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 از مرگ نیز نیرومندتر بر خاستند

 پاشیدند و از حنجره ی دوست داشتنی شان

 آوازهای سرخ بلند خویش را

 :روی فالت خفته ی دربند 

 !برپا برهنگان      

 !پا گرسنگانبر      

 !برپا ستمکشان      

 

 

 به فردا
 

 به گلگشت جوانان

 !ياد ما را زنده داريد، اين رفيقان

 که ما در ظلمت شب

 زير بال وحشي خفاش خون آشام

 نشانديم اين نگين صبح روشن را

 .گشتر فردابه روي پايه ي ان

.... 

 و خون ما

 به سرخي گل الله

 به گرمي لب تبدار بيدل

 به پاکي تن بيرنگ ژاله

 ريخت بر ديوار هر کوچه

 و رنگي زد به خاک تشنه ي هر کوه

 و نقشي شد 

 به فرش سنگي ميدان هر شهري 

.... 

 کسي از ما ،

 نه پاي از راه گردانيد

 و نه در راه دشمن گام زد

خندد به روي بام و اين صبحي که مي 

 هاتان

و اين نوشي که مي جوشد درون جام 

 هاتان

 !گواه ماست ، اي ياران 

 گواه پايمردي هاي ما

 گواه عزم ما

 کز رزم ها

 !جانانه تر شد 

 

 !گرامي باد چهل و سومين سالگرد رستاخيز سياهکل
 

 

 !پيروز باد کمونيسم! زنده باد انقالب! نابود باد رژيم جمهوري اسالمي
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پس از ماه ها تظاهرات توده ای در  2531اه سال بهمن م 11و  12سال پیش در  53 

شهرهای مختلف و اعتصابات کارگری بزرگ در کشور ، سرانجام توده های پر شور و 

مبارز با حمله به پادگانها و مراکز سرکوب رژیم شاه که به عنوان قیام بهمن از آن یاد 
پوشانده و رژیم می شود، موفق شدند به یکی از بزرگترین آرزوهای خویش جامه عمل 

این پیشرفت بزرگ مبارزاتی، . ضد مردمی شاه را به زباله دان تاریخ بیاندازند
امپریالیست ها را که با نفوذ در تمام شئونات جامعه ما و از طریق غارت ذخایز و منابع 

طبیعی ایران و استثمار نیروی کار دارای منافع عظیمی در ایران بودند و حتی موقعیت 
حاظ ژئوپولوتیک چه در رابطه با خلیج فارس و چه به لحاظ داشتن مرزهای ایران به ل

وسیعی با شوروی آن زمان، برای امپریالیست ها از اهمیت زیادی برخوردار بود، شدیداً 

 .دچار خوف و وحشت نمود
   

 31و  35هر ساله با فرارسیدن سالگرد قیام بهمن که در واقع نقطه اوج انقالب سالهای 
نقطه عطفی در جنبش دموکراتیک و ضد امپریالیستی مردم ایران محسوب می بود و 

شود، د رحالی که نیروهای آزادیخواه به تجلیل آن می پردازند، اما نیروهائی نیز فرصت 

می یابند تا تبلیغات مغرضانه ای را اساساً علیه انقالب به مثابه تنها راه نجات مردم ما، 
رهائی از شر نظم جابرانه حاکم و رژيم و به طور مشخص انقالب برای 

چه نشريات داخل کشور و چه رسانه های . سرکوبگرجمهوری اسالمی اشاعه دهند
آنها ابتدا . جمعی قدرتهای امپريالیستی تم واحدی را در اين تبلیغات دنبال می کنند

و شکنجه جمهوری اسالمی را نتیجه قیام بهمن جا می زنند و سپس همه  رژيم دار
يعی که اين رژيم مستبد در بیش از سه دهه گذشته مرتکب شده را به پای توده فجا

سال پپش با خیزش میلیونی خود برای کسب  53های انقالبی ای می گذارند که 

هدف از چنین تبلیغاتی . آزادی و دمکراسی، جهان امپريالیستی را به لرزه انداختند
 31و  35که در جريان انقالب سالهای گمراه کردن کسانی است که به هر دلیل بر آنچه

هدف آن است که کسانی که مخالف . بر اين خیزش بزرگ مردمی گذشت آگاه نیستند
رژیم جمهوری هستند با قبول تبلیغات سوء آنان که گویا انقالب باعث روی کار آمدن اين 

کبت رژيم جنايتکار شده است، در اساس مخالف انقالب گشته و برای رهائی از شرایط ن

 .به هرز ببرند" اصالحات"بار موجود انرژی مبارزاتی خود را در بیراهه های 
 

جای تعجب نیست که سم های تبلیغی نیروهای فوق الذکر روی کسانی هم تأثیر 
گذاشته و ما حتی گاه در میان نسل جوان شاهد اظهار نظر هائی  باشیم که  در آن ها 

ب سرزنش بکنند که گویا با روی کار آوردن نسل گذشته را به خاطر دست زدن به انقال
مروجین اصلی این ایده، اصالح طلبان . جمهوری اسالمی زندگی را بر آنها تباه کرده اند

حجاریان همان . حکومتی و در رأس آنها سعید حجاریان، معمار دولت خاتمی می باشد

سوی کسی است که برای جلوگیری از کانالیزه شدن خشم بر حق نسل جوان به 
اجتماعی موجود در ایران  -انقالب یعنی به سوی دگرگون ساختن کل سیستم اقتصادی

 معتقدم "و نابودی نظام سیاسی حاکم، کار را به آنجا رسانده که مطرح می کند که 
با این تبلیغات وی می کوشد تا جوانان ما به جای روی ". بود اصالح قابل هم شاه حتي

تغییرات تدریجِی ظاهراً غیر خشونت آمیز، راه نجات را تن به آوری به انقالب، با امید بس

 .در ناکجاآباد جمهوری اسالمی اصالح ناپذير جستجو کنند
 

در تبلیغات فوق که روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی د رنتیجه انقالب توده ها جلوه 
گرفته تا داده می شود، منطقاً  تمامی نکبت و تباهی، از فقر و فالکت و بیکاری 

شکنجه و خفقان و سرکوب و فقدان آزادی ناشی از حاکمیت جمهوری اسالمی در 

اما در مقابل این . ایران نیز نتیجه اشتباهات نسل بر پا کننده انقالب جا زده می شود
اول اينکه مردمی که بر علیه . تبلیغات بی اساس، دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد

قالب زدند از سر رژيم شاه دست به ان
. سیری و ندانم کاری نبود که بپاخاستند

 2511واقعیت اين است که شاه که در سال 

توسط انگلیسی ها به جای پدرش بر تخت 
سلطنت نشانده شده بود، با کودتای 

بر علیه  51مرداد سال  12امپريالیستی 
حکومت قانونی دکتر مصدق، این بار با 

یس مجدداً به همکاری دولتهای آمريکا و انگل

 12شاه پس از کودتای . قدرت باز گشت
مرداد از يک سو درهای کشور را برای 

تسهیل چپاول آن توسط اربابانش که او را به 
قدرت رسانده بودند چهار طاق باز گذاشته 

بود تا از جمله ذخاير نفتی ای که دولت 
مصدق ملی کرده بود را کنسرسیوم 

د و از طرف آمريکائی و انگلیسی به يغما بر

ديگر با اعمال يک ديکتاتوری لجام گسیخته 
هر صدای آزاديخواهی را در گلو خفه می 

این رژیم ضمن سرکوب خونین هر . ساخت
صدای اعتراضی در گلو، تسمه از گرده توده 

های ستمديده کشیده و از آنها که او را 

مجبور به فرار از کشور نموده بودند، با دار و 
رژیم . قام می گرفتشکنجه و درفش انت

شاه به اين طريق به همگان نشان می داد 
سرکوب داخلی الزمه نوکری برای که 

بنا براین نسل انقالب در .  خارجی است
کامال حق داشت که  2535-2531سال های 

این نسل در کشور گل و . به انقالب بر خیزد

بلبل زندگی نمی کرد که علیه رژیم خونخوار 
ن چند هزار شهید شاه شورید و با داد

سرانجام آن رژيم جهنمی را به جائی 
انداخت که از ابتدا سزاوارش بود، یعنی به 

 .زباله دان تاريخ

 
خیزش میلیونی توده هائی که از وضع 

موجود به تنگ آمده  و خواهان نابودی نظم 
ظالمانه حاکم می باشند، نمی توانست 

صورت واقعیت به خود بگیرد و انقالب نمی 

ت برپا شود اگر رژیم شاه به عنوان توانس
حافظ منافع سرمایه داران وابسته و 

امپریالیست ها با عملکردهای ارتجاعی و 
جنایتکارانه خود خشم و نفرت عمومی را به 

در نتیجه وقتی . طرف خود جلب نمی کرد
می بینیم که میلیونها نفر به خیابانها ريخته و 

د فرياد مرگ بر شاه سر می دهند اين خو

نشان می دهد که شاه چه شرايط ذلت 

 

 !انقالب  تنها راه نجات مردم ما

کسانی که فکر می کنند خلقهای ديگر 
جهان مثالً در اروپا در یک روز آفتابی از 
خواب برخاستند و جامه آزادی و رفاه را 

کردند بايد بدانند که اشتباه می بر تن 
چراکه هيچ خلقی بدون رنج و . کنند

های بسيار نتوانسته تحمل سختي
. سرنوشت خويش را خود تعيين کند

راه انقالب راهی سخت و طوالنی 
است اما تاريخ نشان داده هيچ چاره 

به اين . ای جز عبور از آن وجود ندارد
راه  بايد پيوست و به پيروزی اش ايمان 
داشت، راهی که انقالب شکوهمند 

...  .بعدی در چشم انداز آن می باشد
نزديک به صد سال گذشته، مردم ما 
برای رسيدن به آزادی به دو انقالب 
بزرگ متوسل شدند که هر دو با اينکه 
به پيروزی نرسيدند اما  دستاوردهای 

ر ناپذيری برای راهپيمائی طوالنی انکا
 . داشتندبسوی آزادی در بر مردم ما 
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نقطه نقرت میلیونها کارگر و توده محروم  باری برای اين مردم ايحاد نموده بود که به

 .تبديل شده بود 
 

دوم اينکه اساسا جمهوری اسالمی حاصل انقالب نبود که بتوان با تکیه بر آن علیه 
و مغرضانه،  نتیجه  اين رژيم بر عکس همه ادعاهای نادرست. انقالب سحن گفت

دسیسه های امپريالیستی علیه انقالب توده ها و ناتوانی انقالب برای در هم شکستن 
اگر به خواستهای مردم در آن سالها باز گرديم می . سلطه قطعی دشمنان خود بود

ببینیم که مردم برای استقالل و آزادی و عدالت اجتماعی و علیه وابستگی و ديکتاتوری 

اینها همان خواستهائی بودکه جمهوری اسالمی از روز . کت بپاخاسته بودندو فقر و فال
اول به قدرت رسیدن در مقابل آنها ایستاد و چه با توسل به فریب و ریا و چه با استفاده 

در بنابراين . از قهر ضد انقالبی و سرکوب مبارزات توده ها، از تحقق آنها جلوگیری کرد
می در عمل نشان داد که سرکوب انقالب شرایطی که رژیم جمهوری اسال

توده ها از همان روز اول هدف این رژیم بود، جا زدن جمهوری اسالمی به 

مثابه حاصل انقالب  بزرگترين تحريف تاريخ می باشد اين رژيم در واقع، وسيله 
سرکوب خونين انقالب توده ها و حاصل سياستهای نو استعماری عليه 

اگر به تاريخ انقالب مراجعه کنيم فورا .  ما بود خيزش بزرک انقالبی مردم
متوجه می شويم که خمينی و دار ودسته اش در آن سالها در صف مبارزان 

عليه رژيم شاه وزنه ای نبودند و اساسا خيلی از جوانان و نوجوانانی که 
دست اندر کار انقالب بودند، حتی نام خمينی را هم نشنيده بودند که بتوانند 

در واقعيت اين تبليغات رسانه های ! س وی را در ماه ببينندبعدا عک

امپرياليستی همچون بی بی سی و تالشهای طبقه حاکم یعنی سرمایه 
داران وابسته در ايران بود که خمينی را خمينی کرد تا او بتواند خشم و نفرت 

تها مردم را کنترل کرده و از راديکاليزه شده مبارزات آنها و قدرت گيری کمونيس
  .جلوگيری کند

 

نگاهی به مذاکرات دارو دسته خمینی با دولت کارتر و نامه های رد و بدل شده کامال 
روشن می سازد که خمینی برای رسیدن به قدرت چه قول هائی به آمريکا داد و بعدها 

کشتار . هم چگونه با عمل به اين قول ها خوش قولی خود را برای آنها به اثبات رساند
ها يکی از قول و قرار هائی بود که همانطور که دیدیم اين دژخیم برای به انجام کمونیست

بنابراين خمینی و جمهوری اسالمی اش نه . رساندن آن از هیج جنايتی کوتاهی نکرد

حاصل انقالب مردم ما بلکه حاصل سیاست قدرتهای بزرگ امپريالیستی در کنفرانس 
روئی را به خاطر وجود نکبت جمهوری اسالمی، آماج در نتیجه اگر باید نی. گوادالوپ بودند

نفرت خود قرار داد اين نیرو جز قدرت های امپریالیستی یا به عبارت دیگر امپریالیسم 
نمی باشد که تا سلطه اش از  سرزمین ایران بر نیفتند مردم ما هم به آزادی دست 

 . نخواهند يافت
 

که انقالب توده های دلیر ایران در مقابل با توجه به واقعیات فوق، ضمن تأکید بر این 

دشمنانش یعنی امپریالیست ها و سرمایه داران وابسته داخلی شکست خورد بايد بر 
باید بکوشیم از تجربیات آن مبارزات برای ساختن آينده درس . مبارزات گذشتگان ارج نهاد

ه، مردم ما برای نزديک به صد سال گذشت. گرفته و راه رسیدن به آزادی را هموار سازيم
رسیدن به آزادی به دو انقالب بزرگ متوسل شدند که هر دو با اينکه به پیروزی نرسیدند 

اما  دستاوردهای بزرگ و انکار ناپذيری برای راهپیمائی طوالنی مردم ما بسوی آزادی در 

 . بر داشتند
 

انقالب مشروطیت علیرغم همه فراز و نشیبهايش و علیرغم همه سازشها و  
یانتهائی که برای به شکست کشاندنش  رخ داد سرانجام مظفر الدين شاه قاجار را خ

به . امصاء کند(میالدی 2015)  2123مرداد  21مجبور نمود که فرمان مشروطیت را در 
اين ترتیب استبداد خاندان قاجار به اجبار به تشکیل مجلس شورای ملی  وحرکت بر 

اموری که همه برای کشور ما .  ن داداساس قانون اساسی و حکومت مشروطه ت

 . تازگی داشت و نسبت به استبداد شاهان قاجار گامی به پیش بود
 

هم که طی آن میلیونها نفر برای  استقالل و آزادی و عدالت   31و  35انقالب سالهای 
اجتماعی به پا خاستند گرچه رژيم وابسته به امپريالیسم شاه را به زباله دان تاريخ 

اما قادر به نابودی سیستم سرمایه داری وابسته و قطع نفوذ امپریالیست ها از  انداخت

اين انقالب . ایران نشد و نتوانست به اهداف خود دست يابد و در نیمه راه مال خور شد
آنچنان نظام ظالمانه حاکم را به لرزه انداخت که طبقه حاکم و کار به دستانش تا چند 

ه وضع سابق بازگردانند و اين به مردم امکان داد تا سال قادر نشدند اوضاع را ب
دستاوردهائی همچون جنبش مسلحانه خلق کرد را به ارمغان آورند که در بستر آن 

خلق کرد سالها در مصاف با جمهوری اسالمی مناطقی از کردستان را از سلطه 

جمهوری اسالمی خارج ساخت و تجربیاتی 

. ذاشتتاریخ ساز برای نسل آينده بر جا گ
همچنین این انقالب به شکل گیری جنبش 

شورائی در ترکمن صحرا امکان داد که 

تجربیاتی بزرگ برای ساختن آينده در اختیار 
 .نسل های بعدی باقی گذاشت

 
و  65درست است که انقالب سالهای 

شکست خورد و ضد انقالب حاکم  65

انتقامی سخت از مردم جسور به پا 
راموش کنيم خاسته گرفت اما نبايد ف

که همه تبليغات مسمومی که بر عليه 
و اساسا هر انقالبی  65انقالب سال 

برای رهائی سازمان يافته درست به 
اين دليل می باشد که جز ار طريق 

انقالب نمی توان از سلطه جهنمی 

جمهوری اسالمی و نظام نکبت بار 
سرمايه داری حاکم خالص شد و به 

بايد آگاه  همچنين. آزادی و رهائی رسيد
بود که راه رسيدن به آزادی و زندگی در 

رفاه و آرامش راه سهل الوصولی 

نيست و مملو از شکستها و فراز و فرود 
اما اين مبارزات عليرغم همه نا . هاست

کامی ها ،راه آينده  را روشن و هموار 
 . می سازند

 
کسانی که فکر می کنند خلقهای ديگر 

روز آفتابی از خواب جهان مثالً در اروپا در یک 

برخاستند و جامه آزادی و رفاه را بر تن کردند 
چراکه هیچ . بايد بدانند که اشتباه می کنند

خلقی بدون رنج و بدون تحمل سختی های 
بسیار نتوانسته سرنوشت خويش را خود 

راه انقالب راهی سخت و .  تعیین کند

طوالنی است اما تاريخ نشان داده هیچ چاره 
به اين راه  بايد . ر از آن وجود نداردای جز عبو

پیوست و به پیروزی اش ايمان داشت، راهی 
که انقالب شکوهمند بعدی در چشم انداز آن 

 .می باشد

 

 

 !زادي سته مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزنده باد مبارز
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دراینجا واقعیت سیاهکل و کلیت تأثیر گذاری آن در جامعه، به خلق 
شدن یک اسطوره اجتماعی و نشان دادن فناپذیری رژیم تقلیل 

یا اگر وجهه چریکهای فدائی خلق در میان مردم داده شده؛ و گو

ایران فناناپذیر گشته، به این خاطر چنین شده است که گویا 
چریکهای فدائی خلق به خاطر اسطوره شدن دست به سالح 

این سخن فاقد هر گونه پایه واقعی بوده و ادعای بسیار ! بردند
ی و نادرستی است که پیش از این تنها در رژیم جمهوری اسالم

به خصوص در نشریات وزارت ارشاد خواسته این رژیم از طرف 

. مغرضین مطرح و از طرف افراد بی مسئولیت تکرار شده است
مسلماً برای هر انسانی به شرط برخورداری از اندکی سواد و 

تعمق در امور واقعی جامعه، روشن است که چهره هیچ جریان 
ن مردم مقبولیت سیاسی به صرف اراده و خواست آنها در میا

در واقع، این مردم هستند . نیافته و به اسطوره تبدیل نمی شود
که یک جریان سیاسی را با ارزش گذاری بر فعالیت های مبارزاتی 

اش برجسته و منبع الهام برای پیشبرد مبارزات آینده خود می 

 . سازند
 

واقعیت و عظمت سیاهکل و تأثیر کل مبارزات چریکهای فدائی 
موقعی می تواند هر چه بیشتر درک  اوالً ر جامعه ایران خلق د

شود که عملکردهای رسوا و دردناک رهبران مبارزات پیشین توده 

. ها و تأثیرات بسیار مخرب آنها در جامعه ما مورد توجه قرار گیرد
و چه پیش از  2551مرداد  12مردم ما چه در کودتای امپريالیستی 

، فرار رهبرانشان از صحنه مبارزه و 2513آن در آذربایجان در سال 
گرفتار شدنشان بی هیچ دفاعی در چنگال ارتجاع را تجربه کرده 

بعد از انقالب سفید شاه در دهه  چهل و حاکمیت کامل . بودند
سیستم سرمایه داری وابسته در ایران، دیکتاتوری به عنوان 

روبنای ذاتی این سیستم با شدت و وسعتی به مراتب بیشتر از 

در چنین شرایطی رژیم شاه با تکیه بر . قبل بر جامعه حاکم شد
خیانت رهبری ها و شکست های مبارزات پیشین، به طور مدام به 

رواج تبلیغات زهر آگینی در میان مردم دست می زد و می کوشید 
وضع ظالمانه موجود را برای توده های تحت ستم امری ابدی جلوه 

چ نیروی سیاسی مبارز هم در دهد؛ و این در حالی بود که هی

صحنه نبود تا با انجام وظایف انقالبی به مقابله با رژیم و مبلغین 
در چنین . مرتجعش پرداخته و امیدی در دل توده ها به وجود آورد

اوضاعی که توده ها اعتمادشان را به نیرو های روشنفکری و 
نج سازمانهای سیاسی از دست داده بودند چنان شرایط روانی بغر

و دشواری برای مردم تحت ستم ایران به وجود آمده بود که به نظر 

. آنها دیگر هیچ راهی برای مبارزه و غلبه بر دشمن وجود نداشت

این واقعیت و شرایط ایجاد شده را رفیق پویان در اثر خود به طور 

داهیانه این طور جمعبندی کرد که توده ها قدرت خود را ضعیف و 
را نیز قوی تر از آن چه بود به حساب آورده و  نیروی دشمنان خود

ایمان خود را نسبت به مبارزه و رهائی از این طریق از دست داده 
این همان شرایطی بود که جامعه ایران را برای سال های . اند

سال دچار یک بن بست مبارزاتی نموده و سکوت قبرستانی بر آن 

کمونیست های حمله شجاعانه یک دسته از . حاکم ساخته بود
جان بر کف ایران به فرماندهی رفیق علی اکبر صفائی فراهانی به 

به همین . پاسگاه ژاندارمری سیاهکل، در چنین شرایطی رخ داد
خاطر سیاهکل آذرخشی شد در ظلمت و سیاهی شاه ساخته و 

چریکهای فدائی خلق با تداوم مبارزه ای که از سیاهکل آغاز شد 
مورد ستایش اربابان شاه، طوفان به پا " تجزیره ثبات و امنی"در 

کرده و جامعه حفاظت شده با سرنیزه رژیم شاه را به سخره 

 .گرفته و آن را منقلب نمودند
 

به این ترتیب بود که چریکهای فدائی خلق که در رأس آن رفقا 
عباس مفتاحی، مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان قرار داشتند 

م به لحاظ عملی بن بست ایجاد شده را هم به لحاظ تئوریک وه

شکسته و راه را برای سرازیر شدن مبارزات توده ها در جامعه 
چریک های فدائی به مثابه کمونیست های راستین و . گشودند

واقعاً صمیمی با کارگران و دیگر توده های خلق، با انجام مبارزات 
های تا پای قهرمانانه علیه دشمنان طبقاتی مردم ایران و فداکاری 

جان شان، برخالف رهبران پیشین، صداقت بی کران خود را ثابت 
کردند و با نشان دادن قدرت در مقابل رژیم مرتجع و دیکتاتور شاه، 

 . فضای شاداب مبارزاتی در جامعه ایران به وجود آوردند

 
ثایناً، منظور و هدف از سیاهکل را خود چریکهای فدائی خلق در 

هدف از حرکت یک دسته . حت توضیح داده اندهمان آغاز با صرا
به مردم، آگاه  راه مبارزهچریکی در جنگل های شمال نشان دادن 

کردن آنها به منظور دگرگون ساختن جامعه برای تحقق خواسته 

این مفهوم، چهارماه بعد از رستاخیز سیاهکل . های خودشان بود
ما از " : از طرف چریکهای فدائی خلق به این صورت تشریح شد

ایجاد این هسته چریکی چه انتظار داشتیم؟ و چه امکاناتی برای 
بقاء ان میدیدیم؟ همانطور که در متن مقاله تشریح شده، هدف از 

مبارزه مسلحانه درآغاز نه وارد کردن ضربات نظامی به دشمن 

هدف این است . بلکه وارد کردن ضربات سیاسی بر دشمن است
ه مبارزه نشان داده شود، آنها را از قدرت که به انقالبیون و خلق را

خویش آگاه گرداند، نشان دهد که دشمن آسیب پذیر است ، 
نشان دهد که امکان مبارزه هست، دشمن را افشاء کند و خلق را 

ایجاد هسته چریکی در کوه هم همین هدف را دنبال . آگاه گرداند
رزین و تمام امید دوباره ای به تمام مبا....عمل این هسته. می کرد

خلق می داد و به طور مشخص راه مبارزه را نشان میداد و به 

تدریج هنگامی که در روستا پا می گرفت و روستائی را به تدریج 
به خود جلب می کرد، آمادگی می یافت که در جنبش انقالبی یک 

 اشرف دهقانی

 بی بی سی و رستاخیز سیاهکل
 (برای ثبت در تاریخ)

لیپی که به مناسبت چهلمین ک -دوست عزیزی در این روزها که خاطره رزم قهرمانان سیاهکل را گرامی می داریم، با یاد آوری ویدئو

سالگرد رستاخیز سیاهکل توسط بی بی سی ساخته شده، خواسته بود که من صحت و سقم مطالب ابراز شده در آن را 

با تشکر از این دوست و در به جا آوردن پیشنهاد او، در اینجا به نکات عمده مطالب مطرح شده در این ویدئو که الزم . مشخص کنم
مثالً . در ویدئوی مورد بحث در مواردی روی واقعیت هائی صحه گذاشته شده. ن هم به آنها برخورد شود، می پردازمبود زودتر از ای

اسماعیل خوئی به عنوان یکی از شاعران آن دوره، در ارتباط با ارزش ها و ادبیاتی که چریکهای فدائی خلق با مبارزات خود در 
در نزد چریکها سخن می گويد؛  و یا از طرف مازیار " بی باکی، شرم از بیکاره گی و ترس ستایش دلیری و"جامعه به وجود آوردند از 

با عملیات مسلحانه به جو مقاومت در مقابل دیکتاتوری شاه دامن زدند و ( چریکهای فدائی خلق)بهروز گفته می شود که اینها 
و همچنین تاریخ شکل گیری چریکهای فدائی خلق، به اضافه اما در این ویدئو  چرائی، چگونگی . نگاه داشتندروحیه ها را باال 

اهداف و نظرات چریکها به طور نادرست و غیر واقعی و یا ناقص بیان شده اند که در زیر ضمن برخورد به آنها سعی می کنم 

 .  توضیحات منطبق با واقعیت را در اختیار خوانندگان قرار دهم
 :کليپ بی بی سی–آدرس ویدئو 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110207_l50_siahkal_uprising.shtml 

 
 

سياهکل اين اجازه را داد تا ما "در آغازاين ويدئو گفته مي شود که 

يک اسطوره اجتماعي در ايران داشته باشيم که بر اساس آن جنبش 

پذيري رژيم را نشان  دانشجوئي و جنبش روشنفکري بتوانند فنا

 ".بدهند و فنا ناپذيري بشود از وجهه چريکهاي فدائي خلق
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نقل از مقدمه رفیق مسعود احمد زاده به ." )نقش نظامی ایفا کند

(. 2531، خرداد "حانه هم استراتژی هم تاکتیکمبارزه مسل"کتاب 
بنابراین ، براساس اسناد خود چریکهای فدائی خلق و تأثیرات 

به گونه ای که )مثبت مبارزاتی سیاهکل در جامعه که ماندگار شد 
حتی چهل سال بعد، بی بی سی هم مجبور شده است ویدئو و 

جمالت ذکر ، می توان دید که (صفحه ویژه ای به آن اختصاص دهد
شده در ویدئوی بی بی سی، توضیح تحریف آمیز از منظور، اهداف 

 . و واقعیت سیاهکل می باشد

 

این حکم با هر نیت و انگیزه ای مطرح شده با واقعیت انطباق 
 .ندارد

اگر قرار به یک برخورد جامعه شناسانه علمی باشد قبل از هر چیز 
ک سازمان سیاسی با باید گفت که خاستگاه یا پايگاه طبقاتی ي

رجوع به اهداف و برنامه های آن سازمان و این که مطالبات و 
خواستهای کدام طبقه را در ساخت طبقاتی جامعه بیان می کند، 

بنابراین از روی خاستگاه طبقاتی برخی از . مشخص می گردد

شرکت کنندگان در یک ارگان یا نهاد سیاسی که پایه ادعای بی 
روشن . می توان خاستگاه آن را تعیین کردبی سی قرار دارد ن

است که اگر با معیار علمی ای که در فوق به آن اشاره شد به 
بررسی جريانات سیاسی نپردازيم آنگاه حتی می توان با کسانی 

همصدا شد که با تکیه به وجود عناصری از میان طبقات و اقشار 

 تحت ستم جامعه در ارتش های ضد خلقی مدعی مردمی بودن
 .چنین نهاد هائی می شوند

 
تشکیل دهنده  افرادحال اگر بخواهیم به خاستگاه طبقاتی 

چریکهای فدائی خلق نیز نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که اگر چه 
این درست است که در میان تشکیل دهندگان اولیه چریکهای 

فدائی خلق، رفقائی بودند که قبل از انتخاب یک زندگی انقالبی 

دانشجو بودند ولی واقعیت این است که خیلی از حرفه ای 
تشکیل دهندگان اولیه این سازمان یا خود کارگر بودند یا به طبقه 

تازه کسانی از آنها حتی . کارگر و زحمتکشان جامعه تعلق داشتند
اگر دانشجو شده بودند خاستگاه طبقاتی شان یا طبقات محروم 

در . د متوسط تعلق داشتندجامعه بود و یا به خانواده هائی با درآم

اینجا نام برخی از چریکهای فدائی خلق اولیه که یا خود کارگر 
بودند و یا به خانواده های کارگری تعلق داشته و عمری را در 

: شرایط زندگی کارگری و محرومیت گذرانده بودند را ذکر می کنم
اسفند سال  15رفیق جلیل انفرادی از رزمندگان سیاهکل که در 

اعدام شد از نوجوانی در کارخانجات مختلف به کار کارگری  10
پرداخته بود و در آخر به عنوان کارگر جوش کار در کارخانه جنرال 

رفیق اسکندر صادقی نژاد که طی یک . استیل کار می کرد

به شهادت رسید نیز  2531درگیری مسلحانه در تاریخ سوم خرداد 
هر دوی این رفقای . به عنوان کارگر تراشکار شناخته می شد

موفق به ایجاد  11کارگر با کوشش های بی دریغ شان در دهه 
. سندیکای فلز کار مکانیک شده و خود از دبیران این سندیکا بودند

رفیق مناف فلکی از اوان کودکی به مدت دوازده سال عمر خود را 

در کارگاه های تاریک و نمور فرشبافی حکم آباد تبریز سپری کرده 
او یکی از . دها نیز زندگی خود را با کار کارگری گذرانده بودو بع

تبریز و  3شرکت کنندگان در عملیات مصادره مسلسل در کالنتری 
در حالی  2531رفیق مناف در سال . کالنتری قلهک در تهران بود

که در چنگال خونین ساواک شاه قرار داشت در دادگاه دست به 

د خلقی رژیم شاه در حق توده یک افشاگری شجاعانه از اعمال ض
های مردم زد و به دفاع جانانه از طبقه کارگر و زحمتکشان ایران 

اسفند همان سال توسط دژخیمان  11در  این رفیق کارگر. پرداخت
رفقا، اصغر عرب هریسی، . رژیم شاه به جوخه اعدام سپرده شد

و از دیگر کارگران ... جعفر اردبیلچی، دمحم تقی زاده چراغی، و
تشکیل دهندگان اولیه چریکهای فدائی خلق بودند که در سال 

همچنین باید از رفقا، حسن . توسط رژیم شاه اعدام شدند 2531

نوروزی و یوسف زرکاری به عنوان کارگران تشکیل دهنده چریکهای 
رفیق نوروزی که از کودکی به کار . فدائی خلق در آغاز نام برد

ر کارخانجات راه آهن در بخش لوله کارگری پرداخته بود باالخره د

. کشی و تأسیسات به عنوان یک کارگر متخصص کار می کرد
رفیق یوسف زرکاری نیز کارگر نجار در کارخانجات راه آهن تهران 

اين لیست را می توان با نام رفقای کارگر فراموش نشدنی ای . بود

ی چون رفقا احمد زیبرم، ایرج سپهری که هر دو در جریان درگیر
. قهرمانانه با مأموران رژیم شاه به شهادت رسیدند، ادامه داد

همچنین باید دانست که افراد اولیه تشکیل دهنده چریکهای 
فدائی اگر هم خود کارگر نبودند ولی اغلب به خانواده های کارگر و 

مثالً رفیق علی اکبر صفائی، . زحمتکش جامعه تعلق داشتند

ائی خلق به یک خانواده فرمانده دسته جنگل چریکهای فد
همچنین بسیاری از چریکهای فدائی خلق . زحمتکش تعلق داشت

از رفیق )در آذربایجان نظیر رفیق بهروز دهقانی، کاظم سعادتی، 
صمد بهرنگی صحبت نمی کنم که شهادت زودرس اش قبل از 

متعلق به ....، و(شکل گیری رسمی چریکهای فدائی خلق بود
 . حمتکش بودندخانواده های کارگر و ز

 

این نکته نیز الزم است مورد تأکید قرار گیرد که اساساً روشنفکران 
مبارز و انقالبی صرف نظر از این که به چه خانواده ای تعلق داشته 

اند، در تاریخ نقش مهمی در تکامل جامعه خود به جلو ایفا کرده 
ده مثالً به عنوان نمونه می توان از نقش روشنگران قرن هیج. اند

صحبت کرد که بدون نوآوری ها و فعالیتهای مبارزاتی آنها اساساً 

در . انقالب کبیر فرانسه و انقالبات دیگر در اروپا قابل تصور نیست
ایران نیز واقعیت این است که اکثر رفقای اولیه چریکهای فدائی 

خلق صرفنظر از این که چه خاستگاه طبقاتی داشته اند، از باسواد 
ترین روشنفکران جامعه خود بودند که قلبشان برای  ترین و آگاه

کارگران و زحمتکشان می زد و به همین خاطر هم طبیعی است 
که درست همانها قادر به تدوین یک تئوری انقالبی درایران شدند و 

سپس باعمل به آن تئوری، جنبشی در ایران برپا نمودند که توده 

  .ها را در سطح میلیونی به حرکت در آورد

 
نظر چریکهای فدائی خلق در مورد انقالب سفید شاه از طرف خود 

آنها طی تحلیلی همه جانبه و متکی بر تحقیقات روستائی و 

بررسی های عینی از همه اقدامات صورت گرفته تحت عنوان 
اما بی بی سی در اینجا نظری . انقالب سفید، تشریح شده است

که خود چریکها اتفاقاً را به چریکهای فدائی خلق نسبت می دهد 
بنابراین، جهت . آن نظر را مورد نقد قرار داده و نادرست خوانده اند

نشان دادن این که بی بی سی با نسبت دادن نظر یاد شده به 
چریکهای فدائی خلق تا چه حد خالف واقع سخن گفته است الزم 

که اساساً بهترین راه برای  -است به آثار خود چریکها رجوع شود

 . ک حقیقت نیز رجوع به منابع اصلی استدر
 

و " انقالب سفید"عین سخنان چریکهای فدائی خلق در مورد 
اجتماعی صورت گرفته تحت عنوان  -مهمترین اصالحات اقتصادی

 : ، چنین است"اصالحات ارضی"

در اين ويدئو ادعا مي شود که خاستگاه چريکهاي فدائي خلق 

 .عمدتاً دانشجوئي بود

 

در ويدئو ساخته شده از سوي بي بي سي گفته مي شود که از نظر 

اجتماعي شاه که  -ت اقتصادياصالحا "چريکهاي فدائي خلق گويا 

انقالب سفيد نام گرفت، سياستي بود براي فريب توده هاي مردم و 

 !"جلوگيري از انقالب
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را اصالحات ارضی " انقالب سفید"از آنجا که اساس به اصطالح "

هدف از ...ه تکیه می کنیمتشکیل می دهد، ما برهمین پدید
اصالحات ارضی بسط سلطه اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی 

هدف . سرمایه داری بوروکراتیک و وابسته در روستاها بوده است
) از اصالحات ارضی نه دوا کردن دردی از دردهای بیشمار دهقانان 

که بدین طریق بتوانند با جلب حمایت دهقانان از رژیم زمینه انقالب 
بلکه رژیم به علت ماهیت خود، تنها با ( روستاها از بین ببرند را در

سرکوب و ستم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر چه بیشتر و 

گسترش نفوذ شاخه های خود در روستا ها و بسط سلطه 
بورکراسی فاسد، می توانست به سرکوب زمینه انقالب در روستا 

استراتژی هم  نقل از کتاب مبارزه مسلحانه هم." )ها دست بزند
 (. ، تأکید از نویسنده این سطور است11تاکتیک قطع جیبی صفحه 

با مطالعه نظر باال خواننده می تواند فورا متوجه تفاوت اساسی 

. بین نظرات چريکهای فدائی با آنچه به نام آنها نقل شده بشود
چريکهای فدائی با روشنی و صراحت گفته اند که  اصالحات ارضی 

دن دردی از دردهای بیشمار دهقانان و در نتیجه برای برای دوا کر
اما در ویدئو . از بین بردن زمینه انقالب در روستا ها  به وجود نیامد

درجه مغایر با نظر چریکها گفته می  221بی بی سی درست 
 -شود که  گویا از نظر چریکهای فدائی خلق اصالحات اقتصادی

و جلوگیری از انقالب بود  اجتماعی شاه برای فریب توده های مردم

 . که صورت گرفت
 

قبل از تشکیل الزم است این موضوع هم توضیح داده شود که 
را به چریکها نظری که بی بی سی آن  چریکهای فدائی خلق

نسبت می دهد در جنبش وجود داشت، به طوری که در اوایل 

یعنی اصالحات ارضی " انقالب سفید"که مهمترین اصل  11 دهه
ی گرفت، خیلی از روشنفکران که در ارتباط با جبهه ملی صورت م

را مطرح " اصالحات بله، دیکتاتوری نه"فعالیت می کردند، شعار 
در حالی که با تحقیقات روستائی وسیع و با دیگر بررسی . کردند

های عینی از بقیه اقدامات اصالحی شاه در شهرها که توسط 

نیمه دوم دهه ق در تشکیل دهندگان اولیه چریکهای فدائی خل
در جامعه ایران صورت گرفت، چریکهای فدائی خلق تحلیل  چهل

کامالً واقع بینانه و درست از انقالب سفید شاه ارائه دادند که 
بنابراین جای تردید . فشرده ای از آن در سطور فوق ذکر شد

نیست که بی بی سی نظر و تحلیل چریکهای فدائی خلق از 
 . طور آشکار تحریف کرده استرا به " انقالب سفید"

 

درس گیری از تجارب مبارزاتی توده های تحت ستم در جهان به 
وسیله مردم و انقالبیون يک کشور مشخص نه تنها نادرست 

