شکل گیری چریکهای فدائی خلق

و
نقد تاریخ جعلی

اشرف دهقانی

تقدیم به دو چریک فدائی خلق،
رفقا اصغرعرب هریسی و شیرین معاضد که
نمونههای برجستهای از شجاعت و حقیقت طلبی
بودند.

قدردانی
در نوشتن این کتااب عاهوب بار اطهعاام و ماااهدام عیدای خاودو از اروب
"پویان ،مفتاحی ،احمدزادب" و از ساازمان چریهااای فادائی خلاق ایاران  ،از
اطهعام رفیق فریبرز سدجری نیز سود بردباو که خود در مبارزام تودبای در
نیمه دوو دهه چال در تاران شرکت داشت و به دلیل آن که در کدار رهبران
و کادرهای چریهاای فادائی خلاق در زنادان یهای از رفقاای نقان آفارین در
سال تاریخی  05باود ،از تااری

چریهااای فادائی خلاق مطلا باودب و دارای

اطهعام دقیق و قابل اتهاء از زندانهای رژیم شاب میباشد .ضامن سااا
از این رفیق بایاد از رفقاائی هام تااهر کادم کاه نساخه اولیاه ایان کتااب را
خواندب و نظراتاان را با من در میاان ااشاتدد .همچداین سااساازار رفیاق
عزیزی هستم که بی دریغ ،کار صفحه بددی و آماادب کاردن ایان کتااب بارای
چاپ را به عادب رفت.
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پیشگفتار
در آستانه پدجاهمین سالارد رستاخیز سیاههل قرار داریام 05 .ساال
پین یک دسته از انقهبیون جان بر کف در جات پیوند با تودبهاا و بسای

و

سازماندهی مسلح آنان برای سرناونی رژیم شااب و پایاان دادن باه سالطه
اماریالیساام در ایااران ،بااه یهاای از پاساااابهای واقاا در شاامال کاااور در
روستای سایاههل ،حملاه نمودناد و باا ایان عمال شاجاعانه ،تااریخی را در
جدبن نوین کمونیستی ایران رقم زدند که با ناو چریهاای فدائی خلق ارب
خوردب است .با توجه به مبارزام درخاانی که متعاقاب رساتاخیز سایاههل
توسط چریهاای فدائی خلق در جامعه ایران جااری اات ،بان بساتی کاه
سااالاا در مبااارزام تودبهااا بااه وجااود آماادب بااود در هاام شهساات و مبااارزب
مسلحانه چریهااای فادائی خلاق ،ف اای محدات زدب در اثار حاکمیات رژیام
ساارکوبار شاااب باارای اک ریاات تودبهااای دربدااد ایااران را بااه ف ااای شاااداب
مبااارزاتی تباادیل کاارد .ایاان مبااارزام سلحاااوران تااو و بااا فااداکاریها و
قارمانیهای بی نظیر در همان آغاز بار روناد مباارزام تودبهاا ،بار مباارزام
کار ران که نمونه برجسته آن به حرکت در آمدن کاار ران مباارز جااان چیات
بود ،بر مبارزام داناجویان که دانااابها را باه صاحده پرشاور مباارزب علیاه
رژیم حاکم تبدیل کردند ،بر روی روشدفهران و بر شعر و ادبیاام ،تاا آنجاا کاه
الااو بخن زیباترین و پر محتاواترین آثاار ادبای و هداری ردیاد و ...تاثثیراتی
شافت انایز همراب با دستآوردهای ارزشمدد و تو و با خهقیات تودبهاا باه
جای ااشت که هر ز از صفحام تاری

مملو از مبارزب مردو ستمدیدب ایاران

پاک نخواهدد شد .این حقیقتی غیر قابل انهار است که حتی دشمدان مردو
و نیروهای راست هم نمیتواندد آن را تثئید نهددد.
با چریهاای فدائی خلق ،یک جدبن انقهبی در ایران آغاز اات کاه

پاتوانهاش یک تئوری انقهبی بود .این تئاوری انقهبای حاصال  ٤ساال کاار
ماداوو و شاابانه روزی آ ااابتارین و متعااادترین و پرشااورترین کمونیسااتهای
ایران بود ،کمونیستهائی که در یک روب مدسجم و مد بط که بعدها با ناو
روب رفقا پویان ،مفتااحی ،احمادزادب شاداخته شاد ،متااهل شادب بودناد.
تئوری تدوین شدب با ناو تئوری "مبارزب مسحانه هم استراتژی هم تاکتیاک"
مبتدی بر پژوهن و تحلیلهای واق بیدانه از جامعه بود که باه م اباه تئاوری
انقهب ایران اهداف و چام اندازهای مبارزب را ترسیم و راب انقهب در جامعه
تحت سلطه اماریالیسم ایران را اود .بر این مبدا جدبن نوین کمونیستی
ایران که پس از قیاو خونین  ٥0خرداد مستقل از حزب تودب آغااز شادب باود،
به چدان بلوغی رسید که توانست برای عمل رهدمود ماخصی عرضه کدد.
از وحدم این روب با روب جدال ،چریهاای فدائی خلاق پدیاد آماد و جدابن
نوین کمونیستی ایران در پرتو تئوری و اعمال انقهبی چریهاای فدائی خلاق
موفق شد پس از سالهای طوالنی ،بختاک ندااین حازب تاودب را از سار راب
کمونیسم در ایران کدار زدب و کمونیسم را باا نااو فادائی در جامعاه ماا زنادب
نمودب و به تودبهاا باداسااند .باه واقا  ،ح اور چریهااای فادائی خلاق در
صحده مبارزب بیانار بلوغ جدبن نوین کمونیستی ایران و تبلور آن بود.
چریهاای فدائی خلق طی نبردهای ساماین و ناان دادن صداقت و
صمیمیت خود به تودبهای تحت ستم ایران ،به قیمت رن

و خون شایر زناان

و شاایر مرداناای کااه تداااا محاارک آناااا در ایاان مبااارزب ،تحقااق آرمانهااای
کمونیستیشان بود ،توانستدد در دل تودبهائی که قدرم دشمن را مطلق و
ضعف خود را نیز مطلق تصور میکردند ،امید به مبارزب را زندب کدداد و آنااا را
برای رهائی از ظلم و بیداد رژیم وابسته به اماریالیسم شاب به میدان مبارزب
بهااندد .این به معدی آن بود کاه موتاور کوچاک پیاااهداان مسالح خلاق،

طی جدبن مسلحانه ،موتور بزرگ تودبها را برای دستیابی به اساتقهل و
سوسیالیسم به حرکت در آورد .چدین بود که ناو سایاههل و نااو چریهااای
فدائی خلق با همه ارزش و افتخار آفریدیهای خاود ،در تااری

معاصار ایاران

حک ردید و بر صفحام آن ،بارگ زریدای از جدابن کمونیساتی ایاران نقان
بست .بعد هداامی که حرکت این موتور بزرگ با قارمانیها و فاداکاریهای
تااودبهااای مبااارز ،انقااهب سااالاای  06-0٧را در ایااران جاااری نمااود و قیاااو
شهوهمدد بامن را بار پاا کارد ،رزمااای دالوراناه چریهااای فادائی خلاق در
شعارهای تودبهای میلیونی تبلور یافت کاه در هماان روزهاای آغاازین قیااو
فریاااد میزدنااد" :فاادائی فاادائی تااو افتخااار مااائی" و یااا "ایااران را سراساار
سیاههل میکدیم" .توجه به این واقعیام اصول دیالهتیک و ماارپیچی تهامال
را برای کسانی که خواهان فام و درک آن میباشدد ،آشهار میسازد.
هر چدد که شهل یری چریهااای فادائی خلاق در دورب شااب در دهاه
 ،05به شهل مختصر و فاردبای که در بااال ککار شاد بارای هماه نیروهاای
جدبن آشاهار و شاداخته شادب باود ،پاس از قیااو بامان ،در شارایطی کاه
رهبری سازمان چریهاای فدائی خلق به اشغال افراد سازشهار و خاائن باه
مداف طبقه کار ر و دیار تودبهاای دربداد ایاران در آمادب باود ،تااری

تحریاف

شدبای از این واقعیت در جدبن اشااعه یافات و باعاد شاد کاه متثسافانه
نسل جوان آن دورب با تاریخی جعلی در رابطه با شهل یری چریهاای فدائی
خلق مواجه شوند .کوشن این کتاب آن است که در جریاان نقاد ایان تااری
جعلی ،واقعیات شاهل یری چریهااای فادائی خلاق را باا تهیاه بار اساداد و
شواهد و تجارب زندب برای خوانداد ان مباارز روشان نماودب و باا تفصایل الزو
توضیح دهد.
من به عدوان فردی که به طور زنادب در جریاان تهاوین بخاای از روناد
تاهیل چریهاای فدایی خلق بودباو از سالاا پین بر ضرورم نقاد آنچاه آن

را "تاری

جعلی" مینامم واقف باودو ،باا ایان حاال واقعیات مباارزب طبقااتی

حااادی کااه در جامعااه ایااران جاااری اساات بااا مسااائل ونااا ونن و از جملااه
سرعت وقوع حاواد ،،تاا کداون فرصات پارداختن باه ایان امار ماام و بسایار
ضروری را از من سلب کردب بود .اما ،این وظیفه تخطای ناپاایری باود کاه در
هر حال میبایست انجاو شود ،باه خصاوک کاه ایان تااری
جماوری اسهمی مدب اصلی تاری

جعلای در رژیام

نویسیهای غیر واقعی به ویژب از طرف

نیروهای راسات و مرتجا در ماورد چریهااای فادائی خلاق و باه ایان اعتباار
اباازاری باارای فریااب نساال جااوان آ اااب و مبااارزی تباادیل اااته کااه از تجربا
چریهاااای فاادایی خلااق جویااای راب مبااارزاتی امروزشااان هسااتددد .اکدااون
خوشااحالم کااه باااالخرب توفیااق تااهش باارای پاسااخاوئی بااه ایاان ضاارورم و
روشداری و شافاف ساازی در ماورد شاهل یری چریهااای فادائی خلاق در
حین نقد "تاری

جعلی" را یافتم .باید اعتراف کدم که تداا با اقداو به این کار،

درجه عظیم اهمیت ایان ضارورم هار چاه بیااتر بار مان آشاهار شاد ،و باه
راسااتی هاار چااه جلااوتر رفااتم ایاان احسااا

حساارم کااه چدااین نوشااتهای

میبایست چدد سال زودتر از این به ناارش در میآماد بیااتر در مان قاوم
رفت.
جوانان انقهبی امروز و فردای ما باید مساائل مرباوط باه دهاه  05کاه
جدبن کمونیستی ایران تاری

شهوهمددی از خود به جای ااشته است را

به درستی باداسدد تا بتواندد در انجاو وظیفه پیابرد این جدبن ،در جات
رسیدن به آزادی ،هار چاه آ اهاناهتار و سادجیدبتار عمال کدداد .تاهش ایان
نوشته نیز یاری رسانی به جوانان انقهبایماان در ایان مسایر میباشاد .در
ایدجا ،در فرصت پین آمدب ،یاد همه انقهبیونی که با هار تفهاری ،در جاات
سااعادم مااردو ایااران و رساایدن بااه دموکراساای و آزادی بااه مبااارزب بااا رژیاام

وابسااته بااه اماریالیساام شاااب پرداختااه ،شااهدجهها و سااختیها دیاادب و
خوناان در راب باروری انقهب پیروزمدد ایران بار زماین ریختاه شاد را رامای
میدارو .به خصوک درود میفرساتم باه هماه کمونیساتهای فادائی کاه
برای سعادم کار ران و تودبهای تحات ساتم ایاران باه هار تاهش انقهبای
دساات زدب ،رنجاااا دیاادب ،سااختیها کااایدب و توانسااتدد نقاان م ا ثری در
پیابرد تاری

ایفاء کددد ،هماناا که خوناان در ر اای جوان جاری است تاا

راب ظفرنمون آناا را تاا رسایدن باه پیاروزی اداماه دهداد .باه امیاد آن کاه در
پاسااداری از خااون انقهبیااون کمونیساات افتخااار آفاارین میانمااان کااه ناااو و
یادشان رمی بخن وجود هر فرد مبارز و آزادیخاواب باودب و بارای کاار ران و
تودبهای تحت ستم و دربدد ما در مبارزب علیه ظلم و ستم بی حاد کداونی،
الااو دهددب است ،توانسته باشم روشدار بخان کاوچهی از تااری
چریهاای فدائی خلق باشم.

واقعای

شهل یری چریهاای فدائی خلق و نقد تاری

جعلی

بخش اول
آغاز سخن
در رابطه با چریهاای فدائی خلق و سازمان آناا تا کدون بسیار نوشته
شدب و عدوانهای مربوط به چریهاای فدائی خلاق در روی جلاد بسایاری از
مقاالم و کتابها نقن بسته است .به خصوک در رژیم جمااوری اساهمی
مقاالم متعددی در ارتباط با این جریان انقهبی انتاار یافتهاناد و کتابهاائی
نیز در رابطه با تاری

این سازمان از طرف به اصطهح تاری

نویسان باه تحریار

در آمدباند .همچدین بسیاری در آمریها و کاورهای اروپائی به عداوان کااری
آکادمیک ،تز و پایان نامه داناااهی خود را به نوشتن در مورد تاری سازمان
چریهاای فادائی خلاق ،اختصااک دادباناد .ایان واقعیاام هماه بیاانار وزن و
اهمیت جریاان چریهااای فادائی خلاق در تااری
اغلابِ آثاار مدتاار شاادب مرباوط باه تااری

معاصار ایاران میباشاد .در

ایاان جریاان ،صارفدظر از مواضا و

محتوای متفاوم آناا ،نهتهای که جلب توجه میکدد ارائه تاریخی غیر واقعی
و تحریف شدب از چاونای شهل یری چریهااای فادائی خلاق اسات کاه در
همه آناا ماترک میباشد .آشهارا میتوان دید که همه از روی یک نسخه
واحد کای برداری کردباند -که البته چدین نیز میباشد.
واقعیت این است که در مقطعی که مربوط به بعد از قیاو بامن ٥٢0٧
است ،یک تاری

جعلی از طرف سازمان خاوش نااو چریهااای فادائی خلاق

ایااران کااه متثساافانه در ر ساان یااک بانااد تبااهکااار (بانااد فااره ناااادار و
هماالایهاین) قرار داشتدد ،در جدبن اشاعه یافت .در مورد این باند بایاد
فت که رونادی کاه ایداان در ر

آن ساازمان در پاین رفتداد باه وناهای

٢

بخن اول  -آغاز سخن

شبیه به روند دیااری باود کاه مارتجعین تاازب باه حهومات رسایدب در هماان
مقط در سطح جامعه به پین میبردند .ا ر خمیدای و دار و دساتهاش باه
انقهب آناا ،سیاستهای خود را علیه انقاهب و علیاه

ناو تودبها و در ر

تودبها بر جامعه تحمیل میکردناد ،باناد تباهاار در ر

ساازمان چریهااای

فدائی خلاق نیاز باه نااو چریاک فادائی خلاق ،سیاساتهای رفرمیساتی و
غیرانقهبی خود را علیرغم خواست اع ای صادیق و هاواداران انقهبای ایان
سازمان در جدبن پیادب میکرد .در این مقط بود که یک تااری

غیار واقعای

در مورد شهل یری چریهاای فدائی خلق در جامعه وسایعا اشااعه یافات و
جا انداخته شد تا آنجا که در شرایط تودبای بودن جدبن به کهدیت عمومی
تبدیل ردید .در حقیقت در اوج قدرم آن سازمان ،یک برداشت غیر واقعی از
تاری

شهل یری سازمان ما در میان نسل جوان و حتی آناائی کاه خاود در

جدبن مسلحانه شرکت داشته ولی در مورد تاری

شهل یری این ساازمان

اطهعی نداشتدد ،همه یر ردید و هماان شاد کاه در ایان م ال باه خاوبی
نمایان است که تا حقیقت بجدبد ،دروغ همه جا را فرا رفته است.
در رژیم جماوری اسهمی ،دوربای که تاری
ما آغاز شد ،تااری

نویسی در مورد سازمان

جعلای در ماورد چااونای شاهل یری چریهااای فادائی

خلق از آنجا که پردب ساتر بر حقایق کایدب بود ،با استقبال نیروهای راست
و مرتج مواجه ردید و از آکادمیسینها و تااری

نویسهاای ناان آلاودب خاور

رفته تا خود وزارم اطهعام رژیم جمااوری اساهمی باا اساتداد باه آن ،باه
تاری

نااری در مورد سازمان چریهاای فدائی خلق ایران پرداختدد.
اما ،حقیقت تل

آن است که مدب اصلی و ناارندب اولیه تااری

جعلای

مورد بحد ،نه دشمن بود و نه نیروئی از صف مخاالفین کیداه تاوز چریهااای
فدائی خلق و شیوب مبارزب آنان .بلهه این امر از جانب یک نیروی خاودی و از
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طرف کسی صورم رفت کاه در انقهبای و آزادیخاواب باودن آن های

شاهی

وجود ندارد .کسی که به سبک خود هموارب از چریهاای فادائی خلاق دفااع
نمودب و حتی جان عزیازش را نیاز در ایان راب از دسات داد .ایان فارد خاودی
مبارز و انقهبی ،رفیق بیژن جزنی میباشد .بیژن جزنی در زندان با ردآوری
اطهعاتی از زندانیان سیاسای کاه در رابطاه باا اروب جداال و اروب پویاان،
مفتاااحی ،احماادزادب دسااتایر شاادب بودنااد و همچدااین بااا دریافاات مخفیانااه
کتابها و جزوبهاا و یاا اعهمیاههای صاادر شادب از طارف چریهااای فادائی
خلق ،در همان زندان دست به تاری

نویسی در مورد چااونای شاهل یری

چریهاای فدائی خلاق زد .در بامان  ٥٢٤9هدااامی کاه حملاه باه پاساااب
سیاههل صورم رفت ،رفیق جزنی  ٢سال بود که در زندان به سر میبرد و
از ایاان رو ،او نیااز هماندااد دیااار زناادانیان سیاساای از چاااونای شااهل یری
چریهاای فدائی خلق بی اطاهع باود و پیاااپین ناه در ماورد اروب جداال
اطهع دقیقی داشت و ناه در ماورد اروب پویاان ،مفتااحی ،احمادزادب کاه از
وحدم آناا چریهاای فدائی خلق به وجود آمد میتوانست اطهعای داشاته
باشد .با این حال وی در زندان وقتی متوجه شد که بع ی از رفقاای مارتبط
با رستاخیز سیاههل ،قابه باا اروب خاود وی مساتقیم یاا غیار مساتقیم در
ارتباط بودند ،با کمال تعجب (تعجب برای کساانی کاه باه تااری

شاهل یری

چریهاای فدائی خلق واقف بودند و یا هستدد) ،روهی که خاود در ر

آن

قاارار داشاات را برپااا کدداادب مبااارزب مساالحانه در ساایاههل در باماان ٥٢٤9
معرفی نمود .اما در واقعیت امار روهای کاه در ایدجاا از آن باه عداوان اروب
جزنی یاد میشود در سال  ٥٢٤6به دلیل نفوک پلیس در درون آن و همچدین
ضربهای که به دلیل ارتباط با تاهیهم پلیسی حزب تودب به آن وارد ردید از
هم پاشیدب بود.
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در طی  ٢سال که رفیق جزنی در زندان بود رونادهای مباارزاتیای در
جامعااه ایااران اشااته بااود کااه در زمااان فعالیاات او در بیاارون از زناادان وجااود
نداشت .در نتیجه وی بدون توجه به آن روندها که انقهبیونی را در درون خود
پروراناادب بودنااد ،و بااه طااور کلاای باادون اطااهع از ایاان کااه رفقااائی کااه وی
میشداخت در طی  ٢سال چه پروسهای را از سر اراندب بودند ،باه صارف
وجود اسامی آشدا در روهی که بعدا به اسم روب جدال شداخته شد (در
آن زمان هی

کداو از روب ها اسم نداشتدد و اساامیای کاه اماروز باه کاار

میروند بعدها به کار رفته شدند) و به خصوک با دیدن ناو رفیق علی اکبر
صفائی فراهانی که قبه ع و روب جزنی بود و تازب خود وی نیز به واق پس
از شهل یری روب جدال به آن پیوسته و فرماندهی تیم جدال را باه عاادب
رفته بود ،هی

شهی به خود راب نداد که وجود روب جدال را نادیادب رفتاه

و روب خود را به جای آن روب ،در اتحاد با روب پویان ،مفتااحی ،احمادزادب،
به وجود آورندب چریهاای فدائی خلق بدامد .این اولین برخورد غیر واقعای در
تاری

نویسی مربوط به سازمان چریهاای فدائی خلاق باود کاه بعاد از قیااو

بامن ،٥٢0٧دار و دسته سازشهار حاکم بار ایان ساازمان از آن بارای فریاب
تودبها سود جست که مدجر باه هارز رفاتن نیروهاای ارزشامدد بسایاری در
صفوف این جریان و انقهب رهایی بخن مردو ماا ردیاد .در عاین حاال ایان
اولین برخورد غیر واقعی نسبت به تاری

چریهااای فادائی خلاق باود کاه در

دورب رژیم جمااوری اساهمی ماورد ساوء اساتفادب افاراد ناان آلاودب خاور در
برخورد به چریهاای فدائی خلق قرار رفته است.
بیااژن جزناای ،سااازمان چریهاااای فاادائی خلااق را نیروئاای از آن خااود
میدانساات و از مبااارزب مساالحانه ایاان سااازمان و قارمانیهااای چریهاااای
فاادائی خلااق سااتاین میکاارد .امااا وی درک درسااتی از تئااوری مبااارزب
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مسلحانهای که چریهاای فدائی خلق بر پایه آن تئوری تاهیهم خود را بداا
ناادب بودند ،نداشات و از هماان آغااز باین تفهارام خاود کاه متاثثر از نظریاه
پردازیهاای حازب تاودب باود و نظراتاای کاه در کتااب "مباارزب مسالحانه هاام
استراتژی هم تاکتیک" مطرح شدب بودند ،تداقض میدید .از این رو تمجیاد و
سااتاین او از چریهاااا محاادود بااه شاایوب مبااارزب ،فااداکاریها و برخوردهااای
شجاعانه و قارمانانه آنان میشد -بدون این که توجاه کداد کاه پااتوانه آن
برخوردهای انقهبی تاثثیر ااار ،باورهاائی اسات کاه از یاک تئاوری انقهبای
ناثم رفته بود که به صورم مادون در نوشاتههای رفقاا پویاان و احمادزادب
مدعهس میباشد .او در زندان اقداو به نوشتن نظارام خاود کاه در تقابال باا
این تئوری قرار داشتدد ،نمود و از آنجا که نظرام حااکم بار چریهااای فادائی
خلق را نادرست میدانست ،برای بردن نظرام خوین به درون این ساازمان
دست به تهش ستردبای زد تا بتواند نظرام خود را بر آن مستولی رداناد.
تهشهای او باالخرب به ثمر ناست و در اواخر سال  ٥٢0٢در اوضااعی کاه
سازمان ما مرحله اول جدبن مسلحانه را با موفقیت از سر اراندب و در اوج
قدرم خاود باود ،باه طاوری کاه توانساته باود در میاان تودبهاا از محبوبیات
چامایری برخوردار شدب و نیروی ستردبای را به طارف چریهااای فادائی
خلق جلب نماید ،به درون آن راب یافت .در این موق  ،سازمان در مداسابترین
شاارایطی قاارار داشاات کااه میتوانساات بااا پیااروی از خااط مااایای کااه
بدیاناااران چریهاای فدائی خلق ترسیم نماودب بودناد ،مباارزب مسالحانه را
صرفا در شارها محادود نسااخته و دسات باه ایجااد کانونهاای چریهای در
خارج از شار بزند تا بتواند مبارزب مسلحانه را در شار و کوب سترش دهاد.
اما متثسفانه رهبری سازمان دیار حاضر به پیروی از مای مبارزب مسلحانه
هم استراتژی هم تاکتیک نباود .نتیجاه ایان سارپیچی از پیاادب کاردن کامال
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تئوری انقهبی چریهاای فادائی خلاق آن شاد کاه رهباری در مقابال نیاروی
انقهبی بزر ی که به سوین آمدب بودند خود را نااتوان از ساازماندهی آناان
میدید .باه واقا اکداون ساازمان خاود را باا یاک خاهء مواجاه میدیاد :چاه
رابهائی برای سازماندهی جوانانی که حتی پاس از آزادی از زنادان نیاز باه
این سازمان میپیوستدد و خواهان تداوو راب رفقای شاید چریهاای فادائی
خلق بودناد ،وجاود داشات؟ ایان موضاوع در شارایطی کاه ساترش مباارزب
مسلحانه به روستاها از نظر رهبری مدتفی ردیدب بود ،برای وی باه صاورم
معمااائی در آماادب بااود کااه راب حاال میطلبیااد .در چدااین اوضاااعی بااود کااه
نوشتههای رفیاق جزنای ماورد اساتقبال برخای رفقاا در ر

ساازمان قارار

رفت .رفیق جزنی ظاهرا برای سازماندهی نیروها راب ناان دادب بود ،را ِب
"پای دوو جدبن" همراب با "تبلیغ مسلحانه"! مطابق این راب که به وضوع در
کتاب او به ناو "مبارزب مسلحانه چاونه تودبای میشود" توضیح دادب شادب
است ،سازمان میبایست تعدادی از اع اای خاود را بادون ساهح نماودب و
باارای سااازماندهی سیاساای – صاادفی تودبهااا بااه میااان طبقااام و اقاااار
مختلف جامعه بفرستد و در عاین حاال "تبلیاغ مسالحانه" نیاز بهداد .ظااهرا
رفیق جزنی معمای رهبری آن زماان ساازمان را حال کاردب باود و ظااهرا راب
تازبای در مقابل سازمان اودب شدب بود .بی دلیل نیست که رفقای ما در
آخرین شمارب "نبرد خلق" (شمارب  ،)٧ار ان سازمان چریهاای فدائی خلق
ایااران "قویااا" بااه نیروهااای جداابن توصاایه کردنااد کااه "آثااار تئوریااک جداابن
مسلحانه را مورد مطالعه قرار دهدد و به ویژب به جزوب درخاان رفیق شاید
بیژن جزنی تحت عدوان "چاونه مبارزب مسلحانه تودبای میشاود" تاوجای
ویژب مباول دارند" .بر این اسا

 ،ا ر پین از ایان ،تئوریهاای تادوین شادب

توسط رفقا پویان و احمدزادب انطباق خهق مارکسیسام -لدیدیسام در ایاران
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خواندب میشدند ،حال در ار ان رسمی سازمان از نظارام جزنای باه م اباه
"باترین نمونههای تئوری انطباقی مارکسیسم -لدیدیسم بار شارایط ایاران"
یاد شد (نبرد خلق شمارب شام ،اردیباات  .)٥٢0٤به این ترتیاب نظارام
بیژن جزنی به جای تئوری مبارزب مسلحانه چریهاای فادائی خلاق اولیاه ،از
اواخار ساال  ٥٢0٢عمااه راهدماای حرکاات ساازمان چریهاااای فادائی خلااق
ردید .البته این تغییر خط سازمان رسما و به وضوح به جدبن اعاهو نااد.
امااا باار اسااا

رهدمودهااای بیاژن جزناای ،بااه جااای "مبااارزب مساالحانه هاام

استراتژی هم تاکتیک" ،شعار سازمان به "تبلیغ مسلحانه محور تماو اشهال
مبارزاتی خلق ما" تقلیل دادب شد و این شعار در روی جلد ناریه نبرد خلق
قرار رفت.
با در نظار ارفتن واقعیات فاوق ،قبال از قیااو بامان  ،٥٢0٧نااو بیاژن
جزنی دو بار با ناو سازمان چریهاای فدائی خلق رب خورد و وابستای پیدا
نمود .بار اول بعد از شاادم این رفیق بود .در فروردین سال  ،٥٢0٤واقعاهای
خونین که تا آن زمان در زندانهای شاب سابقه نداشت ،به وقاوع پیوسات و
رژیم شاب با زیر پا ااشتن قوانین دستساز خود 9 ،تن از زندانیان سیاسی
دارای محهومیت را که  ٧تن از آناا از رفقای روب جزنی و خود رفیاق جزنای
بود ( ٢تن دیار از مجاهدین خلق ایران بودند) ،اعداو نمود .پس از این واقعاه
دردناک ،در شمارب  6ناریه نبرد خلق از رفیق جزنی و رفقای هم اروهن
به عدوان رفقای "وابسته" به سازمان چریهاای فدائی خلق نااو باردب شاد.
در این ناریه هم بود که در رابطه با نوشتههائی که بیژن جزنی در زندان به
تحریر در آوردب بود ،اعهو شد که" :رفیق جزنی این آثار را مرتبا از زندان برای
سازمان میفرستاد و ما آن را در سطحی محدود ته یر و در اختیاار اع ااء و
طرفداران سازمان قرار میدادیم" .همچدین ضمن اعهو این امر که "این آثاار
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از باترین کتاباای آموزشی تئوریک رفقای سازمان بود" ،فته شد که در آن
آثار "برای مبارزب رهدمودهای ارزندبای ارائه ردیدب" است.
ناو رفیق جزنی یک بار دیار و در مقطعی دیار ،در ارتبااط باا ساازمان
چریهاای فدائی خلق ایران مطرح ردید و آن پس از وارد آمدن ضربام پی در
پی و مر بار دشمن در تابستان سال  ٥٢00به این سازمان بود که باه واقا
سازمان چریهاای فدائی خلق ایران را تا ورطه ناابودی پاین بارد .در  ٥6آکر
سال  ٥٢06که این سازمان کامه دچار اپورتونیسم راست ااته و ناه قاادر
به درک وظایف تاریخی خود بود و نه به وظایف انقهبیای که شرایط جامعاه
در مقااابلن ااشااته بااود ،عماال میکاارد ،باادون پیااابرد کمتاارین مبااارز
ایدئولوژیک درونی و رعایت حقوق دموکراتیک افرادی از این سازمان که در آن
مقط در خارج از کاور به سر میبردند (دمحم حرمتی پور و اشرف دهقاانی
کااه هاار دو ع ااو شااورای عااالی سااازمان و از اع ااای قاادیمی باقیماناادب از
ضربههای سال  ٥٢00بودند) ،نظرام غالاب بار آن ساازمان را رساما نظارام
بیژن جزنی اعهو کرد .این امر فرصتی ایجاد نمود تا مرکزیت وقت در شارایط
انقهباای سااال  ٥٢0٧و ح ااور تودبهااای مااردو در میاادان مبااارزب ،بااا عدااوان
"ع و یری ویژب" ،کسانی را که در زندان با خط راستین فادائی (کاه باا نااو
رفیااق مسااعود احماادزادب شااداخته میشااود) ،ضاادیت نمااودب و بااه عدااوان
طرفااداران بیااژن جزناای شااداخته میشاادند ،بااه درون آن سااازمان آورد .ایاان
اع ای "ویژب" همراب با برخی دیار از هماالایهایااان چاون فاره نااادار،
جماید طاهری پور ،حسن پور رضای خلیق ،بازاد کریمی که بعادا باه ایان
سازمان آوردب شدند و به قول خودشاان دیاار ناه مساعود و ناه بیاژن ،های
کداو را قبول نداشتدد ،باند تباهار یاد شدب در ر

سازمان چریهاای فدائی

خلق ایران را تاهیل دادند .اسامی برخی از افارادی کاه مرکزیات وقات ،باا
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عدوان "ع و یری ویژب" به درون سازمان خود راب داد و بعد از قیاو بامن هار
یک به عدوان مسئولین تاهیهم ،کدترل مداطقی را به نف این "باند تباهار"
به عادب رفتدد ،عبارم بودند از :ماشاهللا فتاپور (دستیار فره ناادار) ،هادی
میر م یدی (با نااو مساتعار بامان ،مسائول تبریاز) ،علیرضاا اکباری شااندیز
(مسئول کردستان).
بااا پااین زمیدااهای کااه توضاایح دادب شااد ،در شاارایط ح ااور میلیااونی
تودبها در صحده مبارزب ،در حالی که همه اعتبار حاصل از مباارزام خاونین و
مقاومتهای سخت و جاناناه چریهااای فادائی خلاق در مقابال دشامن ،در
پات ناو بیژن جزنی قرار رفته بود ،وی برای تودبها و نیروی وسی جوانان
ان قهبی که به عااق چریهااای فادائی خلاق در ساالاای آغاازین و افتخاار
آفرین دهه  ، 05رو به آن سازمان آوردب بودند ،به عدوان هم تئوریسین و هام
بدیانااار سازمان چریهاای فدائی خلق ایران معرفای و شداسااندب شاد .باا
پاااتیبانی بانااد ماااکور ،در همااه جااا از تجمعااام در دانااااابها رفتااه تااا
دبیرستانها در سراسر کاور برای بیژن جزنی تبلیغ میشاد و پوساتری از
عهس رفقای شاید روب جزنی نیز در همه جا پخن میشد -البتاه تمرکاز
تبلیااغ اصاالی روی بیااژن جزناای بااود و از بقیااه رفقااای ااروب آناااا تداااا ناااو و
عهسی مطرح بود و نه این که از آنان هم تجلیل خاصی صورم بایرد .حتای
برای شداساندن رفیق حسن ظریفی و تجلیل از او که نامن با بیاژن جزنای
مطرح میشد ( روب جزنی – ظریفی) هم اقدامی صورم نمی رفت .از خود
شااادای چریهاااای فاادائی خلااق هاام ،چااه از آناااا کااه بااا مقاومتهااای
جانادازشان در زیر شاهدجه شااید شادب و خونااان باه پاای نااال انقاهب
ریخته شدب باود و چاه از آنااا کاه رنا

و خونااان در تاار و پاود ایان تااهل

کمونیسااتی جاااری بااود ،تجلیاال شایسااتهای بااه عماال نمیآمااد .واقعیااام
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تاریخی ،در آن مقط حسا

 ،ایدچدین در زیار ساایه ساداین تبلیغااتی کاه

رهبری مدحط وقت آن سازمان برای مخاطبان میلیونی این جریان مردمی به
راب انداخته بود ،م شدب بودند.
امروز در سایه تهشهاا و روشاداریهائی کاه ماا (تااهل چریهااای
فدائی خلق که در باار سال  ٥٢08دوبارب برپا شد) در جات شافاف ساازی
در مورد تاری

چریهاای فدائی خلق انجاو دادب و فرازهائی از تااری

خود را آشهار و به مقابله با آن تاری

ساازمان

جعلی برخاستهایم ،همچداین باا توجاه

به مبارزب ایدئولوژیهیای که از همان آغاز طرفداران تئوری مبارزب مسلحانه با
نظرام انحرافی رفیق جزنی انجاو دادند و ارائه نوشتجام مختلف از طرف ما
در دفاع از نظرام پایهای ،راب و سدتهای کمونیستی و تااری
در دهه  ، 05اوال ایان واقعیات بار عهقمدادان باه تااری

ساازمان خاود

ایان ساازمان آشاهار

اته که چریهاای فدائی خلق حاصل وحدم دو روب جدال و اروب پویاان،
مفتاحی ،احمدزادب بود و بر خهف آنچه "تاری

جعلای" ساعی کاردب باود باه

دیاران بقبوالند ،روهی که از آن با ناو روب جزنی -ظریفی یاد میشود ،نه
اساسا در چدین وحدتی مطرح بود و نه دخاالتی در آن داشات .ثانیاا مبداای
نظری اتحاد دو روب ناامبردب دو اثار جااودان "ضارورم مباارزب مسالحانه و رد
تئوری بقاء" و "مبارزب مسلحانه هم استراتژی هم تا کتیاک" باود کاه حاصال
کار  ٤ساله تاهیهم روب پویان ،مفتاحی ،احمدزادب باود کاه رفیاق جزنای
اساسا در آن تاهیهم جای نداشت .بدابراین ،با تهشهای تاهل دوبارب پا
رفته چریهاای فدائی خلق در بعد از قیاو بامن ،امروز تئوریسینهای اولیه
و بدیاناااران واقعی چریهاای فدائی خلق در جدابن در ساطح چاامایری
شداخته شدباند و دیار کمتر مبارزی در جدبن انقهبی به آن تاری
استداد میکدد .اما ،هدوز همه زوایای تاری
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آشهار نادب و از طرف دیار ،ما با این واقعیت روبرو هستیم که نااارش غیار
واقعی از تاری

شهل یری چریهاای فدائی خلق ،امهاان ساوء اساتفادب باه

مرتجعین علیه جدبن انقهبی و فریب نیروهای مبارز را دادب است.
تاکدون حجم بزر ی از مقاالم و کتابها به تحریر در آمادب و در جدابن
اشاااعه یافتهانااد کااه در آناااا شااهل یری چریهاااای فاادائی خلااق بااه همااان
صورتی مطرح شدب است که "تاری
کایدب که بر مبدای آن تاری

جعلی" ،مبلغ آن بود .حتی کار به جائی

جعلی ،صدای آمریهاا یاک فارد رساوا و بسایار

مدفور در میان نیروهای آزادیخواب یعدی فره ناادار را به دلیل آن کاه یهای از
اع ای روب جزنی بود (و بر اسا

تااری

جعلای ویاا آن اروب بدیاان ااار

چریهاای فدائی خلق و بر پا کدددب رستاخیز سیاههل بودب است)" ،از اولین
چریهاای فدائی خلق" نامید .در حالی که این شاخ

ناه در دهاه  ٤5و ناه

بعدا در سالاای خونین دهه  05هر ز کمترین سدخیتی با چریهااای فادائی
خلق نداشت و در هی

ارتباطی هم با این تاهل کمونیستی نبود تا این که

در سال  0٧در جریان انقهب تودبها به سازمان چریهاای فدائی خلاق ایاران
راب یافت و با توجه به سلطه اپورتونیسم در آن سازمان خیلی زود هماراب باا
یک باند تباهار در ر

آن قرار رفت .صدای آمریها با اشاعه این دروغ بازرگ

در حالی که از نفرم عمومی مردو ایران از فره نااادار مطلا میباشاد ،در
واق  ،در صدد مخدوش کردن چارب "چریک فدائی خلق" بر آمد .باا توجاه باه
چدین واقعیاتی است که زدودن غبار از چارب تاری

و شرح واقعای چااونای

به وجود آمادن ساازمان پرافتخاار چریهااای فادائی خلاق اماری الزو باودب و
ضرورتی است که هداوز باه صاورم مبساوط پاسا

نارفتاه اسات .اماروز در

شرایطی که واقعیام جامعه تحت سالط ماا در طاول چااار دهاه حاکمیات
رژیم سرکوبار جماوری اسهمی هر روز بین از پین بر صحت آموزشهاا و
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نظرام بدیاناااران واقعی سازمان چریهاای فدایی خلاق صاحه اااردب و بار
حقانیت تئوری مبارزب مسلحانه هم استراتژی هام تاکتیاک باه م اباه تئاوری
انقهب ایران تاکید کردب و جوانان پیارو و آ اب را به پوین در زند ی و مبارزب
و راب اسهف خود به ویژب چریهاای فدایی خلق ایران سوق میدهد ،شهی
نیست که روشداری در مورد تااری

واقعای ایان ساازمان و نمایانادن زوایاای

ونا ون چاونای شهل یری چریهاای فادائی خلاق اهمیات عااجلتری نیاز
پیدا کردب است .همچدان که این امر مسلما برای درک درست وقای تاریخی
از اهمیت به سزائی برخوردار میباشد و از این لحاظ نیز انجااو ایان کاار باه
عدوان وظیفهای تخطی ناپایر مطرح است.
در این کتاب کوشن خواهد شد که آنچه رفیق جزنی به عدوان تااری
شهل یری چریهاای فدائی خلق تحریر نمودب است عیدا و مورد به مورد باه
خوانداادب معرفاای و یااادآوری شااودخ و ساااس خااواهم کوشااید تااا باار مبدااای
واقعیتها و حقایق غیر قابل انهار و به یاری اطهعام و دانستههای خودو در
این زمیده ،آنچه که درست و مدطبق بر واقعیت میدانم را در اختیار خواندادب
قرار دهم به امید آن که تصاویری واقعای از چااونای شاهل یری چریهااای
فدائی خلق به دست دادب شاود .بای شاک ،کوشان در وفااداری و ما من
بودن نسبت به حقیقت و در همان حال نقد قاط و بدون اشت برخوردها و
نظرام کسی که بر آزادیخواب و مبارز بودن او واقفی ،کار دشواری است .اما،
من این را بار سدایدی از یک وظیفاه بار دوش خاود مایبیدم و مایدانم کاه
انجاو این وظیفه به برخورد واقا بیداناه و دقات الزو نیازمداد اسات .در عاین
حال بر این امر هم آ اهم که تغییر یک اندیاه و نظار و اعتقااد غلاط کاه باه
کهدیت عموو تبدیل شادب علیارغم وجاود هماه شاواهد و مادارک و دلیال و
استدالل به آسانی ممهن نیست.
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تردیدی نیست که هر انسان کمونیست و هر فرد آزادیخواب بر ارزش و
اهمیت حقیقت وئی واقف است و میداند که رهائی طبقه کار ر و بر پائی
جامعهای آزاد و رها از است مار و فقر و فهکت ،جامعهای سالم و باری از هار
و نه فساد و جال و خرافام ،با اشاعه حقیقت تدیدب شدب اسات .بداابراین،
ضمن پافااری بر این اصل ،در حالی که باید به فعالیتهای انقهبی یک فرد
یا یک نیروی سیاسی ارج الزو را قائل شد ولی نباید اجاازب داد کاه ایان امار
باعد ندیدن نق

و خطا و خط کایدن روی حقایق ردد .تقد

قائل شدن

به یک نظر و اعتقاد ،به صرف این که ویددب و طراحن ایان یاا آن فارد مباارز
میباشد  ،همان برخورد ماهبی ماهبیون به مسائل است ،و به زباان دیاار
دچار شدن به د ماتیسم میباشد .حقانیت طبقه کار ر ایجااب میکداد کاه
در مقابل هر آنچه حقیقت نیست و از حقانیت برخوردار نمیباشد بای های
مهحظهای با قاطعیت ایستاد و به نار حقایق در جات خادمت باه اعاتهی
جدبن کمونیستی یاری رساند.
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نقهبی بعد از "قیاو"
بخن اول " -ماران خوش خط و خال" و جوانان ا
ِ

انقالبی
"ماران خوش خط و خال" و جوانان
ِ
بعد از "قیام"
در بامنماااب سااال  ،٥٢٤9پااس از آن کااه مااردو مبااارز ایااران عماادتا از
طریاق روزنامااهها و دیااار دسااتاابهای تبلیغاااتی خااود رژیاام در جریااان وقااوع
مبارزب مسلحانه در شمال کاور و رویداد سیاههل قرار رفتداد ،رژیام شااب
در جااات نماااین قدرقاادرتی خااود و ناااان دادن پدجااههای خااونیناش بااه
تودبها ،بهفاصله در  ٢6اسفدد  ،٥٢٤9اقداو به اعداو رزمداد ان سایاههل و
دیااار یاااران دسااتایر شاادب در شااار از ااروب جدااال نمااود .بااه واق ا دساات
اندرکاران آن رژیم دیهتاتور به انواع ترفددها متوسل شدند تا مبارزب مسلحانه
انقهبیون مسلح را علیه خود بی ثمر قلمداد نمایدد .از جملاه بارای ایان کاه
بتواندد رژیم شاب را برای تودبها ،ابدی و ازلی جلوب دهداد ،مرتاب در رادیاو و
تلویزیون خود علیه چریهاا تبلیغ میکردند تا جائی که حتی یهی از رؤساای
ساواک یعدی پرویز ثابتی را با عدوان "مقاو امدیتای" پاات تلویزیاون آوردناد
که شهست سیاههل و به خیال خود نابودی چریهاا را به مردو اعاهو کداد.
اما انجاو چدد عمال مسالحانه پاس از آن اقادامام رژیام کاه نااانار تاداوو
مبارزب بعد از سایاههل بودناد و اعاهو موجودیات چریهااای فادائی خلاق در
اواخر فروردین  ٥٢05در طی  ٥٢اعهمیه و پخن کتاب و جزوبهائی که مبین
نظرام این تاهیهم کمونیستی باود ،نیروهاای آ ااب جامعاه را از تاداوو رزو
دالورانه انقهبیون مسلح در جدالهای شمال و آغاز حرکت انقهبی ناوین در
ایران مطمئن سااخت .چریهااای فادائی خلاق ،باا تئاوری و اعماال انقهبای
خوین به مدزله ظاور پدیدبای نوین در جامعهای دیهتاتور زدب و خفقان بار ،و
مدادیان رهائی تودبهای رنجدیدب ما از قید سلطه اماریالیسم و رسایدن باه
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رفاااب و آزادی بودنااد .آناااا ضاامن پیااابرد مبااارزام خااود در جامعااه کااه بااا
قارمانانه تارین و اعجااب انایزتارین برخوردهاا هماراب باود ،پاوچی تبلیغاام و
القائام زهرآ ین ارتجاع که "نمیشود مبارزب کرد" را افااء و تاثثیرام مخارب
و یث

آور خیانتها و سازشهاریهای نیروهای سیاسی معروف اشاته را

با خون خود شستدد و عاق خود به تودبها و نفرم عمیق شان از دشمن
را با فداکاریهای جانانه خود باه کاار ران و ساتمدید ان ایاران ثابات کردناد.
حاصل ایان مباارزام از یاک طارف بر اات اعتمااد از دسات رفتاه ماردو باه
پیااهداان خود و از طرف دیار شهست "دو مطلق" در کهن آناا بود ،همان
دو مطلقی که به باترین و ویااترین وجاه از طارف رفیاق امیرپرویاز پویاان در
رسالهاش "ضرورم مبارزب مسلحانه و رد تئوری بقا" جمعبدادی شادب باود" :
تودبها قدرم دشمن خود را مطلق و ضعف خود را نیز مطلق میپددارند" .به
این ترتیب چریهاای فدائی خلق ،این کمونیستهای راساتین ،باا رزو هاای
دالورانه خود ،در تقابل با حزب تودب ،کمونیسم را با ناو فدائی در ایاران زنادب
نمودب و در جدبن کمونیستی ایران تاری
افسااو

پر افتخاری را رقم زدند .اما باا صاد

کااه سااازمان پاار افتخااار آناااا در رونااد مبااارزب بااه دالیلاای بااا نفااوک

اپورتونیسم در درون خود مواجه شد که موجب ضربام سادایدی بار پیهار آن
ات ،و باالخرب کار به جائی رسید که در شرایطی که بر زمیداه ت اادهای
حاد طبقاتی در جامعه و به عبارتی دیار بر زمیده وجود شرایط عیدی انقهب
در جامعه ،جدبن مسلحانه باه عداوان یاک عامال روبداائی قدرتمداد و تاثثیر
ک تغییر بارای
اار ،تودبها را به صحده مبارزب کااندب و این موتور بزرگِ محر ِ
سااختن تاااریخی نااوین در جامعاه را بااه حرکاات در آوردب باود ،دیااار سااازمان
چریهاااای فاادائی خلااق بااا ماهیاات انقهباای سااابق در صااحده مبااارزب وجااود
نداشاات تااا بااه سااازماندهی تودبهااا در جااات تااداوو انقااهب آنااان باااردازد.
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اپورتونیساام راساات در ایاان سااازمان جااا خااوش کااردب و بااه از بااین بااردن
دستآوردهای رانقدر چریهاای فدائی خلق راستین ماغول بود.
امروز دیار بار همااان آشاهار اسات کاه پاس از قیااو بامان  ٥٢0٧در
شرایطی که سازمان چریهاای فدائی خلق ایران با تااری

درخااان خاود در

نیمه اول دهه  ،05به سازمانی با پاتیبانی تودبای تبدیل شدب بود ،رهبری
آن به دست کسانی افتادب بود که کمترین سدخیتی با ایدبها ،نظارام ،خاط
مای و فرهدگ چریهاای فدائی خلق نداشتدد .آنااا مااران خاوش و خاط و
خالی بودند که در یک دورب حسا

از تاری

مبارزاتی ماردو ایاران ،باا اتخااک

سیاستهای سازشهارانه و مماشام رایانه با رژیام ضاد خلقای جمااوری
اسه می ،انرژی انقهبی نیروهای مبارز در جامعاه را باه هارز باردب و خادمت
شااایانی بااه تحهاایم پایااههای رژیاام فریبهااار و جدایتهااار جماااوری اسااهمی
نمودند .این افراد ریاکار کاه متثسافانه تاا مقطعای از همراهای و پااتیبانی
دیار دست اندرکاران آن سازمان (که بعدا تحت ناو اقلیت شاداخته شادند)،
برخوردار بودند ،پس از اناعاب در آن ساازمان ،تحات نااو "اک ریات" باا بلداد
کردن پرچم سیاست ضد مردمی "شهوفائی جمااوری اساهمی" و "اتحااد"
با آن ،مستقیما در سرکوب خونین تودبها باا رژیام سارکو ر حااکم همهااری
نمودب و همدست و شریک جدایام جماوری اسهمی در ریختن خون صادها
هزار جوانه امید در سرزمین ما ردیدند.
سازمان بزرگ چریهاای فدائی خلق ایاران کاه حااال دیاار باا پیوساتن
نیااروی عظاایم هااواداران بااه آن ،بزر تاارین سااازمان چااا خاورمیانااه خواناادب
میشد ،از همان آغاز ،ضمن نزدیهی و همهاری با حزب تودب و کاداه کااران
مرتج آن و با تبلیاغ و تاروی

نظارام و ایادبهای انحرافای در جدابن ،باعاد

سردر میهای بسیار اته و باعد اغتاااش در جدابن انقهبای ردیاد.
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یهی از حوزبهای آن اغتااش که کمتر در موردش نوشته شادب باه اشااعه
تاااریخی جعلاای از چاااونای شااهل یری چریهاااای فاادائی خلااق توسااط آن
سازمان مربوط میشود .در شرایط ف ای کار علدای بعاد از قیااو بامان ،در
شاارایط روی آوری تودبهااا بااه سااوی سااازمانی کااه تصااور میکردنااد همااان
سازمان چریهاای فدائی خلق محبوب آناا میباشد ،دست انادر کااران ایان
سازمان ،به کتمان ناو و اندیاههای برپا کددد ان و رفقائی کاه در شارایط
یهی از سیابترین دیهتاتوریهاا باا رنا

و خاون خاود ،آن ساازمان را سااخته

بودند پرداختدد .با تهیه بر اتوریته ایان ساازمان ،در آن مقطا  ،رهباری حااکم
توانساات ایاان نظاار غیاار واقعاای را در جداابن جااا بیاناادازد کااه ویااا سااازمان
چریهاای فدائی خلق ایران توسط رفیق بیژن جزنی بدیانااااری شادب باود و
ویا او ،تئوریسین این سازمان بودب استخ و بار ایان اساا

نااو و پوساتر و

عهسهااای او در کدااار ناااو رفیااق حمیااد اشاارف کااه آخاارین رزو دلیرانااه و
قارمانانه او همراب با یارانن به مدم  ٤ساعت با نیروهای مسلح رژیم شاب
در سااال  ٥٢00باعااد  9بااار تجدیااد چاااپ روزنامااههای رژیاام شاادب و خاااطرب
درخااناش همچدان در کهنها زندب بود ،با برجستای مطارح میشاد .باا
توجه به این تبلیغام و از آنجا که در سال  ٥٢06نیاز اعاهو شادب باود کاه آن
سازمان نظرام مسعود احمدزادب را رد کردب و حاال پیارو نظارام بیاژن جزنای
است ،مقاالم و کتاباائی که جزنی در زندان نوشته بود در اشهال و عداوین
و جلدهای ونا ون (و از جمله به صورم کتاباای جلد سفید) به طور بسایار
وسیعی در سراسر ایران چاپ و مدتاار شادند .بار ایان اساا

 ،در شارایط

نسبتا آزادی که در نتیجه قیاو بامن به وجود آمد ،جوانان و نوجوانانی که باا
عاق به چریهاای فدائی خلق و جات تداوو راب آناان باه صاحده مباارزب پاا
ااشته بودند ،دساته دساته در جلساام مطالعااتی خاود ،آن نوشاتجام را
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میخواندند و یاا باا "رهدمودهاای" مسائولین هساتهها بارای ارتقااء دانان
سیاسی خود به طور فردی آناا را مطالعه میکردند .همچدین در ف ای بااز
و نسبتا آزاد پس از قیاو ،در محیط دانااابها و یا بساطهای میاز کتااب کاه
در خیابانهای شارهای مختلف باه طاور روزمارب بار پاا میشادند و یهای از
محلهای تجم و ارتباط یری هزاران دختر و پسار نوجاوان هاوادار ساازمان
چریهاای فدایی خلق بودند ،روبهای بحد و که

های تادریس و مطالعاه

بر اازار میشااد کااه در آناااا مسااتقیما نظاارام بیااژن جزناای تبلیااغ و نظاارام
بدیاناااران واقعی سازمان ،به اصطهح نقد میشد .جالب است کاه برخای
از این مدرسین کامه تحت نفوک افهار حزب تودب بودند و بع ا نیز خود رساما
از اع ای آن حزب بودند .آناا از "چاا روی"هاای چریهااای فادائی خلاق در
دورب شاب سخن می فتداد و در مقابال توضایح میدادناد کاه جزنای اصاهح
کدددب آن چا رویها بود .در آن مقط  ،این نوع مبلغین "تودبای" که به نقاد
نظرام تئوریسینهای چریهاای فدائی خلق میپرداختدد در همه جا بودند و
سعی میکردند در نزد هواداران سازمان خود را طرفدار فدائی جلاوب دهداد.
به طور برجسته در مازندران روهی به اسم "سرخه روجاا" باه وجاود آمادب
بود که در ر

اش یک تودبای قرار داشت و خود را هوادار سازمان چریهاای

فدائی خلق مینامید.
در آن دورب ،نااامی از رفیااق عبااا

مفتاااحی کااه بااا توجااه بااه درک

عمیقاش از مارکسیسم و با رفتاار و خصالتهای انقهبای خاود ،از تواناائی
جاب و سازماندهی نیروهای انقهبای برخاوردار باود و بسایاری از نااو آوران
چریک از طریق او به چریهاای فدائی خلاق پیوساته بودناد ،در میاان نباود و
کسی نمیدانست که او یهی از بدیاناااران چریهاای فدائی خلق بود.
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مفتاحی ،یهی از بدیاناااران و رهبران چريکهای فدایی خلق ،باا توجاه
رفیق عبا
به دانن عمیق مارکسیستیاش و داشتن خصال عالی کمونیستی نظیر مد ابط و
در عین حال مدعطف و صمیمی بودنن ،به عدوان یک رفیق سازماندب تواناا شاداخته
میشد .او رزمدد ان زیادی و از جملاه رفقاای ارزنادبای چاون مارناوش ابراهیمای و
چدایز قبادی را جاب روب کردب بود.ایدب تاهیل یک روب مارکسیستی که در تداوو
خود به شهل یری چریک های فدایی خلاق انجامیاد ،اولاین باار باین او و رفیاق امیار
پرویز پویان مطرح شد.

وجود رفیق پویاان غیار قابال انهاار باود .ولای او نیاز بیااتر باه عداوان
کسی که در خانه محاصرب شدباش باه نبارد مسالحانه دالوراناه پرداختاه و
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جزوبای هم در رابطه با ضرورم مبارزب مسلحانه نوشاته و آثاار ادبای هام از
وی در جداابن باااقی ماناادب ،مطاارح بااود و شخصاایت و تهشهااای نظااری و
عملیاش برای برپائی چریهاای فدائی خلق ناشداخته باود .اماا نااو رفیاق
مسعود احمدزادب در سطح وسیعی بر سر زباناا بود .البته نااو او باه عداوان
کسی مطرح باود کاه ویاا نظارام نادرسات و چاا رواناهای داشاته و بیاژن
جزنی با نفی نظرام او ،مسائل را به طور درست مطرح کردب بود .ما ه ویاا
توجه احمدزادب تداا به کار نظامی بودب است و بس (جزنی به دلیل این کاه
قادر به درک رابطه دیالهتیهی و ار انیک کار سیاسی باا کاار نظاامی مطارح
شدب در کتاب رفیق احمدزادب نبود ،با توسل به تفهر دوآلیستی خود ،انجااو
کار سیاسی در کدار کار نظامی را با چام اندازی مغایر با استراتژی ترسیم
شدب توسط چریهاای فدائی خلق ،باه م اباه پاای دوو جدابن بیاان نماودب
بود) .بدابراین ،بر اسا

تبلیغام زاف و بی پایه اشاعه یافتاه ،بیاژن جزنای

در تقابل با مسعود احمدزادب و نفی نظرام ویا "نادرست" و "نظامی" او ،به
تصااحیح کااار سااازمان چریهاااای فاادائی خلااق و "نجااام" سااازمان از چااا
رویهای اشته پرداخته و چریهاا را متوجه انجاو کارهاای سیاسای کاردب
بود .خهصه ،با در نظر رفتن هماه اعماال افتخاار آفارین ساازمان چریهااای
فدائی خلق در نیمه اول دهه  ،05این طور جلوب دادب شد که سرچامه هر
کار خوب و ارزشمدد در آن سازمان ،بیژن جزنی بودب است .به این ترتیب ،در
شرایط ح ور تودبهای میلیونی در صحده مبارزب ،رهبری و دست انادرکاران
حاکم بر ساازمان غصاب شادب چریهااای فادائی خلاق ایاران باا کماک ضاد
انقهبیون تودبای و با اتهاء به نفوک و قادرم و شابهه رواباط ساازمانی کاه در
را

آن ناسته بودند ،توانستدد یک تاری

آن را به کهدیت عموو تبدیل نمایدد.
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جعلی یااد شادب ،در شارایط بعاد از قیااو بامان ،باناد

تباهار حاکم بر سازمان چریهاای فدائی خلق ایران ،بیاترین سوء استفادب
را از نظاارام رفیااق جزناای در طاارد نظاارام اولیااه چریهاااای فاادائی خلااق (و
همچدین نظرام و مواض انقهبی اتخاک شدب توسط تاهل جدیاد چریهااای
فاادائی خلااق در رابطااه بااا مسااائل روز جداابن) و توجیااه سازشااهاریها و
مماشام ریها خود با نیروهای ضد انقهبی حاکم نمود .این باند که مادتاا
از ارائه تحلیل در مورد ماهیت رژیم تاازب روی کاار آمادب طفارب رفتاه و موضا
سازمان چریهااای فادائی خلاق تحات رهباری خاود در ماورد ایان مبرمتارین
مسااثله روز را ناروشاان ااشااته بااود ،باااالخرب ماهیاات آن را عماادتا خااردب
بورژوائی و در درون صف خلق قلمداد کرد .در توجیه این موض سازشهارانه،
آناا برای فریب اع ای صادق و هاواداران نزدیاک آن ساازمان ،باه نظار بیاژن
جزنی استداد میکردند که فته بود باا انقاهب تودبهاا امهاان قادرم یاری
خردب بورژوازی و به وجود آمدن "دموکراسی ملی" وجاود دارد .در حاالی کاه
رفقای اولیاه چریهااای فادائی خلاق مطارح کاردب بودناد کاه دساتیابی باه
دموکراسی در ایران تداا با پیروزی انقهب به رهبری طبقه کار ر امهاان پاایر
میباشد.
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شکلگیری مجدد "چریکهای فدائی خلق"
با استداد به نظر جزنی که حزب تودب را علیرغم اقرار باه "انحرافهاا و
کمبودهااای اساساای" و حتاای "باای تااوجای فاجعااه آمیااز بااه مبااارزب ضااد
اماریالیسااتی" در دورب فعالیااتاش در دهااه  ٢5و علیاارغم همااه اعمااال ضااد
انقهباایاش در دهااههای بعااد ،بااه عدااوان جریااانی در درون جداابن کااار ری
معرفی کردب بود ،رهبری سازمان غصب شدب چریهاای فدائی خلاق زمیداه
را به طور سیستماتیک برای نفوک و سترش اندیااههای حازب تاودبای در
درون سازمان و در بین عداصر صادق آن فراهم میکرد .ایان "مااران خاوش و
خط و خال" در ر

سازمان غصب شدب چریهاای فدائی خلق ،در حالی که

بااا رادیهالساام موجااود در نظاارام رفیااق جزناای (قبااول مبااارزب مساالحانه)،
مرزبددی داشتدد از اعتبار او بارای غالاب کاردن یاک خاط راسات و مماشاام
طلبانه در سازمان و در کل جدبن استفادب نمودند .آناا در پرتو اتوریتهای که
در آن سازمان به دست آوردب بودند و بیژن جزنای را رهبار شااید چریهااای
فدائی خلق معرفای میکردناد ،توانساتدد از فعالیات رفقاای وفاادار باه خاط
راستین چریهاای فدائی خلق در درون آن سازمان جلاو یری نمایداد .لااا در
چدااان اوضاااعی ،در باااار سااال  ،٥٢08دو تاان از اع ااای آن سااازمان یعداای
اشرف دهقانی و دمحم حرمتی پور همراب با عدبای از انقهبیون فدائی کاه در
زندان باه انحرافای باودن نظارام بیاژن جزنای واقاف ااته و ماداف نظارام
راستین چریهاای فدائی خلق بودند ،متحدا تاهل چریهاای فدائی خلق را
مجددا بر پا نمودب و صف خود را از رهبری حاکم بر آن سازمان جدا سااختدد.
نیروی این تاهل جدید در مقابل قدرم و وسعت ساازمان چریهااای فادائی
خلق بسیار ناچیز بود .ولی درحقیقت ،قدرم واقعی و پر اهمیت این نیرو ،در
حقانیتن نافته بود.
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در آن مقط  ،جریانام سیاسای دیاار ،از ساازمان "پیهاار در راب آزادی
طبقه کار ر" رفته تا "راب کار ر" ماوق رهبران و دست انادرکاران ساازمان
به یغما رفته چریهاای فدائی خلق در رد مباارزب مسالحانه باه م اباه شاهل
اصلی مبارزب بودند .این جریانام اپورتونیست ،با تثسی از حزب تاودب و تهارار
خزعبهم آن علیه چریهااای فادائی خلاق ،هام آواز باا یهادیار در رد و انهاار
تئوری مبارزب مسلحانه ،یک مسابقه ترتیب دادب بودند و در همدوائی باا باناد
تباهار حاکم بر سازمان ،علیه نظرام ما صفحام سیاب کردب و به خیاال خاود
می

تابوم تئوری مورد قبول ما را میکوبیدند .در عین حال ،همه ایداا همراب

با سازمان چریهاای فدائی خلق ایاران هام عصار خاود ،صارفدظر از ایان کاه
تحلیلهایاان در مورد ماهیت رژیم تازب روی کار آمدب جماوری اساهمی در
تئوری چاه تفاومهاائی باا هام داشات ،در عمال ،در یاک برخاورد کلای ،راب
رفرمیسااتی در پااین رفتااه بودنااد .البتااه آناااا در مبااارزب طبقاااتی جاااری در
جامعه در برخورد به رویدادهای مختلف اجتماعی ،از قیااو ماردو تبریاز علیاه
خمیدی و رژیمن رفته تا توطئه خل سهح تودبها از طرف رژیام جمااوری
اسهمی تا در رابطه با مسائلی چون شرکت در انتخابام مجلس خبر ان ،تا
رو کردن تدور انتخابام برای مجلس (از طریق معرفی کاندیدهای خاود و باه
این شهل خوش رقصی برای رژیم جمااوری اساهمی) ،تاا اشاغال سافارم
آمریها توسط بسی

شد ان از طرف جماوری اسهمی به ناو "دانااجویان

پیاارو خااط اماااو" ،تااا در چاااونای برخااورد بااه ضاارورم شاارکت در مبااارزب
مساالحانهای کااه تودبهااا خااود در مداااطقی آن را آغاااز کااردب بودنااد و غیاارب،
مواض و عملهردهای متقاوتی داشتدد .با این حال هماای پاات در پاات
هم در یک جبااه واحاد اعاهو ناادب ،علیاه مواضا انقهبای تااهل جدیاد
چریهاای فدائی خلق به سم پاشی میپرداختدد و ایزوله کردن و در بایهوم
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قرار دادن تاهل نوپای ما (چریهاای فدائی خلق) ،محور یهی از کوشانها
و تهشهای همه آناا بود .در چدین اوضااعی ،در حاالی کاه الزو باود انارژی
انقهبی جوانان مبارز و سرشار از عاق به چریهاای فادائی خلاق (در دورب
مباااارزام درخاانااااان در نیماااه اول دهاااه  ،)05باااه طاااور عمااادب صااارف
سازماندهی مسلح تودبهاا و پیاابرد مباارزب مسالحانه تاودبای بارای آزاد
سااازی مداااطق و برپااائی شااوراهای مردماای در آن مداااطق و .. ...ااردد ،بااا
سردر میهای ایجاد شدب تحت ناو پیروی از نظرام رفیق جزنی باه عداوان
ویا رهبر و بدیان اار سازمان ،آن جوانان از ادامه راب چریهاای فدائی خلاق
باز داشته شدند.
تاهل نوپای چریهاای فدائی خلق ،ماهیت قدرم دولتای جدیاد را باا
تهیه بر عملهردهای این دولت که تماما در جات حفظ سیستم سرمایهداری
وابسااته در ایااران بااود ،بااا بااارب یااری از آموزشهااای مارکسیساام در مااورد
"دولت" و تحلیلی که رفیق مسعود احمدزادب از جامعه نو مساتعمرب ایاران و
سیر تاریخی شهل یری آن در کتااب خاود ارائاه دادب اسات ،ضاد انقهبای و
وابسته معرفی کاردب باود .ایان در شارایطی باود کاه در هماه جاا از قیااو و
انقااهب پیروزمدااد صاااحبت در میااان باااود و بانااد حاااکم بااار سااازمان ماااا و
وابستااناان ،شارالتان مآبانه برای مدزوی کاردن تااهل چریهااای فادائی
خلق تازب شهل رفته با شدم تمااو علیاه آنااا تبلیاغ میکردناد .ما ه باناد
تباهار ،پس از سخدرانی من در مااباد به مداسبت نامین سالارد رساتاخیز
ساایاههل ،باارای خد اای کااردن تااثثیرام م باات ایاان سااخدرانی در جداابن،
بهفاصله جزوبای تحت نااو "اشارف دهقاانی ،بازمانادبای از دوران کاودکی"
مدتار نمود و ایان طاور تبلیاغ کارد کاه مطاالبی کاه در آن ساخدرانی فتاه
شدند ویا به دلیل احساساتی بودن سخدران بودب استخ کاه همچداان باه
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اشته چسبیدب ،عاشق اسلحه است و حاضر نیست شرایط جدید را درک
نماید و از این قبیل تبلیغام و ادعاهای بی اسا

 .آخار در آن ساخدرانی باه

وضوح فته شدب بود که انقهب بامن شهست خاوردب و "وقتای هایچهس،
هیچهداو از طبقام به خواستههایااان نرسایدباند نمیتاوان فات انقاهب
تماو شدب است" .و یا ضمن توضایح واقعیتهاائی کاه نااان مایداد رژیام
تحت رهبری خمیدی با کارهای ضد انقهبیاش در فهر تثمین مداف سارمایه
داران وابسته میباشد ،مطرح شدب بود که "ایان وضا ا ار اداماه پیادا کداد
خیلای خطرناک است ،خیلای .این هماه خاون رفات ،اینهماه ماادر داغادار
شد ،اینهمه بچه بیپدر شد ،که چی؟ که حهومت آنچداان کارهاایی بهداد
که عدبای باویدد شااب جاهد ،شااب پسات ،باتار باود؟" (نقال از ساخدرانی
اشاارف دهقااانی در مااباااد) .در آن سااخدرانی بااه وضااوح تودبهااا بااه تااداوو
مبارزاتاان تا رسیدن به خواستههای خود تاویق شدب بودند.
با توجه به اتخاک چدین مواض انقهبی و توضیح و تاریح واقعیتهاای
جامعه در حد امهان از طرف ما ،به تدری

جوانان آ اب و متعادی به هاواداری

از این تاهل برخاستدد .اما هر جا شمار اندک محافل و هواداران این تاهل
جدیااد چریهاااای فاادائی خلااق و ماادافعین نظاارام رفیااق مسااعود احماادزادب
میکوشیدند با استفادب از شرایط بی ثبامِ نیماه دمهراتیاک موجاود در دورب
کوتاب پس از قیاو بامن ،با برپایی میز کتاب باه پخان نااریام ایان تااهل
نوپا در رابطه با مساائل جااری در جامعاه و یاا کتابااا و نظارام بدیانااااران و
تئوریسینهای واقعی چریهاای فدائی خلق پرداخته و خهف جریاان و علیاه
جااات باااد بااه فعالیاات ماااغول شااوند ،عااهوب باار برخااورد بااا فاالنژهااا و
حزبالایهای مزدور جماوری اسهمی ،مجبور بودند بار سداین و غم انایز
ن باه
ناشی از ایجاد تدن و مزاحمت و در یری با هواداران پار شامار ساازما ِ
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یغما رفته را نیز به دوش بهاادد .وضاعیت ماا در آن زماان در تااهل جدیاد
چریهاای فدائی خلق درست شبیه وضعیتی بود کاه در دوربای بلااویکها
رفتار آن بودند .لدین در آن مقط

وئی وضعیت ما را هم پیااپین توصایف

کردب باود" :ماا باه شاهل اروب فااردبی کاوچهی در راهای پار از پرتاااب و
دشوار ،دست یهدیار را محهم رفتاه و باه پاین مایرویم .دشامدان از هار
طرف ما را در محاصرب رفتهاند و تقریبا همیاه باید از زیر آتن آناا بااریم.
اتحاااد مااا بدااا باار تصاامیم آزادانااهی مااا اساات ،تصاامیمی کااه همانااا باارای آن
رفتهایم که با دشمدان پیهاار کدایم و در مادجهب مجاورماان در نغلطایم کاه
سهدهاش از همان آغاز ما را به علت این که به صورم دستهی خاصی مجزا
شااادب ناااه طریاااق مصاااالحه بلهاااه طریاااق مباااارزب را بر زیااادبایم سااارزنن
نمودباند"( ."....چه باید کرد" ،بخن د ماتیسم و "آزادی انتقاد")
به لحاظ تاریخی ،پایاان کاار اروب جزنای ،ساورکی ،ظریفای در ساال
( ٥٢٤6یاد آوری شود که جزنی در عدوان روب خاود نااو رفیاق ساورکی کاه
یهی از دست اندرکاران اصلی آن روب باود را ککار نمیکداد .در هار حاال در
ایدجا به اختصاار عمادتا از عباارم " اروب جزنای" اساتفادب خواهاد شاد) ،در
حقیقت ،آغاز شهل یری روبهاای تااهیل دهدادب چریهااای فادائی خلاق
( روب "پویان ،مفتاحی ،احمدزادب" یا به اختصار روب احمدزادب در سال  ٤6و
روب جدال در سال  )٤٧بود .اما ،ربط دادن روب جزنی به چریهااای فادائی
خلق و آن را بانی و پایه اار این تاهیهم کمونیساتی معرفای نماودن ،در
شرایط ح ور میلیونی تودبها در صاحده مباارزب ،نتاای
خود را به بار آورد .اشاعه این تاری

زیاان بخان و وخایم

جعلی و تبلیغام مدفی علیه خط "مبارزب

مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" (به عدوان ویا اپورتونیسم چا) ،و باه
واق علیه نظرام انقهبیای که یاک دورب شاهوفائی در جدابن کمونیساتی
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ایااران بااه ارمغااان آوردب بااود ،و در همااان حااال بااا تماااو قااوا دساات زدن بااه
تهشها ئی جات ایزوله کردن تاهل نو پای چریهاای فدائی خلق ،به آنجاا
مدجر شد که در آن مقط  ،انرژی نیاروی بزر ای از جواناان انقهبای باا هماه
شااور و شااوق مبااارزاتی و عاااقی کااه نساابت بااه چریهاااای فاادائی خلااق
داشتدد ،در کورب رابهائی باه هارز رود .چارا کاه ایان جواناان انقهبای هر از
نتوانستدد رهبران واقعی خود را باداسدد و باه ایان حقیقات پای ببرناد کاه
رهبااران اصاالی و بدیاناااااران سااازمان مااورد تثئیااد و عاااق و عهقااه آناااا،
کمونیستهای قارمانی چاون امیرپرویاز پویاان ،عباا

مفتااحی و مساعود

احمدزادب بودند تا بتواندد راب آناا را پی بایرند .این جوانان مبارز در عین حاال
در طوفان تبلیغام فریبهارانه اپورتونیستاای حاکم بر سازمان و جدبن ،علیه
"مای چریهی" (نامی که آناا به تئوری مبارزب مسلحانه دادب بودند) هر از
ندانسااتدد کااه چااه تهشهااای عملاای و نظااری و توسااط کااداو رفقااا باارای
شهل یری چریهاای فدائی خلق صورم رفته بود تا مااتاقانه باه مطالعاه
آثار باقی ماندب از آن دوران و از رهبران واقعی خود برآیدد و درسااای ناشای
از آموزش آن نظرام انقهبی را سرچام پراتیک خود قارار دهداد .در پاات
جدبن انقهبیای که چریهاای فدائی خلق در دهه  05در جامعه برپا نمودب
بودند ،یک تئوری انقهبی وجود داشت .باه واقا بادون آن تئاوری هر از یاک
جدبن انقهبی در جامعه به وجود نمیآماد .اماا جواناان مباارز و انقهبای آن
دورب در جو مسموو ایجاد شدب ،از شداخت تئوریساینهای واقعای ساازمان
مورد عهقه خود یعدی رفقا امیرپرویز پویان و مساعود احمادزادب بااز ماندناد و
نتوانستدد بامطالعه آموزشهاای عمیقاا مارکسیساتی آناان ،تئاوری انقاهب
ایران را فارا یرناد .همچداین ،آن مباارزین جاوان ناه توانساتدد واقعیات اروب
جدااال را باداساادد و نااه بداندااد کااه رفیااق غفااور حساانپور بااه عدااوان یااک
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کمونیست متعاد ،سازماندب اصلی روب جدال بود.
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چه واقعیتهائی گروه جزنی را از گروه جنگل
متمایز میکند؟
اکدون ببیدیم که به طور مبسوط ،تاری
چریهاای فدائی خلق چه ادعائی دارد؟ پاس
که تاری

جعلی در رابطه باا شاهل یری
صریح و بی واسطه آن اسات

جعلی ،موجودیت روب جدال را انهار کردب و به جای آن روب جزنی

را یهی از روبهای تاهیل دهددب چریهاای فدائی خلق معرفی میکدد .در
این تاری

تحریفی ،ناتوانی و شهست روب جزنی در دسات زدن باه مباارزب

مسلحانه که خود از واقعیتهای یک دورب تااریخی در ایاران نااثم رفتاه و
بیانار آن بود ،انهار میشاود .در عاو ،،تهشهاائی کاه در شارایط تااریخی
متفاوم خاک نیمه دوو دهه چال برای ساخته شدن روب جداال باه م اباه
یک روب نوپا صورم رفت را به حساب روب جزنای مای ااارد .در بررسای
این امر خواهیم دید که تداا دلیل برای این جعل یا تحریف در تااری  ،ع اویت
پیاین یا در ارتباط قرار داشتن برخی از اع ای روب جداال باا اروب جزنای
بود .حال برای دریافت واقعیتهائی که روب جزنی را از اروب جداال متماایز
میکدد با استداد به شواهد و اسداد غیار قابال انهاار موجاود در جدابن ،باه
شرحی از هر دو روب می پردازیم.

شرحی در مورد گروه جزنی
رفیق جزنی تاهیل روب خاود را ناوروز ساال  ٥٢٤٢ککار کاردب اسات
(درستی یا نادرستی این تاری

فعاه موضاوع ایان بحاد نیسات) .ایان اروب

مخفی بدون این که قادر باشد دست به حرکتی در جامعه زدب و با اعمالن
خود را باه تودبهاا باداسااند ،در اواخار ساال  ٥٢٤6از طریاق تودبایهاای
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ساواکی شدبی مرتبط با آن روب مورد شداسائی سااواک قارار رفات و باا
دستایری رهبران و اک ار اع اای آن ،اروب از هام پاشاید و از باین رفات .در
سال  ٥٢٤٢پس از شهست مبارزام علدی و قاانونیای کاه از ساال ٥٢٢9
شروع شدب بود ،دیار هی

نیروی سیاسی در درون اپوزیسیون رژیم شاب به

شیوبهای مبارزب علدی و قانونی اعتقاد نداشت و با توجه باه شادم یاری
دیهتاتوری که راب را بر هر ونه مبارزب مسالمتآمیز بسته بود و در شرایطی
کاه همااان شااهد بودناد کاه رژیاام شااب تودبهاای بای ساهح را در جریااان
تظاهرام  ٥0خرداد  ٥٢٤٢با چه قساوم و شقاوتی با مسلسال ِدرو کاردب و
جویبااار خااون در خیابانهااا جاااری ساااخته بااود ،بااه تاادری

ضاارورم مبااارزب

مسلحانه در میان نیروهای سیاسی مقبولیت مییافات .ایان در حاالی باود
که رشد و سترش مبارزام انقهبی و مسلحانه در برخی از نقاط جاان نیاز
راین به مبارزب مسلحانه را در ایران تقویت مینمود .باا ایان حاال علیارغم
پایرش ضرورم مبارزب مسلحانه از طرف نیروهای آ ااب جامعاه ،در ماورد ایان
که چه موق و چاونه باید آن را آغاز کرد در میان نیروهای مبارز و چا اتفااق
نظر وجود نداشت .در این میان موفقیت انقهب در کوبا کاه شاور مباارزاتی و
امیااد بااه پیااروزی انقااهب را در سراساار جاااان برانایختااه بااود ،مااورد توجااه
روشدفهران چا قرار رفت و اندیاه ضرورم آغاز مبارزب مسالحانه در ایاران
را تقویت و ف ای مبارزاتی را برای دست زدن باه مباارزب مسالحانه هار چاه
بیاتر آمادب نمود .روب رفیق جزنی شاخ
رفتن رفقا حسن ضیاء ظریفی و عبا

ترین نمونهای است کاه باا قارار

سورکی ( که هر دو قبه ع و حزب

تااودب بودنااد) در مرکزیاات آن در سااال  ٥٢٤0باار زمیدااه عاادو امهااان مبااارزب
سیاسی مسالمت آمیز در شرایط دیهتاتوری حاکم ،بر تجربه کوبا ارج نااد و
کوشید با درکی که از انقهب کوبا داشت و بر اسا
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دست به مباارزب مسالحانه در ایاران بزناد .جزنای نوشاته اسات" :موقعیات
جدااابن مسااالحانه کوباااا نسااابت باااه حااازب کمونیسااات کوباااا (یاااا حااازب
سوسیالیساات خلااق) و نساابت بااه جریانهااای پراکداادب دیااار ماااابات
چامایری را بین موقعیت ایران و کوبا جلوب ر میساخت .اع ای روب کاه
از قبل تمایهم مساعدی نسبت به مای قارآمیاز داشاتدد آماادب بودناد تاا
نتای

عاو انقهب کوبا را پایرفتاه و در تعیاین اساتراتژی و تاکتیاک اروب از آن

مدد بایرند" .در آن زمان ،مسئله تاهیل حزب طبقه کار ر و سااس دسات
زدن به مبارزب مسلحانه ،یهی از مع هم مطرح برای نیروهای مارکسیست-
لدیدیست بود .در همین رابطه رفیق جزنی مطرح نماودب کاه "تجاارب کوباا از
نظر نقن پیااهدگ و مسئله حزب با تجارب قبلی روب مطابقات میکارد و
مورد قبول آناا قرار رفته بود ".و بعد با افتخار از این که راب انقهب کوبا الااو
بخن آن روب بودب است ،اضافه کاردب اسات کاه" :در اکهاان ،ایان اروب باا
تمایل "کاستروئی" دیدب میشد" (رجوع شود به " طرح جامعاه شداسای و
مبانی استراتژی جدبن انقهبای ایاران -قطا جیبای صافحه  .)٢5٢البتاه او
توضیح نادادب اسات کاه تجرباه قبلای اروب در رابطاه باا نقان پیاااهدگ و
مسئله حزب چه بود و مبارزب مسلحانه مورد نظر او چاوناه میخواسات باه
ضرورم تاهیل حزب طبقه کار ر پاس

وید و اساسا کاداو اساتراتژی را در

مقابل خود داشت که مدعی اته "تجارب کوبا از نظار نقان پیاااهدگ و
مسئله حزب با تجارب قبلی روب مطابقت میهرد و مورد قبول آناا قرار رفته
بود" (تاکید از نویسددب این سطور میباشد) .با این وجود با توجه به این کاه
تهش برای انجاو مبارزب مسلحانه باه واقا پاساخاوئی باه ضارورم جامعاه
ایران بود و بسایاری از جواناان مباارز آن دورب باا درک واقعیاام جامعاه ایاران،
مبارزب مسلحانه را تداا راب برای تغییر شرایط نا وار موجود میدیدند ،تاهش
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رفقای این روب برای انجاو مبارزب مسلحانه در سال  ٤6حتی ا ر با الااو از
انقهب کوبا و بدون ترسیم چام انداز و استراتژی ماخ

این مبارزب تلقی

شود ،خود بیانار رادیهالیسم و وجود روحیه انقهبای در ایان اروب باود .کماا
این که دست اندرکاران اصلی این روب پس از دستایری ،با چدین روحیاهای
در مقابل رژیم شاب ایستادب و سر خم نهردند.
اما ،واقعیت این است که روب جزنی علیرغم اعتقاد باه ضارورم آغااز
مبارزب مسالحانه در ایاران و علیارغم خواسات و تهشهاای مباارزین دسات
اناادرکارش باارای انجاااو ایاان اماار مااام ،اساسااا پتانساایل تاادارک و حرکاات
مسلحانه در جامعه را دارا نبود .صرفدظر از ایان کاه ایان اروب از فقادان یاک
تئوری مدون که مورد پایرش افراد روب قرار رفتاه باشاد در رنا

باود و ایان

باعد عدو انسجاو فهری در میاان افاراد متااهل در آن اروب ااته و بای
شک تثثیر خود را در عمل به جاای می ااشات ،عوامال مدفای دیااری نیاز
وجااود داشااتدد .امااا اساسااا زمیدااه اصاالی کااه مااان از انجاااو چدااان حرکتاای
میشد ،خود شرایط تاریخیای بود که روب در آن آغاز به فعالیت نمودب بود.
بااا نااااهی بااه شاارایط کاال نیروهااای مبااارز در جامعااه در نیمااه اول دهااه ٤5
میتوان فت که ناکامی اروب جزنای در دسات زدن باه مباارزب مسالحانه،
جلوبای از این واقعیت است که در نیمه اول دهه  ٤5در خود جامعاه شارایط
برای تاهیل یک روب سیاسی -نظاامی آماادب نباود .در نیماه اول دهاه ٤5
هدوز جدبن نوین کمونیستی که یهی از خصوصیاتن تجم ساادب نیارو هاا
بود در جامعه به حد الزو رشد نیافته بود و در میان نیروهای مبارز در جامعاه
در کمیتی قابل توجه جوشن انقهبی به حد کافی مااهدب نمیشدخ و به
طور کلی جدبن هدوز از پختای الزو برای پرورش نیروهای انقهبی در درون
خود برخوردار نبود.
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واقعیت را بخواهیم پس از شهست مبارزام سالاای  ٥٢٢9-٤٢و آغاز
جدبااای مسااتقل از حاازب تااودب یعداای جداابن نااوین کمونیسااتی ،در بااین
نیروهای مبارز در ایران "تجمعام سادب" نیروها شهل رفت .هار چداد رفیاق
جزنی از تاهیل " روب" خود در نوروز سال  ٤٢صحبت میکداد ،اماا شاواهد
بیانار آندد که این رفقا نیز هماندد دیار نیروهای سیاسی چا ،در شارایطی
که یهی از خصوصیام جدبن ناوین کمونیساتی "تجما ساادب نیروهاا" باود
مجموع روابطی بودند که پس از کاتار خاونین  ٥0خارداد کاه شایوب مباارزب
مسلحانه به صورم کلی عموما امری پایرفتاه شادب در باین نیروهاای مباارز
بود ،به این مبارزب راین پیدا کردند .آنااا در ساال  ٤0-٤6در شارایطی کاه
راین به مبارزب مسلحانه به خصوک با توجه به موفقیت انقهب در کوباا در
میان نیروهاای مباارز در ایاران تقویات ااته باود ،ساعی کردناد باه صاورم
روهی متاهل در آیدد که ضربام ساواک به روب وارد آمد .در همین رابطه،
خود طرفداران جزنی نیز به واقعیتی اشارب کردب و نوشتهاند " :اروب جزنای-
ظریفی نیز که حاصل آشادائی و نزدیهای برخای از فعاالین ساابق ساازمان
جوانان حزب تودب طی فعالیتهای داناجوئی  ٥٢٢9-٤٢در کاادر تااهیهم
جوانااان وابسااته بااه جباااه ملاای بااود ،هدااوز تااا تحااول بااه یااک تاااهیهم بااا
سازماندهی روشن و تعریف شدب فاصله داشت .روابط فیمابین اع ای روب
غیر تعریف شدب و محفلی بود .ا ر چه ایدب سازماندهی مبارزب قاار آمیاز در
آن نقن محوری ایفاء میکرد  ،آماد ی اع اای اروب ،ناوع زناد ی علدای و
مداسبام فیمابین اع ای روب هدوز از ضوابط حاکم بر یک ساازمان چریهای
دور بود( ".....نقل از "به زبان قانون" ،ناصر مااجر -مارداد بابا علی  ،صافحه
.)٥59
در واق تا جاائی کاه باه موضاوع دسات زدن باه مباارزب مسالحانه بار
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می ردد ،میتوان دید که خود رفیق جزنی و دیار مباارزین مارتبط باا وی باه
اقت ای شرایطی که در آن فعالیت میکردند ،هر یک شغل و زناد ی عاادی
و خانواد ی خود را داشتدد که طبیعتا این امر مان از صرف وقت کافی بارای
تدارک مبارزب مسلحانه بود .به عباارم دیاار آنااا نمیتوانساتدد هماه کاار و
زنااد ی خااود را رهااا کااردب و وقاات الزو را صاارف تاادارک باارای آغاااز مبااارزب
مسلحانه بدمایدد .همین واقعیت باعد آن بود که روحیه نظامی الزو در روب
وجود نداشته باشد .خود رفیق جزنی مطرح کردب اسات کاه "فقادان روحیاه
نظااامی کااافی مامتاارین کمبااود ااروب در ایاان دورب بااود" ( ٥9باماان تئوریااک
شمارب  ٤صفحه  .)٢6در سالهای رشد جدابن دانااجوئی نیاز سااختار و
چاونای سازماندهی آناا به ونهای بود که بخاای از انرژیهاا صارف کاار
صدفی -سیاسی میشد که در آن حتی داناجویانی چون فره نااادار کاه
حداک ر مخالفتن با رژیم در حوزب مسائل صدفی دانااااب باود نیاز ع اویت
داشتدد .این ساختار و چااونای ساازماندهی آن ،نامداساب باودن سااختار
" روب جزنی" را بارای آغااز مباارزب مسالحانه نااان مایدهاد .اتفاقاا رفیاق
حمید اشرف نیز که در سال  ٤0-٤6باا ایان اروب در ارتبااط قارار رفتاه باود،
توصیف زیر را از روب جزنی به دست دادب است" :کادرهای این روب از لحاظ
سازمان دهی عمل مسلحانه کامه بی تجربه بودند،ا ر چاه از نظار فعالیات
سیاسی سابقه دار به شمار میآمدند و با این کاه ساازمان دهای نظاامی
داشتدد ،کمبودهای بسیاری وجود داشات .افاراد غالباا شااغل باودب و کاادر
حرفاهای در میانااان نباود و هماین اماار باعاد میشاد کاه برنامههایاااان
خیلی کدد پیارفت نماید و انرژی الزو برای به نتیجه رسااندن برناماه وجاود
نداشته باشد .به هر حال این روب به خاطر نفوک یک عدصر "تودبای سابق"
کاه در خادمت پلاایس سیاسای قاارار رفتاه باود و نقاان نفاوک در روبهااای
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اپوزیساایون چااا را داشاات مااورد شداسااائی قاارار رفاات و در زمسااتان ٤6
کادرهای اصلی آن دستایر شدند و عدبای از افراد باقیماندب پس از هاات
ماب زند ی مخفی به علت عدو امهاان بارای اداماه کاار و نیاز باه علات بای
تجربای در امور نظامی قرار شد از مارز خاارج شادب و باه انقاهب فلساطین
بایوندناااد و پاااس از کساااب پااااربای از تجاااارب باااه ایاااران مراجعااات کدداااد".
("جمبعبددی سه ساله" ،صفحه .)٧
بی شک تدارک مبارزب مسالحانه و دسات زدن باه آن ،نیازمداد وجاود
کادرهای حرفهای بود که بتواندد بدون صرف نیرو در مساائل دسات و پاا یار
زنااد ی و یااا در کارهااائی نظیاار مبااارزب صاادفی -سیاساای کااه اساسااا در
دانااابها جریاان داشات ،تمااو انارژی خاود را مصاروف هادف اصالی خاود
بدمایدد .روب جزنای فاقاد چداان کادرهاای حرفاهای باود .وجاود ارتباطاام باا
عداصر فعال در کار صدفی -سیاسی در شرایطی که آن روب با ساختار الزو
مبارزب مسلحانهای را هم در جامعه پین نمیبرد ،امهان ضربه پایری را قبل
از این که روب بتواند دست به مبارزب مسلحانه بزناد بااال میبارد .یاک اروب
سیاس ی ،به هماناوناه کاه رفیاق امیرپرویاز پویاان در نوشاته خاود "ضارورم
مبارزب مسلحانه و رد تئوری بقاء" ،جمعبددی کردب اسات ،باه صارف مخفای
کاری قادر به حفظ خود در شرایط دیهتاتوری حاکم نبود و دیار یاا زود چاه باه
دلیل اشتباب در کار تاهیهتی و قصور در رعایت کامل مسائل امدیتی و چاه
به خاطر نفوک پلیس در آن تاهل ،از هم میپاشید .اتفاقا آنچاه بارای اروب
جزناای پااین آمااد ،دقیقااا یهاای از بااارزترین شااواهد عیداای در تثئیااد سااخدان
داهیانه رفیق امیرپرویز پویان بود .رفیق پویان با برخورداری از دانان و تجرباه
روهی که به آن متعلق بود ،مطارح کاردب باود کاه در شارایط دیهتااتوری در
ایران ،چدان روبهائی باه محاض ایان کاه از قالاب خاود در آمادب و بخواهداد
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دست به حرکتی در جامعه بزندد ،مورد هجوو دشامن قارار می یرناد .خاود
رفیق جزنی در مورد این که چطور آن روب برای پلیس "کاف شد" باه یاک
اشتباب تاهیهتی اشارب کاردب و نوشاته اسات :در ماار مااب  ٥٢٤6بار سار
عملیام بین رفیق "ب" و بقیه اع ای هسته مرکزی به خصوک رفقا جزنی،
ظریفی ،سورکی اختهف بروز کرد و موجب اخاراج او از اروب شاد ...باه ایان
ترتیب رفیق "ب" در حالی که اطهعام زیادی داشت از روب کدار رفت و ایان
دومین دریچه برای ورود دشمن به روب و غاافلایری احتماالی آن باه شامار
میرفت (قبه رفیق ج کدار رفته بود)"( .نقال از  ٥9بامان تئوریاک شامارب ٤
صفحه  .)٢٢او ساس نوشته است" :پلیس از زیر فاار ااردن رفقا جزنی و
سورکی به جائی نرسید .در شانزدهم بامن رفیق "ب" که از هماه جاا بای
خبر بود و از مابها پین زیر نظر قرار داشت ،بازداشت شد ....رفیق "ب" کاه
در بازداشتهای قبلی (در سال  ٢٢و  )٢9از خود مقاومت خوبی ناان دادب
بود ،این بار بدون احسا

مسئولیت جدی خیلی زود تسالیم شاد و بخان

مامی از اطهعام خود را در اختیار پلیس ااشات .اروب کااف شاد .رفقاا
جزناای ،سااورکی ،ظریفاای ،زاهاادیان ،سااعید کهنتااری ،ایاازدی ،صاافائی
فراهانی" ،الف"  ،فره ناادار ،مجید احسن ،و قاسم رشیدی از جانب رفیاق
"ب" لو رفتدد"( .همان مدب صفحه .)٢٤
موضوع دیار ،ارتباط روب جزنی باا برخای از اع اای حازب تاودب باود.
رفیق جزنی و دیار پایه ااران این روب قبه ع و حزب تودب بودند .باا توجاه
به این سابقه ،آناا ارتباطاتی را با برخای از اع اای حازب تاودب حفاظ کاردب
بودند .این واقعیت آشهارا ناان میدهد که اع ای روب جزنی از نارشای
که جوانان انقهبی بعدی (نیمه دوو دهه چال) نسبت به حزب تودب داشتدد
و بااه موجااب آن خااود را شاادیدا از تمااا
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میداشتدد ،برخوردار نبودند .در واقعیت امر ،مبارزین درون روب جزنی با این
که به لحاظ تااهیهتی کاامه از آن حازب سساته و تااهیهم دیااری باه
وجود آوردب بودند ولی افهار و عهیق تودبای را هدوز با خود حمل مینمودناد
و هدوز با فعالین تودبای در ارتباط بودند .بداابراین ،داشاتن ساابقه تاودبای و
عدو احتیاط در ارتباط یری با تودبایها یهی دیار از ماخصاام و مختصاام
روب جزنی بود که این روب را از روبهای تاهیل دهددب چریهااای فادائی
خلق متمایز نمودب و امهان پیارو بودن در امر آغاز مبارزب مسلحانه را از آن
روب سلب کردب بود .ارتبااط باا حازب تاودب ،اروب جزنای را در معار ،خطار
جدی قرار داد و این روب قبل از این که بتواند حرکتی در جامعه انجاو دهاد،
در ارتباط با آن حزب رسوا ،از سه طرف ماورد هجاوو سااواک قارار رفات .از
یک طرف فردی به اسم ناصر آقایان که قابه ع او حازب تاودب باود و بعاد باه
ع ویت ساواک در آمدب بود در آن روب به م اباه جاساو

رژیام شااب نفاوک

کردب و یهی از مسئولین روب جزنی به شمار میرفت .این جاسو
چدد سال ح ور در این روب (از اواخر سال  -٥٢٤٤این تاری
خود جزنی ،تاری

پس از

بر مبدای نوشته

اتحاد روب جزنی با روب سورکی که ناصر آقایان نیز با وی

بود میباشد) ،در موقعیتی موجب دستایری رفقا سورکی و جزنای ردیاد.
از طرف دیار رفیق حسن ضیاء ظریفی که پاس از دساتایری رفقاا جزنای و
سورکی مجبور شدب بود مخفی شود ،ضمن ح ور در خانه یهی از دوستان
حزب تودبای خوین به نااو ایارج واحادی پاور و در حاالی کاه در آن خاناه باا
عبااا

شاااریاری بااه عدااوان مساائول تاااهیهم تاااران حاازب تااودب  -کااه در

حقیقت یهی از مااورین برجسته ساواک بود -مااکراتی انجاو دادب بود ،در
داو آن جاسو

رفتار آمد و تحت تعقیب قرار رفت .این رفیق در  ٢0بامن

 ٥٢٤6هداامی کاه باه سار قارار احماد جلیال افااار یهای دیاار از اع اای
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روهاان رفته بود ،همراب با این رفیق دستایر شد.
حساان ضاایاء ظریفاای بااه م ابااه مبااارزی آ اااب و انقهباای کااه علیاارغم
شهدجهها ئی که ساواک در مقاط مختلاف باه طاور وحاایانه بار او اعماال
کردب بود ،تاا آخار در مقابال رژیام شااب ایساتاد ی نماود ،در زنادان ،پاس از
کدهاش در مورد چرائی دستایرین ،با هایاری خاک خاودش و دقتای کاه
به م ابه یک وکیل داد ستری روی امور داشت ،پی به عامل این دساتایری
یعدی عبا

شاریاری و پلایس باودن او بارد .وی ایان موضاوع را در ناماهای

مطرح کردب است .برای این که خواندد ان بتواندد هر چه عیدایتار در جریاان
چاونای "کاف روب" جزنی توساط پلایس قارار بایرناد ماتن ناماه حسان
ظریفی را تا آنجا که به این موضوع مربوط است ،در ایدجا نقل مایکدم .ایان
نامه در عین حال متثسفانه درجه توهم رفیق ظریفای باه حازب تاودب را نیاز
آشهارتر ناان میدهد .او نوشته است:
"آنچااه بااه دسااتایری و لااو رفااتن ااروب انجامیااد در حوصااله ایاان مقااال
نیست .ولی شروع کار پلیس ناشی از فروخته شدن یهای از افاراد باود کاه
برخی اطهعام و سرن ها را در اختیار پلیس ااشت و مدجر به این شد کاه
در روزی که یهی از رفقاای کمیتاه اصالی میخواسات دو تاا اسالحه را کاه
پین او بود از او بایرد -چون مورد احتیاج فوری بود -محل مهقام را به پلیس
زارش میکدد و پلیس با تعقیاب ایان رفیاق کاه چداد دقیقاه بعاد از ارفتن
اسلحه با رفیق دیاری از کمیتاه قارار داشات ،هار دو را دساتایر میساازد.
رفیق دومی بدون ارتباط با این ق ایا مورد تعقیب پلیس در اشته باود و باه
همین جات یهی از خانههائی را که رفت و آمد میکرد پلیس کااف کاردب
بود .این همه چیزی بود که پلیس میدانست .مدم یک ماب این دو رفیاق را
شهدجه میکددد ولی نتیجهای نمی یرند تا پلیس دوبارب باه ساراغ کسای
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که اطهعام را به او میداد یعدی "ناصر آقایان" میرود .این ناصر حادود ٧-8
ماب پین از این وقای با یهی دیار از اع اء ارتباط داشت ولی اسم واقعی او
را نمیدانست ،ولی محتمل است که در همان هدااو که ناصر زیر نظر باود،
پلیس هویت این شاخ

را هام کااف کاردب باشاد و ناصار باا فاتن اسام

مستعار او کمک بزر ی به پلیس کرد .ع وی که با ناصر ارتباط داشت یعدی
آقای دکتر که اطهعام زیادی هم از روب داشت پس از چددی در اثر اختهف
نظر از سازمان کدارب رفت .پس از آن که ناصر اسم مساتعار دکتار را فات،
پلیس دکتر را دستایر ساخت و با بیان اسم مستعار او و این که این اسم را
رفقااای تااو ( اساام آن دو نفاار اول را باارد) ایاان را فتااهانااد و بااا مقاادار کماای
شهدجه و تادید همه آن چیازی را کاه در ماورد افاراد و برخای از برناماهها و
اسامی مستعار میدانست ،افااء کرد .روزی که دکتر ،اساامی مساتعار و
واقعی را که میدانست ( از جمله اسم مرا) فت ٥8 ،بامان  ٤6باود .ایان
جریان کلی دستایری روب بود .اما آنچه مربوط به دستایری مان میشاود.
من از فردای روزی که دو رفیق اولی را رفتدد وض مخفی به خود رفتم .به
ادارب و خانه نمیرفتم و در خانه یهی از دوستان موقتا مخفی شادو .یعدای
از روز  ٢٥دی ماب من زند ی مخفای را شاروع کاردو .پاس از دساتایری دو
رفیق اولی که ع و کمیته اصلی بودند ،من تصمیم رفتم برنامه را باا قباول
ریسک بیاتری انجاو دهم .زیرا به نظر من متهشای شادن در میادان نبارد
خیلی خیلی باتار از متهشای شادن در ساهه خاناه ساازمان امدیات باود،
مدتاا تصمیم داشتم که تا نوروز  ٤٧صبر کدم که با استفادب از هوای مداسب
و رو به رما و جبران فوری یک سری کمبودهای مام اقاداو را شاروع کادم.
در تاری

جمعه  ٢5دی یهی از رفقای تاهیهم تاران حزب تودب که من آن را

آقای دکتر الف میناامم و کاامه باه او از نظار شخصای و سیاسای اعتمااد
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داشتم و دارو پیغاو فرستاد که می خواهد من را ببیدد و همان روز مرا دیاد.
پس از صحبتهائی در زمیده کار آیددب ماا و تقاضاای مان کاه ا ار میتوانیاد
کمهی در زمیده کار تبلیغاتی در شارها بهدیاد ،باا مان قارار ااشات کاه در
صورم لزوو با یهی از رفقای باالی تااهیهم تماا

بایارو ،قارار ااشات و

واسطه کار را من خانم ب مینامم .روز  ٢بامن من با خانم ب تما
و خواستم چون احسا

رفتم

میکدم وضعم خراب شدب ،جائی بارای مان تایاه

کدد و در ضمن خواستم که به آن رفیق باالی تاهیهم هم اطاهع دهاد کاه
میخواهم او را ببیدم .مان از هماان روز  ٢بامان در مدازل خاانم ب مساهن
زیدو .در روز  ٥٥بامن اولین مهقام بین من و رفیق باالی تاهیهم تاران
که با اسم مستعار مادد

باه مان معرفای شاد تماا

ارفتم .نظاراتم را

براین تاریح کردو و او هم در مجموع فت کاه باا نظاراتم موافاق اسات و
حاضر است از نظر برخی وساایل و کاار تبلیغااتی باه ماا کماک کداد و حتای
پیادااد کرد که کمیته ماترکی با هم تاهیل دهیم که بعدا این پیاادااد
را پس رفت .ما چددین بار همدیار را دیادیم و مان از او خواساتم کاه شاما
کمهی که به ما بهدید این است که صدای ما را از پیاک ایاران پخان کدیاد و
اعهمیههائی را برای ما در شارها پخان کدیاد .یعدای مان باه جاای ایجااد
کارهای تخریب نمایای در شارها به کار تبلیغاتی اکتفا کردو و او قاول داد
که این کار را انجاو دهد .این آخرین مااکرام در روز سه شدبه  ٢٤بامن باود
و او پیادااد کرد که فردا بیاید و متن اعهمیه را بایرد و برود تا موقعی که ما
دستور پخناش را از پیک ایران و در شارها بادهیم .مان باه او اطاهع دادو
کااه فااردا قاارار دارو و نمیتااوانم و پااس فااردا ایاان قاارار را بااااارد .فااردا کااه
چاارشاادبه  ٢0باماان ماااب بااود محاال قاارارو در محاصاارب پلاایس بااود و آنجااا
دستایر شدو .به دلیل این که رفیق مهقام کدددب با من از خاناهای میآماد
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رفیق دیار ما در آن مخفی بودند و همه هم زند ی مخفی داشتدد و

پلاایس باارای دستایریاااان تااهش میکاارد ،رفیااق مهقااام کدداادب بااا ماان
نمیتوانست تحت تعقیب باشد .پس من تحت تعقیب بودو و قطعا از مدزلی
نیز به همان جا میآمد .چون باا خاانم

که در آن سهونت داشتم( و مادد

ب و آقای الف روابط نزدیهی داشت) تحت تعقیب قرار رفتم" (نقال از کتااب
زند ی نامه حسان ضایاء ظریفای ،باه قلام بارادرش دکتار ابوالحسان ضایاء
ظریفی).
رفیق ظریفی بقیاه ناماه را باه حقاایقی کاه در زنادان دسات یافتاه و
متوجه شدب بود که "مادد

" جاسو

پلیس باودب ،اختصااک دادب اسات.

