
 

 

توسط  ٢٠١١ فوريه ۵ برابر با ١٣٨٩  بهمن ماه ١۶متن سخنراني ای است که در تاريخ  که مالحظه می کنيدرا چه  آن: توضيح
 از سوی چريکهای فدايي خلق ايران به مناسبت چهلمين سالگرد رستاخيز سياهکل در مراسمی که به رفيق اشرف دهقانی

 متن اين سخنراني اکنون با  .ارائه گرديد د،  برگزار شده بو کانادا-ر تورنتو در شه" مرکز اجتماع تورن هيل" در همين مناسبت
  .تان قرار مي گيرد های جزئي ، از صورت گفتار به نوشتار درآمده و در اختيار برخي ويرايش

  

  اشرف دهقانی

  درس هائی از سياهکل

گرد آمديد و من  خيلی خوشحال با سالم به شما عزيزان که برای گراميداشت رستاخيز سياهکل، در اينچا 

صحبتمو با ذکر اهميت .   شما عزیزان صحبت بکنم و با ردر هستم که فرصتی دست داده که می تونم رو

  .البته خيلی خالصه. سياهکل شروع می کنم

مبارزه رزمندگان سياهکل و به طور کلی کار انقالبی ای که توسط چریکهای فدائی خلق، این کمونيست های 

ما .  ، صورت گرفت، آنقدر عظيم و ارزشمند بود که تاریخ جامعه ما رو قدمی به جلو برد۵٠، در دهه راستين

تأثيرات ِسترگ اون مبارزه را در جریان قيام بهمن هم شاهد بودیم و دیدیم که چریکهای فدائی خلق چطور با 

ت ها در جامعه داد که خمينی در استقبال وسيع مردم در سراسر ایران مواجه شدند و همين، قدرتی به کمونيس

و امروز هم می بينيم که یک کارزار ضد فدائی،  توسط عوامل . اون ابتدا نتونست به راحتی اونا را سرکوب بکنه

طبقات استثمارگر و ) نمی شه گفت روشنفکران، باید بگيم تاریک فکران( جمهوری اسالمی، و تاریک فکراِن 

  .واقعيت هم  نشوندهنده تأثيرات رستاخيز سياهکل تا به امروزهمرتجع بوجود اومده که خود همين 

. عمده مطالبی که من ميخواهم اینجا مطرح کنم، درهمان چارچوبی قرار داره که  در آفيش این مراسم اومده

چه آموزش هائی می " آفتابکاران جنگل"باید ببينيم که از . برای این که ما نمی خوایم در گذشته باقی بمونيم

ه  برای تغيير شرایط ظالمانه کنونی آموخت؟  چون دليل بررسی تاریخ هم اینه که از آن درسی برای شرایط ش

می گن که گذشته چراغ راه آینده هست و در واقع، به همين خاطر هم هستش که . حال و آینده گرفته بشه

نهفته در مبارزات گذشته دست تحریف می کنن، چون نمی خوان نسل های جوان بتوانند به درس های  تاریخ رو

  .پيدا بکنن

اولين نکته در مورد مبارزه مسلحانه در سياهکل اینه که این مبارزه در پاسخ به ضرورت ها ، در پاسخ به نيازهای 

ولی، این موضوع رو تحریف می کنن و مثًال ميگن که اون یک کار تقليدی از کوبا . مبارزاتی جامعه ایران بوجود اومد

ا این طور وانمود می کنن که مبارزه مسلحانه در ایران به این خاطر برپا شد که پس از جنگ جهانی دوم بوده و ی

و از اینجا، . در جهان این گرایش وجود داشت و از اون این نتيجه را می گيرن که االن دیگه اون دوران سپری شده

ایط کنونی نيستش و سياهکل یک ضرورت به نسل جوان القاء می کنن  که مبارزه مسلحانه دیگه پاسخگوی شر

نبوده  البته، ُخب در این شکی نيست که رویداهای انقالبی در جهان روی هم تأثير می گذارند، مردم در همه 

این .  نقاط جهان از مبارزات همدیگر یاد می گيرن شما انقالب سوسياليستی در روسيه در اکتبر رو در نظر بگيرید

 طبقه کارگر رو به قدرت رسونده بود، تحت تأثير اون، مردم تحت ستم، مردم تحت  ظلم و انقالب به خاطر این که

آیا می شه گفت که همه از انقالب در روسيه تقليد کرده . استعمار، در اکثر مناطق جهان به غليان در اومدند

ت و منشاء پدیده های انسان های واقع بين و مجهز به دید علمی هيچوقت نمی آیند عل. بودند؟ این طور نيست

در نفی این موضوع که چریکهای فدائی خلق از هيچ . اجتماعی را در خارج از خود اون پدیده ها جستجو بکنن

جنبشی تقليد نکردند،  اینو بگم که ما قبل از این که چریکهای فدائی خلق تشکيل بشه، در گروه رفيق احمدزاده  

   



 

 

نين جمله ای نوشته شده بود که  ما نام همه رهبران جنبش یک نشریه داخلی داشتيم که در اونجا یک چ

کمونيستی را بر پرچممون می نويسيم، ولی، راه مبارزه مان رو بر اساس تحليل مشخص از شرايط مشخص 

به واقع،  با عمل به این رهنمود بود که چریکهای فدائی خلق، به ضرورت مبارزه . جامعه، خودمان تعيين می کنيم

  .ایران رسيدند و اونو شروع کردندمسلحانه در 

ما اگر می بينيم که از سياهکل یک جنبش انقالبی پا گرفت که یکی از درخشان ترین دوران تاریخی را در جامعه 

 این در درجه اول، به خاطر موفقيت رفقای اوليه سازمان در تدوین تئوری انقالبی ای بود که با خود -ما بوجود آورد

حاال من قبل از این که نکات عمده این تئوری رو یک حدی راجع بهش در اینجا .  انطباق داشتشرایط جامعه ایران 

اینو می دونيد که . صحبت بکنم،  می خوام این رو بگم که چریکهای فدائی خلق به چه صورتی بوجود اومد

  .گروه رفيق احمدزاده و گروه جنگل. چریکهای فدائی خلق از ترکيب دو گروه بوجود اومد

 از همون موقعی نطفه بست که گرامی صمد بهرنگی برای چاپ کتاب الفباش در ۴۶گروه احمدزاده در سال 

 سال، کارهای عظيمی در زمينه تئوریک ۴این گروه در طی . تهران بسر می برد و با رفيق پویان در تماس بود

ه ميان کارگران و  دهقانان و کوشش منظورم از کار عملی رفتن ب( انجام داد، و در یک پروسه کار نظری و عملی 

چه "و به . ، دراین پروسه موفق شد تئوری انقالب ایران رو تدوین بکنه)در شناخت شرایط عينی جامعه هستش

اینو هم بگم که  مطالعه شرایط عينی جامعه کاری بود . اساسی جامعه تحت سلطه ایران، پاسخ بده" باید کرد

 در ایران ۴٠و تا جائی که من ميدونم ، بِدعت گذاران این روش کار در دهه . دکه تنها این گروه به اون  دست ز

  .هم، رفقای گرانقدر ما بهروز دهقانی و صمد بهرنگی بودند

 برای همه معلوم بود که مبانی تئوریک چریکهای فدائی در دو اثر ارزنده رفقا پویان و احمد زاده ۵٠در خود دهه 

