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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  اشرف دھقانی

 بابک آزاد: فرستنده

  ٢٠١٣ مارچ ٢٣

  

  فرخ نگھدار و تحريف تاريخ چريکھای فدائی خلق
 

سقوط رژيم ديکتاتور و وابسته به امپرياليسم شاه، مردم  توسط توده ھای قھرمان ايران و ١٣۵٧با قيام شکوھمند بھمن 

مصيبت ديده و تحت ستم ما به مدت بسيار کوتاھی فضائی سرشار از شادی و آرامش در زندگی خود احساس کردند و 

می اما رژيم تازه روی کار آمده که بعداً جمھوری اسال .ھا باشد ، بھار آزادی برای آن١٣۵٨انتظارشان آن بود که بھار 

 آغاز کرد و در اولين اقدام خود، روستائيان  ١٣۵٨نام گرفت، سرکوب توده ھا را به طور برجسته از ھمان نوروز

بر جنازه ھای پاره " : زحمتکش کردستان را چنان در خون خود غرقه ساخت که در زبان شعر اين گونه توصيف شد

واقعيت آن بود که با ".  خضاب می شود / کودکانزخون گرم /تمام سطح دست و پنجه ات /چو دستی می کشی /ھوا

چون رژيم شاه توسط امپرياليست ھا بر سر کار آورده شده بود، آزادی و بھاران به بند  آغاز حاکميت رژيم جديد که ھم

" بھار آزادی" ھنوز به طور دردناکی ۵٨، متأسفانه بھار فريب و رياکاریۀدر شرايط سلطکشيده شده بودند، با اين حال 

 .خوانده می شد

 که انقالب توده ھا برای بھبود -در حقيقت پس از قيام بھمن، يک روند ارتجاعی در بستر جعل تاريخ توسط خمينی 

روند تاريخی  از طرف ديگر.  ايران شروع به رشد کردۀ در جامع-ناميد " انقالب اسالمی"  را - شرايط زندگی خود 

اين روند دوم با حضور يافتن سازمانی با پشتيبانی عظيم توده . ايان ساخت ما نمۀديگری شکل گيری خود را در جامع

 سياسی جامعه به وجود آمد که در حالی که خود را وارث سازمان پر افتخار چريکھای فدائی خلق می ۀای در صحن

ی تکيه زده و با به جايگاه چريکھای فدائی خلق واقعقرار داشتند که " ماران خوش خط و خالی"خواند ولی در رأس آن 

شداری در مورد رھبری آن سازمان اولين بار در وچنين ھ (.سخن گفتن به نام فدائی ، عليه آن عمل می کردند

بنابراين، در آن بھاری که به ).  ، داده شده بود" مصاحبه با رفيق اشرف دھقانی" ۀ در جزو ١٣۵٨]جوزا[خرداد

 ايران ۀ واپس گرايانه و فريبکارانه، خود را در جامعۀاريخی با خصيصناميده می شد دو روند ت " بھار آزادی"نادرست 

که از يک طرف انقالب شکوھمند توده ھا توسط خمينی و اعوان و  معلوم شد.  به نيروھای آگاه و انقالبی شناساند

ه توده ھا به پيش انصارش مصادره شده که حال به نام انقالب و به نام توده ھا سياست ھای خود را عليه انقالب و علي

می برند؛ و از طرف ديگر سازمانی که در شرايط يکی از سياه ترين ديکتاتوری ھا با رنج و خون بھترين فرزندان 

که  )فرخ نگھدارو دارو دسته اش(ايران ساخته شده بود يعنی سازمان چريکھای فدائی خلق اکنون به دست کسانی افتاده 
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ری اسالمی يعنی با روشی مشابه، به نام چريک فدائی و به اعتبار آن نام آن ھا نيز به سبک حکومتی ھای جمھو

گرامی، عليه اھداف و آرمان ھای فدائی يعنی عليه منافع و مصالح کارگران و زحمتکشان مشغول اجرای اعمال و 

  )١.(سياست ھای رفرميستی و غيرانقالبی خود ھستند

وری اسالمی، در جھت تأمين منافع سرمايه داران خارجی  در رأس رژيم فريبکار و ارتجاعی جمھخمينیاگر 

از انجام ھيچ دغلکاری و جنايت در حق توده ھای تحت  )وابسته به امپرياليسم(و سرمايه داران داخلی  )امپرياليست ھا(

آوری  نيز که در شرايط شبه دموکراسی بعد از قيام بھمن و در شرايط روی فرخ نگھدارستم ايران روی گردان نبود، 

توده ھای کثيری به سوی سازمان چريکھای فدائی خلق متأسفانه در رأس آن سازمان قرار گرفته بود،  از توسل به ھيچ 

گو  و گفت"روش فريبکارانه و دغلکارانه برای فريب ھواداران اين سازمان کوتاھی نکرده و با در پيش گرفتن سياست 

 ۀين حکومتی، به تقويت و تحکيم پايه ھای رژيم تازه استقرار يافتو از طريق سازش و مماشات با مرتجع "و انتقاد

به اين ترتيب وی با کمک ھمپالگی ھايش، از طريق مماشات و سازش با جمھوری اسالمی، . جمھوری اسالمی پرداخت

  در منجالب اپورتونيسم و رفرميسم غوطه ور ساخت و سپس بخشء چريکھای فدائی خلق را ابتداۀسازمان غصب شد

از اين روست که خمينی و فرخ نگھدار امروز به گواه تاريخ  .بزرگی از آن را به پای بوسی ارتجاع وحشی حاکم برد

 ۀدر ميان نيروھای مترقی و آزاديخواه ايران و به خصوص در نزد توده ھائی که آن دوره را تجربه کرده اند، از جمل

 .ن به شمار می روندمنفورترين چھره ھای سياسی اين دوره از تاريخ ايرا

 قبل از انشعاب به -  چريکھای فدائی خلق ۀتا جائی که به فرخ نگھدار و عملکردھای او در درون سازمان غصب شد

 برمی گردد، با توجه به تأثير تعيين کننده ای که آن سازمان در روند مبارزاتی مردم ايران داشت، بايد -اقليت و اکثريت 

ھمچنين بايد به عملکردھای  .ی آن سازمان مورد برخورد و بررسی دقيق قرار گيردنظرگاه ھا و سياست ھای عمل

در اين مقاله در حالی که به موارد فوق تنھا . پرداخت" اکثريت"نگھدار در سازمان اکثريت و افشای ماھيت ضد خلقی 

 ھايش در ارتباط با اشاره وار برخورد خواھد شد، تمرکز بحث روی يکی از عملکردھای فرخ نگھدار و ھمپالگی

  . تاريخی جعلی از تکوين سازمان چريکھای فدائی خلق خواھد بودۀاشاع

  

  تاريخی جعلی از شکل گيری چريکھای فدائی خلقۀاشاع

از ھمان آغاز فعاليت در شرايط علنی بعد از قيام بھمن، فرخ نگھدار به ھمراه ديگر رھبران و دست اندرکاران 

 سياست ھا و اعمال خود را در ۀزمان چريکھای فدائی خلق می ناميد، سعی کردند ھمسازمانی که خود را وارث سا

منظور از مسعود، رفيق ( اختالف بين بيژن و مسعود"پشت نام يک مبارز انقالبی يعنی رفيق بيژن جزنی و با عنوان 

ه کمترين اعتقادی به نظرات در اين ميان فرخ نگھدار بدون آن ک .، توجيه نموده و پيش ببرند)مسعود احمد زاده است

 ۀ پارتيزاتی يا چريکی بود و ھمواره از نقش محوری مبارزۀ که اتفاقاً به طور برجسته طرفدار مبارز -رفيق جزنی

 داشته باشد خود را در پشت آن نام انقالبی پنھان ساخت تا بھتر بتواند به اغوا و فريب اعضاء -مسلحانه سخن می گفت 

 وسيعی از ۀدر چنين شرايطی و در حالی که تود.  حول آن سازمان متشکل شده بودند، بپردازدو ھواداران صديقی که

 سياسی حضور داشتند ، فرخ نگھدار با کمک ھمپالگی ھايش يک تاريخ جعلی از چگونگی تشکيل ۀمردم در صحن

