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 جاودان باد نام و ياد حماسه سياھکل
  گروھی از١٣۴٩ بھمن ١٩در . و ھفتمين سالروز سياھکل فرا رسيده است سی

حمله  ديده بود، با شان سوسياليسم و رھايی بشريت ستم انقالبيون کمونيست که آرمان
ی ا مبارزه مسلحانه به يکی از مراکز سرکوب و ستم رژيم سلطنتی شاه در سياھکل،

ايران  ای تابناک در جنبش کمونيستی حماسی را آغاز نمودند که ھمچون ستاره
يک نبرد  فداييانی که حماسه سياھکل را آفريدند، خود در. درخشيد و جاودانه شد

انسانی حاکم پايه  ناپذير با نظم غير اما سنتی را از مبارزه آشتی. نابرابر جان باختند
 .شدگذاشتند که با نام سياھکل عجين 

گيری سازمان  سالگرد سياھکل، تاريخچه کوتاھی را از سياھکل و شکل به مناسبت
آن را ) اقليت(ای که اکنون سازمان فدائيان  فدايی خلق ايران تا مبارزه ھای چريک

 ايم، که طی چند برنامه برای شنوندگان صدای دمکراسی ده دھد، تھيه کر می ادامه
 .شورايی پخش خواھد شد
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  شرايطی که سياھکل بر بستر آن شکل گرفت
ديکتاتوری عريان رژيم شاه، دورانی از اختناق و   و برقراری٣٢ مرداد سال ٢٨در پی کودتای 
ی  دو جريان عمده. ھای سياسی به کلی برچيده شد آزادی. گرديد گسيخته آغاز سرکوب عنان

ب توده که نقش اصلی را در رھبری مبارزات روز، يعنی جبھه ملی و حز سياسی تا به آن
 .شان به شدت کاسته شد داشتند، از اھميت و جايگاه ای توده

رھبران حزب که ريشه در تفکر رفرميستی و  در جريان شکست جنبش ، حزب توده با خيانت
بسياری از خود بر جای گذاشت و جبھه ملی نيز ھيچ حرفی  کارانه آن داشت، تاثير منفی سازش

ھای ناپايدار و  ھا در جريان شکست جنبش ملی به دليل سياست آن .ای گفتن نداشتبر
 .مسئوليت مھمی برعھده داشتند کارانه، سازش

ھای رکود گرچه شاھد  در طول سال. حاکم گرديد ھای بعد از کودتا، رکود بر جنبش در سال
س جمھور آمريکا در دانشجويان به سفر نيکسون معاون وقت ريي اعتراضاتی از قبيل اعتراض

 ھستيم، اما به طور ۴٢ دانشجو و نيز جريانات خرداد ٣در خون غلتيدن   و١٣٣٢ آذر سال ١۶
يک دستگاه  دھی ھا، رژيم با سازمان در اين سال. ای در حالت رکود بودند ھای توده جنبش کلی

 .م ساخته بودجامعه حاک  پليسی و تشديد اختناق، سکوت ھولناکی را بر–عريض و طويل امنيتی 
ھای برجسته  نمونه. گيرند اعتراضی آرام آرام شکل می ھای ی چھل، جنبش ی دوم دھه از نيمه
تظاھرات در جريان مرگ تختی و اعتراض به گران شدن بھای بليط اتوبوس   پيمايی و آن، راه

 ودبا وج. گيرد ھا، جنبش اعتراضی دانشجويی رونق می ھم چنين در اين سال. بود در تھران
 .شود ھا به شدت سياسی می ھا در اين سال رکود و خفقان سياسی، جو دانشگاه
نگاھی به فعاالن . گوناگون دانشجويی شکل گرفت ھا محافل بر بستر چنين شرايطی در دانشگاه

به رغم وجود برخی از کارگران و معلمان انقالبی و غيره در  دھد که سياسی اين دوره نشان می
 .ھا از محيط دانشگاھی به مبارزه سياسی روی آوردند ياری از آنبس صفوف مبارزان،

ھا مطرح شد که چگونه بايد تحت شرايط  آن با گسترش محافل سياسی، اين سوال برای
کرد، اقدام به  اعتراضی را به شدت سرکوب می ديکتاتوری عريان حاکم برايران که ھر

می با شکست رو به رو شده بود و ھيچ ھای احزاب قدي حل راه .ای متشکل و جدی کرد مبارزه
 .ھای مبارزه سياسی را مسدود کرده بود رژيم شاه تمام راه. محافل نداشت ای برای اين جاذبه

تر به سوی  بسياری از اين محافل را ھر چه بيش از سويی، خفقان سياسی و شرايط رکود،
ارگر و تشديد تضادھای از سوی ديگر با رشد کمی طبقه ک کرد و مبارزه مسلحانه ھدايت می

گرايش به مارکسيسم و پاسخ به اين سواالت از موضع مارکسيستی  داری، مناسبات سرمايه
 .شد تقويت می

تجربه . انقالبات جھانی نيز تاثير بسيار مھمی داشتند در گرايش اين محافل به مبارزه مسلحانه،
اين   فلسطين و غيره تاثير خود را برالجزاير، مبارزه مسلحانه در آمريکای التين، انقالبات کوبا،

 .گذاشت  بر جای می محافل
توان به تفکراتی اشاره کرد  در اين ميان می. بسيار بود اما در ميان اين محافل اغتشاشات فکری،

ھا در ھمان ابتدا و  بسياری از اين جريان. چين و نظريات مائو قرار داشتند که تحت تاثير انقالب
 .شدند ت به اقدامی بزنند دستگير میقبل از آن که دس يا

 ۴٩ھای  طی سال«: نويسد سياسی در آن دوره می ھای رفيق بيژن جزنی در مورد وضعيت گروه
ھای وابسته به جناح چپ  جريان. ھيچ گونه نمود سياسی نداشتند ھای مختلف جبھه ملی  جناح۴٢-

 که خواستار ادامه حرکت بودند،تنھا عناصر مبارزی . ناگزير از سکوت شده بودند اين جبھه نيز
حزب توده . بودند ھا جدا شده و به جنبشی که در حال رشد جنينی خود بود، پيوسته از اين جريان

عملی دچار شده و  به بی ھای داخلی خود بيش از پيش پس از آشکار شدن نقش پليسی شبکه
طی اين دوره . داد افت ادامه میي ای می شنونده تر رنگ راديويی خود که کم نوميدانه به تبليغات کم

ھا اعتقادی روشن و  مسلحانه اعتقاد داشتند، حتا اگر برخی از آن ھايی که به مبارزه تنھا جريان
ھا  جريان اما اين… کردند از مبارزه مسلحانه نداشتند در برابر رژيم مقاومت می شناختی دقيق
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نبودند شناخت روشنی  خوردند قادر ای از تدارک يا در آغاز حرکت خود ضربه می که در مرحله
 «. به مردم بدھند“پيشاھنگ”از 

گر گرايش فکری  انتشار يافت، بيش از ھر چيز بيان ۴٧ که در مرداد سال “ماھی سياه کوچولو”
شکست ِ رکود و خفقان حاکم را تنھا با در پيش گرفتن مبارزه  آن نسل از مبارزان بود که

 .ديدند می مسلحانه
، در “مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا” کتاب خود رزم صمد بھرنگی، در فيق و ھمرفيق پويان ر

ما نه ھم چون ماھی در دريای حمايت مردم، بلکه ھم «: نويسد می مورد شرايط سياسی حاکم
. بريم خوار به سر می ھا و مرغان ماھی کوچک و پراکنده در محاصره تمساح ھای چون ماھی

دشوار  نوع شرايط دمکراتيک، رابطه ما را با مردم خويش بسيارخفقان، فقدان ھر  وحشت و
 «.ساخته است

کردند  در آن شرايط ، بقا و بی عملی را تئوريزه می ھايی که رفيق پويان در ادامه در نقد گروه
ھای مارکسيست  ھا و سازمان مشی که ھدف خود را صرفا بقای گروه ھر گونه خط«: نويسد می
 ھا توجھی مبذول دارد، خط مشی  بی آن که به خصلت رشديابنده آندھد،  لنينيست قرار–

طلبانه  انحالل اين خط مشی به نوبه خود و در تحليل نھايی…طلبانه است اپورتونيستی و تسليم
به : اين نيست که بگوييم نظريه تعرض نکنيم تا باقی بمانيم در حقيقت چيزی جز …نيز ھست

 «.نطفه نابود کند با مانع ما را درپليس اجازه دھيم تا بدون برخورد 
تنھا راه برای شکستن سکوت و از بين بردن مانع  از اين رو بود که اقدام مسلحانه به عنوان

 .توجه اين محافل قرار گرفت ھا مورد برای ارتباط با توده
ھای فدايی خلق ايران  گذار سازمان چريک  پايه گروه، ٢ھايی که شکل گرفتند،  در ميان گروه

به گروه رفقا احمدزاده، پويان و مفتاحی و گروه جنگل و يا گروه  اين دو گروه بعدھا. شدند
 .ظريفی معروف شدند –  جزنی

گروه ما با ھدف عاجل آموزش «: نويسد گروه می گيری رفيق احمدزاده در مورد چگونگی شکل
گروه در طی .  بود اجتماعی ميھن ما تشکيل شده–اقتصادی  مارکسيسم لنينيسم و تحليل شرايط

 بايد در پی ايجاد حزب پرولتاريا بود، يا درصدد تشکيل ھسته: راھی رسيد رشد خود به اين دو
 «مسلحانه در روستا و آغاز جنگ چريکی؟
تشکيل حزب پرولتاريا نيز تنھا از مسير آغاز مبارزه  گروه در نھايت به اين تحليل رسيد که راه

 “مبارزه مسلحانه ھم استراتژی ھم تاکتيک”در مقدمه کتاب رابطه  در اين. گذرد مسلحانه می
 گروه از. ھای ديگری را تجربه کرده بود گروه قبل از اتخاذ مشی مسلحانه شيوه» :آمده است

دھقانان و  روی مدل چينی، ابتدا حزب و سپس دست زدن به عمل نظامی، به کار سياسی ميان
. کوشيدند ارتباط با آنان می ارگران رفته و به ايجادرفقا به روستاھا و ميان ک. کارگران پرداخت

 .«ثمری مطلق اين شيوه بود دھنده بی نشان برخورد عينی ما با تجارب اين شيوه از عمل،
گيری اين گروه رفقا پويان، عباس مفتاحی و  شکل در.  تشکيل شد۴۶اين گروه در اوايل سال 

اين گروه از .  رو در رھبری گروه قرار گرفتندداشتند و از اين ای مسعود احمدزاده نقش برجسته
 .روابطی را در تھران، مشھد، تبريز و مازندران سازمان داد ھمان ابتدا

رفيق صمد به ھمراه ساير رفقا . صمد بھرنگی بود در تبريز روابط گروه از طريق رفقا پويان و
صمد، اين ارتباط قطع شد بعد از مرگ افسانه وار . تبريز داشتند در آن زمان گروه متشکلی در

 ھای صمد بود، اين ارتباط فروشی که ناشر کتاب رفيق پويان و از طريق يک کتاب که با تالش
ارتباط مجدد رفقا  .در آن زمان، رفقای تبريز روابط گسترده ای داشتند. بار ديگر برقرار گشت

در آن زمان رفقا بھروز . احمدزاده گرديد –  مفتاحی–منجر به ادغام گروه تبريز با گروه پويان 
 .کاظم سعادتی از جمله رھبران گروه تبريز بودند دھقانی، علی رضا نابدل، مناف فلکی و

رفيق اسداله مفتاحی که در دانشگاه تبريز درس  جدا از گروه رفقا صمد و بھروز دھقانی،
 بود که بعدھا ديگر از دانشجويان شکل داده و محفلی ايجاد کرده خواند روابطی را با برخی می

 .گيرند  با رفقای گروه تبريز قرار می در ارتباط اين رفقا نيز



 )١٣٨۵(مروری بر تاريخچه سازمان، از سياھکل تا کنفرانس دھم سازمان 

  

٤ 

غالمرضا گلوی، مھدی سوالونی و سعيد آريان  در مشھد نيز رفقا حميد توکلی، بھمن آژنگ،
در . ای داشت گيری اين شاخه نيز رفيق پويان نقش برجسته شکل در. ی مشھد را شکل دادند شاخه

 رفيق احمد فرھودی از. ی از طريق رفيق عباس مفتاحی شکل گرفته بودروابط مازندران نيز
مفتاحی جذب  ھای سياھکل، يکی از رفقايی بود که در مازندران و از طريق رفيق عباس چريک

