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  یاشرف دھقان

 ٢٠١٢ فبروری ٠٨

  

  یتا گسست ازتئور به ضرورت زمان  پاسخاز

  )۵٠ ۀ خلق دردھیفدائی کھاي از چریخيتاری تجربه ا(

  

ر،یآزاد  استقالل،کسبی  برارانيکه مردم مبارزا١٣۵٧ سال در اه وبراب هی رف د،  دست ب ه انقالب زدن د ک  ھر چن

راستيکمون ا درش دی طي ھ هنبودن ر  ک د رھب الب رابآنی بتوانن دامايدست بگه  انق ان کمونرن اناز سمي در آنزم   چن

ستق الت با دخکهی ني خمیبرخوردار بودکه حت  درجامعهیاعتبار  و از چنان ئی تودهۀپشتوان دميم هیرتھا ق زرگ ب   ب

انی ھاسخنستيکمون هينکرد عل  آغاز جرأتدر ز،ي نديحکومت رس د  بر زب ه ازسال نيا تيواقع. ران ود ک ه ۴٩ ب  ب

ه درمی ھائستي بود، بانام کمونشده ني خلق عجیفدائی کھاي بانام چرراني ادر سميبعدنام کمون وده نيعتري وساني ک  ت

  . بودند  کردهکسبی ري نظیب تيمحبوب)رانيفقط ا و نه (رانيا  مردمیھا

اي با چرسميکمون  کهني از اقبلی عني – از آن شياتفاقاپ دائی کھ قیف د، برزمدايپی عي وستيمقبول  خل هي بکن تي خن  ان

 سميکمون هي علدشمن غاتي تبل– کردندي میاسيس تيآن اسم فعال  بهی ولنبرده سمي کمونازی توده که بوئ  حزبرھبران

رد پاھ  تودهاني مدری ادي درجامعه تا حد زیوشنفکرری روي ھرنهي  علیو حت ودداکردهي ب د از آغازفعال.  ب  تيامابع

ايچر دائی کھ ق،یف ق  خل عت و عم دائیستھاي کمونتيمحبوب وس عی ف دکه در مقط ان ش ه چن الب   درجامع  ۵٧انق

ان بوشده لي تبدمردم اني در می شعارعمومکيبه "ی افتخار مائتو ،ی فدائ،یفدائ" کهیطيدرشرا ه خواھ  د، ھرکس ک

ار م  بهرد،يقرار گ توده ھا برمسند حکومت  به نامخواستی  مايبود و  جلب توجه مردم شان ستي بایاجب هن د ک   دھ

ه ا وضع به.  ھانداردستي کمونبا یتي ضداحداقلي ھاست و ستيدوست کمون راز دوستیگون ه اب هو ی بودک رام ب   احت

وذ ھرچه ب  شد،یشناخته م  نامني با اکه یسمي و به کمونیفدائ کيعنصر چر ردم اني در مشتريباعث نف .  شدی مم

م ی ھم علینيخم  بود کهیاساس ني درجامعه ماست؛ ودرست بر چنیخيرتاري ناپذانکار تي واقعکي ن،يا ه نيا رغ  ک

رد د یف ود،ستي ضدکمونداً يش دا  ب راءدر ابت ردمبيفر ی ب ده  م د وع ور ش ه  مجب د ک ن"دھ الم هيتک"(لک  ک

 ی فدائیکھايچر د کهي دديبا ی ھائتيواقع ني باتوجه به چنن،يبنابرا . آزادخواھند بودرانيدر ا  ھا ھمستيمونک)ینيخم

د تاجائی مردمجایبدان گونه دردل ھا  کهداشتند یمبارزات یدست آوردھا چه کرده و چه  چه گفته،خلق ه ی گرفتن  ک
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وزھم  دائیستھاي کموناديھن ور و اۀ  ورزم دالورانی ف ان ش ردم بدر یديمآن اطره  دل م ودآورده و خ أثۀ وج  ريت

  !استما محفوظ ۀ  جامعیخيتار ھمچنان در ذھن  مثبت شانیھايگذار

ه نيبا ا  کهمي بگوديبا  بود وبه آنھاست کهخواھد رانيجوان مبارز ا  نسلمقاله نيمن در ا  که خطابميبگو شيشاپيپ  ک

دائیکھايچر یريدر شکل گءخودم از ابتدا من ق ی ف ودهميسھ خل ا ھم  ب الھا ب وان نيو س اه مي رژهي علعن  دهي جنگش

ازماننياھداف ا  تحققیوبرا ه ھمانااھداف طبق  س ارگر وزحمتکشان اۀ ک ارزهاست رانيک ا ا  مب رده ام و ب هيک  نک

روز ن ايام دودزب ه مح رایتھاي ھم هیطي ش ا  ک راردارم وظ ارزاتفيدر آن ق شکرا مي مب هی مشيپ یالتي در ت رم ک   ب

 ی اوهيش  مطلب بهیادا ی برای ولبنداست، ی پا۵٠ ۀ خلق دردھیفدائ یکھاي چریانقالب یھمان آرمان ھا بهکماکان 

ايدر ا  دھمی محيترج ا،يگو ته نوني و درانج ا" ازلفظ ش نم"م تفاده نک ا .اس ردر عني اديش اال"هيروح" حال ني ام  یب

ا م"استيس" و دروغ را اير  کهیائيکند که امروزدر دن  ھم برجستهرا یکسان د،یج ا آشکار ی دشمننيدر ح  زنن  ب

دائیستھايکمون ردن  و کوششی ف وده ک اشهياند"در آل اک ی ھ ودرا "اني پوپ ه خ ا، اصراردارند ک ا"ھ ا "م د ت بنامن

اربااع ود از ا  دادنتب ه خ ارقينطريب د ت ت تربتوانن تاوردھاۀ  ھمو خي راح ارزات یدس اي چریمب دائ یکھ ق یف  خل

  .  کنندفيراتحر

ه سانني اودخ البت ه ک م ی علی امرک ه رغ اھم ار رتي مغ ا چرافک شان ب دائيکھاي و اعمال ق وحتیف دی خل  تي ض

اماست یزي بارافتخار آمیايگو ند،ي ھامنسوب نمای خود رابه فدائدارند ی ھنوز سعیفدائ ی ھاستيباکمون دائ  که ن  یف

 خلق یفدائ یکھاي وعملکرد چریورتئ  که شدهحاصل قتي حقني تنھا درپرتو اکه ینام پر اعتبار . کندیبا خودحمل م

