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مسعود احمد زاده و ويرايش آنھا توسط  دو کتاب انگلس توسط رفيق ۀدر بخشی از اين ويدئو اسماعيل خوئی از ترجم

  .خود وی می گويد

واقعيت اين است که نه فقط رفيق مسعود احمدزاده بلکه رفقای ديگری ھم که به زبان انگليسی تسلط داشتند و تعداد آنھا 

ه فارسی  بھروز دھقانی و رفيق بھمن آژنگ، آثار متعددی را از زبان انگليسی بءدر سازمان کم ھم نبود، نظير رفقا

در اين بخش ھمچنين از عالقه و تأثيرگيری رفيق پويان از . ترجمه کرده و در اختيار ديگر اعضاء قرار می دادند

رژی دبره که به بررسی انقالب " انقالب در انقالب" چه گوارا و فيدل کاسترو سخن گفته شده و در مورد کتاب ۀمبارز

 ۀالبته در اين شکی نيست که ھم). سط رفيق مسعود به فارسی ترجمه شداين کتاب نيز تو(کوبا پرداخته ھم صحبت شده 

ن و مردم تحت ستم جھان از انقالب کوبا و به خصوص از مبارزات کمونيست انقالبی سرفراز، چه گوارا تأثير امبارز

ه ھنگام تدوين تئوری اما درمورد کتاب رژی دبره، اتفاقاً رفيق مسعود احمدزاده ب. و الھام گرفته و امروز ھم می گيرند

 لنينيسم را در کتاب خود - مسلحانه، به اين کتاب نيز پرداخت و ايده ھای نادرست و انحرافی دبره از مارکسيسمۀمبارز

 . مورد نقد قرار داد

  

آنھا .  مورد بحث گفته می شود که چريکھای فدائی خلق با بزرگترين حزب چپ وقت اختالفات جدی داشتندیدر ويدئو 

حزب توده ھم آنھا را .  لنينيسم متھم می کردند-وده را به سازشکاری، بی عملی و انحراف از اصول مارکسيسمحزب ت

 .به کم تجربگی، خام انديشی و ماجراجوئی متھم می کرد

 سازمان چريکھای فدائی خلق ۀقبل از ورود به اين بحث، در مورد عکس ھائی که به عنوان پايه گذاران و رفقای اولي

 داده می شود، الزم به تذکر است که اوالً، عکس رفيق عباس مفتاحی که يکی از اولين رفقائی بود که چريکھای نشان

فدائی خلق را بنيان گذاشتند، رفيقی که برای پا گيری اين تشکيالت زحمات بی دريغی متحمل شده، ديده نمی شود و به 

 بيژن جزنی وحسن ضياء ءود احمدزاده، عکس رفقاجای عکس اين رفيق و رفيق پويان در کنار عکس رفيق مسع

ثانياً به جای عکس چريک فدائی خلق، رفيق مھرنوش ابراھيمی، عکس خواھر او آورده . ظريفی نشان داده می شود
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، به "١٣۵٧چريکھای فدائی خلق از نخستين کنش ھا تا بھمن "به نام " کتاب دشمن"اين عکس اولين بار در ( شده است 

  ).سھو به جای عکس واقعی مھرنوش درج شدهعمد يا به 

  . اما در مورد اصل مطلب به چند مورد بايد اشاره کرد

بزرگترين حزب چپ " در زمانی که چريکھای فدائی خلق دست اندرکار مبارزه با رژيم شاه بودند، حزب توده را -١

. ت که در آن دوره زندگی نکرده استخواندن، تحريف آشکار تاريخ و به معنی خاک پاشيدن به چشمان نسلی اس" وقت

 ايران ۀواقعيت اين است که ھنگامی که چريکھای فدائی خلق در شرايط شديداً مختنق و ديکتاتوری سياه حاکم بر جامع

 به سر می برد و ھر چند در خارج از کشورفعاليت می کردند، حزب توده به صورت يک محفل کوچک روشنفکری 

در اين دوره اين جريان .  حمل می کرد ولی نه حزب بود، نه بزرگ بود و نه اساساً چپ بودرا با خود" حزب"ھنوز نام 

  .سياسی يکی از نيروھای اپوزيسيون بورژوائی رژيم شاه را تشکيل می داد

 يعنی بيست سال قبل از آغاز فعاليت چريکھای فدائی خلق در جامعه،  بيستۀدھواقعيت اين است که حزب توده تنھا در 

 مرداد سال ٢٨اما، وقتی رھبران اين حزب در جريان کودتای . ادعاھای چپ گونه اش بزرگترين حزب در ايران بودبا 

 در شرايطی که امکان و شرايط الزم برای مبارزه و مقابله با ارتجاع وجود داشت، به مردم پشت کرده و به ١٣٣٢

حتی در .  حزب توده ديگر در ايران حضور نداشتخارج از کشور گريختند، سازمان ھای حزب توده از ھم پاشيد و

  .  که شرايط کار علنی در جامعه به وجود آمد نشانی از حزب توده ديده نشد۴٠ ۀاوايل سالھای دھ

 کامالً سازشکارانه بود و به مثابه يک حزب رفرميست ھمواره از  بيستۀدر دھ ھر چند عملکردھای حزب توده -٢

طبقاتی دفاع می کرد و به واقع در ارتباط با پاسخگوئی به خواست ھای توده ھا، حقيقتاً بی  ۀآشتی طبقاتی به جای مبارز

از نظر چريکھای فدائی خلق، حزب توده را حتی در  است بايد گفت که  پنجاهۀدھعمل بود، ولی چون بحث در مورد 

 . معنی امتياز دادن به آن استمتھم کردن به"  لنينيسم- انحراف از اصول مارکسيسم" بيست به ۀاوج قدرتش در دھ

