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  چريکھای فدائی خلق ايران

 ٢٠١٨ فبروری ٠١
  

  ؟! اصلی ۀکدام راه و کدام وظيف
 

  !نيروھای پيشتاز ، روشنفکران و کارگران انقالبی 

خروش دليرانه شما و ساير توده .  و بحرانی قرار گرفته استدر اين شکی نيست که سرزمين ما در يک شرايط ملتھب

ھای به جان آمده ايران عليه مظالم نزديک به چھل سال حکومت دار و شکنجه جمھوری اسالمی در خيابانھای بيش از 

 واقعی را در دل تمام تغيير، خواب را از چشم دشمنان مردم ربوده و جوانه ھای اميد به يک   شھر کشور١٠٠

ھمانطور که می دانيم دژخيمان حاکم با مشاھده قدرت تاريخی توده ھا و ھراس از سرنگونی . مديدگان رويانده استست

خويش ، سراسيمه به ميدان آمده و در مقابل مطالبات مردمی که خواھان حقوق انسانی خويش مثل نان و کار و آزادی و 

 ستبر جوانان ما را آماج گلوله ھای خشم و نفرت خويش قرار ، نه تنھا سينه ھای  از زنجير ديکتاتوری ھستندئیرھا

سيل ويرانگر طغيان  داده اند ، بلکه با سد سرکوب و کشتار و بگير و ببند و خالصه با چنگ و دندان می کوشند

برای نيل به اين ھدف ، ارتشی از دزدان و دژخيمان و روشنفکران اصالح طلب حکومتی !  ستمکشان را متوقف سازند

و غير حکومتی گرفته تا جالدان محافظه کار در حاکميت ، به رھبری ولی فقيه جنايت پيشۀ نظام ، ھمه به خط شده اند 

تا کشتی پوسيده جمھوری اسالمی را اين بار نيز از طغيان امواج دريای مردم به جان آمده به سالمت عبور داده و چند 

 .صباحی ديگر به حيات انگلی خويش ادامه دھند

برای آن که در بارگاه تاريخ سرافراز بمانيد ، بايد تمام تالش خود را برای انجام  ر مصاف بين حقيقت و تاريکی ،د

 . وظايفی که اين دوره در مقابل شما به مثابه نقش آفرينان اصلی قرار داده ، به خرج دھيد

 و اعمال يک ديکتاتوری عريان و  سال گذشته ، عمدتا به قدرت زور و اسلحه و سرکوب٣٩جالدان حاکم در طول 

اساسی ترين درس جنبش ھای توده ای چند دھه اخير و از . حمايت اربابان جھانی شان ، بر صندلی قدرت تکيه زده اند

 اين است که تا ماشين سرکوب استثمارگران و ستمکاران يعنی نيروھای ١٣٨٨جمله خيزش توده ھای مبارز در سال 

ت دزدان غارتگر و جنايتکار حاکم نيز برپا بوده و استثمار و سرکوب کارگران و مسلح آن در کارند ، حکوم

ّزحمتکشان ، گورخوابی و فحشا ، کليه فروشی و کار کودک و ساير تجليات مرگبار نظام سرمايه داری حاکم نيز پا بر  ُ

ن جريان دارد ، در  اساس بايد در نتيجه برای پيروزی مبارزات فعلی که به درستی در اشکال گوناگو. جا خواھند ماند

  .ستون فقرات اين سيستم گنديده يعنی ماشين سرکوب آن را نشانه گرفت
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در اين شرايط ، چشم اميد تمامی نيروھای عدالتخواه و رزمندگان آزادی در تمام دنيا به شما جوانان پيشتاز و نيروی 

ن پر شور و مبارزی که ھمراه توده ھای انقالبی با به شما جوانا. مبارزاتی و آگاھی و خالقيت شما دوخته شده است

مرگ بر خامنه "، " مرگ بر جمھوری اسالمی"دالوری ، ضمن حمله به مراکز ستم و سرکوب دولتی ، با شعارھای 

، ناقوس مرگ رژيم " نان ، کار ، آزادی"استثمارگرانه حاکم ، و فرياد " مرگ بر نظام"، " مرگ بر روحانی"، " ای

شما موتور اين جنبش تاريخی ھستيد و آينده در دستان توانای . آزادی ستيز حاکم را به صدا در آورده ايدضدخلقی و 

شماست ؛ شمايانی که با سرنگونی جمھوری اسالمی ، خواھان کسب استقالل از ھمه قطب ھای امپرياليستی و پايه 

نی از بين رفته باشد ؛ جامعه ای که در آن ، ديگر ريزی نظام دمکراتيکی می باشيد که در آن فقر و بيکاری و بی خانما

در نتيجه بايد برای انجام وظايف سخت و دشوار تاريخی ای که بر شانه   !مزد گورکن افزون تر از آزادی آدمی نباشد

