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 مقدمه
 لنينيستی ديگری به يک -ش از هر جريان مارکسيستیچريک های فدائی خلق در عمل ثابت کرده اند که بي« 

آنها ثابت کرده اند که در انجام وظايف خود در قبال جنبش کارگری و . استراتژی انقالبی نزديک شده اند
اين خصوصيات که حاصل پروسه طوالنی جنبش . جنبش رهائی بخش تا چه حد فداکار، صادق و پی گيرند

 خلق اين خصوصيات را داده است که وارث کليه سنن انقالبی جنبش کارگری است به چريک های فدائی
عالوه بر اين چريک های فدائی خلق نشان . کارگری به شمار رفته و نقش استراتژيک را در جنبش بعهده بگيرند

يخ در تمام طول تار.  لنينيسم برداشتی خالق داشته تا حد جانفشانی به آن مومن اند–داده اند که از مارکسيسم 
 -وظيفه جريان های کوچک و بزرگ مارکسيست. جنبش کارگری در وطن ما چنين جريانی وجود نداشته است

اين جريان ها . لنينيست انقالبی است که امروز نيرو و تجربه خود را در اختيار پيشرو ترين مشی و جريان بگذارند
طلبی بی جای خود غلبه کرده ضرورت بايد بر هر گونه تنگ نظری گروهی، بقايای بی اعتمادی و استقالل 
پرچم چريک های فدائی خلق بايد پرچم . تاريخی ای که در جلوی چشم آنان در حال تکوين است درک کنند

وحدت جنبش انقالبی طبقه کارگر در حال حاضر تلقی شده و در راه اعتالی جنبش انقالبی مسلحانه به کار 
 » .گرفته شود

 
  بيژن جزنی
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  باره وحدت و نقش استراتژيک چريک های فدائی خلقدر

وحدت . در شرايط حاضر، جنبش کارگری و جنبش رهائی بخش خلق های ايران ، دچار پراکندگی است
 -جنبش کارگری و وحدت کليه نيروهای ترقی خواه همواره بخشی از سازمان ها و گروه های مارکسيست

به سوابق تاريخی جنبش ضد امپرياليستی و اثری که تفرقه احزاب و با توجه . لنينيست را تشکيل می داده است
جريان های سياسی در افکار توده ها گذاشته است امر وحدت تبديل به آرزوئی ملی شده و از حيثيت زيادی 

 لنينيست های انقالبی اين آرزو تنها در چارچوب يک استراتژی –معذالک برای مارکسيست . برخوردار است
 .ی تواند مفهوم واقعی خود را پيدا کرده و در يک پروسه مبارزاتی تکامل يابدانقالبی م

 لنينيست که در شرايط حاضر مبارزه مسلحانه را به مثابه مشی خود می پذيرند، -گروه ها و عناصر مارکسيست
 قهر توده ای يعنی نه تنها اعتقاد دارند که تسلط امپرياليزم و حاکميت ارتجاع متحد آن را بايد با توسل به

سرنگون کرد بلکه تدارک انقالب توده ای، ايجاد پيشاهنگ انقالبی طبقه کارگر و بسيج نيروهای خلق را، 
 اين تاکتيک ها ميسر می دانند، وحدت را در دو محوریاساسا، از راه تاکتيک های مسلحانه و با تاکيد بر نقش 

د کليه نيروهای ترقی خواه که در راه رهائی ايران از جنبه زير جستجو می کنند؛ اول در وحدت عام يعنی اتحا
سلطه امپرياليست و مرتجعين داخلی متحد آنها مشی انقالبی را پذيرفته و به آن عمل می کنند و دوم در وحدت 

 لنينيست که معتقد به استراتژی -خاص يعنی اتحاد و يکپارچگی کليه گروه ها و جريان ها و عناصر مارکسيست
 .نقالبی واحدی شده اندو تاکتيک ا

  وحدت کليه نيروهای مترقی-١
محتوا وفرم اين جبهه امری . وحدت اين نيروها به نحو کامل در يک جبهه رهائی بخش جامه عمل می پوشد

از ديد گاه تئوری، چنين جبهه ای می . نيست که امروز بتواند مورد توافق نيروهای تشکيل دهنده آن قرار بگيرد
در .  دمکراتيک را داشته باشد و يا محتوای يک انقالب دمکراتيک نوين را-ک انقالب بورژواتواند محتوای ي

