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 فريبرز سنجری

 ٢٠١٣ دسمبر ٠٨
 
  

  ! و يک تحريف تاريخی۵٧ ]دلو[ بھمن٢۵حمله به سفارت امريکا در 
  
 

کی از ابتکارات ي ١٣۵٧ بھمن ماه ٢۵خ يان به تار در تھرامريکاکھای فدائی خلق به سفارت ي ھواداران چرۀحمل

 چريکھای فدائی خلق که با شناخت دشمن اصلی کارگران ۀانقالبيونی بود که با الھام و درس گيری از مبارزات قھرمانان

ام ھا مبارزه کرده بودند، درست سه روز بعد از قي ھا به طور مسلحانه عليه رژيم شاه و امپرياليست و زحمتکشان، سال

اين واقعه تا کنون بارھا چه در خاطرات کسانی که در آن حمله شرکت داشتند و چه به صورت . بھمن صورت گرفت

نی در آن يکان خميزدی از نزديحتی افرادی چون دکتر . توصيف و شرح واقعه در نشريات مختلف منعکس شده است

واضح . د قرار داده استيئأرا مورد ت ت آنياره و واقعداد اشين روي دولت بازرگان شد به اۀر خارجيھا وز زمان که بعد

گر شناخت ھواداران چريکھای فدائی   يک رويداد مھم در التھاب روزھای پس از قيام که بيانۀاست اين حمله به مثاب

 تاريخی ديگری ۀ بزرگترين حامی رژيم شاه و دشمن اصلی خلق ھای ايران بود مثل ھر واقعۀ به مثابامريکاخلق از 

غ يرو ھائی در تعارض قرار گرفته از تيمورد تحريف و تفسير قرار گرفته و ھر کجا که با مصالح و منافع اشخاص و ن

ت در اظھاراتی ين سازمان ضد مردمی اکثريولؤمس ماشاهللا فتاپور از راً يبرای نمونه اخ. ف در امان نمانده است يتحر

نامبرده در . کھا نداشته استين اقدام ربطی به ھواداران چريده که اخی است مدعی شيت و بار تاريکه فاقد ھر گونه سند

می خواند بلکه  حتی " دروغ"کھای فدائی را ين حرکت به چريش رفته که نه تنھا انتساب ايجا پ سرائی تا آن ن  داستانيا

ژيم، سازمان داده شد ولی ھا يا نيروھای وابسته به ر رسيد اين حمله به ابتکار برخی کميته به نظر می" :مدعی شده که

  ."وليت اين اقدام را نپذيرندؤمسھا ترجيح دادند که  والن آنؤمسشايد به دليل واکنش منفی 

کی از ي" تياکثر"انتکار يان خيعنی جريل مصلحت ھای کنونی خود و سازمانش يب آقای فتاپور به دلين ترتيبه ا

" پذيرفته شده" و" بديھی"به امری " تکرار شده"غی که از بسکھای فدائی خلق را دروياقدامات انقالبی ھواداران چر

رو ھای وابسته به ين"ا يو " ته ھايکم"را به  جا پيش می رود که آن تا آن ل شده معرفی کرده و در جعليات خوديتبد

  .نسبت می دھد که منظور رژيم جمھوری اسالمی می باشد" ميرژ

لی از يچون خ ن برداشت شود که وی ھميک می شناسند چني را از نزدجا که ممکن است برای کسانی که فتاپور از آن

ز اطالع داشته و يشگی اش نشان دھد که از ھمه چيد تا بر اساس عادت ھمين می گويگر از سر بی اطالعی چنيموارد د

ب داده يشان ترتي ابا" نيکار آنال"ن مناسبت توسط يشان در مصاحبه ای که به ھمي اد کنم که اتفاقاً يکأدارد، الزم است ت

   :دياست می گو
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شدند  لم چند جوان که مسلسل در دست داشتند ديده میفلمی ديدم که از تلويزيون پخش شد و در اين فمن در ھمان زمان "

ورش يکه فلم  نيشان با اين ايبنابرا."  خلقئیھای فدا بندی به بازو داشتند که روی آن نوشته شده بود چريک که بازو

و بدتر ، اين عمل مبارزاتی را به ! را انکار کند ده، تصميم گرفته تا آني را ھم دامريکاازمان به سفارت ھواداران س

ت يعنی پا گذاردن آگاھانه روی حقيقت از سوی فتاپور نشان ين واقعيا ھميآ.  نسبت می دھد" ميرو ھای وابسته به رژين"

