
 

از اسناد به جا مانده از چریکهای فدائی خلق ایران
   

از ميان نوشته ها و ترجمه های فراوان رفقای اوليه چریکهای فدائی خلق ایران آثار کمی به جا مانده اند که 

امروز به عنوان اسنادی که گوشه ای از فعاليت ها و به طور کلی واقعيت آن رفقا و سازمان کمونيستی 

در این جا با گرامی داشت یاد چریک فدائی .  نهادند را باز گو می کنند، در جنبش وجود دارندراستينی که بنا

، مبادرت به چاپ ترجمه ای از این رفيق )١٣٥٠اسفند (خلق، رفيق مسعود احمدزاده و در سالگرد شهادت او 

  .می کنيم

   

 رفيق مسعود احمدزاده می باشد که پومروی و ترجمه آن توسط.  جینوشته ویليام" برهلی درباره تز دمسائ"

بررسی شده و به این وسيله در اختيار مبارزین راه " نهضت هوک فيليپين"طی آن تجربه کمونيست ها از 

  .آزادی در ایران قرار گرفته است

  

در شرایطی که دشمنان کارگران و توده های ستمدیده ایران از یک طرف و نيروهای دشمن شاد کن از طرف 

يده و می کوشند تا اصالت جنبش مسلحانه چریکهای فدائی خلق ایران را با زدن اتهاماتی از این دیگر کوش

قبيل به آن ها که گویا چریک ها نسبت به مسایل جامعه خود بی توجه بودند و یا این که گویا آن ها تحت 

مبادرت نمودند، سند زیر در کنار تأثير مبارزات مسلحانه در آمریکای التين و غيره به این شيوه مبارزه در ایران 

دیگر اسناد باقی مانده از چریکهای فدائی خلق ایران در جنبش، خط بطالن بر چنان ادعاهائی کشيده و بی 

همين اسناد گویای آن هستند که رفقای ما تا چه حد در جریان . اساس بودن آن ها را نشان می دهند

ی مسایل مبارزاتی مردم خود را مورد توجه و تجزیه و تحليل مسایل جامعه خود قرار داشته و با چه حساسيت

این اسناد هم چنين بيانگر آنند که آن رفقا برای شناخت مسایل درونی جنبش های انقالبی . قرار می دادند

در دیگر نقاط جهان و درس آموزی از آن ها با چه حوصله ای به ترجمه نوشتجات مختلف از تجربيات انقالبيون 

   .جای این جهان که بودند، دست می زدنددر هر ک

  

  سایت سياهکل

www.siahkal.com  
  

  

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  رفيق مسعود احمدزاده

 

  

  (*)مسائلی درباره تز دبره 

  پومروی . جی ماثر ویليا

 مسعود احمدزادهرفيق :  ترجمه از

  

دليل مورد انتقاد قرار ميدهد نویسندگان مونتلی ریویو را باین " انقالب در انقالب"رژیس دبره، جائی در کتاب 

ی التين را از روی ميل، یعنی بدون متکی کردن آن  آمریکاکوشند مفاهيم استراتژیک جنگ انقالبی در که می

به نظر من، دبره با ساختن دکترین مبتنی بر . ای از اطالعات تاکتيکی، فرمول بندی کنند مفاهيم بر مجموعه

 درک غلط تجاربی که کار خود را بر آن متکی می کند حرفی نزنيم ــ خود تجارب تاکتيکی بسيار اندک ــ اگر از

 .خطائی در حد همين خطا مرتکب شده است

  

در حقيقت دبره به تعریفی که خود از نيروی چریکی کوبا تحت رهبری کاسترو بدست می دهد، اعتماد کلی 

های  ی انقالبی است که از آن درسای از رهبر رهبری مبارزه کوبا بدون تردید، نمونه برجسته. کند می

شان برای  را باید در متن شرایط کوبا که خصوصيات و تماميت ليکن، ضرورتًا آن. بسياری می توان گرفت

 .موفقيت مبارزه الزم بود، مورد توجه قرار داد

  

فلت کنند، زمينۀ را نادیده بگيرند و یا از آن غ یکی از مشخصات موقعيت کوبا که دبره و بسياری دیگر مایلند آن

