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 Martyrs جانبازان

 
  اشرف دھقانی

  ٢٠١٥ جون ٠١
  

  !جعفری ياد باد ) علی اکبر(ياد رفيق کبير فريدون 
  بخش اول

  

رين اعضای مرکزيت چريکھای فدائی ، يکی از پرکارترين و پر تحرک تجعفری) علی اکبر(کبير فريدون ياد رفيق 

  !خلق ايران در چھلمين سالگرد شھادتش گرامی باد

قدرت ابتکار و تالش ھای .  برجسته ای از خالقيت انقالبی بودۀش نمون ا در تمام طول خدمات سازمانیجعفریرفيق "

  .او در جھت خلق امکانات تازه برای مبارزه کم نظير بود

 به ياد دارند که ھنگامی که دردھا و رنج ءرفقا.  به توده ھای تحت ستم ميھن مان داشت عشقی عميق نسبتجعفریرفيق 

ھای بيکران توده ھا را می ديد چگونه منقبض می شد و نفرت عميقی از ريشه ھای اين نابسامانی ھا و عوامل ايجاد 

  .گرفت  آن سراپای وجودش را فرا میۀکنند

تمام رفقائی که با . ش و نسبت به رفقای ھمرزمش برخوردار بود ا انقالبیۀف از عشق عميقی نسبت به وظيجعفریرفيق 

او نه تنھا . او کار کرده اند به خاطر می آورند که حتی يک برخورد عادی با او چه انرژی و نيروئی به آن ھا می داد

رفقای ديگر نيز انتقال دھد و شور منبع بيکرانی از انرژی و خالقيت انقالبی بود بلکه قادر بود اين امتيازات خود را به 

  . را به فعاليت ھا و تالش ھای پيگير رھنمون شودءو شوق بی پايان رفقا

رفيق جعفری در روزھای دشوار سازمان، در شرايطی که ما زير ضربات پياپی و سنگين دشمن قرار می گرفتيم با 

 حوادث را استقبال می کرد و در جھت ترميم مغزی سرد و قلبی گرم و روحيه ای سرشار از سازندگی و با خونسردی

ش نيز مانند کوه  ااو در بدترين لحظات زندگی انقالبی. ضايعات و بازسازی نيروھا و امکانات سازمان تالش می نمود

  ." نبرد می کرد،پايدار بود و ھم چنان مسرور و سرفراز در راه بزرگی که سازمانش آغاز کرده بود

 ۀ در نبرد خلق شمار١٣۵۴ ]ثور[ در ارديبھشتجعفری پس از شھادت رفيق حميد اشرفرفيق  اين ھا سخنانی است که 

) علی اکبر(کبير فريدون  نوشته است و بيانگر چکيده ای از درک و نظر او در مورد ھمرزم بی ھمتای خود، رفيق ۶

 در جريان پيکار مشترک ۵۴ تا ۵٠ می باشد، در مورد رفيقی که در شرايط بسيار دشوار مبارزاتی سالھای جعفری

عليه دشمن با وی در ھمه افت و خيزھای سازمان چريکھای فدائی خلق قرار داشت و تجارب تلخ و شيرين زندگی 

 نبرد خلق می نويسد که رفيق جعفری در ۀ نشريۀ در ھمان شمارحميدھم چنين رفيق .  چريکی را با وی سھيم بودۀدليران

 يک ۀبه مثاب"ولين اصلی سازمان ؤريکھای فدائی خلق ايران و يکی از مسموقعيت عضوی از مرکزيت سازمان چ

".  سزائی ايفاء کردود در رشد و تثبيت سازمان نقش ب انقالبی درخشيد و با اقدامات پيگير و درخشان خۀپراتيسين برجست

 تلفاتی که می دھد ھم چنان رغم تمام  انقالب نوين ايران علیۀپروس: " نوشته استحميددر پايان اين زندگی نامه رفيق 
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 کبيری چون علی اکبر جعفریدر حال بالندگی و گسترش است و حتی ضرباتی سنگين و دردناک ھمچون شھادت رفيق 

  )١."(مانعی جدی بر سر رشد آن ايجاد نخواھد کرد

ق، تاريخ تاريخ سازمان چريکھای فدائی خلق، تاريخ بر افروختن مشعل فروزان انقالب در شب ھای ظلمانی خل"

 تعرضی در خلق و بر افراشتن پرچم مبارزه بر فراز يکی از سياه ۀ قدر قدرتی دشمن، تاريخ دميدن روحيۀشکست افسان

 مبارزه گذاشتند و ۀدر اين دوران بود که انقالبی ترين فرزندان خلق قدم به صحن. ترين دوران ھای تاريخی ميھن ماست

خويش حماسه ھای خونين آفريدند که از صالبت شان عجز دشمن در مقابل چشم با جانبازی ھا و فداکاری ھای بی نظير 

رفيق کبير، فريدون )  ٢." ( خلق گشوده شدۀھمگان آشکار گشت، نور اميد و ايمان بر دل ھا مستولی گرديد و راه مبارز

فدائی خلق ايران بود؛  درخشانی از ميان چريکھای ۀجعفری يکی از ھمين فرزندان انقالبی خلق  و ستار) علی اکبر(

 ۀش، با فداکاری ھای بی دريغش، با کاردانی ھايش و با برخورداری از خصال برجست اوليت پذيریؤرفيقی که با مس

به ديگر سخن، . کمونيستی اش نقشی بسيار مھم و ارزنده در تاريخ پر افتخار چريکھای فدائی خلق ايفاء کرده است

ياتی در رشد و اعتالی سازمان چريکھای فدائی خلق ايران از سال پنجاه به بعد وجود رفيق توانمندی چون او نقشی ح

اما واقعيت ديگر آن است . اين ھا واقعياتی انکار ناپذير می باشند. داشت) ١٣۵۴ ]ثور[ شھادتش دوم ارديبھشتۀتا لحظ(

 وی تا کنون به گونه ای که بايد که ارزش، اھميت و مقام راستين اين رفيق برای جنبش کمونيستی ايران شناخته نشده و

