
 رابطه جنبش انقالبی مسلحانه باخلق
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 بیژن جزنی

 1353 بهار–نگارش درزندان 
 

جنبش انقالبی مسلحانه ، عنوانی است که به مبارزه سازمان یافته ای اطالق می شود که مشی قهرآمیز رادرشرایط                    
 نظامی را جانشین مبارزات ناکام سال های         –زه سیاسی   جامعه ما در راه وصول به حاکمیت خلق برگزیده ومبار           

 نظامی  –جنبش انقالبی مسلحانه که ازسازمان ها وگروه های سیاسی             .  مرداد ساخته است    28پس از کودتای     
نیروی مادی یافته است وارث تمام مبارزات جنبش کارگری درراه حاکمیت طبقه کارگر وپرچم دار مبارزات                    

ایدئولوژی انقالبی کلیدشناخت جامعه وراهنمای تعیین استراتژی وتاکتیک های             . تضدامپریالیستی خلق ماس   
 .جنبش انقالبی است

وصول به یک چنین حزبی از جمله هدف         . درعین حال جنبش انقالبی مسلحانه، حزب طبقه کارگرایران نیست          
 مسلحانه ادامه جنبش    جنبش انقالبی .  لنینیست جنبش انقالبی است    –های عملی ونظری جریان های مارکسیست       

 لنینیست  –جریان های مارکسیست    . ضدامپریالیستی میهن ما ونمودحاضر جنبش رهایی بخش خلق های ماست           
این جریان ها که     . درون این جنبش درحال حاضر عمده ترین نمود پیشاهنگ طبقه کارگر بشمار می روند                    

ش کارگری ودست یافتن به پیشاهنگ       است درراه وحدت جنب   » چریک های فدایی خلق      « مشخص ترین آنها    
واحد وانقالبی طبقه کارگر ، در راه وحدت نیروهای انقالبی وسرانجام درراه تحقق رسالت پیشاهنگ طبقه                        

 .کارگر دررهبری جنبش ضدامپریالیستی گام برمی دارد

ر گوش وچشمشان   لنینیسم می نامند و ازسوی دیگ      –مارکسیسم  » خود را  مدافعان     «اپورتونیست ها که ازیک سو      
 لنینیسم خالق بسته است این طور وانمود می سازند که پیشاهنگ توده ها فقط می                 –بر روی تجارب مارکسیسم     

اینان فراموش می کنند که حزب      . تواند بصورت یک حزب طبقه کارگر وظایف انقالبی خود را آغاز کند وبس            
درجریان مبارزه ودرمرحله معینی از رشدوتکامل      طبقه کارگر که واجد خصوصیات انقالبی طرازنوین باشد فقط           

بعبارت دیگر حزب طبقه کارگر نه ایجادکننده جنبش انقالبی درمرحله رکود              . جنبش انقالبی بوجود می آید     
تمام تاریخ جنبش های انقالبی کارگری        . بلکه خود نتیجه رشد وتکامل جنبش انقالبی درمرحله معینی است             

مثال درروسیه ، حزب سوسیال دموکراسی کارگری یک          .  ای به ما نمی بخشد      مارکسیستی جهان جزاین تجربه   
حزب طرازنوین طبقه کارگر نبود ولی ازدهه آخر قرن گذشته بمثابه پیشاهنگ طبقه کارگر وتوده ها بشمار می                     

 آغازشده بود و عناصر مارکسیست به تدارک نیروهای خود             1921درچین ، جنبش انقالبی قبل ازسال         . رفت
اخته بودند وتازه پس از تشکیل رسمی حزب ، دریک مبارزه طوالنی بخصوص دریک پروسه مبارزه سیاسی                  پرد
درکوبا ، جنبش انقالبی مسلحانه ، توانست        .  نظامی ، حزب توانست خصوصیات انقالبی الزم را بدست آورد            –

 



رسالت ) لق کوبا    یعنی حزب سوسیالیست خ     ( جدا ازسازمانی که مدعی نقش پیشاهنگی طبقه کارگر بود                
 .پیشاهنگی راستین خود را آغازکرده وبا موفقیت رهبری توده ها رادرانقالب دموکراتیک بدست بگیرد

