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  سالي كه
  بزرگ خون گزن

  به صدا در آمد
  و طوفان
  !شكوفه داد

 رخ نگهدار و تحريف تاريخ چريكهاي فدايي خلقف
          اشرف دهقاني

از همان آغاز فعاليت در شرایط علنی بعد از قيام ، فرخ نگهدار به همراه دیگر رهبران و دست اندرکاران سازمانی که خود را  ...
مبارز انقالبی یعنی رفيق یک نام وارث چریکهای فدائی خلق می ناميد، سعی کردند همه سياست ها و اعمال خود را در پشت 

در این ميان فرخ نگهدار بدون آنکه کمترین اعتقادی  .توجيه نموده و پيش ببرند "اختالف بين بيژن و مسعود"بيژن جزنی و با عنوان 
ارزه مسلحانه که اتفاقًا بطور برجسته طرفدار مبارزه پارتيزاتی یا چریکی بود و همواره از نقش محوری مب  -به نظرات رفيق جزنی

داشته باشد خود را در پشت آن نام انقالبی پنهان ساخت تا بهتر بتواند به فریب اعضاء و هواداران صدیقی که  -سخن می گفت 
در شرایطی که توده وسيعی از مردم در صحنه سياسی حضور داشتند فرخ نگهدار . حول آن سازمان متشکل شده بودند، بپردازد

که مطابق آن گویا گروه  جا انداختک تاریخ جعلی از چگونگی تشکيل چریکهای فدائی خلق در جنبش با کمک همپالگی هایش ی
بعدها این تحریف و جعل در تاریخ . رفقا سورکی، جزنی، ظریفی یکی از گروههای تشکيل دهنده چریکهای فدائی خلق بوده است

  ٥صفحه       ... ر و تئوریسين سازمان ما هم معرفی شدچریکهای فدائی خلق تا آنجا پيش رفت که رفيق جزنی حتی بنيانگذا
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  ل برخي از تجارب سياهك
  براي مبارزين امروز

  سخنرانی رفيق چنگيز قبادی فر(
  به مناسبت رستاخيز سياهکل

  )در نروژ
بدیهی ست که هرتشکلی اگه می  ...

خواد در شرایط ایران امکان ادامه کاری 
و بقا پيدا کنه در درجه اول باید مخفی 
باشه و  موضوع دیگر این که بر اساس 
یکی از مهمترین دست آورد های 

زات چریکهای فدائی خلق، در مبار
شرایط دیکتاتوی تنها یک تشکل 

. نظامی امکان بقا و رشد دارد -سياسی
این، پاسخگوی الزامات شرايطی است 
که دشمن بر مردم ما تحميل کرده که 
جز با زبان زور نميشه با وی سخن گفت 
واقعيتی که برای زنده ماندن و رشد بايد 

حتی ... .راهنمای هر تشکلی قرار بگيره 
یک گروه کوچک هم می تواند کار رو در 

  ١٢صفحه       ....اون جهت شروع کنه

  به ياد گرامي چريك فدائي خلق،
 رفيق كيومرث سنجري

متأسفانه از همه فعاليت های رفيق  ...
کيومرث سنجری در سازمان چریکهای 
فدائی خلق اطالعات کافی در دست 

اما این امر روشن است که وی در . نيست
د و در به مشهد منتقل ش ١٣۵٣سال 

پایگاهی با حضور رفقا حميد مؤمنی و صبا 
بيژن زاده فعاليت انقالبی خود را دنبال 

در دوره ای نيز او به مدت کوتاهی با . نمود
رفيق اشرف دهقانی در پایگاهی در مشهد 

جعفری به ) فریدون(که رفيق علی اکبر 
عنوان مسئول شاخه مشهد به آنجا رفت و 

جمله  از. آمد می کرد، حضور داشت
کارهای او در مشهد کمک به انتشار 
نبردخلق، ارگان سازمان چریکهای فدائی 

او همراه با رفيق در همين دوره . خلق بود
جدیدی برای  جعفری موفق بطرح ریزی آرم

سازمان که دست با مسلسل در بيرون از 
 ١٨فحه ص                ....ایران قرار دارد،شد
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قيام بهمن درست در تقابل با دسيسه 
های امپرياليستی و خواستهای دارو 
دسته خمينی شکل گرفت و آنها نه 
تنها هيچ نقشی در آن نداشتند بلکه 

سيله ای متوسل می برعکس به هر و
در . شدند تا از عمق و دامنه آن بکاهند

جریان این قيام بود که مقدار زيادی 
اسلحه  به دست مردم افتاد و توده ها 
تواستند تا حدودی خود را مسلح کنند، 
واقعيتی که تا مدتها حل معضل خلع 
سالح مردم را در دستور کار حاکمان 

قيام کار . جديد قرار داده بود
داران رژیم را برای سرکوب سردم

بر بستر . انقالب با دشواری مواجه کرد
اين قيام ، روحيه انقالبی هر چه 
فزونتری در ميان مردم رشد کرد و 
توده ها به پشتوانه عمل عظيم 
انقالبی خود با عزمی بيشتر از قبل 
خواهان تحقق خواست های انقالبی 
خود بوده و در این راه هم قدم بر می 

   .داشتند

بی شک در تاریخ مبارزات معاصر مردم  
 ٢٢و  ٢١تحت ستم کشور ما، جایگاه قيام 

ه مثابه یکی از بزرگترین ب ۵٧بهمن 
جنبشهای توده ای برای رسيدن به آزادی 

در آن دوره، در . و برابری انکار ناپذیر است
شرایطی که امپریاليستها به مثابه سرمایه 
داران غارتگر بين المللی با مشاهده 
پتانسيل جنبش توده ها بر عليه رژیم 

شبح "وابسته شاه و نگرانی از گسترش 
بر فراز ایران، پيگيرانه در کمونيسم " سرخ

صدد عملی ساختن گام به گام تعویض  
مسالمت آميز و بدون دردسر رژیم شاه با 
دار و دسته خمينی بودند، قيام توده های 
مسلح در خيابانها و حمله آنها به ستون 
فقرات نظام یعنی ارتش ضد خلقی، برنامه 
مهندسی شده و ضد انقالبی آنها را با 

  .مواجه ساخت موقعيت جديدی
قيام توده ها و چشم انداز تداوم انقالب  

آنها عليه نظم ظالمانه سيستم سرمایه 
داری حاکم بر جامعه چنان هراسی در دل 
مرتجعين بر انگيخت که خمينی، این نوکر 
جدید امپریاليستها، با عجله همکاران 
عمامه دار و بی عمامه خود را سراسيمه 

مردم به خانه "اد به خيابانها فرستاد تا فری
" امام دستور جهاد نداده"، "هایتان برگردید

بازرگان نخست وزیر موقت نيز با . سربدهند
سرزنش مردمی که می کوشيدند با 
اعمال اراده طبقاتی شان قدرت را بدست 
خود بگيرند، با خفت و خواری اعالم نمود 

ما باران می خواستيم ولی سيل "که 
امات ضد انقالبی این اظهارات و اقد!". آمد

مردم " خلع سالح"مکمل آن و دستور قاطع 
و سپس قدم به قدم بازپس گيری دستاورد 
های انقالبی ای که توده ها با قيام و طی 
مبارزاتشان عليه رژیم شاه به دست آورده 
بودند، نشانگر خشم و برخوردهای ضد 
انقالبی رژیم جديد نسبت به مردم انقالبی 

مسلحانه خویش ضربات ای بود که با قيام 
بزرگی را به برنامه های مورد دلخواه 
امپریاليستها و سرمایه داران وابسته حاکم 

  . بر ایران وارد ساخته بودند
توده های تحت ستم ایران با قيام خود در 

بهمن توانستند تا قدرت تاریخی  ٢٢و  ٢١

را پيش از ) اگر چه برای مدتی کوتاه(خود 
ان توسط ضد مصادره کامل جنبش ش

قيام آنها . انقالب جدید به نمایش بگذارند
ترس و وحشت امپریاليستها، مرتجعين و 
تمامی دشمنان طبقاتی شان را 

تا جائی که به مثابه یک نمونه . برانگيخت
وجود هزاران قبضه سالح  مصادره شده از 
ارتش ضد خلقی در دستان آنها باعث شد 

و دسته تا در برنامه های ضد انقالبی دار 
خمينی و اربابان جهانی اش که خواهان آن 
بودند که به جّو انقالبی در جامعه و رشد 
مبارزات مردم هر چه زودتر پایان داده 

در واقع قيام توده ها . شود،خلل ایجاد شود
در سرکوب انقالب به طور سریع مطابق 
نقشه مهندسی شده امپریاليستها مانع 

در این امر ایجاد کرد و تأخيرات چشمگيری 
وجود سالح های مصادره . به وجود آورد

شده از زردخانه های رژیم شاه در دستان 
توده ها امکانی بود که باعث شد تا انقالب 
مردم در مناطق مختلفی از ایران و به 
خصوص در کردستان تا سالها پس از 
استقرار رژیم وابسته به امپریاليسم 
مه جمهوری اسالمی نيز به بقای خود ادا

اینها، تنها برخی از تأثيرات مثبت قيام . دهد
به طور کلی قيام خودجوش . بهمن بود

بهمن و تجارب  ٢٢و  ٢١مردمی در 
مبارزاتی آن و همچنين نتایج اجتماعی و 
تاریخی فراموش ناشدنی آن، گنجينه 
تجارب انقالبی کارگران و خلقهای تحت 
ستم ما را برای رسيدن به آزادی و 

ر حق و انقالبی شان پر بار خواست های ب
  .   تر نموده است

سال از آن  ٣۴اکنون با گذشت بيش از 
روزهای سرنوشت ساز و درخشان 
مبارزاتی و در شرایط رشد دوباره جنبش 
توده های بجان آمده بر عليه رژیم سرکوبگر 
جمهوری اسالمی، ماشاهد رشد تبليغات 
ارتجاعی ای هستيم که با قلب حقایق و 

تجارب قيام بهمن می کوشند تا این تحریف 
قيام مردمی و فراموش نشدنی را به نفع 
تبليغات دشمنان مردم ما مصادره کرده و 
آن را یک حرکت بيهوده و ارتجاعی و بی 

بطور مثال اين روز ها .  نتيجه قلمداد کنند

در ايام سالگرد قيام بهمن، ما شاهد تکرار 
ا تبليغات و تشدید کارزاری هستيم که ب

وجود سازماندهندگان ظاهرا متفاوت، هدف 
واحدی را در تحریف قيام بهمن و کوشش 
برای زائل ساختن آگاهی انقالبی مردم و 

در . بویژه نسل جوان تعقيب می کنند
یکسوی این تبليغات، جمهوری 
اسالمی و ماشين تبليغاتی عظيمش 

را " دهه فجر"قرار دارد که هر ساله 
کارانه جشن گرفته و همواره ريا

کوشيده رژيم ضد مردمی خود را 
جا  حاصل انقالب مردم و قيام بهمن

در تبليغات مزبور، هم چهره . بزند
نيروهای اهریمنی امپریاليستی عامل 
به قدرت رسيدن این رژیم و هم دالئل 
اصلی به قدرت رسيدن چنين رژيم 

هدف .  جنايتکاری الپوشانی می گردد
 دیگر این کارزار، مخدوش نمودن
اذهان مردم و به ویژه جوانان مبارز 

و " انقالب"است تا  نسبت به هرچه 
و مبارزه انقالبی است دچار " قيام"

اين تبليغات غير واقعی  .بدبينی گردند
البته صرفا به ضد انقالب غالب محدود نمی 

در سوی دیگر این کارزار، ما شاهد . گردد
هستيم که سلطنت طلبان به مثابه 

قالب مغلوب که ضرب بخشی از ضد ان
شست توده های قيام کننده را چشيده 
اند هم همواره عليه اين انقالب و قيام 
مردم سم پاشی کرده و در ظاهر هم در 
تقابل با دستگاه تبليغاتی جمهوری 

" فتنه بهمن ماه"و " دهه زجر" اسالمی، از
" مخالفت"سخن می گویند، ولی برغم 

چنين آنها با جمهوری اسالمی، آنها نيز
جلوه می دهند که خمينی و رژيم منفورش 

بودند و  حاصل انقالب مردم و قيام بهمن
این مردم بودند که دار و دسته خمينی را 
با خواست و اراده خویش به قدرت 

  .رساندند
متأسفانه باید متذکر شد که تبليغات 
انحرافی فوق بر پایه ابعاد سرکوب و 
جنایات کثيف و روزمره رژیم جمهوری 
اسالمی که به خاطر وسعت و شدت 
شان، رژیم شاه و سلطنت طلبان را 

  
  
  
  

 

 بود؟"ر شكوهپ"،آيا قيام بهمن
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کرده از یک طرف به دليل حجم " روسفيد"
بسيار باالی این تبليغات که توسط رسانه 
های متعدد ضد خلقی پوشش داده می 
شوند و از طرف دیگر کم وسعت بودن و 
عدم اشاعه کافی تبليغات و نظرات 

ینجا و آنجا هم، انقالبی در ميان مردم، در ا
تحت . گوشهای شنوایی پيدا کرده است

تاثير چنين واقعيتی ست که در صفوف 
برخی روشنفکران سرخورده و فاقد تحليل 
و دید تاریخی هم گاه شنيده می شود که 
چرا مثال برای توصيف قيام بهمن از صفت 

عبارتی که چریکهای فدایی " (پر شکوه"
حرکت خلق ایران همواره در توصيف این 

استفاده می ) بزرگ تاریخی به کار برده اند
فقر سياسی این جماعت سپس در . گردد

نوع استداللشان بروز می کند که برای 
نشان دادن نادرستی کاربرد چنين صفتی 
مدعی می شوند که مگر اين قيام باعث 
روی کار آمدن خمينی و جمهوری اسالمی 
اش نشد؟ پس قدرت گيری چنين رژيم 

چه شکوهی می تواند داشته  سرکوبگری
باشد؟ آنهم رژيمی که درسرکوب و جنايت 
چنان کارنامه ای از خود بجای گذارده که 

  . زبان از بيانش قاصر است
 

هر چند در سطور فوق این موضوع توضيح 
داده شد که رژیم جمهوری اسالمی حاصل 
قيام مردم نبود و خمينی و دارو دسته اش 

داد تاریخی ضدیت شدیدًا با وقوع چنين روی
داشتند ولی از آنجا که ممکن است 
پرسش فوق با توجه به گستردگی تبليغات 
نيرو های ضد انقالبی، اذهان جوانانی که 
بدليل شدت دیکتاتوری حاکم بر کشور 
امکان مطالعه آزادانه و کنکاش آگاهانه در 
مورد آن دوره را ندارند نيز به خود مشغول 

با توجه به این  کرده باشد و به طور کلی
که هدف اشاعه چنان تفکراتی، ایجاد یک 
ناروشنی بزرگ در تاريخ مبارزات مردم ما  
می باشد ضروری است در ا ینجا با وضوح 
هر چه بيشتری واقعيت های موجود در آن 

  . دوره را مورد توضيح و تشریح قرار دهيم 
در بررسی تبليغات گوناگونی که در رابطه 

می شود  ۵٧قيام بهمن  با تحریف واقعيت
نخستين مساله ای که باید مورد توجه قرار 
گيرد این است که آيا براستی در اين 
تبليغات هيچ گونه واقعيتی نهفته است و 
آيا خمينی و جمهوری اسالمی اش واقعا 

بودند که حال بايد  ۵٧نتيجه قيام بهمن 
خود اين قيام بزرگ توده ای را به دليل 

ا محکوم اعالم نمود؟ برای کارنامه سياه آنه
پاسخ به این سوال و جلوگيری از تحریف 

بهمن باید به خود  ٢٢و  ٢١ماهيت قيام 
رویدادها و واقعيات اتفاق افتاده در آن دوره 
رجعت کرد، تا با بررسی آنها به شناخت و 
درک هر چه بهتری از غير واقعی بودن 
تبليغات ارتجاعی فوق و دالیل مادی 

  .  پرداخت اشاعه  آنها
 

با نگاهی به سير رو به رشد انقالب مردم 
که قيام بهمن نقطه  ۵٧و  ۵۶در سالهای 

اوج آن بود اتفاقا متوجه می شويم که شاه 
روز های (بهمن  ٢٢و  ٢١خيلی زودتر از 

دی ماه مجبور به ترک  ٢۶يعنی در ) قيام
کشور شد و خمينی هم زودتر از اين قيام 

امپریاليستی  با هواپيمائی که دولت
فرانسه برايش تدارک ديده بود، در 
فرودگاهی که اتفاقا برای همين پرواز آماده 

تا وقتيکه امکان  .شده بود وارد ايران گشت
حفظ شاه در قدرت توسط امپریاليست 
های حامی وی بود، مسلم بود که خمينی 

به همين . نمی توانست به کشور بازگردد
بهمن  ١٢روز  خاطر ورود خمينی به ایران در

درست نشانه " فرار شاه"پس از   ۵٧سال 
اين بود که شاه ديگر جائی در ايران ندارد و 
حاميان بين المللی اش حمايت خود را از 

امداد های "پشت وی برداشته اند؛ و حال 
شان را متوجه ياران و سرسپردگان  " غيبی

جديدشان در صحنه سياسی کشور نموده 
مانده نيروی هوائی تيمسار ربيعی فر. اند

رژيم سلطنت، در دادگاه محاکمه اش پس 
از سقوط رژیم سلطنت جمله پر معنائی را 
بيان کرد که واقعيت توطئه گری 
امپریاليست ها و در رأس آنها امپریاليسم 
آمریکا در رابطه با انقالب مردم ما را به 

: آن جمله این است. خوبی آشکار می کند
ش مرده ای از هويزر، شاه را مثل مو" 

هویز یکی از  !".ايران بيرون انداخت
سياستمداران امریکائی بود که بدون اطالع 
شاه وارد فرودگاه مهر آباد در ایران شد و 
فرماندهان ارتش را متقاعد کرد که بر 
اساس منافع امپریاليسم امریکا در ایران 
باید ارتش را از پشتيبانی از شاه بر حذر 

 . دارند
 

ات نشانه آشکاری از تبانی های اين اتفاق
پشت پرده ای بود که امپرياليستها برای 
سرکوب انقالب مردم ما و مهندسی روند 
انتقال مسالمت آميز قدرت بدون دخالت 
توده های انقالبی به آن توسل جسته 

مذاکرات مهندس بازرگان و موسوی . بودند
اردبيلی و بهشتی با سوليوان سفير وقت 

ن و هويزر فرستاده ويژه آمريکا در ايرا
رياست جمهوری آمريکا با فرماندهان ارشد 
ارتش ایران، و تماسها و مذاکرات يزدی و 
قطب زاده و بنی صدر در خارج از کشور به 
نمايندگی از خمينی با امپرياليستها همه 
در جهت تحقق این هدف بود که شرايط 
کنترل و مقابله با انقالب مردم که آنها آنرا 

. می ناميدند مهيا شود" ن ايران بحرا"
ديديم که چگونه بر بستر اين تبانی ها سر 
انجام در کنفرانس گوادالوپ که در تاريخ 

با شرکت ) ١٣۵٧دی ماه ( ١٩٧٩ژانویه 
جيمی کارتر، والری ژيسکاردستن، جيمز 

آنها به ترتيب (کاالهان و هلموت اشميت 
رهبران آمريکا، انگستان، فرانسه و آلمان 

برگزارشده بود، تصميم گرفته شد ) ندبود
که بر قدرت رژیم شاه در ایران نقطه پایان 
گذاشته شده و جمهوری اسالمی 

  )١.(جايگزين آن گردد
 

اما اگر به قدرت رسيدن خمينی حاصل 
قيام مردم نبود، چه عواملی این رژیم را بر 
سر کار آوردند؟ واقعيت اين است که 

رو به  ١٣۵۶وقتيکه انقالب مردم از سال 
رشد نهاد و سيل مبارزات توده ها در 
جامعه جاری شد، طبقه حاکمه و قدرتهای 
امپریاليستی حاميش به هر وسيله ای 

آنها . متوسل شدند تا جلوی آنرا بگيرند

چندين نخست وزير را عوض کردند؛ 
حکومت نظامی اعالم کردند و حتی شاه 

شاِه "که با تبختر احمقانه ای خود را 
بر روی زمين می " سايه خدا"و  "شاهان

ناميد  در تلويزيون ظاهر شد  و با  فضاحت 
مردم را " صدای انقالب"تمام اعالم کرد که 

کسی که تا ديروز با زور . شنيده است
شکنجه و شالق ناراضيان را به تلويزيون 
می آورد و آنها را مجبور به ندامت از 
عملکردهای خود می کرد حال برای مقابله 

انقالب توده ها، خود علنا ابراز ندامت با 
کار ها را می " درست شدن"کرده و قول 

اما مردم نه فریب چنين شعبده بازی . داد
هائی را خوردند و نه سرکوب ها و حکومت 

در . نظامی های رژیم شاه آن را را ترساند
نتيجه همه تاکتيکهای دشمنان مردم  در 
مقابل پيشروی انقالب آنها با شکست 

در چنين شرايطی بود که . واجه شدم
قدرتهای حامی شاه و به خصوص 
امپرياليسم آمريکا که می ديدند با وجود 
شاه در قدرت قادر به مقابله با انقالب 
نيستند و هر چه بگذرد انقالب راديکال تر 
شده و در فضائی که مبارزه مسلحانه 
کامًال مقبوليت توده ای داشت و آنها از آغاز 

توده ای در اقصی نقاط ایران مبارزات 
هراس بودند، جهت حرکت خود  شدیدًا در

 . را عوض کردند
 

امپریاليست ها با کمک سرمایه داران 
وابسته در ایران و مرتجعينی که منافعشان 
به حضور امپریاليسم در ایران وابسته 
است، با تمام قدرت شروع به تقویت دارو 
دسته خمينی و گذاشتن بلندگوهای 

آنها به .  يغاتيشان در اختيار او نمودندتبل
این ترتيب برای پروژه  سرکوب انقالب تحت 

به . نام خود انقالب دست به کار شدند
همين دليل بود که در شرايطی که ساواک 
هر نوجوانی را به خاطر داشتن يک اعالميه 
از سازمانهای انقالبی، وحشيانه آزار می 

ی با داد، اما نوار های سخنرانی خمين
وجود سلطه ساواک، آزادانه پخش می 
شد و رسانه امپریاليستی بی بی سی 
هم عمال به سخنگوی خمينی تبديل شده 

مأموران ساواک در حالی که .  بود
کمونيستها و مبارزین را وحشيانه و 
قاطعانه سرکوب می کرد، اما در همان 
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با نگاهی به سير رو به رشد انقالب 
که قيام  ۵٧و  ۵۶مردم در سالهای 

بهمن نقطه اوج آن بود متوجه می 
 ٢٢و  ٢١شويم که شاه خيلی زودتر از 

دی ماه مجبور به  ٢۶بهمن  يعنی در 
ترک کشور شد و خمينی هم زودتر از 

م با هواپيمائی که دولت اين قيا
فرانسه برايش تدارک ديده بود، در 
فرودگاهی که برای همين پرواز آماده 

تا وقتيکه . شده بود وارد ايران گشت
امکان حفظ شاه در قدرت توسط 
امپریاليست ها بود، مسلم بود که 
خمينی نمی توانست به کشور 

به همين خاطر ورود خمينی . بازگردد
پس   ۵٧بهمن سال  ١٢به ایران در روز 

نشانه اين بود که شاه " فرار شاه"از 
ديگر جائی در ايران ندارد و حاميان اش 
حمايت خود را از پشت وی برداشته 

شان را " امداد های غيبی"اند؛ و حال 
متوجه سرسپردگان  جديدشان در 

 .صحنه سياسی کشور نموده اند

" منطقه آزاد شده"حال مساجد 
حراف آخوندهایی شده بود که برای ان

اذهان جوانان و جلوگيری از پيوستن آنها به 
نيروهای مترقی و کمونيست در جامعه، با 
فراغت کامل به تبليغ بر عليه شاه و 
اشاعه روند مورد دلخواه مرتجعين النه 

به طور .  کرده در ميان مردم می پرداختند
کلی اگر جوانان ما می خواهند بدانند که  

بود و واقعا " مقيام مرد"آیا خمينی محصول 
چطور به قدرت رسيد، بايد اسناد و 
خاطراتی را مطالعه کنند که بروشنی 
نشان می دهد چگونه قدرتهای بزرگ 
خمينی را به پاريس برده و در نوفل نوشاتو 
جای داده و سازمان سيا جدا از عناصری 
که در کنار وی بکار گماشته بود در کنار 

که  خانه این آخوند هم خانه ای داشت 
ماموران آمريکائی  صبح تا شب با وی در 
تماس بودند و به او خط می دادند که 

. را بازی کند" رهبر انقالب"چگونه نقش 
حتی مطالعه خاطرات دست اندرکاران رژيم 
خمينی  نيز به روشنی نشان می دهد که 
آمريکائی ها برای جايگزينی، سه شرط 
اساسی در مقابل خمينی و دارو دسته 

 - ١: ار دادند که عبارت بودند از اش قر
جريان  - ٢. ارتش دست نخورده باقی بماند

کمونيستها هم  - ٣نفت ادامه يافته 
البته منظور سرکوب کل .(سرکوب شوند

مردم مبارز ایران و انقالب آنها بود که تحت 
نام سرکوب کمونيستها از آن نام برده 

مردم ایران شاهد بودند که دارو ). شده
ی در رأس رژیم جمهوری دسته خمين

اسالمی هم چگونه اين شروط را پذيرفته و 
  .با قساوت تمام آنها را عمال اجرا کردند

 
بنابراين اگر به سير رويدادها در آن سالها   

نگاه کنيم به روشنی و با شواهدی که 
امروز دهها سند در تایيد آنها وجود دارد 
خواهيم دید که شاه قبل از قيام بهمن 

ده بود و خمينی هم قبل از چنين ساقط ش
قيامی به قدرت رسيده بود و به همين 
دليل هم بود که در روز های قيام نمايندگان 
خمينی در چهار گوشه شهر فرياد می 
زدند که به خانه های خود برگرديد چون 

برای . نداده است" دستور جهاد"امام هنوز 
امام (نمونه  هادی غفاری در ميدان فوزيه 

مردم قيام کننده که دسته ) بعدیحسين 
دسته برای کمک به همافران بسوی 
نيروی هوائی می رفتند را به بازگشت به 

اگر به روز .  خانه هايشان دعوت می کرد
نامه های آن زمان هم  نگاه کنيم می 
بينيم که در ان روز نامه ها در حالی که با 
تيتر  درشت متالشی شدن رژيم شاه و 

لحظه مردم با نيروهای  درگيری لحظه به
سرکوبگر خبر داده می شوند، نوشته 

امام هنوز دستور جهاد نداده "شده که 
بنابراين قيام بهمن درست در ".  است

تقابل با دسيسه های امپرياليستی و 
خواستهای دارو دسته خمينی شکل 
گرفت و آنها نه تنها هيچ نقشی در آن 

نداشتند بلکه برعکس به هر وسيله 
وسل می شدند تا از عمق و ای مت

در جریان این قيام . دامنه آن بکاهند
بود که مقدار زيادی اسلحه  به دست 
مردم افتاد و توده ها تواستند تا 
حدودی خود را مسلح کنند، واقعيتی 
که تا مدتها حل معضل خلع سالح 
مردم را در دستور کار حاکمان جديد 

قيام کار سردمداران . قرار داده بود
را برای سرکوب انقالب با  رژیم

بر بستر اين قيام . دشواری مواجه کرد
، روحيه انقالبی هر چه فزونتری در 
ميان مردم رشد کرد و توده ها به 
پشتوانه عمل عظيم انقالبی خود با 
عزمی بيشتر از قبل خواهان تحقق 
خواست های انقالبی خود بوده و در 

