
کتاب جدید رفیق اشرف دھقانی، نوری بر تاریخ چریک ھای فدایی خلق 

انـتشار کتاب "شکل گیری چـریک ھـای فـدایی خـلق ایران و نـقد تـاریخ جعلی" نـوشـته رفیق اشـرف دھـقانی در 

اردیبھشت سـال ١۴٠٠ (بـرابـر بـا مـاه مـه ٢٠٢١ میالدی) (١) را می تـوان یک سـند ارزشـمند تـاریخی در خـدمـت 

رشـد آگـاھی در جـنبش چـپ انـقالبی ایران دانسـت. در اینجا بـرای آشـنایی بـا این کتاب بـه یکی از مـھم تـرین 

خـصوصیات این کتاب اشـاره خـواھـد شـد. زیرا که در یک بـررسی کوتـاه نمی تـوان ھـمه عـمق و اھمیت این 

کتاب که یکی از مـھم تـرین دوران حیات تـاریخ چـپ ایران را بـا اتکا بـه اسـناد و شـواھـد انکارنـاپـذیر تشـریح کرده 

و غبار تحریفات اپورتونیستی را از روی این تاریخ پاک کرده است را به طور کامل نشان داد. 

این کتاب پـرکشش در بیش از ٣٢٠ صـفحه بـا اسـتفاده از مـنابـع دسـت اول مـتعدد مـانـند کتا ب ھـا و مـقاالتی از 

افـراد مـختلف مکاتـبات یادواره ھـای مـانـده از دوره مـھم شکوفـایی جـنبش کمونیستی و گـزارشـات رسمی و 

تـاریخی و ... مـا را از پیچ و خـم ھـای دوره جـنبش مسـلحانـه انـقالبی عـبور می دھـد و بـه تشـریح نـقش مـھم 

انـقالبیون بـزرگی ھـمچون "مـسعود احـمدزاده" و "امیر پـرویز پـویان" و "عـباس مـفتاحی" در ایجاد تشکیالت 

چـریک ھـای فـدایی خـلق و در یافـتن راه انـقالب در ایران و پـاسـخ دادن بـه مـعضالت پیش روی جـنبش می پـردازد 

و نـشان می دھـد که چـه چیزی بنیانـگذاران و دیگر دسـت انـدرکاران تشکیالت چـریک ھـای فـدایی خـلق را از 

نیروھای سیاسی پیشین خود چون گروه جزنی متمایز می کرد. 

پیش از شکل گیری چـریک ھـای فـدایی خـلق بـه نـدرت فـرد و یا گـروھی از مـوانـع پیش روی انـقالب در ایران، 

یعنی از عـدم وجـود تـئوری و تشکل انـقالبی سـخن گـفته بـود. اگـر ھـم کسی از این مـوانـع گـفته بـود ھیچ کس 

بجـز رفـقا امیر پـرویز پـویان و مـسعود احـمدزاده آن را تـئوریزه و مـدون نکرده بـود و ھیچ جـریان سیاسی بـه جـز 

دسـت انـدرکاران چـریک ھـای فـدایی خـلق بـه طـور عملی و مـوثـر بـرای رفـع آن مـوانـع قـدم بـرنـداشـته بـود. 

بنیان گـذاران چـریک ھـای فـدایی خـلق تـئوری ای را تـدوین کردنـد که بـه گـواه واقعیات مـوجـود امـروز نیز می تـوانـد 

پاسخ گوی مسائل کنونی جنبش باشد. 

بـا حـرکت قھـرمـانـانـه دسـته ای از انـقالبیون در جـنگل ھـای شـمال و حـمله بـه پـاسـگاه سیاھکل و تـداوم آن 

تـوسـط گـروه پـویان مـفتاحی احـمدزاده در شھـر، جـنبش مسـلحانـه در ایران آغـاز و شـروع بـه رشـد نـمود. بـا این 

جـنبش نـه تـنھا شکار و دسـتگیری و شکنجه و کشتار انـقالبیون تـوسـط رژیم وابسـته بـه امـپریالیسم شـاه 

تشـدید شـد بلکه کمپین بی امـان افـراد و گـروه ھـای اپـورتـونیست نیز علیه تشکل چـریک ھـای فـدایی خـلق، 

