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  ۵٧ - ۵۶و نتيجۀ سرکوب انقالب سالھای  جمھوری اسالمی وسيله
فساد و اختناق و سرکوب ھای  اين روز ھا گاه با جوانانی مواجه می شويم که در حالی که فقر و فالکت، دزدی و

تأثير اين تبليغات قرار دارند که گويا جمھوری اسالمی حاصل  جمھوری اسالمی خشم و نفرت آنھا را برانگيخته ، تحت

ديکتاتوری لجام  اين جوانان با ديدن وضع موجود و با تکيه بر جنايات انکار ناپذير. بوده است ۵٧ و ۵۶انقالب سالھای 

دوره چون سازمان چريکھای فدائی خلق ايران را  انقالب را انکار کرده و گاه حتی نيروھای مسلح آن حاکم، آن ۀگسيخت

اين وضع باعث شده که برای . نقش داشته اند، آماج انتقادات خود قرار می دھند به دليل اين که در پای گيری آن انقالب

می کوشم نشان دھم که  در اين مقاله من.  پيدا شوندئیتبليغات سلطنت طلب ھای بی ھمه چيز نيز گوش ھای شنوا شنيدن

است بلکه اين رژيم از طرف امپرياليستھا   نبوده۵٧ و ۵۶جمھوری اسالمی ھرگز حاصل انقالب توده ھا در سالھای 

  .بزرگ انقالبی البته به نام انقالب بود بر سر کار آورده شد و وسيله سرکوب آن خيزش

نگاھی به   سرکوب آن انقالب می باشد ، الزم است کهۀمھوری اسالمی وسيله و نتيجبشويم که ج برای اين که متوجه

  . بيندازيم۵٧ و ۵۶شرايط غليان مبارزات اعتراضی مردم در سالھای 

بدون اغراق می شد گفت که برای نمونه . انقالبيون مسلح بود  ، گرايش وسيع مردم به۵٠ ۀيکی از خود ويژگی ھای دھ

  ، نيرو ھای سرکوبگر۵۵سفانه در اوائل سال أمت. بزرگی در قلب مردم پيدا کرده بودند  خلق جایئیچريکھای فدا

. ند مردم ايران وارد آورۀمسلحان  خلق و جنبش انقالبیئیرژيم شاه توانستند ضربات بزرگی به سازمان چريکھای فدا

 در مطبوعات رژيم شروع شدند که ئی ، کم کم بحث ھا۵۶سال   و اوائل۵۵به دنبال اين ضربات بزرگ در اواخر سال 

اين بحث ھا ھمزمان بود با . سياسی و رعايت حقوق بشر در جامعه صحبت می کردند از ضرورت باز کردن فضای

بن استخوان به  می زد و از آنجا که رژيم شاه تاکارتر از حقوق بشر دم . امريکاآمدن جيمی کارتر در  روی کار

در نتيجه در ايران ھم بحث .  می کردتعيينآنھا   وابسته بود ، سياستھای خود را بر اساس رھنمودھایامريکاامپرياليسم 

. ناميدند می "جيمی کراسی "وضع را در آن زمان برخی از زندانيان سياسی اين. فضای باز سياسی کم کم باال گرفت

سرخ اجازه دادند که از زندانھای  تی از جانب صليبأدر ھمين دوران بود که رژيم شاه و ساواک جنايتکارش به ھي

  .محل نگھداری زندانيان سياسی بازديد کند

در حالی که دست از سرکوب توده ھای انقالبی بر نداشته  با گسترش اعتراضات و تظاھرات مردم، دستگاه امنيتی شاه

  مذھبی نداشت ،ۀوجه جلو کمونيستھا را در جنبش توده ھا که به طور برجسته ، به ھيچ  که بتواند نقشبود، برای اين
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رژيم سلطنت نوشته ای توھين آميز  يکی از وابستگان در ھمين رابطه. کمرنگ کند دست به تقويت نيروھای مذھبی زد

ن مقاله ، طلبه ھای قم دست به اعتراض در اعتراض به اي . اطالعات به چاپ رساندۀنسبت به خمينی در روزنام

خواست آمدن  اسم خمينی کم کم به ميان توده ھای مردم برده شد و بعدھا در برخی از تظاھرات ھا از اين طريق  .زدند

  .خمينی به ايران را مطرح کردند

 ءدر ابتدا. خست وزير ھا نتغييراکتفاء نکرد و شروع کرد به  رژيم شاه برای مقابله با مبارزات مردم تنھا به سرکوب

