
 1400، دی ماه 270به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 

 

روزهای   دربارهسنجری  گفتگوی پیام فدایی با رفیق فریبرز 

و تکوین تشکیالت چریکهای فدایی   57منتهی به قیام بهمن 

 سیزدهم(   خلق ایران )بخش

 توضیح پیام فدایی: 

های   سال  انقالب  گیری  اوج  زندانیان    57و    56با  آزادی  که 

های   توده  های  خواست  از  یکی  آن،  جریان  در  سیاسی 

که   شاه  امپریالیسم  به  وابسته  رژیم  بود،  بپاخاسته  میلیونی 

کشید، مجبور  زیر ضربات انقالب، آخرین نفس های خود را می  

سیا زندانیان  آزادی  و  انقالب  خواست  به  دادن  تن  از  به  سی 

در   گشت.  کشور  سراسر  های  سال    30زندان  ماه    1357دی 

آخرین دسته از زندانیان سیاسی از سیاهچال های رژیم شاه  

مناسبت   همین  به  گشتند.  با  آزاد  ایم  داده  ترتیب  گفتگوئی 

رفیق فریبرز سنجری که در آن سال جزء آخرین دسته زندانیان  

ن گفتگو به این واقعه  آزاد شدند. در ای سیاسی بود که از زندان  

و سیر پر شتاب رویدادها در آن روزهای پر خروش انقالب می  

به   و  روشنی  پردازیم  برای  که  است  این  تالشمان  خصوص 

افکندن بر گوشه ای از تاریخ پر فراز و نشیب آن دوره به ویژه  

نسل جوان، از چرایی و چگونگی جدایی رفقای معتقد به  برای  

چریکهای اولیه  رفیق  ک_خلق  فدائی    نظرات  نام  با  مسعود  ه 

از سازمان چریکهای فدائی خلق    _داحمدزاده شناخته می شو

دید واقعی تری از  خصوص    بعد از قیام بهمن جویا شویم و به

روندی   و  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  مجدد  تشکیل  چگونگی 

 که طی کرد، به دست آوریم. 

 

است جمهوری شرکت  : شما گفتید که در انتخابات ریپیام فدایی

قبال هم گفته بودید که در انتخابات مجلس خبرگان و رفراندم  .نکردید



این دلیل بود   بهاین مواضع صرفا قانون اساسی هم شرکت نکردید. آیا 

که شما رژیم حاکم را ارتجاعی و نماینده بورژوازی وابسته می 

 دانستید؟ 

رژیمی وابسته به   : اینکه ما جمهوری اسالمی رارفیق سنجری

اکمه را بورژوازی وابسته سر تا پا ارتجاعی می حامپریالیسم و طبقه 

دانستیم کامال درست است. اما اینکه ما به این دلیل در انتخابات  

شرکت نمی کردیم نادرست است. به باور ما انتخابات و شرکت یا 

یعنی شرکت یا  عدم شرکت در آن امری تاکتیکی است. وقتی این امر 

طور ه شما امری تاکتیکی دانستید ب راعدم شرکت در انتخابات 

د شد. نتاکتیک بر آن حاکم خواهحاکم بر های  طبیعی قانونمندی

طور مشخص و با در نظر ه طور کلی بلکه به یعنی باید این امر را نه ب

مشخص سیاسی مورد توجه قرار داد. اگر به مساله شرایط گرفتن 

به حساب ماهیت   صرفاچنین نگاه کنیم آنگاه تحریم مورد نظر ما نباید 

که این تحریم با   و باید متوجه بود ه شودارتجاعی رژیم حاکم گذاشت

بود و تحریم ما هیچ   "تحریم آنارشیستی" از زمین تا آسمان متفاوت

ما به این دلیل انتخابات را   نداشت. ربطی به "تحریم آنارشیستی"

