
  
 
 
  
  
  

  توطئه خلع سالحتوطئه خلع سالح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چريکهای فدائی خلق ايرانچريکهای فدائی خلق ايران
  
  

  ١٣۵٩بهار 
  
  



  
  ""خلع سالحخلع سالح""واقعی شعار واقعی شعار هدف هدف 

  انونی کردن جناياتانونی کردن جناياتقق  چيزی جزچيزی جز
  !! نيست نيسترژيمرژيم

   
واکنش  کشتارفجيع سران خلق ترکمن بدست جالدان رژيم کنونی و پس از     

جمله آقای بنی صدر، شديد توده های مردم نسبت به آن، تمام عوامل رژيم، از
با  و ذهن توده ها بکاهند در کوشيدند تا به نحوی سنگينی دردناک اين حادثه را

 خود دوش از حيله های ضدمردمی، مسئوليت آن را ديگر دروغ پردازی و
 ولی آنها. خشم عظيم توده ها مصون نگهدارنددر مقابل  را خود تا بتوانند بردارند

ی که در مناظره تلويزيونی شرکت ياپورتونيستها ينکهاين امرموفق نبودند تا ا در
دوش حاکميت گرفته وبه  از اين جنايت را بار داده شده بودند بکمک آنها شتافتند و

 حکومتکه به سفارش اپورتونيستها،  نابابی درحکومت انداختند افراديا  فردگردن 
 از نظر رفصالبته . عمالشان برساندبسزای َا گرفته و را ميبايست آنها خود

سازمان به اصطالح فدائيان  کردار توجيه اعمال و را وظيفه خود کسانيکه تنها
 چه آنها. تلويزيونی خوشحال شدنده مناظر خلق قرارداده اند، توده های ناآگاه از

که حکومت نتوانسته است توطئه انتساب اين جنايات به نيروهای  بهرحال ديدند
 و بی اساس بود، نه چيزی بيشترفقط يک خوشحالی  ولی اين .پيش ببرد انقالبی را

پيش روی مبارزه   آن استنباط تأثيرپذيری مثبت، چيزی که در نمی توان از هرگز
رهبران خلق  تن از ۴ کشتار جنايت حکومت در. طبقاتی نقش بازی می نمايد، کرد
وضع دردناک شهيد بهمان  را ديگرتن  ١٨آن،  ترکمن خالصه نمی شود، پس از

يورش  ختند، عالوه برآن، اصل جنايت آن جاست که خلق دلير ترکمن موردسا
وحشيانه،  مردم زحمتکش را تانک ارتش جمهوری اسالمی واقع شده و توپ و

ميلمتری به ويرانه ١٣٠توپ های  با خانه های مسکونی آنان را دسته دسته کشتند و
نسبت به حکومت  اتوده های خلق م همه اينها خشمی عظيم را در. تبديل کردند

 انرژی حاصل ازخشم توده شرايطی که می بايست برانگيخته بود، ولی درست در
آموخت که  به توده ها  درجهت نابودی حاکميت امپرياليستی کاناليزه نمود و راها

با گلوله پاسخ  گلوله را بايد درمقابل قهر ضد انقالبی به قهرانقالبی توسل جويند و
جهت آزاديخواه جلوه  رمناظره تلويزيونی که رئيس جمهوردهند، اپورتونيستها د

آن زمينه ای چيده  پس از و حکومتش ترتيب داده بود، شرکت جستند و دادن خود
. بپردازند! به تبليغ لزوم خلع سالح گروهها که مرتجعين با شدت هرچه تمامتر شد

نشان دادند که  اپورتونيستها مناظره تلويزيونی پرده ای روی خشم توده ها کشيد و
 رکس آبادان و نايت سينما جيادآور"عمال فجيعی که ارتکاب به َا وجود حکومت با

 به که چرا(ميباشد !! ، آزاديخواه"رزمنده ديگراست ٨  جزنی ونشهداء بيژ کشتار
  ). مناظره ترتيب داده است" چپ"با بزرگترين سازمان ساعت  ۵⁄۴ مدت



 روند واثرات سوئی که می تواند در داين مناظره مطرح ش ولی مسائلی که در
مهمترين مسائل  يکی از. هدف مناظره فراتررفت جنبش خلق باقی گذارد، از

" فدائيان خلق"که چگونه نمايندگان  بودند همه شاهد و مطروحه خلع سالح بود
مهمترين مسئله  حقانيت اين به جای دفاع از" بنی صدر"درمقابل سئوالهای مکرر 

پاسخ صريح  قاطعانه به لزوم مسلح بودن توده ها، از به جای تأکيد جنبش خلق ما و
يورش  طفره رفتند، گوئی فراموش کرده بودند، درشرايطی که خلق ترکمن مورد

مسلحانه عمال امپرياليسم واقع شده اند، آنها با ادعای نمايندگی اين خلق درمناظره 
درعين حال به حاکمين  شوراها صحبت کردند و تشکل و شرکت کرده اند، آنها از

به  برای خواباندن جنبش مسلحانه توده ها را اطمينان دادند که تمام امکانات خود
همان موقع مشغول  که حکومت در بياورند روی خود ميبرند، بدون اينکه بر کار

های  و شوراهای خلع سالح شده دهقانان می باشد نابودی تشکل های صرف و
 خانمان برانداز حمالت کينه توزانه و مانع از ندنمی توا هم هرگز وهوی آنها

   .شود به خلق زحمتکش ما تيمسارفالحی ها
زبونی ايدئولوژيک آنها  موضع غيرانقالبی و که باشناخت از ازآقای بنی صدر اما

 که الزم نيست شما بگويند آنها اين مردم رأی بگيرم و از اگرمن فردا"ميپرسد که 
 شما مگر: سئوال کرد بايد" تحويل ميدهيد؟ هايتان راسالح شما مسلح باشيد، آيا

