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 مقدمه
پورتونيسم مثل هميشه در پشت سنگری از عبارات و نقل قول های عام دست چين شده پناه گرفته اين بار نيز ا

است که اپورتونيست ها در قبال » رسالتی«ظاهرا انگيزه اين حمالت . جنبش انقالبی را مورد حمله قرار داده است
بارزه در درون جنبش اجتناب از نظر ما واقعيت اين است که م. طبقه کارگر و ايدئولوژی آن به عهده دارند

 .ناپذير است
 لنينيسم می آموزد که مبارزه عليه دشمن خلق و طبقه از مبارزه همه جانبه بر ضد اپورتونيسم در –مارکسيسم 

فقط در پرتو چنين مبارزاتی است که جريان های پيشرو . درون جنبش انقالبی طبقه کارگر جدائی ناپذير است
 طبقه ١پيش آهنگ انقالبی واحد طبقه کارگر دست می يابند و موفق می شوند هژمونیطبقه کارگر رشد کرده به 

مبارزه اصولی با اپورتونيسم بايد از ابتدا تا انتها مانند هر مبارزه ديگری بدون . کارگر را در انقالب تامين کنند
 تا ريشه کن کردن آن ادامه می اين مبارزه از شناخت علمی اپورتونيسم آغاز شده و. انحراف و اشتباه انجام يابد

 .يابد
مبارزه ايدئولوژيک با اپورتونيسم به صورت آموزش تئوريک، بحث و پاسخگوئی به آن در صفوف جنبش 
ظاهر می شد و ولی سرانجام در پراتيک انقالبی است که با پيروزی مشی انقالبی بر مشی های انحرافی، 

ل است که می گوئيم مبارزه انقالبی بر ضد دشمن بر اساس بر اساس همين اص. اپورتونيسم تسليم می گردد
 .استراتژی و تاکتيک صحيح مهمترين عامل پيروزی بر اپورتونيسم است

اپورتونيسم که در فارسی آن را فرصت طلبی ترجمه کرده اند، نفوذ ايدئولوژيک بورژوازی و گرايش های 
تونيسم اساسا با دو سيمای رويزيونيسم و دگماتيسم اپور. خرده بورژوائی در جنبش انقالبی طبقه کارگر است

معذالک نتيجه نهايی اين انحرافات به صورت . ظاهر شده در تمام زمينه ها خصوصيات خود را آشکار می سازد
به اين ترتيب مبارزه با . انحراف عمده در شناخت شرائط مبارزه و انحراف در مشی و پراتيک تجسم می يابد

نتيجه اصولی . ه ای است در راه بسيج و سازماندهی نيروهای انقالب در جهت مشی انقالبیاپورتونيسم، مبارز
چنين مبارزه ای تصفيه ايدئولوژی طبقه کارگر، حفظ و صيانت روح انقالبی آن، به کرسی نشاندن مشی انقالبی، 

 .منفرد کردن جريان های غير انقالبی و هدايت نيروهای مبارز در جهت مشی انقالبی است
) نوستالژی(ما در اينجا نمی خواهيم به تاخت و تازهای راديوئی فسيل های مهاجر که حسرت دوری از وطن 

اين مدعيان رهبری خلق و طبقه . آخرين بقايای عشق به مردم را در روحشان نابود ساخته است پاسخ گوئيم
را به دوش می » حزب برادر« هکارگر سال هاست کوله باری از اشتباهات فاجعه آميز همراه عنوان مسخ شد

 .امروز ديگر چهره آنها به خوبی شناخته شده است و نيازی به افشای ماهيت آنها نيست. کشند

                                                 
.هژمونی به معنی رهبری، سلطه و حاکميت يک طبقه و ايدئولوژی آن است ١  
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وجود دارند که ) بخصوص در خارج از کشور( لنينيست ديگری -در حال حاضر جريان های مارکسيست
 موقعيت مبارزه را به درستی درک نکرده شناخت نادرستی از شرائط اجتماعی و اقتصادی ايران داشته، شرائط و

متاسفانه اغلب اين جريان ها تماس خود را با زندگی جامعه از دست . و در نتيجه از مشی نادرستی دفاع می کنند
بسياری از رفقا . داده اند و به سبب دور ماندن از واقعيت های اجتماعی و مبارزاتی به سوبژکتيويسم دچار شده اند

ان ها رشد کرده اند تصور می کنند با اتکاء به مطالعات تئوريک خود و با استناد به شناختی ناقص که در اين جري
راه حل هائی که اين رفقا در مقابل جنبش ارائه . از پروسه های عينی می توانند برای جنبش خط مشی تعيين کنند

از آنجا که . قيت پياده شده استمی دهند اساسا محدود به مشی هائی است که قبال در جامعه ديگری با موف
شرائط اجتماعی و سياسی هر جامعه با ديگری متفاوت است، از آنجا که پروسه های عينی جهان دائما در حال 
رشد و دگرگونی تکاملی است، اين نحوه تعيين مشی ما را به عقب ماندگی دائمی از واقعيت و تاريخ محکوم 

اخت دقيق ويژگی های اقتصادی، اجتماعی و سياسی هر جامعه و مشی درست و انقالبی حاصل شن. می سازد
چنين مشی ای .  تئوری انقالبی و تجارب به دست آمده در ديگر انقالب ها با اين ويژگی هاستعامانطباق اصول 

فقط در يک پروسه مبارزاتی است که اين ويژگی های . الزاما ويژگی های عمده ای در هر کشور خواهد داشت
 .ده  وجنبش به راه حل خاص خود دست می يابدشناخته ش

جنبش را سازماندهی کنند و مشی خود را همراه جزئيات فنی » دور«از همه بدتر برخی از رفقا می خواهند از 
از حدود نشريات درون جنبش گذشته » دور«گاهی اين رهبری از . مبارزه به جريان های داخلی توصيه می کنند

اين . اين رفقا فراموش می کنند که مهمترين وظيفه شان در خارج چيست. می رسد» یراديوئ«و به سازماندهی 
به نظر ما مهمترين وظايف اين جريان ها انتشار اخبار . رفقا از امکانات خود به نحو نادرستی استفاده می کنند

ی خطر انحراف از رفيق صفائی فراهان. جنبش، تکثير نشريات داخلی و مبارزه يکپارچه بر ضد ترور رژيم است
از امکانات خود در « اين جريان ها بايد : اين وظايف را در جريان های خارج از کشور احساس کرده می گويد

برای کمک به سازمان ها . سازمان دادن يک مبارزه تبليغاتی و افشاگری و حمايت از جنبش انقالبی استفاده کنند
 در تهيه و تدارک پايگاه های سياسی و نظامی برای اين جنبش و گروه های انقالبی امکانات مالی فراهم کرده

با نضج نسبی جنبش برنامه های خود را به برنامه های جنبش انقالبی نزديک کرده تريبون های . همکاری کنند
در غير اين صورت اين سازمان ها نه فقط وظايف حداکثر خود را . خود را در اختيار جنبش انقالبی بگذارند