بلکه به  ؛ا با هر گونه انتخاباتی مخالفیمتحریم نمی کنیم که اساس 

. چنین ایجاب می کنداین دلیل تحریم می کنیم که وضع عینی جامعه 

یک سطح مبارزات   کدام ،در امر انتخابات باید دید که شرکت یا تحریم

لبته ا_را اگر چنین معیارهائی  توده ها را ارتقاء می بخشد. روشنه که

آنگاه خیلی   در نظر داشته باشیم _در پرتو و در ارتباط با اصول کلی

نشان می   ه از سوی ما رادش روش اتخاذسیر رویدادها درستی   ،زود

 د. نده



تان مطرح شد نگاه کنیم می بینیم که در اگر به مواردی که در پرسش

که مبارزات توده ها در سطح باالئی در جریان است  هر مورد در حالی

چشم   "،انتخابات"به جمهوری اسالمی در تالش است تا با توسل 

 اصلی انداز کاذب برای مردم درست کرده و توجه آنها را از آن مبارزات

از لحاظ رسانه های   منحرف نموده و در شرایطی که هیچ امکانی

قائل نیست برای خود  نیرو های مخالف تبلیغات برای  عمومی

مشروعیت دست و پا کرده و چنین جلوه دهد که جنایات و سرکوبگری 

انعکاس خواست مردمی است که او را انتخاب کرده اند. در ایش ه

چنین شرایطی تنها با تحریم مضحکه های انتخاباتی جمهوری  

توسط رژیم و  فریب  سیاست  مقابلدر  می شدکه  بوداسالمی 

مبارزات جاری    سازشکار جنبش سدی ایجاد کرد و کوشید تانیروهای 

را ارتقاء بخشید. در ضمن نباید فراموش کرد که انتخابات یعنی  توده ها 

انتخاباتی دیکتاتوری  حکه هایض ماما در  .واقعی داشتن حق انتخاب 

جمهوری اسالمی اساسا هیچ حقی برای مخالفین در نظر گرفته  

مردم و  یکتاتوری تنها می خواهد از حضور این د .بود و نمی شود نشده 

  تنوردوق های رای استفاده کرده و ندر کنار صهای مخالف  سازمان

امری که در همه مواردی که نام  شعبده بازی خود را گرم نشان دهد

  بردید مطرح بود.

را ظاهراً به رای   (58) فروردین12 دست اندرکاران رژیم جدید "رفراندوم" 

به واقع نمونه ای از  . اما این باصطالح رای گیری مردم گذاشته بودند

از مردمی که   کهچرا داد. را نشان میوقاحت این رژیم در همان زمان 

با قهرمانی های خود و با خون شهیدانشان رژیم سلطنتی را تازه 

سرنگون کرده بودند پرسیده می شد که رژیم سلطنت را می خواهید 

یا جمهوری اسالمی را که هیچ چیزش هم برای مردم شناخته شده 



نبود، در آن زمان هنوز جو انقالبی در جامعه باال بود و رهبری های 

ست هنوز در رأس سازمان هایشان جا نیفتاده بودند. به همین اپورتونی

را  رفراندوم اوضاعبا مشاهدۀ موجود سازمان های   بیشتردلیل تقریباً 

 تحریم کردند. 

با  در شرایطیاما متأسفانه سازمان های سازشکار و مماشات طلب 

ترکمن صحرا مردم   درهمه وجود در "انتخابات" بعدی شرکت کردند که 

در کردستان، خلق مبارز کرد   بودند،خلق ترکمن درست کرده  شورای

در  ،کردستان را از سلطه جمهوری اسالمی آزاد کندموفق شده بود 

که صدای شلیک نیروهای ارتجاعی در نبود روزی   شرایطی که

در شرایطی که دانش   ،شنیده نشود و در دیگر نقاط ایران کردستان 

د و اعتصابات و  ادنآموزان مبارز هر روز تجمع جدیدی شکل می د

در شرایطی که خلق  ،دجمعات کارگری وحشیانه سرکوب می شت

دفاع را قتل عام می   و در نقده مردم بی یدندعرب را به خون می کش

می غرقه به خون  یماهیگیران بندر انزلی را به شکل فجیعردند، ک

که مردم را دعوت به  نبود مسخره در چنان شرایطی  آیا ...و  کردند

شما اجازه تبلیغات انتخاباتی ه حتی ب در طی آن انتخاباتی بکنید که 

من دیگر از امکان انتخاب شدن چیزی نمی  .هم نمی دهندرا آزاد 

دکتر قاسملو از مهاباد انتخاب  ،ابات مجلس خبرگان خ مگر در انت  .گویم

جمهوری اسالمی هرگز اجازه شرکت وی در این   ناما سردمدارا ؟دنش

در همین انتخابات ریاست جمهوری که مجاهدین با   مجلس را ندادند!

اپورتونیست و سازمان کاندید کردن مسعود رجوی در آن شرکت کردند 

به این بهانه  مگر خمینیفدائی آن زمان هم از وی حمایت نمود شده 

حق شرکت در رد که وی  کناعالم به قانون اساسی رای نداده   وی که

می  چه کسیدر آن زمان خمینی تعیین می کرد ؟ انتخابات را ندارد 



هم این وظیفه به  اً بعد یا نکند. شرکت کند  یتواند در انتخابات نمایش

منتقل شد که حتی خودی های جمهوری اسالمی  "نشورای نگهبا"

