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      آن چه يک انقالبی بايد بداند
 ١٣٤٩تابستان 

 
                          فدايي خلق علی اکبر صفايي فراهانی

١٣٤٩ – ١٣١٨ 
 
 

 برگی از تاريخ
 سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

 ١٣٨١مرداد 
 
 
 
 

تهران با رفيق سعيد کالنتری آشنا و در          در دوران تحصيل در هنرستان صنعتی        .  در تهران متولد شد     ١٣١٨رفيق صفايي در سال      
لنينيسم را پايه   _ با آشنايي به جنبش کارگری ، مارکسيسم        . با او همکاری نزديکی داشت    » کاوه  « سازمان دهی گروه کوه نوردی      

ر فاصله  د. انديشه گی خود انتخاب نمود و يکی از فعالين مبارزات صنفی دانش آموزی و از کوه نوردان برجسته آن سال ها شد                          
بعد از پايان دوره هنرستان وارد دانشسرای       .  در ارتباط با گروه رفيق بيژن جزنی مبارزات مخفی را دنبال  کرد               ٤٢ – ٣٩سال های   

تدارک مبارزه مسلحانه در دستور کار گروه رفيق بيژن          ٤٢از سال   . صنعتی نارمک شد و با رفيق اسکندر صادقی تژاد آشنا گرديد           
شناسايي و تهيه نقشه های دقيق از مناطق        . را به وجود آوردند   » تيم کوه   « فايي همراه با سعيد و ديگران اولين        قرار گرفت و رفيق ص    

 .کوهستانی ، جنگل ها ، غارها و پناه گاه ها و مناطق استراتژيک  به خوبی پيش برده شد

پس از بازداشت   . ان يک کادر حرفه ای درآمد      ديگر به عنو   ٤٦در سال   . آخرين حرفه شغلی علی ، دبير هنرستان صنعتی ساری بود         
 مخفی گرديد و در همان سال همراه با          ٤٦در زمستان   ... افرادی از گروه ، از جمله بيژن ، سعيد ، حسن ضياظريفی ، سورکی ،و                   

خطر استرداد آن هادر آن جا دستگير و با . رفيق صفاری آشتيانی به قصد پيوستن به جنبش فلسطين  و کسب آموزش ، به عراق رفت            
به » ابوالعباس  « رفيق علی با نام      .  ، آن دو از زندان آزاد و راهی فلسطين گشتند            ١٩٦٨با کودتای بعثی در سال       . مواجه گرديدند 

،در نبردهای زيادی   » جبهه«درآمد و به عنوان يکی از فرماندهان نظامی          ) جورج حبش   ( عضويت جبهه آزاديبخش خلق فلسطين       
  ٤٩در سال   . برای سامان دادن به بقايای گروه به ايران بازگشت و بعد از مدتی بارديگر به فلسطين رفت                     ٤٨ در سال . شرکت نمود 

 .همراه با رفيق صفاری آشتيانی به ايران آمد و هدايت گروه را به عهده گرفتند

ان مسئول تدارکات کانون     رفيق علی به عنو    . با رشد قابل توجه اعضا ،  گروه های کاری مختلفی در ميان گروه شکل گرفت                      
تيم . نفر از اعضای گروه عازم جنگل های شمال شد          ٥ همراه با    ٤٩ شهريور   ١٥چريکی جنگل و يا تيم کوه برگزيده شد و در              

عمليات نظامی را در اوايل بهار      ) گروه رفيق مسعود احمدزاده     ( جنگل قرار بود که با شناسايي منطقه و در هماهنگی با گروه شهر                
 نفر در تهران ، يورش       ٥ نفر در گيالن و       ٣ ساعت   ٢٤ و در فاصله     ٤٩ بهمن   ١٢با دستگيری رفيق حسن پور در        . نمايدآغاز  ٥٠

بهمن ماه ميان رفيق صفايي و يکی از مسئولين تيم شهر ، کم و کيف                   ١٦در مالقات   . سراسری ساواک به گروه شهر شروع شد       
که محل انبار آذوقه را در منطقه می دانست برای هيچ کس معلوم نبود و در                 حمله پليس روشن  شد اما دستگيری رفيق ايرج نيری            

 .عمل بسياری از امکانات و تدارکات چندين ساله گروه زير ضرب پليس قرار گرفته بود
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علی رغم  . خطر دستگيری همه را تهديد می کرد و دردناک ترين شکست اين بود که بدون برخورد با دشمن به اسارت درآيند                         
» سياهکل  «  بهمن را گروه جنگل برای حمله به پاسگاه             ١٩اعد بودن فصل و عدم تضمين حمايت از جانب شهر ، تاريخ                  نامس

 .برگزيد

نبردهای دليرانه گروه جنگل در     . بعد از حمله به پاسگاه و حلع سالح آن  و سخن رانی برای مردم ، گروه به سمت جنگل می رود                       
رفقا صفايي ، جليل انفرادی و هوشنگ نيری چندی بعد و پس از بازگشت به منطقه                  . امه می يابد   اسفند اد  ٨ بهمن ماه تا     ١٩فاصله  

 .جلگه ای دستگير می گردند

نفر از هم رزمانش ،که آن ها را در         ١٢رفيق صفايي زير شکنجه های وحشيانه ساواک به شهادت می رسد و رژيم نام او را در کنار                    
  اعالم می کند٤٩ اسفند ٢٥ز همان روزها اعدام کرده است در رو

 !يادشان گرامی باد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مقدمه 
متنی را که در دست داريد چکيده اي است از آن چه بايد افراد و سازمان های                    

 .مبارز ايرانی برای پايان دادن به رکود مبارزه در کشور ما بدانند
سی و رهنمود های    در اين رساله نتايج بررسی های اجتماعی ، ارزيابی های سيا             

 .انقالبی آمده است نه بيشتر
در هر نظر و هر اصلی که اين جا ابراز شده ، می توان بطور مبسوط و مستقل بحث                   

می توان استنتاجات   . کرد و برای هر فصل و بند آن به رساله ای جداگانه رسيد               
سط کامل  اقتصادی را با ارقام و آمار زنده اثبات کرد و نظرات سياسی را با شرح و ب                

 .و با مدارک و شواهد مستند و زنده مدلل ساخت
هر کس طرز تفکر اين رساله را ، صرف نظر از لغزش های کوچک آن ، حقيقت می              
يابد و تشريح و توضيح آن را ضروری تشخيص می دهد ، می تواند بنا بر توانايي و                   

قالب ايران را   امکان خود در اين راه گام گذارد و سپاس نويسنده و مبارزان راه ان              
 .به عنوان پاداش خود بپذيرد

 علی اکبر صفايي فراهانی
 ١٣٤٩تابستان 
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 از جامعه خودچه مي دانيم  و چه مي خواهيم
 

 بخش اول
  در اصالحات اخير و مسير فعلي جامعه ما-الف

فئوداليسم را بر انداخته و       يافت حاكميت      بوژوازي ايران امكان مي       ،  دنبال انقالب مشروطيت   ه  اگر صد سال بيش و يا حتي ب          
توانستيم داراي صنايع ذوب آهن و پتروشيمي و           ژوائي را جانشين سلطنت استبدادي كند، اگر نيم قرن بيش ما مي              ردمكراسي بو 

 .غيره شويم، امروز جامعه ما مسيري ديگر داشت

نام اصالحات اجتماعي   ه  در آخرين فرصت ب   چه   در آن زمان الزمه چنان اصالحاتي يك انقالب ريشه دار مترقي بود ولي امروز آن              
منظور تغيير دادن مسير تحوالت دروني جامعه و مسخ شعارهاي             ه  هاي اخير ب   اصالحات دولتي سال  . رخ داده ماهيتي ديگر دارد     

 .اجرا درآمده و در پايان دادن به عقب ماندگي جامعه ما نقشي ارتجاعي ايفا مي كنده خواهانه ايران ب جنبش ترقي

هاي جامعه ما نمي باشد و ارتجاعي است زيرا راه وصول به نظام مترقي و                    اصالحات مترقي نيست زيرا پاسخگوي نيازمندي      اين  
 .پيشترفته اجتماعي را سد كرده است

ميت دهقانان ايران براي هميشه خاتمه بدهد جانشين        واسارت و محر  ه  از مالكان بزرگ زمين خلع يد  شده ولي يك نظام مترقي كه ب             
 .هاي تعاوني و زراعي نمی تواند كمبود هاي اساسي روستاها را جبران كند هاي وزارت كشاورزي و نه شركت نه وام. شده استن

عنوان يك راه حل  اساسي      ه  چنان قدرت و خصوصاتي را ندارد كه نظام سرمايه داري را در قلمرو كشاورزي ب                 بورژوازي هم آن  
ها خانواده دهقان    ميليون.  ارضي و مسائل دهقاني روي دست دستگاه حاكمه مانده است            ست كه مساله  ا نتيجه اين . جانشين سازد 

 هكه بر اثر گشوده شدن بازار ده ب         آن آينده مبهمي دارند، سطح زندگي  ده چندان تفاوتي با دوره پيش از اصالحات نكرده حال                  
آنان را نسبت به     آگاهي،ر ش ارتباط روستائيان با شهر       گست. روي مصنوعات، تقاضاي دهقانان براي زندگي بهتر افزايش يافته است         

كه مسئوليت دستگاه    نتيجه اين . عنوان ارباب مملكت در مقابل آنها نهاده است       ه   دستگاه حاكمه را ب     ، محروميت هاي خود باال برده    
 .هاي پياپي تقويتي است مند آمپولاداري و منابع مالي دولتي در مقابل روستاها افزايش يافته و اين بخش عظيم اقتصاد مملكت نياز

سال طبقه حاكم اصلي بوده و بورژوازي كمپرادور         كميت بورژوازي بيمار ايران است كه طي چند ده        حاجنبه ديگر اصالحات اخير،   
سود طبقه اخير موقعيتش ضعيف شده و سرانجام در آخرين مرحله قرباني او شده                ه  را در كنار خود داشت ولي طي چند مرحله  ب            

 .ستا

بورژوازي ملي ايران كه طي انقالب مشروطيت نتوانست موقعيتي بدست آورد، در مبارزات بعدي نيز سر انجام شكست خورد و در                      
چه كه امروز ما بورژوازي       آن. ژوازي كمپرادور يا وابسته تحليل رفت و شخصيت خود را از دست داد                رتمام اين دوران در بو     

 .از همه بورژوازي ايران نيست بلكه تمام بورژوازي ايران استناميم ديگر يك جناح  كمپرادور مي

انحصارات جهاني و كليه خصوصيات ضد      ه  بورژوازي ايران در هر سه جنبه بازرگاني، مالي و صنعتي داراي  خصوصيات وابستگي ب              
 .ا وابسته را تاكيد كنيمصفت كمپرادور و ي ، ديگر نياز نيست كه هر بار پس از كلمه بورژوازي . ملي و غير دمكراتيك است

تواند  ژوازي در مقايسه با بورژوازي كشورهاي سرمايه داري در دوره خود موجودي ناقص و بيمار است و هرگز نمي                          راين بو 
اين بورژوازي درست بر خالف تعريف كالسيك بورژوازي، مخالف آزادي و طرفدار پر و پا               . مسيري را كه آنها پيموده اند بپيمايد      

انحصارات جهاني قادر به ادامه       ه  اين بورژوازي بدون وابستگي مالي و صنعتي ب          . توري و متكي به امپرياليسم است       قرص ديكتا 
رقابت در بازار هاي    ه  در آورد، چه رسد ب     ه  تواند  جامعه فعلي ما را از زير سلطه انحصارات جهاني ب               زندگي نبوده و هر گز نمي      

بازار داخلي و رقابت در بازار هاي منطقه اي و           ه  ست كه  انحصارات جهاني در تسلط ب       اين بورژوازي ماسكي ا   . منطقه اي و جهاني   
زيان زحمتكشان يعني اكثريت    ه  دستگاه حاكمه منابع مالي و صنعتي ملي را ب         . بازرگاني جهاني گاه به گاه از آن استفاده مي كنند           

هاي سنگين دولتي  را به جامعه مسلط گرداند، تمام طرح       آنكوشد   رايگان پيشكش بورژوازي كرده و به هر وسيله مي        ه  ملت ايران ب  
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هاي دولتي بود كه حاكميت بورژوازي را         اصالحات ارضي سر آغاز همه طرح      . رود كار مي ه  در راه رشد و توسعه بورژوازي ب       
ا يك جامعه سرمايه داري     ها اين بورژوازي قادر نيست مراحل رشد را ت          با همه اين  . روي آن گشود  ه  كرده و بازار روستا را ب      تامين

گري انحصارات جهاني در كشور ما كه از طريق صدور كاال و                توسعه يافته بپيمايد، زيرا اوال او وسيله ايست براي ادامه غارت             
سازد،ثانيا سيستم توليد ناقص كاال و عقب           ثزوت ملي ما را به مراكز جهاني خود منتقل مي              و  مواد خام  ،سرمايه و غارت صنايع    

در آغاز اين مطلب گفتيم كه اگر      . ژوازي عليل ايران نمي دهد    ري صنعتي امكان رقابت با انحصارات غول پيكر جهاني را به بو           ماندگ
كنم  يافت و در اينجا تاكيد مي      شد جامعه مسيري ديگر مي     ايران در موقعيت نيم قرن پيش جهان، داراي همين صنايع امروزي مي            

هاي صنعتي كم و پيش در توليد كاال و انجام مراحل توليد روي مواد خام اوليه، در مقايسه                    كه صنايع ناقص فعلي و دخل و تصرف       
همه اين  .  است هرا در اختيار دارند ، عقب ماند         آن اعظمبا سيستم تكامل يافته توليد جوامع پيشرفته كه انحصارات جهاني قسمت              

 . به عقب ماندگي كرده است رغم اصالحات دستگاه حاكمه محكوم ها جامعه ما را علي واقعيت

تحوالت . يد آ حساب نمي ه  تازه اين نارسائي هاي اقتصادي در قبال نارسائي هاي سياسي  و اجتماعي اصالحات اخير چندان ب                       
اين از  . قدر ناقص است كه تحوالت سياسي بدون تحوالت اقتصادي         اقتصادي بدون تحوالت اجتماعي و سياسي مناسب با آن همان         

 را  حاضرها و آمارگران كور و كر و نزديك بين است كه اصالحات نافص و تحوالت نيم بند اقتصادي                            وكراتعات تكن اابد
دستگاه حاكمه حتي در حد همين اصالحات ناقص دست به اصالحات            . وردند آ شمار مي ه  پاسخي كافي به نيازهاي اجتماعي ما ب       

 .اجتماعي و سياسي نزده است

اباتي و ادا و اطوار هاي سرهنگ وليان و مجيد محسني و تقليد لهجه دهقانان در صحنه هاي                        هاي انتخ   شركت زنان در نمايش    
جامعه شديدا نيازمند حقوق اساسي و      . تواند كمبود هاي سياسي را جبران كند       روستاها حتي اندكي نمي   ه  نمايش و اعزام سپاهيان ب    

ادامه . ميدان بيايند ه  دهد كه براي ساختن يك ايران مترقي ب         هاي اساسي به نيروهاي خالق جامعه امكان مي         آزادي. آزادي است 
 شناخته و از روز اول مي      كه اين اصالحات را مي     ديكتاتوري و وحشت از هر گونه اصالحات سياسي ثابت مي كند كه اول كسي              

نقالب نيست، تحولي   بديهي است اين اصالحات ا     .  چگونه معجوني است، خود دستگاه حاكمه بوده است          » انقالب سفيد    «دانسته  
 تمهيدي است كه دستگاه حاكمه براي تغيير مسير تحوالت ضروري جامعه و ادامه حاكميت و                  و سود يك جناح از طبقات    ه  است ب 

جاي ه  تواند اين اصالحات را ب      كشور نمي  توسل نامحدود دستگاه به تبليغات در داخل و خارج          . غارتگري خود انديشيده است    
طبقات . گونه دگرگوني بنيادي روي نداده  و ماهيت سياسي دستگاه حاكمه تغيير نكرده است                ين ماجرا هيچ  در ا . انقالب جا بزند  

ضرب هزينه  ه  اما اصالحات يعني همين معجون هفت رنگ كه ب         .  اند دهحاكميت نرسي ه  كش از ستم آزاد نشده و محكومين ب         ستم
ر ايران بلكه در همه كشور هاي ديگر همين بو و طعم را داشته و خواهد                   نه فقط د   .بازار آورده اند  ه  را ب  هنگفت  تبليغاتي آن    هاي

اصطالح اصالحات بناميم زيرا كلمه اصالحات خود گوياي ضعف و           ه  هيچ نيازي نيست كه اين اقدامات و تمهيد ات را ب            . داشت
 .شناسد ميجز اين مفهومي ن، از اصالحات ،يك انقالبي. رديگ نقش اقداماتي است كه از باال انجام مي

گري  جاي خود باقي است محروميت اكثريت ملت از حداقل نيازهاي زندگي، ادامه غارت             ه  آنچه پيش از اصالحات و بعد از آن ب        
هاي اداري و اجرايي و غارتگري  قشر         فساد دستگاه .  است  ها امپرياليستي و ادامه استبداد سلطنتي يعني عقب مانده ترين ديكتاتوري         

وابستگي هاي اقتصادي و سياسي و نظامي كشور        . داري و نظامي كاهش كه نيافته هيچ، روز به روز در تزايد است            باالئي بوركراسي ا  
 خود جرات مي  ه  كنند چگونه ب   ها كه از اصالحات جانبداري مي       آن. انحصارات جهاني و محافل امپرياليستي ادامه يافته است        ه  ب

 .دهند اين مسائل را نديده بگيرند

نه يك نظام سرمايه داري پيشرفته در انتظار ماست و          .  و جنجال هاي  تبليغاتي، آينده كشور ما اصال درخشان نيست            بر خالف جارو  
كند، دستگاه حاكمه    يك جامعه وابسته كامل مي    ه  جامعه ما را تبديل ب    ،  ادامه مسير فعلي    . سوسياليسم گشوده  شده است    ه  نه راهي ب  

از درك  ،  اگر ما نتوانيم اين سيستم وابستگي را بشناسيم            . كند در جهت آن حركت مي     بر اين امر آگاهي داشته و طبق نقشه            
نظام وابستگي و رژيم وابسته مقوله ايست كه مصالح و منافعش با مصالح             . تحوالت اقتصادي و اجتماعي جامعه خود عاجز مانده ايم        
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جامعه وابسته جامعه ايست كه     . كند وابستگي تبعيت مي  امپرياليسم جهاني گره خورده و در سياست هاي داخلي  و خارجي از اين                 
حيات خود ه تواند مستقال ب  يعني جامعه  نمي   . هاي استثمارگر بين المللي است     مصالح انحصارات جهاني وقدرت   ه  اقتصادش وابسته ب  

 .كند دلخواه آنان نوسان ميه دست استثمارگران و به مجراي زندگي اش ب. ادامه دهد

ها عشوه هائي است كه دستگاه حاكمه براي          اين. گاه دستگاه حاكمه با انحصارات جهاني نگاه نكنيد          گاه و بي   هاي چانه زدن ه  ب
رابطه دستگاه  . شود هاي خاص بين المللي به آن دست می يازد و با غمض عين اربابان مواجه مي                 هم در موقعيت   گرمي بازار و آن   

 ها بر چنين زمينه اي به ميدان مي          بر پايه اعتماد متقابل قرار دارد و اين چانه زدن           حاكمه با انجصارات جهاني و محافل امپرياليستي       
 .آيد

 حتي اگر   ،ريز شود احلقوم انحصارات جهاني سر   ه  هر قدر استخراج و صدور نفت افزايش يابد، هر قدر منابع ديگر زير زميني ايران ب               
بازار هاي منطقه اي و جهاني      ه  خارجي يا مشترك در كشور ما بپيمايد و ب         اين مواد خام مرحله يا مراحلي از توليد را با سرمايه اي               
هر قدر ورود كاال هاي صنعتي غرب جاي خود را به ورود               . شود تر مي  سررايز شود، وابستگي اقتصادي ايران محرز تر و كامل          

ازار هاي داخلي و خارجي سرازير ببه  هاي انحصارات جهاني     سرمايه هاي خارجي بدهد و محصوالت صنعتي سرمايه ها و همكاري          
انحصارات جهاني باز نشده و     ه   وابستگي ايران ب    هاي روي و چين هم صادر شود باز گره       واروپاي شرقي ، اتحاد ش    ه  شود حتي اگر ب   

وازي وابستگي سياسي و نظامي ايران بر اساس يك چنين وابستگي اقتصادي قرار گرفته و بورژ    . مسير فعلي جامعه تغيير نخواهد يافت     
 .ايران مستعد ترين قشر اجتماعي براي تضمين اين وابستگي است

 
  در شناخت بورژوازي ايران -ب

رشد كرده و    بهدهد كه بورژوازي ايران طبقه ايست كه در سايه استثمار آغاز              در پيدايش و رشد بورژوازي ايران نشان مي         مطالعه
 . مند نشده استگاه از موقعيتي بي سر خر و ميدان عملي باز بهره هيچ

 بورژوازي  ،استعمار قرن نوزده اروپا همواره زمينه هاي رشد طبيعي بورژوازي ايران را مسدود ساخته و در نتيجه در آغاز قرن حاضر                     
شكست انقالب مشروطيت ايران ضعف      علل  ترين   بي ترديد يكي از مهم      . ايران فقط در قلمرو بازرگاني امكان فعاليت داشت          

 .ي و فقدان بورژوازي صنعتي بوده كه بر اثر آن جامعه از داشتن نيرو هاي انقالبي محروم مانده استبورژوازي بطور كل

 هجائي نرسيده و ب   ه  امكان رشد و توسعه ب    ه  طي نيم قرن اخير كوشش هاي بورژوازي ملي براي قطع نفوذ استعمار و دست يافتن ب                  
بورژوازي كمپرادور كه بر خالف بورژوازي ملي رشد خود         . رفته است تدريج بورژوازي ملي در قشر بورژوازي كمپرادرور تحليل         

دست آورده و در    ه  را مديون ادامه و گسترش نفوذ استعمار است در تحوالت سياسي مختلف ميدان تازه اي براي رشد و تكامل ب                      
حاكم بالمنازع اقتصادي كشور ما      با سرعتي بي سابقه مراحل رشد را پيموده و در تحوالت اخير              ٣٢هاي پس از كودتاي مرداد       سال

بورژوازي ملي كه راهي براي ادامه زندگي نداشته طي همين مراحل به مسير رشد كمپرادور رانده شده و همراه با قشري                      . شده است 
نه ايران    بورژوازي فعلي   . جرگه بورژوازي كمپرادور پيوسته و مجموعا بورژوازي فعلي ايران را بوجود آورده اند              هودال ب ئاز طبقه ف  