ودهۀ درخدمت طبق ارگر و ت ا ک تم ایھ را راني تحت س ائیب تمري اززی رھ م و س ته است  ظل رکوب قرارداش . و س

ا ستردي بسیاتفاقاًکوشش ھ اي نۀ ھمۀارگ را  و فرصتراست یروھ م ب ه یطلب ھ وهوارون ا  جل ورد قيدادن حق  درم

 .ردي گی مسرچشمه تيعواق ني از ھمدرست ی فدائیستھايکمون

اما مھم است به اين امر توجه شود که چه، . گردد  مسلحانه تداعی میۀمعموالً نام چريکھای فدائی خلق با مبارز

) نام برده می شد" سياسی کار"که پيش از اين از آنھا به عنوان (ن در درون صف خلق امخالفدشمنان مردم و چه، 

در .  خلق را صرفاً با يک شکل از مبارزه تعريف و به ديگران معرفی بکنندھمواره سعی کرده اند چريکھای فدائی

ی ترين ئپايه   لنينيستی آنھاست که در ارتباط با- حالی که اوالً، معرف چريکھای فدائی خلق تئوری مارکسيست

ن به  ايران و چگونگی دگرگون ساختن آن ساختار و رسيدۀ اجتماعی جامع-مسايل مربوط به ساختار اقتصادی

شکل  را معيار قرار دھيم، می بينيم که مبارزه مسلحانه، ۵٠ ۀسوسياليسم تدوين گشته است، و ثانياً، اگر مبارزات دھ

 مسلحانه کرده و از انجام ۀ کمونيست ھای فدائی در اين دھه بود و اين طور نيست که آنھا فقط مبارزۀ مبارزاصلی

  .بی توجه بودندشکل ھای ديگر مبارزه غافل يا نسبت به آنھا 

 کارگر و کل توده ھا و متشکل کردن آنھا وظيفه ايست که بردوش انقالبيون کمونيست ۀارتقای آگاھی انقالبی طبق 

قرار دارد و کمونيست ھای فدائی نيز اين وظيفه را در طول فعاليت ھای خود با شدت و جديت تمام و با ھر چه در 

ار جزوه و کتاب، استفاده از راديو برای آگاھی دادن به مردم و کوشش در توان داشتند از طريق پخش اعالميه، انتش

 ۵٠کسی نمی تواند منکر شود که اتفاقاً در خود سال . متشکل کردن کارگران و دانشجويان و غيره انجام می دادند

ه درگيری  عليرضا نابدل و جواد سالحی با نيروھای رژيم شاءدرست در ھنگام پخش اعالميه بود که بين رفقا

  . مسلحانه پيش آمد و منجر به جان باختن رفيق سالحی و زخمی شدن رفيق نابدل و سپس دستگيری و اعدام او گرديد

 مسلحانه، آن شکل از ۀمبارز"کمونيست ھای فدائی به طور خالصه می گفتند که در شرايط ديکتاتوری در ايران، 

کيل می دھد و تنھا در اين زمينه است که اشکال ديگر و پر تنوع  ھمه جانبه را تشۀ آن، مبارزۀمبارزه است که زمين
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، "مبارزه مسلحانه ھم ستراتژی، ھم تاکتيک"نقل از رفيق مسعود احمدزاده، " ( مبارزه ضروری و سودمند می افتد

  ). قطع جيبی١٠٧صفحه 

 ايران، ۀدر شرايط جامع، حرف اصلی چريکھای فدائی خلق در اين اعتقاد خالصه می شود که ستراتژيک ۀاز جنب 

 آن  سرمايه داری حاکم بر جامعه و جايگزينیۀراه اصلی برای يک انقالب واقعی يعنی دگرگونی کامل سيستم ظالمان

ی که قادر به تحقق اساسی ترين خواست ھای اکثريت آحاد جامعه باشد، تنھا با نابودی  اجتماعي–با سيستم اقتصادی 

 ۀقرات اين نظام ممکن است و اين امر در اساس نه با قيام بلکه در جريان مبارزارتش ضد خلقی به مثابه ستون ف

  .ی و در يک پروسه طوالنی می تواند تحقق يابدئ توده ۀمسلحان

با اين .  چرا که تنھا پراتيک معيار حقيقت است- مسلماً صحت و سقم يک تئوری تنھا در پراتيک محک می خورد

از يک طرف بخشی از . ريکھای فدائی خلق ما با دو امر متفاوت روبرو ھستيمديد در بررسی تئوری و پراتيک چ

وقت از طرف خود چريکھای فدائی به فعل در  ی ھيچئ توده ۀ مسلحانۀتئوری آنھا خصوصاً در ارتباط با مبارز

مبارزه و در رابطه با راھگشائی (نيامد، و از طرف ديگر واقعيت اين است که تا آنجا که به آن تئوری عمل شد 

جريان عمل، بر ) کسب دست آورد ھای انکار ناپذير و تأثير گذاری ھای مثبت آنھا در جامعه و در پيشرفت تاريخ

 بعد از ۀال بجا اين است که چرا در مرحلؤحال يک س. صحت تئوری چريکھای فدائی خلق مھر تأئيد زده است

دست آمده ه اثر جانفشانی ھای کمونيست ھای فدائی بسقوط رژيم شاه، با وجود آن ھمه اقبال وسيع مردمی که در 

 نيروی مادی عظيمی در اختيار فعاليت می نمود و" سازمان چريکھای فدائی خلق "بود، سازمانی که تحت نام 

    کند؟ءی که از او انتظار می رفت را در جامعه ايفا نتوانست نقش انقالبيداشت

 از سر گذراندند، ھر چند به ۵٠ ۀی که چريکھای فدائی خلق در دھدر برخورد به مسايل فوق الزم است به شرايط

  . طور مختصر، نگاھی داشته باشيم

بايد دانست که در ھر مقطعی از تاريخ، برای پيشرفت به جلو نيازھای خاصی در جامعه مطرح می شود، و يک 

در .  پشتيبانی مردم را به خود جلب کند پيموده و قادر استءنيروی سياسی تنھا با پاسخ گوئی به آن نيازھا راه اعتال

چرا (  نياز اساسی جامعه آن بود که يک نيروی انقالبی نه در حرف و ادعا بلکه در جريان عمل ۴٠مقطع سالھای 

به توده ھا )  خودشان به صحت و سقم يک امر پی می برندۀکه توده ھای مردم با ديدن واقعيت ھای عينی و با تجرب