های آن مستقر شد،  ارورومينه که فيدل در کوهستان. باشد ای خلق کوبا می تجربی سازمانی و مبارزه توده

هائی بودند  و مرکز آن شهر سانتياگودوکوبا، که او از آن بصورت پایگاه ذخيره خود استفاده می کرد، از محل

. های انقالبی آشنائی داشتند د داشت و مردم با نهضتها وجو ها پيش در آن ای مدت که کار سازمانی توده

ئی که  نيروی چریکی. جا نظير سایر مناطق کوبا قبًال صورت گرفته بود سازمان کمونيستی در آن: فی المثل

 .توانست بر این موقعيت اتکاء کند در کوبا کار ميکرد می

  



 

 به فرانک بيز را نقل می کند ١٩۵٧ ژوئيه ٢١ریخ ای از فيدل به تا دبره نامه" انقالب در انقالب "١١٣در صفحه 

ها را  چه کسی آن: "اند، ابراز می دارد که در آن تعجب خود را از نوع کمکی که دهقانان به نيروهای او کرده

ها این توانائی، زیرکی، شجاعت، از خودگذشتگی را کسب  این نحو شگفت آور سازمان داده؟ از کجا آنه ب

سازمان می "ها خود را شخصًا و بطور خودبخودی  آن! این تقریبًا یک راز است. داند یاند؟ هيچکس نم کرده

کل  .این حقيقت را تبيين ميکند که دهقانان و کارگران کوبا با فعاليت سازمانی بيگانه نبودند، آن راز !" دهند

 همچنين مسئله نقش .ای حلقه مفقود زنجير تئوری دبره است این مسئله تجربه و مبارزه سازمانی و توده

حزب سياسی در کمک به ادامه این تجربه به خلق، هم قبل و هم در حين مبارزه انقالبی، چه مسلحانه، 

) مستقيم بود اش غير نوشت، تجربه که وقتی کتابش را می(نظير دبره . گيرد چه غير آن، مورد غفلت قرار می

 یک مبارزه مسلحانه چریکی در فيليپين کسب من نيز کار خود را بر تجربه محدودی که در طی شرکت در

شود که باید هنگام  عقاید من نه به شکل دکترین، بلکه به صورت یک تجربه ارائه می. کنم کردم، متکی می

  .فرمول بندی اصول مبارزه انقالبی با بسياری دیگر در نظر گرفته شود

  

اگر دقيق سخن گوئيم ــ . ری حزبی بودنيروی انقالبی معروف به نهضت هوک، در فيليپين نهضتی با رهب

Hukbong Mapagpalaya Ng Bayan) یک سازمان مسلح بود که موجودیتی جدا از ) ارتش آزادیبخش ملی

. اگر چه هر دو، با دستوراتی که از یک منبع حزبی می رسيد، بطور متقابل بهم وابسته بودند. حزب داشت

 Huko Ng Bayanهنگام  در آن(ها در جنگ دوم جهانی   ژاپنیاین ارتش که در دوران اشغال کشور به وسيله

Laban Sa Haponبوجود آمد، برای استقرار در ميان خلق، در ) شد  با ارتش کشور بر عليه ژاپن خوانده می

های دهقانی قبل از جنگ در  این ارتش بر اساس اتحادیه. روی کرديدهات و شهرها، از شکل کالسيک پ

و اساسًا تمام کادرهای نظامی آن، نظير بسياری از کادرهای حزب، از این . کزی بنا شدهای لوزون مر استان

ای نمی توانست یک نيروی چریکی خلقی بوجود آید، این حقيقتی  بدون چنين زمينه. ها پدید آمدند سازمان

گ پدید های چریکی دیگر نيز ثابت شد که در فيليپين در حين جن است که توسط طبيعت بسياری از دسته

مه راهزنانه، و ي و یا فيليپين قرار داشتند و خود را، اغلب به نحوی ن آمریکاآمدند و تحت رهبری ارتش منظم

در این نکته است که تجربه فيليپين، به . که سازمانی داشته باشند، به مردم تحميل کرده بودند بدون آن