 از ميان -نددن سالها فعاليت مبارزاتی می کرونم که همه کسانی که در اودرج شده است، و من مسلم می د

   .دند و با این نام ها هم آشنا هستن واقعيت را می دون این-شماها هم

این تأکيدرا می کنم به خاطر این که اگر دیروز، به نادرست، رفيق بيژن جزنی را تئوریسين این سازمان خوندند، 

چریکهای فدائی خلق، به جائی کشيده که حال برای ایجاد اغتشاش فکری در بين نسل امروز کار تحریف تاریخ 

در حالی که . رو می دن" ۵٠نظریه پرداز نسل دهه "جوان کنونی، به شهيد مصطفی شعاعيان هم نسبت 

 مدتی در ۵٢اینو هم بگم که شعاعيان در سال .  اصًال اطالعی از نظرات شعاعيان نداشتند۵٠جوانان دهه 

ارتباطی نزدیک با سازمان ما قرار گرفت، و لی از اونجا که اون مبارز،  رسمًا لنينيسِم مورد پذيرِش کمونيست 

به هر حال شعاعيان هر نظری که داشت، یک فرد مبارز ضد . های فدائی رو قبول نداشت، رابطه ادامه پيدا نکرد

می که حاال نظرات انحرافی اونو، وسيله ای قرار رژیم شاه بود، ولی بر خالف ادعای تاریک فکران جمهوری اسال

به هر حال از این نوع . نبود" ۵٠نظریه پرداز نسل دهه " داده برای کوبيدن نظرات چریکهای فدائی، او هيچوقت 

  .تحریفات می دونيم که زیاده

د اشرف در سال اونجوری که رفيق حمي. برگردیم به گروه جنگل، رفقای این گروه پروسه دیگه ای را طی کردند

 خودش برای من تعریف کرد، مؤسس اصلی گروه جنگل، رفيق کبير و تا حدی گمنام، رفيق غفور حسن پور ۵٢

 برای ایجاد یک گروه منضبط و ۴٧این رفيق از سال . عکسش در همين سالن در ميان رفقای سياهکل هست. بود

ی و سازماندهی کرد، و کًال اون بودش که با کمک اکثر رفقای سياهکل را این رفيق عضو گير. کرد انقالبی تالش

  .رفقای دیگه و از جمله رفقا حميد اشرف و اسکندر صادقی نژاد، گروه جنگل رو بوجود آورد

   



 

 

اینجا به خاطر بد آموزی هائی که تا حاال صورت گرفته من مجبورهستم که تأکيد کنم که گروه جنگل مشخصات  در

این درسته که رفيق غفور و .  ظریفی متمایز می کنه- جزنی - رفقا سورکی و مختصاتی داشت که اونو از گروه

ولی این رفقا، شخصًا ، هر . چند تن دیگه در گروه جنگل،  قبًال با گروه قبلی ارتباط داشتند و یا عضو اون بودند

سابقه ای هم که خودشون داشتند، گروه مشخص جنگل رو با مختصات خاص خودش، برای هدف مشخصی 

و به این خاطر این دو در . واین گروه بود که  معيارها و مسایل مشترکی با گروه احمدزاده داشت.  وجود آوردنب

بحث اینه که ما تاریخ مونو درست بشناسيم، تا فریبکاران نتونند با خلط مسایل مختلف، .  ارتباط با هم قرار گرفتند

ال پيش، وزارت اطالعات برعليه چریکهای فدئی خلق کتابی که دو س(گمراهی ایجاد بکنن،مثًال کتاب دشمن 

، اومده نظراتی که رفيق جزنی چند سال بعد از تشکيل چریکهای فدائی خلق، در زندان نوشته ، )منتشر کرده

اونا رو اومده به گروه جنگل نسبت داده و با ذکر مغایرت اون نظرات با نظرات رفيق احمدزاده به خيال خودش 

در حالی که اون نظراتی که رفيق جزنی !! بود" دو گانگی نهفته در ساختار سازمان"ته که این کشفی کرده  و گف

  .در زندان نوشته بود اصًال قبًال، حتی در خود گروه جزنی هم مطرح نبودند و وجود نداشتند

البيم، بهروز دهقانی  یاد برادر انق-من خودم از همان ابتدا در جریان ارتباط دو گروه جنگل و احمدزاده قرار داشتم

 و بعد این ارتباط ادامه پيداکرد و من در جریان بودم که رفقای -گرامی باد که با چه خوشحالی این خبرو به من داد

و این طوری بود که بر اساس تئوری تدوین شده ای، . گروه جنگل کامًال نظرات تئوریک گروه احمدزاده را پذیرفتن

  .دائی خلق آغاز شد و ادامه پيدا کردفعاليت های انقالبی چریکهای ف

 البته به خاطر .حاال من کمی هم در مورد تئوری و تحليل های چریکهای فدائی خلق صحبت می کنم

  .محدودیت وقت، خيلی فشرده، فقط نکات اصلی رو بيان می کنم

 و نشون داده شده که در تحليل چریکهای فدائی خلق، خط سير نفوذ امپریاليسم در ایران، از دوره قاجار ترسيم

ایران از زمان رضا شاه به یک جامعه نومستعمره تبدیل شد که واضح ترین نتيجه سياسی این شکل از سلطه 

در آن زمان ما . امپریاليسم در جامعه ما، دیکتاتوری شدیدًا و وسيعًا قهر آميز حکومت هائيه که سر کار می آن

از این تحليل ، این نتيجه مهم .  جمهوری اسالمی هم اضافه شدههمون رضا شاه و رژیم شاه رو داشتيم که حاال

حاصل می شه که برای رهائی مردم ایران از زیر ظلم و ستم و سرکوب، تنها سرنگونی دیکتاتوری حاکم، این 

یعنی همين سرمایه داری انحصاری ( ، کافی نيست بلکه عالوه بر این باید به هر گونه نفوذ امپریاليسم هارژیم 

  .هم در ایران پایان داده بشه و باید سيستم سرمایه داری را از بين ببریم) هانی ج

قبًال گفته می شد که مردم قيام می کنند، اعتصاب عمومی راه می افته و از این طریق ها می شه حکومت را 

دون رهبری طبقه ولی چریکهای فدائی خلق تأکيد کردند که هيچ قيامی در ایران، ب. ساقط کرد و به آزادی رسيد

اما مسأله اصلی این بود و هست که در شرایط دیکتاتوری شدیدًا . کارگر آگاه و متشکل، به پيروزی نمی رسه

قهر آميز در ایران، طبقه کارگر در چه پروسه ای امکان پيدا می کنه که متشکل بشه؟ چون این دیکتاتوری ، امکان 

به همين خاطر یک راه دیگه . ت دیگه هم امکان تشکل نمی دهبه طبقا. تشکل به هيچ قشر و طبقه ای نمی ده

اتفاقًا یادتونه که در جریان قيام یا خيزش سال گذشته هم عده ای دوباره . جلوی پای انقالب ایران گذاشته شد

 یاد اعتصاب عمومی افتاده بودن، بدون این که بگن که ُخب کی قراره که این اعتصابو برپا و رهبری بکنه؟ ما که