 مردم وجود دارد و راه مبارزه را نيز به ۀ مبارزه عليه ظلم و ستم و تحقق خواست ھای عادالننشان دھد که امکان

  . آنھا نشان دھد

راز ماندگاری و موفقيت چريکھای فدائی خلق در اين واقعيت نھفته است که آنھا توانستند به نياز جامعه در مقطع 

ان آغاز شد که توده ھای تحت ستم پس از سرکوب ھای مسلحانه در شرايطی در ايرۀ مبارز. مورد نظر پاسخ دھند

، اميد خود را به مبارزه از دست ۴٠ ۀ و پس از شکست تالش ھای مبارزاتی شان در دھ١٣٣٢ مرداد ٢٨کودتای 

اعمال قدرت اما با . به نادرست و به شکل غم انگيزی به باور آنھا تبديل شده بود" نمی توان مبارزه کرد"داده و 

رغم شرايط شديداً  ن مسلح عليه رژيم سرکوبگر شاه ، مردم به عينه ديدند که علیاز طرف مبارزانقالبی ا

در اين پروسه بود که ديگر جائی برای نااميدی و . ديکتاتوری و اختناق حاکم بر جامعه، مبارزه امکان پذير است

گری ھای سياسی از طرف ءسازی و افشا در آن روزگار عالوه بر انجام کار آگاه  .گريز از مبارزه باقی نمی ماند

 حمله به مراکز ستم و سرکوب و يا حتی  کمونيست ھای فدائی، انجام عمليات مسلحانه عليه رژيم و سرمايه داران،

 خانه ھايشان، و ھمچنين ۀ انقالبيون در خيابانھا در مقابل مأموران مسلح رژيم يا به ھنگام محاصرۀمقاومت مسلحان
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 شان در زير شکنجه ھا و برخورد تھاجمی زندانيان سياسی در زندان ھا، ۀمت ھای قھرمانانپخش شدن خبر مقاو

  . ھمه و ھمه خود کامالً نقش آگاه گرانه و تشويق مردم به مبارزه را داشت

در شرايط : "گفته شده بود) اين تئوری توسط رفقا پويان و احمدزاده تدوين شده(در تئوری چريکھای فدائی خلق 

 مسلحانه سازمان يابد و تنھا موتور کوچک مسلح است که ۀ سياسی به ناچار بايد بر اساس مبارزۀھر مبارزکنونی 

 شرايط ذھنی انقالب در طی عمل مسلحانه، به کمال شکل. می تواند موتور بزرگ توده ھا را به حرکت در آورد

قادر به برانگيختن و ھدايت وسيع توده باشد ی که پيوند عميق با توده ھا دارد و پيشرو واقعی، پيشرو. خواھد گرفت

نقل از کتاب رفيق مسعود " (وجود آيده  نظامی می تواند ب- تنھا در طی عمل مسلحانه، در جريان کار سياسی

اين جمالت و به خصوص تشبيه نيروی پيشرو به موتور کوچک و نيروی ). ، قطع جيبی١٣٣احمدزاده صفحه 

ن با بھانه ھا و توجيھات مسخره، مورد تمسخر قرار می ا، سالھا از طرف مخالف موتور بزرگانقالبی توده ھا به

اگر تاريخ مبارزاتی مردم ايران .  عينی، درستی آن سخنان را با وضوح تمام به ھمگان ثابت نمودۀاما تجرب. گرفت

رغم ھمه ه  ب۴٩ سال  در نظر بگيريم می بينيم که از آن تاريخ به بعد تا٣٢ مرداد سال ٢٨ کودتای  را از مقطع

تالش ھای مبارزاتی جوانان انقالبی ھيچ تشکل انقالبی که قادر به حفظ خود و تداوم مبارزه در جامعه باشد، به دليل 

اما .  نتوانسته بود شکل بگيرد حل صرفاً سياسی در شرايط اختناق و ديکتاتوری در جامعه،ھای ناکارآمد بودن راه 

 نظامی خود موفق به ايجاد تشکل ھای -، انقالبيون در پرتو کار سياسی۴٩در سال  مسلحانه ۀپس از آغاز مبارز

اين تجربه، يکی از مھمترين و ارزشمند ترين دست . انقالبی پايدار و مؤثر در سرنوشت سياسی جامعه شدند

در شرايط  ثابت شد که .آوردھای مبارزاتی جنبش مسلحانه و چريکھای فدائی خلق برای مردم مبارز ايران است

 نظامی می - سياسیۀ يک ديکتاتوری شديداً و وسيعاً قھر آميز تنھا با توسل به قھر انقالبی و با انجام مبارزۀسلط

ه عالوه بر ب. وجود آورده توان تشکل انقالبی مورد نياز در جامعه برای پيشبرد مبارزات مردم عليه دشمنانشان را ب

 تقويت شرايط ذھنی انقالب البيون مسلح، در ھمان زمان در شکل گيری وجا گذاشتن اين تجربه، نيروی متشکل انق

اين موتور کوچک ھمچنين راه .  مبارزه عليه رژيم شاه بکشاندۀ نمود و توانست مردم را به صحنءسزائی ايفانقش ب

نقالبی ، نيروی عظيم توده ھای ا۵٧اصلی مبارزه با دشمن را نيز به مردم آموخت، به طوری که وقتی در سال 

 -يعنی ھمان موتور بزرگ به حرکت در آمد، با حمله به زرادخانه ھای رژيم شاه و کوشش در مسلح کردن خود

  . را برپا ساخت]دلو[ بھمن٢١- ٢٢   قيام- ھمانطور که از پيشاھنگان مسلحش ياد گرفته بود

زترين دست آوردھای اگر آنچه در فوق آمد يک تصوير کلی از چريکھای فدائی خلق و برجسته ترين و بار

 بدست می دھد، اما اين تصوير ناکامل خواھد بود اگر به اين واقعيت اشاره نشود که ۵٠مبارزاتی آنھا را در دھه 

 می توانستند به مراتب بيشتر از آنچه انجام دادند در روند جنبش در در پرتو تئوری خويشچريکھای فدائی خلق 

  .  يابی به پيروزی، تأثير گذار باشندجھت تحقق خواست ھای اساسی مردم و دست

 سازمان چريکھای فدائی خلق با پاسخ دھی به نيازھای جامعه در يک مرحله  واقعيت غير قابل انکار اين است که

از جنبش که منجر به ايجاد فضای مبارزاتی در جامعه و روی آوری توده ھا به صحنه مبارزه شد و ھمچنين طی آن 

