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چریسکهای قداشی خلق ایسران
بپمی ماه ۱1۹۳۱

چريك فداائی خلق رفیق سیما دریائی در سال  ۳۳۳۱در خانوادهای
متوط در شپر بابل بدنیا آمد -دوره دبستان و دبیرستان را دراین
شپر گذراند وهنوز دوره دبیرسنان راتمام نکردهبود که جوعترانقلایی
ناعی از مبارزه مسلحانه چریکهای فدائي خلق زندگی او رافراگرفت.

غهر بابل باتوجو به سابقه وسنتهای مبارزاتی موجود درآنجاء از
جمله شپرهائی بود که از همان آغاز مبارزه مسلحانه درایران تست

تأثیر آن قرارگرفت و با کدیدهءدن بسیاری از جوانان مبارز بر

به طرفسا زمان چریکهای فدائی خلق محیط کاملا" مبارزاتی در بیسن
اغلبخانوادههای این شپر بوجود آمد» رفیق سیما ازجمله کسان
بود که در چنین محیطی پرورش یافت و از زندگی و شها دتخونیسسن

جریکهای فداتی همچون سبپریها » مفتاحی ها» کابلیها  +قبادیها :
ابراهیمیها و ۰۰۰تأثیر مبارزاتی گرفت .رفیق سیما پس از اتسام

دوره دبیرستان به تهران آمد*و مدتی در یکی از مدارس بائین شیر

بعنوان معلم بیمانی شروع بکار کرد دراین دوره رفیق بیشتراًوقات
خود رابا شاگردان مدرسه و خانوادههایآنان میگذراند و هسدواره
سعی میکرد تاآنجاکه مقدوراست درجپتحل معکلات این خانوادهها و

بهبود وغع زندگیمان.قدمهای موّثری بردارد -تماس بااین خانوادهها
اورا از نزديكبا فقر و مذلتجامعه طبقاتی هرجه بیشتر آودا
کررد

در برتو آگاهی سیاسی» با درك مظالم اجتماعی هرچه عینیتر
و ملموس تر شملههای کینه به دعمن و عقشق به خلق در دل رفیسق

فروزانتر میهد محیط مبارزاتی داندگاهکه بخصوی پس از آشاز
مبارزه مسلحانه در ایران » همواره مبارزه در آن جریان داست
او را نیز همانند بسیاری از رودناکران مبارز بطرفخود کمیند»
او در سال  ۶8وارد دا هگا تهرآن شد و از آن زمان به بهند

نمالانه در مبارزات داندجوئی شرت کرد» درجریان | وجگیسسسری
مبارزاتمدا میریالیستی خلق در سالهای  ۷۵-۱9با تمام قسوا
به فعالیتمبارزاتی برداخت :

رفیق سیما باتوجه به آگاهی سیاسی والا و روحیه سازش نا پذین,
خیلی زود به ما هیت «دخلقی :رژیم جسپوری اسلامی بی برد و باخفهم

فراوان از سا زشکاریها ی فرمتطلباتی که با غعب نام سازمان
چریکهاای نداثی خلی ایران باین سازمان ضربه میزدند» با آنمرزبندی
کرد -صداقت بیکران او و تمپد انقلابیس نسیت به خلق به آو حکم

ج
ِ
میکرد که خون رفقایشپید فداتی راباس دآرد و آو بحق دریا فده
بود که تنها با ادامه راه شپداکه در تمکیلات جریکهای فداثی حُفُق
متبگور بود میتواند دین خود رانسبت به خلق ستمدیده و میسسارز

ایران و عپدای فدائیاش اد! نماید.
دوسال  ۸۵او به آرزوی لمرینه خود که تماس مستتیم باجریکلا
دای خلق بود رسید و از آنزمان یه بعد ما لیتهای ! ویکل کا مسلا

تمكياني .بافت» در وحود رلیی سیما خور و صداقت انقلایی با مذا
و صمویمیت ! 1و درهم آمیختهبودو وبا فداکاری و پبتکار قابسل
تحسینی در راه تحقق !رما نهای والایش مبارزه میکرد«کاومبارزاتي
رفیق سیماً در سازدان در يكهسته انتعاراتی متميکزبوده درایسن

دوره او با جدیتی که برایانجام وقایفسازمانیش یک ربرد نان
داد که تاچه حد از اتطباط جریکهای فدایی خلق برخوردا,رببوده وثر
هر هرایط انحام وظایفسا زا نیش را امل مویدما رد ؛علذیرغم که

رفید,سیما ار نظر جمی وم خوبی ندمت و همواره از این موشوع
رنچ میبرد با اینمال لحظهای از کوش مبارزاتی باز نمیاپستاد.

چه با که تاسیح با تافی ستگنا پذیر کار میکرد !:و همواره با

ایما نی خلل ناپذیر بانجام وظایف! نقلابیاش میپرداخت و درتصام
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مدت به .مسفله خوسازی اهییت میداد .عرکت فمال و جدی | ودرجلسات

ما لمه» کوش برای ارثقا قابلیتهایعملید انانگر این موضوع بود
در این زمان رفیق توائستبا استفاده از امکاناتسازمانی دوره
آموزش کمکهای اولیه و دوره بیپومی را بگذرانده

رفیق سیما در جریان انععاب بیسمائی که به سازمان تحمیسل
عد» علیرغم تمام علقههایعاللفی کهبلمدهای از رفقای مندمب داعت .
| تمعاب را باتمام وجود محکوم نمود» او به عوأااب مذفی و مخرب این

انسساب وا قفبود» و میداست که دیگر عکت ؟امل خط میهای | روریگا
فرارسیده و زمائی که چریکهای فدائی خلق با افراشتن برجم سرخ
ملبارزاتی بیش ار مروت درگ میتوانند حقا نیت خود را نان داد؛