به گلوله ببنديد؟ آيا  را آخرين نفر تا الزم باشد اگر پادگان سنندج گفتيد که در نبوديد
که حتی  نبوديد شما براه انداخت؟ آيا کردستان کشتار که در حکومتتان نبود و شما

آن چنان  که خلق عرب را ساله نيز نگذشتيد؟ آيا شما نبوديد١٢ازجان يک کودک 
که تحصن  به قتل رسانديد؟ آيا شما نبوديد را نفر وصدها وحشيانه سرکوب کرديد

به قتل  نماينده آنها را و اسلحه درهم شکستيد بزور کارگران مبارزاصفهان را
مرتج ترين  که دوش به دوش زمينداران بزرگ و نبوديد رسانديد؟ آيا شماها

صدها که  نبوديد باخلق ترکمن جنگيديد؟ آيا شماها" خانه به خانه"محلی  عناصر
 برای اين همه جنايت شما آقای رئيس جمهورآيا  شتيد؟ واد روا را ديگر جنايت

ازمردم اجازه گرفتيد؟ آيا برای اين همه جنايت به آرای مردم رجوع کرديد؟ پس 
آنها  از و به مردم رجوع کنيد برای خلع سالح گروه ها ميخواهيد که اين بار چه شد
  بخواهيد؟   نظر
مسلح بودن خلقها، حتی  بطورکلی حاکميت کنونی اينهمه از و آقای بنی صدر چرا
 مردم درجانب %٩٩ نمی کنند ادعا نسبتأ محدود کنونی، ترس دارند؟ مگر ابعاد در
نمی  را آنها کذائی آشکارا مخالف بوده و% ١آن   با٪٩٩اين  و دارند قرار آنها

نشأت می گيرد؟ حقيقت آن است که هيأت  ن همه ترس عظيم ازکجا پس ايپذيرند؟
بنی . کس ديگری به کنه دروغ پردازيهای خويش آگاه است هرز بيش ا حاکمه خود

نمی  را هاه ميداند، تود احساس می کند؛ او رسيدن طوفان انقالب مردم را صدر
جانب  در يروزکه چگونه نيروهائی که د می بيند توان برای هميشه فريب داد؛ او

که  می بيند مقابل آنها می ايستند؛ او در شده و بودند، بسرعت ازآنها دور آنها
اوج می گيرد؛ بنابراين می  بروز اعتراض توده ای روز چگونه جنبش توده ای و

بدين ترتيب خطر امحای کامل حاکميت  فلج کرده و عمأل اين جنبش را خواهد



ضمن آنکه هرچه بيشترارتش  ی بنی صدربهمين جهت آقا. کاهش دهد کنونی را
 خلق را تا عناصرانقالبی پاک ميکند، می کوشد از آن را و را سازمان ميدهد خود
ضعيف  پتانسيل های بالقوه آن را بدين ترتيب جنبش خلقی و خلع سالح کرده و نيز

اين  با دراختياردارد، ميخواهد را%  ٩٩ که ظاهرأ"! مردمی"اين حکومت . سازد
ارتش  تا  سالح کندعخل را نيروهای پيشرو ايران و کذائی خلق های مبارزچماق 

  . سازد ارتشی امپرياليستی است، آسوده خاطر پا تا سر که از ضدخلقی را
مبارزه رهائی بخش ضدامپرياليستی  تاريخ و سراسر تجربه مبارزه طبقاتی در

کارساز  انقالبی ، نشان ميدهند که در مقابل قهر ضد انقالبی، تنها قهرما عصر
 اعمال قهرمادی می توانند با  تنها،بطورکلی طبقات مظلوم  و،زحمتکشان است و

زاديهای بدست آمده حراست کنند، بهمين لحاظ آاز  بسط داده و را زمينه آزاديها
همواره طبقات ضدمردمی حاکم، ازمسلح بودن خلق، ازمسلح بودن زحمتکشان 

 آورند بفردی بوجود منحصر" زور"دستگاه  تا می کوشند و واهمه دارند ترس و
. کند کار راه منافع ضدمردمی آنها فقط در فقط و تابعيت کامل آنها بوده و که در

  .همين قانون پيروی ميکند از و همين راه را می پيمايد  کنونی ايران نيزحاکميت
اجازه  که هرگز دارند چنان تجربه های تلخی دراين مورد ولی توده های ما

که  فراموش نکرده اند مردم ما. موفق گردد اهداف خود يدهند، حکومت درنم
 برپا در مبارزه را، ٣٢ مرداد٢٨ چگونه حزب توده درشرايط سالهای قبل از

لزوم مسلح  از هرگز و سرگرم نمود مردم را داشتن ميتينگ وغيره خالصه کرده و
خوب  مردم ما ؛دبه اين کاراقدام نکر وخود شدن مردم سخنی به ميان نياورد

که هنگاميکه  حزب توده به آنجا رسيد ميدانند، نتيجه اين عمل خيانت آميز
مردم پرداختند، مردم بی سالح، بی دفاع  کشتار کودتاچيان رژيم شاه به قتل و

سرکوب خشن توده  با را رژيم شاه توانست پايه های حکومت ننگين خود و ماندند
  . نمايدمحکم ها 

جهت فريب مردم است که حکام وقت  و  تجربه خونين توده هادرست براساس اين
حاليکه تشکيل چنين ارتشی  تشکيل چنين ارتش بيست ميليونی دم ميزنند، در از

حاکمان، حتی با کنترل اين ارتش توسط حاکمين  نظر حتی با کيفيت طبقاتی مورد
 ولی اپورتونيستها، بخصوص. امری تحقق ناپذيزاست کنونی، ازطرف آنها

 بدليل موضع سازشکارانه و" سازمان چريکهای فدائی خلق ايران"غاصبين نام 
قيافه ای  چشمانی حيرت زده و با آنها. به درک آن نيستند قادر تسليم طلبانه خود

