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های  تشدید  با   جویانه سیاست  سلطه 
ها در اقصی   جنگی امپریالیست اقتصادی و  

که   جهان  اشغال چه  نقاط  صورت  به 

خود   توسط  ملتی  سرزمین  مستقیم 
اشغال    گیردمی  صورت  امپریالیسم   )نظیر 

توس  افغانستان  و  امپریالیسم  ط  عراق 
و چه با به راه انداختن جنگهائی به    آمریکا(

از یا آن امپریالیسم  نیابت  یا  این  آن    در این 

سلطه تحت  افتد،  کشور  می   امروز  اتفاق 
بار   شاهد مصیبت  و   شرایط  اقتصادی 

 در کشورهای گوناگون هستیم.  سیاسی 
 

این شرایطهچدر   خلق  ،ارچوب  و   کارگران 
تحت  کشور  های  این  و جنای  با  هاستم  ات 

می   مواجه  ای  رحمانه  بی  های  خشونت 

در   که  آنهاشوند  با  جز   مواجهه  ای  چاره 
نمی   ویران شده خود  کاشانه  و  خانه  ترک 

دست   را  خود  شوند  می  مجبور  و  بینند 
سرنوشت دنبال  به  و  سپرده    ی حوادث 

جای   نامعلوم بر  را  خود  کاشانه  و  خانه 

واقبگذارند چنین  پی  در  که  .  است  عیتی 
شاهدا  نجها امواج  مروز  ۀ گسترد  ظهور 

که برای فرار از جنایات و    استپناهجویانی  
توسط   شده  آفریده  های  مصیبت 

مزدورانشان  خونخوار  های امپریالیست   ، و 
از   و  فراوان  های  سختی  تحمل  با 

خود را به خیال    ،سرگذراندن خطرهای زیاد

از   تا  رسانند  می  امن  مناطق  به  خود 
ا  براحداقل  الزم  برخوردار  ز  یمکانات  ندگی 

چند شوند  هر  و  شیرین  رویاهای  اما   .
کوچک آنها در اولین مکانی که سکنی می  

شود.   می  تبدیل  حرمان  و  یأس  به  گیرند 

زیر   واقعی  مثلداستان  مشت    مصداق 
آن  نمونه خرو از  ای  از گوشه  توصیفی  و  ار 

های   دستگاه  در  که  ست  ای  فاجعه 
ن"  گادام "بحران پناهنتبلیغاتی بورژوازی با ن

و شود  می  پر    خوانده  نام  چنین  تحت 

عاملین   سیاه  چهره  که  ست  طمطراقی 
امپریالیست یعنی  بحران  این  ها  اصلی 

 استتار می گردد. 
 

طفل شیرخوار من از دو روز پیش در  "
که   اقیانوس  امواج سهمگین  محاصره 

بر سرمان می ریخت در آغوش خودم  

من   های  اشک  تنها  و  بود  مرده 
لباس م پوشش  جسم  در نهای  و  س 

با   بی اطرافیان  بودند.  او  جان 

های عصبی   قیافه  و  نگران  چشمانی 
و خشن فکر می کردند که طاقت من  

و   آمده  دریا به سر  در  از شرایط سفر 
من  های  گریه  جان    ،دلیل  از  ترس 

لحظه   آن  در  من  ولی  است؛  خودم 

خودم   حال  به  گریستن  برای  وقتی 
بی  گوشه  جگر  در  گ نداشتم.  ناهم 

دویست    اده بود. با بیش ازد  نبغلم جا
در   جوان  مرد  اکثرا  پناهجوی  نفر 

  50یا    40کشتی کوچکی که بیشتر از  
نفر ظرفیت نداشت چند روز بود که در  

بودیم. جرات نمی کردم بگویم که   راه 

تنها   که  داشت    6طفلم، دخترکی  ماه 
در   فهمیدند.  باالخره  ولی  است.  مرده 

گفتند  من  به  در  ابتدا  به  را  او  ا  یکه 
صو در  چون  به  بیانداز!  رسیدن  رت 

همه   جسد  کشف  صورت  در  مقصد، 

قانونی   مشکل  دچار  سرنشینان 
خواهند شد؛ اما مگر من می توانستم  

از   هم  حیوانات  حتی  شوم.  راضی 
جسد مردگان خود حفاظت می کنند و  

با آن با احترام برخورد می کنند. ضجه  
کردم.   می  مقاومت  و  کشیدم  می 

به ف که  نبود  یا    آن   ضایی  و  بگریزم 

شوم. باالخره دو تن از مردانی  مخفی  
ترتیب   قاچاقچی  با  مرتبطین  از  که 

محاصره   مرا  بودند،  سفر  این  دهندۀ 
به   توجه  بدون  و  قاطعانه  و  کردند 

جسد   اگر  گفتند  من  های  التماس 

و   او  اندازی، هم  به دریا نمی  را  طفل 
می   دریا  به  هم  با  را  تو  خود  هم 

اواندا  باالخره  به    را  زیم!  من  از آغوش 
پرتاب    زور اقیانوس  دل  در  و  گرفتند 

کردند، تمام هستی و قلب و روح من  

دیگر   شد.  انداخته  اقیانوس  به  او  با 
کردم  نمی  انسانیت  تا   احساس   ...

چند روز بهت زده مانند دیوانگان فریاد  
می کشیدم و می خواستم گریه کنم  

بود اشکم هم خشک شده  .  اما حتی 
کرده بود که باید    هیادختر من چه گن

بردگی در کنگو در   از فقر و  برای فرار 

خودش   که  سفری 
آن   در  نقشی  هیچ 

مادرش   با  نداشت 
جثۀ   آیا  شود؟  همراه 

بی  و  او   نرم  گناه 

و   ها  ماهی  طعمه 
 .کوسه ها شده بود یا

"… 
 

 
دهنده   تکان  سخنان  این 

کنگویی   جوان  زن  یک 

پیمودن   از  پس  که  ست 
مرگب مسافرت  مسیر  ار 

به  قار  یغ لیبی  از  نونی 
کرده است.   ایتالیا عنوان 

او پس از مورد تجاوز قرار  

جنگ در  های   گرفتن 
و   دار  بین  وحشیانه 

امپریالیسم   های  دسته 
از   ساخته در کنگو و فرار 

آن جهنم، از راه دریایی و در محاصره امواج  
به  را  خود  سرانجام  اقیانوس،  سهمگین 

یکی   یعنی  ایتالیا  هاخاک  حکومت    ی از 

در  ابس استعمارگر  قدرت  قا  یک  و  آفریقا 
سرمایه داری امروز رسانده است. او که به 

برای   امن  زندگی  و  یافتن یک سرپناه  امید 
هستی   و  کاشانه  و  خانه  فرزندش  و  خود 

ویران شده خویش را ترک کرده بود، حال با  

گرید و این  غمی بی پایان در چهره اش می
عمر  ر  آخ  "من تا  د کهگفته را تکرار می کن

دیگ یک  خود  حتی  نه  و  مادر  یک  نه  ر 
چیز   هیچ  من  هستم.  انسان 

 ". …نیستم 

 
داستان این زن زجر دیده تنها جلوه کوچکی  

از فجایعی ست که پناهجویان آفریقایی در 
مسیر دریایی بین آفریقا و اروپا با آن درگیر  

های   می شوند. مطابق گزارشات سازمان
"س نظیر  المللی  بین  بین  ی  لللم ا ازمان 

در   سال    8مهاجرت"  اول  در    2021ماه 

همین مسیر دریایی جنوب آفریقا به سوی  
  785جزایر قناری در اسپانیا و ایتالیا حداقل  

های ابتدایی،   پناهجو به دلیل سفر با قایق
از   بیش  انسانی  محموله  با  پرشده  و 

تنها  که  آمار  این  اند.  شده  غرق  ظرفیت، 

می  ر  ب  رف شده را دموارد ثبت شده و کش 
بیانگر نسبت    گیرد،  برابری  دو  افزایش  یک 

 .به سال قبل از آن می باشد
 

های   هزینه  دریافت  با  قاچاقچیان، 
از   وحشتناک، با قایق و کشتی ماهیگیری 

و  موریتانی  شهروندان  دیگر،  نقاط  و  لیبی 

در  را  صحرا  اهالی  و  کنگویی  و  مراکشی 
با   روزه  ده  سفرهای  در  شرایط  بدترین 

کمت بغ  ین رتامین  امکانات  و  جزایر ذا  ه 
به   که  بسیاری  برای  آورند.  می  اسپانیا 

انسانی   و  امن  محیط  یک  در  زندگی  امید 

سرنوشت خود را به دست این قاچاقچیان  
رحم می سپارند اما این یک سفر مرگ  بی

شانس  خوش  آن  برای  حتی  ترها  است. 
رسند،   می  مقصد  به  حال  هر  به  که  هم 

خا و  غذا  کاشارویای  و  خیلی و  ه  ننه  کار، 

واقعیت سیستم سرمایه  زود   با  برخورد  در 

 ست!هاتامپریالیسطلبی   گجنسلطه و ، نتیجه حران پناهندگیب 
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داری حاکم بر ایتالیا و اسپانیا رنگ می بازد  
سیل   ورودی  مبادی  از  یکی  عنوان  به  که 

 .پناهجویان آفریقایی به اروپا هستند 
 

سیستم در هم شکسته و فاقد کاراِیی زیر  

حق   اعطای  و  پناهندگی  "پروسه  نام 
المل  بین  متحمایت  به  واجد یااضق لی  ن 

که با فرار از مرگ، بردگی جنسی،    شرایط"
یا   و  مذهبی  و  نژادی  و  دینی  سرکوب 

رسانده  ،  اتهامات سیاسی اروپا  به  را  خود 
را هم   انسانی  اند در عمل کمترین حقوق 

کند.   نمی  اعطا  پناهندگی  متقاضیان  به 

در   که  نیز  سیستم  این  مجری  ماموران 
نام با  مختلف  مهاجرت  اشکال  و    "اداره 

فپن و  رتق  به  مشغولند  اهندگی"  امور  تق 
در  خدمت  در  سوابقشان  به  توجه  با  اکثرا 

تا   گرفته  پلیس  از  نظام،  سرکوب  دستگاه 

پناهجویان زخم خورده  با  برخورد  در  ارتش، 
که   ای  وظیفه  حسب  بر  دیده،  آسیب  و 

برخورد   آنها  برای خود می شناسند،  به  با 
  هدف آنها این  یک اسیر جنگی ست.  ۀمثاب

شت  اس یک  برقراری  با  تحمل  که  رایط 
کمپ در  پناهجوی    ناپذیر  پناهندگی،  های 

جهنمی  به  بازگشت  به  ترغیب  را  محروم 

و   آزادی  امید  به  نخست  وهلۀ  در  که  کنند 
گریخته   آنجا  از  انسانی  شان  به  رسیدن 

و  سرکوبگرانه  سیستم  این  کنار  در  بود. 
داری، سرمایه  جهان  قلب  در    فاشیستی 

یر نام "بنگاه های  نیز زی  یاه  گاها سازمان
سازمان و  که   خیریه"  دولتی  غیر  های 

انسان  از  بیشتر  آنها  معمولی    کارمندان 

صورت  به  و  بوده  آگاه  یا  و  دلسوز  های 
مجانی سعی در کمک غذایی و دارویی و 

آن بی  دارند،  پناهجویان  به  خود   غیره  که 
در  و  اطمینان  باشند، نقش سوپاپ  متوجه 

گرانه و پناهنده  وبرکسع مکمل سیستم  واق
ملل"  ست "سازمان  نظارت  زیر  را  جاری  یز 

مکمِل   گوئیم  می  چرا  کنند.  می  بازی 

سیستم؟ به این خاطر که حتی در بهترین  
چشمگیری   قدرت  کمترین  فاقد  آنها  حالت 

واقعی  اصالح  و  کردن  انسانی  و  بهبود  در 
 .همین نظم و دستگاه پوسیده می باشند

 

وردن به آ  ویر که توصیف شد  در شرایطی  
گدا در  دزدی،  شدن  جذب  و  فحشاء  یی، 

طبیعی   سرنوشت  به  مافیایی  باندهای 
کشور   در  پناهجویان  این  از  زیادی  تعداد 

این   دردناکی  اما  شود.  می  تبدیل  میزبان 
شرایط غیر انسانی به همین جا ختم نمی  

شود، بلکه همین واقعیت مسخ شده بعدا  

دروغگو   بلندگوهای  فریبکار توسط  و 
اازژوربو تا  فکار عمومی و ی علم می شود 

به   توجه  بدون  میزبان  کشورهای  ناآگاه 
سلطه  یعنی  نابسامانی  این  اصلی  عامل 

نظم امپریالیستی حاکم، علیه مراکز تجمع  
پناهجویان بسیج گردند. این واقعیت، زمینه  

در   فاشیست  باندهای  تسلیح  و  تجهیز 

و   زدن  و  حمله  برای  غربی  حتی  اروپای 
پنا فریاجوهکشتن  را  مهاجرین  و  اهم  ن 

 .آورده است
 

فوق،   دهندۀ  تکان  نمای    آیینۀسطور  تمام 
پناهجویان   از  بسیاری  محتمل  سرنوشت 

که در شرایط   نظیر زن جوان کنگویی ست 

وحشتناک توصیف شده از زبان خودش، به  
 "اروپای آزاد" رسیده است!

 
بحران پناهندگی زاده نظام سرمایه داری و 

روزمرۀگست و ه  سلط  رش  امپریالیسم 

های جنگ طلبانه آنان در سراسر    استسی
از   تن  میلیون  صدها  مال  و  جان  بر  جهان 

بحران   این  حل  است.  محروم  های  توده 
بحران  از  دیگر  بسیاری  ذاتی    مانند  های 

نظام سرمایه داری به نابودی این سیستم  
که  و برقراری یک نظام دمکراتیک و مردمی  

و   استثمار  ظلماز  و  ت  ستم  بری  بعو  یض 

 گره خورده است.  باشد،

 "افزوده ای بر جنگلی ها "                              

 ( برای سیاهکل شعری از شاعر گرسنگان و محرومان، خسرو گلسرخی)            

 ، ”گویی درخت های “سیاهکل

 تتا دشت و شهر ریشه دوانده س

 د که غرش سالح و جوشش خون شهی

 د گیرهر دو فزونی می 

 د که “کوچک” و “عمو اوغلی” پاشیدنبذری  

 د اکنون نهال می شو

 … اکنون نهال ها

 ر بنگر که کوه و شع

 د شباشب آذین می گرد

 … با قامتِ بلند بپا خاستگان

 ن واخوردگا

 : گفتند یاوه

 تاس  جانی ِ جّبار با صد هزار گزمه و خنجر مسلح“ –

 ”جز صبر و انتظار ، رهی نیست

 ، امّا 

 ! ، تو ای بیدار من به کار ای همچون 

 : بر بام شب بایست ، نظر کن

 تاز درخت سترگ و مسلح اسدریایی 

 … کاینک به سوی “مَکبث” می آید
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زیر در  آنچه  فدایی:  متن    پیام  آید  می 
از   سنجری  فریبرز  رفیق  سخنرانی 

ایران می   طرف چریکهای فدایی خلق 
در   که  و  باشد  پنجاه  یادمان  مراسم 

سیاهک حماسه  سالگرد  در  ل،  یکمین 
کالب  "در    2022فوریه    12  تاریخ

شهاوس ایراد  فداد"  "پیام  این  .  یی" 

گرانن خس از حالت  را  نوشتار  ی  به  فتار 
ویرایشهای جزئی به  تبدیل و با برخی  

به   ترتیب  عالقهاین  می  نظر  مندان 
   رساند.

 

با درود به همه رفقا و دوستانی که در این 
ن سالگرد  وو با حضورش  دجلسه حضور دارن 

در   و  ما  کشور  در  تاریخی  بزرگ  رویداد  دو 
رستاخی یعنی  ما  مردم  انقالبی    ز جنبش 

سال  یاهس در  در    1349کل  بهمن  قیام  و 
آنجا که این  . از  دمی دارن را پاس  1357  سال

در  ه  به  جلس زمان  هم  و  طور  اینستاگرام 

درود می    ودش  هاوس هم پخش می کالب  
طریق   این  از  که  یارانی  همه  به  فرستم 

 . دبرنامه را دنبال می کنن 
 

بدارم    گرامی  صحبتی  هر  از  قبل  بگذارید 

رزمندگان راهک یس  خاطره  از   ال  که در یکی 
دوران ترین  ک  سیاه  تاریخ  ما  های  که شور 

به  در آن گسترده بود و    دیکتاتوری و خفقان
ان قول شاعری زمستان بود و سرها در گریب

داد،   نمی  پاسخ  را  سالمت  کسی  با  و 
نسبت   خود  خشم و کین  شلیک گلوله های

به امپریالیسم و سگ زنجیریش رژیم شاه،  

جامعه ،  امعه ایرانو ج  دنشکست را  زمستان  
"جزیره ثبات   های که شاه به نفع اربابانش ب 

دگرگون کردند را    ،ده بود ل کرتبدیو آرامش"  
شور و امیدی جدید  و به انقالبیون و توده ها  

 . دنبخشید 

 
در  باید  همچنین   کننده  قیام  های  توده  یاد 

که بدون توجه به  گرامی بدارم  را    57بهمن  
مد نیروهای  امثال  رهب  ی عرهنمودهای  ری 

طی    ،آنهاو برغم مخالفت    ددمنش   خمینی
روزد ای    22و    21  و  گوشه  قدرت  بهمن  از 

ستمد  و  با را  یدگان  کارگران  نبرد  در 
 .  دبه نمایش گذاشتن  نوسرکوبگرانش

 
رویداد   دو  گسترده  این  و  عمیق  تأثیر  چنان 

ما داره و داشته    ای در روند تاریخی جامعه

پ و   حتی  که  گذاشته  جا  گا  س به  ذشت  ز 
زمانها  سال آن  از  طوالنی  هم    ی  هنوز 

ست.  ی مبارز ماهاش مبارزات تودهالهام بخ 
ن دلیل چه از طرف دشمنان مردم و  به همی 

نادان   دوستان  سوی  از  بزرگی  چه  تالش 

گیر می  و  گرفته  این    دصورت  واقعیت  که 
و آنها روایت    ودتحریف و تخطئه بشرویدادها  

خودش دلبخواه  اوهای  از  را  دادها  روی  نین 
 . ددناشاعه می 

 
د همین  فما  لیل  به  خلق  چریکهای  دائی 

تاکید کرده   می خواهیم   راگکه    یماهمواره 

این    درکی از  داشته  درست  ها  رویداد 
را راهنمای حرکت    آنهاهای    باشیم و درس

که این    هقبل از هر چیز الزممون بکنیم  خود
مادی   شرایط  بستر  در  را  رخ  ای  وقایع  که 

های معتبر بررسی    بر فاکت  کیهت  او ب  دنداد

رفقکنیم.   که  زمانی  برای  در  ما  ای 
حرکت  نوینایجاد  های  عازم    ی  جنگل 

ایران   جامعه  که  امر  این  شدند  شمال 
دار  قرار  امپریالیسم  سلطه  و    دتحت 

شاه نوکری بیش نیست که برای حفظ  
امپریالیست کود ها    منافع  ای  تبا 

کار    32مرداد    28امپریالیستی   سر  بر 

ن  رزمندگا کسی پوشیده نبود.    بر   ، ه دآم 
مر آگاهی داشتند  سیاهکل نیز بر این ا 

ف اصلی مبارزات  اطر هدهمین خو به  
سلطه    شون خود بردن  بین  از  را 

سرمایه  ها    امپریالیست سیستم  و 

داده بودنداری وابسته   ایران قرار    ددر 
انداز    و چشم  در  سوسیالیسم  ایجاد 

داشت.  قرار  رفقا  حال  این  عین    ر د  در 
در  قمن  آ مهم  مسایل  از  یکی  هم  طع 

شکستن جو یأس و  
این    بود  یدیناام  و 

و    که رکود  به 
ارزات  خمودی که مب

فرا   را  ها  توده 

بود،   پایان  گرفته 
  . ودبشداده  

شرایطی بود که به  
پویان   رفیق  قول 

رنجدیده   های  توده 
در   را  رژیم  قدرت 

خود   شونذهن 

ضعف   و  مطلق 
هم  را    شونخود

می   تصور  مطلق 
ی  مطلقدو    ،د کردن

فکر   از  را  آنها  که 

شه رهائی"  ی"اند
می   .  کرددور 

بنابراین  
این   شکستن 

گویا  تصو که  ر 
ر  هیچ نیروئی قاد 

با   مبارزه  به 

سلطه  
شاه    امپریالیست  و  ایران  در  ها 

مورد   اول  مرحله  در  نیست،  دیکتاتور 
توجه رفقای ما قرار داشت. در ضمن با  

در اساس    ،مبارزه مسلحانه پیشاهنگ 

م ار   باید  نش ه  ها  توده  به  داده  بارزه  ان 
 می شد. 

 
این رزمندگانکه    هواقعیت  سالح   غرش 

ردر  ست  کمونی  جامعه  فضای    اسیاهکل 

را  د  کربکلی دگرگون   مبارزه  پذیری  امکان  و 
  در مقابل چشمان مردم به نمایش گذاشت 

و در جهت در هم شکستن بن بست حاکم  
  ب به این ترتی.  بر مبارزات توده ها قرار گرفت

شد روزنر  هیچ  که  دیده  رایطی  امیدی  ه 
 ،بر کفن  جاولی    گروهی کوچکنمی شد  

مب اصلی  جهت  راه  سیستم  ارزه  نابودی 

حاکم و  سرمایه داری  اجتماعی    -  اقتصادی
آزادی و  رفاه  به  نشان    رسیدن  مردم  به  را 

 .  دنداد
 

فدائی   چریکهای  مسلحانه  مبارزه  تداوم  با 

و   شهر  در  از خلق  ها  توده  ن  ی ا  پشتیبانی 
بعد    ،بارزهم سال  قیام  چند  طوفان  باالخره 

در   ها  آن  توده  از  پس  و  شد  برپا  بهمن 
خودمانساز موجودیت  که  در    راش  ی 

های   1350فروردین   اعالمیه  توسط  که    یبا 
نوشته    علیرضا نابدل رفقا امیر پرویز پویان و  

بود، بود،    شده  کرده  با اعالم  قیام  از  پس 

توده ای   شد  جه  اومآنچنان استقبال وسیع 
عنوانکه   به  سازمان  این  بزرگترین    از 

خ فکر    شدمی  یاد  اورمیانه  سازمان چپ  و 
همه  کن که  چشم  م  به  رو  واقعیت  این  ما 

 دیدیم. 