  !ھای شما قرار گرفته ، آماده شويد

ی که مقامات رژيم با خشم فراوان آنھا اين روزھا ، يکی از سئواالت اصلی در ميان جوانان مبارز و فعالين خيزش کنون

ھای تظاھرات می نامند اين است که برای ارتقاء سطح مبارزه کنونی چه بايد کرد و کدام اقدامات عملی " ليدر"را 

در ھر شرايط مشخص از دل خود واقعيات و " چه بايد کرد؟" پاسخ ھای واقعی به ھر چند. مشخص را بايد انجام داد

ل مبارزه جاری که شما در آن حضور داريد بيرون می آيند و از اين رو شناخت دائم واقعيت و در حال حاضر از د

حرکت از آن ، به پيمودن راه درست مبارزه کمک بزرگی می کند ، اما بايد به ياد داشت که ھيچ نيروی انقالبی بدون 

از اين رو تالش ما در .  ی نمی باشددرس گرفتن از تجربيات و دست آوردھای مبارزاتی گذشتگان ، قادر به پيشرو

اينجا آن است که بتوانيم اھم درس ھا و تجربياتی که به قيمت خون و رنج و تالش ھای بی دريغ بھترين جوانان ايران 

رھه حساس از تاريخ ايران شما بتوانيد از آن ھا در ُبه دست آمده اند را در اختيار شما قرار دھيم و اميدواريم در اين ب

   .انجام وظايف مبارزاتی خود استفاده کنيدجھت 

اولين و اصلی ترين موضوعی که بايد روی آن تأکيد کرد و در شرايط کنونی به مثابه مھمترين وظيفه در اوضاع و 

احوال جاری در مقابل شما قرار دارد ، تالش برای سازمان يابی و ايجاد تشکل با رعايت تمام اصول مخفی کاری می 

 که آنھا را در عمل می شناسيد و آنھا ئیين کار در ھر محلی که ھستيد سعی کنيد با جوانان انقالبی و پيشروبرای ا. باشد

بايد دانست که به طور کلی ، آموزش جوانان . ھای خودجوش اعتراضات بوده اند ، ارتباط برقرار کنيد" ليدر"اغلب 

مخفيانه و بدور از چشم دشمن تشکيل می شوند ، يک مبارز و کوشش در ايجاد محافل و تشکل ھای مبارزاتی ای که 

  . ضرورت مبرم در شرايط کنونی ست

که خالء ١٣٨٨در اين رابطه نيروھای پيشتاز جامعه بطور مشخص بايد از مبارزات گذشته مردم و به ويژه خيزش سال 

ارده بود ، درس بگيرند و رھبری و تشکل در آن ، راه را برای تسريع سرکوب و منحرف کردن آن توسط دشمن باز گذ

  . با تالش برای تشکل و سازمانيابی ، خود را برای يک مبارزه طوالنی مدت سازمان دھند

رويدادھای خيزش انقالبی دی ماه و  عملکردھا يا به عبارت صحيح تر کنش و واکنش ھائی که امروز بين توده ھای 

افع سرمايه داران خارجی و داخلی در ايران وجود دارند ، تحت ستم ايران و رژيم جمھوری اسالمی به مثابه حافظ من

اين در حقيقت جنگی است بين استثمارگران حاکم با توده . بيانگر مبارزه طبقاتی بسيار شديد و حاد در جامعه می باشند

 موجود ، در اين جنگ ، دشمنان مردم با اعمال ھر گونه ددمنشی و جنايتی برای حفظ شرايط ستمگرانه.  ھای تحت ستم

از کشتار در خيابان ھا گرفته تا قتل جوانان با اعمال شکنجه در زندان ھا  و با ايجاد رعب و وحشت ، می کوشند 

. محرومينی که برای گسستن زنجيرھای زندگی برده وار کنونی بر پا خاسته اند را از صحنه مبارزه حذف و خارج کنند

 داشتن تشکل و داشتن ابزار جنگ يعنی سالح در مقابل دژخيمان حاکم بدون شک در اين جنگ نابرابر نمی توان بدون
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در نتيجه اصلی ترين وظيفه جوانان انقالبی ما اين است که بايد با استفاده از شرايط کنونی در ھر جائی که . پيروز شد

تاتوری در ايران نمی توانند  که در شرايط سلطه ديک-آنھا تنھا با اين تشکل ھای انقالبی . می توانند خود را متشکل کنند

 قادرند در اين جنگ تحميل شده از سوی دشمنی که زبانی جز زور نمی فھمد ، به - نظامی نباشند - تشکل ھای سياسی 

  . کنندنقش ايفاء طور کامال ً مؤثر 

ده ھای  سال گذشته و بويژه پس از سرکوب وحشيانه تو٣٩ سياسی آن در طول پوليستمامی تالش جمھوری اسالمی و 

 ، با ھدف ممانعت از بوجود آمدن يک تشکل و سازمان ٦٠مبارز و قتل عام نسلی از انقالبيون و مبارزين در دھه 

