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 فريبرز سنجری
 ٢٠١٨ اپريل ١٠

 
با رفيق فريبرز سنجری در مورد " بذرھای ماندگار" کانال ۀدر زير می آيد متن مصاحبآنچه : توضيح پيام فدائی

اين مصاحبه را از حالت گفتار به " ئیپيام فدا. " خلق ايران می باشدئیسازمان چريکھای فدا  تاريخچۀ شکل گيری
 .مندان قرار می دھده اختيار عالق نوشتار درآورده و به اين ترتيب در 

  
  

   شکل گيری سازمان چريکھای فدائی خلق ايرانۀسياھکل و تاريخچ
  

 داريم با رفيق فريبرز سنجری مصاحبه ایو ھفتمين سالگرد سياھکل  در آستانه چھل :پرسشگر کانال بذر ھای ماندگار

ثير آن در جنبش أ خلق ايران در باره چگونگی شکل گيری رستاخيز سياھکل و تئیين چريکھای فدامسؤوليکی از 

من ماه  در ارتباط با چريکھای فدائی خلق دستگير و در بھ۵٠که رفيق سنجری در سال  با توجه به اين. انقالبی ايران

 مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی را محاکمه می کرد به حبس ابد محکوم شدند ، از اين ءھمان سال در دادگاھی که رفقا

 خلق ايران را ئی چگونگی شکل گيری سازمان چريکھای فداۀفرصت استفاده کرده و برخی از پرسش ھايمان را در بار

  .با رفيق مطرح خواھيم کرد

  
 بگذاريد اولين پرسش را در اين باره مطرح کنيم .ری با تشکر از شما که اين فرصت را به ما داديد رفيق سنج:پرسشگر

 مسلحانه در ۀکه چه ضرورت ھائی رزمندگان سياھکل را واداشت تا با يورش به پاسگاه ژاندارمری سياھکل  مبارز

  ايران را آغاز کنند؟

 را سازمان دادند و من ھم امکان يافتم تا از اين مصاحبه که اين با تشکر از کانال بذر ھای ماندگار :فريبرز سنجری

 شنوندگان  اين ۀبگذاريد قبل از ھر صحبتی درود بفرستم به ھم. طريق با دوستداران اين کانال در ارتباط قرار بگيرم

وری شاھانه  رزمندگان سياھکل را که در سياھی و ظلمت سالھای ديکتاتۀ و سپس گرامی بدارم ياد و خاطرمصاحبه

ھمچون آذرخش در فضای ايران درخشيدند و به جنگ سياھی رفتند و طاليه دار روشنائی و آزادی در سرزمين محنت 

  .  ما شدندۀزد

اما در مورد آن ضرورتھائی که رستاخيز سياھکل را الزام آور می کرد که شما پرسيديد ، بايد بگويم که برای درک اين 

ن شرايط اقتصادی و سياسی که رژيم شاه با سرکوب مبارزات توده ھا بر کشور ما حاکم ضرورتھا بايد برگرديم به آ

ن نديده ا جوانانی باشند که آن شرايط را با چشم خودشمصاحبه بخشی از شنوندگان اين  استاز آنجا که ممکن. کرده بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

. شده  اشاره ای به آن شرايط بکنم که مختصر ھم که دن لمس نکرده باشند، شايد بھتر باشاو با گوشت و پوست خود ش

  .  ممکن نيست،ی که اين حرکت را در دستور قرار می دادئ سياھکل بدون درک آن شرايط مادچون درک رستاخيز

ور سياست طم يک وي بگاستبھتر. سياھکل در شرايطی رخ داد که رکود و خمود بر مبارزات مردم ما حاکم شده بود

ن را در اتوده ھا رژيم را قدر قدرت و خودش. بستی بر مبارزات مردم ما غالب شده بودزدگی رواج پيدا کرده بود و بن 

 که با احساس ناتوانی  استروشن.  مقابل قدرت ديکتاتوری عريان رژيم سلطنت ، بسيار ناتوان و ضعيف می ديدند

به خودی در ميان کارگران و ديگر به ھمين دليل ھم از جنبشھای خود . کسی ھم رغبتی به مقابله با قدرت حاکم پيدا نکند

 عکس امروز که در ھمه جا مردم به خيابان می ريزند و فرياد مرگ بر جمھوری هدرست ب. ستمديدگان خبری نبود