شکل گـرفـته و گسـترش یافـت. در بـرخـورد بـه این مظھـر غـول تـئوریک و رزمـنده انـقالبی، نـمایندگـان سیاسی 

خـرده بـورژوازی درون جـنبش تـالش کردنـد که واقعیت شکوھـمند آن را بـه انـدازه نیازھـای خـرده بـورژوایی 

خـودشـان تقلیل بـدھـند. در این میان نـام رفیق بیژن جـزنی بـرجسـته اسـت که بـا تفکراتی که ریشه در تفکرات 

غیر مـارکسیستی حـزب تـوده داشـت، در این امـر بـه طـور جـدی و پیگیرانـه گـام بـرداشـت. رفیق جـزنی تـئوری 

مـبارزه مسـلحانـه چـریک ھـای فـدایی خـلق که ھـدف خـود را نـابـودی سـلطه امـپریالیسم و از بین بـردن سیستم 

سـرمـایه داری وابسـته در ایران قـرار داده بـود بـه "نـبرد بـا دیکتاتـوری فـردی شـاه" بـه مـثابـه "شـعار اسـتراتـژیک 

جـنبش" تقلیل داد. الـبته در اینجا الزم نیست بیشتر از این روی این مـوضـوع مکث نـمود چـون ھـدف اصلی 

کتاب رفیق اشرف دھقانی صرفا نشان دادن این واقعیات نیست. 



"کتاب شکل گیری چـریک ھـای فـدایی خـلق و نـقد تـاریخ جعلی" اگـر چـه بـا بیان بـرخی واقعیات بـه افـشای 

تحـریف کنندگـان تـاریخ و تـالش ھـای خـرده بـورژوائی جھـت کاسـتن از اعـتبار و عـظمت رفـقا امیر پـرویز پـویان و 

مـسعود احـمدزاده و عـباس مـفتاحی و گـروھی که بـا پیشگامی آنـھا سـاخـته شـده بـود پـرداخـته، امـا در مـرکز 

ثـقل خـود واقعیت مـھم تـری را بـا خـوانـنده در میان می گـذارد. در این کتاب نـشان داده می شـود که تـئوری و 

عــمل رفــقای متشکل در گــروه پــویان مــفتاحتی احــمدزاده و چــگونگی نــگرش رفــقای متشکل در این گــروه 

نسـبت بـه امـر انـقالب - که بـه خـوبی نـشان داد که آنـھا مـوضـع پـرولـتاریای ایران را نـمایندگی می کنند- منجـر بـه 

حـل مـسائـل پـاسـخ داده نشـده که جـنبش انـقالبی در ایران را دچـار بـن بسـت کرده بـود در تـئوری و عـمل شـد. 

آنـھا بـا تـدوین تـئوری مـبارزه مسـلحانـه (بـخشا در جـزوه "ضـرورت مـبارزه مسـلحانـه و رد تـئوری بـقاء" و بـه شکل 

کامـل تـر در کتاب "مـبارزه مسـلحانـه ھـم اسـتراتـژی ھـم تـاکتیک") و بـا بـرداشـتن قـدم ھـای بـزرگ اولیه در جھـت 

تحقق این تئوری ھا مھمترین نقش را در تاریخ جنبش چپ ایران ایفا کردند. 

نیاز به تئوری و رھبری انقالبی برای دستیابی به انقالب پیروزمند 

ھـر فـرد آگـاه می دانـد که بـرای پیشبرد انـقالب پیروزمـند بـه نـقشه ی کار یعنی بـه تـئوری انـقالب نیاز ھسـت. امـا 

سـوال مـھم این اسـت که چـه نـوع تـئوری مـورد نـظر انـقالبیون واقعی اسـت؟ مسـلما آن نـوع تـئوری  ای بـه کار 

انـقالب می آید که در ایران عملی بـاشـد، یعنی از انـطباق مـارکسیسم بـر شـرایط خـاص اقـتصادی - سیاسی 

ایران به دست آمده باشد. 