نياليسم عصر حاضر در جهت     لوكمپرادور را در بر دارد بلكه واجد تمام خصوصياتي است كه نئوك            بورژوازیتمام خصوصيات   تنها  
 .تكامل خود به بورژوازي ايران و ديگر جوامع عقب مانده مي بخشد

اين بورژوازي پايگاه اصلي      . ي هستيم ما امروز شاهد رشد بورژوازي وابسته ايران در جنبه هاي توليدي ، بازرگاني و مال                          
اهميت نقش بورژوازي در ادامه      هدستگاه حاكمه با سوق دادن جامعه در جهت يك جامعه وابسته، ب           . نياليسم در جامعه ماست   لونئوك

 .اين رشد و توسعه بهره مي جويد ههمين دليل از هر وسيله اي براي كمك ب هاين راه آگاه بوده و ب

هاي بي حد و حصر       صورت وام  هروت ملي به بخش خصوصي توليد و بازرگاني ب          ثرجي، بذل و بخشش      جلب سرمايه هاي خا   
دستگاه حاكمه با   .رود شمار مي ه  ت اين قشر ب   يني مورد نياز بورژوازي وابسته عوامل اصلي تقو        اواجراي پروژه هاي صنعتي و آباد      

 هرا ب  كند و آن   اي سرمايه گذاري كشاورزي آماده مي       ربهاي كشور را      جه دولتي مساعد ترين زمين     دصرف ارقام بزرگ  بو     
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يد كه آيا بورژوازي    آ با همه اين كوشش ها اين پرسش پيش مي        . دهد رايگان در اختيار صاحبان سرمايه خارجي و داخلي قرار  مي          
 .رشد كالسيك بورژوازي غرب نائل آيد؟ پاسخ منفي است هتواند ب فعلي ايران مي

 داند كه در سايه غارت     بورژوازي وابسته ايران مي   . ماهيت خود چنين هدفي را در مقابل خود قرار نداده است          بورژوازي ايران بنا بر     

حد  هكند كه انحصارات جهاني ب     بورژوازي ايران در عصري رشد مي     . تواند كيسه نو خود را پر كند        گري انحصارات جهاني مي   
از جمله اين بازار ها، بازار داخلي ايران        . ازارهاي جهان دست انداخته اند    غول آسائي از نظر كيفي و كمي رشد كرده و روي كليه ب             

به پيشرفته ترين جنبه هاي بورژوازي ايران يعني بورژوازي           . رود شمار مي  هاست كه قاعدتا منبع اصلي تكامل بورژوازي ايران  ب           
بيل و اتوبوس و كاميون را تجزيه و وصنايع مونتاژ اتوم. دن  ببينيآانحصارات جهاني را در جبين     ه  ثار وابستگي ب  آصنعتي نگاه كنيد تا     

ل خانگي، كفاشي، بافندگي، مواد غذائي و داروئي و لوازم آرايش را از نزديك بررسي كنيد تا ببينيد كه                     ئصنايع وسا . تحليل كنيد 
هاي ق  گاوصندو ه و ثروت ملي ما ب     هاي انتقال سود   چگونه همه آنها خواه سرمايه شان ايراني باشد خواه خارجي  يا مشترك، كانال             

ها را مطالعه كنيد تا مطمئن شويد كه اين  هاي بيمه و نحوه عمل آن سرمايه بانك هاي خصوصي و شركت   . انحصارات جهاني است  
 .كندي گروه  نيز كاري جز غارت ثروت ملي و تحويل قسمت عمده آن به محافل مالي امپرياليستي نم

ست كه سرمايه هاي ايراني در       ا نتيجه اين . رات است ديگر حالش معلوم است     ا فروش توليد ات انحص    بورژوازي تجارتي كه نمانيده   
برند و همين سهم است كه باعث تراكم         گزاري و داللي و مشاركت با سرمايه هاي خارجي سهم مي           هر سه قلمرو از طريق خدمت     
 .شوند ثروت و رشد بورژو اري مي

كار افتادن ذوب آهن و مراكز صنعتي         ههاي آينده پس از ب     رند و اميد واهي دارند كه در سال        پذي عده اي همه اين حقايق را مي       
بايد دانست پروژه هاي    . ار ده خود از دست بدهد      يراه راست هدايت شده و خصوصيات جامعه بر        ه  وابسته با آن، بوژوازي ايران ب      

قيقت اين پروژه ها باري است كه براي جبران ضعف بوژوازي   صنعتي دولتي جهتي جز تقويت همين بورژوازي وابسته ندارد و در ح           
گاه قادر نخواهد    گيرد و ملت هيچ    بهره برداري واقعي از اين پروژه ها در اختيار بوژوازي قرار مي            . شود بر گرده ملت تحميل مي    

 .ها پس بگيرد بود سرمايه عمومي خود را از آن

. كند قادر نخواهد بود به وابستگي جامعه خاتمه بدهد           در مسير فعلي حركت مي     كه جامعه    ميااز جنبه ديگر، اين پروژه ها ماد        
فرامواش نكنيم كه در پنجاه سال قبل، حتي بيست سال قبل، صنايع بومي ايران كه اساسا توليد كارگاهي عقب مانده  بود در تامين                           

بازار ايران محدود بود و نظام عقب مانده توليد كاال       روزگار  آن  در.تري  از نقش بورژوازي فعلي ايران داشت        بازار داخلي نقش مهم   
وساطت ظاهري و   ه  امروزه بازار  داخلي و جامعه مصرف كننده ب        . نه فقط عمده بازار شهر ها بلكه تمام روستا ها را در دست داشت              

 .گاه صنايع خواهد شد الن.با گسترش بازار و فروش و تكامل نظام بورژوازي وابسته بيش از بيش جو

سهم خود سياست بازار داخلي را در        شود و در ازاي دريافت حق ال       كه منابع ثروت  ما توسط انحصارات جهاني غارت مي          اداميم
رشد سريع و همه جانبه صنعتي دست نيافته و بر عكس در              هكه جامعه ما در پناه يك سپر محكم ب          مادامي ، قرار  دهيم   آنهااختيار

ايفاي نقش همان صنايع ه و امثال آن قادر ب يافته غرب استعماري قرار دارد، پروژه هاي ذوب آهنمعرض تهاجم صنايع بسيار تكامل   
در چنين مسيري بورژوازي ايران خصوصيات        . نخواهد داشت   را هم  كارگاهي عقب مانده در تامين نيازهاي بازار داخلي ايران            

 .اساسي خود يعني وابستگي را كامال حفظ خواهد كرد

كشور ما نصيبشان مي     هبرد كمتر از سودي نيست كه صدور همين كاال ها ب            رات جهاني در ازاي صنايع ايران مي      سودي كه انحصا  
پردازد و گمرگي اضافه     ين تر مي  ئتنها عاملي كه تغيير يافته اضافه پرداختي است كه مصرف كننده بابت كاالهائي با كيفيت پا                . شد

 .گردد رژوازي ايران واريز ميبوحساب سهم ه جا ب و قلم يكاست كه از خزانه عمومي كسر مي شود و اين د

تجزيه و  .ست كه در اين بازار ها از رقابت در امان است           ا خاطر اين ه  بازار هاي شوروي و اروپاي شرقي ب      ه  روي آوردن صنايع ايران ب    
كه انحصارات جهاني از آن سود      اين كشور ها معامله ايست      ه  كند كه صدور كاالهاي ساخت ايران ب       تحليل همين روابط ثابت مي    

رژوازي ايران قادر نيست    وب. دهند  با اين كشور ها انجام مي      پشت از در     که عبارت ديگر بازارهاي غير مستقيمي است     ه  برند و ب   مي
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 ايجاب  زيرا نه بازرگاني در اختيار دارد و نه مصالحش         .  باره عينا در صنايع سرمايه گذاري كند        وسود حاصله از اين سهم خود را د        
ش به تجمل و زرق و برق روي        نيبست كه بورژوازي و قشر ها ي دور         ا نتيجه اين . مي كند كه در هر رشته اي سرمايه گذاري كند          

هاي اروپا و    گاه شوند، گردش  ها به نمايشگاه اتومبيل هاي لوكس مبدل مي        خيابان. سازند يمهاي با شكوه     ساختمان. وردند آ مي
 .شود  بي تحرك مي،كند و در نتيجه بورژوازي قبل از طي مراحل رشد م وت ملي را ميثرآمريكا 

كه هر روز بيش از      دو جامعه اي  . كند دو جامعه اقليت مصرف كننده و اكثريت محروم تجزيه مي         ه  نظام وابستگي ضروتا جامعه را ب     
 .شوند بيش از يكدگر بيگانه مي

صوصيات اجتماعي و سياسي اين طبقه است كه بر جامعه ما اثري جدي               اين خصوصيات بورژوازي كه بر شمرديم بر مبنا و پايه ح           
. ي ندارد ئ نياز به دمكراسي بورژوا    ،براي گذارندن مراحل رشد   .  بورژوازي فعلي ايران سخت منحط و بي شخصيت است         .گذارد مي

ساد اداري نه تنها مغاير زندگي ديكتاتوري دستگاه حاكمه و ف.اين بوژوازي وارث تمام خصوصيات سياسي و اداري فئوداليسم است           
خواهانه  را     هر جنبش ترقي   ،دستگاه خودكامگي . ل ادامه حيات اوست      آو فعاليت بورژوازي نيست بلكه بر عكس شرايط ايده            

بورژوازي وابسته در پناه چنين سلطه  و نفوذي است كه رشد            . كند و از سلطه و نفوذ امپرياليسم در كشور دفاع مي كند            سركوب مي 
شود و اين درست چيزي است كه بوژوازي وابسته از           امگي  مانع فعاليت هر جنبش سنديكايي مي       کدستگاه حاكمه با خود     . كند يم

سود بورژوازي است كه مشخص ترين       ه  خواهانه ملي كامال ب    كه سركوب كردن جنبش ترقي      خالصه كالم اين  . برد آن نفع مي  
ديگر كارشكني  . كند ولتي بنا بر تمايل اين طبقه هر قانون و آئين نامه اي را وصع مي              هاي د ه  امروز دستگا . جناح حاكمه ايران است   

بورژوازي نه فقط از طريق قانوني بلكه با          .انداختند وجود ندارد   پالگي خود سنگ مي    گاه در راه منافع هم      لها كه گاه و بي     افئود
بورژوازي . هاي پر بركتي است    و در هاي بسته سال    .كند ت مي خزانه عمومي را غار    ي اداري و نظامي   الپيوند و همبستگي با قشر ع     

هاي بي   ارتشا و سؤاستفاده هاي كالن و ريخت و پاش           . زند وكراسي، فساد اداري را دامن مي       ورقشر باالي ب   وابسته دوشادوش 
فساد . داري شده است  تبعيض ، باند بازي و چاپلوسي شيوه هاي عادي ا           . ي را فرا گرفته است       لتحساب و كتاب تمام دستگاه دو      

 . وداليسم بلكه نتيجه وابستگي و معلول خصوصيات بورژوازي وابسته و دستگاه حاكمه استئاداري نه يك بازمانده ف

 ليته اداري و يا روابط فئودالي نام مي        دااياي فئوداليسم يا فئو   قعنوان ب ه  هنوز كساني ديكتاتوري، فساد اداري و انحطاط اخالقي را ب          
جا فئوداليسم شهري و اداري نباميد اشكالي در بين نيست  ولي اين              خواهيد بورژواز ي وابسته و دستگاه حاكمه را يك         ياگر م . برند

واقعيت را بپذيريد كه فساد  اجتماعي و اداري جاضر واقعيتي است كه با ادامه حيات بورژوازي ادامه و گسترش يافته و امري                                
 دستگاه حاكمه وارث تمام شيوه هاي ارتجاعي فئوداليسم         ، سياسي و اداري بورژوازي وابسته       نه فقط در زمينه مسائل    . افزاينده است 

از يكسو انحطاط اخالقي ناشي از ديكتاتوري       . است  بلكه در فلمرو مسائل اجتماعي اين طبقه موجد انجطاط اخالقي بي سابقه ايست              
گيرد، و از    چشمي هر روز دامنه بيشتري مي       لوسي و چشم و هم     مستمر، قشر هاي خرده بورژوازي را در بر گرفته و تظاهر و چاب               

 ارزش.  بر گرفته است     در قشر مياني جامعه را     ، سوي ديگر انحطاط جوامع صنعتي غرب و سود جوئي و فرصت طلبي بورژوا مابانه              
از هر شيوه اي بر تمام       سود جوئي و نفع طلبي       . دهد ارزشهاي وارداتي  غرب استعماري مي      ه  سرعت جاي خود را ب     ه  هاي كهنه ب  

 ها، استادان مدارس عالي و تمام اصناف تحصيل        پزشكان، وكالي دعاوي، روزنامه نويس    . هاي اجتماعي سايه انداخته است       فعاليت
دوستي و وطن پرستي را ارزش نهند، دست قاچاقچيان و              ع   مصالح جامعه و نو      ،خود   بايست در انجام وظايف     كرده  كه مي    

اين خصوصيتي از خصوصيات جامعه اقليت مصرف كننده است كه            . ود جوئي و فرصت طلبي  از پشت بسته اند           سازرباخوران را   
دستگاه حاكمه در اعمال سياست كشور  بر باد ده          . خورد هايش هر روز بيشتر با جوامع استمعاري غرب پيوند مي           فرهنگ و ارزش  

ه  امر مهم تعليم و تربيت را ب       ینايع و منابع عمومي به بخش خصوص      دنبال بذل و بخشش ص    ه  ب. يشناسد خود هيچ مرز و حدي را نم      
. كاران  مبدل كرده است كشي كاسب  كش در اختيار صاحبان سرمايه قراداده و آنرا به ميدان سودجوئي و بهره             زبان طبقات زحمت  

 در  هانحصار جامعه مصرف كنند   ه  ب و پزشك و دارو بيشتر از روز بيش           یدنبال تعليم و تربيت هر روز  مسائل بهداشت و پزشك            ه  ب
 .دهند يد و سرمايه هاي خصوصي مسائل بهداشتي را بيش از بيش وسيله كسب در آمد و سود جوئي قرار ميآمي
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توطئه . بورژوازي كثيف ايران دست در دست دستگاه حاكمه موجد و باعث و باني همه فساد ها و انحطاط هاي اجتماعي است                          
كوشند انحطاط جوامع    به هزار نيرنگ مي   . ژوازي ، نسل جوان جامعه را هدف سؤ قصد قرار داده است           مشترك دستگاه اداري و بور    

مصرف كنندگان مطيع و بي     ه  خواهند با تبديل جوانان قشر هاي مياني جامعه ، ب           مي. جوانان ما سرايت دهند   ه  غرب استعماري را ب   
 ،از مد   به مسائل اجتماعي، پناه بردن به مواد مخدر، تقليد كوركورانه           بي اعتنائي . هدف، رسالت تاريخي نسل جوان را منتفي سازند       

طرز سلوك جوامع استعماري عوارضي است كه عالما و عامدا از قشر هاي باالئي به قشر هاي مياني راه يافته و از جانب دستگاه                              
 . شود حاكمه حمايت مي

 يم، دور توليد و مصرف را ميسر مي         ظبه جزئي از يك ماشين ع      مثاه   ب ،زندگي بي هدف و برده وار حامعه اقليت مصرف كننده              
 .اين همان چيزي است كه از نظر اقتصادي  و سياسي و اجتماعي دلخواه بورژوازي وابسته و دستگاه حاكمه است. گرداند

ترين، فاسدترين و    فاكزندگي افراد طبقه بورژوازي از نزديك توجه كنيم مي بينيم كه افراد اين طبقه نمونه دغل ترين، س                   ه  اگر ب 
اين طبقه نه از طريق تالش و كوشش و مبارزه سياسي بر جامعه ما جاكم شده بلكه از طريق        . ترين افراد اين ملتند   ن  در عين حال كود   

صاحب سرمايه و ثروت و      ،  داللي، احتكار، سواستفاده هاي اداري و دريوزگي در آستان سرمايه هاي خارجي و دستگاه حاكمه                    
ست كه بورژوازي ايران بي شخصيت سرمايه و نااليق است، نه فقط شخصيت سرمايه داران عرب را                    ا نتيجه اين . ه است مكنت شد 

كرد نيز بي بهره  ندارند بلكه از كليه سركشي ها و اشراف منشي هاي فئوداليسم ايران كه با دستگاه اداري و نظامي متمركز مقابله مي                    
 .ي كه سد راه ترقي و رهائي ملت ايران شده استاين است آن طبقه منحط و فاسد. است

 
  در شناخت دستگاه حاكمه ايران _ج

هاي  هاي حاكمه عالوه بر داشتن يك قشر اجتماعي مخصوص خود يعني عناصر و گروه                دستگاه حاكمه ايران مانند همه دستگاه      
 . اه اداري و نظامي، داراي وابستگي طبقاتي استگعالي دست

كه  چنان  هم .حكومت خود ادامه دهد   ه  تواند بدون پيوند با طبقات حاكمه ب        كند نمي  بر جامعه حكومت مي   اساسا دستگاهي كه    
تا بيش  .  موقعيت و امتيازات طبقاتي خود را حفظ كنند        ،آنه  تواند بدون دست داشتن در حكومت و تسلط ب         طبقات حاكمه نيز نمي   

ولي . كار و كارگزار امپرياليسم    ها و كمپرادورها بود و از طرف ديگر هم         لده فئودا ناز اصالحات اخير دستگاه حاكمه از طرفي نماي       
سود بورژوازي  وابسته از دست دادند و در هر حال قشر عالي بوروكراسي با طبقه                    ه  ها نفوذ خود را ب      پس از اصالحات، فئودال    

دستگاه اداري و   ه  قشر مرفه مسلط ب   . ني بستگي دارند  بورژوازي پيوند متفابل داشته هر دو از نظر اقتصادي و سياسي با امپرياليسم جها             
وابستگي به  . خود داراي منافع، امتيازات اجتماعي بوده و در غارت ثروت جامعه و استثمار زحمتكشان مستقيما دخالت دارد                 ،نظامي  

 قبال طبقات حاكمه    دهد كه در   قشر عالي بوروكراسي امكان مي     ه  يك عامل خارجي، يعني قدرت اقتصادي سياسي امپرياليسم، ب          
ها نباشد تا آن حد كه بدون يك درگيري           آن ی از هاي اداري و نظامي تابع بعض      ستاداخلي تسلط خود را حفظ كند و در اتخاذ سي         

 فئوداليته ريشه دار ايران را مقهور و منكوب و               ، تر طبقات حاكمه   كمك حناح ضعيف  ه  ود محافل امپرياليستي و ب     ه س شديد ب 
مراهي ما خواهد   گ ثكند كه باع   يده گرفتن اين خصوصيات دستگاه حاكمه انتظارات نابجايي را در ما ايجاد مي            ناد. مضمحل سازد 

اين اشتباه است كه دستگاه حاكمه را صرفا نوكر جيره          . كشاند ورطه اشتباه ديگري نمي   ه  بديهي است كه اتخاذ اين نظر ما را ب         . شد
هاي طبقاتي ، منافع و مصالحي دارد        اين مجموعه اداري و سياسي ضمن داشتن وابستگي       . فرمان امپرياليسم بشناسيم  ه  خوار و گوش ب   

امپرياليست هاي  . يك امپرياليسم وابسته نشده است    ه  دانيم كه دستگاه حاكمه ايران ب      مي. امپرياليسم وابسته كرده است   ه  براها كه آن 
. نفوذ داشته و به سهم خود در ايران منافع و مصالحي دارند               ها در دستگاه حاكمه       آمريكائي و انگليسي همراه ديگر امپريالست       

كوشد با زدن    دستگاه حاكمه ثبات و بقاي خود را در يك بند بازي ماهرانه بين قدرت هاي امپرياليستي حفظ كرده و رسما مي                          
اه حاكمه از اوضاع بين     دستگ. منافع طبيعي و ثروت كشور عوامل متعدد ديگري را در حفظ تعادل خود بكار بگيرد               ه  چوپ حراج ب  

در واقع دستگاه حاكمه قهرمان موازنه      . در جهت تحكيم ثبات خود استفاده كرده است        منطقه ای    المللي و كشمكش و جنبش هاي     
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 دستگاه حاكمه با حاتم بخشي مي      . د  ينن نش  او دمي فرو نمي      »ماني است يغفلت موجب پش  ! بشتابيد!  بشتابيد  «مثبت است و فرياد   
 :.»اين خان يغما چه دشمن چه دوستبر :«گويد 

 چه بيشتر ارز از طريق  صدور مواد خام و نيمه پروده، اجراي پروژه هاي                رهتدارک   : سياست اقتصادي دستگاه حاكمه عبارتست از       
ورهاي صاحبان سرمايه و بهره جستن از رابطه اقتصادي و بازرگاني با كش            ه  دريغ ثروت ملي ب    ني و بذل و بخشش بي     اصنعتي و آباد  

سوسياليست  در جهت ترميم ضايعات رابطه بازرگاني با كشورهاي استعماري غرب و در نتيجه تقويت بنيه مالي دولت و تقويت                          
راج منابع، بطور عمده     حنتيجه اين سياست اقتصادي اينست كه ارز حاصله از             . قشر خاصي از بورژوازي و خرده بورژوازي مرفه         

 رت آماده و خواه مونتاژ و يا توليد شده يا سرمايه خارجي يا مشترك از منافع صاجب ارز مي                     صوه  صرف وارد كردن كاال خواه ب     
ست وابسته و    ا جامعه  اقليت مصرف كننده كه جامعه اي       . نتيجه اين است كه جامعه ما به دو جامعه مشخص تجزيه شده است             . شود

 .دنبال روي جوامع غرب استعماري و جامعه اكثريت محروم و زحمتكش

رژيم سلطنتي . سياست داخلي دستگاه حاكمه عبارتست از تحكيم و تضمين ديكتاتوري و سلب كليه حقوق اجتماعي و سياسي ملت            
تمام دلقك بازي ها ، حشو و زوايدي است          . مستبد ، مناسب ترين و قاطع ترين نامي است كه مي توانيم روي رژيم فعلي بگذاريم                 

 .كتاتوري نظامي سلطنتينت مطلقه يا ديلطبرگرد هسته مركزي س

بياييد يكايك اعضاي اين      . خانواده سلطنتي به عنوان راس هرم دستگاه حاكمه ، كثيف ترين و فاسدترين خانواده كشور است                      
از شاه بگيريد و سوابق اخالقي و جنايات سياسي اش تا اشرف و شمس و فاطمه و فالن رضا و بهمان                       . خاندان جليل را برانداز كنيد    

