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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  مراد تبريزی

 ٢٠١۴ اگست ٠۴
  

  ! و سازمان فدائی انقالب
 

 بالمنازع ديکتاتوری عريان رژيم ۀ و سلط]اسد[ مرداد٢٨پس از گذشت نزديک به دو دھه از کودتای امپرياليستی 

 ديکتاتوری را به ۀسلط" مرگ بر شاه"ھا ريختند و با فرياد  توده ھا به خيابانوابسته به امپرياليسم شاه، سرانجام 

جا که  شک ترکيب عوامل گوناگونی سبب اين وضع گشت اما تا آن بی. لرزه در آورده و خواب از چشم شاه ربودند

 مسلحانه را به ۀبارز مۀثيرات تعيين کنندأی در اين تحول بر می گردد، بی ترديد بايد تانقالببه نقش روشنفکران 

 با رستاخيز سياھکل در جامعه آغاز شد و در آن شرايط خفقان زده ۴٩ مسلحانه ای که در سال ۀحساب آورد، مبارز

 . روحيات مبارزاتی را در روشنفکران و مردم تغيير داد

 ھريور ش١٧در .  به اوج خود رسيد١٣۵٧سال  ادامه يافت و  تظاھرات خيابانی شروع شد و١٣۵۶از سال 

به طوری  ھوا به وسيله ارتش ضد مردمی به گلوله بسته شد،  در تھران تظاھرات ميدان ژاله از زمين و]سنبله[

با وجود اين بعد از آن نيز مردم باز ھم در خانه . معروف شد"  خونينۀجمع"و "  سياهۀجمع"که آن روز به 

داد که  اين رويدادھا نشان می. به اعتصاب زدندننشستند، بلکه به تظاھرات ادامه دادند و کارگران نيز دست 

شرايطی که در آن شعار توپ ، تانک ، . ی گذر کرده استانقالب در جامعه به موقعيّت انقالبآمادگی شرايط عينی 

به ھمين . اين موقعيّت ھشداری برای امپرياليست ھا بود. مسلسل ، ديگر اثر ندارد مصداق عينی پيدا کرده بود

ترس راديکاليزه تر شدن جنبش و قدرت گيری کمونيست ھا، سرکوب شديد را از طرف شاه مانع شدند دليل ھم از 

 خود، ھم ۀخمينی نيز به نوب. و خمينی را که فردی مذھبی و ضد کمونيست بود جھت جانشينی شاه انتخاب کردند

ورده باقی مانده و چپاول نفت قول آرام کردن مردم را به امپرياليست ھا داد و ھم تضمين اين که ارتش دست نخ

 به ھمين دليل ھم امپرياليست ھا از خمينی حمايت کرده و با تبليغات وسيعی او را به ماه رسانده و .ادامه خواھد يافت

ی به مردم داد و توانست خيلی ھا را فريب دھد به طوری که ئ، وعده ھاخمينی نيز با پز ضد شاه . به ايران فرستادند

حتی تعداد زيادی از روشنفکران ھم . خواسته ھای خود را در وجود خمينی ديدند ز توده ھا آرزو وتعداد زيادی ا

دست گيرد، ولی قيام خود ه قرار بود خمينی قدرت را بدون تغيير ب. فريب او را خوردند و از او حمايت کردند

ريان اين قيام به مراکز سرکوب رژيم يورش توده ھا در ج. ھم زده جوش توده ھا معادالت امپرياليستی را تا حدی ب

ه  اين ارتش ضربه خورده يکشبه اسالمی شد و ب. زيادی به دست مردم افتادۀشاه، به ارتش ضربه زد و اسلح

  .خمينی بيعت نمود
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 وضع را به دليل قيام بھمن و سرنگونی رژيم شاه و احساس پيروزی و قدرت در مردم ، رژيم خمينی قادر نبود فوراً 

در چنين .  سابق برگرداند به ھمين دليل ھم تا مدتی نوعی شبه دمکراسی بر جامعه حاکم شدۀيت خفقان زدبه موقع

در ميتينگ ھائی که اين سازمان می . شرايطی سازمان چريکھای فدائی خلق با استقبال وسيع مردم مواجه شد

  ن جريان استقبال نمودند؟  اما چرا مردم ما چنين گرم از اي. گذاشت ده ھا ھزار  نفر شرکت می کردند

 طوالنی خفقان و اشتباھات و خيانت ھای ۀثير سلطأال ھای چھل و در شرايطی که تحت تواقعيت اين است که در س

سازمان ھای سياسی و شکست ھای مبارزات گذشته حالتی از رکود و خمود جامعه را فرا گرفته بود و کارگران و 

