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  بی بی سی و رستاخيز سياھکل
 ) برای ثبت در تاريخ(  

١ 
  

 کليپی که به - ريم، با ياد آوری ويدئو رزم قھرمانان سياھکل را گرامی می داۀدوست عزيزی در اين روزھا که خاطر

مناسبت چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل توسط بی بی سی ساخته شده، خواسته بود که من صحت و سقم مطالب ابراز 

 مطالب Gبا تشکر از اين دوست و در به جا آوردن پيشنھاد او، در اينجا به نکات عمد. شده در آن را مشخص کنم

در ويدئوی مورد بحث در . و که الزم بود زودتر از اين ھم به آنھا برخورد شود، می پردازممطرح شده در اين ويدئ

مثالً اسماعيل خوئی به عنوان يکی از شاعران آن دوره، در ارتباط با . مواردی روی واقعيت ھائی صحه گذاشته شده

ستايش دليری و بی باکی، " آوردند از ارزش ھا و ادبياتی که چريکھای فدائی خلق با مبارزات خود در جامعه به وجود

در نزد چريکھا سخن می گويد؛  و يا از طرف مازيار بھروز گفته می شود که اينھا " شرم از بيکاره گی و ترس

با عمليات مسلحانه به جو مقاومت در مقابل ديکتاتوری شاه دامن زدند و روحيه ھا را باال نگاه ) چريکھای فدائی خلق(

اين ويدئو  چرائی، چگونگی و ھمچنين تاريخ شکل گيری چريکھای فدائی خلق، به اضافه اھداف و اما در . داشتند

نظرات چريکھا به طور نادرست و غير واقعی و يا ناقص بيان شده اند که در زير ضمن برخورد به آنھا سعی می کنم 

  .  توضيحات منطبق با واقعيت را در اختيار خوانندگان قرار دھم

  :کليپ بی بی سی– آدرس ويدئو

shtml.uprising_siahkal_50l_2011/02/110207/iran/persian/uk.co.bbc.www://http 

  

 اجتماعی در ايران داشته باشيم که Gورسياھکل اين اجازه را داد تا ما يک اسط"در آغازاين ويدئو گفته می شود که 

بر اساس آن جنبش دانشجوئی و جنبش روشنفکری بتوانند فنا پذيری رژيم را نشان بدھند و فنا ناپذيری بشود از 

  ." چريکھای فدائی خلقۀوجھ

فناپذيری  اجتماعی و نشان دادن ۀدراينجا واقعيت سياھکل و کليت تأثير گذاری آن در جامعه، به خلق شدن يک اسطور

 چريکھای فدائی خلق در ميان مردم ايران فناناپذير گشته، به اين خاطر چنين شده ۀرژيم تقليل داده شده؛ و گويا اگر وجھ

 واقعی بوده ۀاين سخن فاقد ھر گونه پاي! است که گويا چريکھای فدائی خلق به خاطر اسطوره شدن دست به سالح بردند

ش از اين تنھا در رژيم جمھوری اسالمی و به خصوص در نشريات وزارت ارشاد و ادعای بسيار نادرستی است که پي
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مسلماً برای ھر انسانی به . وليت تکرار شده استؤن مطرح و از طرف افراد بی مسا اين رژيم از طرف مغرضۀخواست

ی به صرف  ھيچ جريان سياسۀشرط برخورداری از اندکی سواد و تعمق در امور واقعی جامعه، روشن است که چھر

در واقع، اين مردم ھستند که يک جريان . اراده و خواست آنھا در ميان مردم مقبوليت نيافته و به اسطوره تبديل نمی شود

 خود می ۀسياسی را با ارزش گذاری بر فعاليت ھای مبارزاتی اش برجسته و منبع الھام برای پيشبرد مبارزات آيند

  . سازند

 موقعی می تواند ھر چه اوالً  ايران ۀر کل مبارزات چريکھای فدائی خلق در جامعواقعيت و عظمت سياھکل و تأثي

بيشتر درک شود که عملکردھای رسوا و دردناک رھبران مبارزات پيشين توده ھا و تأثيرات بسيار مخرب آنھا در 

چه پيش از آن در  و ١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨مردم ما چه در کودتای امپرياليستی .  ما مورد توجه قرار گيردۀجامع

 مبارزه و گرفتار شدنشان بی ھيچ دفاعی در چنگال ارتجاع را ۀ، فرار رھبرانشان از صحن١٣٢۵آذربايجان در سال 

  چھل و حاکميت کامل سيستم سرمايه داری وابسته در ايران، ۀبعد از انقالب سفيد شاه در دھ. تجربه کرده بودند

در چنين . ستم با شدت و وسعتی به مراتب بيشتر از قبل بر جامعه حاکم شدديکتاتوری به عنوان روبنای ذاتی اين سي

شرايطی رژيم شاه با تکيه بر خيانت رھبری ھا و شکست ھای مبارزات پيشين، به طور مدام به رواج تبليغات زھر 

بدی جلوه دھد؛  موجود را برای توده ھای تحت ستم امری اۀآگينی در ميان مردم دست می زد و می کوشيد وضع ظالمان

ن ا با رژيم و مبلغو اين در حالی بود که ھيچ نيروی سياسی مبارز ھم در صحنه نبود تا با انجام وظايف انقالبی به مقابله

در چنين اوضاعی که توده ھا اعتمادشان را به نيرو ھای . مرتجعش پرداخته و اميدی در دل توده ھا به وجود آورد

ز دست داده بودند چنان شرايط روانی بغرنج و دشواری برای مردم تحت ستم ايران روشنفکری و سازمانھای سياسی ا