ن شھر نباشيم که آاسالمی شان فضای جامعه را پر کرده و روزی نيست که ما شاھد مبارزات کارگران در اين شھر يا 

  . ود دست به اعتصاب می زنندبرای رسيدن به خواستھای خ

. که وضع معيشتی کارگران و ستمديدگان خوب نبود اما از اعتراض و مبارزه وسيع ھم خبری نبود در آن سالھا با اين

 تالشھای مردم و مبارزات آنھا تحميل کرده ۀالبته اين واقعيت ھم بر می گشت به شکست ھائی که قدرت حاکمه برھم

 که طی آن دولت ملی دکتر مصدق ]اسد[ مرداد٢٨ يعنی سال کودتای امپرياليستی ١٣٣٢ سال اگر به آنچه که از.  بود

 انگليسی ارتش مزدور سقوط کرد، در ايران گذشته نگاه کنيم متوجه می شويم که چگونه –ئی امريکا کودتای ۀبه وسيل

 و نا اميدی بر جامعه ايجاد کرده سأ صنفی و سياسی را سرکوب و فضای يۀرژيم سلطنت با تکيه بر سر نيزه ھر مبارز

 در بستر خيانتھای سازمانھای مدعی رھبری مردم -  دقت کرد يشتر اين را بايد ب- به خصوص که اين شکست ھا . بود

 ۀبنابراين سلط. ھمين خيانتھا بود که سبب شد مردم ما ھمواره حزب توده را با صفت خائن نام ببرند.  رخ داده بود

 مبارزه بودند در کنار ۀفھا و خيانتھای سازمانھای مدعی رھبری در شرايطی که مردم ھم آمادسرنيزه ھمراه با ضع

تا آنجا که رفيق پويان يکی از تئوريسين . س و نااميدی را بر جامعه حاکم کردأتبليغات حکومت کودتا به تدريج فضای ي

با بررسی اين " ءنه و رد تئوری بقا مسلحاۀضرورت مبارز"ھای چريکھای فدائی خلق در اثر فراموش نشدنی اش 

ن ھم ااوضاع و تحليل روانشناسی مردم اعالم کرد که مردم در ذھنشان قدرت دشمن را مطلق و ضعف ھای خودش

مطلق احساس می کنند و در چنين شرايطی يعنی با احساس ضعف مطلق در مقابل قدرت مطلق ھم نمی شود مبارزه و 

کيد داشت که بايد اين دو مطلق را أبه ھمين دليل ھم رفيق پويان ت. شودی توده ھا بدل  ذھنۀجنگ با قدرت حاکمه به مشغل

 اين شرايط و تغيير تاکتيکی الزامی می کرد ۀ مسلحانه را از جنبۀبنابراين آنچه که مبارز. در ذھن توده ھا در ھم شکست

 مسلحانه در آغاز نقش ۀ برای مبارزءفقابه ھمين دليل ھم ر. نشان دادن راه مبارزه به کارگران و ستمديدگان بود

ژيک آن بود که معنا ي ستراتۀ مسلحانه تنھا در بستر جنبۀ تاکتيکی مبارزۀبرانگيزنده و تبليغی بزرگی قائل بودند اما جنب

 ۀبارز مسلحانه در ايران بر اين باور بودند که  با آغاز مۀبه ھمين دليل ھم آغازگران مبارز. و مفھوم واقعی پيدا می کرد

 می کند و راه رھائی در مقابل ديد کارگران و تغيير و فضای سياسی ودش مسلحانه بن بست مبارزاتی در ھم شکسته می

ی که مبادرت به  مسلحانه بتدريج نيروی پيشروۀبر اساس اين تحليل در بستر تداوم مبارز.  زحمتکشان قرار می گيرد

 و بعد ھم به تدريج اين حمايت معنوی به حمايت مادی ودش  مواجه میاين شکل از مبارزه کرده با حمايت معنوی مردم

 آنگاه با شرکت مردم در اين مبارزه اين امکان مھيا می شودخوب اگر حمايت معنوی به حمايت مادی بدل . ودبدل می ش

 ۀرا در پروس قدرت دشمن شودی شده و بار نظامی آن نقش ھر چه بزرگتری پيدا کند و قادر ئ که مبارزه توده شود

