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کوین تشکیالت چریکهای  و ت  57گفتگو با رفیق فریبرز سنجری درباره روزهای منتهی به قیام بهمن  

 ( 19فدایی خلق ایران  )
 

 توضیح پیام فدایی: 
انقالب سال های   اوج گیری  از خواست  که    57و    56با  آن، یکی  زندانیان سیاسی در جریان  آزادی 

های   توده  انقالب،  های  ضربات  زیر  که  شاه  امپریالیسم  به  وابسته  رژیم  بود،  بپاخاسته  میلیونی 
کشید، مجبور به تن دادن به خواست انقالب و آزادی زندانیان سیاسی  آخرین نفس های خود را می  

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

مناسبت   به همین  آزاد گشتند.  رژیم شاه  فریبرز  سیاهچال های  رفیق  با  ایم  داده  ترتیب  گفتگوئی 
آزاد شدند. در این گفتگو  سنجری که در آن سال جزء آخرین دسته زندانیان سیاسی بود که از زندان  

روی پر شتاب  و سیر  واقعه  این  به  به  و  پردازیم  انقالب می  پر خروش  آن روزهای  در  خصوص  دادها 
 لتالشمان این است که برای روشنی افکندن بر گوشه ای از تاریخ پر فراز و نشیب آن مقطع و سا

برای  ه ویژه  به  بعد  اولیه  ای  نظرات  به  معتقد  رفقای  جدایی  چگونگی  و  چرایی  از  جوان،  نسل 

نام رف  با  مسعود احمدزاده شناخته می شود_ از سازمان چریکهای  یق  چریکهای فدائی خلق _که 
از قیام بهمن جویا شویم و به خصوص   از چگونگی تشکیل مجدد  فدائی خلق بعد  دید واقعی تری 

 چریکهای فدائی خلق ایران و روندی که طی کرد، به دست آوریم. 
 

ناطق مختلف گفتید که بر  شما از تشکیل گروه های هوادار چریکهای فدائی خلق در م  پیام فدایی:

و   شد  می  افزوده  آنها  می  ته  ب تعداد  گرفتند.  می  قرار  ارتباط  در  و  گرفته  تماس  تشکیالت  با  دریج 
-مثال چگونگی پیشبرد خطوط سیاسی و  ر کاشیوه مشکالت این محدودیت ها و توانید کمی در مورد 

بودید   ارتباط  در  آنها  مسئولین  با  تنها  که  حالی  در  ها  گروه  و  محافل  این  درون  در  خود  ایدئولوژیک 
 صحبت کنید؟  

این   :رفیق سنجری با هوادارانش به صورت تشکل    هانوع تماس  همانطور که گفتید  ارتباط یک سازمان  یعنی 
با   گرفتن  قرار  ارتباط  در  واقع  در  و  گروه  یک  در  توانستمسئول  یافته  می  گروه،  خود  آن  روند  و    در  مشکالت 

قادر نبودیم    ایماندهبه دلیل کمبو  اه نبودیم. اما در آن زماناآگما بر این واقعیت ن  .شودرا سبب    محدودیت هائی

و در نتیجه در مواردی به    ی هوادار را در ارتباط تنگاتنگ با تشکیالت سازمان بدهیموهانیرتک تک  مناطق    در همه
یعنی ارتباط   این شکل کار  بر نواقص با آگاهی    . ما که البته تا حدی پاسخگو بود  پذیرفتیمکار را میاین روش  اجبار  

با   ،های هواداربا صرفا مسئولین گروه سخت تالش می کردیم که با گسترش کار ایدئولوژیک و ارتباط مستقیم 
کمبودها و تناقضات این شیوه کار    ی برتا حد  و حتی برگزاری جلسات با تعداد بیشتری از آنهااعضای این گروه ها  

این ها تالش های به جائی بودند. اما نواقص    .الت مستحکم سازیمفائق بیائیم و رابطه رفقای هوادار را با تشکی

 نمی کرد. و ایراد اصلی را حل  
 

رفقای هوادار  پرسش:   با سازماندهی  رابطه  از سازماندهی دانشجویان هوادار چریکهای  در  شما 
  59اما می دانیم که دیکتاتوری حاکم در سال    . بهمن گفتید  19فدائی خلق در سازمان دانشجوئی  

داد   سازمان  ها  دانشگاه  به  ای  ددمنشانه  نایورش  اش  همیشگی  وقاحت  با  تعرض  ای  م که  ن 
را   ام " سرکوبگرانه  این  گذاشتند.  فرهنگی"  چانقالب  فعالی ر  در  نتایجی  دانشجوئی  ه  ته  ای 

 تشکیالت شما داشت؟ 

 
  . ندبسته شدکامال  اه ها برای حدود دو تا سه سال  دانشگ  ،می دانید که با به اصطالح انقالب فرهنگی   پاسخ: 

طبیعی است که    همه دانشگاه های کشور تعطیل شدند.  ۱۳۶۱تا سال تحصیلی   ۱۳۵۹اگر اشتباه نکنم از خرداد  
واقع   به  را سبب شود.  بزرگی در فعالیت های دانشجوئی  امر اخالل  به دانشگاهاین  نامحمله  انقالب    ها تحت 