 دمکراتيک اساسا -اينجا به تشريح اين دو انقالب نمی پردازيم و همين اندازه اشاره می کنيم که انقالب بورژوا
انجام يافته به ايجاد دموکراسی ) و يا خرده بورژوازی که ايدئولوژی آن را پذيرفته( زير رهبری بورژوازی ملی

انقالب . بورژوازی با درجات مختلقی از پيشرفت و گرايش های کم و بيش سوسياليستی منجر می گردد
يعنی پيشاهنگ طبقه کارگر که در شرايط خاص از ( دمکراتيک نوين يا توده ای اساسا زير رهبری طبقه کارگر

انجام يافته و به ايجاد ) لوژی طبقه کارگر را پذيرفته اندنيروها و عناصر کارگر و غير کارگری که ايدئو
 -شناخت ما از موقعيت اجتماعی. دموکراسی توده ای با ويژگی هائی که هر جامعه دارد منجر می گردد

 اقتصادی -اقتصادی ايران و خصوصيات نظام حاکم بازگو کننده اين واقعيت است که زمينه های اجتماعی
اتيک عموما از دست رفته است، و در آينده با رشد نظام موجود اين زمينه ها بيش از پيش  دموکر-انقالب بورژوا

در عين حال بايد توجه داشت که سپری شدن يک دوره تاريخی گرچه موجب تحليل رفتن . (از بين خواهد رفت
ی از خورده بورژوازی ملی شده است ولی ايدئولوژی آن که دارای سابقه و نفوذ تاريخی است و در قشرهائ
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ضرورت هائی ناشی از اين تحوالت اجتماعی از يک سو .) بورژوازی ملی و طبقه کارگر از نو زنده می شود
وظيفه خطيری را در مقابل جريان های وابسته به جنبش کارگری در تدارک انقالب توده ای، قرار می دهد و از 

ا به سوی پذيرفتن يک برنامه دموکراتيک سوق  لنينيست ر-سوی ديگر سازمان ها و جريان های غير مارکسيست
در مرحله فعلی طبيعی است که نيروها و جريان های غير کارگری محتوای واقعی انقالب دموکراتيک . می دهد

اين . يعنی رهبری طبقه کارگر و برقرای ديکتاتوری خلق را که مقدمه برقراری ديکتاتوری پرولتاريا است نپذيرند
 .لوژی خواستار رهبری جنبش اند و مبارزه آنها چنين حقی را برايشان فراهم می سازدنيروها با هر ايدئو

در چنين شرايطی بحث و گفتگو بين جريان های مبارز که اختالف ايدئولوژيک دارند نمی تواند منجر به 
وجود، و تنها گسترش جنبش انقالبی، ورشد و تکامل جريان های انقالبی م. وحدتی عميق و شناخته شده گردد

رهبری طبقه . تثبيت نهائی آنها در نزد توده ها است، که می تواند فرم و محتوای قطعی وحدت عام را تعيين کند
بلکه از طريق بسيج طبقه . کارگر در جنبش رهائی بخش از راه بحث در پشت ميزهای مذاکره تامين نمی شود

 پيشاهنگ انقالبی کل جنبش کارگری که قادر به کارگر و زحمتکشان و روشنفکران متحد آن و به وسيله ايجاد
تکامل چنين پروسه . سازماندهی و رهبری نيروها خلق، در جهت يک استراتژی انقالبی باشد، به دست می آيد
هم چنانکه ضرورت . ای است که نيروهای غير کارگری را به پذيرفتن مشی و رهبری طبقه کارگر فرا می خواند

 دموکراتيک نيروها و پيش آهنگ طبقه کارگر را به پذيرفتن رهبری - بورژواانقالب در مرحله انقالب
 .بورژوازی ملی وادار می سازد

اين واقعيت که امروز نمی توانيم در يک جبهه رهائی بخش با فرم و محتوای کامل آن متحد شويم نبايد ما را از 
 جهت مناسبات و همکاری های جريان های رابطه و. کوشش آگاهانه در راه همبستگی نيروهای مبارز باز دارد

 لنينيست بايد به نحوی ادامه يابد که زمينه های – لنينيست با جريان های غير مارکسيست -انقالبی مارکسيست
کوشش در اين راه بخشی از وظايف جريان . مساعد برای وحدت کامل نيروهای انقالبی را در آينده فراهم سازد

وظايف . ه شمار می رود و نبايد به جريان های ناآگاه و خود بخودی واگذار شود لنينيستی ب-های مارکسيست
 لنينيست های انقالبی ايجاب می کند که در شرايط حاضر بدون تاکيد بر سر محتوای قطعی -مارکسيست

