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 نقش تئوري انقالبي و ديدگاه

 ها استراتژيك در تكامل تاكتيك
 

 لنينيسم آن تئوري انقالبي است كه به        –ماركسيسم  ” .تواند وجود داشته باشد     نمي بدون تئوري انقالبي جنبش انقالبي نيز     “ : :گويد  لنين مي 
.  اقتصادي و موقعيت سياسي جامعه خود را بدرستي شناخته، به استراتژي و تاكتيك صحيح دست يابيم                 –دهد شرايط اجتماعي     ما امكان مي  

 خود و نتايج و آثار تاكتيك        یم، در جريان عمل مي بايست خط مش         استراتژي و تاكتيك جنبش انقالبي را ترسيم كردي         هاما پس از آن ك    
 .ند درك كنيموش دقت بررسي كرده و ضرورت هائي را كه موجب دگرگوني تاكتيك ها ميه مان را ب هاي

.  نداشته باشيم  نحوي بشناسيم كه ديگر نيازي به تغيير و تصيح آن          ه   و شيوه هاي مبارزه را ب       یندرت ممكن است بيش از عمل بتوانيم مش        ه  ب
هاي جديد رسيده و براي       كه تشخيص دهيم زمان پيش گرفتن تاكتيك        نآها ديگر موثر نيست، براي        كه بدانيم كدام تاكتيك    نآبراي  

گاهانه با رشد و تكامل جنبش همگام شده و نقش پيشاهنگ را در             آكه بتوانيم    هاي جديد، خالصه براي آن     تعيين خصوصيات اين تاكتيك   
 .ق برخودار باشيميژيك عمتعهده بگيريم،  بايد به تئوري انقالبي مجهز بوده، از ديد استراه تلف بمراحل مخ

 انقالبي به بهائي    ی ميان راه و بي راهه باز يابد و دست يافتن به مش            و از شود كه جنبش راه خود را طوالني تر          فقدان تئوري انقالبي باعث مي    
دوش گيرد نمي تواند تسليم حركت      ه  خواهد مسئوليت پيشاهنگي طبقه كارگر و خلق را ب         و كه مي  يك جريان پيشر  . هر چه بيشتر تمام شود    

 .كور شود

دچار شدن به دگماتيسم نسبت     . جاست    براي جنبش ما كه نسبتا جوان وكم تجربه است توقع خطا ناپذير بودن در تئوري و عمل، توقعي بي                  
سيدن از عمل، نهراسيدن از ارتكاب به خطاهاي احتمالي و با صداقت و ابراي ما نهر. ابجاتر است هم ن  مان، از آن   به پيش بيني ها و نقشه ها ي       

در . جسارت در صدد دگرگون ساختن شرايط حاضر بر آمدن، كافيست تا امكان دست يافتن به مشي كامال صحيح را براي ما فراهم سازد                         
ور شد كه در جا زدن در مرحله شناخت،           آدر اينجا بايد ياد   . گردد  مي يحححقيقت تنها در پراتيك است كه تئوري هاي ما كامل و تص              

 .دهد هاي اپورتونيسم است سوق مي از ويژگيکه  ما را به محافظه كاري   ،هراس از عمل و غرق شدن در مسائل استراتژيك صرف

هاي تئوريك    تمام كوشش  ،عكاس نيافته بود  كه هنوز جنبش مسلحانه به مرحله درگيري علني با رژيم نرسيده و در سطح جامعه ان                  هنگامي
ع ذهني را از سر راه جنبش بر دارند و آمادگي و تحرك الزم براي گذار از مرحله                    نشد كه موا    نظامي صرف اين مي    –هاي سياسي    گروه

ها و   ارزه، بررسي جريان  شرايط مب از  ها بطور عمده متوجه تحليل       اين كوشش . ها ببخشند  ها و طرفداران آن    ضاي اين گروه  عاه  تدارك را ب  
در آن دوره  مي بايست اثر       . ها براي پيشنهاد راه تازه اي بود       هاي ديگر خلق   تاكتيك هاي گذشته و كمك گرفتن از تجارب انقالبي جنبش         
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لبه بر  مي بايست از همه تجارب تئوريك و پراتيك براي غ         .  نظامي زدوده شود   –هاي سياسي    منفي مبارزات صرفا سياسي گروهي از گروه      
اين مبرم  . ديپوش را ضروري ساخته بود، جامه عمل مي        نكار ناپذير در پيش گرفتن آن     اهاي   شد و راهي كه واقعيت     ها استفاده مي   ضعف

ها، جنبش مسلحانه    دوش گرفته بودند و با شهيد شدن اكثريت قاطع آن           ه  ترين وظيفه رفقائي بود كه مسئوليت تدارك مشي مسلحانه را ب            
 . واقعيت اجتماعي شدتبديل به يك

  چنين وظيفه اي را ادا مي       ،  نظامي تنظيم و منتشر شده است      –هاي سياسي     از جانب گروه   ١٣٤٩ه ها و مقاالت انقالبي كه تا پايان سال          لرسا
ت را  اقعيدر حد توانائي خود  وا     . هاي تئوريك و پراتيك نويسندگان اين مقاالت آشكار شده بود           ضرورت مشي مسلحانه در فعاليت    . كرد

اگر : : گويد مائو مي. تر شناخته شد ها و در پراتيك بود كه واقعيت عميق تر و كامل فقط پس از برداشتن اولين گام. شناخته و بيان كرده اند    
 ه مي هاي واقعي از  تجربه مستقيم سر چشم        هاي انقالبي را بشناسد بايد در انقالب شركت كند زيرا كليه دانش             انسان بخواهد تئوري روش   

 .” گيرند

و اگر بايد نظرات رفقاي قبلي در مواردي         . دليل نبوغ بيشتر ما نيست    ه   واقعيت ها را عميق تر و بهتر بشناسيم ب           يابيم اگر امروز ما امكان مي    
راتيك با  دليل عدم  مطابقت كامل تئوري با واقعيت در اين است كه پ            . ها نيست  كلي عوض شود، دليل كمبود معرفت آن      ه  اصالح شده، يا ب   

سو مشكالت فني و تداركاتي است و از سوي ديگر دگرگوني و تكامل پروسه هائي است كه                     اين موانع از يك   . شود موانعي محدود مي  
بينی  تواند  فاصله بين پيش      البته به نوبه خود كمبود تجربه تئوريك و پراتيك نيز مي            . ب و مسير آن را نداشته ايم       جوانقبال شناخت تمام    

 .و پراتيك را بيشتر كندتئوريك 

شود و   رفت و به همين دليل از آن شماي كلي داشتند، امروز براي ما قدم اول محسوب مي                   شمار مي ه  چه ديروز براي رفقا قدم دوم ب         آن
بش، دگم  در جا زدن در شناخت، جستجوي مصرانه پاسخ هاي مسائل امروز در رساله هاي ديروز جن                . خوبي و عميقا بشناسيم   ه  را ب  بايد آن 

تواند مبارزه ما را به بن بست         ، مي ه است يح و تكامل بود   حها دائم در حال تص     ساختن طرح ها و پيشنهاد هائي كه براي خود طراحان آن            
 ها و ناكام ساختن آرمان    آن  نبايد اجازه دهيم كه شهادت خالق ترين رفقاي ما به حربه اي براي نابود ساختن محتواي واقعي افكار                    . بكشاند

 .ها تبديل شود اي آنه

هاي فردي فالن رفيق، يا كمبود ها و نارسائي هاي  هراس از شنيدن نظرات تازه، خفه كردن هر گونه انتقاد و محدود ساختن انتقاد به خصلت               
الح گروه دليلي جز احساس ضعف ما در شناخت دقيق مشي مان و نداشتن شجاعت در برخورد عميق با مسائل و پذيرفتن اص                        وفالن هسته   

تواند نشانه جدي ريشه دار بودن خصوصيات خرده بورژوازي در هر             كه مي  اين پديده در حالي   . مان ندارد  هاي اساسي برنامه ها و سازمان    
هنگي يك  آامكان رشد را از جريان پيشرو سلب كرده مغاير خصلت پيشرو بودن و استعداد پيش                  . يك از ما و مجموعا در جريان ما باشد         

 . و توده ها را داشتن استطبقه انقالبي

چگونگي  ها و افراد مبارز و بطور كلي در مقابل جبش مسلحانه قرار گرفته است مسئله                ترين مسائلي كه امروز در مقابل جريان       يكي از مهم  
 توده ها در انقالب     ما نه فقط بايد نظر خود را در باره نقش         . ستهاهاي محدود پيشرو به سطح توده        گذار از مبارزه مسلحانه از سطح جريان      

اين پرسش، جنبش مسلحانه را زير عالمت       . شود تر از آن بايد بگوئيم كه چگونه مبارزه مسلحانه توده اي مي             كه مهم  صراحتا بيان كنيم بل   
ر و احيانا   در اين ميان عناص   . دنشناس ي است كه خود را بخشي از جنبش مسلحانه مي          يها آن وظيفه مبرم جريان   ه  سئوال قرار داده و پاسخ ب     

فقدان تئوري انقالبي و نداشتن درك صحيح از جنبش مسلحانه و از               . هستند د كه اصال منكر چنين مسئله اي        نهائي يافت مي شو     جريان
ها كه ممكن    اين عناصر و جريان   . اين مسئله مهم نزد اين عناصر است      ه  مبارزه اي كه هم اكنون جريان دارد، عمده ترين عامل بي توجهي ب             

بعبارت ديگر آنها   . ودشان نيز در گير در مبارزه مسلحانه باشند، نقش مبارزه مسلحانه فعلي را در تداراك انقالب بدرستي نمي دانند                    است خ 
 . ندارند است ،ديد استراژيك نسبت به مبارزه اي كه در جريان

كه از هم اكنون مبارزه توده       شوند، با اعالم اين    مي شدن جنبش فعلي روبرو      یكه با مسئله توده ا     ها، هنگامي  برخي از همين عناصر و جريان     
توده ها در   ” “ ا كه در گير مبارزه هستيم، تجسم مادي و معنوي توده ائيم             م“ : گويند ها مي  اين. دنگذر اي شده است، از كنار مسئله مي       

رزه دسته هاي پيشرو كه نقش پيشاهنگ را         بديهي است هر ماركسيست مبتدي بين مبا      . هم اكنون در گير مبارزه با دشمن هستند        “ وجود ما   
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چه بازگو كننده ضرورت     اين دسته هاي پيشرو چنان     . گيرد، تفاوت قائل است    ه توده هاي وسيع را در بر مي         کده دارند و مبارزه اي       هبع
شوند، ولي   ها برخودار مي  د راه صحيح را در پيش گيرند، مقدمتا از حمايت توده              نچه بنوان  تاريخي و خواسته هاي توده ها باشند و چنان         

ها در مبارزه فاصله زيادي وجود دارد كه پيمودن آن همان             ها يعني شركت فعال آن     نآهنوز بين حمايت معنوي توده ها و حمايت مادي           
 .توده اي شدن مبارزه است

 

  فصل دوم
 

 وظايف پيشاهنگ در شرايطي كه جنبش وسيع توده اي وجود ندارد
 

وظيفه . جنبش ها نيز داراي دوره هاي شدت و ضعف هستند          . برند سر نمي ه  نيم كه توده ها هميشه در يك حالت ب         در كليه جنبش ها مي بي     
چه بايد بكند؟   . كه توده ها حالت اعتراض و حركات تهاجمي خود را از دست داده اند               هنگامي ؟پيشاهنگ انقالبي در دوره ركورد چيست     

بدون درك عواملي كه اين حاالت را موجب مي گردد و هر يك از آن دو را طوالني تر و يا                     بدون درك عميق اين حالت دوگانه توده ها،         
 .اين مسئله درست نخواهد بوده كوتاده مي سازد، پاسخ ب

يد كه همانا ناشي از آدر دوره ركود جنبش توده اي بين حالت خمود و نوميدي و بي حركتي توده ها و حالت پيشاهنگ تضادي بوجود مي                    
ها مدت ركورد    ها و تاكتيك   پيشاهنگ در چنين شرايطي وظيفه دارد كه با انتخاب مناسب ترين فرم             . يشاهنگي و وظايف آنست   خصلت پ 

اين مبارزه که   .  برياس و بی حرکتی توده غلبه کند       با پراتيك انقالبي    ،  ي كرده   زخود را با   تر سازد، يعني نقش تسريع كننده      را هر چه كوتاه   
ادامه ،  تئوري انقالبي است، در عين حال موجب بقا پيشاهنگ شده             ه  و آگاهي هر چه عميق تر ب        مانند و شور انقالبی       مستلزم فداکاری بی  

كاري تنها راه حفظ و تكامل       ااين زندگي فعال و توام با فد        . مي نمايد  را كه شرط الزم رشد و تكامل پيشاهنگ است تامين             حيات آن 
و سر در الك خود فرو بردن و خود      ) پاسيف(  منفعل   یكه تفسير واقعي بقا   ” بميريم تا كشته نشويم   “ ،  پيشاهنگ است و با شعار تسليم طلبانه      

 .آماده كردن است، تضاد آشكار دارد” كه توده ها به ميدان بيايند روزي“ را براي 

و موقعيت و كيفيت جنبش تحت تاثير         حاالت توده ها      .يندآاين مسئله بپردازيم كه چرا توده ها به حال سكون و خمود در مي                  ه  اكنون ب 
شرايط ذهني، تابع عوامل عيني است كه بنوبه        .شرايط عيني ، نظام توليدي مجموعه عوامل زيربنايي جامعه است          . شرايط عيني و ذهني است    

هاجم خود را بر ضد نظام      مده ت آدر موقعيت انقالبي تحت تاثير عوامل ذهني و عيني  ، توده ها به حركت در                 . ها تاثير مي گذارد    نآخود در   
چه اين تهاجم به نتيجه نرسد و حال خواه عوامل عيني به رشد الزم نرسيده باشند، خواه                      چنان. موجود و رژيم نماينده آن آغاز مي كنند         

من بر   نوميدي از مبارزه و هراس از قدرت دش          ، كمبود عامل ذهني مثال فقدان پيشاهنگ انقالبي عامل شكست باشد، جنبش سركوب شده              
 .توده ها حاكم ميگردد

جنبش هائي كه در جريان جنگ اول جهاني بخصوص پس انقالب اكتبر و                . در تاريخ معاصر ايران بارها شاهد وقوع اين پديده بوده ايم             
 و  دوره سكون   ناكام گشته و يك    ١٣٠٤ تا   ١٣٠٠هاي     و سركوبي سال    ١٢٩٩سقوط ترازيسم، كشور ما را در بر گرفته بود با كودتاي             

كه جامعه تكامل يافته بود و موقعيت مستحكم ضد            سال در حالي  ٢٠طي تقربيا   .  بطول انجاميد  ١٣٢٠خفقان را بدنبال آورد كه تا سال          
كه در   پروسه هايي كه با اشغال ايران آغاز گشت، در حالي         . انقالب و نابودي پيشاهنگ توده ها امكان تجديد حيات جنبش توده اي را نداد             

مبارزاتي . دنبال آورد ه  دوره حركت و تهاجم را ب      نفع جنبش بر هم زده يك     ه  سرعت توازن را ب   ه   ب ،اثر فوري و قاطعي نگذاشت    مسير جامعه   
، نوميدي و بي حركتي را به        بطول انجاميد، مجددا توده ها را به عقب رانده         ٣٤و سركوبي پس از آن كه تا سال          ٣٢ تا   ٢٠كه طي سالهاي    

بار كميت و كيفيت طبقه كارگر و ديگر نيرو هاي انقالب با سي دو و دو سال قبل قابل مقايسه نبود ولي                       ن  كه اي  در حالي . آنان تحميل كرد  
 .نتيجه كمابيش همان بود
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 جنبش توده اي حركت صعودي خود را آغاز كرده بود، با سر كوبي خونين سال                 ٤٢ تا   ٣٩گر چه در تنفس كوتاه سالهاي       ،در دوره اخير    
هاي تاريخي اين است كه هر       مسئله قابل توجه در اين شدت و ضعف       .  توده ها را فرا گرفت      ، ست و خمودي و نوميدي    مجددا عقب نش  ۴٢

هائي حركت جامعه را ولو در مسيري انحرافي نسبت به            رم  دنبال سركوب جنبش توده اي، طبقات و عوامل حاكم توانسته اند با رف              ه  گاه ب 
ني سيستم و تضاد هاي عوامل حاكم را حل         روعبارت ديگر تضاد هاي د    ه  د و موانع آزاد گردانند و ب      مسير تكامل طبيعي آن، تا حدودي از قي       

 حطير تر شده    ودوره ركود جنبش طوالني تر شده وظايف دسته هاي پيشرو در بسيج توده ها سنگين تر                    ،كرده و به همزيستي مبدل سازد      
 .است

نيست بلكه يك خصلت عام است كه از ما اين يك خصلت ويژه جنبش . ا ديده مي شوده ساير خلق چنين پروسه اي عينا در تاريخ مبارزات     
 پيشاهنگي كه در مرحله ابتدائي رشد و تكامل          ولو( در تحليل پروسه هاي ياد شده هر جا كه پيشاهنگ             . ناشي مي گردد   ديناميسم جامعه 

وگرنه جنبش در دوره بعد با كمبود . نقش خود را بازي كرده استتوانسته از ضربت بگذرد دوره بعد با كيفيت و نيروي بيشتري     ) خود است 
هايش توانست از اين ضربه   رغم ضعف   ، حزب توده علي   ١٣٢٧ بهمن   ١۵پس از كودتاي صغير     : براي نمونه . عامل ذهني روبرو شده است    

ت بر خالف روبرو شدن اين حزب با          درس. با كيفيت بيشتري در صحنه ظاهر شد        ٣٢ تا   ٢٩جان بدر برد، نتيجه اين شد كه در سالهاي             
نتوانست ۴٢ تا   ٣٩هاي    مرداد كه بر اثر آن حزب توده در هم شكسته و از پاي در آمد، در نتيجه حتي در دوره تنفس سال                           ٢٨كودتاي  

 .در حقيقت عمده ترين كمبود جنبش در اين دوره فقدان پيشاهنگ با تجربه بود. نقشي بازي كند
 
 
 

 فصل سوم
 

 ر طوالني يا كوتاه شدن دوره ركود جنبش موثر استملي دواچه ع
 

طبقه حاكم قادر نباشد تسلط خود      “ : در تعيين اين عوامل مي توان از فرمول لنين براي تعيين موقعيت انقالبي كمك گرفت، لنين مي نويسد                  
ادامه زندگي با معيار هاي     ه   محروم حاضر ب   براي شروع انقالب كافي نيست كه طبقه      “ .:او تاكيد مي كند   . ”را به نحو فنا ناپذيري حفظ كند      

طبقات زحمتكش بايد در زير فشار شديد قرار        . گذشته نباشد، بلكه الزم است كه دستگاه حاكمه نيز  نتواند با معيار ها به حكومت ادامه دهد                 
ر دوره طوالني بر اثر عوامل محيط و فشار          توده ها كه در حالتي مسالمت جويانه قرار گرفته بودند، د           . گيرند و فعاليت توده ها افزايش يابد       

وسياليستي عالوه بر اين    سبراي پيروزي انقالب    “ : لنين سپس مي افزايد      . ”.دستگاه حاكم بسوي اقدام تاريخي بيسابقه اي رانده مي شوند           
قالبي كه داراي برنامه صحيح      يعني توده هاي ان    . ورند بايد شرايط ذهني نيز فراهم باشد         آ عوامل كه شرايط عيني انقالب را بوجود مي          

 ).٢١٤ ص ٢٩مجموعه آثار لنين  جلد( ” .ژيك و تاكتيكي باشد، وجود داشته باشدتاسترا

 :با الهام از اين آموزش لنين، عوامل موثر در مدت دوره ركود را به شرح زير تقسيم مي كنيم
 

 قتصادي و حاكم ا– موقعيت توده ها در رابطه با نظام توليد ي و شرايط اجتماعي –الف 
  توانائي رژيم و موقعيت طبقات حاكمه از نظر شيوه حكومت و نيرو–ب 
  موقعيت پيشاهنگ توده ها از نظر نيرو، سازمان و تجربه انقالبي آن–ج 
 

  موقعيت توده ها در رابطه با نظام - الف
 

 توليدي و شرايط اجتماعي و اقتصادي حاكم
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موقعيت نظام توليدي و درجه رشد       . هاي انقالبي است    عوامل موثر در حركت و يا ركود جنبش          شرايط عيني جامعه ركن اصلي از دسته       
ستانه نابودي قرار   آدوران پايان حكومت خود برسد و در        ه  كه يك نظام توليدي ب     هنگامي. يادي در حركت توده ها دارد     بنتكامل آن نقش    

تضاد هاي ناشي از آن از حالت همزيستي خارج شده و بحالت تعارض در               . ماندگيرد و از پاسخ گفتن به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي باز             
در جامعه ما نظام فئودالي شيوه      . را غير قابل تحمل مي سازد      اين شيوه فرتوت و كهنه مستقيما در زندگي توده ها اثر گذاشته و آن              . يدآمي  

 اقتصادي  –داد، شرايط اجتماعي     رشد خود ادامه مي   ه  در جوار آن ب   ) صورت كمپرادور ه  عمدتا ب ( توليدي حاكم بود و شيوه سرمايه داري        
اين مشكالت در   . ورد كه عمدتا ناشي از تضاد هاي فئوداليسم با سرمايه داري وابسته بود             آ مسائل و مشكالت متعددي را بوجود مي      ،  حاكم  

 نسبت به روابط موجود و ديگري در قدرت و توانائي           و نهايتا در نظر توده ها      يكي در زندگي  . دو جهت در موقعيت عمومي اثر مي گذاشت       
 .دستگاه حاكمه

فئوداليسم .  گرفت موجود انجام   اد ها و در جهت نو كردن نظام         تضاين  ه  اصالحات ارضي و تحوالت رفرميستي دهه اخير براي پايان دادن ب          
اين ترتيب عمده ترين تضاد هاي طبقات حاكم حل         ه  ب. كه شيوه حاكم بود رو به تحليل گذاشت و نظام سرمايه داري وابسته نظام حاكم شد               

اين تحوالت گرچه به محروميت توده خاتمه نداد و رژيم خشن            . ر شد گذاشت  ه  شد و تضاد هاي ناشي از سيستم سرمايه داري وابسته روب           
بازتاب تحوالت  . ا جانشين ساخت  تري را به توده ها تحميل كرد، معذالك پروسه رشد جامعه را تسريع كرده و روابط توليدي تازه اي ر                        

همچنين در  . بخصوص پس از اصالحات ارضي در دهقانان چنين اميد هائي پديد آمد             . ي پديد آورد    يها اخير در ذهن توده ها اميد واري       
د نارضائي  دنبال اين تحوالت نمايان ش     ه  رشد نسبتا سريع توليد صنعتي كه ب       . ي ايجاد كرد  يها زحمتكشان شهري اين تحوالت اميد واري      

كه نارضائي تعديل يافته مجددا رشد كرده و به سطحي حتي باالتر از              براي اين .  يا تعديل كرد   دم را موقتا از بين بر     رچشمگير دوره قبل از رف    
د و  تثبيت نظام تازه و رش    . هاي گذار طي شود و نظام حاكم چهره خود را در زندگي توده ها نمايان سازد                   سطح قبلي برسد الزم بود سال      

 ها رشد مي يابد مثل سرمايه گزاري       پروسه هائي كه نظام فعلي از طريق آن       .  تشديد مي كند    ، تكامل آن تضاد هاي  اجتماعي را افزايش داده        
ع و نيروي كار از جانب      بهاي خارجي، افزايش توليد مواد خام و نيمه پروده، افزايش سريع در آمد هاي ارزي كه نشانه استثمار بي سابقه منا                     

بر . ها موجب تشديد تضاد هاي اجتماعي مي گردد         انحصارات خارجي است، جانشين شدن روابط سرمايه داري در كشاورزي و مانند آن              
ي خود را بر    تژد، ما استرا  نرا خطري براي رشد جنبش انقالبي مي شناس        ) مثال در پروسه هاي ياد شده      ( كه رشد نظام فعلي      خالف كساني 

، ما نه بر نيرو هاي در حال تجزيه كه موجوديتشان ناشي از نظام قبلي بود               .  تضاد هاي ناشي از آن قرار داده ايم        اساس حركت نظام موجود و    
 .بلكه عمدتا بر نيرو هاي رشد يابنده اي كه با رشد نظام فعلي از كميت و كفيت بيشتري برخودار مي گردند تكيه مي كنيم

زمينه هاي  . يت جنبش و حالت توده ها ما را به يك جانبه نگري در اين مسئله نمي كشاند                    آگاهي از تاثير بنيادي و شرايط عيني در موقع          
فكري و فرهنگي توده، رابطه و شناختي كه توده از پيشاهنگ خود دارد و اثري كه مبارزات گذاشته روي او گذشته است، عواملي هستند                           

 .ثر مي گذاردكه در درك محروميت و آشكار ساختن نارضائي از جانب توده ها ا

هائي سياسي قبلي، يعني حزب توده و جبهه ملي كه نقش عمده در                توده هاي شهري كه داراي سوابق چشمگير مبارزاتي هستند از جريان            
تسليم طلبي عده اي از رهبران جنبش و عدم شايستگي           . عهده داشتند، خاطرات درخشاني ندارند    ه  جنبش رهائي بخش و جنبش كارگري ب      

غلبه بر ترديد ها و سوظن ها و بي         . هاي پيشرو بدبين ساخته است     پاخاسته بودند، توده ها را به جريان      ه  ا در هدايت توده ها كه ب      ه اين جريان 
 .اعتقادي توده بار سنگيني است كه بر دوش جنبش مسلحانه گذاشته  شده است

 
  موقعيت طبقات حاكمه از نظر شيوه-ب
 

 حكومت، نيرو و توانايي رژيم
 

دستگاه حاكمه و امپرياليسم هاي حامي  متحد آن با تمام نيرو و امكانات خود مي خواهند جنبش را                   . ف مبارزه دستگاه حاكمه است    يك طر 
. جانبه نگري به مسئله است       يك ،ناديده گرفتن طرف تضاد مبارزه، كم بها دادن به دشمن              . را را متوقف سازند      رشد آن   ، خفه ساخته 
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ضد انقالب نيز مانند انقالب تحت تاثير شرايط عيني و عوامل عيني و               . ايط ، موقعيت و امكانات واحدي ندارد       دستگاه حاكمه در همه شر    
دستگاه حاكمه  .  اقتصادي قرار دارد و به نوبه خود در كند كردن تكامل جامعه و يا منحرف ساختن آن تاثير مي گذارد                       –عوامل اجتماعي   

كز رني خود غالب آمده، دستگاه اداري و نظامي را نوسازي كرده و از تم              والت به تضاد هاي در    طور كلي دو حالت دارد، در يك ح        ه  نيز ب 
ني و فرسودگي سيستم دچار پراكندگي شده، اعمال حاكميت برايش دشوار مي   ودر حالت ديگر بر اثر تضاد هاي در       . قدرت بر خودار است   

 .يكديگر در حاالت دستگاه حاكمه اثر مي گذاردها با  موقعيت متحدان خارجي طبقات حاكمه و روابط آن. گردد

در . است٣٢ تا   ٢٠دوره اول موقعيت دستگاه حاكمه در سالهاي        : در اين مورد مي توان موقعيت دستگاه حاكمه را در سه دوره بررسي كرد             
ني و تضاد هاي    روي د در اين دوره تضاد ها     . اين دوره شيوه حكومت، نحوه تمركز و اعمال قدرت رژيم در مجموع نشان ضعف آنست                 

 ، گرچه دستگاه حاكمه و امپرياليست     ٤٢ تا   ٣٢در دوره دوم، از مرداد      .خارجي شديد است و رژيم قادر به سركوبي جنبش توده اي نيست            
د ني طبقات حاكمه يعني تضاد فئوداليسم با شيوه كمپرادور و تضا          رو متحد آن توانسته اند جنبش را سركوب كنند معذالك تضاد هاي د            یها

نظام كهنه و فرسوده فئودالي دستگاه اداري و نظامي را عقب           . هاي خارجي يعني تضاد آمريكا و انگليس مانع ثبات دستگاه حاكمه مي شود             
رجال سياسي و امراي نظامي با      . در اين دوره شاه هنوز عامل تعيين كننده سياست هاي داخلي و خارجي نشده است                 . مانده نگه داشته است   

وضع مالي حكومت و وضع اقتصادي كشور خراب و گاه             . ي متضاد امپرياليستي در مقابل هم آشكارا جناح بندي مي كنند             ها وابستگي
گاه آشكار مي    نارضائي توده ها كه ناشي از موقعيت اقتصادي و خفقان سياسي است، عليرغم سيستم پليسي، گاه بي                     . بحراني مي گردد  

  (، حل پاره اي از تضاد ها و تعديل پاره اي از تضاد هاي ديگر                 ي سيستم و تضاد هاي خارجي      گردد و سر انجام مجموعه تضاد هاي داخل        
 .را ضروري مي سازد) ها نآحل تضاد فئودلها با كمپرادور ها و تعديل تضاد امريكا و انگليس و مانند 

سومين دوره موقعيت   اين ،   . ه پيدا مي كند   ، دربار و شخص شاه موقعيت بي سابقه اي در دستگاه حاكم              ٤٢از سال چهل و بويژه از سال          
ويژگي اين دوره تمركز بي اندازه رژيم، يكپارچگي نسبي آن پس از حل تضاد هاي عمده داخلي                       . دستگاه حاكمه در دهه اخير است       

ليسي و نظامي را    دستگاه حاكمه و تعديل و همزيستي تضادهاي خارجي، نوسازي دستگاه اداري و نظامي كه اعمال شيوه كنترل بي سابقه پ                     
در اين دوره رژيم امکان يافته از . کننده شيوه های اداری و نظامی است    انيده و نقش فوق العاده  دربار و شاه، به مثابه عامل تعيين              دممكن گر 

طلق شاه  حاكميت م . خرج دهد ه  هشياري ب  ،   تجارب ضد انقالب درجهان استفاده كرده و دربكار بستن شيوه هاي ضد انگيزه اي                  آخرين  
هاي ناراضي امپرياليست از ترس       بطوري كه حتي جناح     ،   ها و عوامل داخلي و خارجي تبديل كرده         اورا به گره ارتباط و همستگي جناح       

در اين شرايط   . ارت ديگر وضع موجود را بهترين وضع مي دانند         بعه  ب. ينده حاضر به بر كنار ساختن او يا تغيير در شيوه حكومت نيستند              آ
ريستي در دستگاه اوج مي     ليتاذيري براي اعمال قدرت از خود نشان داده و تمايالت مي            پن شخص شاه اشتهاي  سيري نا       آ در راس    رژيم و 

بخصوص سيستم   ،   هاي اخير بورژوازي كمپرادور امكان رشد بي سابقه و به رژيم امكان گسترش سيستم اداري                      گيرد و شكوفائي سال    
هاي  امي، درداخل و در منطقه بحران     ظفائي و اين تمايالت فزاينده قدرت طلبي و ارعاب و تجاوز ن            وشكنظامي را داده است، معذالك اين       

ب جنبش توده انقالبي، قوي     ادستگاه حاكمه امروز تحت تاثير عوامل عيني و در غي         . وردآاقتصادي، سياسي و احتماال نظامي بوجود خواهد        
درستي درك كنيم و از يك مشي صحيح تبعيت نمائيم دستگاه            ه  رايط و موقعيت خود را ب     چه بتوانيم ش   اين واقعيتي است، ولي چنان    . است

 .را شكست خواهيم داد حاكمه را به تنگا انداخته و آن
 

  موقعيت پيشاهنگ توده ها–ج 
 

 نيرو، سازمان و تجربه انقالبي
  

نيرو، سازمان و تجارب اين پيشاهنگ و         .  انقالبي است  بقهطتواند از تاثير عوامل قبل بر كنار بماند پيشاهنگ توده و               عامل سوم كه نمي    
هاي او محصول    اين موقعيت پيشاهنگ و خصلت    . استراتژي و تاكتيك او به نوبه خود در طوالني يا كوتاه شدن دوره ركود اثر مي گذارد                  

. ها در شرايط اثر مي گذارد       ه آن كه دسته هاي پيشاهنگ  بوجود آمدند، حركت آگاهان          ولي به محض اين   . عوامل  و شرايط عيني است      
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اين .  بگذارد رگاه در شرايط اجتماعي  اث      صورت تكامل يافته خود يعني پيشاهنگ طبقه و خلق برسند، آن           ه  الزم نيست دسته هاي پيشرو ب      
قه كارگر پراكندگي   هاي وابسته به طب    در جريان . دوش ندارند ه  سهم خويش مسئوليت پيشاهنگ را ب     ه  دسته ها از همان حالت ابتدائي خود ب       

 مسلحانه طي دوره اخير بدست آورده اند، هنوز تا رسيدن به               یهاي معتقد به مش     حاكم است، عليرغم موقعيت نسبتا مساعدي كه جريان         
هاي مختلف با    بسياري از عناصر و نيروهاي معتقد به ايدئولوژي طبقه كارگر در جريان             . پيشاهنگ واحد طبقه كارگر فاصله زيادي دارند       

 .سود ضد انقالب استه هدر مي روند و اين مستقيما به مشي هاي نادرست ب

دسته هاي پيشرو اين جريان تاريخي كه خصلت        . هاي وابسته به بورژوازي ملي و خرده بورژوازي نيز دچار پراكندگي و ضعف اند                 جريان
دست گرفتن رهبري جنبش    ه  جذب نكرده اند و تا ب     را  خود  ه  خرده بورژوازي انقالبي دارند در حال حاضر همه نيرو هاي پيشرو و وابسته ب              

در اين جا گفته تاريخي لنين صادق است  . اين نيز عامل ديگريست كه جبهه خلق را در مجموع تضعيف مي كند            . انقالبي فاصله زيادي دارند   
 .بريم مي رژوازي بيش از قدرت آن رنجهاي وابسته به بورژوازي ملي و خرده بو توانيم بگوئيم كه از ضعف نيرو ها و جريان وما مي

سرعت  به مبارزه مي كشاند و تركيب اين عوامل به زيان               ه  سود انقالب، توده ها را ب      ه  اينك نتيجه مي گيريم كه تركيب اين سه عامل ب           
از نقاط اوج و حضيض      هاي انقالبي جهان     تمام جنبش .  بسيج توده ها را كند و مشكل ساز مي سازد             ،   انقالب ، ركود را طوالني ساخته      

دوره پنجساله   فقط يك ،  روسيه پس از شكست     ٧  ١٩٠٥-شوند، انقالب    صورت مثبت تركيب مي   ه  كه اين عوامل ب    هنگامي. گذشته اند 
، يك دوره بيست ساله     ١٣٣٢شوند، شكست سال     صورت منفي جمع مي   ه  كه اين عوامل ب    ركود و عقب نشيني بوجود مي آورد، هنگامي       

 ).٤٢ تا ٣٩البته با يك تنفس نسبي سه ساله ( بوجود مي آورد ركود و خفقان 

صورت انكار نقش شرايط عيني، كم بها دادن به ضد انقالب و جنبش             ه  جانبه ديدن عوامل موثر در جنبش ب       اين عوامل، يك  ه  عدم آگاهي ب  
 نادرست به جنبش مسلحانه رسوخ يابد كه        حساب آوردن، موجب مي شود كه اين اعتقاد       ه  ب توده اي را تابع محض حركت دسته هاي پيشرو        

سود انقالب دگرگون شود   ه  كافيست تا بالفاصله موقعيت ب    ) حتي صرفنظر از موقعيت خود پيشاهنگ     ( فداكاري و حركت قاطعانه پيشاهنگ      
 مدتي كوتاه نابود     دانقالب را در  و ض چون بشكه باروت منفجر شده        و توده ها با اولين حركات شورانگيز دسته يا دسته هاي پيشرو هم                

 لنينيسم نيست و از ماجراجوئي خرده          –اين نحوه محاسبه و شناخت مبتني بر تئوري انقالبي و بخصوص مبتني بر ماركسيسم                       . سازند
ها  هاي مسلحانه همراه ديگر تاكتيك  جنبش مسلحانه ، دوره اي از جنبش رهائي بخش خلق ماست و تاكتيك            . بورژوازي تاثير پذيرفته است   

در مجموع جز در خدمت بسيج توده ها نيست و اين حركتي است طوالني كه با                      ) هاي مسلحانه    ا تاكيد بر نقش محوري تاكتيك       ب( 
 .شكبيائي پرولتري بايد پيگرانه آنرا به پيش راند

 
 
 
 