  .  این راه هم قدم بر می داشتند
 

جمهوری اسالمی در حاليکه همواره سران 
کوشيده اند با تحريف تاريخ و فريب مردم 
چنين جلوه دهند که پيروزی برشاه تنها با 
نيروی ايمان و دست خالی به دست آمده، 
اما در عين حال هر جا هم الزم داشتند 
قدرت گيری خود را به قيام توده ها نسبت 

مان در واقعيت اما آنها در همان ز. داده اند
وقوع آن قيام، شدیدًا از آن ناراحت و 

بی دليل نبود که . خشمگين بودند
همپالگی های خمينی  همواره با کينه 
خاصی از آخرين نخست وزير شاه ياد می 
کردند و قطب زاده زمانی که هنوز از نور 
چشمی های خمينی تلقی ميشد و 
مسئوليت راديو و تلويزيون وی را بر عهده 

خائن ترين نخست وزير "را  داشت،  بختيار
او قيام شکوهمند . خطاب می کرد" ايران

يورش مردم به "عمل ناپسند"بهمن را 
پادگانها در زمان نخست وزيری وی ناميده 

بختيار می " لج بازی"و آنرا به حساب 
گذاشت که متوجه سازشهای صورت 

گرفته نشده بود و در لحظه ای که حاکمان 
ر را بر قرار ترجيح جدید انتظار داشتند، فرا

بختيار بعدًا با کمک اولين . (نداده بود
نخست وزیر منتخب خمينی یعنی مهندس 
بازرگان ظاهرًا مخفيانه از مرز کذشته و از 

در همان زمان توده های . ایران خارج شد
: مردم این طنز را در جامعه پخش کردند

  ").گذشت" مرز بازرگان" بختيار، از
د، کسانی که رژيم بر اساس آنچه گفته ش

جمهوری اسالمی را حاصل انقالب مردم و 
يا قيام بهمن می نامند، شواهد و اسناد 
تاریخی و روند رویدادها را تحریف می کنند؛ 
و نمی دانند و یا نمی خواهند بدانند که 
خمينی چرا و در بستر چه سياستها و 

با . سازشها و تبانی هائی به قدرت رسيد
واهد تاریخی هر رجوع به اسناد و ش

انسان آگاه و جویای حقيقت می تواند 
بفهمد که خمينی حاصل انقالب مردم ما و 
نقطه اوج آن، قيام بهمن نبود بلکه این رژیم 
درست برای سرکوب انقالب مردم به کار 

به همين خاطر هم در . گمارده شده بود
اولين گام انقالب مردم را انقالب اسالمی 

  .. ر نمودخواند و آنرا مال خو
  

در رابطه با جایگاه قيام بهمن، واقعيت 
اين است که قيام بهمن حرکت خود 
انگيخته مردمی بود که از دو سال 
پيش بر عليه رژيم وابسته به 

آنها . امپرياليسم شاه بپاخاسته بودند
سال جنبش انقالبی  ٨متاثر از 

: مسلحانه در جامعه، فرياد می زدند
اما . رهبران ما را مسلح کنيد

متأسفانه نيروئی که قادر به 
پاسحگونی به اين نياز باشد در صحنه 

در نتيجه قيامی که . وجود نداشت
مردم به طور خود جوش به آن دست 
زدند از آنجا که فاقد رهبری سازمان 
يافته ای  بود، به پيروزی نرسيد و با 
همه عظمت و شکوهش شکست 

هر چند این شکست همانطور  -خورد
ح داده شد اوضاع سياسی که توضي

ایران را تغيير داد و تجاربی از خود به 
جا گذاشت ک توشه راه مبارزات مردم 

  .ماست
  

  :زیرنویس
  
ژیسکار دستن ریيس جمهور وقت ) ١(

فرانسه و ميزبان کنفرانس گوادولوپ 
در سال  "توس"روزنامه در مصاحبه با 

تنها کشوری که "گفته بود که  ١٣٧٧
در این جلسه زنگ خاتمٔه حکومت 
شاه را به صدا درآورد نمایندٔه آمریکا 
بود و معتقد بود وقت تغيير رژیم ایران 

که همٔه ما متحير و  طوری است به
جا که ما  تا آنچون . متعجب شدیم

مطلع بودیم آمریکا پشتيبان حکومت 
  ..."وقت ایران بود

  

 

 !اسالمينابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري 
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توسط توده  1357با قيام شکوهمند بهمن 
های قهرمان ایران و سقوط رژیم دیکتاتور و 
وابسته به امپریاليسم شاه، مردم مصيبت 
دیده و تحت ستم ما به مدت بسيار 
کوتاهی فضائی سرشار از شادی و آرامش 

خود احساس کردند و انتظارشان  در زندگی
، بهار آزادی برای آنها 1358آن بود که بهار 

اما رژیم تازه روی کار آمده که بعدًا  .باشد
جمهوری اسالمی نام گرفت، سرکوب توده 

  1358ها را به طور برجسته از همان نوروز 
آغاز کرد و در اولين اقدام خود، روستائيان 

ون خود زحمتکش کردستان را چنان در خ
غرقه ساخت که در زبان شعر این گونه 

چو  /بر جنازه های پاره هوا" : توصيف شد
تمام سطح دست و  /دستی می کشی

خضاب می  /زخون گرم کودکان /پنجه ات
واقعيت آن بود که با آغاز حاکميت ".  شود

رژیم جدید که همچون رژیم شاه توسط 
امپریاليست ها بر سر کار آورده شده بود، 

ی و بهاران به بند کشيده شده بودند، با آزاد
، در شرایط سلطه فریب و ریاکاریاین حال 

هنوز به طور دردناکی   58متأسفانه بهار 
 .خوانده می شد" بهار آزادی"

در حقيقت پس از قيام بهمن، یک روند 
ارتجاعی در بستر جعل تاریخ توسط 

که انقالب توده ها برای بهبود  -خمينی 
" انقالب اسالمی" را  - ود شرایط زندگی خ

. در جامعه ایران شروع به رشد کرد - ناميد 
روند تاریخی دیگری شکل  از طرف دیگر

. گيری خود را در جامعه ما نمایان ساخت
این روند دوم با حضور یافتن سازمانی با 
پشتيبانی عظيم توده ای در صحنه 
سياسی جامعه به وجود آمد که در حالی 

زمان پر افتخار چریکهای که خود را وارث سا
فدائی خلق می خواند ولی در رأس آن 

قرار داشتند که " ماران خوش خط و خالی"
به جایگاه چریکهای فدائی خلق واقعی 
تکيه زده و با سخن گفتن به نام فدائی ، 

چنين هشداری ( .عليه آن عمل می کردند
در مورد رهبری آن سازمان اولين بار در 

مصاحبه با رفيق " در جزوه  1358خرداد 
بنابراین، .  )داده شده بود" اشرف دهقانی

 " بهار آزادی"در آن بهاری که به نادرست 

ناميده می شد دو روند تاریخی با خصيصه 
واپس گرایانه و فریبکارانه، خود را در جامعه 
.  ایران به نيروهای آگاه و انقالبی شناساند

که از یک طرف انقالب  معلوم شد
ده ها توسط خمينی و اعوان و شکوهمند تو

انصارش مصادره شده که حال به نام 
انقالب و به نام توده ها سياست های خود 
را عليه انقالب و عليه توده ها به پيش می 
برند؛ و از طرف دیگر سازمانی که در شرایط 
یکی از سياه ترین دیکتاتوری ها با رنج و 
خون بهترین فرزندان ایران ساخته شده بود 

عنی سازمان چریکهای فدائی خلق اکنون ی
فرخ نگهدارو دارو (به دست کسانی افتاده 

که آنها نيز به سبک حکومتی  )دسته اش
های جمهوری اسالمی یعنی با روشی 
مشابه، به نام چریک فدائی و به اعتبار آن 
نام گرامی، عليه اهداف و آرمان های 
فدائی یعنی عليه منافع و مصالح کارگران و 

تکشان مشغول اجرای اعمال و زحم
سياست های رفرميستی و غيرانقالبی 

  )١(.خود هستند
در رأس رژیم فریبکار و  خمينیاگر 

ارتجاعی جمهوری اسالمی، در جهت 
تأمين منافع سرمایه داران خارجی 

و سرمایه داران داخلی  )امپریاليست ها(
از انجام هيچ  )وابسته به امپریاليسم(

در حق توده های تحت  دغلکاری و جنایت
 فرخ نگهدارستم ایران روی گردان نبود، 

نيز که در شرایط شبه دموکراسی بعد از 
قيام بهمن و در شرایط روی آوری توده های 
کثيری به سوی سازمان چریکهای فدائی 
خلق متأسفانه در رأس آن سازمان قرار 

از توسل به هيچ روش فريبکارانه رفته بود،  
ای فريب هواداران اين و دغلکارانه بر

با در پيش گرفتن سازمان کوتاهی نکرده و 
و از طریق  "گفتگو و انتقاد"سياست 

سازش و مماشات با مرتجعين حکومتی، به 
تقویت و تحکيم پایه های رژیم تازه استقرار 

به این . یافته جمهوری اسالمی پرداخت
ترتيب وی با کمک همپالگی هایش، از 

با جمهوری طریق مماشات و سازش 
اسالمی، سازمان غصب شده چریکهای 
فدائی خلق را ابتدا در منجالب اپورتونيسم 

و رفرميسم غوطه ور ساخت و سپس 
بخش بزرگی از آن را به پای بوسی ارتجاع 

از این روست که  .وحشی حاکم برد
خمينی و فرخ نگهدار امروز به گواه تاریخ در 

و به  ميان نيروهای مترقی و آزادیخواه ایران
خصوص در نزد توده هائی که آن دوره را 
تجربه کرده اند، از جمله منفورترین چهره 
های سياسی این دوره از تاریخ ایران به 

 .شمار می روند
تا جائی که به فرخ نگهدار و عملکردهای او 
در درون سازمان غصب شده چریکهای 

قبل از انشعاب به اقليت و  - فدائی خلق 
گردد، با توجه به تأثير تعيين برمی  -اکثریت 

کننده ای که آن سازمان در روند مبارزاتی 
مردم ایران داشت، باید نظرگاه ها و 
سياست های عملی آن سازمان مورد 

همچنين  .برخورد و بررسی دقيق قرار گيرد
باید به عملکردهای نگهدار در سازمان 
اکثریت و افشای ماهيت ضد خلقی 

ن مقاله در حالی که در ای. پرداخت" اکثریت"
به موارد فوق تنها اشاره وار برخورد خواهد 
شد، تمرکز بحث روی یکی از عملکردهای 
فرخ نگهدار و همپالگی هایش در ارتباط با 
اشاعه تاریخی جعلی از تکوین سازمان 

  .چریکهای فدائی خلق خواهد بود
  

  اشاعه تاريخي جعلي از 
 شكل گيري چريكهاي فدائي خلق

  
  

ن آغاز فعاليت در شرایط علنی بعد از از هما
قيام بهمن، فرخ نگهدار به همراه دیگر 
رهبران و دست اندرکاران سازمانی که خود 
را وارث سازمان چریکهای فدائی خلق می 
ناميد، سعی کردند همه سياست ها و 
اعمال خود را در پشت نام یک مبارز 
انقالبی یعنی رفيق بيژن جزنی و با عنوان 

منظور از ( بين بيژن و مسعود اختالف"
، )مسعود، رفيق مسعود احمد زاده است

در این ميان فرخ  .توجيه نموده و پيش ببرند
نگهدار بدون آن که کمترین اعتقادی به 

که اتفاقًا به طور   -نظرات رفيق جزنی
برجسته طرفدار مبارزه پارتيزاتی یا چریکی 
بود و همواره از نقش محوری مبارزه 

داشته باشد  - سخن می گفت مسلحانه 
خود را در پشت آن نام انقالبی پنهان 
ساخت تا بهتر بتواند به اغوا و فریب اعضاء 
و هواداران صدیقی که حول آن سازمان 

در چنين . متشکل شده بودند، بپردازد
شرایطی و در حالی که توده وسيعی از 
مردم در صحنه سياسی حضور داشتند فرخ 

گی هایش یک تاریخ نگهدار با کمک همپال
جعلی از چگونگی تشکيل چریکهای فدائی 

که مطابق آن  جا انداختخلق را در جنبش 
گویا گروه رفقا سورکی، جزنی، ظریفی 
یکی از گروه های تشکيل دهنده چریکهای 

بعدها این تحریف و . فدائی خلق بوده است
جعل در تاریخ چریکهای فدائی خلق تا آنجا 

از طرف آنها  پيش رفت که رفيق جزنی
حتی بنيانگذار و تئوریسين سازمان ما هم 

 .معرفی شد
، "بهمن تئوریک19"پيش از آن در نشریه 

تاریخچه ای از سازمان ما به تأکيد خود آن 

  فرخ نگهدار و 

  تحريف تاريخ 

  چريكهاي 

  فدائي خلق

  اشرف دهقاني  
 

 

 

فرخ  "رهبري"ي از كار اكثريت، منعكس كننده  نمونه انشريه 
 رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي  متگزاري به خدنگهدار در 
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  ربط فرخ نگهدار به: دروغي شاخدار
  كهاي فدائي خلقچري

نشریه بر اساس مسایل رو شده در زیر 
در آن (بازجوئی ها تنظيم و درج شده بود 

در اینجا تنها : "نشریه آمده است که
ه که در مراحل مختلف در مطالبی ذکر شد

اختيار پليس قرار گرفته و علنی شده 
، تاریخچه ای که در آن در حالی که ")است

به طور کامًال تنگ نظرانه و حتی مغرضانه 
نسبت به پيشروان و بنيانگذاران واقعی 
چریکهای فدائی خلق برخورد شده، برای 
اولين بار گروهی که رفيق جزنی در رأس 

به جای (عنوان گروه یک آن قرار داشت با
، یکی از برپا کنندگان و تشکيل )گروه جنگل

دهندگان چریکهای فدائی خلق معرفی شد 
رستاخيز سياهکل را به وجود "که گویا  -

این نشریه که آغاز کارش شهریور  ".آورد
در لندن می باشد در حالی که  1353سال 

مطالبی منتشر می کرد که ظاهرًا بيانگر 
ندرکاران آن با سازمان ارتباط دست ا

چریکهای فدائی خلق بود، ولی در واقعيت 
چنين نبود و آنها به طور سئوال برانگيزی 
کار خود را بدون ارتباط با سازمان ما انجام 

انتشار دهندگان آنقدر احساس . می دادند
می کردند که گویا نيازی هم به " استقالل"

 ایجاد رابطه با سازمان نمی دیدند، کما این
که  حتی کمترین کوششی هم برای 
ارتباط با نمایندگان سازمان در خارج از 

نویسنده این سطور و رفيق حرمتی (کشور 
اهميت این موضوع در . به خرج ندادند) پور

آن است که در آن زمان سيل طرفداران 
چریکهای فدائی خلق در خارج از کشور 
تشنه خواندن مطالبی بودند که مستقيمًا 

سازمان ما در داخل کشور  به مسایل
مربوط بوده و در ارتباط با این سازمان 

 ١٩نوشته های مندرج در . منتشر می شد
بهمن تئوریک هم چنين تلقی ای را برای 
دوستداران سازمان به وجود آورده بود در 
حالی که این جریان در آن زمان بدون ارتباط 
با سازمان ما، در واقع خطی را موازی با 

اخته شده سازمان چریکهای خطوط شن
  .فدائی خلق به پيش می برد

در مورد تاریخچه مذکور که  پس از شهادت 
رفيق جزنی و رفقای همراهش در شماره 

، تحت ١٣٥٤این نشریه به تاریخ تير ماه  ٤
تحليلی از تکوین و تکامل گروه "عنوان 

چاپ شد، این " ظریفی - پيشتاز جزنی 
منتشر موضوع هم قابل تأمل است که 

چند "کنندگان توضيح دادند که آن تاریخچه 
ماه قبل از شهادت این رفقا توسط خود آنان 

؛ و زیر مطلب هم "تنظيم گردیده است
تنظيم شده توسط رفقای شهيد : "نوشتند
اما دقت در مطالبی که در مقدمه ". گروه

نه تنها چنين همين تاریخچه نوشته شده، 
خط بطالن بر ادعائی را تأیيد نمی کند بلکه 

این : "در ابتدا مطرح شده.  آن می کشد
تاریخچه نمی تواند کامل باشد زیرا به همه 
رفقائی که در جریان ایجاد و رشد این گروه 

دسترسی نداشته ها شرکت داشته اند 
و سپس به طور مشخص در مورد " ایم

 –گروه پيشتاز جزنی "گروهی که آن را 
گروه این : "ناميده، آمده است" ظریفی

ما . تشکيل شد ١٣٤٢رسمًا در اوان سال 
که قبل از تشکيل  به درستی نمی دانيم

مؤسسين و  ٤٢رسمی گروه در نوروز 
لکن مطالعه . اعضای فعال آن چه کرده اند

سوابق سياسی آنها بازگو کننده نتيجه 
و بعد با ذکر یکی دو " گيری های زیر است

با این : "نتيجه گيری، نوشته شده
که اوًال عده ای از این  احتمال دارد توضيحات

 ٣٥افراد در فعاليت های مخفی سال های 
شرکت داشته باشند، ثانيًا در پيرامون  ٣٩تا 

جبهه ملی به صورت متشکل یا نيمه 
تأکيدها از ". (متشکل فعاليت کرده باشند

  .)من است
 

سوال ساده ای که مطمئنًا برای هر 
این  خواننده ای در اینجا مطرح می شود

است که اگر تاریخچه مذکور واقعًا توسط 
رفيق جزنی و یا رفقای هم گروهش نوشته 
شده، پس چطور خود آنها که مؤسسين 
اصلی گروه بودند در مورد کارهای خودشان 

احتمال می و  به درستی نمی دانستند
در این یا آن فعاليت شرکت کرده  دادند که
بنابراین این سئوال اساسی پيش ! باشند

به راستی نویسنده یا می آید که 
نویسندگان واقعی این تاریخچه غير 
واقعی از سازمان چریکهای فدائی 
خلق چه کسی یا کسانی بودند و به 
چه منظوری چنين تاریخچه تحریف 
شده ای از چریکهای فدائی خلق را به 
جامعه ارائه دادند؟ و آیا امضای 

در پای آن، " رفقای شهيد گروه"
این تاریخچه جعلی می  اعتباری به

 ؟!بخشد
 

و " ما به درستی نمی دانيم" عبارات
 ،"دسترسی نداشته ایم"، "احتمال دارد"

به طور منطقی این برداشت را به دست 
می دهند که نویسنده یا نویسندگان 
تاریخچه مزبور، اوًال به رفيق جزنی و رفقای 

ثانيًا . دسترسی نداشتندهم گروهش هم 
یک نمی شناختند و از بخشی آنها را از نزد

از فعاليت سياسی آنها غير مطلع بودند و 
حتی از مسایلی چون شرکت آن رفقا در 
فعاليت های جبهه ملی و یا در دانشگاه که 
امری نبود که برای افراد نزدیک به رفقای 
این گروه امر پوشيده ای باشد، آگاهی 

  .نداشتند
 

د در عين حال، در آن تاریخچه مطالبی وجو
دارند که نشان می دهند که نویسنده یا 
نویسندگانش آن مطالب را آگاهانه در جهت 

مثًال در حالی که . خاصی تنظيم کرده اند
نام فرخ نگهدار به عنوان یکی از افراد مرتبط 

ذکر شده ولی اظهار ندامت " گروه یک"با 
وی به درگاه شاه و فرار وی به افغانستان 

ه الپوشانی شده به طور کامًال جانبداران
 عليهموارد جهت دار دیگری هم . است

در آن ) به قول خوِد آن تاریخچه" (٢گروه "
وجود دارند که باید در جای دیگری به آنها 

در هر حال، بعد از قيام بهمن . پرداخت
درست همان خط و تاریخچه غير واقعی و 
جعلی از سازمان ما مندرج در نشریه 

وسط فرخ نگهدار بود که ت "بهمن تئوریک١٩"
و همپالگی هایش در جامعه پخش شد و 
در شرایط توده ای بودن مبارزه، متأسفانه 

  . همه گير گردید
امروز هم درست بر اساس چنان تاریخ 
نویسی است که رسانه های امپریاليستی 

فرصت یافته اند تا فرخ نگهدار را برا ی نسل 
جوان، یکی از بر پا کنندگان و به وجود 

ان سازمان چریکهای فدائی خلق جا آورندگ
عی که اخيرًا صدای آمریکا نيز بزنند، موضو

برنامه ای در ارتباط با رستاخيز سياهکل  در
، به آن مبادرت )٢٠١٣فوریه  8به تاریخ (

در آن برنامه، مجری ضمن یاد کردن . ورزید
از فرخ نگهدار به عنوان یکی از هم پرونده 

اولين " ا ازای های رفيق بيژن جزنی، او ر
خواند که گویا در سازمان چریکهای  "هائی

در این . فدائی خلق حضور داشته است
مورد باید به این واقعيت اشاره کرد که 
قدیمی ها می گفتند که از کيسه دیگری 
دارد با دست و دل بازی می بخشد و خرج 

اما ای کاش موضوع بر سر خرج . می کند
ا و تاریخ آن در اینجا این سازمان م. پول بود

  .است که به تاراج برده می شود
  

سخن از تاراج سازمان صدیق ترین، 
پرشورترین، با معلومات ترین، شجاع ترین و 
فداکارترین کمونيست های ایران است، 
سازمانی که برای برپائی اش چهار سال 

به طور پی گير کار تئوریک )  1346از سال (
چهار عظيم و همه جانبه صورت گرفته بود، 

سال در کارخانه ها و روستاها به تجربه 
اندوزی برای یافتن راه مبارزه اقدام شده 

چهار سال در شرایط اختناق حاکم، با . بود
از خود گذشتگی، به طور مخفيانه به کار پر 
زحمت تحقيق شرایط عينی جامعه پرداخته 
شده بود که از دوره افتاده ترین روستاهای 

گرفته تا کشتزارهای  قره داغ در آذربایجان
چهار  . صنعتی در شمال را در بر می گرفت

سال مطالعه جدی و پی گيرانه نظری و 
عملی با اخذ نتایج تئوریک ارزنده از آن، و 
بعد اقدام عملی و انجام عمليات مسلحانه 

واقعيت این . در راستای آن نتایج تئوریک
است که موجودیت و تدوام کار چریکهای 

قدم اول حاصل یک تئوری  فدائی خلق در
لنينيستی است   -منسجم مارکسيستی

که از یک طرف بر پایه مطالعه تاریخ معاصر 
چه به زبان   -ایران و اکثر آثار مارکسيستی

" بهمن تئوریک ١٩"  نشریه در تاریخچه
مطالبی وجود دارند که نشان می دهند 
که نویسنده یا نویسندگانش آن مطالب 
را آگاهانه در جهت خاصی تنظيم کرده 

مثًال در حالی که نام فرخ نگهدار به . اند
" گروه یک"ی از افراد مرتبط با عنوان یک

ذکر شده ولی اظهار ندامت وی به 
درگاه شاه و فرار وی به افغانستان به 
طور کامًال جانبدارانه الپوشانی شده 

 عليهموارد جهت دار دیگری هم . است
در ) به قول خوِد آن تاریخچه" (٢گروه "

آن وجود دارند که باید در جای دیگری به 
ر حال، بعد از قيام در ه. آنها پرداخت

بهمن درست همان خط و تاریخچه غير 
واقعی و جعلی از سازمان ما مندرج در 

بود که توسط  "بهمن تئوریک١٩"نشریه 
فرخ نگهدار و همپالگی هایش در جامعه 
پخش شد و در شرایط توده ای بودن 

  . مبارزه، متأسفانه همه گير گردید
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و از طرف   -فارسی و چه به دیگر زبان ها
دیگر حاصل تجارب عينی مبتنی بر یک کار 
بزرگ تحقيقی علمی و عملی از شرایط 

تدوین آن تئوری است،  جامعه در زمان
تئوری انقالبی ای که راه را بر عمل انقالبی 
گشود و یک جنبش انقالبی در جامعه ایران 

تئوری ای که توضيح گر  . به وجود آورد
رستاخيز سياهکل و پشتوانه نظری آن 

 .عمل بزرگ انقالبی است
 

حال پرسيدنی است که فرخ نگهدار، که 
ر ضدیت با امروز رسانه های امپریاليستی د

القاب " سخاوتمندانه"مردم مبارز ایران، 
به او " تحليل گر"گوناگونی و از جمله لقب 

می بخشند، در این پروسه از ساخته شدن 
تشکل چریکهای فدائی خلق در کجا بود و 
چه می کرد؟  واقعيت این است که شخص 
مزبور اساسًا ربطی به آن پروسه چهار 

قطه از آن ساله نداشته و هرگز در هيچ ن
قرار نگرفته است؛ و خود وی نيز تا کنون 
حداقل مدعی چنان ارتباطی با رفقای 

رفقائی چون   -دست اندر کار آن پروسه
مسعود احمد زاد، امير پرویز پویان، عباس 
مفتاحی، بهروز دهقانی، کاظم سعادتی، 
علی رضا نابدل، مناف فلکی، چنگيز قبادی، 

ی، مهرنوش ابراهيمی، احمد فرهود
لی، غالمرضا گلوی، بهمن آژنگ، حميد توک

عبدالکریم  سعيد آریان، ، مهدی سوالونی،
نبوده و خود را به ...و  ...حاجيان سه پله و

  .آنها نچسبانده است
 

فرخ نگهدار همچنين به آن دسته از رفقائی 
به عنوان بخشی  ١٣٤٧هم که از سال 

دیگر از تشکيل دهندگان چریکهای فدائی 
اندرکار تشکيل گروه جنگل خلق دست 

در این مورد بدون این  . بودند، تعلق ندارد
که الزم باشد روی این امر تأکيد شود که او 
به عنوان یک دانشجوی مخالف رژیم شاه 
در نيمه اول دهه چهل، بيشتر در کارهای 
صنفی دانشگاه شرکت داشت و اساسًا 
پتانسيل انجام کارهای انقالبی ای که 

معرف آن هستند را نداشت، رفقای جنگل 
با رجوع به خود واقعيت می توان متوجه 
شد که وی در طی دوره ای که  رفيق کبير 
غفور حسن پور با کمک رفقا محمد هادی 
فاضلی، حميد اشرف، اسکندر صادقی نژاد 
و دیگر رفقا دست اندر کار تدارک مبارزه 
مسلحانه در جنگل های شمال بودند، در 

سورکی، جزنی، ظریفی ارتباط با گروه 
  .دستگير شده و در زندان به سر می برد

پس از پای گيری تشکل چریکهای فدائی 
خلق و اعالم موجودیت آن در فروردین 

تداوم کار  در پرتو روشن بودن راه،، 1350
، با رنج و خون و زحمت مبارزاتی این تشکل

فراوان جان های شيفته ای تضمين شد که 
انقالبی سازمان  در جهت تحقق اهداف

چریک  . خویش، جان بر کف مبارزه کردند
فدائی با رزم بی باکانه و شجاعانه اش در 
خيابان و در خانه های تيمی و با جنگ و 
گریزهای مسلحانه اش با دژخميان رژیم 
شاه، با روحيه تهاجمی انقالبی اش و 
دامن زدن به چنين روحيه مبارزاتی در ميان 