 شخصيتي ، انحراف جنسي ، فحشا ، قاچاق موادمخدر در مقياس جهاني ، اعتياد به مواد افيوني و مخدر ، چكيده                                   بي. رضا
 .خصوصيات اخالقي و شخصيت اين خاندان مقدس است

همكاري با كثيف ترين اوباش ، مختلسين ، جاني ها و خوش رقصي براي خونخوارترين استعمارگران خارجي و حرص پايان ناپدير                     
شان وقتي به سلطنت رسانده شد يك خانه شخصي نداشت           سردودمان. ، گوشه اي از گدشته ننگينشان است       ر غارت ثروت مردم     د

سلطنت آنان بر    . و وقتي كه كشور را ترك كرد دوهزاروسيصد پارچه آبادي و ميليون ها تومان ثروت از خود باقي گداشت                           
 يک هزاروسي صدوسی و دو     پايه گذاري شده و با كودتاي ننگين تر مرداد             هيک هزارودويست و نود و ن      كودتاي ننگين  اسفند     

 .چنين است ماهيت سلطنتي كه اس و اساس استبداد دستگاه حاكمه را تشكيل مي دهد. ادامه يافته است

 مردم مسلط شده  و بي       تيمور بختيار و ده ها و صدها عنصر جاني تر و كثيف تر از او با اتكا به اين دستگاه فاسد ، بر عرض و ناموس                         
تمام مؤسسات ظاهرا منتخب مردم مثل مجلسين و انجمن ها و شورا ها       . آن كه احساس مسوليت كنند بر مملكت حكومت مي كنند         

مردم بخوبي مي دانند كه نخست وزير هويدا        . ي فقط حنبه نمايشي دارند    ئهاي اداري مثل هيات دولت و دستگاه قضا        و تمام سازمان  
  ای احزاب اكثريت و اقليت، بازيچه     . كريم شيره اي دلقك ناصر الدين شاه در امور سياسي مملكت نفوذ و اقتدار ندارد                 اندازه  ه  ب

سلطنت استبدادي شاه شهيد در ميان گروهي از اشراف و ناصحان احاطه شده بود ولي در مقابل ديكتاتوري حاضر،                        . بيش نيستند 
نه فقط نخست وزير و وزرا و وكالي         . خص شاه، هيچ مانع و رادعي وجود ندارد        هاي ش  يعني در مقابل تمايالت و هوي و هوس        

. شوند و گاه چاره اي جز خود كشي ندارند          بلكه ارتشبد ها و امراي ارتش به بادي معزول و مقهور مي            د ندار  پشم مجلسين كالهشان 
ياران نزديك خود هيچ حدي را نمي        بيدن دست دستگاه ديكتاتوري نه تنها براي ملت اندك حقي قائل نيست بلكه در دريدن و كو              

 .هاست بدون تغيير و تحول مانده است  چنين است چكيده سياست دستگاه حاكمه ايران كه سال. پذيرد

رنج مردم از تازيانه هائي است كه تبليغات        . كشند دوش مي ه  در اين ميان گرفتاري مردم فقط اين نيست كه بار چنين استبدادي را ب              
 ها از خزانه عمومي مي     گردانندگان دستگاه تبليغات، با صرف ميليون     . كوبد ها مي  هاي آن  زخمه  صر دستگاه حاكمه ب   بي حد و ح   

تبليغات بي امان حربه ايست كه       . هر بشر دوستي و دانش پروري و خرد و درايت جا بزنند               ظوشد اين عفريت خون آشام را م        ک
هاي دولتي تظاهر به مديحه سرائي و تبليغات          نقش وظيفه اول هر يك از  سازمان        .دستگاه حاكمه از آن حداكثر استفاده را مي كند        

. ترين اشاره اي كند    هاي  سياسي كشور كوچك     در سراسر كشور حتي يك روزنامه نيست كه به واقعيت          . مردم فريب شده است   
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له و شكايت از اسفالت فالن جاده و نظافت         هاي ناچيز اداري و گ    ی  حداكثر انتقاد جرايد و ديگر وسائل ارتباط جمعي به خرده گير          
هاي  نشر موظفند يك صدا از برنامه هاي انقالبي و ترقيات روزافزون و طرح            وسائل  در عوض همه    . كوي و برزن منحصر شده است     

شر دوستانه شاه و ها بار  اقدامات و نيات خردمندانه و ب و در هر روز ده   . فرسائي كنند  فرد دولت خدمتگزار قلم   ه  ر و منحصر  ب    ينظی  ب
 اي رسيده كه ادامه كار و كسب بقال و چفال هم در گرو اعالم                ه  پايه  اهر سازي ب  ظكار تبليفات دولتي و       . دينخاندان جليل را بستا   

در هيچيك از اعصار    . التر است اهر كس پفيوزتر و چابلوس تر باشد منصب و جاهش و           .  وفاداري و ثناگوئي از شاه گرديده است      
 .ه استديوزگي و خود ستائي ميدان ندارده ران، هيچ سلطاني تا به اين حد تشنه مدح و ثنا نبوده و بتاريخ اي

تواند كرد ، قلمرو اكثريت ملت يعني زحمتكشان است كه واقعيت ها را               تنها قلمروئي كه اين تبليغات حرد كننده در آن  نفوذ نمي            
هاي اخير شاهد بوده ايم كه تبليغات كر كننده دستگاه،            در سال . يابندر مي شان بلكه با شكم و پوست بدنشان د         نه با گوش و چشم    

پاي صندوق ها   ه  ولي زجمتكشان گرچه  با كاميون ب       .  كرده است  منگي از روشنفكران جامعه مصرف كننده را گيج و           يها گروه
 .شان به لبخندي شكفته نشدمكشانده شدند فريب نخوردند و چهره دژ

حاكمه عبارتست از پيوند با محافل امپرياليستي جهان و ايفاي نقش ژندارم و مدافع منافع امپرياليسم در                      سياست خارجي دستگاه     
دستگاه حاكمه در پيمان هاي نظامي رسما با محافل امپرياليسم متحد شده و حتي جسارت ندارد از پيمان سنتو كه ديگر جز                        . منطقه

 .ن نمانده، دست بر داردآپوست و استخواني از

ها و جنبش هائي است كه در دور و بر ايران              ه خاور ميانه و رابطه با دولت       طقدستگاه حاكمه من   ترين قلمرو سياست خارجي    ممه
ها  ه عناد و دشمني دارد و در راه تضعيف و نابودي آن با امپرياليستطقخواهانه در من   دستگاه حاكمه با هر جنبش ترقي     . وجود دارد   

رساند و روز ديگر براي حمهوري دمكراتيك         در يمن به سلطنت طلبان عليه حمهوري كمك مي         روزي  . همكاري نزديك دارد    
در عين حال   . فتد ا كشد، زماني دست در دست اسرائيل با مصر طرف مي شود و وقتي با سوريه و عراق در مي                   يمن جنوبي قداره مي   

 متحدانش در منطقه ملك سعود و شيوخ مرتجع خليج          .سخت در كوشش است مرتجع ترين محافل را پيدا كرده با آنها متحد  شود               
تركيه و پاكستان متحدان رسمي و ياران گرمابه و گلستان              . فارس و درياي عمان، ملك حسين و سلطان حسن مراكش هستند              

توري گاه تا دور دست ترين كشور ها چشم دوخته و با ديكتا              در جستجوي ديكتاتورها و مرتجعين گاه و بي        . دستگاه حاكمه اند  
اين شراط ادامه مي    ه  روابط ايران با اتحاد شوروي و كشور هاي سوسياليستي ديگر فقط ب           . بازد برزيل و سلطان تايلند نرد دوستي مي      

ترين ناخرسندي از سياست ارتجاعي داخلي و خارجي دستگاه حاكمه ابراز ندارند و بر عكس تمام اقدامات                    يابد كه آنها كوچك   
دامنه مدايحه سرائي براي دستگاه حاكمه      .  و يا بطور ضمني تائيد كرده، مجيز شاه و دربار ايران را بگويند              دستگاه حاكمه را صريحا   

با اين تفاوت كه دستگاه حاكمه بر خالف جرائد و راديوهاي            . ايران به جرايد و راديو هاي كشور هاي سوسياليستي كشيده است              
 روابط بازرگاني و اقتصادي و در زير شعار همزيستي مسالمت آميز از كثيف ترين                ها در ازاي   آنها نمي پردازد و آن    ه  غرب، پولي ب  

با اين وصف ما با دستگاهي فاسد، مستبد و دست در دست امپرياليسم راه پيشرفت اساسي                 . كنند رژيم منطقه خاور ميانه حمايت مي     
چنين است ماهيت و طرز عمل دستگاه حاكمه         . كشور را سد كرده و ملت ما را محكوم به محروميت و عقب ماندگي كرده است                 

 .ايران 

  در مسائل اجتماعي و فرهنگي-د 
دو جامعه بومي و استعمارگر تجزيه       ه  در جوامعي كه ب   . در كشور ما مانند جوامع افريقائي استعمار زده  برتري نژادي وجود ندارد               

جامعه ما گر چه داراي اقليت نژادي استعمارگر          . ر است دارشده، جامعه برتر از امتيازات نژادي و طبقاتي بي حد و حصري برخو               
در كليه اعصار تاريخي  اختالف طبقاتي و اقليت ثروتمندو مرفه در              . نيست وليكن به دو جامعه اقليت و اكثريت تجزيه شده است            

 كه ما را بر آن      مقابل اكثريت زحمتكش و محروم وجود داشته است لكن دوگانگي امروزي جامعه ما داراي خصائص تازه ايست                   
هاي اساسي دوگانگي روزگار ما با       تفاوت. دارد دوگانگي را در سيماي دو جامعه با دو سطح زندگي و دو فرهنگ ترسيم كنيم                مي

 :شرح زير استه اختالف طبقاتي تاريخي ب



 ١٣٨١مرداد  –گی از تاريخ                                                              سازمان اتحاد فداييان خلق ايران بر
 

11 

كه سرمايه داران و     نداد، هم چنا   در جامعه كهنه اقليت اسثتعمار كننده از نظر كمي حجم كوچكي را در راس هرم تشكيل مي                     
 ولي كميت جامعه اقليت مصرف كننده حجم        .دهند ها معتبر امروز چنين حجمي را نسبت به جمعيت كشور تشكيل مي             كراتوبور

ترين مظاهر اشرافيت فئودالي با اكثريت       در جامعه كهن اقليت استثمار كننده و حتي عالي        . گيرد قابل توجهي از جمعيت را در بر مي       
 كمبودهاي فرهنگي در فرهنگ طبقات      وماندگي   صورت كه اكثريت محروم در عين عقب       بدين.  فرهنگي داشتند  محروم وحدت 

 .عالي جامعه اشتراك داشت

غيرت و ناموس و عفت براي همه جامعه مفاهيم           . شناختند هاي واحدي را مي    محرومان و مرفهان هر دو آداب و رسوم و ارزش           
ها  هر دو طبقه از داستان    . شد رسميت شناخته مي  ه  هاي خوني و قومي از جانب هر دو طبقه ب         اشرافيت و همبستگي    . مشترك داشت   

انداخت و ديگري در     يكي در كاخ سلطنتي مجالس با شكوه شاهنامه خواني راه مي          . برند هاي واحدي لذت مي    و ترانه ها و آهنگ    
 ساني تحت تاثير قرار مي     نحو يك ه  هر دو طبقه را ب    ،  مذهب. داد نقالي گوش مي  ه  يشي و قهوخانه ها  ب     روچادر عشايري با كليه د    

انداخت،  سرائي داشت، تعزيه راه مي     ناصرالدين شاه قاجار حرم   .  اكثريت محروم قابل فهم بود     یرابتفريح و تفنن طبقه حاكمه      . داد
 كشيد و شكار مي    د، قليان مي  كرد ن  زدند و دست افشاني مي     رفت، در مجلس عيش و نوشش تار و تنبور مي           ها بيالق مي   تابستان

داد و بساط فلك     فحش مي  مد مثل چاودارها  آمي كرد و وقتي به خشم     ها و ماكوالت پهن  مي      رفت و سفره رنگين مملو از خورش      
  اشرافي هديه كند و رعيت مي      یا ه ها بشقاب  بايست در جشن   اشراف مي . چال و غل و زنجير بود       زندانش سياه   .انداخت راه مي 

 .زاق و سورسات پيشكش كندبايست ار

 ها را خوب مي    همه آن .را داشت  ها براي توده قابل درك و هضم بود و آروزي وصول آن               همه اين كاميبابي ها و لذت جوئي       
دو جامعه مجزا و   ه  اما اينك بر اثر بيش از يك قزن استعمار زدگي جامعه ما ب            ..ها را  چال ها را و فحش    ه  ها را و سيا    اخت، خورش نش

 . از هم تبديل شده استبيگانه

جامعه اقليت مصرف كننده پيرامون     .  منافع اند  و.اين جامعه داراي دو سطح زندگي كامال متفاوت از هم، دو فرهنگ و دو مصلحت               
 بورژوازي وابسته حلقه زده و جامعه اكثريت محروم و زحمتكش ستم طبقات و قشر هاي حاكم و ستم استعمار را تواما تحمل مي                         

شود و بقيه حامعه يعني اكثريت بيست ميليوني جامعه          زحمت چند ميليون از جامعه را شامل مي       ه   اقليت مصرف كننده ب    جامعه. كند
 .محروم است

تركيب اجتماعي جامعه مصرف كننده شامل بورژوازي وابسته، قشر باالي بوروكراسي و تكنوكراسي در بخش دولتي و بخش                         
در . باشند زاد پر در آمد و واسطه هاي توزيع مي        آارمندان و افسران و صاحبان مشاغل       خصوصي، قشر مرفه خرده بورژوازي يعني ك      

اگر . چشم مي خورد  ه  از در آمد هاي چند ميليوني تا چند ده هزار تومان ب            . اين جامعه اختالف طبقاتي و سطح زندگي وجود دارد         
در آمد اين جامغه همراه     .  از بزرگترين ارقام نيز بيشتر باشد      در آمد سرانه اين جامعه را با جوامع غرب استعماري مقايسه كنيم شايد             

بلعد و آن خيل     طرفه خارجي قسمت اعظم در آمد ملي را مي         هزينه هاي نظامي سنگين و پروژه هاي عمومي و پرداخت هاي يك            
عقب مانده ترين جوامع    عظيم بيست ميليوني يعني جامعه محروم، يعني مصداق اصلي عنوان ملت ايران در آمد سرانه اي در حد                        

 .جهان را دارد

بخش اعظم توليد صنعتي  حامعه و         . ني و خدمات عمومي در جهت بهره مندي طبقه مصرف كننده است               اتمام پروژه هاي آباد    
هاي حرارت مركزي و تهويه       ها، كولرها، دستگاه   اتومبيل ها، يخچال  . واردات صنعتي خارجي را جامعه مصرف كننده مي بلعد          

ران قيمت، دارو و لوازم     گها، پارچه هاي     پوش ها و كف   ها، مبلمان، انواع فرش    ها، ميز و صندلي    كن ها، آبگرم  بخاريمطبوع،  
 .وسيله اين جامعه مصرف مي شوده الهاي ديگر منحصرا باها و كوالها و ده ها قلم كیا و شيرين هآرايشي، بيسكويت

هاي پزشكي، دارو خانه، مدارس خصوصي، سينماها، تئاترها،         كيصوصي، كلين خی  ها كشور،تلفن، تلويويزن، بيمارستان   هواپيمائي
 .ا و مدارس عالي همه در خدمت و اختيار اين جامعه است هها، تعمير گاه كاباره ها، فاحشه خانه ي مجلل، پارك
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امعه دانسته و ندانسته    اين ج . دهد شود در سطح كوچك اين جامعه مصرف كننده روي مي            نام ترقيات مملكت قلمداد مي      به آنچه
گرادند و پايگاه و زمينه مساعد نظام        هاي اداري و نظامي را مي      اين جامعه چرخ  . در استثمار وحشناك حامعه محروم دخالت دارد       

 .وابستگي ايران است

ا ملت ايران   پذيرد و همبستگي فرهنگي خود را ب       غرب استعماري را مي   ی  ها    هر روز بيشتر فرهنگ و ارزش      ،جامعه مصرف كننده    
هاي  ارزش. شناسد نگرد و آنها را باز نمي      جامعه مي ه  اين جامعه محروميت جامعه ديگر را نمي بيند و از عرش اعلي ب              . گسلد مي

 سود جوئي ، فرصت طلبي    . هاي كهنه بوروكراتيك معيار و مالك زندگي اين جامعه است            اتيك غرب استعماري با ارزش    رتكنوك
خواهي و عدالت طلبي از نظر پيشروان اين      احساس هر نوع رسالت و ترقي     . ين  زندگي افراد اين جامعه است      تفرد و خود پرستي آئ    ،  

متفكران و مبلغان اين جامعه مدعي اند كه با ارقام و            . ددگر و از مد افتاده است كه حداقل به قرن گذشته باز مي            .جامعه امري كهنه    
ار دارند و در پيشگاه  آنان جائي براي احساسات و همدردي و                 کصنعتي سرو   نمودارها و بيش بيني هاي صد در صد علمي و               

زدند همه مايه    در اين جامعه حتي آن گروه روشنفكران كه از رسالت و احساس مسئوليت دم مي                 . احساس مسئوليت وجود ندارد   
 به آنها همان مسائلي است كه جوامع         المسائل مبت . هاي فكري و انگيزه هاي خود را از جوامع استعماري غرب به عاريت گرفته اند                

زم، عقايد سارتر و ماركس بحث مي كنند و تا مسئله اي              يپيزآنها از وحشت جنگ هسته اي، ه       . آن دچار است  ه  اري ب عمغرب است 
تعمار نو كنند و از نقش اس آنها از رژيم سرهنگان يونان شكوه مي  . شناسدی  مورد بررسي و شناخت جامعه متروپل قرار نگيرد آنرا نم         

از پروسه  . گذارند جنبش سياهان آمريكا را در كنار ماجراي چكسلواكي به پژواك مي           . كنند در افريقا و امريكاي التين بحث مي       
زنندو احمقانه ملت محروم و ستم كش خود راكه در زير بار فقر، عقب               داري بي اندازه مدرن كامپيوتر و سيبرناتيك دم مي         سرمايه

گيرند تا مبادا خواب خوش      را ناديده مي   رغم آگاهيشان آن   زند، فراموش مي كنند و يا علي       ري دست و پا مي    مانئدگي و ديكتاتو  
جامعه مصرف كننده در فساد و تباهي و بيهودگي روزگار          . مبادا زندگي بيهوده سربارشان متوقف بماند     . بعد از نهارشان آشفته شود    

 .ي از سيستم توليد و مصرف كوركورانه استز الزمجگذارند و بخشي از نظام وابستگي و  مي

كارمندان جزء ادارات و    . در قشرشهري كارگران، پيشه وران بي چيز        . جامعه اكثريت محروم داراي دو قشر شهري و روستائي است         
معه از  اين جا . هاي دولتي و خصوصي قرار دارند و در بخش روستائي قسمت اعظم خرده مالكان و دهقانان بي آب و زمين                        بنگاه

تغذيه حداقل بهداشت و تعليم و تربيت و پوشاك و تفريح محروم است، اين جامعه حق تشكيل هيچ دسته و جمعيت راستني را                             
نيروي پليس و پليس سياسي همواره آماده است تا مانع اين              . ق خود و دست يافتن براي زندگي بهتر را ندارد            وبراي دفاع از جق    

ها محروميت از داشتن      اين جامعه بر اثر سال     .  لزوم به خشن ترين شكلي آنرا در هم كوبد            جنبش اين جامعه شده و در صورت        
ها فشار پليسي و ديكتاتوري ، آگاهي سياسي و احساس           هاي سياسي و اجتماعي بخصوص خود محروم ، و تحت تاثير سال            سازمان

مبارزات ه  ار دائمي پليس سياسي ميداني براي دامن زدن ب        عناصر آگاه اين جامعه در زير فش      . حد الزم ندارد  ه  دردي طبقاتي را ب    هم
. كشد رخ جهانيان مي  ه  گاه آنرا ب   اين است مكانيزم آن امنيت و ثباتي كه دستگاه حاكمه گاه و بي             . كند سياسي و طبقاتي پيدا نمي    

 انه با موسيقي كالسيك   هاي روشنفكرماب  سكوت و سكوني كه پژواك    . معني سكوت و سكون گورستان است     ه  امنيت و ثباتي كه ب    
رغم  بخش روستائي اين جامعه علي      . هاي نقاشي و جر و بحث هاي ادبي قادر نيست اندك حللي به آن برساند                      اهگ نمايش ،  

ه ها دور كرده و ب     ها را از مقابل چشم آن       فئودال ،  تحوالت اخير . اصالحات ارضي همه محروميت هاي خود را حفظ كرده است          
با وجود عقب ماندگي فكري و سياسي از هم اكنون دستگاه حاكمه در پي ايجاد                  . سازد را جانشين آن مي   تدريج دستگاه حاكمه    

 .دهقانان ايران با همه محروميت ها هنوز به خاطر زندگي بهتر در تكاپو نيفتاده اند. نظام خفقان انگيزي در روستا هاست

ها و آداب و اخالق       جامعه غرب استعماري موجب شده كه ارزش        نداشتن رابطه با  . جامعه محروم وارث بالقوه فرهنگ ملي است       
در عين جال خصوصيات منفي عقب ماندگي و        . راحتي در آن رسوخ يابد    ه  هاي غربي نتواند ب    ملي در اين جامعه ادامه يافته و ارزش       

ق زندگي مصرفي بلكه از      ي طر ماري نه از  عفرهنگ غرب است  . آثار فرهنگ ارتجاعي فئودالي كم و بيش در اين جامعه ادامه يافته              
 .كند اين جامعه را تحت تاثير قرار دهد طريق وسائل انتشاراتي مانند راديو تلويويزن و سينما و جرائد سعي مي
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ذالك اين جامعه    مع. ورد آ صورت تقليد و مد به جامعه محروم هجوم مي           ه  انحطاط جامعه بااليي يعني جامعه مصرف كننده ب          
م عقب ماندگي تربيتي و      غر جامعه محروم علي  . ر آن در انجام رسالت تاريخي خود شايستگي دارد          ت بخصوص قشرهاي محروم  

نمونه فرد اكثريت  . دردي طبقاتي اساس آن است و هم دوستي، وطن پزستي آموزشي داراي سجاياي اجتماعي مثبتي است كه انسان  
آن آدمك نمونه   . وردند نيست  آ ماي بومي برروي پرده مي    كاسبكار در سين   روشفكرانکه  ملي  خدمك مسخره كاله م   آ آن   ،جامعه  