رفیق ظریفی در موق نوشاتن ناماهاش ،هداوز اسام واقعای "ماداد
همان عبا

" کاه

شاریاری بود را نمیدانست .همچدین اشارب او به رفیق اولی

و دومی از کمیته اصلی همان رفقا بیژن جزنی و عبا

سورکی میباشاد.

مدظور از "آقای دکتر" ،دکتر حامتاله شارزاد است که در تاریخچه نوشاته
شدب توسط جزنی از او به عدوان رفیق "ب" ناو بردب شادب اسات .مدظاور از
دکتر الف ،ایرج واحدی پور میباشد که در آن زمان یهی از اع ای تاهیهم
تاران حزب تودب بود بدون آن که بداند آن یک تاهیهم پلیسی است.
همانطور که در این نامه آشهار است ،ظریفی تا به آن حد نسابت باه
ماهیت حزب تودب آنام در مقط سال  ٥٢٤6توهم داشت کاه در آن ماااکرب
بااا عبااا
جاسو

شاااریاری جاسااو

 ،نظااراتن را باارای او تاااریح نمااودب و آن

نیز برای فریب وی حتی از تاهیل یک کمیته مااترک نیاز ساخن

فته بود ،و وی از او خواسته بود که "رادیو پیاک ایاران" ،رادیاوی متعلاق باه
حزب تودب ،نوشتههای آناان را پخان کداد .در ایان ناماه همچداین از "ایجااد
تخریب نمایای در شارها" صحبت شدب است .هر چداد در ایدجاا مدظاور از
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آن کامه روشن نیست ،ولی در بخن دیار کتااب مااکور تحات عداوان "چاه
می فتم" که وی در زندان نوشته ،رفیق ظریفی با به کار بردن عباارم "یاک
سری عملیام نمایای" آشهار کردب است که مدظورش عملیام مسالحانه
در شارها میباشد .اما نهتهای که جلب توجه میکدد ایان اسات کاه او در
سال  ٤6واقعا چه دیدی نسبت به حزب تودب داشته و تا چاه حاد از ماهیات
ضد مردمی این حزب غافل بود که نظراتن را برای "مادد

" تاریح کاردب.

در ایاان نظاارام "برخاای وسااایل و کااار تبلیغاااتی" مطاارح بااودب کااه مساائول
تاهیهم تاران حزب تودب (مااور سااواک) هام ظااهرا باا او اباراز موافقات
کردب و قول همهاری دادب بود .در آن نامه آمدب است که او نظاراتن را بارای
عبااا

شاااریاری تاااریح کااردب و او هاام قااول دادب بااود کااه "از نظاار برخاای

وسایل و کار تبلیغاتی" به آناا کمک کدد .اما رفیق ظریفی خواستار کماک از
عبا

شاریاری در زمیده انجااو "کارهاای تخریاب نمایاای" ناادب و فقاط

کمک به امر تبلیغام را از او خواسته بود .او نوشته است" :من از او خواستم
که شما کمهی که به ما بهدید این است که صدای ما را از پیک ایران پخان
کدید .یعدی من به جای ایجاد کارهاای تخریاب نمایاای در شاارها باه کاار
تبلیغاتی اکتفا کردو" .پرسیدنی اسات کاه دلیال اعتمااد رفیاق ظریفای باه
عبا
پاس

شاریاری به م ابه "رفیق باالی تاهیهم" تاران حزب تودب چاه باود؟
بر اسا

تلقیای که اک ر افاراد مباارز آن دورب باا ساابقه ع اویت در

حزب تودب نسبت به این حزب داشتدد ،این است که ظریفای علیارغم هماه
ایرادام و عدو اعتمادش به رهبران حزب تودب در خارج از کاور که از آناا باه
عدااوان "کمیتااه مرکاازی" یاااد میشااد ،نساابت بااه کسااانی کااه در ایااران در
تاهیهم تاران حزب تودب فعالیت میکردند ،نظر مساعدی داشت .این امار
از عدو شاداخت درسات او از ماهیات حازب تاودب ناشای میشاد ،چارا کاه
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ظریفی ،حزب تودب در دهه  ٢5که خود زمانی ع و سازمان جوانان آن بود را
حزب طبقه کار ر ایران میپدداشت و متثسفانه در دهاه چاال نیاز باه دلیال
نداشتن تحلیل درست از ماهیت آن حزب ،هدوز نظر م بتی نسبت باه حازب
تودب داشت .در واقعیت امر نیز وی نتوانسته باود باا افهاار و نظارام آن حازب
مرزبددی قاطعی داشته و از هر ونه ارتباط با تااهیهم حازب تاودب در ایاران
احتراز نماید .با در نظر داشتن چدین خطائی ،اما در نامه رفیق ظریفی نهتاه
مامی وجود دارد که باید به آن توجه داشت .آن نهته این است که این رفیق
بعد از دستایری رفقا جزنی و سورکی ،در ر

بقیه افاراد اروب بار اساا

آنچه خود نوشته است همچدان خواهان انجاو مبارزب مسلحانه در ایران بود.
نظرام توضیح دادب شدب در فوق از رفیق ظریفای ،باه روشادی بیاانار
علقه و راین نسابت باه تودبایهاا و وجاود افهاار تاودبای در اروب جزنای
میباشد .البته این امر در همه رفقای متاهل در این روب یهساان نباود ،و
در عین حال به طور طبیعی هر یک از افراد این روب خصوصایام و شخصایت
خاک خود را داشتدد .از یک طرف در این روب کسانی ح ور داشتدد که بعد
از دسااتایری برخوردهااای م بتاای از خااود ناااان ندادنااد ،و از طاارف دیااار
انساناای واقعا مبارز و انقهبیای وجود داشتدد که تا آخر همچدان در موض
مبارزاتی خود پا برجا ماندند .م ه نامهها و نوشتهای که از رفیاق ظریفای در
دست است ناان میدهدد که وی به عدوان یک انقهبی متعاد تا چاه حاد
باه آزادی و رهااائی تودبهاای سااتمدیدب از قیااد دیهتااتوری و ظلاام و سااتم و
غارتاری اماریالیستها م من بود .به لحاظ خصوصیت اخهقی هام ما ه بار
اسا

توصیف برخی از زندانیان سیاسی در دهه  05از ساعید کهنتاری ،او

به راستی یک انقهبی شجاع ،جسور و پر شور بود و یا عبا

سورکی یاک

انقهبی مقاوو بود و به دلیل صفا و صمیمیتاش ،زندانیان سیاسی کم سن
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و سالتر از او ،وی را "پاپا جان" سورکی خطاب میکردند.
در مورد عبا

شاریاری ،جاسو

ساواک کاه در بااال ککارش رفات،

وی از یک طرف همه کارب تاهیهم تاران حزب تودب بود و از طرف دیار یاک
جاسو

ُ
کارکاته بود کاه پاس از فاراهم کاردن موجباام دساتایری رفیاق

ظریفی برای پلیس ،دوبارب با پد

تن از رفقای این روب در تما

قرار رفت.

در نامه رفیق ضیاء ظریفی نیز در این مورد نوشته شدب و معلاوو ااته کاه
آن جاسو

را هم ایرج واحدی پور ندانسته به عدوان رفیق باالی "تاهیهم

تاران حزب تودب" به آن پاد

رفیاق معرفای کاردب باود .در ناماه مااکور آمادب

اساات" :پااس از دسااتایری ماان و اشاات چدااد ماااهی چااون فاااار باارای
دستایری پد

نفر از دوستان ما که اسماان لو رفته بود زیاد شدب بود آنااا

خواستدد از راب مارز جداوب خاارج شاوند ،باه وسایله آقاای دکتار الاف کماک
خواستدد و او دوبارب آقای مادد

را به دوستان ما که طبعا از جریانی که بر

من اشته بود اطهعی نداشاتدد معرفای کارد .کاار نادارو باه جزئیاام کاار،
نتیجه این شد که درست در سر مرز که فقط یک رودخانه بین ایران و عاراق
فاصله بود و آناا مدتظر بلم بودند تا به آن طرف بروند پلیس با تجایرام کامل
آناا را کاه ساه نفار بودناد محاصارب و دساتایر میساازد" .در واقا  ،عباا
شاریاری که مقدمام این خروج را ظاهرا آمادب کردب باود ،باا اتخااک تااکتیهی
امهان اشتن از مارز را باه دو تان از آناان داد و در عاو ،ساه تان دیاار باه
اسامی دمحممجیاد کیاانزاد ،ساعید (مااعوف) کهنتاری و دمحم چوپاانزادب را
اسیر دست ساواک ساخت .شاریاری امید داشت که با اشاتن آن دو تان
از مرز ،دولت عراق آناا را دساتایر و تحویال ایاران خواهاد داد .آن دو رفیاق،
علاای اکباار صاافائی فراهااانی و دمحم صاافاری آشااتیانی بودنااد کااه در عااراق
دستایر و به زندان افتادند .ولی با کودتائی کاه در هماان زماان در عاراق ره
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داد ،آناااا نیااز از زناادان آزاد شاادب و خااود را بااه کمااا انقهبیااون فلسااطین
رساندند.
ا ر شرایط دشوار این پد

رفیق که برای پلیس شداخته شدب و مجبور

به اختفای خود بودند را با شرایط دورب بعد که چریهاای فادائی خلاق پاا باه
عرصه وجود ااشتدد مقایسه کدیم میبیدیم که این پد

رفیق ،خود را قاادر

به ماندن در ایران و تجدید ساازمان اروب خاود و تاداوو آن نمیدیدناد .در آن
زماان تصاوری از خانااههای تیمای و زناد ی مبااارزاتی مخفای در آن خانااهها
وجود نداشت و به واق شرایط برپائی چدان خانههای تیمی فراهم نبود .در
نتیجه تصور میشد که برای انقهبیون لو رفته ،راب چارب برای ریاز از دسات
دشمن ،خروج از کاور و مبارزب در کدار انقهبیون فلسطین میباشد.
در کتاب "مبارزب مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیاک" در بخاای کاه
به توضیح و تاریح "شارایط پیاداین و رشاد جدابن ناوین کمونیساتی" در
ایران پرداخته شدب ،به کسانی اشارب شدب اسات کاه قصاد دسات زدن باه
عمل مسلحانه را داشتهاند که امروز آشهار شدب است که آناا مبارزین روب
جزناای بودبانااد .مطلااب بیااان شاادب در آن کتاااب چدااین اساات" :تحاات تااثثیر
تجربیام انقهبی و جدگهای تودبای ،راین (نظاری) باه مباارزب مسالحانه
تودبای روز به روز بیاتر شد .در این ضمن تجربه کوبا هام ماورد توجاه قارار
رفت .کسانی پیدا شدند که میخواستدد باا اشاهالی کاه بارای ماا کاامه
ماخ

نیست ،دست به عمل مسلحانه بزندد .اما هداوز شاروع نهاردب در

بدد افتادند و بدابراین نتوانستدد تجربه م بات یاا مدفای بارای جدابن فاراهم
کدداد" .رفیااق احماادزادب در ایدجااا ضاامن تاااریح واقعیتاای در رابطااه بااا ااروب
جزنی ،در جات تثئید ضرورم مبارزب مسلحانه در جامعه روی این نهته تثکیاد
میکدااد کااه" :بدااابراین علیاارغم ادعااای برخاای ،شهساات روبهااائی کااه
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میخواستدد دست به عمل مسلحانه بزندد ،به هی

وجه نمیتواناد دال بار

نادرسااتی مبااارزب مساالحانه باشااد ،زیاارا شهسااتهااا ناشاای از یااک رشااته
اشتباهام تاهیهتی و عدو مهحظه قواعد مخفی کاری بودند".
متثسفانه ،علیرغم همه واقعیام بر شمردب در فوق که آشهارا دالیل و
چاونای پایان کار روب جزنی ،سورکی ،ظریفی را توضیح میدهداد ،رفیاق
جزناای در حااالی کااه  ٢سااال بااود کااه در زناادان دورب محهومیاات خااود را
می اراند ،وقتی در سال  ٥٢۴9از رستاخیز سیاههل اطهع یافات و متوجاه
شد که بع ی از رفقای مرتبط با این حرکت تاریخی ،قبه با روب او در ارتباط
بودند ،بدون در نظر رفتن روندهائی که در طی  ٢سال که وی در زندان باود
در جامعه طی شدب بود ،و بدون تعمق روی این واقعیات کاه آن رونادها چاه
تثثیری روی مبارزین در بیرون از زندان ااشته و رفقائی که وی میشاداخت
در طی  ٢سال چه پروسههائی را از سر اراندب بودند ،و بدون توجه به این
امر که آنااا در مسایر حرکات خاود اروب جدیادی باا ماخصاام و مختصاام
متفاوم از روب جزنی ایجاد کردب بودند ،به صرف وجود رفقای آشدا در حرکت
سیاههل به خصوک رفیاق علای اکبار صافائی فراهاانی باه م اباه فرمانادب
دسته جدال (که اتفاقا خود این رفیق هم پس از تاهیل روب جداال باه آن
پیوسته بود)  ،دیار هی
رفته و به واق

شهی به خود راب نداد که وجود روب جدال را نادیدب

روب خود را به جای روب جدال نااندب و با روحیهای کاامه

باال اعهو کدد که روب خود وی رستاخیز سیاههل را برپا نمود .او در "تحلیال
کوتاهی از تهاوین و تهامال اروب پیااتاز جزنای -ظریفای" کاه اولاین باار در
ناریه  ٥9بامن تئوریک شمارب  ٤مدتاار شاد ،پاس از اعاهو ایان امار کاه
"سازمان چریهاای فدائی خلق از رشد و پیوند دو جریان یاا اروب" باه وجاود
آمد ،این ادعای بی اسا

را مطارح کاردب اسات کاه "یهای از ایان دو اروب
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روهی بود که در سال  ٥٢٤٢توسط رفیق جزنی و عادبای از مباارزین دیاار
ایجاد شد" و ویا این روب بود که "حماسه سیاههل را به وجود آورد".

شرحی در مورد گروه جنگل
واقعیت نااان داد کاه اروب جزنای ظرفیات آغااز مباارزب مسالحانه را
نداشت و رسالت شروع این مبارزب با تثثیرام سراسریاش را تاری

بار دوش

ااروب جدااال همااراب بااا ااروب پویااان ،مفتاااحی ،احماادزادب (بااه اختصااار ااروب
احمدزادب) قرار دادب بود که هر دو در نیمه دوو دهه چال شهل رفتدد و باه
پاتوانه یک تئوری انقهبی ،خود را با ناو چریهاای فادائی خلاق باه جامعاه
شداساندند.
همانطور که در رابطه با روب جزنی مطرح شاد در نیماه اول دهاه ٤5
افراد مبارز و انقهبی شارایط الزو بارای تااهیل روهای مد ابط باا کاارآئی
خاصی جات انجاو مبارزب مسلحانه در جامعاه را دارا نبودناد .ولای در نیماه
دوو دهه چال ،چه تحت تثثیر عوامل خاارجی و چاه عوامال داخلای در کال
جامعه شرایط نویدی در جات ایجاد و تقویت زمیده برای دست زدن به مبارزب
مساالحانه بااه وجااود آمااد .در رابطااه بااا عواماال م باات خااارجی میتااوان رشااد
مبارزام انقهبی مسلحانه در برخی از کاورهای آمریهاای التاین و باا تثکیاد
بیاتر ،رشد جدبن انقهبی خلق فلسطین که نیروهای کمونیست به طاور
ما ثر در آن ح ااور داشااتدد ،تااثثیر موفقیتهااای درخاااان و دسااتآوردهااای
چامایر کمونیستهای ویتدامی در جدای سترگ باا اماریالیسام آمریهاا و
غیرب را ناو برد .البته این تثثیرام تداا در رابطه با عوامل داخلی و با ترکیب با
آنان میتوانستدد در ایجاد شرایط نوین در جامعه نقن ایفاء نمایدد .در رابطه
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با عوامال داخلای ،در آغااز نیماه دوو دهاه چاال (در ساال  ،)٤6ماا شااهد
مبارزب مسالحانه در کردساتان هساتیم کاه باا ساازماندهی و رهباری زنادب
یادان اسماعیل شریف زادب ،مه آوارب و سالیمان معیدای جریاان یافات .ایان
مبارزب انقهبی تثثیر به سزائی روی روشدفهران مبارز و نیروهای آ اب جامعاه
در سراسر کاور به جای ااشت .م ه رفیق صمد بارناای باه عداوان یاک
کمونیست پیارو و صادق و صمیمی با تودبهای خوین ،درست در رابطاه
با مبارزب مسلحانه در کردستان و با تصدیق و تثئید آن مباارزب باود کاه مطارح
کرد که" :ا ر باه موقا قلام خاود را زماین ناااشاته و باه جاای آن تفداگ در
دست نایریم ،در آن صورم به روشدفهران کهدارای سسته از خلق تبادیل
خواهیم شد" ("صمد" چاونه رشاد کارد ،یهای از رفقاای او " ،یادماان صامد
بارنای" ،علی اشرف درویایان ،صفحه  .)0٢٤واقعهای دیار کاه باه رشاد
نیروهای انقهبای در درون جامعاه یااری نماود ،بار پاا شادن تظااهرام بازرگ
تودبای در اعترا ،به قتل تختی ،کااتی یار مردمای و محباوب تودبهاای
مردو ایران بود .در روز  ٥٧دی ماب  ٥٢٤6تختی به طرز ماهوکی کاته شد
و رژیم شاب علت مرگ او را خودکای اعهو نمود .ولی تودبهاای ماردو کاه
با توجه باه شخصایت مردمای تختای و محبوبیات او در جامعاه ،باا تهیاه بار
تجارب خود یقین داشتدد که تختای را رژیام شااب کااته اسات ،در مراسام
هفتم مرگ او ( ٢٢دیماب) در تاران دست به تظاهرام بسیار بزر ی زدند .در
چالم مرگ تختی ،تظاهراتی حتی بزر تر و پر اباتتر از اولی برپا شد .ایان
تظاهرام که بعد از تظاهرامهاای ماردو در طای ساالهای ٥٢٢9 -٤٢اولاین
تظاهرام عظیم تودبای باود در عاین حاال کاه تجرباههای جدیادی در اختیاار
نیروهای جوان مبارز قارار داد ،آنااا را در دساتههای مختلاف باه هام نزدیاک
ساخت .متعاقب این حرکت عظیم تاودبای ،تجمعاام دیااری نیاز ره داد کاه
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یهی از آناا در رابطه با مسابقه ایران و اسرائیل بود که حتی مدجر باه آتان
زدن "دفتر هواپیمائی اِل عال" متعلق به اسرائیل شد .اما از تظاهرام مام و
بسیار تثثیر اار در آن دورب باید به تظاهرام مربوط به اعترا ،به ران شدن
بلیط اتوبو

ها یاد کرد .این تظاهرام که تاری

آن از قبال ،دوو اسافدد ٥٢٤8

اعهو شدب بود به یک معدا تظاهرام از قبل سازمان یافته باود .باه ایان معداا
که جوانان مبارز ،از مدتی پین ،این تاری

را روی دیوارهاا نوشاته و ماردو را

جااات اعتاارا ،بااه ااران شاادن بلاایط اتوبااو

 ،بااه برپااائی تظاااهرام دعااوم

میکردند .بسیاری از آن جوانان اغلب همانهائی بودند کاه بعادا باه عداوان
چریک فدائی خلق شداخته شدند (از جمله بداا باه روایتهاای عیدای ،ساه
برادر مبارز ،رفقا خاایار ،کیومر ،و فریبرز سادجری باه هماراب دوستانااان
چون رضا ی ربی ،جهل فتاحی ،عبداله پدجاه شااهی و ....در زیارزمین خاناه
سدجریها ،وسایل کار را برای نوشتن ماتن روی دیاوار آماادب نماودب و بارای
دیوار نویسی عازو خیابانها شدب و تاری

تظاهرام را هماراب باا شاعارهائی

روی دیوارها می نوشتدد .همچدین رفیاق فریبارز سادجری از رفیاق مساعود
احمدزادب نقال میکداد کاه در زنادان از شارکت فعاال خاود و رفقااین در آن
تظاهرام سخن فته بود) .در روز موعد ،جمعیت بزر ی در جلاوی دانااااب
تاران رد آمدب و دست به تظاهرام زدند .در طی این تظاهرام آسایبهاای
جدی به اتوبو

های شرکت واحد وارد آمد و برخی به آتن کایدب شادند.

وقوع مبارزام پراکددب تودبای چون جدبن دهقاانی رازلیاق در آن مقطا کاه
زارش و تجزیه و تحلیل آن توسط رفیق علیرضا نابادل باه ثبات رسایدب و یاا
جدبن دهقانی "چیچالی غهمرضا خان" در خوزستان و به دنباال آن حرکات
مبارزاتیای که با رهبری شخصی به ناو "حطه" در همان مدطقه پین آمد،
و یا حرکت ماابه با حطه در خوزستان ،باا رهباری "اَشاو" در آکربایجاان (در
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فاصله بین حوالی خوی و شاپور و مااباد) صاورم رفات ( زارشای کامال از
تثثیرام اصهحام ارضی در روستای چیچالی غهمرضا خان و در یریهای ره
دادب در این روستا در دهه  05توسط رفقائی از چریهاای فدائی خلاق تایاه
شدب بود ،که در حاال حاضار در "ساایت سایاههل" چریهااای فادائی خلاق
موجود است) .همه ایداا ناانههائی از تغییر ف ای سیاسی جامعه بود که
در مجموع شرایط نویدی را در ایران به وجود آورد .نا فتاه نماناد کاه در تمااو
این مدم موج بزر ی از مبارزب صدفی -سیاسی در دانااابها جریان داشت
و جداابن داناااجوئی رو بااه رشااد بااود .البتااه مبااارزب داناااجویان صاارفا در
چاارچوب داناااب محدود نبود بلهه مبارزترین و پرشورترین آناا باه خصاوک
در تاران در همه مبارزام تودبای پین آمادب شارکت کاردب و نقان انقهبای
ایفاااء مینمودنااد .در همااین ایاااو کتابهااای صاامد بارنااای بااه عدااوان تااثثیر
اارترین نوشاتههای روشادارانه و آ اهاراناه مطارح باود .ناه فقاط مجماوع
مقاالم روشدارانه وی که با دیدی مارکسیستی و به زبان سادب مسائلی را
توضیح و تاریح کردب بودند ،بلهه کتاباائی از او نقن بارز و غیر قابل انهاری
در تاویق و کااندن جوانان آ اب به سوی مبارزب انقهبی ایفااء نمودناد .باه
خصوک آموزشهای او در کتابهائی چون کوراوغلاو و کچال حمازب ،افساانه
محبت ،یک هلو هزار هلو  ٢٤ ،ساعت در خواب و بیداری ،که بعد از شاادم
وی در نام شاریور  ،٥٢٤٧به همت رفیق و یار دیریدهاش بااروز دهقاانی باا
همهاری برادرش اسد بارنای به چاپ رسیدند ،و از همه برجستهتر ،کتااب
ماهی سیاب کوچولو کاه آن نیاز بعاد از شااادم وی توساط "کاانون پارورش
فهری کودکان و نوجوانان" مدتار شد ،در تقویت فرهدگ مباارزاتی و روشان
کردن راب اصلی مبارزب به جوانان انقهبی ،بسیار تثثیر اار بودند .اساسا این
واقعیت غیر قابل انهار است که کتاباای صمد بارنای ،هم در آن زماان یاک
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نسل انقهبی را در ایران پروراند و هم بعدا نسالهاای انقهبای دیااری را در
آیددب پرورش داد .در همین دورب بود که شاعران ما تحت تاثثیر جاو مباارزاتی
به وجود آمدب در جامعه ،باترین شعرهای خود را میسرودند .مجموعه ایان
ع وامل ،زمیده ساز تهوین شرایطی نوین در ایران در سالاای آخر دهه چاال
و رشد شدید اراین باه انجااو مباارزب مسالحانه در ایاران بودناد .در چداین
شرایطی جای تعجب نیست که حتی حزب تودب هم بارای عقاب نمانادن از
غافله به فهر انجاو مبارزب مسلحانه در ایران افتادب بود ،که البته با توجه به
ماهیاات ایاان حاازب هاادفی ضااد انقهباای را تعقیااب میکاارد .حاازب تااودب
میخواست در ائتهف با تیمور بختیار ،اولین رئیس سااواک کاه ماورد غ اب
شاب واق شدب و در عراق به صورم تبعید زند ی میکرد ،به این کاار اقاداو
نماید که البته با توجه به ماهیت ضد مردمی این حزب به رسوائی ختم شد
و تداا به ساواک امهان رجز خاوانی علیاه تودبهاا و هار نیاروی انقهبای در
جامعه را داد .در این رابطه پرویز ثابتی ،رئیس ادارب سوو سااواک (باا عداوان
مقاو امدیتی) شوئی در تلویزیون با هدف به ره کایدن قادرم رژیام شااب و
تحقیر مردو اجرا کرد .روزنامهها با آب و تاب در این ماورد نوشاتدد و از جملاه
روزناماه اطهعااام بااه تاااری

دوو دی ماااب  ٥٢٤9نوشاات کااه 0" :هاازار قب ااه

سهح های مختلف به ایران حمل شدب بود" و این تیتر مزوراناه را در سارتیتر
خود قرار داد" :مرد هازار چاارب حازب مدحلاه تاودب در تااران دساتایر شاد".
مدظور از مرد هزار چارب هم ،جاسو

خود آنان یعدی عبا

شاریاری باود

که به اسم یک ع و باالی تاهیهم حزب تودب ،باا رضاا رادمادن ،دبیار کال
وقت حزب تودب و تیمور بختیار ( رئیس سابق ساواک که با شاب اختهف پیدا
کردب بود) در عراق جاات انجااو عملیاام مسالحانه در ایاران در تماا

قارار

رفته بود .ا ین واقعیت نیز به نوبه خود شدم راین به مبارزب مسالحانه در
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جامعه که حزب تودب را هم وادار به همراهی با آن نمودب باود بیاان میکداد.
به طور کلی در نیمه دوو دهه  ٤5شرایط نویدی به وجود آمدب بود کاه در دل
خود به نیروهای انقهبی تجارب نوین میآموخت و آناا را برای مبارزب هر چه
قاااط تاار علیااه رژیاام شاااب ،پاارورش ماایداد .در ایاان مقطا  ،بااه وجااود آماادن
جوشن انقهبی چامایر در میان جوانان مباارز ایاران غیار قابال انهاار باود.
نسلی در دل آن شرایط نوین پارورش یافات کاه فاوج فاوج باه ساوی مباارزب
سیاسی روی آوردب و زمیده شهل یری و یا تقویت روبهای جدی مبارزاتی
را به وجود آوردند .در بطن چدین شارایطی باود کاه اروب پویاان ،مفتااحی و
احمدزادب که در سال  ٥٢٤6شهل رفته بود راب رشد و تهامال خاود را طای
کرد و آ ابترین جوانان کمونیست ایران را در خود متاهل نمود .اروب جداال
نیز در شرایط نوین ایجاد شدب در جامعه" ،در پائیز ساال  ٤٧باا هاات کاادر
سازمان دادب شد و تعداد نفرام در فاصله پائیز  ٤٧تا زمستان  ٤8به  ٢٢نفار
رسید" (حمید اشرف" ،تحلیل یک سال مبارزب چریهی در شار و کوب").
سااازماندب اصاالی ااروب جدااال ،رفیااق غفااور حساانپور بااود .امااروز باار
اسا

برخای اساداد و اواهی برخای از زنادانیان سیاسای مطلا در دورب

شاااب معلااوو اااته کااه بیاااترین رفقااای ااروب جدااال توسااط ایاان رفیااق
ع و یری و سازماندهی شدند .او که اهل الهیجان بود از یک طرف رفقائی
از این مدطقه (رفقا اسهددر رحیمی مسچی ،مدوچار باایی پور ،رحمت هللا
پیرونایری ،ایرج و هوشدگ نیری و  )...و از طرف دیار از میان همدوربایها و
آشداهای خود در داناهدب پلی تهدیک و رواباط دیاار (رفقاا هاادی فاضالی،
هادی بددب خدا لدارودی ،دمحم علی محد ،قددچی ،عبا

دانان باازادی،

سیف (ناصر) دلیل صفائی ،شعاءالدین مایدی ،اسماعیل معیدی عراقی،
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رفیق غفور حسنپور به عدوان یک کمونیست متعاد ،سازماندب اصلی روب جدال
بود .بیاترین رفقای روب جدال توسط این رفیق ع و یری و سازماندهی شدند.
در این امر به خصوک رفیق هادی فاضلی یاور رفیق حسنپور بود.

رحیم سماعی و در ارتباط با رحیم ،مادی اسحاقی و )...و ...مبارزیدی را در
روهی که بعدا به ناو روب جدال از آن یاد شد ساازماندهی نماود .در ایان
امر به خصوک رفیق هادی فاضلی یاور رفیق حسنپور باودب اسات .الزو باه
یاد آوری است که در آن مقط ارتباط رفیق حمید اشرف باا رفیاق حسانپور
قط بود .پس از مدتی ایان دو تصاادفا در خیاباان همادیار را دیادب و باه ایان
ترتیب ارتباط بین آناا برقرار میشود .پس از آن ،رفقا حمید اشرف و اسهددر
صااادقی نااژاد در سااازماندهی ااروب شاارکت کااردب و بااه فتااه رفیااق حمیااد
اشرف ،نقن مرکزی را در آن روب ایفاء می کددد(رجوع شود به "تحلیل یاک
سال مبارزب چریهی در شار و کوب" نوشته حمید اشرف).
بدون ایان کاه الزو باشاد ایان بحاد را دنباال کدایم کاه اروب جزنای قبال از
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تهشی در چه وضعیتی قرار داشت ،آنچه امروز آشهار شدب ناان دهددب آن
است که عدبای از داناجویان مبارز آن دورب کاه در فعالیتهاای سیاسای-
صدفی در داناااب شارکت داشاته و در ارتبااط مباارزاتی باا یهادیار بودناد و
همچدین در رابطه با افرادی از یاک اروب کوهداوردی قارار داشاتدد کاه در آن
افراد غیر داناجو نظیر رفیق کار ر اسهددر صادقی نژاد هم شرکت داشتدد،
در ارتباطی سلسله وار به روب جزنی وصال مایشادباند .ما ه رفقاا غفاور
حساانپور و حمیااد اشاارف از طریااق دمحممجیااد کیااانزاد بااه رفیااق علاای اکباار
صاافائی فراهااانی و از آن طریااق بااه دیااار افااراد ااروب جزناای وصاال بودنااد و
هماادیار را (چااه بسااا کااه بااا اساام مسااتعار) میشااداختدد .یااا بااا توجااه بااه
ارتباطام ستردبای که غفور حسنپور با نیروهای مبارز در جامعه داشت ،او
با رفیق ظریفی نیز که هر دو الهیجانی بودند ،مستقیما ارتباط داشت .رفیق
اسهددر صادقی نژاد با رفیق صفائی فراهانی در ارتباط باود .در ضامن رفیاق
جلیل انفرادی هم با رفیق اسهددر صادقی نژاد ارتباط داشت و از این طریاق
بود که به روب جدال وصل شد .بداابراین ،پاس از دساتایری رهباران و اک ار
اع ای روب جزنی ،از آنجا که اسامی همه این شبهه از ارتباطام ،از طریق
مبارزین دستایر شدب لو نرفت و یاا باه خااطر داشاتن اسام مساتعار ،بارای
پلاایس شااداخته ناااد ،برخاای از زنااد پلاایس سیاساای در امااان ماناادب و
توانستدد به طور علدی فعالیت نمایدد.
رفیق علی اکبر صفائی فراهانی کاه پاس از تهشای اروب جزنای از کااور
خارج و مادتی در فلساطین در صافوف انقهبیاون خلاق فلساطین باه مباارزب
پرداخته بود هدااامی کاه در تابساتان ساال  ٥٢٤8باه ایاران بر اات اروب
جدال تاهیل شدب و به قول رفیق حمید اشرف در جزوب فوق الااکر" ،تایاه
نقاه مداطق شمالی ایاران ،اجارای برناماههای شداساائی سیساتماتیک
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نواحی کوهستانی ،ایجاد بایاانی اطهعاتی" توساط آن اروب صاورم رفتاه
بود .به همین خاطر رفیق علی اکبر صفائی با دیادن روهای حاضار و آماادب
مبارزب ،مجددا و این بار برای تایه سهح و دیاار لاوازو جداای جاات تقویات
این روب ،دوبارب از کاور خارج شد و در باار  ٥٢٤9همراب باا رفیاق صافاری
آشتیانی با دستی پر از سهح و دیار لوازو جدای به ایران بر اات .در ایان
مااورد باااز رفیااق حمیااد اشاارف نوشااته اساات" :او بااه تداااائی و باادون هاای
اطهعی از وض کدونی روب به ایران باز اته بود .هدف او جم آوری مجدد
رفقای دیرین و سازماندهی یک جدبن روستائی بود .هداامی که باه ایاران
رسید علیرغم تصوراتن ،با روب آمادبای مواجه شد کاه بسایاری از عوامال
الزمی را که برای اجارای برناماهاش باه آنااا نیازمداد باود در اختیاار داشات"
(تحلیل یک سال مبارزب چریهی در شار و کاوب) .هماان طاور کاه مایدانیم
رفیااق صاافائی پااس از بر ااات از فلسااطین ،بااا توجااه بااه قابلیتهااای
نظامیاش ،فرماندهی تیم جدال را به عادب رفت.
ا ر وضعیت روب جزنی را با روب جداال مقایساه کدایم ،تفاومهاای آشاهار
بین این دو روب را میتوانیم تاخی

دهایم .یهای از تفاومهاای باارز ایان

است کاه اع اای اروب جزنای باه راحتای نمیتوانساتدد خاود را از زناد ی
پیاین خود رها نمودب و به صورم انقهبی حرفهای که اولین شارط تااهیل
یک روب مسلح در شرایط جامعه ایران بود ،در آیدد .اتفاقا در این مورد اکعان
خود رفیق جزنی قابل توجه است .او در رابطه با "کمبودهاا" و " اشاتباهام"
ااروب خااود مینویسااد" :ضاارورم جااایازین شاادن اصااول مبااارزب چریهاای و
سازماندهی سیاسی -نظامی و ضرورم کامل حرفهای شدن و بریدن رابطه
افراد با زند ی عادی مسائلی بودند که روب دائما با آناا سر و کاار داشات.
برخی کادرها حتی هداامی کاه زناد ی حرفاهای را پایرفتاه بودناد اراین
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باز ات به زند ی عادی داشتدد و در مواردی ضعفهای بزر ی از این حید
از خود ناان میدادند" .همچدین وی اعتراف میکدد که "تربیت قبلی افراد
در پروسه سیاسی و شرکت در فعالیتهای علدی و نیماه علدای مااهلی
در پایرش آموزش و روحیه نظامی میشد" (نقل از  ٥9بامن تئوریک شمارب
چاار صفحه  .)٢6بی شک این امر در ماورد هماه اع اای ایان اروب صاادق
نبودب است .ولی ا ر همین مورد را در رابطه باا اروب جداال در نظار بایاریم
میبیدیم که افراد دست اندرکار این روب از قیاد و بدادهای زناد ی عاادی از
آن نوع که رفقای روب جزنی را در یر خود ساخته باود ،رهاا بودناد .چارا کاه
این روب اساساا از آغااز بارای انجااو مباارزب مسالحانه شاهل رفتاه باود و
اع این را کسانی تاهیل میدادند که باه راحتای هماه کارهاائی کاه در
اشته انجاو میدادند را کدار ااشته و تماو نیروی خود را به طور حرفهای
در جات تدارک این مبارزب ااشتدد .این افراد انقهبی ا ر در دوربای ما ه در
داناااب به مبارزب صدفی -سیاسی ماغول بودند ،حال هماه وقات خاود را
برای دستیابی به سهح ،درست کردن مواد مدفجرب و بی سایم و باه طاور
کلی تدارک مبارزب مسلحانه صرف میکردند .ما ه باه طاور مااخ

رفیاق

حسنپور مدتی به کار ساختن مواد مدفجرب ماغول بود و یا رفیق اسماعیل
معیدی عراقی بیاترین وقت خود را برای ساختن بی سیم صارف میکارد.
بدابراین ،همانطور که دیدب میشود حتی زناد ی علدای و عاادی بارای ایان
رفقا صرفا پوشای برای تایه الزامام ضروری برای انجاو مباارزب مسالحانه
بود .در آن دورب که شرکت دختران در مبارزب سیاسی امر نادری بود ،پسران
انقهبی که خواهان مبارزبای جدی در جامعه بودند در فقدان دختری همفهر
و هم پیمان خود ،فهر ازدواج را هام از سار خاود دور میکردناد تاا بتوانداد باا
همه وجود علیه رژیام وابساته باه اماریالیسام شااب و از باین باردن شارایط
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ظالمانه حاکم مبارزب کددد .در این ماورد ساخدی کاه رفیاق حمیاد اشارف در
مورد یک خائن به روب جدال یعدی "ابراهیم نوشایروان پاور" نوشاته ،از یاک
طرف کامه بیانار ف ای آن مقط از جدبن انقهبی ماردو ماا میباشاد و از
طرف دیار ناان میدهد که مبارزین در درون روب جدال چاونه جات انجاو
وظایف انقهبی خود آ اهانه سعی میکردند خود را از قید و بددهای زند ی
عادی که مبارزین پیاین در یر آن بودند ،رها کددد .رفیاق حمیاد اشارف ،در
بارب ابراهیم نوشیروان پور نوشته است" :او در سال  ٤8بر خهف برنامههای
ااروب ،تصاامیم بااه ازدواج رفاات و علیاارغم توصاایههای ااروب بااا یااک دختاار
معمولی ازدواج کرد .این امار نااان مایداد کاه او خاود را بارای یاک مباارزب
سخت که در پین پای روب قرار داشت آمادب نمیکارد بلهاه باه رغام چاا
رویهاین در پی یک زند ی معمولی خردب بورژوائی بود .باا ایداماه او ایان
عمل خود را توجیه میکرد و ازدواج خود را ماانعی در راب پای یاری اهاداف
مبارزب تلقی نمیکرد و علیارغم تماایهم ارتجااعی درونان در ظااهر اظااار
میداشت که "راب خلق تارک ناادنی اسات" (نقال از "نبارد خلاق" ،ار اان
سازمان چریهاای فدائی خلق ایران ،شمارب هفتم).
اساسا ،یک روب بدون برخورداری از عداصر حرفهای متعاد در عمل و ان باط
در روابط و کار خود نمیتوانست به صورم یک روب چریهی در آید .در حاالی
که در روب جزنی ا ر چه افاراد انقهبای وجاود داشاتدد کاه خواهاان مباارزب
مسلحانه بودند ولی روب در مجماوع از کیفیات و مختصااتی کاه الزماه یاک
روب چریهی است ،برخوردار نبود و باه هماین خااطر هام در عمال از انجااو
مبارزب مسالحانه بااز ماناد و بارخهف ادعاای رفیاق جزنای اروب او نباود کاه
"حماسه سیاههل را به وجود آورد".
واضح است که روب جدال در شرایطی کاه جامعاه باا جوشان انقهبای در
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درون خود ،جوانان انقهبی حاضر و آمادب به نبارد را در خاود پارورش مایداد،
توانسته بود جوانان انقهبی به دور از باد آماوزیهاای اشاته و بااربمداد از
تجااارب روبهااای شهساات خااوردب قبلاای از جملااه ااروب جزناای را در خااود
متاااهل سااازد .بدااابراین ،مجموعااه عواماال یاااد شاادب در فااوق ،مختصااام و
ماخصااام متفاااوم و متمااایزی را بااین ااروب جزناای و ااروب جدااال ترساایم
میکدد .در ایدجاست که باید روی این نهته تعمق کدیم که صارف اعتقااد باه
مبارزب مسلحانه و صادق بودن در باورهای خود ،باعد شهل یری یاک اروب
چریهی نمیشود ،بلهه الزاماتی برای ایان کاار الزو اسات کاه اروب جزنای
فاقد آن بود .اما روب جدال به مقطعی از تااری

تعلاق داشات کاه توانسات

روب چریهی الزو را برای دست زدن به مبارزب مسالحانه آماادب نمایاد و باه
همین خاطر هم تعادادی از رفقاای جداال پاس از تادارکام الزو ،باه راحتای
زند ی به ظااهر معماول خاود را رهاا کاردب و در شااریور ساال  ٥٢٤9بارای
شداسااائی جدالهااای شاامال و آماااد ی باارای نباارد بااه آن مدطقااه رفتدااد و
برخی دیار در شار عادبدار وظایفی در رابطه با تدارکام مورد نیاز مبارزب در
کوب شدند.

نظرگاههای متفاوت و گروه جنگل
شهی نیست که رفقای دست اندر کار در روب جدال ،در امار اعتقااد
به ضرورم مبارزب مسلحانه در جامعه ،با رفقای روب جزنی ،ا ر چه با دیاد و
نظر ابهای متفاوم ،اشتراک نظر داشتدد .ولی تجارب مدفای اروب جزنای،
پیااپین عدو کارائی خود را ناان دادب بود .در نتیجاه ،آنااا جاات عملای
ساختن اعتقاداتاان ،همه تهش خود را مصروف آن کردند که " روب جدیدی
را متهی بر تجارب روب شهست خوردب سازمان دهدد" (نقل از رفیاق حمیاد
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اشرف در "تحلیل یک سال مبارزب چریهی در شار و کوب"( )١در نتیجه رفیق
حسنپور و رفقای همراهن با همه احترامای کاه بارای رفقاای مباارز اروب
جزنی قائال بودناد ،هار آنچاه کاه هویات آن اروب باود ،از چااونای کاارکرد،
ساختار و سازماندهی روب (از جمله بخن مربوط به صدفی -سیاسای) تاا
ارتباطاتن با اع ای حزب تودب ،همه را کدار ااشته و با سسات کامال از
آن روب ،تاهیهم جدیدی را باا ماخصاام و مختصاام خااک خاود و کاامه
متفاوم با مختصام و ویژ یهای خاک روب جزنی سازمان دادند که هماان
روب جدال بود .به این نهته هم باید توجه کرد که در فقدان یک تئوری مدون
و مورد پایرش اع اء در روب جزنی و در شرایطی که روب جدال نیز مسلح
به یک تئوری تدوین شادبای نباود و بار اساا

شاداخت از واقعیاام جامعاه

ایران و از روی تجربه باه ضارورم مباارزب مسالحانه در ایاران پای باردب باود،
مسالم اساات و طبیعاای باود کااه برداشااتهای متفااوتی از چرائاای ،چااام
اندازها و اهداف مبارزب مسلحانه در بین آناا وجود داشته باشد .بر این مبدا
میتوان تفاوم آشهاری که بین نظر روب جدال در مورد چاونای آغاز مبارزب
مسلحانه با رفیق جزنای و دیاار افاراد آن اروب وجاود داشات را نااان داد.
رفیق جزنی بر اسا

دید و برداشتی که نسبت باه رفروهاای ارضای شااب

داشت درسات همانداد حازب تاودب بار ایان بااور باود کاه ویاا باا آن رفروهاا
فرماسیون جدیادی در جامعاه باه وجاود آمادب و در نتیجاه جامعاه ایاران هام
هماندد جوام غربی باید یک دورب طوالنی را بااراند تا ت اد باین دهقاناان و
سرمایهداری حاکم شدم یاباد .بار ایان اساا

 ،وی در رابطاه باا اروب خاود

می وید که" :شداخت روب از اصهحام ارضی اصهح شد و با شروع مرحلاه
دوو آن را جدی رفت....این شداخت در مای روب نیز اثر می ااشات و از
اهمیاات مبااارزب در کااوب و مداااطق روسااتائی ،ماایکاساات .در شاارایطی کااه

65

بخن اول -چه واقعیتهای روە جزنی را از روب جدال متمایز میکدد؟

فئودال و مداف او نمیتوانست هدف و حمله چریک واق شود ( زیرا داشات
از صحده خارج میشد) کااندن دهقانان به مبارزب مسلحانه بر ضاد رژیام و
اماریالیسم نیاز به زمان و قطبای شادن بیااتر داشات .باا کااهن اهمیات
مبارزب در کاوب ،اهمیات تااکتیهی مباارزب در شاار افازاین یافات" (٥9بامان
تئوریک شامارب  ٤صافحه  .)٢٥نابااوری باه نیاروی مباارزاتی دهقاناان و ایان
اعتقاد که دهقانان بر خاهف نیروهاای شااری آمااد ی حمایات از جدابن و
پیوستن به آن را ندارند در همه آثار رفیاق جزنای باه وضاوح دیادب میشاود.
م ه وی در مقاله "رابطه جدبن انقهبی مسلحانه با خلق" ،نوشاته اسات:
"در جامعااه مااا در حااالی کااه دهقانااان وساایعترین بخاان خلااق را تاااهیل
میدهدااد ،در حااال حاضاار از کمتاارین آماااد ی انقهباای برخوردارنااد" .یااا در
"مبرمترین مسائل جدبن انقهبای ماا در لحظاه کداونی ( ٥9بامان تئوریاک
شمارب  ٢صفحه  )٥٥مینویسد " :آنتا ونیسم تاریخی دهقانان باا فئودالااا
حتی در آستانه رفرو....تبدیل به برخورد حاد خاان طبقااتی ناادب باود....
ایدک نا بجاست که انتظار داشته باشایم طای ایان چداد ساالی کاه از رفارو
اشته است ت اد دهقانان باا باورژوازی کماارادور....باه آن درجاه از رشاد و
عمق رسیدب باشد که دهقانان را علیرغم عقب ماند ی و ناا آ ااهی آماادب
حرکت و برخورد شدید با سیساتم کاردب باشاد" .شادم نابااوری جزنای باه
وجود پتانسیل انقهبای در دهقاناان حتای در ساالاای  ٥٢0٢- 0٢کاه تااری
نوشتههای او در زندان میباشد ،یعدی پاس از اشات ساالاا از اصاهحام
ارضی به حدی بود که در همین مقاله وی حتی در مورد کاار ران کاااورزی
یا پرولتاریای دب مینویسد" :پرولتاریای روستا در آخرین مراحل ،هداامی که
انقهب در آستانه است به جدابن انقهبای میپیوندناد" (هماان صافحه .)9
این اسداد ناان میدهدد که از رفقاای مارتبط باا اروب جزنای حتای رفیاق
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علی اکبر صفائی فراهانی که در ارتباطی نزدیکتر با آن روب قارار داشاته و
ع و آن محسوب میشد ،از نظرام جزنی در مورد دهقانان مطل نبود و ا ر
هم مطل بود با آناا مخالفت داشت .چرا که به فته رفیق حمید اشارف در
جزوب "یک سال مبارزب چریهی در شار و کوب" ،وی بارای ساازمان دادن یاک
جدبن روستائی از جباه فلسطین باه ایاران بر ااته باود .همچداین رفیاق
حمید اشرف در هماان جازوب از ایان امار ساخن فتاه کاه رفیاق صافائی در
مدطقه الهیجان "روی ت ادهای شدید بین چای کاران با سازمان چای ،باین
دامداران و ادارب مداب طبیعای و باین بوروکراسای و متدفااین از یاک طارف و
خلق از طرف دیار" حساب میکردب است .این نیاز بیاانار دیاد متفااوم ایان
رفیق با رفیق جزنی میباشاد کاه اساساا متوجاه شادم یاری ت ااد باین
دهقانان با ار انهای دولتی بعد از اصهحام ارضی نبود .در مورد کال رفقاای
جدال هم این واقعیت عیان است که ا ر آناا از نظرام جزنی مطلا بودناد و
ا ر قرار بود از رهدمودهای او پیروی کددد هر ز نبایاد تادارک مباارزب در کاوب و
در مداطق روساتائی را میدیدناد .در حاالی کاه مایدانیم کاه اروب جداال
برخهف نظر جزنی در مورد دهقانان ،بر ضرورم مبارزب در کوب تثکید داشات و
همانطور که دیدیم اسا

کار خود را تدارک برای مبارزب در روستا قارار داد و

نه در شار .این واقعیتی مام و اساسی است که به نوبه خود روب جداال
را از روهی که جزنی در ر

آن قرار داشت متمایز میکدد.

اتفاقا سددی از رفیق حسن ضیا ظریفی نیز در دست است که با ککر
دالیلی متفاوم از جزنی و با دیدی کامه مت اد با او در مورد دهقانان ،شاار
را برای آغاز مبارزب مسلحانه مداسب ککر نمودب است .در آخر کتاب "زند ی
نامه حسن ضیاء ظریفی" ،مطلبی تحت عدوان "چه می فتم" از ایان رفیاق
درج شدب که مبین نارش او به جامعه ایران بعد از اصاهحام ارضای و دالیال
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وی برای به کار یری شیوب مبارزب مسلحانه میباشد .الزو میبیدم اشاارب
کدم که "چه می فتم" را رفیق ظریفی در زندان نوشته و آغاز سخناش دل
هر انسان آزادیخواهی را به درد مایآورد .او نوشاته اسات" :ایان مختصار را
من برای آن که بماند و شاید روزی نیاز به آن باشد که عدبای بداندد که من
چه می فتم مینویسم زیرا همیاه این احتمال وجاود دارد کاه از زنادانها
یهسرب روانه ورستان شوو" .با رامی داشات یااد ایان رفیاق انقهبای ،در
ایدجا در ارتباط با بحد فوق ،برای آ اهی خوانددب از تفاوم نظارام موجاود در
روب جزنی (که حتی در موارد اساسی متداقض هم بودند) و متفااوم باودن
آناا با عملهرد روب جدال ،از نوشته رفیق ظریفی در "چه می فتم" (صارفا
مطالب مربوط به این بحد را) نقل میکدم .مساائل مطارح شادب در نوشاته
رفیق ظریفی بیانار آن است که رفقای روب جدال از نظر این رفیق و کاه از
مسائل و نظرام مطرح در مرکزیت روب جزنی ،غیر مطل بودند.
رفیااق ظریفاای مینویسااد" :اصااهحام ارضاای باعااد شااد کااه قاادرم
سیاسی و اجتماعی مالک در دهام به شدم زیاد لطمه ببیدد و دهقان کام
و بین به سوی حیام سیاسی کایدب شود که این از نظار تااریخی اماری
است برای نا ت بسیار م بات .اصاهحام ارضای تاا چداد ساالی امیادهای
زیادی در تودب دهقان بر انایخت ولی رژیم باه دلیال ایان کاه از نظار ماهیات
طبقاتی در چدان حدی نیست که مبارزب با فئودالیسم را در سطح سیاسی
و اجتماعی تماو و کمال انجاو دهد و چون در انجاو این اصاهحام مهحظاام
و مداف سیاسی ناشی از حفظ رژیم در مرحله اول قرار دارد تاا مهحظاام و
مداااف سیاساای تااودب دهقااان ،نتیجااه ایاان کااه در حااال حاضاار تااودب دهقااان
امیدهای خود را مواجه با شهست میبیدد ،ا ر چه دساتااب میکوشاد کاه
هر روز به نامی این امید را زندب ناادارد ولی عیدیام ملمو
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را با حقایق بیاتری آشدا میسازد.
پا برجاترین حامیان رژیم در تودب دهقان آنهائی هستدد که زمیدای را
در مرحله اول در طی اقساط خریدند و این حمایت هدوز ادامه دارد .به عهوب
نواق

اصهحام ارضی – وجود اجارب در کدار ملک فروخته شدب به دهقان در

حالی که هر دو یک وض و یک آرزو دارناد -وجاود اقسااط اجاارب و فاروش -از
بین نبردن بدههاریهای سابق دهقانان به مالک -و مخصوصا هدف عمومی
رژیم از اصهحام ارضی یعدی جاناین کردن مالهیت سارمایهداری باه جاای
مالهیت فئودالی کاه باه هرحاال بارای دهقاان کههای از نماد نخواهاد باود،
ت ادهای جدیدی در عرصه روستای ایاران باه وجاود آوردب اسات کاه معلاوو
اساات حاال درساات ایاان ت ااادها بااه نف ا تااودب محااروو دهقانااان از ظرفیاات
سیاسی و طبقااتی رژیام بسایار دور اسات و ساازمان اداری و بوروکراسای
فاسد مملهت نیز قادر به انجاو وظایف مامی که در ایان زمیداه در مقاابلن
قاارار دارد نیساات .باادین ترتیااب ماااب عساال تبلیغاااتی رژیاام در روسااتا پایااان
پاایرفت و اکداون هام رژیاام و هام دهقاان باا مسااائل عیدای ملماو

روباارو

هستدد و به همین جات در حال حاضر امهان بارب برداری از وضا روساتاها
را ممهن سااخته اسات ...در روساتاها البتاه تاودب دهقاان در حالات انفجاار
انقهبی نزدیک قرار ندارد ولی بین از پین نارضایتی اوج می یارد و باه هار
حااال در مجمااوع وض ا طااوری اساات کااه در یااک برخااورد بااین ملاات و رژیاام،
دستااب از تودب دهقان به عدوان نیروی کخیارب خاود نمیتواناد باارب بارداری
کدد ،برعهس نا ت با نزدیهیهای طبقاتی کاه باه تاودب دهقاان دارد زودتار
قادر به جلب حمایت اخهقی تودب دهقاان و سااس در طای زماان باه جلاب
حمایت عملی آن است".
همانطور که مهحظه میشود ،ظریفای بار خاهف جزنای باا اتهااء باه
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ت اد دهقانان با دستااب حاکم معتقد به وجود پتانسیل انقهبی در دهقاناان
بود و از نظر وی نا ت یا جدبن قادر باود ابتادا حمایات اخهقای یاا معداوی
دهقانان را به سوی خود جلب کدد و بعد در پروسهای موفق به جلب حمایت
عملی آناا ردد .در این برخورد به وضاوح دیادب میشاود کاه هار چقادر کاه
رفیااق ظریفاای نتااای

خااود را از برخااورد بااه مسااائل ریاااهای یعداای شاارایط

اقتصادی و ت اد دهقانان با دستااب حاکم می یارد ،رفیاق جزنای در تحلیال
خود از وض دهقانان ،روی مسائل روبدائی و ظواهر امور چون عقب ماند ی
فرهدای دهقانان متمرکز است و در نتیجه تحلیل او کاامه ساطحی اسات.
البته او در اسا

با این تصور که با از باین رفاتن فئودالیسام در ایاران در اثار

اصهحام ارضی ،همچون جوام کهسایک در اروپاا پروساهای طاوالنی طای
خواهد شد تا ت اد طبقاتی بین دهقانان با بورژوازی رشد کدد ،معتقد بود که
"ت اد دهقانان با بورژوازی کمارادور ...به آن درجه از رشد و عماق" نرسایدب
که باعاد پیوساتن آنااا باه جدابن انقهبای اردد و "دهقاناان....از کمتارین
آماد ی انقهبی برخوردارند" .به واق جزنی ،تفاوم اصاهحام ارضای صاورم
رفتااه توسااط شاااب در یااک جامعااه تحاات ساالطه اماریالیساام (کااه رفیااق
احمدزادب به باترین وجه در کتابن آن را توضیح دادب) را باا اصاهحام ارضای
صورم رفته در اثر یک انقهب اصیل بورژوائی در کااورهای اروپاائی را درک
نمیکرد و متوجه ت ادهای جدید و شدیدی کاه پاس از اصاهحام ارضای در
دهام ایاران باین دهقاناان و طبقاه حااکم باه وجاود آمادب باود نباود و آنااا را
نمیشداخت .در حاشیه ،این نهته نیز قابل توجه است که رفیق ظریفای بار
اسا

تحلیال خاود از ت اادهای موجاود در جامعاه ،بارخهف رفیاق جزنای،

شرایط عیدی انقهب را در ایران آمادب میدید .در حالی که جزنی مدطباق باا
نظر حزب تودب وجود شرایط عیدی انقهب در ایران بعاد از اصاهحام ارضای را

60

شهل یری چریهاای فدائی خلق و نقد تاری

جعلی

نفی میکرد و از این رو به خود اجازب داد که نظرام رفیق مسعود احمادزادب
را چا روانه و آوانتوریستی بخواند (رجوع شود به کتاب او تحت عدوان "نبارد
با دیهتاتوری شاب به م ابه عمدبترین دشامن خلاق و ژانادارو اماریالیسام"،
هر چدد در این کتاب او بدون ککر ناو رفیاق مساعود و باه صاورم غیار صاریح
چدان ایرادی را به نظرام وی رفته است).
اما ،با در نظر رفتن اختهف بین نظرام جزنی و ظریفی ،آناا از زوایای
متفاوم  -بر آغاز مبارزب مسلحانه در شار تثکید داشتدد .ما ه نظارام ارائاه
شاادب توسااط ظریفاای ا اار چااه باار ایاان باااور اسااتوار اساات کااه "نا اات بااا
نزدیهیهای طبقاتی که باه تاودب دهقاان دارد زودتار قاادر باه جلاب حمایات
اخهقاای تااودب دهقااان و ساااس در طاای زمااان بااه جلااب حمایاات عملاای آن
است" .با این حاال وی بار شاروع مباارزب مسالحانه بار شاار تثکیاد کاردب و
نوشته است" :بدیای است که به نظر من تهیه اب اولیاه ایان راب نیروهاای
شاری هستدد ،زیرا نیروهای شاری آ ابتر ،روشنتر ،مقدوتر و آمادبترناد".
در ایدجا هم بر اسا

این اسداد میتوان آشهارا ماااهدب کارد کاه رفقاای

روب جدال در جریان چدان بحدهائی نبودباند .چه همانطور که دیدیم رفیق
علی اکبر صفائی فراهانی بر برپائی یاک "جدابن روساتائی" باا توسال باه
مبارزب مسلحانه تثکید داشت و کل رفقای روب جدال هم مباارزب مسالحانه
را در مداطق روستائی آغاز نمودند.
در جزوب "مسائل جدبن ضاد اساتعماری و آزادیایخن خلاق ایاران ،و
عمدبترین وظایف کمونیستهای ایران در شرایط کدونی" که طرفداران رفیق
جزنی بعدا از آن به عدوان "تز روب جزنی" یاد کردناد نظارام کاامه مت ااد و
متفاوم با نظر جزنی به طور آشهار قابل مااهدب است .در حالی که نظرام
مددرج در آن جزوب با مطالبی هماهدای دارد که در "چه مای فتم" ظریفای
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آمدب است )2(.در این جزوب نیز در رابطه با دهقانان به شرایط اقتصاادی آنااا
و ت ادهای به وجود آمدب بعد از اصهحام ارضی توجه شدب و فته شدب که
"از نظر روابط نا ت با تودب دهقاان ،عماومی کاردن سیساتم اجاارب ،عامال
مساعدی است برای ارائه یک شعار واحد در سطح تمامی جامعه و متمرکز
کردن نارضائی و مخالفت دهقانان با سیستم اجارب کاه اکداون مخصوصاا باه
شهل خودداری از پرداخت اجاارب باااء متظااهر میشاود" .واضاح اسات کاه
شرح همه نظراتی که در این جزوب در ت اد آشهار با نظرام بیژن جزنی قارار
دارد در ایدجا مقدور نیست )3(.تداا باید اشارب کدم که جزوب "مسائل جدبن
ضد استعماری و آزادییخن خلق ایران ،و عمدبترین وظاایف کمونیساتهای
ایران در شرایط کدونی" اولین بار در ساال  ٥٢0٥در انالساتان از طارف "٥9
بامن در خدمت جباه آزادیبخن" چاپ شد .چاپ دوو آن نیز در انالستان از
طرف همان ناشار در ساال  ٥٢00صاورم رفات و ایان باار عداوان "تاز اروب
جزنی" روی آن ااشته شد .در همان مقدماه چااپ اول ،مطارح ااته کاه
"تدظیم" این جزوب در پائیز سال  ٥٢٤6بودب ،و نوشته شادب اسات کاه "ایان
جزوب در همان سال در نس

معدودی در ایران و خارج مدتار ردید" .اماا تاا

جائی که به ایران مربوط میباشاد ،شاواهد بیاانار آن اسات کاه اوال رفیاق
جزنی با نقطه نظرام آن موافق نبود .ثانیا رفقای جدال این جزوب را در اختیار
نداشتدد واال میبایست بین آناا در مورد این امر کاه مباارزب را از شاار یاا از
کوب آغاز کددد بحدهائی مطرح میشاد کاه چداین نباود .همچداین آنااا ا ار
چدین جازوبای را داشاتدد در جریاان ارتبااط خاود باا اروب احمادزادب آن را در
اختیار این روب هم قرار میدادند .در این صاورم مطمئداا در اروب احمادزادب
هم در مورد آن بحد میشد و یا رفقا در زندان در مورد آن صحبت میکردند.
من نیز به نوبه خود به عدوان ع وی از روب احمدزادب میتاوانم عادو وجاود
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چدان جزوبای در جریان ارتباط بین دو روب واهی دهم .همچدین در "تحلیل
یک سال مبارزب چریهی در شار و کوب" از رفیق حمید اشرف هی

ناانهای

از این که او چدان جزوبای را خواندب باشد وجود ندارد .بر عهس ادبیااتی کاه
رفیق حمید در این نوشته به کاار باردب بیااتر باه نوشاتههای رفقاای اروب
احماادزادب نزدیااک اساات .م ا ه نوشااته شاادب" :در شاارایطی کااه روبهااای
سیاساای بااه واسااطه اعمااال فاااار نیروهااای پلیساای از هاار ونااه حرکاات
سازندب باز داشته شادب بودناد و هار وناه فعالیات نیروهاای اپوزیسایون باا
خاونت تماو متوقف می ردیاد و انباوب عظایم تار

و خفات بار تودبهاا و

حتی روشدفهران سادایدی بااز دارنادبای باه وجاود آوردب باود ،اروب جداال
فعالیت خود را آغاز کرد" .رفیق حمید ساس هدف اروب جداال از مباارزب در
جدال را چدین مطارح میکداد" :هادف اروب باه طاور خاال

و ساادب ایجااد

برخوردهااای مساالحانه ،ضااربه زدن بااه دشاامن بااه مدظااور درهاام شهس اتن
اتمسفر خفقان در محیط سیاسی ایران و ناان دادن تداا راب مباارزب یعدای
مبارزب مسلحانه به خلق میادمان بود" .این سخن باا ککار دالیال ککار شادب
تثکیاادش باار شااروع مبااارزب مساالحانه بااه مدظااور ناااان دادن راب مبااارزب بااه
تودبها و شهستن جاو خفقاان در جامعاه میباشاد .در حاالی کاه در جازوب
"مسااائل جداابن ضااد اسااتعماری ،"....نویسااددب بااه ونااهای دیااار هاادف و
دورنمای مبارزب مسلحانه را ترسیم کردب است)4(.
به طور کلی تا جائی که به تفاوم بین اروب جداال و اروب جزنای بار
می ردد ،برای انساناای واق بین مسجل است کاه اروب جداال در شارایط
متفاوم از روب جزنی شهل رفته بود و ماخصام و مختصام اروب جزنای
را نداشت .ایان اروب حتای علیارغم اشاتراک در اعتقااد باه ضارورم مباارزب
مسلحانه ،از مسائل نظری مطرح در روب جزنی تا حد زیادی غیر مطل باود
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و به واق

روب دیاری با نظر ابهای خاک خود بود .به طور کلی ،باا در نظار

رفتن تفاومها و واقعیام متماایز باین اروب جداال و اروب جزنای ،بار های
اساسی نمیتوان این ادعای رفیق جزنی را پایرفت که ویاا " اروب پیااتاز
جزنی – ظریفی"" ،تجدید سازمان شد" و تاداوو یافات .در حاالی کاه هماه
واقعیام شرح دادب شدب در فوق ،برای هر انسان حقیقت جو تردیادی بااقی
نمی اارند که روب جزنی هر چه بود ،روب جدال نبود و برعهس.
تاری

توصیف شدب توسط جزنی صرفا بر سابقه ع اویت یاا سامااتی

برخی از تاهیل دهدد ان روب جدال در روب جزنی تهیه میکدد .این تدااا
و اصلیترین دلیل برای این تاری

تحریفی محسوب میشود که بر مبدای آن

به خود اجاز میدهد که واقعیت روب جدال را انهار کردب و مدعی شاود کاه
ااروب جزناای باار پااا کدداادب رسااتاخیز ساایاههل و یهاای از تاااهیل دهدااد ان
چریهاای فدائی خلق بودب است .در حاالی کاه باه صارف ساابقه مباارزاتی
افااراد ،دو تاااهیهم متفاااوم را نمیتااوان یهاای دانساات .اتفاقااا سساات
تاهیهتی اروب جداال از اروب جزنای را میتاوان باه ناوعی باه سسات
تاهیهتی روب جزنی از حزب تودب تابیه نمود .به لحاظ سابقه ،همه پایه
ااران روب جزنی ،قبه ع و حزب تودب بودند و البته افراد بعادا پیوساته باه
این روب چداان ساابقهای نداشاتدد .در اروب جداال باه جاز چداد رفیاق کاه
سابقه ع ویت یا ارتباط با روب جزنای داشاتدد ،بقیاه اع اای آن هیچاوناه
رابطهای با روب جزنی نداشتدد .حال ،ا ر معیار تاخی

ایان یاا آن اروب را

بر سابقه افراد قرار دهیم آنوقت میتوانیم روب جزنی را همان حزب تاودب و
روب جدال را هم همان روب جزنی بدامیم .در حالی که در واقعیت امار ،ناه
میتوان واقعیت روب جزنی را انهار نمود و آن را از حزب تودب متماایز نهارد و
نه باید واقعیت متمایز روب جدال از اروب جزنای را ماورد انهاار قارار داد .باه
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عبارم دیار ،همانطور که روب جزنی همان حازب تاودب نباود ،هماانطور هام
روب جدال همان روب جزنی نبود .بدابراین اکیدا باید این واقعیات را پاایرفت
کاه روهای کاه در ساال  ٥٢٤9رسااتاخیز سایاههل را باه وجاود آورد ،ااروب
جزنی نبود بلهه روب جدال بود و روهی که در ارتباط با روب احمدزادب قرار
رفت ،روب جدال بود و نه روب جزنی.
واقعیت این است که روب جدال بدون سست کامل از روب جزنی و
عدو تبعیت از ساختار و راب و روشهاای آن اروب ،اساساا نمیتوانسات باه
صورم یک تاهیهم جدید شهل رفته و عادب دار رسالتی شود که خاود را
در حمله به پاسااب سیاههل با تثثیرام عظیم و ستر ن در جامعاه خفقاان
زدب ایران آشهار نمود .بدابراین ،این ادعای رفیق جزنی که ویا " روب پیاتاز
جزنی -ظریفی"" ،علیرغم ضربهای که در سال  ٤6از جانب پلیس به آن وارد
آمد به فعالیت و رشاد خاود اداماه داد و سارانجاو رساتاخیز سایاههل را باه
وجود آورد" ،از هی
تاری

ف
پایه عیدی و واقعی برخوردار نیست و به آن ،جاز تحریا ِ

ناو دیاری نمیتوان نااد .با توجه به ایان کاه تحریاف در تااری

باعد عدو تااخی

اساساا

رونادهای تااریخی متفااوم شادب و خاواب ناا خاواب باه

کتمان حقاایق مدجار میشاود ،ایان تحریاف در تااری

شاهل یری چریهااای

فدائی خلق نیز همانظور که پیاتر توضیح دادب شاد باه خصاوک در شارایط
تودبای شدن مبارزب ،تداا دست اپورتونیستها و دشامدان ماردو را در ساد
کردن راب پیاارفت جدابن انقهبای بااز ااشات و علیاه نیروهاای انقهبای
متعلق به طبقه کار ر ایران به کار رفته شد.
الزو است این موضوع هم در رابطه با روب جزنای ککار شاود کاه ا ار
این روب در زمیده مبارزب مسلحانه نتوانست "تجربه م بات یاا مدفای" بارای
جدبن فراهم نماید ،اما ضاربه خاوردن آن رفقاا از طریاق حازب تاودب ،حااوی
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تجربه مدفی برای جوانان مبارز در نیمه دوو دهه  ٤5بود .مایدانیم کاه چاه
رفقای جدال و چه رفقای اروب احمادزادب کاه هیچهاداو قابه حازب تاودبای
نبودند ،این هایاری را داشتدد که اکیدا از تما

با افراد حزب تودبای احتراز

نمایدد .حتی رفقای روب احمدزادب عهوب بر خط کای نظری قاط باا افهاار
و نظرام حزب تودب ،بر اسا

تحلیلی که از این حزب و ماهیات آن داشاتدد،

از شعاری تبعیت میکردند که این طور در بین آناا رواج داشت" :هر تاودبای
پلیس است مار این که عهساش ثابت شود" .شهی نیست که در به وجود
آمدن چدین هایاری در برخورد به اع ای حزب تودب تجربههای مدفی ضربه
خوردن جوانان مبارز ایران از طریق حزب تاودب و از جملاه ضاربهای کاه از ایان
طریق به اع ای روب جزنی وارد آمد ،دخیل بودند.
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شرحی در مورد گروه پویان ،مفتاحی ،احمدزاده
امیرپرویز پویان و عبا

مفتاحی اولین رفقائی بودند که در بااار ساال

 ٥٢٤6در همفهری با هم مصمم به تااهیل یاک اروب انقهبای شادند و در
جااات آن اقااداو نمودنااد .پویااان کااه از نوجااوانی بااه مبااارزب علیااه رژیاام شاااب
برخاسته بود ،پس از قیاو  ٥0خرداد  ٥٢٤٢که فعاالنه در آن شرکت داشات،
با مطالعه متون مارکسیستی به تدری

با این مهتب آشدا شد به طوری کاه

در ساال آخار دبیرساتان ،او دیااار باه مارکسیسام روی آوردب باود )5(.رفیااق
پویان در سال تحصیلی  ٥٢٤٢-٤٤که دانااجوی رشاته علاوو اجتمااعی در
داناااب تاران بود در آنجا با رفیق عبا
رفیق عبا

مفتاحی آشدا شد.

مفتاحی در ف ای نسبتا باز سالهای  ٥٢٢9-٤٢در شار

زاد اب خود ،ساری در دبیرستان تحصیل میکرد و نوجوانی بسیار بااهوش و
شا رد اول که

بود .او که عهوب بار کتابهاای درسای ،مرتاب کتاابهاای

غیر درسی مطالعاه میکارد ،در  ٥0ساالای باه طاور تصاادفی باه آثااری از
مارکس و انالس و لدین دست یافت و با مطالعه این آثار ،دنیای جدیادی در
مقابل چامانن اودب شد و با شیفتای به مارکسیسم روی آورد .او که
در دبیرستان با رفیاق احماد فرهاودی (رفیاق فرهاودی بعادا معااون فرمانادب
دسته جدال شد که رستاخیز سیاههل را بر پا کردناد) همهاه
بود ،موفق باه تحهایم
رفیق عبا

و دوسات

رایااام مارکسیساتی موجاود در ایان رفیاق شاد.

همچدین رفقای دیاری را در شار زاد ااهن سااری باه ساوی

دست یافتن به مارکسیسم رهدماون شاد .در تابساتان ساال  ،٥٢٤٢رفیاق
عبا

مفتاحی در حالی که برای اراندن امتحان کدهور سراسری در تااران

به سار میبارد ،دسات باه فعالیتهاای سیاسای زدب و در پخان نااریام
مترقی آن دورب شرکت نمود .در همان سال وی در رشاته ماددسای معادن
در داناهدب فدی داناااب تاران به ادامه تحصیل پرداخت .با تادید شرایط
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خفقان بعد از سارکوب خاونین تظااهرام  ٥0خارداد ،رفیاق عباا

باه انجااو

فعالیتهای مخفی روی آورد و در داناااب با پویان آشدا شد و به زودی بین
این دو رفیق که هر دو مارکسیست -لدیدیست بودند ،رفاقت عمیقی شاهل
رفت.
رفیق مسعود احمدزادب از نوجوانی با رفیق پویان دوست بود و هماراب
وی از دورب دبیرسااتان در مبااارزام سااالاای  ٥٢٢9 -٤٢شاارکت داشاات .وی
پس از ورود به داناااب تاران در حالی که در رشته ریاضی تحصیل میکارد
رفاقت مبارزاتی خود را با پویان ادامه داد .رفیق مسعود انسانی بسایار ژرف
اندین بود و هر نظر و اندیاهای را تداا با ارائه دلیل و اساتدالالم عمیاق و
فاکتهااای کااافی قبااول میکاارد .از ایاان رو بااا ایاان کااه بااا مطالعااه آثااار
مارکسیستی ،مارکسیسم -لدیدیسم را به عدوان راب رهائی طبقاه کاار ر و
دیار تودبهای مردو ایران از ظلم و ستم حاکم بر جامعه پایرفته بود ،اما باه
دلیل عمق ناری و ژرف اندیایاش ،اربهاائی در رابطاه باا ایان مهتاب در
کهن خود داشت .او در حالی کاه فعاالناه در تااهیل اروب شارکت داشات
موفااق شااد پااس از مطالعااه و ترجمااه برخاای کتااب فلساافی و در ارتباااط بااا
ماتریالیسم از مارکس و انالس ،ماهل کهدی خود را حل نماید و این را نیز
به رفقاین اعهو نمود.
هر چدد سه رفیق نامبردب پایه اار روب یادشدب محسوب میشاوند
و ناو رفقا پویان ،مفتاحی ،احمدزادب بار تاارک آن قارار دارد ،ایان را هام بایاد
دانست و اکیدا الزو است ککر شود که عهوب بر انقهبیون کمونیستی که در
تاران توسط هر یک از این رفقای بدیان اار باه تادری

باه اروب ماورد بحاد

وصل شادند ،اروب پویاان ،مفتااحی ،احمادزادب اساساا از باه هام پیوساتن
جمعاای از کمونیسااتها در آکربایجااان و شااارهای ساااری و مااااد ،شااهل
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مفتاحی باه اروب پیوساتدد و

رفیق پویان که با جمعی مباارز در ماااد در ارتبااط باود ،انقهبیاونی را از آن
شار به روب وصل نمود .این مبارزین چه در ساری و چه در مااد هی

یک

نه سابقه ع ویت در حزب تودب را داشتدد و نه در درون جباه ملای -چاه در
بخن ماهبی یا غیر ماهبی آن -فعالیات کاردب بودناد .آنااا جواناان مباارزی
بودناد کااه باا توجااه باه آ اااهی مارکسیساتی – لدیدیسااتی خاود ت ااادهای
موجود در جامعه را درک نمودب و حاضر به پایرش ان اباط تااهیهتی و قادو
ناادن به مباارزبای جادی و قااط علیاه رژیام شااب و پایاان دادن باه سالطه
اماریالیساام باارای رهااائی کااار ران و زحمتهاااان بودنااد و بااا ایاان هاادف در
مبارزام محیط خود و از جمله در داناااب شرکت داشتدد.
در مورد رفقای آکربایجان که به لحاظ مباارزاتی باا ساابقهتارین بخان
روب پویان ،مفتاحی ،احمدزادب را تاهیل میدادند ،باید کمی بیاتر توضیح
دادب شود.
رفقااا صاامد بارنااای و باااروز دهقااانی و کاااظم سااعادتی از اولااین
انقهبیونی بودند که از ابتدای تاهیل روب در جریان آن قارار رفتاه و باه آن
پیوستدد.
پویان پیااپین از طریاق نااریه "آدیداه مااد آزادی" کاه رفقاا بااروز
دهقانی و صمد بارنای با همهاری دوستاناان در فاصله ماار ساال ٥٢٤٤
تا شاریور سال  ٥٢٤0در تبریز مدتار میکردند ،با این رفقا آشدا شدب باود.
پویان از طریق زندب یاد دکتر ساعدی در تاران ناریه آدیداه کاه رادیهاالترین
ناریه در آن دورب بود را دریافت میکرد .اولین ارتباط نزدیاکتر پویاان باا ایان
رفقا نیز از طریق رفیق کاظم سعادتی صورم رفته بود که در سال  ٥٢٤0در
داناااب تاران در

میخواند و یک بار نیز در همانجا در مورد کتاب اولدوز و

کهغهای صمد بارنای سخدرانی کردب بود .رفیق کاظم سعادتی در جریاان
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اعتصابام دا ناجوئی در تبریز با رفیق پویان و از طریق او و دوساتان دیاار باا
جداابن داناااجوئی در تاااران در تمااا

بااود .رفقااا باااروز دهقااانی و صاامد

بارنای که با نویسددب مبارز ،غهمحسین سااعدی و برخای دیاار از دسات
اندرکاران در کار ادبی و فرهدای چون احمد شاملو در تاران ارتباط داشاتدد،
در ه مین محیط با رفیق پویان که او نیز در کار ادبی و فرهدای فعاال باود ،از
نزدیک آشدا شدب و همدیار را دیدب بودند .رفیق باروز دهقاانی باه خصاوک
در رابطه با کار ترجمه ارتباط نزدیهتری با رفیق پویان داشت .با ایان حاال ،باا
توجه به این که این رفقا در تبریز زند ی میکردند و فقط اب اهی به تاران
میرفتدااد ،در شاارایط امدیتاای حاااکم باار محاایط و ضاارورم مخفاای کاااری،
نمی توانستدد تا به آن حد بام نزدیک شاوند کاه مسائله جادی مباارزاتی و
تاهیهتی در بیداان مطرح اردد .در چداان شارایطی مااخ

اسات کاه

الزمه برقراری ارتباط بین آناا که مدجار باه کاار مباارزاتی جادی در کداار هام
ردد ،در ارتباط بودن آناا با یهدیار در مدم زمانی آنام به طور نسبتا ماداوو
بود .این شرایط بارای صامد بارناای و امیرپرویاز پویاان ،ایان ساروهای آزادب
کمونیست ،در پائیز و اوایل زمستان سال  ٥٢٤6فراهم شد .در این مقطا ،
رفیق صمد به مدظاور چااپ کتااب الفبااین در تااران باه سار میبارد و ایان
فرصتی شد که پویان و صمد بتواندد در ارتباط مداو با یهدیار قرار رفته و باه
همسانی خود در برخورد به مسائل تودبهای دربدد ایاران و یااانای ناارش
سیاسی و مارکسیستی خود پی ببرند و دوستی و رفاقت عمیقی بین آنان
برقرار ردد .در چدین شرایطی بود که بحد ضرورم تاهیل یاک اروب بارای
مبارزب علیه رژیم حاکم بین این دو رفیاق رانقادر مطارح شاد و رفیاق پویاان
شهل یری چدین تاهلی را با رفیق صمد در میان ااشت.
بی مداسبت نمیبیدم بااویم در آن دورب کاه علیارغم بای تحرکای در
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ظاهر ،حرکتی توفددب در اعماق جامعاه جریاان داشات ،از آن ناوع "همادیار
یافتنها" که رفقا صمد و پویان با یهدیار داشتدد ،کم پین نمیآمد .کما این
که رفقا عبا

مفتاحی و پویان نیز پروسه ماابای را از سر اراندب بودند.