و ارتباط خود رابا تودهها مرتحکمتر نمایند» بوجوداً مدهاست زاین
روا و بخموص در چنین شرا یطی هرگونه شربهای را به تعکیلات چریکهای

فدا ی خلق محکوم مینمودو خواهان آن بود که همه رفقا با درایست

انقلابی و عکیبائی و متانت انقلابی کاستیها و مدکلاترا ازسرراه
بردامته ودرجپت استحگام و وحدتسازمانی قدم بردارند-

تبول انفعاب اگرچه برای ویگران بود ولی وقتی بونوع پیوست رفیق
سیماتنها احساس کرد که بار مسئولیت انقلابیاش هرچه بیخترشده"

ه

او میگفت باید باردیگر با ایمانی فزوندر  ۰عزمی راسختر وبا تلافسی
خستگینا بذیر و مدهابار هغفیارتر نسبتبه فبل کار کرد تا بتسوان
مربات وارده از این انععاب رابه حدا قل رسا ند بساز این دورهقرار

برد رفیق سیما برای ادامه فبالیتپایادقلابیاشی به کرستان منتقل

شود* ولی درستچند روز بل از حرکت » وی دریکی از خیابانپای
خفقان بار تهران توسط مزدوران رزیم دستگیر شد» مزدوران رفیسسق

سیما رابه زیر شکنجه بردندویمراز آنک از گرفتن کمترین اطلاعات!ز
۱و مأ یوس عدند او رادرتاریخ  ۸/۹/۰۱به جوخفها ی اعدامسبردند.

چريك فداثی خلق رفیسق سیصا دریائثی با آغوش باز مردن درراء
تحقق آرما نها ی ا نقلابی برولتاریارا بذیراشد .و بامرگپرا فتخارش

برجم خونسن جریکها ی فداقی خلی رارنگیسن صرساخت -

او در ومیتنامه کوتاهی برای خا نوا دهاش مینویسد" :هرآ نچه گفتم

درست بود و برایش ایستادهام  ۳۸۲ستارهای بویم که خاموش نگفتد "
باعد که باد رفیقسیما را با ادامه راه سرختر زندهنگهدا ریم *
باایمان به پیسروزیراهنان

* مقدمسه طرح برنامه"

جزوه حاضر حا وی طرح برنامدایست کهاراثهآن از دیرباز بعنوان
ِ یکی از وظایف چجریکهای فدائی خلق ابران مطرح بود .اهمیت تدویسن

جنین برنامهای بخصوس با اوج گیری مبارزات تودهها در اواخر دوران

شاه و عرکت فمال تودهها در محنه مبارزه و تأثیر این شرایسط در
سا زما نهای انقلایی بیش از پیش آشکارشد و بمورتفرورتی کامسلا
مبرم درآمد.

بدون داغتن برنامهای که هدفنهائی جنیش را بصورت کاملاروشن

مطرح نمایده بدون داشتن برنامهای که راه و عیوههای اساسی رسیدن
به هدفرا مملوم سازدء و بالاخره بدون داشعتن برنامهای که منطیق بر

تحلیل مشخ از شهرایط معخض ء وظایفآتی و فورکجنیش را مطرح سا زد
نمیتوان نقش فعالی در براتيكمبارزاتی تودهها ایفانمود» درجریان
مبا رزات ضدا مبریا لیستی اخیرء» علیرغم موقعیت مساعد جنبش کمونيستي
و نفوذ محنوی والاگی که کمونیستها به پشتوانه  ۸سال مبارزهمسلحانه

۲

در جاممه کسب.کردهبودنده روعن نبودن هدفهایمبارزاتی برای اغلسب

این نیروها و عدم درك وظایف آتی و فوری جنبش برایآنان ارات

مخربی ببارآورد» خمینی و داروستهاش که به بهتوانه سایت ارچتی
امکان و قدرت بسیج تودهای را یافتهبوده آگاهانه از ارائه هرگونه

برنامهای برای جنیشسرباز زد» او مزورانه اراثه هرگونه برنامهای

را به بمد از بیروزی که بزعم او بمداز سقوط شاهفرامیرسید ».احاله
میکرد و هنگامیک در مقابل خواست و منطق تودهها که خود بیسروزی

انقلاک را در گرو جنگی مسلحانه میدیدند» قرارمیگرفت » پاسشهمواره
این بود کههدوز وقت+نک مسلحا نه فرا نرسیدهاست » و با بقول او هنوز

شتور اجهاد ندادهام  +خمینی و داروستهاش برای کنترل مبسسا رزات
معکلات فرا وا نی

مدا مپریالیستی تودهها و انحراف مسیر آناپیداروی داشتند .هصا نطور
که قبلا گفتهایم" تودهها قبل از اینکه آنها بگوینده به خیابان
بریزید» به خیابان ریختند» بیش از اینکه آنها بگوینده اعتصاب

میکردند و درحالیکه آنپابا تلا مذبوحانه مردم را از توسل به زور

برحذر میداعتند» مردم بیش از هرچیز به زور متوسل میهدند»" هسته
اینها بیانگر شرایط بسیار مناسب برایرعد جنیشی کمونیستی بود .و
بیداهنگ | نقلابی بخوبی میتوانست با ارائه يك برنامه انقلابیو«رکت

در جهت تحقق آن»

از یاثطرف موجب افهاای جهره تارهبران جنسش و

و طرف دیگر متقا بلا موجب رشد انقلب ورا و2
ایزولهساختن آنان از
عدن هرچهبیشتر آن گردد .لازم بود برنامهای اراثهعود که منطلیق برانتحلیلپا و ایدههای انقلابی بدرون تودهها بودهشعده و آشها را نسیت بسه
اهداف جنیش و منافم واقمی عود وا قفسا زده.لازم بود برنامهایاراشه

مود که وظایف نیروهایمبارز رادر رابطه با زمینههایتلف کمار
ا نقلابی روشن ساخته و بین وظا یف مختلف هماهنگی ايیسادنماید.
و بالاخره لازم بود در رابطه با پیشبرد کل املی میسارزه