  . کمونيست فدائی کبيری چون اوست، به جنبش معرفی نشده استۀو شايست

که ھيچ گونه اعتقادی ) باند فرخ نگھدار( ھمه می دانند که بعد از قيام بھمن سکان سازمان در دست کسانی قرار گرفت

خلق نداشتند؛ و امروز بيش از پيش آشکار شده است به تئوری، خط مشی، فرھنگ و سنت ھای انقالبی چريکھای فدائی 

که آن ھا برای پنھان کردن اين واقعيت از ديد توده ھا و اعضای صديق و ھواداران سازمان در حالی که ادعا می کردند 

توسط  ضد انقالبی ۀکه گويا پيرو نظرات رفيق جزنی می باشند نام و اعتبار انقالبی اين رفيق که در زندان در يک توطئ

 ۀساواک به شھادت رسيده بود را به وسيله ای برای حمله به چريکھای فدائی خلق واقعی و توجيه اعمال سازشکاران

 تشکيل ۀدر اين مسير بود که نه تنھا تئوريسين ھا و بنيانگذاران و رفقای اولي. خود با رژيم جمھوری اسالمی قرار دادند

ت غيرواقعی و گزاف آن ھا در مورد رفيق جزنی به حاشيه رانده شدند ، بلکه  چريکھای فدائی خلق در پرتو تبليغاۀدھند

 و ھمچنين در تداوم کار مبارزاتی سازمان نقش ١٣۵٠رفقای برجسته ای نيز که در بازسازی ضربه ھای سنگين سال 

ن سازمان نيز به عنوان نام انقالبی مھم و حياتی و قابل تقديری ايفاء کرده بودند ناشناخته مانده و حتی در ميان ھوادارا

  . ھای برجسته مطرح نشدند

 اختناق محمد رضا شاھی در آن زمان که رفيق جعفری و چريکھای جان بر کف ديگر در ۀاگر به دليل سلط به واقع،

 ايران تک ۀ کارگر مبارزه می کردند ، امکان آن نبود که کارگران و ديگر توده ھای ستمديدۀراه تحقق آرمان ھای طبق

ی و ئتک اين انقالبيون و به خصوص کادرھای برجسته و رھبران خود را بشناسند، در شرايط بعد از قيام بھمن و توده 

  . اپورتونيسم در سازمان چريکھای فدائی خلق ، اين محروميت تداوم يافتۀعلنی شدن مبارزات نيز با توجه به سلط

ناس ايران ھر جا که فرصت می يافتند به تجليل از فرزندان در شرايط کار علنی بعد از قيام بھمن، توده ھای قدرش

انقالبی خود می پرداختند و مراسم ھای بزرگداشت از شھدای خلق و از جمله شھدای چريکھای فدائی خلق در اقصی 

ھرات نقاط ايران بر پا می شد، اما کسانی که تابلوی سازمان چريکھای فدائی خلق را به دست داشتند در ھمه جا در تظا

ی و در صدھا مراسمی که به مناسبت ھای مختلف در اقصی نقاط ايران برپا می شد آگاھانه و با ئھای علنی و توده 

 اصرار تمام به تبليغ صرف در مورد رفيق جزنی پرداخته و اين رفيق را که در جايگاه خود يک رفيق انقالبی بود ولی

العی از وجود چنين جريان مسلح انقالبی و چگونگی شکل گيری آن قبل از اعالم موجوديت چريکھای فدائی خلق نه اط

ی تعلق داشت که سه ًقف بود و اساسا به جريان سياسي نظامی نو پا وا- داشت و نه به نظرات و تئوری اين تشکل سياسی 
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ھای شرکت سال قبل از تشکيل چريکھای فدائی خلق از ھم پاشيده شده بود، برای ھواداران جوان و نوجوان و توده 

کننده در آن تظاھرات و مراسم ھا به نادرست به عنوان تئوريسين و بنيانگذار سازمان چريکھای فدائی خلق معرفی می 

اين روش اساسی تبليغات کسانی بود که بعد از قيام . رفيق جزنی ھمه و شھدای چريکھای فدائی خلق ھيچ)  ٣.(نمودند

از ميان  البته .يران را به دست گرفته و تحت اين نام فعاليت می کردندبھمن تابلوی سازمان چريکھای فدائی خلق ا

 شناخته شده برای توده ھای مبارز ۀشھدای خود چريکھای فدائی خلق ايران ، روی يک رفيق تمرکز داشتند که چھر

 مسلحانه در ۀاين رفيق ھمانا رفيق کبير حميد اشرف بود، رفيقی که از ھمان آغاز مبارز. ايران به شمار می رفت

اين   )۴. (ن کرده بودييجامعه، رژيم شاه برای دستگيری او در کنار ھشت انقالبی فدائی ديگر صد ھزار تومان جايزه تع

 - رفيق حميد . ن از نام او نيز برای پيشبرد مقاصد خود استفاده می کردندارفيق البته نياز به معرفی نداشت و منحرف

 بيش از پنج سال حسرت دستگيری خود را بر دل دشمن گذاشته و پس از سال ھا چريک فدائی خلقی بود که به مدت

فعاليت انقالبی پيگير در شرايط بسيار سخت و دشوار، در يک درگيری حماسی بی نظير ھمراه با رفقای ھمراھش 

وازه ای که يده و به شھادت رسيده بود، رفيق پر آتغلضمن به ھالکت رساندن شماری از مزدوران دشمن ، در خون 

زندگی اش چنان با زندگی سازمان چريکھای فدائی خلق در ھم آميخته بود که روزنامه ھائی که خبر درگيری وی و 

  .  ُرفقای ھمراھش را درج کرده بودند نه بار در سراسر کشور تجديد چاپ شد

برای شناخت تئوريسين ھا و  مبارزه و در پاسخ به اشتياق آنان ۀبنابراين در شرايط حضور وسيع توده ھا در صحن

پراتيسين ھا و رفقائی که در برپائی و تداوم سازمان چريکھای فدائی خلق ايران نقش مھم و برجسته ای داشتند، از 