گر وحدت کليه نيروهائی را که بر ضد امپرياليزم و ارتجاع متحد آن مبارزه می کنند، در ميدان عمل به يکدي
اين کوشش در راه وحدت نهائی هر قدر آگاهانه تر بوده و . نزديک شده همکاری فزاينده ای را  آغاز کنند

مبتنی بر شناخت عميق عناصر تشکيل دهنده شناخت عميق جناح های مبارزه مغايرتی ندارد بلکه فقط چنين 
اصولی در نزديک شدن به ديگران  لنينيست اجازه می دهد از انعطاف -شناختی است که جريان های مارکسيست

برخوردار شده و بی آنکه ديدگاه استراتژيک خود را از دست بدهند از وحدت تاکتيکی استفاده کنند، واال اين 
کوشش ها می توانند تا سطح فرصت طلبی تنزل يافته و يا در معرض نوسان های ناشی از موضع گيری های 

قط به همکاری های امروز ما با ديگران آسيب می رساند بلکه زمينه چنين پديده ای نه ف. لحظه ای سقوط کنند
 .اين به سود هيچيک از دو جناح جنبش انقالبی نيست. های اصولی وحدت کامل را با خطر روبرو می نمايد

در شرايط حاضر ما کوشش هائی را که در راه وحدت همه نيروهای مبارزه به عمل می آيد موکول به وصول 
انقالبی طبقه کارگر نمی کنيم و حتی وصول به وحدت کامل با اين نيروها را در آينده مستلزم وحدت جنبش 

ضرورت های ناشی از رشد جنبش انقالبی مهمترين شرط . وحدت قبلی جنبش طبقه کارگر نخواهيم کرد
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و طبقه کارگر و با همه اينها به اين مسئله آگاهی داريم که بدون گسترش نيروهای پيشر. وحدت همه نيروها است
 لنينيستی که مشی انقالبی را پذيرفته اند وحدت کليه نيروها به دست -بدون تکامل جريان های مارکسيست

بدون رشد و تکامل نيروهای موجود چنان وحدتی فاقد نيرو انقالبی و فاقد محتوای انقالبی خواهد . نخواهد آمد
 .بل وحدت انقالبی جنبش طبقه کارگر آگاه می سازداين واقعيت ما را به مسئوليت های خود در مقا. بود

 
  وحدت جنبش طبقه کارگر-٢

اين جريان ها به .  لنينيست متشکل شده اند-در شرايط حاضر جريان های مختلقی زير ايدئولوژی مارکسيست
. رند لنينيست و در استراتژی و تاکتيک اختالف های ريشه ای دا-طور کلی در برداشت های خود از مارکسيست

بنا بر اين در . اين اختالف ها آنقدر اساسی است که جائی برای خوش بينی نسبت به همبستگی آنها نمی گذارد
 . لنينيستی سخن گفت-حال حاضر نمی توان از وحدت کليه جريان های مارکسيست

قی خواه را در حالی که مبارزه بر ضد دشمن خلق و دشمن طبقاتی است که محتوا وفرم وحدت همه نيروهای تر
معين می کند در اينجا اين مبارزه همراه با مبارزه ايدئولوژيک با جريان های اپورتونيستی است که زمينه واقعی 

مبارزه با مشی های انحرافی کوششی است در راه . وحدت نيروها و جريان های طبقه کارگر را فراهم می سازد
 .تامين وحدت جنبش انقالبی طبقه کارگر

 لنينيست که مشی مسلحانه را پذيرفته اند و بدان عمل می کنند از وحدت نسبی در -مارکسيستجريان های 
 لنينيسم در انطباق با شرايط ايران دارند -استراتژی و تاکتيک و در برداشت هائی که از اصول مارکسيسم

ی است که طی دهه اين وحدت نسبی با تبادل نظر تئوريک به دست نيامده بلکه حاصل مبارزه ا. برخوردارند
تا پيش از رستاخيز .  نظامی داشته اند، به عمل آمده است-اخيرا از جانب گروه هائی که اساسا خصلت سياسی

هر . سياهکل و تشکيل چريک های فدائی خلق جريان های فوق الذکر در يک خط موازی حرکت می کردند
اهنگ را با مفهوم نسبی و محدود آن بر گروه خود را جريان مستقلی می شناخت که رسالت ايفای نقش پيش