 .گروه شده بود
اين .  بود۴٩ مھر ١٠مصادره بانک ونک در تاريخ  اولين اقدام گروه برای تامين منابع مالی،

توسط رفقا کاظم سالحی، احمد زيبرم، احمد فرھودی و حميد  لحه کھنه وعمليات با يک اس
 .توکلی صورت گرفت

 عضو، به رھبری رفقا ٨ با ۴٧در پاييز سال   ظريفی،–گروه جنگل از بقايای گروه جزنی 
غفور حسن پور اصيل شکل گرفت که تعداد اعضای گروه  حميد اشرف، اسکندر صادقی نژاد و

 .افزايش يافت  نفر٢٢ به ۴٨تا زمستان 
. ايجاد جنبش مسلحانه در ايران تشکيل شده بود  با ھدف۴۵ ظريفی در سال -گروه رفقا جزنی

از اين گروه . شديدی خورد و رھبران اصلی آن دستگير شدند  ضربه۴۶اين گروه در زمستان 
 و ضمن فراھانی و محمد صفاری آشتيانی بعد از ضربه، به فلسطين رفته اکبر صفايی رفقا علی

 .مبارزه در صفوف فداييان فلسطينی، به تجارب ارزشمندی دست يافتند ادامه
دھی يک گروه و آغاز مبارزه  ھدف سازمان  با۴٨رفيق صفايی فراھانی در تابستان سال 

يابد که با يک گروه تقريباً  با رفيق حميد اشرف، درمی وی در تماس. مسلحانه به ايران بازگشت
 از اين رو بار ديگر به فلسطين برگشته و اين بار ھمراه با رفيق صفاری .تای روبرو اس آماده

 .گردد  به ايران برمی۴٩آشتيانی و مقاديری سالح، در بھار سال 
برخی ديگر از مقدمات کار آغاز مبارزه مسلحانه از   تعدادی اسلحه و۴٨گروه جنگل تا تابستان 
ھای شناسايی نواحی کوھستانی و ايجاد  نامهشمالی ايران، اجرای بر قبيل تھيه نقشه مناطق

 .اطالعاتی را انجام داده بود بايگانی
فعاليت گروه جنگل برای آغاز مبارزه مسلحانه، شکل  با بازگشت مجدد رفيق صفايی فراھانی،

 .ھا اکنون اسلحه کافی نيز برای آغاز کار در اختيار داشتند واقع آن در. تری به خود گرفت جدی
 ھزار تومان ١۶٠ بانک ملی شعبه وزرا و  اله مالی نيز گروه اقدام به مصادرهبرای حل مس

 .موجودی بانک کرد
گروه ھم چنين يک سيستم آذوقه .  ھمه چيز برای حرکت گروه جنگل آماده بود۴٩در شھريور 

  .رسانی و ارتباطی را سازمان داده بود
 

  نبرد سياھکل
 در نزديکی “مکار”پيشگامان کوھستان از دره  نفری ۶ ، دسته ١٣۴٩ شھريور ١۵در تاريخ 

 .چالوس حرکت خود را به سمت غرب آغاز کرد
جنگلی گيالن و مازندران از غرب به شرق و  ھدف اين گروه حرکت در امتداد نواحی مرتفع

قرار بود بالفاصله پس از تکميل شناسايی . نظامی بود شناسايی منطقه از نظر جغرافيايی و
اين . داد، عمليات نظامی آغاز شود حساب شده را به دسته کوھستان می ن تحرکابتدايی که امکا

 شد و گروه موظف بايست به صورت حمله به يک پاسگاه و خلع سالح آن شروع می می عمليات
 .بود پس از پايان عمليات، به سرعت منطقه را ترک کند

توانست حساب  ستاييان نمیروی واکنش مثبت رو رو بود که گروه بر ترک سريع منطقه از اين
بايست عمليات خود را  بنابر اين گروه می. شديد حکومت بود کند و از سوی ديگر امکان واکنش

 .داده و از تحرک بااليی برخوردار باشد بسيار سريع انجام
بود که تبليغ مبارزه مسلحانه و حتا اقدام به آن در  گروه جنگل برای آغازعمليات مسلحانه معتقد

اما گروه جنگل توانايی حل ھمه ی اين مسايل را . اھميت اساسی دارد ی شمالی و مرکزشھرھا
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 به ويژه آن که نيروھای شھر گروه، ھنوز به صورت حرفه ای فعاليت. نداشت به تنھايی
 .کردند و کادرھای شھری آن بسيار کم بودند نمی

 با گروه رفيق احمدزاده که از تر توافق ھر چه سريع از اين رو بود که رفيق صفايی فراھانی بر
اما بين اين دو گروه بر روی . برقرار شده بود تاکيد بسياری داشت چندی پيش اين ارتباط

 .ی مسلحانه اختالف وجود داشت مبارزه ھای تاکتيک
ھای خود را برای  ھا امکانات و برنامه کدام از گروه به ويژه آن که به دليل مسايل امنيتی ھيچ

 .اين بر جريان مباحثات تاثير خود را گذاشته بود کرد و نی نمیگروه ديگر عل
موضوع که کار را از ھم اکنون بايد در کوه سازمان   دو گروه بر سر اين۴٩در اوايل زمستان 
با اين وجود رفيق احمد . ھنوز بر سر برخی از مباحث اختالف نظر بود اما. داد، توافق کردند

 .روه جنگل منتقل شدگروه احمدزاده به گ فرھودی از
ترحرکت  رفيق صفايی فراھانی بر آغاز سريع با پايان يافتن کارھای شناسايی و مقدماتی،

در اين شرايط يا گروه بايد به . مشکالتی در شھر وجود داشت مسلحانه تاکيد داشت، اما ھنوز
 توانست گروه میتکليفی  باقی ماندن در شرايط بی. کرد اقدام خود را آغاز می گشت يا شھر بازمی

 .جنگل را به خطر بياندازد
نيمه دوم بھمن، عمليات خود را به رغم عدم  از اين رو فرماندھی گروه کوه تصميم گرفت

.  نفر افزايش يافته بود٩  اين زمان تعداد رفقای گروه کوه به در. آمادگی رفقای شھر، آغاز کند
 . دادميان اتفاقی افتاد که ھمه چيز را تغيير اما در اين

 آذر دانشگاه ١۶يکی از دستگيرشدگان تظاھرات  پور به دليل ارتباطی که با رفيق غفور حسن
پور و شکنجه او که  پليس با دستگيری رفيق حسن. شود می  آذر دستگير٢٣داشت، در تاريخ 

اين اطالعات منجر به . يابد رفيق در زير شکنجه شد، به اطالعاتی دست می منجر به جان باختن
گروه   بھمن، ھجوم سازمان امنيت به١٣در تاريخ . آمدن ضربه سنگينی به رفقا گرديد دوار

در . دستگير شدند  نفر در گيالن و پنج نفر در تھران٣ ساعت ٢۴جنگل شروع شد و در فاصله 
از کادرھای شھری گروه   نفر ديگر در تھران بازداشت شدند، به طوری که٢روزھای بعد 

 .اقی ماندندجنگل، فقط پنج نفر ب
رو به منطقه  مازندران از طريق جاده ماشين در اين زمان دسته کوھستان، از منطقه شرقی

آماده عمليات ) ھا ديلم کوھستان(ارتفاعات جنوبی سياھکل  سياھکل منتقل شده و با استقرار در
 .بود

ن ضربات تماس گرفته و رفقای کوه را در جريا  بھمن رفقای شھر با رفقای کوه١۶در تاريخ 
ھای سياھکل معلم بود و محل  گيرند رفيقی را که در کوھپايه می رفقای کوه تصميم. قرار دادند

 .دانست از خطر دستگيری مطلع کرده و او را فراری دھند در آن منطقه می انبار آذوقه را
خدا در اين روز رفيق ھادی بنده . انتخاب شده بود  بھمن برای حمله به پاسگاه سياھکل١٩روز 

پايين آمد تا در دھکده، رفيق معلم را در جريان خطری که او را  لنگرودی از تيم کوه از کوه
ده  رفيق ھادی بنده خدا در. قرار دھد، غافل از آن که اين رفيق دستگير شده بود کند تھديد می

ارتفاعات بودند  رفقای کوه که در. شود  و طی يک درگيری مسلحانه دستگير می“شاغوزالت”
طبق طرح قبلی، حمله را شروع  شود شوند و قرار می با صدای تيراندازی از واقعه باخبر می

 .کنند کنند و در ضمن رفيق دستگير شده را نيز آزاد
 لونک، –بوس در جاده سياھکل  تصاحب يک مينی  بھمن، رفقای تيم کوه پس از١٩در شامگاه 

در اين حمله . داری بود ری و پست جنگلپاسگاه ژاندارم ھدف اصلی،. به سياھکل حمله کردند
 قبضه اسلحه پاسگاه، به ٩به تسخير خود درآورده و ضمن مصادره  رفقای کوه پاسگاه را

 .نشينی کردند عقب ارتفاعات جنوبی
ھای شمال لشکرکشی   اسفند روزھايی است که ارتش شاه با تمام نيرو، به جنگل٨ بھمن تا ١٩از 

 .رخاست چريک کوه ب٨کرد و به جنگ 
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ستون توسط  انفرادی و ھوشنگ نيری در ده چھل رفيق صفايی فراھانی به ھمراه رفقا جليل
رفقا در حالی که مسلح بودند و امکان  اين. روستاييان دستگير شدند کدخدا و تعدادی ديگر از

 به پاسگاه رفقای کوھستان که بعد از حمله به. خود را داشتند از اسلحه استفاده نکردند دفاع از
شدند به انبار آذوقه واقع در  نشينی کرده بودند، برای تامين آذوقه مجبور ارتفاعات جنوبی عقب
 ۴٨رفقا مدت . و منطقه تحت محاصره دشمن بود اما اين انبار لو رفته. قله کاکوه مراجعه کنند

که در جريان اين پيکار و ھنگامی . نظامی دشمن جنگيدند ساعت، قھرمانانه با انبوه قوای
 با انفجار – مھدی اسحاقی و محمدرحيم سماعی – رفيق ٢رسيده بود،  مھمات رفقا به پايان

 جان بودند  رفيق ديگر که نيمه٢خود و چند تن از نيروھای نظامی را کشتند و   نارنجک،
جان  اسفند نيمه ٨يک رفيق توانست از محاصره دشمن فرار کند که وی نيز روز . دستگير شدند

 روز پس از پايان ١٨تنھا   يعنی۴٩ اسفند سال ٢۶روز . يک روستا دستگير شددر حوالی 
ھای اعدام سپرده  دستگير شده به جوخه لشکرکشی رژيم و شکست تيم کوه، بسياری از رفقای

 .شدند
علی اکبر صفايی فراھانی، احمد فرھودی، :باختند رفيقی که در جريان واقعه سياھکل جان ١۵

اصيل، عباس دانش بھزادی، محمد ھادی فاضلی، ھوشنگ نيری،  پور حسنجليل انفرادی، غفور 
 خدا لنگرودی، الدين مشيٌدی، ناصر سيف دليل صفايی، ھادی بنده  عراقی، شعاع اسماعيل معينی

 .داشتند مھدی اسحاقی، محمدرحيم سماعی، محمدعلی محدث قندچی و اسکندر رحيمی نام
اھميت . کمونيستی و کارگری ايران، جاودانه شد نبشچنين بود که حماسه سياھکل در تاريخ ج

از سويی اين حرکت ثبات و آرامش رژيم شاه و . موضوع بود سياھکل بيش از ھر چيز در دو
را در ھم شکست و از سوی ديگر اين حرکت به يک دوران از بی عملی ،  افسانه قدر قدرتی آن

 گيری يک سازمان انقالبی و جر به شکلبحران در جنبش کمونيستی پايان داد و من سر درگمی و
سياھکل . جلب نمود تثبيت شکلی از مبارزه شد که بسياری از نيروھای انقالبی و آگاه را به خود

به سرعت تحت تاثير اين  جنبش دانشجويی. خيلی سريع جای خود را درون جنبش پيدا کرد
مبارزين جنگل ما ”عار دانشجويان ش ،۴٩در تظاھرات دانشجويی اسفند . حرکت قرار گرفت

 . را سر دادند“ھمه با شماييم
از نيروھای انقالبی و آگاه اعم از کارگران،  سياھکل آغاز راھی بود که توانست بخش وسيعی

حرکتی و  دھی کند و بی يک روش معين مبارزاتی سازمان دانشجويان و روشنفکران را حول
 ای که در سياھکل آغاز مبارزه.  در ھم بشکندھای انقالبی و سياسی را گروه  در ميان رکود حاکم

تاسيس  ، سالروز١٣۴٩ بھمن ١٩. ھای فدايی خلق ادامه يافت گرديد، در شھرھا توسط چريک
 .ھای فدائی خلق ايران شد سازمان چريک

 !يادشان گرامی باد
 

 گفت حرکت مرد در اين وادی خاموش و سياه آن که می
 !برود شرم کند

 مويه کن بحر خزر
 ه کن دشت کويرگري

 پيرھن چاک بده جنگل سرخ گيالن
 قلب خود را بدر ای قله سرسخت البرز

 پانزده مرد دلير
 پانزده جان بکف

 دست درآوردگه رزم عظيم
 شان رنگ خروش خون
 ھای اميد شان جلوه دل خون

 ريخت از خنجر ضحاک زمان بر سر خاک
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 بنگر خلق ستمديده ايران به بند
 ربايند ز آغوش تو فرزند تورا ھا، می لشرفان، قات که چسان بی
……….. 