 ٢».داده اند بلکه سنگ راه انقالب شده اندانجام ن
به نظر ما جريان های خارج از کشور برای يکبار و هميشه بايد بپذيرند که سرنوشت جنبش و مشی آن در داخل 
. و توسط جريان های مبارز داخلی تعيين می گردد در گذشته چنين بوده و در آينده نيز جز اين نخواهد بود

 می توانند نقش مثبت داشته باشند که خود را با جنبش داخلی همراه سازند و جريان های خارجی به شرطی
واال کوشش های آنها نتيجه معکوس داده و نيروهائی را از جنبش باز می ستاند و . مستقيما از آن الهام بگيرند

ابتدائی ، برای اين نيروها و امکانات، بخصوص در مراحل . جنبش را از دست يافتن به امکاناتی محروم می سازد
 .جنبش و برای خلق ما ارزش ويژه دارد

                                                 
  چاپ اول٣١بخش دوم صفحه / آنچه يک انقالبی بايد بداند ٢
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 لنينيستی که مشی مسلحانه را استراتژی و تاکتيک خود قرار داده اند از هر انتقاد رفيقانه -جريان های مارکسيست
و سازنده، در راه برطرف کردن نارسائی های جنبش مسلحانه در رسيدن به کاملترين برنامه استراتژيک و 

معذالک . ستقبال می کنند و آن را الزمه مبارزه صادقانه و پرهيز از دگماتيسم و سکتاريسم می دانندتاکتيکی ا
 .خود را موظف می دانند با گشوده شدن بيراهه ها در مقابل راه درست مبارزه کنند

 و چريک های فدائی خلق به مثابه بخشی از پيش آهنگ طبقه کارگر نمی تواند تجارب گذشته جنبش کارگری
مبارزه در . جنبش رهائی بخش را ناديده گرفته در مقابل تجديد اشتباهات و انحراف های گذشته بی طرف بماند

راه تثبيت مشی انقالبی و دست يافتن به پيش آهنگ انقالبی طبقه کارگر ايجاب می کند که مبارزه با اپورتونيسم 
 .ناخته شده اصالح گرددادامه يافته جنبه های مختلف انحراف در تئوری و پراتيک ش
 طبقه کارگر در انقالب، فقط به شرطی اين هژمونینبايد فراموش کرد که عليرغم شرائط مساعد تاريخی برای 
 لنينيست بتوانند از يک استراتژی و تاکتيک صحيح و -هژمونی تحقق می يابد که جريان های حاضر مارکسيست

رسالت تاريخی ای که در انقالب به عهده دارند همه در گرو رشد آتی اين جريان ها و . انقالبی تبعيت کنند
شناخت همه جانبه و صحيح شرائط مبارزه و پراتيک بدون انحراف و خطای آنها است، واال جريان های ديگر 

 . رهبری جنبش را به دست خواهند گرفت و خلق تاوان آن را خواهد پرداخت
 وحدت نيروهای خلق در يک جبهه متحد با محتوای انقالب به اين ترتيب وحدت جنبش انقالبی طبقه کارگر،

دمکراتيک نوين و سرنوشت اين انقالب در گرو کوشش ها و مبارزات اصولی امروز ما در راه رسيدن به خط 
از اينجا است که مبارزه با اپورتونيسم ضرورت واقعی و عينی . مشی انقالبی و تثبيت آن در سطح جنبش است

 .قابل هر فرد کمونيست قرار می گيردپيدا کرده و در م
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تا ديروز که جنبش دچار رکود بود و در جامعه حرکت سياسی جدی به چشم نمی خورد و اغلب جريان های 
. گفتگو نمی کرد» مشی سياسی«  لنينيست در داخل و خارج دچار بی عملی شده بودند، کسی از -مارکسيست
ولی امروز که جنبش مسلحانه توانسته . قرار نداشت» مشی« ابر اين جريان ها اساسا مسئله ای به عنوان گوئی در بر

است در بين نيروهای بالفعل و در سطح جنبش ترقی خواهانه حرکت ايجاد کرده و جو سياسی را بطور نسبی در 
رژيم کسب حيثيت می کردند، به جامعه برقرار سازد جريان های خاموش ديروز که فقط در پناه افشاگری از 

 .فرا می خوانند» به کار توده ای «زده و جنبش را » مشی سياسی«فکر ارائه مشی افتاده ، دم از 
راه «و » راه سياسی«حاال ديگر می توان گفت جريان هائی مدعی اند، که دو راه در مقابل جنبش قرار دارد 

. ه گويا مشی تازه ای از وصول به انقالب کشف شده استاز مشی سياسی به نحوی صحبت می شود ک. »مسلحانه
اساس . بيان می شود بطور همه جانبه بررسی کنيم» کار توده ای«و » مشی سياسی«بيائيد آنچه را که زير عنوان 

اين مشی مبتنی است بر تبليغ سياسی، کار توضيحی در ميان کارگران و ديگر زحمتکشان، کار دهقانی و کار 
آشنائی ابتدائی با اين تاکتيک . م به صورت ايجاد شبکه های مخفی در ميان کارگران و روشنفکرانسازمانی منظ

ها وتقسيری که از آنها می شود نشان می دهد ما با همان جريان هائی سروکار داريم که طی دو دهه بطور 
يچ نتيجه پايداری در پراکنده از جانب جريان های مخفی در داخل و جريان های خارج از کشور بدون اخذ ه
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اين واقعيت را نمی توان ناديده گرفت که عليرغم گفتگو از تبليغات سياسی، کار توده ای . پيش گرفته شده است
در ميان زحمتکشان شهر و دهقانان، مدافعان مشی سياسی، عمال برنامه خود را به ايجاد محفل ها و گروه های 

ت درون گروهی، آن هم به صورت پرداختن به آموزش تئوريک روشنفکرانه محدود ساخته اند که جز فعالي
واقعيت اين است که شرائط سياسی و اجتماعی، اين جريان ها را وادار به قبول . صرف، کاری از پيش نبرده اند

 .اين محدوديت مرگ آور می سازد
 آمده خود را به خطر می رفقائی که در خارج به سر می برند، اغلب هنگامی که برای يک مبارزه واقعی به داخل

صفائی در مورد اين رفقا به حق می . اندازند، شناختنشان از جامعه و شرائط مبارزه نادرست از آب در می آيد
وقتی جسارت به خرج داده در صدد تحقق افکارشان بر می آيند با ناسازگاری محيط و عدم قابليت « :گويد

 اين عارضه فقط اختصاص به رفقای ٣». و به جای خود می نشينندانطباق تئوری با عمل روبرو شده سر می خورند
جريان های داخلی نيز که شناخت درستی از واقعيت های جامعه خود ندارند با اين مشکل اساسی . خارج ندارد

اين خطری نيست که فقط روشنفکران خارج از کشور را تهديد می کند « : صفائی می افزايد. دست به گريبانند
 روشنفکری را که از درک عميق مسائل جامعه ما قصور ورزيده و پای بند آموخته های نظری خود باشد بلکه هر

تا امروز ما شاهد کوشش ها و فداکاری های عده ای از رفقای : با چنين سرخوردگی ياس آوری روبرو می سازد
اريم که توانسته اند حتی چند کسانی را سراغ د. خارج از کشور برای پياده کردن مشی خود در داخل بوده ايم

