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های  اهکل در تداوم انتشار اسناد سازمان مربوط به ساليت سیسا: حيتوض

 در ١٣۵٩ن مجموعه مبادرت به چاپ سه مقاله که در سال یدر ا گذشته اکنون

 با توجه  .د، می کندران منتشر شده انیکهای فدائی خلق ایخبرنامه مازندران چر

التی آن زمان ين مقاالت در مباحثات درون تشکیکه مواضع اتخاذ شده در ا نیبه ا

خ یها را به رفقائی که به تار دا کرده بودند، مطالعه آنيسازمان ما بار خاصی پ

 عالقمند می باشند،  کهای فدائی خلقیک در صفوف چریدئولوژیمباحثات ا

 .ميشنهاد می کنيپ

 

 

   (*)ندران چه خبر است؟در ماز

  

  .خطاب ما به مردم دلير و آزادۀ مازندران است

  .خطاب ما به رفقای هوادار چریکهای فدائی خلق ایران است

  .خطاب ما به تمامی نيروهای مبارز و متّرقی است

یک روز در بابـل، روز      .  خورد و درگيری است    و در مازندران چه خبر است؟  هر روز در شهری زد          

حاصل هر درگيری تعدادی زخمی و برخـی       ...  بابلسر، روز بعد در قائم شهر یا ساری و           دیگر در 

در یک سو سـپاه پاسـداران و حـزب          :  دو طرف درگيری نيز مشخص است     .  اوقات کشته است  

سـپاه پاسـداران و حـزب الهـی هـا را            .  الهی ها و در سـوی دیگـر نيروهـای سياسـی و مـردم              

نـگ سـازمان داده، تقویـت کـرده و بـه ميـدان کـارزار وارد مـی                   تمامی نهادهای دولتی در این ج     

به اصطالح دادگاه های انقالب، استاندار، شهردار، فرماندار، بخشدار، نمایندگان مجلس           .  کنند

همگی در بسيج چماق داران به طور فّعـال شـرکت   ... شورای اسالمی، کله گنده های بازار و      

بـی  .  بـسيج چمـاق داران و توطئـه گـران شـده اسـت             بسياری از مساجد اکنـون مرکـز        .  دارند

جـایی کـه تعـداد چمـاق داران محـدود            از آن .  جهت نيست کـه مـساجد خلـوت گردیـده اسـت           

است، در هر یورش ماشين هایی به شهرهای دیگر مـی رونـد، بـه برخـی از روسـتاها رفتـه و                       

یـورش کـامًال زمـان      نقـشۀ هـر     .  خالصه چماق داران دیگر شهرها و روستاها را وارد مـی کننـد            

حـزب  "و " بـسيج  "گـردد و عـاملين طـرح یعنـی پاسـداران،       بندی و طرح ریزی شده اجراء مـی 

داران اعـم از پاسـدار    حداکثر تعداد چماق.  و غيره نقشه را به مورد اجرا می گذارند     " الهی ها   

 تـا  ١۵٠٠ها از تمامی شـهرها بـر روی هـم قـادر بـه سـازماندهی آننـد در حـدود                       و غيره که آن   

 نفر است که در ميان آنان پاسدارانی که بـه تـازگی دولـت بـرای تقوّیـت نيـروی خـود بـه                        ٢٠٠٠

  .نيز به چشم می خورند) پاسداران غير بومی(مازندران صادر کرده است 

  



هدف مورد هجوم اراذل و اوباش گاه این نيروی سياسـی و گـاه آن نيـرو و گـاهی تمـامی آنـان                        

نيروهایی که مورد هجـوم قـرار       .  ها مردم کوچه و بازارند      هدف آن  زمانی نيز مشخصاً  .  هستند

می گيرند، خصوصًا نيروهای سياسی زمانی به یاری یکدیگر می شتابند و زمـانی بـه تنهـایی                  

داران عمـًال وارد ميـدان مـی شـوند و            زمانی مردم در مقابله با چماق     .  به مقابله بر می خيزند    

.   به حمایت معنوی از نيروهای سياسـی بـسنده مـی کننـد             زمانی تنها نظاره گر صحنه شده و      

هجـوم   در برابـر     مقابلۀ مـنظم  هنوز ارتباط الزم مابين نيروهای سياسی و توده های مردم برای            

  .  داران به وجود نيامده است  چماقمنظم

  

.  اکنون در تمـامی شـهرها و روسـتاهای مازنـدران مـردم احـساس نـوعی نـا امنـی مـی کننـد                         

ادهای حکومتی کـه بـه اصـطالح خـود مـأمور اجـرا و حفـظ قـانونی هـستند کـه خـود             تمامی نه 

هر جا که برای سرکوب مردم الزم ببينند، قانون خودشان را نيز مثل             .  حکومت وضع کرده است   

همان قانونی که برای سرکوب توده ها تنظيم شـد هـر وقـت کـه         .  آب خوردن زیر پا می گذارند     

پاسـداران و اراذل و     .  می گيرد براحتـی نادیـده گرفتـه مـی شـود           ها را    جلوی دست و پای این    

پاسـداران  .  اوباش شبانه به خانه هـا مـی ریزنـد و بـه ضـرب و جـرح و دسـتگيری مـی پردازنـد                 

یک نمونۀ آن در آمل اتفاق افتاد؛ نمونۀ دیگر در قـائم شـهر              .  علنًا به ترور پرداخته اند    !!" انقالب"

 از هواداران سازمان مجاهـدین را کـه سـوار بـر موتـور بـود زیـر                   بود که کوشيدند با ماشين یکی     

بــه زمــين خــورد و شــهيد شــد و نمونــۀ دیگــر، فــردی ، بگيرنــد کــه او در هنگــام فــرار از تــصادف 

روستایی بود که برادرش را افراد کميته بـه جـرم قطـع الـوار جنگلـی دسـتگير کـرده و شـکنجه                        

.  دستۀ کميتـه او را بـه رگبـار بـسته و شـهيد کردنـد               مرد روستایی اعتراض کرد و دارد و        .  دادند

او یکی از هواداران ما را در ساری تعقيب کرده و بـه سـوی او شـليک نمودنـد کـه خوشـبختانه                

  .بدون آن که آسيب ببيند از مهلکه گریخت

   

افـراد  .  ها در بابلسر به یک خانه حمله کرده و تمامی خانه را بـه صـورت مخروبـه در آوردنـد                     آن

هـا هـواداران نيروهـای       آن.  ها را دستگير نمودند    واده را به شّدت مضروب کرده و سپس آن        خان

ها را به نقاط دوردست مـی برنـد و بـا کابـل بـرق و        سياسی را دستگير می کنند، برخی از آن       

در برخـی مـوارد پاسـداران و        .  و چاقو و مشت و لگد شـکنجه مـی کننـد           ) تيغ موکت بری  (کاتر  

ها بـه محلـۀ پـشت پرورشـگاه          عنوان نمونه آن  ه  ب.  به یک محله حمله می کنند     اراذل و اوباش    

در ساری یورش بردند و تمامی مردم محل را مورد هجوم قرار دادند چـرا کـه شـنيده بودنـد کـه          

هواداران ما و برخی نيروهای سياسی در این محل بسيارند و در یورش اول نيـز مـردم محـل از                     

زن و کودک و پير و جوان با هر چه به دستشان رسـيد بـه          .  کردند" پذیرایی شایسته ای    "آنان  

 دادند که در یـورش مجـدد کـه چنـد            چماق داران چنان درسی به     مقابله با آنان بر خاستند و آن      



هـا از شـهرهای دیگـر         چماقـدار کـه بيـشتر آن       ١۵٠روز بعد صورت گرفت، طّراحان یورش حـدود         

  .دندبه این محله آوررا آورده شده بودند 

  

حکومت هر کس را که بتواند به جرم پخش اعالميه و فـروش             .  اکنون فشار افزایش یافته است    

کارمندان ادارات و دبيران و معلمان را به جرم هوا  .  نشریه به زندان می اندازد و شالق می زند        

خواهی از این یا آن نيروهای سياسی به اصـطالح خفـه مـی کنـد و از کـار بيکـار مـی سـازد و                           

به دّکه داران حملـه     .  هاست قطع می نماید    ها که تنها ممر درآمد خود و خانوادۀ آن         قوق آن ح

می برد و چون با مقاومت مردم روبـرو مـی شـود ماننـد جغـدی شـبانه بـا حمایـت پاسـداران و               

فـشار  .   و بولدوزر به جان دکه ها می افتد و بر خيـل گـستردۀ بيکـاران مـی افزایـد          چماق داران 

روستایيان افزایش داده و عمًال به حمایت از زمين داران بزرگ پرداخته و علنًا در ایـن   خود را سر    

کارگران کارخانجات را به جرم هواداری از       .  حمایت پاسداران و ژاندارمری را وارد صحنه می کند        

نيروهای سياسی از کار بيکار می کند و خصوصًا این فشار را بـر کـارگران کارخانجـات نـّساجی                    

هـای   به کسبه جزء و بازاریان فشار می آورد تا دکـان          .   شهر و بهشهر افزایش داده است      قائم

خود را به عنوان اعتراض به نيروهای سياسی و با برگزاری تظاهرات به نفع رژیم ببندند و بدین                  

ترتيب خصوصًا به کسبه جزء که در این وانفسای بـازار حيـران مانـده انـد ضـرر و زیـان وارد مـی                         

ها نيز ناگزیر برای جبران عقب افتادگی، به قيمت اجناسی که توّسط سـرمایه داران   آنشود و  

  .بيافزایند، قدر باال رفته است  وابسته آن

  

هـا بـه    اکنون هر روز در یک از شهرهای مازندران درگيری وجـود دارد و در تمـامی ایـن درگيـری                  

گيـری را آغـاز کردنـد، بلکـه ایـن           عنوان نمونه حتی یکبار ایـن نيروهـای سياسـی نبودنـد کـه در              

پاسداران و حزب الهی ها هستند که کوشش می نمایند به همه جـا هجـوم ببرنـد و کوشـش      

می نمایند تا به تهاجم خود شکلی هولناک و مخوف بدهنـد تـا نفـس هـا در سـينه هـا حـبش              

 فالنی کشته شد، فالن عدد زخمی شدند، به خانـه : هر روز از شهری خبری می رسد .  شود

ها ریختند، به فالن محله حمله کردند، فالن مقدار معلـم را از کـار اخـراج کردنـد، بهمـان مقـدار                       

کارمند اخراج کردند، چند نفر را به جرم فروش نشریات در مالء عام شـالق زدنـد و فالنـی را در                      

و موج تهاجم حکومت بر عليه تمـامی آزادی هـای حاصـل از مبـارزات                ... جنگل شکنجه دادند و     

چنان گسترده است که همه چيز ظاهرًا در هم و بر هم به نظر می رسد اّمـا واقعّيـت                     لق آن خ

زمان که مسافرت پی در پـی سـردمداران حکومـت بـه مازنـدران آغـاز                  از آن .  چيز دیگری است  

قبل از هر حمله، دار و دستۀ حکومت به         .  شد، آشکار بود که تهاجمی گسترده در پيش است        

هـا و گـروه هـای سياسـی دفـع شـده بـود و فـروش کتـب و                       و سـازمان   نحوی از سـوی مـردم     

تـر   های دیگر در مازندران وسيع     نسبت به بسياری از استان    ... نشریات، بحث های خيابانی و      

چه که ضامن حفظ این آزادی ها بود برخورد مردم مازندران به  آن.  و آزادانه تر صورت می گرفت



ن که همـواره مـورد هجـوم غـارتگران بـوده اسـت از جملـه                 این قسمت از ميه   .  این مسائل بود  

  . جاهایی ست که سطح آگاهی در دم منجمله روستائيان زحمتکش آن به نسبت باال است

  

چنان رو به رشد است که عناصـر ضـّد مردمـی را بـه شـدت وحـشت                 آگاهی مردم مازندران آن   

متـر فریـب ظاهرسـازی هـای      مردم مازندران دست حکومت را خوانـده انـد و ک          .  زده کرده است  

بدین ترتيب با موقعيت اقتصادی ای کـه مازنـدران دارد، مبـارزات مـردم بـرای                 . می خورند را  اش  

پـس حکومـت   .  احقاق حقوق خود غارتگران را در چپاول مردم این خّطه دچار اشکال می سازد    

گـر تـن بـه بهـره        اگر قرار باشد دهقانان بار دی     .  کوشش می کند که این مبارزات را سرکوب کند        

کشی زمينداران ندهند، کارگران استثمار وحشيانه را نپذیرند و زحمتکشان شهری به مبارزه با            

گاه کار باال دستی ها دچار اشکال می شـود و           غارتگران، تّجار بزرگ و رباخواران بلند شوند، آن       

.  يـرد حکومتی کـه حکومـت بـاالیی هاسـت بایـد بکوشـد کـه جلـوی مبـارزات زحمتکـشان را بگ                      

سـطح آگـاهی مـردم بـه حکومـت      . جمهوری اسالمی نيز اکنون به همين درد دچار شده است    

جـایی کـه مخالفـت بـا         هـا را بـا شـگردهای گونـاگون بفریبـد و از آن              کمتر فرصت ميدهـد تـا آن      

حکومت در این خطه از ميهن مان روز به روز گسترش بيشتری می یابد حکومت نيز روز بـه روز                    

هدف جمهوری اسالمی این است که با سـرکوب سـخت مـردم             .  می افزاید بر شّدت سرکوب    

  .نگاه دارد" مطيع"مازندران را 

  

هـای   حکومت از روزهای بعد از قيام بهمن ماه کوشيد تا در مازندران نيز همانند تمامی اسـتان                

زده اّما وحـشت  .  دیگر ميهمان با توّسل به سرکوب و خدعه و نيرنگ وضعّيت خود را تثبيت کند           

در آن .  شاهد بود که مردم نه فریبش را می خورند و نه سرکوب هایش را به چيزی می گيرنـد        

 بمقاومـت مـی کردنـد و آن را عقـ    " حزب الهی ها  "هنگام، رفقای هوادار ما جدًا در برابر یورش         

 رفقـای  چمـاق داران در اکثر شهرهای مازندران در مقابله بـا یـورش دار و دسـتۀ            .  می نشاندند 

دار معروفی در مازندران پيدا مـی شـود کـه       کمتر چماق .  دار ما نقشی فّعال بازی کرده اند      هوا

در تهاجم به محل های فروش کتاب، بحث های خيابانی، یورش به دفاتر سياسـی گـروه هـا و                    

هـا غالبـًا      آن . ضرب و جرح عناصر سياسی ضرب شست رفقای هـوادار مـا را نچـشيده باشـد                

  . را دریافت می کردندخود" سزای  چماق کشی"