 توده ھا را در ۀ را پيدا کرد که ھم بتواند نيروی مبارزاتی آزاد شدپتانسيلتضمين گرديد، اين استحکام تشکيالتی اش 

اشکال غير مسلحانه بسيج و سازماندھی کند و ھم در مناطق مساعد و مناسب، آن نيرو را در يک مبارزه مسلحانه 

. مديده ايران منجر شود، بکار گيردی که به گسترش و تقويت جنبش ضد امپرياليستی توده ھای زحمتکش و ستئتوده 

 به اقدامات ،اگر اين پتانسيل بالقوه در سازمان به فعل در می آمد و چريکھای فدائی خلق در جھت تحقق آن وظايف

 درستی دست می زدند، در چنين صورتی اين برخورد عملی صحيح، راه را برای بدست گرفتن کل رھبری  عملی
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عدم انجام وظايف فوق، . اما متأسفانه چنين نشد. ای فدائی ھموار می کردجنبش توده ھا توسط کمونيست ھ

  .بزرگترين ضعف سازمان چريکھای فدائی خلق و پاشنه آشيل جنبش مسلحانه در مرحله ای از رشد خود بود

يل به ھمين دل. يک اصل ديالکتيکی مشعر بر آن است که يک پديده ھمواره در حرکت بوده و مدام تغيير می يابد 

اساس ه حال اگر ب. آنچه ديروز نو به حساب می آمد روز ديگر به کھنه تبديل شده و امری تازه جايگزين آن می شود

وجود آمده بود ه  ب۵٠ ۀاين اصل به شرايط نوينی که با آغاز و پی گيری مبارزه مسلحانه در جامعه در اوايل دھ

ست که در آثار اوليه چريکھای فدائی خلق مورد توصيف قرار توجه کنيم، خواھيم ديد که اين شرايط، ديگر ھمانی ني

  . گرفته بود

، به تدريج شرايط نوينی در ايران شکل )مبدأ آغاز جنبش مسلحانه در ايران(در حقيقت بعد از رستاخيز سياھکل 

قبلی، حاکم يکی از مشخصه ھای بارز جامعه .  بسيار متفاوت بود ۴٠گرفت که با شرايط جامعه پيشين خود در دھه 

بودن رکود و خمود مبارزاتی در آن، سياست گريزی توده ھا و عدم اعتماد آنان به نيروھای روشنفکر در جامعه 

جامعه ای که . در حال جوشش مبارزاتی توصيف نمودای در حالی که اکنون جامعه ايران را می شد جامعه . بود

ه در ميان کارگران و ديگر توده ھای تحت ستم برای تحقق گرايش به مبارزه سياسی در آن برجستگی يافته و مبارز

اگر به نشريات آن دوره و از جمله به نشريه . خواست ھای صنفی و بالفعل شان گسترش ھر چه بيشتری يافته بود

 و اخبار مبارزاتی در جامعه را در ھمان مقطع از نظر  نبرد خلق، ارگان سازمان چريکھای فدائی خلق رجوع کنيم

انيم به راحتی متوجه چنين تغيير بزرگی بين شرايط جامعه در سالھای قبل و بعد از شروع مبارزه مسلحانه در بگذر

 از اھميت ۵٠توجه به چنين واقعيتی برای ارائه تاريخی واقعی از چريکھای فدائی خلق در دھه . ايران خواھيم شد

  .فوق العاده ای برخوردار است

ن از يک طرف به اين حقيقت پی برد که با عمل به تئوری درست برخاسته از دل با بررسی واقعيت فوق می توا 

، جنبش مسلحانه جلو رفته و مرحله ای را با موفقيت )درج شده در آثار رفقا پويان و احمدزاده(واقعيت ھای جامعه 

ھم در جامعه شکل پشت سر گذاشته بود؛ و از طرف ديگر با بوجود آمدن شرايط نوين، نيازھای مبارزاتی جديدی 

گرفته بود، نيازھائی که رشد و تکامل بعدی جنبش مسلحانه و پيشرفت مبارزات طبقه کارگر و کل جنبش 

درست در اين . دموکراتيک و ضد امپرياليستی توده ھای تحت ستم ايران منوط به پاسخ دھی درست به آنھا بود

  .نھا کل جنبش مسلحانه از حرکت رو به جلو باز ماندمرحله از جنبش بود که چريکھای فدائی خلق و به تبع از آ

مسلماً، برای کسانی که سعی می کنند با روشی علمی و با تکيه بر واقعيات، حقايق را دريابند، اين مسأله بايد مطرح 

 که به طور   می دانيم ! چه عملی انجام شد شود که چريکھای فدائی خلق در تئوری چه گفته بودند و در پراتيک

لی، چريکھای فدائی خلق با اين اعتقاد که با دست زدن به مبارزه مسلحانه شرايط مبارزاتی مطلوب برای ھر چه ک

بيشتر آگاه و متشکل کردن توده ھا فراھم شده و امکان بسيج و متشکل کردن توده ھا و در رأس آنھا طبقه کارگر 

در آثار رفقا پويان و احمدزاده، تاکتيک ھای . وردندبوجود می آيد، با شجاعت تمام به اين شيوه از مبارزه روی آ

در اين آثار حتی تا آنجا که شرايط اجازه می داد برای مرحله بعدی . الزم برای مرحله اول جنبش تشريح شده بود

  .نيز تاکتيک ھای الزم پيش بينی و رھنمود ھای کلی ارائه گشته بود

ذاشتن يک مرحله از جنبش به جای تأکيد و توجه به آن رھنمود ھا، اما واقعيت اين است که متأسفانه با پشت سر گ 

 که البته به صورت کتبی ھم نوشته نشده و -  اساس نظرات ديگری پيش رفتهپراتيک سازمان به طور خودبخودی ب

 در ، سازمان دست به تاکتيک ھائی زد که عمدتاً ۵٣ اساس آن نظرات، در اوايل سال هب. به روشنی مدون نشده بودند

گری ھای سياسی و ارتقای روحيه ءخدمت بردن آگاھی به ميان کارگران و ديگر توده ھای ايران، انجام وظيفه افشا
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نظير انجام عمليات مسلحانه  -مسلم است که از اين منظر، آن تاکتيک ھا کامالً مثبت بودند.  آنھا قرار داشت انقالبی

اسم برده شد، و يا متمرکز شدن به روی کار در ميان "  خلقی- اینمونه" که بعدھا از آنھا به عنوان عمليات  ای