  م  ل  زیر ع    ندکه در تالش بوددست اندرکاران این رژیم    .فرهنگی یکی از اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسالمی بود

 زعمال می دیدند که بعد از قیام بهمن با با  دند را مستحکم کنخورژیم  منشانه  سلطه دد  ،مبارزه با غرب و شرق
ه  تجمع و اعتراض علیه رژیم جدید بدل شد افشاگری و  به کانون های مهم  ر دیگر  با  زاین مراک  ،دن دانشگاه هاش

 ند.  ا
چه در زمان شاه و چه در همین حدود یک سالی که جمهوری اسالمی از سوی    واقعیت این است که دانشگاه 

در نتیجه سرکوب دانشگاه    خلق بود و  جوشش انقالبی  سمبلی از  ،ا به قدرت رسانده شده بوده  تامپریالیس

برای اهداف جمهوری اسالمی که سرکوب مبارزات همه طبقات و اقشار ستمدیده را در دستور کار خود داشت  
بود.  امری پارچه    الزامی  یک  دانستندمردم  می  آزادی"  "سنگر  را  جمهوری  دانشگاه  سرکوبگران  رو  این  از   .

مدت    در.  کنندای انقالبی خالی  وهاز حضور نیررا  انشگاه ها  که د  می دیدندبرای سر بریدن آزادی الزم    اسالمی
کوتاهی که جمهوری اسالمی به قدرت رسیده بود شاهد بودیم که دانشگاه به محلی جهت بحث و گفتگوی  

تبدیل شده  ی مبارز  ها  نو تامین نیرو و امکانات توسط سازماو ارتقاء آگاهی توده ها ره مسائل مبارزاتی ربامردم د
 بود.  



دیگر   یکی  از سوی  ها  پادانشگاه  سازما از  مهم  های  دو  ها  نیگاه  بودند.  جامعه  در سطح  جریان  ی سیاسی 
متشکل   دانشجویان    اصلیسیاسی  خلق  مجاهدین  سازمان  و  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  یعنی  زمان  آن 

البته، این بدان معنا نیست  می دادند.    ای اصلی فعال در دانشگاه ها را تشکیلوههوادار بسیاری داشتند و نیر
حضوری نداشتند بلکه نیروی اصلی متعلق به این دو جریان بود. تقریبا  در دانشگاه ها  بقیه جریانات سیاسی    که

هیچ دانشگاه یا دانشکده ای در سراسر ایران نبود که دانشجویانش بین این دو سازمان تقسیم نشده باشند.  

هوادار   خلقدانشجویان  فدائی  چریکهای  بوک_  سازمان  غالب  آن  بر  اپورتونیسم  دانشجویان    _ده  "سازمان  در 
هم دانشجویان هوادار    ها و مدارس عالی" دانشگاه  شگام" متشکل شده بودند و "انجمن دانشجویان مسلمانپی

مجاهدین  گرفترا    سازمان  بر می  که  در  خود  سیاست  ، سازمانی  پیشه  را  اسالمی  با جمهوری  سازشکاری 
بود.   مجاهدین به خصوص  ساخته  از  با    سازمان  در  ریپشتیبانی  صدر  بنی  جمهوری  بوداست  چه   تالش  هر  تا 

و از این رو در آن زمان به روشنی از    دنزدیک شوجمهوری اسالمی  یم  ژرو در واقع به خود  بیشتر به رئیس جمهور  
 سیاست مماشات با رژیم پیروی می کرد. 

دانشجویان  ا از  جد  . مثالا ویان هوادار خود را داشتند جسیاسی در آن زمان دانش   دیگر نیروهایهمانطور که گفتم  

از چریکهای فدائی خلق پشتیبانی می کردند،    ۱۹ نیز  تشکل  بهمن که  از  وجود داشت  "دانشجویان مبارز”  که 
اساساا چه در زمان شاه    دانشجویان هوادار سازمان های خط سه و به خصوص سازمان پیکار تشکیل شده بود.

ی  گنقش بزر  د وشکل می دادندر جنبش  را  دانشجویان نیروی بزرگی    ،ه در آغاز سلطه دار و دسته خمینی و چ
آزادی داشتند. در سال   برای  هزار دانشجو در مراکز دانشگاهی تحصیل می    ۱80چیزی حدود    ۱۳۵8در مبارزه 

نیر این  درون جامعهکردند.  تحوالت  و  نبود  باشد  وی کمی  تاثیر  بی  آنها  روی  توانست  دیگر  و  نمی  این    از طرف 

و آنچه در جامعه می  مسائل سیاسی    تاریخ مبارزاتی جنبش خود و  بهنسبت    هادانشگاهتوجه در  نیروی قابل  
با توجه به ماهیت ضد  وضع  لذا این  ای سیاسی هم از آنها یارگیری می کردند.  ه  نحساس بود و سازماگذشت  

نجمن های  ا   ،هادر دانشگاه  مواجه نشود.آنها  نمی توانست با مخالفت  خلق و آزادی کش دار و دسته خمینی  
آنها   نیروی  ولی  داشتند  حضور  هم  رژیم  هوادار  به  اسالمی  سازمان  نسبت  و  مجاهدین  طرفدار  دانشجویان 

