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  چريكهاي فدائي خلق ايران
  

 بهمن 19ديگر . ز سالهاي پيش دارد بهمن امسال براي خلقهاي قهرمان ما معاني بمراتب وسيعتر ا19
 57 نيست، بلكه همچنين يادآور قيام دليرانه خلق در بهمن 49فقط يادآور رستاخيز سياهكل در سال 

  .نيز مي باشد
  
 بهمن چريكهاي فدائي خلق با تحليل جامع از شرائط ايران به اين نتيجه 19 سال پيش در روز 9

 مبارزه نقبي به قدرت تاريخي توده ها بزنند و از طريق اين رسيدند كه روشنفكران خلق بايد از طريق
مبارزه و با بميدان كشيدن توده ها به عرصه نبرد، مرحله به مرحله دشمنان خلق را به زباله دان تاريخ 

چريكهاي فدائي خلق با صفير گلوله هاي خويش پيماني را كه در خفاگاه قلب خويش با توده ها . بريزند
لناً اعالم كردند و خلق از صفير اين گلوله ها و از خالل عربده هاي وحشيانه دستگاههاي بسته بودند، ع

تبليغاتي دشمن استحكام اين پيمان و عزم راسخ اعالم كنندگان آنرا دريافت و وقتي خون رزمندگان 
سياهكل در پاي اين پيمان نشست، خلق ما حس كرد و دشمنان خلق هم دانستند كه ديگر نبرد مرگ 

خلق ديگر نمي توانست از خون اين فدائيان بسهولت در گذرد و دشمنان نيز . و زندگي آغاز شده است
اين كينه خونين خلق را دريافته بودند، و از هر قطره خون چريكهاي فدائي سياهكل، دهها فدائي 



ا و همه برخاست و نبردهاي بيسابقه در تاريخ درگير شد و عليرغم همه كار شكني هاي اپورتونيسته
خشونتهاي دشمن ادامه يافت، تنها دلخوشي هم اين اپورتونيستها و هم آن دشمنان خونخوار، اين بود 

وقتي چريكهاي فدائي خلق مي گفتند در مرحله كنوني حضور .  از اين مبارزه بركنار استظاهراًكه خلق 
نعكاس پتانسيل بالقوه توده ها در روشنفكران انقالبي در صحنه مبارزه و آنهمه جانبازي و فداكاري آنها، ا

. حمل بار مبارزه ضد امپرياليستي است، ديگر الزم نبود، دشمنان خونخوار ما سخني بگويند
اپورتونيستها حتي در آن هنگامه خونين با چند نقل قول مسخ شده از اينجا و آنجا اين سخن بزرگ 

 رستاخيز سياهكل توده هاي خلق  سال پس از8تاريخي را به ريشخند مي گرفتند ولي وقتي فقط 
عليرغم همه فريادهاي بازدارنده سازشكاران دست در دست چريكهاي فدائي خلق پادگان به پادگان 
رفتند و درست بشيوه چريكهاي فدائي خلق و آنچنان كه آنها مي خواستند و درست برخالف خواست 

تاريخ ريختند مفهوم تاريخي پيماني كه مدعيان رهبري مبارزه كردند، و رژيم پهلوي را به زباله دان 
انقالبيون سياهكل بسته بودند بر همه روشن شد و از آن پس بر اپورتونيستها و دشمنان بود كه بكوشند 
اين واقعه را لوث كنند و الحق در يكسال گذشته مجدانه در اين راه كوشيدند، ولي خلق هرگز فراموش 

 مدعيان رهبري خلق كه هم اكنون هم سازشكاريدند، فاجعه نمي كند كه اگر چريكهاي فدائي خلق نبو
دامنه چنين وسيعي دارد، چه وسعت باز هم بيشتري بخود مي گرفت، چشم انداز نبرد خلق كه اكنون 

  .بسيار روشن است، تا چه حد تيره و مبهم بود
  

نند و مي دانند  بهمن امسال را بخوبي درك مي ك21چريكهاي فدائي خلق اهميت ويژه تاريخي سالگرد 
كه بايد در اين سالگرد، بسياري از مسائل جنبش را براي خود و براي خلق و در راس آن براي طبقه 
كارگر توضيح دهند، و اين انتظاري است كه خلق از چريكهاي فدائي خلق دارد و چريكهاي فدائي نيز 

ليت را به بهترين نحو انجام دهند يا مسئوليت خود را بخوبي در مي يابند ولي اينكه آيا بتوانند اين مسئو
نه، ديگر مسأله ايست كه به امكانات ما مربوط است و ما با تمام توش و توان خود در اين راه كوشش 

سالي كه گذشت براي چريكهاي فدائي خلق سال آزمايش بود، سالي بود كه سرنوشت و . خواهيم كرد
 نيروي 57همه دشمنان خلق كه از قيام بهمن هستي و نيستي چريكهاي فدائي خلق جداً مطرح شد، 

سهمگيني كه از پيوند فدائي و خلق ايجاد شده بود، به وحشتشان افكنده بود، دست در دست هم و هر 
دشمن . كدام با شيوه ها و وسائل خاص خويش ولي همه يكصدا و هماهنگ بر چريكهاي فدائي تاختند

بيم آن مي رفت كه اين .  ما را نيز تسخير نمودحتي در صف ما نفوذ كرد و بخش بزرگي از خانه
نامردمان بتوانند حتي نام فدائي را از رديف مبارزين كنوني جنبش حذف كنند، ولي همه اين تالشها 
گرچه ضربه بزرگي به ما وارد كرد، نتوانست ضربه كاري و كارساز باشد چريكهاي فدائي توانستند در زير 

بسيار سنگين بود، زيرا بدست دشمنان طبقاتي ما كه در صف ما رخنه اين ضربه، كه اعتراف مي كنيم 
  .كرده بودند، صورت مي گرفت، قد علم كنند

  



پراتيك انقالبي توده ها، و حوادثي كه در جامعه اتفاق افتاد، زمينه عيني نظرات چريكهاي فدائي خلق 
ها اجازه داد تا زير سيل ضربات ايران را هرچه بيشتر و بيشتر به نمايش گذاشت، و بدين ترتيب به آن

 بهمن چريكهاي فدائي مصمم تر از 21اپورتونيسم ودشمن به حيات خود ادامه دهند و امروز در سالروز 
پيش و با دركي روشن تر از پيش در مورد خلق و دشمنان خلق در ميدان مبارزه و دوشادوش   توده 

 كه همواره در كار انقالب از پيشروترين پيشاهنگان هاي انقالبي كه الحق در دو سال اخير نشان داده اند
نيز پيش ترند، در حركت اند و اكنون وظيفه خود مي دانند كه هر چند به اختصار بعضي از مهمترين 
مسائل جنبش را و مخصوصا با تاكيد بر آن اموريكه بنظرشان مبارزه قهرمانانه ضد امپرياليستي خلق را 

  .مطرح نمايندتهديد مي كند، با خلق خويش 
  

در يكسالي كه از قيام بهمن مي گذرد، خلق ما شاهد است كه هر روز عوامفريبان تازه اي در صحنه 
آنها سابقه دروغين مبارزه نيز . حاضر مي شوند، و ادعاي رهبري مبارزه با رژيم محمد رضا شاه را دارند

ر اين عوامفريبان و دروغگويان مي براي خود تهيه مي بينند و با امكاناتي كه دشمنان خلق در اختيا
گذارند، تبليغات وسيعي نيز در مورد قهرماني هاي كاذب خويش در زمان محمد رضا شاه براه مي 
اندازند ولي همه اين تبليغات دروغين در مقابل خاطرات روشن خلق ما از مبارزات خونين پيشاهنگان 

ي بازد و خلق به اين الف زنيهابا تمسخر  با رژيم محمد رضا شاه رنگ م57 - 49مسلحش در سالهاي 
نگاه مي كند و پس از ساعتها الف زني اين دروغگويان ، با بي اعتنائي راه خود را در پيش مي گيرد و 
زير لب مي گويد كه مبارزه را آنها كردند كه سالح بدست گرفتند و در راه آرمان بزرگ خويش خون 

  . مبارزه را مجاهدين خلق كردند نه اين دروغگويان و مدعيان .مبارزه را چريكهاي فدائي كردند. دادند
  

اين قهرمانان كاذب كه بورژوازي وابسته در جثه نحيفشان باد غرور مي دمد تا پهلوان جلوه كنند، 
جنبش مسلحانه را ورد باطل كننده سحر تبليغات خويش مي بينند لذا آنان بخش عمده اي از تبليغات 

 و بي اثر جلوه دادن اين مبارزه مي كنند و گاهي حتي وقاحت را به آنجا مي خويش را صرف بي اهميت
در راه اين تبليغات آنها تاريخ را تحريف مي كنند و واقعيات را . 1رسانند كه براي آن اثر منفي نيز قائلند

. مي كنندوارونه جلوه مي دهند، خود را در ارتباط با توده ها و مبارزين مسلح را جدا از آنها قلمداد 
دنباله روي خود را از جنبش خودبخودي توده ها، رهبري جنبش و تأثير مبارزه مسلحانه را در عمق 
بخشيدن به جنبش خود بخودي توده ها انحراف جنبش جلوه مي دهند و در اين راه اين قهرمانان 

 زمان بر عهده شان دروغين، اين مهره هائي كه بورژوازي وابسته ايفاي نقش قهرمان را در اين مقطع از

                                                 
بش اخير ايران را جنبش استثنائي خوانده و زيركانه بر سر منابر مرتباً به مردم القاء ميكنند كه پيروزي بر شاه آنها جن. 1

تنها با نيروي ايمان و با دست خالي بدست آمده و كساني نظير قطب زاده يورش مردم به پادگانها را عملي ناپسند خوانده 
  .رش در زمان وي صورت گرفته، خائن ترين نخست وزير ايران معرفي مي نمايدو صرفاً به اين دليل بختيار خائن را، كه يو



و اگر آنها با . اپورتونيستهاي رنگارنگ نيز براي آنها آذوقه تبليغاتي فراهم مي كنند. گذاشته، تنها نيستند
 با تكيه بر ظاهراًاينها . توسل به ايدآليستي ترين و ارتجاعي ترين منطق ها به چنان نتايجي مي رسند

.  لنينيسم همان نتايج را مي گيرند– به ماركسيسم ريظاهانقالبي ترين ديدگاه ماترياليستي با تكيه 
 سال آخر عمر حكومت 8آنها گاه در اين راه چنان وقيحانه پيش مي روند كه مبارزه مسلحانه 

  . جلوه مي دهند"انحراف"شاهنشاهي را كه در واقع يكي از عوامل مهم كندن گور اين حكومت بود 
    

 از طرف چريكهاي فدائي خلق و پس از آنكه عمليات مسلحانه 49ولي با آغاز مبارزه مسلحانه در سال 
همرزمان ما در سازمان مجاهدين خلق آشكار شد و به رژيم شاهنشاهي نشان داد كه خلق چه 
كمونيست باشد چه غير كمونيست، راه مبارزه با چنان رژيم سفاكي را يافته است، رژيم شاهنشاهي 

 سال هر چه كرد با 8دستگاه دولتي در اين . ي وارد شده استدريافت كه ديگر به مبارزه مرگ و زندگ
تروريسم و "شبح مبارزه مسلحانه يا بقول خود شاه . محاسبه و در جهت سركوب اين مبارزه بود

 حتي يك لحظه هم در اين مدت، شاه و ساير سگهاي زنجيري امپرياليسم در ايران را آرام "خرابكاري
افسوس كه حتي پس از قيام بهمن نيز بورژوازي وابسته . م نمي گذاردنگذاشت همچنانكه امروز هم آرا