د ها کار ابتکاری غير توده ها، با انجام ص
مسلحانه جهت بردن آگاهی انقالبی به 

حتی با  . ميان مردم شناخته شد
دستگيری چریکهای فدائی خلق و ورود آنها 

، فرهنگ انقالبی 1350به زندان ها در سال 
روحيه تهاجمی  . نوینی در زندان ایجاد شد

مبارزاتی در آنجا به حدی باال گرفت که 
ی مبارزه و مقاومت تحولی کيفی در چگونگ

زندانيان سياسی در مقابل دژخيمان زندان 
چه عزیزان گرانقدری که   .ها به وجود آمد

در راه تداوم مبارزه چریکهای فدائی خلق 
شکنجه های قرون وسطائی ساواک رژیم 

تحمل کرده و حتی مرگ  هشاه را شجاعان
در زیر آن شکنجه ها را جسورانه پذیرا 

ریکهای فدائی شدند؛ به طور کلی، چ
خلق، آن جان های شيفته که خود محصول 
شرایط خاصی از جامعه ایران بودند، در 
همه جا با کارهای مبارزاتی خود و رفتار و 
منش کمونيستی خویش نام چریک فدائی 
را در قله های رفيع افتخار مردم ایران به 

 .ثبت رساندند
واضح است که فرخ نگهدار پس از تشکيل و 

ودیت این سازمان هم هرگز در اعالم موج
آن حضور نداشت و به این بخش از فعاليت 
های چریکهای فدائی خلق نيز کمترین 

از این روست که باید گفت که . ربطی ندارد
صدای آمریکا وقتی فرخ نگهدار را فردی 
ناميد که گویا درهمان دوره در سازمان 
چریکهای فدائی خلق  حضور داشته است، 

با بی مسئوليتی تمام، بی چنين حرفی را 
هيچ دليل و سند و مدرکی مطرح کرد و با 
این بيان، تنها به اشاعه یک دروغ که در 
خدمت منافع ضد خلقی این رسانه قرار 

با توجه به این که فرخ نگهدار . دارد، پرداخت
در هيچ پروسه ای از شکل گيری و تکوین 
آن سازمان شرکت نداشته و اساسًا با 

فدائی بيگانه بود و تنها عنصر چریک 
هنگامی که در زندان به سر می برد با 
چنين پدیده نوینی در جامعه ایران آشنا 
شده، در نتيجه ادعای فوق الذکر از طرف 
صدای آمریکا، ادعائی کامًال بی پایه و 

 .اساس می باشد
مسلم است که از رسانه های 
امپریاليستی نمی توان انتظار داشت که 

ر ارتباط با منافع و مصالح مردم واقعيت را د
ایران به همان صورتی که بوده و هست 

در برنامه یاد شده از صدای .  مطرح کنند
آمریکا نيز در حالی که ظاهرًا این طور به 
بينندگان نشان داده می شد که مجری 
کامًال مواظب است که مبادا سخنی بدون 

 -دليل و مدرک از آن رسانه پخش شود 
رخ نگهدار ایراد گرفته شد که چرا مثًال به ف

بدون ارائه مدرک، امير انتظام را جاسوس 
خوانده بود و یا در مورد واقعيت ثابت شده 

زندانی سياسی در فروردین   9ی قتل
در تپه های اوین توسط ساواک   1354سال

که شواهد و مدارک کافی در اثبات آن وجود 
کارمندان ساواک  "دارد، مجری باز دنبال 

اگر اين واقعيت را قبول  گشت تا" يشينپ
 ندارند ، بيايند و مطالبشان را بيان کنند تا

از ساواک جنایتکار ضایع شده " حقی"مبادا 
اما آنجا که پای نيروهای مردمی و  - باشد 

سازمان انقالبی آنها در ميان بود ، در این 
رسانه دیگر مالحظه ای در ميان نبود و به 

چگونه سنخيتی همين خاطر کسی که هي
با چریکهای فدائی خلق ندارد بی هيچ 

دليل و مدرک و شاهدی برای بينندگان 
معرفی " اولين ها"برنامه به عنوان یکی از 

 .شد
فرخ نگهدار، هم پرونده ای رفيق بيژن 

در دادگاه به   1347جزنی بود که در سال
بر اساس این  . پنج سال زندان محکوم شد
سال بعد یعنی تاریخ وی می بایست پنج 

در حالی  . از زندان آزاد گردد  1352در سال
به   1350که همه می دانند که او در سال

افغانستان رفته بود و در آنجا توسط 
ساواک دستگير شد که  قاچاقچيان همکار

  1356منجر به ماندن او در زندان تا سال
در  1350حضور فرخ نگهدار در سال . گردید

فرار او به افغانستان و خارج از زندان و علت 
دليل دستگيری مجددش در همان سال، 
خود داستان مفصلی است که بسياری از 
زندانيان سياسی دوره شاه از آن مطلع اند 

  :و شرح مختصر آن به قرار زیر است
، فرخ نگهدار به دليل نوشتن 1349در سال 

عاری از "ندامت نامه به درگاه شاهنشاه 
آبان،   4ن دیکتاتور دربه مناسبت تولد آ "مهر

که امری قبيح و مذموم شمرده می شد و 
در مقابل مقاومت رفقای انقالبی ای چون 

عفو "رفيق جزنی قرار داشت، مورد 
قرار گرفته و حدود سه سال زودتر  "ملوکانه

اما از بخت بد او، . از موعد از زندان آزاد شد
خيلی زود غرش مسلسل های رزمندگان 

ای او را در خارج از سياهکل آرامش فض
متعاقب این واقعه  . زندان به هم ریخت

 1349اسفند   26تاریخی، مطبوعات رژیم در
سياهکل اعدام " مهاجمين"با اعالم این که 

تن از آن رفقا را منتشر   13شدند، نام
با توجه به این که فرخ نگهدار در . نمودند

دوره دانشجوئی با بعضی از آن انقالبيون 
و می دانست که موضوع برای آشنا بود 

رژیم شاه به حدی جدی است که به سراغ 
همه کسانی که در هر سطحی با آن رفقا 
آشنا و رابطه ای داشته اند خواهد رفت، 
برای گریز از دردسر، با عجله از طریق یک 
فرد قاچاقچی از کشور خارج و خود را به 

اما باز از بخت بد او، این  .افغانستان رساند
ساواک را بيشتر نسبت به او حساس  فرار،

 و مشکوک کرد و در نتيجه از طریق
قاچاقچی هائی که با ساواک همکاری 

فرخ نگهدار همچنين به آن دسته از 
به عنوان  ١٣٤٧رفقائی هم که از سال 

بخشی دیگر از تشکيل دهندگان 
چریکهای فدائی خلق دست اندرکار 
 . تشکيل گروه جنگل بودند، تعلق ندارد

بدون این که الزم باشد روی این امر 
تأکيد شود که او به عنوان یک 

شاه در نيمه  دانشجوی مخالف رژیم
اول دهه چهل، بيشتر در کارهای 
صنفی دانشگاه شرکت داشت و 
اساسًا پتانسيل انجام کارهای انقالبی 
ای که رفقای جنگل معرف آن هستند 
را نداشت، با رجوع به واقعيت می 
توان متوجه شد که وی در دوره ای که  
رفيق کبير غفور حسن پور با کمک 
 رفقا محمد هادی فاضلی، حميد
اشرف، اسکندر صادقی نژاد و دیگر 
رفقا دست اندر کار تدارک مبارزه 
مسلحانه در جنگلهای شمال بودند، در 
ارتباط با گروه سورکی، جزنی، ظریفی 
  .دستگير شده و در زندان بسر می برد
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 جعل تاريخ به اعتبار نام رفيق جزني
  و گروه مرتبط با او

او را در افغانستان پيدا و دستگير  داشتند
به این ترتيب  . نموده و به ایران باز گرداندند

مجددًا به زندان  ١٣٥٠بود که وی در سال 
  .افتاد

پس  امروز برای خيلی ها روشن است که
  1355از ضربه های سنگينی که در سال 

به سازمان ما وارد شد، پس از گذشت 
دوره هائی، در شرایطی که من و رفيق 
حرمتی پور به مثابه اعضای قدیمی 
سازمان در خارج از کشور به سر می 
بردیم، سه تن به اسامی منصور غبرائی، 
قربانعلی عبدالرحيم پور و رفيق احمد 

در رأس باقيمانده سازمان غالميان لنگرودی 
اعالم کردند   1356آذر  16قرار گرفته و در

که نظرات رفيق بيژن جزنی را جایگزین 
نظرات شناخته شده پيشين سازمان 

با این کار . چریکهای فدائی خلق کرده اند
آنها به واقع برای سيل هواداران سازمان 

صادر کردند که از آن پس  "فتوا"ما، حکم یا 
ی سازمان را کنار گذاشته و پيرو نظرات قبل

مسلمًا، این که . نظرات رفيق جزنی شوند
بر   55سازمان باقی مانده از ضربات سال

اساس نظرات رفيق جزنی چه اعمالی 
انجام داد و جایگزینی نظرات پيشين با 
نظرات جدید، در سياست های عملی آن 
سازمان در ارتباط با جنبش چه تأثيراتی به 

ود بايد در جای ديگری مورد جای گذاشت خ
اما آنچه مسلم است  . بررسی قرار گيرد

تأثيرات این جایگزینی، از  اصلی ترینیکی از 
یک طرف فراهم شدن زمينه برای ورود فرخ 
نگهدار و رفقای هم مسلک و هم کيش 

که همچنان نام   -اش به درون آن سازمان
بود، و  -سازمان پيشين را یدک می کشيد 

گر ایجاد ممانعت درمقابل فعاليت از طرف دی
خود من و همه رفقای وفادار و متعهد به 
خط و نظرات اصلی سازمان چریکهای 

که بعد از  -فدائی خلق در درون آن سازمان 
قيام بهمن به یک سازمان بزرگ توده ای 

فرخ نگهدار و همراهانش .  بود -تبدیل شد
امثال جمشيد طاهری پور، ماشاءاهللا فتاح (

از طرف مرکزیت آن ...) علی توسلی و پور،
سازمان تنها چند ماه مانده به قيام بهمن 

عضوگيری شدند و در " ویژه"طور  ، به ٥٧
حالی که نه از خصال انقالبی فدائی 
کمترین بوئی برده بودند و نه نظرات رفيق 
جزنی را قبول داشتند، با بی صداقتی تمام 

و به خود را پيرو نظرات رفيق جزنی خوانده 
دليل ضعف و سطح سياسی نازل آن 
مرکزیت، به زودی سکان آن سازمان را به 

این دارو دسته با پنهان  .دست خود گرفتند
شدن در پشت نام و شخصيت انقالبی 
رفيق جزنی به جنبش کمونيستی ایران و 
به جنبش ضد امپریاليستی و دموکراتيک 
مردم ما ضربات جبران ناپذیری زدند و در این 

به جعل تاریخ شکل گيری چریکهای  بين
فدائی خلق در جامعه پرداخته و به نام 

 .سازمان ما آن را در جامعه اشاعه دادند
گفته شده است که تا حقيقت بُجنبد، دروغ 

این امری  .سراسر جهان را فرا می گيرد
ست که در رابطه با تاریخ شکل گيری 

چریکهای فدائی خلق در جامعه ما رخ داده 
نادیده گرفتن گروه جنگل به عنوان  . است

یکی از گروه های تشکيل دهنده چریکهای 
به  "گروه جزنی"فدائی خلق و نشاندن 

در شرایطی که نه خود  - جای آن گروه 
رفيق جزنی و نه رفقای هم گروهش در 
زندان حتی کمترین اطالعی هم از 
چگونگی شکل گيری گروه جنگل و 

و  - شتند ارتباطش با گروه احمد زاده ندا
سپس معرفی رفيق جزنی به عنوان 
بنيانگذار و یا تئوریسين چریکهای فدائی 
خلق، دروغ بزرگی است که از آنجا که تا 
کنون در خدمت رواج ایده های انحرافی در 
جنبش کمونيستی بوده، کامًال مورد حمایت 

هر  -اپورتونيسم و ارتجاع قرار داشته است 
که افراد چند که نمی توان فراموش کرد 

زیادی درست به دليل عدم اطالع از تحریف 
و جعلی که در تاریخ شکل گيری چریکهای 
فدائی خلق صورت گرفته، نا آگاهانه و از 
روی گمراهی ، به عناوین مختلف به تکرار 

  .آن دروغ تاریخی می پردازند
در ارتباط با گروهی که به نام گروه جزنی 
ت معروف شده الزم است به این واقعي

توجه شود که آن رفقا به اقتضای شرایطی 
که در آن مبارزه می کردند هنوز نمی 
توانستند از الزامات و تجربيات الزمی که 
بعدها گروه جنگل از آن برخوردار شد، بهره 
مند باشند؛ و در نتيجه قادر به انجام 
عملکردهائی نبودند که رفقای گروه جنگل 

حانه به در راه تدارک و انجام مبارزه مسل
اصوًال، در نيمه اول . آنها مبادرت ورزیدند

شرایط برای تشکيل گروهی چون   40دهه 
رفيق . گروه جنگل در خود جامعه آماده نبود

جزنی به همراه رفقائی چون سورکی و 
ظریفی در حالی که بنا به مقتضيات آن 
دوره، زندگی علنی و معمولی خانوادگی 

ن داده خود را داشتند، گروهی را سازما
بودند که دارای ارتباطات وسيع با محيط 
خود بود و از جمله در ارتباط با دانشجویان 
بعضی از دانشکده های تهران قرار داشت 

رفقای  .که فرخ نگهدار نيز یکی از آن ها بود
مبارزی چون رفيق جزنی به گونه ای که از 

تنظيم " (تز گروه جزنی"جزوه ای به نام 
بر می آید، در آن  )١٣٤٦شده در پائيز 

برهه، انقالبی بودن نيروها در ایران را با 
معيار اعتقاد به مبارزه مسلحانه و تدارک 

می کردند و  ارزیابیعملی برای انجام آن 
خود در اندیشه دست زدن به چنين مبارزه 

اما گروه آنها با هر تحليل یا  .ای بودند
چشم اندازی که از انجام مبارزه مسلحانه 

به دليل وضعيت کلی اش و از داشت، 
جمله با آن ارتباطات وسيع که هر 
دانشجوی صنفی کاری چون فرخ نگهدار را 
هم در بر می گرفت، و همچنين نفوذ 
عناصر ساواک در آن، گروه مناسب برای 

این واقعيت در . انجام مبارزه مسلحانه نبود
عمل هم ثابت شد و همانطور که می 

تئوریزه کردن  دانيم آن رفقا نه قادر به
ضرورت مبارزه مسلحانه در جامعه شدند و 
نه توانستند آغازگر جنبش مسلحانه در 

  .ایران باشند
در واقع، وقتی شکل سازماندهی آن گروه 
و ساختار آن را در نظر بگيریم می بينيم که 
چنان گروهی اساسًا پتانسيل تدارک و 

به . حرکت مسلحانه را در جامعه دارا نبود
یگر، آن رفقا از طریق گروهی که به عبارت د

وجود آورده بودند شرایط الزم برای انجام 
حرکت مسلحانه را در جامعه نداشته و به 
همان گونه که خود واقعيت گواهی داد به 
طور قطع قادر به آغاز مبارزه مسلحانه در 

همچنين باید روی این . جامعه نبودند
این درست است که  واقعيت تکيه کرد که

وه رفقا سورکی، جزنی، ظریفی به گر
ضرورت مبارزه مسلحانه در ایران پی برده 
بود اما آن رفقا از این ضرورت، شناخت 

به همين خاطر هم فاقد . حسی داشتند
تئوری علمی برای توضيح چنان ضرورتی 

فقدان تئوری انقالبی در نزد آن رفقا . بودند
دليل توضيح دهنده دیگری است که چرا آن 

انسته بودند قالب یا ظرف مناسب ها نتو
برای انجام مبارزه مسلحانه به سبک 
چریکهای فدائی خلق را در جامعه به وجود 

همه این واقعيات بيانگر آنند که این . آورند
 ٤٠گروه با همه تأثيرات مثبتی که در دهه 

در جنبش کمونيستی ایران به جا گذاشت، 
ی در تاریخ مبارزاتی مردم ایران از جایگاه

برخوردار نيست که چریکهای فدائی خلق از 
به لحاظ تاریخی نيز این گروه . آن برخوردارند

در فاصله ای عقب تر ازتاریخ مبارزاتی ای 
قرار دارد که چریکهای فدائی خلق چند 
سال بعد در جامعه ما رقم زدند و با حضور 

در تاریخ مبارزاتی مردم نقطه عطفی خود 
ی به وجود ایران و در جنبش کمونيست

  .آوردند
بنابراین به طور قطع باید گفت که رفيق 
جزنی و رفقای انقالبی همراهش به وظيفه 

، به در نيمه اول دهه چهلای که تاریخ 
عهده شان گذاشته بود به خصوص با 
مقاومتشان در زندان به خوبی پاسخ دادند 
و به همين خاطر نامشان به عنوان رفقای 

. ا زنده خواهد ماندانقالبی همواره در یاده
اما آن رفقا و گروهشان هر چه بود و بودند 
ربطی به چریکهای فدائی خلق نداشته و 

چریکهای فدائی خلق پدیده نوینی . ندارند
بودند که تشکل خود را بر اساس تجربيات 
دوره های قبل و از جمله تجربيات گروه آن 

پایه گذاری کرده   40رفقا، از نيمه دوم دهه 
با حضور انقالبی خود در   50الو در س

جامعه، تحولی در اوضاع سياسی ایران به 
با چریکهای فدائی خلق،  . وجود آوردند

فرهنگ انقالبی نوینی در جامعه آفریده شد 
و در پرتو آن فرهنگ انقالبی، زندان ها و 

 ... ودادگاه های سياسی نيز متحول شد 
اتفاقًا با مقایسه متن دفاعيه رفيق جزنی 

که اخيرًا منتشر  ١٣٤٧ر دادگاه در سال د
شده با چگونگی دفاع چریکهای فدائی 

به بعد در دادگاه های شاه  ٥٠خلق از سال 
تفاوت . نيز می توان به این واقعيت پی برد

این دفاعيات با هم و نوع متفاوت برخورد 
چریکهای فدائی خلق و مبارزین انقالبی 

ارزین دیگر در جنبش مسلحانه با برخورد مب
دوره پيش از خود در دادگاه، دقيقًا بيانگر 
تفاوت دو شرایط متفاوت مبارزاتی قبل و 
بعد از آغاز مبارزه مسلحانه و ظهور 
. چریکهای فدائی خلق در جامعه می باشد

به طور کلی، پيدایش چریکهای فدائی خلق 
در جامعه ایران، اساسًا شرایط نوین 

و تاریخ مبارزاتی در جامعه به وجود آورد 
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را  "گروه جزنی" تاریخ نویسی ای که
یکی از گروههای تشکيل دهنده 
سازمان چریکهای فدائی خلق می 
خواند، تاریخ نویسی غير واقعی و 
بواقع تحریف تاریخ شکل گيری واقعی 

همين  . چریکهای فدائی خلق است
تاریخ نگاری امروز در دست ارتجاع 
برای قلب واقعيت پدیده چریکهای 
فدائی خلق و مخدوش کردن چهره 

نبش کمونيستی درخشان آن در ج
بر اساس . ایران بکار گرفته می شود

آن فرخ نگهدار مرتجع هم با وقاحت ، 
خود را از بنيانگذاران اين تشکيالت 
کمونيستی جا می زند و رسانه های 
امپریاليستی هم امکان می یابند وی را 
به خاطر داشتن ارتباط با رفقای 

" اولين"انقالبی ای چون رفيق جزنی از 
زنند که گویا در شکل گيری و هائی جا ب

تکوین سازمان چریکهای فدائی خلق 
 .شرکت و در آن حضور داشته است

مبارزاتی مردم ایران و جنبش کمونيستی 
ایران را متحول ساخت، امری که در زمان 
فعاليت مبارزاتی گروه رفقا سورکی، جزنی، 

   .ظریفی ناشناخته بود
  

  

  جعل تاريخ چريكهاي فدائي خلق
  در خدمت اپورتونيسم و ارتجاع 

  
  

 ١٩"ظاهرًا تنها دليلی که در تاریخ نویسی 
گروه رفقا سورکی، جزنی،  ،"بهمن تئوریک

شد  ظریفی همان گروه جنگل جلوه داده
که در اتحاد با گروهی دیگر،  چریکهای (

این است ) فدائی خلق را به وجود آوردند
که برخی از رفقای تشکيل دهنده گروه 
جنگل قبًال در ارتباط با گروه یاد شده قرار 

اما این استداللی است که پایه  .داشته اند
طق صوری دوران قرون وسطی اش بر من

ماتریاليسم  علمیقرار دارد و با منطق 
دیالکتيک قرابتی ندارد، چرا که اساسًا 

وجود خود گروه جنگل را  موجودیت و واقعيت
منطق صوری کاری به خود . انکار می کند

واقعيت ندارد بلکه کوشش اش ارتباط دادن 
مسایل به طور متافيزیکی به یکدیگر و 

ه خيال خود از درون این کشف حقيقت ب
   .ارتباطات بدون پيوند با خود واقعيت است

این درست است که رفيق غفور حسن پور 
و برخی دیگر از رفقائی که گروه جنگل را به 
وجود آوردند، قبًال به گروه سورکی، جزنی، 
ظریفی تعلق داشتند ولی واقعيت این 
است که آن رفقا کار گروه قبلی را تداوم 

دست اندر کار   1347از سال نداده و
تشکيل گروه جدیدی با مشخصات و 
مختصاتی دیگر و با ساختاری متفاوت با آن 
گروه شدند و نکته برجسته این که در 
مسير حرکت خود تئوری و نظراتی را 
پذیرفتند که متفاوت با نظرات شناخته شده 

اساسًا . گروه سورکی، جزنی ، ظریفی بود
سابقه مبارزاتی رفقای  اگر بتوان با تکيه بر

" گروه جزنی "گروه جنگل، آن گروه را همان 
خواند، آنگاه با قبول این منطق صوری، خود 

را هم باید تشکلی از حزب  "گروه جزنی "
چرا که اکثر مؤسسين آن گروه  توده ناميد

در  .قبًال در حزب توده فعاليت می کردند
حالی که واقعيت گروه جزنی خود بيانگر 

این گروه با یک تشکل حزب توده ای  تفاوت
در مورد گروه جنگل نيز  . در همان زمان بود

به همين گونه می توان دید که این گروه 
 "گروه جزنی"واقعيتی داشت که با واقعيت 

گروه جنگل بر اساس ساختار و  .متفاوت بود
آمادگی هائی که افراد متشکل در آن طی 

الف سه سال کسب کرده بودند نه فقط برخ
گروه قبلی نشان داد که امکان تدارک و 
عمل مسلحانه را داراست بلکه در عين 
حال همان طورکه اشاره شد این گروه در 
مقطعی از حرکت خود با گروهی که در 
رأس آن، رفقا مسعود احمدزاده، اميرپرویز 
پویان و عباس مفتاحی قرار داشتند در 
ارتباط قرار گرفت و با تئوری کمونيستی 

ارزه مسلحانه آشنا شده و آن را پذيرفت، مب
امری که منجر به اتحاد دو گروه و تشکيل 

  )٢.(چریکهای فدائی خلق گردید

باید با قاطعيت تمام گفت و تأکيد کرد که 
را یکی " گروه جزنی" تاریخ نویسی ای که

از گروه های تشکيل دهنده سازمان 
چریکهای فدائی خلق می خواند، تاریخ 

واقعی است و به واقع تحریف نویسی غير 
تاریخ شکل گيری واقعی چریکهای فدائی 

همين تاریخ نگاری  . خلق و جعل آن است
است که امروز در دست ارتجاع برای قلب 
واقعيت پدیده چریکهای فدائی خلق و 
مخدوش کردن چهره درخشان آن در جنبش 
. کمونيستی ایران به کار گرفته می شود

اساس آن فرخ نگهدار جعلی در تاریخ که بر 
مرتجع هم با وقاحت ويژه خويش، خود را از 
بنيانگذاران اين تشکيالت کمونيستی جا 
می زند و رسانه های امپریاليستی هم 

یک   45امکان می یابند وی را که در سال
دانشجوی مخالف رژیم شاه بيش نبود به 
خاطر داشتن ارتباط با رفقای انقالبی ای 

پرونده بودن با آنها،  چون رفيق جزنی و هم
هائی جا بزنند که گویا در شکل " اولين"از 

گيری و تکوین سازمان چریکهای فدائی 
  . خلق شرکت و در آن حضور داشته است

البته، مسلم است که مورد فوق تنها 
جزئی کوچک از سوء استفاده ارتجاع از آن 
گونه تاریخ نویسی جعلی از چگونگی شکل 

نکته . خلق است گيری چریکهای فدائی
بسيار مهم و اساسی که در ارتباط با این 
تاریخ نویسی جعلی وجود دارد مربوط به 
نوشته های منتسب به رفيق جزنی است 
که گفته می شود وی پس از گذشت چند 
سال از تشکيل چریکهای فدائی خلق، آنها 

متأسفانه در آن نوشته . را در زندان نوشت
ت، نظرات ها در کنار بعضی مطالب درس

انحرافی و کامًال مغایر با نظرات چریکهای 
طبيعی است که با . فدائی خلق وجود دارد

منتسب کردن رفيق جزنی به چریکهای 
فدائی خلق، آن نظرات نادرست هم نظرات 
چریکهای فدائی خلق تلقی شود، امری که 
تا کنون از جوانب مختلف به جنبش ضربه 

سی غير اساسًا، این تاریخ نوی. زده است
واقعی نه تنها باعث می شود که حقایق 

تاریخ مبارزاتی مردم بسياری در ارتباط با 
زیر پا گذاشته شود، بلکه   50در دهه ایران

به طور کلی در خدمت الپوشانی چهره 
بنيانگذاران واقعی چریکهای فدائی خلق و 

تئوری های علمی آنها که درستی و 
ند، قرار حقانيت خود را در عمل ثابت کرده ا

داشته و دارد، امری که تنها نيروهای 
. اپورتونيست و ارتجاع از آن سود می برند

امروز نيروهای اپورتونيست از یک طرف و 
چه در قالب رسانه های (ارتجاع 

امپریاليستی و چه از طریق تاریک اندیشان 
از طرف دیگر ) وابسته به جمهوری اسالمی

تی سوق با تأکيد بر این تاریخ نویسی و ح
دادن جوانان تشنه آگاهی و مبارزه انقالبی 
به سوی نوشته های رفيق جزنی می 
کوشند سدی در مقابل جوانان مبارز برای 
آموزش از تئوری کمونيستی و تجارب 
عملی چریکهای فدائی خلق واقعی به 

  . وجود آورند
    

  

  "رهبريِ"معناي 
 فرخ نگهدار و همپالگي هايش

  
خ سازمان ما و کوشش در تحریف تاری

تبليغات غير واقعی در ارتباط با چریکهای 
فدائی خلق، امروز در شرایطی صورت می 
گيرد که دو روند تاریخی واپس گرایانه و 
ریاکارانه ای که در ابتدای این نوشته به آن 
اشاره شد پس از گذشت بيش از سی 

رژیم حاکم همچنان  .سال هنوز ادامه دارد
وده ها جا می زند و خود را حاصل انقالب ت

 -کماکان به نام توده ها و به نام انقالب آنها 
 -  که پسوند اسالمی هم به آن اضافه کرد

به سرکوبگری های خونين و جنایات 
وحشيانه اش عليه کارگران و زحمتکشان و 
دیگر توده های تحت ستم ایران ادامه می 

از طرف دیگر در شرایط ضعف کامل  .دهد
که از ضربه های سال مرکزیت سازمانی 

به جا مانده بود، فرخ نگهدار فرصت  ١٣٥٥
نفوذ در آن سازمان را یافته و با اتخاذ 

انتقاد با   -مشی و سياست اتحاد"
آن سازمان تحت نام  "جمهوری اسالمی

را به پرتگاهی برد که امروز تنها تکه  فدائی
های پراکنده ای از آن را می توان در خارج 

البته، در همين جا . فتاز کشور سراغ گر
باید یاد آور شد که عليرغم همه خسارات 
طوفان مرگزا به باغ و گلستانی که متعلق 
به کارگران و زحمتکشان ایران بود، و با 
وجود همه ضربه ها به سازمان اميد 
کارگران و زحمتکشان ما، امروز در پرتو 
تالش های بی دریغ رفقای واقعًا متعهد به 