  

تمامی نيروهای سياسی به خوبی می دانند که هر گاه در گذشـته مـورد یـورش واقـع شـدند                     

این حمایت به هيچ وجه به معنی حمایت از خود آن           .  مورد حمایت رفقای هوادار ما قرار گرفتند      

ا فرصـت  نيروی سياسی نبود زیرا که اکثریت قریب بـه اتفـاق ایـن جریانـات سياسـی از نظـر مـ        

ها مورد تهـاجم قـرار       اگر ما هنگامی که آن    .  طلبانی هستند که تنها به جنبش ضربه می زنند        

هجـوم وحـشيانۀ   می گرفتند به کمک می شتافتيم این تنها به آن خاطر بود که مـی دانـستيم    



.   حکومت به نيروهای سياسی در واقع گام هـایی اسـت در جهـت سـرکوب خلـق                  چماق داران 

مـا  .   که این یورش خاص این جریان سياسی و یا آن جریـان سياسـی نيـست        ما می دانستيم  

می دانستيم که حکومت به سراغ تمامی نيروهایی که به نحوی از انحاء با او مخالف باشـند و      

پـس شـرکت رفقـای هـوادار مـا در ایـن             .   لنينيـست مـی آیـد      –خصوصًا نيروهای مارکسيـست     

یورش حکومت به مبارزات خلـق و دسـتاورد هـای ایـن             درگيری ها در واقع ایستادگی در مقابل        

  .مبارزات بود

  

.  بسياری از نيروها از شرایطی که در اثر مقاومت رفقای ما حاصل مـی شـد بهـره مـی گرفتنـد                 

البته سـوء   .  بپردازند... ها می توانستند به فروش کتب و نشریات، برگزاری نمایشگاه ها و              آن

فقای هوادار ما نبود که ایـن شـرایط را فـراهم مـی آورد بلکـه                 این تنها مقاومت ر   .  تفاهم نشود 

البتـه در شـرایط   (مبارزات خود مردم نيـز، خـصوصًا در پيـدایش ایـن شـرایط و بـه مقـداری کمتـر                

  .در حفظ و نگاهداری آن مؤثر بود) کنونی

اما برخی از این گروه ها درست از همـين مقاومـت رفقـای مـا رندانـه وسـيله بـرای تخطئـه ی                         

ها ایـن طـور تبليـغ مـی          آن.  قای هوادار ما و در نهایت چریک های فدائی خلق می ساختند           رف

کردند که گویا ما از درگيری خوش مان می آید و دوست داریم که با عـّده ای رجالـه دسـت بـه                        

یقه شویم و هنگامی که سخنان باال را با لحنی ادیبانه و فاضـالنه بيـان مـی کردنـد ایـن گونـه                         

ــد کــهتبليــغ مــی نم ــوده و ســازمان   ."  ایــن هــا چــپ رو هــستند : "ودن ــدائيان خلــق، حــزب ت ف

فدائيان خلق مانند هر نيـروی سياسـی دیگـری    : بود" روشن تر "وضع شان از همه     "!! انقالبی"

ها نيازی بـه    حرفه ای را به خوبی می شناختند و می دانستند که آن چماق داران در مازندران   

) شان های(ها جيره خوارانی هستند که به دستور ارباب  ه آنندارند؛ می دانستند ک  " تحریک"

مداومًا به نيروهای سياسی، بساط کتابفروشی های کنار خيابان، نمایـشگاه هـا، دفـاتر گـروه                 

بـرای خـوش رقـصی در برابـر         ") فـدائيان خلـق   ("اما اینـان    .  حمله می کنند  ... های سياسی و    

 اعتبار کردن رفقای هوادار ما همه چيز را قلـب           حاکميت و برای توجيه بی عملی خود برای بی        

  .می کردند و واقعيت را به گونه ای دیگر تبليغ می نمودند

  

هـا نيـروی خـود را در سـم پاشـی عليـه نيروهـای                 آن.  اسـت " روشـن "تکليف توده ای ها هم      

ها همـان دردی اسـت کـه در دورۀ محمـد رضـا شـاه نيـز                   اما درد آن  .  مردمی به کار می گيرند    

دان دچار بودند، یعنی آن که بعد از همه آسـتان بوسـی درگـاه حاکمّيـت، جمهـوری اسـالمی                  ب

طبـق  ) تـوده ای هـا    (هـا    ایـن .  هـا نيـست    ها بهایی نمی دهد و حاضر به بازی گرفتن آن          بدان

هنگـامی کـه    .  معمول با تأیيد حاکمّيت کوشش می کنند که نيروهای سياسی را بـدنام کننـد              

بعد از یورش به نيروهای سياسی بـه دفتـر  حـزب             " حزب الهی ها  "پيش  حدود یک ماه و اندی      

او در ایـن نطـق      .  توده در بابل نيز حمله کردند، یکی از گردانندگان دفتر به نطق غرائی پرداخت             



ایـشان بـا ایـن سـخنان        .  را انقالبی خواند و نيروهای سياسی را ضد انقالبی        " حزب الهی ها  "

" حـزب تـوده   "و آنـان را از حملـه بـه دفتـر            ! لهـی هـا را برانگيزانـد      حـزب ا  " تـّرحم "توانست  " نغز"

را عامـل درگيـری   " چـپ رو "طّی اعالميه هـایی نيروهـای   " حزب"در ضمن، این .  منصرف سازد 

دفاتر حـزب تـوده     " فعالّيت ها "ناگفته نماند که بعد از همۀ این        !!  های مازندران قلمداد می کرد    

  .  برچيده شد"  الهی هاحزب"در شهرهای مازندران توّسط 

  

حـزب  "در یـک یـورش      .  نيز در مازندران نيرویی به تعداد انگشتان دست دارد        " سازمان انقالبی "

به صفوف رفقای هوادار ما و تعدادی از مردم که به عنوان اعتـراض بـه دسـتگيری چنـد                    " الهی  

ناصر سازمان انقالبـی  تن از رفقای هوادار در مقابل شهربانی بابل تظاهرات انجام می دادند، ع        

ایـن را   .   حکومـت بـه رفقـای مـا حملـه بردنـد            چمـاق داران  پـا بپـای     ،  " حزب الهـی  "در پوشش   

گویا عناصر ایـن  .   به یاد داشته باشد، زیرا که ما آن را فراموش نخواهيم کرد    "سازمان انقالبی "

هاونـدی هـا   سازمان عهد کـرده انـد کـه جـا در پـای نيکخـواه هـا و پارسـا نـژاد هـا و سـيروس ن                

  .بگذارند

  

هـا   نيروهای سياسی دیگر نيز در مورد درگيری ها مواضعی داشته اند که فعًال بـه بررسـی آن                 

، گرچــه قابــل بحـث و بررســی اســت؛ خــصوصًا موضـع گيــری هــواداران ســازمان   .نمـی پــردازیم 

  .مجاهدین را باید دقيقًا مطالعه کرد

  

 مقاومت کرد، اما این نکته را نيز بـه خـوبی            انچماق دار ما می دانستيم که باید در برابر هجوم         

شـرکت رو در رو علنـی رفقـای هـوادار مـا در              .  اشکال مقاومت متفاوت است   دریافته بودیم که    

هنگامی که حزب الهی هـا بـه قـصد کتـاب سـوزان و کتـک زدن و قّمـه کـشی و چـاقو زدن بـه                         

ها نه  آن.   ما را می گرفتنيروهای سياسی حمله می کردند، هر بار نيروی بسياری از رفقای     

هـا و نـه از نظـر مـا اهمّيتـی چنـدان               کـه ایـن نـه از نظـر آن         (تنها مجروح و مضروب مـی شـدند         

اّمـا هـم   .  ها صرف این درگيری ها مـی شـد   بلکه بخش عظيمی از انرژی انقالبی آن     ) نداشت

ضـروری اسـت   ما و هم رفقای هوادار مان می دانستيم که صرف این انرژی در آن مقطع الزم و             

بنـابرین عليـرغم تمـامی سمپاشـی هـا، عليـرغم            .  و انتخاب آن شکل از مقاومت نيز الزم بـود         

عدم همکاری دیگر نيروهای سياسی و عليرغم فشار حکومت، رفقـای هـوادار بـه آن شـکل از                   

مقاومت که یورش را سد می نمود و اجازه می داد تا آزادی هایی که حاصل جنـبش قهرمانانـۀ       

مـا کوشـش داشـتيم بـا تقوّیـت مقاومـت در مـردم و                .  محفوظ بماند، ادامه می دادند    خلق بود   

 البته این بار به نـام جمهـوری         – حاکم شدن اختناق آریامهری را       یها جلو  گسترش مبارزات آن  

شکل مقابله و مقاومت رو در رو در آن مقـاطع چنـين هـدفی را دنبـال                  .   سد نمایيم  –اسالمی  



 شان علنًا اعـالم مـی      چماق داران جا مؤثر افتاد که پاسداران و         تا بدان  این مقاومت .  می نمود 

  .کردند که نوک حملۀ خود را متوّجه رفقای هوادار ما نموده اند

  

هـای حاکميـت    آن دسته از نيروهای سياسی که نه تنهـا کوچـک تـرین قـدمی در برابـر یـورش            

روشی خود را بر مـی چيدنـد و فـرار           فورًا بساط کتابف  " حزب الهی "برنمی داشتند و با دیدن هر       

را " حزب الهی هـا   "را بر قرار ترجيح می دادند و بدین ترتيب هر روز بيشتر از روز گذشته دست                 

در اجرای مقاصد باز می گذاشتند، بلکه عليه هر نوع مقاومت سم پاشی می نمودند و حتـی                  

املی منفـی عمـل مـی       جلو حرکت مردم را نيز سد می کردند، در این مدت تنهـا بـه عنـوان عـ                  

فـدائيان  "به عنوان نمونـه، ميتـوان از        .  کردند و َجو را برای حاکم شدن اختناق مهّيا می نمودند          

سخن گفت که در گيالن و شهر الهيجان مقاومت مردم را در هنگام مقابلـه بـا                 )" اکثریت(خلق  

دند و نگذاشتند تـا     فرماندار الهيجان و دار و دستۀ چماقدارش در موقع یورش به دّکه ها سد کر              

و نتيجـه آن کـه چتـر        !! تحریک شـود  " ارتجاع"مردم پاسخ آنان را بدهند، چرا که نمی خواستند          

  .  ه در لنگرود نيز اکنون سایه افکنده استالهيجان، بلکاختناق نه تنها در 

  

فشار حکومت بر شهرهای مازندران هر لحظه گسترش می یافـت و ایـن مـسئله موجـب مـی                    

مقاومت انقالبی بـه معنـی      از نظر ما    .  شش نمائيم اشکال مقاومت را تغيير دهيم      شد تا ما کو   

مقاومت از نظر ما تنها رو در رویـی مـستقيم بـا قّمـه               .  ادامۀ کار انقالبی در هر شرایطی است      

مقاومـت بـه مفهـوم عـام آن         .   نيست، این تنها شکلی از مقاومت اسـت        چماق داران کشان و   

در هر شرایطی و سـرکوبی هـر چقـدر وسـيع و گـسترده بـه ادامـه کـار         یعنی آن که ما بتوانيم  

انقالبی خود بپردازیم، با توده ها ارتباط برقرار کنيم، کتب و نشریات خود را به فروش برسـانيم،                  

افشاگری کنيم، اعالميه پخش کنيم، و توده ها را بسيج نمائيم، رفقای هوادار آمـوزش خـود را                  

  .  نه جلو تهاجم رژیم را به مبارزات مردم سد کنيمدنبال کنند و به اشکال ممک

  

اکنون که حکومت نيروی وسيعی را برای جلوگيری از پخش کتب و نشریات ما و سایر گروه هـا             

و سازمان ها بسيج کرده است، بر رفقای هوادار ماست که شيوه های جدیدی را برای فروش                 

تـرین شـيوه در مقابلـه بـا ایـن تهـاجم       فروش و پخش موضعی کتب و نـشریات به      .  ها بيابند  آن

  .رژیم است

  

ها را مخفيانه پخـش      وقتی که رژیم از پخش علنی اعالميه ها جلوگيری می کند، می توان آن             

کرد و اگر رژیـم جلـو ارتبـاط علنـی مـا را بـا تـوده هـا مـی گيـرد، مـی تـوان هـر چـه بيـشتر بـه                            

له با هر شيوۀ دشمن، شيوۀ جدیـدی        باید برای مقاب  .  سازماندهی مخفی ارتباط ها تکيه نمود     

انتخـاب هـر شـکل منـوط بـه ارزیـابی         .  مبارزه به اشکال مختلف می تواند صـورت پـذیرد         .  یافت



 و آن انقالبيـونی مـی تواننـد         نيروی دشمن، ارزیابی نيروی خودی، و جّو حاکم بر جامعـه اسـت            

ن سه عامل شکل جدیدی     صفت خالق را به خود اطالق نمایند که در هر وضعّيتی با ارزیابی ای             

هـای   اگـر مـا از یـافتن راه     .  را برای ادامۀ کار انقالبـی خـود کـشف کـرده و آن را بـه کـار ببندنـد                    

جدیدی برای انجام کلّيۀ وظائف انقالبی خود، مثًال از یافتن راهی برای پخش کتب، اعالميه هـا        

  .رداشته ایمجاست که دست از مقاومت ب و نشریات خود باز مانيم، در واقع در این

 حکومـت بـه مـردم و        چمـاق داران  اما نکتۀ بسيار مهم در این زمان آن است که در برابـر یـورش                

گسترش جّو خفقان آریامهری چه باید کرد؟  آیا می تـوان همچنـان بـه شـکل قبلـی مقاومـت،                      

رو و مـستقيم بـا    در ادامه داد؟  آیا یک گروه سياسی می تواند به تنهایی در یـک کـشاکش رو            

روی دشمن مقابله کند؟  به نظر ما این درست همان چيزی است که کمال مطلـوب دشـمن                   ني

رو با دشـمن تنهـا زمـانی مجـاز اسـت کـه نيـروی خـودی بـه انـدازۀ نيـروی                         در مقابلۀ رو . است

اکنون که حکومت تمامی نيروهای خود را وارد صحنه کرده اسـت بایـد              .  دشمن یا بيشتر باشد   

 یابد اما بدین ترتيب چگونه ميتوان با حاکم شـدن جـّو خفقـان بـر     گذاشت که نيرویش فرسایش 

  جامعه مبارزه کرد؟

  

رفقای هوادار ما در این ميان باید کوشش خود را در ارتبـاط و بـسيج تـوده هـا و تبـدیل حمایـت                         

رو بـا   در در شـرایط کنـونی زمـانی مقاومـت رو        .  ها از ما به حمایت مادی قرار دهنـد         معنوی آن 