 ۀ لنينيست و حزب طبق- وقت يک حزب مارکسيست چريکھای فدائی خلق با صراحت اعالم کرده اند که حزب توده ھيچ

کارگر نبود بلکه کاريکاتوری از يک حزب کمونيست بود؛ و مطرح کرده اند که اين حزب به عنوان يک حزب خائن به 

عدم اعتماد توده ھا به . ثيرات بسيار منفی به جا گذاشتأ روی نسل ھای بعد از خود تمنافع مردم تحت ستم ايران حتی

 ۵٠ ۀ ما بود که چريکھای فدائی خلق در دھۀدر جامع" ی ھائتوده "ثيرات  منفی به جا مانده از أروشنفکران يکی از ت

  .قرار دادند پاک کردن آن تأثيرات و نشان دادن کمونيسم واقعی در جامعه ۀخون خود را وثيق

در اينجا در ارتباط با سازمان چريکھای فدائی خلق به موضوعی ھم بايد اشاره کرد، و آن اين که پس از ورود نظرات 

، کتابچه ای با امضای سازمان چريکھای فدائی خلق ايران در اسفند ماه ١٣۵٣در اواخر سال رفيق جزنی به سازمان ما 

 نظرات پيروان رفيق جزنی در سازمان ما بوده و دارای موضع کامالً ۀدھمان سال منتشر شد تماماً منعکس کنن

  :اين کتابچه دارای نام طوالنی زير است. بود) حزب توده(سازشکارانه و غير واقعی نسبت به آن به اصطالح حزب 

 ۀبه وسيلاعدام انقالبی عباس شھرياری، مرد ھزار چھره، بزرگترين جاسوس و مشاور عالی سازمان امنيت ايران "

  ". سازمان چريکھای فدائی خلق و پاسخ به پيام بقايای رھبران حزب توده

  

 ۀ بحث گفته می شود که چريکھای فدائی خلق، رابطه ای که حزب توده با اتحاد جماھير شوروی که رابطۀدر ادام

 .ھا باشهوابستگی بود را قبول نداشتند و برايشان مھم بود که سازماندھی جديد بدون اون وابستگی 

. اين امر که چريکھای فدائی خلق به ھيچ نيروئی جز به نيروی خلق خود تکيه نداشتند واقعيتی انکار ناپذير می باشد

 بيست در شرايطی که گفتمان کمونيسم در جھان ۀدرمورد حزب توده الزم است توضيح داده شود که اين حزب در دھ

 نوکر صفتی تمام از سياست ھای شوروی بی چون و چرا دفاع می گفتمان غالب بود ظاھری چپ به خود گرفته و با
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اما در واقعيت امر، ھيچ عاملی جز ماھيت خرده بورژوائی حزب توده که به قدرت مردم ايمان نداشت باعث چنين . کرد

به عبارت ديگر اين حزب اگر يک حزب کمونيست واقعی بود ھيچ قيد و . برخوردی از طرف آن حزب نشده بود

بعدھا اين . امی او را مجبور به دفاع و پشتيبانی چشم بسته و بی چون و چرا از سياست ھای شوروی نساخته بودالز

شناخته می شد، کامالً به " کميته مرکزی"جريان وقتی در خارج از کشور به صورت يک محفل در آمد که به عنوان 

 مرکزی يا ھمان حزب توده از طريق ۀھا، کميتدر آن سال. آلت دست رويزيونيست ھای حاکم بر شوروی تبديل شد

لمان شرقی برای ايران برنامه پخش می کرد، به توجيه سياست ھای اکه از " پيک ايران"راديوئی به نام راديو 

اين جريان پس از تشکيل چريکھای فدائی خلق نيز از طريق راديوی . رويزيونيستی شوروی در ايران می پرداخت

اه عليه چريکھا سم پاشی می کرد و در حالی که به طور رياکارانه برای جوانان مسلح که گويا مذکور به نفع رژيم ش

 آنھا را ماجراجوئی، ارده گرايانه ، جدا از توده ھا و ۀبيھوده خون خود را بر زمين می ريزند دلسوزی می کرد مبارز

 .غيره  می خواند

  

 تقريباً در تمامی ١٩٧٠ تا ١٩۶٨ که از سالھای گفته می شود که جنبش ھای چريک شھری در سراسر جھان

از اين نظر که . کشورھای جھان پا گرفت، جنبشی بود که ما می توانيم با يک مقدار مسامحه جنبش چپ نو بناميم

مريکای التين گرفته تا آسيا تا اروپای غربی، تمامی اين جنبش ھا منتقد چپ اتمامی اين جنبش ھای چريک شھری از 

 لنينيست می خواندند منتھا - زاب کمونيست سنتی بودند، و از اين نظر با اين که آنھا خودشان را مارکسيستسنتی و اح

  . درک آنھا از چپ يک درک عمل گرايانه بود و با بی تفاوتی نسبت به جنگ بين چين و شوروی بود

 ١٩۶٨ سالھای ۀجھان به محدود پارتيزانی يا چريکی آنھم صرفاً در شکل چريک شھری در سطح ۀمحدود کردن مبارز

 در اقصی رھبری کمونيست ھا توده ھای مبارز به ۀ به يمن مبارزات قھرمانان۶٠ ۀاساساً در دھ.  درست نيست١٩٧٠تا 

نقاط دنيا، از ھندوچين گرفته تا کنگو و آنگوال و موزامبيک و تا حدی  فلسطين و غيره، جو کامالً انقالبی در جھان 

سم به گونه ای سراسر جھان را احاطه کرده بود که حتی در قلب کشورھای امپرياليستی ما شاھد راديکالي. حاکم بود

