با ماهیان سرخ كوچولو
بدون جنگ انقالبی نمی توان كهنه را نابود و نو را متولد كرد
حقیقت ارگان حزب کمونیست ایران (م -ل -م) شماره  14اسفند 1382
بازی تاریخ ،بازی غریبی است .انگار هر پانزده بی ست سال باید شاهد طرح پرسش های مشابه باشیم و شاهد
خیل جوانانی كه در پی پاسخخخخ می گردند .چند دهه پیش بود كه نویسخخخنده ان بی ماركسخخخیسخخخت خخخند ب رنگی،
دغدغه ها و پرسخخش های نسخخل شخخورشخخگر جوان دوران خود را هنرمندانه در ااتا داسخخگان ماندگار ماهی س یاه
كوچولو تجسم بخشید و كوشید سنت و سوی ایدئوتوژیك و سیاسی حیحی برای مبارزان جوان و جسگجوگر
فراهم كند .امروز نیز دغدغه ها و پرسخخخخش های مشخخخخاب ی برای نسخخخخل جوان مارح اسخخخخت هرچند در شخخخخرایط
مگفاوت .باز هم حدیث جویبار و بركه های تنگی اسخخخخخت كه واتدین و هنسخخخخخایگان محافظه كار ،آن را به عنوان
«هنین است كه هست و تغییر نخواهد كرد» معرفی می كنند .باز هم ماهی سیاه كوچوتویی كه می خواهد بداند
آ یا طور دیگری هم در این دن یا می توان زندگی كرد یا نه .باز هم حلزون های آگاهی كه طرفداران وضخخخخخخ
موجود سخخرشخخان را زیر آب می كنند تا بچه های مردم را از راه بدر نكنند .باز هم اورباغه های ع ل كل نادانی
كه فكر كردن و دید گسخخخخخگرده داشخخخخخگن را برای ماهی جوان حرام می دانند .باز هم ماهی ریزه های مگزتزتی كه
وسخخخخط راه جا می زنند .باز هم مارموتك های عاال و دانایی كه خنجر آگاهی را در اخگیار ماهی سخخخخیاه كوچوتو
ارار می دهند و خارات راه و ماهیت دشخخننان را برای او آشخخكار می كنند .و باز هم ،ماهیان سخخرك كوچوتویی
كه شا خوابشان ننی برد و تا بح در فكر دریا هسگند.
امروز ،نسل جوانی كه در مبارزات چند ساته اخیر پا به میدان گذاشگه ،كشگه و مجروح و زندانی داده و در دو
خیزش بزرگ تیر  78و خرداد  82رژیم اس می را آشكارا به مصاف طلبیده با یك پرسش اساسی روبروست:
آیا این رژیم سخخفار را با ش خیوه های رایج می توان از میدان بدر كرد؟ مدت اسخخت كه این پرسخخش در محافل جدی
ضخخد رژینی مارح شخخده و چون تاكنون بی پاسخخخ مانده ،آن ا را به نوعی به بن بسخخت كشخخانده اسخخت .بی پاسخخخ
ماندن پرسش هایی از این دست ،تا حد زیادی نگیجه بریدگی و گسل در حافظه تاریخی جامعه است ،نشانه عدم
انگ ال تجارب گذشخخگگان به آیندگان .بازتاب اینسخخت كه جنعبندی خخحیح از مبارزات م م و تعیین كننده ابلی در
ذهنیت جامعه حك نشده است .خوب كه نگاه كنیم مگوجه می شویم كه سركوب و كشگار ان بیون و مبارزان هر
نسل بدست حاكنان مرتج ن شی اساسی در این بریدگی و گسل داشگه است .به یك معنی ،جوانان مبارز هر بار
مجبور شده اند از فر شروع كنند و تا به خود بیایند فر گ ای گرانب ایی را بر اثر بی تجربگی از دست داده
اند ،به بیراهه های اب امگحان شده پا گذاشگه اند و سرشان به سنگ ایی خورده كه دیگران نیز به شكلی دیگر و
در شرایای دیگر تجربه كرده اند.