  .اگه رهبری دست طبقه کارگر نباشه، این مبارزه نمی تونه به پيروزی برسه. تجربه شو داریم

مبارزه مسلحانه " به هر حال،با طرح چنين مسائلی بود که چریکهای فدائی خلق تأکيد کردند که نه قيام، بلکه 

ی، فقط جنبه نظامی نداره، بلکه در چون این استراتژ. استراتژی منطبق با شرایط جامعه ایرانه" توده ای و طوالنی

طی جنگ با دشمن، فضا و محيطی در جامعه بوجود می آيد که امکان متشکل شدن به طبقه کارگر و دیگر 

   



 

 

بنابراین، مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق که با نيروی اندکی از سياهکل .  اقشار و طبقات مردمی می ده

 کرد که در پروسه رشد خودش به یک جنگ توده ای و آزاد سازی شروع شد این چشم انداز  را تعقيب می

 به همان صورتی که ما نمونه ای از اونو در کردستان بعد از شکست قيام –. منطقه به منطقه در ایران تبدیل بشه

  .بهمن، شاهدش بوديم

 ٢٨خصوص پس از اما از جنبه تاکتيکی، ضرورت مبارزه مسلحانه برای درهم شکستن شرایط خاصی بود که به 

مردم نيروی خودشونو به طور مطلق ضعيف و نيروی دشمنانشون رو هم به طور . بوجود اومده بود٣٢مرداد سال 

مطلق قوی تصور می کردند، و وجود چنين دو مطلق در ذهن اونها در کنار عوامل دیگه باعث شده بود که مردم 

حساب بيارن و فکر بکنن که با این رژیم نمی شه در افتاد دچار یأس و نا اميدی بشن، قدرت دشمنانشونو زیاد به 

بنابراین، اولين مسأله چریکهای فدائی، شکستن اون دو مطلق در ذهن مردم و کشاندن اونها به . و مبارزه کرد

  .در کتاب رفيق پویان این مسایل به رساترین شکلی توضيح داده شده. صحنه مبارزه بود

 خرداد ١۵مت به این موضوع هم اشاره بکنم که پس از شکست مبارزات مردم در اجازه بدید در پایان این قس

که دیگه برای مردم کامًال مشخص شد که از طریق راه های به اصطالح قانونی، با درخواست اصالحات و  ۴٢سال 

ر به هزار از این قبيل نميشه از سرکوب و ظلم و ستم رهائی پيدا کرد، ضرورت توسل به سالح امری شد که انگا

اصًال، انگار که این .  زبان در سخن بود، و خودشو به شکل های مختلف به پویندگان راه آزادی نشون می داد

حاال چون اینجا فرصت نيست من نمی تونم نمونه هائی . ضرورت چيزی در هوا بود که می شد استنشاقش کرد

واقعًا اتفاقی نيست که فروغ فرخزاد در .  ی گمبه شما بگم  و بگم که این حرف رو بر اساس چه نمونه هائی م

 رو می سرایه؛ بعد هم که ُ"کسی که مثل هيچکس نيست"و " دلم برای باغچه می سوزد"همان زمان شعر 

که اينجوری :(مبارزه مسلحانه شروع شد، بالفاصله، اون شعر  زیبا و پرمعنی برای رزمندگان سياهکل سروده شد

  ....حرکت مرد در این وادِی خاموش و سياه برود شرم کندآنکه می گفت )  شروع ميشه

در مورد تأثيرات مبارزه مسلحانه در جامعه، در یک کالم باید گفت که واقعًا خيلی گسترده و ِشگرف بود و خيلی 

جالبه که تمام پيش بينی هائی که رفيق پویان در اثر داهيانه اش کرده بود، همه شون مدتی پس از آغاز مبارزه 

از پيش بينی تغيير فضای یأس و نا اميدی حاکم بر جامعه به فضای شاداب مبارزاتی . ریکها، تحقق پيدا کردندچ

نيروی "گرفته تا جلب شدن تدریجی حمایت کارگران به سوی چریکهای فدائی خلق یا به قول خود رفيق  پویان 

  "!انقالبی ای که متعلق به خودشون بود

 .  بارزه مسلحانه، و دست آوردهاش، در اینجا فقط به دو مورد اشاره می کنممن در ارتباط با تأثيرات م

امروز می دونيم که با مقاومت و مبارزه بی وفقه زنان ایران بر عليه جمهوری اسالمی، یک جنبش زنان با مطالبات 

و با ورود هر در همه جای دنيا، زمينه مادی جنبش زنان با رشد سيستم سرمایه داری . خاص خودش شکل گرفته

اما، تا . چه وسيع تر زنان به بازار کار مهيا می شه که مسلمًا جنبش زنان ایران هم از این امر مستثنی نيست

جائی که به تأثيرات مبارزاتی مربوط می شه، ما باید بدونيم که این جنبش مشخص از پشتوانه مجموعه مبارزات 

  .نظامی زنان چریک قرار داشت– مبارزه سياسی  که البته در رأسش،- برخورداره۵٠زنان در دهه 

ما در انقالب مشروطه زنان انقالبی ای را سراغ داشتيم که در تبریز، دوش به دوش مردان در سنگرها، به طور 

البته این زنان دالور در شرایط آن روزگار، مجبور بودند در لباس . مسلحانه بر عليه نيروهای استبداد جنگيده بودند

ولی با شکل گيری چریکهای فدائی خلق، اولين بار بود که در تاریخ معاصر ایران . ارد ميدان نبرد بشوندمردانه و

این واقعيت، احساس قدرت توصيف . . زنان با هویت زنانه خودشان اسلحه بدست گرفته و برعليه ارتجاع جنگيدند

   



 

 

در شکل .  رو وسيعًا به صحنه مبارزه آوردو اونها! ناپذیری به زنان در جامعه داد و به خصوص به زنان زحمتکش

  .گيری جنبش زنان در حال حاضر ما باید همه این واقعيت ها را به حساب آوریم

موضوع دیگه مربوط به یکی از دست آوردهای چریکهای فدائی خلق است که به حوزه سازمانيابی 

 نظامی و بوجود اومدن -انقالبيون حرفه ای مربوط ميشه و این با زندگی مخفی مبارزین سياسی

  .خانه های تيمی ربط داره

ببينين، در زمان مارکس و انگلس، به خاطر وجود شرایط نسبتًا دموکراتيک در اروپا، سازمان مبارزه شکلی داشت 

برای همينه که لنين بر ضرورت ایجاد . که در روسيه استبدادی دوره لنين نمی تونست کارائی داشته باشه

تأکيد می کنه که اعضاش عمدتًا مخفی بودند، و با تلفيق کار مخفی و علنی " بيون حرفه ایانقال"سازمانی از 

اما در ایران به خاطر شدت سرکوب و اختناق، حتی سازمان پيشرو صرفًا . اهداف اون سازمان رو پيش می بردند

وری چریکهای فدائی خلق در نوآ. سياسی دوره لينن، هم قادر نبود که به نيازهای انقالبی جامعه ما پاسخ بده 

زمينه سازمان مبارزه متناسب با شرایط دیکتاتوری درایران، این بود که با حفظ روح سازمان لنينی، یک سازمان 