 فصل چهارم
 

 و سازماندهي جنبش مسلحانه در مرحله اول استراتژيك در باره تاكتيكهاي عمده
 

ست، در مرحله دوم توده ها به مبارزه بر ضد دشمن           امرحله اول تثبيت مبارزه مسلحانه      .  انقالبي ايران داراي سه مرحله است      استراتژي جنبش 
رد توده  بخلق دست زده از جنبش حمايت مادي و معنوي مي كنند و در مرحله سوم مبارزه مسلحانه توده اي مي شود يعني جنبش تبديل به ن                         

 .تيك حاكميت خلق را جامه عمل مي پوشانداي شده و با خصلت دمكرا

 : در مرحله اول دو هدف در مقابل جنبش قرار گرفته است

 .ماده ساختن شرايط براي تامين هژموني طبقه كارگر  در انقالبآ ايجاد پيشاهنگ انقالبي طبقه كارگر و –الف 
 . مقدمه بسيج توده هاستاساندن مبارزه مسلحانه به توده ها و ايجاد جو سياسي در جامعه كهن ش–ب 
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تئوري انقالبي شناخت عمومي از مشي را فراهم مي سازد، اما اين شناخت             . رسيدن به هر دو هدف عمده از طريق پراتيك انقالبي ميسر است           

 .يح شودحبايد در پراتيك انقالبي تكامل يافته و تص

در . گ انقالبي حاصل يك دوره مبارزه انقالبي است نه مقدم بر آن              پيشاهن.  ايجاد پيشاهنگ انقالبي فقط در پروسه مبارزاتي ممكن است           
هاي پيشرو كه ايدئولوژي طبقه كارگر را اساس شناخت و عمل خود قرار داده اند فقط بطور نسبي مي توانند نقش                             حال حاضر جريان  

خود ه   مرحله بايد صورت تكامل يافته حزب را ب        اين معني نيست كه پيشاهنگ طبقه كارگر در اين        ه  ولي اين گفته ب   . پيشاهنگ را بازي كنند   
ليكن اين پيشاهنگ   . طراز نوين طبقه كارگر تجلي نخواهد يافت        حزب   صورت  ه  پيشاهنگ طبقه كارگر در جريان انقالب الزاما ب        . بگيرد

 اين پيشاهنگ به مرحله حزب       در عين حال هر گاه شرايط الزم براي تكامل          . بايد در مجموع، نيرو و ظرفيت رهبري توده ها را دارا باشد             
 .وجود خواهد آمده فراهم گردد ، ضروتا حزب طبقه كارگر ب

چريک های فدايي و نمونه بارز آن ( ست كه مشي مسلحانه را پذيرفته اند ي لنين–هاي ماركسيست  در راه رسيدن به پيشاهنگ انقالبي، جريان
بر اساس اين پراتيك    .  انقالبي هدايت كنند   یسوي مش ه  ها را ب   ديگر جريان در درجه نخست با پراتيك خود كوشش  مي كنند           )   است    خلق

ن جنبش انقالبي   رودر د . سوي مشي واحد انقالبي اهميت دارد     ه  اي پيشرو ب   ه و در درجه بعد، مبارزه ايدئولوژيك در كاناليزه كردن نيروه          
وحدت ه  اين مبارزه ما را در رسيدن ب         . انه دنبال شود    مبارزه ايدئولوژيك بايد پيگير       ،    طبقه كارگر و در سطح جنبش رهايي بخش           

توانيم به  بنابراين همراه با مبارزه با دشمن، ما متعقد به مبارزه ايدئولوژيك هستيم و نمي. ايدئولوژيك، استراتژيك و تاكتيكي مدد مي رساند    
 .تن در دهيم” مصلحين“ صلح طلبي غير اصولي برخي 

پراتيك . گر در انقالب مستلزم رسيدن به پيشاهنگ اين طبقه و خاتمه دادن به پراكندگي امروز است                     بر قرار ساختن هژموني طبقه كار       
ادامه . ر را در جنبش رهائي بخش و سپس در انقالب دمكراتيك تامين مي كند              گانقالبي پيشاهنگ طبقه كارگر است كه رهبري طبقه كار         
 .ارزه رهائي بخش را غير ممكن مي سازدپراكندگي جنبش انقالبي طبقه كارگر تكامل و پيروزي مب

عليرغم تمايل طبيعي اش براي اشغال رهبري جنبش، از اين واقعيت غافل است كه فقدان پيشاهنگ انقالبي طبقه                       خرده بورژوازي انقالبي  
 .د ديدنواههاي خرده بورژوازي انقالبي از آن زيان خ رساند و همه نيروها از جمله جريان كارگر به مجموعه جنبش آسيب مي

 
 ترين خصوصيات سازماندهي و تشكل  مهم–اول 

 نيروهاي جنبش انقالبي در شرايط فعلي 
ها و   ي كه گروه  يها فرم. سازماندهي و نحوه تشكل نيرو هاي فعلي جنبش تابع وظايفي است كه در شرايط فعلي، اين نيروها به عهده دارند                     

سازماني دگرگون شده و تكامل مي       ی  ها   ها، اين فرم   ها و تكامل آن    دن تاكتيك با دگرگون ش  . خود مي گيرند    ه  هاي جنبش ب   سازمان
 .يابند

اين . يندآشمار مي   ه  هي ما ب   د عهده دارند، پيشروترين فرم سازمان    ه  هاي سياسي نظامي بنا بر نقشي كه در جنبش ب            در شرايط فعلي گروه   
دست ه   ايفاي نقش پيشاهنگي را داراهستند و عمال رهبري جنبش را ب           هاي جنبش خصلت هاي ضروري براي      ها بيشتر از ديگر جريان     گروه
ها كه بر    ها و سازمان   پيشاهنگ طبقه كارگر از تكامل آن بخش از اين گروه         . منزله تكامل جنبش است   ه  ها ب  رشد و تكامل اين گروه    . دارند

 اي ه از گروه  پس. كامال مي پذيرند، پديد خواهد آمد      اساس ايدئولوژي طبقه كارگر تشكيل شده و يا در جريان عمل اين ايدئولوژي را                  
 –ها متشكل را سياسي      اين جريان .  مبارز در تكامل جنبش و بسيج توده ها نقش دارند          یها و هسته ها     نظامي نوع ديگري از گروه     – سياسی

 ها سازماندهي اعتراضات و حركت      گروه وظيفه اساسي اين  . خود را دارند  ه  ها بنا بر وظيفه خود فرم مخصوص ب        اين گروه . صنفي مي ناميم  
 متشكل سياسي یها ها در اين مرحله بيش از جريان ها و كميت مجموع آن   تعداد اين نوع تشكل   . هاي عمومي در صنف هاي مختلف است      

 –ي متشكل سياسي    ها   ها و جريان   اگر گروه . ها قرار دارند بسيار وسيع است      و نيرو هائي كه مستقيما زير سازماندهي آن        .  نظامي است  –
 صنفي نقش   –هاي متشكل سياسي      لنينيستي  را در شرايط فعلي جايگزين نقش حزب طبقه كارگر فرض كنيم، جريان              –نظامي ماركسيست   

 .دارند” حرب“ اتحاديه هاي واقعي را در مقابل 
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هر فرم از تشكل وظايف خاصي را بر         . از دارد ها ني  انواع ديگر تشكل  ه  ل حاضر ب  اعالوه بر اين دو فرم سازمان بندي، جنبش انقالبي در ح            
از جمله اين سازمان بندي ها، كميته هاي پشت         . عهده دارد و در تدارك انقالب و تهيه امكانات و بسيج نيرو ها نقش موثري بازي مي كند                  

 .تي نام برداهاي انتشار جبهه اهميت ويژه داشته و در اين زمينه مي توان از سلول
 

  نظامي – سياسي در باره گروههاي
 

جا فقط به عمده ترين       ما در اين  . ها مورد بحث قرار گرفته است       تا كنون در جزوه ها و رساله هاي چندي، سازمان و وظايف اين گروه                
ن  نظامي كه تاكنو   –هاي سياسي    بررسي گروه .ها مورد توجه قرار گيرد اشاره مي كنيم         مسائلي كه در شرايط فعلي بايد پيرامون اين گروه         

ها نخست  مبارزه با دشمن خلق        هدف از تشكل اين گروه    . ها  از پروسه مبارزاتي منشا گرفته اند        ده اند نشان مي دهد كه اين گروه       ششناخته  
قصد مطالعه و شناخت جامعه خود تشكيل شده اند، فقط            ه  ها نخست ب   اگر برخي از آن   . بوده است، نه افزايش سواد سياسي اعضاي خود        

ها  اغلب اعضاي موسئس اين گروه    . يك جريان مبارز تبديل شده اند     ه  ات انقالبي پيدا كرده اند كه به پراتيك پرداخته و ب          هنگامي خصوصي 
اشكال ه   ولو ب  – صنفي   –هاي سياسي    ها از طريق شركت در فعاليت      هاي مبارزاتي رشد كرده اند و اغلب كادر هاي اين گروه            در جريان 

ها به منزله داشتن همبستگي با مردم،          داشتن چنين منشا مبارزاتي براي اين جريان        .  مسلحانه روي آورده اند      به مبارزه  –بسيار ابتدائي آن     
داشتن چنين  . از نيرو ها و امكانات خودي و از امكانات و قدرت دشمن است               ،  داشتن شناخت زنده و ملموس از محيط و شرايط مبارزه             

 به نحوه چشمگيري ياري مي رساند و در مجموع اين ويژگي  به معني ريشه دار بودن اين                        منشائي استفاده از تجارب مبارزات گذشته را       
در اين ويژگي امتياز انكار ناپذير پراتيك بر تئوري نهفته است ، زيرا تئوري انقالبي محصول پراتيك مستقيم بوده و بنوبه                          . هاست جريان

 نظامي مورد توجه قرار گيرد       –هاي سياسي    ه امروز بايد در سازماندهي گروه      مسائلي ك . خود بر آن اثر گذاشته و طي آن تكامل مي يابد            
 :عبارت از 

هاي  بندي و نحوه رابطه افراد، در اصول كار مخفي و انظباط سازماني بايد از گروه               هاي سابق سياسي در سازماندن      بقاياي كار گروه   –الف  
نظامي وارد  –گروه هاي سياسي    ه   شده، تاكنون از اين راه ضربات متعددي ب         عليرغم تاكيداتي كه روي اين مسئله      . چريكي ريشه كن شود   

 نظامي بوده است، واال مبارزه      –هاي سياسي    اصول كار گروه  ه  در اينجا منظور ما ضرباتي است كه مستقيما ناشي از بي توجهي ب            . مده است آ
امروز ما بايد اعتراف كنيم كه انتقال تئوريك          . واهد گرفت چريكي در مرحله نخست  خود از بهترين كادر ها قرباني سنگين گرفته و خ                  

 واقعيت  يناه  هاي با تجربه ب    كه در گروه   هنگامي. س، نتايج الزم را بار نمي آورد      يتاسالتجارب بدست آمده به شاخه ها و گروه هاي جديد           
 بارها نقض مي    )اصول كار چريكي    ه  چه رسد ب   ( ترين اصول كار مخفي   ايي  ها ابتد  بر مي خوريم كه در يك شاخه يا قسمتي از سازمان آن           

ديم و فاصله   بنكار  ه  هاي جديد از طريق تئوري ب      دست آمده در گروه   ه  شود، چگونه مي خواهيم تجاربي را  كه به قيمت جان ده ها نفر ب                
كار بستن اصول شناخته    ه  جارب و ب  به نظر ما بهترين طريق انتقال ت       . خود را با پليس حفظ كنيم؟ بايد اين نارسائي بطور عمقي چاره شود               

.  با تجربه با كادر هاي كم تجربه است     یها و شاخه هاي جديد  و همكاري مشترك كادر ها            نظارت عملي كادر هاي كم تجربه بر تيم        ،شده
 جاي كميت آن  ه  ادر ها ب  ار و توجه عمده به كيفيت ك      کكار سازماني ، تربيت افراد در جريان عمل از مراحل ابتدائي            ه   توجه ب  ،  عالوه بر اين  

 .ها، مي تواند در رفع اين نارسائي موثر باشد

هاي ديگر به    ها رشد كنند يا در جريان عمل با گروه         چه اين گروه   چنان.  نظامي بايد كميت محدودي داشته باشند      –گرو هاي سياسي     -ب
 مستقل از هم تشكيل داده، از ايجاد يك شبكه واحد            احد هاي ووحدت كامل رسيده و از اين طريق تبديل به سازمان چريكي شوند، بايد                

اين نحوه  . نمانيد اين واحد ها زير يك نام يا عنوان واحد عمل مي كنند و از ايدئولوژي و تاكتيك واحدي پيروي مي                   . گسترده اجتناب كنند  
ها را كه     ادامه نقش استراتژيك آن     هاي با تجربه را بهتر حفظ كرده و          سازماندهي ضمن تامين فرم الزم براي گسترش جنبش، سازمان          

در عين حال دشمن امكان نابود ساختن عده زيادي چريك را در يك . اهميت زيادي در رشد و تكامل جنبش انقالبي دارد، تضمين مي كند       
 معذالك اين به    .ارتباط و هماهنگي اين واحد ها بهتر است در كميته هاي پشت جبهه تامين گردد                 . رشته حمالت پيوسته پيدا نخواهدكرد     

 .معني قطع رابطه كامل آنها در هنگام فقدان چنان كميته هائي نيست
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براي جريان هايي كه نماينده جنبش انقالبي طبقه كارگرهستند          . نظامي بايد به تئوري انقالبي بهاي الزم را بدهند          - گروه هاي سياسي   -ج
اين گروه ها وظيفه مهم رهبري جنبش را در حال حاضر به              . دائمي است موزش ايدئولوژيك و توجه به تربيت ايدئولوژيك افراد وظيفه           آ

بايد مشي مسلحانه را نه تنها در پراتيك بل كه در فعاليت تئوريك             . بنابراين بايد به نيازهاي تئوريك جنبش انقالبي پاسخ گويند        . دوش دارند 
اپورتونيسيم در كمين است تا با پيدا شدن كوچك          . قابله كنند خود تشريح كرده و با احساس مسئوليت كامل با جريان هاي اپورتونيستي م              

ترين رخنه در صفوف جنبش ، با ظاهرشدن نارسائي ها و فروكش كردن موقتي پراتيك چريك ، حمله ايدئولوژيك خود را به جنبش                              
نيروهاي بالفعل جنبش به سوي مشي      مبارزه با اپورتونيسم در پراتيك و در مبارزه ايدئولوژيك كوششي است در راه هدايت                 . افزايش دهد 

به كار بستن خالقانه اصل انتقاد از خود ، تصحيح            . انقالبي در جهت وحدت بخشيدن به جنبش طبقه كارگر و اتحاد همه نيروهاي مترقي                
جريان هاي  .  داد تاكتيك ها و بررسي دقيق نتايج عمليات در هر دوره ، به اين گروه ها مسئوليت پيشاهنگي كل جنبش را در آينده خواهد                         

مل مي كنند بايد در جريان عمل و در هر گام به يكديگر نزديك شده ،                   ع لنينيست كه مبارزه مسلحانه را پذيرفته و به آن             –ماركسيست  
به بي توجهي   . اين شرط الزم تامين هژموني طبقه كارگر در انقالب خواهد بود          . وحدت جنبش انقالبي طبقه كارگر را در آينده تامين كنند         

 لنينيست نه تنها خدمتي به وحدت جنبش رهايي بخش نيست بلكه            –وحدت ايدئولوژيك و كار تئوريك در درون جريان هاي ماركسيست           
 .حتما به زيان وحدت همه نيروهاي خلق درآينده تمام خواهد شد

 بل كه به مثابه مهم ترين زمينه براي نضج            ظامي بايد به اشكال سياسي و اقتصادي مبارزه نه به عنوان رقيب خود               ن -  گروه هاي سياسي    -د
رشد كمي و   . صنفي باز نماند   –جنبش مسلحانه نگريسته و از كوشش در راه گسترش مبارزات عمومي و ايجاد گروه ها و هسته هاي سياسي                     

ه ها امكان ندارد كه     براي اين گرو  .  صنفي مي باشد   – نظامي عمدتا از درون جريان هاي مبارزاتي سياسي           –عضوگيري گروه هاي سياسي     
اعضاي خود را از ميان افرادي كه هيچ گونه آگاهي سياسي و تمايل مبارزاتي ندارند انتخاب كرده و تمام مراحل آموزش و تربيت اين افراد                         

و اقتصادي مهم   جنبش هاي عمومي سياسي     . را از ابتدا تا مرحله اي كه مي تواند يك سمپاتيزان پيشرفته به شمار روند خود به عهده بگيرند                    
 .ترين منبع سربازگيري براي جريان هاي چريكي است

 گروه ها يا سازمان هاي چريكي در حال حاضر به شرط داشتن امكانات واقعي بايد به ايجاد هسته هاي چريكي در خارج شهر توجه                               -ه
شكست تاكتيكي  . ايي به مبارزه بكشند   كرده ، با صرف بخش كوچك تري از نيروي خود ، دشمن را در مناطق جنگلي و كوهستاني روست                    

اگر نتايج درگيري سياهكل را با درگيري هاي بعدي بسنجيم ، به            .  نبايد اين گروه ها را از اقدام بعدي در اين زمينه باز دارد              سياهكلواحد  
البته اين برآورد صرف    . ست چريك به دست آمده بسيار چشم گير بوده ا         ٩اين نتيجه مي رسيم كه حتي از نظر تاكتيكي آن چه با شهادت               

از اين گذشته جنبش مسلحانه بايد تجارب زنده اي از مبارزه مسلحانه در جنگل و كوه به                 . نظر از اهميت استراتژيك رستاخيز سياهكل است      
ين حال بايد   درع. ناكامي واحد سياهكل فرصت به دست آوردن اين تجربه را از جنبش گرفت            . دست آورده و نتايج آن را دقيقا بررسي كند        

توجه شود كه داشتن امكان واقعي در اين زمينه براي يك گروه به معني انتخاب درست منطقه ، شناسايي كامل آن و داشتن افراد تربيت                               
از سوي ديگر در مناطقي كه يك مبارزه نظامي خلقي . يدآ واال نتايج واقعي اين حركت به دست نمي ،شده براي چنين درگيري مهمي است

از آن براي   ، تكوين است و يا عمال چنين مبارزه اي آغاز شده است ، جريان هاي چريكي مي بايد به اين درگيري مهم توجه كرده                           درحال
چنين جريان هايي مي توانند مسير جنبش را دگرگون ساخته ، امكانات بي سابقه اي را براي بسيج                     . گسترش جنبش مسلحانه استفاده كنند    

 .ارندنيرو در اختيار آن بگذ

توجه به اشكال مختلف سازمان دهي مبارزه مسلحانه ، پيداكردن فرم هاي مناسب براي ايجاد هسته ها و گروه ها در شهرستان ها و به                                   
نظامي را از دچار شدن به دگماتيسم در زمينه فرم و             -كاربستن تاكتيك هاي متنوع ، متناسب با موقعيت هاي مختلف ،  گروه هاي سياسي                

 .رزه برحذر مي داردمحتواي مبا
 

  صنفی– درباره گروه هاي سياسي
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موقعيت فعلي اين گروه ها و      .  صنفي تشكيل دهند   – نظامي نمي توانند در جنب خود گروه هاي سياسي           –درشرايط فعلي گروه هاي سياسي      
معذالك به علت اهميتي كه      .  است مبارزه دائمي آن ها با دشمن امكان ايجاد چنين سازمان هايي را در جوار خود از آن ها سلب كرده                         

تشكيل اين گروه ها براي سازمان دهي اعتراضات توده اي دارد ، بايستي تعدادي از كادرهاي باتجربه براي سازمان دهي گروه هاي سياسي                         
مي توانند حركات سياسي    اين كادرها با شناختي كه ازجنبش انقالبي مسلحانه دارند ، به خوبي             .  صنفي از مبارزه نظامي كنار گذاشته شوند       –

ها و    نظامي را با گروه    –گروههاي سياسي    با همه اين ها مانند ديگران نمي توان ارتباط        . و اقتصادي را در جهت جنبش انقالبي هدايت كنند        
 ايجاد گروه در  . نستآاين مسئله تابع شرايط خاص هر گروه و موقعيت و امكانات            . شكل معيني كرد  ه   صنفي محدود ب   –هاي سياسي    جريان

 .ائل زير توجه كردس نظامي بايد به م–ها و هسته هاي سياسي 

 –گروهاي سياسي . يند و فرم خود را بر اساس اين محتوي قرار دهندآجود ه وهاي اعتراضي ب ا بايد براي تدارك جريانه ه  اين گرو  –الف  
 صنفي در  هر مركز كار        –ها و هسته هاي سياسي       گروه. هاي تئوريك پرهيز كنند    ها و محفل   صنفي بايد از دچار شدن به عوارض گروه        

كارمندان مثل فرهنگيان،  ها و مدارس، كارخانه ها،اصناف     دانشگاه. جمعي و يا در هر  صنف مي توانند از عناصر آگاه و مبارز تشكيل شوند               
هها و هسته    يل اين گرو  کغيره، زمينه تش  ها، اصناف، پيشه وران، كسبه، صنف هاي كارگران سنتي، مثل خياط، كفاش و                  كارمندان بانك 

مسئله اساسي شناخت دقيق وظايف، پيدا كردن       . در اينجا نيز كميت گروه  يا هسته مسلهء اساسي نيست و بسته به موقعيت متغير است                . هاست
 .هاي تعيين شده است گرانه تاكتيك فرم مناسب و كار برد پي

ها را اثبات كرده،      بيهوده بودن آن   ،   كه تجربه  »مخفي قديمي  سياسي“ هاي   ل شدن به گروه   ها بايد از تبدي    گونه كه اين گروه     همان –ب  
 ضا و نيرو هاي اين گروه  عهاي نظامي يا شبه نظامي خود داري نمايند، مسئله بر سر اين نيست كه ا                به فعاليت  نپرهيز كنند، بايد از كشيده شد     

مسئله .  مسلح اند  یها ها زمينه مناسب براي رشد جريان       انطور كه گفتيم اين جريان     سوي مبارزه مسلحانه جلب نشوند، بر عكس هم        ه  ها ب 
وسوسه ه  وظايف خود عمل مي كند و فرم مناسب خود را دارد، ب             ه  كه ب   صنفي در حالي   –اينست كه مجموعه يك گروه يا هسته سياسي          

 .عمليات نظامي تسليم نشوند و اين دو امر را تلفيق نكنند

 نظامي تقليد كرده  امكان تماس        –هاي  سياسي     ليس و اصول كار مخفي را از گروه        پ صنفي نيايد شيوه مبارزه با        –اسي   گروهاي سي  –ج  
  صنفي اساسا مخفي و دور از چشم پليس تشكيل مي شوند             –هاي سياسي    الي كه گروه  حدر  . وسيع با توده صنف خود را از دست بدهند         

بنابراين نبايد از برخورد با پليس و لو رفتن احتمالي وحشت             .  ايجاد رابطه وسيع با مردم است       ها نبايد فراموش كنند كه علت وجودي آن       
گر . هائي را بايد تحمل كنند     بر مسئوليت خود، در صورت  بازداشت، مجازات        ها بنا  ضاي آن عها  و ا    هسته مركزي اين گروه   . داشته باشند 

 ها بايد آماده اين فداكاري شده باشند، سازمان         معذالك آن   ، ها نيست   دشمن از چريك   ها قابل مقايسه با انتقامجوئي هاي      چه اين مجازات  
اتب برخودار است و بر گرد يك هسته مركزي كوچك و شاخه هاي زنجيره اي كه مانند سلسله                       رها از حداقل سلسه م      بندي اين گروه  

خبري نيست، بلكه فرهنگ    ” و كوبل ” و خانه امن    ”  تيم   “جا نه فقط از       در اين . يدآن صنف كشيده شده به وجود مي          رواعصاب در د  
 .از هر تشريفاتي كه مسئوليت گروه را افزايش دهد، بايد جلوگيري شود. كار نمي روده ها ب چريكي نيز در اين گروه

 در گروه .  مي گيرد  آثار كالسيك و نشريات جنبش مورد استفاده قرار       .  صنفي به تئوري انقالبي توجه مي شود       –اي سياسي    ه در گروه  -د
هائي بايد به مسير جنبش      اداره كننده گان چنين گروه    .  لوژيك و تربيت افراد توجه مي شود        ئو لنينيست به آموزش ايد    –هاي ماركسيست   

انقالبي و توصيه ها و راهنمائي هاي سازمان هاي  چريكي عميقا توجه كنند و از هر فرصتي براي هماهنگ كردن حركت خود با حركت                             
حمايت از  ،  در اين جريان ها بايد جو مساعدي نسبت به جنبش مسلحانه حاكم باشد و در سطح صنف                    . زمان هاي چريكي استفاده كنند    سا

 .ها ي چريكي و مبارزه مسلحانه جريان داشته باشد سازمان

قالبي و ظاهري دستگاه، مذاكره با        ها  براي سازمان دهي حركات عمومي بايد از همه امكانات قانوني مثل اتحاديه هاي                      ه اين گرو  –ه  
لت دست مقامات دولتي شدن و خوش بيني زياد به امكانات           آلي بايد از هر گونه حمايت از رژيم،         ون استفاده كنند    آمقامات دولتي  و مانند      

 يا ايجاد   ،  اي صنف خود  اين گرو ه ها در جريان عمل مي توانند اعالميه ، تراكت و يا نشرياتي در جهت بسيج اعض                       . قانوني، پرهيز شود  
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 ولي بايد دقت كنند كه خود  پاسخ گوي كليه امكانات خويش باشند و با لو رفتن                         ، همبستگي با جريان هاي مشابه ديگر منتشر سازند         
 .هاي صنفي و اقتصادي است ها، خواسته ها و فعاليت پوشش عمومي اين جريان. ميان نيايده هاي ديگر ب ها پاي جريان احتمالي آن

 
 در باره كميته هاي پشت جبهه

 
 فاصله و    ترين اين كميته ها در خارج از كشور و حتي المقدور در نزديك            . ضرورت كميته هاي پشت جبهه امروز به خوبي محسوس است          

 .در تشكيل اين كميته ها روي نكات زير تاكيد كنيم. در مناسب ترين مناطق بايد ايجاد شوند

هميشه چند تن از كادر هاي درجه        .  ها حتي المقدور بايد توسط كادر هاي اعزامي از داخل انجام پذيرد               اداره و رهبري اين كميته      -الف
ي بدهند كه يكادر هاه صورت دوره اي در راس اين كميته ها كار كنند و پس از مدتي جاي خود را ب        ه  د ب نهاي چريكي مي توان    يك جريان 

و درستي مشي كميته هاي پشت جبهه را تضمين مي كند و از سوي ديگر هميشه يك                     اين نحوه عمل از يك س      . به خارج اعزام شده اند     
د دست به مبارزه طلبي يزنند و دشمن        ن زيرا اين افراد در خارج نيز نمي توان        –مقداري از كادر هاي با تجربه را از ضربت دشمن ، بطور نسبي              

گذشته از معدودي كادر هاي      .  كيري مي كند    وها جل  ز فساد آن  در عين حال تعويض كادر ها ا       . ن نگهدارد و مص -هاست در تعقيب آن  
 .اعزامي از داخل، عده نيرو هاي اين كميته ها از ايرانيان مقيم خارج تامين مي شود

. نند تامين ك   را  چريكي داخلي  یها د در كشور ها و مناطق مساعد، مراكز تبليغاتي و تعليماتي براي ديگر سازمان             ن اين كميته ها مي توان     –ب  
هاي خارج از كشوز استفاده مي شود و امكانات و تجهيزات نظامي و تعليماتي براي                  ها و سازمان   در اين زمينه از امكانات تبليغاتي جريان       

 .تربيت كادر ها و تامين تسليحات براي داخل كشور مورد استفاده قرار گيرد

 یها ها و گروه   ها و تبادل نظر و همبستگي سازمان        گروه يا سازمان   اين كميته ها وظيفه مهم حفظ ارتباط واحد ها ي داخلي يك                 –ج  
خارج، در عين حال وظيفه پيك را ايفا         ه  هاي داخلي ب   كادر هاي اعزامي از جانب جريان     . عهده خواهند داشت  ه  مختلف با يك ديگر را ب     

 .خواهند كرد

 .از وظايف اين كميته هاستسوي جنبش انقالبي، ه هاي خارج از كشوز ب  ايجاد ارتباط با سازمان-د

روند و در حال حاضر       شمار مي ه  زادي بخش خلق در خارج از كشور ب        آدر مجموع اين كميته ها شرايط مادي براي ايجاد مراكز جبهه               
 .هاي داخلي مي كنند جريانه كمك مهمي ب

 هاي انتشاراتي در باره سلو ل
يك سلول انتشاراتي از دو يا سه نفر مبارز آگاه تشكيل مي             . شرده پيشنهاد مي كنيم   مثابه نوع خاصي از تشكل بسيار ف       ه  ها را ب   لوما اين سل  

تكثير نشريات، اعالميه ها و آثار      ،  وظيفه خاص اين سلول     .  نظامي رابطه يك جانبه اي دارد      –هاي سياسي    اين سلول احتماال با گرو ه     . شود
هاي  اين نشريات تكثير شده در سطح جريان      . جهت جنبش مسلحانه است   هاي چريكي و احيانا آثار كالسيك ضروري در          تئوريك سازمان 

ايجاد چنين  . ه باشد سلول حيات طوالني تري خواهد داشت         نبها يك جا   اگر رابطه سلول با اين جريان      .  صنفي توزيع مي شود     –سياسي  
در عين حال   . خطر نمي اندازد  ه  يات خود ب  رنشها را براي توزيع      دارد و آن   هاي چريكي بر مي    سلول هائي بار سنگيني را از دوش جريان        

 ها تمام مسائل تكثير را لاين سلو. در مقابل پليس تقويت مي كندراها   صنفي را كاهش مي دهد و موضع آن    –هاي سياسي    مسئوليت جريان 
 گرو ه .  چند سالي زندان باشند    اعضاي اين سلو ل ها نيز بايد آماده تحمل        .  اعضاي اندك خود مي كند     ه  خود تهيه كرده و كار را محدود ب       

 .ه بر قرار سازندنبها تماس يك جا ها دخالت كرده و با آن د مستقيما در ايجاد اين سلو لن نظامي مي توان–هاي سياسي 

ي بديه. اين اشكالي است كه در حال حاضر جنبش انقالبي مسلحانه براي سازماندهي نير و هاي موجود مي تواند مورد استفاده قرار دهد                          
طور كه در مجموع اين اشكال       همان. هاي جامد و جزمي پرهيز شود      است در امر سازماندهي و انتخاب فرم براي تشكل نيرو ها بايد از فرم              

هاي موجود در جهت      مي ببينيم با بكار بستن اين نحوه سازمادهي زمينه براي تكامل سازماني بعدي و جنبش فراهم مي شود و جريان                           
 .د يابن و وحدت جنبش رهائي بخش تكامل ميوحدت جنبش كارگري
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 و شرايط تكوين آن   جنبش انقالبي مسلحانه–دوم 

 
جنبش رهائي بخش طي چند دهه بر ضد          . رود شمار مي ه  هاي ايران ب   جنبش انقالبي مسلحانه دوره معيني از جنبش رهائي بخش خلق            

 غاز شده، جنبش  آنقالب مشروطيت   ااين جنبش با  . ذشته است گج و حضيضي    امپرياليسم و متحدان داخلي آن ادامه يافته و از دوره هاي او            
انده، در حكومت ديكتاتوري رضا خان سركوب شده و در          ر گذ ر از س  ١٢٩٩هاي انقالبي چندي را در فاصله جنگ اول جهاني و كودتاي            

 مرداد باز هم در     ٢٨ در زير ضربات كودتاي      خود ديده، ه  دوره درخشاني چون مبارزه در راه ملي كردن نفت را ب           ٣٢ تا   ٢٠فاصله سالهاي   
براي اوج گيري به تالش محدود دست زده، باز در مقابل حمالت سبعانه رژيم غرقه در خون گشته، و                  ٤٢ تا   ٣٩هاي   هم شكسته و طي سال    

 جنبش انقالبي مسلحانه از اين      .دوره تازه اي از حيات خود گام گذاشته است        ه  عنوان سنتز همه بر خوردها با رستاخيز سياهكل ب        ه  سر انجام ب  
كار مي  ه  شود كه اوال مبارزه مسلحانه را به مثابه تاكتيك عمده خود بر ضد امپرياليسم و ارتجاع داخلي متحد آن ب                    اين نام خوانده مي   ه  نظر ب 

 .برد و ثانيا رهبري نيرو هاي انقالبي را در جهت يك انقالب ندارك مي بيند

جنبش رهائي بخش بر    . ان از بدو پيدايش، خود را در درون و گاه در كنار جنبش رهائي بخش يافته است                   جنبش انقالبي طبقه كارگر اير    
 جنبش كارگري در ايران فقط در رابطه با جنبش رهائي بخش مي تواند رسالت تاريخي خود را انجام داده به                      . جنبش كارگري تقدم دارد   

 لنينسيم ايجاد شده و     –جنبش طبقه كارگر كه بر اساس ماركسيسم        ه  انقالبي وابسته ب  هاي   بنابراين جريان . هاي نهائي خود دست يابد     دفه
در جنبش انقالبي مسلحانه عمده ترين وظيفه خود را شركت همه جانبه در جنبش رهائي               ،در راه حاكميت نهائي طبقه كارگر مبارزه مي كند        

 –ت  سهاي ماركسي  از ديدگاه جريان  . كار مي بندند  ه  ياليسم و متحدان آن ب    بخش مي شناسند و مبارزه طبقاتي را از كانال مبارزه بر ضد امپر             
در اين دوره از جنبش رهائي بخش، يعني جنبش انقالبي           . ين اولين ويژگي جنبش انقالبي مسلحانه است       ا مسلحانه،   یلنينيست معتقد به مش   

ما صريحا اعتقاد داريم    . زه ضد امپرياليستي عميقا جبران گردد     مسلحانه، مي بايست نارسائي تاريخي جنبش كارگري ايران در رابطه با مبارز            
اينك ببينيم جنبش   . هاي ايران است   كه پيروزي جنبش انقالبي طبقه كارگر ايران در گرو نقش تاريخي آن در جنبش رهائي بخش خلق                    

 .را بهتر بشناسيم هاي آن ي كند تا خصوصيات تاكتيك مما كمكه اين بررسي ب. بي مسلحانه در چه شرايطي آشكار شدانقال

در .  بسته شد  ٤٢ خرداد   ١٥ و به دنبال آن سركوب خونين قيام          ٤٢ تا   ٣٩نطفه هاي جنبش پس از شكست و ناكامي مبارزات سال هاي              
.  رفته و سركوب شدند    ويط اختناقي بي سابقه، چند جريان متشكل و مخفي كه در تدارك مبارزه مسلحانه بودند ل                 ادر شر ٤٩تا  ٤٢سالهاي  

اين اشكال از جنگ چريكي در منطقه عشايري تا           . ها قرار گرفت   ها اشكال مختلف مبارزه مسلحانه مورد توجه اين جريان           در اين سال  
ها وارد   ظامي در زير فشار بي سابقه رژيم عليرغم ضرباتي كه بر آن              ن  –   هاي سياسي    گرو ه . مبارزه مسلحانه در شهر را در بر مي گرفت         

 اجتماعي و موقعيت    – شرايط اقتصادي    ،در اين موقع  .  آشكارا در مقابل رژيم قرار گرفتند       ٤٩د و سر انجام در پايان سال         شد، رشد كردن  
 .شرح زير بوده سياسي جامعه ما ب

 
  هاه اجتماعي و موقعيت تود–شرايط اقتصادي         

 
. ستم توليدي غالب بود،جاي خود را به نظام سرمايه داري وابسته داد             كمپرادور كه در آن فئوداليزم سي      –هاي دهه اخير نظام فئودال       با رفرم 

 نظامي ناقض است محصول رشد بي        – مثل فئوداليسم، سرمايه داري و سوسياليزم         –اين نظام كه در مقايسه با سيستم هاي اقتصادي كامل             
 .و گسترش رابطه پيشرفته نو استعماري قرار داشتسابقه بورژوازي كمپرادور بود كه بنوبه خود تحت تاثير تكامل امپرياليسم جهاني 

مثابه عمده ترين شيوه توليدي     ه   و استقرار نظام سرمايه داري وابسته ب       -ازي ايران است  و كه جنبه غالب بورژ    –حاكميت بورژوازي كمپرادور    
نقض تاريخي   عليرغم اين ،اليستي است انحصارات امپري ه  اين نظام كه محكوم به وابستگي ابدي ب       . در جامعه موجب رشد اقتصادي شده است      