اين تاکتيک ھا با اين که درکل ستراتژی شناخته شده چريکھای فدائی خلق . کارگران و انجام اقداماتی در اين زمينه

ئی نبودند جايگاه مشخص خود را داشتند، ولی به خودی خود و به تنھائی قادر به پاسخگوئی به نيازھا و ضرورت ھا

  . که با پيشروی جنبش در جامعه بوجود آمده بودند

ولی اکنون انجام . ی کردن مبارزه مسلحانه صحبت شده بودئپيش از اين در نشريات سازمان از ضرورت توده 

مورد توجه قرار گيرد در دستور کار قرار گرفته بود بدون آن که اين موضوع "  خلقی- نمونه ای"عمليات مسلحانه 

  ی شدن مبارزه مسلحانه گردد؛ و کالً ئکه اين تاکتيک ھا چگونه قرار است به آن ضرورت پاسخ گفته و باعث توده 

  ! نقش اين عمليات در پيشبرد ستراتژی سازمان چه می باشد

کاھش داده " تبليغ مسلحانه"د در ادامه اين روند بعداً کار به آنجا کشيد که نقش و وظيفه اصلی مبارزه مسلحانه، در ح

ی، اقدامی خاص و مشخصی صورت ئشد و ديگر برای بسيج و سازماندھی توده ھا در يک مبارزه مسلحانه توده 

 خود مانع از آن شدند که سازمان در يک مرحله معين ۀبه اين ترتيب مجموعه اين برخوردھا در پروس. نگرفت

 خلقی که - عبارت عمليات نمونه ای. (مبارزاتی جامعه پاسخ درست بدھدجنبش بتواند ھمچون دوره قبل به نيازھای 

عنوان گرديد، به عمليات مسلحانه ای اطالق می شد که در ارتباط " نبرد خلق" در نشريه ١٣۵۵اولين بار در خرداد 

  )با منافع ملموس ھر طبقه و قشری از مردم و در پشتيبانی از مبارزات آنان صورت می گرفت

وجود آمدن زمينه برای بسيج ه بندی کلی می توان گفت که با توجه به رشد و گسترش مبارزات مردم و بدريک جمع

و سازماندھی توده ھا، اوالً بررسی اين واقعيت عينی و بعد يافتن راه ھائی برای سازماندھی مبارزات توده ھا در 

جھت پاسخ گوئی به .  در اين دوره بوداشکال متفاوت مسلحانه و غير مسلحانه، يک اصل مرکزی و امری کليدی

ستراتژی چريکھای فدائی خلق نيز بر آن يط جامعه در آن زمان می طلبيد و اين اساسی ترين ضرورتی که شرا

به مثابه شکل اصلی مبارزه که تداوم مبارزه مسلحانه تأکيد کرده بود، الزم بود به اقدامات عملی ای دست زد که 

اين وظيفه اصلی، . تر آن ضروری و مفيد واقع می شوند، در سطح جامعه تضمين گرددديگر اشکال مبارزه در بس

 در مقطع مورد بحث، تمام واقعيت ھا .ھمانا اتخاذ تاکتيک ھای بجا و الزم برای توده ای کردن مبارزه مسلحانه بود

کما اين که در اواخر ھمان . دنيز آماده بودن زمينه برای تحقق اين وظيفه اصلی را در جامعه ايران تأئيد می کردن

ی امکان جاری شدن به صورت علنی را يافتند، ئ وقتی سد ديکتاتوری شاه ترک برداشت و مبارزات توده ۵٠دھه 

ھمگان اين زمينه را به عينه ديدند و شاھد بودند که در اقصی نقاط ايران مردم برای بدست گرفتن سالح و مبارزه با 

ی در کردستان و ترکمن صحرا خود ئبه خصوص وقوع مبارزه مسلحانه توده . نددشمنانشان آمادگی کامل دار

. ی کردن مبارزه مسلحانه، زمينه کامالً مساعدی داشته اندئبيانگر آن بود که روشنفکران انقالبی مسلح برای توده 

ھای فدائی خلق صحه اين در عين حال به معنی آن بود که توده ھای انقالبی با پراتيک خود بر درستی تئوری چريک

  . گذاشتند

بنابراين در مرحله دوم جنبش مسلحانه، درست در شرايطی که سازمان چريکھای فدائی خلق می توانست و می 

 کمونيست ھائی که جان برکف فعاليت ھای انقالبی خود را پيش -بايست از ثمره پر باری که رزم دالورانه اعضايش

وجود آورده بودند بھره برده و آن بار را خود چيند، يا به ه لح در جامعه ب و ديگر نيروھای مبارز مس-می بردند

زبان ديگر نيروی مبارزاتی آزاد شده در جامعه را با اتخاذ تاکتيک ھای مناسب، خود سازماندھی و بسيج نمايد، از 

  .  سراشيبی قرار گرفتۀحرکت رو به جلو باز ماند و به تدريج در پروس
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 آخرين فرصت ھائی بودند که سازمان می توانست با ارائه يک ۵۴ و حداکثر سال ۵٣قل سال می توان گفت که حدا

جمعبندی از تغييرات بوجود آمده در شرايط جامعه و با تکيه بر ھمه دست آوردھای مبارزاتی جنبش مسلحانه، بر 

صورت با پاسخ دھی به در اين . اساس ستراتژی مشخص خود تاکتيک ھای الزم را برای پيشروی جنبش اتخاذ کند

آنچه الزمه رشد جنبش بود، مسلم است که ھمچون دوره قبل در زمينه ھای مختلفی شکوفائی ايجاد شده و شرايط باز 

اما فقدان اين امر و به عبارتی ديگر عدم .  رو به جلو در جامعه پديدار می گشت ھم نوين با چشم اندازھای

  .  موجب اثرات زيانباری شدپاسخگوئی به نياز جامعه در اين مرحله،

اين ضعف و ناتوانی که کامالً می شد از آن اجتناب کرد، نه فقط به کل جنبش مسلحانه ضربه زد بلکه به طور 

از جمله با توجه به اين امرکه . مشخص سازمان چريکھای فدائی خلق را در معرض خطرات جدی قرار داد

ئی در کار انقالبی بوجود آمده و ناروشنی يا کمبودی در کار باشد اپورتونيسم به مفھوم فرصت طلبی، جائی که خال

بيشتر امکان رشد می يابد، در اينجا نيز قصور در پی گيری و تحقق ستراتژی مبارزه مسلحانه تدوين شده توسط 