نسل جوان نیازمند تئوری انقالبی است و نه تئوری تساهل
كسخخانی كه در جنبش كنونیسخخگی پرورش یافگه اند به خوبی می دانند كه سخخازماندهی و انجام پیروزمند هر كاری
نیاز به تئوری پیروزمند دارد .اما ن سل جوانی كه از آموزه های كنونی سگی دور نگ دا شگه شده و معنوال طرح
كنرنگ و تحریف شخخده ای از آن در سخخر دارد ،ایناور به مسخخئله نگاه ننی كند .یك چیز مسخخلم اسخخت ،نسخخل جدید
دسخخخت روی دسخخخت ننی گذارد زیرا به دنبال آینده اسخخخت و زندگی مگفاوتی جسخخخگجو می كند .زیرا جوان اسخخخت و
خواسخخت پیروزی با او عجین شخخده اسخخت .پگ ناگزیر سخخر به شخخورش و مبارزه بر می دارد حگی اگر با تئوری
پیروزمند آشخخنا نباشخخد .جوانان با هنه بی تجربگی هایشخخان به میدان عنل پا می گذارند ،شخخكسخخت و پیروزی را
خود می آزمایند ،مسخخخخخگ ینا درس مبارزه می گیرند و تجربه می اندوزند .این هم بخشخخخخخی گریز ناپذیر از فرایند
تكامل و تدوین تئوری ان بی است .با وجود این ،نیاز به تئوری ان بی و علم ان ب هنچنان بر جای می ماند
و جوانان پیشخخخرو ان بی ابل از سخخخایرین به این نكگه می رسخخخند كه برای پیروز شخخخدن ،ف ط بیباكی و فداكاری و
هوشخخخنندی و ابگكار عنل كفایت ننی كند .برای كسخخخا پیروزی ،هدف و دورننای روشخخخن و برنامه و ن شخخخه ای
جام الزم است.

در برابر این مواعیت ،اندیشخخخخخخه ورزان و تئوری بافان طب ات حاكنه بی كار ننشخخخخخخسخخخخخخگه اند .آنان با هنراهی و
هنصخخدایی گروه روشخخنفكران سخخازشخخكار و مسخخاتنت جو ،می كوشخخند تصخخویر رنگ و تعاب خورده ای از نظم
موجود را به اسخخخم دورنناهای جدید ارائه دهند و بیراهه های امگحان شخخخده را به عنوان ن شخخخه های به روز ااتا
كنند .فریبكارانه تر اینكه ،اهداف و برنامه های خود را به عنوان چیزی كه به شخخخخخكل خودجوش در ذهن نسخخخخخل
جوان شكل گرفگه و نشانگر مرزبندی و جدایی آگاهانه جوانان مبارز با تئوری ان بی و راهبرد ا رآمیز است،
جا می زنند .نگاه كنید به تئوری بافی هایی كه از دوم خرداد  76تاكنون پیرامون تسخخخامح و تسخخخاهل و مسخخخاتنت
شده است .حساب كنید دار و دسگه خاتنی و هنیناور مساتنت جویان بورژوای ملی – مذهبی چ در بر سر این
موضخخوع ،خخفحه روزنامه س خیاه كرده اند و چ در وات دانشخخجویان و توده مردم را با سخخخنرانی های مسخخنوم و
خخد تا یك اازشخخان گرفگه اند .می گویند این حرف ا جدید اسخخت و منابب با شخخرایط دنیای ارن بیسخخت و یكم .می
گویند دیگر دوران درگیریهای طبقاتی و انقالبات اجتماعی سپری شده و جوامع امروزی و نسل امروز دیگر
ش هارها و ش یوه های انقالبی را بر نمی تابد .می گویند س یاس ت مدرن و متمدنانه یهنی ش ركت در مبارزات
انتخاباتی و تبهیت از قانون حاكم .می گویند فكر ایجاد تش كیالت مبارز ض د ر یمی ،فكر بیهوده و از مد افتاده
ای اس ت .ب گرسخخت م ل ب یه دنیا تاب مد روز باشخخید و ن ادهای فرهنگی ،هنری یا محیط زیسخخگی به ا خخا ح
غیر حكومگی بسازید .اتبگه در چارچوب اانون حاكم ،تحت نظارت حكومت موجود و بی خار به حال نظام.