ه در نتيجه اگر بخواھم ب.   و کارگران و ستمديدگان را به قدرت برسانددی طوالنی در ھم بشکنئ توده ۀ مسلحانۀمبارز

کيد کنم که ديکتاتوری و سرکوب ھيچ أطور خالصه اما با توجه به توضيحاتی که دادم به پرسش شما برگردم بايد ت

 مسلحانه و به ھمين دليل ھم عمل رزمندگان سياھکل ۀاشته بودند ، جز مبارزراھی مقابل انقالبيون در آن سالھا نگذ
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 آن مبارزات توسط انقالبيون مسلح در شھر ھا فضای ۀھمچون انفجار آگاھی در سطح جامعه پخش شد و به اعتبار ادام

رورتھائی که شرايط کيد کنم که سياھکل درک ضرورت بود و پاسخ به ضأبه واقع  بايد ت.   کردتغيير ًجامعه کامال

ژيک يرغم شکست تاکتيکی در جنگل ، يک پيروزی سترات به ھمين دليل ھم علی. جامعه مقابل پيشاھنگ قرار داده بود

گر چه توضيح خيلی خالصه و فشرده بود ولی فکر می . برای جنبش مسلحانه و چريکھای فدائی خلق به ارمغان آورد

  .وری بودن پرسش ضرآکنم اين برای پاسخ دادن به 

  

رفيق، رزمندگان سياھکل  چند نفر بودند و چگونه و در چه پروسه ای قادر به سازمان دادن يورش به پاسگاه  :پرسش

  . بھمن شدند١٩سياھکل در 

 به پاسگاه ژاندارمری سياھکل از توابع الھيجان حمله ١٣۴٩ سال ]دلو[ بھمن١٩ رزمندگان سياھکل که در :پاسخ

بگذاريد حاال که در سالگرد اين رستاخيز قرار داريم جھت .   نفر بودند٩کل را شکل دادند کردند و رستاخيز سياھ

 پارتيزانی جنگل رفيق علی اکبر صفائی ۀفرمانده دست.   رفيق را در اينجا ذکر کنم٩ آنھا نام ھر ۀگراميداشت خاطر

ل انفرادی، محمد مھدی  اسحاقی، محمد  جليءھفت رفيق ديگر رفقا.  فراھانی بود و معاون وی ھم رفيق احمد فرھودی

 و ھادی بنده خدا لنگرودی، ھوشنگ – که اين دو رفيق در جريان درگيری در جنگل به شھادت رسيدند -رحيم سماعی 

  . نيری، محمد علی محدث قندچی و عباس دانش بھزادی بودند

 جھت شناسائی و تدارک حمله به ۴٩ سال ]سنبله[ شھريور١۵ پارتيزانی جنگل را که در ۀدر واقع گروھی که دست

. بنيانگذار اصلی اين گروه در واقع رفيق غفور حسن پور بود . ددشمن به کوه فرستاده بود ، گروه جنگل ناميده می ش

 درسش را تمام کرد و در زمان دستگيری افسر ً که بعدا- رفيق غفور اھل الھيجان و دانشجوی پلی تکنيک تھران بود 

 فعاليت ھای دانشجوئی ، اکثر رفقای اين گروه را يا از طريق ارتباطاتی که در شھر ۀر حال او در دور به ھ- وظيفه بود 

ھمانطور که .  الھيجان داشت ، يا از طريق فعاليتھا و مبارزات دانشجوئی شناخت و برای گروه عضو گيری کرده بود

 خودش است ، اين ۀنوشته ، که نوشت" ر و کوه چريکی در شھۀتحليل يکسال مبارز"ن جزوه آرفيق حميد اشرف ھم در 

 شکل گرفت و در جريان ۴٧ حسن پور، صادقی نژاد و حميد اشرف بود در سال ءگروه بر مبنای فعاليت سه تن که رفقا

  . د نفر گسترش بدھ٢٢فعاليتھای خود توانست صفوفش را تا حدود 

 پارتيزانی را ۀ که دست۴٩شھريور ١۵ تا ۴٧ از سال ينش بودمسؤولاين گروه که رفيق محمد ھادی فاضلی ھم يکی از 

 اين بود که  خود سازی، جمع آوری اسلحه برای تسليح گروه، فعاليتھای علمی جھت تالششبه کوه فرستاد ، بيشتر

