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                                     تی دارد؟سیستم اقتصادی و اجتماعی مستقر در ایران چه خصوصیا

 
                      بورژوازی درچه عواملی باعث می شود که در این سیستم طبقه حاکم نتواند مثل

 . خطر نابودی روبرو شودب به شیوه دموکراسی متوسل شود بی آنکه بارغ
 

                          اعمال حاکمیت برایآیا شیوه ای که فعال رژیم در پیش گرفته است تنها شکل 

 ؟ حفظ سرمایه داری وابسته در ایران است یا اشکال دیگر نیز می تواند باشد
 

                                                          دیکتاتوری خشن سلطنتی مدافع چه منافعی است؟
 

 دام است؟شعار استراتژیک مرحله ای جنبش انقالبی ک
                                                 

                                                          مبارزه مسلحانه چیست و چه خصوصیاتی دارد؟
 

                             به چه دلیل عملیات قهر آمیز اساس و محور دیگر اشکال مبارزاتی است؟
 

                       مبارزه مسلحانه چه ضرورتی دارد و چرا نمی توانیم از راه های مسالمت آمیز

  به شرایط ضروری برای انقالب برسیم؟
 

                                            .شرایطی که مبارزه مسلحانه در آن ظهور و رشد کرده است
 

                                      نی در تعیین شکل مبارزه  در ایرانتاثیرات تجارب انقالبات جها
 

                             ؟شرایط حداقل برای دست زدن به مبارزه مسلحانه در ایران چه بوده است
 

                                            .مبارزه مسلحانه در مرحله فعلی به چه نتایجی باید دست یابد
 

                                              اثر مبارزه مسلحانه بر موقعیت توده ها طی سه سال گذشته
 

                                اثر مبارزه مسلحانه بر رژیم و طبقه حاکم و امپریالیست های حامی آنها
 

                                                   ه جای گذاشتهنتایجی که مبارزه مسلحانه بر پیشاهنگ ب
 

                     ؟خصوصیات عمده اپورتونیسم در جنبش ما کدام است و راه مبارزه با آن چیست
 

                                                                  گرایش های چپ روی در جنبش مسلحانه
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 سیستم اقتصادی و اجتماعی مستقر در ایران چه خصوصیاتی دارد؟
 

 نیمه فئودال بنامیم؟ اصوال رفرم      -با توجه به اینکه روابط فئودالی در ایران ملغی شده آیا هنوز می توانیم این سیستم را نیمه مستعمره                   
 ارضی و تغییرات همراه آن چه نتایجی ببار آورده است؟

قبل از الغای   . امعه تحت سلطه ماست    جاین سیستم حاصل تکامل      . ایران را می توان سرمایه داری وابسته نامید          سیستم حاکم بر     
یک سیستم ناقص که حاصل ترکیب مناسبات سرمایه         )  رعیتی شناخته می شود    -که در ایران به نام روابط ارباب       ( مناسبات فئودالی 

از جمله دوره زمامداری    ( در این سیستم، به استثنای دوره هائی کوتاه        .  حاکم بود  داری و فئودالی بود طی بیش از نیم قرن بر ایران           
 با همکاری و حمایت امپریالیست ها حاکمیت سیاسی را در دست داشتند و از این                  رفئودال ها و بورژوازی کمپرادو    ) دکتر مصدق 

 نیمه مستعمره نامیده شده     -ئودالفم همان است که نیمه      در واقع این سیست   .  کمپرادور بنامیم  -لحاظ می توانیم این سیستم را فئودال       
 .است

با ورود سرمایه داری به     . بطور کلی ظهور این سیستم ها، نتیجه سلطه مستقیم یا غیر مستقیم استعمار بر بخش مهمی از جهان است                      
جتماعی و سیاسی طوالنی بر جای       مرحله امپریالیسم مناسبات استعماری ادامه یافته در جامعه های تحت سلطه اثرات اقتصادی، ا                  

در نتیجه این عامل مهم، کشورهای تحت سلطه از سیر تکاملی طبیعی و گذراندن مراحل رشد در فورماسیون های                       . گذاشته است 
حاصل این نحوه رشد    .  اجتماعی کالسیک بازمانده و از مرحله فئودالیسم تا سوسیالیسم را در مسیری خاص می گذرانند                -اقتصادی

یا ( نیمه مستعمره  -فورماسیون های ناقص و در حال گذاری است که از جمله آنها می توان سیستم مستعمره، نیمه فئودال                        ظهور  
همچنین دموکراسی های ملی و دموکراسی های        . و سرمایه داری وابسته را نام برد که همگی تحت سلطه اند             )  کمپرادور -فئودال

 .رهائی از سلطه امپریالیسم اندتوده ای ادامه تکامل این سیستم ها پس از 

اینکه جنبش  .  کمپرادور در جامعه به شمار می رود         -سرمایه داری وابسته سیستمی است که نتیجه ضروری تکامل سیستم فئودال             
 دموکراتیک دست یابد و در نتیجه سلطه           -رهائی بخش در مراحلی که طی نیم قرن پیمود نتوانست به انقالب پیروزمند بورژوا                  

لیست ها و حاکمیت فئودال ها و کمپرادورها در ایران ادامه یافت، نمی توانست به این معنی باشد که جامعه تحت سلطه ما از                           امپریا
در اینجا تکامل اجتماعی در مسیری ویژه ادامه یافته و جنبش انقالبی علیرغم ناکامی خود در جانشین                       . رشد و تکامل باز بماند     

که می تواند حاصل یک انقالب باشد، اثر تکامل دهنده خود را در تکامل جامعه بر جا گذاشته                       ساختن سیستمی پیشرفته و آزاد       
به این ترتیب تحوالتی که با انقالب مشروطیت ایران آغاز می شود، در یک پروسه طوالنی و پر فراز و نشیب به مرحله رفرم                          . است

 .و الغای روابط فئودالی می رسد

شرایط اقتصادی و اجتماعی برای این رفرم فراهم گشت و موقعیت سیاسی به بخشی از                  ) 41 تا   32 سال های (طی دهه قبل از رفرم    
طبقات حاکم امکان داد که در یک پروسه تدریجی و تحت کنترل، از باال دست به عمل بزنند و حاکمیت بورژوازی کمپرادور و                          

رشد سریع بورژوازی کمپرادور، تضعیف و کانالیزه شدن          . گسترش همه جانبه مناسبات سرمایه داری را در جامعه مستقر سازند              
بورژوازی ملی، کانالیزه شدن آهسته فئودال ها در جهت بورژوازی کمپرادور، نقش بازدارنده روابط فئودالی و شرکت فئودال ها در         

اهر شده بود و    ظه رفرم   حاکمیت که مانع ادامه رشد کمی و کیفی بورژوازی کمپرادور شده و به صورت بحران اقتصادی در آستان                   
 مرداد دچار شکست استراتژیک شده بودند عوامل داخلی ای بودند که رفرم را                    28ضعف نیروهای خلق که پس از کودتای           

امپریالیست ها که برقراری سرمایه داری وابسته را برای گسترش مناسبات نو استعماری و ادامه سلطه خود                 . ضروری و ممکن ساخت   
ه ویژه امپریالیسم آمریکا که رفرم را عامل تعیین کننده ای در تامین برتری خود بر رقبایش در ایران می دید و                       ضروری می دیدند، ب   

برخوردار بود نقش حامی رفرم را بازی         ) به خصوص در آمریکای التین     ( از تجارب جهانی در ضرورت اجتماعی و نتایج رفرم           
در جامعه ما تغییر یافت و راه رشد بورژوازی کمپرادور و همراه با              )  نه همه آن   و( به این ترتیب، بخشی از مناسبات تولیدی      . کردند

از آنجا که بورژوازی کمپرادور در دوره قبل در حاکمیت سهیم بود و نقش او طی هر                 . آن طبقه کارگر برای یک دوره گشوده شد       
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مل فائقه بوده و منافع آنها در حرکات متحدین داخلی آنها           مرحله نسبت به فئودال ها افزایش یافته بود و از آنجا که امپریالیست ها عا              
اثر قاطعی به جا می گذاشت، فئودال ها به کانالیزه شدن تدریجی و از دست دادن موقعیت قبلی خود تمکین کردند و مناسبات                              

 مناسب به سرعت در دهه       سرمایه داری که در دوره قبل در کنار مناسبات فئودالی به رشد خود ادامه می داد توانست در شرایطی                      
ی از   بخش هائی از ایران و در بخش هائ         در) رعیتی -ارباب( به این ترتیب در حالی که بقایای مناسبات فئودالی         . اخیر گسترش یابد  

و تولید کشاورزی هنوز دیده می شود، این مناسبات بقایائی رو به نابودی به شمار رفته و نقش تعیین کننده ای در سیستم اقتصادی                           
 .اجتماعی حاضر ندارد

امعه ما اختصاص داشته باشد، این سیستم می تواند در بسیاری از کشورهای تحت               جسرمایه داری وابسته پدیده ای نیست که تنها به          
ما این سیستم را سرمایه داری می نامیم زیرا            . سلطه مستقر شود و به نظرما در تعدادی از این کشورها تاکنون مستقر شده است                    

و آن را وابسته می نامیم زیرا در اینجا سرمایه داری وابسته به                   . بات تولیدی بطور کلی در این سیستم سرمایه داری است             مناس
انحصارات امپریالیستی است و درک پدیده های اقتصادی در این سیستم جدا از پدیده های سرمایه داری در کشورهای متروپل غیر                     

 .ممکن است

در هر کشور ویژگی های خود را داشته است          ) اریدرشد کالسیک سرمایه    ( ی در جامعه های مستقل      دار پیدایش و رشد سرمایه   
 داری وابسته در جامعه های تحت سلطه، عالوه بر ویژگی های هر کشور ، نسبت به رشد کالسیک                       هلیکن پیدایش و رشد سرمای     

ال آنچه برای ما ضرورت دارد شناخت خصوصیات عمده به هر ح. نها را جمع بندی کرد    آاوت های چشمگیری دارد که می توان        فت
اولین خصلت سرمایه داری وابسته در ایران رشد کمی و کیفی بورژوازی کمپرادور است که                 . سرمایه داری و ابسته در ایران است       

در . به عهده بگیرد  این قشر از بورژوازی را به آن درجه از تکامل می رساند که قادر می شود نقش یک طبقه حاکم را به تنهائی                             
تکیه کند و با همکاری او نه تنها به سلطه خود ادامه دهد بلکه استثمار خود را در زمینه های                     » طبقه«نتیجه امپریالیسم می تواند بر این       

ه از این حیث طی دو دهه اخیر سرمای       . ستمایه او رشد کمی بورژوازی کمپرادور به معنی افزایش بی سابقه سر         . متنوع گسترش دهد  
رشد کیفی بورژوازی کمپرادور به معنی پیدایش قشرهای جدیدی است که مناسبات             . کمپرادورها چندین ده برابر رشد کرده است      
و تجاری  ) بوروکرات(بورژوازی کمپرادور که چندین دهه به صورت قشرهای اداری        . سرمایه داری را در سطح جامعه می گستراند       

به ویژه از بطن بورژوازی     (م نطفه قشرهای صنعتی، مالی و کشاورزی را از بطن قشرهای قبلی           رشد کرده بود در سال های قبل از رفر        
به وجود آورد و این قشر های جدید در دهه اخیر با وجود این، ضعف تاریخی بورژوازی باعث شده است که                        ) تجاری کمپرادور 

به این ترتیب در اینجا ما بجای       . نقش عمده ای داشته باشد    سرمایه های دولتی و در رابطه با آن قشر بوروکرات کمپرادور در سیستم              
ی و رشد خود را در گرو       گای است که زند   » طبقه  «بورژوازی کمپرادور   . بورژوازی کالسیک با بورژوازی کمپرادور روبرو هستیم      

 چه بیشتر سرمایه برای خود، بسان       بنا بر این در راه رشد خود، در راه متراکم ساختن هر           . وابستگی به انحصارات امپریالیستی می بیند     
این خصلت به امپریالیست ها امکان می دهد که بدون درد سر             . زنبور عسل، سود عظیمی را به کیسه سرمایه های خارجی می ریزد            

 .روابط نو استعماری را در اینجا جایگزین روابط کهنه استعماری سازند

ر کل جامعه ببار می آورد که از آن جمله است رشد و تکامل اقتصادی طبقه                رشد و سلطه کامل بورژوازی کمپرادور، نتایج مهمی د        
 مرداد بر اثر هجوم کاالهای مصرفی ساخت خارج و ورشکستگی صنایع             28طبقه کارگر که در سال های پس از کودتای           . کارگر

به خاطر تکیه بر ( نسبی پاالیشگاه آبادانداخلی و تعطیل رشته های مهمی از تولید عقب مانده کارگاهی از رشد بازمانده بود و تعطیل            
ی سیستم سرمایه داری وابسته، رن این صنعت به ستاد کارگران صنعتی آسیب رسانده بود، پس از برقرا    وو اوتوماسی ) صدور نفت خام  

 سرعت  ذاری های مهم خارجی، در دهه اخیر به         گتی و سرمایه    لدر رابطه با رشد بورژوازی کمپرادور صنعتی گسترش صنایع دو           
در حال حاضر نزدیک به یک میلیون و          . این رشد سریع در تمام طول رشد طبقه کارگر بی سابقه بوده است                . رشد کرده است  

یعنی کارگران صنعتی، کارگران کارگاه های سنتی، و         (کارگر روزمزد در قشرهای مختلف طبقه کارگر        ) 1700000(هفتصد هزار 
ین ترتیب باید بدانیم که اوال اکثریت قاطع طبقه کارگر ایران جوان است و در سال های                    به ا . را تشکیل می دهند   ) کارگران ساده 
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ثانیا باید این رشد اقتصادی و اجتماعی را با رشد سیاسی           . اخیر از میان دهقانان و قشرهای زحمتکش خرده بورژوازی برخاسته است          
بارزه اقتصادی و سیاسی خود است که به آگاهی طبقاتی و رشد             طبقه کارگر تفاوت بگذاریم زیرا که طبقه کارگر تنها در پروسه م            

در شرایطی که دیکتاتوری سلطنتی رژیم مانع بزرگی در راه حرکت اقتصادی و سیاسی مردم و بخصوص                    . سیاسی دست می یابد   
 .دشواری به سوی آگاهی طبقاتی پیش می روده طبقه کارگر است، طبقه کارگر جوان ایران ب

ان، وابستگی به انحصارات خارجی است که عمدتا از طریق استقرار مناسبات نو استعماری    ریه داری وابسته در ای    دومین خصلت سرما  
مناسبات نو استعماری حاصل عواملی است که مهمترین آن            . جامعه تحت سلطه ما عمل می کند         بین انحصارات امپریالیستی و       

ورهای تحت سلطه که ادامه مناسبات کهنه را با مقاومت جدی              رشد و گسترش جنبش های رهائی بخش در کش           : عبارتست از   
 افزایش قدرت کشورهای سوسیالیستی و کشورهای آزاد شده که سرکوب بی قید و شرط این جنبش ها را از                       -روبروی می سازد  

 بورژوازی   تکامل جامعه های تحت سلطه و رشد         -جانب امپریالیست ها، آنهم به صورت تهاجم نظامی مستقیم مشکل می سازد               
کمپرادور در آنها که قادر است جای فئودال ها را بطور کامل بگیرد و باالخره تکامل سیستم سرمایه داری جهانی در کشورهای                           

تولید مواد خام و     (متروپل که ضرورت صنعتی شدن کشورهای تحت سلطه و نوعی تقسیم وظایف تولید را بین متروپل و کلنی                       
) ی و کاالهای پیچیده که نیازمند تکنولوژی پیشرفته و کارگر متخصص و ماهر است در متروپل                      کاالهای ساده و اولیه در کلن       

 .ضروری می سازد

در این روابط دخالت سیاسی     . خصوصیت کلی روابط نو استعماری در اعمال سلطه غیر مستقیم امپریالیسم و انحصارات جهانی است              
همچنین روی وابستگی    . ز طریق بورژوازی کمپرادور و رژیم می دهد          و نظامی خارجی جای خود را به دخالت غیر مستقیم ا               

در اینجا الزم است مکانیسم     . اقتصادی تاکید می شود و در حقیقت این وابستگی پایه و اساس وابستگی سیاسی و نظامی می شود                    
ا در آینده دو    یو  ( ر اقتصاد یک پایه   اولین عامل وابستگی اقتصادی تکیه سیستم ب      . این وابستگی اقتصادی را در ایران یاد آور شویم         

ترین صادر کنندگان نفت خام در جهان است و صادرات مواد نفتی اکنون                گایران در حال حاضر یکی از بزر       . است) پایه سرمایه 
نه تنها این صادرات که تحت کنترل انحصارات جهانی است از نظر بازار محتاج                 . کل صادرات  را تشکیل می دهد       % 95بیش از   

ب موافقت امپریالیست ها است بلکه مهمتر از آن نقشی است که ارز حاصل از این صادرات در به گردش آوردن کل اقتصاد                            جل
می توان ادعا کرد که اگر این صادرات بیمار گونه قطع شود یا به سختی آسیب ببیند تمام چرخ های صنعتی،                        . ایران بازی می کند   

 . ایران فلج می شودبازرگانی و حتی سازمان اداری و نظامی

صنایع ایران بخصوص در رشته های مصرفی از طریق سرمایه و وام و اعتبار،                 . دومین مکانیسم وابستگی در وابستگی صنعتی است       
ماشین آالت، تکنولوژی و خدمات صنعتی، حق االمتیاز و درصد مهمی از مواد و کاالهای مورد نیاز یا قابل مونتاژ به سرمایه های                           

این پدیده که مختصرا صنایع مونتاژ نامیده می شود حلقه محکمی برای حفظ وابستگی سیستم               . مپریالیستی وابستگی دارد  انحصاری ا 
به انحصارات جهانی است سومین عامل وابستگی، سرمایه گذاری سنگین خارجی است که در زمینه های مختلف از صنایع نفت و                       

 . سرمایه های دولتی و یا بخش خصوصی به عمل می آیدی با مشارکترگاز گرفته تا کشاورزی و دام پرو

صنایع وابسته برای رشد خود از طریق       . و باالخره چهارمین مکانیسم، کنترل بازار خارجی مورد نیاز تولیدات و صنایع مشترک است              
ود را می گیرد و صمیمانه      بورژوازی کمپرادور از این راه سهم داللی خ       . شرکای خارجی به بازارهای منطقه یا جهان دست می یابند         

به این ترتیب فرمول تولید تک محصولی و تک مشتری جای خود را به فرمول تولید مواد محدود             . خواستار گسترش این رابطه است    
از طریق این کانال ها انحصارات امپریالیستی استثمار بی حد و حصر منابع و کار را گسترش می دهند                    . ل می دهد  رو بازار تحت کنت   

از آنجا که بورژوازی کمپرادور با این        .  بیش از آنچه در مناسبات قبلی عاید شان می شد مردم ما را غارت می کنند                   رندین با و چ 
در آینده، مادامی که این سیستم برقرار است وابستگی به          ) و تنها گاه بر سر سهم خود چانه می زند          ( وابستگی تضاد عمده ای ندارد    

به این ترتیب این تنها بورژوازی کمپرادور به مثابه یک عنصر داخلی نیست که مردم را                       . ه می یابد   انحصارات امپریالیستی ادام   
استثمار می کند بلکه سرمایه های خارجی این استثمار را دو چندان ساخته و در مناسبات تولیدی و ساخت اقتصادی جامعه ما نقش                         
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قرار ندارد و با امپریالیسم و      » بورژوازی«و از جمله طبقه کارگر تنها در برابر         از اینجا است که خلق ما       . کند تعیین کننده ای بازی می    
همچنین نه تنها زحمتکشان و آنها که در زیر سلطه استثمار             . وستر روب - هر دو به عنوان عوامل استثمارگر       -بورژوازی کمپرادور 

به حیات رو به نابودی خود ادامه می        ورژوازی کوچک   خارجی و داخلی قرار دارند بلکه بقایای بورژوازی ملی که اساسا در بخش ب             
به این ترتیب در سیستم سرمایه داری        .  در برابر این سیستم خارجی قرار دارد و در نتیجه جزئی از خلق را تشکیل می دهد                      دهد،

، خرده بورژوازی و     یعنی کارگران، دهقانان  ( بلکه تضاد خلق    وابسته تضاد اساسی سیستم تضادر کار با سرمایه بطور مطلقه نیست             
 .با امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور است) بورژوازی ملی

هم از این جاست که جامعه ما در مرحله انقالب سوسیالیستی قرار نمی گیرد و خصلت رهائی بخش انقالب آن را نهایتا در مرحله                           
این دو خصلت مهمترین    .  سیستم اشاره کرده ایم    به این ترتیب ما به دو خصلت مهم این         . انقالب دمکراتیک توده ای قرار می دهد      

 .عناصر ساخت اقتصادی سیستم را بیان می کند معذلک خصلت های عمده دیگری نیز باید مورد توجه قرار بگیرد

رفرم ارضی مناسبات فئودالی را      . سومین خصلت سیستم سرمایه داری وابسته در موقعیت خاص روستا و وضع دهقانان قرار دارد                  
مده از روستاهای ایران برانداخت و بقایای این مناسبات دیگر نقش تعیین کنند های در مناسبات تولیدی روستای ایران                          بطور ع 
 :تولید سرمایه داری در بخش کشاورزی با خصوصیات عمده زیر مشخص می شود. ندارد

و استفاده از   ) تولید کاالئی (تولید برای بازار  ، کار روزمزد،    )به تقریب از یکصد هکتار تا چند ده هزار هکتار          ( مالکیت بزرگ زمین  
ابزار و ماشین های صنعتی، خصوصیات فرعی دیگری مثل سیستم آبیاری مدرن، اصالح بذر، نشاء ونژاد دام، استفاده از کود                              

حدهای کشت  این سیستم در حال حاضر در مزارع مکانیزه و وا         . شیمیائی و دفع آفات و ایجاد صنایع کشاورزی را می توان برشمرد           
گرچه آغاز این نحوه تولید به سال های قبل از رفرم باز می                . و صنعت و مجتمع های گوشت و لبنیات بطور کلی دیده می شود               

برخی . گردد ولی طی دهه اخیر این سیستم در ارضی مستعد مناطق سنتی روستائی و در اراضی جدید گسترش و تکامل یافته است                       
از شروع رفرم توانستند اراضی با ارزش خود را زیر عنوان مزارع مکانیزه از شمول قانون تقسیم خارجی                   از مالکان بزرگ قبل یا بعد       

 .این زمین ها در دست بورژوازی کشاورزی بنا بر سیستم تولید سرمایه داری کشت می شود. سازند

 :سیستم خرده مالکی زمین دو منشاء دارد

منشاء . ری از آنها با داشتن چند ده هکتار زمین خرده مالک مرفه به حساب می آیند                 اول ادامه مالکیت خرده مالکان قدیمی که قش        
خرده مالکان مرفه اغلب از کار       . دوم تقسیم اراضی است که بنا بر منطقه از دو تا ده هکتار زمین به هر خانوار دهقان داده است                         

استفاده می کنند و محصول را اساسا برای )  کود شیمیائی و غیره  استفاده از تراکتور، استفاده ناقص از     ( روزمزد و کشت نیمه مکانیزه      
.  است ر رعیتی در قلمرو خرده مالکان مرفه برقرا       -در عین حال در برخی نواحی هنوز مناسبات ارباب        . فروش در بازار تولید می کنند     

 .ارباب و عقب ماندگی دهقانان است» پدرانه«ط اغلب سلطه بمنشاء ادامه این روا

این قشر از دهقانان که      . اساسا متکی به سیستم تولید خانوادگی هستند       ) اعم از قدیم و جدید     (الکان کم زمین و میانه حال      خرده م 
تشکیل می دهند مرکز ثقل طبقه در حال تجزیه دهقانان به             )  میلیون خانوار  2در حدود   ( بزرگترین رقم جمعیت روستائی ایران را        

دهقانان خرده مالک اینک هدف سیستم        . اورزی سنتی ایران اینک قلمرو این قشر است         بخش اعظم مناطق کش    . شمار می روند  
این قشر از دهقانان به     . پیچیده و چند جانبه استثمار بورژوازی کمپرادور و در عین حال طعمه مناسبی برای بورژوازی کوچک است                 

سلف خر و واسطه های فروش      » مساعده«زیر بار هم اوست که    . علت ضعف سرمایه قادر نیست حتی تمام زمین خود را کشت کند            
. اوست که وام های کوچک و غیر اقتصادی از بانک ها می گیرد و از این راه نیز بازار صنایع وابسته را گسترش می دهد                         . قرار دارد 

 نقطه ضعف   و باالخره اوست که یکی از بزرگترین       . قسط زمین، آب بهای سنگین و انوع عوارض دولتی را اوست که می پردازد               
دهقانی که نه می شود اورا یکشبه در طبقه            . های سیستم سرمایه داری وابسته را از نظر اقتصادی و اجتماعی به وجود می آورد                   

سیستم تولیدی ایکه نه قادر است نیاز روز افزون . کارگر تحلیل برد و نه راهی برای رشد او وتبدیلش به بورژوازی روستا وجود دارد              
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حتی درآمد عظیم نفت    . حصوالت کشاورزی پاسخ گوید و نه می توان آن را با بخشنامه و زور و قلدری منحل کرد                   جامعه را به م   
 .اینجا است که مساله ارضی و مساله دهقانان روی دست رژیم مانده است. نمی تواند این گره کور را بگشاید

یوه تولید روستاهای سنتی اثر گذاشته باشد در سیستم مبادله           در حال حاضر باید بگوئیم که سیستم سرمایه داری بیش از آنچه در ش              
سیستم تولید خانوادگی که چهره عمده روستاهای ایران است در مرحله مبادله زیر سلطه مناسبات سرمایه داری                 . گسترش یافته است  

قیمت ها و   .  سابقه ای یافته است    ر شهر و روستا در ایران وحدت بی         د هم از این راه است که طی دهه اخیر اقتصاد          . دقرار می گیر  
بحران ها و نوسان های اقتصادی به نحو یکسانی در شهر و روستا اثر می                   . دستمزدها تقریبا با هم در شهرو روستا نوسان می کند           

 .اینها دلیل گسترش مناسبات سرمایه داری در روستاست. گذارد

اورزی رشد می کند سیستم خرده مالکی و تولید خانوادگی وابسته به      در حالی که سیستم تولید سرمایه داری با سرعت در قلمرو کش           
مزارع بزرگ مکانیکی، واحدهای کشت وصنعت و باالخره سیستم شرکت های سهامی زراعی این               . آن در حال رکود بسر می برد      

 دولتی و خصوصی بر      مالکیت» تعاونی«شرکت های سهامی زراعی در زیر پوشش       . سیستم عقب مانده را رو به نابودی می کشاند          
در این شرکت ها اساس بر میزان مالکیت بر زمین است نه            . زمین را تلفیق کرده عمال به سلب مالکیت از خرده مالکان منجر می شود             

بوروکرات های حاکم بر این شرکت ها، اختیاراتی کمتر از فئودال ها ندارند و در این شرکت ها زمینه بکری برای                        . بر بازوی کار  
 . استثمار بورژوازی بوروکرات می یابندگسترش

این قشر که در تقسیم اراضی چیزی        . قشر دیگر دهقانان، دهقانان بی زمین است که قریب یک میلیون خانوار را تشکیل می دهند                  
ما و دائما   معذالک این قشر با سیستم استثمار پیچیده بورژوازی کمپرادور مستقی         . نصیبش نشده طبعا محروم تر از خرده مالکان است        

این قشر از   . دهقان بی زمین تنها فروشنده نیروی کار خود است و به اصطالح پرولتاریای روستا محسوب می شود                     . طرف نیست 
دهقانان اغلب در حال انتقال و مهاجرت برای یافتن کار هستند و حتی آنها که منطقه خود را عوض نمی کنند در سال پیاپی روی                             

نداشتن وابستگی به زمین و حرکت دائمی به دنبال          . نمی شوند تا هیچگونه حقوق و ادعائی مطرح نباشد         یک زمین به کار گماشته      
بازار متغیر کار اغلب باعث می شود که این دهقانان از همبستگی و وحدتی که خرده مالکان به سبب درگیری با مسائل و مشکالت                         

 این خصوصیات باعث این شده است که این قشر از دهقانان گر چه                 .یکسان در یک منطقه از آن برخوردارند، بی نصیب بمانند           
می توان گفت که     . محروم تر از خرده مالکان هستند معذالک با سیستم حاکم در شرایط فعلی برخورد کمتری داشته باشند                         

اینک وقتی ما از افزایش      . پرولتاریای روستا در آخرین مراحل، هنگامی که انقالب در آستانه است به جنبش انقالبی می پیوندند                   
اعم از خرده مالکان و     (فشار استثمارگران طی سال های اخیر در روستا سخن می گوئیم به این معنی نیست که سطح در آمد دهقانان                   

در ده سال گذشته تولیدات معدنی و صنعتی در جامعه به سرعت رشد               . از دوره قبل از رفرم پائین تر رفته است         ) دهقانان بی زمین  
. در بخش کشاورزی این رشد بسیار کند بوده به طوریکه این رشد بهیچوجه پاسخگوی نیازهای کل جامعه نیست                        . ه است کرد

این پدیده از یکسو بدلیل کاهش نسبی  . معذالک در این مدت روزهای کار در طی سال در روستا نزدیک بدو برابر رشد کرده است                
و از سوی دیگر    ) از جمعیت روستا نسبت به شهر کاسته شده       % 20رفرم بیش از    طی دوره پس از     (جمعیت روستا نسبت به شهر است     

در تحلیل نهائی افزایش قدرت     . به دلیل پیدا شدن یک رشته فعالیت های فرعی در منطقه روستائی و یا در شهرها برای دهقانان است                  
افزایش اشتغال و کاهش    . ی خانواده روستائی است   خرید دهقانان و گسترش بازار صنایع وابسته به روستاها دلیل ارتقای سطح زندگ             

بیکاری پنهان به این معنی است که دهقانان بیشتر کار کرده اند، بیشتر تولید کرده اند و بیشتر استثمار شده اند و در عین حال به این                             
 .معنی است که از این تولید سهمی هم نصیب خودشان شده است

فتن سطح زندگی دهقانان به این معنی است که نارضائی در روستا کاهش یافته؟ باید بدانیم که                  اینک به جاست که بپرسیم آیا باال ر       
نه در مورد دهقانان بلکه در مورد همه زحمتکشان شهر و روستا، تعیین میزان نارضائی آنان از راه تعیین میزان درآمدشان به طور                             

خواه از راه تکامل ابزار تولید و خواه از راه افزایش اشتغال همراه             ( ولیدتکامل سیستم تولیدی باعث افزایش ت     . مطلق انجام نمی گیرد   
بنا بر این باید میزان رفاه یک        . این تولید اضافی بین طبقات و قشرهای جامعه تقسیم می شود            . می شود ) با تکامل مناسبات و ابزار     
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ب رفاه دهقانان در مقایسه با بورژواها و حتی قشرهای            به این حسا  . طبقه را نسبت به افزایش رفاه در دیگر طبقات و قشرها سنجید             
کسبه و  . طی سال های اخیر اقلیتی از خرده مالکان مرفه به ثروت خود افزوده اند                . خرده بورژوازی شهر و ده افزایش نیافته است        

میزان . ودالی از روستا بوده است    اینها همه نتیجه حذف استثمار فئ     . معامله گران روستا نیز سال های درخشانی را پشت سر گذاشته اند           
در آمد و رفاه دهقانان را باید نسبت به رفاه این قشرها و در مجموع نسبت بدر آمد عظیم و رفاهی که نصیب بورژوازی و صاحبان                             

 نیازها و   اما برای تعیین میزان نارضائی باید عوامل پیچیده دیگری را نیز به حساب آورد از جمله افزایش                    . امتیاز شده است سنجید   
 رعیتی بندهائی را    -الغای روابط ارباب  . خواسته ها که با استقرار مناسبات جدید و یکپارچه شدن اقتصاد شهر و روستا رابطه دارد                   

عالوه بر این عنصر آگاهی،     . سسته است که در پروسه تکامل سیستم فعلی نیازها و توقعات بی سابقه ای را در دهقانان برمی انگیزد                  گ
ه عمل جنبش انقالبی باشد، خواه نتیجه برخورد طبیعی و خود بخودی دهقانان با شرایط در افزایش نارضائی نقش موثر                        خواه نتیج 

این نارضائی با تشدید فشار سرمایه های بزرگ در بخش کشاورزی و            . با این ضوابط نارضائی در روستا در حال افزایش است         . دارد
 .به سرعت رشد خواهد کرددامداری و با بحران های اقتصادی سیستم 

سال های نخست بعد از رفرم به تکه زمین سخت امید بسته بود، آزادی از قید بهره مالکانه، بیکاری،                     » رعیت«واقعیت این است که     
ولی هر چه از عمر سیستم جدید گذشت این امید کاهش           . مباشران او برای رعیت امید بخش بود      سورو سات و جور و ستم ارباب و         

را نچشیده است، فاصله زیادی بین نیازها و پاسخی که به آنها داده می شود                   » رعیتی«بخصوص برای نسل جوانی که طعم        . یافت
با همه اینها درک سیستم پیچیده استثمار بورژوازی کمپرادور محتاج رشد بیشتر تضاد و عمیق تر شدن و حاد تر شدن                        . افتاده است 

بایده توجه داشته باشیم که آنتاگونیسم تاریخی دهقانان با فئودال ها حتی در آستانه رفرم    . ستآن همراه با جریان های آگاه سازنده ا       
حال آنکه درک رابطه    . تحت تاثیر مجموعه عوامل عینی و ذهنی تکامل اجتماعی تبدیل به برخورد حاد و خشن طبقاتی نشده بود                    

بجاست که انتظار داشته باشیم طی این چند سالی که از رفرم گذشته                اینک نا . استثمارگرانه فئودالی برای دهقانان بسیار ساده بود        
است تضاد دهقانان با بورژوازی کمپرادور خواه در چهره تضاد با رژیم و سازمان های آن و یا موسسات خصوصی به آن درجه از                           

. خورد شدید با سیستم کرده باشد     رشد و عمق رسیده باشد که دهقانان را علیرغم عقب ماندگی و ناآگاهی آنان آماده حرکت و بر                   
در شرایط فعلی به آسانی قابل جبران        » زمین برای دهقانان  « در عین حال از دیدگاه جنبش انقالبی از دست دادن شعار استراتژیک               

 فعال  گر چه در گذشته نیز ما شاهد جنبش های وسیع و حاد دهقانی نبودیم اما مناسبات فئودالی شرایط بسیار مناسبی برای                        . نیست
برای (امروز نیز برای دهقانان شعارهای اقتصادی پیرامون زمین . کردن هر چه حاد تر آنتاگونیسم دهقان و فئودال به وجود آورده بود 

را » زمین برای دهقانان  «و روابط استثمارگرانه سرمایه داری وابسته مطرح است ولی این شعارها قدرت خرد کننده               ) دهقانان بی زمین  
 .سیستم فئودال کمپرادور ندارددر نابودی 

ه به شمار می روند و علیرغم رشد         بنتیجه این بحث این است که دهقانان علیرغم این که با الغای فئودالیسم طبقه ای در حال تجر                     
وی د عمده طبقه کارگر و وسیع ترین نیر       حطبقه کارگر و قشرهای خرده بورژوازی ، سالیان دراز نقش تاریخی خود را به عنوان مت                 

حل شدن دهقانان در طبقه کارگر و یا تبدیل شدن آنها به کارگر کشاورزی و                  . انقالب دموکراتیک توده ای حفظ خواهند کرد       
 انجامیده  لتم سرمایه داری کالسیک به طو      سمهاجرت به شهرها و تبدیل شدن به کارگران صنعتی و ساده بیش از دو نسل در سی                    

از نظر اهمیت اقتصادی و اجتماعی مساله دهقانان        . ساله دهقانان امری الینحل به نظر می رسد       در سیستم سرمایه داری وابسته م     . است
و تفاوت اساسی که نقش دهقانان در سرمایه داری وابسته       (و نقش ویژه ای که این طبقه در سیستم سرمایه داری وابسته بازی می کند              

 موقعیت روستا و دهقانان را به عنوان سومین خصلت عمده سیستم به              )با سرمایه داری مستقر در جوامع سرمایه داری کالسیک دارد         
چهارمین خصلت سرمایه داری وابسته رشد نامتناسب بخش خدمات در برابر بخش تولید است این پدیده که خود                   . شمار می آوریم  

ود که یک جامعه اقلیت     است باعث می ش   ) درآمد هنگفت نفت در کشورما    (عمدتا محصول  در آمد ناشی از سیستم تک محصولی           
مرفه مصرف کننده به وجود آید که نقش آن عبارت است از مصرف بخش مهمی از درآمد نفت به صورت مصرف انواع کاالهای                        

لقه ای است که دایره صدور      حاز نظر اقتصادی این جامعه مصرف کننده        . ساخت صنایع وابسته و یا کاالهای مصرفی وارده از خارج         
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خارجی، ورود کاالها و مواد صنعتی در مقابل این ارز خارجی و مصرف این مواد و کاالها در بازار را تکمیل می                      نفت، دریافت ارز    
قشر مرفه خرده بورژوازی عمدتا از      . رده بورژوازی وبورژوازی تشکیل شده است     خرهای مرفه   شاین جامعه مصرف کننده از ق     . کند

غل آزاد مثل پزشکان، مهندسان، وکالی دادگستری، هنرمندان پر درآمد، کسبه              ه، افسران ارشد، صاحبان مشا     بکارمندان عالی رت  
مرفه و واسطه های مرفه بازرگانی تشکیل یافته است و تفاوت عمده اش با صاحبان سرمایه در این است که تقریبا تمام درآمد خود                          

دست به تراکم هر    ) دهد شان را تشکیل می   که بخش کوچکی از درآمد    (را مصرف می کنند در حالی که بورژواها عالوه بر مصرف          
و خارجی، استفاده کنندگان از     در حال حاضر مصرف کنندگان کاالهای لوکس و گران قیمت، داخلی             . چه بیشتر سرمایه می زنند    

 خارج از کشور و بسیاری      هتل ها کازینو ها، شاه راه ها ، هواپیمائی کشوری، خارج کنندگان ارز برای جهانگردی، تحصیالت                    
این قشر که نقش اقتصادی اش ایجاد و گسترش           . خدمات و کاالهای دیگر عمدتا همین قشر مرفه و ممتاز خرده بورژوازی است               

 خارجی است در شرایط معین و در طول زمان می تواند به خاطر امتیازات خود طرفدار ادامه وضع                       نبازار کاالهای پیچیده و گرا     
رف کننده که شرایط مادی     صافراد جامعه م  . این قشر نیز از دیکتاتوری فردی ناراضی است       لکن در شرایط فعلی حتی      . موجود بشود 