 
گفتم   که  در همانطور  چه  مردم  دشمنان 

،  رژیم شاه و چه امروز در جمهوری اسالمی
گذشت از  ط  سال  پس  از های  والنی 

سیاهکل بهمن  رستاخیز  قیام    برای   ،و 

 
 
 
 
 

 

 ونی های سیاهکل و وظایف کن درس
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ترفندی متوسل  این رویدا  طئهخ ت دها به هر 
 .  شده اند 

  دکردن  تبلیغ می  لغین رژیم شاهو مب  ساواک
مردم   و  خورد  شکست  سیاهکل  که 

.  ددسته کوه را دستگیر کردنافراد    ناخودش

از طرف بدخواهان  هم  از آنجا که این روزها  
که می گویند مردم با   ود زیاد شنیده می ش

نوائ  هم  سیاهکل  و   د نکردن  یرزمندگان 
از کرد  هاآن  برخی  پیچ  طناب  تحویل    ندرا  و 

دادناهنیرو نظامی  ای  ه الزم  ،د ی  نکتهبه    ن 
دروغ با هم راست و    در اینجااشاره کنم که  

تبلیغات  . یعنی  دن قاطی شد این  از  بخشی 

که واقعیت  ر  اصال واقعی نیست و بخش دیگ
در    .همربوط به اشتباه خود رفقای جنگل  ددار

در  ات بدخواهان  لیغبت  برخالفهر حال   آنچه 
بود   گذشته  نبوجنگل  این  که  بیانگر  این  د 

با   شن پیشرفت خودیاجر  درانقالبی  حرکت  

 حمایت مردمی مواجه نخواهد شد. 
 

که   اسنادی  و  خاطرات  اساس  بر  امروز 
شده  شما    منتشر  از  خیلی  شک  بدون  و 

دید  آن همه   را  اها  شده  ید  ه  روشن  کامال 
بهمن   اوائل  در  ساواک  طریق  از    49که 

در که  برخی از رفقای گروه جنگل  اعترافات  

و  تگ دسشهر   شده     شدیدترین زیر  یر 
و  ها  شکنجه   جنگل"  "گروه  وجود  از  بودند 

الهیجان   های  جنگل  در  پارتیزانی  دسته 
  ع از این امر ساواک با اطال  .مطلع شده بود

جنگل   گروه  رفقای  به  را  وسیعی  یورش 

ت  انس وت  در جریان این یورشسازمان داد و  
را   کوه  رابطین  و  شهر  رفقای  از  تعدادی 

ادکندستگیر   وقتین  .  ق  از طریق رفیی  خبر 
اشرف  کوه    حمید  رابط  مثابه  دسته به  به 

رفیق هادی بنده    پارتیزانی در کوه می رسد

خدا لنگرودی که از اعضای دسته جنگل بود  
از کوه پائین می آید تا ضربات وارده به گروه  

رابطی  از  یکی  به  نب  ن را  که  ه  نیری  ایرج  ام 
اطالع   بود  روستا  از  د بدهمعلم  غافل  این  ، 

او   بازجوکه  دو  شده  توسط  شناخته  ی 
در خانه قبالً  ساواک یعنی تهرانی و عضدی  

 شده بود.  اش دستگیر

 
خود  نیروهای  این ساواک  بر    ش عالوه 

برای    ور مختلف  های  پوشش  تحت 
کنترل محل به سیاهکل فرستاده بود.  

لنگرودی درست    خدا   هدرفیق هادی بن

لباس شخصی   ماموران  همین  توسط 
و   برده  بدستگیر  سیاهکل  پاسگاه  ه 

بیانگر  ودش   ی م  امر  این  این    اونه .  که 
لنگرو رفیق  با  که  نبودند  دی  مردم 

کردند  شدند  گالویز   دستگیر  را  او  و 
و   ژاندارمری  ماموران  ساواک  بلکه 

هائی    کتاببودند. این امر در گزارشات  

ا  جمهوری  تخطئه  می  السکه  برای 
کرده  چ منتشر  فدائی خلق  به  ریکهای 

 . فهمه ل بروشنی قا
 

به باور  که  د کنم  در اینجا تاکی الزم می دانم  

باز   دبودنمن حتی اگر مردم هم چنین کرده  
نبود. چون اندرکاران    امر عجیبی  دست  اوالً 

وجود   از  را  روستائیان  که رژیم شاه  نیروئی 
به  آن را  ها    نیرو  ا  دبعو    راراشروستائی 

کردند  خرابکار   می  و  معرفی    آنهابه  مطلع 

دا و  داطالع  بودند  بودو ترسه  و    شونننده 

که   بودن  خرابکار  چنین  یک  گفته  و  اشرار 

آمده  هائی   آنها  منطقه  سوی  و    اندبه  از 

حرکت    ردیگ ماهیت  از  دسته  مردم  رفقای 
نبودنکوه   رفقا  دمطلع  این  چون  هنوز . 

برای   خودفرصتی  دم رم  به  شونمعرفی 
بودند  محل   نکرده  خاصی پیدا  تبلیغات  و 

بودن ای د نکرده  با دستگیامر    ن.  رابطه  ری  در 
اکبر   علی  و   و  صفائیرفقا  نیری  هوشنگ 

روستای   در  انفرادی  ستون " جلیل    "چهل 

در    .هصادقم  ه شده  منتشر  اسناد  به  اگر 
ونی  یاین زمینه مراجعه کنیم و اگر شو تلویز

ن زمینه  ای  رد  پرویز ثابتی مقام امنیتی شاه 
و  که پخش شد  تلویزیون  از  زمان    در همان 

  هموجوددر شبکه های اجتماعی  م  هامروز  

م که ژاندارمری به  یو را ببینیم متوجه می ش
همه روستاها و کدخدا ها اطالع داده بود و  

که  هم  موکدا   بود  خواسته  آنها  با از 
غیربومی  مشاهده   فرد  محلهر  را    در  او 

گزارش دهند.  را    شر و یا حضو  کنند   دستگیر
در شرایطی که دشمن با تبلیغات زهر    خوب

کننده    نیآگ گمراه  را  تائیوسر  ش خودو  ان 

مورد خطاب قرار داده و نیروی انقالبی هنور  
و اهدافش را به ش  خودبود تا  فرصت نکرده  

آنها را به خود  ه  ونمردم بشناس و سمپاتی 
کن ها  ،هجلب  توده  ناآگاهانه  العمل   عکس 

 . هطبیعی

 
دستگیری رفیق هادی   پس از که  م نی ود یم

لنگرودی) خدا  بقی( بنده  دسته    رفقای  ه، 
پ  جنگل   دسیاهکل حمله می کنن   اسگاهبه 

به    و در  موفق  مصادره اسلحه های موجود 

پاس شآن  می  جریان  در    لیو.  دنو گاه 
د رفیق هوشنگ  ی درگیری ای که پیش می آ

 . دنیری تیر می خور
 

و  رفیق   فراهانی    لیجلرفیق  صفائی 
رفانف خودرادی،  با  را  زخمی  می    شونیق 

  . دالجه راهی شهر کننعتا او را برای م   دبرن

وند  می ر  به روستای چهل ستونبین راه    رد
مرتکب    و ما  رفقای  که  بود  روستا  این  در 

ش می  بزرگی  رعایت  و    د نو خطای  بدون 
ن  مسائل امنیتی و بدون توجه به حیاتی بود

مطلق    اصل  رعایت اعتمادی  به  بی 

اهئیااتسرو از  که  آنها  نی  انقالبی  بی  داف 

ستائی که در واقع  وریک  خانه    دراطالع اند  
، دستگیر می  بودی برای دستگیری آنها  دام

بنابراین د نوش خود   .  اشتباه  طرف  یک  از 
رفقای دسته جنگل و از طرف دیگر اقدامات  

روستائیان   ناآگاهی  و  دشمن  گرانه  حیله 

  .موجب دستگیری این رفقا شد 
دانیم    که  روطهمان جنگل  می  نفر    9دسته 

مهدی   رفقا  که  نبودند  و بیشتر  اسحاقی 
در  در   رحیم سمائی  ارتش شاه  با    درگیری 

و باختند  جان  یعنی  س  جنگل  دیگر  رفیق  ه 
رفقا احمد فرهودی، عباس دانش بهزادی و  

بعدا   محدث قندچی در  .  د شدندستگیر    هم 

دیگ خطای  به  باید  دسته    راینجا  رفقای 
رت بود از عدم  م که عباکن  هرااشم  هجنگل  

که مطلق"  "تحرک  اصل  ات  مبارز  رعایت 
این  کرده    ثابت را    اونضرورت    کیچری بود. 

به   از حمله  بایست بالفاصله پس  رفقا می 

پاسگاه سیاهکل به سرعت از آن محل دور  
منظور من    .دکه این کار را نکردن   دمی شدن

که    از وقایعی  جزئیات  جنگل  شرح  در 
م تا چه هدبن  ا نش  هکت  سا  این د  گذشته بو

مغرضا و  نادرست  بدخواهان،  ادعای  نه حد 
در جنگل  رفقا   ستگیریدلیل دمثالً است که  

گذشت   که  وقایعی  اصطالح  و  به  را 

بودن    شونخود توده ها جا می  جدا  از  آنها 
بودن چریکهای  زنند. البته اتهام جدا از توده  

خلق   البته  فدائی  و  ترین  رایج  از  یکی 
ت رفقای س  ماتاهترین امضحک  و به  یاهکل 

باش می  خلق  فدائی  چریکهای  کل    . دبه 

زنن  می  و   چریککه    داتهام  ها  توده  به  ها 
ندارن باور  آنها  تاریخی  آنها   د قدرت  مبارزه  و 

هاست توده  از  جالب  .جدا  هم  کهاین   ه 
اتهام رنیم که  ابد نیروئی که این  به    واولین 

در  ها زد حزب توده بود که باید گفت    چریک

طومور  اهتن در  که  آن  دی  در  اش  زندگی  ل 
بود   زهمین  پیشتاز  ناتهام  به  های نی  یرو 

باش   انقالبی می  و  سال  .   دبوده    51در 
پیک   سلسله    رادیو  توده  حزب 

گفتارهائی علیه چریکهای فدائی خلق  
پخش کرد که بعدا تحت عنوان "چریک  

گویند"   می  چه  خلق  فدائی  های 

حزب  نوشته  این  در  شد.    توده   منتشر 
از    ، نظرات سازمان ما  ریف آشکارتح  اب

سخیفی ادعای  چنین  مطرح    جمله  را 
چریکه   ؛ کرد فدائیکه  به    ای  خلق 

اع  ها  توده  تاریخی  و  قدرت  ندارند  تقاد 

توده ها جدا هستند.   که    هحال الزم از 
به این تحریف بپردازم تا ببینیم که آنها  

 چه می گویند.  
 

شرایطی   در  توده  حزب  که  جالبه 
پیوند    جان بر کفکه    ین بیوانقال در راه 

جدا از    داشتند رای  مر  با توده ها گام ب

هیچ    شکرد که خود وده معرفی می  ت
نداشت جامعه  در  آن  در    . حضوری 

تهرانش که    مقطع،  رسوائی تشکیالت 
و کرد  می  فعالیت  ساواک  نظر    زیر 

ساواک   بدام  را  بسیاری  نیروهای 

هیچ   که  بود  شده  باعث  بود  انداخته 
جماعت  ت  با  ی ا  جدی مبارز   ای  وده 

این واقعیت  تا جائی که  و    ؛ هتماس نگیر
بود   آن گیر  همه  و  مهم  که    قدر 

گروه    کمونیست های    ، پویان رفقا  آگاه 

را    ، مفتاحی شعار  این  احمدزاده 

نوان می کنند به خاطر کشته  اینها که ع
ژاندارم   و  پاسبان  راه  شدن  مخالف 

هستند،  سیاهک انقالبی ل  اعدام    مگر 
سیو را قبول دارند و چون وی فر تیمسار

گروهبان نه  و  بود  شاه  ارتش   ،تیمسار 
فدائی چریکهای  می    برای  هورا  خلق 

بد  ؟ !دکشن که  اباید  جنگ   ماهیتنیم 
تحل از  را  عینی  انقالبی  شرایط  و  یل 

و  ماهیت آن   طبقات  در  درگیر  نیروهای 
از  دریافت    ودش  می نه  چند  و  اینکه 

نسرباز   از  که  گروهبان  ظالمانه و    ظم 
و   می  موجود  دفاع  این   دکننحاکم  در 

اینکه   مثل  اند.  کشته شده  امروز  جنگ 
هایبه   آبان  ی  دالور  جوان  قیام  در  که 
خاس  98 و  بپا  های    آنتند  اقعا  وصحنه 
را    تکان بگیرندهنده  ایراد  کردند    د خلق 

شما   چرا  شکنجکه  و  دار  رژیم  ه علیه 
شدید  اسالمی  جمهوری طی   بلند  که 

تعد  نآ اونیا  از  که    ادی  بسیجی هائی 
کردن شیشه  به  را  مردم  از    دخون  رو 

 .صحنه خارج کردید
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ساخته    شون خودحرکت  رهنمون   
پل"ه  کبودن   این    هسی هر توده ای  مگر 

 . "بشهکه عکس اش ثابت  
 

که   بود کهین  ا  تاما واقعیت چه بود؟ واقعی

اساسا جنبش انقالبی و کمونیستی در آن  
نه   و  خاصزمان  گروه  یک  همه  بلکه    صرفا 

دلیل  رو به  عمدتاً  انقالبی  و  مبارز  شنفکران 
در   حاکمدیکتاتوری   که  اتفاقاتی  اون  و 

  ، گذشته در جریان مبارزات مردم رخ داده بود
بود افتاده  توده ها جدا  رفیق   دناز  و به قول 

نه موچ  پویان  درن  حمایت    اهی  دریای 

 و مرغانبلکه در محاصره تمساح ها    مردم،
دار  ماهیخو از  اتفاقا  ب  خو   .داشتنقرار  یکی 

را به    سازمان  تئوریسین   عواملی که رفقای
به   زدن  دست  مسلحانه ضرورت  مبارزه 

پویان    ند ارس رفیق  نوشته  در  بار  اولین  و 

  بود  حل همین مسالهدرست  منعکس شد  
مبارز  وری  ئا دجواقعیت  یعنی   از  شنفکران 

ها   حل  توده  چگونگی  اثر  نآو  دو  در  ما   .
  از   " رد تئوری بقا  مبارزه مسلحانه وت  ضرور"

" و  پویان  جامعه  رفیق  شرایط  از  تحلیلی 
استراتژی هم   مبارزه مسلحانه هم  و  ایران 

روشنی می    از  "تاکتیک  به  احمدزاده  رفیق 

بینیم که آنها ضمن تاکید بر واقعیت جدائی  
امونک   ش جنب فائق یستی  راه  بر  ها  توده  ز 

. رفیق  دنآمدن بر این معضل پای می فشار
که "باید طلسم ضعف    دکن  یمپویان تاکید  

خویش    خود های  توده  با  باید  بشکنیم،  را 

آوریم" بوجود  استوار  و  ای مستقیم    . رابطه 
رفیق مسعود می گفت:" ما با پوست و   یا

خود را   مون  گوشت  خلق  حمایت  به  نیاز 
و می دانیم بدون چنین  کنیم    می  ساساح

را نابودی  و  ما  نابودی  حتمی حمایتی،    ه 

ود که  د اساسا معتقد باست". رفیق مسعو
این پیشرو  طریق عمل    است   وظیفه  از  که 

نقبی به قدرت تاریخی توده  آگاهانه انقالبی  
و این نیروی تعیین کننده در انقالب    دنبزها  

مبارزه    ار صحنه  ایدکنوارد  دو  هر    ن. 
خلق  های  یسین  ئورت فدائی  چریکهای 

دادنانش مب  دن  بستر  در  تنها  ارزه  که 

که   ست  چنین    ودش می  مسلحانه  به 
نایل   است    . مدآ هدفی  آشکار  جا  از همین 

هم از سوی    اتهام جدائی از توده ها آنکه  
با توده    شونکسانی که خود ارتباطی  هیچ 

و   نداشتند  که  ها  نبودند  هم  راهی  قادر 

م این  حل  زمان و  که  لضعبرای  اون  در  اقعا 
بود   معضلی  دهندیک  ترین    ارائه  مضحک 

چریکهای  اته به  خل ام  راه  فدائی  و  آنها ق 
 . دبوده و می باش

 
دیگ اتهاماتی که دشمنان    هبه چند مورد  از 

خلق   صف  درون  نادان  نیروهای  و  مردم 

و   سیاهکل  رستاخیز  تخطئه  مبارزه  جهت 
فدائی  چریکهای  رژیم    ، مسلحانه  در  چه 

هم می پردازم تا    دز می زننامرو  هچ  و  هشا
 اچیز هتاکان پی به حد بضاعت ن  نیمابتوبهتر  

 ببریم. 

 
اکنون   هم  و  گفتند  که هم  می  گویند  می 

پ چند  ستون  کشتن  به  ژاندارم  و  اسبان 
ساز نمی  وارد  خللی  دولت  کار  و    دقدرت 

و   د خشونت را ترویج می کنها صرفا    چریک

روش و  چپ  لباس  در  یا  هیچ.  ر کفندیگر 

اینهائی که چریکهای  که    وندی شدعی م م
  دات خود کشتندر جریان عملیفدائی خلق  

این روش را  در نتیجه    ردم بودن وجزئی از م

نمی   حساب ود  شاصال  به  انقالبی  مبارزه 
مگر   آورد. که  پردازم  نمی  این  به  االن 

خلق فدائی  که  چریکهای  بودند  با   معتقد 
و  رم  یژرکشتن یک ژاندارم یا یک پاسبان کل  

  د و فوری می توانن   دگون می توانند بکننسرن

را   خودشون  کننقدرت  اون  اصال دجایگزین   .  
نبودچنین   بود که چگونه   ،تفکری  این  بحث 

ها   ودش  مینقبی   توده  تاریخی  قدرت  به 
نبرده  آن  و  بزنیم   نهائی  کننده  تعیین  را  چه 

هم قدرت توده    آننیم و  ابکشد  به صحنه نبر
امر  ها برای این    آن  که  دوها بود این راهی ب

بودند کرده  این  به    . انتخاب  وقتی  حال  هر 

اینها  که    دمی بین   د ی شنواتهامات رو آدم م
ساده ترین معادالت ریاضی و   ، با این افاضات

را   تا  تا چهار  پا    همحتی حساب دو دو  زیر 
که از    این   مثلو    می گذاشتند و می گذارند

هم  این   بدیهی  اند  امر  اطالع  دبی    ر که 

و    تاریخ   ولط انقالبی  نیروهای  بین  نبرد  در 
  اکم در صف مقدم، عناصر طبقه حارتجاعی 

نم گیرند  قرار  بسیج شده  ی  نیروهای  بلکه 
پاسبان  وش چون  ژاندارم  ها  ن  به   ارها  و 

می   انقالبی  نیروهای  و  مردم  با  مقابله 
 .  دفرستن 

 

ناپذیر انکار  مبارزه    هواقعیتی  هر  در  که 
جن به  کار  که  طور  ه  ب  هکشب  گ انقالبی 

قواره ای مقابل  طبیعی دو ارتش در هر قد و  
نیروی    که  هو واقعیت این  ؛ی گیرنهم قرار م

ا ارتش اصلی  را    ین  از  ها  مردم  نیروهائی 

و    . البته با یک فرق بزرگدتشکیل می دهن
و   ایناساسی  اهداف  که    آن  برای  یکی 

و دیگری برای    د مردمی و انقالبی می جنگ
انقالب ضد  نظم  اسو وجم  یحفظ  در  د.  اسا 

ا تاریخی  فرماسیون  تا هیچ  داری  برده  ز 

  ضد   های  ری نیروی اصلی ارتش سرمایه دا
طبقات ستمگر تشکیل  افراد  مردمی را خود  

بلکه   اند  حاکم نداده  های    ،طبقات  توده 
گرفته ستمدیده   خدمت  به  ارتش    اند  را  و 

اند.  آنها    بارا  شون  خود   داده  با تشکیل  و 
ظالما نظم  ارتش  ردخو  هناون  حفظ  شون  ا 

در همین نظام  کرده اند و یا گسترش دادند.  
که  سرمایه دا  اساسا  داری  کهنشون    ده 

تا کنون دو    و  هذر گاموراتش بدون جنگ نمی  
مردم  جنگ   به  را  کرده،  دنیا  جهانی  تحمیل 

در هیچ کجا سرمایه دارها به مثابه یک  

مخالف  دارهای  سرمایه  با    ارتش 
باز    شون خود م هم  البته  ک  یه  ب اث به 

هائی    شارت  ارتش  بلکه  اند  نجنگیده 
اند گرفته  قرار  هم  اکثریت    مقابل  که 

زحمتکشان    ار آنها  افراد   و  کارگران 
دادنتشکیل   امروز   دمی  هم    و 

به    .همینطوره واقعیت  این  بر  تکیه  با 

توانید  این   می  شما  گفت  باید  هتاکان 
بی  مخالف سیاهکل و یا هر جنگ انقال 

ند حق  ولی  باشید    ویدادرد  یرادیگری 
در   اینکه  خاطر  به  را  تاریخی سیاهکل 

رزمند حمالت  چند  جریان  سیاهکل  گان 

ژان هتاکان  نفر  قول  به  یا  پاسبان  دارم 
تخطئه کنید. آخر در    ار   آنکشته شده،  

جنگ   طبقاتی  کدام  پایگاه  نشینند  می 
تا   کنند  تعیین  را  سربازان  تک  تک 

آن  ماهیت  که  چیست!    جنگ  بفهمند 
که   اینها  کن   ان و نعتازه  به خاطر  می  ند 

مخالف   ژاندارم  و  پاسبان  کشته شدن 

سیاهک هستند،  راه  اعدام  ل  مگر 
فرسیو را قبول دارند و    البی تیمسار انق

نه   و  بود  ارتش شاه  تیمسار  چون وی 
خلق    ، گروهبان  فدائی  چریکهای  برای 

 ؟ !دهورا می کشن

 
بد که  اباید  از    ماهیت نیم  را  انقالبی  جنگ 

ج عینی  شرایط   تماهی  وه  ع ماتحلیل 
و می  طبقات  آن  در  درگیر    ود ش  نیروهای 

از   بان  و گروهاینکه چند سرباز  دریافت و نه 

حاکم دفاع می موجود و  از نظم ظالمانه    که
مثل    دکنن اند.  شده  کشته  جنگ  این  در 

که در قیام ی  جوان های دالوربه  امروز  اینکه  
و  بپا خاس  98آبان   اقعا وصحنه های    آنتند 

را دهنده  بگیرنردند  کق  ل خ  تکان  که    د ایراد 
  علیه رژیم دار و شکنجه جمهوری چرا شما  

مزدورانی از   نی آ که ط بلند شدید  اسالمی

شدن  کشته  اون    درژیم  از  تعدادی  یا 
بسیجی هائی که خون مردم را به شیشه  

 . رو از صحنه خارج کردید دکردن
 

در   رژیم شاه  که  بپردازیم  این بحث  به  حاال 

گروه  انقال  از  ن ت   13  ،1349اسفند    26 بیون 
که هم در شهر و هم در کوه دستگیر   جنگل

و علنی  دگاهی  را بدون ترتیب دا  ودندشده ب
نمایشی   پاچگی    آنهابرای  حتی  دست  با 

ظاهراً می بایست  این تیرباران  .  کردتیرباران  
مردم می   برای  سیاهکل  شکست  از    خبر 

  .داد

 
در   قبلی  مبارزات  شکست  به  توجه  با 

آن زمان انعکاس    فضای  رد  هک  جامعه، امری
مردمخ اذهان  در  منفی  شاه    یلی  داشت، 

اعدام  خو با  جناست  تبلرفقای  و  یغات  گل 

و   رزمندگان  آن  علیه  که  ای  گسترده 
شکست مبارزاتشان راه انداخته بود، فضای  

ناامیدی ر و    حفظجامعه    در همچنان  ا  یأس 
نست که در زیر سلطه  ااما شاه نمی د.  دکن

گروهی   رژیمش،  آمیز  رقه  اً دیکتاتوری شدید

  متشکل از انقالبی ترین و شجاع تریندیگر  

اثر   در دو  مبارزه مسلحانه  ت  ضرور " ما 
بقا  و تئوری  و   از  "رد  پویان  رفیق 
و  " ایران  جامعه  شرایط  از  تحلیلی 

هم   استراتژی  هم  مسلحانه  مبارزه 
رفیق احمدزاده به روشنی   از  " تاکتیک

ض آنها  که  بینیم  بمی  تاکید  ر من 
جنب جدائی  از  واقعیت  کمونیستی  ش 

این  بر  آمدن  فائق  راه  بر  ها  توده 
فشا  می  پای  پویان دنرمعضل  رفیق   .