. نیست بلکه الزمه پیشبرد درست مبارزه در میهن خود است
اتفاقاً چریکهای فدائی خلق نیز با مطالعه درس های تاریخی 

آثار به جا مانده از چریکهای فدائی )ر کشور خود انقالبات، هم د

خلق نشان می دهد که آنها چه احاطه ای به تاریخ کشور خود به 
و هم در ( خصوص از دوره مشروطیت به این سو داشته اند

کشورهائی چون روسیه، چین، ویتنام، الجزایر و امریکای التین، از 
عیت این است که در واق. آن مبارزات انقالبی درس ها گرفته بودند

جهان طبقاتی کنونی، توده ها در مبارزه با دشمنان طبقاتی شان 

هم خود به تجربه هائی دست می یابند و هم از مبارزات خود 
تجربیاتی برای آیندگان به جا می گذارند، هم از همدیگر تأثیر می 

از این رو همه جنبش ها در . گیرند و هم روی هم تأثیر می گذارند
همواره از یکدیگر می آموزند و روشنفکران انقالبی هم در جهان 

هر جامعه ای موظفند و باید درس های نهفته در مبارزات و 
انقالبات مختلف را به طور دقیق شناخته و منطبق با شرایط جامعه 

اين قانون عمومی مبارزه است که گریز از آن . خود به کار گیرند

اما بر عکس . ی خلق نیستشایسته پویندگان راستین راه رهائ
اين قانون مندی کلی، ما شاهدیم که به صورت های مختلف 

جلوه " 51تحت تاثیر جو دهه " تالش می شود تا مبارزات چریکها 

با این کار سعی بر آن است که اصالت راهگشائی . داد شود
چريکهای فدائی در شرایط خفقان بار دهه چهل در جامعه ایران 

ن مبارزه مسلحانه انقالبی در دهه پنجاه در انکار شده و جریا
جامعه ما در چشم توده ها امری وارداتی و  بی اهمیت به حساب 

 . آید
 

توجیه مبارزه مسلحانه در رابطه با "البته در سخنان فوق با جمله 

به غیر وارداتی بودن تئوری مبارزه " مسایل داخل ایران شروع شد
عان شده است ولی عبارت مسلحانه در نزد چریکهای فدائی اذ

به معنی نفی استقالل نظری " میالدی 2051تحت تأثیر جو دهه "
وعملی چریکهای فدائی خلق و زحماتی است که آنها با بررسی 

شرایط جامعه خود و مطالعه آثار مارکسیستی و تجربیات انقالبی 

در اقصی نقاط دنیا طی چهار سال برای تدوین تئوری انقالبی ایران 
سخن زیر که اولین بار در . براساس آن متحمل شده بودند و عمل

نشریه داخلی ما عنوان شد به گویاترین وجه واقعیت چریکهای 
قرار گرفتن و یا تقلید از جنبش " تحت تأثیر"فدائی خلق در نفی 

ما نام همَه رهبران انقالب های : " های دیگر را نشان می دهد
، بدون آن که بخواهیم کمونیستی را بر پرچم خود می نویسیم

همَه آن ها را در یک ردیف قرار دهیم و با اطمینان به این که راه 

 ."انقالب خلق ایران را در تحلیل نهایی باید خودمان انتخاب کنیم
  

این همان پرنسیبی است که به صورت یک اعتقاد در کتاب  
چنین تشریح شده " مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"

در حقیقت تجربیات انقالبی پیشین به دلیل این که انقالب ": است

درتمام جوامع تحت یک رشته قوانین عام صورت می گیرد و از آنجا 
که حتی جنگهای توده ای دارای یک رشته قوانین عام می باشند، 

سود "چیزهای آموختنی دارند و باید آموخته شوند، واز این لحاظ 
رفته شود که در تحلیل نهائی این اما هر گاه در نظرگ". رسانند

عمل انقالبیست که قادر به کشف ویژگی شرایط عینی هرکشور 

و تصحیح وتکمیل تئوری انقالب است، بیشک تئوری های پیشین 
می " زیان آور"اگر قرار باشد به طور مکانیکی تعمیم داده بشوند، 

این سخنان روشن به خوبی (. 02قطع جیبی صفحه ." )شوند
ن هستند که متهم کردن چریکهای فدائی به این که گویا با گویای آ

تقلید از مبارزات امریکای التین و چین و غیره دست به مبارزه 
مسلحانه در ایران زدند، از اساس نادرست می باشد و هیچ مدرک 

 .و سند و گواهی پشتیبان چنان اتهام یا ادعائی نیست

 

کهای فدائی خلق ایران بیان چنین تاریخی در مورد شکل گیری چری

رفقا . هر چند صرفاً به بی بی سی تعلق ندارد، اما واقعی نیست
بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی به گروهی تعلق داشتند که 

در حال شکل گیری " هسته اولیه چریکهای فدائی خلق"وقتی 
بماند به این که گروه آنها یکی از  -دیگر وجود خارجی نداشتبود، 

. ل دهنده چریکهای فدائی خلق بوده باشدگروه های تشکی
گروهی که به اسم رفقا بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی و عباس 

سورکی مشهور است با توجه به نفوذ ساواک در درون آن و 

دستگیری مؤسسین و بسیاری از افراد مرتبط با آنان، در سال 
این گروه متعلق به دوره ای از . به طور کلی از بین رفت 2515

در  در نیمه اول دهه چهلریخ مبارزاتی مردم ایران است که تا
نطفه اولیه چریکهای فدائی خلق در حالی که . جامعه وجود داشت

اتفاقاً، . به بعد شکل گرفت 2515در نیمه دوم دهه چهل از سال 

رفیق جزنی و دیگر رفقای هم گروهش خود از وجود چریکهای 
این، این رفقا و گروهشان بنابر. فدائی خلق در زندان مطلع شدند

تاریخی جدا از تاریخ چریکهای فدائی خلق دارند و باید با تاریخ و 
 . واقعیت خودشان مورد برخورد و بررسی قرار گیرند

 

توجيه مبارزه مسلحانه در "در ويدئو مورد بحث گفته مي شود که 

اما نوع مبارزه مسلحانه، اين . رابطه با مسايل داخل ايران شروع شد

ه دهقاني که چه جوري شروع بشه، چريک شهري باشه يا مبارز

ميالدي در جهان بود از جمله در  0661باشه، تحت تأثير جو دهه 

 "امريکاي التين، چين، الجزاير، ويتنام

 

در ويدئوي بي بي سي همچنين گفته مي شود که هسته اوليه 

چريکهاي فدائي خلق در اوايل دهه چهل خورشيدي شکل گرفت به 

اعضاي اين گروه بعدها با . جزني و حسن ضياء ظريفيرهبري بيژن 

گروه جوان تري به رهبري مسعود احمدزاده و اميرپرويز پويان 

 .0351سازمان مخفي چريکهاي فدائي خلق را تشکيل دادند در بهار 
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" جوان تر"درواقعیت امر چریکهای فدائی خلق از دو گروه که هر دو 

یکی گروهی بود که در سال . از گروه یاد شده بودند تشکیل شد
از پیوستن گروهی از انقالبیون مبارز در تبریز، مشهد، ساری  2515

وتهران به وجود آمد و رفیق حمید اشرف نام آن را گروه احمدزاده 
گروه دیگر گروهی است که به گروه جنگل معروف است . گذاشت

که با زحمات بی دریغ رفیق غفور حسن پور به عنوان بر پا کننده 
این دو گروه به طور .  ل گرفتشک 2511اصلی این گروه، درسال 

مستقل بدون اطالع از وجود یکدیگر مخفیانه فعالیت می کردند تا 

بین آنها ارتباط برقرار شد و طی یک  2510این که در اوایل سال 
دوره بحث و تبادل نظر، آن دو گروه در هم ادغام شده و تشکیالت 

 2531ال چریکهای فدائی خلق را به وجود آوردند که در فروردین س
 .اعالمیه موجودیت خود را به جامعه اعالم نمود 25با صدور 

 

هم به چریکهای فدائی خلق از کمونیست هائی تشکیل شد که  
نسبت به تاریخ معاصر گذشته مردم ایران و به  لحاظ برخورد نظری

خصوص در برخورد به حزب توده و همچنین در برخورد با مسایل 
از ساختار  یگانهارائه تحلیلی جاری جامعه در زمان خود و 

هم از لحاظ ارائه راه و روش مبارزه و اجتماعی ایران، و  -اقتصادی
که در برخوردهای ) داشتن روحیه تهاجمی نسبت به رژیم شاه 

مسلحانه و بی باکانه آنها با رژیم، در برخوردهای تهاجمی و 

 شجاعانه شان در چنگال نیروهای امنیتی شاه در زندان ها، در
دفاعیات انقالبی شان در دادگاه ها که به واقع بیدادگاه های شاه 

را به دادگاهی برای محاکمه خود رژیم شاه واعوان و انصارش 
هم از گروه جزنی، ظریفی، سورکی ( تبدیل می کردند و غیره

وهم از دیگر نیروهای سیاسی که قبل و یا هم زمان با آنها وجود 

ه بسیار مهمی است که تحریف این نکت. داشتند، متمایز بود
کنندگان تاریخ چریکهای فدائی خلق همواره سعی کرده اند آن را 

اما، یکی از ضررهای مخلوط کردن چریکهای فدائی  .نادیده بگیرند
خلق با گروه جزنی، ظریفی، سورکی ایجاد خلط در شناخت 

واقعیت های تاریخی در جامعه ایران و محروم کردن توده ها از 

به . ی درس های مبارزاتی از گذشتگان خود می باشدفراگیر
عنوان یک نمونه مثالً می توان به دفاعیه رفیق جزنی در دادگاه در 

اشاره کرد که به طور غیر مترقبه اخیراً در دسترس  2511سال 
متن این دفاعیه که با استناد به قانون اساسی . عموم قرار گرفت

شده به گونه ای است که  دوره شاه و اعالمیه حقوق بشر تنظیم
اگر شرایط و تاریخ با همه مسایل مربوط به خود در زمان برپائی آن 

دادگاه به درستی مورد توجه قرار نگیرد و از رفیق جزنی همان 

برخورد انتظار رود که چهار سال بعد از پایان کار گروه آنها، 
چریکهای فدائی خلق معرفش بودند، آنوقت انقالبی خواندن 

یه رفیق جزنی در دادگاه در مقابل دفاعیات انقالبی، پرشور، دفاع
سرشار از شهامت و صالبت و با محتوای عمیق مارکسیستی 

در دادگاه ها که  2531رفقای چریکهای فدائی خلق در سال 

همانطور که گفته شد دفاعیاتی بودند که محکمه رژیم شاه را به 
. ردند، رنگ می بازدمحلی برای محاکمه خود این رژیم تبدیل می ک

اما هر پدیده را باید با محیط خود و در این مورد باید با شرایط 
که دادگاه گروه رفیق 2511سیاسی و اجتماعی ایران در سال 

در این صورت معلوم . جزنی، ظریفی، سورکی بر پا گردید سنجید
خواهد شد که در شرایط تسلیم طلبی و نا امیدی در جامعه، 

آن رفقا در مقابل دشمن  و افشای وجود  صرف سرخم نکردن

شکنجه در زندان های رژیم از طرف رفیق جزنی و برخی از رفقای 
در . هم گروهش، خود برخوردی کامالً انقالبی در آن شرایط بود

عین حال از اینجا می توان متوجه شد که با رستاخیز سیاهکل در 
ی فدائی و با آغاز فعالیت های انقالبی چریکها 2510بهمن 20

خلق در جامعه، در همه زمینه ها و از جمله در برخورد انقالبیون در 

زندان ها و در دادگاه ها تحولی جدی رخ داد که در زمان رفیق 
اساساً جامعه ایران بعد از . جزنی تصوری هم از آن وجود نداشت

ظهور چریکهای فدائی در میدان مبارزه، دیگر هرگز همانند جامعه 
مثالً یکی از نمونه های برخورد انقالبی رفقای . نبودقبل از خود 

متعلق به چریکهای فدائی خلق در دادگاه را می توان در برخورد 

شجاعانه و بسیار تأثیر برانگیز رفقا کرامت دانشیان و خسرو 
از تلویزیون سراسری پخش  2531گلسرخی که در بهمن سال 

اه را دنبال می شد و توده های مردم با اشتیاق مسایل آن دادگ
 . کردند مشاهده کرد

 

از طرف دیگر باید دانست که اساساً حتی شرایط مبارزاتی در کل 

جامعه در نیمه اول دهه چهل که گروه جزنی در آن فعالیت می 
جوشش مبارزاتی کرد، با شرایط نیمه دوم این دهه که 

چشمگیری در میان جوانان به وجود آمده بود و بر چنین زمینه ای 
ود که گروه های تشکیل دهنده چریکهای فدائی خلق در آن ب

به طور کلی، تاریخ باید به طور . ، کامالً متفاوت بودشکل گرفتند
دقیق و بدون هیچ گونه تحریفی در آن شناسانده شود تا چراغ راه 

کما این که پنهان شدن باند فرخ نگهدار در پشت نام . آیندگان گردد

تحریفی از تاریخ شکل گیری رفیق جزنی و اشاعه شرحی 
چریکهای فدائی خلق در زمانی که این باند بر آن سازمان حکم 

می راند، امکان نداد تا سیل جوانان و نوجوانانی که با گرامی 
داشت یاد کمونیست های فدائی، بعد از قیام بهمن به آن سازمان 

رهبران واقعی و دست اندرکاران اولیه چریکهای روی آورده بودند 

را آن طور که شايسته بود بشناسند و از تئوری،  فدائی خلق
نظرات و رهنمود های آنان برای پیشبرد مبارزاتشان علیه جمهوری 

 .  اسالمی سود جویند

 
این سخنان به طور کلی نادرست نیستند، ولی باید به خصوص در 

مورد علت اعتقاد چریکهای فدائی خلق به ضرورت تشکیل ارتش 

آنچه در تحلیل چریکهای . ن با دقت توضیح داده شودخلق در ایرا
فدائی خلق از جامعه ایران دارای اهمیت است به حساب آوردن 

تحت سلطه امپریالیسم بودن این جامعه و نتایج حاصل از آن می 
همانطور که قبال هم گفتم با توجه به تحريفاتی که در ارائه .باشد

شده يکی از بهترين  تحلیل ها و نظرات چريکهای فدائی انجام
از این . روشها برای درک نظرات آنها مراجعه به منابع اصلی است

رو در اینجا نیز برای این که بتوان کامالً به طور مستند واقعیت گفته 

هدف "و " ارتش خلق"های چریکهای فدائی خلق را در مورد 
شان بیان کرد عین جمالت رفیق احمد زاده را ابتدا در اين " نهائی

رابطه که چطورجامعه ما به دلیل نفوذ امپریالیستها از رشد طبیعی 
" مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"خود باز ماند از کتاب 

همیشه : "گرفته شده، می آورم 33،31،51قطع جیبی صفحات 

تکیه به زور و قهر ضد انقالب جزو الیتجزای تسلط امپریالیستی 
یه به زور سیاسی و نظامی خود، که امپریالیسم با تک. بوده است

ناشی از قدرت اقصادی جهانی وی می باشد، هجوم به شرق را 
اغاز کرد و با تکیه به همین قهر ضد انقالبی، رشد طبیعی جوامع 

شرق را مختل کرد و در حقیقت در مقایسه با رشد جوامع غربی، 
چریکهای فدائی خلق همچنین ". یک رشد مصنوعی به وجود آورد

امپریالیسم در جامعه ایران یک نیروی ن تحلیل را ارائه دادند که ای

بلکه در همه شئون اقتصادی و سیاسی و نظامی  خارجی نیست
جامعه ما نفوذ و سلطه دارد و در نتیجه خلق ما متشکل از کارگران 

و دیگر توده ها با همه تفاوت های اساسی طبقاتی که بین آنها 
به . امپریالیسم و سلطه آن قرار دارند  وجود دارد متحداً در مقابل

همین دلیل در همان کتاب یاد شده از چریکهای فدائی خلق گفته 

تبیین هرگونه تغییر و تحولی در جامعه بدون آن که به : " می شود
تضاد اصلی نظام موجود، یعنی تضاد بین خلق و سلطه 

د؛ امپریالیستی توجه شود تبدیل به یک چیز پوچ و مهمل می گرد
سلطه امپریالیسم راباید به طور ارگانیک و به مثابه زمینه و مسئله 

هرگونه تحلیل و تبیین در نظرگرفت نه چون یک عامل خارجی که 
در ادامه (. تأکید از نویسنده این سطور" )به هر حال نقشی دارد

با استقرار سلطه : " این تحلیل، همچنین آمده است که 

درونی جامعه ما تحت الشعاع یک  امپریالیستی، تمام تضادهای
تضادی که در مقیاس جهانی گسترش دارد، تضاد . تضاد قرار گرفت

در نیم قرن اخیر، میهن ما شاهد گسترش این . خلق و امپریالیسم
هرگونه تحولی . تضاد، سلطه روز افزون امپریالیسم بوده است

در اين ويدئو گفته مي شود که هدف نهائي چريکهاي فدائي خلق 

رسيدن به سوسياليسم با گذر از يک انقالب دموکراتيک بود و راه را 

طوالني و دراز مدت مي ديدند و معتقد بودند که اول بايد يک 

سازمان پيشاهنگ به وجود بياد و اين سازمان خواهد توانست مردم 

ش خلق تشکيل شده و انقالب را ظفرنمون را به مبارزه بکشد و ارت

 . خواهد ساخت يا به عبارت ديگر به پيروزي خواهد رساند
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در ويدئو مورد بحث گفته مي شود که چريکهاي فدائي خلق با 

آنها حزب توده . بزرگترين حزب چپ وقت اختالفات جدي داشتند

لنينيسم  -کاري، بي عملي و انحراف از اصول مارکسيسمرا به سازش

حزب توده هم آنها را به کم تجربگي، خام . متهم مي کردند

 .انديشي و ماجراجوئي متهم مي کرد

 

و حل این تضاد یعنی استقرار . میبایست این تضاد را حل کند

 ." اکمیت خلق و سرنگونی سلطه امپریالیستیح
نتیجه حاصل از بحث های فوق این است که برای نابودی سلطه  

امپریالیسم و به عبارتی دیگر قطع قطعی هرگونه نفوذ امپریالیسم 
عمده ترین عامل بقاء سلطه در ایران باید به مقابله با 

ران که همانا امپریالیستی و رژیم های وابسته به امپریالیسم در ای
، پرداخت؛ که این کار از طریق تشکیل ارتش ضد خلقی است

. نظامی، ممکن است -ارتش خلق در پروسه یک مبارزه سیاسی

در جریان یک مبارزه مسلحانه توده ای و طوالنی، این ارتش قادر 
به در هم شکستن ارتش ضد خلقی شده و خواهد توانست 

 . زی برساندانقالب واقعی مردم ایران را به پیرو
 

: " در تحلیل چریکهای فدائی خلق همچنین مطرح می شود که  

با توجه به پایگاه محدود و بیش از پیش محدود شونده حاکمیت 
امپریالیسم و بنابراین تکیه هر چه بیشتر آن بر قهر ضد انقالبی به 

منزله عمده ترین وسیله ابقاء سلطه امپریالیستی از یک طرف، و 
فتن پایگاه وسیع توده ای انقالب و این که شرط پیروزی با در نظر گر

انقالب، پیروزی مبارزه مسلحانه طوالنی است، انقالب با توده ای 
ترین و عام ترین شعارها و برنامه ها آغاز شده و در جریان این 

مبارزه مسلحانه طوالنی که ماداً و معنواً توده ها را پرولتریزه می 

انقالبی ترین اقدامات پیروز شده وادامه پیدا کند، با رادیکالترین و 
محیطی است که عناصر ( طوالنی)مبارزه مسلحانه . می کند

دموکراتیک خیلی سریع در آن  -سوسیالیستی یک انقالب بورژوا
هرچه دولت " و همچنین تأکید شده است که ." رشد می کنند

ماهیتاً و صوراً بورژوائی تر شده است، عناصر سوسیالیستی 

نقالب اهمیت بیشتری پیدا کرده، مبارزه با سلطه سرمایه جهانی ا
بیشتر به مبارزه با خود سرمایه مبدل شده و لزوم رهبری پرولتری 

بنابراین راه ترسیم شده از طرف ."  بیشتر آشکار شده است
چریکهای فدائی خلق برای رسیدن به سوسیالیسم کامالً واضح و 

مان ما در نیمه راه از طی چنین شفاف بود، هر چند متأسفانه ساز

مسیر تعیین شده ای منحرف شد و کوشش در وارد آوردن ضربات 
تبلیغ "نظامی به دشمن و تشکیل ارتش خلق جای خود را به راه 

 .داد" مسلحانه
 

در وجهی دیگر، تأکید هرچه صریح تر روی این امر ضروری است که 
ایطی که به دلیل چریکهای فدائی خلق بر این نظر بودند که در شر

سلطه دیکتاتوری ناشی از سلطه حکومت های وابسته به 

امپریالیسم، طبقه کارگر محروم از ایجاد تشکل های صنفی و یا 
محافل کارگری خود می باشد در پروسه مبارزه مسلحانه شرایط 

مناسبی برای این منظور به وجود خواهد آمد که در پرتو آن امکان 
یست با طبقه کارگر و ایجاد حزب طبقه پیوند روشنفکران کمون

بنابراین از نظر چریکهای فدائی خلق، راه . کارگر فراهم خواهد شد

راه متشکل کردن همچون روسیه انقالب ایران نیز نمی تواند 
صرفاً سیاسی کارگران و دیگر توده های مردم در جریان یک مبارزه 

رهبری  و سپس برپائی یک اعتصاب عمومی و قیام مسلحانه با
 . طبقه کارگر باشد

 
واقعیت این است که نه فقط رفیق مسعود احمدزاده بلکه رفقای  

دیگری هم که به زبان انگلیسی تسلط داشتند و تعداد آنها در 

سازمان کم هم نبود، نظیر رفقا بهروز دهقانی و رفیق بهمن آژنگ، 
اختیار آثار متعددی را از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کرده و در 

در این بخش همچنین از عالقه و . دیگر اعضاء قرار می دادند
تأثیرگیری رفیق پویان از مبارزه چه گوارا و فیدل کاسترو سخن 

رژی دبره که به " انقالب در انقالب"گفته شده و در مورد کتاب 
این کتاب نیز توسط )بررسی انقالب کوبا پرداخته هم صحبت شده 

البته در این شکی نیست (. رجمه شدرفیق مسعود به فارسی ت

که همه مبارزین و مردم تحت ستم جهان از انقالب کوبا و به 
خصوص از مبارزات کمونیست انقالبی سرفراز، چه گوارا تأثیر و 

اما درمورد کتاب رژی دبره، . الهام گرفته و امروز هم می گیرند

زه اتفاقاً رفیق مسعود احمدزاده به هنگام تدوین تئوری مبار

مسلحانه، به این کتاب نیز پرداخت و ایده های نادرست و انحرافی 
 . لنینیسم را در کتاب خود مورد نقد قرار داد -دبره از مارکسیسم

  

قبل از ورود به این بحث، در مورد عکس هائی که به عنوان پایه 

گذاران و رفقای اولیه سازمان چریکهای فدائی خلق نشان داده 
تذکر است که اوالً، عکس رفیق عباس مفتاحی  می شود، الزم به

که یکی از اولین رفقائی بود که چریکهای فدائی خلق را بنیان 
گذاشتند، رفیقی که برای پا گیری این تشکیالت زحمات بی 

دریغی متحمل شده، دیده نمی شود و به جای عکس این رفیق و 
بیژن  رفیق پویان در کنار عکس رفیق مسعود احمدزاده، عکس رفقا

ثانیاً به جای . جزنی وحسن ضیاء ظریفی نشان داده می شود

عکس چریک فدائی خلق، رفیق مهرنوش ابراهیمی، عکس خواهر 
به نام " کتاب دشمن"این عکس اولین بار در ) او آورده شده است 

، به "2531چریکهای فدائی خلق از نخستین کنش ها تا بهمن "
 (.هرنوش درج شدهعمد یا به سهو به جای عکس واقعی م

  

 .اما در مورد اصل مطلب به چند مورد باید اشاره کرد
در زمانی که چریکهای فدائی خلق دست اندرکار مبارزه با رژیم  -2

خواندن، تحریف " بزرگترین حزب چپ وقت"شاه بودند، حزب توده را 
آشکار تاریخ و به معنی خاک پاشیدن به چشمان نسلی است که 

واقعیت این است که هنگامی که . نکرده است در آن دوره زندگی

چریکهای فدائی خلق در شرایط شدیداً مختنق و دیکتاتوری سیاه 
حاکم بر جامعه ایران فعالیت می کردند، حزب توده به صورت یک 

به سر می برد و هر  در خارج از کشورمحفل کوچک روشنفکری 
ب بود، نه را با خود حمل می کرد ولی نه حز" حزب"چند هنوز نام 

در این دوره این جریان سیاسی . بزرگ بود و نه اساساً چپ بود
 .یکی از نیروهای اپوزیسیون بورژوائی رژیم شاه را تشکیل می داد

 

یعنی بیست  دهه بیستواقعیت این است که حزب توده تنها در 
سال قبل از آغاز فعالیت چریکهای فدائی خلق در جامعه، با 

اما، وقتی . زرگترین حزب در ایران بودادعاهای چپ گونه اش ب
در  2551مرداد سال  12رهبران این حزب در جریان کودتای 

شرایطی که امکان و شرایط الزم برای مبارزه و مقابله با ارتجاع 

وجود داشت، به مردم پشت کرده و به خارج از کشور گریختند، 
ران سازمان های حزب توده از هم پاشید و حزب توده دیگر در ای

که شرایط کار  11حتی در اوایل سالهای دهه . حضور نداشت
 . علنی در جامعه به وجود آمد نشانی از حزب توده دیده نشد

 
کامالً  در دهه بیستهر چند عملکردهای حزب توده  -1

سازشکارانه بود و به مثابه یک حزب رفرمیست همواره از آشتی 

و به واقع در ارتباط با طبقاتی به جای مبارزه طبقاتی دفاع می کرد 
پاسخگوئی به خواست های توده ها، حقیقتاً بی عمل بود، ولی 

از نظر چریکهای است باید گفت که  دهه پنجاهچون بحث در مورد 
فدائی خلق، حزب توده را حتی در اوج قدرتش در دهه بیست به 

متهم کردن به معنی " لنینیسم -انحراف از اصول مارکسیسم"

چریکهای فدائی خلق با صراحت اعالم  .ه آن استامتیاز دادن ب
لنینیست  -کرده اند که حزب توده هیچوقت یک حزب مارکسیست

و حزب طبقه کارگر نبود بلکه کاریکاتوری از یک حزب کمونیست 
بود؛ و مطرح کرده اند که این حزب به عنوان یک حزب خائن به 

خود منافع مردم تحت ستم ایران حتی روی نسل های بعد از 

عدم اعتماد توده ها به . تاثیرات بسیار منفی به جا گذاشت
در " توده ای ها"روشنفکران یکی از تاثیرات  منفی به جا مانده از 

خون خود را  31جامعه ما بود که چریکهای فدائی خلق در دهه 
وثیقه پاک کردن آن تأثیرات و نشان دادن کمونیسم واقعی در 

در ارتباط با سازمان چریکهای فدائی  در اینجا .جامعه قرار دادند

در بخشی از این ویدئو اسماعيل خوئی از ترجمه دو 
کتاب انگلس توسط رفيق مسعود احمد زاده و ویرایش 

 .آنها توسط خود وی می گوید
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خلق به موضوعی هم باید اشاره کرد، و آن این که پس از ورود 

، کتابچه ای 2535در اواخر سال نظرات رفیق جزنی به سازمان ما 
با امضای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در اسفند ماه همان 

جزنی  سال منتشر شد تماماً منعکس کننده نظرات پیروان رفیق
در سازمان ما بوده و دارای موضع کامالً سازشکارانه و غیر واقعی 

این کتابچه دارای . بود( حزب توده)نسبت به آن به اصطالح حزب 
 :نام طوالنی زیر است

 

اعدام انقالبی عباس شهریاری، مرد هزار چهره، بزرگترین "
جاسوس و مشاور عالی سازمان امنیت ایران به وسیله سازمان 

 ". کهای فدائی خلق و پاسخ به پیام بقایای رهبران حزب تودهچری

 
این امر که چریکهای فدائی خلق به هیچ نیروئی جز به نیروی 

درمورد . خلق خود تکیه نداشتند واقعیتی انکار ناپذیر می باشد

حزب توده الزم است توضیح داده شود که این حزب در دهه بیست 
در جهان گفتمان غالب بود در شرایطی که گفتمان کمونیسم 

ظاهری چپ به خود گرفته و با نوکر صفتی تمام از سیاست های 
اما در واقعیت امر، هیچ . شوروی بی چون و چرا دفاع می کرد

عاملی جز ماهیت خرده بورژوائی حزب توده که به قدرت مردم 
به . ایمان نداشت باعث چنین برخوردی از طرف آن حزب نشده بود

این حزب اگر یک حزب کمونیست واقعی بود هیچ قید عبارت دیگر 

و الزامی او را مجبور به دفاع و پشتیبانی چشم بسته و بی چون 
بعدها این جریان . و چرا از سیاست های شوروی نساخته بود

وقتی در خارج از کشور به صورت یک محفل در آمد که به عنوان 
ت شناخته می شد، کامالً به آلت دس" کمیته مرکزی"

در آن سالها، کمیته . رویزیونیست های حاکم بر شوروی تبدیل شد

پیک "مرکزی یا همان حزب توده از طریق رادیوئی به نام رادیو 
که از آلمان شرقی برای ایران برنامه پخش می کرد، به " ایران

. توجیه سیاست های رویزیونیستی شوروی در ایران می پرداخت
ی فدائی خلق نیز از طریق این جریان پس از تشکیل چریکها

رادیوی مذکور به نفع رژیم شاه علیه چریکها سم پاشی می کرد و 
در حالی که به طور ریاکارانه برای جوانان مسلح که گویا بیهوده 

خون خود را بر زمین می ریزند دلسوزی می کرد مبارزه آنها را 

 .ماجراجوئی، ارده گرايانه ، جدا از توده ها و غیره  می خواند

 

محدود کردن مبارزه پارتیزانی یا چریکی آنهم صرفاً در شکل چریک 
درست  2011تا  2052شهری در سطح جهان به محدوده سالهای 

به یمن مبارزات قهرمانانه توده های  51اساساً در دهه . نیست
در اقصی نقاط دنیا، از هندوچین  رهبری کمونیست هامبارز به 

زامبیک و تا حدی  فلسطین و غیره، جو گرفته تا کنگو و آنگوال و مو

رادیکالیسم به گونه ای سراسر . کامالً انقالبی در جهان حاکم بود
جهان را احاطه کرده بود که حتی در قلب کشورهای امپریالیستی 

ما شاهد مبارزات رادیکال چه در شکل اعتراض به جنگ علیه مردم 

 .ویتنام و چه در شکل های دیگر بودیم
 

که ترسیم سیمای سیاسی و مبارزاتی در جهان در شکی نیست 
مقاطع مختلف به شرط آن که ترسیم واقعی بوده باشد می تواند 

ولی همواره باید عالوه بر دیدن . دید ما را نسبت به امور بازتر کند
همه زمینه های مشترک در آن جنبش ها، در هر جامعه ای 

یا آن جنبش عوامل عینی مشخصی را هم که باعث پا گیری این 

گردیده مورد توجه قرار داد؛ و کالً هر کدام از آن جنبش ها باید به 
مثالً در جهان امروز، که . طور مستقل مورد بررسی قرار گیرند

به سر برده و در  51کمونیست ها در شرایط کامالً متفاوت از دهه 
موقعیت ضعیف تری قرار دارند، با نگاهی به سیمای مبارزاتی در 

ر همین گذشته نه چندان دور، خواهیم دید که به دنبال جهان د

، جنبش های مشابه و 2522خیزش قهرمانانه مردم ایران در سال 
حتی انقالباتی در کشورهای عربی صورت گرفت که از آنها به 

جای تردید نیست که تحت سلطه . یاد شد" بهار عربی"عنوان 
ه داری جهانی امپریالیسم بودن همه این کشورها و تالش سرمای

برای سرشکن کردن هر چه بیشتر بار بحران های خود به دوش 
مردم ایران و دیگر خلقهای خاورمیانه، آن زمینه مشترک و حلقه 

در عین حال . ای بود که همه این جنبش ها را به هم وصل کرد

مسلم است که هر کدام از این جنبش ها مسایل و ویژگی های 
یجه باید ضمن توجه به وجوه کلی در نت. خاص خود را داشتند

مشترک این جنبش ها و حتی تأثیر پذیری شان از یکدیگر، هر یک 
چنین برخوردی را . از آن ها را به طور مستقل مورد برخورد قرار داد

در رابطه با جنبش های مسلحانه گذشته نیز که در بعضی از 

ینی که با کشورهای جهان به وجود آمد باید بکار برد تا راه بر مغرض
استناد به وجود جنبش های مسلحانه در مقطع رستاخیز 

سیاهکل در جهان سعی در کم ارزش جلوه دادن حرکت انقالبی 
 . مسلحانه در ایران در دهه پنجاه را دارند، بسته شود

 

 
چیست؟ واقعیت این " سنتی"باید ابتدا پرسید که اصوالً منظور از  

که گاه " مدرن"مقابلش و در " سنتی"است که از روی کلمه 
کسانی با دید بورژوائی خود برای توصیف این یا آن نیروی 

سیاسی به کار می برند هنوز نمی توان پی به ماهیت آن نیرو 

در فرهنگ پرولتری، یک نیروی چپ و مدعی کمونیست با . برد
میزان وابستگی اش به طبقه کارگر و خدماتش نسبت به این 

صوالً قدیمی و جدید، سنتی و مدرن طبقه سنجیده می شود و ا
در این ویدئو . بیانگر واقعیت و ماهیت هیچ نیروی سیاسی نیست

معلوم نیست که آیا در اینجا منظور از چپ و احزاب کمونیست 
سنتی، مثالً حزب کمونیست شوروی و یا چین قبل از حاکم شدن 

ی رویزیونیسم در آنها است؟ در این صورت، اگر گوینده آن سخن نم

داند ولی بر همگان آشکار است که چریکهای فدائی خلق به مثابه 
یک نیروی کمونیست اتفاقاً کوششان بر آن بود که از مبارزات 

پرولتاریا و توده های ستمدیده آن جوامع که به خصوص در نوشته 
های لنین و مائوتسه دون منعکس شده، درس های مبارزاتی الزم 

 . را بیاموزند

 
، به اصطالح چپ "سنتی"ود که منظور از شاید گفته ش

در این صورت . رویزیونیست یا احزاب رویزیونیستی می باشد
برخورد علمی ایجاب می کند که اوالً به هر مورد به طور مشخص 

برخورد شود و ثانیاً تا جائی که به چریکهای فدائی خلق مربوط 
طور است آنها کامالً در مقابل رویزیونیسم موضع داشته و به 

مشخص دولت و حزب کمونیست شوروی زمان خود را به مثابه 

رویزیونیست محکوم می کردند و دولت آن کشور را دیگر یک دولت 
 . سوسیالیستی نمی دانستند

 

ي در ادامه بحث گفته مي شود که چريکهاي فدائي خلق، رابطه ا

که حزب توده با اتحاد جماهير شوروي که رابطه وابستگي بود را 

قبول نداشتند و برايشان مهم بود که سازماندهي جديد بدون اون 

 .وابستگي ها باشه

 

ري در سراسر جهان که از گفته مي شود که جنبش هاي چريک شه

تقريباً در تمامي کشورهاي جهان پا گرفت،  0671تا  0668سالهاي 

جنبشي بود که ما مي توانيم با يک مقدار مسامحه جنبش چپ نو 

از اين نظر که تمامي اين جنبش هاي چريک شهري از . بناميم

آمريکاي التين گرفته تا آسيا تا اروپاي غربي، تمامي اين جنبش ها 

تقد چپ سنتي و احزاب کمونيست سنتي بودند، و از اين نظر با من

لنينيست مي خواندند منتها  -اين که آنها خودشان را مارکسيست

درک آنها از چپ يک درک عمل گرايانه بود و با بي تفاوتي نسبت 

 . به جنگ بين چين و شوروي بود

 

اما، در مورد اين اظهار نظر که گويا همه جنبش هاي مسلحانه 

مورد بحث در آن مقطع منتقد چپ سنتي و احزاب کمونيست سنتي 

 بودند،
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در مورد ادعای گویا بی تفاوتی کمونیست های فدائی نسبت به 
مسایل مطرح بین چین و شوروی، اسناد خود چریکهای فدائی 

ی دهد که اتفاقاً آنها با حساسیت کامل نسبت به خلق نشان م

مسایل چین و شوروی یا به صورتی که در بی بی سی ذکر شد 
در مقطع مورد بحث . برخورد می کردند" جنگ بین چین و شوروی"

با آشکار شدن حاکمیت رویزیونیسم بر دولت و حزب کمونیست 
 شوروی، کمونیست های چین به نقد تزهای خروشچف و افشای

لنینیسم  -رویزیونیسم در شوروی پرداخته و با دفاع از مارکسیسم

برخالف آنچه در این ویدئو گفته شد، . در مقابل آنها مرزبندی کردند
نقد کمونیست های چین نسبت به رویزیونیسم جدید در شوروی 

چه در نشریات داخلی ما پیش از اعالم موجودیت چریکهای فدائی 
فتگوی شفاهی کامالً مورد تشریح خلق و چه در شکل بحث و گ

مبارزه مسلحانه هم "بیهوده نیست که درکتاب . قرار می گرفت
رفیق احمدزاده پس از ذکر این امر که در " استراتژی هم تاکتیک

سازمان های "فقدان هیچ سازمان یا حزب چپ در جامعه، 

قادر به جلب " بورژوائی و خرده بورژوائی وابسته به جبهه ملی
ایدئولوژی های "ان انقالبی شده بودند و با شکست آنها روشنفکر

، واقعیت فوق را به این صورت "وابسته به آنها نیز بی اعتبار شدند
مرزبندی بین اگر در همین ایام : " انعکاس داده و مطرح می کند که

لنینیسم از یک طرف و رویزیونیسم و اپورتونیسم از  -مارکسیسم

شکل نگرفته بود، شاید  المللی طرف دیگر، در یک مقیاس بین
سلب اعتماد از حزب توده در آغاز تا حدودی موجب سلب اعتماد 

اما اینک به نظر می رسد که مقام . ازکمونیسم هم شده بود
پس . لنینیسم واقعی خالی است و باید پر شود -مارکسیسم

لنینیسم انقالبی، به مثابه تئوری انقالب، تنها ملجاء  -مارکسیسم
بدین ترتیب اقبالی وسیع و چشم گیر . ترین انقالبیون شدپیگیر 

لنینیسم که حاال با  -ازجانب روشنفکران انقالبی به مارکسیسم

نام و اندیشه های رفیق مائو عجین شده است، مشاهده می 
هر انسان غیرمغرض میتواند (. قطع جیبی 55صفحه ." )شود