 مسلحانه ۀساختن مواد منفجره و بيسيم ، شناسانی جنگل ھای شمال و يار گيری از ميان انقالبيونی کند که به مبارز

 نفر شروع شد ولی بعد اين ۶ شروع شد با ۴٩ شھريور سال ١۵که در ) جنگل ھای شمال(امر شناسائی . اد داشتنداعتق

  . نفر افزايش پيدا کردند٩ به ءرفقا

  

رفيق می دانيم که اين گروه در جريان فعاليتھای خودش با گروه رفيق احمدزاده در ارتباط قرار گرفتند و بحث  :پرسش

  وحدت اين دو گروه اگر ممکنألۀ گروه رفيق احمد زاده و مسۀحاال کمی ھم در بار.  مطرح شدوحدت اين دو گروه

   توضيح دھيد؟است

 ء به رھبری رفقا۴۶گروھی که به نام رفيق احمدزاده شناخته شده يک تشکل مارکسيستی بود که در سال .  ببينيد:پاسخ

اين گروه در ھمان ابتدای کار، ھدف خودش را  . گرفته بودامير پرويز پويان، عباس مفتاحی و مسعود احمدزاده شکل 
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 اعالم ً کرده بود و اين را ھم رسماتعيين ايران ۀ اجتماعی جامع– لنينيسم و تحليل شرايط اقتصادی –آموزش مارکسيسم 

  .کرده است

ارتباط ھای . تکائی شددر جريان فعاليت ، به تدريج  رشد کرد و در تبريز، مشھد، تھران و ساری دارای روابط قابل ا

ن تبريز و آذربايجان  ا صمد و بھروز دھقانی با مبارزء رفقاۀرفيق پويان با رفيق صمد بھرنگی با توجه به روابط گسترد

از سوی ديگر رفيق پويان روابط گسترده ای با کمونيستھا .  فعاليت گروه را به تبريز و آذربايجان کشاندۀخيلی زود حوز

 مشھد گروه ، با ھمکاری رفقائی چون حميد توکلی ، بھمن ۀھد داشت و از اين طريق ھم شاخو دانشجوھای چپ مش

با توجه به روابط رفيق عباس مفتاحی در ساری که شھر . آژنگ و غالمرضا گلوی، مھدی سوالونی شکل گرفت

عيت که تحليل شرايط ايران با توجه به اين واق. زادگاھش بود فعاليت ھای گروه به ساری در مازندران نيز گسترش يافت

 رفقای گروه موظف بودند که مشاھدات خود از جامعه و رويداد ھای مختلفی ۀدر دستور کار گروه قرارگرفته بود ، ھم

تا در بستر اين .  رفقای گروه قرار دھندۀکه رخ می داد و آنھا می ديدند و شاھدش بودند را بنويسند و در اختيار بقي

ن آ -له أ اين مساست  چون مھم- اجازه بدھيد که  اضافه کنم .  شرايط عينی جامعه فراھم بشودمطالعات امکان تحليل

 دست به اصالخات ارضی زده بود و به قول خودش انقالب سفيد راه انداخته بود و ۴١ِموقع رژيم شاه در بھمن سال 

که به دفاع از اين اصالحات را دگاه ھائی ن ديآ ھم در تالش بودند تا اھميت اين اصالحات را روشن کنند و جايگاه ءرفقا

روشن کنند و به ھر حال بر اساس اين ن اصالحات بود آکه از را نشان بدھند و يا درک ھای نادرستی برخاسته بودند 

کيد کنم که در ھمان زمان حزب توده با تکيه بر اصالحات شاه مدعی بود که أبايد ت.  تحليل راه مبارزه را روشنی بخشند

 کرد اين بودکه خواھان دو قطعی عقب افتاده و آنچه می شۀ مبارزۀداليسم نابود شده و با استقرار سرمايه داری لحظفئو

 ملی ھم ۀيا جبھ.    را مطرح کرددوکه ديکتاتوری شاه به دمکراسی بدل بش گسترش اصالحات شاه شد و خواست اين

 يک ًکه رفقای اين گروه با تحليل شرايط جامعه واقعا حالیدر .   شعار می داد که اصالحات آری اما ديکتاتوری نه