و این تجربه بجا گذاشته شد که در ایران، برای این که یک سازمان انقالبی  .  نظامی بوجود آوردند-سياسی

تی با طبقه کارگر و دیگر توده های ستمدیده ایران رو پيدا  بکنه و به پيشرو مردم پایدار بمونه، امکان ارتباط مبارزا

این ضرورتی هستش که قانونمندیهای جامعه، به نيروی پيشاهنگ تحميل . ناچاره که مسلح باشه. تبدیل بشه

  .می کنه

آگاهی پيدا می کرد، به  ، وقتی یک مبارز انقالبی توسط پليس شناخته می شد، حتی اگر از این امر ۴٠در دهه 

ساواک . یک شکلی اطالع پيدامی کرد، چاره ای نداشت جز این که منتظر بشه تا ساواک بياد دستگيرش بکنه

. هم با قدر قدرتی در روز روشن، می ریخت خونه اون مبارز و خيلی راحت با توهين و تحقير دستگيرش می کرد

 البته رفتن -رف ساواک می شدند، چاره رو در خروج از کشوربعدها مبارزین وقتی متوجه شناخته شدنشون از ط

چریکهای فدائی خلق اولين جریان سياسی در ایران بودند که با روی آوردن به زندگی .  به فلسطين می دیدند

در حقيقت، رسيدن به چنين راه حلی، بخشی از تاریخ . مخفی و دفاع از خود مسلحانه، راه چاره رو پيدا کردن

  .ی مردم ایرانهمبارزات

اولين خانه تيمی هم که بوجود . اینو هم بگم که اولين رفيقی که به اجبار مخفی شد، رفيق احمد فرهودی بود

می دونيد، رفيق فرهودی قبل از این که بره . اومد و این رفيق در اون جا گرفت، با حضور خود من تشکيل شد

ته جنگل شد، این رفيق قبل از این که بره اونجا درعمليات  که در اونجا معاون رفيق صفائی، فرمانده دس-جنگل

،  شرکت داشت که با حوادثی که در اون رابطه پيش اومده بود، ۴٩مصادره بانک  ونک به تاریخ مهر ماه سال 

 ساواک بياد دستگيرش بکنه و نه خب این رفيق نه می بایست می ایستاد تا. اخته شداسمش برای ساواک شن

روی آوردن به زندگی مخفی برای تداوم مبارزه، درستترین راه بود که این . از کشور خارج بشهدرست بود که 

  .رفيق اونو انتخاب کرد

حاال بدخواهان، به خصوص این  روزها، وجود همين خانه های تيمی رو هم به موضوعی برای گمراه کردن ذهن 

ندگی مخفی، خيلی محدودیت داره، و اساسًا نمی البته،  تردیدی نيستش که شرایط ز. دیگرون تبدیل کرده اند

ولی شرایط مبارزه چيزیه که به انقالبيون . تونه ارتباطات آزاد و غير حساب شده زندگی علنی را داشته باشه

تحميل می شه، و همه مسأله سر اینه که برای تغيير شرایط ظالمانه حاکم در هر شرایطی چه سازمان و 

کمونيست های فدائی در یکی از سياه ترین دوران دیکتاتوری در !  بارزه باشهتشکلی می تونه پاسخگوی م

  .ایران، این مُعَضل رو حل کردند

   



 

 

حاال ما می رسيم سر این موضوع که چطور شد که سازمان چریکهای فدائی خلق در همان نيمه 

این .  ه باشماميدوارم زیاد خسته تون نکرد.    ، از مسيری که می پيمود، منحرف شد۵٠اول دهه 

  . موضوع به نظر من اهميت زیادی داره و من در مورد اون صحبت می کنم

، به صورت خيلی کلی حداقل به ۵۵ تا ضربه های ۴٩ما می تونيم حيات سازمان چریکهای فدائی خلق را از سال 

  .اینهمعيارم .  بر حسب پاسخ دهی این سازمان به نيازهای مبارزاتی جامعه-دو دوره تقسيم بکنيم

چرا . ببينيد، به درستی از رستاخيز سياهکل به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ مبارزاتی مردم ایران یاد می کنيم

نقطه عطف؟ به خاطر این که درست بعد از سياهکل است که جو و شرایط سياسی در ایران بالکل تغيير می 

حمله . قالبيون به یک پاسگاه ژاندارمری به نظرمون بيادالبته از سياهکل نباید صرفًا حمله تعداد محدودی از ان. کنه

 اصل ٣از ( رعایت اصل تحرک مداوم عدم  بهمن شروع شد ولی بدليل اشتباه رفقای ما در ١٩به پاسگاه در 

، بين چریکها با نيروهای مسلح رژیم درگيری هائی بوجود اومد که تا اوایل )طالئی ای که چه گوارا ازشان یاد کرده

حاال شما تصور بکنيد که در یک جامعه خاموش و سياه که یک دوره رکود .  ماه آن سال ادامه پيدا کرداسفند

وخمود مبارزات مردم رو فرا گرفته بود، در یک چنين وضعی نيروهای نظامی رژیم، منطقه وسيعی را ميليتاریزه 

. ی کوپتر در اون محل به پرواز در می آمدنداون روزها ده ها هل. کردند، و از زمين و هوا به چریکها حمله می کردن

موضوع مخفی . ميشه تصور کرد چنين رویداد بزرگی، چه تکونی می تونست به اون جامعه خاموش و سياه، بده

و همه هم ازش مطلع . اتفاقًا خودشون هم در رسانه هاشون خيلی روی این موضوع کوبيدن. کردنی هم که نبود

  .شدند

هر روز واقعه جدیدی بوجود می اومد و رسانه های رژیم .  با شدت بيشتری ادامه پيدا کرد هم مبارزه۵٠در سال 

رژیم، مبارزین مسلح رو خرابکار اسم (ها" خرابکار:"مثًال می گفتن. هم مجبور می شدند اونها را منعکس بکنن

رکوب حمله کردند، به بانک ها ، خرابکارها در فالن جا با مأموران درگير شدند، به این یا آن مرکز س)گذاشته بود

دستبرد زدند، از محاصره خونه انقالبيون، از مقابله قهرمانانه اونها با نيروهای مسلح رژیم، از در گيری های 

، گروه های دیگه ای هم به جنبش مسلحانه پيوستند، به خصوص ۵٠در سال . خيابانی و غيره، خبر می دادند

عيت ها باعث شد که واقعًا در عرض یک سال فضای سياسی جامعه از این همه این واق.  سازمان مجاهدین خلق

  .رو به اون رو شد

 ٨ببينين، آخرین رفيق از رفقای سياهکل  در . ما حتی از عکس العمل دشمن هم می تونيم اینو متوجه بشيم

عالم بکنه، خيلی زود اسفند ماه دستگير شد و رژیم، بدون این که خودشو نيازمند ظاهر سازی ببينه و دادگاهی ا

اون موقع هنوز خيلی احساس قدرت می کردند و همين .  اسفند همان سال اعدام کرد٢۶همه اون رفقا رو در 

ولی همين . درت هستيمخرابکاران را کشتيم و ما همچنان قدر ق. خبر رو منتشر کردند و گفتند که دیگه تمام شد