ّيت امکان پذیر و مؤثر است که یک گروه سياسی بتواند از نيروی الیزال تـوده بهـره                  نيروی حاکم 

هـا نـاممکن    رو بـدون حمایـت آن   در باید به توده ها نـشان داد کـه مقاومـت علنـی و رو              .  بگيرد

  .است

  

 نيز شيوه های گوناگونی وجـود دارد        چماق داران ها در مقابله با      برای ارتباط با توده و بسيج آن      

فـی المثـل مـی      .  هـا بـستگی دارد     ها به خالقيت رفقای هوادار و حّد فعاليـت آن           یافتن آن  که

ایـن کـار در مـواردی اثـرات بـسيار مثبتـی داشـته               .  نمود" سازماندهی محله ای  "توان مردم را    

 حکـومتی   چمـاق داران  مـی تـوان مـردم را بـرای مقابلـه بـا              " محلـه "با کار در ميـان هـر        .  است

طبيعتًا برای دسـتيابی بـه ایـن هـدف بایـد بـه کـار پيگيـر پرداخـت و                     .  يج نمود آموزش داد و بس   

از سوی دیگـر، رفقـای هـوادار مـا بایـد بـه تبليغـات سياسـی خـود واقعـًا بهـا                        .  خالقيت داشت 

هـا و    در شـرایطی کـه گـروه هـای فرصـت طلـب بـرای خنثـی کـردن اعمـال مثبـت آن                       .  بدهند

چنانی مشغولند، و در شرایطی کـه        دن برچسب های آن   ها به ز   منجمله مقاومت و فعالّيت آن    

های سياسی را امری جدا از مسئلۀ مـردم نـشان            حاکمّيت کوشش می نماید تا مسئلۀ گروه      

در حالی که تمام کوشش او در سرکوب گروه هـا و سـازمان هـای سياسـی، کوشـش                     –دهد  

نيم و چرا باید به مردم       باید به مردم بگوئيم که چرا مقاومت می ک         –برای سرکوب توده هاست     

عامل اصلی درگيـری، حکومـت      باید نشان دهيم که     .  نيز در این مقاومت شرکت داشته باشند      



است و نتایج حاصل از اعمالی که انجام می دهد و ماجراجویی هایی که مـی کنـد مـستقيمًا                    

  . به عهدۀ خود اوست و باید واکنش های متقابل ما را نيز انتظار بکشد

  

 دیدیم که تـوازن قـوای مـا برابـر و یـا              موضعیال درست در زمانی که در یک درگيری         در  عين ح   

البته باید در نظر داشت که بـه        .  ها ایستاد   است می توان رو در روی آن       چماق داران بيشتر از   

گونه ای حرکت کرد که عواقب بعدی آن را بتوان از سر گذراند تا موجب اتالف نيـرو و یـا سـر در                        

در ایـن ميـان مـی تـوان از     .  ها نـشود  وادار و از هم پاشيدگی کارهای اصلی آن     گمی رفقای ه  

ما با هيچ یک    .   هستند یاری گرفت   چماق داران سایر نيروهای سياسی که حاضر به مقابله با         

 پس طبيعی است که وحـدت مـا بـا آن          .  از نيروهای سياسی دارای وحدت استراتژیک نيستيم      

در عين حال باید توجه کرد که آنان کوشـش مـی            .   ماست ی ها نسيپبا حفظ پر  ها موضعی و    

این ناشی .  کنند که نتایج مثبت حرکت را به نام خود و نتایج منفی آن را به نام ما قلمداد کنند

 بـا آنـان   حرکـت موضـعی  اما سبب نمی شود تا ما در یـک        .  هاست از خصلت فرصت طلبانۀ آن    

مـا نيـز بـا حفـظ     .  طلبانـۀ خـود را انجـام دهنـد     های فرصـت     ها کوشش  بگذار آن .  وحدت نکنيم 

هوشياری انقالبی خود، با چشمانی باز در عين حال که با آنان مثًال در یک حرکت شرکت می                  

  .را نيز خنثی خواهيم کرد ها کنيم، این گونه حرکات آن

  

 رانچمـاق دا  و  " بـسيج "رو بـا پاسـداران،       در اّما باید باز هـم تأکيـد کنـيم کـه بـرای مقاومـت رو               

همـان نيرویـی کـه حکومـت        .  بـه ميـدان مبـارزه کـشيده شـود         را  حکومتی باید نيروی توده هـا       

محمدرضا شاهی را با آن سازمان های منظم سرکوب و با آن سابقۀ حکومتی باالخره فلج کرد      

  .می توانند جلو موج تهاجم جمهوری اسالمی را نيز سد نماید

  

********  

  :ازندرانو سخنی داریم با مردم آزادۀ م

همۀ شما می دانيد که حکومت به تهاجمی گـسترده عليـه مـردم دسـت زده اسـت و در ایـن                       

ایـن را الزم    .  چند هفتۀ اخير این تهـاجم را در گوشـه و کنـار مازنـدران وسـعت بخـشيده اسـت                    

 خود شما خيلی خوب آن را می دانيد که چرا هر روز به عينه آن          .  نيست که ما به شما بگویيم     

می خواهد تا تمامی آزادی هـایی       .  هستيد؛ حکومت می خواهد تا خفقان ایجاد کند       را شاهد   

ميخواهد اوضاع جامعـه  .  را که در اثر مبارزات مردم، یعنی خود شما، به دست آمده نابود نماید       

حکومـت کوشـش خواهـد      .  را به وضعيتی که در دوران حکومت منفور شاه حاکم بـود برگردانـد             

" نطـق کـشيدن   "و رعبـی را در جامعـه ایجـاد کنـد کـه هـيچکس جـرات                  چنـان تـرس      کرد که آن  

پيش آشنایان  ،  یادتان می آید که در دورۀ شاه حتی می ترسيدید که از اوضاع              .  نداشته باشد 

هـر  .  و اقوام تان گله کنيد؟  حاال جمهوری اسالمی ميخواهد تا همان انـدازه شـما را بترسـاند                  



و همواره زود سر نيزه را باالی سـر خـود و بـر قلـب خـود      کس از سایۀ همسایۀ خود نيز بترسد    

  .احساس کند

  

شما ميخواهيد در برابر چنين وضعی چه بکنيد؟  اگر گمـان مـی کنيـد کـه گـروه هـا و سـازمان                         

های سياسی می توانند موج حملۀ حکومت را به تنهـایی و بـدون حمایـت فعـال و مـؤثر شـما                       

روه و سـازمان سياسـی نمـی توانـد بـدون حمایـت              هيچ گ .  سد نمایند، این، فکر باطلی است     

 که به عينه در جریان جنبش اخير      –مردم خود به چنين مقابله ای برخيزد، تا نيروی الیزال شما            

 بـه ميـدان مبـارزه نيایـد، از          –های ضد مردمی را بکند       دیدید که چگونه می تواند بنيان حکومت      

اگر شما .  ه تنهایی کاری ساخته نيستهيچ گروه سياسی، هر چقدر هم که انقالبی باشد ب     

های انقالبی بسنده کنيد، این نيـز دردی         بخواهيد تنها به اظهار همدردی با گروه ها و سازمان         

پس دو راه در مقابل شما باقی مـی مانـد؛ یـا آن کـه اجـازه دهيـد خفـت و                       .  را دوا نخواهد کرد   

نمودنـد بـار دیگـر دوبـاره حـاکم          های طوالنی دورۀ حکومت شاه که عليـه آن قيـام             خواری سال 

شود و بپذیرند که عّده ای قليل بر شما حکومت کنند، شما را بچاپند و دائمًا با چمـاق بـر سـر                       

شما بکوبند و شما تنها حسرت بخورید که عّده ای قليل بر شـما حکومـت مـی کننـد، شـما را              

 کـه حيـف از آن همـه         بچاپند و دائمًا با چماق بر سر شما بکوبنـد و شـما تنهـا حـسرت بخوریـد                  

و یـا آن کـه بـه راه         ... شهيدی که دادیم و آن همه زخمی که دادیم و آن مبارزاتی که کـردیم و                 

چه را که در گذشته انجام داده ایـد گـام اّول مبـارزۀ               آن.  مبارزه را طوالنی ببينيد   .  دیگری بروید 

گـاه در خواهيـد یافـت کـه          آن.  خود بدانيد و به یاد آورید که مردم ویتنام چند سال مبارزه کردند            

آن همه شهيد، آن همه زخمی، آن همـه مبـارزات نـه تنهـا بيهـوده نبـوده اسـت بلکـه پلـۀ اّول                          

.  نردبانی است برای دستيابی به آزادی که بدون پا گذاردن بر آن نمی توانيم به پّلۀ دیگر بـرویم                  

م و فعاالنـه بـرای مقابلـه بـا تهـاجم            اگر این راه را بر گزینيم، باید فعاالنه در مبارزات شرکت کنـي            

باید به یاد آوریم که خاک ميهن ما چه ثروت هایی را در خود جا   .  حکومت چاره اندیشی نمایيم   

داده است و دارای چه موقعّيتی در منطقه است و تا چه اندازه بـرای امپریاليـسم مهـم اسـت                     

رانش نمی توانـد مبـارزه ای کوتـاه     پس مبارزۀ با امپریاليسم و نوک     .  جا را از دست ندهد     که این 

اگر می خواهيم که آزاد زندگی کنيم، اگر می خواهيم که مردم بر مردم حکومت               .   مّدت باشد 

گاه باید حاضر باشيم تا مصائب و سختی         کنند، نه عّده ای قليل بر اکثریت عظيم مردممان، آن         

ما به خـودی خـود نـه از         .   تریم؟  نه   آیا ما از مردم ویتنام ضعيف     .  های مبارزه را نيز تحّمل کنيم     

قّوت و ضعف ما در تصميمی است که برای زندگی خود گرفته .  ها ضعيف تریم، و نه قوی تر آن

های تمامی کشورهای تحت سلطه به یک اندازه توانایی و قدرت برای مقابله بـا                در خلق .  ایم

جاسـت کـه مـردم مـا ایـن           مـسئلۀ مهـم در ایـن      .  امپریاليسم و دست نشاندگانش وجـود دارد      

قدرت و توانایی را می خواهند که به خدمت بگيرند یا نـه؟  حکومـت کوشـش دارد تـا بـه انحـاء                  

سـاکت و   "یعنـی آن کـه مـردم مـا تنهـا نظـاره گـر                .  مختلف مردممان را به راه اّول سـوق دهـد         



يـد  وقایعی که در ميهن مان می گذرد باشند و اگـر هـم حرفـی مـی زننـد در جهـت تأی                      " صامت

آیا باید به این خواست این رژیم تن در داد؟  حکومت در مازندران بی آبرو شده      .  حاکميت باشد 

وقتـی کـه مـی  خواهـد         .  است بنابرین کوشش می کند که اساسًا به سرکوب متوّسل شـود           

چنـان مفتـضح مـی شـود،         های سياسی به تحـّصن بکـشاند و آن         بازاریان بابل را بر عليه گروه     

 حکـومتی بـه تنـگ مـی آینـد و            چماق داران ریان بابلسر از این همه چماق کشی        وقتی که بازا  

نامه می نویسند و نارضایتی خود را آشکارًا بيان مـی کننـد، وقتـی کـه هـر حملـۀ دار و دسـته                      

های شعبان بی مخ ها دست حکومت را بيشتر از روز پيش رو می کنـد، حکومـت عـوامفریبی                    

 چهـرۀ واقعـی خـود را نـشان مـی دهـد و سـرکوب را وسـيلۀ                    را دیگر چندان به کار نمی گيرد و       

حکومت دیگر در پند آن نيست که در مازندران ظاهر عوام           .  اصلی مقابله با مردم قرار می دهد      

 ٣ –در اینجـا اساسـًا بـه ژ         .  نشان دهد " مستضعفين"فریبانۀ خود را حفظ کند و خود را حامی          

رد و سعی می کند تا سرکوب خود را بـه سـياه             پاسدار و چماق شعبان بی مخ هایش تکّيه دا        

تر در دل مردم ایجاد کنـد و مـردم مـا در              ترین شکلی انجام دهد تا ترس و رعبی هر چه عميق          

آزادی را  .  مقابله با سرکوب ناگزیر هستند که دلير و مقاوم باشند و در مبارزه جانفشانی کننـد               

حق "از قدیم گفته اند که .  ید به چنگ آوریمآزادی را خود ما با.  کسی به ما هدیه نخواهد کرد    

و برای به دست آوردن آزادی و بـرای گـرفتن حـق بایـد مبـارزه کـرد و       " گرفتنی است، نه دادنی   

چریکهای فدائی خلق ایران همان گونه که در گذشته نـشان           .  مصائب مبارزه را نيز تحّمل نمود     

اّما .   قيمتی دست از مبارزه نخواهند کشيد  داده اند، در آینده نيز نشان خواهند داد که به هيچ          

در این راه ما به نيروی مردم متّکی هستيم و بـه آن نيـاز داریـم و مـی دانـيم کـه مـردم مـا نيـز                  

مان ایمـان داریـم چـرا کـه     ما به راه .  همچنان در ميدان مبارزه باقی خواهند ماند تا پيروز شوند         

  .بارزات خلق قهرمان مانپيروز باد م.  مان راه آزادی خلق مان استراه

  

 ٣٢نام دارد سرمقاله خبرنامه  مازندران شمارۀ        " در مازندران چه خبر است؟    " ن مقاله که  ی ا )*(

 –ران یــکهــای فــدائی خلــق ای از طــرف چر١٣۵٩ مــرداد مــاه ســال ٣١خ یمــی باشــد کــه در تــار

 .است مازندران منتشر شده

  

***** 

 

  

  !(*) "ی محلـــــه ایسازمانده"سخنی با رفقای هوادار دربارۀ 

  

اکنون ما در جامعۀ خود شاهد آنيم که هر روز بيشتر از روز قبل، گروه هـای وسـيع مـردم رو در                       

ماهيت حکومت جمهوری اسالمی که با فریب و خدعه و نيرنگ در            .  روی حاکميت می ایستند   



.  شـده اسـت   ابتدا خود را حامی مردم قلمداد نمود اکنون بر بخش وسيعی از تـوده هـا آشـکار                   

رشد مبارزات خلق و بالنتيجه رشد آگاهی آنان موجب گشته است که پایگاه حکومت در ميـان                 

بـسياری از کـسانی کـه تـا دیـروز موافـق حکومـت بودنـد، امـروز                   .  مردم هر روز محدودتر شـود     

جا که خود را فریب خـورده مـی بيننـد، کينـۀ حاکمّيـت را بـه دل                    مخالف سرسخت اویند و از آن     