و

سازماندهی تودهها درجهت این شکل برنامهای ریختهمود» ولی هما نطورکه
میدانیم هيچيك از وظایف فوق انجام نگرفت  «-نیروهاثی  ۵میباپست
اراثهدهنده برنامها ی برایجنبش با شنددر :سردرگمی کامل نطری و عماسی

گرفتار آمدهبودند -غرایط جدید جنمانداز کار ادقلابی وسیعتری دررابیله
باتمام حوزهها ی زندگی مبارزاتی تودهها و بخصوص در رانطه با بیشبر د

جنیش مسلحا نه که دیگر صرفاً توسط ر وغنفکران ا نقلابی بیش نمیرفت بلکه

با سا زماندهی مسلح تودهها و بهمرا* آن میبایستانجام گیردءدرمقا بل
نیروهای ا نقلابی قراردادهبودکه ,انجام همه این وظایف در گرو داشتسن
برنامه

انقلابی جامعی بود*

وا قعیت اینست که آتئوریم *م در جریان رشد خود میبا یست بصورت
يك برنامه ارائهمود و فقدان این مسثله نقمی بود که جنیش مسلحاده

سالها از آن رنج بردهاست » اگر در گذشته تزهایانحرافی ای دیسر
مبارزه با دیکتاتوری فردیشاه بمثشابه عمدهترین ولیفه مرحل.-ه
استرا تزيك جنیش « تحت نام تئوری ام ار کدشد وبا اگر کسانی بیدا

عغدند که بدلیل عدم فپم خود از تشوری م * ۲با عنوان کردن اینکسم

تشوریم *م بد کار سیاسی  -تعکیلاتی و اغکال دیگر مبارزاتی بپا
نمیدهد» سمی در واردکردن تز اتحرافی  ۳پیش پسوی کار سیساسسی -

تمکیلاتی بمنوان بای دوم جنبش مسلحانه * باین تشوری نمودندءومدعی
بامطلام تکامل آن «دند .همه اینپا از یکطرف معلول کمکاری در زمینه
توفیح تشوریك خط معی مسلحانه و از طرفدیگر معلول آن بود کهتنوری
بمورت برنامهای که اساس نظراتچریکهای فدائی خلق را در قببال

مسائل اساسی جنیش مطرح نموده و درهر مقطع وظایف معخمی را دراتطباق
با آن روشن نمایده» درنیا مدهبود» عدم ارائه تثوریم*م بصورت برنامه

اغلب موجب برداشتهای بسیار سطحی و محدود از این تئوری میسگدردد:

همواره کنانی پیدامیموند که برایچریکهای فدانی علو :جز انجام عملیاً
مسلحانه هیچ وطیفه دیگری قاثل نیستند .در گذعته کفازه این محمیست
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با حا کمشدن نظرا تی که در منایرت اساسی با تئوریم*م بوده

ولسمی

تحت پوغش آن انجام بعفی از وظایفجنیش را یادا وری مینمود دا دهشده

درفقدان چنین برنامهای جریا ناتسیاسیکار بطوراعم در جندسال اخیسر
وچ استفادههای زیا دی نمودند آنما بدلخواه خود هرتفکر کودکاله
و نا درستی را به تشوریمبارزه مسلحانه و به سحققدین باین تنسوری
نسبت دآدند و از این طریق موجب فریب پسیاری از نیروهای مادق جتیش

کمونیستی و اتحراف آنهان آنان ددند-.

ارات

.

بنابر ملاعظات فوقه برنایهحافی شرورتی بود که بطعیص دج ارب

مبارزاتسسال گذعته آنرا نان داد بیش از این سا زما شاقن -
بخمیدن به یکی از رهنبودهای رفیق کبیر مسعود ا-مدراده که در زندان
بارها فرورت تومیم تئوريك معی مسدذحانه را بادآ ری میتدمولد کاب کی

از وظایف مهم خویش جامهعمل بوشید» بسیاری,از جروات و کداپپاتی کم
در چپارسال گذمته از طرفسازمان ما منتشرعده پخوبی توانستهاست به
تومیح تشوریت مشی مىلحانه بخصوص در رابطه با ماثل زنده جندسسش
بپردا زد -اکنون اراثه این طرح برنامه گام جدی دیگری است که سازمان
ما درجهت | نضشاق تشور کم *م

با هرا بط کنونی و بیمبرد مبارزات

دراین طرح برنامه اساس نتلرات چریگهای فدائی خلق ایراندرمورد

ساثل اساسی انقلاب بمورت تزهاتی آرانهنده -ما پا این عمل ازیگلرف
فرمت تحریف نظرات خود را در مقبای وسیم از ابورتونیستها میگیرویسم
و از طرف دیگر از اعاعه نظراتغلطی که تحت پبوهش تشور ی م *م مطسرح

میشود جلوگیری سنمائیم» همچنین دراین طرح برنانة تحلیلی مشخاز
غرایط واقمی جنیش اراله شده که وظایف نیروهای انقلابی درقبالجنبش

دا میربالیستی خلکمان را تعیین مینماید.
به اعتتاد ما اهث طلرح برنامه پهترین زمینه را برای بسرضورد

تمال درون و بیرون -ازماتی با مسائل جنیش بوجود میآورده و نقنما
ابایشدا زسجام هرچهبیشتر درون سازما ن گدیه و رابطه مثارآباهواداران
امستحکمتر مينمايده راکه بطورکلی این بونامه به رام بوجمی ابیت که
وسدت تمام نیوهاً ی «حتفقد بو تشور کم م کم در یکسرا ل و نوم گدمسه

چا ر بر کندگی درتها ند را تأمین ميکند میا زرد مد نولوو باه برولتر».