. دنبال آورده است  ه  دوره شكوفائي اقتصادي ب    تم قبلي است، خواه ناخواه يك     ساين دليل كه سيستم تكامل يافته تري نسبت به سي          ه  خود، ب 
جا كه   معذالك از آن  . تري به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي است       هاي مناسب  استقرار روابط توليدي جديد در عين حال به معني دادن پاسخ          
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نظر از تضاد بورژوازي با فئوداليسم، تضاد هاي ديگر بنيادي جامعه را حل              ي عمده و انكار ناپذيري داشته، و صرف       اياين سيستم وابسته، نارس   
مپرياليسم و  ي آن كوتاه بوده و ياوقفه اي كوتاه تضاد هاي دروني اين نظام همراه با تضاد عمده حلق با ا                              اينكرده است، دوره شكوف    

 . را تشديد خواهد كرد- يعني عمده ترين متحد داخلي امپرياليسم-بورژوازي كمپرادور

 ني سيستم از همزيستي نسبي بر خودار مي        رومعذالك بايد توجه كنيم كه در دوره شكوفائي اين نظام تازه به دوران رسيده، تضاد هاي د                    
عمده ترين  . رفته و در جنبش انقالبي اثر مي گذارد بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد              ي كه از اين عوامل ياد شده منشا گ        يپروسه ها . گردد

 :اين پروسه ها به قرار زير است

اين رشد ادامه مي    ه   بر اثر استقرار نظام سرمايه داري وابسته ، طبقه كارگر از رشد كمي بي سابقه اي بر خوردار  شده و هم چنان ب                             -الف
كه تبديل به نيروي انقالبي گردد، نياز به         شمار مي رود، براي اين    ه  حالي كه يك زمينه عيني براي جنبش انقالبي ب         اين رشد كمي در     . دهد

رشد سريع كمي اين    . رشد كيفي طبقه كارگر محصول مبارزه طبقاتي و گذار از پروسه هاي سازمان يافته انقالبي است                   . رشد كيفي دارد  
بدون فرهنگ پرولتري، بدون آگاهي طبقاتي و        . بودن و ناآگاهي بخش عظيمي از طبقه كارگر است         طبقه در عين حال به معني بي تجربه          

نداشتن چنين خصوصياتي در عين حال به       . بدون تجربه مبارزاتي، تعريف پرولتاريا به مثابه انقالبي ترين طبقه در جامعه ما ناقض و نارساست                
 و بخصوص آن دسته از       –اكثريت قاطع طبقه كارگر ايران       .  در طبقه كارگر است     ژوازيرمعني ادامه فرهنگ دهقاني و فرهنگ خرده بو        

 .اند  فاقد اين آگاهي سياسي  طبقاتي-ده داشته باشندهع ترين نقش را به كارگران كه به مقتضاي سن مي بايست فعال

هاي مختلف اثر    صورته  ب” جوان  “ ابط توليدي جديد و حالت همزيستي نسبي تضاد هاي دروني سيستم روي اين طبقه                     وبر قراري ر  
ر زندگي بهتر ، روحيه تسليم  و تحمل در           طخاه  ينده داشتن، مبارزه فردي ب    آاميد مبهم به    . گذاشته و نمود هاي مختلفي را آشكار مي سازد         

 . از اين پديده استييمقابل ستم و استعمار، فقدان روحيه اعتراض و مبارزه جمعي نمود ها

سبب نداشتن  ه   ب ،سبب ركود طوالني جنبش كارگري    ه   با تجربه كه در مبارزات گذشته تجاربي كسب كرده اند ب            اقليت كوچك كارگران  
 .رهبري و سازمان و تشكل، و باالخره به مقتضاي سن، اثر چشمگيري در افزايش ظرفيت انقالبي طبقه كارگر ندارند

 مي كند كه در پشت اين سكون و ركود امروزي حركت و جنبش                 اقتصادي ايجاب  –معذالك شناخت ديالتيكي از پروسه هاي اجتماعي         
در روسيه رشد سريع بورژوازي در ربع آخر قرن نوزدهم جنبش عظيم كارگري را در آستانه قرن حاضر بوجود                         . فردا را تشخيص دهيم    

 .اده حالت تضاد را بر هم خواهد زدخاتمه د” ماه عسل“  دهه به کن خود در يودر اينجا نظام سرمليه داري وابسته با رشد ناموز. آورد

شمار ميرود، معذالك جنبش انقالبي مسلحانه در آغاز حركت خود از جنبش خود انگيخته              ه  اين زمينه عيني براي گسترش جنبش توده اي ب        
 .طبقه كارگر محروم مانده و به نيرو هاي اين طبقه دست نمي يابد

 
 قشر هاي مختلف دهقانان را كه در معرض قطبي شدن اند، در معرض                ، بقه خارج ساخته   الغاي فئوداليزم، دهقانان را از صورت يك ط        -ب

سرعت در بخش   ه  ه سرمايه داري ب    وروابط سرمايه داري در روستا ها استقرار يافته و شي            . استثمار سرمايه داري كمپرادور قرار داده است        
كه  براي اين . ج شده اند ولي دهقانان هم چنان محروم و گرسنه اند            ها از صحنه خار    م، فئودال ردر نتيجه رف  .  گسترش مي بابد   یكشاورز

سو بايد هجوم سرمايه هاي       از يك . دهقانان دشمن خود را در بورژوازي و رژيم نماينده آن بشناسند مي بايست پروسه هاي معيني رشد كند                  
 از سوي ديگر بايد پرولتارياي روستا تحت تاثير         خارجي و داخلي به بخش كشاورزي، خرده مالك مولود اصالحات ارضي را قطبي كند و               

اين تحوالت اموري نيستند . رژيم روي آورددجنبش هاي سياسي وسيع شهر و جنبش نظامي دسته هاي پيشرو، آگاهي يافته و به مبارزه بر ض         
 .شبه تكوين يابند كه يك

 
كه با استقرار نظام سرمايه داري وابسته زوال مي يابند و             ييقشر ها .  در شرايط حاضر خرده بوژوازي شهر به دو دسته تقسيم شده است             -ج

 .كه با رشد اين نظام رشد مي يابند ييقشر ها
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پيشه وران خرده پا، بازاريان كم سرمايه و روحانيون از جمله قشر هائي هستند كه در معرض از دست دادن موقعيت اقتصادي و اعتبار                                 
ا براين عجيب   بن. تند بدون مقاومت در زير فشار اليگارشي سرمايه از پا در آمده قطبي شوند                 اين قشر ها حاضر نيس     . اجتماعي خود هستند  

  دست از مقاومت كشيده است، اين        ٤٢-٣٩ در سالهاي    –كه بورژوازي ملي در حال نابودي، پس از آخرين تالش              اگر در حالي    ، نيست
 نيرو هاي بالفعل    وشار عليرغم سپري شدن دورانشان در حال حار جز          اين اق . اقشار خرده بورژوازي دست به تالش مرگ و زندگي بزنند           

معذالك نبايد فراموش كرد كه فقدان خصوصيات انقالبي در اين نيرو ها باعث مي شود كه بر خالف كثرت                  . مخالف دستگاه حاكمه هستند   
 .خود نقش عمده اي در جنبش مسلحانه نداشته باشد

هاي خصوصي، نظاميان، صاحبان مشاغل آزاد        كارمندان ادارات دولتي، كارمندان بنگاه    : عبارتند از   قشر هاي رشد يابنده خرده بورژوازي        
در ميان اين اقشار دانشجويان، فارغ        . ، دانشجويان و دانش آموزان      )...پزشكان، مهندسان، وكالي دادگستري، هنرمندان           ( روشنفكران  

اين نيرو ها طي دهه اخير بيش از          . ترين نيرو هاي جنبش محسوب مي شوند         فعلالتحصيالن مدارس عالي و ديگر جوانان روشنفكر، بال         
 .عهده دارنده گيري نشان داده اند و در آغاز جنبش مسلحانه نقش پيشرو و آغاز كننده را در اين جنبش ب ديگران از خود مبارزه جوئي و پي

از ميان اين   . تري براي اعتراض سياسي به رژيم دارند        عيت مناسب ازي در اين شرايط امكان بيشتر و موق        ودر مجموع قشر هاي خرده بورژ      
يك جناح، ايدئولوژي طبقه كارگر  را مي پذيرد و در           . لوژيك تقسيم مي شوند   ودو جناح ايدئ  ه  هائي بر مي خيزند كه اساسا ب       اقشار، جريان 

طور  همان. را كه وارث بورژوازي ملي است، مي پذيرد        خرده بورژوازي انقالبي     زند و جناح ديگر ايدئولوژي     اين راه به مبارزه دست مي     
 .كه گفته شد هر دو جناح در جنبش رهائي بخش اساسا شركت دارند

دستگاه حاكمه نيستند،   ه  حالت اعتراض و تهاجم نسبت ب     ه  نتيجه نهائي اين پروسه ها اين است كه در آغاز جنبش انقالبي مسلحانه، توده ها ب                
 بالفعل جنبش عمدتا از روشنفكران و ديگر عناصر آگاه خرده بورژوا               یسياسي به چشم نمي خورد و نيرو       جنبش هاي وسيع اقتصادي و       

 .تشكيل مي يابند

 ستانه جنبش انقالبي مسلحانهآ موقعيت دستگاه حاكمه در -١
 

تضاد هاي امپرياليستي كه در     ميزان چشمگيري حل كند،     ه  خير موفق شد تضاد هاي عمده داخلي خود را ب         ادستگاه حاكمه با رفرم هاي دهه       
دهه قبل نقش مهمي در تشديد تضاد هاي داخلي بازي كرده و در نتيجه ضعف رژيم را افزايش داده ، باعث تحرك نيرو هاي مخالف شده                           

 .نحو قابل مالحظه اي به همزيستي گرائيده در اين دهه ب. بود

سرعت بهبود يافت، گرچه در     ه   از رفرم بطور كلي تيره شده، در اين دهه ب          رابطه رژيم با شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي كه در دهه قبل           
صورت همكاري  ه  آن دوره از اختالفات ايران و شوروي جنبش رهائي بخش بهره نبرد ولي در اين دهه حسن رابطه ايران و شوروي كه ب                          

 .شود ان جنبش تمام مي         زيه    يابد ب   ي    دستگاه تجلي  م         ) گاه صريح   ( و       و كشور و تائيد ضمني            داقتصادي موثر       

ايجاد رابطه با چين توده اي و گسترش اين رابطه در زمينه هاي اقتصادي به نتايج مشابهي مي انجامد كه آثار آن از هم اكنون آشكار شده                               
 .است

 اين بود كه رژيم از      ها نتيجه نهائي اين جريان   . امي خود را نوسازي كند    نظ دستگاه حاكمه در پر تو نظام جديد توانست سازمان اداري و                
خرين آشيوه هاي پليسي  و      .  پيدا کردند  هائي كه اعمال حاكميت مي كنند قدرت بي سابقه اي             سازمان. تمركز بي سابقه اي بر خودار شد      

ف عمده  هد. ها قرار گرفت و سيستم پليسي و نظامي كاملي بر جامعه مستولي شد              ها در اختيار اين سازمان     تجارب ضد انقالبي امپرياليست   
 .اين سيستم نابودي هر جنبش مخالفي در نطفه و پيشگيري از حركات اعتراضي خلق بود

هاي   رشد و گسترش ميليتاريسم كه متكي به رشد اقتصادي كشور بود وظايفي خارج از مرز هاي كشور در مقابل رژيم قرار داده و هدف                          
ها   حمايت امپرياليست   و اه حاكمه در تعقيب سياست تجاوز كارانه منطقه اي         دستگ. ها دنبال مي كند    منطقه اي را در خدمت به امپرياليست      

 .برد در اين زمينه مي” داللي “ مين كرده سهم مهمي از ضرا از خود ت
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 اين تمركز .  رژيم شده است   یدر اين دوره شاه و درباريان از موقعيت بي سابقه اي بر خوددار شده و قدرت مطلقه شاه عامل تعيين كننده مش                     
اين نقش مانع بر خورد . گره ارتباط عوامل حاكم و تقسيم كننده منافع بين جناح هاي مختلف حاكم، تبديل كرده استه فوق العاده، شاه را ب    

 .حاد جناح هاي امپرياليستي و جناح هاي داخلي با يك ديگر مي گردد

ورشكستگي مالي دچار شده    ه  خرين سال هاي قبل از رفرم ب      آر  رژيمي كه د  . وضع اقتصادي و مالي رژيم از ثبات و اعتبار بر خوردار  است             
ها،  هاي اخير با بودجه اي چند ين برابر آن سال          مپول مانند آمريكا داشت، در سال     آهاي   زانه خود احتياج به وام    وبود و براي رفع نياز هاي ر      

 .كند اني ميهاي عمر هاي خود را توسعه داده، بلكه بودجه عظيمي را صرف طرح نه فقط سازمان

دستگاه حاكمه و متحدان آن     ه  كم بها دادن ب   . ها نسبت به دهه هاي قبل است        نتيجه مجموع اين عوامل، تمركز و قدرت رژيم در اين سال           
 .  قطعا بسود جنبش انقالبي نخواهد بود،كه يك طرف تضاد عمده جامعه ما بشمار ميروند

 نه جنبش مسلحانه موقعيت نيرو هاي جنبش ترقي خواهلنه  در استا-۳
ستانه ظهور جنبش   آرو ها در    ياين ن . دهد موقعيت نيرو هاي پيشرو و آگاه جامعه است             سومين عاملي كه شرايط مبارزه ما را تشكيل مي          

 .هاي عمده بودند مسلحانه در هر دو جناح دچار نارسائي

خاموشي گرائيده  و از هر گونه مقابله با دستگاه حاكمه            هها بود كه جبهه ملي ب      شكار شود، مدت  آكه جنبش مسلحانه مي رفت كه        هنگامي
 خرداد و تبعيد خميني وحدت خود از دست داده نيروئي جدي كه براستي رژيم را                  ۱۵جنبش روحانيون نيز پس از سركوبي        . در مانده بود  

 .تهديد كند بشمار نمي رفت

 حزب توده در داخل كشور شبكه اي داشت كه عمال            .ني جدي بود  ن دچار پراكندگي و نابساما    ه آ هاي وابسته ب   جنبش كارگري و جريان   
 لنينست سر در الك     –ماركسيست  ” سياسي“ ها و محافل     گرو ه . موثر ترين بخش سازمان امنيت براي ضربه زدن به جنبش بشمار مي رفت             

 .دبي پايان مشغول بودند كه آثار آن در اين قرن آشكار نمي ش” كتاب خواني“ خود فرو برده به 

و بجز فشار   . فل پراكنده و جبهه ملي مثل هميشه بدون هيچ برنامه روشني منتظر رويدادهاي داخلي بودند               ا مح ،ها   در خارج از كشور گرو ه     
ي كه در صد تدارك مبارزه سلحانه بودند وارد مي ساخت، همه چيز در داخل راكد و خاموش بود و                               يها هائي كه رژيم به جريان      

 .خارج نمي داده ات بمستمسكي براي تبليغ

راند  اروپاي شرقي فرمان مي   درجزب توده بر جماعتي از پناهندگان       . حزب توده و رقباي طرفدار چين بر رقابت بيهوده اي دست زده بودند             
 در اروپاي ترين جريان ماركسيستي سازمان انقالبي حزب توده كه فعال . وال بود زو نفوذش در ميان دانشجويان مقيم اروپا ي غربي  در حال             

 .رفت براي يافتن مشي انقالبي به هاوانا و سپس به پكن  روي آور شده بود غربي بشنار مي

و امكانات بين المللي بر خوردار بود، رقبايش برخي         ” حزب برادر “ حزب توده مدعي بود كه تنها حزب طبقه كارگر ايران است و از عنوان               
 .طبقه كارگر در ايران بودند” اي حزباحي“ و بر خي در صدد ” ايجاد حزب“ فكر ه ب

ه اگر جنبش مسلحانه را ب    ! دنديهاي انقالبي اروپا در تلويويزن ها مي درخش         سازمان” ستارگان محبوب   “  در آستانه ظهور جنبش مسلحانه       
خلق در بدترين وضع ممكن     واقعيت اين بود كه نيرو هاي آگاه         .  بود كه ياد آور شديم     اييه  داشتيم همين جريان   هكنار بگذاريم همه آنچ   

 .جريانهاي سياسي از دست داده بودنده مردم هر گونه اميدي را نسبت ب. بسر مي بردند

ديدند كه جريان هاي     ها بخوبي مي   آن. ها فرارسيده بود    دوره اي از سخت ترين كوشش        ، ليكن براي دسته هاي پيشرو جنبش مسلحانه       
.  خود رسيده و نفوذ خود را بيش از هر زمان ديگر در ميان توده ها از دست داده اند                      نهايت ضعف ه  سازش كار چپ و راست در جنبش ب        

كه رژيم مست باده      اينك مي بايد جنبشي كه طي چند سال تدارك ديده شده بود در مقابل رژيم مي ايستاد و همه مي دانيم در حالي                             
ز خلق با تمسخر ياد مي كردند، جنبش انقالبي مسلحانه رژيم را به               هاي مبار  كه سردمداران رژيم از جريان     پيروزي بر خلق بود و هنگامي      

 .مبارزه طلبيد
 

  مسلحانه در جنبش انقالبي حاضری ويژگي تاكتيكها–سوم 
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هاي توده اي وسيع و در شرايطي كه مبارزه مسلحانه به مثابه مشي اساسي                 در شرايط اختناقي بسيار پيشرفته و سيتماتيك، در نبودن جنبش           
اختناق مطلق و   ه   پايان دادن ب    رایسازد، دسته هاي پيشرو انقالب ب        رهائي بخش در جهان اشكال متنوعي از مبارزه را آشكار مي               جنبش

شكستن بن بستي كه در مقابل جنبش رهائي بخش ايجاد شده بود،در جهت تدارك جنبش توده اي، مبارزه مسلحانه را بمثابه اساس و محور                        
داد كه با كميت محدود خود در زير سخت ترين فشارهاي رژيم             اين نيرو ها امكان مي    ه  مبارزه مسلحانه ب  . كردندهاي خود انتخاب     تاكتيك

 .تاب آورده و به مقابله با آن برخيزند) يست سلطنتيشفا( موناركو فاشيستي “ 

امروز ناديده مانده   ه  خارج از جنبش مسلحانه تا ب     هائي در    آن ويژگيهاي مبارزه مسلحانه مي پرادزيم كه براي عناصر و جريان          ه   ما در اينجا ب   
 : شرح زير استه ها ب اين ويژگي. هاي داخل جنبش مورد توجه كافي قرار نگرفته است و از جانب برخي جريان

رزه هاي شرايط مبا    كه خود ناشي از ضرورت     -هاي پيشاهنگ امكان مي يابند با نيروئي فشرده و كوچك          در اين شيوه از مبارزه جريان      -١
وظيفه انقالبي عمده اين نيرو ها در نبودن مبارزه وسيع            .  به وظايف انقالبي خود عمل كنند       ، در مقابل نيروئي بسيار بزرگ و مسلط        -است

 .ها توده اي عبارتست از آگاه ساختن و برانگيختن توده ها ، بيسج و سازماندهي آن

طر نابود ساختن گوشه اي از نيروي بزرگ دشمن بلكه بخاطر نشان دادن ضربه                در اين مبارزه وارد ساختن هر ضربه نظامي بر رژيم نه بخا             
يري و شكستن سدي است كه بر اثر قدرت نمائي طوالني  دستگاه حاكمه و شكست هاي پياپي جنبش، در مقابل هر حركت توده اي                              ذپ

 .كشانده استايجاد  شده و توده را به نوميدي از پيروزي بر دشمن و تسليم و تحمل در برابر آن 

مبارزه مسلحانه به معني وارد آوردن       .  مبارزه مسلحانه مبارزه ايست پيگير و طوالني كه هدفش بسيج و سازماندهي نيروي توده است                  -٢
 .)و بخصوص به راس رژيم و عاملين سرشناس آن نيست( ضرباتي پراكنده و گاه و بيگاه  بر رژيم حاكم 

اين مبارزه اي فردي نيست كه يك       . د ساختن عناصر منفور رژيم بطور منفرد، قدرت را منتقل سازد          جنبش مسلحانه نمي خواهد از طريق نابو      
 .بخواهد با جانبازي خود مسير تاريخ را تغيير داده خلق را از اين راه آزاد سازد” قهرمان“ 

: يرفته شده است كه     ذ جنبش مسلحانه پ   ست كه اين اصل لنيني بي هيچ قيد و شر ط از جانب            ی ا جنبش مسلحانه سر آغاز يك جنبش توده ا       
. مين دليل جنبش مسلحانه از مبارزه نظامي هدفي جز بسيج توده ها ندارد               ه  به ”.ها آشكارا بي قدرتند    بدون كارگران تمام بمب   «

انه با تروريسم مرزهاي    ارزش نهائي مبارزه مسلحانه در اينست كه بتواند توده ها را به مبارزه بر ضد دستگاه حاكمه هدايت كندومبارزه مسلح                   
ها سازمان   هاي انقالبي پيشرو بر ضد طبقات حاكم و متحدان خارجي آن           در اينجا مبارزه اي متشكل از جانب جريان       . قاطع و مشخص دارد   

ن ها مبتني بر شناخت علمي از دشم        انتخاب هدف . هاي گوناگون را مورد حمله قرار مي دهد         ضربات نظامي پيوسته هدف   . داده مي شود  
ن  ه آ ولي براي آگاه ساختن توده، فقط ب       . كار مي برد  ه  اين ضربات زيان مخصوصي است كه جنبش براي آگاه ساختن توده ب             . خلق است 

 .اكتفا نمي كند” زيان«

ر  قدرت رژيم د   .رسند، اين نه بخاطر نابود ساختن قسمتي از قدرت رژيم است             منفور رژيم بقتل مي    یها اگر در اين ميان برخي شخصيت     
نيروي جانشين در يك پروسه طوالني پديد آمده و           . خردخرد تضيف شده و در يك برخورد نهائي نابود مي گردد             ،   رد توده اي    بيك ن 

هاي منفور را شخصيت هاي  و گرنه آشكار است كه جاي شخصيت   . سازد ترتيب قدرت را منتقل مي    ين  اه  جنبش مسلحانه ب  . قدرت مي يابد  
اين دليل است كه خلق از طريق        ه  ب. ي كند م دار و دسته منفور ديگري پر          آن ها را   تر جاي  قياس وسيع م يك   منفورتر مي گيرند و و در      

 .قدرت نمي رسده گاه ب يسم هيچرترو

ها ضربه   هائي هستند كه كوبيدن آن      در اين اينجا شخصيت هاي منفور رژيم كه مستقيما در سركوبي خلق شركت دارند به مثابه هدف                     
رژيم براي  .  نيست  هايش خاطر از دست دادن مهره    ه  يم بر اثر اين ضربات خشمگين مي شود ، ب           ژاگر ر . ا آشكار مي سازد   پذيري رژيم ر  

خاطر اين است كه با وارد       ه  ژيم ب م ر خش.  دارد یجبران اين مهره يا تعدادي از مهره ها و كادر هايش در شرايط فعلي امكانات نامحدود                   
 ضعف  - هر هدف ديگري كه تحت پاسداري رژيم است         ايك مهره يا پايگاه وارد آيد ي       ه  اين ضربه ب   خواه   –آمدن ضربه جنبش مسلحانه     

خواند،   مبارزه با رژيم فرا مي      هرژيم در برابر نيروئي مبارزه جو كه ماهيت انقالبيش آشكار بوده و دائما از او افشاگري كرده و توده را ب                         
 .گاه ساخته و به مبارزه مي كشاندآتوده محروم و سركوب شده را ، ادامه اين ضربات خاطر اين است كه ه خشم رژيم ب. گردد آشكار مي
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. داردها را ژيك در رشد جنبش و رسيدن به هدف مرحله اي خود يعني بسيج توده                تاين خاطر است كه ادامه مبارزه مسلحانه اهميت استرا        ه  ب
اين خاطر است   ه  ب. دار آنست  اد توده به مبارزه ايست كه چريك پرچم       مه حيات و مبارزه چريك شرايط الرم تكامل جنبش و جلب اعتم           ااد

 .ژيك خود را در اعالم نابودي هميشگي چريك مي داندتمداران رژيم موفقيت استرادكه سر

در اين  . اشكال اين مبارزه در اين مرحله طرفيت توده اي شدن ندارد          . يتواند توده اي بشود    مبارزه مسلحانه در مرحله اول استراتژيك نم       -٣
حضور عناصر پيشرو طبقه كارگر  و ديگر زحمتكشان          . د به مبارزه مسلحانه بپيوندند     نتوان مرحله كارگران و ديگر زحمتكشان شهري نمي       

 .شهر در مبارزه مسلحانه دليل بر توده اي شدن مبارزه مسلحانه نيست

از نظر تركيب همان خصوصيات چريك       ” كوه“ ه چريك   دست. مبارزه مسلحانه در روستا در مرحله نخست متكي به نيروي شهري است              
. هاست هدف عمده جلب اعتماد دهقانان به چريك و بسيج آن         . هاي شهر را دنبال مي كند      در كوه نيز چريك همان هدف     . شهري را دارد  

 . اعتماد دهقانان استهمين دليل ادامه حيات چريك و توانائي او در پايداري در برابر نيرو هاي نظامي رژيم، شرط الزم جلبه ب

افزايش نيروي چريك در    . حتي در مرحله دوم كه نيرو ي جريك در شهر و كوه افزايش مي يابد، هنوز مبارزه مسلحانه توده اي نشده است                      
حركات ه   شهري ب  توده های در اين مرحله      .دست گرفتن رهبري توده هاست     ه   موفقيت آن در ب     ،منزله تكامل پيشاهنگ     ه  اين مرحله  ب    

كار مي ه نه را باجنبش اقتصادي و سياسي آشكار مي گردد ولي هنوز پيشاهنگ است كه مبارزه مسلح     . اعتراضي بر ضد رژيم دست مي زنند      
 شهر و مبارزه چريكي كوه تكان مي خورد ولي توده ها سالح بر نمي                جروستا بر اثر اموا   . در اين مرحله شهر جو سياسي پيدا مي كند         . بندد

هاي ديگر كه مستقيما امكان حركت توده را در           همين خاطر است كه جنبش مسلحانه به تاكتيك        ه  ب.  خود را نابود سازند    گيرند تا دشمن  
 .ها را جز اجزا الزم خود مي شمارد بردارد ارج مي نهد و آن

از اين راه دشمن را به مقابله         كه   كه حيات پيشاهنگ را عمدتا در مبارزه مسلحانه مي بيند و در حالي                 بنابراين جنبش مسلحانه در حالي     
هاي   از كانال جنبش     ای هاي نظامي خود در دو مرحله مقدماتي راه را براي براي حركت توده                 ميخواند، با آگاهي بر خصلت تاكتيك      

 .دست آورده اقتصادي و سياسي مي گشايد و كوشش مي كند رهبري اين جنبش را در جهت تكامل آن ب

هائي كه بايد نيروي بر انگيخته شده         وص در دو مرحله استراتژيك بدون در نظر گرفتن كانال           صسلحانه بخ هاي م  اكتفا كردن به تاكتيك   
گر اين مطلب درست    ا. اين معني است كه سد عبور ناپذيري بين پيشاهنگ و توده بوجود آورده باشيم              ه  توده با ابعاد فزاينده را جذب كند ب       

ها به ابراز    ستند مثل عناصر پيشرو عمال در مبارزه چريكي شركت كنند و اگر نقش آن                  است كه كارگران و ديگر توده شهري قادر ني           
هائي شود كه اثر تعيين كننده اي در گسترش توده اي مبارزه              همدردي با چريك و تحسين او محدود مي گردد و حداكثر منجر به كمك              

دامن زده است كه از آن در مبارزه با دشمن استفاده           وي ايجاد كرده    ها و شور   اين معني است كه عمليات مسلحانه هيجان      ه  مسلحانه ندارد، ب  
ضرورت توجه به   . و جنبش خصلت انقالبي خود را از دست خواهد داد          ها محكوم به خاموشي است     در اين صورت اين هيجان    . نشده است 
هائي كه حمايت مادي توده را        تاكتيك –شند  شوند داشته با   همان ميزان كه بسيج مي    ه   توده را، ب   یهائي كه ظرفيت پذيرش نيرو     تاكتيك

 .گيرد  از اين اصل اساسي سرچشمه مي-تحقق بخشد

تبليغ در راه حقانيت مشي مسلحانه در سطح جنبش اساسا از طريق             . مردم معرفي كرد  ه   جنبش مسلحانه خود را در يك پروسه مبارزاتي ب         -۴
هاي تداركاتي مشي مسلحانه، تئوري انقالبي نقش مهمي در هموار           رامون گروه ن و پي  روولي در سطح محدود تر در د      . پراتيك انجام گرفت  
تر از   ن گروهي يا اندكي وسيع    رومشي، برنامه و نظر خود را در سطح د        ،   نظامي   –هاي سياسي    در دوره تدارك گروه   . كردن راه بازي كرد   

فتن با  گ نظامي بايد از هر فرصت براي سخن         –هاي سياسي     گروه .ها در اين زمينه تغيير يافته است       كردند ولي اينك وظيفه آن     آن طرح مي  
 .نه تنها بايد مردم جنبش مسلحانه و ماهيت مبارزه چريكي را درك كنند، بلكه بايد نقش خود را در اين مبارزه بدانند. مردم استفاده كنند

 مسلحانه  یدر توده نبايد توقع بيجا نسبت به مش        . مردم بدهد رو و امكانات خود تصوري نادرست  و مبالغه آميز به             نيجنبش مسلحانه نبايد از     
ها بر دشمن غلبه مي كندو توده بايد         مردم بايد بدانند كه جنبش مسلحانه پرچم داري است كه تنها با كمك و حمايت جدي آن                .يدآبوجود  

توده بايد بداند كه در اين مبارزه        . گردد رژيم پيروز مي  ” غول“ نيست كه در پيشاپيش خلق بر        ” قهرمان رهائي بخش  “ بداند كه چريك    
 .”ناقهرم“ تماشاچي ماندن او مساويست با ناكامي 
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 با خود ارتقا دهد، اگر جنبش        وهمكاري آكتي ه   ب و در پيش گيرد كه توده را از همدردي پاسي            را هر گاه جنبش مسلحانه نتواند شيوه هائي       
 .ايفاي نقش انقالبي خود نخواهد بوده  گيرد، قادر بدسته نتواند رهبري توده را در يك مبارزه انقالبي ب

ها بر رژيم پيروز خواهند شد، هر گاه نه در حرف بلكه در عمل نقش                   ها به مردم وعده دهند كه بدون شركت فعال آن            هر گاه چريك  
ش به نيروي توده دست نخواهد      ها را در جهت مبارزه وسيع بر ضد دشمن هدايت نكنند، نه فقط جنب               تاريخي توده ها را درك نكرده و آن       

اين به معني حذف توده ها از        . وردآممكن مبارزه خود بي اعتقاد شده و به مبارزه مسلحانه نيز روي نخواهد                های   بلكه توده به شيوه       تياف
 .هاست صحنه مبارزه  و تماشاچي شدن آن

 ه منجر شود، عليرغم اوج گيري موضعي، عليرغم افزايش هيجان          اين ترتيب اگر جنبش مسلحانه نتواند مسيري را بپيمايد كه به بسيج تود             ه  ب
 .ها در توده و عليرغم فداكاري شگفت انگيز، چريك ناكام خواهد ماند

هاي  اين اشكال تازه حاصل شرايط فعلي و ناكامي        .  ترديدي نيست كه جنبش مسلحانه اشكال تازه اي از مبارزه را مطرح كرده است                  -۵
در جنبش  . ي وجود دارند كه در مقابل شيوه هاي جديد مبارزه واكنش محافظه كارانه نشان مي دهند                 يها جريان. اشكال كهنه مبارزه است   

عقب ماندگي از واقعيت    ه  ب ها محكوم  همين دليل  اين جريان     ه  ب. دهند چه قبال تثبيت شده تن در مي       ه آن ها فقط ب   كارگري دگماتيست 
 .هستند

ها تئوري   اين. هائي بر ضد شيوه جدي ميارزه استخراج كنند        ها حجت  نآكسيم را ورق ميزنند تا از       ها تمام متون كالسيك مار     دگماتيست
دو دهه در جامعه گذشته مي بندند و        در  چه   ها چشم خودرا بر آن     از سوي ديگر اين جريان    . انقالبي را به چيزي ضد انقالبي تبديل مي كنند        

 اين. كنند شكاري را كه در صف خلق تكوين يافته انكار مي         آبدست آورده و دگرگوني     چه را كه جنبش مسلحانه در اين مدت كوتاه           آن
دست ه  اينان مي پرسند كه پس چرا توده ها اسلحه ب           . چه را كه در چند دوره جنبش حاصل نشده يكشبه انجام دهند               خواهند آن  ها مي 

 مند بر سر جايش ايستاده است؟ اين نحوه برخورد با مسئله نه               چنان قدرت   مسلحانه روي نياورده اند؟ پس چرا رژيم هم         ینگرفته و به مش   
 .فقط اصولي نيست بلكه آشكارا مغرضانه است

ن منفي عوامل را به     زهاي اجتماعي يكشبه ره صد ساله برود و با چند حركت نظامي توا                مسلحانه معجزه نيست تا بر خالف واقعيت        همبارز
شيوه هاي قديمي مبارزه يعني     . ارزه بايد در عمل با شرايط اجتماعي و موقعيت تاريخي انطباق يابد           شيوه هاي جديد مب   . نفع انقالب بر هم زند    

شيوه هاي نوين   . كنار گذاشته شود  ه  كار مي بستند نمي تواند يكباره انكار شده و ب         ه  شيوه هائي كه مردم بر اثر تجارب خود بر ضد دشمن ب            
مبارزه مسلحانه بايد شكل طبيعي خود را در جامعه ما پيداكند و عالوه بر آن بايد از شيوه                  .  باشند بايد با شيوه هاي كهن رابطه ديالتيكي داشته       

هائي را كه در جامعه      هاي جامعه خود و شرايط مبارزه، تاكتيك      ی  ن توجه به ويژگ   وهر گاه بخواهيم بد   . هاي سابق مبارزه نيز استفاده شود     
ها تا يافتن    ميااين ناك . مباشيهاي بسيار    كار بيديم بايد آماده پذيرش ناكامي     ه  ر اينجا ب  ديگري عمل شده و موفقيت هائي بدست آورده د         

 .شيوه اي خالق از مبارزه كه در عين حال متضمن جنبه هاي انقالبي شيوه نوين و زمينه طبيعي شيوه كهن باشد، ادامه خواهد يافت

ن جنبش مبارزه مي كنند اين      روها كه در د    براي آن . ختن مبارزه مسلحانه است   هاي مباززه مسلحانه به معناي نشنا     ی  ژگياين و ه  بي توجهي ب  
هائي كه از بيرون ميخواهند جنبش مسلحانه را بشناسند اين بي توجهي، به محافظ كاري و مقابله ضد انقالبي              براي آن .  است یانحراف از مش  
 .ي مسلحانه مي انجامدالببا جنبش انق

 
 ي ماجراجوئي در جنبش انقالبي مسلحانه زمينه ها و نمود ها-چهارم

صورت محافظه كاري و    ه  صورت رويزيونيسم، دگماتيسم و نهايتا ب      ه   انقالبي در بيرون از جنبش مسلحانه ب         یكه انحراف از مش    در حالي 
حراف در حال حاضر    ن جنبش انقالبي مسلحانه عمده ترين ان       روسازشكاري ظاهر شده و از بيرون عليه مشي انقالبي مبارزه مي كند، در د                

منزله آسيب پذير ساختن    ه  ه گرفتن و نشناختن اين واقعيت و عدم مبارزه ي جدي و همه جانبه با آن ب                 دنادي. جراجوئي است اهاي م  گرايش
نبش ما در اينجا سعي مي كنيم زمينه ها و نمودهاي اين انحراف را كه آفت توده اي شدن ج                   . ناكامي است ه  جنبش و نهايتا سوق دادن آن ب      

 .اختصار هر چه بيشتر بررسي كنيمه مسلحانه است ب
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  زمينه هاي ماجراجوئي در جنبش مسلحانه-الف
 موجب عكس العمل تند و افراطي در جهت          - حزب توده و جبهه ملي      -هاي سنتي مشي گذشته    محافظه كاري و سازشكاري جريان     -١

 جانبه نسبت به پروسه هاي مبارزاتي گذشته باعث عكس العمل             نداشتن شناختي عميق و همه     . مخالف اين انحراف در جنبش ما مي شود         
في و  اها را به محفل بازي، تئوري ب        هاي خارج از جنبش كه آن       ادامه راست روي، در جريان     . ها مي گردد   اين جريان ه  سطحي نسبت ب  