مردم در صحبت های خود، در کوچه و بازار دائمـًا نارضـایتی خـود را از حاکميـت بـر                     .  رندمی گي 

هایی نيز که خاموش اند، از حکومت مـی ترسـند و خـود ایـن تـرس نـشان                     زبان می رانند و آن    

مـا بـه خـاطر      "تمامی تبليغات حکومت در بارۀ ایـن کـه          .  دهندۀ نارضایتی آنان از حکومت است     

اکنون در مردم ما به ضد خود بدل شده است، چرا کـه از              " کرده ایم، نه مادیات   معنویات انقالب   

قيمـت ارزاق عمـوم،   .  تأمين معاش روزانۀ خود عاجزند و فشار زندگی آنان را خـرد کـرده اسـت           

سـود  : دنروز به روز باالتر می رود، حقوق ها به بهانه های مختلف پائين می آی              ... کرایه خانه و    

کسر می شود و در برابر همـۀ ایـن هـا مـردم              ... د، حق اوالد و حق مسکن و        ویژه لغو می شو   

هستند بر سر پست وزارت و وکالت و بـه دسـت   " معنویات"می بينند که همان هایی که مبلغ      

آوردن قدرت بيشتر چگونه به یکدیگر چنگ و دندان نشان می دهند و می بينند که تّجـار بـزرگ                    

 چگونـه قيمـت      ، "معنویـات "ند و بالنتيجـه مـدافع سرسـخت         بازار که مدافعين سرسخت حکومت    

اجناس را باال برده و در این مدت کوتاه، از طریق احتکار کاالها و گران فروشی بـدون اغـراق بـه                      

نمی گذرنـد و  " مادیات"خود از ذّره ای  " معنویات"حاميان  .   سال سود برده اند    ۵٠اندازۀ حداقل   

اما به دليل آن که به خاطر ماهّيـت ضـد           " ن و ایمان ندارد   شکم گرسنه دی  "گر چه می دانند که      

ار دائمًا برای مـردم مـا از مـضّ        ،  خلقی و وابستۀ خود از پاسخگویی به خواست توده ها عاجزند            

نيز باز از تـوده هـا مایـه         " معنویات"سخن می گویند و برای نشان دادن عالقۀ خود به           " مادیات"

دها را تير باران می کنند، فاحشه هـا را سنگـسار مـی کننـد     ها دز آن.  می گذراند و نه از خود    

در حالی کـه کودکـان دبـستانی نيـز امـروزه مـی              !!  عالقمندند" معنویات"تا نشان دهند که به      

 آیا تاکنون کسی دیده است که یکـی          .دانند که منشاء فحشاء و دزدی، فقر و گرسنگی است         

انجام می دهـد و ميليـون، ميليـون بـر روی هـم              ! "حالل"از تجار گردن کلفت بازار که معامالتی        

انباشته می کند تيرباران شود؟ نه؛ زیرا تجار بزرگ بازار مرّتبًا حق امام و خمس و زکـات خـود را              

ها را می بينند و هر روز گروه های وسيعتری از حاکميت جدا مـی      مردم همۀ این  .  می پردازند 

ور، نخست وزیر و نماینـدگان مجلـس شـورای          جا رسيده است که رئيس جمه      شوند و کار بدان   

اسالمی نيز در پشت تریبون مجلس و حتی در جلسات علنی سخن از نارضایتی وسيع مـردم                 

می گویند و می دانيم که اینان تنها زمانی حاضر به اعتراف صریح چنين مسائلی هـستند کـه                   

هـا   اعتراف صریح آن  .  ا کند ها دو  قضيه آشکارتر از آن باشد که پنهان کردن آن دردی را برای آن            

  . این نارضایتی استحّد گستردۀبه نارضایتی وسيع در ميان مردم بيانگر 

  



چنـان بـه تائيـد       های سياسی منحطی که مبلغ آنند که تـوده هـا بایـد هـم               تمامی آن سازمان  

ــر شــده و آینــدۀ کــامًال      ــه ت ــر و ایزول ــه روز منفــرد ت ــد روز ب حکومــت جمهــوری اســالمی بپردازن

ها به همراه حکومت به زبالـه دانـی تـاریخ پرتـاب خواهنـد          آن.   را در پيش روی دارند     مشخصی

ن قمـاش سـازمان هاسـت در مـدّت کوتـاهی پـس از اعـالم        يکه یکـی از همـ   " کار"جریان  . شد

ردستان به شدت ضعيف شـده و مـی رود تـا در             بارۀ حاکميت، در کُ    صریح نظریات منحط خود در    

رد اکنون به تبدیل شود و بخش وسيعی از خلق ُک" جربه ای از گذشتهت"رد تنها به ميان خلق ُک

تمام این جریـان هـای مـنحط بـه عينـه مـی              .  نگاه می کند  " جاش"این جریان منحط به چشم      

بر می  " جناحی از حاکميت  "بينند که هنگامی که در صحبت با توده ها به دفاع از حاکمّيت و یا                

ولی اینان که همگـی نيـز مـدعّی ارتبـاط بـا             .  ر می گيرند  خيزند؛ چگونه مورد تمسخر مردم قرا     

هستند و سابقۀ درخشان مبارزات چریک های فـدائی خلـق و مبـارزۀ مـسلّحانه را بـا         " توده ها 

به دليـل موضـع طبقـاتی خـود و عـدم شـهامت          .  بود رد می کنند   " جدا از توده ها   "این ادعا که    

ا بر واقعيات بسته و این تحول عظـيم را در           برای یک مبارزۀ طبقاتی جدی، چشم و گوش خود ر         

باطات تـوده   تمامی ارت .  ميان خلق ما نادیده می گيرند و بالنتيجه از جذب و ارتباط با آن عاجزند              

نيز مربوط به گذشته است که مردم ما فکر می کردنـد کـه ایـن جریـان،                  " کار"ای جریان منحطّ      

ــّــکر قاطع         همان سازمان چریکهای فدائی خلق، با همان مشی          و با همان منش و با همان تف

  .در مبارزه بر عليه ضّد خلق است

اکنون در برابر نيروی عظيم توده ای که از حاکمّيت جدا گشته و آزاد می شـود چـه بایـد کـرد و                        

وظيفۀ ما چيست؟ قطعًا یک سازمان انقالبی باید کوشش نماید تا مسئلۀ ارتباط با تـوده هـا را                   

 بکوشيم تـا بـا خلـق خـود ارتبـاط برقـرار کـرده، آنهـا را آگـاه نمـوده و بـسيج و                           ما باید .  حل کند 

اگر در این مهم مّوفق نشویم مطمئنًا بخش عظيمی از تـوده مـردم کـه بـدون                .  متشّکل نمائيم 

هر گونه رهنمود و هر گونه ارتباط در صحنۀ سياسـت بـاقی مانـده انـد پـس از مـدتی موضـعی                     

و ایـن بزرگتـرین خطـری اسـت کـه اکنـون             (ها اتخـاذ خواهنـد کـرد        پاسيو در قبال تمامی رویـداد     

و بخشی از آنان نيز جذب جریانات منحطی می شوند که هـدفی             ) جنبش ما را تهدید می کند     

  . جز آلت دست قرار دادن توده ها برای رسيدن به اهداف ضّد خلقی خود ندارند

  

 است که به ميان توده ها بروند و نه          این وظيفۀ روشنفکران انقالبی   ما به یاد داشته باشيم که       

اگـر مـا    . هـای مناسـب دارد     ت در اتخاذ روش   ير و خالق  يگياز به کار پ   ين مهم ن  ی و انجام ا   بالعکس

م، یـ ش خلـق قـرار داده ا      تـ ل ار يت تشک یل هسته های مسلح خلق و در نها       يهدف خود را تشک   

رسـيدن بـه عـالی     و بـرای  ن شکل سـازماندهی خلـق اسـت   یتريعالن شکل از سازماندهی    یا

اگـر گمـان کنـيم کـه مـی تـوان بـدون         .  ترین شکل می باید کار را از اشکال ساده تر آغاز نمـود            

گذراندن مراحل ساده، ارتباط با توده ها و اشکال ساده تر تشکل توده ای ناگهان به این مرحله        

د عجوالنـه  یـ دل يـ ا بـه دل یـ  و عدم شناخت کـافی از مراحـل مبـارزاتی    این تفّکر یا به دليل       جهيد



برای تحقق  .   است که مبارزه را بسيار ساده و سرراست و کوتاه مّدت می بيند             خرده بورژوائی 

 هـسته   پـيش بـســـــــــــــوی   "و  "  سـازماندهی مـّسلح تـوده هـــــــا        پيش بســــــــوی "شعار  

ــ           .  پيش رفت واقعٌا باید   " های مّسلح کارگری   ـن شـکل   برای تحقـق ایـن دو شـعار کـه عاليتریـــ

سازماندهی توده ها را برای تحقق اهـداف اسـتراتژیک بيـان مـی کنـد، بایـد اشـکال سـاده تـر                

اگـر مـا بـه اشـکال متنـّوع ارتبـاط بـا تـوده               .  ارتباط و اشکال ساده تر سازماندهی متحقق شود       

 بـه سـازماندهی مـسلح       فی الفـور     و تنها ارتباطی را قابل توجه بدانيم که          بهای الزم را ندهيم   

سازماندهی مسلح توده ها و تشکيل هسته       (ده ها منجر شود، قطعًا هيچ گامی در این راه           تو

چگونه ميتوان فی المثل از کارگرانی که هنوز جریان ما و           .  بر نداشته ایم  ) های مسلح کارگری  

هـا فعاليـت مـی کننـد، نمـی شناسـند و بالنتيجـه                یا حداقل رفقائی را که در محدودۀ عمل آن        

 خواسـت   – گر چه مخالفتی نيز با آنـان ندارنـد           – به جریان و یا این رفقا ندارند         شناختی نسبت 

مبارزه بسيار پيچيده است و مراحل .  که مسلح شده و تحت رهنمود های ما به حرکت در آیند        

  بـدون گذرانـدن مراحلـی، پـا گـذاردن بـه مرحلـۀ بعـدی مبـارزه امـری                      .مختلفی را مـی گذرانـد     

 بـه   جهـشی کيفـی   ی هنگامی که در ارتباطات ما بـا تـوده هـا ناگهـان                 حت  .ناممکن خواهد بود  

 بـه دسـت آیـد       مراحلـی کّمـی   وجود می آید، چنين تغييری اساسی نمی تواند بدون گذرانـدن            

 ریـگ "مگر آن که قانون تغييرات کمی به کيفی را نپذیریم و معتقد باشيم که در موقع مقتـضی                   

  . خواهد کردمسئلۀ ما را حل" سنگی"و یا " های بيابان

  

درک صحيح از مراحل مبارزه و درک تفاوت های نظر ما با اپورتونيست ها در این زمينـه اهميـت                    

 کـه در نتيجـۀ جنـبش    خصوصًا در شرایط کنــــونی چگونگی ارتباط گيری با توده ها       .  بسيار دارد 

 گرفتـه و اتخـاذ      خــــلق امکانات وسيعی برای ارتباط با توده در مقابل روشنفکران انقالبـی قـرار             

 برای ایجاد ارتباط امکان پذیر و مؤثر است، حل مسئله ارتباط با توده ها             متنـّــوعی تاکتيک های 

بایـد بـا    .  را فی المثل در مقایسه با دورۀ حکومت محّمدرضا شاه بسيار آسان تر نمـوده اسـت                

گـاه امکـان    نمود تا آنها آگاهـــی داد و بسيج و متشکل شان  توده ها ارتباط برقرار کرد، به آن   

 جریـان ایـن حرکـت    در  " تشکيل هسته های کارگـــری    "و  " سازماندهی مّسلح توده ای   "تحقق  

جا با اپورتونيست ها در آن است که هنگامی که ارتباط ما با       تفاوت ما در این   .  امکان پذیر شود  

 ـــلح آن بخشی از توده ها به سطح معينی از رشد و تکامل خود رسيد بـه سـازماندهی مـسـ                  

ها مبادرت می کنيم در حالی که درست هم زمان با آن با بخشی دیگر مراحل بينابينی را می                   

گذرانيم خود آغاز ارتباطات اولّيـه و سـازماندهی ابتـدائی اولـين گـام و یکـی از مهـم تـرین گـام                         

 ...ایـن ارتباطـات، چگـونگی رابطـه، نـوع تـشکل و              تمـامی   بـرای   .  هایی است که باید بـرداریم     

فـی المثـل    .  ها را در بر گيرد ارائـه داد         و سرراست  که همگی آن      یک فرمول مشخص  نميتوان  

بـه  .  ارتباط با کارگران با ارتباط با دهقانان و یا با ارتباط با اقشار خـرده بـورژوائی متفـاوت اسـت                    

یـن روسـتا    غير از این، کار در این کارخانه بـا کـار در آن کارخانـه تفـاوت هـایی دارد و یـا کـار در ا                          



هنگامی که ما در خبرنامـۀ      .  ویژگی های خود ر ا دارد و کار در آن روستا ویژگی های خودش را              

سـخن  " سـازماندهی محلـه ای      " دربـارۀ   " در مازندران چـه خبـر اسـت؟       "، در مقالۀ    ٣٢شمارۀ  

م ما معتقد نيـستي   .  اشاره نمودیم یکی از اشکال ارتباط و یکی از اشکال تشّکل          گفتيم تنها به    

ــّل اسـت                    ایـن نکتـه در خـود       .  که این تنها نوع ارتباط رفقای هوادار با تـوده هـا و تنهـا راه تـشک

مثًال ما به هيچ وجـه نمـی خـواهيم کـه            .  مقاله آشکار بود و رفقای هوادار نيز آن را درک کردند          

  که از    سازمان دهيم و یا همان طور     ) یعنی در محدودۀ محله   (رفقای کارگر مان را نيز این چنين        

نمی تواند در غالب روستاهای ميهن ما مـصداق پيـدا           " سازماندهی محله ای  "نام آن پيداست    

  .کند و به کار آید

  

هـا تنهـا بـه     سازماندهی رفقای هوادار نيـست و کـار آن  " سازماندهی محله ای"در عين حال،  

وظایف متنوعی را بر عهده دارند و متناسـب         "رفقای هوادار طبعًا    .  کار در محله ختم نمی شود     

ایجاد نـوعی تـشکل     " سازماندهی محله ای  "پس هدف از    .  با آن دارای روابط متنوعی هستند     

مابين مردم یک محله است که رفقای هـوادار در صـورت دارا بـودن شـرایطی کـه بـه آن اشـاره               

ما کوشش خواهيم کـرد تـا در ایـن مقالـه رهنمـود هـای                .  اهيم کرد باید آن را به وجود آورند       خو