بند خانواده، شرافت و     كه پاي است  كارگر و يادهقاني    ،  نمونه فرد جامعه محروم     . فساد و انحطاط قشر بي طبقه جامعه محروم است        
 ر چشم گير يافت مي    طوه  مردانگي، شجاعت، شرافت ، برادري و گذشت فقط نزد كارگران و دهقانان كشور ما ب              . عزت نفس است  

 در اين ميان تكليف روشفكران آگاه چيست ؟. شود

طور اعم روشفكر كسي است كه حداقل       ه  در كشور ما ب   .فكران در اين دوگانگي اجتماعي به جامعه مصرف كننده تعلق دارند           نروش
ض فردي است كه به مسائل جامعه روشفكر بطور اخ. كند پايان رسانده از طريق كار فكري ارتزاق مي  به  تحصيالت دوره متوسط را     

نامه از   چنين روشفكري خواه داراي دانش     . و تحوالت آن آشنائي داشته  و خواستار جامعه اي مترقي و روابطي عادالنه است                    
گاهي و وجدان خود احساس مسئوليت كرده و در راه پايان دادن به عقب                آكه در مقابل       شرط آن ه  مدارس عالي باشد يا نباشد ب      

 .ي و محروميت ملت خود گام بگذارد شايسته عنوان روشفكر به معني اخص آن استماندگ

. دور انداخته و زندگي خود را با مصالح         ه  جوئي و فرصت طلبي يعني ابزار تداراك زندگي مرفه شخصي را ب           دچنين روشنفكري سو  
 .دهد منافع اكثريت محروم پيوند مي

ارزات را براي پايان دادن به بيدادگري در پيش گيرد شرافتمندانه فرياد اعتراض خود              تواند مثبت ترين مب    چنين روشنفكري اگر نمي   
. را عليه نظم موجود بلند كرده در راه رسوا كردن دستگاه حاكمه و دفاع از حقوق زحمتكشان از تحمل سختي و عذاب ابائي ندارد                        

 .بندد طن خود پيوند ميكند و با مردم و فجايع را تائيد نمي. كند روشنفكر راستين سازش نمي

هاي دستگاه   روشنفكر فريب نيرنگ  . گيرد تا قدمي در راه نجات ملت خود بر دارد          روشنفكر راستين از همه دانش جهان بهره بر مي        
پردازد و از نوك بيني خود       در شناخت جامعه خود به عمق مي      . شود لت و ابزار حاكميت آن مبدل نمي      ه آ حاكمه را نمي خورد و ب     

  آگاهي خود را زير پا نمي      وخاطر لقمه اي نان و استخوان از سفره صاحبان قدرت، شرف             ه  روشنفكر راستين ب  . رود اتر مي بسي فر 
ديده خود قدم به قدم رسالت       دوش بگيرد و با الهام از ملت رنج        ه  چنين روشنفكري موظف است بار مسئوليت مبارزه  را ب          . ذاردگ

خواهان ديگر كشورها و     دردي با مبارزان و آزادي      هم  ، يش قهرمانان ديگر ملت ها و قاره ها        ستا. انجام برساند ه  تاريخي خود را ب   
تا اين  .  انحراف نسل جوان كشور ماست    ه  كه كمك ب   در عين حال ناديده گرفتن مبارزات ملت خود نه تنها روشنفكري نيست بل              
ه شاعراني كه در رثاي چه       ئالبته اين تخط  . شود ت مي فريب را بپذيرد كه در كشور خود، خودكامگي، قساوت و بي عدالتي ياف                

بلكه اين تاكيدي است در رسالت      . يد آ شمار نمي ه  گويند نيست و دشمني و عناد با مبارزات قهرمانانه ديگر ملت ها ب             گوارا شعر مي  
 و مبارزات خود را عليه       ما وظيفه داريم از تمام مبارزات عصر خود كمك بگيريم           . روشنفكران ايران در قبال ملت و جامعه خود         

الزمه اين پيروزي درك عميق دانش اجتماعي بشر و هضم              . ارتجاع و استعمار كه بر كشور ما چيره شده به پيروزي رسانيم                   
 .باشد روم ميحكا به جامعه اكثريت متايدئولوژي علمي و الهام از فرهنگ ملت خود و ا

ما روابط استعماري   . شناسيم مان نمي  ا في نفسه دشمن خود و فرهنگ        ما تكنولوژي غرب ر    . ما با فرهنگ غرب دشمني نداريم      
ما . ورزيم غرب، با كاپيتاليسم غول پيكر غرب و با همه آن چيزهائي كه ملت ما را در فقر و عقب ماندگي نگهداشته است عناد مي                         

خواه اين ملت ها     . لبه كرده اند چشم دوخته ايم     ما به همه ملت هائي كه بر كاپيتاليسم و استعمار غ           . به استعمار زدگي اعتقاد نداريم      
دست آورده و  با قرار گرفتن در صف اول          ه  ما قصد داريم كه شخصيت ملي خود را  همراه تكنولوژي غرب ب            . غربي باشند يا شرقي   

عقب نشيني اي باز    نه چنين راه    . اعصار تاريخي خود را نداريم      ه  ما قصد بازگشت ب   . به فرهنگ جهان كمك كنيم    ،  بيشرفت و ترقي    
 .دام ارتجاع فرتوت جامعه خود نخواهيم افتاده ما از وحشت استعمار زدگي ب. است و نه مطلوب ما
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ها  يك فرياد اعتراض به هزاران دانشنامه و سال         . خواهانه است  كه برترين وظيفه روشنفكر ايراني مبارزه ترقي         خالصه كالم اين  
چه امروز جامعه ما به آن نياز دارد روشنفكر مبارز و شجاع است نه تكنوكرات و                     آن .ا شرف دارد   ه تحقيق علمي در آزمايشگاه   

 .بوروكرات جنت مكان و صدر نشين

  در طرح جامعه اي آزاد و مترقي -ه
ه سرعت رشد صنعتي و اقتصادي جامعه ما بايد نسبت ب. رفته با گام هاي غول آسا مراحل رشد صنعتي را مي پيمايند كشور هاي پيش

چند قرن بيش اندك فاصله اي كه پاره اي از جوامع اروپائي از ديگر جوامع جهان                     . رعت حركت صنعتي جهان سنجيده شود      س
 توانستند خود را با كوشش همه       هنيم قرن بيش دو جامعه نسبتا عقب ماند       . ث ظهور استعمار و بندگي ملل ديگر جهان شد        عگرفتند با 

راه ه  رغم مشكالت و مصائب بزرگ اجتماعي ب         بيست سال بيش چين علي     . مگام سازند جانبه با جهان پيشرو صنعتي همراه و ه         
ف امروز و فردا به فقر و عقب ماندگي خود خاتمه دهيم بايد ترديد و دو دلي را                   راگر ما نيز بخواهيم ظ    .  توسعه واقعي گام گذاشت   

به  هاي قبل ديديم كه راه انتخابي دستگاه حاكمه نمي تواند            در گفتار .  كنار گذاشته و با شجاعت و قهرماني راه خود را بگشائيم            ه  ب
طريق ه  نه فقط در كشور ما بلكه در كليه كشور هاي عقب مانده امروز جهان رشد بورژوازي ب                   . عقب ماندگي كشور  خاتمه دهد      

 ثتعدد داخلي و خارجي باع    عوامل م . عنوان آخرين نمونه بدان نايل آمد ميسر نيست       ه    طور كه بورژوازي ژاپن ب     كالسيك يعني آن  
 .سر نوشت بورژوازي فعلي ايران از سرنوشت اين طبقه در ديگر جوامع استعمارزده جدا نيست. ناكامي در چنين مسيري شده است

ذالك طرز تفكر بورژوازي     مع. بورگوازي ملي ايران بتدريج در قشر وابسته تحليل رفته و رسالت خود را كامال از دست داده است                  
 .ز جامعه ما رخت بر نبسته و خرده بورژوازي وارث اين افكار و تمايالت شده استملي ا

تحوالت .  منافع زحمتكشان را در بر ندارد       وافكار بورژوازي اساسا مبتني بر ناسيوناليسم و لبيراليسم است كه اكنون ديگر مصالح                 
 ادي و اجتماعي بورژوازي ملي را بي ارزش ساخته است هم          ها ي اخير و رشد سريع بورژوازي وابسته برنامه اقتص          ضد  فئودالي سال   

. خواهانه خود را نيز از دست داده است          بورژوازي وابسته ايران تحليل رفته و خصوصيات ترفي         در  كه قشر بورژوازي ملي       چنان
تحوالت . ست داده است  صورت مسخ شده در تحوالت اخير ظاهر شده و اعتبار خود رااز د            ه  افكار و ايده ال هاي بورژوازي ملي  ب        

اخير گر چه پيروزي نيروهاي مترقي ايران را به تعويق انداخته لكن مرجله مترقي تري از انقالب را در مقابل اين نيروها قرار داده                             
 .است

و عدالت اجتماعي   . مار سرمايه از كار و تائيد نابرابري هاي اقتصادي است          ثضعف بزرگ طرز تفكر بورژوازي ملي حمايت از است         
 .تقسيم عادالنه در آمدها در اين طرز تفكر جائي ندارد

ناسيوناليسم . كند لبيراليسم بورژوازي ملي به ظاهر دمكراتيك جامعه اكتفا كرده و به تساوي امكانات طبقاتي جامعه توجهي نمي                    
بايست در راه     و اعصار كه مي    چون قربانيان قرون   زحمتكش را هم   طبقات،  ير علط از تاريخ و افتخارات ملي      عبورژوازي ملي با تغ   

نتيجه چنين طرز   . چنان ستمكش و قرباني توهمات باقي بمانند        طلبد كه هم   فدا شوند تلقي كرده از آنها مي        افتخارات ملي و سنن   
اگر اين طرز تفكر بر جامعه حكومت كند قادر نيست مشكالت اجتماعي و                   . تفكري در ماندگي در مسير رشد و ترقي است            

 زحمتكشان يعني اكثريت ملت در جهل و عقب ماندگي و محروميت مانده و فساد                ، در چنين رژيمي  . از جامعه محو كند    اقتصادي را 
صورت مشكل الينحلي   ه  هاي كشور ب   در چنين حكومتي روابط خلق     . سازدی  اداري اجراي برنامه هاي اجتماعي را غير ممكن م          

گردد و    استعمار كه از دري رفته و از در ديگر باز مي              ، ام در چنين رژيمي   سر انج . دهد در مي  ه انرژي جامعه را به   ،  ظاهر شده   
براي خاتمه دادن به عقب ماندگي امروز و حل مشكالت فردا بايد با              . كند جوالنگاه اقتصادي و سياسي خود مبدل مي       ه  جامعه را ب  

اين راهي ناشناخته نيست و     . رسد به سوسياليسم مي  دمكراسي مردم و سر انجام      ه  قاطعيت راه انقالب توده اي را برگزيد، راهي كه ب         
 با همه اين  . كه طرز تفكر بورژوازي ملي وطرز حكومت او ناشناخته نيست و امروز نمونه هاي هر دو طرز تفكر را مي بينيم                     چنان هم
 .كنيم اختصار جامعه دمكراتيك ايران را طراحي ميه ها ب

 در مسائل اقتصادي -١
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بخش . يد آ ها، معادن و صنايع كال و سرمايه هاي خارجي به مالكيت دولت در مي                     بانك  ، زي انقالب  در اولين مرحله پيرو    
در اين مرحله دولت راسا براي       . كند خصوصي زير ارشاد دولت قرار گرفته از برنامه دقيق و هماهنگ توسعه صنعتي پيروي مي                  

 .كند كرده زمينه را براي اجراي مرحله دوم آماده ميني سرمايه گذاري اتكميل صنايع اصلي و پروژه هاي صنعتي و آباد

ه را ب  گيرد و دولت توانائي ادازه كامل صنايع نفت و صدور مستقيم آن             اني خارجي در انحصار دولت قرار مي      گدر مرحله اول بازر   
واند از نياز كاذب    ت كاهش ميزان استخراج و كاهش ارز خارجي هراسي نخواهد داشت زيرا به راحتي مي              ازت  لدو. آورد دست مي 

 .ارز خارجي بكاهد

ابد و   ي هاي استعماري گسترش مي    در اين مرجله روابط اقتصادي و بازرگاني با كشورهاي سوسياليست و كشورهاي آزاد از سياست              
 ارودگاه   و آزادبه موازات گسترش رابطه با کشورهای          . سوسياليست استمداد خواهد شد    در راه تكامل صنعتي از كشورهاي          

مي توانند بدون چشم داشت هاي وسيع استعماري كشور ما را در جهت توسعه                  ياليسم، امپرياليست هاي كوچك تر اروپائي      سوس
 . كمك كنند

مالكيت خود در آورده و خود امر توليد و توزيع را در             ه  در مرحله دوم دولت سرمايه بخش خصوصي را با شيوه هاي مخصوص ب              
تواند در امر و توزيع رل فابل        توليد كنندگان  كوچك تا پايان مرحله دوم مي         . انجام خواهد داد   ترين صنايع توليد كاال را سا      مهم

ومراكز توزيع دولتي تاسيس شده، دولت جريان عمده توزيع را          .اي بزرگ دولتي     ه در اين مرحله فروشگاه   . مالحظه اي داشته باشند   
 .گيرد دست خود ميه ب

  در توليد كشاورزي-٢
شوند و دولت راسا در مناطق مساعد اقدام به             د كشاورزي اشتغال دارند ملي مي       ليتوه  ت موسسات خارجي كه ب     در مرحله نخس  

ه  دهقانان ب   ، موازات اين جريان كليه ديون دهقانان و حرده مالكان ملغي شده             ه  س مزارع و موسسات مكانيزه خواهد كرد، ب         يتاس
دولت در اولين مرحله انقالب موظف است با صرف            . شوند  اشتراكي مي  زارعمس  يوسيله مراكز دولتي تشويق به تشكيل و تاس         

 .سطح توليد و سطح زندگي دهقانان را ارتقا دهد ، قسمت قابل توجهي از در آمدهاي ملي 

 نقش دولت تشويق و   . كار خود ادامه دهند    وكشت  ه  تواند آزادانه ب   نه فقط در مرحله اول بلكه حتي در مرحله دوم خرده مالكان مي            
در مرحله دوم مزارع دولتي در مراكزقبلي       . ها از طريق تامين منافع بيشتر و سطح زندگي باالتر در مزارع اشتراكي است               هدايت آن 

كار كند و در كنار مزارع اشتراكي و نظام خرده مالكي به مزارع اشتراكي و از                   ه  تواند آغاز ب   كشاورزي يعني روستاهاي فعلي مي    
ه س مزارع مكانيزه تازه بنياد ب      يمعذالك عمده مزارع دولتي در هر دو مرحله از تاس            . زارع  دولتي باشد    سوي م ه  مزارع اشتراكي ب  

شود در تامين مايحتاج شهرها نقش بسزا داشته و هر            مزارع مكانيزه دولتي كه در زمين هاي مساعد تاسيس مي          . وجود خواهد آمد  
 .دگير دوش ميه روز بار توليد كشاورزي را بيش از بيش ب

جامعه مصرف كننده فعلي بايد طي دو مرحله توسعه اقتصادي بسود اكثريت ملت يعني طبقات محروم و ستمكش، پاره اي                                
اگر چه با توجه به منابع اقتصادي كشور ما دولت تقاضاي گذشت توان فرسا از اين قشرها نخواهد                       . محروميت ها را تحمل كند     

علي باين محروميت ها با زوي خوش تن نخواهد داد و نارضايتي اين قشر زمينه مساعد داشت قطعا قشر مرفه جامعهء مصرف كننده، ف    
طبيعي است در مقابل گرايشهاو اقدامات اين قشر، همانسان كه در            . كار شكني ها و سنگ اندازهاي  ارتجاع و استعمار خواهد بود            

در مرحله اول رشد     .  و امپرياليسم ميدان نخواهد داد       مقابل استعمار در كمين نشسته، مردم از پيروزي خود دفاع كرده بارتجاع                
اقتصادي دولت امور تعليم و تربيت را در تمام دوره هاي تحصيلي بدست خود خواهد گرفت و بسود طبقات زحمتكش از سود                            

 و  هم چنين است سياست دولت در قبال مسائل بهداشتي كه بيمارستان و پزشك             . جوئي هاي بخش خصوصي خلع يد خواهد كرد        
امروز اگر به فرض    . دارو را از انحصار اقليت مصرف كننده خارج كرده و امكان استفاده عادالنه را براي همه ملت تامين ميكند                       

زيرا در  . محال دستگاه حاكمه بخواهد هر يك از اين برنامه ها را بمورد اجرا بگذارد با نارضائي و خرابكاري احتمالي روبرو ميشود                     
انقالب نه فقط خالقيت تودهها را در راه سعادت و رفاه خود آنها شكوفا ميكند بلكه                  .  ديگري مقبوليت دارد   جامعه فعلي ارزشهاي  
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اكثريت بزرگ قشرهاي مياني جامعه را از رخوت بد آورده  زندگي نوين و ارزش هاي تازه اي را در مقابل آنها قرار ميدهد و آنها                           
 .جامعه آزاد و مترقي سهيم شان مي كندرا بزندگي خالق و هدف سوق داده و در ساختن 

  در مسائل سياسي-٣
عهده ه را با شايستگي ب تواند مسئوليت ساختن جامعه نوين و حراست از آن رساند مي  آن نيروي خالقي كه انقالب را به پيروزي مي        

ي نيروهاي خواب آلود جامعه را از       فروريختن رژيم استبداد  . ايمان انقالبي موجي از فداكاري و قهرماني بر خواهد انگيخت          . بگيرد
انقالب در راه پيروزي خود  دستگاه حاكمه مرتجع را بر مي             . رستاخيز ملي به حقيقت آغاز خواهد شد      . در خواهد آورد  ه  رخوت ب 

 اهحاكميت انقالبي پس از واژگون ساختن رژيم حاضر تا تصفيه دستگ           . دهد اندازد و به ديكتاتوري سلطنتي براي هميشه خاتمه مي         
 .هاي اداري و جايگزين ساختن ارتش انقالبي كه مدافع حاكميت مردم است به حال آماده باش انقالبي ادامه مي يابد

توان از اين فرمول استفاده كرد كه        در مورد تصيفه ارتش مي    . تواند در ميان افسران جوان ارتش كادرهاي سالمي بيابد          انقالب مي 
افسران ارشد بايد   . د از شرافت خود دفاع كنند     نها كه بتوان   هاست مگر آن   عني اصل نادرستي آن   همه امرا بايد كنار گذاشته شوند ي      

ارتش دواطلب انقالبي   . ها كه داري سوابق كثيف و ضد ملي هستند          رفته شوند مگر آن   گخدمت  ه  غربال شوند و افسران جز بايد ب       
تواند در كنار خود بقاياي سالم ارتش قديمي را حفظ كرده             كه از ميان طبقات زحمتكش و روشنفكران انقالبي برخاسته است مي           

کار ها نيروي چريك ملي كه از دهقانان و كارگران در حال                را با روحيه انقالبي آشنا ساخته و گند زدائي كند، با همه اين                آن
 و مدافع انقالب در      اساس دفاع كشور و ضامن      .شود و در همه صفحات كشور داراي سازمان و تجهيزات كافي است              تشكيل مي 

 .رود شمار ميه مقابل ضد انقالب و تجاوز خارجي احتمالي ب

ه منافع كافي اقتصادي و موقعيت منطقه اي روابط بين المللي ب          . تواند محدود به چند سال باشد      دوره آمادگي جنگي در كشور ما مي      
هاي دمكراتيك   دوره آمادگي جنگي بنياد سازمان    طي همين   . دهد كه حالت جنگي را در مدت كوتاهي سپري سازيم          ما امكان مي  

انقالب باعث  . شود كه با روش دمكراتيك مقدرات خود را بدست خود بگيرند             شود و به مردم امكان داده مي        جامعه ريخته مي  
ست كه  شود در زمينه چنين آگاهي سياسي و طبقاتي حتي  الزم  ني              ها مي  ي توده سالعاده آگاهي سيا  قاعد خار صحهش سياسي و ت   

هراسي نيست كه احزاب     . اقليت مرفه سابق و صاحبان طرز تفكر بورژوازي حقوق اجتماعي و سياسي خود را از دست بدهند                         
قالب را بر اريكه قدرت بنشاند  داراي آنچنان زمينه           نآن نيروئي كه توانسته ا    . مختلف از ميدان باز براي رقابت سياسي استفاده كنند         

 .خواهد بود كه از هيچ رقابت آزاد سرشكسته بيرون نخواهد آمداجتماعي و تجارب سياسي 

  در سياست خارجي و روابط بين الملل-٤
روابط ايران با كشورهاي    . گردن نخواهد گرفت  ه  هدات نظامي ب  عايران مترقي و دمكراتيك محتاج وابستگي ها نظامي نيست و ت             

رابطه ايران با جنبش هاي      . اساس برابري و همكاري متقابل خواهد بود        امپرياليسم بر    بنداليست و كشور هاي آزاد از قيد و           يسوس
يك ايران آزاد و پيشرو تكيه گاه مطمئن براي           . بخش جهان همان رابطه اي خواهد بود كه امروز ما خود بدان نيازمنديم                آزادي

چنين ارزش و اهميتي را براي ما        رهاي منطقه عينا    وكه هر يك از كش     چنان هم. شود جنبش ضد امپرياليستي منطقه  محسوب مي       
 .دارند

رابطه ايران با ديگر ملل جهان روابطي دوستانه و توام با همكاري و حسن تفاهم خواهد بود مگر با دولت هائي كه نقش ژندارم بين                           
 .كنند ها و جنبش هاي آزادي بخش ايفا مي المللي را در سركوبي ملت

كه در معامالت خود از حدود انصاف خارج نشوند و خيال خام              شرط اين ه  د هستند ب  جوامع سرمايه داري اروپا كه در پي سود خو         
 .د با ايران دمكراتيك روابط اقصادي و فرهنگي سودمندي داشته باشندنتوان هاي رانده را در سر نپروراند مي ستيانشيني امپريالج

 در كليه قلمروهاي داخلي از دست نخواهد داد و تابع            ه سياسي خود و   رايران دمكراتيك ذر هر حال استقالل كامل خود را در ادا            
محيط بين المللي و تحوالت ارودگاه سوسياليسم و موقعيت كشورهاي  آزاد از بند رسته  اين                      . هيچ قدرت خارجي نخواهد شد     

 .واهد شدامكان را فراهم كرده و ايران دمكراتيك براي حفظ استقالل كامل و بي خدشه خود دچار هيچ اشكال و مانعي نخ
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 در مسائل ملي و فرهنگي  = 5