 ظريفی يکی از گروه ھای  سورکی، جزنی،ء که مطابق آن گويا گروه رفقاجا انداختچريکھای فدائی خلق را در جنبش 

بعدھا اين تحريف و جعل در تاريخ چريکھای فدائی خلق تا آنجا پيش رفت .  چريکھای فدائی خلق بوده استۀتشکيل دھند

 .که رفيق جزنی از طرف آن ھا حتی بنيانگذار و تئوريسين سازمان ما ھم معرفی شد

ان ما به تأکيد خود آن نشريه بر اساس مسايل رو شده ، تاريخچه ای از سازم"بھمن تئوريک١٩"پيش از آن در نشريه 

در اينجا تنھا مطالبی ذکر شده که در مراحل : "در آن نشريه آمده است که(در زير بازجوئی ھا ، تنظيم و درج شده بود 
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 نظرانه ، تاريخچه ای که در آن در حالی که به طور کامالً تنگ")ليس قرار گرفته و علنی شده استومختلف در اختيار پ

و حتی مغرضانه نسبت به پيشروان و بنيانگذاران واقعی چريکھای فدائی خلق برخورد شده، برای اولين بار گروھی که 

، يکی از برپا کنندگان و تشکيل دھندگان )به جای گروه جنگل(رفيق جزنی در رأس آن قرار داشت باعنوان گروه يک 

اين نشريه که آغاز کارش شھريور  ".خيز سياھکل را به وجود آوردرستا" که گويا - چريکھای فدائی خلق معرفی شد 

 در لندن می باشد در حالی که مطالبی منتشر می کرد که ظاھراً بيانگر ارتباط دست اندرکاران آن با سازمان ١٣۵٣سال 

ن ارتباط با ال برانگيزی کار خود را بدوؤچريکھای فدائی خلق بود، ولی در واقعيت چنين نبود و آن ھا به طور س

می کردند که گويا نيازی ھم به ايجاد رابطه با " استقالل"انتشار دھندگان آنقدر احساس . سازمان ما انجام می دادند

ۀ نويسند(سازمان نمی ديدند، کما اين که حتی کمترين کوششی ھم برای ارتباط با نمايندگان سازمان در خارج از کشور 

اھميت اين موضوع در آن است که در آن زمان سيل طرفداران . رج ندادندبه خ) اين سطور و رفيق حرمتی پور

 خواندن مطالبی بودند که مستقيماً به مسايل سازمان ما در داخل کشور ۀچريکھای فدائی خلق در خارج از کشور تشن

ی را برای ين تلقي بھمن تئوريک ھم چن١٩در نوشته ھای مندرج . مربوط بوده و در ارتباط با اين سازمان منتشر می شد

دوستداران سازمان به وجود آورده بود در حالی که اين جريان در آن زمان بدون ارتباط با سازمان ما، در واقع خطی را 

  . سازمان چريکھای فدائی خلق به پيش می بردۀموازی با خطوط شناخته شد

  اين نشريه به تاريخ تير ماه۴ ۀشمار مذکور که  پس از شھادت رفيق جزنی و رفقای ھمراھش در ۀدر مورد تاريخچ

چاپ شد، اين موضوع ھم "  ظريفی- تحليلی از تکوين و تکامل گروه پيشتاز جزنی "، تحت عنوان ١٣۵۴ ]سرطان[

 توسط خود آنان تنظيم ءچند ماه قبل از شھادت اين رفقا"قابل تأمل است که منتشر کنندگان توضيح دادند که آن تاريخچه 

 ھمين ۀاما دقت در مطالبی که در مقدم". تنظيم شده توسط رفقای شھيد گروه: "ير مطلب ھم نوشتند؛ و ز"گرديده است

اين : "در ابتدا مطرح شده.  يد نمی کند بلکه خط بطالن بر آن می کشدئنه تنھا چنين ادعائی را تأتاريخچه نوشته شده، 

دسترسی ايجاد و رشد اين گروه ھا شرکت داشته اند تاريخچه نمی تواند کامل باشد زيرا به ھمه رفقائی که در جريان 

اين : "ناميده، آمده است"  ظريفی–گروه پيشتاز جزنی "و سپس به طور مشخص در مورد گروھی که آن را " نداشته ايم

 ، ۴٢ که قبل از تشکيل رسمی گروه در نوروز به درستی نمی دانيمما .  تشکيل شد١٣۴٢گروه رسماً در اوان سال 

و "  نتيجه گيری ھای زير استۀ سوابق سياسی آن ھا بازگو کنندۀلکن مطالع. و اعضای فعال آن چه کرده اندمؤسسين 

 که اوالً عده ای از اين افراد در فعاليت ھای احتمال داردبا اين توضيحات : "بعد با ذکر يکی دو نتيجه گيری، نوشته شده

 ملی به صورت متشکل يا نيمه متشکل فعاليت ۀر پيرامون جبھ شرکت داشته باشند، ثانياً د٣٩ تا ٣۵مخفی سال ھای 

  .)تأکيدھا از من است". (کرده باشند

 مذکور واقعاً توسط ۀال ساده ای که مطمئناً برای ھر خواننده ای در اينجا مطرح می شود اين است که اگر تاريخچؤس

ؤسسين اصلی گروه بودند در مورد کارھای رفيق جزنی و يا رفقای ھم گروھش نوشته شده، پس چطور خود آن ھا که م

ال ؤبنابراين اين س!   در اين يا آن فعاليت شرکت کرده باشنداحتمال می دادند که و به درستی نمی دانستندخودشان 

 غير واقعی از سازمان چريکھای فدائی ۀبه راستی نويسنده يا نويسندگان واقعی اين تاريخچاساسی پيش می آيد که 

تحريف شده ای از چريکھای فدائی خلق را به جامعه ۀ ا کسانی بودند و به چه منظوری چنين تاريخچخلق چه کسی ي

 ؟!در پای آن، اعتباری به اين تاريخچه جعلی می بخشد" رفقای شھيد گروه"ارائه دادند؟ و آيا امضای 

منطقی اين برداشت را به دست می  به طور ،"دسترسی نداشته ايم"، "احتمال دارد"و " ما به درستی نمی دانيم" عبارات

  ثانياً آن .دسترسی نداشتند مزبور، اوالً به رفيق جزنی و رفقای ھم گروھش ھم ۀدھند که نويسنده يا نويسندگان تاريخچ

ھا را از نزديک نمی شناختند و از بخشی از فعاليت سياسی آن ھا غير مطلع بودند و حتی از مسايلی چون شرکت آن 
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ت ھای جبھه ملی و يا در دانشگاه که امری نبود که برای افراد نزديک به رفقای اين گروه امر پوشيده ای  در فعاليءرفقا

  .باشد، آگاھی نداشتند

در عين حال، در آن تاريخچه مطالبی وجود دارند که نشان می دھند که نويسنده يا نويسندگانش آن مطالب را آگاھانه در 

ذکر شده " گروه يک"در حالی که نام فرخ نگھدار به عنوان يکی از افراد مرتبط با مثالً . جھت خاصی تنظيم کرده اند

موارد جھت . ولی اظھار ندامت وی به درگاه شاه و فرار وی به افغانستان به طور کامالً جانبدارانه الپوشانی شده است

. ايد در جای ديگری به آن ھا پرداختدر آن وجود دارند که ب) به قول خوِد آن تاريخچه" (٢گروه  "عليهدار ديگری ھم 

 غير واقعی و جعلی از سازمان ما مندرج در نشريه ۀدر ھر حال، بعد از قيام بھمن درست ھمان خط و تاريخچ

ی بودن مبارزه، ئ بود که توسط فرخ نگھدار و ھمپالگی ھايش در جامعه پخش شد و در شرايط توده "بھمن تئوريک١٩"

  . متأسفانه ھمه گير گرديد

امروز ھم درست بر اساس چنان تاريخ نويسی است که رسانه ھای امپرياليستی فرصت يافته اند تا فرخ نگھدار را برای 

نسل جوان، يکی از بر پا کنندگان و به وجود آورندگان سازمان چريکھای فدائی خلق جا بزنند، موضوعی که اخيراً 

در . ، به آن مبادرت ورزيد)٢٠١٣ بروری ف٨به تاريخ(ز سياھکل مريکا نيز در برنامه ای در ارتباط با رستاخياصدای 