تحليل علمی، مارکسيستی و عينی از آنچه در اصالحات ارضی در روستا ھا رخ داده بود؛ اصالحات ادعائی شاه را 

ۀ  اين اصالحات جھت بسط سلطًنشان دادند، که ھيچ دردی از درد ھای کارگران و دھقانان را دوا نکرده و اتفاقا

عکس کسانی که فکر می کنند با انقالب  ه نشان دادند که بءياليستھا به روستا ھا سازمان داده شده و با اين تحليل رفقاامپر

 اين شرايط ً اتفاقار ، ديگدسفيد و اصالحات ارضی تضاد ھای طبقاتی تخفيف يافته و شرايط عينی انقالب وجود ندار

  .است ه بلکه برجسته تر ھم شده مسلحانه از بين نرفتۀموجود است و ضرورت مبارز

 می کنم گرچه می دانم ء وجود دارد به ھمين حد از توضيحات اکتفاصاحبهماز آنجا که محدوديت ھای زمانی برای اين 

ن آاين بحث را در اينجا قطع می کنم تا فرصت پيدا کنم که به .  که کامل نيست و بايد بيشتر مورد بحث قرار بگيرد

  .زم که در مورد وحدت دو گروه پرسيده بوديد شما بپرداسؤال ربخش ديگ

جريان ارتباط دو گروه بر می گردد به روابط رفيق مفتاحی از گروه احمدزاده با رفيق سيف دليل صفائی از گروه 

در جريان ديدار ھائی که با . اين دو رفيق ھمديگر را می شناختند اما از وابستگی گروھی ھم اطالعی نداشتند . جنگل

  . د ھر کدام تالش می کرد که ديگری را به گروه خودش جلب کندھم داشتن

به ھر حال در جريان اين بحث ھا قرار می شود رفيق مفتاحی يکی از دوستان رفيق سيف را ببيند که اين دوست کسی 

 در يک به ھمين دليل ھم قراری.  پارتيزانی جنگل شدۀ فرمانده دستًنبود جز رفيق علی اکبر صفائی فراھانی که بعدا

 ن دوره ھم برای اينآدر شرايط . ن رفيق را که نمی شناخته ببيندآخانه گذاشته می شود تا رفيق عباس به آنجا برود و 

که اين دو رفيق ھم را  ن موقع مسائل امنيتی آنقدر مھم بود که برای اينآ بيايد به اين ھم اشاره می کنم که ءکه به ياد رفقا

را می شناختند ديگر  صفائی و مفتاحی از گذشته ھم ءاما چون رفقا.  تاق تاريک برگزار شدنشناسند مالقاتشان در يک ا
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 مالقات در فضائی روشن و ۀ از لحن صحبت به ھويت ھم پی بردند و در نتيجه ادامًو در ساری رفت و آمد داشتند فورا

 رفتن به کوه بود اما در اين که رفيق صفائی در تدارک اما به دليل رعايت مسائل امنيتی با اين.  رو درو پيش رفت

خالصه ، اين .  مورد ھيج اطالعی به رفيق عباس نداد و رفيق عباس ھم حد روابط خودش را خيلی محدود نشان می داد

از طرف گروه جنگل رفيق حميد .    اين رابطه را پيگيری کنندرمذاکرات به نتيجه نرسيد و قرار شد دو رفيق ديگ

وحدت دو گروه در .   ارتباط مشخص شدۀروه احمدزاده ھم رفيق احمدزاده برای ادام شد و از طرف گتعييناشرف 

در جريان اين بحث ھا روشن شد که تعدادی در جنگل ھستند و قرار شد .    بحث ھای اين دو رفيق پيش رفتۀپروس

گروه احمدزاده به جنگل در گام اول رفيق فرھودی از . حدود ده رفيق ھم از گروه احمد زاده به جنگل فرستاده بشوند

 وضع خود را روشن نمی کردند تا ًرغم اين ھم ھنوز ھر دو طرف کاماله ب.  جنگل شدۀرفت که خيلی زود معاون دست

 ۵ پارتيزانی به سياھکل که در عمل از گروه جنگل ، ۀ دستۀ و حمل۴٩ ساواک به گروه جنگل در اوائل بھمن ۀضرب

 در ھم ً ماندند با دو رفيق نيمه علنی که به دنبال عمليات فرسيو دو گروه کامالليس باقیو شناخته شده برای پًرفيق کامال

