی چنان آن در
 پایینی روحیه چنان آن از پاسداران )یا .پیوندد می قیام به و شده وارد صحنه به

 در غلط های ارزیابی این .(گذارند می فرار به پا درگیری اولین با که دارندربرخو
 و پاسداران مقاومت است. بوده آمیز فاجعه آمل نبرد مشخص پراتیک با رابطه
 فرار فوراً ما تصور برخالف و بود ما توسط شده  تحلیل حد از  بیش بسیج افراد

 ارزیابی این به عمل در را ما رفقای مسئله این برخاستند. متمقاو به بلکه نکردند
 قدرت دیگر طرف از نیستند. تصرف  قابل ما نیروی این با مراکز این که رساند می

 است. بوده ما های ارزیابی مافوق منطقه در خصوص هب و شهر در دشمن بسیجی
 و بوس مینی با که بود نفر هزار چهار حدود دشمن طرف از نیروها این جمع»

 ستا نیرویی این (جا همان) «کردند. حاضر شهر در سرعت  به اتوبوس و وانت
 .گشت می ارائه دشمن بسیج قدرت از رفقا های ارزیابی در آنچه از بیش العاده فوق
 باالتر مراتب به سطحی در ما با مقایسه در را دشمن آتش قدرت همجموع این
 آنان با مقابله در مردم روحیه تضعیف یبرا مهمی بسیار منبع که داد می قرار
 غیره و ترسو مشتی عنوان به لحظه آن تا که کسانی مقاومت نتیجه در است. بوده
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 از قدم  به  قدم را قیام رهبری که کرد بازی نقش بودیم کرده تصویر خود ذهن در
 و داشته بازمی نظر مورد اهداف کسب برای الزمه کارهای انجام در پیگیری

 دید.گر قیام شکست باعث تدرنهای
 :نبود ما هب روستا و شهر مردم پیوستن آماده سیاسی - اجتماعی شرایط -1
 رفقا های ارزیابی در هم که هست مسئله قسمت ترین یاساس بحث قسمت این

 سهم طرح این از درست گیری نتیجه در هم و داشت ای العاده فوق جایگاه همواره
 هب قیام یک در انتظار مورد و وسیع سطح در مردم اگر .کند بازی تواند می مؤثری

 فائق توانستیم می زیادی حدود تا 5 و 3 الذکر فوق عامل دو بر پیوستند می ما
 درمجموع نمود. تبدیل قوت نقطه به شد می را ضعفی  نقطه هر یا و گردیم

 در های همکاری اوالً که: بود طریق بدین مدت این در مردم نیروهای وضعیت
 تا و … اخبار غذا، رساندن از و بود هواداری اعالم صورت  به خود وسیع سطح
 مراتب به سطحی در نیز ها زمینه همین در و رفت نمی فراتر سازی سنگر حدی
 شرکت دشمن تهاجم گرفتن شدت با ثانیاً بود. اولیه های بینی پیش از تر پایین
 استناد با قیام یک وزیپیر برای که درصورتی یافت. تقلیل سرعت  به مردم فعال

 مردم و شود طی باید روندی چنین عکس قاعدتاً مردم از سیاسی های ارزیابی به
 های مقاومت شکستن در و شده تر جری مبارزه گرفتن شدت با قیام به آماده

 هواداران و متشکل سیاسی های گروه از ثالثاً شوند. می تر مصمم دشمن بوحانهذم
 این در که عملی نمونه حداکثر و شد برآورده نتظاراتمانا صد در ده از کمتر آنان
 تبلیغات هزمین در مجاهدین زن هواداران برخی کمک است شده داده نشان مورد

 گلوله غریو که بود این رفقا ارزیابی که  حالی در است. بوده رسانی کمک و
 رابعاً .دارد وامی حرکت به محل در را سیاسی نیروهای هکلی بالفاصله قیامگران

 )غیر پراکنده مردم قشر ترین فعال عمومی سطح چند عناصری استثنای به
 در نکرد. تجاوز ها اللهی حزب شناسایی و غذایی رسانی کمک سطح از متشکل(

 ما هب و بوده شهر روپیش بخش بود قرار که جوانان از یک هیچ نیز شهر تخلیه
 .نیامد ما همراه بپیوندند
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 به تری دقیق بررسی عملیات این با رابطه در مردم شواکن از بخواهیم ما اگر
 آید: عمل به ارزیابی رده دو در مردم از بایستی می آوریم عمل

 ارتجاع که بود این شد روشن عملیات این پروسه در آنچه .روستا مردم -یکم
 نیروهای از زیادی بخش و است داشته بسیج قدرت روستا مردم با رابطه در

 بسیار نقش و بوده اطراف روستاهای مردم از دشمن توسط شده بسیج ای توده
 روستا از که نیروهایی» .اند داشته طرح این شکست در ای کننده تعیین و مهم

 تضاد در واقعه این در روستا مردم حرکت (جا همان)«بود. توجه قابل بودند آورده
 ای هنکت هشت مصوبه در دائم کمیته سیاسی های ارزیابی در آشکار و کامل

 ها فئودال مقابل در آشکار و علنی مبارزه روستا اهالی ما جامعه در باشد. می
 با مبارزه به هنوز مبارزه ،ایم کرده پافشاری بارها که طور همان اما دارند. و داشته

 رابطه در اگرچه و دارد. جریان حکومتی کادر در بالعکس و نیافته ارتقاء حکومت
 دیده حکومتی کادر از مبارزه آن محدود خروج از اییه نمونه برنج خرید مسئله با

 را ها آن بسیج قدرت ارتجاع درنتیجه و نشد طی پروسه این هنوز اما شود می
 زمینه مختلف های شکل با وبیش کم مسائل این آمل منطقه در است. داشته
 العاده فوق سیاسی سؤال مسئله این است. داشته تأثیر  آمل نبرد بر و داشته
 نیز را مراکز تمام و بود می درست ها تاکتیک تمام اگر حتی یعنی است. مهمی

 جایگاهی امروز که است سؤالی ؟کردیم می چه نفر هزار چند این با گرفتیم می
 ندارد. اکثریت رفقای جانب از آن بررسی برای ویژه

 دلیل که کنند می هتوجی صورت  بدین را مهم نکته این رفقا از برخی متأسفانه
 رژیم تبلیغات خاطر به سربداران سرکوب در شرکت و شهر به دهقانان دنآم

 و انقالب سرکوب برای ارتجاعی رژیم هر که کنند نمی توجه رفقا است. بوده
 هر  به اما د.شو می متوسل دغل و دروغ به کار نای برای مردم از بخشی بسیج
 میزان که است جامعه سیاسی و اجتماعی شرایط این تاریخی مقطع هر در حال

 در رژیم مگر کند. می تعیین مردم میان در را ریاکاری و دروغ این شدن پذیرفته
 چرا پس ،زند نمی تبلیغات و ها فریبکاری همین به دست شهر مردم با رابطه
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 و کرد می چه هر شاه که بود چگونه ندارد؟ را آنان بسیج توان صورت  بدین
 بدبین 53-51 های سال در انقالب به سبتن را مردم که داد می خرج به ریاکاری

 را کسی بسیج توان و گشت می تبدیل خودش ضد به وسیع مقیاس در کند
 طبقه و قشر هر مورد در سیاسی و اجتماعی شرایط به است بهتر رفقا نداشت؟

 این مجرد بررسی و ارتجاع تبلیغ در صرفاً را مسئله و کنند توجه مشخص طور به
 نبینند. مطلب

 که بود این یکی ناردهاوکم شکست دالیل از بنگریم. پاریس کمون ونهنم به
 فرانسوی دهقان هزار صدها بسیج به کلک و دروغ با توانست فرانسه بورژوازی

 بود. همراه دهقانی مسئله به کموناردها توجه عدم با این و بپردازد کمون علیه
 قرار بورژوازی هخیرذ در را دهقانان هنوز که فرانسه سیاسی - اقتصادی شرایط

 جانب از بورژوازی های دروغ پذیرش اساسی عامل یک پرولتاریا، نه و داد می
 اثر این غیره و متفاوت دالیل به آمل شرایط در و ما کشور در بود. دهقانان
 پذیرفت. صورت

 آن اقتصاد اساس که نظر مورد همنطق در خصوص هب و ما کشور در حال هر  به
 و ذهنی موقعیت و روستا همسئل به دقیق توجه بدون چرخد می روستا بر

 شود. روبرو توانست نمی این از غیر ای نتیجه با قیام طرح آنان مبارزاتی
 هسابق و بودند حکومت با ضدیت در ذهنی نظر از شهر ردمم .شهر مردم - دوم
 بوده حکومت مقابل در آشکارا بلکه نبوده حکومتی کادر در تنها نه آنان مبارزه

 بود این داد نشان آمل هواقع آنچه اما نیست. اختالفی آن سر بر که ای نکته ست.ا
 نداشتند. مسلحانه قیام برای نهایی و قطعی آمادگی شهر مردم که

 استدالالتی همواره طرح این اجرای هنتیج در قیام به مردم پیوستن با رابطه در
 بود. سیاسی نظر از ها امقی مورد در لنین اصول با آشکار تضاد در که شنیدیم می
 کنار روسیه مشخص شرایط عنوان تحت و شدند می نفی همواره که نکات این

 همنص به را خود اهمیت آمل نبرد در برجسته کامالً طور به شدند می گذاشته
 صحبت نکته این از همواره رفقا های ارزیابی و ها تحلیل در گذاشتند، ظهور
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 طرح این اجرای هنتیج در و دارد کامل یآمادگ توده پیشرو قشر که شد می
 صحبت پیشرو قشر آمادگی از که زمانی که درصورتی پیوست. خواهد ما هب سریعاً

 از بخشی حداقل یا پیشرو قشر در باید قیام رهبری که است این منظور ،کنیم می
 سرعت  به عمل و طرح اجرای زمان تا باشد گسترده را خود تشکیالتی هپنج آن
 تازه که  حالی در بپوشاند. عمل جامه خود وظیفه به و درآمده حرکت به

 زده حلقه آنان گرد به پیشرو قشر تازه یافتند، استقرار محله دو در رفقا کهازآن پس
 کار این برای زمانی چنین است روشن و .دهند می گوش آنان سخنان به و

 پیشرو قشر و هآمد مصاف به خود نیروی حداکثر با دشمن است. دیر العاده فوق
 ندارد. قرار مشابه موقعیت در

 در بایستی مردم توده دیگر طرف از است. قیام برای اصل یک نکته این رعایت
 کامالً بایستی می توده برای کننده قیام پرچم و باشند قیام برای کامل آمادگی
 چنین و طرحی چنین که آنجایی تا مردم پروسه این در باشد. معین و روشن
 با رابطه در اما اند داشته اطالع سربداران اهداف از داد می اجازه قیام زا درکی

 و کنندگان قیام هسابق از مردم است الزم لنینی روش به قیام یک برای که میزانی
 ،ما قیام طرح با رابطه در نکته این و .اند نبوده روشن کامالً قیامی چنین اهداف

 قیامی بود. گذاشته پا زیر سیاسی نظر از را لنینی{ }قیامقیام اصول از دیگر یکی
 در مردم و داشت مخفی و پنهان جنبه یک همواره بکنیم خواستیم می ما که

 بپیوندند، آن به که حرکتی عنوان به آن انتظار در دیگری قیام هر با مقایسه
 نبودند.
 و روسیه های قیام در را اصول این رعایت رفقا اگر و هستند اصول نکات این

 ،کنند می نفی «انقالبات آن بودن کارگری» عنوان تحت ها آن بر را لنین یدتأک
 نقش کارگر طبقه آن در که (دیگری قیام هر یا) بهمن قیام به نگاهی با توانند می

 در همواره مردم هتود طرف  یک از ببینند. را اصول این کماکان نداشت را پیشرو
 قشر دیگر طرف از و بودند یاسیس قدرت با تکلیف تعیین نهایی هلحظ انتظار
 بود( شهری سنتی بورژوازی خرده قشر و نبوده کارگران که) انقالب این در پیشرو
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 های کمیته قیام لحظه در و مساجد و روحانیت طریق از را خود تشکیالت
 به را  آن ،شد گم حریق در خود جرقه که جرقه اولین از پس و بود دارا محالت
 یعنی پیشرو قشر حرکت این در داشتیم انتظار نیز ما اعدتاًق کردند. تبدیل حریق

 نظامی - سیاسی تشکیالت حداقل یک بایستی می بپیوندند ما هب شهر جوانان
 درگیر بتوانند توده کامل ذهنی آمادگی بستر در که باشیم داشته ها آن برای
 به جعرا که هایی صحبت تمام علیرغم پیشرو قشر بپیوندند. ما  هب و شده عمل

 این دلیل و نکرد شرکت نبرد آن در فعاالنه و نپیوست ما هب شود می او آمادگی
 بودند درگیر نبرد این فعالیت باالی سطح در افراد این اگر که است این نیز ادعا

 با رفتن و شهر ترک جز ای چاره برایشان خاتمه در کردند، می همراهی رفقا با
 این تکاملی و منطقی روند بلکه باشد، اجبار ظورمن که این نه ،ماند نمی باقی رفقا
 شهر از رفقا با که افرادی تعداد که درحالی .الغیر و بود می چنین بایست می سیر

 بود. صفر شدند خارج
 طرح خود همانند استدالل این بود؟ پیشروان نپیوستن دلیل اسلحه فقدان آیا

 توده و پیشرو قشر است. اساس بی و سست بسیار آن هاولی و ای پایه استدالالت و
 را همه و بیاید گروه یک ابتدا که این نه شوند، می مسلح قیام جریان در همواره
 بخشی ،گردد می آغاز قیام یک که زمانی گردد. آغاز حرکت سپس و کند مسلح
 سطحی چنین در قیام در شرکت خواهان که دیگر بخشی و هستند مسلح

 به شوند. می حرکت درگیر و کرده استفاده مینظا وسایل ترین ابتدایی از هستند
 و کوکتل ساختن چگونه کشور این شهرهای دیوارهای بر که زمانی یادآورید

 به و آموختند می شهر مردم و جوانان به شاه با نهایی مصاف رد را … و راهی سه
 ها کوکتل این مقابل در چگونه شاهی محمدرضا های تانک بهمن قیام در یادآوریم

 این در لنین رهنمودهای حداقل شد. می مسلح خلق تدریج به و افتادند می ارک از
 … و جوش آب جنگ از حوصله با چگونه که یادآورید به ها قیام در را مورد

 چرا و نشد داده مردم به آمل نبرد در رهنمودهایی چنین چرا کند. می صحبت
 نزدند. حرکاتی چنین به دست شان گذشته تجربیات از استفاده با خود مردم
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 درنتیجه و قیامگران به ها آن پیوستن چگونگی و مردم آمادگی میزان از ها ارزیابی
 و بودند تباهشا همگی آنان، نظامی - سیاسی دهی سازمان برای الزم فعالیت عدم

 از که است سیاسی نکات ینا رعایت دلیل به قیام دیدیم. که شد آن نیز نتیجه
 بازی نباید قیام با که است معتقد و شود می تلقی رهن یک عنوان به لنین طرف
 به یعنی پیروزی برای وظایف این گرفتن سرسری و نکات این رعایت عدم کرد.
 آن. ماندن عقیم و قیام گرفتن بازی

 کمک که است برداشت قابل رفقا های گزارش از شده  اشاره افوق که گونه همان
 آنان خود مستقیم شرکت نه و بوده همبارز برای رفقا به کمک چارچوب در مردم

 چنین به زدن دست برای مردم که است واقعیت این بیانگر نکته این مبارزه. در
 نظامی  - سیاسی دهی سازمان یک به احتیاج عملیات این وقوع از قبل کاری

 قیام به دست مردم امدادی های رسانی کمک اساس بر صرفاً توان نمی و داشتند
 دو هر به درمجموع مردم که رسد می نظر به نیز زمینه همین در که هرچند زد.

 جنبه ایم بوده مستقر ما که محالتی در اگرچه اند. کرده کمک دعوا طرف
 در» رفقا قول به است. بوده کننده تعیین و تر قوی بسیار ما هب رسانی کمک

 ناچیز دشمن با شهر مردم همکاری داشتیم فعال حضور که مناطقی
 (جا همان)«بود.

 پیوستن مورد در ما انتظارات شدن برآورده عدم یعنی نیز عامل این هنتیج در
  به  قدم را قیام رهبری که بود دیگری عامل خود قیام یک در ما هب مردم فوری
 و .داشت بازمی نظر مورد اهداف کسب برای الزم کارهای انجام در پیگیری از قدم

 دید.گر قیام شکست باعث درنهایت
 که است مزبور طرح شکست اساسی دالیل الذکر فوق عامل چند کنیم، خالصه

 همجموع در رفقا سیاسی نادرست های ارزیابی از و داشته سیاسی زمینه همگی
  از طرح که نمود ادعا توان می دالیل این اساس بر و گیرد می نشئت دوران این
 شکست جیهتو در رفقا اما است. گردیده روبرو شکست با کامالً سیاسی نظر
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 اینجا در ما که آورند می دالیلی خود سیاسی استدالالت توجیه در یا و الذکر فوق
 کنیم می اشاره نیز ها آن به ناگزیر به بحث تکمیل در

 
  دالیل بر انتقادی یادداشتی - ج

 .ایم شنیده حال تا آنچه مبنای بر اکثریت رفقای
 

 به هنوز که این یا و نیستند طرح شکست به معتقد یا که رفقا از برخی
 در را شکست دالیل کنند می سعی دارند، باور خود هگذشت غلط های ارزیابی
 از نمونه دو یکی به اینجا در ما کنند. پیدا الذکر فوق مسائل غیراز به مسائلی

 کنیم. می اشاره استدالالت این ترین مهم
 نظر از رحط این که معتقدند رفقا از برخی طرح. انجام زمان مورد در -3

 این از سیاسی بندی جمع امکان امروزه اساساً و است نخورده شکست سیاسی
 دلیل اساساً و بود شده دیر کار این انجام برای ماه چند زیرا .ندارد وجود طرح

 برای است؟ صحیح ادعا این آیا است. بوده عمل این انجام در تأخیر نیز شکست
 ترین نزدیک در مختلف مسائل و نکات یبایست می سؤال این به صحیح پاسخ هارائ

 پنجم در مسائل و نکات همان با را شود پیاده توانست می طرح این که زمانی
 که بود آمده وجود به کیفی تغییر چنان آن آیا ببینیم و کنیم قیاس ماه بهمن
 الذکر فوق طرح انجام و جنگل به رفتن همسئل سازد. ما نصیب را شکستی چنین

 در رسید. مسئولین هیئت تصویب به 33 مرداد اواخر در خود میعمو ابعاد در
 در طرح انجام هستیم. مطلع همه هایش گیری تصمیم و نتایج از که نشست این

 زمانی ترین نزدیک نتیجه در یافت انتقال شمال به و گشته اعالم منتفی تهران
 آن اجرای برای طرح هکنند تصویب یا و کننده تدوین رفقای فرد فرد ذهن در که
 مورد مختلف موارد بایستی می ما رو ازاین بود. شهریورماه باشد، توانست می

 که ای مختلفه عوامل دهیم. قرار سنجش مورد بهمن تا شهریور از را مقایسه
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 چه بهمن تا شهریور از کنند ایفا سهمی ما پیروزی یا شکست در توانستند می
 بود؟ کرده کیفی تغییر جامعه شرایط واقعاً آیا بودند؟ شده متحمل را تغییراتی

 این آری بود. شده تغییر دستخوش سیاسی های گروه به مردم اعتماد - یکم
 سیاسی های گروه به مردم اعتماد به بهمن تا شهریور از است. صحیح بحث

 ترین فعال که مجاهدین و صدر بنی از تدریج به مردم بود. خورده ضربه شدیداً
 به نسبت چنانی آن حساسیت دیگر و گشتند می ناامید ودندب اپوزیسیون های گروه

 با رابطه در صورت همین به امر این آیا اما .دادند نمی نشان آنان های فعالیت
 رفقا خود گزارشات اساس بر کند؟ می صدق موردنظر همنطق در نیز سربداران

 میان در سربداران هوجه است. نبوده صادق سربداران با رابطه در چیزی چنین
 تا است. کرده می طی را صعودی قوس یک درمجموع بهمن تا شهریور از مردم
 و نداشت اطالعی آنان اهداف از و شناخت نمی را سربداران کسی اساساً ماه آبان
 تا آبان از شد. می برده اسم آنان از آنجا و اینجا جنگل در مخالفین عنوان به تنها

 پخش و دشمن بر آنان تاکتیکی های پیروزی و رفقا عملیات هنتیج در بهمن
 انتظار در همواره مردم و بودند شده سرشناس منطقه در سربداران های اعالمیه

 بودند. ساخته ها افسانه آنان از پشتیبانی و تعریف در و بوده شهر به آنان ورود
 صحبت ها آن به راجع واهمه و ترس بی شهر مردم درگیری و واقعه هر از بعد
 باشد داده  رخ تغییری زمینه این در اگر بهمن تا شهریور از نتیجه در .کردند می
 را زودتری حرکت انتظار مردم هم اگر و ما. ضرر به نه و بوده ما نفع به تغییر این

 شرایط آن در ماه دو یکی عرض در حرکت شدن دیرتر درهرحال .داشتند
 نبودند. کننده تعیین
 مورد توان می جنبه چند از را بهمن تا شهریور از مردم موقعیت آنکه - دوم
 در جامعه عمومی سطح در حکومت با مقابله در مردم تضاد اوالً داد. قرار بررسی

 و شهریور در که ای توده آشکار و بارز مبارزات بود. شده بیشتر ماه چند این طول
 داشته صعودی سیر بعد به ماه آبان از ،خورد می چشم به ندرت هب خیلی مهر

 این البته که بوده حکومت با مبارزه درگیر مختلف سطوح در توده و است
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 مبارزات این کمی تغییر حال هر  به اما است. نبوده کیفی ما نظر به نیز تغییرات
 نفع به مقداری درواقع و داشته صعودی سیر حدودی تا ماه بهمن تا شهریور از

 برنج همسئل سر رب درگیری از رابطه همین در است. کرده تغییر قیامگران
 تا مبارزاتشان با رابطه در را شمال دهقانان بار اولین برای که کرد یاد توان می

 و واقعه این و داد قرار حکومت مقابل در و کرده خارج حکومتی کادر از حدودی
 بحث در ثانیاً است. بوده قیامگران نفع به گذشته با مقایسه در تجربه این

 به مدت این در چنانی آن تغییرات قیامگران هب شهر جوانان پیوستن مشخص
 دیگر  عبارت  به بدانیم. طرح این شکست مسبب را ها آن بتوانیم که نیامد وجود

 آوریم عمل به ارزیابی رابطه این در آمل شهر در جوانان همسئل از بخواهیم ما اگر
 در که سنتی بورژوازی خرده اول شود: می صحبت قشر دو از اساساً که بینیم می
 همبارز آمادگی آن تر وسیع هالی و هستند حکومت با کوچکی هالی رابطه این

 است. نکرده چنانی آن تغییر بهمن تا شهریور از امر این و نداشتند را مسلحانه
 همبارز برای آمادگی درواقع قشر این که است سنتی غیر بورژوازی خرده بعد، قشر

 متشکل بندی رده دو در نیز قشر این نانجوا حال هر  به است. داشته را مسلحانه
 رهبری زیر آنان از ای مالحظه قابل تعداد که گیرند می قرار متشکل غیر و

 متشکل غیر جوانان یعنی بقیه و هستند مجاهدین اساساً و مختلف های سازمان
 بدین باشند. مالحظه  قابل چندان نسبی طور به تعداد لحاظ از نباید قشر این

 درو می سخن قشر این جوانان از اگر قیامگران به مردم پیوستن هینزم در ترتیب
 شرایط بهترین و است نیامده وجود به چنانی آن کیفی تفاوت بهمن تا شهریور از
 و نپیوستند بهمن در که بپیوندند توانستند می ما هب تعدادی احتماالً شهریور در

 جوانان از برخی هم اگر ورد.آ وجود به توانست نمی کار هنتیج در تفاوتی رقم این
 و کرده حرکت شهر به ما دیگر حال داشتند، شهر به را ما تر فوری حرکت انتظار
 ما هب که نمود می ایجاب نانآ انقالبی شور قطعاً و بودیم کرده آغاز را نبرد

 بپیوندند.
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 به کامالً دوران این طول در زمان گذشت نظامی، و فنی نظر  نقطه از – سوم
 طور به خود افراد از رهبری شناخت منطقه، از رفقا شناخت است. بوده ما نفع

 جدید، های طرح تدوین و جدید شرایط به نظامی هخبر افراد شدن ختاُ دقیق،
 میزان ورزیده، و باتجربه نظامیان به آنان تبدیل و تجربه بی افراد دیدن آموزش
 مختلف های درگیری عوقو ناهنجار، و سخت شرایط مقابل در بردباری و مقاومت

 تا شهریور از ها پیروزی این از ناشی روحی تأثیرات و تاکتیکی های پیروزی و
 است. بوده تغییر در سربداران نفع به همگی بهمن
 این ظرف در که چیزی تنها که گفت باید دشمن نظامی مادگیآ مورد در اما
 است. بوده دشمن دگیآما و تدارک میزان بود یافته  تکامل ما ضرر به کامالً مدت
 مشخص پراتیک در ،کرده می طی را مسیری چنین که این علیرغم نیز نکته این
 را ما مقابل در فوری و سریع مقاومت آمادگی اوالً دشمن که داد نشان نبرد این

 و نیرو تمام از ثانیاً و بپردازد مقابله به تا کشید طول روز یک حدوداً و نداشت
 از که گونه همان حال هر  به نکرد. استفاده ما با مقابله در خود نظامی امکانات

 شرایط آیا که این بررسی در مهم همسئل شود، برداشت تواند می نیز رفقا های بحث
 است مردم وضعیت از ارزیابی اساس بر ،بود شده بدتر یا بهتر بهمن تا شهریور از
 مورد ورهایفاکت مجموعه میان در حال هر  به دشمن. نظامی وضعیت نه و

 دشمن نظامی آمادگی میزان اشاره قابل هنکت تنها ماه چند این طول در بررسی
 بود. شده بیشتر که بوده ما با مقابله در

 کیفی تغییرات شهریورماه به نسبت آمل در شرایط که گفت باید کالم یک در
 گردی موارد برخی در و ما نفع به موارد برخی در حاصله تغییرات و است ننموده

 در چه طرح .آید نمی حساب به ما شکست در کننده تعیین اند بوده ما ضرر به
 شد. می روبرو شکست با حال دو هر در بهمن، در چه و شهریور

 دادن نشان در رفقا از برخی ،محالت در پیشرو قشر پیوستن میزان -5
 و شرایط و اوضاع از مسئولین هیئت کثریتا سیاسی های ارزیابی حقانیت

 افرادی از مشخص طور به و کرده اشاره سربداران از توده استقبال و مردم یتوضع
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 با رفقا .خواستند می سالح ما از و بودند ما کنار در سنگرها در که کنند می یاد
 پیروزمند سیاسی نظر از را طرح که روند می پیش نجاآ تا ها نمونه این به استناد
 این و نظامی تاکتیک آن یا این بردن ارک به در را شکست دلیل و نموده ارزیابی

 برای است؟ صحیح صحبت این آیا کنند. می جستجو غیرمترقبه حرکت آن یا
 به تری دقیق ارزیابی نبرد این جریان در پیشرو قشر از بایستی سؤال این به پاسخ
 آورد. عمل
 ای محله دو در شهر این پیشروان تمرکز اساساً رفقا خود گزارشات اساس بر
 این گرفتن نظر در بدون است. پذیرفته صورت آن در ما عملیات که باشد می

 از درصد ده میزان به را پیشرو قشر معدل طور به توده همجموع از بررسی در نکته
 محالت این در پیشروان تمرکز به توجه با قاعدتاً که 3.کنیم می حساب افراد کل
 قاعدتاً پیشرو قشر درصد ده اسبهمح با حال هر  به رود. می نیز باالتر درصد این

 قشر از رفقا سیاسی های ارزیابی اساس بر که شوند می نفر هزار باالی تعدادی
 قیام مشخص پراتیک جریان در مبنا این بر قیام طرح تدوین و جامعه در پیشرو
 اصلی همبارز وارد ما کنار در و مستقیم طور به نفری صد چند بایستی می قاعدتاً
 در آنچه اما شوند. خارج شهر از ما با ها آن از تعدادی کم دست سپس و شده

 سالح اگر حتی رفقا خود گزارشات اساس بر که بود این پیوست وقوع به واقعیت
 ما هب و بودند کرده سالح تقاضای ما از نفر بیست حداکثر داشتند نیز
 در فقار سیاسی های ارزیابی برائت در سندی تنها نه خود این و .پیوستند می

 هیئت کثریتا ارزیابی که دهد می نشان آشکارا بلکه باشد تواند نمی قیام تدوین
 های ارزیابی اساس بر است. بوده اشتباه نیز توده روی پیش قشر از مسئولین

                                                 
مردم توده را به سه بخش  یخود جهت نشان دادن آمادگ یها یابیرزدر ا نیمسئول ئتیه تیاکثر .3

. در استدالل داشت یرا ده درصد کل منظور م شرویو قشر پ کرد یم میمانده تقس و عقب انهی، مشرویپ

قرار بود ابتدا قشر  .وندندیپ یبه آن م هیبه ال هینخواهد بود و مردم ال 51بهمن  امیچون ق امیق نیکه ا این

 نیهم نجایدر ا زی. ما نوندندیما بپه ب اتیدر محل مورد انجام عمل ،که ده درصد از مجموعه است شرویپ

 .میبر یکار مه رقم را ب
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 را انتظار حداقل این توان می قاعدتاً جامعه از مسئولین هیئت اکثریت سیاسی
 جرقه زدن نتیجه در و قیام به ورود جهت کامل آمادگی در پیشرو قشر که داشت

 ورود خواهان قشر این از عناصری تنها آمل نبرد در که  حالی در باشد. ما طرف از
 کردند. ایفاء نقش ما  هب رسانیدن کمک حد در بقیه و بودند مستقیم درگیری به
 که این یا و بوده اشتباه او موقعیت و پیشرو قشر از ارزیابی گفت باید یا نتیجه در

 مسئله به بینانه واقع بخواهیم اگر دارند. وجود پیشرو نفر بیست تنها گفت باید
 عنوان تحت مسئله هتوجی درصدد دیگر مواقع بسیاری چون و کنیم برخورد

 همچون نیز پیشرو قشر از ما ارزیابی که بگوییم باید برنیاییم «آمل های ویژگی»
 بوده اشتباه طرح، این تدوین در طشرای و اوضاع از ما سیاسی های ارزیابی هبقی

 است.
 را یک هر کردیم سعی که ،درمجموع الذکر فوق عوامل به توجه با ترتیب بدین

 کرد گیری نتیجه چنین آمل نبرد از توان می دهیم، قرار بحث مورد مختصر طور به
 اکثریت تصویب به و بود گشته فرموله دائم کمیته اکثریت توسط ما طرح که

 در و گشت روبرو کامل شکست با سیاسی ازنظر ،بود رسیده ینمسئول هیئت
 رابطه در طرح این کنندگان تدوین سیاسی های ارزیابی هکلی که داد نشان عمل

 است. بوده گرایی ذهنی و اشتباه آن پیروزی و فوری قیام با
 بروی واقعه این از حاصله نتایج به که است الزم بررسی این از پس حال
 چه تقویت احتمال ببینیم و بپردازیم طرح این اجراکنندگان و نکنندگا تدوین

 تأثیر  تحت مشی خط تغییرات چه و آمده وجود به سازمان در هایی گرایش نوع
 بپیوندد. وقوع به تواند می جریان این
 
 پروسه این از حاصله درونی نتایج بر یادداشتی - د
 

 دست به را اکثریت رأی دبتوان که این برای خود ظهور ابتدای در طرح این
 پوسته یک در را خود نمود می کوشش ،درآید اجرا مرحله به و آورده
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 در طرح گاه هیچ که هرچند سازد. مطرح نوینی شرایط یک برای مارکسیستی
 از بریدن همنزل به طرح این که این گفتن شد. نمی مطرح صراحتاً خود کامل ابعاد

 اتهام یک عنوان به ،وردآ می بیرون کارخانه وندر از را ها بچه و بوده کارگر طبقه
 تحت نیست، قیام کارها این و دارد اصولی قیام که این گفتن .گشت می تلقی ناروا

 این به امیدها تمام .گشت می اعالم مردود نوآوری لزوم و مشخص شرایط عنوان
 در مارکسیستی پوشش صرفاً دیگر های کوشش تمام و بود شده  بسته حرکت

 اگر طرح، این کامل شکست با امروز بود. ل - م اصول با طرح این قتلفی
 تنها نشود، ها ارزیابی به صادقانه انتقادی و نگیرد صورت درستی بندی جمع

 یمش خط و باشد مارکسیستی پوشش آن افتادن کنار به تواند می حاصله نتیجه
 ایشیگر چنین و گردد مطرح آشکار و صریح خود هفرمول ابعاد در چریکی

 است. موجود اکثریت رفقای از برخی در کم دست اکنون هم متأسفانه
 بوده چریکی قیام برای حرکت روش و چگونگی زیرا گوییم؟ می چنین چرا
 درون به قیام لزوم و قیام عنوان تحت جامعه از مشخصی شرایط در و است

 یا ،گردد می مطرح صورت دو به قیام اساساً زیرا .یافت راه «ها کمونیست اتحادیه»
 هتود بر تکیه بخشا خود ارائه در همواره صورت این در که است ای توده قیام

 است. شرایط و اوضاع به مربوط بخشا و توده( از بخشی )حداقل دارد متشکل
 متشکل پیشروان از بخشی حداقل ،گیرد می صورت آگاهانه قیام که زمانی یعنی

 که هست یشرایط چنین در و ودخ تشکیالت رهبری فرمان  به گوش و هستند
 چگونگی سر بر بودن روشن و شرایط و اوضاع بودن آماده به توجه با قیام رهبری

 و است چریکی قیام که این یا و زند. می قیام به دست مردم، توده ورود
 نه است، متکی خود نیروی به و بیند نمی قیام صورت  به را حرکت که ازآنجایی

 توجهی نه و پیشروان( از کوچکی بخش )حتی دارد او تتشکیال و توده به توجه
 قیام هلحظ شود می مادهآ خودش که زمانی هر و دارد جامعه شرایط و اوضاع به

 اساساً و بود دوم نظرگاه بیان گذاشتیم سر پشت ما که را ای پروسه بود. خواهد
 طرح این شکست با امروز که بود نهفته آن در چریکی بینش کار ابتدای در



 اسناد تاریخی قیام امل

08 
 

 برای کار محور عنوان به هدف بی پراکنده عملیات و زنی ضربه صورت به تواند می
 شرایط در دیگر بار که زمانی تا بگذارند جهت هر به باری و گردد فرموله آینده
 ببینند. مساعد مشابه عملی انجام برای را اوضاع خود نیروی به توجه با دیگر

 مسئله دو کرد طی که ای پروسه و طرح این تدوین در که این است روشن آنچه
 کارهای به دست ما اگر که این بر مبنی درازمدت اصلی یکی بود، نهفته
 بین از و شده مضمحل نزنیم جامعه سطح در کننده مجذوب و توجه جالب

 با توانیم می ما که این بر مبنی مدت کوتاه و فرعی همسئل دیگری و رفت. خواهیم
 همسئل فوریت به و یافته دست فوری پیروزی به فوری قیام یک به زدن دست
 همسئل آمل نبرد شکست با گردد. یکسره و شده تکلیف تعیین سیاسی قدرت
 همسئل ولی رود می کنار فوری قیام و فوری پیروزی یعنی مدت کوتاه و فرعی
 بسیج برای کننده مجذوب کارهای نجاما از است عبارت که آن درازمدت و اصلی
 های زنی ضربه و پراکنده عملیات انجام صورت  به و کند می حفظ را خود توده

 گردد. فرموله تواند می کار محور عنوان به درازمدت دورانی برای هدف بی
 از تر کوچک جریان یک از خود گسترش و رشد لحاظ از کومله آنچه طورکلی به

 تز یک تصور  به ما داد، انجام ناخودآگاه و عینی طور به فعلی، لشگر سطح تا ما
 زیادی جوانان ،51 مرداد در کردستان به دولت کشی لشگر در .درآوردیم آگاهانه

 که داشت  را  آن تاریخی شانس کومله شدند. دهات هآوار و کرده فرار شهرها از
 کمک به و نماید متشکل خود دور به را آواره جوانان سیل زمان همان در

 را ها جاده سر (یطالبان )جالل اقعر هکومل از شده گرفته قرض نظامی کادرهای
 کند. مسلح را خود و نموده سالح خلع را نظامی های ستون و بگیرد

 را پراکنده و شده فراری جوانان که مسلحانه کانون یک ایجاد برای ما کوشش
 های تفاوت )علیرغم سازد لشگر و نماید دهی سازمان و نموده جلب خود سوی  به

 وجود غیره و دولت کومله، زمان آن شرایط با اگونگون های زمینه در که عظیم
 راه و تز یک به کومله تصادفی و خودی خودبه حرکت کردن تبدیل نوعی به (دارد

 کنیم فکر که بودیم اندیش ساده قدر این ما از ای عده که این است. بوده آن هآگاهان
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 .کند نمی امر نای در تفاوتی رساند نتیجه به را سراسری انقالب نفر صد با شود می
 لحاظ از که است این مهم هست. و بوده چه ما تخیالت که نیست این مهم

 پارتیزانی کار تز که اکنون خصوص  هب و است حرکت همان حرکت عملی،
 و شدن تر «معقول» هنشان درواقع ،گیرد می پا ما «رشد راه» عنوان به درازمدت

 را راه این ما، اگر تاریخ، ت.اس کومله نمونه بستن کار به در ما شدن «مجرب»
 لشگر جوانان از خواستند می ای عده که کرد خواهد ثبت را این فقط دهیم، ادامه

 بستند کار به را آمل قیام اسم به ای قهرمانانه نبرد درآمد پیش عنوان به و بسازند
 آن در قطب یک مثابه به را خود لیکن خوردند، ضربه خیلی ابتدا در اگرچه و

 بدل لشگری به کم کم و کردند (ها چریک تثبیت معروف تز همان) بیتتث محیط
 شدند.

 کنار به امروز را فوری قیام تز ظاهراً که رفقایی از دسته آن دیگر  عبارت  به
 فقط ،هستند پارتیزانی درازمدت کار دنبال به آن جای هب و اند گذاشته

 اصلی هسته به و اند اردهگذ سر پشت را اولیه هناشیان و افراطی های گرایی ذهنی
 .اند رسیده چریکی رشد راه

 
**** 

 و پروسه این از عملی و سیاسی های ارزیابی کردیم بررسی تاکنون آنچه
 که این است مسلم و روشن آنچه اما بود. آن با رابطه در مشی خط گرایشات
 وممفه به وجه هیچ به نظر مورد اهداف و ها ارزیابی با رابطه در طرح این شکست

 آن مثبت نتایج زا توان نمی و نداشته دستاوردی مطلقاً حرکت این که نیست آن
 اتحادیه» طور همین و سربداران حرکت این هنتیج در بلکه کرد. استفاده

 که نموده جلب خود به را مردم عمومی توجه و شده  شناخته «ها کمونیست
 اقشار در ما فعالیت انامک دستاوردی چنین هپای بر که باشد می ارزنده دستاوردی

 با که گونه همان ما .است گشته تسهیل خصوص هب منطقه این در توده مختلف
 این شدن بسته با هستیم، مخالف چریکی یمش خط با مشی خط این تکامل
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 بینانه واقع بندی جمع یک با توانیم می ما مخالفیم. نیز منطقه ترک و جبهه
 در حرکت این از ناشی دستاوردهای از و دهیم شکل را سازمان آینده حرکت
 و جایگاه نتیجه در کنیم. استفاده منطقه، مردم با ارتباط در ویژه به منطقه، سطح
 ما وظیفه و کنونی شرایط بررسی به شود می مربوط ازآنجاکه شمال در ما نقش

 گرفت. خواهد قرار بررسی مورد بعدی هنوشت در
 

 اکثریت حطر سیاسی - ایدئولوژیک بررسی : سوم بخش
 

 سبب و دارد تأثیر  مبارزات تکامل چگونگی در جامعه، اتفاقات و رویدادها
 مواجه ها آن با باید اجباراً آگاه عنصر شود. می ها آن پیشرفت کندی یا سرعت

 این ولی بیابد. حل راه و کند استفاده انقالب پیشرفت سوی  به ها آن از و شده
 یا جنبش گذشته پراتیک و اعتقادی های هزمین از توانند نمی قهرا ها حل راه

 همین در حال درعین .نباشند انحرافات تأثیر  تحت و بوده جدا معین سازمانی
 برجسته نهفته گرایشات «نابهنگام» رویدادهای همین در تاریخی، های پیچ تند

 هم 33سال خردادماه .یابند می کردن رهبری حتی و حیات هاجاز ها خط و شده
 سریع جواب ظاهراً که بود هایی پیچ تند نوع آن از ،بود یدادهارو  این از یکی
 جامعه اوضاع قبال در انقالبیون و ها کمونیست که معینی های تاکتیک طلبید. می
 و گروه هر که دیدیم و بود الزم بلکه جایز تنها نه کردند، می اتخاذ بایست می

 اعالم که بودیم ما ازجمله و برد کاری به دست حلی راه یافتن دنبال به ای دسته
 های توده و ما سرعت  به که است انقالبی و صحیح اقدام تنها فوری قیام کردیم
 پیروز ها «ضمانت» و ادعاها تمامی علیرغم لیکن .رساند می پیروزی به را مردم

 اشتباه و کردیم می اشتباه که کردیم ثابت دیگران و خود به عمل در و نشدیم
 و باورها چه اساس بر که کنیم بررسی باید ولی دادیم. حل اهر و نمودیم تحلیل
 ست؟ا کجا در آن سرمنشأ و غلتیدیم در انحراف این به هایی درک
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 قیام از مسئولین تئهی اکثریت درک - الف
 

 حزب یا و توطئه به باید باشد آمیز موفقیت قیام که این برای» :گوید می لنین
 انقالبی شور به باید قیام .اوالً این نمود. تکیه پیشرو هطبق به بلکه نگردد متکی
 انقالب تاریخ در تحولی نقطه چنان آن به باید قیام .ثانیاً این باشد متکی مردم

 خود حداکثر به مردم پیشرو های دسته فعالیت آن در که باشد متکی فرازنده
 متزلزل و دل دو و ضعیف دوستان صفوف و دشمن صفوف تزلزل و باشد رسیده

 همسئل طرح الزم شرط سه این .ثالثاً هم این باشد شدیدتر وقت هر از نقالبا
 از تأکید - قیام و )مارکسیسم«.سازد می متمایز بالنکیسم از را مارکسیسم قیام،
 است.( لنین
 عین در 3131 ژوئیه 1 - 3 روزهای در شروط همین بررسی در سپس و
 جهت همین به -3» گوید: می ندک می رد ایام آن در را شرط سه آن وجود که این
 به ژوئیه 1-3 روزهای در اگر هم (گانه سه شروط آن از یک هیچ نبودن جهت )به

 سیاسی ازلحاظ نه و مادی نیروی لحاظ از نه ما بود. اشتباه شد می زده دست قیام
 باز بود ما دست در لحظاتی گرادوپتر که این با نبودیم. حکومت نگهداری به قادر

 تا سربازان و کارگران خود زیرا نبودیم. آن نگهداری به قادر مادی یروین لحاظ از
 جان و نمایند پیکار پتروگراد داشتن نگه دست در برای نبودند حاضر موقع آن

 از آن حفظ و گرفتن قدرت با قیام بودن آمیز موفقیت یعنی (جا همان)«بسپارند.
 است. همراه ما طرف

 بررسی را هنر این و قیام پیشبرد شروطی چنین گرفتن نظر در با باید پس
 در باید باال شروط که دارند اعتقاد گفته این به نیز اکثریت رفقای قطعاً کنیم.
 استدالالت در خودشان چون کند. صدق دوره این خصوص هب و ما هجامع مورد

 اند. کرده اشاره آن به ای گونه به ای نکته هشت مصوبه در ازجمله و متعدد
 همان در بعدی توضیحات در نمود. تکیه پیشرو هطبق به باید نینل گفته به
 متشکل بلکه نیست، طبقه این هخیرخواهان نیت منظورش کند می روشن مقاله
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 1-3در هطبق اکثریت که گوید می لحاظ همین به است. بودن قیام آماده و بودن
 طبقه اکثریت آن و ندا بوده ها بلشویک با توجه قابل اقلیتی قطعاً نبودند. ما با ژوئیه
 ها گروه دیگر با بلکه باشند تماشاگر و بوده خارج مبارزه صحنه از که این نه کارگر

 رولوسیونرها{ }سوسیالآرها-اس و ها منشویک مثل کارگری شوراهای در
 در را پیشرو هطبق به بودن متکی شرط لنین احوال این با و اند داشته گیری سمت

 .داند می نشده برآورده زمان آن
 قیام این همحرک نیروی که شد می گفته بودیم؟ متکی کسی چه به ما اوالً

 فعالً دارند. را قیام به پیوستن عملی و ذهنی آمادگی چون بود. خواهند «جوانان»
 سؤال بلکه نیست پیوندد می ما هب کسی چه کردیم قیام ما وقتی که این سر بر

 متشکل قیام به زدن دست از قبل که اجتماعی نیروی چه به اتکا با که است این
 کوچک گروه یک خودمان! بود. روشن جواب و شویم؟ می عمل وارد است آماده و

 از ما شناخت که آمل مثل ای منطقه خصوص هب و جامعه در پایه بدون روشنفکر،
 یک به اتکا با بود. صفر ما از توده شناخت اولی طریق به و اندک مردم و محیط
 کنیم. قیام خواستیم می مسلح گروه

 چه مردم میان در انقالبی اعتالی اوج نقطه یا انقالبی شور از ما ارزیابی ثانیاً
 آن در و فتیمگر قیام به تصمیم مرداد خرآ در ما که ایم ذکرشدهمت قبالً بود؟
 ما که - خردادماه به نسبت بارها مردم توده شوق و شور که دانند می همه زمان
 قبالً ما که را آنچه لذا .است کرده افت - بودیم شده مسائل این بحث وارد تازه

 و مردادماه در - جوانان یعنی - بودیم کرده ذکر قیام این همحرک نیروی عنوان به
 هتود به که رسد چه نبودند. انقالبی شور اوج آن در بهمن و آبان در اولی طریق به

 و غلط ادعاهای آن نه شود می صحبت انقالبی اعتالی اوج از وقتی مردم.
 قیام منتظر که است این کنند نمی کاری اگر مردم که ستا ای کننده گمراه

 مبارزاتی شور در اوجی معنی به بلکه باشند نمی قانع کمتر چیزی به و هستند
 و خودی خودبه مبارزات انواع رشد در توده، فعالیت و درحرکت .ستا ها توده
 آوردن روی و خودی خودبه یابی تشکل و گردهمایی در ،است آن مسلحانه حتی
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 علیه مردم رایج جسارت و شکنی قانون در .ستا ها سازمان و احزاب و ها گروه به
 بوده وضعی چنین بعد هب مرداد از که کند می ادعا کسی چه .است حکومت

 جبهه سوی دو در تماشاگر مردم اکثریت آمل نبرد در که نیست دلیل بی است؟
 در اول لحظات همان از آن عاقبت و جنگ این هادام به یاعتماد بی و بودند

 رفقا زعم به یا پیشرو قشر همان از بود. آشکار ما صفوف به شان نپیوستن
 نبود، بسته ها راه پیوستند. ما جنگ به درصد چند که دیدیم هم «جوانان»

 اسپه» و «رضوانیه» سوی به حرکت در را کسی جلوی دشمن نظامی نیروهای
 رفقا خود قول به و بودیم ها محله پیشروترین و ترین شلوغ در .گرفت ینم «کال

 موردش یک چهنچنا .آورند  هجوم آمل به شهرها سایر از جوانان که بود فرصت
 ما هب هزارها بایست می راحتی  به درمجموع و شد دیده رفقا گفته به نیز
 رفقا لقو به پیشروانش قشر همان و توده نشد. چنین ولی پیوستند می

 نپیوستند. ما هب و نداشتند مسلحانه قیام آمادگی «جوانانش»
 خرداد در ؟کنیم می ارزیابی چگونه را دشمن صفوف وضع شهریورماه در ،ثالثاً
 و سو یک از - صدر بنی - آن از بخشی سرنگونی به حاکمه هیئت درون در شکاف

 تروریستی حرکت هک این اضافه  به انجامید. دیگر سوی از خمینی آشکار حمایت
 گردانید کس هر تصور اوج از خوارتر خون را رژیم اقلیت های چریک و مجاهدین

 علیرغم آورد. وجود به آن از قبل های ماه و خرداد از تر منسجم ضدانقالبی و
 این در حاکم هیئت درون مختلف های دسته در شدید اختالفات هنطف وجود
 وجود از هایی نشانه و داشتند رنظ وحدت مخالف نیروهای سرکوب در زمان

 اختالفات بعد، ماه دو یکی هرچند .شد نمی دیده دوران آن در شدید اختالفات
 شدتی هب قدرت درون های دسته در تضاد امروز تا ولی داد نشان را خود بیشتر

 صفوف در تزلزل از است. نبوده گفت دشمن صفوف در تزلزل اوج آن به بتوان که
 بورژوازی خرده به توضیحاتش در لنین که چیزی انقالب عیفض و دل دو دوستان

 کرد می اطالق مشابه های گروه دیگر و ارها -اس و ها منشویک مانند هایی گروه و
 مورد دوره این در باشند(، رسیده دودلی و تزلزل به قیام با ضدیت از قاعدتاً که)
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 رفقا استدالالت و تاکثری طرح در ولی است. نبوده موجود ای نشانه ماه سه بحث
 و تهران های حوزه های بحث در شفاهی طور به مثالً) شد می طرح دوره این در که

 ،خیالی خوش با نمود( می تأکید گذشته های ارزیابی درستی بر که دوم هقطعنام
 توصیف تشکیالتی - سیاسی اغتشاش در و پاشیده هم به را ارتجاع درون صفوف

 گرفتن سروسامان واضح تغییرات علیرغم خردادماه، ارزیابی همان یعنی .کرد می
 تکرار شد، وارد ها آن بر که ضرباتی وجود با اوضاع بر شدن مسلط و نسبی

 نکرد تغییر مردادماه از پس ای دوره هیچ در دشمن صفوف از ارزیابی این شد. می
 زمان تا طرح بتصوی ابتدای از عامل این که داد نشان آمل نبرد در باالخره و

 چنین اگر چه است. نبوده کردن قیام شرط یک ما برای واقعاً گاه هیچ انجامش
 مناسب فرصت یک تا باید که رسیدیم می نتیجه این به ای دوره در کم دست بود
 در اگر … و گیرد باال دعواها دهد، نشان را حاکمه هیئت در تضاد تشدید که

 داده هایی ارزیابی چنین هم اگر و آید. وجود به منطقه در نباشد کشوری سطح
 را ضدش ما عملیات است، پراکنده و پرتضاد آمل در مثالً ارتجاع صفوف که شد

 رفقا که طور آن ارتش و شهربانی - سپاه میان اختالفات که داد نشان و کرد ثابت
 تواند نمی تضاد این که شد می گفته هم ابتدا همان از و دادند می بهاء پر آن به

 و بوده ها اللهی حزب و بسیج سپاه، همان خمینی ارتش چه اشد،ب کننده تعیین
 تواند نمی ،دارد می نگه تفاوت بی را ها آن حداکثر مسلح نیروهای دیگر با اختالف
 چنین به توجه بدون ما بلکه باشد. باال در پراکندگی و اغتشاش برای معیاری
 گفت باید که این خالصه پرداختیم. حمله برای تدارک و خودمان کار به عاملی

 شرایط در وجود از ای نشانه بتواند که چیزی ما عملیات و استدالالت تمام در
 قدرت برای ما تدارک به دیگر و نداشت وجود باشد قیام لحظه برای مناسب
 قرار یعنی بودیم، ردهکن هم را ادعایش چون پردازیم نمی قدرت «حفظ» و گرفتن

 دیگر شهرهای به را «قیام» بالفاصله و کنند حفظ و بگیرند را قدرت «مردم» بود
 آشکار خیالی خوش و گری ذهنی این از تر جدی بحثی گاه هیچ و دهیم گسترش

 بود. نگرفته صورت
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 هنر یک قیام که دارند توافق نکته این سر بر رفقا هم و لنین هم البته ولی
 باال در معیاری؟ و اساس چه بر هنری، نوع چه که ستا اینجا سؤال ولی است

 هیچ»:گوید می او .داند می هنر را قیام لنین شرایطی چه با که گفتیم
 و ترین دقیق ،ترین صریح با مارکس که کند انکار تواند نمی مارکسیستی

 فن خصوص هب را قیام و کرده اظهارنظر باره  این در طرزی ترینچرا و چون بی
 هب را موفقیت نخستین باید .نگریست فن مثابه به باید قیام به است گفته و نامیده

 و غیره و وی سراسیمگی از استفاده با دشمن بر تعرض قطع بدون و آورد کف
 که این کردن روشن از پس «آورد. کف هب دیگر موفقیتی پی از موفقیتی غیره
 با کنند، طرح شعارهایی چه کرد، اتخاذ زمان آن در را سیاسی مواضع چه باید

 اول امپریالیستی جنگ در صلح مسئله به چگونه کنند، چه متزلزل های گروه
 میان و ها سربازخانه و ها کارخانه به را مسائل این ههم چگونه و کنند برخورد

 به قیام که این برای اما و» :گوید می کنند تهییجی کار چگونه و ببرند ها توده
 الفات بدون حال درعین باید ما شود تلقی فن همثاب به یعنی کسیستیرما هشیو

 تقسیم را نیروها بپردازیم، کننده قیام های دسته و ستاد تشکیل به وقت ای دقیقه
 محاصره را الکساندونیکا داریم. اعزام نقاط ترین مهم به را وفادار های هنگ کنیم،

 بازداشت را حکومت و ارتش ستاد اعضای کنیم، اشغال را پطروپالفسک نماییم،
 باشند آماده که بفرستیم واحدهایی وحشی لشگر و یانکرها با مقابله برای نماییم،

 ما رود. پیش شهر مرکز سمت به دشمن ندهند امکان ولی کنند نثار را خود جان
 دعوت جان پای تا نبرد آخرین به را ها آن و کنیم بسیج را مسلح کارگران باید

 در ار خودمان قیام ستاد کنیم. اشغال را تلگراف و تلفن مراکز فوریت به نماییم.
 مسلحانه همبارز مراکز و ها هنگ و ها کارخانه تمام و دهیم جای مرکزی تلفنخانه

 فقط و تقریبی همه ها این البته سازیم. مربوط آن به تلفن وسیله  به را غیره و
 نشود تلقی فن مثابه به قیام چنانچه حاضر هلحظ که است نکته این تجسم برای
 است.( لنین از تأکیدات -جا همان) «ماند. داروفا انقالب و مارکسیسم به توان نمی
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 حد چه تا داد نشان نیز تاریخ که قیام هنر از مارکسیستی درک است این
 ورد.آ بار به پیروزی و رفت پیش لنین نظریات ،بودن «یبتقری» این مطابق

 به گفتار همین در که بزرگ و دقیق عملی - سیاسی تدارک با عظیم حرکتی
 رفقای حال و نکند. بازی آن با هرگز و بداند هنر یک را قیام هک آموزد می انسان

 کردیم؟ چه ما و دارند قیام بودن هنر از درکی چه ما
 داخل به مخفیانه نفوذ شدن، آماده و ماندن جنگل در مدتی از پس ما طرح

 برای زحمتکشی محالت در کار و دشمن قدرت مراکز به ناگهانی هحمل و شهر
 اساس بر قبلی سیاسی تدارک هیچ بود. ها آن کشیدن بارزهم و توده شوراندن

 الزم «.دهند نمی رضایت مسلحانه قیام از کمتر چیزی به مردم» که ادعا این
 در آبان 31 هحمل روز در بود قرار گروه معرفی هاعالمی که نبود جهت بی نبود.
 از حتی دهی سازمان ترین کوچک شود. پخش عملیات شروع از پس و شهر

 عمل روز در نشد. بود مدهآ وجود به شهر در مدت این که جریان این ادارانهو
 کردیم حمله قدرت مراکز به ،رفت پیش طرح و درک همین اساس بر کارها نیز

 از قبل سو آن از جدی مقاومت بدون و ها آن کردن فلج یا تسخیر بدون ولی
 عقب مدتی از پس ببندیم را ها راه بود قرار برداشتیم. دست بهمن ششم

 به خود اصلی نیروهای کردن وارد بدون دشمن بهمن ششم روز در بنشینیم.
 با را گزافی قیمت و کرد پاشیده هم به و نامنظم نشینی عقب به وادار را ما جنگ
 از ما درک که دادیم نشان و پرداختیم سخاوتمندانه مان رفقای عزیزترین جان
 چیست. قیام هنر
 به حمله هستند خواب در نیز مردم که درزمانی وهیگر نابهنگام هحمل یک با

 این شدن. ماروتار و نشینی عقب باالخره و ها آن از کشیدن کنار و قدرت مراکز
 آن؟ مسمای بی گذاری اسم از غیر دارد. قیام با تشابهی چه

 بود. «نوآوری» با همراه ابتدا از ما طرح حقانیت تعیین در استدالالت این ههم
 که ای خورده شکست های قیام به نکنید. رجوع ها خلق هتجرب به شد می گفته
 پیروز قیامشان اول بودند بلد اگر زیرا نکنید. رجوع کرد، بندی جمع ترننکمی
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 جدید» ای پدیده این ،گذرد می زمان نکنید. بحث قدر این و نکنید مطالعه شد. می
 سخن وقتی و باشد. انقالبات و ها قیام همان مثل ندارد احتیاجی است. «نوین و
 باید که گفتند. می آن آشکار تحریف با البته ستارخان، قیام را نمونه بود تاریخ از
 ای پدیده» که درآوردی من تزهای صورت به بعد پرداخت. آن به دیگر جایی در

 هم آن که (داخلی نشریات در) !!«کودتا ضد» رفرمیستی تز عنوان به ،«است نوین
 به سازمان توجه شد سعی خالصه ست.ا ما کنونی بحث حد از خارج فعالً جوابش

 که این از غافل ولی شود کشانده تاریخ در تحریف یا و مارکسیسم در آوری نوع
 است. شده نیز عمل ها آن به و شده گفته پیش ها سال ادعاها و ها حرف این ههم

 :گوید می چه قیام از درکی چنین این درباره انگلس ببینیم
 خاطر به بودنش سوسیالیست و است سیاسی انقالبی فرد یک مدتاًع بالنکی»

 تئوری دارای نه ولی .کند می احساس خلق با که ستا ای همبستگی
 حل راه یک محتوای که مشخصی پراتیک پیشنهادات نه و هست سوسیالیستی

 «عمل مرد» عمدتاً خود سیاسی های فعالیت در او .دهد می ارائه باشد اجتماعی
 لحظه در و باشد شده متشکل خوبی به که کوچکی اقلیت داشت عتقادا و بود

 های توده اولیه، موفقیت چند با تواند می بزند، انقالبی اقدام به دست مناسبی
 او طبعاً آورد. وجود به را پیروزمندی انقالب و بکشد خود دنبال به را خلق

 یک عنوان به را یمرکز هسته این فقط لیپیف لویی حکومت زمان در بود توانسته
 مورد در معموالً که داد رخ موضوعی وقت  آن و کند دهی سازمان مخفی انجمن
 مرتباً که ای توخالی های وعده از مردم آنکه یعنی پیوندد می وقوع به رانگ توطئه

 گرفت، خواهد صورت ماجرا زودی به که بود این بر مبنی و شد می داده ها آن به
 فقط ترتیب این به و کرده تمرد به شروع و سرآمد به کامالً شان حوصله سرانجام

 علت هیچ بدون آنکه یا و بگذرند توطئه خیر از یا که ماند باقی راه دو این از یکی
 مه 35) شدند کار به دست هم جهت این به .شوند می کار به دست خارجی
 این هک شد ذکرمت باید ضمناً درآمدند. زانو به زدن برهم چشم یک در و (3111
 رخنه آن در بود نتوانسته اصالً پلیس که بود ای توطئه تنها بالنکیستی توطئه
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 را انقالبی هر بالنکی ازآنجاکه بود. غیرمترقبه کامالً او برای ضربه این و کند
 پیروزی از بعد دیکتاتوری الزاماً کند می تلقی کوچکی اقلیت یک اقدام عنوان به

 دیکتاتوری کنیم دقت خوب اگر که دیکتاتوریی د.بو خواهد آن نتیجه ناخواه خواه
 افراد از معدودی تعداد دیکتاتوری بلکه نبود، پرولتاریا یعنی انقالبی طبقه تمام
 تحت قبالً خود نوبه به نیز خودشان و اند زده اقدام این به دست که است

 بالنکی که کنیم می مشاهده .اند شده متشکل معدود نفر چند یا یک دیکتاتوری
 برای قلاال انقالبی حوادث جریان از تصورات این است. گذشته نسل انقالبی یک

 تواند می فقط نیز فرانسه در و است شده  کهنه قبل ها مدت از آلمان کارگر حزب
 باشند می برخوردار کمتری بلوغ از که هایی آن یا ناشکیبا کارگران استقبال مورد
 فراری( کیستبالن کموناردهای )برنامه « گیرد. قرار

 سال در آلمان کارگران زبح برای انقالب و قیام از بالنکیستی درک این شاید
 3113 سال در «ایران های کمونیست اتحادیه» برای و بود شده  کهنه 3115
 «عمل مرد» آن که را آنچه هر و شود می خوانده مارکسیسم در تکامل و نوآوری

 در» دادند! را نتیجه یک دو هر و کردیم 3113 سال در ما کرد 3111 سال در
 انگلس که دیگری مهم بسیار نکات از ما «درآمدند. زانو به زدن هم به چشم یک

 شدن زائیده و سوسیالیسم با اعتقادات این تشابه یعنی کرد اشاره ها آن به
 توجه و .گذریم درمی فعالً گروه یک عملیات پیروزی صورت در نوینی دیکتاتوری

 خوبی به که کوچکی اقلیت» یعنی انقالب و قیام از بالنکی درک به را رفقا
 با تواند می بزند، انقالبی اقدام به دست مناسبی لحظه در و باشد شده متشکل

 را پیروزمندی انقالب و بکشد خود دنبال به را خلق های توده اولیه موفقیت چند
 .کنیم می جلب «.آورد وجود به

 به او است. یکی انقالب و قیام از النکیب درک و مسئولین هیئت اکثریت درک
 و طرح در هم ما بود. قدتمع باشند شده متشکل و آزموده خوب که کوچکی گروه
 کنیم، حمله مجلس به باید «کوردلیه» مثل شد می گفته که زمانی همان از عمل

 اساس بر همگی آمل شهر فتح باالخره تا تهران در هایی محل گرفتن طرح با
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 است معتقد که بالنکی درک همان مبنای بر و است بوده دمانخو گروه تشکل
 دست مناسبی لحظه در هم ما بزند، انقالبی اقدام به دست مناسبی لحظه در باید

 و گرفت شکل درکی چنین اساس بر ما «قیام» هنر زدیم. انقالبی اقدام به
 شد. روشن هم اش نتیجه

 و ماجراجوئی به بالنکی ندمان به را ما قیام و انقالب از بالنکیستی درک
 سال دوازده از پس باید که تلخی حقیقت است این کشانید. شدن سرکوب

 کنیم. اذعان آن به و شویم روبرو آن با چریکی مشی علیه مبارزه و گیری موضع
 

 شود می گرفته هیچ به قیام و انقالب در مردم نقش -ب
 

 باز انقالب در توده برای جایی ظاهراً و زنند می حرف مردم از ها چریک
 که ندارند اعتقاد اصل این به عمل در ادعاها، و ها گفته علیرغم ولی کنند می

 در همواره مسئله این روشنفکران. از گروهی نه و ستا ها توده کار قیام و انقالب
 کردن انقالب برای اصولی مشی خط و انقالب از صحیح درک سر بر مبارزه مورد
 مسئله همین نیز گذشته سال ده در چریکی مشی با رزهمبا محور در است. بوده
 را راهی همان خودمان ما کردن. پیاده چگونگی و طرح تدوین در داشت. قرار

 وارد توده زمانی بود قرار نیز ما طرح در .کردیم می منع را ها چریک که رفتیم
 ولی ند،ا کرده تکرار زیاد را ها گفته این نیز ها چریک که طور همان شود، میدان

 گفتند. می ها چریک که است همان دقیقاً توده دهی سازمان و سیاسی کار نوع
 به مردم سپس که بود گروه یک عنوان به ما طرف از قیام جرقه طرح اصلی محور

 آمادگی و شود زده ناگهانی نیز جرقه این خود بایست می البته بپیوندند. آن
 مسلحانه قیام از کمتر چیزی به بود رقرا زیرا دانستیم می شده حل را توده ذهنی

 این زیرا کنیم تعیین پیش از توانستیم نمی نیز را اش دهی سازمان نباشند. قانع
 هم آمل نبرد در شود. می حل حتماً زدن جرقه از پس عمل عرصه در کارها
 آذوقه و مردم خیرخواهانه حمایت علیرغم است مسلم آنچه دیدیم. را اش نتیجه



 اسناد تاریخی قیام امل

111 
 

 فقط و نپیوست ما به بود صحبتش که وسیعی توده رسیدن، میزخ به و دادن
 به گرفت، باال جنگ وقتی باالخره و کردند اسلحه تقاضای جوانان از تن ده چند
 که شد داده نشان بازهم نبود. سنگر در کسی خودمان غیراز به رفقا خود گفته
 ت،اس الزم سیاسی کار .پیوندند نمی انقالب و قیام به طور همین مردم

 گیرد. صورت مردم میان در یدبا لحانهمس قیام تدارک و است الزم دهی سازمان
 شماری  دقیقه آن برای و کنند احساس را قیام رسیدن لحظه نیز مردم باید

 انقالب به و کرد بسیج را توده شب  نیمه در ضربتی حرکت با توان نمی نمایند.
 آماده جامعه از قشری یک لحداق یا و طبقه یک مردم، از بخشی باید کشانید.