چرا که دشمن نيز ، نظير خود شما اھميت امر تشکل و سازمان در مبارزه را می داند و .  انقالبی در جامعه بوده است

در نتيجه برای مقابله مؤثر با .  تشکيالت مبارزاتی را در نطفه خفه کندسعی می کند که ھر گونه تالش مردم برای ايجاد

رژيم تبھکار جمھوری اسالمی ، جوانان آگاه و پيشتاز ما بايد از ھمين امروز و در شرايط کنونی که بستر مناسبی ست 

ين رابطه مطالعه تجارب در ا. به اقدامات الزم برای بوجود آوردن تشکل ھای مبارزاتی مخفی در بين خود اقدام کنند

ديگر جنبش ھا و تجارب مبارزين نسل ھای گذشته و بويژه تجارب به جا مانده از مبارزين دھه پنجاه ضروری ست که 

به . در خفقان بار ترين شرايط با اتکاء به سالح و انجام مبارزه مسلحانه عليه دشمن توانستند خود را سازمان دھند

ئی آموختنی است که با تکيه بر سالح موفق به ايجاد يک تشکيالت محکم کمونيستی خصوص تجربه کمونيست ھای فدا

در جامعه شدند که در مقابل حکومت قدر قدرت شاه ايستاد و در يک پروسه با جلب حمايت توده ھای محروم به 

  . سازمانی توده ای بدل شد

  

  چه نوع مبارزه ای پاسخگوی شرايط کنونی ست؟

ی از نيروھا ، از دولتمردان جالد حاکم گرفته تا روشنفکران وابسته به آنھا با مشاھده اعمال اين روز ھا طيف متنوع

 کرده و توده ھای انقالبی ايران را ئیسخن سرا" خشونت"دليرانه شما در خيابانھا ، با آه و ناله و خشم در باب مضرات 

 يح خشونت عادالنه و اعمال قھر انقالبی توده ھاو تقب" خشونت"عربده ھای مذمت . تھديد می کنند" آشوبگر"زير نام 

حقوق "و " مسالمت"در شرايطی سرداده می شود که گلوله ھای آتشين نيروھای خودفروخته و سرکوبگر ھمين مدافعان 

جان ارزشمند ده ھا تن از جگر گوشگان و جوانان ... در برخی از شھرھا از جمله در درود و قھدريجان و " شھروندی

 ٣٩ن سرزمين را گرفت و امروز با بگير و ببند و با قتل ھائی که در زندان به راه انداخته اند ، کارنامه خونبار غيور اي

دشمن با ارتکاب به چنين جناياتی ، به واقع در صدد خاموش کردن آتش خشم .  ساله خود را ھر چه ننگين تر ساخته اند

به پا خاسته اند ، می  زدوران سرکوبگر و تا بن دندان مسلح خويشله شدگان اين جامعه که در مقابل و در مصاف با م

طبقه حاکم " مسالمت"و " عدم خشونت"اينھا که ادعای مخالفت با رژيم ھم دارند با ھر نيتی ھم که شعار برخی از . باشد

عمال خشونت و قھر را تکرار می کنند ، در تجربه خود بخوبی می دانند که رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی اساسا با ا

زنده است و در مقابل دشمنان خويش يعنی مردم ستمديده و حق طلب ، به ھيچ آشتی و مسالمت و صلحی رضايت 

ِنخواھد داد و وقعی ھم به درخواست ھای مناديان مغرض و يا نادان طرفدار روشھای صرفا مسالمت آميز مبارزه 

" مسالمت آميز"و " نافرمانی مدنی"با سردادن شعار مبارزه به شکل در نتيجه کار اين عده . نگذاشته و نخواھد گذارد

سنگ را بسته و در عوض "برای رسيدن به خواست ھايتان چيزی جز اين نيست که مطابق آن ضرب المثل معروف 

  !  تا شما را بھتر بدرد" سگ را رھا می کنند

حتما شما به .  نبايد کمترين وقعی نھاد"عدم خشونت"به زوزه ھای شوم مبلغان استثمارگر و فريب خورده آنھا مبنی بر 

 اين بود که در واکنش به وجود ميليونھا معترض ١٣٨٨ياد داريد که يکی از بزرگترين تجارب جنبش توده ای سال 
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خيابانی که به مارش مسالمت آميز و تظاھرات سکوت ، دعوت شده بودند ، اين جمھوری اسالمی بود که با نمايش يکی 

دژخيمان .  شرمانه ترين و وحشيانه ترين سرکوب ھای خود ، تظاھر کنندگان دست خالی را به خاک و خون کشيداز بي

ُھمين رژيم در لباس فرم و يا در لباس شخصی بودند که عالوه بر شليک گلوله به صفوف مردم بی دفاع ، با چاقو و قمه 

ين از روی تظاھر کنندگان رد شدند و ھزاران تن را به زير و شمشير به جان خواھران و برادران ما افتادند و با ماش