حاکمين می خواهند هرچه  از و" خيلی خوب است" ساده لوحی می گويند ابلهانه با
  . چنين ارتشی را بسازند سريعتر
کانون "را بايد با سخنان مسئول آموزش نظامی " غاصبين"ودکانه ک اين باور

به عمق فريبکاری  تا مقايسه کرد" نوجوانان پرورش فکری مسلح کودکان و
در پاسخ به علت وجودی " کانون"مسئول آموزش نظامی . هردوی آنها پی برد

گی آماد و ندسحسا آن جا که مردم باين امور از" :دوره های آموزش نظامی گفت
اينکه آنها بسوی نيروهای چپ روان  دارند، ما برای جلوگيری از پذيرش آن را

  .  "ارضاء کنيم را اين نيازآنها شوند، گفتيم خود



 مسلح کند، بلکه قصد مردم را ين ترتيب می بينيم رژيم به هيچ وجه نمی خواهده اب
 است که شگردی توده ها خيانت به اعتماد فريب و. را دارد سرگرم کردن آنها
 آيا آنها. آن به فراوانی سود جسته است  ايران تاکنون ازیهيئت حاکمه کنون

حتی جرأت  آنها! نه می گوئيم هرگز کنند؟ مامسلح  را  نفربيست ميليون ميخواهند
به اينکه  تحمل کنند، تاچه رسد دست گروههای پيشرو در که سالح را ندارند آنرا

اين فقط حيله ايست برای آن که . بگيرد راردست توده های خلق هم ق در سالحها
  . پوشش فريبنده تری مطرح شود خلع سالح زير شعار
رهبران   بهمن مردم ما، نه به دستور٢١ که قيام ديگرهمه مردم ميدانند اين را

مردم ما . صورت پذيرفت توده ها پيش قدمی خود و کنونی جامعه، بلکه به ابتکار
نيست، بلکه  ما بدرستی فهميدند، ارتش برادر کته راجريان مبارزه خود، اين ن در

آنهاضرورت . ريختند اندرزهای گوناگون، به پادگانها و دشمن ماست وعليرغم پند
 مقابل امپرياليسم و در تعرض مسلحانه را مسلحانه و خود دفاع از مسلح شدن و

 ده وحس کر را بختيار شاهپور نظير عمال امپرياليسم ديگر شاه و م مزدوررژي
ابتدا، تمام  همان  قيام از  پس از.عمل نمودند براساس اين غريزه درست خود

دست  از را تا به نحوی ازانحاء اين سالح ها کوشش هيئت حاکمه کنونی برآن بود
اثری  شکست خورد؛ فتوای آنها تمام کوششهای خود مردم بيرون بکشد، ولی با

 قانون مجازات اعدام برای اثری نبخشيد؛ شبه حکومت نظامی آنها: نبخشيد
رسيدن طوفان خيزش  اکنون که آقای بنی صدر صاحبان اسلحه اثری نبخشيد و

ظاهرأ می  و هستند چه مشکالتی روبرو که با ميداند و را احساس ميکند توده ها
به  انصارشان نيست، می خواهد ايشان واعوان و که غلبه براين مشکالت کار فهمد

طرح خلع سالح  با  بدزدد، او چنگ مردم از ح راحيله های ديگری اين سال
 وفريب  با و مسيراصلی خارج کند از را ذهن توده ها تا گروهها کوشش می کند

سالح  خلع"به  گروههای فشار و ارگانها توسل به تمام وسائل ارتباط جمعی و
اين  می کند که گويا چنين وانمود امه عمل بپوشاند، آقای بنی صدرج" مردم
دست  اسلحه ای که در که گويا!! های مسلح هستند که جنگ افروزی ميکنندگروه

مسئوليت  بدين ترتيب ميخواهد مردم است، توسط اين گروهها پخش شده است و
 در اين حيله و استفاده از و آنگاه با برگردن اين گروهها بياندازد را تمام اين جنگها

که دهقانان  ندننداشايد  ی صدرآقای بن. ، به خلع سالح مردم بپردازدحجاباين 
 اما کنند، نثار را تمام هستی خود تا بودند يک اسلحه حاضر کردستان برای خريد

 که خلق ترکمن بخش قابل مالحظه ای از ميدانند حتمأ اين را آقای بنی صدر
را  اين واقعيات چه چيز. ميکنند و راصرف خريد اسلحه ميکردند دسترنج خود

مردمی که صاحب  ديگر و که خلقها  واقعيات نشان ميدهنداثبات می کنند؟ اين
به  که تنها خوب فهميده اند و ندارند اعتقاد و اسلحه هستند، به دولت کنونی اعتماد

 مرتجعين به حقوق خويش دفاع نمايند؛ خلقهای ما تجاوز از قدرت اسلحه می توانند
 از و مقاومت ميکند نهامقابل کوچکترين خواسته های آ که دولت کنونی در ديده اند

 تجربه زندگی روزمره خود در بازپس دادن آنها خودداری ميورزد؛ خلقهای ما
 در و دولت محمدرضا شاهی مقايسه ميکنند با شيوه های حاکميت کنونی را



نتيجه اين همه تجربه آنها نمی  در  و...به تشابه کامل آن ميرسند  موارد بسياری از
 ميگذرد، شکاف بين مردم و که بيشتر روز هر کنند و تمادبه دولت کنونی اع توانند

سازمانهای  و درشرايط امروز، گروهها. بيشتر ميشود هيئت حاکمه کنونی نيز
 افشاء و برای مردم بازگو که برخی حقايق را بوده اند مؤثر اين حد سياسی فقط تا

 اکثر رجرأت می توان گفت د حتی با و بسياری موارد ميکردند، درحاليکه در
  . برتری داشتند گروهها سبقت و که بر بود جنبش آنها مردم و خود موارد

 آقای بنی صدر. قانونی کردن جنايت نيست هدف واقعی شعارخلع سالح چيزی جز
بدين  و طرح کند" خلع سالح گروههای سياسی"مسئله را به صورت  دکوشمی 