نه تنھا اطالعات ) ۵٧بعد از قيام بھمن (طرف دست اندرکاران سازمان به اصطالح چريکھای فدائی خلق ايران 

داران سازمان قرار داده شد بلکه آن جا ھم که باند فرخ نگھدار و ھمراھان و مؤيدينش نادرست در اختيار توده ھا و ھوا

، به الپوشانی "رھبر بالمنازع"از رفيق کبير حميد اشرف ياد می کردند ، با اضافه کردن القابی به نام اين رفيق نظير 

 تحت الشعاع رفيق حميد اشرف قرار  واقعی آن ھا راۀ چريکھای فدائی خلق پرداخته و چھرۀديگر چھره ھای برجست

 امری که تا به امروز نيز توسط آنان چه به اکثريت و چه به بخش اقليت آن سازمان وابسته - داده و به حاشيه راندند 

به اين نکته ھم بايد اشاره کرد که آن ھا با تعريف و تمجيدھای بورژوائی و بی مقدارشان از .   تکرار می شود،باشند

اشرف  و رھبر بالمنازع خواندن او نه اين که مقام واالئی به او داده باشند بلکه به واقع تصور فرمان ده و رفيق حميد 

گفتنی است که دشمن و قلم به دستانی .  فرمان روائی که ديگران تحت فرمان و تبعيت وی بوده اند را به وجود می آورند

از رفيق حميد اشرف سعی می کنند او " رئيس" نيز با تلقی که تحت رژيم جمھوری اسالمی در خدمت دشمن می نويسند

اين قلم به . را به عنوان يک ديکتاتور که در رأس سازمان چريکھای فدائی خلق قرار داشته ، به ديگران بشناسانند

البته او معرفی می کنند که خود " معاون"مزدان درست با چنين تلقی از رفيق حميد اشرف، رفيق فريدون جعفری را ھم 

بيانگر درک حقيرانه و بورژوائی آنان از روابط بين انقالبيون در سازمان کمونيستی چريکھای فدائی خلق و بيگانگی 

  )۵( . در درون سازمان ما برقرار بودءی می باشد که در زمان حيات اين رفقا با مناسبات رفيقانه و کمونيستيآن ھا

 رشد مبارزات انقالبی در ۀبود که سيل جوانان و نوجوانانی که در دور   شدهدار دار و دسته يادبا توجه به تبليغات جھت

 پيشاھنگان واقعی خود که ۀجامعه به پشتيبانی از چريکھای فدائی خلق برخاسته بودند ، نه امکان آن را يافتند که با چھر

ز چريکھای فدائی خلق چون رفيق کبير راه را بر آن ھا گشوده بودند ، آشنا شوند  و نه توانستند چھره ھای برجسته ای ا

فريدون جعفری را بشناسند، رفقائی که راه را به بھای رنج ھای فراوان با درايت و کاردانی و با خون خود ادامه داده و 

جعفری ) علی اکبر(رفيق کبير فريدون .  تحت سلطه ما شدندۀتداوم گر سنت ھا و فرھنگ کمونيستی فدائی در جامع

رفقائی است که واقعيت وجود و خدماتش به سازمان در جھت رشد و تعالی آن، در فضای مسموم دست يکی از ھمان 

زندگی و تالش ھای درخشان رفيق  ميوه ھای پر طراوت ھويت،به واقع، . ساز باند فرخ نگھدار و شرکاء ناشناخته ماند
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 وضعی پيش ی متعفن به غارت رفت وجعفری در راه کارگران و زحمتکشان در طوفان حوادث توسط اپورتونيست ھا

 سازندگی از ۀامروز ھم به عنوان يکی از گردانندگان اصلی سازمان چريکھای فدائی خلق ايران در يک دورآمد که او 

  .  گمنامی استۀحيات سازمان ما، کمابيش چھر

 نظامی -  کمونيستی سياسی اولين بار به عنوان يک تشکل" چريکھای فدائی خلق"درست در آغاز سال پنجاه بود که نام 

 اصلی اين تشکل را گروھی تشکيل می داد که امروز از آن به عنوان ۀبدن.  اعالميه به جنبش اعالم شد١٣با صدور 

در اين زمان پنج تن از رفقای باقيمانده از انقالبيون دلير جنگل نيز که پيش از . گروه رفيق احمدزاده نام برده می شود

 حميد اشرف، اسکندر ءرفقا(مندگان سياھکل در شھر فعاليت می کردند به اين گروه پيوسته بودند اين در ارتباط با رز

نه فقط " چريکھای فدائی خلق"بنابراين ). صادقی نژاد، رحمت پيرو نذيری، محمد صفاری آشتيانی، منوچھر بھائی پور

ل فعاليت ھای نظری و عملی بود بلکه  دستاوردھای مبارزاتی گروه رفيق احمد زاده در طی چھار ساۀ ھمۀنمايند

دستاوردھای گروه جنگل را نيز با خود داشت و به اين معنا نيز چريکھای فدائی خلق حاصل ادغام دو گروه ياد شده 

  . بود

رفيق جعفری که بالفاصله پس از اعالم موجوديت چريکھای فدائی خلق از طريق رفيق چنگيز قبادی در ارتباط با اين 

ی خود را آغاز کرده بود ، چريک فدائی خلقی بود ئر گرفته و در تابستان سال پنجاه زندگی مخفی و حرفه سازمان قرا

ًکه در عمر نسبتا طوالنی زندگی چريکی اش تا زمانی که زنده بود عمال وجودش نقشی   در حفظ، رشد و تعالی اساسیً

عباس جمشيدی رودباری عضو مرکزيت سازمان ،  پس از شھادت رفيق گرانقدر ١٣۵١او که از سال . سازمان داشت

وليت ھای او را نيز به دوش ؤمس) يکی ديگر از اعضای مرکزيت(شده بود،  پس از شھادت رفيق کبير حسن نوروزی 

ش از امورات تشکيالت تا زمان شھادت دو سوم ۀبه واقع گردانند) ١٣۵٢ سال ]جدی[دی ماه(گرفت و از آن زمان به بعد 

بنا شرح زندگی مبارزاتی و فعاليت ھای عملی رفيق جعفری، خود توضيح گر بخش مھم و وسيعی از بر اين م.  بود