آیا این ا حرف ای جدیدی اسخخت؟ آیا هناناور كه گویندگانش ادعا می كنند به رهایی مردم از سخخركوب و اسخخگبداد
و ف كت می انجامد؟ برای نسخخل جوان ،آینده ای نو و مگفاوت ببار می آورد و راه ب روزی و رشخخد سخخاتم جامعه
را می گشاید؟ نه .اینها نصایح و سیاستهایی كهنه است كه از طرف سخنگویان طبقات كهنه استثمارگر ،برای
حفظ نظم و نظام كهنه حاكم ابراز می ش ود .معنای نو و رهایبخش بودن این نصخخخایح را بسخخخیاری از جوانان به
دنبال شور اگل های زنجیره ای و سپگ هجوم وحشیانه مزدوران مسلح رژیم به كوی دانشگاه در تابسگان 78
ف نیدند .جوانانی كه با اشخخخگیاق در پی ایجاد تشخخخك ت غیر حكومگی و مسخخخگ ل خود بودند تا به خیال خود جامعه
مدنی را از پایین بسخخخخخخازند ،واگی با ت دیدهای مداوم وزارت اط عات روبرو شخخخخخخدند ،واگی آنان را یكی یكی
ربودند و به زندان ای غیررسنی بردند و گوشناتی دادند ،تازه ف نیدند كه یك من ماست چ در كره دارد .بدی ی
ترین درسخخخخی كه از این ماجراها می شخخخخود گرفت اینسخخخخت :در شخخخخرایای كه ن ادهای سخخخخركوبگر پا برجایند و
نیروهای آشخخخخگی ناپذیر با مناف مردم بر سخخخخر كارند ،ننی توان به سخخخخادگی ن ادهای وااعا مسخخخخگ ل و مردمی را
ساخت و حفظ كرد و فعال نگ داشت ،ساخگن جامعه نوین و آینده مگفاوت كه جای خود دارد.

برای انقالب باید یك حزب انقالبی داشت
تدبیر حاكنان برای م ار جوانان مبارز ،به ك نه جلوه دادن تئوری ان بی و بی ثنر معرفی كردن ا ر ان بی
محدود ننی شخخخخخود .آنان می كوشخخخخخند ا خخخخخوال موجودیت نیروهای ان بی مگشخخخخخكلی كه برای سخخخخخرنگونی رژیم
جن وری اسخخخخ می مبارزه می كنند را نفی كنند .هنزمان ،دسخخخخت به هرگونه اادام امنیگی و تبلیغاتی می زنند تا
حزب ان بی و سازمان های مبارز را برای ن سل جوان غیر اابل د سگرس سازند .این اادامات برای چی ست و
چرا بی وافه ادامه دارد؟ چون جن وری اسخخ می و هنه اربابان امپریاتیسخخت و مگحدان بین اتنللی اش به خوبی
می دانند كه تئوری رهائیبخش و برنامه و ن شه ان بی در احزاب كنونی ست ان بی دنیا مگبلور شده است .می
دانند كه پاسخخخ بس خیاری از پرسخخش های اسخخاس خی نسخخل جوان نزد حزب ان بیسخخت و جواب سخخئواالت بی پاسخخخ
دیگری كه امروز وجود دارد یا در آینده به ناگزیر مارح می شخخخخخود نیز به هنگام مبارزه مگشخخخخخكل و مگحد زیر
پرچم حزب كنونی ست حیح تر و ساده تر بدست خواهد آمد .پگ ب گرست خود جوانان مبارز و آزادیخواه هم
این را بدانند و كنك كنند تا سدهایی كه دشنن در راه پیوسگن آنان با حزب ایجاد كرده ،در هم شكسگه شود.

بدون سرنگونی قهرآمیز قدرت سیاسی ،فرهنگ جامهه تغییر نمی كند
برای شكسگن این سدها باید خرافات و تعصبات و افكاری كه به نف دشنن است و توسط وابسگگان رژیم و یا
روشخخخنفكران سخخخازشخخخكار و كوته نگر تبلیغ و ت ویت می شخخخود را كنار زد .م اینكه « :به فكر براندازی ادرت
سخیاسخی موجود و كسخخا ادرت نباید بود .مشخخك ت جامعه با افگادن رژیم حل ننی شخخود .مشخخكل جامعه ما مشخخكل
فرهنگی اسخت .فرهنگ مردم خراب اسخت و باید اول آن را درسخت كرد».كم نیسخگند سخخنگویان رژیم از هر دو
جناح محافظه كار و دوم خردادی كه واگی حرف از سخخخخركوب و خف ان و اسخخخخگبداد حكومت علیه مردم پیش می
آید ،موضخخخوع را به «فرهنگ اسخخخگبدادیجوام شخخخرای» و «فرهنگ اسخخخگبداد پذیری» مردم می كشخخخانند و تازه
چیزی هم طلبكار می شوند كه «ت صیر خودتان است».