در رابط! با این برنامه جهت مخ و انقلایی خود رامیيابد و بتسانی
کد سعی دارند مبارزه ایدئولوزیلر! از حوزه مساثلا معخص وزنده جنیش
بیرون کفیده و آنرا در حوزه مساثل کلی و ییربط به مساثل و معضلات
عملی نیش محصور سا زند»

اچازه

چئین برخوردی را

نمبدهد *

ابا

! سر

۷

ارانم اآیبی برنامه تسام محاأمن رل راآدارد این مونوع راهم با یدتذکر
داد که ماو فثمت نی کار ده و مد.وط به برخورد .فعال  ۰حدیهده ررفقا
است * نبا یه کر کرد که وظیدد مابا اراثشه این برذامه خوذدسیسخولد

پایاه پذیرفته است ه بلکه کار معکل پی از این آغاز خواهشده بر
آساسیی بر دا موانه تدپا باید دسسبه میا رزه ایدئولور رال وسیسع ثر
۰

۰

»

۰

مم هاش کمونیستی
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هرز را ۸بجا نی نخه | مدیرد* درها لیگه با ید درعرجاً و درهرزماآن با

کلی ف 7موسودات مشمی ومسلی تبدیل نما شیم و با سبردی اید*ها ی سود

در خاتمه باید بان مسثله آداره کنمم که دراین طرح برداهسه

بعکی جریا نات کمونیستی دیگر ما به پررنی قوانین حاکم بر چات

سرما یه دا ری نبرداختها یم چرا که محتقدیم وقتیکه سا زمانهای کیونیستی

بعنوان اجزائی از دهنتطلبقه کارگره آبدئولوژی ما رکیم -لنینیسم

را ميپذيرند دیگر نیازی به اعلام قواتین حاکم برجاممه سرمایدداری
وجود ندارد» این وطیفه "ما تیفست حزب تمونیست * بود که ناپیسودی

آنی و احترازنا پذیر .الکیتکنونی بورزوازیرا اعلام کند و اجتناب-
نا پذیری پیروزی سوسیا لیسم را نعان دهد انچه که برای دیسروهای

کمونیست در عرایط کنونی جاممه ما اهمیت دارد اعلام ویژگیهای نام
اقتمادی -احتماعی حا کم برکدور ما یعنی سرمابهداری وابستسه پم

امپریالیسم است تا -برامای آن بتوان راه رهائی تودههای تحت ست-م
میپنمان را از قیداسلظله امبریالیسم اعلام کرد.
و از طرفدیگر اما :دراپن طرح برنامه برعکسجریا نات | بورتونیستی
که زیر برچم لنینیسم بزعلیه .لنینیسم :حرکت میکنند «می کردیم کسم.

اناسا به رهنمود لنین در موزد برنامه وفادار باعیم و گوعیدیم تمویر
روشن از هدف نها ی و مناخت محیحی از ره رسیدن به آن هد و مفهوم

دقیتی از عرایط واقمی آن نقطه ووظا یف فوریجنبترارا ثه نهیم «یر داهن
بدا جزئی ترین مسائل جاممه آینده از قبیل ایدکه در دولت آینده دهات

نیز دارای ارتباط تلفنی خواهند بود مسئلای از معکلات جنیش را حل
نمیکند آنچه برای ا نقلاب مدا مپریالیستی خلق ما حیاتی استهناساندن

امپریالیسم بمنوان دعمن املی هس خلقهایجهان و چگونگی قطع سلبل:

۹

امیربالیستی از میهتمان میباشد .آنچه برای انقلاب اهمیت دا ردءمقدضی
 کردن شکل املی میارزه و سازمان متناسببا آن برای نا بودی امیریا؟است و دراین رابطه باید تاکتیکها ی مب رزاتی را درحهتحل مس اثشل

جنیش درهر مقلع معضص .اخت  ۰ولی برای کمانیکه تا کنون بامط -لاح

برنامهای برایجنیش اراتودا دهاندهگویا این مسا ثل مطرح نبودهاست تانب
کد از نوعتحا ت آان برمیآید» از نظلر آنا برتامه آن چیزیست که

ایدهآلهاثی را درمقابل تودههاتمویر میکندتا تودهها به موق ستیابی
به آن بباخیزند و گویا هرسازمانی تصویرو ایدهآل تر عرنهنبا ید
تودهها بیدتر بطرف آن سا زمان لب میموند بخصوص آنچه دراین برنامهها
لب نثر میکند عدم مر دُردن را ۸رسیدن ده هدامیبامد -.آنهائی 3۹
به آبن امر حیاتی بیتوحه باشند و بشیوهای علمی درجپت غنا خست آن

گام برندارندبهون دك برنامههایغان نیز هیسج مدکلی از مفکلات
حنبش ر! برطرفص نخواهد نمود*

اما در مورد طرح برنامهای که ما ارائه دادهايم باید گفتکه
این طرح برنامه زمانی مهتوا ندبرنامهای کامل و جامع مود که در
برتو برخوردها ی فمال همه رفقایه محوری برا ی میا رزه ایدئولوژی_ لك

فعال برولتری تبدیلی کردد.

 ۳طسرح پسرنسا مه یه

کضصور سا تحتسلطه امپریالیسم قراردارد.

 ۲۷نظام اقتمادی -اجتماعی حاکم بر کسور سرمایهداری وایسته
به امپربالیسم است *

 .این نطظام امران را به جزشی ارگانیاز نظام امپربالستشی

جپانسی تبسدیسل کردهاست *
 ۲درنتیجه اقنتماد ملی سا درهم +کستسفشده و تمام طبقات و
اقمار خلق تحت استثمار واستم مستقیم سسر مایم  ۱ال
امپریالیستی قرا رگرفتهاند-

 ۵سرمایه وابسته به آمپریالیسم تمام منابع ملی را غارتکرده و
بیرحمانه به استشمار کارگران و غارت دسترنج دهقانان و خرده -
بورژوا زی شپر و روستا میبردا زد.