آنچنان كنترل اوضاع را در دست داشت كه نگذارد اسناد تالشهاي مذبوحانه رژيم شاهنشاهي زير 
ضربات مبارزه مسلحانه منتشر شود ولي حتي بدون اين اسناد نيز خاطره آن ايام از ذهن هيچكس 

يت واقعي اين رژيم را بر مردم آشكار كرد و دد صفتي و ضد مردمي بودن  آنچه ماه. زدوده نشده است
آنچه آنرا واداشت كه همه . آنرا هر روز و هر ساعت در ميان خيابانها نمايش داد، مبارزه مسلحانه بود

آنچه آگاهي و شيوه قهرآميز . وسائل سركوب را بميدان بياورد و باز موفق نشود، مبارزه مسلحانه بود
آنها كه مدعي اند جنبش خلق را در . زه را به توده هاي ميليوني خلق آموخت مبارزه مسلحانه بودمبار

دو سال گذشته رهبري مي كرده اند، آيا از ياد برده اند كه چگونه خلق همه آن كارها را پيش از آنكه 
ند، مردم به خيابان ريخته آنها بگويند انجام داده بود و پيش از آنكه آنها بگويند كه مردم به خيابان بريز

بودند و پيش از آنكه آنها بگويند مردم اعتصاب كنيد، مردم اعتصاب كرده بودند و در حاليكه آنها هرگز 
نگفته بودند بزور متوسل شويد، مردم بيش از همه چيز بزور متوسل شده بودند، آيا به اين ميگويند 

درت و در حكومت قرار دارند آيا بدليل آنست كه اگر آنها امروز در موضع ق.  رهبري يا دنباله روي
جنبش خلق را رهبري كرده اند و در نتيجه آن به حكومت رسيده اند؟ بهيچوجه چنين نيست، دليل 
آنكه آنها هنوز در حكومتند اين است كه هنوز مبارزه خلق قادر به سرنگوني بورژوازي وابسته، اين پايگاه 

ذاريد بورژوازي وابسته با مبارزات خلق كه در يكسال اخير همچنان بگ. حاكميت امپرياليسم نشده است
دامنه و عمق بيشتري يافته است، سرنگون شود تا ببينيم كه آيا هنوز هم اين مدعيان رهبري بر موضع 

  حكومت مي مانند؟
    



هاي ما گمان مي كنيم بهترين طريق بزرگداشت ياد مبارزه قهرمانانه رزمندگان سياهكل و قيام توده 
 براي ما اين باشد كه با تكيه به تئوري مبارزه مسلحانه هم استراتژي هم تاكتيك 57ميليوني در بهمن 

 –كه اساس تئوريك مبارزه چريكهاي فدائي خلق بوده و به نظر ما تنها شكل خالق انطباق ماركسيسم 
ه مبرم جنبش با لنينيسم در شرائط تثبيت حاكميت بورژوازي وابسته مي باشد، در باره چند نكت

نيروهاي مبارز و توده هاي خلق سخن گوئيم و پيش از آغاز اين سخن از همه مبارزين چه كمونيست و 
چه غير كمونيست صادقانه بخواهيم كه به سخن ما با دقت گوش كنند و اجازه ندهند كه بدخواهان 

وقتي ما گفتيم . ت گرفتسخن ما را دگرگون جلوه دهند، زيرا اين كار در سالي كه گذشت بارها صور
حاكميت بورژوازي وابسته در ايران از بين نرفته و بالفاصله پس از آن افزوديم كه قصد نداريم بگوئيم 
همه كسانيكه در دولت كنوني كار مي كنند به اين يا آن شكل نوكر امپرياليسم هستند بلكه ماهيت 

 وارونه كردند و چنين جلوه دادند كه گوئي ما عملكرد دولت را در نظر ميگيريم باز بدخواهان سخن ما را
ما معتقديم كه هيچ . قصد داريم سابقه مبارزاتي ديگران را نفي كنيم در حاليكه بهيچوجه چنين نيست

نيروئي حق ندارد حتي يك لحظه از سابقه مبارزاتي ديگران را انكار كند و هر كس حتي يك لحظه بر 
مبارزه كرده باشد، همان يك لحظه اش نيز نبايد انكار گردد  وسابقه ضد بورژوازي وابسته به امپرياليسم 

برخوردهاي ما با ساير نيروهاي خلقي نشان ميدهد كه چريكهاي فدائي خلق صادقانه تر از همه مبارزات 
تفرقه اي كه . ساير نيروها را ارج گذاشته اند پس بحث ما همانطور كه بارها گفته ايم بر سر افراد نيست

 ظاهراً بين پاره اي از نيروهاي خلقي احساس مي شود زائيده طبيعت مبارزه در مرحله كنوني امروز
نيست بلكه زائيده مهارت بورژوازي وابسته در اعمال سياستهاي نواستعماري براي ايجاد زمينه سركوب 

آنرا وسيله اي لذا باز هم تذكر مي دهيم مبادا دشمنان خلق سخن ما را وارونه كنند و . مبارزه خلق است
براي دامن زدن به بدبيني ميان نيروهائي كه در اين مرحله از مبارزه بايد در كنار هم باشند تبديل 

  .كنند
    

تئوري مبارزه مسلحانه هم استراتژي هم تاكتيك بر اساس تحليل شرائط عيني و وضعيت طبقاتي 
 تمام تضادهاي دروني جامعه ما تحت استقرار سلطه امپرياليستي،"جامعه ما به اين نتيجه رسيد كه با 

تضاديكه در مقياس جهاني گسترش دارد، تضاد خلق و امپرياليسم، هرگونه . الشعاع يك تضاد قرار گرفت
تحولي مي بايست اين تضاد را حل كند و حل اين تضاد يعني استقرار حاكميت خلق و سرنگوني سلطه 

  ).رفيق مسعود ("امپرياليستي
    

 دانست ديگر در "بيگانه" و "اجنبي"ور ما نبايد مبارزه با امپرياليسم را فقط مبارزه با بنا بر اين در كش
اين . اينجا مبارزه با امپرياليسم بمعني مبارزه با طبقه حاكم يعني مبارزه با بورژوازي وابسته نيز هست

است استعمار وحدت ارگانيك طبقه حاكم در داخل كشور با امپرياليسم امكان تجلي عاليترين شكل سي



نوين كه پايه سياست امپرياليسم نسبت به كشورهاي تحت سلطه را مخصوصاً پس از جنگ جهاني دوم 
  .تشكيل ميدهد، در رابطه با كشور ما بمنصه ظهور رساند

    
استعمار نوين كشوري را . مي دانيم كه اساس استعمار نو بر مغايرت ظاهري محتوي و شكل استوار است

ادي، نظامي و سياسي بطور كامل به امپرياليسم وابسته است بظاهر مستقل جلوه كه از لحاظ اقتص
و اين را نيز مي دانيم كه يكي از دالئل توسل به اين سياست جديد استعماري، عمدتاً عكس . ميدهد

استعمار نوين شكل . العمل امپرياليسم در مقابل جنبش آزادي بخش خلقهاي كشورهاي تحت سلطه بود
ه استعمار كهن بود ولي براي آنكه اين مغايرت ظاهري بين شكل و محتوي ثابت بماند نيروي فريبكاران

سركوب كننده بومي بزرگي مورد نياز بود و امپرياليسم در هيچ جا ازايجاد آن غفلت نكرد و از جمله 
  .يكي از بهترين نمونه هاي آنرا در كشور ما بوجود آورد

    
دتاً عكس العمل مكارانه امپرياليسم در مقابل مبارزه آزادي بخش وقتي مي گوئيم استعمار نوين عم

خلقهاست بايد انتظار داشته باشيم كه در جريان غليان مبارزه توده اي اين سياست نواستعماري 
بيشترين فعاليت را از خود نشان دهد و به مكارانه ترين شعبده بازي دست زند تا بتواند با ايجاد نماي 

 ايجاد نماي ظاهري قدرت خلقي توهم استقالل را هرچه بيشتر تقويت كند و حداقل ظاهري استقالل و
نيروهاي نزديك بين تر نهضت خلق را بفريبد و طبيعي است كه در نهضت اخير خلق ما نيز سياست 
نواستعماري دست به اين حليه گري بزند، بخصوص كه ما ميدانيم ايران براي امپرياليسم بيك معني 

چه چريكهاي فدائي خلق ايران و چه سازمان مجاهدين خلق ايران بر اين . و زندگي استمسئله مرگ 
نكته اتفاق نظر داشتند كه بعلت اهميت ايران براي امپرياليسم مبارزه در اينجا بسيار سرسخت و طوالني 

  . 1خواهد بود
    

 بزرگي را از دست  و سقوط شاه، خلق ما بحق شادماني بزرگي كرد زيرا چماق57پس از قيام بهمن 
امپرياليسم گرفته بود ولي وقتي در ميان آن شوق و شور نغمه هاي پيروزي كامل در گوشه و كنار 
بگوش رسيد، ما، چريكهايي فدائي فرياد برآورديم كه هنوز جز گامي كوچك برداشته نشده است و مبادا 

و مبادا با فكر گذار از يك مرحله اين توهم در خلق پديد آيد كه ما مرحله اي را پشت سر گذاشته ايم 
ولي زمزمه هاي پيروزي كامل كم . سياست نواستعماري امپرياليسم بتواند نيروهاي خلق را پراكنده سازد

كم بفريادهاي كر كننده اي تبديل شد و دستگاههاي تبليغاتي بورژوازي وابسته آنرا شب و روز در گوش 
ه اين زمزمه ها را از درون سازمان خودمان نيز شنيديم خلق خواندند و تعجب ما وقتي دوچندان شد ك

                                                 
ايران يكي از آخرين :  رضا رضائي از رهبران سازمان مجاهدين خلق ايران جمله اي دارد كه معني آن چنين است . ١

  !كشورهائي خواهد بود كه از قيد امپرياليسم آزاد ميشود



كه مي گفتند با سقوط شاه يك مرحله كامل استراتژيك بپايان رسيده است و اين هياهو آنچنان بود كه 
ما احساس كرديم نمي توانيم صداي خود را بگوش خلق برسانيم و در اينجا بود كه آثار عملي و نتايج 

 سال گذشته مبارزاتي بدان مبتال 8ائصي كه كار چريكهاي فدائي خلق در وخيم يكي از بزرگترين نق
  .بود، يعني كم بها دادن به مبارزه ايدئولوژيك درون سازماني، خود را بعيان نشان داد

    
چگونه سازماني كه بر اساس تئوري مبارزه مسلحانه هم استراتژي، هم تاكتيك بوجود آمده بود و مرحله 

رحله ضد امپرياليستي و ضد بورژوازي وابسته مي دانست و وحدت استراتژيك آنرا كنوني مبارزه را م
سرنگوني بورژوازي وابسته به امپرياليسم و ايجاد جمهوري دموكراتيك نوين تشخيص ميداد، بدون 
هيچگونه برخورد ايدئولوژيك، به انديشه هائي راه داده بود كه مبارزه با ديكتاتوري شاه را يك مرحله 

اتژيك مبارزه خلق مي دانستند؟ اين ليبراليسم نتيجه فاجعه بار خود را ببار آورده بود و زمينه را استر
  .براي مانورهاي نواستعماري بورژوازي وابسته هرچه بيشتر فراهم كرد

    
مشخص كننده گذار از يك مرحله انقالبي به مرحله انقالبي ديگر در زمينه اقتصادي انتقال مالكيت ابزار 

د از يك طبقه بيك طبقه ديگر و در زمينه سياسي انتقال حاكميت از يك طبقه به طبقه ديگر تولي
البته در شرائط خاص تاريخي بر حسب شدت يا ضعف تضادها گذار از يك مرحله به مرحله ديگر . است