 آن برنامه، مجری ضمن ياد کردن از فرخ نگھدار به عنوان يکی از ھم پرونده ای ھای رفيق بيژن جزنی، او را از

عيت در اين مورد بايد به اين واق. خواند که گويا در سازمان چريکھای فدائی خلق حضور داشته است "اولين ھائی"

اما ای کاش . اشاره کرد که قديمی ھا می گفتند که از کيسه ديگری دارد با دست و دل بازی می بخشد و خرج می کند

  .در اينجا اين سازمان ما و تاريخ آن است که به تاراج برده می شود. موضوع بر سر خرج پول بود

  

  ربط فرخ نگھدار به چريکھای فدائی خلق : دروغی شاخدار

راج سازمان صديق ترين، پرشورترين، با معلومات ترين، شجاع ترين و فداکارترين کمونيست ھای ايران سخن از تا

به طور پی گير کار تئوريک عظيم و ھمه جانبه ) ١٣۴۶از سال(است، سازمانی که برای برپائی اش چھار سال 

چھار . يافتن راه مبارزه اقدام شده بودصورت گرفته بود، چھار سال در کارخانه ھا و روستاھا به تجربه اندوزی برای 

سال در شرايط اختناق حاکم، با از خود گذشتگی، به طور مخفيانه به کار پر زحمت تحقيق شرايط عينی جامعه پرداخته 

شده بود که از دور افتاده ترين روستاھای قره داغ در آذربايجان گرفته تا کشتزارھای صنعتی در شمال را در بر می 

 نظری و عملی با اخذ نتايج تئوريک ارزنده از آن، و بعد اقدام عملی و ۀ جدی و پی گيرانۀار سال مطالعچھ . گرفت

واقعيت اين است که موجوديت و تدوام کار چريکھای فدائی خلق . انجام عمليات مسلحانه در راستای آن نتايج تئوريک

 تاريخ معاصر ايران ۀ مطالعۀه از يک طرف بر پاي لنينيستی است ک -در قدم اول حاصل يک تئوری منسجم مارکسيستی

 و از طرف ديگر حاصل تجارب عينی مبتنی بر  -چه به زبان فارسی و چه به ديگر زبان ھا  -و اکثر آثار مارکسيستی

ی که راه را بر ين آن تئوری است، تئوری انقالبييک کار بزرگ تحقيقی علمی و عملی از شرايط جامعه در زمان تدو

ی که توضيح گر رستاخيز سياھکل و تئوري . قالبی گشود و يک جنبش انقالبی در جامعه ايران به وجود آوردعمل ان

 . نظری آن عمل بزرگ انقالبی استۀپشتوان

" سخاوتمندانه"حال پرسيدنی است که فرخ نگھدار، که امروز رسانه ھای امپرياليستی در ضديت با مردم مبارز ايران، 

به او می بخشند، در اين پروسه از ساخته شدن تشکل چريکھای فدائی خلق " تحليل گر"ز جمله لقب القاب گوناگونی و ا

 چھار ساله نداشته و ھرگز در ۀدر کجا بود و چه می کرد؟  واقعيت اين است که شخص مزبور اساساً ربطی به آن پروس

نان ارتباطی با رفقای دست اندر کار آن ھيچ نقطه از آن قرار نگرفته است؛ و خود وی نيز تا کنون حداقل مدعی چ

، امير پرويز پويان، عباس مفتاحی، بھروز دھقانی، کاظم سعادتی، علی رضا ه رفقائی چون مسعود احمد زاد -پروسه
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نابدل، مناف فلکی، چنگيز قبادی، مھرنوش ابراھيمی، احمد فرھودی، غالمرضا گلوی، بھمن آژنگ، حميد توکلی، سعيد 

  .نبوده و خود را به آن ھا نچسبانده است...و  ...والونی، عبدالکريم حاجيان سه پله وآريان، مھدی سئ

به عنوان بخشی ديگر از تشکيل دھندگان چريکھای  ١٣۴٧فرخ نگھدار ھمچنين به آن دسته از رفقائی ھم که از سال 

 اين که الزم باشد روی اين امر تأکيد در اين مورد بدون . فدائی خلق دست اندرکار تشکيل گروه جنگل بودند، تعلق ندارد

 اول دھه چھل، بيشتر در کارھای صنفی دانشگاه شرکت ۀشود که او به عنوان يک دانشجوی مخالف رژيم شاه در نيم

ی که رفقای جنگل معرف آن ھستند را نداشت، با رجوع به خود واقعيت می  پتانسيل انجام کارھای انقالبيداشت و اساساً 

 که وی در طی دوره ای که رفيق کبير غفور حسن پور با کمک رفقا محمد ھادی فاضلی، حميد اشرف، توان متوجه شد

 مسلحانه در جنگل ھای شمال بودند، در ارتباط با گروه ۀاسکندر صادقی نژاد و ديگر رفقا دست اندر کار تدارک مبارز

  .سورکی، جزنی، ظريفی دستگير شده و در زندان به سر می برد

 در پرتو روشن بودن راه،، ١٣۵٠ای گيری تشکل چريکھای فدائی خلق و اعالم موجوديت آن در فروردين پس از پ

، با رنج و خون و زحمت فراوان جان ھای شيفته ای تضمين شد که در جھت تحقق اھداف تداوم کار مبارزاتی اين تشکل

 بی باکانه و شجاعانه اش در خيابان و در خانه چريک فدائی با رزم . انقالبی سازمان خويش، جان بر کف مبارزه کردند

 تھاجمی انقالبی اش و دامن زدن به چنين ۀھای تيمی و با جنگ و گريزھای مسلحانه اش با دژخميان رژيم شاه، با روحي

  مبارزاتی در ميان توده ھا، با انجام صد ھا کار ابتکاری غير مسلحانه جھت بردن آگاھی انقالبی به ميان مردمۀروحي

، فرھنگ انقالبی نوينی ١٣۵٠حتی با دستگيری چريکھای فدائی خلق و ورود آن ھا به زندان ھا در سال  . شناخته شد

روحيه تھاجمی مبارزاتی در آنجا به حدی باال گرفت که تحولی کيفی در چگونگی مبارزه و  . در زندان ايجاد شد

 ۀ چه عزيزان گرانقدری که در راه تداوم مبارز .جود آمدمقاومت زندانيان سياسی در مقابل دژخيمان زندان ھا به و

چريکھای فدائی خلق شکنجه ھای قرون وسطائی ساواک رژيم شاه را شجاعانه تحمل کرده و حتی مرگ در زير آن 

شکنجه ھا را جسورانه پذيرا شدند؛ به طور کلی، چريکھای فدائی خلق، آن جان ھای شيفته که خود محصول شرايط 

 ايران بودند، در ھمه جا با کارھای مبارزاتی خود و رفتار و منش کمونيستی خويش نام چريک فدائی ۀامعخاصی از ج

 .را در قله ھای رفيع افتخار مردم ايران به ثبت رساندند

واضح است که فرخ نگھدار پس از تشکيل و اعالم موجوديت اين سازمان ھم ھرگز در آن حضور نداشت و به اين 

مريکا وقتی ااز اين روست که بايد گفت که صدای .  ھای چريکھای فدائی خلق نيز کمترين ربطی نداردبخش از فعاليت

فرخ نگھدار را فردی ناميد که گويا در ھمان دوره در سازمان چريکھای فدائی خلق حضور داشته است، چنين حرفی را 

 يک دروغ که در خدمت ۀن بيان، تنھا به اشاعوليتی تمام، بی ھيچ دليل و سند و مدرکی مطرح کرد و با ايؤبا بی مس

با توجه به اين که فرخ نگھدار در ھيچ پروسه ای از شکل گيری و . منافع ضد خلقی اين رسانه قرار دارد، پرداخت

تکوين آن سازمان شرکت نداشته و اساساً با عنصر چريک فدائی بيگانه بود و تنھا ھنگامی که در زندان به سر می برد 

مريکا، ادعائی کامالً بی پايه ا ايران آشنا شده، در نتيجه ادعای فوق الذکر از طرف صدای ۀ نوينی در جامعۀ پديدبا چنين

 .و اساس می باشد

مسلم است که از رسانه ھای امپرياليستی نمی توان انتظار داشت که واقعيت را در ارتباط با منافع و مصالح مردم ايران 