ک و مطالعه متوجه شود که اظهار نظرفوق از چه پشتوانه تئوری
 .عمیق و وسیع برخوردار بوده است

 
" درک عمل گرایانه"در اینجا هم معلوم نیست که منظور از 

چیست؟ و رابطه آن با بی تفاوت بودن نسبت به جنگ بین چین و 
شوروی چه می باشد؟ اما، هر چند مطلب به طور مشخص مطرح 

ی خلق نشده با توجه به اتهام آشنائی که مخالفین چریکهای فدائ

به آنها می زنند، به نظر می رسد منظور این است که گویا چریکها 
کاری به مسایل نظری و تئوریک نداشتند و مسأله شان فقط عمل 

اتفاقاً، در نشریات تحت کنترل رژیم جمهوری . مسلحانه بود
اسالمی همراه با اتهام فوق، سعی می شود که چریکهای فدائی 

اما، آثار به . نش هم جلوه داده شوندخلق افراد بی سواد و بی دا
تازه پس از ضبط شدن بسیاری  -جا مانده از چریکهای فدائی خلق 

از یک طرف بیانگر توجه  -از نوشته های اولیه از طرف ساواک

عمیق و گسترده کمونیست های فدائی به مسایل تئوریک و از 
ریر در طرف دیگر محتوای آن آثار که تا به امروز هم نظیرشان به تح

نیامده مبین آن است که این کمونیست ها با سوادترین و آگاه 
ترین روشنفکران زمان خود بودند و کامالً به مسایل نظری و تئوریک 

بنابراین آنچه در ویدئوی بی بی . آنهم با دقت تمام توجه داشتند

سی ادعا شده تنها گویای نادرستی و مغرضانه بودن چنان ادعا 
 . یا اتهامامی است

توسل به مبارزه مسلحانه در شرایط دیکتاتوری امپریالیستی حاکم 
درک "بر جامعه ایران از طرف چریکهای فدائی خلق نه ناشی از

بلکه برعکس بیانگر وسعت دید و نبوغ کمونیست " عمل گرایانه

های ایران در پیدا کردن راه درست مبارزه با دشمنان مردم در 
پاراگراف از نوشته رفیق مسعود احمد  دراینجا یک. شرایط ایران بود

زاده که منعکس کننده نظر چریکها می باشد را نقل می کنم تا 
نشان داده شود که  انجام عمل مسلحانه از طرف آنها هیچ 

مغایرتی نه با مارکسیسم و نه با کار انقالبیون کمونیست حتی در 
. نداشت -که ظاهراً مورد تأئید نیروهای چپ می باشد -روسیه

پس از رجوع به سخنان لنین در مورد شرایط روسیه، رفیق مسعود 

احمدزاده این موضوع را آشکار می کند که چریکهای فدائی خلق 
با توسل به مبارزه مسلحانه درست همان کاری را می کردند که 

 : بلشویک ها در شرایط روسیه به شکلی دیگر انجام داده بودند
 

مبارزه با حکومت مطلقه، اساساً  حقیقت آن است که اگر آنوقت"

 -سیاسی بود، اینک مبارزه با حکومت مطلقه، اساساً سیاسی
نظامی است؛ اگر در آنجا در اثر یک رشته مبارزات اقتصادی، 

سیاسی، ایدئولوژیک پیشرو واقعی به وجود می آمد، اینک تنها 
نظامی می تواند پیشرو واقعی را به وجود  -یک مبارزه سیاسی

اصوالً وظیفه پیشرو چیست؟ : کمی بیشترتوضیح دهیم. بیاورد
مگر نه این است که وظیفه ای که تاریخ به عهده رزمندگان پیشرو 

انقالب نهاده است، این است که از طریق عمل آگاهانه انقالبی و 

ایجاد ارتباط با توده، در حقیقت نقبی به قدرت تاریخی توده بزنند و 
وشت نبرد است، وسیعاً به میدان آنچه را که تعیین کننده سرن

مبارزه واقعی وتعیین کننده بگشایند؟ هر چه شرایط پیچیده تر 
باشد، هر چه قدرت سرکوب کننده دشمن بیشتر باشد، هر چه 

انقالب بیشتر در دستور روز قرار داشته باشد، طبیعی است که 

این حکم اساساً درست است . عمل نقب زنی دشوارتر خواهد بود
اه آگاهی انقالبی توده ها رافرا گیرد، برزمینه شرایط مادی که هرگ

توده ها، به یک نیروی مادی عظیم تبدیل خواهد شد، تنها نیروئی 
که قادر است جامعه را دگرگون کند، اما مسئله همیشه این بوده 

که این آگاهی چگونه باید به میان توده ها برده شود، چه سازمان 

اهی را به میان توده ها ببرند، و از طریق ها و وسایلی باید این آگ
کدام اشکال سازمانی، و اتخاذ چه شیوه هائی از مبارزه می توان 

انرژی انقالبی توده ها را در مسیر درست، در مسیری که به 
پیروزی انقالب، به سرنگونی ارتجاع، به تصرف قدرت سیاسی 

 تعمق روی(. 22ص " )منجر می شود، انداخت و هدایت کرد؟
همین گفته ها آشکارا نشان می دهد که در ویدئوی بی بی سی 

سعی شده است که تئوری و عملکرد چریکهای فدائی خلق با 

چیدن چند ادعا و اتهام علیه آنها در کنار یکدیگر، بی ارزش نمایانده 
 .     شود

 

همانطور که مالحظه می شود، بی بی سی درمورد شهادت 

گروه اش و از جمله دو مجاهد  رفیق بیژن جزنی و رفقای هم
انقالبی، علیرغم اسناد و مدارک وشواهد الزم و کافی دال بر 

کشته شدن آنها توسط ساواک در تپه های اوین، باز سعی می 
کند این واقعیت را به عنوان امری که گویا ثابت نشده و هرکس در 

در حالی که اوالً . مورد آن چیزی می گوید به بیننده بقبوالند

مبارز از زندان قصر به اوین  0ندانیان سیاسی سابق که همراه آن ز
آورده شده بودند در این مورد گواهی داده اند که فرار آن زندانیان 

با شرایطی که در هنگام انتقال آنها به اوین وجود داشت و از 
جمله چشم بسته و دست بسته بودن آنها و وجود نگهبانان زیاد 

واهد گواه بر آن است که آن مبارزین را غیر ممکن بود و همه ش
خود ساواکی ها به روی تپه های اوین برده و آنها را گلوله باران 

ثانیاً پس از قیام بهمن، در جو انقالبی آن دوره، یکی از . کرده اند

دست اندرکاران و شکنجه گران ساواک به نام بهمن نادری پور 
کشتن آن انقالبیون در مقابل چشم عموم به " تهرانی"موسوم به 

اینها اموری . اعتراف و حتی چگونگی آن قتل ها را تشریح کرد

که در ويدئوي بي  "منتقد چپ سنتي"رد نيروهاي در ادامه درمو

خوانده شدند، مطرح مي شود که آنها هرچند  "چپ نو"بي سي، 

لنينيست مي خواندند ولي درک آنها از  -خودشان را مارکسيست

چپ يک درک عمل گرايانه بود و بي تفاوتي نسبت به جنگ بين 

 .چين و شوروي بود

 

صحبت شده  "درک عمل گرايانه"در ويدئوي مزبور در ادامه از 

  .است

 

بيژن جزني همراه با  0354در اين ويدئو گفته مي شود که در سال 

. چند همبند ديگر در تپه هاي زندان اوين تهران گلوله باران شدند

گفته مقامات حکومت وقت آنها در حال فرار از زندان کشته  به

اما چريکها و هوادارانشان گفتند که مقامات امنيتي با صحنه . شدند

 .سازي آنها را در تپه هاي اوين رها کرده و ازپشت تيرباران کردند
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نیستند که بی بی سی نسبت به آنها نا آگاه بوده باشد ولی این 

که چرا همین واقعیت را از بیننده پنهان می کند، امری است که 
 .   خواننده هشیار بدون شک دلیل آنرا درک می کند

 
طالحی است که در یکی از نوشته های اص" پای دوم جنبش"

رفیق جزنی در زندان، با جدا کردن کار سیاسی از کار نظامی 
مطرح شده که خود ناشی از عدم درک خط مشی و خط 

نظامی مورد  -استراتژیک چریکهای فدائی خلق و مبارزه سیاسی
اما، چریکهای فدائی خلق نه از . نظر آنها از طرف رفیق جزنی بود

پس از یورش گسترده )به بعد بلکه از همان آغاز  2535سال 

در ( و پس از سازماندهی مجدد خود 2531ساواک به آنها در سال 
مثالً ارتباط گسترده . جهت ایجاد ارتباط با توده های مردم بر آمدند

با دانشجویان در تهران توسط رفقا مهدی فضیلت کالم و فرامرز 
طبیعی . وشش هاستنمونه ای از آن ک 2532شریفی در سال 

است که چنین کوشش هائی با گذشت زمان وسیع تر و در شکل 

البته در این هم نمی توان تردید . های متکامل تری انجام شود
داشت که با نفوذ نظرات رفیق جزنی در سازمان که ديدگاهی 

با " کار آرام سیاسی"دوآلیستی داشت و خواهان آشتی دادن 
د، حرکت و اعمالی هم از طرف بو" تئوری مبارزه مسلحانه"

اما در هر . سازمان منطبق با نظرات رفیق جزنی صورت می گرفت
حال این سخن واقعی نیست که گویا چریکهای فدائی خلق به 

یا کار در حوزه های علنی دست علنی ایجاد هسته های توده ای 

واقعیت این است که در شرايط سلطه ديکتاتوری شاه . زدند
برای فعالیت علنی وجود نداشت و چریکهای اساسا امکانی 

 .فدائی خلق نیز هرگز به چنان کاری دست نزدند

 
این ادعا که جنبش فدائی در : در برخورد به سخنان فوق باید گفت

ایجاد یک جنبش مردمی به نفع خود ناکام ماند، چنان با واقعیت 
واقعیت . مغایر است که انگار گفته شود رنگ ماست سیاه است

ن است که جنبش فدائی علیرغم عمر کوتاهش تأثیرات مثبت ای

غیر قابل وصفی به نفع خود در کل جامعه و به خصوص روی 
تشکیل حدود هزار . کارگران و زحمتکشان و زنان به جا گذاشت

محفل کارگری هوادار چریکهای فدائی خلق در کارخانه ها و مراکز 
تاتوری و بعد از تولیدی مختلف بالفاصله پس از شکستن جو دیک

و حضور بیشمار زنان هوادار چریکهای فدائی  ،2531قیام بهمن 
با . خلق در صحنه مبارزه، از نمونه های بارز آن تأثیرات می باشد

توجه به چنین واقعیتی، کامالً طبیعی است که افکار و فرهنگ 

نوین ایجاد شده در جامعه در بسیاری از آثار ادبی و هنری آن دوره 
چرا که وظیفه روشنفکران وهنرمندان اصیل . ب داشته باشدبازتا

همانا منعکس کردن واقعیت های نهفته در دل جامعه در آثار خود 
اصوالً، وقتی در همین ویدئوی بی بی سی اعتراف می . است

شود که بسیاری از آثار ادبی و هنری آن دوره، افکار و احساسات 

د، این خود به واقع چریکهای فدائی خلق را بازتاب می دادن
توصیفی با زبانی دیگر از وجود حمایت مردمی از چریکها و اذعان 

به اقبال توده ای وسیع از مبارزین مسلح می باشد، امری که با 

چریکهای فدائی خلق در ایجاد یک "ادعای خودشان که گویا 
اما، . در تناقض قرار دارد" جنبش مردمی به نفع خود ناکام ماندند

الم، وجود دهها شعر در وصف سیاهکل و مبارزين مسلح در یک ک
از سوی دهها شاعر مختلف نمونه ای از تأثیر گذاری جنبش 

در شعر و  بازتاب این تأثیرمسلحانه در جامعه به نفع فدائی و 
 . ادبیات می باشد

 
در این قسمت همانطور که مالحظه می شود مطلب به طور درهم 

م و نامشخص مطرح شده و حتی به برهم و به صورت کامالً مبه

لحاظ انشاء و دستور زبان فارسی نیز جمالت ارائه شده نادرست 
به همین خاطر پرسیدنی است که چریکهای فدائی . می باشند

کرده بودند ایجاد را " ذهنیت دوگانه و دو قطبی جمعی"خلق کدام 
و اساساً در زبان فارسی از عبارت فوق چه می توان متوجه شد؟ 

همان اسطوره ای که دیو چو بیرون رود " پرسیدنی است که  یا

چگونه به فارسی قابل ترجمه است؟ آیا گوینده این " فرشته برآید
سخنان از فرط بی سوادی چنین می گوید یا در صدد الپوشانی 

نیت و منظور اصلی خود از مخاطبین اش، به روش درهم برهم 
 گوئی روی آورده است؟ 

 
، اسالمگرایان گویا "( آیت هللا خمینی" البد " )انایش"اما این که 

، از اساس حکم نادرستی "انقالب ایران را رهبری کنند"توانستند 

خمینی و دار و دسته اش بر موج انقالب مردم سوار شدند، . است
اوج  پس ازخمینی ! نه این که توانسته باشند آن را رهبری کنند

مه جانبه امپریالیست ها در گیری مبارزات توده ها، با کمک های ه
بر پیشروی توده های  راه راپشت سر مردم روان شد و کوشید تا 

چنین . ببنددمبارز به سوی تحقق خواسته های انقالبی شان 

که مفهوم علمی خودش را داراست، " رهبری"عملکردی با مفهوم 
همچنین اگر چه این واقعیتی است که مالهای . کامالً مغایر است

در مساجد  -که روزی خود را از مردم تکدی می کردند -انروضه خو
و تکیه ها با مردم در ارتباط بودند، ولی قرار گرفتن آنها بر مسند 

قابلیت ایجاد شبکه های حمایت "قدرت به خاطر آن نبود که 
قدرت گیری آنها تنها موقعی میسر شد بلکه " مردمی را داشتند

از طرف  .قرار گرفت که دست امپریالیست ها در پشت خمینی

جنبش "یا اسالمگرایان، " ایشان"دیگر این سخن که گویا در مقابل 
حمایت مردمی نداشت را تنها کسانی می توانند بپذیرند " چریکی

که بخواهند به روی حقیقت تف انداخته و یا به زبانی دیگر حقیقت 
ته این سخن نادرست و مغایر با واقعیت الب. را زیر پای خود له کنند

ممکن است برای جوانان امروزی که در آن دوره نبوده و از واقعیت 

به همین خاطر باید . های آن زمان اطالعی ندارند گول زننده باشد
 .  روی این موضوع مکث کرده و آن را توضیح داد

 
چریکهای فدائی خلق در دوره مورد بحث به واقعیت این است که  

اتفاقاً خیلی از جوانان و  .دلحاظ حمایت مردمی، هیچ کم نداشتن

همانطور که  -نوجوانانی که در آن زمان دست اندر کار انقالب بودند 
در یکی از گفتارهای بی بی سی در شرایط انقالبی سالهای 

حتی نام خمینی را هم نشنیده  -هم مطرح شد 2535 -2531
بودند، در حالی که در همان زمان بسیاری از همان جوانان و 

با نام ، ماهیت انقالبی و شیوه مبارزه چریک های فدائی  نوجوانان
آشنا بوده و با الهام از مبارزات آنها به عملکردهای انقالبی دست 

ایران را سراسر سیاهکل "می زدند؛ و همان ها بودند که با شعار 

بهمن  11و  12همراه با دیگر توده های انقالبی در روز " می کنیم

در اين قسمت که بحث بر سر شهادت رفيق جزني است، اين طور 

ا جنبش همواره به ايجاد پاي دوم يا جنبش سياسي ي: گفته مي شود

کارگري براي چريکهاي فدائي خلق تأکيد مي کرد و در سالهاي 

چريکهاي فدائي خلق به ايجاد هسته هاي به قول  0354و  0353

خودشون توده اي وهسته هاي علني يا حوزه هاي علني دست زدند 

که در آن افراد ديگر مسلح نبودند بلکه بايد مي رفتند در کارخانه 

ي کردند تا بتوانند مثالً جنبش مردمي ها و جاهاي ديگر کار م

منتها با ضربه خوردن . چريکهاي فدائي خلق را هم ايجاد کنند

 .اين پروژه ناکام ماند 0355رهبري در سال 

 

در ضمن در اينجا اين طور ادعا مي شود که گويا چريکهاي فدائي 

خلق در ايجاد يک جنبش مردمي به نفع خود ناکام ماندند و جنبش 

درفضاي سياسي و روشنفکري تأثير زيادي "ي گويا فقط فدائ

بسياري از آثار ادبي و هنري آن دوره، "؛ و گفته شد که "گذاشت

 ."افکار و احساسات آنان را بازتاب مي دادند

 

باالخره در ويدئوي بي بي سي گفته مي شود که ذهنيت دوگانه و 

دو قطبي جمعي که اينها ايجاد کرده بودند راه را در هنگام انقالب 

سطوره اي که ديو چو بيرون رود فرشته برآيد هموار براي همان ا

کردند و اين شد که بر پايه ذهنيت جمعي به زعم من که جنبش 

چريکي در ايران ايجاد کرده بود اسالمگرايان بتوانند انقالب ايران 

، اسالمگرايان قابليت ايجاد شبکه هاي ايشانچرا که . را رهبري کنند

 .آن که جنبش چريکي نداشتحمايت مردمي را داشتند و حال 

 (تأکيد از من است)
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اه حمله کرده و آنها را به تسخیر خود در به مراکز نظامی رژیم  ش

 .آوردند
 

روی این واقعیت هم باید تأکید کرد که رژیم شاه، در شرایطی که 
یک جوان مبارز را صرفاً به خاطر خواندن کتاب های صمد بهرنگی و 

یا داشتن یک اعالمیه بازداشت و به زیر شکنجه می برد و در سال 
تی بازداشت شده ها را دیگر به نیروهای امنیتی این رژیم ح 2535

زندان نمی بردند و همانجا می کشتند، در مورد مالها یا به 

اصطالح اسالم گرایان از چند سال قبل تر برای جلوگیری از 
پیوستن جوانان به چریکهای فدائی خلق و یا به سازمان مجاهدین 

خلق و انحراف مسیر مبارزات مردم، دست آنها را در مساجد و 
های مذهبی برای رواج اندیشه های ارتجاعی شان با تکیه 

، باز گذاشته بود و تنها هر از چند "دستگاه"چاشنی انتقاد از 

با این حال همه . گاهی نفراتی از آنها را هم دستگیر می کرد
کسانی که در آن زمان در انقالب شرکت داشتند می دانند که در 

در " اسالمگراها"و  آغاز خیزش توده ها اساساً صحبتی از خمینی
میان مردم نبود و این امپریالیست ها بودند که به طرق مختلف با 

فریب توده ها مسیر انقالب مردم ایران را به نفع خمینی تغییر 
و آخوندهای دیگر بر " ایشان"به طور کلی، روی کار آمدن . دادند

سر کار و اشغال مسند قدرت و یا اگر درست تر سخن گوئیم روی 

آورده شدن دار و دسته خمینی توسط امپریالیست های کار 
آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان که بر اساس توافق گوادولوپ 

 . صورت گرفت، معلول توازن قوا بین انقالب و ضد انقالب بود
 

در ارتباط با موضوع فوق باید به این نکته مهم اشاره کرد که در 

م که در توازن قوا بین مقطع مورد بحث یکی از عوامل بسیار مه
انقالب و ضد انقالب به نفع این دومی نقش ایفاء نمود، وضعیت 

با توجه به نفوذ .  درونی سازمان چریکهای فدائی خلق بود
اپورتونیسم در درون این سازمان و انحراف مسیر مبارزه آن قبل از 

قیام بهمن، حال در شرایط حضور توده های میلیونی در صحنه 

کان این سازمان به دست افراد سازشکار و تسلیم مبارزه، س
طلبی از نوع رهبران حزب توده افتاده بود، به دست کسانی که به 

جای استفاده از نیروی عظیم توده های طرفدار چریکهای فدائی 
خلق جهت پیشبرد مبارزه به نفع کارگران و زحمتکشان، سیاست 

 . دنباله روی از خمینی را در پیش گرفتند
 

، یکی از عوامل مهمی که به "ایشان"ی پس از روی کار آمدن حت

تحکیم پایه های رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی 
یاری رساند و باعث شد که این رژیم در سالهای اول بعد از قیام 

بهمن بدون از سر گذراندن بحران های جدی ناشی از رشد و 
لی که شاهدش بودیم توده ها، به شک مبارزات انقالبیگسترش 

تداوم یابد، غلبه جو سازشکاری و تسلیم طلبی در میان سازمان 

های اپوزیسیون و به طور برجسته در سازمان چریکهای فدائی 
شکی . خلق ایران به مثابه بزرگترین سازمان سیاسی وقت بود

نیست که اعمال سازشکارانه و مخرب سازمان مجاهدین خلق با 
اول روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی و  رژیم حاکم در دو سال

یا انجام عملکردهای مشابه از طرف سازمان های کوچک و بزرگ 
لنینیسم فعالیت می  -دیگر که با ادعای اعتقاد به مارکسیسم

کردند کامالً در تحکیم پایه های این رژیم ضد خلقی نقش داشت، 

همن به نام اما در این رابطه مسئولیت سازمانی که بعد از قیام ب
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران فعالیت می کرد سنگین تر 

این سازمان که نام و اعتبار چریکهای فدائی خلق را با خود . است
یدک می کشید و درست به همین دلیل با سقوط رژیم شاه و 

روی آوری توده ها به سوی آن، به یک سازمان در ابعاد توده ای 
زمان کمونیستی پیشین نبود؛ و در تبدیل شد، دیگر همان سا

نتیجه نتوانست به وظایفی که در شرایط جدید پس از سقوط رژیم 

. شاه بر دوش یک سازمان کمونیستی قرار داشت عمل نماید
درحالی که کامالً قابل تصور است که اگر به اصطالح سازمان 

چریکهای فدائی خلق بعد از قیام بهمن به جای مماشات با رژیم 
( و دعا یا آرزوی سالمتی برای خمینی مرتجع)روی کار آمده تازه 

راه مبارزه با آن را در پیش می گرفت می توانست نقش و تأثیر به 

این . سزائی در شرایط و رویدادهای جاری در جامعه داشته باشد
سازمان مثالً اگر به جای کوشش در خلع سالح مردم کردستان به 

در این  بارزه مسلحانه توده ایمنفع مرتجعین حاکم، به تقویت 
منطقه مبادرت کرده و همراه توده ها و پیشاپیش آنها با ارتش ضد 

شده بود می جنگید " اسالمی"خلقی شاهنشاهی که یک شبه 
و کردستان را پایگاهی برای گسترش مبارزه انقالبی در سراسر 

که در این صورت خلق دالور ترکمن صحرا را )ایران تبدیل می کرد 

ز قربانی سیاست های سازشکارانه و خیانت آمیز خود با نی
، آنگاه در چنان شرایطی دیگر (پاسداران جالد نمی کرد

امپریالیست ها به راحتی نمی توانستند با سیاست های مزورانه 
خود خمینی و دارو دسته اش را به عنوان به اصطالح رهبر انقالب 

اطر قدرت و توازن قوا تقویت کنند؛ و اگر امپریالیست ها حتی به خ

بین نیروی خلق و امپریالیسم و یا به عبارتی دیگر انقالب و ضد 
در حکومت می " اسالمگرایان"انقالب، موفق به نگاه داشتن 

شدند، باز اوضاع و شرایط جامعه ایران به نفع ضد انقالب و دارو 
 . به صورتی که شاهدش بودیم پیش نمی رفت" ایشان"دسته 

 

دارترين اتهامات به مبارزات مسلحانه چريکهای  يکی از خنده
فدائی خلق در یکی از سیاه ترین دوران تاریخ ایران، اتهام کمک 

اين جنبش به رشد اسالم گرائی و قدرت گیری دارو دسته خمینی 
می باشد که در این ويدئوی بی بی سی سعی می شود با  

این . ه شودچیدن جمالت نامأنوس در کنار هم به خورد بیننده داد
اتهامی است که از طرف تفاله های رژیم سابق نیز مطرح می 

اما، نه این اتهام و نه هیچ تبلیغ ناروای دیگری قادر به . شود

دست " اسالمگرایان"الپوشانی این واقعیت نیست که خمینی و 
پخت امپریالیست ها در کنفرانس گوادولوپ برای مردم ایران 

ه امپریالیست دشمنان اصلی هستند؛ و جای انکار نیست ک
کارگران و زحمتکشان و دیگر توده های تحت ستم ایران می 

از این روست که مردم رنج دیده و مبارز ما برای رهائی از . باشند

شرایط وحشتناک و بسیار ظالمانه موجود راهی جز سرنگونی 
رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی و قطع قطعی 

 . ریالیست ها در ایران ندارندهرگونه نفوذ امپ
 اشرف دهقانی

 2931بهمن 

 96از صفحه  .....مراسم یادمان سیاهکل در نروژگزارشی از 

ور غنی موجود در این تجربه تاریخی در راه شناخت شرایط کنونی جامعه ما و چگونگی تشکل و سازماندهی طبقه کارگر به منظ

سخنرانی رفیق چنگیز قبادی فر با تشویق شرکت . ایجاد شرایط برای اعمال رهبری آن به عنوان شرط پیروزی انقالب استفاده کنند
کنندگان پایان یافت و بدنبال اجرای این بخش از برنامه، موسیقی زنده پخش شد و سپس نوبت به پرسش و پاسخ و تریبون آزاد 

ها و نظرات خود در برنامه به بحث و  دادی از دوستان و رفقای شرکت کننده در مراسم با طرح پرسشدر این بخش تع. برنامه رسید

 . تبادل نظر پرداختند
ادامه یافت و در پایان نیز هنرمندان شرکت کننده در " به فردا"برنامه یادمان سیاهکل با قرائت یک شعر زیبا و رزمنده مبارزاتی با نام 

ترانه سرود که برای مبارزین راه آزادی سرودهای فراموش نشدنی هستند و اجرای ترانه های ملی و برنامه با اجرای چند 
 .نیز پخش شد" یوتیوب"این مراسم به طور مستقیم از کانال . فولکولوریک پایان بخش مراسم یادمان دو روز بزرگ تاریخی بودند

ی فدایی خلق بر پاشده بود که شرکت کنندگان در مراسم با خرید کتاب در این مراسم بر طبق روال معمول، میز کتاب فعالین چریکها

 . ها و جزوات سازمان و هم چنین کمک های مالی خود به چریکهای فدایی خلق ایران از آن استقبال کردند
 

 فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در نروژ
 1122فوریه  21
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ضمن درود و سپاس از حضور همه دوستان و رفقای حاضر در این 

جلسه که برای گرامی داشت ياد و خاطره دو روز بزرگ تاریخی 
، رستاخیز سیاهکل و آغاز جنبش 10بهمن سال  20یعنی 

کوه توده ها قیام پر ش 2531بهمن  11و  12مسلحانه و همچنین 
بر علیه رژیم سلطنتی در اینجا گرد آمده اند از طرف خودم و برگزار 

 . کنندگان این مراسم به تک تک شما خوش آمد می گم

 
در این شکی نیست که هنگام بررسی تاریخ مبارزاتی مردم ایران، 

در این تاریخ غنی، در طول مبارزات آزادیبخش مردم  می بینیم که
ب مشروطه، رستاخیز سیاهکل در بهمن سال ما از زمان انقال

بود،  31-35و قیام توده ها که نقطه اوج انقالب سالهای  2510
وقایعی هستند که از جایگاه ویژه و ممتازی در حافظه تاریخی 

چرا؟ چون تاثیرات تاریخی و تجاربی .  مردم ما برخوردار شده اند

جامعه ما به جای  که این رویدادهای  تاریخی در پیوند با یکدیگر در
گذاردند بعد از گذشت چند دهه هنوز منبع بزرگی از انرژی و 

شورمبارزاتی و آموزشهای انقالبی برای توده های آگاه و بویژه 
نسل جوونی یه که هم اکنون در مبارزات بزرگ و کوچک روزمره 

خودش برای رسیدن به آزادی و یک جامعه دمکراتیک بر علیه نظام 

 . ی جنگهو رژیم حاکم م
 

صفیر گلوله هایی که از غرش سالح رزمندگان  سال پیش 15
در جنگلهای شمال در شرایط  10بهمن سال  20سیاهکل در 

حاکمیت یکی  از سیاهترین دوره های دیکتاتوری و خفقان و 
وحشت و ناامیدی و شکست، شلیک شد و بر قلب رژیم وابسته 

دوران مبارزاتی  به امپریالیسم شاه نشست، نوید بخش آغاز یک

اربابان امپریالیست این " جزیره ثبات"جدید بر علیه رژیم شاه و 
رزمندگان سیاهکل در شرایط یک بن بست . رژیم در خاورمیانه بود

مبارزاتی که تحت تأثیر عوامل مختلف و از جمله شکست تمامی 
شیوه های عقیم مبارزات گذشته در جامعه تحت سلطه ما حاکم 

مله به پاسگاه سیاهکل به رژیم شاه اعالن جنگ شده بود، با ح

دادند و افسانه قدرقدرتی این رژیم و افسانه ضعف مطلق توده ها 
نیرویی "حرکت اونها نشون داد که می توان با . رو شکستند

 .  به پا خاست" مسلح"در مقابل دشمن تا بن دندان " کوچک
 

و و انبوهی از ُخب همه می دونن که رژیم شاه با بسیج هزاران نیر

تجهیزات از زمین و هوا سر انجام سیاهکل را به خون نشاند، اما 
که با مبارزه " نسیم تندی"اون ( به قول رفیق کبیر امیر پرویز پویان)

مسلحانه در جنگلهای سیاهکل وزیدن گرفت، به تدریج و با کسب 
بدل گشت که پایه های " طوفانی ویران کننده"حمایت توده ای به 

به این ترتیب رزمندگان سیاهکل و . سرکوبگر شاه رو درنوردید رژیم
تئوری راهنمای اونها، تئوری ای که توسط رفقا مسعود احمدزاده و 

امیرپرویز پویان تدوین شده، موفق به ایجاد یک راهگشایی بزرگ 

مبارزه مسلحانه پیشاهنگان . در بن بست مبارزاتی آن دوره شدند

ه میدان آمدن توده های میلیونی ای صدیق در این دوره باعث ب

گشت و من مطمئنم بسیاری از دوستان و رفقایی که امشب این 
جا هستن، اینو با چشمای خودشون دیدن که چه طور مردم در 

ایران را سراسر سياهکل "بهمن با شعار  11و  12جریان قیام 
به پادگانها و  "فدایی فدایی تو افتخار مائی"و " می کنيم

رکوب حمله ور شده و قدرت کارگران و خلقهای تحت مراکز س

 . ستم رو به منصه ظهور رسوند
 

به این گونه بود که در مصاف بين خلق و ضد خلق در آن 
روزهای بزرگ یکی از بزرگترین آموزشهای حماسه 

سياهکل مبنی بر این که رژیمهای وابسته و دیکتاتوری در 
" رهای کاغذی بب"مقابل توده های مسلح به ميدان آمده 

ای بيش نيستند، و در مقابل یک دشمن تا بن دندان مسلح 

نمی توان بجز با اعمال قهر انقالبی و کاربرد زبان زور هيچ 
مبارزه جدی و مثمر ثمری را ادامه داد و به هيچ موفقيت 

راه گشایی  .تثبيت شده مبارزاتی رسيد، متبلور شد
حانه ،سیاهکل را سیاهکل و صحت آموزشهای تئوری مبارزه مسل

 .برای همیشه در تاریخ مبارزاتی مردم ما جاودانه ساخت

  

 آموختن از تاريخ و آموزشهاي تئوري سياهکل

 
ما تاریخ . اجازه بدید تا در این جا به  نکته مهمی اشاره کنم

رو بررسی می کنيم و مورد کنکاش قرار می دیم تا از 

و در . راه آینده درس بگیریم برای ساختن و هموار کردن گذشته
واقع ملتی که  نخواهد از تاریخ گذشته خودش درس بگیره مجبور 

در نتيجه در جریان بحث امشب هم که . به تکرار اون می شه
من سعی می کنم  به " سياهکل در آیينه تاریخه"عنوانش 

از آموزشهای سياهکل از زاویه بنيانهای فکری و  برخی 

که در گذر به مسایل انقالب  شيوه برخورد آن انقالبيون کبير
زمان و پراتیک اجتماعی هر چه بیشتر مورد تایید قرار گرفته و 

و امیدوارم که نسل  جوان ما . صحت خودش رو نشون داده بپردازم
بویژه نسل جوانی که در داخل کشور هر روز سیطره رژیم 

سرکوبگر جمهوری اسالمی رو در کوچه و خیابون و کارخونه و 
به چالش می کشه با مطالعه و رجوع به تجارب ...  دانشگاه و

مبارزاتی ای که از نسل پیش از خودش یعنی نسل سیاهکل و 

قیام به جا مانده ، از آموزشهای اونها در جهت آموزش خودش و 
شناخت شرایط کنونی و پیدا کردن راه اصلی مبارزه برای تغییر این 

 . شرایط جهنمی و استثمارگرانه بهره بگیره
 

امروز ما . ضرورت درس گیری از سیاهکل یک زمینه دیگر هم داره

سال از رستاخیز سیاهکل، تئوری  15می بینیم  که برغم گذشت 
راهنمای رزمندگان سیاهکل یعنی تئوری مبارزه مسلحانه هم 

استراتژی و هم تاکتیک به اشکال مختلف آماج حمله دشمنان 

 

 
 

 

 

 سیاهکل در آینه تاریخ
سالگرد  و سومين در مراسم یادمان چهل  فرآنچه در زیر می آید متن سخنرانی رفيق چنگيز قبادی : توضيح

  پيام فدایی این سخنرانی. برگزار شد( نروژ)اسلو   در شهر 1122فوریه  8می باشد که در تاریخ  رستاخيز سياهکل 
در ضمن این . منتشر می کند نشریهخوانندگان   را از حالت گفتار به نوشتار درآورده و با برخی ویرایشها برای اطالع

در شهر  1122فوریه  22ی با توجه به محدودیت وقت با تغييراتی در مراسم بزرگداشت سياهکل در تاریخ سخنران
و پرسش و پاسخ های متعاقب آن در سایت   هاسخنراني هر دوی اینفایلهای صوتی . نيز ایراد شد( کانادا)تورنتو 

 . ستدرج شده ابرای عالقه مندان  www.siahkal.com  سياهکل، در آدرس
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نگاهی به خروارها . مردم از طرف یک جبهه بزرگ قرار گرفته

مطلب و کتاب و مقاله ای که به سفارش مرتجعين حاکم و 
وزارت اطالعات و اتاقهای فکر اونها بر عليه اون سنتها و 

مبارزات توسط انواع روشنفکران رنگارنگ نان آلوده خور و 
قلم به مزد نظام منتشر و با آزادی تمام در چارچوب نظام 

می ده که چطور  دیکتاتوری حاکم پخش می شه نشون
عالوه بر سرکوب قهر آميز فيزیکی جوانان مبارز با 

نظری  -گرایشات چپ و کمونيستی، در عرصه ایدئولوژیک

هم  یک جبهه واحد برای کوبيدن کمونيسم راستين در 
. ایران، که با نام کمونيستهای فدایی  عجينه، درست شده

ت در این جبهه با جعل تاریخ، با تحریف نظرات و شخصي
تالش می کنن ذهن جوانهای   61انقالبی انقالبيون دهه 

مبارز ما رو که شدیداً خواهان تجربه آموزی از مبارزات 

انقالبی دهه پنجاه هستند را مسموم کنن و اذهان 
کاوشگر جوانهای ما رو طوری با سموم توليدات فکری 

که اونها از مبارزه برعلیه نظام سرمایه داری و  شون پر کنن
انقالبیون " زیر آب"اتوری حاکم بر جامعه ما منصرف بشن و دیکت

در نتیجه پاسداری و آموختن از راه سیاهکل و . سیاهکل رو بزنه
حراست از ارزشهای اون، خودش راهی برای مقابله با تالشهای 

ارتجاعی جمهوری اسالمی به مثابه حامی چنین جبهه ای هم 

 .هست
 

ر ضد انقالبی و خط وزارت بطور مثال در پیشبرد همین کارزا
اطالعاته که ما می بینیم اخیرا یکی از نشریات داخل کشور به 

مقاله ای به قلم باصطالح سردبیر خودش تحت "اندیشه پویا " نام

صفحه ای تا  5-1می نویسه و در این مطلب " فدائیان جهل"عنوان 
جایی که می تونه دروغهای بیشرمانه بر علیه چریکهای فدایی 

ردیف می کنه و مثال تالش می کنه تا اونها رو از چشم خلق 
بطور مثال در این نوشته . جوانان مبارز ما بیاندازه و خراب کنه

سراسر جعل و افترا یکی از پاکترین و محبوب ترین فرزندان 

کمونیست کارگران و زحمتکشان ایران زمین یعنی رفیق امیر پرویز 
شه تا از این کمونیست  پویان آماج قرار می گیره و تالش می

به "فدایی شجاع چهره یک آدم ضعیف النفس ارائه بشه که گویا 
اونم در شرایطی که . مبتال بوده" لحاظ روانی به ترس از اسلحه

همه می دونن رفیق پویان رفیقی بوده که در جریان زندگی کوتاه و 
نظیر )پر بار خودش نه تنها شخصا در عملیات های نظامی خطیر 

شرکت داشته، بلکه هنگام محاصره محل ( ره بانک آیزنهاورمصاد

تا آخرین لحظات زندگی   2531خانه تیمی اش در خرداد 
شرافتمندانه و انقالبی ش با مزدوران ساواک جنگید و به اعتراف 

خود ماموران ساواک شاه او و رفیق رحمت هللا پیرو نذیری با 
اختند تا زنده شلیک آخرین گلوله هاشون بدست خودشون جان ب

البته این تنها یک نمونه از دروغپردازیهای ! به دست دشمن نیفتند

در حقیقت هر کس که . شارالتانیستی سردبیر نشریه پویاست
این مطلب رو بخونه می فهمه که چطور نویسنده قلم به مزد این 

نوشته سعی کرده تا در پیشبرد خط وزارت اطالعات به منظور 
بیدن چریکهای فدایی خلق ایران تمام اون کمونیست زدایی و کو

اراجیف دسته چندم که چند سال پیش از سوی وزارت اطالعات در 
چریکهای فدایی خلق ایران از اولین "کتاب دشمن موسوم به 

منتشر شد رو با استعداد خویش در قلم " 31بهمن  کنشها تا 

 .ارائه بده" فداییان جهل"زنی خالصه کرده و در نوشته 
 

بته من مطمئنم که رفقا و دوستان می دانند نوشته اخیر نشریه ال 
تاریک اندیش پویا در حمله به کمونیستها، اولین و آخرین نمونه از 