متاس فانه بخش ی از جوانان كه گویی تاب پیوس تب به مبارزه س یاس ی و قبول دردس رهایش را ندارند س ر در
محافل ص رفا ادبی – فرهنگی فرو برده و خود را با مباحث و مكاتب به اص حالس س یاس ت گریز (اما در واقع
تسلیم به سیاست و نظم حاكم) مشغول كرده اند تا به قول خود « شكل فرهنگی» جامهه را حل كنند .اینان ننی
دانند یا ننی خواهند بدانند كه مبارزه در عر خخه فرهنگ و هنر ف ط در خخورتی می تواند موثر و مشخخكل گشخخا
باشد كه به مبارزه طب اتی اساسی در بان جامعه بین طب ات محكوم و تحت اسگ نار با طب ات حاكم اسگ نارگر
یاری برسخاند و به مبارزه برای سخرنگونی ادرت سخیاسخی حاكم كه حافظ هنه نكبت های جامعه منجنله فرهنگ
حاكم است كنك كند.
این دسخخگه از جوانان به كنار ،هسخخگند گروهی دیگر كه با نگاه و هدفی دیگر به مبارزه فرهنگی روی آورده اند.
ای نان معگ دند كه برای مبارزه با رژیم حاكم ابل از هر كار با ید زمی نه چینی فرهنگی كرد .برای م ال ،با ید
نخسخخخخخخخت تفكرات خرافی و مذهبی را از ذهن جامعه زدود وگرنه هرگونه تغییر رژینی ،زودرس و بی ثنر و
حگی زیانبار خواهد بود چون ذهنیت جامعه تغییر نكرده اسخخخخخخت و دوباره هنان آش خواهد بود و هنان كاسخخخخخخه.
خیلی از اینان در سخخخخات ای اخیر پیگیرانه و پر ت ش كنر به مبارزه فرهنگی علیه ارتجاع بسخخخخگه اند و چه بسخخخخا
آماج فشخخار و سخخركوب و ت دیدات رژیم هم ارار گرفگه اند .اشخخكال كارشخخان اینسخخت كه مبارزه فرهنگی را پیش
شرط و در واا آتگرناتیو مبارزه سیاسی ارار می دهند .اگر مخاطرات و دردسرهای مبارزه ضد رژینی است
كه گروه اول را از سیا ست دور می كند ،سنگینی و عنب و جان سخگی فرهنگ ك نه حاكم بر جامعه ا ست كه
چشخخم گروه دوم را می گیرد و اهنیت و ارزش تعیین كننده مبارزه س خیاس خی را در ذهنشخخان كنرنگ می كند .اما
اینان از خود ننی پرسخخخخخند كه علت عنب و جان سخخخخخخگی این فرهنگ ك نه و خرافی چیسخخخخخت؟ ریشخخخخخه هایش در
كجاست و چرا علیرغم تغییرات زیادی كه در ایران رك داده و مشخصا تجربه  25سال رژیم منحوس مذهبی،
باز هم خرافه و تفكرات غیر عنلی و غیر منا ی چنین ری شه دار است؟ طبیعی هم هست كه چنین سئواالتی به
ذهنشان راه نیابد یا اگر راه یافت ،پاسخ حیح نگیرد .زیرا بدون مسلح شدن به دیدگاه علنی ان بی از جامعه،
بدون درر ماتریاتیسخخگی دیاتكگیكی از راباه زیربنای ااگصخخادی  -اجگناعی و روبنای س خیاس خی – فرهنگی حاكم،
بدون ف م درست از ن ش تعیین كننده ادرت سیاسی در حفظ و ت ویت و بازتوتید تنامی این ا ،ننی توان به جواب
درست رسید.