َدستگاه شکنجه و اعدام خويش بردند و سرانجام تنھا با اعمال چنين اعمال سبوعانه ای قادر به سرکوب موقت آن خيزش  ِ

 فضای بعد از فارغ شدن از به کارگيری قھر و خشونت وحشيانه در خيابان ھم ، در عرصه تبليغاتی و.  عظيم شدند

به تن کرده بودند را به جان جامعه " اصالح طلبی"مجازی ، دژخيمان و شکنجه گران ديروز که در شرايط جديد لباس 

ُ رفتار ديکتاتوری حاکم از طرق مسالمت آميز تغييرانداختند تا بار ديگر در مزايای تالش برای  و امروز با تقاضای (ُ

  . فريبکاری کنند) رفراندوم

دست ما " حضور داشتيد ، به طور عينی درک کرده و فرياد می زديد که ١٣٨٨ ھا که در جنبش سال بسياری از شما

اکنون درست با اتکاء . شايد سرنوشت آن خيزش عظيم دالورانه چيز ديگری می شد"  ما سالح داشتيماگر"، " بودخالی 

پاسخ به ضرورياتی که واقعيات مبارزه می به ھمان تجربه و کال تجارب مبارزات چند دھه اخير مردم ما ، بايد ضمن 

طلبند ، مبارزه جاری را با شيوه ھای منطبق بر واقعيت به پيش برد و حداکثر پتانسيل تاريخ ساز اين جنبش را متبادر 

  . ُبايد ھمواره به ياد داشت که قھر ضد انقالبی را تنھا می توان با قھر انقالبی مستحيل کرد و برانداخت.  نمود

جمھوری اسالمی نشان داده که اساسا .  قيقتی ست انکار ناپذير که شيوه مبارزه را دشمن بر مردم تحميل می کنداين ح

زبانی جز زبان گلوله و دار و شکنجه نمی شناسد و در مقابل ھر گونه دادخواھی و مطالبات بر حق مردم ھر چقدر ھم 

در دوران شاه نيز چنين .  قھر ضد انقالبی دست نمی يازدمسالمت آميز بيان گردند ، به ابزاری جز سرکوب و اعمال

بود ، بعد از اين ھم اگر نظام سرمايه داری وابسته ايران که ديکتاتوری عريان روبنای ذاتی و الزمه حيات آن است ، 

ه باشد ، ھمچنان باقی بماند ، چنين خواھد بود ؛ و ھر حکومتی روی کار آيد ، ھر چقدر ھم ادعاھای دموکراتيکی داشت

خواھد کوشيد با اتکاء به قھر و اعمال ديکتاتوری عريان ، زنجيرھای اسارت بر دست و پای توده ھا را حفظ و محکم 

برای ندادن چنين موقعيتی به دست دشمن بايد مسلح شد و با سالح از انقالب خود برای بوجود آوردن يک .  تر سازد

  . نظام دمکراتيک مردمی دفاع کرد

ن است که در نبردی که در خيابان ھای شھرھا و حتی در روستاھای کشور ما بين انقالب و ضد انقالب و واقعيت اي

ايادی رنگارنگش آشکارا جريان يافت ، دشمن تا آنجا که توانست از امکانات خود يعنی زور آشکار و سرنيزه و آفريدن 

در نتيجه سئوالی که برای .  ه واقع عليه آنھا جنگيدصحنه ھای فاجعه بار کشتار و سرکوب توده ھا ، استفاده کرد و ب

جوانان مبارز و توده ھای به پا خاسته بايد به طور طبيعی مطرح باشد اين است که چگونه می توانند خود را به عنوان 

 را طرف ديگر اين جنگ ، نيرومند و قوی سازند و با انجام چه رشته اقدامات جنگی ای می توانند توازن قوای کنونی

بر ھم زده و موقعيتی را بوجود بياورند که وسيعترين توده ھا را جلب اين مبارزه کرده و شرايط بسيج و سازماندھی 

  آنھا را بوجود بياورند؟ 

در پاسخ به اين سئواالت ، با تأکيد بر اين که بايد از ھر امکان و وسيله برای مبارزه با جمھوری اسالمی سود جست و 

ارزه که امکان پذير است بايد به مصاف اين رژيم رفت ولی تا آنجا که بحث بر سر انجام کاری اساسی با ھر شکل از مب

و وظيفه اصلی جوانان پيشرو و انقالبی ايران می باشد ، اين جوانان بايد امر متشکل کردن خود به عنوان يک جريان 

اين تشکل ھا می توانند در ھر . حرکت کنند نظامی را يک ضرورت به حساب بياورند و در مسير تحقق آن -سياسی 

نقطه ای از ايران به وجود بيايند و بايد از يک طرف در جھت تعليم و آموزش سياسی خود و توده ھای انقالبی حرکت 
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امروز .  کنند و از طرف ديگر تعرض نظامی به دشمن و آسيب رساندن به ماشين سرکوب او را ھدف خود قرار دھند