خلع سالح ، اين شعاردر پس . فريبنده ای به آن ببخشد ظاهر ترتيب می خواهد
جمله خلق عرب  خلقهای ايران از ديگر ترکمن و و فوری خلقهای رزمنده کرد

 مقابل بخش ديگر در را مردم آنها فريب بخشی از با می خواهندان ناي. نهفته است
 با را قدرت متزلزل خود و بهره مند گردند نتيجه اين نزاع خود از و دهند قرار
شود؟  تسليم اين شعار خلق کرد چرا. نمايند  حفظصفوف مردم شکاف در ايجاد

طول حيات کوتاه مدت خود،  تمام که در به دولتی پس دهد اين سالح را او چرا بايد
 و ابتدائی ترين حقوق برسميت شناخته شده خلقها و مقابل کمترين خواسته ها در

 همين با پشتوانه خلق کرد. چماق مقاومت کرده است و زحمتکشان، با منطق زور
ضد  چهره واقعی و و افشاء کند توانست چهره واقعی حاکميت کنونی را سالحها

   . را نشان داد خلقی آنها
به رژيم  است، اين امکان را" مردم"به اين بهانه که خواست " خلع سالح"شعار 
" مردم"اين بهانه که  نسبت به خلقهای قهرمان، با که هرگونه جنايتی را ميدهد

اين  زير در حکومت می تواند" خلع سالح" شعار تحت.  نمايدوجيهخواسته اند، ت
  . اين است نيت واقعی خلع سالح کنندگان. جنايتی دست بزند نقاب بهر

  
"  خلع سالح کنندگانرمرگ ب: "زده اند چريکهای فدائی خلق ايران همواره فرياد

 خلق شکست ارتش با امپرياليستی تنها همواره گفته ايم ارتش ضد خلقی و ما... 
داريم مبارزه ضد امپرياليستی خلق ماهمچنان ادامه دارد،  اعتقاد ما ...پذيراست 

 پيروزی نهائی بر بسط دامنه انقالب و و مانده اند برجا نهادهای امپرياليستی پا
همين لحاظ هرگونه  از خلقی ميسراست و توسط يک ارتش واقعأ امپرياليسم تنها
تعرضی محکوم می  ها ازامکانات دفاعی و وده برای محروم کردن ت کوششی را

نوکران داخلی آن  مقابل امپرياليسم و ، خلع سالح خلق در"خلع سالح مردم"کنيم 
  !  مرگ برخلع سالح کنندگان: فرياد می کشيم است؛ پس ما

  
                                   !دغلکاران مرگ برسازشکاران و

    !است نها راه رسيدن به آزادیحانه که تمبارزه مسل زنده باد
      !مرگ برامپرياليسم وسگ های زنجيريش

  !با ايمان به پيروزی راهمان
      ۵٨⁄ ١٢⁄ ٢٨چريکهای فدائی خلق ايران 



  پوششپوشش  توده ها زيرتوده ها زير  خلع سالح خلع سالح 
  خلع سالح گروههاخلع سالح گروهها

  
را مطرح کند، " ارتش بيست ميليونی" آنکه رژيم شعار چندی پيش، يعنی قبل از

نشان  آموزش نظامی کودکان خردسال را  جمهوری اسالمی برنامه ای ازتلويزيون
با " نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و"ساله را  ١٢تا  ١٠کودکان .داد

 به آنها و ميبرد به ارودگاه روز١٠تمامی امکانات دولتی به مدت  استفاده از
  . آموزش نظامی ميداد

 تلويزيونی گرارد، ولی هنگامی که گزارشالی ندهيچ اشکًا اينجای قضيه ظاهر تا
مسئول اين برنامه درباره علت وجودی اين دوره های آموزشی سوأل کرد،  از

 آن جائی که از از ":گفت نکات بود، او بسياری از پاسخ مسئول برنامه روشنگر
آن  از و دندار جامعه وجود ايدئولوژيهای منحرف در  نظامی با–گروههای سياسی 

اين برنامه  رسوخ کنند، ما ميان مردم ما درميکوشند آموزشهای نظامی با جائی که 
 ميان ببريم و ميان نوجوانان از در امی راظداديم تا جذابيت مسائل نترتيب  را ها

  ).نقل به معنی(" نمائيم سد ميان آنها در را ايدئولوژيها و رسوخ اين گروهها
سيمای جمهوری  روشن که از صريح و روشن بود، آنقدر صريح و پاسخ بسيار

اين  و پخش کند آن را تزويراست بعيد می نمود و اشاعه دروغ و اسالمی که مرکز
نه بعلت فراموشکاری بلکه بعلت نفهمی وظيفه  که قيچی سانسور مواردی بود از

ودرست به همين خاطراست که ما ميتوانيم اين فيلم  انجام نداده بود!! را خوب خود
 تفکر خلع سالح و درباره سالح و موضع توده ها ال مناسب ازبعنوان يک مث را

  . دهيم قرار نظر رژيم دراين باره مورد
. بيائيد به تحليل کوتاه گفته های مسئول برنامه آموزش نظامی نوجوانان بپردازيم

..." جذابيت دارد  ازآن جائی که آموزشهای نظامی درميان مردم ما.. ." :اوميگويد
مردم : چه مسئله ای است؟ اين سخن نشان دهنده آنست که اوأل اين سخن بيانگر

اين . برآن تأکيد دارند و شناخته اند شيوه اصلی مبارزه با امپرياليسم را ميهن ما
مقابل ديکتاتوری  اشکال مبارزه در شکست ديگر نتيجه سالها يکسو آگاهی از
به  البی معتقدسوی ديگرحاصل فعاليت سازمانهای انق از و شاهی بود محمدرضا