در خیلی از دانشگاه ها  با این که یک قدرت دولتی پشت این انجمن ها بود ولی    .کمتر بود  چریکهای فدائی خلق 
مجاهدین    "انجمن دانشجویان مسلمان "  وخلق  حداکثر بعد از "پیشگام" سازمان چریکهای فدائی    به لحاظ نیرو

توده دانشجو و روشنفکر هیچ اعتمادی به این تشکل رژیم ساخته که نقش ارگان سرکوب حکومت  .  قرار داشتند

 جمهوری اسالمی غیر قابل تحمل بود. از سوی سردمداران که این وضع  روشن است، را بازی می کرد نداشتند 
یافته  رژیم   استقرار  اش  ها  تسیاستازه  انقالبی  بردی ضد  پیش می  گام  به  گام  دنبال    .را  انداختن  به  به  راه 

ه  جروهای سیاسی سازشکار و مماشات طلب موابا حمایت و پشتیبانی نی  تسخیر سفارت آمریکا وقتیمضحکۀ  
انتخابات قانون  پس از برگزاری    .تا حدی پایه های سلطه خود را محکم کند و جانی تازه بگیرد  موفق شد  ،دیدگر

موفقیت خود را به طور عمده مدیون  در این موارد نیز  که    شورای اسالمی   اساسی، ریاست جمهوری و مجلس

حال خود  ،  ول بودند که به نوبه خود به فریب توده ها مشغ  بود پشتیبانی نیروهای سیاسی سازشکاری  حمایت و  
را  ها  دانشگاه  که  کرد  می  آماده  تاتسخیر    نیز  را  و  مرکز    کند  سازماوگینیرفعالیت  خود ها  نری  مخالف    ی 

این در حالی بود  .  کرده بود  خمینی شروع به بدگوئی از دانشگاه ها  ۵۹از همان عید سال    را ببندد.  )اپوزیسیون(
علیرغم توافقاتی که با "هیئت نمایندگی  که در کردستان هم هر روز دسیسه جدیدی می چید و معلوم بود که  

خمینی در پیام نوروزی اش بروشنی    به خلق کرد را دارد.نظامی  دوباره قصد تعرض  خلق کرد" به عمل آورده بود،  

یورش به دانشگاه ها و تسخیر    شگاه، گام بعدی رژیم اشپس از همه بدگوئی هایش نسبت به داننشان داد که  
و   اب، کمونیسم و مارکسیسم" سخن گفت"عدم وابستگی دانشگاه ها به احزضرورت آنهاست. او در این پیام از  

د تشبیه  دروغبا  که  جنگ"  "اتاق  به  ها  "  ایرمانهش   یب  انشگاه  خواهان  نبود  در  بیش  اساسی  انقالب 
به  دانشگاه دانشگاهی  مراکز  تبدیل  جهت  کشور"  سراسر  سالم "های  عالی    "محیطی  "علوم  تدوین  برای 

 اسالمی" شد. 
 

به  پرسش:   شما  نظر  از  سیاست  این  ربط  کردید.  جدید صحبت  رژیم  گام  به  گام  سیاست  از  شما 

 آزادی کشی های جمهوری اسالمی چه بود؟ 
 

بود  پاسخ:  داده  خمینی  به خصوص شخص  که  هائی  وعده  خمینی  علیرغم  دسته  و  و    دار  آزادی  دادن  برای 
آنها آمده بودن بودند.  انقال   ددمکراسی سر کار نیامده  آمده بودند تا همه    ب را تحت نام انقالب سرکوب کنند.تا 

باز پس  و سرمایه داران حاکم    ها  تبه نفع امپریالیسرا    بودمردم  بهمن که نقطه اوج انقالب  دستاوردهای قیام  

اتفاقا درک همین  .  قرار داشتراستا    درست در همین از همان آغاز  ای جمهوری اسالمی  ه  تبگیرند. تمام فعالی
 ا در آن زمان ضروری بود. دهبرای شناخت سیر محتمل رویدا ۵8نکته در سال 

"ش و  بشرایط  خمینی  دمکراتیک  روحیات  از  ناشی  نه  زمان  آن  مرج  و  هرج  بگویم  است  بهتر  یا  دمکراسی"  ه 
بود    "اذنابش " نتوانسته  چه  گر  که  بود  انقالبی  نتیجه  و  بلکه  وابسته  داری  دیکتاتوری سیستم سرمایه    سلطه 

زده بود. به همین دلیل هم هست که در تمام سال   جانکاهیضربات  ، را نابود کند اما به آن ناشی از آن سیستم
در    بودند.ای سیاسی  ه  نو ستمدیدگان و سازما  یورش سراسری خود به کارگرانبرای  تدارک  حال  نها در  آ  ۱۳۵8

ئی  ها یآن اندک آزاد تأکید کنم که ی طور کلبه  "انقالب فرهنگی" شان یکی از همین گام ها بود. نیز ۱۳۵۹سال 

بلکه نتیجه ضعف  نبود  حاصل سیاست رسمی دار و دسته خمینی    به هیچوجهکه در آن دوران دیده می شد  
آنها پس بگیرد. قددست  قدرت مرکزی بود که هنوز نتوانسته بود از  ت مرکزی  رآوردهای انقالب توده ها را تماماا 