تبليغ "بحث .  ھه چھل بحث بر سر نشان دادن راه اصلی مبارزه يعنی مبارزه مسلحانه به توده ھا نيستديگر بر خالف د

توده ھای ما امروز با توسل به قھر انقالبی نشان می دھند که راه درست و اصلی مبارزه .  ھم در ميان نيست" مسلحانه

آنھا با حمله به فرمانداری ھا و پاسگاه ھا .  ھم کوبيدن قدرت استثمارگران و ستمکاران را به خوبی می شناسندبرای در 

و کالنتری ھا و ديگر مراکز ستم و سرکوب و اعمال انقالبی ديگر به کارگران و روشنفکران انقالبی و پيشرو جامعه 

دارند ، ندا می دھند که ما ، ھم راه مبارزه اصلی برای رسيدن به که وظيفه پيشبرد و ھدايت مبارزه توده ھا را به عھده 

پس امروز آنچه مطرح است .  خواستھای انقالبی و برحق خود را می شناسيم و ھم عمال به اين مبارزه دست يازيده ايم

ی مبارزه سازماندھی اين نيروھا جھت مقابله با نيروھای سرکوب می باشد ؛ و به عبارت ديگر امروز جنبه نظام

  .مسلحانه به صورت برجسته مطرح است

ترديدی نيست که مبارزه مسلحانه نيروھای پيشتاز دارای جنبه سياسی و تبليغی است و نيز در خدمت تقويت روحيه 

ًولی ھدف مبارزه امروز نمی تواند صرفا در اين حوزه ھا محدود شود بلکه بايد تالش .  مبارزاتی توده ھا قرار دارد ِ

بسيج و سازماندھی مسلح توده ھا گذاشت و با قدرت آنھا مراکز نظامی دشمن را مورد حمله قرار داد  ا به عرصهنمود پ

در . ً؛ و  پروسه ای را آغاز کرد که به تدريج منجر به تقويت نيروی نظامی توده ھا و نتيجتا تضعيف قدرت دشمن گردد

 لنينيسم مجھزند خواھند توانست خود را به يک نيروی –اين پروسه است که نيروھای پيشروئی که به مارکسيسم 

پيشاھنگ و دارای قدرت تبديل نموده و به توده ھای مردم بشناسانند و در عين حال زمينه ارتباط خود با طبقه کارگر را 

  . نظامی ھم در چنين پروسه ای حاصل می شود-وحدت اين نيروھای سياسی .  به وجود بياورند

م ھای شھری اخير و حمالت قھر آميز توده ھا به مراکز مختلف ستم و سرکوب و وسعت درگيری آنھا با اگر به ابعاد قيا

که در ھر فرم و (نيروھای مسلح رژيم در سراسر ايران توجه کنيم ، خواھيم ديد که مردم انقالبی ايران با دشمنان خود 

ان منافع سرمايه داران خارجی و داخلی حاکم بر ايران ی ظاھر شوند در تحليل طبقاتی ھمانا نمايندگان و پيشبرندگھيأت

اين شکل از مبارزه .  ، به چنان نبرد قھرمانانه ای پرداختند که در تاريخ معاصر ايران بی سابقه می باشد) ھستند

 قھرآميز توده ھا در شھرھای مختلف کشور به طور ھمزمان ، حتی در کل خاورميانه نيز تجربه جديدی است و از اين

حال اگر اين قيام ھای شھری . رو برای توده ھای تحت ستم منطقه نيز حاوی تجربه ھای بسيار با ارزشی می باشد

 که مدت ١٣۵٧شکوھمند و حمله به مراکز سرکوب جمھوری اسالمی در نقاط مختلف کشور را با آنچه در قيام بھمن 

من و اعالم به ظاھر پيروزی آن ، البته در سراسر ايران و پس از قيام بھ(ًآن تنھا دو روز و آنھم اساسا در تھران بود 

، مقايسه کنيم خواھيم ديد که ما با شرايط ) در ھمه جا توده ھا به مراکز سرکوب و دژھای نظامی رژيم شاه حمله کردند

 و جسارت آميز خواھيم ديد که توده ھای ما در حالی که به عمليات قھر آميز بس متھورانه.  ًکامال جديدی روبرو ھستيم

دست می زنند و سعی در مسلح کردن خود دارند ، نشان می دھند که انبانی از تجربيات خونين گذشته را با خود حمل 

می کنند ، و در پرتو آن تجربيات می دانند که اگر راه نجاتی از جھنم وحشتناکی که دشمنان شان برای آنھا به وجود 

جنگ با دشمن سرا پا مسلح که جز با مشت آھنين و .  ه ھمانا جنگ مسلحانه استآورده اند وجود داشته باشد ، آن را

زبان زور با مردم سخن نمی گويد ، جنگ با دشمنی وحشی و بی رحم که تنھا با زور سازمان يافته و ارتکاب به شنيع 