درجامعه ما باتکیه برتجارب مبارزات چند دهه اخیر وبخصوص باتحلیل خالق شرایط جامعه درسال های پس از                  
ارزه مسلحانه را بمثابه استراتژی وتاکتیک خود       شکست جنبش ترقی خواهانه ، سازمان ها وگروه های پیشرو ، مب            

برگزیده ودر جهت ایجادپیشاهنگ طبقه کارگر ، پیشاهنگ تمامی خلق به مبارزه ای آگاهانه وسازمان یافته                       
 .دست زده اند

درحالی که شرایط    . توده های کشورما طی چند دهه اخیر دوره هایی از اوج ورکود را از سر گذرانده اند                        
وابط تولیدی ومسیر تکامل خوددریک مسیر خاص ادامه داده است ، جنبش ها وحرکات اجتماعی                 اقتصادی ، ر  

مثال آن چه باعث ظهور جنبش اعتراضی        . بنابر مجموعه عوامل عینی وذهنی به رکود یا اوج وشدت رسیده اند             
 نبود ، بلکه    شد ، دگرگونی ناگهانی روابط تولیدی جامعه        ) 25-1321( زحمتکشان طی سال های پس ازجنگ        

ورود ارتش متفقین وسقوط دیکتاتوری رضاخانی گرچه اثرات          . دگرگونی عوامل روبنایی وشرایط ذهنی بود       
فوری اقتصادی نیز داشت ولی این دگرگونی شرایط سیاسی واجتماعی بود که انرژی متراکم توده ها را ناگهان                    

همچنین . نه فعالیت های سازمان یافته شد        جنبش خودانگیخته توده ای به حالت اعتراضی ، زمی            . آزادساخت
 ناگهان روابط تولیدی وعوامل زیربنایی نبود که دگرگون شد وطی سال های بعد توده ها را به                    32درمرداد سال   

خمودی ورکود کشاند بلکه یک حرکت سیاسی وضدانقالبی توانسته بود جنبش راسرکوب کرده وتوده ها را به                 
 .عقب براند

شرایط عینی ، یعنی     .  سیاسی درموقعیت جنبش اثر غیرقابل انکاردارد        –وشرایط اجتماعی    نقش عوامل ذهنی     
.  اقتصادی ، شرایط ذهنی ، یعنی نیروهای سازمان یافته سیاسی ونظامی ، را بوجود می آورد                    –شرایط اجتماعی   

. اجتماعی می گذرد  مکانیسم رابطه شرایط عینی وذهنی از کانال پدیده های روبنایی وجریان های خودانگیخته                 
 .ولی شرایط ذهنی به نوبه خود اثر متقابل درشرایط عینی می گذارد

این اثر متقابل عوامل ذهنی درعوامل عینی بصورت کندشدن یا تندشدن دوران گذار از مرحله ای به مرحله                         
بنابراین . شوددیگر یا بصورت نقش نیروهای انقالبی وضدانقالبی درتسریع یا بطی کردن این انتقال ظاهر می                     

نقش پیشاهنگ در آزادساختن نیروی بالقوه توده ها ورهبری این نیروها تا پیروزی ، ومسائل ناشی از این رابطه                      
 .مسئله ایست که به رابطه پیشاهنگ باتوده ها مربوط می شود. مهم ترین مسئله مبارزه است

این نام خوانده می شود که می تواند            باید بخاطر داشت که یک پیشاهنگ از آن رو به                 « : لنین می نویسد   
وظیفه پیشاهنگ فقط این نیست که دردوره اوج          » . شوروشوق توده ها رابرانگیخته وسپس آنها را رهبری کند          

وظیفه پیشاهنگ این است که دردوران رکود         . جنبش های خودانگیخته توده ها نقش رهبری را بعهده بگیرد            
لت خمود وتسلیم پذیری توده ها غلبه کرده وشوروشوق مبارزه                جنبش ، تاکتیک هایی برگزیند که به حا           

اغلب اتفاق افتاده است که درلحظات بحرانی حیات ملت ها حتی گروه های             « : لنین می نویسد  . رادرآنها برانگیزد 
لت کوچک پیشروی از طبقه های پیشرو بقیه را به همراه کشانده ، توده هارا با شور انقالبی به هیجان آورده ورسا                    