تاريخ سازمان چريکھای فدائی خلق ايران می باشد که در صورتی که از آن ھا اطالع دقيقی وجود می داشت می 

 با جزئيات ھر چه ١٣۵۴يبھشت دوم ارد توانست تاريخ سازمان را از مقطع سال پنجاه تا زمان شھادت اين رفيق در

  . بيشتری در اختيار ديگران قرار دھد

/  خلق ئیسال چريک ھای فدا/ سال جنبش "به .  برگرديم١٣۵٠برای شناخت اوليه از رفيق جعفری اجازه دھيد به سال 

  ". ھمه می خواستندچرا که نان و آزادی را برای/ به نابودی ستم برخاستند "به سال آنان که ".  مسلحانهۀو طلوع مبارز

 سال پنجاه، سالی است که بھترين فرزندان کمونيست خلق ايران در قامت انقالبيون جان برکفی چون رفيق فريدون 

 ٥٧ نظامی در جامعه بودند، دست اندر کار تثبيت تشکلی که در سال -جعفری، دست اندر کار تثبيت يک تشکل سياسی 

 فدائی خلق ايران به اميد ميليون ھا تن از کارگران و زحمتکشان و خلق ھای چريکھای" پر افتخار"به عنوان سازمان 

 ۀ ايران تبديل شد؛ و به آن جا رسيد که با قدرت اين توده ھا و تحت حمايت آن ھا ، نامش در تاريخ به مثابۀستمديد

  .بزرگترين سازمان چپ در خاورميانه ثبت گرديد

اشاره به (مسلحانه عليه دشمن، سال ايراد خطابه ھای انقالبی در مراکز ستم  ۀسال پنجاه، سال انجام عمليات متھوران

، سال جنگ و گريز و شليک ) عمليات مصادره بانک آيزنھاورۀسخنرانی رفيق پويان برای کارمندان بانک در صحن

ومت ھای افسانه سال مقا. اولين گلوله ھای خشم خلق بر قلب دشمن در خيابان ھای شھر و خانه ھای محاصره شده بود

ی در زير شکنجه ھائی بود که تا قبل از ظھور چريکھای فدائی خلق در ايران به آن شدت سابقه نداشت، سال اعدام ئ

چريکھای فدائی "بود، سروھای ايستاده ای که با سرود " راه"سروھای ايستاده بر روی پاھای ايمان به پيروزی 

" فصلی از بيداری در آسمان خلق رسم/ چون تيرھای آذرخش " رفتند و می" ميدان چيتگر"بر لب ، به سوی ) ٦"(خلق

  ...  و... می کردند و
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  ".چيزی جوانه زد/ سالی که در آن چيزی شکسته شد / سال تندر " آری سخن از سال پنجاه است،

  خون و گلوله"ِسال 

  سالی که شکست و پيروزی 

  شادی و اندوه 

   روشن و تيره ۀچون دو رشت

  . ته شده بودبه ھم باف

  سالی که بغض 

  لبخند را در چھره ھا ويران می کرد 

  و به ناگاه بر ويرانه ھای لبخند 

  . ھيجان و شادی جوانه می زد

  سالی که زنگ بزرگ خون به صدا درآمد 

  ."وفان شکوفه دادطو 

 فضای انقالبی و حوادث آن برگرفته شده که با زيبائی،"  خونۀکارنام" قطعات درج شده در گيومه در باال از شعر ۀھم(

اين شعر در زندان در بطن حوادث پر شور و .  ايران را ترسيم کرده استۀِسال آغاز شکوفائی روزگاری نو در جامع

  ). آن روزھا ، سروده شده استۀسازند

 در تاريخ  نوينیۀاما سال پنجاه برای خود چريکھای فدائی خلق، برای آنان که دست اندر کار سازندگی و برپائی دور

آن ھا در مبارزه با دشمن و در جھت رشد و اعتالی .  ديگری ھم داشتۀمبارزاتی توده ھای تحت ستم ايران بودند، چھر

در اين سال ضربه ھای ساواک به طور پی در پی بر . تشکل نوپای خود، سال بسيار دشواری را از سر می گذراندند

در اين سال ) ٧. (يک ھا با شدت و وسعت ھر چه بيشتری جريان داشت رژيم به چرۀپيکر سازمان وارد می آمد و حمل

گرفته تا )  مسعود احمدزاده، اميرپرويز پويان و عباس مفتاحیءرفقا(بود که از رفقای بنيانگذار چريکھای فدائی خلق 

ن آژنگ، حميد  عليرضا نابدل و بھروز دھقانی تا بھمءرفقائی با قابليت ھای تئوريک و يا عملی چشمگير چون رفقا

ھمگی ... توکلی، مھدی سوالونی، غالمرضا گلوی، سعيد آريان، حاجيان سه پله، مجيد احمدزاده، مھرنوش ابراھيمی و

انده شدند و يا طی درگيری مسلحانه با مأموران تيا دستگير و در چنگال خونين رژيم شاه قرار گرفته و در خون غل

 سيروس سپھری و شاھرخ ھدايتی در زير شکنجه جان ء ماه آن سال که رفقاتا مھر. مسلح رژيم شاه به شھادت رسيدند

سپردند و چريکھای فدائی خلق چنگيز قبادی، محمد علی سالمی و سيد نوزادی در درگيری با نيروھای مسلح شاه شھيد 

  . شدند، تھاجم سيستماتيک دشمن ھم چنان ادامه داشت

رفيق جعفری .  چريکھای فدائی خلق تنھا ھشت تن باقی ماندندۀز ھمپس از فروکش ضربه ھای ساواک در مھر ماه، ا

رفقای ديگر عبارت بودند از حسن نوروزی، عباس جمشيدی رودباری، حميد اشرف، احمد ذيبرم، . يکی از آن ھا بود

ھا چون رفيق اين ھا نيروھای اصلی بودند که برخی از آن . محمد صفاری آشتيانی، فرخ سپھری و شيرين معاضد