واقعیت  را هم رد صالحیت می کرد و هنوز هم می کند. خوب همین 

داد و می دهد که در سیستم انتخاباتی جمهوری اسالمی   نشان می

که تا حدی از رژیم شاه به ارث رسیده جائی برای استفاده از فضا 

ها تنها به فکر این   ندارد. این رژیمنداشت و های انتخاباتی وجود 

هم خود را دمکرات   ،هستند که با برجسته کردن شرکت مخالفین

جلوه دهند و هم مردم بیشتری را به شرکت در انتخابات ترغیب نموده 

رده و حکومت خود را مشروع و تنور نمایش غیر دمکراتیک خود را گرم ک

 .جلوه دهند

مر هم اشاره کنم که بگذارید که حاال که بحث به اینجا کشید به این ا

برخی در مقابله با نظرات ما مطرح می کنند که چریکهای فدائی چون 

شرکت در انتخابات را تحریم می کنند  خواهان سرنگونی رژیم هستند

که تنها قسمت درست حرفشان این است که ما به سرنگونی رژیم 

هم تمامیت رژیم ضدمردمی جمهوری اسالمی باور داشته و در   آن

در حد توان خود گام بر می داریم. اما همانطور که در باال  جهتش 

توضیح دادم ما به انتخابات به مثابه یک تاکتیک نگاه می کنیم که 

موضع ما نسبت به آن کامال وابسته است به تحلیل ما از شرایط 

که این امر به باور   همشخص مبارزه طبقاتی در سطح جامعه. مشخص 

اما به این ربط دارد که  ،سرنگونی رژیم حاکم ربطی نداردما به ضرورت 

جلوه  "انتخابات "حکومتی را  " انتصابات "مردم نشویم و فریب باعث 

در عین حال تجربه نشان داده که رژیم های ستمگر و ضد   ندهیم.

مردمی همچون جمهوری اسالمی اساسا فاقد هر گونه پتانسیل  

ها جز با نابودی این رژیم قابل   توده  البات اصلیطبوده و م دمکراتیک 



هم انقالبی قهر  تحقق نیست که این امر هم جز از طریق انقالب و آن

 آمیز دست نیافتنی است. 

البته هستند تفکراتی که انتخابات و صندوق رای برایشان "هم 

استراتژی و هم تاکتیک" است. آنها به این امید بسته اند که روزی  

روزگاری از طریق صندوق رای به قدرت برسند و مطالبات ادعائی خود 

اما واقعیت این است که تا زمانی که سلطه را عملی نمایند. 

ما وجود دارد و سیستم سرمایه داری ها بر جامعه  امپریالیست

هر نیروئی چه با   حاکم است،و دیکتاتوری ذاتی آن بر جامعه وابسته 

انتخابات و چه بدون آن بر سر کار آید وضع بر همان پاشنه خواهد 

  خواهندنبدست چرخید که امروز می چرخد و مردم نه نان و نه آزادی 

 . آورد 

اقشار و طبقات مختلف جامعه   : از مبارزات دانش آموزان و کال پرسش

 ؟صحبت کردید لطفا کمی بیشتر در این باره بگوئید در آن دوره

:ببینید از زمان روی کار آمدن دار و دسته خمینی که در کنفرانس  پاسخ

ه از  ک_به دور شوروی سابق کمربند سبز  ایجادگوادلوپ بر اساس خط 

جهت و  _دطرح شده بو برژنیسکی مشاور امنیت ملی کارتر سوی 

امپریالیسم و نظام   و حفظ سلطه 57و   56 های سرکوب انقالب سال

که  60خرداد سال  30ظالمانه سرمایه داری حاکم انتخاب شد تا 

ها و مردم آعاز نمود   یورش همه جانبه و سراسریش را به سازمان

اعتراضی توده های بپا خاسته  روزی نبوده که جامعه ما شاهد حرکات

با مقابله وحشیانه پاسداران و  از همان اولین روزنباشد. مبارزاتی که 

اما سطح باالی روحیه مبارزاتی این امر شد. چماق بدستان مواجه می

که به  بودند ئی همان ها  توده هااین  توده ها را نیز نشان می داد.