کمپین برای چپ ستیزی و فدایی ستیزی نیست که بطور وسیع 

توسط روشنفکران قلم به مزد پخش می شه؛ اگه بریم یک نگاه 
ه در دنیای مجازی پخش کوچکی به نشریات داخل و مطالبی ک

بلند باالیی از نشریات می کنند بیاندازیم خواهیم دید که لیست 
باصطالح روشنفکری و فرهنگی و اجتماعی و غيره از 

" شرق"و " شهروند"و " مهر نامه"گرفته تا " اندیشه پویا"

اکثرا به اصطالح اصالح )با نویسندگان قلم به مزد ... و 
ا خجسته رحيمی گرفته تا از دمحم قوچانی و رض( طلب

دمحم صادق جنان صفت، بيژن موميوند، نامهای دیگری مثل 
یک "و دیگرانی که بخاطر  مریم شبانی، علی مليحی

شرف و وجدان روشنفکری را به حراج می " مشت ریال

گذارند، وجود دارند که با مجوز وزارت ارشاد و تایيد وزارت 
ه ای بر عليه چپ و در اطالعات هر روز از زاویه ای و به بهان

و  61راس آن عليه چریکهای فدایی خلق و انقالبيون دهه 
در نفی باصطالح خشونت و مبارزه مسلحانه مطلب می 

در بخش سایبری همین جبهه، ده ها سایت و وبالگ  .نویسند

دست ساز سربازان گمنام امام زمان و همچنین سایتهای نزدیک و 
ریت هستند که بویژه این روزها وابسته به حزب خائن توده و اکث

مشغول به قول معروف تالش برای زیر آب زدن مشی چریکی و 
. و ادامه دهندگان راه آنان هستند 31مبارزات انقالبیون دهه 

بعضی از اینها حتی در قالب پاسخ به یاوه های اندیشه پویا و 

ظاهراً در دفاع از چریکهای فدائی چون رفیق پویان اندیشه های 
و نوع دیگری از تحریف تاریخ چریکهای فدائی خلق را به حلق  خود

اونهم در شرایط خفقان و دیکتاتوری . جوانان ایران می ریزند
ای که کمترین امکان برای انتشار مطالب مستقل و یک 

 .تاریخ نگاری واقعی رو نمی ده 
 

اینها همه تنها نمونه هایی از کمپین دروغپردازی ست که بر علیه 

چرا که همونطور که گفتم سیاهکل . یز سیاهکل براه افتادهرستاخ
و تئوری راهنمای اون به اعتبار راهگشایی سترگی که در مبارزات 

مردم ما بر علیه دیکتاتوری حاکم ایجاد کرده بودن مثل هر اندیشه 
پویای دیگر خیلی سریع از طرف دشمنان طبقاتی اش مورد حمله 

 .ز هم با شدت تمام جریان دارهحمله ای که امرو. قرار گرفتند

پس از سیاهکل، در مقابل شادی و شعف توده ها از حضور یک 
جریان مبارزاتی و متعلق به خودشون، شاه و دستگاه های 

و " خرابکار"تبلیغاتیش کوشیدند تا مذبوحانه اون رو حرکت مشتی 
خمینی این مظهر تبهکار ارتجاع و استعمار، . بزنند جا " تروریست"

خواند و حزب رسوای توده که " استعمار"رو حرکت " اهکلسی"
حیاتش سراپا از خیانت و خدمتگزاری به استثمارگران بود با تمام 

" مشی چریکی"و " جدا از توده" توان ضمن دادن القابی نظیر 

سعی در کوبیدن و بی اعتبار کردن و عقیم جلوه دادن مبارزات 
سال  15از همان زمان یعنی این کمپین . فداکارانه چریکها بر آمد

 .پیش شروع شده
 

اما تشدید این حمالت امروز، در دوره حيات ننگين جمهوری 

 -هجوم نظری. اسالمی، نمایانگر یک واقعيت عينی یه
ایدئولوژیک سازمانيافته از سوی جبهه بورژوازی دقيقاً به 

خاطر وجود نسلی از جوانهای مبارز ما هستش که گرچه 
و در جریان نسل  51قيام و یا در دهه خونين اکثرا در دوره 

کشی کمونيستها و سایر مبارزین توسط جمهوری 

اسالمی تازه بدنيا آمده بودند، اما در هر شورش و خيزش 
در  88بزرگ توده ای و بطور مثال در خيزش توده ای سال 

صف مقدم مبارزه برای سرنگونی این رژیم مبارزه کردند، 
درست در برخورد با . کسب کردندآموزش دیدند و تجربه 

این نسل و کاوشگری اون در تجارب نسل پيشين و 
برای یافتن راه مبارزه  61مشخصا در زندگی انقالبيون دهه 

موثر و پاسخ به سوال چه باید کرد در جهت سرنگونی این 

رژیم، کمونيست ستيزی و فدایی ستيزی و اشاعه 
وری اسالمی و نااميدی از مبارزه یکی از سالح های جمه

 . دستگاه اطالعاتی اونه

ه ای که در اون موقع در مقابل روشنفکران و اصل مسال 
کمونيستهای ما مطرح بود این بود که چه جوری یه نقبی 

. بزنند به قدرت تاریخی توده ها و اونها رو به ميدون بيارن
برای این که انقالب کار توده هاست و انقالب اجتماعی هم 

بنابر این . بدون رهبری طبقه کارگر به پيروزی نمی رسه
ستراتژیک اون مبارزه مسلحانه که با حمله به اون هدف ا

و جلوتر از اون با حمله به اون کالنتری ( سياهکل)پاسگاه 
شروع شد و ادامه پيدا کرد، به ميدون آوردن نيروی مبارزاتی 
توده ها بود، وارد کردن ضربات نظامی به دشمن بود، و 
تشکيل ارتش خلق و شکست ارتش ضد خلق در جریان یک 

یک مبارزه . زه طوالنی با توجه به شرایط ایران بودمبار
مسلحانه طوالنی و توده ای که در نهایت هدفش رسيدن به 

این . سوسياليزم و  واژگونی کل اون نظام استثمارگرانه بود
 .هدف اون مبارزه بود
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در همين رابطه همين چند وقت پيش جوونهایی از همين 

نسل رو دیدم که خودشون رو مارکسيست می دونستند و 
تاکيد می کردند که کتابهای بنيانگزاران چریکهای فدایی 

"  مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک"خلق یعنی 
ضرورت مبارزه "اده و نوشته رفيق مسعود احمد ز

اولين کتابهایی بوده اند که اونها " مسلحانه و رد تئوری بقا
و رفقاشون پس از گرویدن به مبارزه پيدا کرده اند ، در 

اونها . محافلشون مطالعه کرده اند و از اونها تاثير پذیرفتند

ندکه گرایش به عنصر فدایی و مبارزه  نيز تاکيد می کرد
رات و گرایشهای حاکم در محافل مسلحانه یکی از تفک

 . مبارزاتی امروز جوانهای ما در سطح جامعه ست
 

 برخي از اتهامات و تحريف هاي رايج بر عليه تئوري مبارزه مسلحانه 

 
در این قسمت از صحبتهام اجازه می خوام که با توجه به تشدید 

کمپین سیاسی نظری ارتجاعی ای که در سالهای اخیر از سوی 
جاع غالب و مغلوب بر علیه تئوری رزمندگان سیاهکل در جبهه ارت

جریانه مختصرا به یکی دو تا از اتهامات بی پایه آنها اشاراتی 

 . بکنم
 

یکی از اتهامات رایج امروز دشمن و نیروهای ارتجاعی زائده اون 
که در نشریات  داخل و خارج بر علیه رستاخیز سیاهکل و 

عبارت از اینه که اصوال کار کمونیستهای فدایی تکرار می شه 

رزمندگان سیاهکل و ادامه دهندگان راه اونها، از حمله به یک 
و کشتن چند ژاندارم و یا پاسبان کشی فراتر " فکسنی"پاسگاه 

نرفته و در نتیجه، این اعمال فاقد بار سیاسی و مبارزاتی بی 
نظیری ست که توده های آگاه و روشنفکران جامعه ما به آن داده 

با اشاره به این که این اتهام اکثرا از سوی پس مانده . می دهند و
های ساواکی رژیم شاه عنوان و با همکاری مرتجعین دست 

اندرکار رژیم جمهوری اسالمی شدیداً پژواک می شه،باید بگم که 

هرکس که در وجودش ذره ای از شرافت انسانی موجود باشه 
در نظرات و اعمال  می تونه با یه تحقیق و تفحص بی طرفانه

رزمندگان سیاهکل و ادامه دهندگان راه اونها بفهمه که اساسا 
و " پاسبان"هدف و شیوه مبارزه چریکها به هیچ وجه اقدام به 

تنها ابلهان هستند که بدون درک شرایط . کشی نبود" ژاندارم"

تاریخی آن دوره می کوشند که حمله به پاسگاه سیاهکل و یا به 
سوندن عوامل ماشین سرکوب دیکتاتوری رو به سزای اعمال ر

اتفاقا در شرایطی که هر . لحاظ نظامی عملی ناچیز جلوه دهند
پاسبان فکسنی ای در گوشه و کنار این کشور مظهر قدرقدرتی 

دیکتاتوری مطلق العنان شاه بشمار می رفت و کسی جرات 

بگوید، " تو"نداشت به همین ژاندارمها و پاسبانهای فکسنی 
له مسلحانه به کالنتری ها و حمله یک گروه از جوانان و حم

تسخیر پاسگاه سیاهکل، عمل شجاعانه بی نظیری بود که بذر 
به همین دلیل هم عمل . امید به مبارزه در دل توده ها می کاشت

انقالبی دسته جنگل چریکهای فدائی خلق مثل بمبی در جامعه 
اعی بزرگی که بجای خفقان زده ما منفجر شد و با تاثیرات اجتم

 . یک راه گشایی رو ایجاد کرد. گذارد نوید پایان زمستان را داد

 
حمله به پاسگاه سیاهکل و آغاز مبارزه مسلحانه در جامعه از  

چنان اهمیت عظیمی برخوردار بود که باعث شد که ماشین 
حاال همین . نظامی شاه سراسیمه به شمال کشیده بشه

عملیات های نظامی بزرگی که بعد از عملیات را با بسیاری از 

سیاهکل و حتی در زمان رژیم جمهوری اسالمی بر علیه ماشین 
سرکوب این رژیم صورت گرفت مقایسه کنید می بینیم که هیچ 

 . کدام از اونها نتونستند چنین تاثیری را بر جامعه بگذارند
 

ان گذشته از این واقعیت، بر خالف القائات مربوط به باصطالح پاسب
کشی چریکها و ناچیز نشون دادن عملیات نظامی اونها رفیق 

مسعود با نبوغ وافر خودش اساسا در کتاب مبارزه مسلحانه هم 

استراتژی هم تاکتیک برای هر کسی که چشمی برای دیدن و 
هدف مبارزه ": گوشی برای شنیدن داشته باشد توضیح داده که

ی به دشمن  مسلحانه در آغاز نه وارد کردن ضربات نظام
بلکه وارد کردن ضربات سياسی بر دشمن بود ، هدف 

نشان دادن راه مبارزه و آگاه کردن توده ها از قدرت 

امری که با نثار خون رزمندگان سیاهکل و  ".مبارزاتی شان بود

تحقق پیدا کرد و با افشای  31چریکهای فدائی خلق دیگر در دهه 

نقطه پایان گذارد و توده چهره رژیم شاه بر افسانه قدرقدرتی آن 
بنابراین، . ها را نیز نسبت به قدرت تاریخی خویش آگاه ساخت

عملیات نظامی تسخیر پاسگاه سیاهکل هر چند یک عملیات 
کوچک نظامی بود ولی تاثیرات سیاسی آن بسیار عظیم بود و کل 

آیا در اون شرایط . جامعه خفقان زده ما در آن دوره رو زیر و رو کرد

نین عملیات متهورانه ای و نتایج سیاسی اون با هیچ سیاه چ
 معیاری قابل اندازه گیری هست؟ 

 
یکی دیگه از  اتهامات رایج و کهنه علیه چریکها و سیاهکل اینه  

و فاقد ارتباط با جامعه  " مبارزه جدا از توده"که گویا مبارزه چریکها 

 و" قهرمان"بود که عده ای جوانهای عاشق سالح در هیبت 
ظاهر شدند  و صرفا با الگو برداری از نمونه کوبا " ناجی توده"

فکر می کردن که به ( مرد طالیی 21همون باصطالح افسانه )
می توانند قدرت " ترور"نیابت از طبقه کارگر و توده ها با انجام 

و بطور خالصه رزمندگان سیاهکل با . سیاسی رو بدست بیارن
کسب سریع قدرت سیاسی با  الگو برداری از کوبا چشم انداز

 .  عمل متهورانه چریکی تعدادی روشنفکر جدا از توده رو داشتن

 
این اتهام نیز یه اتهام بدون پایه و جزئی از مجموعه اتهاماتیه که 

اگر چه در طول سالهای مدید توسط شماری از دوستان نادان 
 علیه چریکها تکرار شده اما خلق و نیروهای درون صف انقالب هم

افتخار ابداع این اتهام و سرمنشاء اون به حزب خائن و رسوای 

 . توده می رسه
 

اما پیش از این که بخوام در مقام پاسخگویی به این اتهام بر بیام 
مایلم ابتدا یه نکته ای رو در مورد شیوه برخورد منتقدان دروغین 

در بين ما کمونيستها رسمه که . جنبش مسلحانه بیان بکنم
به شيوه برخورد و سنت مارکسيستی در مبارزه با توجه 

نظری با مخالفان مون وقتی در صدد نقد یک تفکر و تحليل 

بر می آیيم، حتماً سعی می کنيم نخست آنچه که نظر 
مخالف بطور واقعی ادعا می کنه رو درست به همان 

صورتی که هست مطرح کنيم، بعد عدم انطباق اون نظر و 
ون بدیم و بعد هم نظر اثباتی مون ادعاها رو با واقعيت نش

متاسفانه مخالفين . را جایگزین اونچه که نقد شده بگذاریم

سال گذشته هر بار که  29نظری جنبش مسلحانه در طول 
تئوری مبارزه مسلحانه و جنبش چریکی به " نقد"با ادعای 

دون "ميدان آمده اند با یه برخورد ضد مارکسيستی، و 
ه که در توشه داشتن رو بخرج وار اول هر آنچ" کيشوت

دادن تا نظرات چریکهای فدایی خلق رو تحریف کنن و بعد 

هم اونچه که خودشون تحریف کرده ن رو به عنوان نظر 
و بعد هم همون تحریف . چریکها به مخاطب قالب کنن

خودشون رو به اسم نظر چریکها به آسونی باصطالح نقد 
 .بکنن

 
ار خود چریکها مراجعه می کنیم می با این توضیح حاال وقتی به آث

و یا " اراده گرایی"بینیم که اتخاذ مشی مسلحانه نه برخاسته از 

و یا " اراده گرایی"اتخاذ مشی مسلحانه نه برخاسته از 
چند جوان بلکه حاصل کشف یک " عشق به اسلحه"

قانونبندی بود که در اثر یک مطالعه عميق چند ساله و کار 
تحقيقی گروهی از با سوادترین کمونيست های ایران از 
شرایط عينی جامعه ما شکل گرفت و این مطالعه اونها رو به 

ندی رسوند که با توجه به سلطه یک دیکتاتوری باین جمع
آميز که هر گونه فضای تنفس سياسی در  خشن و قهر

جامعه رو بسته و به هيچوجه امکان تشکل و مبارزه متشکل 
به طبقه کارگر نمی دهد، راه انقالب همچون راهی که 

یعنی تحت . بلشویک ها در روسيه پيمودند نمی تونه باشه
سلطه دیکتاتوری نمی شه انتظار داشت که طبقه کارگر در 

نه متشکل بشه بعد اعتصاب عمومی یک پروسه غير مسلحا
راه بياندازه و این اعتصاب به قيام منجر بشه و طبقه کارگر 

چریکهای فدائی ! متشکل هم بتونه اون قيامو رهبری بکنه
خلق اعالم کردند که راه انقالب ایران راه اعتصاب عمومی و 

 .نيست قيام
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چند جوان بلکه حاصل کشف یک قانونبندی " عشق به اسلحه"

بود که در اثر یک مطالعه عمیق چند ساله و کار تحقیقی گروهی 
از با سوادترین کمونیست های ایران از شرایط عینی جامعه ما 

شکل گرفت و این مطالعه عینی اونها رو به این جمع بندی رسوند 
که با توجه به سلطه یک دیکتاتوری خشن و قهر آمیز که هر گونه 

فضای تنفس سیاسی در جامعه رو بسته و به هیچوجه امکان 
تشکل و مبارزه متشکل به طبقه کارگر نمی دهد، راه انقالب 

. مودند نمی تونه باشههمچون راهی که بلشویک ها در روسیه پی

یعنی تحت سلطه دیکتاتوری نمی شه انتظار داشت که طبقه 
کارگر در یک پروسه غیر مسلحانه متشکل بشه بعد اعتصاب 

عمومی راه بیاندازه و این اعتصاب به قیام منجر بشه و طبقه کارگر 
چریکهای فدائی خلق ! متشکل هم بتونه اون قیامو رهبری بکنه

 اه انقالب ایران راه اعتصاب عمومی و قیاماعالم کردند که ر

بلکه باید از همان آغاز  با انجام مبارزه مسلحانه ضمن . نیست
ایجاد شکاف در سد دیکتاتوری به تدریج توده ها رو به میدون آورد 

و با تکیه بر اين اصل که انقالب کار توده هاست اونها رو به تدریج 
مبارزه مسلحانه " ه کتاباگر ب. در جهت امر انقالب متشکل کرد

نوشته رفیق کبیر مسعود احمد زاده " هم استراتژی هم تاکتیک
رجوع کنید می بینید که تئوریسنهای چریکهای فدائی خلق بر 

خالف اتهامات مفتریان در مورد کسب سریع قدرت به نیابت از توده 

ما "ها به طور کامال برجسته ای در اون شرایط تاکید می کنند که 
 ...." ین زودی منتظر حمایت خلق نیستیمبه ا

 
از طرف دیگه مبارزه مسلحانه از نظر چریکهای فدائی خلق نقش 

با توجه به تاریخ دردناکی که . مهم دیگری هم در آن شرایط داشت

توده های آن زمان به دلیل شکست مبارزات پیشین و خیانت 
سال از تجربه سالیان )رهبران گذشته از سر گذرانده بودند، 

 2551مرداد  12سلطه حزب توده بر جنبش چپ کشور و کودتای 
آنها دشمنان خودشان را ( گرفته تا تجربه فرار رهبران فرقه دمکرات

به طور مطلق توانا و خودشان را هم به طور مطلق ناتوان می 

پنداشتند و نسبت به روشنفکران و مبارزین سیاسی هم بی 
یکهای فدائی خلق وظیفه خود در چنین اوضاعی چر. اعتماد بودند

می دانستند که از رفقای رهبری گرفته تا بقیه رفقا با انجام مبارزه 
مسلحانه علیه رژیم ضمن نشان دادن صداقت و صمیمت و 

وفاداری واقعی کمونیستهای راستین ایران به توده ها ، آنها را به 
تازه من این حرفا رو . ضعف دشمن و قدرت خود نیز واقف سازند

می زنم باید تاکید کنم که هدف تئوری مبارزه مسلحانه همونطور 

مبارزه مسلحانه هم "که رفیق مسعود احمد زاده در کتاب 
. تاکید می کنه به این مساله محدود نبود" استراتژی هم تاکتیک

بلکه اصل مساله ای که در اون موقع در مقابل روشنفکران و 
ه جوری یه نقبی بزنند به کمونیستهای ما مطرح بود این بود که چ

برای این که . قدرت تاریخی توده ها و اونها رو به میدون بیارن

انقالب کار توده هاست و انقالب اجتماعی هم بدون رهبری طبقه 
بنابر این هدف استراتژیک اون مبارزه . کارگر به پیروزی نمی رسه

با  و جلوتر از اون( سیاهکل)مسلحانه که با حمله به اون پاسگاه 
حمله به اون کالنتری شروع شد و ادامه پیدا کرد، به میدون آوردن 

نیروی مبارزاتی توده ها بود، وارد کردن ضربات نظامی به دشمن 
بود، و تشکیل ارتش خلق و شکست ارتش ضد خلق در جریان یک 

یک مبارزه مسلحانه . مبارزه طوالنی با توجه به شرایط ایران بود

در نهایت هدفش رسیدن به سوسیالیزم و  طوالنی و توده ای که 
. این هدف اون مبارزه بود. واژگونی کل اون نظام استثمارگرانه بود

اون اعمال در این جهت انجام می شد و نه کشتن صرفا چهار تا 
 . پاسبان و ژاندارم

 

اتهام دیگری که به مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق می 
ه صرفا از کوبا یا کشورهای امریکای زنند اینه که گویا این مبارز

مرد طالیی و انقالب به نیابت از  21افسانه . )التین تقلید شده
اتفاقاً در این مورد رفیق مسعود در همون کتاب می گه ( توده ها

این مسلمه که تجربيات انقالبی پيشين درسهای آموختنی 

سود "دارند و بايد هم آموخته شوند، و از اين لحاظ 
اما هرگاه در نظر گرفته شود که در تحليل نهايی  ."رسانند

ست که قادر به کشف ويژگی شرايط هر  اين عمل انقالبی
شک  کشور و تصحيح و تکميل تئوری انقالب است، بی

تئوريهای پيشين اگر قرار باشد بطور مکانيکی تعميم داده 

مبارزه مسلحانه هم ) .شوند می "آو زيان"بشوند، 
آیا  (يک بخش بررسی انقالب در انقالباستراتژی هم تاکت

دیگه حرف از این روشنتر وجود داره نه اونها می خواستن بر وند و 
اتفاقا . از انقالب کوبا تقلید کنن و نه چنین کاری هم در عمل شد

بر اساس همين بنيان فکری و بينش فکریه که ما می 
یک  61بينيم در بين چریکهای فدایی خلق ایران در دهه 

ه معروف وجود داره که اونها راهنمای عمل خود قرار جمل

ما نام تمام رهبران انقالبی جنبش : داده بودند که ميگه
کارگری را بر پرچم خود حک می کنيم اما در ایران ما راه 

این یکی از مظاهر استقالل این  .خودمان را می رویم
و اصوال مگر جنبش چریکهای فدایی خلق در ایران . ُجنبشه

ئوری مبارزه مسلحانه در اون دوره که در اون دوره و ت

شروع کرد و جامعه قبولش کرد، مگر مظهر استقالل 
طلبی کمونيستها در ایران نبود؟ مگر اون موقع نبود که یه 

عده از  روشنفکران ما دنبال راه شوروی می خواستن راه 
بيفتن و یه عده دیگه دنبال راه چين می خواستن راه 

چریکهای فدایی خلق آمدن گفتن ما تحليل بيفتن؟ ولی 
مشخص از شرایط مشخص کشور خودمون می کنيم و 

اون راه مبارزاتی ای که در کشور خودمون جواب می ده رو 

  .می ریم و انجام می دیم
    

آیا کسی می تونه با مشاهده این مدارک و توضیحات  روشن در 
که اونها با کپیه تحلیل های کمونیستهای فدایی باز هم ادعا کنه 

برداری از انقالب کوبا و با اعتقاد به مشی جدا از توده در صدد 

انجام عملیات مسلحانه به منظور انقالب به نیابت از توده ها بوده 
اند ؟ پاسخ اینه که آره باز هم کسی می تونه این کارو کنه ولی 

 مطمئنا چنین نیرویی در چشم توده ها در جایگاهی رفیع تر و  پر
 . افتخار تر از عوامفریب و اتهام زن نمی ایسته

 

 تقابل دو گفتمان

خب اجازه بدید تا من بحث برخورد به تحریفات رایج در مورد تئوری 

 15رزمندگان سیاهکل رو که اتفاقا یک لیست قدیمی و باال بلند 
ساله رو شامل می شه همین جا ببندم و بحث خودم رو با تاکید 

نوینی که سیاهکل در جامعه ما مبلغش بر خصوصیات گفتمان 

 .شد، ادامه بدم
 

ببینید سیاهکل مثل هر جنبش بزرگ اجتماعی دیگه به قول اون 
نبود، بلکه در " تجلی غرش رعد در آسمان بی ابر"جمله معروف 

اثر رشد و تکامل روندهای عینی و کار ارزشمند مبارزاتی آگاه ترین 
و به خاطر تطابقش با  فرزندان کمونیست ایران بوقوع پیوست

. واقعیت در مبارزات به بن بست رسیده مردم ما راهگشایی کرد

به این اعتبار  سیاهکل آغاز یک دوره نوین مبارزاتی در تاریخ جامعه 
 . تحت سلطه ماست

 
این گفتمان حاصل نقد . سیاهکل یک گفتمان جدید رو عرضه کرد

تاریخ کشورمون وقتی به . نظری و عملی تئوری قبل از خودش بود

رجوع کنیم می بینیم که تا پیش از سیاهکل ما شاهد غلبه یک 
گفتمان سیاسی در جامعه مون هستیم که حداقل پس از کودتای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 57تصويري از روزهاي قيام بهمن 
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بر جامعه تحت  11تا اواخر دهه  51مرداد سال  12امپریالیستی 

سلطه ما بر افکار عمومی و بر ذهن روشنفکران ما سیادت 
در مقابل دیکتاتوری عریان و نفس ُبر  این گفتمان با تسلیم. داشت

با من کنار "حاکم بر جامعه، که به قول رفیق پویان پیامش این بود 
بیایید تا باقی بمانید سلطه من را بپذیرید تا از یورش مرگبار من در 

با استناد به سرکوب وحشیانه تمام مبارزات و " امان باشید
ون خلق امیدی شکستهای پیشین، از جمله مطرح می کرد که چ

به مبارزه سیاسی ندارد در شرایط دیکتاتوری باید برای اجتناب از 

نابودی صرفا در محدوده ای که دشمن معلوم کرده حرکت کرد، 
نباید دشمن را به مقابله برانگیخت بلکه باید منتظر روز موعود شد 

در این روز موعود که اساسا معلوم نبود . تا توده ها از جای برخیزند
می رسه و نقش پیشاهنگ در تسریع روند اون چیه قرار بود  کی

در چارچوب " کار آرام سیاسی"که پس از یک دوره تدریجی 

 دیکتاتوری موجود سرانجام مردم متشکل بشوند ، اعتصاب
 را حکومت شه مسیر می این از و کنند،  می کنند و قیام عمومی

 . رسید به آزادی و برانداخت
 

. ه سلطه گفتمان غالب تاپیش از سیاهکل بوداین مبانی و نتیج
اما از اواسط دهه چهل عناصر نوینی در جامعه شروع به رشد و 

نضج کرده بودند این عنصر نوین و بالنده عنصر کمونیستهای فدایی 

بود که با یک گفتمان جدید در نظر و عمل تبلور پیدا کرد و به میدان 
 . آمد

 
ری راهنمای رزمندگان سیاهکل، در توضیح خالصه مبانی نظری تئو

این تئوری مبنای تحلیلش رو از ساختار اقتصادی و زیر بنای جامعه 

 از لحاظ تاریخی خط خلق، فدائی چریکهای تحلیل در. آغاز کرد
 داده نشون و قاجار ترسیم دوره از ایران، در امپریالیسم سیر نفوذ

ه که در نومستعمر جامعه یک به شاه زمان رضا از ایران که شده
 .ظاهر مستقل ولی در واقع وابسته به امپریالیسم بود تبدیل شد

بعد به تدریج با تعمیق روابط سرمایه داری امپریالیستی و از بین 

رفتن بورژوازی ملی، ما شاهد حاکمیت نظام سرمایه داری 
وابسته در ایران شدیم که اآلن هم رژیم جمهوری اسالمی داره از 

وقتی چریکهای . یه پرانتز کوچیک باز کنم. اون حفاظت می کنه 
فدایی خلق لفظ سرمایه داری یا بورژوازی وابسته رو به 

کار می برن، از اینور و آنور یه صداهایی شنيده می شه 
یه ترم مارکسيستی " بورژوازی وابسته"که گویا این 

و اختراع مثال یه عده ای یه که کاری به . نيست

قط برای اون عده ای که من ف... مارکسيسم ندارن و 
هستن یه " مبانی مارکسيستی"شيفته پيدا کردن اینجور 

اگه اینا برن و کتاب امپریاليسم لنين رو . مثال می زنم
بخونن که هنوز هم در تحليل جهان امروزی  نو است ، لنين 

استيالی سرمایه مالی و مبارزه دول " ميگه. این رو می گه

سياسی جهان یک  معظم در راه تقسيم اقتصادی و
سلسله شکلهای انتقالی وابستگی دولتی بوجود می 

شکلهای گوناگونی از کشورهای  " و ما شاهد ".....آورد
که در صورت ظاهر استقالل سياسی "هستيم " وابسته

دارند ولی عمال در دام وابستگی مالی و دیپلماتيک 
 ."گرفتارند

 

های پهلوی و این همان نظامی است که بر ایران حاکمه و رژیم
جمهوری اسالمی با تمام قوا در حفظ و پاسداری از اون کوشیده 

این مناسبات اقتصادی ناشی از  ویژگی  بارز و نتیجه سیاسی. اند
 قهر وسیعاً  و شدیداً  ما، دیکتاتوری جامعه در امپریالیسم سلطه 

و این فرق داره با یه جامعه سرمایه داری کالسیک و . آمیز است

ما درش زندگی می کنیم و ازادی های سیاسی در جوامعی که 
رو بناش حاال در هر حدی پذیرفته شده و ادعا می کنه که یک 

در جوامعی مثل ایران جایی که .  دمکراسی ای کم یا زیاد داره
بورژوازی وابسته حاکمه، طبقه حاکم تحمل کوچکترین آزادی 

ک سده نگاهی به تاریخ تقریبا ی. سیاسی و دمکراسی رو نداره

اخیر نشون می ده که چه در زمان رضا شاه و چه دمحم رضا شاه و 
بعد هم جمهوری اسالمی دیکتاتوری عریان روبنای سیاسی 

معنی . اجتناب ناپذیر سیستم اقتصادی مسلط بر جامعه ما بوده
اش هم اینه که این دیکتاتوری عریانه که اجازه نمی ده کمترین 

آمیز بتونه شکل بگیره جلو بره و منفذ مبارزه سیاسی و غیر قهر 

این دیکتاتوریه که سرکوب می کنه هر گونه تشکل . تثبیت بشه

و حقوق صنفی طبقه کارگر و خواست دستمزد اون رو سرکوب . رو
و . می کنه و اجازه نفس کشیدن به هیچ آزادیخواهی رو نمی ده

وقتی که چنین مانعی در مقابل روشنفکران و مبارزات توده های 
قرار داره، اون موقع طرفداران جنبش مسلحانه می گن برای  ما

این که شرایط رو حاضر کنیم تا توده ها به میدون بیان و متشکل 

بشنف طبقه کارگر بتونه متشکل بشه باید دست به مبارزه 
مسلحانه در مقابل این رژیم زد تا این مانع یعنی استبداد خشن رو 

از این تحلیل این .  ر برداشتاز جلوی مبارزات مردم با قدرت زو
نتیجه حاصل می شه که تا زمانی که سلطه امپریالیسم از بین 

نره، تا زمانی که این نظام و روبنای سیاسی ناگزیر اون یعنی 

دیکتاتوری در جریان یک انقالب اجتماعی به رهبری طبقه کارگر 
نابود نشن آزادی بدست نخواهد آمد و نباید به سرنگونی صرف 

 .رژیمها دل خوش کرداین 
 

نکته بسيار مهم و اساسی در این تحليل برخورد چریکهای 
برای رزمندگان  .فدائی خلق نسبت به طبقه کارگره

و رهبری طبقه کارگر صرفا یک " طبقه کارگر"سياهکل 

عبارت برای جا خوش کردن در ورای اون و توجيه تمایالت 
رو می بلکه در گفتمان  سياهکل، پيش. روشنفکری نبود

بایست به معضل چگونگی ایجاد رابطه و تاثير گذاری بر 
روی این طبقه دورانساز و کشوندن او به صحنه مبارزه در 

قالب یک طبقه سازمان یافته و آگاه به منافع خود پاسخ 

 . بده
 

می دونید که از دیر باز نظری وجود داره که راه ارتباط گیری 
دونه که روشنفکرن لباس  روشنفکران با طبقه کارگر را این می

کارگری تن بکنند و برند تو کارخانه ها و در آنجا با کارگران تماس 
و گویا از این طریق میشه کارگران را، هم در تشکل های . بگیرند

. صنفی اش متشکل کرد و هم با آنها حزب طبقه کارگر را ساخت

 .اما این راهیه که خود واقعیت باطل بودنشو نشان داده
 

رید یه مثال بزنم، در دوره شاه یک سازمانی بود موسوم به بگذا
ساکا رو می توان نمونه (. سازمان انقالبی کارگران ایران" )ساکا"

سازمانی که از سال حدودا . تیپیک تجلی همین خط محسوب کرد

فعالیت داشت و این سازمان بر طبق ادعاهاش تمام  01تا  64
در میان طبقه کارگر به  تالش خودش رو آموزش مارکسیسم و کار

منظور آگاه کردن اونها قرار داده بود و باز هم بنا به ادعای خودش 
موفق به ایجاد هسته های کارگری در کارخانه های برخی 

بررسی تجربه ظهور و . شهرهای کشور در میان کارگران شده بود

سقوط این جریان که در زمان یورش ساواک و مواجهه با به قول 
برغم داشتن ده ها کادر در " اولین یورش امنیتی"رهبرانش 

کمترین زمان ممکنه در هم شکسته شد حاوی آموزش های 
برغم چندین سال کارپیگیرانه و مستمرسیاسی ای که . مهمیه

و خط خودش انجام " کار آرام سیاسی"در راستای پیشبرد " ساکا"
. بقه نشدداد، اون کارها منجر به هیچ تغییری در رابطه پیشرو با ط

از اون فراتر طبقه کارگر ایران حتی نه در آن زمان و نه بعد هیچگاه 

. این جریان رو نشناخت و در مبارزاتش از اون تاثیری هم نپذیرفت

گفتمان سياهکل حاصل نقد و نشان دادن سترونی گفتمان 
غالب قبل از خودش و پاسخی برای ضرورت گسست از اونها 

سياهکل با گذر از آن تحليلهای عقيم با نظر و عمل . بود
ودش در جنبش مردم ما راهگشایی کرد و چون منطبق با خ

واقعيت بود چشم انداز وسيعی در مقابل روشنفکران ما و 
سياهکل مانيفست انقالب ایران رو ارائه . طبقه کارگر گشود

گفتمان . داد و با عملش امکان رشد و اعتالی اون رو ثابت کرد
امعه سياهکل، برغم گفتمان قبل از خودش توده ای شد و ج

با  .به چریکهای فدایی خلق نيرو داد و از راه اونها الهام گرفت
فروریختن سد دیکتاتوری و ایجاد شرایط اعتالی مبارزاتی در 
مقطع قيام چریکهای فدایی خلق ایران و راهشون مورد اقبال 

این . وسيع توده ها و بویژه طبقه کارگر ایران قرار گرفته بود
ین سازمان چپ خاور ميانه تبدیل شد سازمان نه تنها به بزرگتر

بلکه در توضيح ابعاد نفوذش در طبقه کارگر ایران به عنوان یه 
مثال کافيه که بگم در همون ماه های اوليه بعد از قيام بيش از 

 .هزار محفل کارگری هوادار چریکهای فدایی خلق شکل گرفت
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حاال همین مثال رو مقایسه کنید با تاثیرات گفتمان سیاهکل بر 

 . روی طبقه کارگر
 

ان یابی طبقه رفیق کبیر امیر پرویز پویان ضمن توضیح ضرورت سازم
کارگر و ضرورت ارتباط سازمانی روشنفکران انقالبی با این طبقه از 

یک طرف موانعی که شرایط اختناق و دیکتاتوری برای این منظور 
به وجود می آورد را مورد بحث قرار داد و از طرف دیگر به واقعیت 

های تلخ گذشته که باعث شده بود کارگران نسبت به روشنفکران 

اد باشند و یا وجود دو مطلقی که قبالً توضیح دادم مانعی بی اعتم
بر سر راه ارتباط گیری روشنفکران با طبقه کارگر به وجود آورده 

البته منظور از ارتباط صرفاً ارتباط ساده نیست بلکه ارتباطی . بود
با در نظر . است که به متشکل شدن طبقه کارگر منجر بشه

ضرورت اعمال قدرت  ق پویان ازرفی گرفتن همه این واقعیت ها،

 توضیح می ده که مبارزه مسلحانه انقالبی صحبت می کنه و
قادره در سد دیکتاتوری حاکم شکاف ایجاد بکنه و مطرح می کنه  

انقالبی مشاهده وقتی کارگران در پرتو مبارزه مسلحانه نیروی 
می کنن و می بینن که دشمن ضربه پذیره و قدرتش مطلق 

ه دیگر نسبت به پیشاهنگشان احساس بیگانگی نیست در نتیج
از اون منبع قدرت می گیره " حمایت" نمی کنند و جای بیگانگی رو

ارتباط "پیشرو در " آینده خودش رو با آینده مبارزه"و کارگر 

استثمارگرانه " واژگونی نظام"در نتیجه در راه . می بینه" مستقیم
معنوی و بعد هم " حمایت"و دشمنانش، از مبارزه انقالبی اول 

 . می کنه و به اون مبارزه می پیونده" حمایت فعال"
 

در تحقق همین چشم انداز ما دیدیم گفتمان سیاهکل و عملی 

که از اون برخاست خیلی سریع چهره جامعه تحت سلطه و خمود 
ما رو از این رو به اون رو کرد و تاثیرات شگرفی بر روحیه توده ها در 

یران و جنبشهای اعتراضی اون به طور مشخص کل و طبقه کارگر ا
کارگران ایران نام چریکهای فدایی حلق رو می شناختند و . گذارد

با فروریختن سد دیکتاتوری و . بهش حمایت و نیرو می دادن

ایجاد شرایط اعتالی مبارزاتی در مقطع قيام چریکهای 
فدایی خلق ایران و راهشون مورد اقبال وسيع توده ها و 

این سازمان نه تنها . طبقه کارگر ایران قرار گرفته بود بویژه
به بزرگترین سازمان چپ خاور ميانه تبدیل شد بلکه در 

توضيح ابعاد نفوذش در طبقه کارگر ایران به عنوان یه مثال 
کافيه که بگم در همون ماه های اوليه بعد از قيام بيش از 

ل هزار محفل کارگری هوادار چریکهای فدایی خلق شک

این واقعيت بيشتر از هر بحث و نظری نشان داد .  گرفت
که تنها راه مبارزه چریکهای فدایی خلق قادر به ارتباط بين 

روشنفکران انقالبی و طبقه کارگر شد و نشان داد که با 
صرف رفتن روشنفکرها به کارخانه ها نمی شه کارگران 