این نقش پیشاهنگ نه تنها تبلیغ تئوری انقالبی بلکه پراکندن             » . های تاریخی عظیمی را به انجام رسانده است         
 .شوروشوق وافروختن احساسات انقالبی رادربرمی گیرد

همه تحوالت عظیم سیاسی ماازطریق شوروشوق پیشاهنگ بوقوع پیوسته است که توده ها ازآن              « : لنین می نویسد  
بنابراین پیشاهنگ نمی تواند دردوران رکود جنبش          » . نگیخته ونه کامال آگاهانه پیروی کرده اند         بطورخودا

طبیعی « : لنین تاکید می کند که      . سیاست صبروانتظار درپیش گرفته به دنباله روی ازروحیات توده توسل جوید           
خصوص هنگام خستگی    است مابه هرچه توده ها می گویند تن درنمی دهیم چراکه توده هانیز گاهی وب                         

 ».وخمودی استثنایی ناشی ازرنج ومشقت ، تسلیم احساساتی می شوند که به هیچ وجه پیشرونیست

جنبش انقالبی مسلحانه باتحلیل تجارب مبارزات سال های اخیر ، طی مبارزه به این اصول که جز الیتجزای                          
ش ترقی خواهانه وبه شکست انجامیدن       سرکوبی جنب .  لنینیسم است رسیده وآن را بکاربسته است         –مارکسیسم  

مبارزات سازمان های سیاسی چپ وراست موجب شد که علیرغم رشداقتصادی جامعه درمسیر سرمایه داری                     
وابسته وعلیرغم تضادهای عوامل حاکمه وطبقات حاکم که به صورت اصالحات ارضی وتحلیل رفتن فئودالیسم                

رشداقتصادی جامعه که درهمه زمینه ها        . کود باقی بماند   ظاهرشد ، جنبش ترقی خواهانه همچنان درحالت ر          
آشکارشده است همراه بااستبداد وستم نواستعماری در توده انرژی انقالبی ذخیره کرده واین انرژی دردوره هایی                

لکن پیشاهنگ به علت عقب ماندگی خود قادر به استفاده ازاین انرژی نبوده است واین                . به ظهور نیزرسیده است   
همچنان که  کوشش هاوفداکاری های پیشاهنگ بی آن که            . ک صورت از رابطه پیشاهنگ با توده است         نیز ی 

توده هارا به حرکت آورد قادر به درهم کوفتن دشمن نیست جنبش خودانگیخته توده نیز بدون داشتن پیشاهنگی                   
 .شایسته که بتواند آن رارهبری کند ناکام می ماند

 ذخیره  1905نهم ژانویه   « :  روسیه چنین تذکر می دهد      1905درجریان انقالب   لنین این حالت عقب ماندگی را      
لنین چاره این   » .عظیم انرژی انقالبی پرولتاریا وهمچنین ناکافی بودن سازمان سوسیال دموکرات رابرمال ساخت             

یشروی عقب ماندگی راگسترش سازمان وافزودن به تحرک وخالقیت پیشاهنگ می داند تابتواند تا حدودی با پ                 
درکشور ما پس از یک دوره سکون ورکود، درکمترین امکاناتی که بدست آمده بود طی                . توده ها همگام شود   

اعتصاب ها ، اعتراض ها، تظاهرات خیابانی خونین بصورت زنجیره .  توده آغاز به حرکت کرد42 تا  39سال های   
تحلیل . خود راآشکارساخت» ی انقالبی  ذخیره عظیم انرژ  «  توده   42 خردادسال   15ای گسترش یافت ودرشورش     

وسعت ودامنه این   .  خرداد درکنترل هیچ نیروی سیاسی نبود      15 خرداد به حق نشان می دهد که شورش           15واقعه  
شورش ، احساسات انقالبی توده درطی آن وکوربودن جنبش همه مبین این است که انرژی ذخیره شده بصورت                   

دراین هنگام نیروی آگاه    .  نظامی مهیب دستگاه حاکمه روبروشده است      شورش خودانگیخته غلیان کرد وباقدرت    
سیاسی درهردوجنبه آن ، یعنی سازمان های بورژوازی ملی وخرده بورژوازی و جنبش کارگری آنقدر                            