 مسعود و عباس در زندان اوين ء رفقاۀدر جريان بحث ھائی که رفيق حميد با رفيق مسعود داشت بنا به گفت.  ادغام شدند

ن شده بود از ي و احمد زاده تبي پويانء رفقاۀ و در جمع رفقای فدائی نظرات گروه احمدزاده که در دو جزو۵٠در سال 

اميدوارم که اين .   ادغام تشکيالتی را فراھم کردۀو ھمين وحدت نظری زمين.  پذيرفته شدًسوی رفقای گروه جنگل کامال

  .توضيح کوتاه پاسخگوی پرسش شما باشد

  

،  معرفی می کنندکه عده ای رفيق بيژن جزنی را از بنيانگذاران چريکھای فدائی خلق رفيق سنجری در حالی :پرسش

ن را به نوعی طرفدار اآنھم در شرايطی که نه تنھا جرياناتی که خود ش.  شما در توضيحات خودتان نامی از وی نبرديد

 به ً مثل بی بی سی ھم شديدائی، بلکه ما شاھديم که رسانه ھاسازمان فدائی می دانند ، چنين ادعائی را مطرح می کنند

 وحدت گروه احمدزاده و گروه جزنی معرفی می ۀسازمان چريکھای فدائی خلق را نتيجو .  اين بحث دامن می زنند

   در اين زمينه توضيح بدھيد؟است اگر ممکن.  کنند

که من از رفيق جزنی نام نبردم به خاطر اين بود که زمانی که اين دو گروه در حال شکل گيری  علت اين.  ببينيد:پاسخ 

 می دانيد که رفيق جزنی را ھمراه با رفيق عباس سورکی در ًن رفيق زندان بوده حتماو ارتباط و سپس ادغام بودند ، اي

که از سوی يک عنصر ساواک که در گروھشان نفوذ کرده بود ، لو رفته بودند   در حالی۴۶ سال ]جدی[ دی ماه١٩

  . دستگير کردند

شکيالت تھران حزب توده که يک ن رفقای باقی مانده با تآبعد ھم بعد از دستگيری رفيق جزنی، به دليل ارتباط 

 نفر دستگير شدند تنھا دو رفيق توانستند به فلسطين ١۴  ًليسی بود ، تعداد بيشتری دستگير شدند ، تقريباوتشکيالت پ

 ۀ بزرگی ھم البته باعث شد که برخی ھا ھم صحنۀخوب يک چنين ضرب.  صفائی و صفاری بودندءبروند که رفقا

 ۀتحليل يک سال مبارز"ن جزوه آرفيق باقی ماندند که ھمانطور که رفيق حميد اشرف در اما سه .  مبارزه را ترک کنند

    . را شکل دادندنوشته ، يک گروه جديدی" چريکی در شھر و کوه

 چريکھای فدائی خلق ، يک عده ای به نادرست رفيق جزنی را بنيان گذار اين سازمان ۀسفانه در تاريخ نگاری در بارأمت

ن را اکه در زمانی که دو گروه در ھم ادغام و چريکھای فدائی خلق تحت اين نام فعاليت خودش در حالی.  ندقلمداد می کن

 اطالعی از آنچه که می گذشت و کم و کيف گروه احمد زاده و شرايط ادغام دو گروه ًشروع کردند ، اين رفيق اصال

طالب ھم به دست سازمان رسيد و بعد از اعدام رفيق البته رفيق جزنی بعد ھا در زندان مطالبی نوشت و اين م.  نداشت

 اين نوشته ھا جز آثار اين تشکيالت اعالم شد و منتشر - ۵۴ سال ]حمل[ در فروردين ماه- جزنی در تپه ھای اوين ھم 
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 ]قوس[ و شھادت رفيق حميد اشرف و تعداد زيادی از رفقای فدائی، در آذر ماه۵۵ بزرک سال ۀشد و حتی بعد از ضرب

. که از سازمان چريکھا باقی مانده بود يک اطالعيه ای داد و اعالم کرد که نظرات جزنی را پذيرفته است آنچه ۵۶سال 

کدام از اين پارامتر ھا و اين اتفاقات بيانگر اين نيست که ما بتوانيم  خوب اين اتفاقات در اين سازمان افتاده ولی ھيچ