 در قیام آغاز از پس نیز دیگران و باشد مسلح و متشکل یعنی کردن قیام برای
 ببینیم که ندارد عمیقی بررسی به احتیاج بپیوندند. آن به که باشند شوقی و شور

 همین ندارد وجود که چیزی گذشته ماه هشت در اکثریت طرح و درک در
 از پس بالفاصله است. نظامی و سیاسی حاظل از مردم دهی سازمان مسئله

 ادامه که نداشت را آن ارزش حتی و کرد جلوه اهمیت بی نشریه طرح، تصویب
 توافق علیرغم جنگل در اقامت مدت تمام در شود. تدقیق رهبری طرف از کارش
 نوشته اکثریت طرف از آن به مردم دعوت و ما راه تبلیغ در مقاالتی که اولیه
 نبودن قائل و توجهی بی بلکه رفقا کاری کم نه این و نکرد چنین اکثریت شود،

 بود. مردم میان در تبلیغی و سیاسی کار مسئله به اهمیت کمترین
 اثبات را مسئله همین نیز ماه شش ظرف در جنگل در خودمان کار نوع

 باالخره ،کردیم می خفیم دهقانان انظار از را خود که ها مدت از پس کند. می
 هم آن خبر گرفتن احتماالً و پنیر خرید صنفی مسائل اساس بر را خود رابطه
 و دهی سازمان و زندگی نوع نمودیم. برقرار )چوپانان( ها گالش با محدود بسیار

 دارد. «ماسترا سیرا» های کوه در کاسترو گروه به شباهت بسیار جنگل در ما کار
 کم دست بوده، ها آن ستما از کمتر چیزی حتی روستائیان با روابط نوع ولی

 نیز کارهایی و داشتند توجه دهقانان میان از سربازگیری به کاسترو و گوارا هچ
 از جدا ولی .کردند می روزنامه نشر حتی و روستائیان میان در بیشتر وذفن برای
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 حتی ما گویند نمی توده دهی سازمان و سیاسی کار ها فعالیت نوع این به که این
 کردیم. کم بسیار یا و نکردیم نیز را آن

 ای بیانیه و شد مواجه قیام مسئله با باید چگونه که این طرح از پس لنین
 مردم از و خواندیم را بورزم بیانیه ما که این از پس» :گوید می ... و کرد تنظیم
 قطعنامه جای  به و بپردازند تصمیم اتخاذ به زدن حرف جای  به کردیم دعوت
 و ها کارخانه به را خود فراکسیون تمام باید د،بزنن عمل به دست نوشتن

 ست،ا آنجا زندگی عصب ست،ا آنجا وی جای داریم. گسیل ها سربازخانه
 ست.ا آنجا دمکراتیک مشاوره مجلس محرک ست.ا آنجا انقالب نجات سرچشمه

 و دهیم توضیح را خود برنامه مفاد پرشوری و آتشین های نطق با باید ما آنجا
 مجلس طرف از برنامه این کامل تصویب با کنیم. طرح منوال بدین را مسئله
 فنا معرض در انقالب نیست، ممکن انتظار ندارد. وجود وسطی حد قیام یا مشاوره

 و ها کارخانه در فراکسیون فعالیت تمرکز با و مسئله طرح شیوه این با ست.ا
 (جا همان) «گزید. برخواهیم درستی به را قیام آغاز لحظه ما ها سربازخانه

 سیاسی کار به بازهم قیام انفجار و جامعه لحظات ترین حساس در حتی لنین
 عصب او قول به کند. می تأکید سربازان و کارگران با نزدیک تماس و مستقیم
 مسئله که درزمانی .ستا ها آن میان در آنجا انقالب نجات سرچشمه و زندگی
 جای دیگری کار هیچ دارد قرار روز دستور در مسلحانه عملیات و شدن مسلح
 چنین و گیرد نمی را ها آن میان در تبلیغی و سیاسی کار مردم، با نزدیک تماس
 نوع از ما رفقای برای لیکن است. قیام لحظه درست انتخاب شرط خود کاری

 در نه را سیاسی کار پنجاه های سال های چریک همانند نیز ها آن .است دیگری
 طریق از بلکه ،تهییجی و تبلیغی کار و ها آن با کنزدی تماس یا و طبقه میان
 آتش ها چریک قول به .دانند می گروهی مسلحانه کار دیگر، عمل یک انجام

 توهمات و ترس که ستا ها این شود. می بخش آگاهی ها بمب غرش و ها مسلسل
 رفقای .دهد می سازمان و جسارت و تحرک و تکان و نیرو توده به و شکنند می را
 موجودیت بود قرار شد. استوار باور همین بر عمل در شان سیاسی کار مه ما
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 و شوند می باخبر آن از مردم باشد. توده میان در سازمانده خود سربداران
 باورها این که ماه دی در .پیوندند می آن به یا آید می وجود به پشتیبانی های گروه
 انتشارات بخش به ای نامه در شد می مطرح آنجا و اینجا خجالتی صورت به هنوز
 داد: نشان اًصریح را خود
 کردن وارد بدون سیاسی بررسی و تحلیل هیچ ما کشور کنونی وضع در -3»

 در باید چیز همه اصوالً ... نیست واقعی ... آن در سربداران قیام تأثیر  و نقش
 باشد. قیام این تحکیم و بسط خدمت

 و همکاری برای مردم قشرهای و رانکارگ مترقی، های جریان همه از دعوت -5
 شمال. در ما قیام به رساندن یاری
 و مقدمه عنوان به و است دیگر نقاط در ما رفقای اصلی کار تبلیغات -1

 قیام این گرد به قیام هواداران کردن متشکل برای تشکیالتی کار درآمد پیش
 ماه( دی 1 -انتشارات بخش به طرح مسئول نامه )از «هست.
 واقعی سربداران زاویه از جز به جامعه در سیاسی تحلیل هیچ که دش گفته
 کارگران از و کرد متشکل ها کارخانه در سربداران گرد به توان می بهتر و نیست

 نمایند. حمایت ها آن از و کنند کمک سربداران به که بخواهید
 رگرکا طبقه دهی سازمان مهم عامل عنوان به کارگر، طبقه از خارج نظامی کار

 چرا؟ بودیم. نکرده پیاده را طرح که زمانی حتی شد، طرح ایران خاص شرایط در
 را دشمن یورش هم بار یک و بودیم زده نظامی ضربه چند ماه دی تا چون

 سیاسی تحلیل هیچ که جامعه رویداد ترین مهم بود این بودیم. داده شکست
 کارگر طبقه بود قرار الیتیفع چنین این گرد به .بود نمی واقعی زاویه این از خارج

 بود موجود چریکی کارهای و ها فعالیت این میان فرقی چه مگر گردد. متشکل
 سیاسی کار از چریکی درک بود. چیز همه دیگری و نداشت زیستن حق یکی که
 به کارگر طبقه از خارج است. بوده این غیراز به چیزی مگر توده دهی سازمان و

 نظامی ضربه چند بپردازند، روشنفکران از گروهی (انقالبی هرچند) دیگر کاری
 کارگران به و بدانند ها فعالیت و ها تحلیل همه مرکز را خود باره یک و بزنند
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 نیز نکرد چنین کس هر البد بشوند. جمع ها آن گرد به که کنند تکلیف
 گردد. ارزیابی باید غیرانقالبی و افتاده عقب
 خود طرح، این گرد به بحث پروسه در سازمان درون در سیاسی کار نوع

 بحث ابتدا از .ستا ها توده بسیج و سیاسی کار از تفکر طرز گونه  همین نشانگر
 اکثریت سوی از طرح شدن تصویب تا گاه هیچ و ماند رهبری درون در فقط

 فقط که شد قرار تیرماه نیمه از پس نشد. برده پائین به مسئله مسئولین هیئت
 در رهبری در اختالفاتی وجود به اشاره بدون سئولینم هیئت اکثریت بحث

 پائین در مقاومت ازجمله و کار پیشبرد که این از پس شود. طرح سازمان
 بر تصمیم گرفت، شدت نیز رهبری در اختالفات و شد مواجه تهران در مخصوصاً

 آن شود طرح تهران در فقط موافق و مخالف های بحث یهشفا طور به که شد این
 فتح یا و تهران در است قرار مرکزی طرح که بحث این به شدن وارد دونب هم 

 کار( به بخشیدن سرعت برای ظاهراً و امنیتی دالیل )به گردد. آغاز محله یک
 آغاز دیگر، های نقطه در قیام و تهران در قیام مثل طرح این از ها درک انواع بلکه

 و کادرها به کردن تکلیف هباالخر و شد ...طرح و رگلش ایجاد مسلحانه، نهضت
 بردن بدون بدهند. را خود رأی مخالف و موافق نظرات استماع از پس که اعضا
 یا ماه دو که چیزی رفقا، به مطالعه و تفکر اجازه بدون و سازمان کل در بحث

 آوردن اکثریت نوع آن باالخره و بود. جدال و بحث مورد رهبری خود در بیشتر
 در اعضا مابقی که این بدون تهران در فقط هم  آن ف(مخال %35 و موافق 55%)

 وقت این از بیش سازمان نام عویضت برای ما باشند. باخبر آن از نقاط سایر
 بر اولیه ایده که بگوییم هم را نیا کردیم. گیری رأی و کردیم بحث و گذاشتیم

 لیاتعم به دست امنیتی( دالیل به بازهم )ظاهراً مسائل طرح بدون که بود این
 باشیم. کرده غافلگیر نیز را سازمان خود حتی که یمنبز «قیام» یا
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 گردید عمل و شد فرموله کارگری جنبش با ضدیت در طرح -ج
 

 خصوص هب طبقه و قشر هر جوانان بود، جوانان ما قیام بالقوه نیروی از تحلیل
 در انانجو لفظ که بود روشن قبل از .زدیم می فعالیت این به دست که شهری در

 سیاسی جریانات هوادار اکثراً که سنتی غیر بورژوازی خرده به اساساً قیام بحث
 در دستکم قیام، این در که است طبیعی شد. می اطالق ،بودند مجاهدین ویژه به

 و حمایت غیراز به کارگر طبقه باشد، شمال منطقه که شدنش ور شعله اول دوره
 ابتدای در ولی نیست. ساخته دستش از ریکا فردی پیوستن احتماالً و پشتیبانی

 بحث از ای شده  مسخ بخش مردادماه مصوبه در عریضه نبودن خالی محض امر
 از عمل در ولی آمد، کارگری جنبش در کار عنوان تحت مسئولین هیئت اقلیت

 کارگری بخش در که سرشناسی افراد شد. کشیده بیرون بخش همین در فعالین
 از بسیاری در بایست می ها آن رفتن بیرون با و رفتند گلجن به بودند کرده کار

 اشکالی هم چندان مسئولین هیئت اکثریت دیدگاه از کرد. آغاز صفر از جاها
 دگرگون وضع ماه( دو یکی حداکثر زمان آن در) نزدیک آینده در زیرا نداشت

 تحت تر مشخص ایده این بعداً آمدند. می ما سوی  به خود کارگران و شد می
 به بایست می ها فعالیت کلیه که شد مطرح سربداران خدمت در چیز همه عنوان

 امر ابتدای در اکثریت رفقای خود توافق مورد که چیزی باشند. حرکت این گرد
 دائم کمیته تائید مورد شهریورماه در اجرایی کمیته قطعنامه )چه نبود.

 بود.( قرارگرفته
 معتقد آن به ها چریک که نوعی آن از اکونومیستی درکی کارگری جنبش از 

 از شد، آغاز ناسیونال ایران اعتصابی مبارزه وقتی نیست بیخود کرد. رشد بودند
 برخورد آن به تفاوتی بی با و بودند بیگانه آن به نسبت جنگل در رفقا طرف  یک
 از و نباشند، قانع مسلحانه قیام از کمتر چیزی به مردم که بود قرار زیرا کردند می

 مقاالت به اعتراض و خشم با اکثریت رفقای اتفاق به قریب اکثریت دیگر طرفی
 ضد که کاری عنوان به .کردند می برخورد 353-353 های شماره در حقیقت



 بندی اقلیت جمع

335 

 

 آن ضد و طرح از خارج را مواضع است. شده دتمر و گرفته صورت تشکیالتی
 به زیرا چرا؟ ... و است پیکار خط گفت دیگری شده، کودتا گفت یکی خواندند.
 طبقه مرکزی کار قیام که بود گفته زیرا بود. شده برخورد ناسیونال ایران اعتصاب

 در د!!نشو تبدیل قیام به باید ها اعتصاب و شود مبارزه یسماکونوم با باید و بوده
 که بودند ها این بودند. کرده تمرد که بودند ناسیونال ایران کارگران این حقیقت

 شدند. مرتکب ارتجاعی عملی که بودند ها این دادند. انجام «گرا واپس» کاری
 باور و بیفکنید نظری 1داخلی های نوشته به است خوب کنیم می غلو گویید می

 .آید درمی اکثریت نظرات و «ها کمونیست اتحادیه» درون از ها ایده این که کنید
 از راست و تیاکونومیس درکی .ایم بیگانه مبارزاتش و کارگر طبقه به نسبت آری
 به را کارگران اعتصابات ها چریک مثل داریم. قهرمان طبقه این مبارزات و نقش
 عنصر چند کشتن و سپاه قرارگاه فالن به زدن چریکی ضربه و انگاریم می هیچ

 ایران کارگر هزار 35 آذرماه اعتصاب به برخورد چیز. همه را پاسدار منفور
 پاسداران سوی  به ما رگبار زاویه از باید ولی گردد می واقع اعتراض مورد ناسیونال

 جنبش ضد طرح گوییم می که است این کرد. ارزیابی را چیز همه آبان 55 در
 است. کارگری

 در و بوده بالنکیستی درک یک قیام از سازمان اکثریت درک کنیم: صهالخ
 رگرکا طبقه میان سیاسی کار ازلحاظ است. نداده نشان را بیشتر چیزی نیز عمل

 کارگر طبقه جنبش از و داشته چریکی درکی آنان دهی سازمان و مردم توده و
 در انکارناپذیری طور به را خود همگی که دارد. اکونومیستی و راست درکی نیز
 است. نمایانده طرح کردن پیاده در خصوص هب و ماهه چند این
 

                                                 
شده است و آن را  دهیکش ریشمش ونالیناس رانیا یعلناً ضد جنبش کارگر نینوشته شرو نیدر آخر .1

کرده است. جوابش  یطلب معرف لطنتس یو کمپرادورها ها ستیالیو در خدمت امپر زمیالیدلخواه امپر

 بعد. یباشد برا
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 فوق انحراف رشد های زمینه :چهارم بخش
 
 سر  هب بحران یک در سازمان انقالب عملی راه و یاعتقاد مبانی لحاظ از
 مردم و انقالبیون ها سال خود که است کرده کارهایی و گفته چیزهایی .برد می

 که آید می پیش سؤال این ای خواننده هر برای .داشت می حذر بر آن از را ایران
 .کرد اشاره باید زمینه چند به رابطه این در .اند ماکد انحرافاتی چنین های زمینه
 تز از خردادماه، رویدادهای از بعد مدتی تا و درگذشته سازمان روی دنباله یکی

 یتوجه «ها پائینی» به ما دادن اجازه هرگز که بود باال به توجه و «باال در شکاف»
 صدر بنی سپس و خمینی ،«ها باالیی» وقتی هم بعد و بنماییم برنامه با و جدی
 توجه که «پائین» به .کنیم کاری خودمان که تیمگرف تصمیم شدند، راه نیمه

 انقالب برای ناخودم جز کسی چه دیگر .بود کرده خراب هم «باال» و نداشتیم
 ؟ماند می باقی کردن

 و پرورش در ما ازجمله و کمونیستی جنبش شکست انحراف این دیگر زمینه
 البته .بود سازی هسته و اکونومیسم به غلتیدن در و کارگر طبقه سیاسی هدایت

 برای کارگر طبقه سیاسی پرورش و هدایت داشتیم، «باال» به نگرشی که ما برای
 به گذشته «عملی بی» به العمل عکس در نتیجه در و نبود عملی انقالب پیشوایی

 شدیم کشیده چریکیسم راه به اکونومیسم تصحیح بدون .غلتیدیم در دیگر افراط
 «رزمندگان» و «پیکار» که شد انهم کارگری جنبش در کار از ما درک و

 .کردند می
 و سازمان و رهبری در پراگماتیسم به افراطی گرایش انحرافات این سوم زمینه

 سال سه عرض در حداقل خود، های پراتیک از یک هیچ از بندی جمع عدم
 در حداقل را خویش های برنامه و گرایشات و تمایالت رهبری اگر .بود گذشته

 از شکلی ستارخان، انقالبی دسته مخفف داس} «داس» انجری در کردستان،
 در ،.{بود 3151 تابستان در محالت در «اتحادیه» نظامی شبه دهی سازمان
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 را خویش انحرافات و کرد می بررسی کارگری جنبش هزمین در و جنگ جریان
 .بود می اجتناب قابل شاید چریکیسم و بالنکیسم به غلتیدن در نمود، می روشن

 و خویش تئوریک پرورش به رهبری توجه عدم انحرافات این چهارم زمینه
 سال سه عرض در که بگوییم اگر بود نخواهد اغراق .بود سازمانش جوان اعضای
 !باشد نخوانده مارکسیستی کتاب یک شاید طورکلی به رهبری اعضای گذشته

 دستاوردهای مورد در جوان اعضای برای سیاسی پرورش هیچ آنکه تر مهم
 همه از تر مهم و جهان چریکی، مشی های زمینه در کمونیستی نبشج

 پرورش و ریتئو به بهایی کم ینا نتیجه در .اند نداشته مدنظر در را رویزیونیسم
 نشان که طور همان دهد، می نشان تاریخی پیچ تند یک در را خود اثر سیاسی

 اشاره زیر در و کرده کوتاه را سخن ... و «شدن مطرح» مسئله باالخره و .داد
 .نماییم می یک هر به مختصری

 
  درگذشته، ما راهنمای تئوری -الف

 است بوده باال در انداختن شکاف تز
 

 یک هرچند دوم شورای سازمان، در شعابنا از بعد و ماه بهمن قیام از پس
 اجمالی بررسی ولی کرد اتخاذ را درستی درمجموع و کلی مشی خط

 تئوری که دهد می نشان ساله  سه این از دوره ره در سازمان های گیری سمت
 .است بوده حاکمه هیئت در یعنی باال در «انداختن شکاف» تز همان ما راهنمای

 توجه بی مطلقاً مسائل بقیه به که نیست این راهنما، تئوری گوییم می وقتی
 و جامعه در کردن کار ازجمله مسائل مابقی که است معنی این به بلکه .ایم بوده

 اجباراً محوری چنین گرد به خودمان تشکیالت حرکت و مردم دهی سازمان
 به نیز جاسوسی النه تسخیر جریان در ما حرکت و نقش .است گرفته می شکل
 در ما به که بود همان .بود حاکمه هیئت از بخشی عمل ابتکار و حرکت دنبال

 همین بر نیز ها گروه دیگر با ایدئولوژیک مبارزه .داد می خط و برنامه حقیقت
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 از ما روش نیز جنگ و کودتا مسئله در آن دنبال به .گرفت می شکل اساس
 هم  آن و کردیم شرکت میهنی جنگ در گروه یک عنوان به ما .بود مقوله همین

 باالخره و بود ها آن های سیاست و ها باالئی میان دعوای به غلتیدن در روش به باز
 در نیز ما شده تصویب سیاست .است روشن دیگر که بعد به خردادماه قضیه

 .است بوده باال در انداختن شکاف همین از عبارت حاکمه هیئت به برخورد
 سازمان یک مختلف های سیاست اتخاذ و دهی سازمان و گیری هدف که درصورتی

 ییپیشوا چگونگی و قدرت مسئله با ارتباط در اول درجه در باید کمونیستی
 حال .روزی چنین برای و بوده کارگر طبقه رهبری و انقالب در طبقه سیاسی
 ازجمله مختلف های تاکتیک تعیین زاویه این از .کند فعالیت دور، هم هرچند

 انداختن شکاف چگونگی تازه .است صحیح و قبول قابل «باال در انداختن شکاف»
 از ارفش یعنی ای توده و کارگری جنبش رشد با بلکه روی دنباله راه از نه باال در

 ما هدف که درزمانی دیگر  عبارت  به .است جایز باال در شکاف ایجاد پائین،
 بهمن قیام از پس را آمیز مسالمت مبارزه روش ولی است حاکمه هیئت سرنگونی

 و باال در انداختن شکاف سیاست این پرتوی در مشخص تاکتیک ،کنیم می اتخاذ
 گذشته دوره تعریف در ولی .هست خلق دمکراتیک حکومت یک گذاری پایه

 تعیین خود سیاست اصلی محور را حاکمه هیئت در انداختن شکاف تاکتیک
 به اجباراً و شد فراموش ساله  سه این در اصلی هدف ترتیب این به و کردیم،
 زدیم. دری هر به اختالفاتشان و ها باالئی همین دنبال

 خصوص هب و دهتو در دهی سازمان و سیاسی کار از تئوری این تأثیر  تحت
 از روی دنباله نه و انقالب سیاسی پیشوایی به شئارتقا جهت در کارگر طبقه

 از ،غلتیدیم در جامعه رویدادهای به نسبت روانه دنباله برخوردهای به حکومت،
 یک از همواره عمل در و نکردیم پیروی پیوسته عملی زتی سیاسی خط یک

 موضع درمجموع رویداد هر به مشخص برخورد در ما .رفتیم دیگر افراط به افراط
 و سفارت مورد در مثالً .نیست ها آن نفی منظور اینجا در که کردیم اتخاذ درستی
 در را فعالیت و ها کوشش کلیه عمالً ولی ایم داشته درستی سیاسی ضعوم ،جنگ
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 ها باالیی میان های درگیری و تضاد از روی دنباله به که ایم داده سوق جهتی
 با تا کوشیدیم نیز انتها در و دورگشتیم کارگر طبقه و توده از بیشتر و انجامید

 همیشه مثل باالخره و .کنیم قیام دیگری آن علیه صدر بنی جناح از روی دنباله
 و بزند معینی کار به دست منفردا بایست می که ماندیم تنها گروه یک آخر در

 بود!! قیام معین کار این بار این
 
  ما سیاست – ب 

 بود اکونومیستی کارگر طبقه دهی سازمان و کارگری جنبش به نسبت
 

 عمومی یریگسمت و انقالب همرحل از صحیحی درک درمجموع ما قیام از پس
 برخورد به بالفاصله شد، گفته قبالً که طورهمان ولی داشتیم خودمان و جنبش

 به انقالب و قیام دستاوردهای عنوان تحت و انقالب تکاملی روند به جانبه یک
 کارگر هطبق در نفوذ لزوم به اعتقاد ،اصول در ما .میدرافتاد هاییباال از رویهدنبال

 جست شرکت طبقه مبارزات در باید که میدیدیم داشتیم. آن بودن ریپذامکان و
 قیام از که تدریجبه ولی داد. تکامل یتریعال سطح به و کرد هدایت را هاآن و

 جدی طوربه کمتر و کرد می رسوخ ما در باال سیاست شتربی میشدیم دور بهمن
 بودیم. آن در نفوذ و طبقه دهیسازمان فکر در انقالبی و

 و معضل این حل در سازمان رهبری ذهنی تمرکز عدم :ایدئولوژیک ازلحاظ
 خود قابل و فعال نیروهای بود. کارگر هطبق سوی به باال از کردن حرکت

 گوناگون دالیل به را داشتن دهی سازمان و نفوذ قدرت که هاآن خصوصهب
 انتشارات همسئل ،هاگروهک با زدن سروکله سازمان، عمومی دهیسازمان ازجمله

 هطبق پیشروان بسیج برای که حالی در بازداشتیم. طبقه درون به رفتن از غیره و
 بود شده اشباع خطوط انواع وجود از جنبش که دورانی آن در خصوصهب کارگر

 اعضای و هواداران نه داشتندمی حضور طبقه میان در کادرها همین ستیبایم
 و رفتندمی کارخانه به شوق و شور با که یترجوان رفقای حالدرعین جوان.
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 .دندیگردیم رها خود حال به اساساً داشتند خود طبقاتی موقعیت تغییر در سعی
 اساساً آنان برای برنامه و سیاست و طرح تدوین آنان، به رسیدگی آنان، مسائل
 ولی بود. بیگانه هاآن به نسبت رهبری و گرفت یم صورت رهبری از خارج

 یا و «رزمندگان» کار از بیشتر چیزی را کارگری جنبش در کار نوع درهرحال
 .میدانست ینم «پیکار»

 پیش تئوریک انحراف همان پرتوی در مختلف یهادوره در سیاسی: ازلحاظ
 بیگانه حتی و توجهبی آن دهیسازمان و نفوذ چگونگی و کارگر هطبق به گفته
 بود.

 کمونیستی جنبش در دیگر نیروهای از سفارت تا قیام از یعنی اول هدور
 توجه شد. زده کله سر وحدت کنفرانس سر بر باال در بیشتر شد. رویدنباله

 شرکت به توجه با دوره این در پایین. تا بود مسائل گونه این بروی بیشتر رهبری
 و جلب در می ماه اول یبرگزار و شورا و وحدت کنفرانس و کردستان جریان در

 شده آورروی آگاه جنبش سمت به شوق با که کارگری جنبش پیشروان بسیج
 ماندیم. عاجز بودند،

 هایباالیی یهایریدرگ باال به ما اساسی توجه سفارت، هواقع یعنی دوم دوره
 تکامل مختلف یهادوره در سفارت همسئل و خمینی به بهجانکی برخورد بود.

 توجه غیره و زنان و ستاد کار به جریان این از حمایت برای بود. واقعه همین
 در هم و اول هدور در هم ماندیم. باقی نفوذ فاقد کارگران میان در بازهم کردیم.

 که آنجایی )تا پرداختیم بیکاران جنبش و هاآن اقتصادی مسائل به دوره نیا
 یک بدون هدف، بدون بازهم ولی رهبری(. توجه نه -شد می انجام کاری

 نسبت متعهد رهبری یک تأمین بدون و کارگری جنبش در کار برای استراتژی
 اساسی هجنب این جامعه، رویدادهای و جریانات از رویدنبال به بازهم امر، این به

 کردیم. راموشف را خود رسالت و تیمأمور پاک ما و بود. کار

 جنگ در شرکت که اصل این به توجه با بازهم بود. جنگ هواقع سوم دوره
 و کند شرکت جنگ در باید کسی چه کرد سؤال باید ولی است صحیح امری
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 طوربه ما خاطر همین به کارگر؟ هطبق یا گروه یک عنوانبه ما باشد، دارشپرچم
 هگوش در نیز کارگر هطبق و رفتیم خودمان ولی رفتیم جبهه طرف انقالبی؟؟

 به کارگر طبقه که اوقاتی همان در ولی جنگید. قهرمانانه و رفت جبهه به دیگری
 باال سرکوب رشد مقابل در اعتراضات و نمود توجه دمکراسی یعنی دیگری همسئل

 مهم وجه این وجود جانبهکی طوربه و بودیم پرداخته جنگ همسئل به ما گرفت
 از ناتوان انتها در بازهم و .میگرفت یم نادیده را دمکراسی برای مردم مبارزات از

 جامعه در آزادی برای مبارزه وجود به او از بعد ها ماه و کارگر طبقه بسیج و نفوذ
 کردیم. اذعان

 فشار پایین از و صدربنی حرکت ما امید که بود. کودتا هواقع چهارم هدور
 را کارگران کوشیدیم دوره این در ود.ب کردن قیام او نام  هب یحت و او بر گذاردن

 هرچند کنیم، بسیج او از دفاع در و صدربنی از رویدنباله در خودمان مثل نیز
 را او ،کردند یم حمایت صدر بنی از دعوا این در که این عین در کارگران خود
 از باالخره دادند.نمی فریب انقالب فوری پیروزی در را خود و ندانسته خود رهبر

 هطبق از آن با همراه و شدیم ناامید باشد اطرافیانش و صدربنی همانا که هاالییبا
 و ماندیم خودمان گذشته روال طبق بازهم و کردیم قطع را امیدمان نیز کارگر

 طلبد.می قیام جامعه گفتیم وقتآن و خودمان.
 {… است ناخوانا خط دو اصلی متن در …}

 و آشکار نظریات دیگر زمان نیا در بود. طرح اجرای زمان پنجم هدور باالخره و
 از لشگری ایجاد و مسلحانه همبارز کانون کردن باز به فوری قیام طرح شد. علنی

 تبدیل «درازمدت جنگ» به نظریه همین بعداً شد. همراه شهر فتح همراه جوانان
 شاید آوردیم. روی تز همین به درنهایت و ماه( دی اوایل و آذر )اواخر گردید
 نیروی شدیم، جدا طبقه از کامالً دوره این در باشیم دانسته خود کهاین بدون
 نیز لفظ این در و خواندیم «جوانان» بنام نوظهوری هدیپد صرفاً را قیام همحرک

 یا و بودند مختلف هایگروه با که هاآن هم سنتی غیر بورژوازیخرده جوانان
 شهری در زیرا دیدیم را انددهیبر ژیمر از که بخشی آن یا و بودند دورشان هوادار
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 و نبود جدی کمیتی دارای کارگر هطبق که داشتند اذعان همه که میکرد یم قیام
 رسیدیم ناسیونال ایران اعتصابات مثال عنوانبه و کارگری همبارز نفع به باالخره

 غیر را دیگری چیز هر و خواندیم درست و محق سربداران هیزاو از را چیز همه و
 نادرست. و واقعی

 بخش رسمی طوربه اول هدور همان در و نبود بهتر وضع :تشکیالتی ازلحاظ
 هر معنی این به دارد. خود جای دیگر که رهبری از بود. جدا سازمان از کارگری

 احتیاج هم امکاناتی و بود خودش هعهد به بکند خواستیم کارگری بخش کاری
 بخش مکانیکی طوربه دوم هدور در اید.نم تهیه ستیبایم خود باید نیز داشت

 با ولی آمد وجود به تشکیالت در تغییراتی و گردید متصل سازمان به کارگری
 طرح تأثیر  تحت بخش این خصوصهب و چیز همه جنگ و کودتا جریان رسیدن

 مرکزیت شد. «هاداس» تابع تشکیالت و گرفت قرار جنگ در شرکت برای ما
 منحل جبهه به رفتن خاطر به بازهم بود، گرفته فرم تازه که سازمان کارگری

 هدور در آمدند. بیرون کارخانه از جبهه به رفتن برای ما رفقای از برخی و گردید
 اساس و داشت توجه کارگری جنبش به باید که کردیم بندیجمع ظاهراً چهارم

 نکات به باشند. آن از تابعی باید هابخش سایر و باشد کارگری باید ما تشکیالت
 ماه دو برای و آوردیم وجود به بهبود جهت در را تغییراتی و یافتیم دست درستی
 با ولی بود 33 می ماه اول مراسم یبرگزار اشجهینت که نمودیم فعالیت

 عمالً تشکیالت شد. آن تابع چیز همه باال در تضادها تشدید و خرداد فرارسیدن
 آنچه هر تا کشید زمانی مدت و شد پارهپاره جنگل به رفتن با باالخره و منفعل
 گردد. ترمیم بود مانده

 تضادهای از روی دنباله کارگری جنبش در ما فعالیت چگونه که دینیبیم لذا
 برخورد نبود. برخوردار پیوسته خط یک از گاههیچ و بود حاکمه هیئت درون

 عدم ی،توجهیب کارگر هطبق دهیسازمان و کارگری جنبش به سازمان رهبری
 و بود خود اقتصادی همبارز ادامه به کارگران کردن رها و آن به پرداختن

 و «رزمندگان» که دانستیم همانی را کارگری جنبش در کار درمجموع
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 بدون ولی جامعه سیاسی یدادهایرو دنبال به رفتن بودند. کرده هاسال «پیکار»
 .کردندیم عمل نقالبیا که روشنفکران منفرد گروه یک صورت به اکثراً و طبقه

 .زیچچیه آینده هدف و چیز همه مبارزه صورت به

 

  کمونیستی طوربه گاههیچ - ج
 نکردیم. بندیجمع مانیهااستیس و اعمال از
 

 از وقتهیچ نپرداختیم. عمل یک و مسئله یک به آخر به تا و دقت با گاههیچ
 کردیم، شرکت تانکردس در نگرفتیم. تشکیالتی و عملی سیاسی، نتیجه آن

 بدون ولی رفتیم سفارت هواقع دنبال به آمدیم. بیرون بندیجمع بدون
 و آمدیم بیرون بندیجمع بدون ولی رفتیم جنگ به رسید. آخر به بندیجمع

 از وقتی کرد، تصحیح را انحرافات توانیم چگونه زدیم. جنگل به باالخره
 بندیجمع دادیم بسیاری یاهمتیق گامش هر در که مهمی این به هایفعالیت

 یابد رشد درونی همبارز شده، برمال ما انحرافات که داریم انتظار چگونه .میکنینم
 عجیب چیزی که گویی تیر، و خرداد اختالف با بارهیک و گردد ترروشن هاخط و

 بدون است ممکن چگونه گردیم. مواجه ،باشد اختالف که نبود قرار و بود
 و کودتا با مقابله دوران کردستان، در نظامی کارهای مکدست از بندیجمع

 شد آن اشجهینت هم آخر در و بزنیم. دست مشابهی نظامی کار به بازهم جنوب
 دیدیم. همه که
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  رهبری یهااستیس - د
  هاگروه دیگر از رویدنباله در سازمان هیپا و
  .گرفت یم تأثیر  جامعه در شدن «مطرح» برای کوشش و
 

 هاآن توده یعنی شود. مطرح جامعه در انقالبی گروه یک باید که است درست
 خود اصلی راه از باید بلکه راهی، هر از نه ولی کند اعتماد هاآن به و بشناسد را
 در آنچه ولی برنده. هبرگ کردن رو طریق از و بیراهه از نه و برسد اعتماد این به

 در جامعه در شدن مطرح برای وششک همین افتاد، جا و شد متداول سازمان
 که دندیکوش یم هم با رقابت در هاگروه همه بود. کارگر طبقه راه غیرازبه راهی
 اعالمیه و روزنامه تیراژ بردن باال اکثراً کنند، تبلیغ دانشگاه جلوی در کنند، تبلیغ

 مردم. هتود تا بود هاگروه دیگر هواداران به آن فروش یا

 در انحراف این کنیم شرکت رقابت این در و شویم مطرح میدیکوشیم هم ما
 و بود خوب چیز همه شد،می تبلیغ بخو اگر داشت. وجود سازمان سطوح ههم
 سایر و دانشگاه جلوی هم معیار و نبود درست زیچ چیه بود بد تبلیغات اگر

 یزن هاگروه سیاست و کردیم رشد سو همه از زمان آن در یداردکه بود. هاگروه
 باال و سفارت از پس خصوصهب شویم. مطرح کردیم سعی بود. قبیل همین از

 بعد … که بودیم گروهی تنها ما شد. تشدید مسئله این دیگران با دعوا گرفتن
 که هستیم گروهی تنها باالخره ... که شدیم گروهی تنها بازهم و دیرس فرا جنگ
 در و جامعه در یاوجهه بصاح بشویم، مطرح خواستیم آن همراه و کردیم قیام

 کارگر. هطبق در کار و دهیسازمان راه از نه ولی گردیم. هاگروه دیگر هیپا

 
 سیاسی پرورش فقدان - ه
 
 اعضای برابر چهار تا سه بین و نمود یکم رشد ایران به ورود از پس سازمان 

 و پیوستند سازمان صفوف به پرشوری و انقالبی جوانان گردید. خارج در خود
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 آموزش هبرنام گونه هیچ سازمان ولی کردند. ثابت را خود یگریانقالب و صداقت
 و نشریه همان درونی آموزش اساس نداشت. ها آن برای ایدئولوژیک و تئوریک

 مسائلی با شانیکشخط رفقا این اکثریت کهاین از غافل هیچ. دیگر و بود ارگان
 گرایش و آن بودن بد طحس در چریکی، خط مثل بود ما یمشخط همشخص که

 و رهبری حالدرعین بود. یگریانقالب و عمل همان به نسبت داشتن احساسی
 و عملی شدید کارهای به پرداختن و کاری خرده خاطر به نیز سازمان کادرهای

 رفته رفته و نپرداختند تحقیق و آموزش و مطالعه همسئل به آمد باال در که عللی
 سازمان تئوریک سیاسی سطح درمجموع و گذاشت را خود تأثیر  کمبود این
 با ارتباط در گذشته به نسبت نیز آن ترکیب بلکه کرد تنزل داًیشد تنهانه

 یک سر بر و کرد رییتغ اپورتونیستی یهایمشخط علیه اصولی یهایکشخط
 رشد ،بود نشده حل یاهیپا گاههیچ که گذشته انحرافات باز تاریخ دیگر پیچ تند
 خط همان با جدید ینوآور دنبال به خود سازمان جوان رفقای اکثریت و کرد

 ستا هانیا شدند. روان «نوین شرایط» عنوان تحت گذشته چریکی و بالنکیستی
 روان طرحی چنین دنبال به و کشید انحراف این به را ما که عواملی برخی

 ساخت.
 

  مورد در یادداشتی :پنجم بخش
 مسئولین هیئت اقلیت نظریات گرفتن شکل و مباحث

 

 طرح مخالفین» یا و «!!قیام مخالفین» یا و «اقلیت» به اخیر ماه نه طی آنچه
 رفقا از بسیاری میان در که نادرستی درک است گردیده موسوم «سازمان مرکزی

 تشکیل را ناهمگونی نسبتاً طیف اقلیت .است کرده پیدا شیوع دوران این در
 درواقع اتاظهارنظر و مواضع از برخی و هریظا تشابهات علیرغم که دادهیم

 اکثریت نظریات با خود خاص درک و زاویه از یک هر که را گوناگونی گرایشات
 که این مضافاً نمود.می نمایندگی بودند، برخاسته مبارزه به مسئولین هیئت
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 صورت به مدت این طی گاههیچ متأسفانه - اقلیت از بخشی عنوانبه ما نظرات
 تیرماه )اواسط یا هفته سه دوران یک جزبه نگرفت. قرار رفقا دسترس در مکتوب

 از رشته یک در شفاهاً را خود نظرات ما مدت این طی که (مردادماه اواسط تا
 نشدیم درونی بحث وارد ما اخیر ماه 1 جریان در داشتیم. ابراز تهران هایحوزه
 بررسی جتاًینت نمود(. یمخواه اشاره موضوع این به دوباره ما ترنییپا )کمی

 بر و میاداشته اعتقاد بدان آنچه مضمون و ما نظرات گرفتن شکل سیر مختصر
 نظر به ضروری اکنون برخاستیم، مخالفت به مسئولین هیئت اکثریت با اشهیپا
 .رسدیم

 هیئت درون در مبارزه شدت گرفتن باال با آن از قبل کمی و خردادماه اوایل از
 لزوم هدیا استبداد و حزب علیه مبارزه در مردم هایتوده شدن ترفعال و حاکمه

 به خمینی حکومت از مشروط حمایت یا «دوگانه برخورد» از ما تاکتیک رییتغ
 به گرفت. قرار رهبری بررسی و بحث مورد سیاسی قدرت سرنگونی تاکتیک

 عملی همبرنا تدوین و نظامی لحاظ از ما شدن آماده لزوم همسئل بحث، این همراه
 نیز (… و صدربنی و مجاهدین با همکاری در چه و تنهایی به )چه قدرت کسب
 دیگر همراه به نیز ما سرنگونی، همسئل یعنی اول نکته مورد در گردید. طرح

 دوران ،میاگرفته قرار آن در که دورانی که بودیم اعتقاد این بر رهبری رفقای
 مورد خط این طبق را خود رنامهب و سیاست باید و است حکومت این سرنگونی

 ما که امر این - نظامی امر طرح یعنی - دوم نکته مورد در دهیم. قرار دنظریتجد
 به باید دهیم قرار کار دستور در است ممکن که دیگری هبرنام هر از نظرصرف

 در لیکن بود. ما پشتیبانی و توافق مورد نیز بپردازیم، سازمان نظامی آمادگی
 رفقای از برخی جانب از جدی نیمه و جدی صورت به ییهارحط زمان همان

 شکل هیاول یهاجرقه که گفت توانیم تاکنون که گردیدمی مطرح اکثریت
 شدمی ابراز نظر این مثالً است. بوده خام صورت  به سازمان مرکزی طرح گرفتن

 هانیناگ هحمل یک با فرانسه، کبیر انقالب در «کوردلیه» همانند باید ما که
 جمهوری }حزبحزبی سردمداران اعدام و محاکمه به و نموده تسخیر را مجلس
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 بزنیم دامن جامعه در را ایجرقه یا و جریانی طریق این از و پرداخته اسالمی{
 از جدا باشد. برداشته در را حکومت سرنگونی و مردم همگانی خیز آن حاصل که

 آمادگی ایجاد و رژیم سرنگونی نفع هب تاکتیک تغییر لزوم ایده با ما که توافقاتی
 و «کوردلیه» گروه تاکتیک از اقتباس قبیل از نظراتی با داشتیم، سازمان نظامی

 مصادف که دوران این حال هر به .یمنمودمی مخالفت نظامی، طرح یک عنوانبه
 یک برای نظامی فوری تدارک خط تصویب و مسئولین هیئت نشست با گشت

 برای نظامی تدارک نه و قیام یک برای نظامی فوری دارکت کنید: )دقت قیام
 یک سطح در ما عملی طرح بحث همواره ،افتی ادامه خرداد سی تا و (فوری قیام

 نگرفت. شکل مشخص هبرنام یک صورت به و ماند باقی کلی یهاهینظر رشته
 نظامی ارکتد اًیثان و داشتیم توافق حکومت سرنگونی لزوم با ما اوالً چون روازاین

 که نبود روشن سازمان رهبری رفقای دیگر نه و ما بر نه ،میدانست یم الزم را
 انجام برای متفاوت یهاطرح سر بر نظراختالف بیان حد چه تا ما یهامخالفت

 و متفاوت کامالً درک دو یهانطفه بروز بیان حد چه تا یا و است یواحد کار
 هیئت خردادماه اواسط نشست الذ هست. متضاد کامالً خط دو درنهایت
 بالدرنگ آغاز لزوم به مربوط جمله دو از بیش که) آن مصوبات و مسئولین

 در متفاوت هایزمینه در ابهام و گنگی زیادی هانداز به که (نبود نظامی تدارک
 که نساخت آشکار را امر این ما بر خود یخود به و دوران آن در و ،داشتبرمی

 کامالً جریان دو ،میکردیم مخالفت هاآن با ما که کسانی راتنظ  با ما نظرات
 نشست پایان از بعد که یایاسیس هنکت هشت لیکن .دهند می تشکیل را متفاوت

 رسید تیرماه در دائم هتیکم تصویب به و شد نگاشته مسئولین هیئت خرداد نیمه
 از شد منجر سازمان نظامی تدارک آغاز به مربوط مسئولین هیئت هقطعنام به و
 سوی از قیام برای مشخص، طرح عنوانبه خاصی نظریه گرفتن شکل و ،سو کی

 نمود.می آشکار را سازمان رهبری در موجود اختالفات عمق کم کم دیگر

 فراوانی یهابحث اگرچه و داد رخ ریت هفت و خرداد سی وقایع دوران این در
 لیکن ،گرفت یم صورت ما برنامه و جامعه وضعیت سر بر دائم هتیکم درون
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 عنوان تحت بحثی که بود ایام همین در رسید.نمی مشخص هجینت به گاههیچ
 از اقلیتی که شد مطرح دائم هتیکم در تهران در محله یک از فوری قیام طرح
 مثبت تمایل آن به نسبت دائم هتیکم رفقای بیشتر و داشتند. مخالفت آن با رفقا

 تیرماه اواسط در که انجامید تصمیم این به حثمبا این نتیجه دادند. نشان
 محله از قیام برنامه آن طی و گردد برگزار مسئولین هیئت از دیگری نشست

 دالیل به و گردید برگزار تیرماه اواسط در نشست این گیرد. قرار بحث مورد
 گروه سه در بلکه نیامدند گرد واحدی هجلس در مسئولین هیئت همجموع امنیتی
 که بود نشست نیا در دادند. قرار بررسی مورد را دائم هتیکم ظراتن متفاوت
 صورت تهران از محله یک در فوری قیام طرح تصویب در قطعی تصمیم درواقع

 این عملی مشخصات که تهران هتیکم داخلی نشریه به شود )رجوع پذیرفت.
 است.( داده توضیح را طرح

 مشخص طوربه تیرماه جلسات در مخالفین از خاصی هعد عنوانبه ما نظریات
 نیز ما میان در و بودند نشده عمیق هنوز زمان آن در که نظرات این گرفت. شکل

 ،میکردیم تکیه کمتر جوانب دیگر برخی بر و بیشتر آن جوانب برخی کدام هر
 از: بودند عبارت طورکلیبه

 

  سیاسی هزمین در – الف
 
 آمادگی هنوز مردم که بودیم عتقدم الذکرفوق یانکته هشت مصوبه برخالف ما

 نحوه و ابهام و گیجی هنوز زیرا ندارند را فوری قیام یک برای نظامی - سیاسی
 یحت و مردم از وسیعی یهابخش میان در }خمینی{وی با مبارزه و برخورد

 مردم وسیع پیوستن امکان نشود حل مسئله این تا و است موجود کارگر هطبق
 از عمومی طوربه مردم ندارد. وجود وی علیه فوری قهرآمیز همبارز یک به

 .انددهینرس وی علیه سالح برداشتن هدرج تا هنوز ولیکن انددهیبر خمینی
 طرف از مردم میان در اسالمی جمهوری غیرازبه آلترناتیو طرح عدم عالوههب
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 با مبارزه با جنگ همسئل هرابط بودن روشن عدم همچنین و ما تا گرفته صدربنی
 بودند. فوری قیام برای کار موانع ازجمله مردم، میان در خمینی

 

 طبقاتی لحاظ از قیام قیام، شرایط و انقالبی وضعیت هزمین در – ب
 

 این بر آن، هیروح و یانکته هشت همصوب در مندرج نظرات برخالف ما -3
 وضعیت ولی است قیام حکومت برابر در ما تاکتیک هرچند که بودیم عقیده

 زدن دست نتیجه در و است نرسیده قیام هلحظ یعنی خود اوج به هنوز بیانقال
 و بوده زودرس جنگی فوری، طوربه قدرت تسخیر برای نهایی همسلحان همبارز به

 بلکه قیام دوران نه اکنون که بود این بر ما پافشاری شد. خواهد ما ناکامی باعث
 قیامی و نظامی( ویژهبه و تشکیالتی چه سیاسی، چه) است. قیام تدارک دوران

 بندیم کار به را ها آن هنر یک عنوانبه لنین قول به و باشیم خواهان باید ما که
 هر درنتیجه و است کرده طرح قیام برای لنین که باشد شرایطی با منطبق باید
 جامعه روز شرایط با کرده طرح قیام مورد در لنین که معیارهایی هسیمقا گونه
 شرایط تکامل نهایت و اوج هلحظ به هنوز ما که سازدیم روشن را واقعیت این

 .میادهینرس انقالبی
 

 به متکی است قرار ما قیام که غلط سراپا هینظر این مقابل در ویژهبه -5
 اتکا کارگر هطبق بر باید ما اصولی لحاظ از که بود این ما نظر باشد «جوانان»

 قائل ایویژه رسالت خود برای سازمان یک عنوانبه ما اگر اصولی لحاظ از نماییم.
 و جملهمن و اجتماع در کاری هر برای مندیموظیفه ما که است این فقط هستیم

 و کرده اتکا کارگر هطبق روی بر سیاسی قدرت کسب برای امیق خصوصهب
 انقالب دوران در که هرچند گیرد، قرار قیام رهبری در طبقه این کنیم کوشش

 است، استوار طبقات دیگر بر انقالب، دمکراتیک همرحل به توجه با ما، هعمد کار
 دوم لحاظ از گردد. حفظ بایستیمی کارگر هطبق به اتکای شرایط هر در ولی
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 طبقات کلیه میان در که بود این بر ما نظر جامعه خاص اوضاع از تحلیل یعنی
 بیش مشخص طوربه که یاطبقه نیستند(، نظر مورد جوانان اینجا )در اجتماعی

 و بوده کارگر هطبق است یفشان جان هآماد و ایستاده استوار دیگری هطبق هر از
 درونشان انشعاب و توهم و تزلزل کهاین یا و اندزده جا اصوالً یا طبقات مابقی

 اتکای موضوع نتیجه در .داردیم باز همگانی حرکت یک به زدن دست از را هاآن
 «فوری قیام» تئوری مدافعین با ما اختالفات در را مهمی جایگاه قیام، طبقاتی
 داد. می تشکیل

 

 نظامی هزمین در – ج
 

 تسخیر ناگهانی طوربه را تهران از یامحله که بود این سازمان همصوب طرح -3
 و بسیج را آنان و بپردازد مردم میان در تبلیغ به و نماید سازیپاک نموده،

 لیکن نماید. سراسری و داده گسترش را «قیام» هنقط آن و کرده دهی سازمان
 در دیبایم که بود ما کنونی شرایط در نظامی مهم اصل این ناقض وضوحبه این
 تسخیر ما هدید به کرد. فلج را وی و نمود منهدم را دشمن قدرت مراکز اول هوهل
 ما که دادمی دشمن به را اجازه و امکان این ما، توان صورت در یحت محله، یک

 نماید. سرکوب و کرده اصرهمح را

 نفع به جانبهکی طوربه چنانآن (دشمن مقابل در ما) قوا مشخص توازن -5
 با شهری منطقه حفظ و تسخیر برای ما کوشش گونه هر که هست و بوده دشمن

 شد.می روبرو ناکامی با ناچیزمان قوای

 

 «کرد؟ باید چه» هزمین در -د
 

 هیئت اکثریت ترغلط طرح و غلط اتنظر مقابل در کار ابتدای همان از
 کماکان و میدانست یم درست را انجامشان که وظایف برخی رئوس بر ما مسئولین
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 ینناروش نیز ما خود میان در مباحث این هادام در البته .میکرد یم اشاره میدانیم
 نادرست نظرات علیه مبارزه در را ما هعمد ضعف نقطه شکیب که داشت وجود
 در تمرکز عدم یک با ما آن، بر عالوه داد. می تشکیل سازمان ینمسئول دیگر
 کمیته عضو همگی که طرح مبتکرین برخالف چراکه ،بودیم روبرو خود میان
 دیگر برخی و نبودیم نیز مسئولین هیئت در زمان آن در ما از برخی بودند، دائم

 همبارز بودن عیتداف صرفاً به ضعف نقطه این نداشتند. عضویت نیز دائم هتیکم در
 ما بحث برایی از عتاًیطب و دیانجامیم مسئولین هیئت اکثریت غلط خط علیه ما
 از: بودند عبارت مطالب این .کاستیم

 سیاسی، دهیسازمان روی بر سازمان های فعالیت محور دادن قرار -3
 به کارگری ویژهبه و مردمی مسلح دستجات نظامی خصوصهب و تشکیالتی