این تجربهای بود بسایار شاعف انایاز کاه در بساتر آن دو طارف آموختاهها و
روحیام انقهبی خود را به هم مدتقل میکردند و به عبارم دیار تثثیر متقابل
روی هم می ااشتدد و این پروسه باعد نوعی رشد و اعته و شهوفائی در
وجود آنان میشد .این را من با تهیاه بار تجرباه خاودو در ساطحی دیاار در
رابطه با آشدائیاو با رفیق نزهت روحی آهدارانی و رابطه عمیق رفاقت که
بین ما شهل رفت ،می ویم.
صاامد بارنااای ،باااروز دهقااانی و کاااظم سااعادتی در تبریااز در ر
جمعی قرار داشتدد که بسیاری از آناا بعادا اع اای صادیق و جاان بار کاف
چریهااای فاادائی خلااق ااتدد .باارای ایاان کاه تصااویری از سااابقه کارهااای
مبارزاتی این رفقا به دست دادب شاود در ایدجاا مطاالبی را باه طاور مختصار
توضیح می دهم.
رفقا صمد بارنای و باروز دهقانی متولاد  ٥٢٥8بودناد و رفیاق کااظم
سااعادتی متولااد  .٥٢٥9بدااابراین ،ایاان رفقااا در سااال  ٤6کااه ااروب تاااهیل
میشد  ٢٧و  ٢8ساله بودب و در واق باه لحاظ سادی از دیاار رفقاای اروب
مسانتاار بودناد .آناااا از نوجااوانی باا دسااتیابی بااه برخای از آثااار مترقاای و
انقهبی باه زباان ترکای ،آ ااهی انقهبای خاود را ارتقااء میدادناد و بعاد باا
دستیابی به کتاباای مارکسیستی ،به مارکسیسم روی آوردند .در فاصاله
سالاای  ٥٢٢9-٤٢کاه جدابن معلماان جریاان یافات ،ایان رفقاا در محادودب
جغرافیائی تبریز و شارهای اطراف ،تداا کساانی بودناد کاه باا فعالیتهاای
خود توانستدد معلمان آکرشار و روستاهای اطراف را به اعتصااب کاااندب و
در دفاع از حقوق معلمان دست به تظاهرام بزندد .در هماین رابطاه ،آنااا در
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سالاای بعد نیز به طور مخفیانه به کارهاای تبلیغای پرداختداد .باا توجاه باه
پایااب طبقاتی این سه رفیق کاه از خانوادبهاای کاار ری برخاساته بودناد و
همچدین با توجه به در آمیختن آنان با تودبهای زحمتهن در محال کاار خاود
یعدااای روساااتا باااه عداااوان معلااام ،و از طااارف دیاااار در پرتاااو دیاااد درسااات
سیاسیشان  ،این جوانان مبارز به خوبی قادر باه درک ت اادهای موجاود در
جامعه بودند .چدین واقعیتی و برخورداری از حد باالئی از آ اهی طبقاتی ،به
این سه رفیق امهان داد که در شرایطی که تااهیهم تااران حازب تاودب در
تبریز فعال بود و همه تهش خود را برای شهار جوانانی چون صمد و بااروز و
کاظم به کار میبرد  ،از آن حزب فاصله بایرندخ و به واق آناا هر ز به داو آن
حزب نیفتادند .همچدین این رفقا علیرغم همه کوشن جریانام سیاسیای
چون ساکا که قصد جاب آنااا را داشاتدد ،هیچوقات باا آن جریاان و جریاناام
ماابه در نیامیختدد .ساکا ،یک جریان معتقد باه کاار آراو سیاسای باود کاه
سالاا به این کار ماغول بود بدون آن که بتواند تثثیر مبارزاتی در جامعاه باه
جای بااارد .بعدا معلوو شد که در ر

آن جریان ،پلیس قرار داشته و هر از

چدد اهی هم افراد صدیقی که باه تااهیهم سااکا میپیوساتدد را شاهار
میکرد.
یهی از اقدامام رفقا صمد بارنای و بااروز دهقاانی بعاد از رفروهاای
ارضی شاب که بعدا پایه و سدتی برای کار پژوهای روب در دیار نقاط ایران
شد ،رفتن به روستاهای مختلف آکربایجان جات بررسای عیدای تاثثیرام آن
رفروهااا در زنااد ی روسااتائیان بااود (سااالاای  .)٥٢٤٢ - ٤٤آناااا در شاارایط
تبلیغام پر سر و صدا در مورد اصهحام ارضی شاهانه ،برای این کاه بتوانداد
به درک واقعی و نظار درساتی در ماورد چرائای و تاثثیرام آن اصاهحام روی
دهقانان دست یابدد ،رفتن به روستاهای آکربایجاان باا هماه مااههتی کاه
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این کار در بر داشت را در دساتور کاار خاود قارار دادب و عملای نمودناد .آنااا
ضمن صحبت با روستائیان و مااهدب وض روستاها و روساتائیان از نزدیاک،
سعی کردند متوجه واقعیام ،آنچدان کاه هساتدد ااته و حقیقات را از دل
آنااااا بیااارون بهاااادد .در جریاااان ایااان تحقیقاااام عیدااای ،آنااااا بسااایاری از
دشواریهای زند ی روساتائیان و مساائل آنااا بعاد از باه اصاطهح "انقاهب
سفید" شاب را کامه لمس نمودند .صمد و باروز در هماان زماان ماااهدام
خااود را روی کاغااا آوردب و مدتااار کردنااد کااه مساالما بااا توجااه بااه شاارایط
دیهتاتوری و سانسور تداا برخی از آنچه خود در روستاها دیدب و لمس کاردب
بودند را مطرح نمودب بودند .ا ر اشتباب نهادم آن نوشاتهها را در جازوبای باه
چاپ رساندند ولی متثسفانه امروز تصویر مبامی از آن جزوب در کهدم است.
فقااط بااه یقااین میتااوانم باااویم کااه برخاای از زارشااام آناااا از روسااتاهای
آکربایجان در ناریه بامااد چاپ شد .امروز تعدادی از آن زارشام در کتااب
"مجموعاه کامال آثااار صامد بارنااای -جلاد اول" ،تدظایم شاادب توساط اسااد
بارنای درج ردیدباند و در دستر

میباشدد .بر پایه این واقعیت است که

میتوان فت که مبادرم باه کاار ارزشامدد تحقیاق عیدای در ماورد مساائل
موجود و توجه به واقعیتهای جامعه ،اولین بار توسط رفقاا صامد بارناای و
باروز دهقانی ،این کمونیستهای عاشق کار ران و زحمتهااان و وفاادار و
متعاد نسبت به آنان صورم رفته است .بای مداسابت نیسات ایان را هام
باویم که داستانی به ناو "مل ها" از رفیق باروز دهقانی حاصل مااهدام
این رفیق در جریان تحقیقام عیدیشاان از روساتاهای آکربایجاان باود .در آن
داستان ،شهل یری ت ادهای جدید باین روساتائیان و دساتاابهای دولتای
بعااد از "اصااهحام ارضاای" ماادعهس میباشااد .مل هااای رناااارنای کااه در
داستان "مل

ها" تصویر شدباند را او به عیداه در روساتائی باه نااو "چیداار"

دیدب بود .جا دارد در همین رابطه یک پار راف از زارش مربوط به د ِب "چیداار"
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را در ایدجا بیاورو:
"بلددترین خوشه میشد یک وجب با حداک ر  ٥5ددو چروکیادب ،بای
قوم .از این  ٥5دانه دست کم  0تا را مل ها خوردب بودند و ااب تمااو  ٥5تاا
را ،و سدبل لخت و شرمددب دو باد و آفتاب می لرزید .خیلای از کااتهاا را
دیدیم که اصه درو نهردب بودند .صرف نهردب بود .مل

این قدر هست که زیار

پایاات لااه و لااوردب شااود .ریااز و درشاات ،زرد ،قرمااز ،آباای ،ساایاب ،ساابز،
خاکستری ،سفید با خاالهاای بادفن .مجموعاه نفیسای از مل هاای زیباا
برای "مرد -بچه"هاای دوساتدار کلهسایونهاای جاور باه جاور! ملا

سابزی

دیدیم باه انادازب نایم وجاب .میخواسات ساوار یاک خوشاه دادو بااود و
خوشه تاب نداشت و خم شد .چه خوش رقصیهائی میکردند مل ها .باور
کردنی نیست" (نقل از "مجموعه کامل آثار صمد بارنای" زارش مربوط باه
"چیدار" ،صفحه .)٥06
در طی سالهای  ٥٢٤٢ - ٤٤صمد و باروز و کاظم در جات یافتن راب
انقهب ایران ،بر اسا

تجربه انقهب در روسیه به فهر رفتن به میان کار ران

و ع و یری از میان آناا افتادند .آناا با کار رانی ارتبااط بار قارار کردناد ،و در
این مسیر حتی میکوشیدند سطح سواد آن کار ران را ارتقاء بدهدد تا آنااا
باتاار بتواندااد آموزشهااای مارکسیسااتی را جاااب کددااد -ایاان ،ظاااهرا شاابیه
همان کاری بود که کمونیستهای روسیه در شرایط متفاوم از شرایط ایاران
انجاو دادب و به نتای

م بتی رسیدب بودند .من خود در جریان بودو کاه رفیاق

باااروز علیاارغم داشااتن حقااوق اناادک و مساائولیت تااثمین مخااارج خااانوادب،
مقداری از پول خود را بارای ایان مدظاور صارف میکارد .او در ماورد برخای از
سخدان کار رانی که با آناا در ارتباط بود در خانه صحبت میکارد ( از جملاه
از صحبتهای کار ران در مورد "آرتیست"هاای سایدما ،باا شاوخی و خدادب
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تعریفهائی میکارد) .اماا در آن شارایط ،از یاک طارف کاار ران از سیاسات
ریزان بودب و اساساا اعتماادی باه چداان کارهاای سیاسای نداشاتدد ،و از
طرف دیار در شرایط فقدان مبارزام تودبای طبقاه کاار ر ،ارتبااط باا تاک تاک
کار ران نمیتوانست همان نتای

موفقی را باه باار آورد کاه کمونیساتهای

دورب لدین در شرایط خاک خود به طرق دیار به آن دست یافته بودند .با ایان
حال انجاو کوشنهای عملی برای ایجاد ارتباط با کار ران ،تجربهای عیدای
در اختیااار ایاان رفقااا قاارار داد و بااه صااورم ملمااو

عاادو موفقیاات چدااان

تهشهاائی در شارایط حاکمیات دیهتاااتوری در جامعاه ایاران جاات پیااابرد
انقااهب را بااه آناااا ناااان داد .درک واقعیاات روی آوری کااار ران بااه تفریحااام
مبتالی که رژیم شاب فراهم ساخته بود و سیاست ریازی آناان و همچداین
این امر که کار ران در آن دورب ،آماد ی پایرش آ اهی سیاسی را نداشتدد،
حاصل تجربه عیدی این رفقا بود که به رفقای دیار در روب پویاان ،مفتااحی،
احمدزادب نیز مدتقل شد .این تجربه و تجربههای مااابای کاه دیاار رفقاای
این روب در تما

با کار ران به دسات آوردب بودناد ،بعادا در جازوب "ضارورم

مبارزب مسلحانه و رد تئوری بقاء" مدعهس شد و رفیق پویان با توضیح علمی
و واق بیدانه دالیل این امر ،راب درست پیوند با کار ران را تئاوریزب و در اختیاار
نیروهای صدیق جدبن قرار داد.
البته این را هم باویم که تجربه این دورب از فعالیتهاای رفقاا صامد و
باروز و کاظم ،این انساناای مبارز و متعاد نسبت به کار ران و زحمتهاان،
خالی از دست آورد هم نبود .یهی از بارزترین و شداخته شدبترین حاصال از
تهش این رفقا در دورب ککر شدب جااب رفیاق مدااف فلهای ،کاار ر ناو جاوان
قالی باف و آشدا کردن او با آموزشهای مارکسیستی میباشد .مدااف ،باه
کمااک صاامد و باااروز در

خوانااد و در ارتباااط بااا ایاان رفقااا ،از چدااان آ اااهی

سیاسی برخوردار شد که با تاهیل روب پویان ،مفتاحی ،احمدزادب به ایان
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روب پیوست و بعد به عدوان یاک چریاک فادائی خلاق وارد عرصاه مباارزبای
قاط علیه رژیم شاب شد.
در تهمیل تهشهای یاد شدب در فاوق ،در هماان مقطا رفقاا صامد و
باااروز بااه فهاار ایجاااد یااک ناااریه افتادنااد تااا در حاادی کااه شاارایط سانسااور
شاهدااهی اجازب میداد ،ضمن پخن ایدبها و نظارام مترقای و انقهبای
در جامعه و رادیهال کردن محیط ،از آن طریق دوستان مبارزی را به طرف خود
جاب نمایدد .ایدب کلی ایان امار را آنااا از انتااار ایساهرا در روسایه رفتاه
بودند که به فته لدین میتوانست نقن سازماندب برای حزب را ایفاء نماید.
باروز و صمد ا ر چه به تفاوم غیر قابال قیاا

آنچاه خاود قصاد انجاامن را

داشتدد با آنچه لدین در روسیه انجاو داب بود واقف بودناد و میدانساتدد کاه
ناریهای که آنان در شرایط سانسور شدید در ایران قصد انتاارش را دارناد
بااه هیچوجااه بااا ایسااهرای انقهباای بااه عدااوان ار ااان یااک حاازب کااار ر قاباال
مقایسااه نیساات ،ولاای امیاادوار بودنااد کااه از ایاان طریااق حااداقل تعاادادی از
نیروهای صدیق روشدفهر را به دور خود جم نمایدد .آنااا باا انتااار نااریه
"آدیده ماد آزادی" در ماار مااب  ٥٢٤٤باه ایادب خاود جاماه عمال پوشااندند.
"آدیده" ،به واب تاری  ،رادیهالترین ناریه آن دورب ایران بود که عهوب بر تبریز
و نقاطی از آکربایجاان و کردساتان ،در تااران و برخای از شاارها نیاز پخان
میشد و به راستی تا حدی توجه نیروهای مبارز را به طرف خود جلب کارد.
این ناریه توانست یک سال به انتاار خود ادامه دهد (آخرین شامارب ایان
ناریه تاری

شاریور  ٥٢٤0را دارد) ،ولی مرتجعین دست اندر کار رژیم شاب

دیار تحمل آن را نداشته و از انتاارش جلو یری نمودناد .در جریاان انتااار
آدیده ،صمد و باروز با پاتهار تماو برای آن ناریه مطلب نوشته یاا ترجماه
کردنااد .در عااین حااال دوسااتانی حااول ایاان ناااریه اارد آمدنااد و پیوناادهای
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مبارزاتیای بین آنان به وجود آمد .یهی از کسانی که از طریق ناریه آدیداه
توانست باا صامد و بااروز و کااظم دوساتی برقارار کاردب و خاود باه یهای از
نویسدد ان این ناریه تبدیل شود ،و بعد در پروسهای دیاار یهای از رفقاای
برجسته چریک فدائی خلق ردد ،رفیق علیرضا نابدل بود.
با رشد راین به مبارزب مسلحانه در جامعه به خصاوک در رابطاه باا
انعها

مبارزام مسلحانه موفق در سطح جاان و به خصوک کوبا و ویتدااو،

راین به انجاو مبارزب مسلحانه در این رفقا نیز تقویت شد .بر این مبدا باود
که با شاروع مباارزب مسالحانه در کردساتان ،آنااا خواساتار ایجااد ارتبااط باا
مبااارزین ُکاارد شاادند ولاای تهشهایاااان ناااموفق مانااد .در میااان ایاان رفقااا،
راین پیوستن به مبارزب مسلحانه در کردستان به حدی باود کاه باه فتاه
رفیق فریبرز سدجری ،رفیق علیرضا نابادل در اتااق معاروف شامارب  0زنادان
اوین در ارتباط با شاادم رفیق صامد بارناای مطارح کاردب باود کاه" :وقتای
صمد یاک باارب پیاداین نااد مان فهار کاردو او رفتاه باه جدابن مسالحانه
کردستان پیوسته است" .عین همین جمله را آقای رحیم رئیس نیا ،یهای از
دوسااتان قاادیمی مااا در فتاااو بااا علاای اشاارف درویااایان (یادمااان صاامد
بارنای ، -صفحه  )00٥از زبان علیرضاا نابادل ،باا توجاه باه غیبات نا ااانی
صمد فته اسات" :هماان روزی کاه جداازب صامد را آوردناد ،باا علیرضاا کداار
جوئی ناسته بودیم و علیرضا می فت من تا همین حاال فهر میکردو کاه
صمد رفته و به کردها پیوسته" .با توجه به چدین سابقه و رایاام انقهبی
در میان رفقای روب تبریز بود که ارتباط یری رفیاق صامد بارناای باا رفیاق
پویان ،شرایط نویدی را برای این رفقا به وجود آورد.
همانطور که مااهدب میشود روب پویان ،مفتاحی ،احمادزادب از باه
هم پیوساتن کمونیساتهاای انقهبای صادیقی کاه در نقااط مختلاف ایاران
فعالیت میکردند و هر یک دارای سابقه مبارزاتی متفاوتی بودند ،ایجاد شد.
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در ایدجا الزو است به موضوع شاادم رفیق صمد بارنای و چاونای ارتبااط
مجدد رفیق پویان با رفقای تبریز نیز باردازو.
در زمانی که صمد زندب بود ،پویان برای آشدائی با دوستان او به تبریاز
سفر کرد و برای این کاه ایان سافر کاامه طبیعای جلاوب کداد او باا دوساتان
مختلف صمد آشدا شد .در این مورد باروز دولت آبادی نوشته است" :وقتي
در خرداد  ٥٢٤٧پوياان باه تبرياز آماد ،شاداخت و ساابقه کهدای از جما ماا
داشت .پويان که آمد ،در خانه باروز دهقانی جلسه ااشاتیم و آنجاا مان و
کاظم سعادتی و علیرضا نابدل ح ور داشتیم .صمد هام قارار باود بیاياد اماا
نیامد" )6(.پس از شاادم صمد بارنای ،پویان بار دیاار باه تبریاز رفات او در
عید سال  ٥٢٤8مستقیما بدون ح ور دیار دوستان ،با رفیق باروز دهقانی
ارتباااط برقاارار کاارد و آن دو در خانااه باااروز دهقااانی بااه بحااد و تبااادل نظاار
پرداختدد . )٧(.پس از آن رفیق بااروز باا جادیت تمااو مباارزیدی از شاا ردان
خود و صمد رفته تا دوستان دیاار را کاه تعدادشاان نیاز قابال مهحظاه باود
سازماندهی کرد .در تبریز مباارزیدی هام در دانااااب توساط رفیاق اسادهللا
مفتاحی به رفیق عبا

مفتاحی (که برادر بزر تر وی بود) ،وصل میشدند.

آن مبارزین که تحت مسئولیت تقی افاانی نقدب و اساد هللا مفتااحی قارار
داشتدد و به واق بخای از شاخه تبریز بودند ،از طریق رفیق تقی افاانی
نقاادب بااه رفیااق باااروز دهقااانی وصاال شاادند .بااه ایاان ترتیااب همااه رفقااای
آکربایجان تحت رهبری یاک مرکزیات مرکاب از رفقاا بااروز دهقاانی ،علیرضاا
نابدل و مداف فلهی قرار رفتدد.
با توجه به این که در طول این نوشته در مورد اروب پویاان ،مفتااحی،
احمدزادب از زوایای ونا ون صحبت خواهد شد در ایدجاا صارفا باه ایان نهتاه
اشاااارب مااایکدم کاااه از ماخصاااههاااای باااارز ایااان اااروب کاااه متااااهل از
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کمونیسااتهای واقعااا متعاااد بااه طبقااه کااار ر و ای ادئولوژی مارکسیساام –
لدیدیسم بود ،رعایت ان باط شدید تاهیهتی و در عین حال برقراری شرایط
کامه دموکراتیک در آن بود.
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بخش دوم
تاریخ جعلی توسط چه کسی یا کسانی و به
چه طریق اشاعه یافت؟
تحریف تاری

شهل یری چریهااای فادائی خلاق اولاین باار باه صاورم

نوشتهای در ناریهای باه نااو "  ٥9بامان تئوریاک" شامارب  ٤کاه در لدادن
مدتار میشد در تیرماب  ٥٢0٤پاس از کااتار جدایتهاراناه و بای ساابقه 9
زندانی سیاسی توسط رژیم شاب که  ٧تن از آناا ،رفقا بیژن جزنای ،حسان
ضاایاء ظریفاای ،عبااا

سااورکی ،احمااد جلیاال افاااار ،ماااعوف (سااعید)

کهنتری ،دمحم چوپانزادب ،عزیز سرمدی بودند مدتاار ردیاد .عداوان مطلاب،
"تحلیلی از تهوین و تهامل روب پیاتاز جزنی -ظریفی" بود و فته شاد کاه
این "رساله" "چدد مااب قبال از شااادم ایان رفقاا توساط خاود آناان تدظایم
ردیدب است" .البته این حهم که ویا همه هفت تن از رفقای شاید نامبردب
در نوشتن ایان "رسااله" شارکت داشاتدد ،ساخدی ازاف و بای پایاه باود و
مدتار کددد ان " ٥9بامن تئوریک" بدون اطهع از وضاعیت آن رفقاا در زنادان
چدااان حهماای دادب بودنااد .واقعیاات ایاان اساات کااه همااه آن رفقااای زناادانی
اساسا امهان بودن در کدار هم و تبادل نظر با همدیار را نداشتدد .چرا که هر
یک از آناا در زندانهای متفاوم در نقاط مختلف کاور به سار میبردناد .در
عین حال باید دانست که همه آن رفقای شاید برخورد و شیوب کاار یهساان
نداشتدد و ماخصا تفهرام و شیوب برخوردهای رفیق جزنی را نمیتاوان باه
دیار اع ای روب تعمیم داد.
امروز آشهار شدب است که ناریه " ٥9بامن تئوریک" توسط مدوچار
کهنتااری بااا همراهاای دوساات وی دمحم عطااری مدتااار میشااد .مدااوچار
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کهنتری ،دائی بیژن جزنی و یهی از افراد اولیاه اروب جزنای باود .در هماین
نوشته "تحلیلی از تهوین و تهامل روب پیاتاز جزنی -ظریفی" در مورد او به
عدوان رفیق الف چدین نوشته شدب است ..." :در جریان این بحدها بار سار
مای ،باز در هسته مرکازی اختهفااتی ظااهر شاد .رفیاق الاف باه ماای
اظاار بی اعتقادی کرد .او که قبه مای سیاسی و بی عملی حازب تاودب
را سخت محهوو میکرد اکدون عمه جز در مورد شوروی و چین اختهفی باا
حزب تودب و مای آن نداشت .او معتقد بود که رهباران حازب تاودب صاداقت
ندارند .رفیق ب به مای بی اعتمادی ناان نمایداد ولای معتقاد باود کاه
روب قادر به تحقق آن نیست .سرانجاو پس از یک دورب بحد به این اختهف
نظرها خاتمه دادب شد و این دو رفیق مای اروب را پایرفتداد .ولای معلاوو
بود که آنان نمیتواندد در سازماندهی روب و ...مسئولیت داشته باشدد .در
نتیجه رفیق الف برای معالجه بیماری و در ضمن بررسای امهاناام احتماالی
نظامی به خارج رفت( ".صفحه  .)٢٥امروز معلوو شادب کاه مدظاور از رفیاق
الف ،مدوچار کهنتری بود .همسر بیژن جزنی (میان قریاای) در ماورد وی
نوشته است" :مدوچار در فروردین  ٥٢٤0به لددن رفت ".و تثکید کردب که این
رفتن با موافقت روب بودب است ( ُ
جدای در بارب زند ی و آثاار بیاژن جزنای -
صفحه  .)٤٤در آن کتاب همچدین همسر جزنی فته است کاه نوشاتههای
رفیق جزنی از زندان را او بارای مداوچار کهنتاری در لدادن ارساال مینماود.
امروز هم آشهار شدب است که مدوچار کهنتری آن نوشتهها را باا همیااری
دمحم عطری ،آمادب چاپ و انتاار مینمود .این نهته نیز مام است یااد آوری
شااود کااه باار اسااا

اطهعااام فعااالین سیاساایای کااه در لداادن در جریااان

فعالیتهای سیاسی این دو قرار داشتدد ،قبال از آغااز مباارزب مسالحانه در
ایران و قبال از آن کاه تحات تاثثیر مباارزام خاونین در داخال ،رادیهالیسام در
ف ای سیاسی در خاارج از کااور حااکم شاود ،نظارام حازب تاودبای دمحم
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عطری نمود آشهارتری داشته و به طور کلای ،هام مداوچار کهنتاری و هام
دمحم عطری در زمانی که ماغول انتاار نظارام بیاژن جزنای در نااریه ٥9
بامن تئوریک در لددن بودند ،رایاام و نظرام قوی حازب تاودبای داشاتدد.
انتاار نظرام رفیق جزنی در ناریه  ٥9بامن تئوریک و از این طریق پیابرد
خطی موازی با نظرام شداخته شدب چریهاای فدائی خلق تحت عدوان دفاع
از جدبن مسلحانه و دفاع از ساازمان چریهااای فادائی خلاق ایاران در ایان
ناااریه ،اثاارام سااوئی داشاات کااه توضاایح آن بااه بحااد جدا انااهای نیازمدااد
است)8(.
مطمئدا شرط صداقت و صمیمیت با خوانددب ایجاب میکرد کاه دسات
اناادرکاران "  ٥9باماان تئوریااک" ا اار واقعااا از نویسااددب آن "رساااله" اطااهع
نداشتدد همین را به خوانددب می فتدد .ولی آناا ترجیح دادب بودند که اعتبار
نوشته ماکور را با خون شادائی که به طور وحایانه در تاه هاای اویان باه
شاادم رسیدند ،ت مین نمایدد .در ضمن قابل توجه اسات کاه تدااا پاس از
این که ادعاهای قسمت اول آن "رسااله" در جدابن جاا افتااد ،ناشارین ٥9
بامن تئوریک ،یک سال بعد یعدی در تیرماب  ٥٢00قسمت دوو که مربوط به
روب پویان ،مفتاحی ،احمدزادب میباشد را در شامارب  ٧آن نااریه مدتاار
نمودنااد .ماایدانیم کااه جداابن کمونیسااتی همااوارب بااا چدااین روشهااای
حسابارانه اپورتونیستی مواجه بودب است.
اما در مورد نویسددب واقعای آنچاه در شامارب هاای  ٤و  ٧نااریه ٥9
بامن تئوریک به عدوان تاریخچهای از شهل یری چریهاای فدائی خلاق درج
شاد ،هام زناادانیان سیاسای هماادورب رفیاق جزنای و هاام ،کساانی کااه از
م یدین وی در زندان بودند واهی دادباند که بیژن جزنی نویساددب آن باود و
در سال  ٥٢0٥در زندان قازل قلعاه آن تاریخچاه را نوشاته باود .در ایان ماورد
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مادی سام نیز که در زندان از زندانیان نزدیک به بیژن جزنی و تثئیاد کددادب
او بود در رابطه با این تاریخچه نوشته اسات" :مامتارین کااری کاه در زنادان
قزل قلعه انجاو داد تادوین تاریخچاه ساازمان از شاهل یری تاا پایاان ضاربام
سال  05بود .او شبها مطالب را مینوشت .صبح آناا را تحویل من میداد
و من باه سارعت یاک نساخه از روی آن زیرناویس کاردب و نساخه اصالی را
تحویل خودش مایدادو .بعاد دو نساخه دیاار هام تایاه کاردو( "....ماادی
سام ُ ،
جدای در بارب زند ی و آثار بیژن جزنی-صافحه  .)٥٢٧عاهوب بار ایان
شاهد و همچدین واب دیار زندانیان سیاسی ،در واقعیت امار نیاز چااونای
برخورد ،دید اب و برخی نظرام مطرح شدب در این تاریخچه برای کسانی کاه
با نوشتههای رفیق جزنی آشدائی دارند م ید آنداد کاه نویساددب آن ،جزنای
بااودب اساات .در نوشااته "تحلیلاای از تهااوین و تهاماال ااروب پیاااتاز جزناای-
ظریفی" در ابتدا مطرح شدب" :این تاریخچاه نمیتواناد کامال باشاد زیارا باه
هماه رفقاائی کاه در جریاان ایجااد و رشاد ایان اروب هاا شارکت داشاتهاند
دسترسی نداشتهایم" و ساس به طور ماخ

در ماورد روهای کاه آن را

" روب پیاتاز جزنی – ظریفی" نامیدب ،آمدب است" :این روب رساما در اوان
سااال  ٥٢٤٢تاااهیل شااد .مااا بااه درسااتی نماایدانیم کااه قباال از تاااهیل
رسمی روب در نوروز  ،٤٢م سساین و اع اای فعاال آن چاه کردباناد .لهان
مطالعه سوابق سیاسی آناا باز و کدددب نتیجه یریهای زیر است" .بعد با
ککر یهی دو نتیجه یری ،نوشته شدب" :با این توضیحام احتمال دارد که اوال
عدبای از این افراد در فعالیتهای مخفی سالهای  ٢0تا  ٢9شرکت داشته
باشدد ،ثانیاا در پیراماون جبااه ملای باه صاورم متااهل یاا نیماه متااهل
فعالیت کردب باشدد".
جمهم "ما به درستی نمیدانیم که قبل از تاهیل رسامی اروب در
اوان سال  ،٥٢٤٢م سسین و اع اای فعاال آن چاه کردباناد" و یاا "احتماال
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دارد که اوال عدبای از این افراد در فعالیتهاای مخفای ساالهای  ٢0تاا ٢9
شرکت داشته باشدد ،ثانیا در پیرامون جباه ملی به صورم متاهل یا نیماه
متاهل فعالیت کردب باشدد" ،باه طاور مدطقای ایان برداشات را باه دسات
میدهدد که اناار نویسددب یا نویسدد ان این تاریخچه فرد یا افرادی در خارج
از روب جزنی بودباند .چون واضح است که خود جزنای و دیاار م سساین و
اع ای فعال روب مزبور به چاونای فعالیتهای خود اشراف داشتدد .دلیال
ناارش مطلب مبام فوق روشن نیست .م ه آیا مصلحتی باعد شدب که به
عدوان یک نمونه در این تاریخچه با صراحت فته ناود که در طای ساالاای
 ،٥٢٢9 -٤٢بیژن جزنی ،حسن ضیاء ظریفی ،عزیز سرمدی و برخی دیاار از
م سسااین و دساات اناادرکاران ااروب جزناای ،در جباااه ملاای دوو فعالیاات
میکردند؟ میبیدیم که از این امر تاریخی با جمهتای چاون "احتماال دارد...
در پیرامون جباه ملای باه صاورم متااهل یاا نیماه متااهل فعالیات کاردب
باشدد" یاد شدب است .اما دلیل این ابااو وئیها هار چاه باشاد ،واقعیات
انهار ناپایر آن است که طی سالاای  ٥٢٢9 -٤٢که تا حادی امهاان فعالیات
آزاد در ایران به وجود آمدب بود ،جزنی و دیار مبارزیدی که بعدا روب جزنی را
شهل دادند ،وارد جباه ملی شدب و در آن به فعالیت پرداختدد .این واقعیتای
است که امروز در جدبن بر کسی پوشیدب نیست .در شرایط نسابتا آزاد آن
دورب ،با توجه به این که رهبری حزب تودب به عدوان "کاریهاتوری از یک حازب
مارکسیست -لدیدیست"" ،عداصر فداکار و مبارز حزب را به زیار تیاغ جاهدان"
انداخته و خاود راب فارار در پاین رفتاه باود ،و باه هماین دلیال هام "های
روشدفهر انقهبی حاضر به همهاری با آن نمیشد" ،طبیعی بود که برخی از
روشدفهران چا به جباه ملی بایوندند .رفیق مسعود احمادزادب در توصایف
شاارایط آن دورب نوشااته اساات" :سااازمانهای بااورژوائی و خااردب بااورژوائی
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وابسته به جباه ملی ،در شرایطی که خیانتاا و اشتباهام حزب تودب بالهل
از آن سلب اعتماد کردب بود و هی

روشدفهر انقهبی حاضر به همهاری با آن

نمیشد ،به م اباه تدااا ساازمانهای سیاسای موجاود قاادر باه جلاب ایان
روشدفهران انقهبی بودندخ و همین امر در اواخر کار به رسوه ایادئولوژیها و
تاکتیکهای خردب بورژوائی چا در این سازمانها مدجر شدب بود".
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رفیق جزنی و بخش اول تاریخ جعلی!
بخن اول تاری

جعلی تحت عدوان " تحلیل کوتاهی از تهوین و تهامل

روب پیاتاز جزنی -ظریفی" در ناریه  ٥9بامن تئوریک شمارب ( ٤تیرمااب
 ،)٥٢0٤ارائه شدب اسات .ایان بخان باا یاک مقدماه شاروع میشاود و در
ابتدای آن نوشته شدب است که" :سازمان چریهاای فدائی خلاق از رشاد و
پیوند دو جریان یا روب که تاا قبال از وحادم در فاروردین  05مساتقل از هام
عمل میکردند ،به وجود آمد .یهی از این دو روب ،روهی بود کاه در ساال
 ٥٢٤٢توسط رفیق جزنی و عدبای از مبارزان دیار ایجاد شد و ضمن رشاد و
تهاماال و اااار از موان ا و ماااههم فااراوان ساارانجاو در چدااان سااطحی از
سازماندهی و تحرک قرار رفت که حماسه سایاههل را باه وجاود آورد و باا
ادامه مبارزب مسلحانه پرچم مبارزام مسلحانه را در میان ماا بار افراشات".
ا ر این ادعا که در آن ویا روب جدال اساسا در تااری

وجاود نداشات و هار

چه بودب روب جزنی بودب "که در سال  ٥٢٤٢توسط رفیق جزنی و عدبای از
مبارزان دیار ایجاد شد" را باایریم ،آنااب به قول قدیمیها "واضح و مبارهن"
است که "رفیق جزنی" در ر

سازمان چریهاای فدائی خلق قرار می یرد

و بانی رستاخیر سیاههل و پرچمدار مبارزب مسلحانه چریهاای فدائی خلاق
در دهااه  05می ااردد! باای شااک ایاان ادعااا باارای رفیااق جزناای کااه ااروب
مربوطهاش چه در اثر نفوک ساواک در درون آن و چه باه دلیال تماا
جاسو

باا یاک

سازمان امدیت رژیام شااب تحات عداوان مسائول تااهیهم تااران

حزب تودب از بین رفت ،در زندان روحیه دهددب بود ولی ادعائی اسات کاه باا
واقعیت انطباق ندارد.
در ادامه مقدمه ،تصویری از نیروهای سیاسی موجود بعد از  ٢8مرداد
و به خصوک در دورب کار علدی بین سالاای  ٥٢٢9 -٥٢٤٢ارائه شدب اسات
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کااه ساابک ژورنالیسااتی رفیااق جزناای کااه ساابک کااار معمااول او در دیااار
نوشتههاین نیز میباشد را میتوان در آن ماااهدب کارد .مدظاور از سابک
ژورنالیستی یعدی شرح رویدادها بدون ارائه تحلیل علمی و نمایاان سااختن
مداف طبقاتی در پس آناا میباشد.
قسمت دیار نوشاته فاوق باه شارح تاریخچاه " اروب پیااتاز جزنای-
ظریفی" اختصاک دارد که به قول خاود جزنای در ناوروز ساال ( ٥٢٤٢یعدای
قبل از حواد ٥0 ،خرداد) شهل رفته بود .در این قسمت تثکید میشود که
آن روب به ضرورم انجاو مبارزب مسلحانه اعتقاد داشت ،اماا نویساددب قاادر
نیست با تحلیل شرایط و همه واقعیتهای مطرح ،به صورم علمای توضایح
دهد که چرا روب مزبور تا زمان از هم پاشیدب شدنن در سال  -٥٢٤6یعدی
به مدم پد

سال -نتوانست اقدامی در جاات تحقاق اعتقاادام خاود انجااو

دهد .آیا برای روهی که از ابتدای سال  ٥٢٤٢معتقاد باه مباارزب مسالحانه
بود پد

سال مدم کمی برای تدارک برای این مدظور باود؟ اماا نویساددب باه

جاای کوشاان در یاافتن دالیاال واقعاای ایان ضااعف و ناکاامی ،خیلاای راحاات
واقعیام را کدار ااشته و با یک چرخن قلم ،روب خود ،یاا باه قاول خاودش
" ااروب پیاااتاز جزناای -ظریفاای" را بااه جااای ااروب جدااال نااااندب و مطاارح
میکدد که این همان روهی است که "حماسه سیاههل را به وجود آورد"!
و در اقداو به این تحریف در تاری  ،دیار حتی تداقض دید اب و نظرام خاود باا
عملهرد انجاو رفته از طرف روب جدال را هم به روی خود نمایآورد .حتای
وقتی مطرح میکدد که " :روب اول روی کانون چریهی تثکید میکرد و مبارزب
در شار را کمتر از روب دوو بااء میداد" ( صفحه  -٢٢مدظور از اروب اول در
تاری

نویسی جزنی ،روب "جزنی -ظریفی" و در ایدجا به واقا

اروب جداال

است و مدظاور وی از اروب دوو نیاز اروب احمادزادب میباشاد) ،بااز باه یااد
نمیآورد که درست بر خاهف رفقاای اروب جداال کاه تثکیدشاان بار مباارزب
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مسلحانه در کوب بود ،قبه در ماورد اروب خاود فتاه باود کاه پاس از اجارای
مرحلااه دوو اصااهحام ارضاای از نظاار او و همفهاارانن "از اهمیاات تاااکتیهی
مبارزب در کوب و مداطق روستائی" کاسته شدب است .یا فته بود که از نظار
آناااا "بااا کاااهن اهمیاات مبااارزب در کااوب ،اهمیاات تاااکتیهی مبااارزب در شااار
افزاین یافت( ".تهوین و تهامل روب پیاتاز جزنای – ظریفای ،صافحه .)٢٥
در حقیقت ا ر اصرار نادرست و غیر موجه جزنی برای جلوب دادن اروب خاود
به عدوان روب جدال نبود ،او میبایست صادقانه اعتاراف میکارد کاه اروب
جدال بر خهف روب او به مبارزب در کاوب تثکیاد داشات و باه مباارزب در شاار
کمتر بااء میداد و بر این مبداا ،نیاروی خاود را در اساا

باه روی مباارزب در

کوب متمرکز کردب بود که حاصلن رستاخیز سیاههل شد.
مسلما برای کمونیستها هدف از تاری

نویسی اصوال انتقال تجربه و

به دست دادن چراغ راهدمایی هر چه پرنورتر و شفافتر برای آیدد ان جاات
پیمودن راب انقهب میباشد .بدابراین ،رفیق جزنی در کاار تااری

نویسایاش

قبل از هر چیز میبایست با توجه به احاطه کاملی که به همه زوایای اروب
خود تا سال  ٥٢٤6داشت ،ضمن برخورد و بررسی علمی شرایطی که روب
ماکور در آن شهل رفته بود در درجه اول ناان میداد که چارا آنااا باا ایان
که از ضرورم مبارزب مسلحانه سخن می فتداد در طای پاد

ساال قاادر باه

تدارک اولیه چدین مبارزبای نادندخ و دالیل ایان امار را یاک باه یاک تااریح
مینمود به خصوک که در درون اروهن شااهد ایان واقعیات هام باود کاه
"رفیق ب به مای بی اعتمادی ناان نمایداد ولای معتقاد باود کاه اروب
قادر به تحقق آن نیست" ( ٥9بامن تئوریک شمارب  ٤صفحه  .)٢٢بی شک
با کوشن در یافتن دالیل ناکامی روب در انجاو مبارزب مسالحانه ،او متوجاه
میشد که اوال صرف اعتقاد به ضرورم مبارزب مسلحانه  -که در شرایط بعاد
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از شهست مبارزام سالاای  ٢9-٤٢به تدری

جعلی

در جامعه اشااعه مییافات -

یک روب را به روهی سیاسی -نظامی تبدیل نمیکددخ و ثانیا علت اصالی
ایاان نقصااان را بایااد در شاارایط تاااریخیای کااه او و رفقاااین در آن فعالیاات
میکردنااد ،جسااتجو کدااد .او ا اار چدااین میکاارد میتوانساات وجااود برخاای
ضعفها در افراد روب و بی تجربایها و یا خطاهائی که روب مزبور مرتهاب
شادب باود را بااه صاورم علماای توضایح دهاد .همچدااین او میتوانسات ایاان
سئوال را از خودش بهدد که به چه دلیل خود وی و رفقااین کااری را کاه در
طی پد

سال نتوانسته بودند انجاو دهداد ،رفیاق غفاور حسانپور باا کماک

دیار یاران در مدم کوتاهی انجاو داد؟ جزنی در همین تاریخچه درج شدب در
 ٥9بامن تئوریک شمارب  ،٤اشارب وار این واقعیت را تصدیق میکدد که ایان
رفیق غفور بود که برای روهی که حماسه سیاههل را به وجاود آورد اقاداو
به ع و یری و سازماندهی کرد .ولی موضوع را این طور مطرح میکداد کاه
ویا رفیق حسنپور به جای ایجاد روب جدیدی ( روب جدال) با ماخصام و
مختصام کامه متفاوم از روب جزنی ،همان روب جزنی را دوبارب فعال کردب
است .فته وی چدین اسات" :پاس از یاورش پلایس در ساال  ٤6حسانپور
نقن فعالی در تجدیاد ساازمان داشات" (صافحه  .)٢5یاا "رفیاق حسانپور
کوشن بی حدی در جاب افراد به سوی اروب باه عمال مایآورد" (صافحه
 .)٤6در نتیجه او وارد این بحد نمیشود که چرا و چطاور رفقاائی کاه غفاور
حسنپور ع و یری نمود قادر بودند به راحتی خود را از زند ی عادی بیارون
بهادد ،و چرا و تحت چه شرایط تاریخی ،زناد ی عاادی بارای رفقاای اروب
جدااال باارخهف رفقااای ااروب جزناای ،صاارفا پوشااای باارای تاادارک مبااارزب
مساالحانه بااود و غیاارب .او چدااین ساائواالم و مسااائلی را باارای خااود مطاارح
نمیکدد و در عو ،،به جای اعتراف به این امر که روب جزنی در درجاه اول
با توجه به ح ور یک جاسو

در درونن و خطاهای دیار با یورش پلایس از
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هم پاشید و از بین رفت ،به "ساد ی" در مورد اروب خاود مادعی میشاود
که "این یورش ،نتوانست روب را نابود سازد و روب به حیام خود ادامه داد".
او حتی این واقعیت را فراموش میکدد که ا ر قرار بود " روب باه حیاام خاود
ادامه" دهد ،این به عادب پد

ع و باقیماندب از ضاربههای ساال ( ٤6ساعید

کهنتاری ،دمحممجیاد کیاانزاد ،دمحم چوپاانزادب ،صافاری آشاتیانی ،علای اکبار
صفائی فراهانی) که مستقیما با این روب در ارتباط بودند قرار داشت و آنااا
میبایست روب را "تجدید سازمان" دادب و تداوو حیام آن را ت مین نمایدد.
در حااالی کااه همااانطور کااه قاابه اشااارب شااد در شاارایط آن زمااان بااا باای
تجربای هائی کاه وجاود داشات و مخات

شارایط تااریخی آن دورب باود ،آن

رفقای انقهبی که اسامی و ماخصاتاان برای پلیس آشهار شادب باود راب
دیاری بر زیدند.
برای به جا ااشتن تجربه در جدبن ،یهی دیار از کارهائی که رفیاق
جزنی میبایست انجاو دهد ،این بود که میبایسات از ماورد یاورش پلایس
واق شدن روب خود به دلیل ارتباطاتن با اع ای حزب تاودب جمعبدادی باه
عمل میآورد تا جوانان مبارز بعدی را از تما

باا اع اای حازب تاودب برحاار

دارد .اما ،جزنی نه تداا به چدین کاری دست نزد بلهه در نوشتههای خود در
زنااادان نااااان داد کاااه او حااازب تاااودب را در درون باااه قاااول خاااود "جدااابن
ترقیخواهانااه" بااه حساااب ماایآورد .واضااح اساات کااه بااا چدااین موض ا ای او
حساساایت درساات و الزو را نساایت بااه ایاان حاازب نداشاات و از ایاان رو
نمیتوانست  ،و به واق نتوانست تجربه درستی را از حزب تاودب باه جواناان
بعدی مدتقل نماید.
در شرایطی که جدبن نوین کمونیستی ایران تداا با برداشتن ساد و
بختک حزب تودب از مقابل خود توانساته باود راب بالدادب خاود را طای نمایاد و
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چریهاای فدائی خلق با ترسیم مرزبددیهای ماخ

جعلی

با آن حزب در تئاوری

و عمل قادر شدب بودند مفاوو واقعی کمونیست بودن را ثابت و جعلی بودن
کمونیسمی که با ناو حزب تودب شداخته میشد را به تودبها ناان دهدد،
رفیق جزنی این نظر انحرافی را اشاعه میداد که ویاا حازب تاودب در دهاه
 ،٢5حزب طبقه کار ر بود که البته دارای انحرافاتی بودب استخ و در سالاای
بعد نیز ویا آن حزب در بخن کار ری و در صف خلق جای داشت .به واق او
حتی در دهه چال نیز که حزب تودب ،ماردو را باه ساازش باا حهومات شااب
دعوم مینمود و توصیه میکرد که به جاای مباارزب قااط باا رژیام شااب باه
مدظور سرناونی آن ،مردو باید از رژیام خواهاان اصاهحاتی شاوند ،بااز قاادر
نادب بود ماهیت این حزب را شداخته و با آن مرزبددی نماید .حازب تاودب در
دهااه چااال در دنبالااه روی از سیاسااتهای شااوروی رویزیونیساات کااه وارد
معامهم اقتصادی با رژیم شاب شدب بود و در جات تقویت و تحهیم این رژیم
حرکت میکرد ،به توجیه آن سیاست ضد انقهبی میپرداخات .در ایان دورب
حاازب تااودب مطاارح میکاارد کااه ویااا رژیاام شاااب دارای "جدبااههای م باات"
میباشااد و در نتیجااه امهااان اصااهح آن وجااود دارد (پااس دیااار نیااازی بااه
سرناونی آن نیست) ،و از طریق رادیو پیک ایران ،مروج چدین تبلیغام ماراب
کدددب به نف رژیم شاب در میان مردو ایاران باود .اماا ویاا رفیاق جزنای ایان
واقعیتها را نمیدید .او در دهه چال ،در شارایطی کاه عملهردهاای حازب
تودب به طور ماخ

ناان میداد که این حزب کامه به عدوان آلات دسات

رویزیونیستهای شاوروی ( ارگ در لباا

ماین) عمال میکداد ،همچداان

جایااااب آن حاازب را در درون "جداابن ترقیخواهانااه" و متعلااق بااه بخااان
مارکسیست -لدیدیست جدبن دانسته و با این تلقی با آن برخورد مینمود.
بی دلیل نیست که در نوشتههای او به جای تثکید بر ضرورم مبارزب با حازب
تودب ،با این نظر مواجه میشاویم کاه مباارزب باا حازب تاودب نبایاد مقادو بار
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مبارزب با دشمن شود ،استداللی که البته توجیای برای عدو مبارزب با حزب
تودب در حد و جایااب خودش بود )9(.در حالی که ا ر او حزب تودب را در دهاه
 ،٤5یااک جریااان سیاساایای تلقاای میکاارد کااه در پوشاان اعتقاااد بااه
مارکسیسم – لدیدیسم ،اعمال خود را علیاه کاار ران و تودبهاای رنجدیادب
ایران توجیه و به فریب جوانان می پردازد ،میبایست افاا ری در مورد ایان
حزب را بی هی

مهحظهای مورد توجه قرار مایداد -بادون آن کاه مقادو بار

دشمن با حزب تودب مبارزب میکرد .در تاریخچه مورد بحد ،جزنای حتای باه
ونهای سمااتی خود به حازب تاودب را نااان میدهاد .باه ایان صاورم کاه
علیارغم هماه خیانتهاای غیاار قابال انهاار آن حازب بااه ماردو ایاران کاه بااه
خصوک به طور آشهار در جریان کودتای  ٢8مارداد نااان دادب شاد ،در یاک
مقایسه بین حزب تودب و جباه ملی مطارح میکداد کاه ویاا چاون رهباران
جباه ملی " هر ز زیر فاار شدید قرار نارفتدد تا مجبور شوند جباه ملای و
آرمانهای خود را لجن مال کددد"( ،این سخن را جزنی از آن رو می ویاد کاه
رهبران و دست انادرکاران حازب تاودب باا نادامت ناماههای تسالیم طلباناه و
مامئز کدددبشان چدین کردب بودند) ،پس "نسل تازبای که در ساال  ٢9پاا
بااه میاادان فعالیاات عمااومی و علداای می ااشاات ،خاااطرب ماابام خااوبی از
مصاادق و جباااه ملاای داشاات .حااال آن کااه حاازب تااودب و بااه طااور کلاای
"تودبایها" چدین خاطربای را در این نسل بر نمیانایختداد" .ایان مقایساه
در نظر نارفته است که مصدق باا هماه اشاتباهاتن و از جملاه اعتمااد باه
ارتان و تهیاه باار آن ،مباارزب ضااد اماریالیساتی تودبهااای در بداد ایااران را در
دوربای رهبری کردب بود و این ،علت اصلی "خاطرب مبام خاوبی از مصادق"
در کهن مردو بود .حال آن که حزب تودب در طی  ٥٢ساال باه جاای پیاابرد
مبارزام تودبها در جات سرناونی رژیم شاب و رهائی مردو ایران از سالطه
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اماریالیسم و قدرم یری کار ران و ساتمدید ان ،راب مباارزام تودبهاا بارای
رهائی را باا سیاساتهای سازشاهارانه و رفرمیساتیاش ساد کاردب باود و
فاجعه برخوردش به کودتا نیز بر هماان آشهار بود .ماخ

است که رفیاق

جزناای بااا چدااین ساامااتیای نساابت بااه حاازب تااودب نمیتوانساات رهدمااود
درستی در اختیار دیاران قرار دهد .حال ا ر برخورد او نسبت به حزب تودب را
با برخورد رفقای اولیاه و بدیانااااران چریهااای فادائی خلاق مقایساه کدایم
خواهیم دید که این رفقا بر اسا

تحلیل مارکسیستی خاود از حازب تاودب،

آن را در دهه  ٢5نه حزب طبقه کار ر و حزبی انقهبای و مارکسیسات بلهاه
یک حزب رفرمیسات میدانساتددخ و در دهاه  ٤5آن را آلات دسات شاوروی
رویزیونیساات و خاادمت اازار سیاسااتهای ارتجاااعی آن در ایااران ،ارزیااابی
مینمودند .اساسا جوانان آ اب و مارکسیست متاهل در روب احمدزادب بار
مبدای چدان تحلیلی از حزب تودب و بر اسا

تجارب مدفی به دست آمدب از

فعالیتهای این حازب مرزبدادی کاامه روشان و ماخصای باا آن داشاتدد و
همانطور که قبه هم مورد اشارب قرار رفت حتی مطرح میکردند کاه" :هار
تودبای پلیس است مار آن که عهساش ثابت شود" .با این فرماولبدادی از
حزب تودب ،رفقای روب احمدزادب ،هم خود از تماا

باا افاراد حازب تاودبای

احتراز میکردند و هم این آموزش را در اختیاار جواناان دیاار قارار میدادناد.
دریغا که اغلب نوشتههای این روب  -که من خود افتخار خواندن بسایاری از
آناا را داشتم -به دست ساواک افتاد و در جدبن پخن ناد .یاک نموناه از
آناا ،مقالهای به اسم "نقاد دو سادد از حازب تاودب باود" کاه باا دیاد عمیاق
مارکسیستی دو سدد از حزب تودب را با ن ری که ادبیاام طداز آمیاز در آن باه
کار رفته بود ،مورد نقد و تحلیل قرار دادب بود.
بی شک اعتراف به شهست ،کار سادبای نیست .اما وقتی مسائله
بر سر انتقال تجربه جات هموار کاردن راب مباارزب باشاد ،ایان انتظاار مطارح
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میشود که رفیق جزنی میبایست با شااامت کامال عادو موفقیات اروب
خود در تدارک و انجاو مبارزب مسلحانه را در طی پاد

ساال پایرفتاه و باه از

بین رفتن آن روب به دلیل یورش پلیس از سه جات در ارتباط با حازب تاودب،
اکعااان میکاارد .باای شااک ایاان اعتااراف بااه هیچوجااه از بااار ایاان واقعیاات
نمیکاست که رفیق جزنای و تعادادی از رفقاای هام اروهن باا هار تفهار
نادرستی هم که داشتدد به عدوان انسانهاای مباارز و انقهبای علیاه رژیام
وابسته به اماریالیسم شاب به مبارزب برخاسته بودند .درسات اسات کاه در
میاان افاراد ایان اروب انساجاو نظااری وجاود نداشات ،ولای رفقاای صااادق،
ضرورم مبارزب مسلحانه به م ابه پاسخی به شرایط خفقان بر قارار شادب در
تحت سلطه دیهتاتوری قار آمیز حاکم را کامه احساا

و درک نماودب و باه

سام خود برای انجاو این مبارزب تهش کردب بودند .باا ایان حاال ،ایان اماری
انهااار ناپااایر اساات کااه ااروب جزناای از شاارایط الزو باارای ایاان کااه رسااتاخیز
سیاههل را به وجود آورد ،برخوردار نبود و در عمال نیاز موفاق باه برپاائی آن
ناد .در ضمن برخهف تبلیغام زاف و نادرستی که در مورد این روب صورم
رفته که ویا اولین روب در ایران بود که به ضرورم مبارزب مسلحانه رسایدب
بود ،مطالعه واقعیتهای تاریخی ،نادرستی و غیر واقعای باودن ایان ادعاا را
ثابت میکدد .البته مدااء چدان تبلیغاتی نیز خود رفیق جزنی میباشد کاه
در تاریخچااه مااورد بحااد (ناااریه  ٥9باماان تئوریااک شاامارب  )٤در قساامت
"ویژ یهای عمدب روب" پس از اشارب به تجربیام مبارزاتی افراد ایان اروب،
نوشته است" :این تجارب به روب امهان داد که از اولاین جریانهاائی باشاد
که به ضرورم مبارزب مسلحانه پی بردب و در صدد تدارک آن برآید" .این فتاه
در تبلیغام باه صاورم "تدااا و اولاین اروب" در آمادب اسات .در حاالی کاه در
واقعیت امر ،قبل از روب جزنی ،بسایاری از نیروهاای روشادفهر ،از درساتی
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مبارزب مسلحانه صحبت میکردند و نیروهائی هم بودند که نه فقط در حرف
از ضرورم مبارزب مسلحانه می فتدد بلهه دسات باه تادارک ایان مباارزب نیاز
زدند و یا حتی موفق به انجاو مبارزب مسلحانه شدند .م ه میتوان از مبارزب
مسلحانه بامن قاقائی و یارانن در فروردین  ٥٢٤٢که با حمله به پاسااب
ژاندارمری دهرو واق در استان فاار

 ،شاروع شاد یااد نماود ،و یاا از هماه

برجسته تر ،مبارزب مسلحانه در کردستان با رهباری شاریف زادب و ماه آوارب
و سلیمان معیدی را متاکر شد .حرکت مسلحانه در کردستان ا ر چه پاس
از حدود یک سال ،با دستایری و شاادم سازمان دهدد انن ادامه نیافات،
اما با تثثیراتی که در سراسر ایران به جا ااشت یهی از عواملی بود که باه
سام خود ضرورم مبارزب مسلحانه را به جلوی صحده بردب و به ساام خاود
زمیده را برای تقویت عدصر قار و لزوو مبارزب مسلحانه سراساری در جامعاه
ایااران آمااادب نمااود .بدااابراین ،ا اار بحااد صاارفا پاای بااردن بااه ضاارورم مبااارزب
مساالحانه و کوشاان در تاادارک آن باشااد نیروهااائی ،حااال چااه تحاات تااثثیر
موفقیت مبارزب مسلحانه در چین و چه با توجاه باه اثارام پیاروزی درخااان
انقهب کوبا و یا به هر دلیلی قبل از روب جزنی به این امر پرداخته بودند.
رفیق جزنی وقتی واقعیت روب جدال را نفی میکدد و به صارف ایان
کااه برخاای از رفقااای تا اهیل دهداادب آن ااروب قاابه بااه ااروب جزناای تعلااق
داشتدد ،سعی میکدد این ادعای پوچ بدون پاتوانه را جا بیانادازد کاه ایان
روب جزنی بود که به پاسااب سایاههل حملاه کارد ،خواساته یاا ناخواساته
دست به جعل تاری

می زند و با این کار ،بسیاری از واقعیتهای تااریخی را

مخدوش و مان از درک درست آناا می ردد .از جمله ایان کاه ا ار نظارام و
برخوردهای خود رفیق جزنی را معیار قرار دادب و آن را عیدا نظار اروب جزنای
بدانیم ،باید باوئیم که چدین روهی (با توجه به درک سطحی رفیق جزنای
از مارکسیسم –لدیدیسم و تحلیلهای غیار واقعایاش از سااختار و شارایط
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جامعاه ایااران کااه از محتااوای مطااالبی کااه در زناادان نوشااته آشااهار اساات و
مخالفتاش با نظرام مددرج در کتاب رفیق احمدزادب) ،این پتانسیل درونی را
نداشت که نظرام کتاب مبارزب مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک که ماورد
قبول همه رفقای روب احمدزادب قرار داشت را باایرد تا امهان وحدم با روب
احمدزادب باه وجاود آمادب و عملای اردد .در حاالی کاه رفقاای اروب جداال
درست با اعهو پایرش آن نظرام ،شرایط همهاری نزدیک بین دو روب را باه
وجود آوردند ،تا آنجا که رفیق احمد فرهودی از روب احمدزادب به جدال رفات
و به دلیل شایستایهاین معاون فرماندب دسته جدال ردید .همچداین باا
توجه به توافق نظری بین دو روب باود کاه قارار شادب باود  ٥5رفیاق دیاار از
رفقای روب احمدزادب به جدال اعزاو شوند .بدابراین ،با آن تاری

جعلای کاه

جزنی ارائه میدهد ،پایههای نظری وحادم دو اروب کتماان ااته و حتای
این تصور غلط به دست دادب میشاود کاه ویاا دو اروب علیارغم اختهفاام
جدی ایدئولوژیهی و نظری با هم ،وحدم کردناد -کاه بای شاک وحادم غیار
اصاولی میباود .در حاالی کاه چداین نباود و در ارتبااط اروب جداال باا اروب
احمدزادب هی

مسائله نظاری جادی کاه ماورد اخاتهف باشاد حتای ا ار در

واقعیت هم وجود داشت ،مطرح نبود و از آنجا که اسا
دادن پاس

عملی به ضرورتی بود که تاری

توجاه هار دو اروب

بر دوش آنان ااشته باود یعدای

آغاز مبارزب مسلحانه ،در نتیجه مساائل ماورد بحاد باین آنااا نیاز حاول ایان
موضوع متمرکز بود و حداک ر اختهف در مورد چاونای آغاز این مبارزب باود .از
طارف دیااار ،هارکس کااه شاداخت واقعاای از رفقاای ااروب پویاان ،مفتاااحی،
احمدزادب داشته باشد میتواند متوجه شود که ان باط ایدئولوژیک به معدی
پایبددی کامل به اصاول مارکسیساتی در باین ایان رفقاا و تثکیادام باه جاا و
عمیقشان به مسائل ایدئولوژیهی به حدی باود کاه امهاان نداشات آنااا باا
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روب جزنای باه خصاوک باا تثئیادش از حازب تاودب و داشاتن برخای نظارام
تودبای  ،عقد اتحاد ببددناد ،در حاالی کاه چداین مااهلی را باا اروب جداال
نداشتدد .میبیدیم که با تحریف تاری

شهل یری چریهاای فدائی خلق و جا

زدن روب جزنی به جای روب جدال به صرف تعلق برخی از آن رفقا به اروب
جزنی ،بدیانهای ایدئولوژیهی وحدم دو روب جدال و احمدزادب نیز مخدوش
می ردد.
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نمونههائی از تعصب قسمتی یا سکتاریسم
یهی از ویژ یهای تاری

جعلی مورد بحد بررسی وقاای باا نارشای

است که مدجر به برخورد سهتاریستی و تعصب قسمتی اته است .ایان
برخورد به خصوک در تاری

نااری در مورد " روب پویان ،مفتاحی ،احمادزادب"

خود را با وضوح بیاتری عیان ساخته و حتی اب به طور آشهار غر ،ورزی
از آن استدتاج میشود .واضح است که سهتاریسم در شهل تعصب داشاتن
به قسمتی که شاخ

آن را متعلاق باه خاود میداناد (تعصاب قسامتی)،

آشااهارا بااه دور از فرهدااگ کمونیسااتی و ناااانار روحیااه خااردب بااورژوائی
میباشد .در ایدجا به مواردی در ایان رابطاه اشاارب مایکدم و ق ااوم را باه
خوانددب میساارو .از این زاویه ابتدا به بررسی آنچه به ناو "تحلیلای کوتااب
از تهوین و تهامل روب پیاتاز جزنی -ظریفای" در شامارب چااار نااریه ٥9
بامن تئوریک عدوان شدب ،باردازیم.
این امر قابل فام است کاه در اوایال دهاه  05اطهعاام رفیاق جزنای
برای نوشاتن تااری

چریهااای فادائی خلاق محادود باودب اسات و در نتیجاه

اطهعام ارائه شدب از طرف وی الزاما در واقعیت به همان صورتی نباودب کاه
وی نوشته است به خصوک که خود وی تثکید کردب است که" :این تاریخچه
نمیتواند کامل باشد زیرا به همه رفقاائی کاه در جریاان ایجااد و رشاد ایان
روبها شرکت داشتهاند دسترسی نداشتهایم .بدابراین ،الزو است رفقائی
که اطهعاام قطعای و کااملتری از رویادادها و مساائلی کاه در ایدجاا مطارح
شدب دارند در تهمیل کردن ایان تاریخچاه همهااری کدداد .ثانیاا در ایدجاا تدااا
مطالبی ککر شدب که در مراحل مختلف در اختیار پلیس قرار رفتاه و علدای
شدب است .بدابراین احتماال دارد کاه از جریانااا و فعالیتهاائی ککار ناادب
باشااد" (نقاال از  ٥9باماان شاامارب  ٤صاافحه  .)٥امااا در ایاان تاریخچااه دیاادب
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میشود کاه او در حاد مطاالبی کاه بارای پلایس آشاهار و علدای شادب نیاز
واقعیتهااا را علیاارغم آ اااهی بااه آناااا آنچدااان کااه بااود و خیلاای از زناادانیان
سیاسی از آناا مطل بودند و در زنادان مطارح میکردناد ،باه درساتی ککار
نمیکدد .نموناههائی از تعصاب قسامتی در تاریخچاه نوشاته شادب توساط
رفیق جزنی را میتوان مورد به مورد و به طور ماخ

ناان داد.

یک نمونه ،به الپوشانی مسائل مرباوط باه چااونای افاااء شادن و
دست یافتن ساواک باه مساائل امدیتای مرباوط باه اروب جداال میباشاد.
رفیق جزنی ا ر چه این واقعیت را به درستی مطرح کردب است که حسنپور
میبایست پس از آ اهی از دستایری یهی از دوستانن در جریان تظاهرام
داناجوئی ،مخفی میشد ،ولی در رابطه با رو شدن فعالیات اروب جداال
برای پلیس امدیتی ،بر روی برخی از واقعیتها پردب ساتر میکاد.
غفور حسنپور و مادی سام که او نیز یهی از افراد روب جدال بود و
از طریق رفیاق حسانپاور ع او یری شادب باود ،هار دو در روز  ٢٢آکر ٥٢٤9
دستایر شادند .در ایان ماورد در تاریخچاه ماورد بحاد آمادب اسات" :در ایان
مرحله ،سام و حسنپور اطهعام کم ارزشی به پلیس میدهدد تاا اسارار
خطرناک را حفظ کددد" .بعد در این تاریخچه ،روی اعترافام حسنپور زیر " ٥٧
روز شهدجه" تثکید شدب است .اما جزنی دیار مطرح نمیکدد کاه آن اسارار
خطرناک که مادی سام و حسنپور به عدوان دست اندرکاران اروب جداال
از آناااا اطااهع داشااتدد ،چاونااه باارای پلاایس آشااهار ردیااد و چااه شااد کااه
حسنپور که به نوبه خود "اسرار خطرناک" را حفظ کردب باود ،دوباارب باه زیار
شهدجه باردب شاد؟ در ایدجاا دیاار صاحبتی از ماادی ساام کاه از "اسارار
خطرناک" مطل بود به میان نمیآید .آیا مادی ساام نقاای در قارار دادن
آن اسرار در اختیار پلیس داشت یا نداشت؟ و آیا اعترافام او و برخی دیار از
دستایر شد ان باعد نادب بود که سااواک باا در دسات داشاتن اطهعاام
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جدید ،حسنپور را در شرایط بس دشواری قرار دهد؟ رفیاق جزنای ساخدی
در این مورد نمی وید .واقعیت این است که رو شدن برخی اطهعاام باعاد
دوبارب به زیر شهدجه کااندب شدن حسنپور اته بود .با توجاه باه چداین
فاکتورهائی ،رفیق جزنی نمیبایست تداا به ابراز این سخن اکتفاء کداد کاه
"رفیق حسنپور که تصور میکرد روب کامه خود را از زیر ضربه کدار کاایدب
است اعترافهای خطرناکی میکدد" .در این فتاه ،اساتتار حقیقات نافتاه
است .در حالی که باید مطرح میشد که اطهع پلیس از برخی از آن "اسرار
خطرناک" ،زمیدهای برای دوبارب به زیر شهدجه کایدب شدن حسنپور باودب
که مدجر به "اعترافام خطرناک" از سوی او ات.
رفیق حسنپور پین از دستایری ،از آنجا کاه درسان را در دانااااب
پلاای تهدیااک بااه پایااان بااردب و در رشااته شاایمی لیسااانس رفتااه بااود و
بیاتر مسئولیتهای خود در روب جدال
میبایست به "خدمت نظاو" برود،
ِ
را به رفقای دیار مدتقال کارد .بداابراین ،او وقتای از رو شادن اسامن بارای
پلاایس در رابطااه بااا فااردی خااارج از ااروب جدااال و در ارتباااط بااا فعالیتهااای
داناجوئی آ اب شد ،در حال انجاو "خدمت نظاو" (داناجویان پس از پایاان
تحصیلشان به اجبار میبایسات باا عداوان افسار وظیقاه در ارتان آماوزش
نظامی دیدب و مدتی کار کددد) بود .میتوان فت که بی تجرباای در رابطاه
با چاونای اختفای خاود از پلایس و همیدطاور از چااونای کاارکرد سااواک،
دالیل دستایری او بودب است .ایان خطاا را در مقیاا

بزر تار رفقاائی از آن

روب که در شار و کوب فعالیت داشتدد ،مرتهب شدند .آنااا باا کام بااا دادن
به پلیس و همچدین بای تجرباای در شاداخت حیلاههاای آن (ما ه سااواک
برای ایجاد مراهی ،اطهعام نادرستی در رابطه با دستایر شاد ان پخان
میکرد) و همچدین در فقدان تجربه در رابطه با شادم شاهدجه در سااواک،
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پس از دستایری غفور حسنپور همچداان در شاار باه زناد ی علدای خاود
ادامه دادناد و رفقاا در کاوب نیاز باه اقادامام امدیتای الزو پاس از دساتایری
حسنپور دست نزدند .رفیق جزنی اصه اشاربای هم به این بخن از خطای
رفقااای ااروب جدااال نهااردب اساات .در ضاامن بایااد بااه اعترافااام ابااراهیم
نوشیروان پور یهای دیاار از اع اای اروب جداال نیاز اشاارب کارد کاه پاس از
دستایری ،به راحتی پات به تودبها نمودب و اطهعام خود را به طور کامل
در اختیار پلیس قرار داد .به زارش برخای از زنادانیان سیاسای در آن دورب،
نوشیروانپور در زندان علدا به رفیق حسنپور فحان و ناسازا می فات .وی
بعدا حتی در تلویزیون حاضر شد و علیه روب جدال و در رد مبارزب مسلحانه
به رجز خوانی پرداخت (روزنامههای رژیم شااب ،در تااری

 ٢5فاروردین ساال

 ٥٢0٥این موضوع را مدعهس کردناد).نموناه دیاار از برخاورد سهتاریساتی و
داشتن تعصب قسمتی را درتاری

نویسی رفیق جزنای میتاوان در مطلبای

که در صفحه  ٢٤آن ناریه مطرح اته مااهدب نمود .در آنجا فتاه شادب
است که روب پس از دستایری "رفیق ب" در بامن  ٥٢٤6کاف شد و بعد
اسامی عدبای از اع ای روب جزنی و از جمله فره نااادار را ککار میکداد
که لو رفتدد .در دنبال مطلب نوشته شدب " :رفقا ناادار ،احسن ،رشیدی و
ایزدی بازداشت شدند" .این واقعیتی است که فره ناادار به عدوان ع اوی
از روب جزنی بازداشت و در آن زمان باه  0ساال زنادان محهاوو شاد .اماا او
پس از اراندن حدود  ٢سال از دورب محهومیت خود ،نادامت ناماه نوشات و
عفو دستااب "ملوکانه" شامل حالن شد و در نتیجه در  ٤آبان ساال ،٥٢٤9
روز تولد شاب ،او را از زندان آزاد کردند (در همان زمان این امر در روزنامههای
رسمی رژیم مدعهس شد) .با توجه به این که خود فره ناادار در دورب شااب
در زندان این موضوع را انهار نمیکرد و در نازد برخای زنادانیان سیاسای باه
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نوشتن ندامت نامه معتارف باود ،واضاح اسات کاه ایان واقعیات بارای رفیاق
جزنی هم امر پداانی نبود.

به خصاوک کاه او از دورب محهومیات هماه اع ااء و وابساتاان باه اروهن
اطهع داشت و میدانست که فره ناادار به  0سال زندان محهوو شدب بود
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و وقتاای در سااال  ٥٢٤9کااه از زناادان آزاد شااد تداااا حاادود  ٢سااال از دورب
محهومیت خود را اراندب بود .با این حال در این تاریخچه ،رفیق جزنی بادون
آن که ندامت نامه نوشتن فره ناادار به در اب شاب که دلیل آزادین قبال از
موعد بود را ککر نماید ،مینویسد" :فره ناادار ،احسن و رشیدی نیز پس از
 ٢سال از زندان آزاد شدند" .در حالی که مجید احسن و قاسم رشیدی هار
یک  ٢سال محهومیت داشتدد ولی فره ناادار  0سال محهومیت رفته بود.
این الپوشانی حقیقت در مورد فره ناادار ،جلب توجه میکدد .میدانیم که
فره ناادار بعد از قیاو بامن در ر

سازمان چریهااای فادائی خلاق ایاران

قرار رفت و لطمام شدید و جبران ناپایری به آن وارد آورد ،تاا آنجاا کاه ایان
فرد تباهار به دلیل سازشهاریاا و خیانتهاین به نیروهای مباارز و انقهبای
در جامعه در حالی که با رژیام جدایتهاار جمااوری اساهمی نیاز در سارکوب
خونین تودبها همهاری کرد ،اماروز در کداار خمیدای باه مدفاورترین چاارب در
تاری

معاصر ایران تبدیل اته است .بی تردید ا ر دلیل آزادی فره ناادار از

زندان که نوشتن ندامت نامه بود از طرف رفیق جزنی به هماان صاورتی کاه
در واقعیاات بااود در ایاان تاریخچااه نوشااته میشااد و الپوشااانی نمی ردیااد،
هواداران مبارز سازمان در کدار اع ای صادیق و انقهبای آن نظیار رفقاا زهارا
(اشرف) باهین ،دمحم رضاا (کااظم) باهاین ،لایه لای آبهدااری ،سایامک
اسدیان و ...احتماال از اولین کسانی میبودند کاه او را از جایاااهی کاه باه
ناحق در آن قرار رفته بود به زیر میکایدند.
این هم قابل توجه است که جزنی از این که چه کسی از مرتبطین به
روب وی و در کداو زندان عفو نوشاتهاناد آ ااب باود .ما ه در ماورد دمحممجیاد
کیانزاد که به زندان کاشان تبعید شدب بود ،در تاریخچه مزبور نوشاته اسات:
"دمحم کیانزاد از زندان کاشان تقاضای عفاو نوشات و در  ٤آباان ساال  ٤9آزاد
شد" .با این حال وی از عفو نوشتن فاره نااادار ساخدی باه میاان نیااوردب
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است .فره ناادار پس از دسته بددیای که در زندان تحت عداوان طرفاداران
مسعود احمدزادب و بیژن جزنی به وجود آمد ،یهی از طرفداران پر و پاا قارک
رفیق جزنی بود.
مورد دیار از برخوردهای غیر قابل توجیه و غیر اصولی رفیق جزنی که
از آن نیز سهتاریسم و تعصب قسمتی استدباط میشود مرباوط باه نوشاتن
جزوبای در زندان و ارسال آن به بیرون از زندان به اسم رفیق فرماندب جدال
یعدی علی اکبر صفائی فراهانی میباشد .ایان جازوب" ،آنچاه یاک انقهبای
باید بداند" نااو دارد .جزنای نااو نویساددب آن جازوب را ع .ک ااشات و ایان
توهم را به وجود آورد که آن جزوب را رفیق علی اکبر صفائی نوشته است.
مبداء افاای امر فوق ،برخی زندانیان همدورب رفیق جزنی بودناد کاه
در همان زندان وقتی از وجود این جزوب مطل شدند بر مبداای اطهعاام و یاا
برخی قرائن از جمله با تااخی

وجاود نظارام جزنای در ایان جازوب مطارح

میکردند که آن را رفیق صفائی ندوشته بلهه خود بیژن جزنی نوشته اسات
ولی ام ای رفیق صافائی را روی آن ااشاته تاا باا اساتفادب از محبوبیات و
اتوریته فرماندب جدال ،نظرام خودش را با اسام او اشااعه دهاد .برخای نیاز
مطرح میکردند که از آنجا که اروب احمادزادب نظارام مادونی داشات ولای
روب جدال فاقد آن بود ،جزنی برای جبران این کمباود و القاای ایان امار کاه
آناا نیز نوشتهای داشتهاند ،دست به چدان کاری زدب است .این موضوع ،در
زمان خود یهی از موضوعام مورد بحد و جدل در زندان بود که البته از طارف
خود جزنی انهار میشدب است .اماا در ساال  ٥٢٧8همسار جزنای (مایان
قریای) تثئید کرد که جزوب "آنچه یک انقهبی باید بداناد" را بیاژن جزنای در
زناادان نوشااته و خااود وی آن را از زناادان قاام بااه بیاارون مدتقاال کااردب اساات.
همچدااین مصااطفی ماادنی بااه عدااوان یهاای از زناادانیان سیاساای و از تثئیااد
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کددد ان نظرام جزنی در زندان ،همزمان مطرح کرد که" :این نوشته را بیاژن
در سال  ٥٢٤9در زندان قم نوشت و توسط همسرش به بیرون فرستاد .خود
بیژن در زندان قم به میان فته بود که عامادا ایان مقالاه را باه نااو صافائی
نوشته و قصدش دادن اتوریته به صفائی بودب .ضمدا از نظار امدیتای خاودش
نیز زیر ضرب نمیرود و زیر آن را ابوعبا

 -رما

ام ااء کاردب باود"( .نقال از

" ُ
جدااای در بااارب زنااد ی و آثااار بیااژن جزناای" ،صاافحه  .)٢9٢ایاان موضااوع در
همان " ُ
جدگ" در صفحه  6٧از زبان همسر جزنی به ایان صاورم شارح دادب
شدب اسات" :یهای دیاار از نوشاتههای بیاژن کاه از زنادان قام بیارون آماد،
جزوبای است به ناو "آنچه یاک انقهبای بایاد بداناد" .بیاژن ایان جازوب را باه
ام ای ابوعبا

 -رم

به بیارون فرساتاد .ابوعباا

اسام مساتعار صافائی

فراهااانی بااود در دوربای کااه او در اردو ااابهااای فلسااطین تعلیمااام نظااامی
میدید و در آنجا به دلیل قابلیتهای نظامی به درجه سر ردی رسیدب بود"
(البته در این " ُ
جدگ " ع .ک به اشتباب م
در همین بخن از تاری

تایا شدب اسات) .خاود جزنای

شهل یری چفخا (ناریه  ٥9بامن شمارب  ٤صفحه

 ،)٤9آن را "با ام ای تابستان  ٤9ع ک" ککر کردب است .ع .ک یعدی علی
اکبر صفائی.
در رابطه باا جازوب ماورد بحاد ( آنچاه یاک انقهبای بایاد بداناد) ،مان،
نویسددب این سطور نیز به عدوان ع وی از روب پویاان ،مفتااحی ،احمادزادب
که در جریان ارتباط یری روب خود با روب جداال باودو میتاوانم باه عداوان
یک شاهد از دانستههای خودو باویم .در سال  ٥٢٤9رفیق باروز دهقاانی،
با هیجان و شادی به من فت که با روهی تما

برقرار شدب که م ال ماا

معتقد به مبارزب مسلحانه هستددخ و اضافه کرد کاه البتاه آنااا نظار نوشاته
شدبای ندارند و به طریق دیاری به این ضارورم پای بردباناد .هماانطور کاه
میدانیم روب پویان ،احمدزادب ،مفتاحی پس از چاار سال مطالعه و برخورد
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عیدی و عملی با واقعیتهای جامعه و به پاتوانه تجارب عیدی و مباارزاتی
برخی از اع ای روب در ارتباط با کاار ران و زحمتهااان (باه طاور برجساته
رفقای آکربایجان و تجربه رفقای کار ر در روب) ،و پژوهنهای فراوان صاورم
رفته از شرایط عیدی جامعه ،موفق به تدوین دالیل تئوریاک ضارورم مباارزب
مسلحانه در ایران ردیدب بود .ولی تئوری میبایست در عمل به کاار رفتاه
میشد تا صحت آن معلوو ردد .در چدین وضعیتی ،اطاهع از ایان کاه اروب
دیاری هم در همان زماان معتقاد باه مباارزب مسالحانه میباشاد ،بارای ماا
میتوانست ناانهای از وجود چدین ضرورتی در جامعه و تثئیدی بر درساتی
آنچه روب در تئوری به آن رسیدب بود ،باشد .از طارف دیاار وجاود یاک اروب
انقهبی دیار برای ما به معدی تقویت جباه انقاهب علیاه ضاد انقاهب رژیام
شاب بود .درست همین امور دلیل شادی و خوشحالی رفیق باروز شدب بود.
ا ر جزوبای تحت عدوان "آنچه یک انقهبی باید بداند" از طرف رفیاق صافائی
نوشااته شاادب بااود ،در تمااا

دو ااروب در اختیااار رفقااای ااروب مااا قاارار دادب

میشاد و در ایان صاورم رفیاق بااروز و مان نیاز آن را میخوانادیم و آنوقات
فقدان نظر تدوین شادب در نازد آن رفقاا هام مطارح نمیشاد .در حاالی کاه
جزوبای به ناو "آنچه یاک انقهبای بایاد بداناد" در نازد رفقاای اروب جداال،
وجود نداشت .آن رفقا همانطور که فته شد اساسا فاقاد نوشاتهای بودناد
که توضیح ر نظرام آناا باشد.
من همانطور که در مقالاه "از پاسا
تئوری" (به تاری

باه ضارورم زماان تاا سسات از

 ٢٧خرداد  ٥٧ - ٥٢95ژوئن  ) ٢5٥٥نیز نوشاتهاو اولاین باار

جاازوب مزبااور را در سااال  ٥٢0٢پااس از فاارار از زناادان و پیوسااتن دوبااارب بااه
سازمان چریهاای فدایی خلق در اولین خانه تیمی که پایااب رفقای مرکازی
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بود ،دیدو .نقل خاطربای هم در این رابطه که بارها برای رفقای نزدیاک خاود
تعریف کردباو الزو است.

ح ور زنان دوشادوش مردان در صحده مبارزب مسلحانه علیه رژیم وابسته
به اماریالیسم شاب ،ضربه محهمی به فرهدگ مردساالری در جامعه بود.
چریهاای فدائی خلق مارنوش ابراهیمی ،شیرین معاضد و نسترن آل آقا از
پیااامان این مبارزب سترگ بودند.

در آن پایااب ،رفیق عزیز و فراموش نادنی شیرین معاضد جزوب مزبور
را به عدوان نوشتهای از رفیق علی اکبر صفائی به من داد .من با این تلقای
که جزوب توسط فرماندب جدال نوشته شدب است آن را با ول و خوشاحالی
به دست رفته و ماغول خواندنن شدو .تصورو آن بود که این جزوب هم از
همان عمق مارکسیستیای برخوردار است که من قبل از تاهیل چریهاای
فدائی خلق در نوشاتههای رفقاای روهای کاه متعلاق باه آن باودو ساراغ
داشتم .اما چدین نبود و تازب هر چه آن را بیاتر خواندو ،نظارام نادرسات و
انحرافام بیاتری در آن یافتم .پس از اتمااو خوانادن آن جازوب ،پاری ( اسام
سازمانی رفیق شیرین معاضد) پرساید نظارم چیسات؟ مان باا حاالتی کاه
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مبادا بیان نظرو بی احترامی به رفیق فرماندب جدال باشاد فاتم ،راساتن
آنطور که انتظار میرفت نیست ،نوشاته عمیقای نیسات ،ساطحی اسات.
رفیق شیرین حرف مرا تصدیق کرد و این باعاد شاد کاه باا هام در ماورد آن
جزوب صاحبت کدایم و ماوارد نادرسات و نظارام انحرافای مطارح شادب در آن
جزوب را به یهدیار باوئیم .همدظر بودنمان جای خوشاحالی داشات و ماا را
هرچه بیاتر به هم نزدیک ساخت .اما نهته جالب که امروز کودکانه بودنن
میتواند موجب خددب شود این بود که پس از همه صاحبتهاائی کاه مان و
شیرین در مورد نظرام انحرافی در آن جزوب با هم کردیم باه یهادیار فتایم:
ُ
خب ،به احتراو آن رفیق که فرماندب یک حرکت مسلحانه قارمانانه بود ،ایان
جزوب را کدار می ااریم و دیار کاری با آن نداریم .غافل از آن که ا ر آن جازوب
در جدبن پخن میشد (که از طرف ساازمان ماا تاا آن زماان پخان ناادب
بود) با کدار ااشتن ما اثراتن از بین نمیرفت .در آن روز نه من و ناه رفیاق
شاایرین ایاان را هاام نمیدانسااتیم کااه سااازمان محبااوب مااا روزی از خااط
اصلیاش مدحرف شدب و به جائی خواهد رسید که آن جزوب را علیرغم همه
سطحی بودن و انحرافاتن و علیرغم تداقض آشهارش با نظرام اعهو شادب
چریهاای فدائی خلق ،به طور غیرمسئوالنه همردیاف دو اثار مارکسیساتی
بساایار ارزشاامدد رفقااا مسااعود احماادزادب و امیرپرویااز پویااان معرفاای کااردب و
خواهد نوشت که آن جزوب نیاز " اساا

تئوریاک جدابن مسالحانه ایاران را

تاااهیل" میدهااد .عااین آن نوشااته چدااین اساات" :پیااااهداان جداابن
مسلحانه که پیاروترین و صادقترین انقهبیون ایران را تاهیل میدادند ،با
تحلیل علمی از اوضاع اجتماعی -اقتصادی و سیاسی جامعه ایران کار خاود
را آغاز کردند .این تحلیلها که در آثار "ضارورم مباارزب مسالحانه و رد تئاوری
بقاء"" ،مبارزب مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" و " آنچه باید یک انقهبی
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بدانااد" ارائااه شاادباند ،اسااا

جعلی

تئوریااک جداابن مساالحانه ایااران را تاااهیل

میدهدد" ( نبرد خلق ،ار ان سازمان چریهاای فادائی خلاق ،شامارب  ٧باه
تاری

خرداد  .)٥٢00به واق ایان از اولاین جلوبهاای رسامی و آشاهار نفاوک

ایاادبهای انحرافاای و بااه تب ا از آن ،بااه کااار یری روشهااای غیاار اصااولی در
سازمان ما بود (قرار دادن کتابی در سطح "آنچه یک انقهبای بایاد بداناد" در
کدار ناو دو اثر ارزشمدد رفقا پویاان و احمادزادب و همطاراز نااان دادن آن باا
این دو اثر و در نتیجه اعتباار دادن باه آن ،نموناهای از برخاوردی غیار اصاولی
بود) .با توجاه باه ایان کاه رفیاق شایرین در پایبدادی باه اصاول کمونیسام و
حقیقت وئی نمونه برجستهای در میاان رفقاای ساازمان ماا باود (مان ایان
ویژ ی در مورد رفیاق شایرین را قابه هام در نوشاتهای ککار کاردباو ) ،بای
تردید ا ر زندب بود عهس العمل درست خود را به این امر ناان میداد.
بر اسا

تجربه امروز ،معتقادو کاه مان و رفیاق شایرین میبایسات

ضمن حفظ احتاراو خاود باه شخصایت نویساددب (کاه تصاور میکاردیم از آن
رفیق صفائی است) ،آن جزوب را نقد میکردیم و حاصل نقدمان را در اختیاار
دیار رفقای سازمان قرار میدادیم .در آن زمان آن جزوب در بیارون از ساازمان
پخن نادب بود ،ا
واال نقد در سطح خارج از سازمان نیز ضاروری باود .از نظار
من ،چدین کاری راب اصولی مباارزب ایادئولوژیک بارای ارتقاای ساطح آ ااهی
مبارزین و پاالین نظرام صحیح و پرولتری از نظرام انحرافی باودب و هسات-
که باید بی هی

مهحظهای در میان کمونیستها رواج یابد.