 پانزده نور درخشنده در اين تاريکی
 پرتو افکند به خورشيد و درخشيد به کوه

 !لرزه آورد پديد
…………….. 

 قدم اول ھر راه سترگ با شکست ھم نفس است
 درس گيريم از اين جان بازی

 واژگون سازيم قصر فرعونی ضحاک زمان
 ر اين تاريکیپانزده نور درحشنده د

 پانزده نور اميد
 خنده زن بحر خزر

 خنده زن دشت کوير
 خيزدمی خلق بر

  !خيزد خلق بر می
  
  
 

 ۵٧از آغاز تا قيام   ديدگاه نظری حاکم بر سازمان
اولين ديدگاه، . بسياری بر خط مشی سازمان داشتند ، دو ديدگاه تاثير۵٧از سياھکل تا قيام 

مبارزه مسلحانه ھم استراتژی، ھم ” مبسوط در کتاب وی طور نظرات رفيق مسعود بود که به
 در) ۵۴به ويژه از سال (ديدگاه دوم، نظرات رفيق بيژن جزنی بود که بعدا  . آمده است“تاکتيک

 .ای يافتند سازمان نقش برجسته
ی آثار مارکسيستی را  احمدزاده، اين گروه، مطالعه –  مفتاحی–گيری گروه رفقا پويان  با شکل

 اجتماعی جامعه ايران، در دستور کار خود قرار –ساختار اقتصادی   بررسی و تحليل  باھمراه
به   نفره۵ تا ٣ھای  ای دو بار تشکيل جلسه داده و در ھسته زمان رفقای گروه ھفته در آن. داد

 .پرداختند بحث و مطالعه متون مارکسيستی می
به ويژه موضوع اصالحات ارضی . بودبسياری قايل  ی عينی جامعه اھميت گروه، برای مطالعه

اقتصادی و آرايش طبقاتی جامعه، که به يک موضوع مھم در ميان  و تاثير آن بر مناسبات
 از اين رو، در اين دوره، کارھای. تبديل شده بود، حائز اھميت جدی بود محافل آن روز

روستا و مناسبات  رايطاز جمله اين آثار که به تحليل ش. تحقيقاتی بسياری در گروه انجام گرفت
تحقيق رفيق احمد فرھودی و ديگر  توان به  اجتماعی در روستاھا پرداخته است، می–اقتصادی 

ھای رفقا بھروز  ارضی در مازندران، نوشته اعضای گروه در ساری، در مورد تاثير اصالحات
آذربايجان، زاده، غالمرضا گلوی از وضعيت روستاھا در  تقی دھقانی، علی رضا نابدل، محمد

 .اشاره کرد اصفھان و بلوچستان
ھای کارگری، برخی از رفقا  کارگران و شرايط محيط در کنار اين تحقيقات، در زمينه ارتباط با

ھای رفقا مناف  توان به نوشته به عنوان نمونه، می. گروه قرار دادند تجارب خود را در اختيار
 .حسن نوروزی اشاره کرد فلکی و

برای تامين معاش به کارگری پرداخته و ) سالگی ١۴(ی از دوران نوجوانی رفيق حسن نوروز
 با گروه در ارتباط قرار ۴٨رفيق در اوايل سال . دست يافته بود در اين راه به تجارب بسياری

 گيرد که اقداماتی را در جھت ارتباط با کارگران و ايجاد زمان، گروه تصميم می در آن. گرفت
 .تشکيل حزب سازمان دھدی مناسب برای  زمينه
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اما تالش وی با . آھن آغاز کرد خود را در راه  فعاليت در اين رابطه رفيق حسن نوروزی،
ای در اختيار گروه قرار  ھا و تجارب خود را طی مقاله تالش رفيق حاصل. شکست روبرو شد

 قدام عملی وھا بدون يک ا ھر نوع کار تبليغی سياسی با توده«: مقاله نوشت  در اين وی. داد
دشمن را  بدون يک حداقل نيروی متمرکزی که بتواند به دشمن ضرباتی وارد سازد و ھيوالی

نابودی وی مطمئن سازد،  پذيری دشمن و امکان در ذھن مردم فرو ريزد و ايشان را به آسيب
 «.ثمر است بی

تيجه رسيد که راه بودند، مرزبندی داشت و به اين ن ھايی که شکل گرفته عملی محفل گروه، با بی
ھا  آن. ی صرف و نه منتظر شرايط مناسب بودن است نه مطالعه رسيدن به حزب طبقه کارگر

پيشرو،  پيشرو ديدند و سرانجام، به اين باور رسيدند که با آغاز مبارزه مسلحانه راه را در عمل
 .راه برای تشکيل حزب طبقه کارگر باز خواھد شد

بايد برای تشکيل حزب طبقه کارگر اقدام کرد و در   بود که نخست،گروه، در آغاز بر اين اعتقاد
شرايط را برای مبارزه مسلحانه فراھم کرده و آن گاه عمل مسحانه را  بايد مرحله بعد حزب می

تعيين  گروه معتقد بود که تنھا چنين حزبی حق دارد استراتژی و تاکتيک مبارزه را .آغاز کند
 .کند

را در مورد حزب طبقه کارگر و مبارزه مسلحانه  بتدا نظرات رژی دبرهاز اين رو، گروه، در ا
رفيق مسعود احمدزاده . تر به نظرات رژی دبره گرايش پيدا کرد بيش رد کرد، اما بعدا ھر چه

  بر نظرات وی در زمينه حزب و“مبارزه مسلحانه ھم استراتژی ھم تاکتيک” نيز در کتاب
 .مبارزه مسلحانه صحه گذاشت

و تحليل شرايط ايران به اين نتيجه رسيده بوديم که  ما با تجزيه«: دمه اين کتاب آمده استدر مق
 «.آغاز مبارزه مسلحانه چه در شھر و چه در روستاست وظيفه ھر گروه انقالبی،

در حالی که عناصر ذھنی يک «: نويسد گروه می رفيق مسعود در اين کتاب با تکيه بر تجارب
ھا بسيار  ھا و تماس واقعی با توده انداز اتحاد گروه ھستند، چشم تکوينپيشروی واقعی در حال 

 ھا که ناظر بر ايجاد ارتباط با ھر گونه کوششی از جانب گروه. به نظر می رسد تيره و تار
البته به ھيچ  ھای کمونيست و شرکت در زندگی و مبارزات سياسی مردم که ھا و ديگر گروه توده

خطر جدی ضربات پليس  ھا را در معرض ای ندارد، باشد، گروه وجه گسترش قابل مالحظه
 «.دھد قرار می

ما در بررسی «: کند عينی انقالب را چنين بيان می ی شرايط بندی گروه درباره رفيق مسعود جمع
داديم که ھر گونه توسل به آماده نبودن شرايط عينی انقالب مبين  شرايط عينی ميھن خود نشان

… شکاری و رفرميسم، نشانه فقدان شھامت سياسی و توجيه بی عملی استساز اپورتونيسم و
اختناق  ھايی رااساساً بايد از يک طرف در سرکوب قھرآميز و عدم وجود چنين جنبش علت

سلطه امپرياليستی ھمراه با  مداوم و ناشی از ديکتاتوری امپرياليستی به مثابه عامل اساسی ابقاء
ای را که  ھای عمده واز طرف ديگر ضعف لوژيک ارتجاعی دانستهتبليغات وسيع سياسی و ايدئو

 .«مبارزه دچار آن بودند، بايد در نظر داشت ھای ھا و رھبری عامل انقالبی، سازمان
ھای خود به خودی نه ناشی از رشد ناکافی تضادھا، بلکه ناشی  عدم وجود جنبش«: نويسد وی می

 «.از سرکوب مداوم پليس و بی عملی پيشرو است
کند که کانون  کانون چريکی، اين نظر را مطرح می ی رفيق مسعود با تاييد نظرات دبره درباره

تواند  دادن عمل مسلحانه و خود عمل مسلحانه است که می چريکی نطفه حزب است و سازمان
 .برای تشکيل حزب طبقه کارگر به وجود آورد اتحادھای واقعی را

در شرايط کنونی ھر مبارزه سياسی، به «: گيرد می نتيجهدر بخش پايانی کتاب، رفيق مسعود 
تواند  مسلحانه سازمان يابد و تنھا موتور کوچک مسلح است که می ناچار بايد بر اساس مبارزه

 شرايط ذھنی انقالب، در طی عمل مسلحانه به کمال. ھا را به حرکت درآورد توده موتور بزرگ
 «.شکل خواھد گرفت
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کند  کانون ھای چريکی در روستاھا را مطرح می ی کار مسلحانه، ايجادھا رفيق در مورد شيوه
مسلحانه در شھر جھت حمايت از مبارزه مسلحانه در روستا  شرط آن را آغاز مبارزه اما پيش

تواند در شرايط انفراد سياسی و محاصره  يک کانون چريکی نمی«: است که و معتقد. داند می
شھر  ھای شھری داشته باشد، بدون آن که از طرف ق با جنبشای عمي بدون آن که رابطه نظامی

نحوی وسيع به خود  ھا را به به نحوی جدی حمايت شود، بدون آن که توانسته باشد افکار توده
 .«ويژه دشمن، از ميان خواھد رفت جلب کرده باشد، دوام بياورد و دير يا زود توسط نيروھای

نقشی بس اثرگذار داشت، نظرات رفيق بيژن جزنی  مانھای بعد در ساز دومين ديدگاھی که سال
ھم چون رفيق مسعود بر موضوع نبرد با ديکتاتوری شاه تاکيد  رفيق بيژن در نظرات خود،. بود
 .شد ی استراتژيک در مبارزه محسوب می مبارزه عليه ديکتاتوری يک مرحله از نظر او،. کرد

به نظر ما جنبش حاضر که «: نويسد ی م“شاه نبرد با ديکتاتوری”رفيق بيژن در کتاب 
با شعار استراتژيک مبارزه با ديکتاتوری شاه مشخص  ايست از جنبش رھايی بخش خلق، مرحله

در شرايط حاضر تضاد اساسی جامعه ما يعنی تضاد خلق با «: نويسد می وی در ادامه» .شود می
رژيم  شود و ديکتاتوری میکمپرادور و امپرياليسم ، به تمامی تضاد عمده محسوب ن بورژوازی

اين عامل عمده است  در پروسه مبارزه با. کند که وجھی از اين تضاد است نقش عمده را ايفا می
در آستانه انقالب قرار خواھيم  در چنان شرايطی ما. شود که تضاد اساسی به تمامی عمده می

 «.انقالب فراھم خواھد بود داشت و يا به عبارت ديگر شرايط ضروری برای
رفيق بيژن بر . آماده بودن شرايط عينی انقالب نبود رفيق بيژن برخالف رفيق مسعود معتقد به

. تضادھا، تنھا نمايانگر ضرورت مبارزه است و نه شرايط عينی انقالب  بود که وجود اين عقيده
در  روح اين استدالل به خصوص«: نويسد ی نظر رفيق مسعود در ا ين رابطه می درباره وی
که نه تنھا کاربرد  ايست طلبانه گويی به نظرات تسليم  داشته پاسخ۴٩يطی که جنبش در سال شرا

شناسد بلکه اصوالً ھر گونه  انحراف می عمليات قھری را بدون فراھم بودن شرايط عينی انقالب
نوعی فراھم شدن اين شرايط از طريق مکانيکی  فعاليت پيگيرانه پيشاھنگ را موکول به