كم نیسگند جوانان فعال در عر ه مبارزه فرهنگی كه بعد از مدتی احساس می كنند ت ش ایشان بی ثنر است و
به این نگیجه اشخخخخخخگباه می رسخخخخخخند كه ذهنیت مردم تغییر ناپذیر اسخخخخخخت .علت اینسخخخخخخت كه هر چه می كارند چیز
محسخخخخوسخخخخی درو ننی كنند و بازدهی چندانی ندارند .در واا اینان ن ش دسخخخخگگاه دوتگی حاكم و ماشخخخخین تبلیغات
فرهنگی و ایدئوتوژیك آن را كه یك بند كار می كند و خرافه می پراكند ،دسخخخخخخت كم گرفگه اند .و م نگر از آن،
جای گاه ا ر و ادرت ارتجاعی حاكم در دور كردن مردم از شخخخخخخناخت و پذیرش فرهنگ مگرای و پیشخخخخخخرو را
نف نیده اند .خیلی از اینان مرتبا به تجربه اروپا در ارن  17و  18رجوع می كنند و نگیجه می گیرند كه ان ب
بورژوایی در آنجا حا خخخخخخل چند دهه كار فرهنگی و فلسخخخخخخفی مگفكران و ادیبان نواندیش بود .یعنی اول فرهنگ
تغییر كرد و بعد ان ب سخخخیاسخخخی آمد .این فكر اشخخخگباه اسخخخت .آن مگفكران ،فرهنگ و فلسخخخفه نوین زمان خود را
تدوین كردند و سخخخخاخگند اما این هنوز به معنی تغییر فرهنگ فئوداتی جامعه و فراگیر شخخخخدن فرهنگ بورژوایی
نبود .در اروپا ،آنچه ابل از ان ب و در واا در جریان برپایی ان ب در ذهن توده های مردم تغییر كرد ،و
پذیرش این نكگه بود كه باید شورش كرد و سرنو شت خود را بدست گرفت و از شر اسارت فئوداتی و حاكنیت
شخخخخخد .ابول این نكگه بود كه قدرت س یاس ی را می توان و باید به قوه قهر انقالبی
شخخخخخاهان و اربابان خ
سرنگون كرد .تازه بعد از واوع این ان ب سیاسی و ریخگه شدن خون حاكنان ابلی و مجازات اربابان مسگبد
و كشیشان مفگخور گردن كلفت بود كه راه حاكم شدن ،فراگیر شدن و تكامل یافگن فرهنگ و فلسفه جدید ،هنوار
شخد و ج ش وار هم شخد .ادرت سخیاسخی طب ه جدید بود كه امكان حاكم شخدن فرهنگ طب ه جدید را ایجاد كرد نه
شویم باید با ادرت
باتعكگ .در ایران نیز اگر وااعا می خواهیم از شر حاكنیت خرافه و ج ل و ضدعلم خ
سیاسی موجود بدون مساتنت تعیین تكلیف كنیم.

استفاده از شیوه های رزمنده در مبارزه علیه ر یم بسیار خوب است
بخش خی از جوانان هم هسخخگند كه علیرغم ابول ضخخرورت مبارزه س خیاس خی علیه كلیت رژیم و پی بردن به ماهیت
ضد مردمی دوم خردادی ها ،با ضرورت بكارگیری ا ر ان بی برای سرنگونی جن وری اس می و حگی با
شخخخخخخیوه های رزمنده در تظاهرات ها و خیزش های مردمی «مسخخخخخخئله» دارند .به اینجا كه می رسخخخخخخند ،دالیل و
اسخخگدالالتشخخان یكنرتبه دوم خردادی می شخخود و گاه حگی در تو خیف و تشخخریح ان بیون و جوانان رزمنده به
زبان خاتنی و هنراهانش سخن می گویند .م  ،از آن دسگه پسران و دخگران جوانان و نوجوانی كه در جریان
خیزشخخ ای توده ای در برابر نیروهای سخخركوبگر م ابله به م ل می كنند ،تباس شخخخصخخی ها و باتوم بدسخخگ ا را

گوشخخخخخناتی می دهند و برای جلوگیری از حركت خودروهای نیروی انگظامی و مزدوران موتور سخخخخخوار ابگكار
عنل می زنند و خیابان ا را می بندند ,بعنوان «ارازل و اوباش» یا «بچه سخخخوسخخخول های نادانی كه از سخخخیاسخخخت
هیچ ننی ف نند و فرهنگ ندارند» یاد می كنند .اتفاای نیسخخخخت كه این حرف ا بعد از سخخخخركوب و فروكش خیزش
ها ،بیشخخگر به گوش می رسخخد .انعكاس روحیه تزتزل و محافظه كارانه ای كه به دنبال هر فشخخار و سخخركوب در