ر ممكن است دورانهاي گذاري را بوجود آورد كه در طي آن طبقه جديدي بنحو چشمگير در مالكيت ابزا
عمده توليد جامعه با طبقه سابق شريك شود و يا مخصوصاً در حاكميت سياسي قدرت حاكمه بين 

ولي بهرحال اين امر تغييري در ماهيت بحث نميدهد كه مرحله . طبقات جديد و قديم تقسيم شود
 در جديد انقالب با انتقال مالكيت ابزار عمده توليد جامعه و حاكميت سياسي به طبقه يا طبقاتي كه

  .انقالب شركت دارند مقارن است
    

هنگاميكه مي خواهيم اين تعريف كلي از مرحله انقالب را در كشوري مانند ايران كه بورژوازي وابسته بر 
مالكيت ابزار عمده . اقتصاد آن سلطه كامل دارد پياده كنيم، بالفاصله بايد به ويژگي آن اشاره نمائيم

وازي وابسته است و صف انقالب و ضد انقالب را همين حقيقت تعيين توليد در جامعه ما متعلق به بورژ
همه نيروها و طبقات ملي و غير وابسته در يكسو قرار ميگيرند و بورژوازي وابسته به . مي كند

آيا انتقال اين مالكيت از بورژوازي وابسته بيكي از طبقات و . امپرياليسم و عمال آنها در سوي ديگر
ابزار توليد بورژوازي .  صورتي كه است ميسر است؟ پاسخ بدون شك منفي استنيروهاي ملي بهمان

وابسته به مرض پليدي مبتال است كه به هر كس منتقل شود او را نيز به آن مرض مبتال مي كند و اين 
ابزار توليد بورژوازي وابسته را به هزاران تكه خرد كنيد باز عنصر وابستگي در . مرض وابستگي است

پس اين ابزار توليد . ين تكه هاي آن باقي است و بهركس منتقل شود او را هم وابسته مي كندكوچكتر
اگر به بورژوازي ملي منتقل شود او را به بورژوازي . بهمين سادگي از دستي به دست ديگر نمي رود



خالصه اين وابسته تبديل مي كند، اگر به دولت ملي منتقل شود او را به دولت وابسته تبديل مي كند و 
خصلت ابزار توليد بورژوازي وابسته است كه بايد در اين مرحله شناخت و به اين سخن چريكهاي فدائي 

رهائي از وابستگي در جامعه اي كه مالكيت ابزار توليد آن در دست : خلق است كه بايد بدقت گوش داد
 به مالكيت هر كسي ميدهيد هم او آنرا. بورژوازي وابسته است با خلع يد از مالكين آنها نيز ميسر نيست

ما به كسي تهمت نمي زنيم و سابقه مبارزه ملي هيچكس را هم نفي . خود يك بورژوازي وابسته است
نمي كنيم ولي اين كس را كه براي اداره فالن صنعت وابسته گماشته ايد سابقه اش هرچه باشد در حال 

در . هيت شخصي او در اين امر هيچ تأثيري نداردنيت او، ما. حاضر يك پادوي بورژوازي كمپرادور است
زمينه اقتصادي فقط به كمك يك انقالب بزرگ و عميق ميتوان از چنگال وابستگي رها شد نه با دست 

  .بدست كردن ابزار توليد
    

اما در زمينه حاكميت سياسي، سلطه بورژوازي وابسته در جامعه ما نه به دليل عدم رشد تضادها و يا 
يد بورژوائي تحكيم مي يافت بلكه سيماي واقعي اين جامعه سركوب شديد خلق بود و ستون رونق تول

همه نيروهاي سركوبگر ديگر فرزندان كوچك و بزرگ . فقرات ابزار اين سركوب را ارتش تشكيل ميداد
چون حاكميت . تا وقتيكه اين ارتش باقي است خيال امپرياليسم آسوده است. همين ارتش بودند

حتي او حاضر است براي مدتي كارخانه ها را بخواباند، در اين . زي وابسته مطلق و محرز استبورژوا
صورت لطمه اساسي به نظم موجود وارد نمي شود، ولي اگر ارتش يعني ابزار حاكميت از دست برود، 

د و انقالب اگر بخواهد پيروز شود بايد اين ارتش را درهم شكن. ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد شد
اينست ماهيت تعليمات تئوري مبارزه . اگر اينكار را انجام نداده، هيچ كار اساسي صورت نگرفته است

  . هم استراتژي، هم تاكتيك در تحليل مرحله انقالب در كشور ما–مسلحانه 
    

همانطور كه پيش از اين . ببينيم پس از قيام بهمن و سقوط رژيم شاهنشاهي بر انقالب ما چه گذشت
م، بايد توقع داشت كه در مقابل انقالبي باين عظمت، محيالنه ترين حيله هاي استعمار نو از طرف گفتي

امپرياليسم به مرحله اجرا درآيد، حيله هائي كه حتي گاه ابزارهاي اجرائي آنها گمان مي كردند مشغول 
 كه امپرياليسم ميديد قيام خلق به آنچنان مرحله اي رسيده بود. انجام وظيفه اي ملي و انقالبي هستند

براي حفظ پايگاه خود در كشور ما بايد رژيم شاهنشاهي را كه ساليان دراز وسيله تحكيم نفوذ وي در 
ديالكتيك تاريخ و رشد تضادها چنان كرد كه امپرياليسم درست بهمان . اين سرزمين بود، فدا كند

و آن دليل همانا حفظ . ت او دست بردارددليلي كه زماني به حمايت از شاه برخاسته بود، امروز از حماي
  .منافع خود در سرزمين ما بود

    
امپرياليسم به ابزار حاكميت خود يعني ارتش دستور داد كه سالح بزمين بگذارد و اين ماهرانه ترين 

هيچيك از حمالتي كه پيش از آن به جنبش كرده بود تا . تاكتيك جنگي بود كه عليه قيام ما بكار برد



پس از اين واقعه بود كه حوادث بنحوي گيج كننده و ظاهراً متناقض . حساب شده و كاري نبوداين حد 
خلقي كه دشمن خود را روشن ميديد و هدفهايش را بخوبي مي شناخت ناگهان احساس . بوقوع پيوست

چه شده است؟ كارها كه در دست خودمان است، اينها كه بر سر كارند همه از . گيجي و سردرگمي كرد
سياست نواستعماري كار خود را كرده بود، ولي فهم ! خودمان اند، پس چرا همه چيز به روال سابق است

اين مسئله براي توده ها به مرور زمان احتياج داشت و امروز ميتوان با قاطعيت گفت كه دست 
  .امپرياليسم در اين بازي تا حد زيادي رو شده است

    
ينان يافت كه موقعيت ارتش در صورت روي كار آمدن دولت جديد ظاهراً امپرياليسم پس از آنكه اطم

همچنان محفوظ است، ديگر خيالش آسوده بود، زيرا اگر ساده انديشان نمي دانستند، او مي دانست كه 
اگر عوامفريبان مي گفتند و ساده لوحان باور مي كردند كه . با بودن ارتش همه چيز در كنترل اوست

 ارتش كرد، امپرياليسم مي دانست كه مصدق را سرنگوني هاي حزب توده مصدق را صرفاً كارشكن
اگر ارتش باقي بماند، ساير . حتي در حاليكه ظاهراً خودش وزارت دفاع را بعهده داشت. سرنگون كرد

مسائل فرعي و ثانوي است و به مرور زمان بنفع امپرياليسم حل خواهند شد، بهمين دليل هم بود كه 
 طي مبارزاتش بيشترين فشار را بر درهم شكستن ارتش وارد مي كرد، ولي بهرحال اين خلق آگاه ما در

  .آن چيزي بود كه واقع شد
    

نمايندگان بخشي از بورژوازي وابسته . با تضمين موقعيت ارتش، حاال ديگر ميتوان رژيم جديدي داشت
نتي داشتند، در زمانيكه بمناسبت تضادي كه با رژيم شاه و مخصوصاً تعديات اقتصادي خاندان سلط

مبارزه با شاه، نمائي از مبارزه با امپرياليسم بود، با آن همدردي مي كردند و با اوج گرفتن مبارزات توده 
ها و عميق تر شدن تضادهاي دروني هيئت حاكمه، حضور اينها در جنبش مخالف شاه بيشتر احساس 

ي در اين سرزمين قادر به دوام نيست، خيل پس از آنكه همه فهميدند كه ديگر رژيم شاهنشاه. ميشد
بزرگي از خرده بورژوازي وابسته كه سالها در مقامات باالي دستگاه بوروكراسي و تكنوكراسي آريامهري 
مشغول خدمت به بورژوازي وابسته بودند، از موضع ضديت با شاه به جنبش مردم پيوستند تا مقام خود 

دولت جديد ميتوانست . وئي خلق در آينده نسبت بخود بكاهندرا در آينده نجات دهند و از انتقامج
عوض كردن چهره براي اينها كار بسيار .  را در خود داشته باشد وابسته"انقالبيون"عناصري از اين 

اينها همان خرده بورژوازي وابسته اند كه . آساني بود، چرا كه چهره سابقشان نيز مصنوعي و عوضي بود
، شاه آنها را به بهانه داشتن مدارك عاليه تحصيلي به جاي فئودالهاي "ب سفيدانقال"مخصوصاً پس از 

سابق در دستگاههاي اداري و تكنوكراسي دولتي، كه روزبروز هم دامنه مي يافت، مستقر كرد تا بصورت 
مهره هاي بي اراده و مزدور، اساس تمركز قدرت را در دست وي كه الزمه رشد بورژوازي وابسته بود، 

در تركيب دولت . مين كنند و او را از چنگ فئودالهاي ابله و كلق شق در دستگاه اداري نجات دهندتأ



جديد از اينها ميشد استفاده كرد، ولي به آنها نمي بايست اكتفا نمود، زيرا درست است كه اينها اين 
  .ان را مي دانستنداواخر تند و تيز انقالبي شده بودند، ولي حداقل كارمندان زيردستشان همه سوابقش

    
 بودند كه طبقه مردهدسته ديگري كه مي بايست در دولت جديد شركت كنند، سياستمداران حرفه اي 

پس از ده پانزده سال كسادي كامل ناگهان بازاري بسيار گرم براي فروش تبحر حرفه اي خود پيدا مي 
شان خبري نبود، ولي بهرحال اينها آنها زماني نمايندگان طبقات ملي بودند كه حاال از طبقه . كردند

مهارتهائي داشتند، فن بند و بست و عوامفريبي را مي دانستند، راه تحريف حقايق تاريخي را بلد بودند و 
طريق دشنام ) و اين مهارتي است كه آنها در اين مرحله بسيار روي آن حساب مي كردند(مخصوصاً 

 ولي اينها اينرا هم مي دانستند كه ديگر با همان عزت و .دادن و تهمت زدن به كمونيستها را بلد بودند
زماني بود كه آنها روي دوش طبقه شان حركت مي . احترام گذشته پاي در معركه سياست نمي گذارند

اينها . كردند، ولي حاال ميبايست بر سر راه انقالب بساط پهن كنند و براي كاالي خود مشتري بطلبند
ده بودند، اكنون حاضر بودند حتي بنا به اصطالحي كه از سابق برايشان كه طبقه شان را از دست دا

در .  خود را هم رها كنند و باصطالح خود را تكفروش كنند"جبهه" و يا "نهضت"، "حزب"مانده بود، 
ميان اينها آنكس كه در گذشته ناسيوناليست بود، حاضر بود عادت شاهنامه خواني خود را ترك كند و 

يفه سجاديه متمايل نشان دهد، و اين تغيير موضع ناگهاني را براي دوستان قديمي كه خود را به صح
بهرحال بارها از طرف او بخاطر استعمال كلمات عربي سرزنش شده بودند، باينصورت توجيه كند كه 