الزم برای پذیرفتن فرهنگ نو استعماری متروپل را دارند و بیش از هر قشر و طبقه دیگری تحت تاثیر این فرهنگ که بورژوازی                            
ری دلشان اغلب در گرو دموکراسی بورژوائی غربی است و           در برخورد با مساله دیکتاتو    .کمپرادور مدافع آن است، قرار گرفته اند       

در حالیکه برای کل سیستم سرمایه داری وابسته مانع و معارضی به شمار نمی روند، حداقل مخالفان خاموش دیکتاتوری فردی                           
 .هستند

نبال خود بکشد و با اتکا به آنها         د قشرهای خرده بورژوازی را به د      بسته بورژوازی کمپرادور نمی توان    آیا در سیستم سرمایه داری وا     
حداقل بخش مهمی از زحمتکشان را بفریبد و از حمایت سیاسی آنها مثل بورژوازی در کشورهای سرمایه داری غرب بهره مند                           

 شود؟ آیا آنجه در مورد این قشرهای مرفه گفته شد در مورد کل خرده بورژوازی صادق نیست؟

در شناخت زمینه های اجتماعی     ) وبطور کلی در اغلب کشورهای تحت سلطه       ( در ایران شناخت موقعیت تاریخی خرده بورژوازی      
آنچه در مورد نقش دو گانه و متزلزل و نوسان های سیاسی خرده بورژوازی در جامعه سرمایه                      . جنبش انقالبی اهمیت زیاد دارد     

ادور و یا در سرمایه داری وابسته صادق           کمپر -داری کالسیک گفته می شدو عینا در جامعه تحت سلطه چه در سیستم فئودال                  
) بورژوازی(با سرمایه    ) پرولتاریا(در جامعه سرمایه داری، خرده بورژوازی در برابر تضاد اساسی سیستم یعنی تضاد کار                   . نیست

ی خرده بورژوازی از یک سو صاحب وسیله تولیدی مختصری است و از سوی دیگر صاحب نیرو                 . موقعیتی دوگانه و متزلزل دارد    
خرده بورژوازی بنا بر اینکه خطر را از کدام سو متوجه خود            . به این دلیل نمی تواند با قاطعیت یک طرف را انتخاب کند           . کار است 

درعین حال خصلت . این منشا نوسان و تزلزل خرده بورژوازی در جامعه سرمایه داری است      . ببیند به سوی دیگر تمایل نشان می دهد       
ستثمار شوندگی به خرده بورژوازی خصلت های محافظه کاری، تنگ نظری، تفرد، تردید و موهوم پرستی                 دوگانه استثمارگری و ا   

 که به بورژوازی امکان می دهد که خرده بورژوازی را به سوی احزاب و جریان های                سیمجموعه این خصوصیات اسا   . را می بخشد  
موقعیت و ساختمان فعلی احزاب بورژوائی      . ارگر دست یابد  سیاسی خود جلب کند و با وساطت آن حتی به بخش هائی از طبقه ک                

حتی چند دهه پیش در ظهور فاشیسم و نازیسم در اروپا، این قشرهای وسیع خرده بورژوازی                  . غرب نشان دهنده این واقعیت است      
 طبقه کارگر را نیز حتی به       بودند که به دنبال شعارها و برنامه های برتری جویانه آنان به حرکت در آمدند و توده های عقب مانده                      

ادامه دموکراسی بورژوائی بر این اصل استوار است که احزاب و جریان های سیاسی تحت رهبری بورژوازی                   . دنبال خود کشاندند  
 .قادرند برای دوره های طوالنی اکثریت رای دهندگان را به دنبال خود بکشند

 :این ویژگی در پدیده های زیر نهفته است. رددر جامعه تحت سلطه ما خرده بورژوازی نقش ویژه ای دا

 در اینجا عقب ماندگی بورژوازی صنعتی و سپس نقش اقتصادی نفت باعث رشد نامتناسب خرده بورژوازی شده و در حال                         -اوال
اگر این  . دحاضر نیز بخش هائی از خرده بورژوازی با رشد سرمایه داری وابسته بطور نامتناسبی نسبت به طبقه کارگر رشد می یابن                       

در جامعه ما نه در گذشته و نه در امروز           . پدیده از نظر اقتصادی اهمیت دارد، اهمیت نقش خرده بورژوازی در چیز دیگری است                
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در اینجا در گذشته تضاد اساسی تضاد مرکبی بوده است که در یک سوی              . تضاد اساسی تضاد طبقه کارگر و بورژوازی نبوده است        
ل ها و بورژوازی کمپرادور قرار داشته و در سوی دیگر مردم یعنی طبقه کارگر، دهقانان، خرده بورژوازی و                      آن امپریالیسم ، فئودا   

در تضاد  . در حال حاضر از آن سوی تضاد فئودال ها حذف شده اند و در این سو بورژوازی ملی تضعیف شده است                    . بورژوازی ملی 
خرده بورژوازی از آغاز سلطه استعمار      . عی دوگانه و در حال نوسان ندارد      بین خلق و امپریالیسم و متحدانش خرده بورژوازی موض         

تا پایان سلطه آن یعنی تا پیروزی جنبش رهائی بخش ضد امپریالیستی بطور ثابت در طرف خلق قرار دارد و بخش مهمی از آن به                            
یت تولیدی و   عارانه خود را که از موق      به این ترتیب در حالیکه خرده بورژوازی بطور کلی خصلت های محافظه ک               . شمار می رود  

شرایط مادی آن ناشی می شود از دست نمی دهد ولی با همان ظرفیت و امکانی که این موقعیت به او می بخشد در تمام مراحل                                
 .جنبش رهائی بخش شرکت می کند

کسبه، پیشه وران،   . ی قرار گرفته اند   در دهه اخیر قشرهائی از خرده بورژوازی به موازات رشد سرمایه داری وابسته در معرض نابود                
این قشرها نه تنها در هنگامیکه در سیستم حاضر بحران          .  جمله اند  ینواسطه های کوچک و خرده پا و قشر پائینی دستگاه مذهبی از ا            

 سیستم  آغاز می شود رو به نابودی می گذارند، بلکه در دوره شکوفائی آن، هر چند سرمایه های بزرگ رشد می کنند، هر قدر                            
این قشرها علیرغم دیکتاتوری    . توزیع در جهت سرمایه داری تکامل می یابد عرصه را برای زندگی اقتصادی خود تنگ تر می بیند                   

بسیاری واقعیت های دهه گذشته این نتیجه گیری        . وشند بر ضد سیستم اعتراض کنند     کرژیم از امکانات ویژه خود استفاده کرده می         
از خود فعالیت   ) به استثنای روشنفکران  (قشرها در سال های اخیر نسبت به دیگر قشرهای خرده بورژوازی               این  . را تایید می کند    

 .بیشتری نشان داده اند

کارمندان دولت و بخش خصوصی،       . در برابر این قشرهای در حال زوال قشرهای در حال رشد خرده بورژوازی قرار دارند                       
و باالخره  ) هنرمندان، پزشکان و مهندسان و غیره        (لح مصاحبان مشاغل آزاد        فروشندگان فروشگاه های بزرگ، نیروهای مس        

این قشرها مانند طبقه کارگر با رشد سیستم رشد می یابند و با                . دانشجویان و محصالن قشرهای در حال رشد را تشکیل می دهند            
نیروهای خرده بورژوازی خود منشا جریان       . آغاز اولین بحران ها تحت فشار اقتصادی قرار گرفته به سوی حرکت رانده می شوند                 

در . های سیاسی مستقل از بورژوازی و طبقه کارگرند، در حالیکه بخشی از این نیرو قادر است ایدئولوژی طبقه کارگر را بپذیرد                         
شرایط ضعف بورژوازی ملی، خرده بورژوازی مبارزه جو وارث سنت های سیاسی تاریخی بورژوازی ملی می شود که طی چند                        

جریان های پیشرو خرده بورژوازی در این مرحله می کوشند            . زه ضد استعماری را به دست داشته است        ردوره طوالنی رهبری مبا   
خطری که این   . ا ناشی از ضعف بورژوازی ملی را پر کنند        میراث مبارزه ملی را با دیدگاه طبقاتی طبقه کارگر به هم بیامیزند و خأل              

 نگر قشرهای در حال زوال دچار شوند و از           سن است که بدنباله روی از گرایش های نومیدانه و واپ           جریان ها را تهدید می کند ای      
در فرهنگ . حرکتی انقالبی در جهت بسیج نیروهائی که نقش تعیین کننده در دفن کردن سیستم سرمایه داری وابسته دارند باز مانند                   

حال آنکه نه تنها    . اجراجویانه و توطئه گرانه می تواند مشخص شود        سیاسی این دنبال روی به صورت در پیش گرفتن شیوه های م             
جریان های وابسته به طبقه کارگر بلکه جریان های مترقی خرده بورژوازی وظیفه دارند این قشرهای در حال زوال را با ایدئولوژی                        

ات آنان در این است که به نیروهائی بپیوندند که        نان بقبوالنند که راهی به سوی گذشته ندارند و تنها راه نج           آانقالبی مجهز ساخته به     
 .قادرند سیستمی مترقی تر را جانشین سرمایه داری وابسته بنمایند

آنچه تا اینجا در مورد خصوصیات سرمایه داری وابسته در ایران گفتیم خطوط عمده خصلت های اقتصادی و اجتماعی این سیستم                       
روبنای سرمایه داری وابسته دیکتاتوری      .  سرمایه داری وابسته سخن می گوئیم        در اینجا از خصلت سیاسی     . را مشخص می کند    

دیکتاتوری با  . بورژوازی کمپرادور است که با حمایت امپریالیست ها در طول حیات سیستم پاسدار مناسبات نابرابر اجتماعی است                  
این یکی از وجوه     . ی وابسته ممکن نیست    داره  اشکال مختلف آن، شیوه حکومتی است که بدون آن ادامه و رشد سیستم سرمای                 

اختالف سرمایه داری وابسته با سرمایه داری کالسیک است در جامعه های سرمایه داری دموکراسی بورژوازی با همه توفانی بودن                     
دموکراسی در اینجا هیچگاه    . آن و با همه دوز و کلک هایش شیوه ای است که می تواند برای ده ها سال سیستم را بر پا نگهدارد                         
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بورژوائی به صورت جامع آن دیده نخواهد شد و دوره های کوتاهی از شبه دموکراسی در فاصله های دیکتاتوری های طوالنی،                          
همانطور که در جامعه های سرمایه داری تحت شرایط معینی،          . همچون دقایقی برای تنفس در میان ساعات درس امکان ظهور دارد           

ه جان آمده و توده های ناراضی را به دنبال خود کشیده حکمیت بورژوازی را به خطر می اندازد و یا                     مثال هنگامی که طبقه کارگر ب     
که بورژوازی برای به دست آوردن منابع و بازارها ی الزم برای ادامه حیات سیستم نیاز به نظامی کردن جامعه و دست زدن                        هنگامی

ری به صورت حکومت های فاشیستی جانشین دموکراسی بورژوائی می             به تجاوزات وحشیانه به کشورهای دیگر دارد، دیکتاتو          
 .شود

در اینجا امپریالیست های غارتگر و متحدان مرتجع آنها تنها هنگامی زنجیرها را شل می کنند که احساس می کنند ادامه دیکتاتوری                      
 تا  1299از کودتای   . ادامه دیکتاتوری می شود   موجودیت سیستم را به خطر انداخته و یا هنگامیکه عوامل خارج از کنترل آنها مانع                 

این دوره با ورود    . چیزی شبیه دموکراسی غربی در ایران وجود داشته        ) 29 تا   2با وقفه ای از سال       (32 تا   20امروز تنها در شهریور     
قوق سیاسی به   ارتش های خارجی به ویژه با نقش ارتش شوروی آغاز شد و در دوره حکومت مصدق نیز با ر دیگر تا حدودی ح                         

 نیز در مقیاس کوچکتر و با شناخت کمتری به دموکراسی غربی از همین لحظات کوتاه                   42-39فرصت سال های    . مردم داده شد  
بقیه سال های این نیم قرنی که گذشته ایران در زیر سلطه دیکتاتوری خشن و لجام گسیخته ای قرار داشته                      . تنفس به شمار می رود    

یا به عبارت دیگر ادعا     . ود که این دیکتاتوری طوالنی حاصل حاکمیت نسبی فئودالیسم بر جامعه ماست            ممکن است گفته ش   . است
شود که سرمایه درای وابسته ماهیتا نیاز به دموکراسی بورژوائی دارد و ادامه دیکتاتوری در سال های پس از رفرم از بقایای                                  

که این برداشت را از سیستم دارند ماهیت بورژوازی کمپرادور و خصلت              کسانی. است» فئودالیسم اداری «فئودالیسم و یا وجهی از       
دیکتاتوری پنجاه  .های سرمایه داری وابسته را نمی شناسند و آن را با بورژوازی کالسیک و سیستم سرمایه داری اشتباه می گیرند                       

 .سال اخیر استبداد فئودالی نبوده است

 کودتای فئودال ها نبود و حکومت سیاه         1299کودتای  . یخی خود را از دست داد     استبداد فئودالی در انقالب مشروطیت شکل تار       
امپریالیسم انگلیس با کمک یک دارو دسته       . بیست ساله منشا ظهور و رشد بورژوازی کمپرادور اداری نظامی ایران به شمار می رود              

بدیهی است  .  دیده شده است    1299ز کودتای   نظامی دست به کودتائی زد که ده ها نمونه آن در آمزیکای التین قبل و بعد ا                       
گرچه رضا خان و دارو دسته       . وحدت امپریالیسم، فئودالیسم و بورژوازی کمپرادور      :  وحدت بود  3حکومت سیاه رضا خان مرکز       

حتی حکومت به حکومت محلی . اش طی بیست سال تبدیل به بزرگترین زمینداران شدند معذلک رهبری حکومت با فئودال ها نبود      
 مرداد نیز با دخالت جدی امپریالیست های آمریکائی و            28کودتای  . فئودال ها یا به اصطالح خانخانی ضربات سنگین وارد کرد           

بورژوازی کمپرادور رشد خود را مدیون همین سال های سیاه               . انگلیسی و با وحدت کمپرادورها و فئودال ها به نتیجه رسید                
در شرایط ادامه و    . ق اساسی مردم ممکن نبود که جنبش ضد امپریالیستی ایران مهار شود            بدون پایمال کردن حقو   . دیکتاتوری است 

شد بورژوازی کمپرادور از دیکتاتوری و بخصوص از شکل جمعی یا اشرافی دیکتاتوری               رگسترش جنبش رهائی بخش زندگی و      
 های بورژوازی کمپرادور و جناح های         که در آن تنها مردم هستند که هیچگونه حق رای  و اعتراض ندارند و قشرها و جناح                        

 حفظ  هامپریالیستی متحد آنها حق مبارزه با یکدیگر و استفاده از تریبون های مختلف و اهرم های سیاسی گوناگون را برای خند                          
ابد و  تم سرمایه داری وابسته نسبت به دوره قبل تکامل می ی            سدر سی » دولت«تردیدی نیست که    . کرده اند، همواره سود برده است      

همچنانکه وسائل و تکنیک تولید و سازمان آن پیشرفت می کند، دولت نیز تجدید سازمان شده و قدرت وتمرکز و کاربری آن                           
اما این پدیده درست آن چیزی است که دیکتاتوری سرمایه داری و ابسته را سازمان یافته تر و خطرناک تر می                          . افزایش می یابد  

  .سازد
 

د که در این سیستم طبقه حاکم نتواند مثل بورژوازی در غرب به شیوه دمکراسی بی                 چه عواملی باعث می شو    
 ؟ ، عمل کندآنکه با خطر نابودی روبرو شود
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در جامعه سرمایه داری با حاکمیت بورژوازی ،         :  شده است اما پاسخ روشن به مساله چنین است           ه  به این عوامل بطور ضمنی اشار      
ی جدید امکان رشد می یابند و بورژوازی کالسیک به نیازهای اقتصادی جامعه مدتها با               دوره نسبتا طوالنی نیروهای تولید     برای یک 

از سوی دیگر بورژوازی استعمارگر از همان آغاز با غارت سرزمین های عقب مانده جهان ثروت بیکرانی را                  . کفایت پاسخ می دهد   
حمتکشان بطور کلی و تا حدودی تعدیل شده و به              به سوی متروپل سرازیر می کند که در نتیجه آن استثمار طبقه کارگر و ز                    

تعدیل استثمار ورشد و تکامل وسائل تولید امکان باال رفتن سطح زندگی            . »کره ای روی نان کارگران نیز مالیده می شود        «اصطالح  
ات سیاسی خود را در     این عامل به نوبه خود اجازه می دهد که بورژوازی بتواند موسس           . را در کل جامعه سرمایه داری باعث می شود        

رقابت با سازمان های طبقه کارگر ایجاد کرده توده های نسبتا راضی را به دنبال این موسسات بکشاند و زمینه رشد مبازرزه طبقاتی                         
این پدیده زمینه مادی شیوه حاکمیت بورژوازی و یا          . را تضعیف کرده تضادهای طبقاتی را از برخورد های شدید به دور نگهدارد              

 .راسی غربی استدموک

اوال، در اینجا روابط استعماری و نو       . کنند در جامعه تحت سلطه ما عواملی وجود دارد که درست خالف عوامل یاد شده عمل می                 
این استثمار خارجی که    . استعماری به معنی استثمار وحشتناک خارجی است که در نتیجه آن استثمار زحمتکشان چند برابر می شود                

ا زور و همراه با تحقیر مردم تحت سلطه است نه تنها  از نظر اقتصادی زندگی آنها را دشوار می سازد بلکه تحقیر و                            در آغاز توام ب   
ثانیا در این سیستم، سطح تولید       . ستم امپریالیستی مردم مرفه و حتی سرمایه داران ملی را به واکنش بر ضد این سلطه می کشاند                      

صنایع وابسته تنها بخش کوچکی از ارزش را تولید می کنند و در قلمرو                      . عقب است همواره نسبت به جامعه متروپل بسیار          
این عامل در پایین نگهداشتن سطح زندگی زحمتکشان نقش مهمی            . کشاورزی همانطور که قبال گفتیم شیوه کهنه ادامه می یابد           

کالسیک است و در مقایسه با آن سخت بی            رادور فاقد خصوصیات انقالبی بورژوازی        پثالثا در این سیستم بورژوازی کم       . دارد
 تاریخی قشرهای تولیدی آن در برابر قشر          لی بورژوازی کمپرادور و ضعف     این بی کفایتی که حاصل خصلت دال        . کفایت است 

 اداری و تجاری است به فساد ناشی از تراکم سرمایه از راه های غیر قانونی و از طریق غارت درآمد هنگفت نفت افزوده می شود و                           
بخصوص در سازمان اداری سیاسی جامعه انحطاط و فساد عالج ناپذیری را به وجود می آورد که هر گونه زمینه موافق برای                               
. حکومت را در بین مردم از بین می برد و خود انگیزه ای می شود برای تهاجم سریع مردم برای نابود کردن حکومتی فاسد و ناالیق                          

مپریالیسم که به معنی تشدید ستم و استثمار خارجی است مهمترین مانع ثبات سیاسی دولت در                     به این ترتیب عامل وابستگی به ا        
در کشور ما تجربه    . شرایط دموکراسی یا شبه دموکراسی و ضعف اقتصادی و فساد اداری عوامل تشدید کننده آن به شمار می روند                  

 شده نیروهای خلق به سرعت علیه حکومت بسیج شده و             نشان می دهد که در دوره هائی که حداقل حقوق سیاسی به مردم داده                
 42 تا 39آخرین تجربه در سال های     . احزاب دولتی و دارو دسته های ارتجاعی به هیچ وجه قادر نیستند مردم را به دنبال خود بکشند                 

یاسی چگونه مردم به ضد     نشان داد که حتی در غیاب یک جریان سازمان یافته انقالبی و پیشرو و با حداقل امکان برای حرکت س                       
 بسیج شدند و سرانجام پس از بارها توسل به قهر و تجاوز پلیسی و نظامی، تنها به قیمت یک قتل عام توانستند بار دیگر مردم را                     مرژی

 .به زنجیر بکشند

ی پس از رفرم عامل     روری می سازد، در سالها       ض به این عوامل قدیمی که اعمال دیکتاتوری تحت سلطه امپریالیسم را در کشور ما              
الغای مناسبات فئودالی و حذف فئودال های از حاکمیت سیاسی در سطح کل جامعه موجب رشد                   . ه شده است  دجدیدی نیز افزو  

 افزایش خواسته های این نیروهای مترقی شده          ه از قیود فئودال، رشد سریع روشنفکران و در نتیج           نطبقه کارگر، رها شدن دهقانا     
هر چه از عمر سیستم     . رای دریافت حقوق اساسی با تامین شرایط بهتر زندگی برای آنها رابطه دیالکتیکی دارد               مطالبه مردم ب  . است

در این شرایط رژیم جبران برداشتن       . می گذرد این نیاز در توده ها افزایش می یابد و فشار برای دریافت حقوق تشدید می شود                      
ا را با افزودن به سنگینی دیکتاتوری و هر چه بیشتر سازمان دادن این دیکتاتوری                 موانع اقتصادی و اجتماعی از جلو رشد این نیروه         

. به این ترتیب در آغاز دهه اخیر در ازای رفرم ارضی دیکتاتوری مخوف و بی سابقه ای بر توده ها تحمیل می شود                        . کند تامین می 
ا و اساسا دیکتاتوری باشد و نه دموکراسی و شبه            اینها ست عواملی که باعث می شود شیوه حاکمیت بورژوازی کمپرادور عمدت              
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هر گونه اشتباه در این مساله، هر گونه توقع بیجا از این سیستم به صورت گرایش های سازشکارانه در جریان های                 . دموکراسی غربی 
 فعالیت سیاسی آزادانه باز     آنها که منتظرند تا در ایران ضرورتا دموکراسی بورژوائی حاکم شود و راه برای             . سیاسی انعکاس می یابد   

این جریان ها باید با پذیرفتن واقعیت دیکتاتوری، آنهم خشن ترین شکل آن یعنی دیکتاتوری فردی                 . شود، بیهوده انتظار می کشند    
 که خود   –ت کرده به انتظار غیر فعال و منتظر حوادث و پدیدارهائی ماندن               کشاه، فعاالنه در دگرگون ساختن شرایط موجود شر        

 . خاتمه دهند-در تکوین آن ندارندچ گونه نقشی هی

با توجه به آنچه در مورد روبنای سیاسی این سیستم گفته شد آیا شیوه ای که فعال رژیم در پیش گرفته است                         
ند مطرح  اتنها شکل اعمال حاکمیت برای حفظ سرمایه داری وابسته در ایران است یا اشکال دیگر نیز می تو                   

 باشد؟
لک در شرایطی رژیم    امعذ. ال گفتیم در اینجا اعمال دیکتاتوری ضرورتی است که از ماهیت سیستم ناشی می شود                 همانطور که قب  

ژوائی یا  ردر این صورت چیزی شبیه دموکراسی بو         . ممکن است ناگزیر شود تا حدودی حقوق اساسی مردم را رعایت کند                 
از عکس العمل شدید مردم نسبت به دیکتاتوری ، تضاد درونی           خطرات ناشی   . کاریکاتوری از این نوع دموکراسی دیده خواهد شد       

قشرهای حاکم، جناح بندی های امپریالیستی و باالخره اثری که اوضاع منطقه و جهان در ایران می گذارد می تواند عواملی باشند                         
توجه داشت که حداقل دوگونه      از این گذشته باید      . تم را به طرفداری از این دموکراسی نیم بند بکشاند            سکه جناح هائی از سی     

این دو شکل دیکتاتوری    . دیکتاتوری اشرافی یا جمعی طبقه یا طبقات حاکم و دیکتاتوری فردی           : دیکتاتوری در ایران سابقه دارد    
منظور از دیکتاتوری جمعی یا اشرافی آن شکل از حکومت است که                 . در کشورهای تحت سلطه دیگر نیز قابل تفکیک است           

ابت و اظهار نظر    قعوامل حاکم در حالیکه حقوق اساسی مردم را سلب کرده اند برای جناح های داخلی خود حق ر                  قات ممتاز و    بط
سال های نخست   . در این صورت تریبون ها و اهرم های متعددی برای اعمال حاکمیت و تقسیم قدرت به چشم می خورد                   . را قائلند   

 دوره هائی از دیکتاتوری     42 مرداد تا    28االخره دیکتاتوری پس از کودتای       و ب  29 تا   27، اختناق سال های     1299پس از کودتای    
در این دوره ها فئودال ها، هیات وزرا، مجلس، فرماندهی نیروهای مسلح، احزاب ارتجاعی و صاحبان                    . اشرافی به شمار می روند     

جناح های مرتجع داخلی و     . کرده بودند جرائد و روسای روحانی و باالخره دربار و شخص شاه قدرت حاکمه را بین خود تقسیم                    
 در این شرایط    .امپریالیست های خارجی برای تامین منافع خود و مصالح خود از تریبون ها و اهرم های مختلف استفاده می کردند                      

حانیون فرماندهان عالی ارتش و رو    . کرسی های شوروی و سنا بین فئودال ها و کمپرادورها، بین انگلیس و آمریکا تقسیم می شد                   
در این موقع مجلس شوروی به راستی مجلس نمایندگان بود ولی نه            . بزرگ و دربار نیز تریبون هائی برای خود به دست می آوردند           

در دیکتاتوری اشرافی امراء ارتش در تعیین          . نمایندگان مردم بلکه نماینده جریان ها و جناح های ارتجاعی داخلی و خارجی                  
. روزنامه نویس ها باج می گرفتند و به سوی این یا آن دسته جنجال به راه می انداختند                    .  می کردند  سیاست رژیم مستقیما دخالت   

 ا به دست   ه نمایندگان امپریالیست ها در بیرونی خانه آیت اهللا        . فئودال ها به مثابه حکامی مقتدر تمایالت خود را تحمیل می کردند            
در . جناحی برتری می یافت و با رقابت جناح دیگر روبرو می شد              . قدرت بود بوس می رفتند و حاصل همه اینها به منزله تقسیم              

 تا  32در سال های    . دیکتاتوری اشرافی یک نظامی، شاه یا رئیس جمهوری قدرتمند بر همه این تریبون ها و اهرم ها حکم نمی راند                    
دربار و شخص شاه در این دوره یکی از         . نداشتند سپهبد زاهدی، عال، اقبال و امینی کمتر از شاه در تعیین سیاست کشور دخالت                42

 .مراجع قدرت به حساب می آمد و نه همه آن

تمام اهرم ها   .  حکومت بیست ساله رضا خانی دیکتاتوری اشرافی هر چه بیشتر جای خود را به دیکتاتوری فردی داد                    ردر دهه آخ  
 به بعد هر    42در سال های    . ا به سیستم تحمیل کرد    رمطلقه   پهلوی قرار گرفت و رضا خان سلطنت         رزیر سلطه بی چون و چرای دربا      

فرماندهان نظامی که ممکن بود     . ددیکتاتوری فردی شاه همه مراجع دیگر را به تصرف خود درآور           . روز قدرت شاه افزایش یافت    
بدیل به یک   مجلسین ت . نمی ماند خطری به وجود آورند تصفیه شدند و اصوال در راس نیروهای مسلح هیچکس مدت مدیدی                     

روحانیون بزرگ تنها به شرط فرمانبری بی         . صحنه نمایش خسته کننده شد و نمایندگان به کارمندان ساده حکومت مبدل شدند                
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هیات دولت فاقد شخصیت سیاسی است و بیشتر به کارگزاران امور                .   دربار می توانند مقام خود را حفظ کنند             یچون و چرا   
محمد رضا شاه شخصا سیاست اقتصادی، داخلی و          . مسوولیت اداره کشور را به دست دارند        شهرداری شبیه است تا کسانی که         

عده ای مشاور که حقوق و اختیارات آنها به مراتب کمتر از مشاوران دربار قاجار است پیرامون او را                        . خارجی را تعیین می کند     
شاه در  . مان مستقیم شاه کشور را اداره می کنند           زیر فر    و یک دار ودسته کوچک  نقش خواجه سرایان را دارند              . گرفته اند 

کوچکترین امور شخصا دخالت می کند، خواه این امر کاشتن فالن نوع درخت در کویر باشد، یا خرید فالن کاال از فالن شرکت                          
پریالیستی نزدیک می   شاه به عنوان مالک مطلق کشور منابع ملی را بین امپریالیست ها تقسیم می کند، به این یا آن جناح ام                     . خارجی

شود و جاه طلبی های بی حد خود را از راه صرف میلیاردها دالر درآمد نفت در جهت تامین منافع امپریالیست های متحدش ارضاء                         
در یک کالم استبداد مطلقه شاه روی رژیم های باتیستا، پاپادولک، تروخیلو، و فرانکو را سفید کرده و رژیم تزاری در                         . می کند 

در حال حاضر دیکتاتوری فردی شاه، که خشن ترین و ارتجاعی ترین شکل دیکتاتوری                . ن رژیمی معتدل به شمار می رود       برابر آ 
این دیکتاتوری نه تنها خلق را به شدت در زیر فشار پلیسی و نظامی خود خفه می کند بلکه حق رای را از   . است بر ایران حاکم است    

ینک به جاست اگر    ا. کند راسا حاصل غارت توده ها را بین آنها تقسیم می         ب کرده و خود     تمام جناح ها و مراجع داخلی سیستم سل       
 :سوال شود که

  دیکتاتوری خشن سلطنتی مدافع چه منافعی است؟
ر ما دیکتاتوری شاه در درجه نخست مدافع مناسباتی است که سرمایه داری وابسته بر آن استوار است و در این سطح متحد                            ظبه ن 

ست ها و بخصوص آن امپریالیستی است که حامی این دیکتاتوری بوده و قدرت امکان آن را دارد که به جاه طلبی های شاه                         امپریالی
در درجه بعد مدافع آن دسته از سرمایه دارانی است که در رابطه متقابل با دیکتاتوری بیشترین سودها                   . در منطقه جامه عمل بپوشاند    

تا .  و باالخره مدافع منافع دارو دسته حاکم و منافع شخص خانواده سلطنتی و منافع شخص خود است                 .را به زیان رقبای خود می برند      
این دیکتاتوری نماینده تمام قشرهای بورژوازی کمپرادور       . ائف دیکتاتوری شاه با پاسداری کل سیستم مربوط می شود         ظآنجا که و  

رادور به میان   پ منافع یک امپریالیسم و بخش های معینی از بورژوازی کم           و از آنجا که پای    . و امپریالیست های ذینفع در ایران است      
از آنجا که تمام اهرم ها و تریبون ها در دست شاه قرار گرفته              . می آید این وظائف می تواند تضادهای درونی سیستم را تشدید کند           

زی کمپرادور را برآورده سازد و در نتیجه بر خالف      در آن واحد نمی تواند منافع متضاد همه امپریالیست ها و همه جناح های بورژوا              
گذشته که این جناح ها با استفاده از اهرم های مختلف با یکدیگر تصفیه حساب می کردند، در حال حاضر همه نارضائی های                              

م و یک   از این جاست که در یک روز شاهد دعوای شاه با وزارت خارجه آمریکا هستی               . درونی سیستم متوجه شخص شاه می شود      
مطالبه سهم  » لوموند«یک روز سرمایه دارهای فرانسوی در پشت           . یتانیای کبیر   بر  ».سی.بی.بی«روز دیگر شاهد فحاشی شاه به         

 .بیشتری می کنند و روز دیگر چانه زدن شاه با آمریکا بر سر قیمت نفت در جرائد منعکس می شود

اغلب بین بوروکرات   . فع همه قشرهای بورژوازی کمپرادور را رعایت کند       در تعیین سیاست اقتصادی داخلی نیز شاه قادر نیست منا          
بر سر نحوه   . در این کشمکش ها بورژوازی بوروکرات دست باال را دارد         . ها و بخش خصوصی بر سر این سیسات کشمکش است          

وقعیت رژیم بخش های    شاه می خواهد در جهت تثبیت م      . تقسیم منافع نفت همیشه بین قشرها و جناح های داخلی کشمکش است            
او . شاه حتی قوانین عینی اقتصادی سرمایه داری را نیز بزیر مهمیز می کشد. خصوصی را بدون هیچ چون وچرا زیر فرمان داشته باشد    

خودکامگی شاه نه تنها طبقه کارگر و بقیه خلق بلکه حتی صاحبان              . می خواهد به زور پلیس و دادگاه نظامی به جنگ تورم برود             
دیکتاتوری . در مورد دیکتاتوری فردی صادق نیست     » کارد دسته اش را نمی برد     « ضرب المثل   .  را نیز گاه عذاب می دهد       سرمایه

محمد رضا شاه عالوه بر قتل عام وحشیانه خلق، خدمتگزاران خود را چه نظامی و چه غیر نظامی باشد و چه صاحبان سرمایه از حق                           
. ط حتی بزرگترین سرمایه داران جرئت اظهار نظری خالف نظر شاه را ندارند             یر این شرا  د. تعیین سرنوشت سیستم محروم می سازد     

به این ترتیب نه تنها دیکتاتوری خفقان آور شاه مهمترین مانع              . چنین است ماهیت و نحوه عمل دیکتاتوری شاه در حال حاضر              
ادامه این  . ارضائی هائی به وجود آورده است       حرکت توده است بلکه در درون طبقه حاکم و امپریالیست های حامی آن نیز ن                     
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از این جاست که حرکت جنبش انقالبی بر ضد دیکتاتوری نه تنها              . دیکتاتوری می تواند موجودیت کل سیستم را به خطر اندازد           
یات سیستم  این جناح ها خواستار ادامه ح      . توده ها را به مبارزه می خواند بلکه تضادهای درونی هیات حاکمه را تشدید می کند                   

جناح های مخالف وضع موجود فکر می کنند می           . هستند و نه الزاما خواستار ادامه دیکتاتوری شاه به قیمت نابودی کل سیستم                
    .وری اشرافی و یا حتی با توسل به دموکراسی نیم بند به حیات سیستم ادامه دهندتتوانند با دیکتا

 می نامیم در تعیین شرایط مبارزه ما چه نقشی دارد و رابطه              دیکتاتوری رژیم که آن را دیکتاتوری فردی شاه       
 آن با تضاد اساسی سیستم سرمایه داری وابسته چیست؟

در برابر خلق از نظر کلی       . دیکتاتوری شاه به مثابه اعمال حاکمیت سیاسی بورژوازی کمپرادور و نماینده سلطه امپریالیستی است                 
این هر سه یک جبهه ضد خلق را تشکیل می دهند اما در شرایط معین ممکن نیست هر                  .  دارند امپریالیسم، رژیم و سرمایه داران قرار     

می زند این  ) خواه سیاسی یا نظامی   ( هنگامی که امپریالیسم دست به اعمال قدرت مستقیم       . سه عامل به طور مساوی نقش داشته باشند       
 شبه  ههنگامی که شیو  ). مثال در ویتنام و یا فلسطین     . (ی کند عامل در سرکوب خلق و ایفای نقش ارتجاعی اهمیت درجه یک پیدا م             

 فئودال ها و سرمایه داران غیر ملی به کمک دولت می شتابند و خود نقش                 1332 تا   1320 است مثال در سال های       ردموکراسی برقرا 
بخشی از قدرت حاکمه در      دیده می شود که حتی        32 تا   30نمونه کامل این حالت در سال های         . سرکوب را به عهده می گیرند      
واما در شرایط دیکتاتوری و به خصوص در حالت دیکتاتوری فردی، رژیم یعنی دیکتاتوری شاه                 . دست بورژوازی ملی قرار دارد    

 .نقش عمده را به عهده دارد، دو عامل دیگر از طریق آن نقش ضد خلقی خود را بازی می کنند

پدیده اند و با یکدیگر وحدت ارگانیک دارند در شرایط معین یکی از آنها بر دو                در حالی که این سه عامل جنبه های مختلف یک           
در این شرایط مبارزه با دو عامل فرعی تنها از طریق مبارزه با عامل عمده                  . دیگر نقش مسلط داشته و عمل عمده به شمار می رود            

تقیم یعنی از طریق رژیم و سرمایه های وابسته عمل می از آنجا که در حال حاضر سلطه و استثمار خارجی به طور غیر مس. میسر است 
تمام تریبون ها را و اهرم های قدرت را         ) دیکتاتوری شاه (نجا که رژیم    کند ما با یک تجاوز مستقیم امپریالیستی روبرو نیستیم و از آ            

ای که سد راه جنبش       عمده ترین مساله   در این شرایط  . در دست دارد مبارزه با ارتجاع داخلی تنها از راه مبارزه با رژیم ممکن است               
نگاهی به مبارزات دهه اخیر و توجه به ترکیب نیروها و خواسته های آنان نشان می دهد                    . رهائی بخش شده دیکتاتوری شاه است      

اعتراض روحانیون و قشرهای مذبی، حرکات روشنفکران و جریان           . که ماهیت سیاسی این مبارزات اساسا ضد دیکتاتوری است          
آنچه جریان های پیشرو را به سوی مبارزه           .  وابسته به ایدئولوژی طبقه کارگر در دهه گذشته علیه دیکتاتوری بوده است                  های

و همه اینها به این معنی نیست که ماهیت طبقاتی دیکتاتوری شاه و              . مسلحانه رانده است نیز عمدتا همین دیکتاتوری شاه بوده است          
بحث بر سر این است که ماهیت جنبش رهائی بخش در مرحله فعلی دقیقا                 . رد تردید قرار گیرد   وابستگی آن به امپریالیست ها مو      

در اینجا تقلید شعار جبهه دمکراتیک ویتنام جنوبی یعنی           . شناخته شود و نیروهای خلق در زیر شعارهای مبهم و نارسا هدر نرود                
در . شود» مرگ بر شاه دیکتاتور و حامیان امپریالیستش       «به  می بایست تبدیل    » مرگ بر امپریالیسم آمریکا و سگ های زنجیریش        «

طبقات و  . حال حاضر مطرح کردن شعارهای انقالب دمکراتیک توده ای نمی تواند خلق را زیر رهبری طبقه کارگر متحد سازد                       
هنوز بسیج  ) تکشانیعنی کارگران و دهقانان و دیگر زحم       ( رهائی که عمده ترین نیروهای انقالب دمکراتیک توده ای هستند              شق

در حالی که تکامل اجتماعی در جامعه ما به مرحله ای رسیده است که برای انقالب دمکراتیک توده ای می بایست                             . نشده اند 
 .تدارک ببینیم

تدارک انقالب، بسیج نیروهای خلق و رشد و تکامل پیشاهنگ در شرایط فعلی، از              . معذالک هنوز تا رسیدن به انقالب فاصله داریم       
به نظر ما جنبش حاضر که مرحله ای است از جنبش رهائی               .راه مبارزه دمکراتیک ضد دیکتاتوری قابل وصول است         