 کارگر ۀ سياسی زده شده بودند، تعدادی از کمونيست ھای ايران که منافع طبق سياسی و سازمان ھایۀمردم از مبارز

ات جھان را انقالبرا ھمواره در مد نظر داشتند و از منافع شخصی خود گذشته بودند ضمن اين که تجربياتی از 

رتباط خود را با اين ھا تا جائی که می توانستند ا.  جامعه نمودندۀمطالعه و درک کرده بودند، مبادرت به مطالع

ژی ھمسان به ي در ھر کشور با ستراتانقالبکارگران و زحمتکشان حفظ می کردند و مھمتر اين که می دانستند که 

ژی ييون آن کشور ستراتانقالب رخ داده و به موفقيت رسيده انقالببلکه در ھر کشوری که . پيروزی نرسيده است

آن ھا می دانستند که اين چيزيست که .  جربيات ديگران حذر نموده اند از تقليد تمتفاوتی را در پيش گرفته و کالً 

  . يون تحميل کرده استانقالبشرايط تاريخی عينی ھر کشور بر 

 در ايران ، انقالبژی يسترات  برای کشف راه و١٣۴۶ھای ايران در سال  برخی از کمونيستبا چنين درکی بود که 

 ءدر اين رابطه تنھا به کتاب ھا اکتفا. ر سيستماتيک شروع به کار کردندطور گروھی در ارتباط با ھم و به طوه ب

آن ھا جزء . نکرده بلکه به کارخانجات رفته و در اين مورد تحقيقات مستند و متکی بر واقعيت به عمل آوردند

ودر مورد ی، به روستاھای دور و نزديک رفته انقالب آثار ۀمعدود کمونيست ھائی بودند که در کنار کار مطالع

 نتايج .گو با مردم، شرايط عينی ايران را شناختند و عمل آوردند و با گفته شرايط زندگی در روستا تحقيق ب

آن ھا در جريان اين مطالعات و بحث ھای . شناخت آن ھا در يک سری جزوات در سطح گروه به بحث گذاشته شد

ياليسم بوده و اين سلطه برای حفظ خود جز توسل به  امپرۀخالق درونی به اين نتيجه رسيدند که ايران تحت سلط

 جامعه و شناخت روند ھای عينی جاری در جامعه ۀپس از مطالع.  قھر آميز راھی ندارد و شديداً ديکتاتوری وسيعاً 

 مسلحانه چه ۀی آغاز مبارزانقالب ھر گروه ۀوظيف"و شناخت روان شناسی توده ھا ، آن ھا به اين نتيجه رسيدند که 

 ۀنوشت" ءمسلحانه و رد تئوری بقاۀ ضرورت مبارز "ۀاين خط مشی در دو جزو". در شھر و چه در روستاست

  . اثر رفيق مسعود احمدزاده جمعبندی شدند" ژی ھم تاکتيکيسترات مسلحانه ھم ۀمبارز"رفيق امير پرويز پويان و 

 تيمی با ۀدھی کردن، که اولين خان نظامی سازمان-ی ر ھسته ھای سياسدر اين رابطه گروه شروع کرد خود را د

، ) جنگل شدۀاين رفيق بعداً معاون فرمانده دست(  جواد سالحی و احمد فرھودی ءشرکت رفيق اشرف دھقانی و رفقا

 بانک ونک و ۀاين گروه پس از رسيدن به راه تازه ، چند عمليات سازمان داد ، از جمله مصادر. سازمان داده شد

 ۀ در جريان حرکت با گروھی که آن ھا نيز به مبارزءاين رفقا.  تبريز و خلع سالح نگھبان آن۵ه کالنتری حمله ب

 ۀ ارتباط برقرار کردند و طی يک سری بحث ھا و مطالع،مسلحانه معتقد بودند و بعدھا به گروه جنگل معروف شد

ژی يسترات مسلحانه ھم ۀذيرش تئوری مبارزجزوه ھا و نوشته ھای مختلف و قبول نظريات مطرح شده در آن ھا و پ

ھم تاکتيک توسط گروه جنگل، دو گروه ادغام شده و سازمان چريکھای فدائی خلق ايران را تشکيل دادند و خط 

 ۀھدف اولي. ژی ھم تاکتيک، تئوری عملی سازمان قرار گرفتيستراتسلحانه ھم  مۀ مبارزۀمشی تشريح شده در جزو

ه مبارزه و بعد قرار گرفتن پيشاپيش مبارزات کارگران و زحمتکشان در ارتباط با آن ھا و سازمان کشيدن توده ھا ب
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 امپرياليسم و سرمايه داری وابسته  و رسيدن به جامعه ای ۀ برای نابودی سلطانقالب کارگر بر ۀاعمال رھبری طبق