  .مبارزات راديکال چه در شکل اعتراض به جنگ عليه مردم ويتنام و چه در شکل ھای ديگر بوديم

عی بوده باشد می شکی نيست که ترسيم سيمای سياسی و مبارزاتی در جھان در مقاطع مختلف به شرط آن که ترسيم واق

 زمينه ھای مشترک در آن جنبش ھا، در ۀولی ھمواره بايد عالوه بر ديدن ھم. تواند ديد ما را نسبت به امور بازتر کند

 مورد توجه قرار داد؛ و کالً ھر ،ھر جامعه ای عوامل عينی مشخصی را ھم که باعث پا گيری اين يا آن جنبش گرديده

مثالً در جھان امروز، که کمونيست ھا در شرايط . ور مستقل مورد بررسی قرار گيرندکدام از آن جنبش ھا بايد به ط

 به سر برده و در موقعيت ضعيف تری قرار دارند، با نگاھی به سيمای مبارزاتی در جھان در ۶٠ ۀکامالً متفاوت از دھ

، جنبش ھای مشابه و ١٣٨٨در سال  مردم ايران ۀ نه چندان دور، خواھيم ديد که به دنبال خيزش قھرمانانۀھمين گذشت

جای ترديد نيست که تحت . ياد شد" بھار عربی"حتی انقالباتی در کشورھای عربی صورت گرفت که از آنھا به عنوان 

 اين کشورھا و تالش سرمايه داری جھانی برای سرشکن کردن ھر چه بيشتر بار بحران ۀ امپرياليسم بودن ھمۀسلط

 اين جنبش ھا را به ۀ مشترک و حلقه ای بود که ھمۀ و ديگر خلقھای خاورميانه، آن زمينھای خود به دوش مردم ايران

در . در عين حال مسلم است که ھر کدام از اين جنبش ھا مسايل و ويژگی ھای خاص خود را داشتند. ھم وصل کرد

يگر، ھر يک از آن ھا را به نتيجه بايد ضمن توجه به وجوه کلی مشترک اين جنبش ھا و حتی تأثير پذيری شان از يکد

 گذشته نيز که در بعضی از ۀچنين برخوردی را در رابطه با جنبش ھای مسلحان. طور مستقل مورد برخورد قرار داد

نی که با استناد به وجود جنبش ھای مسلحانه در مقطع اکار برد تا راه بر مغرضه کشورھای جھان به وجود آمد بايد ب
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 پنجاه را دارند، بسته ۀعی در کم ارزش جلوه دادن حرکت انقالبی مسلحانه در ايران در دھرستاخيز سياھکل در جھان س

  . شود

  

 مورد بحث در آن مقطع منتقد چپ سنتی و احزاب ۀ جنبش ھای مسلحانۀاما، در مورد اين اظھار نظر که گويا ھم

  کمونيست سنتی بودند،

" مدرن"و در مقابلش " سنتی "ۀ واقعيت اين است که از روی کلمچيست؟" سنتی" پرسيد که اصوالً منظور از ءبايد ابتدا

که گاه کسانی با ديد بورژوائی خود برای توصيف اين يا آن نيروی سياسی به کار می برند ھنوز نمی توان پی به ماھيت 

و  کارگر ۀدر فرھنگ پرولتری، يک نيروی چپ و مدعی کمونيست با ميزان وابستگی اش به طبق. آن نيرو برد

خدماتش نسبت به اين طبقه سنجيده می شود و اصوالً قديمی و جديد، سنتی و مدرن بيانگر واقعيت و ماھيت ھيچ نيروی 

در اين ويدئو معلوم نيست که آيا در اينجا منظور از چپ و احزاب کمونيست سنتی، مثالً حزب کمونيست . سياسی نيست

 آن سخن نمی داند ولی بر ۀآنھا است؟ در اين صورت، اگر گويندشوروی و يا چين قبل از حاکم شدن رويزيونيسم در 

 يک نيروی کمونيست اتفاقاً کوششان بر آن بود که از مبارزات ۀھمگان آشکار است که چريکھای فدائی خلق به مثاب

ای  آن جوامع که به خصوص در نوشته ھای لنين و مائوتسه دون منعکس شده، درس ھۀپرولتاريا و توده ھای ستمديد

، به اصطالح چپ رويزيونيست يا احزاب "سنتی"شايد گفته شود که منظور از . مبارزاتی الزم را بياموزند

در اين صورت برخورد علمی ايجاب می کند که اوالً به ھر مورد به طور مشخص برخورد . رويزيونيستی می باشد

مالً در مقابل رويزيونيسم موضع داشته و به طور شود و ثانياً تا جائی که به چريکھای فدائی خلق مربوط است آنھا کا

مشخص دولت و حزب کمونيست شوروی زمان خود را به مثابه رويزيونيست محکوم می کردند و دولت آن کشور را 

  . ديگر يک دولت سوسياليستی نمی دانستند

شدند، مطرح می شود که خوانده " چپ نو"که در ويدئوی بی بی سی، " منتقد چپ سنتی"در ادامه درمورد نيروھای 

 لنينيست می خواندند ولی درک آنھا از چپ يک درک عمل گرايانه بود و بی - آنھا ھرچند خودشان را مارکسيست

  .تفاوتی نسبت به جنگ بين چين و شوروی بود

ای در مورد ادعای گويا بی تفاوتی کمونيست ھای فدائی نسبت به مسايل مطرح بين چين و شوروی، اسناد خود چريکھ

فدائی خلق نشان می دھد که اتفاقاً آنھا با حساسيت کامل نسبت به مسايل چين و شوروی يا به صورتی که در بی بی سی 