 در زیر این شعار است که نیروهای حاضر          .بخش خلق با شعار استراتژیک مبارزه با دیکتاتوری شاه مشخص می شود            
تصادی و مطالبات صنفی از حرکتی پراکنده به جنبشی توده ای            متحد می شوند و باز در زیر این شعار است که هر گونه اعتراض اق               

به این ترتیب الزم است که شعارهای اقتصادی برای هر طبقه، قشر و صنف در رابطه با این محتوای سیاسی انتخاب                      . تبدیل می شود  
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ت که شعارهای انقالب     ا در آن هنگام اس      هاز این راه است که نیروهای عمده انقالب دمکراتیک بسیج می شوند و تن                     . شود
دمکراتیک توده ای از جانب پیشاهنگ طبقه کارگر که رهبری مبارزه با دیکتاتوری شاه را به دست گرفته است و خلق را در یک                          

با این تحلیل است که می گوئیم در         . جبهه متحد کرده است می تواند توده ها را به سوی خرد کردن تمامی سیستم هدایت کند                    
د اسای جامعه ما یعنی تضاد خلق با بورژوازی کمپرادور و امپریالیسم در حال حاضر به تمامی، تضاد عمده                           شرایط حاضر تضا   

در پروسه مبارزه با این عامل عمده       . محسوب نمی شود و دیکتاتوری رژیم که وجهی از این تضاد است نقش عمده را ایفا می کند                  
در چنان شرایطی ما در آستانه انقالب قرار خواهیم داشت و یا به عبارت                . است که تضاد اصلی و اساسی به تمامی عمده می شود            

 .دیگر شرایط ضروری برای انقالب فراهم خواهد بود

پس به اختصار   . برای عده ای از ما که همواره از انقالب صحبت کرده ایم، ممکن است این نحوه برخورد با مساله ثقیل جلوه کند                        
قالب را تعیین می کند اساسا سطح تکامل تولید جامعه و ساخت اقتصادی و سیستم حاکم بر آن                   آنچه مرحله ان  : توضیحی می دهیم  

با این  . تضاد اساسی سیستم به ما نشان می دهد که محتوای انقالب که باید این تضاد را حل کند در چه مرحله ای است                              . است
ر هر گاه پیشاهنگ طبقه     یخاار داشته است و در دوره های          دمکراتیک قر  -تعریف کشور ما از اوائل قرن در مرحله انقالب بورژوا          

ولی آیا تعیین   . خلق می بود، این انقالب می توانسته به مرحله انقالب دمکراتیک توده ای تکامل یابد                کارگر قادر به تامین رهبری      
دعا کرد که در تمام این دوران        مرحله انقالب به این معنی است که شرایط ضروری برای انقالب نیز آماده است؟ و یا می توان ا                      

در طی دوره های مختلف وجوه مختلفی       . تضاد اساسی جامعه در عین حال تضاد عمده بوده است؟ هر دو پاسخ به نظر ما منفی است                 
از تضاد های موجود عمده شده و نیروهای خلق در زیر شعارهای استراتژیک عمده ای که مشخص کننده مرحله ای از جنبش                             

مثال مبارزه با شرکت نفت انگلیس یا ملی کردن نفت از جمله این شعارها بود که نشان می داد تضاد                        . ت بسیج شده اند   انقالبی اس 
به همین دلیل حتی امپریالیست ها ی آمریکائی و کمپرادورهای متحد آنان             . عمده در آن موقع بین خلق و امپریالیسم انگلیس است          

مثل شرایطی که   . مراحلی نیز تضاد اساسی عینا عمده شده و موقعیت انقالبی فراهم شده است            در  . نیز از این شعار حمایت می کردند      
 مرداد که تمام نیروهای خلق علیرغم اختالف های درونی           28به انقالب مشروطیت منجر شد و یا شرایط یک ساله سی ام تیرماه تا                 
سوی دیگر صف آرائی کرده بودند و توده ها وسیعا از خود               خود در یکسو فئودال ها ، کمپرادورها و امپریالیست ها متحدا در                 

 .گرایش انقالبی نشان می دادند

(  دمکراتیک منجر به حاکمیت کومین تانگ شد انقالب دمکراتیک توده ای            -در چین قبل از انقالب از هنگامی که انقالب بورژوا         
 که چین در آستانه چنین انقالبی قرار گرفت چند مرحله           1946اما تا سال    . مرحله انقالب شد  )  دمکراتیک نوین  -و یا انقالب بورژوا   

مثال هنگامی که ژاپن حمله سراسری خود را آغاز کرد تضاد عمده             . در هر مرحله تضاد عمده با مرحله بعد تفاوت داشت          . طی شد 
متحد ) آمریکا و انگلیس  (نان  تغییر کرد، با دشمنان قبلی خود یعنی با بورژوازی سازشکار، فئودال ها و امپریالیست های متحد آ                     

در زیر شعار جنگ ضد ژاپنی بود که خلق چین برای انقالب دمکرات بسیج شد و حزب کمونیست توانست هژمونی خود را                       . شدند
در فرانسه جنگ دوم جهانی، طبقه کارگر و بورژوازی فرانسه ناگزیر بر ضد مهاجمان آلمانی با یکدیگر همکاری کردند      . تامین کند 

اینجا ما در صدد اتحاد با جناح های ارتجاعی درون             . نکه تضاد اساسی جامعه فرانسه تضاد طبقه کارگر با بورژوازی بود              حال آ 
اما مبارزه ما بر ضد دیکتاتوری عمال از امتیازهائی که ناشی از              . سیستم بر ضد دیکتاتوری شاه نیستیم و به این اتحاد نیازی نداریم             

همانطور که ژاپن امپریالیست بود و مبارزه ضد ژاپنی مبارزهای ضد                . ز برخوردار خواهد شد    تضادهای درونی سیستم است نی      
ریالیستی ولی نه بر ضد همه امپریالیست ها بود، در اینجا مبارزه ما بر ضد دیکتاتوری شاه مبارزه ای رهائی بخش است و ماهیت                           پام

. نیست) امپریالیست ها و همه مرتجعین داخلی متحد آنها         ( خلق   دمکراتیک دارد ولی در برگیرنده تمام عناصر تضاد خلق با ضد             
مبارزه با دیکتاتوری رژیم برای ما در حد معینی نقش جنگ ضد ژاپنی را بازی می کند و یا شبیه تر به آن ، همان نقشی را دارد که                               

دیکتاتوری .  ژوئیه بود  26 استراتژیک جنبش    در آنجا مبارزه با دیکتاتوری شعار     . مبارزه با دیکتاتوری باتیستا برای خلق کوبا داشت       
در اینجا دلیل نیست که قطعا مبارزه با          . باتیستا در راه حفظ خود آنقدر اصرار ورزید تا کل سیستم را با خود به نابودی کشاند                      
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آنچه مهم است و    . دهیچکس نمی تواند چنین پیشگوئی پیغمبر مĤبانه ای بکن        . دیکتاتوری مستقیما منجر به نابودی تمامی سیستم شود       
ما زه با دیکتاتوری است که به ما نیرو می بخشد و نه تنها محتوائی است که شکل مبارزه                       رقطعی این است که در حال حاضر مبا        

یعنی مبارزه مسلحانه را می بایست تثبیت کند بلکه رشد جریان های پیشرو و وصول به پیشاهنگ واحد و انقالبی طبقه کارگر می                           
این احتمال وجود دارد که سیستم در راه حفظ خود در شیوه اعمال حاکمیت تغییری بدهد، در این                   . مسیری را بپیماید  بایست چنین   

در عین  . اند در شرایط جدید نیز به سیر تکاملی خود ادامه خواهند داد             صورت نیروهائی که این تغییر فرم را به رژیم تحمیل کرده           
 اش مانند باتیستا در حفظ وضع موجود اصرار بورزند و دیکتاتوری ها روش وحشیانه ای را                   حال احتمال دارد که شاه و دارو دسته        

ادامه دهند، در این صورت جریان های انقالبی در پیکار با دیکتاتوری وابسته به امپریالیست ها خلق را بسیج کرده، به پیش می روند                        
 .رده در یک انقالب تمامی سیستم را به نابودی می کشانندو فعال در تسریع و تدارک شرایط انقالب نقش خود را ایفا ک

در این مرحله از جنبش باید نقش نیروهای بالفعل و بالقو ه را به درستی باز شناخت و راه دست یافتن به نیروهای عمده را از راه                                 
ائیم باید از اهمیت نیروهای متحد طبقه       نه تنها در حال حاضر بلکه در تمامی مراحلی که تا انقالب می پیم             . نیروهای موجود پیدا کرد   

جابنه بر نقش آن نه       و تاکید یک  » پرولتاریا«  مطلق با    ددر اینجا برخور  .  نشد لکارگر و از نقش عظیم آنان به ویژه در کشور ما غاف           
رب، پرولتاریا به تنهائی    در اینجا مانند جامعه سرمایه داری غ      . لکه نوعی اکونومیسم به شمار می رود      بتنها یک پدیده انقالبی نیست      
امر . اینجا مساله بر سر خواسته های اقتصادی طبقه کارگر جدا از جنبش رهائی بخش مطرح نیست                  . در برابر بورژوازی قرار ندارد    

دیکتاتوری شاه پیش از همه مانع حرکات طبقه کارگر حتمی          . مبارزه با دیکتاتوری شاه امر خرده بورژوازی و بورژوازی ملی نیست          
زحمتکشان در زیر این فشار کوچکترین حقی برای مطالبات اقتصادی و سیاسی خود               . ای تامین شرایط بهتر کار و زندگی است        بر

رهائی . کافی است کارگران و دهقانان به کوچکترین اعتراض دست بزنند تا سر نیزه رژیم را روی سینه خود لمس کنند                        . ندارند
ریان های پیشرو   جبنا بر این وظیفه تمام      . سته تنها از راه مبارزه با دیکتاتوری شاه ممکن است         طبقه کارگر از استثمار سرمایه های واب      

طبقه کارگر است که مبارزه اقتصادی و آگاه سازی طبقه کارگر را با جنبش رهائی بخش که در حال حاضر چهره آن ضد                                  
رزه در راه رهائی طبقه اش از مبارزه با دیکتاتوری           مبا«هر کارگر آگاهی امروز باید درک کند         . بخشند دیکتاتوری است وحد ت   

 ».تزاری جدا نیست) پهلوی(فردی 

کم بها دادن به مبارزه بر ضد دیکتاتوری، عدم درک ضرورت این مبارزه و نقش  استراتژیک آن برای جریان های پیشرو طبقه                             
برای ما که   .  رهبری این جنبش در آینده است      کارگر به معنی عقب ماندگی از جنبش رهائی بخش و از دست دادن امکان تصاحب              

محتوای آن  . تثبیت مبارزه مسلحانه تنها در گرو فرم آن نیست        : به مبارزه مسلحانه اعتقاد داریم توجه به این اصل اهمیت حیاتی دارد            
 .که باید بازگو کننده عمده ترین ضرورت ها باشد ضامن تثبیت این مبارزه است

 مبارزه مسحانه در جامعه ما چند سال می گذرد این ضرورت به چشم می خورد که این مبارزه را باز بشناسیم      با اینکه از ظهور و تولد     
رزه مسلحانه نامیده می شود      تا تعبیرها و تعریف های گوناگون از این مبارزه جای خود را به برداشتی واحد و صحیح از آنچه مبا                        

 .بدهد

 رد؟مبارزه مسلحانه چیست و چه خصوصیاتی دا
در سرزمین ما شروع شده ولی هنوز اتفاق نظر          » مبارزه مسلحانه «ظاهرا این مساله عجیب به نظر می رسد که بگوئیم چند سال است               

 این است که در همین سال ها برداشت های متفاوتی، خواه رسمی یا غیر رسمی، از مبارزه                   تواقعی. در باره تعریف آن وجود ندارد     
ه تنها در حیطه نظر مسائل جدی را به وجود آورده بلکه در جریان عمل نیز نتایج مهمی به سود یا زیان مردم                        مسلحانه ارائه شده که ن    
 .بنا بر این طبیعی است که نیاز به باز شناسی مبارزه مسلحانه داشته باشیم. به وجود آورده است

با این تعریف تمام عملیات قهر آمیز از         . دشمن است مبارزه مسلحانه یک معنی خیلی عام دارد و آن اعمال قهر به هر صورت علیه                  
بدیهی است چنین تعریف کلی نمی تواند گرهی از مشکل          . کوچکترین عمل فردی تا نبردهای وسیع توده ای در بر گرفته می شود             

ال قهر بر ضد دشمنان در شرایط معینی که جامعه ما دارد مبارزه مسلحانه شکلی از مبارزه ای است که اساس متکی بر اعم   . ما بگشاید 
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در مرحله ای که جنبش نقش        . این مبارزه در هر مرحله محتوائی دارد و فرم آن با تغییر محتوای آن تغییر می کند                      . خلق است 
مقدماتی دارد یعنی هدف هائی را دنبال می کند که با رسیدن به آنها مقدمات انقالب تدارک می شود ماهیت مبارزه مسلحانه با                            

بارزه در مرحله ای که انقالب آغاز شده یعنی توده ها بسیج شده اند و در زیر یک رهبری انقالبی به تغییر حاکمیت و                          ماهیت این م  
در مرحله فعلی عملیات مسلحانه از سوی جریان های پیشرو با توجه به محدودیت               . نابودی سیستم حاکم دست زده اند تفاوت دارد       

خلق و همچنین با توجه به کیفیت نسبتا عالی آنها نسبت به عقب ماندگی توده، به کار گرفته                  کمی این جریان ها در مقایسه با نیروی         
این عملیات در حال حاضر اساسا       . این عملیات در حال حاضر اساسا ماهیت آگاه سازنده دارد، به کار گرفته می شود                  . می شود 

میت و نابود کردن    کیز توده ها هدفی جز انتقال قدرت حا        ه انقالب حرکات قهر آم    سماهیت آگاه سازنده دارد، حال آنکه در پرو        
برای شناخت دقیق مبارزه مسلحانه در مرحله فعلی باید خصوصیات آن           . سیستم موجود به خاطر جانشین ساختن سیستم جدید ندارد        

 :رار استبه نظر ما خصوصیات این مبارزه در محتوی از این ق. را هم از نظر شکل و هم از نشر محتوی تعیین کنیم

یعنی نیروهای مبارز در حال حاضر می کوشند به عوامل ضروری برای                 .  جنبش در مرحله مقدماتی و تدارکاتی خود است           -1
» در تسریع شرایط انقالب است    « این مبارزه نمود نقش تاریخی جریان های پیشرو مردم یا به معنی عام پیش آهنگ                  . انقالب برسند 

 .ها و بسیج توده ها عمال خود را به مثابه بخشی از شرایط انقالب تکامل می بخشدپیشاهنگ در پروسه تشدید تضاد

 شروع مبارزه مسلحانه به معنی این نیست که شرایط عینی و ذهنی انقالب فراهم شده و با آغاز این مبارزه انقالب آغاز شده                               -2
ری برای انقالب آماده باشد تا پیشاهنگ حق داشته          از آنجا که این مبارزه ضرورت تدارکاتی دارد الزم نیست شرایط ضرو             . است

جنبش در حرکت خود به شرایط الزم خواهد رسید و در مرحله معینی توده ها به مبارزه مسلحانه                      . باشد دست به اعمال قهر بزند      
 ما این شرایط را     برای دست زدن به مبارزه مسلحانه شرایط و موقعیت معینی ضروری است که             . پیوسته و انقالب تحقق خواهد یافت     

زه مسلحانه شرایط و موقعیت معینی      ربرای دست زدن به مبا    . در بیان ضرورت مبارزه مسلحانه پیوسته و انقالب تحقق خواهد یافت            
روری است که ما این شرایط را در بیان ضرورت مبارزه مسلحانه و تحلیل عواملی که این شکل از مبارزه را الزام آور می سازد                             ض

مشی مسلحانه هر گونه برخورد مکانیکی با شرایط انقالب را که منجر به تسلیم طلبی در برابر دشمن شده و                        .  گفت سخن خواهیم 
همانگونه که در شرایط معینی نیروهای پیشرو از طریق         . نیروهای مبارزرا به انتظار کشیدن غیر فعال دچار می سازد مردود می شناسد            

ش تسریع کننده پیشاهنگ را در تکامل اجتماعی و به معنی دقیق تر تسریع و تسهیل                      ادی و سیاسی می کوشند نق       صمبارزات اقت 
در شرایط موجود پیشاهنگ تاکتیک های نظامی را اساس و محور مبارزه خود قرار می دهد و همان                       . شرایط انقالب بازی کنند   

 .نقش را ایفا می کند

توری و شعار استراتژیک آن سرنگون ساختن دیکتاتوری شاه             در مرحله فعلی ماهیت سیاسی جنبش ماهیتی است ضد دیکتا              -3
از آنجا که دیکتاتوری سلطنتی عمده ترین وجه تضاد خلق با امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور است در مرحله فعلی شعار                         . است

هائی بخش را تعیین    اگر بخواهیم محتوای مرحله فعلی جنبش ر      . ضد دیکتاتوری می تواند نقش وحدت بخش در جنبش داشته باشد          
نبش ضد دیکتاتوری شاه، ودر عین حال توجه داشته باشیم که دیکتاتوری شاه با سلطه امپریالیست ها و                        جکنیم باید بگوئیم که      

این به این معنی نیست که ما امپریالیست ها و مناسبات سرمایه داری وابسته را                . دت ارگانیک دارد  حناسبات سرمایه داری وابسته و    م
شناخت تضاد عمده به ما نشان می دهد که چگونه می توان بر ضد امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور در حال حاضر                       .  کنیم فراموش

به عبارت دیگر مبارزه علیه امپریالیسم و کل سیستم امروز اساسا در رابطه با مبارزه با دیکتاتوری شاه مطرح                   . به طور موثر مبارزه کرد    
 به این ترتیب جنبش مسلحانه در این        .توری نقش عمده را ایفا می کند این قانون به جای خود معتبر است             این دیکتا است و مادام که     

مرحله نمی تواند با تکیه بر شعارهای انقالب دموکراتیک توده ای که مهمترین آن حاکمیت خلق زیر رهبری پیشاهنگ طبقه                             
 . برسدکارگر است نیروهای موجود را متحد ساخته به حمایت توده ای

.  اگر محتوای جنبش در مرحله فعلی مبارزه ضد دیکتاتوری است، این دیکتاتوری برای همه مردم عینا به یکسان عمل نمی کند                       -4
زحمتکشان در زیر فشار این دیکتاتوری ناگزیر شده اند به زندگی دشواری تن در دهند و حق                 . دیکتاتوری بر مناسبات طبقاتی است    
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گرچه اختناق فاشیستی رژیم مردم را وادار به سکوت           .  برای بهبود شرایط اقتصادی خود نداشته باشند        هیچ اعتراض و یا کوششی     
. کرده ولی همین مردم مادامی که اعتراض نکرده و دست به حرکتی نزده اند از درک مستقیم و ملموس اختناق محروم می مانند                          

های پیشرو ببیند ولی هنگامی که خود سرنیزه رژیم را روی سینه              توده می تواند چهره خشن رژیم را در سرکوب فاشیستی جریان              
از این روست که شعار سیاسی ضد         . اش لمس کند جدی بودن اختناق و ضرورت مبارزه با رژیم را به خوبی درک می کند                        

جنبش باید  . ق گردد ه هر طبقه، قشر یا صنف مربوط می شود تلفی          ردیکتاتوری باید با شعارهای اقتصادی که به مسائل زندگی روزم          
. به زندگی مردم و نیازهای مبرم آنها توجه کند و با تمام امکانات موجود بکوشد مردم را به اعتراض ها و مطالبات اقتصادی بکشاند                        

بنا بر این مبارزه مسلحانه در شرایط فعلی جنبشی است           . این نه یک وظیفه فرعی و کمکی بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است              
اتوری و مرحله ای است از جنبش رهائی بخش مردم که با اتکا به شعار وحدت دهنده سرنگونی دیکتاتوری فردی شاه و                        ضد دیکت 

تاکید بر خواسته های اقتصادی مردم می کوشد نیروهای انقالبی را بسیج کرده و رهبری آنان را در یک انقالب دموکراتیک بر                            
 .عهده بگیرد

مشی جنبش انقالبی در این مرحله تلفیقی است از اشکال نظامی،               :  مبارزه مسلحانه کدامند    حال ببینیم از نظر شکل خصوصیات       
مبارزه مسلحانه به معنی مطلق گرفتن       . سیاسی و اقتصادی مبارزه که در آن شکل نظامی نقش اساسی و محوری را بازی می کند                    

ر تاکتیک های نظامی صرفا از جهت تقویت تاکتیک         به کار گرفتن تاکتیک های مسالمت آمیز در کنا         . تاکتیک های نظامی نیست   
همچنین تاکتیک  . این تاکتیک ها نقش مهمی در فعال کردن توده ها و پیوند دادن پیشاهنگ به توده دارد                . های نظامی اهمیت ندارد   

 :فتیم شرح دهیمپس الزم است آنچه را که در این چند جمله گ. های نظامی در این مرحله ماهیت آگاه سازنده و تبلیغی دارد

  به چه دلیل عملیات قهر آمیز اساس و محور دیگر اشکال مبارزاتی است؟-1
در شرایطی که از راه مبارزه صرفا سیاسی امکان ادامه حیات و رشد هیچ جریان انقالبی میسر نیست و فشار و اختناق فاشیستی بنا بر                           

پروسه های سیاسی پنهانی نمی دهد و آنها را به خرده کاری، بی عملی و               تجربه طوالنی تاریخی در جامعه ما امکان رشد و تکامل به            
سرانجام به پوسیدگی و یا نابودی می کشاند، گروه ها و سازمان های پیشرو مردم که متعهد ایفای نقش پیشاهنگی هستند تنها در                            

.  از نظر کمی و کیفی به رشد الزم برسند          نظامی آن می توانند به رسالت تاریخی خود عمل کنند و در پروسه مبارزه               -شکل سیاسی 
 نظامی است نسبت به فعالیت سیاسی تکیه گاه و محور محسوب              -از این حیث اعمال قهر انقالبی که عنصر اساسی سازمان سیاسی            

 .می شود

ر مقیاس های   در شرایطی که حرکات اعتراضی و مطالباتی مردم پراکنده، با فاصله ای طوالنی و بدون جهت واحد و معین آنهم د                       
بی رژیم سرکوب شده توده را به نومیدی و تسلیم می کشاند، مبارزه                کوچک به چشم می خورد و در برابر اعمال قهر ضد انقال              

جوئی نیروهای پیشرو و اعمال قهر انقالبی آنها قادر است توده را از نومیدی مطلق و تسلیم باز دارد، حرکات مردم را وسعت و                               
از این حیث اعمال تاکتیک های      . راکنده یک جنبش عمومی بر ضد رژیم به وجود آورد          پرکات موضعی   شدت بخشد و از این ح     

اگر مبارزه مسلحانه در برابر رژیم قرار نداشته         . نظامی در برابر تاکتیک های سیاسی و اقتصادی نقش تعیین کننده و محوری دارد                
 .ی با اعمال قهر و خشونت مقابله کندزات سیاسی و اقتصادرباشد رژیم به راحتی قادر است با مبا

جا که توده های تحت ستم      آناز آنجا که سیستم تحت سلطه سرمایه داری وابسته برای بقای خود محتاج اعمال دیکتاتوری است، از                  
ی به پیروزی   با رژیم سراپا مسلح متحد امپریالیست ها تنها در یک پبوسه قهر آمیز می توانند مصاف داده در یک پروسه نبرد توده ا                        

برسند، مبارزه مسلحانه در طی مراحل مختلف جنبش رهائی بخش ادامه و تکامل یافته در حرکت تکاملی خود پیشاهنگ واحد و                        
با این مفهوم مبارزه مسلحانه در تمام        . انقالبی مردم را که قادر است توده ها را دریک انقالب به پیروزی رساند خلق خواهد کرد                   

. یطی که رژیم به اشکالی شبه دموکراتیک به طور موقت متوسل شود، اهمیت اساسی خود را حفظ خواهد کرد     مراحل، حتی در شرا   
به این ترتیب مبارزه مسلحانه اساسا متکی به         .  می رود  راز این حیث مبارزه مسلحانه محور استراتژیک جنبش رهائی بخش به شما             
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نیز استفاده  نامیده شده و اال در این شکل از مبارزه از اشکال مسالمت آمیز              » حانهمبارزه مسل « عملیات قهر آمیز بوده و هم به این دلیل        
 .می شود

مبارزه در شرایط فعلی در چیست؟ یک اصل کالسیک            ) یا اشکال غیر نظامی    (اهمیت کاربرد تاکتیک های سیاسی و اقتصادی          
این اصل مورد قبول است اما در هر         . فاده می کنند   لنینیست ها از همه تاکتیک ها و اشکال مبارزه است            -حاکیست که مارکسیست  

شکل مبارزه از ضرورت های اجتماعی و سیاسی معینی ناشی می شود و . جنبش نوع معینی از تاکتیک ها نقش عمده و اساسی دارند       
ا تاکتیک های محوری    زیر. هر گاه انواع تاکتیک ها به طور مساوی بها داده شوند به معنی این است که مبارزه فاقد استراتژی است                     

نقش ستون مهره ها را در مبارزه بازی می کنند و امکان بهره برداری از دیگر تاکتیک ها را در ارتباط با استراتژی به وجود می                                 
بنا بر این فقدان محور به معنی فقدان یک استراتژی جدی است و نمودی است اپورتونیستی که به صورت خرده کاری، بی                        . آورند

 . فعال در جنبش ظهور می کندرنتظار کشیدن غیهدفی و ا

در اینجا عده ای    . در مبارزه قهر آمیز، حتی در شکل وسیع و توده ای آن توجه به اشکال سیاسی و اقتصادی مبارزه منتفی نمی شود                       
سیاسی و اقتصادی و یا     از طرفداران مبارزه مسلحانه به همین گونه با مساله برخورد می کنند و می گویند استفاده از تاکتیک های                       

ند به مبارزه ما کمک کند همانطور که در ویتنام، در           اظامی مفید است و می تو     نخیلی ساده تر، استفاده از تبلیغات عالوه بر عملیات          
دم ع ه نادرست بوده نشانه ای از      لاه نظر ما، این نحوه برخورد با مس         ب. اوج نبرد توده ای استفاده از این وسائل فراموش نشده است             

در این برخورد اشکال غیر نظامی تنها نقش کمکی آن هم با ارزشی                 . درک مرحله فعلی جنبش و ماهیت مبارزه مسلحانه است           
این برخورد در حقیقت تخفیفی است در موضع نادرست قبلی این افراد که اصوال منکر استفاده از تاکتیک های غیر                    . کوچک دارند 

توسل به این تاکتیک ها منع می کردند زیرا تصور می کردند که با این منع مردم بال درنگ به ندای                    نظامی بوده و حتی توده ها را از         
در نیستند به فرمان    ااهمیت مساله به نظر ما در این است که در شرایط فعلی توده ها ق              . پیشاهنگ مسلح پاسخ داده سالح بر می گیرند       

 انقالبی در این مرحله از تاکتیک هائی تشکیل می شود که تنها جریان های                   اعمال قهر . پیشاهنگ دست به مبارزه مسلحانه بزنند      
مبارزه چریکی شهری و هسته های چریکی در مناطق روستائی در این مرحله               . سازمان یافته و پیشرو می توانند آنه را به کار ببندند           

ی می گذارد و ضعف مطلق آنان و به قدرت مطلق            این مبارزه گرچه روی مردم اثر جد       . پیشاهنگ را در بر می گیرد و نه مردم را          
نه تنها پیش بینی های قبلی که در آنها به            . رژیم پایان می دهد معذالک قادر نیست که آنان را در صفوف نظامی خود جای دهد                  

است عیت را درک کرده      قنقش محوری عملیات مسلحانه و لزوم سازماندهی حرکات سیاسی و اقتصادی مردم توجه شده این وا                   
مساله این است که در چنین شرایطی تکلیف توده ها چیست؟ آیا باید آنها                  . بلکه تجربه چند سال اخیر آن را اثبات کرده است            

 بمانند و از مسوولیت خود دور شوند؟ اعمال قهر انقالبی و افشاگری پیشاهنگ مردم را به                      متماشاچی مبارزه پیش آهنگ با رژی      
آنها چه راهی   .  مردم که جسارت مطالبه حقوق  خود را باز می یابند می خواهند دست به حرکت بزنند                 مبارزه با دشمن برمی انگیزد،    

 بر ضد رژیم می زنند      زرا بر می گزینند؟ شکل مسلحانه را یا اشکال اقتصادی و سیاسی را؟ مردم در شرایطی دست به مبارزه قهر آمی                    
باشد و این نشانه رشد نهائی تضادها و عمق و حدت بی سابقه آنها ست و ثانیا،  که اوال، ادامه وضع موجود برای آنها غیر ممکن شده           

قدرت توسل به سالح را در خود ببینند و این بستگی دارد به نقش پیشاهنگ انقالبی آنها و ثالثا، درک کرده باشند که رسیدن به                              
بنا بر این مادامی که چنین شرایطی       . آمیز ممکن نیست  خواسته های سیاسی و اقتصادی آنان از راههای آسانتر یعنی راههای مسالمت             

به همین  . فراهم نشده مردم به فرمان پیشاهنگ، آنهم پیشاهنگ در کمیت و کیفیت فعلی آن، برای نبرد مسلحانه پاسخ نمی دهند                        
تدارک «ح این مبارزه    دلیل است که ما می گوئیم مبارزه مسلحانه در شرایط فعلی محتوای مقدماتی و تدارکاتی دارد و به اصطال                      

در شرایط فعلی توده ها گرایش دارند که با اشکال آشنای قبلی که امکان به کار بستن آنها را در خود می بینند                         . است» قهر انقالب 
دانشجویان علیرغم دیکتاتوری خشن نمایش های اعتراضی به راه می اندازند و در هر سال چند بار دانشکده                   . دست به حرکت بزنند   

کارگران علیرغم شرایط اختناق و افزایش بی حد خشونت رژیم بیش از سال                . و مدارس عالی به علل سیاسی تعطیل می شوند          ها  
. رها همچنان دیده می شود    شاعتراضی از سوی دیگر ق    حرکات و گرایش های     . های پیش دست به اعتصاب های اقتصادی می زنند        



٢١  
 

آیا . ند سال ریخته شده در تشدید و تکرار این حرکات اثر گذاشته است                بی شک عملیات مسلحانه و خون هائی که در این چ              
پیشاهنگ می تواند نسبت به این حرکات بی اعتنا بماند؟ جنبش باید به اشکال سیاسی و اقتصادی مبارزه به مثابه کانال هائی که قادر                        

بی . ا نسبت به مردم از این راه نیز اعمال کند            است توده ها را به حرکت در آورد بها داده و وظیفه سازماندهی و رهبری خود ر                     
برای جلوگیری از اشتباه تاکید     . ی توجهی به نقش توده ها علیرغم اهمیتی است که ما برای آن قائلیم             بتوجهی به این اشکال به معنی       

 سازماندهی  می کنیم ضرورتی ندارد یک گروه یا واحد چریکی در درون خود دست به تشکیل هسته ها و شبکه هائی برای                              
این بیشتر می تواند به معنی مخلوط کردن اشکال مختلف مبارزه باشد تا تلفیق دیالکتیکی این                  . حرکات سیاسی و صنفی مردم بزند     

برای یک سازمان ایجاد شاخه های مجزا با وظائف معین ضرورت دارد و برای جنبش ایجاد یک جناح سیاسی، جناحی که                      . اشکال
 .در این صورت جنبش بر دو پا حرکت خواهد کرد و به پیش خواهد رفت.  مسلحانه خواهد بودبه مثابه پای دوم جنبش

 نظامی  -توسط یک واحد سیاسی    » تبلیغات سیاسی «کاربرد تاکتیک های سیاسی و اقتصادی در جنبش به مراتب چیزی بیش از                   
این امکانات حتی در شرایطی دشوارتر نیز       . یستیم کار سیاسی یا حرکت جمعی ن      یدر شرایط فعلی ما منکر هر گونه امکان برا        . است

می تواند . آنچه مهم است این است که اختناق پلیسی و نظامی امکان رشد و تکامل به این حرکات را نمی دهد  . کامال قطع نمی شود   
 به سازمان و سپس به      محفلی تشکیل داد و کتاب خواند یا اعالمیه ای پخش کرد اما این محفل امکان ادامه حیات و رشد تا تبدیل                       

دانشجویان می توانند دست به اعتراضی موضعی بزنند و علیزغم کنترل رژیم، کارگران یک کارخانه یا                     . حزب را پیدا نمی کند     
بخشی از یک صنف می تواننند دست به اعتصاب، اعتصابی که غالبا نافرجام است، بزنند ولی این اعتراض های پراکنده و اعتصاب                        

 و بیگاه نمی تواند تبدیل به جنبشی توده ای، تبدیل به موجی از اعتراض هدف دار و امواج اعتصابات اقتصادی                        های کوچک گاه  
جنبش که اساسا بر اعمال قهر انقالبی متکی است قادر است از این حرکات پراکنده مردم جنبشی توده ای و متحد به وجود                          . شود

 این اشکال مسالمت آمیز مبارزه که مردم با آنها آشنا هستند و در همین مقیاس                    .آورد که مستقیما رژیم را مورد حمله قرار دهد          
به .  نظامی دارد قرار بگیرند    -محدود امکان و توان بکار بستن آن را دارند باید زیر رهبری پیشاهنگ که در حال حاضر شکل سیاسی                  

از نقش کمکی دارد و راهی به شمار می رود که می توان              این تلفیق اشکال غیر نظامی با شکل نظامی مبارزه به مراتب اهمیتی بیش               
. از آن برای پیوند یافتن مادی توده و پیشاهنگ استفاده کرد و به وسیله آن به غیر فعال بودن مردم در این مرحله از جنبش خاتمه داد                      

، ولو قلبا طرفدار جنبش باشند، نقش       اگر عمال مردم قادر نباشند حرکتی در حمایت از پیشاهنگ از خود به ظهور رسانند، اگر آنها                  
تماشاچی را در مبارزه ما با رژیم بازی کنند و ما علی رغم اعتقادی که به نقش توده ها در سازندگی تاریخ داریم، عمال دچار پدیده                     

ختم می شود   » مردم«بنا بر این تمام راه هائی که به         . گاردیستی شده و خود را به جدائی از توده و شکست محکوم کرده ایم              نای آوا 
باید با مراقبت کامل مورد توجه قرار گیرد و در این میان اشکال سیاسی و اقتصادی مبارزه علی رغم محدودیت امکانات، جای                             

این اشکال در شرایطی که هر روز خشونت و دیکتاتوری رژیم آشکارتر و شدید تر می                  تردیدی نیست که ما به آیند ه      . مهمی دارد 
گر چه جنبش قادر است از یکسو با رهبری و سازماندهی این حرکات و از سوی دیگر با گسترش                        . نی می نگریم  قع بی اشود با و  

می که دیکتاتوری سلطنتی همچنان نقش      ا این ماد  دعملیات قهر آمیز خود به وسعت و کارائی این حرکات توده ای بیفزاید، با وجو               
.  امواج وسیع حرکات اقتصادی و سیاسی را از جانب توده ها داشته باشیم                  عمده را در سرکوب خلق دارد، ما نمی توانیم انتظار            

حرکاتی با چنان وسعت تنها در شرایطی امکان پذیر است که سیستم برای یکدوره موقتی به شیوه های شبه دموکراتیک اعمال                            
ش تحت تاثیر رشد تضاد های        نتیجه اینکه مادامی که توده ها در پروسه تکامل چنبش رهائی بخ                . حاکمیت خود روی بیاورد    

اجتماعی و اثر تسریع کننده ای که جنبش بر رشد و بلوغ این تضاد ها می گذارد و آگاه سازی و سازماندهی مردم توسط                                     
 .پیشاهنگ، آماده پیوستن به مبارزه قهر آمیز نشده اند، بکار بستن تاکتیک های سیاسی و اقتصادی اهمیت خود را حفظ خواهد کرد

 .یگر مبارزه مسلحانه سرشت تبلیغی اعمال قهر انقالبی در این مرحله است خصلت د-3
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ته باشد؟  شببینیم سرشت تبلیغی یعنی چه و اگر عملیات مسلحانه ما در این مرحله سرشت تبلیغی نداشته باشد چه ماهیتی می تواند دا                       
انتخاب . یه توده ها به سود مبارزه اثر می گذاریم         مفهوم سرشت تبلیغی این است که با وارد ساختن ضربات نظامی به رژیم در روح                

هدف ها در این مرحله باید چنان خصوصیاتی داشته باشد که قدرت مطلق رژیم را در چشم توده ها تضعیف کند و متقابال به ضعف                   
 .مطلق توده ها خاتمه دهد

ه که یک فرد عادی از توده به رژیم به           حاکمیت جابرانه، قدرت فوق العاده عوامل سرکوب و شکست ها گذشته جنبش باعث شد              
هر گونه کوشش   . در در ذهن خود نیز امکان رهائی از وضع موجود را نمی دهد             قاین  . مثابه قدرتی شکست ناپذیر و ابدی می نگرد       

ان در این موقعیت است که گره ها و جری         . کند در جهت متحد شدن و مبارزه کردن بی نتیجه و مشت بر سندان کوبیدن جلوه می                 
گر چه این جریان ها در مقایسه با          . هائی از میان مردم بر می خیزند و با مبارزه مسلحانه خود به رژیم اعالم موجودیت می کنند                      

نیروی رژیم بسیار کوچکند ولی مبارزه جوئی و فنا ناپذیری آنها در برابر تمام قدرت رژیم، به واقعیت مطلق و یکجانبه رژیم خاتمه                        
 نیست  ندر زندگی آنها پیدا شده که غول رژیم علیرغم تمام امکانات خود قادر به نابود کردن آ                » موجودی« بینندمردم می   . می دهد 

به این .  در مبارزه با آن ضرباتی نیز متحمل می شود و ناچار می شود بارها نابود ساختن این موجود را تکرار کند        رو حتی رژیم ناگزی   
هره پیشاهنگ مسلح خود بر توده ها آشکار می شود و با رشد این تضاد، هر روز این                      چترتیب طرف دیگر تضاد، یعنی خلق در          
ظامی پیشاهنگ به خاطر آگاه ساختن توده ها از موقعیت خود و            ندر این مبارزه عملیات     . طرف ضعیف یا فرعی رو به رشد می رود        