ان ضد مردمی ياتی برای نامبرده و جريت حيساخته از چه اھمبی را الزامی ين تکذينمی دھد که آن مصلحت ھائی که چن

  برخوردار است؟" تياکثر"

نه بپردازم اشاره ای به مصلحتی که به آن ين زميشان در ايھات اي دالئل و در واقع توجۀينکه به بقيد قبل از ايبگذار

  .اشاره کردم بکنم

 آمال آقای فتاپور و سازمان ۀمنتسب به وی، شوروی کعب" اردوگاه"ن است که  تا قبل از فرو پاشی شوروی و يت ايواقع

... مثل فتاپور و نگھدار و " نیيواقع ب"برای انسان ھای "  موجودسم واقعاً ياليسوس"فتگی به ين شيا. ت تلقی می شدياکثر

دی که در ن دارو دسته به آن کشور ، مطابق اسناد و شواھد و اعترافات افرايباعث شده بود که در زمان مھاجرت ا

ن دارو دسته بر يبا افراد ا) KGB(ن سازمان جاسوسی شوروی يارتباط با اين سازمان بودند حتی روابط تنگاتنگی ب

ن اردوگاه و يک قدرت ھای غربی به طرفداران سابق ايدئولوژين با فروپاشی شوروی سابق و تھاجم ايبنابرا. قرار گردد

" لير"لی از احزاب و گروه ھای وابسته به شوروی تالش کردند تا يمثل ختی ھا يبر اين اساس به ھر نيروی چپ، اکثر

د جای خالی ارباب قبلی را به نوعی پر يک کنند تا شايموجود نزد" تنھا ابرقدرت"عوض کنند و تا حد ممکن خود را به 

درست در " برتر جھانقدرت "ت از ي و التماس کسب حماامريکاس جمھور ياعمالی از قبيل نامه نوشتن برای رئ. ندينما

 ۀاسائ"ج موردی از يتی ھا می کوشند ھين راستا صورت می گرفت و در تداوم ھمين سياست است که امروز اکثريا

آن ھا چنين می کنند تا از جمله به فضائی که رسانه .  شان وجود نداشته باشدۀموجود در پروند" تنھا ابرقدرت"به " ادب

ست که امروز و بعد از گذشت ال ھم ين دليبه ھم. ا قرار می دھند صدمه ای وارد نشودار آن ھيستی در اختياليھای امپر

ئی ھا نشان دھد که سازمانی که آن ھا امريکااو می خواھد به . تاريخ افتاده است" حيتصح"ن ھمه سال فتاپور به فکر يا

 عليه امپرياليست ھا و در رأس آن ھا ۵٠ ۀپس از قيام بھمن به آن تکيه زده بودند و ھم اسم با سازمانی بود که در دھ

.   دين اقداماتی را ھم محکوم می نماي نکرده است و حتی چنامريکاه دولت يج اقدامی علي می جنگيد، ھامريکاامپرياليسم 

کھای فدائی را  ي از سوی ھواداران چرامريکازه ای حمله به سفارت يجالب است که جناب فتاپور درست با ھمان انگ

  !نديئی تبری می جوامريکاه مستشاران يشان عليات آن سال ھاين کنونی از عملي خواند که مجاھددروغ می

کار "گوی فتاپور با  و گری موکول کنم و باز گردم به گفتين مصلحت را به فرصت ديشتر اياجازه بدھيد تا بررسی ب

کھای فدائی به ي چرۀن در رابطه با حمل خبرگزاری مھر با يعقوب توکلی و سليمی نميۀ  مصاحبۀکه به بھان" نيآنال

  . صورت گرفته است۵٧ در بھمن امريکاسفارت 

 خود و سازمان اکثريت ۀرا از سابق" نیياتھام سنگ"ن يسمان را به ھم می بافد تا چنيگو فتاپور آسمان و ر و ن گفتيدر ا

اتی متوسل می شود و به اصطالح ھيسمان به ھم بافتن ھا به توجين آسمان و ريجالب است که وی در ا. پاک سازد

 و ن گفتيدر ا. رت زده می گرددين ھمه توانائی در دروغ گوئی و دروغ بافی حيستدالالتی ارائه می دھد که انسان از اا

در آن روزھا : "ديبوده معرفی کرده و می گو" ستاد سازمان در تھران "ول ؤمسگو فتاپور خود را به عنوان کسی که 