شورش خودانگیخته  . نارساوعقب مانده بود که قادر به اعمال هیچ گونه رهبری وکنترل براین جنبش نبود                      
ی سازمان های بورژوازی وگروه های سیاسی محدود جنبش کارگری عناصر ناآگاه رابه                 نارسای. سرکوب شد 



الزم شد که عناصرآگاه درفرم های جدیدی سازمان یابند تابتوانند به عقب ماندگی خود خاتمه                 . نومیدی کشاند 
 .دهند

 یافت وگروه های    تجارب انقالبی درپیرامون عناصر آگاه افزایش      . شکست یک باردیگر توده را به عقب راند         
 نظامی بمثابه نتیجه تجارب مبارزات گذشته قدم به عرصه وجودگذاشت وراه قهرآمیز از صورت تئوری          –سیاسی  

اینک جنبش انقالبی مسلحانه پیشاهنگی است که وظیفه خود می داند            . به عمل نزدیک شد ونیروی مادی یافت       
ساسات انقالبی توده ها رابیدارکرده ، توده           درشرایط رکود پس ازآخرین شکست بافداکاری وجانبازی اح           

اگرپیشاهنگ دردوره رکود جنبش های خودانگیخته به این وظیفه عمل نکند همواره             . رادرراه انقالب بسیج کند   
 خرداد 15 واوج آن در   42 تا   40ازتوده ها عقب خواهد ماند وجنبش های خودانگیخته توده ها همچون سال های              

 . ناکام خواهد ماند42

می » جالدان زمستو وهانیبال های لیبرال      «  درمقاله ای با عنوان      1901ین درتوصیف حالت خمود توده ها درسال        لن
درست همان طور که دهقان به فقر مصیبت بارخود وبه زندگی کردن بدون اندیشیدن به علل بدبختی                    « : نویسد

عه عادی روس به قدرت مطلق حکومت و به          خود ، یا به امکان ازمیان بردن آن خوگرفته است ، به همان حال تب               
زندگی کردن بدون تفکر درباره این که آیا حکومت می تواند قدرت استبدادی خویش را بازهم حفظ کند وآیا                   

» .درجوار آن نیروهایی وجودندارند که ارکان این نظام کهنه سیاسی را متزلزل سازند ، عادت کرده است                          
نقالبی طلب می کند که براین روحیه منفی توده ها غلبه کنند وجنبش                 اینجاست که لنین ازمارکسیست های ا       

 نظامی را بمثابه تاکتیک اساسی خود در مقابله بادشمن ودربسیج            –انقالبی درست به همین خاطر مبارزه سیاسی         
ها دستگاه حاکمه رادرنزد توده     » غول  « جنبش انقالبی باعملیات چریکی خود می خواهد         . توده ها برمی گزیند   

چنین است  . که براثر شکست به حالت افسردگی وخمودی افتاده اند بشکند وآنها را به مبارزه باآن فرابخواند                    
 .مفهوم تبلیغ مسلحانه وتدارک مسلحانه انقالب توده ای

جنبش انقالبی تاکید می کند که هدف ازبه کاربستن تاکتیک های چریکی سرنگون ساختن توطئه آمیز دستگاه                  
ثانیا . هدف این است که اوال نیروی انقالبی یعنی پیشاهنگ بوجودآمده وبه حیات خود ادامه دهد               . حاکمه نیست 

جنبش انقالبی بخوبی می داند که اگر تبلیغات پرشور آن            . با مبارزه خود نیروهای توده رابرانگیخته وبسیج کند        
 وپشتیبانی انرژی توده های انقالبی        درمیان توده ها با پاسخ مساعد روبرو نشود انرژی جرقه افکن آن با پاسخ                  

به همین سبب است که جنبش انقالبی از هر اعتراض            . روبرو نشود قادر به انجام وظیفه ونقش خود نخواهد بود           
توده ای ، ازهر اعتصاب واز هر حرکت جمعی توده ها به شدت استقبال کرده وهر کوشش آگاهانه دربرانگیختن         

وسیاسی کوشش مستقیم درجهت یاری وحمایت خود تلقی می کند واینجاست           توده ها را درهرجریان اقتصادی      
 صنفی که هدف خود را برپاکردن اعتراض های توده ای قرارداده است به عنوان               –که جنبش از هر هسته سیاسی       