 آغاز مردم ما از. سال مبارزه درشرايط خفقان بود٩ مبارزه مسلحانه درطول
بوضوح نشان دادند،  را بهمن ماه اين تفکر٢٢و٢١قيام  تا مبارزات وسيع خود

. حرکت توده ها به چشم ميخورد در اشکال ابتدائی آن ازهمان آغاز بردن قهر بکار
متجلی ميکردند،  شعارهای خود چه در چه درعمل و را گرايش خود توده ها

"  مسلح کنيد را رهبران ما"يا  و" تنهاره رهائی جنگ مسلحانه" شعارهائی چون 
بهمن ماه نشان ٢٢و٢١قيام  در را خود که تبلور نشان دهنده چنين تفکری بود...  و
دست برود؛ اين  آسان از که اکنون نيز اين آگاهی ارزان بدست نيامده بود. داد
 اعمال قهر و زير شديدترين فشارها هی حاصل سالهای سال زندگی طوالنی درآگا

چنين   نظامی در–بقای سازمانهای سياسی  مشاهده مبارزه و ديکتاتوری و



ه قهرانقالبی، آن هرشکل ازمبارزه بدون توسل ب شرايطی بود؛ شرايطی که در
  .محکوم به شکست بود

نه به  ايادی داخليش را امپرياليسم و ارزه باشرايط کنونی مسئله مب در مردم ماثانيأ 
اين مبارزه می بيينند،  در خود يار نه آنکه دولت کنونی را فراموشی سپرده اند و

 و بعنوان يک دولت ضدامپرياليست نمی شناسند اين دولت را امروزه مردم ما زيرا
 دولت رابماهيت اين دولت پی نبرده اند، حداقل اين  آنان که هنوز حتی بخشی از
  . داشته باشد که توانائی مقابله با امپرياليسم را دولتی نمی دانند

 می داند می بيند و پيش روی خود در امپرياليسم را مبارزه با هنوز پس خلق ما
 کوتاه کند، هنوز ميهن ما از دست امپرياليسم را مبارزه تعيين کننده ای که بتواند

   .صورت نگرفته است
بکاربردن قهرانقالبی بسيارخوب درک کرده  در را ش توده هاحاکميت کنونی گراي

چنين  پيش دريابد که توده ها مدتها که از امکان ميداد است، يک محاسبه ساده به او
 ،بهمن ماه٢٢و٢١مجموعه سالحهائی که در جريان قيام دليرانه . تفکری دارند

 به اعدام ها و ، تهديدمصادره نمود با آمارسالحهائی که عليرغم تمام فتواها خلق ما
 دولت دقيقتر را اين آمار متفاوت است و قوانين سخت دولت بازگردانده شد، بسيار

 از به زرادخانه ارتش بازنگرداند و را  خلق سالحهای خوددست داشت، همه در از
به عنوان  را آنها معنوی سازمانهائی که خلق ما  نفوذ.زد بازپس دادن آنها سرباز

شی ابينش مردم ن  نظامی می نمايد، دقيقأ ازهمين روحيه و–سی سازمانهای سيا
: "... بهمين خاطراست که مسئول آموزش نظامی نوجوانان می گويد شده است و

اين درست  و..."   ميان مردم ما رسوخ کنند در می توانند نتيجه اين گروهها در
   . ميلرزاند  که پشت حاکميت را استهمان نکته ای

 به تکاپو اين مسائل است که حاکميت برای خلع سالح توده ها  باياروئی رو در
 ٢٠ارتش  شعار .مطرح نمود ميليونی را٢٠ارتش  شعار حاکميت ابتدا. افتاده است

تداعی ميکند، حاکميت  را" سنگ بزرگ عالمت نزدن است"ميليونی ضرب المثل 
درآن زمان توده . دمتوسل ش برد بکار مسئله شوراها به حيله ای که در نيز اين بار

حاکميت  در تشکيل شوراهای خلقی بودند؛ مردم می خواستند ها همگی خواستار
 تشخيص دادند، ابتدا وسيله مناسبی برای اينکار را شوراها و سياسی شرکت کنند

هنگاميکه با خواست وسيع  مقابل شوراها ايستادگی کرد، اما حاکيمت سرسختانه در
  متوسل شد، خودتری" ظريف"ابله با توده ها به شيوه توده ها مواجه شد، برای مق

شکم تبديل ادم و ال ويبی  به آن چنان شير را سپس شوراها و موافق آن نشان داد را
 ميليونی دقيقأ٢٠طرح ارتش  آن روی برگرداندند، اکنون نيز که توده ها از کرد

   .دنبال ميکند همين هدف را
بينند، دولت ميگويد بآموزش نظامی  د، وکه مسلح باشن آنند خواستار توده ها

 را خوب من شما مسلح باشيد؟ بسيارآموزش نظامی ببينيد؟ می خواهيد ميخواهيد 
به کجراه می کشاند،  را توده ها و می افتد به خواسته هايتان ميرسانم، آنگاه جلو

به چيزی پوچ تبديل  خواسته های مردم را دست آخر تغييرميدهد و را اهداف آنها
مطرح کرده است  ميليونی را٢٠ارتش  حاکميت درست به اين دليل شعار. ميکند



 صدا و حد تبليغات پرسر در همه چيز و شد چنين ارتشی تشکيل نخواهد که ميداند
 یگروهها و ببازی بگيرد را توده ها تا بدين ترتيب ميخواهد و باقی خواهد ماند

چه چه  به به و ميليونی او٢٠ی ارتش برا هم که بدنبال رژيم راه افتاده و سياسی را
  . شرکت می کنند فريب توده ها در کف ميزنند، نيز و ميکنند

خلع  شعار اين عوام فريبی اکنون دولت به رهبری آقای رئيس جمهور کنار در
دولت  اگر . تحت پوشش خلع سالح گروههای سياسی دنبال ميکندرا سالح توده ها