 رفقای اوليه چريکھای فدائی خلق و عدم توانائی در پاسخ دھی درست به وظايف مبارزاتی يک مرحله از جنبش،

   .زمينه را برای رشد اپورتونيسم در درون سازمان چريکھای فدائی خلق و ضربه به جنبش مسلحانه آماده کرد

، به دو مورد عمده می ۵٠به طور کلی، در حوزه رشد تفکرات غير پرولتری در جنبش کمونيستی ايران در دھه 

نبش مسلحانه، از يک طرف فقدان يک رغم پشت سر گذاری موفقيت آميز يک مرحله از ج علی. توان اشاره کرد

جمعبندی تئوريک از دستاوردھای حاصل شده و تحليل از شرايط جديد و به تبع از آن عدم ارائه تاکتيک ھای 

 مبتنی بر ستراتژی پذيرفته شده، منجر به لنگ شدن کارھای مبارزاتی در  مبارزاتی خاص و الزم برای آن شرايط

، که اين خود نارضايتی و بحران ھائی را دامن زده و به تدريج به جائی رسيد سازمان چريکھای فدائی خلق گشت

که زمينه را برای کم بھا دادن به دست آوردھای جنبش مسلحانه و حتی رد خود ضرورت مبارزه مسلحانه فراھم 

، حاال )اقب آنخالء تئوريک و خالء پراتيکی متع( وجود آمده بود ه کرد؛ و از طرف ديگر با توجه به خالئی که ب

سازمان در وضعيتی قرار گرفته بود که آماده پذيرش ھر نظری بود که ظاھراً راه حلی برای پرکردن آن خالء ارائه 

  .می داد

مثالً به ھيچوجه اتفاقی نيست که در . انعکاس اين امر را در آن زمان در واقعيت ھای مختلف می توان مشاھده کرد 

ميان زندانيان سياسی که اکثريت آنھا متعلق به جنبش مسلحانه بودند، اولين ترديد ھا ، در زندان در ۵۴محدوده سال 

از سوی ديگر درست در چنين شرايطی است که يک سری . و شک در مورد درستی مبارزه مسلحانه آغاز می شود

تاريخ ( ار می گيرند از نوشته ھای رفيق جزنی که در زندان نوشته بود به درون سازمان راه يافته و مورد توجه قر

ی ن نظرات از طريق زندانيان سياسيالبته آ) ١)( می باشد۵٣دقيق ورود آن نوشته ھا به سازمان تقريباً اواخر سال 

 در ارتباط با سازمان قرار ۵٣ھم که حامل نظرات رفيق جزنی بوده و پس از آزادی از زندان در ھمان سال 

  . ندگرفتند، به اين شکل نيز وارد سازمان شد

درون سازمان آغاز شد و به تدريج زمينه را برای ه  بود که ھجوم نظرات انحرافی ب۵٣در واقع، از اواخر سال 

صرفنظر از اين که حزب توده برای نفوذ تفکرات . در ميان افرادی از سازمان آماده نمود" یئتوده "قبول تفکرات 

می کرد و مستقالً تا چه حد در اين رابطه موفقيت داشته خود به درون سازمان چريکھای فدائی خلق چه تالش ھائی 

، واقعيت ) عده ای از سازمان جدا شده و بعدھا رسماً و علناً به حزب توده پيوستند١٣۵۵ ]عقرب[در آبان ماه(است 

وذ در سازمان رواج يافته و پيشاپيش شرايط را برای نف" یئتوده "اين است که از مقطع ياد شده، بخشی از تفکرات 

در اين مورد واقعيت تلخ و پيچيدگی امر در آن است که تا آنجا که به رواج . تفکرات حزب توده آماده کرده بود
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در سازمان مربوط می شود، اين امر از طريق افراد مبارز و شريفی امکان پذير شد " یئتوده "بخشی از تفکرات 

را چه از طريق نوشته و چه با حضور خودشان به که ناخواسته حامل آن تفکرات انحرافی بودند و آن تفکرات 

  . سازمان منتقل نمودند

به نظر می رسد که امروز جنبش کمونيستی ايران از آن حد پختگی برخوردار است که متوجه اين امر باشد که حتی 

شد و حتی يک فرد مبارز انقالبی ھم ممکن است در کنار نظرات درست و انقالبی خود نظرات نادرستی ھم داشته با

مسلم است که برخورد به آن تفکرات انحرافی به ھيچ وجه به . ھم بشود" یئتوده " تفکر   و مروج ناخواسته مبلغ

  ) ٢.(معنی نفی اعمال درست و شخصيت انقالبی آن فرد مبارز نيست

خود را به جای در اينجا با توجه به اين که نظرات رفيق جزنی پس از ورود به سازمان در روند کار آن تأثيرات 

اوالً، در نوشته ھای رفيق جزنی بر درستی مبارزه . جز به نکاتی اشاره شودؤگذاشت، الزم است به طور کامالً م

تأکيد شده و از آن به عنوان ) ھر چند با درکی مغاير و حتی متضاد با درک و تحليل چريکھای فدائی خلق( مسلحانه 

رغم ھمه تناقضات و عدم انسجامشان، و حتی  نياً در آن نوشته ھا علیثا. شکل محوری مبارزه نام برده شده بود

صريح و بدون استدالل با نظرات چريکھای فدائی خلق، به ھر حال رھنمودھائی در ارتباط  مقابله غير مستقيم و غير

 داشته با آن شرايط خاص مطرح شده بود که در شرايط خالء موجود در سازمان می توانست برای رفقائی جذابيت

جتماعی نکته سوم مربوط به نوشته ھائی از رفيق جزنی راجع به تاريخ معاصر و تحليل شرايط اقتصادی و ا. باشد

ی بود که متأسفانه از يک ديدگاھی انحرافی مورد برخورد قرار گرفته اند و وجود ايران و رھنمودھای سياسي

  . در آنھا کامالً برجسته است" یئتوده "تفکرات 

ن که يک نمونه از آن نظرات در اينجا مطرح شود به اين امر اشاره می کنم که در شرايطی که چريکھای برای اي

فدائی خلق، نابودی سيستم سرمايه داری وابسته و قطع کامل نفوذ امپرياليسم در ايران را شرط آزادی و رھائی مردم 

 رھبری طبقه کارگر قادر نيست برای مردم ايران ايران می دانستند و معتقد بودند که ھيچ انقالبی در ايران بدون