به رفقـای هـوادار بـدهيم تـا پاسـخگوی سـؤاالتی           " سازماندهی محله ای  "مشخصی را دربارۀ    

  . برای آنان مطرح شده بود٣٢باشد که پس از خواندن مقالۀ خبرنامۀ شمارۀ 

  

 را که در یک محله سکونت دارند به گـرد هـم جمـع شـوند تـا                   ائیبرای شروع کار ابتدا باید رفق     

بـا یکـدیگر بـه تبـادل نظـر و تـصميم             ... راجع به تقسيم کارها و اتخاذ روش های مناسـب کـار و            

طبيعی است که هرچه تعداد رفقای هوادار در یک محله بيشتر باشد و هر چه               .  گيری بپردازند 

باشـند  " بچه محـل  "اشد و یا به قول اصطالح عاميانه        سابقۀ سکونت آنان در محله طوالنی تر ب       

.  را بگذرانـد  " هستۀ محلـی  "رفقا می توانند بر جمع خود نام        .  پيشرفت کار سریع تر خواهد بود     

هایی  در هستۀ محلی باید ابتدا دربارۀ تک تک مردم محل گفتگو شود و برای ایجاد ارتباط با آن      

هـر چنـد نفـر از مـردم         .  رفقای مسئول مشخص شـوند    ها ممکن و مؤثر است،       که ارتباط با آن   

در این تقسيم کـار بایـد بـه روابـط گذشـتۀ هـر               .  محل در حوزۀ مسئوليت یک رفيق خواهند بود       

رفيق با مردم محل نيز توجه داشـت و کوشـش نمـود کـه حتـی االمکـان هـر رفيـق مـسئوليت                         

رفقای دختر خصوصًا در ایـن      .  استافرادی را به عهده بگيرد که قبًال نيز با آنان آشنایی داشته             

آنان بـه سـهولت مـی تواننـد بـا زنـان و دختـران محلـه                  .  ميان نقش مهمی را ایفاء خواهند کرد      

  .  تماس بگيرند و دائمًا با آنان به گفتگو بپردازند

  

رفقـای  .   ماسـت نظرهـای سياسـی   هدف در وحلۀ اول ایجاد ارتباط با مردم محل و طرح نقطـه              

 ارتبـاطی سياسـی     اساسـاً جه کنند که ارتباط یک سازمان انقالبی با تودۀ مـردم            هوادار باید تو  



های خود با مردم محل باید       بنابر این رفقای ما نيز در صحبت ها و بحث         .  است و نه ایدئولوژیک   

توجه کنند که محور این بحث ها در زمينۀ حکومت، وضـع مـردم، وضـع طبقـۀ حاکمـه و مـسائل                       

مـا حتـی در آغـاز حرکـت نبایـد انتظـار داشـته               .   با آن دست بگریبانند    روزمره است که مردم ما    

ها در ابتدا باید نظرات رفقای هـواداری را کـه    آن.  باشيم که مردم محل هوادار جریان ما باشند 

در این محله به کار سياسی پرداخته اند بپذیرند که این نظرات در واقع چيزی جز نظرات چریـک           

مردم محل باید در جریان ارتباط مداومی که با رفقای هوادار مـا پيـدا        .  های فدائی خلق نيست   

می کنند و در جریان بحث ها، رفقای ما را بـه عنـوان اشخاصـی کـه بهتـرین نظـرات را دارنـد و                          

گـاه اسـت کـه بـه اعتبـار ایـن نظـرات و                بهترین راه حـل هـا را ارائـه مـی کننـد بـشناسند و آن                

 نظرهای چریکهای فدائی خلق نيز در دل مردم محل جا باز            شخصيت رفقای هوادار، راه و نقطه     

نتيجۀ کار آن خواهد بود که مردمی که حتـی در زمينـۀ مـسائل ایـدئولوژیک عقایـد              .  خواهد کرد 

رفقـای  .  خاّص خود را دارند هواداران صدیق و پر و پا قرص چریک های فدایی خلق خواهند بود                

ها  ها را بشنوند، نظرات غلط آن صبر و حوصله نظرات آنهوادار ما باید در بحث با مردم محل با 

بـرای بحـث بـا مـردم در         .  را با دقت و زبانی ساده شکافته و نظرات درست خود را تبليغ نمایند             

بـرای بـه راه انـداختن بحـث         .  عين حال ارتباط فردی می توان بحث های جمعی به راه انداخت           

به تـدریج، مـردم نـسبت       .  ان جوانان محله رایج کرد    های جمعی می توان ابتدا این کار را در مي         

رعایـت  .   به آن توجه کرده و عالقمند مـی شـوند و در بحـث هـا فعاالنـه شـرکت خواهنـد کـرد                       

  .اخالق انقالبی در جریان بحث ها در جذب مردم بسيار مؤثر است

  

کـار   ه ایـن  برای پخش اعالميه ها و تراکت ها باید مسئولينی تعيين شوند که به طـور مرتـب بـ                  

انتخاب شيوۀ چگونگی بخش، دقيقًا متناسب با اوضـاع تعيـين مـی شـود و                .  مبادرت می کنند  

اما رفقا باید توجه کنند کـه در ارتبـاطی کـه            .  ها را مخفيانه پخش کرد     اگر الزم بود می توان آن     

برقرار می کنند، هر گاه این ارتبـاط بـه سـطح معينـی از رشـد خـود، کـه موجـب جلـب اعتمـاد                       

طرفين می شود رسيد باید مرتبًا اعالميه ها و تراکت ها و خبرنامه و کتـب مـا را مـستقيمًا بـه                       

رفقای دختر به سرعت و سهولت ارتبـاط خـود را بـه ایـن سـطح       .  آن شخص یا اشخاص بدهند    

ها بـه گفتگـو بنـشينند و اگـر      آنان باید با زنان و دختران هر خانه دوست شده و با آن        .  برسانند

نتيجـۀ کـار   .  ه سواد نداشت برای او اعالميه و خبرنامه بخوانند و مسایل را توضيح دهند  زن خان 

  .رفقای دختر در این زمينه با سرعت بيشتری آشکار خواهد شد

  

 برای نصب اعالميه ها، پوسترها، دیوارکوب، خبرنامـه رفقـای مـسئولی را تعيـين کـرده و محـل                   

کوشش کنيد که این محل .  ها را نصب نمائيد ائمًا آنهای معينی را در محله در نظر بگيرید و د      

ها مبادرت کنيد کـه عناصـر ارتجـاعی آن مکـان را              ها ثابت باشد و تنها زمانی به تغيير مکان آن         

در ضمن اگر شـرایط     .  ایجاد اشکال می کنند   ... شناخته و برای نصب اعالميه ها و پوسترها و          



هـایی   جـا نمایـشگاه    روشی دایـر کنيـد و در همـان        اجازه می داد، در محل معينی بساط کتابف       

اگـر بـرای محالتـی اکنـون ایـن امکـان وجـود نداشـته باشـد، در زمـانی کـه رفقـا                         .  ترتيب دهيد 

ها فراهم خواهـد شـد، زیـرا         ارتباطات گسترده ای با مردم محل برقرار کنند، این امکان برای آن           

چنـگ و دنـدان دفـاع خواهنـد کـرد و اگـر              ها با    در آن هنگام مردم محل از بساط کتابفروشی آن        

هـا و یـا رفيـق مـسئول      یورش حاکمّيت به بساط کتاب فروشی آنان حتی منجر به توقيف کتاب       

فروش کتب و نشریات شود، این یورش تنها به افشای هر چـه بيـشتر حاکميـت منجـر خواهـد                     

هـا در اثـر    شـد و آن ها مستحکم    که روابط رفقا با مردم محل یا با تعدادی از آن           هنگامی.  شد

فعاليت رفقا، چریک های فدائی خلق ایران را شناختند و این جریان را تأیيد نمودنـد، رفقـا مـی                    

.   دریافـت کننـد    – از کمک مالی تا سایر کمک ها         –توانند برای جریان، کمک از هر نوع که باشد          

 در امـر مبـارزه    است که نقـش بـسيار مهّمـی       تبدیل حمایت معنوی به ماّدی    این در واقع همان     

  .  دارد

  

رفقا باید کوشش کنند که در کارهای محله شرکت نمایند و در صـورت امکـان، شـورای محلـی                    

.  این شورای محلی باید نمایندۀ واقعی مردم محل بوده و مورد تأیيد آنان باشـد              .  تشکيل دهند 

را جلـوگيری کننـد     تمامی کوشش رفقا باید در آن باشد که از نفوذ مزدوران حاکمّيت در این شو              

اگـر شـورای محلـی      .  تا حاکمّيت نتواند این شورا را تبدیل به چماقی بر عليه مردم محل نماید             

اکنـون در   .  بتواند پا بگيرد بسياری کارها صورت خواهد داد و مرکز تجّمع مردم محل خواهد شد              

 حزب اّلهی   حکومت،.  بسياری از محّالت مساجد مرکزی برای توطئه بر عليه مردم شده است           

در همـين مـساجد طـرح حملـه بـه نيروهـای             .  جا گرد می آورد و سازمان می دهد        ها را در آن   

شورای محلی می توانـد     .  متّرقی ریخته می شود و مرکز تماس مرتجع ترین افراد شده است           

سد بزرگی در برابر ایـن توطئـه هـا شـود و مـساجد را از دسـت چنـين خـود فروختگـانی خـارج             

ها، رفقای ما باید برای ارتباط بـا جوانـان محلـه اهمّيـت بـسيار قائـل                    عالوۀ همۀ این   به.  نماید

شوند و در جهت تشّکل و به کار گيری نيروی فّعال محله مبّلغ اخالق انقالبی باشـند و آنـان را                     

مـی تـوان در محّلـه تـيم هـای ورزشـی تـشکيل داد و مـثًال         .  به کارهای جمعی تـشویق کننـد      

هنوردی رفت و به این ترتيب از یک سـو جوانـان محلـه را بـيش از پـيش بـا                      دست جمعی به کو   

  .یکدیگر متحد کرد و از طرف دیگر مشّوق کار جمعی شد

  

از سوی دیگر باید ماهّيت مزدوران حکومتی را که در محّله سکونت دارنـد، از پاسـدار گرفـت تـا                     

 غالـب آن .  دم محل افـشاء نمـود  را در نزد مر... چماق داران  و کميته چی ها و اعضاء بسيج و        

برخی لمپن هایی هـستند کـه دارای سـوابق شـرارت،            .   هستند !"روشنی"ها دارای سوابق    

می باشند و یا بازاری های گردن کلفتی که به احتکار و            ... چاقو کشی، عرق خوری، الواتی و       

 و ثنــاگوی گرانفروشــی و ربــاخواری مــشغولند و یــا روحــانی نماهــایی کــه در دورۀ شــاه مــّداح 



حکومت منفور پهلوی بوده اند و یا ساواکی های سابق و ارتشی هـایی کـه در دورۀ شـاه نيـز                      

ها را به مردم محل شناسانده و مـچ شـان را بـاز     باید شخصيت واقعی آن.  جنایت ها کرده اند 

کرد و در این راه چه در ارتباط های مستقيم و چه با پخش اعالميه در سطح محله، افـشاگری                     

  .مودن

  

     *****      *****     *****  

  

 بـه ميـان   بـردن آگـاهی  طور که گفتيم، این شکل از سازماندهی کوششی اسـت بـرای             همان

ها در واقع بخشی اسـت از ارتبـاط عناصـر آگـاه بـا                 آن بسيج و متشکل کردن   مردم یک محله و     

نقطـۀ  .  ، این شکل از سازماندهی دارای نقـاط ضـعف و نقـاط قـوتی اسـت      ) ١(توده های مردم  

ضعف این سازمان دهی در آن است که گر چه محالت شهرهای ما از نظر طبقاتی تـا حـدودی                    

.  یکدســت اســت امــا بهــر حــال نــاهمگونی طبقــاتی در بــين مــردم محــل مــشاهده مــی شــود 

هایی را در تشکل و تصميم گيری و اجرای تـصميم هـا بـه                ناهمگونی طبقاتی طبيعتًا دشواری   

امـا  .  با کاری پيگير و خستگی ناپذیر می توان بر مشکالت آن فائق آمـد             وجود می آورد که تنها      

از طرف دیگر، در کوشش بـرای ایجـاد سـازماندهی محلـه ای رفقـا از امتيـازاتی نيـز بهـره منـد                        

رفقای ما می توانند با تکيه بـر تمـامی روابطـی کـه در گذشـته مـا بـين آنـان و افـراد                          .  هستند

 خـود   شـکل سياسـی   یعتر به تحکيم این رابطه، آن هـم در          محله وجود داشته است هرچه سر     

گام بردارند و در عين حال خود این روابط موجب می شود تا تبليغات دروغـين رژیـم، کـه از زدن                       

.  کثيف ترین تهمت ها و گفتن بزرگ تـرین دروغ هـا دربـارۀ انقالبيـون ابـائی نـدارد، خنثـی شـود                     

 دارند مشاهده خواهند کـرد کـه تبليغـات بيـشرمانۀ     مردم محّله با شناختی که از رفقای هوادار 

رژیم تا چه اندازه از واقعّيت تهی اسـت و بـه عينـه تناقـضات تبليغـات رژیـم را بـا واقعّيـت هـای                           

طرح این نکته در عين حـال بـه رفقـای هـوادار نـشان مـی دهـد کـه                     .  ملموس تجربه می کنند   

ی مؤثر و کار آمد است و اخالق انقالبـی          شخصّيت آنان تا چه اندازه در امر سازماندهی محله ا         

رفقا که به خلق عشق می ورزند و بـه دشـمنان خلـق کينـه دارنـد و در ایـن راه بـه آنـان یـاری                 

  .خواهد رساند

  

دست یابند، در آینده ایـن سـازماندهی   ) سازماندهی محله ای(اگر رفقائی بتوانند به این مهم   

لۀ چماق داران حکومتی به کار می آید اّما در آینده در موارد محدودی مانند مقاومت در برابر حم 

شـکل پيچيـده تـر و       .  قطعًا وظایفی به مراتب پيچيده تر و عالی تری را به عهده خواهـد گرفـت               

عاليتر این نوع سازماندهی در جریان جنگ سنندج و مقاومت قهرمانانۀ مردم سنندج در مقابـل                

 محـدود بۀ ما دربارۀ این نحـوه از سـازماندهی          تجر.  ارتش مزدور، به شکل بنکه ها متجلی شد       

 قطعـًا بـه تجربيـاتی       جریـان عمـل و کـار پيگيـر و طـوالنی           بنابراین رفقای هوادار خـود در       .  است