جای تردید نیست کاه اقاداو رفیاق جزنای در ااشاتن ام اای رفیاق
صفائی فراهانی زیر نوشته خود ،با هر نیتی که صورم رفته باشد -چاه باه
قصد اتوریته سیاسای دادن باه رفیاق صافائی و رفا کمباود اروب جداال در
نداشتن نظرام تدوین شدب ،و چه به مدظور اشاعه نظرام مورد قبول خود با
بارب یری از حسن نظر روشدفهران انقهبی نسبت به رفیق فرماندب جداال

٥٥٤

بخن دوو – نمونههائی از تعصب قسمتی یا سهتاریسم

– در هر حال یک اقداو غیر اصولی و از نوع برخوردهاای خاردب باورژوا مآباناه
بااود .بااه خصااوک ا اار توجااه کداایم کااه جزناای از سااال  ٥٢٤6یعداای بعااد از
دستایری خاود ،رفیاق صافائی را ندیادب باود و نمیدانسات کاه او در ساال
 ٥٢٤9چه اعتقاداتی داشته و راج به مسائلی که در آن جزوب مطرح شادب
چاونه میاندیایدب اسات .ایان اقاداو در عاین حاال نااانه دیااری از ایان
واقعیت است که رفیق جزنی از آغاز فعالیت چریهاای فدائی خلاق در صادد
اشاعه و نفوک نظرام خود به درون سازمان چریهاای فدائی خلق و به خیاال
خود تقویت بخای که از نظر او متعلق به روب خاود در ایان ساازمان بودناد
برآمدب بود .او بعدها نیز برای رسوه دادن نظارام خاود باه درون ساازمان ماا
تهش زیادی کرد و این بار وی با ناو خودش کوشید تا نظرام رفیق احمدزادب
را در سازمان کدار زدب و نظرام خود را به جای آن بدااند که البته این کاار را
نه با انتقاد صریح و شجاعانه از آن نظارام بلهاه باه شاهلی خزنادب و ماراب
کدددب انجاو داد .متثسفانه او باالخرب در کوشن خود موفق شاد ،ماوفقیتی
که متثسفانه اثرام بسیار ناا وار و مخربای در جدابن انقهبای ایاران باه باار
آورد.
در " تحلیل کوتاهی از تهوین و تهامل اروب پیااتاز جزنای – ظریفای"
که بخای از تاری

جعلی مورد بحد میباشاد ،رفیاق جزنای تحات عداوان

"ناریام روب" ٥٢ ،صفحه را به توضیح و تاریح مطالبِ "آنچه یک انقهبای
باید بداند" اختصاک دادب است .طارز معرفای ایان جازوب باا آب و تااب در ٥٢
صفحه ،امروز برای کسانی که میداندد که آن جزوب را خود جزنای در زنادان
قم نوشته و نه رفیق صافائی در بیارون از زنادان  -آناام در تابساتان  ٤9کاه
شدیدا ماغول انجاو کارهای تدارکاتی و شداسائی جدال برای دسات زدن
به مبارزب مسلحانه بود  -موجب تفریح است .ما ه او در هار پاارا راف چداین
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مطالبی را نوشته است" :صفائی شداخت همه جانبهای از رژیام باه دسات
میدهد "....یا "صفائی خاونت و وحاایاری رژیام را در سارکوبی جدابن
مسلحانه پین بیدی میکدد "...یا "ایدجاست که در می یاابیم کاه برخاورد
صفائی و همرزمانن با رژیم در آغاز جدبن مسلحانه تا چه حد آ اهانه بودب
است" ،یاا "صافائی می ویاد ،"...و غیارب .در بخان نااریام اروب ،رفیاق
جزنی حتی به "کمبودها و نارسائیهای عمدب" جزوب نوشاته شادب توساط
خود نیز تحت ناو "رساله" رفیق صفائی پرداخته است .قابل توجه است کاه
او در تاریخچه مورد بحد چدد بار آن نوشته را معرفای نماودب و ساعی کاردب
است در کهن خوانددب جا بیاندازد که:
"رسالهای زیر ناو "آنچه یک انقهبی باید بداند" در سال  ٤9با ام اای
"تابستان  ٤9ع -ک" برای انتاار در ساطح عماومی توساط رفیاق صافائی
فراهااانی تدظاایم شاادب و بااا نظاار دیااار اع ااای هسااته مرکاازی بااه صااورم
فاردبای از نظرام ،مای ،تجارب سیاسی و مبارزاتی روب در آمدب است.
با یورش پلیس در آکر و ساس بامان  ٤9انتااار ایان نااریه معاوق ماناد و
بعدها مدتارشد" .همچداین ،تحات عداوان "تحلیال مختصاری از "آنچاه یاک
انقهبی باید بداند" نوشته است:
"ایاان رساااله در اواخاار تابسااتان  ٤9توسااط رفیااق شاااید علاای اکباار
صفائی فراهانی نوشته شدب .در این رساله تجاارب و نظارام اروب در ساال
 ٤9مااورد توجااه قاارار رفتااه و در حقیقاات ایاان رساااله جماا بداادی نظاارام
سیاسی -ایدئولوژیک و تجاارب طاوالنی اروب اسات .ایان رسااله در مادتی
کوتاب تدظیم شدب و نویسددب ضارورم شارح و بساط مطالاب آن را احساا
کردب "...و باز تثکید کردب است که:
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"بر اثر تااجم پلیس به روب این رساله پس از مدتی تثخیر در بیرون از
روب انتاار یافت" .در صفحام آخر نیز جزنی بارای رفا هار وناه شاباه در
مورد نویسددب واقعی "آنچه یک انقهبی باید بداند" تثکید میکدد:
"آخرین یادآوری این است کاه ام اای نویساددب "ع .ک" باا توجاه باه
موقعیت او و روب انتخاب شدب و ایان رسااله در ایاران نوشاته و تمااو شادب
است".
یک ناانه دیار در مورد این که جزوب "آنچاه یاک انقهبای بایاد بداناد"
نوشته خود جزنی میباشد و نه رفیق علی اکبر صفائی فراهانی ،ایان امار
است که رفیاق جزنای معتقاد باود پاس از اصاهحام ارضای روساتا اهمیات
سابق خود را از دست دادب است و باید دوربای باارد تا دهقانان باه مباارزب
کایدب شوند .با این اعتقاد ،وی به نااو رفیاق صافائی در جازوب "آنچاه یاک
انقهبی باید بداند" نوشته است:
"نویسددب به جریانهائی کاه ماای تقلیادی از چاین را بر زیادب و در
صاادد ایجاااد پایااااب دهقااانی و برپااا کااردن جدااگ چریهاای دهقااانی هسااتدد،
هااادار میدهااد و می ویااد" :در حااال حاضاار هاار ونااه خیالبااافی پیرامااون
زمیده های بالفعل انقهب دهقانی و جدگ چریهی دهقانی باا ناکاامی روبارو
خواهد شد" .یا" :ناااهی عمیاق باه جامعاه ماا نااان میدهاد کاه مباارزب
مسلحانه یعدی تاهیل هساتههای انقهبای از شاار آغااز خواهاد شاد....
هستههای انقهبی نمیتواند پس از تااهیل ،دسات باه جداااای چریهای
دهقانی بزنداد ز یارا طبقاه دهقاان و محایط روساتاهای ایاران در حاال حاضار
آماد ی انقهبی ندارد".
در حالی که درست مت اد با نظرام فوق که به واق نظرام خود رفیق
جزنی است ،رفیق صافائی فراهاانی واقعای ،باه مباارزب چریهای در روساتا
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وجه این اعتقاد را نداشت کاه ویاا "محایط روساتاهای

ایران در حال حاضر آماد ی انقهبی نادارد" .ا ار در "آنچاه یاک انقهبای بایاد
بداند" تثکید شدب و یا در واقا جزنای تثکیاد میکداد کاه "مباارزب مسالحانه
یعدی تاهیل هستههای انقهبی از شار آغاز خواهد شاد" ،رفیاق صافائی
واقعی به آغاز مباارزب در روساتا اعتقااد داشات .ایان واقعیاام را میتاوان در
مقاله "تحلیل یک ساال مباارزب چریهای در شاار و روساتا" ماااهدب نماود.
رفیق حمید اشرف نوشته است ...." :در این هدااو بود که یهی از وفااداران
خااارج شاادب از کاااور بااه ایااران باز ااات .ایاان رفیااق (علاای اکباار صاافائی
فراهانی) بود ....او به تداائی و بدون هی

اطهعی از وض کداونی اروب باه

ایران باز اته بود .هدف او جما آوری مجادد رفقاای دیارین و ساازماندهی
یک جدبن روستائی باود" .بداابراین صافائی واقعای بار خاهف آنچاه جزنای
نوشته اسات معتقاد نباود کاه "در حاال حاضار هار وناه خیالباافی پیراماون
زمیدههای بالفعل انقهب دهقانی و جدگ چریهی دهقانی باا ناکاامی روبارو
خواهد شد" ،بلهه اتفاقا برعهس برای سازماندهی یک جدبن روساتائی از
فلسطین به ایران آمدب بود .همچدین ،صفائی بر خهف جزنی کاه باه تعادیل
ت ادها پس از رفروهای ارضی معتقد بود و متوجه شدم ارفتن ت اادهائی
در روستا بین روستائیان و نظااو سارمایهداری وابساته و ار اانهاای دولتای
نبود ،به ونهای که رفیق حمید اشارف در هماان جازوب نوشاته اسات ،روی
"آماد ی مدطقه الهیجان به علت ت ادهای شدید باین چایهااران و ساازمان
چای ،بین دامداران و ادارب مداب طبیعی و بین بوروکراسی و متدفاین از یاک
طرف و خلق از طرف دیار" ،حساب میکرد.
این را هم باید دانست که موقعی کاه رفیاق جزنای جازوب "آنچاه یاک
انقهبی باید بداناد" را در زنادان قام مای نوشات" ،تحلیال یاک ساال مباارزب
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چریهی در شار و روستا" از رفیاق حمیاد اشارف هداوز نوشاته ناادب باود.
بدابراین ،به طور طبیعی این جزوب در اختیار وی قرار نداشت)١1(.
همچدین با کمی دقت به برخی مطالب "آنچه یک انقهبی باید بداناد"
با نظراتی که جزنی بعدها ارائه داد میتوان یهسانی آناا را ناان داد .م ه
این نظر در کتاب وی به ناو "تاری

سی ساله ایران" که" :دهقاناان در سای

ساله اخیر که فئودالیته روزهاای آخار حیاام خاود را مای اراناد باه جدابن
تودبای کااندب نادند و به م ابه نیروئای ارزنادب باا نقان تعیاین کددادب در
مبارزام ملی شرکت نهردند .اکدون پس از اصهحام ارضی ضاربهای هاایار
کدددب الزو است تا آناا را به مبارزب بر ضد دستااب حاکمه بهااد" ،حتای در
شهل جمله بددی نیاز عیداا باا نظاری کاه وی باا نااو رفیاق صافائی نوشاته
یهسان میباشد.
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رفیق جزنی و گروه "پویان ،مفتاحی ،احمدزاده"
با بر ات به موضوع تاری

جعلی در مورد چاونای تاهیل چریهاای

فدائی خلق ،تا ایدجا تا حدودی دیدیم که در "تحلیلی از تهوین و تهامل روب
پیاتاز جزنی -ظریفی" ،واقعیت روب جدال نفی شادب و باه جاای آن اروب
"جزنی  ،ظریفی" نااندب شدب اسات .در ضامن در نوشاته مزباور ،ا ار چاه
بخنهائی به کمبودها و نارسائیهاا اختصااک دادب شادب اسات ،ولای در
مجموع رفیق جزنی تصویر م بتی از هر دو

اروب جزنای و اروب جداال (کاه

البته آناا را یهی معرفی میکدد) به دست میدهد .در این قسمت م ه ناه
صحبت از ماهبی باودن ایان یاا آن رفیاق در کاودکی یاا نوجاوانیاش مطارح
شدب ،ناه وجاود خصالتهای روشادفهرانه (روشادفهرانی کاه صارفا شایفته
مطالعه و بحد و فتاو هستدد) به آناا نسبت دادب شدب اسات و ناه فتاه
شاادب اساات کااه آناااا حالاات محفلاای داشااته و مخفاای کاااری را رعایاات
نمیکردند و یهدیار را به اسم و شارم میشداختدد ...و غیرب.
اما آیا شیو برخورد جزنی نسبت به روب رفیق مسعود احمدزادب نیاز
به همین ونه م بت است؟ ا ر به ناریه شامارب هفات  ٥9بامان تئوریاک
رجوع کدیم میبیدیم که چدین نیست .رفیق جزنی تصویری کاه از ایان اروب
به خوانددب میدهد تماما تصویری مدفی و مملاو از عیاب و ایاراد اسات ،باه
ونهای که بی هی

اغراقی میتوان فت که شرح تاریخچه روب احمادزادب

به شرح عیب و ایرادهائی که جزنی به آن وارد میکدد ،تبدیل شادب اسات.
اناار قرار بود به خوانددب سالهای  05تلقین شود که ایان اروب باه صاورتی
که شما فهار میکدیاد نباود و نظار ساتاین آمیاز شاما در ماورد ایان اروب،
رهبااران آن و کاال رفقااای متاااهل در آن واقعاای نیساات .مساالم اساات کااه
انقهباای بااودن ،صااداقت ،خهقیاات و برخوردهااای شااجاعانه رفقااای ااروب
احمدزادب با دشامن ،ماورد انهاار رفیاق جزنای قارار نداشات و جاز ایان هام

٥٢5

بخن دوو – رفیق جزنی و روب "پویان ،مفتاحی ،احمدزادب"

نمیتوانساات باشااد .امااا جزناای ایاان طااور جلااوب میدهااد کااه آناااا (آن
کمونیستهای انقهبی) باه روهای تعلاق داشاتدد کاه "یاک اروب مخفای
مارکسیست با برنامهای صرفا سیاسی و خصالتهای روشادفهرانه" باودخ و
ویا در پایان سال  ٥٢٤8تداا موقعی که آناا باه مباارزب مسالحانه ،ویاا باه
همان خط مایای که رفیق جزنی و روهن (به زعام او " اروب پیااتاز")
خیلی جلوتر به آن رسیدب بودند ،دست یافتدد ،خصلتهای روشدفهرانه خود
را (البته تا حدی) به کداری ناادند .با تبعیت از مدطق چداین برخاوردی ،ویاا
آنامه خهقیت و اعمال انقهبی و برخوردهای مباارزاتی بسایار ما ثر و انهاار
ناپایر مبارزین متاهل در روب احمدزادب که تحت ناو جدید خاود (چریهااای
فاادائی خلااق) ،کمونیساام را در ایااران زناادب نمودنااد و خااالق انقهباایتاارین
پدیدبهای نوین در جامعه ایران بودند ،ربطی به  ٤سال کار تدارکاتی رفقاای
آن روب نداشته و ویا همین که آناا انجاو مبارزب مسلحانه را پاایرا شادند،
یک بارب از یک روب روشدفهری به روهی انقهبی غیر روشادفهری (تاازب آن
هم تا حدی) تغییر ماهیت دادند! به واق جزنی باا چداین برخاوردی ناه فقاط
خط بطهن بر مدااء واقعی هماه آن اعماال انقهبای و خهقیاتهاا کاایدب
است ،بلهه ناان میدهد که متوجاه نباود کاه در پاات مباارزب مسالحانه
چریهاااای فاادائی خلااق یااک تئااوری انقهباای وجااود داشاات .واناااای نبایااد
فراموش کرد که رفقای متاهل در روب احمدزادب نیاز همچاون اک ار جواناان
مبارز نیمه دوو دهه  ،٤5معتقاد باه مباارزب مسالحانه بودناد و آن را ضارورم
جامعه میدانستدد ولی بحاد بار سار چاه موقا و چاوناه بایاد آن را انجااو
دهدد ،بود .م ه در یک دورب روب به مفاوو "تبلیغ مسالحانه رساید .باا ایان
توضیح که وقتی نتوانیم به طور مسالمت آمیز بین تودبهاا تبلیاغ کدایم و باه
آناا آ اهی دهایم و زمیداه تااهل را فاراهم نماائیم بایاد ایان کاار را در پدااب

٥٢٥

شهل یری چریهاای فدائی خلق و نقد تاری

جعلی

سهح و به وسیله آن انجاو دهیم" (نقل از جزوب "شامائی از پروساه تهاوین
نظرام چریهاای فدائی خلق ایران ( ")٤6 -05از چریهاای فدائی خلق ایران-
باااار .)٥٢08ولاای رفقااای متاااهل در ااروب احماادزادب از چدااان دیااد عمیااق
مارکسیستی برخوردار بودند که نمیتوانستدد در ایدجاا متوقاف شاوند .چارا
که "تبلیغ مسلحانه" هدوز پاسخاوی مسئله اصلی انقهب نبود.
مسئله اصلی باه واقا تعیاین شایوب اصالی مباارزب و ترسایم چاام
اندازها و هدفی بود که در ارتباط دقیق با شرایط جامعاه ایاران بایاد در پاین
رفته میشد تا بتوان باه در هام شهساتن نیاروی سارکوب قادرم حااکم و
همراب با آن به تسخیر قدرم دولتی نایل آماد .ایان رفقاا باه ایان نهتاه ماام
توجه داشتدد که نیروئی که خود را انقهبی مینامد باید بداناد کاه "مسائله
اصلی هر انقهب موضوع قدرم حاکمه در کاور است" (لدین" ،در بارب قدرم
دو انااه") و قاادرم حاکمااه یااا همااان "دولاات" در سااخن انالااس "مرکااب از
دستههای خاک افراد مسلح که زناداناا و غیارب را در اختیاار دارناد" (لداین،
"دولت و انقهب") میباشد .لاا در هر کاوری بدون پاسا

باه ایان امار کاه

چاونه باید این "دستههای خاک افراد مسلح که زنداناا و غیرب را در اختیاار
دارناد" را از باین باارد ،نمیتاوان از شارکت آ اهانااه در انقاهب ساخن فاات.
بدااابراین در ایااران هاام مساائله اصاالی ایاان بااود کااه چاونااه میتااوان نیااروی
سرکوب قدرم حاکم یعدی ارتن اماریالیسم ساخته ایران و ضمائم آن  -کاه
"زنداناا و غیرب" ،ترور و شهدجه و ...در سایه آن امهان وجاود یافتهاناد -را در
هم شهست تا بتوان قدرم دولتی حاکم را نابود و قدرم انقهبی طبقه کار ر
را جایازین آن نماود؟ در نتیجاه میبایسات باه طاور مااخ

باه چااونای

تاهل طبقه کار ر در ایران و این امر که این طبقه در چاه مسایری قاادر باه
کسب قدرم سیاسی به دست خود ردد ،پاسا

روشان و ماخصای دادب

میشد .این همان موضوع اصلی بود که طرحاش به این صاورم و پاسا

٥٢٢

باه

بخن دوو – رفیق جزنی و روب "پویان ،مفتاحی ،احمدزادب"

آن در آن زمااان در ناازد اغلااب نیروهااائی کااه از اعتقاااد بااه مبااارزب مساالحانه
صحبت میکردند و از جملاه اروب جزنای غایاب باود .بداابراین ،از هماینجاا
میتوان دید که برای رفقای مارکسیست – لدیدیست اروب احمادزادب هر از
این امر که در چین یا کوبا انقهبیون با در پین رفتن مبارزب مسلحانه موفق
به پیروزی رساندن انقهب خود شدند ،دلیلی برای انجاو مبارزب مسلحانه در
ایران نبود.
تصویر دیاری که رفیق جزنی سعی کردب از انقهبیون اروب احمادزادب
به دست دهاد ایان اسات کاه آنااا "جاوان" و بای تجرباه بودناد و از ساابقه
مبارزاتی برخوردار نبودند .جزنی ،رفقای متاهل در این روب را نه تداا فاقاد
"تجارب پراتیک" نامیدب بلهه از نظر وی آناا "تربیات عمیاق ایادئولوژیک" هام
نداشتدد .ایداا را جزنی در مقایسه با روب خود می وید که به دلیل ساابقه
ع ویت افرادش در حزب تودب ،از نظر وی هم دارای ساابقه مباارزاتی باود و
هم ویا "تربیت عمیق ایدئولوژیک" داشت!! وی در مورد اروب احمادزادب باه
طور ماخ

مطرح میکدد که این روب "جو ان"" ،در حالی که فاقد سابقه

مبارزاتی قابل توجه بود و این کمبود الزاما به صورم نارسائی تجاارب پراتیاک
و تربیت عمیق ایدئولوژیک نمایان میشد ،در عو ،اروب از باد آماوزیهاای
مبارزام اشته مصون بود" (ناریه  ٥9بامن شمارب  ٧صافحه  .)9واقعیات
این است که مطالعه سابقه مبارزاتی هر یک از رفقای روب احمدزادب بیاانار
آن اساات کااه در میااان رفقااای ایاان ااروب ،مبااارزین باتجربااه و دارای سااابقه
مبارزاتی کم نبودناد .اماا اساساا "جاوان" و "بای تجرباه" نامیادن ایان اروب
موقعی میتواند بار واقعی بیابد که ناان دادب شود که آناا چه میبایست
میکردند که نهردند و این دال بر "جوان" و "بی تجرباه" باودن آنااا میشاد.
شهی نیست که خود رفیق جزنی و برخی از رفقای هم روهن از تجاربی
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برخوردار بودند که جوانان بعادی جدابن آن تجاارب معاین را در عمال تجرباه
نهردب بودند .ولی وقتی فته شدب که بی تجربای در کار باودب اسات ،بایاد
نمود یا نمودهای ماخ

آن ناان دادب میشد ا
واال این اتااو یاادآور اتاااو

حزب تودب است که چریهاای فدائی خلاق را "جواناان پرشاور و بای تجرباه"
خواند -البته با این تفاوم کاه حازب تاودب ایان برخاورد را از هماان آغااز بارای
کوبیدن مبارزب مسلحانه ،علیه چریهاا عدوان کرد .ثانیاا بایاد معلاوو میشاد
که آیا بی تجربای ،خاک این روب بود و یا کل جدبن کمونیستی از فقادان
"تجارب پراتیک" در رن

بود؟ چرا که اشتاان تجربهای در این زمیده به جای

ناااشته بودند .اتفاقا باید به طور ماخ

پرسید که خود روب جزنی کاداو

تجارب پراتیک را در جدبن به جای ااشته بود و خود آن روب از کداو تجارب
پراتیک برخوردار بود که ویا در روب احمدزادب نسبت باه آن نارساائی وجاود
داشت؟ آیا به خاطر برخورداری روب جزنی از تجارب پراتیک باود کاه سااواک
توانسته بود در آن نفاوک کداد؟ و ...در حاالی کاه مایدانیم کاه حاداقل اروب
احمدزادب در طی چاار سال توانست به ونهای کار مخفی خود را در شرایط
دیهتاتوری حاکم پین ببرد که پلیس امهان نفوک در آن را پیادا نهارد .بداابراین
ا ر "نارسائی تجارب پراتیک" یک عبارم توخالی علیه روب احمدزادب نیست،
باید به طور ماخ

از آن سخن فت و ناان داد .واال ا جوان بودن یاک فارد

یا یک روب به هیچوجه نمیتواند برای آن عیب محسوب شود بلهه بایاد باه
عملهرد آن فرد یا روب توجه داشت .میدانیم کاه هام ،اروب جداال و هام،
روب احمدزادب با عملهردهای درخاانشان روبهای جاوان بودناد و دیادیم
کااه آناااا انقهباایتاارین جوانااان ایااران را در خااود متاااهل نمااودب و توانسااتدد
عملهردهای تاری

ساز داشته باشدد.

اما در مورد این که از نظر جزنی عدو "تربیت عمیق ایدئولوژیک" ویاا
در روب احمدزادب نمایان بود ،نیاز به بحد مفصلی است کاه در انتااای ایان
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جایگاه بنیانگذاران و تئوریسینهای چریکهای
فدائی خلق در تاریخ جعلی!
اکدااون از نزدیااک بااه چاااونای برخااورد بیااژن جزناای بااه ااروب "پویااان،
مفتاحی ،احمدزادب" باردازیم.
بخن اول نوشته مربوط به روب مورد بحاد عداوان "پاین از تااهیل
هسته" ناو دارد .در این بخن رفیق جزنی مطلب را از شارح فعالیات جبااه
ملی دوو در طی سالاای  ٥٢٢9 -٤٢شروع میکدد و با ککر این امر کاه "در
مااد جباه ملی دوو طی این دورب فعالیت چامایری داشت" ،این نهتاه
را عدوان میکدد که "احزاب و جمعیتهای وابسته به جباه ملی در ماااد
تمایهم ماخ

ماهبی داشاتدد" .او سااس از امیرپرویاز پویاان و مساعود

احمدزادب ناو میبرد که "در این سالاا دورب دوو متوسطه را مای اراندناد و
در چدین شرایطی به مبارزب رو میآورند" .مسلم است کاه روی آوری پویاان
و احمدزادب در نوجوانی به سوی مبارزب (در ساال  ٥٢٢9آنااا تدااا  ٥٤ساال
سن داشتدد) ،از برخورداری آناا از آ اهی سیاسی و شداخت نسابیشاان
از جامعه و احسا

مسائولیتشاان در قباال تودبهاای دربداد ایاران نااثم

رفته و بیانار آن بود .اما در نوشاته رفیاق جزنای ،ایان موضاوع برجساتای
ندارد بلهه خوانددب برجساتای را در مااهبی باودن و داشاتن ارتبااط آنااا باا
سیاسای مااهبی میبیداد .ایان موضاوع باا ماتن نوشاتههای زیار باه
افراد
ِ
خوانددب القاء میشود" :پس از شهست جبااه ملای دوو نیاز رابطاه فهاری
پویان ،مسعود احمدزادب و رفقایشان باا طااهر احمادزادب کاه دیاار اراین
ماخ

نا ت آزادی داشت ادامه یافت" (طااهر احمادزادب ،پادر چریهااای

فدائی خلق مسعود و مجید احمدزادب بود) .همچداین جزنای ایان موضاوع را
مطرح میکدد که پویان در سال  ٤٢دانن آموز سال چاارو متوساطه باود و
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"با همهاری عدبای از دوساتانن ،یاک محفال مااهبی -سیاسای تااهیل
دادب بود" .او البته دیار نمی وید که هدف آن محفل ،مبارزب با رژیم شاب بود
و در این جات فعالیت میکرد.
شهی نیست که تا جائی که موضوع بر سر بیان تاری

میباشد ،ککر

ایاان واقعیاات کااه پویااان یااا احماادزادب در دورب کااودکی و نوجااوانی در محاایط
ماهبی قرار داشتدد و کمونیست نبودند و غیرب از ایارادی برخاوردار نیسات.
اما این نهته در تاری
نقن تاری

نویسی جزنی جلب توجه میکدد که وی در حالی کاه

نویس به خود رفته ،در اولین معرفیاش از روب احمادزادب روی

قرار داشتن امیرپرویز پویان و مسعود احمدزادب در نوجوانی در محیط ماهبی
و فعالیت سیاسی در آن محیط تثکید کردب .در حالی که سازمانهای جبااه
ملی ،چه آمیخته با ماهب یا غیر آن ،همای غیر مارکسیسات و دارای یاک
ماهیت ماترک (بورژوائی و خردب بورژوائی) بودب و قادر به پاس

اویی باه

دردی از دردهای مردو نبودند .با این حال با درک شرایط آن مقطا کاه های
ااروب و سااازمان کمونیسااتی در جامعااه وجااود نداشاات ،فعالیاات در درون
سازمانهای آن جباه برای نیروهاای آزادیخاواب حتای باا اراینهاای چاا،
قابل درک میباشد -کما این که خود پایاه اااران اروب جزنای هام ساابقه
فعالیت در درون سازمانهای جبااه ملای را داشاتدد .در نتیجاه ا ار او قصاد
سابقه مااهبی تراشایدن بارای اروب احمادزادب را نداشات ،میبایسات بار
جدبه واقعی موضوع یعدی به امرِ در صحده مبارزب باودن پویاان و مساعود باه
م ابه دو نوجوان علیه رژیم شاب با استفادب از شرایط موجود ،تثکید میکاردخ
چرا که مسئله برای این دو نوجوان ،مبارزب علیه رژیم بود و نه تبلیغ مااهب.
اتفاقا در اعهمیاهای کاه پاس از شااادم رفیاق پویاان در ساال  05از طارف
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چریهاای فدائی خلق صادر شدب ،این موضاوع باه صاورم کاامه واقا بیداناه
چدین مطرح اته اسات" :پویاان" در حاد هماان شاداخت ابتادايی از ت ااد
خلق با دشمن ،به اعمالی نظیر پخن اعهمیه و به راب انداختن اعتصااباتی
که جدبه سیاسای داشات در مدرساه و تااويق اطرافیاان باه فعالیتهاای
سیاسی اقداو مینمود و در ضمن با مطالعه و بحاد و تحلیال از مساائلی
که در اطرافن اتفاق میافتاد ،آ اهی سیاسی خود را رشد میداد".
این امر که جزنی در معرفی اروب احمادزادب ساعی کاردب بدیانااااران
این روب را دارای سابقه ماهبی ناان دهد ،در رابطه با آنچه در مورد رفیق
عبا

مفتاحی هم فته است تقویت می ردد .وی نوشته اسات" :عباا

هدوز بقایائی از افهار ماهبی سدتی را حفاظ کاردب باود .او باه مارکسیسام
راین داشت ولی هدوز نماز میخواند" .به راساتی طارح چداین مساائلی
چه ربطی به تاری

نویسی در مورد روهی دارد که مارکسیسم – لدیدیسم

پایه نظریاش را تاهیل میداد؟ آیا در روب احمدزادب و در آثار مدتار شدب
توسط این روب کمترین اثری از تفهر ماهبی وجود داشت؟ میتوان پرساید
که چرا جزنی در مورد ماهبی بودن یاا نباودن رفقاای اولیاه تااهیل دهدادب
ااروب جدااال بااه کدهاااش نارداختااه بااود تااا ببیدااد کااداو یااک از آناااا در دورب
دبیرستان در سن  ٥٤-٥0سالای راین ماهبی داشتهاند ،و یاا کاداو یاک
"به مارکسیسم راین داشت ولی هداوز نمااز میخواناد"! طبیعتاا چاون از
نظر وی آن رفقا به " روب پیاتاز جزنی -ظریفی" تعلق داشتدد و به هر حال
ویا از سابقه ع ویت جزنی و برخی یارانن در حزب تاودب نصایبی هام باه
آناا میرسیدب است ،پس آناا خود باه خاود از دوران بچاای و ُ
خارد ساالی
کمونیست بودب و به بخن کار ری تعلق داشتدد! .به راساتی کاه ایان ناوع
بررسی و تحلیل مسائل ربطی به مارکسیسم و شیوب علمی تااری
مارکسیستی ندارد.
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با توجه به اینکه جزنی با افتخار از ع ویت خود در حزب تاودب ساخن
فته و ما ه در ماورد اروب خاود مطارح کاردب اسات" :شارکت در چداد دورب
مبارزب ،تما

با حزب تودب و جریاانهاای مارکسیسات -لدیدیساتی مختلاف

موجب شد که روب از نخست به م ابه جزئی از جدبن کار ری عمال کاردب
و به نحو قاط مارکسیسم -لدیدیسم را اسا

مبارزب و شاداخت خاود قارار

دهد (  ٥9بامن شمارب  ٤صفحه  ،)٤٧وی عدو برخورداری افراد متاهل در
روب احمدزادب از سابقه فعالیت در حزب تودب را نق

و عیبی برای این روب

محسوب میکدد که ویا به این دلیل ،هماندد اروب جزنای "از نخسات" باه
بخن کار ری تعلاق نداشاته و "باه م اباه جزئای از جدابن کاار ری" عمال
نهردب و "به نحو قااط مارکسیسام -لدیدیسام را اساا

مباارزب و شاداخت

خود" قرار ندادب بود .در حالی که در واقعیت امر روب احمادزادب از هماان اول
به طور قاط بر اسا

اعتقاد اع این باه مارکسیسام -لدیدیسام تااهیل

شد و آ ابترین کمونیستهای ایران در آن متاهل بودند.
در عین حال باید دانست که ایان ادعاای جزنای نیاز کاه ویاا "عباا
هدوز بقایائی از افهار ماهبی سدتی را حفاظ کاردب باود .او باه مارکسیسام
راین داشت ولی هدوز نماز میخواند" مدطبق بر واقعیت نیست و سددیت
نادارد .نقای حمیاادیان کاه یهای از اع ااای اروب احمادزادب بااود و باا عبااا
مفتاحی همااری بودب و وی را از دوربای که هار دو در دبیرساتان تحصایل
میکردند ،میشداخت در مورد او نوشته است:
"عبا

مفتاحی شا رد اول که

بود ...او ماداو مطالعاه میکارد .از

کتابهای درسی رفته تا هر کتاب دیاری .او در پانزدب سالای (در تابستان
سال  )٥٢٢9به طور تصادفی در پات باو مدزل یهی از همههسیهاین با
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کتابها و ناریام سالهای قبل حزب تودب و برخی آثاار ماارکس ،انالاس و
لدین آشدا شدب بود .از هماان زماان شایفته عقایاد مارکسیساتی شاد و در
شرایط خفقان پلیسی میکوشید بر دوساتان و هام کهسایهاای مطمائن
تثثیر بااارد .در تابستان سال  ٤٢درست بعاد از شاورش و قیااو  ٥0خارداد،
عبا

در جریان امتحان کدهور سراسری در تاران به فعالیتهاای سیاسای

از قبیل پخن ناریام و غیرب میپرداخت .طای دو ساه ساال در هار دیادار
تصااادفی میااان مااا ،عبااا

محتاطانااه حاارفهااای بااه اصااطهح بااودار مطاارح
مفتاحی و احماد فرهاودی

میکرد" .او در ادامه نوشته است" :روابط عبا

از قبل روابطی دوستانه و سیاسی بود .احمد با مارکسیسم آشادائیهاای
اولیه داشت .اما رایای ناان نمیداد .او بیاتر به کار اجتماعی علدی و
نیمااه علداای تمایاال داشاات....عبااا

باارای جاااب احمااد میبایساات تفهاار

طبقاااتی مارکسیسااتی را در او تقویاات میکاارد"( "...ساافر بااا بالاااای آرزو"،
صفحه  .)٢5چاونای مارکسیست شدن عبا

مفتاحی ناان میدهد که

آنچه رفیق جزنی در ماورد وی مبدای بار نمااز خوانادن و حفاظ بقایاای افهاار
ماهبی نوشته است ،درست نیست و رفیق عبا

از  ٥0سالای " شیفته

عقاید مارکسیستی" بود.
اناار که از نظر جزنی فرد باید از نوجوانی ع و حزب تودب میبود تاا از
نظر او غیر "جوان" و "سابقه دار" به حساب میآمد! رفیق عباا

مفتااحی

با توجاه باه آ ااهی مارکسیساتی واالیان و همچداین باا توجاه باه روحیاه
رزمدد ی و خصال کمونیستی قابل تقدیرش ،رفیق سازماندب بی بااکی باود
که موجب پیوستن تعداد زیادی از رفقای سرشادا

بسایار تاثثیر ااار (کاه

بعدا با ناو چریک فدائی خلق شداخته شدند) به روب بود .در مورد رفقا امیر
پرویز پویان و مسعود احمدزادب هام کاه در ساالاای  ، ٥٢٢9-٤٢از نوجاوانی
دست به فعالیت سیاسی علیه دشمدان مردو ایاران زدب بودناد ،بایاد فات
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کااه آناااا همااانهااائی هسااتدد کااه امااروز بااا آثاااری کااه در  ٢٤س االای بااا
عمیقترین دید مارکسیستی نوشاته و از خاود باه یاد اار ااشاتهاناد ،و باا
اعمال انقهبی شدیدا تثثیر اارشان بر مبارزام تودبها ،در جدابن شاداخته
میشااوند .در حقیقاات رفقااا پویااان ،مفتاااحی ،احماادزادب در ر

چریهاااای

فدائی خلق ،از زمرب آن قارمانان مارکسیست -لدیدیست بای بادیلی بودناد
که در سال تاریخی  05و به واب خود این تاری  ،آتن بر خرمن دشمن زدناد
و توصیفهای شاعرانهای چون "عاشقان شرزب که باا شاب نزیساتدد"" ،دل
به دریا افهدان"" ،جویدد ان شادی در مجری آتافاان ها"" ،خدجی خونین
ی ناباورِ آبی"" ،آکرخن" هاائی کاه "در ساخن خاوین زیساتدد" و
بر چارب ِ
غیرب انعهاسی از واقعیت وجود آنان و برازندب این کمونیستهای صامیمی و
صادق با تودبهای خوین ،میباشدد .به راستی که این ساه رادمارد تااری
معاصاار ایااران بااا اعمااال و رفتارهااای باای نظیاار انقهباای خااود چااه در دورب
فعالیتهای مبارزاتیشاان در جامعاه و چاه بعاد از دساتایری و مقاومات در
زندان و یا در مقابله مسلحانه با دشمن در خانه تیمی ،ثابات کردناد کاه باه
راسااتی"شاایر آهاان کااوب" مرداناای هسااتدد کااه "تباااهی ،از در ااا ِب بلداا ِد
خاطربشان ،شرمسار و سرافهددب می ارد" .همان انقهبیون مسلح کاه باا
زند ی سرشار از مبارزب و مارگ خاونین سارفرازانهشاان ،خاناه وطدااان را
روشن کردند و در رشد و تهامل جامعه تثثیر پیابرندبای باه جاا ااشاتدد و
رفتدد.
مام است به این نهته نیاز توجاه شاود کاه اوال روهای کاه از آن باه
عدوان روب احمدزادب یاد میشود صرفا شامل پویان و احمدزادب نمیشد که
با توصیف دوران کودکی و نوجوانی آنان بتوان برای این روب سابقه تراشاید.
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آیا رفیق جزنی در فتاوهاائی کاه در زنادان باا رفقاای دساتایر شادب بارای
نوشتن تاریخچهاش داشته متوجه نادب بود که این روب اساسا از باه هام
پیوستن کمونیستهای انقهبی صدیق در نقاط مختلاف ایاران کاه عاهوب بار
مااد ،در تبریز ،تاران و ساری فعالیت میکردند به وجود آماد کاه هار یاک
نیز سابقه مباارزاتی خااک خاود را داشاتدد و "جواناان" بای ریااه نبودناد؟
فراموش نباید کرد که در میان تاهیل دهدد ان اولیه چریهاای فادائی خلاق
رفقائی با سابقه مبارزاتی درخاان چون صمد بارنای و باروز دهقانی قرار
داشتدد که در زند ی شخصی شان نیاز هیچوقات مااهبی نبودناد ،و البتاه
"افتخار" ع ویت در حزب تودب را هم نداشتدد! امروز با توجه به حاکمیت یک
رژیم ماهبی در ایران ،در میان اک ر جوانان ،نسبت به مااهب ،زد ای وجاود
دارد و نیروهای راست و دشمدان ماردو باا ساهوالر نااان دادن خاود از ایان
واقعیت برای مقاصد ضد مردمیشان اساتفادب مای کدداد .آنااا بارای فریاب
مردو ،به دروغ این طور تبلیاغ مایکدداد کاه ویاا باا جادائی دیان از دولات و
سهوالریزب شدن دولت حاکم (صرفدظر از این که چه ماهیتی داشته و مداف
مداف کداو طبقه باشد) سعادم به جامعه روی خواهد آورد .اماا ،در شارایط
آن روز جامعااه ،وض ا بااه ونااهای دیااار بااود .در آن زمااان ،مااردو از روحااانیون
وابسته به دربار و از خیلی از آخوندها متدفر بودند و برخهف آنچه تبلیغ شدب
مردو ایران خواهاان یاک حهومات مااهبی نبودناد .کماا ایان کاه خمیدای باا
آ اهی بار نظار مدفای اک ار تودبهاا نسابت باه آخونادها ،قبال از باه قادرم
رساایدن باارای فریااب تودبهااا مطاارح کاارد کااه روحااانیون در حهوماات دخالاات
نخواهدد کرد و خود وی وقتی باه ایاران بیایاد در قام ساهدی خواهاد زیاد و
ادارب امور به دست سیاستمداران "الیق" ساردب خواهد شاد .باا ایان حاال،
ماهب هماندد امروز مورد تااجم قرار نداشت و معیار انقهبی و مترقی بودن
نیز با مبارزب علیه دشمن سدجیدب میشد .در هر حال واقعیت این است که
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هداامی که روب "پویان ،مفتاحی ،احمدزادب" تااهیل شاد ،از هماان آغااز،
مارکسیسم -لدیدیسم را اسا

ایدئولوژی خود قرار دادب باود و ایان اروب از

همان آغاز به جدبن کار ری تعلق داشت.
رفیق جزنی در مورد رفقا پویان و احمدزادب همچدین مطرح کردب است
که" :پویان در سال  ٤0مارکسیست شد .مسعود احمدزادب تا سال  ٤6هدوز
بقایای افهار قبلی خود را حفظ کردب بود" .معلاوو نیسات کاه جزنای بار چاه
اساسی تاری های فوق را مطرح کردب است که البته درست نیساتدد .ایان
راهم باید دانست که مارکسیست شدن رفقاای اولیاه تااهیل دهدادب ایان
روب از نوع مارکسیست شدن معمول خیلیها نبود که صرفا به دلیال عادو
باور به خدا و یا خواندن مدابعی از حزب تودب و چدد کتااب توضایحی در ماورد
مارکسیسم ،کمونیست و مارکسیست شدب و یا به ایان نااو خوانادب شادب
باشدد .نوشتههای دو رفیاق ماورد بحاد کاه حهایات از فاام عمیاق آنااا از
مارکسیساام -لدیدیساام دارد باای نیاااز از هاار ونااه توضاایحی ،چاااونای
مارکسیست شدن آناا را ناان میدهد .به طور برجسته ،رفیق مسعود با
برخورداری از هوش کم نظیر یک نابغه ،کسی نبود که به صرف خواندن ما ه
"اصول مقدماتی فلسفه" خود را ماتریالیست و مارکسیست بخواند .واقعیت
این است که این رفیق با عاق باه تودبهاای دربداد ایاران و در جساتجوی
راهی برای کمک به رهائی آنان ،عهوب بر مطالعه کتاباای مربوط باه مباارزب
طبقاتی ،با مطالعه اقتصاد و فلسفه مارکسیسم آنام از مداب اصلی یعدای
خود آثار مارکس و انالس که تو و با ترجماه برخای از آثاار آنااا باود ،خاود را
مارکسیست خواند .رفیق مسعود احمدزادب ماخصا اقداو به ترجماه کتااب
انالس (مدااء خانوادب ،مالهیات خصوصای و دولات) نماود .ایان کتااب تاثثیر
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عمیقی روی او داشت به طوری که وقتی ترجماه آن را باه اتمااو رسااند باا
توجه به جاب عمیق آموزشهای آن کتاب در رابطه با ماتریالیسم دیالهتیک،
رهی که در کهن خود در مورد ماتریالیسم داشت را حل شدب یافات و ایان
را به رفقاین اعهو نماود .در آن زماان رفقاا باا افاراد بسایاری مساتقیما در
ارتباط بودند .از جمله رفیق مسعود با اسماعیل خوئی (شاعر) در تما

بود

و ترجمه این کتاب را با یاری او به پایان رساند .خوئی در برنامهای مربوط باه
چالمین سالارد رستاخیز سیاههل در بی بی سی مطرح کرد کاه مساعود
به هدااو ترجمه کتاب "مدااء خانوادب ،مالهیت خصوصی و دولت" از انالس
بااا وی در ارتباااط بااود و در مااورد برخاای مطالااب آن ترجمااه بااا وی ماااورم
میکرد.
اظاارام فوق الااکر از رفیاق جزنای در ماورد رفقاا پویاان و احمادزادب،
رفقائی که با آثار خود هویت سیاسی -ایدئولوژیهی چریهاای فدائی خلق را
بااه جامعااه شداساااندند و از آناااا بااه حااق بایااد بااه عدااوان مارکسیساات –
لدیدیستهای راستین و کبیر ایران یاد کرد ،در رژیم جمااوری اساهمی و در
شرایطی که نفرم از ماهب در میان بسیاری از جوانان آ اب و مباارز ماا رواج
دارد ،در دست نیروهای راست و بسیاری از نان آلاودب خورهاای ایان رژیام و
کسانی کاه باا قلام خاود باه ارتجااع و دشامدان تودبهاا خادمت مایکدداد،
متثسفانه به وسیلهای برای کوچک جلوب دادن و کوبیدن این دو رفیق ارزنادب
ماا و از ایان طریاق چریهااای فادائی خلاق قارار رفتاه اسات .در ایان مااورد
میتوان از جمله کتاب "شورشیان آرمانخواب ،ناکامی چاا در ایاران" را اواب
رفت .نویسددب آن شخصی به ناو مازیار باروز است که آن کتاب را به م ابه
یک کار آکادمیک در آمریها به زبان انالیسی نوشاته اسات .اماا باا توجاه باه
محتوای این کتاب و مسائل غیر واقعیای که در آن درج شادب ،وزارم ارشااد
جماوری اسهمی انتاار و پخن آن در ایران را در جات انحراف نظر جوانان
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مبارز ایران و به خصوک مخدوش کردن خط انقهبی چریهاای فدائی خلق در
نزد آنان ،ضروری دانستخ و در نتیجه ایان کتااب ترجماه و باه طاور وسای در
ایران و خارج از ایران پخن شادب اسات .باا در نظار ارفتن ایان واقعیات کاه
شداخت از ماهیت نویسددب یا مترجم ،تا حدی به انسانهای هایار ،هدف
و مقاصد از انتااار یاک مطلاب و در ایدجاا یاک کتااب را مایشداسااند ،الزو
است تثکید شود که صرفدظر از این که نویسددب کیست ،مترجم کتاب ماکور
از انالیسی به فارسی ،یک تودبای سابق و فردی تواب به ناو مادی پرتوی
میباشد .تواب در زنادانهای رژیام جمااوری اساهمی در دهاه خوبداار ،65
زندانی سیاسیای بود که در زندان علیه دیار زندانیان سیاسی با نیروهای
سرکوبار همهاری میکرد و خود عامل سرکوب بودخ به طاوری کاه تاوابهاا
برای اثبام وفاداری خود به پاسداران رژیم ،کاسه داغتر از آش بودب و دماار از
روز ار زندانیان سیاسی مقاوو در میآوردند .در ضمن ،ماادی پرتاوی اماروز
در میااان نیروهااای آ اااب جامعااه بااه عدااوان همهااار وزارم اطهعااام شااداخته
میشود .بدابراین ،باید واضاح و مااخ

باشاد کاه ا ار ایان کتااب باا ارائاه

اطهعام نادرست و حهمهاای ضاد انقهباین در خادمت ماراب کاردن کهان
جوانان ما قرار نداشت ،نه مترجمن یک تواب همهاار نیروهاای سارکوبار در
ایران میبود و نه اساسا کتاب امهان مییافت تحت سالطه رژیام جمااوری
اسهمی در سطح وسیعی در ایران پخن شود.
آنچه در کتاب "شورشیان آرمانخواب ،ناکامی چا در ایران" در رابطه باا
چریهاای فدائی خلق مطارح شادب از یاک طارف تماماا بار اساا

تاریخچاه

نوشته شدب توسط بیژن جزنی به تحریر در آمادب اسات ،و از طارف دیاار آن
کتاااب ماخصااا ماادعهس کدداادب نظاارام و برخوردهااای سااازمان " فاادائیان
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اک ریت" و دیار نیروهای راست و ضد انقهبی در مورد چریهاای فدائی خلق
و بدیاناااااران و تئوریسااینهای آناااا میباشااد .روش برخااورد بااه چریهاااای
فدا ئی خلق در این کتاب نیز درست باه هماان صاورتی اسات کاه باناد فاره
ناادار در سالاای اول بعد از قیاو بامن برای فریب نیروهای هوادار سازمان
در پااین رفاات ،یعداای کوبیاادن تئااوری و واقعیاات چریهاااای فاادائی خلااق و
بدیاناااران و تئوریسینهای واقعیشان ضمن دفاع ظااهری از بیاژن جزنای.
نویسددب کتاب (مازیار باروز) در توصیف روب پویان ،مفتاحی ،احمدزادب تماما
از روی دساات تاااری

نااااری بیااژن جزناای رونویساای کااردب و نوشااته اساات:

"مسااعود احماادزادب هااروی (  ) ٥٢٢6-0٥و امیرپرویااز پویاااان (،)٥٢٢6 -05
روهی را رهبری میکردند که ،بارخهف دیااری {مدظاورش از دیااری اروب
جزنی است که در مورد این روب در صفحام قبل کتابن به ونهای که خود
جزناای از آن ااروب توصاایف کااردب نوشااته اساات} ،از فعاااالن جااوان تاااهیل
میشد که پیایده جباه ملی و ماهبی داشتدد و در فعالیت سیاسی کام
تجربه و نسبت به تئوری مارکسیستی کم اطهع بودناد .احمادزادب و پویاان
به شدم ماهبی بودند و در شار بومی خاود ماااد ،در اساتان خراساان،
چددین محفل سیاسی – ماهبی تاهیل دادب بودناد تاا در جدابن مخاالف
رژیاام فعاالنااهتاار ماااارکت جویدااد" (صاافحه  90کتاااب مزبااور) .همااانطور کااه
مااهدب میشود ،کلمه و عبارم و جمله به کاار باردب شادب در ایدجاا چاون
"جوان" و "کم تجربه" و " نسبت به تئوری مارکسیساتی کام اطاهع بودناد"
همان هائی است که جزنی در نوشته خود سعی در القاای آن باه نیروهاای
جدبن کردب بود .البته ایاان یک محفل سیاسی -مااهبی مطارح شادب از
طرف جزنی را به میل خود (به مدظور تثکید بر ویا غیار مارکسیسات نااان
دادن ااروب احماادزادب) ته یاار کااردب و از آن "چداادین محفاال" در آوردب اساات.
همچدین ا ر جزنی فقط باه ارتبااط مساعود و پویاان باا طااهر احمادزادب کاه
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مبارزی ملی و ضد اماریالیست و غیر کمونیست بود اشارب کردب ،ایااان باا
فرصتی که نوشاته جزنای در اختیاارش ااشاته بار شادم اظااارام جزنای
افزودب و تثکید کردب است که آناا "به شدم ماهبی بودند".
آنچه در کتاب ماکور واضح و کامه چامایر میباشاد ایان اسات کاه
نویسددب آشهارا در پوشن دفاع از جزنی باه تحقیار اروب پویاان ،مفتااحی،
احمدزادب پرداخته و نظارام رفیاق احمادزادب را مایکوباد .او در سراسار ایان
بخاان از کتااابن مرتااب جزناای و احماادزادب را در مقاباال هاام قاارار دادب و در
حااالی کااه بااه تعریااف و تمجیااد از جزناای بااه عدااوان "نظریااه پاارداز باازرگ
مارکسیست و بدیانااار فدائیان" میپردازد ،با تحریف نظرام احمدزادب آناا را
نادرساات و غیاار واقعاای و باای ربااط بااه جامعااه ایااران جلااوب میدهااد .م ا ه
مینویسد که احمدزادب به تئوری توطئه اعتقاد داشته و قدرمهای خاارجی
را عاماال باادبختی مااردو ایااران میدانساات .عااین جملااه وی چدااین اساات:
"احمااادزادب عامااال خاااارجی را سرنوشااات سااااز میدانسااات {مدظاااورش
اماریالیسم میباشد} ولی جزنای چاون "قابال تار" باود و "درک عمیقای از
تاری

معاصر ایران داشت"" ،هموارب می کوشید عوامل داخلی و خاارجی را

در یک ارتباط دیالهتیهی قارار دهاد" .ایان را هام بایاد دانسات کاه باناد فاره
ناادار بعد از قیاو بامن تهش نمود که ناو "فادائیان" را باه جاای چریهااای
فدائی خلق در جدبن رواج دهدد که نویسددب "شورشیان آرمانخواب ،ناکامی
چا در ایران" نیز از این عدوان برای معرفی چریهاای فدائی خلاق اساتفادب
میکدد.
مازیار باروز که به خاطر ماهیت کارش قادر نبود و خواهان آن هم نبود
کاااه باااین نیروهاااای واقعاااا کمونیسااات و اپورتونیساااتهای درون جدااابن
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کمونیستی مارزی ترسایم نمایاد ،بار موفقیات کمونیساتها در دهاه  05در
آفریدن یک تاری

پر افتخار در جدبن کمونیستی در پرتاو تئوریهاای تادوین

شدب توسط رفیق امیرپرویز پویان و مسعود احمدزادب قلم بطهن کایدب و از
سلطه اپورتونیسم بر جدبن کمونیستی ایران به عدوان ناکاامی کمونیسام
در ایران ساخن می ویاد .او "ناکاامی" ماورد نظار خاود را در ماورد مااخ
چریهاای فدائی خلق در آن دهه به این صورم توضیح میدهد که باه خااطر
د ماتیسمی که وجود داشته ویا "نظرام جزنی هی

ااب ماورد توجاه قارار

نارفت" .از این سخن مدطقا باید نتیجه رفات کاه واال ا (در غیار ایان صاورم)
چااا در ایااران دچااار ناکااامی نمیشااد .در مقاباال ،او در مااورد نظاارام رفیااق
احمدزادب نوشته است که ویا آن نظرام بر اسا

مدل کاورهائی بود کاه

در آناا "طبقه دهقان انقهبی عامل تعیاین کددادبای باه شامار میرفتداد" و
مدطبق بر جامعه ایران نبود و...
به راستی پرسیدنی است که مازیار بااروز یاا متارجم تاواب و همهاار
وزارم اطهعام کدامیک "مارکسیست" و طرفدار قدرم یری و نه "ناکاامی"
چا در ایران هستدد که چدین ویا باا دلساوزی باه اصاطهح دلیال "ناکاامی
چا در ایران" را یادآور میشوند!!؟ در ایان کتااب ایدطاور دیادب میشاود کاه
نویسددب شدیدا ناران آن است که مبادا جواناان اماروزی دنباال کتااب رفیاق
مسعود احمدزادب بروند و آنوقت باز چا دچاار "ناکاامی" اردد! لااا باه آناان
یادآوری میشود که "نظریه پرداز بزرگ مارکسیسات" در ایاران بیاژن جزنای
است و در نتیجاه جواناان چاا در ایاران بایاد از او بیاموزناد تاا دچاار ناکاامی
ناردند! آیا نویسددب به خاطر دلسوزی به سرنوشات "چاا در ایاران" اسات
که در این کتاب سعی کردب است تا جزنی را به عداوان "نظریاه پارداز بازرگ
مارکسیسات" بااه جوانااان باداساااند؟ آیااا رفیااق جزناای واقعااا مااورد احتااراو
نویسددب کتاب بودب و یا او طرفدار م ه "تبلیغ مسلحانه" مورد نظر جزنای در
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ایران بود یا هست؟ جواب سئواالم فوق مدفی است .واقعیت این است کاه
کتاب "شورشیان آرمانخواب ،ناکاامی چاا در ایاران" باه مدظاور کوبیادن خاط
انقهبی چریهاای فدائی خلق و برای خاو کردن و فریاب انساانهاای ظااهر
بین ،سعی کردب است به خودش چارب طرفداری از رفیق بیژن جزنی بدهد.
یعدی در ایدجا همان تاکتیهی باه کاار رفتاه شادب اسات کاه فاره نااادار و
باندش برای انحراف نظر هواداران سازمان چریهاای فدائی خلق و دور کردن
آناااا از نظاارام درج شاادب در کتاااب "مبااارزب مساالحانه هاام اسااتراتژی هاام
تاکتیک" ،به آن متوسل شدب بودند .در کار این فریب و ریاکاری ،مازیاار بااروز
حتی کتابن را هم به رفیق بیژن جزنی تقدیم کردب است .در حاالی کاه در
واقعیات امار ا ار او کمتاارین نزدیهای باا آزادیخااواهی بیاژن جزنای و کمتاارین
اشتراک با ضدیت این رفیق با اماریالیسم و دیهتاتوری در ایران داشت هر از
اجازب نمیداد که کتابن توسط مادی پرتوی تواب و همهاار وزارم اطهعاام
ترجمه شود .در حالی که چون محتوای کتاب "شورشیان آرمانخواب ،ناکاامی
چا در ایران" خهف حقیقت بودب و مبار ایدبهای انحرافی در جامعه ایاران
میباشد ،بدابراین طبیعی است که پرتوی ،همهاار وزارم اطهعاام آن کتااب
را ترجمه کدد و وزارم ارشاد جماوری اسهمی هم به آن اجازب انتاار دهد.
بدابراین خوانددب خود باید هایار باشد تا دریابد دلیل آن تعریف و تمجیدها از
جزنی و در مقابل او کوچک جلوب دادن رفیق مسعود احمدزاب و غیر واقعی و
غیر مدطبق ناان دادن نظرام وی باا شارایط جامعاه ایاران و باه طاور کلای
کوشن در ایجاد بدبیدی نسابت باه نظارام رفیاق مساعود احمادزادب بارای
چیست!
در جااای جااای کتاااب "شورشاایان آرمااانخواب ،ناکااامی چااا در ایااران"
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سخدانی به نف جزنی و روب وی مطرح شدب کاه برخای باا ارائاه اطهعاام
کامه نادرست همراب است .م ه از جمله اطهعام نادرست در کتااب مااکور
ظاهرا در تثئید رفیق جزنی ،این امار اسات کاه ویاا اروب جزنای ساازماندب
تظاهرام تودبای در رابطاه باا مارگ جااان پالاوان تختای باودب اسات .ما ه
نوشته شدب است ..." :سازماندب اصلی تظاهراتی باود کاه باه دنباال مارگ
ماااااهوک غهمرضااااا تختاااای ،قارمااااان کاااااتی ،در آکر  ٥٢٤0صااااورم
رفت"(صفحه  .)90این مطلب در تاری

ناااری مازیاار بااروز بیااتر باه م ال

معروف خسان و خساین هار ساه دختاران معاویاه بودناد شاباهت دارد .اوال
تاریخی که ارائه شدب نادرست میباشد .در آکر  ٥٢٤0هدوز تختی زندب باود
و در نتیجه تظاهراتی به خاطر مرگ او در آن تاری

صاورم نارفتاه باود!! ثانیاا

اولین تظاهرام برپا شدب در اعترا ،به مارگ مااهوک تختای روز  ٢٢دیمااب
 ٥٢٤6یعدی در هفاتم روز مارگ او صاورم رفات .تظااهرام بسایار ساتردب
بعدی هم در چالم مرگ تختی بود .ثال ا در تاری های ککر شدب ،رفقا جزنی
و سورکی دستایر شدب و در زندان بودند و بقیه رفقای مرتبط با آن دو رفیاق
نیز برای ریز از دستایری مجبور باه اختفاای خاود شادب و در نتیجاه امهاان
سازماندهی نداشتدد .رابعا چه تظااهرام هفاتم و چاه چالام مارگ تختای،
تظاهرام خود انایخته تودبای بودند و هی

نیروئای آن را ساازمان نادادب باود

بلهه خام از رژیم شاب در رابطه با کاتن تختی که کااتی یار مردمای و
قارمان برای تودبها بود آناا را به طور خود انایخته به خیاباان کاااندب باود.
اساسا برای سازماندهی چداان تظااهرام عظایم نیااز باه وجاود یاک نیاروی
متاهل قوی بود که در آن مقط در ایران تحت سلطه دیهتاتوری شدیدا قار
آمیز رژیم شااب موجودیات نداشات .بداابراین واضاح اسات کاه ایان اطهعاام
نادرساات را نویسااددب کتاااب ظاااهرا باارای اعتبااار دادن بااه جزناای و ااروب وی
مطرح کردب است .به طور کلی هدف از این برخوردهای به ظاهر تثئیادآمیز از
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بیژن جزنی آن است که ا ر جوانی در ایران با دید غیر طبقاتی و بدون توجاه
به ماهیت نویساددب و متارجمن باه مطالاب ایان کتااب ناریساته و مطالاب
نوشته شدب را بی هی

تعمقی باایرد ،باید دنبال توصایههای ایان کتااب در

زمدیه مورد بحد را رفته و بارای یااد یری مارکسیسام باه ساراغ کتابااای
بیژن جزنی برود ،و دور نوشتههای پویان و احمدزادب و پیروان صدیق آناا (آثار
مربوط به تاهل چریهاای فدائی خلق کدونی) را خط کاایدب و اساساا باه
آناا نزدیک هم ناود .این از نوع همان برخوردی است که ساعید حجاریاان،
م سس اولیه وزارم اطهعام و طراح پاروژب کاهن اصاهحام خااتمی ،در یاک
سخدرانی در خطاب به داناجویان انجاو داد .وی به آناا خط داد که ا ر می
خواهید با مبارزب مسلحانه دهه  05آشدا شوید به جازوب "تبلیاغ مسالحانه"
تورج بیاوند رجاوع کدیاد .نااو کامال آن جازوب «"تبلیاغ مسالحانه" انحاراف از
مارکسیسم -لدیدیسم» میباشد .در توضیح ایان جازوب هام بایاد فات کاه
پااس از ضااربام سااداین واردب بااه سااازمان چریهاااای فاادائی خلااق در سااال
 ،٥٢00تعدادی از این سازمان جادا شادب و باه حازب تاودب پیوساتدد و حازب
تودب جزوب ماکور را در شرایطی که تورج بیاوند شااید شادب باود ( آناام در
صفوف سازمان چریهاای فادائی خلاق ایاران) باه او مدتساب نماود و وی را
رهبر شاید روب مداعبین معرفی کرد .در جزوب «"تبلیغ مسلحانه" ،انحراف
از مارکسیساام -لدیدیساام» تمامااا علیااه مبااارزب مساالحانه و نظاارام اولیااه
چریهاای فدائی خلق و ماخصا علیه رفیق مساعود احمادزادب تبلیاغ شادب
است .بدابراین رهدمود سعید حجاریان به داناجویان برای خوانادن آن جازوب
– ویا برای درک چرائی و فام مبارزب مسلحانه در ایاران!! -بای دلیال نباود.
این نیز قابل تثکید است که مقایسه دو طرز برخورد هماون یاد شادب در بااال
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بی شک برای خوانددب آ اب جای تردید بااقی نخواهاد ااشات کاه در ایدجاا
نوشتههای رفیق جزنی با نوشاته مدتساب باه تاورج بیاوناد یهساان رفتاه
نادب بلهه مدظور آدر

غلط دادن به جوانان ایران از طارف قلام باه دساتان

خاادمت اازار ارتجاااع جماااوری اسااهمی میباشااد .در ضاامن اشااتباهام و
"سال انااری"های فراوانی در کتاب مزبور به چام میخورد ،به طوری که
ککر همه اشتباهام" ،سال انااری"ها و اطهعام غیر واقعی ارائاه شادب در
کتاب "شورشیان آرمانخواب ،ناکامی چا در ایران" ،میتواند مطلب یک کتاب
را تاهیل دهد .یهای دو نموناه عبارتداد از :تااری

تولاد مساعود احمادزادب و

امیرپرویز پویان در این کتاب  ٥٢٢6ککر شدب که نادرست اسات و تااری
هاار دوی آن رفقااا  ٥٢٢0میباشااد .همچدااین تاااری

تولاد

شاااادم رفیااق مسااعود

احماادزادب هاام بااه نادرساات  ٥٢0٥قیااد شاادب اساات .در حالیهااه ایاان رفیااق
سرفراز در  ٥٥اسفدد  ٥٢05همراب با تعداد دیاری از چریهاای فادائی خلاق
توسط رژیم جدایتهار شاب تیرباران شد.
واضح است که در ایدجا از کتاب "شورشیان آرمانخواب – ناکاامی چاا
در ایران" -که با الاو قرار دادن تاریخچه نوشته شدب توسط جزنای ،در ماورد
چریهاای فدائی خلق نوشته شدب -تداا به عدوان یک نمونه نااو باردب شاد.
واقعیت این است که این قبیل نوشتهها و حتی تاریخچههائی کاه از موضا
غیر مغرضانه در مورد چریهاای فدائی خلق در رژیام جمااوری اساهمی باه
تحریر در آمدباند  ،همای مدب خود را تاری

جعلی مورد بحد ،قارار دادب و از

این طریق به نوب خود در خدمت تهرار و بسط هار چاه بیااتر محتاوای غیار
واقعی آن قرار رفتهاند.
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بخش سوم
خصوصیات گروه احمدزاده از نظر تاریخ جعلی
در تاریخچهای که در ناریه  ٥9بامن تئوریک درج شدب ،رفیق جزنای
"زنااد ی ااروب" احماادزادب را بااه دو دورب تقساایم کااردب اساات .دورب اول را از
اواخر سال  ٤6تا اواخر سال  ٤8در نظر رفته و مطرح کردب که روب هدوز به
مای مسلحانه نرسیدب استخ و دورب دوو از اوایل سال  ٤9تا فروردین .05
او در رابطه با دورب اول دست به عیب جوئیهای آشاهار زدب و آنااا را تحات
عدوان خصوصیام روب پویان ،مفتاحی ،احمدزادب که ویاا ویژ یهاای آن در
دورب اول بودب ،مطرح نمودب است .جزنی در رابطه با روب خود هم کاه از آن
به عدوان " روب پیاتاز جزنی -ظریفی" ناو میبرد و از نظار وی در بر یرنادب
ااروب جدااال نیااز میباشااد ،تحاات عدااوان "ویژ یهااای عماادب ااروب" ،چاااار
خصوصیت برشمردب و همه آناا را م بت و در خدمت به جدبن ارزیابی کردب
و در آخاار نیااز تثکیااد کااردب اساات کااه" :ایاان ویژ اایهااا علیاارغم کمبودهااا و
نارسائیهای یاد شدب ،چاربای مبارز باه اروب مای بخااد" .اماا ،در ماورد
ویژ یها و یا خصوصایام اروب احمادزادب (باه فتاه او در دورب اول) ،جزنای
چاار خصوصیت برای آن بار مایشامارد کاه جمعبدادی آن از نظار وی چداین
اساات" :مجموعااه ایاان خصوصاایام بااه ااروب ساایمای یااک ااروب مخفاای
مارکسیساات ،بااا برنامااهای صاارفا سیاساای و خصاالتهای روشاادفهرانه را
میبخاد".

اولین خصوصیت:
رفیق جزنی بر اسا

آموزش مارکسیسم و شداخت جامعه

تقسیم بددی حیام روب احمدزادب از نظر خود،
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در اثبام این امر که ویا این روب "خصلتهای روشدفهرانه" داشت ،یهای از
ناانهها را به عدوان اولین خصوصیت ،چدین مطرح کردب است:
"اولااین خصوصاایت ااروب ،ااراین بااه آمااوزش تئوریااک مارکسیساام-
لدیدیسم و شداخت جامعه بود" .اصوال از نظر هر مباارز کمونیسات ،ایان امار
باید به عدوان ُ
حسن تلقی شود .اما از نظر رفیق جزنای چداین نیسات و او،
این را اولین خصوصیت دارای عیب و ایراد روب احمدزادب برمی شمارد .رفیق
احمدزادب توضیح دادب بود که حزب تودب "حتی نتوانست برای مراحال بعادی
مبارزب یک سابقه تئوریاک و تجربای فاراهم کداد .باه ایان ترتیاب ،در شارایط
خفقااان و تاارور ،در شاارایط شهساات مبااارزب خلااق مااا ،در شاارایطی کااه
روشدفهران انقهبی عمدتا فاقد هر ونه سابقه تئوریک و تجربی بودند ،کار از
نو باید شروع میشد .پس جدبن نوین کمونیستی پا رفات .تجما ساادب
نیروها آغاز شد .هدف از این تجم  ،نه جم آوری نیرو و تعار ،دوباارب بلهاه
تعمیق در شرایط و پیدا کاردن راب ناوین مباارزب باود" (تثکیاد از نویساددب ایان
سطور میباشد) .ساس او نوشته بود که " :روب ما نیاز هماین جریاان را از
سر می اراند .روب ما نیاز باا هادف عاجال آماوزش مارکسیسام -و تحلیال
شرایط اقتصادی -اجتماعی مایان ماا تااهیل شادب باود" .رفیاق جزنای باا
نادیدب رفتن کلمه "نیز" و تهرار آن در نقل قول باال مطرح میکدد" :احمدزادب
در "مبااارزب مساالحانه هاام اسااتراتژی هاام تاکتیااک" در بااارب تاااهیل ااروب
مینویسد " :روب ما با هدف عاجل آموزش مارکسیسم -لدیدیسام و تحلیال
شرایط اقتصادی و اجتمااعی مایان ماا تااهیل شادب باود ".باا کمای دقات
میتوان دید که او در ایدجا کلمه "نیز" که در متن کتااب مااکور وجاود دارد را
جا انداخته و به این ترتیب رابطه ایان جملاه باا شارایط تااریخیای کاه اروب
مزبور در آن شهل رفته بود را قط کردب است .در حالی که با در نظر رفتن
همه جمهم و کل مفاومی که در نوشته رفیق احمادزادب وجاود دارد ،بحاد
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این است که در شرایط فقدان هر وناه تجریاه تئوریاک و عملای در جدابن،
این روب نیز به دنبال پیدا کردن "راب نوین مبارزب" بود و به هماین مدظاور کاار
خااود را بااا آمااوزش مارکسیساام -لدیدیساام و تحلیاال شاارایط اقتصااادی و
اجتماعی میان آغاز کرد .اتفاقا ،این ُ
حسن بزرگ روب احمدزادب باود کاه بار
خهف نیروهای دیار در جدبن که تحت تاثثیر ایان یاا آن جدابن و انقاهب در
سطح جاان ،راب و حرکت خود را تعیین میکردند و علداا هام می فتداد کاه
راب این یا آن انقهب م ه چاین یاا کوباا و  ...را دنباال مای کدداد ،رفقاای ایان
تحلیل خو ِد شرایط جامعه ایران و در رابطاه باا
روب ،سعی کردند با اقداو به
ِ
تودبهای همین سرزمین" ،راب نوین مبارزب" را در ایران کاف بهددد .در عاین
حال که آناا از مطالعه تجربیام جدبنها و انقهبام دیار هم غافل نبودند .به
واق

روب احمدزادب تداا روب کمونیستی در ایران بود که از آغاز بدون دنباله

روی از این یا آن انقهب در جاان و تقلید از آناا ،در خاود جامعاه ایاران دنباال
راب حل ات" .ما سرسختانه اعتقاد پیدا کردیم که تداا با مطالعه ماخ
جامعه خود میتوانیم به شداخت صحیح و راب حلهای درست دست یاابیم.
رفقای ما به خوبی این حهم مارکسیساتی -لدیدیساتی را جااب کردناد کاه
"حقیقت ماخ

است مجرد نیست" .مجموع این دالیال و تجربیاام ،ماا را

قادر میساخت تا هدف خود را بادون اباااو و باا قاطعیات روشان کدایم :ماا
میبایست به مطالعه عیدی جامعه میپرداختیم ،جواب هر ونه سائوال در
بارب نحوب مبارزب و دیار مسائل اجتماعی جز بر این اساا

امهاان نداشات.

در یهی از اولین اسدادی که در آغاز تاهیل روب بیرون آمد ،این طور نوشته
شدب بود" :ا ر از ما بارسدد جامعه شاما چاوناه جامعاهای اسات؟ ماا مای
ااوئیم هدااوز نماایدانیم و در حااال مطالعااهایاام .ا اار بارساادد مااای شااما
چیست؟ بااز هام جاواب مای دهایم ماا دارای ماای نیساتیم ،ماا در حاال
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مطالعااهایاام .امااا ،مااا میخواسااتیم از موض ا پرولتاریااا مبااارزب کداایم ،الجاارو
میبایست از موض او و با دید اب او پاس

می فتیم .تداا سهحی که برای

باار آوردب کااردن ایاان شاارط وجااود داشاات ،مارکسیساام -لدیدیساام بااود ،مااا
میبایساات فعاالنااه آن را ماای آمااوختیم ،میبایساات در ایاان اماار پیایرانااه
ن "سه رساله" صفحه 8
فعالیت مینمودیم"(.رجوع شود به اثری تحت عدوا ِ
از انتاارام چریهاای فدائی خلق به تاری

.)٥٢08/9/٢0

جزنی بدون درک اهمیت آنچه در فوق آمد ،در ادامه نوشته است" :به
این ترتیب اولین خصوصایت اروب اراین باه آماوزش تئوریاک مارکسیسام-
لدیدیساام و شااداخت جامعااه بااود .ایاان آغاااز کااار بساایاری از محفاالهااای
روشدفهرانه مارکسیست در کاور ما بودب است .با قرار دادن ایان هادف در
مقابل روب ،تجارب یک دهه جدبن کاار ری ماورد بای اعتداائی قارار رفتاه
است .مبارزام اشته نادرست بودن چدین برنامهای را باه طاور مهارر اثباام
کردب بود .ولی رفقای م سس روب و اع ای م ثر آن این تجارب را در اختیاار
نداشتدد .پس به ناچار در ایدجا جریان از صفر شروع شد" .به راساتی رفیاق
جزنی از کداو تجارب یک دهاه جدابن کاار ری صاحبت میکداد کاه رفقاای
م سس روب احمدزادب و اع ای ما ثر آن ویاا باه دلیال جاوانی و نداشاتن
تجربه از آن غافل بودباند؟ امروز آشهار شدب است که ضرورم تااهیل اروب
مورد بحد برای تحقق آرمانهای کمونیستی ،اولین بار در بااار ساال ٥٢٤6
بین رفقا پویان و عبا
یک دهه قبل از تاری

مفتاحی مطرح شدب بود .حال پرسایدنی اسات کاه
شهل یری اروب پویاان ،مفتااحی ،احمادزادب ،جدابن

کار ری چه تجاربی از خود به جای ااشته بود که باه زعام جزنای "رفقاای
م سس اروب و اع اای ما ثر آن" باه دلیال بای تجرباای متوجاه آن ناادب
بودند؟ کاداو اروب قابه "باا هادف عاجال آماوزش مارکسیسام -لدیدیسام و
تحلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی میان ما تاهیل شادب باود" کاه تجرباه،
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نادرسااتیاش را ناااان دادب بااود؟ رفیااق جزناای توضاایحی در ایاان مااوارد
نمیدهد و ویا خوانددب باید حهم او را چام بسته باایرد .کامه قابل تصاور
است که در سالاای پس از کودتاای  ٢8مارداد و در شارایط خیانات رهباران
حزب تودب که "زمستان" باا برودتای طاقات فرساا بار جامعاه حااکم ردیاد و
"سرها در ریبان" بود ،محافلی از روشدفهران به وجود آیداد کاه باه مطالعاه
پداب ببرند و بعد از مدتی هم آن کار را کدار بااارناد .ولای ایان برخاورد کجاا و
پاااس از آغااااز جدااابن ناااوین کمونیساااتی در ایاااران ،کوشااان در آماااوزش
مارکسیسم -لدیدیسم و تحلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کااور
برای پیدا کردن راب انقهب ایران کجا؟ واقعیت این اسات کاه پاس از اشات
حدود یک دهه از  ٢8مرداد  ٥٢٢٢و پس از شهست مبارزام سالاای -٥٢٤٢
 ،٥٢٢9مبارزاتی که قانونی و مسالمت آمیز بودند و پس از آشهار شدن بای
ثمری شعارهای آن مبارزام که طالب استقرار حهومت قانون و انتخاباام آزاد
بودند ،هماناونه که رفیق احمدزادب در کتاب خاود نوشاته اسات "در شارایط
خفقااان و تاارور ،در شاارایط شهساات مبااارزام خلااق مااا ،و در شاارایطی کااه
روشدفهران انقهبی عمدتا فاقد هر ونه سابقه تئوریک و تجربی بودناد ،کاار
از نو باید شروع میشاد" .در چداین شارایطی جدابن ناوین کمونیساتی در
ایران پا رفت .ماخصه ایان جدابن ناوین "تجما ساادب" نیروهاای مباارز و
انقهبی بود .این توضیحام بیان واقعی تاریخی است که روشدفهران مبارز در
دهه چال با آن روبرو بودند .آیا حزب تودب باه جاز بااقی ااشاتن ساابقهای
رسوا از برخوردهای اپوتونیستی و اعمال مدفی خود در جدابن ،دساتاوردی
هم در زمیده عملی یا تئوریک جات تداوو مبارزب برای جوانان بعد از خود باه
جای ااشته بود که رفیق جزنی از آن سخن می وید؟ او به روب احمدزادب
ایراد می یرد که "تجاارب یاک دهاه جدابن کاار ری" را زیار پاا ااشات .در

٥٤٧

شهل یری چریهاای فدائی خلق و نقد تاری

جعلی

حالی که اتفاقا در فقدان تجربه و دستآوردهای مبارزاتی در جدبن کار ری
بود که نیروهای آ اب جامعه با تجمعام سادبشان کاه رفیاق احمادزادب از آن
سخن فته ،سعی در پیدا کردن راب نوین مبارزب بودند و آ ابتارین آن نیروهاا
سعی کردند با "تعمیق در شرایط" این راب نوین را پیدا نمایدد.
رفیق احمادزادب در کتااب خاود ،رونادی کاه از مقطا بعاد از شهسات
مبارزام سالاای  ٥٢٢9 -٤٢تا شهل یری روبهای کمونیست در نیماه دوو
دهه چال در جامعاه ایاران طای شادب باود را باه طاور فااردب شارح دادب و
تصریح کردب بود که" :تجم سادب نیروها" در نیمه دوو دهه چال رشد کردند
و "رشد بیاتر روبها وابسته به ارتباطی جدی با تودبهاا ،شارکت واقعای
در زنااد ی تودبهااا و نیااز پیوناادی کااه مقدمااه اتحاااد باشااد ،میااان روبهااای
کمونیست بود"...
ایراد رفیق جزنی تحت عدوان "اولین خصوصیت روب" باه اروب پویاان،
مفتاحی،احمدزادب  ،در نااب اول شااید باه راحتای قابال فاام نباشاد .اماا باا
اندکی تعمق میتاوان دیاد کاه او اروب احمادزادب را تجمعای از جواناان بای
تجربه و روشدفهران بی عمل که خود را ماغول خواندن کتاب و دلخوش باه
بحد و ارائه تحلیل کردب بودند ،در نظر رفته و این طور باه خواندادب معرفای
میکدد .آیا به راستی از نظر رفیق جزنی آموزش مارکسیسم -لدیدیسم کار
نادرسااتی بااود؟ ولاای مااار میتااوان خااود را کمونیساات نامیااد و از آمااوزش
مارکسیسم -لدیدیسم غافل باود؟ از نطار وی ویاا اقاداو باه تحلیال شارایط
اقتصادی -اجتماعی ایران نیز کاری غیر ضروری بود و به نظر وی ویا میشد
بدون داشتن تحلیل از شرایط اقتصادی -اجتماعی جامعاه ایاران باه حرکتای
آ اهانه در جامعه دست زد! البته این ویژ ای روبهاای روشادفهری آن دورب
بود که بدون این که خود را ملزو به تحلیل شرایط خود جامعه ایران بداندد ،با
افتخار خود را پیرو این یا آن انقهب در سطح جاان معرفی مینمودناد و ایان
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را هم کامه طبیعی میپدداشتدد .این امر در یاک دورب در میاان روشادفهران
مبارز ایران به قدری طبیعی بود که از یهدیار میپرسایدند تاو پیارو راب کاداو
انقهب هستی؟ چین یا کوبا یا...؟ اما ،این واقعیت شامل اروب رفقاا پویاان،
مفتاحی ،احمدزادب نبود .کمونیساتهای آ ااب متااهل در ایان اروب ضامن
توجه به تجربیاام انقهباام جااانی و حتای جدابنهاای جااری در آمریهاای
التین ،قاطعانه دست باه تحقیاق در ماورد شارایط جامعاه ایاران زدناد و ایان
روب ،تداا و اولین روب کمونیستی در ایران بود کاه کوشاید راب انقاهب را از
دل بررسی خود جامعه ایران کاف نمودب و به آن دست یابد.
اما ،جزنی که مدعی است از سال  ٥٢٤٢انجاو مبارزب مسلحانه را در
دستور کار خود قارار دادب باود ،باه واقا باه خواندادب می ویاد کاه او و افاراد
روهن بر اسا

تجربیام "مبارزام اشته" میدانستدد که باید دست به

مبارزب مسلحانه زد و بدابراین دیار نیاازی باه تحلیال شارایط جامعاه ایاران و
مطالعه مارکسیسم -لدیدیسم نداشتدد .ولی جوانان بی تجربه بعادی چاون
مطل نبودند که ویا "تجارب یک دهه جدبن کار ری" نادرسات باودن چداان
برنامهای را "به طور مهرر اثبام کردب بود"" ،پس باه ناچاار در ایدجاا جریاان از
صفر شروع شد !!".صرف نظر از این که در واقعیات امار مدظاور جزنای کاداو
"مبارزام اشته" و کاداو تجربیاام میباشادد ،واقعیات ایان اسات کاه ایان
برخورد وی از دو ضاعف اساسای در رنا

اسات کاه مدجار باه تحریاف تااری

می ردند.
اساسی اول این است کاه صارف اعتقااد باه مباارزب مسالحانه
ضعف
ِ
بدون ترسیم چام اندازهای این مبارزب با اتهاء به تحلیلی علمی از شارایط
اقتصااادی  -اجتماااعی جامعااه ایااران و بااه عبااارم دیااار ،باادون داشااتن یااک
پاتوانه تئوریک که پاسخاوی ضرورمهای جامعه باشد ،نمیتوانسات یاک
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جدبن انقهبای در جامعاه ایاران باه وجاود آورد .رفیاق جزنای حتای پاس از
مطالعه کتاب رفیق مسعود احمدزادب و آشدائی با بسیاری از مساائل و تارو
های مطرح شدب در آن کتاب و حتی پس از اشت چدد سال و تجربیام باه
دست آمدب از جدبن مسلحانه جاری در ایران ،همانطور کاه از مطاالبی کاه
در زندان نوشته است ناان دادب میشود ،باز قادر نادب تا باوید که مبارزب
مسلحانه مورد نظر او در رابطاه باا امار انقاهب قارار باود چاه مساائلی را در
جامعه حل کدد؟ "تبلیغ مسالحانه"ای کاه وی ساعی کارد باه جاای "مباارزب
مسلحانه هم اساتراتژی هام تاکتیاک" بداااند چاه مسایری را میبایسات
طی کدد تا تودبها قادر به در هم شهستن نیروهای نظامی دشمن شدب و
به پیروزی انقهب نایل آیدد؟ م ه آیا آن مبارزب میبایست به قیااو مسالحانه
آ اهانه بیانجامد؟ توجه شود "قیااو آ اهاناه" و ناه م ال قیااو بامان  0٧کاه
"خااود بااه خااودی" بااود و از قباال سااازماندهی و رهبااری نااادب بااود .ماا ه
بلاویکها با توجه به شرایط جامعاه خاود و در شارایط باین المللایای کاه
جدگ جاانی اول به وجود آوردب بود ،توانستدد تودبهای از پین سازماندهی
شدب که در مقطعی به صورم یک نیروی متاهل مسلح در آمدب بودند را باا
یک فرمان (آنام نه یک روز زودتر و نه یک روز دیرتار) باه یاک قیااو مسالحانه
آ اهانه دعوم کددد .آیا "تبلیاغ مسالحانه" ماورد نظار جزنای هام در شارایط
جامعه ایران میتوانست همان مسیر در روسیه را طی کدد؟
رفیق جزنی که بر ضرورم مبارزب مسلحانه در ایران تثکید داشت و نیاز
هم نداشته کاه همچاون رفقاای اروب احمادزادب باه مطالعاه مارکسیسام-
لدیدیسم و شداخت جامعه ایران باردازد ،در کتااب "چاوناه مباارزب مسالحانه
تودبای میشود" رهدمودهای ماخصای را مطارح نماودب کاه ساازماندهی
سیاسی -صدفی به م ابه "پای دوو جدبن" یهای از ارکاان آن رهدمودهاا را
تاهیل میدهاد .اماا ساازماندهی سیاسای -صادفی در شارایط حاکمیات
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دیهتاتوری اماریالیستی شاب نه تدااا امهاان پاایر نباود بلهاه کوشان در آن
جات ،جدبن را با خطرام جدی مواجه مینمود (به طور ماخ

کاربسات

چدان رهدمودی ضربههای مالهی را متوجه سازمان چریهاای فادائی خلاق
در سالاای  0٤و  00نماود کاه بایاد در جاائی دیاار باه طاور جدا اناه باه آن
برخورد شود).
ضعف اساسی دوو برخورد رفیق جزنی ،عدو درک این امر اسات کاه
کمونیستها با وفاداری به این اصل که بدون تئوری انقهبی جدبن انقهبای
نمیتواند وجود داشته باشد باه خاود اجاازب نمیدهداد باا تهیاه صارف روی
تجربیام اشته  -ا ار حتای از "یاک دهاه جدابن کاار ری" واقعاا تجرباهای
مدون باقی بود  -دست به حرکتی آنام حرکت مسلحانه در جامعه بزندد .از
نظر آناا چدین حرکتی حتی ا ر واقعیام جامعاه ضارورم آن را نااان دهداد،
بدون داشتن یک پاتوانه تئوریک انقهبی ،حرکت کوری خواهد بود .با چدین
اعتقاد و وفاداری به مارکسیسم-لدیدیسم بود که رفقای دست اندرکار اروب
احمدزادب شداخت جامعه و تحلیل از شرایط اقتصادی – اجتماعی ایران را در
دستور کار خود قرار دادند و کوشیدند تا ضمن شداخت از واقعیتهای جامعه
ایران ،باا باارب یاری از تئوریهاای عااو مارکسیساتی و تجربیاام انقهباام
دیار ،راب انقهب در کاور خود را کاف و آن را به صاورم یاک تئاوری مادون
تدظیم نمایدد .آناا به چدین کار مسئوالنهای با پیایاری کامال دسات زدناد و
توانسااتدد چرائاای و چاااونای مبااارزبای کااه پیااارو بایااد در جااات بساای

و

سازماندنی تودبها در پین یرد را بارای نیروهاای آ ااب جامعاه و بارای کال
تودبها کامه روشن و آشهار ساازند .رفقاای متااهل در اروب احمادزادب باا
تهیه بر این اصل مارکسیستی که برای کسب قدرم سیاسی باید تهیه اب
اصلی این قدرم یعدی نیروهای مسالح آن را در هام شهسات و ایان کاار از
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عادب تودبهای مسالح و ساازماندهی شادب سااخته اسات ،چاام اناداز
مبااارزب مساالحانه مااورد قبااول خااوین را تاااهیل ارتاان خلااق باارای در هاام
شهستن ارتن ضد خلق موجود قرار دادند.
واقعیت ایان اسات کاه رفیاق جزنای و رفقاای هام اروهن ،پاس از
شهست مبارزام سالاای  ٥٢٢9-٥٢٤٢کاه "دیاار کسای نمیتوانسات باه
شعارهای کاده اشاته ،باه شایوبهای کاداه مباارزب و باه اشاهال ماجاور
سازمانی اعتمااد بهداد" و در شارایطی کاه باه تادری

"تحات تاثثیر تجربیاام

انقهبی و جدااای تودبای ،راین (نظری) به مبارزب مسلحانه تاودبای" روز
به روز بیاتر میشد (کتاب رفیق احمدزادب -قسمت شرایط پیداین و رشد
جدبن نوین کمونیستی) ،با تهیه بر تجربه کوبا و دیدن شرایط دیهتااتوری در
جامعه که راب هر ونه مبارزبای را در جامعه بسته بود ،به مبارزب مسالحانه
راین پیدا کردب بودند -که البته خود رفیق جزنی در نوشتههای خود ناان
میدهد که مدهر این امر نیست .بدابراین ،میتوان فت که رفیاق جزنای باا
وارد کردن ایراد ماکور به روب احمدزادب باه عداوان "اولاین خصوصایت اروب"
اساسا متوجه اهمیات کاار ساترگ و باا عظمتای کاه رفقاای اولیاه تااهیل
دهددب چریهاای فدائی خلق در روب احمدزادب – بدون الاو برداری از کوبا یاا
چین یا روسیه یا هر انقهب دیار در جاان -برای تدوین تئوری انقهب در ایران
انجاو دادند نبودخ و نه تداا نبود بلهه به دلیل عدو برخورداری از دیدی وسای
در این زمیده ،از موض باال به آن میناریست .در تصور او این رفقاا باه دلیال
بی تجربای خود را ماغول مطالعاام روشادفهرانه کاردب بودناد ،ولای چاون
انساناای صادقی بودند (او باه ایان موضاوع در نوشاتهاش تثکیاد میکداد)،
دست از چدان کار روشدفهرانه کایدب و ویا به هماان مباارزب مسالحانهای
کااه رفیااق جزناای و رفقاااین پیااااپین باادون ارتهاااب بااه داااب "آمااوزش
مارکسیساام -لدیدیساام" و اقااداو بااه "تحلیاال شاارایط اقتصااادی -اجتماااعی"

٥0٢

بخن سوو – خصوصیام روب احمدزادب از نظر تاری

جعلی

ایران ،دست یافته و پرچمدارش بودند ،رسیدند.

دومین خصوصیت :طرفداری از چین
ایراد دوو رفیق جزنی به روب احمدزادب که آن را تحت عداوان "دوماین
خصوصیت اروب" مطارح کاردب ایان اسات کاه ویاا ایان اروب " اراینهاای
طرفداری از چین" داشته است و یا "تحت تثثیر جدی چین" بودب است .البته
او معلوو نهردب است که این اتاامام بر چه اساسی به اروب احمادزادب زدب
میشوند.
میدانیم که رفقای این روب بر تجارب انقهب چین ارج ناادب و آموزش
از در

های این انقهب که توسط مائوتسه دون ،رهبار حازب کمونیسات آن

کاور جمعبددی و به تحریر در آمدب است را برای هر کمونیست امری الزو و
ضروری میدانستدد .رفیق احمدزادب نیز در کتاب خود در مورد تجارب انقاهب
چین و از "اندیاههای مائوتسه دون" صحبت کردب است .اما با تهیه بر ایان
امور نمیتوان رفقای آن روب را به داشتن راین به طرفداری از چین متام
نمود .کماا ایان کاه کوشان در آماوزش از تجاارب انقهباام جااانی را رفیاق
احمدزادب در کتاب خود در مورد انقهب در روسیه و کوبا نیز انجاو دادب بود.
اتفاقا انقهب چین تجاربی عرضه کاردب باود کاه کمونیساتهای ایاران
حتما باید از آن میآموختدد .اما به طور تثسف بار ،مطالعاه نوشاتههای هام
رفیق جزنی و هم رفیاق ظریفای بیاانار آنداد کاه ایان رفقاا توجاه الزو را باه
تجارب و دست آوردهای انقهب چین نداشتدد و به همین خاطر هم خود را از
آموزشهای آن انقهب بی بارب ساخته بودند (بی شک طرفداری از شوروی
کااه آن را سوسیالیسااتی تلقاای میکردنااد ،بااا توجااه بااه ت اااد بااین چااین و
شوروی در این امار دخالات داشاته اسات) .ما ه هار دوی آنااا در رابطاه باا
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مرحله انقهب در ایران ،از "انقهب ملای دموکراتیاک" ساخن فتاه و ضارورم
رهبری طبقه کار ر برای تحقق خواستههای تودبهاا در ایاران را ماورد تاکیاد
قرار ندادند که خود یهی از نتای

بی توجای این رفقا به دالیل پیروزی انقهب

در چین در سال  ٥9٤9میباشد )١١(.میدانیم که مائو با تثکیاد بار ضارورم
رهبری طبقاه کاار ر در انقاهب دموکراتیاک در چاین و ارائاه تاز "دموکراسای
نوین" یا "انقهب دموکراتیک نوین به رهبری طبقه کاار ر" ،موفاق باه رهباری
انقهبی پیروزمدد در کاور خود ردید .اما رفیاق جزنای در نوشاتههای خاود
مطرح میکرد که در شرایط جامعه ایران پیاروزی "انقاهب ملای دموکراتیاک"
نیز امهان پایر میباشد .با این اعتقاد و نفی ضرورم حتمی رهباری انقاهب
در ایران توساط طبقاه کاار ر متااهل و مجااز باه ایادئولوژی طبقااتی خاود
(مارکسیسم -لدیدیسم) ،جزنی باه واقا تجاارب ناه یاک دهاه بلهاه تجاارب
چددین دهه جدبن کمونیستی و کار ری در سطح جاان را زیار پاا ااشاته
بود .چرا که آنچه مائو در نوشته خود به ناو "دموکراسی نوین" تدوین نمود و
پراتیک درستی آن را ثابت کرد ،در آموزشهای لدین هم در ارتبااط باا انقاهب
 ٥950روسیه وجود دارد .لدین در کتاب "دو تاکتیک سوسیال دموکراسای در
انقااهب روساایه" بااه وضااوح باار ضاارورم پیااااهدای طبقااه کااار ر در انقااهب
پیااروی تثکیاد و ضامن نقاد نظار مدااویکهاا ،اهمیات حیااتی ایان امار را
توضاایح دادب و تاااریح کااردب بااود .در واقعیاات اماار نیااز تحلیاال از ساااختار
اقتصادی -اجتماعی ایران ناان میدهد کاه پیاروزی انقاهب در ایاران بادون
رهبری طبقه کار ر ممهن نیست .رفیق احمدزادب نیز درست با ارائه تحلیلی
علمی و واق بیدانه از ساختار جامعه ایران که نبوغ وی در آن آشاهار اسات،
در کتاب خود با تهیه بر این واقعیت که از بین رفتن فئودالیسم در ایران باعد
بابود شرایط زند ی دهقانان نادب و ت ادهای جدیدی در روساتا باه وجاود
آمدباند ،در جات نابودی سلطه اماریالیسم و مداسبام اماریالیستی چه در
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شار و چه در روستا ،بر ضرورم رهباری طبقاه کاار ر در انقاهب ایاران تثکیاد
ورزیدب است .لاا دل بستن باه "انقاهب ملای و دموکراتیاک" بادون تثکیاد بار
ضرورم رهبری طبقه کار ر ،همانطور که تجربه ناان داد در پی خود راست
روی در جدبن را به وجود آورد که به نتاای

فاجعاه بااری انجامیاد .در تجرباه

دردناک روی کار آمدن دار و دسته خمیدی بعد از انقهب ساال  ،٥٢0٧دیادیم
که سازمان چریهاای فدائی خلق ایران با رهبری باند تباهار ،با بارب یری از
این تئوری که ویا پیروزی "انقاهب ملای و دموکراتیاک" بادون رهباری طبقاه
کار ر امهان پایر میباشد ،تمایهم عملی سازشهارانهشان را پاین بردناد.
آناا با این نظر که خمیدی نمایددب "صاحب کاران خردب باورژوا" اسات کاه باه
قدرم رسیدب ،ماهیت دولتی که او بر سر آن قرار داشات را خاردب باورژوائی
ارزیابی کردند و انقهب شهست خاوردب  0٧را باا ایان توجیاه کاه ویاا خاردب
بورژوازی به قدرم رسیدب ،پیروزمدد خواندند .آناا نخواستدد به این امر توجاه
کددااد کااه انقااهب  0٧بااه دلیاال فقاادان رهبااری طبقااه کااار ر باار ساار آن،
نمیتوانست پیروز شود و به همین دلیل هام شهسات خاورد .باا برداشاتن
اولین قدو در این ک راب ،آنااا و ساازمانهای مااابه ،در تبلیاغ جاات جلاوب
دادن اولین باار پس از آن انقاهب باه عداوان "بااار آزادی" ،باا ارتجااع همداوا
شدند .از نظر آناا باار بعد از انقهب " 0٧باار آزادی" بود -آناام در شارایطی
که رژیم تازب استقرار یافتاه باا سارکرد ی خمیدای بارای ساهخی انقاهب و
آزادی آمدب بود و به همین خاطر در همان اولین باار ،تودبهای شدیدا تحت
سااتم ُکاارد را بااا حمااهم نظااامی خااود بااه کردسااتان در خااون ماایغلطانااد.
رهبااریهااای ایاان سااازمانهااا کااه در واقاا خواسااتار مبااارزب باارای تحقااق
خواسااتههااای کااار ران و دیااار تااودبهااای زحمااتهن نبودنااد ،در شاارایطی
مماشام طلبی خود با جماوری اسهمی را با خاردب باورژوائی خوانادن ایان
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این یا آن جداح به اصطهح مترقای و خلقای در درون آن

توجیه میکردند که در همان حال ناریاتااان مملاو از خبرهاای مرباوط باه
شهایام تودبهای زحمتهن و سرکوب آناا توسط نیروهای مسلح جماوری
اسهمی بود .م ه در نااریه کاار ،باه تااری

 ٤مارداد  ٥٢08باه ایان خبار بار

میخوریم کاه "کاار ران متحصان را باه لولاه بساتدد" .در توضایح ایان خبار
معلوو میشود که کار ران شرکت آمریهائی "براون اندروم" ،پاس از آن کاه
برای دریافت حقوقهای خود بارها به مسائوالن وزارم کاار و نیاروی دریاائی
مراجعه کردب و عمه نتیجهای نارفتاه بودناد ،در تااری

 ٢٥تیرمااب ( )٥٢08در

محل شرکت ،متحصن میشاوند .اماا نیروهاای مسالح رژیام در "کمتیاه "٢
شبانه به محل تحصن یورش میبرند .آناا که دساتور سارکوب کاار ران را از
مسئولین خود دریافت کردب بودند ،در حالی که کار ران دلیل تحصان خاود را
به آناا توضیح میدادند و تصور نمیکردند که آن مثموران در مقابل خواسات
برحااق صاادفی آناااا دساات بااه اساالحه ببرنااد ،نا اااان کااار ران را بااه لولااه
میبددند.
در آن مقط نه فقط دست اندرکاران ساازمان چریهااای فادائی خلاق
ایران بلهه نیروهای اپورتونیست دیار نیز این شقاومها را نمیدیدند .از نظار
آناا انقهب ا ر چه طبقه کار ر را باه قادرم نرسااندب باود ولای در عاو ،باه
جای رژیم وابسته به اماریالیسم شاب (در آن زماان کسای در وابساتای آن
رژیم به اماریالیسم شهی نداشت) ویا خردب بورژوازی را در قدرم قرار دادب
بود .با این توجیه تئوریک ،هماانطور کاه مایدانیم ساازمانهای ظااهرا چاا
موجود در آن زمان که همای علیه تئوری مبارزب مسلحانه چریهاای فادائی
خلق هم آواز بودند ،هر ز نخواستدد این حقیقت را پاایرا شاوند کاه پیاروزی
انقهب در ایران بدون رهبری طبقه کار ر امهان پایر نیست ،و خردب بورژوازی
و هی

"انقهب ملی و دموکراتیک" در ایران توانائی پاسخاوئی به خواستهها
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و نیازهای تودبها در ایران را ندارد .در نتیجه در عمل با تثئید رژیام ضادخلقی
جماوری اسهمی که توسط اماریالیساتاا بار سار کاار آوردب شادب باود ،باه
تحهیم پایههای ارتجاع و به عباارم روشانتار باه تحهایم پایاههای یاک رژیام
وابسااته بااه اماریالیساام دیااار در ایااران خاادمت نمودنااد .همااانطور کااه دیاادب
میشود یک نظر انحرافی تا چه حد میتواند مورد استفادب اپورتونیستها و
حتی فریبهاران و دغلهاران قرار یرد .در حالی که چریهاای فدائی خلاق باه
م ابه اصیلترین مارکسیست – لدیدیستهای ایران که در سال  ٥٢08دوبارب
اعهو موجودیت کردند ،با وفاداری به آموختههای خود از لدین و دیار رهباران
کمونیست و آموزش از رفقای اولیه و پایه اار چریهاای فدائی خلق در دهه
 ،05فقدان رهبری طبقه کار ر بار سار انقاهب  ٥٢0٧را یهای از نااانههاای
شهست آن انقهب دانستدد و مبتدی بر تحلیل از ماهیت رژیم جدیاد متوجاه
شدند که "خردب بورژوازی" نه در قدرم حاکم است و نه ساامی از آن دارد،
بلهه طبقه در قدرم کماکان بورژوازی وابسته باه اماریالیسام میباشاد و در
نتیجه اعهو کردند که "باار آزادی" فریبی بین نیست ،چرا که رژیمی که بر
ساار کااار آماادب ،هاام ماهیاات بااا رژیاام شاااب مدتاااا در شااهل و شاامایل دیااار
میباشد که وظیفه سرکوب انقهب تودبها را بر عادب دارد.
در ضمن ،جات جا انداختن دار و دساته خمیدای باه م اباه نمایداد ان
خردب بورژوازی شایعهای نیز مبدی بر این که ویا رفیق جزنی روی کار آمادن
خمیدی را پین بیدی کاردب باود ،اشااعه دادب شاد .در ایان شاایعه باا مایاه
ااشتن از رفیق جزنی ،این هدف تعقیاب شادب اسات کاه در جاات فریاب
تودبها  ،ریاکارانه پایااب و ماهیت رژیم تاازب باه قادرم رسایدب باا سارکرد ی
خمیدی ،نیروئی در صف خلق (خردب بورژوائی) جلوب دادب شود .این تبلیغ که
از ریاکاااری و جااوهری ضااد انقهباای آب ماایخااورد ،در کتاااب "شورشاایان
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آرمانخواب ،ناکامی چا در ایاران" باا آوردن نقال قاولی از رفیاق جزنای ماورد
تثکید قرار رفته است)١2(.
در رابطه با اشارب رفیق مسعود احمدزادب باه "اندیااههای مائوتساه
دون" باید فت که مائو عهوب بر تاز دموکراسای ناوین ،تجاارب رانبااائی را
هم در رابطه با چاونای پیابرد جداگ انقهبای در چاین و غیارب جمعبدادی
کرد .این چدین جمعبددیهاائی در واقا جمعبدادی پراتیاک انقهبای تودبهاا
میباشدد و به همین دلیل مطالعه آناا بر دانن هر انساان انقهبای در هار
کجای دنیا خواهد افزود و تجربهای را به وی خواهد آموخت .همچدین باید به
خاااطر سااارد کااه پااس از مدحاارف شاادن شااوروی سااابق و ارائااه تزهااای
رویزیونیستی ضد انقهبی نظیر راب رشد غیار سارمایهداری ،ااار مساالمت
آمیز از سرمایهداری به سوسیالیسم و غیارب کاه در زماان خاود بارای جااان
کمونیستی شوک آور بودب و اثارام بسایار مدفای در ساطح جااان در میاان
مبارزین مارکسیست به جای ااشت ،این کمونیساتهای چاین بودناد کاه
علیه آن موض

رفته و با توضیح و تاریح تزهاای رویزیونیساتی ارائاه شادب

توسط شوروی آن زمان ،به افاای آن پرداخته و "مرزبددی بین مارکسیسم-
لدیدیساام از یااک طاارف و رویزیونیساام و اپورتونیساام از طاارف دیااار ،در یااک
مقیا

بینالمللی" را عملی ساختدد ( مطلب توی یومه از رفیاق مساعود

احماادزادب ،در کتاااب او در بخاان "شاارایط پیااداین و رشااد جداابن نااوین
کمونیستی" میباشد) .ایداا واقعیتهائی هساتدد کاه رفیاق احمادزادب در
کتاب خود مطرح نمودب است .مسالما بارای هار انساان واقا باین ایان امار
روشدی است که پرداختن به چدین مواردی نمونهای از احاطاه رفقاای اروب
احمادزادب بااه مسااائل مربااوط بااه مبااارزب ایاادئولوژیک در جداابن کمونیسااتی
جاانی میباشد .در روب ما ترجمه فارسی نوشته کمونیستهای چین در
افاای آن تزهای رویزیونیستی ،موجود بود و من نیز شخصا در هماان زماان
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آن نوشاته روشادارانه کاه پاردب از رویزیونیسام شاوروی دورب خروشاچف باار
میداشت را خوانادو .آیاا چیازی جاز ایدااا در کتااب رفیاق احمادزادب مطارح
شدباند و یا موردی وجود دارد که بتوان رفقای آن روب را متام به پرو چیدی
بودن یا "طرفداری از چین" نمود؟ یا مسئله این است که جزنای از آنجاا کاه
شوروی را با همه انحرافام رویزیونیستیاش باز یک کااور سوسیالیساتی
تلقی میکرد  ،به خاود اجاازب دادب باود کاه ککار مطالاب بااال علیاه شاوروی
رویزیونیست از طرف رفیق احمدزادب را دال بر ویا طرفداری او و دیار رفقا از
چین بدامد؟ در واق  ،تفاوم بزر ی است بین نظری که شوروی رویزیونیست
را سوسیالیساتی میخوانااد بااا نظااری کاه آن را بااه عدااوان " اارگ در لبااا
ماین" ماایشداساااند (ایان عبااارم را رفیااق علیرضاا ناباادل ،یهاای از رفقااای
برجسااته ااروب احماادزادب در توصاایف شااوروی آن زمااان در کتااابن بااه ناااو "
آکربایجان و مسئله ملی" به کار بردب است) .برای ناان دادن تفاوم ناارش
و برخورد رفقای روب احمدزادب نسبت به حزب تودب و شاوروی رویزیونیسات
با دید و نظر رفیق جزنی نسبت به این دو ،بی مداسبت نیست یک پارا راف
از نوشته رفیق علیرضا نابدل در کتااب ککار شادب در فاوق نیاز در ایدجاا نقال
شود .رفیق نابدل مینویسد" :وقتی حهومت "سوسیالیساتی" باا حهومات
ارتجاااع عاماال اماریالیساام در ناایاات صاالح و صاافا بااه ساار میباارد و او را از
کمااکهااای باای دریااغ اقتصااادی و سیاساای و نظااامی خااوین برخااوردار
میسازد  ،وقتی رشاید باباودف چااار باار پاات سار هام باه ایاران دعاوم
میشااود و دلقااکوار آهدااگهااائی در بااارب روابااط دختااران و پسااران و زن و
شوهرهای پیر برای بوروکرامهای شهم ددب تاران میخواند ،وقتی رادیوی
"ستاد زحمات کااان جااان" نادا در میدهاد کاه خلقااای سراسار جااان
متفرق شوید دیار نیازی به جدگ انقهبی و خونریزی نیست ،ما اماریالیسم
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ضمن مسابقه اقتصادی مدهاوب خاواهیم کارد و بلداد وی "حازب

پیاروی ایران" از آلمان ،وزارم کار ایران را متوجه نقائ

در طارز عمال ادارب

کار اصفاان میکدد و تقاضا دارد کاه مقاررام بیماه را در حاق کاار ران فاهن
کارخانه هم اجرا کددد ،دیار کاار ران و رنجباران ایاران هام بایاد بفامداد کاه
دورب ،دورب همزیستی رگ و مین است (راستی هم آناا تصور نمیکردند
که به این سرعت راز کار نزد مردو معلوو ردد که مین ،مین تقلبی است
و در واق مادب رگ است که باه دامان جفات خاود لغزیادب اسات)" .در ایان
نوشته مدظور از "ستاد زحمت کاان جاان" (رادیو مسهو شوروی اسات) و
مدظااور از "حاازب پیاااروی ایااران" ،همااان رادیااو حاازب تااودب میباشااد کااه از
خودشان با این عداوین یاد میکردند.
همچدااین جزناای در رابطااه بااا دومااین خصاالت ااروب احماادزادب وقتاای
می وید که رفقای روب احمدزادب "تحت تثثیر جدی چین" قرار داشتدد ،خاود
را ملزو نمیبیدد تا توضیح دهد که رفقای روب احمدزادب تحت تثثیر چه چیاز
چین ،آن هم به طور جدی قرار داشتدد؟ و چه برخوردی این روب انجااو دادب
بود که از نظر جزنی غلط و نادرست بودب است؟ و او اساسا بار مبداای چاه
واقعیت و فاکتی چدین حهمی علیه روب احمدزادب میدهد؟ ایدااا را جزنای
پاس

نمیدهد .این نیز نمونهای از شیوب برخورد جزنی است که بادون نیااز

به دلیل و استدالل ،حهم صادر میکدد و ویا انتظار دارد که شدوندب هام در
بست آن را باایرد .چدین است که باید فت که اساسا طرح مسائل به ایان
صورم از طرف رفیاق جزنای باا معیارهاای کمونیساتی همخاوانی نادارد .در
جدبن ایران نیروهائی بودند که واقعا "تحت تثثیر جدی چین" قرار داشاتدد و
"طرفدار چین" بودند که از آناا تحت عدوان "پرو چیدی" یاد میشادخ باه ایان
معدا کاه بادون تحلیال مااخ

از شارایط مااخ

جامعاه ایاران و کساب

شااداخت و تجربااه در رابطااه بااا ایاان اماار کااه راب انقااهب ایااران کااداو اساات،
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میخواستدد عیدا راب انقاهب چاین را در ایاران پیاادب کدداد و مسایری کاه در
انقااهب چااین اشااته بااود را در ایااران بایمایدااد .بااه همااین خاااطر آناااا
نمیپایرفتدد که در ایاران "اصاهحام ارضای" صاورم رفتاه و چاام بساته
جامعاه ایااران را "نیمااه فئاودال نیمااه مسااتعمرب" میخواندناد .اتفاقااا ،رفیااق
مسعود در کتاب خود ناو "سازمان انقهبی حزب تودب" را در همین رابطه ککر
کردب است .ولی آیا مدرک ،سدد و دلیلای وجاود دارد کاه اروب احمادزادب را
هم از جمله چدان روبهائی خواند و مارک پرو چیدای یاا "تحات تاثثیر جادی
چین" قرار داشتن را به آن چسباند؟ تفاوم بزر ی است باین تقلیاد کاردن از
پروسه یک انقهب تا کوشن در آموختن از تجارب و شداخت دساتآوردهای
آن کاه در حقیقاات بااه معداای یااد یری از پراتیااک تودبهاساات ،آنااام در هاار
محدودب جغرافیائی که آن پراتیک صورم رفته باشد.
رفقائی که روب پویان ،مفتااحی ،احمادزادب را تااهیل میدادناد ،ناه
طرفدار چین بودند ،نه طرفدار شوروی ،نه طرفدار کوبا و غیرب و تحات تاثثیر و
دنبالااه رو هیچهااداو از آناااا هاام نبودنااد ،بلهااه آناااا معتقااد بودنااد کااه ضاامن
استفادب از تجارب همه انقهبام ،راب انقهب در ایران باید بر اسا

تحلیال از

شاارایط اقتصااادی -اجتماااعی جامعااه ایااران و شااداخت از فرهدااگ و وضااعیت
تودبهااای خااود ایااران کاااف شااود .از ای ان رو ای ان کمونیسااتها باار مبدااای
رهدمودی عمل میکردناد کاه در یهای از نااریام درون روهای ماا مطارح
شدب بود" :ما نااو هما َه رهباران انقاهبهاای کمونیساتی را بار پارچم خاود
مینویسیم ،بدون آن که بخواهیم هم َه آناا را در یک ردیاف قارار دهایم و باا
اطمیدان به این که راب انقاهب خلاق ایاران را در تحلیال نااایی بایاد خودماان
انتخاب کدیم".
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سومین خصوصیت :حاکمیت حالت محفلی
رفیق جزنی در تاری

نویسی برای روب احمادزادب ،ایاراد بعادیاش را

به این صورم مطرح میکدد" :سومین خصلت روب حاکمیت حالات محفلای
در روب بود" .در ایان قسامت او بیااتر از پاین ،آشاهارا باه هار وسایلهای
تمسااک جسااته تااا عظماات عملهردهااای رفقااای ااروب احماادزادب را کااه بااا
تهشهای بی دریغ و اصاولی خاود موفاق باه تاثثیر اااری عظایم در جامعاه
شاادند را بااا ایاارادام بااه واقاا ماان در آوردی ،بااه خیااال خااود ضااای نمایااد.
مینویسد" :علیرغم تاهیل هسته مرکزی اغلب افراد در شاخهها یهادیار
را میشداختدد" .در جات رف این اتااو به دو موضاوع بایاد اشاارب کارد .اوال
هی

مدرکی در دست نیست و نمیتواند وجود داشته باشد که ناان دهد

که م ه رفقای شاخه آکربایجان رفقای شاخه ماااد یاا تااران یاا سااری را
میشداختدد و بر عهس ،و یا م ه رفقائی کاه در تااران بودناد هماه رفقاای
ساکن در تاران و یا رفقای شاخه آکربایجان و مااد و غیرب را میشداختدد.
ثانیا این امر طبیعی است که روب در آغاز از افرادی تاهیل میشود کاه در
پروسهای در کار ماترک با هم قرار داشته و از یهادیار شاداخت باه دسات
می آورند .در نتیجه معلوو است که م ه رفقای شاخه مااد همدیار را باا
توجه به سابقه دوستی و کار و مبارزب ماترک پیااینشاان میشاداختدد.
همانطور که افراد روب جزنی در آغاز همدیار را میشداختدد ولی او با توجه
به این امر در مورد اروب خاودش نمی ویاد کاه " حالات محفلای" حاکمیات
داشت .در مورد روب جداال چاه میتاوان فات؟ آیاا رفیاق غفاور حسانپور
رفقائی را که ع و یری میکرد از هویت آناا بی خبر بود؟ آیا بیاتر رفقاای
روب جدال که پیاتر در داناااب پلی تهدیاک در

میخواندناد همادیار را

به اسم و شارم واقعیشان نمیشداختدد؟ پس در مورد آناا هم باید فت
که روابط محفلی داشتدد؟ در رابطه با روب احمدزادب حتی ا ر نمونه شاخه
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آکربایجان را در نظر بایریم میبیدیم اتااو جزنی تا چه حد بی پایه و ا ر بی
تعارف فته شود ،غیر مسئوالنه و مغرضانه است .در شاخه آکربایجان عهوب
بر رفقائی که رفیق باروز دهقانی آناا را سازماندهی کردب بود ،رفقائی هم
در داناااب تبریز داناجو بودند کاه خاود مساتقه باا اروب ارتبااط داشاتدد.
واقعیت ایان اسات کاه افاراد ایان دو بخان در یاک شااخه واحاد همادیار را
نمیشداختدد .حتی از رفیق باروز نقل شدب است که او با توجه به سواد و
داناان واالی خااود از تاااری

مااردو مبااارز آکربایجااان ،بااا الااااو از شاایوبای کااه

انقهبیون مرتبط با "انجمان غیبای" در تبریاز در دورب مااروطه بارای مخفای
کاری به کار میبردند ،از اتاق تاریک برای ترتیاب دادن مهقاام باا دو رفیقای
که نمیبایست قیافه هم را ببیددد ،استفادب میکرد.
بدابراین باید پرسید که آیا چسباندن انگ حاکمیت "حالت محفلی" باه
روب احمدزادب ،به مدظور کوچک جلاوب دادن و کاساتن از اهمیات واالی ایان
روب نبود؟ اتفاقا بر خهف آنچه جزنی نوشته است ،سطح آ اهی ،ان باط و
جدیت در میان رفقای روب احمدزادب در باالترین حد قرار داشت به طوری که
انعها

این واقعیت را میتوان در عدو ضربه خوردن و نفوک پلیس در آن دید.