پيش از اين رويداد تاريخی که در جنبش انقالبی نقطه عطفی به شمار می رود حتی جريان های . عهده دارد
 لنينيست که مشی مسلحانه را پذيرفته بودند حاضر به پذيرفتن رهبری يک جريان از ميان خودشان -مارکسيست

اين پديده حاصل ضعف و پراکندگی جنبش . ن پديده منفی طبيعی به نظر می رسيددر آن شرايط اي. نبودند
حاصل شکست استراتژيک حزب توده، تسلط پليس که تخم عدم اعتماد را در ميان جريان های . کارگری بود

مبارزه نتيجه چنين . مبارز مخفی می پراکند و حاصل پذيرفتن فعاليت گروهی به مثابه صحيح ترين فرم مبارزه بود
ای ايجادهسته های سالم و مبارز دور از سلطه پليس و رشد اين هسته ها عليرغم شرايط اختناق و سرانجام 

اگر ديروز اين فرم مبارزه در مجموع . پيدايش جنبش مسلحانه و رسيدن آن به مرحله در گيری با دشمن بود
طبقه کارگر و جنبش های رهائی بخش صحيح می نمود امروز در جا زدن در اين مرحله می تواند به جنبش 

 لنينيستی که مبارزه مسلحانه را به مثابه مشی خود پذيرفته اند –جريان های مارکسيست . آسيب جدی برساند
لکن رسيدن به اين وحدت نيز مانند . وظيفه خود می دانند که مجدانه در راه وحدت جنبش کارگری بکوشند

تبادل نظر و مبارزه ايدئولوژيک فقط با اتکاء به .  پيگير تحقق می يابدوحدت عام تنها در يک پروسه مبارزاتی
 .چنين پروسه ای ماهيت انقالبی داشته به جنبش رهائی بخش و جنبش کارگری نيرو می بخشد
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از چنين ديدگاهی است که ما معتقديم رشد جنبش انقالبی به درجه ای رسيده است که گروه ها و جريان های 

اگر ديروز اين جريان های حاضر .  لنينيست آگاهانه و قدم به قدم به وحدت نزديک شوند-ستانقالبی مارکسي
نبودند هيچ جريانی را به عنوان محور و اساس وحدت خود بپذيرند امروز يک جريان پيشرو وجود دارد که 

اين جريان . گيردصالحيت ايفای نقش رهبری را به طور نسبی پيدا کرده و می تواند محور چنين وحدتی قرار ب
 .چريک های فدائی خلق است

 لنينيستی ديگری به يک -چريک های فدائی خلق در عمل ثابت کرده اند که بيش از هر جريان مارکسيست
آنها ثابت کرده اند که در انجام وظايف خود در قبال جنبش کارگری و . استراتژی انقالبی نزديک شده اند

اين خصوصيات که حاصل پروسه طوالنی جنبش .  صادق و پی گيرندجنبش رهائی بخش تا چه حد فداکار،
کارگری است به چريک های فدائی خلق اين موقعيت را داده است که وارث کليه سنن انقالبی جنبش کارگری 

عالوه بر اين چريک های فدائی خلق نشان داده اند . به شمار رفته و نقش استراتژيک را در جنبش به عهده بگيرد
در تمام طول تاريخ جنبش .  لنينيسم برداشتی خالق داشته تا حد جانفشانی به آن مومن اند-مارکسيسمکه از 

ما معتقد نيستيم که چريک های فدائی خلق فاقد کمبود . کارگری در وطن ما چنين جريانی وجود نداشته است
 در مبارزه ای جدی دائما رشد کرده ها و نارسائی ها نيستند بلکه واقعيت غير قابل انکار اين است که اين جريان

. رشد و تکامل آينده اين جريان بايد در چارچوب وسيع تری انجام پذيرد. و بر ضعف های خود غلبه کرده است
 لنينيست که مشی -اين چارچوب وسيع تر جريان واحدی است که از گروه ها و جريان های مارکسيست

ر اين چارچوب و در جريان عمل است که کمبودهای چريک های د. مسلحانه را پذيرفته اند به وجود می آيد
 .فدائی خلق شناخته شده و مرتفع می گردد

 لنينيست انقالبی است که امروز نيرو و تجربه خود را در -وظيفه جريان های کوچک و بزرگ مارکسيست
گ نظری گروهی، بقايای بی اين جريان های بايد بر هر گونه تن. اختيار پيشروترين مشی و جريان جنبش بگذارند