  ".مبارزه عليه ديکتاتوری بودخط مشی سياسی ما 

 امريکا که حمله به سفارت ۵٧ بھمن سال ٢۵طور مشخص در روز ه عنی بي" در آن روزھا"م که ينيد با ھم ببيائيخوب ب

 بھمن ٢٢ و ٢١ام يروشن است که با ق. طی قرار داشتنديکھای فدائی در چه شرايران و سازمان چريرخ داده است ، ا

ام بھمن، شاه فرار را بر يری انقالب و حتی قبل از قيدر عين حال که با اوج گ. ت باقی نماندم سلطنيزی از رژيگر چيد
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ن ينی وی تمريم سلطنت بر سر کار بود و نه کسانی که برای جانشي نه رژ۵٧ بھمن ٢۵پس در . ح داده بوديقرار ترج

 فتاپور آن ھا ۀا دار و دستيد و يان نمايری عرکتاتويت شده داشتند که آن ھا را قادر به اعمال ديمی کردند ھنوز وضع تثب

انه فراموش شده يخ سازی مصلحت جوين تاريست در اادر واقع چون دروغگو کم حافظه ھم . کتاتور معرفی کننديرا د

ت و امکان اعمال أنی ھم ھنوز جرياز صحنه خارج شده بود و خم" آن روزھا"که به خواننده گفته شود که شاه در 

رھبری "از " کتاتوریيد"ن آن بود به جای مبارزه با يولؤمسکی از ي سازمانی که آقای فتاپور داشت و اتفاقاً کتاتوری نيد

  .بانی می کرديپشت" نیيستی امام خمياليضد امپر

کھای يفضای اختناق سابق، سازمان چر) ھر چند موقتی(کتاتوری سلطنت و از بين رفتن يگربا سرنگونی دياز سوی د 

 کسانی که در  رھبری سازمان بعد از قيام قرار ۀلياستقبالی  که حتی در مخ. ی مواجه شدئع توده يال وسفدائی با اقب

غ می کردند يحرف می زدند و آن را تبل" بھار آزادی"از " آن روزھا"ھمان رھبرانی که در جو . دي ھم نمی گنج،گرفتند

ط را برای يکھای فدائی خلق انتظار داشتند تا شرايطی مردم از سازمان چرياما در چنان شرا. دنديو برايش ھورا می کش

د که چه بر سر انقالب شان آمده و االن که يد و به آن ھا بگويم نمايشان ترسيداد ھا را براير رويل کرده و سيآن ھا تحل

ل نفوذ يسفانه سازمان آن روز به دلأمت.  شان برسندۀد بکنند تا به آرمان ھا و خواست ھای متحقق نشديفضا باز شده چه با

ن سازمان خود يِن آن زماِن ايولؤمسامروز ھم يکی از .  فه باز ماندين وظيش  از پاسخ به ا ایسم در رھبرياپورتون

دليل اعمال قدرت ه کتاتوريی که بيد. بوده است" مبارزه عليه ديکتاتوری"شان " خط مشی سياسی"اعتراف می کند که 

ده شده ير کشيچون شاه از قدرت به ز.  ھای مسلح در خيابان ھا البته ھنوز حضور مادی نداشته استخودی تودهه خودب

گر نشان يخود ھمين برخورد ھم بار د. کتاتور قلمداد نمی کردندين جماعت در آن زمان دينی را ھم اي خمۀو دارو دست

کتاتوری را ياکارانه خط مشی مبارزه با دي حاال ر خط مشيی نداشتند واساساً " در آن روزھا"ن دارو دسته يمی دھد که ا

عنی امثال فرخ نگھدار ي فتاپور ۀن است که دارو دستيت ايواقع. ئی ھا را به دست آورندامريکابه خود می چسبانند تا دل 

ند و  با باد حرکت می کرد،آن ھا ھم چون حزب باد. در آن زمان در واقع خط مشيی نداشتند... ھا و طاھری پور ھا و 

" تشر" ادا و اطوار ھا و مھمتر از ھمه در جريان مذاکرات پنھانی با رھبران خائن حزب توده خط می گرفتند و اتفاقاً 

   .ن می کرديياسی آن ھا را تعيری ھای سينی بود که جھت گيھای خم

ش را يرو ھايور ھمه ن که چند ماه بعد بر اساس طرح ريزی دشمنان مردم رخ داد سازمان فتاپامريکابا اشغال سفارت 