رژیم شاه ظاهرًا قدر قدرت، یک سال بعد، وقتی می خواست رفيق مسعود احمدزاده و رفقای همراهشو اعدام 

بکنه، خودشو در چنان شرایطی می دید که مجبور شد برای اونها دادگاه تشکيل بده، و صحنه های دادگاه 

 اسفند، روز اعدام اون ١١تازه، از این هم مهمتر در روز  .وعکس انقالبيون رو هم توی روزنامه هاش منتشر بکنه

به زور مردمو بسيج کرده، آورده بودن خيابان که بگند ملت خواهان . رفقا، اعالم تظاهرات به اصطالح ملی کردند

ولی جالب هستش که با قدرت انقالبی مبارزین مسلح، اون تظاهرات هم به هم خورد، .  اعدام خرابکارا هستند

دیدم، تریبون ) اشاره به دیوار کناری(  رفقای فدائی، تيم زنده یاد مهدی فضيلت کالم که من عکسشو اونجا اصًال

که دیگه همه چی بهم خورد  و مردمی هم که به زور به اونجا آورده شده بودند، . سخنرانی رو منفجر کردند

  .متفرق شدند

   



 

 

هر کدومشون  روی مردم تأثيرات مبارزاتی بسيار زیادی حال من دیگه، از شرح خيلی از رویدادهائی که واقعًا 

  .داشتن، حاال وقت نيست، من ازشون می گذرم

پس از اونه که ما یکه . این یک واقعيتيه که مبارزه چریکهای فدائی خلق بن بست مبارزاتی رو در ایران شکست

 رشد کردند، دانشجویان قهرمانی می بينيم که اعتصابات کارگری. جنب و جوش مبارزاتی را در مردم می بينيم

  .های قابل تحسينی از خودشون نشون دادن، و در ميان دهقانان و سایر اقشار مردم هم مبارزه رشد کرد

قبل از این که بيشتر از این در این روند پيش بریم، ببينيم که سازمان چریکهای فدائی خلق دراین دوره به لحاظ 

، ۵٠صویر برجسته اینه که عالوه بر شهادت رفقای سياهکل در سال درونی در چه وضعيتی قرار داشت؟ ت

بسياری از رفقای اوليه سازمان، یا اعدام شدند، یا طی درگيری با نيروهای مسلح دشمن، شهيد شدند و يا زير 

 هرکدوم از اینها گرچه خودشون جزء -عده زیادی هم اسير زندان ها شدند. شکنجه به شهادت رسيدند

 ولی به هر حال ضربه بودند و با این ضربه ها،  سازمان در اواخر -تاریخی و انقالبی  آن دوره بودندرویدادهای 

  ظاهرًا در آستانه نابودی قرار گرفت؛ و واقعًا اگر تفنگ هر رفيقی که به زمين افتاده بود، ده ها دست ۵٠سال 

ولی انگار که جامعه ایران در اون زمان . رفتدیگه دراز نمی شد که اون تفنگو برداره ، این سازمان از بين می 

دسته دسته از جوانان به این مبارزه پيوستند و درواقع . مترصد یک راهگشائی بود که پتانسيل خودشو نشون بده

حتی در . با کمک و حمایت جامعه  بود که این سازمان توانست حياتشو تضمين بکنه و ادامه کاری داشته باشه

کلمه تثبيت بعدًا در نشریه نبرد . هنوز تثبيت نشده بود. هنوز برای بقای خودش می جنگيد هم سازمان ۵١سال 

ما با سيلی صورت : من یادمه که رفيق کبيرمون، حميد اشرف یکبار در توصيف این دوره گفت که. خلق اومد

ستگير شده بودم،  د۵٠همانطور که می دونيد من که  خودم در اردیبهشت سال .خودمونو سرخ نگه داشته بودیم

در این سال،  در پرتو تجارب بدست .  از زندان فرار کردم، مجددًا به سازمان پيوستم۵٢و بعد که در فروردین سال 

به لحاظ تکنيکی و . اومده ، از شدت ضربه های پليس به سازمان کاسته شده بود، ولی واقعًا مشکالت زیاد بودند

با (  تهيه سالح و ساختن مواد مربوط به اون گرفته ، تا کارهای انتشاراتی تدارکاتی نيازهای زیادی مطرح بود، از

صورت می " پایگاه"خيلی از این کارها توسط رفقا در).اون دستگاه های ابتدائی که در اون زمان وجود داشت

ارتباط گيری با کارهای مبارزاتی دیگه هم مثل ). ما خانه تيمی نمی گفتيم و لفظ پایگاه را بکار می بردیم. (گرفت

به نظر من رفقای دست اندر کار در این دوره یکی از . مردم، یا انجام عمليات مسلحانه هم همچنان ادامه داشت

بی خوابی های ممتد، فقر غذائی، انجام  کارهای عملی زیاد، به : طاقت فرسا ترین شرایط زندگی را داشتند

 سازمان چریکهای فدائی خلق با خون ورنج بسيار ساخته واقعًا وقتی گفته می شه که. حال خيلی دشوار بود

من اینو می گم به خاطر این که حاال یک عده از همه جا بی خبر نسبت ریاضت کشی . شد، حرف گزافی نيست

به ما ميدن، انگار که نعمت ها ریخته بود زیر دست و پای ما و ما می گفتيم نه ما نمی خوایم از اونها استفاده 

  .، این طوری نبودنه.!! کنيم

 را در نظر بگيریم، این دوره با همه سختی هاش، در عين حال یکی از حساسترین ۵٢اگر از آغاز  تا آخر سال 

سازمان بر اساس تئوری انقالبی خودش حرکت کرده و باعث شده بود که فضای سياسی به . دوره ها هم بود

 های مبارزاتی مردم ایران هم بوجود می آمدند می دونيد که نفع توده ها تغيير بکنه، در تداوم این روند، َسمُبل

دو تن از آن َسمُبل ها که در دل اون شرایط تاریخی . انسانها محصول شرایط تاریخی جامعه خودشون هستند

 برخورد انقالبی و شجاعانه اونها در دادگاه . ایران پرورده شده بودند، زنده یادان کرامت دانشيان و گلسرخی بودند

و عکس العمل خيلی مثبتی که مردم ایران دراین رابطه از خودشون نشون دادن، این موضوع را به طور آشکار و 

و .  غير قابل انکار  ثابت کرد که جنبش مسلحانه در دل مردم ایران جا گرفته و مردم از اون حمایت می کنند

   



 

 

دادگاه آن .  رزه توده های مردم در جامعه هستيمدرعين حال، از اینجا به بعد ما شاهد ُبعد دیگه ای از رشد مبا

  . بود١٣۵٢رفقا در بهمن 

 عليرغم شدت گيری اختناق در جامعه، روحيه مبارزاتی مردم بسيارباال رفت و مبارزاتشان رو به اعتال ۵٣سال  در

ردم رو از در آخر این سال،  کار به جائی رسيد که رژیمی که دست به هر ترفند و جنایتی می زد که م. بود

سياست بدور نگه بداره، اومد حزب رستاخيز درست کرد و می خواست همه وارد سياست بشن منتها 

  .سياستی که تحت فرمان شاه باشه

در جامعه بوجود اومده بود و هم توده ها به نسبتی  ،  جو سياسی دیگه ای۴٠نسبت به دهه  ُخب، حاال، هم،