داف کمونيستی چریکهای آرمان ها و اه
فدائی خلق، خورشيد حقيقت در مورد این 
سازمان بيش از هر وقت دیگر انوار خود را 
بر همه جا گسترده، و راه چریکهای فدائی 
خلق با روشنی و درخشندگی و پاکيزگی 
هرچه بيشتری پيشاروی مبارزین 

حال، . کمونيست کنونی و آینده قرار دارد
شی کردن بگذار خائن نامبرده متال

را " بزرگترین سازمان چپ در خاورميانه"
در فرهنگ . خود جا بزند" رهبری"بيشرمانه 

ارتجاع همه چيز وارونه می شود، زشت، 
زیبا و متالشی کردن یک سازمان، رهبری 

  . آن ناميده می شود
چند روز پيش خامنه ای با رد عنوان 
دیپلمات در مورد خود، ادعا کرد که وی یک 
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به همراه توده اي هاي خائن در ركاب مصباح  جريان فرخ نگهدارشوهاي رسواي تلويزيوني   يكي از
 يزدي و همكاران جالدش در رژيم جمهوري اسالمي 

آخر او در کنار همپالگی   -بی استفرد انقال
های امام جالدش یعنی خمينی همانطور 

بر مردم ایران  انقالبکه گفته شد تحت نام 
فرخ نگهدار اما . اعمال دیکتاتوری می کند

امروز از کلمه انقالبی دست برداشته و این 
روزها در حالی که به ضد انقالبی بودن خود 

نجا از این افتخار می کند مرتب در اینجا و آ
که بعد از قيام بهمن سازمان چریکهای 

کرده است سخن  رهبری فدائی خلق را
هر  - با توجه به این مورد آخر  .می گوید

چند او در مقابل مرتجعين هم کيش خود، 
بی مناسبت  -می فروشد " رهبری"پز 

نيست پایان این مقاله به برشمردن نمونه 
ط با او در ارتبا" رهبری"هائی از چگونگی 

 .مردم مبارز ایران اختصاص داده شود
فرخ نگهدار، مقارن با به " رهبری"تحت 

اصطالح بهار آزادی، به هواداران و 
دوستداران بی شمار فدائی در کردستان 

 )زمين گذاشتن اسلحه( "آشپيتال"فرمان 
داده شد و خلق کرد عمًال در جنگی که 
ارتجاع جمهوری اسالمی با سرکوب 

ق اش بر وی تحميل کرده بود مطالبات بر ح
با این اقدام تسليم  .تنها گذاشته شد

طلبانه بود که خلخالی با احساس آرامش 
فرخ نگهدار و به فرموده خمينی " رهبری"از 

جالد، حمام خونی در کردستان برپا کرد و 
به اعدام بهترین جوانان، این جوانه های 
اميِد نه فقط خلق کرد بلکه اميِد سراسر 

فرخ نگهدار، " رهبری"با . دست یازید ایران
از سازماندهی مسلح خلق دلير ترکمن 
صحرا که با مصادره زمين های شاپور ها و 
شاهدخت ها و دیگر سرمایه داران زالو 
صفت در آن دیار، برای برهم زدن نظم 

اجتماعی حاکم برخاسته و در   -اقتصادی
 آماده مبارزه تا پای جان بودند،این راه کامًال 
در این بساط، رهبران خلق . جلوگيری شد

ترکمن نيز به مسلخ رژیم جنایتکار فرستاده 
شدند، به مسلخ همان رژیمی که دارو 
دسته فرخ نگهدار در صحنه تلویزیون اش به 
دور یک ميز در کنار آن جنایتکاران نشستند 
تا ثابت کنند که پاسداران در آنجا به 

دهند،  کارهائی که گویا نمی بایست انجام
و گویا آن جنایات بدون ! دست زده اند

دستور و خواست حکومتيان توسط 
سازمان تحت . پاسداران صورت گرفت

فرخ نگهدار هنگامی که مردم " رهبری"
دست   1358هشيار و مبارز تبریز در سال

به قيام عليه رژیم تازه روی کار آمده زدند و 
یکی (با استفاده از تضاد بين شریعتمداری 

مراجع مرتجع تقليد مسلمانان در از 
با خمينی، در خيابان ها به ) آذربایجان

درگيری با پاسداران و حزب الهی های رژیم 
پرداختند، به یاری این خلق قهرمان 
برنخاست و قيام آنها را به شریعتمداری 
نسبت داده و این خلق را در مقابل حکومت 

فرخ نگهدار و " رهبری"تحت . تنها گذاشت
او هنگامی که " مدبرانه"های  سياست

خانه "رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی، 
را که محل تجمع آگاه ترین کارگران " کارگر

با شعار توخالی  1358 آباندر تهران بود در 
مورد حمالت خود قرار داد، " مرگ بر آمریکا"

این حرکت خصمانه رژیم عليه کارگران را با 
ضد مبارزه "مثابه به اصطالح ضرورت 

رژیم حاکم در مقابل اعمال " امپریاليستی

. توجيه نمود" گروه اشرف" "آنارشيستی"
وی اعضاء و " رهبری"در همان حال با 

کارگران را به  هواداران گمراه آن سازمان،
جلوی سفارت آمریکا بردند تا هم صدا با 
مرتجعين و جنایتکاران حزب الهی شعار 

دانشجوی خط امام، افشاء کن، "دهند 
در این مورد اميدوارم با " (افشاء کن

گراميداشت خاطره رفيق کارگری که آن 
روزها در ارتباط مستقيم با خود من در خانه 
کارگر فعال بود، به تفصيل توضيح دهم که 

فرخ نگهدار این کار چگونه " رهبری"تحت 
آری در شرایطی که توده ).  صورت گرفت

اری های مبارز ایران حاضر به همه نوع فداک
و جانبازی برای حفظ دست آوردهای انقالب 
خود و مبارزه برای برهم زدن نظم ارتجاعی 
سرمایه داری حاکم بر جامعه و آفرینش 

 "رهبری"نظم نوین انقالبی بودند، تحت 
فرخ نگهدار و دیگر رهبری های 
اپورتونيستی در جامعه، جمهوری اسالمی 
به تدریج پایه های حکومت خود را در 

ما محکم کرد و پس از آن بر  سرزمين
دریائی از خون توده های مبارز ایران 

  .حاکميت خود را تداوم بخشيد
های " رهبری"حاصل از  "درخشان"نتایج 

فرخ نگهدار مسلمًا به مواردی که در فوق 
به آنها اشاره شد ختم نمی شود و تازه 
پس از تقسيم شدن آن سازمان به اقليت و 

فرخ نگهدار، خود وی " یرهبر"اکثریت در اثر 
در نقش یک عنصر خائن و تبهکار، سازمان 

نمود که تمامًا در " رهبری"اکثریت را چنان 
خدمت نيروهای امنيتی رژیم در آمد و  در 

که " صدها هزار جوانه اميد"ریختن خون 
با  "جوانه های اميد"بخشی بزرگی از آن 

عشق به چریکهای فدائی خلق و جهت 
م آنان به آن سازمان روی تداوام شيوه رز

آورده بودند، به همکار آن جنایت کاران 
 -دیگر سران سازمان اکثریت . تبدیل گردید

افرادی چون ماشاء اهللا فتاپور و قربانعلی 
خود " رهبر"عبدالرحيم پور نيز البته در کنار 

عملکردهای ضد خلقی اکثریت را در 
. می کردند" رهبری"دشمنی با مردم ایران 

ین ميان به شهادت زندانيان سياسی در ا
، در آن خونبارترین دهه حاکميت  60دهه 

جمهوری اسالمی، شخص فرخ نگهدار با 
وحشی ترین نيروهای امنيتی رژیم چون 
الجوردی در شناسائی زندانيان سياسی 

وی امروز با  .همکاری اطالعاتی می کرد
پرده کشيدن به همکاری خود و سازمان 

خود و همپالگی " یرهبر"اکثریت تحت 

هایش با جالدان رژیم در سرکوب خونين 
عزیزان مردم ما و با الپوشانی چهره خيانت 

لباس کار خود، سعی دارد با تکيه بر 
عاریتی فدائی که بعد از قيام بهمن به تن 

، نسل جوان امروز را که اغلب اطالع کرد
و تاریخ آن دوره ندارد، فریب  کافی از مسایل

  .دهد
این هم گفته شود که در برنامه یاد  در آخر

شده از صدای آمریکا که تحریف تاریخ تکوین 
تشکل چریکهای فدائی خلق بخشی از آن 
را تشکيل می داد، نام برده که خيانت و 
تبهکاری با وجودش در آميخته است بدون 
آن که حتی کمترین اشاره ای به اعدام 
نيروهای مردمی، عزیزان دلبند توده ها 

جمهوری اسالمی چه در کردستان  توسط
توسط خلخالی و چه بعدًا در زندان های 
سراسر کشور بکند، بر اعدام جالدان 
ساواک و سرسپردگان رژیم شاه توسط آن 
رژیم دل سوزاند و از مخالفت با اعدام 

اگر به کنه این دلسوزی توجه  .صحبت کرد
کنيم خواهيم دید که فرخ نگهدار تنها به 

سرنوشت آینده خودش است خاطر ترس از 
، چرا که  که امروز چنين مخالف اعدام شده

می داند فردا وقتی در پيشگاه توده های 
رنج دیده ایران که دل هایشان از ظلم ها و 
جنایات جمهوری اسالمی و پادوهای 
خدمت گزارش از کينه و خشم لبریز گشته، 
قرار گيرد، آنها البته نه همچون جمهوری 

در دادگاه وسيع مردمی او را اسالمی بلکه 
قطعًا به مجازات سختی محکوم خواهند 

  .که سزاوارش می باشد - کرد 
  

 :زیرنویسها
  
به این خاطر است  معلوم شدتکيه روی )١

حقيقتًا در همان اوایل روی کار آمدن که 
جمهوری اسالمی، بسياری از توده های 
مردم با مشاهده این که رژیم جدید کمترین 

هت تغيير شرایط به نفع مردم کاری در ج
انجام نمی دهد و برعکس در همه جا در 
مقابل توده ها برای تغيير نظم ظالمانه 
حاکم می ایستد و آنها را سرکوب می کند 
و در عين حال در پشت تبليغات اسالمی به 
اعمال ارتجاعی توسل می جوید، ماهيت 
 . ضد خلقی رژیم را حس و درک می کردند

ای مبارز در کردستان و به سرکوب توده ه
راه انداختن اعدام های بسيار وحشيانه در 
آنجا توسط یکی از کارگزارن رژیم به نام 
خلخالی، سرکوب مبارزات مردم ترکمن 
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صحرا، صيادان انزلی، توده های متعرض به 
انفجار سينما رکس در آبادان، سرکوب 
مبارزات کارگران در اصفهان و کشتن یک 

غيره اموری نبودند که مردم  کارگر بيکار و
.  ایران نسبت به آنها بی اعتنا باشند

اردیبهشت  ٤ چنانچه قيام مردم تبریز در
که مردم با استفاده از تضاد بين  1358 

خمينی و شریعتمداری به خيابان ها ریختند 
بيانگر مبارزه مستقيم آنها عليه حکومت 

این تازه در شرایطی بود که سازمان  . بود
صطالح چریکهای فدائی خلق و سازمان به ا

های سازشکاری نظير آن چون پيکار و یا در 
بخش غير چپ، سازمان مجاهدین خلق با 
در پيش گرفتن سياست مماشات با 

به کور کردن آگاهی جمهوری اسالمی 
در این ميان اما  .مشغول بودندمردم 

روشنفکران انقالبی ای هم وجود داشتند 
ان ها نظرات درست که مستقل از آن سازم

از  .و منطبق بر واقعيت ابراز می کردند
جمله می توان از زنده یاد معلم انقالبی 
غالمحسين ُاشترانی یاد کرد که به خصوص 
برای مردم مبارز لرستان نامی آشنا و 

با   358کسانی که در سال .محبوب است
او برای ادای احترام به شهدای قهرمان 

رامگاه انقالبی لرستان از جمله بر سر آ
بزرگ رفيق همایون کتيرائی رفته بودند 
هنوز به خاطر دارند که رفيق ُاشترانی در 

مصاحبه "آنجا به تأئيد سخنان ما در جزوه 
در ارتباط با ماهيت " با رفيق اشرف دهقانی

ضد خلقی رژیم جدید پرداخته و روی آن 
 .تأکيد کرده بود

 
 "سال های متمادی کتابی تحت عنوان )٢

به اشتباه به  "آنچه یک انقالبی باید بداند
رفيق علی اکبر صفائی فراهانی، فرمانده 

 .دسته جنگل نسبت داده می شد
از پاسخ به "همانطور که من در مقاله 

متذکر " ضرورت زمان تا گسست از تئوری
شدم ، آن کتاب نه در هنگام ارتباط گيری 

در سازمان ما  ١٣٥٠دو گروه و نه در سال 

نداشت و تنها بعدها به سازمان راه وجود 
یافت، و خود من هم از وجود آن در فروردین 

   .مطلع شدم ١٣٥٢سال 
  

اطالعات امروز نشان می دهند که 
نویسنده آن کتاب، نه رفيق علی اکبر 

با . صفائی بلکه بيژن جزنی بوده است
توجه به مغایرت بعضی از نظرات مندرج در 

های اصلی آن کتاب با نظرات تئوریسين 
رفقا امير پرویز پویان (چریکهای فدائی خلق 
برخی با این تصور که  )و مسعود احمدزاده

نویسنده آن کتاب رفيق صفائی است این 
گمان  را داشتند که گویا وحدت دو گروه 
تشکيل دهنده چریکهای فدائی خلق بدون 
توجه به اختالفات نظری صورت گرفته است 

  .که این طور نبود
 

آنچه یک انقالبی باید "درون کتاب مطالب 
به حد کافی گویای این موضوع " بداند

هست که آن کتاب نمی تواند متعلق به 
به طور برجسته در آن . رفيق صفائی باشد

عدم آمادگی و کمبود روحيه "بر  کتاب
تأکيد شده  و آمده " انقالبی در دهقانان

هر گونه خيال بافی در اوضاع فعلی : "است
مينه های بالفعل اتقالب دهقانی پيرامون ز

و جنگهای دهقانی با ناکامی روبرو خواهد 
در حالی که هم عمل خود رفيق ". شد

صفائی و حرکت در جنگل های شمال 
یعنی در مناطق روستائی و هم مطلبی که 
رفيق حميد اشرف در مورد رفيق صفائی 
نوشته، به این صورت که پس از برگشت 

هدف او جمع "رفيق صفائی از فلسطين 
آوری مجدد رفقای دیرین و سازماندهی یک 

، نشان می دهند که "جنبش روستائی بود
درست بر خالف نظر نویسنده کتاب مذکور ، 
رفيق صفائی به کمبود روحيه انقالبی در 
دهقانان و عدم آمادگی آنها برای مبارزه 

همه اینها به خوبی . معتقد نبوده است
ی نمی نشان می دهند که رفيق صفائ

در . توانسته نویسنده کتاب فوق الذکر باشد

مورد این که نویسنده آن کتاب رفيق بيژن 
ُجنگی " ٦٧در صفحه  جزنی بود، همسر او

مطرح " در باره زندگی و آثار بيژن جزنی
یکی دیگر از نوشته های ": کرده است

بيژن که از زندان قم بيرون آمد، جزوه 
قالبی آنچه باید یک ان"ای است به نام 

بيژن این جزوه را به امضای ابو ". بداند
ابو . رمص به بيرون فرستاد -عباس 

عباس اسم مستعار صفائی فراهانی 
بود در دوره ای که او در اردوگاه های 
فلسطين تعليمات نظامی می دید و 
در آنجا به دليل قابليت های نظامی به 

بيژن تاریخ . درجه سرگردی رسيده بود
را هم یک سال پيش  نوشتن این جزوه

او می . از تاریخ واقعی اش گذاشت
اگر تصادفًا به این جزوه ها : "گفت 

دست یافتند، بهتر است نفهمند که 
هم اکنون ميان بيرون و درون زندان قم 

الزم به ." (رابطه حضوری برقرار است
ذکر است که بيژن جزنی از حدود سال 

در زندان قم بوده  ١٣٤٩تا  ١٣٤٧
  ).است

  
ضمن باید یادآور شد که نگرش نسبت  در

به مسایل مختلف و ادبياتی که در کتاب 
به کار برده " آنچه یک انقالبی باید بداند"

مربوط به قبل از اعالم موجودیت  شده
چریکهای فدائی خلق و ورود رفقای چریک 

کامًال نشان می به زندان ها بوده است و 
دهند که رفيق جزنی در آن زمان هنوز 

تی از ادبيات و برخورد های انقالبی شناخ
. خاص چریکهای فدائی خلق نداشته است

رفيق جزنی پس از این که در زندان با 
چریکهای فدائی خلق و با ادبيات و طرز 
برخورد تئوریسين های آنها با مسایل توده 
ها و جنبش انقالبی آشنا شد، بعدها در 
نوشته های خود قسمًا بعضی نظرات و 

  .یکها را به کار گرفتادبيات چر
  

  :منتشر شد 
  

  خاطرات يك چريك در زندان
رفيق كارگر،  اي از چريك فدايي خلق،نوشته 

  يوسف زركاري

  اشرف دهقاني رفيق با مقدمه اي از
  :ر مراجعه كنيدزياينترنتي به آدرس ، براي تهيه اين كتاب

Books.html-http://www.19bahman.com/IPFG  

 

 

 !در اهتزاز باد پرچم خونين چريكهاي فدايي خلق ايران
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ضمن سالم به دوستان و رفقای عزیز 
حاضر در جلسه از این که با حضور خودتون 
امکان برگزاری این مراسم و بزرگداشت یاد 
رزمندگان سياهکل و جانباختگان قيام 

رو فراهم  ۵٧بهمن  ٢٢و  ٢١مردمی 
آوردید، از طرف چریکهای فدایی خلق ایران 

به همگی شما عزیزان و تشکر می کنم و 
عزیزان دیگری که اگه امکان پيدا کرده 
باشن از طریق شبکه پلتاک این مراسم رو 

   .تعقيب می کنن، خوشامد می گم
امشب در شرایطی اینجا گرد هم جمع 
شده ایم که در آستانه دو روز بزرگ تاریخی 

بهمن سر آغاز جنبش مسلحانه  ١٩یعنی 
یکتاتوریهای د  سياه ترین  از بر عليه یکی

امپریاليستی در منطقه خاورميانه یعنی 
بهمن ،  ٢٢و  ٢١و   رژیم وابسته شاه

سالگرد به زباله دان تاریخ سپردن بساط 
این دیکتاتوری توسط کارگران و توده های 
مسلح خلق قرار داریم؛ و همونجور که 
همه ما می دونيم با هر دیدی هم که به 

وند با این دو روز نگاه می کنيم،در پي
همدیگر صفحه ای از تاریخ مبارزاتی پر 
افتخار مردم ایران رو رقم زدند و این تاریخ پر 

  .افتخار رو یک گام به جلو بردند
   

موضوع صحبت امشب من همونطور که 
تجارب سياهکل برای مبارزین “ می دونيد

هستش که من سعی می کنم در " امروز 
و  صحبتهام به برخی از اون تجارب بپردازم

بویژه توجه نسل جوانی که بار بزرگ مبارزه 
با رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی رو اآلن 
به دوش داره رو به تجارب نسل آفتابکاران 
جنگل، روش برخورد کمونيستهای فدایی 
به مسایلی که در عصر خودشون باهاش 

) برای پيشبرد مبارزات امروز( مواجه بودن 
ن جلب کنم و اهميت این بحث هم ای

نيست رفقا که ما بخوایم صرفا از گذشته 
بلکه اهميت این بحث . یک یادی بکنيم

وقتی زیاد تر می شه که ما شاهدیم که 
بویژه در سالهای اخير یک جبهه ای از 
مرتجعين رنگارنگ، از رژیم جمهوری 
اسالمی گرفته تا انواع و اقسام نيروهای 
سازشکار و اپوتونيست راه افتاده و سعی 

درسهای سياهکل و روشهای   می کنن
برخورد انقالبيون سياهکل و بطور کلی 
تجارب مبارزه آزادیبخش یک دوره تاریخی از 
جامعه ما رو مورد تحریف قرار بدن  و ما 
شاهدیم که یک حجم بزرگی از این 
تحریفات، هر روز در یک گوشه ای از این 
سایتها و وسایط ارتباط جمعی رسمی و 

کس شده و به اونها غير رسمی رژیم منع

دامن زده می شه و مثال کار بجایی می 
رسه که همونجور که می دونيد اخيرا افراد 
وابسته به وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی یه فردی مثل عرفان قانعی فرد 
می فرستن جلو، اون هم تازه می ره پيش 
یک هم کيش خودش توی وزارت اطالعات 

جلوی  مخوف رژیم سابق تریبون می گيره
و این ) یعنی ثابتی(دهن همکاران خودش  

عنصر تبهکار که حداقل اسناد و شواهد 
 ٣٠- ۴٠  مربوط به شکنجه منجر به قتل

چریک و مبارز رو در پرونده ننگين خودش 
بودن " دمکرات"داره بيشرمانه با گرفتن پز 

مدعی می   بودن " حقوق بشر"و مدافع 
 "مخالف"شه که اوال اساسا با شکنجه 

بوده و کسی هم در دوره کار ایشون در 
و ! ساواک شکنجه نشده و این حرفا دروغه

در ثانی اينها تروريست بودن و جالبه که 
در   اين موضع هر دو مدافع دستگاه امنيتی

و ما از اینجا اهميت ! هر دو رژيم است
تبليغات رژیم روی این مساله رو می 

  .فهميم
   

ائی سال پيش در چنين روز ه۴٢! ُخب
صفير گلوله های آتشين کمونيستهای 
فدایی در قالب یک دسته کوچک چریکی 

به فرماندهی رفيق علی اکبر صفایی (
با اون حرکت دالورانه شون بر ) فراهانی

سينه هيوالی شب پرست و سکوت 
و با شليک گلوله های . دلخواهش نشست

رزمندگان سياهکل اون فضای خفقان و 
  د و با حملهسکوت اون سالها رو شکستن

به پاسگاه سياهکل آغاز مبارزه مسلحانه 
و  اعالم نمودند  بر عليه دیکتاتوری شاه را 

در واقع به رژیم تا بن دندان مسلح شاه 
این اعالن جنگ به . دادند  "اعالن جنگ"

" ثبات و امنيت"رژیم شاه و جزیزه 
امپریاليستهای تبهکار همچنين تير 

سام تفکرات سرکشی هم بود به انواع و اق
و جریانهای اپورتونيست و بی عمل و 

برهبری حزب توده خائن که در  سازشکار 
 . اون دوره در صحنه حضور داشتند

 
چرا که حرکت رزمندگان سياهکل بر خالف 

 ١٢افسانه "اونچه که اسمش رو گذاشتن 
یه مشت جوون "و یا اینکه " مرد طالیی

نيست؛ اونها اگه ما واقعا " عاشق اسلحه
بریم و به آثار خودشون رجوع کنيم می 
بينيم که درپشت این حرکت واقعا یه 
پشتوانه بزرگ تئوریک، یه کار طوالنی و 

نظری وجود داره که از  -بزرگ سياسی
سالهای اواخر دهه  چهل شروع شده بود 

با نقد گذشته و تجزیه و تحليل شرایط 
ایران، و جمع بندی از شرایط عينی جامعه 

تجارب گذشته عدم "دن که ما ثابت کر
امکان توسل به شيوه های عقيم پيشين 

و برای شکست   را نشان می دهد" مبارزه
این بن بست باید طرحی نو 

سياهکل مانيفست انقالب  .درانداخت
رهایی بخش مردم ما را ارائه داد و 
یکی از دالیل جاودانگی اش هم این 
بود که در آن بن بست مبارزاتی، با 

د ندا در داد که اکنون راه صدایی بلن
دیگری نيست جز این که به قول 

سالح انتقاد باید جای خود را "مارکس 
  ".به انتقاد با سالح بدهد

ُخب مادیدیم که این حرکت کوچک نظامی  
گرچه در نتيجه گسيل هزاران نيروی 
نظامی رژیم شاه به خون نشست و از نظر 
تاکتيکی شکست خورد، اما مسير حداقل 

رحله مهم از تحوالت بعدی تاریخی در یک م
جامعه تحت سلطه ما را تحت تاثير قرار داد 

متحول کرد، دگرگون کرد و برغم   و اون رو
سرکوب و کشتن و اعدام مبارزين این 
دسته چریکی توسط رژیم شاه، بذری که 
توسط رزمندگان سياهکل 

  ظلمانی سرزمين ما در های شب  در
و با خون آن برودت زمستانی کاشته شد 

خيلی زود ریشه زد   دالوران آبياری گشت
و پراتيک اجتماعی نشون داد که از یک 
نهال جوان، با سرعتی باور نکردنی جنگلی 

و همه تحوالت جامعه ما . انبوه سر برآوزد
برید شعر شاعران . رو تحت تاثير قرار داد

بزرگ و از جمله شاملو رو در اون دوره 
ای روشنفکران اون دوره برید فعاليته. ببينيد

ما . رو ببينيد و با دوره قبل مقایسه کنيد
می بينيم که با چنين حرکتی جامعه پس 

تکون خورد با تداوم مبارزه  از سياهکل
آن    دیگر مسلحانه چریکهای فدائی خلق

. جامعه خفقان زده بی تحرک قبلی نبود
بلکه می جوشيد و به ندای فرزندان 

ه این حرکت آگاهش پاسخ می داد و ب
درست . جدید و اميد بخش نيرو می داد

همانطور که تئوریسين های کبير چریکهای 
با نبوغ  رفقا احمدزاده و پویان فدایی خلق،

مارکسيستی شون پيش بينی کرده بودند 
که مهم نيست اگه حتی این گروه از بين 
بره، مهم اینه که در اثر آغاز مبارزه نوین، 

د که هر اسلحه شرایطی پدیدار خواهد ش
ای که از دست رزمنده ای فرو افتاد ده ها 
دست برای برداشتن آن بلند شود که همه 
شاهد بوديم که با پيشرفت اوضاع  این 

  .پيش بينی اونها واقعا متحقق شده بود

  مبارزين امروز يبرخي از تجارب سياهكل برا
  

آنچه که در زیر می آید متن سخنرانی رفيق چنگيز قبادی فر از سوی چریکهای فدایی خلق ایران در مراسم 
در  اسلو  ٢٠١٣فوریه  ٩در تاریخ  می باشد که) رستاخيز سياهکل و قيام بهمن( روز بزرگ تاریخی ٢بزرگداشت 
یرایشها و تغييرات جزیی از گفتار به نوشتار درآورده و به این پيام فدایی این سخنرانی را با برخی و. برگزار شد

در مراسم دیگری که در محل ميز کتاب  ٢٠١٣فوریه  ١٧در تاریخ  .ترتيب در اختيار عالقه مندان قرار می دهد
  .آمستردام برای بزرگداشت دو روز تاریخی برگزار شد، رفيق قبادی قر در همين چارچوب سخنرانی کرد
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در یک نگرش تاریخی به سياهکل  
باید گفتش که سياهکل یک حرکت 
بزرگ تاریخی با پشتوانه یک کار 

النی تئوریک توسط عظيم و طو
جمعی از آگاهترین فرزندان کارگران و 
زحمتکشان ایران بودش که در یک 
نقطه عطف تاریخی با شروع مبارزه 
مسلحانه به نيازهای مبارزاتی جامعه 
تحت سلطه ما پاسخ دادند این حرکت 
در جامعه راهگشایی کرد و روندی 
شروع شد که بعدش با ادامه مبارزه 