ضعف    دکن  یمتاکید   طلسم  "باید  که 
های    خود توده  با  باید  بشکنیم،  را 

استوار  و  مستقیم  ای  رابطه  خویش 
آوریم" می   یا  .بوجود  مسعود  رفیق 

  مون  گفت:" ما با پوست و گوشت خود
احنیاز   را  خلق  حمایت  می به  ساس 

کنیم و می دانیم بدون چنین حمایتی، 
نابودی ر و  است".   ه حتمیانابودی ما 

مسعو بد  رفیق  وظیفه  معتقد  که  ود 
این عمل    است  پیشرو  طریق  از  که 

نقبی به قدرت تاریخی  آگاهانه انقالبی  
ای  دنبزتوده ها   تعیین کننده و  نیروی  ن 
 .دنکه مبارزه وارد صحن  اردر انقالب 
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در  ایران  های  تبریز،    کمونیست 
و ساری شکل گرفته تهران، مشهد 

منسجم و منضبط    این یک گروهبود.  
که پویان  بود  رفقا  نام  با    ،امروز 

می    ،مفتاحی شناخته  احمدزاده 

که  ودش گروهی  یک  .  به  مسلح 
گانش به  ندزمر   و  تئوری انقالبی بود

حدی به راه مبارزه مسلحانه که با 
رسیده   آن  به  ایمان  دبودن آگاهی   ،

ک حاضرداشتند  کف  بر  جان  به   ه 
همه نوع فداکاری برای تأثیر گذاری  

کشاندن   و  ها  توده  به روی  آنها 

 . دصحنه مبارزه بودن
 

یکی   عامل،  دو  یک  بنابراین  وجود 
و   انقالبی  تئوری  بعدی  تشکیالت 

تشکیالت  همه  ک  یا   انقالبی ین 

بود کرده  حرکت   تبئین  تداوم  باعث 
که   در شهرها شدها این بار    چریک

عمل رزمند  در  را  راه  سیاهکل  گان 
ترتیب   این  به  داد.  ی  شکستادامه 

یک که  در سیاهکل خورده بود    که گروه کوه
و بالطبع اجتناب پذیر  شکست تاکتیکی بود  

خودش اشتباهات  دلیل  به  داده    انچون  رخ 

فعالیتتباع  هب  بود این    ار  بعدی  های 
شهر در  خلق  فدائی  پیروزی   چریکهای  به 

 ؟ چطور د. امابدل ش  مهمی استراتژیکی
 

گروه   منسجم  تشکیالت  وجود  به  توجه  با 

زاد احمد  و    5  ،ه رفیق  شناخته شده  رفیق 
با   گروه جنگل همراه  از  مانده  باقی  مخفی 

گروه   به  گروه  این  در  رفیق علنی   ،پویاندو 
چریکهای  دزامدحا  ،مفتاحی و  پیوستند  ه 

فروردین   در  خلق  اعالم    1350فدائی 

 . د کردنیت موجود
 

رفیق، تیمی از    13دام  اع اهکل و  بعد از سی 
خلق   فدائی  رفیق    هبریر  هبچریکهای 

مورد  را  قلهک  کالنتری  احمدزاده    مسعود 
تیمسار   آن  دنبال  به  و  دادند  قرار  یورش 

ک شاه  رژیم  شد.  انقالبی  اعدام    ه فرسیو 

زندگیس  ساحا و  مرگ  نبرد  وارد  کرد   می 
بود  شده  دچارش  که  وحشتی  از    شده 

ها    نامه ها و خیابانرفیق را در روز  9عکس  
کرد ترتیب    پخش  این  طریق  به  دستگاه  از 

خود  بزرگ  چریکهای    شتبلیغاتی  موجودیت 

بر به میان جامعه  را  امر  این    .دفدائی خلق 
  مامدر ت  . در واقعرخ داد  50در فروردین سال  

  چریکمبارزه مسلحانه    ما شاهد  50ل  سا
یری های  تا درگگرفته  ها  از مصادره بانک  ها  

گاه و هم  خبر آنها  ه  و غیره بودیم ک  خیابانی
و   شد  می  منعکس  ها  روزنامه  در  بیگاه 

ن  ارا نش  خلق  تداوم حرکت چریکهای فدائی

سازمانی که در بستر این مبارزات    می داد. 
کرد ها و    رشد  نشیب  و  سر    از ا  ر  یئفراز 

گذراند و در جریان قیام بهمن معلوم شد که  
تافدائی  چریکهای   قلب   خلق  در  حد  چه 

خودت برای  ها  کرد  ناشوده  باز  اندجا  و   ه 

پشتیبانی   از  آنها  سازمان  که  شد  معلوم 
 . ندوسیع مردم برخوردار 

 
که   زمینه  این  در  از  بگذارید  انقالبی  مبارزه 

مبا جریان  در  و  شروع  کم    هب  رزهنیروی 

شرونی بدل می  بزرگ  گرامی   ،ودئی    ضمن 

رفیق    داشت بزرگ  اک)خاطره   (برعلی 

دسته  ی  یعنفراهانی  صفائی   فرمانده 
کرد   حمله  سیاهکل  به  که  نقل  پارتیزانی 

از  قولی   مفتاحی  عباس  رفیق  بیاورم. 
خلق فدائی  چریکهای  اتاق  بنیانگذاران  در   ،

رفقای    و  اوین   5شماره   از  تعدادی  در جمع 

که در جریان مذاکراتی که  د  کر  ف یرفدائی تع
صف رفیق  داشته  با  که:او  ائی    گر"ا  گفته 

باعث   این پاسگاه های    دوبشمبارزه ما  که 
ها به قرارگاه    ها و پادگان  کوچک به پادگان

نباید  وقت    آن  وندبشهای بزرگتر بدل   شک 

ایم".  نزدیک شده  پیروزی  به  ما  که    داشت 
که   بینیم  پاسگاه  می  به  که  رفقائی 

دملح   لکهاسی می  کردند  که  نستند  اه 
همچون    ور  حرکتی اند  کرده  شروع  که 

ویران   طوفانیم تندی" سر انجام به " "نسی 
 .  شدخواهد  تبدیل کننده" 

 

نکته   این  روی  که  بدهید  اجازه  حاال 
که   کنم  درسیتاکید  از    ود ش  می   چه 

که مبارزات  هم    این  حدی  ذکر یک    با 
 صحبت شد، آموخت؟ جزئیات روش 

 

از   از مهب  ر اج تیکی  مانده  جا  به    م 
  مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق 

که  ن داد  اروشنی نشه  بکه    است  این
عریان در   دیکتاتوری  زیر  شرایط  در   ،

تنها    ضربات نیروهای مسلح و امنیتی،
سیاسی قادر   -  سازمان    هنظامی 

کاری   باشسیاسی  ادامه  و    ؛دداشته 

نظامی    -  تنها با انجام مبارزه سیاسی
جانبه  سیاسی  ه  رزا بم  ود ش می   همه 

و در اشکال مختلف را در جامعه پیش  
 . برد

 

برغم همه فراز    یم که سازمان فدائیدیدما  
شیب هایش و برغم ضربات دردناکی که و ن

سال   در  خصوص  دشمن    خورد  55به  اما 
ص  را   آن نتوانست   خارج    سیاسی  نهح از 

که   فدائی خلق ما دیدیم که چریکهائی  .دکن

دیکتا شرایط  شاه جال   یر وتدر  گسیخته  م 
  ی جان بر کف بپاخاسته و نبرد مرگ و زندگ

د بر  تحمیرا  بودند  لشمن  مبارزه    کرده  با 
خود  سازمان  ن اتون  اشمسلحانه  هم  ستند 

حفظن  اشخود هم   را  و  کنند 
، که  د کنن   حمایت توده ها را کسب 

رسای   بانگ  بهمن  قیام  شرایط  در 
"فدائی، فدائی، تو افتخار مائی" و  

را می سیسرا رس  "ایران  اهکل 

در   افکن  ها  جا  خیلیکنیم"  طنین 
سازم  شد.  این  که  برغم  دیدیم  ان 

فکر  دتحوالت  خاطر رون ی  به  ش 
مبارزه مسلحانه گذشته اش چنان 

و  کارگران  جانب  از  حمایتی 
ستمدیده   اقشار  و  زحمتکشان 

خود امعه  ج طرف  کرد   شبه  جلب 

ایران   بهکه   بزرگترین سازمان چپ 
 شد.  تبدیل

 
د همین  شرایط  د  ایب  سر از  برای 

کنونی   وظایف  به  پاسخ  و  امروز 

ی  رایطدر شامروز  سود جست.  
حاه  ک در  دیکتاتوری    43کم 

شکنجه    سال و  دار  با  گذشته 
تشکل  هر  گیری  شکل  از 

مبارزه   هر  کاری  ادامه  و  سیاسی 
جلوگیری   همگی  کرده  سیاسی  ما  و 

ن دیده  ا م این واقعیت را به چشم خود  

بینیم و   چریکه  ،می  و    ئیداف  یا تجربه 
در زمان سلطنت  کل جنبش مسلحانه  

گرفته   بکار  باید  این    .دوبشپهلوی 
میتج تأکید  و  ج  که  د کن  ربه  وانان 

آگاه کارگران  و  با    ما   روشنفکران  باید 

نظامی   سیاسی  های  هسته  ایجاد 
بکنن   ن ا ش خود متشکل  بکوشن  درا    دو 

صفوف   دشمن  به  زدن  ضربه  ضمن 
گسترش    ن ا ش خود شرایط    هندبدرا  و 

کنونی  غل ی  ارب   را بزرگ  ضعف  بر  به 

   .دکننیعنی فقدان رهبری انقالبی مهیا 
 

باید  را ب کرستی  می  چ  که د  فکر  گونه 
به    ودش متکی  که  اسالمی  جمهوری 

باش می  هم    دنیروهای سرکوب  در  را 
و    96  ماه   شکست؟ مگر قیام های دی

نداد   98آبان   های    دننشان  خیزش  که 

ای   توده  عظمتشبا  بزرگ  و  همه  ان 
فم ه  برغم های  ه  توده  های  داکاری 

کننده   که  قیام  آنجا  و  از  تشکل  بدون 
سرکوب    ددنبو   رهبری زود  یا  می  دیر 

پاسخ  وندش پرسش  این  به  باید  پس   .

می   چگونه  که  شرایط    ود شداد  در 
سرکوبگری   نیروی  و  سرنیزه  سلطه 

پیدا می    د هم دار  ز رو  که هر گسترش 
جنبش و  سازمان مورد نیاز رهبری    دکن

مسل با    وردم   حنیروی  مقابله  نیاز 
داد شکل  را  ما    ؟ دشمن  نظر  در  به 

دیکتاتوری   ایجاد  شرایط  امکان  حاکم 

آمیز  ی  برره مسالمت  راه  از  انقالبی 
ندار با  دوجود  نه  شرایطی  چنین  در   .

  ،سیاسی کار مسالمت آمیز و نه با کار  
نمی  سیاسی  سازمان    شه  صرفا 

پا   بر  را  نیاز  مورد  تجربه    . کردپیشرو 

داده  سازمان  تن  ه ک   نشان  یک  ها 
کاری    -  سیاسی  ادامه  یک  و  نظامی 

قادر    -  سیاسی  به  نظامی  پاسخ  به 
م  نیاز  باشاین  و  ؛  دی  ایران  در شرایط 

اسالمی   جمهوری  جهنمی  زیر سلطه 

الزاما   سیاسی  کاری  یک  باید  ادامه 
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سیاسی کاری    . دباش  نظامی  -  ادامه 
در   نظامی  امر  با  سیاسی  امر  یعنی 

ا اند.  شده  تنیده  نظامی  اتژر تس هم  ی 
به منظور در هم شکستن قدرت ارتش  

سی یعنی  د خلقی با استراتژی سیاض

ها  توده  پیش  بسیج  هم  و  ود  رمی    با 
سیاسی سازمان  یک  نظامی    -  در 

 . پیدا می کنهمادیت 
 

این  باجازه   تاکید  این  با  صمیمانه  که  دید 
پایان برسانم که اگر می خواهیم  بحث را به  

اسالمی   جمهوری  بختک    ،یم و ص شالخاز 

از   آزادی  یعنی  آزادی  به  خواهیم  می  اگر 
د سرمایه  ظالمانه  دست نظم  حاکم    اری 

کنی ترین    ،م پیدا  عالی  به  توسل  جز  راهی 
سیاسی مبارزه  جنگ  شکل    نداریم.   یعنی 

راه   اسالمی  جمهوری  را  جنگ  واقع  در 
م مردم  بر  و  کردهانداخته  تحمیل  هر ا   .

تو که    که  دببین   دناکسی می  نیست  روزی 

مبادرت    باناصق جدیدی  جنایت  به  حاکم 
بر    دنکنن  داری  چوبه  که  نیست  روزی  پا و 

ک  .دنکنن  نیست  جوروزی  راه  زیر    انی  در 
نکنن  نابود  صحنه    د.شکنجه  به  نگاهی  با 

سیاسی جامعه ما جاری بودن این جنگ را  
که با   ن استآ به عینه می بینیم پس مهم  

آن   با  مقابله  به  سازماندهی  و  آگاهی 

این  و س  .مبرخیزی با  تقابل  در  که  کنیم  عی 

ی را  جنگی که رژیم راه انداخته جنگ انقالب
 . سازمان بدهیم

 
رزمندگان    گرامی  اب یاد  مجدد  داشت 

کننده   قیام  های  توده  و  بهمن  سیاهکل  در 

یاد همه رفقا  و با گرامی  57 ی که ئداشت 
جنگیدندبرای   سوسیالیسم  و  بحثم    آزادی 

کنم    ار می  تمام  اماینجا  در  که    ارمودی و 
بخش پرسش و پاسخ با شرکت فعال رفقا 

بیش زوایای  به  دوستان  تجارب  و  از  تری 
به تا  مربوط  بزرگ  واقعه  دو  ریخی  این 

این    بپردازیم. اینکه  از  مجدد  سپاس  با 

 . موفق و پیروز باشید صحبت را دنبال کردید. 

 19از صفحه ... ست ها  ورد امپریالیستآ رژیم تبهکار جمهوری اسالمی دست 

تسلط امپریالیست ها، رژیم شاه با دیکتاتوری لجام کسیخته اش، هر صدای آزادیخواهی را در گلو  هم پوشیده نبود که با  ی  بر کس
ع فمناحفظ  که  بود  رژیم شاه  این خود    شکنجه کشاند.  ی به دار وهای قرون وسطای  ان مبارز خلق را در سیاهچالن فرزندخفه و بهتری

داران   ایران  سرمایه  عملکدر  در ردبا  خفقان  و  کردن سرکوب  حاکم  و  انقالبیون  و  مردم  کشتار  در  اش  جنایتکارانه  و  وحشیانه  های 
را   توده های مردم  نفرت  و  ور کردشعچنان  جامعه، خشم  به  له  اقشار مختلف    که  کارگران، دهقانان،  جامعه چون  خیزش میلیونی 

به دلیل شرایط فالکتبار و    لف کشور خت در شهرهای م  انجامید. مردمان تحت ستمتان  زنان، جوانان ، تهیدس بلکه  از سر سیری  نه 
  رژیمشرایط سقوط    توانستند   فریاد مرگ بر شاهبا  ردم  خفقانی که رژیم شاه حاکم کرده بود به خیابان آمدند. به همین دلیل هم م

 مهیا نمایند. شاه را استبدادی 

به  بلکه    و انقالبیون آن دوره  نسلآن  شجاعت انقالبی    نه تنها به  بیبخو  ،داند  که خود را در زمره آن مبارزین میر باال  ونویسنده سط
ذهن توده  در    جنایتکارش  رژیم شاه با دستگاه ساواک  عیه در مقطمی داند ک  چون  .واقف می باشد  آنها نیزآگاهی و دانش سیاسی  

وحشتناک  ه  با  ه و  مخوف  هاشده  قدری  ذهن  در  را  مقابله  یا  مبارزه  شکل  هر  فکر  که  بود   از  بود  برده  با   .بین  ساواک  دستگاه 
ه مردم بقبوالند  ورد تا برعب و وحشتی در جامعه بوجود آ  سعی کرده بودبا جاسوسی در میان مردم،    و  دستگیری های وحشتناک

زمان آن  . در نتیجه در  و هر مبارزه ای سرانجام با شکست مواجه خواهد شدد  ذیر می باش یرناپیع حاکم تغکه در برابر قدرت حاکم، وض

ناممکن می  بسیاری از روشنفکران برون رفت از این بن بست  در چنین شرایطی    یک بن بست در مبارزات مردم به وجود آمده بود.
از  بنابراین آقای وفا یغمائی    تابید.بر نمی  هم  میز و قانونی را  ی مسالمت آرژیم شاه حتی شیوه ها که    این در شرایطی بود.  انستندد

برای در هم شکستن چنان بن بستی تئوری انقالبی الزم بود که با سوادترین    کهآن دوره مطلع بود و می داند    در  بن بست مبارزاتی
اکثریت انقالبیون آن  به آن عمل کردند.    و با شجاعتن را به وجود آوردند  میق و همه جانبه شان آ ا دانش عکمونیست های ایران ب

میدان مبارزه گذاشتند، چون این تئوری که توسط رفقا پویان و احمدزاده تدوین شده    به  دوره با پذیرش تئوری مبارزه مسلحانه قدم
اتور شاه و اربابانش  رژیم دیکت  نقالبی ضربه شدیدی بهمین دلیل آن مبارزات ا ند. به هبودند به درستی ضرورت زمان را توضیح می داد

  همین مبارزات بود که مردم توانستند   در تداومو    می را تسهیل کرد،مردو این مبارزات بود که به وجود آمدن سیل مبارزات    وارد آورد

 :  می گوید  50شاملو در وصف انقالبیون دهه  ه  یهوده نیست کب  دازند.بیانرژیم دیکتاتوری شاه را برای همیشه به زباله دان تاریخ 
 کاشفان چشمه 

 کاشفان فروتن شوکران
 جویندگان شادی 

 ...  بده بازان لبخند ..... در شبکاله درد .شعها ....... در مجری آتش فشان

دستگاه ساواک با دستگیری    باشند کهکسانی که مدعی اند در زمان سلطنت شاه زندان هم بوده اند منطقا نباید فراموش کرده  
دم برخورد  مر  و چنان با قهر ضد انقالبی با وجود آورده بود  ه  یان مردم، رعب و وحشتی در جامعه باسوسی در مهای وحشتناک با ج

 ی شد پاسخ آن را داد. می کرد که جز با قهر انقالبی نم
زه  عرصه مبار  یاس و ناامیدی حاکم گردیده بود، نسلی پا بهد، خمود،  دلیل سرکوب و دیکتاتوری، رکوه  که ب   دین ترتیب در جامعه ایب

امید    گذاشت که عهده دار بردن یاس و ناامیدی گشت و  بودناز بین  نتیجه بخش  را با مب  به  شور و  که    نسل   . این وجود آورده  رزه 

، پس از مدت ها کار 50ین چریک دهه  از مبارز  خوبی آگاه بود. گروهیه  روحیه انقالبی را در جامعه حاکم کرد به وظایف انقالبی خود ب
وابسته کامال بر اقتصاد   وازیشاه، بورژ  انقالب سفیدکه پس از  دریافتند  ئوریک بر مبنای تحلیل از جامعه ایران  العاتی و تفشرده مط

اقتکشور مسلط شده   در پروسه گسترش خود کل  امپریالیسم  نابود کرده و سلطه  را  بورژوازی ملی  بتدریج  ایرانو  را به جزء   صاد 
ه  دور  مبارز و شجاع آناین نیروی  مین اساس و با تکیه بر کار فشرده مطالعاتی و تئوریک  است. بر ه  ارگانیک امپریالیستی تبدیل کرده

سعود  رفیق م در این دوره بود که نام   راه مبارزه بر مردم گشوده شد. ئی خلق ایران انجامیدکه بعدها به تشکیل سازمان چریکهای فدا 
تئوریسین کبیراحمد به مثابه یک  فدانظرات چ  که  زاده  ارزشمنریکهای  را در کتاب  »مبارزه مسلحانه هم استرتژی و هم    دئی خلق 

ن تئوریزه  اف   ه مودتاکتیک«  آگاه جامعه طنین  نیروهای  بین  در  رژیم شاه هم منعکس شدبود  روزنامه های خود  در  و حتی  . پس  کند 

 . تد دانش سیاسی جلوه دادن، چقدر ریاکارانه اسرا فاق  50چنین کسانی و کال نسل دهه 
انباختگان این واقعه تاریخی و و ج  یاد و خاطره تمامی مبارزین   1357جا الزم است در سالگرد قیام پر شکوه بهمن سال    در همین 

همچنان که یاد و   بداریم.را گرامی  د  نثار کردن  بزرگ را که با از خود گذشتگی، فداکاری خون خود در راه انقالب، آزادی و دموکراسی
     را پاس می داریم.اران جنگل خاطره نسل آفتاب ک

 1400بهمن  -اکبر نوروزی

 

 

 م! سلی زنده باد انقالب! برقرار باد سوسیا
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انتشار کتاب "شکل گیری چریکهای فدایی  
یق  رف ته  نوش  " ی لخلق ایران و نقد تاریخ جع

دهقانی   ااشرف  سال  ردیبدر    1400هشت 
مه   ماه  با  را    (1) میالدی(    2021)برابر 

در خدمت  سند ارزشمند تاریخی  میتوان یک  

ایران   انقالبی  چپ  جنبش  در  آگاهی  رشد 
 برای آشنایی با این کتاباینجا  در  دانست.  