اعتمادی و استقالل طلبی بی جای خود غلبه کرده ضرورت تاريخی ای را که در جلوی چشم آنان در حال 
پرچم چريک های فدائی خلق بايد پرچم وحدت جنبش انقالبی طبقه کارگر در حال . تکوين است درک کنند

اينکه در شرايط حاضر همبستگی . ه کار گرفته شودحاضر تلقی شده و در راه اعتالی جنبش انقالبی مسلحانه ب
اين گروه ها چه صورتی را در عمل پيدا می کند مسئله ای است که بايد با توجه به شرايط موجود بدان پاسخ 

. بديهی است اين کوشش های ضروری نبايد موجب افزايش امکانات دشمن برای سرکوبی جنبش گردد. گفت
ی فدائی خلق را به مثابه انقالبی ترين مشی حاضر پذيرفت و همانطور که خود مقدمتا می توان مشی چريک ها

آنها در جريان عمل به تکامل استراتژی و تاکتيک خود قائل هستند از همه تجارب و توانائی های موجود برای 
 استفاده رسيدن به يک استراتژی کامال صحيح که بازگو کننده ضرورت های تاريخی و موقعيت جامعه باشد بايد

 لنينيست بايد در صورت امکان نيروی خود - نظامی مارکسيست-در حال حاضر هر گروه يا هسته سياسی. کرد
را در اختيار چريک های فدائی خلق بگذارد و يا بی آنکه در صدد ايجاد شبهه ای در افکار عمومی بر آيد نام 

به هر حال نداشتن . واحد خود به کار ببردچريک های فدائی خلق را با ذکر يک عنوان اضافی برای تشخيص 
می توان تجربيات عملی و نظری . تماس مستقيم با چريک های فدائی خلق نبايد مستمسکی برای بی عملی گردد

محفل ها و . چريک های فدائی خلق را در آغاز به کار گرفت و با رشد بعدی به نوبت خود به اين تجارب افزود
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 لنينيست بايد رابطه اصولی مبارزات خود را با جنبش مسلحانه درک -کسيست  صنفی مار-هسته های سياسی
تنها . خود را در ارتباط با مبارزه جنبش مسلحانه تنظيم کنند) اقتصادی و سياسی( کنند و مبارزات صنفی و سياسی

. مار می روددر چنين صورتی است که اين مبارزات گاهی موثر در بسيج توده ها و اعتالی جنبش انقالبی به ش
شناخت مشی چريک های فدائی خلق با کاناليزه کردن آگاهانه نيروها به سوی اين مشی و پشتيبانی از جنبش 

 . صنفی به شمار می رود-مسلحانه به هر طريق که ممکن گردد از جمله وظايف مبرم جريان های سياسی
که می بايست وظيفه خود را در همبستگی با  لنينيست انقالبی بود -تا اينجا روی سخن با جريان های مارکسيست

اما اينک بايد وظايفی را که در اين امر به عهده . چريک های فدائی خلق به درستی بشناسند و به آن عمل کنند
 .چريک های فدائی خلق نهاده شده ياد آور شويم

جنبش کارگری به چريک های فدائی خلق به جاست که نقش خود را در تداوم جنبش مسلحانه و در رهبری 
چريک های فدائی خلق درابتدا وظيفه محدودی به عهده داشت لکن بر اثر صالحيتی که در . خوبی بشناسند

پيشگاه مبارزه از خود ابراز داشته و به سبب حيثيتی که در مبارزه با دشمن خلق به دست آورده مسئوليت مهم 
حيانا دچار شدن به فروتنی بي جا از جانب چريک های کم بها دادن به اين مسئوليت و ا. تری را به دوش گرفت

چريک های فدائی خلق بايد به نقش استراتژيک خود . فدائی خلق عواقب نامساعدی برای جنبش خواهد داشت
اين نقش در شرايط حاضر اهميت کمتری از نقش آنان به مثابه يک گروه . در جنبش بهای الزم را بدهند

قش ايجاب می کند که چريک های فدائی خلق در صدد انتقال هر چه بيشتر تجارب اين ن.  نظامی ندارد-سياسی
اين بدان معنی نيست که تجارب (  لنينيستی که مشی آنها را می پذيرند برآيند -خود به جريان های مارکسيست

 سياسی و -یو پشت جبهه ای فعال برای استفاده از امکانات نظام) خود را در اختيار ديگر نيروها قرار ندهند
کم بها دادن به نقش کادرهای با تجربه، فروتنی بي جای عده ای از . تبليغاتی در خارج از کشور به وجود آورند