کهای فدایی مسلحانه توسط چری
خلق ایران کم کم سایر نيروهای 

ما . بالنده جامعه هم به اون پيوستند
شاهد می شيم که چه کيفيت جدید 
 مبارزاتی ای در جامعه ما بوجود آمد،
من مطمئنم که بسياری از دوستان و 
رفقای حاضر که در زمان انقالب سالهای 

جزو نسل نوجوانان و جوانان  ۵٧- ۵۶
ا مشعل سياهکل و پرشوری بودند که ب

تحت تاثير مبارزات و آرمانهای نسل 
انقالبيون دهه پنجاه فعاالنه در کوچه و 
خيابان با مزدوران شاه می جنگيدند، بياد 
دارند که چگونه در آن روزها غرش شعار 

ایران را "و " فدایی فدایی، توافتخار مایی"
زمين را در زیر " سراسر سياهکل می کنيم

و امپریاليستهای   شاهپای حکومت منفور 
اینها همه حاصل . حامی اون می لرزوند

اون مبارزه ای بودش که چند سال قبل با 
آیا غير از .  این چشم انداز شروع شده بود

این بود که چنين موقعيتی حاصل انطباق 
و آن راه با واقعيت بود که اکنون  آن نظرات 

در پراتيک اجتماعی به وسيعترین شکل 
  می شد؟ممکن متجلی 

   
سياهکل با نظر و عمل خودش به 
طور برجسته مبلغ یک راه مبارزاتی 
برای شکست دشمنان به دست توده 
. های مردم با رهبری طبقه کارگر بود

  .یعنی راه جنگ توده ای طوالنی
   

اعتقاد به این اصل مبارزاتی، بر خالف 
القائات فریبکارانه و تهمت های ناروایی که 

تفکرات حزب خائن توده از  عموما با اتکا به
همان ابتدای آغاز جنبش نوین کمونيستی 
  به سازمان دهندگان سياهکل يعنی

چریکهای فدایی خلق زده می شد و 
عصيان یک مشت جوان " حرکت آنها را 

، و "عشق به سالح"، که "خرده بورژوا
آنها را فرا گرفته بود، می " رمانتيسم"

اسناد و بلکه اگر ما به . ناميدند، نبود
شواهد و نظرات اون رفقا توجه کنيم می 
بينيم که کار اونها یه کار آگاهانه و با چشم 

سياهکل،این اصل . انداز استراتژیک بوده
مبارزاتی رو در شرایط جامعه تحت 
سلطه ما اعالم کرد که اگر مساله بر 
سر پيشبرد یک مبارزه جدی و تداوم 
آن با هدف بسيج طبقه کارگر و توده 

است با این رژیم و کال با دشمنی  ها
که جز با زبان زور ، با هيچ زبانی 
سخن نمی گويد نمی شود هم جز با 

این یکی از . زبان زور صحبت کرد
جمعبندی های درسی ست که اون 

موقع رزمندگان سياهکل با 
  . پراتيکشون به جامعه ما دادند
و جمع   این اصل حاصل بررسی، مطالعه

یخی از حيات مملکت ما بندی یک دوره تار
تا اواخر  ٣٢از کودتای امپریاليستی سال 

. بود ۴٩دهه چهل و به طور مشخص سال 
سال مبارزات  ١۶ انکار این اصل، انکار تحربه

کارگران و مردم ستمديده ما تا پيش از 
  .سياهکل بود

  
رزمندگان سياهکل در دو اثر تئوریک 

مبارزه "چریکهای فدایی خلق ایران یعنی 
و " لحانه هم استراتژی و هم تاکتيکمس

" ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"
که اآلن هم روی ميز کتاب وجود داره و من (

اميدورام رفقایی که نخوندن و یا دسترسی 
با ) نداشتن به خود اون آثار رجوع کنن

نفوذ امپریاليسم   خط سير تاریخی   ترسيم
که ایران  در ایران، از دوره قاجار نشون دادن

از زمان رضا شاه به یک جامعه نومستعمره 
تحت سلطه امپریاليسم تبديل شد که  

نيز   بعد از به اصطالح انقالب سفيد شاه
نظام سرمایه داری وابسته به امپریاليسم 

ُخب این یه . کامال بر آن مسلط شد
. تحليلی از ساختار اقتصادی جامعه ما بود
ش بياید برید در تمام اسناد جنب

کمونيستی ما تا اآلن، در تمام مواضع 
 ٥٧- ٥٦گروه هایی که بعد از سالهای 

به عرصه مبارزه جامعه ما وارد شدند، 
" چپ بودن"و " کمونيست"و ادعای 

می کردن و اون مبارزه را می کوبيدن، 
نگاه کنيد و ببينيد آیا تا همين اآلن هم 
یک تحليل ساختاری، بهتر، جامعتر و 

ن تحليلی که رزمندگان مستند تر از ای
سياهکل در باره ایران دادن 

وجود داره؟ در مواضع ) چهارچوبش(
این جریانات، یا صحبتی از هيچ تحليل 
ساختاری از جامعه ما نيست و یا اگر 
هم هست به هيچ وجه بهش استناد 
نمی شه، فاکتی براش وجود نداره و 
بسياری از تحليلهای موجود هم 

ليل از بسياریشون بر اساس تح
ساختی ست که رزمندگان سياهکل 

        .در اون سالها ارائه دادن

حاال با اثبات وجود این ساختار اقتصادی در 
جامعه یعنی بورژوازی وابسته، رزمندگان 
سياهکل یک اصل مهم رو آمدن و توی 

اونها گفتن واضح ترین . پراتيک نشون دادن
نتيجه سياسی این شکل از سلطه 

ر جامعه ما، دیکتاتوری شدیدًا امپریاليسم د
و وسيعًا قهر آميز حکومت هائيه که سر کار 

یعنی تازمانی که چنين . می آن
سياسی ای پا  -ساختاراقتصادی

و جامعه ما زیر نفوذ امپریاليست  برجاست
انتظار برخورداری جامعه از یک  ها قرار دارد،

روبنای سياسی نظير کشورهای متروپل و 
داری، انتظار بيهوده ای  یا کالسيک سرمایه

و (حداقل دمکراسی    یعنی انتظار. است
یا شبه دمکراسی و یا هر چيز دیگه که 

که اجازه  و فضای بازی) اسمش رو بذاریم
مبارزه و تشکل مسالمت آميز به کارگران، 
به زنان ، به جوانان و خلقهای تحت ستم 

رژیم و نظام حاکم تا حدی می پذیره و  بده،
در مقابل این شکل از مبارزات تحمل داره 

ما   .مسالمت آميز رو، انتظار بيهوده ایيه
این رو توی بقيه صحبتهام می گم، هم 
توی زمان رضا شاه دیدیم، هم توی زمان 
شاه دیدیم و هم بدترش رو توی زمان 

این یکی از جمعبندی . جمهوری اسالمی
های مبارزاتی و اصل هایيه که در پشت 

در نتيجه اونها . داره حرکت سياهکل وجود
آمدن گفتن که وقتی ما یه همچين 
شرایطی رو داریم انتظار این که در جریان 
مبارزات مسالمت آميز، طبقه کارگر بتونه 
خودشو متشکل بکنه و بعد اعتصاب 
عمومی راه بياندازه و قيامی را رهبری 

آونها آمدن . بکنه خواب و خيال و توهمه
جوامع کالسيک گفتن که بر خالف اینگونه 

 -در شرایط ایران و با اون ساختار اقتصادی
اجتماعی، دیکتاتورب، روبنای ذاتی چنين 
نظاميه و این دیکتاتوری جز با زبون زور و جز 
با سرکوب هر گونه تالش برای تشکل، هر 
گونه تالش برای سازماندهی مبارزه توده 
ای که بياد بره در تداومش به بسيج مردم 

ه کارگر توش آگاه شه منجر شه، طبق
مبارزاتش رو رشد بده، حزب خودش رو 

رام سياسی آتوی جریان این نوع کار 
درست کنه و متشکل کنه توی ایران وجود 
. نداره و تمام شواهد این رو نشون دادن

اگر در این حرف یعنی چی؟ یعنی اینکه 
ایران می خوایم به اون اهدافی که 
م اعالم کردیم برسيم، اگه می خوای

طبقه کارگر بياد توی مبارزه، اگه می 
خوایم طبقه کارگر بياد و با پيشرفت 
مبارزه ش بتونه حزبش رو تشکيل 
بده، طبقه کارگر ایران جز در مسير 
مبارزه مسلحانه طوالنی چنين 
امکانی برایش وجود نداره و تنها در 
این مسير هستش که فضا و امکان 

   . متشکل شدن رو پيدا می کنه
  

ثرات مبارزه مسلحانه پيشاهنگان به ما ا
شاهد بودیم و  ٥٠روی توده ها را در دهه 

دیدیم که در اثر این مبارزه چطور کارگران و 
زحمتکشان و نيروی عظيمی از ميان دیگر 
توده ها در پرتو مبارزه مسلحانه 
پيشاهنگان انقالبی به اشکال مختلف 
عليه رژیم شاه دست به مبارزه زدند، 

ندگان سياهکل بر خالف حرکت رزم
افسانه "اونچه که اسمش رو گذاشتن 

نيست؛ اونها اگه ما " مرد طالیی ١٢
واقعا بریم و به آثار خودشون رجوع 
کنيم می بينيم که درپشت این حرکت 
واقعا یه پشتوانه بزرگ تئوریک، یه کار 

نظری وجود  -طوالنی و بزرگ سياسی
داره که از سالهای اواخر دهه  چهل 

با نقد گذشته و اونها . شده بود شروع
جمع بندی از شرایط عينی جامعه ما 

تجارب گذشته عدم "ثابت کردن که 
امکان توسل به شيوه های عقيم 

را نشان می " پيشين مبارزه
سياهکل مانيفست انقالب رهایی    دهد

بخش مردم ما را ارائه داد و یکی از 
دالیل جاودانگی اش هم این بود که در 

ت مبارزاتی، با صدایی بلند آن بن بس
ندا در داد که اکنون راه دیگری نيست 

سالح انتقاد "جز این که به قول مارکس 
باید جای خود را به انتقاد با سالح 

 ".بدهد
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که اگر آن مبارزه پيشاهنگان مسلم است 
به مبارزه مسلحانه توده ای تبدیل می شد 
و اگر هم واقعا اون سازمانی که در سال 

وجود داشت از اون خط انقالبی  ٥٧ - ٥٦
خودش منحرف نشده بود، ما می دیدیم 

همونجور که (که اون مبارزه از چنان قدرتی 
برخوردار می شد که ) نشون داده بود
ردن طبقه کارگر بویژه با امکان متشکل ک

شرایطی که توی قيام بوجود آمده بود در 
سطح باالتری در اختيار اون سازمان، اون 
 .روشنفکران و انقالبيون قرار می گرفت

ولی متاسفانه به اون دالیلی که می 
دونيدو حاال اینجا زیاد بهش نمی پردازیم ، 
اون سازمان منحرف شد و این پروسه 

  .گه شداساسا یه جور دی
 

پاسخ عملی ای  از یک طرف سياهکل
و از طرف  برای شکستن این بن بست بود

دیگر باشکستن این بن بست راه اصلی 
مبارزه برای در هم شکستن نيروهای 
نظامی دشمن را پيش پا 

مطابق تحليل رزمندگان  .گذاشت
ی مسلح  "نيروی توده ها"سياهکل 
تنها نيروی مادی عظيمی " به آگاهی
قادر بود جامعه را دگرگون بود که 
اما مساله اساسی بر سر این   .سازد

این آگاهی از طریق کدام  بود که
اشکال مبارزه و سازمان و چگونه باید 
به ميان مردم برده شود تا موفق 
گردد انرژی انقالبی توده را در 
مسيری درست یعنی مسير پيروزی 
انقالب و تصرف قدرت سياسی 

-سازمان سياسی ایجاد یک    .بياندازد
و دست زدن به مبارزه  نظامی

مسلحانه و پيشرفت آن به مبارزه 
مسلحانه توده ای در جهت تشکيل 

پاسخ چریکهای فدایی  ارتش خلق،
  .خلق به چنين واقعيتی بود

   
ما دیدیم که سير رویدادهای اجتماعی و 
پراتيک چریکهای فدایی خلق بر این نظرات 

اميد جدیدی سياهکل شور و . مهر تایيد زد
آفرید و بتدریج مردم رو به صحنه مبارزه 

بعد از سياهکل ما . اجتماعی کشاند
شاهد بوجود آمدن یک اخالق نوین 

در اثر فضایی که . مبارزاتی در مردم شدیم
تداوم مبارزه مسلحانه پس از سياهکل در 
جامعه ایجاد کرده بود بطور چشمگيری بر 

و  دامنه اعتراضات قهرآميز دانشجویی،
حرکت های اعتراضی و اعتصابات کارگری و 

  .اضافه شد... 
  

در اون دوره ما اعتصابات معروف دانشجوها 
فرسيومرگت "رو داریم که فریاد می زدند

و اعتصابات کارگران جهان چيت رو " مبارک
داریم که به اشکال قهر آميز بيرون ریخت و 
با الهام از اون مبارزه جاری در جامعه، 

تراض کردند و رفقا می دونن که کارگران اع
تعدادی از کارگران  را رژيم شاه وحشيانه 

  .کشت
با شکاف برداشتن  ٥٦- ٥٧در سال های  

دیکتاتوری رژیم شاه و جاری شدن سيل 
و شکل گيری انقالب    مبارزه توده ای

مردم، هزاران محفل کوچک و بزرگ 

مبارزاتی به هواداری از این سازمان 
تنها به عنوان یک مثال در مقطع . برخاستند

محفل کارگری از طریق  ١٠٠٠قيام بيش از 
ستاد سازمان چریکهای فدایی خلق به 

تا جایی که سازمان چریکها . اون پيوستند
به بزرگترین سازمان کمونيست ایران و نه 

  .تنها ایران بلکه خاورميانه تبدیل شد
   

من به خاطر جلوگيری از طوالنی شدن 
خوام روی این موضوع که در  بحث نمی

آستانه قيام بهمن چه کسانی در رأس این 
سازمان قرار گرفتن و این بزرگترین سازمان 
مارکسيستی خاورميانه رو با سياست 
های سازشکارانه و رفرميستی خود به چه 
راه های غير انقالبی ای کشانده و چه بر 

زیاد متمرکز بشم ولی  سر آن آوردند،
صرا بگم که سازمانی که ضروريه که مخت

تابلوی چریکهای فدائی خلق را بر درش 
آویزان کرده بود، در اون مقطع به دليل جان 
باختن بسياری از کادرها و اعضای صدیق و 
انقالبی چریکها و حاکم شدن باند فرخ 
نگهدار خائن و تئوریهای توده ای اونها، 
دیگه فرسنگها از اندیشه ها و تئوری های 

ون سازمان احمد زاده ها و پویان انقالبی ا
ها و مفتاحی ها و بهروز دهقانی ها و 

  .فاصله داشت... حميد اشرف ها و 
   

تئوری مبارزه "سازمان اوليه با اعتقاد به 
و  "هم تاکتيک  مسلحانه هم استراتژی

جاری شدن این تئوری در اعمال و رفتار 
های انقالبی رزمندگان فدائی،به بزرگترین 

ه کارگر و زحمتکشان ایران تبدیل اميد طبق
اما غاصبان نام سازمان یعنی دار و  .شد

ستاد "دسته نگهدار این سازمان رو از 
و سازمانی که صدای " رزمنده طبقه کارگر

طبقه کارگر ایران بود، به نفع بورژوازی 
مصادره و به تدریج بخش بزرگی از اون رو 
به زائده دشمنان طبقه کارگر و مردم ایران 
یعنی رژیم جمهوری اسالمی و امام 

   .جالدشان بدل ساختند
   

اجازه بدید این قسمت از صحبتم رو با 
تاکيد روی دو نکته جمع بندی کنم و کمی 

اولين نکته که . به وضعيت امروز بپردازم
می خوام به عنوان جمع بندی اون مبارزه 

   :  گذشته روش دست بذارم اینه که
   
این تئوری بر اساس   سياهکل -١ 

که اوال تا زمانی که  انقالبی بر پا شد
سلطه امپریاليستی و ساختارنظام 
سرمایه داری وابسته وجود داره، قهر 
ضد انقالبی و اعمال خشونت عریان، 
روبنای ذاتی چنين نظامی ست و این 
دیکتاتوری سد راه انکشاف هر گونه 

و تشکل و سازمانيابی چه   مبارزه
ه و سد راه کوچک و چه بزرگ بود

تداوم و ادامه کاری چنين حرکاتی 
برای مبارزه و در هم شکستن  . است

این دیکتاتوری و مهمتر از اون برای 
بسيج و سازماندهی توده ها و طبقه 
کارگر به جز از راه مبارزه قهر آميز 
نمی شه پيشرفت کرد و شکل 
مناسب سازمانی برای پيشبرد این 

عينی مبارزه هم با توجه به شرایط 

جامعه ما یک سازمان سياسی 
نظاميه که باید ضمن پيشبرد مبارزه 
مسلحانه در جهت بسيج توده ها در 

طوالنيه  جنگی که الزاما  جریان
این یه جمع بندی از . حرکت کنه

  .شرایط گذشته ست
   
دومين جمع بندی که به نظر من  -٢

اهميت زیادی هم این روزها از زاویه 
اره اینه که شيوه برخورد به اون د

یک   تجربه سياهکل نشون داد که
گروه کوچک هم می تونه مبارزه رو در 
تقابل با یک دشمن بزرگ آغاز بکنه، و 
در جهت رسيدن به اهداف فوق 

بشرطی که تحليل درست   حرکت کنه
این . و برنامه صحيحی داشته باشه

کار از دست یک گروه کوچک هم بر 
  .مياد

  
ه اجازه بر اساس این تجارب گذشت

بدید نگاهی هم به وضعيت کنونی 
  .مون داشته باشيم

  
امروز مردم ایران در شرایطی زندگی می 

سال از حاکميت سياه  ٣٢کنن که بيش از 
همه . رژیم جمهوری اسالمی می گذره

می دونن که در کنفرانس گوادالوپ در 
شرایط رشد جنبش مردمی،  امپریاليستها 

و مبارزه که از رشد سریع شبح کمونيسم 
مسلحانه نيروهای انقالبی و مبارز در ایران 
به وحشت افتاده بودن و حاکميت و منافع 
دراز مدتشون در ایران رو در خطر می دیدن 

اونها در . به یک تاکتيک جنگی دست زدن
مقابل انقالب مردم یک قدم به عقب 
گذاشتن، یعنی به رفتن نوکر سرسپرده 

درت و شون شاه رضایت دادن؛ در عوض ق
حمایت خودشون رو پشت سر دار و دسته 

چرا؟ برای این که با این . خمينی گذاشتن
عقب نشينی تاکتيکی، اونها داشتن یک 
تعرض بسيار گسترده و بزرگتر استراتژیک 
رو به انقالب مردم ایران برای حفظ نظام 
سرمایه داری وابسته در ایران سازمان می 

از  وظيفه ای که جمهوری اسالمی. دادن
طریق سرکوب مبارزات مردم اون رو از 
اولين روز روی کار آمدنش برعهده گرفت و 

  

ما دیدیم که سير رویدادهای 
اجتماعی و پراتيک چریکهای فدایی 
. خلق بر این نظرات مهر تایيد زد
د و سياهکل شور و اميد جدیدی آفری

بتدریج مردم رو به صحنه مبارزه 
-٥٧در سال های  .اجتماعی کشاند

با شکاف برداشتن دیکتاتوری  ٥٦
رژیم شاه و جاری شدن سيل مبارزه 

و شکل گيری انقالب مردم،   توده ای
هزاران محفل کوچک و بزرگ 
مبارزاتی به هواداری از این سازمان 

تنها به عنوان یک مثال در . برخاستند
محفل  ١٠٠٠ام بيش از مقطع قي

کارگری از طریق ستاد سازمان 
چریکهای فدایی خلق به اون 

تا جایی که سازمان چریکها . پيوستند
به بزرگترین سازمان کمونيست ایران 
و نه تنها ایران بلکه خاورميانه تبدیل 

  .شد
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حتی اون جنایاتی که شاه یه مقدارش رو 
نتونست بکنه و یا هر چقدر تونست کرد، 
این رژیم به حد کمال رسوند اون جنایات 

چرا که وظيفه داشتن از اون ساختار . رو
 اقتصادی اجتماعی به ارث رسيده بهشون

چرا که . حمایت کنن و اون رو نگه دارند
انقالب مردم ایران که در صحنه بود، 

  . رو نشونه رفته بود) نظام(اون
  

بد نيست اشاره کنم که دولت آمریکا اولين 
پيروزی "دولتی بود که پس از باصطالح 

،جمهوری اسالمی رو به "انقالب اسالمی
رسميت شناخت، موضوعی که اخيرًا در 

صدای آمریکا هم به اون " افق"برنامه 
همونطور که آمریکا در مورد . اشاره شد

و مرسی هم " اخوان المسلمين"حکومت 
و برغم همه اون . همين کار رو کرده

از " ضد بنيادگرایی اسالمی"شعارهای 
طرف امپریاليستها ما می بينيم که بنياد 
گرایی اسالمی چگونه در نقش ابزاریه در 

اما بعدًا . ليسمجهت گسترش سلطه امپریا
با تداوم مبارزات ضد امپریاليستی مردم ما 
آمریکا و رژیم دست نشانده اش مجبور 
شدن برای فریب مردم آمدن گفتن 
ماخودمون از شما مردم خيلی ضد 

رفتن و جریان . امپریاليست تر هم هستيم
اشغال النه "تسخير سفارت آمریکا و 

و سعی . رو سازمان دادن" جاسوسی
با این کار نه تنها جنبش واقعی کردن تا 

ضد امپریاليستی مردم رو منحرف کنن، 
رو در " ضد امپریاليستی"بلکه پرچم مبارزه 

کًال می . ظاهر بدست خودشون بگيرن
خوام بگم که جمهوری اسالمی و حاميان 
امپریاليست اش به انواع حيله ها متوسل 
شدن تا ابتدا با فریب مردم و بعد البته با 

دید آنها نظام سرمایه داری سرکوب ش
  .وابسته در ایران را حفظ کنند

  
حاال در مقابل اون عده ای که می ! ُخب

گن این رژیم، حکومت یه مشت آخوند 
نمی شد و می " حاليشون"نادان بود که 

 ١٤٠٠خواستن گویا جامعه رو برگردونن به 
سال پيش،  بيایم حاال به واقعيت نگاه 

بل انکاره که  این واقعيت غير قا. کنيم
چه -اساسًا، هر رژیم سياسی ای 

این رو بگه و یا نگه، چه بدونه چه 
از یک  -ندونه و استثناء هم نداره

ساختار اقتصادی و منافع یک طبقه 
خاص اجتماعی حفاظت می کنه و 
جامعه رو در اون جهت اداره می کنه؟ 
در واقع دولت به قول انديشمندان 

یک " یارگان سيادت طبقات"کمونيسم
طبقه بر طبقه یا طبقات اجتماعی 

جمهوری اسالمی نيز از . دیگر ست
این اصل تاریخی و علمی مستثنی 

وقتی ما به عملکردهای   .نيست
سال  ٣٣جمهوری اسالمی در ظرف 

گذشته نگاه می کنيم، می بينيم که اون 
تبليغاتی که مدعی بود اینها فقط 

هایی هستن که می خوان "آخوند"
پياده کنن، " زمين"رو روی " حکومت خدا"

وقتی که ما کارهایی .  چقدر بی پایه ست
که این رژیم کرد رو بررسی می کنيم بطور 
واضحی می بينيم که جمهوری اسالمی 

در واقع از همون اولين روز در جهت 
بازسازی و تحکيم همون ساختار اقتصادی 
که از زمان شاه بهش به ارث رسيده بود 

داری حاکم بر کشور یعنی نظام سرمایه 
حرکت کرد و در طول سه دهه اخير اون رو 

چرا که ساختار . رشد و گسترشش داد
جدیدی در ایران بجز سرمایه داری وابسته 

در . روی کار نيومد با روی کار آمدن این رژیم
نتيجه تداوم و حاکميت چنين نظامی یعنی 
نظام سرمایه داری وابسته ما شاهدیم که 

بيکاری و گرسنگی و کارتن فقر و فالکت و 
در چه ابعادی در جامعه ما ... خوابی و 

رشد کرده، و در عوض به بهای نابودی 
تدریجی حيات و معاش ميليونها تن از 
کارگران و توده های محروم و بی چيز ما، 
چه ثروتهای افسانه ای نصيب مشتی 
سرمایه دار زالو صفت و آقا زاده های آحوند 

جایی که خانواده  های حکومتی شده تا
زمان شاه حاال باید برن و در " اختاپوسی"

" ُلنگ"رابطه با غارت و چپاول جلوی اینها 
و تازه در طول این سی و سه سال . بندازن

رشد این نظام ما می بينيم که چگونه 
جيبهای امپریاليستها در مقایسه با حتی 
دوران شاه مزدور از غارت منابع طبيعی، 

روتهای جامعه تحت سلطه نيروی کار  و ث
ما هر چه بيشتر و بيشتر پر شده و ایران 
تحت حاکميت جمهوری اسالمی چگونه در 
طول سی و سه سال گذشته به یک بازار 
هر چه پر سودتر برای قدرتهای 
امپریاليستی و سرمایه داری جهانی 
حداقل در سطح همين خاورميانه تبدیل 

  . شده
  

یم تعميق از طرف دیگه همونطور که شاهد
و گسترش سلطه امپریاليسم و تشدید 
سلطه سرمایه های جهانی در تار و پود 
مناسبات اقتصادی ایران توسط جمهوری 

همونجور که (اسالمی در سه دهه اخير، 
رزمندگان سياهکل در رابطه با روبنای ذاتی 

بطور ) چنين نظام اقتصادی ای گفته بودن
یک  اجتناب ناپذیری  با اعمال سيستماتيک

قهر ضد انقالبی،  تشدید بالواسطه 
حاکميت خفقان و دیکتاتوری عریان و 
حکومت ترور و شکنجه و زندان و  اعدام 

یک لحظه حاال به این سی و . قرین بوده
سه سال حکومت رژیم جمهوری اسالمی 

جنایاتی این رژیم کرده که . بياین نگاه کنين
واقعا هر چه ازش گفته شه باز هم 

تحت . ک سر سوزنش نيستنمایانگر ی
سلطه جمهوری اسالمی، تاریخ کشور ما 
با نتایج خونين یکی از بزرگترین و وحشيانه 
ترین سالخی ها و نسل کشی های 

  . جنگی بر عليه مردم مشحون بوده
  

ما با رژیمی روبرو یيم که تجربه بيش 
دهه کشتار و سرکوب  ٣از 

سيستماتيک و عریان کارگران و زنان و 
و روشنفکران و اقليتهای دینی جوانان 

و خلقهای تحت ستم ما رو توی 
رژیمی . کارنامه خودش حمل می کنه

که در دوران موسوی جنایتکار در دهه 
با کشتار سيستماتيک هزاران تن  ٦٠

از نوجوانان و جوانان مبارز در 
سياهچالها و خيابانهای سراسر 

. کشور یک نسل کشی به راه انداخت
ه که وقتی باصطالح جناح این رژیم، رژیمي

") سردار سازندگی"رفسنجانی (معتدلش 
اومد روی کار ما دیدیم که شورش 
گرسنگان رو چه طوری تو شهرهای 
مختلف با تانک و توپ بهش جواب داد و اون 
رو به خاک و خون کشيد، کارگران 
اسالمشهر و خانواده هاشون رو به خاطر 
 خواست آب آشاميدنی از هوا  و زمين به
گلوله بست، ما رژیمی رو می بينيم که 
چه باصطالح اصالح طلبش رو کار بوده چه 
محافظه کارش، هر فریاد کوچکی رو توی 
گلو خفه کرده؛ هر گونه تالش برای ایجاد 
یه تشکلی که می خواد حتی تو چارچوب 
این نظام کار کنه رو واقعا به خاک و خون 
و  کشيده و همه جا جز با برقراری چوبه دار