بنا بر این رفقا نبایـد دیـد خـود را           .  های جدیدی را کشف خواهند کرد      دست خواهند یافت و راه    

ن مقاله می آید محـدود سـازند و بـا تکّيـه بـر       چه که در ای    دربارۀ این نحوه از سازماندهی به آن      

بـارۀ آن کـشف کننـد و خـصوصاًَ تجربيـات       خالقيت ها و ابتکارات خود، تاکتيک های جدیدی را در  

 بـه صـورت گـزارش بـه مـا منتقـل کننـد تـا مـا نيـز                     جزء به جزء،  نوینی را که به دست می آورند        

 کار سازمان دادن مردم محـالت مـشغولند   بتوانيم این تجربيات را به تمامی رفقای هوادار که به  

بکوشيم تا با سازماندهی محله ای، گـامی نيـز در جهـت ارتبـاط بـا تـوده، آگـاه              .  منتقل نمایيم 

  .ها و مّسلح کردن خلق برداریم ساختن و بسيج نمودن آن

  

  

  

  :سیر نویز

"  هـا  ان تـوده  يـ بـردن آگـاهی بـه م      "،  "ارتبـاط بـا تـوده     " ز کلمات يها ن  ستيتمامی اپورتون  -١

د توجه کنند که درک ما از    یرا به کار می برند اما رفقا با       " ها ج و متشکل کردن آن    يبس"،

  .ها کامال متفاوت است ستين کلمات با درک اپورتونیا

نــام دارد  " "ســازماندهی محلـــــــه ای"ســخنی بــا رفقــای هــوادار دربــارۀ "ن مقالــه کــه یــ ا)*(

 از  ١٣۵٩ور مـاه سـال      ی شـهر  ٢٣خ  یباشد که در تـار     می   ٣۴سرمقاله خبرنامه  مازندران شمارۀ      

  . مازندران منتشر شده است–ران  یکهای فدائی خلق ایطرف چر

  

  

*****  

  

  

  (*)  !٣۴نقدی بر سرمقالۀ خبرنامۀ شمارۀ 

  

 خبرنامه مطالبی در مورد سـازماندهی محلـه ای مطـرح شـده بـود کـه                ٣۴در سرمقالۀ شمارۀ    

خود را ملـزم دیـدیم تـا در طـّی ایـن مقالـه بـا آن برخـورد                    لذا  .  دارای اشتباهات اساسی است   

  .  نمائيم و به انتقاد از آن بنشينيم

  

 اشاره شده است، امـروز بـا توجـه بـه افـشای چهـرۀ ضـد        ٣۴همان طور که در متن خود مقالۀ       

شـناخت  .  خلقی و فریبکار جمهوری اسالمی توده های وسيع از این حاکمّيـت جـدا شـده انـد                

هـا در مقابـل جریانـات         توده ها از جمهوری اسالمی به جایی رسـيده کـه آن            بخش وسيعی از  

  .موضع مخالف می گيرند) مانند اکثریت(سياسی مدافع حاکمّيت و به ظاهر چپ 



  

توده ها پتانسيل مبارزۀ ضد امپریاليستی خود را به مراتـب بيـشتر از گذشـته بـه عرصـۀ عمـل                      

جای خود را به روحيۀ پر شور ) دورۀ شاه خائن (روحيۀ یأس و تسليم طلبی گذشته.  می آورند

چنـانی از    جسارت و شجاعت جـای تـرس و وحـشت آن          .  مبارزاتی در ميان توده ها داده است      

سطح آگاهی مردم نـسبت بـه گذشـته بـه مراتـب بـاال             .  حاکميت امپریاليستی را گرفته است    

چـون   مردم دیگـر هـم    .  استرفته است و مبارزات گذشته تجارب گرانقدری را به مردم آموخته            

اهمّيــت مبــارزۀ .  شــرایط قبــل روحيــۀ عــدم پــذیرش نــسبت بــه روشــنفکران انقالبــی را ندارنــد 

مسلحانۀ پيشگامان انقالب در جلب توجه توده ها نسبت به روشنفکران انقالبی به حدی بوده               

 هــا کــه از درون بــه ســازمان اســت کــه حتــی امــروز اعمــال اپورتونيــست هــا،  بــه خــصوص آن 

چون گذشـته تـوده هـا را نـسبت           چریکهای فدائی خلق ضربه وارد آوردند،  نتوانسته است هم         

پذیرش آگاهی سياسی از طرف مردم به حّدی است کـه           .  به روشنفکران انقالبی بدبين نماید    

ایـن تـصویری از     . می توان گفت امروز تـوده هـای مـا تـشنۀ کـسب آگـاهی سياسـی هـستند                   

  .جنبش خلق ما است

  

اره بر این عقيده بوده ایم که باید از تمامی اشکال مبارزاتی برای ارتباط با توده ها سود                  ما همو 

ما معتقدیم که باید تـوده هـا را در ارگـان هـای مناسـب سـازماندهی کـرد و روی ایـن          .  جست

نکته نيز همواره تأکيد کرده ایم که در هر شرایط اقتصادی و اجتماعی شـکلی از مبـارزه عمـده                    

ایر اشکال مبارزاتی در رابطه با این شکل عمده و خـدمت آن ضـروری بـوده و مفيـد                    است و، س  

اگــر بخــواهيم از شــکل عمــدۀ مبــارزه در ایــران اســم ببــریم، بایــد از مبــارزۀ  ) ١(.واقــع ميــشوند

ما معتقدیم تا زمانی که تحولی بنيادی در جامعۀ ما به وجود نيامـده،        .  مسلحانه سخن بگوئيم  

ایران همچنان تحت سلطۀ امپریاليسم است، مبارزۀ مسلّحانه شکل عمـدۀ           یعنی تا زمانی که     

و .  در دورۀ گذشته تأکيد ما بر جنبۀ تبليغی مبارزۀ مـسلحانه بـود      .  مبارزه در کشور ایران است    

اگر چه در آن زمان نيز متناسب با رشد جنبش توده ای و حد امکـان و تـوان خـود اشـکال دیگـر                         

تيم، ولــی آن شــرایط مفــروض خــود ایــن اشــکال و در نتيجــه امکــان مبــارزه را بــه کــار مــی گــرف

ها را بسيار محدود و گاهی غيرممکن می ساخت و دقيقًا این شرایط بود که ما                 استفاده از آن  

را بر آن می داشت تا به جنبۀ کاتاليزوری برانگيزنده و اميد دهندۀ مبـارزۀ مـسلحانه بهـای الزم                    

يفـی کـه در اوضـاع سياسـی جامعـۀ مـا بـه وجـود آمـده، امکـان                     امروز بـا تغييـرات ک     .  را بدهيم 

استفاده از اشکال دیگر مبارزاتی بيشتر شده و هم از این روسـت کـه وظـائف مـا نيـز در قبـال                        

با خيزش تـوده هـا و روی آوردن   .  جنبش متنوع تر و مسئوليت های مان سنگين تر شده است   

ل آن یعنی، به سوی مبارزۀ مـسلحانه،        آنان به سوی مبارزۀ سياسی حتی به عالی ترین شک         

از طرفــی امکــان بــه کــارگيری اشــکال دیگــر مبــارزه وســيع گــشته اســت و از طــرف دیگــر لــزوم 

.  گسترش مبارزۀ مسلحانۀ توده ای و سازماندهی توده ها اهمّيـت وافـری کـسب کـرده اسـت                  



ن وظائف انقالبی،  با توّجه به اوضاع و احوال جدید لزوم به دوش گرفتدر همين رابطه، و درست

بـا طـرح   ) ٣۴خبرنامـۀ شـمارۀ   (بـر ایـن مبنـا، مقالـۀ     .  هر چه وسيع تر و سنگين تر شده اسـت  

مسئلۀ سازماندهی محله ای قصد آن را داشت که در موردی مشخص بعضی از این وظـایف را            

  .ولی در انجام این مهم مقاله دچار اشتباهات اساسی گشت.  روشن نماید

  

در مازنـدران چـه خبـر    "ین نکته قابل ذکر است که مقالۀ مذکور در ادامـۀ مقالـۀ           قبل از هر چيز، ا    

نوشته شده بود و بالطبع مسایل مربـوط بـه آن منطقـه را مـورد بررسـی قـرار مـی داد                    " است  

ولی، در مقاله تذّکر داده نـشده اسـت کـه سـازماندهی محلـه ای نيـز در مازنـدران مـورد نظـر                         

بـه ایـن دليـل کـه     .  چک، خود یکی از ایرادات مهّم مقالـه اسـت      این موضوع به ظاهر کو    .  است

در حـالی کـه     .  تّوهم ایجاد سـازماندهی محلـه ای را، در تمـام نقـاط ایـران بـه وجـود مـی آورد                     

سازماندهی محله ای حتی در تمام نقاط مازندران، و یا در یک شهر، در تمام محلـه هـا امکـان                     

حوال جامعه در این خطه نيز تنها در محلـه هـائی محـدود      پذیر نيست بلکه با توّجه به اوضاع و ا        

را نـه   " سـازماندهی محلـه ای    "در عين حال عملی سـاختن       .  چنين سازماندهی مقدور است   

تنها شرایط خاص هر شهر، منطقه یا محله محدود می سازد، بلکه امکانات رفقـای هـوادار نيـز      

هـی محلـه ای وجـود داشـت، امـا           فی المثل اگر در یک محلـه امکـان سـازمان د           .  مطرح است 

رفيق یا رفقای هوادار، به خاطر دیگر وظائف تشکيالتی فرصت پرداختن به سـازماندهی محلـه                

سـازماندهی محلـه    "ای را نداشتند دیگر نمی توان انتظار داشت که این رفقا حرکت در جهـت                

رح شـده در ایـن   ولی نادرستی ایده هـای مطـ  .  را یکی از وظایف در دستور کار خود بدانند   " ای

مقاله تنها از نظر عملی مورد نظر نيست؛ اصوًال باید دانست که تحت حاکميـت امپریاليـستی،                 

چنين سازمان هایی اگر در شرایط خاص به وجود آیند، نمی توانند بدون ارتباط با شـکل اصـلی       

 و  مبارزه پایدار مانـده و رشـد کننـد و پایـداری و رشـد آنـان درسـت در گـرو رشـد جنـبش خلـق                           

اگـر چگـونگی بـسيج تـوده هـا را           "ما یک بار گفتيم     . گسترش مبارزۀ مسلحانه در جامعه است     

همـۀ ایـن    .  مان در کارخانه ها چنـدان خطـری بـرای دشـمن نـدارد              نادیده بگيریم، فعاليت های   

سندیکا و شوراها را یک شبه منحل می کنند و همۀ کارگران فعال را یک دم از کارخانـه اخـراج                     

با فرامـوش کـردن ایـن واقعيـت و بـدون آن کـه بـه                 ) ٣۴خبرنامۀ شمارۀ   (  ولی مقالۀ     ."می کنند 

در ، اشـاره کنـد   ، چگونگی بسيج توده ها که جز در پروسۀ مبارزۀ مسلّحانه امکان پذیر نيست       

حقيقت بدون ذکر شرایط رشد سازمان هـای محلـه ای از رشـد مـستقل آنـان در پروسـۀ خـود                       

این تّوهم را به وجود می آورد که گویـا سـازمان هـای محلـه ای در           صحبت می کنند و بالنتيجه      

هـای   ادامۀ رشد خود به بنکه ها تبدیل می شـوند در حـالی کـه بنکـه هـا نـه تکامـل سـازمان                        

ردسـتان  محلی، بلکه آن شکل سازمانی است که خود محصول مبارزۀ مسلحانۀ تـوده ای در کُ               

  .بوده است

  



 اساسی دیدگاه های مطرح شده در مقاله را بشکافيم باید           به طور کلی اگر بخواهيم اشکاالت     

  :به دو مورد اشاره کنيم

  . درکی را که مقاله از ارتباط با توده ارائه می دهد– ١

   امر سازماندهی و پروسۀ رشد آن–٢

  

 در مورد مسئلۀ ارتباط با توده ها مقاله مفهوم آن را به ارتبـاط مـستقيم تـوده هـا محـدود مـی                        

تيجه ارتباط مستقيم، و یا به عبارتی تشکيالتی را تنها راه ارتباط با تـوده تلقـی مـی                   کند و در ن   

البته راه های غير مستقيم ارتباط با توده هم تا حدی مورد نظر سرمقاله هست، منتها                .  نماید

  .در شکل بسيار محدود مثًال از طریق پخش اعالميه و جزوه

  

ز رفتن روشنفکران به ميان توده ها سخن رفته اسـت           در ابتدای مقاله در قسمت چه باید کرد ا        

که به خودی خود صحيح است اما هنگامی کـه مقالـه در بـسط ایـن ایـده دیگـر اشـکال ارتبـاط                       

گـاه در مجمـوع درک نادرسـتی از ارتبـاط بـا              آن،  سازمان انقالبی را با توده ها نادیده می گيرد          

نگامی که ارتباط ما با بخشی از توده ها به ه"مثًال وقتی گفته می شود   .  توده ارائه می شود   

هـا مبـادرت مـی کنـيم در          سطح معينی از رشد و تکامل خود رسيد به سازماندهی مسلح آن           

پـر  ." حالی که درست هم زمان با آن با بخشی دیگـر تـازه شـروع بـه ارتبـاط گيـری نمـوده ایـم                        

بود نمـی بایـست از ارتبـاط        چيزی جز ارتباط مستقيم می      " ارتباط"واضح است که اگر منظور از       

ها که خود نيازمنـد ارتبـاطی مـستقيم اسـت            بخش مردم و سپس از سازماندهی آن       با بخش 

ارتباط با کارگران با ارتباط با دهقانـان و یـا بـا ارتبـاط بـا اقـشار خـرده                     "و یا در جملۀ     . صحبت کرد 

کـه ارتبـاط غيـر      تکيه تنهـا بـر ارتبـاط مـستقيم شـده اسـت در حـالی                 ." بورژوایی متفاوت است  

مثًال هنگامی که مـا در اعالميـه ای         .  مستقيم با توده ها می تواند جنبۀ عمومی داشته باشد         

در مورد یک مسئلۀ مهم مواضع خود را مطرح می کنيم این اعالميه را اقشار و طبقـات مختلـف     

اه به  در قسمت های مختلف مقاله نيز این اشتب       .  می خوانند در مورد آن جهت گيری می کنند        

نتيجۀ منطقی این اشتباه این است که تصور کنيم تـوده هـا تنهـا زمـانی بـه                   .  چشم می خورد  

عرضۀ مبارزۀ مسلّحانه کشيده خواهند شد که سازمان انقالبی با آنان ارتباط مستقيم داشـته               