توانسته بود به سرکوب مبارزات کارگران و  که  جا    موجود که خمینی در رأس آن قرار داشت در این مدت در هر
بود ولی هنوز   پرداخته  به  ستمدیدگان جامعه  و  موفق  کشتار خونین عزیزان مردم در سطح  سرکوب سراسری 



به  نکردنی  در ابعادی باور    آنها  ،خود پس از سر و سامان دادن نسبی به رژیم    اما،.  فالت ایران نشده بود گسترده  
به مردم نسبت  و جوان و پیر و حتی زن حامله را هم از تیغ کینه خود    کودکخته و  سرکوب و کشتار مردم پردا

 گورستانی چندان بی مرز شیار کردند "و   ؛ایران گذراندند
 که بازماندگان را 

 هنوز از چشم 

 ". خونابه روان است 
 ) شاملو( 

 
عنوان   تحت  ها  دانشگاه  به  اسالمی  جمهوری  تهاجم  از  داشتید  می  "ان پرسش:  فرهنگی"  قالب 

 گفتید. برنامه رژیم چگونه پیش رفت؟ 
 

شمی رفسنجانی در آنجا حضور داشت.  ما هاهر کجا که دسیسه ای در کار بود حت  ،طبق روال آن روزها  پاسخ:

سال آن  این  در  حضور    مزدورها  ها  توطئه  همه  در  در  وی  با سخنرانی  کار  هم  مورد  این  در  داشت.  مستقیم 
در این سخنرانی  صورت گرفت.  در دانشگاه تبریز    ،۱۳۵۹فروردین    ۲۶در  این سخنرانی    اه تبریز شروع شد.گدانش

جلسه را ترک  با اعتراض  مجبور شد  وی  نان با مخالفت دانشجویان مواجه شد که  چرفسنجانی آن ارتجاعی  نظرات  
این امر را بهانه قرار داده و به اشغال ساختمان مرکزی    ،دانشجویان انجمن اسالمی هوادار رژیم   کند. در پی آن،

کردند.   مبادرت  تبریز  اسالمی  دانشجویان  دانشگاه  کردند  هوادار جمهوری  و  که  اعالم  دانشجویان  که  زمانی  تا 

مزدواستادان   نزد  در  نام  )این  "انقالب"  ضد  مخالف  رژیم  مستعار  نام  اسالمی،  جمهوری  سرسپردگان  و  ران 
 کنند. د، ساختمان مرکزی را ترک نمیننشواز دانشگاه پاکسازی  انقالبی حاکم بود(

های دانشجویی طرفدار جمهوری اسالمی که پاسداران مسلح از آنها حمایت می کردند،  بعد از این اقدام، گروه 
ن در  دانشگاهی  مراکز  اشغال  در  نمودند کهسعی  مختلف کشور  جا  قاط  در همه  دانشجویان   البته  مقاومت  با 

قهر رفسنجانی در دانشگاه تبریز، در واقع پیش در آمدی برای اجرای نقشه اصلی  معلوم شد که  مواجه شدند.  
ایران بود. ایران ملتهب شده بود  رژیم در مورد دانشگاه های سراسر  در چنین    و  فضای دانشگاه ها در سراسر 

برای جمهوری اسالمی حال نوبت دانشگاه ها رسیده بود تا با یورش به دانشجویان و به راه انداختن  اوضاعی،  

.  ی آزادی برای مردم ایران بودند، کامالا به تصرف خود در آورندرهاخون در صحن دانشگاه ها این مراکز را که سنگ
تندی در رابطه با دانشگاه ها کرد و خواهان فروردین خم  ۲۹در    رویدادهای پیش آمده،به دنبال   ینی سخنرانی 

  ، یس جمهور رژیم ئشد. به دنبال این امر شورای انقالب و بنی صدر ر   هااز دانشگاه  دانشجویان آزادیخواه  تصفیه
گروه ها   رایمهلتی سه روزه ب  داده واولتیماتوم    با لحن بسیار تند و شدید به دانشجویانپس از دیدار با خمینی  

ا امام  ه  ندر شهرستا  . تعیین کردند  هت تعطیل دفاتر خود در دانشگاه های سراسر کشوری جو احزاب سیاس

جمعه های مزدور و دروغگوی حکومت مدعی "سنگر بندی" فداییان در دانشگاه ها و مثال کار گذاردن "تیربار" در  
ند. ماشین جنگی حکومت در حال نقشه برای  باالی ساختمان دفتر دانشجویان پیشگام در دانشگاه اهواز شد

 سرکوب و تسخیر دانشگاه ها حتی به قیمت کشتار دانشجویان بود. 
زمینه   این  در  باید  که  نکاتی  از  بگویم  یکی  جوانتر  آگاهی نسل  که  برای  و که  این است  جنایتکارانه  تعرض  این 

نظیر   حکومت  خوار  جیره  های  مهره  توسط  سروشتاریخی  آنان    عبدالکریم  های  همپالگی  نام  و  باصطالح زیر 