نتونسته به حاکميتش ادامه ... شکنجه و 
فعالين کارگری صنايع نفت رو ترور کرد .  بده

و به زندان انداخته، زبون کارگران را بریده و 
اونا رو در سنندج  بخاطر مطالبات بر 
حقشون همچون بردگان عصر برده داری به 
شالق بسته، زندانهاش رو مملو از 

و  روشنفکران و فعالين حقوق زنان
اقليتهای مذهبی و خلقهای تحت ستم 
کرده و حتی با عدم پرداخت دستمزدهای 
بخور و نمير کارگران مبارزه برای حقوقهای 

  .معوقه را بر آنها تحميل نموده است
   

ما با رژیمی روبرویيم که برای حفاظت 
از نظام استثمارگرانه موجود، برای 
سرکوب و منحرف کردن جنبش 

غلبه بر  اعتراضی توده ها  و
بحرانهاش، از دشمنهای اصلی ش 

بگذریم حتی .. یعنی طبقه کارگر و 
خودی های خودش رو هم نمی تونه 

رژیمی که تحمل امثال منتظری تحمل کنه 
یعنی طراح اصل ضد مردمی والیت فقيه و 
وليعهد نظام ، و سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی یعنی بانيان وزارت اطالعات 

هم نداره، رژیمی که جهنمی نظامش رو 
معتقد به اصل والیت فقيه و " اصالح طلبان"

جبهه مشارکتی هایی که برای بقای این 
و مگه چی  (نظام هر گونه خدمتی کردن 

می گفتن، می خوان اوضاع رو بگيرن 
دوره " عصر طالیی"برگردونن به 

رو بدون هيچ تردیدی می گيره !) امامشون
ن می کنه و به زندان می ندازه و مجبورشو

رژیمی که ! علنا بيان بگن غلط کردیم
حتی همونطور که می دونيد این 
روزها ده ها خبرنگاری که اساسا در 
چارچوب خود همين رژیم و نظام کار 
می کنن رو هم گرفته و به جرم اقدام 
  . بر عليه امنيت ملی به زندان انداخته

  
این رژیم هيچ حرکتی رو، چيزی رو که 

و اراده اش باشه حتی اگر خارج از سيطره 
مال خودی هاش باشه نمی تونه تحمل 

چرا؟ چون هر جور منفذ و راهی رو باز . کنه
بگذاره، برای حاکميتش یک خطر بالقوه 

  . ست
حاال باز همه این ها رو هم بذاریم کنار 

 ٨٩-٨٨همين تجربه جنبش مردمی سال 
رو نگاه کنيم می بينيم که دیکتاتوری حاکم 

يتی جنبش مسالمت آميز و با چه قاطع
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عظيم جوونها و مردمی رو که بيرون آمده 
در خيابانها به خاک و خون کشيدند، از روی 
مردم بيگناه با ماشين هاشون گذشتن و 
سينه جوانان مبارز رو با دشنه هاشون در 
روز روشن و مال عام شکافتن و اونها رو 
تکه تکه کردن و درکهریزک چنان جنایات 

رتکب شدن که حتی صدای فجيعی رو م
خودی هاشون هم در آمد و تازه همه این 
جنایات رو نمایش هم دادن و بقول معروف 

هم " تعارفی"در انجام این جنایات هيچ 
  .ما با یه همچين رژیمی روبرویيم. نداشتن

  
حال در شرایط سلطه چنين 
دیکتاتوری شدیدا و وسيعا قهرآميز و 
وحشتناکی ست که ما شاهد این 

تيم که جمهوری اسالمی و هس
روشنفکران قلم بمزد و اتاق های فکر 
این حکومت، با کمک و همدستی 
جریانهای ضد انقالبی و خائنی نظير 
اکثریتی ها و امثالهم  با مشاهده 
پتانسيل مبارزاتی در جامعه ما  کارزار 
 .ضد خشونت هم برامون براه انداختن
از از اون ور مياد تو خيابونها می ُکشه و 

به هيچ وجه نباید ! این ور مياد می گه نه
در چارچوب چنين ! کنيد" مقابله به مثل"

کارزاری ست که ما می بينيم یک جریان 
مبارزه "و در واقع " خشونت"فکری بر عليه 

در سطح جامعه در " مسلحانه"و " قهر آميز
نشریات رسمی و مطبوعات و کتابها و 

بطور  پایگاه های اینترنتی فعال در نظام
از وزارت اطالعات . دائم مشغول فعاليته

رژیم که کتابهای هزار صفحه ای بر عليه 
رزمندگان سياهکل و چریکهای فدایی خلق 
انتشار می ده تا انواع و اقسام باصطالح 
نظریه پردازان و سایتها و وبالگهای رسمی 
و غير رسمی و نان آلوده خورانی که یکی 

ليغ بر عليه از تمهای ثابت فعاليتشون تب
مبارزه قهر آميز و تبليغ افسانه اصالح 

) رژیم. (پذیری جمهوری اسالمی هستش
از حمایت ارتشی از اینها در داخل و خارج 

  . کشور برخورداره
  

این نوع از نشریات رسمی و غير 
رسمی وظيفه شون اینه که در 
شرایطی تيغ خونين جالدان حاکم هر 
ز روز، هر گونه مطالبه مسالمت آمي

کارگران و مردم محروم ما حول مبارزه 
با بيکاری و فقر و گرسنگی و کارتن 

را قلع و قمع می کنه، هر ... خوابی و 
گونه مقاومت مشروع مردم ما رو، 
هرگونه تالش برای مقابله با این وضع 

نام بده و اون رو " اعمال خشونت"رو، 
همين ها هستن . اعالم کنه" مذموم"

ویسی و بررسی که زیر اسم تاریخ ن
مارکسيسم اصول مبارزاتی ای از این قبيل 
که انقالب و تغيير انقالبی به جز توسل به 

مامای "قهر امکان پذیر نيست و قهر 
رو انکار می کنن و تالش می کنن "  تاریخه

ریشه این ایده رو بزنن تا جایی که فرخ 
نگهدار خائن هم در هم نوائی با کتاب 

رزمندگان سياهکل   وزارت اطالعات بر عليه
می گه که همه مشکالت از زمانی شروع 

قهر، مامای تاريخه "  تخم لق"شده که این 

و به این ترتيب اوج خودفروختگی ! طرح شد
  . خود و جریانش رو به نمایش می ذاره

   
اینها هستن که با ارتش نویسندگان و 
نظریه پردازانشون و با منابع مالی و 

، سعی می کنن تبليغاتی قابل توجهشون
هر ارزش مبارزاتی رو، هر حرکت مثبت و 
الهام بخش تاریخی رو بکوبن و جوونهای 
تشنه آگاهی ما در این جامعه خفقان زده 
رو بزعم خودشون از مطالعه مارکسيسم و 

و باالخره . توجه به درسهای اون بازدارن
همين ها هستن که با وجود گذشت بيش 

اعالم  سال از حماسه سياهکل و ٤١از 
آغاز جنبش مسلحانه اون حرکت بزرگ 
تاریخی رو با مارکهای فریبکارانه ای  مثل 

یک مشت جوان ) حرکت(، "عصيان کور"
جلوه بده ن که گویا از زور " عاشق اسلحه"

شده " جو گير"خوشی های دوره  شاه 
جایی " هيچ"بودن و  کارشان هم به 

و با اين تحريفات همه واقعيات . نرسيد
که در مقابل چشم ما رخ داده رو  تاريخی

  .انکار کنند
  

اینو هم بگم که نه اینکه خشونت چيز 
خوبيه، ولی در عين حال اینکه دشمن 
اونطوری تو رو می گيره می کشه و 
اونجوری اعمال خشونت می کنه و بعد 

نباید مقابل اون خشونت، ! هم می گه نه
خشونت کرد و این جور تفکرات رو تبليغ 

اینها یک لحظه نميان بگن که می کنن، 
ماه حقوق یه کارگر رو  ٦وقتی که تو ! بابا

نمی دی، وقتی که اون کارگر می ره و 
می بينه که بچه اش بيرون خونه داره 
پوست خربزه می خوره بخاطر این که اون 
کارگر پول نداره ببره خونه، می ره و اول زن 
و بچه اش را می کشه و بعد هم خودش 

می کشه، یا وقتی کارگرایی رو رو به دار 
می بينيم که می رن و به صاحب کار و 
سرمایه دارها التماس می کنن که بابا فقط 

ماه گذشته ما رو بدید،  ١٢حقوق معوقه  
چون اونها مبارزه برای گرفتن حقوق معوقه 
رو بهش تحميل کردن بجای اینکه دستمزد 
بخور و نميرشون رو سر وقت بهشون بدن، 

اعث می شه که نه تنها این خانواده و این ب

های کارگری از هم بپاشن، بلکه گرسنگی 
و فقر و فحشایی که از این کار می زنه 
بيرون، اینها هيچکدوم آیا خشونت نيست؟ 

اینه که یکی بياد و فقط " خشونت"آیا 
اسلحه بگيره جلوش و بزنه تو مغز یکی؟ 
اون خشونته؟ آیا این موارد فوق خشونتی 

اد اجتماعی نيست؟ آیا این رژیم در ابع
حاضره حتی یک لحظه از این خشونتش 
دست برداره و بعد به مخالفينش بگه چرا 
عليه من خشونت می کنيد؟ پس اون 

" کارزار ضد خشونت"کسانی که توی این 
پيش ميرن و نگاه نمی کنن که پشتش 

این . چيه، باید بيان و این رو جواب بدن
ومت و طبقه حک(خشونت سازمان یافته 

اصال هيچ راهی نداره، این رژیمها ) حاکم
) خشونت(راه و جایی برای مقابله با اون 

با ) برای حلش(نمی گذارن جز این که 
  .      زبون خودشون باهاشون صحبت بشه

  
این یک تصویر واقعی از اون وضعيه 
که ما در جامعه تشنه آزادی مون با 

سوال اصلی مثل . اون مواجهيم
وره برای هر انسان آزادیخواه همون د

که قلبش برای مردم می تپه و بویژه 
کارگران و جوونهایی که همونطور که 
گفتم بار اصلی مبارزه بر عليه رژیم رو 
بر دوش دارن اینه که آیا اساسا 
مبارزه با این رژیم فایده ای داره، و 
چطور می شه که در مقابل یه 
همچين دستگاه بزرگ سرکوبی که در 

ت و کشتار و خون ریزی حد و کش
مرزی نمی شناسه ایستاد؟ سوال 
می شه که آیا نباید صبر کرد و اونجور 
که برخی ها می گن منتظر شد تا در 

که البته معلوم ( یک لحظه مناسب 
هم نيست اون لحظه مناسب چه 

رشد خود )  زمانی از راه می رسه
این رژیم فاسد و " تضادهای درونی"

بپاشونه؟ یا حداکثر فرتوت رو از هم 
آیا خوب نيست که انرژیهای مبارزاتی 

" قابل تحمل"مون رو در کانال های 
برای حاکميت با جهت گيری برای 
ایجاد اصالحات کوچکی جاری کنيم که 
در ادامه اگر با سرکوب رژیم خفه 
نشن با تغييراتی در این دیکتاتوری 
منجر بشن؟  اگر نه پس راه چيه و 

   "چه باید کرد؟"
  

ببينيد در مقابل این تفکرات که ممکنه ما 
هممون با جلوه هایيش آشنا باشيم چه از 
طریق خانواده هامون و چه از طریق برخورد 
با اقشار خاصی که از ایران ميان و می رن، 
باید گفت اوال گرچه در این که رژیم ضد 
خلقی جمهوری اسالمی با تمام دار و 

پدر "دسته های تشکيل دهنده اش، از 
اش بگيرید تا بقيه، یه رژیم " اصالحات

این درسته که اینها تضاد دارن . وابسته اند
اما تاریخ مدون جوامع بشری از زمانی که 
طبقات بوجود آمده ن بدون استثنا نشون 
می ده که تا مبارزه مردم نباشه از این 

تنها و تنها .  وضع، هيچ کيفيتی بيرون نمياد
ه این تاریخ جلو می با مبارزه توده هاست ک

با انقالب اونهاست که تاريخ جلو . ره
مبارزه می ره و به همين دليل هم 

بحث به هيچ وجه تبليغ برای کپيه 
برداری های سطحی از سياهکل و یا 

طباق هندسی شرایط تالش برای ان
. و تکرار اون نيست ٥٠کنونی با دهه 

بدیهی ست که این شرایط بجز در یک 
مغز اسکوالستيک و  ذهنی قابل 

همه می دانند که . انطباق نيستند
تاريخ تکرار نميشه بحث بر سر روش 
برخورد و درک جوهر تفکر حاکم بر اون 

بحث بر سر اصول . هحرکت تاریخي
ر پشت اون نظری و تفکریه که د

اسلحه قرار داشت که چون با واقعيت 
منطبق بود نتایج سرنوشت ساز 
تاریخی هم بر جای گذارد و تاریخ 

ما . جامعه ما را یک گام به پيش برد
اون اصول تئوریک و نظری رو تبليغ می 

نه اینکه اآلن کسی تبليغ می .  کنيم
نفر بلند بشن برن  ١٢کنه که احتماال یه 

تشون و پاسگاه اسلحه بگيرن دس
سياهکل که هيچ، یک پادگان رژیم رو 

 .می شه" متحول"بزنن گویا جامعه ما 
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که در دوره انقالب به اوج خود  طبقاتی
رسيده و با شدت جریان می یابد، 

در نتيجه هيچ رژیم  .لوکوموتيو تاریخه
استثمارگری در طول تاریخ بدون تهدید 
شدن توسط جنبش توده ای نيامده و به 
جامعه نگفته که بفرمایيد بنده دیگه نمی 

بدون مبارزه . تونم، و خودم  داوطلبانه ميرم
و بدون یک مبارزه متشکل هيچ راهی برای 
آزادی و برابری و از اون کمتر برای بهبود و 

به . تغيير در وضعيت کنونی متصور نيست
انقالب " قول انقالبی بزرگ چه گوارا 

سيبی نيست که خودش از درخت 
بيفته، بلکه وقتی رسيد باید تکونش 

  .داد تا بيفته
  

. در نتيجه تنها راه، تشدید مبارزه مردمه
ثانيا در پاسخ به بخش دیگری از تفکرات 

و "جدی"رایج که می گن نباید به کارهای 
خشونت آميز دست زد و باعث شد که 

ببره باال باید گفت بِکشه رو " تيغش "رژیم 
ت جمهوری سال گذشته حکوم ٣٣تجربه 

اسالمی نشون داده که این رژیم اساسا 
این (با حمایت قدرتهای امپریاليستی 

و به قوه اعمال ) فرشتگان رحمت برای او
زور عریان و یک دیکتاتوری تمام عيار که جار 
ی شدن کوچکترین جویبار مبارزه مسالمت 

این . آميز رو بر نمی تابه بر سر کار مونده
ره و زبون  رژیم، رژیميه که حتی می

کارگرایی که می گن ما فقط حقوقمون رو 
می خوایم و هيچ کاری به مسایل دیگر 

این رژیم به هيچ ! هم نداریم، رو می بره
وجه اصالح پذیر نيست و کمترین عنصر 
دمکراتيک و مترقی و مردمی در هيچ یک از 
دار و دسته های درونی اون از محافظه کار 

جود نداشته و و... گرفته تا اصالح طلب و 
  .نداره

  
در نتيجه تنها راه نجات مردم ما اینه که با  

اتکا به قدرت خودشون و با استفاده از 
تجارب تاریخ غنی مبارزاتی کشور ما در 
جهت تشکل خودشون و مبارزه با 

مشخصه که . دیکتاتوری حاکم گام بردارن
این راه طوالنی و پر پيچ و َخميه ولی 

نشون دادن که تنها تجارب عينی جامعه ما 
  . راهه

  
مردم و مخصوصا جوانان مبارز ما که  تجربه 

جنبش ( ٨٩-٨٨بزرگ جنبش توده ای سال 
بزرگی که زمين رو در زیر پای جمهوری 
اسالمی لرزوند و صدای شکستن 
) استخوانهای فرتوت اون رو به صدا درآورد

رو هم از سرگذروندن منبع بزرگی از تجربه 
. هام گيری در اختيار دارنمبارزاتی برای ال

سال پيش یه  ٢اونها در اون نبرد بزرگ 
بار دیگه به چشم خودشون در 
واقعيت دیدن که همونطور که 
سياهکل نشون داد، در شرایط سلطه 
دیکتاتوری امپریاليستی با دشمنی 
که بجز زبان زور نميفهمه نمی شه  با 

در . زبانی به غير از زبان زور حرف زد
واقعيات امروز جامعه تحت واقع تمام 

سلطه ما  با هزار و یکزبان در باب 

ضرورت وجود یک منبع و نيروی اعمال 
قهر انقالبی متعلق به کارگران و توده 
های تحت ستم در مقابل قهر ضد 

و . انقالبی طبقه حاکم در سخنه
درست به اعتبار  این واقعيته که تمامی 
دستگاه عریض و طویل امنيتی جمهوری 

می و اتاق های توليد فکر ضد اسال
انقالبيش برای نابودی فيزیکی و معنوی و 
منحرف کردن هرگونه تالشی در این جهت 
در ميان جوانان ما بسيج شده ن و کار می 

  . کنن
  

اجازه بدید تاکيد کنم که بحث به هيچ وجه 
تبليغ برای کپيه برداری های سطحی از 
سياهکل و یا تالش برای انطباق هندسی 

و تکرار اون  ٥٠رایط کنونی با دهه ش
بدیهی ست که این شرایط بجز در . نيست

یک مغز اسکوالستيک و  ذهنی قابل 
چون همه می دانند که . انطباق نيستند

بحث بر سر روش  تاريخ تکرار نميشه
برخورد و درک جوهر تفکر حاکم بر 

بحث بر سر . اون حرکت تاریخی ست
اون اصول نظری و تفکریه که در پشت 

اسلحه قرار داشت که چون با واقعيت 
منطبق بود نتایج سرنوشت ساز 
تاریخی هم بر جای گذارد و تاریخ 

ما . جامعه ما را یک گام به پيش برد
اون اصول تئوریک و نظری رو تبليغ 
می کنيم و بحث بر سر دقت و توجه 

نه اینکه اآلن کسی .  به اونهاست
 نفر ١٢تبليغ می کنه که احتماال یه 

بلند بشن برن اسلحه بگيرن 
دستشون و پاسگاه سياهکل که 
هيچ، یک پادگان رژیم رو بزنن گویا 

و این (می شه " متحول"جامعه ما 
حرکت، مثل سياهکل اون تاثيرات رو 

به هيچ وجه این بحث ) بجا می گذاره
  . بر سر این نيست

  
هسته اصلی بحث اینه که تئوری 
 راهنمای رزمندگان سياهکل می گفت
که به دليل سلطه یک دیکتاتوری 
متکی بر سرنيزه و شدیدا قهر آميز، 

کار آرام "انقالب در ایران از راه 
پيش نمی ره و تمام تجربه " سياسی

چند دهه اخير جامعه ما هم این رو 
بلکه از مسير ایجاد یک . نشون داده

نظامی پيش می ره  -تشکل سياسی
و این . که باید هم مخفی باشه

زمان دادن یک مبارزه تشکل، سا
مسلحانه با چشم انداز برپائی جنگی 
طوالنی رو داره که که در اون توده ها 
ميان و نقش اصلی رو ایفا می کنن، 
طبقه کارگر متشکل مياد نقش اصلی 
رو ایفا می کنه و رهبری مبارزات رو 

  . به عهده می گيره
  

این تنها راهی ست که در اون امکان 
ریخی توده ها، زدن نقب به قدرت تا

متشکل کردن طبقه کارگر و جاری 
کردن قدرت عظيم و تاریخساز این 

     .طبقه وجود خواهد داشت

  
در نتيجه جوانان آگاه ما باید با مطالعه 

لنينيسم و تجارب تاریخی و  -مارکسيسم
درک عميق این اصل مارکسيستی در 
جهت شناخت هر چه عينی تر از 

مون حرکت  قانونبندیهای جاری در جامعه
کنن؛ برای رشد و ارتقاء نظری و تدارک 
برای تشکل خودشون گام بردارن و 
فعاليتهای مبارزاتی شون رو با این جهت 

  . گيری به پيش ببرن
  

بدیهی ست که هرتشکلی اگه می 
خواد در شرایط ایران امکان ادامه 
کاری و بقا پيدا کنه در درجه اول باید 

که  مخفی باشه و  موضوع دیگر این
بر اساس یکی از مهمترین دست آورد 
های مبارزات چریکهای فدائی خلق، 
در شرایط دیکتاتوی تنها یک تشکل 

نظامی امکان بقا و رشد  -سياسی
این، پاسخگوی الزامات . دارد

شرايطی است که دشمن بر مردم ما 
تحميل کرده که جز با زبان زور نميشه 
با وی سخن گفت واقعيتی که برای 

ندن و رشد بايد راهنمای هر زنده ما
شکی نيست که . تشکلی قرار بگيره 

این یه وظيفه به غایت بزرگ و خطيره 
به اما تجربه سياهکل نشون داد که . 

شرط درک ضرورت دگرگونی انقالبی 
برای پایه ریزی دنيای عاری از ستم و 
استثمار و ایمان به امکان این 

حتی یک گروه کوچک هم دگرگونی،  
د کار رو در اون جهت شروع می توان

  . کنه
  

اميدوارم کارگران ما ،جوونای کشور ما با 
آموزش از درسها و تجارب انقالبيون 
سياهکل در گذشته بتونن از اون تجارب در 
مبارزه امروز برای نابودی رژیم جمهوری 

  . اسالمی هر چه بيشتر استفاده کنن
در انتها اجازه بدید تا حرفهام رو با  

ت خاطره رزمندگان سياهکل  و بزرگداش
قطعه شعر کوتاهی از چریک فدایی خلق 
رفيق مرضيه احمدی اسکویی این زن آگاه 
کمونيست تموم کنم که انعکاس وضعيت 

  :دوره ای از تاریخ مملکت ماست 
  
  آنها که رفته اند 

  آنها که راه را با خون خود 
  از غبار کهنه ستردند

از  آنها که نخستين بوته های خار را
  ریشه برکندند

  و بجای هر یک شقایق کاشتند
  آنها که مرداب ها را خشکاندند

  تا چشمه ها جاری شد
  آنها که شب را دریدند

  و بند از پای خورشيد گسستند
  تا سحر به آسمان دوید

  آنها که شليک گلوله هایشان
  کفتارها را از خواب خوش پراند

  راه را بر ما گشودند
  اینک 

  تراه پيش پای ماس
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رفيق کيومرث سنجری دومين چریک فدائی 
. خلق جان باخته از خانواده سنجری است

انقالبی کمونيستی که در راه آزادی و 
تحقق خواست های بر حق و انقالبی 
کارگران و توده های تحت ستم ایران یکی 
از طوالنی ترین زندگی های بسيار دشوار 
اما پر بار مخفی در زیر سلطه سازمان 

امنيت شاه و شرایط اختناق و جهنمی 
دیکتاتوری حاکم را از سر گذراند و بی وقفه 
و پی گير همه وجود و توانائی ها و قابليت 
هایش را در راه رشد واعتالی سازمان 

  .چریکهای فدائی خلق نهاد
دو برادر او یکی رفيق خشایار سنجری، 
کادر برجسته چریکهای فدائی خلق، 

مليات انقالبی پرشوری که اکثر ع
 ١٣۵٣مسلحانه  مهم این سازمان در سال 

عليه دشمنان مردم با شرکت او صورت 
در  ١٣۵۴گرفت، بود که در فروردین سال 

جریان حمله مزدوران مسلح رژیم شاه به 
خانه تيمی او و رفقایش در قزوین، طی 
. درگيری با آن مزدوران، به شهادت رسيد

برادر دیگر وی، چریک فدائی خلق، رفيق 
به  ۵٠ریبرز سنجری است که در دهه ف

عنوان یکی از زندانيان سياسی مقاوم در 
او . زندان های رژیم شاه شناخته می شد

سال زندان، با خيزش توده  ٨پس از تحمل 
از زندان آزاد و  ۵٧های مبارز ایران در سال 

در حالی که همچنان به نظرات کمونيستی 
 تئوریسين های چریکهای فدائی خلق، رفقا
مسعود احمدزاده و اميرپرویز پویان و به 
آرمان های انقالبی سازمان مؤمن و وفادار 
مانده بود، همراه رفقای دیگر تشکل 
چریکهای فدائی خلق را از نو سازمان داد و 
تا به امروز در این تشکيالت فعاليت می 

  .    کند
زندگی مبارزاتی کيومرث و برادران و 

بعدها به  دوستان مشترکشان که هر یک
چهره های شاخص در سازمان چریکهای 
فدائی خلق و در جنبش مسلحانه تبدیل 
شدند، بيانگر و نمادی از شرایط مبارزاتی 
جدیدی بود که در نيمه دوم دهه چهل در 
جامعه ایران شکل می گرفت و نوجوانان و 
جوانانی چون این انقالبيون مبارز را در درون 

دائی چون رفقای ف. خود پرورش می داد
محمد رضا يثربی، جالل فتاحی، عبداهللا 

که از دوستان خشایار و ... پنجه شاهی و 
کيومرث بودند،  قبل از پيوستن به سازمان 
هر یک نوجوانان مبارزی بودند که با هم 
. فعاليت های مبارزاتی مشترکی داشتند

خود کيومرث همراه با بردارانش در همه 
نيمه دوم رویدادهای مبارزاتی برجسته 

دهه چهل در تهران از مبارزه مردم در 
اعتراض به گران شدن بليط اتوبوس گرفته 
تا تظاهرات بزرک توده ها در مراسم هفتم 
و چهلم تختی تا اعتصابات پر شور 
دانشجویان در آن سال ها، به طور فعال 

  .شرکت داشت
در  ١٣٢٩کيومرث که در خرداد ماه سال 

بود و دوره مالير چشم به جهان گشوده 
اول کودکی اش را نيز در این شهر گذرانده 
بود، با انتقال خانواده به تهران، دوران 
دبستان و دبيرستان خود را در تهران 

بعد از اتمام دبيرستان، در سال . گذرانيد
به دانشکده علم و صنعت واقع در  ١٣۴٧

منطقه نارمک تهران که در ابتدا 
شد دانشسرايعالی نارمک خوانده می 

وارد شده و در رشته برق و مکانيک ادامه 
با توجه به وجود جو سياسی . تحصيل داد

در خانواده و این که پدر و مادر او از 
طرفداران مبارزات ملی دکتر مصدق عليه 
امپریاليست ها و شاه بودند،  گرایش به 
مبارزه سياسی خيلی زود در او شکل 

 به همين خاطر در دانشگاه در. گرفته بود
ارتباط با محيط سياسی جدیدی که در آن 
قرار گرفت به مطالعه انديشه های انقالبی 
و مارکسيستی روی آورد و به عنوان یک 
مبارز سياسی که خواهان رهائی کارگران 
از قيد هر گونه ستم و استثمار و همچنين 
خواهان رهائی همه توده های تحت ستم 
م ایران از زیر سلطه امپریاليست ها و رژی

دست نشانده شان، رژیم شاه بود وارد 
عرصه مبارزه شده و در مبارزات جاری در 
جامعه با مبادرت به اعمال انقالبی چندی 

  . فعاالنه شرکت جست
در شرایطی که حضور وسيع دانشجویان از 
ميان اقشار و طبقات گوناگون جامعه در 
دانشگاه ها و اعتراض آنها به اوضاع 