حانه زمينه ديگري براي عكس العمل       مسل یهاست نسبت به مش    لبيراليسم آشكار كشانده است و موضع نادرست و گاه مغرضانه اين جريان            
 .ي مسلحانهالباين هر دو عكس العمل زمينه ايست براي ظهور ماجراجوئي در جنبش انق. هاست آنه نسبت ب

 ی لنينيسم و مش   -در حال حاضر پيشاهنگ انقالبي و با تجربه طبقه كارگر در جامعه ما وجود ندارد تا آموزش اصولي و خالق ماركسيم                     -٢
ت براي رشد مشي هاي     يسينابراين فعاليت پراكنده گروهي زمينه ا     . ي طبقه كارگر جامه عمل بپوشاند     اه  سطح نيرو ها و جريان     انقالبي را در  

ترتيب فقدان پيشاهنگ واحد و با تجربه طبقه كارگر و تسلط پراكنده مبارزه زمينه ديگريست براي رشد تمايالت                                بدين. انحرافي
 .جويانه در جنبش مااماجر

كه جنبش توده اي وجود ندارد، دسته هاي پيشرو كه عهده دار نقش پيشاهنگ اند بايد در غياب توده ها به مبارزه با رژيم و                             هنگامي -٣
در . خطر انحراف از مبارزه اصولي و پيگير و توسل به شيوه هاي سكتاريستي، اين دسته هاي پيشرو را تهديد مي كند    . دشمن خلق ادامه دهند   

بنابراين فقدان جنبش وسيع توده اي در حال حاضر زمينه          . اي كم بها دادن به توده ها و ظهور آوانگارديسم مساعد است            اين شرايط زمينه بر   
 .ديگريست براي ظهور ماجراجوئي

 تركيب طبقاتي دسته هاي پيشرو كه عمدتا از روشنفكران و عناصر آگاه قشر هاي خرده بورژوازي تشكيل شده، ناآگاهي و عقب                            -٤
وع جنبش  مريخي طبقه كارگر در جامعه استعمار زده ما كه موجب تقليل عناصر آگاه اين طبقه در دسته هاي پيشرو و در مج                           ماندگي تا 

يك زمينه عيني   ) و اصوال هر گونه انحراف و تمايل خرده بورژوازي          ( هاي ماجراجوئي    انقالبي مسلحاته مي گردد، براي ظهور گرايش       
 .است

انحراف از  . هور كرده است كه مدعي كهنه شدن ماركسيسم هستند         ظده بورژوازئي تازه اي در جهان        ئي خر اه در دهه گذشته جريان    -٥
صورت رويزيونيسم و دگماتيسم در جنبش جهاني طبقه كارگر رشد يافته است،              ه   لنينيسم خالق كه در حال حاضر عمدتا ب          –ماركسيسم  

 –ائي تقويت كرده  نيروهائي را كه طبعا مي بايست زير پرچم ماركسيسم                هاي فكري و سياسي خرده بورژو      زمينه را براي رشد اين جريان     
 .راند هاي خرده بورژوائي مي سوي اين جريانه مبارزه انقالبي روي آوردند، به لنينيسم ب

هاي  ناكاميز و سارتر كه در اروپا در جنبش ماه مه فرانسه نمود يافت، تروتسكيسم كه عليرغم                    وو پيغمبران آن چون مارك    ” چپ جديد “ 
هاي التقاطي خرده بورژوازي راديكال در       ژيلوشمار مي رود، ايدئو   ه  اساسي در امريكاي التين هنوز يك جريان ايدئولوژيك و سياسي ب           

ها در جامعه    اين جريان . رود شمار مي ه  ايگي ما نيز بخشي از موج فكري و سياسي خرده بورژوازي ب           سجنبش رهائي بخش ملل عرب در هم      
 لنينيسم اصيل يعني     –صحبت مي كنند و ماركسيسم        ” ماركسيسم جديد “ در اينجا نيز كساني از        . دنگذار جنبش ما  اثر مي      ما و در     

اين پديده در مقابل ضعف پيشاهنگ طبقه كارگر در حال حاضر زمينه ايست                . ژي طبقه كارگر را منسوخ و نارسا اعالم مي كنند           لوايدئو
 .نبش مابراي رشد تمايالت ماجراجونه در ج

در اينجا ما به پديده هائي مي پردازيم كه گرايش به                . اين زمينه ها در جنبش مسلحانه و پيرامون آن نمودهاي مختلفي پيدا مي كنند                    
 لنينسم  – اعم از آنها كه ماركسيست       –هاي مختلف وابسته به جنبش       ماجراجوئي محسوب شده و آثار آن در جنبش مسلحانه و در جريان            

اين نمود ها هشياري ما را در برابر اين گرايش خرده بورژوازي مي افزايد و در مبارزه در راه                     ه  آگاهي ب .  ظاهر شده است   -ستندهستند يا ني  
 . انقالبي كمك مي كندیمش
 

  عمده ترين نمود هاي ماجراجوئي در دورن جنبش مسلحانه–ب 
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ش دسته هاي پيشرو و اين تصور نادرست كه با فداكاري               جانبه ديدن نق   ناديده گرفتن شرايط عيني در رشد جنبش انقالبي، يك            -١
از جنبش حمايت كرده و در نبرد توده اي شركت مي كنند، نمودي از تفكر           ) و يا در مدتي كوتاه    ( شورانگيز عناصر پيشرو توده ها بالفاصله       

د شناخت ماركسيستي از ديناميسم جامعه و        اگر كساني چنين تصوري از مبارزه مسلحانه داشته اند، امروز باي            . ماجراجوئي در جنبش است   
زيان انقالب تركيب شده، اين عوامل را تابع محض         ه  در شرايطي كه تمام عوامل ب     . هاي انقالبي را جانشين تصورات ذهني خود كنند        جنبش

 ادامه. سيار دور است   دانستن، از شناخت علمي و جنبش ب       –هم پيشاهنگ در ابتدائي ترين صورت آن          آن –يك عامل يعني نقش پيشاهنگ      
 يكي از عمده ترين نمودهاي      – در حرف خالف آنرا ادعا كنيم        چه اگر   –انكار نقش توده ها     . انكار نقش توده ها مي انجامد     ه   گرايش ب  اين  

 .ماجراجوئي است 

هاي  از گرايش شكل محدودي از پراتيك، نمود ديگري          ه  هم ب  كم بها دادن به تئوري انقالبي، توجه يك جانبه به پراتيك آن                 -٢
 .هاست مسائل استراتژيك، پديده ديگري از اين گرايشه توجه يك جانبه به مسائل تاكتيكي و بي توجهي ب. ماجراجويانه در جنبش است

كه بدون   يك مبارزآگاه و مجهز به تئوري انقالبيست كه به عمل نظامي دست مي زند، هنگامي              ،  ه چريك   کكه ما توجه نمي كنيم       هنگامي
خواهيم از هيجانات ناشي از پراتيك انقالبي شتابزده بهره برداري كرده و افرادي را كه به جنبش روي مي                       زش سياسي ما مي   وآمه  توجه ب 

 و يا كه تصور مي كنيم تئوري انقالبي منحصر به مسائل و تجارب تاكتيكي               يسبين نمونه كنيم و هنگامي    تيك پرا ه  آوردند يك شبه تبديل ب    
صورت يك نمود عام ظاهر     ه  هاي ماجراجويانه در ماست كه مي تواند در جنبش انقالبي ب            ت، اين نشانه اي از گرايش     ادبيات شورانگيز اس  

 .شود

ها و كم بها دادن      كتيكاهاي معيني از مبارزه چريك شهري، دگم ساختن از اين ت            تاكيد مطلق روي تاكتيك مسلحانه آنهم تاكتيك       -٣
ها و   پر بها دادن به اثر تهييج كننده تاكتيك        . اي مسلحانه، نمودي از گرايش به ماجراجوئي است        ه هاي ديگر در كنار تاكتيك     به تاكتيك 

هائي كه مي بايست حمايت مادي توده را از جنبش سازمان دهد پديده ايست كه رشد آن مي تواند جنبش را به                             بي توجهي به تاكتيك   
 .را  ناكام گرداند  آنهجدائي از توده كشاند

قاد كه ريختن خون تنها      تهر چه بيشتر براي جبران غيبت توده ها و اين اع             ” شهادت  “ توسل به   ” فدائي  “ ز حد روي نقش      تاكيد بيش ا  
 .هاي ماجراجويانه در جنبش ما كافيست تا انقالب بر پا گردد، اثري است از گرايش

روها را ارضا كند، بي     يهائي كه فقط اين ن      اعمال تاكتيك   شناخت نادرست از نيروها، مبارزه را فقط در محدوده نيرو هاي بالفعل ديدن و              -۴
. اين دليل كه اين نيرو ها ديرتر به مبارزه روي مي آوردند، يك پديده انحرافي در جنبش است                   ه  توجهيي به نيرو هاي  واقعا انقالبي فقط ب         

كنار ه   خود را ب   کژيلوهاي ايدئو  كه ويژگي ن جنبش مسلحانه در شرايط فعلي وسوسه مي شوند           رو لنينيست در د   –جريانهاي ماركسيست   
اين به  . گذاشته براي دست يافتن به نيرو هاي قشر هاي معيني از خرده بورژوازي كه بالعفل ترند، از طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ببرند                         

اين . ها به پيروزي خواهد رسيد     ندست آ ه  معناي اكتفا كردن به نيروي محدود بالفعل و فراموش كردن نيرو هاي بالقوه ايست كه انقالب ب                  
 .پديده نيز بنوبه خود نمودي از ماجراجوئي است

. اظهار خستگي و ناشكبيائي از طوالني شدن مبارزه و گاليه از توده ها كه به بدبيني از مردم مي گرايد، نمود ديگري از ماجراجوئي است     -۵
يبت توده ها در مبارزه، پياپي از افراد خواستن كه براي جبران اين كمبود جنبش               هاي صرفا انتقام جويانه براي جبران غ       كار بستن تاكتيك  ه  ب

ها را در مسائل جزئي تاكتيكي ديدن و كمبود هاي عمده            علل ناكامي . از خود فداكاري بيشتري نشان دهند، نتيجه طبيعي همين پديده است          
نه در جريان، نمود ديگريست از تفكر ماجراجويانه و گرايش              صورت موضعي توجيه كردن، نارسائي ها را در فرد ديدن               ه  جنبش را ب  

 .ماجراجويانه است

هاي كوچك، مبالغه كردن در ضربات خود و ناديده گرفتن نيرو هاي ديگري كه در                    كم بها دادن به دشمن، غره شدن از پيروزي           -٦
جويانه و ما را از كوشش دائمي براي شناخت راه خود           هاي ماجرا  مقابل دستگاه حاكمه و امپرياليسم قرار دارند، نمود ديگريست از گرايش          

 .دارد  باز مييمانها ها و تشخيص نارسائي و تصحيح تاكتيك
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ها در ضوابط شناخت و بها دادن به افراد، در             اين گرايش . هاي ماجراجويانه در جنبه هاي ديگري از كار نيز ظاهر مي شود              گرايش -٧
ه وابط انحرافي خرده بورژوائي كه ب     ض. وابط اخالقي و رفتار شخصي و جمعي، تجلي مي يابد          ضنحوه تربيت سياسي و ايدئولوژيك افراد،        

از سوي ديگر جو    .  سازد   صورت چپ روي انقالبي نمائي ظاهر مي شود ما را از عناصر ساده اي كه به جنبش روي مي آوردند، جدا مي                        
 .شانده  تربيت عمقي ايدئولوژيك را منسوخ مي سازدوابط افراد را به زهد فروشي و رياكاري كضناشي از حاكميت اين 

ها  كم تجربه     هر چه اين  جريان    . جنبش مسلحانه است  ه   مختلف وابسته ب   یها ها عمده ترين نمود هاي تمايالت ماجراجويانه در جريان         اين
اركسيست جاذبه زيادي دارد مي توان      نمود هاي چپ روي براي عناصر كم تجربه م        . ها بيشتر است   تر باشند خطر رشد اين تمايالت در آن       

اين بيماري مي تواند تمامي جنبش را مبتال        ه  بي توجهي ب  . ايست در جنبش انقالبي طبقه كارگر     ” چپ روي بيماري  كودكانه    “ حق  ه  گفت ب 
 .سازد

مي ” انتقاد  “ نحوي  ه  ب ” چپ روي “ را تجويز مي كنند، رفقائي كه از        ” چپ روي “ آمپول كشنده   ” راست روي   “ جه  الرفقائي كه براي مع   
دن رو پناه ب  ”  راست روي   “ هراس از   . كنند كه در عمل جز به معني تشويق چپ روي نيست، حاميان خطر ناك شيوه هاي ماجراجويانه اند                  

 .تهاي خرده بورژوائي ماجراجويانه در ماس نشانه وجود جدي گرايش” راست روي“ گيري از دچار شدن به وبراي جل” چپ روي “ به 

عهده همه  ه  يد، شناختن زمينه هاي دفاع كردن ، وظيفه مبرمي است كه ب             آگير با اپورتونيسم در هر موقعيت و هر لباسي كه در               مبارزه پي 
دست حوداث و    ه  منزله رها كردن سر نوشت جنبش ب         ه  اين مبارزه ب   ه  بي توجهي ب   . هاي وابسته به طبقه كارگر است        عناصر و جريان   

 . كور استادهایرويد
 
 
 
 
 

 فصل پنجم
  

 و دستاورد هاي آن آغاز جنبش مسلحانه
 

 بهمن  ۱۹پاسگاه ژندارمري سياهكل در     ه  دسته چريك ب   مبارزه مسلحانه كه طي چند سال در شرايطي دشوار تدارك يافته بود، با حمله يك               
 .را بشناسيم نآهاي ی گعاز جنبش مسلحانه مي شناسيم و الزم مي دانيم ويژآما اين واقعه را نقطه . آشكار شد۱۳۴۹

 ويژگيهاي سيا هكل
 نظامي و –هاي سياسي  داشت گرو هزاين نمود ها شامل كشف و با. مي دانيم كه قبل از سياهكل نمود هائي از مبارزه مسلحانه ديده شده بود             

شان نيز از جمله     ناني و همرزم  قيام بهمن قشقائي، عمليات كردستان توسط شريف زاده و معي         . عمليات نظامي مي گردد   وها   برخي در گيري  
 .موقع خود اثري زود گذر در جامعه و در ذهن مردم باقي مي گذاشته اين نمود ها هر يك ب. شمار مي روده اين  نمود ها ب

دن اين عمليات شامل مصادره چند بانك،  ربو        .  در يك ساله قبل از سياهكل عملياتي روي داد كه رابطه مستقيم با جنبش مسلحانه داشت                  
كرد و در صدد پيشگيري از خطر        بديهي است  رژيم از اين نشانه ها احساس خطر مي          . ربودن سفير آمريكا و غيره مي شود      ه  هوا پيما، اقدام ب   

 سه  روي) مثل ربودن هواپيما به بغداد و مطالبه آزادي زندانيان سياسي         ( كه در موارد بسيار پر سر و صدا بود           ينااين عمليات با    . بر آمده بود  
 .عامل سازنده و شرايط مبارزه يعني، جنبش  ترقي خواهانه، مردم و رژيم اثر تكان دهنده نمي گذاشت

“ عمليات چريكي كه در بسياري از كشور هاي جهان روي مي داد تصوير مبهمي از                      . دندررا حس مي ك     مردم تكوين جريان تازه اي     
هاي سياسي مخفي اين     در سطح جريان  .  هنوز مبارزه مسلحانه را جدي نگرفته بودند       مردم داده بود ولي مردم    ه  و مبارزه مسلحانه ب   ” چريك  

هاي  تدارك طوالني مبارزه مسلحانه را، در گروه      ه  ضربات پراكنده انعكاس بيشتري مي يافت و ضرورت دست زدن به عمل و پايان دادن ب                
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 دستگاه. چشم مي خورد  ه  اين مبارزه ب  ه  گمي آشكاري نسبت ب   هاي ديگر سر در      ها و جريان   در گرو ه  .  نظامي تشديد مي كرد    –سياسي  
مصاحبه هاي  . هائي كه پنهاني رشد مي كنند، كوشش كردند جنبش را در نطفه خفه كنند                   هاي امنيتي رژيم با احساس خطر از جريان         

نمايش گذاردن  ه  حزب توده، ، ب   تلويزيوني نادمين، قدرت نمائي ساواك در كشتن بختيار، آشكار كردن نقش اسالمي و تشكيالت تهران                  
 تر تحت نظر قرار دادن حدي و تعقيب جريان         ها و از همه مهم     ق، تمسخر تمايالت مسلحانه در بعضي گروه      اها و مهمات وارده از عر      سالح

 .مبارزه مسلحانه هدفي جز در نطفه خفه كردن جنبش مسلحانه نداشتبه هاي مشكوك 

ه هاي مخالف رژيم، بر اثر قدرت نمائي رژيم، در نوميدي ب           ها و محفل    سيا هكل، مردم و جريان     مي توان گفت كه درست بيش از رستاخيز       
 : هاي رستاخيز سياهكل به قرار زير بود ويژگي. در اين شرايط بود كه سياهكل درخشيد. سر مي بردند

اوج قدرت نمائي و ثبات ظاهري بود، به        سياهكل در شرايط سكون و در اوج نوميدي مردم، سكوت را شكست و رژيم را كه در                      –الف  
 .مبارزه طلبيد

در گيالن نه برخورد هاي عشايري و نه         . وقوع پيوست كه فاقد هر گونه برخورد مسلحانه غير سياسي بود            ه  سيا هكل در منطقه اي ب       –ب  
ا يك معني داشت، به مبارزه طلبيدن رژيم        مري سياهكل از همان ابتد    رندااحمله به پاسگاه ژ   . قاچاق مسلحانه و سرقت مسلحانه ديده شده بود       

 .از جانب يك جريان انقالبي

دسته چريك جنگي با تصورات و مفاهيمي كه مردم از چريك داشتند               پاسگاه سياهكل از جانب يك    ه  شكل بر خورد يعني حمله ب       –ج  
 .داد يخاطره جنبش ميرزا كوچك خان قسمتي از اين تصورات و خاطرات را تشكيل م. كرد مطابقت مي

 ینيرو. وضع فوق العاده اي كه در شمال بر قرار شده بود            . فتاها در كشور انعكاس وسيعي ي       ها و دامنه عمليات آن    ک   نيرو ي چري    -د
 .تر از واقع جلوه گر مي ساخت ها را بسيار بزرگ عمليات چريك

مي در جنگل، در تهران و ديگر شهر ها يك پيروزي           ها در گرفتن و خلع سالح كردن پاسگاه و ادامه برخورد هاي نظا              موفقيت چريك  –ه  
ها كشته و    قدر بود، و همه آن    ن  ها همي  هاي جنگل، مردم هر گز نپذيرفتند كه تعداد چريك          حتي پس از اسير شدن چريك      . شناخته شد 

 .شناخته شدها  نظر مردم ادامه عمليات جنگل و دليل بر شكست ناپذيري چريكه ادامه عمليات در شهر ب. اسير شده اند

آن داشتند،  ه  مردم احساسات موافقي نسبت ب    . پاسگاه سياهكل و عمليات پس از آن در جنگل، در دو سطح در جامعه اثر گذاشت                 ه  حمله ب 
اعدام دسته جمعي   . حساب مي آمد  ه  اين بيشتر يك ضربه تكان دهنده ب      . نبود ولي اين احساسات به معني شناخت و اعتماد به جنبش مسلحانه          

 .فند و عمليات پس از آن مردم را براستي شوكه كرد اس۲۶

هاي سياسي و محافل دانشجوئي و روشنفكري، ضربه سياهكل فقط مي توانست آغاز يك جريان چريكي در منطقه شمرده                     در سطح جريان  
ردم قصبات و شهر هاي     روستائيان و م  درها در مدتي طوالني مي توانست احساسات موافق را           ادامه حيات چريك و جنگ و گريز آن       .شود

هاي بيش بيني شده ادامه دهد و        عمليات خود طبق تاكتيك   ه  متاسفانه واحد سياهكل نتوانست ب    . اطراف بر انگيزد و اعتماد آنها را جلب كند        
 .جنبش از يك تجربه مهم محروم ماند

. كرد كه هنوز براي خفه كردن جنبش فرصت دارد         رژيم تصور مي  . خاتمه دهد ” ماجرا  “ ترين مدت به     رژيم شتاب زده كوشيد تا در كوتاه      
 . هاي جنگل و شش نفر از فعالين شهر، حتي بدون تشريفات عادي دادرسي، تير باران شدند ت تن چريكفه

. ياد مي آورد  ه  هاي دسته جمعي سازمان نظامي را ب        اعدام دسته جمعي سيزده چريك انقالبي واقعه تكان دهنده اي بود كه خاطرات اعدام               
ولي اين اعدام دسته جمعي اهميت مسئله را        . ژيم مي خواست  با اين سالخي غير منتظره جنبش را مرعوب ساخته و مردم را منكوب سازد                  ر

 .معلوم شد كه رژيم خطر را واقعا جدي  يافته است. بيشتر كرد

س كرده بودند تا پاسخ جنبش مسلحانه را        هاي سياسي و محافل روشنفكري نفس در سينه حب          جريان. در مردم اندوه و تاسف ديده مي شد        
 . مبارزه مسلحانه خاتمه يافته استو مسئله اين بود كه آيا با اين ضربه همه چيز تمام شد است؟ ايا افسانه نه چريك .ندبينب

 جالد دادرسي    عدام فرسيو،  اها با حمله به كالنتري قلهك و         اين پرسش پاسخ داد ولي چريك      ه   ب ۱۳۵۰رژيم در اطالعيه هفتم فرودين       
 .آن جواب منفي دادنده ارتش و نورچشمي شاه، قاطعانه ب
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بدين ترتيب مبارزه اي كه مخفيانه جريان داشت تبديل به جرياني اجتماعي شد و عامل موثر رشد يابنده اي در تعيين موقعيت جامعه شناخته                         
 .ك رستاخيز سياهكل در اين تحول نهفته استژيتاهميت استرا. اين تحول به منزله تولد جنبش انقالبي مسلحانه بود. شد

در يك رشته اعالميه توضيحي و افشاگرانه چريك خود را معرفي كرد            . پس از اين وقايع بود كه براي اولين بار جنبش با مردم سخن گفت              
 .عنوان اولين سازمان چريكي در كشور ما اعالم موجوديت كرده هاي فدائي خلق ب و چريك

ترين حريف  از آن پس جنبش انقالبي مسلحانه مهم. مي و انتشار عكس نه تن چريك فراري شكست اوليه خود را پذيرفت           رژيم با اعالم اسا   
را  هاي سياهكل كه آن  ويژگيست  اين ها   . دستگاه شناخته شد و رژيم همه نيرو و امكانات خود را براي نابودي اين حريف متمركز ساخت                

 . ما تبديل كرده استبه نقطه عطفي در تاريخ مبارزات خلق

 قريب بيست سال عقب نشيني جنبش رهائي بخش  بهاين رستاخيزي بود كه. مي ناميم” رستاخيز“ اين دليل است كه اين رويداد خونين را ه   ب
 .پايان داد و پيشروي نيرو هاي جلودار خلق را آغاز كرد

 
 ادامه گسترش جنبش مسلحانه

ش كردند نيروي خود    ش كو ۵۰ال  سهاي اول     در ماه  . خ .ف. چ. يكي موجوديت خود را اعالم كرد      اولين جريان چر   ۱۳۵۰در اواخر فرودين    
. هاي جديدي تشكيل شد    جنگل بودند، در شهر تيم     ه  ها در صدد اعزام واحد جديدي ب        نآ. را بنا بر اصول مبارزه چريكي سازمان دهند         

ها بود، يك رشته انفجار در شهر هاي شمال ادامه جنبش زا               لط چريك يزنهاور كه نشانه قدرت و تس      آعالوه بر مصادره بانك ملي شعبه        
 .تضمين كرد

ها در  آن. اي ديگري كه در حال تدارك مبارزه مسلحانه بودند در مقابل مبارزه اي كه آشكار شده بود احساس مسئوليت مي كردند        ه گروه
هاي كوچكي نيز كه فاقد تدارك و         هسته ها و محفل   . آورندگيني وارد   هم ساله رژيم، ضربات س    ۲۵۰۰هاي   ستانه جشن آصدد بودند در    

 . تجربه بودند در صدد شركت در جنبش بر آمدند

هاي پليسي رژيم كه با حد اكثر ظرفيت و امكان خود بسيج شده بودند در يكي دو ماه قبل از جشن توانستند ضربات سهمگيني به                              سازمان
اندهي هاي قديمي كه با شرايط جديد مبارزه تناسب نداشت، پيشي گرفتن پليس از نظر                   كمبود تجربه و اشكال سازم     . جنبش وارد آورند  

در تهاجم  . ها علل عمده اين موفقيت ها براي دشمن بود          در بعضي گروه  ” كار بزرگ “ هاي مخفي و تمايل به       ها و جريان   تجربه از گروه  
” ان  گاعالم شد “ مع الوصف هنوز چهار تن از       . ن اعضا بازداشت شدند   ده ها تن از جمله موثر تري      . آسيب جدي رسيد  . خ. ف.  به چ   ،   پليس

 .هاي شناخته شده و ناشناس به مبارزه ادامه مي دادند و عده اي از چريك

گيري  شمچصد تن عضو و امكانات نظامي           تشكيل شده و رشد يافته بودند در اين موقع حدود يك              ۴۴كه از سال     ” مجاهدين خلق   “ 
 موسسين و فعالين آن      ، كه فرصت استفاده از اين تداركات ارزنده را داشته باشند، كشف و بجز معدودي، بقيه اعضا                 نآبي  متاسفانه  . داشت

چند ده نفر در رابطه با آن        . كه جرياني در حال شكل گرفتن بود مقارن همين ايام مورد حمله قرار گرفت                 ” ستاره سرخ “ . بازداشت شدند 
ها ضرباتي بودند كه بار ديگر       اين. دام پليس افتادند زياد بود    ه  هاي كوچك و هسته هاي در حال تكوين كه ب           تعداد گروه . بازداشت شدند 

هاي فدائي خلق و مجاهدين خلق عليرغم ضرباتي كه           چريك. خطر انداخته بود ولي با همه اين ها مبارزه ادامه يافت           ه  جنبش مسلحانه را ب   
ين نشانه ريشه هاي واقعي جنبش و تثبيت مبارزه مسلحانه به مثابه عمده ترين شكل مبارزه در مقابل                       ا. مبارزه ادامه دادند  ه  خورده بودند ب  

 .دشمن بود

 در اسفند ، نوزده تن      .ها رفقاي آرمان خلق تير باران شدند       در آستانه جشن  . هاي پياپي زد   عمليات مسلحانه ادامه يافت، رژيم دست به اعدام       
ها در برخورد    عالوه بر تيرباران  شدگان عده اي از چريك        . شهادت رسيدند ه   نه تن رفقاي مجاهد ب     ۵۱رداد  دين و خ  رو در فرو  . خ. ف.چاز  

 .تدريج امري عادي شده سابقه ب هاي بي مبارزه مسلحانه، كشته شدن، اعدام شدن و بازداشت. نظامي كشته شدند

زن ه  سوزندان عمقي بدن، خرد كردن دست و پا، شالق، تجاوز ب          . ردخشونت پليس به اشد خود رسيد، شكنجه ابعادي غير قابل تصور پيدا ك            
ه سال نزديك به صد تن ب      در مدتي حدود يك   . عده اي زير شكنجه جان دادند     . سابقه امري پيش پا افتاده شد      و مرد و انواع شكنجه هاي بي      
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حيات خود ادامه داد و همچون        ه  ي سابقه، ب   انحاء مختلف شهيد شدند  و جنبش مسلحانه در شرايط طبيعي خود يعني در زير فشار ب                        
 .تدريج اشكال موثري براي ادامه زندگي خود مي يابده ارگانيسمي كه با محيط زيست خود انطباق مي يابد ب

 
 اثر مبارزه مسلحانه در سطح جنبش ترقي خواهانه 

يعني جنبش رهائي   ( هانه  اخو چكي از جنبش ترقي    مسلحانه بخش كو   یهاي معتقد به مش    ها و جريان   تا پيش از آغاز جنبش مسلحانه گروه      
هاي داخلي و خارجي جبهه ملي، حزب توده، سازمان انقالبي، جنبش روحانيت در                جريان. دادند را تشكيل مي  ) بخش و جنبش كارگري   

ه اي از مبارزه     ها در پروس     مسلحانه در داخل كشور و در كنار اين جريان              یهاي معتقد به مش     جريان. جنبش نقش عمده را داشتند      
 .ن جنبش و مبارزه عليه رژيم رشد يافتندروايدئولوژيك در د

تژيك داشت كه در مرحله اول بتواند        ا نظامي كه در تدارك عملي مبارزه مسلحانه بودند اين مسئله اهميت استر              –هاي سياسي    براي گروه 
اين معنا بود كه بر     ه  تثبيت مبازره مسلحانه ب   . ح جنبش تثبيت كنند   مثابه مناسب ترين و عمده ترين شكل مبارزه در سط          ه  مبارزه مسلحانه را ب   

ه نحوي متشكل شده و در حال نوعي مبارزه با دستگاه حاكمه بودند يا ب              ه   ب ه پيشرو جامعه ك   یها، ديگر نيروها   اثر پراتيك انقالبي اين گروه    
طرف جنبش  ه  جنبش انقالبي پذيرفته و عمال ب      ی  ها   طرف چنين هدفي حركت مي كردند، مبارزه مسلحانه را به عنوان محور تاكتيك                

. ها براي جنبش مسلحانه داراي اهميتي است         اين ترتيب مي ببينيم كه اثر مبارزه مسلحانه بر  روي اين جريان                ه  ب. مسلحانه هدايت شوند  
پس از اعدام سيزده تن،     . ي شدند آن دچار سر در گمي و بالتكليف       به  هاي سياسي نسبت     كه واقعه سياهكل روي داد اغلب جريان        هنگامي

دست به تبليغات بر    ) شد مثال در مقايسه با تبليغاتي كه براي محاكمه بر پا مي           ( ها ي خارج از كشور با وسعتي بيش از هميشه             اغلب جريان 
 .ها هنوز جنبش مسلحانه را نمي شناختند و اثر و دامنه آنرا حدس نمي زدند اين جريان. ضد رژيم زدند

.  ساختن ديكتاتوري رژيم ، اين عمليات را بي نتيجه و تاسف بار خواندوم تن ، همدردي با خانواده شهدا و محك     ۱۳ه پس از اعدام     حزب تود 
هاي سياهكل براي    خصوصيات ايدئولو ژيك چريك   . پايان يافته است  ” ماجرا  “ نيز مانند رژيم فكر مي كرد كه        ” پيك ايران “ در اين موقع    

كه اگر اين    همين دليل حزب توده از همان نخست موقعيت خود را در جنبش كارگري در خطر ديد، در حالي                    ه  ب. حزب توده روشن بود   
لوژيك و در اينجا بر ضد جنبش دست به مبارزه ايدئ         .نوع عمليات از سوي نيرو هاي غير كارگري سر مي زد با آن به مخالفت نمي پرداخت                 

 .ايران را خطر بيشتري تهديد مي كرد” حزب طبقه كارگر “ يالت تهران، اين مدعي و تشك” اسالمي “ زد، بخصوص پس از افتضاح 

ها و حمله همه     هاي جبهه ملي در داخل و خارج ، هر چند اعتقادي به مبارزه مسلحانه نداشتند، خود را ملزم به حمايت از چريك                          جريان
 .رژيم دانستندبه جانبه 

تدريج كه  ه  كار سياسي و سازماني اشتغال داشتند، ب        ه  ها ب  نگي طبقه كارگر بودند و سال      هاي ماركسيستي ديگر كه مدعي پيشاه       جريان
در شرايطي كه جنبش غرق در آتش و خون بود و در شرايطي كه توده اين                   . جنبش مسلحانه تثبيت شد در مقابل آن موضع گيري كردند          

هاي  تائيد و تحسين مبارزه چريكي احساسات و هيجان           رایكردند و ب    ها عمقيا احساس همدردي مي       هاي سياسي با چريك     جريان
كه جنبش   ولي هنگامي. منزله خودكشي سياسي بود ه  هاي اپورتونيستي ب   حمله به جنبش مسلحانه از سوي جريان      . چشمگيري نشان مي دادند   

 .مبارزه همه جانبه اي بر ضد جنبش زده روال عادي حركت و رشد خود افتاد، اپورتونيسم دست به ب

هاي فرقه اي در زمينه      ات و خود خواهي   بجاه طلبي مهاجران سياسي و تعص     . ين مبارزه بطور عمده از خارج از كشوررهبري شده و مي شود           ا
در حمله به   . هاي اپورتونيستي در مبارزه با جنبش بود        هاي ذهني نسبت به مبارزه و شرايط آن در ايران انگيزه اغلب جريان               اي از برداشت  

را زب توده گوي سبقت را از ديگران ربود و اپورتونيسم ريشه داري كه زندگي اين سازمان عمدتا مهاجر را در بر گرفته                           حي  جنبش انقالب 
دارك ه ت ند كه خودشان قادر ب     داعضاي حزبش اعالم مي كر     ه  كه روزگاري رسما در مجله ارگان خود، ب          كساني. بخوبي نمايان ساخت  

ولي با تمام قوا از حركت مسلحانه در ايران حمايت مي كنند، چهره خود را در مقابل يك جنبش واقعي                         مبارزه مسلحانه در ايران نيستند       
دعيان رهبري طبقه كارگر تا چه حد در برابر          مهاي مشابه آن در مقابل جنبش نشان داد كه            موضع گيري حزب توده و جريان     . نشان دادند 
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هاي تاريخي آن فداكاري مي كنند، تنگ نظر، كينه توز و             بقه كارگر و جبران ضعف    لوژي ط وجنبشي كه بيش از همه در راه اعتالي ايدئ         
 .دشمن اند

در داخل كشور كمتر كسي مي       . هاي فرسوده ديده شد    هاي سياسي داخلي تجزيه شدند و نمونه هائي از انحالل گروه             بسياري از جريان  
هاي مخفي را تشكيل مي دادند و مسئولين كهنه كار در               توده جريان  توانست در برابر جنبش بي طرف بماند، بين عناصر صادق كه اغلب             

سوي انقالب  ه  عناصر صادق و مبارز ب    .ها قطبي شدند   ها و جريان   ني بسياري از گروه   رودر نتيجه اين تضاد د    . باره جنبش اختالف بروز كرد    
هاي قديمي و با     و هاي زيادي را كه در نتيجه تجزيه جريان        جنبش مسلحانه نتوانست نير   . سوي اپورتونيسم كاناليزه شدند   ه  و محافظه كاران ب   

هاي چريكي   ويت تعداد و تشكيالت جريان    دضربات پليس و محد   . ن روي آورده بودند جذب كند     ه آ هاي جديد ب   ظهور موجي از جريان   
ه هسته ها و محافل كم تجربه اي كه ب         هاي پراكنده و نارسا از جانب         رشته فعاليت  در نتيجه يك  . شمار مي آمد  ه  در اين راه مانع بزرگي ب      

ها از بطن جامعه     جاي آن ه  دام پليس افتادند ولي تعداد بيشتري ب      ه  ها ب  تعدادي از اين جريان   . عمل آمد ه  جنبش مسلحانه روي آورده بودند ب     
 .روئيدند

مبارزه سياسي و   ه  ي از حركت جنبش ب    هائي كه تحت تاثير جو سياسي ناش        ها در مقابل جريان    د اين قبيل هسته ها و جريان       الك تعد امعذ
 .صنفي با رژيم دست زدند، ناچيز بود

تژيك اهاي استر  ها در جهت هدف    هاي زيادي ايجاد شده  و يا در حال تكوين اند كه وظيفه رهبري و هدايت آن                    در حال حاضر جريان   
ها اشكالي از    روها متناسب با امكانات آن    يكليه اين ن  جنبش بايد براي      . هاي پيشرو جنبش گذاشته شده است      عهده جريان ه  جنبش مسلحانه ب  

 .تژي مرحله اي جنبش را تحقق بخشدامبارزه را پيشنهاد و تشويق كند كه نهايتا استر

با . هاي چشمگيري بدست آورد    اين هدف مرحله اي خود ، پيروزي      ه  نيتجه نهائي اينست كه جنبش مسلحانه در اين مدت توانست دستيابي ب           
امروز در خارج از كشور محافلي سعي مي كنند بي اعتنا به تجارب                . تالش مرگ و زندگي زده است      ه  اپورتونيسم دست ب  رشد جنبش،   