جريان هائی را می شناسيم که انرژی . سال در ميان مردم به سر برند و حتی با روستائيان ارتباط عادی برقرار سازند
و پول هنگفتی را در راه ايجاد پايگاه های دهقانی و نفوذ در ميان کارگران هدر داده اند و در اين راه فداکاری 

 .ده اند ولی حاصل همه اينها چيزی در حدود صفر بوده استهای چشمگيری نيز کر
امکان تبليغات سياسی و تماس . در وطن ما هيچگونه امکانی برای مبارزه علنی و قانونی عليه رژيم نمانده است

مدتها است که حتی ليبرال ترين مخالفان حکومت از استفاده از تريبون های . وسيع سياسی با توده ها وجود ندارد
 .مومی مثل پارلمان، جرايد و اجتماعات محروم شده اندع

در شرائط اختناق شديد، در غياب اتحاديه های کارگری راستين و در فقدان حزب مخفی طبقه کارگر، جنبش 
 -بعيد است که عناصر مارکسيست. های اقتصادی و حرکات خود انگيخته طبقه کارگر زمينه ای برای رشد ندارد

رائطی اعتقاد داشته باشند که می توان از طريق کار توضيحی فردی در ميا ن طبقه کارگر لنينيست در چنين ش
تجارب جنبش کارگری در جهان و در خود ايران نشان می دهد که ظهور و . چنين جنبش هائی را بوجود آورد

رضا شاه عليرغم در دوره . رشد اين جنبش ها به حداقل رعايت آزادی های اجتماعی از جانب رژيم نيازمند است
رشد روز افزون طبقه کارگر جنبش های خود انگيخته اين طبقه پديد نيامد و حرکات پراکنده مثل اعتصاب 

 با سرکوبی رژيم و تشديد اختناق در ١٣٠٨ و اعتصاب کارگران نفت در سال ١٣٠٧کارگران چاپخانه ها در سال 
بل از اين دوره اختناق جنبش های عمومی به نحو حال آنکه ق. دهه دوم حاکميت سلطنت استبدادی تحليل رفت

فزاينده ای رشد می کرد و پس از سقوط رضا شاه و ديکتاتوری او نيز در مدتی کوتاه جنبش وسيع اقتصادی که 
 با نوسان شرائط ٣٢در فاصله دوازده سال از شهريور بيست تا مرداد . رنگ سياسی نيز به خود گرفت ظاهر شد

                                                 
  چاپ اول٣٢ بخش دوم صفحه -آنچه يک انقالبی بايد بداند ٣
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 به نقطه اوج خود ٢٥اين جنبش ها در سال . د انگيخته کارگری دچار شدت و ضعف شدسياسی، جنبش های خو
ولی با سرکوبی .  به سختی سقوط کرد و مجددا در دوره مصدق به سرعت نضج گرفت٢٨ و ٢٧رسيد و در سال 

جنبش ملی، جنبش های اقتصادی و سياسی طبقه کارگر نيز سرکوب شد و جز حرکات پراکنده اثری از آن 
 .ماندن

. در روسيه طی دهه آخر قرن نوزدهم جنبش های خود انگيخته کارگری از رشد چشمگيری برخوردار بود
عناصر آگاه کارگر که خود محصول اين جنبش ها بودند به نوبت خود در آن اثر گذاشته، جريان های پيشرو 

 .کارگری را به وجود می آورند
رفت و در دوره کومين تانگ در شهرهای بزرگ جنوب  شکل گ١٩١٧در چين جنبش های کارگری از سال 

 توانست از شرائط ١٩٢١حزب کمونيست چين در سال . به اوج خود رسيد) مثل شانگهای و تونکن(چين 
 .دمکراتيک حکومت کومين تانگ برخوردار شده جنبش کارگری را رهبری کند

هد که کار وسيع سياسی در ميان توده ها تحليل جنبش های توده ای در ايران و در کشورهای ديگر نشان می د
نيازمند اهرم های به مراتب بزرگتری از کار توضيحی فردی است که از جانب محفل ها و گروه های محدود می 

تا کنون هيچ گروه سياسی مخفی نتوانسته است از اين طريق جنبش های اقتصادی قابل . بايست اعمال گردد
سبب اين .  موثری را در حيا ت سياسی جامعه و زندگی مردم بازی کندمالحظه ای را به وجود آورده نقش

علت عدم درک درست شرائط اجتماعی و . نارسائی فقدان فداکاری در همه اين محفل ها و گروه ها نبوده است
سياسی و نداشتن مشی مناسب با موقعيت جامعه است که هر گونه کوششی در اين زمينه را از قبل به شکست 

باز تجربه نشان می دهد که در پرتو امکانات ناچيزی که در سال های چهل تا چهل و دو . ساخته استمحکوم 
به وجود آمد، زمينه برای رشد جنبش های خود انگيخته زحمتکشان شهر فراهم شد و جريان ) در دوره امينی(

 .های سياسی امکان دسترسی به اين جنبش ها را ولو اندک، پيدا کردند
مادامی که هيچ عامل .  اختناق و قهر ضد خلقی به شدت از جانب دستگاه حاکمه اعمال می گرددمادامی که

عليرغم رشد فزاينده طبقه کارگر که نشانه رشد عوامل . بازدارنده ای در مقابل اين قهر ضد انقالبی وجود ندارد
در اين . شان را داشته باشيمعينی است نبايد انتظار رشد و گسترش جنبش های خود انگيخته کارگران و زحمتک

شرائط تماس محدود با عناصری از طبقه کارگر و کار توضيحی پراکنده و فردی از جانب محفل های روشنفکر 
. در سطح کوچکی از افراد طبقه کارگر به هيچ نتيجه ای در زمينه بر پا کردن جنبش های توده ای نخواهد رسيد

حدود به کار درون گروهی و جلب عناصر معدود کارگر به درون در اين شرائط عمل محفل ها و گروه ها م
 .شبکه مخفی شده، معنای کار توده ای در ميان کارگران به چنين مفهوم ناچيزی محدود می گردد

ايجاد پايگاه های کارگری از جانب روشنفکران در ميان طبقه کارگر برای نفوذ در اين طبقه با ناکامی صريح 
همچنان که در مورد دهقانان، . تا کنون ما شاهد کوشش هائی در اين زمينه نيز بوده ايم. تری روبرو می شود

روشنفکران با لباس مبدل در ميان خلق می روند و پديده نارودنيسم را يک بار ديگر در خاطره جنبش کارگری 
بايد بگوئيم که ما به اين نحو کار دهقانی رسيدگی خواهيم کرد، ولی در مورد کارگران . زنده می سازند

اين کوشش ها حتی شناخت زنده ای . روشنفکران در لباس مبدل هرگز از جانب کارگران پذيرفته نخواهند شد
زيرا خصوصيات ارزنده . از طبقه کارگر و خصلت مبارزاتی و روحيه انقالبی اين طبقه به روشنفکران نخواهد داد
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 اين طبقه بلکه در حالت رزمندگی و تشکل و تهاجم آن و انقالبی طبقه کارگر نه در حالت خمود و سرکوفتگی
در شرائط رکود جنبش کارگری فقط عناصر پيشرو و آگاه طبقه کارگر هستند که می توانند . آشکار می گردد