در مقطع مورد بحث با آشکار شدن حاکميت رويزيونيسم بر . برخورد می کردند" جنگ بين چين و شوروی"ذکر شد 

زھای خروشچف و افشای رويزيونيسم در شوروی دولت و حزب کمونيست شوروی، کمونيست ھای چين به نقد ت

خالف آنچه در اين ويدئو گفته شد، نقد کمونيست .  لنينيسم در مقابل آنھا مرزبندی کردند-پرداخته و با دفاع از مارکسيسم

ھای چين نسبت به رويزيونيسم جديد در شوروی چه در نشريات داخلی ما پيش از اعالم موجوديت چريکھای فدائی 

 ۀمبارز"بيھوده نيست که درکتاب . گوی شفاھی کامالً مورد تشريح قرار می گرفت و چه در شکل بحث و گفتخلق و 

رفيق احمدزاده پس از ذکر اين امر که در فقدان ھيچ سازمان يا حزب چپ در " ژی ھم تاکتيکيمسلحانه ھم سترات

 قادر به جلب روشنفکران انقالبی شده بودند و " ملیۀسازمان ھای بورژوائی و خرده بورژوائی وابسته به جبھ"جامعه، 

، واقعيت فوق را به اين صورت انعکاس داده و "ايدئولوژی ھای وابسته به آنھا نيز بی اعتبار شدند"با شکست آنھا 

  :مطرح می کند

ر، در  لنينيسم از يک طرف و رويزيونيسم و اپورتونيسم از طرف ديگ-مرزبندی بين مارکسيسماگر در ھمين ايام  " 

 شکل نگرفته بود، شايد سلب اعتماد از حزب توده در آغاز تا حدودی موجب سلب اعتماد يک مقياس بين المللی

پس .  لنينيسم واقعی خالی است و بايد پر شود-اما اينک به نظر می رسد که مقام مارکسيسم. ازکمونيسم ھم شده بود
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بدين ترتيب اقبالی وسيع و چشم .  تنھا ملجاء پيگير ترين انقالبيون شد لنينيسم انقالبی، به مثابه تئوری انقالب،-مارکسيسم

 لنينيسم که حاال با نام و انديشه ھای رفيق مائو عجين شده است، مشاھده -گير ازجانب روشنفکران انقالبی به مارکسيسم

 ۀاز چه پشتوانتواند متوجه شود که اظھار نظرفوق  ھر انسان غيرمغرض می).  قطع جيبی٣۶صفحه ." (می شود

  . عميق و وسيع برخوردار بوده استۀتئوريک و مطالع

  

  .صحبت شده است" درک عمل گرايانه"در ويدئوی مزبور در ادامه از 

 آن با بی تفاوت بودن نسبت به جنگ بين ۀچيست؟ و رابط" درک عمل گرايانه" در اينجا ھم معلوم نيست که منظور از 

ن امخالفر چند مطلب به طور مشخص مطرح نشده با توجه به اتھام آشنائی که چين و شوروی چه می باشد؟ اما، ھ

چريکھای فدائی خلق به آنھا می زنند، به نظر می رسد منظور اين است که گويا چريکھا کاری به مسايل نظری و 

 اسالمی ھمراه با ل رژيم جمھوریواتفاقاً، در نشريات تحت کنتر.  شان فقط عمل مسلحانه بودۀتئوريک نداشتند و مسأل

اما، آثار به جا مانده از . اتھام فوق، سعی می شود که چريکھای فدائی خلق افراد بی سواد و بی دانش ھم جلوه داده شوند

 از يک طرف بيانگر توجه -  تازه پس از ضبط شدن بسياری از نوشته ھای اوليه از طرف ساواک-چريکھای فدائی خلق 

دائی به مسايل تئوريک و از طرف ديگر محتوای آن آثار که تا به امروز ھم نظيرشان  کمونيست ھای فۀعميق و گسترد

به تحرير در نيامده مبين آن است که اين کمونيست ھا با سوادترين و آگاه ترين روشنفکران زمان خود بودند و کامالً به 

ئوی بی بی سی ادعا شده تنھا گويای بنابراين آنچه در ويد. مسايل نظری و تئوريک آنھم با دقت تمام توجه داشتند

  . نادرستی و مغرضانه بودن چنان ادعا يا اتھامامی است

 ايران از طرف چريکھای فدائی خلق نه ۀ مسلحانه در شرايط ديکتاتوری امپرياليستی حاکم بر جامعۀتوسل به مبارز

ی ايران در پيدا کردن راه درست عکس بيانگر وسعت ديد و نبوغ کمونيست ھاه بلکه ب" درک عمل گرايانه"ناشی از

 ۀ رفيق مسعود احمد زاده که منعکس کنندۀدراينجا يک پاراگراف از نوشت. مبارزه با دشمنان مردم در شرايط ايران بود

نظر چريکھا می باشد را نقل می کنم تا نشان داده شود که  انجام عمل مسلحانه از طرف آنھا ھيچ مغايرتی نه با 

پس از .  نداشت- که ظاھراً مورد تأئيد نيروھای چپ می باشد- کار انقالبيون کمونيست حتی در روسيهمارکسيسم و نه با 

رجوع به سخنان لنين در مورد شرايط روسيه، رفيق مسعود احمدزاده اين موضوع را آشکار می کند که چريکھای فدائی 

ويک ھا در شرايط روسيه به شکلی ديگر انجام  مسلحانه درست ھمان کاری را می کردند که بلشۀخلق با توسل به مبارز

  : داده بودند

حقيقت آن است که اگر آنوقت مبارزه با حکومت مطلقه، اساساً سياسی بود، اينک مبارزه با حکومت مطلقه، اساساً "