ا با ادعای کندن  دهبع   سروشتئوریزه شد و همانطور که می دانیم برخی از این مهره ها نظیر  "انقالب فرهنگی"  
رژیم   غیر از  و  خدمات مستقیم  انجام  به  اینجا  در  تا  صادر شدند  کشور  خارج  به  و  درآمده  اپوزیسیون  لباس  به 

که در حالی  اکم علیه مردم مشغول شوند. باز هم باید در اینجا تاکید و یادآوری کنم مستقیم خویش برای نظام ح
بعدها در خارج از   بود، وی  ها بنی صدر رئیس جمهور آن زمانکه یکی از پرچم داران یورش وحشیانه به دانشگاه

در مورد    واقعه الپوشانی کند. ی خونین اش را در این  ها   تکشور تالش می کرد خود را دمکرات جلوه داده و دس
هم آنها طبق معمول به جای محکوم کردن کل  ی رخنه کرده در سازمان چریکهای فدائی خلق  ها  تاپورتونیس

و داده  قرار  انتقاد  مورد  را  آن  جناح  یک  حاکم،  خلقی  دانش  رژیم ضد  به  نسنجیده"،  گ"هجوم  "تاکتیک  را  ها"  اه 

دادند جلوه  اسالمی"  جمهوری  حزب  ظاهری،   . "رهبری  خیالی  خوش  با  هم  را    بعد  که  خواندند  تاکتیکی  آن 
 . "محکوم به شکستی قطعی و مفتضحانه" می باشد 

از   اولیه،تدارکات و  پس  طرفداران خمینی با همراهی پاسداران مسلح در همه مراکز دانشگاهی،    یورش های 
رژیم   مخالف  قرار  دانشجویان  خود  خونین  و  وحشیانه  حمالت  مورد  آنها    و  دادندرا  با  درگیری  وحشیانه  ضمن 

اهواز، بابلسر و ... درگیری های بزرگی رخ داد. در    از،شیر  مشهد،   تهران،سرکوبشان می کردند. جدا از تبریز در  

هم که یکی از دلیرانه ترین صحنه های    در اهوازدانشگاه تربیت معلم تهران این درگیری ها بی اندازه شدید بود.  
بنبر خورد،  د  رقم  دانشگاه  اشغالگران  علیه  مبارز  پسر  و  دختر  دانشجویان  چنان سالخی  ین  را  دانشجویان  آنها 

دانشجویان در سراسر کشور مجروح شدند و  تعداد بسیار زیادی از  .  ندکه اجساد روی هم تلنبار شده بود کردند  
این  اسالمی  جمهوری  وارد شد.  آنها  به  فراوانی  های  کشتارآسیب  با  رژیم    گونه  مخالف  مجروح دانشجویان  و 

خرداد   درنشگاه های سراسر کشور دا  نمود. پس از آنعملی خود را   "انقالب فرهنگی "ضد  ،آنهاکردن بسیاری از 
دانشجویان هوادار حزب توده همچون    خونین،  در جریان این رویدادجالب است بدانیم که  ماه کامال بسته شدند.  

که پیش از این خود را در  بودند. آنها  در صحنه ایستاده  همسو با جمهوری اسالمی    !"محکم و استوار"همیشه  

جمع دانشجویان مبارز و آزادیخواه جا داده بودند با اولین اخطار از طرف جمهوری اسالمی دانشگاه را ترک کردند.  
در    ین اهدمج  ارهواددانشجویان   اینکه  با  در  هم  و  بودند  دانشجویان  دیگر  کنار  در  رژیم  مقاومت  آغاز  ایادی  علیه 

  ، مبنی بر الزام تعطیل دفاتر دانشجویان در دانشگاه ها خمینی  بیانیه شورای انقالب    پس ازشرکت داشتند اما  
ای   و  اطالعیه  کرده  صادر  بر عقب نشینی خود  این شکلعقب نشستند مبنی  به  نیز  آنها  بنابراین،  را    .  میدان 



  . د درون حاکمیت، بنی صدر را تقویت کنن  در رابطه با جناح بندیبه خیال خود    ، چرا که می بایستخالی کردند
به نادرست هوادار سازمانی بودند  که بسیاری از آنها با عشق به فدائی راستین و انقالبی    دانشجویان پیشگام

کردند،   می  حمل  خود  با  را  خلق  فدائی  چریکهای  تابلوی  مدت  درکه  مبارزهدر    تمام  علیه    صحنه  مقاومت  و 
آنها نیز پس از مدتی مقاومت    اما  .بار مهمی از این مقاومت هم بر دوش آنها بود  و  پاسداران مهاجم قرار داشتند

و   موجود  موازنه  تغییر  اساس  با  بر  و  کردند  می  طرفداری  آن  از  که  سازمانی  طلبانه  مماشات  خط  به  توجه  با 

اسالمی را هم به  که هرگز فکر مقاومت و مبارزه با اعمال جنایتکارنه و ارتجاعی جمهوری    رهنمود سازمانشان
بود  نداده  راه  تخلیهدفاترشان    ،خود  و سازشکار    بدین سان،  ند.کرد  را  اپورتونیست  پیروزی  جریانات  برای  را  راه 

داده  مقامات حکومت  در آخرین روز التیماتومی که  بنی صدر  هموار کردند و    دانشجویان مسلمان هوادار خمینی 
رنگین شده بود    آزادیخواه و طرفدار توده های ستمدیده  خون دانشجویانبا  زمینش  اکنون  در دانشگاهی که  بودند  