اين واقعيت و شرايط . به وجود آمده بود که به نظر آنھا ديگر ھيچ راھی برای مبارزه و غلبه بر دشمن وجود نداشت

ا قدرت خود را ضعيف و نيروی ايجاد شده را رفيق پويان در اثر خود به طور داھيانه اين طور جمعبندی کرد که توده ھ

دشمنان خود را نيز قوی تر از آن چه بود به حساب آورده و ايمان خود را نسبت به مبارزه و رھائی از اين طريق از 

 ايران را برای سال ھای سال دچار يک بن بست مبارزاتی نموده و ۀاين ھمان شرايطی بود که جامع. دست داده اند

 يک دسته از کمونيست ھای جان بر کف ايران به فرماندھی ۀ شجاعانۀحمل. م ساخته بودسکوت قبرستانی بر آن حاک

به ھمين خاطر سياھکل . رفيق علی اکبر صفائی فراھانی به پاسگاه ژاندارمری سياھکل، در چنين شرايطی رخ داد

 سياھکل آغاز شد در آذرخشی شد در ظلمت و سياھی شاه ساخته و چريکھای فدائی خلق با تداوم مبارزه ای که از

 رژيم شاه را به ۀ حفاظت شده با سرنيزۀمورد ستايش اربابان شاه، طوفان به پا کرده و جامع"  ثبات و امنيتۀجزير"

  .سخره گرفته و آن را منقلب نمودند

ويان  عباس مفتاحی، مسعود احمدزاده و امير پرويز پءبه اين ترتيب بود که چريکھای فدائی خلق که در رأس آن رفقا

قرار داشتند ھم به لحاظ تئوريک وھم به لحاظ عملی بن بست ايجاد شده را شکسته و راه را برای سرازير شدن 

چريک ھای فدائی به مثابه کمونيست ھای راستين و واقعاً صميمی با کارگران و . مبارزات توده ھا در جامعه گشودند

ه دشمنان طبقاتی مردم ايران و فداکاری ھای تا پای جان شان، ديگر توده ھای خلق، با انجام مبارزات قھرمانانه علي

خالف رھبران پيشين، صداقت بی کران خود را ثابت کردند و با نشان دادن قدرت در مقابل رژيم مرتجع و ديکتاتور 

  . شاه، فضای شاداب مبارزاتی در جامعه ايران به وجود آوردند

ھدف از . کھای فدائی خلق در ھمان آغاز با صراحت توضيح داده اندثايناً، منظور و ھدف از سياھکل را خود چري

 به مردم، آگاه کردن آنھا به منظور دگرگون راه مبارزه چريکی در جنگل ھای شمال نشان دادن ۀحرکت يک دست

ی اين مفھوم، چھارماه بعد از رستاخيز سياھکل از طرف چريکھا. ساختن جامعه برای تحقق خواسته ھای خودشان بود

ن آ ی چريکی چه انتظار داشتيم؟ و چه امکاناتی برای بقاۀما از ايجاد اين ھست: " فدائی خلق به اين صورت تشريح شد
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 مسلحانه درآغاز نه وارد کردن ضربات نظامی به ۀديديم؟ ھمانطور که در متن مقاله تشريح شده، ھدف از مبارز می

دف اين است که به انقالبيون و خلق راه مبارزه نشان داده ھ. دشمن بلکه وارد کردن ضربات سياسی بر دشمن است

شود، آنھا را از قدرت خويش آگاه گرداند، نشان دھد که دشمن آسيب پذير است ، نشان دھد که امکان مبارزه ھست، 

 عمل اين.  چريکی در کوه ھم ھمين ھدف را دنبال می کردۀايجاد ھست. دشمن را افشاء کند و خلق را آگاه گرداند

داد و به تدريج  ن و تمام خلق می داد و به طور مشخص راه مبارزه را نشان میااميد دوباره ای به تمام مبارز....ھسته

ھنگامی که در روستا پا می گرفت و روستائی را به تدريج به خود جلب می کرد، آمادگی می يافت که در جنبش انقالبی 

، "ژی ھم تاکتيکي مسلحانه ھم ستراتۀمبارز"ق مسعود احمد زاده به کتاب  رفيۀنقل از مقدم." ( کندءيک نقش نظامی ايفا

بنابراين ، براساس اسناد خود چريکھای فدائی خلق و تأثيرات مثبت مبارزاتی سياھکل در جامعه ). ١٣۵٠ ]جوزا[خرداد

ويژه ای به آن  ۀبه گونه ای که حتی چھل سال بعد، بی بی سی ھم مجبور شده است ويدئو و صفح(که ماندگار شد 

، می توان ديد که جمالت ذکر شده در ويدئوی بی بی سی، توضيح تحريف آميز از منظور، اھداف و )اختصاص دھد

  . واقعيت سياھکل می باشد

  

  .در اين ويدئو ادعا می شود که خاستگاه چريکھای فدائی خلق عمدتاً دانشجوئی بود

  .عيت انطباق ندارداين حکم با ھر نيت و انگيزه ای مطرح شده با واق

 علمی باشد قبل از ھر چيز بايد گفت که خاستگاه يا پايگاه طبقاتی يک سازمان ۀاگر قرار به يک برخورد جامعه شناسان

سياسی با رجوع به اھداف و برنامه ھای آن سازمان و اين که مطالبات و خواستھای کدام طبقه را در ساخت طبقاتی 

بنابراين از روی خاستگاه طبقاتی برخی از شرکت کنندگان در يک ارگان يا نھاد . ددجامعه بيان می کند، مشخص می گر

ی که با معيار علميروشن است که اگر .  ادعای بی بی سی قرار دارد نمی توان خاستگاه آن را تعيين کردۀسياسی که پاي