ا یه منتها در اینج. رو به خود جلب و اونها رو متشکل کرد

 . اتفاق دیگه هم افتاد
 

چنان نقش تاریخی و بزرگی رو  01-60سازمانی که از سال های 
در هموار کردن راه مبارزات کارگران و تشکل طبقه کارگر ایفا کرده 

متأسفانه پس از قیام بهمن دیگه به هیچ وجه آن سازمان ، بود
ارگرانی در نتیجه این سازمان نیروی انقالبی ک. انقالبی اولیه نبود

را که به ندای پیشاهنگانش پاسخ داده و در ابعاد توده ای به 

عدم تداوم خط انقالبی . میدان مبارزه آمده بود را به هرز برد
رزمندگان سیاهکل و نفوذ تدریجی اندیشه های توده ای و 

سرانجام تسخیر این سازمان از درون توسط دار و دسته منحط 
لنده سازمانی که بر مبنای  توده ای های جوان روند رشد با

گفتمان سیاهکل و تئوری های اون حرکت می کرد را دچار وقفه 

 .ساخت و سیر سقوط اون به دامن بورژوازی آغاز شد
 

در پرتو سقوط این سازمان، ما شاهد شدیم که گفتمان کهنه ی 
بار دیگه با استفاده " کار آرام سیاسی"پیش از سیاهکل، گفتمان 

مکراتیک سالهای اول پس از قیام و ظرفیتی که از شرایط شبه د

تسخیر رهبری سازمان توسط باند سازشکار فرخ نگهدارها  و 
فروپاشی اون در اختیارش گذارده بود دوباره به بازسازی خودش 

پرداخت و بعد از قیام اپورتونیسم نقش بزرگ و مخربی در جنبش 
دافع این اگر سازمانها و نيروهای ماما . انقالبی ایفاء کرد

گفتمان یعنی کار آرام سياسی از مساعد ترین شرایط 

شبه دمکراتيک ناشی از یک دوره انقالبی برخوردار بودند، 

بارها از مضرات استيالی گفتمان  برغم اونکه با شعف تمام
کوبيدن ميخ به تابوت "مشی مسلحانه بر جنبش کارگری و 

سخن می گفتن، اما این نيروها موفق " مشی چریکی
نشدن حتی یکی از موفقيتهای با ارزش رزمندگان سياهکل 

و ادامه دهندگان راه اونها در ارتباط گيری با این طبقه، در 
سازماندهی و تشکل اون و پيشرفت مبارزاتش و  ایجاد 

شرایط ساختن یک حزب واقعی و نه قالبی طبقه کارگر 

در عوض با عرضه آن تئوری های . گام اساسی بردارن
و تحليلهای مبتنی بر اون منتقدین گفتمان و راه  کهنه شده

سياهکل تا جایی که تونستن در مورد ماهيت ضد خلقی 
رژیم جمهوری اسالمی در ميان مردم و طبقه کارگر توهم 

از ماهيت ملی و ضد امپریاليستی رژیم و یا . پراکنی کرد ند

در انتصابات حکومتی به دنبال . جناحهای درونيش الف زدن
ای مختلف اون دویدن، کارگرها رو برای توليد بيشتر جناح ه

تشویق کردن، در جبهه های جنگ ارتجاعيش با عراق به 
اصطالح شهيد دادن، با ذره بين دنبال جناح مترقی و یا 

افسانه اصالح پذیری . معتدل در ميون گرگهای حاکم گشتن
این رژیم تا مغز استخوان وابسته و دیکتاتوری رو اشاعه 

ه یکی از نمونه های آخرش رو هم در برخورد به دادن ک

انتخابات نمایشی سال گذشته و تالش این نيروها برای 
  .رای دادن به انتصاب روحانی دیدیم

 
در جمع بندی این قسمت باید بگم که گفتمان سياهکل 

حاصل نقد و نشان دادن سترونی گفتمان غالب قبل از 

. ها بودخودش و پاسخی برای ضرورت گسست از اون
سیاهکل با گذر از آن تحلیلهای عقیم با نظر و عمل خودش در 

جنبش مردم ما راهگشایی کرد و چون منطبق با واقعیت بود چشم 
. انداز وسیعی در مقابل روشنفکران ما و طبقه کارگر گشود

سياهکل مانيفست انقالب ایران رو ارائه داد و با عملش 

گفتمان سياهکل، . دامکان رشد و اعتالی اون رو ثابت کر
برغم گفتمان قبل از خودش توده ای شد و جامعه به 

 .چریکهای فدایی خلق نيرو داد و از راه اونها الهام گرفت
 

صحبت هام رو با ذکر یه نکته در مورد شرایط کنونی به در پایان 
 . پایان می برم و امیدوارم که خسته تون نکرده باشم

 

سال پس از قیام پر شکوه  50و  سال بعد از رستاخیز سیاهکل 65
مردم ما در شرایطی قرار داریم که سلطه یک دیکتاتوری جهنمی 

در قالب رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی، تسمه از گرده کارگران و 
خلقهای تحت ستم ما کشیده دیکتاتوری ای که کمترین کنش 

سیاسی مسالمت آمیز رو بر نمی تابه و  کوچکترین ندای 

ه رو تحمل نمی کنه و هر مطالبه طبیعی برای نان و کار آزادیخواهان
. و مسکن و دستمزد عادالنه رو با گلوله و زندان جواب می ده

سال گذشته در جهت حفظ نظام سرمایه  50رژیمی که در طول 
داری حاکم بر کشور ما و تأمین منافع سرمایه داران غارتگر جهانی 

ی، با بر پا کردن چوبه با اعمال یک استبداد خشن و قرون وسطای
زور رو  های دار و شکنجه، نشون می ده که هیچ زبانی بجز زبان

 . نمی فهمه

 
تمامی واقعیات مادی ناشی از این شرایط اسارتبار که از اعماق 

جامعه بر می آیند نشانگر این حقیقت است که با چنین دیکتاتوری 
برانداختن وحشی ای جز با زبان زور نمی توان صحبت کرد و برای 

امروز در حالی که در سراسر سرزمین مون . اون باید مسلح شد

شاهد بروز روز مره اعتصابات و اعتراضات کارگری، مبارزات و 
شورشهای مردمی، مبارزات زنان و خلقهای تحت ستم می 

چگونه می توان  "و " چه باید کرد؟"باشیم، می بینیم که سوال 
رسید، معضل " آزادی"و به " رد؟این رژیم را بدست مردم سرنگون ک

ذهن کاوشگر نسلی از جوانان آگاه ماست که در راه یافتن پاسخ 

های خود به طور طبیعی و انکارناپذیری به جستجو و کاووش در 
تجارب مبارزاتی نسلهای پیشین و بطور مشخص انقالبیون دهه 

 . هستند 01
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ی می خواهم از این فرصت استفاده کنم و به این جوانها

عزیزمون تاکيد کنم که با آموختن از گفتمان سياهکل و 
وتاکيد می کنم نه با کپيه )شيوه برخورد اون انقالبيون 

برداری از سياهکل، چون من نمی خوام و اینو تبليغ نمی 
با آموختن از تجربيات ( کنم که برن و همون کار رو انجام بدن

ن بر سياهکل  باید پيش از هر چيز در جهت تشکل خودشو
. چون هيچ مبارزه ای بدون تشکل پيش نمی ره. بيان

جوونها باید شرایط واقعی جامعه شون رو بشناسن و راه 

های موثر مبارزه برای تغيير شرایط جهنمی موجود و 
مسلما . سرنگونی این رژیم رو بر اساس واقعيت پيدا بکنن

با توجه به شرایط ایران و دیکتاتوری جمهوری اسالمی این 
ل برای بقا و ادامه کاری و انجام یک مبارزه انقالبی با تشک

جمهوری اسالمی نمی تونه یه تشکل مخفی و متکی بر 

کاری " علنی"در نتيجه اونها باید از . قدرت سالح نباشه
هایی که نتيجه ای جز شناخته شدن و شکار شدن توسط 

 .  دستگاه اطالعاتی رژیم نداره  بپرهيز ند
سن ختام صحبتم من از این فرصت استفاده همچنین به عنوان ح

می کنم و با تأکید بر این که سازمان ما تنها سازمانی است که 

باور ها و اندیشه های رزمندگان سیاهکل را زنده نگاه داشته و با 
توجه به محیط فعالیت خود، و با توجه به شرایط خودش با همه 

نقالبی آنان مبارزه وجود در جهت تداوم آرمانها، ترویج راه و رسم ا
می کند، یکبار دیگه از تمام رفقای مبارز، دوستان عزیز و نیروهای 

صدیق که قلبشون برای طبقه کارگر و زحمتکشان و رهایی اونها از 
این شرایط جهنمی می تپه دعوت می کنم که به تالشهای 

مبارزاتی چریکهای فدایی خلق ایران، در خدمت به امر رهایی 

قهای تحت ستم به هر طریقی که می تونن کوچک یا کارگران و خل
چون به عنوان یک نیروی مستقل، چریکهای . بزرگش کمک کنن

فدایی خلق ایران هیچ منبعی بجز اتکا به همین کمکها، به همین 
مبارزات و تالشهای عزیزانی که در کارهای مبارزاتی بهش می 

 . کنن ندارن

به صحبتهام گوش ضمن سپاس مجدد از حضور تک تک شما که 
کردید امیدوارم که در بخش نظرات و پاسخ و پرسشها با برخورد 

فعالتون به زدودن کاستی ها و ارتقا سطح بحثهای امشب کمک 
 . کنید

 

 96از صفحه  ...سیاهکل در کانادا گزارشی از برگزاری مراسم یادمان

گرفت و حاضرین فرصت يافتند که با استفاده از تریبون آزاد برنامه به طرح سئواالت و 

رفیق چنگیز در پاسخ گويی به سئوال های شرکت کنندگان، . همچنین نظرات خود بپردازند
. اختبه مواضع چریکهای فدایی خلق در مورد موضوعات مهمی که مطرح شده بود پرد

بطور مثال در این بخش به تفصیل به سئواالتی در مورد دیدگاه تئوری مبارزه مسلحانه و 
طرفداران جنبش مسلحانه نسبت به مبارزات کارگران ایران و تالش آنها برای سازمانیابی و 

راه های موثر این امر پاسخ داده شد و سخنران با تاکید بر پیوند جدا نشدنی مبارزه 

یی خلق ایران با طبقه کارگر راجع به شرایط تشکل و سازمانیابی این طبقه چریکهای فدا
دورانساز در چهارچوب دیکتاتوری وسیعا و شدیدا قهر آمیز جمهوری اسالمی و راه های آن 

شاعر )سروده سعید سلطانپور " حرف چهار"پس از پرسش و پاسخ، شعر . صحبت کرد
به صورتی زیبا و پر ( هوری اسالمی اعدام شدانقالبی خلق که به دست رژيم جنايتکار جم

سپس . احساس توسط یکی از رفقا خوانده شد و مورد استقبال جمعیت قرار گرفت

شهروز، هنرمند مردمی و آزاديخواه با صدای گرم خود ترانه سرودهايی را که بیان کننده 
بی آنها هستند درد و رنج های طبقه کارگر و خلق های تحت ستم و آرزوها و مبارزات انقال

بر اساس . را به زبان فارسی و کردی و ترکی اجرا کرد که با تشويق حاضرين همراه بود
اعالم برنامه توسط برگزار کنندگان مراسم، قرار بود که اين مراسم با موسیقی و هنرنمايی 

و )اما از آنجا که سخنان رفیق چنگیز در بخش پرسش و پاسخ . به پايان برسد" شهروز"
مورد توجه خاص شرکت کنندگان قرار گرفته بود و تقاضای ( نین سخنرانی اين رفیقهمچ

ادامه آن را داشتند، به وقت مراسم افزوده شد و رفیق چنگیز مجددأ به پاسخ دادن به 

در این قسمت بار دیگر با توجه به سئواالت . پرسش ها و گفتگو با شرکت کنندگان پرداخت
لغو "معیت حاضر، بحثهای گرمی از جمله در ارتباط با شعار و نظرات مطرح شده از سوی ج

لغو "و ضرورت افشای ماهیت فریبکار نیروهای بورژوایی  هنگام طرح و تبلیغ شعار " اعدام
صورت گرفت که در آن سخنران با تاکید بر ضرورت نابودی چوبه های دار از نظر " اعدام 

اعدام و خشونت در ايران باید مناسبات  کمونیستها تاکید نمود که برای نابودی مجازات

استثمارگرانه و نظامی که عامل تولید و بازتولید خشونت و اعدام است یعنی سلطه 
بورژوازی وابسته و دیکتاتوری امپریالیستی را برانداخت تا مبارزه برای لغو اعدام و خشونت 

سخنران به موضع  در بخش دیگری از پرسش و پاسخ ها،. معنای واقعی خود را پیدا کند
کمونیستی در مورد چگونگی حل مساله ستم ملی و برخورد چریکهای فدایی خلق ایران 

نسبت به شعار حق ملل در تعیین سرنوشت خویش تا سر حد جدایی در شرایط ایران 

صحبت های رفیق چنگیز در دومین قسمت پرسش و پاسخ نیز مورد توجه . پرداخت
ه جمعیت حاضر چند بار با دست زدن های خود رفیق به طوری ک. حاضرين قرار گرفت

سخنران را مورد محبت مبارزاتی خود قرار داده و موافقت خود با مواضع مطرح شده در این 
مراسم یادمان سیاهکل در تورنتو دارای نکات برجسته متعددی بود، . زمینه را اعالم کردند

در بخش پرسش و پاسخ گرفته، تا از سخنرانی رفیق چنگیز و صحبت های مهم او از جمله 
اجرای موسیقی و شعرهای انقالبی که جمعیت با آن همراهی کرده و به این شیوه 

همچنین . قدردانی خویش از رزمندگان سیاهکل و کمونیستهای فدایی را نشان می دادند

حضور ده ها جوان آگاه و خانواده های آزاديخواه در اين مراسم نشانگر جايگاه خاص 
دگان سیاهکل در قلب مردم آزادیخواه و همچنین منعکس کننده حمایت مردمی از رزمن

در ( تئوری راهنمای عمل چريک های فدايی خلق ايران)مدافعین تئوری مبارزه مسلحانه 
میز کتاب فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در این مراسم با . میان اقشار آگاه جامعه بود

واجه شد که با خرید کتب و نشریات و کمکهای مالی خود استقبال گرم شرکت کنندگان م

در حد توان از این فرصت برای ابراز حمایت از اهداف مبارزه انقالبی چریکهای فدایی خلق 
ایران که با هدف رهایی طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم ما از سلطه رژیم وابسته به 

 . ردندامپریالیسم جمهوری اسالمی صورت می گیرد، استفاده ک
 فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در کانادا

 1122فوریه  28
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به مناسبت ایران پیام چریکهای فدائی خلق 

 ! سالگرد رستاخیز سیاهکل و قیام بهمن
 

بهمن  20) بار دیگر در آستانه سالگرد رستاخیز سیاهکل

قرار داریم، دو ( 2531بهمن  11و  12)و قیام بهمن ( 2510
رویداد بزرگ تاریخی در جنبش انقالبی خلق های ما که 

نقشی تعیین کننده در مبارزه بدون وقفه مردم ما برای 
 .داشته اند          رسیدن به آزادی

 
قعیتی که رژیم سیاهکل در شرایط سلطه دیکتاتوری لجام گسیخته رژیم شاه و در مو

سرنیزه هر صدای مخالفی را در گلو خفه کرده بود و با سرکوب خونین هر مبارزه 

اعتراضی به یاس و ناامیدی دامن زده و عمال مبارزات مردم را به بن بست رسانده بود 
درخشید و آن چنان نوری و حرارتی بر آسمان  شاه ساخته چون آذرخشی در این ظلمت

د که در نتیجه آن جسارت و امید جوانه زد و طلسم یاس و غم زده کشورمان افکن
فضای نوین . ناامیدی  در هم شکست و جانی تازه در کالبد جنبش انقالبی دمیده شد

مبارزاتی ای که به این طریق شکل گرفت در تداوم خود به قیام شکوهمند بهمن که 

یم شاه را برای همیشه نمایش قدرت عظیم توده های از بند رها شده بود، انجامید و رژ
 . از صحنه سیاست کشور پاک نمود

 
رستاخیز سیاهکل از همان آغاز چون تیری در چشم دشمنان مردم، خواب را از چشم 

از رژیم شاه که آن را ناقوس مرگ خود می دانست و از هیج سبعیت و . آن ها ربوده بود
" استعمار"آن را کار جنایتی برای به شکست کشاندن آن دریغ نورزید تا خمینی که 

جلوه می داد و حزب همیشه خائن توده که آن را حرکتی جدا از توده و آنارشیستی جا 

می زد، تمامی دشمنان مردم ما علیرغم اختالفاتی که با هم داشتند علیه این حرکت 
اما علیرغم همه این دشمنی ها، سیاهکل . جدید و تاریخی مبارزاتی سخن گفتند

سیاهکل بن بست مبارزاتی آن سال . ا که پاسخی به ضرورت زمان بودپایدار ماند؛ چر
پس از سال ها رکود و .  ها را در هم شکست و راه مبارزه را در مقابل مردم قرار داد

خمود فضای سیاسی، جامعه به این حرکت جدید واکنش نشان داد؛ به آن نیرو داد و از 

در پاسخ به ندا و پیام سیاهکل به جنبش صد ها تن از جوانان انقالبی . آن حمایت نمود
مسلحانه و صفوف کمونیست های فدایی پیوستند و جان خود را در مسیر آزادی و 

در این مسیر چند سال بعد در تداوم این مبارزه . سعادت کارگران و زحمتکشان فدا کردند
ام از راه و و حمایت مردمی از آن، همگان دیدند که چگونه توده ها در قیام بهمن با اله

روش مبارزه ای که سیاهکل مروج آن بود مراکز سرکوب رژیم شاه را مورد یورش قرار 

 . داده و دیکتاتوری وابسته شاه را برای همیشه به زباله دان تاریخ انداختند
 

راز راه گشائی سیاهکل در این واقعیت بود که این حرکت انقالبی بر تئوری ای استوار 
چرا که تئوریسین های رستاخیز سیاهکل رفقا . ینی اخذ شده بودبود که از واقعیت ع

تئوری ای که از واقعیت عینی "مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان بر این باور بودند که 
با ." اخذ نشده باشد، طبعا نمی تواند هم با واقعیت عینی رابطه ای درست بر قرار کند

همه امکانات موجود تالش کردند تا شناختی  چنین باوری بود که آن ها با استفاده از

 .واقعی از جامعه خود به دست آورده و تحلیلی عینی از شرایط ارائه دهند
 

یکی از رهنمودهای گرانقدر از گنجینه تئوریک چریکهای فدائی خلق این است که در 
جامعه ما تا نظام سرمایه داری وابسته حاکم است روبنای سیاسی این نظام چیزی 

ء دیکتاتوری عریان نخواهد بود، استبدادی که تحمل هیج مخالفتی را نداشته و هر جز

این تز که یکی از اصل های تئوری راهنمای . اعتراضی را با سر نیزه پاسخ می دهد
رزمندگان سیاهکل بود چون از تحلیل واقعیت عینی اخذ شده بود و با خود واقعیت 

وشنی بخش راه پویندگان راستین راه انطباق داشت هم چون آموزشی تاریخی، ر
در اثبات درستی این تز می توان . رهائی طبقه کارگر و توده های تحت ستم ایران شد

سرنگونی رژیم شاه را مثال زد که چون این سرنگونی همراه با نابودی نظام سرمایه 
س داری حاکم صورت نگرفت، همگان دیدند که دیکتاتوری بار دیگر و این بار در لبا

 .  جمهوری اسالمی تداوم یافت

 
سال اخیر به دقت نگاه کنیم می بینیم  51اگر به رویدادها و تحوالت سیاسی جامعه در 

که در آغاز روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی توسط امپریالیست ها، عدم پیروی 
نیروهای سیاسی موجود در آن مقطع از همین تز انقالبی چریکهای فدائی خلق و در 

تیجه معرفی این رژیم به مثابه رژیمی ملی و ضد امپریالیست، به استبداد اسالمی ن

امکان داد تا با دستی باز به فریب توده ها پرداخته و در شرایط سازشکاری و مماشات 
این البته در . طلبی آن نیروها پایه های رژیم ننگین اش را در جامعه ما مستحکم سازد

کهای فدایی خلق با وفاداری به همان تحلیل های شرایطی بود که تشکیالت چری
انقالبی رفقای تئوریسین سیاهکل، با شنا در خالف جهت جریان موجود، به مردم خود و 

تمامی نیروهای صف خلق هشدار می دادند 

که سیستم سرمایه داری وابسته حاکم بر 
ایران هنوز پا برجاست و این رژیم تازه روی 

حکیم این کار آمده درست در جهت ت
سیستم به نفع امپریالیست ها و سرمایه 

داران وابسته داخلی حرکت می کند؛ و 
هشدار می دادند که این رژیم هم همچون 

رژیم شاه دیر یا زود به روی مردم شمشیر 

خواهد کشید و دیکتاتوری شدیداً و وسیعاً 
. قهر آمیزی را بر جامعه حاکم خواهد ساخت

نیرویی به این متأسفانه در آن زمان کمتر 
ندای انقالبی گوش فرا داد و پی به ماهیت 

واقعی جمهوری اسالمی به مثابه رژیم 

 51در . حافظ نظام سرمایه داری وابسته برد
سال گذشته، کشتار ها و جنایت های 

جمهوری اسالمی جز تائیدی بر صحت آموزه 
های انقالبی رزمندگان سیاهکل نبوده 

شاهد بودیم  اما با این همه باز هم. است
که وقتی دستگاه تبلیغاتی جمهوری 

اسالمی جهت فریب مردم بازی جناح خوب و 

جناح بد راه انداخته و چنین جلوه داد که در 
جامعه تحت سلطه ایران با حاکمیت 

سیستم سرمایه داری وابسته در آن امکان 
وجود دارد، وقتی در سال " اصالح و گشایش"

تبلیغاتی و های نه چندان دور بلندگوهای 

اتاق های فکر جمهوری اسالمی با 
برخورداری از حمایت امپریالیست ها، با 

اش تالش " پروژه کالن اصالحات"خاتمی و 
کردند بخش هائی از جامعه ما را فریب دهند 

مردم ساالری "را " والیت مطلقه فقیه"و 

جا زده و با فریب و " حکومت قانون"و " دینی
تداوم بخشند، باز  ریا ، دیکتاتوری حاکم را

نیروهای متوهم که نمی خواهند آموزه های 
به جا مانده از رستاخیز سیاهکل را آویزه 

گوش خود کنند، به دنبال رژیم راه افتاده و به 
او کمک کردند تا مدتی دیگر با فریب بخش 

هائی از جامعه برای تداوم سلطه خونین 

 .خود زمان بخرد
 

رژیم " الح طبیاص"امروز اما کفگیر تبلیغات 
با روی کار آمدن . به ته دیگ خورده است

روحانی، حاال این روشنفکران قلم به مزد 

هستند که با هزار ترفند می کوشند دولت 
روحانی را برای مردم متفاوت از پیشینیانش 

این ها با کمک کسانی که نه با . جا بزنند
سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران بلکه 

ا آن سیاست دولت های حاکم صرفاً با این ی
روحانی، این " تدبیر و امید"مشکل دارند از 

مهره خادم نظام سخن گفته و می کوشند 

در شرایطی که جمهوری اسالمی در یکی از 
سخت ترین دوران زندگی خود به سر می 

برد مردم تحت ستم ایران را به امکان بهبود 
زندگی مشقت بار خود در چارچوب 

امیدوار ساخته و تا آن جائی  دیکتاتوری حاکم

" گشایش"که می توانند آن ها را به امید 
در حالی که حتی نگاهی . اوضاع فریب دهند

به عملکرد چند ماهه دولت روحانی نشان 
می دهد که آن چه در این چند ماه رخ داده 

است جز گشایشی در افزایش و گسترش 

تا جائی که در . روز افزون اعدام نبوده است
ماهی که روحانی روی کار آمده  2 حدود

 نفر اعدام شده اند و تنها در 5حداقل روزی 

 
 15در صفحه 
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حماسه سیاهکل و تداوم رزم چریکهای فدائی خلق که برای 

هموار کردن راه مبارزه توده ها و تحقق سوسیالیسم در جامعه 
ایران از جان خویش نیز گذشتند، دوران درخشان و تاریخ سازی را 

این دوران منبع الهام و درس گیری برای . یهن ما به وجود آورددر م

همه کسانی است که راه آزادی و رهائی طبقه کارگر و دیگر توده 
های تحت ستم ایران از قید سلطه امپریالیسم و نابودی رژیم 

درست با توجه به .  های وابسته به امپریالیسم را دنبال می کنند
کمونیست های فدائی در دهه  اهمیت عظیم مبارزه مسلحانه

پنجاه و گرایش نسل های جوان به این مبارزه است که در نشریات 

منتشر شده در ایران تحت کنترل رژیم جمهوری اسالمی نیز از 
چندین سال پیش مطالبی در مورد رستاخیز سیاهکل و به طور 

 .کلی چریکهای فدائی خلق چاپ می شوند
 

که در ایران منتشر می شد نیز در " نقد نو"مجله  25در شماره 
، مطلبی در پاسخ به چند سوال این 2523تاریخ دی و بهمن 

باتوجه . نشریه  توسط علی اکبر معصوم بیگی نوشته شده است

به نکات برجسته و درست در این متن و در عین حال وجود برخی 
احکام نادرست و غیر واقعی در آن، امسال که فرصتی برای 

عضی نظرات در ارتباط با رستاخیز سیاهکل پیش آمده، برخورد به ب
ضمن در اختیار گذاشتن متن مزبور در اختیار خواننده الزم است 

یادداشت وار به احکامی که در این متن با واقعیت انطباق ندارند 

 .  برخورد شود
 

اگر  : "در یک قسمت از آن متن،  نویسنده مطرح کرده است که 
... زمان آغاز مبارزه مسلحانه را برنگزید چه جنبش سیاهکل خود 

ولی مبانی نظری ضرورت پیکار قهرآمیز را بسیار پیش از این 
اعم از )به خالف چپ مذهبی .  حرکت پی ریزی کرده بود

که هرگز نیاز به ( مجاهدین خلق و دیگر گروه های مسلح اسالمی

ز اصلی پردا دیدند، چهار نظریۀ  تدارک تئوریک مبارزۀ مسلحانه نمی
جنبش مسلحانه، امیرپرویز پویان، مسعود احمدزاده، بیژن جزنی و 

مصطفی شعاعیان، به تفصیل پایه های نظری ضرورت مبارزۀ 
 ."مسلحانه را برای مخاطبان چپ خود تشریح کرده بودند

 

جای تعجب و در عین حال تأسف است که کسی که در این مقاله 
نکات بسیار مهمی از  با دقت، در حیطه دانسته های خود، به

جنبش مسلحانه انگشت گذاشته و روی برخی از واقعیت های 
این جنبش با تعمق شایسته ای برخورد کرده است، ناگهان 

این . ستدرجه مغایر با واقعیت ا 221حکمی صادر می کند که 

درست است که بیژن جزنی و مصطفی شعاعیان در مورد مبارزه 
که )مسلحانه نوشته و درک خود را از این مبارزه توضیح داده اند 

البته متفاوت ومغایر با نظر چریکهای فدائی خق در مورد این مبارزه 
تدارک تئوریک مبارزه " ولی بحث نویسنده در اینجا در مورد ( است

ت که تنها از طرف چریکهای فدائی خلق در اس  "مسلحانه
کتابهائی که نام رفقا مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان بر آنها 

همان تئوری تدوین شده ای که خود ! نقش بسته صورت گرفت

اقبال " نویسنده هم در مورد آن به درستی تأکید می کند که 
ون اقناع بی سابقۀ مبارزان جوان به حرکت سیاهکل بد  گسترده و

 ."گنجید نظری هرگز در تصور نمی

حال پرسیدنی است که قبل از سیاهکل بیژن جزنی یا مصطفی 
شعاعیان کدام جزوه یا حتی یک مقاله کوتاه در مورد ضرورت 

تدارک "مبارزه مسلحانه نوشته بودند که بتوان از آنها به عنوان 
 نام برد؟ " تئوریک مبارزه مسلحانه

 

شعاعیان در زمانی که امیر پرویز پویان و  بیژن جزنی و مصطفی
مسعود احمدزاده نوجوانان دانش آموز بودند، در دوره مبارزات 

به مثابه جوانان آن دوره در صحنه  11علنی و قانونی اوایل دهه 
حال به چه شکل و با کدام نظر و )سیاسی شرکت داشتند 

جزنی با بعد از آن بیژن (. اندیشه، در اینجا مورد بحث ما نیست
همکاری رفقایش گروهی تشکیل داد که از نوع همان گروه های 

قبل از آغاز مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق بود که نویسنده 

گاه،  گه:  "متن فوق خود در موردشان این چنین نوشته است
جا، گروه هایی کشف، بازداشت و روانۀ زندان ها می  جا و آن این

این گروه ها کمترین تاثیری در متن که  شدند، ولی مسلم این
. جامعه نداشتند و امید آن نبود که هرگز از حاشیه به متن بیایند

دریایی از مشکالت تشکیالتی، تئوریک و بینشی مبارزان را در 

همانطور که می دانیم رفقای گروه ." محاصرۀ خود گرفته بود
بررسی . دستگیر شدند 2515سورکی، جزنی، ظریفی در سال 

صفانه در حین کنار زدن همه ادعاهای اغراق آمیزی که تا کنون من
در مورد این گروه صورت گرفته نشان می دهد که به واقع مبارزین 

این گروه علیرغم برخورداری از شجاعت و صداقت انقالبی به دلیل 
دریایی از مشکالت تشکیالتی، تئوریک و "محاصره شدن در میان 

حاشیه به متن آمده و بر متن جامعه خود قادر نشدند از " بینشی

مصطفی . همچون چریکهای فدائی خلق تأثیر گذار باشند
شعاعیان را نیز نمی توان نظریه پردازی تلقی کرد که برای مبارزه 

مسلحانه تدارک تئوریک دیده بود، او خود بعد از آغاز مبارزه 
ت مسلحانه چریکهای فدائی خلق، به طرفداری از این مبارزه پرداخ

تازه . و نوشته مجزا و خاصی هم در مورد مبارزه مسلحانه ندارد

نوشته های او در هر زمینه ای هم که بود خیلی دیر یعنی در 
 . ، در دوره انقالب به طور وسیع پخش شدند2531سال 

 
از اواخر " تدارک تئوریک مبارزه مسلحانه"واقعیت این است که 

ران انقالبی ایران که به بعد توسط جمعی از روشنفک 2515سال 

در تهران، تبریز، ساری و مشهد در ارتباط با هم کار می کردند در 
در واقع امیر پرویز پویان و . پروسه یک کار جمعی صورت گرفت

مسعود احمدزاده با نبوغ خاص خود حاصل آن کار گروهی را 
. جمعبندی و به صورت تئوری های یک دست و منسجم ارائه دادند

نها این دو رزمنده، به مثابه نظریه پردازان واقعی جنبش در نتیجه ت
 تدارک تئوریکمسلحانه در ایران، قبل از شروع این جنبش برای آن 

قبل از رستاخیز سیاهکل رفقای مختلفی که چریکهای . دیده بودند

فدائی خلق را تشکیل دادندهریک در زمینه و از جنبه هائی 
ضیح و تشریح کرده بودند و مسایل جامعه را به صورت تئوریک تو

نسخه هائی از نوشته های آنها در تعداد محدودی در دسترس 
مبارزین در جامعه قرار گرفته بود که متأسفانه بسیاری از آنها با 

از بین رفت،  2531یورش ساواک به چریکهای فدائی خلق در سال 

ضرورت "اما خوشبختانه دو اثر رفقای یاد شده تحت عنوان های 

 اشرف دهقانی 

 

 حماسه دوران ساز سیاهکل

 و نقد یک نوشته 

می دانيم که سازمان چریکهای فدائی خلق از اواخر سال 
تئوری های غير پرولتری ای را به درون خود راه داد که  2969

این تئوری ها به تدریج . با نام رفيق جزنی همراه است
تأثيرات خود را، هم در نظر و هم در حرکت عملی سازمان به 

اما نکته مهمی که باید در اینجا به آن توجه . گذاشت جا
داشت این است که نظرات غير پرولتری و اپورتونيستی 
موقعی می توانند به درون یک سازمان کمونيستی راه یابند 
که کمبود و ضعفی در آن سازمان ایجاد شده و وجود داشته 

 لذا باید دید که چه شرایطی امکان نفوذ نظرات رفيق. باشد
جزنی را به درون سازمان ما فراهم ساخت،و به عبارتی 

؟ پاسخ صریح و کوتاه !دیگر نقطه ضعف و کمبودها چه بودند
به سوال این است که علت نفوذ آن نظرات در سازمان ما  به 
خاطر خالئی بود که با عمل نکردن به رهنمودهای انقالبی و 

فدائی منطبق بر واقعيِت تئوریسين های سازمان چریکهای 
 .   خلق، از یک سال پيش به وجود آمده بود
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مبارزه مسلحانه هم "و " زه مسلحانه و رد تئوری بقاءمبار

 .در جنبش به جا ماند" استراتژی هم تاکتیک
 

خطای دیگر در نوشته علی اکبر معصوم بیگی آن است که 
جنبش مسلحانه، به رغم پایبندی : "نویسنده مطرح می کند که 

مطلق به آرمان خواهی، به شدت پراگماتیست بود و هم از آغاز 
ست خود را تصرف قدرت سیاسی می دانست و از این هدف نخ

رو هرگز بر اختالف ایدئولوژیک، نظری و فرقه ای انگشت نمی 

جنبش، "نویسنده در ادامه به درستی می نویسد که ". گذارد
هدف همه سویۀ خود را بسیج همۀ نیروها برای رسیدن به 

د و بعد  از وجو." انقالب و دستیابی به قدرت سیاسی می شمرد
در میان مبارزین در آن دوره صحبت " اتحاد و یکپارچگی"فرهنگ 

اما علیرغم ذکر این نکات درست که با تیزبینی  مورد . می کند

توجه نویسنده قرار گرفته است، پراگماتیست خواندن جنبش 
مسلحانه تا جائی که به چریکهای فدائی خلق مربوط است، حکم 

ه مثبت این عبارت را به هر چند نویسنده از جنب -درستی نیست
 .کار می برد

   
چریکهای فدائی خلق به مثابه یک تشکل کمونيستی 

هدف خود را تصرف قدرت سياسی از طریق کشاندن توده 

از نظر آنها، نه فقط . ها به ميدان مبارزه قرار داده بودند
طبقه کارگر بلکه نيروی وسيعی از خرده بورژوازی در شهر 

شاه، به مثابه یک رژیم وابسته به و ده در مقابل رژیم 
امپریاليسم و حافظ منافع آنها و سرمایه داران وابسته، 

لذا طبقه کارگر و پيشروان این طبقه موظفند . قرار دارند

که همه نيروهای خلق را برای مقابله با دشمنان مشترک 
مسلم است که پيروان . خود بسيج و سازماندهی کنند

کوشيد در هر شرایطی در  چنين نظری همواره خواهند
جهت اتحاد و یکپارچگی حرکت کرده و اتحاد نيروهای خلق 

نویسنده کامالً متوجه . را در مقابل ضد خلق تأمين نمایند

اتحاد و "این نظر و کوشش چریکهای فدائی خلق در ایجاد 
در درون صف انقالب می باشد ولی به " یکپارچگی

ی کلمه مناسبی از طرف و" پراگماتيست"کارگيری کلمه 
  .برای توصيف چنين واقعيتی نيست

 
به دنبال هر آن چیزی است که  در لحظهپراگماتیست، همواره و  

در عمل مفید تشخیص می دهد بدون توجه به این که آیا آن عمل 

در . با اصول و پرنسیب های مورد قبول اش نیز انطباق دارد یا نه
بلکه عمیقاً " تیستپراگما"حالی که چریکهای فدائی خلق نه 

" درعمل مفید"لنینیست بودند، در نتیجه هیچ چیز  –مارکسیست 
برای آنها بدون اطمینان از این که با اصول و در لحظه معین 

بر . پرنسیب های مارکسیستی هم خوانی دارد قابل پذیرش نبود

مبنای برخورد کمونیستی همواره باید توجه کرد که آیا آنچه در یک 
ر عمل مفید به نظر می رسد در یک دید دراز مدت مقطع خاص د

هم واقعاً به نفع کارگران و زحمتکشان بوده و به پیشبرد مبارزات 
و اگر جواب منفی بود می باید از آنچه در ! آنها کمک می کند یا نه

کاری  –به نظر می رسد چشم پوشید " درعمل مفید"آن لحظه 
از همین روست که . که پراگماتیست، عکس آن را انجام می دهد

برای کمونیست های فدائی درست بر خالف آنچه در نقل قول 

فوق آمده، نه تنها پایبندی به انضباط ایدئولوژیک یک اصل شمرده 
می شد بلکه رفقای اولیه سازمان ما کامالً مواظب بودند که به 

طور هر چه دقیق تر با ایدئولوژی و نظرات غیر پرولتری مرزبندی 
جای تردید نیست که این برخورد اصولی، با برخورد . صورت گیرد

فرقه ای که اصل را بر منافع تشکیالت و فرقه خود گذاشته و صرفاً 

از این منظر روی اختالفات خود با نظرات دیگر انگشت می گذارد، 
آثار به جا مانده از چریکهای فدائی خلق . ماهیتاً متفاوت می باشد

می دهند که خط کامالً نشان  هم بر خالف ادعای فوق الذکر
کشی با نظرات غیر پرولتری در جنبش و نقد آنها تا چه حد برای 

اتفاقاً باید تأکید شود که . چریکهای فدائی خلق دارای اهمیت بود

حساسیتی که رفقای اولیه چریکهای فدائی خلق در مورد مسایل 
در  ایدئولوژیک و کوشش در طرد نظرات بورژوائی و خرده بورژوائی

جنبش داشتند اگر همچنان در سازمان ما حفظ می شد، هرگز 
به درون  2535امکان نداشت که نظرات رفیق جزنی در اواخر سال 

 .این سازمان راه یابد

 

در قسمت دیگری از نوشته مذکور از تأثیر مبارزه مسلحانه روی 
ادبیات صحبت شده و نام فروغ فرخزاد و صمد بهرنگی نیز قید 

ه نظر می رسد در اینجا اشتباهی رخ داده، چرا که فروغ ب. گردیده
به عنوان یک هنرمند، با شاخک های حسی قوی خود از رویش 

در جامعه ما  از نیمه دوم دهه چهلفضای مبارزه مسلحانه که 
شروع به رشد کرده بود پیشاپیش در شعرهای خود خبر داد، اما 