 نظامی است؛ اگر در آنجا در اثر يک رشته مبارزات اقتصادی، سياسی، ايدئولوژيک پيشرو واقعی به وجود - سياسی

: کمی بيشترتوضيح دھيم. رو واقعی را به وجود بياورد نظامی می تواند پيش- می آمد، اينک تنھا يک مبارزه سياسی

 رزمندگان پيشرو انقالب نھاده است، اين ۀ پيشرو چيست؟ مگر نه اين است که وظيفه ای که تاريخ به عھدۀاصوالً وظيف

آنچه را که  انقالبی و ايجاد ارتباط با توده، در حقيقت نقبی به قدرت تاريخی توده بزنند و ۀاست که از طريق عمل آگاھان

 واقعی وتعيين کننده بگشايند؟ ھر چه شرايط پيچيده تر باشد، ھر ۀ سرنوشت نبرد است، وسيعاً به ميدان مبارزۀتعيين کنند

 دشمن بيشتر باشد، ھر چه انقالب بيشتر در دستور روز قرار داشته باشد، طبيعی است که عمل ۀچه قدرت سرکوب کنند

 شرايط ۀحکم اساساً درست است که ھرگاه آگاھی انقالبی توده ھا رافرا گيرد، برزميناين . نقب زنی دشوارتر خواھد بود

له أاست جامعه را دگرگون کند، اما مسمادی توده ھا، به يک نيروی مادی عظيم تبديل خواھد شد، تنھا نيروئی که قادر 

ان ھا و وسايلی بايد اين آگاھی را به ميان ھميشه اين بوده که اين آگاھی چگونه بايد به ميان توده ھا برده شود، چه سازم

توده ھا ببرند، و از طريق کدام اشکال سازمانی، و اتخاذ چه شيوه ھائی از مبارزه می توان انرژی انقالبی توده ھا را 
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در مسير درست، در مسيری که به پيروزی انقالب، به سرنگونی ارتجاع، به تصرف قدرت سياسی منجر می شود، 

تعمق روی ھمين گفته ھا آشکارا نشان می دھد که در ويدئوی بی بی سی سعی شده ). ٨١ص " (ايت کرد؟انداخت و ھد

است که تئوری و عملکرد چريکھای فدائی خلق با چيدن چند ادعا و اتھام عليه آنھا در کنار يکديگر، بی ارزش نمايانده 

  .     شود

  

ی ھمراه با چند ھمبند ديگر در تپه ھای زندان اوين تھران  بيژن جزن١٣۵۴در اين ويدئو گفته می شود که در سال 

اما چريکھا و ھوادارانشان .  مقامات حکومت وقت آنھا در حال فرار از زندان کشته شدندۀبه گفت. گلوله باران شدند

  .گفتند که مقامات امنيتی با صحنه سازی آنھا را در تپه ھای اوين رھا کرده و ازپشت تيرباران کردند

ش و از جمله دو مجاھد رفيق بيژن جزنی و رفقای ھم گروھطور که مالحظه می شود، بی بی سی درمورد شھادت ھمان

رغم اسناد و مدارک وشواھد الزم و کافی دال بر کشته شدن آنھا توسط ساواک در تپه ھای اوين، باز سعی  انقالبی، علی

در .  ھرکس در مورد آن چيزی می گويد به بيننده بقبوالندمی کند اين واقعيت را به عنوان امری که گويا ثابت نشده و

 مبارز از زندان قصر به اوين آورده شده بودند در اين مورد گواھی ٩حالی که اوالً زندانيان سياسی سابق که ھمراه آن 

 بسته و دست بسته داده اند که فرار آن زندانيان با شرايطی که در ھنگام انتقال آنھا به اوين وجود داشت و از جمله چشم

 شواھد گواه بر آن است که آن مبارزين را خود ساواکی ھا به ۀبودن آنھا و وجود نگھبانان زياد غير ممکن بود و ھم

ثانياً پس از قيام بھمن، در جو انقالبی آن دوره، يکی از دست . روی تپه ھای اوين برده و آنھا را گلوله باران کرده اند

در مقابل چشم عموم به کشتن آن " تھرانی" ساواک به نام بھمن نادری پور موسوم به اندرکاران و شکنجه گران

اينھا اموری نيستند که بی بی سی نسبت به آنھا نا آگاه بوده . انقالبيون اعتراف و حتی چگونگی آن قتل ھا را تشريح کرد

را  شيار بدون شک دليل آنوه خواننده ھباشد ولی اين که چرا ھمين واقعيت را از بيننده پنھان می کند، امری است ک

 .   درک می کند

  

ھمواره به ايجاد پای دوم يا جنبش : در اين قسمت که بحث بر سر شھادت رفيق جزنی است، اين طور گفته می شود

 چريکھای فدائی ١٣۵۴ و ١٣۵٣سياسی يا جنبش کارگری برای چريکھای فدائی خلق تأکيد می کرد و در سالھای 

ی وھسته ھای علنی يا حوزه ھای علنی دست زدند که در آن افراد ئاد ھسته ھای به قول خودشون توده خلق به ايج

ديگر مسلح نبودند بلکه بايد می رفتند در کارخانه ھا و جاھای ديگر کار می کردند تا بتوانند مثالً جنبش مردمی 

  . اين پروژه ناکام ماند١٣۵۵در سال منتھا با ضربه خوردن رھبری . چريکھای فدائی خلق را ھم ايجاد کنند

اصطالحی است که در يکی از نوشته ھای رفيق جزنی در زندان، با جدا کردن کار سياسی از کار " پای دوم جنبش"