ا کسانی ھمصدا شد که با تکيه به در فوق به آن اشاره شد به بررسی جريانات سياسی نپردازيم آنگاه حتی می توان ب

وجود عناصری از ميان طبقات و اقشار تحت ستم جامعه در ارتش ھای ضد خلقی مدعی مردمی بودن چنين نھاد ھائی 

  .می شوند

ندازيم خواھيم ديد که اگر چه بي چريکھای فدائی خلق نيز نگاھی ۀ تشکيل دھندافرادحال اگر بخواھيم به خاستگاه طبقاتی 

 چريکھای فدائی خلق، رفقائی بودند که قبل از انتخاب يک زندگی ۀت است که در ميان تشکيل دھندگان اولياين درس

 اين سازمان يا خود کارگر بودند ۀی دانشجو بودند ولی واقعيت اين است که خيلی از تشکيل دھندگان اوليئانقالبی حرفه 

کسانی از آنھا حتی اگر دانشجو شده بودند خاستگاه طبقاتی شان تازه .  کارگر و زحمتکشان جامعه تعلق داشتندۀيا به طبق

در اينجا نام برخی از چريکھای فدائی . يا طبقات محروم جامعه بود و يا به خانواده ھائی با درآمد متوسط تعلق داشتند

زندگی کارگری و خلق اوليه که يا خود کارگر بودند و يا به خانواده ھای کارگری تعلق داشته و عمری را در شرايط 

  :محروميت گذرانده بودند را ذکر می کنم

 اعدام شد از نوجوانی در کارخانجات ۴٩ سال ]حوت[ اسفند٢۶ رفيق جليل انفرادی از رزمندگان سياھکل که در 

  . جنرال استيل کار می کردۀمختلف به کار کارگری پرداخته بود و در آخر به عنوان کارگر جوش کار در کارخان

 به شھادت رسيد نيز به عنوان ١٣۵٠سکندر صادقی نژاد که طی يک درگيری مسلحانه در تاريخ سوم خرداد  رفيق ا

 موفق به ايجاد ۴٠ ۀھر دوی اين رفقای کارگر با کوشش ھای بی دريغ شان در دھ. کارگر تراشکار شناخته می شد

  .سنديکای فلز کار مکانيک شده و خود از دبيران اين سنديکا بودند

ق مناف فلکی از اوان کودکی به مدت دوازده سال عمر خود را در کارگاه ھای تاريک و نمور فرشبافی حکم آباد  رفي

او يکی از شرکت کنندگان در عمليات . تبريز سپری کرده و بعدھا نيز زندگی خود را با کار کارگری گذرانده بود
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 در حالی که در ١٣۵٠رفيق مناف در سال . بود تبريز و کالنتری قلھک در تھران ۵ مسلسل در کالنتری ۀمصادر

گری شجاعانه از اعمال ضد خلقی رژيم شاه در حق ءچنگال خونين ساواک شاه قرار داشت در دادگاه دست به يک افشا

 اسفند ھمان ٢٢در  اين رفيق کارگر.  کارگر و زحمتکشان ايران پرداختۀتوده ھای مردم زد و به دفاع جانانه از طبق

  .دژخيمان رژيم شاه به جوخه اعدام سپرده شدسال توسط 

 ۀاز ديگر کارگران و تشکيل دھندگان اولي...  اصغر عرب ھريسی، جعفر اردبيلچی، محمد تقی زاده چراغی، وء رفقا

، حسن نوروزی و ءھمچنين بايد از رفقا.  توسط رژيم شاه اعدام شدند١٣۵٠چريکھای فدائی خلق بودند که در سال 

رفيق نوروزی که از کودکی به .  چريکھای فدائی خلق در آغاز نام بردۀه عنوان کارگران تشکيل دھنديوسف زرکاری ب

کار کارگری پرداخته بود باالخره در کارخانجات راه آھن در بخش لوله کشی و تأسيسات به عنوان يک کارگر 

اين ليست را می .  تھران بودرفيق يوسف زرکاری نيز کارگر نجار در کارخانجات راه آھن. متخصص کار می کرد

 احمد زيبرم، ايرج سپھری که ھر دو در جريان درگيری قھرمانانه ءی چون رفقافراموش نشدنيتوان با نام رفقای کارگر 

  .با مأموران رژيم شاه به شھادت رسيدند، ادامه داد

ر نبودند ولی اغلب به خانواده ھای  چريکھای فدائی اگر ھم خود کارگۀ تشکيل دھندۀ ھمچنين بايد دانست که افراد اولي

 جنگل چريکھای فدائی خلق به يک ۀمثالً رفيق علی اکبر صفائی، فرمانده دست. کارگر و زحمتکش جامعه تعلق داشتند

ھمچنين بسياری از چريکھای فدائی خلق در آذربايجان نظير رفيق بھروز دھقانی، کاظم .  زحمتکش تعلق داشتۀخانواد

ش قبل از شکل گيری رسمی چريکھای فدائی خلق گی صحبت نمی کنم که شھادت زودرسصمد بھرناز رفيق (سعادتی، 

  . متعلق به خانواده ھای کارگر و زحمتکش بودند....، و)بود

اين نکته نيز الزم است مورد تأکيد قرار گيرد که اساساً روشنفکران مبارز و انقالبی صرف نظر از اين که به چه 

مثالً به عنوان نمونه می .  کرده اندء خود به جلو ايفاۀته اند، در تاريخ نقش مھمی در تکامل جامعخانواده ای تعلق داش

توان از نقش روشنگران قرن ھيجده صحبت کرد که بدون نوآوری ھا و فعاليتھای مبارزاتی آنھا اساساً انقالب کبير 

 چريکھای فدائی ۀواقعيت اين است که اکثر رفقای اوليدر ايران نيز . فرانسه و انقالبات ديگر در اروپا قابل تصور نيست