برخورد شجاعانه با اين مساله     . كند هاي مختلف گفتگو مي    زبانه  چندي را در مرزهاي خود حا داده و ملت ما ب          ی  ها   كشور ما حلق  
 هاي  اكنون در كشور  . كند و حل قطعي آن تنها راهي است كه وحدت ملي را استحكام بخشيده و مشكالت را براي هميشه حل مي                   

هاي خود مختار يا     هاي گوناگون و اياالت و جمهوري      كه از خلق   ردارند در حالي  ومتعددي هستند كه ازحداكثر وحدت ملي برخ      
هراس از طرح صريح اين مسائل ناشي از طرز تفكر بورژوازي است كه همواره كوشيده است بحث آزاد                    . فدراتيو تشكيل شده اند   

 . جلوه گر سازددر اين زمينه را گناهي نابخشودني

ترك زبانان به علت زندگي هزار      . موزند آ شان تركي است و زبان فارسي را در مدارس مي         ی ا ها نفر در كشور ما زبان مادر       ميليون
هاي ايران را در     ده قرن حكومت همه سرزمين    ه  ترك زبانان نزديك ب   . كنند ساله در كنار فارس زبانان چندان ستم ملي را حس نمي          

موقعيت ترك زبانان ايران به     . و در عهد حاكميت خود نيز به داليل تاريخي و فرهنگي زبان تركي را رسميت نداده اند                دست داشته     
داليل تاريخي باعث شده كه ترك زبانان عالوه بر            . طوري تزاري قابل مقايسه نيست     اوجه با موقعيت ترك زبانان در امپر         هيچ

 .هاي مملكت در فعاليتند تانس و عشاير ترك زبان تا جنوبي ترين كوهآذربايجان در همه صفجات كشور پراكنده شده

 علمي و در امور اقتصادي و مالي و صنعتي ترك           ی  ها هاي دولتي در پست هاي مهم سياسي، در تقسيم كرسي          در ارتش و سازمان   
جي است و رنجي كه ترك زبانان از          تنها تبعيضي كه وجود دارد در به رسميت زبان خار           . زبانان امتيازي از ديگران كمتر ندارند      

ذالك همانطور كه اشاره شد رسميت زبان فارسي داراي سنت طوالني است و در دوره                  مع. برند محكوميت زبان مادري خود مي    
د نتوا ها مي  ها در ايران دمكراتيك ترك     با همه اين  . ها، زبان فارسي زبان درباري و علمي و ادبي بوده است             تسلط سياسي ترك  

 ها مي  ترك. و زيان فارسي نقش زبان علمي و ادبي را داشته باشد             . ن دغدغه خاطر در مدارس زبان مادري را تدريس كنند           بدو
بنا به  . ها و روزنامه ها و راديو هاي محلي ترك زبان تركي داشته باشند                توانند ادبيات خود را تا دوره عالي گسترش داده  كتاب            

ها مانند ساير ايالت كشور از مجالس          آنجا حكومتي خود مختار تشكيل داد و با انتخاب آن             توان در  تمايل مردم آذربايجان مي   
 .متد گردند ي و اختيارات مالي و اداري بهرهلتايل

تد در اولين فر صت در يك اظهار نظر عمومي در كردستان              نكردها ميتوا . كردستادن از ويژگي مخصوص به خود بر خودار است         
اگر پيوند هاي نژادي  و زباني باعث شود كه تشكيل يك حكومت خود مختار ضرورت                      . ت آوردند دسه  حق خود مختاري ب    

ها نيز چنين حقي را خواهند       كه بلوچ  چنان هم. د كرد   ننداشته باشد اين خود كردها هستند كه اين ضرورت را نفي يا اثبات خواه              
يكپارچگي . سابقه اي دست خواهند يافت     يكپارچگي  بي  ه  ن ب پس از نابودي هر گونه ستم ملي و مذهبي است كه ملت ايرا            . داشت

هاي ايران كه داراي تاريخ       اين ترتيب خلق  ه  ب. و وحدتي كه در كليه اعصار از آن محروم بوده و اكنون نيز از آن محروم است                     
 .ند داشتينده عوامل الزم براي حفظ وحدت ملت ايران را خواهآمشترك و فرهنگ واحد و سرنوشت واحد هستند در 

ي ايران و روسيه را بر سر قفقاز و آسياي ميانه ناديده نم              ی  ها   ما سؤظن تاريخي رژيم    . وحدتي كه همه از آن سود خواهند برد         
مساله را نيز در ميان     اين  ما خصوصا در اين جا      . ياد داريم ه  ما با تاسف خاطره سؤ نظرهاي انحرافي مير جعفر باقر اف را نيز ب              . گيريم

رغم همه اين سوابق اطميان داريم كه ايران دمكراتيك داراي              ما علي .  تا هيچ چيز را در پرده ابهام نگذاشته باشيم            گذاريم مي
هاي ايران   وطنان آذربايجاني ما كه از ستم ملي آسوده شده اند و وحدت خود را با بقيه خلق                  ست كه نه فقط هم     ا اذبه اي جآنچنان  

له اي كه در يك قرن اخير و بخصوص در پنجاه ساله آخر آن نيز در قفقاز و آسياي ميانه                      د كرد بلكه فرهنگ هزار سا     نحفظ خواه 
 .جوار اتحاد شوروي خواهد بود هاي هم سترش رابطه با ملتگخود را حفظ كرده است زمينه مساعدي براي 

تر و خالي از لعزش و       و كامل تر   تواند دقيق  طرحي كه مي  . چنين است طرح مختصري كه از ايران دمكراتيك در پيش چشم داريم           
يك جامعهء  ه  دست يافتن ب  . كي نداريم اما از طوالني شدن مبارزه ب     . كنيم اطر وصول به چنين جامعه اي مبارزه مي       ه  ما ب . اشتباه باشد 

 هميشه  دهد كه نيروها و كادرهاي جامعه آينده را در انقالب بپروانيم و براي يك بار و                    ما فرصت مي  ه  مترقي از طريق انقالب ب     
 .پيروز شويم و پيروز بمانيم
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 بخش دوم
 در مبارزه و تداراك انقالب                                        

  در ضرورت مبارزه و انقالب -الف
 فرد نااگاه هر قدر درمانده باشد     . شود خود منجر به مبارزه نمي    ه  محروميت هاي اجتماعي و مصائب زندگي رنج آور است اما خود ب           

ضرورت هاي اجتماعي مي بايد از مجراي آگاهي انسان و مبارزه              . گيرد هاي انفرادي پيش مي     براي مقابله با سختي ها راه حل        
شناخت بي عدالتي   . شود گير زحمتكشان مي   آگاهي سياسي و ادراك طبقاتي باعث مبارزه پي       . آگاهانه و سازمان يافته او تحق يابد      

 .شود دالت خواهي موجب مبارزه روشنفكران ميگاهي از تحوالت اجتماعي و عآو 

مبارزه در راه امحاي بي عدالتي  و رسيدن به جامعه اي بهتر             . شود كه نياز مند اصالح و ترقي نباشد        در جهان هيچ رژيمي يافت نمي     
.  عدالتي و اطالح نيست    اما در جامعه ما مطلب بر سر بي       . شود و مترقي تر در پيشرفته ترين جوامع سوسياليستي نيز آني متوقف نمي            

اي پيش با فاجعه اي كه در جامعه ما         هدر گفتار . خواند  مبارزه حاد و انقالبي مي     کيه  كيفيت جامعه و دستگاه حاكمه موجود ما را ب        
 براي پايان دادن به اين فاجعه و رسيدن به جامعه مترقي و            . گذرد كم و پيش آشنا شديم و مسير حركت جامعه فعلي را شناختيم              مي

. دوش كشيد ه  گير را ب   خود كامگي و غارتگري دستگاه حاكمه و شركاي آن بايد بار مبارزه سنگين و پي              ه  آزاد ، براي پايان دادن ب     
زندگي مرفه و آزاد از ستم طبقاتي بايد دست به مبارزه اي آشتي                ه  طبقه محروم ستمكش يعني اكثريت ملت ايران براي وصول ب           

دادن به   و در راه حاكميت ملت و پايان      . انجام برسانند ه  ه بايد رسالت تاريخي خود را در اين روزگار ب         روشنفكران آگا . ناپذير بزنند 
قدر خود كامه و خون آشام است         دستگاه حاكمه ايران آن   .  مسئوليت خطير خود را آني فراموش نكنند         ، عقب ماندگي و استبداد   

چنان از قافله رشد و      جامعه ما آن  . را تحمل كند   تواند آن   شخصيتي نمي  كه صرف نطر از انگيزه عدالت اجتماعي، هيچ روشنفكر با         
 كه جز   ی سازشكار و كوته نظر    انآن روشنفكر . خواند كوشش و مبارزه مي   ه  تكامل جهاني عقب مانده كه هر وجدان آگاهي را ب          

ينده را اميد بخش مي بينند پيوند خود را با          آحال خلسه همه جا را در امن وامان و          ه  ها راحت ب   دور و بر خود را نمي بينند و در مبل         
ديدن مظاهر  ه  كنند و دهانشان ب     آن جماعتي كه ايران امروز را از نظر صنايع با دوره شاه شهيد مقايسه مي                   . ملت ايران بريده اند    

و پشت هم اندازي    هايي هستند كه جهل خود را در پس پرده اي از چاپلوسي               ماند، فسيل  عاريتي غرب استعماري از جيرت باز مي      
 .كنند پنهان مي

ران نادم كه پا در جاي اسالف خود فروش خود گذارده  و موج سپاس و تهنيت را نثار قدوم كثيف ترين                               کآن جوجه روشنف  
روشنفكر آگاه نه فقط ركاب غرقه به        . مستبدان جهان مي كنند حتي در زباله داني تاريخ مبارزات ملت ايران جايي نخواهند يافت                

. حمدرضاشاه را نمي بوسد بلكه در پيشگاه مترقي ترين رزيم هاي جهان رسالت اصالح طلبانه خود را آني فراموش نمي كند                     خون م 
روشنفكر آگاه در راه اعتالي     . روشنفكر آگاه در هيچ شرايطي مبلغ و مروج هدف هاي ارتجاعي دستگاه حاكمه مستبد نمي شود                  

روشنفكر آگاه وطن ما بايد دست در دست محروم          . و سياسي آني از پا نمي نشيند       شخصيت انسان و تامين آزادي هاي اجتماعي         
 .ترين قشرهاي جامعه خود داشته و در راه سعادت و نيكبختي آنها بار مصايب را به دوش بكشد

آنان . دوش نگيرند آنان كه در ضرورت مبارزه قاطع با رزيم فعلي ترديد مي كنند خود را فريب مي دهند تا بار چنان مصايبي را به                          
كه از ضرورت تاريخ تعبيري مكانيكي و فيزيوكراتيكي دارند و منتظرند در حيني كه آنان چرت مي زنند جبر زمان كار خود را                            

 .بكند نه روشنفكر بلكه كودن هاي فريبكار هستند

قي كرده خود را از دردسر مي رهانند        آنان كه اصالحات دستگاه حاكمه را نشانه هاي اميد بخشي براي وصول به جامعه اي مترقي تل                
آنان  در آينده پشت دست خود خواهند گزيد و ساده لوحانه خواهند گفت كه فريب خورده اند حال آن كه اين دستگاه حاكمه                            

 .ن ها را مي فريبد بلكه خودشان هستند كه بي همتي و بي جراتي فريبشان مي دهدآنيست كه 
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ايده آل هاي روشنفكرانه صرف ممكن است ما را به            . طرح آن را ارايه كرديم مبارزه مي كنيم        ما در راه رسيدن به جامعه اي كه           
مخالفت با دستگاه حاكمه بكشاند اما اين فقط ايمان به عدالت اجتماعي و نجات ملت از فقر و ستم است كه ما را به انقالب برضد                             

. مبارزات روشنفكر در معرض كاستي و ترديد و مماشات است          بدون پيوند با زحمتكشان كوشش ها و         . دستگاه حاكمه مي كشاند   
مي توان مجالس دموكراتيك نداشت اما در عوض ميزي با          . مي توان مجالس دموكراتيك نداشت و در عوض زندگي مرفه داشت           

اي دردناك  مي توان ناگزير خزف ارتجاع را صدف ترقي خواهي جا زد ولي نمي توان واقعيت ه               . درآمدي چندهزار توماني داشت   
براي اين كه روشنفكر چنين واقعيت ملموسي را به . جامعه يعني زندگي مشقت بار و پرمحروميت ميليون ها هموطن را ناديده گرفت           

بايد آشكارا و جدان و آگاهي را زير پا گذاشت و رسما و با وقاحت               . دست فراموشي و اغماض سپارد سفسطه و مغلطه كافي نيست         
 .لح و منافع ملت ايران را به زمام داران مستبد فروختكامل تسليم شد و مصا

اگر مي بينيم زبده ترين روشنفكران اروپا آني از پا نمي نشينند به خاطر آن است كه نه فقط به زندگي  ملت خود بلكه به زندگي                               
روشنفكران .  مي كنند  به خاطر آن است كه محروميت و فقر اكثريت بزرگ بشريت را درك            . بشريت روزگار خود چشم دوخته اند     

ما نيازي ندارند در اعماق آفريقا و آمريكاي التين براي درك چنان محروميت و عقب ماندگي فاجعه آميزي چشمان خود را خسته                      
ملتي كه  .  ملت خود دريابند   هكافي است آن ها اندكي از نوك بيني خود فراتر نگرند تا بي عدالتي و محروميت را در چهر                      . كنند

بي عدالتي وحشتناكي كه دير يا زود رفاه يك جانبه جامعه مصرف كننده را خواهي نخواهي                 . ا حاصل رنج و ستم اوست     رفاه آن ه  
 در چنين جامعه اي كي مي توان با دشمنان ملت و غارتگر هم سفره شد؟. برهم خواهد زد

 
  در نيروهاي انقالب و طرز تفكر انقالبي–ب 

انقالب نيرويي منهدم كننده و . نياد دگرگون مي كند و حاكميت طبقات حاكم را بر مي اندازدانقالب جنبشي است كه جامعه را از ب       
 .در عين حال سازنده  دارد

چنين جنبش پر قدرتي    . انقالب همه بنيادهاي جامعه را از زير تار و تحت تاثير قرار مي دهد و ارزش هاي تازه به جاي مي گدارد                        
 .اين نيرو نمي تواند جز از ملت و آن هم وسيع ترين قشرهاي ملت ناشي شود. نياز به نيرويي عظيم و شگرف دارد

وايي ژجنبش قشرهاي خرده بور   . دستگاه حاكمه براي اجراي اصالحات سطحي از گروهي بوروكرات و تكنوكرات كمك گرفت             
ي زحمتكش را هم چنان در اسارت       وايي را به مسند حكومت مي نشانند و توده ها          ژيم هاي ضدامپرياليستي بور   ژنيز در حد نهايي ر    

اما جنبش انقالبي توده اي فقط مي تواند در دامان اكثريت ملت يعني زحمتكشان شهر و ده پرورش يافته با سازمان                        . نگه مي دارند  
تيك بنابراين ترديدي نيست كه نيروي اصلي انقالب دموكرا         . دادن اين نيروها قدرت منهدم كننده و سازنده خود را تامين نمايد              

در جامعه ما بر اثر سال ها ديكتاتوري جنبش زحمتكشان سركوب شده و سازمان هاي سياسي                      . ايران زحمتكشان شهر و ده اند       
وازي شهر در زير فشار     ژمبارزات خرده بور  . قديمي نيز در حال حاضر قادر به ايجاد رهبري جنبش وسيع در بين زحمتكشان نيستند               

با همه اين ها بايد توجه داشت كه بدون           . داده و روشنفكران به مبارزه پراكنده ادامه مي دهند          ديكتاتوري دامنه خود را از دست        
وازي مبارزه هم چنان كم دامنه و بي مايه          ژايجاد جنبش عمومي در طبقات زحمتكش شهر يعني كارگران و قشر پايين خرده بور                

 .خواهد ماند

ر حيات خود را مي گدراند به جنبش توده اي كشانده نشدند و به مثابه نيرويي                 وداليته  روزهاي آخ   ئدهقانان در سي ساله اخير كه ف      
اكنون پس از اصالحات ارضي ضربه اي هوشياركننده الزم است تا آن            . ارزنده با نقش تعيين كننده در مبارزات ملي شركت نكردند         

انان بر ضد مالكين بزرگ سهولت بيشتري دارد تا ايجاد          ايجاد زمينه انقالبي در بين دهق     . ها را به مبارزه بر ضد دستگاه حاكمه بكشد        
هرگونه خيال بافي در اوضاع فعلي پيرامون زمينه         . آگاهي سياسي در آن ها به منظور تدارك مبارزه بر ضد دستگاه حاكمه حاضر               

ه ما مي آموزد كه      شناخت واقعي جامعه ب   . هاي بالفعل انقالب دهقاني و جنگ هاي چريكي دهقاني با ناكامي روبرو خواهد شد                 
مع ذالك عدم آمادگي انقالبي در دهقانان موجب نمي شود كه               . روي واقعيت ها حساب باز كنيم نه روي آموخته هاي نظري              
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پس گرچه دهقانان نيروي انقالب محسوب مي شوند اما در آغاز جنبش                 . انقالب از هسته هاي مسلح خارج شهر محروم باشد           
 . سير جريان انقالب در گرايش آن ها به انقالب و نيروبخشيدن به آن نقش تعيين كننده داردانقالبي تماشاچي خواهند بود و

كارگران و قشر زحمتكش و محروم شهرها نيرويي جند ميليوني را به وجود آورده اند كه نه تنها تجارب سياسي سي ساله اخير را از                         
ستگاه حاكمه و داشتن امكان كسب آگاهي هاي سياسي تازه و تاثير            ياد نبرده اند بلكه به علت نزديكي و تماس محسوس با قدرت د            

با همه اين ها نبايد فراموش كرد كه در حال حاضر          . از رويدادهاي انقالبي جهان ، مساعدترين نيرو در آغاز انقالب به شمار مي آيند             
 .ش مبارزه در ميان نيروهاستسترگاين نيرو داراي سازمان هاي سياسي با ارزش نيست و اولين گام تدارك انقالب ، 

آگاهي هاي سياسي و تاثيرپذيري جهاني به روشنفكران جوان كه قشر متحركي از             . روشنفكران جوان بالفعل ترين نيروي جنبش اند      
اين نيروي جوان تمام    . خرده بورزوازي شهر به شمار مي روند امكان مي دهد كه در كوتاه مدت ترين مدت به جنبش روي آورند                     

. اين نيرو بار تربيت غلط سياسي گذشته و اشتباهات را به دوش ندارد                 .  خصوصيات الزم را براي شروع حركت دارد          وصفات  
مهم ترين نقص سياسي    . تجارب انقالبي جهان برايش درسي آموزنده و تكان دهنده است و از فداكاري و قهرماني نيز دريغي ندارد                  

 .فكر روش انقالبي استاين نيرو نداشتن سازمان هاي رهبري و طرز ت

روشنفكران جوان از نقش مهم نيروهاي زحمتكش در تحقق انقالب بي خبرند و فراموش مي كنند كه آنها فقط مي توانند چاشني                         
 .ديناميت انقالب باشند نه همه قدرت انفجار

رزه انقالبي در صفوف     مهم ترين مساله در آغاز جنبش انقالبي ، تاكتيك هايي است كه باعث گسترش جنبش و ايجاد مبا                            
در حال حاضر كارگران يعني     . زحمتكشان شهري شده و در مراحل بعد با قدرت گرفتن جنبش ، نيروي دهقانان را نيز دربر بگيرد                   

كارگران و ديگر زحمتكشان شهر بايد مطمئن شوند كه       . مستعدترين نيروي انقالب توده اي در نااميدي و بي سازماني به سر مي برند             
آن ها بايد توانائي خاتمه دادن به تسلط پليس را پيدا كرده   . شنفكران هدفي جز رهائي آن ها و حاكميت زحمتكشان ندارد         جنبش رو 

نسل جوان كارگر و زحمتكش بي ترديد اولين صف زحمتكشان است كه به انقالب                . و سازمان هاي انقالبي خود را تشكيل دهند        
 صريحا جامعه دموكراتيك و حاكميت توده ها را نويد دهد و به زندگي زحمتكشان                  جنبش بايد در برنامه هاي خود      . مي پيوندند 

. لكن فراموش نكنيم كه طرح برنامه ها و شعارها نمي تواند موجب برانگيختن جنبش زحمتكشان شود               . توجه مخصوص مبذول دارد   
 .ران و ديگر زحمتكشان را فراهم نمودبايد با درگيري موثر با دستگاه حاكمه امكان احياي جنبش هاي سياسي و صنفي كارگ

كردستان و فارس ، زمينه هاي مساعدي براي جنبش         درعشاير ايران بخصوص    . در ارزيابي نيروهاي انقالب نبايد از عشاير غافل ماند        
گيري در. جنبش مسلحانه در كردستان در گرو مسائل ملي و قومي كردهاست و با جنبش عمومي كردها رابطه دارد                     . مسلحانه اند 

كردها در عراق زمينه هاي مساعدي را در اين ناحيه فراهم آورده كه روشنفكران جوان كرد مي توانند از آن                    مدت  مسلحانه طوالني   
اما در فارس جنبش مسلحانه عشايري دچار نارسائي هاي سياسي است و براي              . براي دامن زدن به جنبش مسلحانه بهره برداري كنند        

ذالك مي توان اميدوار بود كه با         مع.انه موقعيت عشايري و همبستگي هاي قومي و جوني مطرح است            دامن زدن به شورش مسلح     
 .درگيري دستگاه حاكمه گرفتاري بزرگي ايجاد كرده و خود به خود موجب كمك به جنبش انقالبي مي گردد

گرچه . با جنبش انقالبي تفاوت دارد     انتقادكردن ، مخالفت ورزيدن و اعتراض         . انقالب بدون طرز تفكر انقالبي ممكن نيست           
فرد انقالبي بايد هدف هاي روشن و معين را           . دستگاه حاكمه براي كوچك ترين انتقاد سياسي از خود شكيبايي نشان نمي دهد                

برداري بايد خطوط مبارزه را به روشني ترسيم كند و با آگاهي از همه امكانات براي آغاز و ادامه راه خود بهره                          . مقابل خود ببيند  
بايد بين مصالح صاحبان سرمايه و استثمارگران و زحمتكشان         . فرد انقالبي بايد نسبت به مسائل طبقاتي عقيده صريح داشته باشد          . كند

 .بق بر عقايد عدالت خواهانه سازدطحد و مرز قطعي قائل باشد و ايده آل هاي آزادي خواهانه خود را كامال من