در اين زمان حفظ تشکل نوپای چريکھای فدائی خلق بر . جعفری با مبارزينی نيز در خارج از تشکيالت ارتباط داشتند

 خود عمل نموده و ۀ اين ھشت تن قرار گرفته بود  و اين چريک ھای فدائی خلق در شرايطی می بايست به وظيفۀعھد

 به سوی مقصد می بردند که شاه و گردانندگان رژيمش با ھمه توان در  پر فراز و نشيبۀاين بار سنگين را در جاد

تعقيب آن ھا بوده و در مواجھه با چريکھای فدائی خلق چنان احساس خطر می کردند که شرط بقای خود را در نابودی 

 تھاجمی و ۀوحي مبارزه بلکه در قاطعيت و برخورداری از رۀآن ھا می ديدند، در نابودی جوانانی که نه فقط در شيو

 ءدر چنين شرايطی بدون وجود و تالش ھای خستگی ناپذير آن رفقا. فرھنگ مقاومت تا پای جان نظيرشان ديده نشده بود
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روحيه ای سرشار از سازندگی و با و نقش آفرينی رفيقی چون فريدون جعفری که به قول رفيق حميد اشرف ھمواره با 

زمان چريکھای فدائی خلق در آن شرايط حساس تاريخی نمی توانست از کرد، سا خونسردی حوادث را استقبال می

  .آزمون تاريخ به گونه ای که ديديم سرفراز بيرون آيد

ً ايران، در شرايطی که مطلقا ھيچ گروه و ھيچ جريان ۀ سکوت قبرستانی بر جامعۀبعد از سال ھای طوالنی سيطر

ليس ور جامعه نتوانسته بود خود را در مقابل رژيم شاه قرار دھد و پسياسی با توجه به شدت ديکتاتوری و اختناق حاکم ب

که به وجود می آمد در ھمان نطفه متالشی کرده و نابود را ی  روابط و يا گروه سياسيۀمخفی رژيم توانسته بود ھر شبک

 ناگھان يک تشکل -ت  تا آن جا که برای سال ھا حتی يک اپوزيسيون غير جدی ھم در برابر رژيم شاه قرار نداش-سازد 

قد علم " قدرقدرت"انقالبی با جوانانی که خود را چريک و فدائی خلق می ناميدند در مقابل رژيم شاه شاھان، ديکتاتور 

اعالن جنگ خود جنگ " ايران ۀ ديکتاتور زدۀحال جوانانی در مقابل او قرار داشتند که می گفتند در جامع. کرده بودند

 ۀن کنندييای نقب زدن به قدرت توده ھا و به ميدان آوردن نيروی توده ھا به عنوان تعو می گفتند بر)  ٨"(است

 مسلحانه ۀ مبارز،سرنوشت نبرد با دشمن جھت سرنگونی رژيم شاه و قطع ھر گونه نفوذ امپرياليسم در ايران ، تنھا راه

رژيم می ديد که ). رفيق مسعود احمدزاده ۀ نوشت–ژی ھم تاکتيک ي مسلحانه ھم ستراتۀنقل به معنی از کتاب مبارز(است 

ی در جامعه از ئ توده ۀ مسلحانۀاين جوانان، با رشادت و شجاعت تمام سالح به دست گرفته و برای گشودن راه مبارز

 ، ساواک و ديگر ارگان ٥٠لذا در سال . وفانی بر پا کرده اند که جامعه را تکان داده استطجان خود مايه گذاشته و 

گر ھشيارتر از ھر وقت ديگر و با وسايل ضد انقالبی به مراتب برنده تر و با وحشی گری تمام به مقابله با ھای سرکوب

  .چريک ھا برخاسته بودند

 بنابراين می توان تصور کرد که اين ھشت تن باقيمانده از نيروی چريکھای فدائی خلق از چه عزمی آھنين و از چه 

 دشواری ھای شرايط، جز به ۀرغم ھم  پيش گرفته بودند برخوردار بودند که علیايمانی سترگ به پيروزی راھی که در

رفيق عباس جمشيدی رودباری که عالوه بر برخورداری از قابليت ھای . انجام رسالتی که بر دوش داشتند نمی انديشيدند

آگاھی : "ح کرده است کهعملی، يک تيپ تئوريک بود و بيانيه ھای سازمان در اين دوره توسط او نوشته می شد مطر

 ھم دارای صداقت و صميميت ءبه واقع اين رفقا". ينه با صداقت توأم شود منبع ايمانی تزلزل ناپذير می گرددئھر آ

و ) ٩(ژی ھم تاکتيک ي مسلحانه ھم ستراتۀ خويش بودند و ھم با وجود کتاب ھای ارزشمند مبارزۀبيکران با تود

 که مشعل آگاھی نسبت به -  تئوريک قوی برخوردار بودند ۀ بقاء از يک پشتوان مسلحانه و رد تئوریۀضرورت مبارز

 ايمان سترگ اين یاين ھا بودند منشا. که می بايست پيموده شود پيشاپيش در اختيار آنان قرار داده بودرا مسيری 

رفيق جعفری يکی . و می راندچريکھای فدائی خلق، ايمان به پيروزی راه، ايمانی که آن ھا را با قدم ھای استوار به جل

در جھت ترميم ضربه ھا و از پويندگان خستگی ناپذير راه ظفرنمون چريکھای فدائی خلق بود که در آن شرايط 

و " ش نيز مانند کوه پايدار بود ادر بدترين لحظات زندگی انقالبی"رفيقی که بازسازی سازمان تالش می نمود، 

  .در خدمت پيشبرد اھداف سازمان قرار داده بود وجود خود را ۀھم" مسرور و سرفراز"

برای رفيق فريدون جعفری نوشته ) ٦شماره ( نبرد خلق ۀ مختصری که در نشريۀرفيق حميد اشرف در ھمان زندگی نام

 عمومی بود، ولی کارھای ۀبی تجربگی يک مسأل. ، سال دشواری برای سازمان ما بود٥٠ سال"مطرح کرده است که 

مأموريت ھای زيادی بودند که بايد با موفقيت انجام می شدند تا امر . زيادی بايد صورت می گرفتندعملی بی نھايت 