بخش خی از مردم ایجاد می شخخود را به خخورت تخائه كردن مبارزان و رزمندگان خخف اول و تبری جسخخگن از
آنان می بینیم .بازگویان گفگه های د شنن غافل از آنند كه واگی سیا ست در خیابان ا تعیین می شود ،هنین «بچه
سخخخوسخخخول ها» سخخخیاسخخخی ترین افرادند .و زمانی كه فرهنگ شخخخورش می باید جامعه را سخخخنت و سخخخو دهد هنین
شورشگران با فرهنگ ترین افرادند .پرچنداران وااعی آزادی بیان در میدان ،هنین ها هسگند .دگرگونی ری شه
ای جامعه و ان ب اجگناعی به كنار ،حگی اگر كس خی ف ط به دنبال جرعه ای آزادی و فضخخای سخخاتم برای تنفگ
است باید بداند كه چنین ع ا نشینی های مواگی از جانا مرتجعین انجام نخواهد شد مگر به پشگوانه مبارزات
رزمنده و آشخخگی ناپذیر توده های مردم .وگرنه خخاحبان ادرت ،در م ابل اتگناس و اسخخگغاثه و درخواسخخت های
«مگندنانه» پا پگ ننی كشند و نم پگ ننی دهند.

از درون صندوقهای رای ،شكنجه و حبس و بی عدالتی بیرون می آید
یكی دیگر از موانعی كه باید نسخخخخل جوان آگاهانه از سخخخخر راه خود كنار بزند ،هراس افكنی ها و نصخخخخیحت های
بازدارنده ای است كه گروهی از حاكنان فریبكار و روشنفكران سازشكار تبلیغ می كنند .اینان بعد از سركوب
یا فروكش هر خیزش می كوشخخخخند جنعبندی و نگیجه گیری مالوب خود را از آن وااعه به خورد جوانان درگیر
بدهند .می گویند اینكارها بی فایده اسخخخت .خود را بیخودی به كشخخخگن دادن اسخخخت .آخرش كه چه؟ می گویند تا به
حال كسخی با شخخكسخخگن شخیشخخه بانك و آتش زدن ماشخین و درگیر شخخدن با نیروی انگظامی به آزادی نرسخیده اسخخت.
شخخنا هم ننی رسخید .راه های اانونی و شخیوه های كم دردسخخر را در پیش بگیرید .ا ر كردن با خخندوق رای بی
نگیجه است.
پشت هنه این نصایح مسنوم ،وااعیگی پن ان است :اینكه نگیجه راه های اانونی و شیوه های بی دردسر و آشگی
كردن با خخخندوق رای در یك نظام ضخخخد مردمی و تحت اوانین ارتجاعی و رژیم سخخخركوبگر ،هیچ چیز نبوده و
نی ست مگر هنین وضعیت ف كت بار و ناعادالنه و خف ان آوری كه بر جامعه ما حاكم است .حبگ و شكنجه و
اگل جوانان و دانشخخجویان و روشخخنفكران در هفت سخخاته اخیر ،نگیجه دوم خرداد اسخخت .درسخخت هناناور كه دوم
خرداد ،خود فرزند جنایات رژیم اس می در دهه  60و مشخصا كشگار زندانیان سیاسی در سال  67بود.
بع وه ،ضرورت ا ر ان بی برای انجام تحول ریشه ای در جامعه به معنی دست زدن به اادامات ا رآمیز در
هر مبارزه و تظاهرات مشخص نی ست .این مبارزان و پی شروان آگاه در فوف اول هر مبارزه هسگند كه می
توانند و می باید ش خیوه های مناسخخا مبارزاتی را با توجه به شخخرایط مشخخخص تعیین كنند بنحوی كه جنبش مردم
به بیشخگرین حد منكن پیشخروی كند و پایداریش حفظ شخود ،دشخنن محكنگرین ضخربه سخیاسخی منكن را بخورد و
ف خلب كنگرین ضربه و اربانی منكن را مگحنل شود .هر مبارزه ای ،فداكاری و اربانی دارد .معیار برای
تعیین درجه پیروزی در هر مبارزه اینسخخت كه مبارزان تا چه اندازه بر مبنای ن شخخه ای خخحیح و هدفی روشخخن
جلو رفگه اند و در ازای فداكاری ا و اربانی ها ،به كدام دسخخخخگاوردهای ماندگار سخخخخیاسخخخخی و تشخخخخكی تی و روحی
برای جنبش مردم و توده های درگیر مبارزه رسیده اند.