استعداد انقالبی طبقه کارگر و صالحيت عظيم اين طبقه را در پيش آهنگی توده ها در مقياس کوچکی نمودار 
نحوه نفوذ در ميان طبقه کارگر اغلب بد بينی و بی اعتقادی به توده و روی گردان شدن از نتيجه اين . سازند

در مواردی نيز اين گونه تماس با طبقه کارگر در روشنفکرانی که آگاهی ايدئولوژيک ناقصی . مبارزه است
ر، درمانده و رنجور کارگر دارند باعث برداشت بورژوا ليبرال مآبانه شده از ديدگاه انجمن های خيريه به طبقه فقي

همه اين کوشش ها از مبارزه جدی در راه آگاه ساختن طبقه کارگر و نابود ساختن دشمن طبقاتی . می نگرند
 . لنينسم نبرده است-فاصله زيادی دارد و بهره ای از مارکسيسم

 در شرائطی که هيچ جنبش مسلحانه. بديهی است جنبش انقالبی مسلحانه از توده ها و طبقه کارگر غافل نيست
در . نيروئی قادر به ادامه مبارزه در زير اختناق و ترور رژيم نيست با دشمن طبقه کارگر و خلق در گير می شود

پرتو ضربات نظامی به سر دشمن، حالت خمود و نوميدی توده ها جای خود را به حالت اعتراض و حق طلبی می 
 .عه سياسی می گرددبا ادمه حيات چريک و عمليات او جو جام. دهد

چريک به جای کار توضيحی فردی با کارگر، توده ها و در راس آنها طبقه کارگر را از طريق عمليات نظامی 
خود و کار توضيحی و تبليغات عمومی همراه اين عمليات به اعتراض بر ضد رژيم و مطالبه حقوق خود فرا می 

 که قابل مقايسه با تاکتيک سکتاريستی کار درون گروهی چريک در پراتيک انقالبی خود با اهرمی قوی،. خواند
. و کار توضيحی فردی با عناصر معدود طبقه کارگر نيست، اين طبقه و متحدان آن را به مبارزه فرا می خواند

جنبش بايد در برنامه های خود صريحا جامعه ای دمکراتيک و حاکميت توده « : رفيق صفايی فراهانی می گويد
الکن فراموش . دهد و با تعيين شعارهای زنده به زندگی زحمتکشان توجه مخصوص مبذول داردها را نويد 

بايد با درگيری موثر با . نکنيم که طرح برنامه ها و شعارها نمی تواند موجب برانگيختن جنبش زحمتکشان شود
  ٤.هم نموددستگاه حاکم امکان احيای جنبش های سياسی و صنفی کارگران و ديگر زحمتکشان را فرا

فقط نبايد . در عين حال تکيه محوری بر تاکتيک های نظامی موجب بی اعتنائی به ديگر تاکتيک ها نمی شود
باز رفيق . فراموش کنيم که کدام تاکتيک ها اساسی است و ادامه آنها مبرمترين وظيفه ما را تشکيل می دهد

دارک مسلحانه بوده و راه قهرآميز محور و تدارک انقالب از گام های نخست ت« :صفايی است که می گويد
در عين حال پيرامون چنين محوری هيچ امکان مسالمت آميزی را ناديده . اساس مبارزات انقالبی ما خواهد بود

  ٥».نخواهيم گرفت
 .اهميت محوری تاکتيک های مسلحانه در جنبه های زير نهفته است

انقالبی بزرگتر و سازمان يافته تری را در مرحله بعدی مبارزه اول، رشد و تکامل اين تاکتيک ها است که نيروی 
 .در اختيار جنبش قرار می دهد

                                                 
)٢٤ و ٢٦ صفحه - ٢بخش.(آنجه يک انقالبی با يد بداند ٤  
) چاپ اول-٣٥ صفحه -بخش دوم. (آنچه يک انقالبی بايد بداند ٥  
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اين تاکتيک نجات دهد يعنی بتواند به حيات جنبش مسلحانه » شر«دوم، در صورتی که دشمن بتواند خود را از 
 . خواهد بودخاتمه دهد سرکوبی مبارزات سياسی و اقتصادی مردم مثل هميشه برايش کار ساده ای

سوم، نيروی بسيج شده در جريان های اقتصادی و سياسی می بايست در پروسه نظامی يعنی از طريق جنش 
 .انقالبی مسلحانه رشد يابد

جنبش مسلحانه به حرکات سياسی روشنفکران و حرکات اقتصادی همه مردم خاصه کارگران به مثابه بخشی از 
جنبش معتقد است که هر کس می تواند به سهم خود در راه . گردکوشش های خلق در مبارزه با دشمن می ن

تدارک انقالب و بسيج توده ها گام بردارد به شرط اينکه با تاکتيک های انحرافی و نارسای گذشته که در 
باز در اينجا نقل قولی از صفائی فراهانی می . صفحات قبل سعی کرديم خطا بودن آنها را بيان کنيم دچار نشود

صفائی با .  تا روشن شود که جنبش چگونه از روزهای نخست به اين مسئله توجه جدی داشته استآوريم
دست به مبارزه ) يعنی قبل از جنگ توده ای(آگاهی به اينکه همه نيروهای جنبش قادر نيستند در مراحل ابتدائی 

منسوخ نمی شود، خطاب به مسلحانه بزنند و تازه در آن مرحله نيز استفاده از تاکتيک های سياسی کامال 
آنها می توانند قسمتی ديگر از تدارک انقالب را به دوش « :نيروهائی که چنين امکانی را ندارند می گويد

اين افراد بايد تئوری انقالبی را مد نظر داشته .  صنفی تشکيل دهند-اين افراد می توانند گروه های سياسی. بگيرند
اين هسته ها می توانند فعاليت های صنفی و عمومی را .  های عمومی بشوندباشند و چرخ های گرداننده فعاليت

در کارخانه ها، مدارس، دانشگاه ها و ديگر صنوف دامن زده و در جهت خاص به سود تدارک انقالب به 
در اينجا آشکار است که منظور تشکيل گروه های سياسی و شبکه های ايزوله شده ياد شده » .حرکت در آورند

منظور جريان های محدود و متشکلی است که برای سازماندهی اعتراض های مردم در هر کجا . بل نيستدر ق
بايد بوجود بيايند و با درک ايدئولوژی انقالبی و نقش اساسی جنبش مسلحانه، به مثابه مهمترين متحد و حامی 

خالف هر گونه فعاليت متشکل جز به اين ترتيب اين فرض که جنبش مسلحانه م. آن، دست به فعاليت موثر بزنند
جنبش مسلحانه امروز که قدم نخست را برداشته .  نظامی است از اساس باطل و نادرست است-فعاليت سياسی

گرچه هنوز زود است که بگوئيم مبارزه مسلحانه در سطح نقش ترقی . است دقيقا به قدم دوم فکر می کند
شدن داخل شويم، معذالک بايد از هم اکنون راه آينده و گامی را خواهانه تثبيت شده و بايد به مرحله توده ای 