  .  ترين جنايات در حق وسيعترين توده ھا ، قادر به تحميل سلطه خود بر جامعه شده است

امپرياليستھا با کمک ) پيش از آن قيام(در آن زمان .  از طرف ديگر، مردم ما تجربه قيام بھمن را با خود حمل می کنند 

به (سرمايه داران وابسته داخلی ايران ، زمينه را برای انتقال قدرت از رژيم شاه به دار و دسته خمينی آماده کرده بودند 

، و مردم ما می دانند .) گرفت ، انتقال به صورت مسالمت آميز انجام می شدطوری که اگر قيام بھمن ھم صورت نمی 
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ّکه آن قدرتھا توانستند جھت به شکست کشاندن انقالب مردم ، با تاکتيکی محيالنه ، توده ھا را فريب دھند و سلطه خود 

يعنی ھمان سرمايه داران داخلی و تجربه قيام بھمن بيانگر آن است که دشمنان مردم ما .  را ھمچنان در ايران حفظ کنند

خارجی ، اين انگل ھا و مفتخورھا که خود را صاحب اصلی ھمه ثروت ھای سرزمين ما می دانند ، ممکن است باز 

اگر قرار به تکرار تجربه پيشين باشد آنھا می توانند با .  دست به دسيسه مشابه يا دسيسه ديگری عليه مردم ما بزنند

يعنی تداوم فقر و مصيبت (شکل حاکميت ، وضعيت طاقت فرسای کنونی را چه به لحاظ اقتصادی اتی در ظاھر و تغيير

، باز بر ) با آزادی کشی و سيطره شرايط رعب و وحشت و خفقان در جامعه(و چه به لحاظ سياسی ، ) و بدبختی کنونی

رد؟   آيا به خاطر چنين احتمالی می پس چه بايد ک.  کارگران و زحمتکشان و ھمه توده ھای دربند ايران تحميل کنند

واقعيت اين است که .  بايست از مبارزه و انقالب عليه جمھوری اسالمی دست کشيد؟  مسلم است که پاسخ منفی می باشد

تشديد مبارزات انقالبی توده ھا و موفقيت آنھا در سرنگون ساختن جمھوری اسالمی ، موفقيت بسيار بزرگی می باشد و 

ست که جامعه ايران امکان رھائی از گند و کثافات و تعفن ناشی از وجود ناپاک يک حکومت دينی مدافع حاکی از آن ا

اما مسأله اساسی اين است که توده ھای انقالبی .  سرمايه داری و سلطه آن بر شئونات مختلف جامعه را خواھد يافت

برگزينند و چه راھی را بايد طی کنند که پس از ايران از ھمين امروز چه کار می توانند بکنند ، چه سياستی بايد 

سرنگونی رژيم جنايت پيشه جمھوری اسالمی ، يک رژيم ضد خلقی و جنايتکار ديگری با شکل و شمايلی ديگر نتواند 

جای اين رژيم را بگيرد؟   آيا برای رسيدن به آزادی و تحقق شعار نان ، کار ، مسکن ، آزادی و رھائی از سلطه قدرت 

ًخارجی يعنی استقالل از امپرياليستھا ، راھی ھست؟  و کال ، آيا می توان راھی را در پيش گرفت که در مقابله با ھای 

ھر گونه دسيسه ای که به خصوص قدرت ھای خارجی ممکن است برای حفظ وضع نکبت بار کنونی عليه مردم به کار 

اف و آرمان ھای طبقه کارگر و ديگر توده ھای انقالبی ايران گيرند ، کارساز باشد؟  و آيا می توان اميدوار بود که اھد

با پيمودن آن راه متحقق شود؟  با اتکاء به تجربياتی که انقالبات معاصر در نقاط مختلف جھان به جای گذاشته اند و حتی 

ان ، و ھمچنين تجربه ھای مبارزه سرزمين خودمان پس از تشکيل چريکھای فدائی خلق و آغاز مبارزه مسلحانه در اير

.   اجتماعی جامعه ايران ، می توان در پاسخ گفت ، آری چنين راھی وجود دارد- بر اساس تحليل از شرايط اقتصادی 

راھی که گام .  راھی که از آن بايد به عنوان راه انقالب ايران که راھی طوالنی و پر فراز و نشيب می باشد نام برد

ش ھای انقالبی برای سرنگونی رژيم منفور جمھوری اسالمی طی می شود ، راه مھمش در شرايط کنونی با انجام تال

  .  واقعی رسيدن به آزادی و رھائی از سلطه سرمايه داران و ھر گونه نفوذ امپرياليستھا در ايران

رد ،  لنينيست به اردوی جھانی طبقه کارگر تعلق دا-که به مثابه يک جريان مارکسيست " چريکھای فدائی خلق"تشکل 

در گذشته ، بن بستی که بر سر راه پيشرفت مبارزه در جامعه ايجاد شده بود را در ھم شکست و  راھگشائی نمود ؛ و 

