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  ! جعل مضاعف تاريخ
 کمونيست ھای ۀبا توجه به سياست پليد جمھوری اسالمی در مورد خدشه دار نمودن نام و چھر  :توضيح پيام فدائی

 انقالبيون آن دوره و بی ثمر نشان دادن مشی انقالبی چريک ھای فدائی خلق ۀ مسلحانۀبی دھه پنجاه و مبارزانقال

،  نقاط کشورايران در مبارزه با رژيم منفور شاه و به منظور خواباندن شور و شوق مبارزاتی جوانانی که در اقصی

ند ، مدتھاست که شاھد لجن پراکنی وزارت اطالعات با رژيم سفاک جمھوری اسالمی ھست" راه مبارزه" يافتن ۀتشن

 انتشار کتاب ھائی از  .که چريکھای فدائی خلق بنيان گذاشتند ، ھستيم ھائی جمھوری اسالمی عليه ارزش ھا و سنت

 ۀانديش"و " مھرنامه"از قبيل  ھائی و ھمچنين ورق پاره..."  از نخستين کنش ھا–چريک ھای فدائی خلق "قبيل 

 اخيراً   جمھوری اسالمی در بازار کتاب نشر يافته ،ۀغيره که توسط مشتی قلم به مزد رژيم دار و شکنجو " پويا

 نسبت "حميد اشرف"آن با وقاحت ، آن را به رفيق  کنندگان بوديم که منتشر "سياھکل ۀحماس"شاھد کتابی به نام 

 ٢٠٠٨بر وکه در تاريخ اکت!" جعل مضاعف تاريخ "ۀبه ھمين دليل ، پيام فدائی مبادرت به درج مجدد مقال. داده اند

   . به چاپ رسيده بود ، می کند١١٢ در پيام فدائی شماره ١٣٨٧ ]ميزان[برابر با مھر

*****  

 نمايشگاه بين المللی کتاب در تھران ، کتاب ۀ، در بيست و يکمين دور) ١٣٨٧( امسال ]ثور[در ارديبھشت ماه 

که نگارش آن "  جلد اول– ١٣۵٧ ]دلو[ از نخستين کنش ھا تا بھمن–خلق چريک ھای فدائی "قطوری تحت عنوان 

 مطالعات و پژوھش ھای ؤسسۀم"نسبت داده شده است ، از طرف " محمود نادری"به شخصی با نام مستعار 

ً "  مطالعات و پژوھش ھای سياسیۀسسؤم"اين نکته که   .به معرض فروش گذاشته شد" سياسی  ارگانی مستقيما

 کتاب ھا نوع اين می باشد ، بر کسی پوشيده نيست و معموالً ) واواک(ه وزارت اطالعات و امنيت کشور وابسته ب

يا در واقع جمعی از ھمان ايدئولوگ ھای سياسی وزارت اطالعات برای انتشار " گروھی از پژوھشگران"توسط 

اب مذکور را به نام فردی به نام بيرونی آماده می شوند، ولی اين بار وزارت اطالعات تصميم گرفته است که کت

  .منتشر نمايد" محمود نادری"

 مسلحانه توسط چريکھای فدائی خلق، رژيم جنايتکار ۀ سال از آغاز مبارز٣٨اما اين که چرا بعد از گذشت  

نياز پيدا کرده " سازمان چريک ھای فدائی خلق ايران"جمھوری اسالمی، امروزه به بررسی و چگونگی پيدايش 

  !مل می باشدأود قابل تاست، خ
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 ۀ خمينی، اين دار و دستۀبيش از سی سال از زمانی که در پی مذاکرات محرمانه بين امپرياليست ھا و دار و دست

، در تمام ادارات دولتی، قاب ١٣۵٧به دنبال سقوط رژيم منفور پھلوی در سال   .مزدور به قدرت رسيدند، می گذرد

 ۀدر واقع ، دار و دست  .آورده شدند و عکس ھای خمينی جالد باال رفتندعکس ھای شاه مزدور يک شبه پائين 

 نظام ۀخمينی برای ممانعت از سقوط ارتش و جلوگيری از درھم شکسته شدن ماشين دولتی و در حفظ و ادام