آیا این نظر درستی است؟  برای پاسخ به آن باید دید هدف پيشاهنگ از ارتباط بـا تـوده                    . باشد

 چيست؟ به طور کّلی هدف تأثير گذاری به روی روح و روان تـوده هـا، سـازمان دادن نيـروی                      ها

پيشاهنگ می کوشد با بردن ایده های انقالبـی بـه           .  آنان و جهت دادن به مبارزۀ توده هاست       

ها را بر منافع طبقاتی خـو آگـاه گردانـد، راه             آن.  ها را تربيت سياسی نماید     آن،  ميان توده ها    

او می خواهد نقبی بـر قـدرت تـاریخ          .  ها یاد دهد   ه و چگونگی پيشبرد امر انقالب را به آن        مبارز

در .  ایـن مـسئله اساسـی اسـت       .  ها را بـه ميـدان مبـارزۀ قطعـی بکـشاند            توده ها بزند تا آن    

حالی که چگونگی انجام این مهم بسته به شرایط اقتصادی، اجتمـاعی، سياسـی و در رابطـه      



بنابرین بردن آگاهی بـه ميـان مـردم و پيـشبرد            .  ر جامعه ای متفاوت است    با فرهنگ و سنن ه    

در حــالی کــه ایجــاد تمــاس .  امــر مبــارزاتی خلــق محتــوای ارتبــاط پيــشاهنگ بــا تــوده هاســت

در حقيقـت پيـشاهنگ بایـد بـه روی          .  ها شکلی از اشکال متنـوع ارتبـاط اسـت          مستقيم با آن  

 این کار با شيوه ها و اشکال مختلف مـی توانـد صـورت               ذهن و پراتيک توده ها تأثير بگذارد ولی       

  .بگيرد و نه الزامًا به یک شکل و به یک شيوه

  

های مناسب بایـد انـرژی انقالبـی         مسئلۀ مهم این است که با استفاده از شيوه ها و سازمان           

توده ها در مسيری که به پيروزی انقـالب، بـه سـرنگونی ارتجـاع و بـه تـصّرف قـدرت سياسـی                        

به اعتقاد ما آن مسير درست و انقالبی که باید انرژی           . می شود بياندازیم و هدایت کنيم     منجر  

توده ها در آن قرار گيرد مسير مبارزۀ مسلحانه است و برای این که توده ها به آگـاهی دسـت                     

یابند و قدرت تاریخی خود را به نمایش بگذارند راهی جز مبارزۀ مـسلحانه نيـست و بـرای ایـن                      

 مسلحانه در سراسر پروسه تا رسيدن به آزادی جریان داشته و رشد کند بایـد کلّيـۀ                  که مبارزۀ 

باید بتواند در تمـام حـوزه هـای مبـارزاتی شـرکت             .  اشکال مبارزاتی را در خدمت آن بکار گرفت       

باید بتوان از تمام اشکال مبارزاتی سود جست و مسئلۀ مهم آن اسـت              .  کرد و آن را ارتقاء داد     

 –ر در خدمت رشد مبارزۀ مـسلحانه و در خـدمت قـدرت گيـری سـازمان سياسـی                    که نتيجۀ ام  

  .نظامی باشد

  

ولی همان طور که گفته شد، مقاله در طرح چگونگی بردن آگاهی به ميان توده هـا دچـار دیـد                     

محدود می گردد چنانکه بدون در نظر داشتن شيوه ها و اشکال مختلف ارتباط، عمده تـرین راه              

در مقاله آمده است باید با توده ها ارتباط برقرار  .  رتباط مستقيم تلقی می کند    برای آگاهی را ا   

گاه امکان سازمان دهی مـسلح       ها آگاهی داد و بسيج و متشکل شان نمود تا آن           به آن .  کرد

ایـن  .  پـذیر شـود    توده ها و تشکيل هسته های مـسلح کـارگری در جریـان ایـن حرکـت امکـان                  

ت، ولی وقتی منظور از ایجاد ارتباط با تـوده هـا صـرفًا ارتبـاطی                جمالت خود به خود درست اس     

باشد، نتيجۀ قبلی آن ایـن خواهـد بـود کـه     ) یا فوقش از طریق پخش اعالميه و جزوه       (مستقيم  

امکان سازمان دهـی تـوده هـا و راه ایجـاد و گـسترش هـسته هـای مـسلح خلـق اساسـًا در                          

  :عنی جملۀ فوق چنين استپروسۀ مبارزه ای صرفًا سياسی صورت می گيرد؛ م

 ابتدا طّی یک دوره، کار آرام سياسی می کنيم، توده ها را بسيج و متّشکل می سـازیم تـا آن                    

هـر چـه    .  در حـالی کـه ایـن طـور نيـست          .  گاه امکان سازماندهی مسلح توده ها به وجود آید        

هـر چـه    مبارزۀ مسلحانه در جامعه رشد و گسترش داشته باشـد، از طرفـی حقانيـت ایـن راه                   

بيشتر آشکار می شود و با جاذبۀ توده ای که ایجـاد مـی نمایـد، زمينـۀ تـشکيل هـسته هـای                        

مسلح را مهيـاتر مـی کنـد؛ و از طـرف دیگـر، تحـت تـأثير رشـد مبـارزۀ مـسلحانه در منطقـه یـا                             

مناطقی از جامعه، توده های دیگر نقاط، مبارزات خود را در اشکال دیگر گسترش داده و از ایـن                   



ز امکان فعالّيت وسيع تر پيشاهنگ و امکان تشکيل هسته های مسلح به وجـود مـی       طریق ني 

همچنين باید دانست که تحت تأثير مبارزۀ مسلحانه و ضرورت هایی کـه در جامعـه وجـود                  .  آید

هـا   دارد، بخشی از توده ها خود مسلح شده و این وظيفۀ پيشاهنگ خواهد بود که رهبری آن                

  .ا پيش ببردرا به عهده گرفته و آن ر

  

ذکر دو نکته نيز ضروری ست؛ هنگامی که مقاله تنها بر ارتباط مستقيم پيشاهنگ با توده تکيه                 

مثًال هنگـامی کـه مقالـه مطـرح مـی کنـد             .  می نماید، طبعًا به نتایج غلط دیگری نيز می رسد         

ر جریان بحث   مردم محل باید در جریان ارتباط مداومی که با رفقای هوادار پيدا می کنند و د               : که

ها، رفقای ما را به عنوان اشخاصی که بهترین نظرات را دارند و بهترین راه حل ها را ارائه مـی                     

 ایـن نظـرات و شخـصيت رفقـای هـوادار راه و نقطـه             به اعتبار  که   گاه است  آنکنند بشناسند و    

الـۀ شـمارۀ   تأکيد مربوط به مق." (نظر های چریک فدائی خلق نيز در دل مردم جا باز خواهد کرد       

  ).فعلی است

  

این نکته صحيح است که عملکرد شخصی افراد و شخصيت مبارزاتی آنان در اعتبـار بخـشيدن                 

به جریان انقالبی ای که به آن وابسته و معتقدند مؤثر است و نيز ایـن نکتـه صـحيح اسـت کـه              

جـا   ا در ایـن   امّـ .  هواداران در ارتباط مستقيم خود می توانند معرف جریان انقالبی خـود باشـند             

 در  عامـل تعيـين کننـده     یک نکتۀ اساسی نادیده گرفته شده است و آن این است که همـواره،               

شناخت توده ها از یک سازمان انقالبی نه افراد تشکيل دهندۀ آن، بلکه عملکرد اجتماعی این      

  .سازمان انقالبی است

هنوز جریان ما و یـا حـداقل        چگونه می توان فی المثل از کارگرانی که         : "یا در مقاله آمده است    

هـا فعاليـت مـی کننـد نمـی شناسـند و بالنتيجـه شـناختی                  رفقائی را که در محدودۀ محل آن      

 خواست کـه مـسلح      – گر چه مخالفتی نيز با آنان ندارند         –نسبت به جریان و یا این رفقا ندارند         

را بـا سـایر     زمـانی کـه ارتبـاط ایـن جمـالت           . "شده و تحت رهنمود هـای مـا بـه حرکـت در آینـد              

گاه در می یـابيم کـه ایـن مفهـوم غلـط بـه خواننـده                  مفاهيم مندرج در مقاله در نظر بگيریم، آن       

مقاله القاء می شود که گویا تنها زمانی می توان از کارگران خواست کـه تحـت رهنمـود هـای                     

 یـن در ا .  چریک های  فدائی خلق ایران مّسلح شوند که با آنان ارتباط مستقيم داشته باشـيم               

جا نيز مجموعۀ تأثيراتی که عملکـرد چریکهـای فـدایی خلـق بـر اقـشار و طبقـات مختلـف مـی                        

چنين باید گفت کـه   هم. گذارد نادیده گرفته می شود و، تنها بر ارتباط مستقيم تکّيه می شود          

یکی از راه های شناساندن چریک ها به کارگران همانا طرح شعارهای مـسلح شـدن اسـت و                   

ها را دعوت    کارگران باید بدانند که کسانی که آن      .  ز شعارهای خود جدا نيستند    اصوًال چریکها ا  

هم اکنون ما بـدون آن کـه بـا تمـام            .  به مسلح شدن می کنند، چریکهای فدائی خلق هستند        



ها مـی خـواهيم کـه مـسلح شـده و تحـت               کارگران ایران تماس مستقيم داشته باشيم، از آن       

  .رهنمود های ما به حرکت در آیند

  

.   دربـارۀ مـسئلۀ سـازماندهی تـوده هاسـت      ٣۴دومين ایدۀ غلط مطرح شده در مقالـۀ خبرنامـۀ           

.  البته مقاله در همه جا مسئلۀ ارتباط با توده ها را با سازماندهی آنان یک جا ذکر کـرده اسـت                    

باید دانست ارتباط پيشاهنگ خود پروسه ای را طی می کند و مـسلمًا از اشـکال سـاده تـری                     

ه و در نقطه ای تغييری کيفی در آن رخ می دهـد و ارتبـاط تـوده بـا پيـشاهنگ اشـکال         آغاز شد 

 بـا انجـام     ۴٩مـثًال اگـر چریکهـای فـدائی خلـق از سـال              .  عاليتر و متنوع تری به خود می گيـرد        

عمليات مسلحانه رابطه ای غير مستقيم ما بين خود و توده ها برقرار کردند این ارتباط در ادامۀ             

حمایت معنوی خلق جای خود را به حمایت        .  ارتباطی مستقيم و عالی تبدیل شد     رشد خو به    

) که دیگر کانون اپورتونيست ها شـده بـود      (مادی داد و در رابطه سازمان چریکهای فدائی خلق          

ولی مقاله این مسئلۀ درست را به نادرستی با پروسـۀ   .  با توده ها تغييری کيفی ایجاد گشت      

اگر ما هدف خود را تشکيل : " و می گویدانی توده ها در می آميزدسازمچگونگی رشد اشکال  

ــن شــکل از       ــم، ای ــرار داده ای ــشکيل ارتــش خلــق ق ــت ت هــسته هــای مــسلح خلــق و در نهای

سازماندهی عاليترین شکل سازماندهی خلق است و برای رسـيدن بـه عـاليترین شـکل مـی                 

تـرین   هـسته هـای مـسلح خلـق عـالی         در این جمله    ." باید کار را از اشکال ساده تر آغاز نمود        

هسته های مسلح خلـق تنهـا   .  شکل سازماندهی خلق تلقی شده است که نادرست است     

تر از آن در جمله فوق ایده ای بـه           اما مهم .  مرحله ای از پروسۀ تشکيل ارتش خلق می باشد        

ن ظاهرًا مقاله حکم درستی را صادر کرده است که بـرای رسـيد            .  نادرستی مطرح شده است   

طـور کـه     بـا ایـن حـال، همـان       .  به عاليترین شکل می باید کار را از اشکال ساده تر آغـاز نمـود              

بنـابرین  .  مشاهده شد، عاليترین شکل تشکل از نظر مقاله هسته هـای مـسلح خلـق اسـت               

اگـر گمـان کنـيم      : "باید پرسيد اشکال سادۀ تشکل چيست؟  مقاله به روشنی مطرح می کند            

 ناگهان اشکال ساده تر تشکل توده این مراحل ساده ارتباط با توده ها و می توان بدون گذراند

: و یـا مـی گویـد      ... " جهيـد، ایـن تفکـر     ) به مرحلۀ تشکيل هـسته هـای مـسلح         (این مرحله به  

پيش بسوی سازماندهی مسلح توده ها و، پيش به سوی هـسته            (برای تحقق این دو شعار      "

ماندهی توده ها را برای تحقق اهداف استراتژیک        که عاليترین شکل ساز   ) های مسلح کارگری  

همان " .اشکال ساده تر سازماندهی متحقق شود     بيان می کند، باید اشکال ساده تر ارتباط و          

طور که می دانيم، مقاله این احکام را در رابطه با ضرورت ایجاد سازماندهی محله ای ذکر می                  

 ای و هـر تـشّکلی از ایـن قبيـل از نظـر               هـای محلـه    بنابرین معلوم می شود که سـازمان      .  کند

شکل ساده ای هستند که بعـد از گذرانـدن مراحـل رشـد خـود بـه                  ) ٣۴خبرنامۀ شمارۀ   (مقالۀ  

بعد از گذراندن آن مراحل می تـوان بـه ایـن            . (مرحلۀ تشکيل هسته های مسلح خواهند رسيد      

کارگری باید ایـن    و برای تحقق شعار مثًال پيش به سوی هسته های مسلح            .") جهيد" مرحله  



قبل از توضيح نتایجی که از این احکام به دسـت مـی             .  اشکال سازمانی توده ها متّحقق شود     

از عـدم توانـائی در پيـاده کـردن     .  آید، باید گفت ایراد اساسی ای که در این نظـر نهفتـه اسـت        

اشـی  قانون رشد پدیده از ساده به پيچيده در امر چگونگی رشـد اشـکال سـازمانی تـوده هـا ن       

های محله ای و هسته های مسلح را پدیده ای           مقاله دو پدیدۀ متفاوت سازمان    .  شده است 

واحد تلقی می کند و مطابق اصل فوق الذکر پدیدۀ اول را سـاده و دومـی را پيچيـده ذکـر مـی                        

هـای   کند و دومی را نتيجۀ رشد اولی می داند و فراموش می کند که هر پدیده ای قانونمندی                 

های خود می تواند پروسۀ رشد از ساده به پيچيده   رد و فقط منطبق با قانونمندی     خاص خود دا  

  .را طی نماید

  

در حالی کـه تخـم مـرغ        .  تخم گل اطلسی در زمين مناسب گياه اطلسی را به وجود می آورد            