در مورد . زنده نبود پس از آغاز مبارزه مسلحانه متأسفانه او دیگر

صمد در آخرین کتاب . صمد بهرنگی نیز همین امر صادق است
ساعت در خواب و  11"و " ماهی سیاه کوچولو"های خود، 

ضرورت مبارزه مسلحانه را مطرح کرد که در این مورد رفیق " بیداری
سخنان صمد : در صحبتی با من این طور گفت 2531پویان در سال 

ی ما داشت به گونه ای که در تالش برای حکم جرقه ای را برا

درک قانونمندی های جامعه ایران و یافتن اصلی ترین راه مبارزه بر 
 .آن اساس، بسیار مؤثر افتاد

 
در )در بخش پایانی متن مورد بحث، نویسنده توجه خود را به 

عنوان می  2531تاریخ آن را درجا زدن جنبش مسلحانه که ( واقع
نخستین  2531سال " مطرح می کند که  کند، معطوف کرده و

مرحله از استراتژی جنبش به پایان آمده بود و مرحلۀ دوم، بزنگاه 

کشان  خطیر و دشوار پیوند جنبش مسلحانه و طبقۀ کارگر و زحمت
". تمهیدی برای مرحله دوم نیاندیشیده بودند"که رهبران ." بود

ح انتظاراتی که البته وی در این نوشته کوتاه امکان توضیح و تشری
اما تأمل . از نظر وی از جنبش مسلحانه می رفت را نداشته است

وی روی این موضوع  دارای اهمیت است که من در اینجا به طور 

 . مختصر به توضیح آن می پردازم
 

 2535می دانیم که سازمان چریکهای فدائی خلق از اواخر سال 
ه داد که با نام رفیق تئوری های غیر پرولتری ای را به درون خود را

این تئوری ها به تدریج تأثیرات خود را، هم در . جزنی همراه است
اما نکته . نظر و هم در حرکت عملی سازمان به جا گذاشت

مهمی که باید در اینجا به آن توجه داشت این است که نظرات 

غیر پرولتری و اپورتونیستی موقعی می توانند به درون یک 
راه یابند که کمبود و ضعفی در آن سازمان سازمان کمونیستی 

لذا باید دید که چه شرایطی . ایجاد شده و وجود داشته باشد
امکان نفوذ نظرات رفیق جزنی را به درون سازمان ما فراهم 

؟ پاسخ !ساخت،و به عبارتی دیگر نقطه ضعف و کمبودها چه بودند

ر صریح و کوتاه به سوال این است که علت نفوذ آن نظرات د
سازمان ما  به خاطر خالئی بود که با عمل نکردن به رهنمودهای 

انقالبی و منطبق بر واقعیِت تئوریسین های سازمان چریکهای 
 .   فدائی خلق، از یک سال پیش به وجود آمده بود

 

واقعیت این است که رفقای اولیه و تئوریسین های سازمان ما  به 
تن جنبش مسلحانه با توده برای پیوند یاف" تمهیدی"قول نویسنده 

ها اندیشیده و راه و چگونگی این پیوند را هم تا آنجائی که امکان 
پیش بینی آینده بعد از شروع مبارزه مسلحانه در ایران وجود 

مبارزه "این واقعیت در صفحات آخر کتاب . داشت، نشان داده بودند
ه اتفاقاً نشری. مکتوب است" مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک

از " تدارک تئوریک مبارزه مسلحانه"واقعيت این است که 
به بعد توسط جمعی از روشنفکران  2925اواخر سال 

انقالبی ایران که در تهران، تبریز، ساری و مشهد در ارتباط با 
ر د. هم کار می کردند در پروسه یک کار جمعی صورت گرفت

واقع امير پرویز پویان و مسعود احمدزاده با نبوغ خاص خود 
حاصل آن کار گروهی را جمعبندی و به صورت تئوری های 

در نتيجه تنها این دو رزمنده، . یک دست و منسجم ارائه دادند
به مثابه نظریه پردازان واقعی جنبش مسلحانه در ایران، 

. دیده بودند تدارک تئوریکقبل از شروع این جنبش برای آن 
رفقای مختلفی که چریکهای فدائی خلق را تشکيل 
دادندهریک در زمينه و از جنبه هائی مسایل جامعه را به 

اما خوشبختانه ... صورت تئوریک توضيح و تشریح کرده بودند 
ضرورت مبارزه "دو اثر رفقای یاد شده تحت عنوان های 

م استراتژی مبارزه مسلحانه ه"و " مسلحانه و رد تئوری بقاء
 .در جنبش به جا ماند" هم تاکتيک
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نبرد خلق، ارگان سازمان در آن برهه نشان می دهد که این 

به بعد کامالً متوجه موفقیت های جنبش  2531سازمان از سال 
مسلحانه و این حقیقت بود که دیگر مسئله انقالبیون شکستن 

جو یأس و ناامیدی در جامعه و ایجاد روحیه مبارزاتی در توده ها 
باید با ایجاد تاکتیک های  نمی تواند باشد بلکه سازمان اکنون

اما علیرغم این . جدیدی در جهت پیوند یافتن با توده ها گام بر دارد
آگاهی، متأسفانه سازمان  به جای حرکت بر اساس تئوری 

بنیانگذاران خود و حتی با توجه به تجربه  های به دست آمده بعد 

از رستاخیز سیاهکل درجامعه به جای کوشش در غنی تر کردن 
چه بیشتر آن تئوری و رهنمودهای داده شده، مسیر مبارزاتی هر 

خود را به تدریج تغییر داد و به جائی رسید که  با یک عقب گرد 
را محور تمام اشکال مبارزاتی " تبلیغ مسلحانه"درجه ای،  221

در نشریه نبرد خلق اعالم 2531خلق قرار داد و آن را در سال 

گرانقدر، جمشید رودباری در با استناد به نوشته رفیق . نمود
مقدمه ای برای کتاب مبارزه مسلحانه هم استرتژی هم تاکتیک، 

مراد از تبلیغ مسلحانه، : "تبلیغ مسلحانه چنین تعريف شده است 
از عمل مسلحانه تنها اثر تبلیغی بر روی خلق انتظار داشتن 

ما . چنین درکی دامنه عمل مسلحانه رامحدود می سازد. است
مسلحانه به دشمن ضربات نظامی، اقتصادی و سیاسی با عمل 

در تاریخی که این مقدمه نوشته شده یعنی ." وارد می سازیم

،  رفیق رودباری در دنباله مطلب فوق می 2532تیرماه سال 
البته تحلیل ما از مبارزه در مرحله کنونیش در مجموع : " نویسد

بدان معنی  ماهیت تبلیغی آن را نشان میدهد، ولی این مطلقاً 

 ."نیست که ما عمل مسلحانه را با تبلیغ مسلحانه یکسان بگیریم
بنابراین علت مواجه شدن جنبش مسلحانه با خطری جدی،   

دقیقاً انحراف سازمان چریکهای فدائی خلق از تئوری مبارزه 
مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک بود که پیامدهای خطرناک 

ضمن این سخن نویسنده هم کامالً در . تری را هم به دنبال آورد
و در  2531و  2535های  آن چه در سال"درست است که 

بر جنبش حاکم شد، به هیچ  “(کشتگر)فرخنده  -نگهدار باند” قالب

 ".های بنیادگذاران این جنبش نداشت روی ربطی به اندیشه
 

نوشته ای که دراینجا به نقد آن پرداخته شد از معدود 
ه بدون تحریف نظرات بنيانگذاران نوشته هائی است ک

امری که عکس آن به امری معمول  -چریکهای فدائی خلق 

به ارائه نظرات خود پرداخته و از این رو  -تبدیل گشته
امکان برخورد برای روشن کردن هرچه بيشتر واقعيت ها 

ارج نهادن به . در خدمت به پيشبرد جنبش را می دهد
ردهای آن نه تنها مبارزات درخشان گذشته و دست آو

نوستالژی نيست بلکه تنها با درک درست ارزش های 
گذشته است که می توان ایرادات و ضعف های نهفته در 

حرکت های مبارزاتی پيشين را باز شناخت و از آنها برای 

 .ساختن آینده ای بهتر بهره جست
 2931بهمن 

 

آیا اساسا قيام سياهکل را یک حرکت سوسياليستی  -2
بی در مقطع خود می دانيد؟ واقعيت های آن مقطع انقال

 چگونه بر چنين رخدادی تاثيرگذار بوده است؟

 
سال که از جنبش چریکی چپ در ایران  95امروز پس از  -1

می گذرد، آیا می توان گفت که در تحليل نهایی، آن جنبش 
توانست تاثير خود را بر بستر مناسبات اجتماعی امروز 

 بگذارد؟

 :ه پرسش نخست شما باید گفتدر پاسخ ب
 

اگر غرض از حرکت سوسیالیستی انقالبی، حرکتی است که  -2
هدف خود را ایجاد جامعه ای مبتنی بر برابری اقتصادی، 

اجتماعی، سیاسی و حقوقی و نیز جامعه ای عاری از طبقات از 
راه انقالب اجتماعی قرار می دهد، آری، قیام سیاهکل یک حرکت 

البی بود، این را هم می توانید از نخستین سوسیالیستی انق

اسناد این جنبش و هم از آثار بعدی نظریه پردازان شاخص آن 
   البته جنبش مسلحانه انقالب سوسیالیستی را غایت. دریابید

دانست و در دنبالۀ سنت مرسوم  بی واسطۀ خود نمی
مارکسیستی، استراتژی خود را بر پایۀ ارزیابی نیروهای اجتماعی 

ولی در این که . ساخت دوستان و دشمنان خلق استوار می و

هدف از انقالب را رسیدن به سوسیالیسم می دانست، تردیدی 
از آن جا که شما هم در پرسش خود . نیست

را آورده اید، در این بحث نمی  “سوسیالیستی انقالبی” عبارت
بودن  “سوسیالیستی” بودن لزوما مرادف “انقالبی” کنم که

به همین سان، انقالبی که انقالبی های سیاهکل در نظر . نیست
داشتند، انقالبی اجتماعی بود که غایت خود را دگرگونی بنیادی 

بنا بر این مسلم . روابط طبقاتی و روابط تولیدی قرار می داد

داستان هستیم که  گیرم که من و شما در این نکته هم می
بلکه به انقالب  آغازگران قیام سیاهکل، نه به انقالب سیاسی

اجتماعی چشم داشتند و از این رو هم سوسیالیست و هم 
 .انقالبی بودند

انقالب و . از یاد نبریم که جو غالب بر آن دوره جو انقالب بود -1

ها و وهنی  ستم امید به دگرگونی بنیادی جامعه و رهایی از همۀ

د بو نمود، عصری رود، بسیار در دسترس می که بر تبار انسان می

گوارا، هزاران  چه “یک، دو، سه، چندین ویتنام بسازیم” که به ندای
معروف بود که اگر به سر . بلکه میلیون ها نفر لبیک می گفتند

( شریف کنونی)یکی از کالس های دانشگاه صنعتی آریامهر 

گفتید به چند داوطلب چریک نیاز داریم، از صد  رفتید و می می
فشانی اعالم آمادگی می  ی جانکم هفتاد نفر برا دانشجو دست

عصری که حتی در دژ ضدانقالب جهانی، باب دیالن می . کردند
وزد، نیازی به  برای آن که بدانی باد از کدام سو می” :سرود

آورد  طلب بانگ بر می حتی لوترکینگ صلح. نیست هواشناس

رویا و انقالب، . “رویایی دارم، رویای زندگی در برابری من” که
اما اکنون عصر حاکمیت . آن دم می زدیم د که درهوایی بو

 .ضدانقالب جهانی است
 

جا نباید این نتیجۀ سراپا غلط را گرفت که جنبش  ولی از این -5
های  برداری از روی نسخه سیاهکل به تاثیر از جو جهانی و نسخه

که  “واقعیت های اجتماعی” .حاشا و کال. حاضر و آماده پدید آمد

ترین تاثیر را در شکل  ای شما آمده، بیشه در مطاوی پرسش
تمامی منافذ  2511پس از سال : گیری مبارزۀ مسلحانه داشت

جبهۀ ملی و . حیاتی فضای سیاسی جامعه بسته شده بود
نهضت آزادی، دو نیروی بسیار محافظه کار و غیر انقالبی، یکی 

. نگرفته از هم پاشید و کار دومی به زندان و سرکوب کشید شکل

چپ سوسیال دموکرات )خلیل ملکی  “نیروی سوم” وشتسرن
هیچ حزبی حق فعالیت سیاسی . بهتر از این دو نبود( طلب اصالح

جنگ سرد در اوج بود، دور سلطۀ امپریالیسم بر ایران . نداشت
طلب، ملی و مخالف حکومت  تکمیل شده بود؛ نیروهای اصالح

کست و بازی و پیامدهای ش خوش پراکندگی، تشتت، فرقه دست
هیچ راه مسالمت . بودند 2551مرداد  12خواری پس از کودتای 

رفت از جو خفقان حاکم بر ایران، حتی در  آمیزی برای بیرون

جا،  جا و آن گاه، این البته گه. دورترین افق ها به چشم نمی آمد
گروه هایی کشف، بازداشت و روانۀ زندان ها می شدند، ولی 

ترین تاثیری در متن جامعه نداشتند و که این گروه ها کم مسلم این
دریایی از مشکالت . امید آن نبود که هرگز از حاشیه به متن بیایند

. تشکیالتی، تئوریک و بینشی مبارزان را در محاصرۀ خود گرفته بود

جو . بن بست شیوه های کهنۀ مبارزاتی به اثبات رسیده بود

 مي وزد براي آن که بداني باد از کدام سو
 

نقد ” مجلۀ 25شمارۀ  درکه  همان مقاله ای ست، آنچه در زیر تحت عنوان فوق می آید: توضيح پيام فدایی

 .همين شماره مورد نقد قرار گرفتدر  ودرج شده  ( 2986شمارۀ دی و بهمن ) “نو
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ن سیاهکل بتوانند انقالبی جهانی تنها بستری فراهم آورد تا مبارزا

الزم است همین جا این . بر پایۀ آن استراتژی خود را شکل دهند
نکته را روشن کنم که اگر چه جنبش سیاهکل خود زمان آغاز 

مبارزه مسلحانه را برنگزید و در واقع دستگیری یکی از اعضای 
گروه جنگل سبب شد که گروه پیش از موعد دست به سالح ببرد، 

رورت پیکار قهرآمیز را بسیار پیش از این ولی مبانی نظری ض
اعم از مجاهدین )به خالف چپ مذهبی . حرکت پی ریزی کرده بود

که هرگز نیاز به تدارک ( خلق و دیگر گروه های مسلح اسالمی

پرداز اصلی جنبش  دیدند، چهار نظریۀ تئوریک مبارزۀ مسلحانه نمی
جزنی و  مسلحانه، امیرپرویز پویان، مسعود احمدزاده، بیژن

مصطفی شعاعیان، به تفصیل پایه های نظری ضرورت مبارزۀ 
اقبال . مسلحانه را برای مخاطبان چپ خود تشریح کرده بودند

بی سابقۀ مبارزان جوان به حرکت سیاهکل بدون    گسترده و

نکته ای که هم از نظر روش . گنجید اقناع نظری هرگز در تصور نمی
پردازان  استقالل رای نظریه و هم از لحاظ( متدولوژی)شناسی 

این که در سراسر جزوۀ . جنبش سیاهکل درخور اهمیت است
کوتاه، فشرده و ابداعی امیرپرویز پویان حتی یک بار نامی از 

این نکته به . آید مارکس، لنین یا هیچ انقالبی دیگری به میان نمی
ویژه از آن رو اهمیت دارد که آن دوره تقریبا هیچ انقالبی 

ستی بدون اتکا و استناد به رهبران فکری و معنوی ماکسی

نظریۀ دو مطلق . رساند مارکسیست، برهان خود را به اثبات نمی
که در واقع به  “مسلحانه و ردّ تئوری بقاء مبارزۀ” پویان در جزوۀ

ناپذیر رژیم شاه و ضعف مطلق توده اشاره  مطلق قدرت شکست
دو مطلق را برای می خواست که این   داشت و از انقالبی ها

مبارزۀ مسلحانه در هم بشکنند، هیچ سابقه ای در نوشته ها و 

که   نکتۀ درخور توجه دیگر این. آثار بزرگان مارکسیسم نداشت
پویان در این جزوه با اشاره به آلودگی های کارگران ایران به 

فرهنگ بورژوایی و خرده بورژوایی حاکم بر جامعه، از این طبقۀ 
غرض از ذکر این . کرد زدایی می چپ ایران تقدس اجتماعی نزد

ای است که در این سالیان، اصل  ها، رفع سوء تفاهم عامدانه نکته

را بر تاثیرپذیری جنبش مسلحانه از جو جهانی و موفقیت الگوی 
مبارزۀ قهرآمیز در کوبا، ویتنام و برخی دیگر از نقاط آمریکای التین 

راه پر سنگالخ رسیدن به مبارزۀ  می گذارد و شرایط داخلی ایران و
 .گیرد یک سره نادیده می    مسلحانه را

 
 :در پاسخ به پرسش دوم شما باید بگویم

جنبش مسلحانه جو مبارزاتی حاکم بر جامعۀ ایران را چنان  -2

رادیکالیزه کرد که به جرات می توان گفت که هیچ عرصه ای از 
شاید مایۀ شگفتی باشد  .جامعه از مغناطیس تاثیر آن برکنار نماند

اگر بگویم که جنبش مسلحانه، به رغم پایبندی مطلق به آرمان 
خواهی، به شدت پراگماتیست بود و هم از آغاز هدف نخست 

خود را تصرف قدرت سیاسی می دانست و از این رو هرگز بر 

جنبش، . اختالف ایدئولوژیک، نظری و فرقه ای انگشت نمی گذارد
ا بسیج همۀ نیروها برای رسیدن به هدف همه سویۀ خود ر

این سیاست نه . انقالب و دستیابی به قدرت سیاسی می شمرد
تنها در عرصۀ جامعه و در میان نیروهای سیاسی مخالف مبارزۀ 

هر : مسلحانۀ چریک شهری بلکه در زندان ها نیز دنبال می شد
می کشید،    وقت و هر جا که کار مبارزان مسلح به زندان و بند

اهان اتحاد و یکپارچگی کمون های متفرق و پراکندۀ درون زندان خو

های اخیر، گاه به  اندیشی سال این سیاست در پس. می شدند
تعبیر شده  “افراطی سانترالیسم” یا “سیاست خلقی” خطا به

از کسانی که برای توصیف مبارزۀ مسلحانه، به تعبیرهای . است
و  “بازی ترقه” ،“ریکیسمچ” ،“مشی چریکی”آمیز پژوراتیو و اهانت

مانند این ها متوسل می شوند، جای این پرسش هست که 

وحدت بی چون و چرای نیروهای انقالبی را در دورۀ چیرگی مبارزۀ 
بازی،  می کنند و تفرقه، پراکندگی، فرقه  مسلحانه چگونه توجیه

سکتاریسم و در یک کلمه والزاریات کنونی را چگونه توضیح 
 دهند؟ می

 

ازش ناپذیری نیز اصلی تابع استراتژی عمومی شمرده س -1
هنگامی که )شد، به این معنا که در مراحل آغازین مبارزه  می

، راه بر هر گونه سازش با قدرت (توازن قوا به سود دشمن است
ای که توازن قوا، به طور  مسلط بسته می ماند اما در مرحله

بایست  ، نمینسبی و نه مطلق، به سود نیروهای انقالبی است

. ای، با حفظ منافع استراتژیک، تن زد از سازش های مرحله

های ناموفق و موفق السالوادور، ویتنام، چباپاس و به تازگی  نمونه
 .نپال از این شمارند

 
مبارزۀ مسلحانه در شرایطی آغاز شد که گرایش های گوناگون  -5

انقالبی، حزب توده، سازمان : چپ در ایران و در تبعید کم نبودند
سازمان توفان، کادرها و گروهی که بعدها نام اتحادیۀ کمونیست 

منطق . ها گرفت، فقط بخشی از این نیروها به شمار می رفتند

مبارزۀ مسلحانه چنان قاطع و نیرومند بود که توانست هژمونی 
جریان مبارزۀ مسلحانه نه فقط . خود را به همۀ مبارزان بقبوالند

این گروه ها را به پشتیبانی صریح یا ضمنی موفق شد بسیاری از 
از خود برانگیزد بلکه کنفدراسیون جهانی محصالن و دانشجویان 

 .ایرانی را به صورت یکی از ابزارهای تبلیغاتی نیرومند خود درآورد

 
تاثیر شگفت آور مبارزۀ مسلحانه بر روابط میان زنان و مردان  -1

است که اسطورۀ ضعیف  انکار نکردنی است؛ با مبارزۀ مسلحانه
بودن، عروسکی بودن، خانه نشین بودن و سیاست گریزی زنان 

زنانی که در خیابان های تهران و دیگر -یک سره در هم می شکند 
شهرهای ایران با ماموران ساواک و نیروهای اهریمنی شاه درگیر 

می شوند و تا آخرین فشنگ می جنگند و شجاعانه می میرند، نه 

در گفت و )رۀ مردم نقش می بندند بلکه حتی شاه را تنها در خاط
. از این همه دالوری به حیرت می اندازد( گو با وزیر دربارش، اعلَم

های  خانه)ها  بحث دگرگونی در مناسبات زنان و مردان در پایگاه
جا مجال بسط و  شود ولی این به همین جا ختم نمی( تیمی

 .پرورش آن نیست

 
تیرباران شدگان و     ر شکنجه شدگان،تاثیر خون دامن گی -3

دالورانی که در درگیری های خیابانی به خاک می افتادند، در 
قالب عکس ها و پالکاردهایی که مردم در سال های منتهی به 

ناشدنی  بر سر دست می گرفتند، انکارناپذیر و فراموش 31و  35

 .است
 

 بدون جنبش چریکی چپ سوسیالیستی ایران تصور فضای -5
رادیکالی که سراسر ایران، حتی دستگاه روحانیت را فرا گرفت، در 

ناپذیری رهبر اصلی  از یاد نبریم که سازش. گنجید ذهن نمی
، در برابر گروه های 31و  35های  روحانیت ایران در سال

زنی با شاه و دربار و تظلم بردن  حلی جز چانه سازشکاری که راه

 .ت را نزد مردم داشتبه ظالم نداشتند، بیشترین جذابی
 

شاملو، فروغ، خویی، شفیعی )تاثیر مبارزۀ مسلحانه بر شعر  -1
آبادی،  دولت)، داستان (…پور و  کدکنی، گلسرخی، سلطان

جنتی عطایی، شهیار )، موسیقی پاپ .(…درویشیان، بهرنگی و 

پور،  سلطان)و تئاتر ( …قنبری، منفردزاده، بابک بیات و 
و سینمای ایران چنان گسترده بود که ( … نژاد، ساعدی و رحمانی

به جرات می توان از فرهنگ خاص و متمایز مبارزۀ مسلحانه یاد 
و نه به )زیرا که فرهنگ تحقیر مرگ، البته به تعبیر لنین . کرد

ترین زندگان  زیرا که مردگان این سال، عاشق “طلبی مرگ” اصطالح
و ستایش  2531تا  2510در سینمای ایران در سال های ( بودند

فشانی،  استوار ماندن بر عقیده و ارزش های انسانی تا پای جان

 .بدون مبارزۀ مسلحانه، غیرقابل تصور است
 

مبارزۀ مسلحانه در تحقق نخستین مرحلۀ استراتژی خود که  -2
گردآوری، تشکل و سازماندهی نیروهای چپ انقالبی و 

جنبش . روشنفکران انقالبی بود به توفیق کامل دست یافت

های مهلک  مسلحانۀ چپ سوسیالیستی توانست از ضربه
تر سر بر آورد،  تر و شاداب سالم( 2510-35)نخستین مرحلۀ خود 

 2531سال . زیرا که هنوز نیروی حیاتی خود را از دست نداده بود
نخستین مرحله از استراتژی جنبش به پایان آمده بود و مرحلۀ 

جنبش مسلحانه و طبقۀ کارگر و  دوم، بزنگاه خطیر و دشوار پیوند

ولی از قراین پیداست که رهبرانی که از موج . کشان بود زحمت
سرکوب ها جان به در برده بودند، تمهیدی برای مرحلۀ دوم 

مرحله ای که قرار بود موتور کوچک چریک، موتور بزرگ مردم را به )
به نظر من اگر هم ضربه های . نیاندیشیده بودند( حرکت درآورد

فرود نمی آمد و جنبش  2533و اوایل  2531بار اواخر سال  مرگ
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مسلحانه را با خطر نابودی روبرو نمی کرد، باری جنبش با 

مشکالت جدی روبرو بود و می بایست در پی چاره اندیشی 
به سخن دیگر، شکست جنبش مسلحانه . آمد اساسی بر می

و در  2531و  2535های  آن چه در سال. محتوم نبود
بر جنبش حاکم شد، به هیچ  “(کشتگر)فرخنده -نگهدار باند” بقال

 .های بنیادگذاران این جنبش نداشت روی ربطی به اندیشه
 

سخن آخر این که من در این یادداشت کوتاه خود ر ا تنها به پاسخ 

حق نیز همین است که هر نسل . پرسش های شما محدود کردم
، چه عناصری مرده و باید از خود بپرسد که در جنبش های پیشین

و پرسش های شما نیز به همین . چه عناصری زنده است
با این همه جنبش مسلحانه دارای . محدوده منحصر می شد

میراث سترگ و گران قدری است که هنوز چنان که باید و شاید 

بایست مورد ارزیابی  مورد کاوش و پژوهش قرار نگرفته است و می
چیزی که هست، جنبش . دسویه و انتقادی قرار گیر همه

مسلحانه را، با همۀ حشمت و عظمتی که داشت، نباید به 
بر کسانی که با نگاهی مطلقا منفی و کینه . اسطوره بدل کرد

های شخصی و  ندانم کاری ها و ناکامی    توزانه، گناه همۀ
اجتماعی خود را به گردن جنبش مسلحانه می اندازند، َحَرجی 

سرمایه داری       صوای خود رانیست؛ این کسان غایت ق

دموکراتیک و تنظیم بازار می دانند و سرمایه داری را سرنوشت 
شمارند؛ روی سخن با کسانی است  مقدر و گریزناپذیر انسان می

که رویای رهایی را باور دارند و با نگاهی همدالنه جنبش 

پیکار مسلحانۀ چپ  .مسلحانه را به اسطوره مبدل می کنند

ی ایران، اسطوره ستیز بود و هرگز به گذشته چشم سوسیالیست
نداشت و خودپویی، استقالل رای و دیدگاه انتقادی را ارج می 

بازگشت به ناکجاآباد، نوشتۀ منسوب به امیرپرویز پویان، هر . نهاد
گونه اندیشۀ بازگشت به خویش بازگشت به طبیعت و بازگشت 

وان به سنت ت به سخن دیگر، می: به گذشته را نفی می کند
های درخشان گذشته ارج نهاد و از آن برای ساختن آینده بهره 

. ولی در عین حال دید نوستالژیک به گذشته نداشت. گرفت

نوستالژی می تواند گسست میان گذشته و حال را پنهان کند؛ 
می کند، آن را به مکانی امن، آسوده     نوستالژی گذشته را قلب

 . به آینده را تیره و تاریک می کند و آشنا مبدل می کند و نگاه
 

چندی پيش از یکی از اعضای گروه مسلح ارتش سرخ 

ژاپن پرسيده بودند که آیا اکنون که به گذشته نگاه می 
کنی، می توانی بر آنچه کرده اید، صحه بگذاری؟ به گمان 

من، پاسخ او، پاسخ نسلی است که مبارزۀ مسلحانه 
ای خاص خود را به ه نسل ما پاسخ: جوشيد و برآمد

اگر هر نسلی به . مسائل خاص زمانۀ خود داد، همين
توان   مسائل عصر خود پاسخ درخور دهد، به جرات می

 .ایم تر شده گفت که یک گام به تحقق رویای رهایی نزدیک

 
 علی اکبر معصوم بيگی

 به یاد رستاخیز سیاهکل            
 

 با شلیک گلوله های چریکهای فدایی خلق در سیاهکل و شروع 

 شمسلحانه علیه رژیم دیکتاتوری شاه حرکتی نوین در جنب مبارزه
 سیاهکل پاسخ به نیازهای مبارزاتی .کمونیستی ایران رقم خورد 

 فرا گرفته تار و پود آنرا تمام  ،بود که سرکوب و خفقانای جامعه  
 وتحقیقات علمی هحاصل سالها مطالعدرک اين ضرورت البته   .بود

 شرايط سیاسی و اجتماعی جامعه در دوره ای بود که و عینی از 

 سرمایه داری  نظام 62شاهانه در بهمن سال  با انجام رفرم های 
 پیوند ارگانیگ باکامال بر ایران حاکم شده بود، نظامی که  وابسته 

 .سرمایه داری انحصاری جهانی داشته و دارد 
 

 درستی مبارزه مسلحانه در سیاهکل از لحاظ  تجربه نشان داد که
بعد از . روی جنبش انقالبی ایران گشوده شده ریچه ای تازه بدعمال تئوری وعمل چنان تاثیر عمیقی در جامعه گذاشت که 

حرکت انقالبی . این بار فرزندان راستین خلق کمو نیسم انقالبی را سر لوحه مبارزاتی خود قرار دادند ،خیانتهای حزب توده 

شریف مبارزه مسلحانه،  .شکستفضای رکود سیاسی را در هم  را دوباره در دلها زنده کرد وبه مبارزه چریکهای فدایی خلق امید 
. ین حزب توده جدا کردئنترین و پاکترین انسانها را دسته دسته به سوی خود کشاند و صف خلق را از رژیم دیکتاتوری شاه وخا

رژیم وابسته تا بن دندان مسلح توانست حمايت معنوی توده ها را بسوی خود جلب کرده و چریکهای فدایی خلق  مبارزه مسلحانه
 . زدرا به وحشت انداشاه 

 

رژیم وابسته جمهوری  چريکهای فدائی چنان بنیانی را در عمق جامعه قرار دادند که هنوز هم پس از گذشت اين همه سال 
يکی از آخرين نمونه های لجن پراکنی . مجبور است به هر طريقی بر علیه آرمانها و راه و سنت آنها لجن پراکنی نمايداسالمی 

فدائیان "نیان گذاران مبارزه مسلحانه در ایران را می باشد که در آن ب "اندیشه پویا"نشریه یم جمهوری اسالمی، وابستگان به رژ
رفته  هبی شرمی و دروغ نوک تیز حمالت خود را به مبارزینی مانند امیر پرویز پویان و ارنستو چه گوارا نشان خطاب نموده و با "جهل 

می در ايران پایگاه داخلیش  با امپریالیسم جهانی وواقعی مبارزه همان راه سیاهکل که راه این حمله خود نشان می دهد . است

ناچار به آنها را به , را در بر دارد نابودی مزدوران گرايش روز افزون جوانان به اين سنت مبارزاتی که الجرم بدین جهت هراس از  .باشد
پاسخ داده می  یم دیکتاتوری جمهوری اسالمیژمزدوران رد ننگ و نفرت مردم علیه ناسزاگوئی ای که با فريا .نا سزا گوئی وا میدارد

 .شود
 

تالش رفقائی که هنوز پایبند  کار ودر این میان . بر پا می شود بزرگداشت سیاهکلمراسم هائی برای امروز در اقصی نقاط جهان 
ارزه رزمندگان سیاهکل و جنبشی که بنیان گذاشته از مباین مراسم ها  با شرکت درکسانی که  سنت های انقالبی هستند و

 "ان را سراسر سیاهکل میکنیمرای"یکه فریادهای زامید رو هب. بسیار ارزشمند و قابل تقدیر استتجلیل به عمل می آورند شده 

در سیاهکل ایران  ،سیاهکلبزرگداشت مراسم و به امید روزیکه  .طنین انداز شودبا قدرت هر چه بیشتری در سراسر کشور دوباره 
 .بر گزار شود

 
 !تزنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی اس

 2931بهمن   یاکبر نوروز 
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ن ای که همگا بهمن آمد، یاد سیاهکل، و یاد رفیقان، رفیقانی که برخاسته بودند در دوره 91دوباره  

، در وقتی که سکوت بود و خموشی و انتظار تا "هوا بس ناجوانمردانه سرد است"گواه آن بودند که 

، * "زدیم سختی در هوای گندیده طاعونی دم میه ما ب"مگر پژواک گامی شنیده شود و در زمانی که 

ی کاشتند تا ها م ها در طوفان رفیقان دستان خود را گشوده بودند و الله، ای  آری در چنین زمانه

ای که در برابر تندر ایستادند،  گلستانی برپا کنند برای بیشمار زنان و مردان سرزمین خود، در دوره

ها جهانی می خواستند با همه  آن. های نوینی آفریده شود خانه را روشن کردند و مردند تا زندگی

هیچ انسانی بیش از یکبار های شاداب زندگی، جهانی که مهربانی به قیمت لبخند باشد و  نوع رنگ

 .نمیرد

تا یک مسافت زمانی که اکنون را  "میدان ژاله"چنان بر دیوار آویزان است، از  ها هم تصویر آن

ها که بر ساحل  این رفیق احمدزاده است، با نیمرخی از غرور و عشق به توده: هم در بر می گیرد

ت که انگشتانش دو کبوتر بودند بر ماشه این رفیق پویان اس. ننشسته و خود را به دریا زده است

جنگید تا  این رفیق مرضیه اسکوئی است که تفنگ در دست و با کوله باری از مهربانی که . تفنگ

آرزوهای پژمرده جوانه زنند و فرداها چراغان شوند، این رفیق شیرین معاضد است که فدا شد تا 

خشمگین از ظلم، از سرزمین خون و ستم با  فدایی زنده بماند، این رفیق صفایی فراهانی است که

این رفیق صمد بهرنگی است، ماهی سیاه کوچولویی که راه دریا را نشان . اندیشه نبرد آمده بود

این رفیق نابدل است   .اش سازند "غرق"داده بود به شیفتگان راه آزادی پیش از آن که در ارس 

برای او رفیقی بود، این رفیق بهروز دهقانی که هر زحمتکشی با دستان پینه بسته در این دنیا 

این . است، رهروی راستین که هرگز از رهروی نماند و مشکالت را تا مرگ زیر شکنجه به جان خرید

این رفیق هوشنگ نیری . رفیق حمید اشرف است که در طوفان حوادث، ستبر و کبیر برجای ماند

و این رفیق ... ابراهیمی است،  این رفیق  است، این رفیق پروین فاطمی است، این رفیق مهرنوش

غفور حسن پور است، برپا کننده گروه جنگل با 

دریغش که نام و یادش همیشه بر  تالش های بی

رفیقانی که بدون غم از   .تارک سیاهکل جاوید باد

ای از گل و  سرزنش های خار مغیالن، با جامه

مهربانی براه پر صعب زدند، رفیقانی که با شب 

یدند تا همگان نظاره گر نور آفتاب شوند، جنگ

رفیقانی که نه تنها با قلم تباهی دهر را به چشم 

چون زنان و  جهانیان پدیدار کردند بلکه هم

. مردانی تیز خشم سالح به دست نیز پیکار کردند

ها سینه به سینه باد  رفیقانی که بر فراز صخره

ها داشتند  ها به توده عشقی که آن . جنگیدند 

صمد بهرنگی را از نو زنده کرد که خون بود و بر 

خاک نماند، رفیق صمدی که چهرۀ حیرت انگیز 

تعهد بود در مصاف غول و هیوال، رفیقی که 

ها توطئه می  ها بود آن دم که توده همدست توده

 .کردند گسستن زنجیر را

  

، آن نوکر "جزیره ثبات"و چگونه شاه، این امیر 

نی که هوای بس ناجوانمردانه دارندگان و مالکان، آ

 سرد را بر این سرزمین حاکم کرده بود، آنی که

سکوت و خموشی و انتظار بر جامعه حاکم کرده بود 

تا مگر پژواک گامی شنیده نشود، و آنی که عاملی 

ما به سختی در هوای گندیده طاعونی دم "بود تا 

ها همه قوه  ، برای کشتن این انسان"زدیم می

به کار گرفت و گرچه در نهایت او و  قهریه اش را

جانشینان خلفش موفق شدند آزادیخواهانی را 

بکشند ولی هرگز نتوانستند آزادیخواهی را 

بکشند، آن انسان آزاده ای را که همیشه چشم به 

 .ویترین مغازه داشته و مسلسل را آرزو میکند

بهمن آمد، و یاد سیاهکل، و یاد رفیقان،  91دوباره 

ه برخاسته بودند و در برابر تندر رفیقانی ک

  .ایستادند، خانه را روشن کرده و مُردند

 
 یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد

 عبداله باوی
 1122فوریه 

 
 ـ شاملو شاعر آزاده خلق، شعر سفر*

 
 

 

 ...سیاهکل آمد
 

 11از صفحه     ...پیام چریکهای فدائی خلق 
این واقعیت نیز به نوبه خود . نفر به چوبه دار سپرده شده اند 11، حداقل عرض دو هفته اول سال جدید میالدی به گزارش  خبرگزاری ها 

نشان می دهد که در رژیم جمهوری اسالمی که حافظ سیستم سرمایه داری وابسته در ایران می باشد توسل به قهر و خشونت علیه 

بنابراین بر . دتی زمام قدرت را به دست می گیرندمردم ، ذاتی همه دولت هائی است که با ژست ها و آرایش چهره های ظاهراً متفاوت م
اساس آموزش چریکهای فدائی خلق که به قیمت خون رزمندگان دلیر سیاهکل و هزاران تن از زنان و مردان انقالبی جامعه اخذ شده تا نظام 

اصالح و بهبود واقعی و کسب  سرمایه داری در ایران حاکم است و در حال حاضر تا جمهوری اسالمی بر قدرت است امکان هیچ گونه
واقعیت این است که آزادی مردم ما و رهائی آن ها از قید ستم های . کمترین آزادی ها و تضمین حقوق دمکراتیک شهروندی وجود ندارد

ن سیستم طبقاتی و انواع دیگر از ظلم و جوری که متحمل می شوند تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و همراه با آن از بین برد

در سالگرد دو رویداد تاریخی رستاخیز سیاهکل و قیام بهمن، بکوشیم تا با اتحاد و تشدید مبارزات مان . سرمایه داری وابسته ممکن است
آموزش ها و تجارب انقالبی به   31ضمن وفاداری به درس ها و تجربیات خونین مبارزات رزمندگان سیاهکل و توده های قیام کننده در بهمن 

 .ست آمده  را دستمایه مبارزات قاطع علیه رژیم و حامیان امپریالیس اش برای رسیدن به آزادی قرار دهیمد
 

 !جاودان باد خاطره سرخ و تاریخ ساز رزمندگان سياهکل
 !نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی

 !زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی ست
 !زنده باد کمونيسم!  وز باد انقالبپير

 با ایمان به پيروزی راهمان

 2931بهمن  3 ریکهای فدایی خلق ایرانچ
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همانگونه که هفته گذشته اعالم کرديم، : راديو همراه 