نمي تواند از آزادي و دموكراسي دفاع كند مگر آن كه ديدگاه اش داراي هسته اي از سوسياليسم                    امروز در جامعه ما هيچ مبارزي       
 .باشد
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در جامعه ما آزادي و حقوق سياسي و اجتماعي نمي تواند از كوشش براي خاتمه دادن به غارت و بهره كشي طبقات حاكمه از                              
 . نمي تواند بي توجه به زندگي اكثريت محروم ملت ميسر گردددر شرايط كشور ما مبارزه ضدامپرياليستي نيز. ملت جدا باشد

نظر به اين كه تنها راه پايان دادن به مصائب جامعه ما روي آوردن به راه حل هايي است كه به سوسياليسم منجر مي گردد ، مبارزان                            
 .الي كنندراستين نمي توانند بيش از اين از پذيرش اساس سوسياليستي براي راه حل هاي خود شانه خ

از نوع سوسياليسم مسخ شده     که   سوسياليسمي مي تواند به مصائب سياسي و اقتصادي و اجتماعي ما خاتمه دهد                 آن بديهي است كه  
سوسياليسمي است قاطع و انقالبي كه تحت تاثير تعليمات محاقل           . آقايان ويلسون و نئي و برات و دوست داران ايراني آن ها نيست             

وازي نه به كار ساختمان نوين جامعه ما مي          ژسوسياليسم مسخ شده بور   .  و قدرت خود را از دست نداده است         امپرياليستي برندگي 
اين طرز تفكر كه بايد در نزاع گرگ و بره            . خورد بلكه برازنده ويترين دانشگاه ها و موضوع قلم فرسائي روشن فكرمابان است               

ر نزاع و درگيري بايد راه ميانه را برگزيد و اردوگاه سوسياليسم را با همه               دست نوازشي هم بر سر گرگ كشيد ، اين عقيده كه در ه            
كاستي ها و كمبودهايش چيزي در حد اردوگاه امپرياليستي شناخت ، نه خردمندي و عدالت ، بلكه تخطئه مبارزات ترقي خواهانه                       

 .جهان و جنبش آزادي بخش ملي روزگار ماست

ها و   روي كه در قبال كج    حال آن . ست كه هدف آن نابودي امپرياليسم در جهان است           ا بله اي قاممقابله با ارودگاه امپرياليستي      
رافات ارودگاه سوسياليسم خواه در اتحاد شوروي باشد  يا در چين و ديگر كشورهاي اين ارودگاه مبارزه اي اصالح طلبانه در                         حان

طرفي سياسي بين    ها كه در زمينه مسائل جهاني از تز بي           آن. تا به خشونت و شدت گرايد      رر چه اين مبارزه ضرو     گ. پيش داريم، 
رغم  هاي مياني و در جنبش ملي علي        كنند همان كساني هستند كه در مبارزه ملل استعمار زده از راه حل                ارودگاه ها پيروي مي   

 .كنند داري مي ادعايشان از مدارا و اصالح طلبي حانب

روشن كند و اين جاست كه يك انقالبي بايد           ای   عقايد ترمز كننده       چنين خود را با  باره تكليف    نسل مبارز و انقالبي بايد يك      
 .سوسياليسم حقيقي را بشناسد و طرز تفكر حود را بر  پايه آن استوار گرداند

اين ه ب. ممكن است  كساني پوزخند بزنند كه عجبا ما خواستار دمكراسي و آزادي و عدالت هستيم ولي تمايلي به سوسياليسم نداريم                  
تان هميشه نگهداريد ولي     شما مي توانيد عقايد شسته و رفته خود را براي خودتان و دوستان هم محفل              : عده بدون تعارف بايد گفت    
هايتان بر نخواهد داشت و از چانه زدن با دستگاه حاكمه نيز طرفي نخواهيد                 دي در راه تحقق آرمان    جاين تمايالت هر گز قدمي       

 .تبس

هر كس در خود    . انحصار طرز تفكر خاصي در آورد     ه  را ب  انيم كه مبارزه و تمايل انقالبي اموري نيست كه بتوان آن          د با اين همه مي   
نبرد ه  آن ايمان نيروبخش را مي بينيد كه مردانه پاي در ميدان نبرد بگذارد، قطعا بدون كسب اجازه از صاحبان طرز تفكر ديگر، ب                          

ها كه كمر همت به نابودي دستگاه حاكمه فعلي بسته اند براي ما محترم است و                 عي يعني آن  عقايد همه مبارزان واق   . خواهد پرداخت 
گونه كه ما از آن برداشت داريم،        طرر تفكر انقالبي، اين   ه  تا كيد ما در مسلح شدن ب      . ها سپاسگزاريم  هاي آن  از مبارزات و كوشش   

 .كسب كرده ايممبتني بر تجاربي است كه از جامعه خود و از جنبش هاي جهاني 

كه كمر همت به بر انداختن دستگاه حاكمه مستبد و پايان دادن به                شويم كه يك مبارز واقعي يعني كسي         ما صريحا ياد آور مي    
قاد تطرز تفكر انقالبي يعني اع    . زندگي اكثريت ملت در كوشش خود موفق گردد       ه  تواند بدون توجه ب    نفوذ استعمار بسته است نمي    

 را  ی  توان هر طرز تفكر    اگر مساله انهدام نظام فعلي در بين نباشد مي        . ها و قلع وقمع قطعي نيروهاي مرتجع جامعه       به حاكميت توده    
توان هر عقيده مبتذلي را نشخوار         نواخت بيهوده در پشت ميز با چرتكه، مي           براي گذران وقت و ادامه زندگي يك         . برگزيد

خاطر دمكراسي واقعي يعني حكومت مردم براي        ه   تحقق دمكراسي صوري بلكه ب     خاطره  ست كه نسل انقالبي نه ب      ا مساله اين .كرد
 .گذرد سايش خود ميآكند و در اين راه است كه از رفاه و  مردم احساس مسئوليت مي

 .وجود آورد ه  پاخيزد و جامعه اي مترقي و پيشرو ب        ه   رسالت تاريخي نسل جوان اين ست كه براي پايان دادن به بيدادگري قرون ب               
  تفكر انقالبي مسلح باشد ميزطره اگر جنبش ب. اليي هيچ چيز ديگر ارزش اين همه فداكاري و قهرماني را ندارد       ا چنين هدف و   زبج



 ١٣٨١مرداد  –گی از تاريخ                                                              سازمان اتحاد فداييان خلق ايران بر
 

22 

اگر نيروي زحمتكشان از بند آزاد شود همان غولي         . تواند نيروي عظيم خرد كننده خود را بدست آورد و مسير جامعه را تغيير دهد               
 يت كوشش فقفرض مو ه  وگرنه ب . فريندآ تازه مي    یها  را در هم مي كوبد و جامعه اي سالم با ارزش             است كه ارتجاع و بيداگري    

شود كه توانائي پايان دادن به عقب ماندگي ،             هاي ناقص و بر اثر حوادث، رژيمي بي هدف، محافظ كار و ضعيف حاكم مي                   
 .محروميت توده ها و قطع نفوذ استعمار را نخواهد داشت

غرق  زودي در ميان مشكالت   ه  دست بگيرند ب  ه  ثي زمام امور كشور را ب     ددسته سياسي بر اثر حوا     يك،   همين شرايط    اگر امروز در  
 .خواهند شد

تواند و نبايد بر سر حاكميت تعارف كند ولي مساله اين است كه براي بدست آوردن حاكميت ملي                      البته هيچ جنبش انقالبي نمي    
در اين صورت بدست آوردن حاكميت      . كار گرفت ه  ها را در مسير تكامل جامعه ب       دار كرد و آن   بايد نيروهاي سازنده تاريخ  را بي      

 .سياسي حفظ يك مرحله مياني انقالب خواهد بود

آيا تجارب اخير جنبش آزادي بخش جهاني كافي نيست تا جنبش ملي ما طرز تفكر انقالبي را بر گزيند و بدون هيچ ترديد و تاملي                         
و اندونزي، عراق ، سوريه، مصر و الجزاير را نمي بينيم كه با چه مشكالتي                    م بگذارد؟ آيا هند   گاالب توده اي    راه تدارك انق  ه  ب

زير پنجه امپرياليسم مقتدر آمريكا و در چين با آن مشكالت عظيم پيش از انقالبش و در                     دست بگريبانند؟ مشكالتي كه در كوبا      
هاي پيش حاكميت سياسي يافته       كنيد كه اگر زحمتكشان مصر سال        آيا فكر مي   .كره شمالي و ويتنام شمالي از آن اثري نيست          

ي خواه  يمد؟ و يا در عراق و سوريه هر روز دسته ها              آ بودند در مقابل ارتش مهاجم اسرائيل، مصر به چنين سرنوشتي گرفتار مي              
 كردند؟ انقالبي، نيمه انقالبي و مرتجع حكومت مي

ز مصر از كمك هاي فني و نظامي اتحاد شوروي بهره برده اند؟ يا اعقتاد داريد كه واقعا مردم هند و                      آيا كوبا و ويتنام شمالي بيش ا      
 هايشان جريان دارد؟ جاي خون آب در رگه اندونزي، مصر و عراق ذاتا با كوبائي ها و چيني ها اختالف دارند و ب

ژاد توطئه هاي امپرياليستي است تا ملت هاي ديگر را از غلبه بر              هر نوع افسانه سرائي در باره نژاد زرد و قدرت خالقه موروثي اين ن              
كوبائي ها يا گواتماالئي ها و برزيلي ها اختالف نژداي و            . مشكالت اجتماعي خود و نبرد با امپرياليسم روي گردان و نوميد سازد             

. فريند و ديگري سوكارنو را    آهوشي مين را بي   ويتنامي ها با مردم اندونزي اختالف طبيعي نداشته اند كه يكي              . انسان شناسي ندارند  
تو خاتمه پذيرد و ديگري در مقابل بزرگترين نيروي نظامي جهان قدرت غير قابل توصيف از خود نشان                      ريكي به حكومت سوها   

 .دهد

 بند ستم   ست كه رهائي زحمتكشان از     ا تفاوت در نيروي خردكننده و سازنده اي       . ها برگزيدند  تفاوت در راهي است كه اين ملت       
فقط يك راه   . هاي نيم بند كه محصول دوره خاصي از جنبش ضد استعماري جهان اند               رژيم. گردد طبقاتي و استعماري ناشي مي    

 .انقالبي كه به سوسياليسم بي فل و غش و بي چون و چرا نائل آيد. در پيش دارند و آن توسل به انقالب ثانوي است

 راه باز گرديم؟ه  هاي سست و مردد ب از يك دوره گمراهي با گامو ما چرا راه را دور بزنيم؟ چرا پس 

ما بايد راه خود را خوب بشناسيم و به آن . شود قرار دارد اينك در مقابل ما جنبش انقالبي توده اي كه منجر به حكومت توده ها مي         
 .اين است وظيفه ايدئولوژيك هر فرد مبارز. ايمان آوريم

اين اعقاد صرفا به حسن نيت و        . كشانده شدن به پشت پرده آهنين قرار دارد و نه ترس از بلعيده شدن                امروز در مقابل ما نه خطر        
درك انقالبي مصالح زحمتكشان ايران و درك عميق ايدئولوژي               ه  ماهيت اتحاد شوروي بستگي ندارد بلكه اساسا متكي ب              

 .باشد لنينيسم يعني ايدئولوژي انقالبي عصر معاصر مي= ماركسيسم

كه ايدئولوژي   راه سوسياليسم گام بگذاريم بي آن     ه  راه دمكراسي توده اي و سپس ب       ه  روز ما با تاخيري نسبتا طوالني مي توانيم ب         ام
 .انقالبي را با تمايالت روسوفيل كه بازمانده دوران خاصي است اشتباه كنيم

قتدرترين كشور سوسياليستي جهان حتي رابطه اي بيش        كه مجبور باشيم با م     توانيم سوسياليسم را در كشور خود بنا كنيم بي آن          مي
اشتباه نشود ما بخاطر پرداخت كفاره انحرافات و اشتباهات ديگران مصالح ملت              . از رابطه فعلي دستگاه حاكمه با آن داشته باشيم          
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 هوشياري نظر خود را      ايران را در توسعه رابطه با اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليست زير پا نخواهيم گذاشت بلكه با                       
 .داريم نسبت به كليه مسائل و امكانات و واقعيت هاي ثلث آخر قرن حاضر اعالم مي

 
 ها هاي سياسي حاضر و مبارزات گذشته آن در بررسي سازمان= ج

ژي ئولويكي حزب توده است كه رسما ايد         . در سي سال اخير دو جريان مشخص مبارزات مردم ايران را رهبري كرده است                    
طور كلي  ه  هاي خود قرار داده و ديگري جبهه ملي كه ب            لنينيسم را برگزيده و جنبش كارگري را زمينه رسمي فاليت           = ركسيمما

ما ناگزيريم اين دو جريان را بشناسيم و        . بورژوازي را تحت تاثير قرار داده است      ه  گرايش ناسيوناليستي داشته و اساسا قشرهاي خرد      
 .مابي كنييموجوديت آنها را ارز

 :ترين آنها راياد آوري مي كنيم اختصار مهمه حزب توده در زندگي سي ساله خود دچار كمبودها و انحرافات نهادي شد،كه ب

رغم اين ضعف اساسي بر اثر اشغال         حزب توده از يك رهبري با تجربه و كادر هاي ورزيده محروم بود و علي                 ،  در بدو تشكيل    
دوش گرفت و در نتيجه همين ضعف رهبري و عدم درك مسائل اجتماعي كشور ما دچار                     هايران بار سنگين رهبري سياسي را ب       

نوبه ه همين ضعف رهبري ب   . دوش بگيرد ه  راف اساسي شده و نتوانست رسالت تاريخي مبارزه ضد فئودالي و ضد امپرياليستي را ب              حان
لنينيسم = حزب كمونيست شوروي از ماركسيسم      خود باعث شد كه در مقابل سياست غلط دولت شوروي و انحرافات استالينسيتي               

ت خود را در بين توده ها بخصوص در قشر خرده           يثيخالق به دنباله روي بي چون چراي سياست شوروي در جامعه ما تبديل شده ح              
ه از سوي ديگر بي تجربگي طبقه كارگر ايران و وسعت قشرهاي خرده بوژوازي باعث شد كه حزب تود                   . بوژوازي از دست بدهد   
 .جوالنگاه تمايالت خرده بوژوازي يعني فرصت طلبي چپ و راست دچار شوده عليرغم ايدئولوژي خود ب

هاي  عبارت ديگر سال  ه  در زندگي سي ساله اين حزب دودوره نضج وجود دارد كه آخرين آن هفده سال پيش پايان يافته و ب                         
 بازمانده و به سازمان دادن بي نتيجه يا حداقل كم نتيجه                زيادي است كه حزب توده از ايفاي نقش موثر در زندگي ملت ايران                 

 .تعدادي از ايرانيان مقيم كشورهاي خارج پرداخته است

بايد . حزب توده اگر بخواهد در جنبش آزادي بخش امروز ايران سهم قابل توجهي داشته باشد بايد اساسا تصفيه و اصالح شود                          
ژي تجديد سازمان   لو شوروي را اساس  فعاليت خود قرار داده و بر مبناي اين ايوئو              ايدئولوژي انقالبي را مستقل از سياست خارجي      

رهبري يا قدرت متحرك و انقالبي بدهد بلكه الزم است كادر هاي فعال                ه  نه فقط الزم است رهبري حزب جاي خود را ب           . يابد
دور انداخته شده خط مشي سياسي       ه  في حزب ب  هاي انحرا  بايد كليه سنت  . ژي انقالبي تربيت شوند   لوحزب تصفيه شده و با ايدئو      

صورت حزب توده چنان نقش فرعي و دنباله رو در حوادث و                  در غير اين  . حزب صريحا وبا افشاگري مورد انتقاد قرار گيرد          
ژي لوهاي ناشي از ايدئو    مادام كه حزب توده خصايص يك سازمان انقالبي با همه مسئوليت            . تحوالت جامعه ما را خواهد داشت      

ايد نيروي فداكار خود را      ب طبقه كارگر را پيدا نكرده و آمادگي شركت فعاالنه در جنبش آزاديبخش را نيافته مبارزان انقالبي نمي                  
 .هاي نارساي آن شوند در اين سازمان به هدر داده تابع رهبري منحرف و سياست

 احزاب كوچك و شخصيت هاي منفرد بود كه در           جبهه ملي مجمعي از   . گاه يك سازمان واحد و منظم نبودهاست       جبهه ملي هيچ  
 بيست و   جنبش ملي كردن نفت كه بخشي از جنبش ضد امپرياليستي ايران است رهبري ملت ايران را بدست داشته و با كودتاي                           

 . مرداد  مانند حزب توده نقش رهبري خود را از دست داده استهشت 

ملي را سر زبان انداخت لكن براي اين جبهه نيروهاي ثابت و پرقدرت و                   گرچه نام جبهه      سی و نه تا چهل و دو        جنبش سالهاي   
ه ناچار پس از سپري شدن اين دوره اخير جبهه ملي نيز مانند حزب توده اساسا ب                   ه  ب. رهبري شايسته و سازمان مناسب ايجاد نكرد       

 .قيم خارج به فعاليت پرداختخارج از كشور رانده شد و با رقيب قديمي خود در بين ايرانيان و بخصوص دانشجويان م

. هاي محافظه كارانه و تشتت و چند دستگي عليل و بيمار بوده است                ژي انقالبي، گرايش  لوجبهه ملي همواره بر اثر نداشتن ايدئو       
جبهه ملي به نوبه خود در مقابل اصالحات اخير دستگاه حاكمه خلع سالح شده و در شرايط حاضر احزاب و دستجات شناخته  شده                        



 ١٣٨١مرداد  –گی از تاريخ                                                              سازمان اتحاد فداييان خلق ايران بر
 

24 

ها بيش از بيش به ايده ال هاي بورژواليبرال          ن جبهه بيش از هر وقت ديگر از داشتن طرز تفكري خالق محروم مانده و عقايد آن                 اي
هاي سوسياليستي هستند همگي دچار نقطه نظر هاي دست راستي             آن دستجاتي كه در جبهه ملي داراي گرايش         . شبيه شده است  

 .محروم  مانده اندبوده از انتخاب  سوسياليسمي انقالبي 

كه قصد پيكار جدي با دستگاه حاكمه را دارند با عضويت و ادامه همكاري در احزاب موجود جبهه                   جاي تعجب است  اگر كساني     
 .ملي اميد پيروزي داشته باشند

گ زده و   احزاب و دستجات جبهه ملي اگر بخواهند در جنبش آزادي بخش ملي نقش مهمي ايفا كنند، بايد يك باره عقايد زن                          
هاي  هاي لبيرال ناسيوناليستي خود را به آرمان        دور انداخته به توده هاي زحمتكش نزديك شده و آرمان          ه  تمايالت بورژوازي را ب   
 .دمكراتيك مبدل سازنند

ها را  “باسي فعلي خود را با دستگاه حاكمه ادامه دهند تا روزي كه انقالب ايران آخرين بقاياي آ                  وصورت ناچارند اكر   در  غير اي   
بيهوده نيست كه هنوز عده اي از شخصيت هاي اين          . سوي ضد انقالب براند   ه  سوي انقالب و گروهي را ب     ه  تجزيه كرده گروهي را ب    

جبهه در ايران منتظر روزي هستند كه بر اثر جنبش انقالبي كه از آن با عبارت خطر كمونيسم ياد مي كنند، محافل امپرياليستي جهان    
ها  ها چه كنيم و يا به عبارت ديگر از آن          رغم اين حقايق با اين سازمان      ست كه علي   ا حال مساله اين  . كار گيرند ه   ب بار ديگر آنان را   

ها در مسائل خارج از مرزهاي       راه و روش خود ادامه دهند نقش اساسي آن        ه  خواهيم؟ اگر حزب توده و احزاب جبهه ملي ب         چه مي 
ها  درد بخور اين سازمان   ه  محض درخشيدن جرقه هاي جنبش انقالبي نيروهاي فعال و ب          ه  در مبارزات داخلي ب   . مملكت خواهد بود  

 .راه خود را خواهند شناخت 

قدر بر سر گوري كه مرده اي در آن نيست زاري نكنند و از قدرت و امكانات                   خواهيم كه آ   هاي خارج از كشور مي     ما از سازمان  
هاي تبلغياتي  را آغاز كرده بود كشيده و در مقابل فعاليت          بي اثري كه نسل قبل آن      هاي بتا دست از رق    ، خود  ارزيابي واقعي كرده    

توانند با همكاري يكديگر دفاتر      هاي سياسي  قديمي خارج از ايران مي        طور كلي سازمان  ه  ب.دستگاه حاكمه وحدت عمل پيدا كنند     
ر دو جريان در سازمان دادن مبارزه تبليغاتي و افشاگري تبليغاتي و مراكز سياسي در كشورهاي مختلف تاسيس كرده و از امكانات ه         

مالي فراهم كرده و در تهيه و        امکانات  هاي انقالبي       گروه وها   سازمانه  براي كمك ب  . و حمايت از جنبش انقالبي استفاده كنند       
 .هاي سياسي و نظامي براي اين جنبش همكاري كنند تدارك پايگاه

هاي خود را در اختيار جنبش        ونبود را به برنامه هاي جنبش هاي انقالبي نزديك كرده تري             با نضج نسبي حنبش، برنامه هاي خ        
 .ذارندگانقالبي ب

 .ها نه فقط وظايف حداكثر خود را انجام نداده اند بلكه سنگ راه انقالب شده اند صورت اين سازمان در غير اين

ها وجود هزاران جوان ايراني       ايران هستند، گذشته از اين گروه      ها و محافل ديگري در خارج از       هاي قديمي، گروه   جز سازمان ه  ب
 .اين نيروها توجه كرده امكانات بالقوه و بالفعل آنان را ارزيابي كنيمه دارد كه ب در حارج كشور  ما را بر آن مي

ك واقعي از خصائص و     ترين عارضه اي كه روشنفكران خارج از كشور بدان دچارند بيگانگي از مسائل ملي و نداشتن ادرا                     مهم
ها در داخل كشور تفاوت       گر چه تركيب طبقاتي اين گروه روشنفكران با روشنفكران مشابه آن             . موقعيت جامعه خودشان است    

روشنفكر داخلي فشار دستگاه حاكمه را دائم روي         .هاي سياسي خود تفاوت قابل توجه دارند        ذالك در برداشت   اندكي دارد مع  
ها خطري كه    همه اين  با اين . ز فساد و انحطاط جامعه ومحروميت اكثريت جامعه آگاه مي شود              كند و ا   دوش خود حس مي    

 .كند بريدن از توده ها و بيگانه شدن با جامعه اكثريت محروم است روشفكران داخل كشور را نيز تهديد مي