سندیکای نوپا به عنوان تشکل اقتصادی طبقـۀ      .  در شرایط مناسب به جوجه تبدیل خواهد شد       

ولـی  .  وسۀ رشد خود می تواند به سندیکایی با تجارب عالی مبارزاتی تبدیل شـود             کارگر در پر  

و بـر همـين مبنـا، هـسته         .  هيچ سندیکایی، حتی سندیکای سرخ به حزب تبدیل نمـی شـود           

هـای محلـه ای و تـشکل هـایی از آن قبيـل               های مـسلح خلـق حاصـل پروسـۀ رشـد سـازمان            

ل هـسته هـای مـسلح خلـق ابتـدا چنـين اشـکال                نيست که برای تشکي    الزام آور لذا  .  ندنيست

تحقق چنين اشکال سادۀ تشکل البته الزمنـد و پيـشاهنگ           .  سادۀ سازماندهی متحقق شود   

ها و  حتمًا باید در ایجاد و ارتقاء سطح مبارزاتی آنان بکوشد ولی نه برای آن که منتظر تحول آن          

ه چنـين تـشکل هـایی بـرای ارتقـاء         رو کـ   تبدیل شان به تشّکلی از نوع دیگر باشـد، بلکـه از آن            

ها در خدمت رشـد      سطح آگاهی مردم و مبارزۀ آنان ضروری است و پيشاهنگ می تواند از آن             

چنين اشکالی حتی در زمانی که شکل عالی تشکل توده ای .  شکل اصلی مبارزه سود جوید

 بایـد توجـه     اصـوالً .  یعنی ارتش خلق به وجود آمده است، می تواند به حيات خـود ادامـه دهـد                

از سـطح  ) بخـشاً (تـوده هـا   .  داشت در یک جامعه، آگاهی تـوده هـا در یـک سـطح قـرار نـدارد          

آگاهی باالئی برخوردارنـد و مـی تواننـد در رابطـه بـا سـازمانی انقالبـی در شـکل هـای عـالی                   

، در حالی که بخشی دیگر هنـوز تـوان مبـارزه در سـطوح عـالی را ندارنـد و                     سازماندهی شوند 

مـسلمًا حرکـت سـيالی در درون هـر          .  یـد در شـکلهای سـاده تـر سـازماندهی شـوند            الجرم با 

جـا کـه شـرایط امکـان پایـداری آن را             تشکلی در جریان است و در حالی که خود تـشکل تـا آن             

.  دائمًا عناصری داخـل آن شـده و عناصـری از آن خـارج مـی شـود        .  تضمين کند به جا می ماند     

رزات شـان را از اشـکال سـاده شـروع کـرده و بـه اشـکال                  چنين خود توده ها هميـشه مبـا        هم

هـا را متناسـب بـا سـطح آگـاهی و            عالی تر مبارزه کشيده می شوند، ولی پيشاهنگ باید آن         

این تصور غلطی است کـه      .  شان در تشّکل های مناسب سازمان دهی کند        یآمادگی مبارزات 

در تشکل هـای سـاده سـازماندهی    گمان کنيم نمی توانيم هر بخش توده را بدون این که قبًال       

شکی نيست، تـشکلی کـه بـرای بخـش آگـاه          .  های عالی قرار دهيم    کرده باشيم در سازمان   



همان تشکلی نيست که توده های عقب مانده در همـان           .  خلق الزم است و به وجود می آید       

ه هـای   دن تـود  يار ارزنـده ای در کـش      يتوده های آگاه خود نقـش بـس       . رنديزمان در آن قرار می گ     

عقب مانده بر صحنۀ مبـارزه بـازی مـی کننـد و فقـط از ایـن طریـق اسـت کـه مـی تـوان انـرژی                       

این واقعيتـی اسـت کـه یـک بـار           .  قسمت اعظم خلق را در مسير درست انقالب کاتاليزه نمود         

دیگر غير علمی بودن نظرات اپورتونيست های جامعۀ ما را کـه از عـدم آمـادگی همـۀ تـوده هـا                  

سلحانه سخن می گویند و منتظرند تـا همـۀ آنـان آگـاه شـده و آنگـاه زمـان آغـاز                       برای مبارزۀ م  

بنـابراین اوًال بایـد     )  ٢.(مبارزۀ مّسلحانه فرا رسد، نشان می دهد و به آن خط بطالن می کشد             

اگر در پروسۀ رشد پدیده .  است} از مبارزه{دید که هر تشکلی نتيجۀ پروسۀ رشد کدام شکل          

گاه فی المثل ارتش خلق را نتيجۀ سـندیکاهای سـرخ و یـا حـزب را                  ، آن ها دچار اشتباه شویم   

نتيجۀ رشد شوراهای کارگری خـواهيم دانـست و بالنتيجـه در جریـان عمـل مـی کوشـيم تـا از                       

یک ممکن نبوده، زیرا هـر کـدام         رشد سندیکا به ارتش و از رشد شورا به حزب برسيم که هيچ            

 خود می باشند و ثانيًا بـا تّوجـه بـه سـطح آگـاهی و                 ها پدیده ای با پروسۀ رشد مستقل       از آن 

 آمادگی مبارزاتی متفاوت مردم می توان در کنار تشّکل های ساده به ایجاد تشکل های عالی               

بـراین مبنـی مطالـب مقالـۀ        .  تر پرداخت،  بدون آن کـه دّومـی الزامـًا نتيجـۀ رشـد اولـی باشـد                  

سـازماندهی مـسلح تـوده هـا ابتـدا بایـد            کـه، بـرای تحقـق        مبنی بر ایـن    )٣۴خبرنامۀ شمارۀ   (

 متحقـق   – از آن دست سازماندهی که مقاله ارائه کرده اسـت            –اشکال ساده تر سازماندهی     

بدون گذراندن مراحل ساده، ارتباط بـا تـوده هـا و اشـکال سـاده تـر تـشکل تـوده ای         "شود و یا   

ل آن کـه سـازمان هـای        هـم بـه دليـ     ) تاکيد از مقالۀ فعلی اسـت     ." (جهيدناگهان به این مرحله     

 سياسی در پروسۀ رشد خود سازمان های مسلح را به وجـود نمـی آورنـد و هـم بـه           –صنفی  

دليل آن که توده های آگاه را ميتـوان از همـان ابتـدا در تـشکل هـای عـالی سـازماندهی کـرد،                   

  .منطبق بر واقعيت نيست

  

در اختيار ما قرار گرفته اسـت       امروز با رشد مبارزات ضد امپریاليستی خلق ها تجارب گرانقدری           

بعـد از   .  و دقيقًا نظرات چریکهای فدائی خلق را در امر سازماندهی مورد تأیيـد قـرار مـی دهـد                  

مبـارزات قهرمانانـۀ خلـق      .  سقوط شاه، مبارزۀ مسلحانۀ توده ای در مناطقی از ایران آغاز شـد            

از طرفـی بایـد پرسـيد، آیـا     .  کرد هم اکنون نيز جریان دارد و در حال رشد و گسترش می باشد  

رد را در ســازمانی هــست کــه مــدعی آن باشــد کــه قــبًال از طریــق کــار آرام سياســی خلــق ُکــ

ها را به ضرورت مبارزۀ مسلحانه آگاه         سياسی متشکل کرده و آن     –شکلهای صنفی و صنفی     

ارزات رد در طّی تجارب مبارزاتی خود و تحت تـأثير مبـ           کرده بود؟  بی شک این آگاهی را خلق کُ         

پيشگامان انقالبی خویش همچون قاضی محمد، مـال آواره، اسـماعيل معينـی، شـریف زاده و                  

رد ابتـدا در  چریک های فدائی خلق ایران به دست آورده اند؛ ولی نمی توان گفت توده هـای کُـ           

هـای غيـر مـسلحانه را از سـر گذراندنـد،             پروسۀ مبارزۀ صرفًا سياسی و بعد از ایـن کـه شـکل            



از طرفـی دیگـر بایـد       .  هـای نظـامی گـشتند      زۀ مّسلحانه و آمادۀ تشکل در سـازمان       آمادۀ مبار 

.  ردستان، تأثيرات خود را در دیگر نقاط ایران بـه جـا مـی گـذارد               گفت رشد مبارزۀ مسلحانه در کُ     

این مبارزه از طرفی هم در تشدید تـضادهای درونـی هيئـت حاکمـه تـأثير مـی گـذارد و هـم از                         

پریاليـستی ممانعـت مـی کنـد و در حقيقـت بـا کـاهش قـدرت سـرکوب                    برقراری کامـل نظـم ام     

 حکومت، امکان مبارزه در دیگر نقاط را فراهم کرده و از طرفی دیگر با تأثير گذاری بـر روی خلـق                    

هـا بـه حقانّيـت     های دیگر ایران و تقویت روحيۀ مبارزاتی آنان باعث می شود که اوًال این خلـق          

گشایی مبارزۀ مسلحانه را به عينه تجربـه      دریج آگاه شوند و راه    رد به ت  مبارزۀ مسلحانۀ خلق کُ   

کنند و هم با گسترش مبارزات خود در هر سطح و شکلی و ارتقاء آن تـا حـد مبـارزۀ مـسلحانه         

  .رد کمک نمایندبه گسترش هرچه بيشتر مبارزۀ مسلحانۀ خلق ُک

  

به این نظر که پروسـۀ انقـالب   ببينيم رشد مبارزۀ مسلحانه در جامعۀ ما حتی در حّد کنونی نيز      

 کـه دّومـی     – استراتژی سياسی، و استراتژی نظامی       –ایران دارای دو استراتژی منفک از هم        

طور که تجارب این مبـارزات نـشان مـی      همان.  مرحلۀ بعدی اولی باشد، خط بطالن می کشد       

ادر به بقا و    دهند که هيچ شکلی از مبارزه بدون وجود شکل اصلی آن یعنی مبارزۀ مسلحانه ق              

دوام نيست و قدرت اشکال دیگر مبارزه در بسيج و متشکل کردن توده ها و پيـشبرد مبـارزه در                    

اگر در روسيه آن    "رابطه با مبارزۀ مسلحانه امکان پذیر و مؤثر است و در همين رابطه است که                

و طبقۀ اجتماعی که اعالن جنگ می دهد تـا شـروع بـه جنـگ نمایـد، هـر چـه پـر جمعّيـت تـر                            

مصّمم تر باشد، به همان نسبت نيـز ایـن اعـالن جنـگ اهمّيـت معنـوی بيـشتری کـسب مـی                        

اهمّيـت معنـوی   .  ایـن دو جـدایی ناپذیرنـد    .  نماید، امروز در اینجا اعالن جنگ خود جنـگ اسـت          

جنگ وابسته است به اهمّيت مادی آن و پيشرفت مادی آن وابسته است بـه اهميـت معنـوی                 

  ."آن

  

با غلتيدن به دو اشتباه اساسی، دیدگاهی   )٣۴خبرنامۀ شمارۀ (گفت مقالۀ به طور کلی باید 

مغایر با دیدگاه چریکهای فدائی خلق را الغاء می کند و بدین جهت چه تهّيه کنندۀ مقاله و چـه         

بارۀ مطالب آن به این نتيجه رسيده اند که این مقاله نمی تواند مورد               دیگر رفقا بعد از تعّمق در     

جـایی کـه کتـب و مقـاالت و دیگـر آثـار منتـشره از سـوی یـک سـازمان                         گيـرد و از آن     تأیيد قـرار  

 بـه دليـل وجـود    ٣۴سياسی باید تبلور و توضيح دهندۀ مشی آن سازمان باشد، مقالۀ خبرنامۀ   

دیده های نادرست در آن که متضاد با تئوری مبارزۀ مسلحانه است نمی توانـد جـزو اعتقـادات                   

  . ما قلمداد گردد

  

پی به نادرسـتی مـسائل مطـرح        ) ٣۴خبرنامۀ شمارۀ ( ای از رفقای هوادار با خواندن مقالۀ         عّده

گـر هـشياری رفقـا و ناشـی از درک      ایـن بيـان  .  شده در آن بردند و آن را مـورد نقـد قـرار دادنـد          



ها از تئوری مبارزۀ مسلحانه است و نشان می دهد که این رفقا مسئوليت و وظایف                 عميق آن 

ولـی عـّده ای از      .  اعۀ ایده های انقالبی و تصحيح ایده های غلـط درک کـرده انـد              خود را در اش   

ایـن دسـته از     .  رفقا نيز نتوانستند نادرستی مسائل مطروحه را دریافته و بـا آن برخـورد نماینـد               

رفقا باید بکوشند بيش از پيش تئوری مبـارزۀ مـسلحانه را بياموزنـد تـا قـدرت برخـورد نقادانـه و                       

  .ن پرورش یابدخالق در آنا

  

  

  :س هایر نویز

ن يستی است و لنيک اصل مارکسیط خاص یعمده بودن شکلی از مبارزه در هر شرا -١

در مراحل گوناگون تحول اقتصادی و " :ن طور فرموله می کندیزانی ايرا در جنگ پارت آن

ره اشکالی از يط زندگی و غیاسی، فرهنگ ملی، شرايط مختلف سیدر رابطه با شرا

ز که در درجه ير اشکال مبارزه نیافته و عمده می شوند و طبق آن سایت يرجحمبارزه ا

 ".ابندیر می ييت قرار دارند تغين تر اهميا درجات پائی

 

هستند و از  رد بی اعتنانسبت به جنگ توده ای  خلق ُک ست هايامروز اپورتون -٢

ان مبارزه ریگر نقاط این است که در دیلشان هم ايدل. ری می کننديگسترش آن جلوگ

ردستان رفتند تا به مردم ثابت کنند که راه آنها به ُک.  ستيردستان ندر سطح ُک

ل حزب طبقه کارگر است و يق تشکین طریاسی و از ايدن به آزادی کار آرام سيرس

ها در  ن حضور آنیا بنابر. ل حزب نمی توان دست به مبارزه مسلحانه زديقبل از تشک

ن بخش آگاه خلق با گسترش مبارزات آنان، ی همراه با است کهيردستان از آن رو نُک

ها را همسو  ستی خلقيالیدار کنند و مبارزه ضد امپريران را بیگر نقاط ایهای د خلق

" ها ستيآنارش"رد را متوجه اعمال ها می خواهند خلق قهرمان ُک بلکه آن. ش ببرنديپ

  ندیبنما

 

 

نام دارد سرمقاله خبرنامه مازندران " ٣۴ شمارۀنقدی بر سرمقالۀ خبرنامۀ" ن مقاله که ی ا)*(

ران یکهای فدائی خلق ای از طرف چر١٣۵٩ آبان ماه سال ٢٠خ ی می باشد که در تار٣٩شمارۀ 

  .  مازندران منتشر شده است–
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