فرهنگی  رورت انقالب  ض جمع کرده بودند سخنرانی کرد و بر درستی و    افرادی که در آنجادر میان  حاضر شد و  
بود  جمهوری اسالمی    اش کلیت که طراح و مجری  به اصطالح انقالب فرهنگیاین  .  جمهوری اسالمی تاکید نمود

هایش  جناح  از  یکی  نه  بو  تعداد  گذاشتن  جا  به  بر  عالوه  از  ش   ی،  بعدی  های  اعدام  با  ومجروح،  ماری کشته 

با تعطیل طوالنی مدت دانشگاه ها و اخراج صدها استاد و  دانشجویان و دیگر جوانان انقالبی همراه شد و باالخره 
 . به سرانجام رسید ی مبارز و آگاهجو تصفیه هزاران دانش

 
پرسش: از کشته و مجروح شدن دانشجویان گفتید آیا در این زمینه آماری وجود دارد؟ به خصوص  

آمارهائی که در مورد کشته شدگان  که بنی صدر در زمانی که در خارج از کشور بود مدعی بود که  

 . داده شده نادرست و اغراق آمیز بوده است
 

دو روز  حداقل  ویان مخالف با طرفداران جمهوری اسالمی  دانشجنهایی  تا جائی که من می دانم درگیری  پاسخ:  
من   بود.  باال  بسیار  دانشجویان  مقاومت  روحیه  کشید.  درازا  روزهابه  آن  تهران    در  بر در  و  دور  و  جلو  در    مدام 

شاهد وحشیگری های طرفداران خمینی و مقاومت قهرمانانه    حضور می یافتم و خودم به عینه دانشگاه تهران  
و به رغم    ندای مبارز فعاالنه شرکت داشته  ندر این جریان حتی دانش آموزان طرفدار سازما  م.دانشجویان بود

ایمنی اطراف دانشگاه تشکیل داده بودند. در دانشگاه تهران که تقریبا   هایزنجیروحشیگری های حزب اللهی ها 

از  رهن سنگاز آخری بیشتر  نفر مجروح خبر می دادند.    700کشته و    ۵ائی بود که به دست نیروهای رژیم افتاد 
حتی روزنامه کیهان در گزارشی که از درگیری دانشگاه تهران داد  حان مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند.  رومج

با یورش  در دانشگاه جندی شاپور اهواز نیز چند تن از دانشجویان مبارز  . اذعان نمود نفر مجروح  ۳4۹کشته و  ۳ به
شمار  کشته و  قمه بندان و ساطور بدستان رژیم که توسط احمد جنتی امام جمعه مزدور رژیم رهبری می شدند  

اقعی  به هر حال مثل هر رویداد دیگری رژیم آمار وزخمی شدند.    بزرگی از دانشجویان و دانش آموزان حامی آنها

منتشر   نیر  نکردرا  امکانات  ضعیف  وهاو  دقیق  آمار  یک  ارائه  برای  هم  انقالبی  هستی  و  این  بود  از  جدا  اما   .
دانشجو و در مشهد بیش از    ۳00واقعیت بر اساس اخبار و گزارشاتی که خواندم در دانشگاه شیراز نزدیک به  

تی دیدم که حد دنائت و وحشیگری مزدوران  نفر مجروح شدند. از دانشگاه جندی شاپور اهواز هم گزارشا  ۳۵0
کشته در    ۳8از    برخی گزارشاتخمینی به خصوص در اذیت و آزار دختران دانشجو را نشان می داد. البته بعدها  

 . دانشگاه های تهران، اهواز، گیالن ،مشهد، شیراز و زاهدان خبر دادند

 
در رابطه با "انقالب فرهنگی" جمهوری  پرسش: از مماشات رهبران سازمان چریکهای فدائی خلق  

 ؟ نشان داد چگونه  این امر خود را  .گفتیداسالمی  
 

با  یک باند سازشکار و مماشات طلب    از نظر اصولی شما نمی توانید از سازمانی که  کهاین را بگویم  اول    پاسخ:
دست  اش قرار گرفته و فرد خط دهنده اش هم کسی است که هدفی جز  در رأس و رهبریای  نظرات حزب توده

نظورم فرخ نگهدار است که امروز دیگر ماهیتش برای همگان آشکار  م_ یابی به قدرت، حال در هر سطحی ندارد  

از منفورترین چهره ها یکی  و  رود  شده  ایران به شمار می  برخورد قاطع  _در  رژیم حاکمو مبارزاتی    انتظار  و    با 
او و باندش چه  دیدیم  حتی پیش از یورش خونین جمهوری اسالمی به دانشگاه ها  داشته باشید.    دشمنان مردم

جنایتکار جمهوری اسالمی  آنها که اساساا اهل جنگ و مبارزه با رژیم    .ترکمن صحرا کردند خیانتی به خلق مبارز  
دانشگنبودند   هم  در  برای  اه  مقاومتی  برنامه  سازمانشان  هیچ  هوادار  این    .نداشتنددانشجویان  مورد  در  بعداا 