در مقابل مشي   ” مشي جديدي “ راهه هاي آزمايش شده و مردود شده را سر هم بندي كرده از آن                  بيست ساله مبارزه داخل ، اشكال و بي        
كه اپورتونيسم نمي تواند اثر چشمگير مبارزه          هنگامي.  لنينسم مثله مي شوند      –سيك ماركسيسم    در اين راه متون كال      . مسلحانه بسازند 

مثابه يكي از اشكال مبارزه پذيرفته مي شود        ه  مبارزه مسلحانه ب  . يد آ مسلحانه را در شرايط مبارزه انكار كند، در صدد يافتن راه بينابيني بر مي             
اشتباهات خود ادامه داده و عناصري را كه امكان مبارزه با دشمن دارند به بيراهه                ه  زه داده شود ب   دافعان مشي سياسي اجا   مكه به    شرط آن ه  ب

 .هدر دهنده كشيده و بخشي از نيروي پيشرو را ب

هاي خود و به عنوان عمده ترين و مناسب ترين شكل مبارزه مي                 زله محور تاكتيك  نمه  بديهي است جنبش مسلحانه، مبارزه مسلحانه را ب        
كار مي  ه  ها ب  هاي مسلحانه و با اتكا به آن        هاي ديگر را فقط در رابطه با اين شكل عمده يعني با درك نقش تاكتيك                  اسد و تاكتيك  شن

 .گيرد

جنبش مسلحانه از   . ها مصالحه نخواهند كرد    جنبش انقالبي مسلحانه روي فرمول پيشنهادي اپورتونيست        لنينيست –هاي ماركسيست    جريان
 نقالبي و مبارزه ايدئولوژيك بر ضد اپورتونيسم راست كه از بيرون عليه مشي انقالبي گام بر مي دارد و به مبارزه ادامه مي                          طريق پراتيك ا  

 .سوي انقالب استه جر و كاناليزه كردن نيروهاي صادق  بح متیها نتيجه اين مبارزه منفرد كردن اپورتونيست. دهد

دست ه ن جنبش چه روي داده است؟ ترديدي نيست كه در اين مدت عده اي از بهترين كادر ها ب       روداما ببينيم از رهگذر مبارزه مسلحانه در        
“ بش مي شمرد و ظاهرا اين        نها از دست دادن آنان را ضايعه اي براي كل ج             كادر هائي كه حتي اپورتونيست    . دشمن از پاي در آمده اند      

 .دناه ديگري براي جنبش مسلحانه مي شمارنگرا نيز ” ضايعه 

جنبش مي شناسيم ولي ياد آور مي شويم كه اوال خرده گيران فراموش مي كنند                ه  كه از دست دادن اين كادر ها را ضربه اي ب            ما در حالي  
اگر اسكندر، پويان، صفائي و احمد زاده را از پروسه اي كه            .ها با مبارزه مسلحانه داشته اند      كه شايستگي اين كادر ها در رابطه ايست كه آن         

از مرحله  ( اين كادر ها در پروسه جنبش انقالبي مسلحانه           . ها و صد ها فرد ديگر تفاوتي ندارند          آن رشد كرده اند جدا سازيم، با ده         در  
ثانيا بايد توجه   . رشد يافته و در طي همين پروسه  از اداي وظيفه خود در راه گسترش و اعتالي همين جنبش از دست رفته اند                        ) تدارك آن   



 چگونه مبارزه مسلحانه توده ای می شود
************************************************************************************************ 

  

 ۲۷

اين كادر ها ي جديد با معيار هاي پر          . ش مسلحانه در اين مدت به ده ها كادر بالفعل و صد ها كادر بالقوه دست يافته است                   داشت كه جنب  
انحطاط سياسي و سازماني كشيده مي شد، اينك        ه  هدرفته  و نهايتا ب    ه  نيروئي كه در نبودن جنبش مسلحانه ب      . ارزش و انقالبي تربيت شده اند     

 .د كه در سر نوشت جنبش ترقي خواهانه نقش تعيين كننده اي خواهد داشتدر مسيري رشد مي كن

 .شمار مي روده پديده ايست كه در پيدايش و رشد يك نسل انقالبي نقطه عطفي ب. اين پديده ايست كه اهميت آن غير قابل انكار است
 

 اثر مبارزه مسلحانه روي مردم 
نداشتند ولي رژيم   ” ها   چريك“ مردم شهر گرچه شناخت درست و كاملي از         . ن دادند ها عالقه نشا   چريكه  مردم شهري از همان نخست ب     

ه ماهيت رژيم و در راس آن دربار شاه نه ب          . اين شناخت حاصل پروسه طوالني مبارزه چند نسل بر ضد رژيم بود            . را بطور كلي مي شناختند    
اين ه  ابت ماندن رژيم و در راس آن شاه طي يك دوره طوالني ب             ث. صورت غريزي براي توده ها روشن بود      ه  صورت آگاهي سياسي بلكه ب    

دشمن رژيم، دوست   “ جنبش بر اساس اين مكانيسم ساده قرار داشت كه          ه  بنابراين عكس العمل اوليه مردم نسبت ب      . كرد شناخت كمك مي  
يان و مهره هاي سياه امپرياليسم گاهي از آن         هاي سياسي، عوام فرب    التانرهمين دليل شا  ه  اين مكانيسم هميشه درست نيست و ب      . “ مردم است 

عالوه بر اين نام چريك و      . هر حال اين مكانيسم از جمله مكانيسم هاي ناخود آگاه توده هاست            ه  ولي ب . براي فريب تودها استفاده مي كنند     
 .ثر مي گذاردهاي ديگر در زير نام جنگ چريكي در تلقي مثبت مردم نسبت به جنبش ا محبوبيت مبارزه مسلحانه خلق

اين . ها برانگيخته شد    آنه  ها روشن شود، احساسات موافق مردم نسبت ب           كه ماهيت و خصوصيت چريك       نآاين ترتيب پيش از       ه  ب
ها ظاهر شد و پس از سياهكل        ها و در جهت بزرگ كردن كميت و كيفيت آن          سود چريك ه  صورت شايعات مختلف ب   ه  احساسات موافق ب  

همين نسبت در تلفات  ه  ب. شد جنگل بسيار بزرگتر از واقع جلوه داده مي       ه  نيروي اعزامي ب  . ال پر از چريك است    هاي شم  شايع شد كه جنگل   
ها روبرو مي    ها از جانب رژيم با ناباوري مردم و تمسخر آن          اعالم شكست چريك  . ها مبالغه مي شد    دشمن و قدرت جنگ آوري چريك     

 .گشت

. گويد غ و جعليات، ولي شناخت و تحليل علمي آن غير از آن مي              رومقوله ايست در حد د     ” شايعه“ در اينجا ممكن است گفته شود كه         
محيط گسترش شايعه از نظر اقتصادي، سياسي و          . زمينه اجتماعي مساعد دارد    ه   خود نياز ب    یساآشايعه براي گسترش سريع و رشد غول          

پس از اعدام   . د داشت نها شايعه بلكه واقعيات محرز نيز قدرت انتشار نخواه        در غير اين صورت نه تن     . فرهنگي بايد با شايعه رابطه داشته باشد      
پس از  . كه رژيم مي كوشيد اورا زنده نشان دهد         دو روز در سراسر كشور شايعه شد كه او در دم مرده است حال آن                 یفرسيو بالفاصله يك  

ها  ان در مجامع پيدا نمي شد شايعه اعدامشان توسط چريك          اين واقعه هر يك از رجال سياسي  يا نظامي رژيم كه چند روزي سر و كله ش                   
 .فتابي كندآها را  ن مي پيچيد و رژيم ناچار مي شد آ

. حتي گفته مي شد كه پويان از راديوي فرانسه صحبت كرده است            . ي در باره زنده بودن او پخش شد        رپس از شهادت پويان شايعات مكر     
چريك سر شناس، دهها بار     . لطيفه هاي متعددي با محتواي ضديت با رژيم و پليس ساخته شد            ” جايزه دار   “ ها ي فراري و      در باره چريك  
رژيم در مقابل اين شايعات و اين مخالفت          .  هاي واقعي اش، در افكار عمومي بر خورد و صحنه هاي قهرماني آفريد                  یبيش از در گير    

اين نمودي از واكنش ناآگاهانه مردم نسبت به          . ردازان خط و نشان كشيد     پيگيرانه و فعال مردم علنا اظهار عجز كرد و براي اين شايعه پ                
 .ها قرار دارند نه طرف رژيم اين نمود مردم نشان دادد كه طرف چريك. جنبش مسلحانه بود

 در  درستي بشناسند و وظايف خود را      ه  چريك را ب  . براي جنبش اين احساسات موافق فقط يك زمينه بود، مي بايست مردم آگاه شوند                 
 هر موقعيتي كوشش كرد با       درجنبش در اين راه گام برداشت و       .  نياز به مبارزه پيگير و خستگي ناپذير داشت          کار  اين .جنبش درك كنند  

با ادامه  . در باره عمليات خود اعالميه هاي متعددي منتشر كردند          . خ. ف. چ. ها را از چريك تصحيح كند       مردم حرف بزند و تصور آن      
. را توجيه مي كردند    ها قابل توجيه نبود با مكانيسم هاي ساده خود آن           هر پديده اي كه براي آن     . دم از كار باز نماندند    عمليات چريكي مر  

نمونه اين قبيل توجيه ها تفسير مردم از كشته شدن تشيد رئيس              . ها بود  ها از خطا و تائيد عمليات آن        هدف از اين توجيه ها تبرئه چريك       
در آورد،  ” ننه من غربيم بازي     “ ها براي او     چريكه  كه تشيد كشته شد، رژيم براي ايجاد انزجار نسبت ب            نگاميه. بانك ملي صفويه بود   
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نفرت مردم از   . ها فعاليت مي كرده    ها نشدند و فورا شايعه شد كه تشيد مامور سازمان امنيت بود و بر ضد چريك                 مردم منتظر پاسخ چريك   
ها الزم ديدند كه طي اعالميه       اين واكنش خود انگيخته مردم تسليم نشد، آن       ه  خ ب . ف. لي چ و.كرد   يسازمان امنيت كشتن تشيد را توجيه م      

بايد مردم بفهمند كه تشيد يك       . اي داليل كشته شدن تشيد را توضيح دهند، مردم مي بايست قانون جنگ چريك شهري را درك كنند                     
ق وخاطر خوش خدمتي بخواهد از خود ف       ه  هر رئيس بانك و يا هر عنصري كه ب         بلكه  . نبوده است ) سازمان امنيتي ( ائي  تثنرئيس بانك اس  

ها، آموزش ببينند و     جاي توجيه ساده جريان   ه  مردم بايد ب  . رژيم كمك كند، كشته خواهد شد     ه  ها ب  مسئوليت نشان دهد در مقابل چريك     
 شيوه ابتدائي خود، چريك   ه  دسي و انفجار ميدان توپخانه، ب     مردم در موارد ديگر مثل انفجار تاكسي در خيابان فرو         .آگاهي شان افزايش يابد   

چريك، با ادامه جنبش و با جدي شدن و          ه   اين نيز پديده ديگريست از حمايت معنوي مردم نسبت ب           .ها را تبرئه و رژيم را محكوم كردند        
 .آن موضع گيري كردندبه دائمي شدن مبارزه مسلحانه، قشر ها و طبقات مختلف نسبت 

شمار ه   متحد امپرياليسم ب   وورژوازي كه خصلت كمپرادوري بر همه آن چيره شده و طبقه حاكمه              ب. رژوازي از نخست آشكار بود    موضع بو 
تدريج از جنبش   ه  مي رود دشمن جنبش بود، ولي در مرحله بعدي يعني پس از تثبيت نسبي مبارزه مسلحانه قشر هاي مرفه خرده بوروازي ب                       

 در اين مبارزه سر انجام نيرو هاي اجتماعي جا بجا مي           . تواند زندگي آسوده و مرفه آنان را بر هم زند            مي اين جنبش . احساس خطر كردند  
تدريج ه  ب” ها چريك“ در نظر اين قشر      . دست نخواهد آورد  ه   خرده بورژوازي مرفه هر گز چيز بيشتري ب           ها در اين جا بجا شدن     . شوند

 .شوند افرادي مزاحم، بي هدف و خطرناك شناخته مي

 قشر هاي مياني و محروم خرده بورژوازي و زحمتكشان شهر ماهيت ومقاصد چريك را در جهت منافع                    ، ولي درست به موازات اين جريان     
در اين ميان عناصر روشنفكر آمادگي      . ها وارد عمل شده است     سود آن ه  تدريج درك مي كنند كه عامل جديدي ب       ه  ها ب  آن. خود مي بينند  

در يك رشته مبارزات خونين در شهادت هاي فردي و جمعي، در . دندنها به جنبش مي پيو شان داده افراد پيشرو انقالبي آن     بيشتري از خود ن   
ويژه زحمتكشان نسبت به    ه  موفق شده است بر بي اعتمادي و بدبيني مردم  ب            ” چريك  “ ،   ها و حقوق خلق    رمانآمدافعات سر سختانه از     

. ها بوده است نارسا و رهبران آن    هاي جريانی  ها   بيني مردم ناشي از شكست ها، سازش ها، و تسليم طلبي          بد. هاي سياسي چيره شود    جريان
جنبش . اين بدبيني و بي اعتمادي سد عبور ناپذيري بين پيشاهنگ و توده ايجاد كرده بود              . ساني نبود آزدودن اين خاطرات از ذهن مردم كار        

قدرت هراس انگيز رژيم، شكست هاي پياپي مردم، نا برابري امكانات و نيرو هاي دو طرف                    . اردمسلحانه توانست اين سد را از ميان برد         
گونه عرض   هاي مخالف قادر بهيچ    جريان. نظر مي رسيد  ه  حاكميت و قدرت رژيم امري جادوانه ب       . مبارزه روي مردم اثر نامطلوب داشت     

. ما، يك كارگر، يا پيشه ور يا روشنفكر نا آگاه به نيروي خود اعتماد نداشت               در اين شريط يك هموطن ساده       . اندامي در برابر رژيم نبودند    
راحتي درو مي   ه  ها و حركات جمعي بود ب      را كه باز داشتن مردم از اعتراض       دشمن بذر بي اعتمادي را در ميان مردم مي پاشيد و حاصل آن            

غم امكانات عظيمش ضربه    رم شد كه رژيم علي    معلو. م در هم شكست   ل افسانه اي رژيم را در نظر مرد       ووارد ميدان شده و غ    ” چريك  “ . كرد
نابود ساختن آنان نيست چرا مردمي كه       ه  د بر رژيم ضربه بزنند و دستگاه با همه قدرت و خشونتش قادر ب             نتوان ها مي ک  اگر چري . پذير است 

ها، فداكاري و استواري آنان و مجموعه         ر چريك اين ترتيب ظهو  ه  نند ؟ ب  زاعتراض ن ه  زير ستم و فشار سياسي و اقتصادي هستند دست ب           
هم اعتماد مي كنند و     ه  ب. دانند مامور نمي و” پليس  “ ديگر مردم يكديگر را     . شان بر ضد رژيم اعتماد به نفس را در مردم احيا مي كند            تحركا

ف زدن با هم، همدردي با هم و سر          لرزاند مردم جسارت حر    ز آواي مسلسلي مي خروشد و انفجار بمبي شهر را مي           ودر شرايطي كه هر ر    
كه فشار و خشونت رژيم ابعاد        در حالي . سابقه اي ظاهر شده است     در جامعه ما پديده بي    . ورند آ دست مي ه  اتجام همكاري يكديگر را ب     

اكمات غير قانوني   ها و مح  اه   نفر در يك سال تير باران مي شوند و صد ها تن به شكنجه گ                هادر حاليكه ده    . حيرت انگيزي پيدا كرده است    
جاي ه  بر قرار مي گردد، ب     ” فوق حكومت نظامي    “ سرعت افزايش يافته، حالت      ه  كه نيروي پليس و نظامي ب       كشيده مي شوند، در حالي     

عناصر بسياري از بطن جامعه ظاهر مي        . ها پيش اعتراض هاي توده اي و جمعي روي مي دهد             خفقان و سكوت مطلق مردم، بيش از سال        
ها قبل كمتر سابقه     ي كه در سال   دهاي اقتصا  بد و اعتراض  ياكاري در مردم افزايش مي      افد. ز زندان، بيكاري و اخراج نمي ترسند      شوند كه ا  

ه قدمي ب  جاي  عقب نشيني   ه  خون كشيده مي شوند، مردم ب     ه   هاي اقتصادي يا سياسي ب     ضكه اين اعترا   حتي هنگامي . داشته ظاهر مي گردد   
ها پيوند عميق    كه نيروئي كه از ميان مردم  بر خاسته و با آن              ده ي بي سابقه از كجا ناشي شده است؟ از آنجائي           اين پدي . گذارند جلو مي 
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مردمي . امري عادي تبديل مي كند      ه  مرگ را در نظر مردم ب     . كاري بي سابقه اي پيشاپيش مردم با رژيم مبارزه مي كند           ادارد و با شور و فد     
 .به تهاجم بر ضد دشمن فرا مي خواند. قد تجربه  اي قهر آميز بوده اندرا كه  در گذشته نزديك خود فا

هر گاه رژيم مي كوشد با قهر ضد انقالبي خود مردم را سر كوب كرده به الك خود عقب براند، چريك با ضربات خود ياس را از ذهن                                
چاره ه   شد، نخست حيرت كرد و سپس ب        وه روبر تظر من كه با اين پديده غير     رژيم نيز پس از آن    . زايد و دشمن را خوار مي سازد        مردم مي 

او نيز عامل تعيين كننده را در ظهور اين نوع واكنش در مردم شناخت و استراتژي خود را نابودي جنبش مسلحانه و ريشه                         .  انديشي پراخت 
 مردم ولو   راضعي مبارزه و اعت   كه جنبش مسلحانه در حال حيات و رشد است، سركوبي كامل و قط              مادامي. كن ساختن چريك تعيين كرد    

هاي  اينجاست كه تناقضي در تاكتيك    . ها را بدون پاسخ گذاشت    ض  اما در عين حال نمي توان اين اعترا        . براي يك دوره غير ممكن است     
را در مردم    مسلحانه   یها  گرايش ،  ها خون كشاندن اين اعتراض   ه  اعمال خشونت و ب   . ها ظاهر مي شود    دستگاه حاكمه در برابر اين اعتراض     

دنبال هر سركوبي اين تماليات در مردم ظاهر مي شد، راهي براي شكل گرفتن نداشت و ناچار جوش و خروش                       ه  ديروز ب . رشد  مي دهد   
بار هر  ن  ولي اي . اين واقعيتي است كه بارها در گذشته شاهد آن بوده ايم          . مردم در زير چكمه خونين رژيم تبديل به نوميدي و تسليم مي شد            

ها نيروي مادي    هاي چريكي آماده اند تا از اين گرايش          گرايش به قهر و خشونت در توده ها خطرناك است زيرا چريك و سازمان                گونه
ها و   اگر اين اعتصاب  . هاست معني گسترش زنجيره اي آن     ه  ها ب  و اما سر كوب نكردن اين اعتراض       . فرينند آ ده بر ضد دشمن بي     نجنگ

پس رژيم بين دو تاكتيك     . ض جامعه را در بر مي گيرد       ا شوند در اندك مدتي موجي از اعتصاب و اعتر           حال خود گذاشته  ه  ها ب  اعتراض
 پيش از ظهور    را ها كند حتي المقدور اعتصاب    رژيم كوشش مي  . ها بر خورد مي كنند     هاي داخلي بر سر اين راه حل       نوسان مي كند، جناح   

هاي نسبتا سنگين محكوم     حبسه   را ب  اعتصاب کنندگان سختي گوشمالي دهد و     ه  بها را    ها خنثي كند، گاه تصميم مي گيرد اعتصاب         آن
 .ها اغماض كند كند و گاه تصميم مي گيرد به آن

خوبي ديده است، معذلك    ه  جنبش مسلحانه در اين مدت كوتاه اثر عمليات خود را در برانگيختن توده ها به اعتراض عليه دستگاه حاكمه ب                     
واقعيت اينست كه هنوز راه دشواري      . ها به معني توده اي شدن مبارزه مسلحانه است         ها و اعتصاب    كه اين اعتراض   يدآنبايد اين تصور پيش     

مده در مقايسه با دوره هاي گذشته چشمگير و زضايتبخش    آدست  ه  چه در اين مدت ب     آن. جنبش توده اي بايد پيموده شود     ه  تا دست يافتن ب   
 .وريم هنوز اندك استآد بدست چه كه باي است ولي در مقايسه با آن

اگر ما  . ثاري كه تا كنون ظاهر شده ارزيابي كنيم       آها خطاست اگر بخواهيم اثر جنبش مسلحانه بر روي مردم را در محدود و                 با اين همه اين   
 پرتو مبارزه   ها در  نآ پراكنده اقتصادي و سياسي       یها جنبش و اعتراض  ه  دردي و حمايت معنوي مردم نسبت ب         در اين مدت شاهد هم     

براي ارزيابي اثر جنبش بر روي مردم بايد        . مدهآصورت بالفعل در    ه   كه تا كنون ب    يستمسلحانه بوده ايم، اين فقط آن بخش از انرژي توده ا          
 .گذرد نيز بحساب آورد آنچه را كه در زير و نهان مي

ربه با ضرباتي به صورت حركت ناگهاني توده منفجر مي            صورت نيروي بالقوه متراكم مي گردد و درست با ض           ه  در اينجا تاثيرات كمي ب     
ورد ولي ما اين آخرين ضربات را نقطه عطفي در رشد              آهاي انقالبي فقط آخرين ضربات را بحساب مي            شناخت سطحي جنبش  . شود

ك پنهاني و خاموش انقالب     اين تراكم نهائي نيرو اين تدار     . ر شد گذاشته است   ه  ب غاز شده و رو   آها پيش    پروسه اي مي دانيم كه از مدت      
 .بايد با ژرف بيني دياليتكي ارزيابي شود

اين نحوه  . دست خواهد آورد  ه  چه در آينده ب    نآورده مقياسي است براي     آدست  ه  چه جنبش در اين مدت ب      اشتباه است اگر تصور كنيم آن     
ن و نهان پروسه هاي      روكيفيت و نديدن د    ه  ت ب حساب نياوردن تبديل حركات تدريجي به جهش، انكار تبديل كمي            ه  منزله ب ه  سبه ب امح

فردا . چه امروز تحت تاثير حركات آگاهانه پيشاهنگ و بر اثر شوق و فداكاري انقالبي او در بطن جامعه شتاب مي گيرد                     نآ. اجتماعي است 
هاي مبهم   ني را در گرايش   هاي نها  معذالك امروز نيز مي توان نشانه هاي حركت         . ن به بيرون خواهد جوشيد     روچون آتشفشان از د    هم

 .كه توده از خود آشكار مي سازد، ديدتی توده، در پديده هاي حقير و در حاال
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اگر در روابط روزمره مردم با رژيم خشونت بروز مي كند، اگر در مناسبات مردم با يكدگير خشونت و ناشكبيائي ظاهر مي شود، اگر در هر                          
 و بزرگ در گير ي هاي خونين با مردم دارد، اين ها نشانه هاي آتشفشاني است كه دارد                       گوشه يا منطقه اي رژيم بر سر مسائل كوچك          

 .سازد نيروي انفجار خود را در نهان متراكم مي

اين پديده منفي نيز آگاهي دارند كه در صورت رشد شيوه هاي انحرافي و                      ه  هاي انقالبي و پيشرو مسلحانه ي         با همه اين ها جريان      
انتظاري منفعل  ه  در اين صورت توده ها ب      . يد آ ن جنبش مسلحانه خطر تماشاچي شدن توده ها در مبارزه وجود  مي               ورماجراجويانه در د  

هم از اين   . ماند كشيده مي شوند و نقش تاريخي خود را در جنبش بازي نمي كنند و در نتيجه جنبش از نيروي حياتي خود محروم مي                            
 .ن جنبش انقالبي مسلحانه به مبارزه اي آشتي ناپذير دست مي زدندروجراجويانه در دهاي ما هاي پيشرو با گرايش روست كه جريان

دسته هاي پيشرو امكان مي دهد كه فردا را در امروز ببينند و با پيگيري و شكبيائي                       ه  شناخت دياليتكي اثر جنبش مسلحانه بر توده ها ب           
 .جام بر افراشتن پرچم نبرد توده اي ادامه دهندمبارزه در راه بسيج توده ها و سر انه  لنينستي ب-ماركسيستي

 
 اثر مبارزه مسلحانه روي دستگاه حاكمه

در .  مرداد هر جا كه الزم دانست از نيروي نظامي و سيستم پليسي خود براي ايجاد اختناق استفاده كرد                     ۲۸دستگاه حاكمه پس از كودتاي      
كار مي گرفت و از سوي ديگر تبليغات          ه  هاي پيشرو ب   ردن مردم و جريان   دهه اخير از يكسو رژيم سر نيزه و شالق را براي سركوب ك               

آن براي  ه  هاي مربوطه ب   رفرم ارضي و جريان   . وسيعي را براي فريب دادن افكار عمومي جهان و گمراه ساختن مردم در پيش گرفته بود                   
در تهران  . انش داعيه دفاع  از حقوق بشر را داشتند         يرباردر اين دوره شاه و د     . تبليغات ضد انگيزه اي رژيم زمينه مساعدي ايجاد كرده بود          

اين ترتيب رژيمي خون آشام چهره خود را در پشت          ه  ب. مدآ دوجوه  ب” خدمتگزاران بشر    لژيون“و  . كنفرانس جهاني حقوق بشر تشكيل شد     
 .ماسكي از بشر دوستي، صلح و ترقي خواهي پنهان كرد

بازار مكاره سياست بازان تبديل     ه  هاي دو هزار و پانصد ساله مي بايست ب         جشن. ديد  طالئي مي  هاي ينده خود خواب  آرژيم براي سال هاي     
گسترش مناسبات با   . سود شاه در اذهان زنده كند       ه  با شركت هاي نفتي مي بايست خاطرات ملي كردن را، اين بار ب                 ” مبارزه  “ . شود

 .رشته حركات ديگر سياست مخالفان رژيم را بيش از پيش خلع سالح كند كشورهاي سوسياليستي و ايجاد رابطه با چين توده اي و يك

در اين شرايط ايران    . ون در مقابل برنامه هاي رژيم و قدرت مطلقه آن تقربيا خلع سالح شده بودند                يهاي اپوزيس  واقعيت اين بود كه جريان    
هاي خارج از    جريان. حاكمه و متحدان امپرياليست آن نبود      نام گرفته بود و هيچ چيز مخل آرامش و برنامه هاي دستگاه                ” جزيره ثبات   «

گاه گروهي مخفي يا اعتراض پراكنده و محدود        بی  بردند زيرا در داخل جز بازداشت گاه و           تدريج سر در الك خود فرو مي      ه  كشور نيز ب  
 .انه خود را به دستگاه تحميل كرددر اين شرايط بود كه مبارزه مسلح. رژيم وجود نداشت عليه دانشجوئي زمينه اي براي تبليغات

هاي مخفي تشخيص    كه مردم با خشونت سركوب شدند رژيم حركاتي در جهت مبارزه مسلحانه در جريان                نآها پيش ، پس از       از مدت 
 ساله قبل از سياهكل رژيم از تداركات و حركاتي كه ظاهر شده بود اندك اندك                  را چندان جدي نمي گرفت ، در يك         مي داد ولي آن   
 .كرد ولي با حفظ ظاهر خونسرد كوشش مي كرد جنبش را در نطفه خفه كند احساس خطر مي

هر ه  ب.  بعدي آن بررسي كرده ايم     یها  و جريان  اداين رويد ه  در صفحات گذشته شرايط قبل از رستاخيز سياهكل و واكنش رژيم را نسبت ب              
پس از اعدام سيزده تن رژيم همه چيز        .  كمك آشپزهاي ارتشش ياد كرد     كه رستاخيز سياهكل  روي داد، شاه گزافه گويانه از          حال هنگامي 

همه چيز از سياهكل آغاز     “ رسما پذيرفت كه    ) در مصادره بانك صفوي      ( ۵۰را تمام شده اعالم كرد ولي سر انجام رژيم در اواخر سال               
 رژيم ماه قبل از جشن،      ت دسته جمعي در هش    یها عدامرژيم كه با ا   .  پانصد ساله به تبليغات ضد رژيم تبديل شد        وهاي دو هزار   جشن. ”شد

 تبديل به ارودي نظامي و پليسي شده بود ۵۰هاي سال  جشن. ت نداشتاهاي خون آشام جهان را روسفيد كرده بود، ديگر حيثيتي براي تبليغ          
 .واقعيت چريك كه بر همه كشور سايه انداخته بود اعتراف كرده و رژيم ب

در دوزه هايي جنگ تبليغاتي با شوروي،       .  رژيم فقط يك جهت داشت و آن مداحي از شاه و برنامه هاي دولت بود                سال ها بود كه تبليغات    
جنگ يك دشمن   ه  هر حال قريب دو دهه بود كه رژيم ب          ه   مي داد ولي ب     صعراق و مصر بخشي از برنامه تبليغاتي رژيم را بخود اختصا             
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تمام امكانات تبليغاتي رژيم    .  مسلحانه رژيم ناگزير شد در سياست خود تجديد نظر كند          درست پس از آشكار شدن جنبش     . داخلي نرفته بود  
نامه ها و مجالت، تربيون مجلس و هر امكان ناچيزي براي مبارزه سياسي عليه                 روزراديو ها، تلويويزن،    . بر ضد جنبش مسلحانه بسيج شد      

عمليات جنبش و تبليغات آن كه       .. ه رژيم از جنبش مسلحانه مي كرد        اين نشانه احساس خطري بود ك      . كار گرفته شد  ه  جنبش انقالبي ب  
 .كار افتادن همه امكانات تبليغاتي فراهم ساخته بود مسئله اي نبود كه رژيم بتواند از كنار آن بگذرده امكانات و زمينه هاي وسيعي، براي ب

جنبش و نيرو هاي آغاز كننده آن        . ا در اين توطئه شكست خورد     شكارآرژيم كوشيد جنبش را با افترا هاي عوام فربيانه لكه دار كند ولي                
مبارزه مسلحانه در مدتي بسيار كوتاه نقاب رژيم را دريد و منفورترين چهره فاشيستي جهان را در داخل و خارج                      . چ نقطه ضعفي نداشتند   يه

 .شكار ساختآكشور 

ز دادگاه بيست و سه نفري را       ويك ر .  اشتباهات فاحشي مرتكب شدند     و ه هاي رژيم در مقابله سياسي با جنبش دچار سرگيجه شد          یتژااستر
چنان ضربه اي از اين راه خوردند كه بالفاصله          نآدر جرايد منعكس كردند يا دادگاه اعضاي ستاره سرخ و مجاهدين را نيمه علني كردند و                 

 با انعكاس اخبار و مطالبي كه انتظار داشت جنبش را منفرد             رژيم از درك مكانيسم تبليغ مبارزه مسلحانه عاجز ماند و          . تغببر تاكتيك دادند  
كلك بود در مدتي كوتاه دچار حماقت هاي          زورژيمي كه استاد صحنه سازي و دو       . هاي جبران ناپذيري وارد آورد      خود زيان ه  سازد، ب 

ه توانست اين ضرورت را درك      جنبش انقالبي مسلحان  . سوي سرنوشت محتوم آن سوق داد     ه  ضرورت هاي تاريخي رژيم را ب     .تاريخي شد 
هاي  سازمان امنيت، شهرباني و ديگر عوامل اختناق كه ستون         . كار بندد ه  كرده، و ب   سب ترين شيوه تسريع و تشديد را كشف        ا  و من  كرده

ته بود،  ساواك كه بارها و بارها جريان هاي مخالف را در هم شكس             . مدندآب در   آاز  ” ببري كاغذي “ روند،   شمار مي ه  حاكميت رژيم ب  
ر از چشم آن آب     وباليد كه در بيرون از مرزهاي كشور دشمنان رژيم را شكار مي كند، و ساواكي كه مدعي بود د                    خود مي ه   ب ی که ساواك
هاي  همه نيرو هاي پليسي رژيم نتوانست سازمان      . شاميد، براي اولين بار شكست خود و دفعات به اين شكست اعتراف كرد             آتوان  ی  هم نم 

هاي چريكي  سازمانه  بار پياپي ب    هر گروه مخفي را در چند روز ريشه كن مي ساخت اين            ی که سازمان امنيت . شف و نابود سازد   چريكي را ك  
دست ه   و ارتش كامال بسيج شده بودند، ب       سكه پلي   نورچشمي هاي رژيم در حالي     .م موفقيت هاي موضعي ناكام گرديد     غيورش برد و علير   

 .آيد  ميدرژيم واره  همه ضرباتي بود كه مستقيما بها اين. جنبش از پاي در آمدند

رژيمي كه  . استخدام در آمدند  ه   تشكيل داد و هزاران كادر جديد ب         را كميته مشترك شهرباني و ساواك    . تجديد سازمان زد  ه  رژيم دست ب  
هائي بي دفاع گذاشته شد و مبارزه  هدفناچار . ده ها هزار نيروي كار آزموده داشت براي مقابله با چند ده تن چريك دچار كمبود نيرو شد                 

د، شيوه اي كه در آن امكان مقابله نيروئي       وهاي مبارزه مسلحانه ب    اين همه ناشي از ويژگي    . مرگ و زندگي بين چريك و پليس آغاز گرديد        
 .كوچك با نيروئي با ابعاد صد ها برابر نهفته است

ينده آن  آهاي امپرياليستي بر مشي رژيم و پيش بيني           جناح. پليسي محدود نماند  هاي   اما مقابله رژيم با جنبش فقط در چار چوب سازمان           
اينجا عالوه بر منافع طبقه حاكمه و رژيم نمايند ه آن، پاي منافع انحصارات خارجي و مصالح استراتژيك                            . اختالف نظر پيدا كردند    

 .ها در ميان است امپرياليست

رفي كرده بود، ناچار شد براي حفظ ثبات، حمايت سياسي اربابان را خواستار شده و آماده                    رژيم كه خود را مقتدر و مسلط بر اوضاع مع           
اگر نگوئيم كه جنبش مسلحانه عامل عمده تشديد اين         . اين هنوز آغاز تشديد تضاد هاي جهاني در ايران است         . درگيري نظامي وسيعي شود   

 .ر تشديد اين تضاد ها انكار كنيمتضاد ها بوده است، نمي توانيم نقش موثر جنبش مسلحانه را د

رژيم كه خود از گسترش      . هاي ضد امپرياليستي منطقه نيز در رابطه با جنبش مسلحانه تشديد شده است                 تضاد دستگاه حاكمه با جريان     
در ظفار و   هاي انقالبي منطقه      فه كردن كانون  خدسته بندي امپرياليستي براي      ه  كند ناچار ب   عمليات چريكي در داخل احساس خطر مي        

 .مبارزه نظامي در منطقه كشيده شده انده فلسطين داخل شده و از هم اكنون نيرو هاي آن عمال ب

در اين مبارزه رژيم نمي تواند براي       . اين ترتيب رژيم با كمال اكراه به مبارزه اي كشيده شد كه براي او نتايج غير منتظره اي در بر دارد                       ه  ب
همچنين رژيم نمي   . اين نيرو ها خود در معرض تاثير پذيري از جنبش اند            . خود براي سالخي استفاده كند     هميشه بيدريغ از نيروي نظامي       
در شرايط جديد عوامل    . آرام سازد ” وازانه مثبت   م“ قيمت امتياز هاي اقتصادي و سياست       ه  ني جهاني را ب   روتواند مثل گذشته تضاد هاي د     
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زيان متحدان داخلي رژيم هستند، اين دورنماي موقعيت رژيم           ه  ن يكديگر و از همه بدتر ب       زياه  متضادي در صدد كسب امتياز هاي تازه ب        
 .است

اگر اين نتايج و آثار را با حاصل دو دهه            . گذرد مي آشكار شدن آن  ازاين ها ره آورد هاي جنبش مسلحانه در مدت كوتاهي است كه                
 مي يابيم كه مبارزه مسلحانه چرا نقش محوري و شكل عمده را در جنبش                 هاي سياسي مخالف رژيم مقايسه كنيم، آنگاه در         مبارزه جريان 

 .انقالبي مسلحانه دارد
 
 
 
 
 
 

 فصل ششم
 

 در راه بسيج توده ها جنبش انقالبي مسلحانه
 

ينيت و   و تعيين تاكتيك ها همواره از دو بعد ع           یاگر در آغاز اين فصل بار ديگر روي اين مسئله تاكيد مي كنيم كه بحث در زمينه مش                      
بقه كارگر ، با تحليل گذشته       طما كوشش مي كنيم با اتكا به تئوري انقالبي يعني ايدئولوژي              . ذهنيت بر خوردار است بي جا نخواهد بود        