 توخالی مطرح ميکند، اما در ه عنوان يک شعارب تنها ميليونی را٢٠ارتش  شعار
خلح  مستقيمأ شعار خلع سالح ميخواهد عمأل اقدام نمايد، حاکميت نمی تواند مورد

 را طرح صريح اين مسئله نيت واقعی خود با زيرا. رامطرح کند سالح توده ها
 با و می شود وارد زاويه خلح سالح گروهها پس از. کرد خواهد آشکار بيشتر

امنيت  که مسئله نظم اجتماعی و ميکند وسيع چنين وانمود کننده و يغات کرلبت
امنيت  نظم اجتماعی و از بارها و خصوصأ بارها آقای رئيس جمهور. مطرح است

 چگونه امنيتی را که چگونه نظمی و يح دهدسخن گفته است بی آنکه صريحأ توض
 رياست جمهورتفکرات  ربازاريان تهران، روشنگ با ان اوالبته سخن. طلب ميکند
ازطغيان مردم می ترساند و بی نظمی  بازاريان را امينت است، او نظم و درمورد

شاه خائن  رضا دوره محمد که در مبارزات توده هامی بيند، همه ميدانند در را
 و آقای رئيس جمهور داشت وهم امنيت، نظم وامنيتی که شايد نيزهم نظم وجود

امنيت برای که بود؟ برای عده  اين نظم و بخورند، اماشورای انقالب بدان غبطه 
 گردن کلفت های درباری درست همين نظم و امپرياليسم و نوکر ای سرمايه دار

 صاحبان اين سرمايه ها، عين بی نظمی و امنيت برای سرمايه های امپرياليستی و
ی که می خواست م زحمتکش را  حکومت هر.بود امنيت برای توده ها عدم وجود
 که می توانست زحمتکشان را تاآن جا. می کشت و ميزد می بست و گرفت و
شاهی بگويد که  رضا هيچکس هم نمی توانست به حکومت محمد و ميکرد استثمار

داشت، نظمی که ساواک، ارتش،  که نظم وجود باالی چشمت ابروست، چرا
م جهنمی چگونه بدين ترتيب ديديم که اين نظ و همه حافظ آن بودند... شهربانی و 

چگونه امنيت برای سرمايه های امريکائی،  و داده بود قرار تحت فشار را توده ها
مان بود، اين نژاپنی عين عدم امنيت برای مردم زحمتکش ميه آلمانی، فرانسوی و

. برهم ريختند آن را و خاستند امنيت همان چيزی بود که مردم عليه آن بپا نظم و
 و ارزش ندارد  بيايد، ذره ای برای خلق ماهاران وابستنظمی که به کارسرمايه د
واقعأ  خلق تنها آن نظمی را. باشد، دشمن پائينی هاست امنيتی که امنيت باالئی ها

 در امنيتی که حافظ منافع او اوست و می پذيرد که حاصل اعمال حاکميت خود
  . امپرياليست است برابر

 سخنگوی ملت قلمداد را يت، خودامن با همين شعارنظم و حکومت کوشش ميکند
  . نيرنگ بپوشاند فريب و لفافه ای از در را اهداف ضد مردمی خود و کند
به وحشت می  سالح دردست مردم چه نيروهائی را پرسيد، وجود خود از بايد

به وحشت  سالح دردست مردم، کسانی را چه کسانی است؟ وجود وبضرر اندازد
سرکوب   شيوه قهرضدانقالبی مبارزات خلق راه ببا توسل که ميخواهند می اندازد



 ناتوان خواهد عملکردی راآن جائيکه مسلح بودن خلق چنين شيوه  از و نمايند
خواهدکرد، اين  کند اين حربه قديمی دولتهای وابسته به امپرياليسم را ساخت و
  . وحشت دارند خلق مسلح می هراسند و چنين از

 مبارزه خود دستآورد است که از  مسلح قادرتنها يک خلق شرايط جامعه ما در
گروههای  گرفته تا  شورا وسنديکا از( دفاع کند، قادر است سازمانهای خلقی خود

مسلح توده  زور با خلق را مسلح ضد که زور نگهدارد، زيرا برجا پا را) سياسی
نه تنها  داد، نمونه روشن آن مبارزه خلق دليرکرداست، خلق کرد ای پاسخ خواهد

امکان  پاسداری خود حفظ کند، بلکه با را شد که دستآوردهای مبارزات خود قادر
ايران طرح ريزی کرده  که رژيم برای سراسر را گسترده ای سرکوب وسيع و

  . بود، موقتأ خنثی کرد
کشورمان  کنار گوشه و شرايطی که باندهای سياه مسلح در اين طبيعی است که در

تقويت  ميليونی چيزی جز٢٠ارتش  از ی که منظورشرايط در .سازمان يافته اند
شرايطی که ارتش  روی مردم ايستاده است نيست، در در که رو" سپاه پاسداران"

تمامی . خلع سالح توده ها باشد امپرياليستی بسرعت بازسازی می شود، دولت فکر
ی يارا که خلق ما واقع شوند خلق مؤثر بر اين ارگانهای سرکوب زمانی می توانند

  . آورد تعظيم فرود آن سر برابر در و نداشته باشد مقابله با آن را
 تئوريهای خود شود، همواره در آنکه رئيس جمهور قبل از قای رئيس جمهورآ

که  ظاهرأ آن بود اين شعار تبليغ می نمود، غرض از" زورمندی"برعليه تئوری 
مخالفند، ولی  باشدکه " ازهرطرف"تماعی جبرای حل مسائل ا اعمال زور ايشان با

شد که مخالفتش با  پيشاپيش ماشين دولتی قرارگرفت، آشکار زمانی که ايشان در از
بدشان  اعمال زور که ايشان چندان هم از چيست، معلوم شد" زورمندی"تئوری 
نيروهای " خانه به خانه"و "!! قاطعيت"شرايط مقتضی با  حاضرند در و نمی آيد
بشرط آنکه فقط !! نيست که زور چندان هم بد  شدمعلوم. سرکوب کنند خلقی را