کتاب   این  خصوصیات  مهمترین  از  یکی  به 
که   زیرا  خواهد شد.  ب  رداشاره  ی  ررسیک 

ع همه  نمیتوان  این  کوتاه  اهمیت  و  مق 
تاریخ   حیات  که یکی از مهمترین دوران  کتاب

را   ایران  شواهد  چپ  و  اسناد  به  اتکاء  با 

تحریفات  انکارناپذیر   غبار  و  کرده  تشریح 
پا تاریخ  این  از روی  را  ک کرده  اپورتونیستی 

 .را به طور کامل نشان داد است
 

ا بیش  در  پرکشش  کتاب    320  زاین 

منابع  ب  فحهص از  استفاده  اول  ا  دست 
مانند  و    متعدد  از  مقاالتکتابها  افراد  ی 

یادواره های مانده از  لف، مکاتبات،  مخت
جنبش   شکوفائی  مهم  دوره 

و    کمونیستی  رسمی  گزارشات  و 
های خم  و  پیچ  از  را  ما   ... و    تاریخی 

عبور   انقالبی  مسلحانه  جنبش  دوره 

مهم   نقش  تشریح  به  و  میدهد 
"مسعود    گی بزریون  بالانق همچون 

"احمدز  و  پرویز  اده"  و  پویان"  امیر 
مفتاحی"   ایجا "عباس  تشکیالت  در  د 

و   خلق  فدائی  راه  چریکهای  یافتن  در 

به   دادن  پاسخ  و  ایران  در  انقالب 
و   میپردازد  پیش روی جنبش  معضالت 

  که چه چیزی بنیانگذاراننشان میدهد  
اندرکاران دست  دیگر  تشکیالت    و 

خا دفچریکهای   نیروهای  از    را لق  ئی 

پ گرسیاسی  چون  خود  وه  یشین 
 کرد. می  متمایز جزنی  

 
،  شکل گیری چریکهای فدائی خلق پیش از  

به ندرت فرد و یا گروهی از موانع پیش روی  
انقالب در ایران، یعنی از عدم وجود تئوری و 

هم بی انقال  تشکل اگر  بود.  گفته  سخن   ،

  ز جکسی از این موانع گفته بود، هیچکس ب
د احمدزاده آن  پرویز پویان و مسعو  یرام  رفقا

تئ هیرا  و  بود  نکرده  مدون  و  جریان وریزه  چ 

چریکهای   اندرکاران  دست  بجز  سیاسی 
برای رفع    به طور عملی و موثر  فدائی خلق

بود  برنداشته  قدم  موانع  بنیانگذاران  .  آن 
تدوین  چر را  ای  تئوری  خلق،  فدائی  یکهای 

نیز    وزامرود،  جومبه گواه واقعیات  کردند که  

پاسخگو کنونی  میتواند  مسائل  جنبش  ی 
 باشد. 

 
  ه ای از انقالبیون درحرکت قهرمانانه دستبا 

و شمال  های  پاسگاه    جنگل  به  حمله 
و آ  سیاهکل  پویان  نتداوم  گروه    ، توسط 

شهر  احمدزاده  ،مفتاحی جنبش    ،در 

رشد  م به  شروع  و  آغاز  ایران  در  سلحانه 
جنبش   این  با  تنهانمود.  و کش  نه   ار 

کشتارتگ دس و  شکنجه  و  انقالبیون    یری 
رژی امپریالیسم  توسط  به  وابسته  شاه  م 

شد و   بلکه  تشدید  افراد  امان  بی  کمپین 

تشکل    گروه علیه  نیز  اپورتونیست  های 
خلق فدایی  و   ،چریکهای  گرفته  شکل 

برخیافت.    گسترش  مظهر  در  این  به  ورد 
انقالبی،   رزمنده  و  تئوریک  نمایندگان  غول 

زی درون جنبش تالش  واورژب دهرخ سیاسی 
به اندازه    واقعیت شکوهمند آن راکه    ندردک

خودشرخ  نیازهای بورژوایی  تقلیل    انده 

جزنیبده بیژن  رفیق  نام  میان  این  در   ند. 
که با تفکراتی که ریشه در   برجسته است

مارکسی غیر  توده  تفکرات  حزب  ستی 
به طور جدی و پیگیرانه  داشت، در این امر  

بردا جرفی  .تشگام  مبارزه    تئوریی  زنق 

هدف    انهمسلح که  خلق  فدائی  چریکهای 
نابودی سلط را  بین  خود  از  و  امپریالیسم  ه 

در  وابسته  داری  سرمایه  سیستم  بردن 
دیکتاتوری   با  "نبرد  به  بود  داده  قرار  ایران 

شاه"   مثابه  فردی  استراتژیک  "شعبه  ار 

الزم   اینجا  در  البته  داد.  تقلیل  جنبش" 
این موضوع مکث  ی  رو  این   زا  نیست بیشتر

اشرف  چون  نمود   رفیق  کتاب  اصلی  هدف 
واقعیات  صرفا  دهقانی   این  دادن  نشان 

   نیست.
 

شکل گیری چریکهای فدائی خلق و کتاب  "

برخی  بیان  با  چه  اگر  جعلی"  تاریخ  نقد 
و افشای تحریف کبه  واقعیات   تاریخ  نندگان 

کاستن از  تالش های خرده بورژوائی جهت  

و   رفمظ عاعتبار  و ام قا  ت  پویان  پرویز  یر 
امس و عود  مفتاحی  عباس  و  حمدزاده 

گروهی که با پیشگامی آنها ساخته شده  
اما در مرکز ثقل خود واقعیت  ، پرداخته،  بود

گذارد.   می  میان  در  خواننده  با  را  مهمتری 

می شود که تئوری    در این کتاب نشان داده
عمل   گروه  فر و  در  متشکل    ، پویانقای 

نگرش  چگو    زاده دم حا  ، مفتاحتی ونگی 
گروهکل  متش رفقای   این  امر    در  به  نسبت 

خوبی    -انقالب   به  آنها که  که  داد    نشان 
ایران   پرولتاریای  می  موضع  نمایندگی  را 

حل    -کنند به  داده  منجر  پاسخ  مسائل 

جنبش  نشده   درکه  ر  انقالبی  دچار ا  ایران 
  . ، در تئوری و عمل شدبن بست کرده بود 

لحانه )بخشاً  مس زه  مبار  یر با تدوین تئو  آنها
رد  ه  جزودر   و  مسلحانه  مبارزه  "ضرورت 

کتاب در  کاملتر  شکل  به  و  بقاء"    تئوری 

هم "مبارزه   استراتژی  هم  مسلحانه، 
و با برداشتن قدمهای بزرگ اولیه   (تاکتیک"

ها   تئوری  این  تحقق  جهت  ترین  مهمدر 
در   را  ایفا  تاریخ  نقش  ایران  چپ  جنبش 

 کردند. 
 

قالبی برای  ان بری و ره یر نیاز به تئو

 به انقالب پیروزمنددستیابی 
هر فرد آگاه میداند که برای پیشبرد انقالب  

تئوری   به  یعنی  کار،  نقشه ی  به  پیروزمند 
این   مهم  سوال  اما  هست.  نیاز  انقالب 

است که چه نوع تئوری مورد نظر انقالبیون  

واقعی است؟ مسلما آن نوع تئوری ای به  
آید می  انقالب  عملی    ناایردر    هک  کار 

از   یعنی  بر  باشد،  مارکسیسم  انطباق 
اقتصادی خاص  به -شرایط  ایران  سیاسی 

 دست آمده باشد. 

 
در کتاب رفیق اشرف دهقانی توضیح  

احمدزاده   گروه  چگونه  که  شده  داده 
تئوریک   مطالعات علمی  از سالها  پس 

تحقیقات   و  لنینیستی  مارکسیست 
-میدانی در رابطه با ساختار اقتصادی

جا اع تم جا شرکت  معی  با  همراه  ه 

دعمل جاری  مبارزات  در  جامعهی    ر  
موفق به تدوین تئوری انقالب در ایران  

توانست   شد اصلی    و  موانع  از  یکی 
 انقالب در ایران را از میان بردارد. 

 

مسعود احمدزاده به  رفقا امیر پرویز پویان و  
جنبش    هایمثابه برجسته ترین تئوریسین  

  هایکمبودز  ی اکیکه    دنچپ ایران میدانست 
انقال  کافی کمبود  بی،  جنبش  در    دانش 

و  بود  انقالب  راه  سر  موانع  با  رابطه 
توضیحی سیستم    ندمیدانست  نقد  تنها  که 

حاکم برای پیشبرد امر انقالب کافی نیست  

پی برای  تشکیالتی  باید  تئوری  و  کردن  اده 
انقالبی در عمل وجود داشته باشد تا بتوان  

تحقق  لیه رژیم  ع  رای  بقالنا  واقعایک مبارزه  
رو  بخشید این  از  که  .  رفیق  بود  دو  به  این 

مفتاحی   عباس  رفیق  رفقای همراه  و 

گروه   آن  در  از متشکل  و  شناسایی  برای 
تالش   انقالب  راه  موانع سر  برداشتن  میان 

تشکیالت منسجم    ندوانست و نهایتأ ت  ندکرد
قدرتمند   سالح  از  که  انقالبی  مستحکم  و 

شر خاص  بایر  طی اتئوری  را    بودوردار  رخان 

با ن  دن آوربوجود   ام چریکهای فدائی  که بعداً 

 

 

 

 

  ،کتاب جدید رفیق اشرف دهقانی

 نوری بر 

 تاریخ چریکهای فدائی خلق
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اعالم شد.   جنبش  به  چریکهای  خلق  فقط 
مسعود   مانند  نوابعی  و  ایران  خلق  فدایی 

احمدزاده از عهده این وظایف مهم انقالبی  
این واقعیت تاریخی در کتاب رفیق    برآمدند.

 اشرف دهقانی مستند شده است. 

 
"ت کتاب  شکیر ادر  گیخ  چریکهای    ریل 

من  ض  و نقد تاریخ جعلی"فدائی خلق  
تجلیل از "عظمت مبارزه مسلحانه ای  

شد"   شناخته  سیاهکل  نام  با    از  که 
حرکت   این  و  شکست  رفته  سخن 

است  شده  که  "   :گفته  است  مسلم 

به   کار  میاگر  ختم  جا  شد،  همین 
به   حداکثر  تاریخ،  در  سیاهکل  حرکت 

واقعها عنو من  در  مهم  ده  ودحای 
بود، ک  مانی ز افتاده  اتفاق  باقی    ه 

میمی و  وقایع  ماند  همانند  توانست 

مردم   مبارزاتی  تاریخ  در  دیگر  مهم 
گردد. ثبت  اشرف  ایران  رفیق  آنگاه   "

با   خواننده  "راز ماندگاری سیاهکل" را 
می میان  توضیحی    در  با  و  گذارد 

" که  دهد  می  نشان  سیاهکل  مفصل 
فاکتوره با  درآمیختن  با    یئ اتنها 

امروز    ست توانمی که  قالبی  در 

می جا شناخته  در  مطرح  شود  معه 
رابطه  و  "  گردد این  مؤلفه  در  دو 

اساسی را در تبدیل شکست تاکتیکی  
بیان   استراتژیک  پیروزی  به  سیاهکل 

وجود از  بودند  عبارت  که  کند  یک    می 

تشکیالت   یک  و  انقالبی  تئوری 
نقش عظیم  ؛ و بر این اساس  سجمنم 

اهمیت  پر  پگرو"  د ووج  و    ،نیاوه 
خواننده    "احمدزاده  ، مفتاحی به 

شودشناسان می  توضیح    . ده  رفیق 

گروه   این  چگونه  که  دهد  می 
دریغکمونیستی   طرف  "   بی  یک  از 

دیگر   طرف  از  و  انقالبی  تئوری 
خود   منظم  و  منسجم  را  تشکیالت 

سیاهکل   دالوران  رزم  تداوم  پشتوانه 
داد. مسلحانه  قرار  مبارزه  انجام  با  و   "

های  ن  زد ت  دس و    ر ه در ش حرکت  به 

که ادامه راه    دیگر  تأثیر گذار   نهقهرمانا
باعث شد که   را تضمین کرد  سیاهکل 

مثابه   به  جنگل  دسته  دلیرانه  حرکت 
ایران در  سر   در  آغاز جنبش مسلحانه 

   تثبیت گردد.   جامعه شناخته شده و 

. 
به گفته لنین، بدون تئوری انقالبی، جنبش   

و ندارد  وجود  بی  الانق  الیتعف  انقالبی 
ترویشامل چهار بخش کا تبلیغ،  ج  ر نظری، 

است.   سازماندهی  نظر  و  فقط    از  لنین، 
شیوه   به  میتوانند  واقعی  مارکسیستهای 

علمی به شناخت کامل از شرایط و راه حل  

تاریخ   با مطالعه  یابند.  آن دست  تغییر  برای 
واقعی چگونگی تشکیل سازمان چریکهای  

که   میبینیم  خلق  پوورگفدایی    ، یانه 
دقی  ،فتاحیم قدرت  احمدزاده  این  قا 

مبارارکسیس م طریق  از  و  عمل  در  را  زه  م 

متحقق   ایران  در  عملی  و  نظری  انقالبی 
موفقیت   به  این  کرد.  دستیابی  در  گروه 

به   که  بود  دلیل  این  به  ایران  انقالب  تئوری 
کافی   و  کامل  تسلط  مارکسیسم  سالح 

تئوری  داشت این  بدون  شک  بی  و  هم  ؛ 

ا  ردقا و ت  یجادبه  منسجم  شکیالت 

نبود که نقش اساسمنضب  تداوم  طی  در  ی 
 .  ایفا نموددر ایران  مبارزه مسلحانه 

 
با نگاهی به شرایط کنونی ایران این سوال  

ید که چرا علیرغم خواست جامعه  آپیش می

اسالمی جمهوری  کردن  سرنگون  و   برای 

قهرمانانه   و  فداکارانه  بسیار  های  تالش 
در   پیروزمندی  ا  هنوز  راه  ن یاتوده ها  نقالب 

توجه  رخ   با  است؟  برای  نداده  اینکه  به 

طور به  عمل    انقالب  هر  برای  و  خاص 
با   رابطه  در  آگاهی  کلی،  طور  به  انسانی 

دارد،  آن عمل شدیدا ضرورت  شرایط خاص 
آیا میتوان گفت که فقدان آگاهی در جامعه  

پیروزمند   انقالب  وقوع  عدم  به  منجر  ایران 

سرن  جمنوگبرای  شده  اسهوری  ی  المی 
نگاهی سیاسی    است؟  شرایط  به 

ایران  اجت توده ها    و مبارزات گستردهماعی 
نشان میدهد که آگاهی در جامعه در رابطه  

برداشتن   میان  از  و  انقالب  ضرورت  با 
اما   دارد.  وجود  موجود  در  سیستم  نقصان 

که   کهآگاهی  آنجاست  امر  این  چگونه    بر 

  متشکله و  دن ممیتوان یک کانون رهبری رز 
ای   و توانا  و  راقدرتمند  جامعه  که  کرد   جاد 

و تئوری  برای    طبق  راه  به  نقشه  رسیدن 
ندارد.انقالب   وجود  کند،  نیاز    لذا  رهبری 

شدید برای رشد آگاهی و عمل در رابطه با 

همه   پیشبرد  راه  سر  موانع  رفع  چگونگی 
   این عرصه ها کامالً احساس می شود.

 
دهه   اه  ر  فاقد  البیق نانیز جنبش    1340در 

و مارکسیستی برای  حلی علمی و عملی  
اما گروهی تئوری و رهبری بود.  ع معضل  رف

دوره آن  انقالبی  جوانان  مارکسیسم    از  از 

که   بودند  و آموخته  منسجم  تشکیالت 
است   پلی  مارکسیستی  انقالبی  رزمنده 

انقالبی  که   عمل  و  وصل    راتئوری  هم  به 
 دی وج  یبه تالش  به همین منظورو    میکند

کمبود   نیطوال این  رفع  و برای  پرداختند  ها 

خلق با  ام  سرانج فدائی  چریکهای    تشکیل 
 این پل را بنا نهادند. 

 
ارزیابی   و  تحریفات  که  است  این  واقعیت 

  های مغرضانه در رابطه با تاریخچه سازمان 

خلق فدائی  دالیل   چریکهای  به  چه  اگر 
و  کارگر  طبقه  دشمنان  توسط  مختلف 

ناآگ ا رود  در   هادوستان  انقالبی  پون  زیسیون 

ی مشتر اما  شده،  انجام  نتایج  کا  از  کی 
محروم   آنان  مغرضانه  برخوردهای  مشترک 

انقالبی   جوان  های  نسل  از  بخشی  کردن 
ایران   در  انقالب  تئوری  واقعی  از  تاریخ  از  و 

خود   است.پیشروان  حالی    بوده  در  این 

طریق   از  فقط  انقالبی  نسل  یک  که  است 
آ به  شدن  دان یها  هاگمسلح  همه  ش  و 

د میتواند  ر رابطه با تاریخ خوجانبه از جمله د
نقد و بررسی    راه پیروزی اش را هموار کند.

و   مهارت  با  دهقانی  اشرف  رفیق  که  ای 
مستند در   به طورتسلط کامل بر موضوع و  

درک  نجام داده،  رابطه با تاریخ جنبش چپ ا

سازمان   بخش  الهام  تاریخچه  از  خواننده 
خ ادف چریکهای   در  جاو  لق  ئی  آن  یگاه 

ه انقالب  نیستی و راه رسیدن بجنبش کمو
را ارتقا می دهد و خواننده کتاب را  پیروزمند  

تشویق میکند که هر چه تاکنون در رابطه با  

بازبینی   را  شنیده  و  خوانده  جنبش  تاریخ 
 کند. 

 
این کتاب مانند  ه های  مشخصیکی از  

دهقانی،   اشرف  رفیق  آثار  دیگر 
مننده  سیو ناستفاده   )به  اب از  اولیه  ع 

م  بیژن  عنوان  های  نوشته  جزنی(  ثال 

به   نویسنده،  خود  انقالبی  تجربیات  و 
و   بررسی  و  علمی  دقت  بردن  کار 

است داوری  پیش  بدون  این  تحلیل   .
انقالبی  درک    امر تشکیالت  این  تاریخ 

خصوص   ساز  به  سرنوشت  دوران  در 

جنبش   گسترش  و  ایجاد  روند 
ر  انقالبی  چپ  غنی    سیارب  امسلحانه 

است.  کر ازده  الهام  تالشهای    با 
بن فدائی  یانگذاران  انقالبی  چریکهای 

مسلح    خلق  و  راه  نمودن  روشن  در 

انقالبی تئوری  به  تالش  شدن  هر   ،
مانند   راستین  این  انقالبیون  انتشار 

آگاه   بیشتر  چه  هر  به  منجر  کتاب، 
بر   و  شده  انقالبی  جوان  نسل  شدن 

جنب در  انقالبی  دانش  پ  چ   شگنجینه 
 .  یدافزا  می 

 

کتاب این  جوان    مطالعه  نسل  برای 
بی که به اهمیت تئوری انقالبی و  انقال

فرآیندهای   در  یافته  سازمان  مبارزه 
رادیکال   و  انقالبی  واقف  تغییر  جامعه 

بس میباشداست،  ضروری  و    ؛ یار 

انقالبی   نسل  یک  قادر  آگاه  سرانجام 
تئوری   از  پیروی  با  که  شد  خواهد 

ایرا  در  مباتئور )  ن انقالب  ه  رزی 
تا کتیک(  مسلحانه هم استرات ژی هم 

آ عملی  به  و  تئوریک  تجارب  و  گاهی 
تشکل   و  رهبری  ایجاد  برای  الزم 

در به ثمر رسیدن  منسجم دست یابد و  

نقش  د  پیروزمند  ی انقالب ایران  ر 
 را به سرانجام برساند.  انقالبی خود

 
 سهیال 

 1400بهمن 

 :زیرنویس 
 رد ها تی سا این  طریق از کتاب  این -1

 :است  رس دست
 siahkal.com  

ashrafdehghani.com 

 



   صفحه                                                         72 شماره                                        ي  يادف مایپ
 

  

 توضیح پیام فدایی: 

  57و    56با اوج گیری انقالب سال های  

جریا  در  سیاسی  زندانیان  آزادی  ن  که 
ها خواست  از  یکی  های  آن،  توده  ی 

ب وابسته میلیونی  رژیم  بود،    پاخاسته 
ضربات   زیر  که  شاه  امپریالیسم  به 

نفس آخرین  خواه  انقالب،  می  ی  را  د 
به خواست   دادن  تن  به  مجبور  کشید، 

آزادی   و  سیا انقالب  از  زندانیان  سی 

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

از   سیاسی  های  زندانیان  سیاهچال 
شاه   همین  رژیم  به  گشتند.  آزاد 

با  بت  مناس ایم  داده  ترتیب  گفتگوئی 

ک سنجری  فریبرز  آند  ه رفیق  سال    ر 
سیاسی   زندانیان  دسته  آخرین  جزء 

زندان   از  که  ای  آزادبود  در  ن  شدند. 
شتاب   پر  سیر  و  واقعه  این  به  گفتگو 

خروش   پر  روزهای  آن  در  رویدادها 
بها و  پردازیم  می  خصوص    نقالب 

اس این  روشنی  تالشمان  برای  که  ت 

ر گوشه ای از تاریخ پر فراز و  افکندن ب 
ویژه  به  دوره  آن  نسل  ای  رب  نشیب 

جدایی   چگونگی  و  چرایی  از  جوان، 
  ولیه چریکهای رفقای معتقد به نظرات ا

رفیق   نام  با  _که  مسعود  فدائی خلق 

از   شود_  می  شناخته  احمدزاده 
بسازما  خلق  فدائی  چریکهای  از  ن  عد 

جویا   بهمن  خصوص  قیام  به  و  شویم 
واقع  تشکیل  دید  چگونگی  از  تری  ی 

ایرا  خلق  فدائی  چریکهای    و   ن مجدد 

 دی که طی کرد، به دست آوریم. رون
 

برخورد غیر دمکراتیک   درباره  پرسش: 
اپورتونیست سازمان در رابطه    رهبران

آیا   کردید  صحبت  مهاباد  میتینگ  با 
ک  تاکنون تحوالتی  به  توجه  در  با  ه 

رخ   مزبور  از    هداد سازمان  انتقادی 

زمینه کرده   این  در  برخوردشان  شیوه 
 اند؟ 

من   پاسخ:  که  جائی  این  دان  ی م  تا  در  م 
طوالنی های   فاصله  جناح  از  کدام  هیچ 

در این زمینه  شکل گرفته در این تشکیالت  

چیزی نگفته اند. این برخوردهای قلدرمابانه  

غیرد  بهمن  و شدیدا  در  رخ    1358مکراتیک 
یعنی زمانی که این سازمان به اقلیت    ؛داد

می   بود.  نشده  تقسیم  هنوز  اکثریت  و 
این  از  بعد  که  های شعاب نا   دانیم  جناح   ،

های   دسته  به  زمان  طول  در  گرفته  شکل 
شدند  تقسیم  تری  متاسفانه    ،کوچک  اما 

این   از  یک  هیچ  که  ام  ندیده  تاکنون  من 

برخ شیوه  بر  ها  بغایت  جناح  ورد 
با سازمان   غیردمکراتیک برخورد  در  شان 

یا حداقل  و  کرده  روشنگری  مهاباد    میتینگ 
تبری جویند.    اهراظ آن  با    هکبه خصوص  از 

ی  ه تحوالت جهانی و اوضاع و احوالوجه بت

گاه شدیدا    که این دسته ها پیدا کرده اند،
جلوه   دمکراسی  طرفدار  و  دمکرات  را  خود 

دهند  نشد اضح  تاکنوناما    ،می  ار  از  ه  ند 
غیبرخور ه ب  سازمانشانردمکراتیک  دهای 

کنند.   روشنگری  و  کرده  انتقاد  واقعی  طور 
واقعیت هم حد جد   در   آنها  تیالبته همین 

سردادن شعارهای دمکراتیک امروزیشان را  

 نشان می دهد. 
 