ر سرمايه داری وابسته، بدون اتالف وقت به باز سازی و احيای ادارات ، سازمان ھا و وزارت خانه ھای سابق د

  .شکل جديد يعنی اسالمی پرداختند

رژيم پھلوی بود که به کمک افرادی ھمچون ) ساواک(يکی از اين ادارات، سازمان منفور اطالعات و امنيت کشور 

در اوائل دوران بعد از قيام، ساواکی ھائی که مدت ھا بود   .حسين فردوست ھا و سعيد حجاريان ھا نو سازی شد

، دست به تظاھرات زده و آمادگی خود را برای کار کردن و خدمت در نظام جمھوری حقوقی دريافت نکرده بودند

سرکردگان جمھوری اسالمی ھم خيلی زود دريافتند که با استخدام ساواکی ھای با تجربه می   .اسالمی اعالم داشتند

ر باعث شد که جمھوری اين ام. مند شونده توانند در پيشبرد اھداف ضد انقالبی خود از تجارب سرشار آن ھا بھر

اسالمی در مقابله با رشد شور و شوق انقالبی در شھر ھای کوچک و بزرگ و در مصاف با گسترش مبارزات 

 روند تکاملی اين ارگان ۀصحرا، آذربايجان، ُکردستان و خوزستان، در ادام تُرکمن خونين خلق ھای تحت ستم در

خارج کرده و در حد يک دستگاه " سازمان"ا از حد يک ر) ساواک(سرکوب، سازمان اطالعات و امنيت کشور 

با ) واواک(به اين ترتيب، وزارت اطالعات و امنيت کشور   .سازمان دھد" وزارتخانه"عريض و طويل تحت نام 

آبادی، علی  مديريت آخوند ھای ريز و درشتی ھمچون محمد محمدی ری شھری، علی فالحيان، قربانعلی دری نجف

 ھم تعدادی از ۶٠ ۀدر دھ  .ای، مخوف تر از ساواک دوران شاه شکل گرفت ن محسنی اژهيونسی و غالمحسي

در خدمت اھداف وزارت اطالعات به "! ندامت کار" سابق حزب خائن توده و اکثريتی ھای وا داده و یاعضا

  .به کمک اين نوع افراد آسان تر عملی گردد" چپ"استخدام واواک در آمدند تا مبارزه با افکار 

در واقع جمھوری اسالمی، اين حکومت تزوير و ريا، دروغ و دو روئی، رژيم دسيسه و توطئه ، ھمواره کوشش  

 کثيفش از يک طرف با شکنجه و زندان، با شالق زدن جوانان در ۀ سلطۀمی کند تا برای بقای نا حق خود و ادام

وب مردم، در جامعه ايجاد رعب و وحشت کند و از مالء عام، با نمايش اعدام ھای خيابانی و با اعمال اختناق و سرک

رغم ھمه زھر چشم  که علیرا  به دنيا آمده اند، جوانانی ١٣۵٧ مبارزاتی جوانانی که بعد از قيام ۀطرف ديگر روحي

 با ۵٠ ۀگرفتن ھای رژيم، شور و شوق مبارزاتی شان و تشنگی سياسی آن ھا برای شناختن انقالبيونی که در دھ

 خود عليه دشمن، حماسه ھای درخشانی آفريدند، ھرگز فرو کش ننموده است و در به در ، به ۀلحانمبارزات مس

دنبال يافتن شيوه ھای مبارزاتی غير علنی ھستند که قادر به مقابله با قھر ضد انقالبی عريان جمھوری اسالمی باشد، 

زارت اطالعات برای بی اعتبار کردن به ھمين دليل ھم رژيم به کمک مزدوران پست فطرت و. خنثی کرده باشد

چريک ھای "که با توسل به قھر انقالبی به مقابله با قھر ضد انقالبی رژيم شاه برخاستند ، کتاب   ۵٠ ۀانقالبيون دھ

  .را منتشر می سازد" فدائی خلق

 و يا درگيری اگر بتوان چند عمليات نظامی: " کتاب ذکر شده که اين چنين آغاز می شودۀبه محض خواندن مقدم