را سرنگون  که خود را "سایه خدا" جلوه می داد تازگی رژیم قبلی

این  جمهوری اسالمی در نموده بودند. از جنایات و سرکوبگری های 

دوره تنها اشاره می کنم به کشتار کارگران معترض کارخانه مینو در  

، ترور  در تجمع کارگران بیکار خرم دره، کشتن ناصر توفیقیان در اصفهان

مجروح  در شیرگاه مازندران،  _ د ایمانیاوند_هوادار سازمان فدائی 

که علیه _ تهران در1358مرداد  21نفر در تظاهرات   700کردن بیش از 

سرکوبگری های رژیم و یورش ددمنشانه اش به مطبوعات شکل  

پاسداران در پیرانشهر بسوی دانش آموزان و   آتش گشودن _گرفته بود

مداوم کارگران  کشته و زخمی کردن تعدادی دانش آموز، از مبارزات

 . بیکار هم که قبال گفته ام

مبارزات دانش   ، و کارگران و معلمینها  جدا از مبارزات خلقدر این دوره 

آموزان نیز در سراسر کشور گستردگی زیادی پیدا کرده بود. به همین  

رشد بود و در همه  ه موج وار رو ب  ،دانش آموزان مبارزمبارزات دلیل هم 

جا دانش آموزان معترض آماج حمالت چماق بدستان و پاسداران  

های   خیلی از سازمان این واقعیتجمهوری اسالمی قرار داشتند. 

اسی را وا می داشت که به این مبارزات بپردازند و رهنمودهای  سی

الزم را در اختیار دانش آموزان قرار دهند. تشکیالت ما هم در این دوره  

چندین اعالمیه در رابطه با مبارزات دانش آموزان منتشر نمود و از  

جرح و   داد ضرب و 1358 جمله در اعالمیه ای که در هفتم آبان ماه

محکوم نمود و از آنها خواست که فریب نش آموزان را دستگیری دا

تبلیغات ریاکارانه رژیم حاکم را نخورده حرکات خود را هر چه بیشتر  

در   در این دوره، سازمان داده و مبارزات خود را گسترش دهند.

اختناقی وحشتناک بر محیط های آموزشی  ،شرایطی که رژیم حاکم

آموزان و دانشجویان باید فقط  دانشکه بود این تحمیل نموده و حرفش 



و به   ندایدئولوژی طبقه حاکم را فرا گیرید و نباید خیلی مطالب را بخوان

که مبارزه با این اختناق واضح است د نخیلی از نارسائی ها فکر کن

مبارز بود که به آن  دانش آموزان و دانشجویان وظیفه تخطی ناپذیر 

وشه ای از وضع جامعه و  نمونه های یاد شده گ .عمل می کردند

شدت مصاف خلق با ضد خلق را در آن زمان نشان می دهند و خط 

بطالنی بر این ادعاها می کشند که گویا مردم ما از همان ابتدا سلطه  

 . اش را قبول کرده بودند خمینی و دار و دسته ضد انقالبی

مبارزه علیه  از جبهه های یکی 1358یعنی سال : در آن زمان پرسش

مبارزه خلق کرد بود. چه قبل از اعالم جهاد  ، اسالمی یجمهور

زد و   "آشتی"دم از  ،حتی بعد از اینکه خمینی ؛از آن خمینی و چه بعد

هیاتی که برای حل مساله کردستان به این منطقه اعزام شده بود را  

بازهم هر روز روزنامه ها از درگیری بین ارتش و پاسداران با  ،تائید کرد 

پیشمرگان و مردم کردستان خبر می دادند. کار این هیات به کجا  

 ؟ و موضع شما در این رابطه چه بود کشید

اگر ما شناخت درستی از ماهیت رژیم سرکوبگر جمهوری   :پاسخ

ن رژیم جز  داشته باشیم برایمان مثل روز روشن است که ای اسالمی

های سیاسی راضی  مردم و سازمانمبارزات به نابودی و سرکوب 

با این  رسیدن به مطالبات خلق کرد از طریق مذاکره  نبود. در نتیجه

نبود که متأسفانه نیروهای توهمی بیش دیکتاتوری لجام گسیخته 

 . مطرح در این جنبش دچار چنان توهمی بودند

نیروهای سرکوب  ستون اصلی  ارتش و پاسداران یعنیبعد از شکست 

آنها تا حدی  ،جمهوری اسالمی در مقابله با خلق کرد و پیشمرگانش 

تا فرصت تازه ای برای تهاجم دوباره به  دست به عقب نشینی زدند



و   گشتند پیشمرگان خلق کرد به شهرها باز به این ترتیب دست آورند.