هاي كشور محل    ته و تحت تاثير جريان    روشنفكران خارج از كشور معموال فرصت تجربه اندوزي كافي در مبارزات داخلي را نداش             
ها و معيارهاي جهاني      بررسي مسائل جامعه خود شديدا تحت تاثير ارزش         درهاي بين المللي قرا ر گرفته و        سكونت خود و جريان   

 .گيرد قرار مي

 .بي بهره نمانده اندهاي سياسي قديمي  مهاجرين سياسي كه داراي سوابق كافي سياسي هستند معموال از نقائص و انحرافات سازمان
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كه براي    براي روشنفكران خارج از كشور مسئله صلح و خلع سالح و سايه ضربت هسته اي مسائلي محسوس است، حال آن                           
همچنين روشنفكر جوان خارج    .كند خود مشغول مي  ه  ها مسائلي كم اهميت است و بيشتر روشنفكرمابان را ب          روشنفكران داخلي اين  

يري گسوي يكي از دو قطب چين و يا شوروي جهت            ه  ژي را سخت با معيار هاي جهاني سنجيده بااصرار ب          از كشور مسائل ايدئولو   
روشنفكر جوان . دهد آن اهميت نميه آن اندازه لزوم اين جهت گيري را حس نكرده و به  گاه ب  ولي روشنفكر داخلي هيچ   . كند مي

هائي كه وجودشان مبتني بر دفاع از چين         شود يا به سازمان    زب توده مي  خارج از كشور  كه داعيه مبارزه دارد يا طعمه راه و رسم ح             
 موضع گيري در    هگذرد و در صورت دوم ب       كراسي يك سازمان جامد مي     ودر صورت اول زندگي اش در بور       . داست مي پيوند  

 .گذارند مقابل حزب توده و هياهوي انقالبي نمائي وقت مي

انديشد در صدد است كه از انقالب چين نمونه اي در كشورش پياده كند و وقتي                      وقتي چنين روشنفكري به مسائل داخلي مي        
گاري محيط و عدم قابليت انطباق تئوري با عمل روبرو شده سر            زيد با ناسا   آ خرج داده و در صدد تحقق افكارش بر مي        ه  جسارت ب 

كه هر روشنفكري را     كند بل   را تهديد مي   اين خطري نيست كه فقط روشنفكر خارج از كشور        . نشيند جاي خود مي  ه  خورد و ب   مي
بند آموخته هاي نظري خود باشد، با چنين سرخوردگي ياس آوري روبرو             ده و پاي  يكه در درك عميق مسائل جامعه ما قصور ورز        

يقت وان اين حق تممكن است گروهي انقالبي نما از خواندن عبارات باال سخت خشمگين شوند ولي باكي نيست زيرا نمي           . سازد مي
ند اساسا داراي طرز تفكر خرده       دز هاي اخير سنگ افكار مائو را به سينه مي           را ناديده گرفت كه اغلب روشنفكراني كه در سال          

هاي ايراني متمايل به آلمان و متحد ان او شدند، اين بار نيز              طور كه در جريان دو جنگ جهاني ناسيوناليست        بورژوازي بوده و همان   
. كند آسيا را مي بينند كه عليه نژاد اروپائي خواه روسيه باشد يا غرب استعماري به پا خاسته و عرض اندام مي                    در چين توده اي غول      

هاي بين المللي بازوبند هاي كاغذي گارد سرخ بسته اند           هاي اجتماع خود و تحت تاثير جريان       تراين افراد كه بدون توجه به ضرو      
هند داشت بلكه در آستانه عمل ماهيت خرده بورژوازي خود را آشكار ساخته از تب و                 نه فقط گام موثري در جهت انقالب بر نخوا        

 .تاب خواهند افتاد

هائي  اينها مائو هاي ايران نيستند بلكه چينوفيل      . قالبي باورهاي اصيل دارند   ناينان نه انقالب چين را درك كرده اند نه از ايدئولوژي ا           
ميق تئوري انقالبي و تجارب     عدرك  . هاي سطحي خود ناكام سازند     لي را با برداشت   بار ديگر جنبش م    خواهند يك  هستند كه مي  

 .دهد كه با  راه  اين افراد تفاوت دارد ما راهي رانشان ميه هاي شوروي، چين و كوبا ب انقالب

 بين المللي چين و     مساله چين داراي دو جنبه است ، يكي تجارب انقالبي چين است كه براي ما بسي ارزنده است و ديگر موقعيت                       
 يمما امكان   ه  كند و دومي ب    اولي ما را در انتخاب يك راه صحيح كمك مي         . رابطه جنبش هاي انقالبي با دولت و ملت چين است         

 .دهد از موقعيت بين المللي دقيقا استفاده كرده، نزديكترين راه را برگزينيم 

روها ني ني بايد منافع ملموس انقالب و واقعيت ها و امكانات عملي اين           هاي جها  در رابطه جنبش انقالبي با نيروهاي سياسي و قدرت        
 . مد نظر داشتراو رابطه آنها با موقعيت خاص جنبش ما 

ی طلب ها پيش گرفته اشتباهات و فرصت      هاي تالفي جويانه اي را در قبال اين قدرت         دهد كه سياست   ما اجازه نمي  ه  مصالح انقالب ب  
. هاي پراكنده ايرانيان خارج از كشور بايد برنامه روشني براي خود در پيش بگيرند                سازمان. سخ بدهيم ها را با لجاجت پا     هاي آن 

اصوال طي  . كند ش و خروش از خود نشان بدهيم كمكي به انقالب ايران نمي            واين كه طي چند سال اقامت و تحصيل، ج         ه  اكتفا ب 
جامعه امروز ما از كمبود مهندس و        . ياز مبرم جامعه ايران نيست    مراحل تخصصي علمي و فني نه در خارج و نه در داخل كشور ن                

بر هر روشنفكر فرض است كه مبارزه و نبرد در راه             . عدالتي و عقب ماندگي در عذاب است        كه از بي   برد بل  آمارگر رنج نمي  
هاي نهفته  را بروز داده كمبود         زودي استعداد   ه  انقالب پيروزمند ب  . ترين وظيفه خود بداند     ساختن ايران مترقي و آزاد را اصلي        

 .متخصصان را جبران خواهد كرد
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هائي در   اگر چنين سازمان  . دارك عملي انقالب بپردازد تشكيل دهند     ه ت هاي انقالبي كه ب    روشنفكر ايراني مقيم خارج بايد سازمان     
تواند در فلسطين يا ويتنام تجربه       مي. تواند به نبرد عليه بي عدالتي در هر جاي ديگر جهان دست بزنند               دسترس كساني نيست، مي   

 .بي شك اين تجارب در نجات ملت ايران تاثير فراوان خواهد داشت. انقالبي بياموزند

كشور با يكي دو دانشنامه و نشستن پشت ميزي با در آمد زياد به هيچوجه شايسته                 ه  چند سال هياهو و تب و تاب و سپس بازگشت ب          
 .ها چنين مسيري را مي پيمايند دوستان مردم وطن ما نيستند داخل كشور و در دانشگاهها كه در  آن. نام روشنفكر نيست

 در تداراك انقالب= د
شان را صرف اين مباحثه كردند كه چه راهي زا  بايد انتخاب كنند، راه قهر آميز يا راه                      هاست وقت  هاي سياسي چپ سال    سازمان

چندين سال حتي محافظ كارترين محافل مبارز حداقل در تئوري پذيرفته اند كه               هدر دادن اين    ه  امروز پس از ب   . مسالمت آميز را  
هاي محافظ كار با پيش آوردن اگر ها و شايد ها و چون و چراها ي بسيار                    بگذريم كه سازمان  . بايد گام در راه قهر آميز بگذارند       

م كه مقابله سياسي با دستگاهي كه اساسا متكي به              ها ما ترديدي نداري     با همه اين   . جنبش مسلحانه را تعليق به محال كرده اند          
كه دستگاه حاكمه تمام حقوق سياسي و اجتماعي ملت را زير  هنگامي. ديكتاتوري نظامي است جز از راه قهر آميز ميسر نخواهد بود  

ل به زور و اسلحه     ملت چاره اي جز توس    . يدوج دريغ از نيروي نظامي بهره مي      گذارد و براي حل مشكالت سياسي خود بي         پا مي 
هاي نخست تداركي مسلحانه بوده و راه قهر آميز محور و اساس مبارزات انقالبي ما خواهد                   نبابراين تدارك انقالب از گام    . ندارد
اله اي كه در تدارك     ئترين مس  مهم. در عين حال پيرامون چنين محوري هيچ امكان مسالمت آميزي را ناديده نخواهيم گرفت              . بود

هاي سياسي موجود از كجا      ها و سنت   گيرد اين است كه در شرايط فعلي و با وجود سازمان           ش پاي يك انقالبي قرار مي     انقالب پي 
 .عبارت ديگر تدارك انقالب از كجا بايد آغاز شوده ب. آغاز كند

ي و هماهنگ سازي     نظامي در داخل كشور و تشكيل مراكز رهبر         _هاي سياسي    وللها با هسته هاي انقالبي يعني س        تشكيل گروه 
 .امي است كه بايد برداشته شودگترين  ها در خارج از كشور اولين گام در عين حال مهم اين گروه

در تشكيل و ايجاد اين واحد ها در قدم اول يك برنامه سياسي و نظامي بايد به اجرا در آيد و تشكيل گروه و ياسازماني كه مدت                               
ميز آوجه  موفقيت   يد به هيچ   آ نده و در مراحل معيني در صدد تدارك نظامي بر مي              زندگي سياسي و سازماني را گذار        دیمددي

 .باشد  محكوم به شكست ميولول سياسي و نظامي مسخ شده سبدون درك اساسي اين اصل، . نخواهد بود

نفر تا حداكثر چند ده نفر تواند از سه  يزي است، هسته انقالبي شبكه هاي محدود است كه مي       چ ببينيم گروه يا هسته انقالبي چگونه       
مثل افرادي كه در يك     . تشكيل شبكه مبتني بر امكانات محدود افرادي است كه با هم روابط طبيعي اجتماعي دارند              . را سازمان دهد  

ود را  در عين حال شبكه  خ     . يا دانشكده، كارخانه، محله ، اداره، و بازار با هم در زندگي روزمره سر و كار دارند                  . مدرسه، دانشگاه 
مقيد به رعايت فرم و حدود خاصي  نخواهد  كرد و از هر امكان ساده كه روابط اجتماعي طبيعي را ميسر گرداند بهره برداري                                 

 .خواهد كرد

عهده بگيرد و براي تدارك نيروي انساني ه هسته انقالبي در مرحله اول حيات خود تدارك نيروهاي انساني و مالي و نظامي خود را ب          
 . گروه هاي داخل كشور تماس بر قرار كندوها  ديگر  سازماننبايد با 

ممكن است كار از مرجله خيلي       .  امكان خودش باشد    و گذارد بايد بطور جدي مبتني بر نيرو        مورد اجرا مي  ه  برنامه اي كه هسته ب    
هاي كوچك و محدود به      ا فعاليت دستگاه حاكمه وارد آورد، ام    ه  ابتدائي آغاز شده و هسته انقالبي قادر نباشد ضربات با ارزشي ب             

هاي كوچك و كم ارزش و دور خيز         هراس از درگيري  . دهد كه زنده مانده و بتدريج امكان خود را افزايش دهد            هسته امكان مي  
ترين ضربات كه نقش تعيين كننده در زندگي سياسي كشور داشته باشد ناشي از عدم درك جنبش مسلحانه                   گبراي وارد آوردن بزر   

عنوان يك امر خطير وسيع اجتماعي است و مبتني بر تمايالت بلند پروازانه و ماجراجوئي است و عمال گروه                      ه   انقالب ب  و تدارك 
 .شود انقالبي را با رخوت و عدم تحرك ناشي از دور خيز طوالني كرده، باعث نابودي و اضمحالل آن مي
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بي توجهي به تئوري انقالبي      .  سياسي كامال آسوده و بركنار باشد        هسته انقالبي بايد تئوري انقالبي داشته باشد و از سر در گمي               
جات ماجراجوئي و كانگستري تشكيل شده و با فروكش تمايالت زود گذر                    تجاي هسته انقالبي دس     ه  شود كه ب    باعث مي 

 .الل كشيده شودحركود و انه ماجراجويانه گروه از ادامه مبارزه خسته شده و حتي بدون ضربات پليس ب

مسلح بودن به   . قط در آغاز ايجاد هسته بلكه در تمام مراحل حيات آن بايد به آمورش سياسي انقالبي اهميت مخصوص داد                       نه ف 
 را تا مراحل آخر تعيين مي       ايدلوئوژي انقالبي باعث تحرك انقالبي و فداكاري و قهرماني هسته شده جهت رشد و گسترش آن                   

ذالك با همه تاكيدي كه در مسلح بودن به            مع. ين شرايط ايجاد و رشد آن است       تر ژيك هسته از مهم   لويكپارچگي ايدئو .. كند
هر كس در خود آن     . هاي مشابه باز دارد    تواند صاحبان هر طرز تفكر را از تشكيل گروه        ي  كس نم  شود هيچ  ژي انقالبي مي  لوايدئو
به ايجاد هسته سياسي و نظامي بزند و همفكران         تواند دست    ئي و فداكاري را سراغ دارد كه در تدارك انقالب شركت كند مي            اتوان

 .خود را در آن متشكل كند

تواند يكي دو نفر  از افراد صالحيت دار خود را            چنين هسته اي مي   . يك هسته انقالبي متوسط و مناسب بين ده تا سي نفر عضودارد           
وسيله مطئمني حفظ   ه  رابطه خود را با خارج ب      دارد و    براي بدست آوردن امكانات بيشتر و ايجاد وجدت به خارج از كشور اعزام              

 .كند

د خودشان چينين هسته هائي     نتوان افراد انقالبي مي  .  براي تشكيل هسته انقالبي داشتن سنديت و سوابق سياسي خاص ضرورت ندارد           
. گيرند ست كه در پيش مي     مبارزاتي ا  ی  ينشان بلكه در برنامه ها    وها نه در سوابق ساسي و عنا       احترام و سنديت آن   . را تشكيل دهند  

د نتوان افرادي كه براي خود تجربه كافي در ايجاد اين هسته ها سراغ ندارند و يا صراحتا چنان فداكاري را در خود نمي بينند مي                            
يد اين افراد نيز با   . صنفي تشكيل دهند  = هاي سياسي    د گروه نتوان اين افراد مي  . دوش بگيرند ه  قسمتي ديگر از تدارك انقالب را ب       

هاي صنفي و    تواند فعاليت  اين هسته ها مي   . هاي عمومي باشند   هاي گرداننده فعاليت   وچرخ. تئوري انقالبي را مد نظر داشته باشند      
حركت در  ه  سود تدارك انقالبي ب   ه  ها و ديگر صنوف دامن زده و در جهت خاص ب            عمومي را در كارخانه ها، مدارس و دانشگاه        

 .آورند

صنفي از افراد ذخيره    = ها يا قشر هاي سياسي       نظامي امكان داشته باشد كه پيرامون خود گروه        = سياسي  ی  اه چه براي گروه   چنان
هم راه نيافته و بخصوص هسته هاي انقالبي از نظر هسته              ه  هاي دو گروه ب    وجه فعاليت  تشكيل دهند  بايد دقت كنند كه به هيچ          

 .هاي گوناگون بپردازند  كادرهاي دو گروه تواما به فعاليتتحت هيچ شرايطي نبايد. صنفي در استتار كامل بماند

هم پيوستن هسته انقالبي در مراحل ابتدائي امري خطرناك است و امكان پليس را در مبارزه با                  ه  خاطر تامين وحدت و ب    ه  كوشش ب 
 .دهد آن هسته ها افزايش مي

د يك جريان سياسي انقالبي و يك نيروي نظامي با قدرت            ايجاد هسته هاي انقالبي تدارك جنبش مسلحانه عمومي است و به ايجا            
 نفوذ خواهند بود و به فرض نفوذ        لخوبي مقاومت كرده و غير قاب     ه  ل پليس ب  قابهاي كوچك و متعدد در م     ل  سلو. گردد منتهي مي 

خروج از كشور شده و      هافراد انقالبي كه مجبور ب    . پليس و شكست باعث فاجعه غير قابل جبران در حيات سياسي جامعه نخواهد شد             
يا ايمان انقالبي زندگي خود را وقف تدارك انقالب كرده اند وظيفه دارند در اولين فرصت مراكز تدارك انقالب را در مساعد                           

عده اي از اين افراد بايد نيروي خود را صرف هماهنگ ساختن هسته هاي انقالبي در داخل كشور                    . ها تشكيل دهند   ترين سرزمين 
كه چنين مراكزي مستقل از       مادامي.  صورت امكان مستقيما براي تشكيل هسته انقالبي در داخل كشور اقدام كنند                 و در . بكنند

هاي قديمي سياسي در خارج از كشور تشكيل نشود، هسته هاي انقالبي از تبديل شدن به يك جريان واحد و وسيع محروم                         سازمان
 .خواهند ماند

.  و آزاديبخش در خارج از كشور الزم نيست داراي سنديت و تابلو و عنوان قديمي باشند                    تشكيل دهندگان مراكز جنبش انقالبي     
تواند ايمان  و پشتكار خود را سنگ بناي ايجاد اين مراكز كرده و با پيش گرفتن برنامه ا انقالبي اعتماد مبارزان را جلب                              آنها مي 

 بيشتري  حيثيتها از     ه مهاجرت شده و بر اثر اين درگيري          هاي داخلي مجبور ب     ها كه به دنبال حوادث و درگيري          آن. كنند
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ادي بخش نمي توانند صرفا برنامه خود را تدارك          و آز مراكز جنبش انقالبي    . قدم شوند  برخودارند بايد در تشكيل اين مراكز پيش      
توجه نيروهاي داخل و خارج را      نظامي قرار دهند بلكه الزم است قسمتي از انرژي خود را صرف تبليغات و تعليمات انقالبي كرده و                   

 . شده و در تجهيز نيروي هاي انقالب اثر بگذاردی اتنتشارات انقالبي مي بايست با اهميت تلق. ف سازندوطعخود مه ب

هسته هاي انقالبي داخل كشور جز از انتشارات بسيار محدود           . ايد هسته هاي داخلي را به حطر اندازند          باين انتشارات به هيچ وجه ن     
 .ندرت استفاده نخواهند كرده لي و آن هم بداخ

هاي موجود و افراد پراكنده به وسائل ابتدائي به          تواننتد نشريات انقالبي خود را توسط سازمان       مراكز جنبش در خارج از كشور مي      
ر راه توضيح اين     كافي است كه نيروهاي انقالبي داخل كشور د         .ايران سر ازير ساخته و از هدر رفتن احتمالي آن نگران نباشند                 

 .نشريات قرباني نشوند

هاي نظامي، شركت در مبارزات مسلحانه آزادي        گاهووظايف مراكز جنبش در خارج از كشور عبارت از ، كوشش براي ايجاد ارد              
  اعزام كادرها و واحد هاي نظامي به        بابخش براي كسب تجربه بخصوص در منطقه ، تهيه سالح و مواد جنگي و ارسال آن همراه                     

 تتي و به دست آوردن امكانا     اقاتي و انتشلر  يداخل براي رهبري و تدارك هسته هاي سياسي ونظامي داخل، داير كردن مراكز تحق              
تبليغاتي نظير راديو، تدارك مالي و جمع آوري كمك از ايرانيان مقيم خارج از كشور و كوشش براي معرفي جنبش انقالبي به                            

صنفي و  = نظامي ، سياسي     = هاي سياسي  با تشكيل هسته هاي انقالبي يعني گروه        . رقيهاي مت  هاي ديگر جهان و دولت      جنبش
 .مراكز رهبري و تدارك در خارج از كشور عمال تدارك مرحله اول پايان يافته است

ي جنبش ترين مركز رهبري انقالبي برا مرحله بعدي گسترش مبارزه مسلحانه در داخل، رهبري مبارزات سياسي جامعه و ايجاد عالي             
ه العاده ب قهاي يك ارگانيسم خار    اين مرجله به پراكندگي نيروهاي ملي پايان داده و هسته انقالبي و سياسي از آن پس سلول                  . است

توان آن را جبهه ملي نام داد و همان نيروئي است كه دستگاه حاكمه را در يك نبرد توده اي از                        ارگانيسمي كه مي  . رود شمار مي 
 . پاي خواهد انداخت

هدر نخواهد رفت و انقالب حركت ه  ست كه نيروي هيچ فرد انقالبي در داخل و خارج كشور ب            ا فقط با پيش گرفتن چنين برنامه اي      
 .خود را آغاز خواهد كرد

  در مبارزات مسلحانه شهر و ده- ٥
زحمتكشان شهر . شهر آغاز خواهد شددهد كه مبارزه مسلحانه يعني تشكيل هسته هاي انقالبي از  نگاهي عميق به جامعه ما  نشان مي  

هاي  د پس از تشكيل دست به جنگ         نتوانی  هسته هاي انقالبي نم    . و روشنفكران مبارز آغاز كنندگان اين جنبش خواهند بود            
 .يط روستاهاي ايران در حال حاضر آمادگي انقالب  ندارندحچريكي دهقاني بزنند زيرا طبقه دهقان و م

 ممكن است در مواردي گروه    . شود  كوچك و بزرگ مسلحانه در شهر و پيرامون شهر آغاز مي             هاي در چنين شرايطي درگيري   
هاي مسلحانه در شهر و يا مقارن در منطق سوق الجيشي مساعد دسته چريكي خارج از شهر تشكيل                      هاي بزرگتر پس از درگيري    

ها ارتزاق   تواند متكي به دهقانان محلي شده از آن         نمي لكن بايد تشكيل اين دسته ها با علم به اين نظر باشد كه دسته چريكي              . دهند
 .كند

ها به مراكز انقالبي     خطر افتاده اند و رساندن آن      ه  ايجاد راهي براي دست يافتن به مرزهاي كشور براي نجات جان افرادي كه ب                 
 .خارج از كشور يك پيش بيني عاقالنه است

 از دسترس نيروي مسلح دشمن دست به تشكيل پايگاه هاي سيار كوچك و                دور و تواند در مناظق مساعد    مراكز خارج از شهر مي    
خود خواهند  ه  لكن اين پايگاه ها از نظر نيروي انساني و تداركات متكي ب           . متحرك بزنند كه پناهگاه احتمالي نيروهاي شهري بشود       