در کتاب رفیق اشـرف دھـقانی تـوضیح داده شـده که چـگونـه گـروه احـمدزاده پـس از سـال ھـا مـطالـعات علمی 

تـئوریک مـارکسیست لنینیستی و تحقیقات میدانی در رابـطه بـا سـاخـتار اقـتصادی - اجـتماعی جـامـعه ھـمراه 

بـا شـرکت عملی در مـبارزات جـاری در  جـامـعه مـوفـق بـه تـدوین تـئوری انـقالب در ایران شـد و تـوانسـت یکی از 

موانع اصلی انقالب در ایران را از میان بردارد. 

رفــقا امیر پــرویز پــویان و مــسعود احــمدزاده بــه مــثابــه بــرجســته تــرین تــئوریسین ھــای جــنبش چــپ ایران 

می دانسـتند که یکی از کمبودھـای جـنبش انـقالبی کمبود دانـش کافی در رابـطه بـا مـوانـع سـر راه انـقالب بـود 

و می دانسـتند که تـنھا نـقد تـوضیحی سیستم حـاکم بـرای پیشبرد امـر انـقالب کافی نیست و بـاید تشکیالتی 

بـرای پیاده کردن تـئوری انـقالبی در عـمل وجـود داشـته بـاشـد تـا بـتوان یک مـبارزه واقـعا انـقالبی را علیه رژیم 

تـحقق بخشید. از این رو بـود که این دو رفیق بـه ھـمراه رفیق عـباس مـفتاحی و رفـقای متشکل در آن گـروه 

بـرای شـناسـایی و از میان بـرداشـتن مـوانـع سـر راه انـقالب تـالش کردنـد و نـھایتا تـوانسـتند تشکیالت منسجـم 

و مسـتحکم انـقالبی که از سـالح قـدرتـمند تـئوری خـاص شـرایط ایران بـرخـوردار بـود را بـه وجـود آورنـد که بـعدا بـا 

نـام چـریک ھـای فـدایی خـلق بـه جـنبش اعـالم شـد. فـقط چـریک ھـای فـدایی خـلق ایران و نـوابغی مـانـند مـسعود 

احـمدزاده از عھـده این وظـایف مـھم انـقالبی بـرآمـدنـد. این واقعیت تـاریخی در کتاب رفیق اشـرف دھـقانی 

مستند شده است. 

در کتاب "تـاریخ شکل گیری چـریک ھـای فـدایی خـلق و نـقد تـاریخ جعلی" ضـمن تجـلیل از "عـظمت مـبارزه 

مسـلحانـه ای که بـا نـام سیاھکل شـناخـته شـد" از  شکست این حـرکت سـخن رفـته و گـفته شـده اسـت: 

"مسـلم اسـت که اگـر کار بـه ھمین جـا خـتم می شـد، حـرکت سیاھکل در تـاریخ حـداکثر بـه عـنوان واقـعه ای 

مـھم در محـدوده زمـانی که اتـفاق افـتاده بـود بـاقی می مـانـد و می تـوانسـت ھـمانـند وقـایع مـھم دیگر در تـاریخ 



مـبارزاتی مـردم ایران ثـبت گـردد." آن گـاه رفیق اشـرف "راز مـانـدگـاری سیاھکل" را بـا خـوانـنده در میان می گـذارد 

و بـا تـوضیحی مـفصل نـشان می دھـد که "سیاھکل تـنھا بـا درآمیختن بـا فـاکتورھـایی می تـوانسـت در قـالبی که 

امـروز شـناخـته می شـود در جـامـعه مـطرح گـردد" و در این رابـطه دو مـؤلـفه اسـاسی را در تـبدیل شکست 

تـاکتیکی سیاھکل بـه پیروزی اسـتراتـژیک بیان می کند که عـبارت بـودنـد از وجـود یک تـئوری انـقالبی و یک 

تشکیالت منسجـم؛ و بـر این اسـاس نـقش عظیم و پـر اھمیت وجـود "گـروه پـویان مـفتاحی احـمدزاده" بـه 

خـوانـنده شـناسـانـده می شـود. رفیق تـوضیح می دھـد که چـگونـه این گـروه کمونیستی بی دریغ "از یک طـرف 

تـئوری انـقالبی و از طـرف دیگر تشکیالت منسجـم و مـنظم خـود را پشـتوانـه تـداوم رزم دالوران سیاھکل قـرار 

داد." و بـا انـجام مـبارزه مسـلحانـه در شھـر و دسـت زدن بـه حـرکت ھـای قھـرمـانـانـه تـاثیر گـذار دیگر که ادامـه راه 

سیاھکل را تضمین کرد بـاعـث شـد که حـرکت دلیرانـه دسـته جـنگل بـه مـثابـه سـر آغـاز جـنبش مسـلحانـه در 

ایران در جامعه شناخته شده و تثبیت گردد. 