 كند كه از پيش بيني     درك ماركسيستي رابطه تئوري با عمل ايجاب مي       . ينده، باز شناسيم  آجنبش و بررسي شرايط فعلي آن، راه خود را در           
ه ينده دورتري را در بر گيرد، ب      آهر قدر پيش بيني ما        . اين پيش بيني ها بايد در جريان عمل تصحيح و كامل گردد            . ود دگم نسازيم  هاي خ 

ستانه هر مرحله از مبارزه است كه نظرات ما بر           آتنها با قرار گرفتن در        زيان عنيت افزايش مي بابد    ه  ناچار كلي تر شده و بعد ذهنيت آن ب         
 .گردد  ملموس متكي گشته، جنبه عيني و عملي آن كامل ميهاي واقعيت

هاي مرحله اي را ی  ملموسي قرار داريم كه ويژگیها امروز ما در مقابل واقعيت  . امروز جنبش مسلحانه بايد راه بسيج توده ها را هموار سازد          
 ما از آينده و پيشنهاد      یها با شيم پيش بيني ها      واقعيتدرك و تحليل اين     ه  همان اندازه كه ما قادر ب     ه  ب. در پيش داريم آشكار مي سازد     که  
 .يت بر خوردار خواهد بودينهاي جنبش از ع  ما در زمينه استراتژي و تاكتيكیها

چند مسئله  مهم اشاره     ه  در فصول گذشته اهميت توده اي شدن مبارزه مورد تاكيد واقع شده است، با اين همه الزم است در آغار اين فصل ب                      
شكل نظامي و   : هائي كه جنبش در راه تدارك مرحله دوم استراتژيك  خود در پيش مي گيرد بطور كلي دو شكل دارد                        كتيكاشود،  ت  

 .شكل سياسي 

ها نقش عمده را در گسترش و تكامل جنبش           ينده نيز اين تاكتيك   آهاي نظامي محور مبارزه ما بوده، در          طور كه تا امروز تاكتيك     همان
هاي  هاي نظامي و جريان    هاي سياسي امكان گسترش فوق العاده پيدا كند باز تاكتيك            ي اگر در شرايطي تاكتيك     حت. بازي خواهد كرد  

 .مسلح جنبش اهميت محوري و نقش استراتژيك خود را حفظ خواهند كرد

 .فته استهنقش محوري مبارزه مسلحانه در جنبه هاي زير ن

كار گرفتن آن در راه     ه   تداوم اين مبارزه و ب      ، و هائي را به مبارزه بر ضد رژيم بكشاند        هاي سياسي مي تواند نير     كه تاكتيك   در حالي  -الف
گسترش و تكامل مبارزه توده ها از مراحل اقتصادي و             . يدآدست مي   ه  هاي نظامي ب   سرنگون ساختن دستگاه حاكمه از طريق تاكتيك        

 .ران استمرحله نظامي مستلزم ادامه و رشد مبارزه مسلحانه در ايه سياسي ب

گرچه اين نيرو ها در مرحله معيني از مبارزه قادر به شركت در مبارزه                  .  مبارزه مسلحانه عامل برانگيزنده توده ها بر ضد رژيم است             -ب
نه در به   اين ترتيب مبارزه مسلحا   ه  ب. ستگاه حاكمه مستقيما تحت تاثير مبارزه مسلحانه قرار دارد         د مبارزه عليه ه  ها ب   آن نمسلحانه نيستند وليك  

 .مبارزه كشاندن توده ها نقش عمده دارد
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چنانچه اين  . هاي بازدارنده و سركوب كننده رژيم نقش اساسي دارد          مبارزه مسلحانه در مقابله با دستگاه حاكمه و خنثي كردن تاكتيك           -ج
سو با اعمال قهر ضد انقالبي مي تواند          يك رژيم از . سركوبي جنبش اقتصادي و سياسي خواهد بود      ه  راحتي قادر ب  ه  بارزه ادامه نيابد رژيم ب    م

در نتيجه ركود و    . هاي ضد انگيزه اي توده نوميد را فريب داده چهره خود را پنهان سازد             ک  توده را سر كوب سازد و از سوي ديگر با تاكتي          
 .اكم مي گرددحخفقان بر جنبش هاي اقتصادي و سياسي 

گيرد، از سوي ديگر چهره واقعي دستگاه        كار مي ه  ثار قهر ضد انقالبي ب    آجهت خنثي كردن    سو قهر انقالبي را در        مبارزه مسلحانه از يك   
اين هر دو باعث مي شود كه توده پس از هر ضربه رژيم . شكار مي سازد  آكامل ترين شكل آن     ه  حاكمه را پيش توده ها و در سطح جهاني ب         

 .ين حيث نيز مبارزه مسلحانه نقش اساسي و محوري دارداز ا. و خفقان دلخواه رژيم بر جامعه مستولي نشود پاخيزده ب

از . ابند ي ها تكامل مي   نآهاي نظامي ارزش واقعي پيدا مي كنند و از طريق            هاي سياسي در رابطه با تاكتيك      اين داليل است كه تاكتيك    ه  ب
عهده مي گيرند الزامي    ه   سياسي و صنفي ب    ي كه وظايف  يها اين جاست كه درك عميق مشي جنبش  انقالبي مسلحانه براي نيرو ها و جريان              

 .است
 

 گسترش اعتراضهاي اقتصادي و سياسي مردم
 رشد و تكامل مبارزه مسلحانه

هاي چريكي   سازمانه  ينده نزديك ب  آهاي وابسته به جنبش مسلحانه اين تصور وجود دارد كه مردم شهر در                هنوز براي برخي افرادو جريان    
هاي چريك شهري در شهر       شهري شركت مي كنند و با اين اعتقاد مبارزه مسلحانه از طريق رشد سازمان               موجود پيوسته در مبارزه چريك    

 مسلحانه در خارج از شهر و ديگري بي         به مبارزه يكي بي توجهي و كم بها دادن        : اين اعتقاد به دو نتيجه منجر مي شود       . ها توده اي مي شود    
 .استاشكال سياسي مبارزه مردم شهر هه اعتنائي ب

. اگر اين تصور درست باشد كه مردم شهر و مثال كارگران، پيشه وران و روشنفكران مستقيما در مبارزه چريكي شهر شركت خواهند كرد                         
اين نتيجه برسد كه سازماندهي و دامن زدن        ه  مبارزه اقتصادي داريم؟ جلوتر رفتن در اين اعتقاد مي تواند ب          ه  چه نيازي به هدايت اين نيرو ها ب       

 . مغاير مصالح جنبش انقالبي مسلحانه است–ل غير نظامي مبارزه ا و بطور كلي اشك–مبارزات اقتصادي و سياسي  هب

هائي دارد كه   ی  هاي اين مبارزه ويژگ   ک  تاكتي. ما متعقديم مبارزه مسلحانه در شهر توده اي نخواهد شد          . نظر ما اين اعتقاد درست نيست     ه  ب
عناصر پيشرو و آگاه شهري، اعم از روشنفكران، كارگران، و ديگران مي              ه  اين مبارزه محدود ب   . تمانع شركت توده هاي شهري در آنس       

ينده آدر  . شركت عناصر كارگر و غير روشنفكر در مبارزه مسلحانه در حال حاضر نمودار حضور همين عناصر آگاه و پيشرو است                      . گردد
گاه در  آپيشرو كارگر تغيير كند، ولي نه امروز و نه فردا حضور اين عناصر                سود عناصر   ه  هاي چريكي مي تواند ب     ن   نسبت  تركيب سازما   

 .ن نيستآمعني حضور توده ها در ه مبارزه مسلحانه ب

هاي چريكي در شهر رشد مي كنند،        سازمان. هائي كه در تكامل هر جنبشي طبيعي است گسترش و رشد مي يابد              مبارزه مسلحانه با نوسان   
 میچشم  ه  معذالك در راه توده اي شدن اين شكال از مبارزه موانع زير ب            . خود مي گيرد  ه  تر و اشكال موثرتري ب     بزرگمبارزه مسلحانه ابعاد    

 .خورد

منزله يك كماندوي ورزيده    ه  در اين مبارزه هر چريك ب     . هاي چريك شهري از پيچيدگي فني فوق العاده بر خوردار است            تاكتيك –الف  
 .يس كه هر روز پيچيده تر مي شود و داشتن تحرك فوق العاده براي هر چريك ساده امري الزامي استفن مبارزه با پله تسلط ب. است

براي يك  . كار ببرند ه  ها را در شرايط فعلي ب       د اين تاكتيك  نكارگران و ديگر زحمتكشان شهري كه آموزش كافي نديده اند نمي توان               
 .آميز استها سحت مخاطره  روشنفكر ساده نيز كار برد اين تاكتيك

 در اين .  از ميان كارگران و ديگر زحمتكشان سر بازگيري كنيم          ، تكا چند رفيق با تجربه در نقش فرمانده        ا در چريك شهري ما نمي توانيم با      
جا هر فرد نقش تعيين      در اين . ها دارد  جا فرمانده امكانات محدودي براي رهبري افراد خود در تمام ساعات زندگي و عمليات فردي آن                  
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 شركت توده، كه با ابعاد بزرگ و حركات جهش مانند به مبارزه             عها مان  اين ويژگي . انش دارد مكننده اي در حفظ جان خود و ديگر همرز        
 .روي مي آورد، در جنگ چريك شهري است

ها ي ما يك    در تهران كه در ميان شهر         نيروي چريك . ها دارند  رفيت محدودي براي جا دادن چريك      ظترين شهر هاي ما       بزرگ –ب  
اگر .  تجاوز كند  –فيان مستقيم خود يك نيروي هزار تا دو هزار نفري           ا و با اطر   -استثا است ، تخمينا نمي تواند از يك نيروي چند صد نفري           

ليات اين نيرو حداكثر ظرفيت را براي عم . نحوه عمل هر تيم چريك شهري توجه كنيم، اين ارقام نيروي فوق العاده اي را تشكيل مي دهد                 ه  ب
 باها و واحد ها       تيم برای   كه مانع و مزاحمت        عمليات نظامي، به نحوي     واگر ظرفيت شهر ها براي اختفا      . نظامي در شهر خواهد داشت     

خطر خواهد  ه  هاي پاك سازي دشمن، در نظر گرفته نشود، ادامه زندگي چريك شهري ب              يكديگر گردد، و قدرت مانور و مقابله با تهاجم         
ها  كه معتقدند توده هاي شهري با ابعاد هزاران و ده            كساني. د ما مبدل خواهد شد    ضعاملي بر   ه  ورت گسترش نيروي ما ب     در اين ص  . افتاد

بيهوده نيست كه گاهي    . هاي اين مبارزه ندارند   ی  چريك شهري مي پيودند متاسفانه هنوز تصور ملموسي از توده ها و ويژگ              ه  هزار، خود ب  
 .!گوش مي رسده در شهر ها ب” ت آزاد شده محال“ زمزمه هائي از مناطق يا 

ساي خود  آتوده ها با كميت غول      . گاه و پيشرو تشكيل شده اند     آاز عناصر   ) ها سمپاتيزان(در هر صورت چريك شهري و قشر ذخيره آن           
 .د شركت كنندنخيزد، در اين مبارزه مسلحانه شهري نمي توان ها نيز از اين كميت بر مي كه كيفيت آن

همين دليل عمده ترين نيروي     ه  ب. مادگي بيشتري دارند  آنفكران براي شركت در اين مبارزه از كارگران و ديگر زحمتكشان شهر               روش –ج  
ينده نيز حفظ   آسود كارگران بطور كلي در مراحل       ه  اين تركيب با تغييراتي ب    . مبارزه مسلحانه شهري از روشنفكران انقالبي تشكيل شده اند        

 .خواهد شد

 .يت ها مبارزه مسلحانه در كوه امكانات زير را داردداين كمبود ها و محدودر نقابل 

در كوه محدوديتي . آموزش ديده در عمليات شركت كنند  ود به مبارزه مسلحانه و زير فرماندهي افراد با تجربه           ندر كوه عناصر مبارز مي توان     
عدم آمادگي توده هاي محلي است كه مبارزه مسلحانه در شكل هسته دليل ه براي پذيرش نيروي توده در صفوف مسلح وجود ندارد و تنها ب          

در كوه نه  تنها دهقانان  بلكه كارگران و ديگر مردم شهر كه به مبارزه مسلحانه                    . چريكي نخست از نيروي شهري پيشرو تشكيل مي شود          
 .د دست به مبارزه مسلحانه زده و در اين مبارزه رشد كنندنروي مي آورند مي توان

 امعني انكار نقش عمده شهر در مرحله اول استر         ه  هاي مبارزه مسلحانه در شهر و امكان گسترش اين مبارزه در خارج از شهر ب                 يتددومح
در اين مرحله شهر امتياز هاي متعددي بر كوه دارد كه در گذشته مورد توجه جنبش قرار گرفته و نتايج آن نيز تا كنون به                              . تژيك نيست   

در رابطه با توده اي شدن مبارزه مسلحانه مطرح          ” كوه  “ اين محدويت هاي چريك شهري و امكانات         . كار شده است  گيري آش  نحو چشم 
يند ه جنبش و در امر توده اي شدن مبارزه مسلحانه واجد اهميت است در          آجا كه مسئله مبارزه مسلحانه در خارج از شهر در            از آن . مي شود 

 .له اختصاص داده شده استاين مسئه پايان اين رساله فصلي ب

موازات رشد مبارزه   ه  كه توده هاي شهر ب     اولي اين . يد آ صورت دو اصل براي جنبش مسلحانه در مي       ه  هاي موجود ب   اين ترتيب واقعيت  ه  ب
مبارزه ادامه و رشد    ه  حركت در مي آيند و تدام و تكامل اين حركت متكي ب             ه  هاي اقتصادي و سياسي ب     مسلحانه در شهر از كانال جنبش      

با گسترش و تكامل مبارزه مسلحانه در كوه توده هاي روستائي و             . توده اي مي شود   ” كوه  “ كه مبارزه مسلحانه در      دوم اين . مسلحانه است 
  ما شاهد گسترش اعتراض    – در پايان مرحله اول و در سراسر مرحله دوم استراتژيك             –ينده  آبنابراين در   . دندناين مبارزه مي پيو   ه  شهري ب 

ها حاصل رشد تضاد هاي اجتماعي و اثري است كه مبارزه مسلحانه             گسترش اين اعتراض  .  اقتصادي و سياسي مردم شهري خواهيم بود       یاه
 .ها را فعال مي سازد  آنوروي اين تضاد ها گذاشته 

نه در صدد سازماندهي و رهبري اين        جنبش بايد فعاال  . حال خود رها كند   ه  جنبش انقالبي نمي تواند و نبايد امواج مبارزاتي مردم شهر را ب             
 .تژي عمومي خود بر آيداامواج در جهت تحقق استر
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آغاز شده  ” كوه“ سلحانه در   مينده مبارزه مسلحانه در شهر از رشد كمي و تكامل كيفي بر خوردار خواهد شد و مبارزه                     آدر عين حال در     
 پيشرو جنبش انقالبي مسلحانه      و  تحت سازماندهي بخشي از عناصر آگاه      كه توده هاي شهري    اين ترتيب در حالي   ه  ب. گذارد  شد مي  ه ر روب

 .ر شد خود ادامه خواهد داده مبارزه مسلحانه با شركت بخش عمده عناصر پيشرو و آگاه ب. به مبارزه اقتصادي و سياسي دست خواهد زد

مرحله بعدي  ه  گذار از اين مرحله براي رسيدن ب       . ت اين ويژگي عمده مرحله دوم استراتژيك جنبش انقالبي يعني مرحله بسيج توده هاس               
 .يعني آغاز نبرد توده اي با شركت توده هاي وسيع خلق هاي ايران ضروري است

 
 جناح سياسي در جنبش انقالبي مسلحانه گيری شكل 

وردند، اگر اين اصل پذيرفته      آ يوي م راگر اين نظر درست باشد كه توده هاي شهري در پرتو مبارزه مسلحانه به مبارزه  اقتصادي و سياسي                     
كار ه  شود كه جنبش انقالبي مسلحانه بايد با اتكا به مبارزه مسلحانه اشكال ديگر مبارزه را نيز در راه بسيج توده ها و تدارك نبرد توده اي ب                            

از هم اكنون بايد هسته ها و نطفه        در اين صورت    . بنابراين سازمادهي اين اشكال غير نظامي مبارزه يك امر ساده و فرعي نخواهد بود              . گيرد
 توده هاي شهري و ايجاد يك جبهه تبليغات           یها ها سازماندهي اعتراض   جنبش انقالبي كه وظيفه آن     ه  هاي سياسي وابسته ب    هاي جريان 

 .يدآسياسي بر ضد رژيم است ، بوجود 

عهده گرفته اند در جهت     ه  ها را ب   ماندهي اين فعاليت  هائي كه وظيفه ساز    جريان. چشم مي خورد  ه  همين حاال نيز حركاتي در اين زمينه ب        
ها با جنبش مسلحانه رابطه اصولي داشته و نقش             هر گاه اين جريان    . فدار جنبش مسلحانه شكل مي گيرند      رتكوين يك جناح سياسي ط     

ازند، جناح سياسي جنبش انقالبي  جنبش انقالبي مسلحانه منطبق سیخوبي درك كنند و مبارزات خود را با مشه  محوري مبارزه مسلحانه را ب    
 .روند شمار ميه مسلحانه ب

هاي خارج از     صنفي، هسته هاي انتشاراتي و تبليغاتي و جريان          –هاي سياسي    بندي نيرو هاي جنبش از هسته ها و گروه           قبال در سازمان  
اح در حال شكل گيري در شرايط فعلي         هاي عمده تشكيل اين جن     دي فرم نب اين سازمان . ها سخن گفتيم   هاي سياسي آن  ی   ويژگ  و كشور

 :عمده ترين وظايفي كه در برابر اين جناح سياسي قرار دارد عبارتست از . مي باشد

 .هاي اعتراضي مردم كه جنبه هاي اقتصادي و صنفي دارند  سازماندهي جنبش–الف 

 .ها در جهت سياسي هدايت اين جنبش–  ب 

 .ردممه  شناساندن جنبش انقالبي مسلحانه ب–ج 

 . افشاگري از رژيم و اگاه ساختن مردم-د

 سود جنبش انقالبي و بر ضد رژيم ه  تبليغات در سطح جهان ب–ه 

عمده ترين شكل در اين ميان تشكيل هسته ها         . رو و آگاه نياز داريم    شبندي عناصر پي   اشكال مختلفي از سازماندن   ه  براي تحقق اين وظايف ب    
ه ها بايد ب   هائي كه اين گروه    جا به تاكتيك   ها ياد شده و در اين      ال خصوصيات سازماني اين گروه    قب.  صنفي است  –هاي سياسي    و گروه 

 .كار ببندند مي پردازيم

 اين نام خوانده مي   ه  يك صنف تعلق دارند تشكيل مي شوند، ب        ه  جائي كه از عناصر آگاه سياسي كه ب          صنفي، از آن   –گرو ههاي سياسي    
اين گروه  . روند ار مي مشه  هاي سياسي را دنبال مي كنند، گروهي سياسي ب         هاي خود هدف    در كليه فعاليت   اين خاطر كه  ه  شوند، همچنين ب  

ترين مسئله در تشكيل     مهم. كميت آن تابع ابعاد و ظرفيت محيط عمل آنست         . يا هسته ممكن است از چند نفر تا چند ده نفر را شامل شود               
اين وظايف دقيقا در رابطه با جنبش انقالبي مسلحانه تعيين مي            . ها بر عهده دارند    كه آن ها از وظايفي است      ها درك صحيح آن    اين گروه 

” سياسي  “ هاي   روهگهاي تئوريك روشنفكرانه با      ها را تهديد مي كند، تبديل شدن به محفل          خطري كه در حال حاضر اين گروه       . شود
 .داند است كه خود را جانشين حزب در شرايط فعلي و مقدمه ايجاد آن مي

 .ها و انجام وظايفشان دارد كه دگم نيست، ولي اثر تعيين كننده اي در نحوه رشد آن ها در حالي اصل هم صنف بودن اعضاي اين گروه
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معذالك از هم اكنون آشكار     . ها در هر جا كه حداقل مسائل صنفي و خواسته هاي اقتصادي وجود دارد مي توانند تشكيل گردند                   اين گروه 
 .ها هستند ترين زمينه هاي فعاليت اين گروه هاي روشنفكري و كارگري مهم است كه صنف

گير بر ضد    هاي سياسي پي   هاي سراسري در يك صنف و اعتراض       هاي صنفي از پيش پا افتاده ترين امور آغاز شده و تا اعتصاب              فعاليت
دست گرفتن رهبري صنف    ه  تر صنفي و ب    ت مهم سازماندهي امور كوچك صنفي براي فراهم كردن زمينه حركا         . ابديرژيم گسترش مي    

بخصوص در ميان دانشجويان، مسائل سياسي انگيزه حركات        . فقط در شرايطي كه جو سياسي كامال بر جامعه حاكم مي شود           . ضروري است 
 .جمعي قرار مي گيرد

مثل كفاشان، خياطان،   (  اصناف شهري    هايه  كارگران كارگا .  صنفي مي تواند تشكيل شود     –در ميان كارگران هر كارخانه هسته سياسي         
ها از تمام طرق و ظواهر قانوني  اين هسته ها و گروه. خود تشكيل دهنده  صنفي مخصوص ب–مي تواند گروه سياسي ) نان و غيره    يف چ وحر

ي و آماده كردن اعضاي      خواسته هاي صنف  ه  د براي شكل دادن ب     نتوان ها مي  از قبيل اتحاديه هاي قالبي دولتي و شيوه مذاكره و مانند آن              
كه حركتي در تائيد رژيم انجام نگيرد و تصوير نادرستي از دستگاه اداري و مجموعه                 شرط اين ه  صنف براي حركت جمعي استفاده كنند ب      
 .رژيم در ميان افراد ساده صنف رسوخ نكند

ها زمينه هاي مختلفي براي فعاليت       اين گروه ) ندانمثل معلمان، دانشجويان، دانش آموزان، نويسندگان و هنرم       ( در ميان اصناف روشنفكري     
هر مسئله صنفي، هر خواسته     . گيرند هاي قانوني و نيمه قانوني براي ايجاد حركت مورد استفاده قرار مي              سكمدر اينجا نيز مست   . مي باشند 

اگر اين امور و وسائل     . صنفي باشد لي يا اداري مي تواند براي همبستگي صنفي در زمينه حركت              يكوچك و هر فعاليت فوق برنامه تحص       
 .يرد، اهميت و ارزش واقعي خود را پيدا كرده و تحقير نخواهد شدگ انقالبي مورد استفاده قرار یپيش پا افتاده در جهت يك مش

 معذالك. هاي سياسي دارد   اعتراضه  در حال حاضر حركت صنفي دانشجويان آمادگي زيادي براي جهت گيري سياسي و تبديل شدن ب                  
ها مورد بي توجهي     هاي انقالبي و سياسي كامال گسترش نيافته و تثبيت نشده است نبايد انگيزه هاي صنفي در دانشگاه                    كه جنبش  مادامي

راحتي شكل  ه  لي ب يجا كه دانشجويان يك صنف يا خواسته هاي واقعي اقتصادي نيستند، خواسته صنفي آنان در امور تحص                 نآاز  . قرار گيرد 
 .مي گيردخود ه سياسي ب

 .شكار بر رژيم، نقش خود را در جنبش رهائي بخش ايفا كنندآد با اعتراض ننويسندگان، شعرا و ديگر هنرمندان آگاه و مسئول مي توان

مثال معلمان، در   ( هاي سراسري را در يك صنف         صنفي در صورت تكامل مي توانند با يكديگر ارتباط يافته حركت            –هاي سياسي    جريان
ها  ذالك حتي در اين شرايط نيز اين جريانعم. سازماندهي كنند) مدارس عالي و ها  ر سراسر كشور و دانشجويان در كليه دانشگاه       تهران يا د  

زيان جنبش توده اي و در نتيجه جنبش         ه  عدول از اين اصل ب    . عهده بگيرند ه  هاي خود را ب    نبايد وظايف سازماني و سياسي فوق مسئوليت       
  صنفي ، انحصار طلبي جناح     یها در اين فعاليت  . لزام آور نيست  ا صنفي وحدت ايدئولوژيك     –هاي سياسي     در گروه  .انقالبي تمام مي شود   

در اين  . كند سهم خود شركت كرده و با ديگران همكاري مي         ه  ها هر كس و هر گروه ب       در اين فعاليت  . لوژيك زيان آور است   وهاي ايدئ 
جا مبارزه   در اين .  عمومي جنبش انقالبي است    یها با مش   از كار صنفي و انطباق اين فعاليت      جا مسئله اساسي داشتن درك واحد و هماهنگ         

كه دانسته و يا ندانسته بخواهند جنبش سياسي و صنفي را از مسير خود منحرف ساخته و عناصر آگاه را كه                            ولوژيك با همه كساني   ئايد
را اثبات كرده سوق دهند،      مبارزه كه تجربه طوالني جنبش بي نتيجه بودن آن        “ شكال از   ا  آن ها را دارند به    مسئوليت سازماندهي اين جنبش   

همان ميزان كه در حركات جمعي شركت مي كنند، در تصميم گيري                ه   انقالبي هستند ب    یهائي كه فاقد مش     جريان.اجتناب ناپذير است  
 .عمومي حق خواهند داشت

هسته هاي انتشارتي، كليه اعالميه ها، نشريات       . ليغاتي و انتشاراتي در شهر هاست     شكل ديگر فعاليت جناح سياسي جنبش ايجاد هسته هاي تب         
منتشر مي شود تكثير كرده و در سطح جنبش و از جمله در ميان                 ) سازمان چريكي   ( هاي انقالبي را كه از جانب جنبش مسلحانه            و متن 
خش اعالميه  پاين كم خرج ترين راه انتشار و        .  پخش خواهند كرد   صورت شبنامه در ميان مردم    ه   صنفي و يا مستقيما ب     –هاي سياسي    جريان

 .ها و نشريات در سطح جامعه است
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ها در آماده ساختن عناصر آگاه جناح         شور و فداكاري بي مانند چريك      . اعضاي اين قبيل هسته ها آماده تحمل مجازات رژيم شده اند             
مجازات افراد اين هسته    .  انكار ناپذير دارد   یدادن فداكاري از خود، اثر      و نشان سياسي و از جمله اعضاي اين هسته ها براي تحمل مجازات            

هسته هاي انتشاراتي وسائل كار خود را خودشان تهيه مي كنند تا در صورت لو رفتن                   . مراتب سنگين تر از فعالين صنفي خواهد بود        ه  ها ب 
هاي سياسي  و از سوي ديگر با جريان” ها چريك“ انبه اي از يك سو با اين هسته ها مي توانندارتباط يك ج      . خودشان ختم شود  ه  همه چيز ب  

 .  صنفي داشته باشند–

تنهائي ه  ائي حتي يك نفر مي تواند ب      ندر موارد استث  . اين هسته ها بسيار كوچكند    . هسته هاي تبليغاتي چيزي شبه هسته هاي انتشاراتي هستند         
از ) اعالميه ها و شعار هاي كوتاه بر ضد رژيم          ( شعار نويسي و پخش تراكت       . ود بگيرد فعاليت زده و نتايج موثري نيز از كار خ          ه  دست ب 

 .هاي اين هسته هاست جمله فعاليت

هاي  حفظ ارتباط با جريان   . هاي سياسي موثر كه ممكن است توسط افرادي معدود انجام گيرد قابل تصور است                اشكال ديگري از فعاليت   
خش متون انقالبي خارجي و سازمان دادن حمايت از زندانيان             پخارج و بالعكس، ترجمه و       ه  خلي ب خارج از كشور، رساندن نشريات دا      

هاي سياسي   هاي چريكي و يا جريان      سياسي و خانواده هاي آنان نمونه هائي از اشكال است كه هر كدام مستقيما باري از دوش سازمان                     
 .تدارك انقالب كمك مي كنده جنبش مسلحانه برداشته و ب

هاي مستقل از    ها بايد نشريات و تربيون     اين جريان . هاي متعقد به مشي مسلحانه بايد بطور مشخص شكل بگيرند            خارج از كشور جريان    در
هاي قديمي حاضر شوند امكانات تبليغاتي خود را در اختيار جنبش بگذارند بايد              در عين حال هر گاه جريان     . هاي قديمي ايجاد كنند    جريان

 .ت استفاده شوداز اين امكانا

ترين مسئله ايجاد همبستگي با داخل و حفظ ارتباط هر چه مستقيم تر با جنبش انقالبي                       هاي سياسي خارج از كشور مهم         براي جريان 
تعيين مشي براي جنبش    : ها با واقع بيني وظايف خود را نسبت به جنبش تعيين كرده و اين اصل را مي پذيرند كه                      اين جريان . مسلحانه است 

هاي ذهني تر براي جنبش منجر مي        انحراف از اين اصل به شناخت ذهني جامعه و تعيين راه حل            . هاي داخلي است   از حقوق مسلم جريان   
 ولي گاه گناه كسان و جريان     . جنبش ميرسد، با صرف نيروي بسيار قابل جبران است         ه  هاي انحرافي ب   زياني كه از تبليغ اين راه حل       . گردد

 .سختي قابل بخشش استه  را وارد مي آورند بهائي كه اين زيان

ها تماس بر    هاي چريكي در خارج از كشور مستقيما با آن          هاي سياسي خارج از كشور در صورت ايجاد مراكز رسمي سازمان            اين جريان 
 .قرار كرده فعاليت خود را با برنامه هاي آنان همآهنگ مي سازند

 : عبارتند از ها ترين وظايف اين جريان در حال حاضر مهم

ها و    فعاليت ،ع داخلي   باين وظيفه با تكيه بر منا      . ايرانيان خارج از كشور و محافل جهاني       ه   آن ب  ی شناساندن جنبش انقالبي و مش      –الف  
 .انتشارات جنبش انقالبي مسلحانه تحق مي يابد

 .داخلي ايجاد يك جبهه متحد و نيرومند تبليغاتي بر ضد رژيم و در حمايت از مبارزات –ب 

 .داخل كشوره ثار در مقياس وسيع بآين اها مي رسد و باز گرداندن  دست آنه  تكثير بيانيه ها، نشريات و متون انقالبي داخلي كه ب–ج 

د به جنبش هاي    نهاي روشنفكري مي توان    ها و جنبش   جريان. گذارند وابسته به جنبش انقالبي روي يكديگر اثر مي       ” سياسي  “ هاي   جريان
سمپات .  به ميان كار گران رفتن است       ، بلکه ” لباس مبدل پوشيدن  “ اين كمك نه از طريق       . ردم و از جمله كارگران كمك كنند       ديگر م 

هاي  تشكيل گروه . جنبش رهائي بخش و جنبش كارگران نخواهد كرد        ه  ها نيز خدمتي ب    از آن ” كادر سازي “ گيري از ميان كارگران و       
و  هاي عمومي و ابراز همدردي     روشنفكران از راه حركات جمعي، اعتراض      . ار خود كارگران است    صنفي در ميان كارگران ك      –سياسي  

در را  هاي اقتصادي كارگران      نظامي بايد جنبش   –هاي سياسي    سازمان. ياري كارگران بشتابند  ه  كارگران مي توانند ب   ه  همبستگي نسبت ب  
 . عمومي جنبش انقالبي رهبري كنندیجهت مش

تظاهرات ه  شوند دانشجويان مي توانند از آن حمايت كنند و در صورت امكان مي توانند ب                   هاي كارگري بر پا مي      ابكه اعتص  هنگامي
 . كارگر نشين روي آورندمحالتسود كارگران دست زده و در حين جنگ و گريز با پليس به مراكز كارگري يا ه خياباني ب
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نوبه خود جنبش هاي ه هاي خارج از كشور مي توانند ب جريان.  كارگري را منعكس كنندهسته  هاي انتشاراتي و تبليغاتي مي توانند مبارزات     
 .سود حركات اقتصادي و سياسي داخلي بگذارنده كارگري را منعكس كرده زژيم را زير فشار تبليغاتي، ب

هاي پيشرو جنبش  سازمان. هاست ان نظامي در اين جري–هاي سياسي  درستي روشن نشده و آن نقش سازمان  ه  با اين همه هنوز يك مطلب ب      
 : مسلحانه موظفند

 .را در سطح جنبش تبليغ كنند ها را تعيين كرده و فعاالنه آن هاي سياسي و اشكال مبارزه آن  جريانقش -الف

د و كليه   طور زنده و دقيق اطالع حاصل كنن        ه  طور كلي و اجمالي بلكه ب      ه   از نيازهاي اقتصادي و خواسته هاي صنفي توده ها نه ب               -ب
را تحليل كرده و متناسب با آن در جهت تائيد ،             نآزير نظر گرفته،     آيند را    عمل مي ه  هاي غير نظامي را كه در جامعه ب         حركات و فعاليت  

 .فعاليت معيني بزننده تقويت و تكامل آن ، دست ب

اين امر  ه  اندهي جناح سياسي جنبش هستند ب       تعدادي از كادر هاي با تجربه خود را كه واجد خصوصيات و موقعيت الزم براي سازم                    -ج
 ..ها را تسريع و رهبري كنند هر طريق تشكيل اين جريانه اختصاص داده و ب

را رهبري كرده و بهره برداري اصولي از اين حركات و             كار گرفته آن  ه   مجموعه اين حركات را در جهت گسترش و تكامل جنبش ب            –د  
 .نيرو ها را وظيفه مبرم خود بشناسند

رشد و تكامل اين جناح، ايجاد يك پارچگي در بين           . اين ترتيب نطفه هاي يك جناح سياسي در جنبش انقالبي مسلحانه بسته مي شود               ه  ب
 .تينده، در يك جبهه آزاديبخش تحقق خواهد يافآهاي مسلح در  هاي پراكنده آن و تثبيت كامل رابطه آن با جريان عناصر و جريان

اين شكل تكامل يافته از وحدت نيرو هاي انقالبي،         ه  ولي رسيدن ب  . هاي اوليه برداشته شده است     كيل اين جبهه قدم   در حال حاضر در راه تش     
در جريان مبارزه است كه محتواي واقعي اين جبهه و نيرو هاي متشكله آن تعيين شده و ماهيت                    . مستلزم رشد و تكامل جنبش انقالبي است      

 .رهبري آن مشخص خواهد شد

اين جبهه  . هاي ايران و يا هر اتحادي كه داراي چنين محتوائي باشد خالء رهبري را در جامعه از ميان خواهد برد                         ديبخش خلق جبهه آزا 
ار ه ک هاي سياسي و نظامي وحدت بخشيده و كليه نيرو ها و امكانات را براي تحقق استراتژي جنبش ب                    مبارزه نيرو هاي انقالبي را در جناح      

 .خواهد گرفت

كار گرفتن كليه   ه  چنين جبهه اي در سازماندهي نيرو هاي خلق، در ب         . هاي مهم جنبش انقالبي است     يك چنين جبهه اي از هدف     ه  رسيدن ب 
اين جبهه از   . هائي صادر كند   اين جبهه قادر خواهد بود براي همه مردم دستور العمل            . اشكال موثر نقش تعيين كننده اي خواهد داشت         

ردي يك كارمند دولت تا انقالبي ترين مبارزات يك ارتش آزاديبخش را در زير پرچم خود رهبري                        ف یها محافطه كارترين كوشش  
 .خواهد كرد

 .عهده گيرنده هاي چريكي بايد بنابر امكانات خود وظايف اين جبهه را ب در حال حاضر سازمان
 

 سازمانهاي چريكي و تاكتيكهاي نظامي در راه بسيج توده هاي شهري
جا  در اين . كار گرفته مي شود   ه  جنبش انقالبي در راه بسيج توده ها ب       ” سياسي“ هاي   ز اشكالي از مبارزه بود كه توسط جريان       تا اينجا سخن ا   

 .برند كار ميه هاي چريكي تثبيت شده در راه بسيج توده ها ب  نظامي و يا سازمان–هاي ساسي  هائي است كه جريان بحث بر سر تاكتيك

ز ا نظامي بيش    –كه يك جريان سياسي       مادامي. هاست نآها مستلزم داشتن نيرو و امكانات الزم براي اجراي             كار بستن اين تاكتيك   ه  ب
هاي   نيرو ندارد، نمي تواند تاكتيك      - نظامي زنده نخواهد ماند    –ها جريان هاي سياسي      نآ كه بدون    –انجام ضروري ترين وظايف خود       