. در ايران وجود داشت ، پايان دھدراه انقالب توانست ھم در تئوری و ھم در عمل به سردرگمی ھائی که در رابطه با 

به مفھوم نفوذ ايده ھای بورژوائی و خرده بورژوائی در جنبش (نيسم بالطبع ، اکنون اين بحث مطرح نيست که اپورتو

چه نقشی در به انحراف بردن اين تشکل کمونيستی ايفاء کرد و چگونه با سايه سياه و سنگين خود تئوری ) کمونيستی

با چه سر سختی ای انقالبی اوليه آن را از ديده ھا پنھان نمود ؛ و اين ھم مطرح نيست که اکنون نيروھای اپورتونيست 

اما در حال حاضر اين موضوع غير قابل انکار بايد در مرکز !  در مقابل ايده ھا و تعاليم ظفرنمون آن مقاومت می کنند

توجه قرار بگيرد که اگر دھه پنجاه ، دھه ای شکوھمند و پر افتخار در تاريخ مبارزاتی مردم ايران محسوب می شود ، 

ر پرتو تئوری انقالبی چريکھای فدائی خلق و توسط ھمه انقالبيون مسلح جان بر کف ايران تاريخ غرور آفرين آن دھه د

 ، توده ھا حتی در دورافتاده ترين روستا ھا به سوی سازمانی ١٣۵٧به ھمين خاطر بود که در مقطع سال .  ساخته شد

بنابراين درس .  ، روی آوردند) ودھر چند ديگر ھمان تشکل چريکھای فدائی خلق نب(که به اين اسم فعاليت می کرد 
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گيری از تجربيات مبارزاتی چريکھای فدائی خلق و باالخص کوشش در شناخت و فھم تئوری منسجم و انقالبی ای که 

چريکھا بر پايه آن تشکل خود را سازمان دادند ، وظيفه تخطی ناپذير ھر مبارز انقالبی ، به ويژه و با تأکيد در شرايط 

  . کنونی است

 اين نکته ھم بايد اشاره کرد که اگر چه اين درست است که انکشاف ھر چه بيشتر سرمايه داری وابسته در جامعه به

ايران با تبعات و تأثيراتش در حوزه ھای مختلف اقتصادی و اجتماعی ، از زوايای زيادی جامعه امروز را با زمانی که 

 اما بايد در نظر داشت که آن تئوری درست در رابطه با تئوری انقالب ايران تدوين شد ، متفاوت ساخته است ،

چگونگی نابودی سيستم سرمايه داری وابسته در ايران تدوين گشته است ، تئوری ای که راه جايگزين کردن يک سيستم 

 اجتماعی نوين به جای اين سيستم ظالمانه و چگونگی کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر در رأس توده - اقتصادی 

بنابراين ، به دليل کماکان بر قرار بودن سيستم سرمايه .  ی انقالبی تحت ستم ايران را معلوم ساخته و نشان می دھدھا

داری وابسته در ايران و استمرار عوامل پايداری که تئوری انقالب ايران ، تئوری مبارزه مسلحانه بر اساس آنھا تدوين 

در دھه چھل که اين تئوری .  مچنان حفظ نموده و کھنه نگشته استگشته ، امروز ھم اين تئوری طراوت خود را ھ

تدوين شد ، چريکھا به لحاظ تاکتيکی اولين کار خود را کشاندن توده ھا به صحنه مبارزه و نشان دادن راه درست 

تحقق شده امروز ھمانطور که در باال شرحش رفت چنين امری م. مبارزه يعنی مبارزه مسلحانه به توده ھا قرار دادند

در نتيجه امروز مسأله بايد بر سر تحقق خط استراتژيکی تئوری مبارزه مسلحانه ، تئوری چريکھای فدائی خلق .  است

.   ِيا ھمان تئوری انقالب ايران باشد که نيازمند به کارگيری تاکتيک ھائی با اھدافی جديد و منطبق با شرايط کنونی است

ی بر دشمن بی رحم و سراپا مسلح تنھا در گرو مسلح شدن و انجام مبارزه در اين ترديدی نيست که شرط پيروز

مسلحانه می باشد و در حال حاضر به کارگيری اقدامات عملی مشخص را تنھا با شناخت دقيق شرايط و امکانات 

يری اما اين موضوع مشخص است که نيروھای انقالبی بايد تمرکز را روی به کارگ.  نمودتعيينموجود می توان 

ُتاکتيک ھائی قرار دھند که چه با ايجاد رعب و وحشت در ميان وابستگان به رژيم و در نتيجه باال بردن روحيه انقالبی 

توده ھای ھر چه بيشتری را به طرف مبارزه  توده ھا و چه با وارد کردن ضربه به نيروھا و مراکز نظامی دشمن ،