مريکا نيز در حالی که ظاھراً اين طور به ا ياد شده از صدای ۀدر برنام.  ت مطرح کنندبه ھمان صورتی که بوده و ھس

 - بينندگان نشان داده می شد که مجری کامالً مواظب است که مبادا سخنی بدون دليل و مدرک از آن رسانه پخش شود 

 جاسوس خوانده بود و يا در مورد واقعيت  مدرک، امير انتظام راۀمثالً به فرخ نگھدار ايراد گرفته شد که چرا بدون ارائ

 در تپه ھای اوين توسط ساواک که شواھد و مدارک کافی  ١٣۵۴ سال]حمل[ زندانی سياسی در فروردين٩قتلۀ ثابت شد

اگر اين واقعيت را قبول ندارند ، بيايند و  گشت تا" کارمندان ساواک پيشين "در اثبات آن وجود دارد، مجری باز دنبال
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 اما آن جا که پای نيروھای مردمی و -از ساواک جنايتکار ضايع شده باشد " حقی"مبادا   را بيان کنند تامطالبشان

گونه  سازمان انقالبی آن ھا در ميان بود ، در اين رسانه ديگر مالحظه ای در ميان نبود و به ھمين خاطر کسی که ھيچ

اولين "و شاھدی برای بينندگان برنامه به عنوان يکی از سنخيتی با چريکھای فدائی خلق ندارد بی ھيچ دليل و مدرک 

 .معرفی شد" ھا

بر اساس  .  در دادگاه به پنج سال زندان محکوم شد ١٣۴٧فرخ نگھدار، ھم پرونده ای رفيق بيژن جزنی بود که در سال

ه می دانند که او در در حالی که ھم .  از زندان آزاد گردد ١٣۵٢اين تاريخ وی می بايست پنج سال بعد يعنی در سال

ساواک دستگير شد که منجر به ماندن او در زندان   به افغانستان رفته بود و در آنجا توسط قاچاقچيان ھمکار ١٣۵٠سال

 در خارج از زندان و علت فرار او به افغانستان و دليل ١٣۵٠حضور فرخ نگھدار در سال . گرديد١٣۵۶تا سال

 شاه از آن مطلع اند و ۀستان مفصلی است که بسياری از زندانيان سياسی دوردستگيری مجددش در ھمان سال، خود دا

  :شرح مختصر آن به قرار زير است

به مناسبت تولد آن ديکتاتور  "عاری از مھر"، فرخ نگھدار به دليل نوشتن ندامت نامه به درگاه شاھنشاه ١٣۴٩در سال 

ی چون رفيق جزنی قرار  در مقابل مقاومت رفقای انقالبيو، که امری قبيح و مذموم شمرده می شد ]عقرب[ آبان ۴در

اما از بخت بد او، خيلی . قرار گرفته و حدود سه سال زودتر از موعد از زندان آزاد شد "عفو ملوکانه"داشت، مورد 

 ۀمتعاقب اين واقع . زود غرش مسلسل ھای رزمندگان سياھکل آرامش فضای او را در خارج از زندان به ھم ريخت

تن از آن ١٣سياھکل اعدام شدند، نام" مھاجمين" با اعالم اين که ١٣۴٩ ]حوت[ اسفند٢۶اريخی، مطبوعات رژيم درت

 دانشجوئی با بعضی از آن انقالبيون آشنا بود و می ۀبا توجه به اين که فرخ نگھدار در دور.  را منتشر نمودندءرفقا

 آشنا و ء کسانی که در ھر سطحی با آن رفقاۀ سراغ ھمدانست که موضوع برای رژيم شاه به حدی جدی است که به

رابطه ای داشته اند خواھد رفت، برای گريز از دردسر، با عجله از طريق يک فرد قاچاقچی از کشور خارج و خود را 

ه از اما باز از بخت بد او، اين فرار، ساواک را بيشتر نسبت به او حساس و مشکوک کرد و در نتيج .به افغانستان رساند

به  . او را در افغانستان پيدا و دستگير نموده و به ايران باز گرداندند قاچاقچی ھائی که با ساواک ھمکاری داشتند طريق

  . مجدداً به زندان افتاد١٣۵٠اين ترتيب بود که وی در سال 

  

  جعل تاريخ به اعتبار نام رفيق جزنی و گروه مرتبط با او

 به سازمان ما وارد شد، پس از ١٣۵۵ پس از ضربه ھای سنگينی که در سالامروز برای خيلی ھا روشن است که

گذشت دوره ھائی، در شرايطی که من و رفيق حرمتی پور به مثابه اعضای قديمی سازمان در خارج از کشور به سر 

 ۀ رأس باقيماندمی برديم، سه تن به اسامی منصور غبرائی، قربانعلی عبدالرحيم پور و رفيق احمد غالميان لنگرودی در

 اعالم کردند که نظرات رفيق بيژن جزنی را جايگزين نظرات شناخته  ١٣۵۶]قوس[ آذر١۶سازمان قرار گرفته و در

با اين کار آن ھا به واقع برای سيل ھواداران سازمان ما، حکم يا .  پيشين سازمان چريکھای فدائی خلق کرده اندۀشد

مسلماً، اين که . قبلی سازمان را کنار گذاشته و پيرو نظرات رفيق جزنی شوندصادر کردند که از آن پس نظرات  "فتوا"

 بر اساس نظرات رفيق جزنی چه اعمالی انجام داد و جايگزينی نظرات پيشين با ۵۵سازمان باقی مانده از ضربات سال

 خود بايد در جای نظرات جديد، در سياست ھای عملی آن سازمان در ارتباط با جنبش چه تأثيراتی به جای گذاشت

 تأثيرات اين جايگزينی، از يک طرف فراھم اصلی تريناما آنچه مسلم است يکی از  . ديگری مورد بررسی قرار گيرد

 که ھمچنان نام سازمان  -ش به درون آن سازمانگھدار و رفقای ھم مسلک و ھم کيششدن زمينه برای ورود فرخ ن

گر ايجاد ممانعت درمقابل فعاليت خود من و ھمه رفقای وفادار و متعھد به  بود، و از طرف دي- پيشين را يدک می کشيد 

 که بعد از قيام بھمن به يک سازمان بزرگ -خط و نظرات اصلی سازمان چريکھای فدائی خلق در درون آن سازمان 
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از ...)  علی توسلی وامثال جمشيد طاھری پور، ماشاءهللا فتاح پور،(فرخ نگھدار و ھمراھانش .   بود-ی تبديل شدئتوده 

عضوگيری شدند و در حالی که نه از " ويژه"طور   ، به۵٧طرف مرکزيت آن سازمان تنھا چند ماه مانده به قيام بھمن 

خصال انقالبی فدائی کمترين بوئی برده بودند و نه نظرات رفيق جزنی را قبول داشتند، با بی صداقتی تمام خود را پيرو 

و به دليل ضعف و سطح سياسی نازل آن مرکزيت، به زودی سکان آن سازمان را به دست نظرات رفيق جزنی خوانده 

اين دار و دسته با پنھان شدن در پشت نام و شخصيت انقالبی رفيق جزنی به جنبش کمونيستی ايران و به  .خود گرفتند

ن به جعل تاريخ شکل گيری جنبش ضد امپرياليستی و دموکراتيک مردم ما ضربات جبران ناپذيری زدند و در اين بي

 .چريکھای فدائی خلق در جامعه پرداخته و به نام سازمان ما آن را در جامعه اشاعه دادند

ست که در رابطه با تاريخ شکل ااين امری  .گفته شده است که تا حقيقت بُجنبد، دروغ سراسر جھان را فرا می گيرد

ناديده گرفتن گروه جنگل به عنوان يکی از گروه ھای تشکيل   . ما رخ داده استۀگيری چريکھای فدائی خلق در جامع

 در شرايطی که نه خود رفيق جزنی و نه رفقای - به جای آن گروه  "گروه جزنی" چريکھای فدائی خلق و نشاندن ۀدھند

وھش در زندان حتی کمترين اطالعی ھم از چگونگی شکل گيری گروه جنگل و ارتباطش با گروه احمدزاده ھم گر

 و سپس معرفی رفيق جزنی به عنوان بنيانگذار و يا تئوريسين چريکھای فدائی خلق، دروغ بزرگی است که از -نداشتند 