ی در اين امر نمی تغييربه ھر حال اين واقعيت ھا ھيچ . عالم کنيمرفيق جزنی را بنيانگذار اين سازمان تلقی کنيم و يا ا

دھد که در زمان شکل گيری و فعاليت ھای دو گروه و سپس ھم ادغامشان ، رفيق جزنی در زندان بوده و نمی توانسته 

  .بنيانگذار چريکھای فدائی خلق باشد

ی که در زندان نوشت يک ديدگاھی ارائه می دھد که در ضمن بايد توجه ھم کرد که رفيق جزنی با توجه به چند جزوه ا

ن ، خط اشيدر تخالف آشکار با ديدگاه و تحليل رفيق احمد زاده و رفيق پويان می باشد که به ھر حال نظرات و تحليل ھا

 اگر قرار بود اين نظرات مبنای وحدت قرار بگيرد بدون شک ۵٢ و ۵١ و ۵٠راھنمای حرکت چريکھا بوده ، در سال 

  .به ھمين دليل ھم ھست که يک چنين درک و نظری اشتباه است.  وحدتی نمی توانست صورت بگيردًاصال

  

 آخر اجازه بدھيد بپرسيم که علت اين بدآموزی که رفيق بيژن جزنی را از بنيان گذاران سؤالبه عنوان  :پرسش

چه ضرری به جنبش انقالبی  خلق معرفی می کنند در چی ھست و در واقعيت طرح چنين موضوعی ئیچريکھای فدا

  کند؟  خلق پرچمدار آن بودند وارد کرده يا ھنوز ھم وارد میئیکه چريکھای فدا

 که قبل از ھر چيز تحريف تاريخ سازمانی است که با فعاليتھايش کمونيسم را در ايران يک است ضررش اين :پاسخ

د فھمی و آموزش نادرست نتايج نادرستی به خصوص و اين ب.  بار ديگر زنده کرد و با استقبال وسيع توده ھا مواجه شد

 با توجه به اختالفاتی که نظرات جزنی با نظرات درست و راز طرف ديگ.  برای نسل جوان در پی خواھد داشت

 که وحدت دو گروه وحدت گروه جزنی با گروه احمد زاده بود ، ودشانقالبی رفيق احمد زاده دارد ، اگر چنين جلوه داده 

 مخدوش می شود و راه ھر چه بيشتر باز می شود تا به اعتبار چريکھای فدائی ًی تئوريک اين وحدت کامالخوب مبنا

  .خلق ، نظرات انحرافی در اختيار نسل جوان قرار بگيرد

که ھر کس ھر نظری داشته باشد به اين  رغم اين بگذاريد با توجه به آنچه که روی داد يعنی آنچه که اتفاق افتاد ، علی

می دانيد که در شرايط سرنگونی رژيم شاه وقتی که سازمان چريکھا با استقبال وسيع مردم مواجه .   ھم نگاه کنملهأمس

  به ھمين .س اين سازمان قرار داشتند که ھمين داستان از تاريخ سازمان را اشاعه می دادندأسفانه کسانی در رأشد ، مت

احمد زاده و بالطبع ديدگاه ھا و نظرات آنھا و تحليل ھای آنھا و بيشتر با دليل ھم نسل جوان در آن سالھا کمتر با پويان و 

خوب در تفکر جزنی ، من يک مثالی بزنم ، نظرات احمدزاده چپروانه جلوه .   سازمان نگاه می کردندۀجزنی به گذشت

 مبارزه نظری  که می بايست آماج اصلیدوش  اھميت داده می آنه آنقدر بً و اپورتونسم چپ را ھم اصوالدوش داده می

 بوسی یخوب در شرايطی که در واقعيت حزب توده داشت بخش بزرگی از اين سازمان را به منجالت پا.  قرار بگيرد

 ۀجمھوری اسالمی می برد ، براستی يک لحظه فکر کنيد بين تفکری که حزب توده را در زمان شکل گيريش حزب طبق

ين حزب را حزبی که ھيچ گاه يک حزب کمونيست نبود و بيشتر دار و کارگر جلوه می داد با تفکر رفيق احمد زاده که ا

  .کدام تفکر می توانست در مقابل اين موج بايستد و از اين فاجعه جلوگيری کنددسته ای آلوده تلقی می شد 