مرگ بر میربالیسم و سگهای زنجرش

۱

 ۱نورژوازی ملی بطورکلی نا سردشده و بورژوازی واسته ستقیما با
هدا یت و بنما یندگی امبریالیسم درسياستو افتماد حا کماست

 ۷مدور نفتبه بازارهای امپربالیستی نقش تعیین کنندهای درحیساث
اقتماد وابسته ابی کدور بیدا کردهاست.
 ۸تجمع درآ مد حاممل از فروشی نفت دردست دولت ناش بویژه برملد

به دولت در حیبات افتمادی کشور دادهه و بوروکراسی دولتی رابیمی

از پیش بر زندگی مردم مسلط کردهاست -
 -٩عامل بقای این وابستگی اساسا سرکوب قهرآمیسز است ۰.

 ۰درنتیجه شکل دولت در کعور ما مدام که سلله ابپریالیستی ناف
است » عکل عریان و خن دیکتا توری است ۰

 ۱تکیه اساسی این دیکتاتوری بر ارتش امپریالهستی است که توس 3

امپریالیسم مسلح و سازماندهی عدهاست ۰
 -۲ولی این امر مانع از آن نیست که امیریالیسم و نیروهای واسته
بوی برا ی سرکوب جنبشهای مردم دستحات مسلح دیگری مستقل از
دولت نهجود

نیا ورند*

برگرا رباد جمهو ری دمکرا یکی خلق

 ۴نصاد اصلی <«امسه ما تاد نین خی و اسبریالیسم است-
 ۹بر مقا یل ستم و استثمار و سرکوب امیریالیستی» کا رگرانءدهدا نا

و خردهبورژوازیشهر و روستا ابستادگی میکنند.
 ۵طبیعت همین کفمکش نین خلق و امتریالیسم تمام وظا یف مرحلها و
انقلات را خر میگندد*.

 7سلطه امبریالیستی بسط هرگونه مبارزه سیاسی  -اقتمادی را

مروط به وجود و گسترش مبارزه مسلحانه کردهاست ۰.
 ۷لدا نه تنها حل نهاتی تشاد خلق با امپریالیسم .بلکههرگون۸+.
مبارزه و درهرسطح علیه سلطه امپریالیستی به شکل قهرآمیز این

مبارزه بستگی بیدامیکند.

 ۸۵شکل اصلی و محوری مبارزه در مرحله کنونی یعنی شیوه املی حل
تاد خلق با امهریالیسم جنک تودهایطولانی است که درطی آن

نیروهایخلق بتدریج بمیدان مبارزه آمده با تعکیل ارتش خلق .
ارت بومی امپریالیسم و نیروهائی را که احیاناً از خارج بكدك
وی گسیل خواهد شدء» درهم میشکند.

مرگ بر رژ یم و ااسته به ! میریا لیسم حمپوری | سلامی

۱۳

 4۹حدت تضاد خلق با آمیریا لیسم و تحرك ادقلابی تودهها ی ری

قیا مها یشهری را دراینجا و آنجا باعث میعود ولی این قیامپا
بتشهاثی برایسردئونی سلعله امبریالیستی کافی نییبت وبهرهبرداک
و سازماندهی محیح آنها درجهت مبا رزه مسلحانه تودهایطولانسی

میتواند جریان این مبارزه را تسریم بخهد»
 ۰در مبارزه خلق با امیریالیسم تمام لبقا ت خلی عرکت دارند ولی

بیروزی | نقلاب دمکر! تیك -شدامیریا لبستی به تأمین هژمونسی
پر ولتا ریا بستگی دا رد*
 ۱تا مین هزمونی برولتاریا در | نقلاب مستلزم وجود ستاد رژمشده

لبقهکا رگرء یعنی حزب کمونیست است -
۲ب این حزب در جربان | وجگییری مبا رزه مسلحانه و درجریان پیوند -
مافتن این مبارزه و سازمانها ی درگیر این مبارزه باطبقهکا رگر

و بسط و گسترش متفا بل مبا رزات طبقه کا رگر بوجود ميآید.

 ۳پایگاه طبقاتي دولتی که بس از بیروزی مرحله کنونی انقسلاب
ود خوا هد آمد نتیحتاً همان طبقاتی خواهند بود کهدرانقلاب,
بوج

مرگ برخمینی سگت زنجیری | مبربالیسم

۴

مدا سریا لیستی کنونی شرکت دا رند .کارگران و دسانسان و

خر ده پورژ وازی شهر روستا و یمتاملبکه کارگر دراین دولت هزمونيی

خواهد داعت یعنی دولت دمکراسی نوین بریا میمود"
۳

این دولت باتوجه به غرایط معغمی که درطی آن بقدرت میرند بسرای

با زسازی اقتماد ملی و ازبین بردن آثار وابستگی امسىریالیستی و
سر کوب نیر وهای شدا نقلابی و مهیا کردن زمینه گذار به سوسیا لیسم
برنا مهریزی میکنده تمام اقتماد جاممه را تحت هندا یت خود میدبر ده

هزمونی برولتا ریا دراین دولت خا من جهت گیری سوسیا لیستسی این
نظام دمکرا تيك نوین است «۰
2
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۲
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درمورد شمسراپسط کنسونسی

رزیم جمپوری اسلامیه رزیمی است وابسته به امپریالیسنم که با
فریبکاری و با تکیه به خشن ترین سرکویها به سرکوب خیش شد-
امبریالیستی خلق ما معغول است » عنامر تمکیل دهنده این دولست

درعمل ندان دادهاند که سگپای زنجیریهستند کهبرای خدست بس

اریابان امپری) لبتخود از هیچ جنایتی رویگردان نیستندهء این
دولت پعنوا ن اجرایجزئی از سیاست کلی امپرییا لیسم درمنطقه کدو

"۵

ما رل به عرمه جنگویرانگر با عراق تبدیل کردهاست -درحال

حاغر مبارزه خدامپریالیستی اساسا بمورتمبارزه برعلیته این
رزیم که تمام ا رگا نها یسرکوب امیریا لیستی را در اختیسسار
دا رد .صورت میگیسرد»