تی بوده، کامالً مورد حمايت اپورتونيسم و ارتجاع آن جا که تا کنون در خدمت رواج ايده ھای انحرافی در جنبش کمونيس

 ھر چند که نمی توان فراموش کرد که افراد زيادی درست به دليل عدم اطالع از تحريف و جعلی که -قرار داشته است 

در تاريخ شکل گيری چريکھای فدائی خلق صورت گرفته، نا آگاھانه و از روی گمراھی ، به عناوين مختلف به تکرار 

  .دروغ تاريخی می پردازندآن 

 به اقتضای ءدر ارتباط با گروھی که به نام گروه جزنی معروف شده الزم است به اين واقعيت توجه شود که آن رفقا

شرايطی که در آن مبارزه می کردند ھنوز نمی توانستند از الزامات و تجربيات الزمی که بعدھا گروه جنگل از آن 

؛ و در نتيجه قادر به انجام عملکردھائی نبودند که رفقای گروه جنگل در راه تدارک و برخوردار شد، بھره مند باشند

 شرايط برای تشکيل گروھی چون گروه ۴٠ ۀ اول دھۀاصوالً، در نيم.  مسلحانه به آن ھا مبادرت ورزيدندۀانجام مبارز

ی در حالی که بنا به مقتضيات آن رفيق جزنی به ھمراه رفقائی چون سورکی و ظريف. جنگل در خود جامعه آماده نبود

دوره، زندگی علنی و معمولی خانوادگی خود را داشتند، گروھی را سازمان داده بودند که دارای ارتباطات وسيع با 

محيط خود بود و از جمله در ارتباط با دانشجويان بعضی از دانشکده ھای تھران قرار داشت که فرخ نگھدار نيز يکی 

تنظيم شده در پائيز " (تز گروه جزنی"ی مبارزی چون رفيق جزنی به گونه ای که از جزوه ای به نام رفقا .از آن ھا بود

 مسلحانه و تدارک عملی ۀبر می آيد، در آن برھه، انقالبی بودن نيروھا در ايران را با معيار اعتقاد به مبارز) ١٣۴۶

اما گروه آن ھا با ھر تحليل يا  .چنين مبارزه ای بودند دست زدن به ۀبرای انجام آن ارزيابی می کردند و خود در انديش

 مسلحانه داشت، به دليل وضعيت کلی اش و از جمله با آن ارتباطات وسيع که ھر ۀچشم اندازی که از انجام مبارز

دانشجوی صنفی کاری چون فرخ نگھدار را ھم در بر می گرفت، و ھمچنين نفوذ عناصر ساواک در آن، گروه مناسب 

 نه قادر به تئوريزه ءاين واقعيت در عمل ھم ثابت شد و ھمانطور که می دانيم آن رفقا.  مسلحانه نبودۀانجام مبارزبرای 

  . مسلحانه در جامعه شدند و نه توانستند آغازگر جنبش مسلحانه در ايران باشندۀکردن ضرورت مبارز

يريم می بينيم که چنان گروھی اساساً پتانسيل در واقع، وقتی شکل سازماندھی آن گروه و ساختار آن را در نظر بگ

 از طريق گروھی که به وجود آورده بودند ءبه عبارت ديگر، آن رفقا. تدارک و حرکت مسلحانه را در جامعه دارا نبود

شرايط الزم برای انجام حرکت مسلحانه را در جامعه نداشته و به ھمان گونه که خود واقعيت گواھی داد به طور قطع 

اين درست است که گروه  ھمچنين بايد روی اين واقعيت تکيه کرد که.  مسلحانه در جامعه نبودندۀ به آغاز مبارزقادر

 از اين ضرورت، ء مسلحانه در ايران پی برده بود اما آن رفقاۀ سورکی، جزنی، ظريفی به ضرورت مبارزءرفقا
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فقدان تئوری انقالبی در . يح چنان ضرورتی بودندبه ھمين خاطر ھم فاقد تئوری علمی برای توض. شناخت حسی داشتند

 ۀ ديگری است که چرا آن ھا نتوانسته بودند قالب يا ظرف مناسب برای انجام مبارزۀ دليل توضيح دھندءنزد آن رفقا

 اين واقعيات بيانگر آنند که اين گروه با ھمه ۀھم. مسلحانه به سبک چريکھای فدائی خلق را در جامعه به وجود آورند

 در جنبش کمونيستی ايران به جا گذاشت، در تاريخ مبارزاتی مردم ايران از جايگاھی ۴٠ ۀتأثيرات مثبتی که در دھ

صله ای عقب تر به لحاظ تاريخی نيز اين گروه در فا. ندابرخوردار نيست که چريکھای فدائی خلق از آن برخوردار

 عطفی ۀنقط ما رقم زدند و با حضور خود ۀ سال بعد در جامعی قرار دارد که چريکھای فدائی خلق چندازتاريخ مبارزاتي

  .در تاريخ مبارزاتی مردم ايران و در جنبش کمونيستی به وجود آوردند

،  چھلۀ اول دھۀدر نيمبنابراين به طور قطع بايد گفت که رفيق جزنی و رفقای انقالبی ھمراھش به وظيفه ای که تاريخ 

با مقاومتشان در زندان به خوبی پاسخ دادند و به ھمين خاطر نامشان به عنوان  شان گذاشته بود به خصوص ۀبه عھد

 و گروھشان ھر چه بود و بودند ربطی به چريکھای فدائی ءاما آن رفقا. رفقای انقالبی ھمواره در يادھا زنده خواھد ماند

 اساس تجربيات دوره ھای قبل و از  نوينی بودند که تشکل خود را برۀچريکھای فدائی خلق پديد. خلق نداشته و ندارند

 با حضور انقالبی خود در جامعه،  ۵٠ پايه گذاری کرده و در سال ۴٠ ۀ دوم دھۀ، از نيمءجمله تجربيات گروه آن رفقا

با چريکھای فدائی خلق، فرھنگ انقالبی نوينی در جامعه آفريده شد و  . تحولی در اوضاع سياسی ايران به وجود آوردند

 متن دفاعيه رفيق جزنی ۀاتفاقاً با مقايس. ..فرھنگ انقالبی، زندان ھا و دادگاه ھای سياسی نيز متحول شد ودر پرتو آن 

 به بعد در دادگاه ھای ۵٠ که اخيراً منتشر شده با چگونگی دفاع چريکھای فدائی خلق از سال ١٣۴٧در دادگاه در سال 

اعيات با ھم و نوع متفاوت برخورد چريکھای فدائی خلق و تفاوت اين دف. شاه نيز می توان به اين واقعيت پی برد

 پيش از خود در دادگاه، دقيقاً بيانگر تفاوت دو شرايط ۀن دوران انقالبی ديگر در جنبش مسلحانه با برخورد مبارزامبارز

ه طور کلی، ب.  مسلحانه و ظھور چريکھای فدائی خلق در جامعه می باشدۀمتفاوت مبارزاتی قبل و بعد از آغاز مبارز

 ايران، اساساً شرايط نوين مبارزاتی در جامعه به وجود آورد و تاريخ مبارزاتی ۀپيدايش چريکھای فدائی خلق در جامع

 سورکی، ءمردم ايران و جنبش کمونيستی ايران را متحول ساخت، امری که در زمان فعاليت مبارزاتی گروه رفقا

   .جزنی، ظريفی ناشناخته بود

  

  يکھای فدائی خلق در خدمت اپورتونيسم و ارتجاعجعل تاريخ چر

 سورکی، جزنی، ظريفی ھمان گروه جنگل ء، گروه رفقا" بھمن تئوريک١٩"ظاھراً تنھا دليلی که در تاريخ نويسی 

اين است که برخی از رفقای ) که در اتحاد با گروھی ديگر،  چريکھای فدائی خلق را به وجود آوردند(شد  جلوه داده

اما اين استداللی است که پايه اش بر منطق  . گروه جنگل قبالً در ارتباط با گروه ياد شده قرار داشته اندۀدتشکيل دھن

موجوديت و  ماترياليسم ديالکتيک قرابتی ندارد، چرا که اساساً علمیصوری دوران قرون وسطی قرار دارد و با منطق 