ات امری است بسیار مهم، تنها با شناخت صحیح           خود به کار بسته می شودو و به همین دلیل انتخاب هدف های این عملی                  دشمن
 است که می توان این ضربات نظامی را درست به هدف وارد ساخت، بدون توجه به محتوای مبارزه مسلحانه در                         طمجموعه شرای 

ه در  رژیم ک . این مرحله بسیاری از حرکات نظامی، جانبازی ها و آسیب هائی که به پیشاهنگ وارد می شود به هدر خواهد رفت                        
شرایط حاضر اساسا به معنی دستگاه دیکتاتوری شاه است و قلمرو مستقیم اعمال حاکمیت این دیکتاتوری، مراکز مهم سرکوب                        
خلق و حامیان امپریالیست این دیکتاتوری که بیشتر از همه از آن سود می برد با موقع سنجی می توانند هدف های این ضربات                               

د ینه تنها با  . ات باید خلق را بیدار کرد و به اعتراض کشاند و در میان صفوف دشمن تفرقه انداخت                 با این ضرب  . ظامی به شمار روند   ن
چنین است سرشت تبلیغی اعمال قهر انقالبی در این         . خلق را بسیج کرد بلکه باید تضاد درون سیستم را از راه اعمال قهر تشدید کرد               

 .مرحله از جنبش رهائی بخش

به نظر ما با دو برداشت می        . ات نظامی گرفته شود چه چیزی می تواند جانشین آن گردد           ی تبلیغی از عمل   حال ببینیم که اگر سرشت    
رباتی به راس رژیم آن را ساقط کرد و احیانا جانشین           ضاول با این اعتقاد که می توان از طریق وارد ساختن            . توان این خال را پر کرد     

لیات می توان نیروی نظامی و ساختمان اقتصادی سیستم را منهدم کرد و جای آن را                    دوم با این اعتقاد که از راه این عم          . آن شد 
پس . در مورد اول تقریبا هیچ مارکسیستی یافت نمی شود که رسما ازا ین عقیده جانبداری کند               . هر دو اعتقاد نادرست است    . گرفت

 امان کرده و روش های آنان را بی اعتبار ساخته است،             از آنکه مارکسیسم بر ضد آنارشیسم، ناردنیسم و آوانتوریسم مبارزه ای بی            
 لنینیست از -را افشا کرده است دیگر جریان های مارکسیت  ) اس ار ها  (پس از آنکه لنین مشی ماجراجویانه سوسیالیست های انقالبی        

 که این تمایالت در بخشی      معذلک می توان انتظار داشت    . نظریه حمله به راس و توطئه گری به خاطر انتقال قدرت دفاع نمی کنند              
نقش خرده بورژوازی در جنبش حاضر و فقدان رهبری همه             . از جنبش حاضر بطور رسمی یا غیر رسمی طرفدارانی داشته باشد             

همچنین گرایش های ایدئولوژیک    . ها بدهد  جانبه و قدرتمند کارگری از عواملی است که می توند امکان ظهور به این گرایش                  
 یل خرده بورژوازی که در نومیدی به سر برده امید بازگشت گذشته را از دست داده اند می تواند زمینه دیگر                     قشرهای در حال زوا   

اگر فرصتی داشته باشیم گرایش های انحرافی در جنبش مسلحانه را جدی             . برای ظهور گرایش های ماجراجویانه و تروریسم باشد        
ظامی را با این برداشت      ن اینجا کافی است بگوئیم که اگر بخواهیم عملیات             در. تر و همه جانبه تر مورد بررسی قرار خوهیم داد            

ما . هائی در برابر رژیم بجنگیم و می توان نتیجه چنین نبردی را از هم اکنون تعیین کرد                    نماجراجویانه بکار ببریم، می بایست به ت       
شان دادن ضربه پذیری رژیم و برانگیختن احساس تنفر و           فعلی کشتن عناصر منفور رژیم تنها به مثابه ن         طتاکید می کنیم که در شرای     
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در این میان بزرگترین هدف های فردی می توانند از نظر کمی و کیفی اثرات بزرگتری                     . کینه مردم نسبت به رژیم ارزش دارد        
شی می شود که برخی     عقیده دوم از اشتباهی نا    . بگذارند ولی از این راه به هیچ وجه رژیم ساقط نشده و سیستم متالشی نمی شود                  

در این اشتباه   . افراد یا جریان ها بین ماهیت عملیات نظامی در حال حاضر و ماهیت این عملیات در نبرد توده ای مرتکب می شوند                        
در نبرد توده ای هدف تجزیه کردن نیروی نظامی دشمن، ضربه زدن به این نیرو و                 . مارکسیست ها و غیر مارکسیست ها شریک اند       

در چنین مرحله ای از مبارزه نابود کردن نیروی           . نهدام جزء به جزء نیرو تا شکست نهائی و انهدام قطعی همه نیرو ست                سرانجام ا 
دشمن در هر مقیاسی گامی است به طرف نابودی کل دشمن بنا بر این هر فرد از نیروی دشمن که از میدان خارج شود ضربه ای                               

 نیز ارتش خلق دید طبقاتی و ضد امپریالیستی خود را در نابودی نیروی دشمن از                   گر چه در آن مرحله     .است به کل نیروی دشمن    
حال اگر کسی تصور کند که ما چنان    . دست نمی دهد، معذلک نابودی عناصر ساده دشمن امری ضروری و اجتناب ناپذیر می شود              

یک ) ن است به طریق دیگری تهیه شود       که حتی ممک  (نبردی را آغاز کرده ایم، به خود اجازه می دهد که به خاطر یک سالح                    
حال آنکه در این مرحله ما تنها هنگامی که این عناصر ساده دشمن و حتی افسران آنها، به ما حمله می                      . عنصر ساده را از پا در آورد      

یرفتن مبارزه  مشخصه نبرد تودهای، پذ    . ای در می آوریم    پعی در سر راه عملیات مان به شمار می روند آنها را از                   نکنند و یا ما    
در حال حاضر، حتی نابود کردن امراء دشمن جنبه           . چنین نبردی به معنی آغاز پروسه انقالب است         . مسلحانه از جانب توده است     

جای فرسیو و   .ما می دانیم که هر سال ده ها امیر نظامی مرتجع از خدمت خارج می شوند                     . نابود ساختن نیروی دشمن را ندارد       
در این  . ند تا حدودی جبران کند     اورده است، تنها با ضربات متقابلی که به چریک ها می زند می تو                طاهری توسط چریک ها خ     

 .پروسه می بینیم که نزاع بر سر اعمال قدرت رژیم و اعمال قدرت پیشاهنگ است و نه انهدام نیروی خصم در میان های نبرد

ر ضرباتی که مستقیما متوجه رژیم و اعمال حاکمیت آن می کند،              ب ه  سرشت تبلیغی عملیات مسلحانه در این مرحله می تواند عالو          
اعمال قهر انقالبی در چنین زمینه هائی از یک سو نیازمند رشد                . در خدمت مبارزات اقتصادی و سیاسی توده ها نیز قرار بگیرد              

ریان های  جاگر  . ت است پیشاهنگ و نیرومند تر شدن اوست و از سوی دیگر مستلزم آمادگی توده ها در پذیرفتن این حمای                         
 نظامی بدون توجه به موقعیت و آمادگی مردم بخواهند با عملیات نظامی از خواسته های اقتصادی آنها حمایت کنند این                         -سیاسی

چریک باید نخست از طریق تبلیغات سیاسی و هسته های    . امر می تواند موجب رمیدن آنها شده و به حرکات توده ای آسیب برساند             
فی خود آشنا سازد و در موقعیت های حساس که توده ها از ضربات وحشیانه رژیم به خویش می پیچند و کینه قلب                            صن -سیاسی

با چنین شروعی است که می تواند د ر آینده با             . های آنان را در هم می فشرد به مثابه سالحی از آن مردم اعمال قهر انقالبی کند                   
 .شان در برابر رژیم دیکتاتوری از طریق عملیات مسلحانه از آنها حمایت کرددست باز تری از حرکات و خواسته های زحمتک

نمی توان به این حساب که سرمایه        . کاربرد عملیات مسلحانه در وارد ساختن ضربات اقتصادی در مرحله فعلی امر ساده ای نیست                 
در اینجا باید به افکار توده ها و          . ب رساند های فعلی اغلب وابسته به انحصارات خارجی است به مراکز تولیدی و بازرگانی آسی                 

مراکز کار جمعی و وسائل مورد استفاده وسیع مردم نمی توند از جانب چریک مورد تهاجم قرار                     . میزان پذیرش آنان توجه کرد     
 می  50های سال   مثال خرابکاری در مراکز نیرو مقارن جشن        . بگیرد مگر آنکه مستقیما با اعمال قدرت دیکتاتوری رابطه داشته باشد          

توانست برنامه این جشن ها را در حضور صدها مهمان و خبرنگار خارجی مختل سازد و اعتراض به دیکتاتوری را به مردم و به                               
در مراحلی که چریک قدرت نظامی بیشتری پیدا می کند، مجاز است که به مبانی اقتصادی رژیم                      . افکار عموم جهان نشان دهد     

اگر موجی از عملیات بتواند در استخراج و         . منابع نفت اساس قدرت اقتصادی رژیم دیکتاتوری است        . دضربات فلج کننده ای بزن    
صنایع نفت . صدور نفت اختالل ایجاد کند خطر جدی متوجه ساخت اقتصادی سیستم و از همه بیشتر قدرت اقتصادی رژیم می شود  

بانک ها نه از این نظر      . طور جدی محافظت آن را به عهده دارد       هم دولتی است، هم منبع عمده استثمار خارجی است و هم دولت ب             
. زیرا از این حیث بین بانک ها وصنایع و بارزگانی اختالفی نیست           . که سرمایه آنها وابسته است مورد حمله و مصادره قرار می گیرند           

و پول  (سرمایه ها محسوب می شوند        بانک ها از این نظر که مراکز مالی تحت حفاظت رژیم اند، از این نظر که از بزرگترین                          
و از نظر نیاز سازمان های چریکی به پول، آنان را تامین می کند، هدف های                     ) مصادره شده از آنها متوجه فرد معینی نمی شود          
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در این نوع عملیات تمام مراحل یک عمل چریکی انجام می شود و                . مناسبی برای عمکلیات نظامی کوچک محسوب می شوند         
به این ترتیب نتیجه می گیریم که        .  غیر ممکن است   آنل این مراکز برای رژیم به سبب نیروی انسانی و هزینه سنگین               حفاظت کام 

. نمی توان هر کارخانه یا مرکز بازرگانی را به صرف اینکه سرمایه آن مشترک یا خارجی است در حال حاضر مورد حمله قرار داد                         
این نحوه انتخاب هدف با روح مبارزه مسلحانه انطباق          . که فیلم های منحط نشان می دهد       نمی توان فالن سینما را منفجر کرد زیرا          

اینجا است که تاکید می کنیم انتخاب هدف برای عملیات چریکی تنها با توجه به                . ندارد و از راه آنها نمی توان مردم را بسیج کرد           
بین . د جنبش، تثبیت مبارزه مسلحانه وبسیج توده ها منجر شود         ند به رش  امحتوای این مبارزه یعنی خصلت ضد دیکتاتوری آن می تو         

روسه جنبش رهائی بخش محسوب شده      پاگر جنبش ما یک مرحله از       .  است رفرم و محتوای مبارزه مسلحانه ارتباط دیالکتیکی برقرا       
دماتی و تدارکاتی   و خصلت ضد دیکتاتوری سلطنتی ویژگی این مرحله است، اگر این جنبش نسبت به انقالب یک مرحله مق                        

محسوب می شود، پس اعمال قهر انقالبی در مشی ما سرشت تبلیغی دارد و نسبت به نبرد توده ای یک مرحله مقدماتی محسوب می                    
 اگر الزم است که ما شعارهای اقتصادی را بر گرد محور شعار سیاسی اصلی یعنی مبارزه با دیکتاتوری فردی شاه به کار                               .شود

افراد و جریان هائی که     .  که از اشکال اقتصادی و سیاسی مبارزه بر گرد محور و شکل نظامی مبارزه استفاده کنیم                بگیریم، الزم است  
تنها مبارزه مسلحانه را در فرم می شناسند و محتوای آن را در نظر نمی گیرند چه بسا دست به عملیاتی بزنند که نتیجه آن برای مردم                            

 .زیان بخش خواهد بود

ر تعریف مبارزه مسلحانه گفته ایم و خصوصیاتی که برای آن بر شمردیم این می شود که ما، مارکسیست ها که مشی                      حاصل آنچه د  
یک . لحانه را به مثابه مشی انقالبی در جنبش عمومی خلق می شناسیم در معرض دو برداشت متفاوت از این مبارزه هستیم                             سم

یعنی شرایط  (به مبارزه مسلحانه می زنند ضروری نیست که موقعیت انقالبی         هنگامی که جریان های پیشرو دست       : برداشت می گوید  
بنا بر این آغاز عملیات مسلحانه      . پیشاهنگ خود در تسریع فراهم شدن این شرایط فعاالنه شرکت می کند           . فراهم باشد ) عینی انقالب 

 بخش خلق است و محتوای این جنبش مبارزه ای          یب نیست بلکه این عملیات آغاز مرحله نوینی در جنبش رهائ           به منزله آغاز انقال   
مبارزه مسلحانه ترکیبی است از اشکال مسالمت آمیز و نظامی مبارزه که شکل نظامی نقش عمده و                . است ضد دیکتاتوری فردی شاه    

 به طول بیانجامد و     ند سالها ااین مرحله می تو   . اعمال قهر انقالبی در این مرحله سرشت تبلیغی دارد        .  به عهده دارد   نمحوری را در آ   
از این راه است که پیشاهنگ خلق تکامل یافته و موفق به بسیج توده ها شده، جنبش راه تکامل خود را به سوی انقالب رهائی بخش                          

رهائی طبقه کارگر بدون توجه به جنبش        . ان ها ی وابسته به طبقه کارگر در این جنبش باید نقش فعال داشته باشند                یجر. یدامی پیم 
در پروسه این مبارزه است که پیشاهنگ طبقه کارگر         . ی بخش و در این مرحله بدون مبارزه با دیکتاتوری شاه غیر ممکن است              رهائ

چنین پیشاهنگی قادر است    . رشد یافته طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را بسیج کرده و به عالیترین شکل پیشاهنگ دست می یابد                   
 . به عهده گرفته و هژمونی طبقه کارگر را در انقالب دموکراتیک توده ای تحقق بخشددر جنبش رهائی بخش رهبری همه خلق را

بنا بر این توده ها آماده اند         .شرایط عینی انقالب در موقع شروع مبارزه مسلحانه وجود داشته و یا دارد              : برداشت دیگری می گوید   
بازی و فداکاری به رژیم حمله کنیم تا مردم پشت سر ما قرار              کافی است که ما با جان     . که به ندای پیشاهنگ مسلح خود پاسخ دهند       

در مدت کوتاهی می توان دست به سربازگیری در شهر          . رش داد تبنا بر این با شروع اولین عملیات باید به سرعت آن را گس            . بگیرند
وظیفه ما .  آن را نگهداشته است    را به فنری که سخت فشرده شده تشبیه می کنند که تنها یک میخ کوچک               طحتی شرای . یا روستا زد  

اده انفجارست یک   ماز نظر این افراد، بشکه باروت آ       . این است که این میخ کوچک را خرد کنیم ناگهان فنر منفجر خواهد شد                 
ای است و از آنجا که در این انقالب          پس محتوای مبارزه مسلحانه انقالب دموکراتیک توده      .جرقه کافی است تا انقالب آغاز گردد      

عنصر سوسیالیستی این انقالب در      . بقه کارگر نقش اساسی دارد پس همه کوشش ما این است که طبقه کارگر را آگاه سازیم                     ط
به این ترتیب   . ماهیت ضد سرمایه داری طبقه کارگر نهفته است و از اینجا است که روی طبقه کارگر تاکید یک جانبه می شود                         

شعارهای .  جنگ توده ای است و شعار آن حاکمیت خلق تحت رهبری طبقه کارگر است              مبارزه مسلحانه به منزله اولین مرحله یک      
 وابسته و رژیم را مورد تعرض قرار می دهد و از آنجا که تضاد عمده                 جنبش با این برداشت، بطور یکسانی امپریالیسم، سرمایه داری        
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عالوه بر  . ر متوجه امپریالیست ها باشد سودمند تر است         تضاد خلق با امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور است  هر چه شعارها بیشت                
البته در مواردی حتی گرایش      ( دیگر اشکال مبارزه حداکثر نقش کمکی دارند        . عملیات نظامی باید از تبلیغات هم استفاده کرد         

ثر عملیات مسلحانه به     توده ها بر ا    ) خودبخودی مردم به اشکال اقتصادی و سیاسی مبارزه مورد انتقاد و نفی هم قرار می گیرد                     
 .و بنا بر این مبارزه مسلحانه از همین راه توده ای می شود) زیرا شرایط عینی آماده است( پیشاهنگ روی خواهند آورد

هنگامی که این رفقا با واقعیت سخت روبرو می شوند و می بینند که علیرغم کوشش های ما، توده ها مسلح نشده اند و از انقالب                             
ست، به جای اینکه بینش خود را از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه تصحیح کنند و محتوای واقعی مبارزه مسلحانه                    هنوز خبری نی  

 لنینیسم می پردازند و یا یکباره مشی مسلحانه را به عنوان مشی              -را در شرایط فعلی بپذیرند یا به دستکاری در اصول عام مارکسیسم            
اینجا است که گرایش های اپورتونیستی چپ سر از تسلیم طلبی در می                . راحت می کنند  ای نادرست نفی کرده و خیال خود را           

در اینجا است که استدالل می شود اگر شرایط عینی وجود داشته و انقالب رخ نداده پس مشی ما غلط است و اگر شرایط                            . آورد
ساس استدالل اپورتونیسم راست نیز همین اصل        جالب است که ا   . توسل به سالح را نداریم    عینی انقالب وجود نداشته پس ما حق         

بنا بر این هر گاه جریان هائی علیرغم          . مادامی که موقعیت انقالبی وجود ندارد، پیشاهنگ نمی بایست دست به سالح ببرد               : است
! کست است فقدان شرایط عینی و ذهنی انقالب دست به عملیات مسلحانه بزنند حرکت آنها جنبه ماجراجوئی دارد و محکوم به ش                      

 لنینیسم، بلکه این رفقا نیز هنوز شناخت درستی از مبارزه           -مارکسیسم» مدافع«در اینجا است که می فهمیم نه تنها جریان های سنتی             
 .مسلحانه، ضرورت آن و درک درستی از موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه خود ندارند

فرم و محتوای مبارزه مسلحانه الزاما در یکدیگر         . شت و به یکسان عمل کرد      محال است که با این دو برداشت بتوان یک مشی دا            
هدف ها و انتظاراتی که از مبارزه مسلحانه داریم با این دو برداشت               . ته شده و یک استراتژی و تاکتیک معین بوجود می آورد            فبا

 و در برابر حمالتی که به مبارزه مسلحانه از           گر چه هر دو برداشت قائل به ضرورت مبارزه مسلحانه هستند           . تفاوت فاحش می کند   
موضع اپورتونیسم راست می شود از خود عکس العمل نشان می دهند ولی شناخت آنها از مبارزه مسلحانه، دالئلی که این مبارزه را                        

الف چیزی بیش از     این اخت . ضروری می سازد و باالخره در بارزه نتایجی که این مبارزه به بار خواهد آورد اختالف نظر دارند                       
اختالف های تاکتیکی است، اینجا در شناخت شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در ارائه راه حل برای مسائل مبرم و عمده ای                        

این اختالف نمی تواند منجر به دو مشی نشود و ممکن است هر دو مشی نادرست                    . که در برابر ما قرار دارد اختالف وجود دارد          
 .هر دو آنها نمی تواند درست باشدباشد ولی قطعا 

با اینکه تا کنون بطور پراکنده به شرایطی که مبارزه مسلحانه را در ایران ضروری ساخته، اشاره شده است اهمیت مساله ما را بر آن                           
ری برای انقالب   می دارد که بپرسیم مبارزه مسلحانه چه ضرورتی دارد و چرا ما نمی توانیم از راه های مسالمت آمیز به شرایط ضرو                      

 .برسیم

در برخی از   . پیش از اینکه بخواهیم به این مساله خاص پاسخ دهیم بگذارید ببینیم اصوال چه عواملی شکل مبارزه را تعیین می کنند                     
عده ای به این اکتفا می کنند که یک تحلیل مختصر از               . ما این تصور وجود دارد که گویا با مساله بسیار ساده ای روبرو هستیم                 

و حتی بدون توجه به شرایط سیاسی جامعه شکل معینی          . شرایط اقتصادی و اجتماعی بکنند، طبقات جامعه را و قشرها را ذکر کنند             
به نظر ما برای تعیین شکل مبارزه در یک مرحله معین از جنبش باید عوامل متعددی را مورد بررسی قرار                     . از مبارزه را پیشنهاد کنند    

) 2.  اقتصادی و ترکیب طبقاتی جامعه و تعیین مسیری که جامعه می پیماید            -موقعیت اجتماعی ) 1:  عبارتند از  داد که عمده ترین آنها    
 سیاسی جامعه که شامل تعیین تضاد عمده جامعه، شیوه اعمال حاکمیت طبقات حاکم و امپریالیسم ، میزان                          -موقعیت اجتماعی 

موقعیت روحی توده ها، میزان      ) 3و سازمان های مبارز خلق می شود          قدرت و سازمان یافتگی رژیم، کمیت و کیفیت جریان ها              
سنت ها و اشکال مبارزاتی که مردم در گذشته            ) 4) و یا روحیه تسلیم و نومیدی آنها        (تحرک، جسارت و روحیه تعرضی آنها         

ای ، نحوه موازنه نیروها و عوامل       موقعیت سیاسی جهانی و منطقه      )5تاریخی نسبتا نزدیک در مبارزه با دشمنان خود به کار بسته اند              
ان یمثبت و منفی برای جنبش و اشکالی که مبارزات خلق ها، دور و نزدیک به خود گرفته است و به درجات متفاوتی مردم در جر                          
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 این   هستند و تعیین دقیق آنها مستلزم شناخت        یبرخی از این عوامل خود حاصر پروسه ها و رویدادهای متعدد           . آنها قرار گرفته اند   
 .پروسه ها و رویدادها است

 اقتصادی جامعه، مرحله تکامل جامعه، جهت رشد آن و سیستمی را که می بایست جانشین سیستم موجود شود                     -موقعیت اجتماعی 
. در تحلیل این شرایط است که به نقش تاریخی طبقات و قشرها در مرحله تغییر سیستم یا انقالب پی می بریم                            . تعیین می کنند  

. تعیین مرحله انقالب از این تحلیل بیرون می آید        . ی عمده انقالب تعیین می شوند و هدف های نهائی جنبش شناخته می شود             نیروها
» فردا«از آنجا که هر مرحله از جنبش قدمی است در راه تدارک انقالب، بدون تعیین مرحله انقالب نمی توان آنچه را که باید برای                          

نیروهای عمده انقالب در مرحله یا مراحل قبلی فاقد تحرک باشند، در این صورت باید از                       چه بسا که     . ک کرد شناخت   رتدا
 اقتصادی پر دوام ترین عوامل را به ما معرفی می کند             -به این ترتیب موقعیت اجتماعی    . نیروهای بالفعل برای بسیج آنها مدد گرفت      

 . می شوندعواملی که در سراسر پروسه ادامه یافته و در یک انقالب دگرگون

به این ترتیب علی رغم اهمیت اساسی این عوامل در تعیین مرحله انقالب نمی توان با استناد به آن شکل مبارزه را در یک مرحله                              
 اقتصادی با یکدیگر شبیه باشند، اشکال       –در حالیکه جامعه های متعددی می توانند در عام ترین خصوصیات اجتماعی              . تعیین کرد 

 -معذلک تردید نیست که دگرگونی شرایط اجتماعی       . این جامعه ها به طور کلی می تواند بسیار متفاوت باشد            مبارزات مردم در    
مثال در کشور ما اشکال مبارزات مردم در جریان انقالب مشروطیت و حول و              . اقتصادی در تعیین شکل مبارزه اثر بنیادی می گذارد        

ساخت . کومت رضا خان و یا در شرایط فعلی می تواند بسیار متفاوت باشد              حوش آن با اشکال این مبارزه در سال های پس از ح             
اقتصادی جامعه، موقعیت شهر و روستا، ترکیب طبقاتی جامعه و حدودی که این عوامل عینی برای عوامل ذهنی تکامل اجتماعی به                      

 سیاسی در تعیین    – یعنی عوامل اجتماعی     دومین دسته عوامل  . وجود می آورد در کیفیت مبارزه مردم در مرحله معین اثر می گذارد            
در جامعه ای با فرماسیون معین هر گاه موقعیت  . خصوصیات هر مرحله از جنبش و اشکال مبارزاتی هر مرحله اثر سنگین می گذارند             

ی شود که   تضادها نسبت به هم تغییر کند، هر گاه تضادی عمده شود و جای تضاد عمده قبلی را بگیرد مرحله ای از جنبش آغاز م                         
اینکه دشمن عمده خلق کیست و چه خصوصیاتی دارد در شکلی که مبارزه به خود می گیرد اثر می                    . هدف معینی را دنبال می کند     

مثال در چین جنگ ضد ژاپنی گر چه مبارزه ای مسلحانه بر ضد دشمن خلق بود با نبرد توده ای انقالب دموکراتیک علیه                           . گذارد
اینکه ما در همین جامعه فعلی بر ضد یک نیروی مهاجم خارجی مبارزه کنیم یا بر ضد                  . مگیر داشت چیانکا یچک تفاوت های چش    

هم چنین شیوه ای که طبقات حاکم و امپریالیست های مسلط بر جامعه در                   . دیکتاتوری شاه در اشکال مبارزه ما اثر می گذارد           
ی گیرند در اشکالی از مبارزه که ما باید در پیش بگیریم اثر سرکوب خلق و به طور کلی در اعمال حاکمیت و سلطه خود در پیش م           

اینکه رژیم دیکتاتوری است یا شبه دموکراسی، دموکراتیک، اینکه امپریالیسم در حال تهاجم نظامی                  . غیر قابل انکار می گذارد     
مبارزه داشته باشند اثر سنگین می      است یا از طریق رژیم عمل می کند در اینکه مردم و جریان های پیشرو آنها چه امکاناتی برای                        

باید دید جریان ها و سازمان های سیاسی مردم که علیه               . و باالخره از زمره همین دسته عوامل موقعیت پیشاهنگ است             . گذارد
رت و  آیا مبارزات گذشته توانسته است برای مردم، سازمان هائی پر قد          . دشمنان آنها مبارزه می کنند در چه وضعیتی به سر می برند           

با تجربه به وجود آورد؟ اگر پیشاهنگ در حالت نطفه ای به سر می برد و از کمیت و کیفیت ضعیفی برخوردار است آن اشکال از                            
آیا جنبش  . باید دید ترکیب نیروهای فعال که جنبش را می سازند چگونه است           . مبارزه را در پیش می گیرد که در حد توان اوست           

شده یا از روستائیان ، آیا کارگران استخوان بندی جنبش را ساخته اند یا کسبه و پیشه وران، بدیهی                      تشکیل  عمدتا از مردم شهری     
است که طبقه و قشر در هر مرحله از جنبش نه مرحله معین از تکامل جامعه، ظرفیت و خصوصیات ویژه ای دارد که از شرایط مادی              

 بنا بر این نمی توان بدون توجه به ترکیب              .فتگی آن ناشی می شود     زندگی آن، از فرهنگ آن و از آگاهی و میزان سازمان یا                
ه ها خود    دسومین عامل یعنی وضع روحی تو        . نیروهای بالفعل جنبش، ظرفیت و خصوصیات آنها شکل مبارزه را تعیین کرد                 

ی گذاشته و بنا بر     قان با  که مبارزات گذشته روی آن      یتوده ها بنا بر شرایط مادی زندگی خود، بنا بر آثار            . پیچیدگی خاصی دارد  
( شرایط مادی رضایت بخش   . توان و قدرت پیشاهنگ و مبارزه جوئی او در برابر دشمن از خود روحیه های مختلف نشان می دهند                   
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، قدرت سرکوب رژیم ،      )توجه کنید که قبال در مورد رفاه نسبت آن و ناراحتی و رابطه آن با نیازها و توقع ها توضیح داده ایم                            
ی پیاپی  جنبش در گذشته و ضعف پیشاهنگ در مقابله با رژیم می تواند توده ها را در حالتی از تسلیم و نومیدی قرار                             شکست ها 

شرایط مادی بسیار دشوار که زحمتکشان را دردو راهی مرگ یا طغیان قرار می دهد، حتی در خفقان آورترین شرایط موجب                      . دهد
بنا بر این   . شود ولی چنین شرایط مرگباری به ندرت بر جامعه مستولی می            . شودحرکات کور، پراکنده و خشم آگین مردم می           

اگر این عوامل به سود      . عوامل دیگر، یعنی شدت سرکوب و نحوه عمل آن در تعیین حالت روحی توده ها اثر قاطع می گذارد                       
ر ضد نظام حاکم باشیم، وضع معیشت        حرکت توده ها باشد، به هیچ وجه ضرورت ندارد برای اینکه شاهد مبارزات وسیع مردم ب                   

در صورت مساعدت این عوامل توده ها تحرک داشته به حال اعتراض جمعی به سر                . آنان به درجات فوق العاده وخیمی تنزل کند       
ه ها که خود حاصل یک رشته عوامل مختلف است نقش مهمی در تعیین اشکالی از مبارزه که                       داین حالت متفاوت تو   . می برند 
 . خود آنها را می گزیند و یا کاربرد آنها را به مردم توصیه می کند، داردپیشاهنگ

آخرین عامل که باید در تعیین شکل های مبارزه مورد توجه قرار بگیرد سنت های مبارزاتی و اشکالی است که مردم در گذشته                            
سنت های  . ز در آن خود شرکت داشته است       در اینجا منظور مبارزاتی نیست که نسل فعلی مبار         . تاریخی خود به وجود آورده اند      

انقالبی که یک نسل به جای می گذارد، شکل هائی که در مبارزه با دشمن نسل های پیاپی خلق بکار می بندند در فرهنگ طبقات و     
نگی انقالبی  مبارزات مسلحانه خلق های آمریکای التین علیه اسپانیای استعمارگر، در این قاره سنت های فره               . قشرها اثر می گذارد   

در کشور ما، هنوز سنت های انقالب مشروطیت، جنگل و اشکال سیاسی و             . بر جای گذاشته که در مبارزات امروز این قاره اثر دارد          
قیام های عشایری، حتی آنجا که . تعیین شکل های مبارزه که امروز بر می گزینیم اثر دارد در   32 تا   20اقتصادی مبارزه در سال های      

رایج ) و در مناطقی حتی امروز    ( در صد فئودالی دارد، یاغی گری مسلحانه که در بسیاری از مناطق ایران تا چندی پیش                ماهیت صد   
 .است در تعیین شکل مبارزات مردم و پیشاهنگ آنها بی تاثیر نیست

ر نیروهای ارتجاعی از     توازن نیروهای ترقی خواه جهان در براب        . آخرین دسته عوامل در تعیین شکل مبارزه عوامل خارجی است            
آنجه چند دهه پیش برای خلق های تحت سلطه غیر ممکن به              . جمله عواملی است که می تواند در تعیین شکل مبارزه اثر بگذارد             

توازن . این توازن نیرو تنها در جنبش های انقالبی حاضر محدود نمی شود             . نظر می رسید امروز شکل قابل قبول به شمار می رود            
ا از دولت های سوسیالیستی گرفته تا کشورهای رها شده از بند امپریالیسم، از جنبش های انقالبی گرفته تا نیروهای                            کلیه نیروه 

به . سیاسی در هر بخش جهان، موقعیت امپریالیست ها، تضادها و وحدت های آنان همه و همه از زمره این نیروها به شمار می روند                         
 منطقه، اشکالی که جنبش های خلق های جهان و به خصوص منطقه در مبارزات خود در                 جز توازن نیروها، درجهان و بخصوص در      
در . جنبش انقالبی مردم ویتنام در تمام منطقه هند و چین و پیرامون آن اثر گذاشته است               . پیش گرفته اند در جنبش ما اثر می گذارد        

نه تنها  . فته اند در تعیین شکل مبارزه ما اثر می گذارد            منطقه ما، جنبش فلسطین و ظفار و اشکالی که این جنبش ها به کار گر                    
مبارزه خلق های آمریکای التین و در         . نطروهای پیشرو بلکه توده ها تحت تاثیر این جنبش و شکل مبارزه آنها قرار می گیرند                    

 .ی گذاردپیشاپیش آنها کوبا نه تنها د رآن منطقه از جهان بلکه در سراسر جهان در تعیین شکل مبارزه اثر م

بر . این عوامل در یکدیگر اثر می گذارند و فرم و محتوای جنبش را در یک مرحله از پروسه تکامل تاریخی جامعه تعیین می کنند                         
خالف یک عقیده عامیانه، مارکسیست ها در تعیین اشکالی که مبارزه طبقاتی در شرایط معین به خود می گیرد تنها بر ساخت                              

 بدیهی است ساخت اقتصادی جامعه و سطح تکامل تولید در یک جامعه عنصر اساسی مبارزه طبقاتی را در          .اقتصادی تکیه نمی کنند   
اگر چنین پیچیدگی   . هر مرحله تاریخی تشکیل می دهد لکن عوامل روبنائی در تعیین فرم این مبارزه طبقاتی نقش موثرتری دارند                   

قتصادی و به کمک یک تحلیل از طبقات و قشرهای جامعه فرم و محتوای                 در کار نبود، اگر بنا بود که تنها با یک فرمول ساده ا               
کاربرد تئوری در هر دوره از تاریخ که برگزینیم از حل یک معادله ساده درجه یک آسانتر                   «مبارزه در شرایط معین را تعیین کنیم         

  .ه آسان می شددر این صورت درک ضرورت های حال و آینده جنبش دست کم به اندازه تحلیل گذشت» می شد
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مقدمتا بگوئیم که در تاریخ معاصر      . ه مورد بحث و ببینیم ضرورت مبارزه مسلحانه در ایران چه بوده و هست               لاحال برگردیم به مس   
 32ایران چند بارز شرایط بسیار مساعد برای کاربرد قهر انقالبی بر ضد دشمنان خلق به وجود آمده که چشم گیرترین آن در سال                           

ی با حمایت علنی     عتوسل به کودتا از طرف نیروهای ارتجا        .  مرداد بوده است    28 ماه های نخست پس از کودتای           در روزها و  
ی کامل  گسرکار آمده بود، آماد   ) در سی تیر  (امپریالیست ها، سقوط حکومت مصدق که یک سال قبل با جانبازی درخشان مردم               

با تمام قشرهای خرده بورژوازی و بورژوازی ملی را در بر گرفت،              مردم شهری برای حمایت از پیشاهنگ که طبقه کارگر و تقری            
د روستاها که ظرف همان یک سال گذشته حرکت هائی برضد ارباب ها از خود نشان می دادند و باالخره وجود          موقعیت نسبتا مساع  

ه آن درجه از حدت رسانده بود که        ده بود و مبارزه را ب     م جمع آ   یک حزب با دهها هزار عضو و چند برابر آنها طرفدار همه و همه              
در چنین شرایطی بود که شاه به عنوان مظهر نیروهای مرتجع فرار کرد ولی               . یکی از دو طرف تضاد می بایست صحنه را خالی کند           

سقوط مصدق شرایطی بوجود آورده بود که      . پس از کودتا بازگشت بی آنکه نفرت مردم از رژیم از رشد و شدت خود کاسته باشد                
ای هر حزب کارگری ایده آل است، یعنی بی آنکه حزب توده بر ضد رهبر ملی حرکتی کرده باشد ارتجاع و امپریالیسم او را                             بر

که سازمان نظامی   (در چنین شرایطی بدون هیچ تردید می بایست حزب توده با آنهمه امکاناتی که داشت،                 . ساقط و اسیر کرده بود    
دست به مبارزه ای قهر آمیز بر ضد رژیم کودتا زده و قهرمان رهائی خلق                  ) سوب می شود  قدرتمند آن بخشی از این امکانات مح       

نیز به حمایت از آن بر می خاستند ولی می دانیم اپورتونیسم              ) همه مصدقی ها  (نه تنها طرفداران حزب توده بلکه تمام مردم        . بشود
نقالبی را از دست داد و خلق و طبقه کارگر را به شکست               ریشه داری که بر حزب و ستاد رهبری آن چیره شده بود این موقعیت ا                

اشتباه نشود منظور ما این نیست که حزب توده می بایست و یا می توانست یک شبه حکومت را در دست بگیرد، نه، حزب                          . کشاند
ر یک پروسه انقالبی قهر آمیز  موقعیت با آنهمه امکانات توده ها را به مبارزه قهر آمیز با رژیم دعوت کند و د     نتوده می بایست در آ    

این همان چیزی است که ارتجاع و امپریالیسم نیز از آن در هراس               . در یک نبرد توده ای مبارزه رهائی بخش را به پیروزی رساند             
 در  می بینیم که بدون تغییر مهمی      : نتایجی که در رابطه با این بحث از این رویداد تاریخی می گیریم عبارت است از اوال                    . بودند

ساخت اقتصادی جامعه در فاصله کوتاهی می بایست شکل مبارزه از مبارزه ای مسالمت آمیز به مبارزه ای قهر آمیز تغییر کند، از                           
در می  : ثانیا. همیت نقش شیوه اعمال حاکمیت طبقات حاکم و موقعیت رژیم در تعیین شکل مبارزه به خوبی قابل لمس است                  ااینجا  

مسلحانه در دهه اخیر یعنی پس از رفرم و استقرار سیستم سرمایه داری وابسته به وجود نیامده بلکه از                          یابیم که ضرورت مبارزه      
انقالب مشروطیت به بعد، در دوره های معین این ضرورت وجود داشته و البته اشکال متفاوتی از مبارزه مسلحانه در هر دوره می                            

 .بایست مورد استفاده قرار می گرفته

 که دیکتاتوری رژیم تحکیم شده و تمام پیروزی های          39 تا   32پس از کودتا بلکه در سال های بین         ه تنها ماه های اول      می دانیم که ن   
 42 تا 39در فاصله سال های . یامد که علیه رژیم دست به اعمال قهر بزندنروئی به وجود    یمردم پایمال ارتجاع وامپریالیسم گشت نیز ن      

خالء ای به   ) جبهه ملی و حزب توده     ( دیکتاتوری به میزان قابل توجهی عقب نشست ولی شکست استراتژیک جریان های سنتی               
این سالها نطفه یک رشته جریان های        معذلک طی   . وجود آورده بود که به مردم اجازه نداد از این امکانات نتایجی پایدار بگیرند                