 بلکه امريکا فراموش کرد که خط مشی اش نه مبارزه با سفارت برد و اصالً  برای سپاس گوئی از اشغال کنندگان به جلو

اد می يه سازشکاران در طی آن فريان ھمراه با بقين جريرو ھای ايھمان بالماسکه ای که ن! کتاتوری استيمبارزه با د

نی به کشتار خلق ھا يطی که خمين که درست در شرايدردناک تر ا".  افشاء کن افشاء کندانشجوی خط امام ،: "زدند

ن فتاپور و سازمانش به جای ي برخاسته بود ، ھمکتاتوریيدعمال  به اِ برخاسته بود و بساط دار بر پا نموده بود و عمالً 

ده گرفته و ھمراه با يرا ناد" ن سرکوبيعامل"ده  و يکتاتور تازه به قدرت رسي، د" ن سرکوبياستبداد و عامل"مبارزه با 

 عمده امريکاشان ھم  مدعی بودند که االن مبارزه با "کار"ۀ در نشري.  شعار می دادندامريکاسم و  ياليه امپريآن رژيم عل

  !است

ھات و ي از توجگريکی ديد به يدنی است بگذاري شنگو واقعاً  و ن گفتي فتاپور در اۀ مذبوحاناز آن جا که تالش ھای واقعاً 

 توسط امريکاورش به سفارت ين که برای انکار و تقبيح يفتاپور پس از ا. ا به اصطالح استدالالت وی ھم اشاره کنمي

کتاتوری دست و پا کرد، می يخط مشی مبارزه با د "در آن روزھا"ھواداران انقالبی سازمان برای خود و سازمانش 

 بايد عليه استبداد و عاملين سرکوب باشد  نيروھای سياسی اساساً ۀوديم که مبارزما بر اساس اين خط مشی معتقد ب: "ديگو

 را نادرست و امريکائیو بر ھمين مبنا در سال ھای قبل از انقالب در زندان، عمليات سازمان مجاھدين عليه مستشاران 
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ھا و ارگان ھای وابسته به ساواک و در روزھای پس از انقالب ما در حمله به پادگان . دانستيم  مبارزه میۀتضعيف کنند

   ". در چارچوب سياست ما نبودامريکادربار مشارکت داشتيم ولی حمله به سفارت 

ئی  بوده امريکاشان و ھم فکرانش نه تنھا مخالف اعدام مستشاران يب به ادعای آقای فتاپور در زندان شاه اين ترتيبه ا

تی ھا و از يلی حرف ھا از اکثريتا به حال خ. ابی می کرده انديھم ارز"  مبارزهۀتضعيف کنند"ات را ين عملياند بلکه ا

رده بندی می شوند " به فرموده"ت انطباق نداشته ، دروغ ھائی که جزء دروغ ھای يده شده که با واقعيشخص فتاپور شن

ای فتاپور قصد دارد آن قدر و از قرار آق. دنی استي شنکی واقعاً ين ياما ا. اد آن ھا را جدی تلقی نمی کنديو کسی ھم ز

لی از موارد ين مورد ھم مثل خياما ا. ل شوديتبد" پذيرفته شده"و " بديھی"آن را تکرار کند تا به قول خودش به امری 

شان در زندان بوده و ھمفکر ھم بوده اند و ھنوز ھم زنده اند می دانند يکسانی که با ا. ستيش نيگر دروغ بی پايه ای بيد

ن موضعی را يان چنيت بأ کسی جرشد و نه مھمتر اساساً  ین حرفی گفته مي شھادت دھند که نه آن زمان چنو می توانند

ن سطور ھم در زندان شاه ي اۀسنديشان زندان بوده اند نويدر ھمان سال ھائی که ا. در فضای مبارزاتی آن سال ھا داشت

 ۀژيق جزنی که نظرات وين زمان حتی طرفداران رفد کنم که در آيکأت تيبوده است و در نتيجه می توانم با قاطع

قلمداد می " کيژيسترات"دفاع می کردند و آن را شعاری " کتاتوری شاهينبرد با د"خودشان را داشتند و از تز نادرست 

 زندان از سوی کسانی که با ھر ۀدر آن دور. ن ادعائی را نکرده و نمی کردند، اين فرد ھم ھمين طوري چن،نمودند ھم

ئی را امريکان به مستشاران ي مجاھدۀکھای فدائی می دانستند، ھرگز کسی حمليرداشتی خود را طرفدار سازمان چرب