، كه همه هويت "ملت" و حتي حاضر شود بجاي كلمه "جوهر فرهنگ ملي ما همانا اسالم است"
 استفاده نمايد و آنكس كه در ميان "امت" و "قبيله"، "قوم" زير بيرق او يافته بود، از سياسي خود را

 بود، حال حاضر بود كه بگويد اين شخصيت غير از آن "شخصيت پرستي"آنها در گذشته مخالف 
شخصيت است و اين فرد دست خدا و دعاي ملت همراهش ميباشد و فراموش كند كه در مورد آن 

و بهرحال اينها هم ميتوانستند دردولت بعد از قيام جائي داشته . ين ها را مي گفتند هم هم"شخصيت"
اينها كه روزي نمايندگي بورژوازي ملي را داشتند، حال ديگر از لحاظ سياسي مرده بودند، ولي . باشند

شته تاريخ خواست اين شوخي را هم بكند كه اينها در مراسم تشييع جنازه و تدفين خود نيز شركت دا
را داشت كه پس از كشتن افراد، ديگر اعتنائي به مراسم خاك سپاري آنها نمي ! شاه اين عادت بد. باشند

كرد، ولي امروز زماني فرا رسيده بود كه حتي مرده هائي را كه از زمان شاه روي زمين مانده بودند خاك 
  .كنند

    
اگر چنين كاري ميسر بود، همه اينها با . ولي دولت پس از قيام بهمن را نميشد صرفاً با همين ها ساخت

در دولت پس از قيام بهمن بايد قيام خلق بحساب . وجود شاه هم حاضر بودند حكومت تشكيل دهند
آيد تا زمينه تسويه حساب بعدي با اين قيام آماده شود، پس دستگاه دولتي جديد بايد عناصري را نيز 

ه اند و بهرحال نماينده قشرها و طبقاتي از درون خلق شامل شود كه واقعاً در قيام خلق شركت داشت



اگر اينها نباشند، خلق دولت را نمي پذيرد، ولي بايد كاري كرد كه وجود آنها، نه تنها زياني به . بودند
وجود اين چهره ها در دولت باعث ميشد كه اميدهائي . نظام موجود نزند، بلكه به حفظ آن مدد رساند

. قشرهائي آنرا از خود بدانند و در مقابل حمالت ديگران حتي بدفاع از آن برخيزنددر مردم پديد آيد و 
ولي در انتخاب اين چهره ها بايد دقت بسيار كرد و در چگونگي قدرت اجرائي آنها از اين هم بيشتر بايد 

ي نظام از ميان نمايندگان طبقات ملي آنهائي بايد به دولت راه داده شوند كه وجودشان برا. دقت كرد
موجود كم خطرتر باشد و بعالوه دستگاههاي اجرائي را بايد آنچنان تنظيم كرد كه نيت اينها هر چه 
باشد كاري از آنها ساخته نباشد تا هرچه زودتر يا خودشان نا اميد شوند و بكناري روند يا مردم از آنها 

بوه مردم خود آنها را وادار بكناره ببرند و قطع اميد كنند و آنگاه نطق يك هوچي مزدور كافي است تا ان
و . گيري كنند، و يا اساساً به مقام خود دل خوش كنند و حساب خود را از منافع طبقه شان جدا نمايد

به اين ترتيب اين افراد پس از آنكه وظيفه تاريخي خود را از نظر بورژوازي وابسته انجام دادند يك يك 
سال اخير اينها دردناكترين سرنوشت را در صحنه سياست در يك . از صحنه دولت ناپديد مي شوند

اينها همانطور كه خود نيز بارها اعالم مي كردند خيلي كارها مايل بودند انجام دهند . كشور ما داشتند
كه نمي توانستند و واقعاً در اين سخنانشان صادق بودند و خيلي كارها هم نمي خواستند انجام شود كه 

 خصوصيات جريانات يكسال اخير اين است كه همه از دستهاي مرموزي سخن مي يكي از. انجام ميشد
گويند كه همه چيز را بهم ميزند و در هر كاري خرابكاري و اشكالتراشي مي كند، از مسلماناني كه بيش 
از حد مسلمانند و نمايندگان امامي كه به سخن امام گوش نمي دهند و پاسداراني كه دستور فرمانده 

 نمي خوانند و كميته هائي كه دستور انحالل خود را پاره مي كنند و خالصه ظاهراً هيچ چيز خود را
نظم ندارد ولي در عين حال همه چيز منظم بنظر ميرسد وقتي مثالً كارگران در يك كارخانه اجتماع 

 نه رئيس كردند هميشه كساني پيدا مي شوند كه به آنها حمله كنند و اجتماعشان را برهم زنند اگر چه
كميته محل اطالع داشته باشد و نه رئيس شهرباني محل، عمل انجام ميشود و بعد كسانيكه شايد در 
انجام آن دخيل نبودند در مسئوليت آن شريكند و تمام مسئوليت را بعهده مي گيرند و به اين كار 

ن قدرت اجرائي  اين دست مرموز و اين حركت برنامه ريزي شده درعين هرج و مرج هما–ناگزيرند 
 خود را گوش بفرمان جلوه ميدهد و روزي صدبار براي مردم قسم مي ظاهراًبورژوازي وابسته است كه 

اينست كه هر روز كه از قيام .  كرده است"شاه و ملت" را جايگزين شعار "امام و امت"خورد كه شعار 
نيم و در نتيجه احساس ميشود كه ميگذرد تعداد اينگونه افراد را در دستگاه دولتي كنوني كمتر مي بي
  .كارها دارد به نظم درميĤيد و واقعاً حد آمر و مأمور مشخص ميشود

    
هركس . اينست ماهيت دولت پس از قيام، و عملكردهاي آنرا ديگر الزم نيست ما در اينجا ذكر كنيم

ما وظيفه ما ا. نتيجه عملكرد يكساله دولت پس از قيام را با پوست و گوشت خويش احساس مي كند
كمونيستها درمقابل چنين وضعي چه بود؟ ما بايد چه مي كرديم؟ ما بايد واقعيت وضعي را كه پيش 
آمده بود براي خلق توضيح مي داديم و حتي براي آنهائي كه به خلق تعلق داشتند و اكنون در دستگاه 



ي بيش نيست، اگر فكر دولتي جاي مي گرفتند، ميبايست بگوئيم كه اگر احساس قدرت مي كنيد توهم
مي كنيد دستگاههاي اجرائي آريامهري در مقابل شما پيشاني به زمين مي سايند از ترس جنبش خلق 
. است و در كمينند تا با اين عابد نمائيها از جوشش انقالبي خلق بكاهند و آنگاه خود ميدانند چه كنند

 را عربده ها و دشنامهاي وحشيانه جاي همه اين چاپلوسيها و تملق گوئيهاي ريائي از جنبش خلق
كمونيستها ميبايست . خواهد گرفت و موجودات مفلوك امروزي به قهرمانان فردا تبديل خواهند شد

چنين مي كردند و چريكهاي فدائي خلق در همان زمان روي كار آمدن رژيم جمهوري اسالمي چنين 
به تضادهاي درون خلق دامن بزنند به همه كردند و بدون آنكه بخواهند به نيروهاي ملي اهانت كنند و 

هشدار دادند كه در ايران فقط يك نظام اقتصادي هست و آنهم نظام اقتصادي بورژوازي وابسته و فقط 
يك ابزار حاكميت وجود دارد كه اصلي ترين و مهمترين آن همان ارتش بورژوازي وابسته است و هيچ 

كه در قدرت قرار گرفته است و سرباز گيري جديد نيروي خلقي نبايد اين توهم برايش پيش آيد 
در تحليل نبايد به اشخاص . بورژوازي وابسته را نبايد به حساب تغيير كيفي و ماهوي اوضاع گذاشت

  . متوسل شد و نيات آنها را بررسي نمود بلكه به جريان عيني و تحول شرائط واقعي بايد توجه كرد
    

ابسته كه جسارت خود را در مقابل قيام از دست داده بود اعتماد پس از اين آرايش جديد، بورژوازي و
وجود حمايت توده اي از پاره . بنفس جديدي پيدا كرد و جنبش خلق را از هر سو مورد تهاجم قرار داد

اي از افراد موجود و ذي نفوذ در دستگاه دولتي جديد قدرت مانور بزرگي در اختيار بورژوازي وابسته 
و درميان مردم . ش بسيار خوبي براي محيالنه ترين سياستهاي نواستعماري گرديدقرار داد و پوش

زمان شاه همه چيز روشن بود و شاه همه . سردرگمي عجيبي نسبت به ماهيت اوضاع ايجاد نمود
اسلوبهايش را آزمايش كرده بود و ديگر فقط با زبان گلوله با مردم حرف ميزد ولي اكنون هزاران زبان 

ق و سركوب جنبش خلق گشوده بود عالوه بر آنكه زبان گلوله نيز فصيح تر و سهلتر از زمان براي تحمي
شاه در صورت لزوم بكار گرفته ميشد در چنين شرائطي همانطور كه در فوق تذكر داديم وظيفه 

در نيروهاي روشنفكري انقالبي خلق اين بود كه به خلق كمك كنند تا وضع تازه را دريابد ولي متأسفانه 
بسياري از موارد اين نيروهاي روشنفكري بيشتر از توده هاي خلق كه بهرحال در تجربه روزمره خود 

  .ماهيت اوضاع جديد را بطور غريزي درك مي كردند دچار اشتباه و توهم بودند
    

در درون جنبش كمونيستي اپورتونيستهاي رنگارنگ با تحليلهاي گوناگون عجز خود را در درك واقعيات 
آنها از انتقال حاكميت به بورژوازي . آمادگي خود را براي شركت در كار فريب توده ها ظاهر ساختندو 
 و يا بطور كلي خرده بورژوازي "سنتي" يا "مرفه" و يا خرده بورژوازي "متوسط" و "ليبرال" يا "ملي"

 اجتماعي و –اقتصادي و يا شركتي از همه اينها سخن گفتند بدون آنكه بتوانند نشان دهند كدام تغيير 
آنها در بهترين موارد بورژوازي وابسته را كه قيام . يا كدام انتقال قدرت واقعي اين انتقال را تائيد ميكند

ضربات بزرگي بر وي وارد ساخته بود و مطابق تعليمات لنين بواسطه ورود همين ضربات ميبايست 



ار درمانده اي تشبيه مي كردند كه گويا اين هزاران بار هوشيارتر و وحشي تر دست بعمل زند، به بيم
ضربات او را بحالت اغماء و بيهوشي افكنده و اكنون بورژوازي ملي يا بورژوازي ليبرال يا خرده بورژوازي 
سنتي مرفه و يا هر سه در كنار يكديگر مشغول پرستاري و درمان او هستند تا گويا از جا برخيزد و البد 

خرده بورژوازي در روياي جمهوري "اينها مي گفتند . ته سركوب كندهمه آنها را باز مثل گذش
اسالميش غرق است و دراين شرائط بعلت ضعف تاريخيش محكوم است كه پيروزي خود را تقديم 

او بيش از هر چيز در فكر ترميم خرابيهاي سيستم كمپرادوري با پوشش اسالمي ... بورژوازي كند، 
چه كمكي از اين بزرگتر ميشد به فريبكاري بورژوازي كمپرادور ..) . پاسخ به مصاحبه - 46ص  ("است

او را كه ابتكار همه اعمال را در دست دارد به بيماري محتضر تشبيه كنيم كه فعالً . در اين دوره نمود
 مخصوصاً اين خرده بورژوازي "بورژوازي ليبرال"كاري از او ساخته نيست و همه مسئوليتها را به گردن 