  .دمکراتيک و سوسياليسِم بود

 ٨ به طور سراسری اعالم موجوديت نموده بودند ، در جريان چريکھای فدائی خلق که با رستاخيز سياھکل عمالً 

 را ھموار ساختند بلکه انقالب ساواک و دادن چند صد کشته نه تنھا راه ۀ وحشيانۀ مسلحانه در زير سلطۀسال مبارز

ديدند در دل مردمی که به عينه می . ذھنيت جامعه را نيز دگرگون نموده و به تدريج در قلب توده ھا جا باز کردند

ھمين واقعيت باعث شد تا چريکھای فدائی . چه کسانی در زير تيغ جالد جان بر کف برای آزادی آن ھا می رزمند

جايگاه بزرگی در ميان مردم پيدا کرده و بعد از قيام بھمن و به وجود آمدن شرايط شبه دمکراسی با استقبال وسيع آن 

يان اين نبرد خونين بھترين انديشمندان و رھبران خود را از دست سفانه اين سازمان در جرأاما مت. ھا مواجه شوند

ی سازمان، ارزش ھای واال و انقالبداده و در شرايط قيام، سکانش به دست کسانی افتاده بود که بوئی از تئوری 

مان را منظورم باند فرخ نگھدار است که به تدريج اين ساز. سنت ھا و جان بازی ھای چريکھای فدائی نبرده بودند

 بھمن، سازمان چريکھای فدائی خلق در ٢٢واقعيت اين بود که بعد از قيام .  سوی حزب خائن توده می برده ب

حالی علنی شد که ديگر ھمان سازمان چريکھای فدائی خلق نبود، بلکه افکار حزب توده در آن رخنه کرده و 

را مردود اعالم کرده و ) ژی ھم تاکتيکيتراتس مسلحانه ھم ۀمبارز(تئوری راھنمای عملی چريکھای فدائی خلق 

 عليه اين دارو دسته که برخی از آن ھا در زندان ھای شاه علناً . راه و روش حزب توده را در آن غالب نموده بود

فدائی سخن می گفتند وقتی که نيروی عظيمی از مردم که به سازمان روی آورده بود و از آن حمايت می کرد را 

نام سازمان چريکھای فدائی خلق را از روی خود بر نداشتند بلکه چريکھای معتقد به تئوری و راه و ديدند نه تنھا 

روش چريکھای فدائی خلق را ھم به سازمان راه ندادند و با روش ھای اپورتونيستی حتی اعالم کردند که رفيق 

 حاکم بر آن خيلی زود بر ۀست گر چه ماھيت اين سازمان و دارو د.اشرف دھقانی از سازمان اخراج شده است

 بزرگی به نام فدائی و حيثيت ۀھمگان روشن شد و به ده ھا گروه تقسيم شدند اما واقعيت اين است که آن ھا ضرب

  .کمونيسم در ايران زدند

 منفور اما چريکھای فدائی خلق واقعی با الھام گرفتن از تئوری راھنمای سازمان خود، ۀعکس اين دارو دسته ب

ژی ھم تاکتيک، ماھيت رژيم جمھوری اسالمی را از ھمان ابتدای استقرار اين رژيم ي مسلحانه ھم ستراتۀمبارز

جنايتکار که اين دارو دسته برايش ھورا می کشيدند به درستی تحليل کردند و آن را رژيمی وابسته و ضد خلقی 

خ داد عوام فريبی رژيم و مماشات آن ھا در ھر شرايط و در ھر رويدادی که در اين سال ھا ر. معرفی کردند

با توجه به اين که با . ی دفاع نمودندانقالبغاصبان نام سازمان چريکھای فدائی خلق ايران را افشاء و از موضع 

طور عيان مشاھده کرد ه مراجعه به سايت چريکھای فدائی خلق موضع گيری ھا و نوشته ھای شان را می توان ب

 ۀ و خيانت دارو دستانقالباميدوارم که جوانان ما جھت درک رويدادھای تنھا . زممن به توضيح بيشتر نمی پردا

ی که در پيش است حتما آثار و نوشته ھا و تحليل ھای اين جريان انقالبفرخ نگھدار و برای ھموار کردن راه 

 ۵٧-۵۶ سالھای قالبانی پس از ئطور واقعی بر سازمان فداه چرا که فھميدن آن چه که ب. ی را مطالعه کنندانقالب

 جوانانی دارد که امروزه برای مبارزه با رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی در پی ۀگذشت نقش مھمی برای آيند

  . ی بر اساس تجارب گذشته می باشندانقالبتشکل خود و ايجاد يک تشکيالت 

  ١٣٩٣ ]سرطان[تير ماه

  

 