 حفظ نظم گذشته بکار برای بازسازی و ماشين دولتی آن را و آقای رئيس جمهور
 با واقعيات را بايد"است که  ازآن جائی که آقای رئيس جمهورمعتقد اما. گيرند

م ندواطريق رفر از مبلغ خلع سالح گروهها اکنون نيز و"!!  مردم درميان گذاشت
به جای طرح مسئله  ميکرد و آشکار را که نيت واقعی خود شده است، خوب بود

ندوم می ابه رفر را خلع سالح گروهها هدف واقعی خود، يعنی خلع سالح توده ها
حکومت .بود که پاسخ توده ها چه خواهد ميداند اما آقای رئيس جمهور. گذاشت

 ان نخست وزيری بازرگانزم دولت فعلی، يعنی در که قبل از دارد قطعأ بياد
سرهرکوی وبرزنی نواخته شد، گرچه آقای رئيس   برشکوس رسوائياکنون که (

دولت  شورای انقالب و) چهره محبوب ملت می داند هنوز ايشان را جمهور
مطبوعات مردم   تلويزيون و-طريق راديو خلع سالح کنند، از که مردم را کوشيدند

به دولت تحويل دهند،  را سالحهای خود که بايد کردند درصا کردند، فتوا تهديد را
بود، مردم به خلع  روشن بود، پاسخ مردم حرکت عملی آنها پاسخ مردم بدانها اما

 از زرنگتر تهديدات بی اثرماند، رئيس جمهور همه تبليغات و ندادند و سالح تن در
  . مايدبهمان شيوه بياز ديگر تجربه شده است بار که يکبار آنست که آن چه را



 ميدانند برآن پای می فشارند، آنها و به ضرورت مسلح بودن آگاه شده اند مردم ما
دولتهای دست  و امپرياليستهاکه درشرايط کنونی جهان، خلقهای مسلح همواره 

دولتهای خلقی تقويت  و به ايجاد منجر به نابودی می کشانند و را نشانده آنها
خلق را مسلح ميکند تا بتواند با تکيه بر نيروی  اگر دولتی انقالبی باشد،. ميگردند

  . مقاومت کند امپرياليسم ايستادگی وخلق در مقابل 
  

 تا دست هم داده اند نيروهای سياسی فرصت طلب دست در اکنون دولت وابسته و
 طول سالهای دراز در تجربيات مبارزات خلق ما خلع سالح کنند، اما را خلق ما

  .  اهداف خود موفق شوند آنست که اينان در از گوياتر ديکتاتوری بسيار
  

  -  چريکهای فدائی خلق ايران ،)٢١/١٢/١٣۵٨ ( ١۶شماره " خبرنامه: "نقل از
  . مازندران

  
  

مقابل مقابل   موعظه گل درموعظه گل در  موعظه خلع سالح توده ها همانموعظه خلع سالح توده ها همان
  ..گلوله استگلوله است

  

با گلوله پاسخ با گلوله پاسخ   رارا  گلولهگلوله  توده ها بايد مسلح باشند تاتوده ها بايد مسلح باشند تا
  !!گويندگويند

 
   ۵٨⁄ ١٢⁄ ٢٣ خلق ايران چريکهای فدائی

  ٢٢تراکت 

  
  

  کردستانکردستان  م وقت ازم وقت ازااعقب نشينی حکعقب نشينی حک
  ..دست مردم استدست مردم است  دردر  بخاطر سالحهای موجودبخاطر سالحهای موجود
    

  فقط يک خلق مسلح از يورش و کاميابی ارتجاع درفقط يک خلق مسلح از يورش و کاميابی ارتجاع در
  ..امان استامان است

 
  

 ۵٨⁄ ٢٣⁄١٢چريکهای فدائی خلق ايران   



     ٢٣تراکت  
  

   
  

  

  مانع ازمانع از  مجهز ميکنند ومجهز ميکنند و  حکام وقت، ارتش ضدخلقی راحکام وقت، ارتش ضدخلقی را
  ميگردند،ميگردند،  مسلح شدن خلقمسلح شدن خلق

  

  ::ولی چريکهای فدائی خلق ميگويندولی چريکهای فدائی خلق ميگويند
  پيش بسویپيش بسوی

  !!سازماندهی مسلح توده هاسازماندهی مسلح توده ها
   ١٢⁄۵٨⁄ ٢٣چريکهای فدائی خلق ايران  
 

  ٢۴تراکت  
  

  
 
 
  
  

  

  را فراموش نکرده اند؛را فراموش نکرده اند؛  شهريورشهريور١٧١٧ننگ ننگ   مردم مامردم ما
    

ارتش ارتش   وو  در مقابل ارتش ضدخلقی بايد مسلح بوددر مقابل ارتش ضدخلقی بايد مسلح بود
  !!خلق تشکيل دادخلق تشکيل داد

   
  ٢٣⁄١٢⁄۵٨ريکهای فدائی خلق ايران چ

 ٢۵تراکت 
  

  



  
  
  

 
 

  : : با خلع سالح توده هابا خلع سالح توده ها
  

فجيع رهبران خلق ترکمن گسترش فجيع رهبران خلق ترکمن گسترش   کشتارکشتار  جنايت هائی نظيرجنايت هائی نظير
  خواهد يافت؛خواهد يافت؛

    

ديگر خلقهای ايران به ديگر خلقهای ايران به   وو  به خلق کردبه خلق کرد  يورش مجدديورش مجدد
  گرفت؛گرفت؛  وحشيانه ترين شکل انجام خواهدوحشيانه ترين شکل انجام خواهد

  

   خواهد آمد؛ خواهد آمد؛ابعادی وسيع بوجودابعادی وسيع بوجود  دردر  ترورترور  شرايط خفقان وشرايط خفقان و
  