لنين مي گفت بورژوازي وقتي زير .  و هزار صفت زشت ديگر انداخت"مردد" و "متزلزل"ت با طبيع
ضربه انقالب قرار ميگيرد همه نيروهايش را بسيج مي كند و بنوبه خود انقالبي عمل ميكند اينها 

قتاً كه گويا مو. بورژوازي وابسته را در زير ضربه به موجودي فاقد هرگونه قدرت اجرائي تشبيه مي كنند
نيروهائي كه بهرحال ريشه ملي دارند وظايفش را انجام ميدهند تا دوران نقاهتش را بگذراند و باز قادر 

ابلهانه تر از اين و فريبكارانه تر از اين نميشد سخن گفت ولي . به اعمال نقش خويش باشد
زات خلق نه بورژوازي اپورتونيستهاي ما گفتند، براي امپرياليسم چه از اين بهتر كه هدف مستقيم مبار

وابسته بلكه آن نيروهاي ملي باشد كه طبق تحليل اين اپورتونيستها گويا نمي گذارند بورژوازي وابسته 
در آغاز بنظر مي رسيد كه اينها دچار اشتباه شده اند ولي جريان . كه به حالت اغماء افتاده فوت كند

اوضاع نشان داد كه اشتباهي در كار نيست و اپورتونيسم مشغول انجام وظيفه تاريخي خويش يعني 
جديد بهرحال با آرايش . كاستن از حدت مبارزه طبقاتي خلق و منحرف كردن مسير آن مي باشد

همه چيز بر وفق . بورژوازي وابسته به امپرياليسم بكمك موذيانه ترين سياستهاي نواستعماري براه افتاد
پيش از هر كاري بايد خيال بورژوازي وابسته به امپرياليسم از جانب مصونيت ارتش در مقابل . مراد بود

د ارتش بود و اولين خيزش اينست كه اولين برنامه دولت جديد مراسم غسل تعمي. مردم راحت باشد
خلق در مقابل دولت جديد تقاضاي انحالل ارتش بود و در جريان اين كشمكش، خلق چيزهاي بسياري 

براي آنكه تجديد سازمان نيابد، چند تن از امراي ارتش را تيرباران كردند . ارتش تغيير نام يافت. آموخت
تا عده اي از بركنار شدگان را بر سركار بياورند و عده اي را بركنار كردند . تا جان بقيه را نجات دهند

واقعاً . پس از مدتي بتدريج اين كنار گذاشتگان ديروز را برسر كار فراخوانند و به فرماندهي رسانند
كسانيكه دست به اين كار ابلهانه مي زدند و به خيال خود خلق را فريب مي دادند تا چه حد اين خلق را 

ردند و به واقع يكي از خصوصيات رژيم كنوني اينست كه روي جهل مردم جاهل و عامي تصور مي ك
ولي مردم در جريان روزمره . بسيار حساب مي كند، همانطور كه شاه روي ترس آنها حساب ميكرد

ولي . و تسليم فريبهاي آنها نشدند) و مي بينند(زندگي و مبارزه بسرعت چهره واقعي آنها را ميديدند 
خودشان . اين فريب برايشان دلپذيرتر از هزار واقعيت بود كم كم به آن رضا دادنداپورتونيستها كه 



پيرامونش سكوت كردند و مردمي را هم كه گردشان جمع شده بودند دعوت به سكوت كردند ولي شتر 
سواري مخفيانه ميسر نيست ارتش نميتوانست ماهيت خود را پنهان كند حتي اگر چه اسمش اسالمي و 

 ارتش سنندج را به آتش كشيد و هرگونه عوامفريبي در "قيام پيروزمند"ود در عيد سال ملي شده ب
ماهيت اين ارتش را باطل كرد همه چيز بر وفق مراد بورژوازي وابسته بود و فقط يك چيز محاسبه ها را 

. خلقمبارزه : غلط از آب درميĤورد و آن همان چيزي بود كه حسابهاي شاه را هم غلط از آب در آورد
كه اين خلق كه بورژوازي وابسته سعي ميكند در ايمانش به اسالم بيش از حد مبالغه كند  ! "افسوس"

واال بورژوازي وابسته بكمك تمام بزهكاران سياسي . آنقدر كه به قرآن آشناست به تاريخ آشنا نيست
ق شخصيتي ملي گذشته خلق؛ تاريخي را كه برايش نوشته مي خواند و برايش توضيح ميداد كه مصد

بود كه بقدرت رسيد ولي آنقدر كمونيستها در كارش كارشكني كردند كه سرانجام دربار و آمريكا 
 جا ميزنند و وقايع تاريخي "كمونيستها"اينها در محاسبات خود حزب توده را . براحتي كنارش گذاشتند

ت ملي خود را بكمك ارتش را نيز كالً واژگونه جلوه مي دهند و نمي گويند كه مصدق مي خواست دول
شاهنشاهي بنا كند مي خواست مبارزه ضد امپرياليستي را با وجود حفظ فئوداليسم صورت دهد و مي 

اينها بود . خواست اصالحات مورد نظر خود را نه با تكيه به خلق بلكه از راه قانون و مجلس انجام دهد
 تشكيل ميشد و اگر "مونيستهاي واقعيك"و اگر حزب توده از . كه حكومت او را غير ممكن مي كرد

 دستخط نخست وزيري مصدق را صادر نمي كرد "اعليحضرت"چنان حزبي با مصدق همگام بود اساساً 
اساساً يكي از دالئلي كه عالوه بر حمايت خلق از . و بهر قيمت بود به مبارزه با قيام خلق برمي خاست
لي عقب نشيني كند، اين بود كه مصدق از تز ملي مصدق باعث شد كه دربار موقتاً در مقابل نهضت م

كميته "شدن صنعت نفت حمايت مي كرد و حزب توده به دالئل خاصي كه همواره خاص خود اين 
بهرحال اگر مردم عامي زياد گوش به اين تاريخ نويسي .  خائن است با آن مخالفت مي نمود"مركزي

آنها حتي . ميان اپورتونيستها گوشهاي شنوائي هستبورژوازي وابسته نمي دهند، براي اين اراجيف در 
بورژوازي وابسته پس . وظيفه تاريخي مبارزاتي خويش را از روي همين طرز تاريخ نويسي اخذ مي كنند

از آنكه تاريخ زمان مصدق را آنچنان تحريف كرد، فوراً به مقايسه وضع دولت پس از قيام بهمن با دولت 
 از مصدق مي بيند و براي آن از ناحيه "بزرگتر"ت شخصيتهائي بمراتب مصدق ميپردازد و در اين دول

مي بيند و !) البته بزعم خود اين تاريخ نويسان(چپ خطري همانند خطر حزب توده براي دولت مصدق 
اپورتونيستها نيز هر جا كه خلق بمبارزه برميخيزند با اين فكر كه ما نبايد خطائي را صورت دهيم كه 

 حمايت كنيم، از سازماندهي و تشكل نيروهاي خلق "ملي"رت داديم و بايد از دولت زمان مصدق صو
البته همه . خودداري مي كنند و حتي جلوي جنبشهاي خودبخودي را حتي االمكان مي گيرند

، 37اپورتونيستها اين سخنان را با اين صراحت بيان نميكنند البته اين صراحت را در روزنامه كار شماره 
  .ولي همه نتايج عملي آنرا مي پذيرند.  مي بينيم"فدائيان خلق"ارگان 

    



  و ملي تر از "بزرگتر"ولي واقعيت چيست؟ آيا مرداني كه در رژيم جديد دست اندركارند بمراتب 
مصدق اند و يا ماهيت اين دولت و اعمال آن انقالبي تر و ملي تر از ماهيت و اعمال دولت مصدق است؟ 

م كه در زمان مصدق نيز حاكميت بطور كامل به بورژوازي ملي منتقل شده باشد، هرچند معتقد نيستي
در حاليكه اساساً مقايسه وضع امروز را با گذشته بصورت مكانيكي كار درستي نمي دانيم و معتقديم كه 
تاريخ هرگز بطور جدي تكرار نميشود ولي اندكي مقايسه اين مورخين كذاب را بررسي مي كنيم تا 

مصدق شيرهاي نفت را .  چه كردند"بزرگترها" از مصدق ظاهراً كه مصدق چه كرد و اين ببينيم
سرانجام بروي امپرياليستها بست ولي اينها شيرهائي را كه قيام خلق بروي امپرياليستها بسته بود بي 

 او را در قيد و شرط باز كردند، مصدق واقعاً به مطبوعات آزادي داد و حتي بقول خود اينها مطبوعاتي كه
حال رقص براي آمريكا نشان ميدادند آزاد گذاشت ولي اينها مطبوعاتي را كه آزادي خود را از مبارزات 

روزنامه هائي را كه . خونين بدست آورده بودند به بهانه ايكه از زمان مصدق كسب مي كردند بستند
 پس از قيام در دوران قيام  تعطيل كرد ولي روزنامه هائي كه"زاهدي"مصدق اجازه انتشار داده بود 

در عين  ! "از مصدق بزرگترها"بوجود آمده بودند توسط چه كساني تعطيل شد؟ گوئي در ميان از اين 
نه نبايد تاريخ را اين چنين نوشت و نبايد آن چنان از آن .  هم وجود دارد"از زاهدي بزرگترها"حال 

فتن از تاريخ درد اصلي، خود يعني بيعملي خود ولي اپورتونيستهاي ما با اين نحو درس گر. درس گرفت 
مصدق ميخواست نفت را ملي كند و . را تسكين ميدهند، لذا اين روايت از تاريخ برايشان دلنشين است

مسلم است كه اين حزب در آن شرائط در جهت تضعيف . حزب توده با ملي كردن نفت مخالفت ميورزيد
ن بزرگترين عامل وابستگي اقتصاد به امپرياليسم صنعت نهضت ملي عمل مي كرد زيرا كه در آن زما

 مي خواهند بقول بازرگان "از مصدق بزرگترها"نفت بود ولي اين چه ربطي دارد به امروز، كه اين 
خرابيهائي را كه قيام به اقتصاد بورژوازي وابسته وارد كرده جبران كنند و كمونيستها مي گويند نه، بايد 

از " آنروز مصدق جهت ملي را ميگرفت و حزب توده جهت ضد ملي را، امروز اين !وابستگي را برانداخت
و جالب اينست كه حزب توده با وفاداري حيرت آوري به .  جهت ضد ملي را دارند"مصدق بزرگترها

بهرحال در اين مقايسه اگر عنصري از . اصول خويش در اين مرحله نيز جهت ضد ملي را حمايت ميكند
اشته باشد اينست كه جنبش كنوني خلق بسيار بزرگتر و پردامنه تر از نهضت زمان واقعيت وجود د

ولي اين تاريخ نويسان كاري به اين حقايق ندارند آنها تاريخ را بهمان صورت مي نويسند و . مصدق است
را آنها چ. آنها مشتري خود را خوب مي شناسند. مي دانند كه در بازار اپورتونيستها اين كاال خريدار دارد

بياد . كه ميخواهند از تاريخ گذشته درس بگيرند نحوه مسلط شدن رضاخان قلدر را بياد نميĤورند
نميĤورند كه چگونه يك حيله امپرياليستي از يك نوكر جيره خوار يك قهرمان ملي ساخت و همه 

 مرتجعين و نيروهاي ملي به حمايتش برخاستند و هر جنبشي را سركوب كرد، تقويتش نمودند كه گويا
نيروهاي گريز از مركز را درهم ميشكند و وقتي همه تضادهاي دروني طبقه حاكم بكمك نيروهاي ملي 

آيا . بنفع رضاخان حل شد، با سهولت و بدون آنكه كسي چيزي بگويد خود اينها را هم درهم شكست
م نيروهاي خلق به مدد امروز نيز البته در مقياسي بسيار وسيعتر چنين وضعي حاكم نيست؟ آيا امروز ه