 .موضوع بیشتر توضیح می دهم

در اینجا فقط این را بگویم که بر اساس واقعیت هائی که امروز رو شده است، رهنمود ختم مقاومت دانشجویان  
را   که  ه  ک_پیشگام  کردم همانطور  مهمی    اشاره  دانشگاهوزنه  فرخ    _د بودنها  در  مسئولین  همین  به  نگهدار 

یکی از مسئولین دانشجویان پیشگام که بعد از پایان یورش جمهوری اسالمی به دانشگاه ها، .  ه بود پیشگام داد
سازمان دانشجویان پیشگام شرکت کرد، به نام ف.  در یک مناظره تلویزونی هم به عنوان نماینده ای از سوی  

با سایت اخبار روز در مورد برخی وقایع مربوط به آن روزهای حساس  گفتگوئی  در  پس از گذشت سالیان  بان  تا
او گفت.  سخن  که    تاریخی  است  کرده  رومطرح  آخرین  مقاومتزهدر  خانه  ،ای  در  پیشگام  مرکزیت    اعضای 

نشینی مساله دار بودند و "برخی از دانشجویان نسبت به عقب  در آن جلسه    ند وانوشیروان لطفی جمع شد

  حضور داشت از طرف رهبری سازمان  هم  فرخ نگهدار    . در آن جلسهحتی به چنین تصمیمی اعتراض می کردند"
کرد   که اعالم  نشینی  عقب  بر  مبنی  را  سازمان  تابان  در    "."نظر  ف.  های  جانیان  گفته  که  شود  می  معلوم 

از آغاز حمله به دانشگاه ها فرخ او در   جمهوری اسالمی قبل  نگهدار و باندش را در جریان امر قرار داده بودند. 
" گوید:  نگهدار می  فرخ  در مورد  گفتگویش  و ادامه  رهبری سازمان  بین  که  از مذاکراتی  فدایی  نماینده سازمان 



نمایندگان آقای بنی صدر صورت گرفته بود گزارشاتی داد. این مذاکرات در تمام بعد از ظهر ادامه داشت. مطابق  
ن گفتگوها قرار شده بود عقب نشینی دانشجویان پیشگام همراه با شروطی باشد. از جمله شروطی که االن ای

آن بود که بیانیه ی دانشجویان پیشگام پیرامون انقالب فرهنگی و دالیل واگذاری   به یاد من مانده است، یکی 
کاری که ما در زندان از او سراغ داشتیم به    پس فرخ نگهدار با همان روحیه صنفیدفاتر خود را از رادیو بخوانند".  

ها او با نمایندگان بنی صدر توافق کرده بود که دانشگاهبا نمایندگان رژیم حاکم دست زده بود.  ننگین  یک معامله  

خمینی   خواست  و  آید  در  اسالمی  جمهوری  تصرف  به  بر  تماماا  احزاب،  مبنی  به  ها  دانشگاه  وابستگی  "عدم 
در   و  دنمراکز دانشگاهی برای تدوین "علوم عالی اسالمی" آماده شو کمونیسم و مارکسیسم" عملی شده و  

این   به  بود   دلخوش عوض سازمان  "پیشگام" اش هم    خواهد  نماینده  و  رادیو خوانده شود  در  بیانیه اش  در  که 
بعد از کشتار دانشجویان  که  خودشان هم نیاوردند  البته دیگر به روی    شود.خواهد  مناظره تلویزیونی شرکت داده  

  اش برخورد صرفنظر از ماهیتاین    را نخواند.سازمان  این  بیانیه    ی جمهوری اسالمیرادیو  ،و تسخیر دانشگاه ها
این برخورد  ما در زندان همواره در مورد این فرد شاهدش بودیم.    که  دبوهمان روحیه صنفی کاری  بیانگر  درست  

و   بود که هللاماشا  همدست اش در مورد فرخ نگهدار  آنقدر برجسته  فتاپور  مبارزه مسلحانه     تئوری  در    طرفداران 

عادل  "صنفی کار" می گفتند. نگهدار خود این روش را در زندان    به جای "سیاسی کار"،   به نگهدار و فتاپور  زندان 
برایش نیرو بسیج    ای صنفی خواستی را مطرح می کنیم وه  تدر فعالیشیراز چنین جمع بندی می کرد.  آباد  

معنای عملی پیشبرد    ایان می رسانیم. با گرفتن خواست کمتری مبارزه را به پ  بعد   لیو  کرده و مبارزه می کنیم. 
جمهوری اسالمی به دانشگاه    ، این خط منحط در مورد "انقالب فرهنگی" جمهوری اسالمی مختصرا این بود که

از دانشجویان مخالف و چپ   تا این مراکز را  با شرط خواندن متن یک بیانیه در  ما  ما  . ا کند  تصفیهها یورش برده 

و به نیرو    ، دانشگاه ها را دربست در اختیار جانیان "انقالب فرهنگی" قرار می دهیمرادیو و یک مناظره تلویزیونی
! این روش اگر در مبارزات صنفی  است  ب نشینی ما بدون قید و شرط هم نبوده هایمان هم می گوئیم که عق 