پردازيم، از  به تحليل اين نحوه برخورد با موقعيت انقالب می ابر اين ضمن آن که مابن. کنند می
 «.نيستيم روح آن غافل

ای  تواند در شھر توده اين مبارزه ھرگز نمی«بود که  رفيق بيژن در مورد مبارزه مسلحانه معتقد
ای که در  اما ضربه. اين مبارزه بايد مبارزه مسلحانه در کوه آغاز شود ای شدن شود و برای توده

راه   به سازمان خورد، عمالً اين امکان را از پيشاھنگ برای به۵٠سياھکل و سال  جريان
 «.انداختن مبارزه مسلحانه درکوه گرفت

مرحله اول، تثبيت . انقالبی دارای سه مرحله بود از نظر رفيق بيژن جزنی، استراتژی جنبش
 مبارزه بر ضد دشمن خلق دست زده و از جنبش، ھا به توده  مرحله دوم،  مبارزه مسلحانه،

 .شود ای می  سوم، مبارزه مسلحانه توده  و در مرحله. کنند می حمايت مادی و معنوی
ای دارد اما در تمامی اين مراحل، نقش  تاکيد ويژه اگر چه رفيق بيژن بر فعاليت سياسی و صنفی

جنبش مسلحانه، «: نويسد يق میدر اين رابطه رف. قايل است محوری برای مبارزه مسلحانه
 ترين شکل ترين و مناسب ھای خود و به عنوان عمده به منزله محور تاکتيک مبارزه مسلحانه را

با درک نقش  ھای ديگر را فقط در رابطه با اين شکل عمده يعنی شناسد و تاکتيک مبارزه می
 «.ھا به کار می گيرد  با اتکا به آن ھای مسلحانه تاکتيک
ی اول يعنی شکستن جو سکوت،  در مرحله ژن در مورد اھداف تاکتيک مسلحانهرفيق بي

 .نظر است برنامه انقالبی با رفيق مسعود ھم گردآوری نيروھای کمونيست و تدوين يک
ساختن ھر ضربه نظامی بر رژيم نه به خاطر نابود  در اين مبارزه وارد«: نويسد رفيق بيژن می

پذيری و شکستن سدی  دشمن بلکه به خاطر نشان دادن ضربه ای از نيروی بزرگ ساختن گوشه
ھای پياپی جنبش، در مقابل ھر  نمايی طوالنی دستگاه حاکمه و شکست قدرت است که بر اثر

در برابر آن  ای ايجاد شده و توده را به نوميدی از پيروزی بر دشمن و تسليم و تحمل توده حرکت
 «.کشانده است
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ھمان طور که تا امروز «: نويسد مسلحانه می وری تاکتيکرفيق بيژن در مورد نقش مح
ھا نقش عمده را در گسترش  بوده، در آينده نيز اين تاکتيک ھای نظامی محور مبارزه ما تاکتيک

ھای سياسی امکان گسترش فوق  حتا اگر در شرايطی تاکتيک. خواھد کرد و تکامل جنبش بازی
 ھای مسلح جنبش اھميت محوری و نقش جريانھای نظامی و  پيدا کند باز تاکتيک العاده

: نويسد می رفيق در مقايسه مبارزه سياسی و مسلحانه» .استراتژيک خود را حفظ خواھند کرد
برضد رژيم بکشاند، تداوم اين  تواند نيروھايی را به مبارزه ھای سياسی می در حالی که تاکتيک«

ھای نظامی  گاه حاکمه از طريق تاکتيکدست مبارزه و به کار گرفتن آن در راه سرنگون ساختن
ھا از مراحل اقتصادی و سياسی به مرحله نظامی  مبارزه توده گسترش و تکامل. به دست می آيد
 «.رشد مبارزه مسلحانه در ايران است مستلزم ادامه و

در حال حاضر مبارزه مسلحانه در «: نويسد کوه می وی در رابطه با مبارزه مسلحانه در شھر و
گرچه اين مرحله مبارزه در شھر نقش عمده دارد، ولی . است چريک شھری محدود ماندهشکل 

 –ھای سياسی  ضرباتی که در يک سال اول به جريان. شد بايست آغاز می می مبارزه در کوه
مبارزه   .وارد شد، شروع اين مبارزه را از جانب جنبش انقالبی به تاخير انداخت نظامی

بدون اين مبارزه، جنبش  .ای شدن مبارزه مسلحانه دارد ای در توده دهمسلحانه در کوه نقش عم
 «.مسلحانه درمرحله معين از تکامل باز خواھد ماند

  .اکنون نگاھی نيز به برخی از اشکاالت و اشتباھات نظری رفقا مسعود و بيژن بياندازيم
  

   نقايص و اشتباھات نظری
ر يک در مراحلی از مبارزه و حيات سياسی ھ به رغم جوانب مثبت و نقشی که نظرات رفقا،

انحرافاتی در اين نظرات وجود داشت که به چند مورد آن  سازمان ايفا نمودند، اما اشتباھات و
 .نيز، بايد اشاره کرد

در : او می گفت. برای مبارزه مسلحانه قائل بود رفيق احمدزاده در نظرات خود نقشی مطلق
اين » .ياسی است که وسيله توانای متالشی ساختن رژيم استس تنھا عمل نظامی ماھيتا«ايران 

ای سازمان،   تشکيالتی توده- بود که موانعی را بر سر راه کار سياسی يک نگرش انحرافی
بيژن  اين ديدگاه بعدا تا حدودی، توسط رفيق. آورد اشکال متنوع مبارزه پديد می گسترش آن و

پروسه، تاکتيک مسلحانه   رفيق جزنی نيز برای تماماما. جزنی مورد انتقاد قرار گرفت و رد شد
 تاکتيک - در حالی که اوال. ديگر بود دانست و اين نيز انحرافی را تاکتيکی محوری و عمده می

توانست نقش  تبليغ مسلحانه تا زمان تثبيت سازمان می  تاکتيک-ثانيا. محوری تاکتيک عمده نيست
 که تثبيت سازمان رسما در نبرد خلق ۵٢اخر سال عبارت ديگر تا او به. محوری داشته باشد

 .اعالم شد
با يکی ديگر از . اعالن جنگ، خود جنگ است گفت در اينجا يا ھنگامی که رفيق مسعود می

. برد وظيفه پيشاھنگ را تا سطح انقالب کردن پيش می شويم که اشتباھات وی رو به رو می
توسط رفيق حميد  انحرافات دبره بود که رفيق مسعود، تحت تاثير  بخشی از نظرات اشتباه

 .کشيده شد مومنی به نقد
بيژن ھر دو ، شيوه توليد مسلط را پس از اصالحات  عالوه براين، با وجود اين که رفقا مسعود و

 ای دانستند، بر اين باور بودند که مبارزه مسلحانه در کوه و روستا توده می داری ارضی، سرمايه
 -ساختار اقتصادی اين ديدگاه با. ای قرار داشتند نگ دراز مدت تودهشود و تحت تاثير ج می

پس از سياھکل عمال از دستور  از ھمين رو بود که. خوانی نداشت اجتماعی و طبقاتی جامعه ھم
ای در  جريان انقالب و قيام مسلحانه توده ای در اشکال مبارزه توده. کار سازمان خارج شد

 .نشان داد گاه راشھرھا نيز نا درستی اين ديد
 .تر اشاره کرد به دو نکته ديگر نيز بايد مفصل

در برابر نگرش . مسئله شرايط عينی انقالب داشت از ھمان آغاز، سازمان، ارزيابی نادرستی از
داد و  که به عامل اقتصادی و عدم رشد تضادھا نقش مطلق می اکونوميستی رايج در آن زمان
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 ھای خود به خودی ناديده يخته و تأثير منفی آن را بر جنبشعريان و عنان گس نقش ديکتاتوری
درغلطيد، به عدم رشد  ھايی از واقعيت، به انحرافی ديگر گرفت، رفيق احمدزاده با ديدن جنبه می

ادعا شد که تضاد ھا . را مطلق نمود تضادھا توجه نکرد و نقش بازدارنده ديکتاتوری و سرکوب
به قدر کافی وجود دارد و شرايط عينی انقالب  ی و اعتراضبه قدر کافی رشد کرده، نارضايت

ھای خود به خودی و سرنگونی  که مانع جريان وسيع جنبش موجود است، تنھا ديکتاتوری است
گرايی در برابر اکونوميسم را در پی داشت و به چپ  واقع نوعی اراده اين در. رژيم شاه است

شد،  پس از مدتی کوتاه در سازمان مردود اعالماين نظر . مبارزات سازمان انجاميد روی در
ای داشت و نه بر  مالحظه معھذا نه بر نگرش کلی سازمان نسبت به مسئله ديکتاتوری تأثير قابل

نظرات رفيق جزنی، وجود شرايط عينی  درست است که سازمان با پذيرش. ھای سازمان تاکتيک
ه تاکتيک مسلحانه به عنوان يک تاکتيک بر مسئل انقالب را در آن مقطع رد کرد، اما مجدداً 

رغم تأکيدی که در اين مرحله بر مبارزه سياسی و کار در درون  لذا به. محوری تأکيد گرديد
کار  توانست تأثير منفی خود را بر فعاليت سياسی و شد، پذيرش اين تاکتيک نمی می طبقه کارگر

ديکتاتوری نه  ش نسبت به مسئلهاز سوی ديگر، نگر. سازمان در درون طبقه بر جای نگذارد
که بيش از پيش بر تضاد  شود تنھا اصالح نشد، بلکه در نظرات رفيق جزنی چنان برجسته می

از . شود يک مرحله استراتژيک تبديل می افکند و نبرد با ديکتاتوری به کار و سرمايه سايه می
اگر .  يک گام به پس بودمقايسه با نظرات رفيق احمدزاده اين جھت نظرات رفيق جزنی حتا در

مبارزه با سلطه امپرياليستی يعنی سرمايه جھانی عناصری از مبارزه با «که  احمدزاده معتقد بود
در بطن  به اين دليل عناصری از يک انقالب سوسياليستی نيز«و » سرمايه را در بردارد خود

ھر چه «و » .کند می شداين مبارزه ضد امپرياليستی متولد شده و در جريان مبارزه شروع به ر
تری پيدا  سوسياليستی انقالب اھھميت بيش تر شده است، عناصر دولت ماھيتاً و صوراً بورژوايی

حال نبرد » .شود تر به مبارزه با خود سرمايه مبدل می بيش کرده، مبارزه با سلطه سرمايه جھانی
ن نظريه، گرايش عموم اي. گردد به يک مرحله استراتژيک مجزا تبديل می با ديکتاتوری خود

خلق عليه  الشعاع نبرد داران تحت نبرد ميان کارگران و سرمايه. در سازمان تقويت کرد خلقی را
اين خطر ھمواره در  .گردد گيرد و استقالل طبقاتی کارگران مخدوش می ديکتاتوری قرار می

اظ ماھيت، اھداف جريان است که به لح زمان دو نبرد در کشورھايی که به علل عينی و ذھنی ھم
دار به  اند، يعنی مبارزه طبقه کارگر عليه طبقه سرمايه متفاوت شان با يکديگر و ترکيب اجتماعی

داری و ايجاد جامعه سوسياليستی و مبارزه خلق يعنی مبارزه  نظم سرمايه خاطر برافکندن
رشته  ر يکبورژوازی عليه قدرت دولتی حاکمه و امپرياليسم به خاط کارگران و خرده مشترک

چرا که . وجود دارد خواھانه، رفاھی و ضد امپرياليستی، مطالبات معوقه دمکراتيک و آزادی
ھمان گونه که ھر . ھا را رھبری کنند آن ھا ناگزيرند به اين ھر دو نبرد دامن بزنند و کمونيست

سم، منزوی تواند به سکتاري بورژوازی، می کارگران و خرده گونه کم بھا دادن به مبارزه مشترک
بورژوازی به سوی بورژوازی بيانجامد، پر بھا دادن به  سوق دادن خرده کردن طبقه کارگر و

بھا دادن به  ھای صريح و محکم و کم مبارزه در قياس با نبرد کار و سرمايه، عدم مرزبندی اين
ل اين طبقه طبقاتی کارگران و انحال تواند تا نفی استقالل حفظ اکيد استقالل طبقاتی کارگران، می

 .در جنبش عموم خلقی پيش رود
نتوانسته بود رابطه صحيحی ميان اين دو نبرد  واقعيت اين است که سازمان ما در اين دوره