به مناسبت  در میتینگ مهاباد  پرسش:  
از قرار    ،گرامیداشت سالگرد سیاهکل

و   مگروه  افراد  برای  های  ختلفی 

همبستشکیال پیام  شما  تگی  ت 
زمان   همان  در  امر  این  فرستادند. 

کردستان   شاخه  مسئولین  خشم 
اپورتونیست   سبب  را    هد شسازمان 

اینکه این گروه ها    شد و آنها به بهانه 

را   شما  تشکیالت  تا  اند  بوده  صدد  در 
مقابل   آنها در  کنند،    تشکیالت  تقویت 

گروه  آن و  آمار   ها افراد  انت ا  قرار  ج  قاد 
این  دادند.   در  مورد توضیح  لطفا کمی 

 دهید؟ 
سازمان  بلی،    پاسخ:  کردستان  شاخه 

منتشر   ای  نشریه  شده    ی ماپورتونیست 

در شماره شش    .به نام "ریگای گه ل"کرد  
این نشریه آنها مبادرت به نشر یک ضمیمه  

که و    کردند  رسوائی  دیگر  بار  یک  آن  در 
غیردمکراتیک   رشد برخوردهای  ر  افسا  و 

اپورتون  صفوفگسیخته  در  به   سیم  را  خود 

گذاشتند که  .  نمایش  ضمیمه  این  در 

تحت عنوان "اشرف دهقانی: بازمانده  
از دو در  کود  ن ا ر ای    58اسفند    5کی" 

توانست   می  تا  نویسنده  منتشر شد، 
تحریف و  دروغ  برای    از  ما  نظرات 

سود   خود  غیرانقالبی  خط  پیشبرد 
این واقع  به  بود.  جلو نوشت  جسته  ه  ه 

شیوه از  محتوای    آشکاری  و  ها 

رزات اپورتونیستی علیه خط مشی  مبا 
که    انقالبی چریکهای فدائی خلق بود

ن به شمار  ار آ د م دحزب خائن توده سر 
دقت   اگر  و  رود  بمی  و  بقیه  ه  کنید، 

اپورتونیست   سازمان  سران  ویژه 

اند.   نیفزوده  آن  به  چیزی  شده، 
فدائی خل چریکهای  قالبی  ق  سازمان 

بی  ایندر   صراحت  با  شتری  نوشته 
کرد تا  ی سازمان را رد  تئوری های قبل 

در   که  نشریه  ضمیمه  جائی  با  این 
  یرش ذپ"   که  وقاحت تمام مدعی شدند 

گذ  انحراف  بینش  حاوی  سازمان  شته 

 اصولی از مارکسیسم است". 
 

نه تنها تشکیالت ما بلکه گروه    "ریگای گل"
مهاباد های   میتینگ  در  که  هم  را  مبارزی 

بودند، شر کرده  ح   کت  قراآماج  داده  مله  ر 

چرا    دلیل این حمله هم این بود که آنهابود.  
همبستگی   پیام  ما  تشکیالت  برای 

مهاباد  اسم  مرر  د  وند  فرستاد در  آنها 
نکرد پرنسیبی    ند.شرکت  بی  و  وقاحت 

نشریه ریگای گل به حدی دست اندرکاران  

را   موضوع  همین  که  خود  بود  نشریه  در 
و   کرده  "اتحادیه    :نوشتندمنعکس 

و    یستکمون له  مه  کو  پیکار،  توفان،  ها، 
اشرف  سر  پشت  عمال  دمکراتیک    ، جبهه 

بودند   گرفته  موضع  سازمان  ی  م  وعلیه 
در  کو را  وی  خاص  شرایط  آن  در  شیدند 

در حالیمقابل   نمایند".  تقویت  تنها   که  ما 

ها گروه  این  که  ارسال   کاری  بودند  کرده 
همبستگی   گراپیام  مناسبت  میداشت  به 

 میتینگ مهاباد بود.  دروز سیاهکل سالر
 

 گفتگو با رفیق فریبرز سنجری 

 در باره روزهای منتهی به   

 و  57ن بهم  قیام

 شکیالت ت وین تک 

 ایران خلق ییهای فداکچری

 (14بخش)               
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سازمان   کردستان  شاخه  مسئولین 
شده له    اپورتونیست  کومه  از  خصوص  به 

بود چ  دنشاکی  در  که  "نه    میتینگرا  آنها 
را   حضور"  کمترین  عمال  نه  و  رسما 

ه اما  بنداشته  در  وجود ه  وادارانش 

  آوردن "وضع خاص" در مهاباد "نقش
ایف را  زیادی  و  بسیار  اند؛  کرده  ا" 

از کو مه له دلگیرند  ه آنها  ک  ندنوشت
در   سازمان  این  مرکزیت  چرا  که 

و  اشرف  مکانیکی  "حضور  با  مهاباد 
به  از    ش ن اهوادار پیام  فرستادن 

سازمان"  کردستان  خود   شاخه 

 که:  داری کرده است و مدعی شده
اختالفات  در  دانیم  نمی  درست  "ما 

در    بین شما و اشرف دخالت کنیم".
ایپا ازیان  آنها  نوشته  له   کومه  ن 

که بودند  احساس    :خواسته  "با 

های  شیوه  تری  مسئولیت سنگین 
با متحدان خو برخورد  در  را   داصولی 

 ش گیرند"! ر پی د
 

در   شده  درج  گل  ضمیمه  نوشته  ریگای 
ظرفیت  ه  ب  ،6شماره   فقدان  روشنی 

حد   و  دیگر  های  نیرو  با  برخورد  در  انقالبی 

اپورتونیست  حاک   خشم  ساهای  بر    زمان م 
بهنسب  مذکور  میتینگ    ت  از  استقبال مردم 

مهاباد و موفقیت این مراسم را نشان می  
یت قفو. شدت خشم و غضب آنها از مدهد

ام حتی  که  بود  حدی  به  مهاباد  ز  یتینگ 

خودداری نکرده    تمسخر برخی گروه ها هم
و هر چه دل تنگشان می خواست بار آنها  

باکردند.   رابطه  در  نمونه  جبهه   برای 
نوشتند "  دمکراتیک  آنها  موذیانه که 

نشان"  سازمان  با  را  خود  می    خصومت 

که   بوده  این  هم  برخورد  این  دلیل  دهند. 
د برای    اتیکرکمجبهه  پیام  ارسال  ضمن 

ت در  هم  آنها  مراسم  برای  ما  ان هرمراسم 
اعتراض   مقابل  در  و  بودند  فرستاده  پیام 

"هر دو را    جریان منحط کار هم گفته بودند:
داریم که    قبول  باید  برایو  تعیین    مطالعه 

 یکی از آنها ادامه یابد".   نهائی »حقانیت«

 
بار  بروشنی  مواضع  این  مطالعه    خالصه 

اپورتونیسم حاکم  گر نید شان می دهد که 
سازمان خل  بر  فدائی  ایران چریکهای    ق 

هر   فاقد  درونی  مناسبات  در  که  همانطور 

ب مناسبات  در  بود  دمکراتیک  ظرفیت  ا گونه 
نیز دیگر  های  قدرت    ،گروه  در  را  خود  چون 

را  غیردموکراتیک  همین خصوصیت    ، می دید
 بروز می داد. 

 
اسمپرسش:   از  حتی  م  ه  ی درسته، 

بود  که گذاشته  شان  جزوه  ند  روی 

)اشرف دهقانی: بازمانده ای از دوران  
شان   سرکوبگرانه  هدف  کودکی"(، 

درباره   کمی  لطفاً  است.  مشخص 
 ؟ یدوئگمواضع این جزوه ب

هم  پاسخ: جزوه  دیگر    این    مطالب مانند 

سوی از  شده  منحط    نوشته  دسته  و  دار 
سازمان بر  واقعی حاکم  در  برای    ت ،  حرفی 

وا دنگفتن   با    شت  شیوه  بیشتر  از  تاًسی 
با   توده  حزب  منحط  و های  نظرات  تحریف 

مرکزیت   که  بود  تالش  در  ما  مواضع 

و   داده  جلوه  محق  را  سازمان  اپورتونیست 

"آن را  کندارشیست"  ما  نومعرفی  ه  یسند. 
 کرده بوددر تحریف نظرات ما تا آنجا سقوط  

مدعی   کهکه  بود  اشرف  رفیق  گویا    شده 

خ سخنرانی  ر  د ودر  شهدای  در  با  ابطه 

گفت به  سیاهکل  امیدی  هیچ  "آنها  است  ه 

راهشان  دهندگان  ادامه  که  نداشتند  این 
بخشند". تحقق  را  آنها  های  بعد    آرزو 

مبنای   بر  تحریف  نویسنده  و  دروغ  این 
 شروع کرده بودنه گفته رفیق اشرف،  اآگاه

  گویا   کلی درباره امید داشتن آن رفقا و درک
اشرف   رفیق  طبقاتی  مبار  زانادرست  زه 

گفتن صریح    .سخن  گفته  عین  من  حاال 

اینجا  در  را  اش  در سخنرانی  اشرف  رفیق 
تحریفات   از  نمونه  یک  که  کنم  می  نقل 

ببینید. به عینه  را  آن جزوه  رفیق    نویسنده 
سخنرانی  اشرف   گفته در  صراحت  با  خود 

"آنچه شهدای ما را در راهشان مصمم    بود

استوار   اجاو  و  داشت  می  د  هزنگه   ادمی 
م  به  پا  کف  بر  بگذارند،  جان  مبارزه  یدان 

عشق به خلق و ایمان به پیروزی راهشان  
هی آنها  به    چبود.  نداشتند    جزامیدی  این 

آنها  های  آرزو  راهشان  دهندگان  ادامه  که 
می    )تاکید از من است(حقق بخشند".  را ت 

با حذف کلمه " جز" در   بینیم که نویسنده 

خود برای  رفیقمان  مرف   صحبت  یدان  صت 
درست کرده است. من    یو عوامفریب  داری

نمی   تحریفات  این  به  این  از  بیشتر  دیگر 
می تواند با    پردازم چون اگر کسی بخواهد 

اشرف   رفیق  سخنرانی  در _مقایسه  که 

ادعاهای و    _سایت سیاهکل موجود است 
که  نویسندگان   جزوه  اینترنت  _این  در  باز 

است دسترسی  را    _قابل  دیگر   ز ابموارد 
ایاب آوردن  از  منظورم  این  د.  برای  نمونه  ین 

اساسا   اپورتونیسم  دهم  نشان  که  بود 
تحریف انقالبیون  بدون  تواند  نمی    نظرات 

 . کارش را پیش ببرد

 
مز جزوه  شده  نویسنده  مدعی  که  بور  بود 

دیدگاه های   بر سازمان  و دسته حاکم  دار 
کرده  اولیه دیالکتیکی"  "نفی  را  و   سازمان 

د حاال  مارکسیسمع  اصولبه    رگیگویا  -ام 

بازگشته  لنی رد گذشتهنیسم  با  "غسل    ،و 
که   جالبه  اند.  کرده  پیدا  ایدئولوژیک"  تعمید 

حرفبدانیم   اسفند    این  در  کسانی  را  ها 
که سازمانشان چند ماه    زنندمی    58سال  

تقسیم   اقلیت  و  اکثریت  دسته  دو  به  بعد 

اکثریت   بخش  و  تعمید    باشد  "غسل 

که   کردیپایدئولوژیک"  بود  ا  سرعتی ده  با 
 . رفتنکردنی به پابوس ارتجاع باور 

 
های  شاهکار  از  دیگر  یکی 

توضیحاتش مورد بحث،  نوشته  

حاکمیت  تحلیل  با  رابطه  در 
آ باالخره  که  باشد  را   نمی 

اساسی  مسائل  از  "یکی 
کند.  می  قلمداد  جنبش" 

جهت  سپس  نویسنده 
مساله  این  به  پاسخگوئی 

شود  می  مدعی  اساسی 

نوینمیاکح"  که: گان را  ت 
است   خرده سازشی  میان 

بو و  سنتی  رژوازی بورژوازی 
لیبرال که پاره ای از نمایندگان 

زیر  نیز  انحصاری  سرمایه 

حضور  آن  در  لیبرالی  پوشش 
مزبور دارند".   جزوه  ادعای  به 

حاکمیت این  "خرده   در 
 ... که  ضد    بورژوازی سنتی  تمایالت  حامل 

است"  باال    ،امپریالیستی  در   ار"دست 
ای ح به  دارد".  ترتاکمیت  طرفداران  ن  یب 

تحلیلی  دارخمی  ،چنین  و  و دسته اش    نی 

با    را سنتی  بورژوازی  خرده  نمایندگان 
امپریالیستی ضد  کردند  تمایالت  و   معرفی 

.  ای آن هویت ملی و مردمی قائل شدندبر
تحلیل، این  تأکیدنویسنده    با  وظیفه   با 

ض  مبارزه  "از  که  داند  می  خود    د سازمان 

حممپریا بورژوازی  خرده  کند.  الیستی  ایت" 
هم رخنه  اپورتوحرف    ۀاین  های  نیست 

بود   کرده در سازمان چریکهای فدائی خلق
جنایاتش   و  خمینی  از  گام  به  گام  که 

کرد باشد  حمایت  نیازی  کنم  نمی  فکر  ند. 

این  وخامت بار  که ما در اینجا نتایج عملی  
مواضع را در زندگی واقعی نشان دهیم چرا 

فاکت  گذشت  هک بهترین  خود  را  ه  زمان  ا 
 ن داده است.  نشارسوا علیه این تحلیل 

 
آن  پرسش:   در  شده  اعالم  مواضع 

موضع   واقع  به  دست  بیشتر  جزوه 

آیا  ن بود ولی  اندرکاران آن زمان سازما
کسی   چه  را  جزوه  این  که  دانید  می 

 نوشته بود؟ 
که  بله.  پاسخ: نام   شنیدم  به  فردی 

شاند  اکبری  را  )جواد(    زیعلیرضا  جزوه  این 

هم  کنوشته،   قبال  که  همانطور  با ه  گفتم 
همفک نگهدار  و     ریفرخ  داشت  از زیادی 

شاخه   قرار مسئول  کریمی  بهزاد  از  بعد 
او در دوران شاه  کردستان آن سازمان شد.  

چینی   پرو  محفل  یک  با  ارتباط  دلیل  به 
زادی از زندان از  دستگیر شده بود و بعد از آ

ب کسانی  "عضوگیریک  ودجمله  با  ویژه"    ه 

شدند.    چریکهای فدائی خلق  ازمانوارد س
همپالگی   با  همراه  شاندیز  اکبری  علیرضا 

آن درون  در    انشعابجریان  در  هایش  
اکثریت را شکل    59سازمان در خرداد سال  

او    .دادند در  بعد  اکثریتی  یک  عنوان  به 

اس"آشپیتال یعنی  سازمان  زمین  "  لحه 
زمنده  ر  ر خلقرض  بهگذاشتن در کردستان  

خ نفع  به  و  اش  کرد  دسته  و  دار  و  مینی 
داشت.   مهمی  خوش  نقش  نتیجه  البته 

برای جمهوری اسالمی هم   رقصی هایش 

 داستان دیگریست.  
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ها رقصی  خوش  لطفا    !؟ پرسش: 
بدهید.  توضیح  تر  واضح  را    منظورتان 

رقصی" نتیجه   فرد  های    "خوش  این 
 ؟ رأس آن سازمان چه بود مسئول در 

اسم  ا  یرضاعل  پاسخ: با  شاندیز  کبری 

جواد  مست که  عار  نقشی  از  با جدا  همراه 
از   قبل  کار،  منحط  جریان  رهبران  دیگر 

در  انشعاب آن سازمان به اقلیت و اکثریت،  
و کمک به تحکیم پایه های  انحراف سازمان  

اسالمی   جمهوری  عنوان  ،  داشترژیم  به 
کردستان   شاخه  سالح مسئول  خلع  در 

سازمان های  هیچ   نیرو  از  کردستان  در 

در آن مقطع بسیاری    ی نکرد.رذالتی کوتاه
از مردم کردستان همچون سایر نقاط ایران 

از این موقعیت    اکبری طرفدار فدائی بودند.  
ک مردم  تشویق  گذاشتن  برای  به  ردستان 

رژیم   با  جنگ  عدم  و  زمین  بر  اسلحه 

بلیغ و  جمهوری اسالمی سود جست. اما ت
آشپی برای  او  کردتاقدامات  خلق  خلق  ال   ،

ای خواهان که    ستمدیده  وجود  همه  با 
تغییر شرایط زندگی بسیار مصیبت بار خود 

علیه   را  عمومی  افکار  آنها  بود،  سازمان 
باعث شد که   و  به  ضربه  برانگیخت  بزرگی 

 محبوبیت نام فدائی در کردستان زده شود. 

های رقصی  خوش  نتیجه  مورد  در  فرد   اما 
امروز که  آنجا  تا  با   مذکور  وی  آشکار شده 

و توده  حزب  امکانات    کمک  از  استفاده 
قصد خروج از ایران را داشت    "قیاده موقت"

رژیم   که  شرایطی  در  حاکم  که 

قول  به  که  بود  حدی  به  وحشیگریش 
با هم می سوزاند،  معروف   را  و خشک  تر 

اسالمی   جمهوری  پاسداران  توسط 
تا جائی که    قل شد. دستگیر و به اوین منت

اندآزندانیان   گفته  دوران  اکبری شاندیز ن   ،  
توابین جمهوری اسالمی   از  یکی  زندان  در 

های    البته برخی اکثریتی ها در سالشد.  
اخیر تالش کرده اند که خوش رقصی های  

را الپوشانی کنند. اما تا جائی  وی در اوین  

دیده   شده  آزاد  زندانیان  خاطرات  در  که 
در خدمت به سرکوبگری  وین  شده وی در ا

اسالمی،    های مصاحبه  جمهوری 
بود.  تلویزیون کرده  هم  رقصی  ی  خوش 

وی   اکثریتی  های  یک  عنوان  برای  به 
دژخیمان جمهوری اسالمی در اوین تا  

حتی  که  بود  حد  علی  آن    محمد 

یک  عموئی  عنوان  به  اعضای  که  از  ی 
حزب توده در زندان تواب شده    رهبری

جمهو  با  همکاری  به  اسالمی  و  ری 
)صبر تلخ (    اتش ر در خاطمی پرداخت؛  

این   به  پاسخ  که:در  از    سوال  "بعد 

پخش تلویزیونی اعترافات شما، آیا از  
هم   "اکثریت"  سازمان  های  بچه 

می   پاسخ  شد؟"  پخش  اعترافاتی 
ا هم  بله،  لطفی  دهد:"  انوشیروان  ز 

از   یکی  از  هم  شد،  پخش  چیزی 
عضو   که  اکثریت  سازمان  رفقای 

نامش  مرکزیتش گمانم  به  بود،  ان 

دانم فشار چقدر بود    اکبری بود. نمی 
این    متاسفانه  که در  مقدار  یک  او 

داشت!". روی  زیاده  شما    زمینه  حاال 
معنای "زیاده روی"  خودتان دریابید که  

زبانهم    آن  از  ی که خود  عموی   وقتی 

کرده   هایی شرکت  مصاحبه  چنین  در 
مطرح می شود، چه می توانست    بود

نی خوش رقصی زیاده از حد  یع  !باشد 

جمهوری    ی برا سرکوبگر  رژیم 
 اسالمی. 