جناح سیاسی خود حمایت می کند ودر حالی که به تاکتیک های چریکی متکی شده است به خودحق می دهد                      
مساله مهم دراین میان این است که بدانیم اشکال اقتصادی وسیاسی              . تیک های دیگر نیز سودبگیرد     که از تاک  



توجه نکردن به این اصل یعنی تعیین مبارزه           . مبارزه فقط براساس اشکال نظامی آن سودمند واقع می گردند             
 .اندمسلحانه بعنوان محوروشکل عمده مارا درسردرگمی درتاکتیک وفقدان استراتژی می کش

جنبش انقالبی درتدارک انقالب ناگزیر است از بالفعل ترین نیروها برای برانگیختن وبسیج دیگر نیروها                           
درحالی که توده دررکودوخاموشی بسر می برد ، قشرهایی از جامعه بطورنسبی حالت اعتراض ومطالبه               .مددبگیرد

 .حقوق خود رادارند

ازاین نیرو بمثابه اهرمی برای     . یروی بالفعل بحساب می آیند    درشرایط حاضر روشنفکران انقالبی مشخص ترین ن       
فقط به این دلیل است که جنبش اعظم نیروی جنبش انقالبی              .حرکت آوردن نیروهای توده بایدکمک گرفت      

نه فقط در جامعه    . رادرشرایط حاضر روشنفکران انقالبی تشکیل می دهند واین امری استثنایی درجامعه مانیست             
ه که درآنها طبقه کارگر ازعقب ماندگی نسبی رنج می برد وخرده بورژوازی نیروی عمده                       های استعمارزد 

اجتماعی را درقبال ضعف نسبی طبقه کارگر تشکیل می دهد ، بلکه حتی درکشورهای سرمایه داری روشنفکران                 
 .انقالبی نقش پیشاهنگ رادرجنبش انقالبی ایفاکرده اند

 ترین بخش خلق راتشکیل می دهند، درحال حاضر ازکمترین آمادگی              درجامعه ما درحالی که دهقانان وسیع       
این نیروی بالقوه را نمی توان ازطریق آموزش وتبلیغ محدود گروهی به نیروی بالفعل مبدل                 .انقالبی برخوردارند 

 نظامی نیروهای پیشاهنگ است که می تواند بصورت زنجیره ای نیروهای                –تنها امواج حرکات سیاسی      . کرد
ه را به جنبش بکشاند ، کوشش درجهت آموزش سیاسی توده ها ازطریق تماس های محدود، چیزی                           بالقو

این شانه خالی کردن از وظایف مبرم یک . است» نفوذ درتوده ها« ونه  » کارتوده ای «این عمل نه    . جزفریب نیست 
 .نیروی پیشاهنگ درشرایط حاضراست

اندیشه « :  ازاین گونه رادرمقابل خودقرارداده اند می نویسد        لنین درشرایط روسیه درمقابل کسانی که وظیفه ای        
تنها پس از این که    ...این که توده استعمارزده می تواند اعتقادات سوسیالیستی استوارپیداکند چیزی جز فریب نبود            

استعمارگران ساقط شدند وتنها در پروسه عملی یک مبارزه طبقاتی حاداست که توده های زحمتکش                             
جنبش انقالبی مسلحانه باچنین    » گان می توانند درپیرامون پرولتاریا آموزش ، تربیت وسازمان یابند              واستعمارزد

برداشتی است که به تمام کوشش هایی که ازجانب گروه های عقب مانده سیاسی ، خواه بنابرسنن خود یا                            
به کارگران یا دیگران     برداشت های قالبی از آموزش های عام، درزمینه آموزش محدود وانفرادی مارکسیسم                 

 صنفی افراد   – نظامی وهسته های سیاسی       –تردیدی نیست که گروه های سیاسی         . بعمل آید مهرباطله می زند     
بدیهی است این   . وعناصر آگاه راازمیان هرطبقه وصنفی متشکل ساخته ودر راه هدف های خودبه کار می گیرند               

 وظرفیت وکارآئی آنها افزایش می یابد، ولی تمام این             افراد دقیقا تحت آموزش تئوریک وپراتیک قرارگرفته        
نیست، کارتوده ای به تاکتیک هایی اطالق می شود که توده را به                  » کارتوده ای یا نفوذ درتوده ها         « اعمال  