به این ترتيب، . ن در اشکال مختلف، به مبارزه دست می زدنبرای تحقق خواسته های صنفی و سياسی شو

اولين هدف پيش بينی شده چریکهای فدائی خلق متحقق شده بود ولی حاال نيازهای جدیدی در جامعه مطرح 

 ، فرصتی بود که ۵٣ یا حتی سال ۵٢به نظر من سراسر سال . شده بود و باید به اون نياز ها پاسخ داده می شد

یعنی سازمان می بایست .   رفقا برای پيشروی بعدی سازمان طرح آگاهانه ای ریخته بشهبا شرکت همه

تغييرات جدید و نيازهای مبارزاتی جدیدی که در جامعه بوجود اومده بود رو به حساب می آورد و بر اساس خط 

لی متأسفانه در این و. استراتژیک خودش،تاکتيک هائی را انتخاب بکنه که بتونه به این شرایط جدید پاسخ بده

اولين کار اساسی الزم، تحليل اوضاع و ارائه . دوره که من خودم هم حضور داشتم، کار تئوریک الزم  صورت نگرفت

انجام این کار مهم با توجه به کميت و . جمعبندی و نتيجه گيری از اون برای پيشبرد آگاهانه حرکت های بعدی بود

دراین رابطه شاید غير واقعی .  زماندهی درست درونی، شدنی و عملی بودکيفيت رفقا در آن زمان، به شرط سا

نباشه که بگم که پرداختن بيش از حد الزم به کارهای تکنيکی و تدارکاتی که انرژی زیادی از رفقا می گرفت، 

اید دید به طور ُخب، اگر چنين کار آگاهانه ای صورت نگرفت، حاال ب. یکی از موانعی بود که از این کار جلوگيری کرد

خودبخودی، چه پروسه ای در سازمان طی شد؟ و آیا سازمان اونچه کرد تمامًا در جهت تحقق تئوری انقالبيش 

  قرار داشت؟

با رشد جنبش،  مبارزین باز هم  زیادی . می تونم بگم که سازمان دراین مرحله، یک دوره گذاری را طی می کرد

 شد که خودش بيانگر ۵٣به انجام چندین عمليات مسلحانه مهم درسال به سازمان روی آوردند و سازمان موفق 

به تدریج هم ، کارهای آگاه گرانه و توضيحی سازمان وسعت هر چه بيشتری گرفت،  و با . قدرت سازمان بود

و ابتکاراتی که زده می شد ، کتاب و دیگر نشریات سازمان، خيلی وسيع تر از قبل، در ميان کارگران، دانشجویان 

در عين حال در این دوره سازمان از طریق رادیوئی هم به نام رادیو . بخش های دیگه جامعه پخش می شدند

  .ميهن پرستان، در جهت آگاهی دادن به مردم و رشد سياسی اونا کار می کرد

 بيش از می بينيم که توجه سازمان. اگر نشریات این دوره سازمان را مطالعه بکنيم، مثًال نشریه نبرد خلق رو

اتفاقًا درست بر خالف تبليغات مغرضانه ای که در این مورد شده سازمان . گذشته به طبقه کارگر معطوفه

چریکهای فدائی خلق تنها سازمانی بود که در آن زمان شدیدًا به مسأله ارتباط با کارگران توجه داشت و عمًال 

توجه به امر تشکل و . ميان اونا خيلی فعال بودندرفقائی برای بردن آگاهی سياسی به ميان کارگران، کار در 

سازمان یابی توده ها، به عنوان مثال در ميان دانشجویان و حتی دانش آموزان در اشکال غير مسلحانه، و کارهای 

به . سياسی دیگه، نشاندهنده کوشش مسئوالنه رفقا برای پاسخگوی به بخشی از  نيازهای مبارزاتی بود

و .  زمان به نظر ميرسيد که سازمان هنوز در مسير همان خط اوليه خودش حرکت می کنههمين دليل، تا این

ولی تمامًا این طور نبود، که من البته توضيح می . حرکتش در راستای خط اصلی چریکهای فدائی خلق قرار داره

  .دم

   



 

 

  نياز ٢ی فدائی خلق به یعنی کلی بخوام بگم، دراین مرحله برای تحقق اهداف انقالب ، اساسی بود که چریکها

یکی، ارتباط گيری وسيع تر با مردم و کوشش در سازماندهی مبارزات اونها در اشکال غير .  اصلی ، پاسخ بدن

مسلحانه که همانطور که گفتم در این جهت کار می شد، و دیگری با اهميتی غير قابل انکار، گسترش مبارزه 

  .یدی برای جنگ با دشمنمسلحانه به روستا و باز کردن جبهه های جد

از آنجا که در این دوره، مبارزه نظری برنامه ریزی شده و آگاهانه ای در سازمان جریان نداشت، و با توجه به این 

که همه رفقا به درستی مبارزه مسلحانه اعتقاد داشتند، هنوز کسی  متوجه نبود که درک های متفاوتی از 

  .در حال شکل گيریهمبارزه مسلحانه در بين رفقای سازمان 

یک درک اینه که از اون ما، . ببينيد، واقعيت اینه که مبارزه مسلحانه می تونه با درک های متفاوتی صورت بگيره

 ، به طور علنی،  معلوم شد که سازمان این درک رو اساس کار ۵۴که اتفاقًا از سال . رو بفهميم" تبليغ مسلحانه"

ز روز اول هم چریکهای فدائی خلق اینو می گفتند، روی جلد نشریه نبرد خلق خودش قرار داده و انگار که گویا ا

  ".تبليغ مسلحانه محور تمام اشکال مبارزاتی خلق ما: "  نوشته شد۶شماره 

رو با مبارزه مسلحانه مورد نظر رفقای اوليه " تبليغ مسلحانه"حاال من نمی خوام از لحاظ نظری اینجا بيام تفاوت 

تقریبًا اوایل . ولی موردی را بيان می کنم که می تونه این موضوع رو روشن می کنه.  بدمسازمانو، توضيح

 که من در منطقه خاورميانه بودم، اونجا، یکی از مبارزین بلوچ که به قول خودش به صداقت چریکهای ۵٣زمستان 

 و امکانات دیگه هم فدائی خلق ایمان داشت، به ما گفت که مبارزینی را در بلوچستان می شناسه، اسلحه

او از چریکهای فدائی خلق . وجود داره، ولی ما به وجود افرادی احتياج داریم که بتوانند رهبری کنند مبارزات رو

ما . می خواست که برند با در اختيار گرفتن اون امکانات، مبارزه رو در روستاهای بلوچستان شروع و رهبری بکنن

حاال این که این موضع هر جنبه ای هم داره، من  به اونا کار ندارم، . ن اطالع دادیماین موضوع را به رفقامون در ایرا

نکته اصلی که مورد نظر منه جواب رفيق ما، حميد اشرف به این پيشنهاد بود که نوشته بود کار در ميان پرولتاریا ، 

  .اساس کار ماست و ما فعًال نمی تونيم به روستا بپردازیم

ولی اگه ما به کل حرکت سازمان در این دوره توجه بکنيم می بينيم . ر سر نظر یک رفيق نيستالبته اینجا بحث ب