  .ن ، کار انقالب را به پيش ببرندمسلحانه جلب کرده و با سازماندھی و قدرت آنا

بر اساس تئوری چريکھای فدائی خلق ، برای نابودی سيستم سرمايه داری حاکم بر ايران و گشودن راه برای کسب 

قدرت سياسی توسط طبقه کارگر ، نيروھای پيشرو جامعه بايد با بسيج و سازماندھی مسلح توده ھا ، مبارزه مسلحانه را 

ُنظير آنچه پس از قيام بھمن در کردستان به وجود آمد و بيشک تحت يک رھبری ( مناطق آزاد با چشم انداز ايجاد

 در مناطق ديگر ايران نيز به وجود می آمدند يا با سنگر - به جای سازمانھای اپورتونيست موجود در آن زمان - انقالبی 

واقعيت اين است .  دنبال کنند) ست به وجود آيندُقرار دادن کردستان و کشاندن مبارزه مسلحانه به ديگر مناطق می توان

که کسب قدرت سياسی توسط نيروھای مردمی با رھبری طبقه کارگر و انجام يک انقالب اجتماعی که در جامعه ما تنھا 

ممکن است ، تنھا و تنھا از طريق در ھم ) يا ھمان سرمايه داران داخلی و خارجی(با خلع يد کامل از بورژوازی 

اين قانون عام ھمه انقالبات . تون فقرات ارتجاع حاکم که ھمان ارتش و ضمائم آن می باشد ، امکان پذير استشکستن س

اجتماعی می باشد که تنھا با در ھم شکستن نيروی نظامی ای که قدرت سياسی مفروض بر آن تکيه زده امکان کسب 

کستن ارتش ضد خلقی ، تنھا با ارتش خلقی امکان ويژه گی جامعه ما اين است که در ھم ش.  قدرت سياسی وجود دارد

 نظامی توسط نيروھای انقالبی پيشرو و موفقيت آن ھا در - پذير است ، امری که در روند ايجاد تشکل ھای سياسی 

تئوری انقالب ايران به .  بسيج و سازماندھی مسلح توده ھا ، در چشم انداز مبارزه مسلحانه توده ای قرار خواھد گرفت

ضرورت مبارزه "از رفيق مسعود احمدزاده و " مبارزه مسلحانه ، ھم استراتژی ، ھم تاکتيک" کامل در کتاب طور
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نوشته رفيق اميرپرويز پويان مطرح گشته و در برخی از نوشته ھای رفقای ما نيز مورد " ّمسلحانه و رد تئوری بقاء

  .(*) بررسی و تحليل قرار گرفته و مسايل درونی آن شکافته شده اند

  !   نيروھای جوان و پيشتاز ايران ، روشنفکران و کارگران انقالبی 

اگر بخواھيد که وظايف فوری خويش در قبال جنبش توده ھای به پاخاسته را در خالصه ترين شکل بيان کرده باشيد ، 

 گام در جھت تحقق آن با را بر پرچم خود بنويسيد و گام به!" تشکل ، تسليح ، اتحاد ، مبارزه ، پيروزی "بايد شعار 

شکی نيست که در اينجا بحث بر سر وظايف اصلی است واال واضح .  رعايت کامل اصول مخفی کاری حرکت کنيد

است که بايد از ھمه اشکال مبارزه سود جست و توده ھا را تشويق به انجام ھر کار کوچک يا بزرگی که قادر به انجام 

 - ی گرفته تا اقدام به تجمعات اعتراضی ، انجام اعتصابات کوچک يا گسترده  از شعار نويس-آن عليه دشمن ھستند 

جنبش انقالبی دالورانه کنونی مردم ما ھر سرنوشتی که پيدا کند ، با توجه به تأثيرات و تجارب انقالبی .  تشويق نمود

ان با استثمارگران و اش ، به عنوان يک نقطه عطف بزرگ تاريخی در مبارزه بين استثمار شوندگان و ھيچ بودگ

ظالمان مطرح است و اين صفحه غرور برانگيز تاريخ سرزمين ما با تالش ھای غرور آفرين مبارزاتی شما عليه دشمن 

از فضای مبارزاتی ايجاد شده در اين نقطه عطف استفاده کنيد و آن را با اعمال راديکال و انقالبی .  تزئين خواھد شد

ی گذشته به عنوان چراغ راه آينده بياموزيد و تجارب ديروز را در ميادين نبرد امروز به از درسھا.  خود ارتقاء دھيد

ضمن تالش برای پيشروی و پيروزی در اين مرحله از مبارزات جاری ، خود را برای نبردھای بزرگتر و .  کار گيريد

  !سرنوشت ساز آينده آماده و مسلح کنيد 

 ! نابود بايد گردد جمھوری اسالمی ، با ھر جناح و دسته ،

 !نه به رژيم چنج ، نه به انقالب مخملی 

 !زنده باد مبارزه مسلحانه ، زنده باد انقالب 

 !ُنابود باد سلطه امپرياليسم در ايران سرمايه داری ، نابود باد نظام 
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