بحرانی   داد ، اما اين امر به جای تخفيف اوضاعتغييرنخست وزير گوش به فرمان شاه بود   سال١٣ھويدا را که حدود 

  .به تشديد بحران انجاميد و مبارزات مردم را شديد تر نمود

با .  و ديکتاتوری تظاھرات کردندرژيم شاه و ظلم و ستم  توده ھای مردم در ابعاد وسيع تری عليه۵۶در طول سال 

تظاھرات کننده ھا را از زمين و ) تھران( در ميدان ژاله ۵٧ ]سنبله[ شھريورۀھفد رشد تظاھرات اعتراضی مردم در

تظاھرات مردم باعث  ۀادام. اما باز مردم با وجود اعالم حکومت نظامی به تظاھرات ادامه دادند. بستند ھوا به گلوله

اما اين امر ھم . تظاھرات مردم گرفته شود ی شد با اين ھدف که با اعمال خشونت جلونخست وزيری تيمسار ازھار

سرکوب ھرچه شديدتر باشد مردم به خانه : وضع برای امپرياليست ھا يک پيام داشت اين  . به ضد خود تبديل شدًعمال

  .ندازدبي  خطری شود و منافع آنھا را بهئ مسلحانه توده ۀنخواھند رفت و ممکن است مبارز ھايشان

 از آن کشور صورت تبعيد در عراق زندگی می کرده که برا  با اوج گيری تظاھرات مردم ايران، دولت عراق ، خمينی

  .پذيرا شد تا نام وی ھر چه بيشتر در مبارزات مردم مطرح شود اخراج کرده و فرانسه او را

ضد سلطنتی توده ھای مردم به تدريج نشان داد که امپرياليستی و  شکست تاکتيک ھای شاه جھت مقابله با انقالب ضد

اعالم  ً با اين که شاه در تلويزيون رسما۵٧ ]عقرب[چرا که در آبان. قدرت نمی تواند داشته باشد  درئیشاه ديگر جا

مردم ديگر حاضر به شنيدن صدای  کرد که صدای انقالب مردم را شنيده است و حاضر به اصالح امور می باشد اما

  .وی نبودند

، امريکاآنھا در کنفرانش گوادلوپ که با حضور . خمينی پرداختند  ھمين دليل ھم امپرياليستھا با شدت بيشتر به تقويتبه

سلطنت شاه   تشکيل شده بود به خدمت شاه خاتمه داده و خمينی و دار و دسته اش را به جایالمان انگليس، فرانسه و

در .  خدمت به خمينی کندۀفرستادند تا ارتش را آماد ھويزر را به ايراننرال جبرگزيدند و جھت انتقال قدرت به آن ھا ، 

در جريان تظاھرات مردم شنيده شد و " ارتش برادر ماست، خمينی رھبر ماست "ھمين حدود ھا بود که ناگھان شعار

د تا به می زنن بود که مزدوران دشمن جھت انحراف مبارزات مردم ، شعار ھای خود را در تظاھرات فرياد روشن

دسيسه ھا بودند ، خمينی و اطرافيانش در  در شرايطی که دشمنان مردم در حال اجرای اين. شعار مردم تبديل شود

 سه امريکا مشخص شد که امپرياليستھا به خصوص امپرياليسم ًو بعدا پاريس در حال مذاکره با امپرياليستھا بودند

  .خمينی قرار داده بودند خواست اصلی در برابر

  د ارتش دست نخورده باقی بمان-١

   داشته باشد جريان توليد و صدور نفت مثل سابق ادامه-٢ 

   شوند کمونيستھا و انقالب توده ھای مردم سرکوب-٣ 

ايجاد کردند که شاه را از ايران برده و خمينی و دار و  بعد از قبول اين شرايط از سوی خمينی ، امپرياليستھا شرايطی

حالی که  در اين فاصله تبليغات وسيعی به نفع خمينی انجام گرفته بود و خود خمينی در. بياورند ندسته اش را به ايرا

قاطع است به مردم ھم قول می داد که  خالف نيروھای سازشکار آن زمان نشان می داد که مثل مردم در مخالفت با شاه

ی از مردم به پيشواز خمينی رفتند و خمينی که با خاطر تعداد زياد به ھمين. خواست ھای آنھا را برآورده خواھد کرد
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سخنرانی   فرانسه وارد فرودگاه مھرآباد شد پس از ورود به بھشت زھرا رفت و در اولينئیھواپيما ھواپيمای شرکت