شده در آمدند. در صورت مناطق آزاد ه تقریبا بیشتر شهرها ب  در نتیجه

هیات های خلق کرد وارد مذاکراتی با  این دوره نیروها و سازمان

طور طبیعی برای اینکه در صف واحدی در این  ه رژیم شدند و باعزامی 

 شکل گرفت.نمایندگی خلق کرد"  هیات"مذاکرات شرکت کنند 

در کردستان   بزرگی سازمان چریکهای فدائی خلق در آغاز نیروی

فت که البته خیلی زود به دلیل سیاست های مماشات بشمار می ر

طلبانه اش با جمهوری اسالمی در رابطه با خلق کرد این موقعیت را از 

حزب  ولی هنوز از موقعیتی برخورد دار بود که همراه با  ،دست داد

زحمتکشان کردستان ایران   سازمان انقالبی و  دمکرات کردستان ایران

از نیروهای  ، یکیروحانی مبارز ،و شیخ عزالدین حسینی )کومله(

 هیاتبا همکاری هم " را تشکیل داده واصلی جنبش خلق کرد 

مطالبات خلق کرد   هیات اینبه وجود آوردند. نمایندگی خلق کرد" را 

د  را فرموله کرده و در چند بن قرار داشتکه در راسش رفع ستم ملی 

 بر اساس آن تارا به عنوان خواست های خلق کرد تنظیم نمود  آن

هیات   در طرحرا پیش ببرند.  با رژیم بتوانند مذاکرات  هیاتاعضای 

در چهار چوب ایران  برای کردستان  "خودمختاری نمایندگی خلق کرد "

 . اصلی ترین خواست این هیات بود 

اما همانطور که اشاره کردم جمهوری اسالمی به هیچ وجه حاضر به 

و اصوال به رسمیت شناختن کوچکترین حق  خودمختاری تن دادن به 

ها"   د. آنها طرحی برای "خودگردانی استاننبومردم تحت ستم کرد 

سرهم بندی کرده بودند که مورد قبول خمینی هم قرار گرفته بود و در 

ک امر اداری" تنزل داده شده خلق کرد "در سطح یهای  آن خواست

در کردستان مساله ملی و ستم ملی مطرح  بود، به طوری که گویا 



طور طبیعی با مخالفت هیات نمایندگی خلق کرد ه  ب این امرنیست. 

با مخالفت هم مواجه شد. همانطور که طرح هیات نمایندگی خلق کرد 

  10در  استاندار کرمانشاهجمهوری اسالمی مواجه شد و برای نمونه 

اعالم کرد که این طرح "وابستگی کردها به مرکز را تضمین   دی ماه

 که در جریان قتل_فروهر  داریوش، (1358) دی ماه 12نمی کند". یا در 

به همراه پروانه همسرش به فجیع ترین   70های زنجیره ای دهه 

هیات ویژه یکی از اعضای  _شکلی توسط همین رژیم به قتل رسیدند

"هیات نمایندگی خلق کرد" را غیر   مذاکره کننده از طرف جمهوری طرح

قابل پذیرش اعالم کرد. فروهر هم از طرح خودگردانی دفاع می کرد که 

ربطی به ستم ملی تحمیل شده بر خلق کرد و راه خالصی از آن 

این وضع بروشنی نشان می داد که این مذاکرات به بن  نداشت.