تحليلهاي اپورتونيستي وسيله دست گروهي از هيئت حاكمه جديد براي حل تضادهايشان با ساير 
  قشرهاي اين هيئت حاكمه قرار نگرفته اند؟

    
در آغاز، رژيم جديد كه براي تسهيل كار، تبليغات خود را شديداً در پوشش مذهب مي پوشاند براي 

هركس هر سخني گفت كه به مذاق حكام . رزه با كمونيسم را برگزيدسركوب جنبش خلق محمل مبا
براي سركوب . جديد خوش نيامد و يا با منافع بورژوازي وابسته مغايرت داشت، به كمونيسم متهم ميشد

، "اُخروي" و ديگري "دنيوي"، البته دو تكليف موجود است يكي "جمهوري اسالمي"كمونيسم در 
 كه رژيم جديد بكمك آنها مي كوشيد جنبش خلق را سركوب كند ولي چنين بود محتوي تبليغاتي

 در اين محاسبه هم اعتقاد مذهبي مردم بيش از حد بحساب آمده بود و هم احترام آنها به "متأسفانه"
ديگر نام كمونيسم با نام فدائي در نزد خلق يكي شده بود و خلق . كمونيستها دست كم گرفته شده بود

در خلوت تنهائي خود عشق به چريكهاي فدائي را با خون خود آميخته بود و در قيام ما سالهاي دراز 
 "مرگ بر فدائي"عربده هاي كارگزاران رژيم جديد و فريادهاي .  دوش بدوش آنها جنگيده بود57بهمن 

كه در آن زماني. آنها جز آنكه روز بروز پيرامونشان را از مردم بيشتري خالي كند سودي برايشان نداشت
انحرافي از "به اشكال مختلف اپورتونيستهاي ما مشغول اثبات اين امر بودند كه مبارزه مسلحانه 

 سال گذشته 8 بوده اين دولتمردان ميديدند كه چگونه مبارزه مسلحانه چريكهاي فدائي در "ماركسيسم
نهضت "ك  و آنهم در ي"جامعه اسالمي"سالح تبليغاتي مبارزه ضد كمونيستي كه ظاهراً در يك 

 ميبايست در اين زمينه برنده ترين سالح باشد كارآئي خود را بكلي از دست داده و عربده هاي "اسالمي
رژيم متزلزل شد و بورژوازي . ضد كمونيستي اوليه بتدريج خاموش شد و نتايج منفي آن آشكار گرديد

خلق را نميتوان گرفت، لذا وابسته دانست كه اگر اين رژيم بدينگونه فرو ريزد ديگر جلوي سيل قيام 
عده اي از درون همين هيئت حاكمه از عده اي ديگر انتقاد كردند كه . مكاري تازه اي صورت گرفت

  .نبايد چنين سخن بگويند و نبايد تضادها را دامن بزنند
    

پس به روش ديگري متوسل شدند خلق در آن هنگاميكه اينان فريادهاي هيستريك ضد كمونيستي مي 
 همچنان خواستار مبارزه با بورژوازي وابسته به امپرياليسم بسركردگي امپرياليسم آمريكا بود و كشيدند

تا جائيكه سركوب اينان اجازه ميداد اين مبارزه را صورت هم ميداد، پس دست به حيله نواستعماري 
يكا همه بسوي آمر"جديدي زدند جنبش خلق را بايد در پوشش مبارزه ضد آمريكائي سركوب كرد 

 و با اين شعار عده اي به خانه كارگر ميريزند كه اينجا خانه آمريكاست، كه اينجا النه "نشانه بگيريد
. نوكران آمريكاست و در بلندگوهاي تبليغاتي نعره سر ميدهند كه چريكهاي فدائي نوكران آمريكا هستند

مروز كه آمريكا مورد حمله چه اتفاق جالبي وقتي كمونيسم مورد حمله بود مصداق آن فدائي بود و ا
  :است باز مصداق آن فدائي است چه مي پنداريد؟ هدف در هر دو مرحله يكي است

    



همانهائيكه در دوره قبل بعنوان كمونيست سركوب مي شدند در دوره جديد بعنوان نوكران آمريكا و 
انه به كردستان زير يورش وحشي. صهيونيسم بين المللي مورد هجوم تبليغاتي رژيم جديد قرار گرفتند

در حاليكه تنها راه مبارزه با امپرياليسم در كشور ما مبارزه با بورژوازي وابسته . همين شعار صورت گرفت
اينها ببهانه اينكه ما درگير مبارزه با آمريكا هستيم از مردم مي خواستند دست به . و ارتش مزدور است

واقعي و جدي به مبارزه اي موهوم و بيهدف تبديل مبارزه اي . تركيب هيچ نهاد امپرياليستي نزنند
 50كسانيكه اسناد . ميشد و مبارزه اي طبقاتي تحت الشعاع بند و بستهاي بين المللي قرار مي گرفت

سال خيانت خاندان پهلوي بطور كامل در اختيارشان است و حتي يك سطر آنرا ابراز نكردند اكنون با 
وم شد در ارتباط با تصفيه حسابهاي خصوصي دروني خود هيئت چند سند بي ارزش كه خيلي زود معل

 "شجاعانه"حاكمه منتشر ميشود از مردم توقع دارند در صف چهار ميليوني به تحسين اين مبارزه 
 هاي اخير غاصبين نام سازمان چريكهاي "افشاگري"در اينجا الزم است تذكر دهيم كه ما . (بپردازند

اينكه افشاگري بدانيم، كمك به يك بخش از طبقه حاكمه بر عليه بخش فدائي خلق ايران را قبل از 
ديگر مي دانيم و قبل از آنكه نشاني از دامن زدن به تضادهاي دروني طبقه حاكمه را در آنها ببينيم، 

بيشك قابل سؤال است كه اگر اين اسناد بعد از قيام . تنها كرنشي در مقابل ارتجاع حاكم را مي بينيم
راستي !).  غاصبين نام سازمان ما افتاده است، پس چرا تا كنون به افشاي آنها نپرداخته اند؟بدست اين

  .آيا در تاريخ هيچكس بخود جرأت داده تا اين حد قيام خلقي را به مسخره بگيرد
    

در گرماگرم اين دسيسه بازي نواستعماري اپورتونيستهاي ما به چه كاري مشغولند؟ اينها هنگاميكه 
 آن عربده كشان به آسمان برميخزد خود را سرزنش ميكنند كه گوئي ما چپ "مرگ بر فدائي"فرياد 

مرگ بر "روي كرده ايم كه چنين وضعي پيش آمده است و هنگاميكه اين صدا خاموش ميشود و فرياد 
ان  برميخزد با اين نغمه جديد به رقص برميخزند و مردم را به حمايت و دنباله روي از سازندگ"آمريكا

اين نغمه تشويق مي كنند و هنگاميكه سازندگان اين نغمه با ترنم همين آواز به سركوب خلق مي 
  .اينها در فريب خلق شريك جرمند.  ميپردازند"عناصر ناآگاه" و يا "قشريون"پردازند آنها به سرزنش 

    
 وقتي .بله دسيسه كاريهاي بزرگي صورت مي گيرد و بسيار هم طبيعي است كه چنين مي شود

 مرداد ميافتد و قصد تكرار آن روزهاي خوش 28 مرداد باز بفكر آزمايش 28بورژوازي وابسته در سالروز 
را در سر ميپروراند و آن هجوم وحشيانه را به كردستان تدارك ميبيند و آنچنان بر خلق ما ميتازد، 

خواستهاي فاشيستي " و يا "گرايشهاي ارتجاعي و خرده بورژوازي"اپورتونيستها در تحليلهاي خود از 
 و امثالهم سخن مي گويند و هنگاميكه سرانجام مقاومت دليرانه خلق كرد مانع تحقق "روحانيون

خياالت بورژوازي وابسته ميشود و خلق كرد با نثار خون خود بار ديگر ثابت ميكند كه تكرار تاريخ 
بازي نواستعماري احتياج است بصورت مسخره ميسر نيست، براي فريب توده ها باز به يك نيرنگ 

بورژوازي وابسته بازرگان را از نخست وزيري كنار ميگذارد و او را براي سخنراني به پادگانها ميفرستد و 



آنگاه بازرگان و اطرافيانش از طرف همان كساني كه تا ديروز مخالفت با بازرگان را مخالفت با امام و 
فت با خدا را مخالفت با خلق خدا و خالصه هزاران گناه ديگر مخالفت با امام را مخالفت با خدا و مخال

ميشناختند، ناگهان به مناسبت مصلحت روز، همه به دشنام گوئي به بازرگان پرداختند و گناه همه آنچه 
. را كه نشده بود و ميبايست ميشد و همه آنچه كه ميبايست بشود و نشده بود بگردن بازرگان انداختند

اي ما چه كردند، آنها هم با اينها همصدا شدند و از اينكه اسناد همكاري بازرگان و اما اپورتونيسته
دارودسته اش رو شده است اظهار خوشوقتي كردند و به گفته هاي سابق خود استناد كردند كه ما 
م گفتيم كه اينها نمايندگان بورژوازي ليبرال اند كه با بورژوازي وابسته دست به يكي كرده اند و ما ه

سند سرمايه داري اينها را منتشر كرده بوديم و غيره، و باين ترتيب اپورتونيستهاي ما بدنبال تحليل 
غلطي كه از تركيب دولت مي دهند، مرحله به مرحله دستاويزي ميشوند در دست بورژوازي وابسته 

ضادهاي دروني اينها بجاي آنكه از ت. براي تسويه حسابها و تحكيم ارتجاعي ترين نهادهاي ضد خلقي
هيئت حاكمه بنفع خلق بهره برداري كنند و بجاي آنكه اين تضادها را در جهت منافع خلق دامن بزنند، 

 مي نامند، "خرده بورژوازي ملي ضد امپرياليست"مدام در مقابل كساني كه خود آنها را نمايندگان 
 بدهيد "اجازه"نداريم و اگر دست خود را مي شويند و سوگند مي خورند كه ما باين اختالفها كاري 

  .شما را در حل اين تضادها ياري خواهيم كرد
    

بورژوازي وابسته تمام قدرتهائي را كه شاه بطور غيرقانوني و بنابه اقتضاي سيستم سرمايه داري وابسته 
 در واقع اين يك قانون اساسي نيست كه علي االصول بايد.  قرار ميدهد"فقيه"اعمال ميكرد در اختيار 

حدود حقوق و تكاليف دولت و مردم را نسبت به يكديگر تعيين كند، بلكه اين قانوني است براي آنكه 
اعالم كند هيچ قانوني در كار نيست و قدرت حاكمه در مقابل افراد هيچ حدي براي حقوق خود 

چ قانوني البته اين يك واقعيت تاريخي است كه ديكتاتوري طبقات حاكم در مقابل مردم بهي. نميشناسد
پاي بند نيست، ولي تا امروز هم هيچ طبقه حاكمه اي با اين جسارت آنرا در قانون اساسي خود 

  .نگنجانده است
    

تفسيرهاي نواستعماري بكار ميافتند و اين اصل را نه باقتضاي منافع بورژوازي وابسته، بلكه به طبيعت 
ته چنين وانمود مي كنند كه گويا اگر اين اسالم نسبت ميدهند و دستگاههاي تبليغاتي بورژوازي وابس

اصل از قانون اساسي حذف شود، اسالم بكلي نابود خواهد شد و گويا خلق ما اساساً براي تحقق اين اصل 
همين كساني كه چنين در اينجا . مسلم است كه اين يك فريبكاري بيش نيست. دست به قيام زده است