  !!پس مرگ بر خلع سالح کنندگانپس مرگ بر خلع سالح کنندگان
 
  

    ٢٣⁄١٢⁄۵٨چريکهای فدائی خلق ايران  
  ٢۶تراکت      

  
 
 
  
  
 

  مسلح بودن مردم  ميترسند؟ مسلح بودن مردم  ميترسند؟   چه کسانی ازچه کسانی از
  

  قدرت مردم واهمه دارند؛قدرت مردم واهمه دارند؛  آنهائی که ازآنهائی که از
  

!!آنهائی که به مردم اعتقادی ندارندآنهائی که به مردم اعتقادی ندارند
  

 ٢٣⁄١٢⁄۵٨چريکهای فدائی خلق ايران 
  

  ٢٧تراکت 



  
  

 
 

  ::ميگويدميگويد  بنی صدربنی صدر
  

  !!))خلع سالحخلع سالح((توده ها نبايد مسلح باشند توده ها نبايد مسلح باشند 
  
  

  ::ميگوئيمميگوئيم  ماما
  

يک خلق مسلح است که شايسته آزاد يک خلق مسلح است که شايسته آزاد   تنهاتنها
 !!زيستن استزيستن است

  
   ٢٣⁄١٢⁄۵٨چريکهای فدائی خلق ايران    

 

  ٢٨تراکت     

  
  
  

 
 

  نوکران امپرياليسم زمزمه خلع سالح مردم رانوکران امپرياليسم زمزمه خلع سالح مردم را
  سرداده اند؛سرداده اند؛

 
  

  ::ينديندچريکهای فدائی خلق ميگوچريکهای فدائی خلق ميگو
   

  !!بايد مسلح شوندبايد مسلح شوند  چه بيشترچه بيشتر  مردم هرمردم هر
  

 ٢٣⁄١٢⁄۵٨چريکهای فدائی خلق ايران 
 

 ٢٩تراکت 



  

  
 
 

يک طرف برای فريب توده ها دم يک طرف برای فريب توده ها دم   هيئت حاکمه ازهيئت حاکمه از
  طرف ديگرطرف ديگر  ازاز  ارتش بيست ميليونی ميزند وارتش بيست ميليونی ميزند و  ازاز

  آماده ميکند؛آماده ميکند؛  برای خلع سالح مردم خود رابرای خلع سالح مردم خود را

  
  

      ::چريکهای فدائی خلق می گويندچريکهای فدائی خلق می گويند
  ارتش خلقی خودارتش خلقی خود  تاتا  مسلح باشندمسلح باشند  بايدبايد  توده هاتوده ها

  !!بسازندبسازند  رارا
 
  

 ٢٣⁄١٢⁄۵٨چريکهای فدائی خلق ايران  
 

  ٣٠تراکت 

  
  
 
 

::  چريکهای فدائی خلق ميگويندچريکهای فدائی خلق ميگويند

 

  
برای درهم کوبيدن زرادخانه امپرياليسم و برای درهم کوبيدن زرادخانه امپرياليسم و 

مسلح مسلح شتر شتر هرچه بيهرچه بي  خلق راخلق را ارتجاع داخلی بايدارتجاع داخلی بايد
    کنيم،کنيم،

خلع خلع   ولی بنی صدر مهمترين مسئله ايران راولی بنی صدر مهمترين مسئله ايران را
  ..داندداندسالح مردم ميسالح مردم مي

    
  آيا خلع سالح به نفع چه کسی جز آمريکاست؟آيا خلع سالح به نفع چه کسی جز آمريکاست؟

  پس چه کسی آمريکائی است؟پس چه کسی آمريکائی است؟

  



  

   ٢٣⁄١٢⁄۵٨چريکهای فدائی خلق ايران 

  ٣١تراکت 

  
  
  

خلع سالح مردم يعنی ايجاد امنيت خلع سالح مردم يعنی ايجاد امنيت 
  برای غارتبرای غارت

  !!خلقهايمان بوسيله آمريکاخلقهايمان بوسيله آمريکا
  

  

   ٢٣⁄١٢⁄۵٨چريکهای فدائی خلق ايران 
  

  ٣٢تراکت 
  

  
  
  
  
  

  
  

 هيئت حاکمه را قبول کنيم يا  هيئت حاکمه را قبول کنيم يا سياست خلع سالحسياست خلع سالح
  !!ميليونی اش را؟ميليونی اش را؟  ارتش بيستارتش بيست

  
  

::چريکهای فدائی خلق ميگويندچريکهای فدائی خلق ميگويند

را
      

بايد هرچه بيشتر بايد هرچه بيشتر   وو! ! هيچکدام هيچکدام را
  !!مسلح شويممسلح شويم

  
  

   ٢٣⁄١٢⁄۵٨چريکهای فدائی خلق ايران 
  



  ٣٣تراکت 
  

  
 

  
  

  هزارهزار٧٠٧٠خلع سالح بمعنای هدر دادن  آرمان خلع سالح بمعنای هدر دادن  آرمان 
  دهها هزار مجروح است؛ دهها هزار مجروح است؛   شهيد وشهيد و

  

  پسپس
  
  

  !!خلع سالح کنندگانخلع سالح کنندگان  بربرمرگ مرگ 
  
  

   ٢٣⁄١٢⁄۵٨چريکهای فدائی خلق ايران 
  

  ٣۴تراکت 
  

  
  
  

  
  

) ) انقالب توده هاانقالب توده ها((رسيدن طوفان رسيدن طوفان   بنی صدر ازبنی صدر از
اينرو می خواهد توده ها اينرو می خواهد توده ها   به خود ميلرزد؛ ازبه خود ميلرزد؛ از

  ..را خلع سالح کندرا خلع سالح کند
  
  

   ٢٣⁄١٢⁄۵٨چريکهای فدائی خلق ايران 
  

  ٣۵تراکت 

  
بازگشت به صفحه اصلی
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