دیر یا زود جمهوری اسالمی جنگ علیه خلق کرد را  بست رسیده و

 . شروع خواهد کرد

در رابطه با هیات نمایندگی خلق کرد باید دانست که طرف جمهوری  

اسالمی تمایلی به حضور کومله و سازمان فدائی در این هیات  

  (58آذر 7)آن زمان رسانه های نداشت و همانطور که رفسنجانی در  

با حزب دمکرات و ماموستا شیخ   با توافقکه  ُمصر بود مطرح کرد 

 . توان بر بحران کردستان پایان دادعزالدین می 

در همین رابطه صباغیان یکی از اعضای هیات ویژه دولت به حضور  

کومله و سازمان فدائی در هیات نمایندگی خلق کرد معترض بود و  

دی   22هم در   یکی دیگر از اعضای هیات ویژه دولت مهندس سحابی

ما در حال حاضر در کردستان با چند گروه شناخته  " اعالم کرد که  ه ما

شده از جمله حزب دمکرات و شخص شیخ عزالدین حسینی وارد 



مذاکره شده ایم و با دو گروه دیگر از جمله حزب کومله و گروه فدائیان  

در " وارد مذاکره نشده ایم. خلق که هنوز اعالم وفاداری نکرده اند،

اسالمی هر روز موضوعی را علم می کرد و در   که جمهوری  الیح

در میان نیز در واقع  ،تالش بود که در هیات نمایندگی شکاف ایجاد کند

 . ازوجود داشت نیروهای تشکیل دهنده این هیات اختالفات مشخصی 

یک طرف حزب دمکرات خود را رهبر جنبش خلق کرد می دانست و  

سهم شیر را طلب می کرد و گاه حتی ماموستا شیخ عزالدین را به  

اصال توافقی با  که  تر این مهمطرفداری از کومله متهم می کرد و 

متهم  "آشوب طلبی"و این سازمان را به  های کومله نداشت سیاست

قرار داشت که   فدائی ردستان سازماناخه کش . از طرف دیگر می کرد

سازمانش از خمینی و به اصطالح خط ضد امپریالیستی وی پشتیبانی  

خللی در  هیاتمی کرد و به هیچ وجه نمی خواست حضورش در این  

ارتباط اش با جمهوری اسالمی پیش بیاورد. به این ترتیب هر چه  

مطبوعات  مذاکرات بیشتر طول می کشید این اختالفات هم کم کم در

بعد از راهپیمائی  جمهوری اسالمی منعکس می شد. تا جائی که 

دی ماه که در اعتراض به تحریکات  16سراسری مردم کردستان در 

دفتر شیخ عزالدین حسینی  ،دولت و هیات ویژه اش سازمان یافته بود

در پاسخ به اطالعیه حزب دمکرات مجبور شد  58دی ماه  19به تاریخ 

ه طی آن مطالب غیر واقعی به ماموستا شیخ عزالدین  کدر روز قبلش 

اطالعیه ای داده و برخی ادعاهای حزب  ،نسبت داده شده بود

این اختالفات که در  نادرست اعالم کرده و محکوم کند. را دمکرات 

مطبوعات جمهوری اسالمی هم منعکس شده بود در این مورد از آنجا  

شروع شده بود که حزب دمکرات بدون اطالع بقیه نیروهای شرکت  

کننده در "هیات نمایندگی خلق کرد" به ستونی از ارتش اجازه داده 



به قول  را  ارتشی بود که وارد مهاباد شود و نیروهایش این ستون

که جوانان مبارز مهاباد و   در حالی ند.ه بود"اسکورت" کرد دشانخو

نیروهای پیشمرگ کومله و سازمان فدائی در نزدیکی های مهاباد  

جلوی حرکت این ستون را گرفته بودند. سرانجام هم این ستون مجبور 

به بازگشت شد. حزب دمکرات که "رهبری طلبی" و "تکروی" اش به 

حادثه آنچنان ناراخت شده بود که در اطالعیه  جائی نرسیده بود از این

را به طرفداری از کومله متهم    حسینی خود ماموستا شیخ عزالدین

از مردم کردستان خواسته بود که هم کومله و   در این اطالعیه وکرده 

یعنی آنها را تحت  هم ماموستا را مقابل مسئولت هایشان قرار دهند.

 !حزب دمکرات مخالفت نکنند های فشار قرار دهند که با سیاست

هیأت  نشان می داد که مذاکرات هم به نوبه خود این واقعیات  

به جائی نخواهد رسید و جمهوری اسالمی دیر یا زود یورش نمایندگی 

تاکتیک "آشتی" و "مذاکره" از سوی   دوباره خود را آغاز خواهد کرد.

جمهوری اسالمی، اساسا برای خرید وقت به منظور تجدید 

زماندهی و تعرض گسترده تر نظامی به خلق کرد بود. واقعیتی که  سا

بعدا اتفاق افتاد و ماهیت "آشتی جویی" خمینی تبهکار را به نمایش  

 . گذارد

توضیحات مبسوطی دادید ولی این سئوال را هم پاسخ دهید : پرسش

نمایندگی خلق کرد با   هیئتموضع شما نسبت به مذاکرات  که 

 ؟ دجمهوری اسالمی چه بو

از هر چیز تاکید کنم که ما فی نفسه مخالف هر   : بگذارید قبل پاسخ

باید به عنوان یک گونه مذاکره نبودیم. معتقد بودیم که به مذاکره هم 

  معتقد بودیم کهمثل هر تاکتیک دیگر د. در این مورد هم تاکتیک نگاه کر



درست یا غلط بودن شرکت در  می تواندشرایط مشخص  تحلیل از

را نشان می دهد. ما از جمله نیروهائی نبودیم که مدعی اند   مذاکره

معتقد بودیم باید شرایط عینی را   بلکه "هیچ مصالحه ای مجاز نیست"

 از این مذاکره جهت تقویت نیروهای خود آندید و اجازه نداد که دشمن 

ما مذاکره ای قابل   استفاده کند. به باور بعدی خود هم برای یورش

که اوال باعث توهم نسبت به ماهیت دشمن در میان توده ها  قبول بود

  .نگردد و به چشم اندازهای کاذب درباره دشمن و اوضاع دامن نزند

ثانیا به نیروهای انقالبی فرصت دهد که نیروهای خود را تقویت کرده و  

را ود خ تشکیالتهای پیوندو سازماندهی نیروهایشان را ارتقاء بخشند 

و خود را برای نبردهای بزرگتر بعدی   با توده ها مستحکم تر سازند

منظور مذاکره باید   از قطع موقت درگیری های نظامی به. آماده سازند

مذاکره  ما می گفتیم خالصهبرای چنین اهدافی استفاده می شد. 