اتفاقا در ناریه داخلی -که من به عدوان یهی از افراد روب ،افتخاار خوانادن
آن را داشتم -مطلبی درج شدب بود که روابط محفلای را تااریح نماودب و در
مورد تفاوم بین یک محفل و یک روب توضیح دادب و تمایز روب خودماان را باا
یک محفل روشن کردب بود .بی شک هدوز از زندانیان سابق که در ارتبااط باا
چریهاای فدایی در زندان بودند کسانی هستدد که در مورد این واقعیت می
داندد و نسبت به آن آ اهی دارند.
در همین "سومین خصوصیت روب" ،رفیق جزنای ایارادام دیااری نیاز
مطرح کردب است که باه راساتی بااناههاائی باین نیساتدد کاه در خادمت

٥6٢

شهل یری چریهاای فدائی خلق و نقد تاری

جعلی

کوبیدن و ارائه تصویری غیر واقعی از اروب احمادزادب قارار دارناد .ما ه فتاه
شدب "در تعیین مسائولیتهاا و در ع او یری باه خصوصایام روشادفهرانه و
تجربه تئوریک افراد پر باا دادب میشد" .جزنی طبق معمول در ایدجا نیز فقط
حهم صادر نمودب بدون آن که معلوو کدد که چدین حهمی را بر چه اساسای
مطرح کردب است ،ویا دیاران باید بدون جویا شدن دلیال و مادرک از وی آن
را باایرند .اما باید پرساید کاه آیاا رفقاای کاار ری کاه در ایان اروب ع اویت
داشتدد ،از رفیاق حسان ناوروزی رفتاه تاا اصاغر عارب هریسای ،تاا جعفار
اردبیلچی تا یوسف زرکاری ،تاا احماد زیبارو و  ...و یاا رفقاای غیار کاار ر کاه
اغلب از میان خانوادبهای زحمتهن برخاسته بودند و با اعمال و برخوردهای
ستاین انایز انقهبی خود تثثیرام ارزندب و افتخار آفارین در جدابن بار جاای
ااشااتدد ،بااه خاااطر داشااتن خصاالتهای روشاادفهرانه بااه ع ااویت ااروب
احمدزادب در آمدب بودند!؟ تازب کداو یک از افراد تااهیل دهدادب ایان اروب را
میتوان دارای خصلتهای روشدفهرانه از نوع مدفی مورد نظر جزنی ،نامید؟
در همین رابطه جا دارد زارش یهی از رفقای باروز دهقانی و صمد بارنای
که در سال  ٥٢0٧نوشته شدب است را در ایدجا ککر کدم .او مینویسد:
"در آکر ماب  ٥٢٤٢بعد از یک سال و نیم خدمت در مدطقه بلوچستان و
شارساتان چابااار باه آکربایجاان بر ااتم .ایان باار دوساتان بیاااتری را در
اطراف صمد و باروز مااهدب کردو .آنان همچدان به انجاو مطالعاام بیااتر
ماغول بودند .ولی واق بیدی و آ اهی از شرایط زند ی در جامعه خود کاه
به برکت زند ی در بین محرومان و پیوند با روستائیان حاصل شدب باود ماان
از آن بااود کااه آن دو بااه داماان محاایطهااای روشاادفهری سااقوط کددااد ،حتاای
کوشنهای بع ی از محافل را نیز که برای کاااندن آن دو باه محایطهاای
روشدفهری انجااو مای رفات ،عقایم ااشاتدد .بارای نموناه بای مداسابت
نیست اشارب شود وقتای مقااالم آناان کاه باه بررسای در باارب روساتاهای
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آکربایجاان اختصاااک داشاات ،در یهای از ناااریام معااروف آن زماان بااه چاااپ
ر سید ،مدیر بانفوک ناریه از آن دو دعوم کرد که جاات آشادائی بیااتر باه
تاران بیایدد و پیادااد کرد که موجبام انتقال آناان را باه تااران فاراهم آورد.
ولی حقیقت آن بود که صمد و باروز به دور از خلق خود و جادا از تودبهاای
محااروو و سااتمدیدب روسااتاهای آکربایجااان بااه عاشااقانی ماایماندنااد کااه از
عاق خود به دور افتادب باشدد"("صامد چاوناه رشاد کارد؟" ،یادماان صامد
بارنای ،علی اشرف درویایان ،صفحه .)0٢5
به راساتی بااروز باا چداین خصوصایام و عااق باه محروماان چطاور
ممهن بود که در ع و یری برای روهن به زعم بیژن جزنی باه خصوصایام
"روشدفهرانه" پر باا بدهد؟ این موضوع به اواب تااری
مسئول این روب نیز صادق است.
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رفقای مااد ،یهی از اولین پایه ااران چریهاای فدائی خلق (سازمان طبقه کاار ر
ایران) بودند که دالورانه و بی باکانه در جات اساتحهاو و اعاتهی آن ،خونااان را یاا
در جریان در یری مسلحانه با مثموران رژیم شاب و یا در میدان تیار چیتاار ،بای دریاغ
تقدیم راب رهائی تودبهای دربدد ایران نمودند.
حمید توکلی ،سعیدآریان ،مادی سوالونی ،غهمرضا لوی ،بامن آژنگ .این رفقا در
 ٥٥و  ٥٢اسفدد  ٥٢05در میدان چیتار توسط جوخه اعداو رژیم شاب تیرباران شدند.
رفقااا دمحم علاای سااالمی و حسااین سااید نااوزادی در سااال  05در جریااان مقاوم ات
مسلحانه در خانه تیمی محاصرب شدب توسط دشمن ،جان باختدد.
رفیق کار ر سعید پایان در  ٢0بامن  ٥٢0٢با دریغ و تثسف در حین باز و بسته کردن
اسلحه اش ،تیری به خود شلیک کرد که مدجر به شااادتن ردیاد (شارح کامال در
کتاب "بارهای ماند ار" از نویسددب این سطور آمدب است).
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رفیق جزنی این ایاراد را هام وارد کاردب اسات کاه" :بارای ع او یری
ضوابط ماخصی وجود نداشت" .این اتااو هم از اسا

نادرست و بی پایه

میباشد .تداا برای روشن شدن اکهان باید باویم که اتفاقا درست برعهس
این اتااو ،در روب احمدزادب ضوابط کامه ماخصای بارای ع او یری وجاود
داشت و حتی این موضوع به صورم مدون نیز توسط رفیق پویان تدظیم شدب
و در ناریه درونی روب درج شدب بود .مطابق آنچه پویان نوشته باود ،بارای
ع و شدن در روب سه مرحله وجود داشات .فارد ماورد نظار بارای ع اویت
ابتدا باید دورب سمااتی را می اراند و ا ر در این دورب صهحیتن مورد تثئید
قرار رفته بود ،ارتقاء یافته و ساماام پیاارفته محساوب میشاد و بعاد باا
اراندن این دورب به ع ویت روب در میآمد .اتفاقاا رفیاق جزنای بار خاهف
ادعای خوین راج به عادو وجاود ضاوابط مااخ

ع او یری ،در زنادان از

وجود چدان ضوابطی در نزد روب احمدزادب مطل شدب بود و در تاریخچه مورد
بحد هم همین موضوع را بیان نمودب و اضافه کردب است که" :برای ع ویت
روب ساه مرحلاه تعیاین شاد ،ایان ساه مرحلاه عباارم باود از سامااتیزان،
سماام پیارفته و ع ویت .در دو مرحله اول فرد برای فعالیت در درون روب
آمااادب میشااد و قباال از ع ااویت ااروب ،داوطلااب ع ااویت ،در یااک رشااته
فعالیتهااای ابتاادائی تاادارکاتی شاارکت میکاارد" .مدتاااا او ایاان طااور جلااوب
میدهد که این برخورد باه جاا و مدطقای ویاا پاس از دساتیابی اروب باه
ضرورم مبارزب مسلحانه صورم رفته بودب ،در دوربای که از نظر جزنی ویاا
روب تا "حدی" بر " راینهای روشدفهرانه" خود غالب آمدب و ویا تاا حادی
توانسته بود به " روب پیااتاز جزنای -ظریفای" کاه غیار روشادفهرانه و غیار
جوان و باتجربه و باالتر و مامتر بود ،نزدیک شود!
در ایرادام مربوط به "سومین خصوصایت اروب" ،باه مساائلی هام بار
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ماایخااوریم کااه بااه واق ا امااور طبیعاای بودبانااد .م ا ه عدااوان شاادب کااه "در
شاخههای روب اختهف سطح جدی در اغلب مسائل به چام میخاورد".
ا ر از این حرف این استدباط باود که افراد در شااخههاا در رابطاه باا اغلاب
مسائل ،هم ساطح نباودب و باین آنااا اخاتهف ساطح جادی وجاود داشاته،
معلوو نیست که این امر طبیعی چرا باید باه م اباه ضاعف و ایاراد باه عداوان
"سومین خصلت روب" مطارح شاود .ماار در روبهاای دیاار چداین وضاعی
وجود نداشته که از آن به عدوان "خصلت" و ویژ ی خاک روب احمدزادب نااو
بردب شدب؟ آخر معلوو است که م ه بین رفیق پویان با فهن رفیق تازب کاار و
کم سن و سال تر از او که نه دانن سیاسای ،ناه تجرباه و ناه حتای ساواد
داناااهی و نه استعدادهای بی نظیر ادبای پویاان را داشاته تفااوم وجاود
داشت .آیا به خاطر این تفااوم ،آن رفیاق کام دانانتار ،کام تجرباهتار و کام
سوادتر از پویان نباید ع و یری میشد؟ آیا در همان زماان در اروب مباارز و
جدی دیار یعدی در روب جدال این امر طبیعی وجود نداشت و هر رفیقی در
آن روب از هر لحاظ م ه با رفیق صفائی فراهانی هم سطح بود و از هماان
قابلیتهای نظامی برخوردار بود که رفیاق صافائی داشات؟ آیاا وجاود چداان
"اختهف سطح جدی" ایرادی برای آن روب محسوب میشاود؟ باه راساتی
پرسیدنی است که رفیق جزنی که انسان مبارزی باود بار پایاه کاداو تربیات
ایدئولوژیک و بر مبدای کداو جاان بیدی به خود اجازب ایراد تراشایهاای ایان
چدیدی برای روب پویان ،مفتاحی ،احمدزادب دادب بود و چرا و با چه انایزبای
او در این تاریخچه از هر موضوعی برای کوچک و بی ارزش جلاوب دادن اروب
پویان ،مفتاحی ،احمدزادب استفادب کردب است؟

چهارمین خصوصیت :بی اعتمادی به کار صدفی
در توصیف "چاارمین خصوصیت روب" ،جزنی از "بای اعتماادی آن باه
کار صدفی و بی توجای باه حرکاام جمعای در محایط فعاالیتن" می ویاد.
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مدظور از این ایراد ،اختصاک نادادن یاا کداار ناااشاتن افارادی از اروب بارای
انجاو کار صدفی و حرکام جمعای کاه عمادتا در داناااابها وجاود داشات،
میباشد.
واقعیت این است که رفقاای ماا در فعالیتهاای دانااجوئی و در هار
حرکت جمعی که اتفاقا در نیماه دوو دهاه چاال باه صاورم رادیهاال جریاان
مییافت فعاالنه شرکت داشتدد .ما ه مان ا ار از دانساتههای خاود در ایان
مورد بااویم بایاد از رفیاق کااظم ساعادتی نااو ببارو کاه در جریاان اعتصااب
داناجویان تبریز در سال  ٤6یهی از فعالترین افراد باود .هام دوربایهاای او
در تبریز حتی سخدرانی او در جلوی ارک تبریز در دفاع از داناجویان مبارز را
به یاد داشته و در مورد آن نوشتهاند .از رفیاق صامد بارناای نیاز یااد شادب
است که با این که داناجو نبود ولی در جریان اعتصابام داناجوئی در تبریز
و تاران با ایجاد ارتباط با داناجویان مباارز تااران (کاه احتمااال یهای از آناان
رفیق پویان بودب) و رساندن اعهمیه آنان باه دسات دانااجویان تبریاز نقان
فعالی داشته است .همچدین از فعالیت رفقا باروز دهقانی و صمد بارناای
در بین داناجویان داناااب تبریز علیرغم داناجو نبودناان باید یاد کرد که
با همراهی رفیق کاظم ساعادتی کاه در آن مقطا در حاین معلام باودن ،در
داناااب تبریز هم در

میخواند و داناجو بود ،فعالیتهای عملی مفیدی

را در آن داناااب پین میبردند کاه از جملاه شارکت در ترتیاب برناماههای
آ اب رانه و یا هدری و یا نوشتن مطلب در ناریه داناجوئی را میتوان ناو
برد .هدوز در ناریه داناجوئی داناااب تبریز که در سالهای ٥٢٤0 -٥٢٤6
در تبریز مدتار میشد مقالهای ماند ار از رفیق باروز دهقاانی در رابطاه باا
لداستون هیوز ،شاعر و نویسددب سیاب پوست آمریهائی و مقالهای از کاظم
سعادتی در رابطه با کتاب الدوز و کاهغهاا وجاود دارناد .ایدااا نموناههائی از
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دخالت مبارزین این روب در کار صدفی  -سیاسی بود .یا میتاوان از فعالیات
رفقا حمید تاوکلی و غهمرضاا لاوی در رابطاه باا کماک باه زلزلاه زد اان در
استان خراسان (دشت بیا ،و فردو

و )...ناو بارد .ایان زلزلاه در شااریور

 ٥٢٤٧به برخی شارها و روستاها در آن مدطقه آسایبهاای جادی رسااند.
این دو رفیق از وضعیت پین آمدب برای مردو و شرایط زناد یشاان ازارش
کامل و با ارزشی نیز تایه کردب بودند .رفقا حمیاد تاوکلی ،غهمرضاا لاوی،
بامن آژنگ و مادی سوالونی در مبارزام داناجوئی نیز فعال بودند .یهی از
فعالیتهای به یاد ماندنی آناا ترتیب تظااهراتی علیاه اجارای نمااین ناماه
چاار صددوق از باراو بی ائی به دلیل بد آموزیهای آن در دانااااب ماااد
بود .نماین نامه چاار صددوق کوشیدب بود دلیال شارایط ظالماناه حااکم بار
جامعه را به ردن خود مردو بیاندازد و رژیم شاب به عدوان "مترسک" که قادر
به دیهتاتوری و سرکوب است را حاصل ندانم کااری ماردو جلاوب دهادخ و باه
واق وض موجود را توجیه کدد.
همچدین در فاصله بین سال  ٤6تا اواخر سال  ٤8کاه دورب ماورد نظار
رفیااق جزناای اساات ،عااهوب باار اعتصااابام داناااجوئی ،چدااد حرکاات مااام
مبااارزاتی نظیاار تطاااهرام در روز هفااتم و چالاام قتاال تختاای ،تظاااهرام در
اعترا ،به ران شدن بلیط اتوبو

 ،در تاران به وقوع پیوسات .در رابطاه باا

این حرکام مبارزاتی نیز به هیچوجه این طور نبود که رفقای اروب احمادزادب
در الک خود فرو رفته باشدد و فقط به مسائل درون روهای باردازناد .اتفاقاا
در همه این مبارزام رفقاای سااکن تااران و باه طاور مااخ

رفقاا پویاان و

احمدزادب کامه فعال بودند .رفیق صمد بارنای هم که در آن مقط در تاران
و در تما

با رفیق پویان بود ،در تظاهرام هفاتم تختای شارکت داشات (در

مقاله معروف آل احمد به ناو "صمد و افسانه عواو" ،در مورد ح ور صمد در
آن تظااهرام نوشاته شادب اسات) .همچدااین رفقاای ایان اروب در تاااران در
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فعاالنه شرکت داشاتدد .حتای رفیاق

باروز دهقانی صرفا به مدظور شرکت در آن تظاهرام ،از تبریز به تاران رفتاه
و در تجم اعتراضی که موعدش از قبل روز دوو اسفدد (سال  )٥٢٤8تعیاین
شدب بود ،شرکت کردب بود .در این ماورد ،دمحم دهقاانی تعریاف میکداد کاه
باروز وقتی برای شرکت در تظاهرام اعترا ،به رانای بلایط اتوباو

عاازو

تاران بود ،با این پین بیدی که ممهن است در جریان آن تظااهرام دساتایر
شود ،برخی دست نوشتههای خود که بیاتر مربوط به آثار مائو بودند را باه
او میساارد و دمحم آناا را به خانه دوستی باردب و در آنجاا پدااان میکداد و
بعد از بر اتن باروز آناا را دوبارب به او تحویل میدهد.
با در نظر رفتن واقعیتهای فاوق ،بایاد فات کاه اساساا دیاد رفیاق
جزنی در مورد اختصاک دادن نیروی خاصی برای دخالت در کارهاای صادفی
– سیاسی که اساسا در داناااب بود چه در رابطه باا اروب جداال باشاد و
چه در رابطه با روب احمدزادب در مقطعی که آناا در تدارک مبارزب مسالحانه
بودند ،نادرست میباشد .م ه بیااتر رفقاای اروب جداال قابه در کارهاای
صدفی -سیاسی شرکت داشتدد ولی وقتی به ضارورم تادارک بارای انجااو
شاایوب اصاالی مبااارزب پاای بردنااد و بااه واق ا پااس از آن کااه هاادف انقهباای
ماخصی را در مقابل خود ااشتدد ،از آن فعالیتهاا باه تادری

کداارب یاری

کردب و همه نیروی خود را صرف هادف اصالی نمودناد .بداابراین ،موضاوع باه
هیجوجه به معدی بی اهمیت یا کم اهمیت شمردن کار صدفی – سیاسای
نیست و نبود بلهه مقت یام اهدافی که هر دو روب در مقابل خود ااشاته
بودند چدان برخوردی را ایجاب میکرد .با این ایراد یری ،رفیق جزنای معلاوو
میکدد کاه متوجاه نباود کاه روی آوردن باه فعالیتهاای صادفی -سیاسای
علدی با هدف جدیای که اروب در مقابال خاود ااشاته باود یعدای شاروع
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مبارزب مسلحانه ،همخوانی نداشت .از طرف دیار این واقعیام بیانار آندد که
رفیق جزنی به جای بررسی اشتباهام روب خود و شهل کاری که در اروب
خود داشته که با آن هر ز نمیتوانسات و نتوانسات باه اقادامی عملای در
رابطه با مبارزب مسلحانه دست بزند ،غیر مسئوالنه دست به ایراد یری زدب
است.
جزنی پس از وارد کردن اتاامام بی پایاه برشامردب در فاوق باه اروب
پویان ،مفتاحی ،احمدزادب ،با دست و دل بازی ،جمعبددی زیار را ارائاه کاردب
اساات" :مجموعااا ایاان خصوصاایام بااه ااروب ساایمای یااک ااروب مخفاای
مارکسیسات باا برناماهای صارفا سیاسای و خصالتهای روشادفهرانه مای
بخاد" .جزنی که قادر به درک کارهای تدارکاتی عظیم انجاو شادب در ایان
روب در جات انقهب در ایران نبود و تصاوری هام از انساجاو و ان اباط قابال
تقدیر حاکم در این روب با وجود داشتن دموکراتیکتارین رواباط درونای در آن
نداشت ،اتفاقا دوربای در حیام این روب را با نسبت دادن خصال مدفای و از
جمله قائل شدن خصلت "روشدفهرانه" به آن میشداساند کاه باا توجاه باه
دست آوردهای انقهبی و بسیار ارزنادباش بارای جدابن انقهبای ایاران (در
زمیدااه انجاااو تحقیقااام عیداای ،ترجمااه آثااار انقهباای ،دخالاات در مبااارزب
ایدئولوژیهی کاه رژیام از جملاه باا تاروی

تروتسهیسام علیاه کمونیسام راب

انداخته بود و...و...و باالخرب دستیابی به تئوری انقهب در ایاران) ،پرباارترین
دورب حیام روب بود .جزنی حتی وجود روابط دموکراتیک در روب احمدزادب را
به نوعی مورد ایراد یری خود قرار دادب است .در این مورد نوشته شدب" :باه
دنبااال پااایرش مااای مساالحانه در راب تاادارک مبااارزب مساالحانه ،روابااط
سازمانی و ضوابط کار در روب تهامل یافت .در این دورب سانترالیسم در روب
تقویت شد .به بقایای روابط محفلی در روب پایان دادب شد ."...واقعیات ایان
است که در روب احمدزادب در تماو دوران حیاتن باترین نمونه م اال زدنای
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از برقراری سانترالیسم دموکراتیک وجاود داشات .در ایان اروب چداان رواباط
دموکراتیک وسیعی حاکم بود که مرکزیت موجود ،عهوب بر اع اء ،سماامها
را نیز در جریان مسائل مطرح در روب قرار میدادخ و در عاین حاال از طارح و
شدیدن نظرام اع اء و حتی سماامها هام غافال نمایماناد .وجاود چداین
ف ای دموکراتیک ،در رشد و تعالی رفقای مرتبط با این روب بسیار م ثر باود
و بر این اسا

بی دلیل نیست که رفقای متاهل در این روب در حاد خاود

بر مسائل جاری در جدبن اشراف داشته و دارای نظرام هماونی بودند.
در سال  ،05رفقای دستایر شدب از روب احمدزادب ،در زندان با افتخار
از وجااود روابااط دموکراتیااک در روهاااان سااخن می فتدااد و جزناای هاام در
زنااادان از ایااان موضاااوع مطلااا شااادب باااود .در نتیجاااه او علیااارغم هماااه
کهدی رائی های خود در ماورد ایان اروب و بساتن ایارادام بای پایاه باه آن،
اتفاقا به وجود روابط دموکراتیک و برقاراری دموکراسای در ایان اروب آ ااهی
پیدا کردب بود .حتی وی ضمن اکعان باه ایان واقعیات نوشاته اسات" :رواباط
سازمانی ،رابطه بین هسته مرکزی و اع ااء ،دموکراتیاک باود .رچاه رواباط
سازمانی با شرایط اختداق پلیسی متداسب نبود ولی این نتیجاه را داشات
که روب از همه امهانام خود برای رسیدن به واقعیت اساتفادب کداد .نظارام
افراد مورد توجاه ار اانهاای بااالتر قارار مای رفات و اروب بادون برخاورد باا
ماوانعی از ناوع خودخاواهیهاای فاردی و فراکسایونی تهامال مییافاات"...
(ناریه  ٥9بامن شمارب  ٤صفحه  .)9بدابراین جای سائوال اسات کاه چارا
جزنی وجود چدین روابط و برخوردهای دموکراتیک در روب احمدزادب کاه خاود
به آن اعتراف داشته را "رواباط محفلای" مایناماد؟ بار مبداای کاداو "تربیات
عمیق ایادئولوژیهی" میتاوان چداین فات؟ رفقاای مرکزیات و دیاار رفقاای
دست اندرکار روب احمدزادب میدانساتدد کاه کمونیساتهاا دماوکرامتارین
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انساناا هستدد و همین را در عمل خود نمایان ساختدد .آناا با اعماال خاود
ناااان دادنااد کااه توانسااته بودنااد از ایاادئولوژی مارکسیسااتی ،عمیااقتاارین
مفاهیم و واالترین فرهدگ مورد نظر و توجه ایان مهتاب علمای را جااب و در
عمل به کار ببرند.
در ادامه بحد ،رفیق جزنی به برخی از دست آوردهای این اروب هام
در همان دوربای که به زعم او "روابط محفلی" (بخوان روابط دموکراتیک) بین
آنااااا برقااارار باااود اشاااارب کاااردب و نوشاااته اسااات" :در ساااال  ٤8در اااروب
کوشنها ئی در جات تحلیل و شداخت مسائل اقتصادی و اجتماعی ایاران
آغاز شد .تحلیلهاائی از شارایط اقتصاادی و اجتمااعی سیساتان ،سااری،
رضائیه ،کردستان ،یهن به عمل آمد .به مسائلی همچون مسئله ملای در
آکربایجان توجه شد ."...نوشتههای تحلیلی ماورد اشاارب جزنای در واقعیات
امر تداا بخای از نوشتههای افراد روب احمدزادب میباشادد .در ایان اروب
زارشااام ارزشاامدد قاباال تااوجای از شاارایط زنااد ی تودبهااا و واقعیتهااای
جامعه ایران همراب با تحلیل آناا در جریان تماا

و برخاورد از نزدیاک رفقاای

این روب با کار ران و دیار تودبهای زحمتهن و دیدن واقعیتهای عیدای و
بررسی آناا تایه شد .زارش مبسوط از چاونای عملهرد اصاهحام ارضای
در مازندران و شرکتهای سااامی زراعای توساط رفقاای سااری ،تحلیال و
بررسی روستاهای قرب داغ توسط رفیق بااروز دهقاانی ،بررسای اصاهحام
ارضی در یهی از روستاهای اصفاان توسط رفیق دمحم تقی زادب (و ...لیست
بلدد باالئی که در آثار مختلف ما از آناا یاد شدب که در ایدجا ککر ناو تماو آناا
مقدور نیست) ،همه از دست آوردهای رفقای آ اب ،با مطالعه و جدی و فعال
در امر مبارزب این روب میباشدد.
حال باید این سئوال را مطرح کرد که این آثار و کوشنهای عملی که
برای تدوین آناا صورم رفته از چه اهمیتای برخوردارناد؟ ا ار باه شارایط آن

٥٧٤

بخن سوو – خصوصیام روب احمدزادب از نظر تاری

جعلی

دورب از جدبن کمونیستی توجه کدیم میبیدیم که اک ر نیروهای سیاسای،
مطالعه آثار مارکسیستی و رجوع به تجربیام این یا آن انقهب را برای تعیاین
مای کافی میدانستدد کاه باا توجاه باه تجرباه و تاثثیرام انقهبایای کاه
مبااارزب مساالحانه در چااین ،ویتداااو ،الجزایاار ،کوبااا و غیاارب ،در میااان جوانااان
داشت ،عمدتا برای ایران نیز مای مسلحانه را تجویز میکردند .اماا وجاود
آثار ککر شدب در فوق بیانار آن است که رفقاای متااهل در اروب احمادزادب
ضاامن توجااه بااه تجربااه انقهبااام جاااانی و مطالعااه آثااار مارکسیسااتی ،بااه
واقعیام جاری در خود جامعه ایران به طاور جادی توجاه داشاته و تحقیاق از
شرایطی که در عیدیت در جامعه ایران وجود داشت و حتی توجه به روحیام
و فرهدااگ تودبهااای خااود مااردو ایااران و در کاال تحلیاال از شاارایط اقتصااادی-
اجتماعی ایران را برای اتخاک راب درست انقهب در ایران ضروری میدانستدد
و بدون انجاو چدان اقدامام ارزشمدد به خود اجازب تعیاین ماای در ایاران را
نمیدادند .باید روی این واقعیت اناات ااشت و تثکیاد کارد کاه ماردو ماا
چدین برخاوردی جادی باه مسائله انقاهب را تدااا در رابطاه باا اروب پویاان،
مفتاحی ،احمدزادب سراغ دارند.
همچدین باید دانست که در روب احمدزادب مساائل نظاری وناا ونی
مورد بحد و تبادل نظر قرار می رفتدد .م ه عبارم "بورژوازی وابسته" اولاین
بااار در ناااریه داخلاای ااروب مطاارح شااد و در مااورد حوزبهااای فعالیاات ایاان
بورژوازی و همچدین بورژوازی وابسته بوروکراتیک در ایاران مطالاب توضایحی
نوشته شد .در این دورب رفقای روب احمدزادب از برخاورد باه مساائلی چاون
ماهب و دیان نیاز غافال نبودناد .کاار تحقیقای علمای و جالاب توجاه رفیاق
غهمرضا لوی در مورد اسهو یک نمونه از آن کارها بود)١3(.
واقعیاات ایاان اساات کااه ااروب پویااان ،مفتاااحی ،احماادزادب از چدااان
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خصوصیام انقهبی واال و پتانسیل واقعا کمونیستی برخوردار بود که توانست
انقهبیترین ،جسورترین و آ ابترین جوانان ایران کاه بعادا ،از آنااا باه عداوان
چریک فدائی خلاق یااد شاد را در درون خاود پارورش دهاد .اعماال انقهبای
بسیاری از رفقای این روب از جمله خود رفقا احمادزادب ،پویاان ،مفتااحی ،و
بااه طااور کلاای رفقااائی کااه در سااال  05در خیابانهااا و خانااههای تیماای بااا
نیروهای دشمن به نبرد مسلحانه میپرداختدد ،رفقائی که درهمان سال به
تعر ،علیاه مراکاز سارکوب و ماالی رژیام دسات میزدناد ،رفقاائی کاه باه
هدااااو دسااتایری بااه چدااان مقاوماات جانانااه در مقاباال شااهدجه ااران باار
میخاستدد کاه موجاب حیارم شاهدجه رانااان میشاد ،رفقاائی کاه باا
شااجاعت باای نظیاار و بااا برخوردهااای انقهباای خااود داد ااابهااا یااا بااه واق ا
بیداد ابهای رژیم شاهدااهی را به داد اهی برای محاکمه خود رژیم شاب
تبدیل مینمودند ،و ...آری همه این انقهبیون صدیق و شجاع و صامیمی باا
تودبهای خوین ،پروردب شدب در روب احمدزادب بودند .این جوانان که در این
روب کمونیستی مدسجم و مد بط و باا رواباط دموکراتیاک آماوزش انقهبای
دیدب بودند ،مسلح به یک تئوری انقهبی بودند و درست اعتقااد و ایماان باه
درستی همین تئوری بود که چدان ایماانی باه پیاروزی راب در آنااا باه وجاود
آوردب بود که هر یک با اقدامام انقهبی بی نظیرشاان تااری
جامعه خفقان زدب ایران ،جامعهای که دچار یث

پرافتخااری را در

و نا امیادی باود رقام زدناد.

آناا در مقابل تودبهای به بدد کایدب شدب ایران صداقت بی نظیری از خاود
ناااان دادناادخ و بااا حرکااام انقهباای و فااداکاریهای سااتودنیشااان ،چااه در
سطح جامعه و چه در سیاهچالهای رژیم ،نقان عظیمای در تغییار ف اای
سیاسی ایران (و همیدطاور در تغییار ف اای بای تحارک زنادانها باه ف اای
مبارزاتی) به نف تودبها ایفااء کردناد .ایان رفقاای انقهبای باا چداان رفتاار و
اعمال کمونیستی توانستدد کمونیسم را در ایران با ناو فدائی زندب کددد .به
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این ترتیب بود که رفقای ما با خاون خاوین نااو ندااین حازب تاودب را از ایان
مهتب به م ابه علم شرایط رهائی طبقه کار ر زدودند .آناا به تودبها ناان
دادند که کمونیسم تداا با رفتار و اعمالی که چریهاای فادائی خلاق معارف
آن میباشدد میتواناد باه مفااوو واقعای خاود تجلای یاباد .هماین رفقاای
پرورش یافته با روحیه دموکراتیک و انقهبی در روب احمدزادب بودند که سال
 ٥٢05را به یک سال تاریخی درخاان در تاری

مبارزاتی ماردو ایاران تبادیل

نمودند .چه کسی میتواند این واقعیت را انهار کدد که ایان کمونیساتهای
فدائی مدااء و سرچامه اعمال انقهبی و ایماان خلال ناپاایر خاود باه راب
انقهبیشان را از روب احمدزادب و از تعالیم مارکسیست – لدیدیستی آن در
مفاوو انقهبی و واقعی این عبارم ،اخا کردب بودند؟
سال  ،05به واق یک سال تااریخی ماناد ار در تااری

مباارزاتی ماردو

ایران میباشد .سالی که تودبهای آ اب و روشدفهران مبارز دوربای از بیم و
امید ،هیجان و شادی ،غم و اندوب را با هم تجربه میکردند .شاادی از آغااز
یک مبارزب جدی علیه دشمداناان و بیم از عدو تداوو آن .امید به ساترش
مبارزب علیرغم هماه سارکوبهاای خاونین و غام و انادوب از خونااای ریختاه
شدب در ایان راب .خوشابختانه ،ساددی از ایان واقعیات در دسات اسات کاه
وضعیت آن سال را در سرودی با آهدگ و دکلمهای زیبا بیان کاردب اسات کاه
ساارود "کارنامااه خااون سااال  "05ناااو دارد .ایاان ساارود بااا ایاان شااعر شااروع
میشود:
سال 05
سال خون و لوله
سالی که شهست و پیروزی
شادی و اندوب
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چون دو رشته روشن و تیرب
به هم بافته شدب بود.
سالی که بغض
لبخدد را در چاربها ویران میکرد
و به نا اب بر ویرانههای لبخدد
هیجان و شادی جوانه میزد.
سالی که زنگ بزرگ خون به صدا در آمد
و توفان شهوفه داد.
در این سرود ابتدا از رفقای حماسه ساز سیاههل یاد شادب و سااس
سازشان بر جامعه که اک را متعلاق باه

ناو رفقائی با تثثیرام انقهبی و تاری

روب پویان ،مفتاحی ،احمدزادب بودند ککر ردیدب است .یهی دو قطعاه را در
ایدجا میآورو.
سال ،51
سالی که باار با هرا

و شافتی

از پلههای روشن رناین کمان فرود میآمد
زیرا ایران میان خون و لوله و امید میلرزید...
سالی که جهدها در کدار ابزارهای شهدجه
با رعاههای هیستریک
در حسرم و شافتی ماندند...
سال سیاست ارشادی
و قتل عاو کار ران جاان چیت
سالی که خون کار ران و داناجویان را
از پلههای کارخانهها و داناهدبها شستدد...
سالی که در آن چیزی شهسته شد ،چیزی جوانه زد
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سالی که زنگ بزرگ خون به صدا در آمد
و توفان شهوفه داد...
بی مداسبت نیست دو نمونه نیز از چاونای برخوردهای شاجاعانه و
حماسه آفرین رفقای متعلاق باه اروب احمادزادب در ایدجاا یاادآوری شاود تاا
خهف القائام مدفی رفیق جزنی در مورد این روب (به زعم او "جوان"" ،بای
تجربااه" ،دارای خصاالتهای "روشاادفهرانه" و ویااا بااا رهبااریای کااه در دورب
محصلی در مدرسه ،روب "سیاسی -ماهبی" تااهیل دادب باود) ،هار چاه
عیدی تر ناان دادب شاود کاه ایان اروب در درون خاود پارورش دهدادب کاداو
کمونیستهای آ اب و حماسه آفرین بود.
آری صرفا برای ککر نموناه از برخوردهاای شاجاعانه و حماساه آفارین
رفقای متعلق به روب احمدزادب ،میتاوان از حماساه آفریدای رفیاق رزمدادب
مارنااوش ابراهیماای یاااد کاارد کااه یااک زن کمونیساات پااروردب شاادب در ااروب
احمادزادب بااود .او کااه اولااین تعااالیمن از مارکسیساام – لدیدیساام و اخااهق
انقهبی را در ارتباط با رفیق عبا

مفتاحی و چدایز قباادی فارا رفتاه باود،

ایمانی خلل ناپایر به آرمانهای طبقه کار ر داشت ،ایمانی کاه انایازبهاای
مبارزاتی قوی در او به وجود آوردب بود .مارناوش باه آنچاه الزو باود در عمال
صورم بایرد ،پیااپین در تئوری رسایدب باود و ایان امار در جاوهر وجاودش
جای رفته بود .چه کسی میتواند تثثیر سترگ رزو مسلحانه و دالوراناه او
با مثموران مسلح رژیم شاب روی زنان و حتی مردان ایاران را مدهار شاود؟ او
که در زند ی پر بارش در روب احمدزادب عاق به تودبها و کیده به دشمن
را بااا ایمااان بااه پیااروزی راهاای کااه ایاان ااروب باارای رهااائی کااار ران و دیااار
تودبهای تحت ستم ایران ترسیم کردب بود ،در آمیخته بود ،نقن به سزائی
در شهستن فرهدگ مردساالری غالب بر جامعه کاه ویاا زن عدصاری درجاه
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دوو و در مقاو پائینتر از مرد قرار دارد ،ایفاء نمود .مارنوش به راستی یهای
از زنان کمونیست ایران بود که در شرایطی که جامعه تصاوری عیدای از یاک
زن آزادب نداشت ،چدان تصویری را به جامعه ارائه داد.
یک نمونه دیار ،رفیق کار ر اصغر عارب هریسای از شااخه آکربایجاان
روب پویان ،مفتاحی ،احمدزادب میباشد .او را با خام و نفارم بای حادش
به دشمن به یاد آوریم .او در تماو مدم زندانن این نفارم و خاام را حتای
در چارب خود حفظ نمودب بود و در مقابل ساواکیها که باه اصاغر می فتداد
دورب باازجوئی تماااو شادب ،کماای باا قیافااه آراو بااا ماا حاارف بازن ،بااا لاجااه
ترکیاش می فت "اِله من ایدجوریم ،اِله قیافاه مان ایدجوریاه" .اصاغر عارب
هریساای ،رفیااق کااار ر و زحمتهااای کااه زناادب یاااد رفیااق مرضاایه احماادی
اسهوئی هم داستانی در رابطه با زند ی وی نوشته است ،کسی باود کاه
به راستی محهمه شاب را به داد اهی برای محاکمه شااب و رژیام مدفاورش
تبدیل نمود .رفیق اصغر عرب هریسی همان کار ر کمونیستی بود که وقتی
شهدجه رانن شغلن را پرسیدند ،او با جسارم باور نهردنی شغل خود را
چریک فدائی (یعدی یک انقهبی حرفهای کمونیست) بیاان کاردخ و هدااامی
که از او خواستدد در مورد تابعیت خود بر اساا

سادت معماول (تااب نظااو

شاهدااهی ایران) باوید ،اعهو کرد که "من تاب خلق ایرانم".
اصغر عرب هریسای و مارناوش ابراهیمای ،باه عداوان نموناههائی از
رفقای قارمان پروردب شدب در روب احمدزادب ،در این روب وفاداری باه خلاق
و به طبقه کار ر و پایداری تا آخرین نفس در مقابل دشمن را آموختاه بودناد.
به یاد آوردن صداقتها و جسارمهای انقهبی چدین رفقای حماسه آفارین و
خهقیااتهااا و دسااتآوردهای بساایار تثثیر اااار رفقااای متاااهل در ااروب
احمدزادب برای جدبن کمونیستی ایران ،بی تردید وظیفه پاسداری از اعتبار
و ارزش های انقهبی این روب و مقابله با هار ناوع برخاورد عااری از حقانیات
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جعلی

نسبت به آن را ایجاب میکدد .میدانیم که رفیق جزنای باه م اباه انساانی
مبااارز و آزادیخااواب ،صااداقت و شااجاعت ایاان رفقااا را بااا احساساای انقهباای
میستود .با ایان حاال او حاضار نباود اعتاراف کداد کاه آنااا در

صاداقت و

شجاعتشان را در روب احمدزادب فرا رفته بودندخ و نمیتوانست ببیدد کاه
عاق عظیم این انقهبیاون کمونیسات باه رهاائی کاار ران و زحمتهااان و
ایمان خلل ناپایرشان به پیروزی راهااان کاه در تئاوری تادوین ااته باود،
حاصل کار روهی چدد سالهشان بود.
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جعلی

رفیق کار ر اصغر عرب هریسی را با خام و نفرم سوزانن به دشمن به یاد آوریم.
او کار ر کمونیستی بود که حتی در اتاق شهدجه وقتای باازجو از او پرساید شاغلت
چیست ،با جسارم باورنهردنی فات کاه چریاک فادائی خلاق اسات .آخار انقهبای
حرفهای بودن در خون و وجود او جای داشات و او باه راساتی شاغلی جاز آن کاه باا
همااه وجااود باارای رهااائی طبقااه کااار ر مبااارزب کدااد ،نداشاات .در شااهدجه اااب او بااا
استقامتی بی نظیار شاهدجههاا را باه جاان خریاد و شاهدجه ارانن را متحیار و باا
احسا

حقارم در خود باقی ااشت.
رفیق اصغر محهمه شااب را نیاز باه داد ااهی بارای محاکماه رژیام وابساته باه
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جعلی

اماریالیسم شاب تبدیل نمود .در داد اب هدااامی کاه از او خواساتدد در ماورد تابعیات
خود بر اسا

سدت معمول (تاب نظاو شاهداااهی ایاران) باویاد ،اعاهو کارد کاه

"من تاب خلق ایرانم" .این رفیق کار ر در تماو مدم زنادانن نفارم و خاام خاود از
مزدوران رژیم را حتی در چارب خود حفظ نمودب بود و در مقابال سااواکی هاا کاه باه
اصغر می فتدد دورب بازجوئی تماو شدب ،کمی باا قیافاه آراو باا ماا حارف بازن ،باا
لاجه ترکی اش می فات "اِلاه مان ایدجاوریم ،اِلاه قیافاه مان ایدجوریاه" (اِلاه ،لفاظ
ترکی).
اصغر یهی از شا ردان معلم انقهبای ،صامد بارناای باود .لااا از کاودکی و در
روستا از معلمی که به وی عاق می ورزيد فرا رفته بود که بایاد آموختاههااين را
در زند یاش به کار یارد .او کاه بعاد از سافر بای باز اات صامد باه قارب داغ  ،در
مهتب آموز اران انقهبی چون باروز دهقانی ،کاظم ساعادتی و علیرضاا نابادل در
مبارزب یاد می رفات ،از اولاین مباارزیدی باود کاه از طریاق رفیاق بااروز دهقاانی باه
ع ویت یهی از روب های تاهیل دهددب چریهاای فدائی خلق ( روب احمادزادب) در
آمد.
این کار ر کمونیست فدائی یهای از اع اای تیمای باود کاه در  ٥٢بامان مااب
 ٥٢۴9جات به دست آوردن اسلحه و سترش مبارزب مسلحانه ،کهنتری شامارب ۵
تبريز را ماورد حملاه قارار دادب و "مسلسال پاات ويتارين" را مصاادرب نمودناد تاا باه
رهدمودهای معلم بزرگ خود جامه عمل باوشاندد .وشهای از زند ی او را زنادب یااد
رفیق مرضیه احمدی اسهوئی طی یک داستان به تصویر کایدب است.
رفیق اصغر عرب هریسی در باار سال  ٥٢05به دلیل همهاری بداااب معاامهم
ملهیای در تاران با ساواک ،دستایر شد .او در  ٢٢اسفدد سال  ۵5به همراب  8تن
دیاار از رفقاای فادائی باه دساات دژخیماان رژیام شااب جدایتهااار تیار بااران شاد .یاااد
عزیزش رمی بخن قلب کار ران مبارز و رهروان راب آزادی و سوسیالیسم است.
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جعلی

ادعای عدم "تربیت عمیق ایدئولوژیک" در
گروه احمدزاده
پس از برشمردن چاار خصلت فوقالاکر بارای اروب احمادزادب ،رفیاق
جزنی مطرح کردب است که این روب چون "فاقد سابقه مبارزاتی قابل توجه"
بود ،این کمبود " الزاماا باه صاورم نارساائی تجاارب پراتیاک و تربیات عمیاق
ایدئولوژیک نمایان میشد" (ناریه  ٥9بامن شمارب  ٧صفحه  .)9ایان ادعاا
را باید اتاامیدانست که رفیق جزنی در باترین حالت به دلیل داشتن تربیت
ایدئولوژیک غیر مارکسیستی حزب تودبایاش (درک ساطحی و التقااطی از
مارکسیسااام) و باااه هماااین دلیااال نااااتوانیاش در درک درسااات نظااارام و
تئوریهای تدوین شدب توسط ایان اروب از دیاد اب مارکسیسام – لدیدیسام
راستین ،علیه روب احمدزادب عدوان کردب است .سخدان فوق در مورد جزنی
یک ادعا و یا اتااو بای اساا

باه او نیسات .اولاین مرزبدادی ماا باا نظارام

جزنی در جزوب "در بارب شرایط عیدی انقهب" (آباان  )٥٢0٧بهفاصاله پاس از
اعهو رسمی پایرش نظرام او توسط افراد باقیماندب از ضربام بزرگ  ٥٢00و
 ٥٢06به سازمان چریهاای فدائی خلق ایران صورم رفت .پاس از تااهیل
مجاادد چریهاااای فاادائی خلااق در خاارداد  ٥٢08نیااز بااه طااور مرتااب نظاارام
انحرافاای جزناای از طاارف مااا مااورد نقااد قاارار رفتااه و مااا در ارتباااط بااا غیاار
مارکسیساتی بااودن دیااد اب او و انحرافای و غیاار مدطبااق باودن نظااراتن بااا
واقعیتهای جامعه ایران ،مطالب مستدل نوشته و این ادعا را ثابت کردبایم.
همچدین آثاری چون "شمائی از پروسه تهوین نظرام چریهاای فدائی خلاق
(( ")٥٢٤6-05نوشااااته شاااادب در باااااار " ، )٥٢08مبااااارزب مساااالحانه و
اپورتونیستها"" ،سه سال کار آراو سیاسی" (آبان " ،)٥٢6٥در بارب تئاوری
مبارزب مسلحانه" (مرداد " ،)٥٢08چریهاای فدائی خلق و بختک حزب تاودب
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خااائن"(اردیباااات  ( )٥٢9٥و نوشااتههای دیااار کااه لیساات طااوالنیای را
تاهیل میدهدد عدو حقانیت جزنای در مقابلاه باا اروب احمادزادب و نفای
نظرام اصیل چریهاای فدائی خلاق از طارف او کاه نااثم رفتاه از "تربیات
عمیااق ایاادئولوژیک" غیاار مارکسیساتی وی میباشااد را ناااان دادبانااد .در
"شمائی از پروسه تهوین نظرام چریهاای فدائی خلق" ما ه تاز "پاای دوو"
جدبن مسلحانه جزنی که همانا توصیه "سیاسی کاری" در شرایط سالطه
دیهتاتوری اماریالیستی حاکم بود ،مورد نقد قرار رفته است .در آنجا نااان
دادب شاادب اساات کااه جزناای بااه اصااول مارکسیساام پایبدااد نیساات و یااک
"دوآلیسم آزاداندین" میباشد .در این جزوب همچدین ضمن توضیح در مورد
کااار سااترگ چاارساااله ااروب احماادزادب ،جااات روشااداری در مااورد تاااری
شهل یری چریهاای فدائی خلق مطالب قابل توجای از طرف ما به جدبن
انقهبی عرضاه شادب اسات .در کتااب "مباارزب مسالحانه و اپورتونیساتها"
(نوشته شدب در مرداد  )٥٢08پس از ککر این نظر از رفیق مساعود احمادزاب
که حزب تودب کاریهاتوری از یک حزب مارکسیست – لدیدیست بود در برخورد
به جزنی ،مطرح شدب است که" :متثسفانه پس از انتاار آثار رفیاق جزنای
در جدبن مسلحانه در این زمیده آشفته فهری باه وجاود آماد .در آثااری کاه
رفیق جزنی از زندان بیرون میداد مطالب ضد و نقی ای در ماورد ایان حازب
بیان شدب که به هر حال همای با این درک تفاوم اساسای دارناد و معلاوو
نیست که چرا رفیق جزنی که با کتاب "مبارزب مسلحانه هم اساتراتژی هام
تاکتیک" آشدا بودب و ظاهرا نوشتههای خود را در ارتباط با مطالب ایان کتااب
مینوشت هدااو این اظاار نظرها در بارب حزب تودب اشاربای به دید اب ایان
کتاب در بارب آن نمیکدد .اصوال این خصلت در تماو آثار رفیق جزنی در ارتباط
با مبارزب مسلحانه دیدب میشود"...
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جعلی

به طور کلی ،جزنی باه کمونیساتهائی در اروب احمادزادب اتاااو در
رن

بودن از "تربیت عمیق ایادئولوژیک" مایزناد کاه عاهوب بار برخاورداری از

آ اهیهای سیاسی و اشراف به تاری

ایران که حاصل مطالعام قبلی شان

بود ،در طی چاار سال کار روهای ،بیااتر آثاار کهسایک مارکسیساتی را
مطالعه کردب و برخی از آناا را خود باه فارسای ترجماه کردناد .همچداین باا
قاطعیت میتوان فت که اغلب رفقای ایان اروب از رفیاق بااروز دهقاانی و
علیرضا نابدل رفته تا رفقا پویان و مفتاحی و مساعود احمادزادب و غهمرضاا
لوی و بامن آژنگ و ...اک ر کتابهائی که در رابطه با تاری

معاصر چون آثاار

احمد کسروی در مورد انقاهب مااروطیت و یاا مرباوط باه اشاتههاای دور
ایران  -که در مورد اخیر ترجمههائی از پژوهنهای آکادمیسینهای شوروی
هم در دستر

بود -را مطالعه کردب بودناد .آ ااهی و تسالط آنااا باه تااری

ایران و به تاری

بسیاری از انقهبام جاان از یاک طارف و مطالعاه دقیاق آثاار

مارکسیستی با هدفی ماخ

 ،این کمونیستها را قادر ساخت تا در کدار

پژوهن نسبت به شرایط جامعه و برخوردهاای عیدایشاان باا تودبهاا ،باه
انجاااو چدااان کااار تئوریااک عظیماای باردازنااد کااه باادون اغااراق تااا آن زمااان و
متاسفانه تا به امروز هی

نیروی سیاسی در ایران به آن دست نزدب اسات.

بسیاری از کارهای تئوریک روب احمدزادب که به صورم مقاله یا جزوب در حاد
محدودی در میان نیروهای جدبن پخن میشد ،در سال  ٥٢05به دسات
نیروهای امدیتی رژیام شااب افتااد .ایان موضاوع در هماان دهاه  05در کتااب
"حماسه مقاومت" به وناهای مطارح شاد و مان آنچاه در زنادان شااربانی
تاران با چامان خود دیادب باودو را باه ایان صاورم توضایح دادو کاه دسات
اندرکاران شاربانی برای چیدن نوشتههای درونی ما روی میاز مجباور شادب
بودند حدود سه میز دراز را به هم بچسباندد .نوشتههای ما را با فاصلههای
کم روی آن میزها چیدب بودند...
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کل برخاورد جزنای باه خاوبی نااان میدهاد کاه او اهمیات و ارزش
دستآوردهای تئوریک روب احمدزادب را درک نمیکردب و قادر نبود بفامد که
تئوریهائی که توسط رفقا پویان و احمدزادب در پروسه یک کار جمعی واقعاا
جدی و متعادانه تادوین شادند توانساتدد پااتوانه یاک جدابن انقهبای در
ایران باوند .او متوجه این واقعیت نبود کاه جدابن ناوین کمونیساتی ایاران
موقعی به بلوغ خود دست یافت که دارای تئوریهائی ردید که قاادر بودناد
ضرورم مبارزب مسلحانه را در جامعه توضیح بدهدد ،به طوری کاه بادون آنااا
یک جدبن مستقل کمونیستی نمیتوانست در جامعه ایران باه وجاود آیاد.
واقعیت آن بود که جدبن نوین کمونیستی که بعد از  ٥0خرداد آغاز شدب بود
تداااا در سااال  ٤9بااه چدااان رشاادی دساات یافاات کااه قااادر شااد "رهدمااود
ماخصی برای عمل تعیین کدد .تجم ساادب را باه تجما متااهل و رشاد
خودبخودی را به رشد آ اهانه مبدل کدد ...بارای پیوناد یاافتدن باا تودبهاا و
مبااارزام تودبهااا ،راهااااائی کدااد" (مبااارزب مساالحانه هاام اسااتراتژی هاام
تاکتیااک -یادداشاات شاامارب  .)٥تئوریهااای رفقااا امیرپرویااز پویااان و مسااعود
احمدزادب مانیفست نظاری – عملای ایان جدابن (جدابن مساتقل و ناوین
کمونیستی ایران) بودند.
اتفاقا تاریخچه مورد بحد در شرایطی توسط بیژن جزنی نوشته شدب
است که عملیام و در یریهای مسلحانه در شار ،مقاومتهاای جاناناه در
خانههای محاصرب شدب (که اولین آناا مرباوط باه رزو دالوراناه رفقاا پویاان و
پیرونااایری بااود کااه حیاارم و تحسااین هماااان را باار انایخاات) ،و همچدااین
مقاومتهای افساانهای رفقاای برخاساته از ایان اروب در زیار شاهدجههای
وحااایانهای کااه قاابه سااابقه نداشاات  -کااه دو رهباار کبیاار ،رفیااق مسااعود
احمدزادب و رفیق عبا

مفتاحی از جمله آن قارمانان بودند ،شاادم در زیار
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جعلی

شهدجه ،مورد رفیق باروز دهقانی که همه کساانی کاه در آن زماان از ایان
امر مطل شدند متفقالقول بودند که این شاادم خام و کیده فزونی را در
دل انقهبیون شعله ور ساخت و آشهارا آنااا را در پیماودن راب انقهبایشاان
مصممتر ساخت ،همچدین برخوردهای سلحاورانه رفقای دیار این روب باا
زندانبانها و غیرب ،همه ایداا موج بزر ی از سمااتی و اعتباری عظایم بارای
این رفقا البته با ناو جدیدشان (چریهاای فدائی خلق) ایجاد و مار آناا را در
تردیادی رفیاق

دل همه نیروهای آزادیخواب جامعه جاای دادب باود .بای های

جزنی مدهر سلحاوریهای ایان رفقاا نباود .باا ایان حاال او باه خاود اجاازب
نارش از باال به روب پویاان ،مفتااحی ،احمادزادب را داد ،باه روهای کاه باه
م ابه یک روب واقعاا مارکسیسات -لدیدیسات در ایاران بارای تحقاق تئاوری
مدسجم و جام خود در عمل و اثبام عاق خود به رهائی تودبها به چداان
اعمال و برخوردهاای انقهبای در جامعاه دسات زد و نماودار چداان خلاوک و
صداقت بی نظیاری شاد کاه موجاب عظیمتارین و تثثیر ااارترین اقادامام در
خدمت به کار ران و تودبهای تحات ساتم ایاران ردیاد و ُ
ساراین زیبااترین
شعرها و ناارش پر محتواترین ادبیام را در ایران به دنبال آورد.
ظاهرا آنچه برای رفیق جزنی مام بود دست زدن به مبارزب مسلحانه
بود -حال با چه درک و نظر و چام انداری مام نباود ،اوئی کاه اعتقااد باه
مبارزب مسلحانه معجزبای بود که به هر فردی خصوصایام و برخوردهاائی را
میداد که رفقای متاهل در روب احمدزادب از آن برخوردار بودند .اماا ،یهای
دیار از دالیل نارش از باالی رفیق جزنی به روب احمدزادب این است که وی
باا انتسااب دسات آوردهاا و افتخاارام برحاق اروب "جاوان" جداال باه اروب
"سابقه دار" جزنی ،خود را باالتر از روب دیار و بعد در ر

چریهاای فدائی

خلق تصور مینمود .به راستی که از نااب رواناداسانه ،این خیال پردازی در
مورد خود و آناااب رفقاای اروب احمادزادب را پاائین تار از خاود دیادن  -کاه در
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سراسر تاریخچه نوشاته شادب توساط وی برجساته اسات و در زیار توضایح
بیاتری در این مورد دادب خواهد شد  -را جز ایان نمیتاوان تعبیار و تفسایر
نمود .مسلما ،مبارز و انقهبی بودن و حتی شاید شدن به دلیل ایستاد ی
در مقابل ارتجاع که حس احتراو و همبستای هر انسان آزادیخاواهی را بار
می انایزد ،نباید موجب الپوشانی حقیقت ردد .آنام جائی که رفیق جزنی
در رابطه با تااهیل دهداد ان اولیاه چریهااای فادائی خلاق و بدیاان اااران
واقعی این تاهل کمونیستی ،به وارد آوردن چدان اتاامام نابجائی مباادرم
نمودب کاه حقیقات در آنااا م لاه ااته اسات .ایان واقعیات از طارف دیاار،
سختی مبارزب و دشواری راب پار پای

و خام بارای رسایدن باه آزادی را بیاان

میکدد که عهوب بر دشمن باید باا افهاار و راب و روشهاای انحرافای نیاز باه
نا زیر به نبرد پرداخت و تجربه ناان دادب اسات کاه ایان دومای در ماواردی
سخت تر و طاقت فرساتر است.
این را هم باید فت که جزنی با ترسیم تصویری کوچک و کم ارزش از
روب احمدزادب ،از همان آغاز تئوری آناا را هم تحریف ،تحقیار و ماورد حملاه
قرار داد که هماانطور کاه فتاه شاد خاود بیاانار عادو درک اهمیات و ارزش
واقعی تئوری راهدمای چریهاای فدائی خلاق از طارف وی باود .او در هماین
نوشته تاریخچه دست ساز خود ،تحت عدوان "در بارب مقاله مبارزب مسلحانه
هم استراتژی هم تاکتیک" مینویسد" :از آنجا که این مقاله اولین کوشان
سیستماتیک روب در جات تعیین خط مای جدبن انقهبی میان ما باود،
این اثر نمیتوانست پاسخاوی کلیه مسائل و ارائه دهددب یک برناماه کامال
استراتژیک و تاکتیهی باشد" .الزو است در ایدجا فته شود که اوال اثر رفیق
احمدزادب که در ایدجا از آن به عدوان "مقاله" یاد شدب حاصل چاار ساال کاار
جمعی آ اب ترین و باسواد ترین کمونیستهای ایران باود و نبایاد آن را صارفا
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کار یک فرد تلقی کرد – ا ر چه این نبوغ غیر قابل انهار رفیاق احمادزادب باود
که توانسات پژوهنهاای عیدای صاورم رفتاه از شارایط جامعاه و بحاد و
مطالعام انجاو شدب در طی چاار سال را در اثر خود جمعبدادی نمایاد .ثانیاا
اثر "مبارزب مسلحانه هام اساتراتژی هام تاکتیاک" رفیاق مساعود احمادزادب
"اولین کوشن سیستماتیک روب" نبود بلهه قبل از آن مقااالم متعاددی در
رابطه با ضرورم مبارزب مسلحانه در روب نوشته شدب بود .واناای ،به طاور
ماخ

جزوب "ضرورم مبارزب مسلحانه و رد تئوری بقاء" رفیق پویان قبال از

اثر رفیق احمدزادب نوشته شدب است و رفیاق جزنای هام از ایان امار مطلا
بود .از ایداا اشته ،به باانه "اولین کوشن سیستماتیک اروب" نمیتاوان
حهم داد که اثری نتوانسته "یک برناماه کامال اساتراتژیک و تااکتیهی" ارائاه
دهد .البته چدان بیانی تاکتیهی است که جزنی با آن سعی کردب است نظر
مخالف خود را در نزد خواندادب مقباول ساازد .ایان هام جالاب اسات کاه وی
علیرغم اباراز چداین احهااو غیار واقعای ،نتوانساته مدهار تاثثیر عظایم کتااب
"مبارزب مسلحانه هم اساتراتژی هام تاکتیاک" در جدابن و باه دسات دادن
ماعلی به دسات جواناان انقهبای جاات پای یاری راب مباارزب مسالحانه،
ردد .به طوری که در ادامه اقرار کردب است که " :این مقاله آغاز روشن یک
حرکت انقهبی بود .این مقاله در مطرح ساختن مباارزب مسالحانه در ساطح
جدبن رهائی بخن تثثیر انهار ناپایر داشت".

ُ
کدهای درون گروهی با اسامی انقالبیون جهان!
در رابطه باا معرفای و نمایانادن اروب احمادزادب باه عداوان روهای از
جوانان "بی تجربه" با "خصلتهای روشدفهرانه" در تاریخچهای کاه جزنای از
موض برتری طلبی خردب بورژوایی و به شیوب سهتاریساتی نوشاته اسات،
بسیار میتوان فت .اما در ایدجا برای تجربه اندوزی به یک مورد دیار اشارب
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کردب و به این مبحد پایان می دهم.
در بخان "خصوصایام اروب در دورب دوو" جزنای اساتفادب از اساامی
انقهبیااون در سااطح جاااان بااه عدااوان اساام مسااتعار از طاارف رفقااای ااروب
احمااادزادب را نااااانهای از "بقایاااای جااادی کاااار سیاسااای و اااراینهاااای
روشدفهرانه" در این روب نامیدب است .او با این که تثئید میکدد که این امار
" از یک سو ناانه افزاین شور انقهبی اروب و از ساوی دیاار نااانه تاثثیر
قاط ادبیام انقهبی جاان در زند ی روب است" ،ولی باز همین موضاوع را
باانه دیاری برای حملاه باه ایان اروب قارار دادب و مینویساد" :صارفدظر از
مغایرم این روب ناماااری با اصاول پداانهااری ،ایان ناوعی بای تاوجای باه
فرهدااگ تودبهااای زحمااتهن وطاان ماساات و بااه سااود نزدیهاای و پیونااد
پیااهدگ با تاودب نیسات .ایان خاود نااانه بقایاای جادی کاار سیاسای و
راینهای روشدفهرانه در روب است که از دور اول ماندب است".
الزو است این مورد از عیب جوئیهای جزنی با اندکی تفصیل توضیح
دادب شود.
واقعیت ایان اسات کاه در یاک دورب از حیاام اروب "پویاان ،مفتااحی،
احمدزادب" اسامی مستعار برای رفقاای اروب انتخااب شاد کاه هماای نااو
انساناای مباارز متعلاق باه جدابن کاار ری و کمونیساتی و باه طاور کلای
ناماای انقهبیون در اقصی نقاط جاان بودند .این ناوهای مستعار ا ر چه ناو
انقهبیون ایاران چاون "عماواوغلی" (حیادر عماواوغلی ،مباارز کمونیسات در
دورب ماروطیت) را هم در بار مای رفات ولای اغلاب ،نااو هاای مرباوط باه
انقهبیون جاان چون ناو مستعار فردریک (برای رفیق مسعود احمدزادب -این
ناو کوچک انالاس اسات کاه باا توجاه باه ترجماه کتااب او باه نااو "مداااء
خانوادب ،مالهیت خصوصی و دولت" توساط رفیاق مساعود ،بارای ایان رفیاق
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انتخاب شدب بود) ،کامیلو (برای رفیاق پویاان) ،امانوئال (بارای رفیاق عباا
مفتاحی) ،رامون (برای باروز دهقانی) شایرز (مدااف فلهای) و غیارب بودناد.
این ناوها به واق  ،نقن ُکادهای درون روهای را داشاتدد و در ماهء عااو از
آناا استفادب نمیشد .بدابراین عیب جاوئی رفیاق جزنای در ایان ماورد بای
اسا

میباشد که فته است که آن ناماااریهاا باا اصاول مخفای کااری

مغایرم داشت .در حالی که استفادب از آن ناو های مستعار نه تداا با اصول
پداانهاااری مغااایرم نداشاات بلهااه اتفاقااا درساات بااه خاااطر رعایاات اصااول
پداانهاااری بااود کااه چدااان ُکاادهائی در قالااب اساام انقهبیااون جاااان توسااط
مرکزیت و رفقای مسائول جاات پدااان ناااب داشاتن اساامی واقعای ماورد
استفادب قرار می رفتدد .اما رفیق جزنی که وئی میبایست هر موضوعی
را دستاویزی برای ایراد یاری باه ایان اروب قارار مایداد ظااهرا متوجاه ایان
واقعیت نبود.

متن وصیت نامه
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وصیتنامه غیر نظامی عبا

جمایدی رودباری فرزند محسن در سحر اب ۵٢/۵/٢

پدر و مادر عزیزوخ
قرار است این را به عدوان وصیت باه شاما بدویسام .ولای شااید خودتاان هام خاوب
میدانید وصیت من آنطور که بر طبق معمول نوشته میشاود ،در ياک جملاه تمااو
شدنی است :به های کس بادهی و از های کس طلبای نادارو .اماا ا ار وصایتاو را
آنطور که معمول آدوهای سیاسی اسات بدویسام ،چیزهاایی بارای نوشاتن وجاود
خواهد داشت.
از شما به عدوان پدر و مادر راضی و ممدونم ،آرزویم این است که شما هم از من باه
عدوان فرزند راضی باشید .این را میدانم که به خاطر من خیلای نااراحتی کاایدید
اما این نمیتواند و نباید علت نارضایی شما از من قرار یرد .میدانید آخر همه چیاز
که به خانوادب ختم نمیشود ،خیلی چیزهای دیار و آدوهای دیاار هساتدد کاه آدو
نسبت به آنها تعاد دارد ،و ا ر بخواهد آدو بماناد بایاد باه هار قیمات کاه شادب باه
تعااادش عماال کدااد .راهاای را کااه انتخاااب کااردباو بااه حساااب فقاادان احساسااام
خانواد یاو ناااریدخ شما فرزندی را بیامرزیاد کاه احساساام خاانواد یاش را پاای
احساسام به مراتب بزرگتری فدا کردب است.
همیاه و عمیقاا آرزوی دیادارتان را داشاتهاو هار چداد هام کاه آرزوی محاالی باودب
باشد.
به عدوان آخرین سخن اینکه هر ز برایم ناراحت نباشید ،زیرا مان باا چاامهای بااز
راهم را انتخاب کردو.
با باترین آرزوها
آدر

مازندران شیر اب روبهروی باداری مدزل محسن جمایدی

نمایددب دادستانی ارتن سر رد علیاکبر نادریان
نمایددب ماهبی متقی
فرماندب ردان زندان ستوان حسن زادب
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ایراد دیار او این است که ویا استفادب از ناو انقهبیون جاان" ،نوعی
بی توجای به فرهدگ تودبهای زحمتهن وطن ماست و به سود نزدیهی و
پیوند پیااهدگ با تاودب نیسات" .ایکااش رفیاق جزنای در ماورد ایان عیاب
جوئی خود بیااتر توضایح مایداد تاا معلاوو میشاد کاه از ایان ناوع اسام
ااریها چه تصوری داشت که آن را مغایر با مخفی کاری و بی تاوجای باه
فرهدگ تودبها نامیدب است! ولی از حهم دادب شدب ،تصاور رفیاق جزنای از
رفقای متاهل در روب "پویاان ،مفتااحی ،احمادزادب" ،بیااتر خاود را عیاان
میسازد .وئی تصور او از احمد فرهودیها ،عبا

جمایدی رودبااریهاا،

حمید توکلیها ،سعید آریانها ،بامان آژناگهاا ،غهمرضاا لاویهاا ،کااظم
سهحیها ،باروز دهقانیها ،کاظم سعادتیها ،علیرضا نابدلها ،دمحم تقی
زادبها ،مارنوش ابراهیمیها ،چدایز قبادیهاا ،حسان ناوروزیهاا ،یوساف
زرکاریها ،مداف فلهیها ،احمد زیبروها و ...ایان باود کاه آنااا "جواناان بای
تجربه" و "روشدفهر"ی بودند که با شوری در سر متوجه نبودناد کاه بایاد باه
فرهدگ تودبهای زحمتهن وطن توجه نمود و در جاات پیوناد پیاااهدگ باا
تودبها حرکت کرد؟ آیا واقعا او فهر میکرد که ویا قرار بودب وقتی م ه رفیق
جمایدی رودباری با صاحبخانه و یاا همساایههاا و ماردو دور و بارش روبارو
میشود خود را "فوچیک" معرفی کدد؟ فوچیک ناو مستعار یا ُکاد ساازمانی
این رفیق بود .یا رفقای دیار او را در نزد مردو به آن اسم بخوانداد کاه رفیاق
جزنای آن را در مغاایرم باا اصااول پدااان کااری و مغااایر باا فرهداگ تودبهااای
زحمتهن عدوان میکدد؟ در حقیقت جزنی با این حهم بای اساا

خاود در

رابطه با آن اسمها ،آشهار ساخته است که وی به راستی همه رفقاای ماا
از مسعود احمدزادب رفته تا امیرپرویز پویان و عبا

مفتاحی تا بقیه رفقاای

کااار ر و غیاار کااار ر در ایاان ااروب کااه بررساای زنااد ی نامههایاااان ناااان
میدهد که اک ر آناا یا متعلق به خانوادبهای کار ر و زحمتهن بودند و یا در
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طول زند ی شان با محرومین جامعه ارتباط داشاتدد و جاز بارای خادمت باه
رهائی آنان عمل نمیکردند و همه تهش و کوشاان مصروف این امر بود را
روشاادفهران جاادا از تودبهااای زحمااتهن و باای توجااه بااه فرهدااگ آناااا
میپدداشته ،و در هر حال این طور جلوب دادب است.
اما ،در مورد این اتااو که "این خود ناانه بقایای جدی کاار سیاسای
و ااراینهااای روشاادفهرانه در ااروب اساات کااه از دور اول ماناادب اساات"،
پرسیدنی است که رفیق جزنی از "کار سیاسی" چه درکی داشات؟ شااید
او از کوشنهای افراد این روب در ایجاد ارتباط با کار ران و زحمتهاان بای
اطهع بود ولی از کار سیاسی و تئوریهی عظیمی که روب احمادزادب انجااو
داد ،بی خبر نبود .بدابراین ،او مبادرم به انجااو کارهاای نظاری و پژوهاای
این روب (که شامل تحقیقام عیدی در ارتباط با اقااار و طبقاام مختلاف در
جامعه و از جمله و به خصوک به مدظاور کساب شاداخت عیدای از تغییارام
حاصل از اصهحام ارضای در سااختار اقتصاادی -اجتمااعی ایاران و باه ویاژب
اثرام آن اصهحام روی دهقانان باود) را سیاسای کااری بیااودب و ناشای از
" راینهای روشدفهرانه" ،نامیدب است .وئی کمونیستهائی که به چدان
کارهای مام و اساسی پرداخته بودند همچون روشدفهران غیر متعاد و بی
توجااه بااه درد و رناا

و "فرهدااگ تودبهااای زحمااتهن" ،آن کارهااا را باارای

سر رمی خود انجاو میدادند .با چدین برخوردی از طارف رفیاق جزنای ایان
طور القاء میشود که رفقای روب احمدزادب پس از این که مدتاا به کار بای
ثمر روشدفهرانه مطالعه و تحقیق و کار تئوریک و ...ماغول بودناد باه خااطر
برخورداری از صداقت (جزنی به صداقت رفقای روب احمدزادب معترف باودب و
آن را مورد تثکید قرار دادب است) ،یک مرتبه همه آن کارهاای روشادفهرانه را
کدار ااشته و به مبارزب مسالحانه روی آوردناد .مدظاور از مباارزب مسالحانه
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هم از نظر وی همان مبارزب مسلحانهای است که ویا رفیق جزنای در ر
روهن بدون ارتهاب به چدان داب روشدفهرانه و عااری از "بای تاوجای باه
فرهدگ تودبهای زحمتهن" ،پیااپین به عدوان یک " روب پیااتاز" باه آن
دست یافته بود .آخر مار خود وی ندوشته است که ویا رستاخیز سایاههل
را روب جزنی به وجود آورد و به " تادارک طاوالنی جدابن مسالحانه" پایاان
داد!؟
در مورد این نقد که استفادب از اسامی کمونیستها و انقهبیون دیاار
کاورهای جاان از دید جزنی بی توجای به "وطن" و به فرهدگ تودبهاای
زحمتهن "وطدی" قلمداد شدب ،باید فت که چدین نقدی نمیتواناد نقادی
از دید اب پرولتری باشد .با در نظر رفتن این امر که قرار نبود که آن اسامهاا
در مهء عاو مورد استفادب قرار یرند ،به کار یری آن ناوها به م ابه ُکادهای
درون روهاای ،در حقیقاات ناااانار حااد واالئاای از روحیااه قاباال تحسااین
انترناسیونالیسااتی در میااان رفقااای متاااهل در ااروب "پویااان ،مفتاااحی،
احمدزادب" بود .این نااو اااریهاا ،اقت اای یاک دورب از پروساه رشاد اروب
ماکور و بیانار شور انقهبی (که بدون آن های

فارد انقهبای و اساساا خاود

انقهب مفاومی ندارد) در میان مبارزین متاهل در این روب بود .بدابراین ،در
این عیب جوئی رفیق جزنی این واقعیت کتمان شدب است که ارج ااری به
انقهبیون و به فعالین صادیق جدابن کمونیساتی در سراسار جااان کاه باه
تهامل تاری

به نف سعادم باریت خدمت کردباند و زندب ناااب داشاتن نااو

چدان انسانهائی ،وظیفهای کمونیستی است که تداا کسانی کاه حقیقتاا
از روحیه انترناسیونالیستی برخوردارند به آن عمل میکددد .از این نظار نقاد
فوق پرولتری نبودب و از روحیه انترناسیونالیستی برخوردار نیست.
باید دانسات کاه در ماورد رفقاای متااهل در اروب احمادزادب ،اطاهع
یافتن و پی بردن به زند ی و فعالیتهای مبارزاتی فرد انقهبی کاه از نااو او
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به عدوان اسم مستعار استفادب میشد ،خود در ارتقااء شاور و انایازبهاای
مبارزاتی م ثر بود .برای نمونه ،در جائی که قرار نبود که م ه رفیاق رودبااری
خود را به مردو باا نااو فوچیاک معرفای کداد ولای باه خاودش می فات کاه
فوچیک به رامی داشات نااو آن کمونیسات شاجاع چهسالواکی روی مان
ااشته شدب است ،همان کمونیستی که قارمانانه با فاشیسم جداید و با
این که خونن در زندان توسط جهد اتاپو بار زماین ریختاه شاد ،اماا او باا
زند ی و مرگ خود اثری در زند ی دیاران به جا ااشت که من امروز بارای
تداوو راب انقهبیاش ناو او را بر خود ناادب و آن ناو را زندب ناه مایدارو .در
واقعیت نیاز هماانطور کاه مایدانیم رفیاق عباا

جماایدی رودبااری ،نااو

فوچیااک را در قلااب خااوین حااک نمااود تااا فوچیااک وار علیااه سااواک و همااه
دشمدان ماردو مباارزب کداد .رفیاق رودبااری چاه آن موقا کاه در کداار رفیاق
مارنوش ابراهیمی آتن سهح به روی نیروهای نظامی-امدیتای رژیام شااب
اود و چه آن زمان که در زندان و در چداال شهدجه ران شاب قرار رفات،
ناان داد که در راب آزادی و سعادم تودبها چاه بای بااک و از خاود اشاته
است -هماناونه که فوچیک در مبارزب علیه فاشیسم و اشغالاران کاورش
بود .فوچیک می فت" :ما میدانیم که افتادن به دست اتاپو یعدی مارگ
و پایان زند ی ،اما درست با آ اهی باه چداین واقعیتای باا آن مای جداایم"
(نقل به معدی) .رفیق رودباری ما نیز فوچیک وار با دشمدان تودبها جدایاد و
خونن را تقدیم رهائی کار ران و زحمتهاان نماود .یاادش هماوارب رامای
باد .در رابطه با تثثیر ناوهای انقهبیون جاان ،بی مداسبت نیست باویم کاه
در مااااورد ماااان ،بااااه راماااای داشاااات یااااک زن کمونیساااات در جاااااان
انترناسیونالیستی ،نااو اِلیداور انتخااب شادب باود .اِلیداور ،نااو دختار مباارز و
رامی مارکس بود .آیا الزو است توضیح دهم که آن ناو اااری و پای باردن
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به زند ی و فعالیتهای اِلیدور چه مااری از آن زن کمونیسات و یااور واقعای
کار ران و زحمتهاان (هر چدد غیر "وطدی" هم بودب باشد) در دل من ایجاد
نمود؟
این نهته هم بی مداسبت نیسات یاادآوری شاود کاه اساتفادب از نااو
کمونیستها و انقهبیاون در ساطح جااان ،بیاانار وساعت ساواد و دانان و
آ اهی رفقای اروب "پویاان ،مفتااحی ،احمادزادب" و احاطاه آناان باه ادبیاام
انقهبی و کمونیستی در سطح جاان نیز میباشد .هماانطور کاه مایدانیم
امروز مدتقدین مغرضای هساتدد کاه تامات بای ساوادی و یاا نخوانادن آثاار
کمونیستی به پایه ااران چریهاای فدائی خلق (به کسانی که خود مترجم
تعدادی از آثار انقهبی و مارکسیستی بودند) میزندد که اتفاقا ٌ هماین ماورد
نیز خهف آن ادعاها را به آن مغرضین ،به کسانی کاه حتای باه انادازب یاک
دهم آن رفقا از سواد و دانن انقهبی برخوردار نیستدد ،ثابت میکدد.
در مورد آن ُکدهای سازمانی هم الزو است یاادآوری شاود کاه حتای
هداامی که ناو چریهاای فدائی خلق به جدبن اعاهو شاد ،از باین نرفتداد
ولی با پیارفت روب ،شرایط جدیدی به وجود آمد و رفقا صاحب اسامهاای
مستعار جدید در ارتباط با تودبها شدند .شرح این واقعیت چدین است:
هداامی که روب احمدزادب باا تادوین تئاوری انقاهب در ایاران ضارورم
مبارزب مسلحانه با هدف و چام اندازهای خاود را ترسایم نماود ،اقاداو باه
سااازماندهی نیروهااای خااود نمااود کااه شااهل خوشااهای داشاات تااا مسااائل
امدیتی در حداک ر حد خود رعایت ردند .پایاه ایان ساازماندهی را تایمهاای
سه نفرب تاهیل میدادند که در آن هر رفیق تداا دو رفیق را میتوانست با
اسم مستعار باداسد .البته رفیق مسئول تیم عهوب بار دو رفیاق هام تایم
خود ،با رفیق رابط خود با مرکزیت هم در تما

قرار می رفت .به این ترتیب

برای انجاو وظایف انقهبی ،راب پویا و نوین زند ی در خانههای تیمی بادعت
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ااااری شااد .در پاای یااری ایاان روش ،در راب و روش زنااد ی و فعالیتهااای
مبارزاتی "رامون"ها" ،کامیلیو"هاا" ،فردریاک"هاا و امانوئالهاا و غیارب نیاز در
روب "پویان ،مفتاحی ،احمد زادب" تغییرام مامی ایجاد شاد .حااال دیاار باه
جات پداان کاری وجود ُکدهای قبلی کافی نبودند .در ایان مرحلاه کاه رفقاا
برای انجاو پراتیک ماخصی در جدبن در خانههای تیمای مساتقر شادند،
هر رفیق با یک اسم مستعار برای صاحبخانه و همیدطور برای رفقای دیاری
که با آناا در تما

بود ،شداخته میشاد .واضاح اسات کاه ایان اسامهاای

مستعار هم ناو هاای ایرانای بودناد .بداابراین رفقاائی کاه باه حهام وظاایف
انقهبی جدید خود ،دیار نمیخواستدد همچون سابق بطور علدی در جامعه
زناد ی کدداد جاات اجااارب خاناه تیمای و رعایاات "اصاول پداانهااری" در ناازد
همسایهها و صاحب بدااهیای که خانه از آنجا اجاارب میشاد میبایسات
خود را با ناوهای مستعار معمول در میان مردو باه دیااران باداسااندد -کاه
چدین نیز بود.
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بخش چهارم
شیوه برخورد غیر پرولتری در مبارزه ایدئولوژیک
در ارتباااط بااا مطااالبی کااه در تاااری

جعلاای در مااورد دو ااروب تاااهیل

دهددب چریهاای فدائی خلاق مطارح شادب ،یهای از نهااتی کاه در بررسای
برخوردهااای بعاادی بیااژن جزناای بااه ااروب پویااان ،مفتاااحی ،احماادزادب حااائز
اهمیت بیاتری است ،این امر میباشد که در بخاای از ایان تاریخچاه ،او
به بررسی دو اثر به جا ماندب از این روب یعدی "ضارورم مباارزب مسالحانه و
رد تئوری بقاء" از رفیق امیرپرویز پویان و " مبارزب مسلحانه هم استراتژی هم
تاکتیک" از رفیق مسعود احمدزادب" پرداخته و با آوردن نقل قولهای متعدد و
طوالنی از آناا آشهارا ناان دادب است که او این دو اثر را در زندان در اختیار
داشته و آناا را خواندب است .اهمیت موضوع در آنجاست که جزنی بعدا اثار
رفیق احمدزادب را با ککر نقال قاولهاای بریادب بریادب و تحریاف آمیاز از او کاه
مطااابقتی بااا اصاال حاارف رفیااق احماادزادب نداشااتدد آنااام باادون آن ک اه ناااو
نویسددب را ککر کدد به اصطهح مورد نقاد قارار داد .ایان امار در زنادان باعاد
اناقاق در میان طرفداران چریهاای فدائی خلق ات .عادبای از زنادانیان
سیاسی به درساتی دریافتداد کاه حماهم جزنای متوجاه نظارام مدادرج در
کتااب مبااارزب مساالحانه هام اسااتراتژی هاام تاکتیاک میباشااد ولاای او ایاان
موضوع را کتمان میکدد .در مقابل ،خود جزنی و عدبای که باه طرفاداری از
وی برخاسته بودند این امر را انهار نمودب و مطرح میکردند که چدین نیست.
بعد که بحدها بیاتر پین رفت مدعی شدند که مسائلی که جزنی مطرح
میکدد در تهامل نظرام احمدزادب میباشد و باز تفاوم و مغاایرم آن نظارام
را با نظرام چریهاای فدائی خلق مدهر شدند .بعدها ناان دادب شد کاه در
ادامه این روند ،بیاتر کسانی که به طرفداری از جزنای برخاساته بودناد در
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موض نه فقاط رد نظارام رفیاق احمادزادب بلهاه نفای کال مباارزب مسالحانه
افتادند.
جزنی اثر "مبارزب مسلحانه هام اساتراتژی هام تاکتیاک" را باه چداان
شهل غیر صریح مورد نقد خود قرار دادب که خوانددب تصور خواهد کارد کاه باا
توجه باه محادوديتهاای زنادان ،او باه آن کتااب دسترسای نداشاته و آن را
نخواندب بود ،و ویاا صارفا نقال قاولهاای غیار صاحیح یاا ناکااملی را از زباان
زندانیان سیاسی متعلق به چریهاای فدائی خلق شدیدب و آن شادیدبهاا را
باه نقااد کااایدب اساات .البتااه حتاای ا ار چدااین هاام بااود ،برخااورد درساات و
کمونیستی ایجاب میکرد که او به خوانددب اطهع دهاد کاه موضاوع نقادش
نظرام رفیق مسعود احمدزادب میباشد ،چه ،در این صاورم خاط کاایهاا
روشن ااته و امهاان باه جریاان افتاادن یاک مباارزب ایادئولوژیک شافاف در
جدبن به وجود میآمد .اما با توجه به این که جزنی کتاب مبارزب مسالحانه
هاام اسااتراتژی هاام تاکتیااک را خواناادب بااودب ،در مااورد عاادو ککاار ناااو رفیااق
احمدزادب در نقد خود ،این نظر مطرح است که او با در نظر ارفتن محبوبیات
بسیار زیاد رفیق مسعود احمدزادب در جدابن و برخاورداری او از محبوبیات و
احتااراو سااتاین انایااز در ناازد اک اار زناادانیان سیاساای آن دورب ،آ اهانااه
نخواسته بود در حالی که نظرام او را به عدوان نظرام چا رواناه مایکوباد،
نامی از نویسددب بیاورد .به واق در چدان جوی ،او حساب کردب باود کاه ا ار
صراحتا به خوانددب و مخاطبن باوید کاه نقاد یاا باه واقا حملاهاش متوجاه
نظاارام رفیااق احماادزادب میباشااد ،در موض ا ضااعیفی قاارار خواهااد رفاات.
انعها

این برخورد در نوشتههای او و به خصوک در کتاب "نبرد با دیهتاتوری

شاب به م ابه عمدب ترین دشمن خلق و ژاندارو اماریالیسام" باا برجساتای
تماو قابل مااهدب است .اتفاقا در مورد نوشاته شادن ایان کتااب در زنادان
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توسط جزنی به نهته قابل توجای در مصاحبه "اتحاد فدائیان خلق" باا اصاغر
ایاازدی مداادرج در " ُ
جدااای در بااارب زنااد ی و آثااار بیااژن جزناای" ،صاافحه ٥٥٢
برخوردو که م ید ادعای فوق میباشد و نااان میدهاد کاه چطاور جزنای
برخهف یک شیوب کمونیستی شداخته شادب در جدابن کاه باه خصاوک در
برخورد شجاعانه و قاطعانه و در عین حال شرافتمددانه لدین دیدب میشاود،
سعی در پداان کردن واقعیت نظرش از خوانددب میکرد و به واق میکوشید
با خاو کردن خوانددب ،نظراتن را به او بقبوالند (مخفی کاری ایدئولوژیک) .در
آن ُ
جدااگ ،مصاااحبه کدداادب کااه ایاازدی او را مصااطفی خطاااب کااردب (احتماااال
مصطفی مدنی) ،می وید" :پس ا ر اشتباب نهدم شادم ارفتن اخاتهف بار
سر همین موضوع {شرایط عیدی انقهب} است که بیژن را وادار میکداد باه
اختهف نظرش با مسعود صراحت بیاتری بدهد .ما در حقیقت سه نوشاته
تحت عدوان نبرد با دیهتاتوری از بیژن به یاد داریم که از ساال  0٥تاا  0٢ساه
بار بازنویسی شدب و بحد شرایط عیدای انقاهب ماورد نظار مساعود در هار
کداو نسبت به قبلی شدیدتر مورد انتقاد قرار رفته است .به طاوری کاه در
نسخه سال  ٥٢0٥کسی تا بحدهای شفاهی خود بیژن را ناادیدب باشاد
به راحتی به این اختهف عمیق نمیتواند پای ببارد .راساتن در بیارون هام
وقتی آخرین نسخه بازنویسی شدب نبرد با دیهتاتوری در اختیار سازمان قرار
رفت ،همه از لحن تدد بیژن سخت متعجب شدب بودیم" (تثکید از نویساددب
این سطور میباشد) .در ضمن در این مصاحبه هم هست کاه اصاغر ایازدی
ضمن توضیح کاراکترهاای م بات جزنای از نظار خاود ،تجرباهاش از چااونای
برخورد وی با مخالفین نظرش را این طور توضیح میدهد" :دلم مای خواهاد
یک نهته دیاری را هم باویم و آن این است که بیژن در عین حال و علیارغم
همه این محاسن ،به نظر من یک نقطه ضعفی هم داشت و آن این بود کاه
در رابطه با برخی مخالفان بی رحمیهای خاصی ناان میداد .مدظورو به
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هی

وجه برخورد فهاری ،قاطعیات و صاهبت و جداداد یاش در زمیداههاای

فهری بادیاران نیست .ایداا نه تداا م بت اسات بلهاه معتقادو انساان بایاد
برای نظر خود مبارزب کدد ،بجداد .مدظورو این است که در واق در مبارزب باا
مخالفان ،جدبههاائی از تارور فاردی وجاود داشات و میشاود فات کاه ناه
مستقیم بلهه غیر مستقیم شخصایت دیااران را مایزد .هماان طاور کاه ،و
درست روی دیار این سهه این بود که ضعفهای کسانی را که باا او نزدیاک
میشدند نادیدب می رفت" (همانجا صفحه  .)٥٥0بر چدین اساسی است
که به هدااو مطالعه کتاب "نبرد با دیهتاتوری "....با مااهدب نقل قاولهاای
تحریف آمیز از نظر رفیق مسعود در آن کتاب ،هر کسای میتواناد دچاار ایان
تردید شود که شاید جزنی اصه کتاب "مبارزب مسلحانه هام اساتراتژی هام
تاکتیک" را ندیدب و نخواندب بود .در آنجا وی بدون آن کاه حتای یاک باار اسام
رفیق احمدزادب را ککر کدد ،نظرام او و یا به واق نظراتی که همراب با نظارام
رفیق پویان ،اسا

نظرام تئوریک چریهاای فدائی خلق را تاهیل میداد و

این سازمان بر مبداای آنااا شاهل رفتاه باود را باه عداوان نظارام ویاا بای
صاحب در جدبن -به این صورم که " فتاه میشاود"" ،برخای مای ویداد"،
" راینهای ماجراجویانه -آوانتوریستی و آوانااردی" و غیارب مایکوبادخ و یاا
باتر است فته شود که کهدیام و تلقیام تحریف آمیز خود از نظارام مدادرج
در کتاب رفیق احمدزادب را به اصطهح به نقد میکاد و در پایان نیز راضی از
حمهم خاود باه آن اثار رانقادر ،نظارام مدادرج در آن را "اپورتونیسام چاا"
می نامد و به نیروهای وفادار به جدبن مسلحانه و در ر

آناا به چریهاای

فدائی خلق هادار میدهد که خطر این اپورتونیسم از اپورتونیسام راسات
(که مدظورش اپورتونیسم حزب تودب بود) برای جدبن بیاتر است .تثثیر این
برخااورد و نظاار بااه روی زناادانیان سیاساای و دور کااردن آناااا از نظاارام رفیااق
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احمدزادب و "تئوری مبارزب مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" متثسفانه به
دورب شاب محدود ناد .هدوز جوانان و نوجوانانی که پس از سارناونی رژیام
شاب با سمااتی و عاق به چریهاای فدائی خلق اوایل دهه  05به سازمان
غصب شد چریهاای فدایی خلق ایران بعد از قیاو بامن پیوسته بودند ،باه
یاد دارند که مسئولینشان با سوء استفادب از ناآ اهی آنان نسابت واقعیات
نظرام پایهای چریهاای فدائی خلق ،با تهیه بر همین نظر غیر واقعی جزنی
در مورد نظرام رفیق مسعود احمدزادب ،به آنااا می فتداد کاه ساازمان ،اول
دچار اپورتونیسم چا باودب و آن نظارام اپورتونیساتی باه جدابن ضاربه زدب
است .به طور کلای ،ایان ناوع برخاورد باه نظارام پایاهای و اصایل چریهااای
فدائی خلق یهی از م امین به اصطهح آموزشی در هساتهها و محافال پار
شمار این سازمان را تااهیل مایداد و بخاای از کمااین آ اهاناه مساعود
زدایی توسط رهبری غاصب سازمان بود.