ًاو در ابتدای ورودش اجبارا به . در چنان شرايطی رفيق علی اکبر جعفری به سازمان پيوست. سازمان به پيش برود

ته معلوم نکرده است که آن مأموريت دريغا که رفيق حميد در اين نوش." مأموريتی خطرناک  و مشکل اعزام شد

 آن را در يک قدمی مرگ قرار می داد ولی کاری بود که ۀچه بود که در حالی که رفيق انجام دھند" خطرناک و مشکل"

 می بايست انجام می شد و رفيق جعفری با ايمان تزلزل ناپذير خود برای انجام آن آگاھانه به پيشواز مرگ رفته ًحتما
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مشکلی را حل نموده و بر ،  که موفقيت در انجام آن مأموريت توسط رفيق جعفری در آن شرايط دشوار مسلم است. بود

 مزبور رفيق حميد ضمن ابراز حيرت و تعجب ۀدر نوشت. رشد و اعتالی تشکل چريکھای فدائی خلق تأثير گذاشته است

 انجام آن برآمد تأکيد می کند ۀًال از عھدبود که رفيق جعفری کام" نوعی ريسک اجباری"خود از اين که آن مأموريت 

می توان ديد که به راستی ."  کرد و با موفقيت باز گشتءدقيق، بی کم و کاست اجرا"که رفيق جعفری مأموريتش را 

 از صداقت و شجاعت انقالبی در وجود رفيقی نظير وی انباشته شده ئیبايد چه درجه ای از ايمان و آگاھی و چه دريا

 عظيم از ئیواقعيت اين است که بدون فداکاری ھا. ای پيشبرد نيازھای سازمان پذيرای ھر گونه خطری باشدباشد که بر

 خلق ھرگز قادر به برداشتن آن گام ئیآن چه رفيق علی اکبر جعفری يکی از سمبل ھای آن است، تشکل چريکھای فدا

  .ھای تاريخی نمی شد

  

  :زيرنويس ھا

ن واقعيت رفيق فريدون جعفری، اين رفيق زحمتکشان  و سمبل ايثار و بزرگواری ای کاش اين توصيف ھا که عي -١

در مبارزه کمونيستی را بيان می کنند با مثال ھای زنده ای ھم ھمراه می شدند و از کارھا و تأثيرات غير قابل انکاری 

اين موضوع . دست داده می شدکه اين رفيق در رشد و اعتالی سازمان چريکھای فدائی خلق داشت نيز نمونه ھائی به 

بسيار ناراحت و  و  را خواندم۶ ۀ نبرد خلق شمارۀ درج شده در نشريۀ وقتی زندگی نام۵۴را من در اواخر سال 

ًبرآشفته بودم که عظمت رفيق جعفری به گونه ای که واقعا بود در اين زندگی نامه منعکس نشده است ، طی نامه ای به 

واقعيت اين بود که چه برای خود رفيق .   آن زندگی نامه است ، در ميان گذاشتمۀتم نويسندرفيق حميد اشرف که می دانس

 آن چه رفيق ۀ رفقائی که در درون سازمان با رفيق جعفری کار کرده بوديم ، ھمۀحميد اشرف و چه برای من و ھم

ف ھای کلی رفيق حميد از او را در حميد در مورد او نوشته قابل لمس بود و ھر کدام از ما معنی واقعی و عملی توصي

ولی برای خوانندگان نبرد خلق اين توصيف ھا به نظر من می .  ًزندگی مبارزاتی سازمان کامال می توانستيم نشان دھيم

 نمونه ھائی ھمراه می شدند تا ارزش و اھميت اين رفيق برای آن ھا ھم ھر چه زنده تر و ملموس تر ۀبايست با ارائ

من من در نامه ام به صورت انتقادی برای رفيق حميد اشرف نوشتم که حداقل می بايست اسم عملياتی در ض. درک شود

 .  که رفيق جعفری در آن ھا شرکت داشت را بيان می کردی

 کارھای رفيق جعفری با ۀ بود نوشت که شرح کامل ھم۵۵  من که تاريخ آن اوايل سال ۀرفيق حميد اشرف در پاسخ نام

 خود نوشته بود که در آن زمان ۀولی او جمله ای را ھم در نام. که وقت زيادی را می طلبد مقدور نبودتوجه به اين 

در مورد اين انتقاد من که چرا حداقل از عملياتی که رفيق جعفری در آن ھا شرکت داشته . برای من بسيار عجيب بود

اين ".   نبايد زياد روی عمليات مسلحانه تأکيد کرد می گويند کهءرفقا: "اسم برده نشده، رفيق حميد اشرف نوشته بود

 انجام عمليات ۀکه موجوديت افتخار آفرين چريکھای فدائی خلق در ساي) و ھستم(ًجمله برای من که عميقا معتقد بودم 

به ًمسلحانه عليه دشمن بر اساس تئوری انقالبی خود حاصل گشته و اساسا سازمان چريکھای فدائی خلق را بدون اقدام 

اين موضوع سال ھا ذھن .  بودمسجم کنم ، قابل ھضم و درک ن مسلحانه نمی توانستم در ذھن خود ۀتبليغ در مورد مبارز

موضوع از اين قرار بود که از اواخر . مرا به خود مشغول کرده بود تا اين که بعد ھا مفھوم واقعی آن جمله را دريافتم

ی چريکھای فدائی خلق به درون ئع شده و نظراتی مغاير با نظرات پايه  به بعد پروسه ای در سازمان شرو١٣۵٣سال 

ًسازمان راه يافته بود و مبارزينی ھم جديدا به سازمان پيوسته بودند که حامل آن نظرات بودند، نظراتی که بدون درک 

به نظر . امی جدا می کرد مسلحانه مورد نظر بنيانگذاران سازمان ما ، امر سياسی را از امر نظۀژيک مبارزينقش سترات

پای "، رفقای حامل آن نظری در سازمان بودند که در ارتباط با تز "ءرفقا"می رسد که منظور رفيق حميد اشرف از آن 