 خود بودند که ۀخلق صرفنظر از اين که چه خاستگاه طبقاتی داشته اند، از باسواد ترين و آگاه ترين روشنفکران جامع

قلبشان برای کارگران و زحمتکشان می زد و به ھمين خاطر ھم طبيعی است که درست ھمانھا قادر به تدوين يک 

ی انقالبی درايران شدند و سپس باعمل به آن تئوری، جنبشی در ايران برپا نمودند که توده ھا را در سطح ميليونی تئور

  . به حرکت در آورد

  

 -اصالحات اقتصادی" در ويدئو ساخته شده از سوی بی بی سی گفته می شود که از نظر چريکھای فدائی خلق گويا 

  "!ت، سياستی بود برای فريب توده ھای مردم و جلوگيری از انقالباجتماعی شاه که انقالب سفيد نام گرف

نظر چريکھای فدائی خلق در مورد انقالب سفيد شاه از طرف خود آنھا طی تحليلی ھمه جانبه و متکی بر تحقيقات 

بی اما بی .  اقدامات صورت گرفته تحت عنوان انقالب سفيد، تشريح شده استۀروستائی و بررسی ھای عينی از ھم

سی در اينجا نظری را به چريکھای فدائی خلق نسبت می دھد که خود چريکھا اتفاقاً آن نظر را مورد نقد قرار داده و 

بنابراين، جھت نشان دادن اين که بی بی سی با نسبت دادن نظر ياد شده به چريکھای فدائی خلق تا . نادرست خوانده اند

 که اساساً بھترين راه برای درک حقيقت - ه آثار خود چريکھا رجوع شودچه حد خالف واقع سخن گفته است الزم است ب

  . نيز رجوع به منابع اصلی است

 اجتماعی صورت گرفته -و مھمترين اصالحات اقتصادی" انقالب سفيد"عين سخنان چريکھای فدائی خلق در مورد 

 : ، چنين است"اصالحات ارضی"تحت عنوان 
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را اصالحات ارضی تشکيل می دھد، ما برھمين پديده تکيه می " قالب سفيدان"از آنجا که اساس به اصطالح "

 اقتصادی، سياسی، و فرھنگی سرمايه داری بوروکراتيک و وابسته در ۀھدف از اصالحات ارضی بسط سلط...کنيم

توانند با که بدين طريق ب(ر دھقانان ھدف از اصالحات ارضی نه دوا کردن دردی از دردھای بيشما. روستاھا بوده است

بلکه رژيم به علت ماھيت خود، تنھا با سرکوب )  انقالب را در روستاھا از بين ببرندۀجلب حمايت دھقانان از رژيم زمين

کراسی و بورۀو ستم اقتصادی، سياسی و فرھنگی ھر چه بيشتر و گسترش نفوذ شاخه ھای خود در روستا ھا و بسط سلط

ژی ھم ي مسلحانه ھم ستراتۀنقل از کتاب مبارز." (ب در روستا ھا دست بزند انقالۀفاسد، می توانست به سرکوب زمين

 ). ، تأکيد از نويسنده اين سطور است۴٢ ۀتاکتيک قطع جيبی صفح

 متوجه تفاوت اساسی بين نظرات چريکھای فدائی با آنچه به نام آنھا نقل شده  نظر باال خواننده می تواند فوراً ۀبا مطالع

فدائی با روشنی و صراحت گفته اند که  اصالحات ارضی برای دوا کردن دردی از دردھای چريکھای . ، شدبشود

اما در ويدئو بی بی سی درست .  انقالب در روستا ھا  به وجود نيامدۀبيشمار دھقانان و در نتيجه برای از بين بردن زمين

 اجتماعی - ائی خلق اصالحات اقتصادی درجه مغاير با نظر چريکھا گفته می شود که  گويا از نظر چريکھای فد١٨٠

  . شاه برای فريب توده ھای مردم و جلوگيری از انقالب بود که صورت گرفت

را به  نظری که بی بی سی آن قبل از تشکيل چريکھای فدائی خلقالزم است اين موضوع ھم توضيح داده شود که 

يعنی " انقالب سفيد" که مھمترين اصل ۴٠ ۀھچريکھا نسبت می دھد در جنبش وجود داشت، به طوری که در اوايل د

 ملی فعاليت می کردند، شعار ۀ که در ارتباط با جبھیاصالحات ارضی صورت می گرفت، خيلی از روشنفکران

در حالی که با تحقيقات روستائی وسيع و با ديگر بررسی ھای عينی . را مطرح کردند" اصالحات بله، ديکتاتوری نه"

 در  چھلۀ دوم دھۀنيم چريکھای فدائی خلق در ۀحی شاه در شھرھا که توسط تشکيل دھندگان اولياز بقيه اقدامات اصال

 ايران صورت گرفت، چريکھای فدائی خلق تحليل کامالً واقع بينانه و درست از انقالب سفيد شاه ارائه دادند که ۀجامع

 بی سی نظر و تحليل چريکھای فدائی خلق از بنابراين جای ترديد نيست که بی. فشرده ای از آن در سطور فوق ذکر شد

  . را به طور آشکار تحريف کرده است" انقالب سفيد"

  

اما نوع . توجيه مبارزه مسلحانه در رابطه با مسايل داخل ايران شروع شد" مورد بحث گفته می شود که یدر ويدئو 

 ۀا مبارزه دھقانی باشه، تحت تأثير جو دھ مسلحانه، اين که چه جوری شروع بشه، چريک شھری باشه يۀمبارز