 - سياسیۀژيک چريکھای فدائی خلق و مبارزينظامی مطرح شده که خود ناشی از عدم درک خط مشی و خط سترات

 به بعد بلکه از ھمان آغاز ١٣۵٣اما، چريکھای فدائی خلق نه از سال . يق جزنی بودنظامی مورد نظر آنھا از طرف رف

در جھت ايجاد ارتباط با توده )  و پس از سازماندھی مجدد خود١٣۵٠ ساواک به آنھا در سال ۀپس از يورش گسترد(

يلت کالم و فرامرز شريفی در  مھدی فضءمثالً ارتباط گسترده با دانشجويان در تھران توسط رفقا. ھای مردم بر آمدند

طبيعی است که چنين کوشش ھائی با گذشت زمان وسيع تر و در شکل ھای .  نمونه ای از آن کوشش ھاست١٣۵١سال 

البته در اين ھم نمی توان ترديد داشت که با نفوذ نظرات رفيق جزنی در سازمان که ديدگاھی . متکامل تری انجام شود

بود، حرکت و اعمالی ھم از " تئوری مبارزه مسلحانه"با " کار آرام سياسی"ی دادن دوآليستی داشت و خواھان آشت

اما در ھر حال اين سخن واقعی نيست که گويا . طرف سازمان منطبق با نظرات رفيق جزنی صورت می گرفت

اين است که در واقعيت . يا کار در حوزه ھای علنی دست زدندعلنی ی ئچريکھای فدائی خلق به ايجاد ھسته ھای توده 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 امکانی برای فعاليت علنی وجود نداشت و چريکھای فدائی خلق نيز ھرگز به چنان شرايط سلطه ديکتاتوری شاه اساساً 

  .کاری دست نزدند

  

در ضمن در اينجا اين طور ادعا می شود که گويا چريکھای فدائی خلق در ايجاد يک جنبش مردمی به نفع خود ناکام  

بسياری از آثار "؛ و گفته شد که "درفضای سياسی و روشنفکری تأثير زيادی گذاشت"ی گويا فقط ماندند و جنبش فدائ

  ".ادبی و ھنری آن دوره، افکار و احساسات آنان را بازتاب می دادند

اين ادعا که جنبش فدائی در ايجاد يک جنبش مردمی به نفع خود ناکام ماند، چنان : در برخورد به سخنان فوق بايد گفت

رغم عمر  واقعيت اين است که جنبش فدائی علی. ا واقعيت مغاير است که انگار گفته شود رنگ ماست سياه استب

کوتاھش تأثيرات مثبت غير قابل وصفی به نفع خود در کل جامعه و به خصوص روی کارگران و زحمتکشان و زنان 

خلق در کارخانه ھا و مراکز توليدی مختلف تشکيل حدود ھزار محفل کارگری ھوادار چريکھای فدائی . به جا گذاشت

 و حضور بيشمار زنان ھوادار چريکھای فدائی خلق ،١٣۵٧بالفاصله پس از شکستن جو ديکتاتوری و بعد از قيام بھمن 

با توجه به چنين واقعيتی، کامالً طبيعی است که افکار و .  مبارزه، از نمونه ھای بارز آن تأثيرات می باشدۀدر صحن

 ۀچرا که وظيف. وين ايجاد شده در جامعه در بسياری از آثار ادبی و ھنری آن دوره بازتاب داشته باشدفرھنگ ن

اصوالً، وقتی در . روشنفکران وھنرمندان اصيل ھمانا منعکس کردن واقعيت ھای نھفته در دل جامعه در آثار خود است

 ھنری آن دوره، افکار و احساسات چريکھای ھمين ويدئوی بی بی سی اعتراف می شود که بسياری از آثار ادبی و

فدائی خلق را بازتاب می دادند، اين خود به واقع توصيفی با زبانی ديگر از وجود حمايت مردمی از چريکھا و اذعان به 

چريکھای فدائی خلق در ايجاد يک "ن مسلح می باشد، امری که با ادعای خودشان که گويا ای وسيع از مبارزئاقبال توده 

 دھھا شعر در وصف سياھکل و اما، در يک کالم، وجود. در تناقض قرار دارد" بش مردمی به نفع خود ناکام ماندندجن

بازتاب ن مسلح از سوی دھھا شاعر مختلف نمونه ای از تأثير گذاری جنبش مسلحانه در جامعه به نفع فدائی و امبارز

  .  در شعر و ادبيات می باشداين تأثير

  

ئوی بی بی سی گفته می شود که ذھنيت دوگانه و دو قطبی جمعی که اينھا ايجاد کرده بودند راه را در باالخره در ويد

 ذھنيت ۀھنگام انقالب برای ھمان اسطوره ای که ديو چو بيرون رود فرشته برآيد ھموار کردند و اين شد که بر پاي

چرا که . يان بتوانند انقالب ايران را رھبری کنندجمعی به زعم من که جنبش چريکی در ايران ايجاد کرده بود اسالمگرا

تأکيد از  (.، اسالمگرايان قابليت ايجاد شبکه ھای حمايت مردمی را داشتند و حال آن که جنبش چريکی نداشتايشان

  )من است

در اين قسمت ھمانطور که مالحظه می شود مطلب به طور درھم برھم و به صورت کامالً مبھم و نامشخص مطرح 

به ھمين خاطر پرسيدنی است .  و حتی به لحاظ انشاء و دستور زبان فارسی نيز جمالت ارائه شده نادرست می باشندشده

کرده بودند و اساساً در زبان فارسی از ايجاد را " ذھنيت دوگانه و دو قطبی جمعی"که چريکھای فدائی خلق کدام 

" مان اسطوره ای که ديو چو بيرون رود فرشته برآيدھ" عبارت فوق چه می توان متوجه شد؟ يا پرسيدنی است که 