های معينی از اصول او را به منصه  ود، زیرا جنبهاست در پرتو تز دبره در نظر آورده ش ميزان وسيعی، سزاوار

ای برای انتشار نهضت بکار ميرفت ــ نيروهای  نيروی مسلح، یعنی هوک، به صورت وسيله. ظهور می رساند

گوارا و دبره از آن طرفداری می کنند، مرکب از سی تا شصت مرد و چند  هایی که چه ه ستونيگسترش شب

ها  جا پایگاه، یعنی مناطقی که توده ها اعزام می شدند، که در آن سایر استانهای کوهستانی به  زن از راه

، این اعتماد که " تبليغات متعاقب عمل"مفهوم . را می شد برای  حمایت نهضت در آن جمع کرد، ایجاد کنند

نيز تکامل ها به جانب ما بود،  ها و پاسگاه ها راه سهل و ساده جلب توده حمله نظامی بر دشمن، بر پادگان

های حکومت  در واقع این اعتماد وجود داشت که صرف حضور نيروهای مسلح ما در یک محل که ارتش. یافت

  .خواند، در جلب حمایت توده به جانب ما موثر است یا مالکان زمين را به مبارزه مسلحانه می

  

وهای مسلح خود را این روش باعث شد که حکومت نير: های خود را هم نشان داد این روش، نارسائی

. برد ن میيها را در همان مناطق مستقر سازد که در دراز مدت تاثير سربازهای ما را از ب افزایش دهد و آن



 

های کوچک حکومت  که دسته د، مثًال، هنگامییتوان د را به طور معکوس نيز می" تبليغات متعاقب عمل"

  .ند، که اغلب هم روی می دادورآهای نابود کننده بر یک واحد چریک بدست می  پيروزی

  

رو های ما قادر بودند برای مدت طوالنی مستقر ي اندکی تجربه سازمانی داشتند، نها که توده تنها در جائی

نهضت ناسيوناليستی (جا نهضت ساک دال  شوند، از این جمله است در استان الگونا، که قبل از جنگ در آن

های کارگری در صنایع  جا اتحادیه نيرومند بودند و در آن) کرد شورش ناکامی بپا ١٩٣۵مسيحی که در سال 

ليت سازمانی وجود جا هرگز فعا در حاليکه یک نيروی مسلح در جزیره نگروس ــ که در آن. نارگيل فعال بودند

ها آماده  ها برای کمک به چریک در مناطق دیگر که توده.  به مجرد تشکيل برچيده می شدنداشته است ــ

. شدند بزور وارد صفوف چریک می) معموًال یاغيان اجتماعی بدوی( عناصر لومپن از نوع نيمه راهزن نبودند،

ها به انقالبيون واقعی تبدیل ميشدند، ليکن دیگران از آن می بریدند و خسارت بزرگی وارد  بعضی از این

که فقط تعداد بسيار دهد  ای رخ می این نوع اتفاقات به هنگام کوشش جهت گسترش مبارزه. ساختند می

ن قبيل نهضت یهائی از ا ها، بدان جلب می شوند، درس ترین آرمان دارای عالی" خالص"اندکی از انقالبيون 

 کنار نيروی ای متشکل و از جهت سياسی آگاه در را متقاعد کرد که مطلقًا ضروری است که پایگاه توده

دفاع از "مفهوم ). ای غير واقعی رد شد ه به مثابه ایدهاین اید(ق آزاد بوجود نيامدند طمنا. مسلح ساخته شود

چه با موفقيت در راه آن تالش شد، یک پایگاه  آن. دهقانی هرگز بکار نرفت و مورد توجه قرار نگرفت" خود

. ای زیرزمينی بود که بتواند حتی در مناطقی که به سختی تحت سيطره نظامی دشمن بود، عمل کند توده

های مسلح نه بعنوان نيروی سازمان دهنده سياسی بلکه بعنوان واحدهای  د فيليپين چریکاین، در مور بنابر

تمام نيروهای گسترش می بایست با خود یک واحد حزبی از کادرهای . جنگنده نهضت بطور کلی، در نظر بود

ز نبودند، ها سربا سياسی داشته باشند که وظيفه سازمان دادن دهات و شهرها را بر عهده بگيرند ــ این