 قیام. در شرکت برای کارگر هطبق ویژهبه و مردم عملی سازیدهآما منظور

 سازمان. فوری کردن نظامی برای یزیربرنامه -5

 میان در سیاسی مسائل و سؤاالت ساختن روشن برای مجدانه کوشش -1
 … و آمریکا سیاست جنگ، خمینی، مورد در ویژهبه مردم

 تشکیل را نظراتی هیاول یاهنطفه درواقع که بود مباحثی یهانهیزم هااین
 و مردم میان در قیام هایکمیته تشکیل هیاول طرح صورت به بعد که دادمی

 شد. تدوین و گرفت شکل محله و کارخانه سطح در کارگران میان در خصوصهب

 یافتن حدت و مسئولین هیئت اکثریت نظریات اب ما مخالفت گیریشکل
 ازآنپس و مسئولین هیئت تیرماه نشست در اکثریت نظرات علیه ما که یامبارزه

 عیان همگان بر کمکم را واقعیت این سو کی از ،میبردیم شیپبه دائم هتیکم در
 دیدگاه دو بلکه نبوده، نکته آن یا این سر بر صرفاً نظراتمان اختالف ما که ساخت

 عملی پیشرفت دیگر سوی از و است. شده پدیدار ما میان در متفاوت کامالً
 نتیجه در .گشتیم میسر یکند به رهبری در تناقضات نیا وجود با ما کارهای

 آرا اکثریت با مسئولین هجلس دید. مواجه بستبن یک با را خود رهبری نوعیبه
 دارای دائم هتیکم ولیکن بود داده قرار تصویب مورد را محله در فوری قیام طرح
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 در را طرح مخالفین و فقینموا یانم آراء توازن نوعیبه که بود ترکیبی
 خود یهابحث از یکهیچ دائم هتیکم زمان آن تا چون دیگر سوی از .گرفتبرمی

 در زیادی ابهامات و ها ینناروش از نیز سازمان هبدن بود، نداده ارائه سازمان به را
 نتیجه در بردیم رنج بکنیم میخواهیم چه و چیست برنامه و طرح کهاین مورد

 دچار دائم هتیکم جانب از شده ارائه یهاطرح و رهنمودها اجرای در تشکیالت
 یهابحث که شد این بر تصمیم تاًینها روازاین .گشت یم سردرگمی و تناقض
 تصمیم از آگاهانه رفقا تا گردد مطرح تهران در شفاهاً مزبور طرح موافق و مخالف
 مسئله اینجا )در د.گرد تنظیم دلخواه نحو به کارها پیشرفت سرعت و شده مطلع

 در بدنه دادن قرار جریان در چگونگی و رهبری سیاست نادرستی یا درستی
 جای در و بوده مهمی مبحث خود این اگرچه نیست. ما مدنظر رهبری یهابحث
 کردن بازگو از غرض بلکه گیرد. قرار سازمان عمومی بررسی مورد باید دیگر

 مسئولین هیئت اقلیت نظرات نشد مطرح چگونگی هپروس توضیح فوق، عوامل
 است.(

 یهابحث یاهفته دو کوتاه مدت برای گرفت تصمیم دائم کمیته که این حاصل
 طریق از ستیبایم کار این نماید. طرح تهران هایحوزه در را مخالف و موافق

 هاحوزه در را مخالفین و موافقین مستقیم شرکت یعنی گرفتیم صورت شفاهی
 ارزیابی یک مثابهبه هاحوزه نظریات یا آرا آوریجمع سپس و دخو نظرات هارائ و

 هتیکم و مسئولین هیئت مصوبات با بدنه مخالفت یا و توافق درجه از وارنمونه
 توجه با مسئولین هیئت سرانجام که قضیه این نهایی کردن حل منظور به دائم،

 طرح مورد در را دخو نهایی و قطعی نظر تهران از وارنمونه یریگیرأ این به
 اوایل از باالخره نماید. ایجاد هاآن اجرای برای الزم یهاارگان و نموده اعالم
 هیئت هجلس مرداد اواخر در و یافت جریان تهران هایحوزه در هابحث این مرداد

 گشت مطلع زمان آن تشکیالت مسئول گزارش هیپا بر و شد تشکیل مسئولین
 در مسئولین یئته اکثریت نظرات با ٪15 اقلیت مقابل در ٪35 اکثریت یک که

 موافق آرای صددر اوالً که داد نشان بعدی ترقیدق محاسبات )البته هست. توافق
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 دالیل به تهران اعضای از تعدادی کهاین اًیثان و است بوده ٪35 مخالف و 55٪
 و موافق یهابحث استماع و حوزه تشکیل به موفق امنیتی - تشکیالتی گوناگون
 از تعدادی ثالثاً اند.نداشته شرکت نیز یریگیرأ در نتیجه در و نشده مخالف
 این د،نبشنو اندشده موفق را بحث طرفین از یکی فقط یهابحث نیز هاحوزه

 مقرر کوتاه زمان احتساب با امنیتی مشکالت هجینت همگی باًیتقر که کمبودها
 و ابهامات گسترش وجود برای شدند عللی باز بود. مباحث اتمام برای شده

 مسئولین هیئت مرداد نشست در توجهقابل همسئل لیکن تهران(. در ها ینناروش
 یامنطقه به تهران در یامحله از قیام گرفت تصمیم مسئولین هیئت که بود این
 در تشکیالت ناتوانی و آمادگینا در نیز امر این دلیل گردد. منتقل شمال در

 تهران در قیام شرایط که شد پافشاری قبلی هدیا این بر مجدداً و شد. ذکر تهران
 این میتوانستینم تهران در تشکیالتی نظر از ما چون اما است. موجود کماکان

 مسئولین هیئت نشست همین در برویم. شمال به بنابراین ببریم پیش را طرح
 فای)استع شدن ترمیم از پس که دائم کمیته آورد: وجود به جداگانه ارگان دو

 کسب طریق این از و (وی جای هب دیگری رفیق انتخاب و رفیق یک هداوطلبان
 شمال به و گردید طرح پیشبرد مسئول آن، در طرح موافقین مطلق اکثریت
 در سازمان جاری امور پیشبرد مسئولیت آن به که اجرایی هتیکم و یافت. انتقال
 شد. داده (مرکز طرح منطقه از خارج نقاط )یعنی ایران نقاط سایر

 لحاظ از مخالفین و موافقین بیشتر فیزیکی جدایی با بعد به لحظه این از 
 انتها به رهبری درون در آن به مربوط مسائل و طرح سر بر بحث یی،ایجغراف
 نشست نیآخر )که بهمن انتهای تا مرداد انتهای از یعنی دوران این از رسید.
 جانب از نه و مبتکرین جانب از نه طرح سر بر بحث است( بوده مسئولین هیئت

 خود ما یحت نیافت. جریان سازمان درون در و مسئولین هیئت در آن مخالفین
 اکنون و نکردیم. برگزار دوره این در خویش نظرات تدوین مورد در جلساتی نیز
 مدتی از بعد بحث، این از نوینی دور درواقع دارید اختیار در را نوشته این که
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 نهایی یریگ میتصم و بررسی مورد آینده شورای در باید که گردد یم آغاز فترت،
 باشد. ما هرزمند وحدت شاهد بتواند شورا که امید این به گیرد، قرار
 

***** 

 تحلیل و مفصل بحث از گرچه) دانیممی الزم را کوتاه هنکت چند ذکر خاتمه در
 کنیم(: می خودداری اینجا در هاآن از

 خود به ما درونی همبارز در اخیر ماه نه طی ملکردع چگونگی هدرزمین - الف
 از: اندعبارت که دانیم می وارد انتقاداتی

 این قانونا اگرچه مرداد. تا خرداد از سازمان درون در نظراتمان طرح عدم -3
 نشست در حال هر به لیکن دهیم. انجام میتوانستینم دوره نیا در را کار

 پس و داده ارائه نظراتمان حاوی یاقطعنامه یستیبامی مسئولین هیئت مردادماه
 نگرفت. صورت کار این میساختیم منتشر سازمان درون در نشست از

 تبدیل طرح که دوره این در بهمن، انتهای نشست تا مرداد آخر نشست از -5
 یک برای اصولی نظر از ما بود، اجرا حال در عمل در و شد سازمان طرح به

 درونی یهابحث به روشنی با دمکراتیک روش با که نیستیکمو واقعاً سازمان
 تصمیم واقعاً و شده آگاه اکثریت و اقلیت یهابحث از سازمانی هتود و پرداخته

 شرایط ولی .میدانستینم ضروری را درونی بحث دیگر است گرفته را خود نهایی
 زمینه این رد ما و بپردازیم امری چنین به ما که نمودمی ایجاب سازمان متناقض

 لحاظ این از ویژهبه دوره این مباحث در ما شرکت داریم. قبول را خود به انتقاد
 دوران این درونی نشریات هیکل باًیتقر از انتقاد به تنهانه که بود اهمیت حائز

 «کرد؟ باید چه» هدرزمین را نظراتمان نقطه کار این انجام حین در بلکه بپردازیم
 نماییم. روشن سازمان جاری طرح مقابل در آلترناتیو برنامه و

 نشریات در شده  ارائه نظرات با بحثی گونههیچ وارد ما نوشته این در - ب
 نظریات هارائ ما قصد اول هدرج در زیرا نشدیم. (بهمن تا مرداد) سازمان درونی

 نشریات در شده ابراز نظریات با ما بودیم. نکرده حال به تا آنچه بود، خویش
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 طرح از دفاع در که آنانی چه نیستیم، توافق دارای عموماً دوران این یدرون
 و دادند نظر اولی دسته با مخالفت با که برخی یا و راندند سخن اکثریت

 زمانهم که مسئولین هیئت اکثریت هنوشت از آگاهی بدون ما هنوشت همچنین
 هندآی در که است الزم کوشش نتیجه در است شده نگاشته شودمی پخش

 در شده ابراز مختلف نظرات با را خود مرزبندی دیگری یهانوشته طی نزدیک
 م.گردانی روشن بیشتر سازمان درونی مباحث
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 مقدمه:

 ستیبا یممسلحانه زد و ه مبارزکودتا دست به ه دوردر  ستیبا ینمبر این باورند که  یا عده 

اعتقاد « از اعتصاب تا قیام»به تز  مبگوییآمادگی و تدارک را گذراند. یا بهتر است ه دوریک 

که در مورد قیام شروطی را الزم  کردند یمپیش به گفته لنین استناد ه ینظرداشتند و برای رد 

آیا مسائل انقالب ایران چون روسیه حل که  این ولی بدون در نظر گرفتن .است دانسته یم

 .باشد یمو خاص خودش روبر یها یژگیوو یا جدا از اصول عام با  شوند یم

 

 «دیآ یمتفنگ بیرون ه دهانقدرت سیاسی از »

 «(مسئولین هیئتاقلیت »)پیرامون مواضع 

 علی چهار محالی کائیدی

 

مشی درستی بود؟ بله، درست بود.  3135در انقالب  ها کیبلشوآیا سیاست »
 ها کیبلشوعلیرغم وجود شوراها و با وجود مشی صحیح  3135پس چرا انقالب 
بقایای فئودالی و ه سلطد؟ زیرا در آن زمان ثابت شد که قدرت دچار شکست ش

 «از جنبش انقالبی کارگران بود. تر یقودستگاه مطلقه حاکمه 
، سیاست درستی بود، بله درست بود. 3131در ژوئیه  ها کیبلشوآیا سیاست »

 ها کیبلشومجدداً علیرغم وجود شوراها، که در آن زمان به  ها کیبلشوپس چرا 
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کردند، با وجود مشی صحیح دچار شکست گردیدند، زیرا ثابت شد که در  خیانت
 «است. تر یقوآن زمان امپریالیسم روس از جنبش انقالبی کارگران 

ناگزیر و بدون قصور به پیروزی مستقیم علیه  وجه هیچ بهیک سیاست صحیح، »
 .«شود ینمدشمن منجر 

 «انقالب چین ـ فصل پنجم درباره»استالین  
 «موضوعات روز بخش دوم ـ چین دربارهحظاتی مال» 

 
مسکو )پس از شکست آن(، لنین شدیداً به  3135در مورد قیام دسامبر »

ـ که هر « زدند یمنباید دست به اسلحه  ها آن» عبارت مشهور پلخانف
ـ حمله کرد. انتقاد لنین یک موضوع  کند یمتکرار  وار طوطیاپورتونیستی آن را 

ما باید با عزم بیشتر، انرژی بیشتر و » و تمامی پرولتاریاست:درسی برای حزب ما 
که محدود  میداد یمتوضیح  ها توده، ما باید به میبرد یمروزافزون دست به اسلحه 
و  باکانه بیو یک نبرد مسلحانه  غیرممکن آمیز مسالمتکردن خود به اعتصاب 

ه اعتصابات سیاسی سرسخت ضروری است. و اکنون باید آشکارا و علناً بپذیریم ک
به نفع یک شورش  ها تودهتبلیغات را در میان  ترین وسیعکافی نیستند. ما باید 

« مراحل مقدماتی»ه دربارمسلحانه انجام دهیم و این مسئله را با صحبت 
ضرورت یک جنگ سخت، خونین و براندازانه را به  ها تودهالپوشانی نکنیم. اگر از 

و  میا دادهی آینده پنهان کنیم، هم خود را فریب مثابه وظیفه فوری عمل انقالب
 «را. ها تودههم 

 «قیام مسلحانه» 3ـ بخش « اسناد کمینترن» 
 

که این شرط و  ردیگ یممبارزه طبقاتی بر طبق شرط و شروط معینی انجام 
هر جامعه  ازآنجاکههر جامعه است. و  روبناییو  زیربناییشروط تائید مناسبات 

وبنای خاصی است، لذا ایجاد تغییرات بنیادی در این جامعه در دارای زیربنا و ر
جامعه مفروض به درستی کشف و  یها یژگیواست که  پذیر امکانصورتی 
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سمت حرکت در تغییرات بنیادی  ی کننده تعیین ها یژگیومشخص گردند. این 
هستند و این نیز جز کشف حقیقت از میان  زیربناییو  روبناییه زمیندر جامعه 

اقعیات عینی موجود در جامعه )کشف تئوری( نیستند که چنانچه در عمل و
 معلوم گردد. ها آن، درستی درآیندسنگ محک خورده و به آزمایش 

، به میکن یمدر این مورد باید هوشیار بود که وقتی ما صحبت از کشف تئوری 
صد آن را کشف کنیم. ق میخواه یممعنای آن نیست که تئوری راهنما نداریم و 

عام  یها جنبهکه تئوری راهنمای ما ـ مارکسیسم ـ لنینیسم ـ تنها  آن استما 
 یها یقانونمندکه بدون داشتن آن قادر به کشف  دهند یمحرکت ما را نشان 

عام  یها یتئورمعتقدیم که این  حال درعینویژه جامعه خویش نیستیم ولی 
 یها یقانونمند ها آندر راهنمای عمل و به اصطالح چراغ راهنمای ما هستند که 

باید  ها آنویژه حرکت انقالبی ما وجود ندارد و از این جهت به کار گرفتن صحیح 
خویش نائل ه جامعانقالب در ه ژیو یها یقانونمندما را قادر بسازد تا به کشف 

مبدل خواهیم شد و  باف تئوریگردیم و در غیر این صورت یا به مشتی حراف و 
 ن کور و نابینا.سیییا به مشتی پرات

سراسر ه دیستمد یها خلقرفیق استالین یکی از آموزگاران کبیر پرولتاریا و 
م ـ ل در ارتباط  شمول جهانبین تئوری عام و اصول کلی و ه رابطجهان در مورد 

 :دیگو یمچنین « رهبران»از  یا پارهبا 
ود وج« رهبران» هنوز نوعی متأسفانهعلیرغم پیشرفت ایدئولوژیکی حزب، »

برای انقالب چین، بر مبنای اصول کلی  توان یمدارند که صادقانه باور دارند که 
و شناخته شده کمینترن به اصطالح تلگرافی رهنمود صادر کرد،  شمول جهان
ملی نظام اقتصادی، نظام سیاسی و اجتماعی، فرهنگ  یها یژگیوبه که  آن بدون

 «و آداب و رسوم و سنن چین توجه شود...
این است که  کند یمرا از رهبران واقعی متمایز « رهبران» که این نوع عاملی»
همیشه در جیب خود دو سه تا فرمول حاضر آماده، متناسب برای همه  ها آن

 «و اجباری برای هر نوع شرایطی دارند. االجرا الزمو کشورها  ها تیموقع
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بری قالبی کشورها نوعی رهه همبدین ترتیب است که آنان تالش دارند برای »
مکانیکی القاء  طور به ها بدانعام معینی را  یها فرمولو الگووار در نظر بگیرند. 

کنند، بدون آنکه به اوضاع مشخص جنبش در کشورهای مختلف و به تضادهای 
انقالبی در کشورهای مختلف توجه نمایند.  یها جنبشو  ها فرمولشمار بین  بی
...« شود یمین رهبران کاذب حاصل کاذب ا از نظراتست که ا ای بهره این

 «اپوزیسیون دقیقاً به همین دسته از رهبران کاذب متعلق است.»
 «انقالب چین ـ فصل پنجم ـ بخش دوم ـ چینه درباراستالین ـ » 

 
دو سه تا فرمول حاضر و آماده مناسب برای همه »و در میان ما نیز برخی 

و یکسری « ای هر نوع شرایطی دارند.و اجباری بر االجرا الزمو کشورها  ها تیموقع
ما، در ه جامعوحی و بدون تلفیق آنان با شرایط مشخص  صورت بهاصول عام را 

 را به هر چه زنند چون کیمیا طال شود. ها آن خواهند یمجیب خود دارند و 
در ایران با شرایط « شرایط قیام»اینان باید بگویند که آیا بین شرایط انقالبی و 

؟ در حالی که، یکی از نندیب ینمدر روسیه تزاری فرقی « شرایط قیام»انقالبی و 
انقالب سوسیالیستی. به ه مقولانقالب دموکراتیک نوین است و دیگری از ه مقول

مکانیکی و  طور بهعالوه مطرح کردن سه اصل معروف لنین در مورد شرایط قیام 
صول را قبول دارند هیچ گونه ویژگی نخواهد بود و همه این اه دهندعام نشان 

 داری سرمایهولی مسئله بر سر چگونگی اجرای این اصول است که در دوران 
امپریالیستی و سوسیال امپریالیستی و انقالبات  داری سرمایهرقابت آزاد با عصر 

یکسان عملی نیست و با استناد به سه اصل لنین از  طور بهملی  بخش آزادی
مانند انقالب اکتبر در یک روز قدرت سیاسی  قیامی را در نظر دارند که« قیام»

افتد و « شوراهای قیام»یا « قیام یها تهیکم» به دستحاکمه سرنگون گشته و 
در ایران نیمه فئودال ـ نیمه مستعمره « همه قدرت به دست شوراها»فرمول 

در تلفیق با درک خویش « سربداران»از فوری بودن قیام  اگرچهتحقق یابد و 
« شرایط قیام»شرایط انقالبی را با که  این تحت عنوان کنند یمرا رد  انتقاد و آن
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در « شرایط انقالبی»که چون  استاین  انمقصودش درواقعولی  اند گرفتهعوضی 
نیز « شرایط قیام»ایران به حد شرایط انقالبی در روسیه تزاری نرسیده است پس 

داخت و این تدارک تا به تدارک آن پر الزم استنرسیده است و بدین منظور 
و  کنند یمهمان تدارک سیاسی به نحوی است که در نوشته خویش بدان اشاره 

امپریالیستی است و  داری سرمایهدر کشورهای « شرایط انقالبی»از  برداری کپی
کلی هنر  طور بهالبته باید گفت که اینان از نقطه نظر به کار بردن فنون نظامی و 

 داری سرمایهکشورهای ه ژیودر نظر دارند که جنگ انقالبی نیز همانی را 
امپریالیستی است که با هنر و فنی که باید پرولتاریا و حزب کمونیست در یک 

یکی نیستند و هر یک  ،چین بکار گیرد بخش آزادیجنگ طوالنی نظیر جنگ 
. نتیجه چنین برداشت و استنباطی نفی باشند یمدارای خصوصیات ویژه خود 

اسناد »در هر شرایطی خواهد بود. در  آمیز مسالمتبه راه  قیام و پای بندی
 :میخوان یمدر بخش یک چنین « قیام مسلحانه»تحت عنوان « کمینترن

وقتی که موج انقالبی در حال باال آمدن است، وقتی طبقات حاکمه سازمان »
اریا ، اقشار میانی به سمت پرولتاند یانقالبدر حالتی از شور  ها تودهیافته نیستند، 

، حزب پرولتاریا با وظیفه اند آمادهبرای عمل و فداکاری  ها تودهتمایل دارند و 
. شود یمبه سوی یک هدف مستقیم علیه دولت بورژوازی روبرو  ها تودهرهبری 

گذاری هر چه بیشتر }دوره{ حزب این وظیفه را با تبلیغ به نفع شعارهای 
دهقانی، برای  یها تهیکمع، برای کارگران بر صنای شوراییبرای کنترل »رادیکال 
بزرگ، برای خلع سالح بورژوازی و مسلح کردن پرولتاریا و  یها نیزمگرفتن 
تبلیغ و ترویج حزب به  یها بخشکه تمامی  یا تودهعمل  دهی سازمانغیره با 

 یا توده. این عمل دهد یمانضمام فعالیت پارلمانی باید بر آن متمرکز شود، انجام 
ات، ترکیب اعتصابات و تظاهرات، ترکیب اعتصابات و تظاهرات شامل: اعتصاب

مسلحانه و باالخره اعتصابات عمومی همراه با قیام مسلحانه علیه قدرت دولت 
باید  ،. این شکل از مبارزه )قیام( که شکل عالی مبارزه استشود یمبورژوازی 

و فداکاری  نَبَرد، عملیات جنگی تهاجمیه برنام و طبق قوانین جنگ هدایت شود
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و قهرمانی پرولتاریا را در نظر بگیرد. شرط مطلق و ضروری برای این شکل از 
وسیع در واحدهای رزمنده است که با همین شکل  یها توده دهی سازمانعمل، 

. کشاند یمو به عمل  ردیگ یمتعداد ممکن زحمتکشان را در بر ترین وسیعخویش 
ازان و غیره( و کار شدید انقالبی در )شوراهای نمایندگی کارگران، شوراهای سرب

، احزاب باید نقش تر کالیراددر گذار به شعارهای جدید و  دریاییارتش و نیروی 
این ه الزمالعین قرار دهند.  سیاسی لنینیسم را وصف یها کیتاکتبنیادین 

بتوانند با  ها تودهکه  یا وهیشبه مواضع انقالبی، به  ها تودهتوان رهبری  ها کیتاکت
جربه خویش به درستیِ مشی حزب معتقد شوند ـ توجه نکردن به این قاعده ت

، به کودتاگری، به فساد ایدئولوژیک کمونیسم و تبدیل ها تودهاز  جداییقهراً به 
. شود یممنجر  بورژوائی خردهو به ماجراجوئی انقالبی « چپ»آن به دگماتیسم 

به هنگامی که حزب پرولتاریا  استفاده نکردن از نقطه اوج تحول موقعیت انقالبی،
و مصممانه علیه دشمن دست زند نیز خطرناک است. از  باکانه بی یا حملهباید به 

دست دادن این فرصت و آغاز نکردن شورش در آن لحظه، به معنای واگذار 
 «کردن ابتکار به دشمن و محکوم کردن انقالب به شکست است.

ام وجود دارد که باید راهنمای به وضوح این خطوط ع« اسناد کمینترن»در 
 عمل ما قرار گیرد:

طوفان و یا که موج بر اثر بروز  طور همانو  رود یموار به پیش  انقالب موج ـ 3
موزون  طور بهنیز موج انقالبی  طور همان گردد یموخیز  هوای آرام دستخوش افت

آن بر  اتتأثیرو در نتیجه تالطمات مبارزات طبقاتی و  کند ینمدر جامعه حرکت 
 یکسان نبوده و نیست. طور بهطبقات در جامعه 

در طی مبارزات طوالنی تجربه آموزند تا به  عملی طور بهباید خود  ها توده ـ 5
تدریج و قدم به قدم، از یک مبارزه به مبارزه دیگر و از یک پیروزی به پیروزی 

از پیش به  تر دهیآبدطعم تلخ شکست را بچشند و که  این دیگر گام نهند و یا
مبارزه تا سر حد سرنگونی رژیم حاکم و استقرار حکومت خویش )قیام( به پیش 

 روند.
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در و احزاب کمونیستی آن است که به موقع  ها سازمانوظیفه عناصر و  ـ 1
تبلیغی و ترویجی )کار سیاسی و با برنامه و اهداف مشخص تاکتیکی و  یها زمینه

را در بطن مبارزات  ها تودهعالیت بپردازند و به ف ها تودهاستراتژیکی( در میان 
از یک تشکل سیاسی ـ اقتصادی به یک آن را عملی خویش متشکل سازند و 

تشکل سیاسی ـ نظامی سوق دهند. )نیروی مسلح خلقی( که به وسیله آن قدرت 
 سیاسی را تصرف نمایند.

و قانونی سیاسی و اقتصادی باید در جهت  آمیز مسالمتمبارزات  ـ 3
و به عنوان تدارک سیاسی و آبدیده شدن توده و در خدمت به نبرد  سازی زمینه

و  درآیندنهائی و جنگ انقالبی )قیام( و کسب قدرت سیاسی از طریق لوله تفنگ 
 کند یممفهوم حقیقی پیدا  یا رابطهدر اوج خویش در چنین  ها تودهشور و شوق 

شکل آن است فداکاری  ترین عالییعنی اگر جنگ ادامه سیاست به طریق دیگر و 
شکل شور و شوق  ترین عالیدر جنگ انقالبی به مثابه  ها توده گذشتگی ازجانو 

 در مبارزات مختلف است. ها توده
 ترین عالیکه این  ابدی یماوج ناتوانی و پراکندگی دشمن در صورتی تحقق  ـ 5

راکنده و یعنی ارتش وی ناتوان و پ اش سرکوبگرانهسیاست  ترین عالیشکل و 
نابود گردد و در این مفهوم ارتش نقش عمده را در حفظ یا سرنگونی دولت حاکم 
به عهده دارد و اوج ناتوانی و پراکندگی دشمن )شکست نیروی مسلح آن( 

اوج ه دهند نشان) ها تودهیعنی نیروی مسلح  ها تودهمصادف با اوج قدرت متشکل 
و وقتی  باشد یم( ها تودهو فداکاری عملی  گذشتگی ازجانشور و شوق و 

نیروهای انقالبی از ضعیف به قوی و نیروهای ارتجاعی از قوی به ضعیف  گویند می
 .رندیگ یماز همین اصل مایه  کنند یمطی طریق 

در انقالب نقشی بازی  تواند یمتشکیالت رهبری کننده انقالبی در صورتی  ـ 3
تکاملی مبارزه طبقاتی در آن کند که به موقع از واقعیات عینی در جامعه و سیر 

به عنوان عامل  تواند یمکند و در این صورت است که  بندی جمعارزیابی و 
خارجی و به عنوان شرط تغییر بر مسیر تکاملی ناموزون انقالب و پنج مورد فوق 
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در جهت پیروزی نهائی سمت و سو دهد. و این نقش را در  آن رااثر گذارد و 
سیاسی و تشکیالتی به  ازنظر ها نهیزمند که در تمام ایفاء ک تواند یمصورتی 

حد رهبری رسیده باشد. یعنی فعالیت سیاسی خویش را تا حد  ترین عالی
شکل یعنی جنگ انقالبی رسانیده باشد و برای پیروز شدن در این  ترین عالی

رسانده  یا تودهارتش  دهی سازمانجنگ نیز شکل عمده تشکیالت خویش را به 
 یا تودههژمونی پرولتاریا ارتش  نیتأمدر مسئله کسب قدرت سیاسی و باشد؛ چه 

نقشی اساسی دارد و بدون داشتن آن قادر نیست به موقع از  اش یرهبرتحت 
 در جهت کسب قدرت سیاسی استفاده کند.« شرایط قیام»و « شرایط انقالبی»

ی موارد فوق در مورد کلیه کشورها صادق است و از این نظر جای اختالف
آن است که در کشورهای مختلف این موارد چگونه و  شود یمنیست. آنچه مطرح 

 ها آنتا به حدی برسند که در  گذرند یم زیربناییو  روبناییاز بطن چه مناسبات 
در  زیربناییو  روبناییدگرگونی کیفی یعنی انقالبی صورت پذیرد. و مناسبات 

. و سه اصل مشهور لنینی در یک کشور از یک حالت به حالت دیگر دگرگون شود
روبنای  ازآنجاکهو به عبارتی  کند یممورد شرایط قیام در این رابطه مفهوم پیدا 

 کند یمناموزون رشد  طور بهسیاسی و زیربنای اقتصادی در کشورهای مختلف 
و چون سه  کند یمبنابراین انقالب نیز در این کشورها به صورت ناموزون رشد 

است در نتیجه  روبناییجزئی از مقوله « شرایط قیام»اصل لنینی در مورد 
و بنابراین در  گذرد یمرسیدن به این سه اصل نیز از شرایط رشد ناموزون 

 یها یژگیوبا توجه به « شرایط قیام»کشورهای مختلف که شرایط مختلف دارند 
 مبارزاتی خاص آن یها وهیش. و به تعبیری با اسلوب و ابدی یماین کشورها تحقق 

و در  ردیگ ینماست که اقلیت هیئت مسئولین در نظر  یا نکتهکشورها. و این 
همانی است که  ،کند یمو آن چه را که عرضه  کشد یمحقیقت بر آن خط بطالن 

و ما از رفقا  شود یممطرح  داری سرمایهدر مورد کشورهای « اسناد کمینترن»در 
را در اسناد کمینترن « امشرایط قی»و « شرایط انقالبی»که  میکن یمدرخواست 

اقلیت هیئت مسئولین آمده است مقایسه کنید و بینید که در ه نوشتبا آن چه در 



 اسناد تاریخی قیام آمل

111 
 

این  یها یژگیودر مورد چگونگی رسیدن به آن شرایط و یا  ها نوشتهکجای این 
و آیا شرایط مذکور و نحوه و چگونگی  شود یمشرایط در ایران سخنی گفته 

رشد و تکامل آن تا رسیدن به سه اصل لنین در ایران و و اصوالً  ها آنرسیدن به 
 روسیه تزاری یکی است؟

حاکمه روسیه تزاری، چین و ایران با یک کیفیت  هیئتآیا تضاد در درون 
و پراکندگی از طریق اسلوب مبارزاتی « اوج تزلزل»وجود داشته و دارد و به 

 ؟رسد یمواحدی رسیده و 
و متشکل  یا تودهدر بطن مبارزات  ها آنعملی ه تجربو کسب  ها تودهآیا بسیج 

در  ها تودهو به اوج شور و شوق و از خود گذشتگی و فداکاری رسیدن  ها آنشدن 
نظیر روسیه تزاری، چین و ایران با شکل و اسلوب مبارزات واحدی  کشورهایی

 ؟ابدی یمتحقق یافته و 
ا برنامه و اهداف کمونیستی مربوطه ب یها التیتشکتوسط  ها تودهآیا رهبری 

نظیر روسیه  کشورهاییتاکتیکی و استراتژیکی و اسلوب مبارزاتی واحدی در 
 ؟ابدی یمتزاری و چین و ایران تحقق یافته و 

و یا به  یا تودهآیا کسب قدرت سیاسی از طریق لوله تفنگ و ایجاد ارتش 
به  کلیطور بهعبارتی دیگر سیر تکامل جنگ پارتیزانی، جنگ منظم و غیرمنظم و 

، محاصره، سرکوب دشمن، تمرکز نیرو و نشینی عقبدست گرفتن ابتکار، حمله، 
حرکت از دفاع استراتژیک به تعادل استراتژیک و سپس به تعرض  طورکلی به

و سرنگونی رژیم و به اصطالح به  کننده تعییناستراتژیک و عاقبت نبرد نهائی و 
 کشورهاییلیات جنگی و غیره در کار بردن فن و هنر پرولتری در امور هدایت عم

 ؟باشد یمنظیر روسیه تزاری، چین و ایران به یک صورت بوده و 
 طور بهدر این کشورها  زیربناییو  روبنایی یها نهیزمو آیا رشد انقالب در تمام 

شرایط »و « انقالب»و « شرایط قیام»و « قیام»؟ ابدی یمموزون رشد و تکامل 
شما « از اعتصاب تا قیام»ست تا روشن شود که تز ا شما از چه مقوله ای« انقالب

 .ردیگ یمدر کجای آن جای 
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رهبران بزرگ پرولتاریا  یها درسبر اساس آن چه ما از انقالب پیروزمند و 
موسوم « شرایط قیام»انقالب و پیدایش شرایطی که به  گیری اوج ،میا آموخته

مختلف به  روبناییو  یزیربنای یها بافتاست در کشور و انقالبات مختلف با 
نیروهای ذهنی انقالب برای تسریع  تر مهمیکسان تبارز نیافته است و به عالوه و 

واحدی  وجود آمدن چنین شرایطی هرگز دارای روش، تاکتیک و برنامهه در ب
 .اند نبوده
چین که با درکی محدود  های کمونیستدون در جواب به آن دسته از  تسه مائو

انقالب و کسب قدرت سیاسی در  گیری اوجتکوین، تکامل، و دگماتیستی سیر 
و در نتیجه به  ساختند یمجامعه چین را مترادف با انقالب روسیه برآورد 

 :دیگو یمچنین  پرداختند یم ها کیبلشوالگوبرداری از تاکتیک و برنامه 
 را در سراسر کشور و در کلیه نقاط به ها تودهکه ابتدا باید  ها آناین تئوری »

انقالب جلب کرد و سپس قدرت سیاسی را مستقر ساخت، با شرایط واقعی 
 .«دهد ینمانقالب چین وفق 

صحیح است و با واقعیات  یا برنامهچه سیاست و که  این و در ادامه و در مورد
 :دیافزا یم، کند یمجامعه چین مطابقت 

تعقیب  دون و همچنین فان چی مین تسه بلکه آن سیاستی که چوته و مائو»...
از ایجاد  عبارت است، بدون شک صحیح است. یعنی سیاستی که هدفش اند کرده

سیستماتیک، اجرای عمیق انقالب  طور بهمناطق پایگاهی، استقرار قدرت سیاسی 
ارضی، توسعه نیروهای مسلح خلق در یک پروسه کامل با تشکیل گارد سرخ 

ای ارتش سرخ محلی دهستان و سپس گارد بخش و گارد سرخ شهرستان و نیروه
آسای قدرت  نظم ارتش سرخ، توسعه پیگیر و موجنیروهای م دهی سازمانتا 

مردم  یها تودهدر میان  توان یمسیاسی و غیره. فقط از این طریق است که 
اد به وجود آورد )بخوان این اصل اول(، فقط از این مانقالبی سراسر کشور اعت

عظیم مواجه  یها یدشوارعی را با طبقات حاکم ارتجا توان یمطریق است که 
را تسریع نمود.  ها آنو تالشی درونی  درآوردساخت. زمین زیر پایشان را به لرزه 
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به ارتش سرخی  توان یم)بخوان این اصل دوم(، فقط از این طریق است که واقعاً 
آورد که به ابزار عمده انقالب بزرگ آتی تبدیل گردد. )بخوان این اصل  وجود

انقالب را تسریع  گیری اوج توان یمصه، فقط از این طریق است که سوم( خال
 «کرد.

 «ـ جلد اول منتخب آثار 311ـ صفحه « خیزد برمیاز یک جرقه حریق » 
 

بسیار سخن « شرایط قیام»و « شرایط انقالبی»اقلیت هیئت مسئولین از 
را « بیشرایط انقال»که جای  کنند یمو اکثریت سازمان را بدان متهم  گویند می
ه خودشان این شرایط را به درستی ک ، در حالیاند گرفتهعوضی « شرایط قیام»با 

 که شما اساساً معتقد نیستید که: گوییم و ما در جواب می اند ندادهتشخیص 
در ایران کیفیت نوینی بعد از کودتای حزب جمهوری اسالمی و خمینی در  ـ 3

 شرایط ذهنی و عینی رخ داده است.
 هیئتد نیستید که در رابطه با این تغییرات ذهنی و عینی در جامعه، معتق ـ 5

حاکمه دستخوش تغییر کیفی شده و از یک حالت دوگانه به یک حالت ارتجاعی 
 رسیده است.

حاکمه تغییر کیفی رخ  هیئتنسبت به  ها تودهمعتقد نیستید که در ذهن  ـ 1
با  اند بودهواهان سرنگونی آن که قبالً از حزب جمهوری بریده و خ ها تودهداده و 

اکنون  صدر بنیو عزل  خردادماههمدست شدن خمینی با آن در اجرای کودتای 
و  خواهند یمسرنگونی آن را  درمجموعخواهان سرنگونی خمینی نیز هستند و 

، بلکه معتقدید شمارند یمحکومت ارتجاعی و دشمن خویش  رأسخمینی را در 
به عنوان رهبر  درمجموعساعد دارند و او را هنوز نسبت به خمینی نظر م که

خویش قبول دارند و در نتیجه برخورد دوگانه به این حکومت کماکان باید ادامه 
تاکتیک و از این جهت  ردیگ ینمیابد و مسئله سرنگونی رژیم در دستور کار قرار 

و گرانه است باید در دستور کار فوری ما قرار گیرد اعتصاب که یک تاکتیک افشا
 ازجملهنه تاکتیک قیام مسلحانه که تاکتیک براندازانه است و تاکتیک اعتصاب 
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و کودتای حزب و  صدر بنیکه تا عزل  باشد یم آمیز مسالمتجزئی از مبارزه 
خمینی در جامعه وجود داشت و در نتیجه در پیش گرفتن مجدد این تاکتیک به 

و ادامه مبارزه به شیوه « باال»و « ینپای»ن در معنای نفی تغییر کیفی در ایرا
 است و نه قهرآمیز. آمیز مسالمتسابق یعنی مبارزه 

شما از یک طرف معتقدید که رژیم تثبیت نیست و در جهت تثبیت شدن  ـ 3
د رژیم نسبت به قبل وضعیت گوییمی حال درعینتکامل یابد ولی  تواند ینمنیز 

زل نیست، پس باید از پیدا کرده است و در نتیجه دشمن در اوج تزل یتر محکم
کرد چون ما  خودداریدر پیش گرفتن سیاست مشت با مشت در مقابل وی 

فوری نیستیم و اگر این عامل « قیام»ضعیفیم و قادر به سرنگونی فوری رژیم در 
در ایران آن که  این و آن میرس یمرا به عوامل باال اضافه کنیم به یک نتیجه 

 هیئت مسئولین وجود ندارد تا چه رسد بهمورد نظر اقلیت « شرایط انقالبی»
باشد و بنابراین باید در جهت فراهم آوردن این شرایط به « شرایط قیام»که  این

و قانونی به مبارزه  آمیز مسالمت یها وهیشتدارک سیاسی )ذهنی( آن از طریق 
برسد و در « شرایط قیام»فراهم شود و به « شرایط انقالبی»پرداخت تا زمانی که 

به سبک قیام مورد ادعایشان حکومت را واژگون سازند و با تمام « قیام»یک طی 
مالیان حق دارد از  خوار خونکه رژیم  کنند یماین تفاصیل با صدای رسا اعالم 

کلی خلق  طور بهقوه قهر در سرکوب و نابودی نیروهای انقالبی و کمونیستی و 
رژیم گلوله و در جواب قهر  یها گلولهاستفاده کند ولی ما حق نداریم در جواب 

ی قهر انقالبی به کار بریم و این منطق کسانی نیست که بر خود نام انقالب ضد
 و این یعنی منطق اپورتونیسم. گذارند یممارکسیست ـ لنینیست 

 :گوییم ما می و
و پدیده از یک  ءیششدن و دگرگون شدن کیفی در یک  انقالب یعنی منقلب

ذهنی و عینی در بعد از  ازنظرایران این تغییر کیفی حالت به حالت دیگر و در 
 کودتای خمینی ـ حزب رخ داده است.
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و شرایط انقالبی یعنی شرایطی که باید باشد تا دگرگونی و منقلب شدن کیفی 
ما از این  که درصورتیصورت پذیرد، و این شرایط انقالبی در ایران وجود دارد و 

یروی خویش و همچنین با توجه به وضعیت شرایط انقالبی متناسب با توان و ن
قادر خواهیم شد تا به تدریج و قدم به قدم به سه  ،دشمن به موقع استفاده کنیم

 آمیز مسالمتاصل لنینی شرایط قیام برسیم ولی این شرایط نه از درون مبارزات 
و  از نوع قیام اکتبر، بلکه از درون مبارزات قهرآمیز برداری کپیو قانونی و نه با 

و به استقرار حاکمیت  رسد یمناموزون به رشد و تکامل  طور بهجنگ انقالبی که 
 .انجامد یمخلق تحت رهبری طبقه کارگر 

ست که در زمان و مکان ا و قیام به معنای جهش و خیزش و آن لحظه ای
معینی تغییر کیفی باید صورت پذیرد و تعادل نیرو در مبارزه طبقاتی به نفع 

و به نقطه اوج  کننده تعیینی و بی درآمده و به نقطه نبرد نهایقالنیروهای ان
بلکه از درون « اعتصاب تا قیام»رسیده است و این چنین کیفیتی نیز نه از طریق 

ایجاد، حفظ و گسترش جنگ انقالبی و پا به پای آن بسط و گسترش دمکراسی و 
وزون رشد کرده که در یک پروسه نام یا تودهاستقالل با داشتن یک ارتش مسلح 

و بدون آن صحبتی از کسب قدرت سیاسی  ابدی یمو آبدیده شده و گسترش 
طبقاتی مبارزه طبقاتی به ه جامعدر یک  گوییم میبه میان آید. و نیز  تواند ینم

و پیروزی یک انقالب بزرگ منوط به  ردیگ یمشکل بغرنج و طوالنی انجام 
منوط به  کننده تعیینائی در نبرد و پیروزی نه تر کوچکپیروزی در چند انقالب 

است و پیروزی در یک انقالب وقتی  تر کوچکنهائی در چندین نبرد  یها یروزیپ
عوامل عینی و ذهنی جامعه در طول مبارزه ه مجموعکه  گردد یممیسر 

دستخوش تغییر و انقالب گردد و به حد نهایت و یا اوج انقالبی برسد. ولی شرایط 
دریجی و قدم به قدم و به اصطالح به صورت ناموزون صورت فرارسیدن این اوج، ت

و چنین راهی  هاست یژگیومورد نظر ما دارای این « قیام». در یک کالم ردیگ یم
 را باید طی کند.
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اوالً در کشورهای نیمه فئودال ـ نیمه مستعمره شکل عمده مبارزه جنگ 
بقه ندارد که انقالبی انقالبی است و شکل عمده سازمان ارتش است و در تاریخ سا

دمکراتیک و ملی در این کشورها از طریق مبارزات قانونی و اعتصابات سراسری و 
تا سر حد قیام مسلحانه تحت رهبری طبقه کارگر و « یا تودهقیام عمومی و »

استقرار دولت دمکراسی نوین به پیروزی نهائی دست یابد و از این جهت تاریخ 
است و سایر اشکال مبارزاتی در  بخش رهائیمسلحانه این کشورها تاریخ مبارزات 

ه طبقو  آیند درمیخدمت به مبارزه مسلحانه تحت رهبری تشکیالتی کمونیستی 
قادر نخواهند بود رهبری  یا تودهکارگر و نیروهای خلقی بدون داشتن یک ارتش 

 انقالب را به دست گیرند و به پیروزی نهائی برسند.
و ملل ستمدیده به ما  ها خلقوزگار بزرگ پرولتاریا و در این زمینه رهبر و آم

 :دهد یمچنین رهنمود 
 
غیر  شان اغلبقبالً در قرن هیجدهم و نوزدهم، انقالب معموالً با قیام مردم که »

کافی مسلح نبودند، در برابر ارتش رژیم کهن شروع ه اندازمسلح بودند یا به 
الاقل جذب بخشی از آن به طرف و مردم برای تضعیف روحیه ارتش و یا  شد یم

. این شکل رایج قیام انقالبی در دوران گذشته بود، آن کردند یمخود تالش 
به وقوع پیوست. در چین حوادث راه دیگری در  3135چیزی بود که در اینجا در 

. در چین نیروهای نظامی دولت کهن با مردم غیر مسلح روبرو اند گرفتهپیش 
سلح و متشکل در ارتش انقالبی روبرو هستند. در چین نیستند. آنان با مردم م

ویژه و یکی  یها خصلت. این یکی از دیجنگ یممسلح  ضدانقالبانقالب مسلح با 
از امتیازات انقالبی چین است و اهمیت خاص ارتش انقالبی چین در همین امر 

چین باید توجه خاصی  های کمونیستکه  شود یماست... و از این مطالب نتیجه 
باید  ها ستیکمون جمله منبه کار در مورد ارتش مبذول دارند... انقالبیون چین 

مطالعه همه جانبه ای در مورد فنون و هنر جنگ انجام دهند و نباید این موضوع 
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را امری ثانوی تلقی کنند، زیرا امروزه در انقالب چین عامل اساسی محسوب 
 .«شود یم

 «ارتش انقالبی چین» 1ش بخ« انقالب چین درباره» استالین ـ» 
 

 :دیگو یمرفیق استالین چنین « انقالب چینه دربار»و در بخش یکم 
خود را خواهند داشت. برخی رفقا این  3135به زودی  ها ینیچلنین گفت که »

در چین، مشخصاً همان چیزی  دیبا یمموضوع را به این مفهوم درک کردند که 
فاق افتاد تکرار گردد. این درست نیست در اینجا، در روسیه ات 3135که در سال 
از انقالب روسیه است.  برداری کپینگفت که انقالب چین  وجه هیچ بهرفقا، لنین 

خودشان را خواهند داشت. این بدان  3135 ها ینیچآنچه وی گفت این بود که 
های  لت، خص3135ست که انقالب چین عالوه بر خصائل عمومی انقالب ا معنا

یز خواهد داشت که ضرورتاً مهر خاص خود را بر انقالب چین ویژه خود را ن
 «خواهند گذارد.

 یها یژگیو»در قسمت « مسائل جنگ و استراتژی»دون در  رفیق مائو تسه
 :دیگو یم« چین و جنگ انقالبی

شکل انقالب تصرف قدرت به وسیله نیروهای  ترین عالیوظیفه مرکزی و »
ست. این اصل انقالبی مارکسیستی ـ مسلح، یعنی حل مسئله از طریق جنگ ا

لنینیستی در همه جا، چه در چین و چه در کشورهای دیگر صادق است. 
معذالک در حالی که اصل یکی است، اشکال اجرای آن از طرف حزب پرولتاریا بر 

از  نظر صرف، داری سرمایهحسب شرایط مختلف گوناگون است. در کشورهای 
 یط از این قرارند:دوران فاشیسم و دوران جنگ، شرا

در درون کشور دیگر رژیم فئودالی وجود ندارد، رژیم دمکراسی بورژوازی برقرار 
است، این کشورها در مناسبات خارجی خود زیر ستم ملی نیستند، بلکه بر 

. با توجه به این خصوصیات، وظیفه حزب دارند یمدیگر ستم روا  یها ملت
رت از این است که طی یک دوران طوالنی عبا داری سرمایهپرولتاریا در کشورهای 
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مبارزه قانونی کارگران را آموزش و پرورش دهد و نیرو مجتمع سازد و بدین 
آماده نماید. مسائلی که  داری سرمایهی یب خود را برای سرنگون ساختن نهایترت

از: مبارزه قانونی طوالنی، استفاده از تریبون  اند عبارت اند مطرحدر این کشورها 
سندیکاها و آموزش کارگران.  دهی سازمانلمان، اعتصابات اقتصادی و سیاسی، پار

در این کشورها شکل سازمان قانونی است، شکل مبارزه خونین نیست )از طریق 
بر ضد  داری سرمایهجنگ نیست( در مسئله جنگ، احزاب کمونیست کشورهای 

ت این احزاب کشورهایشان بر پا شود، سیاس به دستهر جنگ امپریالیستی که 
فراهم آوردن موجبات شکست دولت ارتجاعی کشور خود خواهد بود. جنگی که 

. اما تا زمانی نندیب یم، جنگ داخلی است که آن را تدارک خواهند یماین احزاب 
دهقان آماده نباشد  یها تودهکه بورژوازی واقعاً ناتوان نگردد، تا زمانی که 

د، این قیام و این جنگ نباید برپا شود، و آنگاه داوطلبانه به پرولتاریا یاری برسانن
که چنین قیام یا جنگی برپا شد، نخستین گام اشغال شهرها و سپس حمله به 

 داری سرمایهدهات خواهد بود. نه برعکس. این است آنچه که احزاب کمونیست 
 «، این است آنچه انقالب اکتبر روسیه بر آن صحه گذاشته است.اند دادهانجام 

چین در این است که کشوری  یها یژگیوچین وضع طور دیگری است... در »
مستقل و دمکراتیک نیست بلکه نیمه مستعمره و نیمه فئودال است. در داخل آن 

. کشوری است که فرماست حکمرژیم دمکراتیک مستقر نیست، بلکه ستم فئودالی 
ر یوغ در مناسبات خارجی خویش از استقالل ملی برخوردار نیست، بلکه زی

امپریالیسم قرار دارد. از این جهت در چین پارلمانی که بتواند مورد استفاده قرار 
گیرد، نیست و حق قانونی تشکیل اعتصابات کارگری هم وجود ندارد. در اینجا 

این نیست که مبارزه قانونی  االصول علیوظیفه مرکزی حزب کمونیست 
را از سر بگذراند تا به قیام و جنگ برسد، و یا نخست شهرها را  المدت طویل

تصرف کند و سپس دهات را بلکه درست عکس این است... در چین شکل عمده 
 دهی سازمانمانند  ها شکلمبارزه جنگ و شکل عمده سازمان ارتش است. سایر 

از  توان ینم جاییو هیچ  اند یضرورنیز بسیار مهم و واقعاً  ها تودهو مبارزه  یا توده
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. قبل از وقوع اند جنگبه خاطر  ها آنکرد، ولی بدون شک همه  نظر صرف ها آن
و مبارزات تدارک جنگ است... ولی وقتی که جنگ  ها سازمانجنگ هدف همه 

مستقیم و غیرمستقیم با جنگ  طور بهو مبارزات  ها سازماندرگرفت، همه 
که حزب  یا فهیوظریای چین، ... وظیفه عمده حزب پرولتاکنند یمهمسوئی 

متحدین  االمکان حتیعبارت از این است که  برداشتهتقریباً از آغاز تشکیل در 
آورد و مبارزه مسلحانه بر حسب موقعیت، علیه ضدانقالب  به دستبیشتری 

 رهاییبه که  آن مسلح داخلی و یا علیه ضدانقالب مسلح خارجی ترتیب دهد تا
در چین پرولتاریا و حزب کمونیست بدون مبارزه ملی و اجتماعی نائل آید. 

به دست آورند و قادر به انجام هیچ وظیفه انقالبی  جایی توانستند ینممسلحانه 
که مسائل چین بدون نیروی مسلح حل شدنی  دهد یمنبودند... و تجربه نشان 

 «نیست.
ه و در ایران تجارب تاریخی از انقالب مشروطیت تا کودتای خمینی ـ حزب، ب

انقالب و حفظ آن ه ادامخلق بدون یک ارتش مسلح قادر به »که  آموزند یمما 
و علت شکست یا در نیمه راه ماندن انقالبات در ایران به خاطر آن بوده « نیست.

نیروی مسلح را تا زمانی که  این است که خلق دارای نیروی مسلح نبوده است و یا
ه است حفظ کند ولی همین که که داشته است، دستاوردهایش را نیز توانست

)چه بر اثر تفرقه و دودستگی و چه در اثر خلع  اند شدهنیروی مسلح خلع سالح 
سالح شدن داوطلبانه و یا فریب و نیرنگ( بالفاصله نیروهای حاکم ارتجاعی 

خود را مستحکم نموده و به قلع و قمع مردم و به فنا دادن آن دستاوردها ه طریس
. و این به معنی تهی پردازند یمآمده بودند  به دستران نفر که به بهای خون هزا

در انقالب ما، بلکه در انقالبات  تنها نهو این  اش یاصلکردن انقالب از جوهر 
نظیر اندونزی، برزیل، شیلی، بولیوی، عراق و غیره نیز به اثبات رسیده  کشورهایی

در  ضد فاشیستیگ است و تجربیات تاریخی با کیفیتی دیگر، بعد از پایان جن
 .دیافزا یمنظیر ایتالیا و فرانسه بر صحت آن  کشورهایی
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تاریخ جنبش انقالبی و کمونیستی تاریخ مبارزه بین انقالبیون و  طورکلی به
از  کردند یمدروغین که دقیقاً تئوری انقالبی را از قهر انقالبی تهی  های کمونیست

طرف دیگر که معتقد بودند  راستین از های کمونیستیک طرف و انقالبیون و 
مگر از طریق اعمال قهر انقالبی و در  ،گردد ینمتغییر جهان به تعبیری ممکن 

ایران نیز این قاعده برقرار بوده و ادامه دارد و موارد اساسی اختالف نظر ما با 
 .ردیگ یماقلیت هیئت مسئولین نیز در همین قاعده قرار 

مواره مارکسیسم ـ لنینیسم را از یک و وطنی ه الملل بینهای  اپورتونیست
 ناپذیر اجتنابو آن هم خالی کردن آن از اصل  کنند یمو  کردند یممحتوا خالی 

شکل حل آن و موعظه  ترین عالی عنوان بهبودن جنگ در حل مبارزه طبقاتی 
به سوسیالیسم و کمونیسم « آمیز مسالمتگذار »کردن برای آشتی طبقاتی و 

 است.