باید خود را برای حمالت ناگزیر  فی نفسه بد نیست ولی خلق کرد 

که جمهوری ند و این توهم را به خود راه ندهد دی ارتجاع آماده کبع

اسالمی حاضر و قادر به پذیرش مطالبات خلق کرد می باشد. به باور  

با ماهیت سرکوبگرانه و وابسته  آشکار  ما حل مساله ملی در تباین 

ها  خواست ملی خلقتحقق  بودیم کهمعتقد جمهوری اسالمی بود و 

  وابسته که تا بر قراربه نابودی این رژیم و نظام سرمایه داری  در ایران

 . است چنین رژیم هائی را باز تولید می کند، منوط می باشد 

  درخود در سخنرانی رفیق اشرف را چریکهای فدائی خلق موضع  این

تا   حساب دو دو" :چنین بیان کرد 58هاباد در بهمن م تینگیم

های خود برسد، هم  خلق به خواستچهارتاست. اگر قرار است اين 

خود خلق کرد و هم کسانی که اين خلق را در حال حاضر رهبری  

کنند، نبايد به مذاکره دل خوش کنند و اجازه دهند ارتجاع آنها را  می



هايی دارد. دشمن  منديفريب دهد. مبارزه طبقاتی برای خود قانون

از قديم و نديم   آيد حقوق مردم را دودستی تقديم کند.وقت نمی هیچ

 "و سپس با تاکید گفته شداند حق گرفتنی است، نه دادنی. گفته

نفسه کار بدی نیست. البته همیشه هم کار خوبی مذاکره فی" که:

گويم و  چیز را می نیست. اين بستگی به شرايط اوضاع دارد. ولـی يک

قوی  کرد بايد هوشیار باشد، خود راق روی آن تاکید دارم و آن اينکه خل

کند و به تدارکات الزم بپردازد و همانطور که دشمن دارد در حین 

دهد و تجديد قوا کند، نیروهايش را تعلیم میمذاکرات سربازگیری می

کند، خلق دلیر کرد هم بايد آماده باشد تا بتواند در مقابل يورش  می

 . مجدد حکومت ايستادگی کند"

موضع  نتیجه عملی  در این سخنرانی رفیق اشرف با صراحت تمام

بنابراين يک رهبری " چریکهای فدائی خلق را چنین اعالم نمود:

چه بیشتر تربیت سیاسی کند، اهداف مبارزه  ها را هرانقالبی بايد توده

ها را متشکل چه بیشتر تودهو چگونگی نیل به آن را بیان نمايد، هر

تنها در سايه   ها را مسلح نمايد.تر تودهچه بیشتر و گستردهسازد و هر

تواند به آزادی برسد و به حقوق  تشکل و سالح است که خلق کرد می

حقه خويش برسد. اگر که رهبری به اين عوامل توجه نکند، در اين امر  

  غم خود را مصروف آن ننمايد، علیرغم اين و کوشا نباشد و تمام هم

تواند به نمیهای موجود، خلق کرد  ها و علیرغم فرصت  همه فداکاري

 . آزادی برسد"