آزادی و دمکراسی به ارمغان آورد، در نظرات رفيق جزنی گويا دست يابی به چنين ھدفی، و ترقی و پيشرفت 

  .ھم امکان پذير بود) در غياب بورژوازی ملی( به رھبری خرده بورژوازی " ملی"جامعه، از طريق انقالب ھای 

ی که کماکان به نظرات اوليه سازمان وفادار مانده بودند و بعد از  نبود که بين رفقای فدائي اتفاقیبنابراين به ھيچوجه 

ھمان تشکلی که من نيز ھم اکنون در آن (قيام بھمن مجبور شدند تشکل چريکھای فدائی خلق را از نو برپا سازند

، خود را پيروان رفيق جزنی می "سازمان چريکھای فدائی خلق"، با کسانی که تحت عنوان )فعاليت می کنم

 جامعه شکل گرفته  خواندند، ھنگام تحليل طبقاتی از رژيم جديد و برخورد عملی با اوضاع سياسی نوينی که در

    .بود، تفاوت اساسی ايجاد گشته و دو مسير کامالً متفاوت پيموده شد

ک توانست ضربات سنگينی به سازمان  يعنی دو سال مانده به قيام بھمن، ساوا۵۵ھمه می دانند که در سال 

چنين ضرباتی در شرايط تأسف انگيزی که سازمان، در تھران و شھر ھای ديگر . چريکھای فدائی خلق وارد آورد

به ھيچوجه ناشی از زرنگی و توانائی ساواک نبود، بلکه توانائی ساواک تنھا ) ٣(خود را در آن محصور کرده بود

و قرار دادن خود در شرايط ضربه  وئی به نياز ھای جنبش در يک مرحله خاصاز ناتوانی سازمان در پاسخگ

  . پذيری کامل حاصل شد

به طور واضحتر می توان گفت که سازمان با شناخت صحيح از وظايف مبارزاتی خود و عمل به آنھا در مرحله 

 برای  د که تاکتيک ھای ضروری يعنی اگر به خط اوليه چريکھای فدائی خلق پايبند بوده و قادر می ش- بعدی جنبش

 می توانست خود را در چنان شرايطی قرار - ستراتژی اوليه خود را شناخته و آنھا را در عمل پياده کند تحقق خط 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 تجربه شده بود و ضربات بسيار ۵٠ھمچنان که در سال -  وارد شود ليس نتواند آنچنان کاری بر اوودھد که ضربه پ

اين سال به چريکھای فدائی خلق نه تنھا ھرگز به از ميان رفتن آنھا منجر نشد بلکه سنگين ساواک و شھربانی در 

درست به دليل درستی تاکتيک ھا و پاسخگوئی به نياز ھا، سازمان باز رشد کرد و جنبش به رشد و شکوفائی خود 

  .ادامه داد

 بعد راه سراشيبی طی نمود و بعد  به۵٣سازمان چريکھای فدائی خلق از اواخر سال به طور خالصه بايد گفت که  

 با چنان آھنگی در اين سراشيبی پيش رفت که تنھا تعداد محدودی از آن باقی ماندند و  ۵۵از ضربه ھای سال 

 رسماً و علناً تئوری و تحليل ھای - از جمله خود من-ھمين تعداد به جز کسانی که در خارج از کشور بودند

 پذيرای نظراتی شدند که در عمل ھمانگونه  جای آنه ا مردود اعالم کرده و ب چريکھای فدائی خلق رۀشناخته شد

  .که ھمگان ديدند، به بيراھه رفرميسم و سازشکاری ختم گرديد

 سازمان چريکھای فدائی خلق، آشکارا فاقد ۵۶-۵٧اگر خوب توجه کنيم، می بينيم که در شرايط انقالبی سال ھای 

ما درست در چنان شرايطی، صف گسترده ھواداران مبارز چريکھای فدائی ا.  و رھبری کمونيستی بود يک خط

خلق، ھمانھا که در شرايط اختناق دوره شاه به ھر ترتيب که می توانستند به پيشاھنگان خود ياری رسانده بودند، با 

ترين روستاھا نيز که الھام از کمونيست ھای فدائی و راه و رزم انقالبی آنھا، در سراسر ايران و حتی در دورافتاده 

وجود ھمين نيروی عظيم متعلق به جنبش . ھنوز نام خمينی در آنجا شنيده نشده بود، به فعاليت انقالبی مشغول بودند

 کننده بود که تا مدتی فضای مبارزاتی را   قيام کمونيستی ايران و اعمال و رفتار فدائی وار آنان به ھمراه توده ھای

    .فظ کرددر جامعه به نفع مردم ح

جوانان آگاھی که تالش آنھا . کيد کردم، خطاب من در اين مقاله نسل جوان مبارز ايران استأ تءھمانطور که در ابتدا

ی و پيشبرد مبارزات امروز، نگرانی دشمنان ئ برای راھگشا۵٠ کمونيست ھای دھه برای يادگيری از تجارب نسل

ن سالگرد رستاخيز سياھکل، اين سطور با در ميان گذاردن بخش اميدوارم که در چھلمي. مردم را برانگيخته است

کوچکی از حقايق در مورد تاريخی از مبارزات و تجارب چريکھای فدايی خلق، بتواند جوانان مبارز ما را در 

 جھت ھموار نمودن راه انقالب برای کسب استقالل، آزادی، رفاه و برابری ياری دھد و آنھا را قادر سازد تا وظايف

ی که آن نسل وليت و برخورد انقالبيؤ ايران را با ھمان احساس مسۀمبارزاتيشان در قبال مردم محروم و ستمديد

  . آن بود، به پيش ببرندۀنمون" جان شيفته"

   

*****  

من اولين بار نام رفيق جزنی را در اوايل سال :  اساس مشاھدات خودم توضيح می دھمه دليل ذکر اين تاريخ را ب-١

در اين زمان و پس از تشکيل . وقعی که تازه بين رفقای جنگل و رفقای احمدزاده رابطه بر قرار شده بود شنيدم م۴٩

رغم وجود رفقائی باقيمانده از گروه جزنی در   که علی-اين تشکل از ادغام گروه جنگل(چريکھای فدائی خلق نيز 

حتی يک نوشته از ) وجود آمده زاده در ھمديگر ب و گروه احمد- آن، يک گروه ديگر و متفاوت از گروه جزنی بود

با توجه به حساسيتی که رفقای گروه احمدزاده روی نظرات مختلف داشتند، با قاطعيت . رفيق جزنی وجود نداشت