در جهان به نفع « شرایط انقالبی»که  این ی وطنی در زیر لوایرویزیونیست ها
نشینی  عقب ناچار به ها ستیالیامپرنیروهای سوسیالیسم تغییر سمت داده است و 

استراتژیکی ـ لذا دوران، دوران مبارزه  طور بهنه تاکتیکی بلکه  هم آنـ  اند شده
صلح و »زات به خاطر قهرآمیز نیست بلکه دوران گرفتن امتیازات از درون مبار

 عنوان بهرا « آمیز مسالمتهمزیستی »است و بدین ترتیب تز « سوسیالیسم
استراتژی طبقه کارگر در کشورهای مختلف جهت کسب قدرت سیاسی و در 

و بند و بست با بورژوازی را  ارتجاعی یها حکومتحقیقت شریک شدن در 
 شوند یمخیانت را مرتکب  . و در حالی ایندهند یمالعین خود قرار داده و  نصب
در همه ابعاد خویش کسانی را که به درستی در  ها آنتبلیغاتی  یها دستگاهکه 

اصول مارکسیستی ـ لنینیستی بر سر مسائلی از قبیل جنگ و صلح، 
 کنند یمبودن جنگ طبقاتی جهت کسب قدرت سیاسی، پافشاری  ناپذیر اجتناب

و غیره « مائوئیست»، «بالنکیست» ،«تروریست»، «ماجراجو»تحت عناوینی چون 
در زیر پرچم سرخ »و به اصطالح  کنند یمضد مارکسیست ـ لنینیست معرفی 

 .زندیخ یمبه مبارزه بر « علیه پرچم سرخ
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به سوسیال  یسرسپردگکه خود چکیده خیانت به م ـ ل و « حزب توده»
ارزه به نفی مب« چریکی»امپریالیسم است با حمله به مشی مبارزه مسلحانه 

مبارزه قانونی و ه ویشو  پرداخت یمم ـ ل علیه رژیم شاه ه ویشقهرآمیز به 
را در چارچوب به رسمیت شناختن و مشروعیت رژیم شاه توصیه  آمیز مسالمت

. هدف حزب ساخت یمخویش را مطرح « یدار هیسرما ریغرشد »و راه  کرد یم
بود و نه اصالح راه  توده اخته کردن جنبش انقالبی از اِعمال قهر علیه رژیم

 قهرآمیز تا کسب قدرت سیاسی به رهبری پرولتاریا.
از شکست تاریخی طبقه کارگر و  بندی جمعبا  ها ستیکمونانقالبیون و 

ارتجاعی  یها حکومتزحمتکش ایران در مبارزه علیه امپریالیسم و  یها خلق
د به طرد مشی مردا 51تا کودتای  53از دوران شهریور  بندی جمع ویژه بهوابسته 

و مرزبندی با آن پرداخته و  الملل بینو رویزیونیسم « حزب توده»رویزیونیستی 
ی آمریکا ـ شاه را اعمال قهر انقالبی و یگانه راه مبارزه با رژیم کودتای درستی  هب

سرنگونی آن از این طریق دانسته و جنبش نوین کمونیستی در حقیقت با این 
ـ ل را در ایران برافراشته و به  م نیراستتا پرچم مرزبندی متولد شد و کوشید 

مبارزه ادامه دهد. این نقطه نظر استراتژیک مورد توافق کلیه نیروهای تشکیل 
در بین این نیروها بر سر  حال درعینجنبش نوین کمونیستی بود. و ه دهند

اختالف نظر  ،درآیداجرای تاکتیک محوری که جهت خدمت به استراتژی فوق 
اشت و این اختالف نظر بر اساس ارزیابی از شرایط مشخص آن زمان وجود د

رژیم شاه بعد از اعمال سیاست سرکوب و  زمانی کهانقالب ایران بود. یعنی 
خفقان و سرکوب نیروهای انقالبی و کمونیستی با پشتیبانی امپریالیسم آمریکا، 

الحاتی و اص یها برنامهتوانسته بود خود را تثبیت کند و دست به اجرای 
اقتصادی و ایجاد رفرم در زندگی مصرفی مردم  یها بحرانرفرمیستی جهت رفع 

نیز از روحیه انقالبی پائینی برخوردار  ها توده حال درعینبزند و آن را مهار کند و 
آلترناتیو وجود نداشت و در  عنوان بهبودند و جنبش نوین کمونیستی نیز اساساً 

تاکتیک صحیح مبارزاتی اهمیت درجه اول  چنین شرایطی در پیش گرفتن یک
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و بر سر این نکته بود که جنبش نوین کمونیستی به دو شاخه  کرد یمپیدا 
و شاخه دیگر را « فدائی خلق یها کیچرسازمان »تقسیم شد. یک شاخه را 

 .داد یمتشکیل « 1خط »و یا به اصطالح «  کاران یاسیس»
مارکسیستی ـ لنینیستی در از یک اصل « فدائی خلق یها کیچرسازمان »

گیری نادرست  یه اعمال قهر ضدانقالبی یک نتیجهمورد اعمال قهر انقالبی عل
تاکتیک  نیتر یمرکز. این سازمان معتقد بود که مبارزه مسلحانه باید کرد یم

به بسیج سیاسی و لزوم سرنگونی رژیم  ها تودهباشد و از این طریق است که 
بارزه مسلحانه جلب شده و تا سرنگونی رژیم به مبارزه رسیده و پا به پای آن به م

« مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک بود». شعار این جریان دهند یمادامه 
ـ ل جنگ  م ینظامبه کار بردن فنون جنگ پارتیزانی نیز با مشی  نظر ازو 

ی انقالب در انقالب، رژ»پارتیزانی تفاوت اساسی داشت و اصول خویش را از 
در  درنهایت. این جریان کرد یماقتباس « گوارا رتیزانی، چهجنگ پا»و یا « دبره

و به لزوم به  آموختند یمسیاسی باید تجربه مبارزاتی  ازنظرشرایطی که مردم 
 ها تودهدست گرفتن تفنگ و سرنگونی رژیم شاه پی ببرند و نیز در شرایطی که 

پائینی برخوردار بودند، و ه یروح آمادگی به دست گرفتن تفنگ را نداشتند و از
رژیم نیز تثبیت شده بود و اساساً نیروی رهبری کننده کمونیستی در جامعه 
وجود نداشت تا مردم در بطن مبارزات سیاسی خویش آن را شناخته باشند و به 

 کاری سازشگردن نهند و همچنین براثر خیانت تاریخی حزب توده و  اش یرهبر
در مردم حاکم بود، معتقد بود که تفنگ  تفاوتی بیو  اعتمادی بیمصدق جو 

آورد. در این قاعده  به وجودقادر است چنین شرایطی را « پیشاهنگ» یا عده
صحیح است ولی چنانچه « دیآ یمقدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون »گرچه 
ـ ل  م استیسسیاست پرولتری شود در آن صورت این یک  کننده تعیینتفنگ 

فدائی خلق آن را از دیده  یها کیچربود که سازمان  یا عمدهنکته نیست و این 
ایدئولوژیکی  ازنظرو باید توجه داشت که با توجه به نفوذ حزب توده  بست یفروم

 طور به« مشی چریکی»و سیاسی در این سازمان به صورت التقاطی با 
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ونیسم در . اپورتونیسم راست یعنی رویزیدادند یمبه زندگی ادامه  آمیز مسالمت
عاقبت رویزیونیسم در این سازمان غلبه  .«مشی چریکی»کنار اپورتونیسم چپ 

ولی در باطن « چپ»کرد و بدین ترتیب این سازمان از یک محتوای به ظاهر 
را جز  شیها یتئوره هم. حزب توده از م ـ ل غلتیددر « رویزیونیسم»به « راست»

« فدائیان خلق»تفنگ گرفت. مبارزه قهرآمیز و تصرف قدرت سیاسی از طریق 
مبارزات قهرآمیز را از م ـ ل گرفتند و تئوری م ـ ل را در به کار بردن اسلحه زیر 
پا نهادند و عاقبت هر دو به اپورتونیسم و رویزیونیسم و خیانت به طبقه کارگر در 

قدرت سیاسی از »دارد آن است که  شمول جهانو آن چه کماکان اعتبار  غلتیدند
به تفنگ هرگز نباید اجازه داد که بر حزب »ولی « دیآ یمگ بیرون لوله تفن

 «فرماندهی کند.
 قرار داشت.« 1خط »و یا به اصطالح « کاران سیاسی»از طرف دیگر 

این جریان نیز از یک اصل بدیهی م ـ ل در مورد تدارک سیاسی و نهایتاً 
. غلتیددر  گیری اپورتونیستی به یک نتیجه« قیام»نظامی مبارزه مسلحانه 

در حالی که به درستی با تاکتیک مبارزه مسلحانه به عنوان تاکتیک « 1خط»
و معتقد بود  کرد یممحوری و در دستور کار در آن شرایط مخالف بود و آن را رد 

و تدارک سیاسی مبارزه مسلحانه )قیام(  ساز زمینهکه تاکتیک محوری ما باید 
و  دهی سازمانو  آمیز مسالمتبه طریق  یا تودهباشد و ایجاد و گسترش مبارزات 

تا سر حد قیام؛ با وجود این یک امر اساسی را در نظر  ها آنهدایت و ارتقاء 
« قیام»و در خدمت  ساز زمینه ستیبا یماین مبارزات که  این و آن گرفت ینم

را نه به عنوان استراتژی بلکه  آمیز مسالمتو به عبارت دیگر مبارزه  درآیند
« کاران سیاسی»در این شرایط محسوب کرد و آن چه  ستیبا یمتاکتیک  عنوان به

را هم استراتژی و هم تاکتیک  آمیز مسالمت، یعنی مبارزه در غلتیدنددر آن 
سازی و شرکت در مبارزات اکونومیستی در  حسوب کرده و نهایتاً به امر هستهم

ی نظیر های از موقعیت دا ماندند و نتوانستندو نتیجه آن شد که از توده ج غلتیدند
حفظ « قیام»انقالبی در جهت ایجاد  یها تیموقعکه  51بهمن  55شهریور و  31
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رسید که مردم در  جاییو گسترش آن بوده استفاده کنند و کار این شاخه به 
موقعیت قرار داشت و  نیتر فیضعو رژیم در  زدند یمدست به شورش  ها ابانیخ

عامل حفظ یا سرنگونی  نیتر یاساس عنوان هبارتش در حال تالشی بود )ارتش 
بروید و در  بیایید گفتند یمبه کارگران « کاران سیاسی»رژیم( ولی با وجود این 

« چریکیِ»فالن کارخانه متحصن شوید. این جریان در زیر لوای مبارزه با مشی 
 شد یمقلمداد « کاستریستی»و « چپ روانه»و « ماجراجویانه» جدا از توده که

« کاران سیاسی»و به اکونومیسم دچار شد.  در غلتیدبه اپورتونیسم راست خود 
که گرچه دوران، دوران افت جنبش است و رژیم تثبیت و مردم  کردند ینمدرک 

این نیز صادق است که این  حال درعیناز روحیه انقالبی پائینی برخوردارند ولی 
ن یکسان نبوده و ما در عمر نقاط ایراه همافت موقتی و نسبی بوده و به عالوه در 

و « ها ینیمع»، «ها زادهشریف »خود دیدیم که در همین زمان در کردستان 
جنبش مسلحانه خلق کرد به نحوی وجود داشته و رژیم قادر نبود  طورکلی به
را ریشه کن سازد )بگذریم از مبارزات عشایر در فارس و بویراحمد و غیره(  ها آن

کماکان بر اساس تمرکز  ستیبا یمآن است که  و از این جهت نشان دهنده
 میپرداخت یمدشمن به تدارک سیاسی مبارزه ه حلق نیتر فیضعنیروی عمده در 

نیز « کاران سیاسی. »میزد یمشرایط دست به قیام مسلحانه  نیتر مناسبو در 
علیرغم  یا تودهخصلت طوالنی بودن و رشد ناموزون انقالب ایران و تشکیل ارتش 

سازمان »به باد فراموشی سپرده و در عمل با  شانیها نوشتهدر  ذکر آن
از جهت متضاد و بر اساس درک صحیحی حرکت « فدائی خلق یها کیچر

 به یک جا رسیدند. ها آنکردند. ولی در عمل با 
به  ها کیچراین سیر تکاملی ادامه یافت. سازمان  51بهمن  55قالب نا از بعد

به دو جریان فکری تقسیم شد. « خط»پیوست و « حزب توده»رویزیونیسمِ مادر 
دیگر که  یا شاخهو  غلتیدندبه تروتسکیسم و اپورتونیسم چپ در  یا شاخه

صحیح از  بندی جمعبا  کرد یمنمایندگی آن را « ایران های کمونیستاتحادیه »
راستین در  های کمونیستتجارب تاریخی جنبش کمونیستی ادامه دهنده راه 
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« اتحادیه»در  1ن سیر تکاملی جنبش کمونیستی و بخصوص خط ایران است. ای
ل جریان داشته است و  -تا کنون بین دو جریان اپورتونیستی و م سیتأساز بدو 

صحبت  1وقتی ما از خط  شک بیمبارزه کنونی نیز ادامه آن مبارزات است و 
مرور  را ها گذشتهو  میگرد یبازمگذشت چندین سال  بعد ازاکنون که  ،میکن یم
: آیا ما )منظور ما گردند یممطرح  مان روی یاساسی در جلو سؤاالتی ،میکن یم

تاکتیکی با  ازنظردرستی  بهچه است( در آن موقع گر« کاران سیاسی»یا  1خط
مبارزه  آمیز مسالمتدر عمل به راه  حال درعینمشی چریکی مخالف بودیم ولی 

یدیم؟ آیا در نغلت« اپورتونیسم راست»ت دیگر به عنوان استراتژی انقالب و به عبار
پایبند  کردند یماگر واقعاً به اصولی که علیه مشی چریکی اقامه  کاران سیاسی
 31با برافراشتن پرچم قیام مسلحانه در روزهای طوفانی  ستیبا ینمبودند، 

که به درستی و به اعتراف همگان شرایط قیام وجود  51بهمن  55شهریور تا 
و با ایجاد  دندیبخش یمنجات  بورژوازی خردهقید رهبری  داشت، خود را از

خلق سیر تکاملی انقالب دوم ایران را به سوی  یا تودهاولیه ارتش  یها هیپا
؟ اگر اصل واقعاً در مورد انقالبات دادند یماستقرار دولت دمکراسی نوین تغییر 

متحدین  االمکان حتی»باید  ها ستیکموننظیر ایران چنین است که  کشورهایی
بیشتری به دست آورند و مبارزه مسلحانه را برحسب موقعیت علیه ضدانقالب 

ملی و  رهاییمسلح داخلی و یا علیه ضدانقالب مسلح خارجی ترتیب دهند تا به 
 شان زودهنگامرا به خاطر اقدام  ها کیچر« ها یسومخط »و « اجتماعی نائل آیند

عمق  51موجود در سال  ایطشربه درستی محکوم کردند، با از دست دادن 
 صریح بندی جمعخود را به نمایش نگذاردند؟ و از آن بدتر، عدم  روی راست

ی روند راست جای ، پا بر51ـ  53 یها سالش در طی انقالب از انحراف« 1خط»
و تاریخی در جنبش کمونیستی ایران را نمایان نساخت؟ و باالخره امروز  دار شهیر

تئوریک  یها نهیزمدر همه  یامان یبه پیکار سخت و زمان آن نرسیده که دست ب
که بیش از این جنبش انقالبی و  دار ریشهـ سیاسی و عملی علیه این سرطان 

کمونیستی ایران را ناتوان و رنجور ساخته بزنیم؟ عمق اختالفات کنونی ما از 



 پیرامون مواضع اقلیت

351 

 

درونی سازمان ه مبارزکه از این زاویه است که باید به  ردیگ یماینجا ریشه 
که هر کس یا هر جریانی از روز اول اپورتونیست بوده است  گوییم نمیبنگریم. ما 

نیست که بر عکس، این « اتحادیه»و همچنین این ادعا به معنی نفی مبارزه 
از وضعیت مشاجرات کنونی بایستی راه  گوییم میزنده بودن آن است. ما ه نشان

 ا باز شود.به سوی اخذ یک نتیجه تاریخی در جنبش کمونیستی م
 نیتر قیصدو  نیتر پاکباختهاز  یا عده به دستکه « نهضت ملی سربداران»

تاریخی و ه جینتایران بنیاد گذاشته شده است، تجلی بارز چنین  های کمونیست
ـ ل با رویزیونیسم و  م یخیتارحیاتی است. این حرکت بدون شک زائیده مبارزه 

بدون « سربداران»د قبول کنیم که ترتسکیسم در جامعه ایران است. و نیز بای
همان اپورتونیسم ه ادامکه به درستی « اعتصاب تا قیام»تز  }مخالفت با{ وجود

، و این دو نیز آیا از مبارزه بین راه قهرآمیز داشت ینمتاریخی است وجود خارجی 
انقالب سرچشمه نگرفته است؟ جا دارد که قدری  آمیز مسالمتانقالب و راه 

سائل و مبارزات ایدئولوژیکی ـ سیاسی و تشکیالتی بنگریم و هوشیار به م تر عمیق
باشیم که در شرایطی که در آغاز راه هستیم ضربه خوردن از درون به مراتب 

از ضربه خوردن از برون است و ما تجربه کردیم که این لشکریان نظامی  تر یکار
بلکه این بورژوازی نبود که حزب کمونیست و دولت شوروی را فتح کرد، 

لشگریان ایدئولوژیکی وی بود که ستاد رهبری کننده پرولتاریای شوروی را ابتدا 
فتح و سپس شوروی سوسیالیستی را به شوروی سوسیال امپریالیستی مبدل 

 کرد.
 

 خالصه کنیم
مختلف تاریخ انقالب  یها دورانکه در  آموزند یمما ه رفقا: تجارب تاریخی ب

یدان راه آزادی و استقالل ایران از روی شه یها خونهنوز  مان هنیم
پاک نشده  ها خانهو از روی در و دیوار  ها کوچهایران و  یها ابانیخ یها سنگفرش

را در همین جا  اربابانشان]حکومت[ خطر واقعی علیه خود و  باره یککه به 
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 خوار خونو دیدیم که همین نغمه شوم را چگونه حکومت غاصب و  ندیب یم
و هرگونه فعالیتی را در گروی خلع سالح شدن مردم و نیروهای  خمینی سرداد

و شاهدیم که  شناسد یمانقالبی و کمونیستی در چارچوب مشروعیت رژیم مجاز 
حزب شد و باز شاهدیم که  -کودتای خمینی  ساز زمینهچگونه خلع سالح مردم 

هید هزار ش ها دهمسلح چه شهیدانی را به  ضد خلقخلق غیر مسلح در مقابل 
انقالب ایران اضافه کرده است. و باید از خود بپرسیم که تا کی باید از اشتباهات 

نباید کرد؟  روی دنبالهگذشته درس نگیریم؟ تا کی باید صحبت از این کنیم که 
تاریخ  دانی زباله های مانده پستا کی باید خود را از لوث وجود کثیف و گندیده و 

برای همیشه در عمل ثابت کنیم  بار یکزیم و پس از قریب به نیم قرن رها نسا
که تنها در یک صورت دشمن قادر است خود را تثبیت کند و در یک صورت قادر 

. تنها در یک درآوردو طبقه کارگر قهرمان ایران را به اسارت  ها خلقاست مجدداً 
ز ا که درصورتی هم آنصورت قادر است پای اربابان خارجی را به ایران باز کند و 

هم که شده شکست جنبش انقالبی و  بار یکروی نعش ما بگذرد. بگذار برای 
که  این با دشمن باشد نه رودرروئیدر میدان نبرد و در  هنمانیمکمونیستی 

. بگذار تا درآورندبه طنین  گوشمانجنگ را آغاز نکرده ناقوس شوم شکست را در 
آنچه که مهم است ما نیستیم،  و دور و دراز باشیم. پرپیچاین راه  قراوالن پیشما 

تحت ستم  یها خلقانقالب تنومند طبقه کارگر و  یها جوانهمهم آن است که 
کارناوال که  این و چه با شکوه تر از بخش شادیایران بارور شود و ثمر دهد و چه 

ولی پوشالی،  خوار خونآزادی و استقالل ایران در آن واپسین دم دشمن غدار و 
طوالنی است ولی بدون شک به ساحل  اگرچهبکند. و این راه نیز یادی از ما 

پیروزی خواهد رسید. کشتی انقالب ایران اکنون بر سر یک دوراهی است. یک راه 
ـ ل انقالبی و دیگری ما را به راه رویزیونیسم و  م دهندگانما را به ادامه 

ن خود آن . و راه ما راهی است که با پوست و گوشت و خوکشاند یماپورتونیسم 
و آن راه این است که در ایران هرکس نیروی مسلح برتر دارد،  میا کردهرا لمس 

ایران تنها در این صورت  یها خلققدرت سیاسی را نیز دارد و طبقه کارگر و 
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نهضت ملی »قادرند حاکمیت خویش را بر قرار سازند و آن را حفظ کنند. 
گرفته و تحت رهبری  به عهدهش از این جایگاه در انقالب ایران نق« سربداران

طبقه کارگر  شان رأسو در  مان هنیمزحمتکش  یها تودهو با یاری « اتحادیه»
تا در جنبش انقالبی و کمونیستی کنونی چرخشی ایجاد کند و  رود یمایران 

 یا تودهاولیه حاکمیت کارگران و دهقانان را از طریق ایجاد نیروی مسلح  یها هیپا
 پرستان بیگانهو برای همیشه به دستگاه ظلم و جور جابران و خلق بنیان گذارد 
 حاکم خاتمه دهد.

ستمدیده  یها خلقدر خاتمه جا دارد تا با آموختن از آموزگار کبیر پرولتاریا و 
 به راهمان ادامه دهیم: تر راسخدون ـ با عزمی  تسه جهان ـ رفیق مائو

ت سیاسی از لوله تفنگ قدر»هر کمونیست باید این حقیقت را درک کند که »
و اصل ما این است که حزب بر تفنگ فرماندهی کند، و به تفنگ « دیآ یمبیرون 

هرگز نباید اجازه داد که بر حزب فرماندهی کند. ولی با داشتن تفنگ واقعاً 
به تربیت  توان یماین با داشتن تفنگ  حزب به وجود آورد... عالوه بر توان یم

 یا توده یها جنبشفرهنگی، به بسیج ه توسعبه  مدارس، سیتأسکادرها، به 
عنوان هواداران ه ما را ب ها یبعض. دیآ یمپرداخت... همه چیز از لوله تفنگ بیرون 

)بخوان هواداران مطلق جنگ مقاومت در مقابل کودتای « قدرت مطلقه جنگ»
 . بلی، راست است ما طرفداررندیگ یمارتجاعی خمینی ـ از ماست( به باد تمسخر 

تئوری قدرت مطلق جنگ انقالبی هستیم. این بد نیست، خوب است. 
مارکسیستی است. تفنگ حزب کمونیست روسیه سوسیالیستی را آفرید. ما 

یک جمهوری دمکراتیک ایجاد کنیم. تجربه مبارزه طبقاتی در عصر  میخواه یم
 زحمتکش فقط به زور یها تودهکه طبقه کارگر و  آموزد یمامپریالیسم به ما 

بر بورژوازی و طبقه مالکان ارضی مسلح پیروز گردد. در  توانند یمتفنگ است که 
 «گفت که تغییر جهان ممکن نیست مگر به زور تفنگ. توان یماین مفهوم 

 «چین و جنگ انقالبی یها یژگیودون ـ مسائل جنگ و استراتژی ـ  تسه مائو» 
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***** 
 در حاشیه:

سنتی را  بورژوازی خردهینی نمایندگی که خم دیگو یماقلیت هیئت مسئولین 
. شود یمنیز دستخوش تجزیه  بورژوازی خردهو این قشر از  کند یمدر حکومت 

. و در همین حال اقلیت ونددیپ یم ضدانقالبیعنی بخشی به انقالب و بخشی به 
که  است یهمانسنتی،  بورژوازی خردهکه منظورش از  دیگو ینمهیئت مسئولین 
مایندگی خمینی به ارتجاع پیوسته و تغییر پوسته داده است و بخشی از آن به ن

شده است و  تر کالیرادارتجاعی شده است و یا آن بخش که از خمینی بریده و 
در صف نیروهای انقالبی قرار دارد. و اقلیت هیئت مسئولین حساب این دو را از 

هنوز خصلت  گیری به نحوی است که انگار خمینی . و این نتیجهکند ینمهم جدا 
از آن  در آیندهبینابینی طبقاتی خویش را حفظ کرده است و امکان دارد که 

گانه را نسبت به وی اعمال کرد. و باید سیاست برخورد دو مجدداًدست بکشد و 
درک  ها آن. کند یمگیری قالبی  ـ ل نتیجه م دربدین ترتیب از یک اصل بدیهی 

جبری است و از این جهت برخی به که تجزیه در طبقات بینابینی  کنند ینم
. ولی مسئله بر سر این شوند یممعروف « راست»و برخی به جناح « چپ»جناح 

و به انقالب  شوند یماست که وقتی بخش یا عناصری از این طبقات ارتجاعی 
)اگر بورژوازی ملی باشد مانند چانکایشک به بورژوازی بزرگ و  ورزند یمخیانت 

و اگر مانند  دهد یمو تغییر ماهیت  ونددیپ یمه امپریالیسم مالکان ارضی وابسته ب
 دهد یمتغییر ماهیت  بازهمصدام، کاسترو و کاشانی، حافظ اسد و خمینی باشد 

( و در ونددیپ یم ها ستیالیامپرو به بورژوازی بزرگ و مالکان ارضی وابسته به 
و حتی در  ودش یمبه سوی انقالب تا آخر عمر بسته  ها آننتیجه راه بازگشت 

جنگ تجاوزکارانه مانند حمله عراق به ایران و یا حمله ژاپن به چین نیز در 
و این چنین عناصری نمایندگی بخش  دهد ینمتغییری  ها آنماهیت ارتجاعی 

نظر تاکتیکی به  و تنها از نقطه کنند یمارتجاعی )راست( طبقات بینابینی را 
 ها آنبا  توان یم درآیندرت سیاسی نحوی که در خدمت استراتژی ما در کسب قد



 پیرامون مواضع اقلیت

331 

 

به یک سری توافقات موقتی رسید و تحت هیچ شرایطی نباید در تغییر ماهیت 
دشواری است  یها مسئلهیکی از  ازجملهشکی به خود راه داد و این  ها آنیافتن 

در قبال برخورد به طبقات « روی راست»یا « روی چپ»در رابطه با  ویژه بهکه 
انحرافی تاریخی در میهن ما و در سایر کشورهای تحت سلطه  هسابقبینابینی 

راه »دارد، چنانچه به درستی به آن برخورد نشود ما را به تزهای رویزیونیستی 
 یا ترتسکیستی خواهد کشاند.« داری سرمایهرشد غیر 

که مردم هنوز نسبت به خمینی توهم دارند و  دیگو یماقلیت هیئت مسئولین 
 و پائین به عنوان رهبر خویش قبول دارند و بعد از کودتای او را با کمی باال

این استدالل خمینی در کودتا با حزب  بر طبقخمینی ـ حزب )که باید گفت 
شرکت نداشته است( مردم کوچه خواهان سرنگونی و طرد حزب جمهوری بوده و 

ولی نسبت به خمینی چنین خواستی ندارند و خواهان سرنگونی  اند آنخواهان 
اندازانه و دیگری وی نیستند و بنابراین تاکتیک ما باید به دو صورت باشد یکی بر

شود و از سرنگون شود ولی خمینی باید افشا  گرانه، حزب جمهوری بایدافشا
و « کار آگاه گرانه»یا « از اعتصاب تا قیام»که تز  گردد یماینجا به روشنی معلوم 

دن خمینی تا سر حد قبول سرنگونی کر ه حول این محور ـ یعنی محور افشاغیر
و در این میان مسئله سرنگونی حزب جمهوری در  گردد یموی از طرف مردم ـ 

تنها « قیام»و « اعتصاب»و از این جهت از دو کلمه  ردیگ ینمدستور کار قرار 
 ردیگ یمدر دستور کار قرار « یا تودهعمومی و »یا  اعتصاب عمومی و سراسری»

 و ها تودهاست و با وضعیت آگاهی  آمیز مسالمتگرانه و که یک تاکتیک افشا
طبقه کارگر در قبال خمینی متناسب است. و بنابراین اقلیت هیئت ویژه  به

حاکمه تجدید نظر کرده و معتقد نیست  هیئتمسئولین در موضع خود نسبت به 
حاکمه یکدست ارتجاعی است و به این باورند که بدان باید برخورد  هیئتکه 
بدون همان سیاست قبل از کودتای خمینی ـ حزب و ه ادامانه باشد یعنی دوگ

با این تفاوت که در آن وقت حکومت از سه « ینپای»و « باال»تغییر کیفی در 
جناح تشکیل شده بود و اکنون دو جناح است. یکی جناح ارتجاعی و دیگری 
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ی جناح خط امامی. و به عالوه اقلیت هیئت مسئولین موضع مارکسیست
لنینیستی سازمان را که در شورای سوم به درستی به تصویب رسیده است و همه 

به زیر عالمت  اند دادهمثبت  یرأبدان  }هاشم مازندرانی{«رفیق کمال»رفقا جز 
به باد حمله « تز اپورتونیستی، ایجاد شکاف در باال»کشیده و تحت عنوان  سؤال

وقت یکی از موارد ه حاکمئت که برخورد به هی دانیم میگرفته است. و همه 
بوده و « روها راست»و « روها چپ»تاکتیکی بلکه استراتژیکی ما  تنها نهمرزبندی 

. که برخورد صحیح یا ناصحیح بدان در برخورد به مسائلی نظیر شورش باشد یم
در تبریز، کودتاهای مختلف، حزب جمهوری اسالمی، مسئله جنگ ایران و عراق، 

حزب  –کارگری و مبارزه در کردستان و کودتای خمینی اشغال سفارت، جنبش 
-تبریز»خط « ی خیزشیروها چپ»نقش حیاتی دارد. و نیز به یاد داریم که 

غالب حکومت در شورای سوم ه جنبصحبت از ارتجاعی بودن « شیراز-تهران
نیز با تعبیری دیگر و در زیر لوای « رفیق کمال»و افرادی نظیر  کردند یم

. و حتی مصر بودند که ما به خاطر کردند یماز آن دفاع « تادس»پیوستن به 
ضد امپریالیستی بودن جناحی از هیئت حاکمه و ه جنباز « ستاد»پیوستن به 

از سازمان « ی خیزشیروها چپ»خمینی دست بکشیم. و دیدیم که  مشخصاً
بیرون رفتند ولی کسانی که به نوع دیگری با این موضع سازمان موافق نبودند، 

خمینی ارتجاعی نیست و مردم وی را به عنوان رهبری قبول  گویند میاکنون 
و در آن وقت  تراشند یمبرایش  یا تودهه یپادارند و همان خمینی را که اکنون 

 وقت آنضد امپریالیستی نیز نداشت، اگر ه جنباینان ارتجاعی بود و حتی  ازنظر
 روی دنبالهما  گویند میوقت ، در این میا شدهخمینی  روی دنبالهما  گفتند یم

کرد که  سؤالل های چند آتشه  – م نیاو مجاهدین شدیم. و باید از  صدر بنی
یا اکثریت  ست« ها ییباال»تان به دنبال خمینی و  که چشم شماییدآیا این 

یک مسئله گرهی نهفته است و آن هم تشخیص  بازهمسازمان. و در این جا 
رشحات فکری و ایدئولوژیکی اقلیت هیئت صحیح صف دوست از دشمن و این ت
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مسئولین در جهت مخدوش کردن صف دوستان و متحدین طبقه کارگر نشانه 
 دراز دارد. رشتهو  رود یم

 
***** 

مشابه از یک اصل مارکسیستی ـ  یها نوشتهدر سایر  مسئولیناقلیت هیئت 
که این و باید گفت  رندیگ یملنینیستی نتیجه اپورتونیستی و رویزیونیستی 

گیری اپورتونیستی و  نحوی که ذکر شد ادامه همان نتیجهگیری به  نتیجه
اکونومیستی گذشته که در شرایط افت جنبش انقالبی در ایران بود اکنون در 

خواهان سرنگونی  ها تودهشرایط اعتالی جنبش انقالبی ـ رژیم تثبیت نیست، 
کل انقالبی و کمونیستی در ، و به شدت از رژیم متنفرند و نیروهای متشاند میرژ

کوچک و با کمبودهای فراوان ـ نیز مطرح  هرچند اند شدهبین مردم وزنه 
نو و جای تعجب و اتفاق نیست که این ه جام. با مضامین کهن در اند گشته

مضامین دقیقاً در همان لحظاتی که مسئله اعمال قهر انقالبی در دستور کار 
مبارزه را در زیر لوای  آمیز مسالمترار دارد، راه ایران ق های کمونیستانقالبیون و 

و غیره عرضه « بالنکیستی»، «کاستریستی« »چریکی»بازهم مبارزه علیه مشی 
. و در اینجاست که ما باید چشم خود را بر واقعیات تاریخی و مشخص شود یم

 .انقالب ایران و جهان بازتر کنیم و از خود بپرسیم
جنبش انقالبی و هم در شرایط اعتالی آن راه چرا باید هم در شرایط افت 

ادامه انقالب قرار بگیرد؟ و ببینید  آمیز مسالمتقهرآمیز ادامه انقالب در مقابل راه 
چه چیز تغییر کرده است؟ مارکسیسم ـ لنینیسم به تئوری آشتی طبقات تکامل 

 اپورتونیسم و رویزیونیسم به تئوری جنگ طبقاتی وکه  این یافته است و یا
از خود بپرسیم که چگونه در  تر مهمبودن آن مرتبط شده است؟ و  ناپذیر اجتناب

)اپورتونیسم چپ( مبارزه مسلحانه را « چریکی»زمان افت جنبش انقالبی مشی 
« کاران سیاسی»و مشی  کرد یمهم استراتژی و هم تاکتیک محسوب 

راتژی و هم را هم است آمیز مسالمتمبارزه « اکونومیسم و اپورتونیسم راست»
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. دیگو یمنیز همان را  یتاکتیک؟ و اکنون در شرایط اعتالی جنبش انقالب
، یکی در زیر لوای اول تفنگ بعد گفتند یم شان اسالفما که  یها ستیاکونوم

و  در غلتیدندسیاست به مشی چریکی جدا از توده و عاقبت به رویزیونیسم 
ومیسم و اپورتونیسم. و در دیگری در زیر لوای اول سیاست بعد تفنگ به اکون

پرولتاریا به این مسئله بنگریم و  نیب ذرهنازک بین و با ه دیدست که باید با ا اینجا
 نتیجه الزم را بگیریم.

« ها کیچر»و آن راه این است که تفنگ  ماند یمـ ل ها یک راه باقی  م یبرا 
تی و قالبی اکونومیس یها فشنگرا به دست گرفته و با به دور انداختن 

آن به طرف قلب ارتجاع ه دهانـ ل را از  م یها فشنگاپورتونیستی راست روانه، 
ـ ل و  م لشکر یها کیچرحاکم شلیک کنند و در این صورت ما چریک هستیم. 

لشگر اکونومیسم و رویزیونیسم و ما دیدیم که بر سر لشکریان  یها کیچرنه 
 مده است؟اکونومیسم و رویزیونیسم و ایضاً تروتسکیسم چه آ
مشابه ما را به داشتن  یها نوشتهاقلیت هیئت مسئولین در نوشته خود و سایر 

« ها کیچر»و ما از این ضد  کنند یممتهم « کاستریستی»و « چریکی»مشی 
: آیا در شرایطی که کاسترو دست به مبارزه مسلحانه در کوبا زد، میکن یم سؤال

نسبی در اعتالی  طور بهاین شرایط که  این شرایط انقالبی در کوبا در اوج بود؟ یا
ذهنی رشد جنبش انقالبی به صورت ه نیزمانقالبی بود به نحوی که در آن 

وجود داشت و کاسترو با در پیش گرفتن  آمیز مسالمتمتشکل و مسلحانه و نه 
گذارد و تا سر حد اوج انقالبی )بر اساس سه اصل تأثیر  قیام مسلحانه بر آن

ژیم باتیستا انجامید. اگر شما جای کاسترو بودید چه لنین( به سرنگونی ر
؟ آیا تاکتیک جنگ دیکرد یمتاکتیکی را به عنوان تاکتیک محوری انتخاب 
تاکتیک که  این ؟ یادیکرد یمپارتیزانی را که کاسترو پیشه کرد انتخاب 

کوبائی در آن  های کمونیستد وظیفه انقالبیون و گوییکوبا را؟ و ب« یها یا توده»
جنگ پارتیزانی و به  یها کیتاکتاز میان  دیبود یممان چه بود؟ و شما اگر آنجا ز

را در  یک کدام« از اعتصاب تا قیام»و نیز « یا تودهعمومی و »راه انداختن جنبش 
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کوبا دومی را انتخاب کرده بودند و « یها یا توده»؟ دیداد یمدستور کار خود قرار 
؟ ما معتقدیم دیکرد یمرا انتخاب  یک کدامد. شما انقالب کوبا افتادن دان زبالهبه 

دست زدن به مبارزه مسلحانه پارتیزانی با شرایط ه در زمینعمل کاسترو در کوبا 
 م جهتعینی و ذهنی انقالب کوبا در زمان رژیم باتیستا مطابقت داشت و از این 

با نیز و نیروهای انقالبی در کو ها ستیمارکسالمی بود و از این جهت وظیفه ـ 
جز این باشد. این نقطه نظر دقیقاً در مقابل نظرات رویزیونیستی و  توانست ینم

قرار داشت. تاکتیکی که کاسترو اتخاذ « از اعتصاب تا قیام»از نوع  آمیز مسالمت
 کرد یمکرد با تاکتیک نابودی و ریشه کن کردن انقالب از طرف باتیستا مطابقت 

و ضد کودتا بود و این تاکتیک با تاکتیکی که و به درستی تاکتیکی براندازانه 
در حالی که تاکتیک  داد یمدر پیش گیرد کامالً وفق  ستیبا یمپرولتاریای کوبا 

استراتژیک نیز براندازانه نبود  ازنظرگرانه و تاکتیکی افشا ازنظرکوبا « یها یا توده»
را به عهده بود. جنگ پارتیزانی که کاسترو در کوبا رهبری آن  انهیجو یآشتو 

ضد ه جبهاپورتونیستی در مورد  یها یتئوربود که  درزمانیدقیقاً  ،گرفت
حزب کمونیست کوبا )در آن وقت  ازجملهفاشیستی در احزاب کمونیستی 

بورژوازی و یا  روی دنبالهسوسیالیست متحده( حاکم شده بود و این احزاب 
ه واحد ضد ارتجاع حاکم شده بودند و شعارشان همه چیز از طریق جبه

مبارزه و  آمیز مسالمتفاشیستی و خلع سالح خویش و جایگزین کردن مشی 
بقه کارگر و داشتن چند وزیر در کابینه شده بود و کاسترو دقیقاً به خواسته ط

برد و در عمل به جنگ پارتیزانی پرداخت. جنگ  مردم زحمتکش کوبا پی
وابسته به ه مطلقحکومت پارتیزانی کاسترو یا قیام مسلحانه )ریشوها( بر ضد 

امپریالیسم آمریکا غلط نبود و کامالً مارکسیستی ـ لنینیستی بود. آن چه غلط 
بود و رشد و تکامل یافت سیاست حاکم بر این قیام بود و ما از این زاویه به آن 

و نه از زاویه رد قیام به عنوان تکلیف فوری آن زمان انقالبیون و  میکن یمبرخورد 
به  آمیز مسالمتکوبا و جایگزین کردن مبارزه پارلمانتاریستی و  های کمونیست

چه از نوع کار آرام سیاسی  آمیز مسالمتجای آن ـ حال اگر این نوع مبارزات 
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نیست « قیام» کنند یمو آن چه اینان عرضه « اعتصاب تا قیام»باشد و چه از نوع 
شرایط کنونی نیستند و اصوالً مبارزه قهرآمیز در « قیام»چون اینان معتقد به 

در این کیفیت نوین شرایط انقالبی در  آمیز مسالمتبلکه آنان خواهان مبارزه 
و ستون فقرات نظریات  نیتر یاساسو  نیتر عمدهایران هستند. و اگر چنین نبود 

و در این صورت محتوای نظرات حول این  گذاردند ینم« قیام»خویش را در رد 
سیاسی و نظامی ـ تاکتیکی و استراتژیکی ـ و  نظر زاکه نبرد مسلحانه  دیچرخ یم

به کار بردن مشی و فنون صحیح نظامی و به قول بزرگان چگونگی اجرای فن و 
هنر نظامی در عملیات از جهات مختلف که چگونه باید باشد یا نباشد مورد نقد 

نین . در حالی که چدیگرد یمو انحرافات از این لحاظ بررسی و نقد  گرفت یمقرار 
« قیام»نیست. انتقاد به کاسترو نه به خاطر دست زدن به جنگ پارتیزانی و یا رد 

تکلیف روز بود ـ این انتقاد به سیاست حاکم بر تفنگ کاسترو  عنوان بهمسلحانه 
بود که به تدریج و قدم به قدم انقالب کوبا را بعد از پیروزی به بیراهه کشاند و 

« رژی دبره»ود. سیاستی که از طرف کسانی چون انقالبی تهی نمه جوهرآن را از 
و چون دمسازی با رویزیونیسم  دیگرد یمتئوریزه « انقالب در انقالب»در 

پیش رفت که به ضدیت با مارکسیسم ـ لنینیسم به  جاییفی داشت تا چخروش
دون و نوکری بورژوازی روس در آمد و کوبا را از زیر یوغ  تسه رهبری مائو

کوبا در  ی به زیر یوغ سوسیال امپریالیست روس کشاند و انقالبامپریالیسم یانک
 های کمونیستی تاریخ پیوست. آن چه برای انقالبیون و نیمه راه به مسیر قهقرای

کرده و  بندی جمعراستین کوبا مطرح است آن است که از این تجارب تاریخی 
کرده  یابی ریشه تاریخی منحرف شدن انقالب کوبا را در نیمه راه های ریشهو علل 

بتوانند با در پیش گرفتن تاکتیک و استراتژی م ـ ل بر اساس تلفیق  در آیندهتا 
با استفاده از این  یا تودهبا شرایط جهانی و مشخص کوبا در یک جنگ انقالبی و 

در برخورد به کاسترو و انقالب  حال درعینتجارب به پیروزی نهائی دست یابند. 
به عامل موقعیت جنبش جهانی انقالبی و کمونیستی نیز کوبا در آن زمان باید 

به نحوی بود در « شرایط انقالبی»که در آن زمان  دانیم میتوجه داشت و ما 
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فی قرار داشت که پرچم مبارزه با چجهان، که در یک طرف رویزیونیسم خروش
مارکسیستی ـ »را در زیر لوای مشی  بخش رهائیو  بخش آزادی یها جنبش

و با تاکتیک مبارزه در زیر پرچم سرخ علیه « آمیز مسالمتمبارزه » «لنینیستی
به رهبری  ها ستینیلنپرچم سرخ، برافراشته بود و در طرف دیگر مارکسیست ـ 

طبقه کارگر  بخش آزادیو  بخش رهائیدون بودند که پرچم مبارزه  تسه رفیق مائو
لیه رویزیونیسم و ملل ستمدیده جهان را برافراشته بودند و بر ع ها خلقو 

و این وضعیت انقالبی  کردند یمقاطعانه مبارزه  دهندگانش ادامهخروشچفی و 
در  ها ستیکموناساسی بر روند مبارزاتی انقالبیون و تأثیر   جهان در آن زمان

کشورهای مختلف جهان داشت. در این میان جنبش انقالبی و کمونیستی ایران 
اقلیت هیئت مسئولین از این  نجا باید گفت کهنماند. و در ای تأثیر بینیز از آن 

و « چریکی»عامل اساسی وضعیت انقالبی در جهان، در انتقاد به مشی 
و این ریشه در برخورد اکونومیستی و  کند یم نظر صرف« کاستریستی»

مارکسیستی ـ « چریکی»را به نفی مشی  ها آناپورتونیستی دارد، به نحوی که 
 .کشاند یمانقالب « آمیز مسالمت»لنینیستی و دفاع از راه 

آن عواملی را که در ه مجموعدر برخورد به انقالب یک کشور الزم است که 
گرفت و سپس ، در نظراند بودهمعین در آن کشور موجود  یها مکانو  ها زمان

گیری رسید و  جریان را ارزیابی کرد و به نتیجهجایگاه تئوری و پراتیک این یا آن 
که اقلیت هیئت مسئولین به انقالب کوبا دارد و انگار که  است یبرخورداین 

کاسترو در هوا دست به جنگ پارتیزانی زده است و شرایط جهانی و مشخص کوبا 
دون در  تسه در جنگ پارتیزانی وی وجود خارجی نداشته است. روزی رفیق مائو
 و کردند یمبرخورد به افرادی که هنوز از اسب پیاده نشده دستور صادر 

ده شوید و تحقیق کنید اول از اسب پیا گفت یم و انداختند یمراه «  خاکگردو»
راه اندازید و حال بهتر است که اقلیت هیئت مسئولین نیز «  خاکگردو»و بعد 

رعایت این اصل را  دهند یمنظر « کاسترو»وقتی از کوبا و انقالب کوبا در رابطه با 
ین تحریفات اقلیت هیئت مسئولین شامل بنمایند و به تحریف تاریخ نپردازند و ا
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نیز « قیام سربداران»و « روسیه 3135قیام »، «ستارخانقیام »، «قیام جنگل»
. مضامین این تحریفات با گذشته یکی هستند. آنچه تغییر کرده است گردد یم

 ست.ا ها آن شکل عرضه
نند خمینی ماکه  این کودتای خمینی به دلیل گویند میاقلیت هیئت مسئولین 

شاه از روز ازل مرتجع نبوده است و رهبری مردم را محمدعلی شاه و یا  محمدرضا
شاه تفاوت دارد. و محمدعلی داشته است، بنابراین با کودتاهای محمدرضا شاه و 

که مقاومت مسلحانه در برابر آن دو کودتای یاد شده  ردیگ یماز اینجا نتیجه 
نی )به خاطر همین تفاوت( ناصحیح و ، اما در مقابل کودتای خمیمأذونصحیح و 

)این موضوع که آن « استثنا»با آوردن  خواهند یم درواقعاست. اقلیت  مأذونغیر 
 کودتاها توسط ارتجاع شناخته شده صورت گرفته است اما این یکی نه( این حکم

تاکتیک انقالبی و کمونیستی در مقابل کلیه که این رفیق شروین مبنی بر
، مقاومت مسلحانه ردیگ یمیه انقالب و دستاوردهای آن صورت که عل کودتاهایی

جنگ مقاومت است ـ را سست کند و بگوید که  تر سریعو سازمان دادن هرچه 
شاه و  نظیر محمدعلی کودتاهاییاین حکم در حد نهایت خود در مورد 

اکثریت را به تحریف تاریخ که  این تر جالبمحمدرضا شاه صادق است و نه بیشتر. 
. اجازه دهید ما در اینجا فقط به چند کودتای تاریخی در کنند یمیز متهم ن

ارتجاع  تنها نه رأسشانانقالبات کشورهای مختلف اشاره کنیم که همگی در 
بلکه رهبر یا یکی از رهبران جنبش قرار داشت، و ببینیم « حاکم»شناخته شده 

ی که اقلیت صادر راستین آن کشورها هم همین گونه احکام های کمونیستآیا 
 .اند کرده، صادر کند یم

به را « گومیندان»رهبری « سون یاتسن»به جای « چانکایشک»که  دانیم میما 
یک حزب انقالبی بود ولی با کودتای  3151گرفت. گومیندان تا سال  دست

ی بزرگ مالکان و بورژوازی ضدانقالبچانکایشک و تصفیه در آن به یک حزب 
ن ترتیب تغییر کیفیت پیدا کردن حزب گومیندان با تغییر بزرگ تبدیل شد و بدی

که  دانیم میکیفیت پیدا کردن رهبریت آن یعنی چانکایشک مصادف است. و نیز 
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« کمینترن»و  کرد یمدر گومیندان همکاری  ها ستیکمونشخص چانکایشک با 
نیز با این همکاری موافق بود و در ضمن مدتی نیز در آکادمی علوم نظامی 

وی به تحصیل نظامی پرداخته بود و غیره و با این سوابق مردم وی را شور
که کودتای  دیگو یمو اقلیت هیئت مسئولین بنا بر دالیل خویش  شناختند یم

که مردم چانکایشک را  شود ینمآوریل( چانکایشک باعث  35) 3151سال 
مردم که  میکن یمارتجاعی بدانند و خواهان سرنگونی وی باشند و ما اضافه 

ممکن است چنین توهمی نسبت به یک کودتاچی داشته باشند و این یک مسئله 
که به این دلیل چانکایشک ارتجاعی  گردد ینمغیر عادی نیست ولی این باعث 

بر اساس توهم  میکن یمنباشد و به عالوه تاکتیکی را که ما در قبال کودتا اتخاذ 
)دوره افت نسبی و موقت یا مردم نیست بلکه بر اساس وضعیت عمومی انقالب 

 ها ستیکموندوره اعتال و ثبات موقت رژیم و یا بالعکس( است که انقالبیون و 
انقالب و نقطه اوج افول  گیری اوجتا  گزینند برمیتاکتیک مرکزی الزمه را 

نظر است که ما باید به نیروهای ذهنی  تسریع کنند و از این نقطه ضدانقالب
نه کم بها بدهیم و نه پر بها. چه  ها آنیم و به هر یک از بنگر ضدانقالبانقالب و 

 ازنظرپر بها دادن به نیروی ذهنی انقالب باعث کم بها دادن به نیروی دشمن 
و کم بها دادن به آن باعث پر بها دادن به نیروی استراتژیکی  گردد یمتاکتیکی 

ت به دشمن و در این صورت بدیهی است که وقتی بر اساس توهم مردم نسب
ارتجاعی شناخته شده چون چانکایشک و یا خمینی تاکتیک برگزینیم بر سر ما 

که بر سر اقلیت هیئت مسئولین آمد. و حرکت از این جایگاه بر  دیآ یمهمان 
قیام  ها دهو « قیام نان چان»و « هپاییزقیام دروی »که ما  آن استمبنای 

 به وجودبی چانکایشک در چین مسلحانه دیگر را که در مقابله با کودتای ضدانقال
 بر قول رفیق مائورا که بنا« مبارزه در کوهستان جین گان»آمد، مردود بشمریم و 

ه دورو نقطه آغاز اوج انقالب در چین، در  ضدانقالبدون نقطه آغاز فروکش  تسه
افت جنبش انقالبی و ثبات موقت رژیم بود یک عمل اپورتونیستی و جدا از توده 

چینی به مرتجع بودن  یها تودهدر شرایطی انجام گرفتند که بشمریم. چون 
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چانکایشک واقف نبوده و در نتیجه خواهان سرنگونی وی نیز نبوده پس حزب 
 از م ـ ل نبرده است و در اینجا ییبودون  تسه کمونیست چین به رهبری مائو

دون  تسه اگر شما جای رفیق مائو ،میپرس یمست که ما از اقلیت هیئت مسئولین ا
؟ دیکرد یمو چه تاکتیکی را اتخاذ  دیکرد یمبودید چه برخوردی به چانکایشک 

ـ ل های چین را  م کیتاکتیا  دیکرد یمچین را اتخاذ « یها یا توده»آیا تاکتیک 
« اعتصاب»دون؟ آیا تاکتیک برخورد به طبقات بینابینی یعنی  تسه به رهبری مائو

و از یک جرقه « قیام»طبقات ارتجاعی یا تاکتیک برخورد به  دیگرفت یمپیش 
یا کودتا را با مشت  دیداد یمرا؟ کودتا را با ضد کودتا جواب  خیزد برمیحریق 
 خالی؟

بورژوازی ملی بود و از طرف مردم به ریاست « وارگاس» نیز3113در برزیل 
جمهوری وقت انتخاب شد. حکومت وی پنج سال تمام سر کار بود. در این زمان 

با پایه اعضای کارگری  یا تودهست برزیل نیز یک حزب قدرتمند حزب کمونی
سال همکاری با حزب  5 بعد ازوسیع بود و در این حکومت چند وزیر داشت. 

به انقالب خیانت کرد و به جبهه فاشیستی پیوست و علیه « وارگاس»کمونیست 
یست نیروهای انقالبی و کمونیستی دست به کودتا زد و در این زمان حزب کمون

انقالبی پرچم مبارزه مسلحانه را در شهرها برافراشت و تا چندین روز نیز بعضی از 
شهرها را در تصرف داشت ولی در مقابل نیروهای کودتا شکست خوردند. در 

که در آن  شود یمحزب کمونیست برزیل )م ـ ل( گفته « قیام»از آن  بندی جمع
لی این قیام مسلحانه موقع حزب کمونیست به درستی دست به قیام زد و

بر اساس شرایط مشخص برزیل و با توجه به انقالب ارضی و محاصره  ستیبا یم
آن بود که « قیام»و علت شکست  افتی یمشهرها از طریق دهات رشد و تداوم 

محاصره دهات از طریق شهرها را جهت  خواست یمدر شهرها محدود شد و 
قیام در پیش گرفتن چنین  اندازد و علت شکست به راهکسب قدرت سیاسی 

تاکتیکی بود. و در برابر این قیام مسلحانه، رویزیونیست های برزیلی معتقد بودند 
و  بردند یمدست به اسلحه  ستیبا ینمکه نیروهای انقالبی و کمونیستی اساساً 
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و علت شکست  پرداختند یمآن « تدارک سیاسی» و یا« تدارک مقدماتی»باید به 
دست زدن به قیام مسلحانه بود. و در اینجا موقع را مغتنم حزب کمونیست نیز 

اگر شما به جای رهبری حزب  گوییم میشمرده و به اقلیت هیئت مسئولین 
؟ تاکتیک دیکرد یمکدام تاکتیک محوری را انتخاب  ،کمونیست برزیل بودید

ـ ل های برزیل را؟ راه  م یمحوربرزیل را یا تاکتیک « یها یا توده»محوری 
 را؟« اعتصاب»را یا راه « بدارانسر»

غافلگیرانه درست در روز  طور بهدر روسیه تزاری، حکومت کرنسکی قصد داشت 
حمله نموده و با دستگیری رهبران و « اسمولنی»در  ها کیبلشوقیام اکتبر به مقر 

سرنگونی نمایندگان شوراها و خلع سالح کردن کارگران دست به کودتا بزند و از 
به رهبری لنین جلوگیری کند. ولی با  ها کیبلشوقدرت رسیدن ش و به رژیم

کرده  دستی پیش ها کیبلشودولت کرنسکی، ه نقشاز این  ها کیبلشومطلع شدن 
و با دستگیری وزرای کرنسکی که در کاخ دولتی در حال نوشتن سناریوی کودتا 

رهبری بودند، کاخ حکومتی را اشغال و با نبرد مسلحانه و هدایت صحیح آن به 
قدرت به دست شوراها افتاد و حکومت کرنسکی سرنگون شد و ما ه هملنین، 

که در سوم و چهارم ژوئیه دولت کرنسکی به بازداشت و حمله به  میخوان یم
علیرغم این حمالت معتقد بودند که  ها کیبلشوپرداخت ولی  ها کیبلشومراکز 

خود را  ها تفنگت داشتن ساعت نبرد نهائی نرسیده و از این جهت باید با در دس
برای حمله نهائی آماده نمود. و برای کرنسکی این حمالت در حقیقت 

و در خدمت بدان بود. یعنی در  آورد یمکودتای اصلی وی را فراهم  سازی زمینه
و  ها کیبلشوخدمت به کودتا بود که در صورت عدم هوشیاری و غافلگیری 

و از انقالب  شد یم تر یطوالنیه تزاری موفقیت کودتا مسیر تاریخ انقالب در روس
نتیجه  ها کیبلشواکتبر خبری نبود و هوشیاری و به موقع عمل کردن 

صحت برخورد و رهنمودهای لنین تا رسیدن به انقالب اکتبر بود که  پذیر اجتناب
مسیر تاریخ روسیه تزاری عوض شد و به راه انقالب اکتبر افتاد. و تدارک و 

مونیست روسیه به رهبری لنین بود که توانست به موقع در آمادگی قبلی حزب ک
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پیروزمندانه رهبری کند و رژیم را سرنگون  طور بهقیام اکتبر نبرد مسلحانه را 
که اگر به جای لنین  میکن یم سؤال بازهمسازد. و ما از اقلیت هیئت مسئولین 

؟ دیکرد یمبودید چه تاکتیک محوری را در مقابل کودتای کرنسکی اتخاذ 
روسیه تزاری را یا تاکتیک لنینیسم را؟ راه « یها یا توده»تاکتیک محوری 

 را؟« اعتصاب»را یا راه « سربداران»
چهارم ژوئیه را که « قیام»و  پردازند یماینان در این مورد نیز به تحریف تاریخ 

جواب کودتای دولت کرنسکی نبود رد که  این به شکست انجامید تحت عنوان
را جواب کودتای کرنسکی « قیام»لنین نیز بدین خاطر  گویند میو  کنند یم

و به این نتیجه  پردازد یمو بدین ترتیب به نفی قیام مسلحانه  دانست ینم
تدارک »به تدارک سیاسی و  ستیبا یم ها کیبلشوکه در آن زمان  رسد یم

خانف و این همان حرفی است که پل« قیام»قیام بپردازند و نه به خود « مقدماتی
 وار طوطیهر اپورتونیستی »و  گفت یم ها کیبلشوبه  3135شکست انقالب  بعد از

نباید دست  ها آن»و این عبارت مشهور پلخانف چنین بود: «  کند یمآن را تکرار 
ما باید با عزم بیشتر، انرژی : »گفت یمو لنین در جواب « زدند یمبه اسلحه 

شکست هم  ها کیبلشوو اگر حتی «  میبرد یمبیشتر و روز افزون دست به اسلحه 
همین جمله را در مقابل « قیام اکتبر»لنین در مورد  بازهم خوردند یم

 .گفت یماپورتونیست ها 
حزب بلشویک روسیه به  3131اکتبر  55اگر در مقابل کودتای کرنسکی در 

ی و ضدانقالبکودتای  یا تودهرهبری لنین به موقع با بکار بردن نیروهای مسلح 
انقالبی و بلشویکی پاسخ دادند ما چون به موقع آمادگی « قیام»رتجاعی را با ا

دست به بهترین  33نداشتیم نتوانستیم از بهترین موقعیت در کودتای خرداد 
متشکل بزنیم و جواب کودتا را با ضد کودتا یعنی « قیام»عمل انقالبی یعنی 

موقعیت، در این موقعیت بدهیم. ولی این پاسخی است که اگر نه در آن « قیام»
نیز کماکان در دستور روز کلیه نیروهای انقالبی و کمونیستی در  تر نامناسب

شته و دارد و این یک اصل و پاسخ به نیروهای ضدانقالبی و ارتجاعی قرار دا
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ـ ل است که قهر ضدانقالبی را با قهر انقالبی و جنگ ضدانقالبی را  م یریگ نتیجه
 کاران خیانتاب کودتا را با ضد کودتا باید داد و جنگ با جنگ انقالبی، و جو

 تبدیل کرد. کاران خیانتحاکم علیه مردم را به جنگ مردم علیه 
بود. ولی نه آن  33جواب کودتای خمینی ـ حزب در خرداد « سربداران»قیام 

طبقه  یبه رهبرقیامی که در آن توان سرنگونی رژیم و کسب قدرت سیاسی را 
حکم جرقه و شروع جنگ مقاومت را داشت که از « قیام»اشد. این کارگر داشته ب

با در پیش گرفتن جنگ پارتیزانی که  یا تودهدرون آن اولین دسته مسلح ارتش 
تاکتیکی در خدمت به یک  ازنظراستراتژیک در خدمت به جنگ مقاومت و  ازنظر

و قدم به قدم باید باشد، به عملیات نظامی پرداخته و به تدریج  نابودکنندهجنگ 
رشد و تکامل یافته و بر اساس رشد ناموزون انقالب ایران و ایجاد و حفظ و 

حاکمیت خلق تحت رهبری طبقه کارگر و ایجاد ه طریسگسترش مناطق تحت 
از جنگ مقاومت به جنگ تعرضی گام نهاده و نیروهای مسلح « مناطق سرخ»

)غیر عمده(  رمنظمیغمنظم )عمده( و  یا تودهدشمن را در مصاف با ارتش 
 به دستشکست داده و نهایتاً وی را سرنگون و قدرت سیاسی را در سراسر کشور 

آورد و این جواب کماکان در دستور ما قرار دارد و این راه ادامه انقالب ایران 
و چه در شرایط  33و چه در بهمن  33خرداد است. چه در گذشته، چه در 

 کنونی.
که موقعیت انقالبی و موقعیت  آن استد آنچه باید در نظر گرفته شو

تفاوت داشت. ولی این تفاوت بدان معنا  33تا بهمن  33ضدانقالبی از خرداد 
نیست که در خصلت جنگ مقاومت از طریق به راه انداختن جنگ پارتیزانی با 

حاصل شده باشد و این کماکان در  ، تغییر کیفینابودکنندهسیاست عملیاتی 
رد و تا رسیدن به حالت جنگ تعرضی که در آن نیروهای دستور کار قرار دا

، آیند درمیو نیروهای پارتیزانی به صورت کمکی  گردند یمعمده  یا تودهمنظم 
بر این دوره از جنگ انقالبی ما حاکم است. با حفظ این اصل تاکتیکی و 

ن و اهداف استراتژیک و تاکتیکی آ« قیام سربداران»استراتژیکی است که باید به 
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در « اتحادیه»پرداخت و از این زاویه است که باید به جنبش انقالبی در ایران و 
 دوره کنونی نظر بیفکنیم.