مهاباد کشید با توجه به حاشیه   میتینگ:حال که بحث به پرسش

هائی که این گردهمآئی داشت درباره آن بیشتر توضیح دهید. بر  

آن   چریکهای فدائی خلق ایران،  که سازمان کسی پوشیده نیست



را بگیرد واقعیت چه  میتینگزمان تالش نمود که جلوی برگزاری این 

 ؟ بود

بعد از جدائی از  ما تینگی ممهاباد اولین  تینگیمببینید   :پاسخ

که  بود. با اینما حرکت مستقل گسترده ها و اعالم  اپورتونیست

دار و  ،تینگیماین ما می گذشت اما در جریان  ماه از جدائی 10 اً حدود

دسته حاکم بر سازمان نشان دادند که حتی تحمل یک گردهمآئی از  

دمکراتیک   روحیه فاقد هر گونه نشان دادند  و سوی ما را هم ندارند

خورد با نظرات ما  قبال در بر می باشند. دست اندرکاران آن سازمان

اما شیوه  اندکه هیچ بوئی از روابط دمکراتیک نبرده  نشان داده بودند

این واقعیت را جلو چشم همگان قرار داد.   ،تینگیم  برخوردشان با این

 شهر مهاباد شهرداری  نزدیک میدانما از قبل اعالم کرده بودیم که در 

دهقانی می  خواهیم داشت و سخنران مان هم رفیق اشرف  تینگیم

باشد. آنها با اینکه بر این امر آگاه بودند در همان محل و همان زمان  

خودشان را برای برگزاری مراسم خودشان آماده کردند و بعد هم با  

مدند تا جلوی کار ما را بگیرند. زورگوئی آنها به  نیروهای مسلح شان آ

حتی به روی نیروهای طرفدار ما اسلحه  بودحدی بود که ممکن 

این امر هر انعطافی که الزم بود بکشند که رفقای ما برای جلوگیری از 

ت که با دخالرا به خرج می دادند. به هر حال کار به آنجا کشید 

به  که یک روحانی بود اما از جماعت ماموستا شیخ عزالدین حسینی 

  تن اپورتونیسمسئوال تحت رهبری  مکمونیسمدعی اصطالح فدائی 

در نه در محل از قبل اعالم شده بلکه قرار شد ما  ،دمکرات تر بودشان 

برنامه خودمان را برگزار   که نزدیک محل قبلی بود،  میدان اصلی شهر

اخالل   این جا به جائی محل سخنرانی در کار ماشکی نبود که کنیم. 

جریان منحط  "تالفات با نمی خواستیم اخایجاد می کرد اما ما چون 



به درگیری کشیده شود با توجه به اینکه برخوردهای طرف مقابل   "کار

نشان می داد که به هیچ پرنسیبی پایبند نیست به تغییر محل تن 

تغییر کرد آنها از سنگ اندازی دست   تینگیمدادیم. اما با اینکه محل 

ما شروع شد و رفیق اشرف  تینگ یم نکشیدند و درست در زمانی که

  دستکه داشتند  کرد آنها با بلندگوهای بزرگی آغازسخنرانی خود را 

که او   عاشیق حسن خواننده معروف. بعد صدای زدند یکز موبه پخش 

از همان بلندگو پخش کردند تا بتوانند با آورده بودند هم به آن محل را 

این تالش   شبختانهخو چنین کارهائی در برنامه ما اخالل ایجاد کنند.

های ارتجاعی نتوانست خللی در سخنرانی رفیق اشرف ایجاد کند و 

خوبی پیش رفت و سخنرانی رفیق   الل ها بهخبرغم این ابرنامه ما 

نه فقط از طرف هواداران سازمان ما که از  اشرف با استقبال زیادی 

  با مهر و بلکهنقاط مختلف ایران به کردستان آمده بودند مواجه شد 

مختلف به  و کسانی که از شهرهای تعداد زیادی از مردم مهابادمحبت 

مورد  مواجه و ه بودند نیز در این مراسم شرکت نمودو مهاباد آمده 

 .استقبال قرار گرفت 

مسئول شاخه کردستان جریان منحط کار در آن زمان چه   پرسش:

 ؟ کسی بود

تا جائی که من می دانم بهزاد کریمی مسئول شاخه  پاسخ:

با  ) بود. البته در محل میتینگ علی رضا اکبری شاندیز کردستان آنها

یکی دیگر از اعضای کمیته مرکزی  حضور داشت که   (جوادعار تنام مس

بی اندازه ناسالم برخورد   کهکه  اصطالح فدائی خلق بودسازمان به 

بعداً  فرخ نگهدار معلوم الحال بود فکران نزدیکمکه از هاو می کرد. 



از طرف آن  یاتیکگویا به خاطر چنان برخوردهای ناسالم غیر دموکر

 . سازمان مسئول شاخه کردستان شد

: برخی می گویند که برای اولین بار در این سخنرانی شعار  پرسش

 . مطرح شد آیا این درست است  "مرگ بر خمینی"

رفیق خود در جریان سخنرانی رفیق اشرف این شعار را  : بلهپاسخ

مطرح کرد که از سوی جمعیت نیز تکرار شد. متن سخنرانی در همان  

ایت سازمان طور مجزا منتشر شد و هم اکنون هم در سه زمان ب 

فیلم   تینگیمرادیو و تلویزیون مهاباد هم از این البته  موجود است.

هر چه تالش  کردیم تا  بعدا به دست کسانی افتاد که ما که . گرفت

 . این فیلم را به دست آوریم متاسفانه موفق نشدیم

.  برای تشکیالت داشتهم دستاوردهای دیگری  تینگیاین م: پرسش

 ؟ این طور نبود

 تینگ هایاین م: با توجه به اینکه ما ستاد علنی نداشتیم و از پاسخ

باعث شد تا خیلی از هوادارانی که   تینگیمنکرده بودیم این  هم برگزار

یکی از  انی را پیدا کنند. کبودند چنین ام ما به دنبال ارتباط با سازمان

بود.  عباسرفقای بندر نمونه های برجسته در این مورد ارتباط گیری

به  سخنرانی رفیق اشرفبرای شرکت در رفقائی که از بندرعباس 

و از آن به بعد    بگیرندبا سازمان ارتباط  توانستند  ،مهاباد آمده بودند

 . سازمانیافته تر شدروابطشان با ما 

 )ادامه دارد( 