در شهر می مونه، عمليات مسلحانه می کنه و با قدرتی که از :  که درعمل، بر اساس این نظر پيش ميره که

 امکان هر چه خودش نشون ميده صفوف خودشو گسترش می ده، و برای انجام کار سياسی در شهر، زمينه و

در این چار چوب می بينيم که، نقش عمليات مسلحانه اینه که زمينه تبليغات کردن و . بيشتری فراهم می کنه

ُخب، شکی نيست که این نقش هم، الزم و . بطورکلی کار سياسی رو برای نيروهای انقالبی بوجود می آره

تبليغ "مورد نظر رفقای اوليه سازمان، فراتر از بخشی از کار  انقالبی بود اما چشم انداز مبارزه مسلحانه 

  .بود" مسلحانه

مطابق تئوری چریکها، مسأله اصلی این بود که حتی برای این که بشه طبقه کارگر را متشکل کرد و حزب طبقه 

می گم حتی برای این که در این تئوری مسأله فقط این نيست، بلکه بسيج و متشکل ( کارگر رو بوجود آورد، 

، ولی حتی برای چنين کاری هم ، نيروی کوچک انقالبی ) همه  نيروی مردم در مقابل ارتجاع، مطرحهکردن

بر این اساس، برای . مسلح می باید قدرت نظامی  خودشو در مقابل نيروی سرکوبگر دشمن، مدام افزایش بده

وه بر داشتن نقش تبليغی، افزایش قدرت سازمان، الزم بود به عمليات مسلحانه ای هم  دست زده بشه که عال

جاری .  بار نظامی هم داشته باشند؛ و اتفاقًا بار نظامی مبارزه مسلحانه می باید هر روز بيشتر و بيشتر می شد

 و وارد آوردن ضربات نظامی به نيروهای مسلح رژیم در - عالوه بر شهر-کردن مبارزه مسلحانه در مناطق روستائی

ریکهای فدائی خلق می شد؛  و نه فقط به سازمان، توانائی ایفای نقش این مناطق، باعث تقویت قدرت چ

   



 

 

سياسی هر چه بيشتری در شهر می داد، زمينه کار سياسی بيشتری را می داد، بلکه باعث می شد که بتونه 

به تدریج به سازماندهی مسلح نيروی دهقانان هم بپردازه و به این ترتيب در جهت تشکيل ارتش خلق گام 

  .برداره

البته، فکر می کنم این موضوع نياز به بحث خيلی بيشتری داره  ومن بيشتر از این در این مورد صحبت نمی کنم  

به هر حال می خوام بگم که امتناع از  آغاز مبارزه مسلحانه در روستا، اولين کج روی یا انحراف سازمان از تئوری 

  .چریکهای فدائی خلق بود

یکی اون موقع بود که اون .  بار در سازمان برای حرکت در روستا اقدام شد٢کل، اینو هم بگم که بعد از سياه

( برخورد شجاعانه رفيق چنگيز قبادی در َچپه کردن ماشين پليس و امکان فرار خودش و رفيق مهرنوش پيش اومد

 - زنی اقدام شد بود که با مسئوليت رفيق نوروزی برای انبارک۵١یکی دیگه هم در اواخر سال ) ۵٠یعنی در سال 

  .که من ازش مطلع هستم

متأسفانه، سر باز زدن از آغاز مبارزه مسلحانه در یک منطقه روستائی، خيلی گرون تموم شد؛ و نتيجه عملی 

که متأسفانه . بسيار دلخراشی داشت  دست پليس سياسی در شهر، برای ضربه زدن به انقالبيون بازتر بود

  . اون ضربه های کاری رو تونست به سازمان وارد بکنه۵۵همانطور که می دونيد، در سال 

، )اميدوارم خسته نشده باشيد(حاال اگر بخوام از همه حرفهائی که تا اینجا زدم یک جمعبندی بکنم، 

اوًال  راز ماندگاری سياهکل و چریکهای فدائی : ، باید بگم که به هر حال یک جمعبندی خيلی کل ارائه بدم 

و جمعبندی دوم،اینکه، بقاء و رشد . دوره ای به نيازهای مبارزاتی جامعه پاسخ دادندخلق در اینه که در 

استراتژیک سازمان چریکهای فدائی خلق، می توانست با پراکنده کردن نيروی دشمن و کشوندن مبارزه به 

لح شدند، که متأسفانه این طور نشد و به همين خاطر اونموقع هم که خود توده ها، مس.  روستا تضمين بشه

 را تداوم ۵٧بطور برجسته ما اینو در ترکمن صحرا و کردستان دیدیم، اون موقع اونها می خواستند که انقالب سال 

بدن، دیگه اونموقع، متأسفانه سازمان چریکهای فدائی خلق با رهبری انقالبی وجود نداشت که مبارزات مردمو در 

 یادمون -البته تابلوی آن سازمان بودش.  و رهبری بکنهجهت خط استراتژیک چریکهای فدائی خلق پيش ببره

  !!نرفته

می دونم که خيلی طوالنی صحبت کردم، هر چند که هنوز همه حرفهامو هم نزدم،  ولی اجازه می 

  .خواهم یه صحبت کوتاهی هم در رابطه با شرایط کنونی بکنم

این خيزش که به صورت یک . مردم دالور ایرانهدر این مورد، مهمترین موضوع مربوط به خيزش یا قيام بزرگ اخير 

جنبش انقالبی حدود یک سال ادامه پيداکرد، قبل از هر چيز، شدت تضادی رو نشون داد که بين اکثریت مردم 

  .ایران و مشتی سرمایه دار خارجی و داخلی وجود داره

 کردن که جوان های االن مثل ، مدام تبليغ می"ماهواره ها" یادتون باشه، قبل از این خيزش، به قول مردم

نه، انقالب نمی ه و زما نيستند، عقاید ليبرالی دارند و کًال مردم ایران و جوان های این دور۶٠ و ۵٠جوانهای دهه 

و ! در حالی که، این جنبش نشون داد که برعکس، اولين حرف پير و جوان و نوجوان در ایران، انقالبه. خوان

ی و بوجود آوردن دنيائی نوین، خواست قوی اکثریت مردم ایران هستش از خواست سرنگونی جمهوری اسالم

همين جا می شه فهميد که هدف از اون تبليغات، فریب مردم بوده تا مردم بپا نخيزند و بذارند که جمهوری 

ن در جریان جنبش مردم هم دیدیم که همي. اسالمی جنایاتشو ادامه بده تا نظم ضد خلقی حاکم پا برجا بمونه

  !هدُف به شکل دیگه ای پيش بردند؛ و خيلی زیرکانه و گفتند که نمی خواهيم که خشونُت در جامعه تبليغ بکنيم

   



 

 

ازمردم خواسته می شه حداکثر، به مبارزه  مسالمت آميز دست . روی همين کارزار ضد خشونت متمرکز بشيم

ائی برای مبارزه مسالمت آميز باقی اما سئوال اصلی اینه که آیا جمهوری اسالمی اصًال راهی، ج. بزنند

  گذاشته؟

چندین ساله که کارگران محروم و ستمدیده ما، به انواع و اقسام مبارزات مسالمت آميز برای تحقق ابتدائی ترین 