که وضعیت انقالبی در بهترین موقعیت  درزمانی« اتحادیه»بدیهی است که 
نپرداخت « قیام»)نسبت به گذشته و نسبت به حال( قرار داشت به تدارک نظامی 

و  دهی سازمانو یا هر قیام مشابه دیگر را « سربداران»ی به رهبر 33و در خرداد 
رهبری نکرد و در نتیجه نتوانست از آن موقعیت مناسب به موقع استفاده کند و 

گیرد و به مبارزه تا پیروزی  به دستدشمن را غافلگیر و ابتکار عمل در مبارزه را 
 یها یآمادگو  یساز زمینهنهائی ادامه دهد. و دشمن از این عامل با توجه به 

علیرغم هشدارهای « اتحادیه»قبلی در پیاده کردن نقشه کودتا )باید دید که 
مکرر و اعالم آمادگی در درون سازمان چه در مورد کودتاهای امپریالیستی و چه 

 دید یمتئوریکی  ازنظردر مورد کودتای درون قصری حزب جمهوری کودتا را 
( استفاده کرد و دید ینمرا « قیام»داخت و نپر« قیام»عملی به تدارک  ازنظرولی 

گرفت و توانست خود را از یک  به دستدر مبارزه ابتکار عمل را  دستی پیشبا 
حساس که به بود و نبود آن بستگی داشت، خود را به موقعیت  العاده فوقشرایط 

را برایش فراهم  یا شدهبهتری برساند. ولی این موقعیت یک موقعیت تثبیت 
تثبیت  یها هیپاآوردن  به وجودتا از آن برای  کوشد یماست و رژیم  نیاورده

اقتصادی و  ریزی برنامهخویش استفاده کند و پس از استقرار امنیت در جهت 
رفرمیستی و در جهت رفع موقت بحران اقتصادی و همچنین جلب توجه مردم از 

دن نیروهای منفرد کرویژه  به امور سیاسی به امور اقتصادی و زندگی مصرفی و
 یها یتینارضابا تخفیف دادن در  ها آنمتشکل انقالبی و کمونیستی و تالشی 

خشک کردن منبع حیات این نیروها در جهت وابستگی  اصطالح بهشدید مردم و 
آوردن یک حکومت مرکزی و انحصاری حرکت کند. رسیدن به این  به وجودو 

کمه و همچنین بستگی حا هیئتمرحله متضمن حل بسیاری از تضادهای درون 
اقتصادی و عواقب ناشی از جنگ و غیره  یها بحرانی و رفع الملل بینبه عوامل 

شدنی نیستند و نیروهای انقالبی و کمونیستی تا  حل ها یزوددارد که به این 
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رسیدن به این مرحله در صورت در پیش گرفتن استراتژی و تاکتیک جنگ 
قدم به قدم شرایط نامساعد را به نفع مقاومت قادر خواهند بود به تدریج و 

خویش مساعد سازند و در غیر این صورت به نفع نیروهای ارتجاعی و 
امپریالیستی تمام خواهد شد. ما به روشنی رشد تضادهای درونی و بیرونی 

متناسب با آن رشد  حال درعینو  میکن یمنیروهای ذهنی ضدانقالب را مشاهده 
ا آن و در صورت در پیش گرفتن استراتژی و تاکتیک نیروهای انقالبی در رابطه ب
 است. بینی پیشصحیح مبارزاتی نیز قابل 

که چرا انقالبیون و نیروهای متشکل  میکن یمما وقتی از این صحبت 
دست به  33در بهترین موقعیت یعنی در خرداد « اتحادیه» ازجملهکمونیستی 

در این موقعیت، « قیام»مقصودمان آن است که دست زدن به  ،نزدند« قیام»
در  ها تودهبودن شرکت  تر گسترده، با توجه به یا تودهتشکیل اولین دسته ارتش 

در این رابطه مفهوم پیدا « قیام»و  کرد یمآن، عمق و گستردگی بیشتری پیدا 
ه تا سر حد مبارزه ک« یا تودهعمومی و »« قیام»و نه در رابطه با  کند یم

و رژیم را در مدت یکی دو روز سرنگون سازد. این  یافته باشد مسلحانه ارتقا
جنگ انقالبی ایران مطابقت  طورکلی بهچنین قیامی با خصلت جنگ مقاومت و 

کرد که آیا عامل تغییر کمی را در  سؤال ندارد. و جا دارد از رهبریت سربداران
و « سربداران»شرایط ذهنی نیروهای متشکل انقالبی )به معنای روحیه مردم و 

کلی وضعیت نیروهای انقالبی( و نیروهای ضدانقالبی )بهتر شدن موقعیت  طور هب
و تشکل نیروهای رژیم در منطقه و ایران( را در عملیات خویش به حساب 

چه سیاست تاکتیکی و اهداف استراتژیکی در « سربداران»عالوه  ه؟ و بمیا آورده
موقعیت  دربارهکه اولی  لسؤا ؟ و از میان این دواند داشته 3133« بهمن 5قیام »

نیروهای ذهنی انقالب و ضدانقالب است و دومی تاکتیک متخذه متناسب با آن 
دومی دارای درجه اول اهمیت  سؤال موقعیت است و در خدمت سرنگونی رژیم،

مسلحانه ما و ه مبارزه ادامروشنگر چگونگی  سؤال است و جواب دادن به این
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زی نهائی است و در این صورت با کیفیت حفظ و گسترش و تداوم آن تا پیرو
 رو خواهیم بود. هنوینی روب

اول یعنی موقعیت انقالبی باید گفت که موقعیت ذهنی انقالبی  سؤال در مورد
در آمل نسبت به  تر ژهیواخص در شمال و  طور بهدر کل ایران و  33در بهمن 
و  اللهی حزبای نیروه 33تفاوت کرده بود و مثالً اگر تا خرداد  33 خردادماه

پاسداران جرئت حرکت در شهر و یا نوشتن شعار بر روی دیوارهای آن را 
خفقان و سرکوب رژیم و بعد همچنین  یها استیسدر اثر  33نداشتند، در بهمن 

، نیروهای «اتحادیه»انفعال نیروهای کمونیستی و انقالبی و کمبود و ضعف 
پرداخته به نحوی که  ها ستیکموندر شهر آمل به شکار انقالبیون و  اللهی حزب

علنی در شهر رفت و آمد کرده و آن را جوالنگاه خویش کرده بودند و این  طور به
بود. ولی این تغییر به  33ین آمدن روحیه مردم نسبت به خرداد معنای پایبه 

و سرنگونی رژیم خمینی نبوده و « قیام»معنای آن نیست که مردم آمل خواهان 
حاصل شده است یک تغییر ظاهری و  ها آنتغییری که در  نیستند و صرفاً

ه رژیم سیاست و استراتژیکی. یعنی به صرف اینک تاکتیکی بوده است و نه باطنی
 ها آنو پاسدار به شکار  اللهی حزبخفقان و سرکوب را در پیش گرفته و نیروهای 

 یها استیسـ مردم در قبال  اند شده وسیمأو  تفاوت یبپرداخته مردم کیفیتاً 
ضدمردمی رژیم و همچنین وضعیت ناهموار زندگی خویش به شدت متنفرند و 

و به نیروهای انقالبی و کمونیستی که در برابر رژیم  دهند یمنشان  العمل عکس
توجه و اهمیت خاصی دادند. و بنابراین موقعیت انقالبی  اند زدهدست « قیام»به 

 دهد یمنشان  ها یابیارزو چنانچه  33خرداد  صورت بهوجود داشته است ولی نه 
به درستی به قیام دست زدند و این قیام با موقعیت انقالبی ایران و « سربداران»
ویژه در آمل متناسب بود ولی این موقعیت نه در موقعیت  هویژه شمال و ب هب

تر(  )پایین 33 ماه بهمنبلکه در موقعیت )اوج(  3133 خردادماهعمومی انقالبی 
نیروهای  طورکلی بهو رهبریت آن به روحیه انقالبی مردم و « ربدارانس»بود و 

به قیام پر بها داده و در رابطه با  ها آندر رابطه با پیوستن ویژه  به ذهنی انقالب و
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تاکتیکی کم بها دادند و در نتیجه به اهداف خویش  ازنظروضعیت نیروی دشمن 
م نرسیدند و مسئله پر در تصرف شهر و شکست نیروهای دشمن و گسترش قیا

بها دادن به نیروی ذهنی انقالب را )به معنای آمادگی در پیوستن به قیام( 
 سطح آگاهی مردم در مخالفت با رژیم»با نظریاتی از قبیل موزون بودن  توان یم

به مبارزه مسلحانه که در اهداف استراتژیک نقش  ها آندر پیوستن ویژه  به
د و مسئله کم بها دادن به نیروی دشمن یعنی شرایط دارد، پیوند دا کننده تعیین

عدم تثبیت »یا « دائمضعیف بودن »ذهنی ضدانقالب را به نظریاتی از قبیل 
ندانسته و  ارتباط یب، گردد یمرژیم که منجر به پیروزی تاکتیکی دشمن « دائم

با هدف استراتژیکی کسب قدرت سیاسی در  غلوآمیز یها یابیارزهر دو این 
که با خصلت جنگ مقاومت و رشد ناموزون انقالب ایران و « زود فرجامجنگ »
موجود شرایط ذهنی انقالب و ضدانقالب در تضاد است، جور  یها یژگیو

ـ در این مورد و در مورد راه قهرآمیز مبارزه و ادامه مبارزات مسلحانه  آید درمی
داف تاکتیکی و و وظایف ما در جنگ پارتیزانی و جنگ مقاومت و اه« سربداران»

استراتژیکی آن، قدم به قدم و به تدریج و از طریق داشتن تشکیالت رهبری 
ش ارتش یاستش جنگ و شکل عمده تشکیالتکننده م ـ ل که شکل عمده س

 در آیندهدر حد خود « تصرف قدرت سیاسی از طریق لوله تفنگ»باشد و  یا توده
 که: بگوییم قدر همینخواهیم نوشت و 

دارد تا با  جا قلیت هیئت مسئولین ادامه خواهد یافت و در اینجابحث ما با ا
و ملل ستمدیده به  ها خلقاز رفیق مائوتسه دون رهبر کبیر پرولتاریا و  قولی نقل

 موضوع اصلی خاتمه دهیم.« در حاشیه»این بحث 
جنگ انقالبی تا به حال نشان داده است که ما نه فقط به یک مشی » 

یک مشی نظامی مارکسیستی صحیح نیازمندیم. تاریخ به  مارکسیستی، بلکه به
 به وجودخود در آرامش  به خودیکه مشی سیاسی و نظامی صحیح  آموزد میما 

آمده و رشد و قوام  به وجود. بلکه فقط در آتش مبارزه ابدی ینمو تکامل  نیامده
علیه  و از سوی دیگر« چپ». این مشی باید از یک سو علیه اپورتونیسم ردیپذ یم



 اسناد تاریخی قیام آمل

181 
 

اپورتونیسم راست به مبارزه برخیزد. بدون مبارزه و غلبه کامل بر این انحرافات 
، تدوین یک مشی صحیح و زند میبخش که ریشه انقالب و جنگ انقالبی را  زیان

 «است. غیرممکننیل به پیروزی در جنگ انقالبی 
 «دون ـ مسائل استراتژی در جنگ انقالبی چین تسه مائو» 

 
 

«0800اردیبهشت  از ـشیره تیکم»
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 سربداران یها حرکتاز  بندی جمع

 بهروز فتحی

 
و  مان وطنهای  با درود به شهدای بزرگ سربدار که در راه آرمان مقدس خلق

 کمونیسم انقالبی جان باختند.
 نکات قبل از بحث،

و تدارکات قیام و حرکت سربداران قبل از ورود به  ها بحثـ من در پروسه  3
ی و عموماً از رفتن به جنگل درک بسیار ابتدایو تا قبل  ام نداشتهجنگل شرکت 

ها از این نظر دارای کمبود و  بندی جمعنادرست از طرح داشتم. به این خاطر این 
به شنیدن نظرات  شود یمنقص است. اطالعات من قبل از ورود به جنگل محدود 

 «.موافقین»
نفره سربداران  35رهبری  ـ من پس از حدود سه ماه ورود به جنگل عضو 5

عنوان ه قبل از آن شرکت نداشته و ب -رهبری سربداران  یها بحثشدم و در 
 عضوی از سربداران ناظر بودم.

شخصی بهتر دیدم ابتدا شرح  ـ قبل از بحث بر سر شکل و طرح نظرات 1
و دهی ا عرضه کنم تا به افراد برای نظرای از آنچه که بر ما گذشت ر نگارانه وقایع

 کنکاش، مواد خام الزم عرضه شده باشد.
و  تر کننده تعییننظرات کسانی که ویژه  به نظرات مختلفکه  این ـ برای 3

ی های کشیده شود، در حین بحث از نامبهتر شکافته شود و به نقد  ،اند بودهمؤثرتر 
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 ای« )سید»رفیق ویژه  به .شود یمکه این رفقا به آن شناخته شده بودند، استفاده 
حسین تاجمیر }مسئول سیاسی سربداران، ناصر{سیامک زعیم}«(شهاب»

 }پیروتو رفیق شهید کاک اسماعیل  {سورنا درخشان}و مراد  {ریاحی
 مسئول نظامی و فرمانده سربداران. {محمدی

)حتی  ام نداشتهاسناد سازمان  بندی جمعمن دسترسی به  ،ـ در زمان نوشتن 5
 ( و این نیز نقص است.ها قتیحق

کنونی که  ژهیودلیل مالحظات امنیتی و کمبود امکانات و وضعیت ه ـ ب 3
، اوالً نتوانستم قبل از تدوین، نظراتم را با رفقای ویژه طلبد یمسرعت کار را 

ه مخصوصاً سربداران در میان بگذارم و از سوی دیگر نظراتم هنوز نپخته است و ب
ه نیزمدر سه  بندی جمعی نیست و به کمک رفقا امیدوارم عنوان نظر نهای

 سیاسی، نظامی و تشکیالتی تکمیل شود.
 

 سیاسی
 

برنامه آمل  ریزی طرحنظامی افراد،  یها یریادگیاین دوره شامل استقرار اولیه، 
. دقیقاً بدان منظوری که افراد برای آن به جنگل آمده بودند، شود یمو تمرین آن 

 یا جرقه» ور کند هیزم را شعله آتشبه این معنی که هدف انجام عملیاتی بود که 
برای چنین کاری احتیاج به محلی برای تمرین و آموزش و «. به هیزم خشک

یادگیری بود. یعنی تدارک قیام. ابتدا چنین در نظر گرفته شد که چنین محلی را 
در خود شهر فراهم کنند که به شکل چند خانه برای استقرار افراد و آمادگی 

عملیات باشد. و حتی یک خانه بدین منظور تهیه شد. سپس به تا روز انجام  ها آن
است. بنابراین توجه  این کاربرای  یتر مناسباین نتیجه رسیدند که جنگل محل 

کنیم که هدف از آمدن به جنگل الاقل در آن زمان بدان گونه که در ذهن افراد 
یرو، ایجاد بود تنها محلی برای تدارک کار بود. بنابراین جنگل برای تمرکز ن

نبرد و غیره انتخاب نشده بود. تقریباً دو هفته پس از ورود به ه صحننفوذ، ه منطق
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در جمع عمومی رفقا ارزیابی از وضعیت عمومی رژیم، نیروهای « سید»جنگل، 
 تواند یمبرنامه ما فتح آمل است که به دو شکل »... و برنامه گفت:  ها آننظامی 

)چه  کس هیچگیرانه به این معنی که تا قبل از آن غافله حمل صورت بهباشد، یکی 
اطالع نداشته باشند. دیگری به این  هدفمانرژیم و چه مردم( از وجود ما و 

ترتیب که ابتدا برای اعالم موجودیت و ایجاد زمینه در مردم یکی دو عملیات 
سر آن دو  ساده انجام گیرد و سپس عملیات اصلی یعنی فتح آمل انجام شود. بر

در  مینیب یماگر دقت کنیم « زودی تصمیم گرفته خواهد شد.ه اه بحث است و بر
که  ندیب یمشرایط را آماده  قدر آنهمین جا دو نظر وجود دارد. یکی نظری که 

سازی در  تا آنجا که به زمینه داند یمتنها انجام عملیات را حالل تمام مشکالت 
 داند یمیقت زدن جرقه را نطفه و در حق دهد ینممیان مردم نیز اهمیت چندانی 

سازی در میان مردم برایش اهمیت ندارد و پس از جرقه  و سپس تا آنجا که زمینه
و شکل  شود یمالبته مردم به پا خواهند خاست و بقیه مسائل خودش حل 

را در  یا هیاول نهیزم. از طرفی نظر دوم احتیاج به معرفی و کند یمدیگری پیدا 
مردم حمایت کنند، اعتماد و که  آن دیگر برای به عبارتو  داند یممردم الزم 

 .داند یمرا الزم  شناسایی
ریزی عملیات به پیش رفت، نظر نخست  آبان یعنی اولین برنامه 31چه تا آن

. ماند یمعملیاتی غافلگیرانه که تا زمان اجرا مخفی ه برنامبود، یعنی انجام یک 
بایست  تر سریعکه هر چه  یا برنامهرای افراد همگی برای چنین عملیاتی یعنی اج

طول  این کارآبان  31مهر تا  اوایلانجام گیرد آماده بودند. حتی زمانی که از 
وجود آورده بود. اکثراً به خویشان خود ه را ب ییها یتینارضاکشید تا حدودی 

برای یک ماه از کار خود  یا عده، گردند برمیگفته بودند که حداکثر یک ماه بعد 
ایجاد کنند و کار تمام شود.  یا جرقهرخصی گرفته بودند. همه آمده بودند تا م

را به جنگل برده بودند و هم از طرف  ها آنچنین انتظاراتی از طرف کسانی که 
 وجود آوردن یک قیام بود و بس.ه برای ب یا جرقهرهبری داده شده بود. چنین 
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بحث بر سر قیام و شرایط آن  ، اکثراًگرفت یمی که در بین رفقا صورت های بحث
 زد یمسبک و سنگین کردن پروسه شرطی که لنین گفته بود دور  ازجمله

قدرت  دربارهنیز  ییها بحث(. شد یمترتیب داده  ندرت بهی یها )چنین بحث
روابط با مجاهدین و غیره )در قدرت بعدی( مطرح  ازجملهسیاسی این دوره 

 .شد یم
در مورد  ازجملهیره نیز در این جهت بود. تشکیالتی و غ یها استیستمام 

تدارکات، روابط با محیط و غیره. تدارکات، آذوقه و لباس برای مدت یک ماه و 
قبالً و با تکیه بر خودمان آماده  ها ایننیم تا دو ماه تدارک دیده شده بود. تمام 

ای بر یا برنامهشده و حمل گشته بود. ما برای پس از این مدت هیچ تصمیمی یا 
اقامت ما ه فلسفریزی شده  پس از انجام عملیات طرح چراکه، تهیه آذوقه نداشتیم

و تا همین جا طرح تمام  گرفت یممنتفی بود. قیام صورت  خود خودبهدر جنگل 
این بود که گروه روابط با محیط در تمام این مدت، سعی بر ه در زمینشده بود. 

تا  چراکهد و کامالً مخفی بماند. ی دیده نشود و ظاهر نگردبه هیچ عنوان جای
بود. « خط»زمان اجرای عملیات مورد نظر هر نوع تظاهر در حقیقت مخالف 

بود که هر نوع انحراف در آن  یا ژهیو تیمأمورایجاد یک قیام بود. « خط»
کار را خراب کند. به این دلیل در تمام این مدت اگر دهقانی را از دور  توانست یم
 میرفت یمتا ما را نبیند و وقتی از جایی به جایی  میشد یمپنهان  ،میدید یم

تا کسی آن را نبیند.  میکرد یمرا با کاپشن و لباس و غیره مخفی  ها تفنگ
بعداً معلوم شد ما مثل کبک سرمان را در برف فرو کرده بودیم. جالب  هرچند

 انستندد ینماست اضافه کنم که حتی خود افراد تا چند روز قبل از موعد مقرر 
ناچیز که ما در آن وضعیت قرار داشتیم ه تودعملیات چه موقع خواهد بود. کار با 

نبرد ما نبود بلکه ه صحنعملیات. از طرف دیگر جنگل  بعد ازبه  شد یممنوط 
نظر تیجه کار با دهقانان را اصالً مدتیمی ما برای تدارک نبرد بود در نه خان

کاری داشته باشیم. روحیه افراد  ها اینکه با آنجا بمانیم  میخواست ینمنداشتیم و 
که انحراف یا  یا واقعهآبان خوب بود. زیرا تا به حال هیچ  31از ابتدای ورود تا 
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 بود. تنها گاهی از کسی در مورد نیامدهپیش  ،تردیدی در ذهنیت رفقا ایجاد کند
آن  یها برنامهتمام که  آن . نتیجهشد یمی های زمزمه شود یمدارد دیر که  این

، انجام بود یمدوران حول تدارک و آمادگی برای انجام عملیات که باید غافلگیرانه 
. کار در میان مردم، تبلیغات، حتی اعالم مثالً شرح جریان سربداران شد یم

عملیات. هدف زندگی ما در جنگل انجام این عملیات شد.  بعدازآنمربوط شد به 
ت این حرکت گرفته نشده بود. دورنمای تصمیمی در صورت عدم موفقی گونه هیچ

مشخصی از کارهایی که در این دوره و پس از این حرکت باید انجام دهیم وجود 
یا مردم در جاهای مختلف مملکت برخواهند خاست و یا که  این نداشت. جز

ور خواهد شد. سپس پیشبرد آن است که  نظر، قیام شعلهداقل در عمل موردح
ما را تعیین خواهد کرد. درست به این دلیل بود که پس از  بعدی یها برنامهالبد 

تمام  چراکهپیش آمد.  خأل دفعه یکآبان  31عدم موفقیت برنامه در 
در آن تاریخ انجام شود. البته  دیبا یممنوط بود به عملیاتی که  ها یزیر برنامه

 حرکت ما بحث زیادی نشد.ه دوراز آن در مورد این  تر شیب
مردم که  این دو بحث بود: یکی ،شد یمر و غیر رسمی بحث اما آنچه مختص

ما که  آن ، و دیگریشوند یمحالت یک انبار باروت را دارند و با یک جرقه منفجر 
سوی شهرهای دیگر باید برویم و فتوحات خود را ه پس از فتح آمل قدم به قدم ب

 دنبال کنیم.
 شد یمدو بحث عنوان  گویم دو بحث به این معنا نیست که رسماً که می این

عنوان دو بحث یا دو دید و نظر به آن ه مشخصاً ب توانم یمبلکه تنها من امروز 
و ابداً هیچ اختالفی  شد یم نظر عنوانیک  عنوان به ها بحثاشاره کنم. تمام این 

و کلی و مبهم بود. برای روشن کردن جو سیاسی یک مثال بزنم:  شد ینمید تای
نهاد من قرار شد موضوع بحث پیشنهاد بحثی شد. به پیشنفره  55شبی در جمع 

باشد که از رفتن به آمل چه انتظاراتی داریم. بحث اکثر رفقا این بود  سؤالاین 
. در وندندیپ یمکه ظرف یکی دو ساعت یا حداکثر یکی دو روز مردم سریعاً به ما 

 کردم یمن ی که ماظهارنظرخیزند.  مردم برمی خود خودبهشهرهای دیگر چه بسا 
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به  باشم یممن از مخالفین طرح که  این باعث شد بسیاری از رفقا با تصور
من جبهه گیرند و جواب دهند و شروع کنند به استدالالتی که علیه  گویی جواب
. من گفتم ما تشکیالتی کوچک هستیم که شد یممخالفین مطرح  یها بحث

نتظار یستیم و غیره. پس ااعتماد مردم را چندان نداریم و زیاد شناخته شده ن
هایی بکنیم  سازی زمینهبلکه باید پیوندند را نباید داشت، آنکه مردم سریعاً به ما ب
را طوری بریزیم که  مان برنامهباید حداقل  میکن یمریزی  و اگر برای آمل برنامه

پس از فتح چند روزی نگاه داریم تا مردم به ما بپیوندند. همین  آن رابتوانیم 
پیوستن مردم به سرعت چند ساعت و یکی دو روز نیست رفقا را به که  این نکته

حتی که  این این تصور انداخت که من مخالف طرح هستم. منظور از این مثال
شکی در نحوه، میزان و مدت پیوستن مردم به چنین حرکتی  ترین کوچککسی 

 .شد یمقلمداد « خط»مخالف  کرد یمرا عنوان 
 

 آبان 03نقشه 
  

نکات مفیدی را به ما  تواند یمسیاسی  نظر ازآبان  31رسی نقشه عملیاتی بر
راه  د کمین، یک حمله به قرارگاه پلیسآبان شامل چن 31بدهد. نقشه عملیاتی 

آوردن اسلحه و وسایل نقلیه، تصرف دادگاه انقالب و آزادی  به دستبه منظور 
رانگیختن و دعوت مردم زندانیان سیاسی و نیز تبلیغات در یکی دو محله جهت ب

که  طوری همانبود.  ها آنبه قیام و فلج نمودن نیروهای دشمن و دور کردن 
دی زندانیان حرکت اصلی در این عملیات، گرفتن دادگاه انقالب و آزا مینیب یم

بر مردم است. و در حقیقت نوک پیکان عملیات است و تأثیر   شاست که هدف
ن جاده برای قطع ارتباطات دشمن. یک بقیه اساساً دفاعی است، مثل کمی

عملیات دیگر هم جنبه برانگیختن مردم را داشت مثل آتش زدن الستیک، شعار 
 مردم در یک محله. تهییجدادن و 
 گیری: هنتیج



 های سربداران بندی از حرکت جمع

311 

 

 برنامهآزادی زندانیان سیاسی در مردم شده بود و از تأثیر   ـ از توجهی که به 3
سیاسی بر مردم تأثیر   که هدف ودش یمچنین برداشت  ،تبلیغاتی در یک محله

)جرقه( خود برخیزند و مراکز قدرت را تسخیر کنند)کسب  است که در اثر آن
انجام قیام با تکیه بر خود را نداشت. چون  برنامه ،قدرت(. پس گروه عملیات

درت رژیم را در نظر مراکز ق زمان همباید اساساً گرفتن سریع و  یا برنامهچنین 
کردیم آیا گرفتن سپاه در دستور نیست؟ جواب دادند که پس  لسؤاگیرد. وقتی 

سپاه را تصرف کنیم. پس  میتوان یماز عملیات با مردمی که به ما خواهند پیوست 
جی بر مردم بود، نکته اصلی را یسیاسی و تهیتأثیر   اش برنامهگروه عملیاتی که 

دیگر عملیات  تبه عبارنظامی مسئله اصلی نیست.  ضربهو زدن  دهد یمتشکیل 
ه یک عملیات تبلیغی برای دعوت مردم به قیام داشته است. قیام ب جنبهبیشتر 

 بهمنی به معنای یک برنامه عمل نظامی است. 55معنای اکتبری و 
طوالنی از تبلیغ، تشکل و تدارک نهایتاً به قیامی  ییها دورهی نهای جهینتـ  5

است. قیام یک تاکتیک  نندهک تعیینی و نهای که معنایش ضربه شود یمختم 
نظامی برای کسب قدرت سیاسی است. تبلیغ و ترویج نکته اصلی قیام  -سیاسی 

، شود ینمنیست )نه به این معنا که در موقع قیام هیچ تبلیغ و ترویجی انجام 
ی برای مردمی است که نیروهای دشمن(. قیام یک عمل نهای مثل سخنرانی برای

و مردم به پژمردگی رژیم پی برده و قیام تنها  اند راندهگذغیره را  مراحل تبلیغ و
 .آن استشکل عملی براندازی 

پس از گرفتن دادگاه انقالب نداشتیم و در حقیقت پس  یا برنامهنکته دوم: ما 
نشینی کم  به عقب درواقعآبان  31بود. در  تمام شده طرحماناز این عملیات 
دیگر در  چراکهار بود به شهر برده شود، عالوه تمام تجهیزات قره فکر شده بود. ب

 امن خاتمه یافته بود.ه خانعنوان ه جنگل کاری نداشتیم و نقش جنگل ب
که بدون آگاهی از  ها هیاطالعهراز و پخش  جادهآبان عملیات بستن  31در 

نام سربداران را معرفی و ه گروهی ب ،عدم انجام عملیات در شهر صورت گرفت
رژیم اعالم کرد. دیگر سربداران حالت گروهی را که در دوران علیه  را بر یا جبهه
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از خواست  نظر صرفتدارک عملیات سعی دارد کامالً مخفی بماند را ندارد. 
اعالم شده بود. این جبهه با یک اطالعیه یا یک صدای فشنگ  یا جبههخودمان 

م و که دو طرف داشت: رژی یا جبهه. کرد ینماعالم شود، تفاوتی  توانست یم
اعالم شد  زمانی کهسربداران. جنگ اعالم شده بود و جنگ البته دو طرف دارد و 

طرف جنگ )رژیم( بیکار ننشسته و طبعاً دست به  انتظار داشت یک توان یم
آبان صورت گیرد  31، جنگی که قرار بود در کرد یمحمله بزند. این فرق 

شنی باشند. اما اینک دو جنگ مردم با رژیم باشد و سربداران تنها چا ستیبا یم
از همان  توانست یمالبته  یا جبههلشگر در دو طرف صف کشیده بودند. چنین 

روز ورود به جنگل با یک اقدام نظامی، اطالعیه یا شلیک یک گلوله و غیره 
ل بررسی است که صورت گیرد. اما چنین چیزی به هیچ عنوان برنامه ما نبود. قاب

نگی بر علیه رژیم و یا تصرف مناطقی که مورد نظر بود ی جبهه جاتفاقاً اگر برپای
، در آن زمان در شرایطی که رژیم شد یمو در ابتدای ورود به جنگل به آن اقدام 

زیادی داشت، از وجود سربداران در جنگل با خبر نبود؛ دارای  یها یریدرگهنوز 
. بود. با ضعف نظامی، عدم شناخت منطقه، عدم انسجام کلیه نیروهای نظامی و..

آمیزتر  بارگی بسیار موفقیت ق وسیعی به یکیورش سریع و تصرف دهات و مناط
نیروی نظامی  گونه هیچجنگل و دهات  یها هیحاشکه در ویژه  به باشد. توانست یم

 استقرار نیافته بود. یا عمده
، تدارکات، آذوقه و ها یآمادگآمد. تمام  به وجود خأل باره یکآبان  31پس از 

بینی شده بود  آبان انجام گیرد پیش 31قرار بود که  یا برنامهبرای  ها یزیر هبرنام
هراز و پخش اعالمیه در میان  جادهفاقد برنامه شدیم. حتی از بستن  باره یکو ما 

 بینی پیش غیرقابل یا واقعهکه خواست و برنامه ما نبوده و  یا واقعهمردم به عنوان 
که جنگل به  شد یمشد؛ زیرا چنین قلمداد یاد  ،کند ینمکه به هدف ما کمک 

غافلگیرانه عملیات را از  جنبه، شد یم شناساییعنوان محلی امن برای تدارک، 
هراز ه جاد. هرچند عملیات بستن کرد یماعالم  یا خواسته، جبهه ناگرفت یمقیام 

ثیر تأ  آمیز بود، اما موفقیت یا تودهاستقبال  نظر ازدر میان مردم  و پخش اعالمیه
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ناخواسته بود  یا واقعه چراکهمثبت بر روحیه سربداران نداشت،  صورت بهچندانی 
 .خورد ینم« خط»که با 

 
 آبان 22جنگ 

 
آبان رخ داد و از نقشه منظم عملیاتی  31روز پس از واقعه  3این جنگ تنها  

آبان باعث آگاهی و هوشیاری رژیم نشده است بلکه  31دشمن پیدا بود که واقعه 
الف تصورات سربداران رژیم از وجود آنان کامالً با خبر بوده است. تا آنجا که برخ

محل استقرار ما را زیر نظر داشته  ،خود شناساییتوسط جاسوسان و هواپیماهای 
آبان ضربه شدیدی به رژیم بود. عملیات دشمن کامالً در هم  55است. جنگ 

دند. این برای دشمن به شکوبیده شد. تعداد بسیاری از مزدوران رژیم کشته 
نظامی موفقیتی بزرگ برای سربداران بود. اجساد  ازنظردهنده بود و  شدت تکان

جرئت  افتاده بود. کسی از عوامل رژیم نیبر زممزدوران رژیم تا دو سه هفته 
 پایش را به آنجا بگذارد تا الاقل اجساد فرماندهان را بردارد. حتی رژیم کرد ینم

اندیشید و به  یا چارهپیما به محل نزدیک شود. پس از مدتی نداشت با هواجرئت 
را راضی کند  ها آنافراد محلی سپرده بود و حتی حاضر شده بود پول بدهد تا 

خود ما به که  آن با وجود ها ییروستا. اما بیاورند ها آناجساد را با چارپایان برای 
زمانی  دندیترس یم، زیرا کردند ینمسپرده بودیم که اجساد را ببرند، قبول  ها آن

را بازخواست کنیم. باالخره خود ما مجبور شدیم  ها آنما به عنوان کمک به رژیم 
تومان  33333از حدود مشهد آمده بود و  یک نفررا بکشیم.  ها آنزحمت دفن 

بدهد که اجازه دهیم جنازه دامادش را که گویا ستوانی بود ببرد آن  خواست یم
برای قطع  ها یمحلهی از ما. یکی دو بار پیش آمد که خوا هم با کلی معذرت

عنوان قدرت منطقه( تا زمانی که رژیم ه درخت آمده بودند از ما اجازه بگیرند )ب
نداشتند جرئت  شریزی نکرده بود احدی از عوامل برنامه بعدی مقابله با ما را طرح

شهر آمل ویژه  به پیدایشان شود. در روستاها و شهرهای اطراف و ها یکینزددر آن 
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عجیب و غریب از ما پرورانده بودند. تعداد را حدود چند ده  یها افسانهمردم، 
قد و قامت سربداران و غیره. چنین  درباره هایی افسانه. کردند یمهزار نفر نقل 

آبان به عنوان قدرتی  55پس از ویژه  به دهنده این است که سربداران نکاتی نشان
گی علیه رژیم خود را نشان داده بودند، هدفی که جن جبههدر آن نقاط و 

نظامی،  نظر ازدنبال آن نبودند. چنین جنگی که ه سربداران در ذهن و عمل ب
کسب وجهه و اعتبار در مردم و غیره شکستی سنگین بر رژیم و پیروزی  ازنظر

 در روحیه سربداران داشت؟تأثیری   برای سربداران بود چه
 ها تزلزلان روحیه سربداران افت پیدا کرد، تردیدها و آب 55آبان و  31پس از 

بروز کرد، چرا؟ مگر سربداران پیروز نشده بودند؟ مگر پس از این حادثه برای 
کسب نشده بود؟ چرا این  ،بودیم نیاورده به دست ها سالسربداران شهرتی که ما 

از  دیبن جمعدر « سید»منفی داشت؟ رفیقتأثیر   پیروزی درون خود سربداران
جنگ را خودمان تعیین ه صحنآبان گفت ما باید پس از این، زمان و  55و  31

رژیم به ما تحمیل کند. ولی آیا نکته فقط همین بود؟ آیا عنصر که  این کنیم نه
نبرد به انتخاب ما نبوده و یا زمان برای ما  صحنهآبان این بود که  55نامطلوب 

آبان و پیامدهای آن به عنوان  55و  31 مناسب نبوده؟ آیا آنچه باعث شد وقایع
که  یا برنامهایجاد انحراف کرده یا جنگی به ما تحمیل شده یا  ،اتفاقاتی در هدف

و ... قلمداد شود، تنها یک نکته نظامی بوده؟ اگر  اندازد یم ریتأخنقشه ما را به 
و را چنین تفسیر کنیم که ما خواهان نبرد در آمل بودیم « سید»حرف رفیقمان

گفت که حرف او در کل غلط است. اگر این حرف به این معنا  توان ینمنه جنگل، 
ی را مایل بودیم تا با و چنین نبردهای میا بودهباشد که ما خواهان جنگ با رژیم 

نشینی و جنگ در  زدن و عقب امی دلخواه مانند غافلگیری، ضربهنظ یها کیتاکت
و انتخاب زمان مناسب جهت  ها آنبر تأثیر  حالی که توده مردم هستند و

آبان جنگی بود که برنامه رژیم  55شبیخون زدن و غیره دست بزنیم و جنگ 
باید در پاسخ  میا کردهبوده و این رژیم بود که ما را در محاصره داشته و ما دفاع 

 به این تعبیر دو نکته ذکر گردد:
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ه برنامرژیم در  یچ عنوان چنین هدفی یعنی ایجاد جبهه جنگی علیهه اوالً به 
سربداران نبود؛ که اساساً چنین مسائل تاکتیکی نظامی مطرح باشد و در اصل به 

نظامی باشد. بلکه نکته اصلی آن بود که ما طالب جنگی  یها کیتاکتگرد 
نبودیم. رفقا آمده بودند که یک  دیطلب یمکه نبردهای متعددی را  یا جبهه
را انجام داده برگردند و احساس  یا جرقهویژه یعنی برافروختن  تیمأمور

که  اند شدهجای افروختن جرقه مجبور به تدارکات دفاعی دیگری ه ب کردند یم
پس از  بندی جمعه جلس، ندارد. در اولین اند آمدهخاطر آن ه ارتباطی با آنچه ب

پرسید آیا امکان دارد ما به یکسری « سید»آبان یکی از رفقا از رفیقمان 55
دهنده آن  نشان سؤالنی در جنگل کشانده نشویم؟ این طواله کندپرا یها یریدرگ

برای  یا جرقهدر مورد تبدیل کاری که قرار بود ایجاد  هایی نگرانیبود که 
طوالنی و پراکنده که افراد  یها جنگباشد به  یا تودهنبرد  یها شعلهبرافروختن 

بینی  ای پیش برنامهو نه تدارکاتی برای چنین  اند نداشتهآمادگی سیاسی برای آن 
مانند اگر طوالنی شود نداشتن آذوقه و سرمای  سؤاالتیوجود آید. )ه شده بود، ب

« سید»مان .( رفیقشد یمزمستان و... چگونه باید حل شود، پس از آن مطرح 
 پاسخ داد امکان دارد:

 ما به چنین انحرافی دچار شویم اما آگاهانه باید از آن دوری کنیم. ـ 3 
نظامی به  یها ضربهزدن  مان برنامهحتی بنا را بر این بگذاریم که ما  ـ اگر 5 

 یها کیتاکتنیروهای انقالبی باید از ویژه  به رژیم بوده البته در جنگ هر طرف و
دلخواه خود ه نبرد ب صحنهمناسب مثل غافلگیر کردن و شبیخون زدن، انتخاب 

تر داشته و...( استفاده ی که قدرت عمل و مانور کمجای همثل کشاندن رژیم ب)
ریزی و غیره را در دست  ی کنند ابتکار عمل و سرعت برنامهکنند و هم سع

گیرند. اما جنگ قواعد خود را دارد جنگ دو طرف دارد و نباید انتظار داشت که 
را بکند و طرف دیگر تنها حالت دفاعی  ها یزیر طرف تمام برنامه همیشه یک

ه نیروهای یک طرف )نیروی انقالب( در مقایسه خصوص زمانی که داشته باشد. ب
. اتفاقاً نیروهای انقالب تا رسیدن به تعادل مناسب بارها اند تیاقلبا رژیم در 
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و بارها باید عملیات محاصره و سرکوب دشمن را  شوند یمتوسط رژیم محاصره 
گذشته اگر رژیم در  ها این. از همه خورند یمدر هم شکست و گاهی نیز ضربه 

عنوان ه چنین بحثی را ب شد یم ،آورده بود به دستگ پیروزی نظامی جن
( ارزیابی کرد و طورکلی بهشکست آن )شکست در یک عملیات مشخص نه 

برشمرد. اما زمانی که دشمن در محاصره و  آن رااشتباهات نظامی  ازجمله
سرکوبی که قصد داشته انجام دهد ضربه خورده و زمانی که نیروهای ما تلفات 

است  اشکال این بگوییمناچیزی )یک شهید و دو زخمی( داده دیگر موردی ندارد 
ریخته، در  یا احمقانهگرفتار برنامه رژیم شدیم. برعکس رژیم برنامه  اًناچارکه ما 

کاری خورده است. این را باید به فال نیک گرفت. رژیم در  یا ضربهدام افتاده و 
چنین  نظر ازپیروزی است. مسئله  حال تهاجم شکست خورد و این به معنای

 ضربهست که کدام طرف در فالن جنگ مشخص چقدر ا جنگی به معنای این
همه نقشه معین و  برای همین است. ما آن ها کیتاکتزند و  نظامی و سیاسی می

 که در فالن عملیات مشخص پیروز میخواه یمگیری و غیره را برای این  غافل
دیگر  میا آورده به دستی پیروزی درخشان های بشویم. حال که بدون چنین حسا

 چه جای انتقاد و گالیه است؟!
 

 آبان 22دوره پس از 
 

آبان دست و پای خود را جمع کرد. شرایط از هر نظر برای  55دشمن پس از 
ی و زدن ضربات به صورت تصرف و یورش سریع مثالً در مناطق روستای یک
ا ما همان شب از ترس بمباران ود. و امو دوباره رها کردن فراهم ب داشتن نگه
% آذوقه و وسایل 13نشینی کردیم و  ه جای تعرض شروع به عقبی و غیره بهوای

مینان و احتیاط از نبودن دشمن خود را گذاشتیم و تنها پس از چندین روز با اط
یروز شدیم اما حالت آبان ما پ 55قبلی نزدیک شدیم. پس از  یها محلکم به  کم

شکست خورده « خط»خورده را داشتیم، زیرا ما در پیاده کردن شکستیک لشگر 
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لزل و ین بیاید. تزپای ها هیروح شد یمی که باعث و دورنمای« خط»بودیم. یعنی
چنین هدفی بود که برای آن بسیج شده  پیاده کردنتردیدها ناشی از عدم 

 بودیم.
ن با مسائل نوینی آبا 31دنبال آن آغاز شد. پس از ه آبان، ب 55اوضاع پس از 

بری است(. منظور توسط رهشد ) یمشده بودیم که باید دوباره بررسی  رو روبه
بینی برای آن نشده بود. آذوقه ته کشیده بود. زیرا تا  پیش گونه هیچاوضاعی که 

که  دیرس یم. چنین به نظر شد یمآبان تهیه شده بود و نیز زمستان نزدیک  31
است و دوران محاصره، تعقیب و سرکوب آغاز شده  از ما جلوتر اش برنامهرژیم 

است. گروه روش زندگی خود را عوض کرد. از این پس مرتب در حال حرکت بود 
افت  ها هیروحرشد کرد،  ها یتینارضا. کرد ینمو در هر جا بیش از یک هفته توقف 

ف ی انجام اهداوع شد. شک و تردید در مورد توانایاز رفقا شر یا عدهکرد، رفتن 
مورد نظر با تعداد کم صد نفر و نیروی زیاد دشمن و تبدیل شدن گروه به 

 55و  31روشنی که گروه قبل از  انداز چشمگروهی به اصطالح چریکی آغاز شد. 
چه  دانست ینمرهبری نیز دقیقاً  دیرس یماینک مبهم بود. به نظر  ،آبان داشت

. صد نفر آدم رفت ینم چشمانشخواب به « سید»قمانیرفبکند.  خواهد یم
. گویند میدوخته بودند تا بدانند چه  رهبرانشانگرسنه، خسته و... چشم به دهان 

بود. حتی چند نفر اولتیماتوم  رو روبهگر رفقا  پرسش یها نگاههر جلسه رهبری با 
)گویا پیمانکاری را کنترات روند یمدادند که اگر تا چند روز تکلیف تعیین نشود، 

مدت معین تمام شود(. در این زمان جلسه عمومی ترتیب داده  کرده بودند که در
آبان در برنامه انتقال به شهر  31شد که ضعف اصلی عملیات  بندی جمعشد و 
درستی روی جوانب ه ما در طرح این برنامه عجله به خرج داده و بکه  این بوده و

اه مرخصی یک م یا عدهدر این جلسه گفت « سید»مان قیرفآن کار نکردیم. اما 
، در جواب باید دهند یماولتیماتوم  یا عدهگرفته تا کار را تمام کرده برگردند و 

سال طول بکشد. چه کسی به شما گفته که چند روزه و یا یکی  55گفت شاید 
 ؟ها آنخوبی بود! غیر از رهبران  سؤال ؟شود یمدو ماهه تمام 



 اسناد تاریخی قیام آمل

101 
 

 «رزکه»عملیات
 
برای نشان دادن ویژه  به جود آورده کهوه ، اثراتی بها بحثاین عملیات و  

است. عملیات قرار بود به این ترتیب  توجه قابلعملی  ،نظر در این مبارزه اختالف
انجام گیرد که افراد به دو قسمت که هر کدام شامل سه گروه عملیاتی بود 

زدن به  ات اصلی را که عبارت بود از ضربهقرار بود عملی یک دستهتقسیم گردند. 
، انجام دهد و ساخت یماه دشمن که به منظور مقابله با ما در حاشیه جنگل قرارگ

قسمت دیگر باید راه هراز به امامزاده عبداهلل را ببندد تا از پاسگاه آنجا کمک 
بود. )چه شد که ضربه زدن به این مقر دشمن  درواقعنرسد. بنابراین عملیات 

رفع اساس  چنین عملیاتی بر رسمی انجام نظر ازریزی شد؟(  چنین عملیاتی طرح
آبان ضعف  31از  بندی جمعریزی شد. در  آبان طرح 31کمبودهای عملیات 

استفاده از  چراکه. شود یماصلی در نحوه انتقال از جنگل به شهر ارزیابی 
بود،  غیرمعقولکه رفت و آمد از آن  یا جادهاز  ها آنو آمدن با  ها بوس مینی

بود. پس مسئله ما این بود که چنان راهی برای انتقال آبان را لو داده  31برنامه 
افراد به شهر بیابیم که بدون برخورد با رژیم و یا هر مانعی که عبور افراد را برای 

گوناگون  یها راه شناساییرژیم مشخص کند، بتوانند به شهر بروند. چندین گروه 
پاسگاه و غیره دارای ایراد دلیل وجود موانع مانند ه را ارزیابی کردند و اکثراً نیز ب

به تهران رفت و در  {ریاحیتاجمیر حسین }«ناصر»قمانیرفبود. در چنین زمانی 
شد و « رزکه»تزی را مطرح کرد که منجر به عملیات « سید»این غیبت بود که 

عنوان راه رسیدن به شهر ه این اولین و تنها عملیات از این نوع بود. این تز ب
آنچه  گفت یم« سید»اکتیکی نظامی برای رسیدن به شهر. مطرح شد. به عنوان ت

امن ن راه رسیدن است. راه برای ما ناامن بودمانع ما از رسیدن به شهر است نا که
 برای رژیم امن است. ما باید این معادله را تغییر دهیم. یعنی کاری کنیم که راه و

این راه را تا شهر به  مینتوا یمامن. به این ترتیب برای ما امن شود و برای رژیم نا
محاصره نظامی رژیم را  حلقهراحتی طی کنیم. برای امن کردن این راه باید 
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ضربه زد، به روستاهای اطراف رفت، مقرهای دشمن را  شیها قرارگاهشکست و به 
. درآوردرا چند روزی و یا حتی چند ساعتی به تصرف  ها آنتصرف کرد یا الاقل 

ه این عملیات را ادام قدر آننشینی کرد و  د و دوباره عقببه نیروهای رژیم ضربه ز
آید و یا حداقل برای ما امن گردد و نیروهای داد تا مناطق اطراف به تصرف در

عنوان شده بود به  دشمن عقب نشینند. این تاکتیک به عنوان راه رسیدن به شهر
خطر  بی کدام هیچانتقال به شهر  شدهآزمایش  یها راهاین عنوان که تمام 

نیستند، در نتیجه این بهترین و تنها راه رسیدن به شهر است. یعنی این راه به 
 .شد یمعنوان تاکتیکی برای حل معضل انتقال به شهر عنوان 

ولی آیا واقعیت دارد؟ آیا مسئله تنها یک تاکتیک نظامی و حل مشکلی نظامی  
. رساند ینممنظور را  گفت که این راه، این شد یماست؟ اگر چنین بود به راحتی 

را نیز امن  ها راهچون اوالً نیروهای نظامی رژیم بیشتر بود، ثانیاً اگر حتی این 
م نظر روشن و واضح قصد گرفتن ما دیگر نه حالت غافلگیرانه بلکه با اعال ،کنیم
بودیم. برافروختن  رو روبه یا جبههبا جنگی  درنهایتاعالم جنگ با رژیم و  و  آمل

که نبردهای  شد یمبه جنگی تبدیل  ها تودهور کردن قیام  رای شعلهب یا جرقه
ات و . جنگی که افراد از لحاظ ذهنی و تدارکدیطلب یممتعدد و طوالنی را 

به رفقا  یا برنامهچنین که  آن ریزی برای آن آماده نشده بودند. پس از برنامه
. و این به دو تندرفیپذ ینم آن راعرضه شد، رفقا نسبت به آن اعتراض داشته و 

 دلیل بود.
که گفته شد  طور همان ،ـ دالیلی که برای پیاده کردن طرح عرضه شده بود 3 
باشد برای مصرفی  یا بهانه دیرس یمقبول نبود و بیشتر به نظر  هیچ عنوان قابل به

 دیگر.
 کردند یمسیاسی احساس  ازنظربودند و  نیامده یا برنامهـ افراد برای چنین  5

میلی و ناچاری به پای این برنامه  . به این دلیل با نوعی بیخورد ینم« خط»که با
رفیق  ،. حتی در رهبرییا برنامهرفتند و بدون شور و حرارت الزم برای چنین 

که پس از عملیات  تنها بود و دیگران با گیجی و ناچاری پذیرفتند. چنان« سید»
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صدا  تمامی رفقای رهبری یکآمد « ناصر»خصوص وقتی رفیقه و تنها روز بعد و ب
 گفت یمبیراهه، انحرافی، چریکی و غیره خواندند. سید  آن رامخالفت کردند و 

 35کنیم و شما هنوز  بندی جمعروز این برنامه را انجام دهیم و بعد  35قرار بود 
منظور ما نواختن که  این . مثلدیکن یم بندی جمعروز نشده و هنوز کاری نکرده 

، تنها یک ضربه به کلید پیانو بریمرا پیش ب دستمانباشد، انگار  آهنگ با پیانو
آهنگ بدی است. چطور قبل از  بگوییمزنیم و بالفاصله دست را برداریم و ب

ه، وقتی آهنگی را قبل از بد است؟ رفقا پاسخ دادند ن گوییم مینواختن آهنگ 
رفیق  کهزمانی خصوص ه دانیم بد است، چرا به خود زحمت دهیم؟ ب اجرا می

 پراکندهبرگشت به شدت با عملیات انجام شده مخالفت و آن را حرکات « ناصر»
به  وقت هیچ« سید»مثل رفیق« ناصر»رفیق  متأسفانهچریکی توصیف کرد. ولی 

ش را به عنوان حتی در جمع محدود رهبری( مخالفتوضوح در میان رفقا )
ختالفات مبهم باقی ماند و چنین ا سیاسی آن عنوان نکرد. و هم برنامهمخالفت با 

گردد به انحراف ایدئولوژیک این سازمان  در میان افراد شکوفا نشد )این البته برمی
ی مبارزه ایدئولوژیک. در اختالفات و عدم شکوفای یعنی سرپوش گذاردن بر سر

 .(پردازم ینماینجا من بدان 
اکنش نشان طرح پیشنهادی رفیق سید نادرست بود وکه  این آیا رفقا به خاطر

را  ها آندادند؟ اگر چنین بود کدام دسته استدالالت و شرایط عینی غلط بودن 
، زد یمثابت کرده بود؟ آیا اگر از ابتدا رهبری با دالیل دیگری به این برنامه دست 

 یا ینبسیج کند؟ واقعیت این بود که هیچ  توانست ینمسازمانی را  یها توده
دلیل ه آن تجربه شده باشد. واکنش رفقا تنها بنواخته نشده بود که بدی صدای 

خجالتی در زیر  طور بهاین برنامه که  این ذهنی در رفقا بود و دیگر نهیزمنبودن 
. البته شد یمبودند، آشکار و عرضه  یرمنطقیغیکسری توجیهات که کامالً 

)یعنی نحوه رفتن به آمل( از آن اش جهینتش با ارتباط ازنظربودن  یرمنطقیغ
از این نوع، آن بود که  یا برنامه. الزمه بسیج سیاسی افراد بر اساس شد یمته گرف

ریزی بحث و  نامهخرداد به بعد که بر اساس آن بر 13به تمام خط سیاسی از 
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 خواست یمتدارک و... شده بود، برخورد شده، تا اصالح شوند. اما رهبری نه 
دیگر مئن بود. از طرف چنین کاری را بکند و نه )به احتمال قوی( خودش مط

 و به انواع رفت یمی بود که هر تنی در آن طبق معمول خط سیاسی مثل قبای
رفیق  یها نوشته ازجملهمختلف قابل تفسیر بود. توجه کنید که در چنین دورانی 

داخلی قبل از قیام آمل[ نیز اساساً از جنگ  یها نوشتهشروین ]اشاره به یکی از 
، زد یمنبرد علیه کودتای رژیم و غیره دم  جبهه، «داراننهضت ملی سرب»انقالبی، 

ور کردن قیام ملت. و البته این رفیق نیز مثل دیگران اصالً  برای شعله یا جرقهنه 
نهضت »، «جنگ انقالبی»قبلی  یها بحثکه  آورد ینم شان مبارکبروی 

یگر از د یا عدهاین رفیق یا که  این از نظر صرفو غیره نبوده است )« سربداران
 مسلحانه نگریسته باشند(.ه مبارزست با چنین دیدی به ا ابتدا ممکن

آمیز بود و در دو شب دست  نظامی موفقیت نظر ازکه « رزکه» عملیاته جینت
درک واصل شدند و سربداران جز یک زخمی تلفاتی ه نفر از افراد رژیم ب 55کم 

دیگری نداشت.  جهینت ها هیروحدرونی به غیر از بدتر کردن  نظر ازدیگر نداشتند، 
این بود: وقت گذاشتیم، مهمات صرف کردیم، یک زخمی  شد یمگیری که  نتیجه

ی که در مورد این یها ردم ندارد. اعالمیههم دادیم، اما چه فایده چون اثری در م
و آنچه درون ما بود چیز  کرد یمعملیات بیرون آمد چیز دیگری را حکایت 

 دیگری.
تنها عملیات تهاجمی ما « رزکه» ور ما در جنگل عملیاتدر تمام دوران حض

بود. البته اگر توجه کنیم که ما به مقری ضربه زدیم که دشمن برای مقابله با ما 
تدافعی به حساب آورد. در تمام این  توان یم، این عملیات را هم کرد یمبنا 

و البته رژیم بر اساس قواعد جنگ به دنبال محاصره و سرکوب ما بود  ،دوران
 محاصرهمختلف چون  یها کیتاکتآبان رژیم به  55کامالً هم موفق بود. پس از 

اقتصادی ـ نظامی جنگل از طریق ایجاد پایگاه در حوالی جنگل و فرستادن 
گشتی و غیره دست زد. ما فقط کارمان فرار از دشمن و خودداری از  یها گروه

برخالف جنگ پارتیزانی. اگر مایل  بود. دقیقاً ها فرصتبرخورد با رژیم در بهترین 
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بسیاری برای این کار  های فرصتزنیم، ودیم که به نیروهای دشمن ضربه بب
 ها آنکاری نداشتیم بلکه از  ها آنبه  تنها نهداشتیم و کاری بسیار ساده بود. ما 

. شناخت از منطقه و برخوردار بودن از موقعیت مناسب، ابتکار میکرد یمفرار نیز 
تا رژیم معادله را عوض کند. چون  میگذاشت یم. اما ما داد یمبه دست ما  عمل را

بودیم.  نیامدهما قصد چنین جنگی را نداشتیم و به جنگل برای چنین هدفی 
تعدادی سرباز با دو فرمانده  بار یکنبرد. ه صحنتیمی بود و نه  خانهجنگل فقط 

د. رفقا عقب نشسته، گفته از رفقا درگیر شدن یا عدهبه جنگل آمده بودند و با 
. در اثر شلیک یکی از فرماندهان کنند یمبودند که ارتشیان بروند وگرنه شلیک 

. در حین فرار رفقای ما بر کنند یمفرار  ها آنو در نتیجه  کنند یمارتش را زخمی 
بودند و عمل خود را با گفتن فرق  ها آنفرار آنان مسلط بودند ولی فقط ناظر فرار 

. فردای آن روز ارتشیان]همراه با سپاه[ با تعداد کردند یمپاه توجیه ارتش و س
و به رفقای ما با نارنجک تفنگی و خمپاره حمله کرده و یک نفر  ندیآ یمبیشتری 
تا آنجا قرارگاهی به  رندیگ یممحل کمین را از ما پس  تپهو  کنند یمرا شهید 

هستیم و قصد آزار « مسئولی» ادسازند چون از برخورد ما دریافته بودند که ما افر
 را نداریم. ها آن

نفره  35حدود یک ماه قبل از رفتن به آمل دو سه روز بحثی بین رهبری 
ی بود که از شرایط چنین بحثی در حقیقت پاسخ فشارهای شروع شد. درگرفتن

بود که نظریات موجود عنوان  هایی فرصت. این جلسات شاید بهترین شد یمناشی 
ذهنیات  نهیزمبا دقت ممکن شروع جلسه را ذکر کنم تا  کنم یم . سعیشد یم

کسانی که به آمل رفتند و هدفی که از آن داشتند، روشن شود. در این جلسه 
 تقریباً سه نظر بود:

مثل  ،ـ نظری که معتقد بود هرچه زودتر باید به آمل رفت و هر چه بمانیم 3 
بود. این نظر « ناصر»ن نظر . مدافع سرسخت ایمیپوس یمروی درخت  یها خزه

که  یا جرقهنبرد و کار ما را برافروختن ه صحنو نه  دید یمجنگل را محل تدارک 
و به ایجاد جبهه و جنگ پارتیزانی معتقد  دانست یمور کند  را شعله یا تودهقیام 
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و  دانست یم ضررمانرا به  گذشت یمنبود و با توجه به شرایط جامعه هرچه زمان 
 زدن جرقه در اوج آمادگی مردم داشت.اعتقاد به 

اما  ،داد یمکه هرچند خود را موافق رفتن به آمل نشان « سید»ـ نظر 5 
  آیا  ،پرسیدم« سید»امن کردن اطراف به آمل برویم. من از  بعد ازما باید  گفت یم

رفتن به آمل است؟  چینی{ }مقدمهفرض پیش }امن کردن{این عملیاتمنظور از 
ارتباطی ما با  یها راهه، این دو مسئله به هم مربوطند. امن کردن که جواب داد ن

ی بود که ما را محاصره کرده بودند( به مل )که منظور ضربه زدن به نیروهایآ
دیگر  کس هیچ)که مقصود او را نه من و نه .کند یمرفتن ما به آمل کمک 

که کار ما را ما نباید عجله کنیم. همین عجله است  گفت یم« سید.( »دیفهم ینم
و رژیم  کشد ینم. معتقد بود که این امن کردن اطراف چندان طول کند یمخراب 

 خمینی حداکثر تا آخر سال رفتنی است.
 یها جنگ، بلکه به دانست ینمـ نظری که صریحاً رفتن به آمل را صحیح  1

مدافع این  نیتر برجستهپارتیزانی در محیط و در دهات اطراف معتقد بود. 
پور( و  حشمت اهلل اسدی«)مجتبی» رضا سپرغمی( و بعد)محمد«ل ممدی»نظر

نظرات اصلی بود. و گرنه رفیق شهید  ها این بر این نظر بودند.« محمود آمل»
با مبارزه مسلحانه موافق است. یکی دو  طورکلی به گفت یمکه « کاک اسماعیل»

ها از طریق شهر محاصرهی و جنگ در مناطق روستای چارهنفر هم معتقد بودند 
روستا است و برای این منظور دیگر این منطقه مناسب نیست. )به خاطر حضور 

سوی رودخانه هراز رفت(.  نیروهای دشمن و نظامی شدن منطقه باید به دهات آن
 یها دهیای و بیشتر به صورت همه به صورت گنگ و مبهم و ابتدای این نظرات

محکم و منطقی. سرانجام این رهبری  ابتدایی بود تا یک برنامه منسجم با دالیل
سر فقط رفتن به آمل و پیاده کردن یک عملیات نظامی توافق  بر درمجموع

ربه زدن به ، برای جرقه؟ یا قیام؟ یا ضمیرو یمبرای چه به آمل که  این کردند.
انداز کار چیست؟ چیزی است که از التقاط نظرات و  دشمن؟ یا تصرف؟ و چشم
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آن معلوم نبود. تنها یک اقدام معین در مقابل ما روشن ماند؛ ابهام کلی ناشی از 
 هیچ راهی دیگر نباشد. دیرس یمما باید به آمل برویم و به نظر 

شد. تنها یک نکته  شناساییباالخره با تالش فراوان راهی برای رفتن به آمل 
نفر در جنگل بمانند تا  3پیشنهاد کرد که گروهی در حدود « سید»قبل از آن. 