آب و برق و از اين قبيل وعده و   در جھت بھبود شرايط زندگی مردم به آنھا داد ، نظير مجانی کردنئیاش قول ھا

  . تمام آنھا را ثابت نمودًا که البته بعدا سير رويداد ھا دروغ بودنوعيد ھ

به طور صلح آميز به دست خمينی بسپارند تا دستگاه سرکوب   امپرياليست ھا اين بود که قدرت را با مذاکرهۀمحاسب

بھمن  ٢١قال قدرت، در ّاما در جريان اين نقل و انت. انقالب در اختيار خمينی قرار گيرد سالم مانده و در خدمت سرکوب

در اين زمان خمينی برای . شد  با ارتش درگير شدند و شرايط برای قيام توده ھا فراھمئی ھمافران نيروی ھوا۵٧] دلو[

رغم مخالفت خمينی و دار و  ولی توده ھای مردم علی. دستور جھاد نداده است جلوگيری از قيام توده ھا اعالم کرد که

در اين . گرفتند من ھم قيام ادامه يافت و مراکز سرکوب آماج حمالت مردم قرار بھ٢٢کردند و در  دسته اش قيام

  .موقعيت ارتش اعالم بی طرفی کرد و با خمينی بيعت نمود

ھای مردم نبود که خمينی را به قدرت رساند بلکه امپرياليست   قدرت گيری خمينی نشان می دھد که انقالب تودهۀپروس

مردم با   انقالب مردم، خمينی را برای سرکوب انقالب توده ھایۀبا اعمال نفوذ در پروسخود و  ھا به خاطر حفظ منافع

و رسيدن به آزادی و دمکراسی  انقالب مردم برای حل مشکالت اقتصادی و از بين بردن سرکوب. شاه تعويض کردند

" مالخور "مردم ما گفته می شودخمينی ھمانگونه که در ميان  بود اما اين انقالب توسط امپرياليستھا و مزدور آن ھا

  .شد

با قيام مردم ارتش   .زد و امکان فريبکاری بزرگی به خمينی داد قيام توده ھای مردم محاسبات امپرياليست ھا را به ھم

تا فرصت و . شد به ھمين دليل ھم اولين کار خمينی خلع سالح مردم. و سالح زيادی به دست مردم افتاد  ضربه خورد

سنندج را به خون " بھار آزادی" اصطالح ارتشی که در ھمان به. رای باز سازی ارتش نيز فراھم شودزمان الزم ب

 و مردم با شدت  کردتغييرسقوط رژيم شاه و قيام بھمن جو سياسی جامعه به نفع مردم با توجه به رشد انقالب و . نشاند

قادر نبودند فورا بطور سراسری سرکوب  سته خمينیدار و د  در اين شرايط. بيشتری خواھان تحقق مطالبات خود بودند

عليرغم ھمه سرکوبگری ھای پراکنده آنھا، فضای شبه دمکراتيکی در  به ھمين دليل ھم. مبارزات مردم را شروع کنند

 به ھمين دليل ھم ستاد ھای سازمانھای. به سازمانھای سياسی امکان فعاليت علنی می داد جامعه حاکم شده بود که

خلق ايران به دليل مبارزات  ئیدر اين ميان سازمان چريکھای فدا. بر پا و نشريات آنھا وسيعا پخش می شدندسياسی 

رژيم شاه با استقبال بسيار وسيعی از طرف مردم مواجه شد  مسلحانه قبلی خود و سالھا قھرمانانه جنگيدن اعضای آن با

کمونيست  ايط جديد حکم می کرد که نيرو ھای انقالبی وشر  .چپ سياسی کشور بدل شد و عمال به بزرگترين سازمان

ادامه انقالب تا پيروزی يعنی قدرت گيری  فورا به تحليل شرايط جامعه پرداخته و با روشن کردن ماھيت رژيم جديد راه

 تاسفانه دراما م. امپرياليستھا و سرمايه داران وابسته را مقابل مردم قرار دھند کارگران و ستمديدگان و نابودی سلطه

ادامه انقالب بودند و نه قدرت گيری النه کرده بودند که نه به فکر " مارھای خوش خط و خالی "رھبری اين سازمان

 برای خود دست ئیعکس آنھا در اين انديشه بودند که در قدرت جديد جا بر. کارگران و ستمديدگان مشغله ذھنی آنھا بود