اطالعات نادرست در تاریخ جعلی
نهته دیار در رابطه با تاری

جعلی ،اطهعام نادرستی است که در آن

وجود دارد .ا ر چه خود جزنی نیز متاکر شادب کاه اطهعاام مطارح شادب در
تاریخچهای که وی نوشته کامال نیساتدد و بایاد توساط افاراد مطلا تهمیال
شوند ،اما در ماواردی هام دیاد و برخاورد نادرسات وی باعاد طارح مطالاب
نادرست اته است .م ه او در مورد این که پلیس از چه طریاق باه هویات
افرادی از روب جدال که اسم و عهس آناا را مدتار کرد ،دست یافتاه باود،
در آن تاریخچه وارد جزئیام نادب و اطهعام خاصی ارائه ندادب اسات .ولای
در مااورد رفقااائی از ااروب احماادزادب کااه اساام و عهااس آناااا را هاام ساااواک
مدتار نمود و از مردو برای دستایری آناا در ازای دریافت  ٥55هازار توماان
اساتمداد طلبیاد (مجموعاا  9رفیاق از هار دو اروب کاه باه عداوان صاد هاازار
تومانی ها هم از آناا یاد میشود) ،به تفصیل سخن فته است .در صافحه
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 ٢٢ناریه  ٥9بامن شمارب  ٧نوشته شدب اسات" :در رابطاه باا هیرمدادپور
ناو پویان لو میرود و این موضوع نیز آشاهار میشاود کاه نویساددب "مباارزب
مسلحانه هم استراتژی هام تاکتیاک" شخصای باه نااو مساعود اسات کاه
توسط پویان به هیرمددپور معرفی شدب است".
قابل ککر است که جزنی ناو اصلی که بیژن هیرمنپور میباشد را به
اشتباب "هیرمددپور" نوشته است .در ایدجا در ادامه مطلاب هار جاا الزو باود
نامی که در تاریخچه مورد بحد به کار رفته ،آوردب خواهاد شاد) .هیرمدادپور
(بیااژن هیرمنپااور) کااه یهاای از اع ااای ااروب احماادزادب بااود در دیماااب ٥٢٤9
دستایر شدب بود .او با داشتن سواد و دانن مارکسیستی چامایر ،یهی
از رفقای صاحب نظر در مسائل تئوریک بود .همانطور که دیادب شاد اسام او
در تاریخچه نوشته شدب توسط جزنی با توضیح در مورد لو رفتن اسم و کتاب
رفیق احمادزادب مطارح شادب اسات .اماا ،واقعیات جاز آن اسات کاه جزنای
نوشته است .اول این که "هیرمددپور" اساسا پویاان را نمیشاداخته اسات.
در ثانی چون او پویان را نمیشداخته و با او در تما

نباودب پاس اسام او را

هم نمیتوانسته لو بدهد .در نتیجه این درست نیسات کاه فتاه شادب "در
رابطه با هیرمددپور ناو پویان لو مای رود" .همچداین ایان اطهعاام نادرسات
اساات کااه پویااان ،مسااعود احماادزادب را بااه هیرمداادپور معرفاای کااردب بااود.
هیرمددپور خود با مسعود احمادزادب از طریاق دیااری آشادا شادب باود .او باا
مسااعود احماادزادب از طریااق رفیااق مارتیااک قازاریااان در زمااانی کااه هاار سااه
داناجو بودند آشدا شدب بود .بدابراین ،این فته هم درسات نیسات کاه در
ارتباط با هیرمددپور "این موضاوع نیاز آشاهار میشاود کاه نویساددب "مباارزب
مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیاک" شخصای باه نااو مساعود اسات" .در
آخار ،جزنای باا تهیاه بار خبار نادرساتی کاه خاود در ماورد ایان رفیاق (بیااژن
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هیرمنپور) نوشته تثکید کردب است" :قابل توجه است کاه هیرمدادپور نابیداا
بود و جز از راب وش نمیتوانست به هویت افراد پی ببرد" .این جملاه ،چاه
رفیق جزنی بدان آ اب بود یا نبود ،نوعی ولدااری و بای در و پیهار باودن را در
روب احمدزادب بیان میکدد کاه ویاا اسام مساعود احمادزادب و کتاابن کاه
نماایبایساات در پااین هیرمداادپور فتااه میشااد ،مطاارح شاادب و در نتیجااه
هیرمددپور هم از طریق وش به آن اسم پی بردب است و ویا از ایان طریاق
ایاان موضااوع کااه نویسااددب "مبااارزب مساالحانه هاام اسااتراتژی هاام تاکتیااک
شخصی به ناو مسعود است" برای پلیس افااء شدب است .در حالی کاه
اوال همانطور که فته شد مسعود احمدزادب را مارتیک قازاریان به هیرمددپور
(هیرمنپور) معرفی کردب بود (مارتیک در تاری

هفتم تیرمااب  ٥٢0٤در حاالی

که خانه تیمیاش در کرج مورد محاصرب دشمن قرار رفته بود در جریان یاک
در یری مسلحانه حماسی با نیروهای مسلح رژیم ،شاید شد) .همچداین
واقعیت این است که پلیس از طریق شخ
فوق دست یافته بود .این شخ

دیاری به اطهعام ککر شدب در

 ،جهل نقاش ناو داشت که نزدیهترین فارد

برای بیژن هیرمنپور بودب است .جهل نقاش که در ارتباط دائم باا هیرمنپاور
قرار داشت و از روابط و کارهای او مطل بود ،به اطهعاتی دسات یافتاه باود
که پس از دستایری ،همه آن اطهعام را در اختیار پلیس قارار داد .موجباام
دستایری جهل نقااش را بارادر سااواکیاش کاه پای باه افهاار او باردب باود
فراهم کردب باود .در نتیجاه باا توجاه باه رو شادن هماه اطهعاام مرباوط باه
هیرمنپور ،پلیس نیازی به شهدجه هیرمنپور نداشت و به واقا هیارمن پاور
تحت شهدجه قرار نارفته بود که فته شود که وی در زیر شهدجه ،مساعود
احمدزادب را لو دادب بود .در نتیجاه میتاوان دیاد کاه رفیاق جزنای در توضایح
چاونای لو رفتن اسامی رفقا پویان و احمدزادب در نزد پلیس ،مطالبی مطرح
کردب است که حتی ا ر به نادرستی آناا هم واقف نبود ولی آن مطالاب باه
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طور غیر قابل کتمان در خدمت ضعیف ناان دادن و خدشهدار کاردن اتوریتاه
نظری و شخصیت رفقائی از روب احمدزادب قرار داشتدد .واقعیت ایان اسات
که رفیق بیژن هیرمنپور فارد ضاعیفی در زنادان نباود .او باا توجاه باه دانان
تئوریک برجستهاش از یک طرف ،و برخوردهای صمیمانهاش با زندانیان مبارز
از طرف دیار ،در زندان مورد احتراو دیار زندانیان سیاسی قرار داشت .واضح
است که بیان مسائلی نظیر این که وی حتی اطهعاتی که از طریاق اوش
متوجه شدب بود را به پلیس فته باود ،باه موقعیات او در نازد دیااران لطماه
میزد.
الزو است در ایدجا به برخی دیار از اطهعام نادرست مطرح شادب در
تاری

جعلی هم اشارب شود .جزنای در چداد جاا از تاریخچاهای کاه در ماورد

روب احمدزادب نوشته است ،تاری

شهل یری این روب را اواخر سال ٥٢٤6

ککر کردب که درست نیست .در ضمن او نوشاته اسات کاه صامد بارناای و
امیرپرویز پویان در اوایل سال  ٥٢٤٧در یک محفل ادبی با هم آشدا شدند .در
صفحام پیاین در مورد آشدائی این دو توضیح دادب شد و بار آن مبداا تااری
ککر شدب از طرف جزنی در رابطه با آشدائی صمد و پویان با یهدیار واقعی و
درست نیست .همانطور که اشارب شد ،اقامت صمد در تاران به مادم چداد
ماب در سال  ٤6امهان نزدیهی هر چه بیاتر او و رفیق پویان را فاراهم کارد.
دوستان صمد در همین رابطه پس از باز ات صمد از تاران خااطراتی نقال
کردب اند که به نوبه خود نااانار آنداد کاه وقتای صامد در اواخار ساال  ٤6از
تاران به تبریز بر اته بود ،روب مورد بحاد شاهل رفتاه باود .برخای از آن
فتهها را در ایدجا نقل میکدم .یهی از دوستان صمد و باروز و کااظم در آن
مقطا (غهمحساین فرنااود) نوشاته اساات" :صامد بعاد از ایاان کاه از تاااران
بر ات و کار کتاب الفبا را نیمه تماو ااشت ،د ر ون شدب بود .او فهر خط
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و ماایهائی افتااادب بااود .او چداادین بااار بااا پرویااز پویااان مهقااام کااردب بااود.
می خواست یک کار عملی انجاو دهد ،ولی وقتی تماو درها را به روی خود
بسته میدید ،دست به کارهای حداقل ممهن مایزد .اعهمیاههای دسات
نویس را که شاید هم با خاط خاودش باود باه دوساتان نازدیهن مایداد ،از
رادیوهااای خااارجی مخااالف رژیاام مخصوصااا از قساامتهای آموزشاای آناااا
یادداشت بر میداشت و به صورم جزوب دست نویس یا پلی کاای شادب در
اختیااار دوسااتان مطماائن خااود می ااشاات .یااا شاابها بیاارون میآمااد و بااا
دوچرخه آن جا و این جاا پخان میکارد" (نقال از غهمحساین فرناود ،کتااب
"برادرو صمد بارنای ،روایت زند ی و مرگ او" ،اسد بارنای ،صفحه .)٥٧٢
باید دانست که کاری کاه بار اساا

ایان خااطرب از صامد نقال شادب ،بقیاه

رفقای اولیه روب پویان ،مفتاحی ،احمدزادب در آغااز شاهل یاری ایان اروب
انجاو میدادند .یادداشت برداری به خصوک از رادیو پهن صاورم می رفات.
من خود دست نوشتههای این نوع یادداشتها را در ابتدای پیوستدم به این
روب دیدب و آناا را خواندو که برخی از آناا به خصوک با خط بسایار زیباائی
نوشته شدب بودند که بعدا فامیدو آن خط بسایار زیباا ،خاط رفیاق فراماوش
نادنی حمید توکلی بودب است .رحیم رئیسنیا یهی دیار از دوستان نزدیک
صمد بارنای نیز پس از بر اتن صمد از تااران (در اواخار ساال  ،)٥٢٤6در
مورد وی فته است" :یک بار مرا به خاناهاش دعاوم کارد و دو تاا از جازوام
دست نویس شدب را به من داد و سفارش اکید کارد موقا رفاتن در کوچاه و
خیابان مواظب خودو باشم تا مبادا با ماشین و چیزی تصادف کدم .می فت
ا ر تصادف کردی و یا زخمای شادی و یاا اتفااقی افتااد کاه ایان جزوبهاا لاو
رفتدد ،تداا خودم نیستی که یر میافتی بدان که خیلیها پات سر تو لو
خواهدد رفت" (همان مدب ) .رئیس نیا در فتاوئی با علی اشرف درویایان
نیز در این مورد که صمد جزوبهای "ممدوعه" به وی مایدادب ،فتاه اسات:
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"در آخرین دیداری هم که در کتابفروشی شمس با او داشاتم جزوبهاائی از
مائو به من داد .یهی از آناا در بارب ت اد بود و دیااری تحلیال طبقااتی چاین
که خودش دستدویس کردب بود".

چریک فدائی خلق ،یحیی امیننیا در جریان در یری مسلحانه با ماثموران رژیام شااب
به پااین لولاه خاورد و دساتایر شاد .او در  ٢٢اسافدد  ٥٢05هماراب باا تعادادی از
رفقای تبریز اعداو شاد .از رفیاق یحیای امایننیاا نقال شادب کاه پاس از باز اات از
بازجوئی فت :کروکی چریهاای شاخه آکربایجان را به من ناان دادناد و مان اسام
صمد را باالی کروکی دیدو .اخوم بازجوی ساواک می فات کاه هماه آتاااا از اور
این ور به ور شدب بر میخیزد.

همچدین او مطرح کردب است " :سال  ٥٢05که ما را دساتایر کاردب بودناد و
در زندان بودیم ،دو تا از بچههای چریک هم آنجاا بودناد .یهای از آنااا یحیای
امیننیا بود که اعداو شد.
او هدااو دستایری پاین تیر خوردب بود و در
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را برای بازجوئی مجدد بردند ،وقتی بر ات فت :کروکی چریهاای شااخه
آکربایجان را به من ناان دادند و من اسم صمد را باالی کروکی دیدو .اخوم
بازجوی ساواک می فت که همه آتنها از اور ایان اور باه اور شادب بار
میخیزد" .رئیس نیا اضافه کردب است " :فهر کدم سفر بارنای باه تااران و
دیدار او با امیر پرویز پویان در این مسئله تثثیر داشاته اسات" (یادماان صامد
بارنای ،صفحام  005و  .)0٤9این اظاارام از یک طرف معلوو میکدداد کاه
صمد بارنای در ارتباط با رفیاق پویاان باا روهای فعالیات میکارد کاه تاازب
شهل رفته بود ،و از طرف دیار نقن صمد در ایجاد ارتباط بین رفقای تاران
و تبریز را آشهار میکددد .در هماین رابطاه در کتااب "بارادرو صامد بارناای،
روایت زند ی و مرگ او" در همان صفحه  ٥٧٢به آمدن پویان به تبریز در زمان
حیام صمد اشارب شدب است کاه تااری

آن بااار  ٥٢٤٧باود ،از قاول دوسات

دیاااری کااه نااامن ککاار نااادب ،فتااه شاادب اساات کااه پویااان در رابط اه بااا
کتابهائی که صمد مینوشت فته بود کاه "ماکسایم اور ی ایاران در راب
است" .در مورد آمدن پویان به تبریز در زمان حیام صمد و حتی رفاتن باا وی
به "آخیرجاان" ،آخارین دهای کاه صامد در آن معلام باود و کتابهااین را در
همانجا مینوشت ،من نیز خود مطل بودب و همانطور که قبه نیز نوشاتهاو،
رفیق رامی پویان در این مورد با من صحبت کرد .او در مورد رفتدن به تبریز
و از همسفر شدن با صمد برای رفتن به دب آخیرجان تعریاف کاردب و باه مان
فت که کودکاان در آنجاا چطاور باا دیادن صامد او را باا صامیمیت در آغاوش
رفتاه و دورش حلقاه زدب بودناد .شاهی نیسات کاه رفیاق جزنای از چداین
مسائلی اطهع نداشت .با این حال او نیز – ا ر چه تااری

آشادائی صامد باا

پویان را به نادرست اوایل سال  ٥٢٤٧ککر کاردب اسات -برقاراری ارتبااط باین
شاخه تاران با شاخه تبریز را از طریق ارتباط بین رفیق پویان باا رفیاق صامد
بارنای ککر نمودب است .به طاور کلای ،اماروز دیاار چااونای وصال شادن
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رفقای آکربایجان به رفقای تاران از جملاه از طریاق ارتبااط صامد بارناای باا
امیرپرویز پویان امر شداخته شدبای است.
در صفحه  ٢نااریه  ٥9بامان تئوریاک شامارب  ٧از دوساتی و ارتبااط
عبااا

مفتاااحی بااا "صاافائی فراهااانی ،ساایف دلیاال صاافائی ،کیااانزاد و

حسنپور" و از این که رفیاق عباا

مفتااحی "اغلاب برناماههای خصوصای

کوهدوردی در جدالهای شمال را اجرا میکردب" سخن رفتاه و فتاه شادب
است که عبا

مفتاحی در فاصله ساالهای  ٤٢و  ٤6باا عادبای از فعاالین

پلاایتهدیااک رابطااه داشاات و از طریااق همااین رابطااه ناااریام سااازمان
داناجویان و انتاارام روب آنااا باه دسات مفتااحی مایرساید .مدظاور از
"ناریام سازمان داناجویان" ،ناریه "پیاو داناجو" میباشد که از طارف
جباه ملی مدتار میشد و به طور علدای نیاز پخان می ردیاد .البتاه باه
ونهای که خود جزنی در تاریخچه مورد بحاد (در نااریه  ٥9بامان شامارب
 )٤مطرح نمودب ،در انتاار "پیاو داناجو" خود وی و عدبای دیار از نیروهای
چا فعال در جباه ملی همهاری میکردند .اما ،در ماورد "انتااارام اروب"
آناا که مطرح شدب به دست رفیق مفتاحی میرسیدب ،معلاوو نیسات کاه
مدظور کداو انتاارام میباشاد .چاون تاا جاایی کاه اساداد تااریخی نااان
میدهدد روب جزنی فاقد چدان انتااراتی بود.
همچدااین مطاارح شاادب اساات کااه چدایااز و باااراو قبااادی و مارنااوش
ابراهیمی جزو شاخه مازندارن باا مسائولیت رفیاق عباا

مفتااحی بودناد.

ولی این سه تن ا ر چه مازندرانی بودب و تحت مسئولیت رفیق عباا

قارار

داشتدد و از طریق این رفیق به روب وصال شادب بودناد ولای آنااا در تااران
سهونت داشته و جزء شاخه مازندران نبودند.
در صفحه  ٥٤ناریه  ٥9بامن تئوریک شمارب  ٧مطرح شدب که " روب
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رچه در این دورب از نظر روابط سازمانی و آموزش و تربیت اع ااء ااو هاای
چامایری بر می دارد ،...از دست یافتن به سازماندهی اصولی سیاسی-
نظامی باز می ماند" .با این ادعا ،جزنی ،ضربه به چریهاای فدائی خلاق در
تابستان سال  05را هم ناشای از "شایوب نارساای قبلای در ساازماندهی"
قلمداد کردب است .واقعیت این اسات کاه اروب احمادزادب وقتای موفاق باه
تدوین تئوری مبارزب مسلحانه شد و در صدد پیادب کردن آن در عمال بار آماد،
دست باه ساازماندهی جدیادی زد کاه تایمهاای ساه نفارب و ساازماندهی
خوشه ای محصول آن اقداو بود و این بر خهف نظار جزنای بیاانار شاهلی از
"سازماندهی اصولی سیاسی -نظامی" بود .در مورد ضربههای سال  05به
تاهیهم روب احمدزادب که هماان تااهیهم چریهااای فادائی خلاق باود،
جزنی آن را به "شیوب نارسای قبلی در سازماندهی" نسبت دادب است ،در
حالی که هر چقدر هم از نظر جزنای شایوبهای قبلای ساازماندهی نارساا
بودب باشدد ،در سال  05رفقای این تاهیهم آ اهانه به زند ی مخفی روی
آوردب و مبااارزب خااود را اغلااب در تاااران و در خانااههای تیماای تحاات یااک
سازماندهی جدید پین میبردند .دلیل ضربههای سال  05هم ا ر چه باید
در جای دیاری به طور دقیاق ماورد بررسای قارار یارد ،ولای باه طاور کلای
واقعیت ایان اسات کاه مساائلی چاون بای تجرباای در رابطاه باا چااونای
شهدجه که البته با شروع مبارزب مسلحانه ابعااد هار چاه وحاایانهتاری باه
خود رفته بود ،یهی از دالیل آن ضربهها بود .کما این که در همان ساال 05
فاصله قرار بین رفقا که نسبتا دراز مدم بود به تدری

کم شد .حتی در اواخر

وقتی رفیقی دستایر میشد ،در صورم امهان رفقا حتی  6ساعت هم صبر
نمیکردند بلهه سعی میشاد در اولاین فرصات خاناه تیمای تخلیاه شاود.
همچدین در اجرای قرارهای خیابانی دقات هار چاه بیااتری باه کاار رفات و
تاکتیکهای جدیدی به کار رفتاه شاد .اساساا در شارایط فقادان تجرباه در
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رابطه باا عمهارد پلایس و در حاالی کاه اروب از شاهل سیاسای باه شاهل
سیاسی -نظامی ار میکرد باید با در نظر رفتن همه واقعیام و فاکتورهاا
این جمعبددی را ارائه داد که ضربههای سال  05باه چریهااای فادائی خلاق
اجتداب ناپایر بودند.
در رابطااه بااا عملیااام بانااک ونااک توسااط تیماای از رفقااای ااروب بااا
فرماندهی رفیق کاظم سهحی ،رفیق جزنی مطرح کردب اسات کاه "بار اثار
عدو تسالط کااظم ساهحی باه اسالحه کماریاش ،لولاهای از آن شالیک
میشود که سر زیبرو را زخمی کردب و از سقف اتومبیل می ارد" .واقعیت
این است که رفقای دلیار اروب احمادزادب هدااامی کاه مباارزب مسالحانه را
شروع کردند تداا دو  -سه اسلحه کاه آنااا هام دارای نقا

فدای بودناد در

اختیار داشتدد .به طوری که برخی رفقا سهح سرد با خود حمال میکردناد.
معروف است که رفیق کاظم سهحی به هدااو دستایری ،با چاقوئی که به
همراب داشت ضمن دفاع از خود در مقابل جدایت کاران ساواکی باعد قطا
شدن اناات یهی از آناا ردیدب باود .باه طاور کلای رفقاای ماا باا کمتارین
امهانااام و بااا اساالحههااائی کااه بع ااا نقاا

و خراباای داشااتدد در جااات

پاسخاوئی به ضرورم جامعه که انجاو آن را وظیفهای تخطی ناپایر بر دوش
خود میدیدند ،دست به عملیام نظامی میزدند .علت شلیک شدن لوله
از اسلحه کمری کاظم سهحی هم در "اثر عدو تسلط" او به سهح کمرین
نبود بلهه اسلحه وی نق

داشت .آنچه در بین خود رفقای فدائی در هماان

زمان در این مورد فته میشد ،این بود که رفیق کاظم پس از عملیام بانک
ونک ،وقتی میخواست چخماق اسلحهاش را بخواباند ،با توجه باه خرابای
اسلحهاش ،لوله از آن شلیک شدب بود .رفیق جزنی در اداماه مطارح کاردب
است که " :در ایان عمال هداوز مسائله مارگ بارای افاراد حال ناادب باود و
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حتیالمقدور سعی میشد کسی کااته نااود" .او در رابطاه باا عملیاام
حمله به کهنتری  0تبریز جات مصادرب مسلسل ،نیز ایراد مااابای رفتاه
است .به این صورم که" :اصرار در باه کاار باردن چهان دلیال بار عادو درک
اصولی مبارزب چریهی و حل نادن مسئله مارگ بارای اروب باود" .در ایدجاا
رفیق جزنی خود را در نقن یک چریک زبدب و واقف به هماه اماور کاه "درک
اصولی مبارزب چریهی" را دارا است ،نااان دادب و دسات باه ایراد یاری باه
چریهاا زدب است .اما ،در رف این اتااو اوال این امر که رفقای روب احمدزادب
در عملیام نظاامی خاود ساعی میکردناد حتایالمقادور پاسابان باه م اباه
پرساادل دون پایااه رژیاام کاااته ناااود ،ایاان از برخااورد آ اهانااه و تربیاات
ایدئولوژیهی صحیح آناا سرچامه رفته بود .اما ،از نظار رفیاق جزنای ایان
ُ
حسن هم ایرادی تلقی شدب که به آن "حل نادن مسئله مرگ" ناو ناادب
است .ثانیا در شرایطی که سهح رو کافی در روب موجاود نباود و اساساا
هدف کاتن پاسبان نبود بلهه تایه سهح مدظور نظر بود ،رفقای تبریز بارای
رفتن مسلسل از دست پاسبان ،باه جاای اقاداو باه کااتن وی از چهان
جات بیاوش کردن وی استفادب کردب بودناد .حاال چارا رفیاق جزنای ایان را
"حل نادن مسئله مرگ برای روب" قلمداد کاردب اسات!؟ آیاا نیااز باه درک
عمیقاای بااود تااا معلااوو میشااد باارای رفقااائی کااه بااه پااای انجاااو عملیااام
مسلحانه علیه رژیم شاب میرفتدد این امر واضح و پایرفته شدبای باود کاه
بسته به شرایط و محل عملیام و غیرب ممهن باود "مسائله مارگ" هام باه
میان میآمد .کما این کاه در عملیاام حملاه باه کهنتاری پاد

تبریاز ،وقتای

مثموری ،رفیق اردبیلچی را دستایر کردب بود ،رفیق مداف سر رسایدب و بای
درنگ با شلیک لوله به سر او باعد نجام اردبیلچی شدب بود .نهتهای هام
که در این برخورد جزنی جلب توجه میکدد این است که او از هماین رخاداد
باخبر بودب و آن را در تاریخچه مزبور نوشاته اسات و باا ایان حاال حهام حال
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نادن مسئله مرگ را برای روب احمدزادب صادر کردب اسات .همچداین او از
چاونای انجاو عملیام حمله به کهنتری قلاک مطل بود .در آن عملیام که
با فرماندهی تئوریسین کبیر چریهاای فدائی خلق ،مسعود احمدزادب صورم
رفت ،با توجه به موقعیت و شرایط عمال ،عملیاام باا پاین بیدای احتماال
کاته شدن ماثمورانی از رژیام طرحریازی شادب باود .رفیاق جزنای خاود آن
عملیام را در تاریخچه مورد بحد این ونه توصیف کردب اسات" :در صابح روز
 ٥٤فروردین طرح به مورد اجرا ااشته شد .اارد کهنتاری بهفاصاله کااته
شد و با پرتاب چدد کوکتل حیاط و درِ کهنتری به آتن کایدب شاد .فرمانادب
تیم در میان آتن شلیک میکرد تا مان حرکت مثموران دیار شود" .بداابراین
رفیق جزنای میبایسات متوجاه میشاد کاه ادعااین در ماورد "عادو درک
اصولی مبارزب چریهی و حل ناادن مسائله مارگ" ،باا واقعیات ایان رفقاای
شجاع و جان برکف همخوانی نداشت.
همچدین جزنی در رابطه با عملیام حمله باه کهنتاری قلااک نوشاته
است که ویا "مداف انتظار داشت که فرماندهی این عمل به او وا اار شود
و از این نظر ناراحت بود" و اضافه کردب اسات کاه "ایان خصوصایت مدااف باه
طور جدی مورد انتقاد قرار رفت" .در این مورد باید فت که در ایان عملیاام
انتقادی به رفیق مدااف شادب باود ولای ناه باه خااطر ایان کاه وی خواساتار
فرماندهی آن عملیام بودب بلهه وی به دلیل اقاداو باه شالیک غیار الزو کاه
مدجر به زخمی شدن دست رفیق نوروزی اات از طارف فرمانادب عملیاام
یعدی رفیق مساعود احمادزادب ماورد انتقااد قارار رفتاه باود .در ضامن در آن
عملیام شیاه جلوی ماشاین هام خارد ناادب باود .در ماشاین مخصاوک
برای عملیام ،رفیق مجید احمدزادب ناسته بود کاه نقان راندادب را در ایان
عملیام به عادب داشت.
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در صفحه  ٢0ناریه فوقالاکر ،در رابطه با فرساتادن افارادی از اروب
احمدزادب برای کمک به رفیق صفائی فراهانی و تقویت تیم جدال به شمال،
نوشته شدب است که" :اولاین همهااری دو اروب اعازاو احماد فرهاودی باه
جدال بود که در دیماب به عمل آمد .همچدین قرار شد که یک تایم دب نفاری
دیار به جدال اعازاو شاود ...پاس از ضاربام بامان کاه باه شاار وارد آماد،
عملیام جدال جلو افتاد و پس از رستاخیر سیاههل اعزاو تایم باه چداد مااب
بعد پس از شداسائی و تدارک کامل موکول شد .افراد تیم تعیاین شادب و در
جریان عملیام تدارک خود بود که قبادی و رفقاین بازداشت شدند" .ا ر چه
قسمت اول سخدان فوق درست و واقعی میباشدد ولی در مورد بازداشات
"قبادی و رفقاین" باید فت که این امر ربطی به برنامه سیاههل نداشت و
آنچااه جزناای نوشااته اساات اشااتباب میباشااد .پااس از رسااتاخیز ساایاههل،
رهبری چریهااای فادائی خلاق جاات اقاداو مجادد بارای شداساائی و زدن
انبارک در کوب ،تیمی از رفقا را سیل جدال نماود کاه عباارم بودناد از رفقاا
چدایز قبادی ،مارنوش ابراهیمای ،بااراو قباادی و دمحمعلای پرتاوی .شارح
مختصر این موضوع را از کتاب "بارهای ماند ار" از نویسددب این ساطور نقال
میکدم:
"وقتاای رفیااق مارنااوش بااه همااراب رفقااا ،چدایااز و باااراو قبااادی و
دمحمعلی پرتوی برای ایجاد انبارکی در ارتفاعام جدوبی نوشار به آن مدطقه
رفته بودند ،مورد سوءظن دشمن قرار رفته و دستایر شدند .اما ،زمانی که
مثموران ساواک رفقا را از ساواک نوشار به ساواک ساری مدتقل میکردند،
رفیق چدایز برای ایان کاه امهاان فارار بارای خاود و دیاار رفقاا ایجااد نمایاد،
ماشین را چا کرد که در نتیجه رفقا مارناوش و چدایاز هار یاک جادا از هام
موفق به فرار ردیدند .این اتفاق ،حوالی نیمه شب در نزدیهیهاای سااری
ره داد" .در جریااان ایاان حرکاات انقهباای ،متثساافانه رفقااا باااراو قبااادی و
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دمحمعلی پرتوی تیر خوردب و دستایر شدند.
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سکتاریسم ،عامل انشقاق در زندان
آنچه در صفحام پیاین آمد ،شمهای از چاونای تاری

نویسی رفیق

جزنی را به دست میدهد .اکدون خوانددب میتواناد ببیداد کاه ایان رفیاق تاا
آنجا که به روب خود و روب جدال بر می اردد (کاه از آنااا باه عداوان " اروب
پیاااتاز جزناای -ظریفاای" ناااو میباارد) ،آشااهارا نظاار م بتاای ارائااه دادب و
محاسدی را به م ابه ویژ یاای روب مورد نظرش مطرح نمودب و نتیجه رفته
است که این ویژ یها " چاربای مبارز به روب می بخااد" .اماا وقتای باه
روب احمدزادب برخورد میکدد ،با تدگ نظری حتای محاسان ایان اروب را باا
ایراد یریهای غیر واقعی ،عیب جلاوب میدهاد .آیاا خواندادب محاق نیسات
چداین برخاوردی را از طاارف رفیاق جزناای غیار مسائوالنه بخوانااد؟ آیاا محااق
نیست از خطا و اشتباب او صحبت کاردب و باویاد کاه چداین برخاوردی از دیاد
کامه سهتاریستی خردب بورژوائی صورم رفته است که معدای آن خاواب ناا
خواب کوشان در برتار و در مقااو بااالتر جلاوب دادن خاود نسابت باه دیااری
میباشد؟ البته آن "دیاری" یعدی روب احمادزادب باا "کارناماه خاونین ساال
"05اش و با کلیه عملهردهای انقهبی غیر قابل انهارش در پیوند باا حماساه
سازان روب جدال ،هر ز با چدان کوچک شمردنهائی نه عظمات خاود را از
دست میدهد و ناه کوشان در بای ارزش و کوچاک جلاوب دادن تهشهاا و
دستآوردهای سترگ این روب برای جدبن کمونیستی ایران ،خدشهای به
عظمت آن وارد میکدد .با این حال این واقعیتی اسات کاه ایان برخوردهاای
غیر کمونیستی و دارای ریاههای خردب بورژوائی ،در زمان طارح شدنااان
از طرف رفیق جزنی تثثیرام مدفی خود را در زندان به جای ااشت.
رفیق جزنی در زندان از همان آغاز که متوجه شد که تاهلی باه نااو
چریهاای فدائی خلق به فعالیت انقهبی در جامعه ماغول است ،از موضا
بدیانااار این تاهل کمونیستی برخورد نمود و توانست عدبای از افاراد تاازب
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پیوسته به جدبن و غیر مطل از چاونای شهل یری چریهاای فدائی خلق
را در زناادان دور خااود جما نمایااد کااه ایاان اماار خیلاای زود باعااد اناااقاق و
پراکدد ی در میان زندانیان سیاسی متعلق به چریهاای فدائی خلق ردید.
به چدین امری زندانیان سیاسی آن دورب در صحبتهای شفاهی خود اکعان
داشتهاند .اما به طور مهتوب مطلبی در کتاب "سفر باا باالهاای آرزو" وجاود
دارد که به صورم واضح به این امر پرداختاه اسات .ایان در حاالی اسات کاه
اتفاقا نویسددب آن کتاب در موض مخالفت با جزنی قرار ندارد و حتی او را در
مقاو ویا "اصاهح" کددادب" ،تادقیق" کددادب و "تهامال" دهدادب نظارام رفیاق
احمدزادب خواندب است .آن مطلب مهتوب چدین است:
"در میان انباوهی از زنادانیان پرشاور ،تعاداد معادودی دارای نظارام و
تجارب الزو و غدی بودند .در ر

آناا بیژن جزنی قرار داشت ...جزنای پاس

از چدد سال شرایط آراو زندان ،یک بارب با امواج تازبای از نیروها روبرو شد...
او خیلاای زود دساات بااه کااار شااد .بااا کدجهاااوی تماااو از زناادانیانی کااه وی
میتوانست با آناا برخورد داشته باشد ،در مورد نقطه نظارام رهباران اروب
دو که در اوین بودند ،از مباحاد و آخارین جما بدادیهاای آنااا مایپرساید.
کتاب احمدزادب و پویاان و برخای از نوشاتههای دیاار باه طاور محرماناه وارد
زندان شدب بودند...برای همه روشن بود که شروع جدابن رباط مساتقیمی
به نظرام بیژن نداشت .حتی نحوب کاار حمیاد اشارف و صافائی فراهاانی و
دیاااران کااه ادامااه ااروب جزناای بودنااد و خااود ااروب جدااال را تاادارک دیدنااد،
همااانطور کااه واقعیااام ناااان داد ،بااا نقطااه نظاارام بیااژن جزناای همخااوانی
نداشتخ و یا بالعهس ،به استداد آن چه بیژن به تدری

نوشت ،نقطه نظارام

او د ر چاااارچوب اصااهح ،تاادقیق و تهمیاال نظاارام مسااعود قاارار داشاات و بااا
تاهیل کانون شورشی در کوهستان هماهدگ نبود .به جز جزوب "آنچه یاک
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انقهبی باید بداند" که فته میشد جزنی آن را به ناو صافائی فراهاانی در
زندان نوشات ،های

نوشاته معتبار دیااری قبال از شاروع مباارزب مسالحانه

توسط او نوشته نادب بود .در حقیقت ،بیژن پس از شروع مبارزب مسالحانه
و شتاب رفتن آن ،با دید ابها و ارزیابیهای خودش به باازخوانی انتقاادی-
اصهحی از درون دست زد .او به تدری

به عدوان "بدیانااار" به کاارش اداماه

داد و یا طرفدارانن چدین تلقی از او داشتدد .اما مدتقدان بیژن از همان آغااز
با وی به عدوان کسی که در شروع مبارزب نقای نداشته و در زندان به سر
میبردب است برخاورد میکردناد .باه نظار مان احساساام اروب رایاناه در
کااامن میااان بیااژن و مخااالفیدن ،باای تااثثیر نبودنااد .پیرامااون نظاارام و
تحلیلهااای اولیااه بیااژن ،عماادتا سااماامهای جداابن مساالحانه و افااراد و
محافلی که با موج مبارزام مسلحانه باه حرکات در آمادب بودناد ارد آمدناد.
تقریبا هی

یک از کادرهای شداخته شدب و به اصطهح درجه اول در زندان باا

نظرام و دید ابهاای بیاژن دساتهم در آغااز هام داساتان ناادند .حتای بار
عهس اک ریت بزرگ آناا تا مدتاا در مقابل نظرام او ایستادند" (صفحه )٥٤5
حال با توجه به واقعیتهائی که در باال مورد بحد قرار رفتدد ،باید به
خاطر سارد که در شرایط ح ور چریهاای فادائی خلاق در صاحده مباارزبای
خونین در جامعه در دهه  ،05نه تبلیغام نیروهای اپورتونیست وناا ون و ناه
سم پاشیهای حزب تودب (و به خصوک این به اصاطهح حازب باا توجاه باه
همااه امهاناااتن) علیااه خااط پرولتااری چریهاااا ،هیچهااداو نمیتوانسااتدد و
نتوانستدد ضربهای جادی باه چریهااای فادائی خلاق وارد کدداد .اماا ،رفیاق
جزنی به دلیل آن که یک زندانی سیاسی مبارز و آزادیخاواب باود و در موضا
دفاع از مبارزب مسلحانه چریهاای فدائی خلاق قارار داشات و دارای شاور و
عاق نسبت به مبارزین چریک بود ،متثسفانه با "بدیانااار" تصور کردن خود
و ناارش چدین تاری

جعلی در مورد چریهاای فدائی خلق ،و بعد باا اشااعه
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نظراتی که بنمایهاش را آموزشهای رفرمیستی حزب تودب تاهیل میداد،
در رونااد حرکاات سااازمان چریهاااای فاادائی خلااق ،تااثثیرام مخرباای بااه جااا
ااشت .آن نظرام و اقدامام ،آشهارا پر و باالی باه اپورتونیسام و نیروهاای
راست برای ضربه زدن به جدبن کمونیستی در ایران و همیدطور به جدابن
ضد اماریالیستی تودبهاای ماا داد و لطماام سادایدی باه کال جدابن وارد
نمود .این حقیقت تل  ،در مقابل انسانهای حقیقات جاو باه خصاوک ا ار از
واقعیتها ی مربوط باه اروب پویاان ،مفتااحی ،احمادزادب مطلا باودب و قاادر
باشدد عظمت کارهای صورم رفته توسط آ ابترین کمونیستهای متاهل
در این روب را درک کددد ،وظیفه بزر ای را قارار میدهاد کاه هماناا دفااع از
حقیقت و با همه قوا طرد قاطعانه اپورتونیسم در هار شاهل و شامایل خاود
میباشد .انسانهای متعادی که در مقابل رهائی خلق خاوین مسائولیت
انقهبی بر دوش خود احسا

میکددد الزو است بیاموزند کاه چاوناه بایاد

بین یک فرد انقهبی و نظرام انحرافیای که با خود حمال میکداد و اشااعه
دهددب آن است تفاوم قائل شوند .باید از لدین ،این آموز اار کبیار پرولتاریاای
جاان آموخت که با نقد قاطعانه نظرام اپورتونیستی در عصر خود ،با داناائی
باترین رهدمودها را در این زمیده به دست دادب است.
جدبن ما در سال  ٥٢0٧متاسفانه در ف ائی که اپورتونیسام اشاغال
کردب بود هر نوع مبارزب نظری را به مفاوو دعاوا و دشامدی باا یهادیار درک
میکرد .در این ف ا م ه یک "عاشیق" آکربایجانی (عاشایق حسان) کاه باا
ن اپورتونیستِ بعد از قیاو بامن چریهاای فدائی خلاق ،در
پاتیبانی سازما ِ
مراسمی با ح ور جم بزر ی ،عاشیقی اجرا میکرد و حاضر نباود در کداار
ناااو صاامد بارنااای از باااروز دهقااانی نیااز کااه بااه قااول نویسااددب مبااارز،
غهمحسین ساعدی "تو مان آ اب"ی بودند "که در برابر هر مسئلهی مامی
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نبضشان با هم می زد" اسم بردب و از او هم یاد کدد ،وقتی آن جما از وی
تقاضای خواندن وصفی عاشیقی در مورد باروز دهقانی کرد به جای اجابات
این خواست ،از آنجا که شدیدب بود اشرف دهقانی نظرام بیژن جزنای را باه
نقد کایدب است ،زبان به پدد وئی اود و این آواز را سر داد که نتوانسته
اشرف را ببیدد و به او باوید که "بیژن جزنی ،هم رزو بود با باروز دهقاانی".
این تلقی یک فرد عامی از مبارزب ایدئولوژیک متثسفانه صرفا به او اختصااک
نداشت و خیل روشدفهران را هم در بر می رفت که امروز نیز علیارغم بلاوغ
جدبن و پیارفت در زمیده فرهدای و تجربه آماوزیهاا ،هداوز از باین نرفتاه
است .البته آن "عاشیق" جواب شدید که بله چدین است هر دوی آناا -هام
بیژن جزنی و هم باروز دهقانی -با نظرام و سبک کارهاای متفااوم ،علیاه
دشمدی ماترک یعدی رژیم وابسته به اماریالیسم شاب مبارزب میکردند و
از این نظر هم رزو بودند .اما همهی مسئله آن است که اپورتونیسام حااکم
بر سازمان در تهش است که با ناو بیژن جزنی راب باروز دهقانی را کم رنگ
کدد و آن را از بین ببرد .هماین طاور هام باود .اپورتونیساتهای حااکم بار آن
سااازمان بااا تثئیااد رژیاام خمیداای و اقااداماتی نظیاار کوشاان در خل ا سااهح
تودبهای رزمددب ُکرد ،کمک به سرکوب مبارزب مسلحانه خلاق دالور تارکمن،
فریااب کااار ران و زحمتهاااان ما ه در جریااان تسااخیر ساافارم آمریهااا و ایاان
م حهه را برای آنان مبارزب ضد اماریالیستی جماوری اسهمی جلوب دادن و
غیرب و غیرب مبارزام حاق طلباناه و ضاد اماریالیساتی تودبهاا را باه کا

راب

بردند و به این ترتیب خط بطهن بر راب باروز دهقانیها کایدند .باا تهیاه بار
چدین تجربهای  ،جوانان مبارز ما باید با آ اهی و بلوغ الزو به چدین مساائلی
بدارند و توجه کددد که اساسا نقد یک نظر یا سبک برخورد و غیرب به معدای
وارد شدن به یاک مباارزب ایادئولوژیک میباشاد کاه در صاورتی کاه باا روش
شداخته شدب کمونیستی صورم بایرد به غدای جدبن میانجامد و جز این
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هم راهی برای پاالین نظرام کمونیستی از نظرام انحرافی نیست – بدون
آن که این کار به معدی نفی شخصیت و اعمال و رفتار درست فرد مورد نقاد
باشد.
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بخش پنجم
خالقیت و عزم قاطع گروه احمدزاده برای مبارزه در
ایران
در تاری

مبارزاتی مردو ایران در مقطعی از دهه چال مبارزین وقتی از

شداخته شدن خاود توساط سااواک مطلا میشادند ،بارای ریاز از دسات
پلاایس ،راب چااارب را در خااروج از کاااور و عماادتا در پیوسااتن بااه انقهبیااون
فلسطین جستجو میکردند .تهش  0تن از اع ای روب جزنی برای خروج از
کااور جااات پیوساتن بااه آن انقهبیااون نموناه بااارز در ایان مااورد میباشااد.
همانطور که قبه اشارب شد اسامی و ماخصام آن  0رفیق در پی ضربه به
روبشان برای پلیس آشهار شدب بود و آناا که دیار نمیتوانستدد همچاون
سابق به زند ی علدیشان ادامه دهدد و قادر به تجدید سازمان اروب خاود
(همان روب جزنی) نبودند ،راب چارب را در خروج از کاور یافته بودند .در عین
حال در شرایط یاد شدب حتی مبارزیدی هم که برای پلایس شاداخته ناادب
بودند برای پیوستن به جدبن فلسطین که در آن زماان جدباای انقهبای و
مترقی بو د و نیروهای چا در آن قوی بودناد ،جاات کساب تجرباه نظاامی،
آ اهانه از کاور خارج میشادند .نموناه برجساته در ماورد اخیار تعادادی از
افراد مبارز بودند که هدوز قدو عملای در ایان جاات بار نداشاته در ارتبااطی
زنجیااربای بااا مبااارزیدی دیااار دساااتایر شاادند .از ایاان عاادب بااه هماااراب
ارتباطامشان در زندان به عدوان " روب فلساطین" یااد شاد .اماا مباادرم باه
چدین اقادامی ا ار چاه در زماان خاود ناشای از وجاود جاوهر انقهبای در آن
مبارزین بود در هر حال راهی نبود که میبایست توسط جواناان مباارزی کاه
خواهان تغییر در شرایط جامعه خود و انقهب در آن بودناد دنباال شاود .در آن
مقط به نظر میرسید که در شارایط اختدااق و دیهتااتوری شادید حااکم در
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جامعه ،راهی برای اختفاء خود از پلیس و ادامه مبارزب وجاود نادارد .ولای در
هر حال میبایست برای تداوو مبارزب راب نویدی در پین رفته میشد .بی
شک این راب نوین به الزامام و امهاناتی نیاز داشت که تایه آناا از عادب هر
نیروئی ساخته نباود و تدااا یاک اروب انقهبای مدساجم و مد ابط باا تعاداد
اع ای قابل توجه میتوانست پاسخاو باشد.
در اواخر سال  ٥٢٤8که برنامه کار مطالعه و تحقیق در جامعاه توساط
رفقای روب احمدزادب نتیجه داد و هداامی که این روب به تئوری انقهبی در
ایران دست یافت ،عزو قاط و انقهبی آنان برای تحقق راب مبارزب مسلحانه
مورد نظرشان به آنجا مدجر شد که توانستدد دست به ابتهاری نوین زدب و با
خهقیت ،راهی برای ماندن در ایران و پی یاری مباارزب در درون جامعاه خاود
بیابدد .این راب نوین به م ابه یک کار روهی از اهمیت خاصی برخوردار بود و
آن روی آوری بااه زنااد ی مخفاای و زنااد ی در خانااههای تیماای در شاارایط
دیهتاااتوری شاادید و اختداااق حاااکم باار جامعااه بااود .ایاان ،تداااا راب درساات و
ثمربخن برای تداوو مبارزب در مقط ماورد بحاد باود .آری ،در میاان رفقاای
روب احمدزادب با توجه به تعاداد قابال توجاه اع ااین باود کاه ایان تجرباه و
پختای به عدوان یک کار روهای باه وجاود آماد کاه بارای مقابلاه باا پلایس
سیاسی به جای خروج از کااور ،باه وناهای دیاار عمال کدداد .اساهان در
خانههای تیمی و پیابرد مبارزب از این طریق ،همان اباداعی باود کاه اروب
پویان ،مفتاحی ،احمدزادب در جدبن کمونیستی ایران به م ابه راهای بارای
پیااابرد کااار روهاای پایااه ااشااتدد .در آن مقطاا  ،ایاان ااروب باار اسااا
سازماندهی خوشهای خود ،از طریق اسهان در خاناههای تیمای موفاق باه
انجاو عملیام مسلحانه علیاه دشامن و در کال ،پیاابرد مباارزب خاود شاد.
پراتیک ،کارآئی آن را ثابات نماود و نااان داد کاه خاناههای تیمای علیارغم
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فقدان تجربه و ساابقه کاار در آن ،بارای انجااو وظاایف انقهبای آن مقطا از
جدبن کامه مداسب باودب و کارهاای مباارزاتی در رابطاه باا آن میتواناد باا
موفقیت به پین برود .تردیدی نیست که پدیدب خانههای تیمی تدااا شاهل
کار و زند ی مبارزاتی در جامعه نبود و در جریان رشد مباارزب میبایسات باا
اشهال دیار تهمیل شود .اما ،این ابداع ،بعدها باه دلیال عادو پیاابرد خاط
مای مبارزب مسالحانه هام اساتراتژی هام تاکتیاک در ساازمان چریهااای
فدائی خلق ،باه تدااا شاهل اختفااء از پلایس تبادیل شاد .در حاالی کاه بار
اسا

خط مای انقهبی بدیان ااران چریهاای فادائی خلاق میبایسات

در نقاااط مختلااف ایااران کانونهااای چریهاای ایجاااد شااود و صاارفا بااه عملیااام
مسلحانه در شار و در نتیجه صرفا به زند ی و کار در خانههای تیمی اکتفاء
ناود .متثسفانه عدو اقداو به حرکتهاای مباارزاتیای کاه رهدماود تئاوری
چریهاای فدائی خلق بود و لاا در جا زدن در امر مبارزب ،از بار انقهبی سابق
خاناااههای تیمااای کاسااات و خهقیاااتهاااای دیااااری باااه وجاااود نیاماااد تاااا
محدودیتهای حاصل از زند ی در خانههای تیمی را جبران کدد .با این حاال
قابل تثکید است که بدون ابداع ایجاد خانههای تیمی ،نتاای

درخااانی کاه

مبارزب مسلحانه برای جدبن کمونیستی ایران به بار آورد ،به وجود نمیآمد.

شکست تاکتیکی ،پیروزی استراتژیک
بر اسا

آموزش مارکس و انالس در "مانیفست کمونیست" ،مبارزب

طبقاتی در هر جامعهای پیابرندب و لهوموتیو تاری

است .بار مبداای هماین

مبااارزب طبقاااتی ،در هاار دوربای نیازهااا و ضاارورمهااائی در جامعااه مطاارح
میشوند که تودبها و نیروهای آ اب جامعه برای پیابرد تااری
پاس

بایاد باه آنااا

دهدد .در نیمه دوو دهه چال در شارایط سالطه جاوا تارور و وحاات،

اختداق و دیهتاتوری که به خصوک پس از "انقهب سافید" شااب شادم بای
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سابقهای یافته و نفسها را در سیده میبرید ،اقداو باه مباارزب مسالحانه و
به جریان انداختن چدین مبارزبای علیه رژیام حااکم در جامعاه ،هماان نیااز و
ضاارورتی بااود کااه جوانااان مبااارز و انقهباای را باارای پاسااخاوئی بااه آن فاارا
میخواند .درست بر این مبدا بود که به خصوک در سالهای آخر ایان دهاه،
جامعه ایران شاهد شهل یری رواباط و تااهلهاائی باود کاه انجااو مباارزب
مسلحانه را در دستور کار خود قرار میدادناد .در چداین جاوای ،حرکاتهاای
مسلحانه در ابعاد کوچک یا بزرگ به وقاوع پیوسات .بانهااائی جاات تاثمین
مالی مباارزب مسالحانه پیاااروی مصاادرب شادند ،کانونهاای مسالحی در
خارج از شار ایجاد اتدد ،طرحهائی چون رو ان یری فهن سفیر یاا یاک
مقاو دولتی در دستور کار قرار رفتدد و ...در این برهه حتی عملیام پر سار
و صدا ،شاافت انایاز و تهاان دهدادب رباودن هواپیماا در آسامان نیاز توساط
جوانان مبارز صورم رفت که خبر آن رسما در روزنامههای رژیم اعهو شاد و
در همه جا پیچید (اطهعام  ٢6دی ماب  .)٥٢٤9بر این اسا

باید فات کاه

حمله به پاسااب سیاههل اولین حرکت مسلحانه در ایران نبود .اما چارا ایان
حرکت برجستای خاصی در جامعه ما پیدا نمود؟
این یک واقعیت اسات کاه در رابطاه باا حملاه باه پاساااب سایاههل،
ویژ یهای مدطقاه شامال از یاک طارف و عهاس العمال شادید و ُپار سار و
صدای رژیم در مقابل رزمدد ان سیاههل و نبردهائی که بین این رزمداد ان و
دشمن در جدال به وجود آمد ،باعد انعها

وسی این حرکت مسالحانه در

سراسر جامعه شد و چدان ف اائی ایجااد نماود کاه خلاق خساته ایاران باه
راستی تهان خورد و ضربه خوردن دشمن طبقاتی خود و ایجاد تغییر در وض
ظالمانهای که در آن قرار داشت را احسا

نمود .اما ،آیا این فاکتورها کافی

بودند تا "سیاههل" همان بااری را پیادا نمایاد کاه اماروز در جدابن انقهبای
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ایران داراست؟

همانطور که میدانیم در  ٥9بامن  ٥٢٤9یاک تایم از باتارین فرزنادان
خلق ستمدیدب ایران ،کمونیستهای مسلح و جان برکفای کاه هادفی جاز
رهائی خلق خود از قید ستم و اسات مار نداشاتدد ،باه یهای از پاسااابهای
رژیم واق در سیاههل حمله کردناد .رژیام شااب کاه پیاااپین باا توجاه باه
اسارم تعدادی از رفقاای اروب جداال در شاار ،از وجاود تیمای از انقهبیاون
مسلح در جدال آ اب شدب و از این امر شادیدا دچاار خاوف و هارا

ااته

بود ،با مطل شدن از این حمله ،عهس العمل بسیار شدیدی از خود نااان

٢٢8

بخن پدجم – خهقیت و عزو قاط

روب احمدزادب برای مبارزب در ایران

داد .نیروهای رژیم ،ضمن میلیتااریزب کاردن مدطقاه مربوطاه ،نیاروی نظاامی
بزر ی را برای سرکوب تیم جدال ساازمان دادب و بارای ایان مدظاور حتای از
هلیکاوپتر نیاز اساتفادب نمودناد .تایم جداال مرکاب از  9رفیاق (علای اکبار
صفائی فراهانی ،احمد فرهودی ،مادی اساحاقی ،رحایم ساماعی ،جلیال
انفرادی ،هادی بددب خدا لدارودی ،عبا

دانن باازادی ،دمحمعلای محاد،

قددچی ،هوشدگ نیری) بود .در جدال ،باین رفقاای ماا و ماثموران رژیام کاه
برای دستایری و یا ریختن خون آن رزمدد ان به آن محل اعزاو شادب بودناد،
در یریهای نظامی به وجاود آماد کاه طای آن عادبای از نیروهاای دشامن
کاته شدند .باالخرب پس از چددین روز دشمن توانسات  ٧تان از رزمداد ان
جدال را دستایر و  ٢تن از آناا (رفقا مادی اساحاقی و رحایم ساماعی) را
در جدال به شاادم برساند .پس از آن ،دست اندرکاران رژیم ،این را پیروزی
خود به حساب آوردب و شرح حمله به پاسااب و در یریهای مسلحانه پین
آماادب را باااا آب و تاااب باااه عدااوان موفقیااات خااود در سااارکوب "اشااارار" در
روزنامههایشان درج نمودند .اما مبلغین رژیم از این امر غافل بودند که با آن
تبلیغام به دست خود تودبهای تحت ستم و دربدد ایاران را از وقاوع حرکتای
مسلحانه علیه رژیم وابسته به اماریالیسم حاکم ،مطل مینمایدد ،آنام در
شرایطی که در سایه بایر و ببدد و سیطرب اختداق در جامعه ،چداان رعاب و
وحاتی در دل مردو وجود داشت که آناا تصور چدان حرکتای را علیاه شااب
نداشتدد .نبردهای مسلحانه در جدال در شارایطی کاه رژیام شااب در کهان
تودبها قدرقدرم مینمود و هماوارب تبلیاغ شادب باود کاه ویاا های

نیروئای

جر م مخالفت با آن رژیم را ندارد ،در شارایطی کاه باه فتاه داهیاناه رفیاق
پویان ،تودبها به نادرسات ضاعف خاود را مطلاق تصاور میکردناد ،باه تصاور
قدرقدرتی دشمن در کهن تودبها ضربه زد و در شرایط غلبه رکود و خمود بر
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مبارزام تودبها ،بارقههائی از امید به تغییر را در دل آناا زندب نمود.
اما ،عظمت مبارزب مسلحانهای که با نااو سایاههل شاداخته شاد باا
همه تثثیرام مبارزاتی بزر ن با این واقعیت هماراب باود کاه هماه رزمداد ان
جدال یا اسیر دست دشمن اته و یا در نبردی خونین ،جان باختاه بودناد.
حرکاات مساالحانه متوقااف شاادب ،جدااال بااه خااون ناسااته و "ساایاههل"
شهست خوردب بود .مسلم است که ا ر کاار باه هماین جاا خاتم میشاد،
حرکت سیاههل در تاری  ،حداک ر به عدون واقعهای مام در محادودب زماانی
که اتفاق افتادب بود ،باقی میماند و میتوانست هماندد وقای مام دیار در
تاری

مبارزاتی مردو ایران ثبت ردد .اما میدانیم که علیرغم این شهست،

حمله رزمدد ان دلیر باه پاساااب سایاههل و نبارد آناان در جداال ،اماروز باه
عدااوان رسااتاخیزی در جامعااه غاام زدب و مختدااق ایااران و ساارآغاز جداابن
مسلحانه شداخته میشود .حال پرسایدنی اسات کاه رماز ایان واقعیات در
چیست و چه عوامل و فاکتورهائی باعد این وض

اتدد؟ آیا وضعیت پین

آمدب را میتوان صرفا با اهمیت نظامی خود حرکت در جدال و یا با تاثثیراتی
که در مقط معیدی بر جامعه ااشت توضایح داد؟ بای شاک جاواب مدفای
است .حقیقت را بخواهیم مبارزب مسلحانه در سیاههل تداا با درآمیخاتن باا
فاکتورهائی میتوانسات در قاالبی کاه اماروز شاداخته میشاود در جامعاه
مطرح رددخ و واقعیت این است که در فاراهم آوردن آن فاکتورهاا ،ایان اروب
احمدزادب بود که نقن عظیم و پر اهمیت خوین را ایفاء نمود .ککار ایان امار
در عین حاال بیاان ار آن اسات کاه هداوز ساترد ی و اهمیات خادماتی کاه
کمونیسااتهای متاااهل در ااروب پویااان ،مفتاااحی ،احماادزادب در جداابن
کمونیسااتی ایااران انجاااو دادنااد و عظماات آن خاادمام و تااثثیرام سااترگ
اعمالشان در اعتهی جدبن انقهبی تودبهای تحت ستم ماا ،باه صاورتی
ویا تماما باز وئی نادباند.
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رفقاااای متااااهل در اااروب احمااادزادب کاااه باااا دیاااد اب و فرهداااگ
کمونیستیشان به چیازی جاز خادمت باه رهاائی کاار ران و زحمتهااان و
پیاااارفت جدااابن کمونیساااتی نمااایاندیاااایدند و از هااار وناااه برخاااورد
سهتاریساااتی باااه دور بودناااد ،از هماااان آغااااز ارتبااااط باااا اااروب جداااال،
کمونیستیترین و انقهبیترین برخوردهاا را باا رفقاای آن اروب داشاتدد و از
موض وحدم با آن انقهبیون راستین حرکت نمودب و هر کمهی کاه برایااان
مقدور بود برای پیاابرد مباارزب مسالحانه در جداال انجااو دادناد .اکداون در
اوضاع جدید ،پس از شهست جدال ،وظایف خاصای در مقابال مباارزین ایان
روب قرار رفتاه باود .اقادامام انقهبای آنااا میبایسات شهسات جداال و
سیاههل را به یک پیروزی تبدیل نماید.
حمله به پاساااب سایاههل و در یاری نظاامی متعاقاب آن در جداال،
برای تودبها و روشدفهران مباارز سائواالم متعاددی مطارح سااخت .آنااا در
درجه اول می پرسیدند که سیاههلیها چه نیروئای و چاه کساانی بودناد؟
مبلغااین رژیاام ،آناااا را دسااتهای اشاارار معرفاای میکردنااد .ولاای مااردو کااه
مطمئن نبودند که سخدان آن مبلغین درست باشد ،میخواستدد بدانداد کاه
آیا آناا واقعا اشرار بودناد یاا مباارزیدی باا هادف سیاسای کاه جساورانه باه
مقابله با رژیم برخاسته بودند؟ میخواستدد بداندد که رزمداد ان جداال چاه
چام اندازی و چه هدفی از حمله خود به یهی از ار انهاای نظاامی رژیام
شاب داشتدد؟ و ...و باالخرب این سئوال برایاان مطرح بود که آیا دساتایری
و شاادم آن رزمدد ان ،پایان کار آناا خواهد بود؟
در رابطه با سئواالم مطرح برای تودبها و روشادفهران و کال نیروهاای
سیاسی در جامعه ،واضح است که در درجه اول تداا با دادن پاس

اقدااعی

و درست به آن سئواالم اساسی و در اقداو بعدی ،با رساندن آن پاسا هاا
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به وش تودبها از طریق پخن کتاباا ،جزوام و اعهمیهها میشاد ،تودبهاا
را از حرکت انقهبی جدید در جامعه آ اب سااختخ و یاک نیاروی سیاسای از
این طریق قاادر باود ماهیات انقهبای ایان حرکات و اهمیات و اعتباار واقعای
سیاههل را به تودبها باداساند و رزمدد ان جدال را در چاام تودبهاا در
همان جایااب شایسته و رفیعی که بودناد ،قارار دهاد .در عاین حاال تدااا باا
تداوو مباارزب مسالحانه در جامعاه میشاد باه تودبهاا اطمیداان داد کاه باا
شاادم رزمدد ان سیاههل ،مبارزب آناا نه تداا پایاان نیافتاه بلهاه تاازب آغااز
شدب است .همچدین تداا با انجاو حرکاتهاای انقهبای در اداماه رزو هاای
جدال و رساندن پیاو سیاههل به جامعاه ،میشاد تاثثیرام م بات مباارزاتی
سیاههل در میان مردو را در کهن آناا ت بیت نمود و به تودبها امید به مبارزب
علیه رژیم شاب را بخاید تا خاود قادو باه صاحده مباارزب بااارناد .در هماین
جاست که باید به طور ماخ

به دو م لفه کاه معارف نقان اروب پویاان،

مفتاحی ،احمدزادب در ارتباط با رستاخیز سیاههل میباشد ،تثکید نماود .آن
دو م لفه را میتوان به این صورم توضیح داد که این اروب پاس از شهسات
مبااارزب در جدااال ،از یااک طاارف تئااوری انقهباای و از طاارف دیااار تاااهیهم
مدسجم و مدظم خود را پااتوانه تاداوو رزو دالوران سایاههل قارار داد .اماا
قبل از توضیح مبسوط این امر ،الزو است به شرح کوتاهی از وضاعیت اروب
جدال پس از شهست حرکت انقهبی سیاههل پرداخته شود.
پس از ضربام پلیس به روب جدال که حتی مرتبطین باا ایان اروب در
شار را نیز در بار رفات ،رفقاای ایان اروب در شارایط بسایار دشاواری قارار
رفتدد .از رزمدد ان دست اندرکار روب جدال تداا  0نفار بااقی مانادب بودناد
که هویتشان نیز برای پلیس آشهار شدب و تحت تعقیب قارار داشاتدد .آنااا
عبارم بودند از رفقا حمید اشرف ،دمحم صفاری آشتیانی ،رحمت پیرو نایری،
ی
مدوچار باائیپور و رفیق کار ر ،اسهددر صادقی ناژاد .ایان  0تان از زمارب ِ
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"صدهزار تومانی"ها بودند که به حق در نزد تودبهای آ اب به م ابه قارمانان
واقعی شمردب میشدند .اما این قارمانان و که مبارزین راستین تودبهاا در
شرایط دیهتاتوری آن روز جامعه "نه همچون مااهی در دریاای حمایات ماردو
بلهه در محاصرب تمساحها و مرغان ماهیخوار" قرار داشتدد .تحت آن شارایط
ترور و خفقان ،این رفقا در حالی که دژخیمان و نیروهای سرکوبار رژیم برای
دستایری آناا به همه جا سرک میکایدند ،از کمترین امهانام برای حفاظ
خااود برخااوردار بودنااد و هاار لحظااه زنااد یشااان بااا خطاار مواجااه بااود .چااه
میبایست و یا میشد کرد؟ در چدین اوضاع دشواری ،در مقابل این رفقا نیز
همان راهی تصور میشد که انقهبیون پیاین پاس از تحات تعقیاب پلایس
قرار رفتن خود به آن مبادرم میکردند ،یعدی خروج از کااور .در آن مقطا
رفیق حمید اشرف که رابط رفقای روب جدال با روب احمدزادب باود علیارغم
همه نزدیهیهای فهریاش با روب احمدزادب ،نه از امهانام این اروب مطلا
بود و نه از عملیاتی که رفقای روب احمدزادب قبل از واقعاه سایاههل انجااو
دادب بودند خبر داشت .او بعد از واقعه سیاههل در آخرین ارتباطن باا رفیاق
مسعود احمدزادب ،با توضیح شرایط دشوار خود و رفقای باقی مانادب دیاار از
روب جدال ،اندیاه خروج از کاور را مطرح میکدد و رفیق مسعود باا درک
اوضاع ،ضروری میبیدد که شرایط روب خود را با وی در میاان باااارد .رفیاق
حمید اشرف مطل میشود که عملیام مسلحانهای چون حمله به کهنتری
 0تبریز و مصادرب بانک ونک و همچدین حمله به کهنتری قلاک توساط اروب
احمدزادب صورم رفته بود .بدابراین با مطل شدن از امهانام این اروب بارای
تداوو مبارزب ،دیار جائی در کهن او برای فهر کردن به خروج از کااور بااقی
نمیماند .پس از آن بود که رفیق حمید همراب با  ٤رفیق دیار باقی مانادب از
روب جدال به همراب دو مبارز مرتبط با آناا یعدی رفقا شایرین معاضاد و دمحم
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علی پرتوی با توجه به پایرش تئوری تدوین شدب در کتاب مباارزب مسالحانه
هم استراتژی هم تاکتیک به روب پویان ،مفتااحی ،احمادزادب پیوساتدد و باا
این عمل درخاان خود وحدم دو روب را عملی نمودند)١4(.
بایااد دانساات کااه در جریااان اولااین ارتباطااام بااین دو ااروب ،برخاای از
نوشااتههای ااروب "پویااان ،مفتاااحی ،احماادزادب" و بااه طااور ماااخ

دو اثاار

جاودان از رفقا پویان و احمدزادب در اختیار رفقای جدال قرار رفته باود و ایان
رفقا تئوریهای مطرح در آن آثار را ماخصا مورد پایرش خود قرار دادب بودند.
با این حال دو روب به لحاظ تاهیهتی همچدان حرکتی جدا از هم داشاتدد.
حال با پیوستن آن رفقا به تاهیهم روب احمدزادب ،وحادم تااهیهتی نیاز
حاصل ردید که از آن به عدوان ادغاو یا وحدم دو روب یاد میشود .پاس از
این وحدم بود که تاهل چریهااای فادائی خلاق پاا باه عرصاه وجاود ناااد.
بدابراین در واقعیت امر تاهیهتی که در فروردین  ٥٢05با صادور  ٥٢اعهمیاه
روشدارانه ،خود را به اسم چریهاای فدائی خلق به جدابن شداسااند و در
نظر و عمل به مردو تحت سلطه ایران اطمیداان خااطر داد کاه راب سایاههل
ادامه خواهد داشت ،در مفاوو واقعی "تاهیهم" ،همان تاهیهم انقهبی
مد بط و مدسجم ساخته شدب توسط روب پویان ،مفتاحی ،احمادزادب باود.
متن آن  ٥٢اعهمیه نیز که نااو چریهااای فادائی خلاق اولاین باار باه عداوان
ام اء در زیر آناا ااشته شد توسط رفقای این روب (رفقا امیرپرویز پویان و
علیرضا نابدل) نوشته شد ،تایا اعهمیه هاا توساط خاود مان انجااو شاد و
ته یر آناا با پلیکای نیاز باه وسایله رفقاای ایان اروب صاورم رفات .در آن
اعهمیهها در مورد عملیام مسلحانه صورم رفته تا آن زمان توسط دو روب
جدال و احمدزادب روشداری به عمل آمد و مسائل مبارزاتی مختلف و چام
اندازها و هدفهای مبارزب مسلحانه جدیدا آغاز شدب ،مورد توضیح و تاریح
قرار رفتدد.
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ناو "چریهاای فدائی خلق" هم با پیادااد رفقای تبریز و تثئید رفقای
دیار انتخاب شد .نااو چریاک دارای ساابقه تااریخی در مباارزام ماردو ایاران
اساات .بااه طااور ماااخ

در سااالاای قباال از فرقااه دمااوکرام ،در آکربایجااان

نیروهای مباارزی بودناد کاه علیاه فئاودالهاا مایجدایدناد و چریاک خوانادب
میشاادند .از طاارف دیااار در آن زمااان در سااطح بااین المللاای پااارتیزانهااا یااا
انقهبیون مسلح در صاحده نبارد علیاه اماریالیسام و حهوماتهاای دیهتااتور
محلاای ح ااور داشااتدد کااه در ناازد روشاادفهران و تودبهااای آ اااب ایااران از
برجسااتای و اعتبااار خاصاای برخااوردار بودنااد و از آناااا بااه عدااوان چریااک یاااد
میشد .هم ،انقهبی کمونیست ،ارنستو چاه اوارا ،شخصایت برجساته و
نمودار یک چریک بود و هم ،انقهبیون مسلح فلساطیدی کاه علیاه اسارائیل
صایونیست می جدایدناد ،چریهااای فلساطین خوانادب میشادند کاه رزو
های انقهبیشان تثثیر به سزائی بر تودبهای مبارز ایران داشت .ناو فدائی
نیااز از انقهبیااون ماااروطیت در آکربایجااان کااه کماکااان ماااد انقااهب ایااران
محسوب میشد ،رفته شدب است" .خلق" واژبای است که باه تودبهاای
تحت ستم ایران اطهق میشد و میشاود کاه شاامل کاار ران ،دهقاناان و
خردب بورژوازی شار و روستا میباشد.
بدابراین ،در رابطه با دو م لفه ککر شدب در فوق بایاد فات کاه از یاک
طرف تاهیهم انقهبی مد بط و مدسجم کمونیستی روب پویان ،مفتاحی،
احمدزادب که آ اب ترین مارکسیست – لدیدیستهای ایران و کمونیستهای
دلیر و جان برکف در آن متاهل بودند ،و از طرف دیار تئوریهائی که توساط
این روب ،پیااپین ( قبل از واقعه سیاههل) در میان نیروهای مباارز و آ ااب
در جامعه تا حدی پخن شدب و آناا را از چرائی و اهاداف مباارزب مسالحانه
آ اب ساخته بود ،در پات ناو "سیاههل" قرار رفت و جایااب شایسته آن را
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در جدبن به روشدفهران مبارز و تودبهای آ اب در جامعه شداساند .باه ایان
ترتیب ناو چریهاای فدائی خلق از یک طارف بیاانار دسات آوردهاای بسایار
پربار و پراهمیت این روب و از طرف دیار تبلور دستآوردهای درخاان اروب
جدال ردید .چدین بود که راب رزمدد ان جدال در قالب تااهیهم چریهااای
فدائی خلق تداوو یافت و این تاهیهم ،شهست تااکتیهی سایاههل را باه
پیروزی استراتژیک آن تبدیل نمود.
به نظر می رسد که تثمل و تعمق روی واقعیت فوق ،خود باه تدااائی
اثبااام ر ایاان حقیقاات باشااد کااه تاااهیهتی کااه از سااال  ٥٢٤6توسااط
کمونیستهای متاهل در روب احمدزادب ساخته شدب باود ،بارخهف آنچاه
در تاری

جعلی عدوان شدب یک روب روشادفهری غارق در مساائل نظاری و

بی توجه به "فرهدگ تودبهای زحمتهن وطن ما" نبود .شاهی نیسات کاه
کمونیستهای متاهل در روب احمدزادب ،جوان بودند هماانطور کاه رفقاای
جدال نیز عموما هم سن و سال آناا بودند .ولی واقعیت این است که انجاو
بساایاری از کارهااای سااترگ نیااز در جامعااه از جوانااان ساااخته اساات .پیااران
میتواندد تجربیام مبارزاتیاان را در اختیار جوانان قارار دهداد کاه متثسافانه
پیایدیان این رفقا نه در عمل و نه در تئوری چیز م بت قابل ارائهای نداشتدد
و آنچه وجود داشت تجربیام مدفی بود .در هر حاال کسای نمیتواناد انهاار
کدد که عملهردهای همین جوانان دلیر متاهل در روب احمدزادب باا ساابقه
مبااارزاتی متفاااوم از ااروب جزناای ،تااداوو رزو دالوران ساایاههل و تحقااق
آرمانهای انقهبی آناا را ت مین نماود و پاساخاوی سائوالهاای اساسای
مطرح شدب در رابطه با حرکت مسلحانه در جدال ردیدخ و توانست با آشهار
کردن ماهیت انقهبای عملیاام سایاههل و مباارزب مسالحانه متعاقاب آن در
شارها آ اهی سیاسی در میان نیروهای مبارز جامعه را ارتقاء دهد.
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عملیات مسلحانه قبل و بعد از سیاهکل
با این که سیاههل رسما به م ابه سرآغاز مبارزب مسلحانه چریهااای
فدائی خلق به جدبن اعهو ردید ،ولی قبل از سیاههل ،انقهبیون مسالح
در هر دو روب ،مبارزب مسلحانه را با انجااو چداد حرکات نظاامی در تااران و
تبریز آغاز کردب بودند .عملیام یاد شدب عبارم بودناد از حملاه مسالحانه باه
بانکها (بانک وناک توساط رفقاای اروب احمادزادب و باناک وزرا توساط اروب
جدال) و حمله به کهنتری  0تبریز (توسط رفقای آکربایجان روب احمادزادب).
اتفاقا حمله به کهنتری  0تبریز در  ٥٢بامن  ٥٢٤9شن روز قبل از حمله به
پاسااب سیاههل صورم رفته بود و این حمله تثثیر عظیمی در شار تبریاز و
در مداطقی که از آن عملیام مطل شدب بودند به جاا ااشات .در رابطاه باا
این عملیام ،در تبریز ماردو آشاهارا از ایان کاه حملاه مسالحانه باه یهای از
مراکز سرکوب رژیم شااب ،آغااز حرکات جدیادی اسات کاه در جامعاه شاهل
می یرد صحبت میکردند .در همین رابطه جمله پیرمردی در این شار پاس
از مطل شدن از حمله جوانانی به کهنتاری و مصاادرب مسلسال از آن باا در
نظر رفتن سابقه مبارزاتی مردو تبریز ،فراموش نادنی است .او فته بود:
"همین که اسلحه از دست پاسبان افتاد ،یعدی قلم از دست شااب افتاادب".
در زماان وقاوع ایاان عملیاام ،های

یااک از آنااا باه جداابن اعاهو ناادند تااا

نیروهااای انقهباای در شاارایط سااردر می دشاامن فرصاات بیاااتری باارای
سازماندهی و تدارک مبارزام مسالحانه بعادی خاود داشاته باشادد .اماا باا
وقوع سیاههل وضعیت جدیدی به وجود آمد و هداامی که حرکت مسالحانه
در جدال در قالب یک تاهیهم کمونیستی و در پرتو تئوری مبارزب مسلحانه
هم استراتژی هم تاکتیک تداوو یافات ،سایاههل باه م اباه سارآغاز جدابن
مسلحانه در جدبن مطرح شد و به درستی از آن به عدوان نقطاه عطاف در
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جدبن کمونیستی و جدبن ضد اماریالیستی ایران یاد شد.
پس از سیاههل بود که هویت چریهاای فدائی خلق با جریاان مباارزب
مسااالحانه در شاااار ،در قامااات حماساااه آفریدااایهاااا و قارمانیهاااای
کمونیسااتهای انقهباای مساالح ،بااه تاادری

باارای تودبهااا شااداخته شااد.

چریهاای فدائی خلق با رزو های دلیرانه و شجاعانه و تو و باا فاداکاریها و
ای ار ریهای بی نظیر و افسانهایشاان کاه در شارایط آن روز جامعاه ایاران
ناباورانه جلوب میکرد ،تثثیر غیرقابال انهااری در شهسات تصاور قادر قادرتی
دشمن در کهن تودبها و اعتهی روحیاه انقهبای کاار ران و ساتمدید ان بار
جای ااشتدد .آن رزو هاای دالوراناه کاه موجاب تحساین فاراوان تودبهاای
تحت ستم واق میشد و به این تودبها انرژی مباارزاتی مایبخاایدِ ،ماار
چریک فدائی را در قلب محرومان و قارهای مبارز و روشادفهر جامعاه جاای
ماایداد .اولااین عملیااام بعااد از ساایاههل ،حملااه بااه کهنتااری قلاااک بااا
فرماندهی رفیق مسعود احمدزادب و شرکت رفقا مجید احمادزادب و  ٢رفیاق
کار ر ،مداف فلهی ،حسن ناوروزی و خلیال سلماسای ناژاد در  ٥٤فاروردین
سال  05بود .الزو است یادآوری شود که رفیق خلیل سلماسی نژاد که ُکاد
درون روهیاش به یاد کار ر انقهبی ویتدامی" ،وان تروی" بود ،مادتی بعاد
در جریان ساختن کوکتل مولوتف مجروح ات و به شاادم رسید .ایان نیاز
قابل ککر است که درست در فردای حمله به کهنتاری قلااک ،پرویاز ثاابتی،
مقاو امدیتی رژیم شاب باز در تلویزیاون ظااهر شاد و در جاات خد ای کاردن
تثثیر عملیام چریهاا بر روی تودبها ،به رجز خوانی پرداخت .پس از آن در ٥٧
فروردین  ، 05عهس و ناو  0رفیق به عدوان فراریان سیاههل در روزنامههای
رژیم مدتار شد و سه روز بعد ( ٢5فروردین) ناو و عهس  ٤رفیق دیار را به
آناا اضافه نمودند .این  9نفر ،رفقا امیرپرويز پويان ،عبا

مفتاحی ،اساهددر

صادقی نژاد ،جواد سهحی ،مدوچار باائیپور ،رحمت اله پیارو ناايری ،دمحم
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صفاری آشتیانی ،احمد زيبرو و حمید اشرف بودند که رژیم بارای دساتایری
هر يک از آناا به مردو وعدب صد هزار تومان که رقم بزر ی در آن زماان باود،
پاداش تعیین کرد.
بعد از حمله به کهنتری قلاک 0 ،رفیاق انقهبای و جاان برکاف بااقی
ماناادب از ااروب جدااال کااه در فااوق بااه ناااو آناااا اشااارب شااد ،در آسااتانه
پیوستنشان به روب احمادزادب ،طارح از قبال شداساائی شادب خاود یعدای
مجازام فرسیو (کسی که حهم اعداو رفقای دالور جدال توسط وی در مقاو
رئیس دادرسی ارتن دادب شدب بود) را در تااری

 ٥8فاروردین  ٥٢05عملای

نمودند که تثثیر به سزائی در ارتقای روحیه انقهبای در میاان نیروهاای آ ااب
جامعاه بااه جااای ااشاات ،بااه طاوری کااه فریاااد "فرساایو مر اات مبااارک" در
داناااب طدین انداز شد و در جامعه پژواک یافت .فرماندهی این عملیام باه
عادب رفیق کار ر ،اسهددر صادقی نژاد بود.

مصادرب مسالحانه باناک آیزناااور در  ٢٢اردیبااات  05یهای دیاار از
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عملیام بزرگ و موفق چریهاا بود که رفیق امیرپرویز پویان هم در آن شارکت
داشت .او در حین عملیام در حالی که عهسهای کددب شدب شااب از دیاوار
بانک را زیر پا له میکرد ،برای کارمددان و مااتریان باناک ساخدرانی کارد و
هدف از مصادرب بانک و دیار اعمال انقهبای چریهااا را توضایح داد .در ساال
 05کااه زنااگ باازرگ خااون بااه صاادا در آماادب بااود ،چدااین عملیااام متاورانااه و
در یریهای مسلحانه با پلیس امدیتی در خیاباانهاا و در خاناههای تیمای،
بمب ااریها در پاساابهای پلیس و مجسمههای شااب و غیارب ،و هماراب
با ایان اعماال مسالحانه پخان اعهمیاههای توضایحی کاه خاود در شارایط
دیهتاتوری و میلیتااریزب باودن جامعاه باه مدزلاه انجااو یاک عمال سیاسای-
نظامی بود و تااریح هادفهاای سیاسای عملیاام نظاامی از ایان طریاق،
باعد شدند که مبارزب مسلحانه چریهاای فدائی خلاق بارای ماردو معداای
سیاسی روشدی بیابد .با مجموعه این اعمال و تهشهاای مباارزاتی هماه
رفقای دست اندر کار که بدون فعالیت آناا در حوزبهای دیار چدین اقداماتی
نمیتوانست صورم بایارد ،و همچداین انعهاا

مقاومتهاای تاا پاای جاان

رفقای دستایر شدب در زیر شهدجه در میان خانوادبهای زندانیان سیاسی و
از طریق آناا در میان تودبهای دیار ،در همان حال مطل شدن آناا از روحیه
انقهبی و سرشار از شاور مباارزاتی و بسایار تاثثیر ااار زنادانیان سیاسای
فدائی در بددهای زندان ،شرایط نویدی در جامعه به وجود آمد.
رفیق مسعود احمدزادب در مقدماه کتااب خاود باه تااری

خارداد ٥٢05

پس از توضیح روشدارانهای در مورد رزو دالوران سیاههل ،اوضاع جدید را به
ونهای که هماان در آن روزها شاهد بودند این چدین تااریح کاردب اسات:
" مبارزب مسلحانه چریهاای فدائی شار هام ،نتاای

شاافت انایازی باه باار

آورد .تحت تثثیر مبارزب مسلحانه و به مدظور پاسخاوئی به ندای ایان مباارزب
بااود کاااه دانااااجویان انقهبااای داناااااابها ،قارماناناااه باااه پاااا خاساااته و
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شهوهمددترین تظاهرام چدد سااله اخیار خاود را بار پاا کردناد ،و حاادترین و
انقهبیترین شعارهای ممهن را مطارح سااختدد .تحات تاثثیر هماین مباارزب
مسلحانه بود که کار ران رزمددب جاان چیت ،دلیرانه برای تحقق خواستاای
خود پا فااری کردند و قاار ضاد انقهبای را باا قاار انقهبای ( ار چاه ناه باا
اسلحه) پاس

فتدد و دهاا شاید دیار بار شاادای انقاهب ایاران افزودناد.