 -7ولی طبیعت وا بستگی این رزیم و جریان جوغان ا نقلاب وضمیتسسی :
بوجود آورد که هرآن امبریالیسم ممکن است برای تفییر آراپیسش

نیروهایخود این رژیم را با رژیم دیگر جایگزین کندء ولی این
تغییر رزیم تمیتواند درماهیت مبارزه خلق برعلیه امپربالیسم .
تغییری | یجا دکند» گرچه مبارزه خلق ازلحاط تأکتیکی باید آنرا
بسابآ ورزد و مومع مناسب درثبال آن اتخاذ کند.
 ۴درحال حاضر در اسراسر کشور مبارزه مسلحانه نسبتاً وسیمیبرعلیه
رزیم وا بستد جسپوری اسلامی درجریان است دشر کت فعالانه نیروهای

پرولثری درجریان این مبارزه مسلحانه میتواند نواقی تا کتیسکی

و استراتژيك این مبارزه راء که درحال حامر بعلت.لطهنیروهای

زند< بادمباروه مساعا ْ که نها
ده رسیدنبهآیی است

جر برولتریبدان دچار امت» مرتفع کند-
علاوهبرمبا ززهمسلعا نه خلق ما درسراسرکدوربا دکال گونا گون درمقا بل

این رژیم وا بسته با میریا لیسم دلیرانه مق ومت میکنن*+
مبا دز خلق بحرآان عمومی را کدرا ثر بزبست | قتما دی موجون دا منگّیر

حا کمیت امبریالیستوشده تددیدکرده تضادهایموجود میای تعر-ما وعتا
وابسته بامبریا لیسم رأامدت بخدیده  ۰نهارا بهدرگیری قهرآ میزبا یکدیکر

کدا ند.۰است » جنبش خلق مابایر بتواندازاین ,تما دها درخت دسر
هرچهبیهترخود استفا دهکند ولی .لدرعین حال آمروزماا نمکاس!ان 1

را در درون مفخلق احسایس میگنیم ومیسينيم جریا ثات وابسته سعسی

میکنندا زجنبش خلق برای تسویهحداب با ما برجریا نهای وا بسته در رژیم
کنونی استفادهنمایند .مقا بلهباچنین موقمیتی برخوردنظری و عملی
بسیاً رهوعیا رآنهای را | زجا نب نیروهای برولتری ایجا ب میکند-.اوریکه
بتوان ضُمن راندن این جریا نها یوابسته و جدا کردن آنپا | زنیروها ی

خلقی»صفخلق را بیش از بیفر تحکیم نموده

باید درجریان مبارزات تنودهها درهرشکل و
سطحیکهباشد ء فرا رداشت وآنرا ارتماء داد

وا سفما .
برآساسآ نچه تا اینجا آسده ما چریکای فدائی خلق درعراپط کنونی

وظایف و مواضع خود ربا ین شورح اعلام دیگنیم :
سازماقدمی و نجام مبارزه سلحانه بعنوان وخلیفه عمدهوامالی
ما دراین مرحله +يباشد و دومقطع کنونی  11لین مبارزدراازطریق

اتمکیل ستههای با رتمزا دی متحرك در ررستا و هستدهایسواسی  -نطامی
ر هپرها او عرکترین مقاً ومت شلقی کرد پیش میزینم
درکاز سا رما ندهی ,وانامهمرزهمسلنا ندیه دا ت زیر دوجه دا ریم :
 ۰بیثباتی سباسی رژیم ایجاببیکند که ما اجه از لحاظ سازها ندهی
وچ ژ لحاظ عملیات دید در تا کیک ! تمطافیند .نشیم هرآن آماده
بااعیم کهیا.تحول اوناخ سیاسی تا کتیکا ی خودرامتحول سا زیم *
سازما ندهی مابایداین امررایجرا بآ وردکه! مروزمبا رزه درسطسصضی
تودهایجریان . 7ونیر وهاً ی بسیا ری رامیتوا براٌ و مبلوزه مسلجاده

بسیج کردکه[ز وم کمونیست نیستندوبپمین ,دلیل نمیتوا نندستقیاً
ای فذانی خلق ایردن ملْحق موندهما با پیدچه درشپرهاه
بسازمان ریک

چه درر وستا ها 1هکا لننا زما نی لارمرا بُرای تسلیح وتشگل این نیروها و
عنا مرکنو تیحت .بوجوداً وریم ولیوه مجح برخوردباآ نها را بیا موزیم «۰

 ۲در برایط عدت تمادها و بیثباتی وضعیتسياسی رژیم و بهران
اقتما دیهرآن احتمال قیا مها ی تودهای میرود» مابایدشمن پیشبسرد

مبارزهسلها نهتودهای زاین موقعیتما بخوبی استفاً ده کایم واساساًبنظر
ما شرط آنکدما بتوانیمبموئم دراین قبامپا نقش انقلابی وبسیج کننده
خودرا با زی کنیم » استک از پیش درپرتو مپارزه سلعانه خویسی.
سا زماندهی متاسبر! مورت داده بأمهیم :
 ۸ما بخوپی باین امر وا قفیم کد مب رزه مسلْعاقم مرفاتوسط ماو حمي

سرفاً توسط نیروهای کمونیست صورت نمیگیرد* آمروز بخش بسزرگی از
مبارژسلعانه علیهامی,پالیسم توسط نیروها ی غیرکنونیست؟ نام

تیررها

میتپذیرد ما ضی امتقبال از مبارزه این درمدد یا فتن شیسوههای

اتحاد عیل و یگذا ری تقایل تست  ۱وسعت بخفیسدن
به مبسارزه کل خلی هستیم 

برای ثیل باین هدفما مهار *پیش بسوی تعکیل ارتش خلق درا مطرج
میکنيم و با انمان پاینک فعلا و بلاناعله عرایط تحقق این شدار