 .

 بـه گـفته لنین بـدون تـئوری انـقالبی جـنبش انـقالبی وجـود نـدارد و فـعالیت انـقالبی شـامـل چـھار بـخش کار 

نـظری، تبلیغ، تـرویج و سـازمـان دھی اسـت. از نـظر لنین فـقط مـارکسیست ھـای واقعی می تـوانـند بـه شیوه 

علمی بـه شـناخـت کامـل از شـرایط و راه حـل بـرای تغییر آن دسـت یابـند. بـا مـطالـعه تـاریخ واقعی چـگونگی 

تشکیل ســازمــان چــریک ھــای فــدایی خــلق می بینیم که گــروه پــویان مــفتاحی احــمدزاده دقیقا این قــدرت 

مـارکسیسم را در عـمل و از طـریق مـبارزه انـقالبی نـظری و عملی در ایران مـتحقق کرد. مـوفقیت این گـروه در 

دسـتیابی بـه تـئوری انـقالب ایران بـه این دلیل بـود که بـه سـالح مـارکسیسم تسـلط کامـل و کافی داشـت؛ و 

بی شک بـدون این تـئوری ھـم قـادر بـه ایجاد تشکیالت منسجـم و منضبطی نـبود که نـقش اسـاسی در تـداوم 

مبارزه مسلحانه در ایران ایفا نمود. 

بـا نـگاھی بـه شـرایط کنونی ایران این سـوال پیش می آید که چـرا علیرغـم خـواسـت جـامـعه بـرای سـرنـگون 

کردن جـمھوری اسـالمی و تـالش ھـای بسیار فـداکارانـه و قھـرمـانـانـه تـوده ھـا در این راه ھـنوز انـقالب پیروزمـندی 

رخ نـداده اسـت؟ بـا تـوجـه بـه اینکه بـرای انـقالب بـه طـور خـاص و بـرای ھـر عـمل انـسانی بـه طـور کلی آگـاھی در 

رابـطه بـا شـرایط خـاص آن عـمل شـدیدا ضـرورت دارد، آیا می تـوان گـفت که فـقدان آگـاھی در جـامـعه ایران منجـر 

بـه عـدم وقـوع انـقالب پیروزمـند بـرای سـرنـگونی جـمھوری اسـالمی شـده اسـت؟ نـگاھی بـه شـرایط سیاسی 

اجـتماعی ایران و مـبارزات گسـترده تـوده  ھـا نـشان می دھـد که آگـاھی در جـامـعه در رابـطه بـا ضـرورت انـقالب و 

از میان بـرداشـتن سیستم مـوجـود وجـود دارد. امـا نـقصان در آنـجاسـت که آگـاھی بـر این امـر که چـگونـه 

می تـوان یک کانـون رھـبری رزمـنده و متشکل و قـدرتـمند و تـوانـا ایجاد کرد که جـامـعه را طـبق تـئوری و نـقشه 

راه بـرای رسیدن بـه انـقالب رھـبری کند وجـود نـدارد. لـذا نیاز شـدید بـرای رشـد آگـاھی و عـمل در رابـطه بـا 

چگونگی رفع موانع سر راه پیشبرد ھمه این عرصه ھا کامال احساس می شود. 

در دھـه ١٣۴٠ نیز جـنبش انـقالبی فـاقـد راه حـلی علمی و عملی و مـارکسیستی بـرای رفـع مـعضل تـئوری و 

رھـبری بـود. امـا گـروھی از جـوانـان انـقالبی آن دوره از مـارکسیسم آمـوخـته بـودنـد که تشکیالت منسجـم و 

رزمـنده انـقالبی مـارکسیستی پلی اسـت که تـئوری و عـمل انـقالبی را بـه ھـم وصـل می کند و بـه ھمین 

مـنظور بـه تـالشی جـدی و طـوالنی بـرای رفـع این کمبودھـا پـرداخـتند و سـرانـجام بـا تشکیل چـریک ھـای فـدایی 

خلق این پل را بنا نھادند. 