 که دیکتاتوری دست به تهاجم زد و مردم را که هنوز نفسی نکشیده بودند وحشیانه سرکوب کرد، این                     42در سال   . جدید بسته شد  
در این شرایط بود که جریان های متعددی، مارکسیست و غیر                   . نیروهای جدید در برابر چه باید کرد مبارزه قرار گرفتند                

این جریان ها طی دهه گذشته عمال مهمترین پدیده های مبارزاتی جامعه             . سیست، به سوی مبارزه مسلحانه گرایش پیدا کردند       مارک
بنا براین از نظر تاریخی، در سال های اول دهه اخیر گرایش به مبارزه مسلحانه در جامعه ظاهر شد و پس از طی یک                             . ما بوده اند  

برای درک ضرورت مبارزه مسلحانه توجه به شرایطی که این          . از مبارزه در جامعه ما متولد گشت       این شکل    49دوره جنینی در سال     
 .مبارزه در آن ظهور و رشد کرده است ضروری است

رفرم ارضی گر چه مقارن با آغاز گرایش به مبارزه مسلحانه است ولی نقش مستقیمی در ضروری ساختن این مبارزه نداشت، در                           
 به بعد پیدا شده و هر چه 44نتایج رفرم از سال .  رفرم حتی آثار اقتصادی و اجتماعی خود را به بار نیاورده بود         سال های نخست هنوز   
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 کمپرادور عوامل اقتصادی و اجتماعی کمتر از        -، در سیستم فئودال   39همانطور که گفته شد قبل از سال        . گذشت مشخص تر شدند   
هاجم تآنچه عامل تعیین کننده در ضرورت مبارزه مسلحانه به شمار می رود                    . ودسالها پس از رفرم به سود مبارزه مسحانه نب            

 قابل مقایسه با تغییر شرایط قبل و بعد از          40 و   42در حالیکه تفاوت بین شرایط سال       . پس از یکدوره عقب نشینی آنست      دیکتاتوری
 نیستند، در حالیکه    32 لاقابل مقایسه با این نیروها در س        نیروهای سازمان یافته مردم    42 مرداد نیست، در حالیکه در سال        28کودتای  

که خصلت فردی آن نسبت به دیکتاتوری        (  هستند، معذلک تهاجم دیکتاتوری شاه      32مردم فاقد آن آگاهی و مبارزه جوئی سال          
 را به مبارزه مسلحانه     ریان های محدود این دوره    جبا دیگر عوامل به نحوی ترکیب می شود که          )  قابل تمیز است   39 تا   32سال های   

 .با رژیم می کشاند

و (  ضرورت مبارزه مسلحانه بازگشت دیکتاتوری رژیم، سلب امکانات محدودی که طی دوره کوتاه قبل به مردم                رمهمترین عامل د  
 مرداد  28داده شده بود، سرکوب خونین و وحشیانه مردم که حتی در            ) دیدی که در میدان مبارزه پیدا شده بود       جبخصوص به نسل    

نگیز ترین نوع آن بود و مردم با نوع         اهم سرکوب شبیه آن رخ نداده بود و باالخره شکل فردی دیکتاتوری که خشن ترین و خفقان                  
همه اینها یک معنی می دهد حکومت تمام قوانین            . آن در حکومت رضا خان از نظر تاریخی آشنائی داشتند، به شمار می رود                  

مردم بی سالح را که دست به         . وجب آن عمل می کند برای حفظ سلطه خود زیر پا می گذارد                 د را که خود ظاهرا به م        وموج
اعتراض و مطالبه حقوق سیاسی واقتصادی خود می زنند به گلوله می بندد و از نیروی نظامی و پلیس مسلح بدون هیچ مالحظه ای                           

مردم که طی سه سال گذشته علیرغم اعمال خشونت          .  کند علیه مردم، خواه دانشجو باشد، کارگر یا کاسب و پیشه ور، استفاده می             
مردم . لی خود با خشم و نفرت می نگرند       اقربانی دیکتاتوری به مشت های خ     ) یا هزاران (نسبی رژیم به میدان آمده اند بر سر صدها          

ف سیاسی مخالف رژیم    از خود می پرسند که آیا با دست خالی می توان با قدرت مهیب دیکتاتوری مصاف داد؟ جریان های مختل                    
امکان پذیر است، و آیا اصوال کاربرد شیوه های محدود سیاسی و اقتصادی در برابر دیکتاتوری شاه و اختناق نظامی و پلیسی ثمری                        

 راههای مسالمت آمیز دست یابند، آیا نیرو های پیشرو با             زدارد؟ آیا در این شرایط مردم می توانند به هدف های اجتماعی خود ا                
 به شکل غیر نظامی مبارزه می توانند مردم را بسیج و رهبری کنند؟ گوارا در بیان حداقل شرایط برای آغاز مبارزه مسلحانه می        توسل
مردم باید به وضوح دریابند که برای رسیدن به هدف های اجتماعی خود بیهوده است که مبارزه را در چهارچوب شکل                         « : گوید

که نیروهای سرکوب به آن مرحله می رسند که قدرت خود را با زیر پا گذاشتن قانون مورد                       هنگامی   .غیر نظامی آن حفظ کنند     
در این شرایط نارضائی عمومی خود را در اشکال فعال تری            . حفظ می کنند، دیگر صلح نقض شده است       ) قانون اساسی (قبول همه   

چنین است نقش دیکتاتوری در      . و طغیان می کند    نشان می دهد و باالخره مقاومت مردم به صورت مبارزه نظامی متراکم شده                   
ریان های پیشرو را که هنوز در حال جنینی خود بودند به مبارزه             جولی آیا این عامل به تنهائی کافی بود تا          . ضرورت مبارزه مسلحانه  

یاتی داشت که   ئی بخش چه خصوص   امسلحانه سوق دهد؟ این نیروی کوچک و پراکنده در این شرایط در این مرحله از جنبش ره                  
در برابر دیکتاتوری به مبارزه مسلحانه روی آورد؟ اوال، جریان های دهه اخیر از تجارب جنبش در گذشته استفاده می کردند و                            

آنها می دانستند که مردم چه بهای سنگینی برای ضعف             .  و تسلیم طلبی سال های پس ازکودتا را بپذیرند            تحاضر نبودند شکس  
واقعیت مساله حزب، جانشین ) ستی جنبشیدر بخش مارکس( ازا ین گذشته برای این جریان ها      . تا پرداخته اند  پیشاهنگ در برابر کود   

گر معلق بماند، بر عکس حزب طبقه کارگر تنها در پروسه             رمبارزه نمی توانست تا ایجاد حزب طبقه کا         . اسطوره حزب شده بود   
( در گذشته حزب توده به خود اجازه می داد تا به بهانه کمبود شرایط عینی                بنا بر این اگر     . یک مبارزه انقالبی بوجود خواهد آمد      
دست روی دست بگذارد، این بار نه تنها پیشاهنگ در همان مرحله جنینی خود می خواست                ) ظاهرا فقدان جنبش های وسیع دهقانی     

ز نمی توانست مانعی برای آغاز مبارزه        در تکوین این شرایط عینی شرکت کند و آن را به پیش اندازد، بلکه فقدان خود حزب نی                     
ثانیا، تجارب گذشته نسان می داد که در شرایط دیکتاتوری اشکال سیاسی و اقتصادی مبارزه دچار آن چنان                      . مسلحانه تلقی شود  

ال قهر  محدودیت هائی است که هرگز تبدیل به یک جنبش توده ای انقالبی نمی شود و مقابله با رژیم در این شرایط نیاز به اعم                            
عالوه بر تجاربی که جنبش در دوره های قبل باقی گذاشته بود، تجارب جهانی در تعیین شکل امبارزه در این مقطع تاریخی                         . دارد
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جامعه های بشری گر چه هریک حدودی دارند و به سطح معینی             . این تاثیر نه امری استثنائی است و نه قابل انتقاد         . اثر گذاشته است  
برای . ند معذلک به مثابه پروسه ای واحد در یکدیگر اثر می گذارند و تکامل یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند                 از تکامل رسیده ا   

انقالب اکتبر در ایران اثرات      . نمونه به رویداد عظیم انقالب اکتبر و تاثیراتی که در پروسه تکامل جهان باقی گذاشته فکر کنیم                      
چه . و تا آنجا که در بحث ما مربوط است یک رشته جنبش های قهر آمیز را باعث گشت                 سنگین سیاسی و اجتماعی به وجود آورد        

 کسی می تواند تاثیر انقالب اکتبر را در تکامل جنبش جنگل، قیام خیابانی و کلنل و جریان های دیگر منکر شود؟

 پروسه های انقالبی مهمی به سوی مبارزه         که مبارزه مسلحانه در ایران دوره جنینی خود را می گذراند،            1970 تا   1963در سال های    
پیروزی جنگ انقالب در    . از نظر اهمیت آثار انقالب کوبا از همه چشم گیرتر بوده است           . مسلحانه جهان را تحت تاثیر قرار داده بود       

 به تدریج   42 تا   39ای  جنبش انقالبی کوبا در سال ه     . کوبا تقریبا بالفاصله در آمریکای التین موجی از مبارزات مسلحانه بر انگیخت           
 به بعد به عنوان تجربه ای از آن پاسخی برای چه باید کرد               42از جانب جریان های مخالف رژیم شناخته شد ولی در مقطع سالها ی             

این اصول عبارت بودند    . انقالب کوبا برای ما به باز شناختن چند اصل عام کمک کرد            . مبارزه بیرون کشید مورد توجه قرار گرفت      
نقش مبارزه مسلحانه در بسیج مردم و امکان پیروزی نیروی نظامی کوچک خلق بر نیروی بزرگ حرفه ای ارتش رژیم                        ) لفا: از

انقالب کوبا یکبار دیگر نشان داد هر قدر ارتش های حرفه ای بزرگ، مجهز و مدرن باشند مردم قادرند به آنها غلبه                           . ضد خلقی 
حوه آغاز جنبش مسلحانه در این سرزمین بود، کوچکی هسته اولیه این مبارزه و رشد                  آنچه در مورد کوبا چشمگیرتر بود ن       . کنند

اینها جاذبه فوق العاده ای برای عناصر انقالبی وطن ما به            . یروزی نسبتا سریع بر دشمن بود     پسریع آن تا تبدیل شدن به ارتش خلق و          
وئیه در آن نشان داد که تکوین پیشاهنگ طبقه کارگر در              ژ 26انقالب کوبا و نقش جنبش       ) ب. سوی مبارزه مسلحانه ایجاد کرد     

عالی ترین شکل آن یعنی حزب طبقه کارگر امر مقدماتی مبارزه نیست و از این راه نظریه ای را که در شرایط ایران در حال شکل                            
 -رد و این اصل مارکسیست    تائید ک » حزب«گرفتن بود، یعنی اعتقاد به کار گروهی و موکول نکردن مبارزه با دشمن را به تشکیل                   

لنینیستی را به جای شایسته خود نشاند که حزب طراز نوین طبقه کارگر نتیجه مبارزاتی است که طبقه کارگر و عناصری که اید                             
ل حزب بعد مبارزه را که عمال به سنگ راه مبارزه و            و او را می پذیرند طی مدتی نسبتا طوالنی به عمل می آورند و تئوری ا                یئولوژ

و جانشین شدن واقعیت    » اسطوره حزب «یجتا به مانعی در راه ایجاد حزب تبدیل شده بود، رد کرد و از این راه به در هم شکستن                       نت
پیروزی انقالب در کوبا نشان داد که یک جنبش انقالبی  ) ج. نقش پیشاهنگ و راه اصولی رسیدن به حزب طبقه کارگر کمک کرد           

جهانی می توان مبارزه ای را که مطابق با          » قطب«ی خارجی نیست و بدون تصویب یک         برای شروع و رشد خود محتاج کمک ها        
رشد نیروهای مترقی جهان و امکاناتی که از این لحاظ برای جنبش رهائی بخش ایجاد شده                  . شرایط تشخیص می دهیم آغاز کنیم     

تردیدی نیست که در جهانی که      . نبش دریغ دارند  امری نیست که قطب های جهانی بتوانند به دلخواه به جنبش اعطا کنند و یا از ج                  
لکن برخورد مکانیکی با     . هر روز کوچک تر می شود روابط نیروها و جنبش ها با یکدیگر اهمیت خود را حفظ کرده است                          

اسطوره ، و باالخره اعتقاد به        )اگر نه ارباب و رعیتی      (مناسبات بین المللی، پائین آوردن این مناسبات تا سطح استاد و شاگردی                
تجارب داخلی نشان می داد که برخورد مکانیکی حزب توده با این مناسبات               . می بایست پایان پذیرد   » قطب جهانی «دیگری به نام    

بین الملی در طول حیات این حزب چه نتایج زیانباری نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای مردم و حتی دولت شوروی به بار آورده                            
جدائی سیاست رسمی شوروی از جنبش کارگری        .  می رفت که با این مساله برخوردی لنینی شود           32 از   در سال های پس   . است

 جامه عمل پوشید، پس از یک دوره جنگ تبلیغاتی بین دولت ایران و شوروی، منجر به آشتی کنان می                      34 و   33ایران که در سال     
این رویداد نهائی چشم های کم سو تر را نیز گشود و               . گشتشود و خیانتی آنهم درست در آستانه تهاجم دیکتاتوری به مردم               

پروسه انقالب کوبا به مارکسیست ها نشان داد که می توان با فکر خود و بنا                . در معرض شکست قرار گرفت    » اسطوره قطب جهانی  «
بخش که توانسته اند خود برضروریات داخلی حرکت کرد و نیروها و مراجع مترقی جهان به هر حال ناگزیرند از جنبش های رهائی    

برای اینکه نیروهای تازه نفس بتوانند در برابر تهاجم دیکتاتوری فردی شاه به مبارزه مسلحانه روی                    . را تثبیت کنند حمایت کنند     
ست بیاورند الزم بود که این اسطوره ها درهم شکسته شود و واقعیت ها جای بت ها را بگیرد، واال این جریان های جدید نیز می بای                          
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منتظر تشکیل حزب طبقه کارگر، تائید رهبری جهانی وطی مراحل سنتی تکامل مبارزه از مبارزه اقتصادی به سیاسی و سپس در یک    
 .نقطه عطف به مبارزه نظامی بمانند

د تا آنجا که    ان انقالب کوبا، مثل همیشه استراتژی این انقالب نیز جنبش های دیگر را تحت تاثیر قرار دا                   ش این نتایج درخ   در برابر 
افتاد، ولی  » مد«این اثر زودگذر بزودی از      . رواج یافت » سییرا«بدون توجه به شرایط و موقعیت های مختلف گرایش به تقلید مشی              

در کشور ما نیز این گرایش ها برای مدتی نیروهای جدید را تحت تاثیر قرار داده بود و بخصوص که موقعیت روستاها هنوز تغییر                           
 .نکرده بود

جنبش انقالبی در الجزایر نیز این ویژگی را داشت که از هسته های بسیار کوچک               . جربه دیگر جهانی انقالب پیروزمند الجزایر بود      ت
لی رغم تمایل جریان های سنتی که سوابق و عناوین شناخته شده ای داشتند مبارزه مسلحانه را شروع کردند و از                       عغاز شده بود و   آ

 مبارزه مسلحانه از شهر، رشد سریع جنبش و تبدیل شدن آن به انقالب رهائی بخش و مشابهت                  عشرو. ددار شدن رحمایت مردم برخو  
مذهبی خلق الجزایر با خلق ایران در جنب ما اثر گذاشت و بخصوص برای جوان های ناسیونالیست اثر آن از جنبش های امریکای                         

ان به مبارزه چریکی شهری، پروسه الجزایر بر کوبا امتیاز داشت و            برای مارکسیست ها، بخصوص در جلب توجه آن       . التین بیشتر بود  
نبرد انقالبی در   . به همین لحاظ، در شرایطی که سنگینی مشی از روستا به شهر منتقل می شد این پروسه مورد توجه قرار گرفت                          

روهای انقالبی ایران را به خود جلب        ویتنام که مهمترین جبهه ضد امپریالیستی را بوجود آورده بود، تحسین همه جهان و توجه نی                   
عالوه بر ویتنام در آفریقای     . زه شکل قهر آمیز داشت و گرایش های قهر آمیز را تائید و تشدید کرد              ردر این میدان نیز مبا    . کرده بود 

البی جهان مبارزه   تمام پروسه های انق   . سیاه نیز مبارزات مسلحانه در راه کسب استقالل جای مبارزات مسالمت جویانه را می گرفت               
برای .  به بعد، جنبش فلسطین به مهمترین پروسه قهر آمیز منطقه وسیعی از جهان تبدیل شد                 48بعدها از سال    . مسلحانه را تائید کرد   

این جنبش مسلحانه تنها تائیدی بر ضرورت مبارزه مسلحانه نبود بلکه می توانست نقش مادی در                    . ما، این دیگر بغل گوشمان بود      
یمن دموکراتیک و   . به این ترتیب هر روز عوامل تازه ای در تائید مبارزه مسلحانه پیدا شد              . دن به جنبش در ایران بازی کند      شکل دا 

اگر تهاجم دیکتاتوری شاه و     . اینها همه در تکوین مبارزه مسلحانه در ایران اثر گذاشته است          . رسیدندر  جنبش ظفار در منطقه به ظهو     
 ترین عامل و شرط الزم مبارزه مسلحانه به شمار می رود، تجارب داخلی و جهانی که نیروهای مبارز                     سلب کلیه حقوق مردم عمده    

 .در این دوره کسب کرده اند شرط کافی برای آغاز این مبارزه در وطن ماست

باره جان می   ستارخان و دالوران انقالب مشروطیت دو     . در چنین جوی است که جنبش سنت های انقالبی گذشته را باز می شناسد              
هر گونه  . جنبش جنگل از نو مورد بررسی قرار می گیرد          . شود میرزا کوچک خان از ورای غبار تاریخ دوباره نمایان می           . گیرند

متاسفانه پس از    . توجه روشنفکران را جلب می کند        ) و حتی جنبش های تاریخی      (اعمال قهر بر ضد دشمن در تاریخ معاصر           
علی رغم نیروهای وسیعی که بسیج کرد و علی رغم امکانات کم نظیری که به دست آورد                  ق ما حاکمیت دیکتاتوری رضا خان، خل    

فرقه دموکرات دهها هزار نیروی مسلح را به تسلیم و انهزام کشاند و حزب توده در حالیکه                  . به این سنت ها ی انقالبی چیزی نیفزود       
این .  مرداد، دست بسته تسلیم دشمن شد      28ه جای گذارد پس از      می توانست حداقل سنت انقالبی سنگینی برای نسل بعدی مبارزه ب          

جاست که نسل جدید مبارزه برای یافتن سنتی انقالبی به دو یا سه نسل قبل روی می آورد، در حالیکه تجربه شکست های نسل قبل                          
 .از خود را به دوش می کشد

 ،  42ضروری ساخت در برخورد با تهاجم دیکتاتوری در سال            اینها عوامل عینی و ذهنی ای بود که مبارزه مسلحانه را در ایران                  
جرطان های سنتی و جریان های .  بود مرد36 تا 32دیکتاتوری ای که خشن تر، جابرانه تر و سازمان یافته تر از دیکتاتوری سال های               

 تهاجم خونینی روبرو شده بودند       مردم که هنوز بر پای خود نایستاده با چنان         . نوین هر یک به نحو خاصی عکس العمل نشان دادند          
این عقیده ای بود که اگر پیشاهنگ       . »با دست خالی نمی توان به جنگ توپ و تانک رفت           « : به اعتقاد قدیمی خود پناه بردند که         

مردم در  آماده در گیری مسلحانه با رژیم بود می توانست در آن موقع از آن به سود مبارزه مسلحانه استفاده کرده و پیش از آنکه                             
ولی می دانیم که جریان های جدید در برابر           . نومیدی و خود فرو بروند آنان را به مبارزه ای قهر آمیز با دشمن خود دعوت کند                    
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 10همین دیکتاتوری بود که به ضرورت چنین مبارزه ای اعتقاد آوردند، همانطور که علی رغم تجارب طوالنی در کوبا، این کودتا                      
 .ورت مبارزه مسلحانه را در مقابل جریان های جدید قرار داد بود که ضر52مارسی 

جناح راست جبهه   . جریان های سنتی یعنی جبهه ملی و حزب توده در برابر تهاجم دیکتاتوری سیاست تسلیم طلبانه ای پیش گرفتند                   
 امکان ظهور مجددی به آنها      را مطرح کردند و به امید روزی که تضادهای خارجی          » صبر و انتظار  «شعار  ) صالح و همکارانش  (ملی

 جناح . بدهد به خانه نشینی پرداختند

 و بنا بر این در حالیکه       دچپ جبهه ملی که علیه این شعار موضع گرفت عمال نتوانست در شرایط جدید مشی انقالبی در پیش گیر                    
عناصر ) چپ جبهه ملی  ( جریان ها    به همین دلیل از دل این     . سد حرکت نیروهای جدید نشد اما خود عمال به حالت کمون فرو رفت            

 .و جریان های پیشرو تری جدا شد و در تکوین جنبش مسلحانه شرکت کرد

هایش  حزب توده که پس از شکست کوشش      . حال ببینیم جریان دیگر سنتی یعنی حزب توده در برابر تهاجم دیکتاتوری چه کرد              
، با یک تاخیر چند ساله، درست هنگامی که امکانات محدود             40 تا   35در برقرار کردن رابطه با چند شبکه داخلی طی سال های              

تشکیالت تهران که بعدها با تشکیالت جنوب و           . علنی در پایان خود بود به فکر ایجاد یک شبکه در داخل کشور افتاده بود                     
ی خواست کار حزبی    آذربایجان تکمیل شد، شبکه ای سیاسی بود که بدون توجه به تجاربی که طی دهسال به دست آورده بود، م                     

ناصر جوان را که طی سال       شد عده ای از ع     این شبکه موفق  .  قطع شده بود، عینا با همان اسلوب ادامه دهد         34ال  سرا از همانجا که در    
تشکیالت تهران مدعی بود که می خواهد راه را برای تشکیل کنگره              .  به صحنه مبارزه وارد شده بودند جذب کند         42 تا   39های  

اول «! تشکیالت تهران شعار  . همه انتقادها، اعتراض ها و برخورد با مشی حزب به چنان کنگره ای واگذار می شد                  . ندحزب باز ک  
همانطور که  . لیت هر گونه عکس العمل را از خود سلب می کرد           وئسرا می داد و به این ترتیب عمال م         » تشکیالت بعد تعیین مشی   

ن شبکه نفوذ داشت و پس از بازداشت چند کادر مهم این شبکه، عمال این شبکه تبدیل                 همه می دانند پلیس از همان لحظه اول در ای         
 .به یک دام فعال پلیس شد و طی قریب ده سال فعالیت خود ضربات سنگینی به جنبش زد

ه گیجی و    برابر رفرم ب   رهبری حزب اول در   . برخورد حزب توده با مسائل داخلی تنها محدود به فعالیت تشکیالت تهران نمی شود               
 . درجه عوض کرد   180 خرداد چند بار به فاصله های کوتاه موضع خود را            15در برابر هجوم رژیم به مردم در        . ار شد سردرگمی دچ 

به » جنگ چریکی « با پخش اثر مشهور گوارا به نام            44خره در سال     در برابر جریان های ضد دیکتاتوری بالتکلیف بود تا باال             
 نشان می داد و در عین حال با گذاشتن یک مقدمه پر معنی عمال مبارزه مسلحانه را به حال تعلیق در می                         نیروهای جدید در باغ سبز    

بعد رادمنش در مجله دنیا مقاله ای نوشت که طی آن اعالم کرد حزب خود قادر نیست جریان های مسلحانه را بر ضد رژیم                          . آورد
ولی عمال هیچ گونه حرکتی از حزب دیده نشد تا اینکه به دستیاری              . ه است سازماندهی کند اما حامی هر گونه حرکتی در این زمین         

عباس شهریاری یا اسالمی معروف که در راس تشکیالت داخلی بود در صدد ایجاد جریان های مسلح برآمد و آن تراژدی خنده                          
ام شبکه ای که در راس آن یک کمیته         سرانج. آور را خلق کرد که همه صحنه های رقت بار آن را در مصاحبه های امنیتی دیده اند                  

رسمی پلیس قرار داشت، پس از ده سال همکاری سودمند با پلیس منحل شد و ده ها کانال آلوده برای نفوذ در جریان های بعدی را          
 سیاهکل و   پس از درگیری خونین   . با همه اینها هنوز مساله برخورد حزب توده با مبارزه مسلحانه پایان نیافت             . از خود باقی گذاشت   

، رادیوی حزب توده مدتها کج دار و مریض به مبارزه مسلحانه حمله کرد تا سرانجام که کمر به                       50عملیات دنبال آن، طی سال       
نابودی مبارزه مسلحانه و جریان های مارکسیست طرفدار آن بست و این جریان ها را ماجراجو، دست مشکوک استعمار و هر چیز                        

معذلک با شناختی که ما از این حزب داریم جا دارد که            . ا با قاطعیت بر ضد مبارزه مسلحانه اتخاذ کرد        دیگر خواند و موضع خود ر     
اپورتونیسم چون مار بین نظرات     «از آنجا که    . بگوئیم این حزب در تغییر مواضع سیاسی خود کمتر تابع ضوابط اصولی بوده است                

ر مقتضیات یکشبه موضع خود را در برابر مبارزه مسلحانه، بدون هیچ                توده بنا ب   بعید نیست که حزب    » ناسخ و منسوخ می پیچد     
 .توجیهی ، از نظر قبلی خود تغییر دهد
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 نطفه شان بسته شده بود، در برابر شرایط جدید کوشش کردند راه تازه               42 تا   39جریان های نوین مبارزاتی که در همان سال های           
این جریان ها هیچ    . د آمد که هدف خود را تدارک مبارزه مسلحانه قرار داده بودند            به بعد گروه هائی بوجو     42از سال   . ای بگشایند 

. دو نسل فقدان مبارزه قهر آمیز ورطه عظیمی در برابر این جریان ها گشوده بود               . گونه تجربه ای از قبل برای عمل مسلحانه نداشتند         
ضرورت این  . نوز شناخت واحدی از مبارزه مسلحانه وجود نداشت       ه. بنا بر این برخورد این گروه ها با مبارزه مسلحانه متفاوت بود            

بهمن قشقائی و دو نفر      .  عملیات مسلحانه ای در جامعه ظهور کرد         49 تا   42د سال های     . مبارزه نیروها را به سوی عمل می راند         
اده و رفقایشان در همین راه      در کردستان معینی شریف ز    . همکارانش کوشیدند در منطقه عشایری جنوب جنبش مسلحانه بر پا کنند          

چندین گروه در این فاصله با مشی قهر        . در چنین جوی بود که منصور ترور شد و شمس آبادی شاه را به گلوله بست                 . شهید شدند 
تری  در این سال هاست که مفهوم روشن. این دوره به منزله رشد جنینی مبارزه مسلحانه است . آمیز در زیر ضربت پلیس قرار گرفتند      

 با یک رشته عملیات این مبارزه        49 لاز مبارزه مسلحانه و شناخت اصولی از فرم و محتوای آن بدست می آید و سرانجام در سا                     
 . می شوددمتول

 چه بوده است؟ باید بگوئیم که       شرایط حداقل برای دست زدن به مبارزه مسلحانه در ایران         به این ترتیب اگر بپرسیم که       
 از شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه که حال سیستم طبقاتی سرمایه داری وابسته و رژیم دیکتاتوری فردی                  وجود نارضائی مردم  : اوال

بود، خواسته های مردم رو به افزایش بود و رژیم برای جلوگیری از هر گونه حرکت توده ای به دیکتاتوری آشکار و اعمال                                 
وجود دیکتاتوری آن هم    : بارزه را به وجود آورد بنا بر این، ثانیا        خشونت بی سابقه ای دست زد که دومین شرط حداقل برای این م             

به خشن ترین و عقب مانده ترین شکل آن یعنی دیکتاتوری شاه که هر گونه امکان گسترش و تکامل مبارزه را از طریق مسالمت                            
 صرفا اقتصادی شان جلوگیری می      آمیز غیر ممکن ساخته بود و از هر گونه حرکت اعتراضی مردم ولو برای رسیدن به خواسته های                  

وجود نیروهائی که از نظر سیاسی این تجربه را داشتند که علیرغم کوچکی و جوان بودند خود به مقابله با این دیکتاتوری                   : ثالثا. کرد
ارضائی ط حداقل یعنی ن   رهنگامی که این سه ش    . برخیزند و شکل فعال تری از اعتراض را بر ضد رژیم و کل سیستم به عمل آورند                  

مردم، دیکتاتوری خفقان انگیز شاه و پیشاهنگ مبارزه جو باشد، دیگر جز زمان الزم برای رسیدن به شکل ممکن و موثر این مبارزه                        
 .که حاصل تجربه پراتیک این نیروها می توانست باشد چیزی برای آغاز مبارزه مسلحانه کم نداشتیم

اصالحات ارضی و به طور کلی رفرم در ضروری ساختن مبارزه مسلحانه نقش                در مطالبی که گفتیم به این مطلب اشاره شد که              
 آیا این به معنی رد هر گونه تاثیر رفرم روی این شکل از مبارزه است؟. مستقیمی نداشت

 زمینه ها   اگر قبول کنیم که رفرم در استقرار سیستم سرمایه داری وابسته در ایران نقش داشته بنا بر این در ترکیب نیروهای جنبش و                       
اما آنچه مربوط به شکل مبارزه است، می توان گفت رفرم از دو راه در                . اجتماعی و اقتصادی جنبش در مرحله فعلی اثر می گذارد          

اول از راه سیاسی، به این ترتیب که در مرحله ای که رفرم در حال تکوین بود، مجموعه                   . تعیین شکل مبارزه نقش بازی کرده است      
این عقب نشینی نیروهای جدیدی     . رجی شرایطی به وجود آورد که دیکتاتوری مجبور به عقب نشینی موقتی شد            عوامل داخلی و خا   

از سوی دیگر در    . را به میدان مبارزه آورد و در پایان این دوره کوتاه تهاجم دیکتاتوری این نیروها را به سوی مبارزه مسلحانه راند                      
 اجتماعی در سطح جامعه خواسته های اقتصادی و سیاسی مردم را افزایش داد و این                  هم شکستن مناسبات فئودالی از نظر سیاسی و        

این تاثیرات در   .  اینها تاثیرات غیر مستقیم رفرم روی جنبش است          -نیز عاملی بود که رژیم را به سرکوب خشن مردم می کشاند              
 پایان می پذیرد و مقارن با تهاجم        42 به سال    همان سال های نخست نقش خود را بازی کرده به عبارت دیگر حل سیاسی مساله که                

طریق دیگری که رفرم در تعیین شکل مبارزه مسلحانه اثر            .مجدد دیکتاتوری می شود پایان نقش سیاسی رفرم روی جنبش است             
نشد و پس از    این نتایج بالفاصله ظاهر     .  رعیتی در روستا به بار آورده است        -گذاشته از راه نتایجی است که الغای مناسبات ارباب         
مین و آب را که خواست عمده آنان را           کرد و رفرم به دهقانان صاحب نسق ز         اجرای مرحله دوم اصالحات ارضی به تدریج ظهور        

تشکیل می داد فروخت و عمال مناسبات فئودالی و ستم مربوط به آن پایان یافت و رعیت صاحب زمین شده برای مدتی به آینده                            
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 جدیدی که در روستا جایگزین شده بود طی سال های نخست پس از رفرم هنوز شکل نگرفته بود و                       تضاد های . خود امیدوار شد  
 .مدتی باید می گذشت تا این خرده مالک تازه به زمین رسیده دریابد که تکه زمین وسیله ای است برای استثمار او

 این است که هیچ فرد یا جریان سیاسی نمی تواند نسبت به             آنچه در اینجا باید بگوئیم    . ما قبال به شرایط جدید روستا اشاره کرده ایم        
درآن دسته از کشورهای آمریکای التین که عقب مانده اند روستا منطقه               «: گوارا می نویسد  . این تغییرات روستا بی تفاوت بماند      

ائی بخش دیگر نتیجه می گیرد      او از انقالب های چین، الجزایر، کوبا و بسیاری جنبش های ره            . »اساسی برای مبارزه مسلحانه است    
که ساخت اقتصادی و اجتماعی جامعه وبخصوص روستا و گرسنگی دهقانان برای زمین عاملی است که مبارزه چریکی روستا را                        

شعاری است استراتژیک و    » زمین برای دهقانان  «در این سرزمین ها شعار      . تبدیل به مساله بنیادی استراتژی مبارزه مسلحانه می سازد         
رعیتی ادامه داشت جریان های طرفدار مبارزه         –در ایران، مادامی که مناسبات ارباب         . است» رفرمر«ک در عین حال یک        چری

در آن شرایط چریک با ضربه زدن به منافع ارباب              . مسلحانه روستا را در تمام مراحل مبارزه پایگاه اصلی چریک می شناختند                
د و امیدوار بود که در چنین پروسه ای خیلی زود از حمایت روستائیان برخوردار                 مستقیما تضاد ارباب و رعیت را شدت می بخشی         

در بین رفقای ما کسانی      . رایط مبارزه چریکی در شهر نقش درجه دوم داشت و عاملی کمکی به شمار می رفت                  شدر این   . گردد
آنها نمی دانند که تاکید بر روستا و          . ندیافت می شوند که بدون توجه به موقعیت روستا از تغییر استراتژی جنبش تعجب می کن                   

طرح مساله تقسیم ارضی . فرعی بودن مبارزه شهری در سال های نخست رشد جنبش با ادامه مناسبات فئودالی در روستا رابطه داشت          
مینی و سپس   سقوط ا .  می توانست اشتهای دهقانان را برای زمین تیزتر کند بدون آنکه به آنها زمین و آب بدهد                    41 و   40در سال   

 از برنامه پیش بینی شده، همه به جریان های             42و عقب نشینی رژیم در سال         ) که دومی مظهر رفرم ارضی شده بود        (ارسنجانی  
. طرفدار مبارزه مسلحانه نوید می داد که در روستا نه تنها شرایط برای رشد مبارزه مسلحانه تضعیف نشده بلکه تقویت نیز شده است                       

جنبش در این سال ها در تحلیل خود از نتایج اصالحات ارضی            .  بعد بود که نتایج ابتدائی رفرم ارضی آشکار شد          به 44در سال های    
ناگزیر تجدید نظر کرده، از این پس باید این واقعیت مورد قبول قرار می گرفت که گسترش مبارزه مسلحانه در روستا کند ترو                             

 و از آن مهمتر محتاج عمل کردن در سطح کل جامعه و             رشش و صرف وقت بیشت    جلب حمایت روستائیان از این مبارزه مستلزم کو       
البته جریان هائی که معتقد به کار روستائی و بطور کلی پیاده کردن               . تاثیر گذاشتن روی رژیم و کل سیستم در شهر و روستاست            

تغییرات اساسی در روستا بوده اند و به مشی خود          منکر این   ) و شاید امروز هم   (استراتژی انقالب چین در ایران بودند تا همین اواخر          
این جریان ها پس از درک واقعیت رفرم و نتایج آن، روی              . ادامه داده اند ولی ما از جریان های جنبش مسلحانه صحبت می کنیم              

که در عین حال به     این تنها به خاطر کاهش شرایط گسترش مبارزه مسلحانه در روستا نبود بل              . مبارزه چریکی در شهر تاکید کردند     
پایه  به این ترتیب مبارزه مسلحانه در شهر و روستا هم         . معنی رشد نیروهای شهری در پرتو استقرار مناسبات سرمایه داری وابسته بود           

د بیدر مرحله نخست این مبارزه به مبارزه شهر از نظر تاکتیکی تاکید می شود و شهر به روستا در مرحله فعلی می چر                          . قرار گرفت 
به تدریج بر شهر پیشی می گیرد و        » کوه« هسته های چریکی در منطقه روستائی از همان آغاز ضروری به نظر می رسد و                  دی ایجا ول

حضور . در این فاصله است که تضادهای جدید روستا رشد می کند و عمیق تر می شود                 . سرانجام نقش عمده را به عهده می گیرد        
بیهوده نیست  . مسائلی را به دنبال می آورد که به رشد این تضادها مستقیما کمک می کند                مبارزه چریکی در منطقه روستائی خود        

به این ترتیب رفرم ازا     . ه و از هر گونه نزدیکی چریک به روستا در هراس است            تکه رژیم چهار چشمی روستاها را زیر مراقبت گرف         
 دلیل است که می بینیم برخی گروه ها که به مبارزه مسلحانه اعتقاد به همین. ز در استراتژی مبارزه مسلحانه اثر گذاشته است یین راه ن  

داشتند تنها روی چریک شهر تاکید می کردند و حتی کوشش در جهت ایجاد هسته چریکی در منطقه روستائی را در برنامه خود                          
تردیدی نیست که   . مده توجیه کرد  این مساله را نمی توان جز با تغییراتی که در روستا پس از فرم به عمل آ                       . نگنجانیده بودند 

و تجارب جنبش های آمریکای التین در زمینه کانون چریکی در شکل دادن به نظر                ) چریک شهر (گسترش مبارزه مسلحانه شهری   
تج به نفی مبارزه مسلحانه در      ات اقتصادی و اجتماعی در روستاهای ایران من        ر به نظر ما، پذیرش تغیی     . است این جریان ها تاثیر داشته    

از آنجا که روستا بخش مهمی      . این شکل از مبارزه مسلحانه از جهات مختلف دارای اهمیت است           . نمی شود ) کوه(منطقه روستائی   
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از جامعه ما را تشکیل می دهد و دهقانان بخش مهمی از زحمتکشان به شمار می روند مبارزه مسلحانه در منطقه روستائی می تواند                           
هم چنین در شرایطی که رژیم خود را آماده در گیری با چریک در سراسر جامعه کرده                      . اثر تبلیغی روی این بخش داشته باشد       

انعکاس این مبارزه در شهر نیز با       . روی کل سیستم و رژیم دیکتاتوری اثر خود را به جای می گذارد             » کوه«است، نبرد چریکی در     
چنانچه مقدمات این مبارزه تدارک شود . دارد به هیچ وجه کمتر از انعکاس مبارزه شهری نیست » کوهی«جنبه سمبولیکی که مبارزه     

نتایج تاکتیکی آن نیز در مقایسه با عملیات شهری کم ارزش تر نیست و به هر حال در مقابل تلفات وارده از این راه نتایج کمتری به                           
اوال بسیج دهقانان عمدتا حاصل      . ه روستائی واجد اهمیت دیگری است      اما از دیدگاه استراتژیک مبارزه در منطق       . دست نمی آید  