ران، دانشگاه ها را به ظالمانه حاکم بر ای
سنگر مبارزه برای آزادی تبدیل کرده بود، 
رفيق کيومرث سنجری همراه با مبارزین 
دیگری چون خشايار سنجری، محمد رضا 
يثربی، ابراهيم آزادسرو، جالل فتاحی و 
تعدادی ديگر با شرکت در اعتصابات 
دانشجوئی و با فعاليت های مبارزاتی خود 

راضات به چهره های شاخص اعت
دانشجوئی در دانشکده علم وصنعت تبدیل 

البته فعاليت های سياسی . شدند
کيومرث و يارانش به محيط دانشگاه محدود 

نبود و در همان زمان آنها از یک سو برنامه 
های منظم کوهنوردی ترتيب داده و به 
همراه رفقای غير دانشجوی خود به 
کوهنوردی و تمرینات بدنی می پرداختند و 

طرفی دیگر به رد و بدل کردن آثار از 
مارکسيستی و کتاب هائی که آگاهی آنان 
را نسبت به تاریخ و مسایل مردم ایران 
ارتقاء می داد مبادرت کرده و آنها را مطالعه 

یکی از . و در موردشان بحث می کردند
برجسته ترين فعاليت های رفيق کيومرث 
در عرصه فعاليت های اجتماعی، شرکت 

جهان "راسم هفتم و چهلم مرگ وی در م
بود که  ١٣۴۶در اواخر سال " پهلوان تختی

با توجه به باور عمومی که تختی به دست 
برادر شاه، غالمرضا پهلوی به قتل رسيده، 
به تظاهراتی بزرگ عليه رژیم شاه تبدیل 

شرکت در اعتراضات مردمی در . شده بود
زمان بازی فوتبال بين تيم های ايران و 

ل که در آن برهه از جمله رویدادهای اسرائي
سياسی برجسته بود، یکی دیگر از عرصه 
های فعاليت کيومرث و برادران و دوستانش 
در مبارزات سياسی جاری در جامعه را 

در جریان یکی دیگر از . تشکيل می داد
مبارزات برجسته مردمی نيمه دوم دهه 
چهل یعنی اعتراض مردم تهران به گران 

وبوس های شرکت واحد در شدن بليط ات
، کيومرث همراه با جمع ١٣۴٨سال 

دوستانش که یک محفل مبارزاتی را در آن 
سالها تشکيل می دادند، نقش بزرگ و پر 

آنها وظيفه تدارک . اهميتی را ایفاء کردند
برای آن اعتراض را به عهده گرفته و با 
شعار نویسی روی دیوار ها و تعيين تاریخ 

اعتراض مردم نسبت به مشخص برای ابراز 
گران شدن قيمت اتوبوس، در بسيج مردم 

 ١٣۴٨اسفند سال  ٢مبارز در تظاهرات 
سهم مبارزاتی خود را ادا کردند؛ و خود با 
شرکت فعال در تظاهرات آن روز، تجربه 
آموخته و به غنای تجربيات مبارزاتی خود 

  . افزودند
رشد روز افزون فعاليتهای مبارزاتی رفيق 

و رفقایش در عين حال که تجربيات  کيومرث
مبارزاتی آنان را فزونی می بخشيد باعث 
هر چه گسترده تر شدن روابط آنها نه 
صرفًا در محيط دانشگاه بلکه در خارج از آن، 
با مبارزینی می شد که بعضی از آنها  چپ 

در جريان بازی فوتبال تيم های . هم نبودند
عليه  ايران و اسرائيل که به تظاهراتی بر

اسرائيل تبديل شد، عده ای با کوکتل 
ال (مولوتف به دفتر هواپيمائی اسرائيل 

  

   به ياد گراميِ

  چريك فدائي خلق، 

 رفيق كيومرث سنجري
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حمله کردند که منجر به تحت پيگرد ) عال
قرار گرفتن آنها و از جمله فردی شد که از 

از آنجا که . دوستان کيومرث و خشايار بود
وی شناخته شده و تحت تعقيب قرار 
 داشت برای مخفی ماندن از چشم پليس

به خانه کيومرث آمده و در آنجا پناه گرفته 
اما از آنجا که مخفی گاه او لو رفته بود . بود

ساواک برای  ۴٩در مهر ماه سال 
دستگيری او و کيومرث به خانه آنها یورش 

یورش ساواک به خانه سنجری ها در . برد
شرایطی بود که پدر کيومرث به خاطر 
سکته قلبی در بستر بيماری به سر می 

متأسفانه در آن روز حمله، رفيق رضا . برد
مأموران . يثربی هم در خانه آنها بود

ساواک بدون توجه به بيماری پدر خانواده 
با وحشيگری تمام به اهالی خانه و به سه 
جوانی که در خانه بودند برخورد می کردند 
و چنان شرایط متشنجی در خانه به وجود 

. تندآوردند که باعث سکته مجدد پدر گش
در چنين وضعی با اصرار مادر، مأموران از 
بردن کيومرث با خود منصرف شدند اما  هم 
رفيق مخفی شده و هم رفيق رضا يثربی 
هر دو بازداشت شدند، چند روز بعد نيز پدر 

  .سنجری ها زندگی را به درود گفت
عليرغم این ضربه ساواک به محفل رفقا، از 

فيق آنجا که کيومرث  دستگير نشد و ر
يثربی پس از يک هفته، آزاد گردید، عمال 
روابط موجود در محفل مبارزاتی رفقا با  

به خصوص که . خطر جدی مواجه نشد
رفيق يثربی در بازجوئی در باره علت حضور 
خود در خانه کيومرث، بر دوستی و 
همکالس بودن با کيومرث در دانشکده علم 
وصنعت تاکيد نموده و در طول بازجوئی ها 

وی اين حرف باقی مانده و خود را دوست ر
  .ساده کيومرث معرفی کرده بود

رویداد رستاخيز سياهکل و متعاقب آن 
اعالم موجودیت چریکهای فدائی خلق که 
شرایط سياسی جامعه را متحول ساخت 
در حالی که تأثير انقالبی  خود را بر 
مبارزات کارگران و توده های تحت ستم به 

ت گيری مبارزات جا گذاشت، باعث شد
دانشجویان با رادیکاليسم هر چه بيشتری 
شد؛ تا آنجا که مبارزات دانشجوئی در دفاع 
از جنبش مسلحانه با راديکل ترين 
. شعارها، فضای دانشگاه ها را فرا گرفت

در چنين شرایطی مسلم است که دشمن 
یعنی رژیم شاه در وحشت از جنبش 
 مسلحانه و در هراس از تأثيرات آن در
کشاندن توده های مردم به صحنه مبارزه، 
دیوانه وار به دانشگاه ها یورش برده و 

در . دانشجویان مبارز را دستگير می نمود
این دوره یکی از اعتصابات بزرگ 
دانشجوئی در دانشکده علم و صنعت در 

رخ داد که رفيق کيومرث  ١٣۵٠اردیبهشت 
و رفقای همراهش در برپائی آن نقش به 

با آشکار شدن نقش . فاء نمودندسزائی ای
رفقا در این مبارزات، ساواک موفق به 
دستگيری رفيق خشایار سنجری شد و 
رفقا کيومرث سنجری و رضا یثربی تحت 

در این زمان این . تعقيب پليس قرار گرفتند
دو رفيق که در ارتباط با چریکهای فدائی 
خلق قرار داشتند برای گریز از دستگيری 

  .گی مخفی شدندمجبور به زند

بنابراین رفيق کيومرث سنجری از 
به عنوان یک انقالبی  ١٣۵٠اردیبهشت 

حرفه ای همه زندگی خود را در راه مبارزه 
او و رفيق . برای رهائی خلق خود قرار داد

یثربی در مسير این مبارزه قاطع با دشمنان 
مردم دوره های متفاوتی را که گاه با 

بل توصيف شرايط بسيار سخت و غير قا
اولين . قطع ارتباط هم توأم بود طی کردند

قطع ارتباط آنها با سازمان خود، یعنی 
با  ١٣۵٠چریکهای فدائی خلق در مرداد 

دستگيری رفيق فریبرز سنجری که رابط 
اما چه باک . آنها با سازمان بود پيش آمد

در یک (  اینک دیگر راه پيش پای آنها بودکه 
ی اسکوئی این شعر از رفيق مرضيه احمد

اینک راه پيش پای : " طور گفته شده است
این دو چریک فدائی با از جان "). ماست

گذشتگی بدون لحظه ای تردید به مبارزه 
خود در راستای خط و برنامه سازمان ادامه 
دادند و دست اندر کار انجام حرکتی 

آنها پس از مخفی شدن . مسلحانه شدند
کرده و به  خانه ای در ميدان فوزیه اجاره

مثابه پایگاهی فعاليت های تدارکاتی خود 
در حدود مهر . را در آنجا انجام می دادند

انفجاری در پایگاه آنها صورت   ۵٠سال 
گرفت و رفقا مجبور به ترک آن پایگاه گشته 
و در حالی که شدیدًا تحت تعقيب سازمان 
امنيت رژیم شاه قرار داشتند مدتی را در 

ون داشتن محلی آن شرایط پليسی بد
باالخره با تالش . برای سکونت گذراندند

های زیاد، آنها که با بسياری از مبارزین 
دوره خود که بعدًا یا عضو سازمان چریکهای 
فدائی خلق و یا سازمان مجاهدین خلق 
شدند، آشنا بودند توانستند با رفيق 
اسداهللا بشر دوست که در آن زمان در 

خلق در پایگاهی ارتباط با چریکهای فدائی 
در اصفهان فعاليت می کرد، تماس گرفته و 

رفقا . مجددًا به سازمان وصل شوند
کيومرث سنجری و رضا یثربی در این رابطه 

در  ١٣۵١به اصفهان منتقل شدند و تا سال 
اما با . درون سازمان فعاليت کردند

دستگيری رفيق اسداهللا بشردوست که با 
ر شکنجه حفظ  اسرار سازمان در دل، زی

های وحشيانه ساواک جان سپرد، ارتباط 
پس از . آنها مجددًا با سازمان قطع شد

مدتی، تالش های مجدد این دو رفيق 
دوباره باعث وصل شدن آنها به سازمان 

  .  شد
متأسفانه از همه فعاليت های رفيق 
کيومرث سنجری در سازمان چریکهای 
فدائی خلق اطالعات کافی در دست 

ین امر روشن است که وی در اما ا. نيست
به مشهد منتقل شد و در  ١٣۵٣سال 

پایگاهی با حضور رفقا حميد مؤمنی و صبا 
بيژن زاده فعاليت انقالبی خود را دنبال 

حدود اوایل تابستان (در دوره ای نيز . نمود
او به مدت کوتاهی با رفيق اشرف ) ١٣۵٣

دهقانی در پایگاهی در مشهد که رفيق 
جعفری به عنوان ) دونفری(علی اکبر 

مسئول شاخه مشهد به آنجا رفت و آمد 
از جمله کارهای او . می کرد، حضور داشت

در مشهد کمک به انتشار نبردخلق، ارگان 
سازمان چریکهای فدائی خلق و دیگر 

در همين دوره بود که . نشریات سازمان بود
او همراه با رفيق جعفری موفق به طرح 

زمان که دست ریزی آرم جدیدی برای سا
با مسلسل در بيرون از ایران قرار دارد، 

در آن سال ها سازمان جهت . شد
خودکفائی در نياز های تسليحاتی خود 
انرژی زيادی صرف تهيه مواد منفجره برای 
ساختن نارنجک می کرد که اسيد پيکريک 

پس از ضرباتی که در . ماده اصلی آن بود
د و به سازمان وارد ش ١٣۵٣نيمه اول سال 

امکانات تهيه اسيد پيکریک از بين رفت، 
مسئوليت ساختن این ماده منفجره به 
رفيق کيومرث محول گردید که وی با همان 
تعهد انقالبی که همواره برای انجام 
مسئوليت های سازمانی اش از خود 
. نشان می داد، به انجام این کار پرداخت

اما کار مداوم با این ماده شيمائی باعث 
  .او دچار مشکل تنفسی گردد شد که

تا جائی که اطالعات کنونی نشان می 
دهند، رفيق کيومرث پس از مدتها فعاليت 
در مشهد به تهران منتقل گشته و به 
اتفاق رفقا حسن سعادتی، حميد اکرامی، 
افسرالسادات حسينی و ابولحسن 
شايگان  پايگاهی را در خيابان ملک 

يگاه يکی در اين پا. سمنگان شکل داده اند
از وظايف وی انتشار نبرد خلق و در عين 
حال آموزش تجربيات تکنيکی به رفقای 

در جريان ضربات . دیگر بوده است
که نبرد خلق شماره  ۵۵ارديبهشت سال 

که آماده توزيع بود به دست ساواک  ٧
افتاد، رفيق کيومرث و رفقائی نظير او در 
سازمان که در طی سال ها مبارزه بی 

ا دشمنان مردم به فوالد آبدیده تبدیل امان ب
شده بودند، برای نشان دادن قدرت 
سازمان اقدام به انتشار دوباره نبرد خلق 
در مدت بسيار کوتاهی کردند و با این کار 
کوشيدند تبليغات دشمن را که سعی می 
کرد از ضربه به سازمان در جهت تضعيف 
روحيه مبارزاتی توده ها استفاده کند، 

در آن زمان، پخش نبرد خلق . مایندخنثی ن
در جامعه که واقعيت فوق نيز در  ٧شماره 

آن منعکس شده بود یک جنگ روانی به 
  . دشمن تحميل کرد

 ١٣۵۵همانطور که می دانيم در سال 
ضربات شدیدی از طرف ساواک به سازمان 

زندگی مبارزاتی کيومرث و برادران و 
دوستان مشترکشان که هر یک بعدها 
به چهره های شاخص در سازمان 
چریکهای فدائی خلق تبدیل شدند، 
نمادی از شرایط مبارزاتی جدیدی بود 

دوم دهه چهل در جامعه  که در نيمه
ایران شکل می گرفت و نوجوانان و 
جوانانی چون این انقالبيون مبارز را در 

رفقای . درون خود پرورش می داد
فدائی چون محمد رضا يثربی، جالل 

که از ... فتاحی، عبداهللا پنجه شاهی و 
دوستان خشایار و کيومرث بودند،  قبل 
ن از پيوستن به سازمان هر یک نوجوانا

مبارزی بودند که فعاليت های مبارزاتی 
کيومرث همراه با   .مشترکی داشتند

رانش در رویدادهای برجسته نيمه ادبر
دوم دهه چهل در تهران از مبارزه مردم 
در اعتراض به گران شدن بليط اتوبوس 
گرفته تا تظاهرات بزرک توده ها در 
مراسم هفتم و چهلم تختی تا 

ان در آن اعتصابات پر شور دانشجوی
 .سال ها، به طور فعال شرکت داشت
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  گراميداشت دو روز بزرگ تاريخيگزارشي از 
 ! آمستردام "ميز كتاب"در محل  57ل بهمن سا 22و قيام  حماسه سياهكل 49بهمن سال  19

بهمن سالگرد قيام مردمی سال  ٢٢و  ٢١، سالروز حماسه سياهکل و ٤٩بهمن  ١٩(در گراميداشت دو روز بزرگ تاریخی 
مراسمی در محل ميز کتاب آمستردام برگزار شد که مورد استقبال ایرانيان مبارز در این شهر و کسانی که از ) ٥٧

این مراسم با خوش آمد گویی رفيق مجری و پخش سرود انترناسيونال آغاز . مده بودند، قرار گرفتشهرهای دیگر هلند آ
سپس برنامه با سخنرانی رفيق چنگيز قبادی فر از چریکهای . قرائت شد" راوی قصه های درد"در ادامه ، متنی با نام . شد

بود که در آن سخنران با پرداختن به " ی مبارزین امروزتجارب سياهکل برا"عنوان سخنرانی، . فدایی خلق ایران ادامه یافت
برخی از تجارب رستاخيز سياهکل و بررسی شرایط امروز برضرورت درس گيری جوانان از این تجارب و بکارگيری شيوه 

 - ران برخورد انقالبيون سياهکل در پيشبرد مبارزات کنونی تاکيد کرد در ادامه ، پيام سازمان کردستان حزب کمونيست ای
. کومه له به مناسبت رستاخيز سياهکل توسط فعالين این سازمان قرائت شد و به اين ترتيب بخش اول برنامه پایان یافت

و  ٢١پس از یک تنفس نيم ساعته ، بخش دوم برنامه با نمايش کليپی در بزرگداشت جانباختگان حماسه سياهکل و قيام 
پس از . کهای فدائی خلق ساخته شده بود  مورد استقبال حضار قرار گرفتاين کليپ که بوسيله چري. بهمن آغاز شد ٢٢

مارس خوانده  ٨نمايش کليپ ، پيام ميز کتاب آمستردام به سمع حضار رسيد و سپس پيام همبستگی فعالين سازمان 
زمان چریکها و این دو با اجرای برخی سرودهای سا. به دنبال اين قسمت نوبت به هنرنمایی آناهيتا و جعفر رسيد. شد

به دنبال آن گيل آوایی مهمان برنامه چند شعر . ترانه سرودهای خاطره انگيز دیگر، شور و حال بيشتری به مراسم دادند
خواند در بخش بعدی مراسم بزرگداشت سالگرد سياهکل، ناصر نجفی اشعاری را در ارتباط با حماسه سياهکل و تاثير آن 

یانی برنامه به پرسش و پاسخ و بحث آزاد حاضرین اختصاص یافت که در این قسمت ، حضار بخش پا .بر ادبيات ایران خواند
در فواصل بين برنامه ها سهراب نيز با نوای . با شرکت فعاالنه در بحث ها فرصت یافتند تا نقطه نظرات خود را ارائه کنند
  .در فضایی رفيقانه پایان یافت گيتار خود به هنرنمایی پرداخت و برنامه بزرگداشت سياهکل و قيام بهمن

  ٢٠١٣فوريه ١٧     هلند–فعالين چریکهای فدائی خلق ایران

چریکهای فدائی خلق وارد شد و تنها تعداد 
ماندند که محدودی از رفقای با سابقه زنده 
از این زمان . رفيق کيومرث نيز جزء آنها بود

به بعد وی به همراه رفقا صبا بيژن زاده، 
بهنام اميری دوان و حسن فرجودی با 
تحمل رنج و زحمت فراوان و با درایت 
انقالبی، بيشترین تالش را در احياء 
سازمان و تداوم کار آن به خرج داد و رفقای 

در . پليس خارج کرد باقيمانده را از زیر ضرب
،  ۵۵سازماندهی پس از ضربات سال 

 رفيق کيومرث مسئوليت شاخه مشهد را
ه بود مصون ماند ١٣۵۵که از ضربات سال 

  .به عهده گرفت
حاصل تالش های مبارزاتی رفيق کيومرث 
سنجری و همه رفقای سازمانی او که با 
رنج  و زحمت بسيار زیاد ناشی از شرایط 

مچنين با جنگ و گریز مخفی مبارزه و ه
مداوم با دشمن توأم بود و به واقع حاصل 
تالش ها و مبارزات فداکارانه و قهرمانانه 
چریک فدائی خلق و همه انقالبيون مسلح 
در سالهای پر بار دهه پنجاه، تقویت روحيه 
مبارزاتی کارگران و زحمتکشان و دیگر توده 
های تحت ستم ایران و کشيده شدن 

امری که . به سوی مبارزه بودتدریجی آنان 
با خيزش مردم قهرمان  ١٣۵۶بهمن  ٢٩در 

. تبریز با برجستگی خود را نمودار ساخت
سپس جنبش توده ای رو به رشد نهاد و 
توده های مبارز، انقالبی را در سراسر 

 ٢٢و  ٢١ایران بر پا نمودند که اوج آن قيام 
اما دریغ که دراین زمان رفيق . بهمن بود
دیگر زنده نبود تا ببيند که او با  کيومرث

صميميت کمونيستی و یکدلی اش با توده 
های دربند ایران، با عزم آهنين اش در 
مبارزه عليه دشمنان مردم و با فداکاری ها 
و از جان گذشتگی های بی دریغ و قبول 
مسئوليت های دشوار و خطرناک در 
سازمان چریکهای فدائی خلق، به سهم 

را در جامعه ایران رقم زده  خود چه تاریخی
و در پيشرفت مبارزه طبقاتی عليه 
امپریاليسم و سرمایه داران داخلی در راه 
رسيدن به سوسياليسم چه نقش 

جریان جان ! گرانقدری ایفاء کرده است

باختن رفيق کيومرث به این صورت بود که 
وی برای  ١٣۵۵بهمن سال  ٩در تاریخ 

ل به تلفن تماس با رفقای تهران طبق معمو
خانه مشهد می رود ولی در آن روز 
نيروهای انتظامی رژیم شاه جهت تمرين 
آمادگی برای سرکوب مبارزات مردم اقدام 
به مانوری نظامی کرده بودند و محيط 

در نتيجه او در آن روز . شدیدًا پليسی بود
مورد شناسائی و تعقيب نيروهای دشمن 

که قرار می گيرد و پس از آن که می بيند 
امکان فرار وجود ندارد به درگيری مسلحانه 
با آنها پرداخته و سپس با خوردن سيانور 
که مثل هر چریک فدائی خلق دیگر برای 
محروم کردن ساواک از دستگيری و دست 
یافتن به اطالعاتش هميشه زیر زبان 
داشت، به زندگی سراسر مبارزاتی خود 

در . پایان داده و به شهادت می رسد
کار به تاريخ چهارشنبه اول اسفند نشريه 
در رابطه با درگيری رفيق  ١٣۵٨سال 

کيومرث با نيروهای مسلح رژیم شاه، 
آنها به او حمله :" نوشته شده است که 

رفيق اسلحه را کشيده و . می کنند

مقاومت می کند و يک نفر از مزدوران رژيم 
بعد از چندی در . را از پای در می آورد 

رفيق دست . رار می گيردمحاصره ساواک ق
به عمل فدائی می زند و از قرص سيانور 

يکی از مزدوران سعی . استفاده می کند
می کند سيانور را از دهان وی خارج کند تا 

ولی . بتوانند او را زنده به زير شکنجه ببرند
رفيق در آخرين لحظات حيات خويش دست 
کثيف اين مزدور را گاز می گيرد و بدين 

يانور را داخل بدن وی می طريق سم س
رفيق به حفظ اسرار سازمانی اش . کند

  ."جان خويش را فدا کرد
به اين ترتيب رفيقی که در ارديبهشت 

زندگی مخفی برگزيده و بطور  ١٣۵٠سال 
حرفه ای به جنبش مسلحانه کارگران 
پيوسته بود، رفيقی که يکی از طوالنی 
ترين زندگی های مخفی در زیر سلطه 

خيمان رژیم شاه يعنی نزديک جهنمی دژ
بهمن  ٩سال را از سر گذرانده بود، در  ۶به 

جان در راه آرمانهای انقالبی   ١٣۵۵سال 
این چریک فدائی خلق، انقالبی . خود نهاد

کمونيستی که تجربه سالها مبارزه با 
پليس سياسی را با خود حمل می کرد و 
با فعاليت های مبارزاتيش از نوجوانی و بعد 

ی سالها فعاليت انقالبی در درون در ط
سازمان چریکهای فدائی خلق، به واقع 
تجسم بخشی از تاریخ مبارزاتی مردم 
ایران بود، اینک در تاریخ مبارزات خونين 
زحمت کشان و ستمدیدگان ما جاودانه 

  .گشته است
این را مردم مبارز ایران به خوبی می دانند 

شانی که انقالب ايران با فداکاريها و جانف
های چنين  رفقائی بود که قادر شد 
سرانجام رژيم وابسته به امپرياليسم شاه 

باشد که نمونه . را به زباله دان تاريخ بريزد
زندگی پربار مبارزاتی رفيق کيومرث 
سنجری همچنان پرفروغ در خدمت 
پيشروی مبارزات کارگران و ستمدیدگان تا 
رسيدن به دنيائی عاری ازظلم و استثمار 

  .   ار گيردقر

جریان جان باختن رفيق کيومرث به 
بهمن  ٩این صورت بود که در تاریخ 

وی برای تماس با رفقای  ١٣۵۵سال 
تهران طبق معمول به تلفن خانه 
مشهد می رود ولی در آن روز 
نيروهای انتظامی رژیم شاه جهت 
تمرين آمادگی برای سرکوب مبارزات 
مردم اقدام به مانوری نظامی کرده 

در . ند و محيط شدیدًا پليسی بودبود
نتيجه او در آن روز مورد شناسائی و 
تعقيب نيروهای دشمن قرار می گيرد 
و پس از آن که می بيند که امکان 
فرار وجود ندارد به درگيری مسلحانه 
با آنها پرداخته و سپس با خوردن 
سيانور که مثل هر چریک فدائی 
خلق دیگر برای محروم کردن ساواک 

ستگيری و دست یافتن به از د
اطالعاتش هميشه زیر زبان داشت، 
به زندگی سراسر مبارزاتی خود 

 .پایان داده و به شهادت می رسد
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وقتی رفيق علی اکبر صفائی فراهانی با  
ای از تجربه در جنگ با دشمن  توشه

صهيونيستی از فلسطين برگشت با 
تعدادی از رفقای سابق خود مواجه شد که 
گروهی شکل داده و با مقادیری باروت و 
چند اسلحه، ولی با ایمان و قاطعيت به 

و ا. تدارک عمل مسلحانه برخاسته بودند
دید که آنها با همين تجهيزات کم ميخواهند 
با دشمنی در بيفتند که تا بن دندان مسلح 
و مشاوران آمریکایی آنها را آموزش داده 
اند، آنهم در شرايطی که سمبل ظلم و 

ها کار  ستم يعنی شاه، با ستمگری بر توده
جزیره "را به آنجا رسانده بود که ايران را 

د با رفقا، رفيق در برخور. ميناميد" ثبات
اند  فراهانی فورا دریافت که رفيقان پی برده

که در شرایطی که مبارزه آغاز ميشود، 
فداکاری و جانبازی پيشگامان الزمه 
پيشبرد امر انقالب است، و نيز آنکه فقط 
نفرت از شاه، آنها را به چپ روی کشانده و 

متمايل می سازد و از " تئوری قهرمانان"به 
اش و  ن نفرت از شاه و طبقهسوی ديگر بدو

کل نظام حاکم، آنها احتماال به راست روی 
کشانده شده و از زمره کسانی می شوند 
که در انتظار معجزه برای رسيدن به آزادی 

اما آنها چنين نکردند، آنها . نشسته اند

اش را با عشق به  نفرت از شاه و طبقه
ها و آگاهی انقالبی ، یعنی دانش  توده

  .با صداقت انقالبی پيوند دادند سياسی را
  

آنها مطالعه را نه برای افزایش محفوظات 
ذهنی بلکه برای افزایش شناخت خود از 
قانونمندیهای تکامل جامعه و آگاهی از 
مبارزات خلقها پيش می بردند تا با دیدی 

تر با زندگی خلقها آشنا شوند و از  علمی
این طریق بتوانند در مبارزات آزادیبخش 

آنها نه تنها فقر، ستم . خلقها رهيابی کنند
ها را مشاهده بلکه تجربه نيز  و تحقير توده 

کرده بودند، و نيز ریشه بدبختيها را دریافته 
ها شناخت به دست آورده  و از دشمن توده

ولی سازشکاران، رفيقان را جوان . بودند
خواندند، و به این ترتيب تعریفی که از 

انت بود، و راه آنها را دادند فقط خي" پيری"
ناميدند و با فضاحت و ..." بيماری کودکی"

شاه تعریف " انقالب سفيد"فرتوتی از 
ولی . کردند و آنرا انقالبی نوپا ناميدند

رفيقان دریافته بودند که امپریاليستها، 
بورژواهای وابسته و کليه مرتجعين داخلی 
همگی دشمنان خلق ما هستند و هيچ 