اين درست است که . کس ھم شنيده نشد نمی دانست و اساساً چنين سخنی مطرح نبود و از ھيچ"  مبارزهۀتضعيف کنند"

روز از جنبش مسلحانه دفاع می کردند ي و کسانی که تا در کردييج جو مبارزاتی تغي شاه به تدرۀدر سال ھای آخر سلط

کھای فدائی خلق  انقالب يطی که چريشروع به سخن گفتن عليه آن کردند؛ با اين حال در فضای آن سال ھا و در شرا

م ينال رژ از کاستی که عمدتاً يالي امپرۀ خود را با سلطۀابی می کردند و تضاد عمديستی ارزياليران را انقالبی ضد امپريا

  .فی نمی توانست مطرح شود چرا که جز رسوائی حاصلی نداشتين اراجيکتاتوری شاه اعمال می شد می دانستند چنيد

کی از آماج ھای يستی ياليل فوق از سازمان چريکھای فدائی خلق ، مراکز امپريه بر تحليطی که درست با تکيدر شرا

به " کتاتوری شاهيمبارزه با د"ه بر تز انحرافی يوری است تا با تکژه ای ضريبکاری ويکھا تلقی می شد فري چرۀمبارز

گوی  و از آن جا که  آقای فتاپور مدعی ھستند و در گفت. ن ادعا ھائی را طرح نموديژيک چنيعنوان يک شعار سترات

ل وتباطی و کنترت ھای اريل محدوديممکن است به دل" ! از زندان با سازمان در رابطه بودم"ان کرده اند که يگری بيد

ئی سازمان امريکاستی و ضد ياليات ضد امپرينتوانسته باشد ايشان را از عمل! شان با سازمانيرابط ا! احتمالی ساواک

کسون، ياتی که سازمان چريکھای فدائی خلق در زمان سفر نياد آوری کنم که  جدا از عمليست يبنابراين بد ن!  مطلع کند

س ھم از ين ژنرال پراين برای انفجار ماشيات مجاھدي انجام داد طرح عمل۵١در سال  به ايران امريکارئيس جمھور 

کی از سوی يات يک روز ، دو عمليبود در   قرارن قرار گرفته بود و اساساً يار مجاھديسوی سازمان ما در اخت

ات يعملی نشد ولی عملات فدائی ھا به داليل تکنيکی يک ھای فدائی انجام شود که عمليگری از سوی چرين و ديمجاھد

بذرھای "د با مراجعه به کتاب ين مورد را می توانين دو سازمان در ايت ھمکاری ايواقع. ش رفتيت پين با موفقيمجاھد

  . دي مطالعه کن٩۶ ۀق اشرف دھقانی در صفحياثر رف" ماندگار

ان در آن روز ھا به خاطر داشته خ سازی و دروغ جلوه دادن اعمال ھواداران سازميآقای فتاپور بھتر است به جای تار

 قاطع چريکھا با دشمنان ۀکھای فدائی خلق که درست به خاطر مبارزيم سازمان چريی و عظئ توده ۀ بدنباشد که اساساً 

 به يک امريکا در رأس آن قرار داشت به سوی آن سازمان آمده بودند با حمله به سفارت امريکامردم که امپرياليسم 

 بزرگ، ۀن تودياعمال و حرکات ا. وش دست زدند و کنترل تشکيالتی بر حرکت آنان حاکم نبودحرکت کامالً خود ج

 ، سکان دار سازمان چريکھای فدائی ءايل تعداد معدودی قرار داشت که با دوز و کلک و دروغ و روخارج از کنتر
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 ۀن تودين اعمال و حرکات ايبنابرا. خلق آن زمان شده و بعداً ھم بخش بزرگی از آن سازمان را به پابوس ارتجاع بردند

است ين دار و دسته نبود چون اگر بود با توجه به سيل اور کنتريادی و در آغاز زيبزرگ چه درست و چه غلط تا حد ز

 ضد دشمنان ه ھواداران و کارگران و زحمتکشان بۀن دارو دسته در مبارزي اۀھای مماشات طلبانه و نقش ترمز کنند

م يه  مبارزات مردم در تقابل با رژي که علئیش از آن تبھکاری ھايب ن دار و دستهيتوان گفت که ان می يقيشان، با 

ان مردم افشاء يلی زودتر از زمانی که رسوای عالم گشتند در ميجمھوری اسالمی کردند، مرتکب می شدند و بی شک خ

  .و رسوا می شدند

 

 
 