 مشترک ضد خرابکاری با اعضاء سازمان ھای مسلح و مخفی را ۀمورين ساواک و کميتأھای مسلحانه ای که بين م

 شديد و ضديت ۀ، خواننده به کين..." ناميد" جنبش مسلحانه" روی داد ١٣۵٧ -١٣۴٩که در خالل سال ھای 

 با حمله به پاسگاه سياھکل ١٣۴٩ فدائی خلق در سال  مسلحانه ای که چريک ھایۀنويسندگان کتاب مذکور با مبارز

 ء قھر آميزی که منتج از تحليل مشخص از شرايط مشخص جامعه بود و رفقاۀمبارز  .آغاز کردند، پی می برد
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ضرورت "و امير پرويز پويان در کتاب " ژی ، ھم تاکتيکي ھم سترات- مسلحانه ۀمبارز"مسعود احمدزاده در کتاب 

فوق الذکر، آن ھا استدالل می کنند با در نظر   در دو کتاب  .آن را بيان کرده اند" ه و رد تئوری بقاء مسلحانۀمبارز

گرفتن بی اعتمادی عميق توده ھای مردم نسبت به رھبران فرصت طلب حزب خائن توده و عناصر سازش کار 

ا توجه به وجود دو مطلق در ذھن  ملی، و عدم ايمان آن ھا به اشکال مبارزاتی مختوم به شکست گذشته و بۀجبھ

و با توجه به آن که رژيم شاه تحمل ) قدرت مطلق پنداشتن رژيم و ضعف مطلق متصور بودن برای خود(توده ھا 

کوچک ترين حرکت اعتراضی کارگران و توده ھای مردم را ندارد، تنھا راه برای نيروی پيشرو جھت کسب اعتماد 

 و جاری نمودن انرژی مبارزاتی کارگران و توده ھای مردم عليه دشمن، به توده ھا، سازماندھی و تشکل آن ھا

جای تعرض نکنيم تا باقی بمانيم، ھمانا شروع مبارزه مسلحانه و اعمال قھر انقالبی عليه قھر ضد انقالبی دشمن 

  .است

ه چشم می خورد ی که در سرتاسر کتاب وزارت اطالعات عليه چريک ھای فدائی خلق آن زمان بئاما عداوت نظر 

ناميدن بھترين زنان و مردان انقالبی که توسط " عوامل وابسته به کشور ھای خارج"و " خرابکار"بی شک از مرز 

تھی جلوه دادن ارزش ھای واالی   .ساواک در جرايد و راديو و تلويزيون آن دوران تکرار می شد، می گذرد

از " گانگستريسم"و " چريکيسم"با اختراع عباراتی از قبيل چريک ھا، بی اعتبار کردن اعتقادات انقالبی آن ھا 

، ساواک به دنبال ۵٠ ۀاگر در دھ  .در اين کتاب است"  مطالعات و پژوھش ھای سياسیۀسسؤم"کوشش ھای عبث 

 آن ۀ به دنبال لوث کردن نام و راه و خاطر٨٠ ۀنابود کردن جسم چريک ھا و مبارزات آنان بود، واواک در دھ

  .ھاست

موران ساواک برای دستيابی به اطالعات و کشف روابط تشکيالتی مبارزان و انقالبيون جنبش أ ، اگر م۵٠ ۀدھدر 

مسلحانه به طور عام و چريک ھای فدائی خلق به طور خاص، با اعمال شکنجه ھای قرون وسطائی، آن ھا را تا 

دست آورند، اين برای ضربه زدن و ه ا بسرحد مرگ شکنجه می دادند تا نام افراد و محل مخفی گاه ھای آن ھا ر

در نتيجه ھر گزارشی که با تکيه بر چنين شکنجه ھائی تھيه شده . نابودی آن انقالبيون و انھدام تشکيالت آن ھا بود

ً ۀباشد، چه نوشت  فاقد ھرگونه  خود ساواک باشد و يا با جعل آن از طرف واواک به ساواک منسوب شده باشد، اساسا