داران، نبردی که ھدفش کمونيسم است، کم  کارگران عليه سرمايه به نبرد طبقاتی. برقرار کند
داده  اما به نبرد خلق عليه امپرياليسم و ديکتاتوری عريان رژيم شاه بيش از حد بھا  داده شد،  بھا
صريح و روشنی که  از اين گذشته در ھمين نبرد خلق نيز آن گونه که بايد خط و مرزھای. شد

سازد، استقالل طبقاتی آن را حفظ کند و  بورژوازی متمايز بتواند طبقه کارگر را کامالً از خرده
نتايج منفی اين تفکرات و گرايشات . کند، ترسيم نشد  موقت و مشروط اتحاد تأکيدبر خصلت

ويژه در دوران قيام، در جريان به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی و  عموم خلقی در سازمان به
آن در رشد گرايشات اپورتونيستی راست در سازمان و کشيده شدن بخش بزرگی  اندکی پس از
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ارزيابی  معھذا در. روی از جمھوری اسالمی خود را نشان داد دنبالهنيروھای سازمان به  از
بايد در نظر گرفت که اين  اشتباھات و انحرافات سازمان در دوران قبل از قيام، اين حقيقت را

توانست بر خصلت کمونيستی و  نمی کرد و انحرافات ھنوز به صورت يک گرايش عمل می
ھای کمونيستی و انقالبی و مبارزه پيگير  خصلت يجه ھميندر نت. انقالبی سازمان تأثير بگذارد

تقريباً تمامی پيشروان کارگری و روشنفکران انقالبی کمونيست را به  تواند است که سازمان می
سازمان  ترين مندترين و با اتوريته ای به قدرت جلب کند و با اعتالء وسيع جنبش توده سوی خود

  .در ميان کارگران تبديل گردد
 
 ۵٧ھای فدايی خلق تا قيام   تشکيل سازمان چريکاز

شتاب يافت و عمليات مسلحانه چريکی از اوايل سال  در پی نبرد سياھکل، روند وحدت دو گروه
 رفيق باقی مانده ۵ تنھا  از سرکوب سياھکل، از گروه جنگل، بعد.  در شھرھا متمرکز شد۵٠

 .اً دست نخورده باقی مانده بود مفتاحی تقريب– پويان –احمدزاده  اما گروه. بودند
 فروردين، طرح اعدام ١٨از گروه جنگل، روز  به دنبال عمليات سياھکل ، رفقای باقيمانده

محاکمه و اعدام رفقای سياھکل نقش مھمی برعھده داشت، به  فرسيو دادستان ارتش را که در
 فروردين به کالنتری ۶از سوی ديگر، رفقای گروه احمدزاده نيز در روز  .مرحله اجرا گذاشتند

مسعود  اين حمله به فرماندھی رفيق. حمله کرده و مسلسل نگھبان را مصادره نمودند قلھک
تبريز را مورد  ۵رفقای شاخه تبريز نيز در ھمين روزھا، کالنتری . احمدزاده صورت گرفت

 .دبيش از پيش نشان دا انجام عمليات چريک شھری، جديت دو گروه را. حمله قرار دادند
ھا و   به وحدت و ادغام آن۵٠دوم فروردين سال  ھای دو گروه در فاصله ھفدھم تا بيست و تماس

در اين ميان بايد بر نقش و تاثير حماسه سياھکل . خلق انجاميد ھای فدايی اعالم موجوديت چريک
 .بخشيدن به وحدت دو گروه تاکيد کرد در شتاب

رفقا مسعود احمدزاده، امير پرويز پويان،  .از ادغام دو گروه، مرکزيت جديدی شکل گرفت
ھای فدايی  صادقی نژاد اعضای اولين رھبری چريک عباس مفتاحی، حميد اشرف و اسکندر

 .خلق بودند
شعبه آيزنھاور سازمان داده شد و موجودی آن   به بانک ملی  ارديبھشت حمله۴در تاريخ 

ھای فدايی  دو گروه و تشکيل چريکچريکی بعد از وحدت  اين اولين عمليات. مصادره گرديد
نژاد فرمانده  رفيق پويان فرمانده سياسی و رفيق اسکندر صادقی در اين عمليات،. خلق بود

رفيق پويان در جريان اين عمليات، برای کارمندان بانک، اھداف . بودند نظامی عمليات
 مراه رفيق رحمت خرداد، اين دو رفيق به ھ٣چندی بعد و در روز . را تشريح کرد ھا چريک

رفيق اسکندر  .پيرونذيری در جريان محاصره ساواک و طی يک نبرد قھرمانانه، جان باختند
انفرادی از رفقای سياھکل، از  نژاد از رفقای کارگر سازمان بود که به ھمراه رفيق جليل صادقی

 .گذاران سنديکای فلزکار مکانيک بودند بنيان
ه چريک شھری، تاثير خود را به فوريت در ميان نبرد سياھکل و در ادامه آن، مبارز

 .روشنفکران و دانشجويان بر جای گذاشت
بزرگی که در تثبيت خود به عنوان يک نيروی  ھای فدايی خلق به رغم موفقيت ، چريک۵٠سال 

در جريان اين ضربات، اکثر رفقای . ضربات سنگينی نيز شدند انقالبی به دست آوردند، متحمل
 . عضو مرکزيت در يک رشته نبردھای حماسی جان باختند۵تن از  ۴ه سازمان از جمل

نبردھای خيابانی، ضايعه بزرگی برای جنبش مسلحانه  اعدام رفقا و جان باختن تعدادی ديگر در
آن نکاست، بلکه بر اعتبار و محبوبيت چريک فدايی و مبارزه آن در  با اين وجود از اھميت. بود

شکل گرفتن  ھای مسلح جديدی تحت تاثير اين مبارزه آغاز به گروه. ھای مردم افزود توده ميان
 .ھا گروه آرمان خلق در لرستان بود ترين آن يکی از برجسته. نمودند

 ۵٠در شھريور . معدودی از رفقا باقی مانده بودند ، تنھا تعداد۵٠بعد از ضربات تابستان 
رفيق . نگيز قبادی شکل گرفتحميد اشرف، حسن نوروزی و چ مرکزيت جديد مرکب از رفقا
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دو روز بعد، مھرنوش ابراھيمی اولين زن .  ضربه خورند۵٠مھر ماه  ٨چنگيز و تيم او در 
در . در جريان يک درگيری با ماموران ساواک در سه راه آذری، جان باخت چريک فدايی

اشرف،  يک تيم، متشکل از رفقا حميد.  تيم سازماندھی شدند٢رفقای باقی مانده در نھايت،
نوروزی، احمد  شيرين معاضد، صفاری آشتيانی و جمشيدی رودباری و تيم ديگر رفقا حسن

 .زيبرم، فرخ سپھری و علی اکبر جعفری
ی تاريخ  توانست عقربه مسلحانه آغاز شده بود و رژيم نمی ی تمھيدات رژيم، مبارزه به رغم ھمه

ھا، با اقدامات رفقا نقش بر  وب چريکی تبليغات رژيم در مورد سرک ھمه .را به عقب برگرداند
به ضد  سازی بود، حتا ھا مرعوب در اين ميان برخی از اقدامات رژيم که ھدف آن. شد می آب

ھای فدايی را با حضور  چريک  تن از٢٣، رژيم اولين روز دادگاه ۵٠در سال . خود تبديل شدند
يشی، رژيم مجبور شد اين دادگاه را به دادگاه نما ھا برگزار کرد که با نوع برخورد رفقا با رسانه

 .برگزار کند شکل دو نفره و غيرعلنی
را که متھمان آن، نسبت به سازمان و مبارزات آن  ھا ھم چنين رژيم بعدا نيز برخی از دادگاه

نيمه علنی و حتا علنی برگزار کرد که تاثير کامال معکوسی برای  سمپاتی داشتند نيز، به صورت
توان به ويژه به محاکمه رفقا خسرو گلسرخی و کرامت دانشيان  ين رابطه میا در. رژيم داشت

 . و پخش تلويزيونی بخشی از دفاعيات رفيق خسرو اشاره کرد۵٢سال  در
ھای آن زده  ھا قبل جوانه شرايطی بود که از سال نبرد سياھکل و آغاز جنبش مسلحانه، محصول

ھای   بار نشستن به رغم شکست گروه چريکنشسته بود و اين به شده و در سياھکل به بار
 . بود۵٠سنگين سال  سياھکل و ضربات

چريک، کادرھای جديدی از ميان دانشجويان، کارگران،  با دستگيری، اعدام و از پا افتادن ھر
شدند و يا به ھر  ھای ھوادار مسلح تشکيل می پيوستند، گروه سازمان می روشنفکران و غيره به

 .کردند زه مسلحانه حمايت میديگری از مبار نحو
داری مستقيم از  مسلحانه اوج گرفت و به جانب  جنبش دانشجويی تحت تاثير مبارزه۵٠در سال

ھا تعداد بسياری  ، گارد ضد اغتشاش، با حمله به دانشگاه۵٠ ارديبھشت سال. اين جنبش برخاست
غتشاش در درون  گارد ضد ا۵٠از مھر. به ھزار نفر را دستگير کرد را مجروح و نزديک

مسلحانه  ھا نتوانست مانع گرايش جنبش دانشجويی به جنبش ی اين اما ھمه. استقرار يافت دانشگاه
 .ھای فدايی خلق از اين جنبش شود و تغذيه چريک

در اين دوره، . نيروھای جديد به رشد خود ادامه داد ، سازمان با جذب۵٠از نيمه دوم سال 
ھا به حدی بود که سازمان توانايی و امکان جذب تمامی  يکصفوف چر گرايش برای پيوستن به

 رژيم شاه که با گسترش عمليات چريکی رو به رو شده. را در صفوف خود نداشت اين نيروھا
امنيت  بود، در اواخر ھمين سال کميته به اصطالح ضد خرابکاری را متشکل از سازمان

در ھمين زمان و . داد بش مسلحانه تشکيل، شھربانی و ژاندارمری، برای مقابله با جن)ساواک(
سرکوب جنبشی که از سياھکل  اش در در پی مصادره بانک صفوی است که رژيم به شکست

 “.از سياھکل آغاز شد ھمه چيز”پذيرد که  آغاز شده بود اعتراف کرد و می
ه اشد خشونت پليس ب«: نويسد آغاز جنبش مسلحانه می ھای اوليه رفيق بيژن جزنی در مورد سال

سوزاندن بدن، خرد کردن دست و پا، . غير قابل تصور پيدا کرد خود رسيد، شکنجه ابعادی
 ای زير عده. سابقه امری پيش پا افتاده شد ھای بی زن و مرد و انواع شکنجه شالق، تجاوز به

شدند و  در مدتی حدود يک سال نزديک به صد تن به انحاء مختلف شھيد. شکنجه جان دادند
خود ادامه داد و  سابقه به حيات لحانه در شرايط طبيعی خود يعنی در زير فشار بیجنبش مس

تدريج اشکال موثری برای ادامه  يابد به چون ارگانيسمی که با محيط زيست خود انطباق می ھم
 .«يابد زندگی خود می

روز يازده ھای فدايی خلق، در   تن از چريک٢٣نمايشی  ھای  و به دنبال پايان دادگاه۵٠در سال 
مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، مجيد احمدزاده، اسداله مفتاحی، حميد   تن از رفقا۶اسفند، 
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 دو روز بعد نيز چھار تن از رفقا سعيد آرين، مھدی. غالمرضا گلوی اعدام شدند توکلی و
 .پله اعدام شدند سوالونی، بھمن آژنگ و کريم حاجيان سه

از . يا زير شکنجه جان باختند ھای خيابانی و  درگيری فقا دردر اين سال ھم چنين بسياری از ر
. دھقانی از رھبران شاخه تبريز و يار صميمی رفيق صمد بھرنگی بود جمله اين رفقا، بھروز

 . روز مقاومت، جان باخت١١فرسا و بعد از  ھای طاقت زير شکنجه بھروز در
 رفقا تاثير بسياری در ايجاد حس صداقت انقالبی مبارزه پيگير، از خودگذشتگی، مقاومت و

 و با ۵٧اين تاثيری است که به ويژه ھمراه با قيام . ايفا نمودند نزديکی و گرايش به سازمان
 آموزان به سازمان شاھد آن بسياری از کارگران، زحمتکشان، دانشجويان و دانش آوری روی
نشانگر تفکر و  شد که ھمگی ھا ساخته می ھا شايعات بسياری در مورد چريک در آن سال. ھستيم