واقعیت این اسـت که تحـریفات و ارزیابی ھـای مـغرضـانـه در رابـطه بـا تـاریخچه سـازمـان چـریک ھـای فـدایی خـلق 

اگـر چـه بـه دالیل مـختلف تـوسـط دشـمنان طـبقه کارگـر و دوسـتان نـاآگـاه در درون اپـوزیسیون انـقالبی مشـترکا 

انـجام شـده امـا یکی از نـتایج مشـترک بـرخـوردھـای مـغرضـانـه آنـان محـروم کردن بخشی از نسـل ھـای جـوان 

انـقالبی از تـئوری انـقالب در ایران و از تـاریخ واقعی پیشروان خـود بـوده اسـت. این در حـالی اسـت که یک 

نسـل انـقالبی فـقط از طـریق مسـلح شـدن بـه آگـاھی ھـا و دانـش ھـمه جـانـبه از جـمله در رابـطه بـا تـاریخ خـود 

می تـوانـد راه پیروزی اش را ھـموار کند. نـقد و بـررسی ای که رفیق اشـرف دھـقانی بـا مـھارت و تسـلط کامـل 

بـر مـوضـوع و بـه طـور مسـتند در رابـطه بـا تـاریخ جـنبش چـپ انـجام داده، درک خـوانـنده از تـاریخچه الـھام بـخش 

سـازمـان چـریک ھـای فـدایی خـلق و جـایگاه آن در جـنبش کمونیستی و راه رسیدن بـه انـقالب پیروزمـند را ارتـقا 

می دھـد و خـوانـنده کتاب را تـشویق می کند که ھـر چـه تـاکنون در رابـطه بـا تـاریخ جـنبش خـوانـده و شنیده را 

بازبینی کند. 

یکی از مـشخصه ھـای این کتاب مـانـند دیگر آثـار رفیق اشـرف دھـقانی اسـتفاده نـویسنده از مـنابـع اولیه (بـه 

عـنوان مـثال نـوشـته ھـای بیژن جـزنی) و تجـربیات انـقالبی خـود نـویسنده، بـه کار بـردن دقـت علمی و بـررسی و 

تحـلیل بـدون پیش داوری اسـت. این امـر درک تـاریخ این تشکیالت انـقالبی بـه خـصوص در دوران سـرنـوشـت 

سـاز رونـد ایجاد و گسـترش جـنبش مسـلحانـه چـپ انـقالبی را بسیار غنی کرده اسـت. بـا الـھام از تـالش ھـای 

انـقالبی بنیانـگذاران چـریک ھـای فـدایی خـلق در روشـن نـمودن راه و مسـلح شـدن بـه تـئوری انـقالبی، ھـر 

تـالش انـقالبیون راسـتین مـانـند انـتشار این کتاب منجـر بـه ھـر چـه بیشتر آگـاه شـدن نسـل جـوان انـقالبی شـده 

و بر گنجینه دانش انقالبی در جنبش چپ می افزاید. 

مــطالــعه این کتاب بــرای نســل جــوان انــقالبی که بــه اھمیت تــئوری انــقالبی و مــبارزه ســازمــان یافــته در 

فـرآیندھـای تغییر انـقالبی و رادیکال جـامـعه واقـف اسـت بسیار ضـروری می بـاشـد؛ و سـرانـجام یک نسـل 

انـقالبی آگـاه قـادر خـواھـد شـد که بـا پیروی از تـئوری انـقالب در ایران (تـئوری مـبارزه مسـلحانـه ھـم اسـتراتـژی 

ھـم تـا کتیک) بـه آگـاھی و تـجارب تـئوریک و عملی الزم بـرای ایجاد رھـبری و تشکل منسجـم دسـت یابـد و در 

به ثمر رسیدن انقالبی پیروزمند در ایران نقش انقالبی خود را به سرانجام برساند. 

سھیال 

بھمن ١۴٠٠ 

زیرنویس: 

١- این کتاب از طریق این سایت ھا در دسترس است: 
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