به همين دليل چريک های فدائی خلق مساله توده ای . که در پيش داريم با وضوح و دقت بيش از پيش بشناسيم
 در اينجا ما فقط اکتفا می کنيم به اينکه يادآور شويم جنبش. شدن را با اهميت زيادی مورد بحث قرار داده اند
جنبش مسلحانه فقط به فکر حمايت توده ها از جنبش نيست و . مسلحانه برای بسيج توده ها برنامه مشخصی دارد

اين حمايت نخست جنبه سياسی و معنوی دارد و . خود را موظف می داند از توده ها به نحو فعال حمايت کند
 کار توضيحی مقارن جريان های توده نخست ابراز همدردی و پشتيبانی و. سپس تبديل به حمايت مادی می شود

ای که شکل اقتصادی و احيانا سياسی دارد به عمل می آيد و سپس سالح و نيروی چريک برای تامين خواسته 
به تدريج نيروی چريک تبديل به ماشين سياسی و نظامی توده ها بر . های روزمره توده ها به کار گرفته می شود

در چنين شرائطی است که طبقه کارگر . نقالبی رژيم را خنثی خواهد ساختعليه دشمن خواهد شد و قهر ضد ا
به مبارزه اقتصادی و سياسی روی می آورد و پيشرو ترين عناصر آن در جنبش مسلحانه نقش تاريخی خود را 

 .ايفاء خواهند کرد
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ن به ميان دهقانان و تاکتيک ديگری که طرفداران مشی سياسی و کار توده ای مطرح می کنند، کار دهقانی و رفت
کسانی که بايد اين وظايف را انجام دهند باز همان روشنفکران هستند که بايد به . ايجاد پايگاه های دهقانی است

اين رفقا می خواهند در شرائطی که جنبش های خود انگيخته دهقانی . نحوی خود را به ميان دهقانان برسانند
اشتباه های . ری با لباس مبدل به ميان دهقانان بروند و آنان را آگاه سازندوجود ندارد به صورت منفرد و يا چند نف

 :اساسی اين رفقا در اين زمينه به شرح زير است
که متاسفانه اين بار نيز اغلب در خارج از کشور به فعاليت سياسی روی آورده اند و وابسته (شناخت اين رفقا ) ١

اين رفقا، نظام حاکم را . امعه ايران شناختی ذهنی و اشتباه استاز ج) به سازمان های خارج از کشور هستند
قلمداد می کنند و در نتيجه تضاد خلق با فئوداليسم و به خصوص تضاد »  نيمه مستعمره-نيمه فئودال« نظامی 

را نتيجه اين شناخت، استراتژی و تاکتيک خاصی . دهقانان با فئودال ها را نيمی از تضاد عمده فعلی می شناسند
به اين ترتيب دهقانان نيروئی آماده برای انقالب به شمار می روند و مبرمترين وظيفه اين رفقا . موجب می شود

متاسفانه اغلب اصالح اين ديد ذهنی در شرائط نا مساعدی . کار دهقانی و برانگيختن آنان بر ضد فئوداليسم است
 .ه استدر شرايطی که ديد ذهنی به شکست منجر شد. تحقق می يابد

در اين اشتباه اساسی هستند که درک نمی کنند، تماس با دهقانان حتی در » کار دهقانی« جريان های مدافع ) ٢
هنگامی که جنبش ها و زمينه های مساعد دهقانی پيدا . شرائط نيمه دمکراتيک به طريق صرفا سياسی ميسر نيست

اعمال نوعی حاکميت محدود در منطقه از جانب می شود، اين جنبش ها به سرعت صورت طغيان ، نافرمانی و 
 .دهقانان امکان نمايش سياسی، اعتصاب و مانند آن را ندارد. دهقانان را به خود می گيرد

و . شبکه سياسی در ميان دهقانان خيلی زود شکل هسته های نظامی و کميته های اداری منطقه را به خود می گيرد
. زمينه های مساعد به صورت جنبش های خود انگيخته به وجود آمده باشدالبته همه اينها در شرائطی است که 

اين رفقا توجه نمی کنند که در گذشته که نظام فئودالی حاکميت داشت، در کشور ما جنبش های خود انگيخته 
 .دهقانی به ندرت و در ابعاد و سطوح کوچکی روی داد

قانان در شرائط نيمه دمکراتيک عمدتا از طريق زحمتکشان اين رفقا توجه ندارند که تماس وسيع سياسی با ده) ٣
زحمتکشان شهر که از ميان دهقانان برخاسته اند و با روستا رابطه و بستگی طبيعی دارند به . شهری ميسر است

دهقانان به کارگران و . راحتی می توانند از درون روی دهقانان اثر بگذارند و افکار خود را به آنها منتقل سازند
ستمکشان ديگر شهر در هر حال اعتماد دارند ولی روشنفکران فقط در يک پروسه نظامی است که می توانند با 

در حال حاضر که هر گونه تماس با روستا حتی از . دهقانان همکاری کنند و اعتماد آنها را به تدريج جلب کنند
د و مراجعه عنصر روشنفکر به روستا به طريق جانب کارگران دقيقا سوء ظن رژيم و نمايندگان آن را بر می انگيز

در چند سال گذشته کسانی . قانونی امری غير ممکن است هيچ چيز غير واقعی تر از اين نحوه کار دهقانی نيست
سعی کرده اند از راه کار در روستاها و يا در حول و حوش آنها و خريد مزارع و ايجاد پايگاه های روستائی از 

مزارع، دامپروری، . به ياد بياوريم انرژی زيادی را که در اين راه به هدر رفته است. دهقانان برونداين نوع به ميان 
موسسات و حرفه های ديگری که اغلب ميليون ها تومان نيز خرج برداشته است، تا امروز چه نتيجه ای داشته 

 است؟است؟ از اين گذشته کدام تجربه داخلی يا جهانی به ما چنين آموزشی داده 
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در ايران در جريان فرقه دمکرات آذربايجان جنبش دهقانی ظاهر شد و به زودی شکل شورش گرفت و در 
در گيالن طی دوره اشغال آن توسط ارتش سرخ و در محيط . شکل نظامی خود را ظاهر ساخت» فدائی«نيروی 

 را به دست گرفت و آغاز به دمکراتيک اتحاديه های دهقانی تشکيل شد و به زودی اداره اقتصادی چند منطقه
در هر دو مورد زمينه های مساعدی برای جنبش های خود انگيخته وجود . اعمال قدرت بر ضد مالکين کرد

 .داشت
تجارب انقالبی چين، ويتنام و کوبا نشان می دهد که جنبش انقالبی نه از طريق نفوذ منفرد روشنفکران و خريد 

 نظامی خود با دهقانان ارتباط پيدا کرده -يک شده بلکه جنبش با چهره سياسیمزارع و مانند آنها به دهقانان نزد
در . بخصوص انقالب چين هيچ مستمسکی برای اعمال اين تاکتيک های نارودنيکی به دست نمی دهد. است

ها شرکت » توچون«چين، حزب کمونيست پس از رشد ابتدائی در شهرها و هنگامی که در جنگ ضد فئودالی با 
مائو در برخورد با اين جنبش های خود انگيخته بود . توجه کرد» هونان« بود به جنبش های خود انگيخته کرده