اين روز افتاده بود   که با خون بھترين و دلير ترين کمونيستھا شکل گرفته بود بهاينکه چرا اين سازمان اما. و پا کنند

  .بايد کمی به گذشته اين سازمان و تاريخچه آن بازگرديم

 ۵۵الزم است تاکيد کنم که پس از ضربات بزرگ سال   خلق ايرانئیقبل از پرداختن به تاريخچه سازمان چريکھای فدا

کسانی که در رأس سازمان قرار گرفتند دست به يک اقدام غير دموکراتيک  بود شد ،که بخش بزرگی از سازمان نا

که سازمان  بدون آنکه بحثی در بين ھمه اعضای سازمان و يا در جنبش صورت گرفته باشد اعالم کردند آنھا. زدند

 برای عضو گيری افرادی امر زمينه را اين.  داده و حال به نظرات رفيق جزنی باور داردتغييرنظرات قبلی خود را 
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طاھری پور و افرادی نظير آنھا که با فاصله زمان ھائی از زندان رژيم  ھمچون فرخ نگھدار و ماشاهللا فتاپور و جمشيد

تدريج در مراکز  چنين افرادی که اپورتونيست ھائی بيش نبودند وارد سازمان شده و به. شدند، آماده کرد شاه آزاد می

به جای تحليل شرايط جديد و   از قيام بھمن آنھا ھمان مار ھای خوش خط و خالی بودند که بعد. رھبری قرار گرفتند

آنھا درست . خطی بر سازمان حاکم کردند که ھمان خط مماشات با جمھوری اسالمی بود نشان دادن راه ادامه انقالب،

ھواداران انقالبی سازمان را از  توده ھا ودر پيش گرفتن اين خط بود که به نام سازمان چريکھای فدائی خلق ايران  با

  .انجام عملکردھای انقالبی عليه رژيم باز می داشتند

چريکھای فدائی خلق که پايه اعمال انقالبی و اعتبار اين سازمان  با اين اشاره حاال بھتر می شود به بنيانھای تئوريک

  .گرديد، پرداخت

مشھد، تبريز، شمال و تھران قرار داشتند در گروھی  ان که دربخشی از مارکسيست لنينيست ھای اير١٣۴۶در سال 

 اين گروه نه تنھا به مطالعه تاريخ و مارکسيسم پرداختند بلکه شرايط اقتصادی ، کمونيست ھای متشکل در. متشکل شدند

ه و دريافت و روستاھا رفت آنھا به کارخانه ھا. اجتماعی و سياسی ايران را به طور عينی مورد مطالعه قرار دادند

 حاصل مطالعات و ۴٩سال مطالعه و بررسی در سال  ۴بعد از . ھايشان را در گروه به بحث و تبادل نظر گذاشتند

امير پرويز پويان و بعد به طور کامل به وسيله رفيق کبير مسعود احمدزاده در  تحليل ھای اين انقالبيون ، توسط رفيق

بر اساس اين تئوری، رفقا دست به . شد جمع بندی و تئوريزه" ژی ھم تاکتيکياتسترمبارزه مسلحانه ، ھم " به نام کتابی

در ھمين دوران گروه ديگری از . گروه احمدزاده معروف شده است اين گروه در جنبش به نام. عمليات مسلحانه زدند

  گروه جنگل معروفرھبری رفيق غفور حسن پور شروع به سازماندھی خود کردند که بعدا به کمونيستھا در ايران به

  .اين دو گروه به تدريج در ارتباط با ھم قرار گرفتند. شدند

در ايران بود، اين دو گروه در ھم ادغام شده و نام چريک ھای  پس از رستاخيز سياھکل که اعالم آغاز مبارزه مسلحانه

 به عبارت. انتخاب کرده و کتاب رفيق مسعود تئوری راھنمای عملی چريکھای فدائی خلق شد  خلق را برای خودئیفدا

  . خلق قرار گرفتژی ھم تاکتيک مبنای حرکت چريکھای فدائیيستراتديگر رھنمودھای مبارزه مسلحانه ھم 

  :چنين است   احمدزادهرئوس تحليل ھای کتاب رفيق 

  .است که در ظاھر ملی و مستقل به نظر می رسد به امپرياليسم سيستم اقتصادی و سياسی ايران وابسته -١

  .که تضاد بين خلق و امپرياليسم است  تضادھای جامعه ايران تحت شعاع يک تضاد قرار گرفته-٢

داخلی بايد در نظر گرفته شود که در ھر پروسه ای برای حفظ   بر اين اساس سلطه امپرياليسم به مثابه يک عامل-٣