ا ستادهای یها  ولی دائمًا با خود حداقل یک اسلحه کمری داشتند و آماده بودند از خود دفاع کنند، و اردوگاه

های نظامی بود ــ هر چند که  ها در صدد بودند در مناطق گسترش ایجاد کنند، غير از اردوگاه متحرکی که آن

گاهی واحدهای مسلح، دهات را محاصره می کردند و وارد . ها یک واحد تاميناتی وابسته به خود داشتند آن

کردند، ولی این کادرهای سياسی بودند که مسئوليت  های تبليغاتی برگذار می ها می شدند و ميتينگ آن

ممکن بود تا سطح که را در هر جا  ها، آموزش کانون، و وسعت بخشيدن آن برقرار ساختن و گسترش تماس

ده کامًال ، این امر بدیهی است که بهترین حفاظ در مقابل جاسوسان . (عهده داشتنده  بکامًال متشکل ده

متشکلی بود که سکنه آن برای حفاظت خود و نيز برای حفاظت ما، در مقابل چنين عناصری هوشيار بودند و 

  .)ها را نابود می کردند شدند آن گاه شناخته می هر

  

در حقيقت اهميت کادرهای سياسی، که بعنوان جزئی از نهضت چریکی کار می کنند، به بهترین نحوی در 

آورد  در نظر می" نطفه حزب"شرایط گسترش نظير آن شرایطی که در آن دبره نيروی مسلح را بعنوان 

طقه گسترش، یکی از صفات ضروری ساختمان یک نهضت انقالبی در یک منطقه نو یا من. مشاهده می شود

مادام که این کار انجام نشده، نيروی گسترش، یک . عبارتست از نشو و نمای کادرها و قوا از خود منطقه

ای به  ها و عادات از ناحيه ها، اقتصاد در فيليپين این یک امر بسيار ضروری بود، زیرا زبان. عنصر بيگانه است

ای از این قبيل در اکثر  خصوصيات منطقه. (اوت می کردناحيه دیگر و حتی از استانی به استان دیگر بشدت تف

در فراهم کردن .) اند کشورها دیده می شوند، و افرادی که بيک ناحيه معين تعلق ندارند در آن بسيار بيگانه



 

های مطالعه  افراد برای نيروی مسلح البته اقدام می شد ليکن گام اول ایجاد مدارس سياسی و یا دوره

ن محلی بود، و تجربه نشان داد که این کار توسط افرادی در سازمان حزبی که برای چنين جهت تربيت رهبرا

 دبره بطور ضمنی، متذکر می شود که بعد از آن. کارهائی تربيت شده بودند، می توانست بخوبی انجام گيرد

ه کسی باید کار ها باید ایجاد شوند، لکن چ را ترک می کنند، سلول ها وارد یک ده می شوند و آن که چریک

 ما دریافتيم که این باید  تجربه را انجام دهد؟ سازمان دادن، هدایت، رهبری و رشد دادن صبورانه این مردم بی

های  اتفاقًا، کادرهائی که تجربه. (اند، انجام گيرد توسط کادرهای حزبی، که برای این منظور تربيت شده

دبره هنگام گسترش دادن .) جا عالی کار می کردند ر اینهای کارگری شهری داشتند، د بسياری در اتحادیه

ژیک پيش می وباشد تا حد قرار دادن آن بر اساس بيول" نطفه حزب"نظر اصلی خود که نيروی چریکی باید 

در تجربه فيليپين، بطور ". استعداد جسمی شرط اوليه هرگونه استعداد دیگری است:"رود و می گوید که 

عنوان ه که ب که جوان و قوی بودند، از جهت سياسی، از کسانی لح هوک، با آنکلی، اعضاء نيروهای مس

. این آن چيزی نبود که ما می خواستيم. کادرهای حزبی کار سياسی می کردند، رشد کمتری داشتند

عمل آمد که به نيروی مسلح هوک تعليم سياسی داده شود، و بهترین کادرهای نظامی ه هائی ب کوشش

ليکن، نهضت فيليپين می بایست با این وضع که بسياری از جوانانی که . ی فرستاده شدندبه مدارس سياس