کارجمعی ، به حرکت وجنبش آورد واین قطعا ازطریق کارگروهی محدود به آن صورت که طی بیش ازده سال            
 نظامی است که می توان محدودیت های دستگاه            –فقط درپرتو مبارزه سیاسی      . یسر نیست ادامه یافته است م    



وظیفه مبرم جنبش انقالبی درحال حاضر بسیج کردن تمام مردم در راه سرنگون ساختن              . حاکمه را درهم شکست   
 .نظام موجود است

بورژوازی که درجامعه ما کمیت      بماند، خرده   » زحمتکشان  « درجامعه ما مبارزه نمی تواند ونباید درانحصار           
قشرهای . چشمگیری را تشکیل می دهد زیر ستم صاحبان امتیاز، استبداد واستعمار هرروز ناراضی تر می شود                    

جنبش انقالبی باید این نیروی ناراضی را         . میانی ومحروم خرده بورژوازی نیرویی است که باید به حساب آید             
این نیروها مانند    . علیه قدرت دستگاه حاکمه استبدادی یاری طلبد            برانگیخته وسازمان دهد واز همه نیروها         

آیا بنیانی علمی   « : لنین می نویسد  . زحمتکشان آماده اند تاآنجا که ازدستشان برمی آید درمبارزه شرکت جویند           
 هرکس دراین زمینه تردید نماید ازنظر      « : وپاسخ می دهد  » برای فعالیت درمیان همه طبقات مردم وجوددارد؟        

وظیفه پیشاهنگ است که کلیه نیروها راوحدت           » .آگاهی ازبیداری خودانگیخته توده ها واپس مانده است            
اینجاست که جنبش انقالبی مسلحانه خود راپرچمدار       . بخشیده ودرراه سرنگون ساختن رژیم حاضر رهبری کند        

روهای خلق دریک جبهه    مبارزه ضداستعمار وضداستبدادی می شناسد وآگاهانه درجهت وحدت بخشیدن به نی            
درچنین شرایطی است که غرق شدن        .جبهه ای که باید خال رهبری رادرجامعه پرکند          . متحد ، پیش می رود      

درامور صرفا کارگری، آموزش دادن عناصر محدود کارگر ومحدودکردن مبارزه به فعالیت های جمعی صنفی                 
فعالیت های صنفی   . مفهومی دیگرداشته باشد  نمی تواند جزفریب وشانه خالی کردن ازوظایف اساسی پیشاهنگ           

واقتصادی خود هنگامی دارای نتایج مفید وموثرخواهد بود که جنبش انقالبی دارای توان وامکان ادامه مبارزه                    
واال پردامنه ترین مبارزات صنفی واقتصادی، به فرض امکان ظهوریافتن درشرایط               .  نظامی خودباشد  –سیاسی  

 .وناکامی نهایی نتیجه ای نخواهد داشتدیکتاتوری حاضر، جزشکست 

لنین تاکید می کرد که پیش ازپیروزی وظیفه تربیت کمونیستی توده ها بمثابه فریب کارگران ازجانب احزاب                      
تحت نظام استبدادی سرمایه داری هدف تنها          « :  می نویسد   1920لنین درسال    . ورهبران انترناسیونال دوم بود    

انقالبی دریک جریان واحد به منظور اوج گیری انقالبی وغلبه برتاثیرات                 گردآوری وادغام همه احساسات       
نفرت به بورژوازی   .... وظیفه نسل قبل بود که بورژوازی راسرنگون سازد         « : سپس می افزاید  » .کندکننده است 

باچنین » .رادرمیان توده ها برانگیزد وآگاهی طبقاتی وتوانایی وحدت بخشطدن نیروهایشان راپرورش دهد                    
 نظامی ، هرگونه    – لنینیسم است که جنبش انقالبی هرگونه طفره رفتن از مبارزه سیاسی              –برداشتی از مارکسیسم    

بی عملی ویاوه بافی رامحکوم می سازد واز کلیه عناصرآگاه طلب می کند که نیروی خودرا درجهت مسیر                         
 .دجنبش انقالبی مسلحانه ودرراه تدارک قهرآمیز انقالب توده ای بکارگیرن