معذالک پس از کودتای چيان کايچک و در پروسه جنگ . که توجه حزب را به مسئله دهقانان جلب کرد
 . دهقان را بسيج کندداخلی بود که حزب به دهقانان روی آورد و سپس در جنگ ضد ژاپنی توانست ميليون ها

واقعيت های انکار ناپذير نشان می دهد که مدافعان کار دهقانی از اين تاکتيک خود بيش از نفوذ در کارگران تا 
 .کنون نتيجه نگرفته اند و هر گونه اميدی به اين نوع کار توده ای در ميان دهقانان بيجا و خيال پردازی است

اد دارد که در حال حاضر در وطن ما جنبش های خود انگيخته دهقانی جنبش مسلحانه در مورد دهقانان اعتق
عليرغم اصالحات ارضی و الغای فئوداليسم و برنامه های رژيم برای روستاها، دهقانان قشرهای . وجود ندارد

 اين قشر ها در حال حاضر آگاهی سياسی ندارند و فقر و محروميت را. محرومی از اجتماع ما را تشکيل می دهند
جنبش مسلحانه انتظار دارد که با ايجاد جو سياسی در شهر، از طريق .همچون زحمتکشان شهری تحمل می کنند

ولی جنبش مسلحانه فقط از اين طريق نيست که به . جنبش زحمتکشان شهری روستا، از خمود و نوميدی در آيد
 .دهقانان به مثابه نيروی عمده ای از انقالب می پردازد

اين واحد ها بطور .  اول استراتژيک می تواند به ايجاد واحد چريک جنگلی يا کوهستانی بپردازدجنبش از مرحله
را دارد و ويژگی های استراتژيک و اجتماعی ايران در تشکيل و فعاليت آنها » کانون چريکی«کلی خصوصيات 
هشياری دائمی اساس در مرحله اول سه اصل تحرک مداوم، عدم اعتماد به مردم محلی و . به حساب می آيد

با گسترش مبارزه مسلحانه در شهر، با آشکار شدن اعتراض های توده ای . مبارزه مسلحانه اين هسته ها خواهد بود
در زحمتکشان شهری و با ادامه حيات مبارزه چريک در منطقه روستائی زمينه ای برای سربازگيری از دهقانان 

 نيروی بسيج شده در شهر که نمی تواند از ابعاد محدودی در .محروم و جلب حمايت دهقانان آماده می شود
مبارزه چريک شهری بگذرد به روستا و واحد های چريک روستائی اعزام می شود و مبارزه مسلحانه در روستا 

در اين مبارزه ادامه حيات چريک و جنگ و گريز او به منزله شکست ناپذيری او بوده و شرط . گسترش می يابد
با روی آوردن دهقانان به مبارزه مسلحانه، مبارزه در . رزه مسلحانه در منطقه روستائی به شمار می رودتکامل مبا

 .روستا نقش عمده پيدا کرده جنبش مسلحانه را به مرحله نهائی خود يعنی جنگ توده ای وارد می سازد
ينيم مقصود از کار سازمانی در اما بب. چنين است شمای کلی برنامه جنبش مسلحانه برای بسيج توده های دهقان

ميان کارگران و روشنفکران چيست؟ ظاهرا مطلب بر سر ايجاد شبکه های مخفی سياسی از عناصر کارگر و 
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 لنينيستی کرده و از آنها کادرهای با تجربه –اين شبکه ها بايد اعضای خود را تربيت مارکسيست . روشنفکر است
همچنين می بايست اين شبکه ها رشد کرده از ادغام آنها . ورندای برای گسترش جنبش کارگری به وجود آ

کار توده ای در ميان کارگران، تبليغات سياسی و کار دهقانی بايد . حزب طراز نوين طبقه کارگر به وجود آيد
اين ظاهر برنامه ها است ولی در . توسط اين شبکه ها بهره برداری شده و موجب رشد و گسترش آنها گردد

 مخفی طی قريب بيست سال -اين برنامه درست همان چيزی است که تعداد کثيری از گروه های سياسیواقعيت 
مهمترين نارسائی های اين شبکه ها در جنبه های زير . دنبال کرده و نتايج عملی آن برای همه آشکار شده است

 .نهفته است
خالتی در مبارزات سياسی نکنند و فقط به کار اين شبکه ها مادامی می توانند به زندگی خود ادامه دهند که د) ١

تماس اين شبکه ها با محيط اطراف خود از طريق افرادی معدود که به صورت سمپاتيزان . درون گروهی بپردازند
در اين شبکه ها روی کاغذ » کار تود ه ای « همانطور که قبال گفته شد. با شبکه مربوط می شوند برقرار می گردد

 .ر عمل شکست خورده شبکه را نابود می سازدمی ماند و يا د
محدود شدن کار سياسی به کار صرفا درون گروهی، پرداختن به تئوری صرف و کند و کاو در متون ) ٢

 لنينيستی در يک مدت طوالنی باعث انحراف در شناخت جامعه شده و اعضای گروه را -کالسيک مارکسيستی
 لنينيستی به نحوی که بتوان از آن - شرائطی امکان آموزش مارکسيستدر چنين. به سوبژکتيويسم مبتال می سازد

 .در عمل بهره گرفت غير ممکن است
از آنجا که اغلب اين شبکه ها يا گروه ها اولين مرحله استراتژی خود را رسيدن به جامعيت حزبی و تشکيل ) ٣

.  و خرده کاری آنها را غرقه می سازدحزب طبقه کارگر قرار می دهند عمال فاقد يک برنامه مبارزاتی می شوند
در . يک برنامه استراتژيک و تاکتيکی داشته باشند» حزب«اين شبکه ها خود را موظف نمی دانند که در غياب

نتيجه شناخت اشتباه از جامعه و شرائط مبارزه هرگز در عمل نارسائی خود را آشکار نساخته موجب تصحيح آن 
 .فراهم نمی گردد

 شرائط اختناق اجازه نمی دهد که اين شبکه ها از مرزهای کمی محدودی بگذرند و از طريق رشد بی عملی و) ٥
چنانچه در جريان ايجاد و رشد ، اين شبکه ها نابود . تبديل شوند» حزب«کمی به يک سازمان و نهايتا به يک 

می ميرند تا «  اين گروه ها درک جمله. نشوند بر اثر بی عملی از داخل خود به خود به انحالل کشيده می شوند
به عبارت ديگر برای احتراز از لو رفتن و نابود شدن داوطلبانه می پذيرند که هيچ گونه فعاليت . »مبادا کشته شوند

 .موثری بر ضد رژيم نداشته باشند
 نيروی در اين شبکه ها بخشی از. تا کنون نتيجه اين گونه فعاليت ها ايجاد طعمه برای پليس سياسی بوده است

جنبش عاطل مانده و تربيت طوالنی غلط و بد آموزی های دائمی باعث شده که حتی پس از انحالل و يا نابودی 
اغلب اعضای اين شبکه ها عناصر روشنفکر هستند . شبکه ها اعضای آنها قادر به ادامه يک مبارزه سالم نباشند