 خود واقعيت ندارد بلکه کوششش ارتباط دادن ی کاری بهمنطق صور.  وجود خود گروه جنگل را انکار می کندواقعيت

ديگر و کشف حقيقت به خيال خود از درون اين ارتباطات بدون پيوند با خود واقعيت  زيکی به يکمسايل به طور متاف

   .است

گروه اين درست است که رفيق غفور حسن پور و برخی ديگر از رفقائی که گروه جنگل را به وجود آوردند، قبالً به 

  ١٣۴٧ کار گروه قبلی را تداوم نداده و از سالءسورکی، جزنی، ظريفی تعلق داشتند ولی واقعيت اين است که آن رفقا

 ۀدست اندر کار تشکيل گروه جديدی با مشخصات و مختصاتی ديگر و با ساختاری متفاوت با آن گروه شدند و نکت

 گروه سورکی، ۀ پذيرفتند که متفاوت با نظرات شناخته شدبرجسته اين که در مسير حرکت خود تئوری و نظراتی را

" گروه جزنی " مبارزاتی رفقای گروه جنگل، آن گروه را ھمان ۀاساساً اگر بتوان با تکيه بر سابق. جزنی ، ظريفی بود
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ر مؤسسين چرا که اکث  را ھم بايد تشکلی از حزب توده ناميد"گروه جزنی "خواند، آنگاه با قبول اين منطق صوری، خود

در حالی که واقعيت گروه جزنی خود بيانگر تفاوت اين گروه با يک  .آن گروه قبالً در حزب توده فعاليت می کردند

در مورد گروه جنگل نيز به ھمين گونه می توان ديد که اين گروه واقعيتی  . ی در ھمان زمان بودئتشکل حزب توده 

گروه جنگل بر اساس ساختار و آمادگی ھائی که افراد متشکل در آن  .متفاوت بود "گروه جزنی"داشت که با واقعيت 

خالف گروه قبلی نشان داد که امکان تدارک و عمل مسلحانه را داراست بلکه در  طی سه سال کسب کرده بودند نه فقط 

د  مسعوءعين حال ھمان طورکه اشاره شد اين گروه در مقطعی از حرکت خود با گروھی که در رأس آن، رفقا

 مسلحانه ۀاحمدزاده، اميرپرويز پويان و عباس مفتاحی قرار داشتند در ارتباط قرار گرفت و با تئوری کمونيستی مبارز

  )٢.(آشنا شده و آن را پذيرفت، امری که منجر به اتحاد دو گروه و تشکيل چريکھای فدائی خلق گرديد

 سازمان ۀرا يکی از گروه ھای تشکيل دھند" گروه جزنی" ی کهگفت و تأکيد کرد که تاريخ نويسيبايد با قاطعيت تمام 

چريکھای فدائی خلق می خواند، تاريخ نويسی غير واقعی است و به واقع تحريف تاريخ شکل گيری واقعی چريکھای 

 چريکھای ۀھمين تاريخ نگاری است که امروز در دست ارتجاع برای قلب واقعيت پديد . فدائی خلق و جعل آن است

جعلی در تاريخ که بر .  درخشان آن در جنبش کمونيستی ايران به کار گرفته می شودۀق و مخدوش کردن چھرفدائی خل

 خويش، خود را از بنيانگذاران اين تشکيالت کمونيستی جا می زند و ۀاساس آن فرخ نگھدار مرتجع ھم با وقاحت ويژ

 يک دانشجوی مخالف رژيم شاه بيش نبود به خاطر  ۴۵رسانه ھای امپرياليستی ھم امکان می يابند وی را که در سال

ھائی جا بزنند که گويا در " اولين"ی چون رفيق جزنی و ھم پرونده بودن با آن ھا، از داشتن ارتباط با رفقای انقالبي

  . شکل گيری و تکوين سازمان چريکھای فدائی خلق شرکت و در آن حضور داشته است

جزئی کوچک از سوء استفاده ارتجاع از آن گونه تاريخ نويسی جعلی از چگونگی البته، مسلم است که مورد فوق تنھا 

 بسيار مھم و اساسی که در ارتباط با اين تاريخ نويسی جعلی وجود دارد ۀنکت. شکل گيری چريکھای فدائی خلق است

کيل چريکھای مربوط به نوشته ھای منتسب به رفيق جزنی است که گفته می شود وی پس از گذشت چند سال از تش

متأسفانه در آن نوشته ھا در کنار بعضی مطالب درست، نظرات انحرافی و کامالً . فدائی خلق، آن ھا را در زندان نوشت

طبيعی است که با منتسب کردن رفيق جزنی به چريکھای فدائی خلق، . مغاير با نظرات چريکھای فدائی خلق وجود دارد

دائی خلق تلقی شود، امری که تا کنون از جوانب مختلف به جنبش ضربه زده آن نظرات نادرست ھم نظرات چريکھای ف

تاريخ مبارزاتی مردم اساساً، اين تاريخ نويسی غير واقعی نه تنھا باعث می شود که حقايق بسياری در ارتباط با . است

ان واقعی چريکھای فدائی  بنيانگذارۀ زير پا گذاشته شود، بلکه به طور کلی در خدمت الپوشانی چھر۵٠ۀ در دھايران

خلق و تئوری ھای علمی آن ھا که درستی و حقانيت خود را در عمل ثابت کرده اند، قرار داشته و دارد، امری که تنھا 

چه در (امروز نيروھای اپورتونيست از يک طرف و ارتجاع . نيروھای اپورتونيست و ارتجاع از آن سود می برند

از طرف ديگر با تأکيد بر اين ) چه از طريق تاريک انديشان وابسته به جمھوری اسالمیقالب رسانه ھای امپرياليستی و 

 انقالبی به سوی نوشته ھای رفيق جزنی می کوشند سدی ۀ آگاھی و مبارزۀتاريخ نويسی و حتی سوق دادن جوانان تشن

  .   ی خلق واقعی به وجود آورنددر مقابل جوانان مبارز برای آموزش از تئوری کمونيستی و تجارب عملی چريکھای فدائ

  

 فرخ نگھدار و ھمپالگی ھايش" رھبری"معنای 

کوشش در تحريف تاريخ سازمان ما و تبليغات غير واقعی در ارتباط با چريکھای فدائی خلق، امروز در شرايطی 

 اشاره شد پس از صورت می گيرد که دو روند تاريخی واپس گرايانه و رياکارانه ای که در ابتدای اين نوشته به آن

رژيم حاکم ھمچنان خود را حاصل انقالب توده ھا جا می زند و کماکان به نام  .گذشت بيش از سی سال ھنوز ادامه دارد

 به سرکوبگری ھای خونين و جنايات وحشيانه -  که پسوند اسالمی ھم به آن اضافه کرد- توده ھا و به نام انقالب آن ھا 
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از طرف ديگر در شرايط ضعف کامل  . و ديگر توده ھای تحت ستم ايران ادامه می دھداش عليه کارگران و زحمتکشان

 به جا مانده بود، فرخ نگھدار فرصت نفوذ در آن سازمان را يافته و با ١٣۵۵مرکزيت سازمانی که از ضربه ھای سال 

را به پرتگاھی برد که امروز تنھا   سازمان تحت نام فدائی،آن"  انتقاد با جمھوری اسالمی -مشی و سياست اتحاد"اتخاذ 

رغم  البته، در ھمين جا بايد ياد آور شد که علی. تکه ھای پراکنده ای از آن را می توان در خارج از کشور سراغ گرفت

 ضربه ھا ۀ خسارات طوفان مرگزا به باغ و گلستانی که متعلق به کارگران و زحمتکشان ايران بود، و با وجود ھمۀھم

يد کارگران و زحمتکشان ما، امروز در پرتو تالش ھای بی دريغ رفقای واقعاً متعھد به آرمان ھا و اھداف به سازمان ام

کمونيستی چريکھای فدائی خلق، خورشيد حقيقت در مورد اين سازمان بيش از ھر وقت ديگر انوار خود را بر ھمه جا 

ن کمونيست ازگی ھرچه بيشتری پيشاروی مبارزگسترده، و راه چريکھای فدائی خلق با روشنی و درخشندگی و پاکي

را بيشرمانه " بزرگترين سازمان چپ در خاورميانه"حال، بگذار خائن نامبرده متالشی کردن . کنونی و آينده قرار دارد