 .كار بندده ا بنحو موثر در راه بسيج توده هه مسلحانه را ب

ستي و ضد رژيم را     اليهاي ضدامپري  ها هدف  اين تاكتيك . هائي كلي سياسي بوده است     هاي نظامي عمدتا متوجه هدف     تا امروز تاكتيك  
دادن ضعف رژيم ديكتاتوري و      كار بستن آن ، نشان    ه  دادن كارائي مبارزه مسلحانه، ضرورت ب      دنبال كرده و نتيجه عمده اين عمليات نشان       

اين عمليات كه آشكار كننده ماهيت جنبش مسلحانه و در جهت تثبيت            . تن سكوت و اختناق و برانگيختن توده ها به مبارزه بوده است           شكس
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گاه نبايد رژيم، امپرياليسم و بورژوازي كمپرادور كه به            هيچ. تري دنبال خواهد شد    نحو كامل ه  ينده نيز ب  آمبارزه مسلحانه بوده است در       
بنابراين در حاليكه مبارزه مسلحانه      . كمه، تجلي بهره كشي انحصارات امپرياليستي است، مورد بي اعتنائي جنبش قرار گيرند               مثابه طبقه حا  

ها  زند كه مستقيما با مردم و زندگي روزمره آن          هائي دست مي   فعاليته  هاي عمومي خود را دنبال مي كند، در مسير تكامل خود ب             هدف
 .سر و كار دارد

ولي مبارزه  .  گر چه اين مرحله مبارزه در شهر نقش عمده دارد           .ر مبارزه مسلحانه در شكل چريك شهري محدود مانده است          در حال حاض  
 نظامي وارد شد شروع اين مبارزه را از جانب           –هاي سياسي    جريانه  ضرباتي كه در يك ساله اول ب       . مي بايست آغاز مي شد    ” كوه  “ در  

 .استتاخير انداخته ه جنبش انقالبي ب

بدون اين مبارزه جنبش مسلحانه در مرحله معيني از تكامل          . نقش عمده اي در توده اي شدن مبارزه مسلحانه دارد         ” كوه  “ مبارزه مسلحانه در    
 .باز خواهد ماند

ر مي گيرند،   كاه  هاي چريكي، در چارچوب مبارزه مسلحانه در شهر ، در راه بسيج توده هاي شهري ب                 هائي كه سازمان   جا تاكتيك  در اين 
 .مورد بحث قرار گرفته است

 
 حمايت چريك از حركات توده  شهري

 اين  .هاي نظامي در جنبش هاي اقتصادي و سياسي مردم دخالت كنند، الزم است يك مرحله مقدماتي طي شود                      كه تاكتيك  بيش از آن  
عهده گرفتن وظايف مختلف و متعددي را نمي         ه  در حال حاضر اجازه ب    ” چريك“ كه ظرفيت    اول آن . بابد مرحله از دو نظر ضرورت مي     

هاي نظامي خطر    دوره جنبش اعتراضي، تاكتيك     غاز يك آها در    نآ محافظه كاري      و دليل آماده نبودن توده ها     ه  كه  ب   دوم اين . دهد
ه كارگر كه پس    سالح و بمب ببرد، تود    ه  بخواهد در جريان يك اعتصاب كارگري دست ب       ” چريك“ در حال حاضر اگر     . رمانندگي دارد 

اين به  . ددگر جوئي رژيم هراسان مي    ميدان بگذارد، دچار وحشت شده و از انتقام       ه  ها سكوت و بي حركتي تازه مي خواهد قدم ب          از مدت 
 .زيان بسيج توده هاسته معني عقب نشيني مردم و ب

اين . رگران، روشنفكران و ديگر مردم بزند       حركات جمعي كا    زدست به حمايت معنوي ا      بنابراين در مرحله نخست بايد جنبش مسلحانه        
 .حمايت در اشكال زير نمودار مي شود

 اقتصادي و   -مردم و افشاگري نسبت به شرايط اجتماعي          ه  گاه سازي مردم كه شامل شناساندن هر چه بيشتر جنبش مسلحانه ب               آ –الف  
 .ماهيت رژيم ديكتاتوري وابسته است

اگر در مرحله   . دنمسائل مختلف بيان كن   ه  لت مستقيم در امور سياسي پرداخته نظر خود را نسبت ب           هاي چريكي تثبيت شده بايد دخا      سازمان
كافي نيست كه فقط    . يشود ها نم  نآدليل خاموشي امروز      . ردند ک ها ضرورتا از اشكال سياسي تبليغ استفاده نمي        تدارك پنهاني اين جريان   

كه در منطقه اي از كشورمان مثال در بلوچستان،          هنگامي.  عمليات را به مردم توضيح دهند      دنبال عمليات نظامي اعالميه هائي صادر شده و       ه  ب
ساده ترين  ه  جان آمده و دست ب    ه  كه مردم از فشار زندگي ب      گيرند، هنگامي  هر علتي در مقابل رژيم قرار مي      ه  سيستان و يا خوزستان مردن ب     

كند و يا ميليارد ها      هاي پر خرج بر گزار مي       كه رژيم جشن   هنگامي. سخن بگويند ها بايد با مردم      ند، اين سازمان  نز ها مي  عكس العمل 
كه رژيم به ماجراجوئي در يك جبهه امپرياليستي         ي خود در منطقه سخن مي گويد و هنگامي        مندارادالر خرج تسليحات كرده و از نقش ژ       

 .خاموش بمانندد و نبايد نتوان ها نمي ند، اين سازمان زهاي منطقه دست مي بر ضد خلق

طور كه   شنا سازد و همان   آهاي خود    ارا با تاكتيك   ه مردم توضيح بدهد آن   ه  بايد در عمليات خود ب    ” چريك  “ همچنين ترديدي نيست كه     
 بايد  بايد مردم را اگاه كرد،    . دنباله روي از توجيه هاي ساده و نادرست مردم از عمليات خود تسليم نشود             ه  در مواردي تا امروز عمل كرده، ب      

 .را رشد داد ارا تصحيح كرد و در جهت انقالب آن ههاي قبلي آن آموزش

سيستم دمكراسي مردم   .  توجه به نياز ها و مشكالت زندگي مردم هدف استراتژي عمومي جنبش مسلحانه دمكراسي خلق است                       –ب  
 اگر بخواهيم به صرف داشتن چنين هدف         ها نادرست است   يا همه اين  . پاسخگوي عمده مشكالت اجتماعي و اقتصادي امروز مردم است         
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جنبش بايد امروز نير براي مسائل موجود شعار         . ترقي خواهانه اي از كنار نياز ها و مشكالت اجتماعي و اقتصادي مردم در امروز بگذريم                  
بايد مشكالت زندگي   .  كنيم حواله” بهشت خود “ جا به    ما نمي توانيم خواسته هاي امروز مردم را يك        . سود مردم داشته باشد   ه  هاي عملي ب  

براي اين  . ها نه فقط بطور كلي بلكه به طور جزئي و زنده  يا هر قشر، صنف و طبقه صحبت كنيم                      مردم را در حال حاضر بشناسيم و از آن         
 .حركت زننده د در راه آن دست بنهاي دست يافتني در امروز پيشنهاد كنيم كه مردم بتوان مشكالت بايد راه حل

كار ه  در اين مورد بايد ب     ” چريك  “مده اند،   آجان  ه  كه مردم شهري از مسئله شهريه مدارس دولتي و خصوصي ب               ه هنگامي براي نمون 
ها و فرزندانشان افشا     اطالعات مردم را در اين مورد افزايش دهد و نتايج اين سيستم ضد خلقي را در آينده زندگي آن                     . ازددتوضيحي بپر 

 مدارس شعار بدهد و الغاي شهريه در مدارس دولتي و افزايش كيفيت تحصيل در اين مدارس را در                     بر ضد سياست خصوصي كردن    . كند
ن ه درست بعكس ، نشا     کآن نيست بل  ه  رسميت شناختن رژيم و ايجاد خوش بيني نسبت ب          ه  معني ب ه  اين ب . يك برنامه عملي خواستار شود     
ه كه هزينه زندگي در مدتي كوتاه ب       همچنين است هنگامي  . ن است آخلقي  ن با مردم و افشاي ماهيت ضد        آدادن مسئوليت دولت ، دشمني      
بايد مسبين واقعي شناخته شوند و معلوم شود كه چه           . جا بايد مكانيسم سرمايه داري در عمل نشان داده شود           سرعت افزايش مي يابددر اين    

 .برند ن سود ميآكساني از اين افزايش هزينه براستي زيان مي بيند و چه كساني از 

هاي ملموس و نياز هاي واقعي       شعار هاي كلي سياسي  بر ضد رژيم و امپرياليسم اكتفا كنيم بايد از واقعيت                ه   ترتيب ما نمي توانيم ب      نايه  ب
 .وئيم گني از مردم سخن بيهاي مع ها با مردم و دقيق تر بگوييم با گروه مردم الهام گرفته و از آن

هنگاميكه كارگران يك صنف يا يك كارخانه، دانشجويان يا ديگر            : با حركات جمعي توده اي        نشان دادن همبستگي و همدردي        –ج  
“ . يد آ هاي چريكي مسئوليت مهمي بوجود مي      هاي اقتصادي و سياسي با دستگاه حاكمه روبرو مي شوند، براي سازمان            مردم بر سر خواسته   

كه مردم مورد    هنگامي. ها را از طرق مختلف رهبري كند        موقع آن ه  ته و ب  ها را زير نظر گرف     بايد با هوشياري كامل اين جريان      ” چريك  
ه نحو فعال همبستگي و همدردي خود را نسبت ب         ه  مي تواند ب  ” چريك  “ شهادت مي رسند،    ه  حمله رژيم قرار مي گيرند و احيانا عده اي ب          

توان از كمك خانواده شهدا و بزرگداشت شهيدان          ميدر اين موارد    . گذرد در اينجا نقش چريك از كار توضيحي مي        . مردم نشان بدهد  
 .و جالدان مردم بيش رفت ئي از مسببين واقعهوگرفته تا انتقام ج

 
 هاي مردم در مقابل رژيم  توجه به حاالت و واكنش

 نهند، نقش مردم را     مشكالت خود را با  مردم در ميان       . هاي چريكي موظفند از نيروي خود تصوري واقعي در اختيار مردم بگذارند             سازمان
 .در كمك به جنبش اعالم كنند و از تمايالت خرده بورژوازي در مبالغه از قدرت و امكانات خود نزد مردم پرهيز كنند

اين اعتراف نزد   . اشتباهات خود اعتراف كنند   ه  هاي جنبش مسلحانه بايد در حدي كه مغاير با اصول كار مخفي نيست نزد مردم ب                    جريان
ن آمردم نزديكتر ساخته آنرا از       ه  ها نه تنها حيثيت جنبش انقالبي را كاهش نمي دهد، بلكه بر عكس، چريك را ب                   اد از آن  مردم و استمد  
ها در  نآانتظارات مردم از خود آگاه باشد و به واكنش ه طرف ديگر آنست كه چريك ب. طرف قضيه است اما اين فقط يك . توده مي سازد  

 .نمايدبرابر حمالت رژيم توجه دقيق 

سازد، وظيفه چريك است   هاي ضد انگيزه اي مردم را نوميد مي        كه قهر ضد انقالبي و تاكتيك      كه رژيم ضربه اي مي زند، هنگامي       هنگامي
 .هاي رژيم را خنثي سازد به مقابله با رژيم برخاسته و با فرود آوردن ضرباتي، اثر باز دارنده تاكتيك كه

خصوصيت اين موقعيت ها اين است . اچار است عليرغم مشكالت تاكتيكي، مبارزه با دشمن را بپذيرد    هائي وجود دارد كه چريك ن      موقعيت
در اينجا چريك بايد اثر استراتژيك ضربه        . رژيم را شكست خورده و سر افكنده ببينند        که  ا پيچيده اي نياز دارند      يداليل ساده   ه  كه مردم ب  

پانصد ساله چنين خصوصيتي    وهاي دو هزار     براي نمونه موقعيت جشن   . سبه نكند اي مح حساب آورد و صرفا روي مسائل تاكتيك      ه  خود را ب  
ها نياز به نيروي     كار ببندد و براي اعمال آن     ه  ها را در حال حاضر نيز چريك  مي تواند ب            هاي مانند آن   ها و تاكتيك   اين تاكتيك . داشت

هائي كه در بحث قبل      اين تاكتيك ها بر خالف تاكتيك     . هاست نآ بودن   ها در ماهيت توضيحي و تبليغي      ويژگي اين تاكتيك  . بسيار ندارد 
 .گردد اعمال مي” چريك “ ستقيما توسط ممورد بررسي قرار گرفت، 
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ماده مي سازد و از سوي ديگر رهبري          آها   آنه  هاي نظامي در مسائل مربوط ب       ها از يكسو توده ها را براي اعمال تاكتيك           اين تاكتيك 
 .تدريج تحقق مي بخشده لحانه را در سطح جامعه بجنبش انقالبي مس

 
 كار برد تاكتيكهاي نظامي در جهت جنبشهاي اقتصادي و سياسي مردم 

 ها و پس از تامين نيروي الزم براي كار برد تاكتيك            ماده ساختن مردم براي پذيرش عمليات نظامي، چريك در امور زندگي آن            آال  بدنه  ب
 .ليات نظامي خود، وازد زندگي اقتصادي و سياسي جامعه مي شودهاي نظامي در اين مورد، با عم

برد،  كار مي ه  دفاع نيروي نظامي ب    كه رژيم بر ضد مردم غير مسلح و بي           هنگامي: بازخواست مسلحانه از رژيم و طبقه حاكم         – الف  
ه بدون سالح، حقوق اقتصادي و سياسي خود را         كه كارگران اعتصابي، دانشجويان اعتراض كننده، يا هر دسته و گروه از مردم را ك               هنگامي

در . عمليات انتقامي مي زند   ه  دست ب  گلوله مي بندد، چريك كه قبال موضع خود را در اين كشمكش زوشن كرده است               ه  مطالبه مي كنند، ب   
ين سركوبي منافع مستقيم    كه در ا   هاي رژيم را كه مستقيما در سركوبي مردم شركت داشته اند و كساني                اين عمليات كادر ها و سازمان      

دفاع، كشتار كارخانه داران     كشتار كارگران بي  : دهد در اين مورد شعار مي     ” چريك  “ . داشته اند، هدف حمله چريك قرار مي گيرند         
م را با از    وقتي اين عمليات جامه عمل پوشد، كارخانه داران بايد تاوان طمع خود و سالخي رژي              . دنبال مي آورد  ه  طماع و دژخيمان رژيم را ب     

ر مي سازد كه در برابر خواسته هاي اقتصادي كارگران مانع دخالت        اچريك آنان را واد   . دست دادن جان و مال خود و خانواده شان بپردازند         
 .اين خود نوعي تامين حقوق صنفي از قبيل حق اعتصاب براي كارگران است. نظامي گردند

تجاوز بر ضد مردم مي زند، چريك      ه   دست ب  -ص منفور صنف و يا گروه معيني از مردم         و بطور مشخ   –در هر مورد كه عنصري منفور مردم        
 .مدافع مردم، مدافع افراد و حتي فرد ستمديده مدعي متجاوز خواهد بود

گي هاي پيرامون خود در جريان زند      مپاتيزانسچريك از طريق جناح سياسي جنبش انقالبي و مستقيما          :  تامين نياز هاي اقتصادي مردم     -ب
غاز شده چريك موقعيت مساعدي براي      آ عمال چنين حركتي     وماده است   آدر هر جا كه زمينه براي حركت جمعي مردم           . مردم قرار دارد  
 .كند هاي نظامي در راه تامين خواسته هاي مردم پيدا مي كار برد تاكتيك

ها نمودي   از كارگران در مورد سر نوشت آن         يگروگان گرفتن صاحبان صنايع  و سرمايه داران بزرگ داخلي و خارجي و نظر خواه                   
كارخانه داران و كارفريان داخلي و خارجي براي واداشتن         ه  شار ب فوارد آوردن   . سمبليك از رابطه چريك با طبقه كارگر و زحمتكشان دارد         

 .در اين مورد استهاي نظامي  عقب نشيني در مقابل خواسته هاي اقتصادي كارگران نمونه اي از كار برد تاكتيكه ها ب آن

كه رانندگان شركت واحد اتوبوس راني       براي نمونه هنگامي  . سود اعتصابيون وارد عمل شود    ه  ها نيز چريك مي تواند ب      در جريان اعتصاب  
در چريك . راه انداختن خطوط اتوبوسراني استفاده كرده ب از رانندگان نظامي براي بادست به اعتصاب زدند، رژيم براي خنثي كردن اعتص       

. ها روبرو خواهد شد     يد با حمله چريك    آحركت در   ه  چنين مواردي مي تواند اعالم كند كه هر اتوبوسي كه توسط رانندگان نظامي ب                  
مردم، تاكتيك ضد خلقي    ه  يكي دو انفجار پس از اعالم حبر ب       . بديهي است اين خبر در عرض مدت كوتاهي در سراسر شهر خواهد پيچيد             

  .رژيم راخنثي خواهد كرد

سود زحمتكشان، امتياز   ه  سود مردم ، بخصوص ب    ه  ها ب  حركت اعتراضي زده باشند تا چريك     ه  در همه موارد الزم نيست حتما مردم دست ب         
 .هاي اقتصادي و اجتماعي از رژيم و طبقه حاكم بگيرند

ها سود مي برد، در      و از اين راه ميليون    ها مي توانند يكي از افراد مرتجع را كه در رشته آموزش سرمايه گزاري كرده                   براي نمونه چريك  
وط به پذيرفتن تعداد معيني دانش آموز از محالت كارگر نشين يا فرزندان كارگران              رشمستانه سال تحصيلي، گروگان گرفته و آزادي اورا         آ

 آموزش و پرورش     ي وسيع در باره سيستم ضد خلقي        حاين حركت مي تواند همراه كار توضي        . كارخانه معيني در موسسات خود كنند       
 .صورت گيرد

هاي پيشرو جالب ترين و موثرترين اين موارد را           سازمان. ها مورد وزمينه وجود خواهد داشت       واره ده منظامي ه  هاي براي كابرد تاكتيك  
 .ي مردم راه مي يابندگن به زندآانتخاب كرده از راه 
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در اين مرحله چريك در زمينه       . كميت دشمن و در منطقه عمل اوست       نتيجه اين رشته عمليات برقراري نوعي حاكميت انقالبي در زير حا            
در شهر  . كند كه در روستا حتي قبل از داشتن منطقه آزاد شده چريك اعمال حاكميت مي               همچنان. كند هاي مختلف اعمال حاكميت مي    

 .هاي خود قابل پيش بيني استی نيز چنين موقعيتي با ويژگ

دم فرا  راوج قدرت خود نزديك مي شود و شهر را موج اعتراض م            ه   قرار مي شود كه چريك شهري ب        اين حاكميت دوگانه در شرايطي بر     
 .غاز توده اي شدن مبارزه مسلحانه استآاين سر . گرفته است

ا ه كه چريك، دستگاه حاكمه، سرمايه هاي خارجي، سرمايه هاي بزرگ داخلي و نمايندگان نيرو هاي نظامي و سياسي امپرياليست                   هنگامي
در وطن ما  را مورد تهاجم پياپي قرار مي دهد، و مبارزه مسلحانه در تعيين شرايط مردم نقش موثري بازي مي كند و در شرايط ظهور و رشد               

ي سياسي شان، مرحله دوم استراتژيك جنبش انقالبي مسلحانه پايان مي             اجنبش توده هاي مردم در جهت نياز هاي اقتصادي و خواسته ه              
 .، از نيروي روستائيان و مردم شهري بر خوردارگشته  و نبرد توده اي آغاز مي گردد قبال اغاز شده” كوه “ زه اي كه در پذيرد و مبار

هاي توده اي چه وسعت و شدتي خواهد يافت امري است كه با دگرگون شدن عوامل تعيين كننده شرايط مبارزه                         اين مسئله كه اعتراض   
 .رژيم و متحدان آن در قبال جنبش انقالبي و حركات مردم نقش عمده دارد یدر اين ميان مش. تغيير مي كند

كه جو نظامي بر كشور سايه مي اندازد، نيرو ها از طريق نظامي مصاف               دست آمده، هنگامي  ه  هاي انقالبي ب   بنا بر تجاربي كه از اغلب جنبش      
هاي اقتصادي و سياسي كاهش مي       اي نظامي هدايت شده و جنبش     در اين شرايط احتماال عمده نيرو ها در جهت عمليات توده            . خواهند داد 

 .پذيرند

 در بر انگيختن توده ها بر ضد         را هاي جمعي مردم دميده است و مبارزه مسلحانه نقش خود           آنچه مسلم است در حال حاضر طليعه اعتراض        
مسلحانه بايد اين حركات را سازماندهي        بيچه اكنون اهميت دارد درك اين ضرورت است كه جنبش انقال             آن. رژيم اثبات كرده است   

 .را بخشي از وظايف خود در تدارك انقالبي تلقي كند كرده ، آن
 
 
 
 
 

 فصل هفتم 
 

 ”كوه “ مبارزه مسلحانه در 
 

 اي  در استراتژي جنبش انقالبي مسلحانه داراي چنان اهميتي است كه شايسته است كه اين مسئله در رساله                      ” كوه  “ مبارزه مسلحانه در     
نحو ه  در عين حال همين اهميت مسئله ايجاب مي كند كه در پايان اين رساله، ب               . وح قرار گيرد  رخود مورد بررسي كامل و مش     ه  مخصوص ب 

اين مبارزه بپردازيم، بخصوص كه اين شكل از مبارزه در توده اي شدن مبارزه مسلحانه نقش عمده                     ه  اشكال و مسائل مربوط ب     ه  اجمال، ب 
 .دارد

براي ” كوه  “ بنابراين    . سخن مي گوئيم، منظور كليه اشكال اين مبارزه در خارج از شهر هاست            ” كوه  “ كه ما از مبارزه مسلحانه در        هنگامي
 .كار مي روده اختصار ب

 اشكال اين   هسته چريكي تنها يكي از    . معني ايجاد هسته يا كانون چريكي در يك منطقه استراتژيك نيست           ه  مبارزه مسلحانه در كوه الزاما ب     
هاي تحت ستم در     هاي مسلحانه خلق   صورت هسته چريكي، شورش عشايري و يا جنبش       ه  مبارزه مسلحانه در كوه مي تواند ب      . مبارزه است 

 .در اين مبحث سعي مي كنيم اين سه شكل عمده مبارزه مسلحانه در كوه را مورد بررسي قرار دهيم . كشورما شكل بگيرد
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 مناطق استراتژيكي ايجاد هسته هاي چريكي در
ل دسته هاي كوچك مسلح كه در حال جنگ و           يمرحله تشك : اين مراحل عباتند از     . گذرد مبارزه مسلحانه در كوه از مراحل مختلفي مي        

مرحله رشد كمي و كيفي اين دسته ها و ثبات نسبي در يك منطقه و مرحله تشكيل واحد هاي                    . گريز با دشمن در يك منطقه  وسيع هستند         
 .مناطق تحت تسلط دشمنه  و دفاع از منطقه آزاد شده و حمله ببزرگ

. موازات تكامل مبارزه در اين سه مرحله، تركيب نيرو هاي نظامي تغيير كرده و مبارزه مسلحانه از عاصر پيشرو توده ها گسترش مي بابد                          ه  ب
 .مبارزه و نيازهاي هر مرحله مي شودها موجب درك نادرست از شرايط  هائي دارد كه در نظر نگرفتن آن هر مرحله ويژگي

منطقه اهميت اجتماعي منطقه براي رشد  و در مرحله اول كه واحد ها كوچك و اساسا متشكل از عناصر پيشرو شهري است، موقعيت نظامي        
 .در اين مرحله نيرو از شهر تامين شده و سالح از شهر و از دشمن تامين مي گردد. و تكامل مبارزه نقش مهم دارد

تري در منطقه پيكار كنند، عامل اجتماعي و آمادگي           در مرحله دوم كه مي بايست از مردم محلي سربازگيري شده و  واحد هاي بزرگ                  
 . نيرو از شهر و روستا و سالح از شهر و دشمن تامين مي شود هم در اين مرحله. مردم محلي نقش عمده پيدا مي كند

ه در اين مرحله مناطق آزاد شده و يا نيمه آزاد شده ب              . يدآحمتكش روستا و شهر بوجود مي        در مرحله سوم واحد هاي بزرگ از مردم ز          
در اين مرحله نياز هاي تسليحاتي و اقتصادي نبرد و اداره مناطق آزاد شده وجود يك پشت جبهه مطمئن را ضروري مي                          . يد   آ وجود مي 

 .سازد

هر گاه اين مبارزه از نخست از حمايت مردم محلي برخودار گردد،                . آغاز شود الزم نيست مبارزه مسلحانه در كوه حتما از مرحله اول               
اگر روي مرحله اول تاكيد مي       . حمايت مردم كامال جبران ضعف شرايط استرتژيك را مي كند          . خصوصيات مرحله دوم آشكار مي شود      

 .ستخاطر نبودن زمينه توده اي و آمادگي مردم محلي در حمايت از چريك اه شود همانا ب

“ چه بسا يك يا دو مرحله از مبارزه چريكي در           . نحو يكساني تاكيد كنيم   ه  بنابراين خطاست اگر بخواهيم روي همه عوامل در همه مراحل ب          
اگر همين مبارزه در گسترش مبارزه      . مرحله سوم شود  ه  در يك منطقه گسترش يابد ولي كمبود عوامل الزم مانع تكامل اين مبارزه ب             و” كوه  

مرحله نهائي تكامل   ه  سبب شرايط مساعد ب   ه  ه در مناطق ديگر اثر گذاشته و مبارزه اي كه بعدا در منطقه ديگري آغاز شده است ب                     مسلحان
 .يابد

ها، براي    منطقه جنگلي شمال بر اساس دو عامل، موقعيت استراتژيك و آمادگي نسبي مردم محلي ، از حيث آگاهي نسبي آن                       ۴۹در سال   
 .امروز نيز اين منطقه براي ايجاد هسته چريكي امتيازات خود را حفظ كرده است. نتخاب شدايجاد هسته چريكي ا

 ۲۰ تا   ۱۰ بين   –خصوصيات عمده هسته چريكي، كوچك بودن ابعاد آن         . در باره ويژگيهاي هسته چريكي در گذشته بحث هائي شده است          
و رعايت سه اصل    ) بيشتر گريز كمتر جنگ   ( يك منطقه وسيع    جنگ و گريز در     ه  ، تركيب آن از نيروي پيشرو شهري، دست زدن ب           -تن

در زمينه تداركات و    . مردم محلي و هشياري دائمي است     ه  تحرك مداوم، بي اعتمادي مطلق ب     : تاكيد شده از جانب چه گوارا در آن، يعني         
 .كه ياد شدارتباط با شهر و بسياري مسائل ديگر سخن بسيار است، ولي خصوصيات عمده هسته چريكي همانست 

در فصول گذشته تاكيد كرده     .  مي گردد نيستيم   بهائي كه ايجاد يك جبهه چريكي در كوه را موج          جا در صدد تشريح ضرورت     ما در اين  
 :هاي عمده هسته چريكي در مرحله اول عبارتند از  هدف. ايم كه مبارزه مسلحانه تنها از راه مبارزه چريكي در كوه توده اي مي شود

فشار دشمن را بر شهر     : گيري نظامي با دشمن و كشاندن بخشي از نيروي دشمن در منطقه روستائي كه نتايج زير را در بر دارد                       در   - الف
كاهش مي دهد، به تثبيت مبارزه مسلحانه در شهر و هدايت نيروي پيشرو به جنبش مسلحانه كمك مي كند، در منطقه مشكالت اجتماعي و                         

 .ورد آوستا جو نظامي بوجود ميردر اقتصادي ايجاد مي كند، 

 . آسيب مي رسانداجاودانگي حاكميت رژيم در روسته  قدرت رژيم را در منطقه تضعيف مي كند و ب–ب 

 .يد آكار گرفتن مبارزه مسلحانه در صدد دفاع از حقوق و خواسته هاي اقتصادي روستائيان بر ميه  با ب–ج 

طرفي دهقانان   هاي آن ، سر انجام به بي        در رابطه با عمليات و هدف      . ناپذيري چريك است   منزله شكست ه  ادامه مبارزه چريكي در منطقه ب     
 يعني حاكميت جو سياسي در شهر و اوج گيري مبارزات توده اي               -گذرد چه در شهر و در سطح جامعه مي         خاتمه داده و با توجه به آن       
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ين نهائي ترين هدف مرحله اول جنگ چريكي در كوه، از طريق              ا.  چريك را از حمايت دهقانان برخوردار مي سازد         -زحمتكشان شهري 
 .ايجاد هسته چريكي است

هاي هر جامعه و خصوصيات منطقه عمل، نقش         شناخت ويژگي . هاي از قبل آماده را الگو قرار داد        در ايجاد هسته هاي چريكي نبايد فرمول      
تنهائي بجنگد تا از حمايت مردم محلي برخوردار گردد،  در            ه  ته بايد بايد ب   مدتي كه هس  . تعيين كننده اي در ادامه و تكامل اين مبارزه دارد          

ها  آنه  در حال حاضر در راه تدارك و ايجاد هسته چريكي مسائلي وجوددارد كه بدون پاسخ دادن ب                . ها تعيين مي شود    رابطه با اين ويژگي   
 .تاخير خواهد افتاده آغاز مبارزه چريكي در كوه همچنان ب

 : اين مسائل عبارتند از عمده ترين

 از اين حيث  كامال هوشيار است   ندشم.  شناسائي جدي منطقه دچار مشكالت زيادي شده است        – پس از سياهكل     – در حال حاضر     –الف  
ه در گذشته در حين برنام    . هاي سنتي براي منطقه شناسي، مانند گذشته استفاده كرد         هاي قانوني و محفل    ت از پوشش  سسختي ممكن ا  ه  و ب 

 .كردند نحو چشمگيري آمادگي و آموزش پيدا ميه هاي طوالني منطقه شناسي، افراد ب

كه هسته بايد مدتي     اينه  با توجه ب  .  در منطقه جنگلي شمال اغلب مناطق شرايط اقليمي براي مبارزه پيوسته در طي سال مساعد نيست                  –ب  
 دست يافتن به حمايت محلي متصور نيست، فصل نامساعد اهميت بيشتري            ند و در يكي دو فصل پيوسته، امكان       اطوالني مرحله اول را بگذر    

 .يابد مي

ا همه درختان، زمستان سخت و برفي در جنگل و بسته شدن ارتفاعات حنوبي جنگل                 بريزان تقري  در شمال شرايط نامساعد عبارت از برگ       
، از دست دادن تحرك و محدود شدن منطقه مانور در            يط موجب مشكل شدن اخنفا    ااين شر . كه اهميت نظامي مهمي را براي چريك دارد       

مشكالت .  كيلو متر و طول چند صد كيلو متر است         ۶۰ تا   ۲۰عرض  ه   منطقه جنگلي شمال ب    .مقابله با برنامه هاي تعقيب و پاكسازي مي گردد        
 موازات   به صد كيلو متر   عرض يك غاز شده و با     آهاي مرتفع كه از منطقه جنگلي         عدد چند رشته از كوهستان    ه  ناشي از اين عرض كم ب      

در مواردي تحرك به يك     . در زمستان  گردنه هاي اين منطقه كوهستاني تقربيا غير قابل عبور است              . جنگل ادامه مي يابد جبران مي شود       
 اين حيث دارد بر     اختفا و امتيازات ديگري كه از     ه  دشمن با كمك گرفتن از امكانات هوائي و عدم نياز ب          . ابد ي پنجم و حتي كمتر كاهش مي     

 .اين مشكل غلبه مي كند

دهقانان مرعوب قدرت   .  هسته هاي چريكي در منطقه بايد يك دوره طوالني را در راه دست يافتن به حمايت توده ها از سر بگذارنند                       –ج  
كمك امواج مبارزه    هفقط در يك مبارزه طوالني در منطقه و ب        . زيان چريك به دشمن كمك خواهند كرد      ه  حتي ب  رژيم در مرحله نخست   

حمايت از آن بر مي     ه  خورد و دهقانان ب    سود چريك در روستا بر هم مي       ه  مسلحانه در شهر و مبارزات توده اي شهري است كه موازنه ب             
 .اين مبارزه طوالني، تداركات، نيروي ذخيره و چاره انديشي در مورد فصول نامساعد را بوجود مي آورد. خيزند

 .سخ دهيماما سعي مي كنيم به پاره اي از اين مسائل پ. هائي پيدا شود كالت راه حلبايد براي همه اين مش

براي منطقه شناسي و شناخت موقعيت اجتماعي و اقتصادي منطقه مي توان از عناصر شهري ساكن شهرها، قصبات و روستاهاي منطقه،                       -١
. هاي قانوني و عادي وظايف خود را انجام مي دهند            ه از محفل  اين هسته ها با استفاد     . تشكيل داد ) دو تا پنج نفره      ( هسته هاي كوچك    

 .معلمان، سپاهيان، كارگران فصلي و مردم محلي زمينه هاي طبيعي تشكيل اين هسته ها هستند

هسته با سازمان   ينده بدون ارتباط با     آعنوان نطفه هائي براي     ه  ند و بقيه ب   دآن مي پيون  ه  در آغاز كار هسته چريكي، افراد مناسب اين هسته ها ب          
 .كار فردي يا جمعي محدود مي پردارنده شهري ب

  تشكيل مي– نفر با رعايت كامل اصول كار مخفي چريكي    ۵ تا   ۲ از   –براي ايجاد زمينه هاي فكري در منطقه هسته هاي نظامي كوچك            = ۲
متناسب با قدرت خود    ( هاي كوچك    هدفيد و    آ اين هسته ها در شهر هاي كوچك و متوسط مناطق روستائي و عشايري بوجود مي              . شود

حال ه  اين هسته ها پس از هر عملياتي بالفاصله پراكنده شده ب           . مه شهر ها و جاده ها و مناطق روستائي مورد حمله قرار مي دهند              ورا در ح  ) 
ها و   ادي خود مشغولند و سالح    كار هاي ع  ه  يند و در شهر هاي ذكر شده داراي خانه تيمي زندگي تيمي نيستند، افراد هسته ب                آ يمعادي در   

 .خوبي اختفا شده استه وسائل ديگرشان در حال عادي ب
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عهده ه  در اين مورد هسته هاي انتشاراتي و تبليغاتي كه متقابال وظايف نظامي ب              . عاليت تبليغاتي و انتشاراتي نمي زنند     ه ف اين هسته ها دست ب    
هاي تثبيت شده چريكي خالء كار تبليغاتي را در منطقه           د با تكثير اعالميه هاي سازمان     نندارند و با هيچ جريان نظامي ارتباط ندارند مي توان          

 .پر كنند

 .عمل بزننده وجو آمده دست به راحتي به توانند ب نظامي در هر منطقه از كشور مي چكوه هاي كسته

امي، فني و غذائي در فصل مناسب دست         چريكي از منطقه عمل، و تداركات نظ       یهسته چريكي پس از تهيه نقشه ها و كروكي ها          -۳
ماده ساختن افراد هسته،    آاين مانور كه با تمام تسلحيات و در اختفا از اهالي محل صورت مي گيرد، در                   . زنند نهائي مي  يك مانور  به

 .تصحيح و تكميل منطقه شناسي و آموزش نظامي و سياسي افراد نقش مهمي دارد

هاي دو يا سه نفري از افراد ذخيره و سمپاتيزان ها كه مجزا از ديگران هستند باقي                  ت سر خود پايگاه   هسته چريكي در شهر شكل گرفته و پش       
 اين واحد مي  . ها با هسته هاي كوچك با اعضاي خود هسته مجموعا يك واحد چريك كوهي را تشكيل مي دهند                  اين پايگاه . گذاشته است 

تهران و چند شهر بزرگ محل       . سازمان متصل گردد  ه  بط كامال حساب شده ب     تواند بخشي از يك سازمان چريكي باشد و توسط يك را             
 .ايجاد و خاستگاه اين واحد چريك كوه خواهد بود

هاي  ممكن است يك ماهي طول بكشد، در ماه        که   اين هسته پس از مانور اوليه       .  نفر چريك داشته باشد    ۲۰ تا   ۸،  ۷هسته چريكي ميتواند از     
ستانه فصل نامساعد   آدر  . جنگ و گريز مي پردازد    ه  كند و طي چند ماه پس از آن ب          ه و درگيري را ايجاد مي     ربضاول فصل مساعد، اولين     

 .شهر باز مي گردنده از منطقه خارج شده و از پي هم ب) ها بسته به تعداد آن( بقاياي هسته چريكي در چند دسته 