 .احساسی است که نسبت به جنبش مسلحانه در اذھان شکل گرفته بود
ای در اين ميان  رفيق حميد اشرف نقش برجسته  و سازماندھی جديد که۵٠بعد از ضربات سال 

 .ھايی دست يافت ی مبارزه مسلحانه نيز به پيشرفت تجربه داشت، سازمان آرام آرام از نظر
ھای  اما بعد از آن ھدف. زد ثابت دور می ھای اول، عمليات مسلحانه حول ھدفدر مراحل 

نوروزی با تيم خود، اولين حمله به يک ماشين حمل پول را  رفيق حسن. متحرک انتخاب شدند
 سازمان، عمليات ۵۴از سال .  اوج عمليات نظامی سازمان است۵٣سال . داد با موفقيت سازمان

اين  در. کند دھی محدود می ترش فعاليت تبليغی و ترويجی و سازمانخود را با ھدف گس نظامی
 .شود می رابطه حتا طرح ترور تھرانی جالد ساواک، توسط رفيق حميد اشرف لغو

دوره عمليات بزرگ به پايان رسيده است و ما وارد «: گفت رفيق حميد اشرف در اين باره می
 «.ايم مرحله کارھای خرد با اھميت بزرگ شده

سازمان ضمن تاکيد بر اھداف تبليغی عمليات،   و با اجرای طرح اعدام فاتح يزدی۵٣ سال در
بر . ھای کارگران برقرار سازد ميان عمليات مسلحانه با خواست  مستقيمی  کند رابطه تالش می

 .شود تری می  تبليغاتی تاکيد بيش- سياسی ھای فعاليت
 کارگر کارخانه جھان چيت در ٢٠يش از قتل ب ، در واکنش به۵٣ مرداد سال ٢٠در تاريخ 

اين کارخانه، فاتح يزدی مالک کارخانه را طی يک   کارگر٢٠٠٠جريان تظاھرات اعتراضی 
ھای فراوان، اھداف  رفقا بعد از اين عمليات، با پخش اعالميه. رساند می عمليات مسلحانه به قتل

 .را از اين عمليات برای کارگران توضيح دادند خود
فعال دانشجويان و فعاالن سياسی خارج از کشور  ھا، ھم چنين سازمان از حمايت سالدر اين 

تعدادی از کادرھای خود را برای تقويت آن چه که پشت جبھه  در اين رابطه. شود برخوردار می
ھای خارج از  رفيق بيژن در رابطه با برخورد جريان. کند خارج اعزام می شد به ناميده می

کشور با  ھای خارج از پس از اعدام سيزده تن، اغلب جريان«: نويسد لحانه میبا جنبش مس کشور
ھنوز جنبش مسلحانه را  ھا اين جريان. وسعتی بيش از ھميشه دست به تبليغات بر ضد رژيم زدند

 «.زدند شناختند و اثر و دامنه آن را حدس نمی نمی
در نبرد خلق شماره . ان يافتتری در سازم برجسته ، نظرات رفيق بيژن جزنی نقش۵۴از سال 

 که در ٧بر نظرات بيژن صحه گذاشته شد و نبرد خلق شماره   انتشار يافت،۵۴ که در سال ۶
ای و  ھای توده فعاليت. تری بر اين نظرات تاکيد کرد يافت با صراحت بيش  انتشار۵۵ارديبھشت 

. سازمان بود داف طبقاتی تحقق اھ ھا، گام مھمی در تالش برای کادرھا به درون کارخانه رفتن
کارگران بود که البته از  ای در ميان ھای چريکی به کار توده اين مرحله گذار از فعاليت

 .افتاده بود  به تاخير١٣۵٣بندی تثبيت قطعی سازمان در سال  جمع
رژيم را بر آن . ی مسلحانه گذاشته بود بر مبارزه تاثيری که رفيق بيژن جزنی از درون زندان

 .اش به ھمراه دو تن از مجاھدين زند  تن از ھمراھان۶بيژن و  ا دست به ترور رفيقداشت ت
 در زندان ۵۴ فروردين ٣٠ھمراھانش در   که با ترور رفيق بيژن جزنی و۵۴ضربات سال 

 .ناپذيری بر سازمان وارد آورد يافت، ضربات جبران  ادامه۵۵شروع شد و تا تير ماه سال 
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ای که  کوپتر به خانه نظامی وسيع و استفاده از ھلی  گسيل يک نيروی، رژيم با۵۵ تيرماه ٨در 
ھا  درگيری مسلحانه ساعت. در آن اجالس داشتند، يورش برد اعضای شورای عالی سازمان

 در جريان اين نبرد، رفقا قھرمانه مقاومت. از مزدوران رژيم به قتل رسيدند تعدادی. ادامه يافت
تا آن موقع  رفيق حميد اشرف که. ای رھبری سازمان جان باختندکردند و جنگيدند و تمامی اعض

 به   دھی مجدد، با سازمان  محاصره ساواک را شکسته بود و بارھا پس از ضربات، بارھا حلقه
 .بود، در اين ضربه جان باخت کاری و فعاليت سازمان ياری فراوان رسانده ادامه

بعد از اين ضربه، رفقا حسن فرجودی، . ان نشدجبر ھا، اين ضربه ھرگز  و قيام توده۵٧تا سال 
، غزال آيتی، نقش فعالی در بازسازی و )ھادی(غالميان لنگرودی  صبا بيژن زاده ، احمد

 ھای  دستگير و در مقابل شکنجه۵۶رفيق حسن فرجودی در سال . عھده داشتند دھی بر سازمان
 .وحشيانه مقاومت کرد و جان باخت

، سازمان، پيگيرانه از اين مبارزات حمايت ۵٧ ھا در سال د تودهدر جريان مبارزات شکوھمن
ھای حيات خود به سر  ترين دوره سازمان در يکی از ضعيف به رغم اين که در اين سال،. کرد
حمله به يک واحد . نظامی عليه مراکز و نيروھای سرکوب انجام گرفت برد، چندين عمل می

تھران  ر مردم، حمله به کالنتری و مرکز ژاندامری درآباد، در واکنش به کشتا نظام ارتشی در
 .ھای آن بودند از نمونه

فعال، در مبارزات و اعتراضات سراسر ايران، ايفا  در جريان انقالب، ھواداران سازمان، نقشی
اله کريمی در جريان تظاھراتی در خيابان جمھوری  رفيق فتح. باختند نمودند و تعدادی نيز جان

 . طی يک درگيری مسلحانه، جان خود را از دست داددی و ۵در روز 
 ١٩اعضا و ھواداران سازمان برای بزرگداشت   بھمن، ھنگامی که ھزاران تن از٢١در روز 

بودند، با اعالم خبر حمله گارد به ھمافران در پادگان نيروی  بھمن در دانشگاه تھران گرد آمده
آباد به  آسا به سوی فرح ، سيل“کنيم  میايران را سراسر سياھکل”شعار  ھوايی، جمعيت با

 .ای ايفا کرد در آمد و در شکست محاصره و فرار گارد نقش برجسته حرکت
 بھمن تمام مراکز نظامی و سرکوب رژيم ٢٢که در  ای بود اين نيرو پيشقراول آغاز قيام توده

فدائی و نقش ھای  دراين روزھا، ھمه جا صحبت از چريک. کوبيد سلطنتی را در تھران در ھم
 .بود ھا در قيام آن

جمشيديه و رفيق قاسم سيادتی که از رھبران آن زمان  رفيق ملکوتيان در جريان تسخير پادگان
 ۴٠رفيق قاسم سيادتی در جريان قيام، . تسخير مرکز راديو، جان باختند سازمان بود در جريان

 .داشتبدون استراحت رھبری واحدھای رزمنده فدايی را برعھده  ساعت،
 ٢، ١٣۶٠راديو حضور داشتند، بعدھا، در سال  ھای فدايی که در تسخير  نفره چريک۴از تيم 

به دست جالدان ) ھادی(و احمد غالميان لنگرودی ) نظام( مژده رفيق ديگر، رفقا يداله گل
  .يادشان گرامی باد. را از دست دادند جمھوری اسالمی جان خود

 
 ١٣۵٩عاب بزرگ خرداد  تا انش١٣۵٧   از قيام بھمن ماه

کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان چپ و   گروه کثيری از١٣۵٧ھمراه با قيام سال 
ھای فدائی خلق ايران، در مدتی کوتاه تبديل  سازمان چريک .راديکال به صفوف سازمان پيوستند

 در تھران ھای سازمان پيمايی ھا و راه ميتينگ. کمونيست خاورميانه شد ترين سازمان به بزرگ
ھزار  ٢٠٠تيراژ نشريه کار، ارگان سازمان به مرز . چند صد ھزار نفره به خود گرفت ابعادی
پا شده و حتا به  ھای تشکيالتی سازمان در سراسر ايران بر ، شبکه۵٨تا اواخر سال . رسيد

ه شد يافت ک و خدماتی را می تر کارخانه و مرکز توليدی کم. دورترين روستاھا کشيده بودند
پيشگام، تشکيالت دانشجويی سازمان، . باشند ھای کارگری سازمان در آن جا تشکيل نشده حوزه

زنان چپ و راديکال در تشکل اتحاديه ملی . به دست آورده بود ھا کننده را در دانشگاه نقش تعيين
 .بودند که ابتکار آن در دست فعالين سازمان بود زنان متشکل شده
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مازندران، کردستان، لرستان، خوزستان و ترکمن صحرا،  ان، گيالن ودر مناطقی نظير آذربايج
 .العاده باال بود سازمان فوق اعتبار و نفوذ سياسی

سوسياليستی کارگران و مطالبات دمکراتيک و رفاھی  سازمان، با دفاع فعال از مطالبات
ھا، حتا در  ارتجاع حاکم و مشارکت فعال در مبارزات توده عمومی، رو در رويی آشکار با

 .تنھا چند ماھی پس از قيام، به يک آلترناتيو جدی در جامعه تبديل شده بود اشکال مسلحانه آن،
شورايی  فعاالن و ھواداران سازمان، نقش مھمی در تشکل و آگاھی کارگران و گسترش جنبش

زمان ھواداران سا تالش ھزاران تن از فعاالن و. ھا و ترکمن صحرا ايفا نمودند در کارخانه
از ھر فرصتی برای ضربه  گرفت که رژيم برای گسترش نفوذ سازمان در شرايطی انجام می

ھا تن از فعاالن سازمان ترور شده و يا به  ده ۵٩تنھا تا اوايل . کرد ھا دريغ نمی زدن و کشتار آن
 .جوخه اعدام سپرده شدند

. ده شدند و به قتل رسيدندپاسداران ارتجاع ربو رفقا سعيد و علی ميرشکاری در کرمان، توسط
ما در جريان جنبش مقاومت مردم کردستان در برابر يورش  در کردستان بسياری از رفقای

زاده، احسن و  رفقا يوسف کشی. يا دستگير و توسط خلخالی اعدام شدند ارتجاع جان باختند و
توسط   کردستانناھيد، دکتر نريميسا، ھرمز گرجی بيانی از جمله رفقايی بودند که در شھريار

 .خلخالی جالد اعدام شدند
ستاد مرکزی شوراھای ”دھندگان و رھبران  سازمان در ترکمن صحرا، فداييان خلق، در نقش

ای در تحوالت اين منطقه   نقش برجسته“سياسی خلق ترکمن کانون فرھنگی و”، “ترکمن صحرا
دم ترکمن صحرا تحميل جمھوری اسالمی، دو جنگ را به مر. ايفا کردند و جنبش شورايی آن

 ھای زحمتکش ترکمن صحرا جريان اين دو جنگ بسياری از رفقای ما در کنار توده در. کرد
را در دست   تن از فداييانی که رھبری جنبش۴جمھوری اسالمی، . جان خود را از دست دادند

 . قتل رساندھا را به جالد، آن داشتند، رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی را ربود و خلخالی
 دفاتر علنی سازمان در سراسر ايران مورد  مانده ، باقی۵٨ مرداد سال ٢٨به دستور خمينی در 

از اين تاريخ، نيروھای سازمان در معرض فشار و سرکوب روز  به ويژه. يورش قرار گرفتند
 .ھا شدند تعداد زيادی دستگير و روانه زندان افزونی قرارگرفتند و
گرانه ارتجاع برای توقف پيشرفت و  ھای سرکوب تالش و کشتار، اما تمامبا اين ھمه سرکوب 

پيوستند، مدام  بر کميت نيروھايی که به سازمان می. گرديد گسترش سازمان، با شکست رو
. ترين ضربه از درون خود سازمان وارد آمد درست در ھمين شرايط، بزرگ اما. شد افزوده می