يت و  اين سخنان از فرط بی سوادی چنين می گويد يا در صدد الپوشانی نۀچگونه به فارسی قابل ترجمه است؟ آيا گويند

  ش، به روش درھم برھم گوئی روی آورده است؟ منظور اصلی خود از مخاطبين

، از اساس "انقالب ايران را رھبری کنند"، اسالمگرايان گويا توانستند ") مينیآيت هللا خ" البد " (ايشان"اما اين که 

خمينی و دار و دسته اش بر موج انقالب مردم سوار شدند، نه اين که توانسته باشند آن را رھبری . حکم نادرستی است

 در پشت سر مردم روان شد و  امپرياليست ھاۀ اوج گيری مبارزات توده ھا، با کمک ھای ھمه جانبپس ازخمينی ! کنند
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چنين عملکردی با مفھوم . ببندد بر پيشروی توده ھای مبارز به سوی تحقق خواسته ھای انقالبی شان راه راکوشيد تا 

ھمچنين اگر چه اين واقعيتی است که مالھای روضه . که مفھوم علمی خودش را داراست، کامالً مغاير است" رھبری"

 در مساجد و تکيه ھا با مردم در ارتباط بودند، ولی قرار گرفتن آنھا - مردم تکدی می کردند که روزی خود را از -خوان

قدرت گيری آنھا تنھا بلکه " قابليت ايجاد شبکه ھای حمايت مردمی را داشتند"بر مسند قدرت به خاطر آن نبود که 

ر اين سخن که گويا در مقابل  از طرف ديگ.موقعی ميسر شد که دست امپرياليست ھا در پشت خمينی قرار گرفت

حمايت مردمی نداشت را تنھا کسانی می توانند بپذيرند که بخواھند به روی " جنبش چريکی"يا اسالمگرايان، " ايشان"

اين سخن نادرست و مغاير با واقعيت البته ممکن . حقيقت تف انداخته و يا به زبانی ديگر حقيقت را زير پای خود له کنند

به ھمين . ن امروزی که در آن دوره نبوده و از واقعيت ھای آن زمان اطالعی ندارند گول زننده باشداست برای جوانا

  .  خاطر بايد روی اين موضوع مکث کرده و آن را توضيح داد

 اتفاقاً خيلی از . مورد بحث به لحاظ حمايت مردمی، ھيچ کم نداشتندۀچريکھای فدائی خلق در دورواقعيت اين است که 

 ھمانطور که در يکی از گفتارھای بی بی سی در -ن و نوجوانانی که در آن زمان دست اندر کار انقالب بودند جوانا

 حتی نام خمينی را ھم نشنيده بودند، در حالی که در ھمان زمان -  ھم مطرح شد١٣۵۶ -١٣۵٧شرايط انقالبی سالھای 

 چريک ھای فدائی آشنا بوده و با الھام از ۀ مبارزۀو شيوبسياری از ھمان جوانان و نوجوانان با نام ، ماھيت انقالبی 

" ايران را سراسر سياھکل می کنيم"مبارزات آنھا به عملکردھای انقالبی دست می زدند؛ و ھمان ھا بودند که با شعار 

ه تسخير  بھمن به مراکز نظامی رژيم  شاه حمله کرده و آنھا را ب٢٢ و ٢١ھمراه با ديگر توده ھای انقالبی در روز 

  .خود در آوردند

روی اين واقعيت ھم بايد تأکيد کرد که رژيم شاه، در شرايطی که يک جوان مبارز را صرفاً به خاطر خواندن کتاب ھای 

 نيروھای امنيتی اين رژيم ١٣۵۶صمد بھرنگی و يا داشتن يک اعالميه بازداشت و به زير شکنجه می برد و در سال 

 به زندان نمی بردند و ھمانجا می کشتند، در مورد مالھا يا به اصطالح اسالم گرايان از حتی بازداشت شده ھا را ديگر

چند سال قبل تر برای جلوگيری از پيوستن جوانان به چريکھای فدائی خلق و يا به سازمان مجاھدين خلق و انحراف 

ه ھای ارتجاعی شان با چاشنی انتقاد مسير مبارزات مردم، دست آنھا را در مساجد و تکيه ھای مذھبی برای رواج انديش

 کسانی که ۀبا اين حال ھم. ، باز گذاشته بود و تنھا ھر از چند گاھی نفراتی از آنھا را ھم دستگير می کرد"دستگاه"از 

در " اسالمگراھا"در آن زمان در انقالب شرکت داشتند می دانند که در آغاز خيزش توده ھا اساساً صحبتی از خمينی و 

ردم نبود و اين امپرياليست ھا بودند که به طرق مختلف با فريب توده ھا مسير انقالب مردم ايران را به نفع ميان م

و آخوندھای ديگر بر سر کار و اشغال مسند قدرت و يا اگر " ايشان"به طور کلی، روی کار آمدن . خمينی تغيير دادند

لمان امريکا، انگليس، فرانسه و ای توسط امپرياليست ھای  خمينۀدرست تر سخن گوئيم روی کار آورده شدن دار و دست

  .  بين انقالب و ضد انقالب بودءکه بر اساس توافق گوادولوپ صورت گرفت، معلول توازن قوا

 که در ی مھم اشاره کرد که در مقطع مورد بحث يکی از عوامل بسيار مھمۀدر ارتباط با موضوع فوق بايد به اين نکت

نقالب و ضد انقالب به نفع اين دومی نقش ايفاء نمود، وضعيت درونی سازمان چريکھای فدائی خلق  بين اءتوازن قوا