فراهم ئیست از طرح آن برای توضیح لزوم تدرياك مساعی تمام ذیروها

پیش بهسوی تشکیل آرتش خلق

۹
در زمینه عمل » لزوم دامتن دیدیطولامی از مبارزه و لزوم درهم -
عکستن ارتش امبریالیستی و جایگزین کردن آن با ارتشخلق استفاده

میکنیم * در زمینه سیاسی با خواست تعدکیل جبهه واحد ندامپریا لبستی»
ما تحقق این شمار را تسریع ميکنيم *

شعار "پیش بسویسا زما ندهی ماج تودهها " آن زمینه سازمانسسی و
مبارزاتی را مفص میکند که برآساس آن | دمطاف پذیری لازم در اتخاذ

تا کتیکپای گونا گون سا زما ددمی بر این مرحلسه رای ما

تأمیسن میشسود"
 ۷تفخیص مبارزه مسلحانه بمتوان عکل املی مبارزه بپیچوجه مسا راازاتام
وظایفی که درقبال توکل و رهبریسایر امکال مبارزاتی خلق بعپ --ده

داریم» غافل نمیکند .ما با این اما که هيچيك از عرمههای حیاتسیاسی
و اجتماعی خلق خارج از حیطه وظایفما قرار نداردء حرکتمیکنيم* در
عين حال همواره درنظر داریم که هدف از عرکتما در مبارزات

نتسه

دنبا لهروی از آنها بلکه تمکل و ارتقا سطح آنها و بسیج کردن آنها در

جهت تقویت جریان کلی مبارزه ضدامبریالیستی میباشد.

بیش به سوی سازماندهی مسلح تودهها

جنیسش لیقس-ه تارگر :

در قبال طبقه کارگر ما بمنوان ياكسازمان کمونیست هود را جزشی
از نهفتاین طبقه میدانیم اساسا استراتژی و تاكتيك مبا رزهرا با

توجه به منافع سیاسی این طبقه تنظیم میکنيم *
 ۲براساس این اعتقاد که مبارزه ندامبریالیستی جز با هزمونی طبقه
کارگر بر جنبسی به نتیجه نخواهد رسد وظیفه تیکیلاتنی

و مبسارزاتی ویسژهای بسرای خسود درقبسال این طبقه میشنا سم
و این وظایف با رشد مبسارزه مسلحانه روزبروز گدتس رش

و دامنسم بیشتری میيابد.
 7ما فصن تبلیغ هدفپای درا زمدت میس ارزه دا میسربالیستی
و سمی در تدکلسیاسی و نظسامی پرولتارینا بهیچوجه زنندگسی

اتنصادی و خواستپای روزمسره او را نادیده نمیگیسريم "ما
سعسی میکنیم حتی دراین زمینه نیز مبسارزات پسرولتاریا

را سازمانهی و رهبسری کنیسم » ما باید اهکال سا زما ندهی

مناسببا این وطایفرا بوجود آوریم*

پیش سوی تشکبل هستههای مسلح کا رگری

جنیسی فقس انی :

درقبال دهقانان نما با قبول آنکه بخصوص پس از املاحات اآرشسی
روستاهایابران عرمه استثمار سرمایهداری واینت بامبریا لیسم
شدهاند و سرمایههای امپریالیستی به انحاء گوناگون به سارت

روستا تیان ما معئولندء خواستهایآنها را و در مرکز آنهاخواست
زمین را دمكراتيك و مترقی دانسته و از آنها قویاً حمایت کرده»
مبارزات تودههای دهقا نی رادراین زمینهمتدکل ورهبری میکنیم ۰
 ۲مخموما" باتوجه به هکل اصلی مبارزه یمنیمبا رزهسلحانه تودهای
لولانی مناطق روستاتی کشور ماه عرصه املی نبرد با ارتس شش
امپریا لیستی را تعکیل میدهد و این مبارزه در رابطه با جنیسش

دهقا نی امکان بسط و گسترش دارد» درعین حال همواره هنچن_انک
امروز در کردستان داهد آن هستیم امکان آزاد غدن بخفی از متاطن
روستائی موجود است ما دراین مناطق بلافامله روابط و مناسیات

دمکرا تيك نوین را برقرار کرده» مبئله ارضی را بعنوان مش

املی این مناطق آزادفده» بنا برخواست آزاد دهقانان حل میکئيم ۰

زمین از آ نکسا نی است که روی آنکارمیکنند

۲

ما درعین حال باتوجهبهتنوع عکلیندیای تولید در روستاها معتقدیم 5۸
غمار «زمین ازآن کسانی امت کهروی آن کارمیکنند" رابایدباانمطاف

 بذیری لازم و باتوجه به شرایط مینی محل و نظر شوراهای دمکرا تیكدهقا نان بمرحله اجرادرآورد درحالیکه شمار"لفو هرگونهباج دولتی"
را برای دهقانان مطرح میکنیم ۰
خیش خلسق کرد :

ا -جنیسش خلق کرددرسه سال اخیر کانون املی انقالاب ایس ران
بودهاست وامروز با برقراری اختداق سیاه در سایر بخشهای ایسران ۰
کرستسان برای انقلابما اهمیتی دوچندان بیدا کردهاست » میسارزه 
مسلحانه در کردستان تودهایشدهاست و میتوان در کردستان ازمناطق
آزاد عده محبت کردء عرکت روهنفکران غیرکرد درمبارزاتخلق کسرد

ای ابرانمناسر ناسوتا لت و ننگرظرانه امنمت رابکی
و حمایت خلق کرد از مبارزاتسایر نیروهای دمکرا تيك در ساپسر

