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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١۴ اپريل ٢٢

 يک معرفی کوتاه از کتاب

  " خائنۀچريکھای فدائی خلق و بختک حزب تود"

 

 صفحه ای به قلم رفيق اشرف دھقانی است که در ١٩٠تابی ک" چريکھای فدائی خلق و بختک حزب توده خائن"

ن راه ا مبارزۀھم" از طرف انتشارات چريکھای فدائی خلق منتشر شده و نويسنده آن را به ١٣٩١ سال ]ثور[ارديبھشت

 .تقديم کرده است" آزادی ايران و به خصوص کمونيست ھای فدائی

ر گرفته اند که ھر يک به لحاظ تاريخی از اھميت ويژه ای در اين کتاب مسايل متعددی مورد بحث و توضيح قرا

 مسايل مطرح شده به واقع توضيح و تشريح پروسه ھائی است که ۀ اصلی در ميان ھمألۀاما مس. برخودار می باشند

چريکھای فدائی خلق و بختک حزب توده "بنابراين کتاب . زمينه ھای تشکيل چريکھای فدائی خلق را ايجاد نمودند

به طور برجسته چگونگی شکل گيری چريکھای فدائی خلق و مبارزاتی که در بطن رويداد ھای تاريخی معينی " نخائ

به . منجر به برپائی اين سازمان و تحولی نوين در تاريخ مبارزاتی مردم ايران گشت را برای خواننده آشکار می سازد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ويژه نسل جوانی ست که خواھان آموختن تاريخ واقعی ه  باين کتاب يک سند تاريخی برای عالقه مندان و  ،اين اعتبار

در اين کتاب گويای سدی است که به دليل تأثيرات منفی "  خائنۀبختک حزب تود"عبارت .  مملکت خويش می باشند

 کتاب توضيح داده می  در يک دوره در مقابل رشد جنبش کمونيستی ايران ايجاد شده بود که در حزب توده در جامعه،

 ھم در عمل   که اين تنھا جوانان واقعاً کمونيست ايران يعنی چريکھای فدائی خلق بودند که توانستند ھم در تئوری وشود

 مبارزه باعث رشد و شکوفائی جنبش کمونيستی ۀاين بختک را از سر راه جنبش بروبند و با حضور فعال خود در صحن

 از توضيح و تشريح روندھای واقعی طی شده در جامعه، در متن کتاب در رابطه با موضوع فوق پس. ايران شوند

بدون برداشتن سد حزب توده از مقابل جنبش کمونيستی نه می شد به خطاھا و  در اين مقطع: "... نوشته شده است

 با اھميتی –سردرگمی ھا در ميان روشنفکران چپ پايان داده و از به ھرز رفتن انرژی مبارزاتی آنھا جلوگيری نمود و 

 توده ھا نسبت به نيروھای روشنفکر را به آن ۀ نه امکان داشت با وجود اين سد نکبت، اعتماد از بين رفت- کامالً حياتی 

 تا از اين طريق - ش را به پيوند مبارزاتی تبديل نمود  اھا برگرداند و جدائی غم انگيز بين توده و پيشاھنگان انقالبی

 چھل پاسخگوئی به ۀدر دھ. بند ايران و به حرکت تاريخ به جلو ياری رساندبتوان به پيشرفت مبارزات توده ھای در 

 سنگين و ۀ جوانان واقعاً کمونيستی ساخته بود که از ھر نظر برای انجام چنان وظيفۀچنين معضلی ، تنھا از عھد

  )٧۶صفحه ."(خطيری آمادگی داشتتند

فقط کاريکاتوری بود از يک حزب " کارگر ايران نبود و ۀوقت حزب طبق آشکار کردن اين واقعيت که حزب توده ھيچ 

از خالل اسنادی که در اين کتاب در اختيار خواننده قرار داده شده و تشريح روندھای تاريخی "  لنينيست-مارکسيست 

به خصوص درک اين واقعيت . معينی تا شکل گيری چريکھای فدائی خلق، در کتاب حاضر دارای اھميت تاريخی است

به صورت " مرزبندی قاطع با حزب توده يکی از پارامترھای اساسی در شکل گيری چريکھای فدائی خلق بود"که 

بر . چريکھای فدائی خلق و زمان و چگونگی شکل گيری آن ھا می بندد واقعيت کامالً واضح و قاطع راه را بر تحريف

طور مشخص به يک تحريف بزرگ در اين به "  خائنۀچريکھای فدائی خلق و بختک حزب تود"اين اساس در کتاب 

 گروه رفيق جزنی  در جنبش رواج يافت و" سازمان چريکھای فدائی خلق"رابطه که بعد از قيام بھمن توسط سکانداران 

نظری که "در اين کتاب اين واقعيت آشکار شده است که . را جزء چريکھای فدائی خلق عنوان کرد، برخورد شده است

 کارگر که گويا دچار ۀ سازشکاری ھا، خيانت ھا و فساد در روابط درونی اش ھنوز حزب طبقحزب توده را با ھمه

گونه سنخيتی با چريکھای فدائی خلق و تئوری ظفرنمون آن ھا   نمی توانست ھيچ،انحراف شده بوده قلمداد می کرد

  .خلق نشان داده شده استو در ھمين رابطه مغايرت نظرات رفيق جزنی با نظرات چريکھای فدائی " داشته باشد

 به سازمان اشاره شده و ضمن توضيح ١٣۵٣در بخش ھای آخر کتاب به ورود نظرات رفيق جزنی در اواخر سال 

 ۀاز تبديل شدن سازمان کمونيستی چريکھای فدائی خلق به يک سازمان خرده بورژوائی در دور اثرات منفی اين امر ،

در خرداد سال  "چريکھای فدائی خلق"يز به داليل اعالم موجوديت مجدد سپس بخشی ن. بعد از قيام سخن رفته است

را با خود يدک می کشيد، " سازمان چريکھای فدائی خلق ايران" و مرزبندی اين تشکيالت با تشکيالتی که نام ١٣۵٨

  .اختصاص يافته است

  .ھر چه بيشتر اين کتاب کمک می کنند ھر يک از آن ھا به درک ۀدر بخش پايانی کتاب اسنادی منتشر شده اند که مطالع

 و نه ذھنی و -با کنکاش و بررسی عينی "  خائنۀی خلق و بختک حزب تودئچريکھای فدا"در يک کالم بايد گفت که 

 از روندھای واقعی در يک فصل مھم از تاريخ مردم ما، سند ارزشمندی را در اختيار نسل جوان و -خودساخته 

است، در اختيار مبارزينی که در پی آموختن از گذشته برای استفاده و به کارگيری عملی روشنفکران انقالبی گذاشته 

  .تجارب آن برای ساختن فردای روشن می باشند

 
 