ثانیا تکامل مبارزه شهری در مرحله       . چنین مبارزه ای خواهد بود گرچه اشکال دیگر مبارزه در شهر نیز روی روستا اثر می گذارد                   
 کوه است که امکان پیوستن توده        این ضرورت هم به لحاظ خصلت نظامی مبارزه در          . را ضروری می سازد   » کوه«معینی تکیه بر    

های وسیع به این نوع مبارزه را می دهد و هم از نظر محدودیت شهر برای رشد چریک شهری و خطر تراکم زائد این نیرو در                                  
گذشته از آن، برای    . نباید فراموش کنیم که چریک شهری نمی تواند به دلخواه خود لحظه خروج از شهر را تعیین کند                 . شهرها ست 

برود و در آنجا بتواند ضربات گسترده و سازمان یافته دشمن را بخوبی از سر بگذراند تجربه و                        » کوه«که یک نیروی مهم به       این
به این  . نای مقتضیات تاکتیکی فراهم شود    گند در یک مدت کوتاه آن هم در تن         ااین تجربه و امکانات نمی تو     . امکاناتی الزم است  

اگر تا امروز تجربه سیاهکل ادامه نیافته نه بخاطر         . لحانه در کوه از برنامه جبنش حذف نشده است        ترتیب ایجاد هسته های مبارزه مس     
اگر تجربه  . رد مبارزه در کوه بلکه عمدتا به خاطر مشکالتی است که جریان های پیشرو در تدارک مجدد این نوع مبارزه داشته اند                      

و نه آنکه در زیر فشار شدید دشمن شرایط نامساعد به ما              (  تکرار شود  سیاهکل در شرایط مساعدی که ما آن را انتخاب می کنیم            
، اگر یک واحد چریک بتواند چند ماهی در یک منطقه با دشمن مصاف دهد ولو آنکه تلفات و خسارت سنگینی                         )تحمیل گردد 

 .نتیجه به سود جنبش خواهد بود. بدهد

الغای باج و خراج های دولتی مثل اقساط زمین و آب            . د داشته باشد  مبارزه چریکی در روستا شعارهای اقتصادی خاص خود را بای          
بها و هر گونه عوارض، حمایت از نیازهای مادی و معنوی دهقانان و باالخره شعار تقسیم اراضی بزرگ اربابی، که به طریق روزمزد                        

 بین دهقانان کم زمین و بی زمین می         کشت می شود و معموال مرغوبترین اراضی فئودالی را که تقسیم نشده است تشکیل می دهد،                
 .تواند با شعارهای حق طلبانه بر ضد رژیم و به ویژه دیکتاتوری شاه همراه شود

در مورد شکل مبارزه مسلحانه در روستا جنبش در مرحله فعلی بیشتر روی هسته های متحرک چریکی فکر می کند زیرا این فرم از                         
اما جنبش باید   . و امکانات ما متناسب به نظر می رسد         )  شهری و عمدتا روشنفکری است      که تماما (مبارزه با ترکیب نیروهای ما       

اشکال دیگر مبارزه در منطقه روستائی را نفی نکند وبرای عناصر و جریان هائی که امکاناتشان متفاوت است این اشکال را معرفی و                        
کردها، بلوچ ها و عرب ها عالوه بر همه         . حت ستم رژیم است   مهمترین این اشکال تکیه بر جنبش های خلق های اقلیت ت          . تائید کند 

برای نیروهای پیشرو این خلق ها امکانات بالقوه چشمگیری در این جنبش های خلقی نهفته               . ستم ها، ستم ملی را نیز تحمل می کنند        
ت هسته چریکی با مردم محلی       در این صورت مناسبات چریک در این مناطق با مردم از آغاز عملیات چه بسا که با مناسبا                     . است

 .متفاوت بوده و از همان آغاز از حداقل حمایت مردم برخوردار گردد

اگر امروز جریان های چریکی نمی توانند       . هم چنین از توجه به سنت های عشایری که در ایران سابقه تاریخی دارد نباید غافل بود                  
 ستم با رژیم قرار دهند به خاطر موقعیت و امکانات آنها ست و اال در                 کار خود را بر اساس این سنت ها و یا تضاد خلق های تحت              

 .ست حداکثر کمک ممکن را به آنها بکنندیورد که چنین مبارزه ای در گیرد، جریان های چریکی بامهر 

 .انه چه می خواهیم پاسخ داده شوداکنون جا دارد به این پرسش که در مرحله فعلی، ما از مبارزه مسلح

 ه مسلحانه در مرحله فعلی به چه نتایجی باید دست یابد؟مبارز
از مبارزه مسلحانه انتظار داریم که در پروسه رشد           . مقابله با دیکتاتوری شاه مهمترین هدف مبارزه مسلحانه در مرحله فعلی است              

این به این معنی نیست که در مبارزه         البته  . خود بتواند موانعی را که دیکتاتوری در سر راه حرکت مردم ایجاد کرده از میان بردارد                 
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شق دیگر  . این یک شق مساله است    . مسلحانه دیکتاتوری از بین رفته و جای خود را به شیوه دیگری از اعمال حاکمیت رژیم بدهد                 
ر یک  این است که مبارزه مسلحانه رشد کرده و بتواند نخست نیروهای بالفعل را عمدتا متحد و یک پارچه سازد و سپس مردم را د                        

.  آن غلبه کند   رجنبش توده ای بر ضد رژیم بسیج کند و از این راه علیرغم ادامه شیوه دیکتاتوری و حتی خشن تر شدن آن بتواند ب                         
به این ترتیب در حالیکه محتوای سیاسی مبارزه مسلحانه اساسا مقابله با دیکتاتوری است ولی این مقابله می بایست بد و هدف دست                       

ساختن عمده ترین نیروهای بالفعل در زیر یک شعار و یک مشی انقالبی که از آن زیر عنوان تثبیت مبارزه مسلحانه                     اول، متحد   : یابد
 .یاد می شود و دوم، بسیج توده ها که به معنی به حرکت آوردن مردم در برابر رژیم زیر یک رهبری انقالبی است

هنگامی می توان مردم را بسیج کرد که بخش          . هم پیوند نا گسستنی دارد    این دو هدف یعنی تثبیت مشی انقالبی و بسیج توده ها با              
عمده نیروهای فعال مخالف رژیم که مجموعا پیشاهنگی پراکنده را تشکیل می دهند به مشی واحد انقالبی معتقد شده باشند و                            

لین نتایج آن صحت مشی انقالبی را       هنگامی می توان این نیروهای فعال را متحد ساخت که حرکت به سوی توده ها آغاز شده و او                   
نمی توان صرفا با تکیه بر        . به عبارت دیگر نمی توان مبارزه مسلحانه را صرفا با تاکید بر فرم آن تثبیت کرد                     . اثبات کرده باشد  

رت این فداکاری و جسا   . جانبازی، شجاعت و قاطعیت چریک از نیروها و جریان های فعال خواست که مشی مسلحانه را بپذیرند                   
اگر چریک ضرورت های جامعه خود را       . تنها در رابطه با محتوای انقالبی ای که این مبارزه دارد می تواند ارزش خود را اثبات کند                 

در . در این مرحله درک نکند و از درون آنها شعارهای زنده ای بیرون نکشد نمی تواند جهت درستی به عملیات نظامی خود بدهد                        
یرغم جانبازی چریک قادر نخواهد بود که در جامعه یعنی بر رژیم، توده ها و پیشاهنگ اثر جدی و                        این صورت این عملیات عل     

محتوائی که باید از ضرورت های مرحله فعلی مبارزه          .  محتوای انقالبی آن تکیه کرد      باید بر بنا بر این الزمه اینکه       . استوار بگذارد 
هنگامی . یت مبارزه مسلحانه به کار می رود از همان آغاز روی توده ها نیز اثر می گذارد                تاکتیک هائی که برای تثب    . ناشی شده باشد  

که اولین عملیات چریکی ظاهر شد مبارزه مسلحانه را در سطح جامعه مطرح کرد اثر جدی خود را روی جریان های مبارزاتی                             
 حالیکه با بسیج توده ها رابطه متقابل دارد نسبت به آن             به این ترتیب می توان گفت تثبیت مبارزه مسلحانه در          . موجود باقی گذاشت  

عملیاتی که با رستاخیز سیاهکل مشخص می شود بیش از هر چیز در پی مطرح ساختن این مبارزه در سطح                            . تقدم زمانی دارد  
البی تشدید می شود    در این دوره همراه با عملیات نظامی مبارزه ایدئولوژیک در جهت تثبیت مشی انق              .  موجود جنبش بود   ینیروها

نتایجی که این عملیات ببار می آورد، شکست ها و پیروزی های تاکتیکی . و عمال تا رسیدن به این هدف با پی گیری دنبال می شود      
اش، نیروهائی که به میدان می کشاند، افشاگری بی سابقه ای که از دیکتاتوری به عمل می آید همه عواملی است برای تثبیت مبارزه       

اما در عین حال همه این عملیات، افشاگری ها و اشکال دیگری از مبارزه که در پیش گرفته می شود از همان آغاز توده                           . انهمسلح
لیکن با ادامه مبارزه مسلحانه وبا تکامل کیفی آن موقع آن می             . ها را از بی اعتنائی خارج کرده آنان را به موضع گیری می کشاند               

به این ترتیب در دو مرحله تفاوت بر سر تاکیدی          . ائی تاکید شود که توده ها را به مبارزه می کشاند          رسد که عمدتا روی تاکتیک ه     
 .نخست تاکید بر تثبیت مشی است و سپس تاکید بر بسیج مردم به مبارزه: است که بر این دو هدف می شود

ردم اعالم می کند و از همه نیروهای پیشرو می           در مرحله نخست عملیات خیره کننده نظامی شروع دوره جدیدی را از مبارزه به م                
اهمیتی که ما برای سیاهکل قائلیم و آن را            . خواهد که اشکال بی ثمر مبارزه را به کنار بگذارند و مشی انقالبی را پذیرا شوند                     

ند سرانجام موفق می    مردمی که نزدیک به دو دهه در زیر اختناق دیکتاتوری به سر می بر               . رستاخیز می نامیم از این دیدگاه است       
با این رویداد تاریخی جنبشی که چند سال        . شوند از دل خود اولین واحد چریک را برای مقابله با دیکتاتوری ظالمانه بوجود آورند               

مبارزه مسلحانه در برابر چشم تمام جریان های سیاسی قرار می گیرد و آنان را وادار                . رشد جنینی خود را می گذراند متولد می شود        
اعدام سیزده تن چریک، اعدام انقالبی فرسیو به تالفی آن همه یک معنی می              . می سازد که موضع خود را نسبت به آن روشن سازند          

از امروز نیروئی در این جامعه متولد شده که با همه جوانی و کم تجربگی خود قادر است نقطه عطفی در مسیر تکاملی جنبش                         : دهد
ین شرایطی است که متن های مدافع مبارزه مسلحانه جان می گیرد و با ولع از جانب نیروهای جلب                   در چن . رهائی بخش باقی گذارد   

واال در یک شرایط عادی، در شرایطی خالی از پراتیک مبارزه مسلحانه این متن ها قادر نبود                   . شده به سوی جنبش بلعیده می شود       
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دیر باز اصل تبلیغ مشی مسلحانه عمدتا از راه پراتیک و نه صرفا از طریق               از اینجاست که از     . شور و شوقی در نیروهای فعال برانگیزد      
مبارزه ایدئولوژیک در مقیاس وسیع خود تنها پس از مطرح شدن             . تئوری مورد توجه جریان های معتقد به این مبارزه بوده است            
 .عمل مبارزه مسلحانه توانست به نتایج پیش بینی شده دست یابد

 نظامی که این مشی را       -بارزه مسلحانه در عمل به معنی آنست که سازمان های چریکی یا جریان های سیاسی                  به نظر ما، تثبیت م     
اعمال می کنند، موفق شوند بخش مهمی از نیروهای فعال را به سوی خود جلب کنند و در بخش نظامی و در بخش سیاسی جنبش                           

پروسه تکامل خود به عمده ترین جریان سیاسی مخالف رژیم هم از نظر               باید این جریان ها در      . بتوانند رهبری خود را تثبیت کنند     
بدیهی است در حال حاضر گر چه در این راه          . در این صورت ما به هدف اول خود رسیده ایم         . کیفی و هم از نظر کمی تبدیل شوند       

بر تاکتیک هائی که روی تثبیت مشی        گام های امید بخشی برداشته شده، هنوز تا هدف فاصله داریم و به همین دلیل باید تاکید                       
 .انقالبی تکیه می کند، ادامه یابد

حرکات اعتراضی و مطالباتی مردم در آغاز از شکل قهر آمیز مبارزه            . بسیج توده ها به معنی به حرکت آوردن مردم علیه رژیم است           
به شیوه های مسالمت آمیز گرایش نشان می          در حالیکه پیشاهنگ اساسا بر مبارزه قهر آمیز متکی است مردم اصوال                . فاصله دارد 

تنها در مراحل بعدی است که       . به این ترتیب بسیج مردم به معنی مسلح شدن آنان و یا توده ای شدن مبارزه مسلحانه نیست                     . دهند
ارزه مسلحانه  مردم آگاهی و توان الزم را برای بکار بستن فعاالنه ترین شکل اعتراض یعنی شکل مسلحانه آن بدست می آورند و مب                      

پیشاهنگ در شرایط   . چنین تحولی به منزله تبدیل شدن مبارزه مسحانه با مفهوم کنونی آن به نبرد توده ای است                  . توده ای می شود   
باید به خواسته های    . فعلی با ترکیبی از مبارزه مسالمت آمیز با مبارزه قهر آمیز است که می تواند توده ها را به حرکت دعوت کند                       

باید مبارزه بر ضد بی عدالتی با مبارزه در راه زندگی بهتر             .  مردم توجه شود و چریک به زندگی روزانه آنها داخل گردد            اقتصادی
مردم که در حال حاضر      . تلفیق شود ) نه زندگی بهتر پس از پیروزی بلکه رسیدن به شرایط بهتر زندگی همین امروز                ( برای مردم، 

 با جریان های سیاسی پیشرو می بینند، هنگامی که برای دریافت شرایط بهتر زندگی به حرکت                 بیشتر دیکتاتوری را در برخورد رژیم     
 .می آیند سر نیزه رژیم را روی سینه خود حس کرده، دیکتاتوری و ضرورت مبارزه با آن را به خوبی لمس می کنند

تست از پایان دادن به رکود جنبش که در دو             با این توضیحات می توانیم بگوئیم هدف های مبارزه مسلحانه در این مرحله عبار                 
هنگامی . یکی بی عملی و تسلیم طلبی پیشاهنگ و دیگری سکون، نومیدی و تحمل ستم از جانب توده ها، نمودار شده بود                      : پدیده

بین خود و   که بخشی از جریان های پیشرو به ضرورت مبارزه مسلحانه پی بردند و در صدد تدارک و اعمال این مبارزه بر آمدند،                          
. توده ها فاصله ای حس کردند و دریافتند که رشد جنبش مستلزم کوتاه کردن این فاصله و نهایتا از بین بردن این فاصله است                                

هنگامی که پیشاهنگ با اتکا به آگاهی خود با شور انقالبی در صدد در هم شکستن سدهای رژیم بر می آید و در همان حال توده                            
 .ی بسر می برند یک شبه تضاد در حالت این دو پدیده به چشم می خوردها در خمود و بی حرکت

می  در این جاست که گفته    . می بایست پیشاهنگ را به توده خود متصل کند         . مبارزه مسلحانه می بایست این شبه تضاد را حل کند          
دیکتاتوری که عامل عمده بی حرکتی و        مبارزه مسلحانه با اختناق و ترور        . شود پیشاهنگ از این راه نقبی به سوی توده می زند             

تسلیم توده هاست مقابله می کند و در شرایطی که مبارزه مسالمت آمیز نمی تواند جنبش را با ابعاد توده ای آن برساند با توسل به                             
دیگر این مبارزه در عین حال در چنین پروسه ای است که هدف . اعمال قهر انقالبی به مثابه عمده ترین وسیله بن بست را می گشاید     

 .یعنی ایجاد پیشاهنگ انقالبی جامه عمل می پوشد و در رشد و گسترش جنبش این پیشاهنگ به تکامل می رسد

حال که هدف های مبارزه مسلحانه در مرحله فعلی مورد اشاره قرار گرفت باید بپرسیم که طی سال هائی که از ظهور مبارزه                                 
به عبارت دیگر برای درک مثبت بودن این مشی باید راندمان چند ساله آن               . ل شده است  مسلحانه می گذرد چه نتایجی از آن حاص       

 پس می پرسیم دستاوردهای مبارزه مسلحانه در سه سال گذشته چه بوده است؟. مورد بررسی قرار گیرد

ظاری داشته ایم و بعد نتیجه بدست       اول به این صورت که ببینیم از مبارزه مسلحانه چه انت          : ه می توان دو نوع برخورد کرد      لبا این مسا  
آمده را با این انتظارات مقایسه کنیم، و دوم به این طریق که موقعیت جامعه را در سه سالی که گذشته با قبل از شروع این جنبش                               
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ارزه در صورت نخست این اشکال جدی وجود دارد که همه معتقدان به مب                . مقایسه کنیم و راندمان این مبارزه را محاسبه کنیم           
یافت می    هنوز هم عناصر و حتی جریان هائی در حول و حوش             .مسلحانه از این مبارزه یک شناخت و یک توقع نداشته و ندارند             

که از نظر ما بخشی از پیشاهنگ پراکنده        ( موقعیت انقالبی وجود داشته بنا بر این جنبش مسلحانه         49شوند که معتقدند در مقطع سال       
با دست زدن به عملیا ت نظامی ، انقالب         ) د و از نظر این عده اغلب به مثابه کل پیشاهنگ تلقی می شود             ل می ده  یفعلی خلق را تشک   

ما نمی دانیم این رفقا چگونه      . د این است که ما هم اکنون داریم پروسه انقالب را از سر می گذارنیم                امعنی این اعتق  . را آغاز کرده  
جیه می کنند و حتی فقدان جنبش های خود انگیخته را در گذشته و حال نادیده می                     کمبود توده ها را در این مبارزه مسلحانه تو          

آنچه غیر قابل تردید است این است که با چنین           . درک نمی کنند  » انقالب«گیرند و یا چگونه تفاوت جنبش را در مرحله فعلی با              
داشتن . ته تبدیل به یک نبرد توده ای شده باشد         دی از جنبش، می بایست مبارزه مسلحانه در این مدت که از ظهور آن گذش                 ااعتق

جا نهفته  خطر در آن  . نادرست بلکه خطرناک است    و حتی در شرایط فعلی نه تنها         49چنین انتظاری از مبارزه مسلحانه در شرایط سال         
در شرایط فعلی   عناصری که   . است که این توقع برآورده نمی شود و عناصری که چنین انتظاری دارند محکوم به یاس می شوند                     

دست به مبارزه مسلحانه می زنند باید بخوبی موقعیت جنبش، خصلت اعمال قهر و هدف های مبارزه مسلحانه را بشناسند و بدون                          
این خصوصیتی است که هر فرد از یک جریان پیشرو               . هیچگونه اشتباه و توهمی به مبارزه ای سخت و طوالنی بی اندیشند                 

به هر حال در برخورد با مساله حاضر، توقع و انتظارات این               . رد با مبارزه مسلحانه باید داشته باشد        لنینیست در برخو   -مارکسیست
شناخت دیگر از مبارزه مسلحانه که بر واقعیت متکی است در              . عناصر از مبارزه مسلحانه با آنچه بدست آمده فاصله زیادی دارد             

ما برای اینکه در این بررسی هر       . ز آن انتظار داشته است فاصله عمیقی نمی بیند        مقایسه با آنچه از این مبارزه به دست آمده و آنچه ا            
: چه بیشتر خود را از نظر به واقعیت نزدیک کرده باشیم طریق دوم را بر می گزینیم یعنی شرایط امروز را با دیروز مقایسه می کنیم                            

وان در آنچه امروز هست سهم مبارزه مسلحانه را از دیگر            ایرادی که می توان به این شیوه بررسی گرفت این است که چگونه می ت               
عوامل تغییر شرایط جدا کرد؟ ممکن است کسی مدعی شود که اگر مبارزه مسلحانه در کار نبود امروز حتی شرایط بهتر از این بود                         

. عوامل عینی و ذهنی   :  اند ما در برخورد با این پلمیک می گوئیم عواملی که در تغییر شرایط اثر می گذارند دو دسته                      . که هست 
عوامل عینی خارج از اراده و کنترل ما عمل می کنند بنا بر این جنبش به مثابه یک عامل ذهنی می بایست حرکت این عوامل را                                

بنا بر این هیچگاه منکر نقش این عوامل در تعیین شرایط جنبش نبوده و نیستیم                   . محاسبه کرده و مشی خود را بر آن متکی کند            
اما در  . بر عکس یکی از دالئل صحت مشی را در انطباق آن با تحول و رشد عوامل عینی تکامل اجتماعی می شناسیم                            درست  

 .برخورد با عوامل دیگر ذهنی، در بررسی خود نشان خواهیم داد که این عوامل چه سهمی در به دست آوردن این نتایج داشته اند

اول موقعیت  : ی دستاوردهای سه ساله مبارزه مسلحانه ما سه زمینه را انتخاب می کنیم            در بررس . بر اساس شرایط عینی و ذهنی انقالب      
می خواهیم به اختصار بگوئیم که در فاصله سال های پس از سرکوب مردم تا . توده ها، دوم موقعیت رژیم و سوم موقعیت پیشاهنگ   

 .موقعیت بوجود آمدهظهور جنبش و در سه سال اخیر چه تغییراتی و در کدام جهت، در این سه 

 اثر مبارزه مسلحانه بر موقعیت توده ها طی سه سال گذشته
. آنچه به صورت کمیت قابل اندازه گیری است و آنچه به آمار در نمی آید              : دستاورهای مبارزه مسلحانه بطور کلی دو کیفیت دارند       

آنچه امروز نهانی وجود    . ابل رویت و لمس ظاهری اند      پدیده های قابل بررسی آنهائی هستند که در جامعه ظهور یافته اند یعنی ق                
وع پدیده ها سخن خواهیم      نما از هر دو      . دارد، آنچه در بطن جامعه در حال تکوین است با بینش عمیق تری قابل تشخیص است                  

. ض نداشتند زحمتکشان تقریبا هیچگونه حرکت اعترا     .  توده ها به سکون و رکود فرو رفته بودند            49 تا   42در سال های     . گفت
. مهمترین این حرکات در جریان فوت تختی و ماجرای اتوبوسرانی بود           . ها در چند مورد از خود حرکتی نشان دادند           نروشنفکران ت 

تازه این اعتراض های دانشجوئی اغلب در رابطه با جریان پنهانی مبارزه مسلحانه و یا               . دانشجویان نیروی عمده این اعتراض ها بودند      
اگر این عوامل را نخواهیم به حساب بیاوریم باید بگوئیم که اعتراض های عمومی نزدیک به                    .  جنبش مسلحانه بود    حیات جنینی 

در این سه سال ما شاهد اعتصاب های کارگری پراکنده ای بودیم که از مجموع اعتصاب های دوره قبل چند بارز بیشتر                        . صفر بود 
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مثل سال  (اصل عقب نشینی دیکتاتوری و پیدا شدن امکانات شبه دمکراتیک             جالب این جاست که این اعتصاب ها ح        . بوده است 
اعتصاب جهان چیت، شرکت واحد،     . نبوده و درست به موازات رشد سریع خشونت و اختناق رژیم رشد کرده است             ) 42 تا   39های  

 آنها رژیم به خشونت متوسل       پاالیشگاه ها و چندین اعتصاب کوچک دیگر کارگری در این سه سال رویداده که در برابر اغلب                    
 .شده است

اغلب دانشگاه هر سال تعطیل شده و دانشجویان در برابر اعمال            . شجوئی تقریبا هیچگاه قطع نشده    نطی سه سال گذشته تظاهرات دا     
یری است که در    اما مهمتر از اینها تغی    . اینها آن نمود هائی است که به آمار در می آید          . خشونت رژیم از خود مقاومت نشان داده اند       

آنچه از مبارزات دوره های قبل در ذهن مردم مانده بود عبارت بود از شکست، تسلیم                    . مناسبات توده ها با جنبش رویداده است       
توده ها نه تنها همواره در پشت سر رهبری خود شکست خورده بودند، بلکه بارها شاهد تسلیم طلبی رهبران،                      . طلبی و باز شکست   
این پدیده در مردم بی اعتقادی به مبارزه، بی اعتقادی به عناصر پیشرو و بی اعتقادی به نیروی          . گریختن آنها بودند  سازش و از میدان     

مردم اینک  . جنبش مسلحانه طی سه سال مبارزه خونین به این بی اعتقادی مطلق ضربات خرد کننده زد                 . خود را بوجود آورده بود    
مردم اینک اعتقاد دارند که چریک ها اگر کم   . این بچه ها، یک چیز دیگری هستند      : یندپس از این مبارزه خونین پیش خود می گو        

مردم با چریک ها    . تجربه اند، اگر با دشمنی بسیار نیرومند سرو کار دارند ولی عزمی استوار دارند و در برابر دشمن سازش ناپذیرند                    
 به حمایت مادی از آنها بر نخاسته اند اما طی سه سال گوش به زنگ                گر چه هنوز  . آنها را از خود می دانند     . ابراز همدردی می کنند   

هر چریکی  . مردم با انتقال اخبار و پخش صدها شایعه به سود چریک ها رژیم را به ستوه آورده اند                   . حیات و حمایت آنها بوده اند     
ه به پاسگاه سیاهکل و حتی پس از اعدام سیزده نفر، به دنبال حمل. که از پای در آمده به دنبال خود افسانه های قهرمانانه باقی گذاشته          

پس از اعدام فرسیو و تعیین جایزه برای نه چریک فراری مردم با ساختن ده ها لطیفه رژیم                  . جنگل ها مملو از دسته های چریک شد       
 انسانی یافت و در      صفاری در جنگ و گریز های خود قدرتی مافوق          . پویان پس از شهادت بارها زنده شد       . را به مسخره گرفتند   

مهرنوش با مسلسل از بامی به بامی می جست و عوامل دشمن را از پای در می                    . هنگام شهادت ساعت ها یک تنه با دشمن جنگید         
اینها نشانه های مثبتی از همدردی و عالقه مردم          . زیبرم افسانه های ملی را در جوانمردی و انسان دوستی بار دیگر زنده کرد               . آورد

این بار عنصری را در برابر دشمن خود می          . مردم که همواره خود را پاک باخته و زبون می یافتند            . مبارزه مسلحانه است  نسبت به   
این پدیده  . بینند که مرگ را به بازی می گیرد و بی آنکه چشمداشتی به مردم داشته باشد تا آخرین نفس در راه عدالت می جنگد                         

به این ترتیب در این سه    . مردم نمی توانند برای همیشه در برابر این عنصر بی تفاوت بمانند           . ردای نیست که در حیات جامعه اثر نگذا       
تر شده و یخ جدائی در برابر شور         بلکه فاصله بین توده و جنبش کوتاه      . سال نه تنها ما شاهد رشد فعالیت مردم بر ضد رژیم بوده ایم            

اینک با چشم خود چهره     . شته چیزهائی از درنده خوئی رژیم می شنیدند       مردم که در گذ   . انقالبی چریک در حال ذوب شده است      
.  رفته اند و سر نیزه دیکتاتوری شاه را روی پوست خود احساس می کنند                 رآنها حتی قدمی جلوت   . بدون ماسک رژیم را می بینند      

 پیشرو به خاطر عوامفریبی رژیم خرد       دیگر اعصاب عناصر  . رژیم هیچگاه طی دو دهه گذشته این چنین نزد توده ها رسوا نبوده است             
دیگر برنامه های   . گر چه فشار، خشونت و ستم افزایش یافته ولی دیگر رژیم هیچ امیدی به فریب دادن مردم ندارد                        . نمی شود 

 اما دیگر   هنوز از او هراس دارند    . مردم اینک دشمن خود را بهتر از پیش می شناسند         . عوامفریبانه قادر نیست چشم مردم را تیره سازد       
نبش مسلحانه روی این    جاین دگرگونی در توده ها حاصل رشد تضادهای سیستم و اثری است که                . در برابر این دشمن تنها نیستند     

اما اینک پیشاهنگی در    . رشد خاموش خود ادامه دهند     نبش نمی بود، تضادها می توانستند مدتها به           جاگر  . تضادها گذاشته است  
 .ضادها را تسریع می کند و نیروهائی را که در دو طرف تضاد قرار دارند به برخورد می کشاندمیدان است که رشد این ت

این نتایج . بی شک اینها گامی است در جهت تدارک شرایط انقالب  . این هاست دگرگونی هائی که در موقعیت توده ها پیش آمده          
اما در حالیکه این نتایج نسبت به آنچه قبال بود چشمگیر است در              . را حتی مخالفان مبارزه مسلحانه نمی توانند به آسانی انکار کنند           

در آینده باید توده ها در ابعاد وسیع تری، بصورت متحد بر ضد دشمن               . برابر آنچه باید در آینده به آن دست یابیم ناچیز می نماید            
 با رژیم   زانجام باید مردم به مبارزه قهر آمی      سر. جنبش باید رهبری مردم را در کلیه سطوح بدست بگیرد         . خود دست به حرکت بزنند    
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باید به این نتایج پر بها ندهیم و با            . در برابر چنین دورنمائی است که باید از نتایج بدست آمده دچار غرور نشویم                  . روی آورند 
 .شیاری به مبارزه خود ادامه دهیمهو

  آنهااثر مبارزه مسلحانه بر رژیم و طبقه حاکم و امپریالیست های حامی
 هیچگاه تا ظهور جنبش مسلحانه با یک جریان داخلی خطرناک              34 تا   32رژیم دیکتاتوری پس از سرکوب تاریخی سال های            

رژیم که توانسته بود حزب توده و جبهه ملی را ، با آن همه نیرو و امکان، حداکثر ظرف دو سال سرکوب کند، این بار                          . روبرو نبود 
رژیم که در آغاز فکر می کرد با یک ضربه جنبش را             . ج امید غلبه بر آن را دارد از دست می دهد           با جنبشی روبرو شد که به تدری      

الف و گزاف های اولیه رژیم جای خود        . در نطفه خفه خواهد کرد، به تدریج دریافت که با حریف پی گیر و خطرناکی روبروست               
نیروهای » کمیته مشترک «جای خود را به      »  شاهنشاهی کمک آشپزهای ارتش  «. را به تدارک طوالنی و همه جانبه سرکوب داد           

 .مخصوص گاردهای مختلف که به قیمت اجیر کردن دهها هزار نفر نیرو و صرف میلیاردها خرج بوجود آمده اند، دادند

پس . کنند تلویزیون ها، رادیوها، روزنامه ها، نمایندگان مجلس، خود شاه و همه نوکرانش سه سال است به جنبش مسلحانه حمله می                   
اهمیت موضوع در این است     . از جنگ رادیوئی ایران و شوروی و ایران و مصر و عراق چنین حمله گسترده ای بی سابقه بوده است                    

در این فاصله هر روز دیکتاتوری شاه چهره خشن تری به خود گرفته، هر              . بار هدف حمالت یک جنبش کامال داخلی است        که این 
رژیم به مثابه دشمن آشکار مردم ایران و ژاندارم بی آزرم امپریالیست ها در منطقه شناخته شده                  .  شده روز ماسک رژیم بیشتر دریده    

جنبش . در این میان از جمله عواملی که به جنبش کمک کرده، جنبش های انقالبی منطقه و تضادهای منطقه ای است                            . است
بخصوص جنبش ظفار تبدیل به باتالق کوچکی       . ه داشته اند  فلسطین و جنبش ظفار نقش چشمگیری در افشای چهره رژیم در منطق            

رژیم دیگر نزد افکار عمومی     .  یابد و پایه های رژیم دیکتاتوری سلطنتی را به لرزه در آورد              شبرای رژیم شده که می تواند گستر       
گر امیدی به   دی. ده است بی شک دیکتاتوری شاه یکی ازخون آشام ترین دیکتاتوری های جهان معرفی ش            . جهان هیچ حیثیتی ندارد   

مشاوران . ر برابر جنبش مسلحانه و جنبش های انقالبی منطقه، نقش فردی شاه هر روز عمده تر شده است                      د. جبران مافات نیست  
ین مقامات و بیشترین سودها     شاه و خانواده سلطنتی مهمتر    . اندتنزل کرده   » خان«سیاسی و رجال نظامی همه به درجه نوکران در خانه         

این امر  . ضرورت اعمال خشونت هر چه بیشتر ابعاد بی سابقه ای به دیکتاتوری فردی بخشیده است                   .  جیب خود می ریزند     را به 
آیا راهی به جز     : سرمایه داران از خود می پرسند      . ه است در و جناح های امپریالیستی تشدید ک        تضادها را در درون طبقه حاکمه      

سیستم را فدای خودکامگی شاه و خانواده او کرد؟ جناح             ندارد؟ آیا باید حیا ت    دیکتاتوری خشن شاه برای حفظ سیستم وجود         
آیا هنگام آن نرسیده تا دیکتاتوری را مانند نگودین دیم و            : آنها می پرسند  . صداها همراه می شوند    نیهای ناراضی امپریالیستی با ا    

معذالک شاه زیر فشار قرار می گیرد       .  آمیز و خطرناک است    البته در منطقه ما این عمل جسارت      . امثال او فدای مصالح خود سازیم     
آیا مبارزه مسلحانه در    . این نیز نمود دیگری از تشدید تضادهای درونی سیستم است         . تا راه های عاقالنه تری برای حفظ سیستم بیابد        

ل مبارزه مسلحانه نیست؟ رژیم     این میان نقشی نداشته است؟ آیا دریدن ماسک های رژیم، رسوا کردن آن نزد مردم و جهان حاص                    
که همواره عادت داشت جنبش را با مشی مسالمت آمیز آن در برابر اعمال قهر ضد انقالبی خود مات کند، رژیم که از شبکه های                           

 آن به مسخره بگیرد، سزای خود را       » پایگاه دهقانی « سیاسی با تمسخر یاد می کرد و می رفت که مبارزه مسلحانه را نیز در سیمای                  
مبارزه قهر آمیز از سوی . دید و درست هنگامی که فکر می کرد همه چیز بر وفق مراد اوست با ضربه خیره کننده چریک روبرو شد                    

رژیم به میدانی کشیده شد که همواره از کشیدن به آن            . قهر انقالبی در مقابل قهر ضد انقالبی علم شد        . چریک به رژیم تحمیل شد    
 .در هراس بود

. تاتوری شاه است که با رسوائی در برابر جنبش به خود می پیچد و هر روز چهره واقعی خود را آشکارتر می کند                           اینک این دیک  
برای . زمی استوار و اعصابی پوالدین دارد      عدوره هائی که طی آن نیاز به         . جنبش در مصاف با رژیم دوره حساسی را می گذراند           

دشمن باید  . آمادگی برای ادامه مبارزه تا هر وقت الزم باشد        . یمان انقالبی آنهاست  عناصر آگاه این اراده پوالدین حاصل آگاهی و ا        
دیری نمی  . موجود شهید یا اسیر شوند       نظامی -بداند که چریک به مبارزه ادامه خواهد داد، حتی اگر تا آخرین فرد گروه سیاسی                 
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مبارزه مسلحانه را ایجاب کرده است نیروها و سازمان         شرایطی که   . ن آنها خواهد ساخت   یگذرد که جنبش نیروهای تازه ای را جانش       
سرانجام این رژیم است که از پیروزی نومید خواهد شد نه چریک که نماینده مردم در برابر رژیم                  . های الزم آن را پیاپی می آفریند      

هنگامی فرا می   . ز دست بدهد  در آینده ، در برابر رشد و گسترش مبارزه مسلحانه باید رژیم بیش از پیش موقعیت خود را ا                     . است
ما هنوز  . این یک نقطه عطف استراتژیک است     . رسد که دستگاه های اجرائی در دل اعتراف می کنند که پیروزی غیر ممکن است               

 هر. سرانجام باید به آنجائی برسیم که رژیم در میان تضادهای خود غرق شود            . به این نقطه نرسیده ایم اما از آن فاصله زیادی نداریم          
جنبش . گسترش نیروهای مسلح وبال رژیم خواهد شد      . یب خود خواهد افتاد   جکس و هر دستگاهی به فکر نجات خود و پر کردن             

 .باید در آینده به چنین موقعیتی دست یابد

 :نتایجی که مبارزه مسلحانه بر پیشاهنگ به جای گذاشته
از مبارزه بازمانده و کوشش های آنان محدود به حرکات مردم با                جریان های سنتی در برابر اختناق و اعمال قهر انقالبی رژیم                

قبال به این نحوه برخورد جبهه ملی، حزب توده و سازمان های مشابه آنان                 . یکدیگر و ایجاد یک جنبش یکپارچه علیه رژیم نبود          
زیم و موقعیت جریان ها و نیروهای       انداقبل از ظهور جنبش مسلحانه نظری بی      در اینجا کافی است به آخرین سال های         . اشاره کردیم 

 :پیشرو را که مسئولیت آگاه ساختن مردم و هدایت حرکات آنان را به عهده داشتند مورد بررسی قرار دهیم

جریان های وابسته به    . جناح های مختلف جبهه ملی هیچگونه نمود سیاسی نداشتند          ) 42-49(طی چند سال آخر دوره مورد بحث         
تنها عناصر مبارزی که خواستار ادامه حرکت بودند از این جریان جدا شده و               . ز ناگزیر ازسکوت شده بودند    جناح چپ این جبهه نی    

حزب توده، پس از آشکار شدن نقش پلیسی شبکه داخلی خود بیش از              . به جنبشی که در حال رشد جنینی خود بود، پیوسته بودند           
طی این دوره   . گ رادیوئی خود که کمتر شنونده ای می یافت، ادامه می داد           پیش به بی عملی دچار شده و نومیدانه به تبلیغات کمرن          

تنها جریان هائی که به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشتند، حتی اگر برخی از آنها اعتقادی روشن و شناختی دقیق از مبارزه مسلحانه                             
خود نیز از موضع مردم در برابر رژیم دفاع می           نداشتند، در برابر رژیم مقاومت می کردند وحتی در هنگام بازداشت و یا شکست                  

معذالک این جریان ها که در مرحله ای از تدارک یا در آغاز حرکت خود ضربه می خوردند قادر نبودند شناخت روشنی                        . کردند
 .به مردم بدهند» پیشاهنگ«از 

 مردم و بخصوص جریان های مخفی مبارز را         امنیتی روحیه » شوی«درست در آستانه ظهور جنبش مسلحانه رژیم با بر پا ساختن چند             
عده ای از سردمداران سازمان های خارج از کشور         . زیر ضربات خود گرفته و تخم یاس و بدبینی را در بین آنها پراکنده می ساخت               