  با ی نیروهای انقالبی  رودرروئدانشجوئی هم در زمانی و شرایطی کاربردی داشته باشد در مبارزه سیاسی و در  
آورد بار می  به  تنها رسوائی  انقالب حاکم  آورد  ،ضد  که  ب  همانطور  را  رهنمود دهندگانی  ه خون  و دست چنین 

تفکری که  فرخ نگهدار و  نباید فراموش کنیم که دار و دسته  این را هم  البته  .  دانشجویان مبارز جانباخته آلوده نمود 
  ه ای انقالبی از جملوهنیر  همواره برای اینکه سازشکاری خود را الپوشانی کنند لگدی هم بهبر آنان حاکم بود  

آنارشچ با  و  زدند  می  فدائی  آنهست  یریکهای  دادن  کوشیدند    ،ا جلوه  سیاستمی  و  انقالبی    های  خود  ضد 

 . بزنندجا  انهبین منطقی و معتدل و واقعخویش را 
 

 ؟ ره علیه چریکهای فدائی سم پاشی کردندوباپرسش:مگر در این جریان هم د
 

این ماجرا در نشریه کار شماره  معلومه. این کار همیشگی این دار و دسته است. حدود یک هفته بعد از    پاسخ: 

مینه های تهاجم به دانشگاه ها و جمعبندی تجربیات  ز"  ندر مطلبی تحت عنوا   ۱۳5۹اردیبهشت    ۱0به تاریخ    56
دانشجوئ سیاست  ی"اخیر  الپوشانی  و جهت  داده  امتیاز  خود  به  توانستند  تا  خود  طلبانه  مماشات  های 

را مسبب   خلق  فدائی  چریکهای  هوادار  رژیم  دانشجویان  و کشتار  زدند.تعرض  اصطالح جمعبندی    جا  به  آن  در 
که  "  نوشتند: بود  آن  پیشگام  تجربه  و  دریابزرگترین  مسئولیت  آوردن دستجات بی  به حساب  که  بد 

دی و پیگیرانه دار و دسته هوادار اشرف دهقانی ممکن است  جآنارشیست نظیر پیکار و عدم طرد  

 . بزرگترین ضربات را به جنبش دانشجوئی و اساسا جنبش کمونیستی ایران وارد آورد"
مقاومت و عقب نشینی را با روحیه تمام به اینها سازشکاری خود و رهنمود عدم  همانطور که مالحظه می شود  

تصمیم گرفت در جریان مقاومت به مذاکره با مقامات دولتی برای گرفتن    اا پیشگام ضمن"   حساب این گذاشتند که:
اقدام کند بر مال    و  "تضمین های الزم  را  آنها  تماماا خط سیاسی رسوای  را عنوان نمودند که  سپس موضوعی 

رایط فعالیت علنی" برای خود را از  "شساخت. این خط سیاسی رسوا آن بود که آنها به هر قیمتی می خواستند  
ی این  هدف از اجرا"  :ددست ندهند. این امر در جمالت زیر در همان "جمعبندی" آشکار است. در همانجا نوشتن 

اما نه به هر قیمت. اما نه    د.تاکتیک بیش از همه طرح مساله دانشگاه ها برای مردم و افشاگری پیرامون آن بو

امکان فعالیت  از دست ندادن  شان  هدفکه  گفتند  یعنی به آشکاری    به قیمت ضربه زدن به شرایط فعالیت علنی".
که به فعالیت علنی مان ضربه ای وارد نشود. خوب از چنین  کنیم  مبارزه میتا جائی با رژیم  یعنی  علنی است.  

انتظار    وئینیر با چنین تفکری مگر می شود  ناپذیر و  انقالبی و سازش  این نمی    ؟ داشت   یمبارزه  به  من دیگر 
صوال اگر  مد و ااء آپردازم که در مدت زمان کوتاهی چه بر سر سراب ادامه فعالیت علنی ذهنی فرخ نگهدار و شرک

نظیر فعالیت علنی نیروهای مخالف اعتقاد داشت که دیگر برای بستن  مردم  حکومت ذره ای به حقوق دمکراتیک  

 . محل های انجام فعالیت علنی حمام خون به راه نمی انداختمهمترین  یکی از  
 

ی  ئخمینی فرمان تشکیل شورای انقالب فرهنگی را داد تا برای بازگشا   ها   ن سش: در همان زما رپ
 ؟ دانشگاه ها برنامه ریزی کنند. اینها چه کسانی بودند

 
م آنرا بعد از یورش جمهوری اسالمی به دانشگاه ها که همانطور که گفتم جنایتکاران حاکم با وقاحت تما  پاسخ:

نفر عبارت بودند    7انقالب فرهنگی انتخاب کرد. این    نفر را به عنوان شورای   7"انقالب فرهنگی" خواندند خمینی  

سرو ۱از   عبدالکریم  حبیب۲  ش، _  حسن  باه۳  ی،_  جواد  احم_  4  نر،_محمد  آل  ربانی  5  د،شمس  مهدی   _
فارسی،    6ی،  املش الدین  شریعتمدا7_جالل  علی  و    ری._  استادان  از  را  ها  دانشگاه  داشتند  وظیفه  اینها 

 .دانشجویان مخالف جمهوری اسالمی تصفیه و شرایط بازگشانی این مراکز را تعیین کنند 
 )ادامه دارد( 