 .ته مرکزی سازمان، به گرايش مسلط تبديل گرديدراست رفرميست در درون کمي گرايش
داشت، از ھمان فردای قيام، مواضع رفرميستی،  اين گرايش که در راس آن فرخ نگھدار قرار

را در نامه به بازرگان، که در آن حاکميت ارتجاعی جمھوری  کارانه و ضد انقالبی خود سازش
اما در آن مقطع، در برابر گرايش . نمودکرد، برمال  انقالبی ارزيابی می اسالمی را مترقی و

ارگان  مواضع. نشينی کرد داد، عقب کمونيستی سازمان که گرايش مسلط را تشکيل می چپ و
ارتجاعی را مورد حمله   ضد انقالبی و  سازمان، نشريه کار، که از موضعی راديکال، حاکميت

 .ھا، مواضع رسمی سازمان بود داد، تا مدت قرارمی
گرانه برای تسلط بر سازمان متوسل  ھای توطئه شيوه رای پيشبرد اھداف خود، بهگرايش راست ب

برای انتخاب کميته مرکزی جديد، تالش نمود، مانع از انتخاب  گيری در جريان رای. گرديد
اين گرايش . راديکال و کادرھای قديمی سازمان به عضويت کميته مرکزی گردد مجدد جريان

متوسل  ھای کثيفی کی از اعضای آن افشا گرديد، به چنان شيوهگونه که بعدا توسط ي ھمان
ترين مخالفان  سرسخت آراء يکی از. سابقه بود گرديد، که در درون يک سازمان انقالبی بی
. حساب افراد گرايش راست گذاشت را به) ھادی(گرايش راست، رفيق احمد غالميان لنگرودی 

به گرايش مسلط تبديل گرديد و کوشيد از  د،بدين طريق گرايش راست در کميته مرکزی جدي
ھای تشکيالت با  ساختن مسئوالن چپ و راديکال ارگان طريق اھرم ھای تشکيالتی و جايگزين

اما بدنه تشکيالت، در مقابل . رفرميست، سياست خود را پيش برد عناصر وابسته به گرايش
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 سازمان که سخنگوی گرايش نشريه کار، ارگان رسمی. داد واکنش نشان می سياست رفرميستی
 ھای کمونيستی بود، به يک مانع جدی در برابر اکثريت کميته مرکزی و سياست راديکال

گرفته  عمال دو مرکز رھبری در سازمان شکل. سازشکارانه و رفرميستی آن تبديل شده بود
کزی دست کميته مر رھبری سياسی در دست تحريريه نشريه کار و رھبری تشکيالتی در. بودند

 .بود
از اعضاء کميته مرکزی در تحريريه نشريه  کميته مرکزی، تالش نمود با برگماری تعدادی

  شيوه لذا. اما نتوانست کاری از پيش ببرد. ھای خود تغيير دھد سياست  ترکيب آن را به نفع کار،
 .گرانه ديگری را برگزيد توطئه

ھا، شيوه  ه جمھوری اسالمی، تاکتيکبرخورد ب در آن مقطع، مسائل مورد اختالف بر سر شيوه
مسلحانه در کردستان، مسائل تشکيالتی و غيره ، به يک  برخورد به گذشته سازمان، مبارزه

 .انجاميده بود بحران در سازمان
برای بحران، اما در واقع برای تسويه حساب با   حلی کميته مرکزی با ادعای پيدا کردن راه

ان، برگزاری پلنومی را در دستور کار قرار داد که سازم گرايش راديکال و مارکسيست
 .وابسته به گرايش راست گزين شده بودند ھمگی به جز چند نفر، از افراد کنندگان در آن، شرکت

شد، گرايش راديکال اقليت، خواھان برخورد قطعی   برگزار۵٨در اين پلنوم که در آذر ماه سال 
با تاکيد بر نيازھای مبرم جنبش در شرايطی . ن بودروشن در قبال آ به حاکميت و تعيين سياست

 افزود، خواھان تدوين برنامه و اھداف، استراتژی و مدام بر تعرضات خود می که ارتجاع
اقليت بر اين  .ھا برای مداخله فعال در مبارزه طبقاتی به منظور غلبه بر بحران بود تاکتيک

اشتباھات و اشکاالت خط مشی گذشته  ايد باعقيده بود که از کانال برخورد با مسائل مشخص، ب
نيز اقليت خواھان ادامه مبارزه مسلحانه با نام  در مورد کردستان. سازمان نيز برخورد نمود

کرد و خواھان برخورد به گذشته  برخورد به گذشته را عمده می اکثريت، اما. سازمان بود
 موکول کردن پاسخ به مسائل ايدئولوژيک چند ماھه و عمال دوره مبارزه  سازمان در يک

در  اين در حقيقت در شرايطی که بحران سياسی. مبارزاتی، به يک دوره نامعلوم بود مشخص
بر سر مسئله مبارزه   .طلبی بود طلبيد، نوعی انحالل گرفت و مداخله فعال را می جامعه اوج می

سلحانه بود، از مبارزه، نھادن مبارزه م در کردستان نيز، جريان اکثريت که عمال خواھان کنار
در . ھمين پلنوم بود که دو جريان اقليت و اکثريت شکل گرفتند از. کرد بدون نام سازمان دفاع می

 برد اھداف پلنوم، گرايش راست توانست با تصويب نظرات خود، راه را برای پيش جريان اين
 اجرا   مرحله کثريت بهاين که حتا مصوبات اين پلنوم ھرگز توسط ا. خود بيش از پيش باز کند

منتفی شده اعالم کرد، نشان  درنيامدند و چند ماه بعد از پلنوم، کميته مرکزی مصوبه پلنوم را
راھی برای حل بحران در سازمان، بلکه تسويه  داد که ھدف از برگزاری اين پلنوم نه يافتن می

 .بود حساب با جناح کمونيست سازمان
 از   کميته مرکزی اکنون به ھدف خود رسيده بود و ت پلنوم،با تاييد مواضع راست توسط اکثري

ھای جناح راست ،  در اعتراض به اين شيوه. گفت تشکيالتی سخن می موضع اکثريت يک ارگان
 زمان از عضويت مشاور کميته مرکزی گرايش راديکال اقليت، استعفا دادند و ھم ٢ عضو و ١

گرايش راديکال را   پس از اين پلنوم، باقی ماندهکميته مرکزی. گيری کردند تحريريه نيز کناره
 .ھای تشکيالتی کنار نھاد از تحريريه و ديگر مسؤليت

 و به ٣۵ای در کار شماره  رھبران اکثريت با نوشتن مقاله چيزی از پلنوم نگذشته بود که يکی از
ت از خمينی آمريکا و برکناری دولت بازرگان به توجيه نظری برای حماي ی اشغال سفارت بھانه
در  داد که مشکل و بحران سازمان نه چاپ اين مقاله نشان می. مرتجعين حاکم برخاست و کل

. ارتجاع حاکم بود تاکتيک مسلحانه و شناخت از مارکسيسم که رفرميسم و سازش طبقاتی با
 نشان ۵٩سرمقاله کار شماره  بازخوانی.  به اوج خود رسيد۵٩موضوعی که در کار شماره 

تمامی . ی اکثريت حاکم گشته بود انديشه  بر تار و پود   که تا چه حد تفکر حزب تودهدھد می
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انشعاب بر درستی نظر اقليت که مساله اساسی مورد اختالف در  اتفاقات از فردای قيام تا مقطع
 .ماھيت رژيم جمھوری اسالمی و شيوه برخورد به آن است، صحه گذاشت اين مرحله، بر سر

در نشريه کار از جمھوری اسالمی و روشن  ت رسمی جناح اکثريت رفرميست حماي  با اعالم
. ناپذير تبديل شد انشعاب در سازمان به امری اجتناب شدن گرايش کامل آن به مشی حزب توده،

 لنينيست به -اقليت به عنوان يک سازمان مارکسيست.  رخ داد۵٩سال  اين انشعاب در خرداد
 اکثريت، يکسره با ارتجاع سازش. م جمھوری اسالمی ادامه دادنظم موجود و رژي مبارزه عليه

 .کرد و سرانجام، مارکسيسم را کنار نھاد
موقعيتی قرار گرفته بود که قادر بود، رژيم  بنا براين درست در شرايطی که سازمان در

ھای وسيع  کند، جريان اکثريت به طبقه کارگر و توده ارتجاعی جمھوری اسالمی را سرنگون
 .سازش با ارتجاع را در پيش گرفت م خيانت کرد و راهمرد

سازمانی که تاريخی سرشار از مبارزه، مقاومت و  در اين جا اين سوال مطرح است که چگونه
اکثريت اين سازمان به رفرميسم و سازش طبقاتی با ارتجاع   سرانجام صداقت انقالبی داشت،

 ت کرد؟ھا و اھداف طبقه کارگر پش آرمان کشيده شد و به
رفرميسم در سازمان، دالئل نظری داشت که از  بايد گفت، در اساس اين رشد اپورتونيسم و

ضرباتی که رژيم شاه بر پيکر . کرد در سازمان عمل می گذشته به صورت گرايشی عموم خلقی
بين رفتن رھبران و کادرھای برجسته سازمان، خود عامل ديگری برای  سازمان وارد آورد، از

 .راست و پوپوليست بود انرشد جري
مشی گذشته سازمان  ھا و خط مواضع، تاکتيک در پی قيام و سرنگونی رژيم شاه، ديگر،

اما سازمان ھنوز فاقد يک برنامه مدون . کنار گذاشته شدند گوی شرايط جديد، نبود و عمال پاسخ
 سازمان باشند ھای منسجم پرولتری بود که ھم بتوانند، راھنمای عمل تاکتيک صريح و روشن و

پيشبرد  جريان رفرميست راست از ھمين نقطه ضعف برای. ھم راه را بر انحرافات سد کنند و
زحمتکشانی که به  پس از قيام عالوه بر کارگران و. مواضع اپورتونيستی خود، بھره گرفت

با . سازمان سرازير شده بود سازمان پيوستند، يک موج جريان خرده بورژوايی نيز به درون
حاکم، اين نيروی نوسان و ترديد نيز جريان  تشديد بحران سياسی و تعرض روز افزون ارتجاع

در بطن مجموعه اين شرايط است که گرايش عموم خلقی  در اين روند و. راست را تقويت کرد
يابد و در پی انشعاب، تا آن جا پيش  راست رفرميست تحول می تدريجا به يک جريان کامل

  .شود تجاع حاکم متحد میار رود که با می
 

 ١٣٨۵ بھمن ١٩ تا ١٣۵٩از انشعاب خرداد 
افزون جناح اکثريت به راست، روشن شده بود که   و گرايش روز۵٨در پی پلنوم آذر ماه سال 

 - دو جريان سوسياليست مارکسيست. ست سازمان، حتمی جدايی دو گرايش چپ و راست درون
 خواھان مبارزه با جمھوری اسالمی برای سرنگونی رفرميست که اولی -لنينيست و اپورتونيست

 توانستند در درون يک پی سازش و اتحاد با ارتجاع اسالمی حاکم بود، ديگر نمی آن و دومی در
ھواداران سازمان و  اما از آن جايی که ھنوز گروه کثيری از. سازمان واحد قرار داشته باشند

نداشتند، تالش جناح اقليت براين  ظرھا قرارحتا اعضای تشکيالت، در جريان کامل اختالف ن
علنی، تمام نيروھای سازمان از عضو و ھوادار  ايدئولوژيک بود که در جريان يک مبارزه 

اما جناح اکثريت به طرق مختلف سعی در . گيری کنند کامل موضع بتوانند آگاھانه و با شناخت
ايدئولوژيک علنی صورت گيرد، در  بنابراين بدون اين که مبارزه . داشت طفره رفتن از آن

 ھای فدايی خلق ايران به دو بخش سازمان چريک.  انشعاب صورت گرفت۵٩ماه سال  خرداد
فدايی خلق ايران  ھای  اقليت و سازمان چريک–ھای فدائی خلق ايران  سازمان چريک. تقسيم شد

 . اکثريت–
م جمھوری اسالمی، زير ضربات اش با رژي سرسختانه اکنون اقليت در حالی که به علت مخالفت

در شرايط مخفی و نيمه علنی با تعدادی محدود کادر، اما انبوھی  بايستی رژيم قرار داشت، می
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چپ و راديکال، تشکيالت را بازسازی کند و در مبارزه طبقاتی حادی که در  از ھواداران
ھواداران به   تمام اعضا وفشانی اين کار با فداکاری و جان. بود، دخالت فعال داشته باشند جريان