م بلند  بودند درست در همین آخرین سال، دست های خود را در برابر رژی               » چپ نما «که مدعی رسالت انقالبی در زیر شعارهای         
برای اینکه بدانیم اینک چه داریم، باید این خاطرات دردناک را یاد              . کرده و به دیگران نیز فرمان تسلیم بالقید و شرط می دادند             

د در یک چنین جوی نومید کننده قرار داشتند که شاهد تولد            ندوش گرفته بود  ه  عناصر و جریان هائی که بار مبارزه را ب        . آور شویم 
درست هنگامی که رژیم کمتر از هر وقت انتظار داشت، از دل مردمی که محکوم به شکست ابدی                     . لحانه شدند خونین جنبش مس  

 پا به میدان گذاشت     ینفس در سینه ها حبس شد، در میان بهت دوست و دشمن عنصر            . شده بودند، آتش فشانی سر طغیان برداشت      
 .که مردم تا کنون از وجود آن بی خبر بودند

جانبازی و جسارت چریک مردم و همه عناصری را که به نحوی با مبارزه                . ه رژیم با ضربات متقابل پاسخ داده شد        ضربات وحشیان 
 از آن پس چه شده است؟. سروکار داشتند به حیرت تحسین آمیزی واداشت

در این سه   . ش می کرد  رژیم وعده نابودی این نیرو را می داد ولی هر چه گذشت، ناگزیر اعتراف به شکست خود در انجام وعده ا                     
صدها تن در زیر پرچم مبارزه      .  با عناصر سرکوب، در کوه، خیابان و میادین تیر از پای در آمدند               دسال بیش از صد تن در برخور       

در این مدت اولین جریان     . مسلحانه بر ضد دیکتاتوری شاه جنگیده اند و در تمام مراحل مبارزه از آرمان های خود دفاع کرده اند                    
امروز مردم و   . قرار دارند خود را تثبیت کرده اند      » مجاهدین خلق «و  » چریک های فدائی خلق   «چریکی که جلوتر از همه آنها       های  

افکار عمومی جهان جنبش مسلحانه ایران را که در این جریان های کوچک و بزرگ شکل می گیرد، می شناسند و به عنوان                                
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جنبش که در دوره قبل تنها یک جریان اقلیت به شمار            . ینها حقایق غیر قابل انکار است     ا. نها نام می برند   آمهمترین دشمن رژیم از     
همراه با آغاز عملیات مسلحانه مبارزه        . می رفت در این مدت تبدیل به مهمترین جریان در بین نیروهای فعال به شمار می رود                       

مبارزه با نظرات تسلیم    . شی مبارزه بود آغاز شد    ایدئولوژیک در درون پیشاهنگی که خصلت آن پراکندگی و عدم وحدتش در م              
طلبانه، با گرایش های رفرمیستی و برخورد غیر فعال و مکانیکی با مساله مبارزه و انقالب اولین هدف های این مبارزه ایدئولوژیک                        

. خود بهره می جست   اپورتونیسم راست جنبش را متهم به ماجراجوئی می کرد واز شکست های تاکتیکی برای اثبات ادعای                    . بود
 مانعی نمی دید شبنا بر این جنب. اینجا دیگر می بایست نه تنها عناصر پیشرو بلکه توده ها در جریان مبارزه درونی جنبش قرار بگیرند          
 این.  لنینیسم به اپورتونیسم بتازد    -که در حالیکه با مسلسل و نارنجک به دشمن خلق یورش می برد با برداشتی خالق از مارکسیسم                   

آنچه ما به دست آورده ایم      . ینده نیز بی گمان مطابق با ضرورت ها و الویت ها ادامه خواهد یافت              آمبارزه تا امروز ادامه دارد و در        
. این است که جنبش مسلحانه به مثابه مرحله ای از جنبش رهائی بخش اکنون بخش مهمی از جنبش عمومی مردم به حساب می آید              

مردم اینک نیروئی را می بینند که می        . ها شهید و صدها اسیر توانسته است خود را به مردم معرفی کند             هاینک این جنبش به قیمت د     
 .این تحول چشمگیر در کیفیت پیشاهنگ و مناسبات او با مردم است. توانند به آن اعتماد کنند

در حالیکه طی دوره قبل تنها .  برابر شده استاز نظر کمی ابعاد نیروها ی فعال که بازگو کننده مفهوم پیشاهنگ خلق هستند، چندین              
کمتر از ده گروه و جریان مبارزه با سرکوب روبرو شده و حاصل این سرکوب بطور متوسط وجود سیصد زندانی سیاسی و کمتر از                        

 سرکوب  طی سه سال اخیر بیش از سی جریان کوچک و بزرگ مبارزاتی با دشمن روبرو شده اند و حاصل                  . ده نفر شهید بوده است    
عالوه بر این جنبش در سطح نسبتا        . ط ساالنه دو هزار و پانصد زندانی و نزدیک به دویست تن شهید بوده است                  سرژیم بطور متو  

این رشد چشمگیر در شرایطی به عمل نیامده که            . وسیعی در سراسر کشور، در شهرهای کوچک و بزرگ گسترش یافته است               
این رشد سریع درشرایطی    . و امکاناتی برای حرکات سیاسی پیدا شده باشد        ) 42 تا   39ی  مثل سال ها  (دیکتاتوری عقب نشسته باشد   

تنها چندین نفر در زیر شکنجه      ( خشنوت دیکتاتوری افزایش یافته شکنجه ابعاد کامال بی سابقه ای پیدا کرده            رحاصل شده که هر قد    
رژیم منکر هر گونه حقی برای مردم شده        .  در جهان، رسیده   سیستم کنترل، مراقبت و تعقیب به مرزهای نهائی خود        ). جان سپرده اند  

در چنین شرایطی کدام عامل امکان چنین گسترش را         . و خودکامگی ، تجاوز و وحشیگری بحد غیر قابل تصوری رشد کرده است             
مال با شرایط سیاسی،     به مبارزه داده است؟ به نظر ما بدون هیچ تردید این حاصل مبارزه مسلحانه، این شیوه انقالبی است که کا                          

از این حیث مبارزه مسلحانه توانسته است به میزان غیر قابل توصیفی به هدف های                . اجتماعی و اقتصادی جامعه ما مناسب بوده است       
معذالک در سطح کل جنبش و بطور اخص در میان پیشرو ترین جریان ها اشتباهات، نارسائی ها و حتی                    . پیش بینی شده دست یابد    

هر کس چشم خود را به این اشتباهات و گرایش های ناسالم ببندد نه مدافع مبارزه مسلحانه                     . ی ناسالم دیده شده است     گرایش ها 
هم بدین سبب است که مبارزه با این گرایش های ناسالم در سطح کل جنبش و بویژه                  . بلکه مسخ کننده و ویران گر آن خواهد بود        

 -رین جریان مارکسیستی جنبش است وظیفه تمام مبارزان بخصوص مارکسیست            در سازمان چریک های فدائی خلق که عمده ت          
 . لنینیست های راستین است

در . مبارزه مسلحانه بر پیشاهنگ اثر مثبت غیر قابل انکار گذاشته ولی پیشاهنگ ما هنوز مراحل ابتدائی حیات خود را می گذراند                        
جریان . رش است و اما در مقابل آنچه باید بدست بیاوریم چیز بزرگی نیست              اینجا نیز باید بگوئیم آنچه بدست آورده ایم قابل پذی          

باید در  .  مسلحانه باید در پروسه تکامل خود به سازمانی واحد، با تجربه و قدرتمند تبدیل شوند                   شهای مارکسیست لنینیست جنب   
به پیشاهنگ متحد و انقالبی طبقه کارگر تبدیل        ) ایا سازمان ه  (رابطه با افزایش فعالیت مردم و از آن جمله طبقه کارگر این سازمان               

شوند، پیشاهنگی که می کوشد با در پیش گرفتن صحیح ترین برنامه استراتژیکی و تاکتیکی، باشناخت درست شرایط و دادن                           
ین هدفی  ما هنوز تا رسیدن به چن     . بهترین پاسخ ها به ضرورت های جامعه و جنبش رهائی بخش به پیشاهنگ همه خلق تبدیل شود                  

وحدت نیروهای وابسته به طبقه کارگر      . معذالک دوری ما از هدف نباید موجب سهل انگاری ما نسبت به هدف شود              . فاصله داریم 
مبارزه ایدئولوژیک  . به آن دست یافت   » میز گرد «در عین حال نمی توان از طریق مذاکرات         . امری نیست که خود بخود فراهم شود      
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و اهمیت وحدت این نیروها در تعیین سرنوشت انقالب و کوشش خستگی ناپذیر در انجام رسالت                 خستگی ناپذیر، درک ضرورت     
انقالبی در برابر مردم، این هاست عواملی که در یک پروسه مبارزاتی ما را به عالی ترین مرحله تکامل پیشاهنگ طبقه کارگر                               

 نظامی خود را حفظ کرده فرم و        -، اساسا خصلت سیاسی   چنین پیشاهنگی در طی مراحل یک پروسه قهر آمیز        . رهنمون خواهد کرد  
همچنانکه پیشاهنگ طبقه کارگر، حتی در فرم معین حزب طبقه کارگر، در هر مرحله از یک                     . محتوای ویژه ای خواهد داشت     

ب بر عهده   جنبش و در هر سرزمین بنا بر شرایط تاریخی و موقعیت اقتصادی واجتماعی آن و بنا بر وظایف و رسالتی که این حز                          
دورنمائی که ما از هم      . ینده جنبش ما  آچنین است دورنمای تکامل پیشاهنگ طبقه کارگر در           . گرفته است ویژگی خود را دارد      

 .سوی آن گام برداریمه اکنون آن را باید بشناسیم و آگاهانه و استوار ب

نیروهای .  هم اکنون مدعی آن شوند       ریان های مارکسیستی در حرف از       جمساله رهبری جنبش رهائی بخش امری نیست که             
 التقاطی خرده بورژوازی در جنبش رهائی بخش نقش تاریخی دارند و                 یناسیونالیست با ایدئولوژی بورژوازی ملی و ایدئولوژ         

 لنینیست ها که در حال حاضر نماینده جنبش کارگری            -مارکسیست. مدعی طبیعی رهبری جنبش رهائی بخش به شمار می روند           
مادام که این   .  در پروسه مبارزه است که می توانند و می بایست شایستگی خود را برای احراز رهبری جنبش اثبات کنند                    هستند تنها 

نیروها پراکنده، دچار دسته بندی های خرده بورژوائی و نارسائی ها و انحرافات اصولی هستند نمی توانند رهبری طبقه کارگر را به                        
 لنینیست یعنی آنها که به شناخت         -معذالک برای جریان های انقالبی مارکسیست      . خلق را ند چه رسد به رهبری همه         ردست گی 

 هژمونی طبقه کارگر در جنبش رهائی       تامیندیالکتیکی از شرایط خود دست یافته و به مشی انقالبی در مبارزه عملی می کنند، امر                   
یوه انقالبی مبارزه، سخت کوش و آگاهانه در جهت این            تنها راه رسیده به این هدف اتخاذ ش        . بخش هدفی مهم به شمار می رود       

بنا بر این کوشش در راه تامین رهبری طبقه کارگر از کوشش در راه رهبری همه خلق جدا نیست و راه دست یافتن به                         . هدف است 
ارگری و جنبش رهائی    آن اساسا مبارزه پی گیر و اصولی با دشمن خلق و طبقه و فرعا مبارزه ایدئولوژیک پیگیر در درون جنبش ک                    

 .بخش با هر گونه انحراف به چپ و راست و فرصت طلبی است

ظاهرا با بیان این آخرین مطالب بحث ما در باز شناختن مبارزه مسلحانه پایان یافته ولی هنوز یک مساله مهم مانده که باید به آن                               
رستی را که در جنبش مسلحانه بروز کرده بشناسیم و حداقل           مساله این است که نارسائی ها و احیانا گرایش های ناد          . پاسخ داده شود  

خصوصیات عمده  رسیم  پبنا بر این می       . خصوصیات عمده این گرایش و ضرورت مبارزه با آنها را مورد بحث قرار دهیم                    
 اپورتونیسم در جنبش ما کدام است و راه مبارزه با آن چیست؟

وص در شرایطی که هنوز مشی انقالبی نتوانسته برتری بی چون و چرا در جنبش               به نظر ما این مساله دارای اهمیت زیادی است بخص         
مبارزه ایدئولوژیک مانند مبارزه با     . ی ادامه یابد  سعمومی پیدا کند و مبارزه ایدئولوژیک با حدت و شدت باید همراه با مبارزه سیا                

ر شرایطی این مبارزه اساسا بصورت مبارزه درونی         د. دشمن در شرایط و مراحل مختلف از فرم و محتوای متنوعی تبعیت می کند               
در شرایطی دیگر به صورت مبارزه بین جناح ها و جریان های مختلف یک جبهه و در شرایطی مثل موقعیت                         . حزب در می آید   

 ظاهر   های داخلی یک سازمان یا گروه      حفعلی ما بصورت مبارزه ای چند جانبه از سوی گروه ها و جریان های مختلف و گاه جنا                   
از آنجا که در حال حاضر جریان های وابسته به ایدئولوژی طبقه کارگر در یک حزب ادغام نشده و از وحدت سازمانی                         . می شود 

برخوردار نیستند بنا بر این مبارزه با اپورتونیسم نمی تواند در چارچوب داخلی یک سازمان و یا درون سازمان های مختلف انجام                          
از سوی دیگر مبارزه در راه رسیدن به مشی انقالبی تنها به             . ل جنبش بدون قید و شرط گسترش می یابد         پذیرد و ناچار در سطح ک     

هر گونه مشی نادرست که جنبش را از راه خود منحرف سازد و نیروهای                  .  لنینیست محدود نمی شود     -جریان های مارکسیست  
 - پیش گرفته شده باشد، و خواه از جانب جریان های مارکسیست           ارزنده مردم را به هدر دهد، خواه از جانب نیروهای ناسیونالیست           

با این توضیح   . بنا بر این مبارزه ایدئولوژیک میدان باز هم وسیع تری پیدا می کند                 . لنینیست حمایت شود باید ریشه کن گردد        
 :ذشته نزدیک مبارزه ایدئولوژیک می اندازیمگمقدماتی نگاهی به 
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دوره دوازده تا چهارده ساله نقش و         روسه مارکسیستی در تاریخ جنبش رهائی بخش ایران طی یک          حزب توده به مثابه مهمترین پ      
زیرا همه  . معذالک این رسالت پیشاهنگی به منزله انقالبی بودن حزب توده نبود          . مسئولیت پیشاهنگی طبقه کارگر را به عهده داشت       

رانجام طبقه کارگر وهمه خلق را به شکست استراتژیک کشاند و             که س . می دانیم که این حزب دچار اپورتونیسمی ریشه دار بود           
 -پس از این شکست حزب توده پیشاهنگی خود را از دست داد و به یک سازمان اساسا در مهاجرت که خود را رسما مارکسیست                         

 بیش از گذشته در غرقاب       در این دوره از حیات خود، حزب توده        .لنینیست می داند و داعیه رهبری طبقه کارگر را دارد، تبدیل شد           
اگر . اپورتونیسم غوطه خورده و علیرغم امکانات بین المللی که در اختیار داشته کمتر از هر وقت دیگر به جنبش خدمت کرده است     

ورتونیسم ریشه  پآسیب های دهساله تشکیالت پلیسی داخلی این حزب را به حساب آوریم آن وقت متوجه می شویم که چگونه ا                      
عمده ترین خصلت اپورتونیسم حزب توده در        . زب طی یک مدت طوالنی از جانب دشمن به بازی گرفته شده است              دار درون ح  

 :این سال ها عبارت بوده است از

 برخورد مکانیکی با مساله مبارزه و دچار شدن به سیاستی غیر فعال در برابر شرایط جامعه و عمال منتظر ماندن تا شرایط خود                              -1
این برخورد مکانیکی که بی عملی نام گرفته است هر          . ر دخالت عواملی که ارتباطی به حزب توده ندارد، بهبود یابد           بخود و یا بر اث    

 .گونه رسالت انقالبی و نقش آگاه سازنده حزب توده را نقض می کند و با داعیه رهبری حزب مغایرت دارد

در ایران ادامه داده و با تغییرات این سیاست موضع تبلیغاتی             حزب توده به دنباله روی بی چون وچرا از سیاست دولت شوروی                -2
 .خود را در برابر رژیم تغییر داده است

از ) که مهمترین نمود حیات این حزب بوده است       ( بنا بر گرایش های نیروهای داخلی گاه و بیگاه سعی کرده است در تبلیغات                  -3
 . در حرف مواضع مختلفی را بدون توجیه اصولی اتخاذ کرده استاین زمینه ها برای کسب وجهه استفاده کند و در نتیجه

و این  . با ظهور جنبش مسلحانه حزب توده احساس کرد که این بار با نیروئی سروکار دارد که مبارزه با آن بسیار دشوار است                             
ید و تزلزلی از مواضع     دشواری از این واقعیت ناشی می شود که جنبش مسلحانه سخت به دشمن یورش می برد و بدون هیچ ترد                       

» انتقاد پدرانه «ابراز همدردی کرد و به      » جوانان کم تجربه  «سیاسی و ایدئولوژیک خود دفاع می کند پس حزب توده نخست با این               
از آنها پرداخت و سپس که خطر منفرد شدن خود را بیشتر احساس کرد به حمالت خود افزود تا آنجا که این حرکات را رسما                               

در این مرحله، چهره راست و سازشکارانه اپورتونیسم        . رده بورژوازی و حتی آب به آسیای دیکتاتوری ریختن نامید          ماجراجوئی خ 
 :ویژگی اپورتونیسم راست حزب توده در خطوط زیر نمایان است. شکار شدآبه وضوح از خالل تبلیغات و تعلیمات حزب توده 

علیرغم اینکه به کمپرادور     . و بورژوازی کمپرادور شناختی نادرست است       شناخت حزب توده از سیستم سرمایه داری وابسته             -1
بودن بورژوازی و وابسته بودن سیستم اذعان دارد معتقد است که این سیستم سرانجام به دموکراسی بورژوائی و یا چیزی شبیه آن                          

بی عاجز است و بیهوده انتظار اعطای        در اینجا حزب توده از درک تفاوت های این سیستم با سرمایه داری غر                . روی خواهد کرد  
به این دلیل حزب توده با نوعی امیدواری تقاضای آزادی فعالیت های               . حقوق اساسی و دموکراتیک را از جانب رژیم می کشد           

 .سیاسی و سندیکائی را می کند و بیهوده بهبود شرایط بیمه های اجتماعی کارگران و مانند آن را خواستار می گردد

 .ده معتقد است که باید در شرایط حاضر مبارزه تنها در شکل مسالمت آمیز آن انجام پذیرد حزب تو-2

 مبارزه طبقه کارگر باید     -الف: عوامل سازنده این دگم عبارتند از     . این دگم از یک رشته استدالل های رویزیونیستی ناشی می شود           
در این استدالل اوال روی تمام پروسه       . طی بدون چون و چرا بپیماید     مرحله سه گانه مبارزه اقتصادی، سیاسی و نظامی را در هر شرای            

از جمله به آنچه خود حزب توده طی بیش از دوازده سال               (ای که طبقه کارگر و همه خلق ما طی چند دهه از سر گذرانده اند،                    
لف به خود می گیرد بی توجهی شده        خط بطالن کشیده شده و ثانیا به تکامل مبارزه طبقاتی و اشکالی که در شرایط مخت                ) گذرانده

میز به حاکمیت را اساسا پذیرفته است و امیدوار است با اتکاء به قدرت جهانی                     آ حزب توده امکان گذار مسالمت         -ب. است
به قهر را مادامی که شرایط عینی و ذهنی           حزب توده هر گونه توسل       -ج. سوسیالیسم بدون درد سر و خونریزی به حاکمیت برسد         

این حزب قادر به درک     .  لنینیسم و نمودی از ماجراجوئی خرده بورژوازی می شناسد           - فراهم نشده انحراف از مارکسیسم      انقالب
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این واقعیت نیست که اوال پیشاهنگ موظف است فعاالنه در تسریع این شرایط شرکت کند و نقش جنب می تواند و باید در خلق                           
ب توده در شرایط حاضر مخالف جدی کاربرد قهر انقالبی برای تسریع شرایط عینی              به این ترتیب حز   . شرایط انقالب به حساب آید    

 .و ذهنی انقالب است

 نوع یک   حزب توده علیرغم تجارب طوالنی جنبش کارگری، نسبت به رابطه این جنبش با جنبش رهائی بخش هنوز دچار یک                   -3
گر برخی جریان های تازه مارکسیست شده دچار چنین پدیده ا. جانبه نگری طبقاتی است و نوعی اکونومیسم بر حزب مستولی است   

نامید، بشنوند امر بعیدی نیست ولی تاثر انگیز است که حزب توده علیرغم کهولت خود               » کارگرگرائی«ای که می توان آن را نوعی        
 .هنوز دچار این بیماری کودکانه است

علیرغم اینکه طی دو دهه نقش عمده ای در تعیین سیر            .  کند  حزب توده موقعیت واقعی خود را در جامعه و جنبش درک نمی              -4
جنبش نداشته و محکوم به نوعی زندگی در مهاجرت شده است هنوز خود را به عنوان نماینده منحصر به فرد طبقه کارگر می                               

و خلق به عهده بگیرند     شناسد و با طرح این ادعا به سهم خود به رشد نیروهای جدید که می بایست رسالت خود را در برابر طبقه                           
 .آسیب می رساند

حزب توده خود را    . لنینیستی دارد - باالخره حزب توده همچنان از مناسبات انترناسیونالیستی برداشتی مکانیکی و غیر مارکسیست            -5
 روابط بین   جهانی می داند و از تصحیح موضع خود نسبت به مناسبات بین المللی و               » قطب«ملزم به تبعیت بی قید و شرط نسبت به           
نتیجه چنین اپورتونیسمی این است که حزب توده نه به عنوان طبقه کارگر بلکه به عنوان                  . احزاب و جنبش های جهان عاجز است       

 لنینیست  –نتیجه این می شود که جریان های مارکسیست          . یک سازمان کوچک نیز نتواند نقش و مسولیت خود را به دوش بگیرد             
ناگزیر می شوند بر ضد مشی حزب توده به عنوان مهمترین مظهر اپورتونیسم راست طی سال های اخیر                      معتقد به مبارزه مسلحانه      

 .دست به مبارزه ایدئولوژیک بزنند و بکوشند که چهره اپورتونیستی حزب را بر نیروهای مبارز آشکار سازند

دلیل اهمیتی است   ه   حزب توده نیز مبارزه کرده ایم ب       اگر ما طی سه سال گذشته همراه با مبارزه ای خونین با دشمنان ما اپورتونیسم               
تقریبا تمام معتقدان به    .  لنینیستی آن قائلیم   -که برای این پروسه و تاثیر آن در جنبش، بخصوص در بخش کارگری یا مارکسیست                

خی موضع گیری های     مبارزه مسلحانه در این مبارزه ایدئولوژیک متحد بوده اند گر چه نحوه برخوردهای متفاوت و احیانا بر                       
در این دوره ما با یک پروسه اپورتونیستی دیگر نیز سرو           . نادرست در این مبارزه ایدئولوژیک به جای سود به ما آسیب رسانده است            

ما با سازمان انقالبی، طوفان و دیگر هم مسلکان آنها نیز درگیر             . این پروسه ظاهری چپ و باطنی راست داشته است         . کار داشته ایم  
با حزب توده » قطب گرائی«آنها بر سر    . در دوره قبل این جریان ها خطر عمده ای محسوب نمی شدند           . رزه ایدئولوژیک بوده ایم   مبا

اند که می کوشند از موضع بین المللی و منطقه ای            » اندیشه مائو «اینها جریان های طرفدار چین و معتقد به          . اختالف داشته و دارند   
تصادفی نیست که تقریبا تمام این      . جه به شرایط میهن خود استراتژی انقالب چین را در اینجا پیاده کنند              چین دفاع کنند و بدو نتو      

پروسه ها نیز از درون جریان های مهاجران و دانشجویان مقیم خراج، از جو دموکراسی های غربی ناشی می شود و رنگ آفتاب                            
ر شعارهای چپ نمای خود نیروهائی را جلب می کردند امروز حداقل در                این جریان ها که روزی در زی       . ایران را بر چهره ندارد     

کوشش هائی که این پروسه ها برای انتقال مبارزه به داخل کشور به عمل آورده اند                 . داخل کشور زمینه مساعد را از دست داده اند        
کیشوت های فرنگی مĤب بگوید      روزی بود که کسی جرات نمی کرد به این دون              . اغلب با نتایجی منفی، شکست خورده است       

به » وابسته«و حزب   » سوسیال امپریالیسم «آنها شوالیه های نجات بخشی بودند که با شمشیر چوبی به جنگ              . باالی چشمتان ابروست  
پس از  . سردمداران این پروسه ها پیاپی به رژیم تسلیم شده است            . ولی امروز واقعیت چهره خود را نمایان ساخته         . آن می رفتند  

فان سر سخت دکتر یزدی ها گوی         لمخا. یاهوی بسیار هر یک همچون گوسفند از پی دیگری به مسلخ تبلیغاتی رژیم رفته اند                   ه
گروهی . و باالخره سازمان رهائی بخش که در زیر فشار واقعیت ها می خواست پلی بین دو مشی بزند                  . سبقت را از آن ها ربوده اند      

با قصد ربودن سفیر آمریکا توام ساخته بود، و آخرین امید طرفداران این پروسه ها به شمار می                    که پایگاه دهقانی و مزارع تربت را        
رفت، پروسه ای که ممکن بود به عنوان یک استثنا خود را از سقوط نجات دهد، متاسفانه سر بزنگاه، به سازش کشیده شد و رسالت                         
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بی شک عدم درک واقعیت های       .  این استثنا نیز قاعده از آب در آمد          بنحو تاثر انگیزی  . انقالبی خود را به زیر پای رژیم افکند         
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران و موضع غیر اصولی این پروسه ها، بی ریشگی ایدئولوژیک و در یک کالم اپورتونیسمی که بر                       

 . این ناکامی های اجتناب ناپذیر سهم داردرپروسه چیره شده است در این تسلیم طلبی ها، د

 :اینک ببینیم خصوصیات عمده اپورتونیسم در این پروسه ها کدام است

 :این پروسه اپورتونیستی که ظاهری چپ و باطنی راست دارد با خصوصیات زیر مشخص می شود

 نیمه مستعمره می    -این پروسه ها سیستم فعلی را نیمه فئودال        .  در شناخت سیستم مسلط بر جامعه دچار دگماتیسم قشری است            -1
ممکن نبوده است و بنا بر این       ) از جمله در جریان رفرم    (ناسند و معتقدند اصوال امکان تغییر خصوصیات آن طی دهه های گذشته            ش

این برخورد را از آنجا دگماتیسمی می نامیم که قادر به           . فئودالیسم همچنان در ایران نقش عمده را در ساخت اقتصادی جامعه دارد            
خود نیست و به جای اینکه چشم و خرد خود را به سوی واقعیت بگشاید و از دانش عام مارکسیسم                     درک تغییرات محیط اجتماعی     

برای درک این واقعیت استمداد جوید به چند عبارت آیه مانند چسبیده است که در چند دهه قبل از جانب رهبری حزب کمونیست                    
 نیمه مستعمره در کشورهای -پروسه ها اگر سیستمی جز فئودالبه نظر این . چین در باره سیستم های حاکم بر جهان صادر شده است

 .تحت سلطه به ظهور رسیده باشد قبال رهبری خدشه ناپذیر حزب کمونیست چین می بایست آن را درک کرده و اعالم کرده باشد

ی قادر به حل این مساله       بورژوازی کمپرادور نیست و تنها یک طبقه انقالب         » صالحیت«از این گذشته الغای مناسبات فئودالی در          
ما حکم می کند که اعتقاد ثابت خود را تغییر ندهیم و سیستم را نیمه فئودال نیمه مستعمره بشناسیم بخصوص که                     » اصول«پس  . است

رد و  می بایست به روستاها تکیه ک      . تنها استراتژی جنبش انقالبی در ایران نیاز مبرمی به ادامه این مناسبات فئودالی در روستا دارد                  
 آمیز مباحثات درونی جنبش ادامه می یابد ولی در برابر استدالل             جرمتاسفانه این یکدندگی تح   . پایگاه های دهقانی به وجود آورد     

در عقاید رهبران این پروسه ها به وجود می آید که            » دگرگونی«چنان   های عناصر سازمان امنیت این اعتقاد در هم می ریزد و آن            
گوش همه مردم و همه جریان های        ه  را که تنها خود از درک آن عاجز بوده اند، از وسائل ارتباط جمعی ب                  الزم می بینند آنچه      

 .مبارزاتی برسانند

آنها با قاطعیت   .  در تعیین خط مشی جنبش و در پاسخ به چه باید کرد مبارزه نیز این پروسه ها دو روئی خود را نشان می دهند                           -2
این تز که با روح مارکسیسم مطابقت دارد از آنجا مورد تائید              . تقاد به گذار مسالمت آمیز هستیم      می گویند ما مخالف هر گونه اع       

اما . قرار می گیرد که یکی از خصوصیا ت رویزیونیسم معاصر ما در جهان، پذیرفتن امکان گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم است                      
زیرا که توسل به قهر انقالبی از دیدگاه این           . جنبش دوا نمی کند    پذیرش اصل گذار قهر آمیز از جانب این پروسه ها دردی از                 

بنا بر این در حال     . پروسه ها نیز عینا مثل حزب توده تنها هنگامی مجاز است که کلیه شرایط عینی و ذهنی انقالب آماده شده باشد                      
اصول تلقی شده و زیر عنوان ماجراجوئی قرار         مغایر با    حاضر مبارزه جنبه مسالمت آمیز خواهد داشت و بنا بر این مبارزه مسلحانه              

هائی در رد مبارزه مسلحانه       این پروسه ها نیز مانند حزب توده سعی می کنند از آثار کالسیک مارکسیسم نقل و قول                    . می گیرد 
 لنینیسم خالق تفسیر -مبدون اینکه این نقل و قول ها را باشرایط خاص ایران انطباق دهند و آنها را با توجه به روح مارکسیس         . بیاورند
 .کنند

این پروسه ها در تعیین خط مشی خود روی مساله حزب تاکید می ورزند و وصول به آن را مقدم بر یک حرکت عمومی می                                  
شناسند و در این مورد تفاوت شان با رقیب شان یعنی حزب توده در این است که حزب توده معتقد است که هم اکنون چنین حزبی                          

 این پروسه ها هنوز بر سر تشکیل، ایجاد و یا احیای حزب با یکدیگر اختالف دارند و به هر حال ایجاد حزب طبقه                          وجود دارد ولی  
اینها به این اصل که حزب انقالبی طبقه کارگر حاصل          . کارگر را مقدم بر یک مبارزه واقعی با دشمن طبقاتی و امپریالیسم می دانند              

این برخورد مکانیکی و     . توان مبارزه را تا ایجاد چنین حزبی معلق گذاشت اعتقاد ندارند             یک مبارزه انقالبی است و اینکه نمی          
 .دگماتیستی با مساله حزب است
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، این پروسه ها روی کار توده ای، رفتن به میان دهقانان،            )اگر بتوان از چنین استراتژی اصال سخن گفت       (در تعیین استراتژی جنبش     
خره در مرحله نهائی دست زدن به یک جنگ چریکی دهقانی و محاصره شهرها از سوی روستاها را                  ایجاد پایگاه های دهقانی و باال     

در نقاط مختلف   ) مزارع و دامداری ها   (تاکنون عمال این جریان ها مقادیر هنگفتی سرمایه را خرج ایجاد پایگاه                . تاکید می کنند  
چه بسا اشخاص صادقی که چند سال وقت خود را            . کرده اند » اریسرمایه گذ « کارگران نیز گاه   کرده اند و برای نفوذ در میا ن         

این پروسه ها نه    . صرف نفوذ در دهقانان کرده اند و سرانجام صادقانه اعتراف کرده اند که این کوشش بیهوده و نادرست بوده است                   
 .بخصوصیات اقتصادی و اجتماعی جامعه توجه دارند و نه از موقعیت سیاسی جامعه

آنها پای خود را دریک کفش کرده اند تا آنچه را            . اتوری رژیم و موقعیت جریان های پیشرو برداشتی واقعی ندارند          از نقش دیکت  
که چند دهه قبل در چین گذشته است در اینجا پیاده کنند آنهم از راه چنین تاکتیک های مردود و شناخته شده ای تعجب انگیز                              

می گردند تا آن را رسوا کنند، خود چنین در ورطه عمیق گرایش ها و تاکتیک                 » وئیماجراج«است کسانی که با چراغ دارند دنبال        
در برخورد با مسائل بین المللی این پروسه ها دنباله روی بی چون و چرای سیاست و شعارهای                       . های ناردنیکی سقوط کرده اند     

مونیست شوروی در زمان استالین صحه می         اینها عمال تمام مناسبات احزاب کمونیست را با حزب ک            . حزب کمونیست چین اند    
عجیب است که این سر سپردگی غیر مارکسیستی        . ن قائلند آگذارند و امروز همان رسالت را برای حزب کمونیست چین و رهبران              

این پروسه ها در برخورد با مسائل داخلی حزب کمونیست چین           . در جنبش خلق ما با تمام خصوصیات مضحک آن باید تکرار شود           
هنگامی که لین پیائو کتاب سرخ را همچون آیات منزل و یا اوراد و طلسمات                . تبعیت می کنند  » جریان حاکم «دون قید و شرط از      ب

برای رفع هر گونه اپورتونیسم و کشف راه حل هر مساله سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عرضه می کند، اینان نیز در اینجا این عبارات                        
ها چهره خود را پنهان کرده است این حکم را تکرار می               که اعالم می شود لین پیائو خائن بوده و سال           را از بر می کنند و هنگامی      

اینان انقالب کوبا را    . اینان چشم خود را بر نارسائی ها و اشتباهات دولت توده ای چین در برخورد با مسائل جهانی بسته اند                      . کنند
 . کرده با نتیجه چینی انقالب عینا مطابقت نداردقبول ندارند زیرا پروسه ای که این انقالب طی

پس از ایجاد رابطه بین ایران و چین، پس از مسافرت های پر معنای خانواده سلطنتی به چین و مشاهده آن استقبال ها و خالصه پس                           
بود، این پروسه ها    از آنکه چین توده ای در الس زدن با رژیم مخوف دیکتاتوری ایران گوی سبقت را از شوروی سوسیالیستی ر                       

« این ها برای توجیه سیاست جدید چین در منطقه سعی کردند به             . دچار دردسر شدند و برای تفسیر این پدیده ها بدست و پا افتادند            
بیش از امپریالیسم   » خطر سوسیال امپریالیسم  «هنگامی که چین اعالم می کند که        . متوسل شوند » خطر وحشتناک سوسیال امپریالیسم   

را دشمن درجه یک در جهان اعالم می کند، هنگامی که در منطقه ما وزیر خارجه چین اعالم می کند      » سوسیال امپریالیسم  « است و 
که سیاست ایران در منطقه و اقیانوس هند را درک می کند و می کوشد ایران و پاکستان را به اتحاد محکم تری دعوت کند،                                 

ن به فرمان    راظفار و جنبش اریتره قطع می شود و مقارن آن نیروی نظامی ای                  هنگامی که کمک های چین به جمهوری یمن،             
امپریالیست ها نقش ژاندارمی خود را در ظفار انقالبی آغاز می کند پروسه های طرفدار چین می بایست بین پیوند با مبارزه ضد                             

ولت چین به خاطر مصالح خود و رقابت با            روی از این سیاست نادرست یکی را انتخاب کنند د             امپریالیستی خلق خود و دنباله     
شوروی، رقابتی که به دشمنی کشیده شده است، در این منطقه می خواهد ولو با کمک امپریالیست ها و متحدان آنها در منطقه از                           

 سوسیال«حال در این میان تکلیف خلق های منطقه چیست؟ آیا ما در زیر ستم                     . آن جلوگیری کند  » پیشروی«نفوذ شوروی و     
به سر می بریم یا در زیر سلطه امپریالیسم آمریکا و انگلیس و دیگران؟ مصالح جنبش انقالبی ایجاب می کند که ما با                           » امپریالیسم

این در عین حال کوششی است      . سیاست نادرست هر کشور سوسیالیستی، خواه چین باشد یا شوروی در کشورمان مخالفت و رژیم               
ها باعث شده که      فقدان تشخیص انقالبی و بی ریشگی ایدئولوژیک در این پروسه            . ت ها در تصحیح سیاست نادرست این دول       

اینها از  . که ما سال هاست بر آن تاکید می کنیم، داشته باشند            » عدم مجذوبیت به قطب های جهانی      «نتوانند درک درستی از اصل       
جارب بیگانه اند و از تجارب انقالبی خلق چین نیز در             اغلب آنها با این ت    . تجارب جنبش کارگری در ایران هیچ پندی نگرفته اند         
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بط بین المللی جنبش کارگری آشکارا مغایر آموزش های مائوتسه دون در            ااین نحوه برخورد با رو    . دوران انقالب بهره ای نبرده اند     
 .پروسه انقالب چین است

دون توجه به اینکه ما در چه مرحله ای به سر می بریم می               ان ها در مجذوبیت نسبت به چین کار را به آنجا کشانده اند که ب               یاین جر 
 در چین پس از قریب دو دهه از پیروزی انقالب                  راگ. خواهند برنامه های داخلی حزب کمونیست چین را نیز تقلید کنند                 

ا ی انقالب   ریان ها می خواهند در شرایط فعلی خود را با اسلوب ه               جدموکراتیک، مساله انقالب فرهنگی مطرح می شود، این            
روشنفکر را با اعزام به کوره پز خانه در    . اینان با مسائل فرهنگی برخوردی جدا غیر مارکسیستی می کنند         . فرهنگی چین انطباق دهند   

 . روز پرولتریزه می کنند و ژست های پزشکان پا برهنه را تقلید می کنند15مدت 

 از متون مختلف حتما باید از بر کرده باشند راه هائی است برای ریشه                 ژنده پوشی، زهد و ریای خرده بورژوائی و تلقین آیاتی که           
. این جاست که بار دیگر ظاهر چپ پوش بر باطن راست پوشی پیروز می شود                      ! کردن خصلت های خرده بورژوائی در فرد         

ان می کنند و به این      اینجاست که این شتر مرغ های جنبش در زیر پوششی از مارکسیسم یک فرقه مسلکی ضد مارکسیستی را پنه                    
 .لحاظ ضرورت ایجاب می کند تا ماسک آنها برداشته شود، تا نیروهای فعال جنبش آنها را برای یکبار و همیشه بشناسند