رفقای با ارزش و غفلت از ايجاد يک پشت جبهه ای فعال در منطقه نشانه کم توجهی چريک های فدائی خلق به 
 ما نيروی الزم برای ايجاد چنين پشت ١٣٥٠تابستان پيش از فرود آمدن ضربات . نقش استراتژيک آنها است 

(  پيش گرفتن فرم تازه ای در سازمان دهی. جبهه ای را بی آنکه آسيبی به تداوم مبارزه مسلحانه بزند ، داشتيم
می توانست نتايج بهتری در ) مثال ايجاد يک سازمان و تقسيم آن به واحد های مستقل در عمليات و تشکيالت

. لحانه داده و وظيفه استراتژيک چريک های فدائی خلق را به نحو موثر تری جامه عمل پوشاندرشد جنبش مس
در اينجا چريک های فدائی . اين غفلت ها به اندازه کافی به جنبش آسيب رسانده است و ديگر نبايد ادامه يابد

بارزات آنها نتايج خود را خواهد خلق حق ندارند به عنوان يک گروه خود را فدا کنند و انتظار داشته باشند که م
ترديدی نيست که فداکاری های چريک های فدائی خلق اثر خود را در جامعه و در سطح جنبش ترقی . داد

ولی ادامه اين نحوه برخورد با . خواهانه باقی گذاشته و به تثبيت مبارزه مسلحانه خدمت پر ارزشی کرده است
 که بخش مهمی از مسئوليت پيشاهنگ طبقه کارگر و رهبر خلق را به مسئله خالی از مسئوليت های جريانی است

 .دوش دارد
اگر ديروز تحقق اين رسالت ارزش پرداخت هر . اگر ديروز مهمترين وظيفه ما آغاز کردن مبارزه مسلحانه بود

 شده و بهائی، حتی نابودی چريک های فدائی خلق را داشت، امروز که جنبش مسلحانه به يک پروسه عينی مبدل
چريک های فدائی خلق عليرغم ضربات دردناکی که به صرف پيش گام بودن در اين مبارزه تحمل کرده اند و 
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. با دالوری به حيات خود ادامه می دهند، ديگر نمی توان وظايف آنان را در محدوده برنامه قبلی تعيين کرد

جريان جنبش مسلحانه، برای شناخت امروز وظيفه چريک های فدائی خلق است که به عنوان پيشرو ترين 
برای تکامل بخشيدن به اين جنبش و برای هدايت نيرو هائی که به . نارسائی ها و کمبود های جنبش مسلحانه

جنبش روی آورده اند در جهت صحيح ترين مشی از ايدئولوژی طبقه کارگر و تجارب جنبش های انقالبی 
اکتيک ها به نحوی که بتواند توده ها را بسيج کرده زمينه را تصحيح و تکامل ت. ايران و جهان کمک بگيرند

برای مرحله بعدی جنبش يعنی مرحله توده ای شدن آن آماده سازد وظيفه ای است که فقط يک جريان انقالبی 
 لنينيست انقالبی -کوشش در راه وحدت بخشيدن به جريان های مارکسيست. پيشرو می تواند از عهده آن برآيد

اين . کردن راه اتحاد همه نيروهای خلق وظيفه ای است که گسترش جنبش در گرو انجام آن استو هموار 
هاست وظايف و نقش استراتژيک چريک های فدائی خلق که بايد در برنامه مبارزاتی آنها بهای الزم به آنها 

 .داده شده و هيچگاه مورد غفلت قرار نگيرد
های انقالبی طبقه کارگر به منزله استفاده از کليه امکانات جنبش امروز کوشش در راه وحدت و همبستگی نيرو

در هر شرايط و در هر . کارگری در تثبيت مبارزه مسلحانه در زير پرچم چريک های فدائی خلق است
دريغ داشتن نيرو، تجربه و هر گونه امکان از . محيط،بسته به امکانات بايد اين کوشش ها مجدانه پيگيری شود

فدائی خلق و جريان هائی که در پيرامون آنان متحد گردند بی اعتنائی غير قابل بخششی است نسبت چريک های 
 اين بی توجهی در قاموس طبقه کارگر جائی ندارد و ضربه . لنينيست های انقالبی-به وظايف خطير مارکسيست

 .جبران ناپذيری به جنبش انقالبی وطن ما خواهد بود
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