کادر «ار درون گروهی که زير عنوان جذاب ولی کارگرانی که به اين شبکه ها جلب می شوند در نتيجه ک
فقدان . می شوند» روشنفکر زده«انجام می پذيرد به زودی خصلت های مثبت خود را از دست داده » سازی

مبارزه واقعی و غرقه شدن در کار تئوريک صرف به تدريج از اعضای اين گروه ها افرادی حراف، پر مدعا در 
اين جمع بندی خصوصيات عمومی اين .  خواه و خودستا بوجود می آوردمسائل نظری و گاهی بی اندازه خود
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برای آينکه ميزان و سطح کار تئوريک در اين جريان ها مشخص شود، ببينيم در طول . گروه ها تا به امروز است
ن دو دهه چه آثاری در زمينه شناخت جامعه ايران و خط مشی مبارزه و يا در هر زمينه ديگری که کمکی به روش

شدن راه جنبش ترقی خواهانه کرده باشد منتشر کرده اند؟ کار تئوريک در اين شبکه ها محدود به آثار و رساله 
در بهترين نمونه اين شبکه ها افرادی را تربيت کرده اند که توانسته اند چند .  لنينيستی است-های عام مارکسيست

اصل کار اين گروه ها تربيت افراد مبارز و انقالبی نبوده به عبارت ديگر ح. سال زندان را شرافتمندانه بگذرانند
در مقابل کسانی که در اولين برخورد با دشمن به » شراقتمند« متاسفانه بايد اعتراف کرد که تازه اين افراد . است

 .سختی سقوط می کنند و يا سرانجام از پای در می آيند اقليتی کوچک به شمار می روند
تازه » مشی«ا از ما می خواهند که بی توجه به اين واقعيت ها اين قبيل فعاليت ها را به مثابه امروز عده ای از رفق

ايدئولوژی طبقه کارگر دچار شده اند تا » غم«و » درد توده «اين رفقا که اغلب به . ای بپذيريم و به آنها ارج نهيم
اين رفقا حتی . خود غرق شده بودندفکر کنند در مطالعات تئوريک بسيار غامض » مشی«ديروز بی آنکه به 

» مشی سياسی« زحمت يک جمع بندی از مبارزات گذشته را نيز به خود نمی دهند تا بفهمند آنچه را که امروز
 .عرضه می کنند مدتهاست نتايج عملی خود را آشکار ساخته و ديگر خريداری ندارد

ه اعتقاد دارند چه تصوری از کار سازمانی و  لنينيست که به مشی مسلحان-حال ببينيم جريان های مارکسيست
 نظامی تشکيالتی است با انظباط فوق نظامی که -گروه سياسی.  لنينيستی ارائه می دهند-آموزش مارکسيست

اين گروه در پيرامون خود غشائی از عناصر . دقيقا به آخرين تجارب به دست آمده از مبارزه با پليس متکی است
 نظامی آموزش -در گروه سياسی. تدريج تربيت شده و به عضويت گروه در می آيدسمپاتيزان دارد که به 

اين گروه ها از وحدت ايدئولوژيک برخوردارند و از همان مرحله سمپاتيزانی . تئوريک نقش بسيار مهمی دارد
ار چيزی که هست اين آموزش به هيچ وجه محدود به آث.  لنينيسم آغاز می شود-آموزش تئوريک مارکسيسم 

 لنينيسم نمی گردد و کمونيست های ايران بايد شناخت دقيقی از جامعه خود، فرهنگ خلق، نظام -عام مارکسيسم
 نظامی آموزش تئوريک به موازات -در گروه های سياسی. حاکمه، مبارزات گذشته و مسائل جنبش داشته باشد

 لنينيسم به مثابه راهنمای شناخت و عمل -سيسم قرار می گيرد و مارک) ولو سمپاتيزان ها( پراتيک در اختيار افراد
بيائيد متقابال . تلقی می شود نه وسيله ای برای وقت گذرانی، خود نمائی و ارضای تمايالت صرفا روشنفکرانه

گذشته از آثار . نگاهی به کارنامه کوتاه مدت چريک های فدائی خلق در زمينه مسائل تئوريک بياندازيم
يان به فارسی ترجمه و تکثير شده ، دهها مقاله و رساله در زمينه مسائل داخلی و مشی خارجی که توسط اين جر

اين کارنامه از مجموعه همه فعاليت های حزب توده در طول سی سال فعاليت و دهها . مبارزه تهيه شده است
ريک و اهميت از کار تئو» مشی سياسی«گروه سياسی از نوعی که بر شمرديم بيشتر است و آن وقت طرفداران 

آنها تصور می کنند که . واقعيت اين است که اين رفقا تصور روشنی از کار تئوريک ندارند. آن دم می زنند
برای .  لنينيسم را می توان همچون فنون ديگر طی چند سال مطالعه آموخت و بعد آغاز به کار کرد-مارکسيسم

. ذهنی را در ايران پياده کنند يا در زنگبار و گواتماالاين رفقا تفاوت چندانی ندارد که اين آموخته های صرفا 
به طبقه در تعيين مشی مبارزه برای » عشق« لنينيسم می دانند و می خواهند از -آنها خود را متخصص مارکسيسم

ما از اين رفقا می خواهيم که در اين نحوه عمل خود تجديد نظر کامل کنند و اين اصل . جنبش استفاده کنند
 لنينيسم را فقط در جريان عمل می شود عميقا آموخت و در پراتيک به کار -را بپذيرند که مارکسيسمبنيادی 
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 لنينيسم در دست اين رفقا خالقيت خود را از دست داده و تبديل به ضد علم خواهد -واال مارکسيسم. گرفت
 .شد

را به » مشی سياسی«سی است که در حال حاضر با توجه به تجاربی که از مبارزات گذشته در دست است کمتر ک
هنوز اين تمايل قديمی در عده قابل توجهی از رفقا که مشی مسلحانه را . عنوان مشی اساسی جنبش پيشنهاد کند

خود را از گرفتاری تعيين مشی » مشی قهر آميز«نپذيرفته اند ديده می شود که با استناد به اعتقاد کلی شان به 
 کنند که در وطن ما بحث بر گذار مسالمت آميز به حاکميت طبقه کارگر است اين رفقا تصور می. نجات دهند

ما به اين رفقا ياد آور می شويم که محل . اعتقاد دارند» مشی قهر آميز«و به همين با غرور اعالم می کنند که به 
ا گذار مسالمت در اينجا هنوز اپورتونيست های افراطی که اساس. اين بحث در اروپای غربی است نه در ايران

آميز به حاکميت طبقه کارگر است و به همين دليل با غرور اعالم می کنند که به مسالمت آميز در ايران وجود 
حزب توده رسما معتقد است که پس از يک دوره تدارک مسالمت آميز يعنی مبارزه از طريق سياسی . دارد

که روزگاری مورد » قيامی«تصور شکل . شدسرانجام در يک برخورد نظامی حاکميت فعلی سرنگون خواهد 
اين ياد آوری ها برای اين است که رفقا . توجه احزابی از نوع حزب توده بود امروز از جانب آنها تبليغ نمی شود