فدايی خلق در امروز با رفيق بابک از فعالين چريک های 
رفيق بابک گرامی، . کانادا مصاحبه ای خواهيم داشت

 . درود ما را بپذيريد
 

با سالم و درود به شما و شنوندگانتان،من هم : بابک آزاد

 . ياد و خاطره رزمندگان بزرگ سياهکل را گرامی می دارم
 

رفيق بابک، با مطالعه آفيش برنامه اتان، : راديو همراه
فوريه جهت بزرگداشت خاطره  26در  متوجه می شويم که

رستاخيز سياهکل و قيام بهمن، برنامه ای داريد که شامل 

سخنرانی، شعر و موسيقی و پرسش و پاسخ می باشد و 
که از سوی " سياهکل در آئينه تاريخ"موضوع سخنرانی 

اگر لطف بکنيد در . رفيق چنگيز قبادی فر ارائه می گردد
د، شنوندگان ما را آگاه بکنيد، رابطه با برنامه ای که داري

 . ممنون می شوم
 

شب، در تورنتو  22تا  1فوريه از ساعت  23ما در روز  :پاسخ

کانادا، برنامه ای به مناسبت بزرگداشت چهل و سومین سالگرد 
تورن هیل "رستاخیز سیاهکل خواهیم داشت که اين برنامه در 

برگزار خواهد  "بی ويو"خیابان  1133در شماره " کامیونیتی سنتر
خواهد بود که موضوع " چنگیز قبادی فر"سخنران ما رفیق . شد

" سیاهکل در آئینه تاريخ"سخنرانی هم همانطور که شما گفتید 

و برنامه های جانبی مثل شعر و موسیقی هم . می باشد
يک بخش از برنامه هم اختصاص پیدا کرده به پرسش و . هست

بش و کأل مسائل مربوط به پاسخ، که اين شامل تمام مسائل جن
ديدگاه های چريک های فدايی خلق، و همچنین رستاخیز 

و می شود در آنجا در مورد همه مسائلی که به . سیاهکل است
 .جنبش مبارزاتی مردم ما مربوط است، بحث و گفتگو کرد

 

ما هفته پيش با رفيق ليال، يکی از فعالين : راديو همراه
اين . مصاحبه ای داشتيم چريک های فدايی خلق در نروژ

رفقا در نروژ، مثل سال پيش، مراسمی خواهند داشت که 
با " سياهکل در آئينه تاريخ"موضوع سخنرانی در آنجا نيز 

حضور چنگيز قبادی فر خواهد بود، و دکلمه، موسيقی، و 

و زمان آن مراسم هم روز . پرسش و پاسخ نيز خواهد بود
. جلوتر از شمافوريه است، يعنی يک هفته  8شنبه 

اميدوارم که برنامه پربار و مؤفقی داشته باشيد رفيق 
اگر اجازه بدهيد پرسش بعدی را مطرح کنيم در . بابک

سال از رخداد سياهکل گذشته  29. رابطه با گذشت زمان

بعضی ها در بوق و کرنا می اندازند و می گويند که . است
. دارداين موضوع قديمی است و پرداختن به آن ضرورت ن

به نظر شما چه ضرورتی باعث شده که شما به عنوان 
فعالين چريک های فدايی خلق ايران، هر سال اين 

 را مطرح می کنيد؟( سياهکل)
 

بايد ديد که هدف آن کسانی که چنین چیزی را می گويند  :پاسخ

قطعأ آنها هدفی جز ادامه . و چنین تبلیغاتی را می کنند، چیست
رمايه داران زالو صفت، و ادامه فقر و وضع موجود و سلطه س

قبل از اين . فالکت توده های محروم و کارگران کشورمان را ندارند
که پاسخی بدهم به اين ياوه گويی های دشمنان کارگران و 

زحمتکشان و دشمنان آزادی و سوسیالیسم، و سرسپردگان 

سرمايه داری، بايد به اين نکته توجه کرد که ملتی که تاريخ 
خصوصأ کسانی که در تالش برای )دش را به درستی نشناسد خو

قطعأ در طی مبارزات خود با شکست ( تغییر وضع موجود هستند
سیاهکل که يک رويداد تاريخی . های فاحشی مواجه می شود

سال پیش در کشور ما اتفاق افتاد، بر اساس  15بزرگی است که 
و رفقای بزرگ . دضرورت پاسخ دادن به شرايط مبارزاتی آن دوره بو

و بنیانگذاران سازمان چريک های فدايی خلق، رفیق مسعود 

احمدزاده و رفیق امیر پرويز پويان با تحلیل درست و علمی از 
شرايط آن دوره، و ضرورت گشايش و راه حل برای پاسخ دادن به 

مبارزات آن دوره، تئوری علمی و مارکسیستی و انقالبی چريک 
و بر اساس اين تئوری بود که . ود آوردندهای فدايی خلق را بوج

بزرگداشت . رزمندگان سیاهکل، آن رويداد تاريخی را آفريدند

سیاهکل، تنها بزرگداشت يک عملیات نظامی چريکی در جنگل 
سیاهکل در شرايطی اتفاق افتاد که . های شمال ايران نیست

سلطه و حاکمیت ننگین و سیاه رژيم وابسته به امپريالیسم شاه 
مرداد يک شرايط خفقان و  12سال بعد از کودتای  21، 25ه ک

وضعیت خاصی را به وجود آورده بود، يک شرايط سیاست گريزی، 
يک شرايط بی اعتمادی به نیروهای سیاسی، يک شرايطی که 

بايد همین وضعیت را پذيرفت و راهی برای برون رفت از آن وجود "

آن شرايط بود که رزمندگان  و در. را بر جامعه حاکم کرده بود" ندارد
سیاهکل، با مبارزات خودشان و با خون خودشان پرچم سرخ 

چريک های فدايی خلق را در آن سالهای سیاه و تاريک به اهتزار 
و سیاهکل سمبل مبارزه قهرآمیز با يک رژيم جنايتکار و تا . درآوردند

بن دندان مسلح بود، که اين خودش پرچم و راه گشا و سمبل 

سیر مبارزات در جامعه . زات مردم ما در سالهای آتی شدمبار
نشان داد که تا چه حد اين رويداد تاريخی در پیشبرد و راهگشايی 

بر اين اساس، ما . اين مبارزات تعیین کننده و مهم بوده است
ادامه دهندگان آرمانهای رفقای چريک های فدايی خلق، و ادامه 

و با رژيم جهل و جنايت دهندگان کسانی که اسلحه برداشتند 

شاه مبارزه کردند، و در ادامه آن با رژيم جنايتکار و سراپا ننگین 
جمهوری اسالمی مبارزه کردند، هرساله ياد آن رفقا را گرامی می 

و بتوانیم بر . داريم تا درس بگیريم از آن نوع مبارزه و از آن نوع تفکر
وع کردند، اساس آن تحلیلی که رزمندگان سیاهکل در آنجا شر

نتیجتأ، ما . مبارزات کارگران و زحمتکشان میهنمان را به جلو ببريم
به سیاهکل به عنوان يک رويداد تاريخی که پاسخ درستی بود به 

 31شرايط خفقان آن دوره، کما اين که در قیام توده ها در بهمن 

ديديم که چطور مردم ايران به درستی رهبران فکری و عملی 
شناختند و به طرف سازمان چريک های فدايی  مبارزات خود را

بگذريم از اين که در آن شرايط دار و دسته . )خلق ايران آمدند
جنايتکار فرخ نگهدار و رهبری سازمان فدايی به دست عده ای 

سرسپرده و مزدور افتاد که بخش بزرگی از نیروهای اين سازمان 

ولی راهی را .( را به هرز برد و به پابوسی جمهوری اسالمی برد
به ما نشان دادند، در ادامه خودش ( رفقای سیاهکل)که آن رفقا 

منجر به حضور مردم و مبارزه مردم و مبارزه مسلحانه مردم جهت 
حتی جنبش مسلحانه در کردستان، در . تحول در کشورمان بود

ترکمن صحرا، و تمام جنبش هايی که بعدأ در جای جای میهنمان 
اسالمی، با اين رژيم جنايتکار پرداخته و در  به مبارزه با جمهوری

بودند، درواقع درس گرفته از  31صدد ادامه و گسترش قیام 

انقالبیون سیاهکل و رفقای سیاهکل و آن تفکری بود که چريک 
که رفقای ما با رژيم  31در دهه . های فدايی خلق به وجود آوردند

قای ما جان و ده ها و صدها نفر از رف)شاه مبارزه می کردند 
سمبل مبارزاتی مردم کشور ما شدند ( خودشان را از دست دادند

. اين پرچم را ما بايد همیشه برافراشته نگه داريم. و هنوز هستند

مخصوصأ در اين شرايطی که دشمنان ما مستمرأ، از زمان 
و به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی  2531شکست انقالب 

ه شکل ها و عناوين مختلف تاکنون، ب( درنتیجه شکست انقالب)
درصدد تخطئه اين نوع مبارزه هستند، درصدد هستند که جوان 

های ما در آينده از اين مبارزات درس نگیرند، رهبران چريک های 

فدايی خلق الگوی مبارزاتی آنها نباشند، و مدام چريک ها و افکار 
آنها را به اشکال مختلف در روزنامه های جمهوری اسالمی و با 

تاب هايی که علیه آنها منتشر می شود، و با برنامه هايی که ک
رژيم برای پیشبرد آنها پول و سرمايه ملت را به هدر می دهند 

اينها می خواهند به جوان های ما . مورد حمله قرار می گیرند

 با رفیق بابک آزاد "رادیو همراه"مصاحبه 
رادیو " آنچه در زیر می آید متن مصاحبه : پيام فدایی

با رفيق بابک آزاد در کانادا به مناسبت فرا " همراه

رسيدن سالگرد حماسه سياهکل و برگزاری مراسم 
یادمان این روز بزرگ توسط فعالين چریکهای فدایی 

حبه که در تاریخ این مصا. خلق ایران در کاناداست
انجام شده از حالت گفتار به  1122فوریه  9دوشنبه 

نوشتار تبدیل و با برخی تغييرات جزئی به این ترتيب 
 . در اختيار خوانندگان پيام فدایی قرار می گيرد
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و اصالح . راه مبارزه نیست( مبارزه مسلحانه)بگويند که اين راه 

درواقع برای تداوم سلطه )ری را طلبی و مماشات و راه های ديگ
ارائه می دهند که همه برای اين است که آن راهی را ( خودشان

که رفقای ما در سیاهکل نشان دادند را بتوانند به زعم خودشان از 
 .ذهن جوانان مبارز ما پاک کنند

 
شنوندگان همراه، با رفيق بابک از فعالين : راديو همراه

. ر کانادا گفتگو می کنيمچريک های فدايی خلق در کشو

يکی اين که . رفيق بابک، شما به چند مورد اشاره کرديد
دوم اين که جوانان ما درس . رژيم سابق، رژيم پهلوی

 21، به ويژه در پايان دهه 21هائی از مبارزاتی که در دهه 
. بود،گرفتند 65، به ويژه در سال 61و در اواسط دهه 

بيرون مياد که چه سوال بعدی از دل همين صحبت ها 

در روزی که کارگران . درسی را ما می توانيم امروز بگيريم
ما در جنبش اعتراضی شرکت می کنند، دانشجويان 

فعاالنه دوشادوش کارگران و زحمتکشان، مبارزات 
چه درسی . خودشان را دارند، و زنان و جنبش های ديگر

 .االن ما می توانيم بگيريم؟ در حال حاضر
 

اين است که قهر ضدانقالبی را، قهری که از طرف  درس :پاسخ

يک حاکمیت به طور سیستماتیک بر کارگران و زحمتکشان کشور 
ما وارد می شود، قهری که تداوم سلطه ننگین اين جنايتکاران را 

بر کشور ما تحمیل کرده و تداوم آن چیزی جز فقر و خانه خرابی و 
ندارد را فقط و فقط با  ادامه سلطه و چپاول مردم، چیزی به دنبال

به نظر . قهر انقالبی می توان با آن مقابله کرد و آن را از بین برد

من درس بزرگی که رزمندگان سیاهکل به ما دادند، اين است که 
سال حاکمیت جمهوری اسالمی فقط و فقط  با يک نیروی  51

سال  92اين رژيم را که در اين . متشکل می توان بر انداخت
کامأل آماده کرده و تمام سرمايه های ملت ايران خودش را 

را خرج اين کرده که بتواند به سلطه خودش ادامه بدهد را 

جز با سازماندهی يک مبارزه مسلحانه انقالبی، و جز با 
سال حاکميت  92. قهر انقالبی نمی توان از بين برد

سال اتفاق  92جمهوری اسالمی و تحوالتی که در اين 
اين را برای ما مشخص کرده و اين درس  افتاده، مشخصأ

را به مردم ما داده که از راه اصالح طلبی، از راه های 
قانونی، از راه هايی که رژيم خودش يک منافذی را باز می 

کند به عنوان سوپاپ اطمينان که اينجا و آنجا انتقاداتی 

بشود و حرف هايی زده بشود، نمی شود اين رژيم را 
ميت مردم و آزادی و برابری را برای سرنگون کرد و حاک

نتيجتأ، هنوز . مردم به ارمغان بياورد، اين نمی شود
ضرورت آن مبارزه ای که رفقای ما در سياهکل آغاز نمودند 

ادامه دادند، و هنوز ضرورت آن شيوه از  61و آن را در دهه 

مبارزه وجود دارد، و جوان های ما قطعأ به اين شيوه 
. و دارند روی آن تعمق می کنند مبارزه رسيده اند

، بعد از جنبش 2988مخصوصأ حوادث بعد از انتخابات 
، مسائلی که اتفاق آفتاد و تظاهراتی که مردم به 2988

خيابان ها آمدند، و سرکوب سيستماتيکی که رژيم انجام 
داد، ضرورت اين که با دست خالی نمی شود با اين 

م ما خيلی برجسته تر جنايتکاران مبارزه کرد را، برای مرد

سال از رستاخیز  15و من فکر می کنم که هنوز با گذشت  .کرد
. سیاهکل، اين بزرگترين درسی است که می توان از آن گرفت

البته اين به آن مفهوم نیست که ما در اين شرايط، عینأ همان 
نه، آن . حرکتی که در سیاهکل اتفاق افتاد را کپی سازی کنیم

ا به ما نشان دادند اين است که با زور، فقط راهی که رفقای م

می توان با زور مبارزه کرد، و شما نمی توانید با دست خالی با 
يک رژيم جنايتکاری مبارزه کنید که از تمام ابزارهای سرکوب دارد 

نتیجتأ، ضرورت مسلح شدن، ضرورت متشکل . استفاده می کند
ه بتواند با اين شدن، ضرورت اين که آن نیرويی شکل داده شود ک

نیروی ضدانقالب مبارزه کند، من فکر می کنم اين بزرگترين درسی 

 .است که رزمندگان سیاهکل به ما دادند
 

اگر صحبت . خيلی ممنون رفيق بابک عزيز: راديو همراه
پايانی داريد، ممنون می شوم که صحبت های شما را 

د تشکر و از اين که وقتتان را در اختيار ما گذاشتي. بشنويم

 .می کنم
 

فکر می کنم ما بايد برگرديم به اين که چه حجمی از  :پاسخ
همین . تبلیغات علیه چريک های فدايی خلق دارد انجام می شود

اواخر يک مزدوری در يکی از روزی نامه های خود رژيم که در ايران 

منتشر می شود، به ياوه گويی علیه چريک های فدايی خلق قلم 
کأل نیروهای ضدانقالب، نیروهای طرفدار . دفرسايی کرده بو

سرمايه، و نیروهايی که می دانند که آنها هم با سرنگونی 
جمهوری اسالمی بايد کاسه و کوزه خودشان را جمع کنند، و می 

دانند که به چه سرنوشتی دچار می شوند، هر روزه به تبلیغات 

نیم که اما ما بايد ببی. علیه چريک های فدايی خلق می پردازند
يعنی، چه ضرورتی برای اينها وجود دارد که در . دلیل اين چیست

طول حاکمیت خودشان، يک روز هم دست از تبلیغات علیه چريک 
های فدايی خلق، علیه رهبران فکری چريک های فدايی خلق، و 

دست برنداشتند؟ ( مبارزه مسلحانه انقالبی)علیه اين نوع مبارزه 
اين است که در جامعه ما و در بین من فکر می کنم که دلیلش 

جوانان ما، در بین کسانی که خواهان تغییر شرايط موجود 

هستند، اين تفکر، تفکر چريک های فدايی خلق، تفکر رزمندگان 
سیاهکل دارد الگو می شود و جوانان ما می دانند که فقط و فقط 

بر اين اساس . از اين راه است که می توان رژيم را سرنگون کرد
است که اين روزها با حجم عظیمی از تبلیغات علیه چريکهای 

من فکر می کنم که جوانان ما به . فدايی خلق مواجه هستیم

درستی دارند از آن الگوها استفاده می کنند، و تعمق می کنند در 
مورد تاريخ چريک های فدايی خلق، و انتشارات آنها و حرف هايی 

و اين . دارند مورد توجه قرار می دهندرا که آنها زدند، و آن تاريخ را 
فقط به اين دلیل است که بتوانند يک راه گشايی برای مبارزات 

سال  15نتیجتأ، من فکر می کنم که بعد از . مردم ما به وجود بیاد
از رستاخیز و حماسه سیاهکل، امروز ما هرچه بیشتر و هرچه 

ز عمیق تر داريم ضرورت سازماندهی و ضرورت درس گیری ا

رستاخیز سیاهکل را می بینیم، و اين مبارزه خیلی ملموس تر در 
و با توجه به تمام تحوالتی که در سال های . مقابل ما قرار گرفته

گذشته اتفاق افتاده، ما میبینیم که فقط و فقط با اين شیوه و با 
 .   اين تفکر میشود اين رژيم جنايتکار را به زباله دان تاريخ سپرد

 

آرزوی مؤفقيت و برنامه پرباری . خيلی ممنون: اهراديو همر
اميدوارم که بعد از . را برای شما و رفقا در کانادا دارم

برگزاری اين بزرگداشت، شما را داشته باشيم و صحبت 
 .هايتان را بشنويم در رابطه با برنامه ای که برگزار کرديد

 

من هم درود می فرستم به شما و . زنده باشيد: بابک آزاد
 .تا زمانی ديگر، به درود. شنوندگانتان
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. در ارتباط مستقيم هستيم با رفيق ليال از نروژ: اديو همراه

 خيلی ممنون که تماس گرفتيد رفيق ليال 
 .خواهش می کنم:رفيق ليال

 

ماداشتيم ميگفتيم که سال پيش کار خودت : راديو همراه
و  21دهه (دو رويدادی که در)را آغاز کردی در رابطه با 

در ايران رخ داد يک مراسم را برگزار کرديد و بسيار  61دهه 
می خواهيد ابتدا راجع به مراسم امسال صحبت . خوب بود

بکنيد و با مطالعه آفيش برنامه تان متوحه می شويم که 

فوريه تحت بزرگداشت خاطره رستاخيز سياهکل و  8در 
 .برنامه ای داريد 65قيام بهمن 

م به شما و همه شنوندگان راديو همراه ، با سال. بله  :پاسخ
ما فعالین چريکهای فدائی خلق .برايتان روز خوبی را آرزو می کنم

در نروژ امسال هم مثل سال گذشته مراسم بزرگداشت سیاهکل 
برنامه ها مون هم شامل . را بر پا می داريم 31و قیام بهمن 

سخنرانی  و پرسش و پاسخ هست برای شرکت کنندگان در 

راسم و شعر خوانی هست و موسیقی بايد تاکید کنم که م
سخنران برنامه  ما رفیق چنگیز قبادی فر هستند که  از مسئولین 

" سیاهکل در آينه تاريخ"سازمان ما هستند و قرار ه در رابطه با 
صحبت کنند و درسها و تجارب سیاهکل را با شرکت کنندگان و به 

ان روی دادن اين اتفاق خصوص برای نسل جوان جديد که در زم

و من از اين فرصت . تاريخی حضور نداشتند در میان بگذارند
استفاده کنم با توجه به اينکه از کشورهای مختلف برای شرکت 

در اين مراسم اعالم آمادگی کرده اند مايلم بشون بگم و ازشون 
ما با برگزاری اين .  دعوت کنم که به شرکت در مراسم سیاهکل

در رابطه با دو رويداد بزرگ تاريخی معاصر میهنمان  دو مراسم  
دوست داريم اونها را در کنار خودمان داشته باشیم و با حضور 

 . گرمشون اونها ما را سرفراز کنند

 
رفيق ليال ببخشيد االن دوستان تماس : راديو همراه 

گرفتند و گفتند که سال پيش هم من ديدم يکی از اين 
د می خواهد دو باره بيايد و تو اين رفقائی که االن زنگ ز

مراسم باشه حتما برنامه خوبی خواهد شد همانطور که 

در سال گذشته هم موفق بوديد اميدواريم که امسال هم 
شما و رفقا در اسلو موفق باشيد برای برگزاری اين 

مراسم اجازه بدهيد که پرسش بعدی را در رابطه با  اين 
سال از رخ داد  29 مطرح کنم که با توجه به گذشت

سياهکل به نظر شما چرا ما بزرگداشت بايد بگيريم و اين 

رويداد رو باز اعالم بکنيم و چه ضرورتی داره بعد از گذشت 
چرا باز هم بزرگداشت اين رويداد  بيش از چهار دهه

 ضروری است؟
 

ياد آوری تاريخ و  گذشته و بزرگداشت وقايعی . ببینید. بله  :پاسخ
ته اتفاق افتاده وظیفه همیشگی نیروهای انقالبی که در گذش

در وهله بعد رجوع به گذشته به دلیل درس گیری از . است

تجربیاتی که در اين دو واقعه مهم تاريخی نهفته است، می باشد 
. تجربیاتی که  با خون بهترين فرزندان آب و خاک ما حاصل شده. 

که حتما شما و  جهت هموار کردن راه آينده ما همیشه شنیده ايم
شنوندگان عزيزمان هم شنیده ايد که می گیم گذشته چراغ راه 

اين يادآوری گذشته و اين بزرگداشت اين دو واقعه    . آينده است

نیست درس گیری از اتفاقی است که در در جا زدن در گذشته 
گذشته افتاده و درس گیری است از مبارزه ای که شده و ما امروز 

آينده ای .   ی کنیم برای راهگشائی راه آينده داريم پیگیری م

همیشه و همه زمان  چریکهای فدایی خلق با پیروی از . بهتر 
همین اصل درست مبارزاتی سالگرد اين دو  واقعه رو  همه زمان 

تاکید بر برگزاری و بزرگداشت شون دارند به خاطر درس گرفتن از 
جان فشانیها و چرا اون اين تجربیات به خاطر اينکه پاس بداريم اون 

جان فشانیها شده چه درس هائی بايد گرفته بشه به چه درس 
هائی نسل جوان امروزی بايد دسترسی پیدا کنه برای ساختن 

 .   آينده فردا

 
بله اين نکته بسيار جالبی بود بررسی : راديو همراه

ولی اگر . گذشته برای ساختن آينده بايد اين کار را کرد
چهار دهه بکنيم ما می ببينيم که اساسا  نگاهی به اين

رژيم گذشته ای که در زمان سياهکل بود يعنی رژيم 

وابسته پهلوی   االن نيست گر چه که از گذشته چون شما 
تاکيد بر گذشته داشتيد  می توانيم درس برای امروز 

. بگيريم  و اون را به ويژه به جوانهای خودمان منتقل بکنيم
 اون چيه؟  

 
امروز زياد می شنويم که . بله سئوال جالبی کرديد  :پاسخ

ولی آيا بدون . گذشته گذشت تمام شد بايد  به فکر آينده بود

توجه به اينکه مردم ما خلق ما ندانند در گذشته چه اتفاقی افتاده 
و با دست خالی و بدون تجربه بدون استفاده از گنجینه تجربیات 

ای برای مبارزات و تالش گذشته مون  می توانیم امروز پايه 
ببینید ما وقتیکه می گوئیم . داشته باشیم برای فردای بهترمون

گذشته  منظور ما اين نیست که مثال ما می گوئیم کمون پاريس  

منظور اين نیست  2021انقالب پاريس و يا انقالب اکتبر سرخ اکتبر 
واهیم که ما عین اون وقايعی که در اون تاريخ اتفاق افتاده را می خ

عین همون وقايع رو امروز هم تکرار کنیم  من گفتم درس گرفتن از 
تجربیات دست مايه اين تجربیات برای ما راه را هموار می کنه 

شما ببینید يکی از تالشهای اصلی . برای پیشرفت آينده مون 

دشمن جمهوری اسالمی شکاف  انداختن بین تجربیان نسل 
را وزارت اطالعات جمهوری چ. گذشته با مبارزان امروز است

اسالمی اين همه  علیه سیاهکل و رهبران اين قیام لجن پراکنی 
چرا اين کار را می کند دقیقا به خاطر جايگاه رفیعی . می کنه 

است که بنیانگذاران سازمان چريکها پويانها و احمد زاده ها در 
تاريخ ما دارند اين روز ها حتما شنوندگان عزيز شما در جريان 

هستند که قلم به مزدان اطالعات جمهوری اسالمی  نیرو های 

امنیتی همه بسیج شده اند و علیه اين چهره های برجسته  که 
سمبل مبارزه و نماد مبارزه با ديکتاتوری شاه بودند چه لجن 

ببینید اين تصادفی نیست اين خیلی هم .  پرکنی هائی می کنند
ماد های انقالبی نماد حساب شده است اين مزدوران علیه اين ن

چپ انقالبی در میهن ما  در دهه چهل و پنجاه اينها چه جايگاه 

های اسطوره ای دارند چهره های درخشان تاريخ مبارزاتی ما 
هستنداين گونه لجن پراکنی می کنن  چرا برای اينکه می 

خواهند نسل   جوان امروزی به اين تجربیات دسترسی پیدا نکنه 
رسه که نسل  گذشته برای مبارزه با ديکتاتوری به اين آگاهی  ن

شاه از کجا شروع کرد از کجا اقدام کرد پايه مبارزه اش رو چی 
تشکیل داد بر چه اساسی و با چه تحلیلی قدم به مبارزه گذاشت 

دستاوردهای اون مبارزه چیه دقیقا تمام تالش جمهوری اسالمی 

ين دو واقعه هم همینه که اين تجربیات و درس هائی که از ا
تاريخی ما می توانیم بگیريم از دسترس نسل کنونی دور نگهداره  

جهان . بله صحبت اين نیست که ما عین اون وقايع  رو تکرار کنیم
عوض شده شرايط جامعه ايران هم عوض شده اين نیست که 

به همان شکل امروز  10سیاهکل  31بگوئیم عین اون وقايع بهمن 

سال با حکومت  51اين نیست ما تجربه  می خواهیم تکرار کنیم
سال  51جمهوری اسالمی رو داريم وقتیکه درست به اين وقايع 

گذشته نگاه می کنیم آيا شرايط کنونی سرکوب های جمهوری 
اسالمی همه اينها واقعیتهائی نیستند که در گذشته هم به 

همین صورت سرکوبها بوده به همین صورت فضا بسته بود همین 

زرگی که سیاهکل به ما می ده و تجربه ايست که امروز ما تجربه ب
پی می بريم به اينکه سیاهکل به درستی اتفاق افتاد و  به 

درستی موفق شد فضا و جو بسته اون روز رو بشکنه و اين امر رو 
امروز در مقابل ما قرار می ده که رژيم جمهوری اسالمی که 

نمی شه کارگری زبانش زبان زور است زبان ديگری حالی اش 

 با رفیق لیال "رادیو همراه"مصاحبه 
 

در ارتباط با برگزاری  1122ژانویه  15در تاریخ : توضيح
ل در نروژ توسط فعالين مراسم یادمان سياهک

رادیو "چریکهای فدایی خلق ایران در این کشور، 

مصاحبه ای را با رفيق ليال از فعالين سازمان " همراه
متن این مصاحبه را از گفتار به " پيام فدایی. "انجام داد

نوشتار تبدیل و با برخی تغييرات جزئی به این ترتيب 
 . در اختيار خوانندگان قرار می دهد
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حقش رو طلب می کنه در کردستان به تازيانه می بنده آيا با 

کسی که به زور به زبان زور با تو حرف می زنه جز با قهر انقالبی 
 .می توانیم پاسخ بدهیم

 
رفيق ليال نکته بسيار جالبی بود شما اشاره : راديو همراه

زمانی و آغاز مبارزه قهر آميز در ايران   23کرديد به سال 
که همه قدرت پهلوی رو يواش يواش داشتند باور می 

کردند و فکر می کردند که هيچ اتفاقی نمی افتد جزيره 

شعاری که مردم به ويژه در  65ثبات خواهد بود در سال 
بهمن می دادند مشخص بود که   11و 12، 11، 23روز های 

ايران را . "سال گرفته اند 8درسی از سياهکل پس از 
چنين شعار همه گيری شده " سياهکل می کنيمسراسر 

شعاری که ميشه گفت در تظاهرات های بزرگ شنيده . بود

می شد آخوند ها و نيرو های مذهبی می دانستند 
سياهکل چيه اونها سعی می کردند که شعار ها را تبديل 

به شعار های مذهبی بکنند ولی ما ديديم که بعد از سال 
ی جوان و نيرو های فعال چه هجومی اومد نيرو ها 65

آمدند عضو سازمانی شدند که بيشترين طرفدار و 
بيشترين هوادار و داشت همين مسئله باعث شد که کاری 

که شاه تمام نکرده بود جمهوری اسالمی تمامش بکند و 

اون برخورد با نيرو های انقالبی و به ويژه کمونيستها که 
مورد ديکه هم  به يک. در راس اونها چريکهای فدائی بود 

شما اشاره کرديد اين روز ها نبوی خوب همه می شناسن 
 يکی از 

 

 .بله دلقک رسانه ای است :پاسخ
 

ايشان . بله يکی از نزديکان الجوردی  جنايتکار: راديو همراه
را بايد فراموش کرد اصال  55می آيد و می گويد که  سال 

 راجع به اين موضوع نبايد صحبت کرد 

 
 .ميگه ولش کنيد اصال: پاسخ

 
 بله: راديو همراه

 .ولش کنید:پاسخ
 

خوب اگر اون طوری باشه ما می ببينيم که از : راديو همراه

کجا اينها ترس دارند ترس اين ها ترس سرمايه داری ترس 
حاکميت اسالمی که حامی سرمايه داری هست بيشتر از 

اون تفکر سوسياليسم و اون کار هائی که می توانه اينها 
می خواهيد يکبار اگر راجع به اون . سرنگون بکنه هست رو

کل برنامه ای که هست سخنرانمون رفيق چنگيز قبادی 

فر است دکلمه شعر رفيقمان سارا خواهد داشت و 
پارسال خيلی خوب بود وقتيکه . موسيقی مختار برادش

. رفيق چنگيز به پرسش و پاسخ پرداخت خيلی خوب بود
ين اتفاق بيفتد و استقبال بشود امسال هم اميدوارم که ا

وروديه هم که رايگان است کاری که شما انجام داديد و 
بسيار برازنده و خوب بود زمان هم که خودتان اعالم کرديد 

از  1122فوريه يعنی همين ماهی که می آيد  8شنبه 

ميشه محل رو شما اعالم بکنيد؟ در ضمن  11تا  28ساعت 
ارم که در فرصت ديگری با اميدو. کامال درست می گوئيد

با .  راديو ما همراه شويد تا در اين زمينه بيشتر گفتگو کنيم
تشکر از شما که وقت تان را در اختيار ما گذاشتيد اگر 

 .صحبت پايانی داريد بفرمائيد

حاال من قبل از اينکه محل رو اعالم بکنم من . بله : پاسخ
يح کوتاه يک نکته ديگه هم در رابطه با سياهکل يک توض

 . ديگه هم بدهم
 بله: راديو همراه

سیاهکل يک اتفاق نبوده يک حادثه مثل هر حادثه . ببینید :پاسخ

ديگه که مرور زمان شاملش بشه و به فراموشی سپرده بشه 
نبوده سیاهکل بر اساس نقد و بررسی گسترده ای که بنیان 

 گذاران چريکهای فدائی خلق طی چندين سال داشتند آغاز میشه
آغاز جنبش انقالبی و راديکال و قهر آمیز در کشورماست در 

تا  51مرداد  12سالهای سیاه حکومت پهلوی دوم بعد از کودتای  
سال می گذرد حکومت بورژوا  22قیام سیاهکل نزديک به 

کمپرادور شاه بر خاسته از اين کودتا با حاکم کردن شرايط بسیار 

بی رحم و وحشیانه کارگران ظالمانه بر جامعه ايران به استثمار 
می پردازه سکوت گورستانی بر جامعه ايران حاکم می کنه 

روشنفکران همه سر خورده سر در الک خود فرو برده بعد از 
مرداد و مسائل حزب توده فضای خفقان و ديکتاتوری  12کودتای 

که هیچ کس حق نفس کشیدن رو نداشته در اون سالها که ايران 

ه می شده در شرايطی رفقای بنیان گذار ما جزيره ثبات نامید
گفتم با مطالعه همه جانبه  و نقد و بررسی اين  سکوت 

گورستانی رو به نفع توده های تحت ستم می شکنند و بعد از 
قیام سیاهکله که ما می ببینیم جامعه  هیچ وقت ديگه به حالت 

ه اون شرايط خفقان قبل از سیاهکل بر نمی گرده من يک نکته ديگ
 رو اينجا تو پرانتز بگم اگر وقت داريم دو يا سه  دقیقه

 

 بله خواهش می کنم:  راديو همراه
 

ببینید شرايط  جوامعی مثل جامعه ايران که با برقراری  :پاسخ
ديکتاتوری های لجام گسیخته اين چنینی اجازه شکل گیری به 

هیچ تشکلی در چهار چوب  قانون های ارتجاعی خودش هم حتی 

ودشونی ها هم نمی دن پیروزی  هیچ جنبش رهائی به خ
بخشی بدون تالش و جان فشانی بی حد و حصر نیروی انقالبی و 

بدور از اعمال قهر انقالبی  علیه اين رژيم های سرکوبگر و خونريز 
و حامیان امپريالیست شون امکان پذير نیست اين رو من تو پرانتز 

ک بار ديگه از شنوندگان عزيز گفتم و در پايان باز هم اجازه بدهید ي

فوريه در اسلو هست در سالن   2بخواهم که در مراسم ما که در 
(Sagene sanfunnshus ) 5فوريه هست ساعت  2بر پا می شه 

طول میکشه و همان طور که خودتان هم اعالم کرديد  22يا  21تا 
وروديه رايگانه و پذيرائی هم هست موسیقی داريم مختار برازش 

سخنران ما از مسئولین سازمان هست رفیق چنگیز قبادی هست 
فر و دوست داريم همگان رو کنار خودمان داشته باشیم در سالن 

(Sagene sanfunnshus  )2  فوريه و گرامی بداريم ياد رزمندگان

سیاهکل رفقا ئی چون رفیق علی اکبر صفائی رو و ياران 
شنوندگان در اسلو  گرانقدرشون رو به امید ديدار تک تک عزيزان و

 و با تشکر از شما راديو همراه
 

بله خواهش می کنم و بايد  بگم که رفقای ما : راديو همراه

در کانادا هم هفته آينده اش همين مراسم رو برگزار می 
کنن که رفيق چنگيز قبادی فر اون جا هستش و اميدواريم 

اس که بتوانيم هفته آينده با رفقا در تورنتو کانادا هم تم
 .بگيريم

  
 حتما:  پاسخ

 

من روز خوبی رو برای شما آرزو می کنم و امیدوارم : راديو همراه
که مراسم خیلی خوبی را داشته باشید و گزارش اون رو هم در 

 هفته های آينده برای شنوندگان به همراه بیاوريم 
مرسی دست شما درد نکنه من هم روز خوبی رو برايتان :پاسخ

ن طور برای شنوندگان و به امید ديدار همه آرزو می کنم همی

فوريه موفق  2(  Sagene sanfunnshus)شنوندگان در اسلو سالن 
 .باشید

   .خواهش می کنم: راديو همراه

 

 !جاودان باد خاطره تمامي شهداي به خون خفته خلق
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چريکهای فدائی خلق ايران با تجزيه و تحلیل شرايط ايران به اين 

نتیجه رسیده بودند که وظیفه هر گروه انقالبی آغاز مبارزه 
 .نه چه در شهر و چه در روستا ستمسلحا

 
با اين اعتقاد بود که چريکهای فدائی خلق دست اندرکار تدارک 

يک هسته مسلح چريکی . مبارزه چريکی در شهر و روستا شدند

سازمان داده شد  و اين هسته به فرماندهی رفیق شهید علی 
 23در تاريخ . اکبر صفائی فراهانی، رهسپار جنگلهای شمال شد

در " مکار"نفری رزمندگان سیاهکل از دره  5دسته  2510ور شهري
رفیق  5اين . نزديکی چالوس حرکت خود را به سمت غرب آغاز کرد

علی اکبر صفائی فراهانی، جلیل انفرادی، : عبارت بودند از رفقا 

عباس دانش بهزادی، مهدی اسحاقی، رحیم سماعی و هادی 
وری سازمان داده شده قرار های ارتباطی ط.  بنده خدا لنگرودی

بود که دسته پارتیزانی هنگام عبور از مناطقی که در کوهپايه های 
. آن مناطق رفقای بومی مسکن داشتند با شهر تماس برقرار کند

ماه به طور مداوم سراسر جنگلهای شمال را  3اين هسته حدود "
از شرق مازندران گرفته تا غرب گیالن در نورديده و وضعیت 

اجتماعی و وضعیت جغرافیائی منطقه را به طور علمی  –اقتصادی 

شناسائی کرد و خود را با شرايط سخت زندگی در کوه و جنگل ،با 
راهپیمائی های طوالنی و غیره، در تابستان و زمستان تطبیق 

 ( 2.")داد
 

مسايل مهمی از قبیل آشنائی و خو گرفتن با مناطق و معابر 

تهیه ملزومات انفرادی و جمعی جنگلی و کوهستانی،تهیه آذوقه،  
و تعداد دسته پارتیزانی با پیوستن . و غیره به تدريج حل گرديد

دمحم علی محدث : رفقائی از شهر به نام های رفقا
نفر افزايش  21قندچی،هوشنگ نیری، آرش واحمد فرهودی به 

يافت که از اين عده يک نفر در جنگل مفقود گرديدکه بعد ها روشن 
 . زه را ترک کرده استشد صحنه مبار

 

رفقای دسته کوه با کمک رفقای رابط شهر که بطور مرتب برای 
آنها آذوقه و ديگر نیاز هايشان را تدارک می ديدند ضمن شناسائی 

جنگل های شمال شروع به انبارک زنی نموده و تعدادی انبارک که 
حاوی مواد غذائی و ديگر ملزومات مورد نیاز دسته پارتیزانی بود 