هائی جسمی  ها و خرسندی برازندگی جسمی داشتند و به آن ملحق شدند و مجذوب ماجراجوئی درگيری

لحه، ها که بيشتر از همه در بکار بردن اس بسياری از بهترین جنگجویان و آن. آن شده بودند، مبارزه کند

به .  تر بودند انضباط که نوبت به کتاب و جلسات مطالعه می رسيد، از همه بی مهارت داشتند، هنگامی

های مکرر گرسنگی و خستگی، فرصت کمی  عالوه، شرایط طاقت فرسای زندگی جنگی چریکی، با دوران

 که تا حدی این کار تنها در مناطق پایگاهی کامًال مستقر شده بود. برای تعليم سياسی باقی می گذاشت

های سالخورده که  که کادر تا جائی. کند اش صحبت می ممکن بود، ولی این آن چيزی نيست که دبره درباره

ها در سنين پنجاه و  ها را کامًال از نهضت چریکی بيرون می ریزد، باید گفت که بسياری از آن دبره آن

ها در  این. قاد و اراده انقالبی کار می کردندقه اعتب سالگی بودند که به سا۶٠در سنين معدودی حتی 

های زندگی چریکی هوک خيلی بهتر از بسياری اعضاء جوان و از جهت سياسی نابالغ  مقابل سختی

  .مقاومت می کردند

  

ها را  که ما آن(ها با مردم بطور کلی  های چریک نهضت هوک همچنين با مسئله خطری که در تماس

. شتاها، خطراتی وجود د البته برای مردم هم نظير چریک. آشنا بود، جود دارد ، و)می ناميدیم" ها شخصی"

که ما مشاهده کردیم، در هنگام برخورد با این خطرها و تعقيبی  چنان. ای بدون خطر نيست ولی هيچ مبارزه

ا وقتی در نظر ما، مبارزه تنه. که همراه آن می رسيد، مردم برای سازمان و مبارزه تجربه کسب می کردند

  .معنای واقعی می گرفت که به مبارزه تمام خلق تبدیل می شد

  

و در مورد وجود خطر باید گفت، که در فيليپين مبارزه چریکی مسلحانه برای کادرها در شهرهای بزرگ و 

کوچک اشکاالت بيشتری ایجاد کرده تا در دهات، در ده آدم حس می کرد که حداقل محافظ مسلح و فرصت 

های  ها و دستگاه ق روستائی و چه در غير آن، فعاليتطایجاد مبارزه مسلحانه، چه در منا. دجنگيدن دار

ها و همدستانش در فيليپين از آشوب مسلحانه  امپریاليست. سرکوبی کل دولت را، تحریک می کند

بر همکاری ای دال  های قانونی را با یا بدون آماره های کارگری و سایر سازمان استفاده کردند و اتحادیه



 

 غيرقانونی ١٩۵١در اوایل "های کار  کنگره سازمان"بدین ترتيب، . ها، درهم شکستند محرمانه با چریک

 اعالم ١٩۶۶  سالدر" دادگاه عالی"که سرانجام  تا آن. شناخته شد و رهبران آن بدون دليل زندانی شدند

بسياری از کادرها که )! نی بوده استو سرکوب ک ــ س ــ ک ، غيرقانو(کرد که رهبران آن بيگناه هستند 

مجبور شدند که از شهر خارج شوند و به . جا کار کنند مامور اقامت در شهرها بوده، تمایل داشتند که در آن

کارگر ماهری که در شهر بطور زیرزمينی کار می کرد در . ها بپيوندند واحدهای سياسی یا نظامی چریک

ن تفنگ بدست داشت و لطماتی که بيش از هر چيز احساس می چشم ما ارزشی معادل دالورترین مردا

  .کردیم مواردی بود که این کادرها دستگير و یا کشته می شدند

  

در یکی از مقاالت قبلی . شان مفيد می باشد در تجربه فيليپين موارد دیگری هم وجود دارد که بحث درباره

 من  . مطلبی نوشتممبارزه مسلحانه هوکد دالئل شکست من در مور) ١٩۶٣سپتامبر (مونتلی ریویو 