در فرھنگ ارتجاع ھمه چيز وارونه می شود، زشت، زيبا و متالشی کردن يک سازمان، . خود جا بزند" رھبری"

  . ه می شودرھبری آن ناميد

 آخر او در کنار  -چند روز پيش خامنه ای با رد عنوان ديپلمات در مورد خود، ادعا کرد که وی يک فرد انقالبی است

 بر مردم ايران اعمال ديکتاتوری می انقالبھمپالگی ھای امام جالدش يعنی خمينی ھمان طور که گفته شد تحت نام 

بی دست برداشته و اين روزھا در حالی که به ضد انقالبی بودن خود افتخار  انقالۀفرخ نگھدار اما امروز از کلم. کند

 کرده است سخن  رھبریمی کند مرتب در اين جا و آن جا از اين که بعد از قيام بھمن سازمان چريکھای فدائی خلق را

 بی -می فروشد " رھبری" ھر چند او در مقابل مرتجعين ھم کيش خود، پز - با توجه به اين مورد آخر .می گويد

او در ارتباط با مردم مبارز ايران " رھبری"مناسبت نيست پايان اين مقاله به برشمردن نمونه ھائی از چگونگی 

 .اختصاص داده شود

فرخ نگھدار، مقارن با به اصطالح بھار آزادی، به ھواداران و دوستداران بی شمار فدائی در کردستان " رھبری"تحت 

داده شد و خلق کرد عمالً در جنگی که ارتجاع جمھوری اسالمی با سرکوب  )مين گذاشتن اسلحهز ("آشپيتال"فرمان 

با اين اقدام تسليم طلبانه بود که خلخالی با احساس آرامش از  .ش بر وی تحميل کرده بود تنھا گذاشته شد حقهمطالبات ب

 برپا کرد و به اعدام بھترين جوانان، اين  خمينی جالد، حمام خونی در کردستانۀفرخ نگھدار و به فرمود" رھبری"

فرخ نگھدار، از سازماندھی مسلح " رھبری"با . جوانه ھای اميِد نه فقط خلق کرد بلکه اميِد سراسر ايران دست يازيد

 زمين ھای شاپور ھا و شاھدخت ھا و ديگر سرمايه داران زالو صفت در آن ۀخلق دلير ترکمن صحرا که با مصادر

 مبارزه تا پای جان بودند، ۀآماد اجتماعی حاکم برخاسته و در اين راه کامالً  -رھم زدن نظم اقتصادیديار، برای ب

در اين بساط، رھبران خلق ترکمن نيز به مسلخ رژيم جنايتکار فرستاده شدند، به مسلخ ھمان رژيمی که . جلوگيری شد

ار آن جنايتکاران نشستند تا ثابت کنند که پاسداران ش به دور يک ميز در کن تلويزيونۀ فرخ نگھدار در صحنۀدارو دست

و گويا آن جنايات بدون دستور و خواست حکومتيان ! در آنجا به کارھائی که گويا نمی بايست انجام دھند، دست زده اند

شيار و مبارز تبريز در وفرخ نگھدار ھنگامی که مردم ھ" رھبری"سازمان تحت . توسط پاسداران صورت گرفت

يکی از مراجع (دست به قيام عليه رژيم تازه روی کار آمده زدند و با استفاده از تضاد بين شريعتمداری ١٣۵٨سال

با خمينی، در خيابان ھا به درگيری با پاسداران و حزب الھی ھای رژيم پرداختند، ) مرتجع تقليد مسلمانان در آذربايجان

شريعتمداری نسبت داده و اين خلق را در مقابل حکومت تنھا به ياری اين خلق قھرمان برنخاست و قيام آن ھا را به 

او ھنگامی که رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی، " مدبرانه"فرخ نگھدار و سياست ھای " رھبری"تحت . گذاشت

مرگ بر "با شعار توخالی  ١٣۵٨ ]عقرب[آبانرا که محل تجمع آگاه ترين کارگران در تھران بود در "  کارگرۀخان"

 به اصطالح ضرورت ۀ رژيم عليه کارگران را با مثابۀمورد حمالت خود قرار داد، اين حرکت خصمان" مريکاا
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در ھمان حال با . توجيه نمود" گروه اشرف" "آنارشيستی"رژيم حاکم در مقابل اعمال "  ضد امپرياليستیۀمبارز"

مريکا بردند تا ھم صدا با مرتجعين ارت کارگران را به جلوی سفا وی اعضاء و ھواداران گمراه آن سازمان،" رھبری"

در اين مورد اميدوارم با گراميداشت " (دانشجوی خط امام، افشاء کن، افشاء کن"و جنايتکاران حزب الھی شعار دھند 

 کارگر ، فعال بود، به تفصيل توضيح دھم که ۀ رفيق کارگری که آن روزھا در ارتباط مستقيم با خود من در خانۀخاطر

آری در شرايطی که توده ھای مبارز ايران حاضر به ).  فرخ نگھدار اين کار چگونه صورت گرفت" یرھبر"تحت 

ھمه نوع فداکاری و جانبازی برای حفظ دست آوردھای انقالب خود و مبارزه برای برھم زدن نظم ارتجاعی سرمايه 

گھدار و ديگر رھبری ھای اپورتونيستی فرخ ن "رھبری"داری حاکم بر جامعه و آفرينش نظم نوين انقالبی بودند، تحت 

در جامعه، جمھوری اسالمی به تدريج پايه ھای حکومت خود را در سرزمين ما محکم کرد و پس از آن بر دريائی از 

  .خون توده ھای مبارز ايران حاکميت خود را تداوم بخشيد

ر فوق به آن ھا اشاره شد ختم نمی شود ھای فرخ نگھدار مسلماً به مواردی که د" رھبری" حاصل از "درخشان"نتايج 

فرخ نگھدار، خود وی در نقش يک عنصر " رھبری"و تازه پس از تقسيم شدن آن سازمان به اقليت و اکثريت در اثر 

نمود که تماماً در خدمت نيروھای امنيتی رژيم در آمد و در ريختن " رھبری"خائن و تبھکار، سازمان اکثريت را چنان 

عشق به چريکھای فدائی خلق و جھت با  "جوانه ھای اميد"که بخشی بزرگی از آن "  اميدۀ جوانصدھا ھزار"خون 

ديگر سران سازمان .  رزم آنان به آن سازمان روی آورده بودند، به ھمکار آن جنايت کاران تبديل گرديدۀتداوام شيو

خود عملکردھای ضد " رھبر"البته در کنار  افرادی چون ماشاء هللا فتاپور و قربانعلی عبدالرحيم پور نيز -اکثريت 

، در  ۶٠ ۀدر اين ميان به شھادت زندانيان سياسی دھ. می کردند" رھبری"خلقی اکثريت را در دشمنی با مردم ايران 

 حاکميت جمھوری اسالمی، شخص فرخ نگھدار با وحشی ترين نيروھای امنيتی رژيم چون ۀآن خون بارترين دھ

وی امروز با پرده کشيدن به ھمکاری خود و  .دانيان سياسی ھمکاری اطالعاتی می کردالجوردی در شناسائی زن

خود و ھمپالگی ھايش با جالدان رژيم در سرکوب خونين عزيزان مردم ما و با " رھبری"سازمان اکثريت تحت 

، نسل جوان ن به تن کردلباس عاريتی فدائی که بعد از قيام بھم خيانت کار خود، سعی دارد با تکيه بر ۀالپوشانی چھر

  .د، فريب دھدنو تاريخ آن دوره ندار امروز را که اغلب اطالع کافی از مسايل

مريکا که تحريف تاريخ تکوين تشکل چريکھای فدائی خلق ا ياد شده از صدای ۀدر آخر ، اين ھم گفته شود که در برنام

ا وجودش در آميخته است بدون آن که حتی کمترين بخشی از آن را تشکيل می داد، نام برده که خيانت و تبھکاری ب

اشاره ای به اعدام نيروھای مردمی، عزيزان دلبند توده ھا توسط جمھوری اسالمی چه در کردستان توسط خلخالی و چه 

بعداً در زندان ھای سراسر کشور بکند، بر اعدام جالدان ساواک و سرسپردگان رژيم شاه توسط آن رژيم دل سوزاند و 