واین وظیفه ماست   ....ناراحتی عمومی درمیان تمامی خلق درروسیه باال می گیرد         « :  می نویسد  1901لنین درسال   
آموزش دهیم که چگونه    ) روشنفکران پیشرو طبقه کارگر را      ( که بعنوان سوسیال دموکرات های انقالبی آنها را         

پیشاهنگ قادرنیست بدون این که خود      » . گیرند از جرقه های اعتراض اجتماعی که دراینجا وآنجا می جهد بهره           
آن چه برآهن سرد توده ها،        . مشعل سوزان ومظهرفداکاری وپایداری باشد توده هارادرراه انقالب بسیج کند             

دردوره خمودی موثر می افتد، آتش سوزان پیش آهنگ است که سرانجام توده را به آتش می کشاند واین                         



انعکاس خشم فروخفته توده است که بصورت آتش        .  ومشقت توده است   ازخودگذشتگی وجانبازی حاصل رنج   
شورانقالبی پیشاهنگ متکی به مصالح مادی توده است وبدین سبب است که             . از درون پیشاهنگ زبانه می کشد     

تصمیم طبقه کارگرواعتقاد خلل ناپذیر آن      « : لنین می نویسد  . سرانجام انرژی ذخیره توده را به انفجار می کشاند         
این » .نه تنها یک عامل تاریخی، بلکه عامل تعیین کننده وبرنده است                » مردن به ازبندگی است       « ه شعار    ب

طبقه استثمارزده  « : لنین می نویسد  . اعتقاداست که پرولتاریا را ناگزیر به مبارزه مسلحانه وپیروزی نظامی می سازد           
. »تسلط برفنون نظامی نکوشد طبقه چاکران است      ای که برای به چنگ آوردن اسلحه ودانستن طرزاستفاده ازآن و          

 نظامی می خواند تا     –وامروز جنبش انقالبی مسلحانه همه پیشگامان خلق را به برگرفتن سالح، به مبارزه سیاسی                 
چنین است برداشت خالقی که جنبش انقالبی از         .سدهایی که جنبش توده هارا متوقف ساخته است درهم شکند          

برداشتی که فرصت طلبان از درک آن عاجز مانده اند ودانسته یا ندانسته ،                 . وده هادارد پیشاهنگ ورابطه آن بات   
 .دست دردست دشمن گذارده وبرآن می تازند

جنبش انقالبی شوروشوق انقالبی رابا برداشت دقیق و علمی ازشرایط جامعه به هم آمیخته تبلیغ مسلحانه                            
جنبش انقالبی درحالی که درهر حرکت سیاسی       . می کند رادرجهت شعارهای ملموسش برای توده ها ، هدایت          

 نظامی ماهیت وخصوصیت ایدئولوژیک خود راآشکارمی سازد باتمام نیرو وامکان خود از خواسته ها ، از                       –
نشریات ،  . زندگی مشقت بار خلق، سخن می گوید و ماهیت ارتجاعی وضدملی دستگاه حاکمه رابرمال می سازد               

زان درهنگام نبردهای خیابانی ، مدافعات قهرمانان در دادگاه ها وشعارهایی که تاپای چوبه               اعالمیه ها، فریاد مبار   
تیرباران ادامه می یابد همه بازگوکننده احساس مسئولیت عمیق وجدی جنبش انقالبی درقبال توده ها ودرجهت                  

یت نهایی جنبش انقالبی    پیوندی که ضامن موفق   . پیوند یافتن شوروفداکاری انقالبی باخواسته های توده هاست         
 .خواهد بود

 
کتاب روانشناسی اجتماعی وتاریخ ،     » دانش انقالبی وروانشناسی لنین     « کلیه مطالب یادشده ازلنین دراین مقاله ها از فصل           : توضیح

ماخذ خودرا   نقل شده که نویسنده کتاب ذکرشده بنوبه خود از مجموعه آثارلنین استفاده کرده و              1970 –نوشته پورشینف ، چاپ م      
 .زیرهر مورد استناد ذکرکرده است

 
 
 

 1382زمستان /سازمان اتحادفداییان خلق ایران: تنظیم و بازانتشار
 

 