. نیز از رفتن تمام اندازندبینیروهای دشمن را در جنگل و اطراف آن به انحراف 
با ایجاد  دیبا یمنیروهای نظامی اطراف جنگل به آمل جلوگیری کنند. این گروه 

را در  یا حملهاین تصور را بدهند که ما برنامه  ها آنبا دشمن به  هایی درگیری
نند. این پیشنهاد به خصوص از طرف را مشغول و منحرف ک ها آنجنگل داریم و 

رد شد. بد نیست «( اسماعیلکاک »بالفاصله و متعاقباً )با غرولند رفیق « ناصر»
نبود در اعتقادش در این  یا بهانه« سید»پرسیم آیا این پیشنهاد از سویاگر ب

ی در جنگل باشد تا امکان بازگشت و آمل شکست خورد نیروی برنامهمورد که اگر 
. و آیا شد یمخجالتی عنوان  طور بهرا داشته باشد. که البته در لفافه و  ادامه راه
دلیلی به غیر از اعتقاد به خط جرقه و قیام در آمل و گذاشتن « ناصر»مخالفت

تمام نیرو بر سر آن نبود؟ نکته دیگر، ما در زمان رفتن به آمل از سوی نیروهای 
ما  ازآنجاکهو  میشد یممحاصره نظامی دشمن که قدم به قدم جلوتر آمده بودند، 

. در آن زمان آمدند یمجلو  تر مطمئن ها آن میداد ینم ها آن روی پیشپاسخی به 
هم مقابله با نیروهای وسیع  یک راه دیگر داشتیم و آن ،میرفت ینماگر به آمل 

کاک »نظامی رژیم و شکستن محاصره دشمن بود. که این مطلب را رفیق شهید 
مقابله با رژیم در صورت ه آمادعنوان کرد و ما گوش به زنگ و  چند بار« اسماعیل

ین برخورد با آن بودیم و یک دلیل زودتر رفتن ما به آمل نیز همان احتراز از چن
 ی بود.برخوردهای
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 آمل
  

تالش، تدارک، گرسنگی،  ها ماه... و سرانجام سربداران به آمل رفتند. پس از 
و تالش برای  شناساییجستجو،  ها ماهز جنگ با کوه و جنگل و دشمن. پس ا

، ابهامات، ها یجیگیابی به شهر. سربداران به آمل رفتند و همراه با خود تمام  راه
روی دایره بریزند. انگار رسیدن به ه را نیز به آنجا بردند تا ب ها اختالفو  ها التقاط

 قدر آنبود.  ها یگرفتارآمل طلسمی بود که شکستن آن حالل تمام مشکالت و 
ی همان است. هدف نهای گوییذهن رهبران به رفتن به آمل مشغول شده بود که 

ابد. رفتن به آمل ی یتا از قفس رهای زند میا به هر سو که خود ر یا پرندهمانند 
. ها اختالف، تردیدها و ها یریگ، درها سؤال ،ها یگرفتاری از تمام بود. رهای رهایی
، در ماند یمز به خواب رفتن همه بیدار که پس ا ها شبچه « شهاب»رفیق 
، گرسنه و باخته جانبا این لشگر  دیشیاند یمو  ماند یمآتش خیره  یها شعله

دار معروف  زنده که به شب قدر آنکند.  شان تیهداکار کند و به کجا ه خسته چ
چگونه برای لشگر که  این از فکر ها شب« کاک اسماعیل»شده بود. رفیق

یه کند، چگونه محاصره دشمن را رفع کند، خواب به چشمانش غذا ته اش گرسنه
و هر  برد یمخسته و منتظر رزمندگان لشگرش رنج  یها چهرهو از نگاه  رفت ینم

 ،، هر ساعت شب، او را برای خوش آمد خودگشت برمی تیمأمورگروهی که از 
ن گفته بود ما مثل این درختا« حسین ریاحی»و رفیق  دید یمبیدار و پرسان 

، باید میبند یمکه داریم خزه  میا ماندهدر این جنگل جدا از توده  قدر آن، میا شده
 ی، رفتن به آمل بود!پیوندیم و راه رهایب ها تودهبه 

« ایران های کمونیستاتحادیه » در آمل مانیفست 3133بهمن  3و  5قیام 
 «.یهاتحاد» تمامی خصوصیات فشرده ،«اتحادیه» فعالیت ها سال جهینتاست. 

چه را که داشت در آمل بر طبق اخالص گذاشت و برای همیشه  آن« اتحادیه»
با نام سربداران و قیام آمل یکی شد، عجین شد. تحلیل آنچه که « اتحادیه» نام

و زوایای  تمام اعضا باره یککه  ماند یمدر آمل رخ داد به تشریح بدن جانوری 
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. و آمل بهترین آزمایشگاه بود. ردگذا یموجود خویش را در آزمایشگاه به نمایش 
، نیست. رهبران در دهند یمرخ  در واقعیتهیچ محکی باالتر از آن اعمالی که 

 وفادارند و شانیها یتئورو  ها طرح، شانیها حرفآمل بود که نشان دادند چقدر به 
 ها سرمقاله، شعارها، ها مصوبه، ها قطعنامهچیست.  ها یتئورترجمان عملی که  این

چه بخواهیم و چه نخواهیم یعنی آنچه در آمل رخ  ها اینتمام  فشردهراها و شو
داد. مردم نیز در این تجربه عملی بود که ما را بهتر شناختند، محک زدند و 

مثل کودکی  ازآنجاکه - ها آنوارثان و بازماندگان  -قضاوت کردند و برای ما نیز 
. برای شناخت خود و راه خود چه میا شدهبه مادرمان بسته  اند دهینبرش را که ناف

، «قیام فوری»از تحلیل آن. در آمل چه چیزی رخ داد؟  تر یواقعچیزی بهتر و 
گل همین »جرقه؟ جنگ پارتیزانی؟ تبلیغ مسلحانه؟ یا آغاز یک راه و کدام راه؟ 

 )مارکس هیجدهم برومر لوئی بناپارت(« جاست همین جا برقص!
 

***** 
 زیر بود: یها شبخنقشه عملیاتی شامل 

 
ـ مستقر شدن یک گروه در جلو مقر سپاه، بهترین نیروی نظامی دشمن که  3 

هدف از استقرار این گروه جلوگیری از تحرک سپاه بود. البته استقرار در یک 
صورت  ستیبا یمطرف سپاه یعنی در جهتی بود که عملیات مختلف سربداران 

 د.گیرد. محاصره کامل مقر سپاه مورد نظر نبو
ـ محاصره تقریبی مقر بسیج با همان هدفی که در مورد سپاه تعقیب  5 

 تصرف آن. داشت یم. و اگر امکان شد یم
از عوامل مسلح رژیم )انجمن « رضوانیه»و « کالاسپه »محله  سازی پاکـ  1

 .ها آناسالمی، مسجدی و...( و استقرار در 
ستقرار در آن. گرفتن از عوامل مسلح و ا« بربره خیل»محله  سازی پاکـ  3

 مسجد و تبلیغ از طرف بلندگوهای آن.
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 یها یزخمه استفادـ تصرف بیمارستان به منظور در دست داشتن آن برای  5
 درگیری.

 )به همان منظور( کمین خیابان طالقانی ـ 3
 کمین هراز برای جلوگیری از ورود نیروی نظامی از نور و شمال آمل. ـ 1

مقرهای نظامی دیگر دشمن عبارت بودند از شهربانی، عالوه بر بسیج و سپاه، 
بینی نشده  هیچ اقدامی پیش ها آندادگاه انقالب و جهاد سازندگی که در مورد 

عملیاتی مختلف حرکت را  یها گروهبهمن  5شب روز  1بود. از حدود ساعت 
ر آغاز کردند. استقرا شده شناساییشده و  تعیین یها محلبرای رفتن و استقرار در 

از « رضوانیه»ه محلانجام گرفت.  ،ی ببردیخوبی و بدون آنکه دشمن بوه افراد ب
 قدر آنشد و افراد در آن مستقر شدند. این کارها  سازی پاکوجود چند نفر مسلح 

. دشمن در خواب خرگوشی بود. گروه رفت ینمراحت انجام گرفت که انتظارش 
، کار خود را سازی پاکو  پس از مستقر شدن« کالاسپه »و « رضوانیه»ه محل

 انجام داده و موفق شده بود.
عملیات با اولین شلیک که جلو بسیج انجام گرفت شروع شد. سپاه پس از چند 

را خاموش کرد و در مقرش ماند )نخواست و نتوانست  ها چراغشلیک هوشیار شد. 
و یکی د دست به تهاجم بزند یا بیرون آید(. بسیج نیز پس از چند درگیری با

ماند. به این  غیرفعالجی به تیربار باالی آن  ماشین گشتی و شلیک یک آرپی
ترتیب به یک معنا دشمن در الک خود ماند و سربداران شهر را در دست 

اگر در دست داشتن  .زد ینمداشتند. هیچ گشتی یا مدافع مسلحی در شهر پرسه 
باشد، معابر را شهر به معنای آن باشد که هیچ مانعی در برابر سربداران ن

ند، سربداران شهر را در دست داشتند گردبسربداران کنترل کنند، آزادانه بتوانند 
کامالً موفق انجام گرفته بود. سربداران هر کاری  }عملیات{و تا اینجا طبق نقشه

بکنند؟ گروه جلو  خواستند یمبکنند. اما سربداران چه  توانستند یم خواستند یم
گیری با یک اتومبیل، در به سنگر جلو سپاه و یک در د شلیکسپاه پس از چن

صبح به دستور رهبری به محالت عقب  5محل استقرار خود ماندند. حدود ساعت 
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ی چنین نشینی کرد؟ در جلسات نهای الت عقبنشستند. چرا گروه سپاه به مح
ر تعرض موفق شده بود که اگر نتوانیم بسیج را بگیریم و یا کالً د گیری تصمیم

بزنیم. اما این  یا محلهنشینی کرده دست به مقاومت  اشیم به محالت عقبنب
تعرض به چه معناست. من به خاطر ندارم در جلسات تصمیمی در مورد تعرض 

 ازو  ترین بزرگیا تصرف مقر سپاه گرفته شده باشد. گروه جلو سپاه که  چنانی آن
یا تعرض به سپاه به نظامی کارآمدترین گروه بود، هیچ کوششی برای تصرف  نظر

آسا به سپاه، تصرف یا حداقل زدن ضربات سختی به آن  برق حملهکار نبرد. آیا 
ه جلو سپاه به خاطر نداشتن نبود؟ و آیا گرو پذیر امکاندر همان لحظات اول 

 ی بدین کار دست نزد؟توانای
ن ری در اییتصوکه  آن نظامی شویم. تنها برای یها بحثبدون آنکه فعالً وارد  

موشک  13نیم. سربداران حدود مورد به دست دهیم به چند نکته اشاره ک
جی داشتند که تنها از دو موشک استفاده شد، یکی  جی و ده دستگاه آرپی آرپی

افتاد.  یا رانهیودر جلو بسیج شلیک شد و دیگری اشتباهی شلیک شد که در 
کیلو  35دام به دست دشمن افتاد. از دیگ انفجاری که هر ک ها موشکبقیه 

نشد. هرکدام از این  یا استفادههیچ  ،کلرات پتاسیم با مقداری دینامیت داشتند
و  لرزاند یمقدرت خراب کردن یک پل را داشت و انفجارش آمل را  ها گید

همگی سالم به دست دشمن افتاد. اضافه بر این مقادیر زیادی نارنجک، سه راهی 
سربداران در تمام مدت عملیات فعال  در صد نیروی 13تا  53و غیره. حداکثر 

این هیچ ابتکار نظامی برای تصرف مراکز قدرت  بود و بقیه بیکار بودند و...عالوه بر
کار نرفت. ابتکارات و تهوری که هر تعرض و قیامی علیه دشمن ه رژیم ب

گیری و...  آسا، مبتکرانه، غافل ؛ حمالت برقآن استمنوط به  درنهایت اش یروزیپ
بهره بودند؟ و آیا  می نداشتند و از ابتکار نظامی بیبداران تجربه کافی نظاآیا سر

از  یا عدهبدین خاطر دست به این کار نزدند؟! جواب مطمئناً منفی است. 
یوسف »، «صادق»، «کاک محمد»، «کاک اسماعیل»فرماندهان نظامی چون

ه من احتمال و... فرماندهانی کارآزموده و مبتکر بودند، فرماندهانی ک« گرجی
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را الاقل در آمل داشت. تعدادی از سربداران چند  ها آندشمن نظیر  دهم ینم
در جنگ جنوب، جنگ  یا عدهسال سابقه مبارزه مسلحانه در کردستان داشتند و 

شهری در خرمشهر و آبادان را تجربه کرده بودند. عالوه بر این در حالت آمادگی 
نظامی دیده بودند،  یها آموزشبودند،  نظامی چند ماهه در جنگل به سر برده

از سربداران  ها اینتجربه چند درگیری در جنگل را داشتند و مجموعه 
از همه سربداران از  تر مهماین و  جنگجویانی قابل ساخته بود. عالوه بر

پایان انقالبی که در این دو  افراد بودند که انگیزه بی نیتر شجاعترین و  باخته پاک
نشان دادند و برای هر ابتکار و جسارت نظامی آماده بودند،  آن را روز به وفور

ی که از شجاعت و دالوری های بهره بود. افسانه من از آن بیچیزی که دش
چنان  در جنگل ساخته شده بود بدون شک آن شان اقامتسربداران در دوران 

 دندکر یمرعب و وحشتی در دل دشمنان انداخته بود که در آن لحظات احساس 
یرون از ب دانستند ینمی مثل صاعقه بر آنان نازل شده و غافلگیر شده بودند و بالی

کنندگان چند نفرند و چه موقعیتی دارند. مهمات  مقرشان چه خبر است. حمله
سربداران برای چنین اهدافی بسیار هم زیاد بود. کافی است مقایسه مختصری با 

 مسلحانهقیام  جزوهواس، هامبورگ و... در ی نظیر ریهای در قیام قیامگرانامکانات 
 که طوری به، اند بودهبینیم سربداران چقدر از این نظر غنی تا ب بیندازیمکمینترن 

 دست و پا گیر بودند.
آسا به دشمن  نظامی و عدم تعرض شجاعانه و برق بنابراین به کار نبردن ابتکار 

اطر نداشتن امکانات نظامی در سربداران نبود. به خ {مهمات} به خاطر فقدان آن
  رفته نشد. چرا گروه جلو سپاه عقبنبود. هیچ کدام از این امکانات به کار گ
نشینی  وارد شده بود که مجبور به عقبنشست مگر از طرف دشمن فشاری بر آن 

باشد؟ سپاه حتی پس از ترک گروه جلوی آن تا صبح کاری نکرد و اساساً 
 به سربداران جلو سپاه یا حملهدست به حمله نزد. داوطلبانه در الک خود ماند و 

نشینی باشند. هیچ کوششی برای تصرف آن به  نشد که از فشار آن مجبور به عقب
کار نرفت تا نتیجه گرفته شود که چنین کاری ممکن هست یا نه. گروه جلو سپاه 
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 پرسیم که چهدر جلو سپاه ب مأمورداوطلبانه عقب نشست. اگر از تک تک افراد 
آسا بوده است، جواب خواهند داد که  برق حملهچیزی مانع شما برای تعرض و 

داده نشده است و جزء برنامه نبوده است. حتی افراد  ها آنچنین دستوری به 
که اجازه  اند خواستهو از فرمانده خود بارها  اند بودهبرای حمله به سپاه بسیار مصر 

شده است. و البته فرمانده هم جواب دهد این کار را بکنند اما فرمانده مانع 
خواهد داد که رهبری چنین دستوری نداده بوده است! فرمانده نظامی جلو سپاه 

که چرا از تهاجم  ردیگ یمقرار  سؤال زمانی که پس از بازگشت در محله مورد
این کار جزو  دیگو یمو  دهد یمافرادش به سپاه ممانعت کرده همین پاسخ را 

سپاه که  این و آن آورد یمبوده است. البته یک توجیه مسخره هم برنامه و نقشه ن
به آن جی  لو منتقل کرده بود تا از شلیک آرپیزندانیان موجود در مقر را به ج

جی برای جان زندانیان سیاسی خطر داشته است!  جلوگیری کند و شلیک آرپی
خ به این حرف ته است. در پاسالبته فرمانده هم این حرف را از رهبران خود گرف

ی در این مورد که دشمن چنین قبول قابلدلیل  کس هیچدار باید گفت اوالً  خنده
کاری کرده باشد در دست ندارد. و فرمانده نظامی یا هر کس دیگری نیز طبعاً 

پرسیم آیا حق نداریم ب ،علم غیب نداشته است! ثانیاً گیریم که چنین هم باشد
بودند؟ فکرش را بکنیم اگر  آمل رفته نشینی به سربداران برای مجلس شب

بهمن نگرانی آن را که مبادا خونی از دماغ  55در  ها پادگانکنندگان به  تهاجم
 ؟آوردند یم به دستچه نتایجی  دادند یمکسی بریزد به خود راه 

که  کند یماش از قیام آمل سربداران را متهم  بندی جمعاتحادیه در « اقلیت»
 قیامبا  آن رار خود و افراد خود )و نه مردم( قیام کنند و قصد داشتند با تکیه ب

ست. ا ای هوده. اتهام بیکنند یممقایسه « بالنکی»وه زبده و حزب آماده شده گر
آشکار است که سربداران برنامه قیام با تکیه بر نیروی خود را نداشتند. باید در 

دام برای کسب قدرت این مورد اطمینان کامل داد قیام به یک کالم به معنای اق
از همه در هم  تر مهمسیاسی است یعنی در هم شکستن منابع قدرت رژیم و 
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برای این  یا عالقهشکستن نیروی مسلح رژیم است و دیدیم که سربداران هیچ 
 کار از خود نشان ندادند و اقدامی در این جهت نکردند.

یم را تصرف کنند، مراکز قدرت رژ خواستند ینمگفت اگر سربداران  توان یمآیا 
زدن به نیروهای نظامی رژیم بوده نه تصرف آن؟ روشن است که  ضربه هدفشان

امکانات  دهند یمی را که نشان ما فاکتورهای نیز منفی است. سؤال پاسخ این
موجود در این جهت به کار نرفته شرح دادیم و هم از برنامه عملیاتی ریخته شده 

نفر آدم  333دریافت. شهری که  توان یمی و هم از عملکرد سربداران به خوب
در یک خانه به سر برند  ها ساعتمسلح با تمام تجهیزات به راحتی وارد آن شوند، 

آن به این طرف و آن طرف بروند،  یها ابانیخسپس در مدت چند ساعت در 
 قدر آنپی ببرد،  یا جنبندهکه  آن بدون ،مراکز حساس رژیم را غافلگیر کنند

داشتند با حمالت  یا آگاهانهبود که اگر سربداران چنین هدف پذیر  ضربه
روز به نیروهای رژیم در این دو  توانستند یمچنان ضرباتی  آسا آن برقه مبتکران

بار بیشتر از  ها ده توانست یم. این ضربات دید ینمرا هم  وارد کنند که خوابش
مقابل بسیج و سپاه در باشد. آیا گروه  ه رژیم در این دو روز ضربه خوردهآنچه ک

چه بود؟ مگر قرار نبود که از تحرک دشمن  ها آنکار خود موفق بودند؟ هدف 
جلوگیری کنند؟ پس بر این کار موفق شدند. چون دشمن در تمام طول شب 

هم  ها آن؟ ها نیکمچطور؟  ها گروهقدرت تحرک از این مراکز را نداشت. دیگر 
دی از نیروهای دشمن سعی کردند عبور موفق بودند. چون به هر حال اگر افرا

جلو دشمن را  ها آنموفقیت داشتند. اما  ها این همهکنند، نتوانستند. بنابراین 
داشتند که نیروهای نظامی  یا برنامهگرفته بودند که چه شود؟ سربداران چه 

؟ به ادامه قضایا نگاه کنیم شد یمبود؟ و باید جلوی مانع گرفته  ها آندشمن مانع 
 مان را پیدا کنیم. سوال د جوابشای

« کالاسپه »و « رضوانیه» محلهصبح به بعد سربداران عمدتاً در دو  اوایلاز 
جمع شدند و حاال مردمی که در تمام طول شب با صداهای شلیک و انفجار 

شان شد. ابتدا با دیدن افراد مسلحی بر سر چهار راه به بودند، پیدای نیامدهبیرون 
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رفقا با سالم دادن و  زمانی که. اما شدند یمدارند به سرعت رد پاسکه  این تصور
شان تغییر کرد و طرفداری و تمایل  العمل کردن خود را شناساندند عکسصحبت 

چند شروع شد:  ها سؤال دور ما حلقه زدند و کم مردم . کمدادند یمخود را نشان 
؟ دیا گرفتها جی دارید؟ توپ چی؟ کجاها ر نفرید؟ چقدر مهمات دارید؟ آرپی

. دیا نگرفتهدادگاه انقالب؟ سپاه؟ بسیج؟ شهربانی؟ ... عجب شما که هیچ جا را 
؟ نه! تنها به دیا کردهبکنید؟ آیا در شهرهای دیگر هم قیام  دیخواه یمکار ه چ

د از آمل شروع گویی پیروز شوید؟ چی؟ می دیخواه یم! پس چطور دیا آمدهاینجا 
شما به آمل ه هم. آیا دیا کردهخوبی را انتخاب  حال جایهر ه؟ خوب بدیا کرده
؟ در جنگل چه دیا کرده؟ در جنگل هنوز هستید؟ زندانیان سیاسی را آزاد دیا آمده

 ها این؟ رادیو جنگل روی چه موجی است؟ و... دیآور یم؟ غذا از کجا دیخور یم
از سوی دیگری هم  های سؤال . اماشد یماصلی بودند که مکرراً پرسیده  های سؤال
هم  ها طلب : چه نیروهایی در بین شما هستند؟ سلطنتشد یمطرح  یا عده

؟ دیا نرفتههستند؟ موضع شما سر جنگ ایران و عراق چیست؟ چرا به جبهه 
درست  برادرکشی دیکن یمموضع شما سر فالن و بهمان قضیه چیست؟ آیا فکر 

نوع دوم  های لسؤا کنندگان که مطرح شد یمزودی معلوم ه است؟ و ... اما ب
 ها سؤال هستند. با نگاهی سرسری به این ها یا تودهو  ها یتیاکثر، ها جاسوس

همه در مورد  ها سؤال دریافت که چه چیزی بیشتر مورد توجه مردم بود. توان یم
. آن استما و امثال  یها نقشهمقایسه توان ما با رژیم، مهمات ما، افراد ما و 

کدام  شیها تیجنارژیم خمینی رژیم بدی است.  بداند چرا خواهد ینم کس هیچ
 است. موضع ما بر سر فالن و بهمان مسئله چیست. هرکس که از این نوع

 مردم اساساً های سؤالکیست. بنابراین  شد یمزودی معلوم ه ب کرد یم ها سؤال
 به اصطالح سیاسی نبودند. های سؤال

های مردم اغلب  به پرسش و اما سربداران چه جوابی دادند؟ سربداران در پاسخ
 خمینی اینکه  این جنایات خمینی، به افشای و دادند یمسردستی  یها جواب

چگونه به که  این ریخته است، ها خونهمه جوانان ملت را به بند کشیده و چه 
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در جنگ ایران و عراق  شیها انتیخکه  این .دهد یمپاسخ  ها ستیالیامپرخواست 
و...  میا کرده، در جنگ شرکت میا کردهکارها ه چ ما )اتحادیه(که  این چیست.

پراکنده و  یها صحبتهم  ها نیهمگری علیه رژیم خمینی. البته یعنی اساساً افشا
. کرد یمرا تعیین  ها بحثاین و آن بود که مسیر  های سؤال برنامه بود و اغلب بی

سربداران از افراد کم سن و سال و جوانانی بودند که به  یا عدهبراین  عالوه
. گونی تهیه بیاوریداطالعات از دشمن  شد یمچه باید بکنیم. گفته  ،گفتند یم

که پراکنده و مختصر و در حد  ها اینکنید، در سنگر ساختن کمک کنید و امثال 
یح رفع نیاز بود. هیچ برنامه مشخصی برای دادن وظایف مشخص به مردم، تسل

)مثل دادن غذا، سیگار، گونی و...(  ردندک یمی را مردم و غیره نبود. مردم کارهای
 ی بود و مواردی بود که خودشان به نظرشان رسیده بود.خود خودبهکه اکثراً 

برای  شان عمده برنامه، اند برخاستهپرسیم آیا کسانی که به قیام اما بگذارید ب 
گری و تبلیغات علیه رژیم است؟ مگر نه مردم زمانی که دست به قیام مردم افشا

و  اند شدهشان افشا شده است و به سرنگونی آن معتقد  که رژیم برای زنند یم
« قیام فوری»که باید برای این کار دست به اقدام بزنند؟ تز  دانند یمباالتر از آن 

؟ از این اند بردهمگر بر این اساس بنا نشده بود که مردم کامالً به ماهیت رژیم پی 
قیام  وهیشهم باالتر به  و از آن آن استونی که تنها چاره سرنگ دانند یمباالتر 

در آن زمان « حقیقت»؟ مگر شعارهای اند آمادهمسلحانه نیز معتقدند و برایش 
این نبود که مردم بپا خیزید! قیام کنید! زمان، زمان قیام مسلح است و غیره؟ 

 یها کیتاکتکه زمان تبلیغ و ترویج به عنوان  کردند ینممگر موافقین طرح بحث 
روز، روز قیام و  عمده گذشته است، زمان تدارک سیاسی مردم گذشته است و

ی با رژیم است؟ )مقاالت حقیقت، نشریات داخلی و...( بنابراین اسلحه کالم نهای
 بود ینمدار  س توجه سربداران به تبلیغ و افشاگری معطوف بود؟ آیا خندهچرا اسا

شش اصلی خود را کو قیامگرانبهمن و غیره  55اگر در روزهای قیام اکتبر یا 
؟ آیا سربداران به آمل رفته بودند که تبلیغ کردند یمگری صرف تبلیغ و افشا

 کنند؟
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و  ها بحثو  ها نوشتهرغم  شما علی زعم بهبنابراین آیا نباید نتیجه گرفت که  
ی که بر سر شرایط قیام، مبارزه مسلحانه و امثالهم شده، سربداران به های درگیری

و  ها نوشتهد به کدام باید استناد کنیم، گوییمعتقد نبودند؟ شما ب« فوریقیام »
روی کاغذ یا پراتیک انجام شده؟ قبالً دیدیم که سربداران به انجام  یها یتئور

قیام به شکل تکیه فقط بر نیروی خود معتقد نبودند و بدان عمل نکردند و حاال 
ست. اگر برنامه ما قیام باشد طبعاً قیام نی شان امیپحتی برای مردم نیز  مینیب یم

چگونه به مراکز که  این . مانندآن استبرای مردم چگونگی انجام  مانیرهنمودها
 اسلحهرژیم حمله کنید، چگونه مثالً کوکتل بسازید، کجا را بگیرید، چگونه 

ارتباطی نیروهای رژیم را  یها راهمزدوران را بقاپید، چطور شلیک کنید، چگونه 
چرا رژیم که  این ید و... به یک کالم قیام را چگونه عملی کنند، نهمسدود کن

رهنمودی  گونه هیچخمینی بد است، چه باید کرد و غیره. رهبری در این مورد 
برنامه « کاک اسماعیل»نداشت. قبل از رفتن به آمل در جنگل زمانی که رفیق 

و گفت برنامه ما  عملیات آمل را نهایتاً در جمع شرح داد یکی از رفقا برخاست
پاسخ داده بود تقسیم کار مشخصی « کاک اسماعیل»برای مردم چیست؟ و 

وجود ندارد و هر کدام از رزمندگان باید بجنگد، تبلیغ کند، متشکل کند و... و 
 نداشته باشد. یا برنامهآن این بود که کسی در آمل  جهینتالبته 

داشتند؟ برای  یا برنامهه ، برای مردم چکردند یماز صبح به بعد رفقا چه  
ولو بودند اما هیچ کار مشخصی  ها کوچهداشتند؟ همه در  یا برنامهدشمن چه 

. کار مشخص رفقا تنها دفاع اجباری در برابر حمالت مشخص دادند ینمانجام 
رژیم یعنی سرکوب بود. اگر خود را به جای ناظری بگذاریم که مثل فیلم به 

و حیران. کسانی که این  میمان یم، انگشت به دهان دکن یمماجرای سربداران نگاه 
، این اند شده، از شهرهای مختلف جمع اند کرده شناسایی، اند دهیدهمه تدارک 

با  ها ماه، اند بردهفرسا به جنگل  با کوشش طاقت ها ماههمه اسلحه و آذوقه را 
ته و را زیر پا گذاش ها جنگلو  ها کوه، اند کردهگرسنگی و خستگی مبارزه 

، با آن همه دقت و اند داده، چند شهید اند شکستهدشمن را در هم  یها سرکوب
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، با آن اند کردهفداکاری و صرف وقت نیروها راه جنگل به شهر را شناسایی 
 یها محل، به دقت در اند آمدهشهامت و زیرکی قابل ستایش از جنگل به شهر 

 مقدمهها و تمام این  فشانی م این جانو بعد... قاعدتاً تما اند گرفتهشده قرار  تعیین
طوالنی باید برای انجام هدفی دقیق، پیگیرانه و مهم باشد، اما با شگفتی فراوان 

که چه کنند.  اند ماندهحیران  ،اند آمدهمراحل حاال که به شهر همه  این پس از
 کند اشتباهی شده و فیلم میدرک کند. فکر  تواند ینم. شود یمبیننده فیلم گیج 

ی فیلم ادامه خواهد داشت. اما نهای یها صحنه کنند یمقطع شده است. مردم فکر 
. سربداران انگار تمام این مراحل را نندیب یمپایان را روی پرده ه کلمبا تعجب 

سربداران حال که به آمل  ندیب یمتا فقط به آمل برسند. بیننده  اند گذرانده
، در سنگرها اند ستادهیاتظرند، جلو بسیج منتظر و بیکارند. جلو سپاه من اند دهیرس

. برای مردم کشند یممستقرند. انگار همه انتظار چیزی را  ها نیکم، در اند نشسته
انتظار کار کنند. به رژیم جز در ه چ ها آنبا  دانند ینمرهنمودی ندارند و اصالً 

 آور است! رای دفاع کاری ندارند. خیلی شگفتب ماندن
حساب شده، تمرین  شانیها قدمران به آمل برسند تمام سربدا زمانی کهتا  

به آمل رسیدند یک که  این شده و طبق برنامه نعل به نعل انجام شد. اما پس از
. در آمل هیچ یک از افراد از رهبری هیچ ابدی یم. سناریو پایان شود یمدفعه تمام 

 رهنمود و دستوری دریافت نکرد. اصالً رهبری وجود نداشت!
ش چیست، چه باید بگوید و به کجا حمله کند. تکلیف دانست ینم کس هیچ

 فرماندهشبکند. از مسئول یا  خواهد یمفالن کار را بکند یا نه. اصالً چه 
!( کرد یم)اگر پیدایش  دیپرس یم، او هم هیچ جوابی نداشت. از رهبری دیپرس یم

اساطیر یونان  . عجبا، برای چه به آمل آمده بودند؟! دردانستند ینمهم  ها آن
ی که به خاطر جرمی که مرتکب شده از سوی زئوس خدای دربارهداستانی است 

خدای خدایان محکوم شده است که سنگ بزرگی را از کوه باال به برد. خدا با 
، آن را بر کند یمذره بر دوش خود حمل  ات فراوان سنگ بسیار بزرگ را ذرهزحم

ارتفاع هنگامی همه  این و پس از طی کشد یمباال  ها غهیت، از لغزاند یم ها صخره
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، دوباره سنگ از باالی کوه به پایین سرازیر شود رسد یمکه باالخره به باالی کوه 
و کار را از سر  دیآ یمین م مسیر رفته را برگردد. و خدا دوباره از کوه پایو تما

و او تا ابد  باره رها شودتا دو کند یمباره سنگ را به باالی کوه حمل و دو ردیگ یم
او سنگ را با تالش و  محکوم است این کار را انجام دهد. در تمام لحظاتی که

هدف از باال بردن سنگ چیست؟  شدیاند یمآیا  برد یمناپذیر باال  کوشش خستگی
ست؟ خدا البته محکوم است و برای او خود ا ای برای چه نتیجه شیها تالشتمام 

 تالش به هدف تبدیل شده است.
بهمن چرا هیچ رهنمودی برای افراد خود نداشت؟ چرا  3و  5ی در رهبر

تر از قیام وجود دارد؟  تر و با نقشه شده ، حسابتر قیدقنداشت؟ آیا کاری  یا نقشه
انحراف در آن  یا ذره چراکهاز عمل جراحی است.  تر قیدققیام خیلی 

تمام حرکات  ستیبا ینمآیا  کرد یمآفرین است. اگر رهبری، قیام را هدایت  فاجعه
دقیق و قدم به قدم هدایت کند؟ مگر ممکن است یک  یا نقشهاین لشگر را با 

بالتکلیف باشند؟! رهبران  قیامگرانقیام رهبری نداشته باشد، نقشه نداشته باشد، 
کشف کنند که چه  خواهند یمخود تازه  دیرس یمبهمن آمل به نظر  3و  5قیام 
. مثل کسی که به کردند یم، به وقایع نگاه رفتند یمکنند! رهبران به هر سو باید ب

 شناسایی آن رایات است و با آن آشنا نیست و باید جزیسرزمینی تازه رسیده 
به چه باید « پراتیک»از  خواستند یم. رهبران شود یمکند. ناظر بودند که چه 

کند و د بکار بایه فهمد چمده بود تا بکرد برسند! انگار این لشگر این همه راه را آ
که از  یا افسانه. سربداران جنگل این قهرمانان شد یمدر آمل معلوم  ستیبا یم

زوایای تاریک جنگل به شهر آمده بودند، کسانی که آمده بودند سرانجام به 
بخشند، کسانی که در بدو ورودشان مردم شهر تحقق ب یها آرمانآرزوها و 

با  ها ماهه بود، رزمندگانی که اشک شوق گریستبا پیرزنی رو به آسمان کرده و 
ی داده بودند، کسانی که در به مردم انتظار و بشارت رهای شانیها حرفاعمال و 
همت سربداران ندا دهد، خلق ایران از این فتنه »سروده بودند:  شانیسرودها
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)از سرود سربداران سروده رفیق مادر(، آمده بودند چه چیزی را عرضه « رهد یم
 ده بودند تا خود آنچه را باید بکنند، کشف کنند!کنند؟ اینان آم

که در وقایع جنگل دیدیم رهبران بر سر آمدن به آمل توافق کرده  طوری همان
برای چه به آمل بیایند و مستقر شوند و  دانستند یمتا آنجا که  آن تر قیدقبودند و 
ام العمل مردم، دشمن و... تم وم نبود. البد بستگی داشت به عکسبعد معل

همگی حاال بر روی دایره ریخته شد. این  ها اختالف، ابهامات و ها التقاط، ها یجیگ
ست که باید ا ای مسئله کند یمبه ظاهر عجیب که هر ناظری را مبهوت  دهیپد

تصور خود را « سربداران»هر کس در سازمان از که  این کرد. تأملبر آن  بسیار
 اش جهینت ،به آمل آمده بود یا شده گمهرکس به دنبال که  این داشت )و دارد!(،

کات، تمام هستی خود را به آمل این شد که لشگری با آن همه تجهیزات و تدار
 برد و نداند دقیقاً چه کند.ب

این طرح به عنوان  دیگو یمخود از قیام آمل  بندی جمعدر « اکثریت اتحادیه» 
علوم باشد. این به که تمام جوانب آن م یا نقشهطرح شده بود، نه « ایده»یک 

مبهم و کلی که در « یا دهیا»که در آمل رخ داد؛  شود یمهمان چیزی مربوط 
از ابهام و غبار فرو رفته بود. آن قدر کلی که در آمل اصالً آن را گم  یا پرده

را پیدا کردیم. باالخره یافتیم که سربداران جلوی  هایمان سؤال کردند. اما جواب
... را برای چه سد کرده بودند و چرا جلوی نیروهای مسلح  و ها جادهسپاه، بسیج، 

را رفیق  ها سؤال مانع چه کاری بودند؟ جواب این ها آنرژیم را گرفته بودند. 
در دادگاه رژیم سعی کرده بدهد. او گفت ما در آمل قصد « حسین ریاحی»

ند و با مردم صحبت کنیم تا خود برخیز میا خواستهو تنها  میا نداشتهدرگیری 
موانعی که بر  ستیبا یمفرصت کنند و این پیام را بدهند که  آن قیام کنند. و برای
جلوی سپاه و  یها نیکم. بنابراین شد یمرسانی بود، کنار زده  سر راه این پیام

« ریاحی»بوده است! رفیق ها مزاحمبسیج و ... به منظور جلوگیری از این موانع و 
کشته شدند به  یا عدهنداشتیم و اگر در آمل  گفت که ما قصد درگیری با رژیم

خاطر دفاع بوده است و نه تهاجم. و این حرف کامالً درستی است که ما از نگاه به 
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دیدیم. اما این به چه معناست؟ این همان جرقه نیست؟ همان  آن راوقایع آمل 
 و معماها ها سؤال زده شود تا مردم برخیزند؟ پس تمام ستیبا یمکه  یا جرقه

چه  دانستند ینمچرا رهبران رهنمودی نداشتند، چرا که  این .شود یمپاسخ داده 
جرقه بزنیم.  میخواست یمما که  این بکنند، دیگر روشن است؛ به خاطر خواهند یم

که گروهی مسلح به  و اما جرقه چیست؟ یعنی حضور ما در آمل، همین! همین
( نشان هایشان حرفشتر از شهری وارد شوند و به مردم با حضورشان )خیلی بی

دهند راه این است یعنی جرقه. پس ما جرقه را زده بودیم و پس از آن باید 
تا مردم برخیزند! جوهر اصلی قیام آمل یعنی این. نکته اصلی  میماند یممنتظر 

در مورد قیام آمل آن است که سربداران کاری بیشتر سیاسی کنند تا نظامی 
ومی که گفته شد؛ جرقه، قیام(. سربداران )سیاسی به همان معنی و مفه

با حضورشان در آمل عمالً به مردم راه را نشان دهند. به عبارت  خواستند یم
چرا که  این .شد یمنشان داده  ها آنو باید به  دانستند ینمدیگر مردم ایران راه را 

مواد منفجره،  یها گیدبه سپاه حمله نشد، چرا به بسیج حمله نشد، چرا از 
همه در این نکته جمع است که سربداران  ،و غیره استفاده نشد ها یج رپیآ

بودند و اگر هم درگیری  نیامدهتعرض کنند. برای تعرض نظامی  خواستند ینم
داشتند برای دفاع، برای ارائه راه و نشان دادن آن به مردم بوده است. و این همان 

 کالم است.
این « اتحادیه و سربداران» یها گفتهیات و ، نشرها هیاعالمبپرسیم آیا در  بازهم

مبارزه مسلحانه در دستور  نکته که پس از سی خرداد دوره جنگ، کار نظامی و
کار است، عنوان نشده بود؟ آیا گفته نشده بود که مردم برای قیام مسلحانه، برای 

؟ آیا گفته نشده بود که مردم به این درک اند آمادهدست بردن به اسلحه 
که تنها راه قیام مسلحانه است؟ پس چگونه است که سربداران  اند دهیرس

به مردم راه را نشان دهند، مگر قرار نبود مردم به این درک رسیده  خواستند یم
 باشند؟
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ی را که مخالفین در مورد شرایط قیام، بالنکیسم، چریکیسم و... تمام کاغذهای
افقین در مورد جنگ داخلی، مو یها بحثرا بگذاریم کنار. تمام  اند کردهسیاه 

ایستادن در برابر کودتا، راه انداختن ارتش خلق و ... را به گذاریم کنار چون 
به آنچه در عمل شد، اشاره ندارند. آنچه در آمل عملی گشت نشان  کدام هیچ

به قیام معتقد نبودند، به جنگ معتقد  رفتندکه به آمل  هایی که آن دهد یم
ه کنند دهند و راهی را به مردم عرضامی به مردم بند تا پینبودند، بلکه آمده بود

خیزند و به تعبیری موفق هم شدند چون راه را نشان که با آن پیام مردم بپا
 دادند!

ی که در مورد قیام دستاوردهای ازجمله« حسین ریاحی»پس از قیام آمل رفیق
دستان بدان در کر« کومله»اشاره به تاکتیکی بود که گویا  کرد یمآمل عنوان 

ما راه را به جنبش  گفت یمدست زده بود؛ یعنی به شهر بوکان حمله کرده بود و 
 تواند یمرا انجام دادیم. یک نمونه جالب دیگر  مان رسالتانقالبی نشان دادیم. 

نشینی از  طرز تفکر به ما بدهد. پس از عقب ی با اینآشنای نظر ازکمک بیشتری 
کوتاهی که میان تعدادی رفقا در مورد  یها بحثآمل حدود دو سه هفته بعد در 

کار ما به موفقیت کامل  گفت یمیکی از رفقا  ،از قیام آمل در گرفت بندی جمع
دست یافته است. هدف این قیام زدن جرقه و شروع حرکت بود که به بهترین 

که  طور همان آمیز آن باشیم. . به زودی باید منتظر نتایج موفقیتنحو انجام گرفت
حرکت در قم شروع شد و جرقه حرکت مردم زده شد و بعد در  53ر سال د

ور شدن قیام آمل  باید منتظر شعله در آیندهگرفت،  بعد تقریباً اوج یها چهلم
 باشیم.

یکی از خصوصیاتی که سربداران در آمل نشان دادند برخورد مردد و مالیم به 
که من  یا نمونهبر شمرد.  توان یمبسیاری از این مورد  یها نمونهدشمن بود. 

که جاده هراز توسط کمین بسته  جایی آنشاهد آن بودم در جاده هراز بود. از 
که توسط پاسداران یا نیروهای  یا هینقلل از وسای توانست ینمشده بود و دشمن 

 یا عدهرا که در ظاهر عادی بودند با  هایی آن، استفاده کند، رود یممسلح به کار 
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دیگر برای پاسداران  یها کمکشن و  یها سهیکبا  اللهی حزبطالح از افراد به اص
. البته تعدادی از این افراد از مردم عادی بودند، یعنی از وابستگان کردند یمحمل 

مستقیم رژیم نبودند. ولی افرادی بودند که به خاطر خوش خدمتی به رژیم به 
و  گرفتند یمان اشتباه ما را با پاسدار ها وانتکمکش شتافته بودند. اغلب این 

و ما هم پس از آگاهی بر این قضیه معموالً  آوردند یمشن را برای ما  یها سهیک
را برای خود به دست  ها وانتزده و محتوای  را بیشتر گول ها آن میکرد یمسعی 
که  بار یکشنی ساخته شد.  یها سهیکسنگرهای ما از این  که طوری بهآوریم 

 گفتیم ما ها آنبه  ها یگون هیتخلب گرفتیم پس از وانتی را به همین ترتی
سربداریم، نه پاسدار و دشمن هر چه پاسدار هستیم. وانت را ضبط کردیم. مردم 

که  {سورنا درخشان}«مراد»قمانیرفآمده بود اما  خوششاناز این کار ما بسیار 
ت کردن پس داد و پس از نصیح ها آندر این موقع آنجا آمده بود کلید وانت را به 

که به ایست توجه  ها وانتبه طرف یکی از این  بار یککرد. ما  شان روانه ها آن
نفر که عقب وانت نشسته بودند و شعار  53نکرده بود شلیک کردیم. حدود 

با شلیک گلوله بالفاصله جیم شدند و مردم برای  دادند یم« مرگ بر کمونیست»
ز این کار منع کرد و از شلیک کردن به ما را ا« مراد»قمانیرفما کف زدند. اما باز 

آمد مدتی  ی که با این پیشهای برحذر داشت. در نتیجه وانت« مردم ناآگاه»
ما را دیدند، این بار بدون توجه به «مهربان»برخوردنبود وقتی  شان یدایپ
 ما به کار خود ادامه دادند. یها ستیا

مورد که برای جلو  که دشمن به کار برد، مانند یک تاکتیک دیگری نمونه 
 ها آنو پشت سر  انداختند یمرا جلو  اللهی حزباز زنان به اصطالح  یا عدهآمدن 

خود  روی پیش. یعنی از زنان برای حفاظت از آمدند یمپاسداران مسلح جلو 
. رفقا هم طبق دستور رهبری قبل از آمدن به آمل به زنان کردند یماستفاده 
فرهنگ  نظر ازرای نکشتن زنان این بود که )دلیل رهبری ب کردند ینمشلیک 

ی بود که رفقا دیگر تردیدهای نمونهمردم ما این کار اثر خوشی در مردم ندارد(. 
در شلیک به افرادی که به دفاع فعال از رژیم برخاسته بودند از خود نشان 
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به چوب و سنگ و ...مجهز بودند.  یا عده. این افراد برخی به اسلحه، دادند یم
ا از مردم بودند ی ها اینرژیم بودند که بسیج شده بودند. )این که  یها هیپاان این

بماند(. دلیل این تردید ما هم آن بود که اینان  هایی انگیزهچه تیپ افرادی با چه 
مردم ناآگاه هستند. قبل از ورود به شهر رهبری دستور داده بود که ما تنها باید 

غیر مسلح  یها جاسوسدر نتیجه بسیاری از به افراد مسلح دشمن شلیک کنیم. 
، آزادانه در کردند یمکه مرتب محل سنگرها و مواضع ما را برای دشمن گزارش 

 .زدند یماطراف سنگرهای ما پرسه 
چیست؟ برخورد  شود یمآنچه باعث ایجاد رعب و هراس در دل دشمنان ما  

را  ها آنتهاجم به ما  رعبی که دشمن را بترساند و از چنان آنقاطعانه با دشمن. 
 اتکا. و از سوی دیگر آنچه باعث دلگرمی مردم و بیندازددر هراس و تردید 

است، سرعت و قاطعیت آن در سرکوب و مقابله با دشمن  قیامگرانبیشترشان به 
 دادند یمو اغلب رهنمود  دندیطلب یماست. مردم خود با اصرار چنین قاطعیتی را 

س رژیم که باعث لو رفتن و شهادت چندین جوان که فالن فرد منفور و جاسو
مبارز شهرشان بود را به سزای اعمالش برسانیم. و از برخورد منفعل ما دلسرد 

. دلیل این تعلل سربداران چه بود؟ چرا؟ آیا سربداران قاطعیت و تنفر شدند یم
چه خورده و غیره به  و افراد فریب« مردم ناآگاه»کافی از رژیم نداشتند؟ توجیه 

ی تهیدست خورده نبود؟ مگر از مردم روستای ست؟ مگر ارتش شاه فریبا معنا
تشکیل نشده بود؟ اساساً در جنگ دو طرف مشخص وجود دارد؛ ما و دشمن. هر 

ست. البته از هر راهی ا آنکه علیه ما وارد جنگ شود وظیفه ما مقابله شدید با او
امی او به سمت خود باید برای تفرقه در صفوف دشمن و کشانیدن نیروهای نظ

ما به نیروهای دشمن  وقفه بیسود برد. اما دقیقاً این برخورد قاطع ما، شلیک 
را به سمت قدرت انقالبی  ها آنو  کند یماست که در دل سربازان ایجاد تردید 

)به لنین رجوع شود(، نه تزلزل ما، نه شعار ارتش برادر ماست و کفن  کشاند یم
رژیم رفتن. آیا ما از سازمانی که مدت چندین سال برخورد  پوشیدن و جلو گلوله

خرداد به کسانی که در عمل  13با چرخش  ،با رژیم داشته است آمیز مسالمت
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برخورد قهرآمیز و شدیداً نابود کننده را در مورد رژیم باید به کار برند تبدیل 
 نشده بودیم و هنوز در عمل این استحاله را پیدا نکرده بودیم؟

 
 ردم چه کردند؟م
 

اما جرقه را سربداران برای مردم آمل )و سراسر ایران( زدند که مردم برخیزند و 
العملی نشان دادند و اگر  ل ببینیم مردم چه کردند و چه عکسقیام کنند. حا

مردم  شان اسلحهبه آمل و صدای رگبار  ورودشانانتظار سربداران این بود که با 
 برخیزند، مردم چه کردند؟

ردم آمل اکثراً با شور و شوق از سربداران استقبال کردند. اولین لحظات نوعی م
ی، سیگار و غیره ارائه دادند. همه جا غذای یها کمکناباوری داشتند، ولی بعد 

 ها سؤال کردن پرداختند. نوع سؤال مردم دور سربداران جمع شدند و مشتاقانه به
بدانند نقشه ما چیست،  خواستند یم اغلب از همان دست بود که گفته شد. اکثراً

داریم )چیزی که ما اصالً نداشتیم(. بسیاری چهار اطالعیه ما را که  یا برنامهچه 
جنگل پخش شده بود خوانده بودند و جزئیات آن را  یها یریدرگدر مورد 

آبان به  31 برنامهبسیار داشت )اگر ما در تأثیر   و البته این زمینه، دانستند یم
؟( شد یماعالم موجودیتی کرده باشیم چه  گونه هیچکه  بدون آن میرفت یمشهر 

 آوردند یمقشر بودند. از موقعیت دشمن خبر  نیتر فعالجوانان کم سن و سال از 
زندانیان سیاسی فعال بودند.  خانوادهو... عالوه بر این  کردند یمو خشاب پر 

را به  شان فرزنداناری که خو حد به رژیم خون بی یا نهیکمادرانی که از خشم و 
 خواستند یمو از ما  دندیلرز یماعدام سپرده بود، به خود  جوخهبند کشیده یا به 

این دشمن را  یا درندهکه به دشمن امان ندهیم. انگار آماده بودند مثل شیر 
اً ! عموممیکن ینمکه آیا زندانیان سیاسی را آزاد  دندیپرس یمکنند. مرتباً  پاره پاره

که  کردند یمشناسی داشتند. فکر  سوزی و حق به ما یک حس احترام و دلمردم 
یاری رسانند. زنی زمانی که یک  شان آرمانبه سهم خود باید به این رزمندگان و 
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( کرد یمکیسه گندم را در دست یکی از سربداران دیده بود )در حالی که گریه 
سوزی و  دل به ظاهر سختی کشیده ما با« ؟دیخور یمشما گندم »گفت 

آموزان، معلمین،  ر روشنفکر و نسبتاً آگاه از دانش. یک قشستینگر یمشناسی  قدر
یا الاقل  ها آنافرادی که آشکار بود از نیروهای سیاسی مخالف رژیم یا هواداران 

خود را نشان  ، عموماًاند بوده ها آندر تماس با  نوعی بهکسانی هستند که 
این قشر  توجه قابلکمیت  نظر ازورده بود و آمل . قشری که انقالب پردادند یم

کثراً از دنیای نو و افکار نو بود. اینان اکه نماینده  یا هیالکامالً مشخص بود. 
را  اش هیبقاز سوی ما  یا جملهخطوط مختلف سیاسی آگاهی داشتند. با گفتن 

مثل یک ست که ا . اما آشکار بود که کمبودشان اینکردند یمید و تای دانستند یم
ندارند تا در یک  موج کلی، روی دریا رهایند. شکل مشخص و فشرده تشکیالتی

ی داشته باشند. ما از سطح آگاهی عمومی مردم در آمل حرکت مشخص کارای
 تعجب کردیم.

بود و یا به عبارت دیگر چه کدام خصوصیات از سربداران مورد توجه مردم 
؟ یکی از خصوصیات کرد یمجلب  ی نظر مردم را در قیام سربدارانهای ویژگی

کوش بودند که با  سخت یها انسانکه گفته شد این بود که سربداران  همچنان
روشنی دلیل این  هکمترین و بدترین شرایط زندگی کرده بودند. مردم ب

جا ناشی  نیز از این ها آنشناسی و قدر دانستند یمرا هم نیک  ها دنیکش سختی
انی که از همه چیز خود گذشته بودند تا آزادی شناسی نسبت به کسر. قدشد یم

خواهی بود که در حرکت  جویی و خون دیگر انتقام نکته. بیاورندرا به ارمغان 
سربداران نهفته بود. رژیم خمینی خون بهترین جوانان وطن را ریخته بود. و 

خواهی داشت. بیهوده نیست که  خونه یداعسربداران مظهر قدرتی بودند که 
رژیم اسیر  یها زنداندر  شان فرزندانبه داغ جوانان نشسته و کسانی که مادران 

را از ما تقاضایی کامالً عادی و منطقی  شان فرزندانی یبودند تقاضای رها
. سربداران دندید یمجوانان خود را  ایسربداران سیم چهرهو در  دانستند یم

اران از تمامی ایران سربدکه  این ملت بودند. دیگر خوردهو تجلی خشم فرو فشرده
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کشور جمع شده بودند. کردها، تنها کرد نبودند که فقط در  همهبودند. از 
 همهآرمان  ندهینماکردستان بجنگند و مسئله ملی خود را نمایان سازند. بلکه 

 ها ترکبیگانه بودن کردها و که  آن ی از بند استبداد بودند. به جایمردم در رهای
ربداران باشد، حسنی بود. مردم وقتی پیشمرگان و ضعفی برای س ها یجنوبو 

در این جا بود که  ها آنو شاید  کردند یم، ستایش دندید یمدالوران کرد را 
جا دیگر این نکته که  ی خودشان مترادف دیدند. اینرهایی کردستان را با رهای

فالنی با مردم محل بیگانه است، از خودشان نیست، چگونه مردم به او اعتماد 
سربداران مظهر فداکاری و از  که کند و غیره صادق نبود. و باالخره آن

بهای  نیتر کمو  نیتر یمقدماتگذشتگی بودند. رزمندگانی بودند که جان را  جان
گرد  شان مفهومی نداشت و از شهادت عقب. ترس چندان برایدانستند یمآزادی 

 بود. شانیها حرفو  راهشانو این نیز اثبات جدی بودن  کردند ینم
، برنامه و نقشه، سیاست درست و آگاهانه را نیز در دوراندیشیاما آیا عقل و  

این بود که آیا شب  کردند یمکه مردم مرتباً  هایی سؤال سربداران دیدند؟ یکی از
اگر شب بمانید هرچه بتوانیم کمک خواهیم کرد. مردم  گفتند یم؟ میمان یم
یم که ک کنند، اما در روز روشن از عوامل رژها برابر کم ده خواهند یم گفتند یم

بودند  شانیها ابانیخو... در کوچه و  اللهی حزببه صورت مسجدی، جاسوس، 
جلو  انداختند یم آوردند یمیا  آوردند یمرا پنهان  ها یگونواهمه دارند. 

که اگر ما  کردند یمکه برداریم. مردم حساب  دادند یمشان و به ما عالمت  ها خانه
، اند کرده شناساییرا  ها آنبمانند و عوامل رژیم که  ها آنرا ترک کنیم و  شهر

در مقابل مزدوران مسلح رژیم دفاع کند. و  ها آنی نخواهد بود که از هیچ نیروی
 اند کردهواضح است که دشمن انتقام سختی از کسانی که به سربداران کمک 

 ویژه بهسختی از مردم گرفت(.  همین کار را کرد و انتقامکه  این خواهد گرفت)کما
چندان  ها آن سازی پاکمردم دیده بودند سربداران در سرکوب عوامل رژیم و به 

را در  ها آنجدا نکردند و  ها آنو زالوهای فساد و فتنه را از بدن  اند نپرداخته
انگیز  عوامل فتنهخرابکاری آزاد گذاشتند. بارها مردم با دادن نام و آدرس و نشان 
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را از میان بردارند و از  ها آنکه  خواستند یمو  کردند یمم از سربداران تقاضا رژی
نرم رفتار کردند. آیا نباید به مردم حق  ها آنصحنه محو کنند. اما سربداران با 

بدهیم؟ آنچه که آشکار بود مردم در آمل حسابگر بودند. احتیاج داشتند فکر 
 یا مسئلهما حقانیت داریم یا نه که  این رگیرند. دتا تصمیم ب ارزیابی کنند ،کنند

کار که  این هستیم تردید داشتند. در ما چقدر قابل اتکاکه  این نداشتند، بلکه در
تا قدم  کردند یمگر بودند. سبک و سنگین  تردید داشتند. نظاره رسد یمبه کجا 

و  تازه شروع ارزیابی وضعیت نوین بود ها آنجلو گذارند. این چند ساعت برای 
 را حل کند. بیهوده نبود که ها آنکافی نبود تا تمام معادالت ذهنی و عینی 

با رژیم بود. گیر  ها آناکثراً در مورد سنجیدن نیروهای ما و مقایسه  هایشان سؤال
نبود. بلکه قابل  فهمد ینمخمینی زبانی جز اسلحه که  این گری نبود.افشا ها آن
 هم در چند ساعت کوتاه. آن ،ی بودوین و امکان پیروزی چنین نیربود اتکا

تصور کرده بود مردم کمبودشان « جرقه»و  «قیام فوری»طوری که تز آیا آن
راه را ارائه دهند؟ آیا سربداران برای این منتظر بودند  ها آناین بود که کسانی به 

به آمل سرریز کنند و قیام کنند؟ ما چه انتظاراتی باید از  ها آنکه مردم با ورود 
؟ با توجه به روحیاتی که مردم آمل نشان دادند، چه میداشت یمورود به آمل 

 های ماه؟ چه تفاوتی است میان روحیات این مردم در دندیطلب یمی را های تاکتیک
 رفتند یمجلو گلوله  حسابگری بیجلو رفته و  حسابگری بیاطراف قیام بهمن که 
ر آمل؟ چه تفاوتی است میان بهمن د 3و  5با  دندیپوش یمو برای شهادت کفن 
 شود ینم شان حرکتباعث خفه شدن  تنها نهشهریور  31این مردم که کشتار 

بهمن که سرکوب رژیم در رکود آن  5، با کند یم شان تیهدابلکه به اوجی دیگر 
خود از قیام آمل بدان  بندی جمعدر  «اکثریت» گونه که مؤثر بود؟ اگر بدان

 33خرداد  13با  را در مقایسه ها سؤال همین میانتو یم، میپسند یمزده  تدس
 .بیاوردبه بار  توانست یمدر آن شرایط چه نتایجی «جرقه»بینیمجواب بدهیم و ب

دوست را از دشمن  میتوانست ینمدیگر عدم شناخت ما از اهالی بود. ما  نکته
عوامل  میتوانست یمنداشتیم. ما فقط  ها آنکه شناختی از  ز دهیم، به خاطر آنتمی
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مسلح مقابل خود را دشمن مسلم بدانیم. هرچند مردم در این مورد به ما بسیار 
و عوامل پنهانی رژیم نیز ما را فریب  ها جاسوسیاری رساندند. اما از سوی دیگر 

و برای دشمن جاسوسی  کردند یمو به عنوان کمک ما را گمراه  دادند یم
و به ما  کرد یمرفدار ما قلمداد که یکی خود را ط آمد یم. اغلب پیش کردند یم

 شد یم( و وقتی دور گرفت یمزمانی که درگیری باال  ویژه به) شد یمنزدیک 
جاسوس بوده و قصد فریب ما را  ها آن گفتند یمو  آمدند یمکسانی دیگر 

 ضربهکه به چه کسی اعتماد کنیم و این به ما  میشد یمو ما گیج  اند داشته
دقیقاً  مینیب ینمدشمنی را که  میشد یمدرگیری متوجه . ما در حین زد یمزیادی 

محل استقرار ما را  شیها جاسوس. او به کمک ردیگ یمسنگرهای ما را نشانه 
 دشمن کجاست. باید به این میدانست ینمما  که درحالیکرده  شناساییکامالً 
که  میداشت یمی در زمان ورود به شهر های فکر کرد که اگر ما هسته سؤال
، به داد یمعات دقیق از وضعیت دشمن و شناخت دوست و دشمن به ما اطال

و عالوه بر این از  رساند یممردم در یاری رسانی به ما و اطالعات رسانی کمک 
داشت. تأثیری  ، چهکرد یم را در میان مردم ایفا یا کننده نقش تهییج تر مهمهمه 

 توانستند یمچنان  دگان همکه بعد از ترک رزمن هایی هستهش عالوه بر این به نق
نبرد حفظ کنند، فکر کنیم.  تأثیراتبرداری از  مخفی بمانند و خود را برای بهره

را به  ها آن همه متأسفانهناچیز محلی بودیم که  هرچندکه ما دارای افراد  ویژه به
« جرقه»برای این موارد نداشتیم.  یا برنامههیچ  که آن تر مهمجنگل برده بودیم. و 

بعدی آن چاره  تأثیراتبرداری از  ر بعد از قیام نبود تا برای بهرهکا ادامهفکر به 
اندیشیده باشد. کسانی بودند که به دشمن کمک کردند عالوه بر افراد مشخص 

، ها یاسالم، انجمن ها یمسجد، ها یجیبسوابسته به رژیم یعنی پاسداران، 
گونی برای  ها وانتانی که در با کس جز بهو... من البته  ها یا تودهاکثریتی و 

نشینی و حمله  با کسانی که در موقع عقب ها آنو نظایر  کردند یمپاسداران حمل 
به رفقا به قولی از روستاها و غیره بسیج شده بودند تماس نداشتم و از میزان، نوع 

به  یا اشارهاکثریت سازمان  بندی جمعبسیج آنان اطالع درستی ندارم ) وهیشو 
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 نظر ازکه رژیم را  وع دارد(. اما به هر حال بودند کسانی که بدون آناین موض
سیاسی ایدئولوژیک باور داشته باشند با سبک و سنگین کردن اوضاع کمک به 

چنان  زیر حکومت او هم توانند یم ،کردند یمطرف قوی را ترجیح دادند و فکر 
 زندگی کنند و منافع آنان حفظ شود.