داشتب نقشه انقالب قهرآمیز ضرورت انقالب است
اما راهبرد و ن شخخه ان ب ا رآمیز یا جنگ ان بی توده ای ،در سخخاحی جامعگر و عاتیگر از ن شخخه و تاكگیك ای
مشخخخص برای این یا آن مبارزه ارار دارد .جنگ ان بی ،ن شخخه ای اسخخت برای نابود كردن ك نه و سخخاخگن نو.
برای اینكه روابط و ن ادهای وااعا نوین و مگفاوت و ان بی در جامعه توتد یابند و شكل و اوام بگیرند ،شرایط
و محیط منا سا الزم ا ست .این در درجه اول به معنی شرایط و ف ضای ان بی در جامعه ا ست .یعنی ح ضور
فعال توده هایی كه نسبت به نیروها و ن ادهای مرتج و ع ا مانده و فاسد و مسنوم گذشگی نداشگه باشند و آن ا
را تحنل نكنند .بی اعگناد بودن مردم ن سبت به رژیم م م ا ست وتی كافی نی ست .باید این وااعیت ت بیت شود كه
دوتت دسخخگگاهی اسخخت كه آن باال نشخخسخخگه و هنه چیز را كنگرل و برنامه ریزی می كند و به میل خود و با شخیوه
های مسخخخاتنت آمیز از سخخخر راه كنار ننی رود .باید این آگاهی رایج شخخخود و در مبارزات و شخخخعارهای مردم به
زبان آید كه بساط اانون و زندان و محكنه و ن ادهای مسلح حكومگی برای حفظ نظام موجود است و تا واگی كه
این ا به نیروی ا ر ان بی مردم نابود و سرنگون نشده ،نظام طب اتی و ضد مردمی زنده خواهد ماند.

آیا بدون سخخازماندهی غیر اانونی افراد و نیروهای مبارز می توان این آگاهی را رواج داد و این ن شخخه را عنلی
كرد؟ آیا بدون سخخخخازماندهی مخفی و دور از چشخخخخم اط عاتی ها می توان خخخخحبت از یك مبارزه جدی و پایدار
برای ایجاد یك دگرگونی ریشخخه ای در جامعه كرد؟ این اسخخت پرسخخش های اسخخاس خی و عاجل پیش پای مبارزان.
بسیاری از پی شروان نسل نوین تا یك ادمی پاسخ به این سئواالت پیش می روند.گاه حگی پاسخ های حیح در
ذهن شان می چرخد .اما به علت ناآ شنایی با دانش سازماندهی ان بی و ا ول پن انكاری و نارو شنی در مورد
وظایف جدید و بزرگی كه ن شه سرنگونی یك رژیم سیاسی در پی دارد ،از این كار طفره می روند و به روال
موجود ادامه می دهند .ت صیر هم ندارند .پاسخ حیح به این پرسش های اساسی و عنیب را ننی توان رفا
با فكر كردن در ساح یك محفل یا با جنعبندی های محدود از تجربیات مسگ یم یا تاریخی بدست آورد .هناناور
كه گفگیم این كار از ع ده حزبی كنونیسخخخخخت و ان بی بر می آید كه گام به گام تجارب مبارزاتی طب ه كارگر و
خل ای سخخخخخخگندیده در ایران و ج ان را جنعبندی و برنامه و راهبرد ان ب را با اتكا به این تجارب تدوین كند.
م م اینسخخت كه در دوره كنونی ،چنین حزبی شخخكل گرفگه و وجود دارد .م م اینسخخت كه اوضخخاع حاد و انفجاری
جامعه مرتبا نیروهای جوان و تازه نفگ و پیشخخخخرو را از میان طب ات محروم و سخخخخگندیده به میدان مبارزه علیه
رژیم جن وری اسخخ می می فرسخخگد .م م اینسخخت كه جویبار و بركه ،مگ طم شخخده و هزاران هزار ماهی سخخرك
كوچوتو شب ا خوابشان ننی برد و تا بح در فكر دریا هسگند.
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