اي زمينهاي موات و حفاظت مباحات درست راهي را ميروند كه هوادار اسالم مي شوند در برخورد با احي
آيا اين يك اصل اسالمي . اجازه احياي زمينهاي موات با دولت است. قوانين آريامهري تعيين كرده بود

ما به قابل (است؟ آيا اسالم صراحتاً نگفته است كه زمين مواتي كه احياء شود متعلق به احيا كنند است 
؟ اين اجازه دولت در كجاي قوانين اسالمي است؟ و يا )اصل درحال حاضر كاري نداريماجرا بودن اين 



 كه هيچكس ترديدي ندارد براي "اعليحضرت"اين همان اصلي است كه قانون ملي كردن زمينهاي 
تأمين منافع بورژوازي وابسته وضع گرديده بود مقرر ميكند؟ چرا آنها كه در مورد واليت فقيه آنچنان 

 دارند كه مبادا اصول اسالم زيرپا گذاشته شود، در اينجا چنين بي احتياطي بزرگي كرده اند؟ وسواس
تازه صالحيت اين فقيه و معيارهاي تشخيص اين صالحيتها و مراجع تشخيص اين صالحيت دراين 

تحقق قانون اساسي زمينه "(قانون به همان اندازه عوامل نگاهدارنده دولتهاي سابق مرموز و مبهم است 
 نه آنكه انتخاب "شناخته ميشود"رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به رهبري 

در مقابل اين واقعيات اپورتونيستهاي ما چه ).  در همين است"فقيه"و همه ابهام . "ميشودآماده مي كند
ي شركت مي كنند و مي گويند؟ آنها در اينجا نيز مردم را فريب ميدهند و يا الاقل در اين مردم فريب

بجاي آنكه توضيح دهند چه مسائلي طبقه حاكم موجود را به وضع چنين قانوني واداشته چشمها و 
گوشهاي خود را ميبندند و بعمق تاريخ فرو ميروند و در زمان خلفاي عباسي و بني اميه علت اين واقعه 

عي است و واضعين اين قانون گويا چون اسالم ارتجا. "اسالم همين است": را ميجويند و مينويسند
 را زنده كنند، قانون باين صورت درآمده "سنتهاي اسالم" هستند كه كوركورانه مي خواهند "قشريوني"

  .و هيچگونه منافع طبقاتي پشت سر آن موجود نيست
    

ز صحبت ا.  را سرزنش ميكنند كه نميتوان جامعه را به دوران فئوداليسم برگرداند"قشريون"و آنگاه اين 
 روحاني يا قشر روحاني بميان ميĤورند و اين قانون اساسي را چنان جلوه ميدهند كه "كاست"امتيازهاي 

گويا روحانيون خواسته اند صرفاً قدرت خود را در آن تثبيت كنند و براي صنف روحاني امتيازهاي ويژه 
بيم كه اينطور نيست و قائل در حاليكه اگر بدقت قانون اساسي را مطالعه كنيم، در مييا. اي قرار دهند

شدن حق تصميم گيري براي يك فقيه يا هيئتي از فقها اساساً با نيازمنديهاي سياسي بورژوازي وابسته 
در جريان انقالب همه ديدند كه . هماهنگي داشته و دقيقاً در جهت تأمين منافع آنها وضع گرديده است

م كارها را در دست داشتند چه خدمت بزرگي در كميته هاي امام و روحانيوني كه در اين كميته زما
كاستن از قيام خلق بر عليه بورژوازي وابسته بامپرياليسم انجام داده اند، خدمتي كه بهيچوجه قابل انكار 

 زير اين قانون اساسي را امضاء كردند از "خبرگان"نيست و ديديم كه بسياري از كساني كه در مجلس 
 ها بودند، ولي در قانون اساسي هيچكس بفكر تحكيم موقعيت اين روحانيون سرپرست همين كميته

كميته ها نيافتاد و اگر چنين ميشد در حدي ميتوان گفت نفوذ روحانيون يا الاقل نفوذ قشر باالي 
ولي نه تنها در مورد اين كميته ها امتيازي داده نشد، . روحانيت در نظام آينده تا حدي تأمين شده بود

شايد بسياري از روحانيون تا . پاسداران را به ضرر آنها در قانون اساسي تثبيت كردندبلكه حتي سپاه 
وقتيكه كميته هاي اصفهان به استناد قانون اساسي و با توجه به مقامي كه براي سپاه پاسداران در قانون 

ولي . ودنداساسي شناخته شده بود، منحل شدند، از نتايج عملي قانوني كه تصويب كرده بودند آگاه نب
 از نتايج عملي كار خود بي اطالع بودند، طراحان و الهام بخشان واقعي اين قانون "قشريون"اگر اين 

كميته ها هرچند در جريان قيام خلق نقش بزرگي براي . اساسي كامالً آثار عملي آنرا در نظر داشتند



اكندگي قدرت و مانع تمركز اعاده آرامش بازي كردند، ولي وجودشان در دوره صلح و آرامش عامل پر
  .شديدي است كه الزمه حيات و دوام و رشد بورژوازي وابسته است

    
اپورتونيستهاي ما بورژوازي وابسته را كه پشت همه اين خيمه شب بازي ها قرار دارد، كنار ميزنند و 

ازي وابسته امروز از در حاليكه بسيار ساده ميتوان دريافت كه بورژو. گناهها را بگردن روحانيون مياندازند
ترس قيام خلق به دامان روحانيون چنگ زده و وقتي نيازي را كه بĤنها احساس ميكند مرتفع شود، آنها 

هم امروز مي بينيم كه هرجا ديگر به وجودشان احتياجي نمي بينند، به راحتي . را رها خواهد كرد
ه خواري و پارتي بازي متهمشان مي كنارشان مي گذارند و حتي در دستگاههاي تبليغاتي خود به رشو

 را ميزنند، كه "مكانيكي"اين اپورتونيستها كه بما چريكهاي فدائي خلق اتهام داشتن طرز تفكر . كنند
 افراط كرده اند كه "ديالكتيك"گويا تضادهاي دروني هيئت حاكمه را نمي بينيم، خود آنچنان در اعمال 

حاكمه تبديل شده اند و تضاد اصلي كنوني جامعه ما را هر به ابزاري براي حل تضادهاي دروني هيئت 
  .روز بنحوي پشت سر يك تضاد فرعي پنهان مي كنند

    
نوكران اين بورژوازي نه تنها تاريخ گذشته را . باري، بازار عوامفريبي بورژوازي وابسته واقعاً گرم است

.  روز در بوقهاي تبليغاتي خود ميدمندآنچنان كه گفتيم مينويسند، تاريخ آينده را نيز نوشته اند و هر
همه كس ميدانست كه بورژوازي وابسته باين دليل آنچنان نگران سرنوشت ارتش است كه ميداند 

و بورژوازي وابسته و تمام نوكرانش . سرانجام ارتش بايد قيام خلق را بطور قطعي و نهائي درهم شكند
و اينجا . رتش و ساير نيروهاي مسلح مصروف كردندبيشترين توجه خود را در اين مدت به سازماندهي ا

و آنجا بطور جزئي و موضعي به ميدانش آوردند و كارآئيش را سنجيدند و همه اينها باميد روزي بود كه 
اگر مقاومت . زمينه سياسي الزم براي ورود قطعي ارتش به صحنه و قتل عام بيرحمانه خلق آماده شود

امسال يكي از تاريخ هائي بود كه بورژوازي وابسته براي مداخله همه جانبه دليرانه خلق كرد نبود، مرداد 
خلق كرد بحق قيام همه مردم را نجات داد و اين خلق قهرمان حقي بزرگ و . ارتش تعيين كرده بود

قانون اساسي كه با آينده نگري ژرفي از جانب بورژوازي . تاريخي بر گردن ساير خلقهاي ميهن ما دارد
نظيم شده، حتي احياي نقش ژاندارمي اين ارتش را هم پيش بيني كرده و وقتي قانون اساسي وابسته ت

نه تنها حفظ و حراست از مرزها، "در مقدمه خود در مورد وظايف ارتش و سپاه پاسداران ميĤورد كه 
ان را بلكه بار رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جه

 نبايد فريب تحليل هاي اپورتونيستها را خورد و اين عبارت را بلند پروازي "نيز عهده دار خواهند بود
  . متعصب تلقي نمود"قشريون"

    
بورژوازي وابسته با مكاري از همان آغاز قيام با پيش بيني چنين روزي، تاريخ آينده خود را نيز نوشته 

 هر مقامي پشت بلندگوها دميدند كه سرانجام گويا چپ آنچنان و متملقين و چاپلوسان آنرا در. بود



اخالل مي كند و آنچنان شيرازه كارها را از هم ميپاشد كه باالخره سروكله يك رضا خان، يك پينوشه، 
يك سوهارتو پيدا خواهد شد و همه را ساكت خواهد كرد و مسلم است كه گناه چنين كاري نه بگردن 

آن پينوشه، نه بگردن آن سوهارتو و حتي نه بگردن آن كساني استكه هر روز در آن رضا خان، نه بگردن 
پادگانها سخنراني مي كنند و ارتش را براي بازي كردن نقش آن رضا خان، آن پينوشه و آن سوهارتو 

مورخ بورژوازي وابسته تاريخ آينده . مسئوليت آن بگردن هيچيك از اينها نخواهد بود! آماده مي كنند، نه
اش را بگونه اي مينويسد كه وجدان همه پادوهايش آسوده باشد، همه تقصيرها بگردن كمونيستهاست 
. كه گفتند اداره كارخانه ها را بدست شوراها بسپاريد و تقسيم زمينها را بعهده شوراي دهقانان بگذاريد

يف را در ستون روزنامه و همه اين اراج. همه فتنه ها از اينجا برخاست، اين پينوشه بيچاره بيگناه است
هائي ميخوانيم كه در جريان كردستان براي چمران و دلقك بازيهايش آنهمه حماسه سروده اند تا مگر 
از او يك رضاخان، يك پينوشه يا يك سوهارتو بتراشند و اگر خلق كرد شكست خورده بود چنين هم 

اين .  را اينچنين بي حيثيت كرد"كاورشهبازت"تنها مبارزه دليرانه اين خلق بود كه امروز اين . ميشد
سخنان را همان مزدوراني مينويسند كه در جريان جنگ كردستان درباره چمران در روزنامه هاي خود 

كردها تصور مي كنند كه هر هلي كوپتري كه از آسمان مي گذرد ": مطالبي از اين قبيل را چاپ كردند
ان در آن حضور دارد ضد انقالب نيز حتي از اسم او و يا هر ستوني كه از منطقه عبور كند دكتر چمر

-  مهر22كيهان  (".وحشت مي كند و خوب ميداند كه وجود او در يك منطقه آنها را آزاد نخواهد گذارد
چگونه است كه . پرورندگان پينوشه از ظهور پينوشه هشدار ميدهند. بسيار مسخره است) 1083شماره 

ي دژخيم را محاكمه ميكنند و در عين حال از همين تهراني، از كثيف اينها آنچنان انقالبيند كه تهران
  ترين وسيله، براي بي اعتبار كردن انقالبيون در نظر مردم درصدد بهره برداريند؟

    
هركاري در اين سرزمين صورت مي گيرد و هر تجاوزي به قيام خلق ميشود همه بحساب چپ واريز مي 

بهمان داليلي توقيف كردند و باقيمانده آنها به مزدوران چاپلوسي تبديل شود، روزنامه ها را نپنداريد كه 
از دست نيروهاي ! صبر انقالبيشان! نه، اينها داليل ديگري داشتند! كرده اند كه محمد رضا شاه كرده بود

بلكه بخاطر حفظ ! اينها نه بخاطر سركوب انقالب روزنامه ها را سركوب كردند. چپ لبريز شده بود
 سياسيشان –چنين كردند، نه باين دليل اجتماعات مردم را درهم مي شكنند و مبارزات صنفي ! بانقال