  " ميالدی در جھان بود از جمله در امريکای التين، چين، الجزاير، ويتنام١٩۶٠

 مردم و انقالبيون يک کشور مشخص نه تنھا ۀدرس گيری از تجارب مبارزاتی توده ھای تحت ستم در جھان به وسيل

 درس ۀاتفاقاً چريکھای فدائی خلق نيز با مطالع. يھن خود است پيشبرد درست مبارزه در مۀنادرست نيست بلکه الزم

آثار به جا مانده از چريکھای فدائی خلق نشان می دھد که آنھا چه احاطه ای (ھای تاريخی انقالبات، ھم در کشور خود 

ين، و ھم در کشورھائی چون روسيه، چ)  مشروطيت به اين سو داشته اندۀبه تاريخ کشور خود به خصوص از دور

واقعيت اين است که در جھان طبقاتی . ويتنام، الجزاير و امريکای التين، از آن مبارزات انقالبی درس ھا گرفته بودند

کنونی، توده ھا در مبارزه با دشمنان طبقاتی شان ھم خود به تجربه ھائی دست می يابند و ھم از مبارزات خود تجربياتی 

 جنبش ھا ۀاز اين رو ھم.  ھمديگر تأثير می گيرند و ھم روی ھم تأثير می گذارندبرای آيندگان به جا می گذارند، ھم از

ديگر می آموزند و روشنفکران انقالبی ھم در ھر جامعه ای موظفند و بايد درس ھای نھفته در  در جھان ھمواره از يک

اين قانون عمومی . کار گيرند خود به ۀمبارزات و انقالبات مختلف را به طور دقيق شناخته و منطبق با شرايط جامع

عکس اين قانون مندی کلی، ما ه اما ب.  پويندگان راستين راه رھائی خلق نيستۀمبارزه است که گريز از آن شايست

با اين . جلوه داد شود" ۶٠ ۀثير جو دھأتحت ت" شاھديم که به صورت ھای مختلف تالش می شود تا مبارزات چريکھا 
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 ايران انکار شده ۀ چھل در جامعۀت راھگشائی چريکھای فدائی در شرايط خفقان بار دھکار سعی بر آن است که اصال

  . ما در چشم توده ھا امری وارداتی و  بی اھميت به حساب آيدۀ پنجاه در جامعۀ انقالبی در دھۀ مسلحانزۀو جريان مبار

به غير وارداتی بودن " ل ايران شروع شد مسلحانه در رابطه با مسايل داخۀتوجيه مبارز "ۀالبته در سخنان فوق با جمل

به "  ميالدی١٩۶٠ ۀتحت تأثير جو دھ" مسلحانه در نزد چريکھای فدائی اذعان شده است ولی عبارت ۀتئوری مبارز

 ۀ خود و مطالعۀمعنی نفی استقالل نظری وعملی چريکھای فدائی خلق و زحماتی است که آنھا با بررسی شرايط جامع

جربيات انقالبی در اقصی نقاط دنيا طی چھار سال برای تدوين تئوری انقالبی ايران و عمل آثار مارکسيستی و ت

 داخلی ما عنوان شد به گوياترين وجه واقعيت چريکھای ۀسخن زير که اولين بار در نشري. براساس آن متحمل شده بودند

 رھبران ۀما نام ھم" : را نشان می دھدقرار گرفتن و يا تقليد از جنبش ھای ديگر " تحت تأثير"فدائی خلق در نفی 

 آن ھا را در يک رديف قرار دھيم و با ۀانقالب ھای کمونيستی را بر پرچم خود می نويسيم، بدون آن که بخواھيم ھم

 ."ی بايد خودمان انتخاب کنيمئنقالب خلق ايران را در تحليل نھااطمينان به اين که راه ا

چنين تشريح " ژی ھم تاکتيکيمبارزه مسلحانه ھم سترات"يک اعتقاد در کتاب اين ھمان پرنسيبی است که به صورت  

در حقيقت تجربيات انقالبی پيشين به دليل اين که انقالب درتمام جوامع تحت يک رشته قوانين عام صورت : "شده است

وختنی دارند و بايد ی دارای يک رشته قوانين عام می باشند، چيزھای آمئمی گيرد و از آنجا که حتی جنگھای توده 

اما ھر گاه در نظرگرفته شود که در تحليل نھائی اين عمل انقالبيست که ". سود رسانند"آموخته شوند، واز اين لحاظ 

قادر به کشف ويژگی شرايط عينی ھرکشور و تصحيح وتکميل تئوری انقالب است، بيشک تئوری ھای پيشين اگر قرار 

اين سخنان روشن به خوبی ). ٩٨قطع جيبی صفحه ." (می شوند" زيان آور"شوند، باشد به طور مکانيکی تعميم داده ب

گويای آن ھستند که متھم کردن چريکھای فدائی به اين که گويا با تقليد از مبارزات امريکای التين و چين و غيره دست 

ھی پشتيبان چنان اتھام يا  مسلحانه در ايران زدند، از اساس نادرست می باشد و ھيچ مدرک و سند و گواۀبه مبارز

  .ادعائی نيست

  

 چھل خورشيدی شکل ۀ چريکھای فدائی خلق در اوايل دھۀ اوليۀ در ويدئوی بی بی سی ھمچنين گفته می شود که ھست

اعضای اين گروه بعدھا با گروه جوان تری به رھبری مسعود . گرفت به رھبری بيژن جزنی و حسن ضياء ظريفی

  .١٣۵٠ويان سازمان مخفی چريکھای فدائی خلق را تشکيل دادند در بھار احمدزاده و اميرپرويز پ

بيان چنين تاريخی در مورد شکل گيری چريکھای فدائی خلق ايران ھر چند صرفاً به بی بی سی تعلق ندارد، اما واقعی 