  
"قیاده موقت" اسم بردید.    از  پرسش:

آیا منظور از "قیاده موقت" همان نیرو  

 د؟ نهای طرفدار بارزانی می باش
موقتبله.    پاسخ:  همان  "قیاده  حزب  "، 

عراق   کردستان  هم  است  دمکرات  که 
ش  بخاکنون هم در کردستان عراق به واقع  

از   در بزرگی  را  دولتی  دارد  قدرت    . دست 
بند   از  پس  فوق  رژیم  جریان  بین  بست  و 

در  آشپیتال  و  عراق  حکومت  و  شاه 

برهه، نیروهای باقی در آن  کردستان عراق  
مانده اش را هم تحت کنترل رژیم شاه، به  

در ایران برای خودش دم  ایران منتقل کرد و  
از   دانید که پس  و دستگاهی داشت. می 

ان رژیم  مدر زیتال مال مصطفی بارزانی  آشپ

این ه ساواک  شا ایران    نیرو های  در  جریان 
بعد  .  کرده بودبه خصوص در کرج مستقر    را

اسالمی   جمهوری  گیری  قدرت  در  از  اینها 
با توجه به  گرفتند. قرار   این رژیمزیر پوشش 

مبارزات   بهمن  قیام  از  پس  که  واقعیت  این 
د اسالمی  جمهوری  علیه  کرد  ر  خلق 

در آن    فترسراسر کردستان ایران شدت گ

و   معیت  در"قیاده موقت"  الها  س پاسداران 
اسالمی  ارتش   به  جمهوری  جبهه  یک  در 

به   زدن  ضربه  و  تعرض  خلقی  ضد  کار 
ج ایران  نیروهای  کرد  خلق  مشغول  نبش 

همین دلیل هم ارتباط حزب توده با    به  .بود

با  و  است  طبیعی  بسیار  نیروئی  چنین 
    زب همخوانی کامل دارد.ماهیت این ح

 دامه دارد( ا)

 15از صفحه   تنها با بیان واقعیت....  "چپ انقالبی"دفاع از     

دایی  چریک های فنام    باست  عالمیه ای تحت عنوان شرکت در مجلس خبرگان فریب توده هاا  1358مرداد    3در تاریخ  عد از آن که  ب

وضیح  و تزوه ای در همین رابطه منتشر کردند  جیران  ریک های فدایی خلق اچنیز  1358مرداد    10در تاریخ  و    منتشر شد،خلق ایران  
چرا    دادند ایندر مجلس خبرگانشرکت    که  به  توجه  با  توده هاست،  فریب  انتشار   ،  کرد    که  را جلب  زیادی  افراد  توجه  این جزوه 

فدایی خلق  ک های  اتی که به امضای چرینوشتند: جزو  1358مرداد    18به تاریخ    26نشریه کار شماره    درما  زمان  سانام  بین  غاص
 ه سازمان چریک های فدایی خلق ندارد.    شود ربطی بتوسط اشرف دهقانی منتشر می 

                                                                  

تأمل   باال و مواردی  ای نوشته شفاکت هروی  با  در  این مطلب کوتاه هم  ده  آنها اش  که در  در اسنا به  اما  د  اره نشد 
  ریان در آن شرایط به وظیفه کمونیستی خود عمل کردکه کدام ج  در دسترس است می توان دید و متوجه شد  جنبش 

که امروز    است  ایران  فدائی خلق  چریکهایت  تشکیال  همانا  جریان این  و پرچم چپ انقالبی را بر افراشته نگاه داشت.  
  ه کام چپبه نام دادگاه، ب"  بگیرند. نویسندگان  نادیدهی کوشند وجود آن را  م   د آن زماننیروهای راست درست همانن

سازمان چریک های فدایی خلق    . نبرند  این تشکل کمونیستیتا نامی از    شده اند به هر ترفندی متوسل  هم  "  ستیزان 
انی  و صادقی نژادها، دهق مفتاحی ها، زیبرم ها نی نبود که احمدزاده ها، پویان ها،  همان سازماقیام بهمن در آستانه 

ک  ها انقالبی می  آن فعالیت  ....... در  این  اما    ردند.و  افراد ضد کمونیستی چون مصداقی  و  نویسندگان مطلب فوق 

 واقعیت تاریخی را الپوشانی می کنند. 
 

بهدر   از قیام  بعد  اص این سا  من دوره  به  اکثریکه هنایران  طالح چریک های فدایی خلق  زمان  و  اقلیت  به  بود،  وز  ت منشعب نشده 
امپریالیسهوری  جم و ضد  بورژوا  را خرده  نبود  کردی  مارزیابی    تاسالمی  تنها  نادرست هم  ارزیابی  این  در  دهها   همراه  بلکه  و  با 

برخی از هتاکان کنونی بود، نقش    آن زمان کعبه آمالدین که در  مجاهزمان  ساو همگام با  به اصطالح چپ دیگر  سازمان ریز و درشت  

   .ایفاء کردنداسالمی  مهوریدر تحکیم پایه های ج خود را
اینکه سلطنت طلبان و مغرضین می    چپ باید واقعیت را همان گونه که بود به اطالع نسل جوان رساند. ی دفاع از  به باور من برا  

ساسا د به جوانان گفت که اارند نباید ما را به بیراهه ببرد بای ها و چپ انقالبی بگذ اب کمونیسترا به حس  کوشند قدرت گیری خمینی 
این مهره سرسپرده سرمایه داران را نه چپ ها    خمینی را به قدرت برسانند. ه بتوانند  در آن زمان چپ ها چنین قدرتی نداشتند ک

   .ردندان تحمیل کمردم ایر بر سر قدرت نشانده و بهبلکه امپریالیستها به 

 1400بهمن  مراد تبریزی 

 

 

 جنگد!زنده باد خلق رزمندۀ کرد که برای آزادی مي 
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تبلیغات چپ ستیزانه عده ای    اخیرا شاهد
هاوس کالب  در  الحال  این    معلوم  تکرار  و 

ش در تلویزیون میهن توسط  تبلیغات بی ارز 
مجاهد سابق  همچون ایرج مصداقی    یفرد

که به عنوان   شان داده که درسالهای اخیر ن

آلترناتیو طرفدار  هیسلطنت    یک  چ  از 
ا و کمونیستها  هبرای تبلیغ علیه چپ  فرصتی

گذرد  جماعت.  بودیم   ،نمی  دادگاه    ،این 
به    جنایتکاری به نام حمید نوری در سوئد را

بر ای  بدل  وسیله  چپ  به  فحاشی  ای 
همچون بقیه سلطنت طلبان و ضد  نموده و  

کوشا  کمونیسته قدنمی  گیری  د  رت 

چپ   سیاستهای  حساب  به  را  خمینی 
بگذارانق ها  بتو  تا  دن البی  چپ  علیه  از  انند 

حق  ینه  ک جمهوری  به  به  نسبت  مردم 
. در حالیکه امروز دیگر دن اسالمی سود جوی

دار که  نیست  پوشیده  کسی  دسته   بر    و 

سرکوب   برای  امپریالیستها  را  خمینی 
به قدرت رساندنددانقالب مر ما  توافق    م  و 

امر  جهت گوادلوپ  هم    این  کنفرانس  در 
   قطعی شد.

 
دیگ طرف  پ  ر،از  تبلیغات  در  این  به  اسخ 

ماه  غرضانهم دی    عده  (1400)  امسال  در 

عنوان    ای دهه  "تحت  بندان  از هم  جمعی 
ایرج    "شصت اراجیف  به  اعتراض  در 

اینکهمص بر  مبنی  و  "  داقی  درمانده  چپ 
وامانده است" یا چپ" نفس های آخرش را  

کشد"  "،  می  عنوان  تحت  نام  مطلبی  به 

کام به  به    نوشته  " ستیزان  چپ  دادگاه،  و 
کرده اند که از چپ دفاع    ش ادعای خود تال 

می   کنند. نشان  آنها  نوشته  مطالعه  اما 
ادعای خود را   انددهد که نه تنها نتوانسته  

کنند،   عکس  متحقق  بر  برخورد بلکه  با 

نیز    برخیانحصار طلبانه   را  تاریخی  حقایق 
اند.    یفتحر اند    نموده  نوشته  نمونه  برای 

نیروهای"  که انق  عمده  در مقطع  چپ  البی 
رژیم و    انقالب که  اول  دو سال  یکی  همان 

عبارت  کرد  می  محکم  را  خود  های  پایه 
رزمندگا کومله،  پیکار،  سازمان  از  ن،  بودند 

مبارزان کمونیست )سهند(، سازمان    اتحاد 

کارگر راه  و  خلق  فدایی  های  با    ."چریک 
ازقیام   پس  سیاسی  شرایط  به  نگاهی 

این  نا کاملی  بودن و  واقعی ن  یرانابهمن در  
درجه   و  لیست و  جدیت  آن  از  تبع  به 

مطلب  نویسندگان  مسئولیت     احساس 
گردد. می  روشن  برخی    فورا  نام  که  چرا 

در   چریکهای  جریانات  مثل  نشده  قید  آن 

کمونیستهای   اتحادیه  و  ایران  خلق  فدائی 
محافلی  رعک ب  و...  ایران نام  عنوان  س  به 

انقالبی" ش   "چپ  که  درج  آن   اتفاقاً ده    در 
مانند اتحاد مبارزان  ،  دندودوران زیاد مطرح نب

کمونیست که در ابتدا نامش سهند بود که  
خود را هوادار یکی از شاخه های مجاهدین  

کردم می  معرفی  شده    .ارکسیست 

نامه این  مدعی    نویسندگان  شده  سپس 
پیک"که    اند رزمندگان،  سازمان  کومله،  ار، 

  ها عمدهست که همه آناتحاد مبارزان کمونی
به   موسوم  های  بودند" خ نیرو  سه  از    ط 

همان ابتدا خمینی، روحانیت و حتی لیبرال 

های دولت موقت و سپس دولت بنی صدر  
انقالبی   در صف دشمنان طبقاتی  را ضد  و 

فعالیت   و  دانستند  می  مردم  و  کارگران 
افشاء و مبارزه    بر  را متمرکز  سیاسی خود

کردند  می  ها  آن  کسی      ".با  اگر  به  اما 
آنشری در  جریانات  این  مراجعه    ن ات  سالها 

بیشتر   که  شود  می  متوجه  بروشنی  کند 

واقعیآنها   درکی  ماهیت    از  نتوانستند 
اسالمی   درست   رائهاجمهوری  راه  و  داده 

دهند.   نشان  را  سفاک  رژیم  این  با  مبارزه 
در واقعیت دولت بعد  در حالیکه  برای نمونه  

ا از  ود اینهازی وابسته باز قیام نماینده بورژو

گیری   می    " بورژوازی   هخرد"قدرت  سخن 
لیبرال" با    هگفتند که همرا قدرت    "بورژوازی 

را   کرده  دولتی  قبضه  بهمن  قیام  از  بعد 
 . است

 

نیروی اصلی    آن زمان  در  اینکه  به  توجه  با 
ایران   از  چپ در سراسر  انبوهی  که توسط 

شد می  حمایت  ها  میتینگ    توده  در  و 
  ی کردندشرکت م  صد هزار نفر  هایش چند

ای فدائی خلق ایران بود در هسازمان چریک
جریان   این  مواضع  شناخت  بر  مطلب  این 

شوم. می  اگر    متمرکز  که  تذکر  این  با 

می   خط  کسی  های  نیرو  مواضع  خواهد 
زمان  آن  در  را  پیکار  سازمان  امثال  و  سه 

آنها رجوع کند    خودنشریات  بفهمد باید به  
که شود  متوجه  راب   تا  در  با مثال  طه 

انتخاباتی  م های  مهوری  جضحکه 
و   سفارتاسالمی  یا    آمریکا  تسخیر  و 

تبریز آذر    قیام مردم  تر جنگ    58در  بعد  و 

چگونه    گفتند و  ایران و عراق آنها چه می
در   را  خود  با  فعالیت سیاسی  این  رابطه 

 رویدادها پیش می بردند. 
 

ا توجه به اینکه بعد از روی کار آمدن دار  ب
مهمتری و دسته خمی ن مساله جامعه نی 

ج رژیم  نو  ماهیت  تحلیل  انقالبی  بش 

پهلویجانشین   بدون   سلطنت  و  بود 
شرکت پاسخگوئی   امکان  امر  این  به 

انق در آغاز این  آگاهانه در  نبود  الب ممکن 
سازمان   که  پردازم  می  این  به  بحث 

ه این مهم چگونه  چریکهای فدائی خلق ب

 پاسخ داد. 
 

بو این  امپریواقعیت  که  بد  رای  الیستها 
انقالب   در    57و    56الهای  سسرکوب 

کنفرانس گوادلوپ دار و دسته خمینی را  
کردند.   انتخاب  دولتی  ماشین  هدایت  برای 

اسناد   زیادی  امروزه  مدارک  دسترس  و  در 

گرفته قرار  دهند    همگان  می  نشان  که 
شست گوادلوپ  جمهوری اسالمی حاصل ن

ن که  این  نه  نقالب  اپیروزی  تیجه  است 
زحم کارگ و  امپریران  باشد.  لیست  اتکشان 

و   ارتش ضد خلقی  با هدف حفظ  ادامه  ها 

سرکوب کمونیستها نفت،    استخراج و صدور
جلوگیری کال  و  آزادیخواهان  ادامه    و  از 

زحمتکشان و  کارگران  جمهوری    ،انقالب 
بر ایران  در  خمینی  توسط  را  پا   اسالمی 

میان بند و بست در  اما در زمان این  .  کردند

ها،   باالی ها  امقیی    57همن  ب  21  در   توده 
آغاز شد و با وجود مخالفت خمینی و دارو  

دسته اش، توده ها قیام را در بیست و دو  
دادند، ادامه  و  قی  بهمن  ها  چپ  که  امی 

بزرگ   نقشی  آن  در  فدائی  هواداران 
آن از  پس  بیارتش    داشتند.  طرفی  اعالم 

سپس   و  تسلکرد  خمینی  و  به  شد  یم 

ش کرد. در این  قیام فروک ی گردید و  اسالم 
به  نه  چرا ارتش  که  ئوال پیش می آید  سجا  

قیام   مخالف  به  بلکه   ، کننده  قیام  مردم 
 یعنی خمینی تسلیم شد؟  

 

توده  و    قیام  زد  ضربه  ارتش  به  ها 
و   شدند  مسلح  مردم  از  تعدادی 

ر گرفتن  درست به خاطر این قیام و قرا 
مردم،   دست  در  یک  اسلحه  مدتی 

بندموکر ی تحمیل  د به خمیناسی نیم 
که   مجبور  خگردید  برای  شد  مینی 

آن   عوامکنترل  اش  به  شدت    فریبی 

اما سازمان چریکهای  .  بیشتری بخشد
ایر خلق  جایفدائی  به  این    ان  درک 

اقتصادی   ساخت  به  توجه  و  واقعیت 
ارائه   از  ابتدا  در  حاکمه  طبقه  و  ایران 

رژیم جدید   ماهیت  از  عینی  تحلیل  یک 

تحلیلی  مجبور شد  وقتی  زد و  سر باز  
دهد نتیجه  ق  ارائه  را  دولتی  درت 

بورژوازی   و  بورژوازی  خرده  همکاری 
و   عجز  عمل  در  و  کرد  معرفی  لیبرال 

خود شن  ناتوانی  در  ماهیت  را  اخت 

چشم   مقابل  آگاه  رژیم  نیروهای 

 ! است  ممکن  ،تنها با بیان واقعیت  "انقالبیچپ  "دفاع از  
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گذاشت.  جامعه  نمایش  رویداد    به  سیر 
نش اپورتونیست  ها  رهبری  که  داد  ان 

ازتحلیل مشخ   سازمان به جای  ط  شرای   ص 
نظر دنبال  تمایالت    است ی  تامشخص  که 

عملی اش را پاسخ دهد. به خصوص که به 

بهمن   قیام  های   دنبال  سازمان  فعالیت 
ر کدام یک دفتر و یا  سیاسی علنی شد، ه

علناً مبارزه سیاسی می    برپا کردند وستاد  
برای رهبری آن زمان    کهمعلوم شد  کردند.  

ارجحیت  علنی  الیت  حفظ همین فعسازمان  
موضع  شتدا و  اعمال  هگ.  نیز  یری  ایش 

نشان می داد    نسبت به خمینی و رژیمش

سازمان چریک های فدایی خلق همان که  
اعضای    نیستسازمانی   با  که  آن 

 "ضرورت مبارزه مسلحانهرهنمودهای کتاب  
بقا تئوری  رد  "و  و  پویان  رفیق  رزه  مبا" 

رفیق    " مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک

  به فعالیت نمودند   شروعزاده  مسعود احمد
نیروهای فداکار    در بستر مبارزه مسلحانهو  

این  انقالبی،  بزرگترین    و  به  را  سازمان 
خاورمیاکمونیستی  سازمان   ارتقاء  در  نه 

طرف   از  میلیونی  محبوبیت  از  و  بودند  داده 
 بودند.  کارگران و زحمتکشان برخوردار 

 

رژیم  فقدا  ماهیت  از  علمی  تحلیل  ن 
اینبطور    جدید بزرگ    طبیعی  سازمان 

ب انداخترو   هرا  رهبری  زمرگی  هر  .  با 
جدیدی که در آن سالها رخ می    اتفاق 

تنها    داد که  گرفت  می  مواضعی 

 عملی اش باشد.  ت وی تمایالگپاسخ
 

اشاره   مواضع  این  از  برخی  به  جا  این  در 
این بر  تاکید  با  کنم  جریان  می  این  در  که 

بر   رادیکالیسم  که  جامعه شرایطی  کل 

با رفرانداکم بود  ح فروردین    12م  در برخورد 
با عدم شرکت در این همه پرسی موضعی  

گرفت. اصولی  و  همان   البته  درست  در 
گیر  قدرت  نادرست  به  دسته زمان  و  دار  ی 

خمینی را پیروزی انقالب اعالم کرد و شعار  
آزادی جای شهدا خالی است" را    در "بهار 

 سر داد. 

 
ایرانکارگران  -1 ازکه قب  مبارز  پنجاه    قیام  ل 

اعتص بهبود شرایط  ب کرده  او هفت  برای  و 
از قیام    ،زندگی شان تالش می کردند  بعد 

هایشان  نیز   خواسته  به  رسیدن  برای 

خمینی و بازرگان از    .ا ادامه دادنداعتصاب ر
که اعتصاب شان را   بودندخواسته  کارگران  

ا کارگران و به سر کار برگردند. امشکسته  
ب که  این  علت  خوبه  هایشان  استه  ه 

د از شکستن اعتصاب و شروع ننرسیده بود
کردند. اجتناب  کار  شرایطی    به  چنین  در 

سازمان   از  رهنمود  خواهان  کارگران 

فد شدند.  چریکهای  خلق  نام  غاصبین  ائی 
نمایندگان کارگران تهران و ،  ما هم   سازمان

ها  تن  و  هاد فدایی دعوت کردرا به ست  حومه
  ا کارگرانگفتگو ب  هجلسبرگزاری چند  ز  بعد ا 

سازمان پر افتخار  و اعتبار  نفوذ    از  دنتوانست 

خلق   فدائی  )چریکهای  کارگران  نزد  که در 
  استفاده  (به دست داشتند  آنها تابلویش را

و   این  کرده  که خمینی طرفدار  "تضمین"  با 
هایشان   خواسته  به  و  است  کارگران 

کرد،ر ها    سیدگی خواهد  به   را تشویقآن 

د و کارگران نیز نخود بنمای اب شکستن اعتص

علیرغم  ب کارگر  ضد  ستادنشینان  اعتراف  ه 
در   مذهبی  حکومت  به  اعتماد  عدم 

شرایطی که از طرف آن سازمان پشتیبانی  
 دند، به اجبار اعتصابشان را شکستند. نش

 

تیر  -2 سی  به    58در  سازمان  توسط 
های چریک  خلق    اصطالح  ایران  فدایی 

کهداده ش  ظاهراتیتبرای  فراخوان   بود    ده 
بود در دانش برگزار شودگقرار  تهران  اما   .اه 

وحدت   تحقق  جهت  در  جریان  این  رهبران 
رفته  زیر پرچم روحانیت  به    با خمینی،  کلمه

ن تظاهرات را لغو و مردم را به شنیدن  ایو  

بهارستان  سخ  میدان  در  طالقانی  نرانی 
 . دعوت کردند

 
مزبور    57اسفند    21  -3 نامه  سازمان 

ست آ ای  باایش  به  و  میز  نوشته  زرگان 

 او را ملی خواند.  تدول 
 

سازمان،    -4 این  های  خوانده  رهبر  خود 
ترکمن را به بهای شرکت در  خلق  مبارزات  

ت مناظره  شکست  چند  به  لویزیونی 
ب خود  های  سازشکاری  با  و  ه کشاندند 

جمهوری اسالمی امکان دادند تا به راحتی 

رچ تحت  را  ترکمن  رهبران  از  نفر  هبری  هار 
ا تیرباران کرده رد ربوده و آن ها  خلخالی جال

و بدن های سوراخ شده شان را زیر پل رها  
هر چه سازند و بدین وسیله امکان سرکوب 

خونین و  فراهم    شدید  را  ترکمن  خلق 

زنده ترکمن  خلق  رهبران  یادان    کردند، 
بود جرجانی"  و  واحدی  مختوم،  ند  "توماج، 

اعت  که خلخالی  ها  کربعد  کرد  آنهاف  را  ه  ا 
 است.  کشته

 

اواخر دی    ن خمینی درد بستری ش  -5
بهمن   اوائل  و  بیمارستان  در    58ماه 

جدید سازشکاران  موقعیت  برای  ی 
اعالمیه    ناسبت به این مکه    ایجاد نمود

سالمتی    که   بدهند ای   آرزوی  آن  در 

 . شدندرا خواستار  خمینی 

به این دلیل به پا    مردم آذربایجان و تبریز  -6

م تازه  دند که رژی ه شاهد بوخواسته بودند ک

تغر قصد  آمده  کار  شرایط  یوی  در  یر 
اجتماعی ظالمانه حاکم را ندارد.    -اقتصادی

سازمان فدا   اما  چریکهای  اصطالح  ئی  به 
سازمان    خلق با  سازمان  همراه  و  پیکار 

های مشابه آن حرکت توده ای را به صرف  
لمان در آن محکوم  حضور نیروهای خلق مس

  یمن در آورد یک تحلیل  بر اساس  وده و  نم

بورژوازی  نماینده  شریعتمداری  ا  یگوکه  
ضد   و  بورژوا  خرده  خمینی  و  است  لیبرال 

همه تالش خود را برای  امپریالیست است،  
به   مبارزه علیه خمینی  از  باز داشتن مردم 

به   خدمت  آنها  کار  نتیجه  بردند.  کار 

اسالمی   تحکیجمهوری  این  و  های  پایه  م 
 بود.  ضد خلقی  رژیم

 
ک  -7 بدر  حماه  ردستان  توده  ی رغم  ت 

که   مسلحانه  ای  مبارزه  اثر  در 

آمده   دست  به  خلق  فدائی  چریکهای 
به نفع  به خلق کرد پشت کرده و  بود،  

خلع    رژیم اسالمی خواستار  جمهوری 
 . سالح مردم شدند

 

از خروار ها   تنها مشتی  این نمونه ها 
سازشکارا  سازمان  نه  مواضع 

ایران  خلق  فدائی  بعد   چریکهای    دوره 
ب قیام  ساز  و  مشابه  اهمن  های  زمان 

در جامعه آن زمان ایران  اما    . می باشد

نداشتند. حضور  جریاناتی  چنین    تنها 
که   کنم  تاکید  مبارزه  د باید  صحنه  ر 

نام   با  انقالبی  جریان  یک  ایران 
خلق فدائی  وجود    ایران   چریکهای 

نیرو   این  محداشت.  اعالم  به  ض 
خود باره  دو    برعکس  موجودیت 

جدیر  ، سازشکارجریانات   را    د ژیم 

نظام    حافظ  و  امپریالیسم  به  وابسته 
ارزیابی   وابسته  داری  و  سرمایه  نمود 

منتشر   که  کتابی  و  جزوه  ها  ده  طی 
داد  توضیح  اسالمی    که   کرد  جمهوری 

بورژو  وابسته  نماینده  در  ازی  و  بوده 

ض  رژیم  یک نتیجه   و  انقالبی  د  ضد 
باشد بر اساس  و د   ؛خلقی می  رست 

تحلیل  هم انق ین  و  اععلمی  م  الالبی 
کنونی   مرج  و  هرج  که  معنی کرد    به 

دمکراسی وضع  بلکه  نیست    استقرار 
آمده   وجود  یا  به  دیر  و  است  موقتی 

اخت جامعه  زود  بر  ناگزیر  به  ناق 

  چریکهای فدائی خلق   .برخواهد گشت
تحلیل   این  ها  با  کمونیست  در  وظیفه 

سازماندهی مسلح توده    یط راآن شرا 
و    ریالیسم ا یورش امپمقابله ب  ها برای 

کردند. اعالم  نشاندگانش  آنها   دست 

که   راه  گفتند  تنها  را  مسلحانه  مبارزه 
ه نمی  ی دانند اما تنها شکل مبارز رهایی م

باید دانند   هر    بلکه  در  ها  توده  مبارزات  در 
آن  و  کرد  شرکت  دارد  جریان  که  شکلی 

 اد. د ءتقامبارزات را ار

 
ماه    مرداد  به  اللهی ها  حزب  1358در 

چریک    ن آیندگا   روزنامه بردند،  هجوم 
پخش   ای  اعالمیه  خلق  فدایی  های 

این   کردن  محکوم  و ضمن  عمل  کردند 
ک کردند:  اعالم  انقالبی  تا  ضد  ه 

جمهوری اسالمی در قدرت است نه از  

هد بود و نه  آزادی مطبوعات خبری خوا 
دیگر. آزادی های  نام      اما  از  غاصبین 

با سازمان   مقابله  ان  در  قالبی  مواضع 
فداک چری خلق  ئ های  کار  ی  نشریه  در 

در  خود  ارگان   نه  و  بیست    29شماره 

ح  1358مرداد   ما  نداریم  نوشتند:  ق 
دهق اشرف  گروه  چون  چنین  هم  انی 

دچار   بینیم  می  که  را  هایی  صحنه 
 احساسات شویم.             