منزوی کرده و جنیش خلق کرد امروز بحق بخمی بزرگاز جدیسیش

زنده با دحلق رزمندکرده

لرا يآ زادی می جیگد

۲۳

دمکرا تیك خلق ما را تمکیل میدهد"-

ما با تکیه به امل حق تعیین سرنومت ملل برای کردستان درجا رجوبه

ایران خواهانخودمختا ریهستیم ولی درعین حال ممتقدیم کسه این
خودمختا ری بدون تحقق جسپوری دمکرا تيك نوین و قطسع مسلط

امپریالیستی بممنای واقعی کلمهقا بل تحقق نیست -

باایسان به پییروزیراهس ان

چریکپ ای فداشی خلق ایسران
آذرماه ٩۱ -

فپرست انتشارات چریکهای فذاشیخلقایران
( -مبارزه مسلحانه هم استراتژیهم تا كتيك
 - ۲مبارزه مسلحانه و رد تشوری بقا
 - ۲مصاحبه با رفیق اعرق دهقا نی

۸/0

 - +چرا شرکت در مجلسخبرگان فریب تودههاست

0۰

 -نگاهی یه مماحیه با رفیق اهرف دهقانی

 در باره تشوری مبارزه مملحانه ۷کانیکه موردخلاب کمیتهمرکزی خائن حزب

توده قرا رگرفته!ندچریکهای قدائی خلق ابران نیستد

۸

- ۸سازشطبقاتی زیر پوعم ,میا رزهندا مبریالیستی

 - ٩سخنی با رفقا
 - ۰سود ویژه

 -۱بورژوازی لیبرال

۱/۱ /۰

؟ -پیام جریکهای فدائی خلة ,ایران بمنأسبت دوروز

بزرک تذریخی  ۹۱/۱۱/۹۲و ۱۲/۱۱/۷۵
_۳مجموعه علامیهها ی چقعا تاهمین ۸6

 - 4مبارزه ملحانهو آبورتونیستهاً
 - ۵مبارزه مدا مبریالیستی یاعواً مقریبی ۹

 ۱/هد

۹

 ۹نگاهی بهمیارزاتابقهکا رگر()۱۱/۲/۹۵ - ۳۲/۱۱/۷۵
 ۷نگکاتی درب رهپاسخ بمماحیهبا رفیق

اغرف دهقس ای
۸

ومد

۹/۲/۹۵
۲/۹۱/

اله

 ۹کمکپ ای اولی۸

 ۰مبارزه باسلطه!مبریالیسم یا" نحمارطلبی «
 ۱0بیام چریکهای قدائی خلق بمناسبت با زدهمین

سالگردرستا یز سیاهکلسر آغا زم *م و سومین سا لگرد

۹/۹/

یی

9/۹

قینام دکوهمندغلق در۲۲بهمن ۷۵
 ۲مقدمه جریکهای فداثی خاة ,برکتاب میا رزهسلحانه

۹0

هم استرا تزی هم تساکتیاف

 ۲چه کی پست سرچه کی است

(د
1رجمنجگنودعوهرزیبمیا نصیخلتی ایران وعراق )

//

هها واعلامیهها ی سچفخا | ز۹۱/۱۱ت۱۹۱/۱۱/۹۵

 0تولئه خلم سب
سامح
تسخیرسفا رت وسا زملان مجا هدین خلق آیران
 ۷نقدی بردیدگا هپای کومدله(سا زمان ا نقلایی
زحمتکهان کردستان ایران )

- ۸شرایط کنونی ووظایف نا
 ۹کارنامه مان کارارام سیاسی زج  - ۲-مبارزه
مسلحانه و ابورتودیستها )

۹/۱۱/

 ۰عمائی از برِسهتکوین نظراً تجریکهای فدائی خلق ایران
 ۱شمارهای ما

( ۰ج)

یام به رفقای دا ندجویمناسبت  ۱۱آذر

"۱/۹

 ٩چند اظپا رنظطر پیرا مون متاله کر

۵

هس ماره ۲1

 ۲آوماع ایران بحرابی است
 "۷جریان کار«

سخنرانی رفیق اهرف دهقا نی
درباره انفعاباخیر

 -۷مرکبر امپریالیسم آمریک) مرگبرفریبکاران

پیام چریکهای قدائی خلق ابران بمناسبت ابپمن

سا ثروزاعلام جمپوری خودمانا رکردسنان ابران

پیام چریکهای فداتی خلق بمناسبت دو روزبزرگ

/ه"

4/۹
۲/۹۹/۱۹

تا ریخی  ۹بپهمین ۹سرآغا ز مبارزه مسلها یه ) و۱۱۲

بهمن (۷0قیام عکوهمند علی)
افلسملین ه در جنگی که ماسکها کنار زده دد.

(۹/۱

سلطه آبورژوازی وابسته درجامعه مانه بدلیل عدم

رشد تضادها و با رونق تولید بورژوائی تحکیسم مییا فت

بلکه سیمای واقعی این جامعه سرکوب شدید خلق بودوستون

نقرات ابزار این سرکوب را ارتش تعکیل میداد هس

نیروهایسرکوبگر دیگر فرزندان كوچك و بزرگهدین ارتش

بودند .تا وقتیکه این ارتش باقی است خیال! مپریا لیسم

آسودهاست  «۰چون حا کمیت بورژوا زی وابسته مطلق و محرز
است «حتی اوحاضراست برایمدتی کارخانهها رابخواباند»
درا ینصورت لطهه سابخ نظم موجود وارد نمیشسود:

ولی اگر ارتش یعنی ابزار حاکمیت از دست برود » دیسگر

سنگک رویسنگ بند و بخواهد پیسروز

غود باید این آرتش را درهممکند و اگر اینکارراانجام

ندا ده» هیچ کار اساسی صورت نگرفتهاست -

تنقل از " پیسام چ * ف .خ| ۰

(بمناسبت دو روزبزرگ تا ریخی ۰-سا ل )۸۵

تکنبراز .هوآاداران

۴

از انسشتارات
چریکهای فدائی خلیابران
در اروپا