اگر به کنه اين دلسوزی توجه کنيم خواھيم ديد که فرخ نگھدار تنھا به خاطر ترس از  .خالفت با اعدام صحبت کرداز م

 ۀ خودش است که امروز چنين مخالف اعدام شده، چرا که می داند فردا وقتی در پيشگاه توده ھای رنج ديدۀسرنوشت آيند

می و پادو ھای خدمت گزارش از کينه و خشم لبريز گشته، قرار ايران که دل ھايشان از ظلم ھا و جنايات جمھوری اسال

گيرد، آن ھا البته نه ھمچون جمھوری اسالمی بلکه در دادگاه وسيع مردمی او را قطعاً به مجازات سختی محکوم 

  . که سزاوارش می باشد-خواھند کرد 

 آمدن جمھوری اسالمی، بسياری از حقيقتاً در ھمان اوايل روی کار به اين خاطر است که معلوم شدتکيه روی  -١

عکس ه  اين که رژيم جديد کمترين کاری در جھت تغيير شرايط به نفع مردم انجام نمی دھد و بۀتوده ھای مردم با مشاھد

 حاکم می ايستد و آن ھا را سرکوب می کند و در عين حال در پشت ۀدر ھمه جا در مقابل توده ھا برای تغيير نظم ظالمان

سرکوب توده  . المی به اعمال ارتجاعی توسل می جويد، ماھيت ضد خلقی رژيم را حس و درک می کردندتبليغات اس

ھای مبارز در کردستان و به راه انداختن اعدام ھای بسيار وحشيانه در آنجا توسط يکی از کارگزاران رژيم به نام 
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تعرض به انفجار سينما رکس در آبادان، خلخالی، سرکوب مبارزات مردم ترکمن صحرا، صيادان انزلی، توده ھای م

سرکوب مبارزات کارگران در اصفھان و کشتن يک کارگر بيکار و غيره اموری نبودند که مردم ايران نسبت به آن ھا 

که مردم با استفاده از تضاد بين خمينی و  ١٣٥٨]ثور[ ارديبھشت٤چنانچه قيام مردم تبريز در.  بی اعتنا باشند

اين تازه در شرايطی بود که سازمان  .  مستقيم آن ھا عليه حکومت بودۀبان ھا ريختند بيانگر مبارزشريعتمداری به خيا

به اصطالح چريکھای فدائی خلق و سازمان ھای سازشکاری نظير آن چون پيکار و يا در بخش غير چپ، سازمان 

اين در  .مشغول بودندآگاھی مردم به کور کردن مجاھدين خلق با در پيش گرفتن سياست مماشات با جمھوری اسالمی 

ی ھم وجود داشتند که مستقل از آن سازمان ھا نظرات درست و منطبق بر واقعيت ابراز می ميان اما روشنفکران انقالبي

از جمله می توان از زنده ياد معلم انقالبی غالمحسين اُشترانی ياد کرد که به خصوص برای مردم مبارز لرستان  .کردند

 با او برای ادای احترام به شھدای قھرمان لرستان از جمله بر سر  ١٣٥٨کسانی که در سال . محبوب استنامی آشنا و

آرامگاه انقالبی بزرگ رفيق ھمايون کتيرائی رفته بودند ھنوز به خاطر دارند که رفيق اُشترانی در آنجا به تأئيد سخنان 

 ماھيت ضد خلقی رژيم جديد پرداخته و روی آن تأکيد کرده در ارتباط با" مصاحبه با رفيق اشرف دھقانی" ۀما در جزو

 .بود

به اشتباه به رفيق علی اکبر صفائی  "آنچه يک انقالبی بايد بداند "سال ھای متمادی کتابی تحت عنوان  -٢

از پاسخ به ضرورت زمان تا گسست از  "ۀھمانطور که من در مقال . جنگل نسبت داده می شدۀفراھانی، فرمانده دست

 در سازمان ما وجود نداشت و ١٣٥٠متذکر شدم ، آن کتاب نه در ھنگام ارتباط گيری دو گروه و نه در سال " ریتئو

اطالعات امروز  . مطلع شدم١٣٥٢ سال ]حمل[تنھا بعدھا به سازمان راه يافت، و خود من ھم از وجود آن در فروردين

با توجه به مغايرت بعضی . ی بلکه بيژن جزنی بوده است آن کتاب، نه رفيق علی اکبر صفائۀنشان می دھند که نويسند

رفقا امير پرويز پويان و مسعود (از نظرات مندرج در آن کتاب با نظرات تئوريسين ھای اصلی چريکھای فدائی خلق 

 آن کتاب رفيق صفائی است اين گمان  را داشتند که گويا وحدت دو گروه ۀبرخی با اين تصور که نويسند )احمدزاده

 . که اين طور نبود،کيل دھنده چريکھای فدائی خلق بدون توجه به اختالفات نظری صورت گرفته استتش

به حد کافی گويای اين موضوع ھست که آن کتاب نمی تواند متعلق به " آنچه يک انقالبی بايد بداند"مطالب درون کتاب 

تأکيد شده  و آمده "  انقالبی در دھقانانۀود روحيعدم آمادگی و کمب" بر به طور برجسته در آن کتاب. رفيق صفائی باشد

ه ھر گونه خيال بافی در اوضاع فعلی پيرامون زمينه ھای بالفعل انقالب دھقانی و جنگھای دھقانی با ناکامی روب: "است

در حالی که ھم عمل خود رفيق صفائی و حرکت در جنگل ھای شمال يعنی در مناطق روستائی و ھم ". رو خواھد شد

بی که رفيق حميد اشرف در مورد رفيق صفائی نوشته، به اين صورت که پس از برگشت رفيق صفائی از فلسطين مطل

، نشان می دھند که درست خالف نظر "ھدف او جمع آوری مجدد رفقای ديرين و سازماندھی يک جنبش روستائی بود"

ان و عدم آمادگی آن ھا برای مبارزه معتقد نبوده  انقالبی در دھقانۀ کتاب مذکور ، رفيق صفائی به کمبود روحيۀنويسند

در مورد اين که .  کتاب فوق الذکر باشدۀ اينھا به خوبی نشان می دھند که رفيق صفائی نمی توانسته نويسندۀھم. است

مطرح "  زندگی و آثار بيژن جزنیۀُجنگی در بار "٦٧در صفحه   آن کتاب رفيق بيژن جزنی بود، ھمسر اوۀنويسند

آنچه بايد يک انقالبی "يکی ديگر از نوشته ھای بيژن که از زندان قم بيرون آمد، جزوه ای است به نام : "استکرده 

ابو عباس اسم مستعار صفائی فراھانی بود در .  رمص به بيرون فرستاد-بيژن اين جزوه را به امضای ابو عباس ". بداند

 می ديد و در آنجا به دليل قابليت ھای نظامی به درجه سرگردی دوره ای که او در اردوگاه ھای فلسطين تعليمات نظامی

اگر تصادفاً به : "او می گفت . بيژن تاريخ نوشتن اين جزوه را ھم يک سال پيش از تاريخ واقعی اش گذاشت. رسيده بود

." برقرار است حضوری ۀاين جزوه ھا دست يافتند، بھتر است نفھمند که ھم اکنون ميان بيرون و درون زندان قم رابط

  ). در زندان قم بوده است١٣٤٩ تا ١٣٤٧الزم به ذکر است که بيژن جزنی از حدود سال (
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به کار " آنچه يک انقالبی بايد بداند"در ضمن بايد يادآور شد که نگرش نسبت به مسايل مختلف و ادبياتی که در کتاب 

کامالً  ورود رفقای چريک به زندان ھا بوده است و  مربوط به قبل از اعالم موجوديت چريکھای فدائی خلق وبرده شده

نشان می دھند که رفيق جزنی در آن زمان ھنوز شناختی از ادبيات و برخورد ھای انقالبی خاص چريکھای فدائی خلق 

رفيق جزنی پس از اين که در زندان با چريکھای فدائی خلق و با ادبيات و طرز برخورد تئوريسين ھای آن . نداشته است

ا با مسايل توده ھا و جنبش انقالبی آشنا شد، بعدھا در نوشته ھای خود قسماً بعضی نظرات و ادبيات چريکھا را به کار ھ

 .گرفت

 

 