جواب این رژیم چيه؟ کارگران بهشهُر ببينيد اینا یک سال تمام مبارزه کردن، با انوع . حقوقشان دست می زنند

بعدش رفتند اعتصاب غذا کردند،  درست مثل شمری که خودشون .  انواع سرکوب ها مواجه شدندتوهين ها و با

فعالين کارگری در سنندُج  هنوز هيچ کار نکرده بردند و بستند ! ميگن، حتی نگذاشتن یک قطره آب بهشون برسه

خيابون و مزد کارشونو می یا همين کارگران خاتون آباد، این کارگران با خانواده شون اومده بودن . به شالق

در مورد .  خواستن، چيز زیادی نمی خواستن، اونها را به گلوله بستن، و خونشون رو در خيابانها جاری کردند

مردم دیگه شما یادتونه، چه به روزگار دراویش در بروجرد یا جاهای دیگه آوردن، شدت جنایاتی که این رژیم درحق 

؟ مگر !واقعًا مردم در مقابل این رژیم وحشی چکار باید بکنند!  همه نمی دونندمردم آذربایجان مرتکب شُد، هنوز

گرچه مردم هيچ کار نکرده این رژیم بهشون حمله . این که گفته بشه، اصًال مبارزه نکنيد تا هيچ اتفاقی هم نيافته

عيت اینه، که این رژیم واق. نصف جمعيت ایران، به صرف زن بودنشون، امنيت ندارن تو خيابون راه برن. می کنه

  اصًال راهی برای مبارزات مسالمت آميز نگذاشته تا مردم بتوانند که با اون به مطالبات اساسی شون برسند؟

در حقيقت، اصل حرف کارزار ضد خشونت، به مردم ایران، اینه که وضع نکبت بار موجود رو بپذیرید، دم بر نيارید، 

ن بدید، تا مشتی سرمایه دار داخلی و خارجی و وابستگان به رژیم، به تمکين کنيد، و به هر خفت و خواری ت

اونا بتوانند در ناز و نعمت غوطه ام و جوب های خون در خيابان ها، شکنجه و اعد قيمت فقر و بدبختی و دیگه

  . اونها اینو می خوان. بخورند

لقی موجود،  ناشی از نهایت ولی، آیا مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی  و به هم زدن نظم ضد خ

مهربانی  مردم نيست؟  تا مردم دیگه بيشتر از این با مصيبت های گوناگون مواجه نشوند؟ شکنجه گاه های 

مخوفی مثل کهریزک والیت فقيه را تجربه نکنند؟ و شاهد پرپر شدن عزیزانشون در اثر ابتالء به مواد مخدر نشن؟ 

اصًال، آیا جنگيدن برای سرنگونی این .ش خود دست اندرکاران رژیم هستندکه خودتون می دونيد، وارد کننده ها

می گم کم هزینه ترین با همه دشواری ها و سختی هائی که در ( رژیم وابسته به امپریاليسم، کم هزینه ترین 

  راه برای رهائی مردم از جهنم جمهوری اسالمی نيست؟) این راه وجود داره

، و هر وقت مردم عزم می کنند که خودشونو از این جهنم خالص بکنند، بهشون جهنمی برای مردم درست کردن

اما، کدوم به اصطالح صلح و . می گند شما مهربون نيستيد، می خواهيد صلح و آرامشو تو جامعه بهم بزنند

  آرامش؟

انقالبی می شه قهر ضد انقالبی رو تنها می شه با قهر " ، اینه که "آفتابکاران جنگل" اولين و مهترین درس 

و دیدیم که یک تشکل کوچک، متشکل از تعداد محدودی از جوانان انقالبی، توانستند چنان آتشی به ". پاسخ داد

  .اونو به جزیره طوفانی تبدیل بکنند" ثبات و امنيت "خرمن دشمن بزنند که جزیره 

بلی ما می . راه قبلی را طی کرد سال از اون زمان گذشته، شرایط فرق کرده و دیگه نميشه همون ۴٠حاال ميگن

امروز، هم مردم و هم دشمنان مردم از تجاربی برخوردارند که . دونيم که شرایط از جنبه های مختلفی تغيير کرده

روحيات، فرهنگ و نگرش مردم امروز نسبت به مسایل مختلف سياسی و اجتماعی بسيار . دیروز نداشتند

ایلی از این قبيل حتمًا باید در اتخاذ تاکتيک مبارزاتی در نظر گرفته همه اینها و مس. متفاوت از گذشته شده

   



 

 

اما بعضی فاکتورهای دیگه ای وجود دارن، فاکتورهای اساسی مثل وجود سيستم سرمایه داری وابسته .  شوند

. ر هم شدهدرکشور، و دیکتاتوری شدیدًا و وسيعًا قهر آميز، نه تنها فرقی با گذشته نکرده بلکه گسترده تر و بيشت

در نتيجه اوًال، با تکيه بر این فاکتورهای اساسی، نميشه گفت که دیگه، راه انقالب ایران جنگ سازمان یافته 

 نفر برند به ٩بحث این نيست که . ثانيًا بحث به هيچوجه بر سر تکرار گذشته نيست. مردم با ارتجاع  نيست

! نه.ان مسایلی که اونموقع بوجود اومد، دوباره تکرار بشهپاسگاه سياهکل حمله بکنند و انتظار بره که درست هم

اسم " (کور اوغلو" خيلی ها چشم پدرشونو در آوردن که به اونا بگند: ما در ترکی مثلی داریم که ميگه.بهيچوجه

چوخ الری دده سينين گوزون :  ترکيش این طوریه".پسر مرد کور" ولی به اونها گفتند !)اون قهرمان مردمی

" باید راِز ماندگاری! منظورم اینه که . آمّا قيدیپ ددیلر کور کيشينين اوغلی" کور اوغلو" ی که اونا دئسينلر چيخاتد

باید با استفاده از تجارب گرانبهای اون نسل، دید که در شرایط کنونی چه موانعی .  رو آموخت" آفتابکاران جنگل

  .ی شه اونها رو از سر راه برداشتپيشاروی جنبش مردم قرار داره؟ و با چه   اقداماتی م

من روی این موضوع تکيه می کنم که در شرایط . خالصه، بحث بر سر یادگيری از د رس های نهفته در تاریخه

کنونی مشکل اساسی مردم ما برای رهائی از این وضعيت، فقدان رهبریه و اینو می خوام بگم که گام اول برای 

البته، تجربه هم نشون داده که در شرایط دیکتاتوری در . ل کمونيستی استپاسخ به این مسأله، ایجاد یک تشک

ایران، یک تشکل انقالبی تنها با توسل به سالح قادر به حفظ خودش و انجام کارهای مبارزاتيه و تنها از طریق 

  .جنگيدن با رژیم سرکوبگره که می تونه خودشو به پيشرو مردم تبدیل بکنه

وهای انقالبی، همه کسانی که دلشون برای آزادی مردمشون می تپه اینه که بکوشيم وظيفه همه ما، همه نير

به ایجاد چنين تشکلی کمک بکنيم  و به هر وسيله ای که می تونيم به شکل گيری اون یاری برسونيم تا این 

  ".گرددجمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید : " شعار عمًال تحقق پيدا بکنه و عملی بشه که

  موفق و پيروز باشيد

   