جا تشریح  که در این ها در مجموع بساخت و طرح سازمان نهضت بطوری احساس می کنم، هيچ یک از آن

ای  های توده جا پایگاه شکست بدوًا در مناطق گسترشی روی داد که در آن. ام، مربوط نمی شود کرده

در اینجا منفرد ساختن و نابود کردن واحدهای . ، بالغ شوندفرصت نيافته بودند تا به معنای انقالبی کلمه

) معموًال قسمت اعظم نيروهای گسترش از نواحی دیگر بودند(ها  تر بود، و وقتی این هوک از همه جا آسان

نابود شدند، منطقه جدید در موقعيتی نبود که از توده خویش عناصر آگاهی ایجاد کند که نيروهای چریکی را 

" لوزون مرکزی"های  ای اوليه در استان چه واقع شد این بود که مبارزه تدریجًا به پایگاه توده آن. زداز نو بسا

جا واحدهای مسلح هوک هرگز نابود نشدند و مبارزه به این یا آن شکل تا زمان حاضر  در آن. کشانيده شد

یک . اند، تجدید می شود کردهکه تجربه سازمانی مبارزاتی کسب  هائی مداومت دارد، و مدام از طرف توده

این عامل عبارت بود از این گرایش که نسبت . عامل جدی را که در طی مبارزه هوک پدید آمد باید متذکر شد

ها خود  آن. به کادرهای نظامی برجسته معينی از طرف واحدهای ایشان وفاداری شخصی ابراز می شد

  .ها بود رام حاصل شهامت و خصوصيات رهبری نظامی آنن احترامی را ایجاد نکرده بودند بلکه این احتيچن

  

در . که متوجه نهضتی باشد که خود جزئی از آن بودند متوجه فرماندهان جداگانه بود این احترام بيش از آن

که به عمليات درست کشانده می شدند به عمليات  چنان نتيجه نفرات، با وفاداری به همراه این رهبران هم

ها و تعليم و  هرجا که راهنمائی حزب سست بود، یا هر کجا که مدارس، کالس.  شدندغلط نيز کشانيده

بعضی از واحدها می . تربيت سياسی عمومًا مورد غفلت قرار می گرفت احتمال وقوع این وضع وجود داشت

ل يشتر باید متوجه اصوها پخش می گردید، چرا که از خود گذشتگی ب بایست منحل ميشد و بين سایر دسته

  .کلی باشد تا اشخاصور و نهضت بط

  

در جریان مبارزه مسلحانه طوالنی مواردی پيش آمد که در آن واحدهای مسلح پيوند خود را با راهنمائی 

ای که  ترین کادرهای نظامی کشته شدند ــ عامل فرسائيده ا از خودگذشتهیسياسی حزب از دست دادند و 

در نتيجه تعدادی از موارد جدی راهزنی و نيمه راهزنی روی . کندبه مجرد درگيری مبارزه شروع به عمل می 

هرجا که حزب قادر به اعمال رهبری و کنترل نبود، نيروهای مسلح هوک به گسيختگی و مسخ شدن . داد

های احياء شده هوک در  از شواهد اندکی که در دست است، تعدادی از به اصطالح فعاليت. (کشانده شد

  .) خصلت را دارا هستندفيليپين ظاهرًا این



 

  

قدر  های استراتژیکی و تاکتيکی در فيليپين و شرایط عينی در مناطق گسترش در طی مبارزه هوک آن هدف

من این را . شان را نتوان در نظر گرفت های ی التين متفاوت نيست که درس آمریکاها و شرایط در از آن هدف

ها محدودیتی موجود است، ليکن  زات خاص و مسائل آنمی دانم که به علل امنيتی در بحث پيرامون مبار

  . نشوند احتمال سوء تعبيرهای بسيار موجود استضيحمادام که تمام تجارب تحليل و تو

  

  :توضيح

 در نبرد دستگير شد و به ١٩۵٢در سال .  ـ ویليام پومروی، نقش فعال در نهضت هوک فيليپين داشت)*(

در لندن )  م١٩۶٨(اکنون . ل زندانی بودن در فيليپين بخشوده شدسا حبس ابد محکوم گردید و پس از ده

 مترجم. زندگی ميکند
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