رفيق جزنی، به نام اين رفيق و تحت اين پوشش، نظر بنيانگذاران چريکھای فدائی خلق را با عنوان " دوم جنبش
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به اسلحه بيشتر از کار سياسی اھميت دادن جلوه می ۀ روی عمليات مسلحانه را نشانکنار زده و تبليغ " نظامی گری"

  . داد

 ". تکوين نظرات چريکھای فدائی خلق ايرانۀشمائی از پروس" نقل از جزوه -٢

 مسلحانه ۀ چھل ضرورت مبارزۀ واقعيت اين است که پس از شکست مبارزات مسالمت آميز توده ھا در اوايل دھ-٣

 افرادی ۀرفيق جزنی و رفقای ھمراھش که در اين مقطع به مثاب. ه شکل ھای مختلفی در جامعه نشان می دادخود را ب

 اگر چه قادر ءاين رفقا.  چھل اين ضرورت را دريافتندۀ اول دھۀانقالبی در يک تشکل سياسی فعاليت می کردند در نيم

 نبودند و به واقع تئوری جامعی نداشتند ولی با ھر  مسلحانه در ايران در تئوریۀبه توضيح و تشريح ضرورت مبارز

درکی صادقانه برای پاسخ به اين ضرورت دست به کار شدند، اما آن ھا ھنوز دست به عملی نزده به دليل نفوذ ساواک 

در نتيجه در بررسی تاريخی شرايط ايران قبل از ظھور ). ١٣٤٦ سال ]جدی[دی ماه( دستگير گرديدند شاندر تشکل 

 چھل، در ۀ مزيت ھايش نسبت به گروه ھای ديگر در اوايل دھۀرغم ھم ھای فدائی خلق، گروه رفيق جزنی علیچريک

رديف گروه ھائی قرار می گيرد که ھرگز نتوانستند از حاشيه به متن آمده و ھم چون چريکھای فدائی خلق تأثير گذار 

ن و بنيانگذار سازمان چريکھای فدائی خلق ايران از اين روست که  رفيق جزنی را تئوريسي. در متن جامعه باشند

 .خواندن تحريف آشکار تاريخ است

، يک روز پس از آن که رفقای گروه احمد زاده کالنتری قلھک را به منظور به  ۵٠  سال ]حمل[فروردين ١۴  در-٤

به ای ترتيب داد که از طريق دست آوردن اسلحه مورد حمله قرار داده بودند پرويز ثابتی، مقام امنيتی رژيم شاه، مصاح

 سياھکل متمرکز شد؛ و در کل  ۀًثابتی در اين مصاحبه عمدتا روی واقع. راديو و تلويزيون و رسانه ھای ديگر پخش شد

سه روز بعد از اين .  قدرت ساواک پرداخته و از سرکوب و نابودی چريک ھا سخن  گفتۀبه رجز خوانی در بار

پنج تن از رفقای ما در مطبوعات رژيم به عنوان خرابکار منتشر شد، و   عکس]حمل[فروردين ماه ١٧ سخنرانی، در

: ءرفيق عبارت بودند از رفقا ٩ اين. نفر افزايش يافت ٩ فروردين ماه تعداد اين عکس ھا به ٢٠ چند روز بعد در

 پيرو نذيری، مت هللامنوچھر بھائی پور، رح اميرپرويز پويان، عباس مفتاحی، اسکندر صادقی نژاد، جواد سالحی،

 از مردم استمداد طلبيد و در ءرژيم شاه برای دستگيری اين رفقا. محمد صفاری آشتيانی، احمد ذيبرم و حميد اشرف

  .ن کرديي صد ھزار تومان جايزه تعءازای معرفی ھر يک از اين رفقا

در ادبيات کسانی که با چسباندن خود  تلقی از رفيق حميد اشرف به عنوان رئيس و رفيق جعفری به عنوان معاون او -۵

برای خود ) ھر چند اسم و رسمی به زشتی(به سازمان چريکھای فدائی خلق، اسم و رسمی ) چون قارچ ھای انگلی(

اينان البته با ھمان بيگانگی نسبت به روابط کمونيستی حاکم بر سازمان ما در . دست و پا کرده اند ، نيز ديده می شود

معلوم نيست که . استفاده می کنند" نفر دوم"و " نفر اول"ولين آن بودند از واژه ھای ؤ رفيق از مسزمانی که اين دو

 من در ارتباط با مناسبات ۀ چيست، اما تا آن جا که تجربءو دوم خواندن اين رفقا" شخص اول"معيار آن ھا برای 

بعد از آن در سال ھائی که در درون آن درونی سازمان چريکھای فدائی خلق چه قبل از تشکيل اين سازمان و چه 

 با قابليت ھای تئوريک و عملی ءفعاليت کرده ام نشان می دھد چنين تقسيم بندی برای ھيچ رفيقی مطرح نبود بلکه رفقا

رفيق جعفری به .  شناخته می شدند،ًوليت ھای مبارزاتی شان که مسلما متفاوت از يکديگر بودؤخود و با وظايف و مس

ً کمونيستی اش شديدا مورد عالقه و احترام رفقائی بود که با وی کار ۀيت ھای عملی چشمگير و خصال برجستدليل قابل

برای آن ھا رفيق جعفری يک چريک فدائی خلق برجسته ای بود که ھر رفيقی آرزو داشت ھر چه بيشتر از . کرده بودند

با دشمن بودند و در اين نبرد  نابرابر ھر کس جانش را در واقع، در سازمانی که ھمه جان بر کف در نبرد . او بياموزد

 .ن فرد اول و فرد دوم بود ھمين و بسييولين و تعؤ مطرح نبود نمره دادن به مسًفدای رفيقش می کرد ، آن چه اصال
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می رفتند به ) ءمحل اعدام اين رفقا(به سوی ميدان چيتگر ١٣۵٠ سال ]حوت[چريکھای فدائی خلقی که در اسفند -٦

ن زندان گفته شده اشعر اين سرود توسط يکی از مبارز. ور دسته جمعی سرود چريکھای فدائی خلق را می خواندندط

آن " (شھرزاد" مسعود احمد زاده و عليرضا نابدل در زندان با کمی دستکاری در آن شعر بخشی از آھنگ ءبود و رفقا