نقشی  بنابراين برای جامعه ايران امپرياليسم ، يک نيروی خارجی نيست که به ھر حال. کند مال نفوذ میمنافع خود اع

  .ايفاء می کند

لجام گسيخته ضروری است که با کمک تبليغات دروغين   جھت استمرار سلطۀ امپرياليسم يک ديکتاتوری عريان و-۴

  .و عوامفريبانه خود را بزک نمايد

رھبری طبقه کارگر امکان پذير نيست ، توده ھای مردم ايران به  طه امپرياليسم در ايران که بدون بدون نابودی سل-۵

  . از ظلم و ستم دست نمی يابندئیرھا دموکراسی واقعی و

و قيام مسلحانه برانداخت بلکه فقط در بستر مبارزه   چنين سيستمی را نمی توان با يک اعتصاب سياسی عمومی-۶

  . آن را سرنگون کرداست که می شودمسلحانه توده ای 

مگر نه اين است که وظيفه ای که تاريخ به عھدۀ  "و جواب می دھد" وظيفۀ پيشرو چيست؟ " رفيق مسعود می پرسد-٧

نقبی به قدرت  است اين است که از طريق عمل آگاھانۀ انقالبی و ايجاد ارتباط با توده ھا در حقيقت رزمندگان نھاده
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او در . "ًوسيعا به ميدان مبارزه واقعی بکشاند  کننده سرنوشت نبرد است ،تعيينتاريخی توده ھا بزند و آن چه را که 

  نظامی راه ارتباط- ايران، مطرح کرد که اقدام نيروھای پيشرو جامعه به مبارزه سياسی شرايط حاکميت ديکتاتوری در

  . می باشدًبا توده ھا و مشخصا طبقه کارگر

رفيق احمد زاده در ايران بنيان گذاشته شد به تدريج و در  مبارزه مسلحانه ای که بر اساس تئوری ارائه شده از طرف

حزب توده   غم انگيز بين روشنفکران و توده ھای مردم که اعمال غير انقالبیئیمسلحانه به جدا جريان تداوم مبارزه

  .داددر ايران به وجود آورده بود ، پايان 

ًھای رژيم می نوشتند مخصوصا دادگاه رفقا گلسرخی و  درگيری ھای مسلحانه چريک ھا که جريان آنھا را روزنامه

رفقای جان بر کف، از مبارزه مسلحانه و از خلق دفاع کردند و تلويزيون سراسری   که آن۵٢کرامت دانشيان در سال 

 خلق بيش از پيش ئیفدا چريک ھای. ورترين نقاط ايران رساند خلق ايران را به دئیکرد ، آوازۀ چريک ھای فدا پخش

موفقيت ھا و پيروزی ھای . برخوردار شدند  بين کارگران و زحمتکشان شھر و روستائیاز محبوبيت بسيار باال

زندانھای شاه جلوه مشخصی از پيشرفت ھای چريکھا . آنھا جلب نمود چريکھا نظر خيلی از نيرو ھای جنبش را بسوی

در  ۵٠يکی از زندانيانی که در سال .  زير سيطره اين جريان قرار گرفت۵٠زندانھا در سال  بطوری که جو کل. بود

او در زندان در . دستگير شده بود ١٣۴۶زندان بود و چند سال از زندانش می گذشت رفيق بيژن جزنی بود که در سال 

بعد ھا اين رفيق بدون اين که از کم و کيف . فاع می کرداز آن د جريان فعاليتھای چريکھای فدائی خلق قرار گرفته و

رسيد   خلق، به اين نتيجهئی خلق بدرستی آگاه باشد ، از ظاھر عمل چريک ھای فدائیھای فدا تئوری راھنمای چريک

 نوشت ولی متأسفانه به طور صريح رفيق جزنی در زندان در اين مورد مطالبی. که آن ھا متمايل به نظاميگری ھستند

حتی در . تئوری مطرح شده در کتاب رفيق مسعود اعالم نکرد مخالفت خود را با تئوری چريکھای فدائی خلق يا ھمان

يکی ديگر از . جزنی می گفتند که نوشته ھای او مکمل نظرات رفيق مسعود است آغاز طرفداران نظرات رفيق

داشتند به زندان افتاده  یئدسين تبريز که افکار توده آن زمان بھروز ارمغانی بود که در ارتباط با گروه مھن زندانيان