در "  فدائی خلق چريکھایۀ اوليۀھست" بيژن جزنی و حسن ضياء ظريفی به گروھی تعلق داشتند که وقتی ءرفقا. نيست

 چريکھای ۀبماند به اين که گروه آنھا يکی از گروه ھای تشکيل دھند - ديگر وجود خارجی نداشتحال شکل گيری بود، 

 بيژن جزنی، حسن ضياء ظريفی و عباس سورکی مشھور است با توجه ءگروھی که به اسم رفقا. فدائی خلق بوده باشد

 به طور کلی از بين ١٣۴۶سين و بسياری از افراد مرتبط با آنان، در سال به نفوذ ساواک در درون آن و دستگيری مؤس

 در جامعه وجود  چھلۀ اول دھۀدر نيماين گروه متعلق به دوره ای از تاريخ مبارزاتی مردم ايران است که . رفت

اتفاقاً، .  گرفت به بعد شکل١٣۴۶ چھل از سال ۀ دوم دھۀ چريکھای فدائی خلق در نيمۀ اوليۀنطفدر حالی که . داشت

 و ءبنابراين، اين رفقا. رفيق جزنی و ديگر رفقای ھم گروھش خود از وجود چريکھای فدائی خلق در زندان مطلع شدند

گروھشان تاريخی جدا از تاريخ چريکھای فدائی خلق دارند و بايد با تاريخ و واقعيت خودشان مورد برخورد و بررسی 

  . قرار گيرند

يکی گروھی .  تشکيل شد،از گروه ياد شده بودند" جوان تر"ی فدائی خلق از دو گروه که ھر دو درواقعيت امر چريکھا

 از پيوستن گروھی از انقالبيون مبارز در تبريز، مشھد، ساری وتھران به وجود آمد و رفيق ١٣۴۶بود که در سال 
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ه جنگل معروف است که با زحمات گروه ديگر گروھی است که به گرو. حميد اشرف نام آن را گروه احمدزاده گذاشت

اين دو گروه به طور .   شکل گرفت١٣۴٧ اصلی اين گروه، درسال ۀبی دريغ رفيق غفور حسن پور به عنوان بر پا کنند

 بين آنھا ارتباط برقرار ١٣۴٩ديگر مخفيانه فعاليت می کردند تا اين که در اوايل سال  مستقل بدون اطالع از وجود يک

بحث و تبادل نظر، آن دو گروه در ھم ادغام شده و تشکيالت چريکھای فدائی خلق را به وجود شد و طی يک دوره 

  . اعالميه موجوديت خود را به جامعه اعالم نمود١٣ با صدور ١٣۵٠آوردند که در فروردين سال 

 مردم ۀ گذشت نسبت به تاريخ معاصرھم به لحاظ برخورد نظریچريکھای فدائی خلق از کمونيست ھائی تشکيل شد که 

 ۀايران و به خصوص در برخورد به حزب توده و ھمچنين در برخورد با مسايل جاری جامعه در زمان خود و ارائ

 تھاجمی ۀ راه و روش مبارزه و داشتن روحيۀھم از لحاظ ارائ اجتماعی ايران، و -  از ساختار اقتصادیيگانهتحليلی 

 شان در ۀ آنھا با رژيم، در برخوردھای تھاجمی و شجاعانۀو بی باکانکه در برخوردھای مسلحانه ( نسبت به رژيم شاه 

چنگال نيروھای امنيتی شاه در زندان ھا، در دفاعيات انقالبی شان در دادگاه ھا که به واقع بيدادگاه ھای شاه را به 

نی، ظريفی، سورکی ھم از گروه جز)  خود رژيم شاه واعوان و انصارش تبديل می کردند و غيرهۀدادگاھی برای محاکم

 بسيار مھمی است که ۀاين نکت. وھم از ديگر نيروھای سياسی که قبل و يا ھم زمان با آنھا وجود داشتند، متمايز بود

 اما، يکی از ضررھای مخلوط .تحريف کنندگان تاريخ چريکھای فدائی خلق ھمواره سعی کرده اند آن را ناديده بگيرند

 ۀه جزنی، ظريفی، سورکی ايجاد خلط در شناخت واقعيت ھای تاريخی در جامعکردن چريکھای فدائی خلق با گرو

  .ايران و محروم کردن توده ھا از فراگيری درس ھای مبارزاتی از گذشتگان خود می باشد

 اشاره کرد که به طور غير مترقبه ١٣۴٧ رفيق جزنی در دادگاه در سال ۀ به عنوان يک نمونه مثالً می توان به دفاعي

 حقوق بشر تنظيم ۀ شاه و اعالميۀمتن اين دفاعيه که با استناد به قانون اساسی دور. اً در دسترس عموم قرار گرفتاخير

 مسايل مربوط به خود در زمان برپائی آن دادگاه به درستی مورد ۀشده به گونه ای است که اگر شرايط و تاريخ با ھم

ظار رود که چھار سال بعد از پايان کار گروه آنھا، چريکھای توجه قرار نگيرد و از رفيق جزنی ھمان برخورد انت

فدائی خلق معرفش بودند، آنوقت انقالبی خواندن دفاعيه رفيق جزنی در دادگاه در مقابل دفاعيات انقالبی، پرشور، 

ھا  در دادگاه ١٣۵٠سرشار از شھامت و صالبت و با محتوای عميق مارکسيستی رفقای چريکھای فدائی خلق در سال 

که ھمانطور که گفته شد دفاعياتی بودند که محکمه رژيم شاه را به محلی برای محاکمه خود اين رژيم تبديل می کردند، 

  .رنگ می بازد

که دادگاه گروه ١٣۴٧ اما ھر پديده را بايد با محيط خود و در اين مورد بايد با شرايط سياسی و اجتماعی ايران در سال 