اينها براي جلوگيري از ! اينها طبعاً مبارز و انقالبيند! را سركوب مي كنند كه طبيعتشان اقتضا مي كند
 نواستعماري به ماهيت تبليغات.  نيروهاي چپ دست باينكار ميزنند"سوءاستفاده" و "ضدانقالب"نفوذ 

اينها نه باين دليل از مردم مي خواهند كه به منافع اقتصادي امپرياليسم در . بارزترين شكل متجلي است
 بودن اينها در سراسر "ضدامپرياليست"ديگر كوس . كشور كاري نداشته باشند، كه حافظ اين منافع اند

ين جهت از مردم مي خواهند كه به بلكه با! اينها خودشان ضد امپرياليستند! جهان زده شده است
نهادهاي بورژوازي وابسته بامپرياليسم و منافع اقتصاديش كاري نداشته باشند، كه خود درگير مبارزه با 



فرصت طلبان چپ و "آمريكا هستند، كه نمي خواهند بهانه بدست امپرياليستها بيافتد، كه نمي خواهند 
  . ميدان بدست آورند"راست

    
نمود مي كنند و اپورتونيستهاي ما به چه كاري مشغولند، آنها نيز با همين شيوه سخن مي اينها چنين وا

گويند، تاريخ را بهمين شيوه مي فهمند و وظايف تاريخيشان را در مرحله كنوني بهمين سبك مي 
فهمند و ماهيت اوضاع را بهمين صورت براي مردم توضيح ميدهند و در تحليلهاي تسليم طلبانه شان 

 37 شماره "كار"تعجب نكنيد وقتي در .  را بجانب اين بلندگوهاي بورژوازي وابسته ميدهندحق
وظيفه كارگران و نمايندگان سياسي آنهاست كه از اين مبارزه ضد امپرياليستي حمايت ": ميخوانيد

ي زمانيكه چنين حمايتي نمي شود بطور طبيعي كارگران ناآگاه را متهم به آمريكائي بودن م. كنند
 است كه كسانيكه يكسال تمام جنبش خلق را از "طبيعي"بله از نظر اين اپورتونيستها بسيار . "كنند

 را كه حداقل "كارگران ناآگاه"هرگونه مبارزه ضد امپرياليستي و ضد بورژوازي وابسته بازداشته اند 
تر از اين هم "عيطبي" بخوانند، بله "آمريكائي"خواست يك انسان يعني تقاضاي كار را مطرح كرده 

  .نمي شود و رسواتر از اين هم نميتوان محمل سياستهاي نواستعماري شد
    

 سال سركوب وحشيانه 50بهرحال قيام دليرانه خلق ما با وظايف و خطرات بزرگي مواجه است، از يكسو 
امپرياليستي باعث شده است كه همه مشكالتي كه در دوراني طوالني مطرح شده اند همچنان حل 

شده در دستور روز قيام باقي باشند و از سوي ديگر دشمن مكار از خارج و اپورتونيسم چاپلوس از ن
دشمن در هر مرحله ميكوشد خواستهاي طبيعي توده . داخل كمر به درهم شكستن اين قيام بسته اند

يسر هاي خلق را سركوب كند، وقتي كار به مرحله اي رسيد كه ديگر مقاومت در مقابل آن برايش م
ميشود و همان شعارهاي مردم را با شدت و حدت بيان ميكند و از آنها مي ! نيست، ناگهان خود انقالبي

خواهد كه بدنبالش بيايند تا خود آنچه را كه خواسته است برايشان صورت دهد و آنگاه با سرو صداي كر 
 حيله گري اپورتونيستها مرتباً كننده كاريكاتوري از آنچه مردم خواسته بودند ايجاد كند و در جريان اين

. خلق از آغاز قيام خواستار تشكيل شوراها بود. مسئله شوراها را بخاطر آوريد. برايش درود ميفرستند
ولي .  و مخالف اسالم بشدت سركوب شد"كمونيستي"ماههاي پس از قيام فكر شوراها بعنوان يك فكر 

ي دارد، ناگهان خود هوادار شوراها شدند، ديديم پس از آنكه ديدند خلق از اين خواست خود دست برنم
كه چه چيزهائي را جاي شورا براي مردم اعالم كردند و مردم هم كه همه چيز را فهميده بودند با 

 از اين شوراها نشان دادند كه آنقدر هم كه اپورتونيستها در مقاالتشان جلوه ميدهند "استقبالشان"
زمين نگاه كنيد، دهقانان از آغاز بر حق خود بر زمينهائي كه روي آن به مسئله تقسيم .  نيستند"ناآگاه"

كشت ميكنند پافشاري كردند و سركوب شدند، ولي اكنون كه ديگر مسئله گرفتن زمينها از طرف 
دهقانان مسئله روز شده است و دهقانان هرگونه اميد را در اين زمينه نسبت به دولت از دست داده اند و 

قالب كه براي متجاوزين به امالك ديگران مجازات اعدام مقرر ميكرد نيز نتوانسته است قانون شوراي ان



اين مسئله همراه با يكسري ضرورتهاي اقتصادي، دولتي ها را وادار ميكند تا . جلوي اين موج را بگيرد
م در اين خود را هوادار تقسيم اراضي نشان دهند و مسلماً بايد منتظر به به گوئيهاي اپورتونيستها ه

خرده بورژوازي ضد "زمينه باشيم و ظاهراً اين تحليل را از آنها بپذيريم كه گويا يكبار ديگر 
 و غيره و غيره سلطه پيدا كرده "بورژوازي ليبرال غير انحصاري" بر "حاكميت موجود" در "امپرياليست

  .است
    

 جنبش ما به بورژوازي وابسته و يا ما ديگر در اينجا از آن سخن نمي گوئيم كه چگونه اپورتونيستها در
 مجال آنرا دادند كه بسهولت بزرگ ترين خواست سياسي جنبش خلق "قشريون"بقول خودشان به 

يعني تشكيل مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسي توسط مجلس مؤسسان را به خيمه شب بازي 
زي وابسته و اپورتونيستها اين بزرگترين خيانت سياسي مشترك بورژوا.  تبديل كنند"خبرگان"مجلس 

  .نسبت به قيام خلق ما بود
    

قيام بيش از دوسال اخير خلق ما با دامنه بسيار وسيع آغاز شد و تا امروز با تمام فراز و نشيبهائي كه از 
يكي از خصوصيات مبارزه خلق در اين دوران اين . سر گذرانده همواره پردامنه تر و عميق تر شده است

واره توده هاي مردم در ابتكار انقالبي از مدعيان رهبري آنها، چه كمونيست و چه غير بوده است كه هم
 سال قبل از آن نقش 8از نظر ما در دامنه و عمق اين قيام مبارزه مسلحانه . كمونيست، جلوتر بوده اند
ين هيچكس از خاطر نخواهد برد كه در آغاز قيام سخن روحانيون فقط با. تعيين كننده داشته است

دليل شنيده ميشد كه شرح حال و جريان زندگي و شيوه مبارزه مبارزين مسلح را توصيف مي كردند و 
باز هم كسي فراموش نخواهد كرد كه وقتي دشمنان خلق سرانجام با قبول واقعيت قيام بر آن شدند تا 

آمدند و .  شوندبا نفوذ در صفوف آن در درون آن موضعگيري كنند تا بموقع به متالشي كردن آن موفق
نام مجاهدين كه در جنبش ما هويتي خاص يافته بود، را غصب كردند تا بتوانند در نظر مردم خود را در 

چه اپورتونيستها بخواهند و چه نخواهند آن مبارزه مسلحانه، حتي آن زمانيكه . لباس مبارز جلوه دهند
جدا نبوده و تجربه نشان داد هرگاه شرايط  هرگز از توده ها ماهيتاًفقط بدست روشنفكران انجام ميشده 

فراهم شود چه كساني زودتر از ديگران با توده ها پيوند برقرار مي كنند و جوش مي خورند و كدام 
آيا چريكهاي فدائي خلق و مجاهدين خلق كه در . سابقه مبارزاتي زمينه اين پيوند را فراهم مي كند

، "توده ها را تحقير ميكردند"،  "ا را بحساب نميĤوردندتوده ه"تئوري بافي هاي اين ابلهان گويا 
 بيشتر و "مي خواستند اراده خود را به توده ها تحميل كنند"، "بقدرت تاريخي توده ها واقف نبودند"

  ؟"پيرو خط مشي توده اي"عميق تر با توده ها پيوند پيدا كردند يا اين اپورتونيستهاي 
    

   توده ها را بحساب نميĤورد چگونه چنين اتفاقي افتاد؟اگر تئوري مبارزه مسلحانه اساساً
    



بهرحال ما چريكهاي فدائي خلق در مقابل خلق قهرمان خويش و در رأس آن طبقه كارگر خود را 
موظف ميديدم كه در سالروز رستاخيز سياهكل و قيام بهمن واقعيت اوضاع را آنچنانكه هست و بي پرده 

كه همه نيروها و افرادي كه قلبشان براي اين جنبش ميطپد، در مقابل ما معتقديم . پوشي تشريح كنيم
خون شهداي بيشماري كه اين قيام را تا باينجا رسانده اند مسئولند، بهمين جهت بايد بيش از پيش 
هشيارانه عمل كنند و خطر بزرگي كه قيام خلق را تهديد ميكند كوچك نه انگارند و بدانند كه اگر 

 از قدرت ساقط كرد اين حقيقت در بندوبست هاي سياسيكشورهاي كالسيك نميشد با بورژوازي را در 
  .كشورهاي وابسته و در مورد بورژوازي وابسته صدها بار بيشتر صادق است

    
انقالب براي آنكه پيروز شود بايد حداقل باندازه ضد انقالب نيرو بسيج كند، بايد حداقل باندازه ضد 

ان دهد، بايد حداقل باندازه ضد انقالب از تاكتيكهاي متنوع و انعطاف پذير انقالب از خود هشياري نش
اگر . سود جويد و باالخره بايد حداقل باندازه ضد انقالب در تحقق خواستهاي خويش قاطع و جسور باشد

ضد انقالب پس از قيام بزرگترين نيروي خود را صرف سازماندهي و آرايش نيروهاي مسلح خود كرد، 
نيز ميبايست و هم اكنون نيز ميبايد بيشترين نيروي خود را صرف سازماندهي نيروهاي مسلح انقالب 

 هم استراتژي، هم تاكتيك  در زمان –اينست ماهيت تعليمات تئوري مبارزه مسلحانه . توده اي كند
هاي اينست ماهيت آن تعليماتي كه چريك! حاضر، براي تمام نيروهاي خلقي و نه تنها براي كمونيستها

 مكلف ميكرد پيش از توده ها دست به سالح برند و امروز آنها را مكلف ميكند تا به 49فدائي را در سال 
 هم –بگذار اپورتونيستها بگويند تئوري مبارزه مسلحانه . خواست توده ها، آنها را سازمان دهند

اينها با اين سخنان . باشد مي "روشنفكران جدا از توده"استراتژي، هم تاكتيك، تئوري مبارزه مسلحانه 
  .حقايقي را كه همه بچشم ميبينند كتمان مي كنند و بدين ترتيب آبروي خود را مي ريزند

  
 !درود بی پایان به رزمندگان رستاخيز سياهکل  
 !زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی است 
 !م بهمن را حفظ و گسترش بخشي٢١دستاوردهای قيام شکوهمند  
 مرگ بر اپورتونيسم 
 مرگ بر امپریاليسم و سگهای زنجيریش 

  
  با ایمان به پيروزی راهمان 

   ١۵/١٠/۵٨چریکهای فدائی خلق ایران 
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