ول انفرادی شھربانی با مورس آن را برای رفيق زندانی ھا اين آھنگ را از حفظ بودند و به خصوص رفيق نابدل در سل

 رفيق حميد اشرف اين ١٣۵٣در اواخر سال . را بر روی آن تنظيم کردند) در سلول بغلی خود روی ديوار می نواخت

اين سرود را "سرود را به ياد رفيق مسعود احمد زاده و ديگر رفقای اعدام شده در ميدان چيتگر با ذکر اين جمله که 

البته . در نواری خواند".  اعدام، می خواندندۀرفيق کبير ما مسعود احمدزاده و رفقای ھمراه او موقع رفتن به صحن

ًھمان طور که قبال در نوشته ای تحت عنوان . امروز فقط خود سرود با صدای اين رفيق در جنبش وجود دارد

 در خاورميانه به دست ١٣۵٣رد بحث در اواخر سال ذکر کرده بودم ، نوار مو"  يک سند تاريخیۀمالحظاتی در بار"

ش در جنبش ، آن را به  به منظور انتشار وسيع۵٧بی سال  انقالۀمن سال ھا اين نوار را حفظ کرده و در دور. ما رسيد

جمله نيز در رابطه با آن سرود صحبت کرده  رفيق حميد در اول ھر يک از سرود ھا دو سه. رفيق سعيد سلطانپور دادم

ًود ولی به دليل اشتباه رفيقی ، بيشتر صحبت ھای رفيق حميد اشرف در آن نوار يا کامال پاک و يا بريده بريده شده ب

 . آن صحبت ھا حذف شده اندۀ ھم١٣۵٧موقع پخش وسيع اين نوار در جنبش در سال .  بودند

يکی اين که . جو کرد و ودند جست را می توان در دو عامل که اجتناب ناپذير ھم ب۵٠ علت اصلی ضربه ھای سال -٧

 چريکھای فدائی خلق از روابط علنی و از يک تشکيالت سياسی به تشکلی منتقل شده بودند که ۀ تشکيل دھندۀرفقای اولي

ًثانيا بی . در نتيجه رد يابی و دستگيری آن ھا برای ساواک آسان تر بود.  نظامی پيدا کرده بود- به تازگی شکل سياسی 

 به موقع ۀم شناخت کافی از عملکرد دشمن در شکنجه گاه ھا را می توان مطرح کرد که باعث عدم تخليتجربگی و عد

البته با آغاز جنبش مسلحانه ، شکنجه در مورد انقالبيون . خانه ھا، رفتن بر سر قرار ھای لو رفته و غيره می شد

ً شدت و ابعادی پيدا کرد که قبال سابقه نداشت، وابسته به سازمان ھای چريکھای فدائی خلق و مجاھدين خلق ايران نيز

 . ی و غيرقابل باور بودئھمان طور که مقاومتی که اين انقالبيون در زير شکنجه از خود نشان می دادند نيز افسانه 

ھمان گونه که : "نوشته است"  کارگر، مبارز پيشقدم در راه دموکراسیۀطبق"لنين در کتاب چه بايد کرد در بخش  -٨

گری ھای سياسی ء اعالن جنگ به صاحبان فابريک است، به ھمان گونه نيز افشاۀشاگری ھای اقتصادی به منزلاف

 شرايط استبدادی که در روسيه حاکم بود با ۀرفيق مسعود در کتاب خود ضمن مقايس." اعالن جنگ به حکومت است

 در حالی که آشکار می کند که تا چه حد روی اردشته و د ايران که ديکتاتوری امپرياليستی بر آن سلطه داۀشرايط جامع

 انقالب روسيه و آموزش ھای لنين تعمق و دقت داشته است، مطرح می کند که با در نظر گرفتن شرايط متفاوت ۀتجرب

  . ايران به کار گرفتۀايران با روسيه بايد آموزش ھای چه بايد کرد لنين را با تحليل مشخص از شرايط مشخص جامع

  : اط با جمالتی که در باال از لنين نقل شد رفيق احمد زاده نوشته استدر ارتب

متالشی ساختن ) تأکيد از رفيق مسعود (خود به خود يکی از وسايل توانایگری ھای سياسی ءافشا"اگر در روسيه (

 تخم نفاق و عدم رژيم متخاصم و يکی از وسايل جدا نمودن متفقين تصادفی و يا موقتی از دشمن و يکی از وسايل کاشتن

 نظامی، - گری سياسی ء، در اين جا در شرايط کنونی، تنھا افشا" اعتماد بين شرکت کنندگان دائمی حکومت مطلقه است

 نظامی - سياسی ۀتنھا عمل مسلحان. است" متالشی ساختن رژيم" توانای ۀوسيلکه ً ماھيتا سياسی است ۀتنھا عمل مسلحان

 اجتماعی که اعالن جنگ ۀآن طبق"اگر در روسيه . ونی بوروکراسی حاکم شدت بخشداست که می تواند به تضادھای در

می دھد تا شروع به جنگ نمايد، ھر چه پر جمعيت تر و مصمم تر باشد به ھمان نسبت نيز اين اعالن جنگ اھميت 

اھميت معنوی . ندامروز در اين جا اعالن جنگ خود جنگ است، اين دو جدائی ناپذير" معنوی بيشتری کسب می نمايد

ھر چه دشمن بيشتر ضربت بخورد، بيشتر متالشی شود، نيروی سياسی بيشتر . جنگ وابسته است به پيشرفت مادی آن
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 -ی آن، بيشتر می شود و اين امر موجب تقويت مادی نيروی سياسی ئ توده ۀرشد می کند، اھميت معنوی آن، جاذب

 .)نظامی می شود

که " ژی ھم تاکتيکيسترات جنگ مسلحانه، ھم -  ايران ۀتحليلی از شرايط جامع" بود از  اين کتاب عبارتۀ نام اولي-٩

  .شناخته می شود" ژی ھم تاکتيکي مسلحانه ھم ستراتۀمبارز"امروز در جنبش با نام 

  

 )ادامه دارد(
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