در اين صورت معلوم خواھد شد که در شرايط تسليم طلبی و نا اميدی .  بر پا گرديد سنجيدرفيق جزنی، ظريفی، سورکی

 در مقابل دشمن  و افشای وجود شکنجه در زندان ھای رژيم از طرف رفيق ءدر جامعه، صرف سرخم نکردن آن رفقا

 عين حال از اينجا می توان در. جزنی و برخی از رفقای ھم گروھش، خود برخوردی کامالً انقالبی در آن شرايط بود

 و با آغاز فعاليت ھای انقالبی چريکھای فدائی خلق در ١٣۴٩ ]دلو[بھمن١٩متوجه شد که با رستاخيز سياھکل در 

 زمينه ھا و از جمله در برخورد انقالبيون در زندان ھا و در دادگاه ھا تحولی جدی رخ داد که در زمان ۀجامعه، در ھم

 ايران بعد از ظھور چريکھای فدائی در ميدان مبارزه، ديگر ۀاساساً جامع. آن وجود نداشترفيق جزنی تصوری ھم از 

مثالً يکی از نمونه ھای برخورد انقالبی رفقای متعلق به چريکھای فدائی خلق در .  قبل از خود نبودۀھرگز ھمانند جامع

امت دانشيان و خسرو گلسرخی که در بھمن سال دادگاه را می توان در برخورد شجاعانه و بسيار تأثير برانگيز رفقا کر

  .  مشاھده کرد، از تلويزيون سراسری پخش شد و توده ھای مردم با اشتياق مسايل آن دادگاه را دنبال می کردند١٣۵٢

 چھل که گروه جزنی در آن ۀ اول دھۀاز طرف ديگر بايد دانست که اساساً حتی شرايط مبارزاتی در کل جامعه در نيم

جوشش مبارزاتی چشمگيری در ميان جوانان به وجود آمده بود و بر  دوم اين دھه که ۀمی کرد، با شرايط نيمفعاليت 
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به طور . ، کامالً متفاوت بود چريکھای فدائی خلق در آن شکل گرفتندۀچنين زمينه ای بود که گروه ھای تشکيل دھند

کما اين که .  شناسانده شود تا چراغ راه آيندگان گرددکلی، تاريخ بايد به طور دقيق و بدون ھيچ گونه تحريفی در آن

 شرحی تحريفی از تاريخ شکل گيری چريکھای فدائی ۀپنھان شدن باند فرخ نگھدار در پشت نام رفيق جزنی و اشاع

اد خلق در زمانی که اين باند بر آن سازمان حکم می راند، امکان نداد تا سيل جوانان و نوجوانانی که با گرامی داشت ي

 ۀرھبران واقعی و دست اندرکاران اوليکمونيست ھای فدائی، بعد از قيام بھمن به آن سازمان روی آورده بودند 

 را آن طور که شايسته بود بشناسند و از تئوری، نظرات و رھنمود ھای آنان برای پيشبرد چريکھای فدائی خلق

  .  مبارزاتشان عليه جمھوری اسالمی سود جويند

  

ئو گفته می شود که ھدف نھائی چريکھای فدائی خلق رسيدن به سوسياليسم با گذر از يک انقالب  در اين ويد

د يدموکراتيک بود و راه را طوالنی و دراز مدت می ديدند و معتقد بودند که اول بايد يک سازمان پيشاھنگ به وجود بيا

يل شده و انقالب را ظفرنمون خواھد ساخت و اين سازمان خواھد توانست مردم را به مبارزه بکشد و ارتش خلق تشک

  . يا به عبارت ديگر به پيروزی خواھد رساند

اين سخنان به طور کلی نادرست نيستند، ولی بايد به خصوص در مورد علت اعتقاد چريکھای فدائی خلق به ضرورت 

 ايران دارای اھميت ۀ از جامعآنچه در تحليل چريکھای فدائی خلق. تشکيل ارتش خلق در ايران با دقت توضيح داده شود

 ھم گفتم با ھمانطور که قبالً . امپرياليسم بودن اين جامعه و نتايج حاصل از آن می باشدۀاست به حساب آوردن تحت سلط

 تحليل ھا و نظرات چريکھای فدائی انجام شده يکی از بھترين روشھا برای درک نظرات ۀتوجه به تحريفاتی که در ارائ

از اين رو در اينجا نيز برای اين که بتوان کامالً به طور مستند واقعيت گفته ھای . منابع اصلی استآنھا مراجعه به 

 ءشان بيان کرد عين جمالت رفيق احمد زاده را ابتدا" ھدف نھائی"و " ارتش خلق"چريکھای فدائی خلق را در مورد 

 مسلحانه ھم ۀمبارز" طبيعی خود باز ماند از کتاب  ما به دليل نفوذ امپرياليستھا از رشدۀدر اين رابطه که چطورجامع

  : گرفته شده، می آورم۵۵،۵٧،۶٠قطع جيبی صفحات " ژی ھم تاکتيکيسترات

امپرياليسم با تکيه به زور سياسی . ھميشه تکيه به زور و قھر ضد انقالب جزو اليتجزای تسلط امپرياليستی بوده است "

ھانی وی می باشد، ھجوم به شرق را اغاز کرد و با تکيه به ھمين قھر ضد و نظامی خود، که ناشی از قدرت اقصادی ج

انقالبی، رشد طبيعی جوامع شرق را مختل کرد و در حقيقت در مقايسه با رشد جوامع غربی، يک رشد مصنوعی به 

ک نيروی خارجی  ايران يۀامپرياليسم در جامعچريکھای فدائی خلق ھمچنين اين تحليل را ارائه دادند که ". وجود آورد