 آن قبل از قيام بھمن، حال در شرايط ۀبا توجه به نفوذ اپورتونيسم در درون اين سازمان و انحراف مسير مبارز.  بود

فراد سازشکار و تسليم طلبی از نوع رھبران  مبارزه، سکان اين سازمان به دست اۀحضور توده ھای ميليونی در صحن

حزب توده افتاده بود، به دست کسانی که به جای استفاده از نيروی عظيم توده ھای طرفدار چريکھای فدائی خلق جھت 

  . پيشبرد مبارزه به نفع کارگران و زحمتکشان، سياست دنباله روی از خمينی را در پيش گرفتند

، يکی از عوامل مھمی که به تحکيم پايه ھای رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری "شاناي"حتی پس از روی کار آمدن 

اسالمی ياری رساند و باعث شد که اين رژيم در سالھای اول بعد از قيام بھمن بدون از سر گذراندن بحران ھای جدی 
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 جو سازشکاری و تسليم ۀيابد، غلب توده ھا، به شکلی که شاھدش بوديم تداوم مبارزات انقالبیناشی از رشد و گسترش 

 بزرگترين ۀطلبی در ميان سازمان ھای اپوزيسيون و به طور برجسته در سازمان چريکھای فدائی خلق ايران به مثاب

شکی نيست که اعمال سازشکارانه و مخرب سازمان مجاھدين خلق با رژيم حاکم در دو سال . سازمان سياسی وقت بود

مھوری اسالمی و يا انجام عملکردھای مشابه از طرف سازمان ھای کوچک و بزرگ ديگر اول روی کار آمدن رژيم ج

 لنينيسم فعاليت می کردند کامالً در تحکيم پايه ھای اين رژيم ضد خلقی نقش داشت، اما -که با ادعای اعتقاد به مارکسيسم

ی فدائی خلق ايران فعاليت می کرد سنگين وليت سازمانی که بعد از قيام بھمن به نام سازمان چريکھاؤدر اين رابطه مس

  .تر است

 اين سازمان که نام و اعتبار چريکھای فدائی خلق را با خود يدک می کشيد و درست به ھمين دليل با سقوط رژيم شاه و 

د؛ ی تبديل شد، ديگر ھمان سازمان کمونيستی پيشين نبوئروی آوری توده ھا به سوی آن، به يک سازمان در ابعاد توده 

و در نتيجه نتوانست به وظايفی که در شرايط جديد پس از سقوط رژيم شاه بر دوش يک سازمان کمونيستی قرار داشت 

درحالی که کامالً قابل تصور است که اگر به اصطالح سازمان چريکھای فدائی خلق بعد از قيام بھمن به . عمل نمايد

راه مبارزه با آن را در پيش ) آرزوی سالمتی برای خمينی مرتجعو دعا يا (جای مماشات با رژيم تازه روی کار آمده 

اين سازمان مثالً اگر . سزائی در شرايط و رويدادھای جاری در جامعه داشته باشدمی توانست نقش و تأثير بمی گرفت 

اين منطقه  در یئ مسلحانه توده ۀمبارزبه جای کوشش در خلع سالح مردم کردستان به نفع مرتجعين حاکم، به تقويت 

شده بود می جنگيد " اسالمی"مبادرت کرده و ھمراه توده ھا و پيشاپيش آنھا با ارتش ضد خلقی شاھنشاھی که يک شبه 

که در اين صورت خلق دالور ( انقالبی در سراسر ايران تبديل می کرد ۀو کردستان را پايگاھی برای گسترش مبارز

، آنگاه در چنان )رانه و خيانت آميز خود با پاسداران جالد نمی کردترکمن صحرا را نيز قربانی سياست ھای سازشکا

 خود خمينی و دارو دسته اش را به عنوان ۀشرايطی ديگر امپرياليست ھا به راحتی نمی توانستند با سياست ھای مزوران

 نيروی خلق و  بينءبه اصطالح رھبر انقالب تقويت کنند؛ و اگر امپرياليست ھا حتی به خاطر قدرت و توازن قوا

در حکومت می شدند، باز " اسالمگرايان"امپرياليسم و يا به عبارتی ديگر انقالب و ضد انقالب، موفق به نگاه داشتن 

  .  پيش نمی رفت،به صورتی که شاھدش بوديم" ايشان "ۀ ايران به نفع ضد انقالب و دارو دستۀاوضاع و شرايط جامع

 چريکھای فدائی خلق در يکی از سياه ترين دوران تاريخ ايران، ۀزات مسلحانيکی از خنده دارترين اتھامات به مبار

 خمينی می باشد که در اين ويدئوی بی بی سی ۀاتھام کمک اين جنبش به رشد اسالم گرائی و قدرت گيری دارو دست

 از طرف تفاله ھای اين اتھامی است که. سعی می شود با  چيدن جمالت نامأنوس در کنار ھم به خورد بيننده داده شود

اما، نه اين اتھام و نه ھيچ تبليغ ناروای ديگری قادر به الپوشانی اين واقعيت نيست که . رژيم سابق نيز مطرح می شود

دست پخت امپرياليست ھا در کنفرانس گوادولوپ برای مردم ايران ھستند؛ و جای انکار نيست " اسالمگرايان"خمينی و 

از اين روست که .  کارگران و زحمتکشان و ديگر توده ھای تحت ستم ايران می باشندکه امپرياليست دشمنان اصلی

 موجود راھی جز سرنگونی رژيم وابسته ۀمردم رنج ديده و مبارز ما برای رھائی از شرايط وحشتناک و بسيار ظالمان

 . ندبه امپرياليسم جمھوری اسالمی و قطع قطعی ھرگونه نفوذ امپرياليست ھا در ايران ندار
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