گردھمايی برای بزرگداشت   اقليت، نخستين فراخوان١٣۵٩ بھمن ١٧در . رفت سرعت پيش می
ھا ھزار تن به اين  ده. آزادی، صادر کرد  بھمن سالروز بنيانگذاری سازمان را در ميدان١٩

بھمن، جمعيت بزرگی برای حضور در مراسم  ١٧ روز  فراخوان پاسخ دادند و صبح
اما رژيم نيروھای سرکوب خود را برای . گرديد  بھمن روانه ميدان آزادی١٩بزرگداشت 

نيروھای . بسيج کرده بود، تا مانع از برگزاری مراسم گردد جلوگيری از برگزاری اين ميتينگ
گردھمايی . شد، يورش بردند ھا افزوده می جمعيتی که ھر لحظه بر تعداد آن سرکوب رژيم، به

از  ای تبديل شد که تا عصر آن روز در منطقه وسيعی  درگيری چنان گستردهتظاھرات و به
ناپذيری که  خستگی رفيق جھانگير قلعه مياندوآب، کارگر مبارز و. غرب تھران ادامه داشت

قيام داشت، در اين روز توسط  دھی مبارزات کارگران به ويژه پس از نقش فعالی در سازمان
 .سيدنيروھای سرکوب رژيم به قتل ر

ھای علنی سازمان گردد، بلکه  که مانع فعاليت رژيم جمھوری اسالمی نه فقط اکنون قصد داشت
در پی تظاھرات وسيع سازمان مجاھدين . سرکوب گرفته بود تصميم به يورش گسترده برای

در . شصت، رژيم اين طرح سرکوب گسترده را به مرحله اجرا گذاشت  خرداد سال٣٠خلق در 
 پور،  تيرماه به جوخه اعدام سپرده شدند، رفيق سعيد سلطان٧روھی که در گ ميان نخستين

نويسندگان  شاعر، نمايشنامه نويس، عضو ھيئت رئيسه کانون نويسندگان ايران و عضو ھيئت
کمونيست، که در رژيم شاه  پور مبارز رفيق سعيد سلطان. نشريه کار ارگان اقليت قرار داشت

 و در جريان جشن مراسم عروسی ۶٠سال  ده بود، در ارديبھشتنيز دستگير و به زندان افتا
ھای گسترده در  از اين پس،اعدام. شده بود اش، توسط مزدوران حکومت اسالمی، دستگير

ھا تن از مخالفين رژيم که به جوخه اعدام سپرده  اسامی ده دستور کار قرار گرفت و ھمه روزه
 .يافت ھا انتشار می روزنامه شده بودند، در

دھی کند، اما  بود، بخشی از نيروھای خود را سازمان به رغم اين که اقليت تا اين زمان توانسته
در جريان يورش .  نبودند۶٠ خرداد سال ٣٠شرايط سخت بعد از  ی اين نيروھا ھنوز آماده

 .صدھا تن از اعضا و ھواداران سازمان دستگير و به جوخه اعدام سپرده شدند وحشيانه رژيم،
اين  سازمان بود، در جريان منصور اسکندری که پس از انشعاب، عضو کميته مرکزیرفيق 
اسديان، مسئول نظامی  رفيق سيامک. ھای رژيم دستگير و بعدا به جوخه اعدام سپرده شد يورش

 .مسلحانه جان باخت سازمان نيز، يکی ديگر از اعضای کميته مرکزی، در درگيری
 حاکم کرده بود، اقليت توانست، ۶٠رژيم در سال  پليسی کهھا و جو  گری با وجود تمام وحشی

انجام چنين کار بزرگی، حتا .  در تھران برگزار کند۶٠ماه سال  اولين کنگره سازمان را در آذر
 .زده کرده بود حيرت رژيم را

نقاط قوت و ضعف . انشعاب را مورد ارزيابی قرار داد ھای سازمان پس از کنگره اول، فعاليت
ھای  خط مشی سياسی، اھداف، استراتژی و تاکتيک. ارزيابی قرار داد ھا را مورد اليتاين فع

 .مشخص ساخت و چندين قطعنامه در اين ارتباط تصويب نمود سازمان را
کميته مرکزی منتخب کنگره، رفيق محسن  چند روز پس از کنگره سازمان، يکی از اعضای

ترين ضربات را به  فند ماه، رژيم يکی از سنگيندر اس .چی در درگيری با رژيم جان باخت شانه
خانه و عضو مشورتی کميته  دستگيری احمد عطاءالھی مسئول چاپ در پی. سازمان وارد آورد
خيانت وی، به لو رفتن چاپخانه سازمان، و جان باختن سه عضو کميته  مرکزی، ضعف و

) کاظم( ، محمدرضا بھکيش)نظام(مژده  يدهللا گل) ھادی(رفقا، احمد غالميان لنگرودی  مرکزی،
نشريه کار،  شاھی و دستگيری گروھی از رفقای چاپ و توزيع به ھمراه رفيق جعفر پنجه

 .انجاميد
با اين وجود، با فداکاری و از خودگذشتگی . بود اين يک ضربه سنگين برای تشکيالت اقليت

ارگان سازمان تداوم يافت انتشار نشريه کار . تشکيالت بازسازی شد اعضا و ھواداران، دوباره
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وسيع با حضور تعدادی از اعضا و کانديداھای عضويت سازمان در زمستان سال  و يک پلنوم
 .برگزار شد ۶١

ضربات متعددی در خوزستان، اصفھان، شيراز،   رژيم۶۴ تا ۶٠به رغم اين که در فاصله 
تان و ديگر مناطق و قزوين، شيراز، گيالن و مازندران، لرس آذربايجان، کردستان، تھران،

 وارد آورد و تعداد ديگری از کادرھای برجسته سازمان، از جمله، ويدا گلی شھرھا به سازمان
مسعود رحمتی،  ، توکل اسديان، قاسم سيدباقری، داود مدائن، خيراله حسنوند،)ليال(آبکناری 

 .يافت مرتضی کريمی و صدھا رفيق ديگر، جان باختند، اما مبارزه ادامه
هللا  بھکيش، منيژه طالبی، علی جديدی، قدرت)اشرف(، زھرا )نسترن( نفيسه ناصری رفقا

نقش اصلی را در بازسازی تشکيالت، در رھبری  ۶٠ ارجمندی نيز که پس از ضربه سال
 .ھا جان باختند برعھده داشتند، در ھمين سال ھای تھران و اصفھان، کميته

 تن از کادرھای کارگری ۶٠حدود . ضربه زد  ، رژيم به تشکيالت کارگری سازمان۶۴در سال 
 چند ھزار تن دستگير و صدھا تن ۶۴ تا ۶٠ھای  فاصله سال در. دستگير و تعدادی اعدام شدند

  گروھی از .در درگيری مسلحانه جان باختند، يا به جوخه اعدام سپرده شدند از فدائيان اقليت، يا
شده بودند، در  ھا دستگير و به حبس محکوم سالفعالين و ھواداران سازمان نيز که در طول اين 

 .سپرده شدند  به جوخه اعدام۶٧ قتل عام زندانيان سياسی، در تابستان  جريان
انقالبيونی که . و ھواداران سازمان جان باختند  بسياری از اعضا۶٧ تا ۶٠ھای  در فاصله سال
ھای ايران،  اوين و ساير زندانجای جای زندان . ھا آفريدند حماسه ھای جالدان، در زير شکنجه

ناشناخته  ھا ھنوز برای ما ھايی که بسياری از آن انسان. خاطرات اين عزيزان است يادآور
ھايی که فرزندان صادق و  حماسه .شود ھا پاک نمی خاطراتی که ھرگز از اذھان توده. اند مانده

 .مبارزشان آفريدند
ھای تشکيالتی نيز رو به  ھا، سازمان با بحران سال به ھمراه ضربات مداوم رژيم در طول اين

ضربات .  انجاميد۶۶ و ۶۴، ۶١گروھی از اعضای سازمان در سال  رو گرديد که به جدايی
 .تضعيف سازمان، دست کمی از ضربات رژيم نداشت ھا در برخی از آن

دو آمدن شرايط برای برگزاری کنگره دوم، ھر   سازمان تصميم گرفت، تا فراھم۶۶در سال 
گيری و وظايف يک کنگره  نمايد که از قدرت تصميم ھايی برگزار سال يک بار، کنفرانس

 برگزار شد، برنامه و اساسنامه سازمان ۶۶اول سازمان که در سال  کنفرانس. برخوردار باشند
در  .ای را تصويب کرد بندی انتقادی عملکرد گذشته سازمان، قطعنامه با جمع. کرد را تصويب
محدودکننده  ھر چند ضربات مکرر پليس به سازمان يکی از عوامل«: مه آمده استاين قطعنا

با شکل سازمانی و فعاليت  حيطه فعاليت و انجام وظايف سازمانی ما بوده است، اما اين ضربات
طبقاتی و مداخله فعال در اين مبارزه، قبل از  دھی مبارزه سازمان. اند و سبک کار ما مرتبط بوده

تنھا چنين . کار در ميان کارگران است مستحکم، منضبط و ادامه لزم يک تشکيالتھر چيز مست
 ھای پليس استحکام خود را حفظ کند و وظايف خود را به است، در برابر يورش تشکيالتی قادر

معيارھای حاکم بر  انجام برساند در حالی که تشکيالت ما در دوران مورد بحث فاقد ضوابط و
کاری و پايداری خود را در  ادامه گسيخته واند در دوران سرکوب عنانتشکيالتی است که بت

ايجاد يک تشکيالت مستحکم، محدود، منضبط و  ما بيش از آن که در فکر. مبارزه تضمين کند
در اين . ايم رويه بوده باشيم در پی گسترش سطحی و بی کار در ميان کارگران بوده ادامه

… تر شده است ناپذيری آن بيش يالتی مخدوش شده و کنترلمرزھای تشک تشکيالت مداوماً خط و
نه  تر جنبه تبليغاتی داشته و آغشته به روحيات غير پرولتری بوده است، که بيش اين سبک کار

بلکه تشکيالت را در  کاری و پايداری تشکيالت ما در مبارزه بوده است، تنھا مغاير با ادامه
 .«استھای مداوم پليس قرار داده  معرض يورش

ھای  روابط تشکيالتی گذاشته و منجر به بحران اين سبک کار ھم چنين تاثير خود را بر
در يک سو تفکرات محفلی و گريز از مرکز و . سازمان شد تشکيالتی و انشعابات متعدد درون

 ھای بوروکراتيک برای حل مسايل، سانتراليسم يک جانبه و توسل به شيوه در سوی ديگر
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وقايع، سازمان  در جريان اين. شعابات متعدد و انفعال بسياری از نيروھا نداشتای جز ان نتيجه
 .از حضور بسياری از نيروھای مبارز و صادق خود محروم شد

ھای  برگزار شد، نام سازمان را از سازمان چريک ٧۵کنفرانس ششم سازمان که در دی ماه 
تغييری که از لحاظ مواضع نظری و . ادتغيير د) اقليت(فداييان  به سازمان) اقليت(فدايی خلق 

ھا و با انشعاب بزرگ و به ويژه با مصوبات کنگره اول سازمان، در  از اين سياسی خيلی پيش
سپری شده  ھای چريک و خلق را که متعلق به يک دوران کنفرانس ششم واژه. رخ داده بود عمل

 .از مبارزه سازمان بودند، از نام سازمان حذف نمود
برگزار شد، جمھوری دمکراتيک خلق را از  ١٣٧٨ھفتم سازمان که در مرداد ماه کنفرانس 

حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان را که با  برنامه سازمان حذف نمود و به جای آن
 .تری داشت، قرار داد بيش ای سازمان انطباق مواضع برنامه

ار شد، اين کنفرانس با تاکيد  برگز٨۴زمستان سال  آخرين کنفرانس سازمان، کنفرانس دھم، در
سازمان برای سرنگونی جمھوری اسالمی، استقرار حکومت  بر مشی انقالبی و کارگری

 در  ھای سازمان را زحمتکشان و گذار به سوسياليسم، وظايف و تاکتيک شورايی کارگران و
 فهاين کنفرانس، وظي. ھای تحت ستم، مشخص ساخت کارگری، جنبش زنان و مليت قبال جنبش

دستور کار  تبليغ و ترويج اھداف و مواضع سازمان را از طريق يک فرستنده راديويی، در
 .کميته اجرايی منتخب کنفرانس دھم قرار داد
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