ن به آزادی جز مبارزه راهی برای رسيد
و همه کسانی که . مسلحانه وجود ندارد

برعليه اين راه سخن می گويند فرصت 
عملی هستند که کمبود انرژی  طلبان بی

انقالبی خود را در پوششی از عبارات 
اند و بدین ترتيب خود  عاریتی پنهان داشته

را نه در کنار مبارزه انقالبی خلق بلکه در 
موجود قرار داده و  هيات توجيه گر وضع

چهره نفرت انگيز خود را در پشت تئوری 
اما رفيقان . ها حقير پنهان کرده اند  بافی

عزم نبرد کرده بودند زیرا تجربه تاریخ 
مبارزات مردم دنيا و سرزمينمان به آنها 

مبارزه "نشان داده بود که در آن شرايط 
مسلحانه تنها راه شکستن بن بست 

و براستی " ماست مبارزات سياسی ميهن
برای یک انقالبی راستين مگر همواره 
مساله اساسی نقب زدن به قدرت توده 
ها و کشاندن آنها به صحنه اصلی نبرد 
برای نابودی سلطه امپریاليسم جهانی 
نمی باشد؟ رفيقان در عين مبارزه هر چه 
بيشتر درک کردند که واقعيات عينی و 

وهای تاثيراتی که مبارزۀ مسلحانه بر نير
های  انقالبی جامعه ميگذاشت بتدریج الیه

تر خلق را بسيج کرده و امر  آماده
سازماندهی مبارزات آنها را در مقابلشان 

  .  قرار خواهد داد
  

" مقادیری باروت و چند اسلحه"رفيقان با 
شروع به نبرد کردند و دشمن کور اندیش 
هنوز از تمام حقایقی که درون سنگر 

ی نداشت که چگونه مبارزه ميگذشت خبر
رفيقان همسنگر ضمن پيکاری بی امان 
همه تالش خود را بکار ميبردند که خود را 
در برابر گلوله های دشمن، سپر رفيق خود 
سازند تا مگر آن رفيق زنده بماند و امکان 

این را بيابد که بتواند گامهای هر چه  
بلندتری جهت نابودی دشمن بردارد ، 

ه فقط از عاشقان به ای بی امان ک مبارزه
  .ها ميسر بود توده

مقادیری باروت و چند "چند سال بعد این 
سرتاسر ایران را "به فریاد " اسلحه

  .تبدیل شد" سياهکل ميکنيم
  

  !یاد تمام رفيقان سياهکل گرامی باد
  عبداله باوی

  ٢٠١٣فوریه  

 سياهكل
 

 

و ، اوضاع کار رژیم زن ستيز جمهوری اسالمی حاکم بر ایران و حکومت تحت مناسبات استثمارگرانه نظام سرمایه داری وابسته
رشد روز افزون آمار خودکشی . حيات ميليونها تن از زنان ستمدیده و بویژه زنان کارگر و زحمتکش هر روز وخيم تر از قبل می گردد

خودکشی زنی  این واقعيت و پس از انتشار خبر مربوط بهشعر زیر در توصيف . واقعيت استانعکاس این بجان آمده در ميان زنان 
  :شده استشکاری صورت گرفت، سروده   تفنگکه چندی پيش در مشهد با 

  
  آويزان ميشود  

  عروس ارتجاع سياه

  در غيبت سرخ آزادي،

  از ميان سايه هاي ستم عبور مي كند

  تفنگ شكاري، هديه نااميدي وارداتي

  !قلب مرده اش را نشانه مي گيرد

 "کانی یزدانيان"

 زن ستيزي حلقه زده

  در شكسته خم دست هاي او،
  ي رقصدارتجاع م

  در چشمان بي فروغ او
  مي بندد لب هاي بي كالم او،

  بربريت چمبره زده
  در امنيت زانوان بي توان او،

  سرمايه مي جهد
  او، هاز اين شانه به آن شان

شعر
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  اهكل يز سيگرامي باد سالگرد رستاخ
  ام پرشكوه بهمن يو ق

  
  !های قهرمان ایران خلق 

  
ام ياهکل و قيز سيگر در آستانه سالگرد رستاخیبار د

فه يها وظ داشت آنيم که گرامیبهمن قرار دارپرشکوه 
دو  ینروی انقالبی است، چرا که اير هر نیتخطی ناپذ

خ سراسر مبارزه و مقاومت یخی در تاریداد بزرگ تاریرو
ه داری وابسته یر ایران و نظام سرماستی ديالیه سلطه امپريکارگران و زحمتکشان عل

در جنبش انقالبی کشور ما ين اعتبار هم ری بوده و به همیحاکم نقاط عطف انکار ناپذ
  . خی مردم ما ماندگار شده اندیافته و در حافظه تاریژه ای یگاه ویجا
ق علی اکبر صفائی يزانی جنگل به فرماندهی رفيدسته پارت ١٣۴٩بهمن سال  ١٩در 

یم مزدور شاه به رژ -  های الهيجان در جنگل - اهکل يبا حمله به پاسگاه سفراهانی 
کم بر اسی حاير خود فضای سيرا آغاز نمودند که در مس مبارزه ایو  اعالم جنگ داده

و نشان دادن و با در هم شکستن بن بست مبارزاتی  سراسر کشور را دگرگون نمود
 را زدود و توده هاروشنفکران و پيشرو  حاکم بر مبارزاتشيوه انقالبی مبارزه ، رخوت 

 ينهبه ع همگانهفت سال بعد، . ل نموديل مبارزه توده ای را تسهيجاری شدن س
ن بدل يدن گرفته بود چه زود به طوفانی سهمگیاهکل وزيمی که در سيدند که نسید

و " مياهکل می کنيران را سراسر سیا"اد می زدند یشد که طی آن مردم بپا خاسته فر
  .م سلطنت گذاشتندیشگی بر سلطه رژيانی همیام بهمن نقطه پايس با قسپ

ستی که از اهداف اصلی يالیم سلطنت با قطع سلطه امپریمتاسفانه سرنگونی رژ
ن بار در یستی ايالیل هم سلطه امپرين دلياهکل بود توأم نگشت و به هميرزمندگان س

انقالب مردم سلطه خود را در  ستها که بايالیامپر. افتیپوشش جمهوری اسالمی تداوم 
و مورد يناترمهوری اسالمی را به مثابه آلتیدند در کنفرانس گوادالوپ جخطر می د
بار خود بر  تیات سراسر جنايستی در طول حيالیل امپرین بدین نموده و ايينظرشان تع

  .انش قاصر استيسر مردم ما آن آورد که زبان از ب
که به  ر و تحولی در جامعه بدون آنييهر گونه تغ" ل کهين تحلیاهکل با ايرزمندگان س

ستی، توجه شود ، يالین خلق و سلطه امپريعنی تضاد بیتضاد اصلی نظام موجود، 
م سلطنت را به مثابه کانال اصلی سلطه یرژ" ز پوچ و مهمل می گردديک چیل به یتبد
م یدیو د. رار دادندرانه خود قيرا آماج حمالت دل سم به توده ها شناسانده و آنيالیامپر

سال نبرد  ٨ام را در طول ين پیمردمی که ا، ری انقالب مردم و فرار شاه يکه با اوج گ
چرا که می " کاستیبعد از شاه نوبت آمر" آوردند اد بریمسلحانه گرفته بودند فورا فر

دن يه داری وابسته امکان رسیستی و نظام سرمايالیه امپرلطدانستند بدون نابودی س
نه به اثبات يری جمهوری اسالمی به عيت را قدرت گين واقعیو ا. ادی وجود نداردبه آز
ر سلطه جمهوری اسالمی شاهد بودند که یسال گذشته و در ز ٣۴و مردم در . رساند
سم شعار می دهند خطوط يالیه امپريکه بر علی تکار در حالیم جناین رژیدمداران ا سر
ران بلکه در منطقه و سراسر یه تنها در او ن يش بردهها را پ کته شده از سوی آنید

تجربه . سم شده انديالیهای ضد خلقی امپر استيشرفت سيجاده صاف کن پ، جهان 
به آشکاری نشان داد که  مطالبات مردم نی و مال خور شدن همهيرفتن شاه و آمدن خم
ب می ن مرحله از انقالیسم را هدف ايالیه امپرلطاهکل که قطع سيتئوری رزمندگان س
ستی و نظام يالیت داشته و چرا تا سلطه امپرير قابل انکاری با واقعيدانست چه ارتباط غ

گر مطالبات مردمی هم خبری یاز آزادی و دمکراسی و د، است برجه داری پا یسرما
  .نخواهد بود

گر یکه بار د یمخی را گرامی می داریدادهای بزرگ تارین رویطی سالگرد ایامروز در شرا
 کنفرانس های.  ميستی می باشيالیو سازی های امپريازار گرمی آلترناتشاهد ب

 قدرت. ن تالش ضد انقالبی هستندیه های آشکاری از ااستکهلم، بروکسل و پراگ نمون
ن جمهوری اسالمی در تالش اند تا نظر مردم يهای بزرگ در پوشش متحد کردن مخالف

و . شانی دارنديده مهر وابستگی بر پيل هائی جلب کنند که هنوز به قدرت نرسیرا به بد
ها را می  ن تالشیرد و نه ايها را جدی می گ ل هم نه کسی آنين دليدرست به هم

دن به آزادی يم حاکم که تنها راه رسیتوان در راستای مبارزه برای سرنگونی انقالبی رژ
ه داری یک بار تداوم سلطه نظام سرماید مردمی که یبراستی چرا با. تلقی نمود، است 
و ين آلترناتيگر به  چنینی و جمهوری اسالمی را تجربه کرده اند بار دير پرچم خمیدر ز

  .هائی دل خوش کنند
  

  !مردم مبارز ایران 
 حاکم ه دارییر نشان داده تا  نظام سرمايم قرن اخيتجربه مبارزات انقالبی در حداقل ن

ن و به دست کارگران و توده يپائها وابسته است از  ستيالیکه تا مغز استخوان به امپر
ط فالکت بار کنونی وجود ندارد و تنها یامکان رهائی از شرا، ده نابود نشود یهای ستمد
ئولوژی کمونيستی است که پيروزی ده به ای طبقه کارگر متشکل و مجهز با رهبری

اما مشکل بزرگ اینجاست که طبقه کارگر ایران در شرایط . دست یافتنی است

از ، ی عنان گسيخته حاکم بر جامعه دیکتاتور
طریق مبارزات مسالمت آميز امکان تشکل 

در واقع دیکتاتوری حاکم که دارای . ندارد
ماهيت امپریاليستی است نه فقط به طبقه 
کارگر بلکه به هيچ قشر و طبقه دیگری 

بنابراین، از . امکان متشکل شدن نمی دهد
یک طرف این واقعيتی است که کارگران و 

متکشان و دیگر توده ها در شرایطی که زح
ظلم و ستم برای آنان غير قابل تداوم  گردی

بپا خاسته و نظم ظالمانه ، تحمل می گردد 
حاکم را دچار اخالل خواهند کرد و در واقع 
قيام هائی برپا خواهند نمود، و از طرف دیگر 
چون شرایط دیکتاتوری امکان متشکل شدن 

رهبری قيام توده  به طبقه کارگر و در نتيجه
ها را به طبقه کارگر نمی دهد، چنان قيام 

این . هستندهائی محکوم به شکست 
ام بهمن يواقعيتی است که تجربه شکست ق

در . بروشنی در مقابل چشم همگان قرار داد
اینجاست که راه استراتژیکی ای که 

م ياهکل به آن باور داشتند و رزرزمندگان س
قق آن آغاز نمودند، دالورانه خود را برای تح

ضرورت و حقانيت خود را مطرح می کند که 
اگر . همانا راه مبارزه مسلحانه توده ای است

امپریاليست ها دشمنان اصلی مردم ما 
هستند که امروز از کانال رژیم منفور 
جمهوری اسالمی عمل می کنند، طبقه 
کارگر و توده های تحت ستم ایران هيچ 

و مبارزه راهی جز مسلح کردن خود 
مسلحانه طوالنی با این دشمنان جهت 

در  روزرهائی و نجات خود از جهنمی که ام
  .آن زندگی می کنند ندارند

با توجه به چنين واقعيتی است که در حوزه 
رو ها يه همه نيت عليد با قاطعیدیگر امروز با

و کسانی برخاست که می خواهند با کمک 
ای و با شرکت در پروژه ه ها ستيالیامپر
ب داده یها، مردم ما را فر و سازی آنيآلترنات

دن به يو ادعا می کنند که گویا برای رس
ن راهی گام بر يآزادی و دمکراسی در چن

  .می دارند
دن به آزادی يواقعيت این است که راه رس

همان راهی است که چریکهای فدائی خلق 
با برپائی رستاخيز سياهکل با تئوری و عمل 

بدون انقالبی بزرگ . دادندخود آن را نشان 
سم و نظام يالیبرای نابودی سلطه امپر

ج راه نجاتی وجود يه داری حاکم هیسرما
ن تنها راهی است که در مقابل یو ا ندارد

د یرو های انقالبی قرار دارد که بايمردم ما و ن
و  با همه وجود در جهت اش گام برداشت

   .کرد انقالب ایران را به پيروزی رهنمون
  
  !گ بر امپریاليسم مر

نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم 
  !جمهوری اسالمی 

پيروز باد انقالب ضد امپریاليستی خلق 
  !های ایران 

گرامی باد خاطره فراموش نشدنی 
رزمندگان سياهکل و توده های قيام 

             ۵٧کننده در بهمن 
  

  چریکهای فدائی خلق ایران
  ١٣٩١بهمن 
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  ....گزارشي از مراسم بزرگداشت رستاخيز سياهكل
  ٢۴از صفحه 

که  دیو کليپ مبارزاتی به یاد رزمندگان سياهکل پخش شدبدنبال آن یک وی
به دنبال نمایش این فيلم کوتاه، رفيق چنگيز . مورد استقبال حاضرین قرار گرفت

قبادی فر به عنوان سخنران مراسم در پشت ميکروفن قرار گرفت و سخنرانی 
در  او .ودایراد نم" برخی از تجارب سياهکل برای مبارزین امروز" عنوانخود را با 

صحبتهایش ضمن بزرگداشت یاد رفقای سياهکل، کمونيستهای فدایی و 
، به طور خالصه به مهمترین  ۵٧-۵۶مبارزین جانباخته در جریان انقالب سالهای 

 - های فکری چریکهای فدائی خلق و تحليل های مارکسيست رئوس بنيان
د کرد که چگونه لنينيستی که راهنمای رزمندگان سياهکل بود، پرداخت و تاکي

پراتيک اجتماعی و واقعيات تاریخی ای که پس از رستاخيز سياهکل در جامعه 
ایران بوقوع پيوست و باعث پيوند بين کارگران و زحمتکشان با چریکهای فدائی 

  . ها و مواضع رزمندگان سياهکل را به اثبات رسانيد شد، صحت آن تحليل
  

روری کوتاه بر عملکردهای سخنران سپس در بخش بعدی صحبتهایش با م
اقتصادی و سياسی رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی به مثابه 
تجلی تداوم سلطه امپریاليسم و بورژوازی وابسته در کشور ما بر این مسأله 
انگشت گذارد که کارگران و جوانان ایران که اکنون بار اصلی مبارزه با این رژیم 

د، باید با درس گيری از مبارزات گذشته و مهمتر از آن سرکوبگر را بر عهده دارن
با آموختن از شيوه برخورد و تفکر رزمندگان سياهکل به امر آموزش و ارتقاء 
آگاهی مبارزاتی خود پرداخته و این تجربه را اکيدًا مورد توجه خود قرار دهند که 

و در پرتو کاری  در شرایط دیکتاتوری حاکم بر جامعه ایران تنها با تکيه بر سالح
نظامی می توان یک سازمان مبارزاتی پایدار در ایران بوجود آورد و  - سياسی

با شناخت نياز های مبارزاتی کنونی، خود را  جوانان ما باید در پرتو این تجربه،
نظامی سازمان داده و  -  به شکل مخفی و در چارچوب یک سازمان سياسی

دیکتاتوری حاکم گام بردارند؛ انقالبی که در جهت پيشبرد امر انقالب بر عليه 
تنها در بستر سازمان دهی یک جنگ توده ای عليه دشمنان رنگارنگ مردم به 

  .پيروزی دست خواهد یافت
سخنان و مواضع مطرح شده در این سخنرانی مورد استقبال حاضرین قرار 

های خارج از جلسه  گرفت و بسياری از شرکت کنندگان در جلسه در صحبت
ا رفقای برگزار کننده بر ضرورت اتخاذ خط مشی و مبارزه قهر آميز به عنوان ب

  .تنها زبان قابل فهم طبقه حاکم و رژیم جمهوری اسالمی تاکيد می کردند
های  با پایان سخنرانی رفيق قبادی فر، بخش بعدی برنامه که یکی از ویژگی

آغاز " ان و سياهکلجوان"برجسته اين مراسم بود یعنی بخش جوانان، با عنوان 
در این بخش تنی چند از جوانان مبارز فرصت یافتند که از نقطه نظر . شد

خویش با الهام از سياهکل و مبارزه قهرمانانه چریکهای فدایی خلق ایران، 
ها و دیدگاه های خود نسبت به رستاخيز سياهکل آگاه  حاضرین را از برداشت

سروده " خطابه تدفين"شعر  در قسمت اول این بخش رفيق سارا. سازند
بدنبال او . فراموش نشدنی شاعر گرانقدر احمد شاملو را به زیبایی قرائت کرد

دیروز، عمليات سياهکل، امروز بازسازی "هایی را با عنوان  پویا عزیزی صحبت
ارائه داد و با تاکيد بر حقانيت مبارزه رزمندگان سياهکل مطرح کرد " پروژه انقالب
بدون هراس از "ها  وز وظيفه دارند تا با یادگيری از شيوه تفکر آنکه جوانان امر

، در جهت پيکار برای سرنگونی جمهوری اسالمی به "هيچ شکل از مبارزه
بدنبال پویا نوبت به صمد بهادری طوالبی . منظور تحقق امر انقالب گام بردارند

شعل سياهکل، م"هایی با عنوان  رسيد و این جوان مبارز نيز در صحبت
تشبيه نمود او " آتش زیر خاکستر"، انرژی مبارزاتی جوانان امروز را به "آگاهی

سپس بر ضرورت پيوند هر چه بيشتر با جوانان به منظور کمک به گسستن هر 
چه وسيعتر آنان از تبليغات ارتجاعی جمهوری اسالمی و تشدید تالشهای آگاه 

  .گرانه در ميان جوانان تأکيد کرد
ها قرار  جوان با استقبال جمعيت حاضر روبرو و مورد تشویق آنسخنان رفقای 

در انتهای بخش برنامه جوانان، مراسم یادمان سياهکل و قيام بهمن با . گرفت
قرائت دستجمعی سرود انترناسيونال در محيطی صميمانه و مبارزاتی به پایان 

  .رسيد
توسط  الزم به ذکر است که مراسم یادمان سياهکل به صورت مستقيم 

از شبکه پلتاک نيز پخش شد و تعدادی از هموطنان " الیو استریم"سيستم 
  .  جریان آن قرار گرفتندکشور های مختلف در مبارز در 

  
  با ایمان به پيروزی راهمان

  نروژ-فعالين چریکهای فدائی خلق ایران
  ٢٠١٣فوریه  ١٣

 

  

  .....آكسيون اعتراضي بر عليه 
  ٢۴از صفحه                                             

تعداد زیادی از رهگذران و بویژه جوانان و زنان 
انگليسی و غير انگليسی ضمن صحبت با 
برگزار کنندگان آکسيون و کسب اطالع از 
اوضاع جاری در ایران حمایت خود از این حرکت 
ها را اعالم کرده و بر ضرورت مبارزات 

ستم بر  مستقالنه و متحدانه توده های تحت
عليه امپریاليسم، نظام سرمایه داری و 

  . رژیمهای مرتجع و دیکتاتور تاکيد می کردند
  

یک خانم انگليسی در پایان آکسيون با 
قدردانی از این گونه حرکات آگاه گرانه گفت که 
باید همه نيروهای انقالبی چنين مبارزاتی را 

چند جوان ليبيایی ضمن صحبت . سازمان دهند
ما و حمایت از اهداف این حرکت، با با رفقای 

تکيه بر تجارب مبارزاتی اخير در ليبی تایيد می 
کردند که با سرنگونی دولت قذافی مزدور و 
روی کار آمدن رژیم جدید در واقع مشتی تجار 
ثروتمند جای حکومت قبلی را گرفته و بر خالف 
تبليغات فریبکارانه امپریاليستها توده های 

يچ یک از خواستهای ابتدایی محروم ليبی به ه
  . و عادالنه خود نرسيده اند

  
چند جوان مصری نيز با تاکيد بر تداوم مبارزات 
انقالبی مردم مصر بر عليه حکومت مرسی 
مزدور در مصر مطرح می کردند که مردم مصر 
با مبارزات دمکراتيک و آزادیبخش خود بر عليه 
 مرسی و شرکا اجازه نخواهند داد که آنها در
مصر یک جمهوری اسالمی همچون رژيم حاکم 

برخی دیگر از دیدار . بر ايران بر سر کار بياورند
کنندگان از این آکسيون که اهل عربستان 
سعودی بودند با ذکر این واقعيت که حکومت 
های عربستان و جمهوری اسالمی رژیمهای 
مرتجع و وابسته هستند بر اصل جدایی دین 

ز خواستهای ابتدایی ازدولت به عنوان یکی ا
  . مردم عربستان تاکيد می کردند

  
یک دختر جوان چينی پس از صحبتهای 
طوالنی در مورد وضعيت جنبش انقالبی مردم 
ایران بر عليه امپریاليسم و ارتجاع،  با ارج 
گذاری بر کار سازماندهندگان این آکسيون 
افشاگرانه و آرزوی موفقيت برای مردم و بویژه 

م ایران در مبارزه شان برای زنان تحت ست
کسب آزادی و دمکراسی مطرح ميکرد که ای 
کاش مبارزان چينی نيز مبادرت به برگزاری 

  .چنين آکسيونهای آگاهگرانه ای می کردند
  

آکسيون امروز که با هدف افشاگری در مورد 
جنایات وحشيانه رژیم دار و شکنجه جمهوری 

ه مردم اسالمی و دفاع از مبارزات آزادیخواهان
ایران بر پا شده بود، مورد استقبال اکثر 
بازديدکنندگان  قرار گرفت و  یک حرکت موفق 

  . مبارزاتی در خارج کشور بود
   

  فعالين چریکهای فدایی خلق در لندن
  
   ٢٠١٣ژانویه  ٢۶
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 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران
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  اشرف دهقاني رفيق از صفحه 
  :در اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  
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  چريكهاي فدايي خلق ايران 
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  گزارشي از مراسم بزرگداشت رستاخيز سياهكل
  ! و قيام بهمن در نروژ 

  
  
  
  
  
  
  

به مناسبت فرارسيدن چهل و دومين ،  ٢٠١٣فوریه  ٩روز شنبه 
سالگرد رستاخيز سياهکل، روزی که نقطه آغاز جنبش 

ده ایران بر عليه رژیم مسلحانه کارگران و خلقهای ستمدی
مين چهارو همچنين سی و  وابسته به امپریاليسم شاه بود،

سالگرد قيام پر شکوه مردمی بر عليه این رژیم، مراسم 
این مراسم که به . بزرگداشتی در شهر اسلوی نروژ بر پا شد

همت فعالين چریکهای فدایی خلق در نروژ سازمان یافته بود از 
های  فوریه در یکی از سالن ٩ بعد ازظهر شنبه ۶ساعت 

. شب به طول انجاميد ١١مرکزی شهر اسلو آغاز و تا ساعت 
چریکهای فدایی خلق "سالن مراسم با آرم پر افتخار سازمان 

جمهوری "تصاویر رزمندگان سياهکل و شعارهایی نظير  ،"ایران
، به زیبایی آراسته "اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

سال جنایات  ٣۴های مربوط به  همچنين عکس. شده بود
جمهوری اسالمی در حق کارگران و توده های ستمدیده و جلوه 
های مبارزه و مقاومت مردم بر عليه این رژیم نيز آذین بخش 

در زیر سکوی سخنرانی، پوستر . دیوارهای سالن شده بود
زیبائی به مناسبت چهل و دومين  رستاخيز سياهکل توجه 

را به خود جلب می نمود، پوستری که در آن برای حاضرین 
اولين بار عکس انقالبی کبير ارنستو چه گوارا درکنار رفيق 
صفائی فراهانی، فرمانده جنگل، رفيق احمد فرهودی معاون 
فرمانده و رفيق کبير غفور حسن پور، مؤسس اصلی گروه 
جنگل در کنار جمعی از رفقای فراموش نشدنی سياهکل، دیده 

رفيق مجری برنامه ضمن خوشامد ، در آغاز برنامه . شدمی 
گویی به حضار، متن کوتاهی را در بزرگداشت یاد رزمندگان 

ها رسانيد و جمعيت حاضر سپس به پا  سياهکل به استماع آن
افتخار نسلی از  خاست و به مدت یک دقيقه به یاد پر

 رشيدترین و آگاه ترین فرزندان کارگران و خلقهای ستمدیده
   ٢٣صفحه          . ایران یعنی رزمندگان سياهکل کف زدند

  آكسيون اعتراضي
  !بر عليه اعدام هاي اخير

  
  
  
  
  
  
  

در اعتراض به موج ) ٢٠١٣ژانویه  ٢۶شنبه (در بعد از ظهر امروز 
اعدامهای وحشيانه ای که در ماه های اخير توسط رژیم  جدید

ر جمهوری اسالمی برای پراکندن بذر رعب و وحشت و سرکوبگ
گسترش اختناق در کشور سازمان یافته، یک حرکت اعتراضی 

بعد  ٢این آکسيون اعتراضی از ساعت . در شهر لندن برگزار شد
و با حضور تعدادی از ایرانيان " ترافلگار اسکوئر"ازظهر در ميدان 

ين لفعا. دساعت به طول انجامي ٢مخالف رژيم آغاز شد و 
چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان دمکراتيک ضد 
امپریاليستی ایرانيان در انگلستان که با انتشار یک 

  . ندفراخوان از سازماندهندگان این حرکت اعتراضی بود
این حرکت عکسها و بنرهای بزرگ حاوی تصاویرجنایات  در

سال گذشته جمهوری اسالمی در حق توده  ٣٣دهشتناک 
مرگ بر جمهوری "ت ستم ما به همراه شعارهایی نظير های تح

اسالمی، زنده باد مبارزات آزادیبخش خلقهای تحت ستم بر 
را به ... و " ، زندانی سياسی آزاد باید گردد"عليه امپریاليسم

نمایش در آورده و با توضيحات آگاه گرانه در مورد اوضاع عمومی 
حت ستم در جامعه ايران و شرايط زيست و مبارزه  توده های ت

تحت سلطه ایران و افشاگری در مورد اعدامهای اخير و اهداف 
سرکوبگرانه جمهوری اسالمی به ضرورت دفاع افکار عمومی و 
. مردم آزادیخواه از اهداف عادالنه مبارزات مردم ایران تاکيد کردند

در جریان این حرکت اعتراضی که در یکی از شلوغ ترین مراکز 
د، تعداد بسيار زیادی از رهگذران، از بنرها و لندن برگزار ش

تصاویر جنایات جمهوری اسالمی که رفقای ما بر روی زمين 
گسترده بودند، دیدار کرده و اعالميه های افشاگرانه ای که 
بزبان انگليسی و فارسی از طرف آنها به طور مشترک برای 
 آگاهی افکار عمومی  از ابعاد اعدامها و سرکوب های خونين

   .جاری در ایران تهيه شده بود را دريافت و مطالعه کردند
  ٢٣صفحه                    

   

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 