عده ای نيز در زندان . نظرات او را در زندان تبليغ می کرد اين رفيق در زندان با نظرات بيژن جزنی آشنا شده و. بود

طرفدار نظرات  ساير گروه ھا به زندان افتاده بودند که به تدريج  ان و يا در ارتباط بائيفدا بودند که يا در رابطه با

  .جزنی شدند

 خلق ئیبودند و ورود آنھا به صفوف سازمان چريک ھای فدا با آزادی اين زندانيان که معتقد به نظرات بيژن جزنی

. که در تخالف با نظرات رفيق احمد زاده بود در درون سازمان ھر چه بيشتر تحکيم شد ايران، به تدريج نظرات جزنی

کارگر و زحمتکشان شھر و   خلق، تئوری ای که متعھد به آزادی طبقهئیی چريک ھای فدااين ترتيب تئوری راھنما به

با ديکتاتوری فردی شاه بيژن جزنی را جايگزين تئوری  روستا بود مردود اعالم شد و افراد آن سازمان ، تئوری نبرد

 در رأس سازمان امکان داد که باھمه اين رويدادھا به مارھای خوش خط و خال . نمودند انقالبی چريکھای فدائی خلق

به سازمان جلوگيری   خلق ايران عمال از ورود طرفداران نظرات رفيق احمد زادهئیغصب سازمان چريک ھای فدا

يک ھای دروغين تا انشعاب اکثريت و اقليت  عنوان چر از اعمال و رفتار کسانی که بهئیمی توان ليست بلند باال. کنند

تھيه کرد و نشان داد که چه خدماتی به رژيم تازه استقرار يافته کردند و به وی  می بردندخط اپورتونيستی را پيش 

سرکوب توده ھای مردم و  سازمانيابی خود را دادند و جمھوری اسالمی به اين ترتيب امکان يافت با قدرت تمام فرصت

  .انقالب آنھا را عملی سازد
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 خلق و رفيق اشرف ئیو امثالھم شدند چريک فدا  و فتاپورھابه اين صورت فرخ نگھدارھا، جمشيد طاھری پورھا

سنجری و رفيق بيژن ھيرمن پور کسانی نام گرفتند که ھنوز در دوران  دھقانی و رفيق محمدحرمتی پور و رفيق

  !!!مرض چپ روی دچار ميباشند کودکی مانده و به

 ئیلحانه ھم استراتژی ھم تاکتيک پس از جدامبارزه مس  خلق واقعی معتقد به تئوریئیدر صورتی که چريک ھای فدا

کرده و  جمھوری اسالمی را تحليل و آن را وابسته به امپرياليسم و ادامه رژيم شاه ارزيابی از آن دار و دسته ، ماھيت

 آنھا با تکيه بر تئوری راھنمای. نمودند بر ضرورت سازماندھی مسلح توده ھا با توجه به دستاوردھای قيام بھمن تاکيد

استراتژی ھم تاکتيک حتی حمله سراسری ای که به توده ھا خواھد شد را نيز  سازمان يعنی تئوری مبارزه مسلحانه ھم

با قاطعيت می توان . کردند کرده و لزوم مخالفت با خلع سالح توده ھا و سازماندھی مسلح آنھا را خاطر نشان پيش بينی

به يک آلترناتيو جدی در مقابل جمھوری اسالمی تبديل می   می ماند ،گفت که اگر سازمان بر تئوری قبلی خود پای بند

  را انکار کرده و جنايات جمھوری۵٧ و ۵۶نبوديم که برخی از جوانھا کل انقالب سال  شد و امروز ديگر شاھد اين

  .اسالمی را به حساب طرفداران انقالب بگذارند

جمھوری اسالمی به راحتی توانست نيرو ھای خود را سازمان  کهاگر بخواھيم بدانيم که چه مسائل و عواملی باعث شد 

قدرت  آنھا را که در جريان قيام بھمن تا حدی مسلح شده بودند را خلع سالح کند ، بايد ھم داده و ضمن سرکوب توده ھا

 را شکل داد سازمانھای سياسی شرايطی امپرياليسم جھانی را ديد و ھم توجه کرد که سازشکاری ھا و مماشات طلبی ھا

به باور من سير رويداد ھا درستی . رژيم خود بی اندازه کمک کرد که به جمھوری اسالمی جھت حفظ پايه ھای لرزان

   .فدائی خلق ايران را برای ھمگان ثابت کرده است تحليل ھای چريکھای

  ١٣٩٨ ]سرطان[تير

  
 
 
 