ریج فشار دشمن فزونی گرفت و از هر سو به سربداران ظهر به تد از حدود بعد
خونین شهدای قهرمان سربدار شکل گرفت. دشمن که از  حماسههجوم آوردند و 

و  شد یمحاال مثل مور و ملخ سرازیر  ،شهرهای دیگر و روستاها تقویت شده بود
نشینی وادار شدند.  به عقب دندیرس یمسربداران که تا به حال به نظر حاکم 

بهتر و بیشتر شهر و  شناساییو با استفاده از  تر میعظی شمن با نیروید
و  آمد یمکرده بودند سنگر به سنگر جلو  شناساییجاسوسانی که سنگرها را 

 بعد ازویژه  هنداشتند. از اینجا به بعد )بنشینی  عقب جز تلفات و یا چارهسربداران 
برنامه و نقشه منظم  جنگ بدون«( کاک اسماعیل» مان قهرمانشهادت رفیق 

من  ازجملهمختلف چندان وجود نداشت.  یها قسمت. ارتباطی میان رفت یمجلو 
یعنی زمانی که تمام رفقا سنگرها را  3که جزو کمین هراز بودم تا حدود ساعت 

و در حال گریز بودند از وضعیت جنگ خبر چندانی نداشتم و تصور  داده ازدست
چندانی نکرده  روی پیشود مستقرند و دشمن چه بسا همه در جای خ میکرد یم

در آن موقع زمانی که یکی از رفقا به پست ما آمد و ما را خبر  که طوری بهاست 
کنیم، حرف او را باور نکردیم. هرچه فشار جنگ شدت نشینی  عقب کرد که

خص صحنه را ترک کنند و دو طرف مش شدند یممردم مجبور  گرفت یم
نان اما همچ شدند یمو مزدوران مسلح رژیم. مردم دورتر  ؛ سربدارانماند یم باقی

 تر یتخصصامر  گرفت یمگر بودند. هرچه جنگ باال  با هیجان و بیم و امید نظاره
 .دندید ینمبرنامه نقشی برای خود  سالح و بی که مردم عادی و بی شد یم

ی قبل و حت دهیرس یممیزان تلفات سربداران تا حدود ظهر به دو سه نفر شاید  
( تلفات کم بوده است. یا خوردهو  5)حدود ساعت «کاک اسماعیل»از شهادت

)شهید و  اند داشتهسربداران حدود چهل و اندی تلفات  درمجموعباوجودی که 
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مطرح است که این تلفات زیاد در چه شرایطی و چرا رخ  سؤال دستگیری( این
بات جنوب آمل که داده است؟ با آمار تقریبی میزان تلفات که از باغ مرک

، تا آنجا اند کردهنشینی  عقب پراکنده سربداران از آنجا به سمت جنگل یها دسته
از آن  یا عدههراز )یا طالقانی( که ه جادباغ و قطع عرض  که مربوط به مسیر

ب ، باوجودی که در آن نقطه در دادگاه انقالاند کردهنشینی  عقب طریق گویا
جاده را در  53ران ایجاد کرده و با تیربار کالیبر بندی محکم و بزرگی پاسداسنگر

آمار دقیقی نیست ولی از دو سه نفر تجاوز  هرچندکنترل داشتند، کم بوده است )
ی از این توجه قابل؟ تعداد شود یم(. بنابراین تلفات زیاد به کجا مربوط کند ینم

فشار و رخ داده یعنی زمانی که سربداران تحت  5تا  5 یها ساعتتلفات بین 
دیگر نیز به  یا عده. اند کرده یمهجوم پاسداران قرار داشتند و در سنگرها دفاع 

به دست دشمن شهید یا دستگیر نشینی  عقب خاطر عدم انتخاب راه مناسب
و...( و  }فرهنگ سراج{رفیق فرهنگ ،)ازجمله رفیق شهاب، رفیق مجتبی اند شده

خفی کرده بودند و گرفتار شدند م یا خانهیا  یا گوشهتعدادی نیز خود را در 
است( در  توجه قابل)مانند رفیق مراد و...( و تعدادی )که نسبت به موارد بعدی 

تنها این بود که در برابر دشمن بسیار  شان شهادتو دلیل  اند شدهسنگرها شهید 
قرار گرفته بودند و خیال ایستادگی و مقاومت را در برابر این  مجهزترو  تر یقو

 هم همین ایستادگی و عدم شان شهادتو تنها دلیل  اند داشته تر یقودشمن 
بوده است. و موارد بعدی به این دلیل بود که نیروهای باقیمانده نشینی  عقب

. اند رفتهی امه مانده و هر یک سراسیمه به سویپراکنده شده، کامالً بدون برن
 و با برنامه رهبری آگاهانهبنابراین اگر سربداران حوالی ظهر با تصمیم 

ه محاسب)با  دیرس ینمنفر  33تلفات سربداران شاید به  ،کردند یمنشینی  عقب
نیافته بودند(. نشینی  عقب چند نفری که از گروه مقابل بسیج محاصره شده و راه

و از  میداشت ینمتلفات مربوط به ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن را  چراکه
و وجود نشینی  عقب الزمه و انتخاب دقیق راه سوی دیگر با انتخاب و با فرصت
حساب افراد  به فرار پراکنده و سراسیمه و بی تمامی نفرات، تلفاتی که مربوط
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در آخرین لحظات که رفقا مرتب « مراد». )گویا رفیق افتاد ینم، اتفاق گردد یم
نفر به  هرچندچه باید کرد، گفته بود بهتر است پراکنده شده و  دندیپرس یم

اگر توجه کنیم که حوالی ظهر تازه ابتدای آغاز فشار زیاد  ویژه بهفی بروند(. طر
از بود و هنوز سنگرهای دادگاه انقالب( ب جز به)نشینی  عقب دشمن بود، راه

ی که بعداً به این منطقه وارد کرد را نداشت. رفیق کاک دشمن امکان فشارهای
هنوز دستگیر  5تا ساعت  و ربع شهید شد، رفیق شهاب 5اسماعیل حدود ساعت 

نشده بود و رفیق مراد هم همچنین. رفیق کاک محمد و رفیق یوسف گرجی در 
همین حوالی شهید شدند و رفیق مجتبی همراه رفیق شهاب بوده است. به 

به دست رژیم  5از ساعت  سازمان قبل دائمنفر از رفقای کمیته  1رت دیگر عبا
است که با  سؤالی نداد؟ ایننشینی  عقب . راستی چرا رهبری دستوراند نیفتاده

حدس زد  شد ینم واحوال اوضاعمسئولیت باید حتماً به آن پاسخ داد! آیا در این 
دشمن آغاز شده  روی پیش 3راه است؟ حدود ساعت  نیتر عاقالنهنشینی  عقب که

 که درصورتی. شد یمبود و فشار نیروی زیادی که بسیج کرده بود کامالً حس 
اولیه  یها روی پیشتنها روی نیروی خود حساب کنند. با  ستیبا یمسربداران 

از  یا عدهبه دست خواهد آمد. حتی  یا جهینتدشمن کامالً مشخص بود که چه 
بودند و طبق  ذکرشدهرا متنشینی  عقب افراد به فرماندهان خود عاقالنه بودن

بود و  نشینی را در نظر گرفته عقب راه« یوسف گرجی»گفته شاهدی، رفیق 
 بود. ذکرشدهگشت را متباز

گزارش  اند داشتهتماس « کاک اسماعیل»که در این ساعات با رفیق  هایی آن
کرد. حتی اگر « مقاومت»توصیه کرد که باید تا آخرین نفر مان قیرفکه  دهند یم

و ربع شهید  5رفیق قهرمان ما حدود ساعت که  این همه کشته شوند )با توجه به
گفت  توان ینمآگاهانه و موفق وجود داشته، نشینی  عقب ن امکانشده و تا آن زما

نیست پس باید تا آخرین قطره خون  یا چارهدستور رفیق به خاطر این بوده که 
ی که پس از شهادتش و ساعاتی بعد به رفقای که طوری بهجنگید و شهید شد؟(. 

را به یاد « امین»بودند هنوز فریادهای رفیق شهید و دلیرمان نشینی  عقب فکر
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کاک »زد یمکه در حال مرگ بود در آخرین لحظات فریاد  دارند که در جای
 «.اسماعیل دستور داده بایستید و مقاومت کنید

، رفیق کاک محمد فرمانده نظامی «کاک اسماعیل»پس از شهادت رفیق 
ی که در آن ساعات با وی بودند، . به گزارش رفقایردیگ یمسربداران را بر عهده 

بر این رفیق دالورمان  زیادیتأثیر   دت برادر دوقلویش کاک اسماعیلشها
حالت عادی نداشته است. اما با وجود این با تمام توان  که طوری بهگذاشته بود. 

تا یکی دو ساعت بعد همان سیاست را دنبال ویژه  به نبرد را هدایت کرده است و
نشینی  عقب تصمیم به 3. تنها حدود ساعت داد یمو دستور مقاومت  کرده یم
که با شهاب تماس داشته و یا اگر  ام دهیند. من تا به حال کسی از رفقا را ردیگ یم

 زمانی کهاز او به یاد داشته باشد. مشخصاً نشینی  عقب او را دیده است حرفی از
چه باید کرد از او که  این دربارهحدود ساعت چهار و نیم عصر او را دیدم صحبتی 

د همین زمان قسمت زیادی از رفقا در یک خانه جمع شده و رفیق نشنیدم. حدو
چه  اند کرده یم سؤال . رفقا مرتباًاند داشتهنیز حضور « مراد»و رفیق « شهاب»

)رفیق حسین ریاحی زخمی شده و در جای « مراد»و « شهاب»باید کرد، و رفقا 
. باالخره رفیق دان بودهو بالتکلیف  میدان ینم اند دادهدیگری بوده است( جواب 

 یا گوشهنفر به  هرچندگفته است بهتر است به جای حرکت جمعی « مراد»
بکند. و پس از این  تواند یمکس هر کاری  پراکنده شوند که به معنای این بود هر

رفته است! به این ترتیب رهبری تا آخرین لحظات  یا گوشهحرف خود نیز به 
 طابق آنچه مرسوم بوده است با وجودنشینی نداده است. م عقب دستور وقت هیچ
 ونشینی  عقب رفیق کاک اسماعیل فرمانده کل بوده است اما در موردکه  این
ه چنین تصمیمی به جا ک چه سیاستی باید در این مورد اتخاذ کرد از آنکه  این

بدون مشورت با  شده یمگیری سیاسی و نظری قلمداد  عنوان یک تصمیم
است. بنابراین  کرده ینمن ریاحی و مراد( عمل رهبری )شهاب، حسی مجموعه

که در  بوده است. نتیجه آننشینی  عقب رهبری عدم مجموعهباید گفت تصمیم 
هم در  رهبری در آن زمان اصرار به ایستادگی و مقاومت رفقا داشته آن عمل
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 سؤال برای جواب به این توان یمحدس زد. چرا؟  شد یمرا  اش جهینتجنگی که 
اشتباهات نظامی و فقدان تجربه به این معنا که ما  ازجملهذکر کرد  دالیلی را

فقدان ویژه  به قبالً قیامی را انجام نداده بودیم که به سهم خود درست هستند،
ماندن و  زهیانگ تر یاساسدالیل  دیآ یمتجربه. اما آنچه در این میان به نظر 

یم از ابتدای مطرح شدن دان دیگری است. اما چه نکاتی؟ همه میمقاومت، نکات 
ستارخان در تبریز بوده « مقاومت»مثالی در مورد  ازجملهمقاومت در برابر کودتا 

که  شد یماساس این مسئله مثال زده  . برشد یمخوانده « یا محلهمقاومت »که 
 علیانقالبی که با کودتای محمد یها شعلهاندک باعث شد  یا عدهچگونه مقاومت 

بود، زبانه کشد و از آنجا تمام ایران را بگیرد و به فتح  شاه درهم کوبیده شده
ر این اساس در آخرین شاهی بیانجامد. ب تهران و شکست استبداد محمدعلی

گیری نقشه عملیات در آمل به این صورت تصمیم گرفته شد که  جلسات تصمیم
نشسته و در محالت  عقب ،راکز قدرت رژیم را تصرف کنیمهر آنگاه نتوانیم م

مقاومت در برابر دشمن و ایستادگی و پافشاری  دهیابزنیم. « مقاومت»ت به دس
در برابرش بود که باعث شد قوای اندک ستارخان شور و حال را در مبارزان و 

باشد که با وجود فشار زیاد دشمن  یا زهیانگباره برانگیزد. شاید این همان دوملت 
 ی سربداران باعث گشته است.و ایستادگی را از سوی رهبر« مقاومت»اصرار بر 

خون دفاع کنیم  قطرهش این بوده که تا آخرین رفیق کاک اسماعیل وصیتکه  این
که  این انقالب بوده است.ه اداممترادف دفاع از آزادی و شرف و « دفاع»که  این و

و ترک سنگر نبرد نداده نشینی  عقب رهبری تا آخرین ساعات دستور مشخص
و... « قیام فوری» و« جرقه»شی گردد. این ایده عالوه بر است، شاید از اینجا نا

ی است که در آمل ترجمان عملی خود را در ایستادگی سربداران یکی از نمودهای
 ظهر داشته است. بعد ازآمل در  حماسهبهمن خونین و  3در روز 
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آنچه داشت بر طبق اخالص گذاشت و چه « ایران های کمونیستاتحادیه »
: بهترین رهبران سیاسی و 3مانه آن را به دست جالدان سپردکریمانه و مظلو

 گلستان انقالب ایران را! یها گلاز بهترین  یا دستهرا و  اش ینظام
از خشم از به خون در  یا حماسهظهر خونین و  بعد ازچه کسی در آمل در آن 

 میا بودهشجاعت و جانبازی به خود نپیچیده بود؟ ما شاهد  یها ستونیدن این غلت
مانده  فهم غیرقابلکامالً مبهم و  شان یبراو همچنان  اند دهیپرسکه مردم بارها 

دلیل منطقی برای ماندن  چراکه اند دهیپرسرا از خود  سؤال این ها آناست. 
سربداران نیافته بودند. آنچه برای مردم غیر منطقی بود چرا برای ما که خود زیر 

خود هیچ فکر و ه برناما سربداران در ساطور جالد بودیم منطقی جلوه کرد؟ چر
نداشتند؟ آنچه تصمیم گرفته شده نشینی  عقب طرحی از پیش برای الاقل امکان

بود تنها یک محل قرار در جنگل بود که بدین منظور تعیین شده بود اگر 
برای گرد آمدن و یافتن همدیگر داشته باشند  یا نقطهسربداران پراکنده شدند 

آگاهانه و با هدف، نشینی  عقب با دشمن به جای پیروزی و یعنی اگر در نبرد
هم پاشیده شد بتوانند در لشگر سربداران در مصاف با دشمن درهم شکست و از

، جمع گردند. و این به این اند شدهکه زنده مانده و پاشیده  هایی آنجایی دوباره 
 امکان ست که رهبری از ابتدا ایستادن تا درهم پاشیده شدن را بها معنا
 بینی در مورد جیح داده است! در مورد فقدان پیشبه موقع ترنشینی  عقب
است. در بحث قسمت اول در دوران  توجه جالبیک نکته ریز هم نشینی  عقب

ه آبان یعنی اولین باری ک 31استقرار سربداران در جنگل در مورد برنامه عملیاتی 
کم فکر نشینی  عقب در مورد ،دریزی کرده بودن سربداران برای قیام آمل برنامه

                                                 
3
؟ آیا آنانی که در شهر بودند دست بر روی دست نگذاشتند و کند یم. آیا این تنها در مورد آمل صدق  

ی را به جالدان نسپردند؟ برای مثال چرا در اهواز پس از یک سال که از کودتا گذشته بود، ا عدهکریمانه 

رش اسلحه به دست برده بودیم هنوز رفقا در حالی که همگی شناخته شده و لو کودتایی که ما در براب

رفته بودند به سادگی منتظر ماندند تا به دست رژیم بیافتند. و وضعیت پیش از کودتای خود را تغییر 

 چندانی ندادند؟ با این تفاوت که سربداران سالح به دست بودند و با رژیم جنگیدند.
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چند نفر از رفقا در جنگل در  ازجملهر حال فکر شده بود. ه شده بود اما به
آنان  روند یمها با چادرها و وسایل ماندند تا زمانی که سربداران به شهر  اردوگاه

مگر چه  ،چ فکری نشده بودبهمن هی 5عقبگاه را داشته باشند. حال چرا برای 
تمامی  باره یکچرا که  این سؤال را با سؤال ییر کرده بود؟ اینی تغفاکتورهای

به آمل  دفعه یکامکانات، افراد، تجهیزات و خالصه تمام هستی خود را سربداران 
که تمام هستی خود را  ماند ینمبردند را در کنار هم بگذاریم. آیا این به قماربازی 

که  این دارد و« جرقه»ر تز ریشه د بگوییمروی یک بازی بگذارد؟ شاید در جواب 
 رسد ینمهمه چیز در گرو آن گذاشته شده بود. این البته درست است. اما به نظر 

مطرح بود. ثانیاً  تر یقوآبان نیز این ایده حتی  31اوالً در  چراکه ،تمام پاسخ باشد
 نیتر برجستهاین ایده در آمل مطرح بوده و  هرچندما به تفصیل نشان دادیم که 

یت کرده باشد بلکه نیست که قیام را هدا یا دهیافکر بوده است اما تنها طرز ت
دیگر  و... اجزای« یا محلهمقاومت »، «قیام فوری»ست که ا ای جزئی از ملغمه

 .اند آن
تالش فراوان  ،پوشاند یمرا  33بهمن  5آبان تا  31آنچه سرتاسر دوران از  

که در برابر سربداران قرار  رهبری برای حل مشکالت و معضالت گوناگونی بود
اشاره رفت. البته تمامی مشکالتی را که در  ها آنداشت و در بخش نخست به 

خارج از جنگل و کل تشکیالت با آن دست به گریبان بود را نیز باید اضافه کرد و 
« راه نجات»بهمن این  3ی بود. آیا با پایان یافتن روز مل راه رهایگفتیم باالخره آ

ام معضالت و مشکالت به آن حواله شده بود در نظر رهبری به سراب نیز که تم
که  5نه یک پاسخ موقت« شکست»که این  کرد یمگرانیده بود؟ آیا چنین جلوه 

 انداز چشمست که ا بهمن این 5آبان با  31است؟ آیا تفاوت   کننده پاسخی تعیین
است که پاسخ به  سؤالی یده بود؟ و اینآبان هنوز به تیرگی نگرای 31ه در ادامه را

                                                 
5
« اتحادیه»ما و شما را به نتایج محاکمات کادر رهبری  اش دنبالهسرنخی نیست که  این همان ایو آ.  

 ؟رساند یم
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و راستش من هنوز تا  خواهد یمفراوان  تأملآن بسیار پر مسئولیت است و 
 بیم دارم! کند یم ام وسوسهشدن صریح با جوابی که  رو روبهحدودی از 

 
که هیچ راهی  درزمانیدر محاصره در زیر باران شدید رگبار پاسداران و 

ران هر کدام به ابتکار خود به سربدا هپراکند یها دسته ،دیرس ینممطمئن به نظر 
تیربار و  یها گلولهی از دل به دریا زدن در دریایجرئت  ی رفتند. گروهیسوی

باخته بودند  که نتوانستند و روحیه یا عدهبه سوی جنگل راه گشودند،  53کالیبر 
 31مخفی شدند. یکی  ها خانهبرجای ماندند و شکار جالدان شدند. بعضی در 

مخفی شد و...  یا بوتهزیر  ها ساعتماند و دیگری  یا خانهغدانی ساعت در مر
چه چاره  بیندیشندسرانجام آنچه که مانده بود در جنگل همدیگر را یافتند تا 

 کنند.
 )ادامه دارد(
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تکثیر از روی نسخه تایپ شده در کردستان توسط رفقای کمیته کردستان 
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 از خط نظامی سربداران بندی جمع

 کامران منصور

 

جسور سربداران کاک اسماعیل در پی یک نبرد  فرماندهاز آن روزی که »
سال  3های دشمن طبقاتی از پا در آمد شش سال گذشت.  دالورانه توسط گلوله

رفیقی سپرد و  گذشت که کاک اسماعیل با لبخندی تفنگش را به یا لحظهاز 
آن لبخند چیزی جز بیان اعتماد استراتژیک به  شک بی« راه را ادامه دهید» گفت

پرولتاریا و ایمان به اهمیت آن نبرد خونین در شکل  رهاییکمونیسم، آرمان 
عمومی ه یروحدادن به پیشاهنگ پرولتری در عرصه جامعه نبود. این نشانه 

های ناشناخته  جسورانه قدم در راه درگیر در آن نبرد بود که های کمونیست
 «دادند به خودهای نوینی را  گذاشته و بدون ترس از شکست جرئت فتح قله

 3133بهمن  5ـ اعالمیه کمیته کردستان  
 

خاطر ادامه راه کسانی است که ه ب بندی جمعآری! باید راه را ادامه داد. این 
ی که با همان شدت و با ینثار راه کمونیسم کردند. رفقا دریغ بیخون خود را 

   .طلبد ینمکمتر از آن  شان میعظکه کار  رندیگ یمهمان جدیتی مورد انتقاد قرار 

به عرش اعلی یورش » ها که به قول اودولی مارکس از قهرمانی کمونار»
، در نظر وی این جنبش انقالبی کرد ینمتنها اظهار وجد و شعف « بردند یم
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سید، یک تجربه تاریخی دارای اهمیت عظیم و به هدف هم نر باآنکه یا توده
، گامی عملی بود که از داشت برمیگامی بود که انقالب پرولتری جهان به پیش 

که مارکس در برابر  یا فهیوظصدها برنامه و استدالل اهمیت بیشتری داشت. 
تاکتیکی از  یها درسخود نهاد این بود که این تجربه را مورد تحلیل قرار دهد و 

ـ )دولت و « یرون بکشد و بر اساس آن در تئوری خود تجدید نظر نماید.آن ب
 انقالب ـ لنین(

که سوسیالیسم با داشتن بسیاری از مظاهر و عالئم جامعه کهن تنها  طور همان
سربداران، با همه عالئم و مظاهری که از  یها گسستراه به کمونیسم است، 

در ادامه راه آینده محسوب  برای ما جهش بزرگی ،گذشته به ارث برده بود
 . راه کمونیسم راه همواری نبوده، راهی است پر از پیچ و خم. اما برایشود یم

وردهای سربداران لم ندهیم و راه آن را ادامه دهیم، موظفیم از اما بر دستکه  این
ص را که از یبه عمل آوریم و آن نقا بندی جمعها  آن نیز در همه جنبه یها ضعف

 ه جا مانده برطرف سازیم. بدون این کار ما یک قدم به جلو برآن دوران ب
نخواهیم داشت. لشگری خواهیم بود شکست خورده که به جای خوب درس 

 .میکن ینمگرفتن به زانو در خواهیم آمد و هرگز کمر راست 
 

 خط سیاسی و استراتژی
 

 ئوگفته شده است که از اندیشه ما های ما از خودمان بارها بندی جمعدر 
دون انحراف حاصل کرده و سانتریست شده بودیم. این سانتریسم در  تسه

. عدول از انترناسیونالیسم داد یمهای سیاسی مختلف، انعکاس خود را نشان  عرصه
و گرایش به ناسیونالیسم، عدم توجه به ایجاد حزبی متکی به م ـ ل ـ اندیشه مائو 

عدول از موضع پرولتری در گرایش به طبقات دیگر و  ها اینو در کنه همه 
دوره پس  از خمینی و در روی دنبالههای آن در دوره اول  برخورد به مسائل. نمونه
در  1خط  یها دمکراتیا بورژوا « چپ»روی از نیروهای  از سرنگونی شاه، دنباله
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 یا هیپاعنوان تئوری و اندیشه ه قبای مارکسیسم و کنار نهادن اندیشه مائو ب
وی حکومت ر بر ها آنخاطر موضع ه )که ب ها آنکیل حزب با حزب به خاطر تش

 صدر. روی از مجاهدین و بنی ا مدتی دنبالهممکن نشد!( و ت
در  علیه حکومت، مبارزه دو خط 51با اوج گرفتن مبارزه انقالبی در نیمه 

روی از خمینی مورد انتقاد قرار گرفت و تا بعد از  سازمان هم تشدید شد و دنباله
صدر( که تا  روی از شیوه مجاهدین )بنی د از آن هم جلوتر رفته از دنبالهخردا 13

روی حکومت برای تحمیل خود بود در اساس دل ر آن زمان فشار گذاشتن ب
 به دستبریده، یک جناح در این مبارزه درونی تالش کرد سازمان ابتکار عمل را 

به  کرد یمجناح دیگر سعی  حالی کهگیرد. حرکت سربداران شروع شد در 
 ابدیت بخشد. روی دنباله

ل بریدن از روی در یک عرصه اساسی هنوز به معنای د اما دل بریدن از دنباله
روانه گذشته بر اساس مشی تعمیق یافته م ـ ل ـ اندیشه  همه جوانب مشی دنباله

و  333شماره  یها« حقیقت»در « طبقه کارگر و قدرت سیاسی»ه مقالمائو نبود. 
روی از طبقات دیگر مورد  نیستی اقلیت سازمان را در دنبالهرتومشی اپو 331

سربداران  یا ماده 33حمله قرار داد. ولی این اقلیت سازمان نبود که در بیانیه 
صدر را گنجاند بلکه این گرایشی در  رئیس جمهور کشور، بنی یها کوششدفاع از 

با  پیوندهاییده و درون خود سربداران بود که هنوز گسست کاملی از گذشته نکر
دفاع خود را محدود به شرایط کنونی و  یا ماده 33بیانیه که  این آن داشت. با

 توان ینمصدر را  ولی قبول ریاست جمهوری بنی کرد یمصدر  بنی یها کوشش
یک اشتباه ساده تلقی کرد. مگر به خودی خود روشن نیست که دفاع از ریاست 

ریت ت این جمهوری و دفاع از رهبجمهوری وی به معنی دفاع از موجودی
در مواقع معینی  ها ستیکمونصدر خواهد بود؟  )ریاست( این جمهوری توسط بنی

ی که علیه نظام سیاسی حاکم یمجازند و باید از این یا آن عنصر یا جریان بورژوا
بایستی در هر صورت به شکل  قاعدتاًدفاع کنند ولی این دفاع  کند یممبارزه 

نقش رهبری پرولتاریا در  وجه چیه زه علیه دشمن مشترک بوده و بهاتحاد در مبار
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 - جنبش انقالبی انترناسیونالیستیتیره و تار نکند. چنانکه بیانیه} انقالب را
 :دیگو یم {3113

در شرایطی که طبقات حاکم دیکتاتوری لجام گسیخته و فاشیستی خویش را »
وجود ه ی که این شرایط بهایاز تضاد تواند یم، حزب کمونیست کنند یماعمال 

ی با های رد توافقات یا ائتالفبه نفع انقالب دمکراتیک استفاده نموده و وا آورد یم
پیروزمندانه پیش  تواند یمنیروهای طبقاتی دیگر بشود. لیکن این تنها زمانی 

ی در حیطه کلی ها تالفبرده شود که حزب رهبریش را حفظ کرده، و از چنین ائ
یک مرحله که  این پیشبرد تا به آخر انقالب استفاده کند، بدون و وظیفه عمده

مضمون مبارزه ضد فاشیستی  چراکهاستراتژیک از مبارزه ضد دیکتاتوری بسازد. 
 .«باشد ینمچیزی مگر مضمون انقالب دمکراتیک نوین 

بیشتری در راه ایجاد حزب و پرداختن به ملزومات آن  یها کوشششاید اگر 
 ولی با شد یمبهتری نیز در آن شرایط گرهی داده  یها پاسخ آنگاه ،شده بود

سربداران خود بارها اعالم کرد که این پرچمی است که ما برای اولین بار که  این
و همه انقالبیون را به گرد آمدن بر حول آن فرا  میا کردهبلند  ها سالبعد از 

، خصلت خواند، نتوانست رابطه این گسست بزرگ را با حاکمیت سراسری
دقیق تعیین کند. این دید خود را  طور بهحکومت آینده و ریاست جمهوری آن، 

دیگر استراتژی نظامی  به عبارتدر استراتژی سربداران نیز متبلور ساخت. 
گسست آن ه افتیسربداران اگر بتوان از چنین نامی استفاده کرد، محصول تعمیق 

 ها سالند با انحرافاتی بود که در عرصه سیاست و ایدئولوژی نبود بلکه در پیو
 پیش از آن تدریجاً بر تفکر اساسی سازمان سایه افکند.

سازمان انقالبیون کمونیست که در بحبوحه انقالب فرهنگی و با نشئت گرفتن 
نسبتاً  یا برنامهشد، در ابتدا  سیتأسمائو  یها آموزشاز آن و با تکیه بر تئوری و 

را جلو خود قرار داد  گوییو در بعضی جهات السنتی  حال درعینهمه جانبه اما 
در « و برنامه سیاسی ما مشی خط»که در شماره یک نشریه کمونیست تحت نام 

توده »تضاد عمده جامعه را میان که  این منتشر شد. این برنامه با 3131سال 



  سربداران یاز خط نظام یبند جمع

515 

 

و به رشد شهرها اشاره ندارد ولی نقطه  کند یمارزیابی « مردم و نظام فئودالی
برای ما  ها آنکامالً صحیحی در آن هست که حتی امروز بازگشت به  نظرات

در مورد حزب و ساختمان  ازجمله .شود یمبریدن از انحرافات گذشته محسوب 
در دوره  1خط  یها سازمانآن برخالف نظر کمینترن و نظر غالب بر بسیاری از 

ریه مائو را کنفرانس وحدت یعنی پیوند خوردن با طبقه قبل از تشکیل حزب، نظ
 :کند یم تأکیددر مورد حزب پرولتری 

سراسری باشد  یا تودهحزب ... لزوماً نباید از اول دارای سازمان بندی و پایه »
... بدون سراسری شدن حزب، انقالب دمکراتیک به پیروزی نخواهد رسید ولی 

 .«باشد ینمبرای رهبری چنین انقالبی در آغاز نیاز به سراسری شدن 
 :دیگو یمراه انقالب این برنامه در قسمت سوم خود  در مورد

ی، انان، ایجاد مناطق پایگاهی روستایبه دهق اتکاراه انقالب دمکراتیک نوین »
ست. راه انقالب ایران از ا محاصره شهرها از طریق دهات و سپس تصرف شهرها

. ناموزونی رشد اقتصادی و سیاسی جامعه شود یمطبیعت جامعه ایران ناشی 
ران ـ اقتصاد پراکنده نیمه فئودالی و تمرکز نسبی ارتجاع در شهرها بدین منجر ای
حلقه زنجیر ارتجاع داخلی و تسلط  نیتر فیضعکه انقالب ابتدا در  شود یم

 «وار گسترش یابد... امپریالیسم پیروز گردد و سپس موج
 بارهدرو این کماکان جنبه عمده استراتژی راه انقالب در ایران است؛ گر چه 

. عالوه بر این خصلت طوالنی شود ینم یا اشارهرشد شهرها و اهمیت آن در اینجا 
 کرده است: بندی جمعبودن جنگ و علل آن را نیز به درستی 

موزون و نیروهای نا خصلت جنگ، طوالنی بودنِ آن است زیرا که رشد انقالب»
 «خلق در مرحله کنونی ضعیف و نیروی دشمن قوی است.

یجاً در سازمان به فراموشی سپرده شد و دیدی دنباله روانه از این خط تدر
موضوع وظایف پرولتاریا در انقالب و استراتژی آن حاکم شد و حتی در مسئله 

به زیر کشیده شد و به  3153در « آنچه در برابر ماست»ساختن حزب در جزوه 
به رزه مبا»و « مراحل رشد مبارزات»جای آن نشستن در خارجه و نظاره کردن 
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 33خارجه )ص  یها سازمانبا « دستیابی به یک برنامه سیاسی روشن خاطر
موقعیت سازمان در خارجه توجیه شد. )برای  درواقعجزوه موجود( قرار گرفت و 

ن نام نکاتی درباره راه انقالب ایراه ب جانب اینتوضیح بیشتر رجوع کنید به نوشته 
 درواقعدر آن ایام خود را نشان داد و  روانه که ( همین دید دنباله3115ـ اکتبر 

روی از شرایط آن دوران و غرق شدن در  ما را به دنباله 51. در انقالب غلبه کرد
شهرها و فراموش کردن رهبری آن و فراموش کردن راه انقالب کشاند.  یها امیق

چیزی  گوییکه تو  کنند یممطبوعات سازمان در سراسر آن دوران طوری بحث 
به روستاها و محاصره شهرها هرگز وجود  اتکاگ انقالبی پرولتاریا، نام جنه ب

نداشته است و حتی در مباحثی که برای اثبات وجود و اهمیت مسئله ارضی 
تفکیک وجود این تضاد در عرصه  غیرقابلبه راه انقالب که نتیجه  ابداً کنند یم

 .شود ینمهم  یا اشارهست ا روستا
 

 استراتژی
 

به سنن گذشته با استراتژی قیام  اتکابود که سربداران با  بنابراین طبیعی
به  اتکاخود بنگرند و در مخالفت با استراتژی  درمجموعشهری به کلیه اوضاع 

در  51قبل از  ها سالروستا و محاصره شهرها تفکر و عمل کنند، این خط 
سازمان سرنگون شده بود. بدیهی است که سرنگون شدن آن خط با سانتریست 

دن نسبت به اندیشه مائو بی ارتباط نبود. آن روزها که مائو هنوز زنده بود و ش
و  شد یمچین سوسیالیستی هم باقی بود ولی از حدت انقالب فرهنگی کاسته 

 یها استیسالی در بعضی  خط راست چوئنتأثیر  روانه تحت بعضی حرکات راست
یکا که شاه فقط نزدیک شدن به نوکران جهان سومی آمر ازجملهخارجی چین )

ها  یستها و رویزیون از تروتسکیست یا عده، خورد یمچشم ه بود( ب ها آنیکی از 
نیز آن  «اتحادیه»این امر را دستاویزی برای حمله به خط مائو کردند. در درون 

که  طور همانو ایمان اولیه به انقالب فرهنگی و خط مائو رو به سست شدن نهاد 
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عهده گرفتن  ن آشکار ساختمان حزب در روستا و برگرفتنشان داده شد از پس 
به پس گرفتن تحلیل از راه انقالب  51مسئولیت آن شروع شد و تا انقالب 

 کشیده شد.
وابسته شدن ایران  داری سرمایهغلبه مشی چریکی و نظریه ه دور 3153دهه 

تین از آمریکای ال ها آنکه  گوییگوارا و ال به تبعیت از تزهای رژی دبره و چه)
بندی طبقات جامعه و  و در تطابق با آن نظریه تغییر صف( کردند یمترسیم 

 ازجملهبورژوازی ملی بود. )« از میان رفتن»مخصوصاً مسئله دهقانی و نظریه 
 یها کیچری سازمان ی جزنی و یا سلسله تحقیقات روستایرجوع کنید به تزها

بر و این دیدگاه درست در برا در آن دوران(. ها آنی خلق ایران و بقیه آثار فدای
عنوان ه های نهان و آشکار علم شد و ب دیدگاه مائوئی از طرف رویزیونیستضد بر

فشارها  ترین بزرگ. دیگرد یمدر برابر خط مائو تقویت « رادیکال»یک آلترناتیو 
از از جانب هواداران این مشی در جنبش تحت عناوین دوری  51قبل از دوران 
جای آمریکای التین!!( و غیره ه )از چین بو الگوسازی« گری نیذه»شرایط جامعه 

های رنگارنگ و حتی این اواخر سه  تروتسکیست ساز 3،آمد یموارد  «اتحادیه»به 
محترم نیز به این ارکستر اضافه شد. تحت این فشارها و با موقعیت  یها یجهان

تدارک واقعی جدی برای شروع یا  یها کوششو عدم  «اتحادیه»خارج از کشوری 
در این  «اتحادیه»مبارزه مسلحانه در مناطق مناسب در آن دوران باعث شد 

جنبه از اندیشه مائو عدول کند. البته محاصره شهرها از راه دهات جزء الینفک 
و  گرفتند یماندیشه مائو نیست ولی اگر این تئوری رهنمون را محکم در دست 

دها و متد خود در برخورد به ساختار صحیح خود از تضا درمجموع یها لیتحلبا 

                                                 
3
که مانند پیکار از همین مشی چریکی « 1خط»از طرف دیگر نیز بعد از انقالب و در میان طرفداران .  

و جاری شهرها روی از جنبش بالفعل  بریده و یا مانند رزمندگان و بعضی دیگر همگی به شدت به دنباله

 .زدند یمبودند، به این فشارها دامن  مند عالقه
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نام راه انقالب و قدم ه جامعه ایران و الزامی تشخیص دادن تحلیل از چیزی ب
 .دندیرس یمبه روستاها و جنگ  اتکابرداشتن برای تحقق آن به اهمیت اساسی 

در بحبوحه شروع مبارزات انقالبی  31اما درست برعکس، حقیقت شماره 
اپ رساند که به بعضی از احزاب آمریکای التین هشدار از مائو به چ یا مقاله

که از چین الگوبرداری نکنند و محاصره شهرها از طریق دهات ممکن  دهد یم
نخورد. اگر چاپ این مقاله را در متن اوضاع حاکم بررسی  ها آناست کامالً به 

دفن  بود ها سالمعنای آن دعوتی به مبارزه علیه الگوبرداری از چین )که  ،کنیم
( نبوده و برعکس به معنای کرد ینمشده و در آن زمان کسی برایش سینه چاک 

و رو به گسترش شهرها در  خودی خودبهدعوت به سپر انداختن در برابر جنبش 
رهبریت خمینی بر آن بیشتر آشکار و تثبیت  گذشت یمآن دوران بود که هر چه 

بر مبنای وجود این رهبری  نیز ها ستیالیامپررژیم و  یها کیتاکتو  دیگرد یم
 .گشت یمتعیین 

در شهرها نادرستی تز محاصره شهرها از  یا تودهبا فوران جنبش  «اتحادیه»
پس گرفت. اما  آن رااثبات شده دید و بی سر و صدا  خود خودبهطریق روستا را 
روشن و یا پس گرفتن یک استراتژی معین و شروع  بندی جمعنه با ارائه یک 

یین وظایف بر مبنای یک استراتژی تازه، بلکه با عدول از یک نقشه و فعالیت و تع
حرکت بر مبنای تاکتیک پروسه که نتیجه آن هیچ نبود مگر شکست در کسب 

 ( در آن مقطع.یا منطقه صورت بهقدرت سیاسی )حداقل 
استراتژی همان انحراف ه در زمینبنابراین طبیعی بود که در ابتدا، سربداران 

ر عرصه سیاسی شروع دامه دهد. ولی گسست بزرگی که سربداران دگذشته را ا
ر و درک لزوم دل ی که برای پیش نهادن رهبری طبقه کارگهای کرد و تالش

در برای گسست  یا مبارزه توانست ینمروی طبقات دیگر کرد  بریدن از دنباله
 ایجاد نکند. ها آناستراتژی و تاکتیک از طبقات دیگر و مشی ه زمین

 شود یمخاطر یک اتفاق لو رفته و نقشه لغو ه آبان نقشه حمله به آمل ب 31روز 
اما اعالمیه مربوطه پخش شده و رژیم که حساس شده بود با نیروی زیادی که از 
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زند. نیروهای رژیم به بدترین  آبان دست به حمله می 55بود روز  قبل آماده کرده
 توان ینمنشینی  عقب آن را. حتی نام کنند یمو فرار  خورند یموضعی شکست 

نهاد چون به یک نقطه مساعد هم عقب ننشستند بلکه کل نیروی خود را 
این وقایع مبارزه  بعد ازهای خود را هم نبردند.  برداشتند و رفتند و کشته

که چندان پخته و روشن هم نیست و بیشتر حول مسائل  ردیگ یمخطی در دو
دهندگان نظر که علیرغم ناروشنی خودِ. ولی طبیعی است خورد یمتاکتیکی گره 

 :کند یمبه آن اشاره « با سالح نقد»مربوط است. چنان که  یا شهیربه مسائل 
 مدت یطوالنطبیعت  باألخصدر جنگل به روی جوانب مختلف خط نظامی و »

د خط نظامی ما را جنگ مسلحانه، مبارزه صورت گرفت ولی این مبارزه قادر نش
از جانب بخشی  متفاوتیآبان بحث  55و  31برهاند. پس از  الذکر از اشکاالت فوق

از رهبری جنگل مطرح گردید که تنها تالش جدی در این دوره برای توجه به 
 ،که آغاز گشته بود یا مسلحانهاستراتژی انقالب و روشن ساختن جایگاه مبارزه 

 55سربداران متعاقب  بندی جمع. این بحث در جلسه عمومی آمد یمبه حساب 
نظامی جدید و  بندی تقسیممطرح گشت و طرح نظامی منطبق با آن،  33آبان 

حاد  یها بحثدرک دیگری از چگونگی پیشبرد مبارزه مسلحانه به میان آمد. در 
بودن جنگ انقالبی نیز سخن رفت. اما سیر وقایع، نحوه  درازمدتجنگل از 

در میان  غالبک عدم پیشبرد ـ طرح نوین و باالخره در درواقعپیشبرد ـ و 
بود که با گذشت کمتر از دو ماه، بار  یا گونهاعضای شورای رهبری سربداران به 

 (55ص )ـ « از ابهام و ناروشنی فرو رفت. یا پردهدیگر در 
)متفاوت علیرغم همه ابهامات خود( کنار « متفاوت»بعد از دو ماه آن خط 

خط قیام شهری نیز هست و  غلبهه یانیببهمن آمل  5قیام ه یانیب. شود یمنهاده 
 :شود یمبالفاصله بعد از مقدمه با این جمالت آغاز 

سربداران ایران که از آغازین روز حرکت خود بر آن بودند که رژیم »
ماه بهمن را برای آغاز  ،خمینی را با قیام در شهرها باید به گور سپرد شهیپ انتیخ

 «قیام خود در شهر آمل برگزیدند.
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شته شد بیانگر ناتوانی پاسخ حرکت آمل نو پس ازو این خط که آیا این کلمات 
از »نیست؟ سربداران که « بعد از آمل چه باید کرد»بسیار حیاتی  سؤالبه 

رژیم را سرنگون کنند « با قیام در شهرها» خواستند یم« آغازین روز حرکت خود
 و مخالف تکیه بر دهات بودند، در شرایط عدم موفقیت در آمل باید چه

به پاسیویته کشاندن و نابودی  سؤال؟ آیا نبود هیچ جوابی به این کردند یم
چینی برای تعطیل سربداران به بهانه  زمینه تر مشخصو یا به عبارت  خود خودبه

برای قیام نیست؟ استراتژی پیروزی سریع با قیام در  کننده تعیینگذشتن لحظه 
وستا را گرفته بود و الجرم به ر اتکاشهر جای استراتژی جنگ طوالنی مدت و 

 جوابی جز این هم نداشت.
نیز بر آن  3مصوبات شورای این نظریه بعدها نیز مورد تجدید نظر قرار نگرفت. 

 پذیر امکانید گذارده و کسب قدرت سیاسی سراسری را به فوریت مهر تای
راه به مناطق پایگاهی و جنگ طوالنی به عنوان  اتکااز همه با  تر مهم. شمارد یم

مقاومت مسلحانه »انقالب متناسب با شرایط ایران با جانشین کردن چیزی مثالً 
، مخالفت «رد الگوبرداری از چین»به جای آن و « مقاومت یها کانون»و « طوالنی

مبارزه مسلحانه در شمال نیز  {مجدد}برای شروع  33سال  یها تالش. ورزد یم
راهنما و خط استراتژیک خود عنوان چراغ ه پیروزی سریع را به ینظرهمین 
 داشتند.

ه این خیال با انتشار بیانیه جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بعضی از رفقا ب
ست برای نظریه پیروزی سریع به وسیله قیام شهری. ا ای افتادند که بیانیه تاییدیه

 :دیگو یمبیانیه جنبش انقالبی انترناسیونالیستی 
به آن اندازه پیشرفته است  داری سرمایهکامل در برخی از کشورهای وابسته ت»

را به مثابه نیمه فئودال مشخص کرد. بهتر است  ها آنکه دیگر صحیح نیست 
ست عناصر مهمی از ا ممکن اگرچهبخوانیم  داری سرمایهغالب  طور بهرا  ها آن

جود داشته باشند. در روبنا و ها آنروابط تولید نیمه فئودالی و فئودالی و بازتاب 
ی باید تحلیل مشخص از این شرایط انجام شده و در چنین کشورهای
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بندی نیروهای  راه، وظایف، خصلت و صفمناسب در ارتباط با  های گیری نتیجه
« .ماند یمامپریالیسم خارجی آماج انقالب باقی  درهرحالآید.  به دست طبقاتی

 (از من است. تأکیدات 53ص )ـ
شدن( را فرض  داری سرمایه)یعنی  انوقوع چنین تحولی را در ایر ها آن

حال آنکه خود این تغییرات و میزان آن در ایران است که اگر بخواهند  رندیگ یم
حکم جدیدی در مورد ایران صادر کنند باید مورد تحقیق مجدد و تحلیل قرار 

ی الملل بین دربارهخواهد بود که چند تجزیه و تحلیل  انگارانه سادهگیرد. بسیار 
منجر شد و یا گره خوردن ایران در سیستم  51رانی که به اوضاع انقالبی بودن بح

انقالب و وظایف آن، خصلت آن و راه  دربارهامپریالیستی را برابر با تحلیل 
راه ه یفرضقلمداد کرده و سپس بر مبنای آن  بندی استراتژیک طبقات صف

ی پیروزی سریع نام قیام شهری که در کنه خود همان تز قدیمه انقالب جدیدی ب
کرد. زیرا کلیه کشورهای تحت سلطه با « تئوریزه»با قیام را مستتر دارد دوباره 

هر گونه ساختار اقتصادی اجتماعی و سیاسی خود بیش از پیش به درون شبکه 
 .اند شدهسیاسی و اقتصادی امپریالیستی کشیده شده و در آن ادغام 

مقایسه با چین که مائو آن را  در این کشورها در داری سرمایهدر مورد رشد 
باید خاطر نشان کرد منظور او از این ترم  ،دینام یمنیمه فئودال ـ نیمه مستعمره 

فئودالی متالشی شده و چین نیز به شبکه  خودکفائیکه اقتصاد  آن است
در آن رشد کرده و  داری سرمایهجهانی وارد گردیده،  داری سرمایه

نیمه  کننده لیتکم« نیمه»معنای ه یمه فئودال را باست. او ن« داری سرمایه نیمه»
خاطر آن است که چین مستعمره ه نیمه مستعمره نیز ب 5.آورد ینممستعمره 

کامل نبوده و حکومتِ مرکزیِ ظاهراً مستقل و در باطن وابسته به امپریالیسم 

                                                 
5
 کند یم دیتأکدر چین  ها آنی درصد 13هر چند مائو به روی اقتصاد مسلط نیمه فئودالی و جمعیت .  

درصد  33ولی برای نمونه جدیدتر این کشورها نگاه کنید به پرو، با یک چهارم جمعیت در لیما ـ کاالئو و 

 ی حزب کمونیست پرو از این اوضاع.ها لیتحلزی و نیز جمعیت کشاور
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جنگ جهانی دوم با معرفی استعمار نو  بعد ازدارد. همان وضعی که امپریالیسم 
جای استعمار کهنه در بسیاری از مستعمرات سابق حاکم کرد. از این بحث ه ب

مستعمره است که در بسیاری از کشورهای نو واضح ،که بگذریم یا نامه لغت
بیش از چین آن روزی است. ولی اگر بخواهیم بحث را  داری سرمایهامروزی رشد 

 داری سرمایهرا به این تنزل ندهیم که از لحاظ لغوی بهتر است فالن کشور 
 سؤاالتخاطر جواب به این ه بنامیم یا نیمه فئودالی؟ این بحث در اساس خود ب

چنان پیوستگی و توازنی را از لحاظ سیاسی و هم  داری سرمایهاست که آیا رشد 
مختلف  یها بخشهای مختلف تولید کشاورزی و صنعت و  اقتصادی )بین رشته

قات )له و علیه انقالب( و خصلت انقالب طب بندی صفصنایع( به وجود آورده که 
اساسی به روستا در اثر این تکامالت  اتکاو وظایف آن را تغییر داده و در نتیجه 

 برای جنگ انقالبی و مناطق پایگاهی را نامناسب ساخته باشد یا خیر.
 سؤاالتبه این  گویی که بیانیه در ادامه جمالت باال به تحقیق برای پاسخ چنان

 :کند یمشده دعوت  داری سرمایهای تحت سلطه عموماً و کشورهای در کشوره
به کشورهای  داری سرمایهافزون روابط تحلیل پیامدهای معرفی روز»

که به  یا سلطه ه عالوه مورد خاص آن کشورهای تحتسلطه امپریالیسم ب تحت 
خوانده شوند وظیفه مهم جنبش  داری سرمایهغالب  طور به توانند یمدرستی 

 «المللی باقی مانده است. بین
: وزن نسبی شهرها، گرایش به کند یمدر ادامه بیانیه خود به سه نتیجه اشاره 

نفی انقالب دمکراتیک و ارتباط حل مسئله ملی در این کشورها به مبارزه علیه 
 امپریالیسم.

خط »اصطالح ه اوالً آنچه را که ب ،که نشان داده شد طوری همانبه هر حال 
، چیزی «اتحادیه»در مورد ایران و در مورد  شود یماز بیانیه خوانده  بعد« جدید

نیست جز یک خط قدیمی که در اثر انحراف از اندیشه مائو تحت فشار جریانات 
خود را نیز در خط و مشی و  تأثیراتدون پیدا شد و  و تسهچریکی ضد مائ

ثانیاً بیانیه از شد.  «اتحادیه» گیر دامنگذاشت و عواقب آن  «اتحادیه»تاکتیک 
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و وظیفه تحقیق و  دیگو ینمحد فراخوان به مطالعه و بررسی بیشتر چیزی 
ست. مطالعه و بررسی و پس گرفتن یک خط ا بررسی بیشتر کماکان وظیفه ما

ولی خوب نیست  .ستا غلط و تدوین استراتژی صحیح و نوین کار بسیار خوبی
 شود ینمکا شود. البته انسان چیز جدیدی نداشته باشد و مدعی کشف آمری

قبل آن را کشف  ها مدتکشف کرد چون کریستف کلمب  3111آمریکا را سال 
 کرده بود!

 
 استراتژی صحیح و قیام

 
 افتی یمآیا اگر استراتژی محاصره شهرها و جنگ پارتیزانی در سربداران غلبه 

 سؤال ؟ در پاسخ به اینداشت یمباید فکر قیام در شهر آمل را منتفی  طورکلی به
المللی مورد  نون بسیاری از انحرافات جنبش بیناز آن زمان تا ککه  این با توجه به

المللی را در اختیار داریم در  دهای پرولتاریای بینانتقاد قرار گرفته و ما دستاور
 توان یمحالی که در آن زمان هنوز چنین چیزی در دسترس سربداران نبود، 

و مفید  یا تودهدر شرایط اعتالی مبارزات  گفت که وقوع چنین قیامی در آمل
بودن آن منتفی نبود. بیانیه جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در بررسی 

سلطه، هم شروع  به کشورهای تحت داری سرمایهپیامدهای روز افزون روابط 
دانسته و هم استفاده از  مبارزه مسلحانه با به راه انداختن قیام شهری را ممکن

 :شمارد یمرا الزم  ونددیپ یمکه در شهر به وقوع  هایی قیام
له بسیار سیاسی و نظامی مسئ نظر ازوزن نسبی شهرها نسبت به روستاها، »

ستم  در برخی از کشورهای تحت داری سرمایهافزون مهمی است که با رشد روز
مطرح است. در برخی از این کشورها درست است که مبارزه مسلحانه با به راه 

ی که وظیفه انقالب یعالوه در کشورهاه قیام شهری شروع شود. بانداختن 
رخ دهد که در آن تغییرات  تواند یممحاصره شهرها از طریق دهات است اوضاعی 
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شهری منتهی شود. حزب باید آماده باشد  یها امیقو  ها زشیخبه  یا تودهناگهانیِ 
 «کند. یگیر بهره اش یعمومکه از چنین اوضاعی در چارچوب استراتژی 

ی قیام در شهر آمل در اوج خود بود و برپای یا تودهبنابراین زمانی که مبارزات 
چنین قیامی باید در متن راه محاصره شهرها از  ،امکان واقعی برای پیروزی داشت

ی اطراف و رای گسترش انقالب به مناطق روستایطریق روستا مالحظه شده و ب
ظ سازی نیرو برای حفی و به عالوه آزادو منطقه پایگاه یا تودهایجاد حکومت 

 .شد یمی با توسعه نیروهای مسلح استفاده احتمالی شهر و نیز مناطق روستای
نسبت به گسترش قیام در تمام شهرها )با توجه به نیروی  یا فهیوظچنین 

 ( در درجه اول اهمیت قرار داشت. زیرا گسترش قیام در سایر شهرها با«اتحادیه»
ولی  دیگرد یمفزایش اعتبار و نفوذ سربداران در ابعاد بسیار بزرگی موجب اکه  این

این احتمالی قوی بود که به علت نداشتن تدارک سیاسی و کمیت کافی در آن 
صدر که از تدارک  نیروهای مجاهدین و بنی به دستدوره مشخص ابتکار عمل را 

برخوردار بودند در شهرها  یتر یقو یا تودهی و پایگاه و قدرت کمّ دهی سازمان
ی قیام در تهران به ابتدا برای برپای «اتحادیه»بود که  بسپارد. وجود همین عوامل

به معنی  ها آنمجاهدین رجوع کرد و مجاهدین تن به آغاز قیام ندادند. تن ندادن 
از آن به بهترین نحو  توانستند ینماینان  شد یمآن نبود که اگر قیام آغاز 

بهمن را نداد ولی به  55قیام « اجازه»خمینی که  این کنند. کما برداری بهره
 بهترین نحو از آن استفاده کرد.

