ما گروهی از فعالین جنبش نوین کمونیستی ایران میباشیم که "تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" را که در
دهه چهل شمسی تدوین شد ،بعنوان راهکاری مارکسیستی لنینیستی و انقالبی برای نابودی سلطه امپریالیسم ونظام
سرمایه داری وابسته و رژیم حافظ آن در ایران میدانیم .رفقای ما با تشکیل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران نبرد نوینی
را در عرصه جامعه ایران آغاز نمودند که در زمان نسبتا کوتاهی تاثیری ژرف بر جامعه بجای گذاشت .اکنون دیگر بر
همه نیروهای جنبش کمونیستی ودمکراتهای انقالبی آشکار گشته است که پس از ضربات نظامی سالهای  55-54بر سازمان
که منجر به از دست دادن کادرهای ورزیده تئوریک و با تجربه گشت و همچنین نفوذنظرگاههای حزب توده در درون
سازمان ،سازمان نتوانست به وظایف تاریخی و انقالبی خود در پروسه مبارزات انقالبی  57-56پاسخ دهد.
درچنین شرایطی ،بار دیگر چریکهای فدائی خلق ،با عزمی راسخ ،به احیاء وسازماندهی دوباره خود اقدام نمودند .شرکت
رفقا در مبارزات جاری کارگران و زحمتکشان پس از قیام  ،57شرکت در مبارزه انقالبی مسلحانه زحمتکشان کردستان
برای رهائی از یوغ امپریالیسم ،طرح و تجزیه  ،تحلیل انقالبی و رادیکال مسائل مبرم جنبش علیرغم جو هیستریک ضد
چریک فدائی که توسط مخالفین قهر انقالبی و باالخص متحدین ارتجاع در هیئت توده ای  -اکثریتی در سرا سر جامعه
تبلیغ میشد بار دیگر رفقای ما را به نیروئی جدی در سطح جنبش تبدیل کرد.
با جدیت در بازنگری نظری ،وسعت دادن و تعمیق تئوریک مسائل مبارزاتی انقالب سرانجام در اوائل سال  60نقطه عطف
دیگری توسط چریکهای فدائی خلق در جنبش کمونیستی ایران گذاشته شد.
در این دوره وظیفه پیشآهنگ پرولتری در "گسترش جنگ انقالبی" و تشکیل " ارتش خلق" به منظور قطع سلطه
امبریالیسم مشخص میشود.
بدینسان حرکت چریکهای فدائی خلق (ارتش رهایبخش خلقهای ایران) بعنوان آغاز گر نبردی نوین در فازجدیدیاز مبارزه
مسلحانه تجلی مییابد .این دوره با گشودن جبهه جنگ انقالبی در شمال ایران شروع شد که به مدت  14ماه در جنگلهای
شمال ادامه یافت.
اکنون ما با تجزیه و تحلیل از شرایط فعلی ،خود را موظف میدانیم که آثار این دوره از مبارزه انقالبی را در اختیار جنبش
قرار داده و بدینوسیله درمبارزه طبقاتی جاری در سطح سیاسی -تئوریک به گسترش دیدگاههای انقالبی بپردازیم.
بیشک ما به عنوان گروهی مارکسیست -لنینیست و پیروان خط و مشی چفخا آرخا ،با دخالتگری فعال در تقابل با تعرض
ایدئولوژیک بورژوازی جهانی علیه سوسیالیسم ،انتقال تجارب انقالبی آرخا به جنبش و نسل نوین انقالب ،تجزیه و تحلیل
شرایط جدید جامعه ایران ،کوشش در بازنگری و تعمیق در مسائل تئوریک -سیاسی و یافتن راهکارهای جدید مبارزاتی
و پشتیبانی فعال از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران علیه نظام سرمایه داری وابسته حاکم و حافظان آن ونیز حمایت
از و شرکت فعال در مبارزات انقالبی و سوسیالیستی زحمتکشان جهان و سازمانهای انقالبی ،کوشش خواهیم کرد که
همگام با دیگر نیروهای انقالبی به وظایف خود جامه عمل بپوشانیم.
پیشاپیش دست رفقا و یاران انقالبی را در همکاریها و انتقادات سازنده میفشاریم!
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