 .بود

بنابراين عالوه بر مسائل طبيعي به مسائل         . ارديط دهقاني اثر بگذ    حد در آماده كردن تدريجي م       نتوان چنين اين پايگاه ها مي      هم
 .ها بايد توجه شود اجتماعي محيط اين پايگاه
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ها كوچك و يا بزرگ باشد لكن        فراخور قدرت آن  ه  تواند ب  نظامي مي = هاي انقالبي يعني هسته هاي سياسي      هاي گروه  در گيري 
 . خود را بر طرف سازندف خود را بيازمايند و نقاط ضعها و در حين تدارك نظامي، كارائي در هر حال بايد قبل از درگيري

تهيه مسلحانه پول و    . دشمن توسعه يابد  جمعی  م ترور يا كشتار   تيدرگيري مسلحانه ممكن است از خلع سالح يك پليس تا ايجاد               
ي است  يهای  رگير همه د   ، هاي معتبر دستگاه حاكمه و ربودن هواپيما       صيتخهاي موثر خارجي و ش     پلماتيابزار جنگي، ربودن د   
كه خود تمام حقوق قانوني مردم را زير پا گذاشته و              بديهي است دستگاه حاكمه اي     . تواند بدان دست بزند    كه هسته انقالبي مي   

تواند از مبارزان انقالبي بخواهد كه مسئوليت خطرات          كند نمي  قوانين اساسي مملكت را، ولو كهنه و ارتجاعي باشد، رعايت نمي           
د و يا زير شكنجه هاي وحشيانه       نكشان پاي چوبه اعدام مي   ه  كه مبارزان را ب    آيا هنگامي . گردن بگيرند ه  مات خود را ب   احتمالي اقدا 

كه زمامداران مسئوليت    ند، حال آن  ند هيچ احساس مسئوليتي ميك    نها را از فرزندان مبارز ملت ايران  پر ميكن           د و زندان  نقرار ميده 
 .قانوني و سياسي در جامعه دارند

هاي شديدتري در پيش خواهد گرفت ولي         خشونت بيشتري خواهد گرائيد و مجازات      ه   دستگاه حاكمه ب   ی نيست که  البته ترديد 
ميداني مي كشاند كه با پاي خود حاضر به دخول در            ه  فراموش نكنيم كه همين امر مبارزه واقعي را دامن زده و دستگاه حاكمه را ب               

د همكاري خود را بدون     نتوان ها مي  سترس توده است و آن    دسهولت در   ه   را دارد كه اوال ب      مبارزات شهري اين امتياز   . آن نيست 
ثالثا دستگاه حاكمه   . كند خطر انداخته و كادر هاي آنرا وحشت زده مي        ه  ثانيا دستگاه حاكمه را در قلب خود ب       . اشكال ارزاني دارند  

نواحي دور دست مبارزه اي نابرابر را در بي خبري نسبي افكار               ه  ر ب تواند بر مسند راحت خود نشسته و با اعزام نيروهاي اجي              نمي
 .ها ادامه دهد عمومي مدت

  در همكاريهاي بين المللي-و
دستگاه حاكمه اي كه    . شدت محكوم كند  ه   ب را  هاي منطقه اي     هاي مبارزان ايران با جريان      كوشد همكاري  دستگاه حاكمه مي  

ا پرورش يافته و حكومت خود را از صدقه سر كودتائي ننكين با همكاري و حمايت                         ه خود در دامان متجاوزين امپرياليست      
كشور همسايه و يا كمك گرفتن از محافل انقالبي جهان          ه  خاطر پناهندگي ب  ه  دست آورده جوانان مبارز ايران را ب      ه  ها ب  امپرياليست

. ه در راه تدارك انقالب از هر امكاني استفاده كند         اصل اول روابط خارجي جنبش ملي ايران اين است ك         . كند سرزنش و تقبيح مي   
خاطر آزادي  ه  در دنيائي كه مبارزات جنبه جهاني يافته و چه گوتاراي آرژتيني وزير دولت انقالبي كوبا ميشود و سپس در بليوي ب                      

هاي منطقه اي و     ش از جنب  شياسی= هاي نظامي  هاي فلسطين و يا گرفتن كمك      سپارد، شركت انقالبيون ايران در جنگ       جان مي 
  .وجه غير طبيعي نيست جهاني به هيچ

ها مصالح و منافع ملت ايران و انقالب را در نظر            ها و جنبش   يك فرد انقالبي  در روابط خود با كليه نيروهاي خارجي اعم از دولت             
خارجي خواه اين امكانات از     در استفاده از امكانات     . شود هاي خارجي مبدل نمي    گيرد و در هيچ شرايطي به آلت دست قدرت         مي

كند كه شخصيت ، استقالل و اصالت و مصالح انقالب           آن دولت و ملت عراق باشد يا يمن يا مصر و شوروي و چين فراموش نمي                
 .ايران را نبايد لكه دار كند

 با اين تذكرات بديهي      .انقالبي راستين مرز عبور ناپذيري بين فرصت طلبي و همكاري شرافتمندانه با نيروهاي خارجي قائل است                   
بر . تواند از امكانات بين المللي و منطقه اي بي بهره بماند            زادي بخش جهان نمي   آهاي   است جنبش انقالبي ايران مانند همه جنبش      

 هاي منطقه اي چه در جنبش      عكس در ثلث آخر قرن بيستم بيش از هر زمان ديگري در تاريخ بشر، روابط بين المللي و همكاري                     
 .ابد يسي و چه در ساختمان اقتصادي كشورها گسترش يافته و هر روز اهميت بيشتري ميهاي سيا

  باز هم در باره وحدت-ز
ران امروز امكان داشت در يك      اياگر ملت   . عنوان مسئله مبرم شناخته شده است     ه  پارچگي مبارزات ب   از دير باز مساله وحدت و يك      
تدارك مقدماتي وحدت   ه  د ولي در شرايط حاضر هر نوع تعليق مبارزه انقالبي ب            د جاي درنگ نبو   وسازمان انقالبي وسيع متحد ش    

 .ي نابخشودني استهاشتبا
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ه تواند مراكز سالم جنبش انقالبي ب       دهند نمي  هاي فعلي خود ادامه مي      هاي سياسي موجود به سياست      كه سازمان  داميااصوال م 
خطر نياندازد و بر عكس قسمتي از وظايف سياسي جنبش را ه جنبش را ب  نحوي كه حركت    ه   ب اه همكاري با اين سازمان   . يندآشمار  
هاي انقالبي نبايد دچار سراب همكاري با اين  دهيم كه در داخل كشور گروه البته بدون درنگ تذكر مي   . تر كند مانعي ندارد    آسان

وحدت نيروهاي  . ر خارج كشور است    ها شوند بلكه مطلب بر سر همكاري مراكز جنبش د             ها و استفاده از امكانات آن       سازمان
 هاي حاضر نيز مي    هم مي پيوندند سازمان   ه  كه هسته ها و مراكز انقالبي ب       چنان شود هم  تدريج در مسير انقالب فراهم مي     ه  انقالبي ب 

هاي  ازمانوقوع خواهد پيوست زيرا توده مبارز س       ه  اين امريست كه خواه نخواه ب      . د خود را با برنامه انقالب هماهنگ سازند         نوان
صورت  در غير اين  . هاي محافظه كارانه رهبران خود را تحمل كنند        تواند سياست  رود نمي  سنتي در شرايطي كه انقالب به پيش مي       

 وقوع نخواهد پيوست لكن ملت ايران در صفوف جنبش آزاديبخش متحد شده و به يك                  ه  گاه ب  ها هيچ  وحدت با  اين سازمان     
 .پارچگي خواهد رسيد

ه دقت تعيين شود كه وحدت با چه كساني و ب          ه  بايد ب . حدت امري نظري نيست كه با بحث و مذاكره حل و فصل شود              پس امر و  
 خاطر چه، وحدت در چه راهي و براي چه مقصودي؟

 را   مقدور انرژي خود    آن تبليغ خواهند كرد و حتي ال        وقالبي را بدون واهمه از اين        نمراكز جنبش برنامه هاي  انقالبي و تئوري ا         
لكن مراكز تبليغاتي و تعليماتي انقالبي در هيچ شرايطي از           . هاي سنتي نخواهند كرد    صرف مقابله با عقايد كهنه و انحرافي سازمان        

 .ژيك نيروهاي خود باز نخواهند ماندلوتغذيه ايدئو

 در تذكرات فني و سازماندهي= ح 
فن مبارزه و اصول تشكيالت و اصول سازماندهي مخفي را تذكر           ر مشروح و مبسوط     طوتوان ب می   بديهي است كه در اين مختصر ن      

 .ترين نكات را متذكر شويم كنيم مهم بنابراين  سعي مي. داد

كه يك تنه به مقابله برخيزد        ميافرد هر قدر پر قدرت و با ايمان باشد ماد           . يك انقالبي بايد اهميت مبارزه متشكل را درك كند          
 .بارزه سياسي يعني مبارزه متشكل و سازمانيم. دهد در مي هانرژي خود را به

 اما  مي  . تواند در آگاهي توده ها اثر گذارد      ي  هاي مترقي خود كرده است م      لآيك نويسنده يا شاعر كه زندگي خود را وقف ايده           
د از  نتوان ود هم نمي  د از اين جيث نقش اساسي ايفا كنند و تازه همين عده محد            نتوان دانيم اوال در بين يك ملت چند تني بيشتر نمي         

تواند از مبارزه    كس نمي  در عصر ما هيچ   .رسالت خود در رهبري سياسي و شركت موثر در مبارزات به بهانه حرفه خود سر باز زنند                 
 خدمات اجتماعي و كمك هاي مالي هم نمي        . خواه هنرمندي با ارزش باشد يا متفكري بي نظير          . عدالتي طفره برود   سياسي با بي  
 .جدان آگاه را از مبارزه باز داردو جايگزين شركت فرد در مبارزه موثر شودتواند يك و

توان قبل از ايجاد رابطه رسمي و قبول مسئوليت           مي. تواند بدون برنامه معين قبلي انجام پذيرد        تشكيل گروه و سازمان سياسي نمي     
 مطرح است بايد انتخاب افراد متناسب با هدف  و            ه  بكتي مساله تشكيل دسته و جمعيت و ش       قسازماني با افراد تبادل نظر كرد ولي و       

عبارت ديگر شعار اول تشكيالت بعد از برنامه و هدف  و روش سياسي شعاري گمراه               ه  ب. يدآعمل  ه  برنامه و روش گروه و سازمان ب      
صورت  در غير اين  . ي است بايد پرسيد براي اجراي برنامه مورد نظر چگونه افرادي الزم اند و چگونه تشكيالتي ضرور              . كننده است 

چنين شبكه اي از انجام هر برنامه سياسي        . ماند ها شده از خصوصيت يك ارگانيسم بي بهره مي         تشكيالت تبديل به مزبله اي از آدم      
 .شود عاجز است و در موقعيت هاي خطير طعمه پليس مي

اشته باشد و افرادي را كه صالحيت شركت در اجراي            ژي روشن و برنامه دقيقي د      لوهسته اداره كننده گروه يا سازمان بايد ايدئو         
 .برنامه را دارند متشكل كند

بايد ديد براي   . مراه كننده است  گار هرچه افراد بيشتر بهتر شعاري         عش. كميت افراد گروه صرفا بستگي به نحوه عمل گروه دارد            
چه بسا  . دوش شبكه نگذاريم  ه  كثري باشيم تا بار زيادي ب     چه تعدادي افراد نيازمنديم و بايد داراي چه حداقل و حدا          ه  اجراي برنامه ب  

موقع خود كمك بزرگي    ه  اين افراد خارج از سازمان ب     . كه ناچار شويم از بسياري افراد آماده و در دور و برخود موقتا استفاده نكنيم              
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كيفيت حاضر توجه كرد و      ه  يد ب براي جلب همكاري افراد با     . يير و دگرگوني است    غبايد دانست كه فرد دائم در ت        . خواهند بود 
وجه جايز   سوابق دور دست افراد به هيچ      ه  اتكا ب . دقت تعيين كرد  ه  ها را براي كسب تربيت سياسي و نظامي ب           قوه آن التوانائي ب 
ه ب چه بسا كه خود فرد توانائي بالفعل خود را نتواند              و.سازد  گذران فرد، ظرفيت انقالبي اورا دگرگون مي        ونحوه زندگي   . نيست

 . شبكه و تشكيالت را بفربيد،خود داليل روانشناسي درست تشخيص دهد و با الف و گزاف از گذشته

عمليات خطرناك بدون سوابق و      ه  كس نيست كه در دست زدن ب         هيچ. يردی  ترديدي نيست كه پراتيك ظرفيت افراد را باال م          
آن آگاهي داشته   ه   ب بايد  ين حقيقتي است كه فرد انقالبي        ا. تجارب عملي نترسد و از خود خونسردي و دالوري زيادي نشان دهد            

تر را پيدا كرده و تبديل به قهرمان          گ  تدريج توانائي عمليات بزر    ه  لكن همين افراد پس از مبادرت به عمليات كوچك ب            . باشد
 . شوند شكست ناپذير و تحسين بر انگيز مي

گري و بي انظباطي افراد ،      الی  يري در رفتار افراد و چشم پوشي در قبال الاب          آسان گ . باط كامل برقرار باشد   ظدر هسته انقالبي بايد ان    
چنين در   تعهدات و وظايف خود و هم     ه  افراد گروه بايد نسبت ب    . دهد فساد كشانده به پليس امكان تسلط بر شبكه را مي          ه  هسته را ب  

 .به بي انظباطي تسليم شددر هيچ شرايطي نبايد . اجراي اصول مبارزه مخفي بشدت احساس مسئوليت كنند

رغم همه تاكيد ها گروه و يا هسته دچار بي انظباطي و عدم مسئوليت گردد بهترين كار انحالل گروه و در نتيجه                             چه علي  چنان
نظامي بايد مظئمن شد كه داوطلب      = در تشكيل گروه و هسته سياسي       . صورت بايد منتظر فاجعه بود     در غير اين  . تصفيه اساسي است  

كه بنا برسوابق سياسي خود زير نظر پليس قرار گرفته اند با همه                    كساني. ي به دالئل گوناگون تحت نظر پليس نباشد           همكار
و از سوي ديگر سالمت       كه اين قبيل افراد عاطل نمانده       براي اين . توانند براي مدتي طوالني پليس را فريب دهند         ي  تمهيدات نم 

كه مطمئن باشند كه مدت كوتاهي        مگر آن . ندمراكز انقالبي خارج از كشور بپيوند       ه   ب خطر نيافتد بهتر است اين افراد       ه  گروه ب 
ها خطري متوجه    صورت بايد موقتا دست از فعاليت بردارند تا مطمئن شوند كه از سوي آن               كه در اين  . باد كنمرل پليس  پايان مي    

 .گروه نيست

ژيك هسته و روش مبارزه آن مورد توافق قرار           لووقتي زير بناي ايدئو    . برنامه ريزي براي گروه يا هسته انقالبي امري دقيق است            
. پايان رساند ه  بايد مراحل مختلف تكامل و تدارك را در مدت معيني ب          . گرفت بايد برنامه توسعه و تداركات گروه دقيقا تعيين شود         

كه  براي اين .  مدت معين يعني اتالف وقت      برنامه بدون . زمان حداقل و حداكثر تعيين شود       ،   بايد براي هر مرحله  و هر تدارك           
 پيش مرحلهه بدانيم در تداركات خود سرعت كافي داريم بايد در زمان معين تداركات را دقيقا بررسي كرده و در صورت نرسيدن ب       

 قرار داده كمبود    بيني شده تمام مقتضيات و امكانات هسته را از برنامه گرفته تا عمليات تداركاتي با تعيين نقش هر فرد مورد برسي                      
 . آن شويمرهاو اشتباهات را دقيقا بشناسيم و مانع تكرا

ما دائم در   . پليس دائم در كوشش است كه ما را بيابد و نابود كند             . بايد توجه داشت كه زمان عامل مهمي براي ما و پليس است              
ها مبارزه ما هيچ آثاري      حال است كه با همه مخفي كاري      م. فعاليتيم تا مبارزه خود را ادامه داده و برنامه ها ي خود را تدارك ببينيم              

زمان و مدت اجراي هر مرحله      ه  پس بايد ب  . فق شود وتراكم اين آثار به پليس كمك مي كند تا در كار خود م             . ظاهري باقي نگذارد  
انست كه گروه بيمار    اگر پس از چند بار رسيدگي و تجديد وقت براي تدارك باز كاري از پيش نرفت بايد د                      . اهميت زياد داد  

اين زنگ خطر   ه  بايد ب . اين بيماري يا در انتخاب برنامه غير عملي است و يا در ظرفيت مجموعه گروه براي اجراي برنامه                      . است
 .گوش فرا دهيم و در صدد چاره جوئي اساسي بر آئيم

اگر ناچار است در ظاهر      . امه هاي گروه باشد   ي تابع برن  گدي كه همكاري با گروه انقالبي را بپذيرد بايد در تمام شئون زند               فرهر  
صورت مبارز حرفه اي در آيد      ه  زندگي عادي خود تغييري ندهد اين امر با موافقت گروه و بخاطر گروه است و اگر الزم است ب                     

 .نبايد ترديد و درنگ كند

 از ظرفيت انقالبيش كاسته شده تحرك   ند بتدريج اذرگميز يا پيشخوان مغازه يا چرخ كارخانه وقت مي         پشت   كه از صبح تا شام     كسي
 . دهد فكري و عملي خود را از دست مي
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شود و حسرت گام اول نيز در         گروهي كه از چنين افرادي تشكيل شده  است حتي قادر به انجام مراحل اول تدارك انقالبي نمي                    
 ناشي از رودبايستي و مالحظات و تعارف        زودي تبديل به انجمن دوستان شده و ادامه حياتش         ه  چنين گروهي ب  . دلشان خواهد ماند  

 .گويد تخم مرغ دزد شتر دزد شود ضرب المثلي مي. است

كه فاقد هر گونه تجربه نظامي است         كسي. درگيري نظامي عملي است فني    . مبارزه يك عمل است   . تجربه نتيجه عمل مدام است      
 .امه با نيروي دشمن داشته باشدتواند بدون طي مراحل ابتدائي درگيري يعني جمله طبق برنی قطعا نم

ست كه بايد فرد در راه پرورش علمي خود بر           ا هاي اي  هاي علمي همان گام    تهيه وسائل و بدست آوردن اطالعات الزم و آموزش        
اصل تدارك قهر آميز در وصول به ظرفيت نظامي          . شود  صاحب تجربه و شجاعت مي     ملدر چنين تداركاتي گروه بطور كا     . دارد

ه انجام رساند و سپس شاهكار خود را ب       ه  هاي مسالمت آميز ب    كوشد همه تداركات را از راه      گروهي كه مي  .  مهمي دارد  الزم نقش 
 .مرحله درگيري نمي رسده گاه ب اجرا در آورد معموال هيچ

ن جزئيات رفتار افراد    ه عمل پليس و تعيي    وترين اصل مبارزه مخفي توجه به نح       مهم. رساله مجزا دارد  ه  شرح اصل مبارزه مخفي نياز ب     
پليس هزاران كارمند و     . قدم از پليس جلوتر باشد      ها حداقل يك   بايد گروه سياسي در بكار بستن فنون و تاكتيك           . گروه است 
 سود دشمن تمام مي   ه  ناديده گرفتن قدرت و امكان پليس فقط ب       . و سائل مجهز براي درگيري و كنترل ما در دست دارد          ومتخصص  

 .شود

ه دورن سازمان يا ب    ه  اول از طريق نفوذ يعني فرستادن عوامل خود ب          . لط ميشود سدو صورت به سازمان سياسي م      ه   ب پليس معموال 
هسته رهبري گروه بايد براي     . دوم از طريق نظارت بر سازمان و پي گيري ممتد          . مخفي كنترل در آوردن فرد و افرادي از سازمان        

 .خنثي گردن هر دو تاكتيك چاره انديشي كند

اولين وظيفه  . شت قرار گيرد  اها و رعايت اصول مبارزه مخفي چه بسا كه يك گروه يا هسته در خطر بازد                   عليرغم همه پيش بيني   
شده باشد جان عده اي از افراد حفظ شده و           الزم  اگر قبال براي چنين موقعيتي پيش بيني        . گردانندگان گروه نجات جان افراد است     

 .رزه خود ادامه دهندمباه نحو ديگري به تواند ب مي

دست آورده يا   ه  در مقابل برگه هائي كه پليس ب      . هر نحو شده چيزي بر اطالعات پليس نيفزايد        ه  شود بايد ب   فردي كه بازداشت مي   
ظن ه  ي پليس هميشه وقت هست و نبايد ب        عساني تسليم نشود و بداند كه براي قبول كردن دانسته هاي قط             ه آ اعترافات ديگر افراد ب   

 .هاي پليس را جدي گرفت خود اعتماد كرده و بلوفوگمان 

هاي خود توجيه طبيعي و قرار مداري داشته باشند تا راه پليس را رد تحقيقات                  ها و تماس   بايد افراد گروه براي روابط و همكاري       
 يك پيش بيني مفيد و       اين. هاي پليس از نظر تحقيقات قبال آشنا گردند         ک  مقدور با تاكتي   چنين افراد بايد حتي ال      هم. سد كند 

 . عاقالنه است

فرد انقالبي در اسارت نيز مانند آزادي رسالت         . افراد گروه بايد ايمان داشته باشند كه با شكست گروه همه چيز پايان نيافته است                  
جه ها گرفته تا    گروه انقالبي از شكست خود پيروزي مي آفريند و در تمام مراحل اسارت از بازجوئي و شكن                . برد خود را از ياد نمي    

 طي دوره محكوميت هميشه مصالح ملت و انقالب را مد  نظر داشته و با فداكاري و قهرماني بنيادهاي مبارزه انقالبي را تحكيم مي                          

 . بخشد

ي و  فرد انقالبي بايد بداند كه سازشكار     . كند شكست نيز مانند پيروزي قبال مي انديشد و خود را آماده نتايج آن مي              ه  فرد انقالبي ب  
خيانت گروه مهمي از رهبران و مسئوالن سياسي حزب توده سابقه ذهني بدي در مردم گذاشته و او بايد در شكست خود اين ياس و             

 .بدبيني را از دل توده ها پاك كند

وديعه انسانيت  چون گرانبها ترين     ماند و از ايمان انقالبي خود هم       چون پيروزي آشتي ناپذير و پايدار مي       فرد انقالبي در شكست هم    
شود  ظاهر هم تسليم نمي   ه   زندان به فكر جيله نمي افتد و ب        ی  ها فرد انقالبي  براي نجات خود از مشقات و محروميت         . كند دفاع مي 
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 در اين مورد خود فرد است كه فريب مي          . ن انعطاف و تسليم ظاهري بي ايماني و خستگي از مبارزه است                يزيرا ريشه و اساس ا     
 .ه حاكمهخورد نه دستگا

 پايان

 ١٣٤٩تابستان
 
 
 