ً سنديت تاريخی  تالشی مذبوحانه در جھت خراب کردن شخصيت آن انقالبيون  است و پشيزی ارزش ندارد و صرفا

ممکن است " محمود نادری"در اين راستا تنھا ھمپالگی ھای   .و بی اعتبار کردن آن ھا در اذھان عمومی می باشد

واک استناد کنند و گر نه ھيچ انسان توسط وا" تازه توليد شده"به آن به اصطالح اسناد به جا مانده از ساواک و يا 

  .روشنی بر اسنادی که از چاپخانه ھای ادارات اطالعاتی و جاسوسی ھر کشوری بيرون آمده باشد، وقعی نمی نھد

 ً  سی سال از عمر رژيم جمھوری اسالمی، در اين جنگ روانيی که ھمواره بخشی از حاال بعد از گذشت تقريبا

 جامعه می باشد، ايدئولوگ ھای رژيم با جعل مضاعف تاريخ ۀ عليه طبقات ستمديد ضد انقالبی طبقات حاکمۀمبارز

 مردم ما از ھر طرف ۀآن را در زمانی منتشر می کنند که مبارزات آزاديخواھان" چريک ھای فدائی خلق"در کتاب 

 ھا و فشار ھائی رغم تمامی سرکوب ھا، شکنجه ھا، بازجوئی علی  .پايه ھای رژيم را مورد حمله قرار داده است

 ۀافسان"که بر دانشجويان و کارگران و زنان مبارز اعمال می شود، آن ھا با گذشت زمان و با به پايان رسيدن 

 اين رژيم ضد ۀ کسانی که ھمواره تالش کرده اند که با بزک کردن چھرۀو با بر مال شدن دست ھم" اصالحات

ی برای بيرون رفتن از شرايط کنونی ئرت مبارزه ای ريشه انسانی، تداوم آن را ضمانت کنند، امروزه به ضرو

نشان دادن چريک ھای فدائی خلق و " خبيث" مسلحانه ، ۀ تئوری مبارزۀاصلی اين کتاب، تخطئ  ھدف   .رسيده اند

 اما  .قلب واقعيت ھا و معکوس نشان دادن حقيقت ھا ست، تا بدين وسيله جوانان را از مبارزه دلسرد و نااميد سازد
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ز نخواھد شگفت انگي  .به باور ماترياليسم ديالکتيک، پديده ھا در جريان تکامل خود اضداد خود را شکل می دھند

، نه دلسرد و نااميد ساختن جوانان از مبارزه، " چريک ھای فدائی خلق"ثير جعل مضاعف تاريخ در کتاب أبود که ت

  .بلکه باعث تشويق آن ھا به کنکاش واقعيت ھا شود

 ھگل می گويد که ھر واقعيتی، حقانيت ندارد ولی ھر حقيقتی دير يا زود واقعيت پيدا می ۀ در تعريف فلسفانگلس

 استثمار ۀسوسياليسم يک حقيقت است که دير يا زود با نابودی سرمايه داری که واقعيت دارد ولی چون بر پاي  .کند

رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی ھم يک   .خواھد شدانسان از انسان استوار شده است، حقانيت ندارد، جايگزين آن 

امری که تنھا و تنھا در بستر يک   .واقعيت است، واقعيت تلخی که حقانيت ندارد و دير يا زود سرنگون خواھد شد

 کارگر و شرکت ديگر زحمتکشان و ساير اقشار جامعه ۀی و طوالنی مدت با رھبری طبقئ توده ۀ مسلحانۀمبارز

در طول مسير اين   .امکان پذير خواھد شد... گان روشنفکر، معلمان، پرستاران، ون، نويسندھمچون دانشجويا

ی و طوالنی مدت است که رھبران واقعی انقالب، يعنی آگاه ترين فرزندان ستمديدگان از بطن ئ توده ۀ مسلحانۀمبارز

نيت به جلو بردن انقالب را ھم خواھند ھمان ھا ھستند که حقا  .خود مبارزه صيقل خورده، به باال کشيده می شوند

  .آنان تجارب گذشته را چراغ راه آينده خواھند کرد  .داشت

  ٢٠٠٨بر و اکت٢٨
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