افراد ه  هائي براي هسته چريكي تهيه كرده ، آماده پناه دادن ب              گاهها كه در شهر، در اين مدت خانه ها و مخفي              هسته هاي كوچك، آن    
هاي كوچك با يكديگر تماس ندارند و در اين  مورد دقت فوق العاده اي براي مراعات اصول مخفي كاري چريكي         اين پايگاه . بازگشته اند 

 .يدآدر شهر بعمل مي 

بخصوص در آستانه كوچ . گيرد  يا از طرق ديگر موقعيت منطقه را زير نظر مي         ل و حوش منطقه و    ودر فصل نامساعد هسته با اعزام افرادي ح       
در آستانه فصل مساعد، هسته كه افراد از دست رفته خود را از نيروي ذخيره جبران كرده، در                      . به منطقه، شناسائي موقعيت ضروري است      
 .دسته هاي كوچك به منطقه باز مي گردد

حتي در آستانه بازگشت،    . گيري كرده و آموزش سياسي افراد خود را دنبال كند          ر مي تواند سمپات   در فصل نامساعد هسته چريكي در شه      
ها و مراكز مالي و اقداماتي براي تكميل          ک  بان عمليات شهري مانند مصادره    ه  دسته هاي آخر ممكن است، براي تامين نيازهاي واحد، ب            

منطقه، فصل ترميم، آماده سازي و تدارك مجدد براي تجديد مبارزه در منطقه              فصل نامساعد براي عمليات در      . تسليحات خود دست بزنند   
 .است

دهد مي تواند همه يا بخشي از         كه هسته چريكي در جريان عمل شرايط مساعد براي ماندن در منطقه در تمام سال تشخيص                    در صورتي 
رسد كه هسته چريكي از تمام زمينه هاي محلي استفاده كرده و              سر انجام زماني مي   . نيروي خود را در فصل نامساعد نيز در منطقه نگهدارد          

 .ورند آدست ميه  حمايت مردم محلي را بیبراي ادامه مبارزه قطع ناشدن

هاي نظامي توجه    ف   خواسته هاي اجتماعي و اقتصادي در انتخاب هد        ه  هسته هاي كوچك نظامي و هسته هاي چريكي از نخست بايد ب              
باني و انتظامات روستا و عشاير، ژندارمري و مانند            سازمان جنگل  - مثل رباخوران بدنام   – عناصر منفور محلي     هاي كشاورزي،  بانك. كنند
ها و   شدت مورد تنفر روستائيان فقيراند، مراكز آن       ه  هاي سهامي زراعي ب    در مناطقي كه شزكت   . شمار ميروند ه  هائي ب  ها چنين هدف   آن

هاي پليسي و فرماندهان عالي نظامي       ساي سازمان ور. تواند هدف قرار گيرند    مي) ميان بازنشسته اند  كه اغلب نظا  ( ها   گردانندگان منفور آن  
 .كند ها موقعيت عمومي رژيم را در منطقه تضعيف مي هائي هستند كه ضربه زدن به آن و رجال مهم دولتي نيز هدف

غاي ممنوعيت هاي مراتع، جنگلها و ديگر منابع طبيعي كه بدون              هاي كشاورزي، ال   ها، الغاي آب بها، الغاي وام       شعار الغاي اقساط زمين   
كار ه  قهر ضد انقالبي رژيم بر قرار شده، در شرايط مختلف مي تواند همراه با عمليات نظامي ب                 ه  ير با اتكا ب   ازندگي روستائيان و عش   ه  توجه ب 

 .گرفته شود



 چگونه مبارزه مسلحانه توده ای می شود
************************************************************************************************ 

  

 ۴۶

 قرار گيرد، فقط در جريان عمل مي تواند تجارب الزم از مبارزه مسلحانه در               هاي زنده مورد توجه    واقعيته  اين پيشنهاد ها كه بايد با توجه ب       
طور ه  ما نمي توانيم اين واقعيت را انكار كنيم كه در حال حاضر جنبش مسلحانه انقالبي از نظر مبارزه مسلحانه در كوه ب                     . كوه را بدست دهد   

 .ت نخواهد آمداين تجارب بدون فداكاري و جانبازي بدس. جدي كمبود تجربه دارد
 

 زمينه هاي مبارزه مسلحانه در عشاير
 اقتصادي ايران در طول تاريخ بدون توجه به نقش عشاير و            –اصوال تحيل نظام اجتماعي     . وطن ما يك سنت طوالني از حنبش عشايري دارد        

 .ها نقش سياسي و نظامي داشته اند عشاير قرن.ر ممكن استيقبايل غ

آخرين بار در   . شمار رفته است  ه  ها تا همين اواخر در وطن ما يك عامل سياسي ب            زير رهبري خوانين آن    عشاير بر ضد دولت      یها شورش
اين شورش يك عكس العمل فئودالي در واپسين حيات           . ها بوديم   شاهد شورش قبايلي از عشاير جنوب زير رهبري خوانين آن             ۴۲سال  

ايري از زمينه هاي نارضائي و محرميت شديد توده هاي عشايري بر خوردار              هاي عش  معذالك مثل همه شورش   . فئوداليسم شناخته مي شود   
 .بوده است

در ديگر موارد دسته    .  عشايري محتواي سياسي مشخصي پيدا مي كنند        یها جا كه عشاير يك خلق تحت ستم ملي قرار دارند، شورش            آن
كار مي  ه  را در جهت مقاصد خود ب       شورش استفاده كرده آن    ها از زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي        هاي آن  جاه طلبي وها    هاي خان  یبند

 ..گانه بررسي خواهيم كرداهاي تحت ستم را جد در اين مقاله ما مسئله خلق. گيرند

هاي اداري و نظامي رژيم در گذشته و همچنين امروز           حتي سازمان . هاي عشايري انكار ناپذير است      اجتماعي شورش  -زمينه هاي اقتصادي  
خشكسالي  تجربه دريافته اند كه هر گاه      ه  مسئولين اداري و نظامي رژيم اين واقعيت را ب          . نه ها بطور جدي توجه داشته و دارند         اين زمي ه  ب

در . هر گاه خشك سالي ادامه يابد، زمينه براي شورش آماده است           .گري در منطقه افزايش مي يابد      محروميت عشاير را افزايش دهد ياغي      
ه اخير قدرت خان را از بين برده و با بينهايت             ههاي د  رفرم. شورش بكشاند به   صورت لزوم عشاير عاصي را        گذشته خان مي توانست در     

عشاير هيچ چيز   ه  ها ب  اين رفرم . خان در شرايط حاضر فاقد يك نقش و اعتبار واقعي است و بيشتر جنبه سمبليك دارد                . تضعيف كرده است    
تحكيم . هاست نآترين مشكالت تازه عشاير مسئله مراتع و كنترل شديد روي             مهم. ستانده است ها   نداده است ولي بسيار چيز ها را از آن         

 .موقعيت نظامي رژيم در مناظق عشايري محروميت ها را جادوان ساخته است

 نابودي مي ه  هديد ب ه اخير آشكارا ت   هها را از ششصد هزار تا يك ميليون نفر تخمين زده اند، در د              ر دامدار ـ كوچ نشين كه جمعيت آن       يعشا
ها را   ها و استفاده از مراتع شده و آن         رحمانه مانع كوچ آن    در مناطقي كه اين عشاير فاقد خطر نظامي و شورشي بوده اند، رژيم بي              . شوند

ترك اغلب اين عشاير كم جمعيت در معرض نابودي و           . صد ها فرسنگ دورتر كرده است      ه  داري و يا انتقال ب     وادار به ترك زندگي دام    
 .مناطق ديگر را در عمل نمي پذيرنده ها انتقال ب داري هستند و معموال بيش از بيست در صد آن زندگي دام

ها  در فارس كه عشاير كوچ نشين اهميت زيادي دارند، كوشش رژيم در جهت مقهور ساختن عشاير و خفه كردن نطفه هاي طغيان در آن                         
اثر چشمگيري در پايان    ) مثل دشت مغان و اسكان عشاير شاهسون      (  خاص   یر، جز در موارد   برنامه هاي اقتصادي در جهت عشاي     . بوده است 

براي نمونه در فارس رژيم در صدد اجراي طرحي است با هزينه گزاف كه چند هزار خانوار                     . هاي مردم نداشته است    دادن به محروميت  
. ينده نزديك ثمر بخش نخواهد بود     آجود دارد در    و در برابر عشاير     ها در مقابل مشكالت عظيمي كه      اين طرح . دامدار را اسكان خواهد داد    

فقط سركوبي خونين رژيم و قدرت حاكمه       . ده است رها دام را از بين ب      طي دو سال گذشته ، محدويت كوچ عشاير و خشك سالي، ميليون            
 .هاي كوچك و بزرگ عشايري شده است آن و نداشتن رهبري مانع شورش

ها از كليه مزاياي اجتماعي مثل بهداشت،         آن. مترين قشر روستائيان وطن ما را تشكيل مي دهند           وچ نشين محرو  در حال حاضر عشاير ك     
هرگاه . دستگاه حاكمه هيچ راه حل فوري براي تعديل اين محروميت ها در دست ندارد                   . فرهنگ و حداقل نيازهاي زندگي محرومند       

هاي باز دارنده دست مي زند تا فكر شورش را از ذهن عشاير ريشه               ئي نظامي و تاكتيك   قدرت نما ه  بابد رژيم ب   ها افزايش مي   محروميت آن 
 .كن سازد
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م خلع سالح   غعلير. عشاير تنها نيروي بالفعل نظامي در صف خلق هستند          . معذالك اين توده محروم از يك ويژگي مهم بر خوردار است            
ه  غير دولتي كه ب     یاين نيرو . قاچاق اسلحه در ميان عشاير رايج است       . دهاي خود را حفظ كرده ان       چ نشين اغلب سالح   وپياپي، عشاير ك  

نحوه زندگي و   . بنابراين ويژگي زندگي خود مستقيما در مقابل رژيم قرار داشته است             . شود درجات مختلف نيروئي بالفعل محسوب مي      
ياد بياوريم برخورد هاي سهمگين     ه  ب. ج از ايل است   بر كنترل يك قدرت خار    اها مغ  ن تاريخي آن  سنتوليد عشاير كوچ نشين، نظام قبيله و         

زندگي آزاد كوچ نشيني و     ه  نفرت از ارتش و هر گونه نيروي مسلح دولتي، نياز ب          . س اورا ينظامي عشاير با رژيم رضا خان و ارتش جديدتاس        
كرده و   سي كه رژيم مركزي را جابجا مي       آزادي عمل و استفاده از مراتع و احيانا غارت روستاها و تخته قاپوها، جنبش هاي نظامي و سيا                    

وجود مي آورده ، همه عواملي است كه عشاير را نه در مقابل خان و نه در مقابل كارخانه دار،                     ه  هاي داخلي پايان ناپذير  ب      يك رشته جنگ  
اين ويژگي بي اعتنا    ه  ي تواند ب  جنبش مسلحانه نم  . اين يك ويژگي مهم جامعه ما است      . بلكه در مقابل رژيم و نيروي نظامي آن قرار مي دهد          

 .بماند

 : سي مي كنيم رهاي عشايري را بر اينك ويژگهاي عمده شورش

همه زندگي يك يا چند ايل تحت الشعاع         .  شورش در ابعاد بزرگ و با شركت صد ها و گاه چند هزار مرد مسلح شروع مي شود                     –الف  
 .يك يا چند ايل شورشي شناخته مي شدند.رش قرار مي گرفتوش

عشاير شورشي به   . با آغاز شورش حاكميت رژيم در منطقه عشايري شورشي ملغي مي شد و خان با خوانين متحد، حاكم مي شدند                       –ب  
 .ها را غارت مي كردند روستا ها، قصبات و حتي شهر هاي حاكم نشين حمله كرده و آن

وحله نخست عشاير شورشي را از شهر ها و بطور كلي از              اين نيرو در    . داشت  دولت مركزي نيروئي نظامي براي سركوب گسيل مي         –ج  
نيرو هاي دولتي در گذشته دور تماما نيروي عشايري وفادار به حكومت مركزي             . به منطقه كوهستاني عشاير عقب مي نشاند      . دشت مي راند    

 .به رژيم استفاده مي شدبودو در نيم قرن اخير عمدتا نيروي نظامي ارتش و ژاندارمري بود ولي هميشه از عشاير وفادار 

هاي ريخته شده،تبعيد هاي جمعي و         خون.  شورش با سازش خان، فريب او با سركوبي عشاير در منطقه عشايري پايان مي يافت                      –د  
 .ساخت ماده ميآتضييفات رژيم پس از تجديد تسلط، كينه ها را براي شورش بعدي 

از نيروي هوائي و     رژيم. ايل بوير احمد عمده تكيه گاه شورش بود       . تن بود  نيروي شورشي چند صد      ،۴۲در آخرين شورش فارس در سال       
اين نيرو ها هراس انگيز بود ولي در سركوبي عشاير نقش عمده اي ايفا                  . واحد هاي هوابرد و نيرو هاي ويژه براي سركوبي استفاده كرد             

هاي فرسايشي و فريب و       تكا به تجارب طوالني و تاكتيك      عليرغم ضعف نظامي خود با ا       نيروي نظامي قديمي تر يعني ژاندارمري      . نكرد
شورش مورد  . از عشاير بلوچ كه سخت گرسنه بودند به قيمت ارزاني در تقويت نيروي دولتي استفاده شد                . خيانت، نقش عمده را بازي كرد     

 .حمايت ايالت بزرگ مثل قشقائي قرار نگرفت

  بند بودن شورشيان به منطقه محدود خود و عدم آگاهي و ضعف رهبري آن               هاي ديگر عشايري پاي    ضعف عمده اين شورش مثل شورش     
هاي فئودال دور مي زد نمي توانست توده هاي ديگر ايالت و روستائيان را                  هدف شورش كه بر گرد محور مصالح و منافع خان           . ها بود 
 .رود شمار ميه شايري بهاي ع عشاير با روستائيان تخته قاپو همچنان  عامل ضعف شورش تضاد كهنه. بشوراند

عدم . كار نخواهد ماند   زمينه هاي واقعي مبارزه مسلحانه در ميان عشاير ترديدي نيست كه اين نيرو در پروسه طوالني انقالب بي                   ه  با توجه ب  
اند اين مسئله را    جنبش انقالبي نمي تو   . ها يك نيروي ضد انقالبي در دست رژيم بوجود آورد          آگاهي اين نيرو مي تواند در مواردي، از آن        

در اين  . اين زمينه مستعد در چه حدودي است      ه  رابطه جنبش و امكان واقعي آن براي دست يافتن ب         ديد  معذالك بايد   . حال خود رها كند   ه  ب
 :واقعيات زير ضروري استه مورد توجه ب

در . بين دو جريان فاصله بعيدي موجود است      در اين مورد    . ها ندارد   در حال حاضر جنبش هيچ پيوند واقعي با عشاير و زندگي آن             –الف  
دست ه  د جنبش انقالبي كه متكي به نيرو هاي شهريست، امكان ب          نز جدا مي شو   وكه توده هاي عشايري از رهبري ارتجاعي خود هر ر          حالي

 .گرفتن رهبري اين نيرو را ندارد
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هر جريان خارج از عشاير در منطقه        . آن وجود ندارد   در مناطق عشيري امكاني براي ايجاد هسته چريكي با خصوصيات تعريف شده                -ب
اين ترتيب  ه  ب. مبارزه مسلحانه در ميان عشاير الزامااز وهله نخست بايد از حمايت مردم برخوردار گردد                . سرعت نابود مي شود   ه  عشايري ب 

 .دي براي تدارك مستقيم مبارزه مسلحانه در ميان عشاير باقي مي مانيانبراي جنبش امكانات استث

ه چه براي بر پاداشتن يك حركت مسلحانه عشايري از جانب عناصر پيشرو و آگاه وابسته به عشاير امكاني وجود داشته باشد، بايد ب                            چنان
 : نكات زير توجه شود

اين واحد كوچك كه مورد حمايت مردم است در منطقه خودي از امتياز هاي چشمگير                   . حركت بايد با ابعاد كوچك شروع شود         -١
. وجود يك دسته شورشي، در منطقه باعث نابودي وسيع روستا ها و مردم منطقه نمي شود               . دير توده اي، در مقابل دشمن، قرار مي گ        حمايت
 .يري، رژيم منطقه را غير قابل زيست خواهد ساختاهاي كالسيك عش كه در شورش حال آن

هاي چريكي بايد با تمام امكانات خود از اين حركت             زماسا. را تقويت نمايد   نيروي شهري بايد با نيروي محلي همكاري كرده آن           -٢
 .حمايت سياسي و نظامي كند

بايد به مناطق اطراف شناسائي داشته و در صورت اجبار در منطقه اي وسيع              . واحد چريكي عشايري نبايد در منطقه خودي محدود بماند         -٣
 .تر دست به مانور بزند

 .شاير تبليغ گرددهاي خلقي شورش در ميان ع از نخست بايد هدف -٤

دليل اهميتي كه شورش    ه  ب. ائي كه بگذريم ترديدي نيست كه ادامه جنبش مسلحانه در شهر روي عشاير نيز اثر مي گذارد                 ناز اين امكان استث   
. دگذار ها اثر چشمگير مي    در عشاير و به شورش كشيدن آن       ” كوه  “ عشايري براي كوه قائل است ، آغاز و گسترش مبارزه مسلحانه در               

بتوانند در كوه و جنگل با رژيم و نيروي عظيم آن نبرد            ” اطو كشيده شهري    “ يد كه اگر يك عده مردم       آها اين تجربه بدست مي       براي آن 
 .ندسازهاي انباشته را شعله ور ن مبارزه نخوانند و كينهه را برژيم همه سنت شورشي و دالوري  كنند، چرا عشاير با آن

كه  ترديدي نيست كه در آينده، هنگامي     . زمينه هاي مثبت مبارزه در ميان عشاير استفاده كند         از انقالبي نمي تواند   ر در شرايط فعلي جنبش    گا
سوي خود ه رشد گذاشته و بخش مهمي از نيروي نظامي دشمن را به جو سياسي در شهر حاكم مي شود و مبارزه مسلحانه در خارج شهر روب    

در اين صورت جنبش انقالبي بايد با تمام امكانات خود             . ري موقعيت مناسب بوجود مي آيد      هاي نظامي عشاي   كشاند، براي شورش   مي
 .كوشش كند از اين نيروي چشمگير براي نابود ساختن دشمن مشترك بهره گيرد

 
 هاي تحت ستم ملي هاي مسلحانه خلق جنبش

توسط . خود در مجموع تحت ستم امپرياليسم قرار دارند        كه ها در  حالي    برخي از اين خلق   . هاي متعددي تشكيل شده است     وطن ما از خلق   
ها با يكديگر در     طبيعي است توده هاي ستمكش اين خلق      . دارد هاي اقليت، ستم مضاعفي روا مي      طبقه حاكمه و رژيم نماينده آن بر خلق       

مجموعه خلق اقليت با رژيم حاكم كه       تضاد هاي كه در اين مورد وجود داشته  گاه به تعارض مي رسد، تضاد ي است كه بين                     . تضاد هستند 
 .هاي اكثريت برخاسته است وجود دارد عمدتا از ميان خلق

 هائي دارد كه آن    ها قرار دارد، معذالك موقعيت اين خلق در گذشته و حال ويژگي             خلق ترك در ايران گر چه تحت ستم فرهنگي فارس          
 در ويژگي. دهد ها خصوصيات خلق حاكم را از خود نشان مي همراه فارسو  عنوان چشمگير متمايز مي سازد    ه  را از يك حلق تحت ستم، ب      
 .ي شود تمايز خلق ترك نمودار مي گرددمهاي اقليت اعمال ن هاي ستم ملي كه بر خلق

ي قهر  ها  در هر سه مورد كمابيش زمينه براي جنبش        .ها و اعراب   كردها، بلوچ : هاي تحت ستم ملي در ايران عبارتند از          در حال حاضر خلق   
 :ها اعمال مي شود به قرار زير است خصوصيات ستم ملي كه براي خلق. ميز وجود داردآ

ها رشد نكرده    بورژوازي در آن  . سر مي بردند  ه  ها در مجموع در عقب ماندگي نسبي اجتماعي و اقتصادي ب           اين خلق :  ستم اقتصادي  –الف  
منابع مهم توسط . هاي حاكم است سرمايه هاي محلي عمده متعلق به عناصر خلق   . )مثال كردستان   . ( و يا از رشد  بسيار كمي برخوردار است        
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به هاي حاكم در مجموع      ها نسبت به خلق    سطح زندگي در ميان اين خلق     . ها مورد استفاده واقع مي شود      رژيم و با سرمايه داران ديگر خلق      
 .بنحو چشمگيري پائين است

 .عمده جمعيت خلق، وابسته به عشاير و قبايل ساكن و كوچ نشين است. ها امري مشترك است خلقبقاياي فئوداليزم و شيوه شباني در ميان 

جز براي  . هاي حاكم اند   ها تشكيل نشده  و حكام اداري  و نظامي محلي از خلق             رژيم حاكم به نسبت جمعيت اين خقل      : ستم سياسي    –ب  
ود مرتجع ترين عناصر كه اغلب فاقد عرق مليت هستند و با رژيم حاكم                 ش ها توجه نمي   ظاهر سازي، رجال اجتماعي و سياسي اين خلق        

ها عناصري ديده مي     در فرماندهي ارتش و حتي منفورترين افسران ندرتا از اين خلق           . شوند كار گرفته مي  ه   بر ضد خلق ب     سازش كرده اند  
 . شود

زيان خلق  ه  اين امر نتايج مهمي ب    . اندن و نوشتن ممنوع است    اين زبان خو  ه  ب. ستازبان ملي خلق، زيرفشار خلق حاكم        : ستم فرهنگي  –ج  
از جمله اين نتايج شيوع بيشتر بيسوادي ، نداشتن كادر هاي متخصص و كمبود افراد تحصيل كرده و در نتيجه                          . بار مي آورد  ه  محكوم ب 

ي و ايجاد ارودي كار ساده در ميان        كار هاي سخت يد   ه  در عوض عقب ماندگي اجتماعي، روي آوردن ب       . ل ممتاز است  غمحروميت از مشا  
 .خلق تحت ستم فرهنگي بيشتر است

بند و در خارج از مرزهاي ايران دستگاه روحاني      ههر دو اقليت سني مذ    . شود اين ستم اضافه مي   ه  ها ستم مذهبي نيز ب     در مورد كردها و بلوچ    
در مورد  . بدادي خود منكوب مي سازد    ت راه تشديد سلطه اس    رژيم كه خود در سطح كلي جامعه روحانيت شيعه را در          . و آموزش ديني دارند   

از خود تعصب مذهبي نشان      . ها مي كنند   چوكه با بل   چنان. خلق اقليت، بخصوص اگر اين خلق پشتوانه سنگيني مانند كردها نداشته باشد             
 .خواهد محروم سازد داده، خلق اقليت را از يك عامل وحدت خود مي

عوامل زير موجب رشد     . شود، در اين خصوصيات ستم ملي نهفته نيست          زمينه جنبش هاي خلقي مربوط مي      مادگي  ه آ چه ب  اما همه آن  
 .هاي تحت ستم شده است جنبش رهائي بخش در خلق

 كردها، عرب . را تقسيم كرده است    هائي هستند كه مرزهاي موجود آنان      گسترش است خلق  ه  ها رو ب   هائي كه جنبش ملي در آن      خلق -١
 .ها با جنبش هاي خارج از مرز ارتباط مستقيم دارند جنبش ها و حركات آن. هر سه اين خصوصيات را دارندها  ها و بلوچ

 .هاي عشايري هستند و طي دهه هاي گذشته بارها عليه دولت مركزي قيام كرده اند ها و شورش ها داراي سابقه جنبش  اين خلق -٢

 موقعيت خلق كرد -٣

 حاكم است، خوانين كردستان نيز مانند ديگران در منطقه خود حاكميت سياسي و نظامي داشتند و                     در شرايطي كه نظام خانخاني بر ايران       
عقب ماندگي جامعه، فقدان ارتش مقتدر، همه عواملي بود كه مانع           . هاي ملي برخلق كرد نبود     معني اعمال انواع ستم   ه  ها با دربار ب    رابطه آن 

 .معني واقعي آن مي گردده اعمال ستم ملي ب

 .ي با شروع دوره جديد، در ماهيت رژيم مركزي بتدريج عوامل فشار ايجاد شده و افزايش يافتول

ها شورش عشايري در     قيام اسماعيل شكاك و ده    . چشم مي خورد  ه  هاي خونين كردستان بر ضد رژيم زمينه هاي مبارزه ملي ب            اتغيدر ط 
 .كردستان در اين زمره است

پس از تشكيل حزب دمكرات وحكومت خود مختار           . دهه هاي اخير ويژگي مهمي يافته است         معذالك جنبش ملي در كردستان  در           
هاي عشايري تحت رهبري خوانين       جنبش ملي كردها همواره رنگ ترقي خواهانه اي داشته و جدا از شورش             ۲۵ و   ۲۴كردستان در سالهاي    

 .ها، ادامه يافته است آن

ني رهبر ملي كردها    امال مصطفي بارز  . وي جنبش كردهاي ايران اثر مستقيم داشته است       هاي گذشته ر   جنبش ملي كردها در عراق طي سال      
ت عراق  لم مبارزه ضد امپرياليستي خلق عرب و دو        غوجود آمده بود براي گسترش جنبش استفاده كرد و علير           ه  از موقعيتي كه در عراق ب      
يم بودند در برابر خواسته هاي كردها مثل هميشه تنگ نظري            بورژوازي عرب و خرده بوژوازي آن كه حامي رژ         . خواستار حقوق ملي شد   

 .اي هر دو خلق بودرسال جنگ زيان آور ب نتيجه قريب  ده. ملي نشان دادند
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طالباني و همكارانش كه روي تضاد ضد        . ها خواستار حقوق طبيعي خود بودند        توان كردها را محكوم كرد، زيرا آن         یدر اين جنگ نم   
ها فقط دست مرتجعين كرد را در اين جنبش بازتر           آن. نتوانستند حمايت خلق كرد را جلب كنند      . ده، از مال جدا شدند    امپرياليستي تكيه كر  

 .ف اكثريت بازگشتندفوسر انجام طالباني و ديگران به ص. كردند و از نقش كنترل كننده خود بر جنبش صرفنظر كردند

خود مختاري كرد   . رژيم ايران جدا خواستار ادامه جنگ بود      .  نفاق را تيز تر مي كرد      ها آتش  نمايندگي امپرياليست ه   در اين جنگ ايران ب    
درست بر  . معني آغاز جنبش ملي كردها در ايران بود        ه  روزي نسبي كردها ب   پيها در عراق آشكارا به زيان رژيم ايران بود و پايان جنگ با                

ائي بخش ايران خواستار خاتمه هر چه زودتر اين برادر كشي با قبول               خالف اين موضع گيري، جنبش ضد امپرياليستي منطقه و جنبش ره            
در شرايطي كه جنبش حلق كرد بنا حق از جانب دولت مركزي عراق با تمام قوا سركوب مي شود                     . حق خود مختاري براي خلق كرد بود       

؟ معذالك وجود خوانين مرتجع كرد و        قتل عام و سركوبي هميشگي تن دهد       ه  چگونه مي خواهيم اين جنبش كمك ايران را نپذيرد و ب             
چگونه مي توان تسليم    . انحراف نيز كشيده شود   ه  تمايالت افراطي ناسيوناليستي در رهبري جنبش موجب شد كه مال مصطفي در اين راه ب                 

دست مال و   ه  داشتند ب  مان معيني و برخي از رفقاي فداكار را قطعا در راه رهائي خلق كرد گام بر مي                 يكردن مبارزان خلق كرد و شهادت سل      
جا نيز واقعيت بر     ولي هميشه در اين   .سيب رساند   آموقعيت مال در ميان عناصر آگاه خلق كرد          ه  ها ب  با كمك او توجيه كرد؟ اين انحراف       

رد، اين دنبال پيروزي در عراق استراتژي مال و همكارانش در جهت رهائي خلق كرد در ايران قرار گي      ه  اگر ب . همه چيز حكومت خواهد كرد    
 .لكه ننگ از دامان جنبش ملي كرد پاك خواهد شد

حزب دموكرات كردستان ايران در     .  لنينست است  –هاي ماركسيست    رتونيسم در ميان جريان   وعامل ديگر در جنبش خلق كرد ادامه نفوذ اپ        
د، تا امروز نتوانسته وظايف انقالبي خود       رابطه طوالني با حزب توده و تحت تاثير همان عواملي كه حزب توده را به انحراف طوالني كشاني                   

اين حزب بر خالف حزب توده از زمينه هاي قابل مالحظه اي در بين عناصر آگاه خلق كرد بر خوردار                    . هده بگيرد ه ع را در برابر خلق كرد ب     
خواهانه وظيفه   هاي ترقي  انوظيفه اصالح ريشه اي جري     . در اينجا وظايف مهمي در مقابل عناصر انقالبي خلق كرد قرار مي گيرد               . است

 .هدايت نيرو هاي پيشرو به مشي انقالبي و سر انجام ساختن عناصر اصالح ناپذير اپورتونيست

 :ها خلق كرد براي جنبش انقالبي در جنبه هاي زير نهفته است هاي تحت ستم و در راس آن هاي ملي خلق اهميت جنبش

. گيرند خود مي ه  دامپرياليستي ب ضها قرار دارند و بنابراين خود بخود ماهيت            مپرياليستاه  ها در مقابل رژيم وابسته ب        اين جنبش  –الف  
ها را تقويت كند و با توده هاي تحت ستم، جبهه واحداي بر              ها تاثير گذاشته خصلت ترقيخواهانه آن      جنبش انقالبي مي تواند در اين جنبش      

 .ضد رژيم تشكيل دهد

 .يند آحساب ميه  توده هاي خلق تحت ستم برخوردارند و يك نيروي عمده در مبارزه با دشمن بها از نخست از حمايت  اين جنبش–ب 

دليل توده اي بودن و حمايت بقيه خلق در خارج از            ه  ها ب  ها از يك پشت جبهه واقعي نيرومند برخوردارند و سركوبي آن             اين جنبش  –ج  
آن مي دهد كه تمام نيروي      ه  عي ب يعت در اين برخورد ها دخالت كرده ابعاد وس        سره  تضاد هاي منطقه اي و جهاني ب      . نيست آسانيه  مرزها ب 

 .خود جذب مي كنده رژيم را ب

له ئهر گونه تنگ نظري بورژوائي و خرده بورژوائي در زمينه مس           ه  هاي ايران در نبرد بر ضد دشمن مشترك، پايان دادن ب             وحدت خلق  –د  
جنبش انقالبي موظف است در راه اين         . ران در يك جامعه آزاد و دمكراتيك است          هاي اي  ملي، سنگ بناي وحدت و همبستگي خلق        

 .وحدت گام بر دارد

. جنبش نمي تواند راسا در اين زمينه دست به عمل بزند             . التي وجود دارد  امعذالك براي جنبش انقالبي مانند مسئله عشاير، در اينجا اشك           
روي خود را بطور عمده صرف بر پا كردن جنبش رهائي بخش خلق خود كرده از اين راه                   ها بايد ني   خلق كرد و ديگر خلق    ه  عناصر وابسته ب  

مراتب بيشتري از نتايج فعلي در سطح كل        ه  اين عناصر در دل خلق خود نتايج ب       . هاي ايران را فراهم كنند     وحدت جنبش رهائي بخش خلق    
 .جامعه خواهند گرفت
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هاي تثبيت شده خود با رهبران ملي رابطه بر قرار كرده و               جنبش مي تواند توسط سازمان     ها، عالوه بر كوشش از راه عناصر وابسه به خلق         
خواهانه در كرد ها     زمينه هاي فكري ترقي   . ها قرار دهد   حتي نيروي نظامي خود را ولو جنبه سمبليك داشته باشد، در اختيار اين جنبش                

 .شمار مي روده لق كرد بعامل مهمي براي پيوند جنبش انقالبي مسلحانه با جنبش ملي ح

هاي نيروي عظيم مردم را مي ببينند كه در تعيين موقعيت آينده وطن ما               هاي مسلحانه ملي خلق كرد و ديگر خلق        جنبش مسلحانه در جنبش   
 .ها بايد استفاده شود ها و وحدت آن از هر فرصتي براي گسترش اين جنبش. نقش انكار ناپذيري بازي مي كنند

 ا و اعراب خوزستان در باره بلوچ ه

خط . ها نيز از سنن شورش و طغيان بر ضد حكومت مركزي بر خوردارند               آن. ترين خلق ايران   ها خلقي بي اندازه محرومند، محروم      بلوچ
ن آخري. هر دو رژيم بارها اين خلق را سركوب كرده اند          .  را بين ايران و پاكستان تقسيم كرده است         نآنا” ماك ماهون “ مرزي استثماري   

 .ستان واقع شدکخان در پا كشتار واقعي در زمان ايوب

دريج خطر  بتولي  . هاي اقليت بها داده است     نان كمتر از ديگر خلق    ه آ دولت ايران ب  . بلوچ ها همواره خواستار وحدت و حقوق ملي بوده اند         
 .ها براي رژيم محسوس مي گردد بلوچ

رژيم ايران  . خطر انداخته است  ه  امپرياليسم را در پاكستان ب    ه  قعيت رژيم وابسته ب   الدش مو گشكست پاكستان در جنگ با هند و آزاد شدن بن         
ها به واقعيت ملموس تبديل      اين هراس در جنبش ملي بلوچ     . ترين متحد پاكستان از ضعف متحد شرقي خود هراسان است          عنوان نزديك ه  ب

 .مي شود

ها بر   اعراب نيز سخت محرومند، آن    . ها زندگي قبيله اي است     ند كردها و بلوچ   جا نيز مان   در اين . اعراب خوزستان نيز موقعيتي ويژه دارند     
 .كشند و از حداقل شرايط زندگي محرومند مد ايرانست رنج ميآسرزميني ثروتمند كه منبع عمده در 

 ولي موقعيت سياسي    .ها خزعل در قبول بندگي انگلستان، خود مختاري خود را حفظ كرده بودند                نآدر گذشته شيوخ قبايل و در راس          
با  بر تضاد هاي اقليت عرب    . منطقه و نقش ايران و رژيم نظامي آن موجب شد كه اين شيخ خليج، سرنوشتي جز شيوخ ديگر داشته باشد                       

 . خلق حاكم و دستگاه حاكمه آن عوامل زير پرتو افكنده است

 ه عرب و عجم ين تضاد هاي دير–الف 

 .ها غير قابل پذيرش ساخته است زستان كه جدائي اين منطقه را حتي براي مردم ديگر خلقبهاي نفت خو  ذخاير عظيم و گران–ب 

 . موقعيت ناسيوناليزم عرب در منطقه و جاذبه آن براي اعراب خوزستان–ج 

 .هاي ملي اعراب با رژيم عراق و حزب بعث  رابطه بعضي جريان–د 

 . سوابق خيانت و سازش شيوخ قبائل با استثمار –ه 

ولي اين يك   . هاي موجود در خلق عرب از خود اكراه نشان دهد            عوامل باعث شد كه حتي جنبش انقالبي از نزديك شدن به جريان              اين
. هاي دست راستي ملي نمي تواند زمينه اي براي تحقق پيدا كند              در شرايط حاضر تمايالت تجزيه طلبانه برخي جريان        . پديده مثبت نيست  

 .زيان رژيم تمام مي شود و بسه فقط باين تمايالت در حال حاضر 

هاي عرب خوزستان از خود نشان مي دهندتخطئه            هائي را كه برخي جريان       خاطر اين تمايالت نمي تواند كوشش       ه  جنبش انقالبي ب   
 .جنبش بايد با ايجاد يك جريان مترقي در بين اعراب بطور مستقيم و غير مستقيم كمك كند.كند

هاي مترقي ملي در بين اعراب        ارات خليج فارس را در بر گرفته عامل مهمي در ايجاد جريان              م ظفار تا ا   جنبش رهائي بخش خليج كه از      
 .خوزستان است

 بر پا شدن اين جنبش    . هاي تحت ستم اهميت ويژه اي مي دهد        هاي خلق  جنبش انقالبي مسلحانه در راه بر پا ساختن نبرد توده اي به جنبش             
هاي منطقه كشانده، تمام ذخيره نظامي و        را به درگيري وسيعي كشانده و نيرو هاي رژيم را به بحران            رياليست آن ها رژيم وابسته و اربابان امپ     

ده اي مسلحانه بايد با     و توده اي نهفته است، جنبش در راه دست يافتن به جنبش ت              يی نيرو  ها در اين جنبش  . را نابود مي سازد    اقتصادي آن 
 .بدي و وحدت ياگها همبست اين جنبش
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