مسئله بر سر اين است که چگونه . متوجه شوند مطلب بر سر مشی قهر آميز و مشی مسالمت آميز بطور کلی نيست
امروز نبايد در زير سپر . از طريق مبارزه مسلحانه يا از طريق ديگری. در راه انقالب بسيج کردمی توان توده ها را 

اين مسئله که نهايتا در يک . کسانی پناه گيرند که در عمل به مشی مسالمت آميز اعتقاد دارند» مشی قهر آميز«
ن استراتژی و تاکتيک در حال جنگ توده ای خلق به پيروزی خواهد رسيد پاسخگوی نياز مبرم جنبش به تعيي

امروز بايد مشخص شود که ما کار خود را چگونه شروع کرده و ادامه می دهيم و چگونه مرحله به . حاضر نيست
بر سر اين مسئله است » مشی سياسی« اختالف ما با طرفداران . مرحله به انقالب و جنگ توده ای دست می يابيم

 .»گذار مسالمت آميز«در مقابل » ر آميزمشی قه«نه بر سر اعتقاد کلی بر سر 
عده ای از رفقا که به مشی . پديده ديگری که در حال حاضر طبيعی به نظر می رسد تلفيق همه تاکتيک هاست

مسلحانه اعتقاد ندارند بر اثر موفقيت اين مشی و جنبش مسلحانه در جامعه خود را خلع سالح شده می بينند و راه 
مارکسيسم همه اشکال مبارزه را می پذيرد و : اين رفقا بر اساس اين اصل لنينی که . نندحل ميانه ای پيدا می ک

و می گويند، ما مبارزه . و از تجارب به دست آمده نتيجه گيری می نمايند. هيچ يک را از خود اختراع نمی کند
ست می پذيريم و همچون مسلحانه را به مثابه يکی از اشکال مبارزه که نتيجه سودمندی از خود نشان داده ا

البته هنوز جريان های اپورتونيستی در جنبش . تاکتيک های سياسی و کار توده ای از آن استفاده می کنيم 
کارگری به اين مرحله از رشد نرسيده اند که اوال جمع بندی کاملی از انواع تاکتيک های سياسی به عمل آورند 

به هر حال ما وظيفه خود می دانيم که اين نحوه . ا به ميان آورندو ثانيا اصل استفاده از همه نوع تاکتيک ر
 .برخورد را با مسئله بررسی کرده نارسائی آن را آشکار سازيم

همانطور که قبال ياد آور شديم جنبش مسلحانه با استفاده از تاکتيک های ديگر نيز اعتقاد دارد ولی در اين مورد 
طفره رفتن از تعيين .  که مشخص شود تاکتيک عمده و محوری کدام استاين تاکيد را بسيار مهم تلقی می کند

اگر ما ندانيم تاکتيک محوری کدام است عمال به خرده کاری . نقش تاکتيک ها به معنی نداشتن استراتژی است 
 مثال ممکن است با افرادی که در اختيار داريم يک روز. دچار شده هر روز دست به حرکت تازه ای خواهيم زد
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بانکی را مصادره کنيم، روز ديگر با همان افراد در دانشگاه تظاهراتی به راه بياندازيم، چندی بعدی اين افراد را با 
در اين صورت ما نخواهيم دانست . لباس مبدل به فالن مزرعه يا کارگاه کارگری اعزام کنيم و از اين قبيل اعمال

رنامه تربيتی برای آنها در پيش گيريم، چه اصولی را برای که چگونه افرادی را به تشکيالت راه دهيم، چه ب
در اين صورت ما در معرض نوسان های دائمی خواهيم . ارتباط و مبارزه با پليس اتخاذ کنيم و دهها مسئله ديگر

وظايف مبرم خود را از وظايف فرعی جدا نخواهيم کرد و سرانجام در ورطه ترديد، سردرگمی و . بود
 .ط خواهيم کرداپورتونيسم سقو

آشکارا می توان گفت که اين چنين تلفيقی به سود انقالب نخواهد بود و با نظراتی که جنبش مسلحانه در 
اين هشداری است به . استفاده از تاکتيک های سياسی و اقتصادی بر گرد محور مبارزه مسلحانه دارد مغاير است

اين از . کردن از بار مسئوليت در مقابل جنبش می جويندرفقائی که در اين چنين تلفيقی مفری برای شانه خالی 
 .چاله در آمدن و به چاه افتادن است

هنگامی که موقعيت امکان مبارزه مستقيم، آشکار و واقعا « : رفقا به ياد بياوريم اين آموزش لنينی را که می گويد
در چنين شرائطی بايد با » .بی نشان بدهيمتوده ای را نمی دهد بسيار دشوار و ارزنده است که بتوانيم خود را انقال

بايد روی هر حرکت، روی هر پيشنهادی، هر اظهار . احساس مسئوليت کامل و با قاطعيت با مسائل روبرو شد
در شرايطی که جنبش احتياج به همه دست ها و مغزها دارد نبايد با طرح شناختی . نظری به دقت مطالعه کرد
 .اد مشی های نادرست تر برای مبارزه، از جنبش انرژی و نيرويش را گرفتنادرست از جامعه و با پيشنه

جنبش مسلحانه معتقد است که برای داشتن صد چريک چند هزار تن فرد سياسی که حاضر به مبارزه صنفی و 
برای داشتن يک ارتش توده ای الزم است همه خلق به ياری جنبش . سياسی بر ضد رژيم باشند الزم است

 .برخاسته از آن حمايت مادی و معنوی کندانقالبی 
ما آماده ايم تا . امروزه ما مدعی نيستيم که همه مسائل را به درستی شناخته نياز به بررسی مجدد واقعيت ها نداريم

. اين تاکتيک ها در پراتيک انقالبی بايد تصحيح شده و تکامل يابند. تاکتيک های خود را در عمل بررسی کنيم
رفقای ديگر بايد به . نيز راهی که پيموده شده به قيمت فداکاری و قهرمانی دهها و صدها تن تمام شدهتا به امروز 

در عين حال هر کوشش صادقانه . محفل بازی، تعصبات فرقه ای و گروهی خاتمه داده و واقعيت ها را بپذيرند
استراتژی و تاکتيک کامل تر به عمل ای که در راه تکامل مبارزه، در راه اصالح خطاها و در راه رسيدن به يک 

وجدان ايدئولوژيک از ما طلب می کند که برخوردی عميقا مسئول با جنبش . آيد با روی باز پذيرفته می شود
 .مسلحانه داشته باشيم زيرا اين جنبش نشانه های بزرگی از يک جنبش اصيل را در خود دارد

حانه ناگزير شود به صورت ناجوانمردانه ای که از درون و در اين شرائط بسی دردناک است که جنبش مسل! رفقا
حول و حوش صفوف جنبش ترقی خواهانه برای تضعيف جنبش انقالبی برخاسته است پاسخ داده و کسانی را 

با همه اينها ترديد نيست که جنبش به مصالح . که امکان دارند در صف مبارزره قرار گيرند ضرورتا طرد کند
ت تری از منافع آنی خود می انديشد و در اين راه از برخورد با واقعيت ها ولو تلخ باشد ابائی عميق تر و دور دس

 .نخواهد داشت
 

 پايان
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