نفر به حرکت خود  0به اين ترتیب  دسته پارتیزانی با . يحاد کردندا

از دره ( يک ماه و نیمه)و ( دو ماهه) ادامه داد و در دو برنامه
واقع در شرق مازندران را شناسائی " رامیان"چالوس تا منطقه 

. کرده و به صورت پارتیزانهائی مقاوم و با تجربه آماده عمل گرديدند
و جنگل های مازندران تا اوائل یهمن ماه طول  شناسائی کوه ها

کشید و دسته جنگل حدود ده روز مانده به حمله به پاسگاه 

 . سیاهکل از مازندران به گیالن و جنگل های سیاهکل برگشتند
 

قرار بود بالفاصله پس از تکمیل شناسائی ابتدائی که امکان تحرک 
نظامی آغاز حساب شده را به دسته کوهستان می داد، عملیات 

اين عملیات به صورت حمله به يک پاسگاه و خلع سالح آن .  شود
در نظر گرفته شده بود و رفقا می بايست پس از عملیات بدون 

درنگ منطقه را ترک کرده تا از عکس العمل احتمالی دشمن 

 .مصون باشند
 

بهمن رفقای شهر مورد يورش سازمان يافته و سراسری  22در 
رار گرفتند و عده ای از کادر های سازمان سازمان امنیت ق

کوهستانهای )بهمن در جنگلهای سیاهکل  25در . دستگیر شدند

ارتباط رفقای شهر با دسته جنگل بر قرار گرديد و رفقای ( ديلم
جنگل از ضربات وارده به سازمان مطلع گرديدند ولی هنوز نمی 

د و محل دانستند که رفیقی که در کوهپايه های سیاهکل معلم بو
در اين . انبارک آذوقه در آن منطقه را می دانست نیز لو رفته است

فاصله دشمن که از طريق دستگیرهای شهر به فعالیت دسته کوه 
پی برده بود تعدادی از مامورين ويژه خود را به منطقه فرستاده بود 

که  در نتیجه وقتیکه رفقای دسته کوه برای نجات معلم جوان يکی 

ود به نام رفیق هادی بنده خدا لنگرودی را به دهکده از اعضای خ

فرستادند  نامبرده بوسیله ماموران " شاغورالت يا شبخو سالت"
دشمن که با لباس شخصی در منطقه حضور داشتند  محاصره و 

رفیق هادی بنده خدا لنگرودی در مقابل حمله . دستگیر می شود
ندازی می کند اما ماموران مقاومت کرده و حتی با سالح خود تیرا

 .سرانجام  بوسیله نیرو های دشمن اسیر گرديد

 
رفقایی که در ارتفاعات بودند فورا تصمیم می گیرند که طبق طرح 

قبلی حمله را شروع کنند تا در همان حال موجبات رهائی رفیق 
 .زندانی را نیز فراهم کرده باشند

 

 دسته پارتیزانی( شب 1حدود ساعت )بهمن 20در شامگاه 
سیاهکل از مواضع خود خارج شده و پس از تصاحب يک مینی 

لونک به سوی سیاهکل رفته پاسگاه  –بوس در جاده سیاهکل 
 .ژاندارمری سیاهکل را مورد حمله قهرمانانه خود قرار دادند

 
 0در اين حمله تمام موجودی سالحهای پاسگاه که عبارت از 

در .  ره گرديدقبضه تفنگ برنو و مسلسل بود به نفع خلق مصاد

اين عمل  معاون پاسگاه سیاهکل و فرد ديگری که رئیس خانه 
انصاف سیاهکل بود کشته شدند و رفقا بدون دادن تلفات به 

ارتفاعات جنوبی عقب نشینی کردند تنها گلوله ای بازوی رفیق 
در پاسگاه در ضمن رفیق زندانی . هوشنگ نیری  را مجروح نمود

 .ه به رشت منتقل گرديده بوداگنبود و همراه رئیس پاس

 
اسفند دسته پارتیزانی سیاهکل مورد حمله  2بهمن تا  20از 

آنها دلیرانه نبرد کردند و بر . متمرکز نیرو های دشمن قرار گرفت
اساس اطالعات موجود تعدادی از نیرو های دشمن را از پای در 

 .آوردند
 

اهکل هنگ رژيم مزدور شاه  بالفاصله پس از حمله به پاسگاه سی

ژاندارمری گیالن و تمام نیرو های پلیس و ارتش در منطقه را 
بسیج نمود و يک گردان ارتش نیز از پادگان منجیل به منطقه اعزام 

دشمن . شد تا رزمندگان سیاهکل را محاصره و سرکوب نمايد
آنچنان نیروی عظیمی را وارد صحنه کرد که تصورش برای کسی 

فرمانده ژاندارمری کل کشور شخصا سپهبد اويسی . مقدور نبود

غالمرضا برادر شاه برای بازرسی و . عملیات  را رهبری می کرد
ستون "بنابراين دشمن با تشکیل . سرکشی فرستاده شد

در سیاهکل وتمرکز نیروی عظیمی کوشید تا " عملیات تعقیب
رزمندگان  .دسته پارتیزانی را در همان آغاز حرکت نابود سازد

حمله به پاسگاه سیاهکل به ارتفاعات جنوبی  سیاهکل پس از

 !گزارش کوتاهی از رویداد های نبرد تاریخی سیاهکل
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از آنجا گه رفیق هوشنگ نیری در جريان . عقب نشینی کردند

حمله به پاسگاه تیر خوره بود فرمانده دسته ،رفیق صفائی به 
" چهل ستون"اتفاق رفیق جلیل انفرادی وی را به سوی روستای 

ستند  و بردند تا در صورت امکان وی را برای معالجه به شهر بفر
بقیه رفقا نیز از آنجا که می خواستند از انبارک آذوقه واقع در قله 

ولی . استفاده کنند به سوی اين انبارک حرکت نمودند" کاکو"
متاسفانه محل انبارک قبال توسط افراد دستگیر شده لو رفته  و 

 .منطقه در محاصره نیرو های رژيم بود

ه دلیل عدم رعايت متاسفانه رفیق صفائی و رفقای همراهش ب
دشمن . دستگیر شدند" چهل ستون" مسايل امنیتی در روستای 

که از قبل از حضور دسته پارتیزانی در منطقه آگاه شده بود و پس 
از حمله به پاسگاه هوشیار ترنیز شده بود از طريق بسیج روابط 

خود در روستا ها از همه خواسته بود که هر تازه وارد نا  آشنائی 

در نتیجه اين رفقا بر اساس . به ماموران معرفی کنند  را فورا
گزارشات ساواک به کمک روستائیان نا آکاه که از اهداف رزمندگان 

سیاهکل هنور اطالعی نداشتند دستگیر شدند و رفقائی هم که 
رفته بودند در محاصره دشمن قرار گرفتند و " کاکو" به سوی قله 

قوای متمرکز دشمن  و آنگاه ساعت نبرد قهرمانانه با  12پس از 
رفقا مهدی اسحاقی و )که مهماتشان به پايان رسید دو نفرشان 

در درگیری جان باختند و دو رفیق ديگر که رمقی در (رحیم سماعی

يکی از رفقا توانست از . تن نداشتند به اسارت دشمن در آمدند
اسفند در حوالی  2محاصره خارج شود که چند روز بعد در 

بطور نیمه جان و يخ زده يافته شد و بدين ترتیب از روستایی 
تن نیز در  1تن به اسارت دشمن در آمدند و  1نفره کوه  0دسته 

در نتیجه رفقای سیاهکل با عدم توجه  .جنگل به شهادت رسیدند

به تحرک الزمه در اين گونه شرايط و ماندن در منطقه محاصره 
تی در رابطه با شده بوسیله دشمن و عدم رعايت مسايل امنی

توده های ناآگاه  بوسیله مزدوران رژيم ضربه خورده و دسته 
 .چريکی با شکسب مواجه گرديد

تصادفی کامال . شکست هسته چريکی يک تصادف بود"اما 

در هر )اما مبارزه انقالبی همیشه با نوعی ريسک . اجتناب پذير
همراه است و پیش آمدن چنین تصادفهائی هم ( لحظه خود

به هر حال از همین تجربیات است . ی اند و هم اجتناب پذيرطبیع

که انقالبیون بايد درس بگیرند و همین شکستهايند که پله صعود 

  .به پیروزی خواهند شد
ما ديديم که جنبش سیاهکل با آن عمر کوتاهش و با وجود 

شکستش، به انقالبیون و به خلق چه شوری بخشید و چه امیدی 
 (1." )داد

دنبال دستگیری رفقای دسته کوه خیلی زود آنها را به  دشمن به
اتفاق تعدادی از رفقای شهر که قبال دستگیر شده بودند و در 

.  به جوخه اعدام سپرد  25اسفند ماه  15نفر را در  25مجموع 

تیرباران اين رفقا  و اعالم آن در رسانه های دولتی به جای ايجاد 
 . اجه شدترس و وحشت با خشم ونفرت مردم مو

 
واقعیت اين است که انعکاس اخبار عملیات سیاهکل  چون انفجار 

بزرگی بود در فضای سرد و ماتم زده کشور  که آتش آگاهی را در 

سراسر ايران شعله ور نمود  و نسلی از مبارزان را به صحنه عمل 
به خصوص که دشمن ترسیده از اين حرکت بیش .  انقالبی کشاند

ماشین عظیم تبلیغاتی اش اين حرکت را به  از همه و از طريق 
در ادامه حرکت رزمندگان سیاهکل رفقای شهردر .  میان مردم برد

رفیق فدائی ، رئیس دادستانی ارتش به نام  25پاسخ به تیرباران 
تیمسار فرسیو را اعدام انقالبی کردند و جالب است که يک ماه 

فرسیو "دادند بعد دانشجويان مبارز در تظاهرات خود شعار می 

 ".مرگت مبارک
واقعیت اين است که حرکتی که در سیاهکل شروع شد در تداوم 

خود جو سیاسی جامعه را دگرگون نمود و حمايت معنوی توده ها 
را جلب نمود و به تدريج شرايط را برای جلب حمايت مادی آنها 

یه سال بعد و در جريان قیام توده ها بر عل 1تا آنجا که .  آماده نمود

رژيم وابسته به امپريالیسم شاه اين شعار در ابعادی وسیع  سر 
و اين خود " ايران را سراسر سیاهکل می کنیم:" داده شد که 

 . جلوه آشکاربود از پیروزی استراتژيک آن حرکت انقالبی
 

 !گرامی باد راه سرخ و پيروزمند رزمندگان سياهکل

به آزادی  زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن
 ! است

 از مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک( 1)و  (2)

 "روز کومه له"پیام به مناسبت 
 !رفقا

 !با درود های انقالبی
 

به شما و همه فعالین سازمان تان تبريک گفته و ياد و خاطره  رفیق دمحم حسین کريمی و همه پیشمرگانی که در  را بهمن روز کومله15

 . صفوف کومله در مبارزه علیه رژيم وابسته به امپريالیسم جمهوری اسالمی جان باختند را گرامی می داريم
 

 !رفقا
از يک سو تشديد بحرانهای ذاتی نظام . که خلقهای ما در شرايط بس بغرنجی بسر می برند رايطی اين روز را گرامی می داريمامروز در ش

سرمايه داری حاکم بر ايران و آزمندی پايان ناپذير مشتی سرمايه دار زالو صفت، دسته دسته کارگران را بیکار و توده هر چه بزرگتری از 
دارد و از سوی ديگر سردمداران جنايتکار جمهوری اسالمی در وحشت از سر ريز شدن خشم و نفرت فقر گسیل می  رنجبران را به زير خط

. می شوند تا برای حفظ و تداوم سلطه ضد مردمی خود زمان بخرند مردم از وضع موجود و بر پائی شورش گرسنگان به هر ترفندی متوسل
 .با قدرتهای بزرگ امپريالیستی و توافقنامه  ژنو می باشیم در همین چهارچوب است که شاهد مذاکرات رژيم

را به دروغ  -که از قرارداد خائنانه ترکمنچای  چیزی کم ندارد -جمهوری اسالمی در تالش است تا تن دادن خفت بار خويش به توافقنامه ژنو 
رژیم به اين وسیله . مه همه مشکالت مردم برطرف می گرددپیروزی بزرگی برای خود جلوه داده و چنین وانمود کند که با اجرای اين توافقنا

در حالیکه نگاهی به تاريخ سراسر سرکوب و جنايت اين رژيم نشان می دهد که . با در انتظار نگهداشتن مردم برای خود زمان می خرد

 .اشگشايش واقعی در زندگی مردم اتفاقا وابسته است به نابودی جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته 
توافقنامه ژنو بار ديگر نشان داد که علیرغم همه تبلیغات دروعین امپريالیستها در رابطه با ضديت شان با جمهوری اسالمی و اسالم 

بنیادگرائی که حامی و مروج آن می باشد و برغم همه هیاهو های فزيبکارانه ضد امپريالیستی سردمداران جمهوری اسالمی  اين دو مثل 
سرمایه گذاری ها و . ياور هم بوده و دست در دست هم و در تقابل با منافع و مصالح کارگران و زحمتکشان ما قرار دارندهمیشه يار و 

قراردادهای بسته شده بین رژیم و امریالیست های گوناگون کامالً بیانگر آن هستند که آزادی و رهائی خلقهای ما و دستیابی به شرايط 
 و رژيم سرسپرده اش جمهوری اسالمیق تعیین سرنوشت خلقها مهیا گردد به نابودی سلطه امپريالیسم دمکراتیکی که امکان تحقق ح

 . وابسته است
 

و امید واريم که صفوف متحد خلقهای موفقیت کرده جمهوری اسالمی آرزو ی مزدورش دراين روز برايتان در مبارزه علیه امپريالیسم و رژيم 
 .دشمنان رنگارنگ خود پرچم رهائی کارگران و زحمتکشان را با شکوه تمام در سراسر کشور برافرازد بتواند با در هم شکستن سلطهما 

 

 !سرنگون باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

 !زنده باد خلق رزمنده کرد که برای آزادی می رزمد

 !بر قرار باد اتحاد تمام نيروهای انقالبی و تمام خلقهای سراسر ايران
 هلند -فعالين چريکهای فدائی خلق ايران 

 2931بهمن 
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طوفان انقالب اجازه تعمق "ای از مصطفی مدنی با عنوان  نوشته 
در سایت " های راه را به فعالین جنبش مسلحانه نداد بر بن بست

من در اینجا قصد هر چند . مشاهده کرده و آنرا خواندم "عصر نو"

ولی روی نکته ای که در آن نوشته  ه نیستآن نوشت نقد کامل
. بیان شده و به باور من نکته مهمی است انگشت می گذارم

نویسنده ضمن اینکه سرگذشت فعالیتهای سیاسی خود را ارائه 
از سوی ای  میدهد از دو نوشته نام می برد که در پاکت سربسته

 " "پروسه"از رهبران سابق سازمان "کسی که وی را يکی 
به وی داده با او وعده مالقات داشته در پارکی که می کند  معرفی

خودش قبالً با آن می دهد که را هم  توضیحالبته او این . شده بود

اعالم " و می نویسد کهفعالیت می کرده " پروسه"در گروه   فرد
پروسه ) ".انحالل این سازمان را او در خدمت جنبش می دانست

صرفاً به مطالعه آثار مارکسیستی جریانی بود که کار مبارزه را 
" مارکسیست های آمریکائی"محدود کرده بود و از دل آن گروه 

بیرون آمد که دفاع از بورژوازی کمپرادور و امپریالیسم آمریکا را 

به (. پروسه خود را منحل اعالم کرد 2565در سال . تجویز می کرد
در خانه به خانه آورده و پاکت سربسته را  مصطفی مدنیهر حال 

ضرورت مبارزه "حاوی دو نوشته یکی به نام  پاکت. باز میکند
مبارزه مسلحانه هم "و دیگری " مسلحانه  و رد تئوری بقاء

مبارزه "ایشان پس از خواندن . بوده است" استراتژی و هم تاکتیک
آنچنان خشمگین می شود " مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک

ضرورت مبارزه "ديگر يعنی  که دیگر میل به خواندن نوشته

در مالقات بعدی . را از دست می دهد" مسلحانه و رد تئوری بقاء
هم مثل  فرد گروه پروسه متوجه می شود که آن  قبا رهبر ساب

را قبول " مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک"ایشان 
در سومین . ندارد اما از وی می خواهد که نوشته دوم را بخواند

صحبت می " ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"در مورد قرار 

کنند که معلوم می شود هم نظر هستند و آنرا هر دو تایید می 
بعد از اينکه معلوم می شود ايشان نظرات مطرح شده در  .کنند

اگر قبول داری؟ تو : "جزوه دوم را قبول دارد رفیقش به او می گويد
باالخره ایشان به رفیق سومی  و "را به یاران معرفی می کنم

صفاری به ادعای نويسنده معرفی می شود که این رفیق سوم 
صفاری آشتیانی  بر . آشتیانی از اعضای گروه جنگل بوده است

" مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک"عکس ايشان از 

با تردیدهائی که نمی "البته به ادعای نويسنده  دفاع میکرده
در هر صورت در شرايطی که خود ايشان می  !"ن کندتوانست پنها

صفاری " ناگهان" بحث های ما بجائی نرسیده بود"نويسد که 
می زند و رابطه ايشان هم منتفی می " آشتیانی یکباره غیب اش

باالخره ايشان به دالئلی که بیان نشده دستگیر می شود !  گردد

 جزنی آشنا میبیژن در زندان قزل قلعه با  31در اواخر سال و 
جزنی هم می نویسد که . شود و شیفته نظرات جزنی می گردد

مرزبندی " مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک"با تئوری 
و باالخره  "!مخالفت اش را صریح نمی گفت "روشنی داشته ولی 

همراه با "...در این نوشته مدعی می شود که گویا ایشان 

با جزنی هم نظر بودند در اردیبهشت بسیاری از رفقای زندان که 

 .پیوندند می..." به سازمان  32
 

من اصال وارد اين بحث که چقدر اين تاريخ ها و داستانها با واقعیت 
گرچه شک و شبهه های بزرگی برايم . انطباق دارد نمی شوم

حال فرض می کنیم که ادعای نويسنده مقاله مورد . وجود دارد
عضو  32اردیبهشت سال  مبرده دربحث ما درست است و نا

اما می دانیم   .ستا شده" سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"

نظرات رفیق احمدزاده بر سازمان غالب  32که در ارديبهشت سال 
بنابراين اين  .بود و اين را نويسنده مطلب مزبور هم قبول دارد

در بخش  سئوال بی جواب می ماند که کسی که مدعی است و
، بهتر بود "راه انقالب را از مائو آموخته بودم"  نوشتهقاله اش ماول 

شیوه عضو شدن در سازمانی که نه استراتژی و نه  می گفت که

؟ اینجاست که ه بودرا از چه کسی آموخت هتاکتیکش را قبول داشت
شما نه در آن موقع . می شودُدم خروس از زیر عبای شما نمایان 

نه امروز  اید و فدائی بوده ،ن شدیدعضو سازماادعا می کنید که 
که به سازمانهای رفرمیستی کوچکی در خارج از کشور مبدل 

نام  شما و همپالگی هایتان با رسوائی. ، فدائی هستیدگشته اید
. کشیدمی  فدائی را به دنبال سازمانهای رفرمیستی خود یدک 

 سازمان چریکهای"یانه به درون ذشما موبر مبنای سخنان خودتان 

این انتظار که خط مشی خودتان را  اخزیدید ب" فدائی خلق ایران
در درون " سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"موازی با خط مشی 

در یک موقعیت البته به طور واقعی شما ها . آن سازمان پیاده کنید
بسیار حساس که مردم به سوی این سازمان روانه شده بودند 

و آن سازمان  نیدان را غصب کرهبری آن سازمموفق شدید که 

 .مردمی را به بیراهه کشاندید
 

رفيق حميد اشرف در گفتگوئی با رهبری بخش منشعب 
رفيق آنها حق ": سازمان مجاهدین خلق ایران می گوید

شما که به . سازمان مجاهدین سازمان آنها است. دارند

اید باید آن سازمان را ترک کنيد و  نظر دیگری رسيده
نقل به معنی از )" ستقل خود را ایجاد کنيدتشکيالت م

نوارهای ضبط شده بين دو سازمان چریکهای فدائی خلق 
 (".بخش منشعب سازمان مجاهدین خلق ایران" ایران و 

 
این سخن رفيق در رابطه با عضو شدن شما در تشکيالتی 

خودتان  .که خط مشی آنرا قبول نداشتيد، صدق ميکند

ن نطرات رفيق احمدزاده بوده که تاکيد داريد که خط سازما
پس چرا به چنين سازمانی . شما هم آنرا قبول نداشتيد

پيوستيد؟  آيا شما هم از بيژن جزنی ياد گرفته بوديد که 
مبارزه مسلحانه هم "تئوری  عليرغم مرزبندی روشن با

بيان " صریح"را  "تان اما مخالفت  " استراتژی و هم تاکتيک

روش را جز روش موذيانه برای نفوذ نکنيد؟ به نظر من اين 
 .در سازمانی انقالبی نمی توان نام نهاد

 
نمی خواستم به مطالب ديگری که بدون مسئولیت در مقاله مورد 

 :"بحث بیان شده بپردازم اما چون نوشته اید که رفیق احمدزاده 
ضرورت حزب سیاسی را تا براندازی قهری نظام و کسب قدرت 

منتفی و حتی زیانبار اعالم  "ه پیشاهنگگرو"سیاسی توسط یک 

ضروری می دانم به خواننده اين سطور نه نادرست " .می کرد
بودن بلکه دروغ بودن چنین ادعائی را تذکر داده و از آنها بخواهم 

که به خود کتاب رفیق مسعود مراحعه کنند تا متوجه شوند که 
کل هم سال بعد از رستاخیز سیاه 65نويسنده اين دروغها حتی 

اگر کسی حتی يک جو صداقت . دست از تحريف بر نمی دارد

داشته باشد آنگاه می بايستی با استناد به فاکت های مشخص 
قدرت "نشان دهد که رفیق احمدزاده کجا نوشته است که 

کسب شده  و برای اين " گروه پیشاهنگ"توسط يک " سیاسی
ين دروغ بر عکسِ چن؟ 2است" زيانبار"مهم حزب نه الزم بلکه 

مبارزه مسلحانه از دو ارگان که باید در  تئوری هائی،

و برای پيروزی مبارزه وجودشان  پروسه مبارزه بوجود آیند
حزب "این دو ارگان یکی . صحبت می کند الزامی است

است که پيوند ارگانيک با طبقه دارد و رهبری " طبقه کارگر
" ارتش خلق"دیگری . کننده جنبش ضدامپریاليستی است

است که بيشتر در روستاهای ایران شکل می گيرد یعنی 

 جنبش مسلحانه منتقدین دروغگوی
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" زيانبار"بحث اين تئوری بر سر  .متحدین طبقه کارگر ایران

بودن حزب نيست بلکه بر سر مسيری است که 
کمونيستها با طی آن مسير می توانند اين حزب را 

به هر حال تحريف اين تئوری تنها راهی است که . بسازنند
آن از روی ناچاری و درماندگی به آن مخالفين رفرميست 

روی می آوردند، چون برای مقابله با آن تئوری هيچوقت 
آنها ناچارند اول آموزش های . چيزی در چنته نداشته اند

مثالً جار می زنند که طرفداران . این تئوری را تحریف کنند

تئوری مبارزه مسلحانه فقط به يک شکل از مبارزه اعتقاد 
مبارزه "تئوری که بار ها توضيح داده شده که دارند در حالي

هيچ یک از اشکال " مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتيک
و نمی کند بلکه بحث بر سر  متنوع مبارزاتی را رد نکرده

جايگاه اشکال گوناگون مبارزه و تعيين شکل اصلی مبارزه 

 .است
 

هم مبارزه مسلحانه هم استراتژی و "تئوری واقعیت اين است که 
 و استایران تئوری انقالب ایران تحت سلطه امپریالیسم " تاکتیک

درک عمیقی " سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" رفقای اولیه 
و وضعیت اقتصادی اجتماعی ایران " مارکسیسم ـ لنینیسم"از 

این شیوه قلم . خرده به جوان بودنشان نگیرید نابخردانه. اند داشته

که باالخره کسانی  حداقل. ی استبه مزدان جمهوری اسالم
روزی و روزگاری با برخی از اين رفقا آشنائی داشتند و حتی در آن 

زمان کمک هائی هم به آنها کرده اند، شیوه آن قلم به مزدان را در 
ما که در عصر عشیرتی و یا فئودالی .  خارج از کشور به کار نگیرند

را مورد  استسنش بیشتر  ی کهکنیم که هر کس زندگی نمی

احترام قرار دهیم و تصور کنیم که دارای معلومات بیشتر هم 

امروز در عصر امپریالیسم، جوانان چه در بخش تحقیقات . هست
کسانی علمی و چه در ساير کار های اجتماعی موفق تر از 

در خاتمه الزم می دانم . هستند که سنی از آنها گذشته است

نويسنده مقاله مزبور به قول ل تاکید کنم که اگر کسانی به هر دلی
شده اند بهتر است همان در کنار موج بنشینند و به  "موج کناری "

 .ند  سنگ نپرانندآرام نگیر به آن بودند که زنده کسانی که 
 28/1/1122 

 همسایه

 

شعر قسمتی از  ين نشریه،شماره های پيشگونه که خوانندگان پيام فدایی مطلعند در همان: توضيح پيام فدایی
فدایی و اکنون در سالگرد شهادت این شاعر . سروده شاعر خلق خسرو گلسرخی درج شده بود" خواب یلدا"

 .مردمی، پيام فدایی به درج کامل شعر مبادرت می کند

 "خواب یلدا" 

 
 در را،شب که می آيد و می کوبد پشت 

 :بخودم می گويم
 من همین فردا 

 کاری خواهم کرد 

 ...کاری کارستان
 و به انبار کتان فقر کبريتی خواهم زد،

 :تا همه، نارفیقان من وتو بگویند
 ش سنگینه فالنی سایه"

 "پولش از پارو باال میره
 و در آن لحظه من، مرد پیروزی خواهم بود

 و همه مردم، با فداکاری یک بوتیمار،

 ار و نان خود را در دریا می ریزندک
 تا که جشن شفق سرخ گستاخ مرا،

 با زالل خون صادقشان،
 برفراز شهر آذین بندند،

 ها بفروزند و به دور نامم مشعل

 .از خود ماست" خسرو: "و بگویند
 ...پیروزی او، دربست بهروزی ماست 

 
 و در این هنگام است

 و در این هنگام است

 :فتکه به مادر خواهم گ
 غیر از یخچال و مبل و ماشین 

 چه نشستی دل غافل، مادر
 خوشبختی، خوشحالی این است

 که من و تو
 میان قلب پر مهر مردم باشیم 

 ...و به دنیا نوری دیگر بخشیم

 
 کوبد آید و می شب که می

 پشت در را، 

 

 گویم بخودم می
 من همین فردا

 به شب سنگین و مزمن، 
 که بروی پلک همسفرم خوابیده است،

 از پشت خنجر خواهم زد

 و درون زخمش
 صدها بمب خواهم ریخت،

 تا اگر خواست بیازارد پلک او را
 ...د شودمنفجر گردد، نابو

... 

 من همین فردا
 گریند به رفیقانم که همه از عریانی می

 :خواهم گفت
 ـ گریه کار ابر است

 من و تو با انگشتی چون شمشیر،
 من و تو با حرفی چون باروت

به عریانی                                    

 پایان بخشیم
 و بگوییم به دنیا، به فریاد بلند

 خورشید شدیم  عاقبت دیدید ما صاحب
 

 

... 
 و در این هنگام است

 و در این هنگام است
 که همان بوسۀ تو خواهم بود

 ...کز سر مهر به خورشید دهی 

 
 و منم شاد از این پیروزی

 روسری خواهم داد" حمیده"به 
 تا که از باد جدایی نهراسد

 ید چه هوای سردی است،و نگو    

 ...حیف شد مویم را کوتاه کردم      
... 

 کوبد پشت در را، آید و می شب که می
 گویم بخودم می

 اگر از خواب شب یلدا ما برخیزیم
 اگر از خواب بلند یلدا، برخیزیم

 ما همین فردا

 کاری خواهیم کرد       
 ...کاری کارستان         

 
 

  



35 صفحه        716اره شم                                    پيام فدايي 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

مراسم پر شکوهی به مناسبت فرا  1121فوريه  23در روز 
و سی و  10رسیدن چهل و سومین سالگرد حماسه سیاهکل 

، توسط فعالین چريک  31پنجمین سالگرد قیام پرشکوه بهمن 
نفر از فعالین  111های فدايی خلق ايران و با شرکت حدود 

. برگزار شد( کانادا)سیاسی و ايرانیان آزاديخواه در شهر تورنتو 

اين مراسم به همت برخی از رفقای متعهد بطور زنده نیز از 
نفر  2311شبکه اينترنت پخش گرديد که از اين طريق نیز بیش از 

 .ختلف دنیا در جریان آن قرار گرفتنداز نقاط م
 

برنامه بزرگداشت سالگرد حماسه سیاهکل با پخش سرود 
انترناسیونال آغاز شد و يکی از صحنه های به يادماندنی اين 

ساله گرفته تا  21از مادر )مراسم، وقتی بود که همه حضار 

به احترام اين ( ساله و ده ها نفر جوان دختر و پسر 2کودک 
ه می توان آن را يکی از سمبل های هنری مبارزات ک)سرود 

بدنبال سرود . به  پا خواستند( انقالبی طبقه کارگر جهانی خواند
همبستگی بین المللی کارگران جهان به یاد گرامی رزمندگان 

سیاهکل و تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم یک دقیقه 

 .سکوت اعالم شد
  

در وصف " ز رعد خیزش ما"ه نام ب)پس از آن، شعر زيبايی 
شاعر مترقی " رحیمه توخی"سروده ( رزمندگان سیاهکل

افغانستان، قرائت شد که در آن نسبت به رزمندگان سیاهکل و 

شاعر، در مقدمه ای که پیش . مبارزات آنها ادای احترام شده بود
 20، "تاریخی"از این شعر قرائت شد با اشاره به این حرکت 

تاریخ کتیبه تاریخ پر افتخار "را که در " وز برجستهر"بهمن، این 
را به خلقهای به پا خاسته و " خلقهای آزادیخواه ایران حک شده

 .به رفقای فدایی و سایر کمونیستهای ایران تبریک گفت
   

در بخش بعدی برنامه قطعه ادبی بسیار زیبا و پر احساسی به 

گرم جمعیت پاسخ اجرا شد که با استقبال "  سیاهکل آمد"نام  
مراسم بزرگداشت سالگرد حماسه سیاهکل با سخنرانی  .گرفت

ادامه ( تحت عنوان سیاهکل در آينه تاريخ" )چنگیز قبادی فر"رفیق 
رفیق چنگیز در سخنان خود با اشاره به نقش تاریخی . يافت

حماسه سیاهکل در تاریخ مردم ما و تبلیغات شدید دشمن بر 

تئوری راهنمای آنان به چرایی تشدید  علیه رزمندگان سیاهکل و
سخنران سپس با . این تبلیغات توسط بلندگوهای ارتجاع پرداخت

اشاره به برخی از بنیانهای فکری رزمندگان سیاهکل و شیوه 
برخورد آنان نسبت به مسایل مهم پیشاروی روشنفکران انقالبی 

ژی و ، تاکید کرد که سیاهکل منبع بزرگی از انر 11ایران در دهه 
شور مبارزاتی و آموزشهای انقالبی برای نسل جوان امروز است 

که برای مبارزه به منظور برافکندن سلطه ننگین رژیم وابسته به 

امپریالیسم جمهوری اسالمی به کنکاش در تجارب مبارزاتی 
در ابتدای بخش دوم مراسم  .نسلهای قبل از خود پرداخته است

این . سخ برگزار شدو پس از صرف شام بخش پرسش و پا
 قسمت از برنامه مورد استقبال چشمگیر شرکت کنندگان قرار 

 23 در صفحه
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

به دعوت فعالین ،  1121فوریه  2از ظهر روز شنبه  بعد
چریکهای فدایی خلق ایران در نروژ، به مناسبت چهل و 

سومین سالگرد رستاخیز سیاهکل و آغاز جنبش مسلحانه و 
چنین سی و پنجمین سالگرد قیام پر شکوه بهمن ماه  هم

، مراسمی در شهر اسلو نروژ برای بزرگداشت 2531ال س

بزرگ تاریخی برگزار شد که با استقبال فعالین  این دو روز
تعدادی از فعالین سیاسی . سیاسی مقیم نروژ مواجه گردید

کشور های دیگر نیز برای شرکت در این مراسم به اسلو  از
 . دآمده و با حضور خود جلوه برجسته ای به این مراسم دادن

 
در ابتدای مراسم، مجری برنامه مقدم حاضرین را گرامی 

داشت و سرود انترناسیونال پخش شد، حاضرین یک دقیقه 

. به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم کف زدند
بدنبال پخش سرود انترناسیونال یک متن کوتاه در ستایش از 

 .رزمندگان سیاهکل و مبارزه آنان قرائت شد
 

بخش بعدی برنامه متن ادبی زیبایی در توصیف سیاهکل  در

توسط یکی از رفقا به سمع حاضرین رسید که با استقبال و 
پس از آن نوبت به سخنرانی رفیق . تشویق آنان روبرو شد

رسید و " سیاهکل در آئینه تاریخ"چنگیز قبادی فر تحت عنوان 
رکت های خود ضمن تاکید بر تاثیرات تاریخی ح وی در صحبت

های فکری و  رزمندگان سیاهکل و تاکید بر برخی از بنیان

نظری و شیوه برخورد آنان نسبت به مسایل انقالب، گوشه 
ای از کمپین رسوای رژیم جمهوری اسالمی و وزارت 

اطالعاتش در مورد نسلی از پاکترین فرزندان کمونیست 
کارگران و زحمتکشان ایران یعنی چریکهای فدائی خلق ایران 

 .های مشخص تشریح کرد ا با ذکر مثالر
 

سخنران با توضیح چرائی تداوم و تشدید این کمپین ضد 

رژیم  "های فکر اتاق"انقالبی که از سوی وزارت اطالعات و 
سازمان یافته و با کمک مشتی از روشنفکران نان آلوده خور 

خادم طبقه حاکم پیش می رود، تاکید کرد که گرایش فزاینده 
های پیشین و  بارز امروز به تجارب انقالبی نسلنسل جوان م

ای اصلی پیشبرد ه یکی از محرکه 31بویژه انقالبیون دهه 

کمپین فدایی ستیزی و کمونیست زدائی رژیم جمهوری 
 .اسالمی ست

 
سخنران در پایان سخنرانی خویش با تاکید بر ماهیت 

سرکوبگر جمهوری اسالمی و شدت دیکتاتوری این رژیم در 
ساختن هر منفذ مبارزاتی مطرح کرد که نسل  مسدود

تر مبارزه خود برای  رزمنده جوانان امروز برای پیشبرد موثر

نابودی جمهوری اسالمی و نظام استثمارگرانه حاکم باید با 
های مخفی هر  تالش برای سازماندهی خویش در تشکل

چه بیشتر بکوشد در تجارب انقالبی و شیوه برخورد رزمندگان 
 و از تجارب نسبت به شرایط دوره خود کنکاش کرده سیاهکل

  21 در صفحه

 چهل و سومین سالگرد یادمان سیاهکل در کانادا و نروژ گزارش از برگزاری مراسمدو 
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 استرالیا
 دالر   252                                  رفیق علیرضا نابدل           

  دالر  252                      رفیق حمید مومنی                        
 

 آلمان
 یورو 02                                                                     آرتین 

 یورو 22                                                  ارژنگ خوزستان  

 یورو 12                                                       رشتیهمشهری 

 یورو   52                                                  ان     همشهری پر

 یورو 02                                      چریکهای فدائی ارومیه  

 یورو 12                        خلیل                                                 

         یورو 12                                              رفیق نسترن آل آقا  

 یورو 12                رفیق نابدل                                              

 یورو 12                    رفیق مومنی                                         

 یورو 12              آذربایجان و مسئله ملی                          

 یورو 12       شورش نه قدم های سنجیده در راه انقالب  

 یورو 52              کارگر فدائی رفیق حسن نوروزی         

 یورو 52            کارگر فدائی رفیق اسکندر صادقی نژاد

 یورو 7                خاطرات یک چریک از زندان               

 یورو 52                       ق رفیق خادمی چریک فدائی خل

 یورو 12                                                صیادان انزلی 

 یورو 12                کارگر آشپزخانه                                      

 یورو 12                         کارگر تراشکار                                

 یورو 12                   کارگر اخراجی                                    

 یورو 12                     کارگر فلز کار                                     

 یورو 122                          (بوشهر)رفیق ابراهیم شریفی 

 یورو 22                                                  ن پنجاه    پویا

  یورو 12                           زبان گیلکی تحت ستم                 

 آمریکا
 دالر 122                      رفیق مرضیه احمدی اسکوئی 

 دالر 122                                  رفیق مسعود احمدزاده

 دالر 122          کتاب های رفیق مومنی و رفیق نابدل

 چریک فدایی خلق رفیق محمد حرمتی پور

 دالر 122               

ق رفیق سیامک اسدیان چریک فدایی خل

  دالر 122                                               (اسکندر)

 دالر 122                                        رفیق فاطمه افدرنیا

 دالر 122                           رفیق محمد قلی جهانگیری

  دالر 122              (فضیلت کالم)رفیق شیرین معاضد 

 دالر 122                                 رفیق امیر پرویز پویان 

 دالر 152                   در زندان  خاطرات یک چریک

 دالر 62                                آذربایجان و مسئله ملی 

                          شورش نه ، قدم های سنجیده در راه انقالب 

 دالر 12                                     

 دالر 122                                        رفیق علیرضا نابدل

        چریک فدائی خلق رفیق رحمت اهلل پیرونذیری                                              

 دالر252                                   

 دالر 53          ومنی و رفیق نابدلکتاب های رفیق م
 

 انگلستان   
 پوند 22           رفیق بیژن جزنی                                  

 پوند 12چریک فدائی خلق رفیق خشایار سنجری      

 پوند 12چریک فدائی خلق رفیق کیومرث سنجری    

 پوند 12    چریک فدائی خلق رفیق میر هادی کابلی
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 سوئد
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 فنالند
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 کانادا
 دالر 02                                         کارگر مکانیک              

      دالر 122                                                     مریم                 

 دالر 602           میز کتاب مراسم سالگرد سیاهکل         

 دالر 252          چریک فدائی رفیق شهرام حسینخانی  

 دالر252                                                رفیق احمد زیبرم

 دالر252              رفیق بهمن آژنگ                                  

 دالر252              رفیق حسن نیک داودی                       

      دالر 252                                رفیق فاطمه حسن پور       

 دالر 222چریک فدائی رفیف ناصر شایگان                    

 دالر 222 چریک فدائی رفیق ارژنگ شایگان                 

 دالر 222چریک فدائی رفیق خشایار سنجری               
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