 ما نفوذ و سلطه دارد و در نتيجه خلق ما متشکل از ۀ شئون اقتصادی و سياسی و نظامی جامعۀ بلکه در ھمنيست

 ۀ تفاوت ھای اساسی طبقاتی که بين آنھا وجود دارد متحداً در مقابل  امپرياليسم و سلطۀکارگران و ديگر توده ھا با ھم

  :ان کتاب ياد شده از چريکھای فدائی خلق گفته می شودبه ھمين دليل در ھم. آن قرار دارند

 ۀتبيين ھرگونه تغيير و تحولی در جامعه بدون آن که به تضاد اصلی نظام موجود، يعنی تضاد بين خلق و سلط " 

ه  امپرياليسم رابايد به طور ارگانيک و بۀسلط ألۀامپرياليستی توجه شود تبديل به يک چيز پوچ و مھمل می گردد؛ و مس

تأکيد از " ( ھرگونه تحليل و تبيين در نظرگرفت نه چون يک عامل خارجی که به ھر حال نقشی داردۀ زمينۀمثاب

  : اين تحليل، ھمچنين آمده است ۀدر ادام).  اين سطورۀنويسند

 در تضادی که.  ما تحت الشعاع يک تضاد قرار گرفتۀ امپرياليستی، تمام تضادھای درونی جامعۀبا استقرار سلط " 

 روز ۀدر نيم قرن اخير، ميھن ما شاھد گسترش اين تضاد، سلط. مقياس جھانی گسترش دارد، تضاد خلق و امپرياليسم

بايست اين تضاد را حل کند و حل اين تضاد يعنی استقرار حاکميت خلق  ھرگونه تحولی می. افزون امپرياليسم بوده است

  ."  امپرياليستیۀو سرنگونی سلط
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 امپرياليسم و به عبارتی ديگر قطع قطعی ھرگونه نفوذ ۀ بحث ھای فوق اين است که برای نابودی سلط حاصل ازۀ نتيج

 امپرياليستی و رژيم ھای وابسته به امپرياليسم در ايران ۀ سلطیعمده ترين عامل بقاامپرياليسم در ايران بايد به مقابله با 

 - سياسیۀ يک مبارزۀريق تشکيل ارتش خلق در پروس، پرداخت؛ که اين کار از طکه ھمانا ارتش ضد خلقی است

ی و طوالنی، اين ارتش قادر به در ھم شکستن ارتش ضد ئ مسلحانه توده ۀدر جريان يک مبارز. نظامی، ممکن است

  . خلقی شده و خواھد توانست انقالب واقعی مردم ايران را به پيروزی برساند

  :شوددر تحليل چريکھای فدائی خلق ھمچنين مطرح می 

 ھر چه بيشتر آن بر قھر ۀ حاکميت امپرياليسم و بنابراين تکيۀبا توجه به پايگاه محدود و بيش از پيش محدود شوند " 

ی ئ امپرياليستی از يک طرف، و با در نظر گرفتن پايگاه وسيع توده ۀ سلطی ابقاۀ عمده ترين وسيلۀضد انقالبی به منزل

ی ترين و عام ترين ئ مسلحانه طوالنی است، انقالب با توده ۀپيروزی مبارزانقالب و اين که شرط پيروزی انقالب، 

 طوالنی که ماداً و معنواً توده ھا را پرولتريزه می کند، ۀ مسلحانۀشعارھا و برنامه ھا آغاز شده و در جريان اين مبارز

محيطی است که ) طوالنی (ۀسلحان مۀمبارز. با راديکالترين و انقالبی ترين اقدامات پيروز شده وادامه پيدا می کند

" و ھمچنين تأکيد شده است که ."  دموکراتيک خيلی سريع در آن رشد می کنند-عناصر سوسياليستی يک انقالب بورژوا

ھرچه دولت ماھيتاً و صوراً بورژوائی تر شده است، عناصر سوسياليستی انقالب اھميت بيشتری پيدا کرده، مبارزه با 

."  يشتر به مبارزه با خود سرمايه مبدل شده و لزوم رھبری پرولتری بيشتر آشکار شده است جھانی بۀ سرمايۀسلط

بنابراين راه ترسيم شده از طرف چريکھای فدائی خلق برای رسيدن به سوسياليسم کامالً واضح و شفاف بود، ھر چند 

کوشش در وارد آوردن ضربات نظامی  راه از طی چنين مسير تعيين شده ای منحرف شد و ۀمتأسفانه سازمان ما در نيم

  .داد" تبليغ مسلحانه"به دشمن و تشکيل ارتش خلق جای خود را به راه 

در وجھی ديگر، تأکيد ھرچه صريح تر روی اين امر ضروری است که چريکھای فدائی خلق بر اين نظر بودند که در 

 کارگر محروم از ايجاد ۀ به امپرياليسم، طبق حکومت ھای وابستهۀ ديکتاتوری ناشی از سلطۀشرايطی که به دليل سلط

 مسلحانه شرايط مناسبی برای اين منظور به ۀ مبارزۀتشکل ھای صنفی و يا محافل کارگری خود می باشد در پروس

 کارگر فراھم ۀ کارگر و ايجاد حزب طبقۀوجود خواھد آمد که در پرتو آن امکان پيوند روشنفکران کمونيست با طبق

راه متشکل کردن ھمچون روسيه براين از نظر چريکھای فدائی خلق، راه انقالب ايران نيز نمی تواند بنا. خواھد شد

و سپس برپائی يک اعتصاب عمومی و قيام صرفاً سياسی ۀ کارگران و ديگر توده ھای مردم در جريان يک مبارز

  .  کارگر باشدۀمسلحانه با رھبری طبق

  ادامه دارد

 