                          
می  شای که  کسانی  برای  نباشد  بد  د 

ری  واد آیع کنند  نقالبی دفاد از چپ اخواهن

جمهوری   های  رذالت  از  یکی  که  کنم 
به  موسسان  مجلس  تغییر  اسالمی 

بل  خبرگان بود اما جریانی که در مقامجلس  
اقدام   واقعی  این  رای  بطور  در  و  ایستاد 

و دست    گیری مجلس خبرگان شرکت نکرد

ا مورد  در  افشاگری  مجلس  به  از    زدین 
فداییجمله   های  ایرا  چریک  بودند  خلق  ن 

    کردند.حریم ت آن را  که

 
   13 صفحۀدر ادامه 
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 راهی و وسیله کشور هر ادبیات و بانز

 می  کشور  آن مردم بین ارتباط ری برقرا برای
 بشر تاریخ از دور  بسیار های زمان در.  باشد

 حرکات با نبودند تکلم  به قادر ها  انسان  که
د.  گرفتن  می ارتباط  یکدیگر اب خود بدن

 زبان،  جمله ز ا بدن اجزای  تکامل با انسان

 و شد خود زندگی  از جدیدی مرجله وارد
 یب آواهای و کند کشف را کلمات توانست

ه ب آمد می بیرون خود گلوی از که را  معنا
 آن از و ببخشد مفهوم قراردادی صورت

 قرار  تعامل در  ها انسان سایر با طریق

.  بود  بشر تکامل در بزرگی انقالب این .  بگیرد
 زبان ابداع گونگیچ به ما اینجا در البته

 بود آن موضوع این   طرح از قصد نداریم، کاری
 خدمت در ای یلهوس  زبان که کنم  تأکید که

 و بوده یکدیگر با ها  انسان ارتباط تسهیل
 .باشد می

 

 استناد با که است این بر بیشتر من  تالش
 رفیق خلق، فدائی  کچری  ارزشمند کتاب به

 های قدم نه، شورش"  کتاب یمومن حمید
 تالش به را توجهات  "انقالب راه در جیدهن س

  شوینیسم  اشاعه جهت  در امروز که هائی

 فارسی زبان کردن خالص نعنوا تحت
 .کنم جلب گیرد، می صورت

 
  زبان  دیگر سرکوب و فارس شوینیسم رواج

 ملت زبان خصوص به ایران در  موجود های
 ابقهس دارای  ما جامعه در عرب و کتر

 شاه رضا دوره به سابقه این  . است تاریخی

 شوونیسم  شاه رضا دوره  در  .گردد برمی
 .دش حاکم ایران جامعه بر وحشتناکی

 به را فارسی زبان که کرد کوشش  رضاشاه
 این  برای و کند تبدیل ایران در مسلط زبان

 صدد  در  تر تمام  هرچه خشونت  با منظور

 در .دآم  بر ایران  های  خلق سایر نزبا حذف
 و ترکی های زبان خصوص به دوره این 

 قرار شدید سرکوب  و تحقیر مورد عربی
  زبان  این  کردن منسوخ  در سعی و گرفتند

 در امروز شوونیستی، برخورد این .شد ها

 بیشتری شدت اسالمی جمهوری رژیم
 دستگاه در فارس های شوونیست  و یافته

  شدت  با یاسالم  جمهوری حکومتی
 .کنند می دنبال را شاه رضا کار بیشتری

 

 غیر های روش با آنها که اهدیمش امروز

 هر کنند می سعی آوردی در من  و علمی
 یا است عربی  اننظرش به که ای کلمه

 حذف فارسی زبان از را دارد عربی ریشه
 جمهوری منظور  همین  برای .کنند

 سر از  به اقدام  68 سال در  اسالمی

 نام  تحت  ای  موسسه  کار  گیری 
 .کرد فارسی  ادب و زبان فرهنگستان 

 1303 سال   در  یشترب رهنگستان ف این 
 که اهدافی همان  با شاه رضا توسط

 آغاز را  دخو کار  شد  اشاره  ها  بدان 

حبود کرده  دوباره  موسسه این ال. 
 برای تالش ادعای  با  شده  تأسیس 

 به  آن از که  فارسی  زبان ابقای  و  ارتقا 
 کلید  و  اسالم جهان دوم  زبان عنوان

 ارزشمند ذخایر  از  یعظیم بخش
 می نام اسالمی تمدن  دبیا  و علمی 

 اختراع   به  دست حتی  کوشد می  برد 

 با ا ت بزند نامأنوسی  و جدید  کلمات 
 جای به  کلمات این  کردن جایگزین 

 مردم،  میان در  متداول  و مأنوس  کلمات 
 با آمیختگی از را فارسی خود خیال  به

 اصطالح  به ایران  دممر دیگر  های  زبان

 کار  این با موسسه  این .دهد نجات
 فارس  مردم بین  در اتفاقا که تیا کلم

 و درک قابل کامال و  کرده پیدا رواج زبان 
 با   و  گذاشته کنار  را  هستند  مفهوم 

 مهر  آوردی  در  من های  سازی  معادل 
 بی  و  شوونیسمی نظریات  به تاییدی 

 زبان   مقابل  در و زده  خود اساس  و پایه

 اخالل  هاست   انسان ارتباط  راه  که 
 یشین پ های  سال در  .کند می ایجاد

 معروف که موسسه  این  اعضای عملکرد
 دوره در که_  عادل  حداد غالمعلی آنها ترین 

 عهده بر را  انجمن  این  ریاست مختلف  های

 کلماتی ساختن  با ناشیانه بسیار  _داشته
 جامعه  افراد تمسخر موجب بیشتر که

 خنده و شوخی برای دستاویزی شدند
 شده ساخته های واژه  باغل.  گشتند مردم

 میان در تنها نه  که  بودند نامانوس یرقده  ب

 حالتی عکس  بر بلکه نکردند باز جایی مردم
 منطق مردم .گرفتند خود به طنزگونه

 نمی و دیدند نمی کار این   در درستی
 ساخته مصنوعی طور  به کلمات با توانستند 

  هفتاد  دهه در  .کنند برقرار ارتباط شده،

 مردم میان در کار ین ا رسوائی شمسی
 نام تمسخر با مردم که گرفت االب آنقدر

 فارسی  به هم  را عادل حداد غالمعلی
 شیر نوکر":  گفتند می او به و برگرداندند

 در حتی که دارم خاطر به". دادگر آهنگر خدا

 می  پخش تلویزیون از که  طنز های برنامه
 شده یاد سسهمو  اختراعی های واژه شد

  طنز  یکد.  گرفتن می قرار تمسخر مورد
  کزازی  الدین  جالل  معروف جمله هب مربوط

 بود  _فارسی فرهنگستان اعضای از یکی_
 واژه … واژه جای  به س پ  زین  بود گفته که

 . بریم می کار به را …

 
 اختراعی های واژه از هایی نمونه اینجا در

 شده سعی که اسالمی جمهوری  رژیم در
 به مردم نمیا در  متداول های واژه ایج به

 :کنیم  می مرور هم با ار شوند گرفته کار

" دسر:  غذا   پ ی راستی عزیزم،پی 
 ."بخور غذایت از بعد را غذایت 

 چه  هر عزیزم،" آبی   دندان  : توثبلو
 "کنم نمی  پیدا را  آبیت دندان گردم  می 

. 
 2 محل  بقالی از امروز"خمیراک    :پیتزا

 من به  او  اما خواستم  خمیراک بسته

 ". ددا ماکارونی 
 رایانک   :تبلت و سرا گپ  :روم چت 

 با  تا بیا  سرا  گپ  به من  با  تو "  مالشی 
 م".بگویی  سخن  مالشی رایانک 

 

 کلمات  چنان بردن کار به توجه با البته
 های رسانه از  مزبور فرهنگستان اختراعی

 خارجی  های رسانه از همچنین  و دولتی
 برده  کار به  های واژه  کوشند می حتما که

 را  اسالمی جمهوری  های رسانه در شده 

 ساخته های واژه از   برخی ببرند، رکا به
 جمهوری فرهنگی موسسه توسط شده

 همه میان در یم نگوئ اگر مرور به اسالمی
 :همانند اند،  افتاده جا هرحال به ولی مردم

 اَبَرستاره  ؛)انگلیسی  واژه ( سوپراستار 
 مک پیا ؛(انگلیسی  واژه ( اس  ام اس 

 ُپویانَمایی  ؛ )انگلیسی واژه ( انیمیشن

 رایانامه  ؛ )نگلیسیا واژه( ایمیل 
 َدفَتَرک  ؛)فرانسوی واژه( بروشور

 بالگرد  ؛)فرانسوی  واژه ( کوپتر هلی
 بزرگراه  ؛(آلمانی واژه ( اتوبان 

 ؛)فرانسوی واژه (  اتوماسیون 

 خودکارسازی 
 

 و ادب فرهنگستان که است ذکر به الزم
 چندین  از اسالمی جمهوری فارسی زبان

:  از  عبارتند  که است شده لتشکی گروه
 گروه فارسی،  ادب و زبان دانشنامه وهرگ

 قاره، شبه در فارسی  ادب  و زبان دانشنامه

 نویسی، فرهنگ ایرانی،  های نزبا دستور
 و آثار نشر شناسی، گویش  رایانه، و زبان

 گروه این موازات به که گزینی واژه گروه
 تحت نیز دیگر ی ها گروه تخصصی،  های

 فعالیت نشر و رسانی اطالع نظام عنوان

 .ارندد
 

 که کنیم توجه هم نکته این  به باید اینجا در
 در مسلط فرهنگ مارکس  قول به که آنجا از

 شاهدیم است، حاکم طبقه فرهنگ جامعه

به  نسبت که آن بدون هم جوانانی که

 ی!اجتماع قرارداد یا فردی قرارداد زبان
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 خالص اصطالح به شوینیستی سابقه 
 ترکی یا ربیع از فارسی  زبان سازی

 تأثیر تحت باشند، داشته عیاطال و آگاهی
  سبک  همان به  ناآگاهانه نیز خود حیط،م

 می سازی واژه  به دست مزبور موسسه

 .زنند
 

 آن  به  اینجا در  نیست بد  که دیگری  نکته
 جامعه در امروزه که است این  کنم اشاره

 زبان به  انگلیسی های واژه ورود ایران
 کار  به جوانان بجان از  بیشتر که  فارسی

 شده پذیرفته کامال امری  شود می  برده

 های واژه از استفاده  مقابل، در و است
 شمار به قبول قابل غیر امری عربی زبان

 شوونیسمی  برخورد این البته که  .آید می
 و حکومت توسط هم زیرپوستی، صورت  به

 می تقویت طلبان  سلطنت جانب از هم

 زبان  اتفاقاً  که ست حالی در این   .شود
 و است؛ عربی ما ورکش های خلق از یکی

 این  که است این  است سلمم که آنچه
 بردن بین از جز  هدفی   شوونیستی  برخورد

 خلق دشمنی و کینه رشد و ها خلق اتحاد
 با که است این  واقعیت .ندارد همدیگر با ها

 که یکدیگر با ایران  های  خلق ارتباط به توجه

 می تصحب خود خاص زبان به کدام هر
 زبان این  از هائی  واژه آمیختگی درهم کنند،

 .باشد می ناپذیر اجتناب امری دیگر انبز به
 

 به را  شما توجه  بحث  این  ادامه  در حال

 محاوره ادبیات تکامل مورد در جالبی نکات
 کنم،  می  جلب  فارسی  زبان  در  ای

 به توجه با اخیر های  سال در که موضوعی 
 شکل در ها زبان سایر پراهمیت نقش 

 امروز آنچه شکل   به فارسی زبان گیری

 چشم به بیشتر هرچه میهست آن شاهد
 .آید می

 
 به رجوع با که کنیم توجه است الزم ابتدا

 که قاجار دوره در هک بینیم می  تاریخ
 بردن کار  به بود  حاکم ایران بر فئودالیسم

 می محسوب تشخص نوعی عربی کلمات

 که را شخصی(  ها توده(  عادی مردم شد؛
 عربی  کلمات از  بیشتر  خود   سخنان در

 تر مرتبه بلند و تر فاضل را کرد می استفاده
  همین که بود حالی در این  .پنداشتند می

 نمی سخنران شخص  منظور  متوجه مردم

 در که دهد می توضیح مومنی رفیق .شدند
 هدف با که کسانی  از یکی  شرایطی  چنین

 کرد  تالش فارسی زبان  کردن  تر فهم  قابل
 سبک یک کوشید وی . بود کسروی  حمد ا

 کسروی. کند وارد یفارس ادبیات  در تازه
 فارسی از را عربی کلمات داشت سعی

 و نامع   مردم که  را فارسی کلمات و کند جدا

 کلمات جایگزین  دانستند می را آن مفهوم
 در او هدف. کند  عموم برای عربی نامفهوم

 خواست می چون .بود  ارزنده شرایط آن
 نزبا و آکادمیک زبان با دممر عامه

 .نند ک  برقرار ارتباط روشنفکران

 
 برای کسروی تالش مثال  عنوان  به 

 برای  عربی فهم قابل غیر کلمات حذف
 فارسی  کلمات کردن  جایگزین و مردم

 به بود  سردبیرش  او که ای روزنامه در

 در  مومنی رفیق  .شد می دیده  وضوح

 کسروی احمد  که نویسد می مورد  این 
 بود  بورژوا  نوخواه  مورخ  و  ند دانشم"

 تولید  روابط  انحطاط  عصر  در  که 
 به   بورژوازی که هنگامی  و فئودالی 

 عرصه در فعال عامل یک عنوان 

 جامعه در سیاست  و علم  اقتصاد، 
  می  کرد، می ظهور داشت تازه ایران 

 واژه که  بود معتقد کسروی .زیست
 عنوان  به  را فارسی  زبان  عربی، های

 دقیق دهنده انتقال وسیله یک
 یک  به  را  آن  و  ساخته ن ناتوا   مفاهیم،

 فضل سرگرمی و بازی هوسیل 

 قصد او  . است کرده  تبدیل  فروشانه 
 فضل های زده  عرب   مقابل  در  داشت 

 قول  به  زبان  که  روزگار  آن فروش 
 اساسی رکن نه را ادبی خودشان 

 و تفریح  وسیله   بلکه ملت،  یک فرهنگ

 دانستند می خود  اشرافی سرگرمی
 طوره  ب  حتی .بدهد نشان  یواکنش 

 در  د بو  واکنشی او کار تر گسترده
 فئودال روشنفکران  زدگی عرب مقابل

 مکتوب زبان  سال هزار طول در که
  قلمبه  ترکیبات و لغات با را فارسی

 و  بودند  آغشته  عربی  سلمبه

 از را  زبان  این  که بود این هدفشان 
 جدا  هستند آن  آفریننده که ها  توده 

 از کسروی چون  حال ره به  اما"… کنند
 و دانست نمی چیزی علمی شناسی زبان

  اطالعی  هم شناسی  جامعه از ضمن  در

 خالق که نداد تشخیص نتیجه در نداشت،
 جای به و .هستند ها ودهت خود زبان واقعی

 بیاورد روی زمان  زنده عامیانه زبان به اینکه
 و پهلوی، زبان مرده و منسوخ لغات به

 در من  لغات ن همچنی و باستان فارسی

 هدف حقیقت در . شد  متوسل آوردی
 یعنی .بود زبان کردن یونالیزهسرا  کسروی

 شد مواجه شکست با البته که گرایی خرد
 جای به و بود نادرست کارش روش   چون

 از کرد سعی مردم بین  رایج  زبان از استفاده
 و پهلوی  زبان به مربوط قدیمی کلمات

 رواج ممرد میان در دیگر که باستان فارسی

 .کند  استفاده نداشت
 

 کتاب به اینجا در مبخواه اگر تفاسیر این  با
 راه در سنجیده های قدم نه، شورش"

 در کنم مراجعه  مومنی حمید رفیق  "انقالب

 قرارداد زبان عنوان تحت کتاب اول فصل
 حمید رفیق اجتماعی، قرارداد یا فردی

 را زبان به پرداختن  ضرورت  مورد در مومنی 
 .دهد یم توضیح

 
 های  قدم نه، شورش"  کتاب مومنی رفیق

 به برخورد در را  "انقالب راه  ر د سنجیده

 اب. نوشت  شعاعیان مصطفی شورش کتاب
 به منی مو رفیق که این به توجه

 داشت کافی تسلط  لنینیسم - مارکسیسم
 و لنین  آثار  از بسیاری که آنجایی از و

 را روسیه انقالب به مربوط مسائل

 احاطه زبان این به که وسیر به مستقیما
 کتاب مقابل رد  توانست  بود، خوانده داشت،

 بود لنینی ضد نظریات حاوی که شورش
 مطرح را ارزشمندی و مختلف های بحث

 های آموزه مومنی رفیق کتاب جمله  از  .کند

 و کارگری شوراهای مورد در ارزشمندی

 صرفا  اینجا در من   .دارد غیره و سرخ ارتش 
 زبان مورد در مومنی قرفی که بخشی به

 قرار نتقادا مورد را آن و نوشته شورش بکتا
 زبان،"  فصل در .پردازم  می است، داده

 رفیق   "اجتماعی؟ قرارداد يا فردی قرارداد

  موضوع  این  به علمی کامال شیوه با مؤمنی
 حاضر  حال در که اين  به توجه با .پردازد می

 علمی غیر به  اسالمی جمهوری رژيم در
 موجود کلمات  و فارسی زبان با لشک ترين 

 فصل اين  شود، ی م برخورد زبان اين  در
 .است برخوردار ای ويژه اهمیت از امروز

 

 زبان موضوع به اول درجه در مومنی رفیق
 و پردازد می  "شورش"  کتاب در رفته کار به

 زبان یک از شورش  کتاب نویسنده اینکه از
 کرده  استفاده خود نظریات  بیان برای جدید 

 کامال عادی مردم میان در رایج زبان با که

 می قرار انتقاد مورد را او ،است  متفاوت
 در ما بحت موضوع  که است واضح .دهد

  آموزش  با اام .نیست شورش کتاب اینجا
 می کتاب آن با رابطه در  مومنی رفیق  های

 بیشتر هرچه را کسانی کار نادرستی توان
 هب دست خود  میل به امروز که  کرد آشکار

 با فارسی  زبان در  رایج های  واژه  جایگزینی

 .زنند می زبان این  در منسوخ های واژه
 

 که دهد  می توضیح آغاز در مومنی  رفیق
 و کلمات  از ده استفا و کتاب  نگارش نوع

 مطالعه  درک چگونگی به درست واژگان

 نشان و دارد مستقیمی ارتباط کتاب کننده
 سعی شورش کتاب نویسنده که دهد می

 ایگزینیج و عربی واژگان  حذف با کرده
 و معنا بی کلمه کی  بعضا فارسی واژگان

 جا و رایج کلمات جایگزین  را  درک قابل غیر

 نویسنده رو ینا از  و کند  درک قابل  و افتاده
 با داند می کسروی  پیرو را شورش کتاب

 درستی نیت  و هدف  کسروی که فرق این 
 مانند اش مسأله  و داشت خود کار از

 .نبود "کینیاخا" زبان کردن زنده نشعاعیا
 

 کرده  سعی سنده ینو شورش کتاب در

 از را بیگانه کلی طور به های واژه و کلمات
 در  کار این   با ولی  .کند حذف فارسی  زبان

 سیستم یک عنوان به فارسی زبان حقیقت
 تکامل با تاریخ طول در که کلمات از منظم

 انسان  اجتماعی

 و گرفته کلش انسانی جامعه از بخشی در
 از رسیده، هست امروز که آنچه صورته  ب

 زبان یک آن  جای به و شده پاشیده هم
 شیرازه  که گرفته قرار مصنوعی و ساختگی 

 ساختار در و برده میان زا را  جمالت  معنایی 
 با .کرده ایجاد هم  معنایی  تفاوت جمله

 سئواالت این  مومنی رفیق کتاب مطالعه

  در  که شود می  مطرح کسی هر برای
 در ها اضافه و حذف این  ضرورت حقیقت

 همگان که شرایطی  در یاآ چیست؟ زبان
 سخن   جامعه در رایج زبان با توانند می

 کنند پیدا اتموضوع  از کاملی درک و بگویند

 کلمات ساختن  و کردن استفاده هم باز آیا
 یک را رایج زبان آیا ست؟ا  ضروری  فارسی

 ؟بدهد  تغییر تواند  می تنهایی به فرد
  هر  به بیگانه تکلما ورود اشکال اساسا

 فارسی  زبان مشخصا جان ای در زبانی

 چیست؟؟؟ 
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 می تاکید  کتاب این در مومنی  رفیق البته

 فارسی کلمات و ها واژه  از استفاده که کند
 و عربی شمار بی   افعال از  استفاده جای به

 خود خودی به ها زبان سایر کلی  طور به یا

 صورت به کار ینا  اگر  و نیست غلطی کار
 تواند می اتفاقا  بگیرد تصور  علمی

 به نوآورانه کار یک این  و باشد هم منددسو
 و. هست هم جالب که آید می حساب

 می باعث کار این  که کند می مطرح حتی
 در شدت  به که  عربی کلمات صرف که شود

 الزم دیگر کرده   پیدا  نفوذ فارسی  زبان

 رتقد و استقالل موجب عمل این  و نباشد 
 اما . شد خواهد یفارس  زبان بیشتر هرچه

 اصولی کار این  که دارد تأکید  مومنی   رفیق
 زبان دستور  از  باید کلماتی اینکه اوال.  دارد