  . يک چنين تفکر و يک چنين تاريخ سازی استراين ھم ضرر بزرگ ديگ

  

   بفرمائيد؟ًرفيق سنجری عزيز در پايان اگر ھر صحبت ديگری داريد لطفا با تشکر از شما :پرسشگر
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  آنچه که امروز مھمًکيد کنم که اتفاقاأ رزمندگان سياھکل را گرامی بدارم و تۀ ياد و خاطررمايلم يک بار ديگ :پاسخ

 تحليل شرايط کنونی  که بايد با ھمان روشی بهاست ن جوان ما بايد به آن توجه کنند اون اينا و جوانھای ما، مبارزاست

ن روش پرداختند و توانستند بن آبپردازند که رزمندگان سياھکل و چريکھای فدائی و رفقائی چون پويان و احمدزاده به 

بحث بر سر تقليد از گذشتگان نيست چون گاھی وقت ھا وقتی که ما .   بشناسند و برای غلبه اش راه ارائه بدھندابست ر

 سال گذشته االن ۴٧ سال از رستاخيز سياھکل گذشت ، برخی ھا می گويند که خب حاال ۴٧م که  می گوئيًمی آئيم و مثال

.  بحث بر سر انطباق تئوری انقالبی در شرايط ايران است.  تقليد از آن گذشته نيست تاريخ قابل تکرار نيستلۀأچی؟  مس

خوب ما امروز .   جنگ ، خود جنگ استرزمندگان سياھکل می گفتند در شرايط ديکتاتوری حاکم بر ايران اعالم 

 ستمديده در خيلی از شھر ھا از دورود و ايذه تا قھدريجان و اھواز در مقابله با جمھوری اسالمی یشاھديم که توده ھا

پس بحث .  چون رژيم ھيچ راه ديگری مقابل کارگران و ھيچ بودگان نمی گذارد.  به قھر انقالبی متوسل می شوندًاجبارا

 یبا الھام از رزمندگان سياھکل با الھام از تجربياتی که با خون بھترين و شريف ترين کمونيستھا  است کهامروز اين

ايران کسب شده، در مورد شرايط کنونی و راه مقابله با جمھوری اسالمی و چگونگی خالصی از اين بختک جمھوری 

انمان ھا، گور خواب ھا، کودکان کار زنان ، بی خ مردم ما، کارگران، دھقانان، دانشجو ھا، داسالمی که تا وجود دار

 و ھمين مبارزات کنونی که جاریتجربه نشان داده .  کدام نمی توانند لحظه ای آزادی و رفاه داشته باشند ، بينديشيم ھيچ

ين تجربه نشان داده که با ماش. ش پخش شد ھمه ديدندي ويدئو ھا- اگر اشتباه نکنم - ند چند روز پيش در ماھشھر ا

 مسلحانه و قھرانقالبی ۀسرکوبی که جمھوری اسالمی برای مقابله با مردم به خيابانھا می آورد ، ھيچ راھی جز مبارز

ن و توده ھا ا که بر اساس ھمين بحث به سازماندھی خودشاست ن جوان ما اينا جوانھای ما، مبارزۀوظيف.  دوجود ندار

 و مردم شعار می دھند است يل کرده و در خيابانھا شعله وربرخيزند و در جنگی که دشمن خودش بر توده ھا تحم

ردازند ، اين سازماندھی بدون شک بايد مسلحانه ن و مردم بپا، در اين جنگ به سازماندھی خودش" ، پاسخ آتشآتش"

 و  قھر آميز مسلحانه است که می شود از شر جمھوری اسالمی رھا شد و ايرانی آزادۀباشد و تنھا در بستر اين مبارز

  .شاد باشيد.  آباد و عاری از ستم و ظلم بی عدالتی بنيان نھاد

  

در اختيار کانال تلگرام بذر ھای ماندگار چريکھای با تشکر مجدد از شما رفيق فريبرز عزيز از وقتی که  :پرسشگر

  . باشيدشاد و پيروز.  با ايمان به پيروزی راھمان.  فدائی خلق گذاشتيد

  خلق ايرانئی، ارگان چريکھای فدا ئیپيام فدا: به نقل از 
 ١٣٩۶ ]حوت[ ، اسفند ماه٢٢۵شماره 

 
  

 
  