ممکن است این نحوه برخورد با جریان های اپورتونیستی که در برون جنبش مسلحانه قرار دارند این تصور را بوجود آورد که این                         
کسانی ممکن است ساده اندیشانه فکر کنند علم بر خصوصیات اپورتونیستی             . یچ خطر اپورتونیستی قرار ندارد    جنبش در معرض ه   

علم بر این    . تجربه نشان داده که چنین نیست       . دیگران خود بخود موجب مصونیت از ابتالی به اپورتونیسم در خود می شود                   
اپورتونیسم جلوگیری کند، ولی راه برای نفوذ اپورتونیسم به اشکال دیگر           خصوصیات تنها می تواند تا حدودی از ابتال به همین نوع            

 .را نمی بندد

در شرایطی که این خرده     . اصوال در شرایطی که ساخت عمده نیروهای متشکله جنبش از قشرهای خرده بورژوازی برخاسته است                
 حزب طبقه کارگر ویا هر شکل دیگر از              در شرایطی که   . بورژوازی در یک پروسه انقالبی تربیت ایدئولوژیک نشده است             

پیشاهنگ این طبقه که دارای تربیت و تجربه انقالبی باشد وجود ندارد که نقش رهبری و تربیتی خود را بر این نیروی وسیع خرده                           
اعمال کند، جنبش در مجموع در معرض انحراف از مشی انقالبی قرار دارد و جریان های                             ) عمدتا روشنفکر (بورژوازی  

به این عوامل عواملی چون عکس العمل شدید نیروهای جدید     .  لنینیست آن در خطر سقوط به ورطه اپورتونیسم هستند         -کسیستمار
نسبت به اپورتونیسم حاکم بر جریان های سنتی، فقدان یک جنبش انقالبی کارگری در منطقه که دیگر جنبش ها را تحت تاثیر                            

جواری با جنبش های اساسا ناسیونالیستی خلق های عرب می تواند گرایش های                ایدئولوژیک خود قرار دهد و بر عکس آن هم          
نفوذ تاریخی بورژوازی ملی و سنت های ایدئولوژیک آن در جنبش رهائی            . اپورتونیستی را در جریان های مارکسیستی تقویت کند       

های خرده بورژوائی در سطح جهانی از       بخش، نقش خرده بورژوازی در کلیه پروسه های گذشته و باالخره رشد برخی ایدئولوژی                
 لنینیسم در هم می آمیزند، دیگر عواملی        -تروتسکیسم گرفته تا نظرات مارکوزه وفانون که رنگ تند انقالبی را با تخطئه مارکسیسم              

برای  در اشکال مختلف در جنبش حاضر تقویت می کنند و در مجموع راه را                    اهستند که زمینه های گرایش های اپورتونیستی ر        
باید به این زمینه ها با هوشیاری نگریست و نارسائی ها را بطور جدی به حساب                  . برداشت های ناسالم از مبارزه مسلحانه می گشاید        

از آنجا که جنبش در دوره های گذشته به اپورتونیسم راست و در مجموع سازشکاری و بی عملی دچار شده است، از آنجا                         . آورد
ا به هر گونه اعمال خشونت می کشاند، از آنجا که گرایش های تند و رادیکال خرده بورژوائی که در                         که دیکتاتوری رژیم ما ر     

بخش های مهمی ازجهان روشنفکران را در بر گرفته است، با ایدئولوژی طبقه کارگر در هم می آمیزد و از آنجا که جنبش ما بسیار                         
ش های چپ روی، این بیماری کودکانه قرار داریم و نه د ر معرض               جوان و کم تجربه است، در شرایط حاضر ما در معرض گرای            

 .اپورتونیسم راست

رو سرکار داشته ایم؟ اگر این گرایش ها در درون            آیا ما از یک خطر احتمالی صحبت می کنیم یا واقعا با این گرایش های چپ                 
 جنبش مسلحانه و جود داشته به چه صورتی و در چه پدیده هائی ظاهر شده است؟
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وجود همین  . یمبه نظر ما، این گرایش ها عمال در درون جنبش ما وجود داشته و هم اکنون نیز ما با این گرایش ها درگیر هست                               
. گرایش ها به سهم خود به رشد جنبش آسیب رسانده و چنانچه با آن مبارزه جدی نشود می تواند کل جنبش را به خطر بیاندازد                             

با همه  . سه سال اخیر نمی شود و تقریبا ازهمان دوره جنینی رشد جنبش با آن همراه بوده است                  ظهور این گرایش ها محدود به دو         
 جنب این گرایش ها در یک رشته مسائل و پدیده ها شکل نسبتا مشخصی به خود                  راینها در سال های اخیر بخصوص در مقطع ظهو        

های اول ظهور جنبش مسلحانه مبارزه با         ته و در سال    مورد اغماض قرار گرف    فطی دوره قبل، این گرایش های خفی       . گرفته است 
این گرایش ها تحت الشعاع مبارزه با اپورتونیسم راستی که از بیرون به جنبش می تاخت قرار داشت در آن زمان می بایست                                 

یر آثار و   طی دو سال اخ   . اپورتونیسم راست سرکوب شود زیرا خطر عمده از سوی گرایش های سازشکارانه و تسلیم طلبان بود                   
نتایج این گرایش ها، گر چه هیچگاه نتوانسته اند بر جنبش بطور کامل حاکم شوند و همواره جریان های سالم در برابر آنها قرار                             
داشته، معلوم شده و نقطه ضعف هائی که وجود این گرایش ها در جنبش ایجاد کرده است مورد استفاده اپورتونیسم راست قرار                          

ضرورت مبارزه جدی با این گرایش ها از اینجا ناشی می شود که اوال رشد و تکامل                     . به پذیر ساخته است   ضر گرفته و جنبش را   
ثانیا مبارزه با اپورتونیسم راست در این مرحله بطور اجتناب ناپذیری از کانال               . جنبش در گرو ریشه کن ساختن این انحراف است         

 زیرا از یکسو این انحراف ها مستمسکی برای کوبیدن جنبش، به                   مبارزه با این انحراف به چپ در درون جنبش می گذرد                
، و از سوی دیگر این        )و حتی رژیم نیز از این نقاط ضعف ما بخوبی استفاده می کند                 (اپورتونیست های خارج از آن می دهد           

تغییر ماهیت این چپ روی     گرایش های ناسالم نیروهای جنبش را به ناکامی و نومیدی می کشاند که خود می تواند نقطه عطفی در                     
 . به راست روی و سازشکاری باشد

اول انحراف هائی که در     : انحراف های درونی جنبش مسلحانه بنا بر ماهیت ایدئولوژیک جریان های مختلف آن از دوگونه است                  
یان های  ر لنینیست به صورت گرایش های اپورتونیستی چپ ظهور کرده است و دوم انحراف در ج                      -جریان های مارکسیست   

ناسیونالیست که نمی توان آنها را زیر نام اپورتونیسم گنجاند ولی با انحراف های دسته اول بطور کلی از یک منشا سرچشمه می                            
و ) آوانتوریستی(به سبب خصوصیات عمده این گرایش ها می توان آنها را بطور کلی گرایش های ماجراجویانه                              . گیرد

سعی می کنیم خصوصیات عمده این گرایش های غیر انقالبی را در جنبش حاضر نشان دهیم و                     ما در اینجا    . وانگاردیستی نامید آ
یان مارکسیستی بر یک برخورد       راولین پایه این انحراف در ج       . جنبش را به مبارزه آگاهانه با این گرایش ها دعوت می کنیم                

در حالیکه اپورتونیسم     . البی قرار دارد    نادرست با تحلیل شرایط عینی و ذهنی انقالب و درک نادرست از موقعیت انق                           
برای آغاز یک مبارزه قاطع با رژیم منتظر فراهم شدن شرایط عینی و             ) همانطور که در مورد دو پروسه اساسی آن نشان دادیم         (راست

 پاسخ به این    ذهنی انقالب می ماند و هر گونه توسل به قهر را در نبود موقعیت انقالبی محکوم می کند برخی رفقای ما به عنوان                           
عده ای نیز   .  شرایط عینی انقالب فراهم بوده است      49 تا   42نظریه تسلیم طلبانه مدعی شده اند که در دوره قبل یعنی قاصله سال های               

علیرغم واقعیت های غیر قابل انکار سال های اخیر همچنان اصرار می ورزند که شرایط عینی و ذهنی انقالب فراهم است و توسل                          
ما در مواردی با این استدالل روبرو شده ایم که فقدان جنبش های توده ای و حرکات                    . با این استدالل مجاز می شناسند      به قهر را    

خودبخودی در توده ها، کمبود حرکات اعتراضی و نبود حالت اعتراضی و تهاجم در توده ها دلیل بر کمبود شرایط عینی انقالب                         
 ناشی از اختناق رژیم وابسته به امپریالیسم و تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیک آن و از                  فقدان جنبش های توده ای از یک سو        . نیست

بنا بر این وجود جریان های       . سوی دیگر ناشی از ضعف طوالنی پیشاهنگ یعنی سازمان ها و جریان های مخالف رژیم می باشد                    
وجود شکنجه ها و     )  پیش از ظهور جنبش است      منظور جریان های  ( محدود مبارزه که طی این سال ها با دشمن روبرو شده اند               

به دنبال این استدالل گفته می شود که         . مقاومت ها، وجود جنبش های پراکنده جرقه وار دال بر وجود شرایط عینی انقالب است                 
عدم وجود جنبش های خود بخودی نه ناشی از وجود ناکافی تضادها بلکه نتیجه سرکوب مداوم پلیس و ضعف عمل پیشاهنگ                          

پیشاهنگ با  : ثانیا. موقعیت انقالبی یعنی شرایط عینی انقالب اساسا فراهم است          : نتیجه نهائی این استدالل این است که اوال         . است
با : ثالثا. حرکت جسورانه خود به بی عملی سازمان های سیاسی قبلی خاتمه می دهد و شرایط ذهنی را از عقب ماندگی می رهاند                         
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هر انقالبی به منزله آغاز  انقالب است و توده ها به ندای پیشاهنگ مسلح خود پاسخ داده به مبارزه ای                      وجود چنین شرایطی اعمال ق    
ران مبارزه مسلحانه بوجود می آید که برای         اقهر آمیز و توده ای بر ضد دشمن خود دست می زنند و باالخره این تصور در طر فد                     

رد توده ای همه چیز آماده است و تنها حرکت ما می تواند جامعه را به                    دست یافتن به حمایت مادی مردم و آغاز یک پروسه نب             
 لنینیست نمی   -زیرا که جریان خود را مارکسیست     (در یک جای دیگر بی آنکه نیازی به رعایت این مالحظات باشد             . انفجار بکشاند 

 شده زیر کنترل رژیم بی حرکت مانده        خشم و نارضائی توده ها همچون فنری که سخت فشرده         : خیلی ساده استدالل می شود    ) داند
همه این استدالالت به ما این تصور را می دهد که مبارزه             . کافی است ما ضرباتی بر رژیم بزنیم تا این فنر ناگهان منفجر شود             . است

ای امپریالیستی  مسلحانه به سرعت در سطح توده ای گسترش می یابد و اگر مبارزه طوالنی خواهد بود به دلیل مقاومت رژیم و نیروه                     
است که یک نبرد طوالنی توده ای را به ما تحمیل می کنند و اال فاصله بین شروع مبارزه مسلحانه و توده ای شدن آن کوتاه خواهد                            

 .بود

 حال ببینیم از این نحوه    . واقعیت این است که اگر بپذیریم که شرایط عینی انقالب وجود دارد جز این هم نباید توقعی داشته باشیم                     
 .برخورد با شرایط عینی انقالب چه بر می خیزد و نادرستی این برخورد در کجای آن است

 داشته، پاسخگوئی به نظرات تسلیم طلبانه ای        49مقدمتا باید بگوئیم که روح این استدالل بخصوص در شرایطی که جنبش در سال                
 انقالب انحراف می شناسد بلکه اصوال هر گونه فعالیت            است که نه تنها کاربرد عملیات قهری را بدون فراهم بودن شرایط عینی               

بنا بر این ضمن آنکه ما به تحلیل و رد این           . پیگیرانه پیشاهنگ را موکول به نوعی فراهم شدن این شرایط از طریق مکانیکی می کنند              
حبان این استدالل چنان نتایج     نحوه برخورد با موقعیت انقالبی می پردازیم از روح آن غافل نیستیم بخصوص که در آن شرایط صا                   

متاسفانه در دوره جدید جنبش برخی رفقا در پشت این نحوه برخورد سنگر گرفته اند و بر                    . نادرست را از آن بیرون نمی کشیدند       
ا به همین دلیل ما مقابله با این گرایش ناسالم ر          . اساس آن یک تلقی نادرست از مبارزه مسلحانه را در سطح جنبش مطرح می کنند                

اساس استدالل بر این قضیه قرار گرفته است که دیکتاتوری رژیم، تبلیغات آن و ضعف تاریخی پیشاهنگ                     . وظیفه خود می دانیم   
باعث شده که جنبش های خود انگیخته توده ای در جامعه ما بسیار نادر و کم وسعت باشد و از آنجا که ظهور این جنبش ها دال بر                             

ی از نشانه های پیش درآمد انقالب است، به سبب عوامل یاد شده نباید فقدان این جنبش ها به معنی                    وجود موقعیت انقالبی است یعن    
 نقش دولت و در اینجا دیکتاتوری رژیم به         -الف: ته است نهفضعف این استدالل در این مقدمات       . فقدان موقعیت انقالبی تلقی شود    

رژیم دیکتاتوری عاملی کند     .  روی شرایط عینی انقالب حذف شود        عنوان یک عامل ذهنی در تکامل اجتماعی نباید از محاسبه            
کننده و ارتجاعی در تکامل جامعه وبه معنی اخص در جلوگیری از رشد و تکامل آنتاگونیسم خلق با دشمن خود به شمار می رود و            

سهم خود مانع بلوغ نهائی و       می تواند روی تکمل تضادها اثر بگذارد و از عمق، حدت و شدت برخورد طرفین تضاد بکاهد و به                        
 .برخورد وسیع و شدید تضاد گردد

بحران اقتصادی و سیاسی، تشدید      :  شرایط عینی انقالب در یک رشته پدیده های عینی ظاهر می شود که از آن جمله است                      -ب
ضائی شدید که   تضادهای درونی طبقات حاکم، ضعف دولت در اعمال حاکمیت خود و اداره و کنترل سیستم و در صف مردم نار                    

ادامه وضع موجود و تحمل ستم طبقه حاکم و رژیم را غیر ممکن می سازد و توده ها را به حرکاتی بی سابقه و تاریخی که در                                  
در چنین موقعیتی اگر حتی شرایط ذهنی یعنی سازمان ها و عوامل آگاه سازنده و               . شرایط عادی از آن اجتناب می ورزند می کشاند        

نباشد و جنبش های خود انگیخته نتوانند به یکپارچگی، وسعت و هماهنگی و باالخره جهت، هدف و مشی                         اجرا کننده آماده     
برای نمونه به   . انقالبی در نابود ساختن دشمن دست یابند، رژیم ها ، هر قدر مستبد باشند نمی توانند مانع ظهور این جنبش ها شوند                       

. یک فاجعه طبیعی سیستم تولیدی جامعه را بشدت مختل می کند           . بنگریم) طوفان و سیل  (موقعیت بنگال پس از یک فاجعه طبیعی       
سطح زندگی ناگهان به حد بسیار نازلی سقوط می         . بیش از سه میلیون نفر تلف می شوند و چند ده میلیون نفر بی خانمان می شوند                 

خورد با فاجعه طبیعی و سپس در برابر          دولت پاکستان ضعف خود را در بر        . بحران اقتصادی سراسر جامعه را فرا می گیرد         . کند
با  . رژیم که قادر به هیچ کمکی به مردم نبوده تنها در برابر آنها نیروی سرکوب را تقویت می کند                  . بحران اقتصادی آشکار می سازد    
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. اینکه پیشاهنگ انقالبی در میان مردم نیست مردم پشت سر حزب عوامی مجیب الرحمان به صورت انبوه متحد می شوند                                 
 ماه قتل 9نزدیک به یک میلیون نفر در فاصله . دیکتاتوری نظامی وحشیانه در برابر بحران سیاسی از خود عکس العمل نشان می دهد            

نه دیکتاتوری نظامی یحیی خان، نه فقدان پیشاهنگ انقالبی و نه             . این یک نمونه گویا از وجود شرایط عینی است          . عام می شوند  
 در زیر فشار رژیم دیکتاتوری نظامی ایوب خان و یحیی خان باعث ادامه سکوت و بی حرکتی توده                    سکون و سکوت طوالنی مردم    

اخیرا در اتیوپی شاهد بودیم که چگونه بحران اقتصادی به بحران سیاسی تبدیل شد و جامعه ای که سال های طوالنی در زیر        . ها نشد 
ر فاصله ای کوتاه به حرکت و تالطم درآمد در حالیکه از پیشاهنگ                اختناق دیکتاتوری سلطنتی و نظامی به سر می برد چگونه د            

تمام تعاریف و توضیحاتی که از شرایط عینی و موقعیت انقالبی داده شده جز این شناختی به ما نمی دهد که این                       . تقریبا خبری نبود  
به موقعیت  . سکوپ های قوی نیاز ندارد    شرایط عینی از آنچنان ویژگی هائی برخوردار است که تعیین وجود یا عدم آن به میکرو                  

در ایران به موقعیت انقالبی در سال        .  بنگریم 1917 و باالخره سال      1905، سال   1863 تا   1861های انقالبی در روسیه طی سالهای        
 .یمتوجه کن) 32 تا 30 (53 تا 1951 و باالخره در سال های 1921 تا 1916در سال های ) در آستانه انقالب مشروطیت (1906

وجود ناکافی  . است... استدالل می شود که فقدان این جنبش ها نه ناشی از وجود ناکافی تضادها بلکه اساسا به سبب سرکوب و                      -ج
 و این   دتضادها چه معنی می دهد؟ تضادها از آغاز یک پروسه، از لحظه استقرار یک سیستم اقتصادی دربطن این سیستم وجود دار                      

ل می یابد و از آنجا که ماهیتا این تضادها آنتاگونیستی است با رشد خود به عمق و شدت بیشتری می                        تضادها با رشد سیستم تکام    
از اینجاست که مبارزه طبقاتی از ساده       . از این جاست که نارضائی یعنی انعکاس این تضادها همواره در حد معینی وجود دارد              . رسند

ولی اینکه  . به این دلیل مبارزه تعطیل بردار نیست      . از این تضادها ناشی می شود     ترین و ابتدائی ترین شکل آن تا عالی ترین شکل آن            
باید رشد تدریجی   . این مبارزه بتواند وسعت توده ای و حدت نهائی خود را پیدا کند مستلزم رشد نهائی و بلوغ این تضادهاست                         

و در بالغ ساختن این تضادها، در       . الب تبدیل شود  باید تحول به انق   . جامعه در معرض دگرگونی کیفی در آستانه جنبش قرار گیرد          
همچنانکه دولت ها به مثابه مدافع سیستم حاکم نقش           . فراهم شدن چنین موقعیتی پیشاهنگ باید نقش تاریخی خود را بازی کند              

ه مسلحانه، برای ادامه     به این ترتیب باید بگوئیم که تضادهای موجود برای آغاز مبارز          . ارتجاعی خود را در این زمینه بازی می کنند        
اما برای اینکه توده ها به دنبال پیشاهنگ دست به حرکاتی فوق العاده                . و تکامل مبارزه ای که از مدتها قبل شروع شده کافیست            

بزنند، برای اینکه توده ها پشت سر پیشاهنگ خود متحد شده و به دشمن خود هجوم ببرند، تضادها هنوز عمق و حدت الزم را                               
اینکه مردم چند دهه بر ضد امپریالیسم و متحدان آن مبارزه کرده اند و این مبارزه دوره                 . و به برخورد شدید منجر نشده است      نداشته  

های اوج و حضیض را از سر گذرانده، اینکه جریان های مبارزاتی طی دوره اخیر یعنی پس از تهاجم دیکتاتوری به مبارزه خود                            
 ما گاه و بیگاه شاهد جرقه های اعتراض های خودبخودی مردم در مقیاس کوچکی بوده ایم انعکاس                   ادامه داده اند و باالخره اینکه     

مبارزه ای که در شرایط فعلی اساسا به اعمال قهر انقالبی متکی              . وجود تضادها، رشد آنها و باالخره نماینده ضرورت مبارزه است          
 .است

ط اختناق انعکاس فعالیت پیشاهنگی است و جرقه های پراکنده اعتراض های            به این ترتیب مبارزه جوئی جریان های پیشرو در شرای         
خود انگیخته انعکاس نارضائی مردم از وضع موجود به شمار می رود و هر دو این پدیده ها دال بر وجود تضادهای اجتماعی و                               

انقالب که از قبل آن را خبر می دهند در          اما اینکه شراط عینی انقالب و به طور کلی نشانه های عینی              . حرک ترشد یابنده آنهاست   
شرایط دیکتاتوری و در حالیکه پیشاهنگ بر ضد این دیکتاتوری می جنگد و مبارزه مسلحانه در جنبش تثبیت شده است، در چه                          

 شرایط  تردیدی نیست که در تمام شرایط فراهم شدن       . نمودهائی بروز و ظهور می کند مساله ای است که باید به آن پاسخ داده شود               
رژیم دیکتاتوری علیرغم اعمال خشونت و سرکوب قهری مردم، قادر نیست جلوی               . عینی انقالب به یکسان منعکس نخواهد شد       

معذالک این  . ظهور هر گونه اعتراض توده ای را بگیرد بخصوص هنگامی که توده ها از ستم طبقات حاکم به ستوه آمده باشند                          
رشد و  .  امواج سهمگین شورش ها و اعتراض های خود انگیخته خواهیم بود نادرست است              تصور که در این شرایط ما شاهد ظهور       

بلوغ تضادهای سیستم سرمایه داری و ابسته همراه با گسترش جنبش مراحل تکامل خود را خواهد گذراند و نقطه عطف هائی وجند                      
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گسترش حرکات اعتراضی مردم، گرایش     . د داد خواهد داست که هر یک به نوبه خود نزدیک شدن موقعیت انقالبی را خبر خواه                
ذیرفتن رهبری جنبش مسلحانه که به مثابه پیوند پیشاهنگ با توده است و باالخره توسل توده                پمردم به اشکال قاطع تری از اعتراض،        

عنی پاسخ دادن   ی(همه نقطه عطف هائی است که آخرین آن         . ها به قهر انقالبی برای واژگون ساختن رژیم و به دست گرفتن قدرت            
انعکاس وجود کامل شرایط عینی همراه با وجود شرایط         ) توده ها به فرمان پیشاهنگ مسلح خود آغاز توده ای شدن مبارزه مسلحانه            

به همان اندازه که توده ها به        . در این پروسه به همان اندازه که تضادها رشد کرده و فعال می شوند               . ذهنی انقالب شناخته می شود    
ها آگاهانه تر می شود، جنبش وسعت می یابد، سازمان یافته تر می گردد و به                 نزه آ روی می آورند و به همان اندازه که مبا         مبارزه ر 

سوی یک انقالب پیش می رود و در این پروسه هر قدر نیرو آزاد می شود، هر قدر به نیروی بالفعل مردم افزوده می شود، جنب                               
به این ترتیب با رشد و       . نترل و هدایت خود از هدر رفتن نیرو جلوگیری خواهد کرد             ظرفیت جذب آن را خواهد داشت و با ک          

اما اگر جنبش   . تکامل پیشاهنگ، حرکات مطلقا خود انگیخته، شورش های کور و بی هدف به ندرت در جامعه ظاهر خواهد شد                     
 توده ها بدون هیچ سازمان شایسته رهبری کننده         مسلحانه از رشد و تکامل باز ماند، اگر دیکتاتوری رژیم مانند گذشته مطلق شود و               

بمانند و در یک کالم اگر شرایط ذهنی نتواند اثر خود را بر شرایط عینی بگذارد، در این صورت تضادهای اجتماعی به رشد پنهان                          
ستثمار غیر قابل   خود ادامه می دهند و دریک موقعیت بحرانی، هنگامی که دیگر جان مردم به لبشان رسید، هنگامی که ستم و ا                          

در . تحمل شد، هر قدر دیکتاتوری خشن باشد، بحران ظهور خواهد کرد و شورش های کور ویا نیمه آگاه جامعه را در بر می گیرد                        
. نبش ها را کنترل و رهبری کنند       جچنین شرایطی امکان ندارد که عناصر پیشرو که از میدان مبارزه خارج شده بودند، بتوانند این                    

توده ها به زیر یوغ رانده می        . ای خود انگیخته بدون رهبری در برابر سرکوب سازمان یافته رژیم از پای در می آیند                  این جنبش ه  
قاعدتا پس از یک چنین سرکوب هائی رژیم و در مجموع کل سیستم ضرورت                   . شوند و به تسلیم و نومیدی کشیده می شوند           

خود تا ظهور بحران     رم هائی دست می زنند و به این ترتیب سیستم به حیا ت             تغییراتی کم و بیش موثر را احساس می کنند و به رف            
اینجاست که هیچ عنصر پیشرو و هیچ        . اینجا ست که ضرورت ایجاد و تکامل پیشاهنگ ملموس می کردد             . دیگر ادامه می دهد   

ن شرایط عینی و ظهور جنبش های وسیع        جریان انقالبی نمی تواند برای شروع مبارزه ای موثر با دشمن خلق و طبقه منتظر فراهم شد                
اگر مساله بر سر رفع یک اختالف در فهم شرایط عینی و موقعیت انقالبی بود، مطلب در همین جا خاتمه می                         . خود انگیخته بماند  

جود در اثبات و  . ولی متاسفانه امروز نحوه برخورد با شرایط عینی اساس یک تلقی نادرست از مبارزه مسلحانه شده است                     . یافت
می گویند که در روستا پس از        . شرایط عینی با این نظریه روبرو می شویم که تضادها در شهر و روستا به سرعت رشد کرده است                     

فرم تضادهای جدید طی چند سال به کمال خود نزدیک شده و اصوال انجام رفرم ارضی تضادها را در روستا شدت بی سابقه ای                            
همه این مقدمات به این نتیجه منجر می شود که توده ها آماده اند تا تقریبا بالفاصله به ما                       . ساختهداده و موقعیت انقالبی را فراهم        

مبارزه طوالنی و سخت خواهد بود،       : در اینجا این تصور پیش می آید که گویا تاکید برخی رفقای پیشگام ما به اینکه                   . بپیوندند  
 مبارزه مسلحانه انقالب شروع شده است ناگزیریم اعتراف کنیم که معتقدان به             با آغاز : هنگامی که ما می شنویم    . تعارفی بیش نیست  

این مطلب دو چیز را نمی شناسند اول مبارزه مسلحانه را در مرحله حاضر و دوم انقالب را بطور عام و انقالبی را که ما در پیش                                  
 .داریم بطور خاص

بی توجهی به شرایط عینی منجر به تاکید        . چپ با مسائل جنبش می شویم     دهائی دیگر از برخورد     وبا این زمینه است که ما شاهد نم       
این تصور پیش می آید که      . به موقعیت واقعی توده ها، به حالت و امکانات آنها وقعی گذاشته نمی شود             . بر نقش پیشاهنگ می شود    

. خود به نقشی مطلق تبدیل می شود       اعمال قهر انقالبی از نقش محوری        . گویا انقالب در گرو آغاز حرکت پیشاهنگ است و بس          
ند مورد بی اعتنائی قرار می گیرد و        راشکال دیگر مبارزه که در ایجاد رابطه بین پیشاهنگ و توده ها در این مرحله اهمیت خاص دا                  

رویم که توده   ما تا آنجا پیش می      . پیشاهنگ در جنب اعمال قهر اشاره می شود       » تبلیغات سیاسی «از اشکال غیر نظامی مبارزه تنها به        
ها را از توسل به شیوه های اقتصادی و سیاسی مبارزه منع می کنیم و تصور می کنیم که با این منع آنها سالح به دست می گیرند و                               
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نتیجه اینست که ما در حالیکه موکدا روی نقش تاریخی توده ها تاکید می کنیم عمال به نقش                    . همراه ما با دشمن خود می جنگند       
 .این پدیده ای است آوانگاردیستی که به جدائی پیشاهنگ از توده ها منجر تواند شد. ه می مانیمآنها بی توج

تصور می  . هائی است که ما تصور می کنیم هم اکنون در آستانه انقالب دمکراتیک توده ای قرار داریم                      به دنبال چنین گرایش   
بنا بر این در    . ش عمده خود را در این انقالب به عهده بگیرند           کنیم که زحمتکشان بخصوص کارگران و دهقانان آماده اند که نق            

بسیاری موارد روی تضاد کارگران و دهقانان با امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور تاکید یکجانبه ای می کنیم و در مقابل از درک                         
زی ملی در این مبارزه و از         محتوای فعلی جنبش یعنی خصلت ضد دیکتاتوری آن، از نقش نیروهای خرده بورژوازی و بورژوا                   

ی طبقات و عوامل حاکم غافل می مانیم و بعد به این نارسائی ها، درک نادرست، بسیار کلی و مبهم از                             ندرک تضادهای درو  
همه اینها دست به دست هم می دهد و شناختی ایده آلیستی از شرایط              . امپریالیسم و نقش آن در شرایط فعلی ایران، عالوه می گردد          

به این ترتیب عناصر مارکسیست       . حلی مکانیکی برای مسائل جنبش را در زیر پوشش مارکسیسم لنینیسم ارائه می دهد                    وراه  
سوبژکتویسم جای خود را جای شناخت و برخورد دیالکتیکی را می گیرد، و در               . درشناخت واقعیت از مردم عادی عقب می مانند       
روهائی که بر اثر حرکت این جنبش آزاد شده اند و از تامین یک رهبری قوی و                   عمل از رشد به موقع مبارزه مسلحانه، از جذب نی          

 .همه جانبه ممانعت به عمل می آورد

این تصور در عده ای وجود دارد       . برداشت نادرست از مبارزه مسلحانه باعث ظهور یک رشته پدیده های منفی در جنبش شده است               
تردیدی نیست که همراه با رشد سالم       . ه هدف های مبارزه مسلحانه کمک می کند       که هر گونه عمل قهری، هر انفجار و هر ترور ب           

جنبش، حرکاتی پراکنده از جانب هسته ها یا جریان های کم تجربه و غیر مسول بروز خواهد کرد که می تواند از جنبش نیرو بگیرد  
 مسلحانه در برخی جریان های      ه نادرست از مبارز   برداشت های . این حرکات پراکنده موضوع بحث ما نیستند       . تا به آن نیرو ببخشد    

اگر ما تصور جذب سریع توده ها را نداشتیم در آغاز ظهور جنبش             . مهم جنبش باعث بروز حرکاتی ناسالم، کور و منفی شده است          
 آمدیم، برای   دست به سرباز گیری از میان عناصر بسیار ساده نمی زدیم و شتابزده در صدد گسترش کمی عملیات مسلحانه بر نمی                      

وظایف استراتژیک خود و تامین یک رهبری سالم برای جنبش ارزش بیشتری قائل می شدیم و کادرهای ارزنده را برای عملیات یا                      
در بخش دیگری از جنبش به دنباله روی از تمایالت قشرهای معینی از خرده                     . تماس های پیش پا افتاده قربانی نمی کردیم           

اینها تاوان  .  و به سینماها و فروشگاه ها و فالن مجله که عکس لخت چاپ می کند حمله نمی بردیم                     بورژوازی کشیده نمی شدیم   
اگر به موقع  با این پدیده ها مبارزه نشود، اگر نتوانیم با قاطعیت خود                . برداشت های نادرست از مباره مسلحانه در شرایط فعلی است         

همه جانبازی  . د داشت هامل متافیزیکی ما را از سقوط به یک مشی انحرافی باز نخوا           ئی ها و اشتباهات خود برهانیم هیچ ع       ارا از نارس  
های، فداکاری ها و جسارتی که در مبارزه با دشمن از خود نشان داده ایم به این شرط می تواند از انحراف جلوگیری کند که با                               

 . شایدت و شجاعت سیاسی ما همراه گردد و راه را برای تکامل کیفی جنبش بگقصدا

 لنینیسم  -اعتقاد به مارکسیسم  . این گرایش ها در مجموع زمینه مساعدی برای دچار شدن جنبش به آوانتوریسم به شمار می روند                    
در جنبش ما که در حال حاضر اساسا یک جنبش روشنفکری است            . خود  بخود نمی تواند در برابر این انحراف مصونیت ایجاد کند           

یک رشته پدیده های فرعی تر نشان می دهد که ما به نارسائی های جدی                      .  انحرافات وجود دارد    زمینه طبیعی برای این قبیل      
انون و مارکوزه دانسته یا ندانسته سینه می زنند ولی خود را مارکسیست می               فبرخی رفقای ما زیر علم      . ایدئولوژیک نیز مبتال هستیم   

ناسی توصیفی و ذهنی آمریکائی را با جامعه شناسی ماتریالیستی تفاوتی             جامعه ش . به همه چیز از دیدگاه فرهنگی می نگرند        . دانند
اینها نارسائی هائی است که در پروسه مبارزه باید          . نمی گذراند و در عین حال خود را مرجع قضاوت دیالکتیکی قلمداد می کنند               

 .ولیت نسبت به آنها برخورد کنیمئبه شرط آنکه ما آگاهانه و با احساس مس. جبران شود

تکلیف کسانی که شرایط عینی انقالب را آماده می دیدند و انتظار            : حال از جنبه دیگری به این گرایش های چپ در جنبش بنگریم           
 داشتنتد که به سرعت از حمایت توده ها برخوردار شوند در روبرو شدن با واقعیت موجود چیست؟
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این چگونه موقعیت   .  توده ای شدن این مبارزه فاصله زیادی داریم         بیش از سه سال از ظهور جنبش مسلحانه می گذرد و ما هنوز تا               
آماده ای است که علیرغم فعالیت چشمگیر پیشاهنگ، توده ها به آن پاسخ نمی دهند؟ ما انتظار حمایت کارگران و دهقانان                       انقالبی

 مشی ما یعنی مبارزه مسلحانه که در این         آیا. را می کشیم حال آنکه روشنفکران ، کسبه، روحانیون به ما پاسخ مساعدتری می دهند               
 است؟ این پرسشی است که در ذهن        همدت نه توانست هاست چنبش مارا به یک انقالب دمکراتیک توده ای تبدیل کند اشتباه نبود               

ت، او به خشونت رژیم هنوز از درون متالشی نشده اس. تمام کسانی که چنین انتظار بی موقعی از مبارزه مسلحانه داشته اند، قرار دارد            
خود می افزاید، قربانی های ما افزایش می یابند، توده ها به حرکت وسیع دست نمی زنند، توقع ها و انتظارات ما بی موقع از آب در                            
می آید، آنگاه عنصر روشنفکری که با عشق به نجات توده ها پای در میدان نبرد با غول رژیم گذاشته بود خسته و نومید می شود،                             

. چپ آماده است که به اپورتونیسم راست بدل شود        ی کند و در این موقع اپورتونیسم        کت خود، در صحت راه خود شک م       در حر 
مبارزه . ه خود عاجز بوده ایم    عباید به الک خود برگشت و باز مطالعه کرد، مگر نه آنکه ما در شناخت جام                . امیدی به انقالب نیست   

این سرانجام می تواند    . است سرانجام پدیده ای به نام چپ روی در درون جنبش مسلحانه           چنین  . ده است ممسلحانه غلط از آب درآ    
بر تمام جنبش سایه اندازد به شرط آنکه عناصر انقالبی در درون جنبش از مبارزه با آن باز بمانند و مواضع ناسالم اپورتونیسم را در                           

 .صفوف خود درهم نکوبند

 شده و این پدیده در حال ه میزان زیادی، بطور رسمی و یا غیر رسمی با این گرایش های مبارز     خوشبختانه در جریان های پیشگام، به     
جریان های ناسیونالیست نیز باید خود را از شر این گرایش            . باید این مبارزه به تمام صفوف جنبش گسترش یابد         . عقب نشینی است  

قرار نمی دهیم   » اپورتونیسم« لنینیست را زیر عنوان       -یر مارکسیست اگر ما نارسائی ها و انحراف های جریان های غ           . ها رها سازند  
تنها بدین دلیل است که این انحراف ها در چارچوب جنبش سیاسی طبقه کارگر نمی گنجد ولی آنجا که جنبش رهائی بخش                             

ارکسیستی جنبش روی   مطرح است، هر گونه انحراف، خواه گرایش آوانتوریستی باشد یا رفرمیستی، خواه این انحراف در بخش م                  
متاسفانه در پیشروترین جریان های ناسیونالیستی حاضر نیز بی توجهی به           . دهد یا در بخش ناسیونالیستی آن به مردم آسیب می رساند          

محتوای واقعی مبارزه مسلحانه در مرحله فعلی، بی توجهی به سرشت تبلیغی عملیات مسلحانه و بی توجهی به امر توده ای شدن                            
یعنی نیروی  (نبش هم اکنون توده ای است و وجود ما          جوقتی ما از یک جریان پیشگام می شنویم که            . به چشم می خورد   زه  رمبا

به معنی حضور توده ها د ر این مبارزه است، در می یابیم که اصوال تصور روشنی از مبارزه توده ای برای این رفقا وجود                              ) پیشرو
هر گونه  .  حال آنکه باید راه توده ای شدن جنبش گام به گام با شکیبائی کوبیده شود                ندارد و اهمیت مسئله هنوز درک نشده است       

امید به نیروی سریع، هر گونه بی توجهی به تربیت عمیق کادرهای جنبش و غفلت از درک واقعیات و ضرورت ها و محتوانی                               
 .جنبش در مرحله فعلی جبران ناپذیر است

 با رژیم پی گیرانه می جنگد، همانطور که تداوم             چریکی شهمانطور که جنب  . د ندارد بدیهی است در این مبارزه آتش بس وجو         
زه با اپورتونیسم و هر گونه       راعمال قهر انقالبی سنگ بنای حیات جنبش و شرط الزم برای تکامل آن است، همان طور هم مبا                       

 شود و امکان داده نشود که جبنش در این           گرایش انحرافی در درون جنبش باید دائما ادامه یابد، با دگماتیسم بدون هراس مبارزه               
و به این خاطر است که در حال حاضر مبارزه با اپورتونیسم راست که در بیرون از                  . دچار شود » عوارض پیرانه «آغاز جوانی خود به     

ین طریق است   جنبش مسلحانه کمین کرده است، از کانال مبارزه با اپورتونیسم چپ درون جنبش انقالبی مسلحانه می گذرد و از ا                     
 .که می توان اپورتونیسم را در چهره راست و چپ آن به ورشکستگی کشاند

 
 
 
  

 
 

 