می توانم بگويم که اگر غير از اين بود حتماً نظرات مطرح در چنان نوشته ای در ھمان زمان مورد بحث قرار می 

 که من از ۵٢در فروردين سال .  بود۵٠دستگيری و به زندان رفتن من در ارديبھشت سال .  نبود که چنين- گرفت

 تيمی ۀزندان فرار کرده و دوباره به فعاليت در درون سازمان چريکھای فدائی خلق پرداختم، در اولين پايگاه يا خان

اين جزوه نيز . علی اکبر صفائی شناخته می شودرا ديدم که با نام رفيق " آنچه يک انقالبی بايد بداند"که بودم جزوه 
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البته قبالً در سازمان وجود نداشت و در اين مورد ھم با اطمينان می توانم بگويم که رفقای اوليه سازمان که من آنھا 

در ھر حال، آن جزوه ھم که امروز ادعا شده متعلق به . را می شناختم اطالعی ھم از وجود چنان جزوه ای نداشتند

بعدھا من از طرف سازمان .  مورد توجه خاصی نبود۵٢يق جزنی است که در زندان نوشته شده بود، در سال رف

مأموريت يافتم که در کمک به ايجاد يک پشت جبھه برای سازمان به منطقه خاورميانه بروم که اين کار با گذشتن 

 که ١٣۵٣ اول سال ۀبنابراين تا نيم.  عملی شد۵٣سال  مخفيانه از مرز ھمراه با مشکالتی، تقريباً در اواخر تابستان

 بوده و چه در پايگاھی که رفيق حميد اشرف در آن بود و چه در پايگاه ھای ديگر  من با رفقای مختلفی در ارتباط

که معموالً رفيق جعفری به آنجا ھا رفت و آمد داشت، حضور داشتم، ھرگز نوشته ای از رفيق جزنی نديدم و اساساً 

از منطقه خاورميانه با سازمان تا اواخر .  ای که تازه به درون سازمان آمده باشد، در آن زمان وجود نداشتنوشته

در اين مدت ھم تنھا در آخرين ارتباط بود که جزوه ای رسيد که نام و تاريخی .  ارتباط مرتب برقرار بود۵٣سال 

نه بدون ھيچ توضيحی، به خصوص با توجه به اين فرستاده شدن آن برای رفقای مستقر در خاورميا. روی آن نبود

در ھر . که از نظر من نظرات انحرافی و مواضع سياسی نادرست در آن وجود داشت، سالھا برای من يک معما بود

  .حال آن تنھا نوشته غير آشنائی بود که در آن زمان بدست من رسيد

 درست در زمانی که جمعی از روشنفکران ۴٠وم دھه در نيمه د.  شايد ذکر نمونه ای به درک اين امر کمک کند-٢

 گسترده آثار ۀانقالبی چون صمد بھرنگی، بھروز دھقانی، کاظم سعادتی و عليرضا نابدل در تبريز چه با مطالع

 لنينيستی و چه با تالش ھای عملی نظير ارتباط گيری با کارگران و از طرق ديگر سعی می کردند –مارکسيست 

ن سياسی ديگری ھم در تبريز وجود داشتند که که از آنھا بعداً رژيم شاه پيدا نمايند، فعااله قاطع با راھی برای مبارز

اين دو جمع را صرفنظر از .  مبارزی به نام بھروز ارمغانی بود ياد شد و در ميان آنھا" گروه مھندسين"به عنوان 

 که حزب - را" گروه مھندسين"بنيان ھای فکری ھمه تفاوت ھا، يک امر اساسی از ھم جدا می نمود و آن اين که 

مسلم است که به دليل آگاھی واال و قاطعيت رفيق بھروز . تشکيل می داد" یئتوده " افکار -توده را قبول داشتند

 در ميان رفقای اوليه چريکھای  به دليل وجود انضباط ايدئولوژيکدھقانی و رفقايش در رد تفکرات حزب توده و

 و يا در تشکل چريکھای ءيک از آن افراد حتی اگر می خواستند نمی توانستند در ميان آن رفقا فدائی خلق، ھيچ

بھروز ( جمع دوم ۀ ھمان مبارز برجست۵٣اما در سال . فتادوقت ني  و چنان اتفاقی ھم ھيچ-فدائی خلق پذيرفته شوند

ه ھای رفيق جزنی گرديد، به ھمراه تعدادی که بعد به زندان افتاده و در آنجا يکی از حاملين اصلی نظرگا) ارمغانی

جای ترديد نيست که رفيق بھروز .  تشکيالتی باال نيز قرار گرفتۀاز ھمفکرانش به سازمان پيوست و در رد

ارمغانی يک انسان مبارز و انقالبی بود که تحت تأثير دست آوردھای انکار ناپذير جنبش مسلحانه به اين جنبش 

 که چه به دليل محدوديت ھای شرايط زندان و چه به ھر دليل ديگری نتوانسته بود، بنيان روی آورده بود، در حالی

  .ھای فکری تئوری مبارزه مسلحانه را به ھمان صورت که در آثار رفقا پويان و احمدزاده آمده بود، درک نمايد

امالً گسترش يافته بود، ولی به  با اين که در اين زمان افراد مبارز زيادی به سازمان پيوسته و صفوف سازمان ک-٣

جای اين که از اين نيرو در جھت سازماندھی مبارزات مردم در جھت تحقق يک ستراتژی درست استفاده شود، و 

مبارزه "االتی که پيشتر برای رفقای اوليه سازمان مطرح بود، مورد توجه قرار گيردکه مثالً ؤبدون آن که حتی س

رفيق احمدزاده، ھمان " (چگونه می توان به آن ياری رساند؟... فشار قرار دارد،خلق کرد که تحت بيشترين ستم و

اساساً در فضای محدود شھر نمی توان نيروی چريکی زيادی را و يا به اين امر توجه شود که ) ١۴۴منبع صفحه 

که حتی در ، انرژی ھای موجود در سازمان، در خانه ھای تيمی آن ھم نه فقط در تھران بل نمود سازماندھی

شھرھای کوچک برای انجام کارھای فرعی از جمله کارھائی از قبيل تايپ و تکثير کتابھای مارکسيستی و غيره 
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محصور گشتند و اين نوع سازماندھی در شرايط سرکوب و اختناق، زمينه ای برای شناسائی رفقا از طرف ساواک 

  .و ضربه پذيری کل سازمان شد

            ١٣٩٠ ]جوزا[خرداد

   

 

 

 

 

 

  

  