درک این مسئله اساسی که مبارزه طبقه کارگر تحت رهبری حزب خود برای 
طوالنی بوده و سربداران )که هنوز خود را حزب  یا مبارزهقدرت سیاسی 

کند، حیاتی بود. کار ( باید خود را برای یک جنگ طوالنی آماده دانست ینم
اج بلکه محت دیرس ینمپرولتاریا با یک قیام و سرنگونی رژیم خمینی به پایان 

 نیتر یانقالبی آن زمان نیز بود. بورژوای خردهی و کشمکش با آلترناتیوهای بورژوای
بورژواها در صورت داشتن قدرت مرکزی وجود نیروهای مسلح کمونیستی و  خرده

 لمرو خود تحمل نخواهند کرد.را در ق یا تودهقدرت 
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سالح شدن و در حقیقت  تنها راه برای جلوگیری از خلعبا چنین درکی 
سیاسی این بود که سربداران منطقه را حفظ کند، قدرت  نظر ازمضمحل شدن 

 یا دهیچیپ یها کشمکشسیاسی مردمی و ارتش خود را سازمان دهد و سپس در 
یز خود را گسترش دهد. مناطق مناسب اساساً قهرآم صورت به گرفت یمکه شکل 

دیگری را آزاد کند، ارتش خود را گسترش دهد و به هیچ احدی اجازه صحبت 
به  یا مسلحانهتعطیل حکومت خلق در منطقه را ندهد و در برابر هر اقدام  درباره

این اقدامات از سوی رژیم خمینی باشد  خواهد یماین منظور ایستادگی نماید، 
 رژیم مجاهدین یا هر جریان طبقاتی دیگر.خواه از جانب 

به جنگ پارتیزانی در مناطق تحت نفوذ و  اتکاانجام چنین کاری مستلزم 
در شهر و دفاع از آن ممکن بود  گیری موضعپایگاهی بود و با توجه به توازن قوا 

 تأکیددر دوران ضعف و کودکی نیروی مسلح چندان عاقالنه نباشد. البته باز باید 
و در عرصه نظامی دارد. اگر مبارزات  درمجموعه این بستگی به توازن قوا کرد ک

خلق در مناطق، در سراسر کشور باال باشد،  یها حکومتو طرفداری از  یا توده
که  این باشد( فرصت زیادی برای سرکوبی قبل از خواهد یمکه  رژیم )هر

ت و بنابراین حتی نشستن کند، نخواهد داش  شارهای سراسری او را وادار به پسف
با قوای کمتری ممکن است بتوان شهر را حفظ کرد و اگر چنین فشاری کم باشد 

گاه حفظ گ ایران و عراق و غیره نباشد( آن)یا رژیم سرگرم جنگ دیگری مثل جن
ست که متناسب دوران دفاع استراتژیک ا شهر مستلزم جنگ موضعی تمام عیاری

درجه دوم )حتی در  ،ستا آمل شهریکه  این و ارتشی کوچک نیست. با توجه به
تجهیزات و نیرو ندارد، احتمال  نیتأممقایسه با سنندج( و منابع وسیعی برای 

 این بود که سربداران مجبور به جنگ پارتیزانی شوند. تر یقو
اما به این جهت که سربداران درک دیگری داشت و دورنمای استراتژیک خود 

ریاست « واقعیات سرسخت»با توجه به  توق آنو  دید یمرا گسترش قیام 
ست ا ای . این نمونهردیپذ یم( تلویحاً یا ماده 33صدر را )در برنامه  جمهوری بنی

. شوند یمچگونه خط سیاسی و اتخاذ استراتژی با یکدیگر مرتبط که  این از
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سربداران توانست با استراتژی مجاهدین دایر بر تحمیل خود به دولت حاکم 
را اتخاذ کند که در صورت  یا یاستراتژو هنوز نتوانست خود  مرزبندی کند

قدرت قرار ندهد بلکه موقعیت فقیت، این جریانات را در موضع باحصول مو
سربداران را نیز در برابر آنان مستحکم نماید. خصلت طوالنی جنگ درک نشده 

ه بود و ببود و محاصره شهرها از راه دهات کهنه و از کار افتاده قلمداد گردیده 
این ترتیب قیامی که در یک فرصت حساس و گذرنده که در اثر وضع خاصی در 
انقالب ایران و ساختار ناموزون آن پدید آمده بود که ممکن بود پیروزمند و 

از آن صحیح باشد، به خاطر گذشتن آن لحظات و ندیدن خصلت طوالنی  تر مهم
قریباً خانه تیمی دیدن و محل ی و تدم تمایل به تکیه بر مناطق روستایجنگ و ع

تمرکز دیدن )جنگل( برای انتقال به شهر باعث ضربات بزرگی شد که جبران آن 
 که وظیفه ما باقی مانده است. ستا ها سال
رفیق لی لی سان خصلت  ،که مشی لی لی سان حاکم بود 3113در سال »

انون را درک این ق توانست ینم رو ازاینطوالنی جنگ داخلی چین را در نیافت و 
محاصره و » کند که در جریان تکامل این جنگ، تناوب متمادی عملیات

موجود است... از این جهت او به ارتش سرخ که هنوز  ها آنو شکست « سرکوب
حمله کند و عالوه بر « اوهان» ، فرمان داد که بهنمود یمدوران کودکی را طی 

ر سراسر کشور صادر کرد و این دستوری نیز دایر بر پیاده کردن قیام مسلح د
 تا انقالب به پیروزی سریع در سراسر کشور برسد... نمود یمتالش 

« جیان سی» با نظرات برخی از رفقا در االصول علیاین رهنمود استراتژیک 
بودند و با کوشش در راه « نان چان» منطبق بود که خواستار حمله ارتش سرخ به

اده از تاکتیک جلب دشمن به عمق به هم پیوستگی مناطق پایگاهی و استف
و تسخیر مرکز و شهرهای عمده یک  دندیورز یمخودی مخالفت  یها نیسرزم

 دون تسه مائو -.« دانستند یمپیروزی در سراسر آن استان  نیتأماستان را اساس 
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 جای قیامه حمله نظامی ب
 

احتماالتی که در قسمت قبلی بررسی شد مربوط به دورانی است که هنوز 
راه ه حتمال پیروزی قیام در یک شهر وجود داشت. اما زمانی که سربداران برای با

انداختن قیام در آمل اقدام کرد در اثر فروکش نسبی مبارزات و بگیر و ببندهای 
 رژیم، دیگر امکان زده شدن جرقه چنانچه رفقا انتظار آن را داشتند نبود. اینک

فکر  طور اینآمل اشتباه بود؟ من  حمله به طورکلی بهست: آیا ا اینجا سؤال
مساعدتر )مثالً همان روزی که حمله لغو شد( و یا با  درزمانی. البته کنم ینم

تدارک سیاسی بیشتری در مناطق اطراف به منظور ایجاد مناطق پایگاهی و جلب 
ی اطراف، حمله به آمل به منظور ایراد دهقانان و اهالی روستای یا تودهحمایت 

آزاد کردن  تر مهمو نابود کننده، به دست آوردن تدارکات و از همه ضربات محکم 
تبلیغات را  ترین بزرگنیرو در خدمت تداوم جنگ احتماالً الزم بود. به عالوه 

نیروهای بیشتری را در دفاع از سربداران در  بازهمو  داد یمسراسری انجام  طور به
یاد امکان آن تلفات زو در صورت ندادن  نمود یمشهرها و برای جنگ آزاد 

با  پروییرا داشت. چنانکه رفقای  شدند یمی که جلب برداری از نیروهای بهره
. حمله به آمل عالوه بر خصلت کنند یمحمالت ایذائی به شهرها تبلیغات وسیعی 

تبلیغاتی آن با توجه به تجهیزات بسیار عالی آن )در مقایسه با تجهیزات 
به و حالت نابودی نیروهای دشمن را  درآمدهایذائی از حالت  توانست یم( ها پرویی

آن چه از لحاظ تبلیغات و فعال کردن پشتیبانان خود و  تأثیراتبگیرد که  خود
به  ها اینبسیار بیشتر از این باشد. )و همه  توانست یمچه تضعیف روحیه دشمن 

 رانگیزد.(ست که حمله به آمل قادر بود سریعاً توده وسیعی را به قیام با فرض این
به عقیده من موفقیت حمله نظامی به آمل بستگی به این داشت که این کار در 

یا نه؟ اتخاذ این  ردیگ یماستراتژی محاصره شهرها از طریق دهات انجام ه چارچوب
: اوالً مسئله برخورد به نیروهای کرد یماستراتژی دو مسئله سیاسی بزرگ را حل 

در جنبش و  ها آنکارگر و نیفتادن به دنبال  رهبری طبقه نیتأممیانی جامعه و 
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ثانیاً مسئله کسب قدرت سیاسی و حفظ آن در مناطق پایگاهی و گسترش آن 
و  جواب یبرا در پیشامدهای گوناگون « چه باید کرد؟»مسئله که  این بدون

 دورنما بگذارد. بی
 ندک یمصحت هر تاکتیکی از خدمتی که به استراتژی  که ازآنجاییعالوه ه ب

روشن و صحیح نیز در گرو  جنگی یها استیسارزیابی شود، اتخاذ  تواند یم
 توانست یمی که های . بنابراین تاکتیکگردد یماست که ترسیم  دورنماییداشتن 

 کار گرفته شود چنین بود.ه ب
در درجه اول مقاومت در شهر مد نظر نباید باشد. حفظ شهر به معنی وارد 

هد بود که چنین جنگی پیش از هر چیز با اتکای شدن در یک جنگ موضعی خوا
و سپس تجهیزاتی که قادر به حفظ مواضع باشد  یا تودهبه یک نیروی وسیع 

 ویژه بهتدارک قبلی به صورت سراسری و  که درصورتیممکن خواهد بود. این کار 
انجام شود.  تواند یمفراهم کرده باشد  آن رادر شهرهای بزرگ زمینه سیاسی 

 حال درعیننیروهای بزرگ در شهرها و  سازی ذخیرهچنین چیزی  فرض پیش
ی در جنبش است. برای نبردی بورژوای بورژوایی و خرده یها رقابتشکستن 

 سازی ذخیرهکوچک که چنین تدارک وسیعی ندارد، ابتدای به ساکن چنین 
و  51« نیمه آزاد»ممکن نبوده و صحیح نخواهد بود که تصور کنیم در شرایط 

، مگر استثناء شد یمحتی برای یک خط صحیح ممکن  سازی ذخیرهنین چ 51
خیلی زودتر انجام  ها یکش ض کنیم. زیرا در آن صورت خط و خطنادری را فر

 از مااجازه فعالیت را حداقل  33شده و طرفداران حکومت خیلی زودتر از 
و  ندگذاشت یم. در عوض دست نیروهای بورژوائی را خیلی بهتر باز گرفتند یم

. بنابراین ورود به گرفتند یمسازی نیروهای ما را  جلوی کار آمادگی و ذخیره
جنگ موضعی در شهرهای )بزرگ یا کوچک( برای یک نیروی کوچک به احتمال 

 .شد ینم پذیر امکانبسیار زیاد 
از هم جدا کرد.  توان یم( سه مرحله را ها جنگدر جنگ انقالبی )مثل بقیه 

در حال تعرض و ارتش  درمجموعرژیم  تر یقودر آن ارتش دفاع استراتژیک که 
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در حال دفاع است. اما این دفاع استراتژیک وقتی در هر عملیات  تر فیضع
دفاع از یک موضع باشد بلکه خصلت  تواند ینمدیگر  ،جداگانه در نظر گرفته شود

رض تعرضی دارد. این دوره تا زمانی که در تداوم جنگ توان ارتش قوی را در تع
ادامه خواهد داشت. این چنین عملیاتی فقط با جنگ  ،به اتمام نرسانده باشد

ممکن  تر کوچکعمده به روستا برای ارتش  اتکاپارتیزانی و بسیج سیاسی و 
خواهد شد. جنگی که نیروی مسلح نسبتاً کوچک و نامنظم و با تحرک زیاد در 

قطه مساعد به نیروی تا در ن ندینش یمبرابر خطوط نیروهای بزرگ دشمن عقب 
 نابود سازد. آن راقلیلی از دشمن حمله کند و 

 :دیگو یممائو در بررسی چنین جنگی 
 بگوییمبتوانیم که  این ، قبل ازدهند یمکه تجارب پیشین ما نشان  طور آن»

بتوانیم به که  آن اوضاع برای ما مساعد و برای خصم نامساعد شده است و قبل از
آوریم  در عملیات اپراتیو و تاکتیکی است ـ کامران( رویتعرض متقابل )منظور 

 نیتأمنشینی الاقل دو شرط از شروط زیرین را  در مرحله عقب طورکلی بهباید 
 از: اند عبارتکنیم. این شروط 

زمین برای عملیات مناسب  ـ 5ارتش سرخ کمک فعال برسانند.  اهالی به ـ 3
نقاط ضعف دشمن  ـ 3تمرکز باشند. کلیه نیروهای عمده ارتش سرخ م ـ 1باشد. 

 ـ 3دشمن به فرسودگی روحی و جسمی دچار شده باشد.  ـ 5کشف شده باشد. 
دشمن به اشتباه برانگیخته شده باشد. شرط نخستین یعنی کمک فعال اهالی 

است. این شرط به معنی وجود منطقه پایگاهی  تر مهمبرای ارتش سرخ از همه 
شرط چهارم و پنجم و ششم را نیز  توان یمسانی این شرط به آ نیتأماست. با 

 (331شش اثر نظامی، ص )« یا پیدا کرد. نیتأم
چین و پرو،  ویژه بهانقالبی  یها جنگدر تمام این دوره با توجه به تجارب 

همان  ازجملهجنگ شکل عملیات محاصره و سرکوب از جانب دشمن را دارد. 
 به آن دست زد. 33آبان  55شکلی که در 
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باید به این جنبه که این  ،ر در این دوره عملیاتی در شهر سازمان دهیماگ
عملیات در چارچوبه دفاع استراتژیک انجام شده، به منظور قیام سراسری نیست، 

که  این تعرضی باشد )در عین دیده شود. ولی خصلت چنان عملیاتی باید کامالً
در ایران جنگ است و نشینی و دفاع را نیز در نظر دارد(. شکل انقالب  عقب

در چنین دوره استراتژیکی قرار  کند یمنیروی نظامی ما هر زمان که شروع 
 توانست یم کرد یمرا طی  یا دورهسربداران نیز که چنین  ازجملهو  ردیگ یم

چنین رهنمودی را مورد استفاده قرار دهد. حتی علیرغم کوچکی منطقه و کم 
از شیوه کشیدن دشمن به عمق مناطق  جمعیت بودن آن سربداران توانسته بود

خود سود جوید. چندین تعرض رژیم در اثر اطالع دادن مردم و موقعیت مناسب 
با  گرفت یمبا نیروی کثیری صورت  باآنکهن )و فرماندهی بسیار خوب( زمی

مردم حتی در خارج از منطقه  یها کمکروبرو گردید.  یا مفتضحانه یها شکست
مناسب سربداران  یها کیتاکتین با یک استراتژی صحیح و نیز بسیار بود. بنابرا

 بلندی در راه تحقق استراتژی خود بردارد. یها قدمبا حمله به آمل  توانست یم
دوره بعدی استراتژیکی جنگ، تعادل استراتژیک است که دشمن در اثر 

ایگاهی ما )شامل سوی مناطق په استراتژیک ب روی پیشخود از  یها شکست
و دست به تحکیم  ماند یمی که حکومت سرخ قدرت دارد( باز روستاهایشهرها و 

به نیروهای  اتکادر شهرهای بزرگ و با  ویژه بهمواضع در مناطق تحت تسلط خود 
حامی  یها ستیالیامپربه  اتکاخود و همکاری اپوزیسیون ارتجاعی وفادارش و 

ساعد نیست و یا ما م روی پیشزند. ولی از طرف دیگر یا شرایط برای  خود می
در خطوط که  این ایم و با نیاورده به دستهنوز ما آمادگی تعرض متقابل را 

استحکامات او را مورد حمله قرار  میتوان ینماما هنوز  میکن یمخارجی عمل 
 دهیم.

ی جنگ است، دشمن در حال ضعف دوره استراتژیک سوم که دوره نهای
که آزموده و قدرتمند شده قادر به  و ارتش منظم آورد یمبه دفاع روی  درمجموع

کماکان ده اصل عملیاتی که مائو در  هرچندحمله به قوای دشمن خواهد بود. 
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فرموله کرد برای ارتش ما نیز صادق خواهد بود، در پیشبرد جنگ برخالف  3131
دو دوره گذشته که جنگ پارتیزانی جنبه عمده دارد، جنگ منظم )جنگ 

و ما اساساً در خطوط خارجی  کند یمعمده پیدا متحرک و جنگ موضعی( جنبه 
. در این دوره اخیر در اثر ضعف ارتجاع و میکن یم)پشت جبهه دشمن( عمل 

احتماالً  تقویت نفوذ سیاسی پرولتاریا تحت رهبری حزبش و باال گرفتن انقالب،
ی قیام در شهرهای بزرگ نیز فراهم خواهد شد که باید شرایط مساعد برای برپای

کرد و شهر را در دست گرفت. این کار باید طبعاً  برداری بهرهحو احسن از آن به ن
و  زدگی شتاببا توجه به وضع عمومی تکامل انقالب و جنگ در کل و بدون 

 بر زدن انجام شود. یانتمایل م
و مرتب  دهیاطوکشمراحلی که در اینجا گفته شد به هیچ عنوان مراحلی کامالً 

المللی،  وضع بین طور همینجه به پیچیدگی وضع ایران و و منظم نیستند و با تو
 یها یبند گیری صف انقالب و جنگ، تحوالت مختلفی از حمالت خارجی و شکل

 طورکلی بهو فروکش انقالب و غیره را خواهد گذراند؛ اما  گیری اوجمختلف و 
 ،ضدانقالباین سه دوره را برحسب توازن قوا در جنگ میان انقالب و  توان یم

 تشخیص داد.
 

 در آمل ـ تاکتیک تدافعی
 

پراکندن نیروها برای محاصره چند مرکز  صورت بهبهمن  5آرایش قوا در 
مختلف رژیم بود. مرکز سپاه پاسداران، روابط عمومی سپاه و مرکز بسیج و دادگاه 
انقالب محاصره شد. و یک گروه نیز برای تبلیغ و تشویق مردم به قیام به دو 

گروه که در اطراف  ترین بزرگشهر رفتند. نیروها تقسیم شده و محله پیشرو 
ر سپاه بود وقتی با مقاومت و سپاه متمرکز شده بود و وظیفه آن تصرف مق

آن  توان ینمالعمل سپاه مواجه شده و تشخیص داد بدون دادن قربانی زیاد  عکس
صیه نشده ها، تو حتمی آن نیز با توجه به ناروشنی مقر را تسخیر کرد و ضرورت
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خاطر ه بود، تصمیم گرفت سپاه را در جای خود میخکوب کند و دشمن نیز ب
گیری نتوانست از مقر خود بیرون بیاید ولی با  ضعف روحی و وحشت غافل

استفاده از موقعیت توانست از پشت به نیروهای این نقطه اضافه کند. گروه عمده 
در آنجا نیز دستور این بود که  ه بود ولیدرآورددیگر بسیج را کامالً به محاصره 

اقدام به تصرف شود. هر دوی این نقاط از مواضع محکم و افراد  در صورت امکان
 هایی گروه. تنها آمدند ینمزیاد برخوردار بودند و حلقه ضعیف دشمن به حساب 

و  ها یگشتکه توانستند نیروهای دشمن را نابود کنند گروهای محالت بودند که 
یم را زدند. ولی در آنجا هم در این مرحله، نابودی و تلفات زیادی افراد مسلح رژ

 به دشمن وارد نکردند.
ف مخال« نوک تیز حمله»آرایش یعنی تقسیم نیروها بدون داشتن یک  گونه این

تمرکز قوای برتر برای نابودی یکایک نیروهای »ر بر اصل مهم عملیاتی مائو دای
 کند یمهر نیز که لنین از مارکس نقل است و حتی با اصول قیام در ش« دشمن

اخت واال در نقطه قطعی توفق عظیمی از قوا را فراهم س الزم است»که  این ر بردای
« کنندگان را نابود خواهد ساخت بهتر است قیام تشکیالتشدشمن که تهیه و 

آوری نیروهای زیاد و  سبات سربداران احتماالً برای جمعمطابقت ندارد. البته محا
 رسد ینمنظر ه ولی در اینجا هم ب شد یمز نیروی برتر، مربوط به محالت تمرک

 نقشه عملیاتی برای تمرکز نیروهای وسیع بسیج شده، وجود داشت.
بود  تر فیضعروی یکی از مراکز رژیم که نسبتاً ر و برتر ب تر عمدهاگر نیروی 

ز رژیم در و میخکوب کردن سایر مراک نیتأممتمرکز کرده و نیروی کمتری برای 
قادر به نابود کردن سریع آن مرکز و وارد  وقت آن کردند یمجای خود صرف 

کردن ضربه سنگین بودند که اوالً نیروی معینی از دشمن نابود شده بود و روحیه 
و ثانیاً  شد یمآن به شدت تضعیف شده و روحیه نیروهای خودی و مردم تقویت 

 طور بهچه  ،دیگرد یمثالثاً نیرو آزاد . آمد یم به دستسالح و تجهیزات بیشتری 
مشخص زندانیان این مراکز که خود نیروهای جان بر کفی بودند و چه مردمی که 

 با روحیه باالتر آماده شرکت در مبارزات بعدی بودند.
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؛ میشو یمخود ما هم دچار تلفاتی  میآور یموقتی که به دشمن تلفات وارد »
قوای خودمان را ترمیم  میابی یمشمن امکان ولی ما با نابود ساختن واحدهای د

که جبران کنیم بل میا شدهکنیم و به این طریق نه فقط تلفاتی را که متحمل 
. در جنگ با دشمن عملیات تار و مار کننده نماییم میارتش خود را نیز تقویت 

  کننده،عی معین کند. لیکن نیروهای نابودقط طور بهفرجام جنگ را  تواند ینم
 (311شش اثر، ص )«  .گذارد یمبزرگ و فوری بر هر دشمنی  تأثیر

با زود به فرجام رساندن کار یک مرکز با حداکثر قوای ممکن، نیروی سربدار 
دم و در صورت ع شد یمنیز برای محاصره نقطه ضعیف دیگری از رژیم آزاد 

 نشینی منظم و با نقشه وجود داشت. موفقیت در تسخیر آن امکان عقب
دفاعی و  یا نقشه درمجموعبه منظور قیام بود ولی که  این داران بانقشه سرب

با رهنمودهای عملیاتی اپراتیو و که  این از نظر صرفنقشه مقاومت بود و این نیز 
 تاکتیکی جنگی مطابق نیست حتی مخالف فن قیام نیز هست.

و قیام شروع شد باید با منتهای قطعیت عمل کرد و بدون تردید که  آن پس از»
 «حتماً شروع به تعرض نمود. دفاع مرگ قیام است.

آرایش سربداران بیشتر به صورت مقاومت بود، از قطعیت الزم  تنها نهبه عالوه 
برای نابودی نیروی دشمن و باال بردن روحیه پشتیبانان قیام نیز برخوردار نبود. 

عی بود. برخورد به طرفداران رژیم تحت عناوین ناآگاه بودن مردم به شدت دفا
« مرگ بر کمونیست»و شعار  بستند یمحتی به کسانی که برای رژیم سنگر 

و  ها یالله حزب این روشاز تیراندازی، داده شده بود.  خودداری، دستور دادند یم
 سؤال. نمود یمکرده و مردم را در دفاع فعال از قیام سست  تر یجردشمن را 

آیا باید که  این جاعی هست یا نه و یامردم مدافع قیام این نبود که آیا رژیم ارت
 سؤاالتیعلیه رژیم مبارزه کرد یا خیر و گروه تبلیغات در محالت نیز با چنین 

ه ریغدر مورد میزان نابودی نیروها، مقرها و  سؤاالت ترین مهم. شد ینممواجه 
 امکاناین نیروی انقالبی تا چه حد که  این برای دریافتن طورکلی بهرژیم بود و 

تا چه حد برای رساندن  ها آنرا فراهم کرده و نیروی  ها آنتفاده از نیروی اس
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؟ آیا خواهند ماند؟ تکلیف روند یم ها آنکمک فعال به سربداران آزاد است. آیا 
؟ آیا باید مخفیانه کمک کرد یا علنی هم اند کردهرژیم را روشن  یها جاسوس

ا خواهند برد؟ و از این قبیل. ولی ما ر ها آنبپیوندیم  ها آن؟ آیا اگر به شود یم
« مردم ناآگاه»به  ها آنسربداران در مورد نفرات رژیم و نحوه برخورد  یها پاسخ

بهمن آمل در این  5ی را آزاد کند و نکرد و اعالمیه قیام چنان نیروی توانست ینم
 زمینه مبالغه زیادی کرده است.

جنگی جدی که  این صبح روز ششم بدون ،مطابق همین روش دفاعی عمومی
به محالت که انتهای آن به گروه اطراف سپاه و روابط عمومی  ،شود ریدرگ
به محاصره  33ساعت  بعد ازعقب نشستند. گروه اطراف بسیج  دیرس یم هایی باغ
« دفاع». قیام دیگر رسماً به مقاومت یا شوند ینمنشینی  تاده و قادر به عقباف

ه بود هم همین بود که اگر تعرض و تسخیر بینی شد که پیش یا برنامهافتاد. 
 حالی استاید زد. و این در ب یا محلهسپاه و بسیج ممکن نشد، دست به مقاومت 

موضوع  که درصورتی باید کوشش نمود در هر روز )و» پیروزی در قیام:که برای 
مربوط به یک شهر باشد در هر ساعت( ولو خیلی هم کم باشد پیشرفتی کرد و 

مارکس، نقل شده در اصول )ـ « تفوق روحی را حفظ نمود. هر طور شده
 (333لنینیسم، ص 

خود مردم قیام  بود که یا محلهی که تصویر شد تا حد مقاومت حداکثر دورنمای
)با توجه به  شد ینمکه اگر این کوشش با موفقیت روبرو  سؤالکنند. و به این 

کار ه درستی به ا بقیام ر یها کیتاکتاوضاع عمومی جامعه حتی اگر تمام 
، احتمال شکست بسیار بیش از پیروزی بود( چه باید بکنیم؟ پاسخی بردند یم

مقاومت تا آخرین نفر داده نشده بود. فرض از  درواقعو  یا محلهبیشتر از مقاومت 
ی صحیح نیست، پس پارتیزانی و ایجاد پایگاه روستای ابتدا این بود که جنگ

باشد؟ به عالوه در  توانست یمنه و برای چه کاری بیرون کشیدن نیرو از شهر چگو
نشینی در صورت  قبطرحی برای ع ،آبان انجام شود 31طرح قبلی که بنا بود روز 

مبارزه دو که  این بینی شده بود ولی پس از آن احتماالً به علت عدم موفقیت پیش
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با  و مخالفت آن درآوردخط بر سر رفتن به آمل خط قیام فوری را از التقاط 
نشینی نیز از طرح  تر شد، طرح عقب به روستا روشن اتکاجنگ پارتیزانی و 

باور کرد که این صرفاً یک اشتباه تاکتیکی  توان یمعمومی برداشته شد. مشکل 
ناشی از عجله یا سراسیمگی بوده است. این اشتباه تاکتیکی هم از اشتباه در 

انتهای شهر  یها باغان به . عصر ششم بهمن سربدارردیگ یماستراتژی سرچشمه 
راه عبور گذاشته نشده بود  داشتن نگهعقب نشستند. در پشت سر کمین برای باز 

و ارتش آنجا را در محاصره داشت. البته تلفات اصلی رژیم هم در مقاومت در 
نشینی به این  بات به سربداران نیز در موقع عقبضر ترین بزرگو  ها باغهمین 

گینی برایش تلفات سن هرچندنجا هم تعرض با دشمن بود، نقطه وارد آمد. در ای
 ی تعرض متقابل را از سربداران سلب کرد.در بر داشت ولی توانای

یزانی جنگ پارتویژه  به نشینی مسئله حیاتی در جنگ، بینی راه عقب پیش
که برای ما  برسانیم یا نقطهنشینی خود را به  است. هدف آن است که با عقب

نشینی دشمن را  عالوه بر آن طی عقبمساعد باشد و خصم نامساعد و برای 
یم تا بتوانیم نیروهای خود را حفظ کرده و در شرایط روحیه نمای فرسوده و بی

 ،شود گردان روینشینی در جنگ  . کسی که از عقببیاوریمبه تعرض  مساعد رو
 است. ی تعرض و نابودی دشمن را از نیروهای خود سلب کردهیامر توانا درنهایت

ی و تدارک برای نشینی استراتژیک عبارت است از حفظ قوای نظام هدف عقب»
ر برابر تعرض خصم نشینی به این جهت ضرور است که اگر د تعرض متقابل، عقب

ـ .« میافکن یم، مسلماً حفظ نیروهای خود را به خطر عقب ننشینیمنیرومند به 
 (331مائو، شش اثر نظامی، ص )

جلب نیروهای دشمن به عمق سرزمین خودی و به درون این کار به منظور 
با  ها باغخود و نابودی آن ضرورت دارد. اما رفقا پس از تمرکز در  یها نیکم

استفاده از تاریکی شب توانستند از خط محاصره دشمن عبور کرده و بدون نقشه 
 معین خود را به جنگل و نقطه امن برسانند.
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سربداران بروز اشتباهات تاکتیکی را نیز موجب استراتژی اشتباه که  این مختصر
دفاعی اتخاذ شد. از تمرکز نیروی برتر برای نابودی یک  ،گردید. اوالً آرایش نیروها

به یک نیروهای دشمن استفاده نگردید و یک نوک تیز حمله وجود نداشت. و 
تبلیغات سیاسی بین مردم(  نیتأمبجای آن نیروها به منظور دیگر )تضمین و 

گذاشته  شدند یمقسیم شد. تعرض احتماالً بر عهده نیروهای مردمی که بسیج ت
طرفدار رژیم با همین روش « مردم ناآگاهِ»ترحم نسبت به  شده بود. رفتار بی

دفاعی، بر عهده طغیان خشم خود مردم گذاشته شده بود و لزوم آن نه از لحاظ 
ادن به مردم طرفدار آن برای فعال کردن و روحیه دتأثیر   نظامی و نه در

 .نیامدسربداران در این نبرد مرگ و زندگی به حساب 
ثانیاً اهمیت نابودی نیروهای دشمن در نظر گرفته نشد. نقشه نابودی قطعی 

 یها یگشتغیر از ه عمده )ب طور بههیچ مقری از دشمن وجود نداشت و آن نیز 
وجود »به بهانه  هدف ترین مهممحالت( بر عهده نیروهای مردم گذاشته شد و 

بهمن  5)از اعالمیه قیام « ها آناحتمال آسیب رسانیدن به »و « زندانیان سیاسی
 آمل( مورد حمله قطعی برای نابودی واقع نگردید.

 ازنظرنشینی و کشاندن دشمن به عمق مناطق خود کامالً  ثالثاً مسئله عقب
. )در حالی که به رسمیت شناخته نشد« مناطق خود»انداخته شد. چیزی به نام 

چنین مناطقی به درجات ضعیف و بیشتر از لحاظ نظامی و عوارض طبیعی و نیز 
دفاع مردم وجود داشت( در حالی که نیروهای سربدار نهایتاً به ابتکار خود و 
فرماندهان باقیمانده محاصره رژیم را شکسته و خود را به همان مناطق رساندند و 

 مردم و امکانات طبیعی خود را حفظ کنند. یها کمکتوانستند با استفاده از 
 

 بعد از آمل
 
سربداران در آمل در رسیدن به هدف قیام و هم از لحاظ نظامی که  این با

شکست خورد اما آغازگر راهی شد و پرچمی را برافراشت که دستاورد آن در 
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ه خود بود. سربداران در کن نظیر بیتا آن زمان  «اتحادیه»ایران برای پرولتاریا و 
روی از طبقات دیگر بود و  در بریدن از دنباله «اتحادیه»ن کوشش بخشی از رهبرا

پرچم سربداران به همین عنوان و در تالش برای عملی کردن این منظور بلند 
حرف آن زده « چپ»های  شد. پرچم مستقل طبقه کارگر که از جانب گروه

اما نشان التقاط و فشار  بود. درآمدهاینک با حرکتی مستقل به اهتزاز  شد یم
در صورت  توانست یمانحرافات گذشته را نیز هنوز بر خود داشت. این انحراف 

تعمیق مبارزه بر حول خط اصالح و کنار گذاشته شود اما سیر تحوالت با شکست 
شد که این امر را  یا گونهبه  «اتحادیه»نظامی و از دست رفتن بسیاری از رهبران 

صحیح از جوانب مثبت و  بندی جمعبا  توانست یمشکست ساخت. این  غیرممکن
دستاوردهای حرکت مزبور به ضد خود بدل شود و شکست استراتژیک نباشد. 

 دست رفتنت. شکست باعث از مانده چنین رسالتی را نداش ولی رهبری باقی
گی و گیجی  هروحی ی شد که از قیام فوری در شهرها تصویر شده بود و بیدورنمای
رون نیروهای نظامی و بقیه سازمان دامن زد. اقلیت سازمان برای توجیه را در د

 دامن زد. ها یجیگپرداخت و بر  سوءاستفادهی خود به ضدانقالبنقطه نظرات 
باقیمانده رهبری سازمان که سربداران را به عنوان یک ارتش به رسمیت 

از آمل برای آن  بعد کرد یمبرای زدن جرقه ارزیابی  یا لهیوسو صرفاً  شناخت ینم
ی، آن را واهی، در شرایط گیجی و بی دورنمایرسالتی قائل نشد و خواهی نخ

 تعطیل کرد.
آلترناتیوی برای دورنمای از  آنچه به عنوان راه حل سیاسی و تر مهماما از همه 

رفته در پیش گرفته شد تماس با مجاهدین به منظور ورود به شورای ملی  دست
فقط انجام پیوستن به شورا را توسط  33تابستان  های مقاومت بود. ضربه

باقیمانده سازمان تسریع نمود. رسیدن به پیروزی سریع در باغچه شورای ملی 
مقاومت گل داد. مشی و استراتژی نظامی آن بخش از رهبری سربداران که در 

، با این سیاست، التقاط خورد یماین طبقات پیوند  یابی قدرتصورت پیروزی با 
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روی سنتی از طبقات دیگر حل نمود و با رفتن  هود را بار دیگر به نفع دنبالخط خ
 به درون شورا شکست آمل و انحالل سربداران را تکمیل کرد.

 
 کار سبک

 
نظرات مختلف هرگز  ی رایج بوده که طبق آنکار سبکهمیشه در سازمان ما 

عاب در دستور کار . مگر در شرایطی که دیگر انشکند ینم« درز»ین از باال به پای
کنده، بحث  صاف و پوست بگوییمو بهتر است  شود ینمبوده. نظرات مختلف بحث 

یا با « محفل دوستان»هر حال نظرات در پوشش و لفافه یا در ه چون ب شود ینم
که تو  شود یم. ولی طوری وانمود کند یمپیچ و تاب دادن به آن باالخره درز 

نظر  درباره، شوند ینمحتی وقتی قانع « یباالی»همه یک نظر دارند. افراد  گویی
. دانند یمکاری ضد تشکیالتی  ها ینییپاو گفتن نظر خود را به  زنند ینمخود دم 

 :دیگو یممربوط به حزب منولتیک نیست؟ بیانیه  کار سبکآیا این همان نظریه و 
در پروسه دامن زدن به مبارزه فعال  دیبا یمحزب مارکسیست ـ لنینیستی »

در صفوفش بنیان گذارده شود.  بورژوازی خردهیدئولوژیک علیه نفوذ بورژوازی و ا
در ساختمان حزب پیشاهنگ، م ـ ل ها باید از انقالب فرهنگی که مائو از طریق 
آن برای حفظ ماهیت پرولتری و نقش پیشاهنگ آن مبارزه کرد درس بگیرند. 

حزب »غلط مبنی بر  ظراتاز ندو خط در حزب، انتقاد او  مبارزهدرک مائو از 
ه مقولسازی اعضای حزب،  بر ضرورت دوباره تأکید)یکدست( و « نولتیکوم

 «بنیادین حزب پیشاهنگ را که لنین تکامل داده بود غنی ساخت.
نظر عاری نبود. از همان ابتدای رفتن  و این نقطه کار سبکسربداران نیز از این 

 ه بود:به آمل رفیق سیامک زعیم )شهاب ـ سید( گفت
باشد. یکی به صورت  تواند یمبرنامه ما فتح آمل است که به دو شکل »

اطالع نداشته باشد.  هدفمان... از وجود ما و کس هیچغافلگیرانه که تا قبل از آن 
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دیگری به این ترتیب که ابتدا برای اعالم موجودیت و ایجاد زمینه در مردم یکی 
 «ت اصلی یعنی فتح آمل انجام شود.دو عملیات ساده انجام گیرد و سپس عملیا

و  ندیب یم« سازی زمینه»و نظریه است؛ یکی نیاز به درست در همین جا د
. ولی به جای طرح دو نظریه به داند یمنظریه دیگر تمامی شرایط را کامالً آماده 

ی استوار های این نظرات بر چه پایهکه  این ده ومطرح ش« دو راه ممکن»مثابه 
که  این مین مربوط نبود و اعالپای و به شد یمد صرفاً در باال بحث است، گویا بای

 -. رفیق بهروز فتحی )ناصر دانستند یماهمیت  هر کس نظرش چیست را بی
گونه  وجود دو نظر توضیحات باال را داده و اینه دربارخود  بندی جمعخلیل( در 

 :کند یماشاره  کار سبکبه این 
این معنا نیست که رسماً دو بحث عنوان دو بحث به  گوییم این که می»

ید و ابداً هیچ اختالفی تای شد یمبه عنوان یک نظر عنوان  ها این... تمام شد یم
 «و کلی و مبهم بود. شد ینم

نفر از رفقای یک  55: در بحثی با شرکت کند یماو سپس به جو حاکم اشاره 
، خود او در بحث شرکت انتظاراتی که از رفتن به آمل باید داشت دربارهواحد که 
انتظار نباید داشت که مردم به سرعت به ما بپیوندند. ما  دیگو یمداشته و 

تشکیالت کوچکی هستیم، زیاد شناخته شده نیستیم و غیره. با شنیدن این بحث 
او از مخالفین طرح سربداران در سازمان است، که  این بسیاری از رفقا با تصور

 :دیگو یمز خود او . بارندیگ یمعلیه او جبهه 
شکی در نحوه و میزان  ترین کوچکحتی کسی که که  این منظور از این مثال»

قلمداد «  خط» ، مخالفکرد یمو مدت پیوستن مردم به چنین حرکتی را عنوان 
 (1ص )ـ « شد یم

ولی ست که بحث در مورد همین موضوعات در جریان است ی او این در حال
ین مطرح شده و بر سر آن مبارزه ایدئولوژیک پایتحت عنوان دو راه ممکن در 

بسته و بنابراین شکننده و بدین جهت افراد یک خطی و ذهن شود ینمدامن زده 
 .ندیآ یمبار 
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، بزنیم. کرد یمرا که حاکم  هایی روشو  کار سبکاز نتایج همین  مثال دیگر
 .کند یماشاره « رَزَکه»بهروز فتحی به دالیل دست زدن به عملیات 

حسین ریاحی )ناصر بزرگ( به تهران رفت و در این  قمانیرفدر چنین زمانی »
غیبت بود که سیامک زعیم تزی را مطرح کرد که منجر به عملیات رزکه شد و 

عنوان راه رسیدن به شهر ه این اولین و تنها عملیات از این نوع بود. این تز ب
 .«شد یممطرح 

نبودند و حتی رهبری سربداران هم به  که رفقا از این راضی دهد یمبعد شرح 
 .کرد یمزور قبول 

 قبول قابلکردن طرح عرضه شده بود... به هیچ عنوان   دالیلی که برای پیاده»
باشد برای مصرفی دیگر... افراد برای چنین  یا بهانه دیرس یمنبود و بیشتر به نظر 

 .«خورد ینمط به خ کردند یمسیاسی احساس  ازنظربودند و  نیامده یا برنامه
و پس گرفته شدن طرح این عملیات از این نوع  ها بحثبعد در ادامه شرح 

 :دیگو یم
به وضوح در  وقت هیچرفیق حسین ریاحی مثل رفیق سیامک زعیم  متأسفانه»

نفره سربداران(  35میان رفقا حتی جمع محدود رهبری )منظور رهبری 
آن عنوان نکرد و همچنین عنوان مخالفت با برنامه سیاسی ه مخالفتش را ب

 گردد برمیاختالفات مبهم باقی ماند و در میان افراد شکوفا نشد. )این علت البته 
به انحراف ایدئولوژیک این سازمان یعنی سرپوش گذاشتن بر اختالفات، عدم 

 (3ـ ص )«  مبارزه ایدئولوژیک...( شکوفایی
ریه حزب منولتیک و صحیح از این انحراف ایدئولوژیک یعنی نظ بندی جمعاین 
ی که رهبری سازمان به خود . شما فکر کنید جایآن استهای ناشی از کار سبک
های سازمان اگر حرف  حرف خود را رک و صریح بگوید، توده دهد ینم جرئت

خود را صاف و پوست کنده بگویند، همان رهبری که به خاطر نوع تفکر و 
ی بر سر آن ، چه بالیکند ینماز خود حرف و نظر خود را به صراحت ابر کار سبک

رفیقی که حرف )مخالف نظرات رایج و رسمی( خود را زده است خواهد آورد؟ 
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یک نمونه آن در همین گزارش آمده بود و آن بحثی است که طی آن رفیق بهروز 
نپیوستن فوری مردم به عنوان مخالف  دربارهفتحی را به خاطر گفتن نظر خود 

های اقلیت سازمان  یزی جز طرفداری از اپورتونیستط چ)که در آن شرای« خط»
 پروا بیافراد شجاع و  تواند یمچگونه  کار سبک( قلمداد کردند. این داد ینممعنی 

در دفاع از حقیقت استوار باشند، پرورش دهد؟ باید گفت  درهرحالرا که 
کنند حرف خود را نزنند و  که عادت دهد یمبرعکس! کم کم افرادی را پرورش 

رو باشند و برای دفاع از حقیقت خالف جهت وزش باد نروند. ولی طرف  نبالهد
و همه چیز را  گذارند یمدیگر سکه این است که در غیاب یک نفر طرح جدید 

، زنند ینم، به نام خود حرف ندیگو ینم. طرح و نظریه خود را رک کنند یمعوض 
و مبارزه ایدئولوژیک را  رندآو ینم، تضادها را رو کنند ینماختالف نظرها را روشن 

ها  و نقشه ها طرحولی  شود یم. زدن حرف مخالف مواجه با تکفیر زنند ینمدامن 
بودن خط عملیات  تر درستاز  نظر صرف) شود یمهم زدن مجاز شمرده ه را ب

 مزبور(.
نفره سربداران در اثر  35باز یک نمونه دیگر در جلسه دیگر در جلسه رهبری 

رفتن به  ـ 3که در آن سه نظر بود؛  ردیگ یمآبان بحثی در  31 فشارهای بعد از
 مخالف رفتن به آمل و موافق جنگ پارتیزانی در اطراف آمل و نظر سوم: ـ 5آمل 
 گفت یم)!!(  داد یمخود را موافق رفتن به آمل نشان  هرچندنظر سیامک که »

دم آیا منظور از باید بعد از امن کردن اطراف به آمل برویم. من از سیامک پرسی
این دو مسئله به هم رفتن به آمل است؟ که جواب داد نه  فرض پیشاین عملیات 

ی بود زدن به نیروهای های ارتباطی به آمل )منظور ضربه راه امن کردنمربوطند. 
. )که کند یمکه ما را محاصره کرده بودند( است که به رفتن ما به آمل کمک 

ما نباید  گفت یم( سیامک دیفهم ینمدیگر  سک هیچمقصود او را نه من و نه 
امن . معتقد بود که این کند یمعجله کنیم، همین عجله است که کار ما را خراب 

 -« و رژیم خمینی تا آخر سال رفتنی است. کشد ینماطراف چندان طول  کردن
 (های سربداران بهروز فتحی از حرکت بندی جمع)
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مانده سازمان  او از معدود یا تنها باقیکه  این در مورد رفیق سیامک )با توجه به
ه دربارکه او بعد از تغییر نظر سازمان  کنم یمانقالبیون کمونیست بوده( من فکر 

ی در خود خودبهروی از جنبش  ت فشار اوضاع و افتادن به دنبالهراه انقالب تح
 هدانست یمو  کرده یمشرایط کنونی را بهتر درک که  این ـ در عین 51قبل از 

و مسئله کاری طوالنی است یا حداقل از « کند یمعجله کردن کار ما را خراب »
کرد ـ ولی فشار چندین « امن»است و باید اطراف را  تر یطوالنیک قیام در آمل 

خودش اجازه اصالح و تغییر صریح نظرش را  کار سبکساله انحراف و از همه بدتر 
او «. دیفهم ینمدیگر  کس هیچه من و نه مقصود او را ن» که طوری به، داد ینمبه او 

که شش نفر در جنگل بمانند که  کند یمبار دیگر در موقع رفتن به آمل پیشنهاد 
 :دیگو یم. بهروز فتحی شود یماز طرف حسین ریاحی بالفاصله رد 

نبود در  یا بهانهبد نیست اگر بپرسیم که آیا این پیشنهاد از سوی سیامک »
ی در جنگل باشد تا اگر برنامه آمل شکست خورد، نیروی کهاعتقادش در این مورد 

امکان بازگشت و ادامه راه را داشته باشد که البته در لفافه و خجالتی عنوان 
و آیا مخالفت ناصر دلیلی به غیر از اعتماد به خط جرقه و قیام در آمل و  شد یم

 بندی جمع -« گذاشتن تمام نیرو بر سر آن نبود؟
ع رفتن به آمل تمام این اختالفات روشن شده و حدود اختالفات اما آیا در موق

در مقابله با کدام « خط»دارند به روی کدام که  این تعیین شده بود؟ آیا همه از
و این پراتیک کدام خط است روشن و فرموله بودند؟ جواب  کنند یمکار « خط»

نظریه مذکور سه ه درباریافت که  توان یمرفیق بهروز فتحی  بندی جمعرا در 
 :دیگو یم

وار بود تا  این نظرات به صورت گنگ و مبهم و ابتدایی و بیشتر به صورت ایده»
بر  درمجموعاین رهبری  سرانجاممنسجم با دالیل محکم و منطقی. ه برنامیک 

که  این سر فقط رفتن به آمل و پیاده کردن یک عملیات نظامی توافق کردند.
و ه؟ یا قیام؟ ضربه زدن به دشمن؟ تصرف؟ : جرقمیرو یمبرای چه به آمل 
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چیزی است که از التقاط نظرات و ابهام کلی ناشی از آن  ؟انداز کار چیست چشم
 بندی جمع -«  معلوم نبود.

مجاز نشمردن و جلوگیری از فرموله شدن هر  کار سبکاین ابهامات ناشی از  
در  ابهامنه وجود  های سیاسی آن بود. و گر نظریه و ماستمالی تضادها و زمینه

مسائل تاکتیکی صرف، قابل رفع بود. آنچه ناروشن ماند استراتژی و سیاست بود 
نفره  35حتی باالتر از رهبری « ها ییباالباال »که بحث آن فقط و فقط در محفل 

 .شد یمسربداران مجاز شمرده 
ر ت سازمان که به رویزیونیسم دالبته باید وضع مشخص را در نظر گرفت: اقلی

اول »نشدنی  و تمام دار کشپروسه یده بود برای دست نبردن به اسلحه غلت
به اسلحه قرار داد. در آن زمان اکثریت  دست زدنرا در مقابل « اعتصاب بعد قیام

گذارد.  تأکیدسازمان به حق بر لزوم دست بردن به اسلحه در همین شرایط 
نوان از دست بردن به به هیچ ع شد ینمجنگ از جانب دشمن تحمیل شده بود و 

شد و شرایط نیز مساعد بود. در این اوضاع سربداران در جنگل  گردان رویاسلحه 
 تمرکز کردند تا قیام را از آمل آغاز کنند.

که در این شرایط  شوند یمپس از مدتی بعضی از رفقا مثل سیامک متوجه 
آمل نیز  ممکن است قیام در سراسر شهرها نشود ـ حتی ممکن است در تنها نه

تر یافتند. در آن  درازمدتمجددی کرد و مبارزه را  قیام پیروز نشود و باید ارزیابی
بگویند: عجب اقلیت  ها یبعضممکن بود  یا مسئلهزمان در صورت طرح چنین 

؟ فراهم کردن زمینه؟ مگر خط ما بر درازمدت، مبارزه دیگو یمهم که همین را 
 ؟!دیا کردهرایش به اقلیت پیدا خالف اقلیت قیام فوری نبود؟ نکند گ

و اقلیت سازمان  مدت کوتاهولی تفاوت اساسی در این نبود که اکثریت مبارزه را 
. تفاوت اساسی در این بود که اقلیت برای خودداری از دید یم درازمدتمبارزه را 

بودن مبارزه را بهانه  هر گونه دست زدن به اسلحه در آن شرایط، طوالنی
فشار انحرافات و  . در آن دوره اکثریت سازمان زیرکرد یم ییجو مسالمت

برداری از قیام سراسری انست در مقابله با اقلیت با الگوگذشته تو یها یرو دنباله
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ش مبارزه مسلحانه قرار دهد و حرف قیام شهری را راه انقالب و دورنمای 51سال 
علت ه شد ولی ببند کار برد داشته با ک دوره برای حفظ وضع دمکراسی نیمدر ی

های  روی از طبقات دیگر کرد، تعمیق خط به عرصه لهعمق گسستی که از دنبا
 استراتژی نیز کشید. ازجملهدیگر 

و  شد ینمهر حال اگر حقیقت چنین بود که مبارزه با قیام فوری تمام ه ب
های خجالتی و با تلویح و  نباید به شیوه ،رفیقی به این حقیقت دست یافته بود

به آن پردازد بلکه باید نظر خود را روشن بگوید و برای آن مبارزه کند؛ یا اشاره 
اقناع کند یا اقناع شود و در غیر این صورت حدود اختالفات را به حداکثر ممکن 

مناسبت نیست قسمتی از  قرار دهد. بی« انظار»روشن کرده و با صراحت در 
یشبرد اصولی و ( را در مورد پ3113)« درک اساسی حزب کمونیست چین»

العین خود قرار  هر عضو باید آن را نصب»درست مبارزه دو خط در حزب که 
 ذکر کنم:« دهد
چنین که  این شریف، صریح و رک باشند. برای یها انسانباید  ها ستیکمون»

باشیم باید دارای مواضع محکم باشیم، پرچم خود را در انظار عموم برافرازیم، با 
یم. باید عقایدمان را پیرامون باکانه مبارزه نمای سبیم و بیبچ مان اصولشهامت به 

روشن فرموله کنیم. باید چه در مخالفت و چه در  طور بههر مسئله سیاسی مهم 
روشن باشد و برای این کار برخورد کامالً علمی داشته باشیم.  مان موضعموافقت 

ـ « یقت مهر بورزیم.نه پیرامون مسائل مبالغه کنیم نه از ارزش آن بکاهیم، به حق
 (فصل پنجم)

ناشی از آن، نه فقط در حیطه نظری باعث  کار سبکدرک مونولتیک از حزب و 
، پراتیک را نیز دچار گردد یمناروشن ماندن تضادها و پخته نشدن نظرات 

. پرولتاریا در لحظات طوفانی و سازد یمآن را مشکل  بندی جمعگمی و سردر
های صحیح کار سبکقت و تغییر جهان باید به آوردن حقی به دستگرهی برای 

ها مسئله تعمیق و تصحیح خط و برنامه و کار سبککند. بدون این  اتکاخود 
ایدئولوژی که قاعدتاً در همین ایام بحرانی و طوفانی به بوته آزمایش سپرده 
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در خطر قرار گرفته و موجبات شکست پرولتاریا را در این یا آن برهه  شود یم
 اهد آورد.فراهم خو

 
 (02)فروردین ـ اردیبهشت  0833آوریل ـ مه 
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 یک توضیح
 

، در ارتباط 3115در اردیبهشت سال  ویراستار مجموعهاین یادداشتی است که 
 نوشته است.« از خط نظامی سربداران بندی جمع»با مقاله 

 
که  خورد یماز خط نظامی سربداران اشکاالتی به چشم  بندی جمع در مورد 

که درکی یک  باشد یم« بعد از آمل»آن بخش  ترین مهمحائز اهمیت است. 
. اهمیت مبارزات دهد یمجانبه و غیر واقعی از پروسه تکاملی سربداران ارائه 

درونی که بعد از آمل درون خود سربداران و در درون کمیته موقت رهبری و 
فته شده و به آن بهایی داده کلی نادیده گره ب ،راه افتاده بوده شورای چهار ب

. تصویر غلطی از رابطه بین انحالل نیروی نظامی سربداران با پیوستن به شود ینم
دستاوردهای  ترین مهمحال آنکه یکی از  1.شود یمشورای ملی مقاومت طرح 

شورای چهار مرزبندی با دیدگاهی بود که پیوستن به شورای ملی مقاومت را 
رفیق بهروز فتحی رسالت این  مشخصاًرای چهار و . رهبری شوکرد یمتبلیغ 

 مبارزه را بر دوش گرفته بودند.
همه  شود یمدرون سربداران ارائه  کار سبکه در زمینکه  بندی جمع، مضافاً

گرایانه از مبارزات درون رهبری  صحیح نبوده و به درک ذهنی کامالًجانبه و 
به عنوان معیار حقیقت کمرنگ  را ؛ به یک معنا نقش پراتیکدهد یمسربداران پا 

در آن زمان رهبری تا چه حد قادر به روشن کردن یا حل که  این .دینما یم
گرایشات یا اختالفات معین بود، به میزان شناخت مجموعه رهبری و خط 

سیاسی  –، جزیی از خط ایدئولوژیک کار سبکش بستگی داشته و دارد. ا کلی
                                                 

1
. در واقعیت رفقایی چون حسین ریاحی )بعد از شکست قیام آمل( و بعدها علی چهار محالی کائیدی  

بر ادامه مبارزه  که گرایش به پیوستن به شورای ملی مقاومت داشتند، بیش از سایر رفقای سازمان

برای بحث بیشتر در مورد دالیل عدم ادامه یابی مبارزه مسلحانه  داشتند. دیتأکمسلحانه سربداران 

 .3111بهمن  –رجوع شود. «  نوپروازپرنده »سربداران به کتاب 
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درون  کار سبکاشد. انتقاد رفیق کامران بر مطرح ب تواند ینماست و جدا از آن 
شان هیچ کار سبکرهبری سربداران چندان صحیح نیست )منظور این نیست که 

التقاطی را نیز با خود به  کار سبکاشکالی نداشت، مسلم است که خط التقاطی، 
، درون سربداران افرادی نبودند که اوالًکه  ردیگ ینمهمراه دارد.( او در نظر 

در برخی اجزا گرایشات صحیحی  اگرچهدارای خط کلی صحیح باشند.  مجموعاً
زمان به دلیل التقاط قادر نبود مرکزی برای  رهبری آن ولیکن خورد یمبه چشم 

و تکامل آن  دانست یمآن رهبری تا همان حد ، اًیثانصحیح باشد.  یها دهیاسنتز 
گذاشتن همان حلقه شناخت و افزایش توانایی خطی و عملی، نیازمند به پراتیک 

آن جنگ را  یتر عاقالنهو  تر حیصحبه نحو  توانست یمرهبری که  این شناخت بود.
 ترین مهماز  یا پارهپیش ببرد و فرصت بیشتری برای خود بخرد تا ظرفیت حل 

ست. مسلم است که صرف دامن زدن به ا خطی را بیابد، مسئله دیگری مسائل
در این  یا کننده تعییننقش  توانست ینممان مبارزات ایدئولوژیک درونی در آن ز

های درونی این امر به سرانجام  برد بحث خودی خود با پیشه ایفا نماید. ب زمینه
. )فشارهای نظامی از جانب دشمن که روز به روز حلقه محاصره نظامی دیرس ینم
ز و فشارهای سیاسی از جانب اقلیت سازمان بر سربداران را نی کرد یم تر تنگرا 

 توانست یمباید در نظر داشت.( شاید دامن زدن به مبارزه ایدئولوژیک تا حدودی 
 بگذارد. تأثیراتیبر چگونگی پیشبرد جنگ در شهر 

، لزوم و اهمیت گذارد یمصحیح که رفیق کامران هم بر آن انگشت  یا نکتهاما 
ز در مبارزه درونی است. این نی شان ثبتروشن کردن تمایزات و اختالفات و 

ه خاطر ب قاًیدق –سیامک زعیم  مشخصاً –واقعیتی است که رهبری سربداران 
سازش(  درواقعدر متحد کردن )و  یا کننده تعیینش همیشه نقش التقاط

تمایزات روشن شود و معلوم شود که که  این گرایشات مختلف داشت، بدون
کردن  باالخره پراتیک چه خطی در حال پیاده شدن است. اما حتی نحوه روشن

سیاسی  –توانایی انجام این کار هم تابع خط ایدئولوژیک  طورکلی بهتمایزات یا 
، حتی مثالًاست.  کننده تعییناست. یعنی در اینجا هم خط ایدئولوژیک سیاسی 
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دیدن جنگ در بین رهبری سربداران  تر یطوالنکه در مورد  یا هیاول یها دهیا
قیام شهری و کسب پیروزی سریع کماکان در چارچوب استراتژی  شد یممطرح 

التقاط خویش چندان قادر نبود تمایزاتش را دلیل بود. سیامک زعیم در عمل به 
هم از لزوم اتکا به دهقانان  بار یکحتی  المثل فیبا گرایشات دیگر روشن سازد. 

برای پیشبرد جنگ صحبتی نکرد. تز امن کردن اطراف شهرها از جانب وی نیز به 
. شد یمای حل مسئله انتقال نیروی نظامی به شهر مطرح عنوان راهی بر

برای جنگ مقاومت طوالنی باید به چه کسانی اتکا که  این موضوعاتی از قبیل
هایی بودند که بعد از نبرد آمل در بین رفقای اکثریت  پرسش اساساًنماییم و غیره 

 سازمان مطرح گشت.
جربه انقالبی دچار عدم در اینجا رفیق کامران تا حدی هنگام بررسی یک ت

باید وضع مشخص »که  کند یم تأکیدخود که  این انعطاف شده است. او علیرغم
به چارچوب وقوع این تجربه و شرایط عینی که آن را « آن دوران را در نظر گرفت

ارائه داد که جهت  ها یابیارزتوجه کافی نکرد. در نتیجه برخی  کرد یممشروط 
البی و اصولی است که امروزه ما به با معیارهای انقبررسی یک تجربه  اش عمده

 میتوانست یمچگونه در آن شرایط تاریخی مشخص که  این نه میا افتهی دستن آ
 لزوماًمثال اگر ما به خط امروزی مسلح بودیم  کار بندیم. )برایه این اصول را ب

رای آغاز را ب –دلیل نزدیکی به تهران ه ب مشخصاً –اطراف آمل  یها جنگلآمل و 
.( البته محدودیتی میکرد ینمانتخاب  درازمدتمبارزه مسلحانه و استراتژی جنگ 

یعنی نداشتن اطالع  ،کرد یمهم در این زمینه در رابطه با رفیق کامران عمل 
ها و  از جزییات و چند و چون برخی بحث مشخصاًدقیق از پراتیک سربداران و 

فتحی بود که هدف از  از رفیق بهروز یا نوشتهها. اساس رجوع او به  عملیات
، مقابله با کسانی بود که تصویری غیر واقعی از 3135نگارش آن در فروردین 

دنبال ارائه یک ه . رفیق بهروز فتحی در آن نوشته بدادند یمسربداران ارائه 
 ناتمام ماند. متأسفانهکه  یا نوشتهجانبه از سربداران نبود.  کامل همه بندی جمع
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