 معنی درک  برای  که شوند حذف فارسی

 دستوری قواعد اصول باشیم مجبور ما آنها
 سوق مثل بیاموزیم را کلمات آن زبان

 و انکماک حتی و تسعیر  محتوم، الجیشی،
 و  اصل که را  ای واژه هر نباید اما  .غیره

 از دارد بیگانه کلی طور به یا بیرع نسب
  "علت "  کلمه شعاعیان  مثال  .کرد حذف  زبان

 باسواد و بزرگ و کوچک و  نجوا و پیر از که

با   را داند  می را آن دقیق معنی بیسواد و
 از اتفاقا که است کردهعوض     "شوند" واژه

 .است غلط هم دستوری نظر
 

 و اصل کردن پیدا  که م بدانی باید  ضمن  در

 ممکن غیر تقریبا  ها واژه  قعیاو نسب
 زمینه  این  در  زیادی های مثال .است

 مورد در اما. م پرداز نمی آنها به که هست
 شوند می ساخته  که جدیدی های واژه

 ساخته زبان زنده  عناصر از ممکن  حد تا باید

 مگس دوچرخه، بهسازی، مثل .شوند 
 نسیه امن، خانه همسازی، هواپیما، کش، 

 فارسی  هر که  معناست بدان  این   .غیره  و
 را کلمات این  حال به  تا که هم  زبانی

 دسح  را آن معنی بتواند باشد نشنیده
 و پهلوی متروک های واژه مثل نه .بزند

 بیگانه زبان هر از گاهی که باستان فارسی

 هم آن دلیل و هستند  تر بیگانه ما برای ای
 زبان با ندپیو و مشترک ریشه داشتن  عدم

 است  الزم که ای کتهن   .است  امروز فارسی
 ها ملت که است این  شود توجه بدان

 مبادله  و بوده ارتباط در یکدیگر با همیشه

 هم نتیجه در  و اند  داشته هم  فرهنگی
 همدیگر از را  زبان دستور هم و کلمات

  نیست  بد تنها نه مساله این  .اند گرفته
 ودش دقت باید اما است خوب مه خیلی

 پذیرنده زبان ولصا با زبانی تبادل این  که
 .شود داده تطبیق

 

 در شد اشاره ها  بدان که هایی نکته تمام
 . کند نمی صدق ابدا ش شور کتاب  مورد

 ضوابط از کدام  هیچ شورش کتاب نویسنده
 هیچ بی و نکرده رعایت  را  شد گفته

 را فارسی زبان اساسی های واژه ضرورتی

 واژه حقیقت در  آنها جای   به و  برداشته
 و برده کار به فارسی زبان با بیگانه هایی

 می فارسی شیوه اختراعی  زبان  این  به
 توصیه یدشا شورش نویسنده  .گوید

 ساختگی زبان از و پذیرفته را کسروی

  از  فقط  واقع در اما کند  می  پیروی کسروی
 اما کند می  استفاده کسروی زبان سیستم

 سرویک زبان از کامال او نگارش شیوه
 بر کسروی  ش نگار شیوه. است متمایز

 و  بازی کلمه نه بود،  نویسی ساده  مبنای 

 شورش کتاب مورد در که چیزی  .لفاظی
 مثال برای نمونه یک .است  عکس  بر الکام

 جنبش   :نویسد می شورش کتاب نویسنده
 پاالیشگاه واپسین تهران - سیاهکل

  .باد پالوده وارههم که بود، شورش اندیشه
 ضح او خواننده  برای و است گویی  مبهم  این

 اندیشه تهران - سیاهکل جنبش که نیست

 خود اینکه و است؟  کرده چکار را شورش
 کل در    …معناست چه به انتهر سیاهکل 

 این  از شود می برداشتی هرگونه یعنی
 در که دیگر های  مثال و  ...  داشت   نوشته

 مهم که آنچه حال هر به  .گنجد نمی اینجا

 فردی قراردادی زبان یک هک است این  است
 زبان یک جانشین  تواند نمی وجه هیچ به

 تناسب به ملت هر زبان در .شود واقعی
 و اقتصادی - ماعی اجت  تکامل درجه

 دقیقی  و باریک نکات ملت، آن  فرهنگی
 زبان یک در نکات این  تواند نمی که هست

 و خم و پیچ  .شود  رعایت قراردادی

 . دارد وجود هائی چیدگیپی
 

 نظر رد را هیجان و شور های واژه مثال
 مترادف واژه دو این  قدیم ادبیات در .بگیریم

 روزام ادبیات  در اما بودند هم سر پشت و

 هم  با ظریفی بسیار اختالف واژه دو  این 
 به را کلمات این که کسانی همه که  دارند

 دانند می را  اختالف  این  برند می کار
 نوشته کتابی هیچ در که این  علیرغم

 تعقل تبمث  جهت یک  شور در . است نشده

 در دارد وجود بازدارنده های ضعف بر غلبه و
 مثبتی جهت چنین  هیجان در که حالی

  نیز  گسیختگی عنان احیانا و ستنی
 زیادی بسیار های  مثال حال هر به .  هست

 مسلم که آنچه .دارد وجود  دست این  از
 را معانی این  ودخ مردم که است این  است

 زبان که است اساس این  بر .دکنن می درک

 .نیست  مفاهیم انتقال به قادر ساختگی
 یک توضیح برای  شورش نویسنده  مثالً 

 صفحه چند شده ناچار سطری چند مطلب
 را خود   منظور نتوانسته تازه  و کند  سیاه  را

  .برساند

 
 در تفصیل به مومنی  حمید رفیق اینکه دلیل

 به و کرده صحبت شورش ابکت زبان مورد
 این  تهخپردا  )فرم(  صورت به دیگر رتعبا

 رابطه یکدیگر با محتوا  و صورت که است
 فرمالیزم  مساله وقتی  و دارند  دیالکتیکی

 تحت را محتوا شدیدا صورت  آید می یش پ

 آن کننده تعیین  حتی و دهد می قرار تاثیر
  بررسی  یک که  اینجاست .شود می هم

 و تجزیه مورد دقیقا نیز را صورت باید علمی
 محتوا  با  را اش  رابطه  و دهد  قرار  لیلتح

 تجزیه از را بررسی  باید حتی .سازد روشن

 نشد روشن  برای .کند آغاز صورت تحلیل و
 که شورش کتاب  از مثالی به مطلب این 

 کنم  می  رجوع کردم صحبت  موردش  در قبال
 .است نگارش در فرمالیسم بارز نمونه که

 

 واپسین تهران  - ل سیاهک جنبش"
 که بود،  شورش اندیشه  پاالیشگاه

 ".باد پالوده ه هموار
 

 این  فرمالیستی ماهیت به خواننده اگر

 سابژکتیویسم دچار نکند توجه نوشته
 بعدی  نکته  .شد  خواهد  )گرایی ذهنیت(

 کتاب در زبان این از استفاده که هست  این
 ماهیت نویسنده  که شده باعث شورش

 ایجاد با و بپوشاند خواننده  از را خود منظور
 باعث ورظمن درک برای مصنوعی مشکالت

 .شود خواننده ذهنی انحراف 

 
 موضوع این به  مومنی  رفیق صورت هر به

 کتاب  در که زبانی  این  که کند می اشاره
 زیانبار مختلفی  جهات از رفته کار به شورش

 شورش  نویسنده  چون اینکه جمله از  است

 جانشین را ی های واژه فقط  کسروی مثل
 کار  به های واژه و  نکرده دیگر  های واژه

 اختصاصی مفاهیم دارای کتابش  در هترف
 واژه  این  مفاهیم دلخواه به تواند می و ست

 نمی خواننده  نتیجه در بدهد  رتغیی را ها
 مساله هرچند .کند اعتماد ها واژه به تواند

 دارد ارتباط نویسنده تفکر شیوه با کتاب این 

 همین به دقیقا. شد گفته  آن  مورد در که
 نویسنده یقرارداد  زبان که است دالیل

 از او جدایی سبب تنها نه شورش  کتاب
 می جامعه از او جدایی سبب بلکه ها توده

  اینکه  ولو انقالبی  یک  برای ودش

   زبان  نباشد، هم لنینیست مارکسیست
 می ها توده با او  ارتباط راه ترین  اساسی ر

 ناسیروانش نظر  از   .باشد
 .است  تفکر  ابزار  زبان مارکسیستی، 

 فکر زبان  و مات لک وجود بدون یعنی 

 .نیست ممکن کردن 
 

 اساس و پایه زبان دانیم  می که همانطور 
 نشان و است ملت هر معنوی فرهنگ

 ملت آن فرهنگی  بلوغ و رشد درجه دهنده
 است  اجتماعی قرارداد یک زبان  . باشد می

 کس  هیچ بنابراین  و فردی قرارداد یک نه

 مشخص ضرورت احساس بدون  ندارد حق
 را خود مشخص معنایی و ربا که را کلماتی

 اگر  کند، جایگزین  دیگری کلمات با دارند
 ملت یک افراد شمار به باید االن بود اینطور

 اگر کسی .داشتیم می مختلف های زبان

 بر باید باشد داشته  را زبان در نوآوری قصد
 همینطور و ها توده خود  از آموزش  اساس 

 آن تاریخی سیر  و ان زب آن  دقیق شناخت
 مورد  این در مثال گویاترین . بکند ی رکا  چنین

 شاعر یک مقام در که است  شاملو
 بهتر درک  برای و دممر خدمت  در روشنفکر

  واژه  مثل .است کرده سازی  واژه مردم

 از را این  باز اولین  ما که "مرد کوه شیرآهن "
 معنی متوجه کامال و  شنیدیم شاملو زبان

 .شدیم کلمه آن
 1400دی  – ساره پویان آ

 :تنوش  پی

 شورش " کتاب به  استناد با  له امق این 
 "انقالب راه  در سنجیده  های قدم  نه، 

  ی  مقدمه  و  مومنی حمید  رفیق از 
 مذکور کتاب بر  دهقانی اشرف یقرف

 .است شده نوشته
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تار مبارزات  در  اخیر  یخ  قرن  تحت  یک  مردم 
بهمن سال    22و    21ستم کشورمان، قیام  

عنوان  1357 مردمی   نقطه  به  انقالب    اوج 

رین  یکی از بزرگت  1357و    1356های   سال
توده ای برای نیل    های حرکتو مهم ترین  

دموکراسی   و  آزادی  همین به  به  و  بوده 
هم   ای  اعتبار  ویژه  جایگاه  جنبش  از  در 

 برخوردار می باشد. ردم ما انقالبی م

 
سال   بهمن  عطفی    1357قیام  نقطه 

ضد   و  دموکراتیک  جنبش  در 
مامپریال ایران  مردم  حسوب  یستی 

ارت  دد. آگاهی مبارزاتی و جس رمی گ 
نیروه و  مردم  انقالبیانقالبی  در    ای 

قیام گردید،    این  های  باعث  برنامه 

ها و    امپریالیست  دار  جایگزینی  جهت 
سلطنت پهلوی  دسته خمینی به جای  

هم در مسیری کامال کنترل شده و   آن 
اخالل   دچار  حدی  تا  آمیز  مسالمت 

طو  به  کهشود.  ا  ری  افتادن  سلحه  با 

د مردم  س به  از_ ت  یکی  مثابه    به 
قیام ه  _ دستاوردهای  و  فضای  رج 

آن  مغرضان  و  نادانان  که  را    مرجی 
کردند   می  تبلیغ  در جامعه  دمکراسی 

ک  بود  فرصتی  این  و  آمد  وجود    ه به 
فعالیت   برای  بیشتری  امکان  مردم 

 سیاسی و سازمانیابی پیدا کنند. 

 
گذشت   با  ا  43امروز  روزهای  آن  ز  سال 

قیام  _  خشان مبارزاتیرت ساز و دسرنوش
کو    _1357سال  ن  بهم شرایطی    ه در 

رشد  دوباره   جان شاهد  های  توده  جنبش 

سرکوبگر   رژیم  علیه  رسیده  لب  به 
اسالمی تبلیغا  جمهوری  باشیم؛  ت  می 

سال   انقالب  بهمن    1357علیه  قیام  و 
 ت هر چه بیشتری پیدا نموده است. شد

 

که   بینیم  نیروهایافرامی  و    مسموم  د 
به این    ضدانقالبی معلوم الحال  و  ارتجاعی 

اند تا ضمن   بی ثمر نشان  طریق در تالش 
مردمی دادن   گیری    ،مبارزات  درس  راه  در 

سنگ   خود  گذشته  مبارزات  از  ها  توده 
کر ظالمانه  اندازی  نظم  حفظ  به  و عمال  ده 

 موجود یاری رسانند. 

 
و   الحال  معلوم  افراد  و  جریانات  ضد  امروز 

آنند  بر  جا  که  انقالب  و   زدن   با  دار  رژیم 
نتیجه    به عنوانهوری اسالمی  شکنجه جم

سال   بهمن  قیام  حاصل  تمام    1357یا 

فجایع و مصائبی را که رژیم سرکوبگر حاکم 
  آورده را به پای  در چهار دهه گذشته بوجود

انقالبی    قیام و  زحمتکش  های  و  توده 
چریکهای   و  مسلحانه  جنبش  همچنین 

ا  فدائی در  سهمی  که  امر خلق  ین 
اصلی    بگذارند.تند،  شدا این  هدف  آنها 

تحت ستم   مردمان  وسیله  بدین  که  است 

و  جنایتکار  رژیم  سلطه  تحت  که  ایران 
اسالمی   جمهوری  امپریالیسم  به  وابسته 

دارند رژیم    قرار  علیه  قیام  و  انقالب  از  را 
 جنایتکار جمهوری اسالمی بازدارند. 

 

نیروها و  افراد  انقالب  این  از  هراس  ب  دلیل 
ها،  تواقعی   مغرضانوده  تبلیغ  ایده    هبا  این 

که انقالب    انحرافی  قیام   57سال  گویا  و 
جنایتکار  بهمن   رژیم  آمدن  کار  روی  باعث 

جمهوری اسالمی گشته مخالفان و جوانان  
منحرف می نمایند.    یرا از راه انقالب مردم

از   بیشتر، یکی  و آشنایی  نمونه  برای 

ب وفااین افراد  نام اسماعیل  یغمائی    ا 
ملی   گذشته در    هک شورای    عضو 

یکی   در  بوده  مجاهدین خلق  مقاومت 
تلویزیون از  یکی  با  گفتگوهایش    از 

گوید:   می  چنین  خارج  نخست  "های 

یاسی  بگذارید به عنوان یک زندانی س 
بدون   پهلوی  شاه  رضا  محمد  سابق 

تعارف درود خودم را نثار شهریار ایران  
بادبکنم. درود بر   ف، من  بدون تعار   . او 

مییتاک علیه  د  مبارزه  از  شاه    کنم 

پشیمانم، علیه محمد رضا شاه، درود  
بر شاه. روح محمد رضا شاه شاد باد،  

    ".یادش گرامی

ترتیب   او این  شدید    سرخوردگی   به 
سرسپردگی به یکی از   با ابراز   ار  خود 

طیف   و  کشورمان  تاریخ  جنایتکاران 
کن  سلطنت طلبان  سپس  د.  ابراز می 

پید   وی جابا  کردن  خود  یا  واقعی  گاه 

سلطنت طلب در    نقالب طیف ضد ا در  
مجاهد و  ":  گویدجایی دیگر چنین می  

فدائي هرگز این دانش را نداشتند که  
ظهور   به  منجمله  مسلحانه  مبارزه 

دانشی    انجامد.  می  خمینی  بی 
از   من  که  مجاهد  و  فدائی  سیاسی 

غم   دانشی  بی  و  بودم  آنان  زمره 

از انگیز  باسا   شان  و  هویتی  خت  فت 
آتشی داما ایرانی به  و  ن زد که  یران 

دیدیم را  اش  توجه  فایده  با  البته  او   "
ایران   مردم  های  توده  نظر  حسن  به 

دهه   انقالبیون  به  اضافه    50نسبت 

کند: ولی    یادشان "   می  گرامی 
ساختن   باد.  گرامی  هم  نقدشان 

است کافی  شجاعت    .قدیس  صرف 
برانگیز   تحسین  چه  ولی  اگر  است 

 . "یستنکافی   ، ختدون شناب
 

تبل این  به  پاسخ  قبل  در  دروغین  یغات 

  26از هر چیز باید گفت که اوال شاه در  
سال   ماه  و    57دی  کرد  فرار  ایران  از 

که   هم  های  خمینی  رسانه 
سیامپریالیستی   بی  بی    نظیر 

  12عکسش را در ماه می انداختند در  

و هر باز گشت  ایران  به  این    بهمن  دو 
.  داده بود   م بهمن رخفاقات قبل از قیاات 

که  یش از حد است  این ریاکاری ب پس  
دیگری،   کس  هر  یا  یغمائی  وفا  چه 

قیام   به  را  خمینی  ورود  و  شاه  فرار 

امروز بر همه  .  می دهندمردم نسبت  
است   برای  معلوم  ها  امپریالیست  که 

انقالب   شکستن  درهم  و  سرکوب 
  و پیشبرد سیاست 57و   56های  سال 

درهای   خود  مردمی  و    ضد  ایران 
ک طقه  نم  گوادلوپ  در  نفرانس 

بدار را  خمینی  تبهکار  قدرت  ه  ودسته 

امروز   که  مدارکی  و  اسناد  و  رساندند 
قرار گرفته نشان   در دسترس همگان 

جمهور  می ددمنش  رژیم  که  ی  دهد 
امپریالیست  اسالمی محصول   تصمیم 

کنفرانس گوادلوپ می باشد نه    ها در

 . و قیام آنها ها محصول انقالب توده 
شان  مبارزات درخر در رابطه با  گاز سوی دی 

دهه   دانش    50مبارزین  و  آگاهی  و 
نسل  سیاسی   جناب    دههآن  مبارزین  که 

به   آگاهانه  را  آنها  یغمائی  وفا  اسماعیل 
در پایین هر چند    و  تفراموشی سپرده اس

آن اشاره خواهد شد به  تاکید    مختصر  باید 

ومت گل و  حک  ی شاه،سلطنترژیم  ه  کم  کن
نب ربلبل  بلکه  به ژ ود  وابسته  یمی 

مریکا آامپریالیست های  بود که  امپریالیسم  
مرداد    28و انگلیس با کودتای امپریالیستی  

دکتر   1332سال   قانونی  حکومت  علیه 

تا با  ه قدرت نشاندند  را ب  آنمصدق، دوباره  
باز مصدق    دست  دولت  که  را  نفتی  ذخایر 

کنسرسیوم  بوسیله  بود  کرده    ملی 
غارت و چپاول    هیسی دوبارامریکایی و انگل

 کنند. 

 8  ادامه در صفحه

 ست  ها  ورد امپریالیستآ رژیم تبهکار جمهوری اسالمی دست 

 !و نه انقالب مردم
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شنبه   روز  ظهر  از  و    2022فوریه    12بعد  پنجاه  مناسبت  به 

سالگرد  سومین  و  چهل  و  سیاهکل  حماسه  سالگرد  یکمین 

د ها  توده  شکوه  پر  مراسم   1357سال    بهمن رقیام 
ای  شد.  برگزار  آمستردام  دام  میدان  در  مراسم  بزرگداشتی  ن 

ت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در توسط کمیته حمای
ایران در هلند بخشی  هلند که فعالین چریکهای فدایی خلق 

تعدادی از ایرانیان   . در این گردهمایی از آن هستند برگزار شد
آمستردام شرکت کردند و دو   مقیم  یاسی  مبارز و فعالین س

داشتند. پاس  را  تاریخی  بزرگ  پیام   ،مراسم جریان  در    روز 

ایران ک از مبارزات کارگران و زحمکشان  به   هلند  -میته حمایت 
جان  بزرگداشت  در  هلندی،  و  انگلیسی  فارسی،  زبانهای 

و  وابسته  ماهیت  افشای  تاریخی،  بزرگ  روز  دو  این  باختگان 
رژی خلقی  جمهضد  ا م  بزرگداشت  وری  همچنین  و  سالمی  

ی  امی جانباختگان راه آزاد و تم  98و آبان    96شهدای قیام دی  

خوانده شد و مورد استقبال شرکت کنندگان سوسیالیسم  و  
 قرار گرفت.

موزیک های انقالبی مربوط به روزهای قیام و در طول مراسم  
ایران که   همچنین سرودهای   سازمان چریکهای فدایی خلق 

در و با اجرای تازه ضبط شده بودند نیز پخش شد.  کالم    بدون
ی زیادی علیه تمامیت شعارها  ری این گردهمایی،برگزا  جریان

رژیم جمهوری اسالمی سر داده شد و همچنین خواست حق 

طلبانه کارگران و زحمتکشان ایران یعنی نابودی رژیم جمهوری  
و   در شعارها  زندانیان سیاسی  آزادی  و  سخنرانی اسالمی، 

یکی از رفقای جوان نیز شعری که خودش در .  یافتپژواک    ها

        ای حضار قرائت کرد.د را برسیاهکل سروده بو  توصیف

 

 " رخ!نوس سقق"فیلم       
 

مبارزاتی   شعارهای  حاوی  زیادی  زیبای  بنرهای  آکسیون  محل  در 

تصاویر  همچنین  و  اسالمی  جمهوری  رژیم  و  امپریالیسم  علیه 
رجانبا دو  در ختگان  گرسنگان  قیام  شهدای  و  تاریخی  بزرگ  وز 

جه بازدید کنندگان را وسالهای اخیر نیز به نمایش درآمده بود که ت

کرد.  به خ با  ود جلب می  در همبستگی  بازدیدکنندگان  از  تعدادی 
و  کارگران  مبارزات  از  کمیته حمایت  به  این مراسم  کنندگان  برگزار 

 ند. زحمتکشان ایران کمک مالی کرد
در   فعالین فعال  شرکت  ضمن  ایران  خلق  فدایی  چریکهای 

میز کتاب و با گذاشتن    سازماندهی و برگزاری این حرکت مبارزاتی

سازمان  افراشتن  بر   دید  آرم  معرض  در  را  سازمان  انتشارات 
دادند. قرار  تاریخی  مراسم    بازدیدکنندگان  بزرگ  روز  دو  از  یادمان 

موفقیت به پایان   ساعت با  2  زاساعت یک بعد از ظهر آغاز و پس  
 رسید.  

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند 

 2022فوریه  13

 

یر چریکهای فدایی کب نگذارانبنیا ون خفتن یکی ازدر پنجاهمین سالگرد به خ 

 ،ایرانستی نبش کمونیج  تئوریسین  و خلق

 می کنند:   تقدیم   ایران یکهای فدایی خلقچر  

 "رخ!ققنوس س"
 ریک فدایی خلق، رفیق مسعود احمدزاده چ

 از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:، این فیلم ارزشمند

https://www.youtube.com/watch?v=hWnFhj1Ez90 

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hWnFhj1Ez90