ایدک مردو ماغولیتهای فهری تاازبای پیادا کردباناد .از خاود مایپرسادد،
چریهاا برای چه و به خاطر که میجدادد؟ این فداکاری و از جاان اشاتای
چاونااه امهااان پااایر اساات؟ و ماایبیددااد ایاان جانبااازی امهااان پااایر اساات ،و
میتوان با نیروئی کوچک در برابر دشمدی این چدین تا دنادان مسالح باه پاا
خاست" .آری ،با تداوو این راب بود که تاری

شهوهمدد و درخاانی در ایاران

شهل رفت که مردو ما امروز با آن آشدا هستدد.
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چریااک فاادایی خلااق رفیااق امیاار پرویااز پویااان ،در اندیاااه و عماال ساامبل ایمااان بااه
کمونیسم و بقای پویان بود .او هام در بدیانااااری چریهااای فادائی خلاق و هام باه
عدااوان یااک رهباار شایسااته و اندیااامدد باازرگ ،در تاادوین تئااوری مبااارزب مساالحانه،
تئوری انقهب ایران نقن بسایار برجساتهای داشات.رفیاق پویاان باا آشاهار کاردن و
اثبام ض رورم مبارزب مسلحانه در شرایط دیهتاتوری اماریالیستی حااکم بار ایاران ،راز
بقای یک تاهل کمونیستی و مسیری که میتواناد باه تااهیل حازب طبقاه کاار ر
بیانجامد را به ونهای موجز با چدان روش دیالهتیهی متهی بر واقعیاام تئاوریزب نماود
که تا به امروز هماان را معتارف باه جایاااب رفیا خاود در جدابن کمونیساتی ایاران
نمودب است .در تاری

کااور ماا ،نقان او در راهااااییهاای مباارزاتی بارای چداد

نسل از جوانان مبارز و انقهبی مایه افتخار و فراموش ناشدنی است
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بدون تئوری انقالبی ،جنبش انقالبی نمیتواند وجود
داشته باشد
واقعیات ایان اسات کاه صاارف انجااو عمال مسالحانه بادون پاااتوانه
تئوریااک باارای آن مبااارزب ،و باادون آن کااه ضاارورم و چااام انااداز آن (مبااارزب
مسلحانه) با اتهاء به تحلیلی علمای از شارایط اقتصاادی-اجتمااعی جامعاه
ایران تاریح شدب و توضیح دادب شود ،نمیتوانسات یاک جدابن انقهبای در
جامعه ایران به وجود آورد .جدبن مسلحانه در ایران با پیاااامی چریهااای
فدائی خلق ،جدبای انقهبی بود که در پات آن یاک تئاوری انقهبای قارار
داشت که ضرورم مبارزب مسلحانه در ایران چه باه عداوان تاکتیاک و چاه باه
م ابااه اسااتراتژی را توضاایح و تاااریح نمااودب و پیااااپین ،چااام اناادازها و
اهداف آن مبارزب را نیز با روشدی بیان و تاریح کاردب باود .در رابطاه باا ایان
سئوال که چرا انقهبیون در ایران دست به مبارزب مسالحانه زدناد ،و اساساا
در شرایط آن روز جامعه ایران مباارزب مسالحانه چاه میبایسات بهداد و چاه
ماهلی را باید از جلوی پای جامعه بر میداشت ،هم در اثر به جا مانادب از
رفیق پویان و هم در کتاب جاودان رفیق احمدزادب پاس های روشان و کاامه
مستدلی وجود دارند ،پاس هائی که بن بست فهری حاکم بر روشدفهران را
شهستدد و چام اندازهای روشن در مقابل آناا اودند ،به ونهای که به
اعتبار این تئوریها ،هی

نیروئی که حقیقتا دلسوز کاار ران و زحمتهااان و

خواسااتار رهااائی آنااان از قیااد ظلاام و سااتم باای حااد ساارمایهداران و رژیاام
شاهدااهی حاکم باود نمیتوانسات باا آنااا موافاق نباشاد .در ایدجاا ایان
پاس هاا را در شاهلی ماوجز ،باا اساتفادب از نوشاته خاود ایان رفقاا از نظار
می ارانیم.رفیق پویان ضمن تاریح شرایط دیهتاتور زدب ایران تاکید میکداد
که "به دنبال شهست مبارزب ضد اماریالیستی ایران (ساال " ،" )٢٢سالطه
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فاشیستی نمایدد ان اماریالیسم" بر جامعه حاکم شد .ساس در رابطاه باا
ضرورم ارتبااط روشادفهران کمونیسات باا طبقاه کاار ر جاات باردن آ ااهی
سوسیالیستی به درون این طبقه و متاهل کردن آناا ،به این واقعیت تاکید
نمود که "تحت شرایطی که روشدفهران انقهبی خلاق فاقاد هر وناه رابطاه
مستقیم و استوار با تودب خویادد ،ما نه همچون مااهی در دریاای حمایات
مردو ،بلهه همچون ماهیهاای کوچاک و پراکدادب در محاصارب تمسااحهاا و
مرغان ماهیخوار به سار مایباریم"خ و ایان ضارورم را مطارح نماود کاه "بایاد
طلسام ضااعف خاود را باااهدیم ،بایاد بااا تاودب خااوین رابطاهای مسااتقیم و
استوار به وجود آوریم" .آنااب به همین مدظور و ماخصا جات ایجااد "رابطاه
بااا پرولتاریااا"  ،ضاامن تاااریح دالیاال و شاارایطی کااه باعااد جاادائی بااین
روشدفهران انقهبی و کار ران و دیار تودبهای تحت ساتم ااته ،وجاود دو
"مطلق" در کهن تودبها ( تودبها قدرم دشمن را مطلق و ضعف خود را نیز
مطلق تصور میکددد) را که موجب رکود و خمود در مبارزام تودبها ااته را
شداساااند و دالیاال ایاان اماار را بااه باتاارین شااهلی کااه ناااانار دیااد عمیااق
ماتریالیستی وی و قدرم وی در به کار یری روش دیالهتیهی تاریح واقعیت
بود ،آشهار نمود .او به واق با اتهاء به ماتریالیسم دیالهتیاک و انطبااق آن باا
شرایط جامعه خود ،ضرورم اعمال قاار انقهبای جاات شهساتن دو مطلاق
موجود در کهن تودبها را مطرح نمودب و با پافاااری بار ضارورم اعماال قاار
انقهبی (مبارزب مسلحانه) ،توضیح داد که" :اِعمال ايان قادرم کاه عاهوب بار
سرشت تبلیغی خاود باا تبلیاغ مجازای سیاسای در مقیاا

وسای هماراب

میشود ،پرولتاريا را به وجود مدبعی از نیرو که متعلق به خاود اوسات ،آ ااب
میسازد .نخست در میيابد که دشمن ضربه پاير اسات و میبیداد نسایم
تددی که وزيدن رفته است ،ديار جائی برای مطلاق باودن سالطه دشامن
نمی اارد .ا ر اين "مطلق" در عمل به مخاطرب افتادب ،پاس در کهان او نیاز
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نمیتواند به بقای خود ادامه دهد .از اين پس او به نیروئای میانديااد کاه
رهااائین را آغاااز کااردب اساات .بیاااانای از پیااااهداانن جااای خااود را بااه
حمااايتی کااه در درون او نساابت بااه آناااا پیاادا شاادب ،میدهااد .اکدااون اياان
پیاااهداان انقهباای تدااا از او دورنااد ،ولاای دياار بااه هیچوجاه بااا او بیاانااه
نیستدد .او با عهقه به آناا فهر میکدد ولی نه فقط به اين خاطر که میبیدد
جمعی کوچک به خاطر مدااف او باا دشامدی برخاوردار از زرادخاناهای بازرگ
درافتادب است ،بلهه بیاتر به اين سبب که آيددب خود را با آيددب مباارزب ايان
جم کوچک در ارتباطی مستقیم احسا

میکدد .قدرم انقهبی که توسط

پیااهداان پرولتری اعمال میشود ،تداا انعهاا

بخاای از نیاروی طبقاه

کار ر است.
اما آنچه نسیمی تدد است بايد به طوفانی ويرانکدددب تبديل شود تا
واژ ونی نظاو مستقر را ممهن سازد .پس اين انعها
را به انعها

ناکامل بايد جای خود

کامل نیروی او بدهد .به اين ترتیب اعمال قدرم انقهبی

نقای دو انه را بر عادب می یرد :از سوئی خودآ اهی پرولتاريا را به
عدوان يک طبقه پیارو به آناا باز میدهد ،و از سوئی ديار آنان را وا
میدارد تا به خاطر ت بیت آيددب خوين ،برای ت بیت پیروزی مبارزبای که
در یر شدب است ،نقن فعال ايفا کددد .اين راب با حمايت کار ران از مبارزب
انقهبی آغاز میشود و در ادامه خود به حمايت فعال آنان میانجامد" .رفیق
پویان همچدین در رابطه با بقای رشد یابددب یک روب یا سازمان در شرایط
سلطه دیهتاتوری ،امری را مورد تجزیه و تحلیل خود قرار داد که حقانیتن در
همان دهه  05کامه به اثبام رسید و امروز درسی برای نیروهای انقهبی در
شرایط کدونی جامعه ایران در جات ایجاد تاهل پویا و ادامه دار میباشد.
او نظر فوق را با این جمعبددی به پایان برد" :بايد دريافت که اصل
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پداانکاری ،اين شرط الزو اما غیرکافی ،را با چه چیز بايد پیوند داد تا در
مجموع شرايط بقای رشد يابددب ما را فراهم آورند .پداانکاری يک شیوب
دفاعی است .ولی به تداائی يک شیوب دفاعی مدفعل است و تا هداامی
که از قدرم آتن برخوردار نباشد همچدان مدفعل باقی خواهد ماند .پس
طبیعی است ا ر تثکید کدیم که پداان کاری بی آنهه با اِعمال قدرم انقهبی
همراب باشد ،دفاعی غیرفعال و نامطمئن است ،و ا ر میبايد پداانکاری و
قدرم انقهبی تواما شرط بقای ما باشدد نا زير بايد اصل بدیانی تئوری
"بقاء" ،يعدی اصل عدو تعر ،را نفی کدیم .به اين ترتیب نظريه "تعر،
نهدیم تا باقی بمانیم" ،لزوما جای خود را به مای "برای ايدهه باقی بمانیم
مجبوريم تعر ،کدیم" میدهد" .رفیق پویان تاکید میکدد که " نظريه
"تعر ،نهدیم تا باقی بمانیم" ،در حقیقت چیزی جز اين نیست که باوئیم:
"به پلیس اجازب دهیم تا بدون برخورد با مان ما را در نطفه نابود کدد" و
نوشته خود را با طرح مسائل فوق و رد تئوری بقا پایان داد .رفیق پویان در
نوشته خود به یهی از مامترین مع هتی که در آن زمان برای روشدفهران
چا مطرح بود پاس

داد .در آن مقط  ،نیروهای پایبدد به مارکسیسم-

لدیدیسم در جامعه به درستی معتقد بودند که برای دستیابی طبقه کار ر
به پیروزی ،وجود یک حزب کمونیست ضروری است .اما ،مسئله آن بود (و
هست) که در شرایط سلطه دیهتاتوری در ایران که به کار ران حتی امهان
ایجاد تاهلهای صدفی خود را نیز نمیدهد ،روشدفهران پرولتاریا چاونه
میبایست آ اهی سوسیالیستی را به میان کار ران بردب و آناا را متاهل
و از این طریق موفق به تاهیل حزب کمونیست ردند .چرا که ارتباط با
پرولتاریا به مدظور تاهیل حزب طبقه کار ر از طریق ایجاد ارتباط با تاهلها
و محافل کار ری امهان پایر میباشد (نه با کار ران مدفرد) .واضح بود (و
هست) که دیهتاتوری حاکم از هر ونه تاهل طبقه کار ر جلو یری
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مینماید و در نتیجه امهان انجاو چدین وظیفهای برای کمونیستهای
متعاد نسبت به پرولتاریا ،از رابهای مسالمت آمیز مقدور نبود (و
نمیباشد) .با چدین نارشی ،رفیق پویان برای حل مع ل فوق ،راب حل
ارائه داد.

روب ما ،روهی است معتقد به مارکسیسم -لدیدیسم ،اندیاهای کاه بای شاباه
حاوی ایدبآلترین آرماانهاای بااری اسات ...ماا باه داشاتن ایان ایادئولوژی افتخاار
میکدیم .روب ما از اشرار مسلح تاهیل ناادب اسات بلهاه از چریهااائی تااهیل
شدب که فدائی خلق خاود هساتدد .باه هماین مداسابت اسات کاه ماا نااو اروب را
"چریهاای فدائی خلق" بر زیدبایم.

وی نظر جمعبددی شدب خود را چدین بیان نمود" :نا زير تحات شارايط
موجود ،شرايطی که در آن هیچاونه امهان دمهراتیهای بارای تماا

 ،ايجااد

آ اهی سیاسی و سازمان دادن طبقه کار ر وجود ندارد ،روشادفهر پرولتارياا
بايد از طريق قدرم انقهبی با تودب طبقه خوين تما

بایرد .قدرم انقهبی

بین روشدفهران پرولتری و پرولتاريا رابطه معدوی برقرار میکدد ،و اعمال ايان
قدرم در ادامه خوين به رابطاه ساازمانی میانجاماد "...ایان راب حال ارائاه
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شاادب توسااط رفیااق پویااان در شاارایط سااردر می نیروهااای مارکسیساات-
لدیدیست پایبدد به اصول در مورد چاونای دستیابی به تاهیل حزب طبقه
کار ر ،با اهمیت در خور از طرف نیروهای آ ااب و مارکسیساتهاای انقهبای
مواجه ردید .نوشته رفیاق پویاان کاه در بااار  ٥٢٤9باه تحریار در آمادب باود
توانست ضرورم دست بردن به ساهح و انجااو مباارزب مسالحانه در جامعاه
دیهتاااتور زدب ایااران را بااا خهقیتاای چااامایر بااه مااوجزترین شااهل از جدبااه
تاکتیهی توضیح دهد .از این رو نوشته وی در مقط مورد بحد نقان بسایار
تثثیر ااری داشت و به م ابه یک پاتوانه تئوریک قابل اتهاء در تثئیاد مباارزب
مسلحانه قرار رفت .اما در واقعیت امر ،رفیق پویان دالیال و ضارورم مباارزب
مسلحانه را با چام انداز ایجاد حزب طبقه کار ر بیان و تاریح نماودب باود.
در حالی که هدف و چام انداز مبارزب مسلحانه میبایست فراتر از تاهیل
حاازب کمونیساات باشااد .چاارا کااه خااود حاازب کمونیساات وساایلهای باارای
سرناونی ارتجاع و دستیابی طبقه کار ر به قدرم سیاسی میباشد.
همانطور که میدانیم کمونیساتهای متااهل در اروب احمادزادب باا
توجه به پویائی مداوو خود ،درک خود از ضرورم مبارزب مسالحانه در ایاران را
تهامل دادند .در این مسیر ،توضیح دهددب اصلی چام انداز و اهداف مباارزب
مسلحانه در ایران (در کوب و در شارهای ایران) ،کتاب "مبارزب مسلحانه هم
استراتژی هم تاکتیک" بود که رفیق مسعود احمدزادب با نبوغ غیر قابل انهاار
خود آن را مدون و اسا

تئوری انقهب ایران را در آن کتااب تااریح نماود .او

از دیااد اسااتراتژیهی مطاارح نمااود کااه مساائله اصاالی باارای طبقااه کااار ر
دستیابی به قدرم سیاسی از طریق نابودی نیروهای مسلح طبقاه حااکم
میباشد .بدابراین مبارزب مسالحانه ،در چاام اناداز خاود ناه فقاط تااهیل
حاازب کمونیساات بلهااه بایااد تاااهیل ارتاان خلااق باارای نااابودی ارتاان
اماریالیساات ساااخته ایااران را در مقاباال خااود قاارار دهااد .کسااانی کااه آثااار
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رانباای مارکس و انالس و لدین در ماورد دولات را باا تعماق مطالعاه کاردب
باشدد ،میتواندد به عمق نارش و تئوری ارائه شادب توساط رفیاق مساعود
احمدزادب پی ببرناد .در آن آثاار مارکسیساتی توضایح دادب شادب اسات کاه
دولت به واق طبقه حاکم متاهل شادبای اسات کاه قادرم خاود را عمادتا
مدیون نیروهای نظامی خود میباشد .بدابراین در هم شهساتن یاک دولات
مفرو ،جز از طریق در هم شهستن نیروی نظامیای که به آن اتهاء داشته
و بااه قااول رفیااق احماادزادب سااتون فقااراتن را تاااهیل میدهااد ،مقاادور
نمیباشد.
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به طور خهصه باید فت که در کتاب "مبارزب مسلحانه هم اساتراتژی
هم تاکتیک" ،رفیق احمدزاب تثکید میکدد کاه "ياک چیاز مسالم اسات و آن
ايدهه شرط پیروزی انقهب درهمشهستن نیروهای مسلح ضد انقهبی است
و اين امر نیاز به يک ارتن تودبای دارد ،اما ارتان تاودبای چاوناه باه وجاود
میآيد؟" ،"...در شرايط کدونی جامعه ،ارتن خلق اساسا در مبارزب چريهی
در روسااتا بااه وجااود میآيااد و اياان اماار مسااتلزو ايجاااد کانوناااای چريهاای
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است" ،"...يک مبارزب چريهای در روساتا ،بادون حمايات سیاسای -نظاامی
شار و کار سیاسی -نظامی نیروهای شاری پیروز نخواهد شاد ."...باا ایان
اظاارام و مطالب توضیحی دیاار ،ایان رفیاق راب پیاروزی انقاهب در ایاران را
ناان میدهد که راب جدگ تودبای میباشد که در مسیر طوالنی آن بسی
و سازماندهی تودبها و تثمین رهبری طبقه کار ر امهان پایر خواهد شد.
در کتاااب "مبااارزب مساالحانه هاام اسااتراتژی هاام تااا کتیااک" مسااایل
اساسی جامعه ایران که زمیده ساز راب انقهب در ایران میباشدد ،باا دیادی
کامه علمی و با قویترین استداللهای متهی به واقعیت مورد برخاورد قارار
رفتهانااد .در آن کتاااب ،از توضاایح شاارایط جامعااه ایااران قباال از آغاااز مبااارزب
مسلحانه رفته تا تحلیل از اصهحام ارضی و نتای

آن که برای درک شارایط

اقتصاادی -اجتمااعی ایاران ضاروری باود (و هسات) ،و تاا تحلیال از ساااختار
اساسی جامعه تا تااری

و چااونای تحات سالطه اماریالیسام قارار ارفتن

ایران ،تا تاریح تفاوم بین شرایط جامعه ایاران باا چاین و روسایه و کوباا در
زمااانی کااه انقااهب در آن کاااورها جاااری شااد ،تااا تاااریح مساایر مبااارزب
مسلحانه در ایران و غیرب مورد بحاد قارار رفتاه اسات .از ایان رو مااخ
است که تاریح همه آن مباحد در ایدجا مقدور نمیباشاد .در نتیجاه بارای
درک مسااائل مطاارح شاادب در کتاااب "مبااارزب مساالحانه هاام اسااتراتژی هاام
تاکتیک" باید به خود این اثار ارزشامدد رجاوع نماود .نوشاتههای زیار نیاز کاه
مقدمه هائی بر کتاب مبارزب مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک میباشادد
میتواندد باه شاداخت مباحاد ایان کتااب و درک آن یااری رسااندد" :در باارب
تئوری مبارزب مسلحانه ،تئوری انقهب ایاران -مقدماه ای بار چااپ انالیسای
کتاب رفیق مسعود احمدزادب ،اشرف دهقانی"
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در لیدک:
https://www.siahkal.com/ :
انتاارام/مبارزب مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک /HTM/مقدمه رفیق
اشرف دهقانی/مقدمه چریهاای فدائی خلق/
تئوری انقهب اياران کاه از آن باه عداوان تئاوری مباارزب مسالحانه نااو
میبريم راب انقهب را در ایران آشهار ساخت .اين تئاوری ،باه مفااوو واقعای،
خهقترين شاهل انطبااق مارکسیسام  -لدیدیسام باا شارايط جامعاه تحات
سلطه اماريالیسم و بورژوازی وابسته ايران است .بايد تثکید کرد کاه در کاار
تدوين اين تئوری تک تک رفقای روب احمدزادب ،از سمااتیزان سادب رفته تا
اع ائی که در ر

آن قرار داشتدد با ارائه زارشاام عیدای از ماااهدام و

بررسیهای خود از جامعه سایم بودندخ و به واق هر کس وشاهای از کاار
را بدا به توانمددياا و امهانام و شرايطن انجاو دادب و به رفیاق نابغاه رفیاق
مسعود احمدزادب امهان جم بددی آن تحقیقام عیدی را دادب باود .در ضامن
در همان نیمه دوو دهه  ،٤5روبهای دیاری (البته اغلب به مفاوو ارتبااط
افراد با یهدیار و ناه یاک اروب مدساجم و دارای مرکزیات و مد ابط همچاون
روب احمدزادب) نیز تاهیل شدب بودند که برخی دست به عمال مسالحانه
هم زدند .اما هی

کداو قادر نادند مبارزبای را در جامعه بدیاان بااارناد کاه

در تداوو خود به قول رفیق پویان به جدائی غم انایز باین تاودب و پیاااهدگ
پایان دهد .در حالی که چریهاای فدائی خلق در پرتو تئوریهای تدوین شدب
خود توساط رفقاا پویاان و احمادزادب در مادم کوتااهی توانساتدد پااتیبانی
وسی ترین نیروهای جدبن را به طرف خود جلب نمایدد.
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دفاع ایدئولوژیک ،دفاع حقوقی
بعااد از قیاااو باماان و در دورب رژیاام جماااوری اسااهمی ،نظاارام بیااژن
جزنی و تاریخی که وی نوشته بود در دست نیروهای راست و فرصت طلاب
بااه وساایلهای باارای ضااربه زدن بااه اعتبااار چریهاااای فاادائی خلااق بااا همااه
دستآوردهای درخاان مباارزاتیشاان قارار رفات .ایان بیاانار یاک مباارزب
طبقاتی بود که آن نیروها علیه کمونیسم واقعی به کار رفتدد .باند حاکم بر
سازمان چریهاای فدائی خلق ،ایان کاار را باا بدیاناااار و تئوریساین نامیادن
بیژن جزنی که ویا در ر

سازمان ما قرار داشته انجاو دادند .یک نموناه از

روش برخوردهای حیله رانه نیروهای راست برای فریاب هاواداران صادیق و
پرشور سازمان ،این موضوع میباشد که در شرایطی که نوشتههای جزنی
در سطحی بسیار ساتردب در جامعاه پخان میشاد ،آنااا از انتااار ماتن
دفاعیه او در داد اب اجتداب کردند .این امر بی دلیل نبود.
در مقط یاد شدب ،آوازب برخوردهای بسیار شجاعانه چریهاای فدائی
خلق در بیداد ابهای رژیم شاب در همه جا طدین اناداز باود .هداوز چااونای
برخورد این رفقا به خصوک در داد اب معروف  ٢٢نفر در جدبن و همچدین در
یاد زندانیان سیاسیای که از آن مطل یاا خاود شااهد بودناد ،زنادب باود .در
داد اب  ٢٢نفر ،رفقای فدائی ما ،با رهبری دو تن از رهبران چریهاای فادائی
خلق ،رفقا مسعود احمدزادب و عبا

مفتاحی با شاجاعت و جساارم تمااو

به چدان اعماال و رفتارهاای انقهبای دسات یازیدناد کاه نموناهاش در تااری
معاصر ایران دیدب نادب بود و این اخهق و رفتاار انقهبای هداوز هام مداااء
شور مبارزاتی دوچددانی برای جوانان مبارز و انقهبی ایران میباشد .میازان
شجاعت و جسارم این چریهاای فدائی خلق ،رؤسا و دیار دست اندرکاران
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شاب در آن داد اب را دچار بات و شاافتی کاردب باود .توصایف یاک صاحده از
رویدادهای آن داد اب این واقعیت را عیان میکداد :رفیاق مساعود احمادزادب
متام اول بود که وقتی رئیس داد اب بر اسا

رسم معمول و اجباری داد اب

از او خواست از صددلی خود بلداد شادب و خاود را معرفای نمایاد ،او از جاای
برنخاست و در همان حالت ناسته به اعترا ،علیه داد اب نظاامی و عادو
صهحیت آن در محاکمه مبارزین سیاسی پرداخت و کار به جاائی رساید کاه
حسیدی (استوار شعبانی) ،شهدجه ر معاروف سااواک باا هیهال درشات و
غول آسای خود ،رفیق مسعود را با همان صددلی که روی آن ناساته باود
بلدد کردب و به بیرون داد اب برد و به ضرب و شتم وی پرداخت .اما آن ضرب و
شتم بی جواب نماند و با اشارب رفیق عبا

مفتاحی ،رفقای فدائی به طور

دسته جمعی به خواندن سرود چریهاای فدائی خلق که از قبل آن را تمرین
و حفظ کردب بودند پرداختداد .همداوائی ماوزون و خاام آلاود ایان چریهااای
فدائی خلق ،ف ای داد اب را تسخیر کرد:
"من چریک فدائی خلقم
جان من فدای خلقم
جان به کف خون خود می فاانم
هر زمان برای خلقم
در پیهار خلق ایران پرچمدار تودبهایم
ایران ،ای ُکداو شیران
وقت رزو تو شد
خلق قارمان ایران
همرزو است و همدوایم
ایران ،ای ُکداو شیران
وقت رزو تو شد"
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این برخوردهای جسورانه انقهبی ،بیاانار قاد بار افراشاتن یاک نسال
انقهبی جدید در مقابل رژیم وابسته به اماریالیسم و دیهتاتور شاب باود و باا
ایاان اعمااال انقهباای کااه البتااه توسااط دیااار رفقااای چریااک فاادائی نیااز در
داد ابهائی با تعدادی کمتر انجاو میشد ،بر ی دیاار بار تااری

شاهوهمدد

چریهاای فادائی خلاق و باه واقا جدابن کمونیساتی ایاران ،افازودب شاد.
بساایاری ماایداندااد و ایاان واقعیاات امااروز دیااار مسااتدد اساات کااه پااس از
دستایری چریهاای فدائی خلق در سال  ٥٢05و باا ورود آنااا باه زناداناای
عمومی با توجه به روحیه پر شور و انقهبی این زنان و مردان کمونیست کاه
عاق به رهائی تودبها و تهش برای برپاائی جامعاهای عااری از هار وناه
ظلم و ستم محرک آنان در مبارزب بود ،جاو پیااین زنادان تغییار یافات و جاو
کامه مبارزاتی جای آن را رفت .در پرتو این امر ،سدتهای زند ی کمونی و
بسیاری از برخوردهای ناشی از فرهدگ کمونیستی در زنادان برقارار ردیاد.
چریهاااای فاادائی خلااق کااه بااه قیماات خااون خااوین بااه رژیاام وابسااته بااه
اماریالیسم شاب اعهن جدگ دادب و به مبارزب مسلحانه با آن ماغول بودند،
در داد اب نیز با شجاعت تماو در مقابل دادستان و قاضای و غیارب ایساتادب،
قوانین حاکم را به مسخرب رفته و خصومت خود با طبقه و دولت ضد خلقی
حاکم را علدا ابراز میکردند .در آن داد ابها ،آناا با جسارم بااور نهردنای رو
به داد اب در ضرورم و حقانیات مباارزب مسالحانه ساخن می فتداد و اعاهو
مینمود ند که ما به عدوان چریک فدائی خلق برای ناابودی شاما و رژیمتاان
اسلحه به دست رفتیم .آناا بادون کمتارین هارا

از مارگ و پاس از هماه

شهدجههای وحایانهای که تحمل کردب بودند ،به زبان ویای شاعر ندا سر
میدادند که:
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"هر ز
خون
ُعریانی جان نیست
و کبک را
هراسداکی ُ
سرب
از خراو
باز
نمیدارد
...
ابلاامردا
عدوی تو نیستم من
انهار تواَو"
ِ
(قطعه ای از شعر شاملو با ناو "نمیتوانم زیبا نباشم.)"...
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از زمانی که سرفراز و مغرور ،بی هی دریغی ،در هیااهوی اار از طوفاان ،بار خااک
افتاد ،همیاه با خود اندیایدباو که رفیق نابدل ،در آخرین شبی که چاام باه راب
سایدب بود تا پای در میدان تیر چیتار بااارد ،آیاا پار ترنمتارین شاعر زناد ی خاوین،
یعدی "آچیال ساحر" را  ،زمزماه میکارد؟ خاون او در طداین آواز لولاههای شاقاوم
دشمن ،در نغمههای این ترانه سارود جااری شاد .رفیاق نابادل تراناه سارود "آچیال
سحر" را بر مبدای آهدگ "مرا ببو " تدظیم کردب بود که انقهبی محهوو به اعاداو را
در آخرین شب تصویر میکدد .کمونیست فدائی ،رفیق علیرضا نابادل آکرخاای باود
که در سخن خوین زیست.
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این نوع دفاع چریهاای فدائی خلق در داد اب که در حقیقت نه دفاع از
خود بلهه دفاع از خلق محروو ایران بود" ،دفاع ایادئولوژیک" نامیادب میشاد
مقابل "دفاع حقوقی" قارار داشات .در ساال  ٥٢05روزناماههای رژیام
که در
ِ
ضمن کار همیاای خود یعدی تحریف اصل مطلب ،به صورم جسته ریخته
وشههائی از متن دفاعیه چریهاای فادائی خلاق در داد ااب  ٢٢نفار را درج
کردند .حتی توجه به همان متنهاا ،درجاه روحیاه انقهبای و شاجاعت بای
نظیر این رفقا در دفاع از آرمانهای کمونیستی خاود را آشاهار میساازد .در
آن داد اااب خااروش رفیااق حمیااد تااوکلی کااه حتاای در روزنامااههای رژی ام بااه
ونهای مادعهس شاد ،باه اوش رساید کاه مان یاک کمونیساتاو و در راب
تحقق آرمانهایم برای نابودی بساط حهومت نداین شاما ساهح باه دسات
رفتم .این سخدان بیانار ایمان رفقای صادق و شجاع ما به درستی راهای
بود که برای دستیابی به سعادم تودبها در پین رفته و میپیمودناد .در
این میان دفاعیه تحلیلی و دشمن شهدانه رفیق مسعود احمدزادب در داد اب
جدا انهای که برای وی ترتیب دادب بودند ،زبانزد بود .متثسافانه بعاد از قیااو
بامن ،در شرایطی که جماوری اسهمی هدوز خاود را ساازمان نادادب باود،
تهش یهی از رفقای ما برای دستیابی به دفاعیه رفیق مسعود احمادزادب،
به نتیجه نرسید ولای خوشابختانه نموناهای از دفااع ایادئولوژیک متعلاق باه
رفیق اسدهللا مفتاحی (برادر رفیق عبا

مفتاحی) در دست است که برای

آن که خواندد ان بتواندد تصویری عیدای از ایان ناوع دفاعیاه داشاته باشادد،
بخنهائی از آن را در پاورقی درج میکدم)١5(.
واقعیت این است کاه قبال از ورود چریهااای فادائی خلاق باه زنادان،
مبارزین در داد اب اساسا به دفاع حقوقی از خود میپرداختدد کاه معدای آن
این بود که ماتام سیاسای ضامن قباول رژیام شاهداااهی ایاران و قاانون
اساسی کاور ،به رد اتاامام دادستان علیه خود بر مبدای مفااد مدادرج در
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قانون اساسی میپرداخت .رفیق جزنی و رفقای همراهن به این دسته از
زندانیان سیاسی تعلق داشتدد .در این نوع دفاع ابتدا در رد صهحیت داد ااب
نظامی برای محاکمه افاراد سیاسای و همچداین باه نباود هیاثم مدصافه در
داد اب ،اعترا ،میشد .م ه رفیق جزنی در ابتدای دفاعیه خود مطرح کردب
بود" :آقای رئیس ،دادستان محترو ،نظر به این که اتاامام واردب و محتویاام
پروندبای که جات رسید ی به این داد اب ارجااع شادب اسات صاریحا م یاد
ایان اساات کااه در ایان داد اااب بایااد باه یااک پروناادبی سیاسای و یااک اتااااو
سیاساای رسااید ی شااود ،باار طبااق قااوانین ،داد اااب حاضاار را صااالح باارای
رسید ی به اتاامام مدتسبه نمیدانم" .یا" ،آقای رئیس ،دادستان محتارو،
در این که اتااو واردب سیاسی است و در این که ن

صریح قانون اساسای

وسایر قوانین که شما خود را مجری و مداف آن میدانیاد ،صاراحت دارد کاه
رسااید ی بااه اتاامااام واردب بایااد در محاااکم داد سااتری و در ح ااور هیااثم
مدصفه انجاو پایرد ،تردیدی نیست .حقوق ملت ایران که در قانون اساسای
تعیین شادب و اعهمیاه جااانی حقاوق باار و همچداین روح دموکراسای و
آزادی و احتراو به فرهداگ و تمادن ملات ایاران حهام میکداد کاه باه چداین
اتااماتی در محهمهی غیر نظامی و در ح ور هیثم مدصفه رسید ی شاود.
ا ر چدانچه تا به امروز نسبت به این اصل اساسی ،که رعایت آن ناانی از
وجود حداقل آزادی و تثمین حقوق ملت ایران است ،بی توجای شدب و یا در
مااوارد ماااابه رای الزو صااادر نااادب اساات ،ماان امیاادوارو هیااثم محتاارو
دادرسان با آزاد ی و عدالت و شجاعت ر ی به عدو صاهحیت داد ااب صاادر
کردب و با رعایت قانون و دفاع از آن ،احتراو خود را باه قاانون اساسای ایاران
که موجب و موجد تماو م سسام سیاسی مملهت است و از جمله داد اب
حاضر موجودیت خود را ناشی از آن میداند ،ناان دهد و احتراو ملت ایران

٢09

شهل یری چریهاای فدائی خلق و نقد تاری

جعلی

و تماو محافل متمدن و آزادیخواب جاان را نسابت باه خاود جلاب نمایاد" .در
قسمتهای دیار این دفاعیه ،رفیق جزنی "ع ویت در دساته و جمعیات باا
مراو و رویه اشتراکی یاا ضادیت باا سالطدت مااروطه" را در ماورد خاود رد
نمودب و مطرح کرد که "هر عقیدبای را نمیتوان به صرف مخالفات باا دولاتِ
وقت اشتراکی نامید ...چدانچه من در صفحه  ٢٥8تصریح کردباو "هدفهاا و
شعارها هدفهای ملی است نه کمونیستی .یعدی شعارهای کمونیساتی
و حتی سوسیالیستی مطرح نیست" .این دفاعیه حقوقی رفیاق جزنای باه
عدوان فردی که در شرایط قبل از شهل یری چریهاای فدائی خلق در داد اب
رژیم شاب محاکمه میشد ،تفاوم آشهاری را با دفاعهای ایدئولوژیک رفقای
چریااک فاادائی کااه دسااتااب ق ااائی رژیاام را بااه لاارزب در میآوردنااد ،ناااان
میدهد .رفقای چریک در داد اب در حالی که صهحیت داد ااب نظاامی بارای
محاکمااه خااود را رد میکردنااد و نبااود هیااثم مدصاافه در داد اااب را محهااوو
مینمودنااد ،بااا شااجاعت تماااو مسااتقیما اعااهو میکردنااد کااه کمونیساات
هستدد و به مارکسیسم -لدیدیسم اعتقاد دارند و صراحتا می فتدد که رژیم
شاب و قانون اساسی موجود را قبول ندارناد و اساساا باه مدظاور باه جریاان
انداختن انقهب و برای این که تودبهاا را باه صاحده مباارزب آورناد ،باه مباارزب
مسلحانه علیه رژیم شاب برخاستهاند .بدابراین ،واقعیت این است که دفاعیه
حقوقی رفیق جزنی در مقابل دفاعیههای ایدئولوژیک چریهاای فدائی خلاق
که متام نه از خود بلهه از ایدئولوژی و اهداف انقهبی خاود دفااع مینماود،
بیااانار شاارایط و فرهدااگ حاااکم باار نیروهااای مبااارز در دورب قباال از تاااهیل
چریهاای فدائی خلق بود .اما ا ر این دفاعیه رفیق جزنی در همان زمان بعد
از قیاو بامن و در شرایط تودبای شدن مبارزب مدتار میشد ،میتوانسات
برای نیروهای جدابن کاامه اصاهح طلباناه و سازشاهارانه باه نظار آیاد .باه
خصوک باا مقایساه برخاورد رفیاق جزنای در داد ااب باا برخاوردی کاه رفیاق
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مسعود احمدزادب در داد اب مااابه باه م اباه رهبار چریهااای فادائی خلاق
داشت ،دیاار نمیشاد جزنای را رهبار انقهبای در ر

ساازمان چریهااای

فدائی خلق و احمدزادب را "آوانتوریست" و "اپورتونیست چا" جلوب داد.
رفیق مسعود احمدزادب نه فقط در داد اب  ٢٢نفر بلهه بعدا که آن جم
از چریهاااای فاادائی خلااق را بااه دسااتههای جدا انااه تقساایم کردنااد ،در
داد اهی که برای وی ترتیب دادب بودند ،برخورد قارمانانه و بسایار تحساین
برانایز یک رهبر و تئوریسین واقعی چریهاای فدائی خلق را به ِم َدصاه ظااور
رساند .در داد ا ِب تجدید نظر مساعود احمادزادب ،دو نااظر بینالمللای کاه دو
حقوق دان فرانسوی به ناو های نوری اَلبه و هدری لیبِرتایلس بودند ،ح اور
داشتدد .خبرهائی که از آن داد اب چه از طریق آن دو ناظر و چه از طرق دیار
بیرون آمد و در بین زنادانیان سیاسای کاه در آن زماان مان نیاز یهای از آنااا
بودو ،پخن شد ،بسایار حیارم انایاز و باعاد سارافرازی و افتخاار ماا باود.
خبرها حااکی از آن باود کاه رفیاق کبیار ماا در آن داد ااب باه دفااع جاناناه از
کار ران و ستمدید ان ایران برخاساته و باه مادم یاک سااعت بادون آن کاه
نوشااتهای در دساات داشااته باشااد در محهومیاات رژیاام شاااب و در دفاااع از
حقانیت مبارزب مسالحانه چریهااای فادائی خلاق صاحبت کاردب باود .رفیاق
مسعود ،قاطعانه چریهاای فادائی خلاق را نیروئای متعلاق باه طبقاه کاار ر
معرفی کردب و فته بود که چریهاا برای رهائی کل خلق ساتمدیدب ایاران از
شرایط ظالمانه موجود و رسیدن به جامعهای رها از ستم و است مار ،ساهح
باااه دسااات رفتاااه و در جاااات ناااابودی سااالطه اماریالیسااام و سیساااتم
سرمایهداری وابسته حاکم در ایران ،مبارزب میکدداد .باه راساتی کاه رفیاق
مسعود احمدزادب نمونهای از یک چریک فدائی خلق و یاک رهبار کمونیسات
بود که با چدین دفاع قاط از تودبهای دربدد ایران و با پافاااری بار ضارورم
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مبارزب مسالحانه علیاه رژیام شااب باه م اباه نمایدادب اماریالیسام در ایاران،
سیستم ق ائی ضد خلقی شاب را لرزاناد و باه واقا  ،بیاداد اهی کاه در آن
محاکمه میشد را به داد اهی برای محاکمه کلیت رژیم شاهدااهی ایران
و همه دست اندر کارانن تبدیل نمود و محهوو کرد.
یهی دیار از اقدامام شجاعانه رفیق مساعود در داد ااب مزباور آن باود
کااه وی در یااک فرصاات مداسااب بااا دساات زدن بااه ابتهاااری توانساات آثااار
شهدجههای وحاتداک اعمال شدب بر خودش توسط نیروهای امدیتی رژیام
شاااب در شاااربانی را جااات افاااای رژیاام شاهدااااهی ایااران کااه هدااوز
میکوشید در انظاار عماوو ،چاارب دماوکرام باه خاود بدهاد ،باه خبرناااران
خارجی ناان دهد .در " زارش عفو بینالملل در مورد ایاران (ناوامبر )٥9٧6
سایت اسداد عفو بینالملل – صفحه شاام" ،واقعیات فاوق الااکر باه ایان
صورم نیز مطرح شدب است:
"وکیل فرانسوی نوری البه  ،در زارشی از ماموریت خود در ایران کاه
به نمایدد ی از طرف سازمان بینالمللی وکهی آزادیخواب که در ژانویه/فوریه
سال  ٥9٧٢صورم رفت ،به مااجرب لفظی بین یک متام باه نااو مساعود
احمدزادب و دادستان اشارب میکدد ...احمدزادب به تصور ایان کاه ناوری الابه
یک "روزنامه ناار" خارجی است ،به نا اب ژاکت خود را باال کااید و جاهاای
سوختای وحاتداکی بر روی شهم و پات خود که باه نظار مای رسایدند
چددین ماب قدیمی هستدد را به وکیل ماکور ناان داد" .زارش نوری اَلبه و
هداااری لی ِبرتاااایلس ،دو حقاااوق دان فرانساااوی باااه نمایداااد ی از ساااازمان
بینالمللی وکهی آزادیخواب ،در همان زمان در ناریام غرب به چاپ رسید و
در سالاای بعد نیز در مجام مختلف بینالمللی مدعهس شد .یک نموناه از
زارش نوری البه که در روزنامه ساندی تایمز به تاری

 ٥9ژانویه  ٥9٧0تحت

عدوان "شهدجه در ایران" به قلام فیلیاا جاکساون درج شاد در ماورد رفیاق
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مسعود احمدزادب چدین است" :شهدجههای وحاتداک جسمی و روانی از
سوی ساواک در زندانهای ایران وجاود دارد .یاک وسایله اختراعای سااواک
"تخت سوزان" ناو دارد که تختی آهدی است و سطح آن با شابهه سایمی
پوشاایدب شاادب و بااا حاارارم الهتریسااته داغ میشااود .زناادانی را روی تخاات
میخواباندد ،چاار دست و پاین را به چاار طرف تخت میبددند ،آنااب تخت
را با الهتریسته داغ می کددد .از جمله کسانی که به ایان وسایله شاهدجه
فااارغ التحصاایل داناااااب تاااران

شاادباند  ،مسااعود احماادرادب ،مادااد

میباشد .او در سال  ٥9٧٥به دلیل فعالیتهای چریهای اعاداو شاد .ناوری
الاابه باارای خبرناااار ساااندی تااایمز نقاال کاارد کااه او در داد اااب ،یااک روزنامااه
فرانسوی را طوری پین روی خود می یارد کاه احمادزادب دریاباد کاه او یاک
خارجی است و در فاصله چدد متری او ناساته اسات .ناوری الابه نا ااان
میشدود که احمدزادب با صدای آهسته می وید "مستر"" ،مساتر" ،و اَلابه
به او نااب میکدد .احمدزادب پلیاور خاود را بااال مایزناد .ابتادا سایده خاود را
ناان میدهد .بعاد برمی اردد و پاات خاودش را نااان میدهاد .وساط
سیده و شكم او تودبای از وشت پی

خوردب و سوخته شدب و زخم عمیاق

استخوانی بود كه به نظر مایاب مینماود .باا آنكاه مان دكتار نیساتم ولای
میتوانم تخمیدا بااويم كاه زخمهاا چددماهاه بودناد ا پااتن وضا بادتری
داشت ا يك زخم مستطیلی سیاب شدب در وسط بود كه از تودبای از نساوج
زخمی تاكیل شدب بود ا در داخل اين زخم مستطیلی شكل ،پوسات بادن
در اثر سوختن مجدد زخمی و براق بود .حد
روی پات احمدزادب بود حدود  9ايد

ميزنم تختای كاه اثارش بار

پادا داشته اسات (حادود  ٢٢ساانتی

متر) .و من فكر كاردو كاه مااكل بتاوانم وضا دقیاق پاات او را باه خااطر
بساارو .به اين دلیل فورا طرح ناقصی از پات و جلوی او روی كاغا آوردو".
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طرح یااد شادب از ناوری الابه در برخای از روزناماههای معتبار آن دورب
غرب نیز چاپ شد و در همان دورب به عدوان یهی از موارد آشهار و مستدد از
وجود شهدجه در بیداد اب های رژیم شاب وسیعا در مجام بینالمللی علیاه
این رژیم مطرح و موجب افاای چارب ضاد خلقای شااب و رژیام وابساته باه
اماریالیسمن ردید .برخورد شجاعانه رفیق مساعود احمادزادب باعاد شاد
دو حقوقدان فرانسوی زارش خود در افاای جدایاام رژیام شااب در مجاام
بینالمللی را با فتههای ناصر صادق (مجاهد انقهبی) به م ابه یک زنادانی
سیاسی که شاهد شهدجه سه تن با "تخت سوزان" بود ،تهمیل نمایدد .به
زارش آناا "صادق فت كه بدي زاد ان را آنچدان سخت سوزاندباند كه فل
شدب و نميتواند راب برود ....و فریااد زد بااارياد آنااا بدانداد كاه مان شااهد
مرگ باروز دهقانی در اطاق شكدجه بودباو"
بدون شک ،دفاعیه رفیق مسعود احمدزادب و برخوردهای قارماناناه او
و رفقای چریک فدائی دیار در داد اب ،به هی

وجه با دفاعیه رفیق جزنی در

داد اب خود قابال مقایساه نمیباشاد .بداابراین واضاح اسات کاه انتااار آن
دفاعیه در شرایط انقهبی اواخر دهه  05در بین تودبها و جوانان انقهبیای
که شاب و قانون اساسایاش را باا فریادهاای مارگ بار شااب طای نبردهاای
ساماین و خونین و با قیاو مسلحانه خود سرناون کردب بودند ،تثثیر م بتی
به جای نمی ااشت .چاربای که در مقط بعد از قیاو بامن در جدابن باه
درستی از چریک فدائی خلق در رابطه با برخورد در داد اب رژیم شااب مطارح
بود ،همان بود که در باال توصیف شد .در حالی که دفاعیه بیژن جزنی چداان
چاربای باه او نمایداد .هماین واقعیات را میتاوان دلیلای بارای اجتدااب از
پخن دفاعیه رفیاق جزنای در شارایط بعاد از قیااو بامان از طارف نیروهاای
راست که ریاکاری و فریبهاری با وجودشان عجین میباشاد ،دانسات .آری،
در شرایط بعد از قیاو بامن ،هدوز آوازب دفاعهای ایدئولوژیک چریهاای فدائی

٢6٤

بخن پدجم – دفاع ایدئولوژیک ،دفاع حقوقی

خلق ،در کهنها زندب باود و هداوز روشادفهران و تودبهاای آ ااب ،ساخدان و
عهسهای مدتار شدب آناا را به یاد داشتدد .واضح اسات کاه باا توجاه باه
این واقعیت ،انتاار متن دفاعیه حقوقی بیژن جزنی در بیداد اب شااب و قارار
رفتن آن در دستر

نیروهای هوادار ،کار اپورتونیستهای ریاکار را در فریب

جوانان مبارز بسیار دشوار میکرد و آنااا باا چداان دفاعیاهای نمیتوانساتدد
رفیق جزنی را بدیان اار و رهبر چریهاا جاا بزنداد .واضاح اسات کاه برخاورد
فریبهارانه و آ اهانه دار و دسته تباهار حاکم بر سازمان که رفیق جزنی را در
مقابل رفیق مسعود علم کردب و با اتهاء به امهاناتااان در رهباری بزر تارین
سازمان چا خاورمیانه ،علیه رفیق مساعود و تئاوری مباارزب مسالحانه هام
استراتژی هم تاکتیک سمااشی میکردند ،در خادمت دشامدان ماردو قارار
داشت و مهمل اقدامام سازشهارانه و مماشام رانهشان باا رژیام وابساته
به اماریالیسم جماوری اسهمی بود.
مااتن دفاعیااه بیااژن جزناای سااالاا بعااد کااه کااار فریااب و اغااارا،
اپورتونیستها تحقق یافته بود ،در ناریه آرش (شمارب  ٥58به تاری

تیر ماب

 -٥٢9٥ژوئیه  )٢5٥٢در خارج از کاور به چاپ رسید .نااریه آرش در رابطاه
با انتاار این دفاعیه و دفاعیه رفیق حسن ضیاء ظریفی (متن دفاعیه حسن
ظریفی نیز ماابه دفاعیه بیژن جزنی بود .به خصوک با توجه به ایان کاه او
خود یک وکیل بود و به قوانین جاری در کاور اشراف داشت به طور مبسوط
بددهای قوانین مربوطه را مطرح و با استداد به آناا به دفااع حقاوقی از خاود
پرداخته بود) ،توضیح زیر را داد:
"بعد از ظاهر شدن ثابتی در تلویزیاون آمریهاا ،دوسات عزیازو از ایاران
تلفن زد و فت :حد

میزنم که در این مورد ویژب نامهای خواهی داشات.

پس از شدیدن پاس

م بات مان ،محتاوای آن دو سادد را بارایم تعریاف کارد.
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لحظهای سهوم بین ما برقرار شد .او فت "باور کن سالها بود مدتظار ایان
بودو کاه دفاعیاام باا ارزش بیاژن جزنای و حسان ظریفای را در مجلاه آرش
مدتار کدم و امروز روز موعود است."...
در ایدجا قصد ندارو وارد این بحد باوو که این "دوست عزیز" که الزو
ندیدب بود در سالهای  06و  0٧که آثار بیاژن جزنای باه وفاور چااپ میشاد
دفاعیااه او را نیااز در آن دورب در اختیااار مااردو قاارار دهااد حتمااا فاارد "وقاات
شداسی" بود که فقط موقعی به یاد انتاار آن دفاعیه آنام در نااریه آرش
در خارج از کاور پس از اشت حدود  ٢0سال از آن دوران افتااد کاه ثاابتی
پس از این همه سال در تلویزیون آمریها ظااهر شاد!! اماا الزو اسات اشاارب
کدم که در همان زمان در ناریه آرش ،کسی هم پیدا شد که با القاای ایان
تصور که اناار بیژن جزنی و حسن ضایاء ظریفای هماان چریاکهاای فادائی
خلق پار آوازب ساال  05در بیاداد ابهاای رژیام شااب بودناد باه توجیاه کااری
پرداخت که چرا آن دو رفیق بر خهف انتظار صرفا باه دفااع از خاود پرداختاه و
دفاع ایدئولوژیک نهردب بودند .ام ای آن نوشته ،دمحمرضا شالاونی ،یهای از
رهبران سازمان راب کار ر بود که در آغااز نوشاتهاش ایان سائواالم را مطارح
نمود" :چرا دو تن از شداختهترین مبارزین مارکسیست ایران تثکیاد مایکدداد
که "دسته و جمعیتی باا ماراو و رویاه اشاتراکی" تااهیل ندادباناد و حتای
فراتر از آن ،ضدیتی با قانون اساسی کاور و "سلطدت ماروطه" ندارناد"؟
او در پاس

به این سئواالم دالیلی را ککر میکدد و از جمله با تهیه بر تفهار

راست روانه خود دست به خیاال پاردازی زدب و می ویاد کاه "آنااا باه لحااظ
سیاسی نیز "دفاع ایدئولوژیک" در آن شرایط را مفیاد نمیدانساتدد و ماان
میکردند تثکید بر مارکسیسم و سوسیالیسم میتواند سترش نفوک چاا
در جدبن ضد دیهتاتوری را کددتر ساازد" .چداین توجیاااتی صارفا در خادمت
تحریف تاری

و ااشتن چوب الی چره تااری
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دارد .در صورتی که ا ر با دید تاریخی به مسائل ناااب شاود و هار موضاوع و
رویدادی با شرایط خاک و تاریخی خود در نظر رفته شود ،دشوار نیست تاا
در نظر رفته شود که آن رفقا اساسا قبل از ظاور چریهاای فدائی خلاق در
صحده مبارزاتی ایران دستایر شدب بودند و در پروندب آناا مساائلی متفااوم
از مسائل مربوط به چریهاا مطرح بود .بدابراین ،ا ر رفیق جزنی و همین طور
رفیق ظریفی ناه باه عداوان چریاک فادائی خلاق بلهاه باا واقعیات مباارزاتی
خودشان مورد ق اوم قارار یرناد ،آناااب سائواالم طارح شادب فاوق توساط
شالاونی در ناریه آرش میتواندد پاس های کامه روشن و قاان کددادبای
بیابدااد .در ایاان صااورم ماایتااوان دیااد کااه ایاان دو رفیااق بااا توجااه بااه سااطح
فعالیتهای سیاسیشان و معلومام پلیس در مورد آناا (م ه میدانیم کاه
دسااتایری رفیااق جزناای مااوقعی صااورم رفتااه بااود کااه رفیااق سااورکی بااا
اسلحهای که از ناصر آقایان  -حزب تودبای سابق و پلیس نفوک کردب در روب
آنان -رفته بود در محلی در خیابان او را سوار ماشین خود کردب بود .بدابراین
طبیعی بود که رفیق جزنی در پین دشمن از وجود اسلحه در نزد ساورکی
اظاار بی اطهعی نماید و پلیس نتواند مدرکی علیه وی داشته باشد و ایان
البته با مقاومت رفیق سورکی در مقابل شهدجه ران امهان پایر شدب باود)،
الزا می نداشتدد تا همچون چریهاای فدائی خلق در مقابل داد اب ایستادب و
کلیت رژیم شاب ،سلطدتِ به اصطهح ماروطه با قانون اساسیاش را نفی
نمایدد .بداابراین ،بارای کساانی کاه مساائل را ناه در انتازاع بلهاه در ارتبااط
دیالهتیهی با شرایط زمان خود بررسی میکددد کامه آشهار است که جزنی
و ظریفی به درستی در داد اب دست به دفاع حقوقی زدب بودند و ا ر غیر از
این میبود ،برخوردشان غیر طبیعی و ماجراجویانه به حسااب میآماد .ایان
دو رفیااق بااه درسااتی نمیخواسااتدد واقعیاات وجااودی خااود و اعتقااادام
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راستینشان را برای ق ام و دست اندرکاران در داد اب ،معلوو سازند .در آن
مقط  ،آن رفقا نیز هماندد بقیه نیروهای مبارز در زمان خود حتی تصوری هم
از چاونای برخوردهای چریکهای فدائی چه در داد اب و چه در کال جامعاه
م ه در ساال  05را نداشاتدد و اساساا مباارزام آنااا در ساطح دیااری قارار
داشت.
در حققیت ،ا ر با دید تاریخی و مارکسیستی به واقعیتها ناریساته
شود به راحتی میتوان دید که اتفاقا دفاعیه رفقا جزنی و ظریفی در مقطا
تاریخی خود که قبل از ظاور چریهاای فدائی خلق در جامعه و حدودا باه دو
سال قبل از آن بر می ردد  ،علیارغم دفااع حقاوقی بودنااان باه نوباه خاود
یهی از پیاروترین دفاعیهها در زمان خود بود .دقیقا با در نظر رفتن شارایط
تاریخی سال  ٤٧که داد اب این رفقا بر زار شد ،میشد و میتاوان دیاد کاه
در حااالی کااه برخاای از ماادعیان مبااارزب علیااه رژیاام شاااب چااون نیهخااواب و
پارسانژاد (به قول رفیق احمدزادب" :خائدین خود فروخته") پس از دستایری،
با خفت سر تعظیم در مقابل دستااب حاکم فرود آوردند و رژیم با نماین آناا
در تلویزیون و رسانههای خاود ساعی در ایجااد ناامیادی در تودبهاا و ت بیات
وض ظالمانه حاکم نمود ،رفقا ظریفی و جزنی با تثکید باه وفااداری خاود باه
"ملت ایران" و "مردو وطن خود" (در دفاعیام بیژن جزنی) و "عااق باه ایان
ماااردو زحماااتهن و نجیاااب" و "آزادی و ساااعادم وطااادم و سااارافرازی و
خوشبختی مردو زحمتهن و رن

دیدب" (در دفاعیام حسن ضیاء ظریفی) ،و

به طور کلی با سار خام نهاردن در مقابال رژیام دیهتااتور و ارتجااعی حااکم،
ناااان دادنااد کااه در کدااار تودبهااای تحاات سااتم ایااران ایسااتادبانااد .آخاارین
سخدان حسن ظریفی در داد اب با ویائی هر چاه بیااتری مباین ایان امار
اساات .او رو بااه داد اااب فاات ..." :اکدااون بااین از هاار وقاات دیاااری ،قلاابم
سرشار از محبت و عاطفهی نیرومددی است که مرا باه هماه ماردان و زناان
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هموطدم که در این سرزمین پاداور پراکددباند ،پیوند میدهد .من ا ر از ایان
که دیوارها و سالها بین من و این ماردو فاصاله مایانادازد متثسافم ،ولای
سرافرازو که به خاطر عااق باه ایان ماردو زحماتهن و نجیاب و باه خااطر
نارانی عمیق برای سرنوشت و آیددب آنااست که این دوری بار مان تحمیال
می ااردد" .بااه راسااتی کااه رفیااق ظریفاای بااا زنااد ی مبااارزاتیاش و بااا
استق امتی که در زنادان باا وجاود هماه شارایط طاقات فرساائی کاه بار وی
اعمال میشد  ،از خود ناان داد ،ثابت نمود که سخدان آخرش در داد ااب از
دل وی بر خاسته بودند.
در آن داد اب ،جزنی و ظریفی به جدایاام و شاهدجههائی کاه بار آنااا
اعمال شدب بود نیز با استداد به قانون اساسی ،دسات باه اعتارا ،زدناد و
رفیق جزنی حتی اسامی شهدجه ران خاود کاه پرویاز ثاابتی ،رئایس ادارب
سوو ساواک ،یهی از آناا بود را نیز افااء نمود و فت" :طی قریب  9ماب ،
من شرح بازداشت ،شهدجهها و انتقاال باه زنادان اویان و اساامی شااود و
مثموران تحقیق را خواب به ناو مستعار آناا و خواب به ناو حقیقی نوشتهاو و
از جملااه اسااامی مااثموران تحقیااق بااه ناااوهااای مسااتعار عبااارم اساات از:
مااجرانی ،یوسفی ،عاملی ،جوان ،خواجوی ،نصیری که به احتمال زیاد ناو
حقیقی عاملی – شااب است و جوان و پرویز ثاابتی و سارهدگ عمیاد .باه
جز اسامی فاوقالااکر ،اشخاصای باه اساامی حااجی (حااجی ساهمی)،
حسیدی (که ناو حقیقی اش استوار شعبانی ،زنادانبان اویان اسات) و یاک
نفاار دیااار کااه اساام او را بااه طااور کلاای نااادیدو ،نقاان عملااه شااهدجه را
داشتدد" .خبر محاکمه این رفقا و رفقای همرابشان در همان زمان در بیارون
به خصوک با توجه به ح ور خبرنااران خارجی در آن مدعهس شد و در زمان
خود روی کسانی که مسائل آن داد اب را دنبال میکردند ،تثثیر مبارزاتی باه
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جای ااشت .به طور کلی هم رفقا جزنی و ظریفی و هم رفقائی که بعادا
در تاههای اوین به طور وحایانه توسط دژخیمان رژیم تیرباران شدند ،در آن
داد اب و بعدا در زندان نیز سر تسالیم باه رژیام فارود نیاوردناد و تاا آنجاا کاه
شرایطشان اجازب میداد وفاداری خود باه ماردو تحات ساتم ایاران را اعاهو
نمودند.
واقعیاات ایاان اساات کااه باارای درک درساات مسااائل و دسااتیابی بااه
حقیقت باید مسائل را به هماناونه که در واقعیت بودباند و با در نظر ارفتن
شاارایط تاااریخی آناااا مااورد توجااه قاارار داد .بااا چدااین دیااد و برخااوردی حتاای
میتوان درستی یا نادرستی برخی اظاارام و ادعاها را هام تااخی

داد.

م ه وقتی در زند ی نامه رفیق حسن ضیاء ظریفای از زباان بارادرش (آقاای
ابولحسن ضیاء ظریفی) فته شدب کاه ویاا او و رفقااین در داد ااب دساته
جمعی سرود خواندند میتوان در آن تردید نمود کاه آخار کساانی کاه هماه
سعی خود را در داد اب باه کاار بردناد تاا ثابات کدداد کاه خاهف قاانون عمال
نهردباند و بدابراین در موض دفاع قرار داشتدد ،چرا باید نا اان دسته جمعی
سرود بخواندد که بی شک مدظور هم سرود انقهبی است .البته این ادعای
تدظیم کدددب زند ی نامه با ارزش حسن ضیاء ظریفی را کسان دیاری که در
آن داد اب ح ور داشاتدد تثئیاد نهردباناد (یهای از کساانی کاه در آن داد ااب
محاکمه میشد دمحممجید کیانزاد بود که وی در پاس
داد اب سرود هم خواندید؟" پاس

به این سئوال که "در

میدهد ":نه .من اصه به یاد ندارو سرود

خواندب باشیم" ( نقل از "به زبان قانون" صفحه  .)٢6٧در در داد ااب  ٢٢نفار،
چریهاای فدائی خلق با توجه به موقعیت خود به عدوان چریک و فدائی خلق
که علیه رژیم دست به مبارزب مسلحانه زدب بودند ،نه در موض دفاع بلهه در
مو ض مبارزب برای سرناونی رژیم شاب و به عبارم دیاار در موضا تاااجمی
نسبت به آن قرار داشتدد و لاا فریاد آناا در داد اب طدین انداز شاد کاه "مان
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چریک فدائی خلقم ،جان من فدای خلقم"...
واقعیام فوق بیاانار آنداد کاه بیاژن جزنای باا شخصایت و تفهاراماش
انسان انقهبی دورب خود بود .ولی در مح ر تاری

خطاسات کاه او را هماان

چریک فدائی خلق با خصوصیام و نظرام و عملهردهای متفاوم با وی تلقی
کرد که در شرایط تاریخی متفاوم از دورب جزنی در جامعه ظاور کارد .چریاک
فااادائی خلقااای کاااه باااا ناااوع خاصااای از برخوردهاااای انقهبااای و حماساااه
آفریدیهاین شداخته میشود ،همان برخوردهاا و اعماال و رفتارهاائی کاه
کمونیسم را در ایران با ناو چریک فدائی زندب کرد .ا ر به غیر از ایان برخاورد
شود ،انتظاراتی از بیژن جزنی مطرح خواهد شد که امهان پاسخاوئی به آن
وجود ندارد .همانطور که امروز نیروهای راست و توجیه ر در مورد این که چرا
وی در داد اب دفاع ایدئولوژیک نهاردب اسات ،دسات باه تعبیار و تفسایرهای
کهدی میزندد تا با توسل به آنااا بتوانداد از در هام شهساتن ایان تصاور یاا
توهم که وی رهبر و بدیانااار چریهااای فادائی خلاق باودب جلاو یری کدداد.
نتیجهای که از این بحدها بایاد رفات ایان اسات کاه رفیاق جزنای و یااران
انق هبی دیارش باید با هویت خودشان و نه با هویت چریک فدائی خلاق باه
جدبن شداساندب شوند.
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پایان سخن
در پایان ،مجبورو بی هی
که تاری

خودسانسوری این واقعیت تل

را بیان کادم

جعلیای که رفیق جزنی در رابطه با شاهل یری چریهااای فادائی

خلق نوشته است باه دلیال غیار واقعای باودن آن هماراب باا اطهعاام برخاا
نادرست و برخوردهائی از موض سهتاریساتی خاردب باورژوائی ،اساساا باه
عدوان تااریخی از چریهااای فادائی خلاق از حقانیات برخاوردار نیسات و باه
همین دلیل باید بی هی

توجیای به کداری ناادب شود .نقاد آن از ایان نظار

ضااروری بااود کااه در مقطعاای از رشااد سااازمان مااا ،ناااو بیااژن جزناای بااا ناااو
چریهاای فدائی خلق وابستای پیدا کرد .این در شرایطی بود که متثسفانه
ساازمان مااا موفاق بااه پای یااری خاط مااای تعیاین شاادب در کتااب مبااارزب
مساالحانه هاام اسااتراتژی هاام تاکتیااک نااادب و از راب اصاالی خااود مدحاارف
ردیدب بود .با نفوک نظارام بیاژن جزنای باه درون ساازمان چریهااای فادائی
خلق در اواخر سال  ٥٢0٢که متثسافانه باه راهدماای عمال مرکزیات تبادیل
شدَ ،
خزَف جایازین لعال شاد (اشاارب باه قطعاه شاعری از حاافظ :جاای آن
است که خون موج زند در دل لعل /زین تغابن که خزف می شاهدد باازارش).
پس از آن ،وضعیت به ونهای پین رفت کاه در مقطعای ،نوشاتههای بیاژن
جزناای کااه در زناادان نوشااته شاادب بودنااد ،بااا پاااتوانه و اعتبااار عظاایم
فعالیتهای خاونین چریهااای فادائی خلاق ،ایان نیاروی محباوب کاار ران و
تودبهای تحت ستم ایران ،به جدبن عرضه شدند و از این رو اعتباار یافتداد.
عمل به رهدمودهای آن نظارام توساط مرکزیات ،ساازمان چریهااای فادائی
خلق را به بن بست کااند و چدان اثرام مخرب و ضربه زندادبای در جدابن
به جای ااشت که ابعادش هدوز آشهار و ماخ
باید در جائی به طور مجزا مورد بررسی و تفح

نادب اسات و ایان امار
قرار یارد .در ماورد "تااری

جعلی" یاد شدب نیز باید فت که هدوز اثرام ساوء آن از داماان جدابن پااک

٢٧٢

پایان سخن

نادب است.
تا جائی که به جدبن کمونیستی مربوط است ،موفقیت و پیروزی این
جدبن که سعادم واقعی باریت در آن نافته است تداا در مبارزب با قادرم
سیاسی حاکم به م ابه دشمن تودبها تثمین نمی ردد ،بلهه مبارزب قااط
و بی هی

اشاتی باا نیروهاائی کاه در حاین قارار داشاتن در صاف خلاق،

نظرام و سبک کارهایاان سد راب پیارفت این جدابن باودب و آن نظارام و
سبک کارها خواب ناخواب در خدمت ارتجاع قرار می یرند نیاز ضارورم حتمای
دارد .تجربه ناان دادب است که اتفاقاا مباارزب باا ایان دومایهاا از آنجاا کاه
دوستان مردو میباشدد اب از مباارزب باا دشامن نیاز دشاوارتر و جانهااب تار
است .آموزش از تجربیام جدبن کمونیستی در جااان توجاه هار فارد واقعاا
کمونیست را به این در

و آ اهی جلب میکدد کاه ضاربه باه یاک جدابن

انقهبی صرفا از طرف دشامن صاورم نمی یارد بلهاه نیروهاا و انساانهاای
مبارز و انقهبی نیز ا ر از موض طبقاتی پرولتاریا باه مساائل برخاورد نهدداد،
ا ر مارکسیسام – لدیدیسام را باه درساتی نیاموختاه و در ساایه آن از رفا
ایرادام و نواق

نارشی و خصلتی خود غافل شوند ،ناخواسته به نوبه خود

میتواندد حتی خهف جات آرمانهاای انقهبای خاود باه جدابن ضاربه وارد
نمایدد و حتی جدبای را مدحرف و آن را در معر ،ضربه دشمن قرار دهدد.
در ایدجا الزو میبیدیم تثکید کدم که همانطور که در متن بارهاا اشاارب
شد نقد برخوردهای بیژن جزنی نسبت به تاری

چریهااای فادائی خلاق باه

هیچوجه به معدی نفی مبارزام او با دشمن مااترک نیسات .اماا الزو باود
ضمن حفظ این موض  ،خطاها و بر خوردهای نادرست وی قاطعانه مورد نقاد
قرار یرند .در شرایط کدونی ،با توجه به این که نظرام جزنی هی

رهدمودی

باارای مع ااهم شاارایط کدااونی در باار ندارنااد (کمااا ایاان کااه در اشااته نیااز
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نداشت) ،در جدبن مطرح نمیباشادد .از طارف دیاار ،آنااائی کاه دیاروز باا
توساال بااه اعتبااار مبااارزام ایاان رفیااق بااه مداازوی کااردن ادامااه دهدااد ان راب
مسعود احمدزادبها و پویانها در تاهل دوبارب ایجاد شدب "چریهاای فدائی
خلااق" دساات زدب و خااط راساات و سازشااهارانه خااود را بااه جداابن تحمیاال
کردند ،امروز دیار سخدی از او به میان نمیآورناد .آخار ،نااو بیاژن جزنای باا
توجه به تثئید وی از ضرورم مبارزب مسلحانه در ایران  -حال با هر برداشتی-
با نوعی از رادیهالیسم رب خوردب است .بسیاری از طرفداران پر و پا قرک او
امااروز بااه همااان جااائی رساایدبانااد کااه باویدااد :نااه مسااعود نااه بیااژن" ،مااا"
هیچهداو را قبول نداریم ،همان سخدی کاه روزی فاره نااادار در برخاورد باا
رفقاای مااا فتااه بااود .بااا ایاان حااال ،حجاام بزر اای از نوشااتههای مربااوط بااه
چااونای شااهل یری چریهاااای فاادائی خلااق در جداابن موجااود اساات کااه
همای با استداد به تاریخی که بیژن جزنی در این مورد نوشاته ،باه نااارش
در آمدباند .بار ایان اساا

متثسافانه دیاار آثاار او هام باه خطاا هداوز ُماار

چریهاای فدائی خلق را با خود حمل میکددد .این واقعیاام توضایح ار لازوو
نقد تاری

جعلی یااد شادب و ارائاه تصاویری واقعای از چااونای شاهل یری

چریهاای فدائی خلق میباشادد و ایان کوشان الازاو و وظیفاهای باود کاه
قطعااا میبایساات انجاااو شااود .در انجاااو ایاان وظیفااه ،ماان تااا آنجااا کااه
میتوانستم سعی کردو به هدااو نقد مطالب نادرست و طارح موضاوعاتی
که بر درستی آناا واقف بودو ،هموارب حقیقت را ماد نظار داشاته و باا واقا
بیدی به آناا برخاورد نماایم .ایان کاه تاا چاه حاد در ایان کاار موفاق باودو را
خواندد ان حقیقت جو تعیاین خواهداد کارد .امیادوارو مجموعاه مطالاب ایان
نوشته در پدجاهمین سالارد رساتاخیز سایاههل در خادمت ارتقاای آ ااهی
جوانان متعادی قرار یرد که میخواهدد در راب مبارزب برای دستیابی طبقه
کار ر و کل تودبهای ایران به زند ی سعادتمددانه سامی داشته باشادد و
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مااایدانداااد کاااه بایاااد اشاااته را چاااراغ راب آیدااادب خاااود قااارار دهداااد.
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()١
این فته رفیق حمید اشارف باا واقعیات و فاکتهاای موجاود انطبااق
دارد .او در جزوب "یک ساال مباارزب چریهای در شاار و کاوب "مینویساد کاه
روب جدال "در پائیز سال  "٥٢٤٧با هات کادر ساازمان دادب شاد" .اماا در
"جمعبددی سه ساله" ،تاری

تاهیل روب جداال را باه عقاب باردب و ساال

 ٥٢٤0را باارای آن تعیااین میکدااد و "م سسااین ابتاادائی" آن را هاام "بیااژن
جزناای ،عبااا

سااورکی و ضاارار زاهاادیان" ناااو میباارد .او البتااه در همااان

"جمعبددی ساه سااله" دو اروب تااهیل دهدادب چریهااای فادائی خلاق را
" روب جدال" و " روب رفیق مسعود" ککر میکدد ،و حتی به طاور مااخ
از " روب جزنی" به طور مجزا ناو بردب و به توضیح ضاعفهای ایان اروب هام
میپردازد و م ه در توصیف روب جزنی می ویاد کاه "کادرهاای ایان اروب از
لحاظ سازماندهی عمل مسلحانه کامه بی تجربه بودند ...افراد غالبا شاغل
بودب و کادر حرفهای در میاناان نبود ،"...و به این ترتیب آشهارا روب جداال
را از روب جزنی متمایز میکدد .با این حال ،تااری

واقعای شاهل یری اروب

جدال در این جزوب ،با توجه به عقب بردب شدن زمان تاهیل این روب و ناو
بردن از افرادی به عدوان "م سسین ابتدائی" آن ،مخدوش اته است .این
برخورد نیز به نوبه خاود باه فرصات طلباان امهاان تحریاف تااری

را میدهاد.

همچدین آنچه رفیق حمید اشرف در "جمعبددی سه ساله" نوشته است باا
استداد به اطهعاام موجاود ،بیاانار آن میباشاد کاه اطهعاام رفیاق حمیاد
اشرف از روب جزنی کامل نبودب است .خود رفیق جزنی در تاریخچاهای کاه
در مورد روب خود نوشته ،مطرح کاردب اسات کاه عباا

ساورکی و حسان

ضیاء ظریفی در سال  ٤0در مرکزیت روب شرکت کردناد و از آنااا باه عداوان
م سسین روب خود ناو نمیبرد .معلوو است که حمید اشرف ،حسن ضیاء
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ظریفی که یهی از کادرهای اصلی و مرکزی " اروب جزنای" باود و ناامن باا
جزنی ککر میشود را نمیشاداخته کاه در جازوب خاود ناامی از او نمیبارد.
واقعیت این است که روب جدال در سال  ٥٢٤٧شهل رفت و نباید این امار
که برخی از افاراد تااهیل دهدادب آن قابه در ارتبااط باا اروب جزنای بودناد،
خللی در این تاری

ایجاد نماید.

()2
کل محتوا و مفاومی که مطالب "چه می فتم" القاء میکداد و حتای
برخاای جمااهم و عب اارام عیدااا همانهااائی هسااتدد کااه در جاازوب "مسااایل
جداابن ضااد اسااتعماری و آزادیاایخن خلااق ایااران ،و عماادبترین وظااایف
کمونیستهای ایران در شرایط کداونی" دیادب میشاوند .ایان امار بیاانار آن
است که جزوب ماکور را نیز رفیق ظریفی نوشته است .این جازوب اولاین باار
در انالستان چاپ شد .در روی جلد آن عیدا چدین نوشته شدب بود" :مسایل
جداابن ضااد اسااتعماری و آزادیاابخن خلااق ایااران و عماادب تاارین وظااایف
کمونیستهای ایران در شرایط کدونی (تدظیم شدب در پائیز  ")٥٢٤6و کمی
پائین تر این عدوانها دیدب میشاود" :ضامیمه ٥9 :بامان در خادمت جبااه
آزادیاابخن ملاای ایااران" و آرماای کااه حااروف اختصااار "ج.ا.و.ا" در آن دیاادب
میشود همراب با تاری

آکر ماب  .٥٢0٥این جزوب یاک باار دیاار پاس از اقاداو

خونین شاب در زنادان و کااتار هفات تان از رفقاای " اروب جزنای ،ظریفای،
سورکی" ،با عدوان "تز روب جزنی" همراب با ککر ناو جزوب از طرف  ٥9بامن
در انالستان مدتار شد که روی آن قیمت  65ریال دیادب میشاود .ایان باار
دست اندرکاران  ٥9بامن در انالستان ،عدوان ع و به " روب پیاتاز جزنی-
ظریفی" اعطاا نماودب و در روی جلاد نوشاتدد" :تدظایم شادب در پاائیز ساال

٢٧٧

شهل یری چریهاای فدائی خلق و نقد تاری

جعلی

 ٥٢٤6توسط روب پیاتاز جزنی -ظریفی اع ای سازمان چریهااای فادائی
خلق" ،چاپ دوو فروردین سال ."٥٢00
متثساافانه ،بعاادها طرفااداران بیااژن جزناای باادون ارائااه هاای

دلیاال و

مدرکی ،حتی عبارم "تز روب جزنی" را هم حاف کردب و آن را نوشاتهای از
بیژن جزنی جلوب دادند .به طور مااخ

"ساازمان اتحااد فادائیان خلاق" آن

جزوب را با ااشتن عهس بزر ی از بیژن جزنی که روی جلد را پوشااندب ،در
سال  ٥٢8٢به قول خودشان بااز انتااار دادناد .در حاالی کاه تدااقض دیاد و
نظرام ارائه شدب در این جزوب با دید و نظرام رفیق بیژن جزنی از یک طرف و
هماهدای آن با مطالب "چه می فتم" ناان میدهد که "مساایل جدابن
ضد استعماری و آزادیبخن خلق ایران و عمدب ترین وظاایف کمونیساتهای
ایران در شرایط کدونی" نوشته رفیق حسن ضیاء ظریفی میباشد.
()3
آنچه در " مسایل جدابن ضاد اساتعماری و آزادیایخن خلاق ایاران ،و
عمادب تارین وظاایف کمونیساتهای ایاران در شارایط کداونی" کاه باه یقاین
متعلق به حسن ظریفی میباشد و هماین طاور در "چاه مای فتم" ،جلاب
توجه میکدد بخاا برخی نهام ماترک آن نوشتهها با نظرام جزنی است
که به طور عمدب در مورد حازب تاودب و شاوروی آن دورب میباشاد .باه طاور
ماخ

حسن ضیاء ظریفی نیز حزب تودب را در دهاه بیسات ،حازب طبقاه

کار ر میخواند و اصلی ترین ایراد به این حزب را به برخورد فاجعاه باارش در
برخورد به کودتاای  ٢8مارداد محادود میساازد .یاا همانداد جزنای شاوروی
رویزیونیست را سوسیالیستی به حساب میآورد .اماا در ایان دو جازوب ،باه
خصوک و به طور برجسته در رابطه با تحلیل از اصهحام ارضی و آمادب دیدن
شرایط عیدی انقهب نظراتی وجود دارند که در مغایرم با نظرام رفیق جزنی
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قرار دارند .ا ر نظارام جزنای در ماورد تاثثیر رفروهاای شااهانه در جامعاه باا
نظرام حزب تودب انطباق دارد که مطارح میکارد کاه ویاا آن رفروهاا باعاد
تخفیف ت ادها در جامعه اته است ،نظرام ظریفی در این مورد بر مبداای
نقد حزب تودب میباشاد .او از باه وجاود آمادن ت اادهای جدیاد در روساتا و
شدم ت ادهای طبقاتی در جامعه صحبت میکدد.
همانطور که در متن هام مطارح شاد جزنای باه خصاوک در رابطاه باا
دهقانان معتقد بود که" :درک سیستم پیچیادب اسات مار باورژوازی کماارادور
محتااج رشاد بیااتر ت اادها و عمیاقتر شادن و حاادتر شادن آن هماراب بااا
جریانهای آ اب سازندب است" و از چدین تحلیلی نتیجاه می رفات کاه ویاا
خیلی ماندب که دهقانان باه ساوی حیاام سیاسای کاایدب شادب و آماادب
مبارزب علیه دشمدانن باشدد ( ٥9بامن شمارب  ،٢صفحه  .)٥٥ظریفای بار
عهس به تخفیف ت ادها بعد از رفرو ارضی معتقد نبود .او در "چه می فتم"
نوشته است که:
"اصهحام ارضی باعد شد که قدرم سیاسای و اجتمااعی مالاک در
دهااام بااه شاادم زیاااد لطمااه ببیدااد و دهقااان کاام و بااین بااه سااوی حیااام
سیاسی کایدب شود که این از نظر تاریخی امری است برای نا ت بسیار
م بت" .در ادامه نیز مطالبی در آن نوشته آمدب است که ناه تدااا در مفااوو
بلهااه در کلمااام نیااز عیدااا همااان اساات کااه در جاازوب "مسااایل جداابن ضااد
استعماری و آزادیایخن خلاق ایاران ،و عمادب تارین وظاایف کمونیساتهای
ایران در شرایط کداونی" مطارح شادباند .ما ه وی مطارح کاردب اسات کاه:
" اصهحام ارضی تا چدد ساالی امیادهای زیاادی در تاودب دهقاان برانایخات
ولاای  ...در حااال حاضاار تااودب دهقااان امیاادهای خااود را مواجااه بااا شهساات
میبیدد ...عیدیام ملمو

اماروزب دهقاان را باا حقاایق بیااتری آشادا مای
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سازد...اصهحام ارضی ت ادهای جدیدی در عرصه روستای ایاران باه وجاود
آوردب است" .نظر زیر نیز در هر دو نوشته "چه می فتم" و "مساایل جدابن
ضد استعماری و آزادییخن خلق ایران ،و عمدب ترین وظایف کمونیساتهای
ایران در شرایط کدونی" ماترک میباشد که مغایر نظر بیژن جزنای اسات:
"تودب دهقان البته در وض انفجار انقهبی قرار ندارند ولی مداسابام رژیام باا
تودب دهقان و سیاست طبقاتی رژیم به نحوی نیست که بتواند با تهیه بر آن
از تودب دهقان ب ه عدوان نیاروی ضاد انقهبای اساتفادب کداد و یاا باا تهیاه بار
مانورهای خود تودب دهقاان را باه حمایات سیاسای خاوین بار انایزاناد .در
عو ،نیروهای انقهبی با توجه به سیاست طبقاتی صریح و روشدی کاه در
حمایت از زحمتهاان شار و دب دارند ،از نظر عیدی (البتاه ناه در یاک زماان
کوتاااب) امهانااام بیاااتری باارای اسااتفادب از ت ااادهای موجااود در جامعااه
روستائی و جلب حمایت تودب دهقاان دارناد" (نقال از "مساایل جدابن ضاد
استعماری و "...صفحه .)٢٧
ا ر جزنی هماندد حزب تودب وجاود شارایط عیدای بارای انقاهب را در
ایران بعد از رفروهای ارضی و از بین رفاتن فئودالیسام ،انهاار مینماود و بار
این مبدا همانطور که میدانیم علیه نظرام رفیق مسعود احمدزادب به عدوان
ویا "اپورتونیسم چا" تبلیغ میکرد ،ظریفی برعهس معتقد بود که شارایط
عیدی انقهب بعد از آن رفروها از باین نرفتاه اسات .ما ه در جازوب "مساائل
جدبن ضد استعماری "...مطرح میکدد" :بررسی دقیاق تاثثیرام مانورهاای
اصهحی رژیم در شرایط کدونی اهمیت خاصی پیدا کردب است .زیارا عادبای
به غلط تصور میکددد که ح یض نا ت و خاموشی تودبها به دلیال انجااو
این مانورهاست که زمیده عیدی حرکت را سلب کردب است .در حالی که به
نظر ما ،بدون نفی برخی از تثثیرام این مانورها ،علت اساسی خاموشای و
سهوم در جامعه ایرانی ،خفقان و استبداد بی نظیری است که حاکم است
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و هر صادای مخاالفی را باا لولاه خااموش مای ساازد" .او همچداین ضامن
یادآوری شارایط فقار کاار ران و زحمتهااان شاار و فااارهائی کاه تحمال
میکددد این جمعبددی را ارائه میدهد که" :فاصله باین رژیام و خلاق چداان
است که حتی برای یک روز هم حهومت بدون سارنیزب و شاهق بارای رژیام
امهان پایر نیست" .همین نظر در مورد شدم ت ادهای طبقاتی در جامعه و
وجود شرایط عیدی برای انقهب را وی در "چه می فتم" به این صاورم بیاان
میکدد" :ا ر به اصطهح حزب تودب شرایط انفجاری در جامعه وجود ندارد این
برای آن نیست که واقعا چداین چیازی نیسات بلهاه باه خااطر آن اسات کاه
سرپوش سداین خفقان و استبداد بای رحماناه باه زور ماان تبلاور علدای و
تظاهر آن شدب است و بعهوب انقهبیون از نظر من نقن بزر ای در تهمیال و
جان دادن به شرایط عیدی انقهب دارند".
اصوال در یک برخورد کلی ،ظریفی در نوشته خود نااان میدهاد کاه
بر خهف جزنی سعی در پایبددی به اصول مارکسیسم -لدیدیسم دارد .برای
نمونه ظریفی بر اسا

اصول مارکسیسم متوجه است که ا ر در جامعهای

شاارایط عیداای انقااهب وجااود نداشااته باشااد ،پیااااهدگ مجاااز بااه مبااارزب
مسلحانه نیست .ولی جزنی در حین انهاار وجاود شارایط عیدای انقاهب در
جامعااه زمااان خااود ،ضاامن ادعااای پایبداادی بااه اصااول مارکسیساام ،بااا آزاد
اندیااای غیاار مارکسیسااتی ،مبااارزب مساالحانه نیروهااای انقهباای را تثئیااد
میکدد .ظریفی در برخورد به حزب تودب مطارح کاردب" :ا ار شارایط عیدای و
کهدی برای اعمال راب قار آمیز مداسب نیست ،پس این نتیجه یری که تداا
راب  ،راب قارآمیز است از کجا رفته شد؟ مار نه این است که کمونیستها
هدااو تعیین استراتژی و تاکتیک خود باید با توجه به شرایط الزو برای اعمال
آناا به نتیجه یری برسدد؟ ...شایوبای کاه بارای اعماالن شارایط عیدای و
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کهدی الزو وجاود نادارد دیاار راب نیسات ،بیراهاه اسات"( نقال از "مساایل
جدبن ضد استعماری و " ...صفحه .)٢0
رفیق ظریفی در "چه می فتم" نیز با طرح این سوال کاه "چاه راهای
در مقابل نا ت قرار دارد" مینویسد" :عدبای می ویدد راب مساالمت آمیاز
که رهبری حزب تودب در خارج علمدار آن است و عادبای دیاار می ویداد راب
قار آمیز که روبهای مختلف با طرز فهرهاای مختلاف طرفادار آن هساتدد و
من طرفدار این راب هستم .رهبری حزب مادعی اسات کاه شارایط عیدای و
کهدی مساعد و مداسب برای اعمال راب قار آمیز وجاود نادارد یعدای از نظار
عیداای حالاات انفجاااری در جامعااه نیساات ،نااه اعتصااابی ،نااه برخااوردی ،نااه
دعوائی ،خهصه آن وضعی نیست که لدین فتاه اسات الزماه هار انقهبای
است یعدی "طبقه حاکمه دیار نتواند حهومت کدد و طبقه محهوو هم نتواند
م ل سابق زند ی کدد؟ ،از نظر کهدی هام ساازمان الزو و قاوی کاه بتواناد
انقهب را هدایت کدد و تاهل الزو در طبقه کار ر وجود ندارد".
در ادامه ظریفی بح ی را در رابطه با حزب تاودب دنباال کاردب اسات کاه
برای درک این امر که چرا بعد از رفروهای ارضی شاب بحد در مورد "شارایط
عیدی انقهب" در میان روشدفهران و نیروهاای مباارز ایاران مطارح شاد قابال
توجه است .او در ادامه مطلب فوق نوشته است " :البته رهباری حازب ایان
حرف را جر م نهرد یک بارب بزند .در اوایل سال  ٤٢زیر فاار افهار در داخل و
خارج کاور پلدوو یازدهم کمیته مرکزی حزب در قطعدامه اعاهو کارد کاه در
شرایط کدونی که رژیم همه رابهای قانونی و مسالمت آمیز را بسته اسات
راهی جز توسل به راب قار آمیز باقی نمیماناد .پاس از ایان پلداوو ،نیروهاا
فاااار آوردنااد حاااال کااه راهاای جااز راب قارآمیااز نمیمانااد بدااابراین فعالیاات
سیاسی و عمل خود را برای اعمال این راب متمرکز ساازید .ولای بارای مان
معلوو بود که کمیته مرکزی دروغ می وید و اعتقادی به راب قار آمیز نادارد و
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آنچه را که در پلدوو  ٥٥فته است زیر فاار و برای در رفتن از زیر فاار بودب
اسات ،کمای بعاد ق ایه روشان شاد .رهباری حازب دوباارب اعاهو کارد کاه
"درست است که در شرایط حاضر تداا راب ،راب قار آمیز اسات ولای در حاال
حاضر شرایط عیدی نامداسب و شرایط کهدی نامسااعد اسات" .مان جاواب
دادو که ما با در نظر رفتن شرایط عیدی و کهدی میتوانیم حهم کدایم کاه
تداا راب کداو است .ا ر شرایط عیدی و کهدی نامسااعد و نامداساب باشاد
فتن این که راب قار آمیز ،تداا راب است حرف بی معدی است و این چیازی
نبود {جز} البته روحیه اپورتونیستی و به قول لدین م ل ماار در میاان نظارام
ناس

و مدسوه یهدیار خزیدنخ و بااالخرب پاس از چدادی رهباری خجالات را

کدار ااشت و اعهو کرد که راب قار آمیز صحیح نیست و ما باید مبارزب را به
شااعارهای تاااکتیهی محاادود کداایم و از اصاارار روی شااعارهای اسااتراتژیک
خودداری ورزیم .این دیار آخرین شاههار بود که حزبی اعهو کدد شاعارهای
استراتژیک یعدی کاک و اعهو کدد که باید ما کوشن خود را متوجه مبارزب
در راب آزادیهااای سااددیهائی -افاازاین حقااوق ،خااروج ایااران از پیمانهااای
نظامی و چیزهائی از این قبیل کلی بافیها کدد".
رفیق ظریفی در پاس

به سئوال خود که" :مان چارا می اویم راب قاار

آمیز درست است ومدطبق با ضروریام جامعه ما؟" به وضوح پاس

میدهد:

"در شرایطی که امهان کوچهترین فعالیت علدی وجود ندارد ،در شرایطی که
رژیاام حتاای مبااارزب باارای تقلیاال شاااریه را بااا زناادان و سااربازی فرسااتادن
داناااجویان پاس ا

میدهااد ،صااحبت از مبااارزب مسااالمت آمیااز کااردن فقااط

میتواند ناشای از تار
جامعه هی

و ضاعف باشاد .ایان کاه دیادب میشاود در ساطح

ونه جدبای دیدب نمیشود به خاطر آن نیست کاه ت اادی در

بطن جامعه وجود ندارد و یا حالت مخالفات آمیازی نسابت باه رژیام نیسات
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بلهه ایان باه خااطر اساتبداد خاان و بای ساابقهای اسات کاه بار جامعاه
حهومت میکدد و ماان از فاوران ت ااد اسات .تاودب در طای  ٥0ساال اخیار
آموختااه اساات کااه از تظاااهرام خیابااانی و اعتصاااب هاای

نتیجااهای عایاادش

نمیشود ،تودب تهیه اهی ندارد تا مخالفت خود را بروز دهد .تاودب امیادش
را از دست دادب است .تودب امروز آمادب است که حمایت اخهقی خود را ن ار
افرادی بهدد که لوله را با لوله پاس

می دهدد( .نقل از " چاه مای فتم"،

زند ی ناماه حسان ضایاء ظریفای باه قلام دکتار ابوالحسان ضایاء ظریفای-
صاافحه  . )٢6٧ایاان نظاارام تمامااا بااا طاارز برخااورد و نظاارام رفیااق جزناای در
مغایرم قرار دارند.
()4
در آن جزوب "در رابطه با چام انداز مبارزب قار آمیز این مطلاب مطارح
شدب است " :به نظر ما هدف حرکت قار آمیز عبارتست از ایجااد یاک جبااه
نظااامی باار علیااه رژیاام شاااب و بااه معداای آغاااز یااک نباارد بساایار طااوالنی،
سرسااخت و لجوجانااه و پی یاار و تااو و بااا ماااههم غااول آسااا و دردهااا و
قساومها" ،یا" ،فقط شیوب قار آمیز مبارزب قادر است که حزب طبقاه کاار ر
را به معدی واقعی کلمه احیا کداد ،جامعیات کمونیساتهای ایاران را تاثمین
نماید ،وحدم سیاسی و سازمانی حزب طبقه کاار ر ایاران را عاودم دهاد و
رهبری حزب را عمه از دست اپورتونیستها خارج سازد "...یاا "شایوب قاار
آمیز مبارزب عهوب بر این کاه باه طاور ار انیاک باا اساتراتژی عماومی نا ات
بستای دارد و حامل م مون شعارهای اساتراتژیک میباشاد و از ایان نظار
جدبن را به طور دقیق و انحراف ناپایر در جات حرکت باه ساوی اساتراتژی
انقهب هدایت میکدد ،قادر به رف و حل عواقب و آثاری است که ناشای از
شهست  ٢8مرداد و عدو انجاو وظایف انقهبی از طارف رهباری حازب تاودب
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ایران باودب و غلباه بار آنااا بارای رشاد و سرنوشات جدابن فاوق العاادب پار
اهمیت است"( .نقل از "مسایل جدبن ضاد اساتعماری  " ...صافحام  ٤٥و
 .)٤0در ایدجا هدف و چاام انادازهای مباارزب مسالحانه کاه رفیاق ظریفای
مطرح کردب است ،شهل کامه کلی دارند .م ه در ماورد "احیاا" حازب طبقاه
کار ر ،پروسه ماخصی برای این امر ککر نمیشود .مدظور هم احیای حزب
تودب است که از نظار رفیاق ظریفای ویاا حازب طبقاه کاار ر باودب کاه حاال
اپورتونیستها بر آن حاکم هستدد .همچدین ا ر چاه از "اساتراتژی انقاهب"
صحبت شدب ولی توضیحی در مورد آن دادب نادب است و ماخ

ناردیدب

که تودبها در چه مسیری باید مسلح شوند تا بتواندد رژیم حاکم را سرناون
و قدرم سیاسی را به دست خود بایرند.
()5
در "دوشدبه سربی ،یادمان امیر پرویز پویان ،به کوشن یونس اورناگ
خدیوی" از زبان نزدیهان پویان در مورد این که او پس از قیاو  ٥0خرداد ٥٢٤٢
به تدری

از محافل ماهبی فاصله رفت و به مارکسیسم اراین پیادا کارد

نوشته شدب است .از جمله مطرح شدب که "از دمحم رضا حهیمای فیلساوف
معروف اسهمی نقل شدب است که روزی پویان "به دو مدرساه آماد ،فات
بای بای به دینتان ،رفت" .او در واق باا فاتن باای باای ،ایان را رسااند کاه
دینتان برای خودتان و این را فت و رفت.
()6
در معرفی باروز دولت آبادی باید باویم که او از دوستان قدیمی صمد
و باروز و کاظم بود .پس از شاادم صمد بارنای او به اعتبار ایان دوساتی،
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دانسته یا ندانسته نقن بسیار مدفای در اشااعه یاک دروغ و فارو ناااندن
خام انقهبی دوستان و آشدایان صمد نسبت به ساواک ایفاء نماود .دولات
آبادی در شرایطی که خاانوادب و دوساتان صامد ،حمازب فراهتای را در مارگ
صمد دخیل میدانستدد ،سخدانی را به نفا فراهتای پخان نماود و از ایان
طریق دست به تبرئه فراهتی زد و کوشید تا ف اا را باه نفا او تغییار دادب و
باعد مراهی کهن دوستان و خانوادب صمد شود.
باروز دولت آبادی درست در همان مقطا مارگ صامد ،محال خادمت
خود را از تبریز به تاران مدتقل کردب بود و تداا کسای باود کاه فراهتای را در
تاران در میان دوستان و مرتبطین با صمد ،دوست او و "بی داب" جلاوب داد.
دولت آبادی در تاران باا دکتار سااعدی و دوساتانی چاون سایرو

طاهبااز

(سردبیر ناریه آرش) ارتباط داشت و آناا و همین طور رفیق رانقادر پویاان
را مطمئن ساخت که ویاا در مارگ صامد ،سااواک دخالات نداشاته اسات.
واضح است که سخدان او با توجه به این که وی به عداوان یهای از دوساتان
قدیمی صمد شداخته میشد و این که ویا او در تبریز از واقعیت مرگ صمد
مطل میباشد ،میتوانست مورد قبول آن دوستان قرار یرد.
من در بخای از مقاله «بی بی سی ،ساعید سالطاناور و "راز مارگ
صمد"» در مورد تهش دولت آبادی برای تبرئه فراهتی در همان روزهائی کاه
همه ماا (هماه کساانی کاه صامد را مایشاداختددکه عاهوب بار دوساتان و
آشدایان در تبریاز شاامل ماردو آکرشاار و روساتائیان اطاراف هام کاه وی را
میشداختدد میشد) ،ساواک را مسئول مرگ او میدانستیم ،نوشته بودو
که شاید او ناآ اهانه چدان برخوردی داشت .ولی این را نیز مطرح کردب بودو
که چه بسا در آن زمان ساواک دولت آبادی را دستایر کاردب و از او خواساته
بااود کااه بااا تبرئااه فراهتاای سااعی خااود را در جااات فاارو نااااندن خااام
دوستداران صمد نسبت به ساواک به کاار بارد .آخار صامد بارناای در میاان
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دوساااتان و تودبهاااائی کاااه وی را از نزدیاااک و یاااا از طریاااق داساااتانااین
میشداختدد ،از چدان محبوبیتی برخوردار بود که خام آنان از کاته شادن
او به دست ساواک ،عواقب ناخواسته و نا واری برای رژیم شاب داشت.
میتوانم فقط تجربه خودو را از باروز دولت آبادی بیان کدم .من اولاین
بار هرا

و وحات او از ساواک را موقعی متوجه شادو کاه پاس از اجارای

یک برنامه هدری و نواختن نوحاه مااهبی باا تاار در دانااااب تبریاز در ساال
 ،٥٢٤٧اخطاااری از ساااواک دریافاات کااردب بااود .در همااان زمااان کااه او باارای
صحبت با باروز در رابطه با این موضوع به در خانه ما آمدب بود ،مان بادون آن
که از جریان امر مطل بودب باشم از وحات و درماند یای که تماو چارب او
را پوشاندب بود به راحتی متوجه شدو که موضوع باید به ساواک ربط داشته
باشد .اما مورد دوو آشاهارتر باود کاه نااان داد کاه وی از شادم تار

باه

صورم مومی در دست ساواک در آمدب بود و حاضر به انجاو هر کاری به میل
آنان بود .این شداخت عیدی را من از چاونای برخورد بااروز دولات آباادی باا
ساااواکیها و شاااربانی چیهااا در سااال  ۵5بااه دساات آوردو کااه در کتاااب
“حماسه مقاومت” هم بدون ککر نامن به آن اشارب کردباو .در آن کتاب این
طور نوشتهاو:
"دوستی را هم مجبور کردب بودند که برایم دروغی باوید" :پویان مای
خواسته باروز را بهاد .هدوز هم قصد این کار را دارد .در ناماهای بارای مان
نوشته .اختهف عقیدب پیدا کردباناد و پویاان میخواهاد او را از سار راب خاود
بردارد! وهللا نامه را هدوز دارو ".وقتی او را با من روبرو کردند ،دست و پااین
میلرزید .معلوو بود که کتهن زدباند .از دیدنن جاخوردو .از حالت مفلوکی
که به خود رفته بود ،بسیار بدو آمد .احساسم را به زبان آوردو :اَب  ...پاس
چرا ایدطور ،این چه حالیه!؟ فقط با ناله حرف میزد .از دروغ احمقاناهای کاه
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ساخته بودند ،تعجب نهردو .آناا که شداختی از خصوصیام کمونیستی رفقا
نداشتدد .نیرنااان باه طارز چاامایری ناشایانه باود" (حماساه مقاومات،
چاپ اروپا ،٥٢8٢ ،صفحه .)95
واقعیت در مورد دلیل برخوردهای حمایت راناه بااروز دولات آباادی از
حمزب فراهتی پس از مرگ صمد هر چاه باودب باشاد ،در هار حاال او باا فارو
نااندن خام دوستداران راستین صمد نسبت باه سااواک ،داغ بزر ای بار
دل آنان نااد .فقط به این اشارب کدم که امیرپرویز پویان باا داغ داختاهای در
دل از مرگ صمد ،ا ر اطهعام امروز ما را در مورد مارگ صامد داشات ،باا آن
قلب پر کاین و خاامن نسابت باه دشامن ،برخاورد کوبدادبتری باه مقالاه
"صاامد و افسااانه عااواو" آل احمااد میکاارد .پویااان در مقالااه "خاااماین از
اماریالیسم ،ترسان از انقهب" به برخورد آل احمد در مورد تختی اشارب کردب
و نوشته است" :در مراسم هفتم تختی صدها هزار نفر شرکت ُ
جساتدد .در
میان انبوب شرکت کدددب اان ،حقیرتارين ساام از آن دانااجويان و باه طاور
کلاای روشاادفهران بااود ...خلااق يهاارچااه باار آن بااود کااه تختاای ،شاااید يااک
توطئهی خائدانه شادب اسات و بااز فقاط روشادفهران ُ دادب دمااغ بودناد کاه
عالمانه سری تهان دادند و در اين اعتقااد تاودبای شاک کردناد (و مقالاه ی
آقای آل احمد به اين شک اعتبار بیاتری بخاید)".
()٧
تاری
آن تاری

عید سال  ٥٢٤8را از قول برادرو دمحم دهقانی ککار کاردو کاه در

باروز به او می وید که جلوی کتابفروشی شمس بارود و فاردی باا

فهن ماخصام را ببیدد و او را با خود به خانه ما (باروز) ببرد .دمحم نیز چدین
میکدد .معلوو است کاه بااروز بارای رعایات مخفای کااری ،بارای ایان کاه
دوستان و آشدایان متوجه ارتباط خاک وی با پویان ناوند ،دمحم را جلاوی آن
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کتابفروشی فرستادب بود تا پویان را باه خاناه بااروز ببارد .در ضامن از رفیاق
عبا

هوشمدد نقل شادب اسات کاه در اواخار ساال  ٤٧یاا اوایال  ٤8او باا

پویان بارای پیادا کاردن رفقاای صامد باه تبریاز رفتاه و از طریاق کتابفروشای
شمس توانسته بودند جمعی از دوستان که رفیق باروز دهقانی هام در آن
جم بود را ببیددد .میتوان حد

زد که در همان جما پویاان و بااروز دور از

چام دیاران قرار مهقاتی برای خود تعیین کردب بودند که همان قاراری باود
که از طریق دمحم انجاو شد.
()8
در ایدجا تداا به این موضوع اشارب میکدم که در زمانی که ناریه ٥9
باماان نوشااتههای رفیااق جزناای را باادون ککاار ناااو او مدتااار میکاارد،
انسان های آ اهی در کدفدراسیون محصلین و داناجویان ایرانای بودناد کاه
می دیدند چاونه آن ناریه نظرام راست و انحراف از مارکسیسام را ضامن
دفاع "قاط " از جدبن مسلحانه و "با وثیقه خون شاایدان انقاهب" اشااعه
میداد .به خصوک در رابطه با ت اد عمدب نامیدن دیهتاتوری شاب و غیر عمدب
خواناادن ت اااد خلااق بااا اماریالیساام و ساارمایهداران وابسااته در ناااریه ٥9
بامان ،بحااد و جادلهای زیااادی در خاارج از کاااور جریاان داشاات و مطاارح
میشد که این نظر همان است که حزب تودب تحت عدوان "جباه واحاد ضاد
دیهتاتوری" تبلیغ میکدد....
همچدین میدانیم که پس از انتاار نوشاتههای رفیاق جزنای در ٥9
بامن تئوریک بدون ککر ناو آن رفیق ،کمیته مرکازی حازب تاودب باا شام تیاز
خود متوجه مغایرم نظرام مدادرج در آن نااریه باا نظارام چریهااای فادائی
خلااق شااد و سااران حاازب تااودب بااا احسااا
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سر اادب به سازمان چریهاای فدائی خلاق ایاران فرساتاد و "روناد تجدیاد
اندیاه" در سازمان را که رو به سترش است"،شاادی انایاز" خواناد .یاک
بخن کوچک از آن پیاو چدین است:
" ...ما صادقانه به مبارزب شما به دیدب تحسین میناریم ،در عین این
که با برخی از شایوبهائی کاه شاما بارای رسایدن باه ایان هادفاا انتخااب
کردباید موافق نیستیم ...روند تجدید اندیاه در بین افاراد وابساته و هاوادار
چریهاای فدائی خلق در دو سال اخیر و به خصوک در چدد ماب اخیر باه یاک
نسبت پین نرفته است .از آنچه به ما رسیدب است میتوان این طور نتیجه
رفت که عدب قابل توجای از دوستان به طاور بدیاادی در ارزیاابی نادرسات
خود تجدید نظر کردب و به اندازب زیادی به ارزیابیها و راب و روشی کاه حازب
ما برای مبارزب در شرایط کدونی ایران پیادااد میکدد نزدیک شدباند .ما به
این رفقا از ته دل شاد باش می وئیم و امیدواریم."...
در حقیقت آنچه موجب شادی و شعف کاده کاران ضد انقهبای حازب
تودب اته بود ،مااهدب مطالبی بود که در ناریه  ٥9بامن با ادعای دفاع
از جداابن مساالحانه و چریهاااای فاادائی خلااق درج میشااد و "رونااد تجدیااد
اندیاه در بین افراد وابسته و هاوادار چریهااای چریهااای فادائی خلاق" را
القاء میکرد .رفقای ما در ایران به پیاو فوق در اسفدد  ٥٢0٢در جزوبای کاه
به مداسبت "اعداو انقهبی عبا
پاس

شاریاری ،مرد هزار چاارب" مدتاار شاد

دادند .جزوب مزبور با مطالبی که در آن نوشته شدب بود ناان داد کاه

متثسفانه شادی سران حزب تودب از "روند تجدید اندیاه" در سازمان ما بی
مورد نبودب است .این جزوب خیلی دیر به دست مان و رفیاق حرمتای پاور در
خارج از کاور رسید که بسیار مایه غم ،تثسف و ناراحتی ما شد ،به همان
حد که اطهع از "روند تجدید اندیاه" در سازمان ما ،باعاد شاادی و شاعف
حزب تودب شدب بود (به این موضوع تا حدی در کتاب "چریهاای فدائی خلاق
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و بختک حزب تودب خائن" از نویسددب این سطور برخورد شدب است).
()9

به طور ماخ

در کتاب "طرح جامعه شداسای و مباانی اساتراتژیک

جدبن انقهبی ایران" (قطا جیبای ،صافحه  ،)٢5٢بیاژن جزنای در معرفای
روب خود نوشته اسات "سیاسات اروب در قباال حازب تاودب مبتدای بار باه
رسمیت شداختن این حزب به عدوان پیااهدگ طبقه کار ر بود و انحرافام و
اشتبابهای این حزب و رهبری آن طی حیام سیاسیاش ماورد انتقااد قارار
می رفته است .معاالک این شداخت به این معدی نبود که به جاای مباارزب
با دشمن ،مبارزب با رهبری حزب تودب در برناماه کاار اروب قارار بایارد" .ایان
سخن جزنی مربوط به حزب تودب دهه چال میباشد که وی برخاورد باه آن
را "در چاارچوب مبارزب درونی جدبن ترقیخواهانه" میدانسته است.
()١1
"تحلیل یاک ساال مباارزب چریهای در شاار و روساتا" از رفیاق حمیاد
اشرف را مان اولاین باار در پایاااهی در ماااد دیادب و خوانادو .آن را رفیاق
جعفری تقریبا در اواخر پائیز یا دیماب  ٥٢0٢به پایااهی در مااد کاه مان در
آنجا بودو به عدوان یک نوشته جدید آورد .در فروردین  ٥٢0٢که رفیق شیرین
نوشتههای سازمان  -در مدتی که مان در زنادان باودو  -را بارای خوانادن در
اختیار من قرار میداد این جزوب وجود نداشت.
حال که صحبت از "تحلیل یک سال مبارزب چریهای در شاار و روساتا"
نوشته رفیق حمید اشرف در میان است ،شاید بی مداسبت نباشد در مورد
آن موضوعی را مطرح کدم .این نوشته اولین باار در تابساتان  ٥٢0٢از طریاق
رادیو میان پرستان که توسط سازمان ماا و ساازمان مجاهادین خلاق ادارب
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میشااد ،در جداابن پخاان ردیااد .در آن روز ،ماان و رفیااق نسااترن آل آقااا
(جمیله) در مااد باا هام رادیاو را اوش مایدادیم .در ایان هداااو ،وقتای
ویددب ،اسم "تحلیل یاک ساال مباارزب چریهای در شاار و روساتا" را آورد و
شروع به خواندن آن کرد نا اان جمیلاه باا نااراحتی از جاا پریاد و فات ایان
نوشته که داخلی بود پس چرا دارد از رادیو پخن میشود!؟ چرا این نوشته
دروناای بااه رادیااو فرسااتادب شاادب اساات؟ او فاات کااه آن مقالااه را خااود وی
(نسترن آل اقا) تایا کردب بود و رفیق حسن نوروزی شدیدا با آن مخالف بود
و به همین خاطر قرار بود به عدوان یک نوشته داخلی در درون سازمان بماند
و به آن صورم در بیرون پخن نااود (در آن زماان رفیاق حسان ناوروزی کاه
یهی از رفقای باقیماندب از روب احمادزادب باود باه شااادم رسایدب باود٢5 -
دیماب  -٥٢0٢این رفیق که یک کار ر کمونیست بود پاس از ضاربههای ساال
 05به عدوان یهای از اع اای مرکزیات ،نقان بزر ای در بازساازی ساازمان
داشت) .با این برخورد و صحبتهای رفیق نسترن ،مان نیاز باه او فاتم کاه
چطور در پایااب مااد وقتی آن را خواندو بسیار ناراحت و به واقا عصابانی
شدو .چون در رابطه با روب احمدزادب مطالب نادرستی در آن مطرح شادب و
فتم که این موضوع را با رفقای هم تیماو در میان ااشتم ولای متثسافانه
آن رفقا متوجه موضوع نبودند -شاید به این دلیل که در جریان امور ارتبااط دو
روب قرار نداشتدد و بعد از تاهیل سازمان به آن پیوسته بودند.
در آن جزوب ،من برخوردی غیر واقعی و خهف حقیقت نسبت به اروب
احمدزادب میدیدو .بعد از رفتن رفیق نسترن از مااد او صحبتهای مان و
خودش را با رفیق حمید اشرف در میاان ااشاته باود .بعادا کاه مان ،رفیاق
حمید را در تاران دیدو (در روزهائی که عازو اهواز باودو و قارار باود از ایاران
خارج شدب و به مدطقه باروو) ،رفیاق حمیاد از آنجاا کاه عادو توافاق مان باا
نوشته خود را میدانست از من خواست باویم که ماورد اخاتهفم چیسات.
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مختصرا به او فتم که در آن نوشته در توضیح رابطه بین روب جداال و اروب
احمدزادب یک جانبه برخورد شدب تاا آنجاا کاه علات ضاربه در کاوب تلویحاا باه
ردن روب احمدزادب انداخته شدب است .در حالی که علت شهسات تماماا
عدو رعایت سه اصل طهئی مطرح شدب توسط چه وارا در رابطه باا تجرباه
انقاهب کوباا باود (آن اصااول عبارتداد از تحارک مطلااق ،عادو اعتمااد مطلااق،
هوشیاری مطلق) .رفیق حمید دفاعی در مقابل فتههای من نهرد .فقط به
من پیادااد کرد که در مدطقاه نظارو را در ماورد آن مقالاه بدویسام .در ایان
بحد با توجه به تجربهای که من در رابطه با انتاار نااریه درونای در اروب
احمدزادب داشتم به رفیق حمید فتم که درسات ایان اسات کاه نااریهای
درونی در سازمان داشته باشیم که چدین مطالبی در آنجا درج شاوند و ایان
ونه مطالب صرفا در فتاوهای شفاهی بین رفقا مطارح نااوند .او باا ایان
امر موافقت کرد .متثسفانه من پس از رسیدن به مدطقه بهفاصله اقاداو باه
نوشتن نقد به نوشته رفیاق حمیاد نهاردو و وقاتم بیااتر بارای آشادائی باا
محیط جدید و وظایفی که داشتم صرف شد و البتاه مادم کوتااهی از خاروج
من از ایران نمی اشت که باا برقاراری ارتبااط باین ایاران و عاراق در جریاان
قرارداد الجزایر ،ارتباط ما با رفقا در ایران قط شد و که فرصت برای انجاو آن
کار از بین رفت.
در جزوب "یک سال مبارزب چریهی در شار و کوب" رفیق حمیاد اشارف
ا ر چه بر مبدای پایرش نظر رفیق احمدزادب که در مقدمه کتابن نوشته ،در
مورد علت شهست تیم جدال مسائلی را توضایح میدهاد (رفیاق مساعود
نوشته بود" :ما دقیقا از آنچه اشته مطل نیستیم .ولی باه نظار میرساد
دو عا مل یعدی عدو توجه به تحرک الزو و دیاری عدو رعایت بی اطمیداانی
مطلق موجاب شهسات شاد )"...و حتای خاود باه ماورد ماخصای اشاارب
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میکدد که فاکت محهمی بر درستی تحلیل رفیق احمدزادب بود ،ولی بااز در
رابطه با شهست و تهشی این تیم علل دیاری را بر میشمارد که از جمله
"تثخیر در شروع عملیام" و "عدو هماهدای روبهای دیار از لحااظ عمال و
نظر با روب جدال" میباشدد .در متن نوشته ،او دلیل "تثخیر در عملیاام" را
طوالنی شدن مباحا ،تئوریک دو روب مینامد و آن را متوجه روب احمدزادب
میکدد که بارخهف اروب جداال آغااز مباارزب مسالحانه را در شاار درسات
میدانسته و از دور رفتن این مبارزب در شار می فته اسات .مدظاور وی از
"عدو هماهدای روبهای دیار از لحاظ عمل و نظر باا اروب جداال" نیاز باه
روب احمدزادب بر می ردد .صرفدظر از این که باین رفقاا مساعود و حمیاد در
مباح ی که با هم داشتدد چه اشته بود ،خود رفیق حمید در همین جازوب
مطرح میکدد که " روب احمدزادب...از طرفی از امهانام ما و مامتر از همه از
حرکاات عملاای مااا در ایاان زمیدااه باای اطااهع ااشااته شاادب بودنااد .مااا
میخواستیم پس از توافق تئوریک امهانام را مطرح کدیم" .اماا دیاار از تاثثیر
این امر در طوالنی شادن بحدهاا ساخدی نمی ویاد .بای شاک ا ار رفیاق
مسعود میدانست که آن رفقا امهاناتی بارای حرکات در کاوب دارناد و یاا در
حال حرکت در کوب هستدد ،بحد آغاز مبارزب از شار یاا کاوب از جدباه نظاری
خارج شدب و طوالنی هم نمیشاد .ا ار باه نوشاته رفیاق حمیاد اشارف در
"جمعبددی سه ساله" رجوع کدیم ،میبیدیم که خود وی می وید که تقریباا
یک ماب قبل از حمله به پاسااب ژاندرمری سیاههل وجود رفقائی در جدال را
به رفیق مسعود احمدزادب اطهع دادب است .در آن جزوب نوشته شدب اسات
که "در دیماب  " ... ٤9وجود دسته شداسائی جدال" به روب رفیق مساعود
اطهع دادب شد" .اتفاقا عملهرد رفقای اروب احمادزادب پاس از اطاهع از ایان
امر بیانار آن است که وجود تیمی در کوب خیلی زودتر میبایسات باه رفیاق
مسعود احمدزادب فته میشد .چه رفقای این روب بهفاصله پاس از اطاهع
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از موضوع ،رفیق فرهودی را جات کمک به رفقای جدال به کوب فرساتادند و
آماد ی خود برای اعزاو  ٥5رفیق به جدال را نیز اعهو نمودند .رفیاق حمیاد
اشرف هم این موضوع را در همان جزوب تثئیاد کاردب و نوشاته اسات کاه" :و
قرار شد رفیق مسعود رفقائی را برای اعزاو به روساتا آماادب نمایاد" .واضاح
است که ا ر ایرادی در رابطه با طوالنی شدن بحدها مطرح بودب ،ایان ایاراد
بااه اطااهع ناادادن هاار چااه زودتاار رفیااق حمیااد اشاارف در مااورد وجااود تیماای
شداسائی در جدال به رفیق مسعود بر می اردد .چاه دیادیم کاه ایان رفقاا
پس از مطلا شادن ،از های

کمهای بارای تقویات تایم کاوب دریاغ نهردناد و

میدانیم که این روب خواستار فرستادن  ٥5رفیق دیار برای کمک به مبارزب
در کوب بود ولی تا این  ٥5رفیق فرصت کددد به تایه وساایل الزو از کفان و
لبا

مداسب و ملزومام دیاار پرداختاه و خاود را بارای رفاتن باه کاوب آماادب

نمایدد در فاصله حدود یک ماب ،واقعه سیاههل با مساایل مربوطاهاش پاین
آمد.
این موضوع قابل فام است که شرایط دیهتاتوری و لزوو ناایت مخفی
کاری باعد شدب بود که چه رفیق صفائی که در تابستان  ٤9با رفیق عبا
مفتاحی در ارتباط قرار رفته بود و چه رفیق حمید وجاود تیمای در جداال را
به رفقای روب احمدزادب اطهع ندهدد .ولی متثسفانه رفیاق حمیاد بادون در
نظر رفتن این امر که خود پس از مادم طاوالنی وجاود تیمای در کاوب را باه
رفیق مسعود اطهع داب بود ،طوالنی شدن بحدها را برجسته کردب و دلیال
آن را هم ویا نادرستی نظر رفیق مسعود بیان کردب است.
در آخر جزوب "تحلیل یک سال "...که هات مورد را به عداوان تجرباه
دسته کوهستان ککر میکدد باز باه ارتبااط یاری باا اروب احمادزادب اشاارب
کردب و به طور تلویحی این طور القاء میکدد که ویا یهی از دالیل شهسات
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تیم کوب ،روب احمدزادب بودب است .در آنجاا باه عداوان یهای از تجاارب آمادب
است " :در آغاز روب بایاد باه خاود متهای باشاد و باا اتهااء خاودش عمال را
شروع کدد" .با این جمعبددی در ایدجا این موضوع عدوان شدب است که چون
رفیااق صاافائی "باار امهانااام ساارباز یری از طریااق ااروب احماادزادب حساااب
میکرد ،و بعهوب این روب امهان ایجاد کارهائی را در شارهای مازندران دارا
بود که میتوانست قسمت مامی از مسائل دسته کوهستان را حل نماید"
یعداای روی امهانااام ااروب احماادزادب تهیااه داشاات ولاای توافااق نظااری طااول
کاید ،عملیام را دیرتر شروع کردب و ایان ویاا باعاد شهسات تایم جداال
شدب و در نتیجه به عدوان یک تجربه مطرح شدب است که هر روهی باید با
"اتهاااء خااودش عماال را شااروع کدااد" .در حااالی کااه ا اار همااه سااخدان و
برداشت های رفیق حمید از مباح اتی که با رفیاق مساعود داشاته اسات را
هم در بست باایریم و طوالنی شدن بحدهاا را هام تقصایر رفیاق مساعود
بدانیم ،باز علت شهست تیم جدال چیزی جز همان نظری نیست که رفیاق
مسعود احمدزادب با درایت و نهته سدجی در مقدمه کتابن (به تاری

خارداد

 )٥٢05بیان نمود .در نتیجه اظاارام و ادعاهائی از این قبیل در آن جازوب کاه
ویا "وض غیر حرفهای کادرهای روب احمدزادب" ،و یا "هدوز تماو افراد روب
احمدزادب نسبت به توافق دو روب توجیه ناادب بودناد" ،حتای ا ار فار ،را
تماما بر درساتی ایان حرفهاا بایاریم ،ربطای باه اصال موضاوع ندارناد .باه
خصوک که اتفاقا خود رفیق حمید اشرف در همین جزوب به موضوعی اشارب
کردب است که صد در صد م ید نظر رفیق مسعود احمدزادب میباشد .رفیاق
حمید اشرف نوشته اسات ..." :علات اساسای ،تغییار در طارح اساتراتژیک
دسته کوب بود" .ا ر روی همین "علت اساسی" متمرکز شویم ،خواهیم دید
که علل دیاری که در جزوب مورد بحد عدوان شدباند (مسائلی نظیار تاثخیر
در انجاااو عملیااام و عاادو اتهاااء بااه امهانااام خااود) ،در سااایه همااین "علاات
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اساسی" رنگ باخته و چدان فاکتورهائی در تحلیل علال تهشای تایم کاوب،
جائی ندارندخ و اساسا نمیتوانداد حتای باه م اباه علال فرعای هام مطارح
باشدد .چون "تغییر در طرح اساتراتژیک دساته کاوب" باه معدای عادو تحارک
مطلق بود و همین کافی بود تا هر چقادر هام "تاثخیر در شاروع عملیاام" و
"عدو هماهدای روبهای دیار از لحاظ عمل و نظر با روب جدال" و طوالنی
شدن بحدهای تئوریک و غیارب واقعیات داشاتدد ،بااز آن "علات اساسای"،
دست رژیم را در ضربه زدن به تیم جداال بااز می ااشات .در هماین رابطاه
رفیق حمید اشرف خود نوشته است:
"علت اساسی ،تغییار در طارح اساتراتژیک دساته کاوب باود" " ،افاراد
دسته کوهستان در هفتههای آخر برنامه شداسائی خاود در مباح اام خاود
به این نتیجه رسیدب بودند که "عملیام باید طوری تدظیم شود که بر مدطقه
تحت عمل تثثیر بااارد" .بدین ترتیب "تئوری تثثیرام مدطقهای عملیام" جای
"تئوری تثثیرام سراسری عملیام" را می رفت .تثثیر این تغییر استراتژیک بر
حرکام تاکتیهی این بود که رفقای کوب پس از اولین ضربه ،دیار نمیبایست
به سرعت مدطقه را ترک میکردند ،بلهه میبایست در مدطقه میماندند و
به شداسائی دقیق تاکتیهی میپرداختدد تا بتواندد ضربام بعدی را در همان
مدطقه وارد سازند ،تا تداوو ضربام بر مدطقه تثثیر اااردب و خلاق مدطقاه را
به مبارزب بهااندد .انعها

عمل این تغییر در برنامه استراتژیک بدین صاورم

بود که رفقا با فراموش کردن اصل اساسی "حرکت مداوو" ،در مدطقه باقی
ماندناد و قارار ااشاتدد کاه مادم سای روز از مدطقاه شداساائی تااکتیهی
نمایدد و ساس مدطقه را به سمت شرق ترک کددد .با استفادب از انبارهاای
آکوقه بدون ااشتن رد پا از مدطقه دور شوند و پس از پیوستن نفرام جدیاد
از شار مجددا به مدطقه سیاههل – دیلمان باز اته با اتهاء به شداسائی
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تاکتیهی بیست روزب یک سری عملیام باه مدظاور تاثثیر بخاای در مدطقاه
الهیجان انجاو دهدد .البته آماد ی مدطقه الهیجان به علت ت ادهای شدید
بااین چایهاااران و سااازمان چااای ،بااین دامااداران و ادارب مداااب طبیعاای و بااین
بوروکراسی و متدفاین از یک طرف و خلق از طرف دیاار شارایط مداسابی را
ارائه میکرد".
تعمق روی همین یک مورد از فاکت ماخصی که رفیق حمید اشارف
ارائه کردب به روشدی بیانار آن است که عدو رعایت اصل "تحرک ماداوو" یاا
به صورم ماخصی که رفیق حمید نوشته یعدای عادو تارک مدطقاه بعاد از
اولین عملیام و پیروی از "تئوری تثثیرام مدطقهای عملیاام" ،وقتای باا عادو
رعایت اصول دیار یعدی "عدو هایاری مطلق و عدو اعتماد مطلق" هماراب
شدب بود ،شرایط غیر مطلوب را برای رفقای شجاع و جان برکف تایم جداال
به وجود آوردب بود .در تبلیغام رسانههای رژیم در همان زمان این طور مطارح
شد که ویا روساتائیان رفقاای ماا را دساتایر کاردب و تحویال ماثموران رژیام
دادند .میتوان حد

زد که رفقا علی اکبر صافائی و جلیال انفارادی وقتای

رفیق زخمی (هوشدگ نیری) را به خانه یک روستائی باردب بودناد باه دلیال
اعتماد به روستائی با هایاری برخورد نهردند .چه وجاود اسالحه در دسات
رفقا کافی بود که اهالی خانهای که رفقا باه آنجاا رفتاه بودناد ،حسااب کاار
دستاان بیاید و جر م دستایر کردن آناا را به خود ندهدد .در مورد حوادثی
که در جدال پین آمدب ،جز آنچه در رسانههای رژیم شاب نوشاته شادب کاه
در مغرضانه بودن آناا نمیتوان شهی داشت ،زارش قابل اتهائی در دست
نیست .بیاودب نیست که بلدد وهای جماوری اساهمی باا کاای بارداری از
زارشام دروغین ساواک و تبلیغام رژیم شاب کوشیدباند تاا دروغهاای خاود
مبدی بار رفتااری رفقاای جداال باه دسات روساتاییان را باه حسااب عادو
حمایت مردو از چریهاا بااارند.
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()١١
یهی از نتای

عدو توجه به تجربیام انقهب در چین توسط رفیق جزنی

این بود که وی نتوانسته بود عظمت عملهردهای حازب کمونیسات چاین در
رهبری مبارزام تودبها در آن کااور را درک نمایاد .بای دلیال نیسات کاه او
حزب تودب رفرمیست در ایران را با حزب کمونیسات چاین باا آناماه اقادامام
انقهبی و دستاوردهاین ،در یک ردیف قارار دادب و آن را نیاز بارای ماردو ماا
حزب طبقاه کاار ر خوانادب اسات .جزنای متوجاه نباود کاه هماه تهشهاا و
مبارزام حزب کمونیست چین در جات انجاو انقهب در چین بود و ا ر هم در
مقاطعی رهبرانی دچار راست روی یا چا روی شدب بودند این امر در مسیر
انجاو انقهب در چین صورم رفته بود .در حالی که حزب تاودب هر از برناماه
سرناونی رژیم شاب و انقهب در ایران را نداشت .ایان تفااوم اساسای باین
حزب کمونیست در چین با حزب تودب بود .در دهه  ٢5جامعه ایران هر چدد با
تفاوم هائی ،شرایط ماابای با چین داشت و این همان زمان بود که حازب
تودب با توجه به ضعف حهومت مرکزی ،از امهانام زیااد و چاام یاری بارای
فعالیت مبارزاتی در جات انقهب برخوردار باود .ولای حازب تاودب از آنجاا کاه
برخهف حزب کمونیست در چین اساسا در فهر انقهب در ایاران نباود و فاقاد
برنامهای در این زمیده بود ( چرا که این حازب ناه انقهبای و ناه حازب طبقاه
کار ر و کمونیست بلهه در آن مقطا یاک حازب رفرمیسات باود) ،قادمی در
جات انقهب به مدظور رهائی کار ران و زحمتهاان از قیاد ظلام و ساتم بار
نداشت.
این نهته هم در برخورد جزنی به دهقانان ایران قابل توجاه اسات کاه
به آناا ایراد می یرد که در شرایطی که روابط اربااب رعیتای در ایاران وجاود
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داشت به پا نخاستدد .در حالی که اوال دهقانان به طور ماخ

در دهه ٢5

در نقاط مختلف ایران به خصاوک در شامال و در آکربایجاان حتای باه صاورم
مسلحانه دست به مبارزب میزدند .ثانیا باید توجاه داشات کاه دهقاناان باه
صورم پراکددب در روستاها زند ی میکددد و به خودی خاود از امهاان مباارزب
یااک پارچااه محااروو هسااتدد .همااانطور کااه آموزشهااای مارکسیسااتی از
جمعبددی مبارزام دهقانان در اروپا و اقصی نقاط جااان نااان میدهاد ،در
طول تاری  ،دهقانان علیرغم مبارزاتی که میکردند و اب نیز باه طاور موقات
به موفقیتهائی دست مییافتدد ولی خاود قاادر باه پایاان دادن باه سالطه
فئودالیسم نبودناد .تجرباه نااان داد کاه در دوربای دهقاناان تحات رهباری
طبقااه بااورژوا علیااه فئودالهااا و فئودالیساام مبااارزب کردنااد .در عصاار مااا نیااز
متاهل کردن دهقانان به عادب پرولتاریاا قارار دارد .لااا ا ار حازب تاودب یاک
حاازب کمونیساات بااود و در راب رهااائی طبقااه کااار ر ایااران فعالیاات میکاارد
میبایست از مبارزام دهقانان که در دهاه  ٢5در اقصای نقااط ایاران جریاان
داشت حمایت نمودب و در صدد متاهل کاردن آنااا بار میآماد و دسات باه
همان کاری میزد که حزب کمونیست چین زد .ولی رفیاق جزنای متااهل
نادن دهقانان را قصور حزب تودب نمیبیدد بلهه آن را به ردن خود دهقانان
میاندازد .به واق او بر خهف رفیاق مساعود احمادزادب و دیاار رفقاای اروب
احمدزادب چدین مساائلی را کاه باه واقا از طارف ماارکس جمعبدادی شادب
است ،درک نمیکرد .اساسا ،ایان حقیقتای اسات کاه اغلاب کساانی کاه
سابقه ع ویت در حزب تودب را داشاتدد ،اساا

انتقادشاان باه حازب تاودب

مربوط به برخورد فاجعه آمیز آن حزب به کودتای  ٢8مرداد باود .در حاالی کاه
خیانت حزب تودب به مردو ایران صرفا باه برخاورد خفات باار و جبوناناه آن باه
کودتای سال  ٥٢٢٢خهصه نمیشود .حزب تودب ،در شرایطی که تودبهاای
زحمتهن و تحت ستم ایران برای تحقق خواستههای خود مبارزب میکردناد
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نه تداا آن مبارزام را رهبری نهرد و به جلو نبرد بلهه باا اتخااک سیاساتهای
سازشهارانه و مماشام طلبانه با رژیم شاب ،از رشد و پیاارفت آن مباارزام
نیز جلاو یری نماود و مرتهاب فجاایعی شاد کاه ککار دو نموناه از آنااا بارای
عیدیتر کردن موضوع اکتفاء میکدد .یهی از آن فجای ایفای نقان اعتصااب
شهن و خواباندن اعتصاب ستردب و جسورانه کار ران نفت جدوب باه ساود
حهومت مرکزی و اماریالیسم انالیس بود که به واقعه خونین کاتار  ٤٧تان
از کااار ران آبااادان و زخمیشاادن تعااداد ک یااری از کااار ران انجامیااد(.تیرماااب
 .)٥٢٢0در این زماان ساه تان از افاراد حازب تاودب در کابیداه قاواو السالطده
(مزدور مستقیم اماریالیسم انالیس) به عدوان وزیر شرکت داشتدد .شارایط
سرکوب بسیار خونین مردو در سراسر آکربایجان نیز با همهاری همینهاا در
کابیده انالیسی قواو السلطده میسار شاد .خهصاه ،چداین حزبای را حازب
طبقه کار ر نامیدن از جاناب هار کاس کاه باودب باشاد ،بادآموزی اسات کاه
الجاارو بااه رواج و اشاااعه رفرمیساام بااا نتااای

فاجعااه بااارش در جداابن ماای

انجامد.
()١2
در صفحه  ٥58کتاب "شورشیان آرمانخواب "...نویسددب ظاهرا باه نفا
رفیق جزنی مدعی شدب که ویا جزنی روی کار آمدن خمیدی را پین بیدی
کردب بود .در اثبام ایان امار وی ایان جملاه را ظااهرا از کتااب "طارح جامعاه
شداسی و مبانی اساتراتژیک جدابن انقهبای خلاق ایاران" کاه باا عداوان "
تاری

سی ساله ایران" نیز مدتار شدب ،نقل کردب است" :با ایان پیاایده،

خمیدی از محبوبیت بی ساابقهای در میاان تودبهاا ،باه ویاژب صااحب کااران
خااردب بااورژوا ،برخااوردار اساات و بااا امهاناااتی کااه باارای فعالیاات نساابتا آزاد
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سیاسی در اختیاار دارد ،از شاانس بای ساابقهای بارای موفقیات برخاوردار
است" (تثکید ها از نویسددب این سطور است) .بعد ،وی بر مبدای این جمله
که البته عیدا جمله خود جزنی نیست ،مدعی شدب است که ویا جزنی "با
اکعان به محبوبیت آیت هللا خمیدای در میاان بخنهاای معیدای از جمعیات
کاور ،شاید اولین کسی بود که در اوایل دهاه  ٥٢05پاین بیدای کارد کاه
ممهاان اساات آیاات هللا خمیداای جداابن ضااد شاااب را رهبااری کدااد" (همااان
صفحه).
اما ،واقعیت این است که اوال جمله نقل شدب از رفیق جزنی در ایدجاا
همانی نیست که در کتابهای ککر شدب از جزنی در فوق وجود دارد .جزنی
در کتابهااای ماااکور در مااورد برخااورد خمیداای بااه اصااهحام ارضاای و دیااار
رفروهای شاب نوشته و تثکید کردب است کاه" :خمیدای در حاد اعتارا ،باه
رفرو دستااب نماند و دیهتاتوری رژیم و شخ

شاب را مورد حمله قارار داد و

ایاان علاات اساساای شااارم و محبوبیاات او شااد" .او ساااس ضاامن توضاایح
حواد ٥0 ،خرداد و تبعید خمیدی به عراق ،نوشاته اسات" :باا ایان ساوابق
خمیدی در میان تودب به خصوک در بین قارهای کاسبهار خردب بورژوازی از
محبوبیت بی سابقهای برخوردار است و در صورم امهاان فعالیات سیاسای
نساابتا آزاد ،موفقیاات باای سااابقهای خواهااد داشاات"( نقاال از طاارح جامعااه
شداساای و مبااانی اسااتراتژی جداابن انقهباای ایااران صاافحه  ،٥٧5تثکیااد از
نویسددب این سطور میباشد .در ضمن در جلد دوو کتاب "تاری

سی سااله

ایران" که ناو دیار کتاب فوق الاکر میباشاد و در ایدترنات قابال دسترسای
است ،همین نقل قول در صفحه  ٥٥9آن نقل شدب است) .واضح اسات کاه
این سخن جزنی با آنچه نویسددب کتاب یاد شدب ،به عدوان نقال قاول آوردب،
متفاوم است .نویسددب "شورشیان آرمانخواب ،ناکامی چا در ایاران" جملاه
جزنی را به این صورم تغییر دادب است که خمیدی " با ایان پیاایده ....و باا
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امهاناتی که برای فعالیت نسبتا آزاد سیاسی در اختیار دارد ،از شاانس بای
سابقهای برای موفقیت برخوردار است" .در حالی که همانطور کاه مهحظاه
شد ،رفیق جزنی امهان موفقیات خمیدای را مداوط باه وجاود شارایط نسابتا
آزادی در ایران دانسته و فته است که ا ر چدان شرایطی به وجود آید (م ه
شرایطی که در فاصله بین سالاا  ٢9تا  ٤٢باه وجاود آماد) و ا ار خمیدای از
امهان فعالیت سیاسی نسبتا آزاد برخوردار شاود ،موفقیات خواهاد داشات.
میدا نیم که چدین شرایطی تحت حاکمیت رژیم شاب ،هیچوقت در ایران باه
وجود نیامد .اما در سال  ٤6در تاران در هفتم و چالم مرگ تختی تظااهرام
تااودبای عظیماای برپااا شااد کااه در آن روشاادفهران و تودبهااای مااردو انااواع
شااعارها کااه در همانجااا بااه کهداااان میرسااید را ساار میدادنااد .در آن
تظاهرام از شعر و شعارهای موزون نظیر "تا مارگ دیهتاتورهاا نا ات اداماه
دارد"" ،هر شب ستاربای بر زمین میکادد و باز ،این آسمان غم زدب غرق
ستاربهاست" رفته تاا شاعارهای غیار ماوزونی کاه ماردو فای البداهاه در
همانجا می ساختدد طدین انداز بود .شعار ایجابی درود بر مصدق نیز یهی از
آن شعارها بود .ولی نهته قابل توجه این است که شعاری باه نفا خمیدای
در آن تظاهرام به وش نرسیدخ در حالی که از  ٥0خارداد ساال  ٤٢تاا ایان
تظاهرام تودبای در سال  ،٤6تداا  ٤سال می اشت.
این موضوع را هم باید مد نظر داشت که با توجه به فاکتور جدیدی که
پس از  ٥0خرداد سال  ،٥٢٤٢در صحده مبارزام مردو ایران ظاهر شد یعدای
پس از آغاز جدبن مسلحانه در جامعه ،با نبردهای سلحاورانه جوانانی که
در پروسه مبارزب علیه دشمدان مردو ،از جان خوین نیز مایه ااشاتدد و باا
خونهائی که از آناا بر زمین ریخته شد ،شرایط جدیدی به وجود آمد .در این
شرایط ،دیار "موفقیت" مورد بحد برای خمیدی نمیتوانست وجاود داشاته
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باشد .محبوبیت خمیدی در میان بخن کاوچهی از جامعاه یعدای قاارهای
کاسبهار خردب بورژوازی در اوایل دهه  ،٤5در مقابال محبوبیات شادید ماردو
سراساار ایااران از کااار ران و زحمتهاااان رفتااه تااا قااارهای مختلااف خااردب
بورژوازی نسبت به انقهبیون مسالح و باه خصاوک چریهااای فادائی خلاق،
رنگ باخته بود .مار و عهقه نسبت به انقهبیون مسالح و محبوبیات آنااا در
میااان تودبهااای رنجدیاادب ایااران (بااه طااور عماادب چریهاااای فاادائی خلااق و
مجاهدین خلق) که در یهی از سیابترین دیهتاتوریهاای حااکم باا شاجاعت
دست به اسلحه بردب و با رژیم شاب جدایدب بودند ،به حادی باود کاه بعاد از
قیااو باماان خااود آخوناادها سااعی میکردناد بااا تراشاایدن سااابقه مبااارزاتی
دروغین برای خویااتن ،خاود را از زمارب هماان انقهبیاون مسالح جاا بزنداد.
نااهی به روزنامههای مدتار شدب بهفاصله بعد از آن قیاو واب میباشادد
و این موضوع را ثابت میکددد.
از طرف دیار با قباول ایان شاایعه کاه ویاا جزنای باه قادرم رسایدن
خمیدی را پین بیدی کردب بود و یا به قول نویسدد کتابِ " ...ناکامی چا در
ایران" ا ر باایریم که ویا جزنی "در اوایال دهاه  ٥٢05پاین بیدای کارد کاه
ممهن است آیت هللا خمیدی جدابن ضاد شااب را رهباری کداد" ،بار اساا
واقعیتهای انهار ناپایر ،باید فت که واقعیام ،مار تثئیاد بار آن پاین بیدای
نزد و به عبارتی "پین بیدی" نسبت دادب شدب باه جزنای درسات از آب در
نیامد .چارا کاه "موفقیات" خمیدای و اعطاای قادرم باه او و دار و دساتهاش
ناشاای از تااهش تودبهااا و قااار خااردب بااورژوازی ایااران نبااود .اساسااا ،ایاان
"تودبها" و "به ویژب صاحب کااران خاردب باورژوا" نبودناد کاه تخات سالطدتی
شاب را با شهل و شمایل اسهمی عبا و عمامه آراسته و به او تقدیم کردند،
بلهااه خمیداای و تحفااه جماااوری اسااهمیاش ،تقاادیمی دشاامدان غاادار
تودبهای رنجدیدب ما به مردو ایران بود .بدابراین در سال  ٥٢0٧در اوج انقهب
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هم این طور نبود که چون خمیدی پس از رفرو ارضی مقابل شاب ایساتادب و
علیه دیهتاتوری آن صاحبت کاردب باود ،ماردو از او حمایات کردناد .بلهاه ایان
قدرم ماالی و امهاناام وسای باورژوازی وابساته ایاران و قادرم رساانههای
اماریالیستی بود که خمیدی را ناجی ملت قلمداد کردند و مردو فقط زماانی
باه طرفااداری از او برخاسااتدد کااه در شارایط فقاادان یااک رهبااری انقهباای در
صحده مبارزب ،فریب تبلیغاام ضاد انقاهب را خاوردب و باه وعادبهای دروغاین
خمیدی باور کردند .کسی فراموش نهردب است که این بی بی سی بود که
سعی کرد به مردو القاء کدد که عهس خمیدی در ماب دیدب میشاود .آناام
در شرایطی که بسیاری از جوانانی که با فداکاری در صاحدههای خاونین آن
انقهب ح ور داشته و انقهب را به جلو میبردند ،حتی قابه نااو خمیدای را
هم نادیدب بودند .بدابراین برخهف تبلیغاام ضاد انقاهب و از جملاه تبلیغاام
کتاااب "شورشاایان آرمااانخواب"...خمیداای "موفقیاات" خااود را ماادیون خااردب
بورژوازی ایران نبود بلهه مادیون نیااز اماریالیساتها بارای تقویات ارتجااع در
سرزمین ما برای حفاظت از سیستم سارمایهدار ی حااکم بار ایاران باود کاه
تماما به سیستم جاانی اماریالیسم وابسته میباشد.
()١3
شیفتای رفیق لوی به کار تحقیقی خود به حادی باود کاه حتای در
سلول زندان هم باه آن میاندیااید .در هماین رابطاه او از نااباناان زنادان
خواسته بود که قرآن در اختیار وی بااارند .برای آ اهی در ماورد برخاورد باه
ماهب از طرف رفقای روب احمدزادب ،یاک پاارا راف از کتااب رفیاق مساعود
احمدزادب را در ایدجا نقل میکدم " :انبوب کادسال تار

و خفات" ،در ایدجاا

به نحوی جدی "در برابر این قدرم کاری نمیتوان کرد" را باه اعتقااد تودبهاا
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مبدل کردب است .ریاههای عمیق اعتقادام ماهبی ،تسلیم در برابر وضا
موجود و توکل به یک نیاروی برتار کاه در آغااز باه علات ضاعف باار در برابار
نیروهای طبیعت به وجود آمدب است ،در اثر ضعف ماردو در برابار قادرمهای
حاکم بین از پین تقویت شدب است .ایان اعتقاادام ریااه دار را باا حارف
نمیتوان عو ،کرد و قدرم سرکوب کدددب موجود را با کلماام نمیتاوان باه
مبارزب طلبید."....
()١4
این موضوع در کتاب "سافر باا بالااای آرزو" از نقای حمیادیان (صافحه
 )90به نقل از رفیق عبا

مفتاحی به این صورم مطرح شدب است" :بعد از

حملاه بااه پاسااااب سایاههل و دسااتایری و متهشاای شادن ااروب جدااال و
دستایریهای بخن شاری...از کل روب باین از یاک یاا دو تایم عملیاانی
شامل حمید اشرف ،اسهددر صادقی نژاد ،دمحمصفاری آشتیانی ،رحمت پیرو
نایری و مدوچار باائی پور و چداد تان دیاار بااقی نمانادب بودناد ...در چداین
شرایطی موضوع وحدم دو روب به حالت تعلیق در آمد .اع ای روب اول به
فهر ترک کاور افتادناد .اماا بعاد از تماا

میاان دو اروب ،آنااا متوجاه مای

شوند که عملیام حمله به کهنتری قلاک و کهنتری تبریز کار یاران روب دوو
است .آناا ضمن خوشحالی زیاد ،تغییر عقیدب دادند و به درنگ طرح از پین
آمادب ترور سرلاهر فرسیو را به اجرا می اارند .بعد از این عمل دو اروب در
هم ادغاو می شوند".
()١5
بخنهائی از دفاعیاه رفیاق اسادهللا مفتااحی در داد ااب تجدیاد نظار
ارتن :
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 ...ما ادعا میهدیم که به خاطر خلق مبارزب کردبایم و هدف اصالی ماا
محو سلطه اماریالیستی بر کاور ما بودب است .ا ر شما ادعا میکدید کاه
بدااو خلاق ماا را محاکماه میکدیاد پاس چارا درهاای داد ااب را باروی خلااق
بستهاید .شما با این کارتان میخواهید فتههای ما را به میل خودتان تغییر
دادب تا در صورم فاار خلق برای اطاهع از جریاان محاکماام ماا ،یاک مقادار
مطالب بر رداندب شدب ،تحویلاان دهید .ا ر داد اب میخواهد که بر اسا
قانون و مدطبق با موازین قانونی تاهیل یابد ،بااارد ما مستقیما در داد ااب
با تودب صحبت کدیم و چاونای اعمالمان را توضیح دهیم ...همانطور که در
داد اااب اول اشاات مااا بااا خواناادن ساارود ،بااه تاااهیل داد اااب غیاار قااانونی
اعترا ،کردیم زیرا خواست ما بیان افهار و عقایاد و اندیااه هایماان اسات
...
 ...روب ما روهی است معتقد به مارکسیسم لدیدیسم .بر طبق این
اصول هر کاوری در هر مرحله از تاری

یک فرماسیون اقتصاادی -اجتمااعی

معیدی خواهد داشت .ما معتقدیم که فرماسیون اقتصادی اجتماعی کااور
ما در حال حاضار باورژوازی کماارادور یاا سارمایهداری وابساته میباشاد .در
چدین نظامی سرمایه حاکم است و نیروی کار تاودب را هار چاه ارزانتار بارای
استحصااال ثااروم هاار چااه بیاااتر باارای ساارمایهداران میخاارد .صاااحبان ایاان
ساارمایه را ساارمایهداران داخلاای و ساارمایهداران خااارجی کااه بااه بیااان
مارکسیسااااتی اماریالیساااات نامیاااادب میشااااوند ،تاااااهیل میدهدااااد.
اماریالیستها چه از طریق غارم ثروم ملای ماا و چاه از طریاق بااربوری از
نیروی کار تودب ،خون خلق در رنجبر ما را مهیدباند ....بانک ،یهی از مامترین
تاهیهم نظاو سرمایه داریست و با غارم روزافزون سرمایههای تودب ماداو
ثروتن را افزاین میدهد .در حالیهه تودب در زیر بار واوهای اجباری هار روز
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ورشهستهتر از روز قبل میشود .روستائیان ما را دریافات واو و عادو امهاان
پرداخت آن باا رباح هاای کاهن بیچاارب کاردب اسات .هار روز سایل دهقاناان
بسوی بانک سارازیر میشاود تاا مالات پرداخات را بتعویاق بیددازناد ،چاون
امهان پرداخات برایااان مقادور نیسات و سارانجاو مجباور میشاوند بابات
بدهیهایاان قطعه زمینشان را به بانک تفویض کددد .چاک سافته و بارام
ریبااان اک ریاات بازاریااان را رفتااه اساات .هاار روز شاااهد ورشهساات شاادن
عدبای از تاجرها هستیم .بدین ترتیب قطب بدادی در جامعاه ماا هار لحظاه
کاملتر میاود .در یک {طرف} انبوب مردمی قرار رفتهاند که در زیر بار ساتم
سرمایه مستاصل شدباند و در قطب دیار عدب معدودی که دائم بر ثروتاان
افزودب میشود .ایان عادب دسات در دسات سارمایههای اماریالیساتی باه
غارم خلق ماغولدد .از نظار ماا قطبای کاه از اک ریات خلاق تااهیل شادب
است نیروی بالقوب انقهب را تاهیل میدهداد .تدااا باا وحادم طبقاام ساتم
دیدب اسات کاه انقاهب میتواناد باه ثمار برساد و سالطه اماریالیسام را در
کاور ما محو و نابود سازد .اماریالیستها ،بخصاوک اماریالیسام آمریهاا باا
استفادب از سود حاصال از اسات مار تودبهاا و غاارم ثاروم ملای ماا و ساایر
خلقهای در بدد در سراسر جاان است که موفق شدباند ،ماشاین جداای
عظیماای تاادارک ببیددااد و هاار کجااا کااه تودبهااا بااا مبارزاتاااان ایاان مداااب
اماریالیستی را به خطر انداختهاناد ،ماشاین جداای خاود را بهاار اندازناد....
مبارزام ما و سایر خلقهای دربدد سراسر جاان بارای ایان اسات کاه ماان
غااارم ثرومهااای ملیمااان بااه دساات اماریالیسااتها باااویم آناااا را از
دسترسی به این مداب عظایم ثاروم محاروو ساازیم .و در نتیجاه قطا ایان
شااریانها ،اماریالیساام در ت ااادهای داخلاای شااان سااردر م میشااود و
سرانجاو توسط زحمتهاان کاورشان سلطه جابرانه این نظاو محو و نابود
می ردد...
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به دنبال چدین برداشتی بود که ما به مبارزب روی آوردیام زیارا ساهوم
به مدزله تایید این نظاو و زیر پا ناادن وجدان باری است .از آنجایی که هر
کاوری شارائط مخصوصای دارد بداابراین اساتراتژی خاصای بایاد در مباارزب
علیه اماریالیسم مطابق واقعیام هر کاور انتخاب شود .ما در مقاو پیاارو
تودبها شروع به تحقیق جامعه و انتخاب راب مبارزب نمودیم .دیدیم در کااور
ما هی

ونه امهانام دموکراتیک برای ایدهاه حرفاایماان را باه تودبهاا بازنیم

وجود ندارد .مطبوعاام در زیار سانساور شادیدی قارار دارناد .کارخاناهها باه
صااورم پاد انهااای نظااامی در آماادب و حتاای امهااان تاااهیل سااددیهابها و
روبهای صدفی و حرفهایی آزاد وجود ندارد و هر جدبای که صاورم پاایرد
به شدم سرکوب میشود .در روستاها کدترل شدیدی وجود دارد و هر تاازب
واردی به روستا نمیتواند مورد شک قرار نایرد .در شارها به خاطر ترسای
کااه در دل مااردو جااایازین کردبانااد همااه را ماااهوک میخواندااد .تاااهیل
اجتماعام غیر ممهن بودب است .در این میان ما برای ایدهه رساالت تااریخی
خااود را در قبااال تودبهااا انجاااو دهاایم ،چااه میتوانسااتیم بهداایم .چاونااه
میتوانستیم با تودب حرف بزنیم و راب مبارزب را به آنان ناان دهایم .روشان
است که در این شرائط دو راب میتواند در جلوی ماا قارار یارد .یهای ایدهاه
ماایو

شاادب و از رسااالت خااود صاارفدظر کداایم کااه در ایاان صااورم بااه تماااو

آرمانهای باری پات پا زدبایم و یا ایدهه دست باه اسالحه بباریم و از راب
تبلیغ مسلحانه راب مبارزب را به تودبها ناان دهیم .تاکدون روبهای زیاادی
از پیاروان تودب در صدد برآمدباند بدون دسات باردن باه اسالحه در حالیهاه
ضرورم مبارزب مسلحانه را درک میکردباناد ،خاود را حفاظ کدداد ولای ماا از
سرانجاو اک رشان با اطهعیم در یک شب طهیی! پس از شداسایی توساط
پلیس دستایر شدباند .ما عمدتا اسلحه را به دو مدظور به خدمت رفتهایم
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اول به مدظور دفاع از خود به شهل مسلحانه ،دوو جات تبلیغ مسلحانه .ما
خواستهایم در عمل به تودبها ناان دهیم که دساتااب ضاربه پاایر اسات و
تودب تدااا میتواناد از طریاق مباارزب مسالحانه باه یاک حهومات دموکراتیاک
برسد .مدظور ما خدشهدار کردن نیروی دولتی بود و میخواساتیم ُبتای کاه
تودب از نیروی دولتی در کهدن ساخته باود ،بااهدیم .بارای م اال مان یاک
بمب باروتی به داخل پاسااب راهدمایی اناداختم تاا شیااههای پاساااب را
باهدد .این عمال بارای ایان باود کاه غاول دساتااب را جلاوی چاام ماردو
باهدیم .این عمل هر چدد به عدوان تلداری بین به حساب نمیآید ولی از
نظر اب ما کهدیت مبارزب مسلحانه را در مغز تودبها ت بیت میکدد .آن روزها
پاسااب راهدمایی سمبل ظلم و ستم بر علیه مردو بحسااب میآماد ،ما ه
کار ری صبح از خانه بیرون میآید تا به سر کارش برود مامورین پاسااب جلوی
موتورش را می رفتدد و مبلاغ فوقالعاادب زیاادی از او درخواسات میکردناد.
خیلیها به خاطر نداشتن پول مجبور میشادند موتورشاان را رهاا کدداد .در
چدین حالتی وقتی به وش این کار ر میرسد که این پاسااب مدفجر شادب
معلااوو اساات کااه چااه حااالی بااه او دساات میدهااد .او نااه تداااا خوشااحال
میشود بلهه خود را بین از پین به عاملین انفجار نزدیک میبیدد و بعهوب
ما با این عمل راب مبارزب را به او ناان دادبایم.
از نظر اب ما انقهب تداا زمانی به پیروزی خواهد رسید که سیل بدیان
کن تودبها به جدبن درآید .ما آنقدر کم خرد نبودبایم که فهر کدیم با تعدادی
انادک بتاوانیم اسااا

حهومات را واژ اون سااازیم .انقاهب کاار تودبهاساات،

تودبهاااایی کاااه باااا وشااات و پوستااااان اسااات مار میشاااود و سااالطه
اماریالیسااتی از هسااتی ساقطاااان ساااخته اساات .تاااری

سراساار نباارد

طبقام انقهبای اسات باا ضادانقهب و ایان تودبهایداد کاه بااالخرب حهومات
دلخواهاااان را باار روی کااار میآورنااد .مااا تداااا میخواسااتیم آژیتاااتور مبااارزب
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تودبها باشیم و به عدوان موتور کوچک مسلح ،موتور بزرگ تودبها را بحرکت
درآوریم .تودبها در جریان مبارزب مسلحانه که لزوماا در ایاران طاوالنی اسات
اشهال سازمانی مداسب خود را پیدا خواهدد کرد .بدیای است با ساترش
و رونااق هاار چااه بیاااتر مبااارزام خااود بااه خااودی پرولتاریااا و زحمتهاااان و
همبستای روب های رزمددب ،هسته و نطفاه حازب پرولتاریاا بوجاود خواهاد
آمد .تاکدون روبهای زیادی به این ضارورم ،یعدای ضارورم دسات باردن باه
اسلحه رسیدباند و در این راب او ناادباند .خااونت روزافازون ضادانقهبی،
خاااونت انقهباای شاادیدتری باادنبال داشااته اساات .اعااداو ساایزدب تاان از
چریهاای فدایی خلق و به دنبال آن اعداو پد

تن از رزمدد ان "آرمان خلاق"

بداوهای همایون کتیرایی ،ناصر کریمی ،هوشدگ تر ال ،بااراو طااهرزادب و
ناصاار ماادنی ،و اعااداوهای دیااار هر ااز نتوانسااته اساات کربای باار تصاامیم
مبارزین تاثیر بااارد بلهه بر عهس هار چاه بیااتر بار خااونت آناان افازودب
است .ا ر این خاونت ضد انقهبی ادامه یابد تداا کسی که مت رر خواهاد
ات ضدانقهب خواهد بود .اعداوها ،خوشاههای خاام تودبهاا را هرچاه
بیاتر بارور خواهاد کارد .دساتااب هر از نخواهاد توانسات نفارم روز افازون
تودبها را از دلهایاان بزداید .از شخصیت یک انقهبی بخاطر ایدهه در میان
تودبها زیسته است همای اطهع دارند .و هی

کس انگ اشرار را که بر ماا

زدب میاود قبول نمیکدد .فهر میکدم با بیاان ایان مطلاب توانساته باشام
اسااتراتژی روهمااان را در مبااارزب علیااه ساالطه اماریالیسااتی ،باارای داد اااب
روشاان کااردب باشاام و ناااان دادب باشاام کااه نااه تداااا ااروب مااا بلهااه کلیااه
روبهای پیارو فقاط میتوانداد نقان کاتاالیزور را در مباارزب طبقااتی باازی
کدددو به هی

وجه به تداایی نمیتواندد بر علیه سلطه اماریالیستی مبارزب
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کددد .انقهب امری اسات مرباوط باه تودبهاا و ایان تودبهایداد کاه سارانجاو
سیستم دلخواهاان را بر سر کار می آورند.
 ...ااروب مااا ،روهاای اساات معتقااد بااه مارکسیساام -لدیدیساام،
اندیاهای که بی شباه حاوی ایدبآلترین آرمانهای باری است ...ماا باه
داشتن ایان ایادئولوژی افتخاار مایکدیم .اروب ماا از اشارار مسالح تااهیل
نادب است بلهه از چریهاائی تاهیل شدب که فدائی خلق خاود هساتدد.
بااه همااین مداساابت اساات کااه مااا ناااو ااروب را "چریهاااای فاادائی خلااق"
بر زیدبایم ...رفقای شاید ما ،چه آناائی که اعداو شدباند و چه آناائی که
در در یریاای اخیر شاید شدباند .همای با ریختن خون خود معدی فادایی
خلق بودن را به تودب ناان دادباند .خلق هر از خااطرب قارماانی رفقاا امیار
پرویز پویان ،رحمت پیرونایری ،اسهددر صادقی نژاد ،جواد سهحی ،سیرو
سااااری ،دکتاار چدایااز قبااادی ،سااید نااوروزی ،دمحمعلاای سااالمی ،براتاای،
مارنااوش ابراهیماای ،مدااوچار بااااائی پااور و شاااهره هاادایتی را کاااه در
در یریاای اخیر شاید شدباند فراموش نخواهدد کرد.
الزو بااه توضاایح اساات کااه رفیااق شاااهره هاادایتی را شااهدجه ااران
ساواک زیار شاهدجه کااتدد ولای در روزناماههایااان اعاهو کردناد کاه در
در یااری کاااته شاادب اساات .در ضاامن مااتن کاماال دفاعیااه رفیااق اساادهللا
مفتاحی ،در کتاب "پرواز با بالااای آرزو" ،نقای حمیادیان چااپ شادب اسات.
مطالب فوق از آن کتاب اخا و تایا مجدد شد.
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تعدادی از اولین اعالمیههای چریکهای فدائی
خلق (فروردین )١351
جنبش سیاهکل و رزمندگان قهرماناش را بشناسید
جدبن سیاههل توسط کسانی شروع شد که عاشق مردو ستم کایدبی ایران بودند.

آنها باه درساتی راب نجاام ماردو را پیادا کردناد و در ایان راب جاان خاود را فادای خلاق
نمودند .آنان بارای دهقاناان میجدایدناد کاه کمرشاان زیار فااار قار ،بانکهاا خام شادب و
هموارب زیر ستم حهومت و ارتن شاب قرار دارند .آنان به خاطر کار رانی مبارزب میکردناد کاه
سرمایهداران بیاانه و ایادی ایرانی آناا در کارخانهها شایربی جانشاان را میمهداد .آناان باه
خاطر خلقی نبرد میکردند که اسیر چداال آمریها و انالیس و نوکر ایرانی آناا ،شاب هستدد.
آنها با بال جان خود ناان دادند که فرزند خلف مردو رن

دیدبی ماا هساتدد .دشامن

بیاودب سعی میکدد که مار آنها را از دل خلق بیرون کدد .شرح حال یهای از ایان رزمداد ان
قارمان کافی است تا حهومت شاب را بین از پین بی آبرو کدد.
رزمددبی قارمان ،علی اکبر صفائی فراهانی ،که فرماندهی چریکهای سایاههل را بار
عادب داشت و به دست جهدان شاب تیرباران شد ،معلمی بود که دانن آموزان سااری های
اب ناواش را فراماوش نمیکدداد .او در ساال ٥٢٤٧باه فلساطین رفات و دوشاادوش فادائیان
فلسطیدی با ارتن اسارائیل باه نبارد پرداخات .او را در ساازمان "الفاتح" ،باه نااو "ابوعباا

"

میشداسدد .طی مدم کوتااهی او در آن جاا فرمانادهی یاک اروب هاات نفاری از فادائیان
فلسطیدی را بر عادب داشت .شجاعت و قارمانی او باعد شاد تاا باه فرمانادهی چاال نفار
مدصوب شود و ساس ارتن آزادی بخن فلسطین او را به فرمانادهی  ٥05تان از چریکهاای
فلسااطیدی انتخاااب نمااود .پااس از یااک سااال مبااارزبی دلیرانااه دوشااادوش خلااق رزمداادبی
فلسطین با مقدار کمی سهح و مامام که هدیهی فدائیان فلسطیدی برای فرزندان انقهبای
میان ما باود ،باه ایاران باز اات .او و یااراناش شان مااب تمااو جدالهاای شامال ایاران را
شداسائی کردند ،بدون این که دشمن بتواند کمترین ردپائی از آنها به دست آورد .ساس به
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همراب یاران قارمان خود به جدگ چریهی دست زد .اکدون شااب بیااناه پرسات ایان رزمدادبی
فدائی ،این برادر شجاع همه رزمدد ان فلسطیدی را قاتل و عامل بیاانه میخواند.
آری نزد شاب ،اربابان آمریهائی و انالیسی خودی هساتدد و فرزنادان انقهبای خلاق ماا
عامل بیاانهاند.
قتل عاو مردو رنجبر ایران ،بمباران مردو غیرنظامی دهام ایران برای شاب حفاظ امدیات
است ،اما دفاع چریکهای فدائی از حقوق پایمال شدبی خلق ایران ،قتل و جدایات محساوب
میشود.
رزمدد ان قارمان سیاههل!
بدون شک ما با مبارزبی مسلحانهی خود خاطربی شما را عزیز و جاودان خواهیم داشت.
سهو بر پانزدب شاید قارمان سیاههل!
درود بر چریکهای شاری و روستائی سراسر کاور!
افتخار بر فدائیان فلسطیدی!
ندگ و نفرم بر شاب ،این سگ زنجیری آمریها ،انالیس و اسرائیل!
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دانشجویان و روشنفکران مبارز!
تقریبث یک ماب از تیرباران شدن سیزدب نفر از پارتیزانهای رزمدادبی سایاههل ،الهیجاان
و تاران می ارد .حهومت شاب امروز در مییابد کاه مارگ آنهاا نیاز باه انادازبی زند یشاان
برای او خطرناک است .در مییابد که مبارزبی مسلحانه ،نه تداا خاموش نادب ،بلهاه اکداون
رزمدد ان با عزمی راس تر و تجربهای بیاتر پا به میدان ااشتهاند تا راب ما را روشنتر کدداد
و ارادبی ما را در نابود کردن سلطهی اماریالیستی آمریها و انالیس که توساط حهومات شااب
نمایدد ی میشود ،استوارتر سازند.
جداابن چریهاای ساایاههل در تسااری مبااارزبی انقهباای ،اکدااون چدااان نقااای را ایفاااء
میکدد که یک دهه مبارزبی غیرمسلحانه نمیتوانست ایفاء کدد.
اکدون دبها دست دراز شادب تاا ساهح ایان رزمداد ان را بایارد و باه جداگ اداماه دهاد.
شهست تاکتیهی سیاههل در رابطه با کل جدبن انقهبی خلق ما یاک شهسات اساتراتژیک
برای حهومت شاب و یا نقطهی عطف تاریخی در مبارزبی خلق ما خواهد بود.
همان طور که شهست تاکتیهی "چه وارا"ی کبیر ،اوج یری مباارزبی مسالحانه را در
سراسر قااربی آمریهاای التاین در پای داشات ،هماان طاور کاه شهسات فیادل در "مونهاادا"
انقهب کوبا را به دنباال آورد ،سایاههل "مونهاادا"ی ایاران اسات ،باا ایان تفااوم کاه مباارزبی
مسلحانه در این جا بدون وقفه ،با نیرو و تجربهی بیاتر ادامه مییابد.
بااارید شاب از خاام فریااد بهااد و اپورتونیساتهای ورشهساته باا اساتفادب از ایان
شهست ارا و تااکتیهی رجالاه وار بار طبلهاای تسالیم طلبای خاود بهوبداد .اینهاا در عازو
انقهبی چریکهای فدائی خلق که به اصطهح مبارزبی مسالمت آمیز را در شرائط دیهتااتوری
سفاکانهی شاب چیزی جز کمک به ادامهی اسارم خلق نمیداندد ،هی

ونه تاثیری ندارد.

چریکهای فدائی خلق با حمله به پاسااب کهنتاری قلااک و تصارف مسلسال نااباان
پاسااااب و آتاان زدن سااردر و اتومبیلهااای کهنتااری (شاادبه  ٥0فااروردین) و اعااداو انقهباای
فرسیوی خون آشاو (چاارشدبه ٥8فروردین) ناان دادند که مبارزبی قارآمیز تداا راب است و
مبارزبی مسلحانه ادامه خواهد داشت.
عزیز و جاودان باد خاطربی انقهبی رزمدد ان سیاههل!
نابود باد سلطهی آمریها و انالیس و سگهای ایرانیاش!
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ظفرنمون باد همبستای روشدفهران انقهبی و خلق!
موفق باد جدبنهای انقهبی همهی خلقهای رزمددب!

چریکهای فدائی خلق برای خلق توضیح میدهند
شاربانی کل کاور به دنبال حملهی دلیرانهی چریکهای فادائی باه پاساااب کهنتاری
قلاک ،تصرف یک قب ه مسلسل و آتان زدن ماشاینهای کهنتاری ،اعهمیاه صاادر نماودب و
عاجزانااه از مااردو خواسااته اساات کااه در ازای اارفتن جااایزبی نقاادی یااک میلیااون ریااالی در
دستایری چریکها کمک کدداد .ایان نااانهی عجاز پلایس اسات کاه اماروز از مردمای کماک
میخواهد که همیاه باطوو خود را بر سر آنهاا فارود آوردب اسات .ماا مایدانیم کاه در ایان
مورد هی

کس هی

ونه اطهعی به شاربانی نخواهد داد و همچدان کاه سادت افتخاار آمیاز

خلق ماست ،پلیس تداا خواهد ماند .ولی باید پرساید کاه ا ار ماردو مایلداد باه پلایس کماک
کددد چرا باید به آنها جایزبی نقدی داد و ا ر مردو آن را ندگ نمیداندد ،چارا پلایس می ویاد
که ناو اطهع دهدد ان را مهتوو نااب خواهد داشت؟ این دو نهته به خوبی ناان میدهد کاه
فقط مرتجعین ،خائدین و دزدها با پلیس همهاری میکددد.
برادران و خواهران ستمدیدب!
درود بر مردمی که سدت عدو همهاری با پلیس را حفظ میکددد و اعتهء میبخادد!
ندگ و نفرم بر دار و دستهی شاب که دسته دسته از مردو ما را سهخی میکدد!
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چرا فرسیو اعدام شد؟
به دنبال اعداو انقهبی فرسیو ،حهومت شاب که از وحات و خام به لارزب افتاادب ،باه
یااک بااازی تبلیغاااتی دساات زدب اساات .دسااتاابهای تبلیغاااتی شاااب ،بااه کمااک دسااتاابهای
تبلیغاتی تسلیم طلبان ورشهسته تاکید میکددد ،که کاتن فرسیو یاک تارور فاردی اسات و
اضافه میکددد که رهبران انقهبی جاان ترور فاردی را تقبایح کردباناد .شااب کاه خاود در را
باند جدایت کاران مزدور آمریها و انالیس قرار دارد ،اکدون به رهبران انقهبای اساتداد میجویاد
تا با این چا نمائی مساخرب ،تودبهاا را فریاب دهاد و از تااثیر تهاان دهدادبی اعاداو انقهبای
فرسیو بر کهن آنان کم کدد و جدایت بعدیاش را توجیه نماید.
و اکدون توضیح چریکهای فدائی خلق:
کاتن فرسیو یک ترور فردی نبود و ما آن قدر کوتاب فهر نیستیم که خیال کدیم با از بین
بردن چدین ماربهاائی میتاوان باه تسالط اماریالیسام آمریهاا و انالایس خاتماه داد .کااتن
فرسیو تداا جوابی بود که میتوانستیم به قانون شهدی حهومت شاب بدهیم.
سیزدب تن انقهبی رزمددبی سیاههل برای مردو و به خاطر نجاام ایاران از قیاد اساارم
بیاانه جدایدند .اماا داد ابهاای فرمایاای نظاامی شااب آنهاا را در یاک چاام باه هام زدن
"محاکمه" کارد و باه تیربااران محهاوو نماود .حهام اعاداو ایان رزمداد ان فادائی خلاق توساط
دادستان و رئیس دادرسی ارتن شااب ام ااء شاد .ایان محاکماه و ایان حهام ،سراسار غیار
قانونی و ضدخلقی باود .فرسایو میبایسات توساط ماردو محاکماه شاود و باه سازای عمال
نداین خود برسد .ولی آیا مردو ماا میتوانساتدد از حهومات شااب بخواهداد کاه فرسایو را باه
داد اب انقهبی بهااند؟ آیا تداا اظاار چدین مطلبی کافی نبود تا ویددباش را تیربااران کدداد؟
بر همین اسا

 ،حهم اعداو انقهبی در صبح چاارشدبه  ٥8فروردین به دسات یاک دساته از

چریکهای فدائی خلق اجرا ردید.
پیروز باد جدبن چریهی خلق ما!
نابود باد سلطهی ددمداانه شاب ،نوکر دست به سیدهی اربابان آمریهائی و انالیسی!
عزیز و جاویدان باد خاطربی پانزدب شاید رزمددبی سیاههل!
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انقالبیون از بختیار ،این وردست سابق شاه متنفرند
تیمسار ساابد بختیار جهد ماااور ،اولاین رئایس ساازمان امدیات ایاران و نزدیاکترین
وردست رهبر باند راهزنان حاکم بر ایاران ،پاس از آن کاه باین او و رهبار باناد اخاتهف افتااد ،از
ایران خارج شد و در خارج از کاور تهشهائی را آغاز کارد تاا شااید بتواناد جاای رهبار باناد را
بایرد و یا او را دوبارب مجبور به سازش نماید .لیهن در دو سال پین ،تیمسار هو

های دیاار

بر سرش زد.
او مااهدب میکارد کاه در ایاران جدابن انقهبای در حاال شاهفتن اسات ،بای آن کاه
سازمان پیارو و ت بیت شدبای در کار باشد .او تصمیم رفت که یک سازمان انقهبی قهبای
بسازد و آن را وسیلهای در راب رسیدن به هدفهای خاود قارار دهاد .البتاه او میدانسات کاه
مردو بین او و سایر تیمسارها فرقای قائال نیساتدد و ماهیات ک یافاش را میشداسادد .لااا
دست باه داماان روهای از مارتجعین (از جملاه همهااران ساابق و ناراضای خاود در ساازمان
امدیت) وعدبای از عداصر فرصت طلب و سادب لوح شد و باه ایان ترتیاب باه اصاطهح "جدابن
آزادی بخن ملت ایران" را سرهم بدادی کارد .ایان تااهیهم قهبای ا ار های

خاصایتی هام

نداشت ،این خاصیت را داشت که از آن پس ،شاب با بی شرمی و حماقت تماو کوشید تا هار
بانگ اعترا ،و حرکت انقهبی مردو ایران را "توطئهی بختیار" قلمداد کدد و مبارزان انقهبای را
عوامل بختیار بدامد .غافل از این که مردو از سالها پین اعتماد خود را نسبت به هر ونه باه
ظاهر انقهبیهائی کاه در خاارج از کااور باه حارف زدن دربااربی انقاهب مااغولاند و حارف
میزندد ،بدون آن که عمل کددد ،از دست دادب است ،تا چاه رساد باه ساازمانی کاه تیمساار
بختیار ،وردست سابق و شمارب یاک شااب جاهد آن را تااهیل دادب باشاد .اماا مساخرب تار از
همه این است که با آن که خود تیمسار کاته شدب و بدا به ادعای حهومت شااب ،تااهیهم
تیمسار از هم پاشیدب شدب است ،باز حهومت از این وسیلهی تبلیغاتی دست بار نمایدارد و
این بار شخصی به ناو پداهیاان را باه جاای او دسات آویاز قارار دادباناد تاا بتوانداد چریکهاای
انقهبی را عوامل او قلمداد کددد.
مرگ بر شاب جدایت پیاه که به دساتور او ،بختیاار ،هازاران تان از مباارزان مایان ماا را
سهخی کرد" .ادامه دهدد ان جدبن سایاههل" ،ماا ،چریکهاای فادائی خلاق ،باه حهومات
شاب اکیدا هادار میدهیم که ا ر خاونت سازمان امدیت و پلیس هم چدان ادامه یابد ،ا ار
با زندانیان سیاسی همچدان وحایانه رفتار شود ،ا ر پیارد پلیس هم چدان دنبال شاود وا ار
پلیس مزاحم مردو ردد ،از این پاس جاان های

آمریهاائی و انالیسای کاه در ایاران ماموریات
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سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و به ظاهر فرهدای دارند ،در امان نخواهد بود .حهومت شاب بایاد
باتر بداند که دولت غارتار آمریهاا ،باه تدااائی شان هازار مستااار نظاامی در ایاران دارد و
حفظ جان اینها غیرممهن است .ما با اعداو فرسیوی خون آشاو ناان دادیم که قادریم ایان
کار را بهدیم و بدون شک ا ر شاب مجبورمان کدد ،خواهیم کرد.
افتخار بر مردمی که سدت عدو همهاری با پلیس را حفظ میکددد واعتهء می بخادد!

کی عامل بیگانه است چریکها یا شاه؟
تبلیغام چیهای شاب مزدور با کمال حماقت میکوشدد چریکهاای از جاان اشاتهی
انقهبی را عامل بیاانه قلمداد کددد .این خصلت ساتماران در سراسار تااری
انقهبیون را عوامل بیااناان بدامدد .زیرا هی

باودب اسات کاه

وقت اعتراف نمیکددد که پایاههای حهومتشاان

بر شانههای خون آلود مردو زحمتهن قرار دارد و ایدک خام و کیدهی مردو این پایاهها را باه
لرزب در آوردب است.
اماا در اینجاا حهاومتی مااا را بیااناه میناماد کاه چداادین هازار مستااار آمریهاائی باار
قاااوناش مساالط هسااتدد و اماار و نااای میکددااد و تاااب داد ابهااای ایراناای هاام نیسااتدد.
پاسبانهایاش به مسلسل اسرائیلی مسلحاند و فرود ابهااین باه اشااربی اساتعمار ران
در اختیار خلبانان اسرائیلی آمادب قرار دادب شدب است تا سوخت یری و تمارین کدداد و بارای
بمباران خلق فلسطین آمادب شوند.
حهومتی که ثرومهای بی کاران ماردو محاروو ماا را هام چاون نفات ،اورانیاوو ،سارب،
مس ،آشهارا و پداانی مایدزدد و باه ارباباان خاارجیاش تقادیم میکداد .اماا شااب کاه خاود
سرکردبی این باند راهزنان است ،فقط پس از آن که مقاومت و مبارزبی خلاق را در دریاائی از
خون خفه نمودب ،توانسته است ما مردو این کاور را به زنجیر بهاد و دچار خفقان سازد.
اما چریکها چه کسانی هستدد؟
آنها جوانان از جان اشتهای هساتدد کاه عااق باه آزادی خلاق و ایماان باه آیدادبی
بزرگ آنان را به حرکت درمیآورد .آنان مجاهدیدی هستدد که مرگ را با آغوش بااز میپایرناد،
زیرا ایمان دارند که راب آنان ادامه خواهد یافت و با افتادن یک فدائی ،چددین فادائی تاازب جاای
او را خواهدد رفت .به هماین خااطر اسات کاه شااب ،سارکردبی ایان راهزناان جدایتهاار ،ایان
اندازب از چریکها وحات دارد و با شدیدن ناو آنها چون ماار زخام خاوردب باه خاود میپیچاد.
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چریکها شجاعترین و آ اابترین فرزنادان خلاق هساتدد کاه هام چاون کااوب آهداار باا ضاحاک
ستمار عصر پدجه افهددباند .آنها با دست خالی شاروع میکدداد ،باه کماک طاانچاهای کاه
تصرف کردب و یا خریدباند ،بانهی را مصادرب میکدداد تاا احتیاجاام ماالی مباارزبی انقهبای را
برآوردب سازند ،به کهنتریها حمله میکددد تا مسلسل اسرائیلی را تصرف کددد و با آن علیه
دشمدان خلق و دوستان آمریها و اسرائیل بجداداد .آنهاا هار چاه الزو داشاته باشادد از خاود
دشمن به زور خواهدد رفت.
پس این حرف که چریکها از فهن دولت خارجی یا اشخاصی هم چون پداهیاان پاول یاا
اسلحه رفتهاند کامه مسخرب اسات .ماا جاز ماردو محاروو و ساتم کاایدبی خاوین تهیاه
اهی نداریم.
مرگ بر شاب جدایتهار نوکر دست بستهی آمریها و انالیس!
زندب باد مبارزبی مسلحانه که تداا راب رسیدن به آزادی است!
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چگونه میتوان در مبارزهی مسلحانه شرکت کرد و چگونه
میتوان به پلیس ضربه زد
همه میتواندد در مبارزبی رهائی بخاای کاه شاروع شادب باا حاداقل امهاان و ارتبااط
شرکت کددد .کارهای کوچک وقتی جم میشوند تثثیرام بزر ای بار جاای می اارناد و خاود
نیز به تجربهی کارهای بزرگ بعدی تبدیل میشوند.
چه کارهائی میتوان انجاو داد؟
میتوان با تایهی یک بطری تقریبث نازک یک لیتری که در آن نزدیک به ساه چااارو لیتار
بدزین و یک چاارو لیتر روغن موتور ریخته شدب و دهانهی بطری باا یاک فتیلاهی پارچاهای کاه
قسمتی از آن در داخل بطری و قسمتی در خارج قرار دارد یک کوکتال مولوتاف ساادب درسات
کرد و با آتن زدن فتیله و پرتاب آن به زیر یا به داخل ماشین پلیس ،ماشین را نابود ساخت.
میتوان با قرار دادن می های چدد پر زیر الستیکهای ماشین پلایس ،آن را پدچار کارد و
یا با چاقو آن را درید.
میتااوان بااا قاارار دادن ترقااههای پرصاادا زیاار السااتیکهای ماشااین ،اعصاااب پلاایس را
فرسودب ساخت و یا با چاقو الستیکهای آن را درید.
میتوان با ریختن مقداری شن ریزب و یا شهر در مخزن بدزین ماشاین آنهاا را از حرکات
انداخت.
میتوان اعهمیهی انقهبی نوشت و به طرق مختلف پخن نمود.
میتوان با رنگ یا دودب که مقداری به روغان موتاور آغااته اسات ،روی دیوارهاا شاعار
انقهبی نوشت.
می توان روی مقوا شعارهای انقهبی نوشت ،از این مقوا یک ن
دیار ن

محهم رد کرد و به سر

یک تهه سدگ وصل کرد و ساس آن را بر روی سیمهای برق انداخت.
میتوان با نامه و تلفن به پلیس اطهعام دروغین داد که ضمدث مزاحم کاار چریکهاا نیاز

نمیشود و از این راب ،اعصاب پلیس را ُ
خرد کرد.
میتوان به خائدین شداخته شدبی کوچک و بازرگ و همهااری کدداد ان باا پلایس ناماه
نوشت ،خیانت آنها را محهوو کرد ،انزجار خود را نااان داد و عواقاب خیانات و همهاریشاان
را به آنها وشزد نمود.
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هر کسی با حداقل امهان و ارتباط میتواند همهی این کارها را و دبهاا فعالیات دیاار از
این نوع را انجاو دهد و به این وسیله در مبارزبی مسلحانهی رهائی بخن شرکت کدد.
ندگ بر شاهی که پایهی حهومت خود را بر قتل و شهدجهی عزیزترین فرزندان ما ااشته
است!
افتخار بر کسانی که در حد خود به مبارزبی مسلحانهی رهائی بخن کمک میکددد!
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عکسهائی از روزنامههای سالهای  ١349و
١351

٢٢٢

٢٢٤

عهسهائی از روزنامههای سالهای  ٥٢٤9و ٥٢05

٢٢0

٢٢6

لیست منابع
٥

مسعود احمدزادب  -مبارزب مسلخانه هم استراتژی هم تاکتیک

٢

امیر پرویز پویان – ضرورم مبارزب مسلحانه و رد تئوری بقا

٢

بیژن جزنی -طرح جامعه شداسی و مبانی استراتژی جدبن انقهبی ایران
(تاری

سی ساله ایران)

٤

علی اشرف درویایان -یادمان صمد بارنای

0

حمید اشرف -تحلیل یک سال مبارزب چریهی در شار و کوب

6

حمید اشرف -جمعبددی سه ساله

٧

دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی -زند یدامه حسن ضیاء ظریفی

8

بیژن جزنی -رابطه جدبن انقهبی مسلحانه با خلق

9

بیژن جزنی -مبرو ترین مسائل جدبن انقهبی ما در لحظه کدونی(ناریه
 ٥9بامن تئوریک شمارب )٢

٥5

ناریه  ٥9بامن تئوریک شمارب ٤

٥٥

ناریه  ٥9بامن تئوریک شمارب ٧

٥٢

بیژن جزنی -نبرد با دیهتاتوری شاب به م ابه عمدب ترین دشمن خلق و
ژاندارو اماریالیسم

٥٢

"مسااائل جداابن ضااد اسااتعماری و آزادیاابخن خلااق ایااران و عماادب تاارین
وظایف کمونیست های ایران در شرایط کدونی" (چاپ هاای انالساتان و تاز
روب جزنی -سازمان اتحاد فدائیان خلق)

٥٤

ُ
جدای در بارب زند ی و آثار بیژن جزنی

٥0

نبرد خلق ،ار ان سا زمان چریهاای فدایی خلق ایران شمارب  ،6اردیباات
٥٢0٤

٥6

نبرد خلق ،ار ان سازمان چریهاای فدایی خلق ایران شمارب  ، ٧خرداد
٥٢00

٢٢٧

٥٧

بیژن جزنی -آنچه یک انقهبی باید بداند
به ضرورم زمان تا سست از تئوری

٥8

اشرف دهقانی -از پاس

٥9

چریهاای فدائی خلق -شمائی از پروسه تهوین نظرام چریهاای فدایی
خلق( -)٤6-05باار ٥٢08

٢5

لدین -در بارب قدرم دو انه

٢٥

لدین -دولت و انقهب

٢٢

لدین -دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقهب روسیه

٢٢

مائوتسه دون -در بارب دموکراسی نوین

٢٤

اعهمیه در رابطه با شاادم رفیق پویان ،خرداد سال ٥٢05

٢0

مازیار باروز -شورشیان آرمانخواب ،ناکامی چا در ایران
اشرف دهقانی -دمحم حرمتی پور– در بارب شرایط عیدی انقهب( -آبان
)٥٢0٧

٢٧

اشرف دهقانی -حماسه مقاومت ()٥٢0٢

٢8

اشرف دهقانی – بارهای ماند ار (خاطراتی از مبارزام چریهاای فدائی
خلق و نقد برخی ایدب ها)

٢9

چریهاای فدائی خلق ایران -سه رساله (مقاله وشه هایی از ":مبارزب
ایدئولوژیک")٥٢08/9/٢0-

٢5

اشرف دهقانی -چریهاای فدائی خلق و بختک حزب تودب خائن
ها

٢٥

باروز دهقانی -مل

٢٢

شاملو" -نمی توانم زیبا نباشم"

٢٢

شمارب  ٢٢ناریه کار ٤ ،مرداد ٥٢08

٢٤

تورج بیاوند -تبلیغ مسلحانه انحراف از مارکسیسم -لدیدیسم

٢0

به کوشن یونس اورنگ خدیوی -دوشدبه های سربی (یادمان امیر پرویز
پویان)

٢6

بیژن جزنی -چاونه مبارزب مسلحانه تودب ای می شود

٢٧

علیرضا نابدل -آکربایجان و مساله ملی

٢٢8

٢8

اسد بارنای -برادرو صمد بارنای -روایت زند ی و مرگ او

٢9

اسد بارنای -مجموعه کامل آثار صمد بارنای ،جلد اول

٤5

ناصر مااجر -مارداد باباعلی ،به زبان قانون (بیژن جزنی و حسن ضیاء
ظریفی در داد اب نظامی)

٤٥

اشرف دهقانی -راز مرگ صمد ،چاونه ارتجاع مرگ ماهوک صمد را
دستاویز حمله به یاران او قرار دادب است

٤٢

نقی حمیدیان -سفر با بالاای آرزو (شهل یری جدبن چریهی فدائیان
خلق ،انقهب بامن و سازمان فدائیان اک ریت)

٤٢

سازمان چریهاای فدائی خلق ایران  -اعداو انقهبی عبا

شاریاری ،مرد

هزار چارب (اسفدد )٥٢0٢
تیر ماب  -٥٢9٥ژوئیه ٢5٥٢

٤٤

ناریه آرش شمارب  ٥58به تاری

٤0

ناریه داناجوئی داناجویان داناااب تبریز -سالهای ٥٢٤0 -٥٢٤6

٤6

باراو بی ائی -نماین نامه چاار صددوق

٤٧

سرود کارنامه خون سال 05

٤8

سرود چریهاای فدائی خلق (من چریک فدائی خلقم)...

٤9

مرضیه احمدی اسهویی -داستانی بر مبدای زند ی رفیق علی اصغر
عربهریسی

05

چریهاای فدائی خلق -مبارزب مسلحانه و اپورتونیستاا (مرداد )٥٢08

0٥

چریهاای فدائی خلق -سه سال کار آراو سیاسی (آبان )٥٢6٥

0٢

چریهاای فدائی خلق -دربارب تئوری مبارزب مسلحانه (مرداد )٥٢08

0٢

زارش عفو بینالملل در مورد ایران (نوامبر  )٥9٧6سایت اسداد عفو
بینالملل – صفحه شام

0٤

فیلیا جاکسون -ساندی تایمز به تاری

 ٥9ژانویه  ٥9٧0تحت عدوان

"شهدجه در ایران"
00

اشرف دهقانی" -در بارب تئوری مبارزب مسلحانه ،تئوری انقهب ایران-

٢٢9

مقدمه ای بر چاپ انالیسی کتاب رفیق مسعود احمدزادب" (دوو بامن
 ٢٢ / ٥٢9۱ژانویه )٢5٥8
06

مقدمه چریهاای فدائی خلق بر مبارزب مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک
()٥٢09/٥٥/٥9

0٧
08

اشرف دهقانی « -بی بی سی ،سعید سلطاناور و "راز مرگ صمد»
کارل

مارکس

–

فردرین

انالس،

٢٢5

مانیفست

حزب

کمونیست

برخی دیار از آثار نویسددب این کتاب
٥

حماسه مقاومت٥٢0٢ -

٢

در بارب شرایط عیدی انقهب (همرا با رفیق دمحم حرمتی پور)٥٢0٧ -

٢

راز مرگ صمد (چاونه ارتجاع مرگ ماهوک صمد را دستاویز حمله
به یاران او قرار دادب است) ٥٢8٥ -
چریهاای فدائی خلق ایران ٥٢85 -

٤

فراز هائی از تاری

0

بار های ماند ار (خاطراتی از مبارزام چریهاای فدائی خلق و نقد
برخی ایدب ها) ٥٢8٤ -

6

در جدال با خاموشی (تحلیلی از زنداناای جماوری اسهمی در
دهه ٥٢86 - )65

٧
8

چریهاای فدائی خلق و بختک حزب تودب خائن ٥٢9٥ -
بااار بر خیزد مردو بی لبخدد٥٢96 -...

٢٢٥

